
سرگردانی بیماران در آشفته بازار دارو 
 داروهای تنفسی، قلبی، خونی، دیابت و داروی

 اعصاب با کمبود مواجه اند
 مردم برای تهیه دارو باید حدود 4برابر بیشتر 

در بازار آزاد هزینه کنند
12
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داده نما
زهرا رستگارمقدم ؛ روزنامه نگار/گرافیک: مهدی سالمی

نگاه
حميدرضا صارمي؛ معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران

هرساله، سوم دســامبر مصادف با روز جهاني معلوالن، 
فرصتي است براي شنیدن صداي این عزیزان و تأکید 
بر مطالبات برحقشان؛ نباید فراموش کنیم حفظ کرامت 
انساني افراد داراي معلولیت، برخورداري از حقوق شــهروندي و فراهم کردن بستر 
مناسب براي حضور توأم با آرامش و امنیت در شهر از مؤلفه هاي قابل  توجه و مورد نیاز 
معلوالن، جانبازان و سالخوردگان عزیز است؛ بر این مبنا در راستاي »قانون حمایت از 
حقوق معلوالن«، با مساعدت شهردار محترم تهران، قرار شده است هر هفته یک ستون 
از روزنامه همشهري باهدف ارائه راهكارهاي عملي در اجراي قانون ذکرشده به انعكاس 
مطالبه جامعه معلوالن، درج دیدگاه صاحب نظران، استادان دانشگاهي و کارشناسان 

دلسوز اختصاص یابد.
این همكاري را به فال نیک گرفته و از تمامي صاحب نظران، نخبگان، سمن ها، استادان 
دانشگاه و اهل قلم داراي معلولیت دعوت مي کنیم یادداشت ها و نكته نظرات خود را به 
تحریریه روزنامه همشهري یا ستاد مناسب سازي شهرداري تهران ارائه کنند تا در عرصه 
نظارتي، در تحقق حقوق شهروندي و اجراي قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، 

گام هاي مؤثري برداشته شود.
در این میان براي شروع این کار فرخنده به عنوان مقدمه، ذکر چند مورد را الزم مي دانم؛

یكم- تغییر نگرش به مقوله معلولیت؛ آنچه مسلم است معلولیت، عارضه اي چندوجهي 
است و عوامل متعددي در آن دخیل هستند؛ از جانبازي و مجروحیت 8سال دوران دفاع 
 مقدس گرفته تا حوادث و سوانح رانندگي یا غفلت هاي فردي و اتفاقات پیش بیني نشده 
مانند زلزله و یا دوران سالمندي که فرد ممكن است  به ناتواني جسمي و حرکتي دچار 
شود؛ لذا فرهنگسازي در اصالح نگرش مدیران تصمیم ساز به مقوله معلولیت، امري 
ضروري و اجتناب ناپذیر است. در اهمیت این آمار همین بس که طبق اعالم سازمان 
جهاني بهداشــت)WHO( حدود 6.5 تا 15درصد جمعیت کشــورها در زمره افراد 
داراي معلولیت قرار دارند که مطابق این آمار سهم کشورهاي درحال توسعه نسبت به 
کشورهاي توسعه یافته چشمگیرتر است؛ بنابراین توجه به این اقلیت کثیر! هم بر ما و هم 
بر متولیان امري ضروري است که خود از مؤلفه هاي حكمراني مطلوب ارزیابي مي شود.

دوم- برخالف رشد و توسعه شهري، در کالنشــهري مانند تهران، برنامه هاي 
هوشمند سازي  در بیشتر موارد به آحاد جامعه هدف، نگاه کاملي نداشته است 
و اغلب فضاهاي شهري و محیط هاي عمومي براي تردد اقشار خاص مناسب 
نبوده و داراي نواقص متعددي اســت. با وجود آنكه قانونگذار، دســتگاه هاي 
اجرایي را ملزم به رعایت اصول مناسب ســازي در فضاهاي شهري کرده است 
تا جامعه هدف نیز بتواند در کنار سایر شــهروندان از مواهب اجتماعي و تردد 
راحت، ایمن و پاك برخوردار شود، ولي فاصله زیادي تا رسیدن به تحقق کامل 
عدالت اجتماعي و توزیع متوازن مواهب اجتماعي داریم؛ اگر دقت کنیم با توجه 
به شرایط نامناسب شهري تردد مستمر معلوالن را در شهر مشاهده نمي کنیم 
که خود دلیل بر عدم مناسب سازي کامل معابر، اماکن و فضاهاي شهري براي 
این گروه خاص است؛ حال آنكه درصورت دسترس پذیر بودن معابر و اماکن در 
شــهر تهران، آنان نیز در پي تردد براي تحصیل، اشتغال، تفریح و درمان خود 
در سطح شهر بر خواهند آمد. آنچه ما مي بینیم تهران به لحاظ مناسب سازي 
محیطي، براي افراد با نیازهاي خاص، وضعیت مطلوبي نداشته و فراهم نبودن 
زیرساخت هاي الزم براي دسترســي به منابع و امكانات شهر، این شهروندان 

محترم را با مشكل جدي مواجه کرده است.
سوم- سازمان شهرداري و بالطبع ستاد مناسب سازي مستقر در معاونت شهرسازي 

و معماري سال هاست در تالشند حتي المقدور این موانع 
را برطرف کرده و با مشارکت و نظارت میداني معلوالن در 

قالب کارگروه نظارتي ستاد مناسب سازي نسبت به مرمت و بهسازي معابر قدیمي 
و همچنین الزام پیوست مناسب سازي در پروژه هاي جدید شهري اقدام کنند.

 سوم دسامبر؛ فرصتي 
براي ديده شدن

آخرین خبر
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وضعیت ایران در میان کشورهاي جهان از نظر مهاجرت

ایران، مهاجر فرست  نیست
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از میان ۱۵۲ کشور، رتبه ایران 
در شاخص جریان بالقوه جذب 

استعدادهاست.

از میان ۱۳۲ کشور جهان 
رتبه  مهاجرفرستی ایران 

است.

 از میان ۲۴۱ کشور
رتبه دانشجوفرستی 

ایران است.

 از میان ۱۵۲ کشور
 رتبه ایران در شاخص جریان 

بالقوه مهاجرت است.

183
قدرت گذرنامه

183 کشور بيشتر
 از ايران است.

جمعيت جهان مهاجرند و ميانگين جمعيت مهاجر نسل اول ايرانی از 
ميانگين جهانی کمتر است )2.2 درصد( و حتی نرخ رشد دانشجويان 
ايرانی در کشورهای ديگر از ميانگين جهانی نرخ رشد دانشجويان بين المللی هنوز کمتر 
است و از قضا در سال های اخير به خاطر بدتر شدن شرايط اقتصادی،  افزايش نرخ دالر، 
دشوارتر شدن کســب ويزا و نيز کرونا کاهش يافته است. بر اساس بدترين برآوردهای 

کارشناسانه هم حدود 8.3 درصد جمعيت ايران مهاجرند )نزديک به ميانگين جهانی(.

%3/6

  در چه زمینه هایی وضعیت ایران  در مقایسه با میانگین جهانی بسیار بد است؟

رتبه های برتر کنکور  المپیادی ها و دانشجویان برتر  در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹

  پناهندگی        ايران در پناهنده فرستی در جهان رتبه 14 و در پناهنده پذيری هم 
رتبه دهم در جهان را دارد.

 نرخ بازگشت     آمار از سـال 201۵ تـا سـال 2021 رونـد صعـودی داشـته اسـت. بر 
اساس يک مطالعه در دانشگاه استنفورد حدود 110 هزار ايرانی نسل اول يا دوم و سوم 
مهاجران در دانشگاه ها و پژوهشگاه های خارج از ايران سابقه کار داشته اند که معادل 
حدود يک سوم کل متخصصان دانشگاهی ايرانی است و بازگشت تنها 10درصد اين 

متخصصان باکيفيت، سرمايه ای از دست ندادنی برای توسعه علمی در ايران است.
مهاجرت ورزشکار

 افزايش نگران کننده مهاجرت ورزشکاران دارای مدال

%38
دارندگان مدال در 

المپيادهای دانش آموزی 
مقيم خارج از کشور 

شده اند.

%25
 مشموالن 

بنياد نخبگان مقيم 
 خارج از کشور 

شده اند.

%15
 حائزان رتبه های

 يک تا هزار کنکور، مقيم 
 خارج از کشور

 شده اند.

 توافق دولت و شهرداری برای نوسازی
بافت فرسوده پايتخت در نهضت ملی مسکن با توافق وزير راه و شهرسازی و شهردار 

تهران بازسازی می شود

در زمان داربي اتفاق افتاد
مروري بر آمارهاي لحظه اي جهان در دقایق برگزاري شهرآورد

تعداد کساني که در جهان  از گرسنگي جان باختند، از ابتداي 
بازي تا پایان آن حدود 4هزار نفر بیشتر شد

 ضریب خسارت خودروی بارکش در ایران 
116درصد، پراید 111درصد و خودروهای کار  شامل اتوبوس 

ون و مینی بوس 110درصد است

صفحه10

خودروهایی که کیفیت پایین تری دارند، ریسک باالتری دارند و بایستی حق بیمه این 
خودروها افزایش پیدا کند، اما قانون می گوید برای خودروهای ارزان قیمت به ویژه 
پراید حتی درصدی تخفیف هم برای بیمه گذاران لحاظ شود.  صفحه4را بخوانید.

 پیک ترافیكي در معابر محدوده هاي نمایشگاه
 بین المللي تهران حدود 18ساعت در روز است که 8ساعت از 

آن متاثر از برگزاري نمایشگاه هاست

 شاخ به شاخ پرايد 
با صنعت بيمه

 کاهش 8ساعته ترافيک 
با توقف فعاليت نمايشگاه

 چرا دالر از مرز
30هزارتومان گذشت؟

صفحه5

صفحه3

چاقو در قاب

گفت و گو  با سربازی 
كه زنی را از دست 

سارق نجات داد

نگاهی به نمایشگاه نقاشی های 
مسعود کیمیایی 

آنها کــه ایــن روزها پا بــه گالري 
گلستان مي گذارند با آثاري مواجه 
مي شوند که خیلي با فضاي نقاشي 
معاصر ایــران همخوان نیســت ... 

صفحه22را بخوانید.

چندروز قبل فیلمی در شــبكه های 
اجتماعی چرخید که در آن سربازی 
با دیدن صحنه سرقت از یک خانم در 
تهران با سارق درگیر شده و او را ناکام 
گذاشته بود. روایت این حادثه را از زبان 
آن سرباز بخوانید. صفحه21 را بخوانید.

صفحه9را بخوانید.  

مالل نویسندگان 
در دوران کرونا
گفت وگو با رضا امیرخانی

داستان نویس

4560 هکتار
 بافت فرسوده در تهران 

وجود دارد

141000 هکتار
 بافت فرسوده در ایران

وجود دارد

  1.35 میلیون
 تهرانی در بافت فرسوده

زندگی می کنند

20.7 میلیون
 ایرانی در بافت فرسوده

زندگی می کنند

127محله
 در 24 شهر استان تهران 
دچار فرسودگی هستند

 2700محله
 در 543شهر ایران
بافت فرسوده دارند
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شاخص
 میل به مهاجرت 
 در ایران به حدود 

30 درصد  جمعیت 
رسید.

شب  گذشته صدای مهیبی در منطقه بادرود شهرستان نطنز شنیده شد. در 
پی این اتفاق برخی از مردم محلی برای مشاهده و کنجكاوی در بادرود تجمع 
کردند. این صدا زمان کوتاهی شنیده و بعد از آن قطع شد. منابع امنیتی بالفاصله 
اعالم کردند که موشک پدافندی آزمایشی با هدف واکنش سریع به تهاجم احتمالی و برای 
ارزیابی آمادگی میدانی شلیک و با هدایت سایت پدافندی منطقه در آسمان منفجر شده است.

ماجرای صدای مهيب در آسمان نطنز چه بود؟ 

 »یداهلل مصدقی فرد« به عنوان سرپرست شرکت پتروشیمی امیرکبیر با حكم 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران منصوب شــد.  هفته قبل فیش حقوقی نجومی 
3مدیر میانی پتروشــیمی امیرکبیر در فضای مجازی منتشر شد که یكی از 
مسئوالن وزارت کار آن را مجموع دریافتی یک ماه خاص دانست و در عین حال گفت: خالء 

قانونی باعث پدیده فیش حقوقی در مدیران میانی شرکت ها شده است.

مدير عامل پتروشيمی اميرکبير برکنار شد

ســید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور امشب )یكشــنبه 14آذر(، بعد از خبر 
ساعت 21 از شبكه اول سیما با مردم صحبت می کند. این سومین گفت و گوی 
تلویزیونی رئیس جمهور با مردم از ابتدای مسئولیت ریاست جمهوری است. 

رئيس جمهور امشب با مردم صحبت می کند

یادداشت
ناصر اماني؛ عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي شهر تهران

محله هرندي، یكي از محله هاي محروم در دل تهران 
است؛ محله اي پرآسیب که تاکنون با چالش هایی 
از جنس هاي مختلف دســت و پنجه نــرم کرده و 
از دیرباز رفع مشــكالت آن دغدغه مسئوالن بوده اســت. به این ترتیب، براي 
رهایي از چالش ها اقدامات متعددي انجام شد، اما هریک از اقدام ها بنا به دالیل 
مختلف به حال خود رها شده و روزبه روز به جاي بي رمق شدن آسیب ها، شاهد 
جان دارشدن آن بوده ایم. در واقع نباید فراموش کرد که آسیب به ذات خودش 
یک مسئله است، اما بي ســرانجام  ماندن اقدامات طراحي شده، آسیبي در دل 
آسیب اصلي، مسئله اي مهم تر به حساب مي آید. نكته حائز اهمیت در این محله 
آنكه وجود افراد کارتن خواب یا معتادان متجاهر بخش جزئي از مشكالت آن 
محله هستند که رفعش، نیاز به اجراي طرحي جدي و بلندمدت دارد. این جاي 
بسي امیدواري است که رسانه ها نسبت به مسائل، هوشیار عمل مي کنند؛ چون 
زماني که گزارش بازدید از محله هرندي در صحن شورا مطرح شد، شاهد بازتاب 

رسانه اي گسترده آن از سوي رسانه ها بودیم.
براي رفع معضالت ایــن محله بارها شــاهد بوده ایم که شــهرداري با هدف 
جمع آوري و ســاماندهي این افراد هزینه هاي هنگفت صرف کرده تا محله از 
وجود این افراد پاکســازي شــود و کیفیت زندگي محله را ارتقا دهد، اما هیچ 
تغییري در وضعیت آنجا دیده نمي شود. پس باید زیرساخت ها اصالح شود. این 
محله به طراحي شهري جدید نیاز دارد. بر این اساس نامه اي به شهردار تهران 

براي طراحي ساختار جدید محله هرندي و کاهش آسیب ها ارائه کرده ایم.
نكته قابل توجه اینكه آســیب هاي این بخش از تهران، زائیده شرایط محیط 
است. مهم ترین دالیل بروز این آسیب ها را مي توان مواردي چون نزدیک بودن 
محله هرندي به محدوده بازار بزرگ تهران، ارزان بــودن قیمت خانه ها براي 
اجاره و نبود نظارت مســتمر به طور جدي دانســت. چه بسا که دالیل بیش از 
این موارد است و اینها به خودي خود سبب شده تا نابهنجاري اجتماعي از خود 
رخ نشان بدهد. اگر قرار است مشكالت محله قدیمي هرندي را در جمع آوري 
کارتن خواب و معتادان متجاهر خالصه کنیم فقط به معلول پرداخته ایم و علت 

اصلي را حل نكرده ایم. 
اتفاق خوشایندي که اخیرا در پس این موضوع پیش آمده بازدید سرزده آقاي 
دکتر سیدابراهیم رئیسي از محله هرندي بود و به عنوان نخستین مقام کشوري 
کار ارزشمندي انجام داد؛ چون تاکنون در این سطح هیچ مقام کشوري از آنجا 
بازدید نداشته و امیدواریم به زودي پس از این بازدید تصمیم اساسي گرفته شود. 
پیشنهاد کاربردي که براي این محله مي توان مطرح کرد اول آن است که  این 
موضوع در دستور شوراي  عالي اجتماعي کشور قرار بگیرد. چون تنها از عهده 

مدیریت شهري برنمي آید. 
در گذشــته در این محله طرحي را از ســال 1392تا 1396 با عنوان »طرح 
انضباط شهري« با درنظر گرفتن همه موضوعات محله اجرا کردیم؛ درحالي که 
از 1396به بعد، طرح متوقف و هر آنچه بافته شــده بود از بین رفت. پیشنهاد 
دیگر، پیش بیني یک ردیف بودجه خاص در سال 1401براي محله هاي محروم 
تهران و به ویژه محله هرندي است. اگر بعد از بازدید آقاي رئیسي این دو پیشنهاد 
پذیرفته و انجام شــود مي توان امیدوار به اصالح وضعیــت محله هرندي بود. 
حدود یک سال است ستادي با عنوان توسعه اجتماعي محله هاي کم برخوردار 
تشكیل شــده و براي اجراي این طرح از برخي نهادها مانند وزارت بهداشت و 
درمان، سازمان هالل احمر، سازمان بهزیستي، کمیته امداد امام خمیني )ره(، 
شهرداري تهران و نیروي انتظامي خواسته شــده تا نقش شان را ایفا کنند، اما 
به نظر مي آید قوه قضاییه را هم باید اضافه کرد چون در آنجا برخي مسائل نیاز 

به تصمیم گیري قضایي دارد.

2پيشنهاد به رئيس جمهوري 
براي رفع آسيب هاي هرندي
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 هفتمين دور از مذاكرات احياي برجام 
در وين درحالــي به پايان رســيد و دیپلماسی

هيأت هاي ديپلماتيك به كشورهاي 
خود بازگشتند كه برايند 5روز مذاكره ايران با 4+1 
نشان مي دهد تروئيكاي اروپايي درمقابل ابتكار عمل 
جمهوري اسالمي در مذاكرات از موضع منفعل وارد 
شده  است و قصد دارد تصوير نااميد كننده اي از روند 

گفت وگوها ترسيم كند.
نخســتين دور مذاكرات احياي برجــام در دولت 
ســيزدهم با ارائه پيشــنهادهاي ايران در مســير 
لغو تحريم ها و فعاليت هاي هســته اي همراه بود؛ 
پيشنهادهايي كه با انفعال طرف غربي مواجه شده 
 است. كارشناســان معتقدند بي عملي طرف هاي 
اروپايي از رويكرد متناقــض اياالت متحده آمريكا 
نسبت به احياي برجام و همچنين كشمكش هاي 
داخلي دمكرات ها و جمهوريخواهان پيرامون نحوه 

مواجهه با ايران ناشي مي شود.
اين موضوع سبب شده  است رسانه هاي بين المللي 
نيز سردرگمي واشنگتن در قبال ايران را از مهم ترين 
داليل عدم دستيابي به نتايج روشن در مذاكرات اخير 
در وين ارزيابي كنند؛ تا جايي كه نشــريه سعودي 
»الشرق االوسط« در يادداشتي چنين تحليل كرد 
كه »سردرگمي و اختالف در دولت آمريكا در زمينه 
اتخاذ رويكرد در قبال ايران، زمينه ساز بروز اختالل 

در مذاكرات هسته اي وين شده  است.«
در چنين شرايطي به نظر مي رسد طرف هاي اروپايي 
مذاكرات نيز متأثــر از رويكردهــاي تناقض آميز 
اياالت متحده در قبال احياي برجام و به دنبال آن، 
لغو مؤثر تحريم ها ، دچار سردرگمي شده و بر اين 

اساس استدالل روشــني براي رد پيشنهاد ايران 
ندارند و صرفا به بازي رســانه اي و فضاسازي هاي 
سياســي روي آورده اند؛ برهمين اســاس هم بود 
كه مســئول تيم مذاكره كننده ايراني پس از پايان 
مذاكرات با اشــاره به شــيوه مواجهه هيأت هاي 
اروپايــي بــا پيش نويس هاي پيشــنهادي ايران، 

گفت: »هيچ كدام از تيم هــاي اروپايي نگفتند كه 
پيشــنهادهاي ايران مبناي حقوقي و قانوني مورد 

قبول دوطرف را ندارد.«

تالش براي تغيير مسير مذاكرات
در اين ميان تالش هاي تروئيكاي اروپايي براي تغيير 

مسير مذاكرات از لغو تحريم ها، كه اصلي ترين محور 
مذاكراتي تيم ايراني به حساب مي آيد، به سوي طرح 
مطالبات فرابرجامي از جمهوري اســالمي ايران را 
مي توان از اصلي ترين داليل عدم حصول نتايج روشن 
از دور هفتم مذاكرات ارزيابي كرد. اين درحالي است 
كه طرف هاي اروپايي تالش مي كنند با فضاسازي 

رســانه اي دليل عدم نتيجه گيــري از مذاكرات را 
پافشاري تيم مذاكره كننده ايران بر پيش نويس هاي 

عملياتي خود عنوان كنند.
حاال اما هيأت هاي ديپلماتيك به پايتخت هاي خود 
بازگشته اند تا پيشــنهادهاي ايران را مورد بررسي 
قرار دهند و ايران انتظار دارد با پاسخ هاي »مستند«، 
»مستدل« و »منطقي« به زودي به وين بازگردند. 
براين اساس هم بود كه نماينده چين در مذاكرات 
پس از پايان نشست كميسيون مشترك برجام در 
اظهارنظري عنوان كرد كه »هنوز به كار بيشــتري 
نياز داريــم و توافق كرديم اواســط هفته آينده به 
وين بازگرديم.« نماينده روســيه در سازمان هاي 
بين المللي واقــع در وين نيز وقفــه پيش آمده در 
مذاكرات را فرصتي براي ايران و آمريكا دانست تا در 
پايتخت هاي خود به رايزني در اين زمينه بپردازند. 
ميخائيل اوليانوف، درحساب شخصي خود در توييتر 
نوشت: »براي نااميد شدن زود است. در ديپلماسي 
چندجانبه ايــن قاعده وجود دارد كــه مي گويد تا 
زماني كه بر سر همه  چيز توافق نشده باشد، بر سر 
هيچ چيزي توافق نشده  اســت.  پس تغيير ممكن 
است، اما بايد به نحوي تعيين شــود كه به حصول 

پيشرفت بيشتر كمك كند.«
وي در توييت ديگري نوشــت: »وقفــه اي فني در 
مذاكرات وين پيش آمــده و مذاكرات هفته آينده 
ادامه خواهد يافــت. اين فرصتي بــراي هر يك از 
مشاركت كنندگان ازجمله ايران و آمريكاست تا با 
پايتخت هايشــان رايزني و با درنظر گرفتن مواضع 
ديگر همتايان، درخصوص نحوه پيشــبرد مسائل 

تفكر كنند.«

همشهري برايند هفتمين دور از مذاكرات احياي برجام را بررسي مي كند

توپ برجام در زمین حریف

رهبری

روي خط سياست

 پيام تسليت  درپي درگذشت
 شيخ عباسعلي صادقي

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشــت حجت االســالم 
والمسلمين حاج شيخ عباسعلي صادقي را تسليت گفتند. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام رهبر انقالب 

اسالمي به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذشت عالم خدمتگزار جناب حجت  االسالم والمسلمين آقاي 
حاج شيخ عباسعلي صادقي رحمه اهلل عليه را به عموم مردم مؤمن 
و انقالبي خرم آباد و حوزه علميه و جامعه علمای منطقه و به ويژه 
به خاندان مكرم و ارادتمندان آن مرحوم تسليت عرض مي كنم و 

رحمت و مغفرت الهي براي ايشان مسألت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي
1۳ آذر 14۰۰

  بررسي مذاكرات وین در مجلس
وزير امورخارجه كشــورمان و معاونانش سه شنبه هفته جاري به 
مجلس مي روند تا در ديدار با اعضاي كميســيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس، آخرين تحوالت حوزه سياست  خارجي 

و به ويژه مذاكرات وين را مورد بحث و بررسي قرار دهند.
 بر اين اساس عباس مقتدايي، نايب رئيس كميسيون امنيت  ملي 
و سياست  خارجي مجلس، يكي از دستوركارهاي اين كميسيون 
را ديدار با علي باقري كني، مذاكره كننده ارشد و بررسي مذاكرات 
هســته اي اعالم كرد و به ايرنا گفت: اين روال طي ۶دور مذاكره 
قبلي انجام شــد و عباس عراقچي پــس از هــر دور مذاكره، با 
 حضور در كميســيون، گزارشــي از روند و فضــاي مذاكره ارائه 
مي كرد.  اين روال بــراي دور جديد هم هســت و ما در روزهاي 
گذشته با مقام هاي ارشــد وزارت امورخارجه مذاكراتي داشتيم 
و در روزهاي آينده نيز اين مذاكرات انجام و پيگيري خواهد شد.

  تأكيد روســاي قوا بر تداوم هماهنگي براي رفع 
مشكالت كشور

رؤساي قوا در نشســت هفتگي خود به ميزباني رئيس جمهوري 
بر تداوم هماهنگي ها ميان ۳قوه براي رفع مشكالت كشور تأكيد 
كردند.  به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست جمهوري، در اين 
جلسه سيدابراهيم رئيســي رئيس جمهوري، محمدباقر قاليباف 
رئيس مجلس شوراي اسالمي و غالمحسين محسني اژه اي رئيس 
قوه قضاييه درباره مهم ترين مســائل و موضوع هاي كشور تبادل 
نظر و مشورت كردند. همچنين در اين جلسه سران قوا بر تداوم 

هماهنگي ۳قوه براي رفع مشكالت كشور تأكيد كردند.

  تمدید معافيت تحریمی عــراق براي خرید انرژي 
از ایران 

دولت اياالت متحده بار ديگر معافيت عراق از تحريم هاي آمريكا 
براي واردات گاز و برق از ايران را تمديد كرد. به گزارش ايسنا به 
نقل از واشنگتن فيري بيكن، جو بايدن، رئيس جمهوري آمريكا 
براي يك دوره 4ماهه ديگر معافيت عراق از تحريم هاي ايران را 
تمديد كرد تا بغداد بتواند همچنان به خريــد گاز و برق از ايران 
ادامه دهد. براساس اين معافيت، عراق مي تواند به مدت 1٢۰روز 
ديگر به واردات برق و گاز از ايران ادامه دهد و مشمول تحريم هاي 

واشنگتن نخواهد شد.
 اين در حالي اســت كه دونالد ترامپ، رئيس جمهوري پيشــين 
آمريكا مدت زمان دوره اين معافيت را كوتاه تر كرده بود اما اكنون 
بايدن آن را تا 4ماه افزايش داده  است. وزارت امورخارجه آمريكا 
تأكيد دارد كه ادامه معافيت عــراق از تحريم هاي ايران كماكان 
در راستاي منافع ملي آمريكاست. سخنگوي وزارت امورخارجه 
آمريكا با اعالم اين خبر گفت كه واشنگتن معافيت عراق را تمديد 
كرده است تا اين كشور بتواند براي تامين برق مورد نياز خود وارد 

تراكنش هاي مالي الزم با ايران شود.

پایان هفتمين دور از مذاكرات احياي برجام با حضور ایران و 
1+4 در هتل كوبورگ وین بدون دستيابي به نتيجه مشخص، 
نشــان داد غربي ها با وجود طرح ادعاهاي مكرر پيرامون 
لزوم احياي توافق هســته اي و بازگشت ایاالت متحده به 
این توافق، در این مذاكرات جدي نيســتند. براین اساس 
بي عملي تروئيكاي اروپایي درمقابل پيشنهادهاي حقوقي 
و مستدل مذاكره كنندگان ایراني نشان داد آنان همچنان 
در دام تناقض هایــي گرفتار آمده اند كه تصميم ســازان 
آمریكایي نيز با آن مواجه هستند. كارشناسان معتقدند 
رویكردي كه ایاالت متحده در این دور از مذاكرات اتخاذ 
و اروپایي ها را نيز دچار ســردرگمي كرده است، دستيابي 
به توافق مثبت را سخت تر مي كند؛ موضوعي كه محمود 
عباس زاده مشكيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي معتقد است ایران 
براي چنين شرایطي آماده است و گزینه هاي مختلفي را روي 
ميز دارد. وي همچنين تأكيد مي كند كه مذاكره كنندگان 
ایراني با دست پر در وین حاضر شدند و پيشنهادهاي منطقي 
و قانوني جمهوري اســالمي ایران را طرف هاي مقابل ارائه 
كردند و اكنون توپ برجام در زمين غربي هاست. گفت وگوي 

همشهري با عباس زاده مشكيني را در ادامه مي خوانيد.

برایند هفتمين دور از مذاكرات احياي برجام در 
وین را چگونه تحليل مي كنيد؟

ابتدا بايد به اين نكته توجه داشــت كه در اين دور از مذاكرات 
هم دولت ما جديد بود و در واقع نخســتين دور از مذاكرات در 
دولت ســيزدهم به حســاب مي آمد و هم مذاكره كنندگان ما 
با رويكردهــاي متفاوتي در وين حاضر شــده بودند؛ بنابراين 
شرايط با گذشته دچار تغييراتي شــده  بود. درواقع در اين دور 
از مذاكرات شاهد حضور اعضاي متفاوت با انتظارات متفاوت و 
ادبيات و مواضع متفاوت در تيم مذاكره كننده جمهوري اسالمي 
ايران بوديم؛ موضوعي كه طبيعتا واكنش متفاوت حريف را نيز 

به دنبال دارد و زمينه ســاز بروز تغييرات محتوايي و شكلي در 
جريان مذاكرات مي شود. در چنين شرايطي ايران در هفتمين 
دور از مذاكرات احياي برجام با دســت پر حاضر شد و درواقع 
ما در جايگاه طلبكار قرار داشــتيم و غربي ها بايد اعتمادسازي 

مي كردند.
این اعتماد بازسازي مي شود؟

به هرحال بايد درنظر گرفــت كه ما در گذشــته وقت زيادي 
براي گفت وگو با طرف هاي غربي صرف كرده ايم و هزينه هايي 
نيز براي كشــورمان به همراه داشــته اســت، اما به هر طريق 
توافقي حاصل شد و برجام شكل گرفت. براين اساس دوطرف 
تعهدهايي را متقبل شدند؛ ايران بايد سطح فعاليت هاي هسته اي 
خود را كاهش مي داد و طرف هاي مقابــل نيز بايد تحريم ها را 
برمي داشتند. جمهوري اسالمي ايران به تعهدهاي خود عمل 
كرد، اما غربي ها نه تنها بدعهدي كرده و به تعهدهاي خود عمل 
نكردند، بلكه به وضع تحريم هاي جديد پرداختند و براســاس 
آمارهاي موجود، پس  از توافق برجام حدود 15۰۰تحريم عليه 
كشورمان اعمال شده  است. براين اساس طرف هاي مقابل در 
مذاكرات وين ابتدا بايد اعتماد ايران را جلب كنند و به جبران 
گذشــته بپردازند و تضمين هايي بدهند كه ديگر اتفاق هاي 
گذشته تكرار نخواهد شــد؛ چراكه پذيرفته نيست كه با آنها 
مذاكره كنيم و به توافق هم برسيم و تعهدهاي خود را اجرا كنيم، 
اما طرف هاي مقابل به وظايف خود در قبال كشــورمان عمل 

نكنند. آنان بايد به انتظارات ايران پاسخ دقيق و روشن بدهند.
در مذاكرات وین شــاهد چنيــن رویكردي از 

طرف هاي غربي در قبال ایران بودیم؟
متأسفانه نه تنها اروپايي ها پاسخ روشني در قبال بدعهدي هاي 
خود ندارند، بلكــه طلبكارانه وارد مذاكرات شــدند و با طرح 
موضوع هاي حاشيه اي، قصد فرار به  جلو را داشتند. اين موضوع 
درحالي بود كه ما با دســت پر وارد مذاكرات شــديم و درواقع 
به دنبال احقاق حقوق خود و وصول طلب مان از غربي ها بوديم. 
با توجه به اين موضوع اگر قرار اســت توافقــي حاصل و نتايج 

مثبتي از مذاكرات گرفته شود، ابتدا بايد تضمين هايي به ايران 
داده شود كه به تعهدهاي خود عمل خواهند كرد يا اينكه قرار 
است وضعيت قبلي ادامه يابد. درخواست جمهوري  اسالمي از 
طرف هاي مقابل روشن  است؛ تحريم ها بايد به صورت مؤثري 

لغو شود.
در جریان مذاكرات چقدر به هدف لغو تحریم ها 

نزدیك شده ایم؟
در شرايط كنوني براي گمانه زني درباره اين موضوع زود است؛ 
چراكه بايد منتظر رايزني مذاكره كنندگان در پايتخت هايشان 
باشــيم. بايد درنظر گرفت كه اين دور از مذاكرات در ســطح 
معاونان وزراي امورخارجه برگزار شد؛ بنابراين از ابتدا هم انتظار 
دريافت پاسخ دقيقي از آنان را نداشــتيم؛ چراكه اين موضوع 
مستلزم رايزني آنها با مسئوالن باالدستي خود در كشورهايشان 
است و انتظار نداريم كه در اين سطح به  ما جواب بدهند و طبيعتا 

سران آنها بايد تصميم بگيرند.
به نظر شــما اروپایي ها چقدر در مذاكرات براي 

برآوردن خواسته هاي ایران جدي هستند؟
براساس شواهد موجود، اروپايي ها در اين دور از مذاكرات بيش  
از آنكه در پي برآوردن مطالبات ايران در زمينه لغو مؤثر تحريم ها 

باشند، به دنبال متعهد كردن كشــورمان در گرفتن 
امتيازهاي جديد هســتند و  مشخص است كه ما 
چنين اجازه اي را به آنها نمي دهيم و طبيعي است 

كه زياده خواهي آنان را قبول نمي كنيم.
این زیاده خواهي از چه جنسي 

است؟
تروئيكاي اروپايي به دنبال محدود 
كــردن فعاليت هاي هســته اي 

صلح آميز كشــورمان اســت؛ 
موضوعي كه به دليل نقض 
تعهدهــا ازســوي آنان 
اصــال پذيرفته نيســت. 
پس از بدعهــدي آمريكا 

و اروپايي هــا در اجــراي 
وعده هاي خود، ما براســاس 

قانون مصوب مجلس، بخشي از 
تعهدهاي هسته اي خود را كاهش 
داديم. طبيعتا قرار نبود يك طرفه 

به اجراي برجام ادامه دهيم؛ بنابراين آنها پيشــقدم شــدند و 
تقاضاي مذاكره را مطرح كردند و اكنون بايد حسن نيت خود را 
نشان دهند؛ نه اينكه انتظارات جديدي را عنوان كنند. با توجه 

به اين موضوع است كه مي گويم نمي توان به آنها اعتماد كرد.
این رویكرد تأثيري هم بر روند مذاكرات داشت؟

زياده خواهي غربي ها سبب شده  آنها در مذاكرات به حاشيه ها 
بپردازند و از بحث اصلي منحرف شوند. اروپايي ها در مذاكرات 
اخير موضوع هايي را مطرح مي كردند كه ربطي به حل موضوع 
اصلي كه همان لغو مؤثر تحريم ها بود، نداشت. تقاضاي ما روشن 
و منطقي است؛ تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني بايد برداشته 

شود و حاشيه روي در مذاكرات پذيرفته نيست.
برخي معتقدند بروز بن بست در مذاكرات دور از 

انتظار نيست. شما چه نظري دارید؟
به نظرم طرح موضوع »احتمال بن بست« چندان مناسب نيست؛ 
چراكه در مذاكره مهم اين است كه چه برگ برنده اي داريد، از 
مذاكرات چه مي خواهيد و همچنين از چه ابتكاري بهره مي بريد. 
در اين دور از مذاكرات ابتكار عمل در دست ما بود و دست باال 
را داشتيم. ما براي رفع تحريم ها مذاكره مي كنيم و فعاليت هاي 
هسته اي مان نيز براساس پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي بوده و مورد تأييــد اين نهاد نيز قرار گرفته اســت. آنها 

نمي توانند حق ما را انكار كنند.
اگر حاضر به پذیرش حقوق ایران نشــوند 

چه؟
اگر حقوق ايران را نپذيرند، ما راه خــود را ادامه مي دهيم 
و برهمين اساس براي بي اثرسازي تحريم ها برنامه ريزي 
كرده ايم. البته بايــد اذعان كنم كه مــا مذاكره 
را ترجيــح مي دهيم، اما اگر جــواب نگيريم، 
گزينه هاي ديگري روي ميز داريم كه در موقع 
مقتضي درباره آنها صحبت خواهيم كرد. اگر 
طرف هاي غربي لغو تحريم هــا را نپذيرند، 
به دنبال خنثي كردن تحريم ها مي رويم و اگر 
كماكان عناد نشان دهند، گزينه هاي مؤثري 
براي مقابله داريم. نوع تدوين بودجه14۰1 
بدون توجه به نتيجــه مذاكرات اين پيام را 
براي طرف هاي مقابل به همراه دارد كه برجام 
ديگر اولويت ما نيست؛ اكنون ديگر توپ در زمين 

حريف است.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با همشهري: 

همه گزينه های ايران روي ميز است

 مسئوليت هاي شما در مواجهه با عوامل ناامني ساز 
است. معيشت مردم از 4سال گذشته تاكنون با فشار و تنگناهاي 
زیادي مواجه شــده  و این معضالت اقتصادي روزانه تشدید 
مي شوند. این تحوالت در رصد شما قرار دارد و برآورد اعتراضات 

مردم نسبت به معيشت شان را دارید؟
اوال اين مشكالت معيشتي كه ما امروز مي بينيم، يك واقعيت است. 
برخي ها يك خرده اين مسئله را كتمان مي كنند كه كامال غلط است. 
ما بايد واقعيت را بپذيريم تا بتوانيــم حلش كنيم. اآلن مردم تحت 
فشار هستند و گراني ها اذيت شان مي كند. درآمدها پايين است و اين 
واقعيت موجود است. نكته اما اين است كه اين واقعيت انباشته شده 
بخشي از تصميمات، تدابير و موضوعات چند ساله است كه اآلن به 

اين نقطه رسيده است.
 فكر مي كنيد قابل حل است؟ چطور؟

بله. حتما قابل حل اســت. به خصوص ما بارها ديده ايم كه با حضور 
نيروهاي توانمند مثل بسيج ما مشكل حل شده است. اما اوال حل 
مشكالت سال هاي اخير يك خرده زمان مي خواهد. به همان ميزان 
كه واقعيت را مي پذيريم، بايد بپذيريم حل مشكالت مقداري نياز به 
برنامه ريزي و زمان دارد تا كشــور را به نقطه مطلوب برسانيم. دوما 
يك سري موضوعات هم مثل موج گراني هاي بدون مبنا در كشور 
وجود دارد كه وقتي با مسئوالن صحبت مي كنند، هيچ كس تأييد 
نمي كند اما در واقعيت دارد اتفاق مي افتد. توزيع كاال نيز در مواقعي 

به بدي صورت گرفت. اوايل سال مرغ كمياب شد.
 شما در جلســات شــوراي تامين استان شركت 
مي كنيد. بقيه مسئوالن چقدر دغدغه و اولویت معيشت مردم 

را دارند؟
همه در جلسات معتقدند كه حتما در يك بازه زماني ما به يك نقطه 
تعادل خواهيم رسيد. دوم اينكه اين ظرفيت و توانمندي وجود دارد 
كه توليدمان را افزايش دهيم و گپ هاي آن را جبران كنيم. آنچه اآلن 
ما با آن مواجه هستيم، نظارت رسمي است. ما اعالم آمادگي كرديم 
و توافقنامه اي هم بين بسيج و معاون اول رئيس جمهور امضا شد تا در 
بحث نظارت ورود كنيم. اآلن داريم بسيجيان مان را در بسيج اصناف 
و بسيج محالت آموزش مي دهيم. اينها به عنوان ضابط و ناظر كارت 
مي گيرند و به دســتگاه هاي نظارتي كمك مي كنند. نكته دوم هم 
نظارت عمومي و مردمي است كه مي خواهيم با استفاده از ظرفيت 
بسيج موتور محرك آن باشيم. مردم نبايد بي تفاوت باشند بلكه بايد 
نظارت عمومي داشته باشند. اآلن ســپاه و اطالعات سپاه با شماره 
تلفن 114 در خدمت مردم هســتند. مردم نبايد نقش خودشــان 
را كمرنگ كنند. هم مطالبه عمومي از مســئوالن داشته باشند و 
هم نظارت داشته باشــند. اميدواريم با برنامه ريزي هايي كه انجام 
مي دهيم، در آينده اوال به يك ثبات برسيم و دوما به رشد اقتصادي، 
توليد، مواداوليه و امكانات و بعد هم توزيع عادالنه و تثبيت قيمت ها 

دست پيدا كنيم.

 شاهدیم كه بازار همچنان به روابط خارجي ما واكنش 
مستقيم نشــان مي دهد و یك اظهارنظر در روابط خارجي در 
شرایط معيشتي نوسان ایجاد مي كند. آیا فكر مي كنيد دولت 
مي تواند تكانه هاي معيشتي ناشي از مذاكرات برجامي و سياست 
خارجي را در داخل بگيرد؟ اصال مستقل شدن اقتصاد ایران از 

سياست خارجي را شدني مي دانيد؟
البته بهتر اســت در اين زمينه كارشناسان  دولت آقاي رئيسي نظر 
بدهند ولي حقيقت مطلب اين است كه رفتار برخي از مسئوالن در 
ادوار گذشته هيجانات سياسي و ديپلماسي را بر بستر اقتصاد و افكار 
عمومي منتقل كرد. اين غلط بوده است. اين بايد به مرور سر جاي 
خودش برگردد. ما يك توانمندي  ها و ظرفيت هايي داريم كه ســر 
جاي خودش بايد جلو بروند. ما نبايد اجازه دهيم تكانه هاي اقتصادي 
ما وابسته به يك جمله ديپلمات هاي خارجي باشد. من فكر مي كنم 

ما متأسفانه در پي برهه اي به اين اختالالت در كشور 
رسيده ايم و مدتي هم بايد صبر كنيم تا حل شود. 
مردم ما هوشمند هستند و اگر اطمينان كنند كه 
مسئوالن شان دنبال حل مشكالت هستند، كمتر 
به اين تكانه ها توجه مي كنند كه اساسا مبنايي 

ندارد. من تصور مي  كنــم به تدريج داريم به 
سمتي مي رويم كه به يك نقطه باثباتي 

برسيم. مواضع مسئوالن ما مهم است 
كه دارنــد مواضع خــوب و مهم و 
يكپارچه اي در مقابل دشمنان مان 
مي گيرند. از طــرف ديگر اعتماد 

مردم به مسئوالن هم مهم است.
مي كنيد  فكــر   
دولت در كنترل اوضاع موفق 

بود؟ خواهد 
دولت جديد روحيه بسيجي، جهادي و انقالبي دارد. اآلن هم افزايي ها 
و هماهنگي ها خيلي خوب است. من اميدوارم مردم خوب ما شهد 
شيرين و طعم دلچسب مديريت بسيجي، انقالبي، هم افزا و دلسوزانه 

را بچشند. اين به بركت تفكر بسيجي شكل مي گيرد.
 روابط سپاه با دولت سيزدهم چيست؟ خودتان را 
حامي تمام قد مي دانيد یا حامي منتقد؟ آیا مجموعه شما نهاد 
موازي و به اصطالح سایه دولت خواهد بود یا نقش دیگري دارد؟

سپاه و بسيج يك نهاد مردمي است و رسالت  
خودش را ايــن مي داند كه هــر جا به كمك 
او نياز اســت، حضور پيدا كنــد. بعد از جنگ 
دهه۶۰ موضع ســپاه و بسيج همواره در تمام 
دوران اين بوده اســت كه هر جا نياز اســت 
بگوييد تا كمك كنيم. ايــن اصال تدبير مقام 
معظم رهبري به عنوان فرمانده كل قوا در همه 
دوران ها بوده است و همه فرماندهان سپاه نيز 
هميشه در جلسات اين مسئله را به ما گفته اند 
كه هر جا دولت نيــاز دارد كمك كنيد. اينكه 
بعضي وقت ها نوســان در ميزان حضور تفكر 

سپاه و بســيج مي بينيد، اين مربوط به دريافت كننده كمك است. 
ظرفيت هاي ما همواره در اختيار انقالب، نظام، دولت و مردم است. 
اينكه دســتگاه هاي اجرايي چقدر از اين ظرفيت استفاده كنند، 
به خودشان مربوط است. اگر از ظرفيت هاي 
ما در دوره اي براي واكسيناسيون استفاده 
نمي شد، سيستم اجرايي خودش را محروم 
كرده بود. البته ما يك چيز را براي خودمان 
فرض مي دانيم و آن هم اين است كه اگر 
جايي ببينيم كاســتي و ناكارآمدي 
وجود دارد و دولت ها به هر دليلي 
خودشان متوجه نباشــند، ما هر 
آنچه از دســتمان بربيايد به آنها 
كمك مي كنيم. رابط سپاه و بسيج 

با تمام دولت ها از نظر كمك كردن و همپوشــاني و رفع مشكالت و 
عبور از بحران ها يكسان است. ما در دولت هاي مختلف تمام توان مان 
را پاي كار آورده ايم؛ زلزله لوشان يك دولت )هاشمي رفسنجاني( 
بود و زلزله سر پل ذهاب در دولت ديگري )حسن روحاني(. نگاه ما 
اين نيست چه كسي سر كار است، اما اگر كسي باشد كه ظرفيت ما 
را خوب فهم كند و از آن استفاده كند، منافعش به سمت ملت، نظام 

و انقالب مي رود.
 پس مدافع هميشگي و تمام قد نخواهيد بود؟

در دولت آقاي رئيســي بســترها براي 
همكاري و هم افزايي مضاعف شده است. 
اين نكته درست است كه سپاه و بسيج 
هيچ موقع در مقابل كم كاري ها، مشكالت 
و معضالت نمي تواند سكوت كند و نبايد 
سكوت كند. در عين حال كه در نهايت 
همكاري امورات را جلــو مي برد، هر جا 

الزم باشد نظرش را ارائه مي كند.
 چه تعبيري از این مناسبات 

شما با دولت مي توان داشت؟
اسم اين مي تواند همكاري، همراهي يا 
بعضي جاها مطالبه گري از مجموعه ها باشد تا امور به بهترين وجه 

انجام شود.
 مقامات كشور طي سال هاي گذشته درباره خرابكاري 
در مجموعه هاي نظامي و اخيرا خدمات عمومي صحبت كرده اند، 
ازجمله انفجار تاسيســات اتمي كرج یا هك شــدن سامانه 
هوشمند سوخت، ســامانه راه آهن یا برخي بنادر. براي این 

اتفاقات پيش بيني خاصي دارید تا جلوي تكرارش را بگيرید؟
هر زمينه اي متولي خاص خودش را در كشور دارد. مجموعه پدافند 
غيرعامل نيز مسئول مستقيم آن چيزي است كه شما مي گوييد و ما 
هم البته در اين موضوعات همكاري ها و تمريناتي داريم. در اتفاقات 
اخير نياز بود متخصص ها و تكنيسين هاي  آي تي در اختيار مراجع 
بگذاريم كه اين كار را كرديم. در قضيه پمپ بنزين ها 1۳5نفر را براي 

كمك به حل مشكل جايگاه هاي سوخت اعزام كرديم.

 موضوع همكاري هاي نزدیك دولت و نهاد سپاه در دولت سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور 
با انتصاب برخي استانداران از ميان سرداران سپاه مجال بحث و گفت وگوي دوباره پيدا كرده 
است. بسترهاي گسترده تر این روابط در قالب بخش دومي از گفت وگوي اخير ما با فرمانده سپاه تهران بزرگ در ميان گذاشته شد 
و سردار حسن حسن زاده بدون مالحظه و منع خاصي پاسخگوي سؤاالت بود. بخش نخست این گفت وگو پنجشنبه 4آذرماه به 

مناسبت هفته بسيج در روزنامه همشهري با عنوان »مقابله با آسيب هاي اجتماعي در قلب تهران« منتشر شده بود.

 محسن توالیي
خبرنگار

گفت وگو با سردار حسن حسن زاده درباره معيشت مردم و روابط سپاه با دولت:

حل مشكالت كشور زمان می خواهد
ادامه این مصاحبه 
را  با اسكن این كد 

بخوانيد

در قضيــه اخــالل در پمپ 
بنزين ها 1۳5نفــر را براي 
كمــك بــه حل مشــكل 
جايگاه هاي ســوخت اعزام 

كرديم
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مديريت شهر

 دستور شهردار
 برای بررسی  مجدد »روایت درد«

ويدئويی در فضای مجازی با عنوان »روايت درد« منتشر شده 
كه مربوط به چند ماه پیش و دوره گذشته مديريت شهری است 
اما شهردار تهران دستور بررســی مجدد ابعاد آن را به شهردار 

منطقه۱۲ داده است. 
به گزارش پايگاه خبری شــهر، در پی انتشار كلیپی در فضای 
مجازی با عنوان »روايت درد« كه در آن ضرب و شتم فردی در 
يكی از نواحی منطقه۱۲ شهرداری تهران به تصوير كشیده شده؛ 
بررسی ها نشان داد اين اتفاق مربوط به تابستان۱۴۰۰ بوده كه 
در همان  موقع به معاونت خدمات شهری و محیط زيست وقت 
شهرداری منطقه۱۲ گزارش شده و اين معاونت ضمن احضار 
پیمانكار بازيافت منطقه، او را پس از دريافت دوبار اخطار، موظف 
به پرداخت جريمه كرده و در نهايت فرد خاطی اخراج شده است.

اكنون نیز علیرضا زاكانی، شهردار تهران به امیر يزدی شهردار 
جديد منطقه۱۲ ماموريت داده است تا اين پرونده را به جريان 
انداخته و از ابعاد مختلف مورد بررسی مجدد قرار دهد تا چنانچه 
اقدام های الزم در اين زمینه انجام نشده است با قاطعیت هرچه 
بیشتر از طريق مراجع قضايی برخوردهای قانونی انجام شود. در 
عین حال، پیش از انتشار گسترده اين كلیپ قديمی، از ابتدای 
هفته جاری طرحی در مورد شناسايی و برخورد با مراكز غیرمجاز 

جمع آوری پسماند خشك در حال اجراست.

واتساپ شهردار، پیگیر است
چند روز پیش شماره واتساپ ۰۹۰۳۱۳۸۸۹۰۶ برای ارتباط 
با دفتر شهردار تهران اعالم شــد. در همان روز های اول پیامی 
درباره يكی از مهم ترين مشكالت پايتخت در حوزه حمل ونقل 
به اين شماره فرستاديم. متن پیام به اين شرح بود: »اتوبوس های 
بی آرتی خط يك در مسیر تهرانپارس-آزادی، به شدت فرسوده 
هســتند و تعداد آنها هم كافی نیست. اين مســیر در بیشتر 
ساعت های روز پررفت وآمد است اما اتوبوس های تندرو نه فقط 
توان خدمات رســانی كامل به جمعیت زياد مسافران را ندارند 
بلكه ممكن اســت به دلیل نقص فنی باعث بروز حادثه  شوند. 
لطفا فكری به حال اين خط اتوبوســرانی كنید.« پس از مدتی 
پیام ديده و پاسخ زير داده شــد: »ممنون از اطالع رسانی شما، 

پیگیری می شود.«
 مشــكل كیفیت اتوبوس های اين خط و فراتر از آن فرسودگی 
ناوگان اتوبوســرانی و كمبود اتوبوس بیشتر از حدی است كه 
بتوان در كوتاه مــدت آن را رفع كرد. 7۰درصــد اتوبوس های 
پايتخت فرسوده هســتند و برای تكمیل ناوگان آن بايد 5هزار 
اتوبوس جديد وارد شهر شود كه هزينه  ای بیشتر از توان مالی 
كنونی شهرداری خواهد داشــت. با اين حال پاسخ به اين پیام 
كه احتماال يكی از هزاران پیام ارسال شده به دفتر شهردار است 
نشانگر پاسخگويی مديريت شــهری به تقاضا ها و ديدگاه های 

مردمی است.

 سوم دسامبر؛
 فرصتی  برای دیده شدن

در ادامه با توجه به تغییــرات مديريتی در 
شــهرداری تهران به مجموعه اقداماتی كه 
تاكنون انجام  شــده اســت به طور اجمالی 

اشاره می شود:

 الف-طرح اقدام جامع مناسب ســازی در شهر تهران توسط 
معاونت شهرسازی و معماری تهیه شده كه اقدامات سال های 
 آتی در حوزه دســترس پذيری براســاس اين طــرح اجرايی

خواهد شد.

 ب- شیوه نامه اجرايی مناسب سازی كه دارای تأيیديه از سازمان 
ملی استاندارد اســت كه در محتوا به چگونگی مناسب سازی 
فضاهای شهری و اماكن عمومی اشــاره  شده است و هم اكنون 
اين شیوه نامه مالك عمل برای مناطق ۲۲گانه شهر تهران است.

ج- نظام كنترل و نظارت برای مناسب ســازی و گواهی های 
ســاختمانی مندرج در ظهر الزامات پروانه ســاختمانی، مورد 
تأكید بوده و همچنین رعايت دقیق مقررات ملی ســاختمان 

الزامی است.
ه - طبق سند كنترل مستندات پرونده جهت انجام تحويل موقت 
در بند نهم قرارداد پیمانكاران، ضرورت پیوست مناسب سازی 

برای معلوالن جسمی و حركتی مورد توجه قرارگرفته است.

و- براســاس چك لیســت كنترل ضوابط و مقررات معاونت 
شهرسازی و معماری شــهرداری تهران، ناظر معماری ملزم به 
كنترل و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد 
دارای معلولیت جسمی و حركتی شده است؛ لذا بر اين اساس 
می بايستی كدهای ارتفاعی در پیاده رو و سواره رو در زمان صدور 
پروانه ساختمانی به دقت كنترل شود تا از ايجاد پله در پیاده رو 

جلوگیری به عمل آيد.

پرواضح است در ُحسن اجرای قوانین مناسب سازی جاری، جای 
متولی واحد در شهرداری تهران خالی است؛ اين موضوع بايد در 
مديريت جديد شــهری مورد توجه جدی قرار بگیرد تا بتوانیم 
با مشاركت انجمن های فعال، ســازمان های مردم نهاد، اهتمام 
جدی مديران باالدست و كارشناسان اجرايی طی ۴سال آينده 

به اهداف از پیش تعیین شده برسیم. / ان شاءاهلل

  محمود موالیی
خبر نگار

آغاز »تحول و نگهداشت شهر؛ هر محله یك شهید« 
طرح »تحول و نگهداشت شهر؛ هر محله يك شهید« ابتدا در منطقه ۲۰تهران اجرا و 
در ادامه در تمامی مناطق ۲۲گانه شهر تهران برگزار شد. به گزارش همشهری، طرح 
»تحول و نگهداشت شهر؛ هر محله يك شهید« آخر هفته گذشته در مناطق ۲۲گانه 
شهر تهران اجرا شد. اين طرح در ابتدا با محوريت محله منازل شهدا آغاز شده و در ادامه 
تمام محله های شهر تهران را در بر خواهد گرفت. رضا محمدی، مديركل هماهنگی، 
نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران درباره جزئیات اين طرح به پايگاه خبری 
شهر گفت: »برای اينكه بركتی به اين اقدمات داده شود و پرسنل شهرداری يك كار دلی 
را انجام دهند بنا شد پنجشنبه های هر هفته تا پايان طرح، كار از در خانه يك شهید 
در نواحی شروع شود. در واقع از ساعت 7 تا ۱۲ همه اكیپ در هر ناحیه جمع می شوند 
و از در خانه يك شهید نظافت، رفت و روب و مباحثی مانند رنگ های پوششی شروع 
می شود و كوچه های پیرامونی خانه شهید نیز شامل اين طرح می شود تا ما عمال تا پايان 
طرح تمامی سطح شهر را به نام يك شهید شروع كنیم.« محمدی در تشريح اين طرح 
افزود: »البته مفهوم اين كار اين نیست كه ما فقط در خانه آن شهید را نظافت می كنیم. 
به عنوان تبرك كار از جلوی در خانه شهید و به نام آن شهید آغاز می شود ولی اقدامات 
فقط مختص آن كوچه نیست و تمام كوچه ها و خیابان های اطراف محل و ناحیه شامل 
فعالیت ها می شوند. در پنجشنبه ای كه گذشــت در تمامی مناطق شهرداری بالغ بر 
پنج هزار پرسنل در اين طرح فعال بودند. بیش از ۶هزارو5۰۰ موضوع ازجمله نظافت 
مخازن، رنگ آمیزی زيرمخزن ها، تیرهای چراغ برق و ديوار نويسی رنگ های پوششی، 
لكه گیری آسفالت و هر چیزی كه تحولی در محله و ناحیه نسبت به وضع موجود آن 
ايجاد كند در اين طرح ديده شده است . هفته اولی بود كه اين طرح شروع شد و نتیجه 
آن مبارك بود چرا كه بعد از آن بارندگی خوبی در شهر داشتیم.« محمدی با بیان اينكه 
برای اين طرح ۲ ماه بازه زمانی ديده شده و امیدواريم اتفاقات خوبی برای شهروندان 
رقم بخورد، يادآور شد: »برای اجرای اين طرح هزينه تازه ای اضافه نكرده ايم. هر روز اين 
طرح دنبال می شود و پنجشنبه ها نیز براساس پیشنهاد يكی از شهرداران خوش سلیقه 

مناطق اين اقدام به نام يكی از شهدا در هر ناحیه آغاز می شود.«

رئیس جمهور به صورت ســرزده به يكی از محله های محروم 
شــهر تهران رفت و در گفت وگو با اهالی محله وضعیت آن را 
بررسی كرد. به گزارش همشهری، سیدابراهیم رئیسی از نقاط 
مختلف محله هرندی تهران بازديد كرد. مهم ترين مشكل اين 
محله كه اهالی بار   ها آن را بیان كردند، حضور معتادان متجاهر 
در خیابان ها و كوچه هاست كه رفت وآمد در ساعات مختلف 
شبانه روز را برای اهالی دشوار می كند. ساكنان محله هرندی 
به دلیل تجمع معتادان و همینطور انباشته شدن زباله در اين 
محله دچار مشكالت فراوان شده اند. برخی از آنها از سال های 
دور در ايــن محله ســكونت دارند و مشــاهده روزانه چنین 

تصاويری از محله بیشتر آنان را آزار می دهد. سرقت و ناامنی 
از ديگر مشكالتی است كه به سبب حضور معتادان و خريد و 
فروش مواد مخدر در اين منطقه رخ می دهد. رئیس جمهور در 
اين بازديد كه بخشی از آن سوار بر خودرو و بخشی به صورت 
پیاده انجام شــد در گفت وگوی چهره به چهره و صمیمی با 
ســاكنان و كســبه در جريان نگرانی های اهالی هرندی قرار 

گرفت.
رئیسی پس از شنیدن سخنان تعدادی از ساكنان محله هرندی 
با اشاره به اينكه اين منطقه از محله های قديم تهران و دارای 
مردمانی نجیب و شريف است، گفت: دولت وظیفه خود می داند 

برای بهبود و اصالح وضعیت مناطق تــالش كند و با تقويت 
امكانات و زيرساخت های شهری، محیط و شرايط مناسبی را 

برای ساكنان آن فراهم كند.
او در اين بازديــد به ديدار تعدادی از خانواده شــهدای محله 
هرندی هم رفت. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات 
ارزنده بســیج در رســیدگی به فقرا و محرومان، استفاده از 
ظرفیت بسیج را برای بازسازی و اصالح وضعیت اين محله ها 

ضروری دانست.
محله هرندی كه در گذشــته دروازه غار نام داشــت، در بین 
خیابان های شوش و مولوی قرار دارد. برخی از فضا های حضور 
معتادان ماننــد خرابه ها در اين محدوده بازســازی و تبديل 
به بوستان شده اســت اما مشــكل خريد و فروش و مصرف 

مواد مخدر در اين محله همچنان وجود دارد.

