
بدونخودرو،پولبنزینمیگیریم؟
نقشه خواني از تصميم بنزيني دولت

 12ميليون خانوار فاقد خودرو هستند که سال ها
از يارانه بنزين برخوردار نبوده اند

 سخنگوي دولت: قرار نيست بنزين گران شود. دولت  
اهل تصميمات يك شبه نيست

 نمایشگاه  ها 
رو به سوی آفتاب

 کسب وکار یک میلیون خانوار 
از گیاهان دارویی

 امسال توسعه و کاشت دوباره بذر گياهان دارويی در 120هزارهکتار
از اراضی طبيعی ملی انجام می شود

 با موافقت اعضای شورای شهر تهران
  انتقال تدريجی نمايشگاه های تهران به شهرآفتاب

از سال آينده انجام می شود

يادداشت
جالل بهرامي ؛ معاون خدمات شهري و محيط زيست شهرداري تهران

زندگي در کشوري با فرهنگ غني و آداب و رسوم کهن 
همراه با برگزاري جشن هاي خاطره انگيز، فرصت هاي 
بسياري براي با هم بودن اعضاي خانواده فراهم مي کند؛ 
فرصت هايي که گاه تکرارنشدني اند و رد پاي آنها براي 
هميشه بر لوح دل خانواده نقش مي بندند. ديرزماني است که مردمان سرزمين ما، در 
آغاز فصل زمستان مراسمي  را با آدابي خاص برپا مي کنند که سراسر جنبه نمادين دارد 
و برجسته ترين ويژگي آن گرد هم آمدن و شب نشيني اعضاي خانواده و حتي اقوام در 
کنار همديگر است. شب يلدا يا همان شب چله يکي از آيين هاي زيباي مردمان اين 
مرز و بوم است و فرصتي براي دور هم بودن، آن هم در زمانه اي که شبکه هاي مجازي، 
تلفن همراه و اينترنت همنشين و همدم پير و جوان شده اند. خانواده به عنوان يك بستر 
حمايتي مهم، نقش بسياري در سالمت روان هر فرد بازي مي کند؛ به همين دليل توجه 
به آيين هاي سنتي و مذهبي که زمينه ساز حضور و دورهمي خانواده هاست، جايگاه و 
اهميت وااليي دارد. ما مراسمي چون يلدا، عيد نوروز و بسياري از مناسك ديگر را جدا از 
جنبه هاي نمادين و آييني، به دليل توجه به خانواده ارج مي نهيم تا خاطرات زيبايمان از با 
هم بودن به افسانه تبديل نشود. داشتن اين خاطرات شيرين حق همه مردم سختکوشي 
است که براي اعتالي نام و نشان کشورمان تالش مي کنند، اما در همين شهر تهران و 
درست کنار گوش مان، انسان هاي فداکاري هستند که چشم هايشان را بر اين خواسته 
و حق طبيعي بسته اند و بهترين شب ها و روزهايشان را فداي اين شهر و خدمات رساني 
به شهروندان کرده اند تا صبح که چشم هايمان را باز مي کنيم، تهران جذاب تري داشته 
باشيم. آناني که خانواده، لذت حضورشان را کمتر در اين ساعات در کنار خود تجربه 
مي کند و حتي در بلندترين شب سال که بر پايه جنبه هاي نمادينش به ضيافتي براي 
خانواده ها تبديل شده، امکان حضور در کنار خانواده را ندارند. خادمان گمنامي که چه 
در شرايط سخت کرونا و چه حاال که مردم با خيال راحت تري دور هم جمع مي شوند، 
دست از خدمت به شهر و شهروندان برنمي دارند؛ از آتش نشانان ايثارگر شهر گرفته تا 
پاکبانان و کارگران خدمات شهري که گرماي تابستان و سرماي زمستان برايشان فرقي 
ندارد، انسان هاي شريف اما گمنامي که بي هيچ منتي روز و شب، تعطيالت و در سراسر 
هفته، وقت و بي وقت، مشغول خدمات رساني به شهروندان هستند و در اين مسير از 
هيچ تالشي فروگذار نمي کنند. بياييم در شب هايي خاطره انگيز مانند يلدا که کنار هم 
نشسته ايم، با خودمان عهد ببنديم که ياريگر اين عزيزان باشيم و براي ساختن شهر زيبا 

و ايده آل همراهي شان کنيم تا تلخي دوري از خانواده براي آنها کمتر شود.
خداقوت مي گوييم به تك تك انسان هاي شريفي که همتي به بلنداي يلدا دارند.

همتي به بلنداي یلدا
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 دیگر در 
مذاکرات هسته ای 

منفعل نیستیم

بزرگ ترين 
 خصوصی سازی تاريخ

تا   2 هفته ديگر

حميدرضا ترقي: مردم دنبال 
رسيدن به توافقي نيستند که منافع 

ملي ايران در آن لحاظ نشده باشد

 بلوك 18 درصدي سهام هلدينگ 
خليج فارس واگذار می شود

صفحه15

صفحه4

مرگ راهدار فداكار 
در جاده برفی

7ميليون شاغل 
بدون بيمه داریم

رقابت تهرانی ها 
برای پالک طالی انار 

جزئيات جان باختن راهداري که 
براي نجات راننده ديگري جانش را 

به خطر انداخت

دليل افزايش آمار بيمه نشدگان 
چيست؟

ويژه برنامه های زمستان با رويکرد 
»يلدای فاطمی« حال و هوای شهر 

را تغيير داده است

صفحه21

صفحه3

صفحه10

قلي زاده، لژيونر موفق 
فوتبال ايران برنامه هاي 

بزرگي در سر دارد. او 
اميدوار است با درخشش 

در جام جهاني به آرزوي 
بزرگش كه بازي در ليگ 

اسپانياست نزديك شود
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  پرسپوليس؛ تيم نيمه هاي دوم

  از جيب شان كه نمي دهند
وقتي كالدرون بیشتر از مديران ايراني نگران حیف و میل 

پول مردم است

  10روز سرنوشت ساز قرمزها

18

20

اسرار ساده اما مهم يك بازي حذفي. بازي با ويستا توربین چند پیام نهفته داشت كه مي تواند به كار 

سرخپوشان بیايد؛ مخصوصا كه اين تیم در فصل جاري عملكرد پرفراز و نشیبي داشته است

امشب يك بازي از هفته هاي گذشته و يك بازي از هفته هاي آينده در اللیگا برگزار مي شود
  بازي عقب افتاده و جلوافتاده 

20
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  امباپه؛ تهديدی براي ركوردهاي مسي و رونالدو

صفحه17

داده نما
مجید مهرابی دلجو / گرافيك: مهدی سالمی

ساعت ترافیک تهران در یک روز عادی
شنبه هفته جاری )27 آذر(  پرترافیک ترین روز سال 1400 اعالم شد، در این 

روز رکورد مساحت کل ترافیک تهران با 1701 کیلومتر مربع شکسته شد

1100 تا 1300 کیلومتر مربع 
میانگین مساحت ترافیک تهران 

در یک روز عادی

ساعت شکل گیری ترافیک روزهای عادی

ساعت شکل گیری ترافیک روزهای بارانی

1300 تا 1700 کیلومتر مربع
 میانگین مساحت کل ترافیک 

در یک روز بارانی

 5:30
غرب تهران

 5:15
غرب تهران

 6:00
شرق تهران

 5:50
شرق تهران

 5:00
جنوب تهران

 5:40
جنوب تهران

 7:00
شمال تهران

 7:00
شمال تهران

7:30
اوج ترافیک صبح
18:30 
اوج ترافیک عصر 

8:00
اوج ترافیک صبح
18:45 
اوج ترافیک عصر 

130 تا 150 کیلومتر
طول ترافیک صبحگاهی
 230 تا 260 کیلومتر
طول ترافیک عصرگاهی

200 تا 240 کیلومتر
طول ترافیک صبحگاهی
 290 تا 350 کیلومتر
طول ترافیک عصرگاهی

بچـه تهـرون باشی 
و همشهری محله رو نخونده باشی؟!