رئیس جمهور از نزدیك آسیب های هرندی را دید

مديران شــهری برای رفع ترافیك معابر اطراف نمايشگاه 
بین المللی تهران در مناطق يك، ۲ و ۳ چاره ای جز تعطیلی 
و انتقال آن به نمايشگاه بین المللی شهر آفتاب در جنوب 
پايتخت نمی دانند. اين در حالي اســت كه نمايشگاه شهر 
آفتاب در ســال ۱۳۹5 در زمینی حــدود ۱۳۸هكتار در 
مجاورت مرقد مطهر امام خمینی )ره( ســاخته شــده تا 
اين فضای نمايشــگاهی میزبان رويدادهای بزرگ باشد و 
از ترافیك معابر درون شهری كاسته شــود. آمارها نشان 
می دهد كه پیك ترافیكی در معابر محدوده های نمايشگاه 
بین المللی تهران حدود ۱۸ساعت در روز است كه ۸ساعت 
از آن متاثر از برگزاری نمايشــگاه ها گزارش شده است. در 
اين باره نیز اعضای شورای شهر در تالش هستند موضوع 
نمايشــگاه بین   المللی تهران را مطرح كننــد و با اقدامات 
الزم به كمك نهادهای ذيربط مشــكل ترافیك و آلودگی 
هوا را به سرانجام برســانند. در اين باره رئیس كمیسیون 
عمران و حمل ونقل شــورای اسالمی شــهر تهران گفت: 
»راه حل علمی برای برطرف شدن بخشی از مشكل ترافیك 
تهران مشــخص و تاكنون مراحل قانونی بــه اين منظور 
طی شده است و می بايســتی برای رفع و حل آن تصمیم 
جدی گرفته شــود. چون برای ســاخت مجموعه شــهر 
آفتاب سرمايه گذاری هنگفتی متكی بر كار كارشناسی با 
بررســی های علمی و مطالعات دقیق انجام شده  تا شاهد 
برگزاری نمايشگاه ها در آنجا باشیم اما تاكنون استقبالی 
از آن نشده است و تا به امروز، گام مؤثری در زمینه انتقال 
نمايشگاه بین المللی تهران به مجموعه نمايشگاهی شهر 
آفتاب برداشته نشده است.« سیدجعفر تشكری هاشمی 
با بیان اينكه فعالیت نمايشگاه بین المللی تهران بايد هر چه 
زودتر به نفــع باالبردن كیفیت زندگی شــهروندان لغو و 
پلمب شود، افزود: »نمايشگاه شهر آفتاب زيرساخت های 
الزم را بــرای میزبانی دارد و با توجه بــه هزينه گزافی كه 
صرف نگهداشت آن می شــود، بايد از اين مجموعه مجهز 
بهره برداری الزم صورت گیرد. نمايشــگاه شــهر آفتاب 
دسترسی خوبی به وسايل حمل ونقل عمومی اعم از مترو و 

ظرفیت ۱۰هزار پارك خودرو دارد.«

مسئوالن الزاماتی برای برگزاری هر نمایشگاه دارند 
مهدی عابدينی، مدير اداره مهندســي ترافیك ســازمان 
حمل ونقل و ترافیك شــهرداری تهران بــرای به حداقل 
رساندن مشكالت ترافیكی نمايشــگاه های بین المللی در 
معابر شمالی تهران به برگزاری جلسه شورای ترافیك اشاره 
داشت و در اين باره به همشهری گفت: »برنامه اصلی برای 

حل اين مشكل شهری، برنامه بلندمدت انتقال نمايشگاه 
بین المللی تهران به نمايشگاه شــهر آفتاب است. اما برای 
اجرای برنامه های كوتاه مدت جلساتی در شورای ترافیك 
يك بار در سال ۱۳۹۸ و بار ديگر سال ۱۴۰۰ برگزار شد. در 
اين جلسات چند الزام مطرح شد كه مسئوالن نمايشگاه 
برای برگزاری موظف به رعايت آنها شده اند. در واقع برای 
برگزاری هر نمايشگاه پرمخاطب بايد به اين الزامات توجه 
شود. مشاوران ترافیكی نمايشــگاه بین المللی بايد قبل و 
بعد از برگزاری نمايشگاه مطالعه  ای درباره حجم سفرها و 
ترافیك در معابر انجام بدهند و در زمان برگزاری نمايشگاه 
بعدی راهــكار ارائه بدهند. الزام ديگــر اينكه در نیمه اول 
مهرماه و نیمه دوم اســفند ماه نبايد نمايشگاه برگزار شود 
و در نیمه دوم سال، نمايشــگاه بايد ساعت ۱۶:۳۰ قبل از 
ترافیك های شهری تمام شود. چند نمايشگاه پرمخاطب 
را نبايد به طور همزمان برگزار كنند. هر سال بايد تا انتهای 
بهمن ماه لیست نمايشــگاه ها را به سازمان ترافیك تهران 
ارسال كنند و اگر سازمان پس از بررسی تأيید كرد، مجوز 

برای برپايی نمايشگاه ها را ارائه می كند.« به گفته او برپايی 
نمايشــگاه بدون مجوز ســازمان ترافیك ممنوع است و 
به لحــاظ ترافیكی تأيیديه ندارد. عابدينــی افزود: »برای 
تردد و حمل ونقل عمومی چند خط اتوبوس به مهم ترين 
ايستگاه های مترو بگذارند تا تردد با خودروي شخصی كم 
شود. همچنین تفاهمنامه ای بین نمايشگاه بین المللی و 
مترو انجام شده تا هزينه ساخت مترو را نمايشگاه بپردازد. 
تنها راه های دسترسی به نمايشــگاه بین المللی تهران از 
خیابان سئول و چمران است و هیچ مسیر جايگزين ديگری 
برای آن وجود ندارد.« او با بیان اينكه مطالعات بسیاری برای 
اين موضوع تا به حال انجام شده، گفت: »در نمودارها تراكم 
ترافیك در روزهايی كه نمايشگاه برگزار می شود و روزهايی 
كه نمايشگاه برگزار نمی شــود، وجود دارد و براساس آن 
شدت تراكم در بزرگراه چمران را به صورت تصاعدی نشان 
می دهد. متأسفانه با همه تالش هايی كه مسئوالن نمايشگاه 
برای كاهش ترافیك دارند نتیجه مثبتی ديده نشده است. 
به همین خاطر به انتقال نمايشگاه بايد جدی تر نگاه شود.« 

كاهش8ساعتهترافیكباتوقففعالیتنمایشگاهبینالمللی

  85هكتار وسعت
  4ورودی

  2000ظرفیت پاركینگ
  15هزار مراجعه كننده روزانه

  90نمایشگاه در سال
  ایستگاه مترو ندارد

  138هكتار وسعت
  25000مترمربع فضای نمایشگاهی

  10000ظرفیت پاركینگ
  دارای سالن های 3قلوی مجهز

  9000مترمربع سالن ملل با فضای نمایشگاهی
  ایستگاه مترو دارد

شهر آفتاب نمایشگاه بین المللى

    زهرا کریمی 
خبر نگار

ادامه از 
صفحه اول

در همایش دیروز شهردار دیدارهاي صمیمانه اي با معلوالن حاضر داشت.   عكس: همشهری/ حامد خورشیدي

شب گذشته مراســم گرامیداشت روز 
جهانی معلوالن با حضور شهردار تهران، گزارش

اعضای شورای شهر، جمعی از مديران 
شهری و نخبگان و فعاالن اين حوزه در تاالر ايوان شمس 
برگزار شد. سوم دسامبر )۱۲آذر( از سوی مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد، روز جهانی معلوالن نامگذاری شده و 
هدف از اين نامگذاری، افزايش توجه و آگاهی عمومی 
درباره مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت است. اين 
سازمان هر سال موضوعي را براي روز جهاني معلوالن 
تعیین مي كند كه امسال شعار »پیش به سوی دنیايی 
فراگیر، دســترس پذير و پايدار بعد از بیماری كرونا با 
راهبری و مشاركت افراد دارای معلولیت« در نظر گرفته 
شده است. شــهردار تهران با گرامیداشت روز جهاني 
معلوالن، مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلوالن را 
وظیفه مديريت شــهري قلمداد كرد. علیرضا زاكاني با 
اعالم اينكه مديريت شهري براي ايجاد تسهیالت و ارائه 
خدمات بهتر به معلــوالن برنامه جــدي دارد، گفت:  
»روزجهانی معلوالن يادآور سختی های انسان هايی  است 
كه در كوران زندگی می ســوزند و چشــم انتظار درك 
اطرافیان شان از رنج و تعصب خويش اند. يكی از وظايف 
مديريت شهری تهران مناسب سازی فضاهای شهری 
برای ايجاد تســهیالت و ارائه بهتر خدمات به عزيزان 
معلول است كه برای آن در ۱۴۰۱ برنامه جدی خواهیم  

داشت.« 
او در همايش ديروز با اشــاره به اينكه مشكل اصلی نه 
ناتوانی اشخاص، بلكه مشكل شهری است كه مناسب 
ساخته نشده است، افزود: »اگر فضای شهری مناسب 
بود و شرايط مناســب را داشت، ديگر معلولیت معنای 

خاص امروز را پیدا نمی كــرد و محدوديت نبود. وقتی 
كه به فلسفه اساسی انقالب يعنی عدالت نگاه می كنیم، 
می بینیم كه عدالت ۳جزء دارد و يك جزء آن اين است 
كه فرصت های برابر برای همه فراهم شود. اگر بنا باشد 
فرصت های برابر فراهم شود، نبايد تاخیر كنیم و بايد در 
رفع نقايص بكوشیم. نكته دوم در تحقق عدالت اين است 
كه مسیر برای هر كسی كه می خواهد تالش كند باز باشد 
تا بتواند به ظرفیت های وجودی خود برسد. نكته سوم 
اينكه اگر كسی به افق بااليی رسید احساس كند نسبت 
به جامعه ای كه نتوانسته از ظرفیت های برابر استفاده 
كند مسئولیت دارد و در خدمت اين جامعه قرار گیرد.«

زاكانی ادامه داد: »وقتی شــما اين ۳جزء را در كنار هم 
قرار می دهید معنای عدالت را درك می كنید. هر كسی 
می تواند به قله های افتخار برســد امــا فراموش نكند 
كه عده ای هم هستند كه نمی توانستند از اين فرصت 
استفاده كنند. اگرچه در پس معلولیت اين عزيزان روح 
بزرگی قرار گرفته است.« او گفت: »نكته ديگر اينكه دين 
و آموزه های دينی برای ما پیام هايی دارد و آن اين است 
كه ياد گرفته ايم خدمت به خلق و خدمت به مردم يك 
جايگاه ممتاز و اساسی نزد خداوند دارد. اگر كسی نوكری 
مردم را پیشه كند، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت. 
معلولی كه اين هفته را بايد بــه او تبريك گفت، نیاز به 
خدمت دارد و انسا  ن های ديگر نیاز دارند كه به او خدمت 
كنند. در شــهرداری تهران می خواهیم همین مسیر 
خدمت به شما معلوالن را طی كنیم و اين مسیر برای ما 

افتخارآ فرين خواهد بود.«
شــهردار تهران افزود: »تالش كرديم كه در شهرداری 
تهران زمینه مناسب سازی شــهر را فراهم كنیم. چون 
معاونت های مختلف هم در اين موضوع درگیر می شدند، 
دستور العملی تنظیم شــد كه عیوب شهر را گام به گام 
برطرف كنیم. همین هفته پیش در شــورای معاونان 

شهرداری اين دســتورالعمل مطرح شــد. با معاونان 
شهرســازی، فنی و عمرانی، حمل ونقــل، فرهنگی و 
ديگر دوســتان همفكری كرديم كه چه كار می توانیم 
انجام دهیم كه شهرمان برای كسانی كه در آن زندگی 

می كنند مناسب شود.«

اتوبوس های مناسب
شهردار پايتخت در ادامه گذری هم  به برنامه های پیش رو 
برای مناسب سازی معابر داشت و در اين خصوص توضیح 
داد: »ما با همه دوستان و همكاران همفكری كرده ايم تا 
در وهله اول مسیری را انتخاب كنیم كه شهرمان برای 
همگان مناسب شود و در وهله بعد مشخص كنیم كه 

چگونه اين مسیر را گام به گام بپیمايیم.« 
به گفته زاكانی قريب به ۹۸هزار شهروند دارای معلولیت 

و ۶۰هزار جانباز در تهران حضور دارند و بايد به نحوی 
اقدام كرد كه اين افراد بتوانند با آسايش در شهری كه 
متعلق به خودشان است، زندگی كنند. او گفت: »تصمیم 
گرفته شده برنامه مدونی تنظیم شــود؛ برنامه ای كه 
هوشمند باشــد. به عبارتی از طريق فناوری می توان 
دريافت كه معلوالن عزيز در كدام منطقه تهران ساكن 
هســتند تا با دقت بیشــتری، محیط پیرامونی محل 
سكونت آنها مناسب سازی شود. از اين طريق می توان 
منابع الزم را در بودجه ســالیانه گنجاند. هدف آن نیز، 
مناسب سازی دســت كم ۶۰۰كیلومتر مسیر طی هر 

سال است.« 
شــهردار تهران با بیان اينكه كارهای خوبی پیش تر در 
تهران برای مناسب ســازی صورت گرفته و از متولیان 
آن تشكر می كنم، افزود: »اين اقدامات را بايد به عنوان 

پله و پايه اول قرار داد و آنها را توســعه داد. البته بحث 
ما، اهداف   باالتر و خدمت بیشتر است. برای اين منظور 
بايد از خودمان شروع كرده و ساختمان های شهرداری 
را مناسب سازی كنیم تا اين شهروندان هنگام مراجعه 
دچار مشكل نشوند. از طرف ديگر، بايد به گونه ای عمل 
كنیم كه ما خدمت را در محل ســكونت معلوالن ارائه 
دهیم. مثل اقدامی كه در مقابله با كرونا انجام شد و برای 
اين منظور، سراغ كسانی رفتیم كه الزم بود ما خدمت 
آنها برويم. بخشی از اين كار، از طريق هوشمندسازی 

صورت گرفت.«
زاكانی به ضرورت توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی با 
توجه به كم توانان هم اشاره كرد و گفت: »در ۱۱۰دستگاه 
اتوبوس جديدی كه به ناوگان اضافه شده، امكان ورود با 

ويلچر و ساير تجهیزات توان يابی وجود دارد.«

تهران سالی 600کیلومتر 
مناسب سازی می شود

زاكانی در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلوالن اعالم كرد: برنامه ای جدی برای 
هوشمندسازی ارائه خدمات به توان يابان داريم
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نكته های حساس در بازسازی بافت های كهنسال شهری
كیفیت و میزان ایمنی بنا فقط یك روی سكه در ماجرای بافت های فرسوده است 
كه صرفا با نوسازی یا بهسازی این بافت ها می تواند مرتفع شود؛ اما ارتقای كیفیت 
زندگی و زیست پذیری شهرها بعد از بازسازی بناهای مسكونی فرسوده، روی 
دیگر سكه محسوب می شــود كه تحقق آن می تواند موفقیتی تمام عیار برای 
سیاستگذاران مسكن و مدیران شهری باشد. در حقیقت، در جریان شیوه های 
قدیمی بازسازی بافت های فرسوده، صرفا جایگزینی بنای فرسوده و قدیمی با 
سازه های جدید، مدرن و ایمن مدنظر قرار می گرفت و با توجه به امكان افزایش 
تراكم ساختمانی، بازسازی بافت فرسوده به تولید مسكن بیشتر نیز منجر می شد؛ 
اما درنهایت با افزایش تعداد مسكن تولیدی و افزایش جمعیت پذیری مناطق هدف 
بازسازی، عمال كیفیت زندگی ساكنان این محالت كاهش پیدا می كند و حتی به 
نارضایتی ساكنان قدیمی بافت های فرسوده ختم می شود. این مسئله، یكی از 
دالیلی اصلی برای مقاومت ساكنان بافت های فرسوده در مقابل نوسازی واحدهای 
مسكونی خود است چراكه آنها بعد از بازســازی مسكن قدیمی خود، عالوه بر 
اینكه مجبورند حق مالكیت خود بر زمین را با ساكنان جدید تقسیم كنند، باید 
ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی محله خود را نیز با خریداران 
جدید مسكن های اضافه شده تقسیم كنند كه درنهایت به افت كیفیت زندگی همه 
ساكنان محله منجر خواهد شد. یكی از اصولی ترین شیوه هایی كه هم مانع ایجاد 
چنین فضایی می شود و هم ساكنان بافت های فرسوده را به مشاركت در بازسازی 
بافت فرسوده ترغیب می كند، همان اصولی است كه سند ملی بازآفرینی شهری 
تا چشم انداز1400 مطرح شد و البته بنا به جبر تنش های اقتصادی به صورت كامل 
اجرا نشد. براساس این اصول، با بازسازی بافت های فرسوده، لزوما تعداد مسكن 
تولیدی حتی با افزایش میزان تراكم ســاخت بنا افزایش نمی یابد بلكه در ازای 
میزان زیربنایی كه با ساخت وساز عمومی آزاد می شود، امكانات و زیرساخت های 
شهری برای محالت هدف تأمین خواهد شد تا هر محله ازنظر بهره مندی امكانات 

و زیست پذیری تا سطح میانگین شهر ارتقا پیدا كند.

ث
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محمودزاده: این یك توافق كلی است كه در مراحل بعدی بحث های اجرایی آن نیز نهایی می شود.   عكس: همشهری/ علیرضا طهماسبی

محمود محمــودزاده، معاون 
وزیــر راه و شهرســازی در 
گفت وگو با همشــهری: در 
جلسه رستم قاســمی، وزیر 
راه و شهرســازی و علیرضــا 
زاكانی، شهرداری تهران توافق 
اولیه ای انجام شــده مبنی بر 
اینكه بــا تجمیــع امكانات 
و اختیارات هــردو مجموعه 
تحوالتی در بافت فرســوده 

تهران ایجاد شود

معاون وزیر راه و شهرســازی: 
سناریوهای مختلفی در موضوع 
نوسازی در بافت فرسوده وجود 
دارد، اصول كار بر این است كه 
اعطای تسهیالت و مشوق برای 
تقویت رونق ساخت وســاز در 
بافت فرسوده در دستور كار قرار 
بگیرد به گونه ای كه هم مالكان 
و هم سرمایه گذاران بیشتر برای 
سرمایه گذاری و فعالیت در این 

بافت ها ترغیب شوند

مركــزی:  بیمــه  رئیــس كل 
خودروهایی كه كیفیت پایین تری 
دارند، ریســك باالتری دارند؛ در 
نتیجه باید حق بیمه این خودروها 
افزایش پیدا كند، امــا قانون برای 
خودروهای ارزان قیمــت به ویژه 
پراید حتــی تخفیف هــم درنظر 
گرفته، بیمه مركزی و صنعت بیمه 

با این كار مخالف است

غالمرضا ســلیمانی در پاســخ به 
پرسش همشهری: وقتی كیفیت 
و استحكام یك خودرو باال نباشد، 
راننــدگان هم مقــررات را جدی 
نگیرند، میــزان خســارت باالتر 
می رود و به همین دلیل شاهد رشد 
نگران كننده ضریب خســارت در 
برخی خودروها هستیم. ضرورت 
دارد بــه افزایــش كیفیــت این 

خودروها توجه ویژه ای شود

نقد خبر

درسی برای بودجه1401
  خبر: سازمان برنامه و بودجه می گوید: با توجه به ضریب انبساط 
پولی تنها از محل تنخواه ۵۵هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانك 
مركزی، در ابتدای سال جاری، ۶۳۷هزار میلیارد تومان به حجم 
نقدینگی اضافه شده است. ســازمان برنامه و بودجه معتقد است: 
دولت سیزدهم در شــرایطی روی كار آمد كه وضع شاخص های 
كالن اقتصاد بسیار وخیم بود؛ رشــد اقتصادی حدود صفر؛ تورم 
4۵.2درصدی، افزایش ضریب جینی و رشــد شــكاف طبقاتی 

ازجمله این میراث است.
  نقد: اكنون كه میراث دولت پیشــین به روایت سازمان برنامه 
و بودجه مطلوب نبوده، فرصت خوبی اســت تا این سازمان سند 
دخل و خرج سال آینده را به گونه ای تنظیم كند كه شاهد بهبود 
شاخص های كالن اقتصادی باشیم و اصال دولت نیازی به استفاده 
از تنخواه و قرض گرفتن از بانك مركزی نداشــته باشد. شاه بیت 
موفقیت دولت سیزدهم این است كه بودجه سال آینده را نه كاغذی 
كه واقعی بدون كسری تراز عملیاتی و نیاز به استقراض مستقیم و 
غیرمستقیم از بانك مركزی ببندد و بودجه ای ضدتورمی را تقدیم 
مجلس كند. بی تردید وقتی بودجه دچار پدیده شكنندگی منابع 
و پایداری مصارف باشد، نتیجه آن تكرار تورم های باال خواهد بود 
و دولت ناچار می شــود بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف 
هزینه های جاری سازد و بودجه كافی برای فعالیت های عمرانی 

باقی نماند.
حل مشكالت اقتصادی جامعه و صیانت از ســفره مردم در برابر 
امواج تورمی نه براساس گفته ها و وعده ها كه بر پایه اعداد واقعی و 
روند متغیرهای كالن اقتصادی قابل سنجش است و دست كم برای 
قضاوت درباره كارنامه سازمان برنامه و بودجه باید منتظر رونمایی 
از سند بودجه1401 ماند و دید آیا این بودجه به جنگ تورم می رود 

یا اینكه در مسیر بودجه های گذشته حركت خواهد كرد؟

شاخص پیش نگر سیگنال مثبت ارسال كرد
كاهش 14درصدی تورم نقطه ای تولید 

مركز آمار ایران از كاهش نرخ تــورم نقطه به نقطه  تورم
بخش تولید ایران بــه میزان 14واحــد درصد در 
تابستان گذشته خبر داد اما در عین حال اعالم كرد: 
قیمت تمام شده تولید در تابستان، نسبت به بهار امسال، 1.۶درصد 
و در یك سال منتهی به پایان تابستان امسال، نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، 4.۶درصد افزایش داشته است.
به گزارش همشــهری، باال بودن نرخ تورم تولید به عنوان شاخص 
پیش نگر، روند نرخ تورم كاالهــای تولیدی در بخش مصرف را به 
تصویر می كشــد، حاال باید دید آیا روند كاهش محسوس هزینه 
تولید در فصل تابســتان در فصل های بعدی تكرار خواهد شد؟ و 
آیا تورم تولید به كانال پایین تر حركت می كند؟ داده های جدید 
مركز آمار ایران نشــان می  دهد شــاخص قیمت تولیدكننده در 
فصل تابستان امسال به ۵8.9درصد رسیده كه نسبت به تابستان 
سال گذشــته به میزان ۷۳درصد، كاهش 14.1درصدی را نشان 
می دهد. این گزارش نشان می دهد تورم تولید در تابستان امسال 
نسبت به بهار امسال با رشدی 1.۶درصدی به 11.۷درصد رسیده 
كه كمترین نرخ تورم مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق 
به میزان یك دهم درصد و باالترین نرخ تورم هم مربوط به بخش 

كشاورزی به میزان 21.۷درصد بوده است.
به گزارش مركز آمار، باالترین نرخ تــورم نقطه به نقطه تولید در 
تابستان امسال را بازهم بخش تولید و انتقال و توزیع برق به میزان 
19درصد تجربه كرده و در مقابل هزینه تولید در بخش معدن در 
تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 101.۶درصد رشد 
كرده است. افزون بر این نرخ تورم ساالنه در چهار فصل منتهی به 
تابستان امســال در بخش تولید ایران به ۶4.۶درصد رسیده كه 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل 4.۶درصد قد كشیده كه بازهم 
كمترین رشــد هزینه تولید به بخش تولید، انتقال و توزیع برق 
به میزان ۳۷.۷درصد اختصاص داشته درحالی كه فعاالن بخش 

معدن ایران شاهد رشد 11۶درصدی هزینه های خود بوده اند.

نرخ تورم فصلی، نقطه به نقطه و ساالنه تولید در ایران
تورم ساالنهتورم نقطه ایتورم فصلیفصل

7.857.649.4بهار 98
2.641.650.1تابستان 98

3.526.943.2پاییز 98
4.219.334.7زمستان 98

6.71826.1بهار 99
21.639.826.7تابستان 99

17.658.835.4پاییز 99
9.867.546.7زمستان 99
10.17360بهار 1400

11.758.964.6تابستان 1400

نوسازی بافت های فرسوده  مسكن
پایتخت در حــال ورود به 
دوره جدیــدی اســت كه 
می تواند جذابیت های زیادی برای مالكان 
و سرمایه گذاران بافت های فرسوده داشته 
باشد و چراغ نونواشدن این بافت ها روشن 

شود.
به گزارش همشهری، وزیر راه و شهرسازی 
و شــهردار تهــران توافق اولیــه تجمیع 
امكانــات و اختیــارات 2مجموعه برای 
متحول كردن بافت های فرسوده را انجام 
داده اند و آنگونه كه رســتم قاسمی، وزیر 
راه و شهرسازی می گوید: قرار است كمیته 
مشــترك وزارت راه و شــهرداری تهران 
نوسازی بافت های فرســوده با استفاده از 
قابلیت های نهضت ملی مســكن تشكیل 
شود. محمود محمودزاده، معاون مسكن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در 
گفت وگو با همشــهری ابراز خوش بینی 
كرد با نهایی شــدن این توافق، به واسطه 
تزریق تســهیالت نهضت ملی مسكن به 
بازســازی بافت های فرسوده و همچنین 
ارائه مشوق هایی نظیر كاهش نرخ عوارض، 
اعطای یارانه سود و... شرایط جذابی برای 
مالكان و سرمایه گذاران بافت های فرسوده 
ایجاد شود و موتور ساخت وساز مسكن در 

این بافت ها سرعت بگیرد.

نقشه ناكارآمدی بافت های شهری
آمارهــای گــردآوری شــده از وضعیت 
بافت های فرسوده، ناكارآمد و حاشیه ای 
كشور در سند ملی بازآفرینی شهری حاكی 
از این است كه در اواخر سال1۳9۶، بالغ بر، 
2هزار و ۷00محله در ۵4۳شهر ایران در 
فهرســت بافت های فرســوده و ناكارآمد 
شهری قرار دارند و مســاحت كلی همه 
این مناطق به 141هزار هكتار می رسد كه 
18درصد از كل مساحت شهری كشور را 

دربرمی گیرند. 
از مجموع این 141هــزار هكتار، ۶1هزار 
هكتــار به بافت هــای شــهری ناكارآمد 
اختصاص دارد كه در متن شــهرها واقع 
شــده و مابقی بــه واحدهای مســكونی 
حاشیه ای و ســكونتگاه های غیررسمی 
مربــوط می شــود. برآوردهــای ســند 
ملــی بازآفرینی شــهری حاكی اســت 
20.۷میلیون نفر معــادل ۳2درصد كل 
جمعیت شهرنشــین ایران در بافت های 
فرســوده، ناكارآمد و حاشــیه ای زندگی 
می كنند كه عموما ســطح زندگی آنها از 

میانگین كیفیت زندگی در شــهر محل 
سكونت پایین تر است.

به گزارش همشــهری، در استان تهران 
نیــز 12۷محله در 24شــهر دارای بافت 
فرسوده، ناكارآمد و حاشــیه ای هستند 

كه مجموع مســاحت آن بــه 11هزار و 
221هكتار می رسد و 2میلیون و 22۳هزار 
نفر از كل جمعیت اســتان تهران در این 

بافت ها زندگی می كنند. 
براســاس آمارها، در شــهر تهران فقط 
مســاحت بافت های فرســوده به 4هزار 
و ۵۶0هكتــار می رســد و یك میلیون و 
۳۵0هزار نفر از تهرانی ها در این بافت های 
فرسوده ســكونت دارند. به عبارتی حدود 
1۵.۵درصد از جمعیت ۷-8میلیون نفری 
پایتخــت در بافت های فرســوده زندگی 
می كنند كه باید برای ارتقای سطح زندگی 
و امنیت و پایــداری آن به صورت جدی 
برنامه ریزی شــود. درمجمــوع، اهمیت 
بافت های فرســوده شــهری بــه حدی 
اســت كه در طول ۳دهه گذشــته، بارها 
موضوع بازســازی بافت های فرســوده و 
ناكارآمد شهری در دستور كار برنامه ریزان 
و سیاســتگذاران قرار گرفتــه و حتی در 
ســال9۶، بازآفرینی این بافت ها با هدف 
ارتقای محالت هدف تا سطح میانگین هر 
شهر در دســتور كار دولت قرار گرفت اما 
هربار به دالیلی، اهداف متعالی برنامه ها 

هرگز محقق نشد.

سناریوهای نوسازی بافت های فرسوده
از اظهارات وزیر راه و شهرســازی چنین 
برمی آید كه در دیدار با شــهردار تهران، 
توافق اولیه برای مشــاركت در نوسازی 
بافت های فرسوده پایتخت را انجام داده اند 
و مقرر شده كمیته مشتركی برای اجرای 
این مأموریت تشــكیل شــود؛ اما هنوز 
جزئیاتی از شیوه اجرای این مأموریت یا 
برآوردهای مقدماتی آن ارائه نشده است. 
معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی درباره این خبر می گوید: در 
جلسه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 
و علیرضا زاكانی، شهرداری تهران توافق 
اولیه انجام شــده كه با تجمیع امكانات و 
اختیارات هر دو مجموعــه، تحوالتی در 

بافت فرسوده تهران ایجاد كنند. 
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو با 
همشهری می افزاید: این یك توافق كلی 
اســت كه در مراحل بعــدی بحث های 
اجرایی آن نیز نهایی می شود تا زمینه برای 
تحقق 2هدف عمده یعنی رونق بخشی به 
تولید مسكن شهری و بازسازی بافت های 
فرسوده مهیا شود. او درباره شیوه كار در 
بازسازی بافت های فرسوده در همكاری 

وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران 
می گوید: سناریوهای مختلفی در موضوع 
نوسازی و ساخت وســاز در بافت فرسوده 
وجود دارد كــه برخی از این ســناریوها 
مانند طرح كلید به كلید، از قبل هم وجود 
داشته و عملیاتی شده است؛ اما در دوره 
جدید، در كنار این سناریوها كه سر جای 
خود هستند، اصول كار بر این استوار است 
كه اعطای تسهیالت و مشوق برای تقویت 
رونق ساخت وســاز در بافت فرسوده در 
دســتور كار قرار بگیرد به گونه ای كه هم 

مالكان و هم ســرمایه گذاران بیشتر برای 
ســرمایه گذاری و فعالیت در این بافت ها 

ترغیب شوند.

محرك پولی برای بازسازی تهران
محمــودزاده، بزرگ ترین مشــوق برای 
تحریك ساخت وساز و سرمایه گذاری در 
بافت های فرسوده را اختصاص تسهیالت 
بانكی موضــوع نهضت ملی مســكن به 
این بافت ها عنوان می كنــد و می افزاید: 
مثبت ترین نكته این اســت مــا عالوه بر 
مشــوق هایی كه از قبل برای بافت های 
فرسوده وجود داشته، تسهیالت مصوب 
برای نهضت ملی مســكن را بدون نیاز به 
واجد شرایط بودن متقاضی به این بافت ها 
اختصــاص می دهیم و ایــن بزرگ ترین 
كمكی اســت كه می توان برای ســرعت 
بخشی به احیای این بافت ها انجام داد. او 
با اشاره به اینكه سقف تسهیالت مسكن 
دولتی در كالنشــهر تهران 4۵0میلیون 
تومان اســت و بــرای احداث هــر واحد 
مســكونی در بافت های فرســوده امكان 
دریافت این مبلغ وجــود دارد، می گوید: 
نكتــه مثبت دیگــر اینكه ما پیشــنهاد 
داده ایم نرخ سود این تسهیالت در بافت 
فرسوده كمتر از 18درصد باشد و مالكان، 
متقاضیان و سازندگان بافت های فرسوده 
یارانه نرخ ســود بگیرند كه البته اجرای 
این پیشنهاد منوط به تأیید نهایی آن در 

مراجع مربوطه است.

توافق دولت و شهرداری برای نوسازی
بافت های فرسوده پایتخت با كمك امكانات 2دستگاه و مشوق های نهضت ملی مسكن بازسازی می شوند

به این آمارها دقــت كنید؛ ضریب  بیمه
خسارت خودروی باركش در ایران 
11۶درصد، اتوكار )خودروهای با 
ظرفیت بیش از ۶سرنشین( 110درصد، سواری 
۷9درصد و پراید، پیكان و سپند 111درصد است. 
این آماری اســت كه رئیس كل بیمه مركزی در 
همایش بیمه و توسعه اعالم كرد و هشدار داد: در 
بخش بیمه شخص ثالث ضریب خسارت به باالی 

100درصد رسیده كه نگران كننده است.

دالیل رشد خسارت خودروهای ناامن
غالمرضا سلیمانی در پاسخ به پرسش همشهری 
درباره دلیل اصلی رشــد خســارت خودروهایی 
نظیر پراید تأكید كرد: وقتی كیفیت و استحكام 
یك خودرو باال نباشد و افرادی كه با این خودروها 
رانندگی می كنند، مقررات را جدی نگیرند، میزان 
خســارت باالتر می رود و به همین دلیل شاهد 
رشد نگران كننده ضریب خسارت در خودروهای 
یادشــده هســتیم و ضرورت دارد تا به افزایش 
كیفیت این خودروها توجه ویژه ای صورت پذیرد. 
او افزود: ارزان بودن یك خــودرو نباید بهانه ای 
برای كیفیت آنها باشد و حتما باید فرآیند ارتقای 
كیفیت خودروها اصالح شــود. رئیس كل بیمه 
مركزی تأكید كرد: از طرف دیگر خودروهایی كه 
كیفیت پایین تری دارند، ریســك باالتری دارند 
و باید حق بیمه این خودروها افزایش پیدا كند،                                                                                                                                            
اما قانون می گوید برای خودروهای ارزان قیمت 
به ویژه پرایــد حتی درصدی تخفیــف هم برای 
بیمه گذاران لحاظ شود، اما بیمه مركزی و صنعت 
بیمه با این كار مخالف است زیرا وقتی كیفیت یك 
خودرو پایین و ضریب خســارت آن باالست باید 

حق بیمه بیشتری بپردازد. 
در سراسر جهان حق بیمه خودروهای قدیمی و یا 
خودروهای دارای كیفیت پایین باید پرداخته شود 
تا اندازه ای كه برای بیمه گذار یا دارنده خودرو های 
یادشده صرفه اقتصادی نداشته باشد و قیمت یا 

حق بیمه یك خودروی بی كیفیت از قیمت خودرو 
هم بیشتر خواهد شد.

رشد خسارت بیمه درمان
سلیمانی درباره دلیل رشد خسارت در رشته بیمه 
درمان هم به همشــهری گفت: در سال گذشته 
تعرفه های درمانی 40درصد در 2مرحله افزایش 
پیدا كرد و برای ســال آینده هم پیش بینی شده 
كه 28درصد تعرفه ها افزایــش یابد و نتیجه آن 
افزایش هزینه های درمانی است؛ چنانچه سرانه 
درمان پایین و تعرفه درمان افزایش یابد، ضریب 
خسارت افزایش می یابد و این نه تنها خبر بد برای 
بیمه گران، بلكه برای بیمه شــدگان هم خبری 
نامطلوب است، زیرا خدماتی كه به افراد بیمه شده 
پرداخت می شود، كاهش می یابد و به این ترتیب 
مردم آســیب می بینند، به همین دلیل هم باید 
تعرفه ها به صورت منطقی افزایش یابد و متناسب 

با آن سرانه حق بیمه درمان هم افزایش یابد.

او تأكید كرد: از شــركت های بیمه خواسته شده 
در هنگام پذیرش ریسك بیمه درمان، مولفه های 
اثرگذار بر خســارت پرداختــی ازجمله میزان 
تعرفه های درمانی و پزشــكی و همچنین سرانه 
دریافتی را درنظر بگیرند تا از انجام تعهدات خود 
برآیند. ســكاندار بیمه مركزی با اشاره به ضریب 
خســارت 82.۳درصدی صنعت بیمه در ســال 
گذشته اعالم كرد: ضریب خســارت تركیبی به 
100درصد رسیده كه بســیار نگران كننده است 
و عمال صنعت بیمه از محــل عملیات بیمه گری 

سود نمی كند.
او تأكید كرد: ضریب خســارت درمان تكمیلی 
در 8 ماه امســال به 9۶درصد رسیده و این یعنی 
تعرفه ها كه افزایش می یابد فشار زیادی به صنعت 
بیمه وارد می شــود و در نتیجــه مجبوریم بابت 
خدمات از مــردم پول بیشــتری دریافت كنیم. 
رئیس كل بیمه مركزی تأكید كرد: در 8 ماه امسال 
۶9هزار میلیارد تومان حق بیمه صادر شــده كه 

نسبت به سال گذشــته 4۳درصد رشد داشته و 
۳2هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده و 
واقعیت این اســت كه هنوز صنعت بیمه جایگاه 

واقعی خود را در اقتصاد ایران پیدا نكرده است.
او با اشاره به ســرمایه گذاری 1۵0هزار میلیارد 
تومانی صنعت بیمه در بخش های مختلف گفت: 
با وجود خروج شركت های بیمه خارجی در زمان 
اعمال تحریم ها، با این حال اكنون ۵00میلیارد 
دالر از دارایی های ایران را شركت های بیمه ایرانی 

بیمه كرده اند.

رئیس كل بیمه مركزی خودروهای سواری خسارت آفرین را معرفی كرد

 ضریب خسارت خودروی باركش در ایران 11۶درصد، پراید 111درصد و خودروهای كار 
شامل اتوبوس، ون و مینی بوس 110درصد است

شاخ به شاخ پراید با صنعت بیمه افت 39درصدی 
بارش های پاییزی

گزارش بارش ها در كشــور نشــان می دهد 
به رغم بارندگی ۳2.۶میلی متری از ابتدای 
ســال آبی جاری )ابتدای مهرماه 1400تا 
12آذرمــاه(، همچنــان شــاهد كاهــش 
۳9درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته 

هستیم.
به گزارش همشهری، آمارهای وزارت نیرو 
نشــان می دهد میزان بارندگی های كشور 
از ابتدای ســال آبی جاری )اول مهرماه( تا 
12آذرماه به ۳2.۶میلی متر رسیده كه این 
رقم در مقایسه با بارش های مدت مشابه سال 
گذشته )۵۳.1میلی متر( كاهش ۳9درصدی 
و در مقایســه با میانگین بلندمدت با حدود 
40.۶میلی متر بارندگی، كاهش 20درصدی 

را نشان می دهد.
بعد از تداوم بارندگی هــا در هفته های اخیر 
نگاهی به وضعیت بــارش مناطق مختلف 
كشور نشــان می دهد كه در این بازه زمانی 
اســتان های گیــالن بــا 429.9میلی متر، 
مازندران با 24۳.8میلی متر و گلستان بدون 
تغییر با 100.۶میلی متر بارندگی به ترتیب 

پربارش ترین استان های كشور بوده اند.
بررسی بارش ها در سراســر كشور حاكی از 
این اســت كه هم اكنون استان های مركزی 
و جنوبی كشــور وضعیت نامناسب بارشی 
را نســبت به مدت مشابه پارســال تجربه 
كرده اند كه در این میان اســتان ســمنان 
با ۵.9میلی متر، سیســتان و بلوچســتان 
با ۶میلی متــر و خراســان رضــوی نیز با 
۷.۵میلی متر بارندگی به ترتیب ۳ اســتان 
كم بارش كشور از ابتدای سال آبی جاری تا 

روز 12آذرماه بوده اند.
طبق این آمار، میزان بارندگی در 2 اســتان 
فارس و ایالم نسبت به متوسط بلندمدت )۵2 
ساله( به ترتیب ۷۶و ۶8درصد كاهش داشته، 
هرچند از ۳1اســتان كشــور كه بارندگی 
مناسبی نسبت به سال گذشــته داشته اند 

نیز 24استان دارای كاهش بارش هستند.

تك خط خبر

تمدید ثبت نام مسكن دولتی تا پایان آذر
فرصت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسكن تا 

۱۵آذرماه بود؛ اما اكنون محمود محمودزاده، معاون 
مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تمدید 

مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسكن تا پایان 
آذر ۱۴۰۰ خبر داده است. پیش ازاین نیز اعالم شده 

بود كه چنانچه تقاضایی برای ثبت نام مسكن دولتی 
وجود داشته باشد، مهلت ثبت نام تمدید خواهد 

شد تا صف انتظار برای مسكن ایجاد نشود.

خبر
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   كاهش معامالت در بورس
برخالف بازارهای طال و ارز كه دیروز به سرعت با رشد قیمت مواجه شدند در مبادالت روز گذشته بازار سهام، 
نه فقط شاخص بورس نزول كرد بلكه ارزش معامالت خرد هم به پایین ترین سطح در یك سال گذشته رسید. 
در مبادالت روز گذشته 5هزار میلیارد تومان اوراق بهادار در بازار سرمایه دادوستد شد كه از این مقدار فقط 
2هزارو600میلیارد تومان به معامالت خرد سهام اختصاص یافت. این پایین ترین میزان معامالت خرد از ابتدای 
امسال تاكنون محسوب می شود. در طول چند ماه گذشته حجم ســرمایه گذاری سهامداران در بازار سهام 
روزبه روز كاهش یافته است و این روند كاهش سرمایه گذاری دیروز به اوج خود رسید. به نظر می رسد با افزایش 
ریسك های سیستماتیك بسیاری از سرمایه گذاران دست از سرمایه گذاری در بورس كشیده اند و برخی نیز 
رویه انفعال را در پیش گرفته اند. بیم آن می رود كه با تشدید چنین وضعی، شدت خروج نقدینگی از بورس 

سرعت بیشتری بگیرد و این نقدینگی رهسپار بازار های طال و ارز شود.

قیمت هر دالر آمریكا در مبادالت  دالر
روز گذشته برای نخستین بار در 
یك سال گذشــته از مرز 30هزار 
تومــان عبور كــرد. به نظــر می رســد افزایش 
ریسك های سیستماتیك، ناشی از عدم قطعیت 
در مذاكرات هسته ای، عامل رشد قیمت دالر در 

مبادالت دیروز بوده است.
به گزارش همشهری، ســرعت رشد قیمت دالر 
در مبادالت روز شنبه افزایش یافت. درست یك 
روز بعد از پایان دور هفتم مذاكرات هسته ای در 
وین، نرخ دالر از مرز 30هزار تومان گذشت و به 
30هزارو 350تومان رسید. این برای نخستین بار 
در یك سال گذشته اســت كه قیمت دالر از مرز 
حساس 30هزار تومان عبور می كند. قیمت دالر 
فقط یك بار در تاریخ اقتصاد ایران چنین ارقامی 
را تجربه كرده اســت و آن مهر ماه سال گذشته و 
اندكی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریكا 
بود كه قیمت دالر، با این تصور كه دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریكا پیروز می شود، 
به 32هزار تومان رسید. اما بعد از آن و با مشخص 
شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریكا نرخ 

دالر نزول كرد. 
قیمت دالر در اردیبهشــت ماه امســال حتی به 
محدوده 20هزارو700تومان هم رســید. اما از 

اردیبهشت ماه به این سو قیمت دالر به آرامی رشد 
كرده اســت. از 20روز پیش سرعت رشد قیمت 
دالر افزایش یافته، این سرعت رشد قیمت، دیروز 
به اوج خود رسید و به افزایش 950تومانی قیمت 

دالر منجر شد.
این رشد پرســرعت بعد از آن اتفاق افتاد كه روز 
جمعه دور هفتم مذاكرات هســته ای در وین به 
پایان رســید، برخالف روز نخست مذاكرات كه 
اخبار مثبتی درباره انجام توافق مخابره می شد، 
در روز پایانی برخی خبرها از نوعی عدم قطعیت در 
مذاكرات هسته ای حكایت داشت. قرار است دور 
بعدی مذاكرات از اواخر هفته ازســرگرفته شود 
اما شدت مخابره اخبار منفی از كانال رسانه های 
غربی به حدی است كه بازار ارز تهران را تحت تأثیر 

قرار داده است. هنوز مشخص نیست كه آیا روند 
صعودی قیمت ارز در روزهای آینده ادامه خواهد 
یافت یا خیر اما به زعم بســیاری از تحلیلگران 
محدوده 30هزار تومان نوعی مــرز روانی و یك 
منطقه حساس برای قیمت دالر است كه عبور از 

آن می تواند به معنای رشد بیشتر باشد.

منطقه حساس
شــیب صعودی قیمت دالر از 15آبان، یعنی از 
زمانی آغاز شد كه قیمت هر دالر آمریكا ابتدا به 
27هزارو870تومان رســید و بعد از آن به فاصله 
یك روز در 16آبان از مرز 28هزار تومان عبور كرد. 
از نظر تكنیكی محدوده 28هزارو800تومان نوعی 
خط مقاومت برای منحنی نرخ دالر تلقی می شد 

كه قیمت دالر توانســت در ابتدای آذر ماه از این 
محدوده نیز عبور كند و وارد كانال 29هزار تومان 
شود. در چنین شرایطی، با توجه به آنكه قیمت 
دالر فقط ظرف یك روز توانست از كانال 29وارد 
كانال 30هزار تومان شود، برآورد می شود قیمت 
دالر بتواند از ســقف تاریخی خود كه در مهر ماه 
سال قبل ثبت شده است نیز عبور كند، مگر آنكه 
بانك مركزی از طریق افزایش عرضه یا بازارگردانی 
ارز، جلوی رشد بیشتر قیمت دالر را بگیرد. با این 
حال دیروز گروه تحلیلی كاریزمــا درباره آینده 
قیمت دالر نوشت: به نظر می رسد با شكسته شدن 
محدوده مقاومــت 28هزارو800تومان قیمت 
دالر به سمت سقف تاریخی خود حركت خواهد 
كرد. از نظر بنیادی هم به نظر می رســد چنانچه 
جریان ورود ارز به كشور تسهیل نشود می تواند 
زمینه رشــد قیمت دالر فراهم شــود. غالمرضا 
نوری، نماینده مجلــس در این باره می گوید: اگر 
در دیپلماسی بین المللی و مذاكرات، علمی عمل 
كنیم بدون شك قیمت نرخ ارز كاهش پیدا خواهد 
كرد، اما اگر روند فعلی ادامه یابد با كمبود منابع 
ارزی مواجه می شویم و احتمال افزایش قیمت ها 
باز هم وجود دارد و اصالً مشخص نیست كه تا كجا 

این وضع ادامه پیدا خواهد كرد.

عبور از 13میلیون تومان
همزمان با افزایش قیمت دالر دیروز قیمت طال و 
سكه هم افزایش یافت به طوری كه قیمت هر سكه 
بهار آزادی برای نخستین بار در یك سال اخیر با 
430هزار تومان افزایش از مرز 13میلیون تومان 
عبور كرد و به 13میلیون و 100هزار تومان رسید. 
قیمت هر سكه طرح قدیم هم با 400هزار تومان 
افزایش به 12میلیون و800هزار تومان رســید. 
قیمت هر مثقال طال نیز دیروز 3درصد رشد كرد 
و با 165هزار تومان افزایش به 5میلیون و637هزار 
تومان رســید. هر گرم طالی 18عیار هم از مرز 

یك میلیون و300هزار تومان عبور كرد.

ابهام درباره آینده مذاكرات هسته ای قیمت دالر را باال كشید
چرا دالر از مرز30هزار تومان گذشت؟  افزایش شكاف قیمت سیب زمینی

در میادین و مغازه ها
فاصله بین قیمت سیب زمینی در میادین میوه و تره بار  تره  بار
با برخی مغازه های سطح شــهر به بیش از 100درصد 
می رسد. به گزارش همشهری، یك ماه بعد از اوج گرفتن 
قیمت ســیب زمینی، این محصول هنوز به محدوده قیمت پیشین 
بازنگشته و در بعضی از مغازه های میوه  فروشی تا 24هزار تومان هم به 
فروش می رسد. البته میانگین قیمت سیب زمینی در سطح شهر كمتر 
از این رقم ارزیابی می شود. با توجه به این كه قیمت آن در میدان اصلی 
تره بار تهران در محدوده 8هزار تومان اســت، در بیشتر مناطق این 
محصول بین 11 تا 16هزار تومان به فروش می رســد. اما مواردی از 
گرانفروشی ســیب زمینی و گوجه فرنگی نیز مشاهده می شود. گفته 
می شــود كمبودی در زمینه ســیب زمینی وجود ندارد و دپوی این 
محصول به منظور صادرات، علت افزایش قیمت آن در یك ماه اخیر 
بوده است. با این حال سیب زمینی در میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهران با قیمت 8.400 تومان عرضه می شــود كه با میانگین قیمت 
سطح شهر اختالفی دست كم 19درصدی دارد. مقایسه قیمت های 
نرخنامه میادین با قیمت های مغازه ها نشان می دهد بادمجان، كدو و 
خیار  محصوالتی هســتند كه به ترتیب بــا 69، 66 و 58.8 درصد 

اختالف، بیشترین تفاوت قیمت را با نرخ های مغازه ای دارند. 

مقایسه قیمت سبزیجات و صیفی جات پرتقاضا با سطح شهر

قیمت ، کیلو- توماننام محصول
 میادین

 میانگین قیمت 
 کیلو- تومان،  سطح شهر

میزان اختالف 
قیمت )درصد(

58.8 8.50013.500خیار گلخانه ای
59 6.90011.000خیار رسمی
34 10.40014.000گوجه فرنگی
69 6.50011.000بادمجان قلمی
66 6.90011.500کدو مسمایی
19 8.40010.000سیب زمینی
49 4.7007.000پیاز قرمز
53 6.50010.000پیاز سفید

47 8.50012.500انواع سبزی
41 12.40017.500لوبیا سبز

آمار خبر

در مبادالت روز گذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 
465شركت كاهش و 119شركت افزایش یافت. قیمت سهام 

12شركت هم تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حد
ر وا

هزا
به 

ام 
ارق

میزان فروش 
293سهامداران حقوقی

667

2307

1933

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی هزار و 933میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 
حقیقی به 2هزار و 307میلیارد تومان رسید. سهامداران 
حقیقی دیروز 374میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج 
كردند. این میزان سهام را سهامداران حقوقی خریدند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 5هزار و 
337واحد، معادل 0.4درصد نزول كرد و به یك میلیون و 

334هزار و 734واحد رسید.

دیــروز 5هــزار و 67میلیــارد تومــان اوراق بهــادار 
در بازار ســرمایه دادوســتد شــد كه از این میزان 2هزار و 
600میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق 

بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

2600میلیارد تومان

1,344

1,342

1,340

1,338

1,336

1,334

1,332

نقل قول

سید احمد مقدسی
 رئیس انجمن صنفی گاوداران: اقدام 
دامداران برای افزایش قیمت شیرخام 

واقعیت ندارد و دامداران شیر را با قیمت 
مصوب هر كیلو 6 هزار و 400 تومان در 

دامداری و 6 هزار و 600 تومان در كارخانه 
تحویل می دهند.

محسن طرزطلب
مدیرعامل شركت توزیع برق حرارتی: الیحه 
بودجه 1400 صنایع پرمصرف باالی 2 مگاوات 
را كه مصرف كننده عمده هستند، ملزم كرده 
بهای برق را به قیمت خرید تضمینی برق یعنی 

بین 450 تا 500 تومان به ازای هر كیلووات 
ساعت پرداخت كنند.

مصطفی دارایی نژاد
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران: یك ماه 
است برای عرضه هندوانه و انار شب یلدا 

برنامه ریزی می كنیم.   اكنون روزانه هزار تن 
ورودی بار هندوانه است كه برای شب یلدا 

انبار می كنیم تا به مشكل برنخوریم.

مقصود اسعدی سامانی
 دبیر انجمن شركت های هواپیمایی: مسافران 

از سایت شركت های هواپیمایی به صورت 
مستقیم به خرید بلیت هواپیما اقدام كنند. 
اگر قصد خرید از سایر سایت ها را دارند حتما 

قیمت بلیت را با نرخنامه جدید مقایسه 
و تطبیق دهند.اگر قیمت بلیت باالتر از 

قیمت های اعالم شده است، بلیت را نخرند یا 
این تخلف را در لحظه گزارش كنند.

اكبر حیدری
 سخنگوی كانون شركت های سرمایه گذاری 
استانی: حلقه مفقوده در سهام عدالت این 

است كه متأسفانه سود 13شركت غیربورسی 
در پرتفوی سهام عدالت در هیچ جا محاسبه 
و شفاف سازی نشده است، اول باید تكلیف 
سود 13شركت غیربورسی روشن شود، بعدا 
دنبال واریز نشدن 10درصد سود 98 برویم.

مهدی سلطان محمدی
 كارشناس مسكن: ریسك سرمایه گذاری 

در حوزه ساخت وساز مسكن به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته و باعث شده 
سرمایه گذاران سرمایه های خود را از این 

بخش خارج كنند، بهتر است دولت به جای 
عرضه مسكن، با كاهش ریسك های موجود 

مشوق سرمایه گذاری در این بخش باشد 

قیمت هر دالر آمریكا در یك ماه گذشته- ارقام به تومان
قیمتتاریخ

1527.870آبان
1628.050آبان
2028.500آبان
2528.320آبان
3028.380آبان
329.380آذر
729.500آذر

1029.250آذر
1129.440آذر
1330.350آذر

عدد خبر

در 7 ماه امســال یك میلیون و 246هزار دستگاه 
یخچال و فریزر در ایران تولید شده كه نسبت به پارسال 

7.5درصد رشد نشان می دهد.

7.5درصد

حجم تولید ظروف چینی در 7 ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه پارسال 14.5درصد افزایش یافته است.

14.5درصد

تولید خودروهای باری ســنگین شــامل كامیون، 
كامیونت و كشنده ها از 3016دستگاه تولیدی در مجموع 
7 ماه پارســال با 64.4درصد رشــد به 4957دســتگاه در 

مدت مشابه سال جاری رسیده است.

64.4درصد

 در 7 مــاه امســال 790هــزار دســتگاه ماشــین 
لباسشــویی در ایران تولید شــده كه نســبت به پارســال 

30درصد رشد نشان می دهد. 

30درصد

میزان تولید روغن نباتی در 7 ماه امسال نسبت 
به سال قبل 41.3درصد رشد كرد.

41.3درصد

از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه 1136دستگاه 
اتوبوس، مینی بوس و ون تولید شده كه نسبت به سال 

قبل 12.5درصد رشد نشان می دهد.

12/5 درصد

وضع كسب وكار صنوف پس از چند 
دوره تعطیلی ناشی از شیوع كرونا 

چگونه است؟
كسب وكار واحدهای صنفی دردوران 
شــیوع كرونا صدمات جبران ناپذیری 
دیده اســت. اصناف در دوران شــیوع 
كرونا شاهد خساراتی مانند از مد افتادن، فاسد شدن یا انقضای تاریخ 
مصرف برخی اقالم كاالیی بودند. از سوی دیگر دولت سابق مصوباتی 
در زمینه بخشــودگی مالیاتی، پرداخت تســهیالت یا استمهال 
چك های برگشتی داشت كه هیچ كدام به درستی اجرایی نشد، مثال 
نه تنها بخشودگی مالیاتی اصناف اجرایی نشد بلكه میزان مالیات 
بر آمد واحدهای صنفی به 2یا چند برابر افزایش یافت. عالوه بر آن 
استمهال چك های برداشتی اجرایی نشد و كسبه به دلیل دیونی كه 
به بنكداران و عمده فروشان داشتند، با دردسر مواجه شده اند و به 

اعتبار آنها در بازار لطمه خورده است.
تأثیر افزایش قیمت كاالها بر كسب وكار واحدهای 

صنفی چگونه بوده است؟
افزایش نرخ تورم و نوســان لحظه ای قیمت ها واحدهای صنفی را 
برای تامین كاال با مشكل مواجه كرده اســت. به طور مثال كسبه 
وجه خرید یك كاالی خاص را به عمده فروشان پرداخت می كنند 
اما به دلیل افزایش لحظه ای قیمت ها با گذشت یك هفته تا 10روز، 
بنكداران برای ارسال كاالی مذكور وجه اضافی درخواست می كنند، 
درحالی كه خرید كاال از بنكداران و عمده فروشان معامله ای قطعی 
است اما به دلیل تغییر لحظه ای قیمت ها، به پرداخت وجه اضافه برای 
تحویل گرفتن همان كاال ناگزیر می شوند. این شرایط نیز بر مشكالت 
ناشی از تعطیلی اجباری مشاغل در دوران شیوع كرونا افزوده شده 
و فعالیت واحدهای صنفی را به بازی دوسر باختی تبدیل كرده و در 

نهایت باید كسبه و مصرف كننده نهایی زیان آن را متحمل شوند.
آیا آماری از میزان خسارت وارد شده به اصناف در 

اختیار دارید؟
به دلیل نبود بانك اطالعاتی، آمار دقیقی از میزان خسارات وارد شده 
به واحدهای صنفی وجود ندارد اما مشاهدات ما نشان می دهد وضع 
اقتصادی اصناف فاجعه بار اســت. شرایط امسال واحدهای صنفی 
نسبت به پارســال بدتر شــده، به طوری كه حتی برخی واحدهای 
صنفی در پرداخت اجاره بهای محل و كسب وكارشــان با مشكل 

مواجه هستند.
با این شرایط وضع فعالیت اتحادیه های صنفی در 

شهرهای كوچك چگونه است؟
در شــرایطی كه واحدهای صنفی درآمد چندانی ندارند، اتاق ها، 
اتحادیه ها و تشكل های صنفی درشهرهای كوچك و متوسط دچار 
بحران ورشكستگی شده اند. 90درصد اتاق ها و اتحادیه های صنفی 

كشوری در شهرهای كوچك و متوسط ورشكسته شده اند.
 تأثیر افزایش نرخ اجاره بهای مغازه ها بر كسب وكار 

واحدهای صنفی چگونه بوده است؟
اگرچه با شــیوع كرونا در اغلب شــهرها، مســئوالن سقف 15تا 
25درصدی را بنابر شرایط برای افزایش اجاره بها مصوب كردند اما 
اینگونه مصوبات ضمانت اجرایی نداشت و حتی باعث درگیری بیشتر 
موجران و مستأجران و افزایش شكایت های ثبت شده در مراجع حل 
اختالف شده است. حاال در شرایطی كه ساماندهی بازار اجاره بهای 
محل كسب مشاغل متولی ندارد، نرخ اجاره بهای مغازه ها هم نسبت 
به پارسال به طور متوسط 150تا 200درصد افزایش یافته است. با این 
حال برخی مالكان از اجاره دادن مغازه ها امتناع می ورزند و عدم نفع 
خالی ماندن چند ماهه مغازه ها را با باالبردن نرخ اجاره بهای جدید 
جبران می كنند. اعمال نرخ های متفاوت اجاره بها به دردسر بزرگی 
برای كسب وكار واحدهای صنفی تبدیل شده است. این روزها اجاره 
بهای مغازه بیشترین سهم را هزینه فعالیت واحدهای صنفی دارد و با 
افزایش نرخ اجاره بهای مغازه ها، در نهایت این هزینه به مصرف كننده 

نهایی تحمیل می شود.

از پارسال چه تعداد واحد صنفی پروانه كسب خود را 
ابطال كرده یا تعطیل شده اند؟ 

در یك سال گذشته بســیاری از واحدهای صنفی با برپایی حراج، 
كسب وكار خود را تعطیل كرده اند. در این چارچوب به طور متوسط 
20درصد واحدهای صنفی با ابطال پروانه كســب وكار به تعطیلی 
مشاغل خود اقدام كرده اند، 20درصد دیگر از واحدهای صنفی نیز 
كسب وكارشان را تعطیل كرده اند اما برای ابطال پروانه كسب مراجعه 
نكرده اند و مجوز كسب شان در منزل خاك می خورد. با این شرایط 
ارزیابی ها نشــان می دهد 40درصد واحدهای صنفی در یكســال 

گذشته تعطیل شده اند.
در مقابل؛ آیا افراد تازه ای برای دریافت پروانه كسب 

مراجعه كرده  اند؟
 اغلب مجوزهای صادر شده برای راه اندازی كسب وكار های جدید، به 
متقاضیانی مربوط است كه با استفاده از تسهیالت خاص ارائه شده 
در برخی سازمان ها و نهادها درخواست صدور مجوز پروانه كسب 

ارائه داده اند.

 علی ابراهیمی
خبرنگار

رئیس كمیسیون تشكل ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران در گفت وگو با همشهری اعالم كرد

تعطیلی 40درصد كسب وكارها پس از شیوع كرونا
طی دو سال گذشته شیوع كرونا، زمینه تعطیلی اغلب مشاغل و كسب وكارها را فراهم كرد اما با 
افزایش پوشش واكسیناسیون و كاهش آمار ابتال و تلفات ستاد ملی مقابله با كرونا مجوز بازگشت 
به كار كسب وكارهای قرار گرفته در 4گروه شغلی را صادر كرد اما اكنون بسیاری ازمشاغل و كسب وكارها با از سرگیری فعالیت خود با 
چالش هایی مانند تشدید ركود ناشی از افزایش نرخ تورم، افت قدرت خرید و رشد نرخ اجاره بهای محل كسب وكارشان دست و پنجه 
نرم می كنند. این شرایط زمینه تعطیلی یا تغییر شغل برخی واحدهای صنفی را فراهم كرده است. با بهروز شفیعی، رئیس كمیسیون 

تشكل ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران در مورد شرایط و تنگناهای فعالیت واحدهای صنفی ومشاغل گفت وگو كرده ایم.

تك خط خبر

بررسی آمار پرواز های خارجی فرودگاه های تحت 
مالكیت شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 

ایران در شهریور و مهرماه امسال نشان می دهد 
که این پرواز ها نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته 100درصد افزایش یافته اند. مسیرهای 
مشهد-نجف، نجف - مشهد، استانبول-تبریز 

و تبریز- استانبول، به ترتیب 4مسیر پرتردد 
خارجی بوده اند.

مبلغ تراكنش های شبكه الكترونیك پرداخت 
كارتی در هشتمین ماه سال جاری به 667هزار 

میلیارد تومان رسید كه نسبت به مهرماه در 
تعداد و ارزش ریالی به ترتیب 0.29 و 11.86درصد 

رشد داشته است.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( استان تهران، بیشترین كاالهای كشف 
شده در 8ماه امسال شامل مواد غذایی، چای، 

لوازم یدكی، برنج، لوازم خانگی، دخانیات 
و پوشاك بوده است. واردات لوازم خانگی و 

پوشاك از سال 1397 ممنوع است.
آخرین قیمت  اوراق تسهیالت مسكن نشان می دهد 

که زوج های تهرانی می توانند تا سقف 480میلیون 
تومان شامل 200میلیون تومان تسهیالت خرید مسكن 
برای هر نفر، 80میلیون تومان تسهیالت خرید مسكن 
برای هر نفر و 80میلیون تومان وام جعاله دریافت كنند 

كه مستلزم 79میلیون و 200هزار تومان هزینه است.

ارزش سبد سهام عدالت متاثر از شاخص كل 
بورس در حال نوسان است و در هفته های 

گذشته، ارزش این دارایی به تبعیت از شاخص 
كل بورس در هفته گذشته 5.5درصدی كاهش 

یافته است.

20%

78%

2%



یکشنبه 14 آذر 61400
ايرانشهر شماره  8379

عدد خبر

كشاورزي

شهري

مدیرعامــل شــركت آب منطقــه ای فــارس از 
پیشرفت ۸۶درصدی عملیات اجرایی خط دوم آبرسانی 
از سد درودزن به شهر شیراز خبر داد. به گزارش ایسنا، 
حمیدرضــا دهقانــی گفــت: عملیــات اجرایــی ایــن خط 
آبرسانی سال90 با هدف انتقال 3مترمكعب بر ثانیه آب 
آغاز شــده اســت. او افزود: این خط دارای یك خط لوله 

۵۷كیلومتری از محل سد تا مخازن معالی آباد است.

پیشرفت ۸۶درصدی 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان 
و بلوچســتان با بیان اینكه ســال قبــل 30میلیون تــن ماده 
معدنی طال شناســایی شده اســت، گفت: 4معدن طال در 
اســتان وجــود دارد كــه در 3مــورد آن ســرمایه گذاری شــده 
اســت. بــه گــزارش ایســنا، داوود شــهركی افــزود: اســتان 
دارای 400معــدن گنجینه بــزرگ از مــواد معدنی اســت كه 
سرمایه گذاران به ویژه بنگاه های بزرگ اقتصادی می توانند 

با نگاه ویژه  به منطقه از ظرفیت های آن استفاده كنند.

4معدن طال 

استاندار سمنان از رشد 3۵درصدی صادرات استان 
در ســال جاری خبر داد و گفت: امسال بیش از ۵00میلیون 
دالر كاال به 3۵كشور جهان از اســتان صادر شده است. به 
گزارش فــارس، به گفته ســیدمحمدرضا هاشــمی، با توجه 
به ابالغ رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی كشــور و در 
راستای توجه به داخل كشور رشد ۸.۵درصدی برای استان 
پیش بینی شــده كــه بایــد در 3حــوزه كشــاورزی، صنعت و 

معدن و گردشگری برای تحقق آن تالش شود.

رشد ۳۵درصدی 

ميرزا كوچك خان؛ هويت گيالن
واقعيت اين است كه ميرزا كوچك خان يكي از گزارش

برجسته ترين شخصيت هاي ديني و سياسي 
كشور است كه از او با عنوان مبارز انقالب مشروطه ياد مي شود، 
اما او كه عمده شــهرتش را به دليل رهبري جنبش جنگل 
به دســت آورده، بي شك بخشــي از هويت گيالن به حساب 
مي آيد كه بايد بيشتر درباره اش دانست. به همين دليل هم 
مسئوالن ميراث فرهنگي گيالن در صدمين سالروز شهادت 
اين اسطوره مبارزه مردمي خبر داده اند كه قرار است به زودي 
محورهاي جديد گردشــگري نهضت جنگل در اين استان 

راه اندازي شود.

آشنايي گردشگران با فرهنگ مقاومت گيالن
اينطور كه مســعود حالج پور، مديركل ميــراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنايع دســتي گيــالن مي گويد، بــر پايه 

برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار شده تا با عبور از مشكالت 
ناشي از شيوع كرونا در كشور، محورهاي جديد گردشگري 
نهضت جنگل در اين استان راه اندازي شود؛ يعني گردشگراني 
كه راهي اين استان شمالي مي شــوند، بتوانند با حضور در 
محل هايي كه موجب شكل گيري جنبش جنگل شد، بيش از 
گذشته با فرهنگ مقاومت گيالن و به خصوص نهضت جنگل 

آشنا شوند.

از خانه تا اسلحه خانه و مدرسه نظامي
به گفته مسئوالن ميراث فرهنگي گيالن، 8اثر مرتبط با ميرزا 
كوچك خان و نهضت جنگل در اين اســتان وجود دارد كه 
ازجمله آنها مي توان به خانه ميرزا در محله استادسراي رشت، 
خانه »ميرزاحسين خان كسمايي« از ياران ميرزا كوچك خان 
در محله بيستون رشت، مقبره ميرزا كوچك و يارانش در محله 
سليمان داراب، حمام كسما در صومعه سرا و پل هاي تاريخي 

2شهر دوباره قرمز شد 

كاهش ابتال به كرونا در سراســر 
كشور موجب آســودگي خاطر سالمت

شــده بود، امــا عصــر جمعه با 
قرمز شــدن مجدد 2شــهر، آژير خطر كرونا 
دوباره به صدا درآمد تا به ما نشــان دهد هنوز 

براي آسودگي از كرونا خيلي زود است.
طبس در خراســان جنوبي و بهابــاد در يزد 
2شــهري هســتند كه با افزايش آمار ابتالي 
شــهروندان به كرونا، در آنهــا وضعيت قرمز 
اعالم شــده كه پروتكل هاي ويــژه ای در آنها 

اجرا مي  شود.