با ما به کوچه پس کوچه های پایتخت بیایید
ضمیمه امروز روزنامه همشهری در مناطق 1 ، 6 ، 12 ، 20

همسایه دوده  ها
خانواده هايي که در حاشيه بزرگراه ها خانه دارند
 از آلودگي هوا و صوتي رنج مي برند

صفحه6
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صفحه12
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عوامل مهم  مرگ در ایران
گزارشي از بيشترين بيماری های مرگبار در کشور

سرطان ها و تومورهاقلبی- عروقی و مغزی
277 نفر 

از هر 100 هزار ایرانی
150 نفر 

از هر 100 هزار ایرانی

دستگاه تنفسی
63.1 نفر 

از هر 100 هزار ایرانی

آلزایمر و زوال عقل
10درصد

جمعیت سالمندان

دیابت
300 هزار 

مرگ در هر سال

13
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مانورموشكهايسپاهبرفرازتنگههرمز
دومين روز رزمايش نيروهاي سپاه پاسداران، شليك 

موفق موشك به سمت اهداف دريايي را به همراه داشت
پيامبــر  رزمايــش  روز  دوميــن  در  ســپاه  نيروهــاي 
اعظم)ص(17تسليحات موشكي خود را در تنگه هرمز با موفقيت 
آزمايش كردند. يگان هاي حاضر در اين رزمايش با شليك موشك 
از ساحل و از روي شناورها به سمت اهداف دريايي آنها را منهدم 
كردند. فرمانده كل ســپاه و فرماندهان ارشــد ديگر سپاه در اين 
رزمايش عمليات نيروهــا را رصد مي كردند. براســاس گزارش 
سپاه نيوز، در دومين روز از رزمايش، يگان هاي موشكي و سطحي 
نيروي دريايي سپاه، با شليك موشك هاي كروز ضدكشتي موفق به 
انهدام اهداف از پيش تعيين شده شدند. در اين بخش از رزمايش، 
يگان هاي موشكي از ساحل و شــناورهاي تندرو كالس ذوالفقار، 
با شليك همزمان 5فروند موشك كروز ضدكشتي، شناور دشمن 
فرضي را با اصابت همزمان موشك ها با موفقيت منهدم كردند. در 
ادامه مرحله اصلي رزمايش، يگان پهپادي نيروي دريايي ســپاه 
با اســتفاده از پهپادهاي مراقبتي و رزمي مهاجر6 اهداف ثابت و 
متحرك زميني و دريايي را با موفقيت مورد اصابت قرار دادند. در 
اين مرحله از رزمايش پهپادهاي مهاجر6 با پرتاب بمب هوشمند 
و نقطه زن قائم و همچنين شليك موشك هوشمند الماس موفق 
به انهدام اهداف موردنظر شدند. همچنين پهپادهاي باور نيروي 
دريايي سپاه نيز كه اخيرا به سازمان رزم اين نيرو ملحق شده اند، 
عمليات پايش و رصد منطقه رزمايش را برعهده داشتند. پشتيباني 
هوايي توسط بالگردهاي تهاجمي با شليك دقيق به سمت اهداف 

ثابت و متحرك نيز در اين مرحله از رزمايش به انجام رسيد.

شليكياسينازسوخو22
در ادامه رزمايش 2 فروند جنگنده بمب افكن سوخو22نيروي 
هوافضاي سپاه به منظور پشــتيباني نزديك هوايي از نيروهاي 
عمل كننده در رزمايش مشــترك پيامبر اعظم)ص( 17سپاه 
پاسداران انقالب اســالمي، عمليات بمباران اهداف دشمن را با 
موفقيت اجرا كردند. در اين عمليات، جنگنده هاي سوخو22با 
اســتفاده از بمب هاي بومي و نقطه زن ياسين اهداف زميني را 
مورد اصابت قرار دادند. يگان هاي تفنگدار نيروي دريايي سپاه 
هم در اجراي ماموريت دفاع ساحلي و مقابله با تجاوز نيروهاي 
متخاصم، شناورهاي تندروي نيروهاي دشمن را با موفقيت مورد 
اصابت قرار دادند. در اين ســناريو از رزمايش، نيروهاي مدافع 
سواحل و جزاير با استفاده از موشك هاي ضدزره هدايت شونده، 
شــناورهاي تندروي دشــمن را با موفقيت منهدم كردند. در 
ادامه دومين روز رزمايش مشترك پيامبر اعظم)ص(17 سپاه 
پاسداران انقالب اســالمي عمليات موشــكي بالستيك عليه 
شناورها، تاسيسات و پايگاه هاي دشمن اجرا شد. اجراي عمليات 
توسط سامانه هاي پدافند هوايي شناوري و ساحلي عليه اهداف 
پهپادي دشمن از ديگر بخش هاي دومين روز رزمايش پيامبر 
اعظم)ص( 17 بود كه با موفقيت اجرا شــد. اجراي عمليات در 
شرايط جنگ بيولوژيك و تمرين يگان هاي پدافند هوايي تحت 
شــبكه يكپارچه از ديگر اقدامات دومين روز رزمايش مشترك 

پيامبر اعظم)ص( 17 بود.

دومين روز رزمايش پيامبر اعظم)ص(17 از روز دوشنبه، 2۹آذر ماه 
آغاز شــد و به مدت 5روز در ســواحل خليج فارس، تنگه هرمز و 
منطقه عمومي استان هاي هرمزگان، بوشهر و خوزستان با حضور 
يگان هايي از نيروهاي زميني، دريايي و هوافضاي سپاه و همچنين 
برخي از يگان هاي مردم پايه بسيج مستضعفين برگزار مي شود. اين 
رزمايش با شعار »اقتدار، امنيت و بازدارندگي فعال و هوشمندانه در 
سايه وحدت، همدلي و يكپارچگي ملي« درراستاي افزايش سطح 
آمادگي هاي رزمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي براي مقابله با 

تهديدات متصور و جنگ هاي تركيبي برگزار مي شود. 

واكنش هــا به افشــاي نامه 
محرمانــه احــراز نشــدن قضا

صالحيت علي الريجاني در 
فضاي سياسي كشور همچنان ادامه دارد و 
پس  از سخنگوي شــوراي نگهبان، اين بار 
نوبت ســخنگوي قــوه قضاييه بــود تا از 
پيگيري قضايي درباره چگونگي انتشار اين 
نامه خبر دهد. بر همين اساس هم بود كه 
ذبيح اهلل خدائيان، سخنگوي قوه قضاييه در 
نشســت خبري ديروز خود با نمايندگان 
رسانه ها، انتشار اين نامه محرمانه شوراي 
 نگهبان خطاب به علــي الريجاني را جرم 
دانست و از انجام بررسي هاي الزم در اين 

زمينه خبر داد.
اين واكنش درحالي مطرح مي شــود كه 
در روزهــاي اخير انتشــار عمومــي نامه 
محرمانه شــوراي نگهبان خطاب به علي 
الريجاني درباره داليل ردصالحيت وي و 
در پي آن پاسخ هاي الريجاني به اين داليل، 
واكنش هاي بسياري را در محافل سياسي 
كشــور  همراه داشته اســت؛ از موافقان تا 
مخالفان، همــه پيرامون محتــواي نامه 
اظهارنظر كردنــد و از دريچه گرايش هاي 

سياسي خود به موضوع پرداختند.
در اين ميان اما نكته اي كــه از نظرها دور 

نماند، انتشــار يك نامه با مهر »محرمانه« 
ازســوي يك خبرنگار خارج نشين بود كه 
با واكنش هاي بســياري هم مواجه شــد 
و اين ســؤال را مطرح كرد كــه يك نامه 
محرمانــه چگونه به دســت يــك فعال 
رسانه اي خارج از كشــور رسيده و ازسوي 
وي منتشر شده است. البته گفته مي شود 
منتشركننده نامه محرمانه شوراي نگهبان 
و پاســخ آن، همان فردي است كه پيش 
از اين، فايل صوتــي و محرمانه مصاحبه 
محمدجواد ظريف، وزيرامورخارجه سابق 

كشورمان با مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري را منتشر كرده بود.

نخستين واكنش رســمي به افشاي اين 
نامه محرمانه از ســوي شــوراي نگهبان 
بود و سخنگوي اين شــورا در گفت وگو با 
رسانه ها اعالم كرد: »اينكه نامه شخصي و 
محرمانه شورا توسط يك فرد خارج نشين 
منتشر شود، جاي بررســي دارد.« هادي 
طحان نظيــف همچنين انتشــار اين نامه 
محرمانــه را »بــازي با آرامــش مردم« 
و »فضاســازي رســانه اي« دانست كه بر 

فعاليت هاي تخصصي شوراي نگهبان اثر 
نخواهد گذاشت.

به دنبــال ايــن موضع گيري، ديــروز هم 
ســخنگوي قوه قضاييه به ماجراي افشاي 
نامه محرمانه شوراي نگهبان خطاب به علي 
الريجاني واكنش نشان داد و گفت: افشاي 
اسناد طبقه بندي شــده به موجب قانون و 
همچنين آيين نامه »طرز نگهداري اسناد 
ســري و محرمانه دولتي«، جرم محسوب 

مي شود.
 خدائيان با بيان اينكه اگر چنانچه  كســي 
به صورت غيرمجاز به افشــاي اين اسناد 
اقدام كند، اين اقــدام قابل تعقيب خواهد 
بود، افزود: در مورد نامه اي كه اشــاره شد، 
اگر چنانچه ثابت شــود از ناحيه ايشــان 

منتشر شده، قطعا قابل تعقيب است.
وي ادامه داد: بايد ازســوي دستگاه هاي 
اطالعاتــي و ضابطان بررســي هاي الزم 
انجام شود تا مشخص شود نامه اي كه مهر 
»محرمانه« دارد و نبايد منتشــر مي شد، 
ازسوي چه كسي منتشر شده و در اختيار 

رسانه ها گذاشته شده است.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين اضافه كرد: 
درصورت شناسايي شخص منتشركننده، 

موضوع حتما قابل تعقيب خواهد بود.

پيكر شهيد حسن ايرلو ديروز از مقابل ساختمان  وزارت امور خارجه  وداع با سفیر سرافراز
تشييع شد

مراسم تشــييع پيكر شهيدحسن ايرلو، 
سفير جمهوري اسالمي ايران نزد دولت گزارش

نجات ملي يمن كه سحرگاه ديروز بر اثر 
ابتال به ويروس كرونا  به شهادت رسيد، عصر سه شنبه با 
حضور جمعي از مسئوالن لشكري و كشوري، از مقابل 
ســاختمان وزارت امورخارجه برگزار شــد. وي كه از 
جانبازان شيميايي جنگ تحميلي نيز به شمار مي رفت، 
در محل ماموريت خود به اين ويروس مبتال شد و به دليل 
همكاري ديرهنگام برخي كشــورها، چند روز قبل در 

شرايط نامناسبي به كشور بازگشت.
وزير امورخارجه كشورمان در مراسم تشييع پيكر شهيد 
ايرلو، با اشاره به كارشكني  برخي كشورها در زمينه انتقال 
سفير ايران در يمن به كشــور در دوره بيماري، گفت: 
مرحوم ايرلو از طرفداران راه حل سياســي براي بحران 
يمن بود و لحظه اي از تالش و كوشش براي مردم يمن 
دريغ نكرد. حسين اميرعبداللهيان همچنين افزود: مردم 
يمن شاهد بودند كه در 2 سال گذشته، مرحوم ايرلو به 
مرخصي نيامد و براي خدمت به مردم يمن كوتاهي نكرد.

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه ديروز 
در اين زمينه عنوان كرد كه شهيد ايرلو از چند روز قبل 
به ويروس كرونا مبتال شــده بود و با توجــه به ضرورت 
رسيدگي پزشــكي، وزارت امورخارجه براي انتقال وي 
به كشــور با هدف پيگيري معالجه هاي الزم، تماس ها و 
رايزني هايي را با برخي كشورهاي منطقه به عمل آورد كه 
سرانجام منجر به فراهم شدن مقدمات الزم براي انتقال 

وي شد. در اين ميان برخي رسانه هاي آمريكايي و عربي 
منطقه تالش كردند دليل بازگشت شهيد ايرلو به كشور 
را اختالف هاي به وجود آمده ميان ايران با انصاراهلل يمن 
عنوان كنند؛ شايعه اي كه سخنگوي وزارت  امور خارجه در 
آخرين نشست خبري خود با رسانه ها، قويا آن را تكذيب 
و »روايت هاي غلط« و »داستان سرايي هايي« دانست كه 
ازسوي برخي رسانه هاي آمريكايي و عربي مطرح مي شود.

ازســوي ديگر مقام هاي جنبــش انصــاراهلل يمن نيز 
شايعات مطرح شــده درخصوص دليل بازگشت سفير 
جمهوري اسالمي ايران از يمن را تكذيب كردند. عبدالملك 
العجري، عضو دفتر سياسي جنبش انصاراهلل يمن وجود 
هرگونه اختالف با ايران را تكذيب كرد و در پيامي توييتري، 
خروج حســن ايرلو را به داليل درماني دانســت. محمد 
عبدالسالم، سخنگوي انصاراهلل و ابراهيم الديلمي، سفير 
يمن در ايران نيز از ديگر مقام هاي يمني بودند كه شايعات 
رسانه هاي آمريكايي و عربي را تكذيب و بر گسترش روابط 
2كشور تأكيد كردند. جوســازي هاي رسانه اي پيرامون 
داليل بازگشــت ســفير ايران در يمن درحالي بود كه 
اياالت متحده از ابتداي آغاز فعاليت شهيد ايرلو در يمن، 
فضاســازي درباره فعاليت هاي اين ديپلمات كشورمان 
را آغاز كرده بــود و حدود 40روز پــس از آغاز مأموريت 
وي در يمن، وزارت خزانــه داري اياالت متحده آمريكا در 
18آذرماه13۹۹نام سفير جمهوري اســالمي ايران نزد 
دولت نجات ملي يمن را در فهرست تحريم هاي اين كشور 
اضافه كرد. در پي اين اقدام، وزارت امورخارجه كشورمان 

نيز در اقدامي متقابل، كريستوفر هنزل، سفير آمريكا در 
يمن را تحريم كرد.

مدافعحقانيتمردميمن
وزير امورخارجه كشورمان يكي از مقام هايي بود كه با صدور 
پيامي، شهادت سفير جمهوري اسالمي ايران در صنعا را 
تسليت گفت. در پيام حسين اميرعبداللهيان آمده است: 
»شهيد حاج حسن ايرلو به عنوان جانباز شيميايي سرافراز 
دفاع مقدس، عمر با بركت خود را در مسير حفظ و اعتالي 
نظام اســالمي گذراند و در ايــن راه پرافتخار براي منافع 
كشور و نظامي اسالمي مجاهدت نمود و به لقاء اهلل پيوست.
حاج حسن ايرلو تمامي تالش خود را در عرصه هاي مختلف 
صرف خدمت صادقانه در دفاع از اهداف جمهوري اسالمي 
ايران كرد و در مأموريت اخير خود، مدافع و صداي رساي 
حقانيــت و مظلوميت مردم يمن بــود.« فرمانده نيروي 
قدس سپاه پاسداران نيز در پيامي شهادت سردار سرافراز 

جانباز و سفير انقالبي جمهوري اسالمي ايران در يمن را 
تبريك و تسليت گفت. در پيام سرتيپ پاسدار اسماعيل 
قاآني به خانواده ســفير جمهوري اسالمي ايران در يمن 
آمده است: »آن مجاهد سرافراز و مهاجر في سبيل اهلل تمام 
عمر با بركت، خويش را وقف خدمت به انقالب اســالمي، 
دفاع مقدس و جبهــه مقاومت كرد. خدمــات پرافتخار 
ايشان در طول سال هاي گذشــته برگ زريني در تاريخ 
انقالب اســالمي بوده و به خصوص در سال هاي اخير كه 
به عنوان سفير و خدمتگزار در خدمت مردم مظلوم و مجاهد 
يمن بود و تالش هاي زيادي در كاهــش درد و آالم مردم 
ستمديده و زجر كشيده آن ديار و جبهه مقاومت داشت كه 
صحنه هاي به يادماندني در ارتباط با مردم مظلوم يمن و 

ارائه خدمات به آنها از خويش باقي گذاشته است.«

تالشبرايرفعظلم
شــهيد حســن ايرلو فعاليــت خــود به عنوان ســفير 

جمهوري اســالمي ايران نزد دولت نجات ملــي يمن را از 
6آبان ماه13۹۹و با تقديم استوارنامه خود به هشام شرف، 
وزير امورخارجه ايــن دولت آغاز كرده بــود. اين درحالي 
بود كه دولــت نجات ملي يمن نيــز از 26مردادماه 13۹8 
فعاليت ديپلماتيك خود را در تهران آغاز و ابراهيم محمد 
محمدالديلمي را به عنوان »ســفير فوق العاده« و »سفير 
تام االختيار« جمهوري يمن در ايران معرفي كرده بود. شهيد 
ايرلو در مأموريت جديد خود پيگيري اولويت هايي ازجمله 
»همكاري با مراكز رسمي و حكومتي يمن«، »تالش براي 
تقويت آشتي ملي در يمن«، »پايان دادن به جنگ ظالمانه 
عليه مردم يمن از طريق مجامع جهاني«، »تأكيد بر تماميت 
ارضي و حكومت وحدت ملي و مخالفت با تجزيه و مداخله 
خارجي و اســتعماري در اين كشور«، »تشــويق قبايل و 
گروه هاي سياسي به حل مشكالت دروني از طريق گفت وگو 
در مذاكرات يمني – يمني« و... را در دستور كار داشت و در 

اين مسير از هيچ تالش و كوششي فروگذار نبود. 

دفاعی

ادامه واكنش ها به افشاي نامه محرمانه
 خدائيان:  اگر ثابت شود انتشار نامه محرمانه از سوي علي الريجاني بوده، قابل تعقيب خواهد بود

مجاهد جبهه مقاومت
حسنايرلوكهســحرگاهسهشنبهبهدليلابتالبهكروناوجراحتهايناشــيازجانبازيوآسيبهاي
شيمياييدوراندفاعمقدسبهفيضشــهادتنائلآمد،متولدسال1337درشــهرريتهرانبودو
دردوراندفاعمقدسوپــسازآندرعرصهدفاعازايرانكارنامهپرافتخاريداشــت.ويهمچنيناز
ديپلماتهايباسابقهوزارتامورخارجهوكارشناسارشدحوزهعربيوشبهجزيرهبهحسابميآمدكه
مسئوليتهاييمانند»مسئولميزيمندروزارتامورخارجهايرانپسازآغازجنگدرسال2۰1۵در
يمن«و»هماهنگكنندهكمكهايانساندوستانهايرانبهيمنپسازآغازجنگ«رانيزبرعهدهداشتو
درزمينهاعزامهواپيماهايكمكرسانيوكشتينجاتوپسازآن،كمكرسانيباهماهنگيسازمانملل
بهمردميمننقشمهميايفاكرد.معاونتدستيارويژهوزيرامورخارجهدراموريمندرسالهاي13۹۴تا

13۹۹نيزازديگرحوزههايفعاليتويبودهاست.