بهاباد كم جمعيت است
به گفته محمدمهــدي خانــي زاده بهابادي، 
فرماندار بهاباد با اعالم وضعيت قرمز كرونايي 
در اين شــهر و بنابر مصوبه جلســه ســتاد 
شهرستاني مقابله با كرونا، دانشگاه ها، مدارس 
و مراكز آموزشــي خصوصي تــا اطالع ثانوي 
تعطيل اســت و برپايی هيچ مراسم سياسي، 
آييني، اجتماعي، مذهبي، ورزشي، ملي، جشن 

و تجمع  در شهرستان مجاز نيست.
معاون فني مركز بهداشــت يزد درباره دليل 
قرمز اعالم شــدن اين شــهر به همشــهري 
مي گويد: شاخص ســنجش براي قرمز شدن 
يك شهر براساس100هزار نفر است. با توجه 
به اين شاخص در شــهرهايي مثل بهاباد كه 
جمعيت كمي دارند، وقتــي كروناي يك نفر 
مثبت مي شود، ناگهان آمار 6برابر و وضعيت 
به راحتي قرمز مي شود و با كاهش آمار هم به 

راحتي به آبي تغيير رنگ مي دهند.
مسعود شــريفي با بيان اينكه طرح بيماريابي 
شــهيد ســليماني در بهاباد در حــال انجام 
اســت، ادامه مي دهد: ميانگين واكسيناسيون 
شهرستان بهاباد از اســتان باالتر است و افراد 
باالي 12سال اين شهر در نوبت اول 89درصد و 
در نوبت دوم 73درصد واكسن دريافت كرده اند.

وي با بيان اينكــه ميانگين رعايت پروتكل در 
استان كمتر از 50درصد است، اظهار مي كند: 
وضعيت بهاباد در اين زمينه با اســتان تفاوتي 
ندارد و اســتفاده از ماســك و رعايت فاصله 
اجتماعي بايد در اين شــهر افزايش پيدا كند. 
به عالوه وضعيت سفرها، رفت وآمدها و تماس 
مردم بهاباد با ديگر شهرها هنوز به طور كامل 
بررسي نشــده اســت و به نتيجه رسيدن اين 
موضوعات مي تواند داليل قرمز شدن اين شهر 

را به خوبي براي ما روشن كند.

طبس قرمز
طبس پهناورترين شهرستان خراسان جنوبي 
هم كه در مسير ارتباطي چند استان قرار دارد، 
در رنگ بندي قبلي نارنجي بــود، اما بار ديگر 

نارنجی به قرمز تغيير رنگ داده است.
به گفته دبير ســتاد دانشــگاهي پيشگيري و 
كنترل كرونا در خراســان جنوبي، هرچند در 
2۴ساعت منتهي به روز جمعه مورد جديدي 
از فوت ناشــي از كرونا گزارش نشده، اما تست 
كروناي 110نفر در اين استان مثبت شده است.
غالمرضا شــريف زاده با بيــان اينكه وضعيت 
شهرهاي نهبندان و بيرجند هم نارنجي است، 
مي افزايــد: از تســت هاي مثبت اعالم شــده 
روز جمعه 2۴مورد به شــهروندان اهل طبس 
اختصاص داشت و همين موضوع نشان مي دهد 
كه به نسبت كل استان، آمار ابتال در اين شهر 

باالست.
       

با آن كه مســئوالن علوم پزشــكی استان ها 
داليلی مانند كم بــودن جمعيــت را مطرح 
می كنند، اما قرمزشــدن دوباره اين دو شهر 
نشــان می دهد بحران هنوز از ما دور نيست. 
شيوع سويه جديد اوميكرون هم دليلی برای 

اين مدعا است. 
همچنان كرونا مهم ترين مشكل اين روزهای 
ماســت و شــرايط زندگی هم تا اطالع ثانوی 

عادی نيست.

 كنسرسيوم اقتصادي 
3 استان غربي

فعاليت هاي اقتصادي بــا محوريت صادرات، 
نقش مهمي در بهبود اقتصاد استان ها و به ويژه خبر 

استان هاي مرزي دارد. ايجاد كنسرسيوم هاي 
اقتصادي ازجمله فعاليت هايي است كه مي تواند اين موضوع 
مهم را محقق ساخته و زمينه تبادالت اقتصادي استان ها با 
خارج از كشور را فراهم كند. تابستان گذشته بود كه تشكيل 
كنسرسيوم هاي صادراتي در آذربايجان شرقي با هدف جهش 
صادرات اين اســتان امكان ســنجي شــد و اكنون به گفته 
اســتاندار كردســتان، كنسرســيوم تجاري ديگري امكان 
مبادالت اقتصــادي و تجــاري را بــراي 3اســتان غربي 

آذربايجان غربي، كرمانشاه و كردستان فراهم خواهد كرد.
به گفته اســماعيل زارعي كوشــا، با ايجاد اين كنسرسيوم 
تبادالت مرزي با اقليم كردستان عراق افزايش پيدا خواهد 

كرد و مي توان به شكل بهتري برنامه ريزي انجام داد.

وي با بيان اينكه براي رشــد و توسعه كردســتان از توان و 
پتانسيل همه صاحب نظران بايد استفاده شود تا هيچ فرصتي 
از دست نرود، اظهار مي كند: در 8سال گذشته زحمات زيادي 
براي كردســتان در بخش صنعت و معدن كشيده شده كه 
اقدامات انجام شده درخور تحسين اســت. استان از لحاظ 
داشتن منابع خدادادي و نيروي انساني توانمند چيزي كم 
ندارد و ما بايد از اين منابع و امكانات با برنامه ريزي درســت 

بهترين استفاده را ببريم.
زارعي كوشــا ابراز اميدواري كرد كه با به نتيجه رســيدن 
كارها و پروژه هاي در دســت اقدام در اســتان، طي 2سال 
 آينده جايگاه كردســتان در ميــزان بيــكاري تغيير پيدا 

كند.
وي به نگاه ويژه و خاص رئيس جمهوري و وزرا به كردستان 
نيز اشاره كرد و گفت: عالوه بر ديدگاه مثبت رئيس جمهور، 
شخصيت هايي چون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون 
اقتصادي رئيس جمهور و وزير ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشــگري و ديگر وزرا براي حمايت از توسعه استان به 

بهترين نحو ممكن اعالم آمادگي كرده اند. )ايسنا(

 اجراي طرح »زارع به زارع« 
در خراسان شمالي

معاون سازمان جهادكشاورزي خراسان شمالي از اجراي طرح زارع 
به زارع در اين استان براي رفع نياز بذر مورد نياز كشاورزان در كشت 
پاييزه خبر داد. محمدجواد تشكري با اشاره به وقوع چندين سال پياپي 
خشكسالي در اين استان اظهاركرد: خشكسالي سال جاري سبب شده 
تا كشاورزان عالوه بر اينكه نتوانند محصول به اندازه مطلوب برداشت 
كنند روي توليد بذر باكيفيت نيز تأثيرگذار بوده است. وي افزود: طبق 
بررسي هاي انجام شده مقداري از بذر توليدشده در اراضي كشاورزي 
اين استان مورد تأييد سازمان جهادكشاورزي استان قرار نگرفت و 

همين موضوع دغدغه تامين بذر را موجب شد.
تشكري ادامه داد: اجراي طرح زارع به زارع سبب شد تا كشاورزان 
بذور مورد نياز خود براي كشت پاييزه را از بذور كشاورزاني كه مورد 
تأييد اين سازمان بود، تامين كنند. وي تصريح كرد: عالوه بر آن 
سازمان جهادكشاورزي استان نيز براي كشت پاييزه امسال ۴هزار 

تن بذر تهيه كرد كه تاكنون ۴0درصد از آن فروخته شده است.
اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينكه قيمت بذر گندم آبي طي 
امســال 7800تومان و بذر گندم ديم 7600تومان بوده اســت، 
تأكيدكرد: قيمت بذر باال بوده و تعدادي از كشــاورزان در تامين 
بذرها به علت باال بودن قيمت آن، با مشكل مواجه هستند.)ايسنا(

بوشهر، شهر هوشمند مي شود

شهردار بندر بوشهر گفت: پروژه شــهر هوشمند بوشهر به عنوان 
يكي از پروژه هاي اولويت دار در شهرداري اين بندر دنبال مي شود.
حسين حيدري اظهار كرد: طرح هوشمندسازي يكي از برنامه هايي 
است كه در شــوراي اسالمي شهر بوشهر اعالم شــده و به عنوان 

برنامه هاي هدف شهرداري بندر بوشهر با جديت دنبال مي شود.
وي با بيان اينكه براي تحقق نظم و انضباط اداري، مالي و مديريت شهري 
در بخش هاي مختلفي چون حمل ونقل بايد موضوع هوشمندسازي 
مورد توجه قرار گيرد، ادامه داد: هوشمندسازي  الزاماتی دارد كه بايد 
در كارگروهي تخصصي آناليز و به شهرداري بندر بوشهر اعالم شود تا با 
بررسي وضع موجود چشم اندازهاي پيش روي اين پروژه مشخص شود. 
شهردار بندر بوشهر اظهار كرد: طرح هوشمندسازي شهر بوشهر بايد 
هر چه سريع تر نهايي شود، زيرا اين موضوع به پيشبرد اهداف مديريت 

شهري نيز كمك شاياني مي كند. )ايسنا(

گردش در نهضت جنگل
اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گيالن  به زودي گردشگري 

نهضت جنگل را راه اندازي مي كند

11آذرماه امسال، صدمين سالروز شهادت ميرزا كوچك خان، سردار آزاديخواه گيالني 
بود. به همين دليل در چند روز گذشته برنامه هاي متنوعي در اين استان شمالي به اجرا 
درآمد و خبرهاي مختلفي از لزوم شناساندن اين مبارز دالور به نسل جوان به گوش رسيد. يكي از اين خبرها، راه اندازي 
گردشگري نهضت جنگل در گيالن بود كه آن را اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اين استان رسانه اي 
كرد. ماجرا از اين قرار است كه استان گيالن به زودي با سازماندهي تمام آثار به جا مانده از نهضت جنگل، قصد دارد برگزاري 
تورهاي گردشگري قيام ميرزا كوچك خان و يارانش را در دستور كار خود قرار دهد، اما اينكه گردشگري نهضت جنگل 
دقيقا شامل چه مواردي مي شود و اساسا از جنبش جنگل كه 100سال پيش به پايان رسيده، چه آثاري برجا مانده كه مي توان 
در قالب اين طرح به ساماندهي آنها پرداخت؟ سؤاالتي است كه براي يافتن پاسخ آنها سري به اداره كل ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي گيالن زده و همچنين از هوشنگ عباسي، پژوهشگر و گيالن شناس كمك گرفته ايم.

         نگاهی به آثار به جا مانده از نهضت جنگل
از قيام ميرزا كوچك خان جنگلي و يارانش، دقيقا 100سال گذشته است، اما با اين حال هنوز 
هم مي توان در كوچه پس كوچه هاي رشت، نشاني از اين نهضت تاريخي را مشاهده كرد؛ از 
خانه ميرزا كوچك خان و مقبره اش بگيريد تا بناي تاريخي ميرزاحسن خان كسمايي از ياران 
ميرزا كوچك خان و حمام كسما كه در جريان جنگ معروف »مفاخرالملك« به درمانگاه 
مجروحان جنگي تبديل شــد. در ادامه نگاهي به اين آثار ارزشمند به جا مانده از نهضت 
جنگل مي اندازيم كه از هزارتوي تاريخ خودشان را به ما رسانده اند تا يادآور رشادت هاي 

انقالبيون جنبش جنگل باشند.

          خانه ميرزا حسين خان كسمايي
ميرزا حسين خان كســمايي، يكي از سران 
اصلي مشــروطه خواه گيالن بــود كه در 
نهضت جنگل پا به پاي ميرزا كوچك خان به 
مبارزه پرداخت. اين يار غار و رفيق گرمابه و 
گلستان ميرزا كوچك خان، در محله بيستون 
رشت خانه اي داشــت كه هنوز هم بخشي 
از آن موجود است. بخش باقيمانده عمارت 

ميرزا حسين خان كسمايي با زيربناي 560مترمربع در سال 1349توسط وزارت فرهنگ 
و هنر وقت خريداري و از سال 1367به موزه باستان شناسي و مردم شناسي رشت تبديل 
شد. هم اكنون عمليات مرمت و بهسازي اين خانه تاريخي با اعتباري بالغ بر 40ميليارد 

ريال در حال انجام است.

          آرامگاه سران جنبش جنگل
11آذر ماه سال 1300كه ميرزا كوچك خان در 
گردنه گدوك از سرما جان باخت، سرش را از 
تنش جدا كرده و به تهران فرســتادند كه در 
چهارراه حسن آباد به خاك سپرده شد. بدنش 
را هم در روستاي خانقاه به خاك سپردند. اما 
بعد از كودتاي شهريور 1320، پيكر ميرزا از 
روستاي خانقاه و سر او از چهارراه حسن آباد 

تهران به گورستان سليمان داراب منتقل شد و روح اين سردار آزاديخواه در ديارش آرام 
گرفت. اين گورســتان پيكر برخي از ياران وفادار ميرزا كوچك خان ازجمله حاج احمد 
كسمايي، ميرزا حسين خان كسمايي، اسماعيل جنگلي، جهانگير سرتيپ پور و شيخ علي 

ورزلي را نيز در خود جاي داده است.

          حمام كسما
يكي ديگر از آثار تاريخي گيالن كه نامش با 
نهضت جنگل گره خورده، حمام دهســتان 
كسما واقع در صومعه سراســت. اين بنا كه 
متعلق به دوره قاجار است و در 11شهريور سال 
1382به ثبت ملي رســيده، به تازگي مرمت 
شده تا براي سال هاي بعد هم روايتگر رشادت 
انقالبيون نهضت جنگل باشد. درباره اين حمام 

گفته مي شود كه وقتي مفاخرالملك از مخالفان مشروطه، قشوني را براي كشتن جنگليان 
به كسما فرستاد، اين حمام به عنوان درمانگاه مجروحان جنگي مورد استفاده قرار گرفت.

          خانه موزه ميرزا كوچك خان
بي شــك اصلي ترين اثر به جا مانده از ميرزا كوچك خان جنگلــي، خانه اش در محله 
»استادسرا«ي شهر رشت است؛ خانه اي كه سال گذشته مرمت شد و حاال به موزه نهضت 
جنگل تبديل شده است. اين خانه كه امروز به گزينه اي براي گردشگران تبديل شده، تا 
2دهه پيش مخروبه اي بيش نبود! اما در زمان فعاليت نخستين دوره شوراي شهر رشت با 
كمك هاي مردمي بازسازي شد و بعد از احيا در 27اسفند ماه سال 1386با شماره 22508در 
فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد تا اين هويت جدانشدني استان گيالن پابرجا بماند.

پرنيان سلطاني
خبرنگار
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صومعه سرا اشــاره كرد. اين در حالي است كه طرح ساخت 
يادمان ميرزا كوچك خان در مشــهد ميرزا )گردنه گدوك؛ 
جايي كه ميرزا به شهادت رسيد( و مرمت و احياي ساختمان 
اسلحه خانه يا مدرسه نظامي ميرزا در گوراب زرميخ در دستور 

كار اين اداره كل قرار گرفته و با فوريت در حال انجام است.

گردآوري اطلس ميراث ميرزا كوچك
اما همه اقدامات ميراث فرهنگي براي شناساندن هرچه بيشتر 
و بهتر ميرزا كوچك خــان جنگلي و نهضت جنگل به همين 
طرح گردشگري خالصه نمي شــود. اين مركز اين روزها با 
همكاري محققان و كارشناسان نهضت جنگل، در حال ايجاد 
اطلس ميراث ميرزا كوچك خان اســت. ولي جهاني، معاون 
ميراث فرهنگي گيالن در اين باره مي گويد: »با بررســي هاي 
انجام شده توسط پژوهشگران، تاكنون ۴5رويداد فرهنگي، 
تاريخي، علمي، نظامي و اقتصادي در حوزه ميراث فرهنگي 
ميرزا مورد شناسايي قرار گرفته است.« اين مجموعه ارزشمند 
كه تا هفته ميراث فرهنگي سال 1۴01آماده خواهد شد، قرار 
است مسئوالن ميراث فرهنگي گيالن را با دست پر به كنگره 
جهاني ميرزا كوچك خان كه ســال آينده برگزار مي شــود، 

بفرستد.

آثار فراوان به جا مانده از نهضت جنگل
نهضت جنــگل آذر مــاه ســال 1300و با شــهادت ميرزا 
كوچك خان در گردنه گدوك به پايان رســيد؛ يعني دقيقا 
100ســال پيش. براي همين اين ســؤال پيش مي آيد كه 
بعد از گذشت 100ســال از آن روزها، مي توان به احياي آثار 
گردشگري اين حوزه در شهر رشت اميد داشت؟ اين سؤالي 
است كه از »هوشــنگ عباســي« روزنامه نگار، پژوهشگر و 
گيالن شناس مي پرسيم و با اين پاسخ مواجه مي شويم: »در 
مورد نهضت جنگل، آثار فراواني وجود دارد كه فقط با يك عزم 
جدي مي توان از آنها براي شناســاندن ميرزا كوچك خان و 
جنبش جنگل به نسل جوان استفاده كرد. عالوه بر خانه ميرزا 
كوچك خان و آرامگاه او و يارانش در سليمان داراب، اسناد و 
مدارك بسيار ارزشمندي در مركز اسناد نهضت جنگل واقع 
در پژوهشكده گيالن شناسي دانشگاه گيالن وجود دارد كه با 
كمك آنها مي توان مسيرهايي كه انقالبيون جنگل طي كردند 
تا مقابل روس ها و انگليسي ها بايستند؛ مسيرهايي از رشت به 
طرف زنجان، خلخال، مازندران و حتي شرق و غرب گيالن و 
همه و همه را نظاره كرد كــه مي توانند مأخذ و منبعي براي 
ايجاد تورهاي گردشگري باشند.« او ادامه مي دهد: »اگرچه 
اين آثار سازماندهي شده و مدون نيستند، اما جزئيات همه 
آنها وجود دارد و به راحتي با دسترسي به منابع معتبر مي توان 
شبكه اي از نهضت جنگل تشكيل داد كه هم براي گردشگران 
داراي جذابيت باشد و هم بتوان نســل جديد را با فداكاري، 
شهامت و شجاعت كساني كه براي آزادي سرزمين مان تالش 
كرده و در اين راه از جان خودشان گذشتند، آشنا كرد. در اين 
راه اگر عزمي جدي وجود داشته باشد، با انجام كار پژوهشي 
و تحقيقي گسترده و تهيه نقشه راه مسيرهايي كه انقالبيون 

جنگل طي كردند، مي توان به اين مهم دست يافت.«

حميده پازوكي
خبرنگار 
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طرح  روز

عدد خبر

۱۸۰هكتــار از مناطــق زاگرســی ســمیرم نهــال كاری 
می شــود. میثم جباری، رئیس اداره منابع طبیعی ، ســمیرم با 
اعالم این خبر به ایرنا گفت: بیش از ۸۰ هزار هكتار جنگل با تنوع 
باالی گیاهی و درختی در این خطه وجود دارد كه7۰6۰هكتار از 
این سطح ذخیره گاه جنگلی، ۴۵ هزار هكتار رویشگاه و ۲۵ هزار 

هكتار نیز پوشش ۵درصدی بوته ای و درختی دارند.

180هكتار

۵۰ ســال پیش یك شــركت فرانســوی بحران آب 
در ایران را پیش بینی كرده بود. كمال آرمان، كارشناس 
توســعه بــا اعالم ایــن خبــر به ایســنا گفــت: در دهــه 7۰ 
میالدی ذیل مطالعات طرح ملی آمایش سرزمینی، یك 
شركت فرانسوی این خطر را اعالم كرده بود. اما آن موقع 
دوران ترســالی بــود و حواســمان نبود كه رشــد جمعیت 

به طور شگفت انگیزی دارد افزایش پیدا می كند.

۵0 سال

رسول آذرگون

محمد کرمی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان 
تهران: آلودگی هوا سرشماری حیات وحش را غیرممکن کرد.

ایران كشــوری خشك و  منابع 
نیمه خشك است كه یك طبیعی

سوم متوسط بارندگی در 
جهان را دارد اما 3برابر تبخیر بیشتر و 
 یك سوم متوسط سرانه جهانی  پوشش 
جنگلــی در اختیــار دارد. در چنیــن 
شــرایطی تغییر اقلیم موجب شــده 
برداشــت از منابع آبی به شدت به 
منابع زیرزمینی و 

حفــر 

چاه های غیرمجاز متكی شــود. نتیجه 
چنین شــرایطی تخریب خــاك و در 
نتیجه ســرزمین اســت. براساس آمار 
ســازمان جنگل هــا ســاالنه بیش از 
157میلیــون هكتار از خــاك ایران با 
فرسایش مواجه می شود و تخریب خاك 
در ایران نیز بــا 16.7میلیون هكتار در 
سال 4برابر میانگین جهانی است. این 
آمارها در شــرایطی اعالم می شود كه 
حفظ خاك به مباحث امنیت غذایی و 

امنیت زیستی گره خورده است.
حفاظت از آب، خاك و  پوشش گیاهی 
4محور اصلی حفظ ســرزمین اســت 

و حفظ این منابــع نیازمند عزم 
همگانی و جدی تمام اركان 

حاكمیــت اســت چراكه 
توسعه كشور از راه توسعه 
 پایدار محقق می شود و 

الزم است تمامی دســتگاه ها اقدامات 
خود را به گونه ای انجام دهند كه حداقل 
خســارات به منابع طبیعی وارد شود. 
امــروز 14آذر روز جهانــی حفاظت از 
خاك است. به همین مناسبت گزارش 
همشهری از وضعیت خاك در ایران را 

در ادامه بخوانید.

افزایش بهره وری 
مراسم گرامیداشت روز جهانی خاك با 
شــعار »تأكید بر جلوگیری از شوری و 
افزایش بهره وری خاك« امروز 14 آذر با 

حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر 
جهادكشاورزی در نمایشگاه بین المللی 

تهران برگزار می شود.
به گــزارش همشــهری اهمیت خاك 
در زندگی موجودات زنــده، دولت ها 
را برای نگهــداری آن مجاب می كند و 
هر ساله ســازمان خواربار و كشاورزی 
ملل متحــد )FAO( روز 5 دســامبر 
)14آذر( بزرگداشت روز جهانی خاك 
را برگزار می كند. بــه همین منظور در 
این روز نشستی با حضور علی سالجقه 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
ســیدجواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد و 
كشــاورزی و فعاالن عرصــه حفاظت 
از خاك و محیط زیســت در نمایشگاه 
بین المللــی تهران برگــزار و از فعاالن 
عرصه حفاظت از خاك )خادمان خاك( 

قدردانی می شود.

چرا خاك؟
خاك منبع عظیم و ثروت گرانقدری 

است كه بسیاری از مســائل حیاتی و 
نیازهای ضروری انسان و جامعه به آن 
وابسته است، بیش از ۹5 درصد نیازهای 
غذایی بشــر و درصد قابــل توجهی از 
پوشاك و ســایر مایحتاج جمعیت رو 
به رشد انسان در بســتر خاك تولید و 

تأمین می شود. 
این در حالی اســت كه بشر با اقداماتی 
كه در راستای توسعه و تسهیل هرچه 
بیشــتر زندگی انجــام می دهد، باعث 
آلودگی و نابودی این مولفه زیســتی 
مهم شده است. درحالی كه بسیاری از 

تغییرات و آلودگی های ایجاد شده 
در زمین توسط انسان قابل 

مشاهده است، آلودگی 
خاك تقریبا نامرئی 
اما بسیار خطرناك 
اســت. در واقع 
آلودگــی خاك 
یك تهدید پنهان 
زیر پای انســان 
اســت. آلودگی 

خاك از طریــق كشــاورزی ناپایدار، 
فعالیت های صنعتی، معدنی و زباله های 

مناطق مسكونی به وجود می آید. 
خاك دارای پتانســیل باالیــی برای 
فیلتركردن و جذب آالینده ها، تخریب 
و كاهش اثرات منفی آالینده ها است، 
اما این ظرفیت محدود اســت. تاكنون 
یك ســوم از خاك كره زمیــن بر اثر 
توســعه ناپایدار فعالیت های انســانی 
نابود شده است، با توجه به پیش بینی 
افزایش جمعیت جهان تا سال ۲۰5۰ 
به ۹ میلیارد نفر، آلودگی خاك به یك 
تهدید جهانی تبدیل خواهد 

شد.

   سلمان زارع،  استاد منابع طبیعی دانشگاه تهران 
ایران تجربه ای ۵۰ ساله در بیابان زدایی دارد و در تمامی استان ها اقدامات خوب و مفیدی انجام 
شده اما با وجود این هنوز ۲۲ استان كشور با فرسایش خاك مواجه اند. ازجمله اقدامات مفید 
می توان به مدیریت رواناب ها، مالچ های نفتی، احداث بادشكن ها و كاشت گونه های مقاوم گیاهی 
اشاره كرد كه هركدام برای ناحیه و منطقه ای مفید و كاربردی است، برای مثال در ناحیه اشتهارد 
و نظرآباد كرج گونه ای از گیاهان مقاوم با نام اسفناج وحشی كشت شده كه عالوه بر مدیریت هرز 
آب ها از گسترش بیابان نیز جلوگیری می كند. در این مسیر، هدف اصلی روز جهانی بیابان زدایی 
آگاهی بخشی به مردم عادی و مسئولین درخصوص بیابان است. پیش تر از مردم در رابطه با این 
موضوع فقط به عنوان نیروی كار استفاده می شد اما امروزه در حال تالش برای واگذاری بخشی از 
مسئولیت های این بخش به افراد هستیم تا عالوه بر ایجاد احساس مسئولیت در افراد، اشتغالزایی 
هم صورت گرفته باشد. از سویی استفاده از افراد برای تصمیم گیری ها، نظارت ها و استفاده از 
كشاورزان برای بحث های كاشت نهال و گیاهان به نوعی كمك به پروژه های این چنینی است. 
البته برای مقابله با بیابان زایی و كمك به بیابان زدایی نیازمند عزم ملی و مشاركت سازمان ها 
و نهادهای مختلف هستیم، برای مثال وجود كارخانه سیمان نظرآباد و دیگر ساخت و سازهای 
گسترده اطراف شهرها خود یكی از عوامل تخریب محیط و بیابان زایی است یا حتی عبور از بیابان 
با یك خودرو هم توجه الزم را می طلبد كه این خودرو از مسیر مشخص و با یك سرعت مناسب 

از روی زمین عبور كند كه باعث ایجاد مشكل در این ناحیه نشود.

لزوم اقدامات همه جانبه برای حفاظت خاك

چرا خاك مهم است؟
     بستر حفظ پوشش گیاهی

   جلوگیری از سیل
   حفظ منابع آبی زیر زمینی

   كاهش سرعت فرسایش خاك
   امنیت غذایی

   حفظ پوشش گیاهی
   كاهش رسوب سدها
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شهرهای درگیر فرسایش آبی كشور:
۴۵۰ شهر

نرخ ساالنه فرونشست زمین در ایران:
۳۰ سانتی متر

 آمار تخریب خاك در ایران:
ساالنه ۱۶.۷ تن در هر هكتار 

مدت تشكیل یك سانتی متر  خاك: 
۱۰۰ سال

میزان تخریب خاك در ایران :
۴برابر میانگین جهانی

 حجم فرسایش ساالنه خاك در ایران:
 ۱۲۵ میلیون هكتار تحت فرسایش آبی

 ۳۲ میلیون هكتار:
 تحت فرسایش بادی

  ۲۵۰ میلیون مترمكعب:
 ورود رسوب به سدها  

خاکایرانآبمیرود
۱۵۷میلیون هكتار فرسایش ساالنه خاك در كشور

سیدمحمد فخار
خبرنگار
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نظر مسئوالن

پدیده فرونشست قصه پردردی است 
كه حاال دشت های كشــور ازجمله گزارش

تهران را درنوردیده است. دشت های 
جنوب شــهر تهــران وضعیت مناســبی ندارند و 
برداشت بی رویه آب از ســفره های آب زیرزمینی، 
پایتخت را بــه مخاطره انداخته اســت؛ چنان كه 
دشــت های جنوب غربی تهــران بــا افزایش نرخ 
فرونشســت بدون بازگشــت مواجه هستند و این 
مســئله عالوه بر آســیب رســاندن به دشت ها، 
سازه هایی همچون پل ها، تونل ها، ساختمان ها، ریل 
راه آهن و مترو را به خطر می اندازد. مهدی عباسی، 
رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر 
تهــران در این رابطه به همشــهری گفــت: »اگر 
فرونشســت زمین در تهــران مدیریت نشــود و 
نفوذپذیری زمین را برای آب مهیا نكنیم، در آینده 
این موضوع تهران را به چالش خواهد كشید. اكنون 
در تهران ســازه های مهم مانند پل ها رصد شده و 
وضعیت آنها پایش می شود. به این شكل نیست كه 
در یك نقطه حادی قرار داشــته باشــیم، ولی اگر 
نتوانیم جلوی خسارت های احتمالی را بگیریم، در 

آینده این موضوع به بحران تبدیل می شود.« 

مردم نگران نباشند
امروز، روز جهانی خاك است؛ به همین خاطر، زمین 
پایتخت كشــور كه خاكش روزبه روز فرومی رود، 
نیاز به توجه بیشتری از همه نظر دارد؛ چه موضوع 
فرســایش خاك، چه عوامل آلــوده كننده  و چه 

برداشت بی رویه آب. البته مدیریت شهری جدید، 
راهكارهایــی مثل بازچرخانی آب و برگشــت آب 
مصرف شده به آبیاری فضای ســبز را  اعالم كرده 
است. سرپرســت سازمان پیشــگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران در این خصوص به همشهری 
گفت: »فرونشســت پدیده ای نیســت كه مردم را 
نگران كند، ولی این پدیده مسئوالن را باید نگران 
كند. فرونشست یك پدیده تدریجی است و نباید 
با فروریزش اشتباه گرفته شود. اینكه در منطقه و 
محله ای زمین فرومی ریزد، نامش فروریزش است؛ 
درحالی كه فرونشست وســعت زیادی دارد و یك 
دشت یا چندین منطقه شهرداری را دربرمی گیرد.« 
علی نصیری ادامه داد: »گاهی نوع شهرســازی ها 
مانند اســتفاده از بتن و آسفالت كه اتفاق می افتد، 

اجازه نفوذ آب را به زیرزمین نمی دهد. «  
رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری 
مركز تحقیقات وزارت راه، مســكن و شهرسازی 
نیز به همشهری گفت: »در مورد فرونشست هنوز 
به مرحله ای نرســیده ایم كه عوارض مخرب آن را 
مشاهده كنیم؛ برای همین، هنوز در خوش خیالی 
به سر می بریم. امسال و ســال های آینده حوادث 
زیادی در مورد فرونشســت خواهیم شنید.« علی 
بیت اللهی اضافه كرد: »هم اكنون به شرایط مرزی 
رسیدیم، ولی برخالف زلزله كه نمی توانیم در مقابل 
رخداد آن كاری كنیم، در مورد مسئله فرونشست 

می توان جلوی آن را گرفت.« 

فرونشست؛ پدیده فرابخشی
فرونشســت یــك پدیده فرابخشــی اســت كه 
وزارت كشــور، وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 

وزارت راه وشهرســازی، وزارت نیرو، وزارت نفت، 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات و ســازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران شــهرداری تهران 
نسبت به آن مســئول هســتند. مركز تحقیقات 
وزارت راه وشهرسازی مسئول جمع آوری و پایش 
فرونشســت در كل كشور اســت. به گفته رئیس 
بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مركز 
تحقیقات، تهــران در وضعیت بحرانــی قرار دارد. 
بیت اللهی معتقد است، بیشــینه نرخ فرونشست 
پایتخت در ســال به 24ســانتی متر می رسد. او 
تأكید می كند: »ســال1378 برای نخستین بار در 
جنوب تهران و در ایســتگاه بین المللی بنچ مارك 
نقشــه برداری واقع در تقاطــع آزادگان با آیت اهلل 
ســعیدی متوجه شــدند كه ارتفاع زمین نسبت 
به گذشته 3متر كمتر شده اســت. این موضوع را 
سازمان نقشــه برداری به مركز تحقیقات گزارش 
كرد . توجه كنید كه در این زون خط اصلی فاضالب 
كمربندی تهران، 120كیلومتر مســیر ریلی، 50 
تا 60 پمــپ گاز و بنزین و مخزن ســوخت ریل و 
پاالیشــگاه جنوب تهران را داریم. آنها شریان های 
حیاتی شــهر تهران محسوب می شــوند و بالغ بر 
2میلیون و300هــزار نفــر در زون جنوب غرب و 
شــهرك های اطراف تهران زندگــی می كنند.« 
بیت اللهی اضافه كرد:  »مناطق 17، 18 و 19 شهر 
تهران درگیر فرونشست شــده اند. نرخ فرونشست 
جنوب غربی تهران 24ســانتی متر در سال بوده و 
از فرونشســت اصفهان به مراتب باالتر است.«  این 
در حالی است كه سرپرســت سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران وضعیت تهــران را بحرانی قلمداد 
نمی كند و معتقد است آمار  مركز تحقیقات نادرست 

محمود موالیی
خبرنگار

نشست تهران؛ یك هشدار كامال  جدی
   تمام 609 دشت كشور با فرونشست مواجه 
هستند و بیشتر از 400دشــت به یك مرز 

فوق بحرانی رسیده اند.
  از حدود ســال1355 در كشور بیالن آب 
منفی شد و برداشت بی رویه آب از سفره های 
زیرزمینی سبب پایین آمدن سطح آب شده 

و فرونشست زمین اتفاق افتاد.
  اواسط دهه70 آهنگ استفاده بی رویه از 

سفره های آب زیرزمینی شتابان شد.
  بیشتر از 135میلیارد مترمكعب آب های 

زیرزمینی از دست رفته است.
  باتوجه به رشد جمعیت، خشكسالی ممتد، 
سیاست های ناپایدار كشــاورزی، آبیاری 
غرقابی و حفــاری چاه هــای غیرمنطقی 

فرونشست زمین را تشدید كرده است.
  اكنون از 31 استان كشور 18استان از نظر 
فرونشست در یك شرایط بحرانی قرار دارند.
  از حدود 31حوزه آبی كشــور، 30حوزه 

درگیر فرونشست است.
  بالغ بر 24میلیون نفر از جمعیت كشــور 
در زون های فرونشست قرار دارند؛ ازجمله 

تهران، اصفهان و مشهد.
  حدود 114شــهر بزرگ و متوسط با باالی 
200هزار نفر جمعیت در زون های فرونشست 

قرار دارند.
  عالوه بر ترك خوردگی ساختمان ها ناشی 
از فرونشست، زیرساخت ها و خطوط شریان 
حیاتی مانند انتقال سوخت، گاز، فاضالب، 
خطوط انتقال برق و... نیز با این پدیده درگیر 

شده اند.
  برآوردی كه از كل چاه های استان تهران 
صورت گرفته، نشان می دهد كه50هزار حلقه 
چاه با مجوز وجود دارد و این چاه ها عمدتا در 
جنوب شهر واقع شده اند؛ درحالی كه 30هزار 
چاه غیرمجاز وجود دارد و به طور شبانه روزی 

آب های زیرزمینی را بیرون می كشند.
  در شــانگهای چین بــا اقداماتی مانند 
تغذیه مصنوعی، اصــالح روش های آبیاری 
و كشــاورزی و محدودیت در پمپاژ آب های 
زیرزمینی شــرایط به قبل از فرونشســت 

درآمده است.
   در ســال1965 معــادل فرونشســت 
دشت های توكیوی ژاپن 12سانتی متر بود و 
با اقداماتی كه تا به امروز انجام شده، میزان 

فرونشست نزدیك به صفر رسیده است.

است.  علی نصیری گفت: »سازمان مدیریت بحران 
در جاهای مختلف شــهر دستگاه های جی پی اس 
نصب كرده و اعداد به صــورت میلی متری میزان 
فرونشست را محاسبه می كند. تعداد دستگاه های 
سازمان كم اســت، ولی اعداد درشــتی كه اعالم 
می شــود، به نظر من درست نیســت.«  همچنین 
مدیر گروه تونل و فضاهای زیرســطحی سازمان 
مشاور فنی و مهندسی شهر تهران گفت:  »سازمان 
زمین شناســی درباره وضعیت فرونشست تهران 
اعدادی را اعالم كرده اســت؛ البته ســایر مراجع 
ذیربط هم چنین كرده اند كه آمارها یكی نیســت 
و تناقض هایی بــا هم دارد. هم اكنــون هیچ گونه 
شواهدی در سطح نداریم كه مثال در بزرگراه، پل یا 
تونل ها دچار اختالف نشست شده ایم. شاید هنوز 
به مرحله بحران نرسیده ایم، اما اعدادی كه اعالم 
می شود هشدار است و باید متولیان امر هر چه زودتر 

اقداماتی انجام دهند.«
فرهاد بكیاسا در ادامه نســبت به اخباری در مورد 
میزان فرونشســت در جنوب غرب تهران واكنش 
نشان داد و اضافه كرد:  » معموال مسئوالن ذیربط 
میزان فرونشست را از ســمت جنوب غربی اعالم 
می كنند، امــا ما كه محــور بزرگــراه آزادگان و 
تقاطع های آن را بررسی كردیم، آثاری از فرونشست 
رویت نكردیم؛ یعنی اختالف نشستی مشاهده نشده 
و در نتیجه ما هم برای خودمان یك پایلوت تعریف 
كردیم. به این ترتیب كه با روش هایی پایش هایی 
انجام دهیم و ببینیم كه آیا این اختالف نشست ها 
واقعی اســت یا نه؟«  او عنوان كرد: »شــهرداری 
نمی تواند میزان فرونشســت را اعالم كند؛ چراكه 
متولی چنین كاری نیست و دوم اینكه ما نمی توانیم 
در یك گستره ای مانند شهر تهران عملیات پایش 
را انجام دهیم. هم اكنون تنها در بخشی از بزرگراه 
آزادگان اقداماتی را شروع كرده ایم تا ببینیم زمین 
زیر آسفالت ها یا زمیِن زیرزمین سفت تر دچار حفره 
شده است یا نه. آیا فرونشست عمق اتفاق افتاده تا 

ما منتظر تبعات آن باشیم؟«

برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، پایتخت را با خطر فرونشست مواجه كرده  است
مهدی عباسی   

رئیس كمیسیون معماری و 
شهرسازی شورای شهر تهران: 
یكی از راهكارها این است كه از 
سفره های آب  زیرزمینی حداقل 

برداشت را داشته باشیم؛
حاال چه برای مصارف خانگی و چه برای 
كشاورزی و فضای سبز شهر تهران. در 
فضای سبز مهم است كه بازگردانی 

آب به وجود بیاید و در مصارف خانگی 
هم صرفه جویی رخ دهد؛ 

چراكه با میانگین كشوری فاصله 
معناداری دارد.

آمارها چه  مى گویند

 علی نصیری  
سرپرست سازمان پیشگیری
 و مدیریت بحران شهر تهران:

مسئله فرونشست به دلیل اینكه در 
تهران از آن به عنوان زلزله خاموش یاد 
می شود و در مقاومت ساختمان ها و 
بناها نقش مؤثری دارد، جزو مسائل 
محوری است و شورای شهر هم آن را 

پیگیری می كند. 
در عین حال، ما باید امیدوار باشیم 
كه بارندگی های زیادی در تهران رخ 

 دهد تا بخشی از مشكالت
برطرف شود.

علی بیت اللهی   
رئیس بخش زلزله شناسی مركز
 تحقیقات وزارت راه، مسكن و 

شهرسازی:  آخرین كاری كه برای 
فرونشست انجام دادیم، در اختیار 
شورای عالی شهرسازی و معماری 

قرار گرفت. به این ترتیب كه یكسری 
از ساخت و سازها به گونه ای باشد 

كه آب های زیرزمینی از طریق بارش 
باران تغذیه شود. چراكه وقتی زمین 
آسفالت و موزائیك می شود، امكان 

نفوذ به حداقل می رسد.
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 ادبیات و انس با کتــاب در روزگار 
ســخت و تلخ، درســت مثل همین روزهای 
کرونایی که از یک سال و نیم پیش با آن دست 
به گریبان شدیم، راهی برای آرامش بود؛ مفری 
برای پناه بــردن از دلتنگی ها و اضطراب های 
جانــکاه. البته نه برای همه. بــرای آنهایی که 
پیش از این هم با کتاب زلفــی گره زده بودند 
و لذت کتابخوانی را به جان چشــیده بودند. 
شما به عنوان نویســنده ای که بیش از 2 دهه 
است دســت به قلم دارید، این روزگار را برای 
کتابخوان ها و نویســنده ها چطــور ارزیابی 

می کنید؟ 
دوره کرونــا دوره مالل همگانی اســت. این مالل 
جنسیت نمی شناســد. طبقه نمی شناسد. ملیت و 
مذهب نیست. مهم تر از همه شغل و حرفه نیست. 
تصور عمومی این بود که با شروع کرونا، 
اصنافــی که تــوان کار در خانه 
دارند، نه تنها راکد نمی شود 
بلکه رونق نیز پیدا می کند. 
به همین دلیل حدس زده 
می شد که نویسنده ها که 
از همه بیشــتر توان کار در 
چنیــن شــرایطی را دارند، 
به ســهولت در این دوره آثار 
تازه تــری خلق کننــد. اما 
تجربــه مــن در این 
2ســال و تجربه 
اطرافیان من و در 

نگاه کلی تر تجربه ایــران و جهان امروز، خالف این 
موضوع را ثابت کرد. 

چرا؟ مگر غیر از این است که نویسنده 
در خلوت و ســکوت بهتر می تواند افکارش را 

متمرکز کند؟ 
نویسنده گرچه در انزوا می نویسد ولی برای نوشتن 
به شــورمندی شــخصی نیازمند اســت. قلم او با 
شــورمندی اجتماعی مرتبط است. مالل همگانی 
به گمان من، نمایان کرد که اثر خوب در این دوره 

نوشته نمی شود. 
جناب امیرخانی! شما جزو نخستین 
نویسنده هایی هستید که خودتان فهرست پر 
و پیمانی از رمان هــای ایرانی و خارجی را برای 
عالقه مندان به کتاب پیشنهاد کردید. به نظرتان 
چقدر برای مخاطب معرفی فهرست »کتاب هایی 

که باید خواند« مفید است؟ 
من جزو نخستین نویســندگانی هستم که سیاهه 
صدتایی رمان را چند ســال پیش معرفی کرده ام. 
کتاب هایی اســت که از خواندن آنها لذت برده ام. 
صد تا بیشــتر شــد. گفتیم 110 اثر بشود، آن هم 
نشد. برای بعضی از کتاب ها که ترجمه های متعدد 
داشــت، ترجمه  بهتر را به انتخاب خودم برگزیدم. 
شاید در این سیاهه بعضی از رمان های تازه منتشر 
شده، از دستم در رفته باشند. اما از آن طرف شاید 
بعضــی از رمان های قدیمی را نیــز فراموش کرده 
باشم؛ مثل »هاکلبری فین« یا »تام سایر«. در این 
سیاهه  رمان، کتاب هایی وجود دارند که اصالتاَ رمان 
نیستند؛ مثل »هفت روز آخر« رضا بایرامی. اما شما 

می توانید مطمئن باشــید که از ایــن صد و اندی، 
دست کم 50 اثر را باید خواند. 

عصر ارتباطات، گاهی فرصت تورق 
کتاب را از ما می گیرد و به جای آن کتاب صوتی 
در اختیار ما می گذارد. موافــق کتاب صوتی 

هستید؟ 
یک از کتاب های من به نــام »قیدار« را خوانده ام و 
کتاب صوتی آن منتشر شده اســت. برای تک تک 
کاراکترهای این داستان به صداسازی و تیپ سازی 
با صدا پرداختم. کتــاب صوتی هم مخاطب خاص 

خود را دارد. 
داســتان کتاب »رهــش« در محله 
کاشانک شمیران می گذرد. پیش از این هم در 
کتاب های شما مثل همین »قیدار« که از آن نام 
بردید یا »من او«، روایت داستان در بستر شهر 
تهران می گذرد. درباره رد پای تهران و خانه های 
قدیمی و برج های جدیدش که در آثارتان دیده 

می شود بیشتر برایمان بگویید. 
رگ و پوستم متعلق به همین شهر است. ریه ام نیز! 
وقتی دیدم میان نمودار فوتی های روزانه  بهشــت 
زهــرا)س( و روزهای آلود گی تهران همبســتگی 
وجــود دارد، فهمیدم کــه باید رمــان »ره ش« را 
بنویســم. شــهر امروز ما، شــهر خودروهاست. تا 
گواهینامه  رانندگی نگرفته باشی، شهروند نیستی. 
شهری که شــهروندش رابطه  تعاملی با آن داشته 
باشد شهر آرمانی ا ست. از سوی دیگر، امروز توسعه  
ناپایدار در جهان به بن بست رسیده است و مختصات 
زیســت محیطی و نگاه طبیعت گرا، شــهرها را به 

محل های بهتری برای زند گی تبدیل می کند. 
شما هم از آن نویسنده هایی هستید 
که از محله زندگی و همسایه هایتان برای نوشتن 

ایده می گیرید؟ 
در نگاه نخســت باید بگویم خیلی کم. اما واقعیت 
این است که نویســنده هیچ ندارد به جز تجربیات 

زندگی شخصی  اش. 

دریچه

فعالیت سامانه پست کتاب
خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت 
امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و 
همکاري شرکت ملي پست جمهوري اسالمي 
ایران در نخستین نمایشــگاه مجازي کتاب 
اصفهان، خدماتي را به ناشران و عالقه مندان 

به کتاب ارائه مي کند. 
به گزارش همشهری، به نقل از روابط عمومي 
خانه کتاب و ادبیات ایران، معاونت امور فرهنگي 
وزارت ارشــاد اســالمي از طریق خانه کتاب 
و ادبیات ایران، یارانه اي را به نمایشــگاه هاي 
مجازي کتاب اســتاني تخصیص داده است؛ 
بناســت تا با همکاري شــرکت ملي پســت 
جمهوري اسالمي ایران در نخستین نمایشگاه 
مجازي کتــاب اصفهان، خدمــات ویژه اي به 
ناشران عرضه شود. در واقع؛ سامانه پست کتاب 
در نمایشــگاه مجازي کتاب استاني، خدمات 
سرویس »سفارشــي« را با کیفیت سرویس 
»پیشتاز« به ناشران ارائه مي دهد؛ همچنین 
محموله هایي با قیمت فاکتور کمتر از ۳0 هزار 

تومان نیز به صورت رایگان ارسال خواهد شد. 

در سامانه پســت کتاب، ارســال هر بسته تا 
2کیلوگرم بــه مبلغ ۷هزار تومــان بوده و در 
هزینه ارسال بسته هایي با بیش از 2 کیلوگرم، 
15 درصد تخفیف اعمال خواهد شد. ناشران 
براي کســب اطالعات بیشــتر مي توانند با 
پشتیباني نمایشــگاه مجازي کتاب استاني 
به شماره ۹100۹۸۹۸-021 تماس بگیرند. 
خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت 
امــور فرهنگــي وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمي و همکاري اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي اســتان اصفهان، نخستین نمایشگاه 
مجازي کتاب اســتان اصفهان را از بیستم تا 
بیست وششــم آذرمــاه 1٤00 به مدت ۷روز 

برگزار خواهد کرد.

تازه هاي نشر

  سروانتس
کتــاب »ســروانتس« با زیــر عنوان 
آفریننــده  زندگــي  از  »رمانــي 
دن کیشوت« نوشته »برونو فرانک« را 
محمود حدادي به فارسي برگردانده و 
از سوي نشر ماهي منتشر شده است. 
رمان تاریخي در ادبیات آلماني سنتي 
قــوي دارد. این ســنت در نیمه اول 
قرن بیســتم با شدت بیشــتري بروز 
کرده است که یوســف و برادرانش اثر 

توماس مان، مرگ ویرژیل اثر هرمان بروخ، گویا اثر لیون فوشتونگر 
و زندگي هانري چهارم اثــر هاینریش مان ازجملــه نمونه هاي 
برجسته آن است. ســروانتس نیز بیشتر یک رمان تاریخي است 
تا زندگي نامه فردي. چنان که فیلیپ دوم، پادشاه مقتدر اسپانیا 
در نیمه دوم قرن شانزدهم، شخصیت دوم آن است. فیلیپ مظهر 
عظمت اسپانیا، و هم نشانه فروپاشــي قدرت این کشور در مقام 
نماد عیني قرون وســطي است. ســروانتس با این شاه هم عصر 
بود، چرخش تاریخي زمــان خود، زوال نظام قرون وســطایي و 
شــکل گیري منش شــهري گري را با دیدي آگاهانه دریافت. با 
تجربیات یک زندگي پرحادثــه این دید را پخــت و پرورد و در 
سال هاي پیري با آفریدن شهســوار پرآوازه خود به ناکامي هاي 
خویشتن و بزرگان هم روزگارش جلوه اي طنزآمیز، فلسفي و در 
عین حال شیرین و پراحســاس داد. این کتاب 2۹۳صفحه اي به 

بهاي ٤۳هزار تومان منتشر شده است.

 
  شکونتال

»شــکونتال« نوشــته »کالي داَسه« 
را علیرضا اســماعیل پور به فارســي 
برگردانده و از سوي نشر ماهي منتشر 
شده است. درباره کالي داَسه در ادبیات 
سنســکریت باید گفــت او کم و بیش 
همان جایگاهي را دارد که سعدي در 
ادبیات فارســي. هندیان، کالي داَسه 
را حــد غایي بلــوغ شــعر و نمایش 

سنسکریت مي دانند و حقیقت این است 
که آثار هیچ شاعر و نمایشنامه نویس سنسکریت سراي دیگري نیز 
چون آثار وي آوازه اي جهاني نیافته است. تاگور، از بزرگ ترین و 
ارجمندترین اســتادان شعر هندوســتان، درباره شکونتال گفته 
است: »منظومه شکونتال افسانه نیست بلکه درخششي روحاني 
اســت که از عالم غیب به عرصه دل و زبان شاعر تابیده است.« و 
گوته، شــاعر نامدار آلماني، نمایشنامه شــکونتال را گل سرسبد 
ادبیات جهان خوانده است. علیرضا اســماعیل پور، پیش از این 
کتاب »در ستایش ژان دارك« را ترجمه کرده بود و کتاب حاضر، 
حاصل رســاله دکتري اوســت. این اثر 2۸۸صفحه اي به بهاي 

50هزار تومان منتشر شده است.

صحبت از یــار مهربان اســت که در 
حقش نامهربانی کرده ایــم. مطالعه را 
به کتاب های درســی و دانشــگاهی 
محدود کردیم و با پیدا کردن کمترین 
فرصتی به جــای احوالپرســی از یار 
مهربان به فضــای مجازی یا برنامه های 
تلویزیونی نشســتیم. تعارف نداریم. 
سرانه مطالعه مان چنگی به دل نمی زند 
و طبق آمار سرانه مطالعه روزانه کمتر 
از یک ساعت است؛ درحالی که خواندن 
کتاب و قرآن و ادعیه، روزنامه و نشریه 
و مطالعه در فضای مجازی را نیز شامل 
می شود. با نویسنده نام آشنا گپ زدیم. 
»رضا امیرخانی« که با کتاب های »ارمیا«، 

»من او«، »قیدار«، »بیوتن« شناخته 
می شود. کتابی هم درباره شهر تهران 
و معضالتش دارد به نام »رهش« که 

برنده جایزه سی وششــمین دوره 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در 

بخش ادبیات شد. آخرین اثر او به نام 
»نیم دانگ پیونگ یانگ« سال 1397 

منتشر شد. امیرخانی معتقد 
است که شورمندی قلم 

از  متأثر  نویسنده 
جامعه است.

راحله عبدالحسینی
خبرنگار

حال و هوای پایتخت و روزهای خاکستری اش در گفت وگو با رضا امیرخانی، داستان نویس

مالل نویسندگان در دوران کرونا

   کتاب های پیشنهادی امیرخانی
در گپ وگفت با رضا امیرخانی صحبت از سیاهه صدتایی رمان شد که شامل 109 کتاب است و او به مخاطبان و 
عالقه مندان کتاب پیشنهاد می دهد. اگر مشتاق هستید که آقای نویسنده چه کتاب هایی در فهرست خود 

گنجانده، تعدادی از آنها را برایتان آورده ایم: 
خانواده من و باقی حیوانــات / جرالد دارل، خداحافظ گاری کوپر / رومــن گاری، جنگ و صلح / لئو 
تولستوی، قلعه حیوانات / جورج اورول، پیرمرد و دریا / ارنست همینگوی، ناطور دشت/ سلینجر، شازده 
کوچولو / آنتوان دوسنت اگزوپری، ســیمای زنی در میان جمع / هاینریش بل، زوربای یونانی / نیکوس 
کازانتزاکیس، دنیای سوفی / یوستین گوردر، مرگ کسب و کار من است / روبر مرل، خرمگس / اتل لیلیان 
ونییچ، ابله / فئودور داستایوسکی، اینجه ممد )سه گانه آن سوی کوهستان( / یاشار کمال، عشق سال های 
وبا / گابریل گارسیا مارکز، مادام بواری / گوستاو فلوبر، بلندی های بادگیر / امیلی برونته، جای خالی سلوچ 
/ محمود دولت آبادی، سووشون / سیمین دانشور، مدار صفر درجه / احمد محمود، هفت روز آخر / محمدرضا 
بایرامی، مثل همه  عصرها / زویا پیرزاد، ثریا در اغما / اسماعیل فصیح، روی ماه خداوند را ببوس / مصطفی مستور
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دریچه

 خيلي سخت است وقتي داربی برگزار 
مي شود، پشت به تلویزیون بنشيني و گزارش

ســرت به كار خودت باشد؛ دست كم 
براي جماعتي كــه حتــي در روزگاري كه بازي 
اســتقالل - پرســپوليس از تلویزیون زنده پخش 
نمي شــد، رادیو را 90دقيقه در بغل مي گرفتند و 
گوش مي چســباندند به بلندگوي رادیو تا از روي 
اطالعاتي كه گزارشــگر مي داد، بازي را زنده، در 
خيال تصویرســازي كنند. داربی 97را انداخته اند 
شنبه ســاعت 16/15دقيقه بعدازظهر؛ درست در 
اوج كار و زندگي روزمره. البد براي اینكه كمتر دیده 
شود یا هرچي. به هرحال اینجا اروپا نيست كه شنبه 
بعدازظهر تازه اول ولو شدن باشد. برعكس، آدم ها 
تازه براي شــروع هفتــه اي پرمشــغله پابه توپ 
مي شــوند. البته هســتند آدم هایي كــه غرولند 
صاحبكار را به جان بخرند و از آن باالتر حتي خطر 
از دست دادن كار را به جان بخرد و بروند بنشينند 
پاي تلویزیون و داربی شــان را ببيننــد؛ حتي اگر 
آخرش دوسر باخت باشــد؛ باخت تيم محبوب و 
اخراج از محل كار؛ آن هم در این وضعيت اقتصادي 
كه آدم ها براي كاري با درآمد زیرخط فقر، صندلي 
از زیــر هم مي كشــند. حــاال بحث را سياســي، 
اقتصادي، اجتماعــي و... نكنيم. ایــن كلمه ها در 
فاصله 15دقيقه تا شروع داربی 97 )شنبه 13آذر 
1400ساعت 4بعدازظهر( در حكم گرم كردن براي 
شروع بازي اســت. بازي این است؛ پشت به بازي، 
آمارهــا و اتفاق هاي جالــب ایران و ســایر نقاط 
كره زمين را در زمان برگزاري مســابقه استقالل و 

پرسپوليس دنبال مي كنيم.
16/15دقيقــه، در لحظــه شــروع بــازي: طبق 
آخرین رقم ثبت شــده در پایگاه آمــار لحظه اي 
جهان، جمعيت كره زمين در این لحظه 7ميليارد 
و 911ميليون و 94هــزار و 353نفر اســت. اگر 
طبق ادعاي 2تيم پرطرفدار فوتبــال ایران، یكي 
40ميليون هوادار داشته باشد و آن یكي 30ميليون، 
االن بيش از 70ميليون نفر از جمعيت حال حاضر 
جهان چشم و ذهن شان درگير مسابقه پرسپوليس 
و استقالل است. در همين حال كه آنها شروع بازي 

را مي بينند، آمار آنهایي كه تازه چشــم به جهان 
گشــوده اند و خودشــان هم هنوز نمي دانند كجا 
آمده اند، یعني آمار متولــدان روز 13آذر 1400به 
259هزار و 882نفر رسيد و آنهایي كه چشم از این 
جهان بســتند 109هزار و 105نفر. همين ابتداي 
كار سري به ســایت نتایج زنده بازي هاي فوتبال 
مي زنيم كه ببينيم بازي چند چند است. دقيقه 4، 
همان صفر - صفر معروف. درست در همين لحظه، 
آمار مواد شيميایي رها شده در آب و هوا و خشكي 
توسط صنایع در سال جاري به 9ميليون و 58هزار 
و 939تن رسيد. تعداد افرادي كه اضافه وزن دارند 
به یك ميليارد و 719ميليون و 676هزار و 332نفر 
رسيد و 20هزار و 753نفر از گرسنگي مردند. آمار 
افراد بدون دسترســي به آب آشــاميدني سالم به 
786ميليون و 414هزار و 371نفر رســيد و تعداد 
سيگارهاي دود شده امروز در جهان هم در لحظه 
شروع مسابقه استقالل و پرسپوليس، 10ميليارد و 
281ميليون و 789هزار و 671نخ بود كه احتماال 
چند ميليون نخ از آن در هيجان شروع داربی دود 

شده است.
4و 45دقيقه، بيست و اندي دقيقه از بازي گذشته 
و هنوز صفر - صفر. ســري مي زنيــم به خبرهاي 
جالب ایران و جهان كه همزمان با برگزاري داربی 
تهران در خبرگزاري ها منتشــر شــده اند. آخرین 
درخواســت مــركل از آلماني ها: »آنــگال مركل، 
صدراعظم آلمان در آستانه كناره گيري اش، آخرین 
درخواست خود را خطاب به آلماني ها مطرح كرد و 
از آنها خواســت عليه كووید-19واكسينه شوند.« 
پوپوليسم عليه دمكراسي: »پاپ فرانسيس هشدار 
داد كه »پاسخ هاي آسان« پوپوليسم و »استبداد« 
مسئله دمكراسي در اروپا را تهدید مي كند.« وزیر 
ورزش: در حال بررسي حضور بانوان در ورزشگاه ها 

هستيم... .
17/07دقيقه، حتي پشت به تلویزیون هم از روي 
صورت هاي آدم هاي دور و بر كه هيچ یك نه سرخ 
است و نه آبِي كبود، مي شــود حدس زد بازي در 
آســتانه پایان نيمه اول هنوز صفر - صفر مساوي 
است. االن بازیكنان به رختكن مي روند كه یحيي و 
فرهاد با داد و رفتارهاي انگيزشي دیگر براي نيمه 
دوم به هيجان بياورندشان، ولي بازي ما با مروري 
بر خبرهاي جالب روز، بدون استراحت بين 2نيمه 

ادامه دارد: براســاس گزارش نشــنال دي كلندر 
در روز جهاني یوزپلنــگ، تنها حدود 7100 قالده 

یوزپلنگ در طبيعت باقي مانده است.
17/31دقيقه، صداي جيغ ســرخ آمد، ولي كسي 
از صندلي كنده نشد. این یعني موقعيت گل روي 
دروازه استقالل، ولي سایت نتایج زنده روي صفر   -
صفر فيكس شده؛ هنوز همان صفر - صفر لعنتي. 
برگردیم به مرور خبرها، جایي كه علي باقري كني، 
معاون سياسي وزیر امور خارجه مي گوید: »آمریكا 
2اصل تضمين دادن و راســتي آزمایي را پذیرفته 
اســت/ به آینده مذاكرات خوش بينيــم.« از این 
گفته ها اینطور برمي آید كه نبــرد ایران - آمریكا 
هم همچنان صفر - صفر مســاوي پيش مي رود و 
احتماال باید ایــن مقابله را در وقــت اضافه دنبال 
كنيم. تا آن زمان مي توانيم دلمــان را به خوردن 
گيالس در زمستان یا ليموشيرین در چله تابستان 
خوش كنيم؛ چون براســاس خبري كه هم اكنون 
به نقل از صادق رحمتي، مدیرعامل یك شــركت 

دانش بنيان روي خروجي خبرگزاري ایســنا قرار 
گرفت كه پوششي براي نگهداري فرآورده هاي تازه  
توليد شده روي سطح ميوه قرار مي گيرد و به لحاظ 

زیستي، ماندگاري ميوه را افزایش مي دهد.
6عصر، بازي به دقيقه 80رســيده و از آدم هایي كه 
مثل یِخ در حال آب شدن، مدام در صندلي ها فرو و 
فروتر مي روند، ندید معلوم است این از آن داربی هاي 
بي خاصيت اســت كه اگر تا پایان جهان هم ادامه 
داشته باشد، هيچ - هيچ باقي مي ماند. جيغ هاي آبي! 
ولي نه، هيچ گلي از این دو تيم برنمي آید. بهتر است 
برگردیم سراغ مرگ و تولد كه هر لحظه هر دفاعي را 
دور مي زند و به ثمر مي رسد. در فاصله سوت شروع 
تا پایان داربی تهران، جمعيت كره زمين به 7ميليارد 
و 911ميليون و 112هزار و 371نفر رسيد كه یعني 
حدود 16هزار نفر یا یك دهم تماشاگر نداشته داربی 
تهران؛ اگر فرض كنيم این از آن بازي هایي مي شد 
كه 100هزار نفر را به ورزشگاه آزادي مي كشاند. در 
همين 90و خرده اي دقيقه، آمار متولدان روز 13آذر 

1400به عدد 290هزار و 938نفر رسيد و 122هزار 
و 143نفر هم سوت پایان بازي به صدا درنيامده از 
دنيا رفتند. بيش از 3هزار تن به ميزان مواد شيميایي 
رها شده در آب و هوا و خشــكي توسط صنایع در 
سال جاري افزوده شد. تعداد افراد بدون دسترسي به 
آب آشاميدني سالم به عدد 786ميليون و 412هزار 
و 292نفر رســيد. تعداد كســاني كه از گرسنگي 
مردند، از ابتداي بازي تا پایان آن حدود 4هزار نفر 
بيشتر شد و سيگار ســيگار سيگار كه 10ميليارد و 
281ميليون و 789هزار و 671نخ سوت آغاز بازي، 
به 11ميليارد و 507ميليون و 114هزار و 159نخ 
در لحظه سوت پایان رسيد. یك ميليارد و خرده اي 
مصرف بيشتر سيگار فقط در 90دقيقه. گرچه هنوز 
تالش براي آرام كردن اعصاب از درد تماشاي یك 
صفر - صفر دیگر باقي مانده و این هم مي تواند آمار 
نخ هاي دود شــده را بازهم باالتر ببرد؛ دست كم در 
جامعه آماري بيش از 70ميليوني طرفداران آبي و 

قرمز.

مروري بر آمارهاي لحظه هاي جهان و خبرهاي جالبي كه در 
دقایق برگزاري مسابقه استقالل و پرسپوليس منتشر شد

در زمان داربي اتفاق افتاد

شهرام فرهنگي
روزنامه نگار

آمار متوسط
بخشي از سقط ها به علت نخواستن فرزند است. بخش 
ديگر مربوط به نگراني هايي است كه ناشي از غربالگري 
و ترديد ميان خانواده ها شكل گرفته است. به تازگي 
دبير مركــز مطالعات جمعيت، ســقط جنيــن را يكي از 
متغيرهــاي تعيين كننده در تعداد تولدها دانســته و 
خبر از آن داده است كه براساس حداقل آمار وزارت 
بهداشت و سازمان پزشكي قانوني ساالنه بيش از ۴۰۰ 
هزار سقط جنين انجام مي شود. از سويي صالح قاسمي، 
اجراي درســت قانون جواني جمعيت را باعث كاهش 

محسوس آمار سقط جنين مي داند.

برداشــتن حمايت دولتي از لوازم پيشگيري از 
بارداري باعث افزايش ســقط مي شــود، اما بايد 
قانون را درست خواند. اين قانون ممنوعيتي براي 
استفاده از اين لوازم قائل نشده، چرا كه اساسا 
كسي نمي تواند در رفتار شخصي مردم مداخله 
كند، تنها در قانون اعالم شــده كــه توزيع اقالم 

پيشگيري با حمايت و يارانه دولتي اتفاق نيفتد.

از ســقط ها   در نهــاد 
شــرعي  و  قانونــي 
خانــواده رخ مي دهــد 
كه حــدود ۱۰ درصد از 
اين ســقط ها به ســقط هاي 
غيرارادي و مشكالت پزشــكي كه در مادر اتفاق 
مي افتــد مربــوط مي شــود امــا مابقي ســقط ها، 
سقط هاي ارادي است كه بخشي با مجوز پزشكي 
قانونــي و بخــش ديگري بــدون مجوز پزشــكي 
قانوني كه تحت عنوان ســقط جنايي و غيرقانوني 

از آنها ياد مي كنيم.