ث
مك

فيشهایحقوقی،مشمولاسنادمحرمانهنيست
نشست خبري ديروز ذبيح اهلل خدائيان، سخنگوي قوه قضاييه، با نمايندگان 
رسانه هاي كشور عالوه بر واكنش به افشــاي نامه محرمانه شوراي نگهبان 
خطاب به علي الريجاني كه بازتاب هاي گسترده اي نيز داشت، داراي نكات 
مهمي از آخرين وضعيت برخي پرونده ها و فعاليت هاي اين قوه بود. آخرين 
وضعيت پرونده هاي مربوط به بازار سرمايه، آخرين وضعيت پرونده شهرك 
ژاندارمري، توضيح درباره محرمانه بودن فيش هاي حقوقي و آخرين وضعيت 
پرونده هواپيماي اوكرايني از محورهاي نشست خبري ديروز سخنگوي قوه 
قضاييه بود. در ادامــه مهم ترين محورهاي گفت وگوي ديــروز خدائيان به 

رسانه ها را مي خوانيد:
راي برخي مسئوالن سابق بورس و وزارت اقتصاد و دارايي پرونده اي در 
سازمان بازرسي در دست رسيدگي است و توضيحاتي خواسته شده كه اگر 
قانع كننده باشد، پرونده بسته مي شــود؛ درغيراين صورت به مرجع قضايي 

ارسال خواهد شد.
 بيش از 60پرونده درخصوص قطعاتي كه در شــهرك ژاندارمري به افراد 

واگذار شده، در دادسراي تهران مطرح شده و در حال رسيدگي است.
 با توجه به تعريفي كه براي هر يك از اسناد طبقه بندي شده در آيين نامه 
»طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي« آمده، محرمانه كردن فيش 

حقوقي افراد مشمول اين تعريف نمي شود.
از گزارشگران فساد حمايت مي كنيم. قانون هم روش گزارش فساد را اعالم 
و قانون ارتقاي سالمت اداري به خوبي به اين موضوع كه به چه شكلي مردم 

موارد فساد را به مراجع ذيربط اعالم كنند، اشاره داشته است.
 پرونده هواپيماي اوكرايني با توجه به نقص هاي موجود به دادسرا عودت 

داده شده  است و بعد از رفع نقص، مجددا به دادگاه ارسال مي شود.
 كسي نمي تواند مانع ورود ايرانيان به داخل كشور شود؛ مگر اينكه كسي 
در معرض اتهام باشد كه آن هم چه داخل و چه خارج ايران باشد به اتهام وي 

رسيدگي مي شود.

خوزســتاندرانتظارابالغمصوباتســفر 
استاني

عبداهلل ايزدپناه، رئيس مجمع نمايندگان استان خوزستان 
درباره آخرين وضعيت پيگيري مصوبات ســفر استاني 
رئيس جمهوري به خوزستان گفت: دستگاه هاي اجرايي، 
استاندار و ســازمان برنامه و بودجه تالش كردند تا سفر 
استاني رئيسي به خوزستان مصوباتي براي استان داشته 
باشد و نمايندگان خوزستان نقطه نظرات خود را در اين 
موضوع به دولت اعالم كردند، اما تاكنون مصوبات ســفر 
رئيس جمهور به استان ابالغ نشــده و براساس اطالعات 
موجود جمع بندي درباره مصوبات صورت نگرفته است. 
با اين حال مردم خوزســتان و نمايندگان، منتظر ابالغ 
مصوبات سفر استاني رئيس جمهوري هستند و اميدواريم 
كه مصوبات اين سفر اعتبارات خوبي براي حل مشكالت 

خوزستان داشته باشد. / خانه ملت

وزارتخارجهپيگيربدهيانگليسباشد
رئيس فراكسيون حقوق بشر و حقوق شهروندي مجلس 
گفت: وزارت امور خارجه بايد عالوه بر پيگيري ها مبتني بر 
ديپلماسي و گفت وگو، از ظرفيت هاي محاكم بين المللي 
بهره ببرد تــا الزامات حقوقي بــراي پرداخت بدهي هاي 
انگليس نسبت به كشــورمان ايجاد شود. محمد سرگزي 
درخصــوص عدم پرداخــت مطالبــات ايران از ســوي 

انگليســي ها، گفت: ايران با برخي از كشورها در گذشته 
روابط مالي داشته كه متأســفانه اين دولت ها در راستاي 
پرداخت بدهي هايشان هيچ اقدامي نمي كنند. او با اشاره 
به اينكه مطابق قواعد روابط بين الملل و قوانين اين عرصه، 
عدم پرداخت مطالبات ملت ها پذيرفته شده نيست، ادامه 
داد: متأسفانه در دولت قبل نيز به طور مناسب در اين راستا 
همت بلندي نبود كه اين بدهي ها از ناحيه كشــورهاي 
مختلف مانند انگليس وصول شــود. بنابراين وزارت امور 
خارجه كشــورمان بايد عالوه بر پيگيري هــا مبتني بر 
ديپلماسي و گفت وگو، از ظرفيت هاي محاكم بين المللي 
بهره ببرد تــا الزامات حقوقي بــراي پرداخت بدهي هاي 

انگليس نسبت به كشورمان ايجاد شود. / خانه ملت

قولطالباندربارهحقابهايران
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه پيگيري 
حقابه هيرمند جزو اولويت هاي مجلس و دولت مســتقر 
است، گفت: در ســفر اخيري كه هيأت بلندپايه ايراني به 
افغانستان داشتند به طور جد مطرح شد و طالبان هم قول 
همكاري الزم و تحويل حقابه طبق توافــق را داده اند اما 
آنچه آنها مطرح كرده اند اين است كه وضعيت ذخاير آبي 
اين كشور نيز مساعد نيست و با خشكسالي مواجه هستند. 
فداحسين مالكي افزود: البته اين موضوع به توافق طرفين 
نرســيده و مقرر شده هيأتي مشــترك از ايران و طالبان 
وضعيت آبي اين كشور را از نزديك مشاهده كنند تا پس 
از آن، تصميمات نهايي گرفته شود كه اميدواريم خبرهاي 

خوبي براي منطقه به ارمغان بياورد. / تسنيم

دولتنميتواندمعجزهكند
نماينده همدان در مجلس در آيين اختتاميه جشــنواره 
رســانه اي ابوذر اســتان همــدان كه با حضــور معاون 
مطبوعاتي وزير ارشاد برگزار شد، گفت: دولت بايد بتواند 
آسيب ها را ترميم و بهبود ببخشــد، اما قطعا نمي توانيم 
انتظار معجزه داشته باشــيم. حميدرضا حاجي بابايي با 
اشاره به اينكه تورم و گراني هاي موجود حباب و كف روي 
آب اســت، گفت: اين حباب موقتي را مالك قرار ندهيد 
چراكه به زودي شــاهد از بين رفتن آن و بهبود شرايط 

SNN /.اقتصادي خواهيم بود

فاصلهسفارتخانههاباوضعيتمطلوب
حسين نوش آبادی، عضو كميسيون امنيت ملی مجلس 
با تاكيد بر اينكه مديريت و رهبری ديپلماسی اقتصادی 
بايد در اختيار وزارت امور خارجه قرار گيرد، گفت: مكانيزم 
بــرای پيگيری اين موضــوع از طريق كميســيون های 
اقتصــادی دولت، معاونــت اقتصــادی وزارت خارجه و 
فعال كردن سفرا و روســای نمايندگی ها بايد فعال شود.  
وی تصريح كرد: در حال حاضر شــرايط ســفارتخانه ها 
تا وضعيت مطلــوب فاصله دارد، اگر مســائل نامبرده در 
نظر گرفته شود و تمام دســتگاه ها تحت رهبری وزارت 
خارجه و هماهنگ و همراه پيش روند، می توانيم شاهد 
فعال شدن سفارتخانه ها و توســعه ديپلماسی اقتصادی 
باشيم. در صورت موازی كاری و آشفتگی و عمل به صورت 
جزيره ای كار انجام نخواهد شد. هماهنگی، اتحاد و انسجام 

ضروری است./ خانه ملت
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   حل مشكل 12ساله اهالي عباس  آباد 
ديروز  جعفر شربياني در تذكر خود، موضوع ساماندهي كانال فاضالب محله عباس آباد در شهرري را 
مطرح كرد و گفت: »كانال فاضالبي به طول يك كيلومتر از محله عباس آباد شهرري مي گذرد كه بوي 
تعفن آن زندگي را براي ساكنان غيرممكن كرده است و حل اين مشكل 12ساله نياز به همكاري شركت 
آب و فاضالب منطقه اي تهران دارد كه گويا مسئوالن آبفا به داليل مختلف از انجام تعهدات خود طفره 
مي روند.« پس از آن ناصر اماني هم كه پيش تر از اين محله بازديد كرده بود، گفت كه تا كنون شرايط 
به گونه اي پيش رفته  كه مردم حاضرند با اندك سرمايه خود هزينه ساماندهي اين كانال را بپردازند و 
اين موضوع باعث تأسف است. احمد صادقي هم به عدم تعهدات توسط شركت آبفا اشاره و عنوان كرد: 
»براي ساماندهي كانال آبي عباس آباد در اصالحيه بودجه1400 شهرداري بودجه اي پيش بيني شده 
است اما اين كار نياز به مشاركت شركت آب و فاضالب دارد كه گويا مسئوالن آبفا عزمي براي حل اين 
مشكل ندارند.« محمد آخوندي هم از اختصاص بودجه قابل توجه براي رفع معضل كانال عباس آباد 
شهرري خبر داد و گفت: »اميدواريم شهرداري با سرعت بيشتري اين موضوع را پيگيري كند و شاهد 