 ۱ميليون
 و ۵۷۰ 

هزار

 ۱ميليون
 و ۱۰۰ 
هزار 

تولــد در ســال ۹۴ اتفــاق افتاده 
است

تولد در سال ۹۹ اتفاق افتاده و اين روند 
در ۵سال گذشته كاهشي بوده است

 ۴۰۰ 
ســقط جنين در ســال انجام مي شود كه هزار 

قانون جوانی جمعيت آن را تغيير می دهد

3 درصد از اين سقط ها 
ناشــي از روابــط خارج 
از عــرف يا بــه تعبيري 

غيرمشروع است سی
عبا

اد 
رش

ي/ ف
هر

مش
س: ه

عك
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بيمــاري همه گيــر كرونا 
شبکه های 
تقريبــاً همــه جنبه هاي اجتماعی

زندگي مدرن را تحت تأثير 
قــرار داده اســت؛ از لباس هايــي كــه 
مي پوشيم تا غذايي كه مي خوريم، حتي 
نحوه گذراندن وقت. با اين حال، يك چيز 
تقريباً بدون تغيير باقي مانده است و آن 
هم شــكلك ها و ايموجي هايي است كه 
ارسال مي كنيم. ايموجي ها در شبكه هاي 
اجتماعي اكنون تبديل به نمادهايي براي 
بيان احساسات و همچنين برخي مفاهيم 
تبديل شده اند. بسياري از كاربران به جاي 
اينكه از متن براي واكنش نشان دادن به 
يك محتوا يا پيام استفاده كنند، اكنون از 
شكلك ها براي اين كار استفاده مي كنند. 
بــه ايــن ترتيــب، در زمــان و شــارژ 
ديوايس هاي خود صرفه جويي مي كنند، 
در عيــن حــال منظــور خــود را هم 
مي رسانند. پس تعجبي ندارد كه استفاده 
از ايموجي ها در ميــان كاربران افزايش 

يابد.

براســاس داده هاي كنسرســيوم يونيكد 
)سازماني كه اســتانداردها را براي متون 
ديجيتــال تعييــن مي كند( 9مــورد از 
10ايموجــي پركاربرد در ســال 2019 
همچنــان در ميــان 10ايموجــي برتر 
سال2021 قرار گرفته اند. اين كنسرسيوم 
اطالعات مربوط به اين موضوع را آخرين بار 
در سال2019 منتشر كرد. شكلك »قلب 
قرمز« در جايگاه شماره 2و شكلك »اشك 
شــوق« در رتبه اول قرار گرفت، هرچند 
نسل Z آنها را جذاب نمي داند. اين در حالي 
است كه ايموجي 2قلب كه در سال2019 
در رتبه هفتم قرار داشت، امسال نتوانست 

بين 10رتبه برتر قرار بگيرد.
براي افــرادي كه در مــورد ايموجي ها 
مطالعه مي كننــد و آنها را مي ســازند، 
اســتفاده زياد كاربران از »اشك  شوق« 
كه به عنوان ايموجي »خنده و گريه« هم 
شناخته مي شــود، چندان جاي تعجب 

ندارد.
جنيفــر دانيــل، رئيس كميتــه فرعي 

ايموجــي يونيكد و مديــر بخش خالق 
گوگل، با اشــاره بــه اينكــه بعضي از 
ايموجي ها براي نسل جديد يا همان نسل 
Z جذاب نيست، مي گويد: »اين بخشي 
از تجربــه نوجواني اســت كه حس يك 
خرده فرهنگ را براي آنها ايجاد مي كند.« 
دانيــل همچنين به اين موضوع اشــاره 
مي كند كه يك »طيــف« خنده وجود 
دارد كه مي توان آن را بــا متن توصيف 
كرد. در عين حال كه خنده خفيف وجود 
دارد، خنده تصديق هــم وجود دارد كه 
فقط نشانگر همدلي اســت. استفاده از 
ايموجي ها، مانند صــورت جمجمه )به 
معني من ُمردم( يا »اشك شوق« مي تواند 

به نشان دادن اين طيف كمك كند.
با اين حال، در يك پلتفرم خاص ممكن 
است اين موضوع تاحدودي متفاوت باشد. 
براساس داده هاي به دست آمده از توييتر، 
ايموجي »اشك  شــوق« پركاربردترين 
شكلك  ســال2020 بود، اما امسال اين 
ايموجي در همين پلتفرم به رتبه2 رسيد 

و شكلك گريان جاي آن را گرفت. »اشك 
شوق« شاهد كاهش استفاده 23درصدي 
از سال 2020 تا 2021 بود. اين در حالي 
اســت كه 10ايموجي برتر در مجموعه 
داده يونيكد كه پلتفرم هــا و برنامه هاي 
متعدد را پوشــش مي دهند، نسبتاً ثابت 

ماندند.«
دانيل همچنين مي گويد: »ما آن چيزي را 
كه براي ارتباط و بيان احساسات يا حتي 
مفاهيم بسيار خاص نياز داريم، اكنون در 
اختيار داريم. شما لزوماً به ايموجي كوويد 
يا ايموجي واكسيناســيون نياز نداريد، 
چراكه ايموجي عضله بازو، سرنگ و نوار 
چسب را داريد كه از نظر معنايي همان 

مفهوم را منتقل مي كند.« 
ايموجي سرنگ امســال از نظر استفاده 
كلي به رتبه193 رســيد، درحالي كه در 
ســال2019 در رتبه282 قرار داشــت. 
همچنيــن ايموجــي ميكــروب هم از 
رتبه1086 در ســال2019 به رتبه477 

در سال2021 رسيد. 

 ايموجي مشهور اشك شوق در سال 2021 بيشترين استفاده را در ميان كاربران شبكه هاي اجتماعي 
و پيام رسان هاي جهان داشت

ایموجی های پرحرف ۲۰۲۱

به سوی آينده

 افزایش 800 میلیون نفری
 کاربران اینترنت 

براســاس اعالم اتحاديه بين المللي مخابرات سازمان ملل متحد، 
ميزان جمعيــت جهان كــه از اينترنت اســتفاده مي كنند بين 
ســال هاي 2019تا 2021از 54درصد به 63درصد افزايش يافته 
است و صدها ميليون نفر براي نخستين بار در طول شيوع ويروس 
كرونا و همه گيري بيمــاري كوويد-19به دنيــاي اينترنت وارد 
شده اند. به گزارش وب سايت اكســيوس، در سال2019ميالدي 
4ميليــارد و 100ميليون نفــر )54درصــد از جمعيت جهان( 
از اينترنــت اســتفاده مي كردنــد. از آن زمان، تعــداد كاربران 
800ميليون نفر افزايش يافته و به 4ميليــارد و 900ميليون نفر 
در سال2021رسيده است. در اين ميان شايد چندان تعجب آور 
نباشد كه در سطح جهاني بين ساكنان مناطق شهري و روستايي 
در استفاده از اينترنت شــكاف بزرگي وجود داشته باشد. ميزان 
استفاده از اينترنت در شــهرها، 76درصد اعالم شــده و اين در 

حالي است كه اين عدد در روســتاها، 39درصد است. همچنين 
افراد 15تا 24ساله 71درصد و افراد مسن تر 57درصد از اينترنت 
استفاده مي كنند. در اين ميان سهم قاره آفريقا از همه كمتر است. 
ميزان استفاده از اينترنت در اين قاره، 33درصد اعالم شده و اين 
در حالي است كه استفاده از اينترنت در هر منطقه ديگر از جهان 
دست كم 60درصد است. با توسعه فناوري گوشي هاي هوشمند 
و همراه بودن آنها، بســياري از مردم اينترنت مورد نياز خود را از 
طريق اين گوشي ها تامين مي كنند. به همين دليل هم است كه 
رشد اينترنت ثابت در مقايسه با اينترنت موبايل در برخي كشورها 
كامال محسوس بوده است. در عين حال مي توان گفت كه پهناي 
باند موبايل منبع اصلي دسترسي به اينترنت در كشورهاي در حال 
توسعه محسوب مي شود و شبكه هاي 4G اكنون به 88درصد از 
جمعيت جهان دسترســي دارند. با اين حال، حدود 390ميليون 
نفر حتي تحت پوشش شبكه 2G هم نيستند. تلفن هاي همراه در 
بسياري از نقاط جهان در حال فراگير شدن هستند، به طوري كه 
بيش از 90درصد از جمعيت كشورهايي همچون مصر، مغولستان، 
پرو و تايلند صاحب تلفن همراه هوشمند هستند؛ اگرچه اين ميزان 
در كشورهايي مانند كنيا، پاكستان و زامبيا حدود 50درصد اعالم 

شده است.

سقوط شدید رمزارزها در پی خروج 
سرمایه گذاران بزرگ

بيت كوين روز شنبه )ديروز( يك پنجم ارزش خود را از دست داد، 
زيرا تركيبي از نگراني هاي مربوط به سود گرفتن و موضوع هاي 
كالن اقتصادي باعث فــروش نزديك به يك ميليــارد دالر در 
مجموع ارزهاي ديجيتال شــد. به گــزارش خبرگزاري رويترز، 
بيت كوين در ســاعت 9:20ديروز به وقت گرينويچ )12:50به 
وقت تهران( با 12درصد كاهش به 47495دالر رسيد. در ساعت 
15:30به وقــت تهران، بيت كوين بيــش از 46هزار و 648دالر 
قيمت داشت. فروش گسترده در بين ارزهاي ديجيتال همچنين 

باعث شد كه اتر، سكه متصل به شبكه بالك چين اتريوم، بيش از 
 ،Coingecko 10درصد سقوط كند. براساس داده هاي پلتفرم
ارزش بازار تقريبا 15درصد كاهش داشــته و بــه 2تريليون و 
340ميليارد دالر رســيده اســت. اين ارزش  ماه گذشته براي 
مدت كوتاهي از 3تريليون دالر گذشــت؛ زماني كه بيت كوين 
به ركورد 69000دالر رسيده بود. اين سقوط به دنبال يك هفته 
پرنوســان در بازارهاي مالي شكل گرفته اســت. سهام جهاني 
و بــازده اوراق قرضه اياالت متحــده در روز جمعه پس از اينكه 
داده ها نشــان داد رشد مشــاغل در آمريكا در ماه نوامبر كاهش 
يافته اســت، ســرمايه گذاران را در معرض خطر قرار داد. البته 
شيوع سويه اوميكرون ويروس كرونا نيز در كاهش ارزش بازار ارز 
ديجيتال بي تأثير نبوده اســت. جاستين ده آنتان، رئيس فروش 
صرافي هنگ كنگــي EQONEX در اين خصوص مي گويد كه 
شاهد افزايش نسبت هاي اهرمي در بازارهاي ارزهاي ديجيتال 
و همچنين نحوه انتقال ســكه هاي دارندگان بزرگ از كيف پول 
به صرافي ها بوده است. مورد دوم معموال نشانه اي از قصد فروش 
است. او گفت: »به نظر مي رسد نهنگ ها در فضاي كريپتو، سكه ها 
را به محل معامالت انتقال داده اند، از يك ســوگيري صعودي و 
اهرم معامله گران خرده فروشي استفاده كرده اند تا سپس قيمت ها 
را پايين بياورند.« هفته گذشته، كميسيون بورس و اوراق بهادار 
اياالت متحده )SEC( دومين پيشنهاد صندوق قابل معامله در 
بورس بيت كوين از سوي WisdomTree را رد كرد. داده هاي 
يك پلتفرم ديگر به نام Coinglass نيز نشان مي دهد كه تقريبا 
يك ميليارد دالر از ارزش ارزهاي ديجيتــال در فاصله روزهاي 
جمعه و شنبه كم شــده اند. ده آنتان همچنين مي گويد: »در هر 
صورت، اين فرصتي اســت براي بسياري از سرمايه گذاران كه از 
افت قيمت براي خريد اســتفاده كنند. ما مشاهده كرده ايم كه 
بسياري ستتر خريده اند كه اين نشان مي دهد كه آنها مي خواهند 

پول شان در دسترس باشد.«

ماســك،  ايــالن 
مديرعامل شركت تسال 
گفت كه »سايبرتراك« 
)وانت برقي تسال( اين شــركت با يك نسخه چهار موتوره 
كيفيت باال عرضه خواهد شــد. به گــزارش خبرگزاري 
رويترز، ماسك در توييتي نوشت: »توليد اوليه نسخه هاي 
چهارموتوره با كنترل گشتاور پاسخ سريع و مستقل براي هر 
چرخ خواهد بود.« ماسك كه وانت برقي را »واگن فناوري 
ديوانه كننده« مي نامد، گفت كه سايبرتراك داراي فرمان 
چرخ هاي جلو و عقب اســت كه نه فقــط مانند يك تانك 
مي چرخد، بلكه مي تواند مانند يــك خرچنگ به صورت 
مورب حركت كند. اين وسيله نقليه با وانت بارهايي مانند 
هامر برقي شركت جنرال موتورز، F-150 اليتنينگ فورد و 
R1T ريويان رقابت خواهد كرد. از اين ميان، R1T توسط 
4موتور مجزا هدايت مي شود كه هر چهار چرخ را به حركت 
در مي آورند و هامر هم البته مي  تواند به صورت مورب حركت 
كند. وانت تسال كه براي نخستين بار در سال2019 معرفي 
شــد، از فوالد ضد زنگ مورد استفاده در موشك ها ساخته 
شده و ماســك اعالم كرده  كه چندصد هزار سفارش براي 
آن دريافت كرده است. ماســك همچنين گفته است كه 
به روزرساني هايي در مورد نقشه راه محصول ارائه خواهد 
كرد. انتظار مي رود توليد سايبرتراك از سال آينده ميالدي 
آغاز شــود و در ســال2023 به توليد حجمي برسد. اين 
شركت تاكنون از بحران بزرگ ناشي از مشكالت زنجيره 
تامين و كمبود جهاني نيمه هادي ها بــه نوعي گريخته، 
مسائلي كه به خودروسازان قديمي آسيب رسانده، اما با اين 
حال نمي توان به صراحت گفت اين بحران جهاني گريبان 

تسال را نگرفته است.

چهارچرخه اي شبیه به سایبرتراك
هفته گذشــته بود كه سرانجام تســال چهارچرخه برقي 
خود را كه گفته مي شود بيشترين كاربرد را براي كودكان 
دارد، روانه بازار كرد. قيمــت اين چهارچرخه، 1900دالر 
 ATV ،اعالم شده است. طبق اعالم وب سايت اين شركت
)خودروي همه جارو( چهار چرخ از مدل سايبرتراك الهام 
گرفته شده است و ارســال آن براي مشتريان 2 تا 4هفته 
ديگر آغاز خواهد شــد. ايالن ماسك در ســال2019 در 
توييتي اعالم كرده بود كه يــك ATV الكتريكي به عنوان 

گزينه اي براي وانت برقي مورد انتظار و هنوز ساخته نشده 
تســال كه توليد آن به دليل مشــكالت زنجيــره تامين با 
چالش  هايي روبه رو بوده است، وارد بازار مي شود. تسال كه 
در چند سال اخير، محصوالت عجيب و غريب متعددي را 
روانه بازار كرده است، اين بار نيز ترك عادت نكرده و برنامه 
ويژه اي را براي ارائه اين وسيله نقليه داشته  كه اين را نيز بايد 

در كنار كارهاي جالب شركت ماسك قرار داد.

ماسك به دنبال حذف تعرفه ها
در شرايطي كه بحران نيمه هادي ها خودروسازان جهان 
را نگران خود كرده اســت، در اياالت متحده يك مشكل 
ديگر هم پيش روي اين صنعت قرار دارد و آن تعرفه هايي 
است كه بر واردات از چين مي خورد. اخيرا تسال و بسياري 
از شركت هاي خودروسازي در آمريكا از »نماينده تجاري 
اياالت متحده« خواســته اند كه معافيت هــاي تعرفه اي 
طوالني بر قطعات و مواد وارداتي از چين براي ســاخت 
يا تعمير خودروها حذف يا دســت كم دچار تغيير شود. 
وب ســايت سي ان بي ســي در اين خصوص نوشــت كه 
مشــكالت زنجيره تامين به افزايش قيمت خودروهاي نو 
و كاركرده در اياالت متحده انجاميده اســت و تعرفه هاي 
وضع شــده در طول جنگ تجاري دولــت دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوري پيشين آمريكا با چين قيمت ها را افزايش 
داده است. اين در حالي است كه برخي استثناهاي موقت 
براي تعدادي از اين تعرفه ها در اواخر سال2020 يا اوايل 
سال جاري ميالدي به پايان رسيد. در اين راستا اعالم شده 
 كه شركت تسال، 3نظريه را در حمايت از معافيت ها براي 
تعرفه هاي واردات گرافيت كه براي ساخت آند باتري هاي 
ليتيوم يوني در خودروهايش استفاده مي شود، ارائه كرده 
است. اين شــركت مي گويد كه تنها چين مي تواند مقدار 
گرافيت مورد نياز را به صورت پولكي يا پودري براي توليد 
باتري هاي خودروهاي تسال در اياالت متحده فراهم كند. 
يك وســيله نقليه هيبريدي با حجم متوســط از حدود 
10كيلوگرم گرافيت استفاده مي كند و اين در حالي است 
كه در يك وســيله نقليه تمام الكتريكي با حجم توسط، 
حدود 100كيلوگرم گرافيت به كار برده مي شــود. البته 
در اينجا تنها بحث گرافيت مطرح نيســت. ايالن ماسك، 
مديرعامل تســال، در تمام ســال در مورد استرس هاي 
ناشي از مسائل زنجيره تامين بحث كرده است. او پيش تر 
در ســال2018 با دونالد ترامپ در مورد مسائل تجاري 
ازجمله تعرفه هاي واردات در توييتر تعامل داشت. 
آن زمان، ماسك گفته بود كه به طور 
كلــي مخالــف تعرفه هاي 
وارداتي است، اما پيشنهاد 
كرد كه اگر هر چيزي وجود 
داشته باشد، بايد مساوي با 
تعرفه هايي باشــد كه دولت 
چين بر آنها اعمال مي كند نه 

اينكه گران تر از آن باشد.

 دانشــمندان بــه تازگــي 
دريافته اند سويه اوميكرون از دانش

ويــروس كرونا كــه موجب 
بيماري كوويد-19مي شود، احتماال يكي از 
جهش هاي خود را با برداشــتن قطعه اي از 
مواد ژنتيك يك ويروس ديگر – هماني كه 
عامل سرماخوردگي است - موجود در همان 

سلول هاي آلوده به دست آورده است.
به گــزارش ياهو، ايــن توالــي ژنتيك در 
هيچ كدام از نسخه هاي قبلي ويروس كرونا 
به نام SARS-CoV-2ديده نشــده بود اما 
به گفته محققان، در بسياري از ويروس هاي 
ديگــر، ازجملــه ويروس هايي كــه باعث 
سرماخوردگي مي شوند و همچنين در ژنوم 

انسان، وجود دارد.
ونكي ســانداراراجان از شــركت تجزيه و 
تحليــل داده nference گفت: اوميكرون 
با قــرار دادن اين قطعه خــاص در خودش 
ممكن است خود را انســاني تر جلوه دهد تا 
بهتر بتواند سيســتم ايمني بدن انســان را 
دور بزند. به اين ترتيب ويــروس راحت تر 
منتقل مي شــود درحالي كه ممكن اســت 
ميزبان بي عالمت يــا داراي عالئم خفيف 
باشد. دانشــمندان هنوز نمي دانند كه آيا 
اوميكرون از ساير گونه هاي ويروس عفوني تر 
و موجب وخامت حال بيشتر مي شود يا جاي 
دلتا را به عنوان خطرناك ترين ويروس كرونا 
مي گيرد يا خير اما ممكن است چند هفته 
زمان ببرد تا پاسخ اين ســؤال ها مشخص 

شود.
طبق مطالعات تازه، ســلول هاي موجود در 
ريه و سيستم گوارش مي تواند محل خوبي 
براي لنگر انداختــن ويروس هاي كوويد و 
سرماخوردگي باشد و اين مكان ها مي تواند 
شــرايط را براي تركيب شــدن ويروس ها 
فراهم كنــد. در ايــن فراينــد دو ويروس 
متفاوت در يك سلول مشترك ميزبان با هم 
تعامل مي كنند و درحالي كه خود را تكثير 
مي كنند، كپي هاي جديدي كه مواد ژنتيك 

هر دو ويروس را دارند، مي سازند.
اين جهش جديد شــايد نخســتين بار در 
فردي كه به هر دو پاتوژن آلوده شده است، 
رخ داده باشد. در اين شــرايط نسخه اي از 
SARS-CoV-2توالي ژنتيك را از ويروس 
ديگر دريافت كرده اســت. ســاندارارجان 
گفت كــه همــان توالــي ژنتيــك بارها 
در يكــي از ويروس هاي كرونــا كه باعث 
 سرماخوردگي در افراد مي شود - معروف به 

HCoV-229E - و در ويروس نقص ايمني 
انساني )HIV( كه باعث ايدز مي شود، ظاهر 

مي شود.
آفريقــاي جنوبــي جايي كــه اوميكرون 
نخستين بار در آنجا مشاهده شده استريال 
باالترين نــرخ مبتاليان بــه HIV را دارد 
كه باعث ضعيف شــدن سيســتم ايمني 
مي شود و درصد افراد كانديدا براي ابتال به 
سرماخوردگي و ساير پاتوژن ها را باال مي برد. 
در اين نقطــه از دنيا، افراد زيــادي وجود 

دارند كه ممكن اســت بازتركيبي كه اين 
مجموعه از ژن ها را به اوميكرون اضافه كرد، 
در آنها رخ داده باشــد. تحقيقات بيشتري 
نياز است تا ريشــه جهش هاي اوميكرون و 
اثر آن و عملكرد آن در بدن افراد مختلف را 
مشخص كند اما همچنان يافته ها به اهميت 
واكسن كوويد-19 اشــاره دارند. همه بايد 
واكسن بزنند تا احتمال مواجهه ساير افرادي 
كه داراي نقص ايمني هســتند با ويروس 

SARS-CoV-2 كاهش يابد.

ايموجی اشك شوق
از آنجا که حجم بسیاري از محتواي رد و بدل شده بین کاربران داراي مفاهیم 
طنز و کمدي است، عجیب نیست که »اشك شوق« رتبه اول ایموجي ها را 
همچنان در سال2021 حفظ کند. این ایموجي همچنان نشان دهنده استقبال 

کاربران از محتواي ارسالي کاربران دیگر است.

ايموجی قلب قرمز
»قلب قرمز« هم مانند »اشك شوق« توانسته رتبه خود را در سال2021 در 
مقایسه با سال2019 در جایگاه دوم حفظ کند. »قلب قرمز« بیانگر عالقه و 

محبت کاربران به یك محتوا یا یك کاربر است.

ايموجی روده بُر شدن
رتبه ســوم ایموجي ها در ســال2021 اما با یك تغییر همراه بوده است. 
درحالي که در سال2019 »روده بُر شدن« یا »غلتیدن روي زمین با خنده« 

رتبه4 را به دست آورده بود، امسال توانسته رتبه سوم را از آن خود کند.

ايموجی شست رو به باال
شــاید مهم ترین تغییر در میان ایموجي ها را بتوان به »شست رو به باال« 
نسبت داد. این ایموجي درحالي که در سال2019 در رتبه دهم قرار گرفته بود، 
امسال به رتبه4 رسیده است. عموما »تأیید«، مفهومي است که به وسیله 

این ایموجي بیان مي شود.

ايموجی گريان
ایموجي گریان در سال2019 در رتبه هشتم قرار داشت، اما امسال با چند 
رتبه افزایش در جایگاه پنجم قرار گرفته است. شاید توجه به این نکته بد 
نباشد که طي 2سال گذشته، جهان روزهاي تلخي را به خاطر شیوع کرونا و 

مرگ و میرها پشت سر گذاشت.

ايموجی سپاس
در سال2021 »سپاس« هم مانند »اشك شــوق« و »قلب« در مقایسه با 
سال2019 تغییر رتبه را تجربه نکرده است. مفهوم این ایموجي تقریبا روشن 
است و امسال هم در رتبه ششم پرکاربردترین ایموجي ها قرار گرفته است.

ايموجی بوسه قلب
ایموجي »بوسه قلب« اما تغییر رتبه داشته است. اگرچه ایموجي »گریان« 
در سال2021 ارتقاي رتبه داشته، اما »بوسه قلب« هم در جایگاه باالتري 
نسبت به 2019 قرار گرفته است. این ایموجي امسال در رتبه 7قرار گرفته، 

درحالي که در 2019 در رتبه9 بود.

ايموجی سه قلب
3 قلب که در اطراف یك صورتك لبخنددار قرار گرفته، جزو ایموجي هایي 
است که کاربران شبکه هاي اجتماعي کمتر از آن استفاده مي کردند. به طوري 
که در ســال2019 در میان 10ایموجي پرکاربرد قرار نداشت، اما امسال در 

رتبه8 قرار گرفته است.

ايموجی چشمان قلبی
ایموجي »چشــمان قلبي« یك افت رتبه قابل توجه را تجربه کرده است. 
»چشمان قلبي« درحالي که در 2019 رتبه سوم ایموجي هاي پرکاربرد را 
به خود اختصاص داده بود، در 2021 جایگاهي بهتر از رتبه9 را به دســت 

نیاورده است.

ايموجی لبخند
ایموجي »لبخند« یا »لبخند ملیح« هم در میان رتبه بندي ایموجي هاي 
پرکاربرد، با یك تنزل قابل توجه مواجه بوده است. این ایموجي درحالي که 
در سال2019 رتبه پنجم را به دست آورده بود، در ســال2021 رتبه 10 را 

تجربه کرد.

شمارش معکوس برای وانت دیوانه کننده تسال
ايالن ماسك در جديدترين اظهارنظرش درخصوص سايبرتراك تسال گفت كه اين 

وانت برقي چهارموتوره و با كيفيت باال به بازار عرضه خواهد شد

ترکیب عجیب اومیکرون و ویروس سرماخوردگی
طبق تحقيقات انجام شده، دانشمندان مي گويند احتماال سويه اوميكرون در بدن يك بيمار 

با ضعف سيستم ايمني و مبتال به سرماخوردگي تركيب شده است

   خطر کم کووید-۱9 برای افراد آلرژیک
افرادي که از شــرایط آلرژیك رنج مي برند، کمتر به کووید-19مبتال مي شوند. تحقیقي از سوي 
دانشگاه کویین مري لندن که در مجله Thorax منتشر شده است داده هایي از بیش از 16هزار فرد 
بزرگسال در بازه زماني یك مه 2020تا 5 فوریه 2021 را مورد تحلیل قرار داده است. در این تحقیق 
اطالعاتي ازجمله سن، موقعیت خانوار، شغل، سبك زندگي، وزن، قد، شرایط پزشکي طوالني مدت، 
داروهاي مصرفي، وضعیت واکسیناسیون، رژیم و مکمل هاي دریافتي از شرکت کنندگان گرفته 
شده است. محققان از مدل هاي رگرسیون لجستیك براي تخمین ارتباط بین عوامل خطر بالقوه 
و احتمال ابتال به کووید-19 استفاده کردند. 15هزار و 227نفر که اکثر آنها زن بودند، حداقل یك 
پرسشنامه تکمیلي را پر کردند و 14هزار و 348نفر پرسشنامه نهایي را تکمیل کردند. میانگین 

سني شرکت کنندگان 59سال بود.
در مجموع فقط 446مورد ابتال به کووید-19در میان آنها ثبت شــد، یعنــي در حدود 3درصد 

شرکت کنندگان و در نهایت نیز از میان آنها 32نفر نیاز به بستري در بیمارستان داشتند.
افرادي با بیماري هایي مانند اگزما و یا تب یونجه یا رینیت 23درصد ریسك کمتري براي مواجه 
با بیماري داشــتند. در طرف دیگر، افرادي که از آسم رنج مي برند 38درصد کمتر ریسك ابتال به 

کووید-19داشتند چراکه داروهاي تنفسي استروئیدي استفاده مي کردند.
مصرف داروهاي سرکوب کننده ایمني نیز با 53درصد خطر کمتر ابتال همراه بود. اما افرادي از قومیت 
آسیایي و بریتانیایي آسیایي با جمعیت زیاد خانوار، اهل معاشرت با خانواده هاي پرجمعیت، شاغل 
در مشاغل سخت و در ارتباط با بیماران کرونایي و همچنین افزایش شاخص توده بدن یا چاقي به طور 

مستقل با افزایش خطر ابتال مرتبط بودند.
در نهایت، برخالف مطالعات گذشــته، محققان دریافتند که ســن باالتر، جنسیت مرد و سایر 
بیماري هاي زمینه اي با خطر باالتر عفونت مرتبط نیستند. محققان گفتند این مطالعه نشان مي دهد 
که همپوشاني محدودي بین عوامل خطر ابتال به کووید-19و عوامل بستري در بخش مراقبت هاي 

ویژه و مرگ وجود دارد، همانطور که در گروه هاي بستري در بیمارستان گزارش شده است.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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بازار دارویی كشور روزهای سختی را می گذراند؛ از یك سو 
تغییر قیمت و اختصاص نیافتن ارز ترجیحی )دولتی( به 
برخی داروهای خارجی، تأكید بــر تولید داخلی، كمبود 
ماده اولیه و به صرفه نبودن تولید برای شركت های ایرانی 
و از سوی دیگر اســتقبال كم بیماران از داروهای ایرانی، 
بازار دارویی كشور را آشفته كرده است؛ به طوری كه تعداد 
داروهایی كه در فهرست كمیاب ها قرار گرفته، باالتر رفته 
است. این وضعیت باعث شده تا در دایره محدودیت های 
توزیع دارو، بیماران پول بیشــتری پرداخت كنند، اما به 
دارویی كمتر از آنچه برایشان تجویز شده، دسترسی پیدا 
كنند. براساس بررسی های میدانی همشهری، هم اكنون 
چند گروه دارویی با كمبود مواجه شده اند. داروهای تنفسی، 
قلبی و عروقی، هورمونی، خونی، داروهای معده، دیابت، تب 
مالت و داروهای اعصاب ازجمله این داروها هستند كه بین 
قیمت داروخانه ای آنها با بازار آزاد، بین 2 تا 10برابر تفاوت 
قیمت دیده می شود. ماجرا اما به اینجا محدود نمی شود؛ در 
كنار اینها، بیماران برای دسترسی به داروهای ایرانی هم با 
سختی مواجه شده اند؛ چراكه برای تولید این داروها، مشكل 
تامین ماده اولیه و به صرفه نبودن تولید مطرح می شــود؛ 
اتفاقی كه منجر به كاهش تولیدات و در نهایت دسترسی 
به این داروها در بازار شده است. حاال برخی بیماران برای 
تامین داروهای موردنیــاز روزانه  یا باید مصرف خود را كم 
كنند یا برای داروهایشان، 4تا 5برابر قیمت اصلی در بازار آزاد 
هزینه كنند؛ درحالی كه خیلی ها به دلیل مشكالت اقتصادی 
نمی توانند داروها را از بازار آزاد تهیه كنند و در نهایت این 
اتفاقات منجر به تشدید بیماری شان می شود. در این شرایط، 
حتی سامانه های پیگیری توزیع دارو ازجمله 1۹0، 14۹0 
و 41۶51 هم در این باره پاسخگو نیستند و پاسخ شان نبود 
این داروها در هر دو برند خارجی و ایرانی است. هر چند كه 
رئیس سازمان غذا و دارو به همشهری می گوید كه مشكل 
اختصاص ارز برای داروها اخیرا برطرف شــده، این اتفاق 

مسئله تامین دارو و مواد اولیه را برطرف می كند.

بیمارانسرگرداندرداروخانهها
در داروخانه ها، داروهای پرمصرف موجود نیست و اگر هم 
باشد، تعداد توزیع آن محدود است. یكی از بیماران نسخه 
به دست در یكی از این داروخانه ها به همشهری می گوید: 
»برای خرید اینداپامین از صبح به 4،3 داروخانه سر زدم، 
اما یك داروی ساده بیماران قلبی را هم ندارند. در یكی از 
داروخانه ها گفتند تنها 10عدد بیشتر نمی دهند. نسخه 
من یك ماهه است با مصرف روزانه یك عدد. 10روز دیگر 
هم وضعیت همین است و باید سرگردان داروخانه ها شوم. 
داروهای قلبی و عروقی به كنار داروی یك سرماخوردگی 
ساده مثل كلدداكس و ضدحساسیت یا آنتی بیوتیك هم 
پیدا نمی شود.« او ادامه می دهد: »یك بیماری ساده برای 
ما بیشتر از یك میلیون تومان هزینه دارد؛ چراكه بسیاری 
از داروها را نمی توانیم پیدا كنیــم و خود داروخانه ها به ما 
اعالم می كنند از بازار آزاد بخریم. بسیاری از داروهایی كه 
مصرف طوالنی مدت دارند برای سالمندان و افراد درگیر با 
بیماری های خاص هســتند و هیچ تدبیری برای رفع این 

مشكل نیست.« 
»بیماران مبتال به دیابت نوع 2برای تهیه داروهایشــان با 
مشكل مواجه شده اند؛ نه نوع ایرانی آن پیدا می شود و نه 
خارجی.« اینها را محمدرضا كه بیماری دیابتی اســت و 
از صبح، بیش از 5داروخانه را زیرپا گذاشته به همشهری 
می گوید و ادامه می دهد: »نه ویكتوزای خارجی هست و 
نه ملیتاید ایرانی پیدا می شود. از سامانه 1۹0هم كه سراغ 
می گیریم، می گویند نوع خارجی دیگر وارد نمی شود و نوع 
ایرانی هم فعال موجود نیست. پس از این همه مدت مصرف 
دارو، حاال باید ســراغ داروی دیگری باشم كه اصال معلوم 
نیست عوارض آن چیست و اثربخشــی دارد یا خیر؟« او 
می گوید: »در بازار آزاد هم هر ویال ویكتوزا را 2.5میلیون 
تومان می فروشند و من حداقل 3ویال برای یك ماه نیاز دارم 

و باید قید خریدش را بزنم.«

مشكلكمبوددارو،تنهامختصبیماراننیست
داروخانــه داران هم از این وضعیت، انتقــاد دارند. آنها   به 
همشــهری می گویند كه هیچ وقت، كمبود و كسری دارو 
صفر نمی شــود و همواره این كمبودها وجود داشته، اما 
زمانی مسئله ، تبدیل به چالش می شود كه داروهای حیاتی 
مثل انسولین و داروهای قلبی  و عروقی با مشكل دسترسی 
مواجه شــوند. متصدی یكی از داروخانه ها در غرب تهران 
به همشــهری می گوید: »برای تامیــن داروهای حیاتی 
برنامه ریزی وجود ندارد. چند ماهی در ســال این مشكل 
باعث اســترس همزمان برای ما و بیماران می شود. البته 
توزیع گردشی و قطره چكانی در زمان كمبودها وجود دارد، 
اما بیشتر از آنكه مشكل را برطرف كند، باعث سردرگمی 
بیماران می شــود.« به گفته پزشك تأیید كننده نسخه ها 
در همین داروخانه، تامین دارو اقدام پیچیده ای نیســت، 
اما مســئله این اســت كه داروخانه ها هم اكنون با كمبود 
برند خارجی برخی داروها ازجملــه داروی بیماران صرع 
و تشــنج مواجهند؛ درحالی كه نمونــه ایرانی آن به گفته 
بسیاری از بیماران كم اثرتر اســت، اما همان هم به اندازه 
كافی توزیع نمی شــود. او می  گوید: »چند ماهی است كه 
داروهای ایرانی صرع یا خیلی محدود توزیع می شود یا اصال 
نمی آید. این اتفاق را درباره برخی داروهای دیگر ازجمله 
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تاكنون قطع واردات داروهای خارجــی بوده درحالی كه 
تولیدكنندگان داخلی نتوانسته اند نیاز بازار بیماران را تامین 
كنند. از سوی دیگر سیاســت توزیع برند ایرانی با قیمت 
كمتر منجر به حذف برخی داروهای خارجی از فهرســت 
شركت های بیمه شــده و حاال در كمبود توزیع داروهای 
ایرانی، قیمت داروهای خارجی در داروخانه ها سر به فلك 
زده است، چرا كه شركت های بیمه، ارزان ترین نوع دارو را 
تحت پوشش قرار می دهند و با تولید مشابه ایرانی دیگر برند 
خارجی بیمه نخواهد بود. یحیی ابراهیمی، عضو كمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، كمبود دارو را 
تأیید می كند و آن را ناشی از تامین نشدن مواداولیه برای 
تولید در كشور می داند. او در توضیح بیشتر به همشهری 
می گوید:» ۹0درصد داروها تولید داخلی است اما ماده اولیه 
آن وارداتی اســت و حاال به دلیل مشكل تامین ماده اولیه، 
این داروها با كمبود مواجه شــده اند.« او وضعیت دارویی 
كشور را نامناســب می داند و تأكید می كند كه مشكل به 
اندازه ای است كه اگر برنامه ریزی درستی برای تأمین دارو 
انجام نشود، در آینده نه چندان دور، كشور با بحران مواجه 
می شود. براســاس اعالم این عضو كمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس، شركت های تولیدكننده مواداولیه دارو برای 
واردات، ارز دولتی می گیرند، با این حال باز هم داروهایشان 
را عرضه نمی كنند، به همین دلیل كشور با كمبود داروهای 
داخلی مواجه شده است:»نظارت بر شركت های واردكننده 
مواداولیه دارو از سوی دستگاه های نظارتی، وزارت بهداشت 
و كمیسیون بهداشت مجلس در حال انجام است اما از آنجا 
كه قیمت دارو در ایران در مقایســه با كشورهای همسایه 
كمتر اســت، زمانی كه با ارز 4200تومانی دارو وارد كشور 
می شود، عده ای سودجو به جای توزیع دارو دركشور، آن 
را دوباره بــه خارج قاچاق می كنند و به ســودهای كالنی 

می رسند.« 

سازمانغذاودارونظارتدقیقیندارد
بازار دارویی كشور اما داستان دیگری هم دارد؛ آن هم فعالیت 
قاچاقچیان است. آنها همواره یك گام جلوتر از برنامه های 
دولتی برای تامین دارو، حركــت می كنند. این موضوع را 
یكی از فعاالن غیرمجاز در واردات داروهای قاچاق مطرح 
می كند و درباره كمبود داروهای پرمصرف به همشــهری 
توضیح می دهد. به  گفته او كه نخواست نامش در گزارش 
منتشر شود، بیشــترین داروهای قاچاق در ایران مربوط 
به بیماری های خاص اســت، چراكه ســازمان غذا و دارو 
چندسالی است كه حمایت از داروهای تولید داخلی را در 
پیش گرفته، به همین دلیل واردات بسیاری از داروها محدود 
و ممنوع شده است: »این سیاست بد نیست اما با توجه به 
پیشرفت سریع در زمینه دارو، نمی توان عقب ماندگی های 
داروســازی در ایران را نادیده گرفــت، آن هم درحالی كه 
بسیاری از پزشكان متخصص در ایران نمی خواهند از قافله 
تجویز داروهایی با كارایی و اثرگذاری بیشتر عقب بمانند.« 
او می گوید: »داروهای جدید در تمام دنیــا به راحتی در 
سبد بیمارستان ها و داروخانه ها قرار می گیرد اما در ایران 
شرایط تامین دارو متفاوت از سایر كشورهاست. در گذشته 
شركت های فوریتی مسئولیت واردات دارو را برعهده داشتند 
و داروهای خاص و تك نسخه ای را وارد می كردند، این مسئله 
ارزبری هم نداشت. اما در نهایت سازمان غذا و دارو این اتفاق 
را ممنوع و اعالم كرد بهتر است بیماران از همین داروهای 
تولید داخل استفاده كنند؛ اتفاقی كه به بازار قاچاق رونق 
داد.«  به اعتقاد این فعال در حوزه واردات دارو، سیاســت 
صفر تا 100 حمایتی ســازمان غذا و دارو از تولید داخلی 
با ممنوعیت واردات هم یكی از عوامل كمبود داروســت: 
»برخی از داروها در پروسه تولید داخل قرار دارند اما همین 
حاال بسیاری از پزشكان تأكید بر تهیه برند خارجی دارند. 
سازمان غذا و دارو باید سیاست متعادلی در این زمینه در نظر 
می گرفت و یكباره حذف داروی خارجی را رقم نمی زد. در 
تصمیم گیری ها كیفیت و اثرگذاری داروها مدنظر نبود و پس 
از حذف داروی خارجی، بیماران به دلیل كیفیت پایین تر و 
همچنین عوارض مصرف این داروها، تمایلی به استفاده از 
آنها نداشتند و همین موضوع سبب شد تا قیمت داروهای 
خارجی نجومی شود؛ درحالی كه نوع ایرانی آن تولید شده 
اما در بازار پیدا نمی شــود. چرا كه تولیدكنندگان مشكل 
تامین ماده اولیه دارنــد.« او 3عامل را برای چالش دارویی 
كشور مطرح می كند: یكی تأكید و الزام بسیاری از پزشكان 
برای تهیه داروهای خارجی است. این اتفاق منجر به كوچك 
شدن بازار داروی ایرانی می شود و تولید را كم می كند. دلیل 
دوم، تامین ۹۹درصد مواداولیه دارویی از چین و هند است 
كه با توجه به حذف ارز 4200تومانی، تولیدكنندگان باز هم 
كیفیت مواداولیه دارویی را برای خرید مواد ارزان قیمت، 

پایین می برند. 
دلیل سوم این است كه تا یك دهه پیش، ۹۹درصد داروها  
وارداتی بود و حاال با تغییر مسیر تامین دارو، واكنش مردم 
نســبت به داروهای داخلی افزایش پیدا كــرده و عوارض 
دارویی هم بیشتر مشخص شده است. این فعال دارویی، 
به نكته دیگری درباره نوســان توزیــع دارو و بحران های 
مقطعی در كمبودها اشاره می كند: »فعاالن غیرمجاز دارو 
همیشه اطالعات دقیق تری نســبت به سازمان غذا و دارو 
دارند. سازمان، برنامه ریزی ها را براساس ادعای شركت های 
تولیدكننــده در تولید و واردات انجام می دهد و كســری  
بازار را پیش بینی می كند، اما هیچ نظارتی بر محقق شدن 
وعده تولیدكنندگان ندارد. نبود سیستم نظارتی دقیق در 
كمبودهای دارویی باعث می شود ســازمان از بازار قاچاق 
عقب بماند و شاهد تداوم وضعیت بحرانی كمبود دارو در 
بازار باشــیم چراكه در مواجهه با چنین وضعیتی حداقل 
4 ماه زمان برای تامین دارو از خارج نیاز است و همین باعث 
می شود كه بیماران با بحران و كمبود دارو مواجه شوند. از 
سوی دیگر با وضعیتی هم مواجهیم كه برخی كمبودها از 
سوی قاچاقچیان شناسایی می شود و آنها اقدام به جمع آوری 
داروها از بازار می كنند تا در مواجهه با كمبودها با قیمت های 

چندبرابری در بازار آزاد عرضه كنند.« 

انسولین هم داریم كه گاهی با مشكل توزیع مواجه شده 
و گاهی به طور كامل رفع می شــود. امــا در برخی داروها 
ازجمله دیابت و داروهای قلبی و عروقی كال كمبود وجود 
دارد.« او راهكار خروج از این وضعیت را توجه به مدیریت 
توزیع دارو می داند: »با اینكه می دانیم كمبود دارو منجر 
به نگرانی بیمار می شود، اما انتظار داریم حداقل در مواقع 
كمبود همــكاری كنند و محدودیت توزیــع را بپذیرند؛ 
به ویژه اینكه محدودیت ها از ســوی ســازمان غذا و دارو 
اعالم می شود و خودســرانه درباره فروش كمتر از تعداد 
نســخه به بیماران تصمیم گیری نمی كنیم.« یكی دیگر 
از فعاالن حوزه دارو كه نخواست نامش در گزارش بیاید، 
درباره كمبود دیگر داروهای مصرف روزانه به همشهری 
توضیح می دهد: »مدت هاست بیماران نمی توانند داروها 

را به تعداد موردنیازشان دریافت كنند و در این وضعیت یا 
باید مصرف شان كم شود یا از بازار آزاد بخرند. توزیع برخی 
داروها به دلیل محدودیت واردات كمتر شــده؛ به همین 
دلیل روی هر نسخه سهمیه بندی درنظر می گیریم.« این 
پزشك داروساز به یكی دیگر از مشكالت بیماران در تهیه 
داروها اشاره می كند: »مشــكل فقط كمبود دارو نیست، 
تغییر قیمت در فاصله های زمانی كم هم مشكل دیگری 
است. روی جعبه دارو یك قیمت درج شده، اما باید با قیمت 
باالتر آن را بفروشیم. دلیل این مســئله نوسانات ارزی و 
تصمیم گیری كارخانه تولیدكننده برای عرضه با قیمت 
جدید حتی با وجود درج قبلی روی جعبه داروســت. در 
این باره داروخانه ها تصمیم گیرنده یا گرانفروش نیستند و 
بیماران می توانند باركد داروها را در سایت تی تك به نشانی 

TTAC.IT اسكن كنند و از قیمت جدید آن مطلع شوند.« 
به گفته او، در برخی داروها حتی 2تا 3بار در سال افزایش 

قیمت وجود دارد. 
بحرانتامینمادهاولیهدارو

ماجــرای كمبود برخــی داروها كه برنــد خارجی آن با 
محدودیت واردات مواجه شده و توزیع مناسبی هم در نوع 
ایرانی آن وجود ندارد، چیست؟ حیدر محمدی، مدیركل 
دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو، اما در این باره 
توضیح می دهد و می گوید:» سیاست این سازمان حمایت 
از تولید داخل و داروهای تحت لیسانس برند خارجی است. 
بر این اســاس، میزان واردات برخی داروهای خارجی كه 
مشــابه ایرانی دارند، كاهش داشته اســت.« اما به تأكید 
بســیاری از فعاالن حوزه دارو تنها دستاورد این سیاست 

  داروهای پرمصرف در پی محدودیت واردات و توزیع نشدن داروهای داخلی دچار كمبود شده اند

سرگردانی بیماران درآشفته بازار دارو
مریمسرخوش

خبرنگار

 اختصاص دوباره ارز برای دارو و رفع كمبودها
بهرامدارایی،رئیسسازمانغذاودارو،كمبوددارودربازارمصرفراتأیید
میكند،امامیگویدكهقراراستبرایدارووتجهیزاتپزشكیدوباره
ارزاختصاصدادهشود.اودرگفتوگوباهمشهریمیگوید:»جریان
تولیدووارداتدارویكامرمداومووابستهبهارزاست.بنابراینزمانی
كهاینتخصیصارزبهصورتترجیحیونیماییوجوددارد،تولیدكننده
وواردكنندهمشكلیدراینبارهندارندامازمانیكهباكمبودتخصیص
ارزمواجهشویم،كمبوددارورخمیدهد.اكنونبرایدارووتجهیزات
پزشكیاختصاصارزدرنظرگرفتهشدهكهاتفاقخوبیبرایبهجریان
افتادندوبارهرونقتامینداروومواداولیهاست.«اوادامهمیدهد:»جریان
تزریقاعتباراتارزیبهسیســتمداروییمنجربهتامینآنمیشود،

اكنونهماینمشكلبرطرفشدهوتاپایانسالدغدغهتامینداروكمتر
میشود.برنامهریزیمافعالبرای3ماهآیندهاستوبرایسالآیندههم
اقداماتوتدابیرالزمرابرایكاهشكمبوددارودرسطحمصرفخواهیم
داشت.«رئیسســازمانغذاودارو،دربارهكاهشدسترسیبهبرخی
داروهایمصرفروزانهدرداروخانههممیگوید:»توزیعداروباتوجهبه
برخیكمبودهابهصورتمقطعیوباظرفیتكمترصورتمیگیردتادر
مرحلهاولدسترسیداروبرایكسانیكهنیازواقعیدارند،وجودداشته
باشدودرمرحلهبعدازقاچاقوخروجداروازشبكه،جلوگیریكنیم.
بهدلیلمحدودیتهایارزیمشكالتیدرتامیندارووجودداشت،اما
باتوجهبهبررسیهایمیدانیوارتباطبادانشگاههاآگاهیكاملبراین
مسئلهداریموبهخوبیمیدانیمكهاینكمبودهادرانباراستیابراساس
وارداتوپخشیاعرضهدرداروخانهها.اماباتامینارزاینمشكلبهزودی

برطرفمیشود.«دارایی،همچنیندربارهحذفداروهایخارجیبهدلیل
تولیدمشابهآنهادرداخلكشوروتامیننشدنبازارمصرفباداروهای
ایرانی،اینتوضیحرامیدهدكه:»نهتنهادرایرانكهدرتمامكشورها،
تعدادیازداروهامیزانمشــخصیدارندوبهدالیلمختلفدرمقاطع
زمانیدچاركمبودمیشوند.وقتیاینكمبودهابهمرزهشداربرسد،در
مرحلهخطرناكیقرارمیگیریم،اماباتوجهبهپایشهایمختلفزمانی،
تدابیریدراینبارهاندیشیدهمیشــود.اینتوزیعقطرهچكانیهمبر
ایناساستاتامینمناسبداروهاصورتمیگیرد.«البتهاینمسئول
دربارهعقبماندگیسازماندرپیشبینیكمبودها،درمقایسهبابازار
آزادوقاچاقهمتوضیحاتیمیدهدومیگوید:»فرصتطلبیوآگاهی
بیشترسودجویانازكمبودهایاحتمالیراكامالقبولداریمودالیلآن
راهممیدانیم.مشكالتیازجملهاینكهدرسطحعرضهبهدلیلدپوو

احتكارداروحتیخروجاززنجیرهوتوزیعبداینوضعیترقممیخورد.
عالوهبراینكهتوزیعبرخیداروهادرسطحعرضهآنطوركهانتظارداریم
وپیشبینیكردهایماتفاقنمیافتد.ســهمیهبندیبرخیداروهادر
داروخانههاهمیكیازعواملاینمسئلهاستكهماهماینكمبودهارا
تأییدمیكنیم.«بهگفتهدارایی،تغییرسیاستهابرپایشهاوپیشبینی
بازارهایآیندهمصرفوتقاضایداروازسویسازماندرحالانجاماست
واینتغییراتبهزودیرخمیدهد:»پایشهایصورتگرفتهازسوی
سازمانبافعالیتهایغیرمجازدراینحوزههمسوومتناسبنیست،اما
تالشمیكنیماینمسئلهواقعیترشود.«اینمسئولهمچنیندرباره
اقداماتكوتاهمدتبرایرفعكمبــودفعلیدارودرداروخانههاعنوان
میكند:»مانندماجرایسرمكهاقداماتكوتاهمدتبرایرفعبحران
كمبودآنانجامدادیم،دربارهداروهایفعلیهماقداماتیانجاممیشود.«

ث
مك

داروهای پرمصرف كمیاب

سروفلو)هندی(: 60 تا 90 هزار تومان
 فلوتیکازون سالمترول )ایرانی(: 40 تا 60 هزار تومان
  (به دلیل عوارض و اثر کم، از آن استقبال نمی شود( 

سروتاید )فرانسوی(: 90 هزار تومان

300 هزار تومان
  600 تا 700 هزار تومان 

پالویکس: 327 هزار تومان (موجود نیست(
نیکوراندیل: 27 تا 68 هزار تومان

بیزوپرولول: 120 تا 160 هزار تومان
هیدروکسی اوره )آلمانی(: 110 هزار تومان 

700 تا 800 هزار تومان 
200 تا 300 هزار تومان 
700 هزار تومان
700 تا یک میلیون 

لووتیروکسین برای تیروئید 
خارجی: 160 هزار تومان 

ایرانی: 26 هزار تومان 

300 هزار تومان 

آمپول ونوفر: 17 هزار تومان 
آمپول فرینجکت: 260 هزار 

300 هزار تومان 
یک میلیون تومان 

400 هزار تومان کروئون: 126 هزار تومان 
(مصرف یک ماه(

 اسپکتنومایسین: 
هر ویال 41 هزار تومان 

400 تا 500 هزار تومان 

ویکتوزا )دانمارک(: 306 هزار تومان 
ملیتاید )ایرانی(: 313 هزار تومان 

یک تا 2 میلیون تومان 

استرپتومایسین: هزار و 900 تومان  

سومازین: 578 هزار تومان 

200 تا 300 هزار تومان

2 میلیون تومان

قیمت بازار آزادقیمت داروخانه

قیمت بازار آزادقیمت داروخانه

قیمت بازار آزادقیمت داروخانه

قیمت بازار آزادقیمت داروخانه

قیمت بازار آزادقیمت داروخانه

قیمت بازار آزادقیمت داروخانه

قیمت بازار آزادقیمت داروخانه

قیمت بازار آزادقیمت داروخانه

قیمت بازار آزادقیمت داروخانه
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بهزیر12سالههاواكسنكرونانزنید
  روز گذشــته رئیس جمهوری تأكید كرد تا وقتی كار پژوهشی و 
علمی دقیقی در زمینه تزریق واكسن به كودكان زیر 12سال انجام 
نشده، نباید به آنها واكسن زده شود. دولت به عنوان مجری قطعا از 
امور مشكوك و تجربه نشده، در بخش های مختلف به ویژه حوزه 
سالمت و اقتصاد پرهیز خواهد كرد. به گزارش ایسنا، سیدابراهیم 
رئیسی كه دیروز در جلســه ســتاد ملی مقابله با كرونا صحبت 
می كرد، در ادامه بر رعایت پروتكل های بهداشــتی و حساسیت 
در رعایت كردن آنها تأكید كرد و گفت: »كنترل تردد از مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی و جدیــت در اعمال قرنطینه برای موارد 
مشكوك اهمیت زیادی دارد و همچنین باید بر بازگشایی مدارس، 
ادارات و كســب وكارها و رعایت شیوه نامه های بهداشتی، نظارت 
دقیقی انجام شــود.« او در ادامه با تأكید بــر اینكه نباید كمبود 
واكسن در كشور وجود داشته باشــد، گفت: »با توجه به افزایش 
تولید واكسن داخلی و تامین واكسن های وارداتی پیش بینی های 
الزم انجام شود تا حتی با تزریق دوز سوم، كمبودی در این زمینه 
در كشور وجود نداشته باشد.« رئیسی در ادامه با اشاره به كمبود 
پزشك متخصص در شهرستان ها، افزود: »مقرر شده كارگروهی 
از موافقان و مخالفان افزایش جذب پزشك، مشكالت موجود در 
این  زمینه ازجمله توزیع ناعادالنه پزشك در سطح كشور را بررسی 
و پیشنهاد های كارشناســی خود را برای تصمیم گیری نهایی به 

شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه دهند.«

ازفرداواكسینهنشدهها
جریمهمیشوند

   براســاس اعالم رئیس مركز تدوین مقررات ایمنی حمل ونقل 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی از فردا، 
واكسینه نشده ها جریمه می شوند. براساس اعالم رضا نفیسی به 
ایسنا، در سیستم كنترل هوشمند كرونا كه از 15آذر )فردا( اجرا 
می شود، محدودیت و جریمه برای افرادی كه واكسینه نشده اند 
در شــهرهای قرمز و نارنجی اعمال می شود، اما افراد مبتال حتی 
اجازه سفرهای درون شــهری با خودروهای شخصی خودشان را 
هم ندارند. او ادامه داد: »اگر ســویه جدید كرونا در كشور شیوع 
و گســترش پیدا كند، مســلما محدودیت های كرونایی درباره 
سفرهای داخلی تغییر خواهد كرد و سختگیرانه تر می شود. اساسا 
سیســتم هوشــمند كنترل كرونا بر همین مبنا عمل می كند.« 
به گفته نفیســی، پروتكل های بهداشــتی كه پیش از این برای 
شهرهای قرمز، نارنجی، زرد و آبی اجرایی می شد، تغییری نكرده، 
اما هوشمند شــده و برای افراد واكسینه نشــده و مبتال اجرایی 
می شود. او افزود: »افرادی كه در شــرایط كرونایی قرار گرفتند و 
پاسخ تست كرونای آنها مثبت شده است، پروتكل ها سختگیرانه تر 
از افراد واكسینه نشده  برایشان اجرایی می شود؛ به گونه ای اجازه 
خروج از منزل حتی با خودروهای شخصی را هم ندارند و باید در 
قرنطینه بمانند و در سفرهای درون شهری و برون شهری جریمه 

خواهند شد.«

انتقادازموافقانافزایشظرفیت
رشتههایپزشكی

رئیس سازمان نظام پزشكی در پیامی توییتری از برخی پیگیری ها 
برای افزایش ظرفیت رشته های پزشكی در دانشگاه ها انتقاد كرد. 
محمدرئیس زاده در این پیام توییتری نوشت: »مسئوالن محترمی 
كه با جدیت پیگیر افزایش بی رویه ظرفیت رشته پزشكی هستید، 
لطفا قبل از اینكه دلیل مخالفت صاحب نظران جامعه پزشكی را 
در تضاد منافع جســت وجو كنید به 2مطلب توجه داشته باشید؛  
ورودی های این طرح 8سال بعد وارد چرخه كاری می شوند و به 
سن بزرگواران جامعه پزشكی مخالف این طرح عنایت كنید. ارائه 
خدمات درمانی، یك بسته  به هم پیوســته است كه پزشك تنها 

یك جز آن است. 
افزایش بی رویه ظرفیت، كمبود ســایر اجزای آن را حل نخواهد 
كرد. مثال آیا كمبود دارو با افزایش داروســازان حل خواهد شد؟ 
افزایش ظرفیت نامتوازن با رشد سایر الزامات سالمت مردم را به 

خطر خواهد انداخت.« 

تستهایكرونااومیكرونرابهراحتی
شناساییمیكنند

رئیس بخــش عفونی بیمارســتان لقمان حكیم بــا اعالم اینكه 
تست  های موجود كرونا این سویه را به راحتی شناسایی می كنند، 
گفت: »تست كرونای افرادی كه به سویه اومیكرون مبتال هستند 
هیچ تفاوتی با گونه های دیگر كرونا ندارد و قابل شناسایی است.« 
بر اساس اعالم دانشــگاه علوم پزشــكی شهیدبهشتی، شروین 
شــكوهی، با بیان این كه واكســن زدن به معنی كاهش رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی نیســت، گفت:» افزایش آمار مبتالیان 
در كشورهای اروپایی با وجود تزریق دو نوبت واكسن، نشان از این 
دارد كه همچنان باید رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ماسك زدن، 
شستن مداوم دســت ها و خودداري از تردد های غیرضروری، در 
دستور كار باشــد.« این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی 
شهیدبهشتی، خواســتار افزایش ظرفیت مراقبت های بهداشتی 
برای مقابله با اومیكرون شد و هشــدار داد:» اگر ماسك نزنید و 
پروتكل های بهداشتی را رعایت نكنید، واكسن ها بی اثر خواهند 
بود و همچنان كرونا با ما می ماند.« بر اســاس اعالم او، واكسن ها 
علیه كرونا درصد زیادی از مرگ ها را كاهش می دهد اما این ادعا 
كه برخی عنوان می كنند مرگ ها كاهش یافته و قطعا در صورت 

ابتال مشكلی به وجود نمی آید، استدالل منطقی نیست.
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سرهنگ محمد فرخزاد، اين خانه را سال ها پيش 
در ميان باغي در اين كوچه بنا كرده بود. همين 
خانه كه فروغ مي خواست »دست هايش را در 
باغچه آن بكارد تا سبز شوند«؛ همان خانه اي كه شاعر سفر به زيرزمينش را »پايين رفتن از يك پله 
متروكه« خوانده بود اما حاال ديگر از آن روزگار و از آن خانواده، تنها چند عكس قديمي باقي مانده و 
حياطي كه برگ هاي پاييز تا ارتفاع حوض تنهاي آن، باال آمده  و تلنبار شده اند و مالك آن باالخره به 
شهادت اسناد، شهرداري تهران است. ماجرا به 3سال پيش برمي گردد. وقتي مالك سابق خانه قصد 
تخريب آن را كرده بود، رسانه ها به ميان آمدند و تالش كردند روبه روي كلنگ ها بايستند تا آخرين 
يادگار فروغ فرخزاد در شهر تهران را از تخريب نجات دهند. شهرداري، سازمان ميراث فرهنگي و 
فعاالن مدني در اين حوزه پاي ديگر اين مطالبه گري بودند و همكاري هاي الزم را انجام دادند؛ ماجرا 
تا جايي پيش رفت كه در نهايت مهرماه امسال، خانه پدري فروغ فرخزاد پس از چند سال كش و 
قوس سرانجام به تملك شهرداري درآمد تا كارهاي مرمت و بازسازي آن باالخره آغاز شود. به نظر 
مي رسد نگراني براي به پايان رسيدن اين پروژه و تبديل آن به خانه موزه، امروز روي لبه يك تيغ تيز 
و باريك است. از يك سو، رويكرد شهردار جديد هم اين نويد را مي دهد كه ما در اين بخش شاهد 
گشايش بيشتري خواهيم بود؛ چرا كه براي نخستين بار در تاريخ تهران، مشاوري با تخصص شعر 
و ادبيات براي رسيدگي به امور منصوب شــد. از سوي ديگر، رديف بودجه مرمت و بازسازي خانه 
فروغ احتمال دارد به دليل صرفه جويي كاهش يابد؛ خبرها حكايت از آن دارد كه بودجه 750ميليون 
توماني براي بازسازي خانه فروغ فرخزاد قرار است تا 100ميليون تومان پايين بيايد كه اين تصميم 

مي تواند روند تبديل اين مكان به خانه- موزه را كندتر كند.

زبان شهر

چشم، عباس آقا!
كنايه، هوشمندانه و متمدنانه ترين نوع اعتراض 

مدني است
»چشــم، عباس آقا« از 
آن دســت اصطالحات 
كنايه آميزي است كه در 
سال هاي اخير پر كاربرد شده است. از آن دست اصطالحاتي كه اگر 
خودمان هم به كار نبرده باشيم، حتما چندباري با آن مورد خطاب 
قرار گرفته ايم. اصطالحي كه ريشــه اصلي آن چندان مشخص 
نيست. عده اي آن را بخشي از يك ترانه قديمي مي دانند و بعضي 
نمايشــي روحوضي و بعضي نيز به اهميت نام »عباس« در اين 
اصطالح اشاره مي كنند. نامي مردانه كه پاسخ »نه« به او كار راحتي 
به نظر نمي رسد، خالف نام هاي امروزي كه انگار چنين اتوريته اي 
برخوردار نيستند و صالبت اين نام را ندارند. اما آنچه يك اصطالح 
را مهم مي كند، كاركرد آن در جامعه است. مثال همين اصطالح كه 
روزي در پاسخ به اظهارنظر معاون وزير بهداشت پيشين درباره 
اينكه »هر زن بايد بيش از دو بچه داشته باشد« توسط تعدادي از 
كاربران توييت شد؛»چشم عباس آقا«! اما در اينجا به اين مسئله 
پرداخته ايم كه چنين اصطالحات كنايه آميــزي در جامعه چه 

كاركرد رواني دارد؟

چرا شــوخي مي كنيم؟يــا از اصطالحات 
كنايه آميــز در صحبت هايمان اســتفاده 
مي كنيم؟ به عقيده پدر علم روانشناسي- 
زيگموند فرويد- شوخي از عوارض زندگاني 
متمدنانه و از انواع مكانيســم هاي دفاعي 
پااليشي و البته شكل وااليش يافته آن است. 
مردمان ابتدايي و همچنين اطفال متمدن، 
خالف بالغــان متمدن، پايبنــد به هزاران 
قيد و بند اجتماعي نيستند و وازدگي هاي 
چنداني را تجربه نكرده اند. به همين سبب چندان از شوخي نيز بهره اي 
نمي برند و قادر به ســاخت، توليد و به كارگيري آن نيستند. اينجا بايد 
نكته اي را يادآوري كنم و آن اين است كه شوخي فرايندي هوشمندانه 
است و تقريبا در همه موارد آگاهانه اتفاق مي افتد. از سويي فرق زيادي 
بين شوخي، لودگي و به ســخره گرفتن وجود دارد. شوخي از انسان 
آگاه و مطلع ســر مي زند و اغلب با بزرگ نمايي و اغراق در امور همراه 
است تا با تقليل و ناديده گرفتن. لودگي زايل كننده و شخصيت زداست 
درحالي كه شوخي و كنايه هاي ظريف ارتقابخش و تعديل كننده است. 
لذت شوخي و كنايه، كنار زدن زنجيره تحميل هايي است كه جامعه، 
ســنت و قوانين بر پاي ما زده. در واقع نوعي واكنش كم خطر، هنگام 

لمس اجبار و خطر است.
بعضي از روانكاوان معتقدند كه در شــوخي و اصطالحات طعنه آميز، 
»من« يا »ايگو« به مخالفت با »مِن برتر« يا »سوپر ايگو« و عالم خارج 
قيام كرده و با تحقير و اســتهزاي آن، خود را از نگراني و احساس گناه 
مي رهاند. برون داد شوخي به سبب هوشمندانه بودن آن نرم و لطيف رخ 
مي دهد تا باعث واكنش هاي دفاعي و خشم، سانسور و تنبيه نشود. در 
شوخي براي جلوگيري از آسيب هاي احتمالي از لمس موضوع ممنوعه 
)مثل احترام به صاحب قدرت( از سمبل ها و نمادها، همچنين اشخاص 
غايب يا فرافكني به قوميت يا جنســيت هاي ديگر استفاده مي كنيم. 
مانند استفاده از اســامي خاص كه مي تواند نمودي از سنت يا نگرشي 
خاص باشد؛ استفاده دو پهلو از كلمات )كلمه اي مودبانه با لحني مخالف 

رعايت ادب يا مسخره كننده( يا استفاده از كلمات دوپهلو.