نتايج عملكرد خوب مديريت شهري در روزهاي آتي باشيم.«

 يــك فوريت طــرح »الزام 
شهرداري تهران براي انتقال شورا

نمايشگاه بين المللي تهران به 
مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب« پيش تر 
توسط اعضاي شوراي شهر تهران تصويب 
شده بود و در جلسه ديروز بررسي طرح با 
ارائه گزارش مشترك كميسيون عمران، 
حمل ونقــل و كميســيون معمــاري و 
شهرسازي در دستور كار قرار گرفت و در 
نهايت اعضاي پارلمان شــهري با انتقال 
تدريجــي رويدادهاي نمايشــگاهي به 
شــهرآفتاب موافقت كردند. همچنين در 
جريان بررسي اين طرح رئيس شوراي شهر 
تهران خواســتار كوتاه شدن نام نمايشگاه 
شــهر آفتاب شــد و از عبــارت مجموعه 
نمايشــگاهي آفتاب اســتفاده كرد و در 
ضرورت انتقــال تدريجــي رويدادهاي 
نمايشــگاهي، گفت: »قطعــا نمي توان 
يك دفعــه نمايشــگاه ها را بــه مجموعه 
نمايشــگاهي آفتاب منتقل كرد؛ چراكه 
قرارداد اكثر نمايشگاه  های خارجي براساس 
تقويم ميالدي بسته شده و انتقال چنين 
نمايشگاه هايي باتوجه به فرصت كوتاهي كه 
در پيش داريم، امكان پذير نيست؛ بنابراين 
از سال آينده مي توان اين كار را تدريجي 
انجام داد.« رئيس كميســيون عمران و 
حمل ونقل شــوراي شــهر تهران هم در 

حاشيه جلسه از تأمين حمل ونقل عمومي 
در زمان برگزاري رويدادهاي نمايشگاهي 
شهر آفتاب خبر داد و به همشهري گفت: 
»قطعا در زمان برگزاري نمايشگاه تعداد 
قطارهــا در خــط يــك متــرو بــراي 
خدمت رســاني بــه مراجعه كنندگان در 
ايســتگاه شــهر آفتاب افزايش مي  يابد. 
همچنين در زمان برگزاري نمايشگاه هاي 
پرمخاطب مانند نمايشگاه كتاب از مدهاي 
ديگر حمل ونقل مانند اتوبوس و تاكسي هم 
اســتفاده خواهيم كرد و مــردم مطمئن 
باشــند حمل ونقل عمومي در دسترس 
خواهــد بــود؛ چرا كه مديريت شــهري 
همانطور كه نمايشگاه راه اندازي مي كند، 
مكلف اســت براي مــردم خدمات فراهم 
كند.« به گزارش همشهري، سي و سومين 
جلسه پارلمان شهري پس از تبريك شب 
يلدا توسط رئيس شوراي شــهر تهران و 
گراميداشت نام و ياد شهيد سيدمحمدجواد 
تندگويان شروع شد و قبل از اينكه رئيس 
كميســيون عمران و حمل ونقل گزارش 
طرح »الزام شهرداري تهران براي انتقال 
نمايشــگاه بين المللي تهران به مجموعه 
نمايشگاهي شــهر آفتاب« ارائه دهد، به 
مديرعامل شــهر آفتاب اجازه داده شد تا 
گزارشــي از وضعيــت ايــن مجموعــه 
نمايشگاهي بدهد. محمد رئوف قادري به 
فعال بودن اين مجموعه اشاره و عنوان كرد 
كه از مهرماه تا كنون 6نمايشــگاه برگزار 
شده و تا پايان سال قرار است 20نمايشگاه 

ديگر هم داير شود. او با بيان اينكه در 2 ماه 
آينده حدود ۳6هزار مترمربع به ظرفيت 
نمايشگاه اضافه مي شود، تأكيد كرد: »اين 
مجموعه يــك مگاپروژه اســت كه بايد 
فازهاي ديگر آن تكميل شــود و براي اين 
كار به 5هــزار ميليارد تومــان اعتبار نياز 
است.« قادري گريزي هم به موضوع اكسپو 
)نمايشگاه هاي بزرگ جهاني( زد و گفت: 
»برگزاري اكســپو در هر كشــور موجب 
درآمد 50ميليون دالري مي شــود و شهر 
آفتاب درصــورت تكميل شــدن حدود 
400هكتار مســاحت خواهد داشــت و 
مي توانيم نامزد برگزاري اكسپو در تهران 

باشيم.«

ارائه گزارش مشترك و نظرات اعضا
ســيد جعفر تشكري هاشــمي در جريان 
بررسي طرح انتقال فعاليت هاي نمايشگاه 
به شــهر آفتاب گفت كه شهرداري تهران 
موظف اســت در چارچــوب قوانين و با 
همكاري دســتگاه هاي ذيربط نسبت به 
انتقال فعاليت هاي نمايشگاه هاي فعلي به 
نمايشگاه شــهر آفتاب اقدام و از برگزاري 
هرگونه رويــداد نمايشــگاهي در محل 
نمايشگاه بين المللي تهران ممانعت كند. 
او تأكيد كرد: »همچنين شــهرداري   بايد 
در چارچــوب مصوبات نســبت به جلب 
مشــاركت بخش خصوصي اقدام كرده و 
در راســتاي افزايش عرصه هاي عمومي 
پيشنهادهای خود را به كميسيون ماده5 
بدهد.« به گفته  تشكري هاشمي، برگزاري 
نمايشــگاه هاي پراكنده و كم مخاطب در 
تهران منوط به تأييد كميته نمايشگاه هاي 
شهر تهران )نماينده فرمانداري، نماينده 
شــهردار، نماينده صمت، نماينده شورا و 
وزارت ارشاد( اســت. پس از ارائه گزارش، 
برخي از اعضاي پارلمان شــهري نظرات 
خود را بيان كردند. اصغر قائمي ضمن ابراز 
گاليه از صحبت هاي اخير رئيس نمايشگاه 
بين المللي شــهر تهران، گفت: »اين مقام 
مسئول در مصاحبه تلويزيوني عنوان كرده 
كه تصميم گيري درباره برگزاري نمايشگاه 
در حيطه اختيارات شــوراي شهر نيست؛ 

بنابراين الزم است تأكيد كنم شوراي شهر 
تهران براي تمام مشكالت تهران مي تواند 
تصميم گيري كند.« سيدمحمد آقاميري 
هم به محدود بودن فضا در شــهر آفتاب 
اشــاره و عنوان كرد: »در مجموعه شــهر 
آفتاب حدود ۱00هــزار مترمربع فضاي 
كمتري نسبت به نمايشــگاه بين المللي 
داريم و امكان برگزاري چندين نمايشگاه 
در اين مجموعه وجود نــدارد. همچنين 
تقويم نمايشگاهي سال آينده بسته شده و 
بسياري از شركت كنندگان در نمايشگاه ها 
قرارداد خود را بسته اند و درصورت تصويب 
اين طرح بايد فرصتي به ايــن افراد داده 
شــود.« ناصر اماني هم به ضمانت اجرايي 
طرح اشــاره كرد و گفت: »دولت در دوره 
گذشــته قانون انتقــال نمايشــگاه ها را 
تصويب كرد اما اين موضوع اجرايي نشده 
است؛ بنابراين بهتر است طرح به گونه اي 
تصويب شود كه كورســويي از اميد براي 
اجرايي شدن آن وجود داشته باشد.« محمد 
آخوندي هم با انتقاد از انتقال يكباره گفت: 
»در مجموعه نمايشگاه بين المللي تهران 
سرمايه گذاري صورت گرفته و افرادي در 
آن مشغول به فعاليت هستند و نمي توان 
يكباره فعاليت آن را متوقف كرد.« نرگس 
معدني پور هم موضوع پيوست اجتماعي و 
فرهنگي و سند چشــم انداز را مطرح كرد 
و ســيداحمد علوي هم خواستار تعيين 
تكليف زمين نمايشگاه بين المللي شد كه 
در نهايت اعضاي پارلمان شهري با انتقال 
تدريجي نمايشــگاه ها به مجموعه شهر 

آفتاب از سال آينده موافقت كردند.