مي توان چنين نتيجه گرفت كه شــوخي و كنايه، نوعي پرخاشگري 
منفعالنه است. اينكه چرا افراد به پرخاشگري منفعالنه روي مي آورند، 
تقريبا در همه تئوري هاي آسيب شناسي رواني شخصيت داراي پايه و 
اساس يكساني اســت. فردي كه در خانواده، توانايي ابراز نياز، وجود و 
مخالفت  نداشته باشد، دچار هيجاني به نام خشم مي شود و بروز هيجان 
خشم رفتار پرخاشگرانه اســت. حال اگر كودك بداند كه ايجاد كننده 
مانع و ســد )والدين( بر ســر ارضاي نيازهاي وجــودي اش)در واقع 
همان برانگيزاننده خشم در او(، داراي قدرت قهري است و رفتارهاي 
پرخاشگرانه مســتقيم ممكن اســت امنيت حداقلي او را نيز به خطر 
اندازد، براي صيانت از نفس كه هم امنيت و هم ارضاي نياز را مي طلبد 
رو به اعمال منفعالنه و رفتارهاي كمتر حساســيت برانگيز براي ابراز 
خشم، مي آورد كه از آن جمله مي توان به قهر، سكوت، ابراز بي تفاوتي و 

استفاده از شوخي و اصطالحات كنايي اشاره كرد.
اين تحليل درون خانــواده و روابط بين فردي را به ســادگي مي توان 
به جامعه نسبت داد. دليل همه گيري و اســتفاده گروه بزرگي از افراد 
جامعه در به كارگيري يك اصطالح و شبه جمله  كنايه آميز از اين منظر 
درك و تبيين مي شود. اســالوي ژيژك، فيلسوف معاصر »زبان« را به 
ديواري تشــبيه مي كند كه فرد را از آنچه در واقع امر، موجود اســت، 
جدا كرده و در واقع به انحای مختلف اســتفاده از زبان را نوعي ايجاد 
حائل و ابزار احقاق حق مي داند. و اين همان هوشمندي انسان است! 
در مورد چرايي استفاده از هر شوخي و اصطالح كنايي خاص در دوراني 
خاص مي توان به طور كلي به داليل باال و به طور اختصاصي به باورهاي 
زيربنايي و بنيادين حاكم بر جامعــه در دوران مورد بحث، پرداخت. 
باورهاي بنيادين افراد در روانشناســي از رفع نيازهاي اساسي ناشي 
مي شوند. به بيان روشن تر مي توان گفت نوع بشر در كلياتي شبيه و در 
نحوه بازنمايي و رفع اين كليات متفاوت هســتند. نيازهايي مانند نياز 
به آزادي، امنيت، قدرت، تفريح يا شادي و شور و شوق بقاي نسل، به 
عقيده بسياري از روانشناسان نيازهاي اساسي بشري و قابل ارجاع به 
كل است. اما رويه هايي كه منجر به رفع نياز در افراد مي شود، بسته به 
فرهنگ، مذهب، سنت و قوانين اجتماعي است. ارضاي هر يك از اين 
نيازها باوري را در فرد شكل مي دهد و هر باور با روكشي از ارزش هاي 
جامعه حفظ و نگهداري مي شود. در نهايت رفتار نمود بيروني اين باور 
و ارزش خواهد بود. اگر به طور اختصاصــي بخواهم اين اصطالح را در 
بستري روانشناختي تحليل كنم، با توجه به مطالبي كه در باال از آنها 
ســخن رفت، مي توان به طور واضح آزادي و اراده به خطر افتاده افراد 
و پرخاشگري منفعالنه شــان را در تقابل با آنچه نظام  مردساالرانه يا 
پدرساالرانه قبيله اي نام دارد، مشاهده كرد. كوتاه سخن آنكه استفاده 
از شوخي و كنايه را مي توان هوشمندانه و متمدنانه ترين نوع اعتراض 

مدني دانست كه از روان هايي آزرده اما پرورش يافته و آگاه مي طراود.

مائده اميني
 روزنامه نگار

خانه فروغ 
در انتظار موزه شدن

محل تولد شاعر زن معاصر يك قدمي واگذاري 
 به شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران ايستاد 

نگار حسينخاني 
 روزنامه نگار
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ساناز فالح زاده 
 روانشناس

روايت همشهري از سه سال گذشته
بعد از رسانه اي شدن احتمال تخريب خانه پدري فروغ 
فرخزاد، دست اندركاران به ميدان آمدند. حجت نظري، 
عضو سابق شوراي شهر در اين باره به همشهري مي گويد: 
در مورد خانه فروغ بهتر است اول فرايند تملك را با هم 
مرور كنيم. اواخر ســال97 بود كه با گزارش خود شما 
مطرح شد كه مالك خانه درخواست صدور جواز تخريب 
و نوسازي داده و قصد دارد كه اين ملك ارزشمند را بكوبد 
و بسازد. البته اين حق طبيعي مالك بود و ما هم به آن 
اذعان داشتيم اما فارغ از اين حق و حقوق شخصي، بايد 
حق ديگري هم براي شهر و شهروندان قائل بود. از همان 
زمان كه اين خبر را شنيدم دست به كار شدم و الحمدهلل 
با كمك اصحاب رسانه، فعاالن حوزه ميراث فرهنگي، 
شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي، توانستيم اين ملك 
را با جلب رضايت مالك به ثبت ملي برسانيم و سپس آن 
را به تملك شهرداري درآوريم. اين عضو سابق شورا ادامه 
مي دهد: اين ملك تنها ملكي بود كه از فروغ فرخزاد باقي 
مانده بود و عمال ما يادگار ديگري از اين شــاعر معاصر 
درشهر نداشتيم و اگر تخريب مي شد، ديگر سازه اي كه 
شهروندان را به ياد فروغ بيندازد وجود نداشت. به گفته 
نظري، ابتدا با فرهاد نظري، مديركل وقت ثبت آثار ملي 
وزارت ميراث تماس گرفته شــده و به كمك ايشان در 
زمانی كوتاه تر از حالت عادي، اين ملك به ثبت ملي رسيد. 
همچنين آقاي نوروزي، مالك قبلي اين خانه هم همكاري 

بسيار خوبي با شورا، شهرداري و ميراث داشتند.

واكاوي داليل طوالني شدن فرايند يك تملك 
پس از ثبت، فرايند تملك خيلي طوالني شد. نظري درباره 
داليل اين اتفاق توضيح مي دهد: »بيش از دو ســال و نيم 
براي موضــوع تملك تالش شــد تا ســرانجام در نيمه 
سال جاري اين اتفاق مبارك افتاد و سند به نام شهرداري 
منتقل شد. البته تحويل ملك در ابتداي تابستان انجام شد 
اما تا نقل و انتقاالت به پايان برسد، كار در مهرماه نهايي 
شد. در تمام مدت اين دو ســال و نيم بارها و بارها با همه 
ذي نفعان صحبت كردم و تالش كــردم كه كارها زودتر 
انجام شود اما انگار اراده اي بود كه كار كند پيش برود«.  او 
ادامه مي دهد: » مبناي تصميم گيري در مديريت شهري 
همواره اين بود كه همه شهروندان بايد بتوانند عاليق شان 
را در شهر دنبال كنند و همه سليقه ها بايد فضاهاي شهري 
مورد عالقه خود را داشــته باشند. خواســتيم با اينگونه 
تالش ها تهران شهري براي همه شهروندان تهراني باشد«. 
نظري مي افزايد: بايد اضافه كنم كه در كنار مديران سازمان 
امالك شهرداري، شهردار وقت منطقه11 آقاي آباديان 
هم در اين موضوع زحمت زيادي كشيدند و در نهايت با 
توافقي كه از پيش صورت گرفته بود، مقرر شده تا اين ملك 
براي انجام مطالعات مفهومي، بازسازي و مرمت در اختيار 
شركت توســعه فضاهاي فرهنگي قرار گيرد. اميدواريم 
فرايند واگذاري از منطقه به شركت توسعه زودتر انجام 
شود تا مرمت تا پايان سال به سرانجام برسد و شهروندان 
و عالقه مندان به شعر و ادب فارسي، بتوانند در اين محل 
حضور داشته باشند و ياد اين شاعر تهران را گرامي بدارند.

گشايش شعر در پايتخت 
حاال با اينكه محله گمرك، بن بست خادم آزاد- كه 
امروز »تولدي ديگر« مي خوانندش- در يك قدمي 
پايان اين راه ايستاده، هنوز اما و اگرهاي بسياري در 
اين باره وجود دارد. نظري معتقد اســت: به نظر من 
رويكرد شهردار جديد تهران اين نويد را مي دهد كه 
ما در اين بخش شاهد گشــايش بيشتري خواهيم 

بود.
نظري به عنوان شــاهد مثال ادعاي خود مي گويد: 
شهردار تهران براي نخســتين بار در تاريخ بلديه 
براي يكي از شعرا حكم مشاوره در حوزه شعر و ادب 
فارسي صادر كرده است و اين نشان از توجه ايشان 
به ادبيات فارسي و شعر دارد. من اميدوارم كه اين 
خانه و اين فضا هم در اثر همين توجه بيشتر و بهتر 
مورد استفاده قرار گيرد. او توضيح مي دهد: در دوره 
پنجم مديريت شــهري براي مرمت اين اثر بودجه 
تصويب كرديم و در رديف هاي مربوط به شــركت 
توســعه فضاهاي فرهنگي پيش بيني شــد. مبلغ 
750ميليون تومان براي مرمــت اين بنا در بودجه 
مصوب ســال1400درنظر گرفته شــده است كه 
متأســفانه در روزهاي اخير شنيديم شوراي ششم 
به دنبال كاهــش اين رقم بــه 100ميليون تومان 
است. اميدوارم شوراي ششم در نخستين تصميم 
بودجه اي خود اجازه بدهد كــه اين خانه تبديل به 

محلي براي بازديد عالقه مندان شود.

زهرا رستگارمقدم 
 روزنامه نگار

وضعيت ايران در ميان كشورهاي مهاجرفرست چگونه است؟

مهاجرت؛ كمتر از میانگین جهانی 
 مهاجرت از نوع مهاجرت نيروی انسانی، 
ميزان و شــكل هاي متفاوتي دارد. ايران 
در خصوص مهاجر فروشــی به هيچ وجه 
وضعيت آماری بااليی را تجربه نمی كند، 
يعنی اوضاع بــه وخامتی كه عموم تصور 
می كنند نيست. به تعبير ديگر، وضعيت 
ايــران در مهاجرفرســتی در جهــان 
متوسط است. بر اساس آخرين داده های 
 ،UNHCR ،انيســتيتو آمار يونســكو
سازمان بين المللی مهاجرت، بخش امور 
اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، پيمايش 
جهانی گالوپ، داده های سرشماری و نيز 
پيمايش های روشمند رصدخانه مهاجرت 
ايران، وضعيت مهاجرت ايران به شــكل 

ذيل است.

  در چه زمينه هايی وضعيت ايران  در مقايسه با ميانگين جهانی بسيار بد است؟

 پناهندگی 
ايران در پناهنده فرستی در جهان رتبه 1۴ و در پناهنده پذيری هم رتبه دهم در جهان را دارد.

خ بازگشت   نر
آمار از سـال ۲015 تـا سـال ۲0۲1 رونـد صعـودی داشـته اسـت. بر اساس يك مطالعه در دانشگاه استنفورد 
حدود 110 هزار ايرانی نسل اول يا دوم و سوم مهاجران در دانشگاه ها و پژوهشگاه های خارج از ايران سابقه كار 
داشته اند كه معادل حدود يك سوم كل متخصصان دانشگاهی ايرانی است و بازگشت تنها 10درصد اين متخصصان 

باكيفيت سرمايه ای از دست ندادنی برای توسعه علمی در ايران است.

مهاجرت ورزشکار
 افزايش نگران كننده و متاخر مهاجرت ورزشكاران دارای مدال، پزشكان )به ويژه بعد از كرونا(

1
2
3

 به ترتیب به به این كشورها رفته اند   بیشترین تعداد دانشجوی ایرانی

آمریکا  
تركیه   

آلمان   
ایتالیا    

كانادا   
در آمريكا كه اولين مقصد دانشــجويان 
ايرانی اســت، بر اســاس معيار »تعداد 
دانشجويان مشغول بـــه تحصيل در10 
دانشــگاه برتر آمريكا«، ايران در ميان 
كشورهای دانشجوفرست در رتبه دهـم 
قرار دارد و كشـــورهای چين، هنـــد، 
كره جنوبی،  انگلســتان، آلمان، فرانسه، 
تركيه،  استراليا و عربستان باالتر از ايران 
و در رتبه اول تا نهم قرار دارند. چنان كه 
می بينيد اغلب كشــورهايی كه بيشتر 
از ايران به آمريكا دانشــجو می فرستند 
توسعه يافته تر از ايرانند. تنها نيم درصد 
دانشــجويان خروجــی از ايــران در 
دانشگاه های برتر آمريكا و جهان مشغول 

به تحصيل هسـتند. 

183
قدرت گذرنامه

قدرت گذرنامه
 1۸3 كشور بيشتر از ايران است.

%30
در ايران به حدود 30 درصد

 جمعيت رسيده است.
 )البته همه اين 30درصد عمال به اقدام 

برای مهاجرت و توانايی عملی مهاجرت 
نمی انجامد ولی نگران كننده است چون 

نشانه نارضايتی و حدود دو برابر ميانگين 
جهانی - 15 درصد - است(.

%3/6
درصد جمعيت جهان مهاجرند و ميانگين جمعيت مهاجر نسل اول ايرانی از 

ميانگين جهانی كمتر است )۲.۲ درصد( و حتی نرخ رشد دانشجويان ايرانی در 
كشورهای ديگر از ميانگين جهانی نرخ رشد دانشجويان بين المللی هنوز كمتر 

است و از قضا در سال های اخير به خاطر بدتر شدن شرايط اقتصادی،  افزايش 
نرخ دالر، دشوارتر شدن كسب ويزا و نيز كرونا كاهش يافته است. بر اساس 

بدترين برآوردهای كارشناسانه هم حدود ۸.3 درصد جمعيت ايران مهاجرند 
)نزديك به ميانگين جهانی(.

۵۴

77

78

19

از میان ۱۳۲ کشور جهان، رتبه 
مهاجرفرستی ایران است.

از میان ۱۵۲ کشور، رتبه ایران 
در شاخص جریان بالقوه مهاجرت 

است.

از میان ۱۵۲ کشور، رتبه ایران 
در شاخص جریان بالقوه جذب 

استعدادهاست.

از میان ۲۴۱ کشور، رتبه 
دانشجوفرستی ایران است.

شاخص
 میل به 

مهاجرت

رتبه های برتر كنكور
 المپيادی ها و دانشجويان برتر 

در بازه زمانی 13۸0 تا 13۹۹

*  مهاجرت استعدادهای برتر علمی به دانشگاه های برتر 
جهان پديده ای جهانی است و ميانگين جهانی اش از 
ميانگين ايران باالتر نيست.

 )تحليل رصدخانه مهاجرت ايران(

%38
درصد دارندگان مدال در 

المپیادهای دانش آموزی مقیم 
خارج از کشور شده اند.

%2۵
درصد از مشموالن بنیاد 

نخبگان مقیم خارج از کشور 
شده اند.

%1۵
درصد از حائزان رتبه های یک 

تا هزار کنکور مقیم خارج از 
کشور شده اند.
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معماری عجیب سازه های آبی شوشتر 
 Shushtar Historical Hydraulic( سیســتم آبی تاریخــی شوشــتر
System( كه به نام ســازه های آبــی تاریخی شوشــتر نیز نامیده 
می شود، مجموعه ای به هم پیوسته از 13اثر تاریخی شامل پل ها، 
بندها، آسیاب ها، آبشارها، كانال های دست كند و تونل های عظیم 
هدایت آب اســت كه در ارتباط با یکدیگر كار می كنند و در دوران 
هخامنشیان تا ساســانیان برای بهره گیری بیشــتر از آب ساخته 
شــده اند. این 13اثر تاریخی به فاصله كمی از یکدیگر در محدوده 
شهر شوشتر واقع شــده اند كه با احراز معیارهای 1.۲ و ۵، با عنوان 
سیستم آبی تاریخی شوشــتر به صورت یکجا به عنوان دهمین اثر 
ایران در فهرست میراث جهانی یونســکو با شماره 131۵ به ثبت 
رســیده اند. اما وضعیت ناپایدار جداره غربی ســازه آبی شوشتر از 
اوایل امسال بحرانی و بحث برانگیز شد. بررسی و بازدیدها نشان داد 
رگه های رطوبتی روی جداره غربی مجموعه سازه های آبی شوشتر 
ایجاد شده است كه بنابر اعالم مدیر پایگاه، با مجموع اقدامات انجام 
شده طی 40روز گذشته عوامل آسیب رسان تقریبا به حداقل رسیده 
است. اما طرح مشاور آب و برق این مركز برای حل مشکل آماده و 
قرار است با برگزاری شورای فنی طی ۲هفته آینده تأیید و بعد از آن 
تامین اعتبار شود تا عوامل آسیب رسان كم شود و وضعیت سازه در 
جداره غربی به ثبات برسد. با وجود این مشکل كه نتیجه سکونت 
در حریم این اثر جهانی اســت اما همچنان معماری سازه های آبی 
شوشتر را می توان یکی از عجایب تاریخ دانست. یکی از مهم ترین 
وظایف معماری سازه های آبی شوشتر، انحراف آب كارون به سمت 
دیگری بود. این كار با ظرافت كامل انجام شده بود و كف این نهر را به 
خوبی آب بندی كرده بودند تا بستر آن در مرور زمان تخریب نشود.

بازار ته لنجي »میشي« 
بازارهاي جنوب به ته لنجي هایشــان معروف شده اند؛ چابهار، بوشهر، 
آبادان، خرمشــهر، بندرعباس، كیش و بســیاري از شهرهاي جنوبي 
بازارهاي ته لنجي دارند. در گذشــته این بازارها مثل اسمشان در حد 
ته لنج بودند و رسم شــان این بود كه ملوان ها و جاشــوها كه دشواري 
ســفر دریایي را به جان مي خریدند و دستمزد چنداني هم نصیبشان 
نمي شد با خود اجناسي را مي آوردند و همانجا كنار ساحل مي فروختند. 
بازارچه »میشي« در روســتاي میشي اســتان هرمزگان هم یکي از 
همین ته لنجي هاست؛ میشي یکي از روســتاهاي قدیمي و تاریخي 
است كه قدمت آن به چند صد سال مي رســد و از توابع بخش مركزي 
شهرستان سیریك و در شاهراه میناب و جاســك قراردارد. روستاي 
میشي تا بندرعباس حدود 1۵0كیلومتر فاصله دارد. یك كیلومتر پس 
از دوراهي روستاي میشي به بازارچه میشي مي رسیم؛ بازارچه اي كه در 
۲سوي جاده میناب- جاسك قرار دارد. بازارچه اي كه بیش از 300واحد 
ازجمله لوازم خانگي، پتوفروشي، فروشگاه پوشاك، الستیك فروشي، 
تابلوفروشي، لوازم آرایشي بهداشتي، ســوپر ماركت و رستوران دارد. 
اجناس این بازار به ویژه لوازم صوتي و تصویري، انواع پتو، البسه، برنج، 
چاي و الستیك ماشــین بین 10تا 30درصد ارزان تر از میناب و حتي 
بندرعباس عرضه مي شود. البته اكثر مغازه هاي این بازارچه لوازم خانگي 
عرضه مي كنند. بازار میشي تأثیرگذاري زیادي در جذب گردشگر داشته 
و نماد معرفي این شهرستان بوده است؛ شهرستان سیریك با داشتن بازار 
میشي توانسته مکاني جذاب براي گردشگران باشد كه از مناطق مختلف 
كشور براي گردش و خرید به استان هرمزگان مي آیند و در تمام فصول 

سال از تکاپو و ترافیك مستمر گردشگر برخوردار است.
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میلیارد

وزارت نفت امسال در توافق با 
استانداری ایالم متعهد شده 

است بیش از 14۰میلیارد تومان 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی 

استان سرمایه گذاری كند.

  15
هزار

آبان امسال، طرح توسعه میدان نفتی 
چنگوله با پیش بینی استخراج روزانه 

1۵هزار بشكه نفت خام تصویب و 
سرمایه گذاری جدید برای بهره برداری 
از ظرفیت های نفت و گاز ایالم آغاز شد.

روستا

گردشگری

بازار

با عشق مدرسه ساختیم
سوزن دوزی می كنند؛ مثل همه دختران بلوچ كه در فقر و محرومیت 
جنوب شرقی ایران در شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان همه 
دلخوشی شــان همین سوزن دوزی است. ســوزن دوزی می كنند، اما 
هنرشان حاال هم دلخوشی خودشان است و هم دلخوشی اهالی روستا. 
زنان روستای »سیدبار جدگال« چند سال پیش دور هم جمع شدند 
تا بیشتر حواسشــان به تحصیل و بهداشت كودكانشــان باشد. گروه 
خود را »بانوك« نام گذاشتند یعنی بانو و ملکه. بانوك حاال همراهان 
زیادی دارد، اغلب زنان و چند نفری هم از مردان روســتا با هم سوزن 
می زنند و بعد از سر و سامان دادن به بهداشت روستا با همکاری پویش 
مدرسه سازی »ایران من« برای روستایشان مدرسه ساختند. طرح های 
بانوك ایده خود زنان روستاست، مدل هایی كه با استقبال زنان شهرهای 
دیگر روبه روشده است و روی صفحه اینســتاگرامی روستا و به كمك 
مردان روســتا ثبت می شود. زنان روستا ســوزن می زنند و مردان هم 
كارهای ثبت سفارش و فروش و ارسال كارها را برعهده دارند. مدرسه ای 
كه پویش ایران من با همراهی این گروه در روستا ساخت، چند ماه پیش 
به بهره برداری رسید و طرح زیبای آن با طراحی آرش علی آبادی و گروه 
وی هم توانست جایزه معمار 1400را در بخش عمومی دریافت كند. 
كودكان سیدبارجدگال از این اتفاق خوشحالند؛ هم از اینکه مدرسه ای 
برای ادامه تحصیل دارند و هم از اینکه تجربه روستایشــان می تواند 
الگویی برای روستاهای محروم دیگر باشد. پویش مدرسه سازی ایران 
من از سال 1393 با همت جمع بزرگی از كارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
آغاز به كار كرده اســت. این پویش در 18استان كمتر برخوردار كشور 
ساخت 100مدرسه ابتدایی را در دستور كار دارد و تاكنون تعداد زیادی 

از آنها را ساخته است.

مطالبات ایالمی ها از مسئوالن
به گزارش همشهری، »حسن بهرام نیا« به تازگی به عنوان استاندار 
ایالم معارفه شده است و حاال مردم انتظار دارند پیگیری مطالباتی 
چون راه و راه آهن، زیرساخت های عمرانی و درمانی، بازارچه مرزی، 
منطقه آزاد مهران، پرداخت سهم مسئولیت  اجتماعی شركت های 
نفت وگاز، ایجاد صنایع پایین دستی نفت و گاز، تکمیل پروژه های 
ناتمام و ساماندهی مرز مهران برای تردد زائران اربعین كه پیش تر 
در گفت وگو با همشهری مطرح كرده بودند، بیش از پیش مورد توجه 

قرار گیرد.
استان ایالم از مهم ترین مناطق كشــور در بخش تولید نفت است 
و 9۵درصد نفت و گاز غرب ایران در آن تولید می شــود اما ســهم 
درآمدهای مناطق نفت خیز و مسئولیت های اجتماعی تاكنون منجر 
به توسعه استان نشده و نیروهای غیربومی در پروژه های نفت و گاز 
بیشتر از بومی ها هستند. ایجاد اشتغال نیروی بومی در پروژه های 
نفت و گاز، سرمایه گذاری در طرح های عمرانی، درمانی و ورزشی، 
حمایت از طرح های مشکل دار استان، حمایت از تیم های ورزشی 
استان و... ازجمله این مسئولیت های اجتماعی است كه در استان 

مورد غفلت واقع شده. كارشناسان معتقدند حتی شركت های نفت و 
گازی در ایالم مالیات را كه می تواند یك منبع درآمد باشد، در داخل 
اســتان پرداخت نمی كنند. ایالم هم اكنون عالوه بر وجود 14هزار 
جوان بیکار، دارای پروژه های نیمه كاره زیادی در بخش های مختلف 
است كه اختصاص بودجه از طریق سرمایه گذاری های بخش نفت 
و گاز می تواند بخش مهمی از مشکالت اســتان را حل كند. حتی 
بسیاری از شهرها و روســتاها در كنار پروژه های نفت و گاز استان 
از حداقل امکانات محروم مانده اند و به رغــم همه وعده ها تاكنون 
مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت در ایالم به خوبی برای مردم 
ملموس نبوده است. این استان هم اكنون به دلیل اختصاص نیافتن 

بودجه مناسب از دیگر مناطق كشور به لحاظ توسعه عقب افتاده.

و سرمایه گذاری در نفت و گاز  7میلیارد یور
معاون امور عمرانی اســتانداری ایالم هم بر ایــن موضوع تأكید 
می كند و به همشــهری می گوید: از ابتدا تاكنون در ایالم حدود 
7میلیارد یورو برای نفت و گاز هزینه شده است و با توجه به ذخایر 
نفت و گاز، استان ظرفیت خوبی برای ایجاد صنایع پایین دستی 

دارد كه باید مورد توجه قرار گیــرد. در كنار هزینه هایی كه برای 
توسعه نفت و گاز می شــود انتظار داریم ســهم مسئولیت های 
اجتماعی این شركت ها هم به اســتان برگردد و صرف عمران و 
آبادانی شــود و به توســعه ایالم كمك كند. احمد كرمی صنایع 
پایین دستی چون پتروشــیمی دهلران، توسعه میادین مختلف 
نفتی پایدار غرب و آبان، میدان نفتی چنگوله و... را هم در شتاب 

بخشیدن به توسعه استان و اشتغال زایی مؤثر می داند.

ورت توسعه زیرساختی مرز مهران و ضر
او همچنین به تکمیل زیرســاخت های اربعین به عنوان یکی دیگر از 
حوزه های مؤثر بر توسعه اقتصادی استان اشاره می كند و می گوید: با 
توجه به اینکه كم كم آمار كرونا كاهشی می شود و جمعیت بیشتری 
واكسن دریافت می كنند، به احتمال بسیار زیاد در سال1401 اربعین 
شلوغی خواهیم داشت و انتظار می رود به توسعه زیرساخت های استان 
در این بخش توجه شود. كرمی در ادامه به گسترش روابط تجاری با 
كشور همسایه هم اشاره می كند و می گوید: ایالم 430كیلومتر مرز با 
عراق دارد و با توجه به مراوده های خوب با استان های همجوار عراقی 

می تواند از این ظرفیت برای توسعه بازارچه های مرزی استفاده كند. 
وی با بیان اینکه ایالم در حوزه گردشــگری به عنوان عروس زاگرس 
شناخته می شــود هم تأكید می كند كه گردشگری طبیعی در كنار 
گردشگری دفاع مقدس یکی دیگر از حوزه هایی است كه می تواند به 

درآمدزایی و توسعه اقتصادی استان كمك كند.

توسعه ایالم در گروی نفت و گاز 
مسئوالن ایالم امیدوارند با پرداخت سهم مسئولیت های اجتماعی  شركت های 

نفت و گاز  این استان محروم بتواند به حداقل هایی از توسعه دست یابد

به عروس زاگرس شهره است اما سهم این عروس زیبا از همه ثروتی كه دارد، محرومیت 
است؛ استان ایالم با جمعیت بیش از ۵۰۰هزار نفر و 1.2درصد مساحت كشور، 6درصد 
ذخایر نفت و درصد ذخایر گاز كشور را در اختیار دارد. این ویژگی ها در كنار جاذبه های 
طبیعی و تاریخی این استان مرزی اما موجب توسعه و رشد اقتصادی نشده است به طوری كه ایالم بعد از كرمانشاه با 
شاخص64 و كردستان با شاخص61 با شاخص6۰٫4 سومین اســتان با نرخ فالكت باال از نگاه وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی محسوب می شود. از ســوی دیگر، جمعیت كم ایالم هم نتواسته نرخ بیكاری را در این منطقه كاهش دهد و 

همچنان بیش از 14هزار بیكار در این استان وجود دارد.

سیده زهرا عباسی
خبرنگار

دریاچه لوت جوانمرگ شد
دریاچه لوت كه بر اثر بارش های طبیعی به وجود آمد در دومین 

سال تولد خشك شد و حاال چشم ها به آسمان است تا  شاید جانی 
دوباره بگیرد

داستان تولد دریاچه
ســال98 طغیان رودخانه شــور در كلوت های 
شــهداد كرمان دریاچه ای بی نظیر و زیبا در دل 
كویر به وجود آورد كه به »دریاچه كلوت« شهرت 
یافت؛ دریاچه  ای در مسیر شهداد، نهبندان و در 
میانه هــای كویر لوت و در منطقــه ای با گرمای 
باالی 70درجه كویر. اگرچه شــکل گیری این 
دریاچه پدیــده ای به نظر عجیــب می آمد، اما 
گفته می شود در گذشــته نیز چنین اتفاقی در 
كویر لوت افتاده بود. برخی از گردشگران و اهالی 
كرمان برای ادامه حیــات دریاچه به دنبال راهی 
برای انتقــال آب به این منطقــه بودند اما طبق 
آنچه كارشناســان محیط زیست می گفتند عمر 
دریاچه كوتاه است و به مرور خشك خواهد شد 
و حاال عکس های منتشرشده نشان می دهد هیچ 
اثر و نشانه ای از این دریاچه فیروزه ای رنگ باقی 

نمانده است.
مرجان شاكری، مدیركل حفاظت محیط زیست 
كرمان با بیان اینکه پدیــده دریاچه جوان در اثر 
بارندگی های شدید و طغیان رود شور اتفاق افتاده 
است به همشــهری می گوید: وقتی بارش نباشد 
طبیعی است دریاچه خشك شود و نمی توان برای 
احیای آن كاری كرد. وقتی از طریق نقشــه های 
هوایی منابع آبی رصد شود به نظر می رسد كویر 
شهداد یك دریاســت. مجاری آبی در این كویر 
وجود دارد و حتی در زمان هایی هم كه خشکسالی 

اتفاق افتاده این منابع خشك نشده اند، اما خشك 
شدن دریاچه هم مانند شکل گیری آن پدیده ای 
طبیعی است. هر تغییر زیســت محیطی ممکن 
است با تبعات مثبت و منفی همراه شود. دریاچه 
حاوی امالح و نمك بوده و اكنون كه خشك شده 
می تواند به شکل گیری كانون ریزگرد منجر شود.

تشكیل دوباره دریاچه در صورت بارش
پرنــدگان مهاجر كه در این ۲ســال  به ســمت 
دریاچه می آمدند اكنون نیز طبق عادت به سمت 
دریاچه ای كه خشك شــده است پرواز می كنند 
و این احتمال وجود دارد كه میــزان تلفات آنها 

بیشتر از قبل باشد.
مدیركل منابع طبیعی كرمان درباره آثار طبیعی 
تشکیل دریاچه و خشك شدن آن می گوید: جمع 
شدن آب به صورت دریاچه موقت، عالوه بر تأثیر 
روی منابع آبی بــر مهاجرت پذیری پرندگان هم 
تأثیر دارد و حتی در این ۲سال حركت پرندگان 
محلی به این منطقه نسبت به دوره بی آبی بیشتر 

شد.
مهدی رجبــی زاده با بیان اینکــه به دلیل وجود 
كلوت هــای شــهداد كه بــه ثبــت جهانی هم 
رسیده اند، می توان این رویداد را از نظر اكوتوریسم 
و گردشــگری بررســی كرد، می افزاید: تشکیل 
دریاچه های موقــت كامال تابــع بارندگی های 
زمستانی اســت كه از باالدســت به سمت این 

گودال سرازیر می شــود و درصورت بارش های 
مجدد احتمال شــکل گیری دریاچه در دشت و 

گودال های كویر لوت وجود دارد.

ظرفیتی كه استفاده نشد 
تشــکیل دریاچه جــوان از نظر كارشناســان 
زمین شناســی اتفاق عجیب و غریبی نبود، زیرا 
كویر شهداد نیز ماحصل معماری آب و باد است 
كه طی میلیون ها سال پیش با خشکی اقیانوس 
تتیس اتفاق افتاده و لوت هــا نیز تپه های موازی 
حاصل فرســایش رســوبات نرم و سخت نشده  
باقی مانده از دریاها و دریاچه های درون قاره ای 

هستند.
بیابــان لــوت در عرصــه ای بــه وســعت 
۲۲هزار و780كیلومترمربع گســترده اســت اما 
حریم آن 17هزار و941كیلومتر مربع محاسبه شده 
كه شامل ریگ یالن )تپه های ماسه ای(، كلوت ها، 
نبکاها، رودخانه شور، هامادا )دشت ریگی( و پهنه 
بازالتی گندم بریان است اما در این میان كلوت ها 
در غرب و ریگ یالن در شرق با چشم اندازی زیبا 
و شــگفت انگیز خودنمایی می كنند. بیابان لوت 
سال9۵یعنی ۲سال قبل از تشکیل دریاچه جوان 
به عنوان بیســت و هفتمین بیابان بزرگ جهان و 
بیست ویکمین اثر ثبت شــده ایران در یونسکو به 

جهان معرفی شد.
رئیس صنفی راهنمایان گردشگری كرمان ثبت 

كویر لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی كشورمان 
را رویداد خوبی می داند كه می توانست به توسعه 
گردشگری و اشتغال زایی افراد بومی منجر شود 
اما تشــکیل دریاچه جوان و انتشــار عکس های 
فراوان از این مناظر زیبــا در فضای مجازی هم 
نتوانست در رونق گردشــگری تأثیرگذار باشد. 
مهران مظفری طباطبایی به همشهری می گوید: 
متأسفانه زیرســاخت های گردشــگری در این 
منطقه وجود ندارد و در شــرایطی كه تشــکیل 
دریاچه می توانست اتفاقات خوبی را برای منطقه 

رقم بزند، اما این نگاه وجود نداشت.

تشكیل خانه های بوم گردی
همه گیری كرونا در یك ســال گذشــته موجب 
كاهش ســفرها شــد اما به گفته رئیس صنفی 
راهنمایان گردشگری كرمان، در همین سفرهای 
كم رونق، بومی ها با راه اندازی خانه های بوم گردی 
به رونق گردشگری و اشتغال زایی برای جوانان تا 

حدودی كمك كردند.
او ادامه می دهد:  بیشترین و مهم ترین جاذبه های 
لوت در بخشــی از بیابان اســت كه در مرزهای 
كرمان واقع شده اما با وجود تمایل گردشگران به 
تماشای این بیابان، تاكنون به تامین زیرساخت ها 
است و رفع كمبودهای آن كمك چندانی نکرد. 
بومی های منطقه در این مدت متوجه شــده اند 
چگونه از مراكز گردشــگری محافظت كنند اما 

نکته ای كه باید فرهنگســازی شود این است كه 
به گردشگران آموزش داده شــود از آثار طبیعی 

و تاریخی به بهترین شکل ممکن مراقبت كنند.
داستان حضور گردشگران با رها كردن پسماندها 
و زباله هــا در كنار دریاچه و به طــور كلی در این 
بیابانی كه به ثبت ملی رســیده هــم به موضوع 
نگران كننده ای تبدیل شده اســت. مظفری در 
این باره می گوید: اهالی محلی به همراه گروه های 
دوستدار طبیعت داوطلبانه زباله های رها شده در 
اطراف كلوت ها و دریاچه را جمع آوری می كردند.

او در پایان تأكید می كند تشکیل دوباره دریاچه 
درصورت بارش های زمستانی اتفاق خوشایندی 
است و لزوم فراهم كردن زیرساخت های الزم برای 
توسعه گردشــگری، حمایت از ساخت خانه های 
بوم گــردی و حفاظت از این منطقه را از ســوی 

استانداری و نهاد های مرتبط بیشتر می كند.

سفر به شهداد
برای دیدن مرتفع ترین و طویل ترین كلوت های 
دنیا باید خودتان را به شهداد كرمان برسانید و از 
شــهداد نیز 40كیلومتر رانندگی كنید. فراموش 
نکنید به هیچ وجه تنها و بدون بلد به این منطقه 
ســفر نکنید. دیدن طلوع و غروب خورشــید و 
ســتاره نگری از لذت های این كلوت هاست. اگر 
خواستید در حوالی كلوت ها كمپ بزنید حتما با 

افراد باتجربه و تورلیدرها مشورت كنید.

فروردین سال۹۸ پس از بارش های بی سابقه،  دریاچه ای 
زیبا در دل كویر خشــك و سوزان لوت تشكیل شد كه 
خیلی زود به دریاچه جوان شهرت یافت و پای گردشگران 
را به بهانه  دیگری به دل كویر باز كرد. حتی پرنــدگان مهاجر نیز كه جایی جدید پیدا 
كرده بودند به صورت غریزی به سمت این دریاچه فیروزه ای پرواز می كردند. دریاچه 
اما همانطور كه پیش بینی شــده بود،  عمر چندانی نداشت و بعد از گذشت 2سال حاال 
خشك شده است. با وجود این، كارشناسان محیط زیست معتقدند شكل گیری دوباره 
دریاچه دور از ذهن نیست. در این گزارش به داستان شكل گیری دریاچه جوان، تأثیر بر 
محیط زیست و استفاده از ظرفیت گردشگری ای كه می توانست به اشتغال زایی مردم 

منطقه منجر شود، پرداخته ایم.

شهره كیانوش راد
خبرنگار

پرندگان مهاجر كه در این 2سال  به 
سمت دریاچه می آمده اند اكنون نیز 

طبق عادت به سمت دریاچه ای كه 
خشك شده است پرواز می كنند که 

شاید منجر به تلفات آنها شود

تشكیل دریاچه های موقت تابع 
بارندگی های زمستانی است و 

درصورت بارش های مجدد احتمال 
شكل گیری دریاچه در دشت و 
گودال های كویر لوت وجود دارد

تشكیل دریاچه جوان اتفاق عجیب 
و غریبی نبود، زیرا كویر شهداد نیز 

ماحصل معماری آب و باد است كه 
طی میلیون ها سال پیش با خشك 
شدن اقیانوس تتیس اتفاق افتاده

در بودجه سال1400
 850/000/000 /000
تومان
امسال و در بودجه14۰۰ اعتباری معادل ۸۵۰میلیارد 
تومان خارج از الیحه دولت برای محرومیت زدایی استان 
پیش بینی شده است كه در كنار موارد ذكر شده می تواند 
گرهی از مشكالت عروس زاگرس باز كند.

  17
میلیارد

ایالم دارای بیش از 1۷میلیارد بشكه 
ذخایر نفتی است و ایجاد پاالیشگاه 
در این استان منجر به اشتغال زایی 
افراد بیكار، رونق اشتغال و توسعه 

اقتصادی خواهد شد.

  300
هزار

روزانه 21۰هزار بشكه نفت و بیش 
از 6میلیون مترمكعب گاز در این 
استان تولید می شود كه با توسعه 

میدان های نفتی، به بیش از 
۳۰۰هزار بشكه در روز می رسد.
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علیرضا شیخ عطار، سابقه قائم مقامي وزارت امورخارجه، سفارت ايران در آلمان و هندوستان، مشاور 
شوراي عالي امنیت ملي و پست هاي ديگري از وزارت صنايع گرفته تا استانداري را در كارنامه دارد. او 
از چهره هايي است كه نقد هاي جدي به عملكرد تیم مذاكره كننده هسته اي سابق دارد و توصیه هاي 
مهمي را به مذاكره كنندگان جديد در میانه دور تازه گفت وگوهاي برجامي ارائه مي كند. او بر اين باور است تیم مذاكره كننده هسته اي قبل، اعتقادي 
به استفاده از نظرات مشاوران و افراد متخصص در حوزه هاي مختلف نداشــتند و تصمیم هاي قائل به شخص مذاكره كنندگان ارشد يكي از نقاط 
ضعف اصلي در تدوين توافق برجام و در نهايت نرسیدن ايران به میوه برجام بوده است. شیخ عطار مي گويد امضاي برجام عمدتا با نیت سیاسي و با 
عجله بسیار براي محكم كردن پايه هاي ادامه رياست رئیس جمهور سابق انجام شده و متضمن منافع ملي ايران نبوده است. او به مذاكره كنندگان 

دولت سیزدهم توصیه مي كند هرگونه مذاكره اي را بدون عجله و با استفاده از نظرات متخصصان به جلو ببرند و از اينكه روند 
مذاكره طوالني شود نگران نشوند. قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه، بر اهمیت اقناع افكارعمومي در 

روند مذاكرات برجام و اطالع رساني به مردم از آنچه در مذاكرات در حال رخ دادن است تأكید مي كند و 
خواهان آن است كه اين خأل را همه دستگاه ها با كمك وزارت امور خارجه پر كنند.

وی  دايره نقد  برجام  ر
علیرضا شیخ عطار معتقد است آمريكا اكنون در جايگاهي نیست كه بتواند 

در مذاكرات پیش رو چانه زني كند چرا كه ايران دست باال را در اين دور از مذاكرات دارد 

تاريخچه مذاكرات ما با كشــورهاي 
غربي و آمريكايي فرازو نشیب هاي زيادي داشته 
اســت. در نهايت اما، طرف غربي و آمريكايي 
بدعهدي كرده و به مفــاد توافقاتي كه با ايران 
داشــتند، پايبند نبوده اند. به اين دلیل به نظر 
مي رسد سیاستمداران ايراني به مذاكره خوش بین 
نیستند. ســؤال اين اســت آيا ما بلد نیستیم 

مذاكره اي كنیم كه منافع ملي ما را تأمین كند؟
براي پاسخ به این ســؤال باید تفکر حاكم برغرب 
را كه در سياســت خارجي آنها در مقابل جمهوري 
اسالمي ایران متجلي مي شــود بشناسيم. برخي با 
ساده اندیشي انقالب اســالمي را صرفا موجب این 
مي دانند كه دســت آمریکایي هــا و دنياي غرب از 
منابع نفتي ایران كوتاه شد و ما دیگر ژاندارم منطقه 
نبودیم. اما از نظر سياستمداران آمریکایي، انقالب 
اسالمي بيش از این حرف ها، پيام ها و مسائلي براي 
آمریکایي ها و دنياي غرب به همراه داشــته است. 
وقوع انقالب اسالمي به ساختار فکري دنياي غرب 
ترك وارد كرد. نخســتين كاري كه مدرنيته بعد از 
رنســانس در دســتور كار خود قرار داد این بود كه 
اندیشه جدیدي به اســم سکوالریسم را در جامعه 
حاكم كند. برخي تعریف سکوالریســم را معادل 
بي دیني مي دانند درحالي كه این تعریف درســت 
نيست بلکه، سکوالریسم به معناي جدایي ساحت 
دین از ســاحت دنياســت. بعد 4قرن از تسلط این 
تفکر در دنيــاي امروز، امام خمينــي )ره( رهبري 
قيامي را به دست گرفت كه این قيام سبب شد دنياي 
غرب احساس كند اندیشــه جدیدي رقيب او شده 
است. این اندیشه مبتني بر حکومتي دیني و شکل 
گرفته بر مبناي توحيد با رویکردي عدالت طلبانه و 
نافي نظام ســلطه بود. شکل گرفتن چنين تفکري 
براي غربي ها چنان ســنگين بود كه از دست دادن 
منابع نفتي ایران و واگذاري نقش ژاندارمي منطقه 
در مقابل شــکل گيري چنين پدیده اي  خســارت 
بزرگي محسوب نمي شــد. بنابراین، دشمني غرب 
با جمهوري اســالمي، ریشــه فکري دارد و چنين 
دشمنی اثرات مخرب تر و عميق تري در مقایسه با 
دشمني نظامي در پي داشته است. از این رو، غربي ها 
حتي از چندماه مانده به پيروزي انقالب اسالمي این 
نگراني را احساس و دشمني هاي خود را آغاز كردند. 
طرف هاي غربي، هيچ گاه به دنبال این نبودند كه با 
جمهوري اســالمي ایران كه مبناي وجودي غرب 
را به چالش كشــيده بود كنار بيایند. زماني غرب و 
آمریکا در دوره جنگ سرد در مقابل شوروي بحث 
همزیستي مسالمت آميز را مطرح كرده  بودند چرا كه 
مبناي فکري شوروي و آمریکا بر مبناي مادي گرایي 
بود و این مبنا آنها را به نقطه اشتراك رسانده بود اما، 
درباره ایران درهيچ دولت جمهوریخواه یا دمکرات یا 
كشورهاي دنباله روي آنها بحث زندگي مسالمت آميز 
مطرح نبوده است. همواره این بحث مطرح بود كه 
چگونه مي توانند از پدیده اي به نام جمهوري اسالمي 
ایران خود را نجات دهند. تنها اختالف نظر این بود كه 
عده اي دنبال حمله سخت، تحریم و مانند آن بودند 
اما عده اي در مقابل دنبال این بودند كه با گذشــت 
زمان و جنگ نرم و با بهره گيري از گذشــت نسلي، 
مي توانند مردم را خصوصا اینکه دچار مشــکالت 
اقتصادي هم باشند از تفکر ضدیت با سکوالریسم 
دور كنند و با این روش به اهداف خود برســند. این 
راه ها را از فرداي 22بهمن 57امتحان كردند و این 
آزمودن ها را تا به امروز كه به مسئله برجام رسيده ایم 
ادامه داده اند. بنابراین، وقتي ریشه دشمني فکري 
است، مسائلي با عناوین مختلف مانند كنار آمدن، 
سازش، همزیستي مسالمت آميز، مذاكره، توافق و 

مانند اینها محلي از اعراب نخواهد داشت.
پس چرا در برهه هاي مختلف با وجود 
آگاهي از چنین دشمني، بارها پاي میز مذاكره 
رفته، توافق و تفاهم كرديم و همچنان نیز به اين 

روند ادامه  مي دهیم؟
باید دید نيت این مذاكره كردن ها چيست. متأسفانه 
برخي سياســتمداران و مؤثرین در حوزه سياست 
خارجي بر این باورند كه مي شود آمریکا را به مرحله 
همزیستي مسالمت آميز با ایران كشاند. معتقدند 
غربي ها منافعي مي خواهند و اگر ما بتوانيم این منافع 
را تأمين كنيم به ما كاري ندارند. این تحليل اشتباه 
است. دشــمني غربي ها با ما مبنایي و فکري است 
و با دادن سهم نفت و عقب نشــيني از توانایي هاي 
استراتژیك مانند سيستم هاي موشکي و هسته اي 
نمي توانيم مسئله غرب را با خودمان فيصله بدهيم 
چون مســئله آنها بــا ایران به این شــکل برطرف 

نمي شود. دشمني آمریکا با ایران، هسته اي و موشکي 
نيســت یا حتي نفوذ منطقه اي جمهوري اسالمي 
ایران مسئله اساسي آنها نيست بلکه دشمني  آنها 
با ایران اندیشه اي است كه ذیل بخش الهام بخشي 
در حال صدور به ملل دیگر است. مسلمانان از ظلم 
و بي عدالتي بيزارند و ما دست كم در حرف این شعار 
را داریم و مي گویيم فلسفه جمهوري اسالمي این 
است. بنابراین این ساده اندیشي را باید كنار گذاشت 
كه مي توانيم زندگي مسالمت آميزي با طرف هاي 

آمریکایي داشته باشيم.
اما اينكه چــرا مذاكره مي كنیم هم 
مبنايي دارد. اصل كار ديپلماسي اين است كه 
وارد جنگ نشويم؛ چه جنگ سخت و چه جنگ 
لفظي در مذاكره. ديپلمات ها با لبخند حرف خود 
را مي زنند و كارشان را جلو مي برند بنابراين، اگر 
فكر مي كنیم كه با عكس گرفتن و لبخند زدن 
درحال واگذار كردن بازي به طرف مقابل هستیم 

اين فكر اشتباه است.
من این حرف شــما را قبول دارم كه از فرداي روز 
پيروزي انقالب اسالمي، از بحث گروگانگيري در النه 

جاسوسي گرفته تا آزادي گروگان هاي آمریکایي در 
لبنان تا همين برجام بــا آمریکا مذاكره ثمربخش 
نداشــته ایم. آمریکا هرجا فرصت پيــدا كرده زیر 
توافقات خود زده اســت. سياســت آمریکا مبتني 
بر قدرت برتر جهان بودن اســت و همه جا این را 
مي گویند كه دمکراسي مدیون ماست. برخي هم در 
داخل این را تکرار مي كنند و مي گویند باید حرف 
كدخدا را قبول كرد. بنابراین با توجه به این سابقه، 

من به نتایج مذاكرات خوش بين نيستم.
با وجود همه سوابقي كه به آن اشاره 
كرديد هنوز هم هستند عده اي كه فكر مي كنند 
براي برون رفت از مشكالت تنها راه مذاكره با 
غرب و آمريكاست. چرا كساني كه چنین تصوري 

دارند از گذشته عبرت نمي گیرند؟ 
2گروه در كشور چنين اعتقاد و اصراري دارند كه باید 
درهر وضعيتي با غرب و آمریکا مذاكره كنيم؛ یك 
گروه كه ممکن است تعداد آنها كم باشد اما، چون در 
مراكزي مانند دانشگاه ها، رده هاي مدیریت سياسي و 
اجتماعي حضور دارند و آرا و نظراتشان اثرگذار است 
چنين حرفي مي زنند. این افراد با برنامه اي القا شده 
ازسوي غرب این تفکر را ترویج مي كنند. نمي خواهم 
بگویم اینها پول مي گيرند یا نمي گيرند اما مي خواهم 
بگویم افکار غربگرایي بر آنها مسلط است و نظرات 
مورگنتا را تکرار مي كنند. مورگنتا مي گوید محور 
روابط در قدرت است و قدرت سلسله مراتب دارد. 
در این تعریف، رده هاي پایين قــدرت باید و ملزم 
هستند از رده هاي باالتر اطاعت كنند. این خالف 
نظر انقالب اسالمي است. انقالب اسالمي مي گوید 
باید ظلم ستيزي كرد.عده اي براي اینکه این تفکر 
انقالب را تحریف كنند، این حرف را مي زنند و تالش 
زیادي هم دارند تا با نشر چنين مفاهيمي، ارزش هاي 
انقالب را تحریف كنند و اصول و تفکر امام)ره( را زیر 
سؤال ببرند. گروه دوم هم گروهي هستند كه از اصل 

اسالم، فرهنگ قرآني و ميراث پيامبر)ص( و 
امام بي اطالع هستند. اینها هم به دليل 
بي اطالعي مي گویند بيایيد با همه  چيز 
كنار بيایيم كه حســاب آنها جداي از 

گروه اول است.
به نوعي مي فرمايید كه در 

اليه هايي از مراكز مؤثر و مهم كشور، 
نفوذ رخ داده است؟

بله این نفوذ رخ داده است. منتها این نفوذ 
هم 2دسته دارد؛ یك دســته كه دانسته 
در حال نفوذ هستند و مي دانند دارند چه 
اقداماتي انجــام مي دهند. گــروه دوم هم 
افرادي هســتند كه در حال بــازي به نفع 
جریان هاي نفوذي اند اما خودشان نمي دانند 

بازیچه این گروه  شده اند.
 وقتي برجام امضا شــد، 
بسیاري به آن نقد داشتند. شما سابقه 
قائم مقامــي وزارت امور خارجه را در 
كارنامه داريد و قطعا متون برجام را 
خوانده ايد. اين توافق چه ايرادهايي 

داشت؟
یکي از نقاط ضعف مهــم برجام تيم 
مذاكره كننده بود. خود من آن زمان 
ســفير ایــران در آلمان بــودم و در 

برخي موارد من را هم براي مشــورت دعوت 
مي كردنــد. هنگامي كــه آمریکایي ها به ميز 
مذاكره مي آمدند پشت سر خانم وندي شرمن، 
20نفر بودند كه 15نفر آنها اقتصاددان بودند. این 
نشان مي داد برجام داراي ماهيت اقتصادي بسيار 
فراتري از آن چيزي بود كــه ما تصور مي كردیم.

اما در سمت مذاكره كنندگان ایراني، تنها یك نفر 
اقتصاددان داشتيم.

بگذارید یــك مثال روشــن در این بــاره بزنم. در 
مذاكراتي كه منجر به صدور قطعنامه 598شد، من 
معاون وزیر صنایع وقت بودم. در آن زمان، جلسات 
هفتگي با حضور همه معاونين وزارتخانه ها برگزار 
و در آن از معاونين 16وزارتخانه دعوت شده بود تا 
نظرات كارشناسي و مشــورتي خود را ارائه كنند. 
نظرات جمع آوري و در قالب طرح هاي پيشنهادي به 
تيم مذاكره كننده ارائه مي شد. مجموع مشاوره هاي 
ارائه شده كمك شایاني به تصویب بندهایي مؤثر در 

قطعنامه 598به نفع ایران كرد.
كسي به تیم مذاكره كننده مشورت 
نمي داد يا خودشان نمي خواستند كسي به آنها 

مشورت بدهد؟
چنين رویــه اي را در مذاكــرات برجــام ندیدم. 

 برجام برای ما سودی داشت؟
من باور ندارم كه برجام براي ايران 
منافع اقتصادي ايجاد كرده باشد. 
شــاهد اين حرف هم اظهارات 
ولي اهلل سیف، رئیس كل وقت بانك 
مركزي است كه ماه ها بعد از امضاي 
برجام در پاسخ به سؤالي كه ايران 
چه سودي از برجام به دست آورده 
است گفت؛ تقريبا هیچ. سؤال اين 
است كه بعد برجام چه قراردادي 
میان ايران و غربي ها بســته و به 
سرانجام رسید؟ خريد هواپیما، 
ســرمايه گذاري فرانسوي ها در 
صنعت خودرو يا سرمايه گذاري 
درصنايع نفت؟ همه اينها در حد 
حرف بود. من خودم بارها شاهد 
رفت وآمدهــاي بي اثر طرف هاي 
اقتصادي از اروپــا به ايران بودم. 
من بعد از 6ســال ماموريت در 
آلمان به ايران برگشــته بودم. 
هیأت هاي آلماني زيادي به كشور 
مي آمدند و مي رفتند و در يكي از 
اين رفت وآمدها از من نیز دعوت 
شده بود در مراسم حضور داشته 
باشم. در همین نشست از مديران 
برخي از شركت هاي آلماني مهمان 
ســؤال كردم چه برنامه اي براي 
سرمايه گذاري در ايران دارند؟ آنها 
صراحتا مي گفتند فعال برنامه اي 
ندارند و بــراي ارزيابي وضعیت 
آمده اند. بنابراين هیچ نشانه اي 
از اينكه ايــران از میوه برجام به 
منفعتي رســیده باشد آنطور كه 
گفته شده و ادعا مي شود وجود 
ندارد. در موضوع تحريم هاي بانكي 
هم وضعیت به همین شكل بود. 
گفتند نقل وانتقاالت بانكي آزاد 
شــد كه هرگز اين اتفاق نیفتاد و 
حتي كار براي انتقال پول، سخت تر 

از قبل هم شد.

ث
مک

مذاکره کنندگان قبلی 
مشورت پذیر نبودند

نمی خواهم از لفظ بدی استفاده كنم 
اما مشخصا تیم مذاكره كننده هسته ای 
خود را بی نیاز از مشورت می دید. تصور 

می كردند شناخت شان از مشكالت 
داخلی كشور و نیز آمریكا بیش از دیگران 
است. همان موقع انتقاداتی به این رویه 

وجود داشت. درطرف مقابل عده ای 
منتقدان را كاسبان تحریم، بی سواد، 

بی شناسنامه و مانند آن خطاب 
می كردند

کاهش تنش در منطقه
در حوزه كشورهای خاورمیانه 

هم شاهد تالش ها برای كاهش 
تنش ها هستیم و این خود گویای 

آن است كه متحدان منطقه ای 
آمریكا احساس كرده اند كه ایران 
دست برتر را دارد و منافع آنها در 

مذاكره و نزدیكی با ایران بیشتر از 
قبل تامین  می شود

نمي خواهم از لفظ بدي اســتفاده كنم اما مشخصا 
تيم مذاكره كننده هسته اي خود را بي نياز از مشورت 
مي دید. تصور مي كردند شناخت شان از مشکالت 
داخلي كشــور و نيز آمریکا بيش از دیگران است. 
همان موقــع انتقاداتي به این رویه وجود داشــت. 
درطرف مقابل عده اي در دفاع از تيم مذاكره كننده، 
منتقدان را كاسبان تحریم، بي سواد، بي شناسنامه 
و مانند آن خطاب مي كردند و مي گفتند منتقدان 
انگليسي هم بلد نيستند و نمي توانند به این سند 
نقد وارد كنند. محصول نهایي مذاكراتي كه با چنين 
روندي انجام شده بود را دیدیم كه كسي امروز از آن 

دفاع نمي كند.
از سوي دیگر، شاهد عجله سياسي مذاكره كنندگان 
در رســيدن به توافق بودیم. شــاید هــدف اول 
مذاكره كنندگان این بود كه موقعيت سياسي دولت 
قبل و رئيس جمهور سابق را با رســيدن به توافق 
بهبود دهند. درســت اســت كه مذاكرات برجام 
نزدیك 3ســال به طول انجاميد اما، مگر مذاكرات 
مربوط به ویتنام یا قطعنامه 598طول نکشــيد؟ 
اینکه در فرودگاه تجمع شــود، عکس ها باال برود و 
مشابهت سازي با اميركبير و... بشود همگي نشان 
مي داد مذاكرات برجام با عجله و با ماهيتي سياسي 

به امضا رسيده است.
 یادمان نرفته است كه یکي از نمایندگان در تلویزیون 
اعالم كرد كه به وزیر امورخارجه در همان بحبوحه 
مذاكرات گفته اســت كه موضوع رفع تحریم ها كه 
وزیر خارجه وقت از آن صحبت مي كند درســت 
نيســت بلکه تعليق تحریم ها درســت است، وزیر 
خارجه به او گفته است كه من این قسمت را نخوانده 
بودم. نمي دانــم ادعاي آقاي ذوالنور تــا چه اندازه 
درست است اما مي دانم كه بارمعنایي كلماتي كه 
در برجام از آن استفاده شده اســت را اعضاي تيم 
مذاكره كننده وقت بعضــا پيش بيني نکرده بودند. 
بررســي نکرده بودند كه آیا دولت آمریکا مي تواند 
به این توافقنامه پایبند باشد یا نه. مي دانيم كه براي 
معاهده شــدن یك توافق باید كنگره آمریکا به 
آن رأي دهد. بعد از انقالب اســالمي، در هيچ 
دوره اي كنگره آمریکا به نفع ایران رأي نداده 
اســت. از همين منظر هم مي توان به عجله 
زیاد گروه مذاكره كننده ســابق بيش از 

گذشته پي برد.
اشــکال دیگري كه در برجــام وجود 
داشــت، تعریف مذاكره كننــدگان از 
قدرت بــود. دوســتان مذاكره كننده 
باورشــان بر این بود كــه تکنولوژي 
هسته اي صلح آميز ما عامل قدرت نيست. 
نفوذ ما در منطقه فاكتور قدرت نيســت بلکه 
تعریف آنها از قدرت، فاكتور توسعه اقتصادي 
بود. توسعه اقتصادي یکي از ویژگي هاي قدرت 
و نه همه آن و به تنهایي فاكتور قدرت محسوب 
نمي شود. بسياري از كشورها قدرت اقتصادي 
دارند اما نفوذ سياســي ندارند كه نمونه آن 
مالزي و كشــورهایي مانند آن است. قدرت 
را اگر فقط در توسعه اقتصادي بدانيم، براي 
ترجمه آن به واقعيت باید اقداماتي انجام شود. 
نباید جنگ كنيم اما باید ثابت كنيم جنگ 
سخت با ما زیان آور است. متأسفانه دوستان 
مذاكره كننده این الهام بخشي را مدنظر قرار 
ندادند و به شــکل ترجمه اي و نه واقعي با موضوع 
توسعه اقتصادي برخورد كردند. به این دليل برجام 
نتوانست آن تاب آوري را براي ایران به ارمغان بياورد.
به نظر شما اگر توافقي حاصل شود 

بايد چگونه آن را محكم كرد؟ 
اگر بخواهيم توافق جدیدي كنيم نباید ضعف هاي 
گذشته برجام را داشته باشيم. نکته اي كه وجود دارد 
این است كه ما اكنون براي انجام هر توافقي نقشه راه 
داریم. ما باید روي موارد قابل لمس و نه موارد لفظي 
تأكيد كنيم. باید بر داشته ها و قدرتي كه داریم تکيه 
كنيم و قدرت نرم و سخت خود را ارتقا دهيم. امروزه 
قدرت نرم كه از دهه 80مطرح است، مي تواند اذهان 
را تغيير دهد. متأســفانه در4دهه گذشته به دليل 
بي توجهي به اهميت موضوع قدرت نرم و كم توجهي 
به مســئله قدرت فضاي مجازي افکار عمومي در 
جهان عليه ایران شده است. با وجود تالش هاي انجام 
شده و همراه شدن بخشي از افکارعمومي جهان با 
مواضع به حق ایران، با عقب ماندگي هاي جدي در 
این عرصه روبه رو هستيم كه این عقب ماندگي باید 
با سرمایه گذاري در این حوزه جبران شود. وزارت 
امور خارجه نمي تواند به تنهایي این كار را انجام 

دهد. در تئوري نرم مردم، روشنفکران، اقتصاددانان، 
تشکل هاي مردم نهاد و رسانه ها باید به مسئله ورود 
جدي كنند و افکار عمومي را بــه نفع ایران جهت  
دهند. متقاعد كردن افکار عمومــي دنيا با منطق 
ایران كار سختي نيست خصوصا بعد از خارج شدن 
آمریکا از برجام، منطق حقوقي و سياسي ایران در 
مقابل آمریکا دست باال را دارد. ما با وجود همه نواقص 
برجام، در این توافق مانده ایم و این آمریکاست كه 
از آن خارج شده اســت. اكنون ایران است كه براي 
ماندن در برجام باید شــروطي مانند تبدیل شدن 
تفاهم به قانون را تعيين كند تــا دولت هاي بعدي 
قادر به لغو یا تعليق آن نباشند. اگر سياستمداران 
آمریکایي احساس كنند افکار عمومي چه در آمریکا 
و چه در جهان به نفع منطق ایران است، خواسته هاي 
ایران را اجابت خواهند كرد و به ناچار آن را خواهند 
پذیرفت. راه حل دیگر این اســت كه توافق را نباید 
در 5جلسه امضا كرد. باید گام به گام جلو رفت و با 
حوصله با غربي  ها مذاكره كرد تا به نتيجه مطلوب 
برسيم. عجله در این روند قطعا نمي تواند متضمن 

همه منافع ملي ایران باشد.

طرفین سیگنال هايي براي بازگشت 
به برجام مي دهند. چه اتفاقي بعد از برجامي كه 
گذشت تا برجام امروز رخ داده است كه دوباره 

سر میز مذاكره برجام برگشته ايم؟
من باور ندارم ایران به هر قيمتي قصد رســيدن به 
توافق را داشته باشد. اتفاقي كه اكنون در معادالت 
سياسي منطقه رخ داده نشــان مي دهد ایران چه 
از نظر قدرت ســخت و چه از نظر قدرت نرم رشد 
داشته است. قدرت ســخت ما توان دفاعي ماست؛ 
یعني همان برجام 2كه دنبــال آن بودند كه ایران 
موشك نداشته باشد كه اگر سمت آن برویم شکست 
بزرگي خواهيم خورد. در قدرت منطقه اي ما نفوذ 
خود را برخالف تبليغاتي كه درباره نفوذ نظامي ما 
بيان مي كنند )گرچه سردار شهيد سليماني هم در 
عرصه نظامي و هم در عرصه افکار عمومي اقدامات 
بي نظيري انجام داد( داراي حد باالیي است كه نمونه 
آن را مي توان در یمن مشاهده كرد. گروهي در یمن 
بدون داشتن پول و امکانات، عربستان و امارات را به 
زانو درآورده اند. آمریکا این را مي داند كه مقاومت در 
یمن الهام گرفته از مقاومت در ایران است و به این 
نتيجه رسيده است كه نمي تواند با زور، ایران را كه 
به غني سازي  60درصدي رسيده است متوقف كند.

وزير خارجه آمريكا مي گويد دنبال 
اين است كه علیه ايران اجماع جهاني حداكثري 
را ساماندهي كند. اين در حالي است كه عربستان 
در حال رايزني و مذاكره با ايران اســت. امارات 
خواهان كاهش تنش با جمهوري اسالمي شده 
است و نیروهاي آمريكايي از افغانستان خارج و 
طرح محاصره نظامي ايران عمال به جايي نرسیده 
است. آيا اكنون آمريكا چنین موقعیتي را براي 

تحقق اين خواسته خود دارد؟ 
در منطقه قفقاز جنوبي و با وجود تنش نمایي رخ داده، 
آن اتفاقي كه آمریکا و صهيونيست ها مي خواستند رخ 
نداد. آذربایجان مي داند منافعش در گرو داشتن رابطه 
خوب با ایران است. در حوزه كشورهاي خاورميانه هم 
شاهد تالش ها براي كاهش تنش ها هستيم و این خود 
گویاي آن است كه متحدان منطقه اي آمریکا احساس 
كرده اند كه ایران دســت برتر را دارد و منافع آنها در 
مذاكره و نزدیکي با ایران بيشتر از قبل تامين  مي شود. 
شکســت امارات در حدیده و شکست عربستان در 
یمن به این كشورها درس داده است و آنها را به این 
نتيجه رسانده كه باید با ایران وارد تعامل و تنش زدایي 
شوند. وضعيت ميان كشورهاي غربي نيز به این شکل 
است. آلمان، فرانسه و انگليس به عنوان 3شریك و 
متحد اصلي آمریکا هم حرف هاي متفاوتي مي زنند و 
آنگونه كه آمریکا مي خواهد عمل نمي كنند. آمریکاي 
امروز همانطور كه ترامپ هم به آن اعتراف كرد دیگر 
آمریکاي دوران اوباما نيست. اوضاع داخلي، اجتماعي، 
اقتصادي آنها به هم ریخته است و این كشور اكنون 
درگير رقابت با چين است و توانایي گذشته خود را از 

دست داده است.
در حوزه داخلي هم تغييراتي در ایران رخ داده 
است. زماني آقاي روحاني كه دبير شوراي عالي 
امنيت ملي بود سقف خواسته اش این بود كه 
یك آبشار سانتریفيوژ داشته باشيم. بعدها این 
خواسته به چند آبشار سانتریفيوژ افزایش یافت. 
االن ما صدها آبشار سانتریفيوژ از انواع مختلف 
آن را داریم و سقف خواسته هاي ما بسيار باالتر 
از قبل شده است. همه اینها در حالي است كه 
ما تخلفي از قوانين آژانــس نکرده ایم. ایرادي 
كه آژانــس امروز از ما مي گيرد این اســت كه 
توافق الحاقــي را رعایت نکرده ایــم. براي آن 
هم جواب داریم. ما توافق الحاقي را داوطلبانه 
قبول كرده ایم و اعــالم كرده ایم همانگونه كه 
برجام بایــد در كنگره تصویب شــود تا قانون 
شود، توافق الحاقي هم باید در مجلس تصویب 
شود تا ما بتوانيم آن را اجرا كنيم. به این دليل 
اكنون از بعد حقوقي در موقعيت برتري نسبت 
آمریکا قرار داریم. همين دســت برتر داشتن 
در گفت وگوهاي حقوقي، ســبب شــده است 
حرف هایي كه اكنــون آمریکایي ها مي زنند با 
حرف هاي دوره ترامپ و حتي اوایل دوره بایدن 
فرق داشته باشد. در شــرایط فعلي، آنها دیگر 
از برجام2 حرف نمي زنند درحالي كه در دوره 
ترامپ و اوایل دوره بایدن یکي از راهبردهاي 
كليدي آنهــا رفتن به برجــام 2بود.همه اینها 
نشان مي دهد آمریکا نمي تواند مانند گذشته 
اجماعي عليه ایران در فضاي بين الملل ایجاد 

كند.

 ضرورت اقناع افکار عمومی
اين حــرف دقیقي اســت كه 
نبايد به گونه اي عمل كنیم كه 
شــكاف میان افكار عمومي و 
سیاست هاي جاري كشور عمیق 
شــود. براي ترمیم شكافي كه 
معتقدم اكنون وجود دارد بايد 
به شكل منطقي و دقیق اقدام 
كرد. يكي از راه هــاي ترمیم 
اين شــكاف، تبیین و توضیح 
دقیق اين موضــوع براي مردم 
است كه ما از برجام چه چیزي 
مي خواهیم. اينكــه از برجام 
دنبال چه هســتیم تاكنون به 
شكل وسیع به مردم گفته نشده 
است و تنها بخشي از آن در قالب 
نقشه راه تبیین شده است كه 
كافي نیست. از سوي ديگر، بايد 
به ديگر جنبه هاي مذاكره مانند 
اينكه اگر به توافق نرســیديم 
چه خواهد شــد هم بپردازيم. 
بايد بگويیم نرسیدن به توافق 
چه عوارضي براي كشور خواهد 
داشت و چه برنامه اي براي مقابله 
با آن داريم. من جاي خالي اقناع 
افكار عمومــي را در ماجراي 
برجام مخصوصا بــا عملكرد 
غلط مديران دولتي احســاس 
مي كنم. بايد به پرســش هاي 
مردم پاســخ داده شود و براي 
اقناع افكار عمومي و مديريت 
سیستم حكومتي شفاف با مردم 
صحبت كنیم. بــا اينكه مردم 
دلخوري هايــي دارند اما ثابت 
كرده اند تاب تحمل سختي ها 
و تاب آوري مقابل تحريم ها را 
دارند. مــردم خواهان اصالح 
مديريت ها هستند. با مذاكره 
درست مي توانیم تاب آوري را 

بیشتر كنیم.

ث
مک

 اجماع علیه ایران
 شدنی نیست

حرف هایی كه اكنون آمریكایی ها 
می زنند با حرف های دوره ترامپ و 

حتی اوایل دوره بایدن فرق دارد. در 
شرایط فعلی، آنها دیگر از برجام 2حرف 

نمی زنند درحالی كه در دوره ترامپ و 
اوایل دوره بایدن یكی از راهبردهای 

كلیدی آنها رفتن به برجام 2بود.همه 
اینها نشان می دهد آمریكا نمی تواند 
مانند گذشته اجماعی علیه ایران در 

فضای بین الملل ایجاد كند

حمیدرضا بوجاريان
خبرنگار
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برش هاي كوتاه

  جواد طوسی: تداوم حضور جاری علی حاتمی در میان ما ریشه 
در سبك و لهجه و نگاه شرقی و اینجایی اش دارد. دنیای بكر و آدم های 
خاص او آن قدر مجذوب كننده هستند كه به این زودی ها از ذهن پاك 
نشوند. چه كسی می تواند رونوشــت برابر اصل »مجید ظروفچی« و 
»آقای خاوری« و »سید مرتضی« و »حاجی واشنگتن« را ارائه دهد  یا 
از چنین زاویه ای شخصی به تاریخ معاصر و آدم هایش بپردازد؟ تنهایی، 
حسرت خواری و غم غربت و... مرگ در دنیای حاتمی به زبانی دیگر 
تفسیر شده و به تصویر درآمده و قابل تقلید و برداشت نیست. هیچ كس 
مثل خودش با این واژه ها همساز نشــد... نمی خواهم آخرین تصویر 
به جا مانده در ذهنم از راوی و صورتگر »دلشدگان« و »سوته دالن«، 
در آن آدم تكیده و فرتوت عرق چین به سر خالصه شود. برای فرار از 
این واقعیت عریان و هولناك و زنده نگه داشتن یاد او، خودم را پشت 

سر آدم های پاكباخته و ساده و دوست داشتنی اش پنهان می كنم.
  نیما حسنی نسب: كسی كوشش هر چند ناكام حاتمی را برای 
بومی كردن مفهومی عمیقــاً غربی مثل ژانر را ندیــد و توجهش به 
موزیكال در سه فیلم )»حســن كچل«، »باباشمل« و »دلشدگان«( 
فقط با كم و كاستی هایش نقد شد نه تالش بلندپروازانه برای تلفیق 
ساختار موزیكال فرنگی با شعر و ادب و هنر شرقی / ایرانی. كمبود یا 
فقدان سواد سینما در فضای نقد آن ســال ها باعث شد بهره گیری و 
تأثیرپذیری ویژه حاتمی از سینماگران مختلف جهان - مثاًل نسبت 
خاص آثارش با موزیكال های وینسنت مینه لی و تاریخی های پیرپائولو 
پازولینی و شباهت دیدگاهش با نگاه انتقادی/ مشفقانه به تناقض های 
فرهنگی و رسم و رسوم خانوادگی در آثار یاسوجیرو اوزو - هرگز مطرح 
نشود )با تمام تفاوت های بنیادین در فرم و روایت، آیا »مادر« نسخه 
ایرانی »داستان توكیو« نیست؟(. عدم التزام حاتمی به واقعیت و منابع 
نامطمئن تاریخی همیشه محل بحث و اشكال تراشی بود، گرچه كسی 
فكر نكرد یا نپرسید چطور ممكن است این عدم انطباق ها را منتقدانی 
با آن سواد محدود و اطالعات عمومی اندك تاریخی كشف كنند ولی 
خوِد فیلمساز از فهمش عاجز باشد یا به منابعی كه خرده گیران به آن 

استناد می كردند دسترسی نداشته باشد؟!
  میهن بهرامی: علی حاتمی از نســل هنروران »دل« در مكتب 
هنروری ایران بود. دنبالــه روی آنها كه بی هیچ مقصد از پیش تعیین 
شــده ای، به راه ســازندگی می افتند. هنروری موفق. آنچه را كه به 
سراسیمگی و شور جوانی بازآفریده، ســر فصل مكتبی است ممتاز 
در سینما و ادامه مكتبی بومی در هنر سازندگی، لطمه دیده از تأثیر 
نقاشی قهوه خانه ای از ثقل در جا زدن در نگار و خط كه دنیایی تحمیلی 
است در هر عصر كه مجال گویش صریح بر هنرور نباشد. جست وجوی 
غمگنانه ای است در علت آسودگی فكر مردمان چشم و گوش بسته و 

راز زیبایی ساكنی كه زندگی ها را در حصار می گرفت. 
  بهزاد عشقی: حاتمی متاثر از بینشی رمانتیك، از واقعیت های 
دورانش روی برمی تابد و حقیقت را در گذشــته می جوید. به همین 
دلیل در مجموع آثارش، مروج و مبلغ مناسبات ماقبل صنعتی و به طور 
مشخص، دوران سیادت خاندان قاجار اســت. حاتمی، چه هنگامی 
كه به تاریخ قاجار می پردازد )»ســتارخان«، »سلطان صاحبقران«، 
»هزاردستان«، »دلشدگان« و...( و چه در مواقعی كه از فرهنگ عامه 
مایه می گیرد )»حســن كچل«، »بابا شمل«، »قلندر«، »خواستگار« 
و...( تفســیر مثبت و جانبدارانه ای از فرهنگ فئودالی ارائه می دهد. 
این تلقی مثبت، البته فقط در معنای آثارش متجلی نمی شــود بلكه 
در درجه نخست در فرم فیلم هایش ظاهر می شود. حتی در مواردی 
كه فیلمساز، نسبت به عصر قاجار نگاه منتقدانه ای اتخاذ می كند، فرم 
اجرایی فیلم، تلقی فیلمســاز را نقض می كند و احساسات مثبتی در 

تماشاگر برمی انگیزد.
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تاریكی:

صدای تو:
»مجال!«

بی رحمانه اندك بود و 
واقعه

سخت
نامنتظر...

برهنه
بگو برهنه خاكم كنند

سراپا برهنه
بدانگونه كه عشق را نماز 

می بریم...
كه بی شائبه حجابی

با خاك
عاشقانه

درآمیختن می خواهم«.

تیتراژ: 
كلمات كوچك روی زمینه سیاه با صدای تو

روز- خارجی- تهران
همه در قاب به احترام تو ایســتاده اند؛ در دوردست، در قاب 
پنجره اتاق مادر. گلدان و قلمدان، الله عباســی و قاب مطال، 
یك ســاعت جیبی با زنجیر نقره براق، یك بغل كاغذ كاهی و 
جوهردان بلور سرشار از لیقه شبق، یك بسته قرص كاشكالین 
و یك لیوان بلند آب سرد. ورق پاره آگهی یونیورسال در مرد 
امروز، ســماور روس زغالی، نعلبكی ســرخ ناصری، استكان 
كمرباریك لب طالیی، چای شكســته ســیالن، اهلل طال دور 
از گردن روی میز كنار دســت خطاط كه عجوالنه می نویسد 
شكسته و پرشــتاب؛ »خیال خال تو با خود به خاك خواهم 
برد.« صدای كشــیدن قلــم روی كاغذ، تیك تاك ســاعت 
شماطه دار روی دیوار و غلغل ســماور از دور. دوربین حركت 
می كند رو به جلو؛ به سوی پنجره. دستی جلو می آید گرامافون 
كوكی تبار را كوك می كند. كتاب نیمه گشوده، از باد كه می وزد 
از الی پرده هــای پنجره نیمه باز ورق می خورد آرام. ســوزن 

می افتد روی صفحه: خش خش و بعد:
صدا؛ تار نی داود و صدای خواننده؛

»موسم گل، فصل بلبل«

دوربین پنجره را با پرده ها در قاب گرفته است. در حیاط همه 
به احترام ایستاده اند. از دربه درهای داستان مثنوی تا شعبان 
استاد خانی، ژنرال گراند هتل و مجید جوبچی، ظروفچی، رضا 
تفنگچی و میرپنج، ملیجك و مفتش و تو آنجا بلندتر از هزار، 
پرجنب وجوش، تابوت در میان. تو در میان آن اما هنوز هم 
نگران برای چیزهای كوچك، از سبیل كمال الملك تا كلمه 

دوم مجید؛ از چكمه رئیس تأمینات تا چارقد مادر حبیب.
تابوت در وسط، رویش پرچم سه رنگ، لوح  اناهلل...

همه ایستاده. ساكت، تو برای آخرین بار نظاره می كنی.
صدای تو؛ همه حاضرند؟

صدا از كسی درنمی آید؛ همه بی قرار.
پهلوان نیمه تمام را از بیمارســتان آورده اند. بغض در گلویش 

می شكند. 
صدای تو؛ صدا!

رفته است.
صدای تو؛ دوربین؟

رفته است.
دست تو باال می رود؛ دست، در میان آن همه سیاهی.

صدای تو؛ حركت!
الاله االاهلل

تصویر تاریك می شود
به حق الاله االاهلل

تصویر تاریك تر می شود
بگو الاله االاهلل

تصویر تاریك تر می شود
دست تو در تاریكی همچنان روشن است.

سینما تابان، تابلوی دختر لر و كاغذ »به علت مراسم عزاداری 
تعطیل است.«

گراند هتل: »اتاق خالی نداریم.«
دست تو در تاریكی و بعد صدای تو:

مجال مرا به تعجیل انداخت دست اجل. بیمی نیست. ترسی 
نیست. یداهلل فوق ایدیهم. دســت هزار صاحب دل دلشده و 
سوته دل را از عشق است كه این تهرانی بیدل را از پل حافظ تا 
بهشت زهرا بر دوش خواهند برد. شما و این دست. این دست 

و این دامن شما.
تاریكی و دست تو.

صدای خواننده و صدای مردم. تصویر تاریك و هنوز دست تو.
دوربین دست تو را در تصویر، یادگار می كند.

قید با دست تو
و تیتراژ؛
تاریكي

علیرضا محمودی
دبیر گروه ادب و هنر

فیلمنامه ای براي خواندن و  نه برای دیدن
  بــرای تقریبــاً همــه مــا متولــدان 
دهه50، پخش ســریال »هزار دســتان« 
در روزهای موشــك باران تهــران، اتفاقی 
فراموش نشــدنی بود. در برهوت دهه60، 
چیزی نزدیك یا مشــابه اش ندیده بودیم 
جز كمال الملك؛ روایت شــیرین و جذاب 
تاریخ كه همان موقع بسیاري از منتقدان 
درباره اش می نوشــتند حاتمی متخصص 
تحریفش اســت. یادمان ماند كه پرونده 
مجله فیلم درباره هزاردستان بیشتر درباره 
كاستی های ســریال بود . بیشتر نقدها هم 
با نیش و كنایه حاتمی و هزار دســتان را 
می نواخت. هیچ وقت آن نوشــته ها را باور 
نكردیم. هیچ نقد منفی ای نمی توانســت 
لذت تماشای هزار دستان را مخدوش كند. 
آن تركیب دلپذیر و استادانه تخیل و تاریخ 
و نقل دلپذیر و ایرانی قصــه ای با آن همه 
ریزه كاری و دیالوگ گوش نواز و آن » آنچه 
گذشت« های اول سریال با صدای  منوچهر 

نوذری كه خودش حكایتی بود.
  در طول ۲۸ســال فعالیت فیلمسازی، 
۱۱فیلــم بلنــد ســینمایی و ۳مجموعه 
تلویزیونی را به ثمر رساند. یك فیلم ناتمام 
و ناكامش توسط كارگردانی دیگر به فرجام 
رسید كه حاتمی آن را اثر خود نمی دانست 
)جعفرخان از فرنگ برگشــته( و در حال 
ســاخت آخرین فیلمش )جهــان پهلوان 
تختی( از دنیا رفــت. از مجموعه آثاری كه 
خلق كرد فقط ۳ فیلمش پرفروش شدند كه 
مربوط به دوره اول فیلمسازی اش هستند؛ 
»حسن كچل«، »طوقی« و »سوته دالن«؛ 
۲فیلمش فروش متوسطی داشتند )»مادر« 
و »دلشدگان«( و یك فیلمش هم ۱6سال 
در توقیف بود؛»حاجی واشنگتن«. حاتمی 
در پركارتریــن دوران فعالیتش، در طول 
۲سال و چندماه، ۴فیلم ساخت كه همه آنها 
با انتقاد منتقدان و شكست در گیشه مواجه 
شدند؛ »باباشمل«، »قلندر«، »ستارخان« 
و »خواستگار«. روشــنفكران، آثارش را به 
واپس گرایــی متهم كردند و تماشــاگران 
هم جز در چند مورد، زمان اكران استقبالی 
از فیلم هایش به عمــل نیاوردند. اهمیت و 
جایگاه و اعتبارش را كســی نمی توانست 
منكر شود؛ در النگ شات، فیلمساز مهم و 
شاخصی بود ولی در جزئیات به ندرت پیش 
می آمد كه منتقــدی كارش را تأیید كند. 
معروف ترین نقدی كه از زمان اكران بهترین 
فیلــم دوره اول فیلمســازی اش در یادها 
مانده تیترش این اســت:» این سوته دالن 
۲00ســال از تاریخ عقــب مانده اند«. این 

حكایت با كمی فراز و نشــیب درباره بیشتر 
فیلم هایش صادق اســت. جالب است كه 
همه علی حاتمی را دوســت داشتند )در 
ســال های بعد از انقالب معمــوالً هر نقد 
كوبنده ای درباره فیلم هایش، با ابراز ارادت 
به سوته دالن همراه بود(؛ یكی از موج نویی ها 
كه استعداد غریب و توانایی اش در بازآفرینی 
گذشته و گفتار نویسی فصیحش معموالً با 
تأیید همراه بود. ولی همین فیلمساز توانا 
چه وقتی كه سریال هزار دستان را روی آنتن 
داشت و چه وقتی كه مادر و دلشدگان اش 
روی پرده می آمدند، با نوشته های انتقادی 
مواجه می شــد. انگار كه حاتمی خودش 

خوب بود و فیلم هایش بد! 
  به نظر می رســد بخشــی از ماجرای 
نادیده گرفتــن ارزش های آثــار حاتمی، 
به سرســپردگی منتقدان بــه واقع گرایی 
بازمی گــردد. به خصــوص در دهه60 كه 
همه  چیز با منطق رئالیستی بودن سنجیده 
می شد. )حاال اینكه نسبت سینمای دهه60 
با واقعیت چه بود داستانی است طوالنی( و 
با این منطق فیلم های حاتمی نه خیلی با 
واقعیت های ملموس و روز سر و كار داشت 
و نه در بنــد رعایت جزئیــات رخدادها و 
جزئیات تاریخی بود. خودش صراحتا اینها 
را در گفت وگویی با امید روحانی شرح داد؛ 
»اساسا موضوع من واقعیت نیست. من با 
واقعیت سروكاری ندارم. مسئله من نمایش 
اســت. لذت و زیبایی  نمایــش... واقعیت 
اصال برایم مهم نیســت. به همه  چیز رنگ 
می زنم. دوســت ندارم چیزی واقعی را بر 
پرده بیاورم. اصال به واقعیت فكر نمی كنم.« 
با این دیدگاه، عجیب نیســت كه حاتمی 
زمان حیاتــش محبوب منتقــدان نبود. 
درحالی كه سینمای جدی و متفاوت ایران 
همیشــه مدعی واقع گرایی بوده و هست، 
حاتمی اولویتش را نمایش می دانســت و 
لذت و زیبایی  نمایــش در بهترین آثارش 
با میزانسن های خاص ایرانی به ثمر رسید 
و در شكســت خورده ترین فیلم هایش هم 
تجربه گرایی موج می زند. ســنت گرا ترین 
كارگردان سینمای ایران به شدت نوجو بود 
و بی هراس  قدمی در راهی می گذاشت كه 
پیش از او مسافری نداشت و پس از او هم 

رهرویی نیافت.
  حــاال او سال هاســت كه ســتایش 
می شود؛ از همان ۲5ســال پیش و شاید 
هم كمی قبل تر؛ از همان روزهای ســخت 
بیماری و آن آب شــدن و تكیده شــدن؛ 
رفتن حاتمی دل های بســیاری را سوزاند. 

برای نخســتین بار جمعیت عظیمی برای 
تشییع یك هنرمند آمد. مردم كارگردان 
ســوته دالن و مادر و هزار دستان را دوست 
داشتند. همه اینها و احتماال قدری عذاب 
وجدان، نگاه انتقادی به فیلم های حاتمی را 
زیر و رو كرد. به مرور حاتمی شاعر سینمای 
ملی نامیده شد و لقبی كه زنده یاد جمشید 
مشــایخی درباره اش به كار برد - سعدی 
ســینمای ایران- هم به رویش ماند. مثل 
دیالوگ پایانی فیلم سوته دالن كه مدت ها 
ترجیع بند هر نوشــته ای دربــاره حاتمی 
بود؛ انــگار كه همه یك عمر دیر رســیده 
بودند؛ گاهی در ســتایش های می شــود 
گفت اغراق آمیز، ســینمای حاتمی با آثار 
كارگردان های سینمای روز جهان مقایسه 
می شود كه تقریبا همان قدر بی ربط است 
كه بیشتر نوشــته های منتقدان دهه60 

درباره حاجی واشنگتن و مادر.
  ایــن را می شــود از فیلم هایــش به 
خوبی متوجه شد كه هر چه پیش رفت با 
اعتماد به نفس بیشتری دلمشغولی هایش 
درباره نقل قصه هــای ایرانی را دنبال كرد 
و انتقادها و كنایه های منتقدان كمترین 
تأثیری بر او نگذاشــت. نــه درخصوص 
وفاداری به تاریخ )كدام تاریخ؟( و نه درباره 
میزانســن هایش كه تخت و دقت نظرش 
كه كاردستی خوانده می شد. علی حاتمی 
بی پروای هر قضاوتی، راه خودش را رفت؛ 
راهــی پرســنگالخ كه عادت داشــت به 
تنهایی هموارش كند؛ مثل یك دهه صرف 
عمر برای ساختن شــهرك سینمایی كه 
پیرش كرد ولی دســت از كمال گرایی اش 
برنداشت. طعنه آمیز اســت كه در آثاری، 
به كهنگی و فرسودگی جهان تالیفی اش 
متهم می شــد كــه واجــد به روز ترین و 
معاصر ترین واكنش ها به زمانه اش بودند. 
آثارش از مصادیق بارز میــراث فرهنگی 
اســت؛ میراثی به جا مانده از عباســعلی 
حاتمی، متولد ۲5مرداد۱۳۲۳ در تهران، 
كه در ۱۴آذر۱۳۷5 خرقه تهی كرد؛ درست 
ربع قرن پیش و حسرت زود رفتنش هنوز 
با ما باقی اســت؛ با هر تماشای سوته دالن 
و طوقــی و حاجــی واشــنگتن و مادر و 
هزار دستان و با هر نقلی از دیالوگ هایش 
كه خیلی هایشــان ضرب المثل شــده اند 
)»همه  چیزمان باید به همه  چیزمان بیاید.« 
»بدنامی بهتر از گمنامی است.« و...( و روح 
زمانه در آثارش همچنــان موج می زند و 
ظرافت ها و توانایی های هنرمندی را نمایان 

می كند كه حرفه اش نمایش بود.

چند نكته درباره علی حاتمی به بهانه 
بیست وپنجمین سالگرد درگذشتش

همین ۲۵سال پیش بود. سرباز بودم. در یكی از شب های سرد بندر گلمانخانه، در حال 
نگهبانی، رادیو گوش می كردم كه شنیدم علی حاتمی درگذشته. گوینده رادیو داشت 
درباره جزئیات مراسم خاكسپاری توضیح می داد و من داشتم به آخرین عكس ها و خبرهای چاپ شده از حاتمی فكر می كردم كه 
چقدر چهره اش یك دفعه پیر شده بود؛ اویی كه از همه رفقای موج نویی اش جوان تر بود، در كمتر از یك سال تبدیل به پیرمرد شده 
و حاال هم از دنیا رفته بود؛ آن هم درست وسط فیلمبرداری »تختی« كه این همه برای ساختش منتظر مانده بود. سرطان در نهایت 
كار خودش را كرده بود. »دلشدگان«، آخرین فیلم به ثمر نشسته حاتمی محصول سال۱۳۷۰ بود و در این فاصله وقت استاد مدتی 
صرف »ملكه های برفی« شده بود )كه هم پرهزینه بود و هم شائبه برانگیز و احتماال پرمسئله( و بعد هم »تختی« كه از پروژه های 
قدیمی اش بود و انگار طلسمش فقط وقتی باز می شد كه سرطان هم از راه برسد. حاال علی حاتمی از دنیا رفته بود و من داشتم به فاصله 
۵ساله دلشدگان و تختی فكر می كردم. تازه این هم دست آخر با حضور برادران شایسته )كه آن موقع حرفه ای ترین و بانفوذ ترین 
تهیه كنندگان سینمای ایران بودند( و با مشاركت سیما فیلم راه افتاده بود. آن هم در قالب فیلم- سریال؛ وگرنه باز هم نمی شد 
سراغ تختی رفت. آتش سیگار كه به فیلتر رسیده بود دستم را سوزاند. ۲روز بعد با یك مرخصی ۲ساعته، خودم را به شهر و بعد به 
نخستین كیوسك رساندم. روزنامه ها معموال با یك روز تأخیر به ارومیه می رسیدند؛ روزنامه هایی كه در آن سال ها هنوز سنتی تر و 
محافظه كار تر از آن بودند كه خبر هنری را با تیتر درشت در صفحه اولشان كار كنند. این یكی اما استثنا بود. هر چه روزنامه روی دكه 
بود را درو كردم. بهتر از همه روزنامه اخبار بود كه خبر را درشت در صفحه اولش آورده بود:» علی حاتمی داستان مرگ را كلید زد«.

سعید مروتي
روزنامه نگار

یك سال دچار بیماری سختی شدم. آن وقت 
مرا پیش یكی از بستگان مادرم بردند كه از 

خانواده های اشرافی و با فرهنگ قاجاری بودند. 
آنها خانه بزرگی داشتند- شاید اندازه كاخ 

گلستان- اقامت من در این خانه نتایجی داشت، 
ازجمله آشنایی با زندگی و فرهنگ قاجاری و 

اشرافی. 

اصال می دانید مسئله چیست؟ من درخت را در 
فیلم هایم رنگ می زنم. هر جا در فیلمی  از من 
درخت دیدید بدانید كه من آن را رنگ زده ام. 
مرتب هم این كار را كرده ام و می كنم و ندیدم كسی 
ایراد بگیرد. قسمت های »كمیته مجازات« یعنی 
قسمت های قاجار این مجموعه را تكرار نشدنی 
می دانم چرا كه ما نقاش تصویرگر در آن دوره 
نداریم. اگر شما می خواهید فیلمی  درباره ناپلئون 
بسازید با تصاویرش، تصاویر مربوط به عصر و دوره 
فضای زندگی و همه  چیز آن عصر آشنایی دارید به 
راحتی می توانید صدها بلكه هزارها تابلوی نقاشی 
از آن دوره پیدا كنید كه سازنده و هم مخاطب آنها 
را دیده اند اما ما متأسفانه چنین نقاشانی نداشتیم. 
زمانی كه داشتم صحنه های قاجاری را می ساختم 
احساس می كردم كه دارم در همان زمان و البه الی 
همان مردم راه می روم اما اگر می خواستم زبان آن 
دوره را به كار ببرم مطلقا قابل ارتباط نبود. 

همه حرف هایی كه درباره سینمای 
من می زنند خودم می دانم. كه اینها 

عكس های تخت خوش پوشی است كه 
من عاشق صحنه آرایی هستم و میزانسن 

بلد نیستم و پرداخت سینمایی ندارم 
و از این قبیل  و مقصود از الگو نداشتن 

همین است كه اگر آقای وارن بیتی مثال 
در »دیك تریسی« كاری را می كند 

فورا می گویند كه از پرداخت و دكوپاژ 
كمیك استریپ استفاده كرده است یا 
فالنی از جریان سیال ذهن بهره برده 

است اما به من كه می رسد ناگهان 
می گویند سینما بلد نیستم و مونتاژم 

فالن طور است و كاسه بشقاب می چینم و 
غیره.  من نمی توانم قصه ایرانی را با الگو و 

پرداخت فرنگی بگویم. 

از همان زمانی كه نوشتن كارهای نمایشی را شروع كردم در جست وجوی 
زبان خاصی بودم كه ویژگی های زبان ما را داشته باشد. در این جست وجو 

پی بردم كه ما برای بیان مقاصدمان در بیشتر اوقات صریح حرف 
نمی زنیم. در حرف هایمان كنایه وجود دارد یا از امثال و حكم استفاده 
می كنیم یا حدیثی از كتاب های مقدس و یا قرآن مجید می آوریم. این 

لحن حرف زدن كمی شباهت به زبان قصه ها دارد و می دانید كه زبان 
قصه ها- حتی قصه های بین المللی- شباهت زیادی به هم دارند. بارها 
اتفاق افتاده كه برای اثبات نظرمان از اشعار قدما كمك بگیریم و حتی 

اگر بخواهیم كاسبكارانه به این موضوع نگاه كنیم می بینیم كه حتی 
دوره گردها هم برای عرضه و فروش كاالی خود با لحنی ریتمیك و با 

قافیه مطاع خود را عرضه می كنند مثل: عسلی طالبی، عسل طالبی، طال 
گرمك و یا آهای باقالی تازه، خدا وسیله سازه...

حاتمي به روایت حاتمي

مرثیه ای برای آنها كه دیگر  فیلمی از علی حاتمی نخواهند دید

 من جواني ام را روي این كار گذاشتم. یعني من عملگي و بنایي كردم 
تا این شهر سینمایي درست شد. این شهر سینمایي براي سینماي 

ایران ماند.
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در مسابقه اي كه مجموع شوت هاي داخل چارچوبش صفر 
بود، دو تيم مدعي فوتبال ايران به تساوي بدون گل رسيدند. 
آن يك ضربــه در چارچوبي كه در پخــش تلويزيوني بازي 
اعالم شد هم توســط تيم مدافع و به اشتباه نواخته شد كه 
اين ضربات در آناليزهاي فوتبال ضربه در چارچوب محاسبه 
نمي شوند! در روزهايي كه تســاوي بدون گل تكراري ترين 
نتيجه در ليگ برتر ايران اســت، ديگر كسي از رقم خوردن 
اين نتيجه تعجب نمي كند. 6مسابقه از 7مسابقه اخيري كه 
در اين ليگ برگزارشده با تساوي بدون گل به پايان رسيده 
اما طبيعتا از دو تيمي كه بيشــترين ادعا را در اين رقابت ها 
دارند و مربيان و مديران آنها دائما براي يكديگر شاخ وشانه 

مي كشند توقع بيشتري هست. همين دو روز قبل سرمربي 
استقالل پيش از بازي گفته بود »تيم من بهترين تيم ايران 
اســت« و مدير پرســپوليس هم به همتاي استقاللي اش 
گوشزد كرده بود كه »شــما تيم دوم تهران هستيد«. پس 
اجازه بدهيد از بهتريــن تيم ايران و تيــم اول تهران توقع 

بيشتري داشته باشيم!

  ژست گلزني، ژست مربيگري
در نيمه اول بازي ديروز اســتقالل بهتــر از حريفش بود و در 
نيمه دوم اين پرســپوليس بود كه بهتر از حريف ظاهر شــد. 
اين بهتر بودن البته به معناي يك بازي درخشــان نيســت، 

بهتر بودن صرفا در اين حد كه توپ را زودتر از كنترل حريف 
دربياوري، كمي با آن توپ بازي كني و دوباره به دست حريف 
بســپاري. پرس اســتقالل در نيمه اول و چيرگي اين تيم بر 
حريفش البته به يكي دو موقعيت هم منجر شــد اما مهاجم 
محبوب فرهاد مجيدي باز هم نشــان داد ضعيف ترين مهاجم 
حال حاضر اين تيم است. بازي رودي ژستد در خط حمله به 
شكلي است كه همه حريفان استقالل مي توانند به كلين شيت 
در مقابل اين تيم اميدوار باشند. او ديشب 88دقيقه در زمين 
دوام آورد تا ارســالن مطهري كه داربي بازترين مهاجم حال 
حاضر آبي هاســت تازه در اين دقيقه عجيب با ســگرمه هاي 
درهم به زميــن بيايد. فرهاد مجيدي هــم همچنان معترض 

به اشتباهات داوران اســت و كامال غافل از اشتباهات خود و 
دستيار خارجي اش.

  اين جوان ها را آزاد كنيد
در سپاه روبه رو، وضعيت يحيي گل محمدي هم دست كمي از 
كادر فني رقيب نداشت. مجيدي الاقل در دقايقي از نيمه اول كه 
تيمش باال بازي مي كرد و پرسپوليس را در زمين خودش حبس 
كرده بود، شمه هايي از شهامت و ريســك پذيري را به نمايش 
گذاشت. يحيي اما همان مربي ترسوي داربي هاي گذشته بود. 
بعد از يك نيمه نااميدكننده از پرسپوليس، بهترين نمايش اين 
تيم در دقايق 60تا 70ارائه شد. قرمزها يكي دو حركت تركيبي 

انجام دادند و فشار حمالت شان كم كم داشت به حدي مي رسيد 
كه خط دفاع آبي ها را تسليم كند. دقايق 65تا 70مسابقه بهترين 
زمان ممكن براي به ميدان رفتن مهدي عبدي و افزايش فشار 
روي دروازه حسيني بود. اما يحيي در اين دقايق چه كرد؟ روي 
يك اشتباه داوري در كنار خط طولي، همراه بازيكنانش شد و 
دقايق زيادي بازي را متوقف كرد تا توفان حمالت پرسپوليس 
بخوابد! مسابقه در دقيقه75عمال تمام شد و يحيي تازه دو سه 

دقيقه بعد عبدي زبان بســته را به زمين 
فرســتاد. انصافا يك نفر بايد پيدا شود، 

سند بگذارد، و ارسالن و عبدي را از اسارت فرهاد و يحيي بيرون 
بياورد. شايد آمار گلزني در ليگ ايران هم كمي اوج بگيرد.

 ادامه  در
 صفحه19

 در روز پراشتباه داوران و مربيان، 3امتياز حق هيچ تيمي نبود
 ديروز يك نفر قول خداحافظي داد اما اگر همه با هم خداحافظي كنند هم چيزي از دست نداده ايم

خداحافظی کنید!

پرسپوليس 0 0 استقالل
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توفان در سيرجان
در پرگل ترين بازي ليگ، سپاهان كه طي 7بازي يك گل خورده بود در يك بازي 4گل خورد تا گل گهر به يك مدعي جدي تبديل شود

در جذاب ترين و پرگل ترين بازي فصل جاري ليگ برتر، تيم گل گهر با نتيجه اي جالب ســپاهان را در 
هم كوبيد و شريك اين تيم در صدر جدول شــد. در ليگي كه اغلب تيم هايش به سختي گل مي زنند، 
زحمت گلزني را اين دو تيم بر عهده گرفته اند و حاال هردوي آنها با 12گل زده صاحب بهترين خط حمله 
هستند. ديروز تقابل اين دو تيم در حالي آغاز شد كه امير قلعه نويي بعد از مدت ها در كنار زمين حضور 

داشت و به شكلي جالب، پايان محروميت او با صدرنشيني تيمش همراه شد.
شاگردان قلعه نويي كه فصل گذشته در سيرجان با 3گل سپاهان را برده بودند، ديروز هم توفاني آغاز 
كردند و در همان دقيقه دوم به گل رسيدند. در ادامه و در دقيقه32 سپاهان صاحب يك ضربه پنالتي 
شد و فرصت داشت تا بازي را به تساوي بكشد اما پنالتي شهريار مغانلو را محسن فروزان به خوبي مهار 
كرد و تيمش را در بازي نگه داشت. سپاهان در بازي با ذوب آهن هم يك پنالتي را توسط شهباززاده از 

دست داده بود و حاال دومين مهاجم اين تيم هم در گل كردن پنالتي ناكام شد. چند دقيقه بعد از اين 
ضربه مهدي تيكدري نژاد گل دوم ميزبان را زد تا نيمه اول با برتري 2 بر صفر سيرجاني ها به پايان برسد. 
در نيمه دوم و درحالي كه سپاهان براي جبران گل خورده به زمين آمده بود باز هم مهدي تيكدري نژاد 
به گل رسيد و بازي را به نتيجه عجيب 3 بر صفر رساند. چند دقيقه بعد پاي سپاهاني ها هم باالخره به 
گل باز شد اما 2گل دانيال اســماعيلي فر در مقابل گلي كه سعيد صادقي روي ضدحمله به كريستوفر 
كنت زد نهايتا بازي را 4-2 كرد و باارزش ترين برد اين فصل نصيب گل گهر شد. اين تيم حاال با امتياز، 
گل زده و گل خورده مساوي با سپاهان در كنار اين تيم قرار گرفته و جالب اينكه در نيمه هاي نيم فصل 
تمام تقابل هاي مستقيمش با 3تيم مدعي ليگ را هم انجام داده است. بنابراين مي توان به اين تيم به 

چشم يك مدعي جدي در ادامه فصل نگاه كرد.

اگرچه خود رضا قوچان نژاد تا به حال اظهار 
نظر رسمي نكرده، اما گزارش هاي رسمي 
حاكي از آن اســت كه او با دنياي فوتبال 
وداع كرده است. مهاجم 34ساله و پيشين 
تيم ملي كشــورمان، آخرين بار در زووله 
هلند ديده شــد؛ جايي كه اغلب فصل را 
روي نيمكت نشست و حتي با وجود ثبت 
هت تريك به عنوان بازيكن جانشــين هم 
فرصت حضور در تركيب اصلي را به دست 
نياورد. گوچي با يــك مصاحبه خيلي تند 
عليه كادرفني زووله به دوران حضورش در 
اين باشگاه خاتمه داد و از آن به بعد خبري 
از اين بازيكن نشــد. با توجه به سن و سال 
قوچان نژاد، 7 ماه بي خبري از او در فوتبال 
مي تواند به معناي بازنشستگي رضا باشد؛ 
بازيكني كه بــراي فوتبال ايران نقش يك 
كمك رســان غيرمنتظره در بزنگاه هاي 

سخت را داشت.

بهترازهاشميانوانصاريفرد
رضا قوچان نژاد كمتر از 6ســال عضو تيم 
ملي فوتبال ايــران بــود. او در اين مدت 
44بــازي انجــام داد و 17گل زد. گوچي 
ميانگين گلزني 0.39 را در مسابقات ملي 
به نام خودش ثبت كرد. شايد جالب باشد 
بدانيد عملكرد او از بازيكن سرشناسي مثل 
وحيد هاشميان بهتر بوده است. مربي فعلي 
تيم ملي ايران در 50بــازي 15گل به ثمر 
رسانده؛ يعني به طور متوسط 0.30 گل در 
هر مسابقه. از اين نظر حتي گوچي از كريم 
انصاري فرد هم عملكرد بهتري داشته است. 
مهاجم فعلي تيم ملي ايــران در 89بازي 
28بار دروازه رقبا را گشــوده و اين يعني 
به طور متوســط در هر بازي 0.31 گل زده 

است. بنابراين ارزش عملكرد رضا قوچان نژاد 
در تيم ملي مشخص است. شايد او گاهي 
تصور مي كرد شايســته دراختيار داشتن 
فرصت بيشتري است. اين حس مخصوصا 
در جام جهاني2018 به شكلي شديد براي 
گوچي پيــش آمد؛ آنقدر كه او نتوانســت 
نارضايتي اش را پنهــان كند و نهايتا از تيم 

ملي كنار كشيد.

كيفيت،مهمترازكميت
ويژگي خاص دوران حضــور قوچان نژاد 
در تيم ملي، بيشتر از آنكه تعداد گل هاي 
او باشــد، كيفيت اين گل ها بود. نيازي به 
يادآوري نيست كه گوچي روز 28خرداد92 
يكي از مهم ترين گل هــاي تاريخ فوتبال 
ايران را برابر كره جنوبي به ثمر رساند. اين 
تك گل كه برخالف جريــان بازي و صرفا 
در اثر ســماجت و پيگيري گوچي به ثمر 
رسيد، حكم صعود ايران به مرحله نهايي 
جام جهاني2014 را امضا كرد. رضا پيش از 
آن هم تك گل ايران را در دوحه برابر قطر 
به ثمر رسانده بود؛ پيروزي ديگري در مسير 
راهيابي به جام جهاني كه ارزش آن از بازي 
با كره كمتر نبود. او در مرحله نهايي هم تنها 
گل ايران را به بوسني زد. اين گل تغييري 
در نتيجه ايجاد نكرد، اما مانع از آن شد كه 
تيم ملي كشورمان براي نخستين بار بدون 
گل زده جام جهاني را ترك كند. رضا در جام 
ملت هاي آسيا2015 هم 2گل خيلي مهم 
به امارات و عراق زد كه مي توانست مسير 
راهيابي ايران به فينــال را هموار كند، اما 
نهايتا اين اتفاق رخ نداد. به طور كلي دوران 
حضور گوچي در تيم ملي كوتاه، اما شيرين 

و به يادماندني بود.

  مأمور نجات
به بهانه خداحافظي غيررسمي رضا قوچان نژاد

حاال ديگر همه فهميده اند موقعيت رشــيد مظاهري در 
استقالل تا چه حد خراب اســت. اين دروازه بان كه ادامه 
حضورش در جمع آبي پوشان بسيار اسرارآميز و عجيب 
بود، پيش از داربي تهران براي چندمين بار از فهرست نفرات 
استقالل خط خورد. اين اتفاق تكراري در حالي رخ داد كه 
اين بار باشگاه اســتقالل بهانه مصدوميت را براي غيبت 
دروازه بان گران قيمتش تراشــيد، با اين حال خود رشيد 
مدعي شد سالم است و حتي قصد حضور در تمرينات را 

داشت كه فرهاد مجيدي اجازه اين كار را به او نداد.
در مجموع اينطور به نظر مي رسد كه مظاهري جايي در 
برنامه هاي كادرفني ندارد و به زودي بايد خودش را آماده 

جدايي از استقالل كند. او كه تا چند سال پيش پاي ثابت 
دعوت به اردوهاي تيم ملي بود، حاال فرسنگ ها با شرايط 
مطلوب و ايده آلش فاصله دارد. مظاهري البته در تابستان 
هم دنبال جدايي از استقالل بود، اما شايد هيچ پيشنهاد 
بزرگ و خوبي براي او نيامد. چيدمان تيم هاي ليگ برتري 
طوري بود كه همه مدعيان گلر داشــتند. با اين حال او 
هر كجا برود از ادامه اين شــرايط در استقالل بهتر است. 
از سوي ديگر باشــگاه هم از قطع هزينه براي دروازه بان 
سكونشــين خودش اســتقبال خواهد كرد. بنابراين از 
همين حاال روشن اســت كه مظاهري مي تواند يكي از 

جابه جايي هاي خبرساز پنجره زمستاني باشد.

ليگ جالبي داريم كه در آن، داخل زمين هيچ تيمي 
به هيچ تيمي گل نمي زند، امــا بيرون از زمين همه 
دنبال پيروزي هاي3 بر صفر از طريق احكام انضباطي 
هستند! 7 هفته از ليگ گذشته و 70 بار خبر احتمال 
3 بر صفر شــدن مســابقات مختلف را خوانده ايم؛ 
هرچند تا كنون اين اتفاق فقط يك بار رخ داده است. 
بعد از اينكه پديده مشهد براي بازي كردن با مس به 
رفسنجان نرفت، كميته انضباطي فدراسيون فوتبال 
نتيجه اين مسابقه را 3 بر صفر به سود مس اعالم كرد. 
از آن طرف بعد از پيش آمدن مشــكل ضمانت هاي 
بانكي و غيبت موقت يامگا و ژستد، نساجي مازندران 
خواهان 3 بر صفر شدن بازي اش برابر استقالل شد. 
بعد هم گفتنــد مدارك باگنامــا، بازيكن اهل گابن 
گل گهر جعلي بوده و حاال استقالل و پيكان خواهان 
اين هستند كه مسابقات شان برابر تيم سيرجاني 3 

بر صفر شود.

مطابق قوانين ســازمان ليگ، بازيكنان خارجي كه 
از برخي كشورها به تيم هاي ايراني مي پيوندند بايد 
تعدادي بازي ملي در كارنامه داشــته باشند. گفته 
مي شد باگناما 4 بازي ملي دارد، اما بررسي ها نشان 
داده اســت ادعاي مســئوالن گل گهر و فدراسيون 
فوتبال گابن در مورد مســابقات ملــي اين بازيكن 
درست و دقيق نيست و او به طور غيرقانوني به ليگ 
كشورمان پيوسته اســت. باگناما فعال 2 بازي برابر 
استقالل و پيكان برگزار كرده و هر دو باشگاه خواهان 
تغيير نتيجه آن مســابقات هســتند. ما نمي گوييم 
باشگاه ها از حق و حقوق شــان بگذرند، اما اين همه 
تقالي درست و غلط براي كسب پيروزي هاي »مفت« 
از مســير اداري و انضباطي واقعا تامل برانگيز است. 
انصافا اگر نصف اين توان و انــرژي را براي پيروزي 
درون زمين بگذاريد، خودبه خود برنده مي شــويد و 

ديگر نيازي به اين همه قيل وقال و تقال نيست!
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در شــرايطي كه ســپاهان به عنوان مهم ترين 
مدعي قهرماني امســال، شكســت  خورده و 
صدر جدول را به سرخابي هاي پايتخت تعارف 
كرده بود، در نهايت شــاهد يــك صفر-صفر 
چرك بوديــم؛ تكميل كننده نمايش زشــت 
مديرعامالن دو باشگاه كه همه  چيز را در سطح 
كري خواني هاي هواداري پايين آورده بودند. 
هر دو تيم در دقايقي بر بازي مســلط بودند و 
يكي دو فرصت پرســپوليس كه توسط وحيد 
اميري از دست رفت، به نسبت جدي تر بود ولي 
در نهايت همه  چيز به اتفاق هاي فوتبالي سپرده 

شده بود و خب، اتفاقي هم رخ نداد.
ترس از باخت، نفــس بازي را گرفــت و تيم 
داوري هم در از ريتم انداختن بازي نقش خود 
را ايفا كرد. در بعدازظهر ســرد نخستين روز 
هفته، در نهايت بازي بزرگ سال يك »هيچ« 
بزرگ از كار درآمد. اگر فرهاد مجيدي با شور 
بيشــتري تيمش را به جلو هدايــت مي كرد 
ولــي عناصر تهاجمــي اش در ســطح داربي 
نبودند، يحيي بيشــتر از ســرمربي رقيب به 
عواقب باخــت، فكر كــرد و در نهايت ترجيح 
 داد جاي تالش براي بردن، به تساوي رضايت 

دهد. 
داربي ديروز از آن بازي هايي بود كه فقط يك 
اتفاق مي توانســت جذابش كنــد؛ اين اتفاق 
مي توانســت يكي از دو ضربــه وحيد اميري 
)يكي با سر و يكي با پا( يا موقعيت دقيقه آخر 
و مشكوك به پنالتي استقالل باشد. در نهايت 
اما در پايان بازي اي كــه داورش با رفتارهاي 
خام دستانه معدود لحظه هاي جذابش را كشت 
)مشــخصا ريتم حمالت پرســپوليس كه ده 
دقيقه اي كامال مسلط بر بازي بود با تصميمات 
عجيب بنيادي فر از دست رفت(، فقط مي شد از 
اين موضوع خشنود بود كه براي چنين نمايش 
ســطح پايين و در بهترين حالت ميان مايه اي، 
هيچ تماشــاگري رنج رفتن به اســتاديوم را 
متحمل نشد؛ نمايشــي كه مي توانست جذاب 
باشــد اگر ترس از باخت، چنيــن اجازه اي را 
مي داد. ترسي كه برادر مرگ است و مي تواند در 
انتهاي فصل به حسرت هر دو تيم در از دست 
دادن چنين فرصت مطلوبي براي فاصله گرفتن 

از مدعيان، منجر شود.
برنده بازي ديــروز امير قلعه نويــي بود كه با 
گل گهر مچ ســپاهان را خواباند؛ سپاهاني كه 
زخم هاي شكســت دردناكــش، در لحظه اي 
كه موعود بنيادي فر سوت پايان داربي را زد تا 

حدودي ترميم شد.

يادداشت

نكته بازي

آماربازي

همه را سر كار گذاشته

شما با كدام صالحيت صحبت مي كنيد؟

احمد بي احمد؟

از قرار معلوم برادر عزيزمان ســردار 
آزمون همه را ســر كار گذاشــته 
اســت. درحالي كه بــا توجه به 
روبه پايان بودن قرارداد او با زنيت 
سن پترزبورگ گمانه زني ها در مورد 
جدايي اين بازيكن از باشــگاه روسي 
به مراتب بيشتر از گذشته شده، سردار در تازه ترين مصاحبه اش 
گفته: »من هرگز نگفتم نمي خواهم در زنيت بمانم.« اين يعني 
ممكن است آزمون پيشنهاد تمديد قرارداد زنيت را بپذيرد و 
دوباره خودش را در ليگ روسيه گير بيندازد. اگر يك دهم شور 
و اشتياق هواداران به حضور آزمون در يك ليگ معتبر در خود 
اين بازيكن هم وجود داشت، تا االن هزار بار او را در تيمي بهتر 
ديده بوديم. به هر حال اميدواريــم آنچه مهاجم ايراني گفته 
صرفا جنبه تعارف داشته باشد و فصل آينده آزمون را جايي 

ببينيم كه لياقتش را دارد.

صد البته احترام پيشكسوتان فوتبال 
واجب است، اما بعضي از اين عزيزان 
در دوران بازي سوابق درخشاني 
دارند كــه الزم اســت به خاطر 
همان هــا الاقل در مورد مســائل 
انضباطي و حرفه اي اظهارنظر نكنند. 
مثال اين روزها از خداداد عزيزي و پرويز برومند زياد مصاحبه 
منتشر مي شود. اين در حالي است كه خود خداداد در دوران 
بازي به خاطر پيراهن شماره 11 از تيم ملي قهر كرده بود. تكليف 
برومند هم كه روشن اســت. به تازگي داوود سيدعباسي افشا 
كرده پرويز برومند در داربي ليگ اول حرفه اي به خاطر اينكه در 
تركيب اصلي استقالل نبوده قبل از بازي قهر كرده و از ورزشگاه 
خارج شده اســت. قرار بوده در آن بازي اگر هادي طباطبايي 
مصدوم شد، فراز فاطمي درون دروازه قرار بگيرد! بعد دوستان با 

اين سابقه، بحث هاي كارشناسي هم انجام مي دهند.

اوايل فصل كه احمد نوراللهي در االهلي 
نيمكت نشين شده بود، شايعه شد 
ممكن اســت او به پرســپوليس 
برگردد. حتي مي گفتند احتمال 
دارد نوراللهي در پنجره نقل وانتقاالتي 
زمستان قراردادش را فسخ كند و دوباره 
سرخپوش شود. در آن مقطع آنقدر وضع خراب بود كه هافبك 
مياني تيم ملي كشورمان در يكي از مسابقات حتي در دقيقه91 
به عنوان بازيكن تعويضي به زمين آمد. با اين حال با گذر زمان، 
شــرايط هم براي اين بازيكن تغيير كــرد و نوراللهي به تدريج 
توانست موقعيتش را در ليگ امارات تثبيت كند. حاال خبر رسيده 
مديران باشگاه االهلي از عملكرد نوراللهي راضي هستند و حتي 
قصد دارند قرارداد او را براي فصل بعد هم تمديد كنند. مسلما اين 
خبر خوبي براي پرسپوليسي ها نيست؛ مخصوصا كه آنها هنوز 

جاي نوراللهي را در تيم شان خالي مي بينند.

متریکا

بازي هاي تراكتور از زمان آمدن زوانمير 

ســولدو به كم گل ترين بازي هاي ليگ 01
تبديل شده است. اين سرمربي كروات از 
هفته پنجم جانشين فيروز كريمي شد 
و تراكتور كه بــا كريمي طي 4بازي 3بار باخته بود، با ســولدو طي 
3بازي هيچ شكســتي نداشــته و هنــوز گل نخورده اســت. طي 
270دقيقه بازي تراكتور زيرنظر اين سرمربي خارجي فقط يك گل 
ردوبدل شده است! 2 مساوي بدون گل مقابل فوالد و سپاهان و يك 
برد خفيف مقابل تيم قعرنشين شهرخودرو، كارنامه تيم سولدو است 
كه امروز هم در زمين خودش بايد به مصاف تيم چغر و باالنشــين 
آلومينيوم برود. تك گل تراكتور در دوران سولدو را مهاجمي زده كه 
در هيچ كدام از بازي ها فيكس نبوده است. سولدو فقط 24دقيقه از 
محمد عباس زاده استفاده كرده و او در همين دقايق تنها گل تيمش 

را زده است.

گل آرمين ســهرابيان در بــازي ديروز 

گل گهر و سپاهان سريع ترين گل فصل 02
جاري بود. مدافع گل گهــر در دومين 
دقيقه بازي بــا ســپاهان، دروازه تيم 
صدرنشين را باز كرد و زننده سريع ترين گل فصل جاري شد. پيش 
از اين، پيمان بابايي زننده سريع ترين گل ليگ بيست ويكم بود كه 
گلش را در هفته چهارم و در مصاف تراكتور و پيكان به ثمر رسانده 
بود. بابايي نخستين گل آن مسابقه را در دقيقه5 وارد دروازه پيكان 
كرده بود اما پيكان در زمين تراكتور كام بك زد و با وجود دريافت گل 
اول، آن مسابقه را 2-1 برد. سهرابيان كه در اين فصل به پرسپوليس 

هم گل زده بود، ديروز دومين تيم بزرگ ليگ را هم مغلوب كرد.

تيم فوالد كه 4هفته است گلي نخورده، 

امروز به مصاف فجرسپاسي مي رود كه 04
2هفته است گل نمي زند. فوالد از زمان 
بازگشت جواد نكونام هنوز دروازه اش باز 
نشده و قبل از آمدن اين سرمربي در آخرين بازي اش تحت هدايت 
عبداهلل ويسي هم با نفت مسجدسليمان به تساوي بدون گل رسيده 
بود. به اين ترتيب اهوازي ها بعد از 4كلين شيت متوالي به بازي امروز 
رســيده اند كه بهترين ركورد در فصل جاري ليگ برتر است. البته 
فوالدي ها در اين ركورد يك شريك هم دارند؛ تيم آلومينيوم اراك 
در 4هفته ابتدايي 4كلين شيت متوالي داشت و نخستين گلش را در 
هفته پنجم خورد. اگر فوالد امروز هم دروازه اش را بسته نگه دارد، 

به تنهايي صاحب ركورد 5كلين شيت متوالي خواهد شد.

برنامه  
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نساجی - پد ید ه 

ذوب آهن - مس رفسنجان 

فجر سپاسی - فوالد 

تراکتور - آلومینیوم
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لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ویکم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازي ها تیم رتبه

125716-844گل گهرسیرجان1

8512125716سپاهان2

843195415پرسپولیس3
62414-835استقالل4
61513-734آلومینیوم اراک5

833275212پیکان6

732275211مس رفسنجان7

211-732257فوالد8
110-731345ذوب آهن9

18-722367تراکتور10

18-722345فجر سپاسی11

46-713359نساجی مازندران12
56-813438صنعت نفت آبادان13

56-813427نفت  مسجدسلیمان14

45-812526هوادار15

82-2519-7پدیده مشهد16

پاتوسی چاق؛ یک مشکل ابدی
نكونام پارسال هم در مورد اين بازيكن حرف های جالبی زده بود

بعد از تســاوی بدون گل فوالد برابــر تراكتور 
در آخرين مســابقه هفته هفتم ليگ 21، جواد 
نكونام در بخشی از ســخنانش به انتقاد شديد 
از اضافه وزن هافبك اهل آفريقای جنوبی فوالد 
پرداخت. او در مورد آياندا پاتوسی گفت: »اگر 
پاتوســی خودش را به وزن و شــرايط ايده آل 
نرساند، مطمئن باشيد جريمه سنگينی برايش 
در نظر می گيرم. به خودش هــم گفته ام. بايد 
خيلی زود به وضعيت ايــده آل بازگردد. به هر 
حال بازيكن خارجــی بايد يك ســر و گردن 
باالتر از بازيكنان خودمان باشــد.« جالب است 
كه مشــكل اضافه وزن ايــن بازيكن هرگز حل 
نمی شود. پاتوسی در استقالل هم كه بود بعد از 
هر مرخصی با شكم فربه به ايران بازمی گشت. 

او اين عادت را با خودش به فوالد هم آورد. فصل 
گذشته ســعيد آذری، مديرعامل وقت باشگاه 
اهوازی در مورد چاق بودن پاتوســی گفته بود: 
»او االن تقريبا به وزن ايده آل رسيده اما زمانی 
كه در آفريقا بوده بيشتر با وزنه كار كرده و حجم 
عضالتش زياد شده اســت.« منتها همان زمان 
هم نكونام عقيده ديگری داشــت. جواد برای 
بازی با پــارس جنوبی اين بازيكــن را به دليل 
اضافه وزن از فهرست 18 نفره خط زد و زمانی 
كه از او سؤال شد پس چرا در مسابقات قبلی به 
آياندا بازی داده، اين جواب جالب را داد: »عمدا 
اين كار را انجام دادم و به پاتوســی چاق بازی 
دادم تا ديگران وضعيت جســمانی و بدنی اين 

بازيكن را ببينند!«

رشيد،بزرگترینانتقالنيمفصل؟
به نظر مي رسد دروازه بان استقالل آينده اي در اين تيم ندارد

همهبهدنبال3-هيچ
در مورد جنبش كسب پيروزي هاي مفت در فوتبال ايران 

سعيدمروتي
روزنامه نگار

وترسكهبرادرمرگاست
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پاس گل براي يك پوپوليست
سرپرست باشگاه پرسپوليس در حوزه وظايف اصلي اش چه عملكردي داشته؟

بهروز رسايلي |  كشمكشي كه پيش از داربي تهران بين مديران 
پرسپوليس و اســتقالل رخ داد، به طور ويژه اين فرصت را در 
اختيار مجيد صدري گذاشت تا بدون اعتنا به شرح وظايفش 
در باشــگاه پرســپوليس، يك جواب تند و تيز به مديرعامل 
استقالل بدهد و مورد تحســين و اقبال هواداران تيمش قرار 
بگيرد. اين تنش لفظي را مصطفي آجورلو به شــكلي كامال 
نابه جا و غيرضروري شــروع كرد و در حقيقت به صدري يك 
»پاس گل« تمام و كمال داد تا سرپرست پرسپوليس فرصت 
پيدا كند با پاسخگويي به او، اذهان عمومي را از عملكردش 
در اين باشگاه منحرف كند. معموال ورود كردن به اين 
كل كل ها كار سختي نيست و آقايان مي توانند با 
تنظيم يك بيانيه محكم و عامه پسند 

)حتي درصورت لزوم بــا بهره گيري از كمك نويســندگان 
حرفه اي( بدنه هواداران را به وجــد بياورند. اين همان كاري 
است كه صدري كرد. او استقالل را »تيم دوم« پايتخت خواند 
و حتي قهرماني 18سال پيش پاس تهران با آجورلو را زير سؤال 
برد. همه اين حرف ها هم با ابراز رضايت هواداراني همراه شد كه 
حس مي كردند به تيم محبوب شان اتهام وارد شده و اينطوري 
دل شــان خنك شــد. با اين همه اما چيزي كه مغفول ماند، 
كم كاري هاي صدري در انجام وظايف اصلي اش در باشگاه بود. 
او كه حاال با پاس گل آجورلو كمي براي خودش اعتبار خريده، 
در حالي به عنوان گزينه اصلي هيأت مديره براي مديرعاملي 
پرسپوليس انتخاب شده كه به سختي مي توان به عملكرد اين 

مدتش نمره قبولي داد.

  همه ابهامات آقا مجيد
باشگاه پرسپوليس مدت هاســت درگير پرداخت طلب گابريل 
كالدرون شده و صدري و شركا به شكل عجيبي در به نتيجه رساندن 
اين پرونده دچار مشكل شده اند. يك روز مي گويند پول نيست، 
يك روز مي گويند كالدرون حساب بانكي مورد نظرشان را نداد، 
يك روز مي گويند پول پرداخت شده، اما به حساب ننشسته است... 
خالصه اين مسئله به يك معماي بزرگ تبديل شده، درحالي كه 
اصل موضوع نبايد ماموريت سختي باشد. در اينكه كار پرسپوليس 
و كالدرون نبايد به اينجا مي كشيد ترديدي نيست. اين يك بحث 
ديگر اســت و جالب اينكه هيچ كس هم از مقصر داستان يعني 
محمدحسن انصاري فرد جواب نمي خواهد! حاال اما كار به اينجا 
رسيده و عجيب است كه مديران فعلي پرسپوليس قادر به پرداخت 
اين طلب و بازشدن پنجره نقل وانتقاالتي باشگاه نيستند. نتيجه اين 
اهمال، سرگرداني طوالني مدت 2خريد تاجيك پرسپوليس است. 
تنها مشكل صدري در پرسپوليس اما همين نيست. او در پرداخت 
مطالبات بازيكنان هم ضعيف عمل كرده و اعتراض هماهنگ آنها 

قبل از داربي تهران گواه همين داستان است. همچنين با گذشت 
نيمي از نيم فصل اول ليگ برتر، تكليف كارگزار تبليغاتي سرخ ها 
روشن نيست و هنوز كســي نمي داند مهم ترين منبع درآمدي 
سرخ ها چه سرنوشتي خواهد داشت. به هر حال هر بازي كه بدون 
اسپانسر سپري مي شود، ضرر ميلياردي براي قرمزها به همراه دارد.