ســاماندهی ميدان آزادی  با مطالعات 
تكميلي

يك فوريت طرح »ســاماندهي و توسعه 
فرهنگي ميدان آزادي« كــه به ضرورت 
مطالعات تكميلي بــراي تحقق اين طرح 
تأكيد دارد، در دستور جلسه ديروز پارلمان 
شهري قرار داشــت كه عليرضا نادعلي در 
ضرورت يك فوريت با بيــان اينكه طرح 
در دوره گذشته مطرح بود و تغييراتي در 
آن ايجاد شــده اســت، گفت: »متأسفانه 
ميدان آزادي در مرز غربي پايتخت به نقطه 
بي دفاع شهري تبديل شده و نياز است تا 
براي برون رفت از شــرايط موجود به يك 
محيط فرهنگي تبديل شود.« سخنگوي 
شوراي شــهر تهران به نقش آفريني چند 
دســتگاه در مديريت ميدان آزادي اشاره 
و عنوان كرد: »برج آزادي متعلق به بنياد 
رودكي تحت نظر وزارت ارشــاد است و از 
سوي ديگر بناي ميراثي محسوب مي شود، 
وزارت ميراث فرهنگي به آن ورود كرده و 
محوطه بيروني هم در اختيار شــهرداري 
قرار دارد. به همين دليل نظام بهره برداري 
در ميدان آزادي بســيار پيچيده است و 
براساس اين طرح شــهرداري ملزم است 
مطالعاتي براي ساماندهي اين ميدان انجام 
و نتايج را به شورا ارائه دهد.« در پايان يك 
فوريت اين طرح از دســتور خارج و براي 
بررسي بيشتر به كميســيون فرهنگي و 

اجتماعي شوراي شهر ارجاع داده شد.

 با موافقت اعضاي شوراي شهر تهران، انتقال تدريجي نمايشگاه هاي تهران به شهرآفتاب از سال آينده انجام مي شود

نمایشگاه  ها رو به سوی آفتاب
زينب زينال زاده

خبر نگار

مديريت شهر 

 وزير كشور: شهرداري ها نقش محوري
 در كاهش آسيب هاي اجتماعي دارند

اعضاي مجمع شــهرداران كالنشــهرهاي ايران با وزير كشــور 
ديدار كردند. به گزارش همشــهري، اعضاي مجمع شــهرداران 
كالنشهرهاي ايران به رياســت عليرضا زاكاني، شهردار تهران، با 
احمد وحيدي ديدار و پيرامون مسائل و موضوعات بين مديريت 
شهرها و وزارت كشور ديدار و گفت وگو كردند. وزير كشور با اشاره 
به جايگاه خطير شهرداري ها در مديريت شهرهاي كشور، گفت: 
شهرداري ها بايد با حضور فعال در مســائل اقتصادي، اجتماعي، 
شهري و كمك به تقويت فرايند خدمات شهري براي شهروندان 

عزيز كشور به افزايش رضايتمندي عمومي جامعه كمك كنند.
او با اشاره به اينكه مسئوليت شــهرداري ها با توجه به ارتباطات 
و تعامل نزديك با شهروندان بســيار مهم و اساسي است، گفت: 
رضايتمندي مردم از عملكرد و اقدامات شهرداري ها نقطه كليدي 
است و بايد سطح خدمات رساني شــهرداري به مردم عزيز ايران 

بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
وحيدي در ادامه صحبت هاي خود به ضــرورت حضور فعاالنه تر 
شهرداران كالنشهرها در موضوعات مختلف اقتصادي-اجتماعي 
اشــاره كرد و گفت: در حوزه تنظيم بازار شــهرداران مي توانند با 
نظارت دقيق تر بر ميادين ميوه و تره بار، نقش آفريني موثری داشته 
باشند. يكي از چالش ها در ميادين ميوه و تره بار اخالل در فرايند 
توليد به مصرف با توجه به حضور دالالن است. شهرداري ها بايد 
با ورود بموقع در اين حوزه، امكان فعاليت دالالن را در اين بخش 
از بازار ندهند. آسيب هاي اجتماعي از ديگر محورهاي مورد اشاره 
وزير كشور در نشست با شهرداران كالنشهرهاي كشور بود. او در 
اين باره گفت: شهرداري ها به عنوان دستگاه خدمات رسان مي توانند 
نقشي محوري در كاهش آسيب هاي اجتماعي داشته باشند. يكي از 
مهم ترين وجوه آسيب هاي اجتماعي، مسئله معتادان متجاهر است 
كه در اين زمينه، ضرروت دارد شــهرداري ها با تعيين مكان هاي 

مناسب، اين چالش را در سطح عمومي شهرها مديريت كنند.
وحيدي در ادامه به موضوع توسعه حمل ونقل عمومي كالنشهرهاي 
كشور اشــاره كرد و گفت: گسترش حمل ونقل عمومي مهم ترين 
عامل در كاهش آلودگي شهرهاي كشور است و براي همين بايد 

توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي كشور با سرعت ادامه يابد.

رقابت تهرانی ها برای پالک طالی انار

همايش بانوان فعال اجتماعي و كارآفرين برگزار شد

امسال خيابان هاي تهران به 
يمن مناســبت يلدايي، در مناسبت

۳0نقطه از شهر با ۱00انار 
حجمي شور و نشاط تازه اي گرفته است. هر 
گوشه اين شهر پر هياهو را كه ببينيد، انارهاي 
ياقوتي صف شده در كنار هم، با برو بياهاي 
پايتخت نشينان جلوه اي ديدني به خود گرفته 
است. به گزارش همشــهري، رضا صيادي، 
مديرعامل سازمان زيباســازي شهرداري 
تهران درباره جانمايي اين انارها و مسابقه اي 
كه به اين منظور در حال برگزاري اســت، 
گفت:  »شــهروندان پايتخت مي توانند با 
گرفتن عكس ســلفي با انارهاي حجمي 
اكران شده در شهر در مسابقه »سلفي با انار« 
شركت كنند. ۱00انار از جنس فايبر گالس 
به طور ويژه در ميدان هاي بزرگ شهر ازجمله 
وليعصر، هفت تير، ونك، تجريش، آزادي، 
فلكه دوم صادقيه، منيريه، نبوت، قيام، امام 
خميني، صنعت، بهارستان، كمال الملك، 
فلسطين، بزرگراه همت، پارك وي، متروی 
تجريــش، خيابان هاي حافــظ و چهارراه 
پارك وي جانمايي شــده اند. شــهروندان 
مي تواننــد عكس هاي خــود را در صفحه 
 zibasazi_ir@ شخصي اينستاگرام با تگ
منتشر كنند و برنده پالك طالي انار شوند.« 

ويژه برنامه هاي يلــداي فاطمي براي 
بانوان

حاال چند روزي اســت كه برخــي  عابران 
براي ثبت خاطره خوش بــا انارهاي بزرگ 
تزييني عكس يــادگاري مي گيرند. البته 
فضاسازي هاي محيطي در مناطق 22گانه، 
به خاطــر همزماني ايام شــهادت حضرت 

فاطمه زهرا)س( با يلدا، انجام شــده تا به 
لحاظ بصري فضاي شهر با اين ايام ارتباط 
داشته باشــد. از ســوي ديگر، برنامه هاي 
اين ايام با رويكرد هر دو مناســبت، تنها به 
فضاسازي محيطي خالصه نشده و به اين 
دليل، مراكز فرهنگي در شهر، برنامه هاي 
فرهنگــي، هنري و كارگاه هاي آموزشــي 
حضوري و مجازي را تا اواســط دي ماه در 
دستور كار قرار داده اند؛ برنامه هايي كه برخي 
از آنها مسابقه هم در دلشان دارند و تا پايان 

سال فرصت شــركت دارند. مريم اردبيلي، 
مديركل اداره امور بانوان شهرداري تهران 
نيز از برنامه هاي ويژه بانوان خبر داد و گفت: 
»امسال برنامه هاي شب يلدا و زمستاني با 
رنگ و بوي يلداي فاطمي برگزار مي شود 
كه يادآور محور بودن نقش بانوان در خانواده 
و جامعه اســت. به همين منظور برگزاري 
كارگاه ها و وركشاپ  هاي فرهنگي، هنري و 
فراغتي در 2۱مجموعه  شهربانو و 9بوستان 
بانوان براي حضور مادران و دختران مهيا 

شده است. خانواده هاي تهراني مي توانند 
در 2بخش فيلم هاي كوتاه و ارســال فايل 
صوتي در مسابقه ويژه برنامه هاي پاييزي 
»يلداي فاطمي« شركت كنند. فيلم هاي 
كوتاه شــامل موضوعات بيان خصلت ها و 
ويژگي هاي حضرت زهــرا)س( با موضوع 
صله رحم، فرزندپروري، خانواده، آشپزي 
پــدر و كــودك، اجــراي پانتوميم  هاي 
خانوادگــي، حافظ خوانــي و نقالي خواني 
خانوادگي اســت.« به گفته او، آثار ارسالي 
در اين زمينه ها نيز توســط دبيرخانه هاي 
مسابقه در مناطق 22گانه جمع  آوري شده 
و پس از داوري، از آثار برتر با اهداي جوايز 
ارزنده تقدير به عمل خواهد آمد. همچنين 
آثار برگزيده با اجازه شــركت كنندگان در 
فضاي مجازي منتشــر مي شود. مسابقات 
يلداي فاطمــي از چهارشــنبه 24آذرماه 
)شروع دهه فاطميه اول( تا شنبه 4دي ماه 
)پايان دهه فاطميه اول( اجرا مي شود. البته 
برگزاري ويژه برنامه شب يلداي فاطمي در 
سامانسراها و مددســراها )گرمخانه ها( تا 
6دي ماه ادامه دارد. همچنيــن تا اين روز، 
در مناطق جنوبي تهــران با توجه به تقارن 
شــب يلدا و ايام فاطميه، پخت ســمنوي 
نذري با همكاري مساجد، تهيه بسته هاي 
كمك معيشــتي ويژه نيازمندان با عنوان 
»پويش نذر حاج قاســم«، روضه خواني در 
منازل شهدا با شــعار »خانه هر شهيد يك 
فاطميه« و برگزاري دســته هاي عزاداري 
كودكان و نوجوان در خيابان هاي پر تردد و 
برپايي تعزيه خواني با همت معاونت فرهنگي 
و اجتماعي شهرداري، شهرداري های مناطق 
و سازمان فرهنگي-هنري به اجرا درمي آيد.