  انصاري فرد دوم؟
اين كه يك مدير باشــگاه كل كل كند و كارهاي عوام پســندانه 
انجام بدهد؛ كار سختي نيست. شايد از اين طريق در كوتاه مدت 
بتوان محبوبيت نسبي هم كســب كرد، اما در بلندمدت قضاوت 
افكارعمومي براســاس كارنامه اي خواهد بود كــه مديران به جا 
مي گذارند. محمدحســن انصاري فرد و آدم هاي اطراف او مگر بد 
كري مي خواندند؟ مگر در مقطعي محبوب نشدند؟ االن مردم در 
مورد آنها چه فكر مي كنند؟ كاش مديران فعلي در اين مسير قرار 
نگيرند و به جاي استفاده از اين ميانبرها براي كسب محبوبيت، 

روي انجام وظايف اصلي شان متمركز شوند.

گزارش بازی

جهان

ال كالسيكوي نوبرانه سوپرجام
از زماني كه سوپرجام اســپانيا با حضور 4تيم در عربستان برگزار 
مي شــود، پيش نيامده كه بارســا و رئال به هم بخورند اما اين بار 
قرعه كشي اين رقابت ها كه بهمن  ماه برگزار مي شود، به گونه اي رقم 
خورده كه در نيمه نهايي يك ال كالسيكو ببينيم. در 2دوره قبلي 
هيچ وقت چنين اتفاقي رخ نداده بود و يك بار بارسا در نيمه نهايي 
به اتلتيكو باخت و به رئال در فينال نرسيد و يك بار رئال به بيلبائو 
در نيمه نهايي باخت. بارسلونا - رئال مادريد؛ نيمه نهايي سوپرجام 
اسپانيا، چهارشنبه، 22 دي و از ســاعت22:۳۰ در ورزشگاه شهر 
ورزشي ملك عبداهلل جده برگزار خواهد شد. ديگر ديدار نيمه نهايي 
يك روز ديرتر بين اتلتيكو مادريد و بيلبائو برگزار مي شود و برنده ها 

به فينال در ساعت22 يكشنبه شب مي روند.

اريكسن پابه توپ شد
از تابستان و زماني كه اريكسن در نيمه اول ديدار دانمارك- فنالند دچار 
ايست قلبي شد تا پريروز اين هافبك دانماركي طبق نظر پزشكان حق 
تمرين جدي و سخت را نداشت. او كه احتماال به دليل قوانين فدراسيون 
فوتبال ايتاليا حق ادامه فوتبال ندارد، احتماال در ژانويه از اينترميالن 
جدا مي شود تا در ليگي با قوانين ساده تر به فوتبالش ادامه دهد. او فعال 
در باشگاه دوران كودكي اش يعني اودينسه دانمارك تمرينات جدي اش 
را زيرنظر پزشكان و مربيان اين باشگاه آغاز كرده است. با توجه به اينكه 
دستگاه ضربان ساز در قلب هافبك دانماركي قرار گرفته، او قادر به بازي 
در سري آ نخواهد بود. اريكسن تا سال 2۰24 با نراتزوري قرارداد دارد و 
كالچو مركاتو مدعي شده كه او مي تواند از هفته هاي پيش رو بار ديگر 

در بازي هاي رسمي به ميدان برود.

از داور بازي هم غافل نشــويم كه يك بار ديگر 
تخصص هميشگي اش را به رخ كشيد. موعود 
بنيادي فر متخصــص جنجالي كردن بازي هايي اســت كه هيچ 
جنجالي در آنها ديده نمي شود! او در يكي از آرام ترين داربي هاي 
تهران كه تــا دقيقه7۰هيچ درگيــري خاصي نداشــت ناگهان 
تصميم گرفت از خطاي مسلم روي عاليشاه بگذرد و حتي توصيه 
كمك هاي خودش را هم نپذيرد. بعــد از اين صحنه ديگر موعود، 
موعود سابق نشد. او با تمركز به هم ريخته به قضاوت بازي ادامه داد 
و در صحنه مشكوك دقيقه87هم نتوانست تصميم درستي بگيرد. 
بنيادي فر كه دفعات لمس توپش از برخي بازيكنان بيشتر بود)!( 
داربي97را بد تمام كرد. هر چند اشــتباه او، توجيهي براي نتيجه 
نگرفتن هيچ تيمي نيســت. فرهاد مجيدي كه همواره به داوران 
معترض است و ديروز اين كار را خيلي زودتر از موعد هم آغاز كرده 
بود، آن قدر كه از داوران توقع دارد از مهاجمان تيمش توقع گلزني 
ندارد! او ديروز روي صحنه آفسايد نيمه اول گفت »اگر آفسايد بود 
خداحافظي مي كنم« و بعدا همه ديدند كه واقعا آفسايد بود. كاش 
عالوه بر مجيدي، سرمربي حريف، داور خطاكار و مديران سبك سر 
دو تيم هم قول خداحافظي مي دادند و اين بار برخالف هميشه همه 
با هم سر قول شان مي ماندند. مثال هر مربي و هر مدير ديگري به 
جاي اينها بنشيند، تعداد موقعيت هاي گل در داربي تهران كمتر 

از صفر خواهد شد؟!

آلمانيواردميشود
 امروز از منچستر جديد با يك جلسه تمرين
 زيرنظر رانگنيك رونمايي مي شود

معموال كم پيش مي آيد كه در يكشنبه و يكشنبه 
فوتبالي اروپا، بازي حساس وجود نداشته باشد. 
در الليگا 2 بازي نسبتا خوب ديشب بين بارسا و 
بتيس و همچنين رئال با سوسيداد برگزار شد و گل 
بازي هاي اين هفته هم در بوندس ليگا بود كه بايرن 

و دورتموند در دركالســيكر به مصاف هم رفتند 
اما در ساير ليگ ها دريغ از يك بازي حساس. در 
هفته هايي كه وسط هفته رقابت هاي ليگ قهرمانان 
اروپا در پيش اســت، بازي هاي خوب مي افتد به 
روز شــنبه. بنابراين امروز دنبال فوتبال جاندار 

نباشيد. فقط يك مسابقه است كه اهميتي بيش 
از ساير بازي هاي امشــب دارد؛ كريستال پاالس 
و منچستريونايتد كه قرار است از ساعت 17:30 
به مصاف هم بروند. اين بازي هم در حالت عادي 
چيز دندان گيري نبود اما با توجه به فعل وانفعاالت 

اخير و اخراج سولسشائر و سپس استعفاي مايكل 
كريك و البته ركوردزني هاي كريستيانو رونالدو 
و آمدن يك ســرمربي جديد آلماني به نام رالف 
رانگنيك، مي توان روي ايــن بازي تمركز و آن را 

دنبال كرد.

 رانگنيك با اينكه تنها يك جلسه منچستر را تمرين داده، اميد 
زيادي براي بازگرداندن اين تيم بــه كورس قهرماني ليگ دارد. 
شانسي كه او آورده اين است كه فعال بازي بزرگي در پيش نيست و 
در 13مسابقه آينده، يونايتد با هيچ تيم بزرگي روبه رو نمي شود. بعد 
از بازي امشب با كريستال پاالس، ديدار تشريفاتي چهارشنبه در 
ليگ قهرمانان در پيش است، بازي خانگي مقابل يانگ بويز. يونايتد 
در ديدار رفت در ثانيه پاياني به اين تيم باخته بود. شــنبه هفته 
آينده بازي خانگي با نوريچ نمي تواند چالش دشواري باشد اما 
يادمان نرود من يونايتد به واتفورد هم 4 بريك باخته بود. 3روز بعد 
بازي با برنتفورد در پيش است و سپس 11روز تعطيلي كريسمس 
كه فرصت مناسبي است، براي جاافتادن رانگنيك در تيمش و 

جاانداختن افكارش در ذهن بازيكنان. بازي هاي بعدي با نيوكاسل، 
برنلي و ولوز است كه هيچ كدام بازي بزرگي تلقي نمي شود.

در 59رويارويي گذشــته ۳8برد از آن منچســتر و 9پيروزي از آن 
پاالس بوده اما فصل قبل يك شكست ۳بريك و يك تساوي بدون گل 
براي يونايتد به دست آمده. كريستال پاالس يادآور آن لگد تكواندويي 
اريك كانتونا روي صورت يكي از هواداران اين تيم است كه منجر به 
محروميتي طوالني براي بازيكن بزرگ فرانسوي شد. كانتونا بعدها 
ابراز پشيماني كرد كه چرا لگد محكم تري به آن هوادار بددهن نزده 

بود! 2 ماه كمتر از 27سال از آن تاريخ مي گذرد.

برخي روزنامه ها  و ســايت هاي بريتانيايي از درد خفيف رونالدو خبر داده اند. 
گويا مهاجم پرتغالي بعد از زدن گل شماره8۰۰ و 8۰1 عمرش در شادي بعد از 
گل دوم در زانوي راستش احســاس درد كرده و به همين دليل پس از تعويض 
در دقايق پاياني بازي با آرسنال يكراســت به رختكن رفته. البته خبري درباره 
غيبتش در بازي امشب منتشر نشده. اگر در اين بازي كامل بازي نكرد يا غايب 
بود، دليلش همين مصدوميت اســت، نه شــايعاتي كه درباره رابطه او و مربي 
آلماني و اعتقاد آلماني به بازيكنان جوان تر كه در روزهاي اخير پخش شده است.

من يونايتد با واران ميانگين يك گل 
خورده در هر بازي را ثبت كرد اما او 
فقط 9بار در تركيــب اين تيم دوام 
آورد و سپس مصدوم شد. در غياب 
واران، مدافعان منچستر خطرناك تر 
از مهاجمان حريف هستند. من يو از 
نظر ميانگين گل خورده بين همه 
تيم هاي ليگ در رتبه پنجم از آخر 
قــرار دارد. نيوكاســل ته جدولي و 
بــدون بــرد، 2/14گل در هر بازي 
دريافت مي كند، نوريچ 2، واتفورد 
1/86، لستر 1/79 و منچستر 1/71 

گل خورده در هر بازي!

كريستال پاالس با سرمربي اين فصلش كه دشمن منچستر محسوب 
مي شود و يك آرسنالي است، نتايجي سينوسي در ليگ داشته. شاگردان 
پاتريك ويه را، 5هفته پيش منچسترسيتي را 2بر صفر بردند و سپس ولوز 
را هم با همين نتيجه شكست دادند اما پس از آن 2 باخت و يك تساوي 

براي آنها به دست آمد. آنها هفته گذشته حتي به ليدز هم باختند.
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   رونالدو در آخرين اســتوري اينستاگرامش نوشته 
اســت: »من ركوردها را دنبال نمي كنم؛ ركوردها مرا 
دنبال مي كنند«. هدف بعدي رونالدو رسيدن به ركورد 
جوزف بيتســان )بيكان( اســت كه طبق آمار منابع 
غيررسمي 8۰5گل در عمرش به ثمر رسانده 
است. كريستيانو كه از ۳۰سالگي به اين ور 
گل هاي زيادي زده )۳۳7 بازي، ۳۳8 گل و 
8۰ پاس گل(، هر چه سنش باالتر مي رود، 
ركورد گلزني اش هم بهتر مي شود. او در 
سال 2۰19 توانست ۳5 گل در يوونتوس 
و تيم ملــي بزند؛ در ســال 2۰2۰ اين 
گل ها را به 44تا افزايش داد و امسال تا 
اينجا 45گل به ثمر رســانده و اين در حالي 
است كه هنوز 7بازي ديگر تا پايان سال در پيش دارد.

   او از نظــر تنــوع در گلزنــي هــم ركوردهاي 
خيره كننــده اي از خودش بر جاي گذاشــته. از نظر 
ضربه كاشته و پنالتي فعال نفر اول تاريخ نيست اما از 
برخي جهــات ديگر چــرا؛ 512 گل با پــاي موافق، 
148 گل با پاي مخالــف )ركورد جهاني(، 1۳9 ضربه 
سر )بيشــترين(، 2 گل با قســمت هاي ديگر بدن، 
۳۳1 امتياز كســب شــده توســط گل )بيشترين(، 
19۳ گل پيروزي بخش )بيشترين(، 56  كاشته، 59  
گل پشــت محوطــه، 544  گل داخــل محوطــه، 

142پنالتي و 58هت تريك )بيشترين(.

   كريستيانو رونالدو در بازي مقابل آرسنال دقيقا به 
اندازه ۳ بازي قبل خود در ليگ )مجموعا 2۰6 دقيقه( 
تيم حريف را در يك سوم تهاجمي پرس كرد )16 بار(.

48ساعت پيش از داربي تهران، ويدئويي از سخنان عجيب مصطفي آجورلو، مديرعامل 
اســتقالل در جمع برخي هواداران اين تيم منتشــر شــد كه به معناي واقعي كلمه 
»نااميدكننده« بود. آجورلو در اين ويدئو قهرمان نشدن استقالل طي سال هاي گذشته 
را به اراده برخي سياسيون و به طور مشخص مســئوالن دولت قبلي ربط مي دهد. او كه 
عقيده دارد هنوز بقاياي آن تفكر در برخي مناصب باقي مانده، بعد از سر داده شدن شعارهاي تند 
و هيجاني، حرارت بيشتري مي گيرد و مي گويد: »من پوست اينها را مي كنم.« اصال باوركردني 
نيست كه يك مدير ارشد فوتبالي در باشــگاه به اين بزرگي با علم و اطالع از اينكه حرف هايش 
رسانه اي مي شود، چنين ادبيات عوامگرايانه اي به كار ببرد. آجورلو اما اين كار را كرد و اگرچه اليك 
و تحسين عده اندكي از هواداران تيمش را گرفت، اما موجب نااميدي شمار بيشتري از ناظران شد.

در اين مدت برخي كارهاي آجورلو باعث به وجود آمدن اميدواري هايي در مورد او شــده بود. اصرار 
مديرعامل استقالل به دريافت حق تبليغات محيطي و نيز سكوت چند هفته اخير او موحب اميدواري 
بود، اما اين ويدئو آن هم در فاصله كوتاهي تا داربي خيلي چيزها را خراب كرد. آجورلو بي سند اتهام 
مي زند، موفقيت هاي رقيب را زير ســؤال مي برد و چيزهايي مي گويد كه در اين 5سال به دفعات از 
سوي استقاللي ها تكرار شده، اما واقعا كمكي به اين تيم نكرده است. اگر كسي قرار است استقالل را 
به مدار موفقيت برگرداند، اول بايد در اين مجموعه خودآگاهي ايجاد كند و ضمن قطع نظر از بيرون، 
كل تيم را به تحرك و كوشش بيشــتر وابدارد. اينكه دائما تصور كنيم مشكل از جاهاي ديگر است، 
باعث مي شود خودمان نيازي به كار و كوشــش حس نكنيم. به نظر مي رسيد آجورلو مي تواند منبع 
اين تغيير نگرش در استقالل باشد، اما با اين قبيل موضع گيري ها گويا از او هم آبي گرم نخواهد شد.

بدجا، بدجور، بي جهت
 در مورد حرف هاي پوپوليستي
 آجورلو پيش از داربي

ادامه از 
صفحه17
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 تمجيد
 از يك بازنده 

 تيم ملي هندبال زنان ايران در بازي اول مسابقات قهرماني
  جهان از روماني شكست خورد اما از نگاه حاضران 
در اسپانيا بازي شان قابل تقدير بود 

اگر هر تيمي با اختالف باال شكست مي خورد، غير 
از انتقاد چيز ديگري نصيبش نمي شــد، اما باخت 
تيم ملي هندبال زنان ايران مقابل روماني با تعريف 
و تمجيد همراه شده است. تيم ايران جمعه شب در 
سالن كاستلو اســپانيا براي نخستين بار مسابقات 
قهرماني جهان را تجربه كــرد. هرچند اين تجربه 
با شكســت 39-11 همراه بود امــا انتظاري غيراز 

اين نمي رفت.
با مقايسه سطح هندبال زنان در ايران و روماني، حتي 
شكستي سنگين تر از اين هم براي ايران پيش بيني 
مي شــد. روماني رنك11جهان و ايران تيم بدون 
رنكينگ اســت. زنان روماني با حضور در 24دوره 
مســابقات جهاني هندبال، ركورددار هستند. آنها 
سال هاي1973و2005 نايب قهرمان و سال2015 
سوم شدند. اين تيم گران ترين بازيكن هندبال زنان 
جهان را هم دارد؛ كريستينا نياگو كه 4سال به عنوان 
ارزشمندترين بازيكن جهان انتخاب شده است. در 
مقابل، از حضور ايران در تورنمنت هاي بين المللي 
فقط 13سال مي گذرد. بهترين مقامي كه اين تيم 
تا امروز به دســت آورده چهارمي آسياست. ايران با 
همين مقام چهارمي به مســابقات قهرماني جهان 

رسيد.
با توجه به همين پيشينه است كه روزنامه آس چاپ 
اســپانيا، ديروز نوشــت: »براي ايراني ها حضور در 
اسپانيا يك پيروزي است.« آس با توجه به حريفان 
قدري كه در گروه ايران حضور دارند، اين جمله را 

انتخاب كرده اســت. غيراز روماني، نروژ تيم سوم 
جهان و قزاقســتان تيم سوم آســيا نيز با ايران در 
يك گروه قرار گرفته اند. آس نوشــت: »آنها از قبل 
مي دانســتند كه نروژ و روماني امكانات و شــرايط 
بهتري دارند و از قبل برنامه خود را بر پيروزي مقابل 
قزاقستان متمركز كرده اند.« ايران تنها تيم حاضر 
در مسابقات است كه همه بازيكنانش حجاب دارند. 
آس به اين موضوع هم توجه كرده است: »بازيكنان 
ايران با لباس هاي معمولي و جوراب شلواري سفيد 
در بازي اول حاضر شــدند. آنهــا همانند بازيكنان 
برخي ديگر از تيم ها روسري داشتند و اين حجاب، 
آنها را از ديگران متمايز مي كند. در طول بازي هيچ 
اعتراض يا اتفاقي رخ نداد و همه  چيز به روال عادي 

انجام شد.«
از نگاه آس، مينا وطن پرست كه از 11گل ايران 6گل 
را به نام خودش ثبت كرد، ستاره زمين بود. اما سايت 
فدراسيون جهاني از فاطمه خليلي بهفر، دروازه بان 
تيم نيز تعريف كرده است. در سايت اين فدراسيون 
آمده است: »اگر فاطمه خليلي بهفر، دروازه بان تيم 
ملي ايران كه در نيمه اول 14شوت را مهار كرد نبود، 
نخستين بازي ايران در مسابقات قهرماني جهان به 
يك شكست بزرگ تر تبديل مي شد. تيم ملي روماني 
در حمله به خصــوص در موقعيت هاي تك به تك با 
دروازه بان تيم ملي ايران فرصت هــاي زيادي را از 
دست داد.« بازي بعدي ايران ســاعت23:30 روز 

سه شنبه مقابل نروژ برگزار مي شود.

نقل قول

آدريان واسيله،ســرمربي تيم ملي هندبال زنان روماني درباره 
تيم ايران گفت: »مهم ترين نقطه قوت ايران صعود به رقابت هاي 
قهرماني جهان بود. از نظر جســماني اگرچه بازيكنان با جثه به 
نسبت كوچك تري داريد ولي در عين حال سرعت زياد آنها نقطه 
قوتي است كه در آينده مي توانيد از آنها بيشتر استفاده كنيد و آن 
را توسعه دهيد. مهم ترين توصيه من به ايران اين است كه صبور 
باشيد و به كار خود ادامه دهيد و قطعا به نتايج بسيار مطلوبي دست 

پيدا مي كنيد.« 

شاهين ايزديار،شناگري كه 6مدال طالي بازي هاي پاراآسيايي 
جاكارتا را دارد:» از يك ســال گذشته تاكنون به سختي تمرين 
مي كنم تا تعداد مدال هاي طالي خود را در پاراآســيايي چين 
افزايش دهم. از مهر سال گذشــته كه تمرينات خود را در شنا 
براي شركت در بازي هاي پارالمپيك توكيو شروع كرده بودم. با 
اينكه شرايط حضورم در پارالمپيك توكيو فراهم نشد، تمرينات 
خود را متوقف نكردم تا بهترين عملكرد را در پاراآسيايي چين 

داشته باشم.«

اخراج عجيب قهرمان كشتي جهان
صنايع مازندران، پرحاشيه ترين تيم ليگ كشتي ايران كامران 

قاسم پور را به دليل مصدوميت اخراج كرد

تيم صنايع مازندران در آستانه برگزاري رقابت هاي نيمه نهايي ليگ برتر كشتي 
آزاد باز هم حاشيه ساز شد. سرپرســت اين تيم اعالم كرد كامران قاسم پور از 
تيم صنايع اخراج شــده و اين در حالي اســت كه چندي قبل پزشكان به دليل 
آسيب ديدگي و احتمال پارگي رباط، قاســم پور را از حضور روي تشك كشتي 
منع كرده بودند! اتفاق مشــابه اخراج قاســم پور از تيم صنايع مازندران، سال 
گذشته در تيم استقالل تهران رخ داد. تيم استقالل از اميرمحمد يزداني و يونس 
امامي شكايت كرد و در نهايت مبلغي از قرارداد آنها كسر شد؛ درحالي كه اين دو 
كشــتي گير به دليل ابتال به كرونا و عمل جراحي نتوانسته بودند تيم استقالل را 
همراهي كنند. هدايت تيم استقالل در ليگ گذشته بر عهده هادي حبيبي و رضا 
يزداني بود كه حاال هدايت تيم صنايع مازندران را بر عهده دارند! كامران قاسم پور 
در مسابقات جهاني نروژ موفق شد مدال طال را در وزن 92كيلوگرم كسب كند و 
بالفاصله بعد از مسابقات جهاني براي تيم صنايع در ليگ روي تشك رفت و كشتي 
گرفت. او با 2پيروزي در مقابل تيم ستارگان ساري نقش بسزايي در صعود تيمش 

به مرحله نيمه نهايي داشت.
فردين قنبري، سرپرست تيم كشــتي آزاد صنايع مازندران با تأييد خبر اخراج 
كامران قاسم پور گفت: »باشگاه صنايع از همان آغاز مسابقات ليگ برتر به تمام 
تعهدات خود در مقابل كشتي گيران عمل كرد و رفتار حرفه اي ايجاب مي كند كه 
آزادكاران نيز به قراردادي كه منعقد مي كنند، پايبند باشند. اما متأسفانه كامران 
قاسم پور قهرمان شايسته كشــتي ايران و جهان اقداماتي انجام داد كه مجبور 
شديم با او قطع همكاري كنيم. قاسم پور به دليل عدم همكاري از ابتداي مسابقات 
ليگ و نارضايتي مربيان و همچنين مصاحبه بدون هماهنگي كادر فني و اعالم 
عدم حضورش در ديدارهاي مرحله نيمه نهايي ليگ، برابر با قرارداد منعقدشده از 
ليست تيم خارج و باشگاه استرداد وجه پرداختي را خواهان شد.« اين در حالي 
اســت كه هادي حبيبي، مربي تيم صنايع مازندران اعالم كرده: »نبودن كامران 
قاســم پور به تيم ما لطمه نمي زند و ما صد درصد قهرمانيم.« قاسم پور به دليل 
اينكه پزشكان معتقدند احتمال تشديد آسيب ديدگي او وجود دارد، مدتي است 
تمرينات كشتي اش را قطع كرده است. او در اين مورد مي گويد: »چندين دكتر 
رفتم و در نهايت تصميم بر اين شــد كه بايد به پايم استراحت بدهم تا شايد اين 
مصدوميتم برطرف شود. دكتر كيهاني هم نظرش همين بود و اين موضوع را هم 

اعالم كرد، ولي نمي دانم دليل ايجاد اين حاشيه ها چيست!«
تيم صنايع چندي پيش طي قراردادي كه با عباس گادژي روس منعقد كرد، حاشيه 
ديگري را هم به وجود آورده بود. درحالي كه اين كشتي گير با تيم فوالدين ذوب آمل 
به توافق رسيد و با نماينده قانوني كشتي گيران روسيه در ايران قرارداد امضا كرد، 
به گفته مسئوالن تيم آملي، تيم صنايع با پيشنهاد رقمي باالتر با اين كشتي گير 
قرارداد بست تا تيم فوالدين ذوب آمل به كميته انضباطي شكايت كند. البته سال 
گذشته هم اتفاقي مشابه در تيم تحت هدايت رضا يزداني و هادي حبيبي رخ داد 
و 2كشتي گير )حاج آقانيا و فروتن( كه با تيم قائمشهر قرارداد داشتند مجددا با 
حضور در سازمان ليگ با تيم استقالل قرارداد امضا كردند! خيلي ها اعتقاد دارند 
اگر سال گذشته برخورد قاطعي با اين مسائل مي شد، امسال شاهد اين اعتراضات 
نبوديم. تيم استقالل در فينال ليگ گذشته هم حواشي متعددي ايجاد كرد و در 

نهايت در يك ديدار يك طرفه در مقابل تيم بازار بزرگ ايران مال شكست خورد.
مراحل نيمه نهايي و نهايي ليگ برتر كشتي آزاد قرار است روز ۱9آذرماه در سالن 
۱2هزارنفري آزادي برگزار شود. در مرحله نيمه نهايي شركت داروسازي سهند ارس 
با فوالدين ذوب آمل و همچنين صنايع مازندران با دانشگاه آزاد اسالمي روبه رو 

خواهند شد و برنده ها ديدار فينال را برگزار خواهند كرد.
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افقي:
1- حالي شدن- گسترده ترين 

فالت جهان- آن ديگرها
2- ياري دهنده- ريش صورت-  

دريافت كردن
3- قســمت مهم و اساسي- 
چند كشور با گرايش و منافع 

مشترك- شكلي هندسي
4- عالج كردن- فدراســيون 

بين المللي شنا- يازده
5- فقر و بي چيزي- مناسب 
اســتفاده روزمره-  ساز استاد 

حسن كسايي
6- بله آلماني- جــدا كردن 
چيــزي از يك حكــم كلي- 

سروري
7- سامانه- آســوده خاطر- 

بي مهري به معشوق
8- جوانمردي- سخن و بيان 

شفاهي- شرم
9- ابريشــم ناخالص- خانه 

خدا- پوشيده گويي
10- غنيمت هاي جنگي- از 

آثار ناصر خسرو- دريا
11- سـفـــري مـعنـــوي- 

بزرگ منش-  نويسندگي
12- لنگــه بــار- بدخلــق و 
عصبي- فيلسوفي كه با شك 

به همه  چيز به فلسفه رسيد
13- اسـبــــاب و لـــوازم- 

مورد پذيرش- الشه گوشت

14- چرخــه- صاحب كتاب 
سيرالعباد الي المعاد- قهوه اي 

مايل به سبز
15- بيابانگرد- لقب اروپايي- 
الماسي كه نادر شاه از هند به 

ايران آورد
  

عمودي:
1- بــه مناســبت رويــداد 
مســرت بخش مي خورنــد- 

كشاورزي- دشنام
2- گاو يال دار تبــت- رماني 

نوشته اسماعيل فصيح
چهره گشــايي  هديــه   -3
عروس- گمگشــته كنعان- 

تخته هالتر
4- عظمت- علــم آموختن- 

مختصر و كوتاه
5- الزم و ضــروري- بنــاي 

قديمي و فرسوده
6- آكنده و سرشار- بهره مند 

شدن- به هم پيوستگي
7- حادثه ها- پذيرفته شدن- 

مذكر
8- درخت انگــور- از اماكن 
تاريخي و ديدني افغانستان- 

نخستين قوم ايراني
9- كافي- از جان گذشــته- 

مربوط به هندسه
10- مجســمه- مقصــود و 

منظور- انگشت كوچك

11- كارآموز رشته پزشكي- نوعي 
برنج مرغوب شمال

12- از حواس پنجگانه- حداد-  ماه 
شاعرانه

13- كاخ- چنــد جــزء- نوراني و 
فروزان

14- نقاش هلنــدي دوره باروك و 
خالق تابلوي دختري با گوشــواره 

مرواريد- برس چارپايان
15- دانه معطر- پــدر مردگان- 
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لتماپمالراشعا
اوههبرسومومزخ
كنانودكمنيترام
ينيوالووانزو

هكسكسنينطليي
وراوسرپدناولم
شوجداجسلملما
بسمالسزونهنن
رپويمربنممقس
يزيممامودتتشت
اكنهمانملقون

رپسقزاراساين
هالصلاتماقدقگس
يتديرودوويلاه
نامقلرپمادقرو
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مريم كريميان، مربي ســابق تيم ملي| فكر نمي كنم كسي انتظار 
داشت كه تيم ملي هندبال زنان ايران روماني را شكست بدهد. شايد بهتر 
باشد بگويم كه هيچ كس انتظار نداشت كه بازيكنان ما بتوانند به اين تيم 
گل بزنند و همين كه گل زدند، كار بزرگي اســت. بچه ها درخشيدند و 
در حد تواني كه داشتند، خوب بودند. آنها براي نخستين بار است كه در 
مسابقات جهاني حاضر شده اند و طبيعي است كه استرس داشته باشند. 
تفاوت سطح كيفي تيم ها، استرس و... دســت به دست هم مي دهند و 
باعث مي شوند تيم افت كند ولي با اين حال مي توانيم بگوييم دختران 
ما در بازي با روماني به خوبي قد علم كردند. بهترين بازيكن تيم فاطمه 
خليلي بود. بايد از مربي اين دروازه بان تشــكر كرد كه او را به اين سطح 
رسانده است. كار اين بازيكن ديدني بود و جسارتش عالي، او بدون نقص 
بازي كرد. توقع نداشتيم خليلي بتواند ضد حمله ها و پرتاب هايي را كه 

از روي خط انجام شود، به خوبي مهار كند.تيم ايران با آمادگي كامل به 
مسابقات نرفت. نه بازي تداركاتي داشت و نه توانست اردوي برون مرزي 
داشته باشد. كرونا دست وپاي فدراسيون را بست. يك مدت اعضاي كادر 
فني به اين ويروس مبتال بودند و يك مدت هم بازيكنان. به خاطر همين 
فرصتي نبود تا تيم تداركات بهتري داشــته باشــد. هرچند اگر بهترين 
اردوها و بهترين بازي ها هم در برنامه تيم بــود، نمي توان انتظار زيادي 
داشت. به هر حال، تفاوت 2 تيم مشهود بود. با اين حال، به نظر مي رسد 
ايران در مقابل نروژ بتواند بهتر بــازي كند. با اينكه نروژ تيم قوي تري از 
روماني اســت، اما ترس بچه ها از ميدان جهاني ريخته و با جو مسابقات 
آشنا شــده اند و راحت تر كار مي كنند. توقع بعضي ها اين است كه ايران 
مي تواند در بازي آخر قزاقستان را شكست بدهد اما به نظر من بهتر است 

كه اين تيم را دست كم نگيريم.

تيم واليبال فوالد سيرجان بدون صابر كاظمي در 
جام باشگاه هاي جهان بازي مي كند. كاظمي با اينكه 
اين فصل براي شــهرداري اروميه بازي مي كند اما 
طبق قانون بايد در جام باشگاه ها براي تيم فصل قبل 
خود بازي مي كرد. صابر مصدوم است و سيرجاني ها 
ترجيح دادند از مســعود رنجبر استفاده كنند اما 
در نهايت اين بازيكن هم نتوانست سيرجانی ها را 
همراهی كند. سيرجاني ها ديشب به دوحه رفتند 
و بعد از توقف 2ســاعته در فرودگاه، راهي ســفر 
24ساعته به بيتيم برزيل شدند. مسابقات با حضور 
6 تيم فون ويك تاباته و ســادا كروزيرو از برزيل، 
فوالد ســيرجان ايرانيان، لوبه و ترنتينو از ايتاليا، 
يوپي سي ان ازآرژانتين برگزار مي شود. فوالد ساعت 
4بامداد روز چهارشنبه ۱7آذر با سادا كروزيرو بازي 
دارد و ساعت 3 بامداد روز پنجشنبه ۱8آذر هم با 
ترنتينو بازي دارد. با توجه به اينكه فوالدي ها اين 
فصل خوب يارگيري نكردنــد و بعد از قهرماني در 
جام باشگاه هاي آسيا هم چند بازيكن مصدوم دارند، 

انتظار نمي رود برنده اين دو بازي باشند.

 سيرجان
 بدون صابر رفت 
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صداوسیمامداركدانشگاهعلمی-كاربردیراقبولنمیكند
از مهرماه ســال گذشــته براســاس ابالغیه ای درون ســازمانی 
صداوسیما مدارك دانشــگاه علمی- كاربردی را به عنوان مدرك 
تحصیلی نمی پذیرد. مــن هم اكنون دانشــجوی تصویربرداری 
حرفه ای ســینما در دانشــگاه علمی- كاربــردی فرهنگ و هنر 
دانشگاه سروش هســتم كه مجوزش متعلق به صداوسیماست و 
90درصد استادانش هم از صداوسیما هستند، حاال مدرك همین 
دانشگاه مورد قبول صدا و سیما نیست. درستش این است كه اگر 
مدرك چنین دانشگاهی مورد قبول ســازمان ها و نهادها نیست 
مجوز هم  از طرف وزارت علوم به صدا و ســیما داده نشود. با اعالم 
چنین مطلبی مجموع دانشجویان دانشگاه در این رشته از 48به 
23نفر رسیده است. از مسئوالن وزارت علوم و دیگر نهادها تقاضا 
دارم اجازه ندهند چنین رویه ای تبدیل به روال و عامل سرگردانی 

دانشجویان شود.
ساجدیازهمدان

استفادهازانرژیهایتجدیدپذیرراهكاهشآلودگیهواست
قرمزشــدن وضعیت هوای تهران هر بار موجــی از نگرانی ایجاد 
می كند ولی با همه راهكارها تقریبا ثابت شــده كه این مشكل به 
روش های كنونی قابل حل نیست. طرح های ترافیكی هم چاره ساز 
نیستند و تنها راهكار باقی مانده  استفاده  از انرژی های تجدیدپذیر 
و افزایش سرانه فضای سبز شهری و استفاده كمتر از خودرو است.
قلیزادهازتهران

بهوضعیتدوچرخهسواریكشوربیتوجهیمیشود
از مسئوالن فدراسیون دوچرخه ســواری كشور درخواست داریم 

به وضعیت تأسف بار دوچرخه سواری در كشور رسیدگی كنند.
شهروندازشهراندیشه

سرگردانییكدانشجوینابینابیندانشگاهآزاداراكوكرمانشاه
دانشجوی رشته حقوق عمومی دانشــگاه آزاد كرمانشاه بودم كه 
به مدت 2سال مهمان دانشگاه آزاد اراك شدم. 31شهریورماه پس 
از دفاع با نمره عالی برای كارهای تسویه حساب كفش آهنین به 
پا كردم درحالی كه نابینا هستم. دانشگاه آزاد اراك كلیه اقدامات 
تسویه را انجام داد و دانشگاه آزاد كرمانشاه عنوان می كند منتظر 
است دانشگاه اراك مدارك تســویه را بفرستد و هزینه را بپردازد. 
دانشگاه آزاد اراك هم عنوان می كند باید دانشجویان جدید بیایند و 
پول پرداخت كنند تا ما از پس پرداخت هزینه های شما به دانشگاه 
برآییم! درحالی كه مجموع این رقم 3میلیون تومان اســت. این 
ناهماهنگی باعث سرگردانی سه ماهه یك نابینا بین دو شهر و دو 
دانشگاه شده و كسی هم پاسخگو نیست. به حرمت هفته معلوالن 
و سخنانی كه مسئوالن درخصوص معلوالن عنوان می كنند به داد 

من برسید و مشكلم را حل كنید.
رمضانمیرزاییازكرمانشاه

سوارهرویخیاباندیباجیجنوبینیازمندتعریضاست
با توجه به افزایش ترافیك در منطقه3 ناحیه3 شهرداری تهران، 
سواره روی خیابان های شهید دیباجی جنوبی و شهید عین آبادی 
نیاز به تعریض دارد. خواهشمند اســت شهرداری منطقه3 اقدام 

كند.
سیدانازتهران

پایانهتاكسیازپلآزادگانكرجبهتهرانراهاندازیشود
در سال های قبل پایانه ای به مقصد ونك، از زیر پل آزادگان كرج 
وجود داشــت. ظاهرأ به علت كمبود مسافر، این پایانه جمع آوری 
شده است درحالی كه هم اكنون تعداد زیادی از افرادی كه محل 
كارشان تهران است و در آن محدوده زندگی می كنند، ناچارند تا 
مسافت طوالنی را برای رسیدن به پایانه تهران واقع در بلوار شورا، 
طی كنند. از مســئوالن درخواســت داریم تا دوباره این پایانه را 

راه اندازی كنند.
جوادیازكرج

ارقامتورماعالمشدهبرایشهرهایایرانمنطقینیست
طبق گزارش مركز آمار ایران در آبان ماه، تهران و قم كمترین نرخ 
تورم ولی ایالم و زنجان و كهگیلویه و بویر احمد بیشترین نرخ تورم 
را داشتند كه اصال با عقل جور درنمی آید. در همه جای دنیا تورم 
در شهرهای بزرگ بیشتر از مناطق روستایی است كه معموال نیمی 
از تورم مسكن است. همه می دانیم مسكن در تهران خیلی خیلی 
گران تر از ایالم است. در بیشتر دنیا همیشه تورم را ساالنه حساب 
می كنند. در ایران بیشتر ماهانه حساب می كنند. مسئوالن در ارائه 

آمارها دقت كنند.
محمدرضاازرشت

حقثبتكامپیوترینسخدرداروخانههاحذفشدهاست
بیمه ســالمت به صورت غیرقانونی حق ثبت كامپیوتری نســخ 
داروخانه ها را حذف كرده است كه مشكالت بسیاری ایجاد كرده. 

آیا این بی قانونی یك مركز مردمی نیست؟
نیریازیزد

خط223درحالتعطیلیاست
رانندگان اتوبوس های خط 223شهرك پارس به میدان رسالت 
به صورت دلخواه فعالیت دارند یعنی اغلب روزها صبح ها از ساعت ۵ 
و 30دقیقه تا 8 صبح و غروب ها از 17تا 12فعال نیستند و روزها و 
شب های تعطیل كه كال حضور ندارند و این خط عمال غیرفعال شده 
است. بارها هم از مبادی مختلف موضوع را پیگیری كرده و طرح 
مشكل كرده ایم ولی نتیجه ای نداشته است. تقاضا داریم شركت 
واحد به جای جوابیه هایی مثل تذكر الزم داده شد یا با بررسی از 
برنامه زمانبندی مشكلی مشاهده نشد، اقدام عملی انجام دهد تا 

شهروندان بسیاری دعاگویشان شوند.
رحیمیازتهران

وضعیتآسفالتخیابانهایشهرنیشابورخوبنیست
خیابان های شهر نیشابور غالبا از آسفالت خوبی برخوردار نیست 
و این امر باعث ایجاد مشــكل در جلوبندی و فنربندی خودروها 
 می شود. از شــهردار و مســئوالن خواهشــمندیم در این مورد

اقدام  كنند.
محسنیازنیشابور

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

2قتلمرموزدرپایتخت
در 2حادثه جداگانه در پایتخت 2مرد با ضربات 
چاقو قربانی جنایت مرموزی شده اند؛ یكی از 
آنها پســری بود كه برای كار از شهرستان به 
تهران آمده اما مدتي بعد جسدش در خانه اش 
پیدا شــد و دیگری مردی ناشناس است كه 
با ضربات چاقو كشته شده و حاال كارآگاهان 
تحقیقات براي شناســایي هویــت او را آغاز 

كرده اند. 
به گــزارش همشــهری، مدتــی قبل پســر 
26ســاله ای برای یافتن كار از شهرستان به 
پایتخت آمد تا با پیدا كردن كاری مناســب، 
زندگی اش وارد مرحله ای تازه شود. او در حوالی 
میدان آزادی زندگی می كرد اما برادرش طی 
روزهای گذشته هرچه با او تماس می گرفت، 
پاسخ نمی داد. شامگاه هفتم آذر ماه، این مرد 
برای پیگیری وضعیت بــرادرش مقابل خانه 
او رفت اما هرچه در زد كســی در را باز نكرد. 
مرد جوان كه نگران برادرش شده بود با پلیس 
تماس گرفت و با حضور مأموران كالنتری13۵ 
آزادی و آتش نشانی، در خانه پسر جوان باز شد 
اما مأموران به محض ورود بــه داخل خانه با 
جسد او مواجه شدند. با گزارش ماجرا به قاضی 
مصطفی واحدی، بازپرس جنایی تهران، تیم 
جنایی در محل حاضر و معلوم شــد كه پسر 
جوان با ضربه های چاقو به قتل رسیده و حدود 

8ساعت از مرگش می گذرد. 
بررســی ها حكایت از این داشــت كه مقتول 
مدتی قبــل برای یافتن كار از شهرســتان به 
تهران آمده و پس از پیدا كردن كار مناســب 
و اجاره خانه، در تهران ســاكن شــده بود اما 
حاال به طرز مشكوكی به قتل رسیده بود. در 
شرایطی كه تیمی از مأموران اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران تحقیقات خود را برای كشف راز 
این جنایت آغاز كرده بودند، صبح پنجشنبه 
گذشــته با پیدا شدن جســد مردی در جاده 
امام رضا )ع( تیم جنایــی با یك معمای دیگر 
مواجه شــد. ماجرا از این قرار است كه ساعت 
10صبح رهگذری كه در حال عبور از این جاده 
بود، چشمش به پیكر نیمه جان مردی افتاد كه 
دچار خونریزی شدیدی شده بود. مرد رهگذر 
بالفاصله با اورژانس تماس گرفت و مرد زخمی 
برای درمان به بیمارســتان انتقال یافت. اما 
تالش برای نجات او فایده ای نداشت و او به كام 
مرگ رفت. از آنجایی كه متوفی با ضربات چاقو 
زخمی شــده و به كام مرگ رفته بود ماجرای 
این حادثه بــه قاضی محمدجواد شــفیعی، 
بازپرس جنایی تهران اعالم شــد و او دستور 

تحقیقات در این باره را صادر كرد. 
بررســی ها حكایت از این داشــت كه قربانی 
مردی حدودا ۵۵ساله بوده كه با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رسیده اســت. نحوه وارد شدن 
ضربات نشــان می داد كه او قربانی درگیری 
مرگبار شده است. اما مأموران مداركی به دست 
نیاوردند كه هویت وی را فــاش كند. در این 
شرایط بازپرس جنایی دستور انگشت نگاری از 
جسد را صادر كرد تا شاید هویت مرد ناشناس 
مشخص شود. از سوی دیگر كارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را برای 
به دست آوردن سرنخی از عامالن این جنایت 

مرموز آغاز كرده اند.

آتش  زدن همسر سابق، بر سر مالقات با فرزند
مرد خشــمگین وقتی از مالقات پسر 

8ســاله اش محروم شــد، در اقدامی دادسرا
انتقام جویانه همسر ســابق خود را در 

پاركینگ خانه به آتش كشید.
به گزارش همشــهری، پنجشــنبه گذشته ساكنان 
ســاختمانی در مركز تهران صدای فریاد های زنی را 
شنیدند كه از مردم كمك می خواست. صدا از داخل 
پاركینگ به گوش می رسید و همسایه ها وقتی به آنجا 

رفتند با صحنه هولناكی مواجه شدند.
زن جوان همســایه در میان شعله های آتش در حال 
سوختن بود كه همسایه ها به داد او رسیدند و آتش را 
خاموش كردند. همزمان ماجرا به اورژانس گزارش شد 
و پیش از رســیدن امدادگران، زن جوان كه به شدت 
دچار سوختگی شــده و حال مســاعدی نداشت به 
همسایه ها گفت كه شــوهر ســابقش او را به آتش 

كشیده است.

انگیزهعجیب
زن جوان دقایقی بعد به بیمارســتان منتقل شد و با 
گزارش ماجرا به پلیس، تیمی از مأموران راهی محل 
حادثه شدند. آنها به تحقیق از همسایه ها پرداختند 
و متوجه شــدند كه آنها لحظاتی قبل از آنكه صدای 
كمك خواهی زن جوان در فضای ساختمان بپیچد، 
صدای مشاجره او با همسر ســابقش را شنیده بودند 
اما به دلیل اینكه مسئله خانوادگی بود، كسی مداخله 

نكرده بود.
همه  چیز از این حكایت داشــت كه عامل آتش زدن 
زن جوان، همسر ســابق او بوده اما هنوز به درستی 
مشخص نبود كه انگیزه وی چه بوده است. اما آنطور 

كه همسایه ها می گفتند زوج جوان پس از جدایی بر 
سر مالقات فرزندشان با یكدیگر اختالف داشته اند.

در ادامه تحقیقات، جزئیات بیشتری از این حادثه فاش 
و مشخص شد كه زن و مرد جوان مدت ها قبل به دلیل 
اختالفاتی كه با یكدیگر داشتند راهی دادگاه خانواده 
شدند و پس از كش و قوس های قضایی از یكدیگر جدا 

شده بودند.
دادگاه پــس از طالق، حضانت فرزند آنهــا را به مادر 
ســپرده بود و پدر هر از گاهی با همسر سابقش قرار 
مالقات می گذاشت تا به دیدار فرزندش برود اما آنها 
به تازگی بر سر مالقات فرزندشــان دچار اختالفاتی 

شده بودند.
آنطور كه تحقیقات پلیس نشــان می داد، مرد جوان 
مدت ها بود كه از مالقات فرزندش محروم شده و روز 
حادثه با یك ظرف بنزین به پاركینگ خانه همســر 
ســابقش رفت كه او را تهدید كند. آنها به مشــاجره 
با یكدیگر پرداختنــد و مرد به دلیــل ندیدن فرزند 
8ساله اش ناگهان بنزین را به روی همسرش ریخت و 
فندك را كشید. همین باعث شد تا زن جوان در میان 
شعله های آتش گرفتار شــود و در بیمارستان تحت 

درمان قرار بگیرد.

اعترافاتمردآتشافروز
در این شرایط نام متهم در لیست افراد تحت تعقیب 
پلیس پایتخت قرار گرفت و زمان زیادی طول نكشید 
كه مأموران او را به اتهام آتش زدن همســر سابقش 
دستگیر كردند. این مرد پس از آنكه پیش روی قاضی 
محمدجواد شفیعی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای 
جنایی تهران قرار گرفت، بــه جرم خود اعتراف كرد. 

او گفت: به دلیل اینكه همســرش اجازه نمی داده كه 
وی فرزندشان را ببیند عصبانی شــده و او را به آتش 

كشیده است.
متهم در حالی با دســتور بازپرس جنایی تهران برای 
انجام تحقیقات به اداره آگاهی تهران منتقل شــده 
كه پزشكان بیمارستان عنوان كردند زن جوان دچار 

40درصد سوختگی شده و تحت درمان قرار دارد.

قاتل دختر گمشده به قصاص محكوم شد  روايت سربازی كه زنی را
از دست سارق نجات داد

ازابتدایآذرماهكارگرانشهرداریدرشهرهایمختلفكشورقربانی3حادثهمرگبارشدند

مرگ 3كارگر 
در3تصادف هولناك

ســربازی كه با دیدن صحنه ســرقت از یك 
خانم در تهران با سارق درگیر شده و او را ناكام 

گذاشته بود روایت این حادثه را تشریح كرد.
از چند روز پیش كلیپی در شبكه های اجتماعی 
منتشر شد كه بازتاب گســترده ای در سراسر 
كشــور داشــت. این كلیپ صحنه سرقت از 
یك خانم را نشــان مــی داد. در همین هنگام 
سربازی وارد ماجرا شــد و با درگیری با سارق 
او را ناكام گذاشت. ســرباز جوان محمد نوری 
نام دارد و متولد سال72 و سرباز دانشگاه امام 
حسین)ع( است كه در یك برنامه تلویزیونی 
درباره این حادثه گفت: من هر روز ساعت16 از 
پادگان خارج می شوم اما آن روز به دلیل سردرد 
مرخصی ساعتی گرفتم و حدود ساعت13 از 
پادگان خارج شــدم. بعد از رسیدن به مقصد 
طبق روال، خواستم ماشینم را در كوچه پارك 
كنم اما جای پاركــی در كوچه نبود به همین 
دلیل تصمیم گرفتم ماشین را در كوچه دیگر 
پارك كنم. در جست وجوی جای پارك بودم 

كه با صحنه سرقت از آن خانم مواجه شدم.
ســرباز جوان ادامه داد: آن لحظه غیرتم قبول 

نكرد و با خودرو به ســارق زدم و با وی درگیر 
شــدم، دســت من  پیش از این ماجرا آسیب 
دیده بود و حین درگیری، درد دســتم بیشتر 
شد. سارق چاقو همراه خود داشت اما چاقوی 
او روی زمین افتاد. برای همین بود كه پس از 
درگیری با من فرار نكرد و مدام به من می گفت 

كه چاقویش را  پس بدهم!
او با اشــاره به ایجاد یك صفحه ساختگی به 
نامش در فضای مجــازی، گفت: آقایی در یك 
صفحه در اینستاگرام ضمن پخش تصاویر این 
ماجرا، خود را جای من معرفی و عنوان كرده كه 
این كار را انجام داده است، مردم نیز بی خبر از 
همه جا پول به وی داده اند و این فرد از این اقدام 

سوءاستفاده كرده است.
سرهنگ اكبر شهباز؛ معاون اجرایی دانشگاه 
امام حسین)ع( نیز در این برنامه، گفت: سعی 
می كنیم برای 6 ماه اضافه خدمت این ســرباز 
به عنوان تقدیر، با لحاظ مقررات، فكری كنیم 
و مورد عفو قرار بگیرد. این 6 ماه اضافه به دلیل 
این است كه او دیرتر به خدمت مقدس سربازی 

اعزام شده بود.

كنجكاوی جان 
 پسربچه 5ساله

را گرفت
پســربچه ۵ســاله در حال بازی با توپ بود 
كه ناگهان توپش از پنجــره به پایین افتاد و 
كنجكاوی او موجب شد كه به پایین سقوط 
كند و در حادثه ای دردناك جانش را از دست 
بدهد. به گزارش همشــهری، صبح جمعه 
به قاضی محمد تقی شعبانی بازپرس ویژه 
قتل خبر رسید كه پسربچه ۵ساله ای بر اثر 
سقوط از ارتفاع جانش را از دست داده است. 
با اعالم این گزارش، بازپرس جنایی تهران به 
همراه تیمی از مأموران پلیس تجسس پلیس 
آگاهی تهران راهی محل حادثه كه خیابانی 
در حوالی نواب بود شدند. بررسی های اولیه 
حكایت از این داشــت كه پسربچه ۵ ساله از 
طبقه چهارم به پایین سقوط كرده و جانش 

را از دست داده است. 
در ادامه تحقیقات مشخص شــد كه مادر 
كودك برای كمك به همسایه اش كه قصد 
نصب پرده خانه اش را داشت به خانه او رفته 
بود. این درحالی بود كه مــادر قبل از رفتن 
توپ پسرش را در اختیارش گذاشته و كودك 
سرگرم بازی با توپ شــده بود. اما آنطور كه 
مشخص بود توپ پسربچه از پنجره پذیرایی 
به پایین افتاده و كــودك كنجكاو به مقابل 
پنجره رفته بود تا ببینــد توپش كجا افتاده 
اســت. اما كنجكاوی او موجب شد تعادلش 
را از دســت بدهد و به پایین سقوط كند و 
جانش را از دست بدهد.در این شرایط جسد 

پسربچه به پزشكی قانونی انتقال یافت.

تصادف یكی از مهم ترین خطراتی است 
كه كارگران شهرداری مخصوصا رفتگران 
را تهدید می كند. خطری كه هر سال جان 
تعدادی از این قشر زحمتكش را گرفته و 
برخی را نیز بــا مصدومیت های مختلف 
روبه رو می كنــد. در 10 روز گذشــته، 
3حادثه مختلف در شــیراز، مشــهد و 
اصفهان جان 3كارگر را گرفت و 2نفر را 

راهی بیمارستان كرد.
به گزارش همشهری، آخرین حادثه ای 
كه قربانی آن كارگران شهرداری بودند 
در اصفهان رخ داد. هفته گذشــته یكی 
از ماموریت هــای كارگــران و رفتگران 
شهرداری اصفهان جمع آوری برگ های 
خشك از سطح شهر بود اما هنگام انتقال 
این برگ ها توسط ماشــین حمل زباله  
حادثه ای رخ داد كه جان یكی از كارگران 
را گرفت و دیگری را راهی بیمارســتان 
كرد. به گفته شــهردار اصفهان، به همت 
پاكبانان بســیاری از برگ های خشك از 

سطح شهر جمع آوری شد اما متأسفانه 
حین انجام ماموریت 2نفــر از كارگران 
شهرداری دچار ســانحه شدند و یكی از 
آنها فوت شد كه به خانواده ایشان تسلیت 
می گویم. وی ادامه داد: علت تصادفی كه 
برای این كارگر زحمتكش رخ داد، سرعت 
باالی یك وانت پیكان بود كه با ماشــین 
حمل زباله شــهرداری برخورد كرد و 2 
كارگری كه پشت خودرو مشغول انجام 

وظیفه بودند را دچار سانحه كرد.
پاكبان دیگر هم اكنون در بیمارســتان 
بستری است كه امیدواریم با دعای خیر 

مردم شفای عاجل پیدا كند.
قاســم زاده تصریح كرد: شهروندانی كه 
شب و نیمه شب در شهر تردد می كنند 
ســرعت مطمئنه در رانندگی را رعایت 
كنند، چراكه عزیزانی در دل شب، مشغول 

نظافت شهر هستند.
این حادثه مرگبار در حالــی رخ داد كه 
چند روز پیش تر از آن، 2كارگر شهرداری 

كه سوار بر موتور در حال رفتن به محل 
كارشان بودند قربانی تصادف شدند و یكی 

از آنها جانش را از دست داد.
براساس این گزارش، ظهر پنجم آذرماه، 
گزارش تصادف یك خــودروی پراید با 
یــك موتورســیكلت در بلــوار مدرس 
شیراز به پلیس اعالم و تیمی از مأموران 
راهور شــیراز راهی محل حادثه شدند. 
بررســی های اولیه از این حكایت داشت 
كه سرنشــینان موتور 2نفر از كارگران 
شــهرداری بودند كه یكی از آنها به دلیل 
شــدت جراحات وارده در دم جانش را 
از دســت داده بود. كارگر دیگر به همراه 
راننده پراید نیز مصدوم شده بودند كه به 

بیمارستان انتقال یافتند.
به گفته رئیس پلیس راهور استان فارس، 

كارشناسان در صحنه حادثه حاضر شدند 
و بعد از بررسی اولیه اعالم كردند كه علت 
وقوع این حادثه، تخطی از سرعت مطمئنه 
از سوی راننده پراید بوده و متأسفانه باعث 

مرگ كارگر شهرداری شده  است.
اما نخستین حادثه ای كه آذرماه امسال 
برای كارگران شهرداری رخ داد، در مشهد 
اتفاق افتاد و جان یــك رفتگر را گرفت. 
این حادثه صبح دوشنبه یكم آذرماه رقم 
خورد. آن روز عبدالحمید ربانی، یكی از 
رفتگران شــهرداری مشهد پس از اتمام 
شیفت كاری خود، در مسیر برگشت به 
خانه بود كه در حدفاصل میدان قائم به 
میدان فهمیده، متوجه تعدادی كیسه پیاز 
و سیب زمینی می شود كه ظاهرا از یك 
خودروی حامل بار به روی زمین افتاده 

بود. او به سراغ راننده رفت و خواست برای 
جمع آوری كیسه ها و ایمن سازی مسیر 
بزرگراه توقف كند و پس از آن خودش نیز 
به كمك وی شتافت و سرگرم جمع آوری 
كیسه پیاز بود كه ناگهان یك كامیون كه 
با سرعت زیاد در حركت بود به این رفتگر 

برخورد كرد.
به دنبال این حادثه رفتگر زحمتكش كه 
متاهل بود مجروح شــد و به بیمارستان 
انتقال یافت اما پیش از رســیدن به آنجا 
به دلیل شدت جراحات وارده جانش را از 
دست داد. به گفته كارشناسان، رفتگران 
بیشترین تلفات انسانی را حین انجام كار 
بر اثر برخورد با خودرو دارند و این مسئله 
باعث شده كه مسئوالن برای حفظ امنیت 

آنها بیشتر از گذشته چاره اندیشی كنند.

مردی كه پس از آزار و اذیت دختر 1۵ساله مرندی، 
او را بی رحمانه به قتل رســانده بود از سوی قضات 

دادگاه كیفری به قصاص محكوم شد.
به گزارش همشهری، پاییز سال96 بود كه مأموران 
پلیس شهرســتان مرند هنگام گشتزنی در اطراف 
شهر متوجه خودرویی شدند كه كنار جاده پارك 
شده بود. داخل خودرو پسر جوانی به چشم می خورد 
كه ظاهرا در خواب بود اما وقتی مأموران سراغ وی 
رفتند، معلوم شــد كه او بیهوش شده است. ماجرا 
كامال مرموز بود و لحظاتی بعد با پیدا شــدن یك 
كیف زنانه در صندوق عقب ماشــین مرموزتر نیز 
شد؛ چرا كه مدارك هویتی داخل كیف نشان می داد 
كه متعلق به دختری 1۵ساله به نام میناست كه از 
حدود 3هفته قبل تر گم شــده بود. در این شرایط 
مأموران منتظر ماندند تا پس از به هوش آمدن پسر 

جوان به تحقیق از او بپردازند.

رازهولناك
ساعاتی بعد و پس از به هوش آمدن پسر جوان راز 
هولناكی فاش شد. او گفت: من تنها زندگی می كنم 
و مینا در مدتی كه ناپدید شــده بود با من زندگی 
می كرد و به او عالقه داشتم. او ادامه داد: شب قبل 
یكی از دوستانم به نام رسول من و مینا را به صرف 
شام به خانه اش دعوت كرد. ما هم به آنجا رفتیم و به 

محض ورود، نوشیدنی تعارف كرد اما پس از نوشیدن 
آن، من و مینا دچار سرگیجه شدیم. پس از آن فقط 
متوجه شدم كه رسول قصد دارد به زور مینا را مورد 
آزار و اذیت قرار دهد و از هوش رفتم. وقتی چشمانم 
را باز كردم، مأموران باالی ســرم بودند و نمی دانم 
كه چه بالیی بر سر مینا آمده است. با اظهارات مرد 
جوان كه محمود نام دارد تحقیقات برای دستگیری 
رســول آغاز و این مرد دستگیر شــد. او گرچه در 
بازجویی های اولیه مدعی بود كه همه ادعاهای پسر 
جوان دروغ است و وی از سرنوشت مینا خبر ندارد 

اما در ادامه اسرار قتل دختر 1۵ساله را فاش كرد.
رســول گفت: محمود را از قبل می شــناختم و با 
او دوســت بودم. او تنها زندگی می كــرد و گاهی 
معامله دالر انجام می داد. او ادامــه داد: روز قبل از 
حادثه، وقتی به خانه او رفته بودم، متوجه شــدم 
كه مقدار زیادی دالر در خانــه دارد و برای همین 
تصمیم به ســرقت آنها گرفتم. برای این كار ابتدا 
مقداری داروهای خواب آور تهیــه و داخل آبمیوه 
حل كردم. بعد محمود و دختر موردعالقه اش را به 
صرف شام به خانه ام دعوت كردم. وقتی رسیدند، 
لیوان های آبمیوه را به آنها دادم كه پس از خوردن 
آنها، نیمه بیهوش شدند. بعد هر دو را سوار ماشین 
محمود كردم و به خانه او رفتیم. در آنجا دالرها را 
سرقت كردم اما پس از سرقت وسوسه های شیطانی 

به ســراغم آمد و مینا را مورد آزار و اذیت قرار 
دادم. او اما نیمه بیهوش بود و متوجه ماجرا 

شد و برای همین تصمیم گرفتم وی را 
به قتل برسانم. متهم گفت: محمود 
و مینا را سوار ماشین كردم و راهی 
كوهی در اطراف شــهر شدیم. در 
آنجا دختر نوجوان را از ماشین پیاده 
كردم و با ضربه سنگ به قتل رساندم 

و بعد جسدش را از كوه به پایین پرت 
كردم. سپس محمود را داخل ماشین 
درحالی كه بیهوش بود تنها گذاشتم 
تا وقتی پلیس رسید، تصور كنند كه 

او مینا را به قتل رسانده است.

حكمقصاص
با اعترافــات هولناك متهــم و پیدا 
شدن جسد بی جان دختر گمشده، 
پرونــده وی تكمیل و بــه دادگاه 
كیفری اســتان آذربایجان شرقی 
فرستاده شد. چند روز پیش متهم 
44ساله در دادگاه محاكمه شد و با 

توجه به شواهد و مدارك موجود در 
پرونده، قضات دادگاه حكم به قصاص 

او دادند. 
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در راه فجر

»شهرك« با ساعد سهيلي
علــي ســرتيپي، فيلم »شــهرك« را 
متقاضــي چهلمين دوره جشــنواره 
فيلم فجر كرده اســت. »شــهرك« به 
كارگرداني علي حضرتي و تهيه كنندگي 
علي ســرتيپي هفته گذشته از شوراي 
پروانه نمايش مجوز گرفته و طبق گفته 

تهيه كننده آماده شركت در جشنواره فجر است. »شهرك« دومين 
فيلم حضرتي پس از »سازهاي ناكوك« است كه ساعد سهيلي، 
مهتاب ثروتي، شــاهرخ فروتنيان، كاظم سياحي و رؤيا جاويدنيا 

بازيگران آن هستند.

نويد محمودي با كابل پالك 10
پدرام شــريفي با فيلــم »كابل پالك 
۱۰« در چهلمين دوره جشنواره فيلم 
فجر حضور دارد. پدرام شريفي از ديگر 
بازيگران فيلم ســينمايي»كابل پالك 
۱۰ « به نويســندگي، تهيه كنندگي و 
كارگرداني نويد محمودي است. پيش 

از اين الناز شاكردوســت به عنــوان بازيگر نقــش اول اين فيلم 
معرفي شده بود. فيلمبرداري »كابل پالك ۱۰« به پايان رسيده 
و ســازندگان فيلم تالش دارند با انجام مراحل فني فيلم را براي 

نمايش در جشنواره آماده كنند.

»ضد« بعد از »لباس شخصي«
دومين فيلــم ســينمايي اميرعباس 
ربيعي؛ »ضد« براي چهلمين جشنواره 
فيلم فجر آماده مي شود. فيلمبرداري 
»ضد« به كارگرداني اميرعباس ربيعي 
و تهيه كنندگي محمدرضا شفيعي كه از 
اواسط مهرماه در سكوت خبري كليد 

خورد، همچنان ادامه دارد. مهدي نصرتي، ليال زارع، ليندا كياني، 
نادر سليماني، مهشيد جوادي، روزبه رئوفي، مجيد پتكي، عماد 
درويشي، شيرين آقاكاشــي و جواد خاني در »ضد« ايفاي نقش 
مي كنند. »ضد« به نويسندگي حسين تراب نژاد، درامي سياسي 
اســت كه در بســتر يكي از حوادث مهم و ملتهب ابتداي انقالب 

اسالمي روايت مي شود.

فصل فهرست ها
با رسيدن به پايان سال ميالدي بهترين فيلم هاي سال معرفي مي شوند 

منتقدان مشهور مجالت و سايت هاي معتبر سينمايي 
و تلويزيوني همزمان با ورود به آخرين  ماه سال جاري 
ميالدي و نزديك شدن به آغاز سال 2022، فهرست هايي از بهترين فيلم ها و 
سريال هاي منتخب سال 2021 را ارائه كرده اند. در اين مطلب به فهرست 10فيلم 
و 10سريال برتر سال به انتخاب نشريه سايت اند ساوند و فهرستي از 10فيلم برتر 

سال به انتخاب چند منتقد مشهور حال حاضر سينما پرداخته ايم.

10سريال برتر 2021 از نگاه مجله سايت اند ساوند
منتقدان نشريه سايت اند ساوند 10مجموعه برتر تلويزيوني سال 2021، از سريالي 
ابرقهرماني با زمينه كمدي موقعيت تا بازي مرگبار كره اي و سريالي درباره بحران ايدز 

در سال 1980را برگزيده اند.
1- اين يك گناه است، ساخته راسل تي ديويس از انگليس

2- راه آهن زيرزميني، ساخته بري جنكينز محصول آمريكا
3- مر)مير( از ايست تاون به كارگرداني برد انگليسي محصول آمريكا

4- آب شمالي، ساخته آندرو هايف از انگليس
5- زمان، ساخته جيمي مك گاورن، محصول انگليس

6- فصل سوم سريال وراثت به كارگرداني جسي آرمسترانگ ساخته آمريكا
7- لوتوس سفيد، ساخته مايك وايت از آمريكا

8- بازي مركب)Squid Game( ساخته هوانگ دونگ هيوك، محصول كره جنوبي
9- واندا ويژن، ساخته جك شيفر آمريكا

10- تنها كشتار درون ساختمان، ساخته جان هافمن و استيو مارتين از انگليس

10فيلم  برتر 2021  از نگاه مجله سايت اند ساوند
در انتخاب 50فيلم برتر ســال 2021بيش از 100منتقد همراه اهالي شاخص صنعت 
سينما با بيش از 1000رأي مشاركت داشــتند. در اين بخش به 10فيلم برتر برگزيده 

سايت اند ساوند اشاره خواهيم كرد.

1- سوغات قسمت دوم به كارگرداني جوانا هاگ، محصول انگليس
2- مامان كوچك )Petite maman( ساخته سلين سياما، توليد فرانسه

3- ماشين منو بران، ساخته ريوسوكه هاماگوچي از ژاپن
4- مموريا به كارگرداني آپيچاتپونگ ويراستاكول محصول تايلند

5- تيتان ساخته ژوليا دوكورنو ساخته فرانسه
6- قدرت سگ به كارگرداني جين كمپيون، محصول مشترك بريتانيا، آمريكا و نيوزيلند
7- زمان نگاه به آسمان چه مي بينيم؟ ساخته آلكساندر كوبريدزه توليد گرجستان

8- تابستان روح، ساخته احمير خليب تامپسون توليد آمريكا
9- آنت به كارگرداني لئو كاراكس از فرانسه

10- چرخ شانس و فانتزي ساخته ريوسوكه هاماگوچي محصول ژاپن

فروش به درصدتعداد سانستعداد سالنتعداد تماشاگرميزان فروش)به ريال(استانرديف
6,491,825,00024,4066167444,9تهران1
1,314,200,0007,2003859,1آذربايجان غربي2
2,544,126,00012,8151217417,6آذربايجان شرقي3
174,600,0009012191,2اردبيل4
1,379,110,0006,333363499,5اصفهان5
313,200,0001,2955682,1البرز6
-----ايالم7
66,040,0003742280,45بوشهر8
52,800,0003483410,36چهارمحال وبختياری9
-----خراسان جنوبي10
862,500,0003,667191645,9خراسان رضوي11
-----خراسان شمالي12
47,900,0002925370,33خوزستان13
113,800,0006673320,78زنجان14
6,000,00054170,04سمنان15
-----سيستان و بلوچستان16

فروش به درصدتعداد سانستعداد سالنتعداد تماشاگرميزان فروش)به ريال(استانرديف
446,250,0001,8428653,09فارس17
37,670,0002093190,26قزوين18
-----قم19
77,540,0005179640,53كردستان20
-----كرمان21
84,200,0004844370,58كرمانشاه22
-----كهگيلويه وبويراحمد23
65,460,0003939580,45گلستان24
-----گيالن25
68,150,0003894290,47لرستان26
121,700,0006528610,84مازندران27
-----مركزي28
-----هرمزگان29
87,400,0005174350,6همدان30
47,550,000182270,32يزد31

14,440,721,00063,7172032,064100همه استان هامجموع

چاقو در قاب 

۳۰سال پيش وقتي منتقدي قديمي در مقدمه شعري از 
مسعود كيميايي كه براي پرويز دوايي سروده بود، نوشت؛ 
خيلي ها نمي دانند كه كارگردان مطرح سينماي ايران دفتر 
شعر هم دارد، هنوز سال ها مانده بود تا »زخم عقل« منتشر 
شــود. مجموعه اي كه وقتي درآمد با واكنش هاي متفاوتي 
مواجه شد. كيميايي شــاعر كه همه مي دانستند  بسياری  
از شاعران معاصر ايران دوستان نزديكش هستند. از احمد 
شاملو گرفته تا احمدرضا احمدي كه يكي از بهترين اشعار 
زخم عقل براي او سروده شــده بود: احمدرضا بود، هرچه 
درخت هاي كوچك خيابان بزرگ تناور شــدند،  تو سبز تر 
شدي.  خيابان پردرختي كه جواني ما را تا همه پاييزها برد، 
٫ و با هر سياستي كه آمد، شناسنامه ديگري گرفت، احمد 
رضا بود...، من رفيقي دارم بزرگ، خياباني است پردرخت، 

كه با هر سياستي، نامش عوض نمي شود.
  از كيميايي شاعر كه دوستان نزديكش در جريان قريحه 
شاعري اش بودند و از ســابقه ترانه سرايي اش با نام مستعار 
نصرت فرزانه اطالع داشتند، زماني رونمايي شد كه پيش از 
آن كيميايي رمان نويس، اتفاقي تازه در ادبيات معاصر ايران 
رقم زده بود. فيلم هاي نساخته مسعود كيميايي، تعبيري كه 
جمشيد ارجمند درباره »جسدهاي شيشه اي« به كار برد، 
پر از داستان و شخصيت و رخداد تكلمه اي بر جهان تاليفي 
هنرمندي چند وجهي بود . اثري در امتداد جهان برساخته 
از آثار سينمايي فيلمساز، رئاليسم اجتماعي را كنار تخيلي 
كمياب قرار مي داد. رماني كه نشــان مي داد كيميايي اگر 
كارگردان نمي شد مي توانســت نويسنده برجسته اي شود 
 با نثــري بي مثال و منحصر بــه فرد و ذهني تصوير ســاز:

» طلعت هيچ گاه به سراغ ســنگ و قبر ژرار، عشق از دست 
رفتــه خواهرش نرفت . طــاووس هم نمي خواســت. همه 
مي دانستند طلعت تمام است. كاوه را ســال ها نديده بود. 

هنوز آن قدر حواس داشــت كه نخواهد پسرش او را نيمه 
ديوانه و مسخ و شــايد خطرناك ببيند. در خواب و بيداري 
عقل و جنون به رحمت گفته بود پولي مانده دارد؟ رحمت 

گفته بود جان ما جان شماست، بله داريد.
هنوز تراشه هايي از حواس سالم بر حافظه اش مانده بود كه 
خانه اي 2۰۰ متري را در خيابان ايران، نزديك باشگاه شرق، 
نزديك خانه سقاباشي عزيزش و كوچه روحي علي خان به 
نام كاوه بخرد، ســند را نگه دارد و روز مبادا به كاوه بدهد. 
فقط 2 بار در يك بعدازظهر آفتابي پاييز آمد از دور خانه هاي 
متصل به زندگي از دست رفته اش را نگاه كرد. از آيين اجرا 

نشده مي ترسيد...«
انتشار »حسد« و بعد »سرودهاي مخالف اركستر ندارند« 
نشان داد نويســندگي براي كيميايي تفنن نيست، دغدغه 

است.
  و حاال نوبت به كيميايي نقاش رســيده است. برگزاري 

نمايشگاه نقاشي هاي مسعود كيميايي در گالري گلستان، 
فرصتي است براي تماشــا و تأمل بر آثاري كه خوب يا بد، 
امضاي خالقشــان را بر خود دارند. آنها كه اين روزها پا به 
گالري گلســتان مي گذارند با آثاري مواجه مي شــوند كه 
خيلي با فضاي نقاشــي معاصر ايران همخوان نيست و در 
عوض به فيلم هاي كيميايي نزديك اســت. رنگ و تخيل 
و حادثه با عناصر و مولفه هاي آشــنايي كه از جهان تاليفي 
هنرمند مي آيند و وامدار هيچ جريان و مســلكي نيستند، 
همان التهابي را به نمايــش مي گذارند كه بيش از نيم قرن 
است كيميايي را به هنرمند صاحب سبك و منحصر به فرد 
اين سرزمين تبديل كرده است. مردي كه كاله شاپو بر سر 
دارد و چاقويي در بازويش فرو رفته است. حشره بزرگي كه 
انگار شهر را زير پايش گذاشته. تركيب ساختمان هاي سياه 
و سفيد با آسماني كه با رنگ هاي تند منقش شده. تصاويري 
كه ذهنيت كيميايــي را بازتاب مي دهنــد و به قول خانم 
گلستان در جاهايي بسيار نقاشــانه است.نقاشي هايي كه 
نه باري به هر جهت كه بر مبناي حس ها و حساسيت هاي 
كيميايي شــكل گرفته اند. طبيعتاً نزديك به فيلم هايش 
هســتند و در مواردي هم رمان هاي او را )در فصل هايي كه 
از دل رئاليســم، جوششي سوررئاليســتي رخ مي دهد( به 
ياد مي آورند. نمايشگاه نقاشي مســعود كيميايي با فضاي 
معموالً محدود- بــه لحاظ مخاطب پيگيــر و عالقه مند- 
هنرهاي تجسمي ايران، تناســبي ندارد. طبيعي است كه 
استقبال از نمايشــگاه كيميايي محصول اعتبار سينمايي 
او و محبوبيتي است كه عمرش از نيم قرن گذر كرده. مثل 
هميشــه طعنه زنان و متلك گويان هم حضور دارند و چه 
خوب كه كيميايي نمايشگاه گذاشت تا متوجه شويم چقدر 
منتقد و كارشناس نقاشي داشتيم. اين هم البته از عوارض 
شهرت اســت. مثل ايراد گرفتن به قيمت تابلوها و بامزه تر 
از همه جلوگيري از ديده شــدن جوان ها كه البد برگزاري 
نمايشگاه كيميايي، آنها را به حاشيه رانده است. به هر حال 
نقاشي هاي مســعود كيميايي در معرض قضاوت عمومي 
گذاشته شــده اند و هر كس آنچه دل تنگش مي خواهد را 
مي تواند بگويد. و تاريخ نشان داده كه فحاشي به كيميايي 

نه تنها هزينه اي ندارد كه گاهي دستخوش هم دارد.

برندگان انجمن منتقدان نيويورك 

انجمن منتقدان فيلم نيويورك فهرست برندگان جايزه امسال خود 
را اعالم كرد.به گــزارش هاليوود ريپورتر، فيلم ژاپني »ماشــين منو 
بران« ساخته ريوسوكه هاماگوچي، جايزه بهترين فيلم جين  كمپيون 
به دليل ساخت فيلم »قدرت سگ« جايزه بهترين كارگرداني، بنديكت 
كامبربچ جايزه بهترين بازيگر مرد به خاطر نقش آفريني در فيلم قدرت 
سگ و كودي اسميت - مك في جايزه بهترين بازيگر مرد مكمل براي 
بازي در »قدرت ســگ«، ليدي گاگا جايزه بهترين بازيگر زن براي 
ايفاي نقش در »خانه گوچي«، كاترين هانتر، جايزه بهترين بازيگر زن 
مكمل براي بازي در فيلم »تراژدي مكبث«، پل تامس اندرسن جايزه 
بهترين فيلمنامه به خاطر نگارش فيلمنامه پيتزا ليكوريچه، »ميشل ها 
درمقابل ماشين ها« جايزه بهترين انيميشن، يانوش كامينسكي جايزه 
بهترين فيلمبرداري براي فيلم »داستان وست سايد«، »بدترين آدم 
دنيا« از نروژ جايزه بهترين فيلم خارجي، مگي گيلنهال جايزه بهترين 
فيلم اول براي »دختر گمشده« و »فراركردن« جايزه بهترين مستند 

را دريافت كردند.

زبان؛ برگ برنده »آتاباي«
استقبال از فيلم نيكي كريمي ثابت كرد كه توجه به زبان اقوام 

مي تواند عامل جذابيت باشد
»آتاباي« ساخته نيكي كريمي فيلمي است 

به زبان تركي كه وقايعش در روســتاي سينما
پيركنــدي از توابــع بخــش ايواوغلي 
شهرســتان خوي رقم مي خورد. بخش عمده اين فيلم 
زيرنويس فارسي دارد و تنها در معدود دقايقي بازيگران به 
زبان فارسي حرف مي زنند. در نگاه اول شايد اينطور به نظر 
برســد كه اين موضــوع مي تواند باعث تقليــل تعداد 
تماشاگران فيلم شود چراكه تصور مي شود سينماروهاي 
ايراني معموال ميانه خوبي بــا زيرنويس ندارند و ترجيح 
مي دهند فيلم ها را به زبان فارسي تماشا كنند اما استقبال 
نسبي اي كه از »آتاباي« شــده نشان مي دهد اين تصور 
درست نيســت و اگر فيلمي از مايه الزم برخوردار باشد، 
مي تواند با تماشاگر ارتباط برقرار كند و چنانچه زبان فيلم، 
زباني غير از فارسي باشد، گروه هاي مخاطب جديدي براي 
فيلم به ارمغان مي آورد. اين اتفاق درباره »آتاباي« افتاده و 
زبان تركي فيلم استقبال تماشاگران ترك زبان در برخي 
استان ها را به همراه داشته است. در اين گزارش، با اتكا به 
آمار مستخرج از سامانه »سمفا«)سامانه مديريت فروش و 
اكران سينما(، بررســي كرديم تا ببينيم در استان هاي 
مختلف چطور از آخرين ساخته نيكي كريمي استقبال 
شده است. فقط ذكر اين نكته ضروري است كه آمار سمفا 
به صورت لحظــه اي تغيير مي كند كــه البته اين تغيير 
نمي تواند در نتيجه گيري كلي تأثير چنداني داشته باشد.

بيشترين فروش در تهران
بيشــترين ميزان فروش »آتاباي« در ايران طبيعتا به 

استان تهران اختصاص دارد. در تهران 6۱سالن سينما 
اين فيلم را نمايش مي دهند و بيــش از 24هزار نفر به 
تماشاي آن نشسته اند. فروش »آتاباي« در تهران بيش از 
6۰۰ميليون و در حدود 44.9درصد كل فروش فيلم بوده 
است. نه تنها جمعيت تهران از ساير استان ها بيشتر است، 
بلكه تعداد سالن هاي سينما در پايتخت با ديگر استان ها 
قابل قياس نيست و عجيب نيست كه باالترين فروش 
»آتاباي« در تهران رقم خورده است. در ضمن اگر براي 
ديدن »آتاباي« به سينماهاي تهران برويد، خواهيد ديد 
كه بعضي از تماشاگران كه زبان تركي مي دانند، به دليل 
تركي بودن زبان فيلم به تماشاي آن آمده اند. اما با نگاهي 
به آمار و ارقام فروش فيلم در استان هاي ديگر به نكات 

جالبي برمي خوريم.

استقبال در آذربايجان  غربي و آذربايجان  شرقي
اين فيلم در استان آذربايجان شرقي با در اختيار داشتن 
تنها ۱2ســالن، كه يك پنجم تعداد سالن هاي استان 
تهران است، بيش از 25۰ميليون تومان فروش داشته 
است؛ يعني چيزي معادل ۱7.6درصد كل فروش فيلم. 
در استان آذربايجان غربي »آتاباي« تنها ۳سالن دارد، اما 
بيش از ۱۳۰ميليون تومان فروخته و 9.۱درصد از كل 
فروش فيلم در اين استان رقم خورده است. اردبيل يكي 
ديگر از استان هاي ترك زبان است كه »آتاباي« تنها در 
2سالن در اين اســتان به نمايش درمي آيد اما بيش از 
۱7ميليون تومان فروش داشته و معادل ۱.2كل فروش 
فيلم را تامين كرده است. »آتاباي« در استان زنجان نيز 

رتبه بندي فروش فيلم »آتاباي« در 8  استان كشور
1. تهران

2. آذربايجان شرقي
3. اصفهان

4. آذربايجان غربي
5. خراسان رضوي

6. فارس
7. البرز

8. اردبيل

كه استاني ترك زبان به شمار مي رود، در ۳سالن بيش از 
۱۱ميليون تومان در گيشه فروش داشته كه ۰.78درصد 
كل فروش فيلم محســوب مي شــود. فروش فيلم در 
2استان آذربايجان غربي و شرقي حدود 27درصد كل 
فروش فيلم است كه اين عدد خود گوياي استقبالي است 

كه در اين دو استان ترك زبان از »آتاباي« شده است.

استان هاي غيرترك زبان 
همــان اول كار گفتيم اگر فيلمي مايه الزم را داشــته 
باشــد، فارغ از زبان و حتــي جغرافيايش با مخاطبش 
ارتباط مي گيرد. مگر نه اينكه مخاطب ايراني بسياري از 
فيلم هاي خارجي را كه در لوكيشن هاي ناآشنا مي گذرد، 

با زيرنويس فارسي مي بيند و از آنها لذت مي برد؟ پس 
شرط اول براي جذب تماشــاگر كيفيت فيلم است و 
»آتاباي« فيلمي اســت كه از كيفيت الزم براي جذب 
تماشاگر برخوردار اســت. همين كيفيت و گيرايي هم 
باعث شده كه اين فيلم فارغ از زبانش در استان اصفهان 
در ۳6سالن بيش از ۱۳۰ميليون تومان بفروشد و حدود 

9.5درصد از كل فروش فيلم را رقم بزند. 
در استان خراســان رضوي هم »آتاباي« موفق شده 
بيش از 85ميليون تومان فــروش كند و 5.9درصد 
از كل فروش فيلم به اين اســتان تعلق داشته است. 
اســتان هاي فارس و البرز هــم در رتبه هاي بعدي 

استقبال از »آتاباي« هستند.

جدول نمايش فيلم »آتاباي« به تفكيك استان ها

پژوهش حرف اول را مي زند
گزارشي از آغاز بيستمين جشنواره نمايش هاي آييني و سنتي 

از امروز بيستمين جشنواره نمايش هاي آييني و سنتي برگزار مي شود.
دبيري اين دوره از جشنواره را داوود فتحعلي بيگي برعهده دارد. يك روز 
قبل از آغاز جشنواره، فتحعلي بيگي درباره برگزاري اين دوره از رويداد 
گزارشي از عملكرد دبيرخانه بيستم ارائه كرد. وي همچنين با عنوان اين 
مطلب كه در سال68 اقدام به برگزاري اين جشنواره كرديم، ۱۳گروه 
در اين رويداد شركت كردند كه 2گروه از شهرستان بودند و مابقي آن 
از گروه هاي حرفه اي تهران حضور داشتند، توضيح داد:»اين جشنواره 
براي حفظ نمايش هاي آييني و سنتي راه اندازي شد. جسته وگريخته 
مي شــنيديم كه مي گفتند ما با مطرب ها برنامه اجــرا نمي كنيم اما 
رفته رفته نه تنها بخش شبيه خواني توسعه پيدا كرد كه حتي ما توانستيم 
بخش نقالي، بخش نمايش هــاي ميداني و آيينــي و معركه ها را هم 
راه اندازي كنيم.« وي در ادامه از ميزباني جشنواره بيستم گفت و اينكه 
طيف هاي مختلف سني از نونهال تا كهنسال در جشنواره حضور دارند. با 
اينكه جشنواره به صورت دوساالنه برگزار مي شود اما تالشمان اين است 

كه تجربيات به جوان ها منتقل شده است.
وي به ضعف در بخش پژوهش اشاره مي كند واين كه چرا در دانشگاه ها 
به نمايش هاي آييني و سنتي توجهي نمي شود. از ديگر نكاتي كه در اين 
جلسه مطرح شد، برگزاري هشت سمينار جشنواره بود كه حميدرضا 
اردالن درباره آن گفت:»2۳۰مقاله طي 8دوره ارائه شده كه 6۰مقاله از 
استادان، پژوهشگران و كارشناسان خارجي بوده البته كه توجه ما در اين 
دوره از ابتدا به ميان رشته اي ها بوده است. در اين دوره پژوهشگراني از 
كشورهاي فنالند، فرانسه، كره جنوبي، صربستان، گرجستان، اسپانيا 
و هند حضور دارند. اين دوره جايزه اي به نام جالل ســتاري نامگذاري 
شده است.« در ادامه، محمدحسين ناصر بخت، قائم مقام دبير جشنواره 
نمايش هاي آييني و ســنتي توضيحاتي درباره كتاب هايي كه در اين 
دوره از جشنواره منتشر مي شوند، ارائه كرد:»توجه ويژه به پژوهش هاي 
آييني- سنتي از نكاتي است كه جشنواره آغازگر آن بود و هرچند هنوز 
به آرزوي خود در زمينه تأسيس پژوهشكده نمايش هاي سنتي و بنياد 
نمايش هاي آييني نرسيده ايم اما اين مسير را آغاز كرده ايم و اميدواريم 

با اشتياق و توجهي كه نسل جوان دارد، به اين هدف نزديك شويم. 
يكي از كتاب هايي كه منتشر شده، دفتر تقليد بوده كه شامل مجالسي 
اســت كه عمدتاً توســط هنرمنداني مانند سعدي افشــار در راديو 
اجرا شــده اند. »دفتر شــبيه خواني« هم ديگر كتابي است كه توسط 
مهدي صفاري نژاد و داريوش نصيري گردآوري شــده و عمدتاً شامل 
شبيه نامه هايي است كه بر مبناي ادبيات ايران همچون داستان رستم و 

سهراب و... شكل گرفته است.«

تئاتر

نگارخانه هاي تهران در سومين هفته از آخرين ماه پاييز، 
ميزبان نمايشــگاه هايي در حوزه هــاي مختلف هنر هاي 
تجسمي هستند. به گزاش همشــهري، در مهم ترين اين 
رويدادها، آثار محســن وزيري مقدم بــا عنوان »پروژه 
تحقق نيافته« شامل بيش از صد مجسمه، طرح برجسته 
و طراحي هاي ريتميك و مجســمه هاي متحرك او )1303 
تا 1397( است كه توسط بنياد محسن وزيري مقدم حفظ 
شده است. اين نمايشــگاه تا 22 بهمن در كارخانه آرگو 
پيش روي مخاطبان است. گالري گلستان هم تا 17آذرماه 
همچنان ميزبان 25تابلو با تكنيك رنگ روغن روي بوم از 
مسعود كيميايي اســت. اين آثار هنر فيگوراتيو، شكل ها 
يا نمادهايي از دنياي واقعي هســتند كه به تصوير كشيده 
شده اند و در برخي از آنها اجسام واقعي مثل چاقو، كاله يا... 
نيز ضميمه شده است. نمايشگاه آثار خسرو حسن زاده با 
عنوان »بازگشت رضا موتوري« كه همين جمعه در گالري 
ايرانشهر افتتاح شــد نيز تا پايان هفته برپاست. اين آثار 
عكس  نقاشــي هايي از پوســترها و چهره نقش اول مرد 

برگرفته از فيلم »رضا موتوري« به نويسندگي و كارگرداني 
مسعود كيميايي است. »نهان بر عيان« عنوان نمايشگاهي 
بر پايه نگاه علمي به هنر نقاشي ايراني است كه در پژوهشي 
گروهي، 6  اليه تصوير در 120اثر نگارگري ايراني را در بازه 
زماني 300ساله )707-1006ه.ق( مهندسي كرده است. اين 
پژوهش متكي بر نظريه هاي رياضي دانان ايراني اســت و 
ريشه داشتن نقاشــي ايران در علوم رياضي و هندسه را 
نشان مي دهد. 126اثر از مهدي سحابي مترجم، نويسنده، 
روزنامه نگار، نقاش، مجسمه ساز و عكاس ايراني كه بيشتر او 
را با ترجمه رمان بلند »در جست وجوي زمان ازدست رفته« 
مارسل پروست مي شناسيم در نمايشگاهي با مجموعه هاي 
ماشين هاي قراضه، ديوارنوشــته ها، پرتره و... پيش روي 
مخاطبان قرار دارد. اين نمايشــگاه بــا همكاري گالري 
مژده برپا شده اســت. اين دو نمايشگاه تا 27 آذر در موزه 
هنر هاي معاصر تهران برپاست. »آن درختان، آن مردمان« 
نيز نمايشگاه آثار آبرنگ علي اكبر صنعتي است كه پس از 
مدت ها نمايش داده شده است و امروز، آخرين روز نمايش 
خود را در گالري آرتيبيشن مي گذراند. اين نمايشگاه هم 

به صورت حضوري و هم آنالين قابل مشاهده است.
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كيوسك

 لير تركيه اين روزها سقوطي بي سابقه و تاريخي را تجربه 
مي كند؛ سقوطي كه تبعات اقتصادي و سياسي متعددي گزارش

براي دولت و مردم تركيه به دنبال خواهد داشت. سقوط 
ارزش لير در برابر دالر موضوع جديدي نيست و در سال هاي اخير بارها 
رخ داده است؛ براي مثال در سال2019 يك دالر برابر با 5/6 لير بود كه 
نسبت به نرخ برابري 3.5ليري سال2017، افت قابل توجهي داشت. اين 
اتفاق در اقتصاد 2 سال پيش تركيه به شدت جنجالي شد. اما آنچه طي 
هفته هاي اخير در اقتصاد اين كشور رخ داده، فراتر از تمامي چالش هايي 

است كه لير در طول سال هاي گذشته تجربه كرده است.
اولين سقوط تاريخي ارزش لير در برابر دالر روز دوم آذرماه رقم خورد؛ 
روزي كه در آن هــر دالر با 13.44لير برابري مي كــرد. پس از آن، روز 
چهارشنبه 10آذر ركوردي ديگر ثبت شــد و نرخ برابري دالر به حدود 
14لير رسيد. در همين روز نرخ برابري يورو در مقابل لير تا 15.59هم 
پيش رفت. پس از آن بود كه بانــك مركزي تركيه اعالم كرد براي مهار 
نوسان ارزش لير در بازار ارز مداخله كرده است. اين اطالع رساني در كنار 
تأييد خبر استعفاي وزير دارايي تركيه در روز پنجشنبه گذشته باعث 
شد نرخ برابري با اندكي كاهش به 13.72 برسد. اما اين بهبودهاي جزئي 
و مقطعي تأثير چنداني بر روند صعودي نرخ تورم در اين كشور نداشته 
است. ارزش پول ملي تركيه در سال جاري 45درصد كاهش يافته و اين 
يك اتفاق تاريخي است. در اين شرايط رجب طيب اردوغان رئيس جمهور 
تركيه نسبت به وضعيت نگران كننده اقتصادي رويكردي بسيار آرام دارد. 
او حتي به اجراي طرح غيرعادي اقتصادي خود كه كارشناسان اقتصادي 
آن را عامل اصلي سقوط ارزش لير مي دانند متعهد مانده است؛ سياستي 
كه بسياري از منتقدان تداوم اجراي آن را عامل افزايش تورم، نرخ بيكاري 

و فقر مي دانند.

چرا لير سقوط كرد؟
سقوط ارزش لير ناشي از سياست هاي غيرمتعارف اردوغان براي پايين 
نگه داشتن نرخ بهره بانكي است. او اين سياست را با هدف بهبود رشد 
اقتصادي تركيه، بهبود پتانسيل صادرات و همچنين دستيابي به استقالل 
اقتصادي در پيش گرفته است. بســياري از اقتصاد دانان معتقدند براي 
كنترل تورم بايد نرخ بهره را افزايش داد. اما اردوغان به شــنا كردن در 
خالف جريان آب باور دارد. درحال حاضر نــرخ تورم در تركيه به بيش 
از 21درصد رســيده است. اين در حالي اســت كه نرخ تورم در ابتداي 
ســال جاري ميالدي يعني 11 ماه قبل، 12درصد بوده است. اما بانك 
مركزي اين كشور نرخ بهره را براي سومين بار در سال جاري كاهش داده 
و از 16به 15درصد رسانده است. اردوغان در حالي باور دارد با پايين نگه 
داشتن نرخ بهره، تورم مهار خواهد شد كه تورم در بيشتر كشورهاي جهان 
در حال افزايش است. اين پديده بخشي از روند بهبود اقتصاد جهان پس 
از آسيب هايي است كه همه گيري كرونا به آن وارد كرد. بانك هاي مركزي 
در كشورهاي مختلف براي حل اين مشكل در تالش براي افزايش نرخ 
بهره هستند. تركيه اما راه حلي متفاوت از تمامي نظريه هاي اقتصادي را 

در پيش گرفته است؛ سياستي كه سرمايه گذاران خارجي را وحشت زده 
و بازپرداخت بدهي هاي ارزي دولت و شركت ها را دشوارتر ساخته است. 
شــهروندان ترك هم براي محافظت از دارايي هاي خود در برابر تورم، 
تبديل اموال به ارزهاي خارجي و طال را آغاز كرده اند. اردوغان در طول 
2سال گذشته براي اجراي سياست غيرمتعارف پولي خود، 3رئيس بانك 
مركزي و يك وزير را بركنار كرده است. لير اما همچنان در مسير سقوط 
حركت مي كند و به افزايش نرخ تورم و كاهش توان خريد شــهروندان 

تركيه دامن مي زند.

ناتواني خانوارها در تامين مايحتاج روزانه
كاهش 45درصدي ارزش لير باعث شــده كه بخش بزرگي از جمعيت 
84ميليون نفــري تركيه براي خريد غذا و مايحتاج خود با مشــكالت 

سقوط تاريخي ارزش لير عالوه بر افزايش نرخ تورم و ناتواني خانوارها در تامين مايحتاج روزمره  
ميزان محبوبيت اردوغان را در ميان مردم، به ويژه نسل جوان تركيه كاهش داده است

لير، پاشنه آشيل اردوغان جهان نما

اوميكرون؛ جهان در دوگانه وحشت و آرامش
همزمان با هشدار صندوق بين المللي پول درباره پيامدهاي اقتصادي 

انتشار گونه اوميكرون، سازمان بهداشت جهاني گفته كه مردم نبايد از اين 
ويروس جهش يافته وحشت كنند

اخبار انتشــار گونه جديد ويروس كرونا، قبل از جهانگيري واقعي اين گونه، 
اقتصاد جهاني را به لرزه درآورده اما سازمان بهداشت جهاني از مردم خواسته 

است كه از آن وحشت نكنند.
به گزارش الجزيره، دانشمند ارشد ســازمان بهداشت جهاني گفته كه هنوز 
زود است درباره تغيير واكســن ها براي افزايش كارآمدي آنها عليه اين گونه 
جديد صحبت كنيم و كســي نبايد وحشت كند. ســوميا سواميناتان گفته 
است: »مردم بايد آماده و محتاط باشند، اما وحشت نكنند. ما امروز در شرايط 
متفاوتي از ابتداي سال2020 هستيم، مي دانيم چه كار بايد كنيم و مي دانيم 
چه چيزي به كارمان مي آيد و كار مي كند.«  ســواميناتان در حالي از لزوم 
خونسردي مردم صحبت كرده كه بازارها، مدت هاســت به لرزه افتاده اند و 
هنوز هيچ مرگي به خاطر اوميكرون گزارش نشــده، اما صندوق بين المللي 
پول مجبور شده پيش بيني خود از رشد اقتصادي را كاهش دهد. كريستالينا 
جيورجيه وا، رئيس اين صندوق گفته است: »يك گونه جديد كه مي تواند به 
سرعت انتشار يابد، مي تواند اعتماد به نفس بازارها را از بين ببرد و ما احتماال 
شــاهد پايين آوردن پيش بيني هايمان در اكتبر براي رشد جهاني خواهيم 
بود.« صندوق بين المللي پول در آخرين پيش بيني خود گفته بود كه رشد 
جهاني امسال 5.9درصد و در سال آينده ميالدي، 4.9درصد خواهد بود اما 
بعد از انتشار گسترده گونه دلتا، آمريكا و ديگر اقتصاد هاي بزرگ دنيا شاهد 
افت شديد ميزان رشــد اقتصادي خود بوده اند. جيورجيه وا گفته كه حتي 
قبل از انتشار اين گونه جديد، صندوق نگران بهبود اقتصادي دنيا بوده است.

اوضاع به گونه اي شده است كه صندوق كه پيش تر نگراني خاصي درباره تورم 
نداشت، درباره بازگشت تورم به اقتصادهاي بزرگ هشدار داده است؛  براي 
نمونه، به گفته جيورجيه وا، فدرال رزرو )بانك مركــزي آمريكا(، با توجه به 
شرايط فعلي، احتماال به جاي سال2023 در همين سال2022 مجبور خواهد 
شد نرخ بهره را افزايش دهد. بازار نفت اما بعد از واكنش اوليه به انتشار اخبار 
اين گونه، آرام شده و ديروز براي ششمين هفته متوالي، قيمت ها پايين آمد. 

بازار آخرين بار در سال2018 شاهد اين ميزان افت قيمت نفت بوده است.
گونه اوميكرون كه سازمان بهداشت جهاني آن را »نگران كننده« خوانده، تا 
حاال در 39 كشور دنيا مشاهده شده اما تا عصر ديروز، حتي باعث مرگ يك 
نفر هم نشده بود. ديروز، آمريكا، زامبيا و استراليا هم به ليست كشورهايي كه 
اين گونه در آنها مشاهده شده اضافه شدند.  سازمان بهداشت جهاني گفته 
كه ممكن است هفته ها طول بكشد تا جزئيات بيشتري از اين گونه مشخص 
شــود؛ ازجمله اينكه چه ميزان عفوني اســت و اينكه آيا در برابر واكسن ها 
مقاوم اســت يا نه. به گزارش گاردين، مايكل رايــان، مدير موارد اضطراري 
سازمان بهداشت جهاني گفته است: »ما به زودي تمامي پاسخ هايي راكه همه 
مي خواهند بدانند  پيدا خواهيم كرد.« با وجود نگراني ها درباره اين گونه، تا 
ديروز هيچ مورد مرگ وميري به خاطر آن گزارش نشده بود. اما سرعت انتشار 
آن باعث شده هشدارهايي درباره افزايش شديد موارد ابتال به كرونا در اروپا 
مطرح شود. بر اين اســاس، موارد ابتالي كرونا در اروپا،  در ماه هاي پيش رو، 

50درصد بيشتر خواهد شد.
با همه اينها، نخســتين توصيه سازمان بهداشــت جهاني، حفظ خونسردي 
است. سواميناتان، دانشمند ارشد ســازمان بهداشت جهاني گفته است: »اين 
چيزي نبود كه ما بخواهيم. ما اصال نمي خواستيم يك گونه جديد ظاهر شود، 
ما تا همين جا شــاهد ظهور چند گونه جديد بوده ايم. )ظهور يك گونه جديد( 
نگران كننده است، ما نمي خواستيم چنين چيزي در دنيا منتشر شود، اما كامال 
هم غافلگير نشديم و فكر مي كنم خيلي بهتر از گذشته آماده ايم تا با آن مقابله 
 كنيم.« او گفته است كه همچنان 99درصد موارد ابتال در سراسر جهان به خاطر

گونه دلتاســت. برخي، بروز اين گونه جديــد در آفريقا را ناشــي از نابرابري 
جهاني در توزيع واكســن مي خوانند و معتقدند اگر كشورهاي پيشرفته، فقط 
 در مسئله دسترسي به واكسن به فكر خودشــان نبودند، دنيا امروز شاهد اين 

وضعيت نمي بود. 
فرانچسكو روچا، رئيس سازمان جهاني صليب سرخ در اين باره گفته است: 
»جامعه علمي هشدار داده بود.  اين جامعه در چند مورد هشدار داده بود كه 
گونه هاي جديد، در جاهايي كه نرخ واكسيناسيون به شدت پايين است امكان 
ظهور دارند. واقعا شوكه كننده اســت كه هنوز متوجه نشده ايم چقدر به هم 

ارتباط داريم. اوميكرون، شاهد آشكار اين بي توجهي ماست.«
 ســازمان بهداشــت جهانــي گفتــه اســت اوميكــرون، فعــال در 
ميــزان آلوده كــردن افــراد، بعــد از گونــه دلتــا قــرار دارد بــا ايــن 
حــال دانشــمندان در اروپــا و اســتراليا پيش بينــي كرده انــد كــه 
 ايــن گونــه جديــد، در ماه هــاي آينــده باعــث آلودگــی بيشــتري

خواهد شد. با وجود اينكه مبتاليان به اين گونه، به صورت كلي عوارض زيادي 
از خود نشان نداده اند، سازمان بهداشت جهاني از رده بندي بيماري ناشي از 
اين گونه به عنوان بيماري نه چندان جدي خودداري كرده است؛ چون ممكن 
است در آينده، روند تغيير كند. سازمان بهداشــت جهاني همچنين هنوز 

شواهد قطعي درباره اثر اين گونه بر عملكرد آنتي بادي ها پيدا نكرده است. 
سواميناتان گفته اســت: »به نظر مي رســد كه اين گونه مي تواند از برخي 
ايمني هاي طبيعي از موارد پيشــين ابتال عبور كند. اما اين واقعيت كه افراد 
چندان مريض نمي شوند، به اين معناست كه واكســن ها همچنان از افراد 
محافظت می كنند و ما مي توانيم اميدوار باشيم كه در آينده هم چنين باشد.«

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

در جست وجوي اوميكرون

هك آمريكايي ها با پگاسوس

دانشمندان در كشورهاي مختلف در حال 
بررسی ويژگي هاي اوميكرون هستند تا به 
الگويي براي مهار آن برسند. تغييرات متعدد 
ژنتيك روي سويه جديد، موضوعي است كه 

آنها را گيج كرده است. 

گوشي هاي موبايل 11 كارمند سفارت آمريكا 
در اوگانادا با نرم افزار اسرائيلي پگاسوس هك 
شده است. اين نخستين بار است كه از اين 

نرم افزار عليه آمريكايي ها استفاده مي شود.

نرخ تورم تركيه طي 11 ماه از 12درصد به بيش از 21درصد رسيده است
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زيادي مواجه شوند. لير در سال جاري به يكي از واحد هاي پولي با بدترين 
عملكرد در جهان تبديل شده است. سقوط ارزش لير منجر به افزايش 
لجام گسيخته قيمت ها در اين كشور شــده  است. به اين ترتيب هزينه 
واردات كاال، هزينه سوخت و محصوالت مصرفي هرروز گران تر از قبل 
مي شوند. اقتصاد تركيه و به ويژه صنايع غذايي و نساجي در اين كشور 
وابستگي شديدي به واردات مواداوليه دارند. از اين رو افزايش قيمت دالر 
در برابر لير تأثير مستقيمي بر قيمت توليد و در نتيجه قيمت محصوالت 
مصرفي دارد. »گروه پژوهش تورم« كه گروهي مســتقل، متشكل از 
استادان دانشگاه و مقامات دولت سابق تركيه است، نرخ واقعي تورم در 

تركيه را بسيار باالتر از 21درصد، و حدود 58درصد تخمين مي زنند.
كاهش ارزش لير، صنايع دارويي را نيز كه به شدت به واردات مواداوليه از 
خارج وابسته هستند دچار مشكل كرده است. توليدكنندگان دارو فعال 
خطوط توليد خود را متوقف كرده  اند تا تكليف قيمت ارز و هزينه واردات 

مشخص شود؛ تصميمي كه به كاهش دارو در بازار منجر شده است.
ارزش لير در تركيه به اندازه اي ناپايدار شــده كــه قيمت ها به صورت 
روزانه تغيير مي كنند و اين نوسان قيمت تنها محدود به مواد غذايي و 
مايحتاج روزانه نيســت. نرخ اجاره بها و قيمت مسكن هم در اين كشور 
روندي صعودي به خود گرفته است. شهروندان تركيه براي سازگار كردن 
زندگي خود با روند صعودي قيمت ها بايد در هنگام خريد همواره به دنبال 
پايين ترين قيمت ها باشند. به اين ترتيب روزانه صف هاي طوالني براي 
خريد مايحتاجي مانند نان با قيمت يك لير ارزان تر، در برابر فروشگاه هاي 
مختلف تشكيل مي شود. برخي از شــهروندان حتي گوشت را از سبد 

غذايي خود حذف كرده اند.

خطر شكست در انتخابات بعدي
اولين روزهاي به قدرت رسيدن اردوغان در تركيه همزمان بود با قدرت 
گرفتن اقتصاد در اين كشــور. همين وضعيت به اردوغان كمك كرد تا 
پيروز چندين انتخابات شود. اما امروز افزايش قيمت كاالهاي مصرفي 
محبوبيت او را خدشــه دار كرده است. نظرســنجي هاي داخلي نشان 
مي دهند نارضايتي از سياست هاي اقتصادي او حتي در ميان هوادارانش 
بســيار باالســت. در مقابل ائتالف احزاب اپوزســيون، در ميان مردم 
محبوب تر شده است. اعضاي اين ائتالف خواستار برگزاري زودهنگام 
انتخابات هستند و اردوغان را به دليل سوءمديريت اقتصادي به خيانت 
متهم مي كنند. اردوغان درخواست برگزاري زودهنگام انتخابات را رد 
كرده و تأكيد دارد انتخابات در زمان مقرر خود يعني سال2023 برگزار 
خواهد شد. از سويي ديگر بحران اقتصادي تركيه منجر به شكل  گيري 
اعتراضات مدني پراكنده اي شده اســت. دومين روز آذر ماه، روزي كه 
ارزش لير ناگهان به 18درصد سقوط كرد، اعتراضات كوچكي در تركيه 
شكل گرفت. پليس تركيه در اين روز چندين تجمع اعتراضي در استانبول 
و ديگر شهرها را متفرق و ده ها نفر را دستگير كرد. اما اعتراض اصلي در 
فضاي مجازي، به ويژه در توييتر در ابعاد بسيار وسيع تري شكل گرفته 
و بيشتر اين معترضان از نسل جوان تركيه هستند. در اين كشور از هر 
5جوان يك نفر بيكار است. براساس گزارش »سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي« تركيه از نظر نرخ بيكاري، كم ســوادي و پايين بودن سطح 
آموزش جوانان در رتبه چهارم جهان قرار دارد. نسل جوان معترض تركيه 
در آينده سياست كشور نقش مهمي خواهند داشت. از آنجايي كه تقريبا 
9ميليون نفر از جواناني كه از اواخر دهه1990 در تركيه متولد شده اند 
در انتخابات بعدي حق رأي دارند، به راحتي مي توانند حزب اردوغان را با 

چالش هاي اساسي مواجه سازند.

عدد خبر

تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا در آفریقــای جنوبــی از  3 میلیــون 
نفر عبور کــرد. اومیکرون نقش اساســی در افزایش تعــداد مبتالیان 

داشته است.
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زنــگ زده اي را مي توان ديد كه از نگاه كســي كه سامان رضايي در كشور هاي در حال توسعه مدل هاي اقتصادي 
كارشناس اقتصاد هم نيســت و فقط گاهي الي چرخ دنده هاي آن له شده 
ناكارايي اين متد هاي كهنه كامال عيان اســت و نياز به هيچ ذره بيني ندارد. 
نمونه هاي اين مدل ها و طرح هاي بي بازده و زيانبار كه سال ها بر ادامه آن اصرار 
دارند، بسيار است و نياز به اين  همان گويي و تکرار مکررات نيست، اما بالعکس 
در فضاي تجارت الکترونيك، بازار اپليکيشن ها و فراتر از آن پلتفرم هاي مبتني 
بر بازار هاي اينترنتي، مدل هاي برندينگ و مدل هاي اقتصادي به حدي سريع 
خود را به روز مي كنند كه براي هر عقل سليم اقتصادي درس ها و عبرت هايي 
دارد كه نبايد از آنها به راحتي عبور كرد. براي نمونه چند روز پيش براساس 
نظرسنجي وب سايت nextweb مشخص شد كه 90 درصد كاربر هاي شبکه 
اجتماعي »كالب هاوس« ديگر به اســتفاده از آن تمايلي ندارند. پرســش 

اينجاست كه آيا غول هاي برندينگي كه فضاي مجازي را عرصه جوالن خود 
قرار داده اند به فکر آپديت اين پلتفرم چــت صوتي مي افتند يا همين مدل 
قديمي و رو به افول را ادامه مي دهند يا به راحتي شکست آن را اعالم مي كنند 
و دنبال راه هاي ديگري براي جلب مخاطب و كسب درآمد مي گردند؟ به طور 
حتم به جز گزينــه »ادامه مدل قديمي« باقــي گزينه ها محتمل و عقالني 
هستند. نگاهي به دورخيز پلتفرم هاي بزرگ دنيا همچون توييتر، اسپاتيفاي 
و فيسبوك براي استفاده از بخش هايي از كالب هاوس نشان مي دهد كه اين 
به روزرســاني و در بر گرفتن بخش هاي مفيد و دور ريختن زوائد يك مدل 
اقتصادي در دنياي مجازي در مورد كالب هــاوس از نفس افتاده هم صدق 
مي كند. آزمون و خطا هاي تب تند اوج گرفتن چت هاي صوتي و شکل گرفتن 
فضاي تضارب آرا در كالب هاوس فقط 6 ماه طول كشيد و حاال دنياي مجازي 
در حال گذار و كنار گذاشتن زوائد آن است. فضاي مجازي هيچ فرصتي براي 

تکرار اشتباه و مدل هاي غلط و فرسوده در بيزينس نمي دهد و هيچ باوري به 
قداست مدلي خاص ندارد و بنابراين فقط الگوريتم هاي مبتني بر بازدهي و 
رضايت كاربر ها در آن رشد مي كنند. اما فضاي مجازي يك ويژگي كاربردي 
ديگر هم دارد؛ اينکه اگر مدل و الگوريتمي حتي 10درصد نقطه قوت دارد 
هنگام به روزرساني بايد از همان 10درصد استفاده كرد و باقي را دور ريخت. 
براي نمونه اكونوميست چندي پيش به اين نکته اشــاره كرد كه حتي اگر 
كالب هاوس به سرنوشت »پريسکوپ« دچار شود، اما چت   گروهي پس از افول 
اين پاندمي فضاي مجازي نيز به احتمال زياد به يکي از ويژگي هاي شبکه هاي 
اجتماعي برجسته بدل و اضافه خواهد شد. »ميركات« و »پريسکوپ« ممکن 
است مرده باشند، اما پخش مســتقيم زنده در قالب پلتفرم هاي شبکه هاي 
اجتماعي بزرگ به حيات خود ادامه مي دهند؛ بنابراين بايد از حيات و ممات 

كالب هاوس عبرت گرفت.

عبرتهايحياتوممات»كالبهاوس«
درصد

سخنگوی صنعت برق گفت: 
۹۵ درصد تولید برق نیروگاه ها 

با سوخت گاز است. بعد از آن با 
درصدی كمتر از گازوئیل و مازوت 
استفاده می شود. درصورتی كه 
مصرف گاز در بخش خانگی و 

تجاری افزایش یابد، نیروگاه ها با 
محدودیت مواجه شده و به اجبار از 
سوخت پشتیبان استفاده می كنند.

95

میلیون
معاون وزیر جهادكشاورزی گفت: 

حدود ۷۰ میلیون از عرصه های 
كشور در معرض فرسایش آبی و 
حدود ۳۰ میلیون نیز در معرض 

فرسایش بادی هستند.

70

نفر
براساس گزارش عملكرد ۳ماهه 

وزارت كار از روند اجرای طرح 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
در دولت سیزدهم، ۱۶۴۳ طرح از 
محل منابع و تسهیالت اشتغال 
روستایی بهره مند شده و طی 

این مدت برای بیش از ۴۸۹۰ نفر 
فرصت شغلی به وجود آمده است.

4890

منطقه
۶منطقه از شهر تهران كه محدوده 

سكونتی اقشار متوسط و باال 
محسوب می شوند در بین مناطق 
۲۲گانه حدود نیمی از معامالت 

مسكن را به خود اختصاص 
می دهند؛ تعداد قراردادهای خرید 
و فروش در یكی از مناطق مذكور 
)منطقه ۵( به تنهایی از ۷منطقه 

جنوبی تهران بیشتر است.

6

باران رفت، هوا دوباره دلگير می شود، پيرمرد از نفس افتاده... عکس : حامد خورشيدی اول آخر

عدد خبر

پاييز خانگي
موچســب گياهي رونده است كه در طول 
فصل هاي سال تغييرات بسياري را تجربه 
مي كند. بهار و تابستان ســبز اســت و در پاييز قرمز و نارنجي مي شود. 
زمستان خشکش مي كند تا وقتي دوباره با بهار جان بگيرد. براي تماشاي 
آمدن و رفتن فصل ها در خانه گزينه خوبي است. مي ديدم كه ديوارهاي 
خانه هاي قديمي را يکپارچه فرش مي كند و دلم مي خواست كه تکه اي از 

آن همه سبزي را به بالکن خانه هديه بدهم.
موچسب ها را كه مي خريدم، از فروشنده پرسيدم كه توي آفتاب خوب 
مي مانند؟ مي دانستم كه موچسب سايه دوست است. نمي دانم فروشنده 
مي خواست جنسش را زودتر بفروشد يا مرا از سرش باز كند كه گفت: بله. 
من هم 5تا گلدان موچسب را برداشتم و كاشتم در يك گلدان و آويزان 

كردم از نرده هاي بالکن. تابستان پارسال بود.
موچســب هاي عزيز با آن برگ هاي زيبا به يك هفته نرسيده در آفتاب 
صبحگاهي سوختند. آفتاب صبح عموما ســوزنده نيست، اما نمي دانم 
زاويه قرار گيري بالکن كوچك خانه چطوري است كه از 7صبح تابستان 
تا حدود ســاعت 10داغ ترين آفتاب را دارد. گلدان آويز و خالي همانجا 
ماند تا عيد. نزديکي هاي عيد كه داشــتم توي گلدان هاي خالي بنفشه 
مي كاشتم، ديدم ساقه هاي خشك موچسب ها جوانه هاي ريز دارند. ماه ها 
بود كه به گلدان آب نداده بودم. با اين حال در معجزه بهار، موچسب هاي 

مرده زنده شده بودند.
اين بار مدت بيشــتري موچســب ها طاقت آوردند. براي گريز از آفتاب 
خودشان را به سمت سايه پشت گلدان كشــاندند و باالخره شاخه هاي 
مويين سبز با برگ هاي خوشــرنگ به نرده هاي بالکن پيچيدند و سبز 
شدند. تابســتان اما با بي رحمي تمام براي ســوزاندن موچسب ها تمام 
عزمش را جزم كرده بود. با اينکه روزهاي متوالي در ســاعت هاي صبح 
پارچه سفيدي مي كشيدم روي موچسب ها، باز هم نتوانستم حفظ شان 
كنم و باز سوختند و از آن همه شاخه سبز خوشرنگ فقط يکي، دو شاخه 
ماند. پاييز كه شد اما همان شــاخه هاي باقيمانده زرد و نارنجي پاييز را 

كشاندند تا نرده هاي بالکن.
هر روز نگاهشان مي كنم كه چطور همه زيبايي پاييز را براي من به خانه 
آورده اند. موچسب هاي سمج و قوي من باالخره به پاييز رسيدند. مي دانم 
كه زمســتان را هم تاب خواهند آورد و مي دانم كه بهار باز دوباره ســبز 
خواهند شد. موچسب ها هرگز تسليم نمي شوند. هرگز از روييدن نااميد 
نمي شوند و هميشه منتظر كوچك ترين فرصت رويش مي مانند. شايد 
حاال كه كم كم دارند به شرايطشــان عادت مي كنند بتوانند دست شان 

را بگيرند به ديوارهاي سيماني و رنگ را به ديوار خانه هم هديه بدهند.

مان

شيدا اعتماد

دغدغه

آخر مصور

حافظ

بي مهر رخت روز مرا نور نماندست
وز عمر مرا جز شب ديجور نماندست

نويسندگان باشگاه

تصويرهايي كه فرياد مي زنند

سن قانوني براي دزدي

شايد راهش اين نيست

رسم اســت كه در ماه پاياني سال ميالدي 
آثار برندگان جايزه ورلدپرس فوتو )بنيادي 
كه به بهترين هاي روزنامه نگاري تصويري و 
عکاسي خبري جايزه مي دهد و از اعتبار بين المللي برخوردار است( 
در نمايشگاه هايي در سراســر جهان به نمايش در مي آيند. به اين 
ترتيب هم رخدادهاي مهم سالي كه گذشت براي بازديدكنندگان 
مرور مي شــوند و هم از طريق تصاوير به نمايش درآمده، داستان 
آدم هايي روايت مي شــود كه اغلب در حاشــيه اند و صدايشــان 
به راحتي به ديگران نمي رسد. جايزه بهترين روايت تصويري سال 
2021نصيب »آنتونيو فاچيلونگو« عکاس و مستندساز ايتاليايي 
شــد. مجموعه عکس هاي او با عنوان »حبيبي« بر مسئله خانواده 
زندانيان حبس ابد فلسطيني كه در زندان هاي رژيم صهيونيستي 

به سرمي برند متمركز بود.
در قاب محوري اين مجموعه ما اتاق خوابي را مي ديديم كه در مركز 
آن كت و پيراهن و شلوار مردي از يك جالباسي آويزان است و كمي 
پايين تر روي زمين يك جفت كفش مردانه به چشم مي خورد. بقيه 
تصوير شــامل يك تختخواب و يك ميز كوچك با 2صندلي است. 
اتاقي خالي از حضور انســاني اما در عين حال پر از اشيايي كه در 
حسرت نبودن مرد اين خانه، راوي داســتان و خاطره اي هستند. 
تصويري تکان دهنده كه در آن انتظــار طوالني زني بدون آنکه در 
قاب حضور داشته باشــد با صراحت و وضوح بازگو شده است. در 
توضيح قاب مي خوانيم كه نام زن ايمان نفي است و حاال 40سال 
است كه همه لباس ها و وسايل شوهرش - نايل البرغوثي- را مرتب 

و سر جاي خودشان حفظ كرده است.
اما اين همه داستان نيست. روايت از اين جدايي و تنهايي به مسئله 
حقوقي عميق تري مي رسد. زنان زندانيان فلسطيني حبس ابد يا 
محکوميت هاي طوالني حق ندارند همسران خود را بدون ديواري 
شيشــه اي كه در زندان و هنگام مالقات ايجاد شده ببينند. فقط 
در پايان هر مالقات، بچه هاي كوچك آنــان مي توانند 10دقيقه 
از نزديك پدرشــان را ببينند و او را در آغــوش بگيرند. هم اكنون 
4200مورد از چنين زنداني هايي در اســارت رژيم صهيونيستي 
هستند. عکاس اين مجموعه روي همين مسئله تمركز كرده است: 
اين افراد حق دارند فرزنداني داشته باشند و اين حق از آنها گرفته 
شده است. پس زندانيان فلسطيني در بند به راه حلي رسيده اند. آنها 
اسپرم خود را در محفظه هاي كوچکي جاسازي مي كنند و به بيرون 
مي فرستند و زنان آنها از طريق لقاح آزمايشگاهي يا همان اي وي 
اف باردار مي شوند. آنتونيو فاچيلونگو زندگي اين زنان و فرزندانشان 
را كه از اين طريق به دنيا آورده اند روايــت مي كند. نوع ديگري از 
مقاومت در برابر ظلم اشغالگران. اصرار بر حق حيات در مقابل همه 
محدوديت هاي شــديدي كه نيروهاي امنيتي پيش پاي آنان قرار 
داده اند. در اين پس زمينه اســت كه قاب اصلي و اتاق خواب خالي 
و لباس هاي خالي از كالبد انســاني معناي ديگري پيدا مي كنند و 
بيننده اين روايت را با درگيري حسي پيچيده اي مواجه مي سازند. 
داستان كســاني كه حق زندگي را گرفته اند و كساني كه در مقابل 
اين ظلم مســيري براي بقا مي يابند. داســتان اشغالگري و ظلم و 

روايت مقاومت و بقا.
پروژه آنتونيو فاچيلونگو كه نتيجه ســال ها حضور و معاشرت او با 
خانواده هاي زندانيان است يك بار ديگر نشان مي دهد روزنامه نگاري 
چگونه مي تواند با قدرت در مقابل كارزارهاي رســانه اي پيچيده 
و پرهزينه صهيونيســت ها در عادي كردن اشــغال و ظلم قد علم 
كند و البته كه براي ما هــم درس مهمي دارد؛ تبليغات حاكميتي 
و كليشــه اي كه به تدريج اثر خود را از دســت داده اســت اگر به 
خالقيت و شرافت روزنامه نگاران مستقل سپرده شود مي تواند ابعاد 
تکان دهنده و اثرگذاري از جنايت صهيونيست ها در مناطق اشغالي 

را نمايان كند.

جواد رسولي

محمدرضا نصيري

یکشنبه 

اينکه در خبرها به طور رسمي اعالم كنند كه 
»سن ســارقان به زير 18سال رسيده است« 
واقعا چيز ترسناكي است. كاش شايعه باشد 
وگرنه داري تو كوچه راه مي روي، يــك كودك بامزه مي بيني، لپ 
كودك را مي گيري و مي پرسي: »آخي! چه بچه بامزه اي! خدا براي 
پدر و مادرش حفظش كنه« كه ناگهان مي بيني كيف پول يا گوشي 

همراهت يا هر دو نيست.
- اصال بايد قانوني تصويب كنند كه كيف قاپي افراد زير سن قانوني 
ممنوع شود. هركس خواست كيف قاپي كند، مدارك موردنياز اعم 
از كارت شناسايي و فتوكپي صفحه وسط شناسنامه و 2قطعه عکس 
همراه داشته باشد تا مشخص شود به سن قانوني رسيده يا صالحيت 

كيف قاپي را ندارد.
- اگر با چنين موردي روبه رو شديد و ديديد يك نوجوان زير 18سال، 
قصد دزديدن گوشــي همراه شــما را دارد، فورا از او بپرسيد: »تو 

مامان بابات مي دونند دزدي مي كني؟!«
- درصورتي كه يك گوشي قاپ زير سن قانوني بود، بايد با ولي خود 
مراجعه كند. به هيچ وجه بدون اذن ولي، گوشــي خود را در اختيار 

دزدان كم سن وسال نگذاريد.
- باز هم خوب اســت كه ســن دزدي از اين پايين تر نيامده. بچه 
همســايه را مي بيني، مي پرســي: »عمو جون كالس چندمي؟« 
جواب مي دهد: »عمو! 2سال ديگه مي رم تو سن قانوني كيف قاپي!« 
اصوال سؤال پرســيدن از بچه ها كه كالس چندم هستند به همان 
اندازه واجب است كه وقتي يك سرباز را مي بيني بايد از او بپرسي: 

»چند ماه خدمتي؟«
- االن يك ســري از فعاالن اجتماعي در اينســتاگرام كمپين #نه 
به كودكان كار ســرقت راه مي اندازنــد و از دنبال كننده هاي خود 
مي خواهند به كارت شان براي تهيه گوشي براي اين دسته از سارقان 
زير سن قانوني و خريد آب معدني براي زاينده رود و درياچه اروميه 

پول واريز كنند.
- متولــدان دهه30و 40هنوز پســت هاي مديريتــي دارند، دهه 
پنجاهي ها دنبال كارهاي اداري مربوط به بازنشستگي هستند، دهه 
شصتي ها دربه در دنبال نيمه گمشده مي گردند و... بعضي سارقان 

محترم دهه هشتادي هم دنبال گوشي مردم.

يکي از ادعاهاي تمامي دولتمــردان در ايران، 
مظلوم بودن دولتي است كه برايش كار مي كنند. 
به عنوان يك خبرنگار تقريبا در تمامي دولت هايي 
كه پشت سر گذرانده ام، يك سخن را بارها و بارها 
شــنيده ام كه »دولت... مظلوم تريــن دولت در 
تاريخ ايران اســت.« به جاي سه نقطه مي توانيد 
نام هر دولتي راكــه تاكنون بر ســر كار آمده و 

رفته بگذاريد.
حرف مديراني كه چنين ســخني را مي گويند 
اين است كه ما روز و شب كار مي كنيم و با تمام 
وجود به فکر حل مسائل مردم هستيم؛ اما تالش 
ما در رسانه ها بازتاب مناســبي ندارد و از سوي 
مردم به خوبي ديده نمي شــود. گاهي مشکل را 
در بي توجهي رسانه ها مي بينند و گاه از ناسپاسي 
مردم سخن مي گويند و البته برخي موارد را هم 
به ناگفته ها نسبت مي دهند كه اگر مي دانستيد 
ما براي تامين مايحتاج روزانه مردم چه مي كنيم 
يا چه كرديم كه فالن مشــکل در جامعه ايجاد 
نشود، ممنون ما بوديد اما حيف كه نمي توانيم 

همه جزئيات را بيان كنيم.
پيشنهاد من به مديراني كه چنين مي گويند 
اين است كه پيش از سخن گفتن، يك لحظه به 
جمله اي كه مي گويند، فکر كنند. مگر مي شود 

تمام دولت ها »مظلوم ترين« باشــند؟ وقتي 
فعل ظلم كردن اتفاق مي افتد و مظلوم هم- به 
ادعاي خودش- مشــخص است، پس حداقل 
يك ظالم بايد وجود داشــته باشد و آن ظالم 
كيســت؟ يعني يك عده در كشور هستند كه 
به تمام دولت ها ظلم مي كنند؟ خب چرا آنها را 
معرفي نمي كنيد؟ جناح مقابل است يا مردم؟ 
آيا مردم به دولت ها ظلم مي كنند؟ اصال چنين 
چيزي ممکن است؟ به نظر مي رسد دولتمردان 
پس از ناموفق بودن در حل مســائل به دنبال 
دشمن موهوم مي گردند يا به قول امروزي ها 
دنبال قاتل بروسلي هستند؛ اما به قول سعدي: 
»كس را چه گنه تو خويشتن را/بر تيغ زدي و 
زخم خوردي«. دولت سيزدهم، تازه كار خود 
را آغاز كرده و در همين روزها سرگرم نوشتن 
نخستين اليحه بودجه ســاالنه خود است كه 
عمال مسير راه سال آينده و چه بسا سال هاي 
بعد را مشــخص مي كند. اين دولت هنوز به 
مرحله دنبال ظالم گشتن، نرسيده و پيشنهاد 
من به مديران ارشد و مياني اش اين است كه 
سرنوشت دولت هاي قبلي را به خوبي مطالعه 
كنند و از هم اكنون درنظر داشــته باشند كه 
آنچه 4 سال بعد درباره شــان گفته مي شود، 
حاصل عملکرد خود آنهاســت و نه ناسپاسي 

مردم يا بدخواهي مخالفان.

ميثم قاسمي

غرق شدن 
در دنيای 

مجازی 
اثر  اوغوز گورل

فاطمه عباسی

اسم نينجا كه می آيد، در ذهن ما الك پشت های 
كارتونی سبزرنگ با نقاب و شمشير تصوير می 
شود. اما اين جنگجويان پنهان در تاريکی شب 
در واقع افراد با مهارت و شــجاعی بودند كه در 
دوران فئودالــی در ژاپن زندگــی می كردند. 
قابليت اصلــی آنها نفوذ به خطوط دشــمن و 
كشتن يا اسير كردن فرماندهان جنگی بود. هر 
چند در فرهنگ ژاپن اين جنگجويان به دليل 
اينکه معموال مخفيانه عمليات خود را انجام می 
دهند و مانند سامورائی ها به اصول شرافتمندانه 
عمل نمی كنند، از درجه پايين تری برخوردارند، 
امــا امروزه بــه خاطــر فيلم ها، ســريال ها و 
انيمه هايی كه از روی شــخصيت آنها ساخته 
شده اســت، در دنيا از محبوبيت خيلی زيادی 
برخوردارند. اينکه ادبيات يا ســينما يك نوع 
از جنگجويان بومی يك كشــور را به شــهرت 
برساند، چيز عجيبی نيســت. شواليه های زره 
پوش، گالدياتورهای رومی،  جنگجويان مغول 
و  سامورائی ها همه و همه جنگجويانی بودند 
كه پا از مرزهای خود بيرون گذاشتند و جهانی 
شدند. امروز 5 دسامبر روز جهانی نينجاست. 
جالب است كه هنوز هم در برخی از شهرهای 
ژاپن مانند »ايگا« و »كوكا« مردم در محل كار 
لباس های نينجايی كه به »شينوبی شو كوزو« 
معروف است، می پوشند. اين لباس تيره رنگ 
اســت تا اين جنگجويان در شــب قابل ديدن 
نباشند. البته  دو روستا هنوز هم نينجا دارند، 
اما اين نينجاها ديگر در شــب نمی جنگند و 
فقط در روز تمرينات ويژه ايــن گروه را انجام 

می دهند.

سبز مثل نینجا
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