همايش بانوان فعال اجتماعي و كارآفرين 
با حضور برخي از اعضاي مجلس شوراي بانوان

اسالمي، شوراي شهر تهران و جمعي از 
بانوان كارآفرين در ســالن آمفي تئاتر منطقه 9برگزار 
شد. به گزارش همشــهري، رئيس فراكسيون زنان و 
خانواده مجلس شوراي اسالمي   در اين همايش گفت:  
»ما نيازمنديم تا هرچه بيشتر با جامعه بانوان در ارتباط 
باشيم و با مســائل آنها آشنا شــده كه در اين صورت 
مســئله جامعه بانوان را بهتر درك كرده و در راستاي 
حل مشــكالت آنها حركت مي كنيم كه اين حركت از 
منطقه 9 شروع شده است.« فاطمه قاسم پور با اشاره به 
مجموعه انديشــه ورز مختــص بانوان عنــوان كرد: 
»تشكيل اين مجموعه ســبب پويايي در رسيدگي به 

مشكالت بانوان در مناطق شهري مي شود و ما نيز حامي 
آن هســتيم. براي جامعه بانوان شــهر تهران تشكيل 
حلقه هاي مياني در مديريت جديد به عنوان كنشگران 
اجتماعي كه مي توانند حالل مســائل باشند، ضروري 
است.« او به ايجاد زيرساخت ها در حوزه مرتبط با بانوان 
اشاره كرد و گفت: »ايجاد مراكزي نظير شهربانو و ايجاد 
بوســتان هاي محلي مادر و كودك همســو با رويكرد 
مديريت ارشــد شــهري مطالبات بحقي اســت كه 
مي بايســت درنظر گرفته شود.« ســوده نجفی، عضو 
هيأت رئيسه شوراي شــهر تهران نيز در اين همايش 
گفت: » اعتقاد بر اين است كه كارآفريني 2 بعد دارد، 
يكي ايجاد اشتغال و كاهش آسيب هاي اجتماعي كه 
باعث باالرفتــن ميزان آمــار ازدواج و كاهش طالق و 

آسيب هاي اجتماعي مي شود و ديگر از نگاه ايجابي در 
زمينه اشتغال اســت.« رئيس كميته سالمت شوراي 
شهر تهران عنوان كرد: »درنظر اســت تا با استفاده از 
ظرفيت بانوان پايتخت در مناطق 22گانه شــهرداري 
تهران، شوراي راهبردي كارآفريني متشكل از بانوان 
فعالي كه كارآفريني كرده و خالق هستند ايجاد كنيم.«  
همچنين شــهردار منطقه9 در اين مراســم گفت:  » 
كارآفريني و توانمند سازي  به خصوص در حوزه بانوان، 
جزو وظايف ذاتي مجموعه شهري است.« محمد جواد 
خسروي اضافه كرد: »نقش بانوان در مديريت شهري 
بي بديل است و اين تكليف ماست كه از ظرفيت بانوان 
در عرصه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي در مديريت 

شهري استفاده كنيم.« 

برای كسب اطالعات بيشتر   می توانيد 
tehran.به سايت شهرداری به نشانی
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يادداشت

خبر

نقد خبر

وقت انتخاب هاي سخت
از درون دستگاه هاي سياستگذار 
صداهاي متناقض زيادي شنيده 
مي شود. از ســويي، برخي شــعار حمايت از توليد مي دهند و از سوي ديگر با 
قيمت گذاري بسياري از صنايع را به مرز ورشكستگي كشانده اند. همزمان شعار 
حمايت از ســهامداران بورس را مي دهند و از سوي ديگر با هرگونه آزادسازي 
قيمت ها مخالفت مي كنند. بر لزوم پايين نگه داشتن قيمت كاالهاي اساسي 
تأكيد مي كنند و از سوي ديگر ناچار شده اند ارز ترجيحي را حذف كنند. حمايت 
از صادرات را در شعار تكرار مي كنند ولي با سياست هاي ارزي خود به واردات 

يارانه مي دهند.
اي كاش دولت جديد كه هنوز سرمايه اجتماعي خود را از دست نداده صادقانه 
به مردم مي گفت شرايط سخت اســت و خروج از اين شرايط سخت مستلزم 
جراحي اقتصادي و انتخاب هاي سخت تر است. براي اينكه ساختارهاي معيوب 
اقتصاد اصالح شوند نمي توان توقع داشــت مردم هم از اين دوران به راحتي و 

بدون كوچك ترين مشقتي عبور كنند.
اگر صادقانه با مردم ســخن بگوييم و دشواري شــرايط و راه حل هاي ناگزير 
دشوار را براي آنها شرح دهيم، آنها هم همراهي مي كنند، چنان كه سال هاست 
سختي هاي جنگ و ســازندگي و تحريم را تحمل كرده اند، در اين دوران گذار 
هم با دولتمردان همدلي خواهند داشت. به شرطي كه صداقت و خيرخواهي 
دولتمردان براي آنها روشن باشد. وقت انتخاب هاي سخت براي دولت فرارسيده 
است، جلوي مضرات اين اقتصاد مريض و از اعتدال خارج شده را هر چه زودتر 
بايد گرفت. دولت چاره اي غيراز ســاماندهي اين ناترازي هاي تاريخي ندارد و 

بدون همراهي مردم نيز هيچ تغيير اساسي ممكن نيست.
با يك پيوست رسانه اي و اطالع رساني علمي و دقيق مي توان همراهي مردم را 
براي اين حركت اصالحي جلب كرد و اميدوار بود اين زنجيرها كه نيم قرن است 
اقتصاد ايران را فلج كرده از پاي توليد و بازار باز شوند و شكوفايي و رونق واقعي 

اقتصاد را پس از آن شاهد باشيم.

بزرگ ترين خصوصي سازي تاريخ، تا 2 هفته ديگر
رئيس سازمان خصوصي سازي از واگذاري بلوك 18 
درصدي سهام هلدينگ خليج فارس تا 2 هفته ديگر 
خبر داد. اين بزرگ ترين واگذاري تاريخ بورس خواهد 
بود. به گزارش همشهري، حسين قربان زاده با اعالم 
اين خبر گفت: درجلســه هيات واگذاری، مقرر شد 
اين سهام در سه بلوك يك، دو و پانزده درصدی در 

قالب مزايده در بورس عرضه شود. او با بيان اينكه اين عرضه بزرگ ترين مزايده 
تاريخ بورس و سازمان خصوصی سازی خواهد بود، اضافه كرد: با توجه به اينكه 
بلوك های يك و 2 درصدی غير مديريتی و غير كنترلی است اين بلوك ها بدون 
اضافه ارزش عرضه خواهد شد؛ اما بلوك 15 درصدي 30 درصد باالتر از قيمت 

تابلو بورس واگذار خواهد شد زيرا سهام قابل عرضه يك بلوك مديريتي است.
به گفته او، خريدار بايد 30 درصد مبلغ را نقد و بقيه را در 8 قســط در فواصل 
شــش ماهه و مجموعا چهار ساله به عالوه سود مصوب شــورای پول و اعتبار 

پرداخت كند.
او تأكيدكرد: درخصوص شــركت های بورس، سازمان خصوصی سازی مكلف 
است، قيمت تابلو در روز عرضه را مالك قرار دهد البته به شرطی كه از قيمت 
تابلو در روز تصويب هيأت واگذاری كمتر نباشــد. قربان زاده با بيان اينكه اين 
عرضه ظرف دو هفته آينده انجام خواهد شد گفت: هلدينگ پتروشيمی خليج 
فارس، در مجموع 40 درصد توليد صنعت پتروشيمی كشور را در اختيار دارد 

و سال گذشته 3 ميليارد دالر صادرات داشته است. 

سياه چاله ناوگان فرسوده

  خبر: رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي مي گويد: از مجموع 400هزار كاميون 
فعال در صنعت حمل ونقل جاده اي، 1۶0 هزار دستگاه فرسوده است و فقط هزينه 

پنهان سوخت اين ناوگان فرسوده به 2.5 ميليارد دالر در سال مي رسد.
  نقد: صنعت حمل ونقل ايران در همه شــقوق اعم از جاده اي، ريلي، هوايي 
و دريايي با كاســتي هاي بســيار روبه روســت و به ويژه در يك دهه گذشته، 
عقب ماندگي اين حوزه ها نسبت به جهان و حتي منطقه بسيار افزايش يافته 
است. از يك سو ناتواني توليد داخل در تأمين ناوگان موردنياز صنعت حمل ونقل 
و از سوي ديگر مشكالت تأمين ارز و سختگيري هاي فزاينده در واردات ناوگان 
حمل ونقلي باعث شده ميانگين ســن ناوگان حمل ونقل ايران به عنوان پيش 
پاافتاده ترين شاخص براي ســنجش كارايي آن به شدت افزايش پيدا كند. در 
شرايط فعلي، برآوردها حاكي از اين اســت كه فقط يارانه سوختي كه ساالنه 
به واسطه فرسودگي ناوگان جاده اي هدر مي رود، معادل ارزش بيش از 31هزار 
دستگاه كاميون كشنده با عمر زير 3سال است. به عبارت ديگر، فقط اگر ناوگان 
حمل ونقل جاده اي ايران براســاس ميانگين جهاني سوخت مصرف مي كرد 
و منابع حاصل از آن به واردات كاميون هاي دســت دوم با عمر كمتر از3سال 
اختصاص مي يافت، ساالنه اين امكان وجود داشت كه معادل 7.8درصد از كل 
ناوگان فعال كشــور، كاميون جديد وارد كشور شود. البته اين فقط يك سوي 
ماجراست و خسارت هاي ناشي از آلودگي زيست محيطي، تصادفات و آسيب 
جسمي و رواني به كاربران و رانندگان اين كاميون هاي فرسوده هم جاي خود 
دارد. البته بازي با آمار و اعداد در حوزه ناوگان فرســوده، يارانه سوخت، سهم 
ايران از حمل ونقل منطقه و... دردي از حمل ونقل زمينگير ايران باز نمي كند؛ 
همچنان كه در 2سال اخير باوجود ابالغ قانون واردات كاميون هاي دست دوم 
با عمر زير 3سال، همچنان واردات در اين حوزه كه با سرمايه مستقيم بخش 
خصوصي انجام مي شود، با تعلل بســيار روبه روست و حتي ورود مسئوالن به 
تســهيل واردات و ترخيص اين كاميون ها نيز در عادي سازي اين فرايند مؤثر 
نبوده است. البته يك نكته مهم ديگر در حوزه حمل ونقل جاده اي، راننده محور 
بودن اين صنعت است كه عماًل ميزان سير كاميون ها را در مقايسه با كشورهاي 
توسعه يافته به كمتر از يك پنجم كاهش داده است. در حقيقت، نبود شركت هاي 
توانمند حمل ونقل جاده اي ايران، ســرمايه گذاري اين صنعت را ميان تعداد 
انبوهي از رانندگان خودمالك تقسيم كرده و متوليان امر نيز هيچ ابزاري براي 
هدايت اين صنعت به سمت مقاصد توسعه اي ندارند. حتي هدايت ناوگان به 
سمت بارهاي موجود در كشور نيز جز با خواست رانندگان امكان پذير نيست و 
در بزنگاه ها نيز متوليان دولتي صنعت حمل ونقل فقط با ارائه مشوق هايي نظير 
روغن و الستيك دولتي مي توانند بخشي از ناوگان را براي انتقال محموله هاي 
خود نظير كاالهاي اساسي ترخيص شده از گمركات بسيج كنند. اين مسائل در 
همه بخش های حمل ونقلي ايران به گونه اي وجود دارد، اما در حوزه حمل ونقل 
جاده اي پررنگ تر است و البته رفع آن سريع تر و آسان تر به نظر مي رسد؛ مشروط 
بر اينكه وزارت راه و شهرسازي قادر به همراه كردن نظر دولت و ذينفعان اين 

صنعت براي نوسازي و توانمندسازي آن باشد.

يك شــوك موقت، در پي انتشار  سوخت
نامه اي به امضاي معاون اقتصادي 
رئيس جمهــوري كافــي بــود تا 
سخنگوي دولت، خبر اجراي اختصاص بنزين به 
هر شــهروند، به جاي هر خودرو، البته به صورت 
آزمايشي را تأييد كند. هرچند سخنگويان دولت 
تأكيد دارنــد: دولت تصميم بــه افزايش قيمت 
بنزين ندارد. هرچند هم علي بهادر جهرمي و هم 
احسان خاندوزي، 2سخنگوي جوان دولت، رسما 
خبر افزايــش قيمت بنزيــن را، البته به صورت 
مشروط تكذيب كرده اند.  اما سناريوي بنزيني 
دولت سيزدهم چيست؟ آيا اين سناريو به عدالت 
نزديك تر نخواهد بود؟ آيا جامعه ايران، 2ســال 
پس از ماجراي تلخ آبــان 98، از آمادگي كافي 
براي تغيير الگــوي اختصاص ســهميه بنزين 
برخوردار اســت؟ البته پرسش مهم تر اين است 
كه؛ آيا انتخاب 2جزيره كيش و قشــم، به عنوان 
پايلوت اجراي آزمايشي طرح، منطقي است؟ آيا 

مي توان نتيجه آزمايش دولت، در اين دو منطقه 
آزاد را، به كل كشــور تعميــم داد؟ اصال نحوه 
تخصيص ســهميه بنزين و تغييــر آن، به جاي 
خودرومحوري به شخص محوري چگونه است؟ 

چيزهايي كه مي دانيم
به گزارش همشــهري، در حالي قرار است طرح 
آزمايشــي اختصاص بنزين ســهميه بندي به 
اشــخاص در 2جزيره كيش و قشــم اجرا شود، 
كه هنــوز مكانيــزم اختصاص اين ســهميه ها 
روشن نيســت. به نظر مي رســد، قرار است؛ به 
جاي اينكه سهميه بنزين در قالب كارت سوخت، 
به هر خودرو داده شــود، معادل ريالي سهميه 
بنزين دولتي، در قالب يارانه نقدي، به حســاب 
سرپرســتان خانوار واريز شــود. به اين ترتيب، 
اختصاص سهميه بنزين 1500توماني به افراد 
داراي خودرو متوقف مي شــود و به جاي آن هر 
شهروند ايراني معادل ريالي ســهميه بنزين را 

ماهانه دريافــت مي كند. طبق رويــه ناعادالنه 
فعلي، عمــال 12ميليون خانــوار فاقد خودرو از 
دريافت يارانــه بنزين محروم هســتند، و عمال 
يارانــه دولتي در حوزه ســوخت نصيب مالكان 
خودروها، به ويژه خودروهاي پرمصرف و لوكس 
مي شود. پيش بيني مي شــود درصورت اجراي 
طرح جديد، به ازاي هر شــهروند ايراني، معادل 
20ليتر بنزين، با نرخ 1500تومان، محاســبه و 

به حساب سرپرست خانوار واريز شود.

بنزين گران نمي شود
 علي بهــادري جهرمي، ســخنگوي دولت در 
نخستين واكنش به اين تصميم اعالم كرد: قرار 
نيست بنزين گران شــود. دولت  اهل تصميمات 
يك شبه نيســت، حتماً اگر قرار باشد تصميمي 
گرفته شود كه در زندگي جاري و عمومي مردم 
اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجيده مي شود. 
به گفته او، آنچه در رسانه ها با عنوان گراني بنزين 

منتشر شده، صحيح نيســت و سوءبرداشت از 
نامه معاون اقتصادي رئيس جمهوري اســت. او 
البته، با تأييد اجراي آزمايشــي طرح اختصاص 
بنزين، به شــخص، به جاي خودرو، اعالم كرد: 
قيمت عرضه، همــان نــرخ 1500تومان براي 
بنزين سهميه  اي و 3هزارتومان براي بنزين آزاد 
است. ســخنگوي دولت در عين حال مي افزايد: 
درصورت اجراي موفق طرح، در فاز آزمايشي، با 
اين تغيير و بنا براين است كه؛ افراد فاقد خودرو و 
دارندگان هر كدملي هم بتوانند سهميه سوخت، 
دريافت كنند و حتــي بتواننــد آن را به قيمت 
مناسب به ديگران عرضه كنند. البته سخنگوي 
دولت در اظهارنظري ديگر، سرپرستان خانوارها 
را متولي اخــذ يارانه بنزين اعــالم كرد و گفت: 
اكنون بنزين با 2نرخ يارانه اي و 1500 توماني و 
نرخ آزاد 3هزار توماني عرضه مي شود. اگر بنزين 
3 هزارتومان فروش برود، تفاوت 1500 توماني 
آن، براي بازتوليد، به حساب هدفمندي يارانه ها 
واريز مي شود و در اختيار دولت قرار مي گيرد. او 
توضيح داد: فرض بر اين است كه؛ اگر قرار است 
يارانه اي اختصــاص داده شــود و مابه التفاوتي 
دريافت شود، مستقيم ســراغ افرادي برويم كه 
از يارانه بنزين استفاده نكرده اند. بر اين اساس 
عده اي از يارانه بنزين با خريد بنزين اســتفاده 
مي كنند در نتيجه مي بايست به گروهي ديگر هم 
كه، از اين يارانه استفاده نمي كنند، مبلغ ريالي 

يارانه تخصيص پيدا كند.
درحالي كه به نظر مي رســد تغيير الگوي توزيع 
يارانه بنزين در دولت آغاز شده، فريدون حسنوند 
رئيس كميســيون انرژي مجلــس، مي گويد: 
تاكنون در دولت و مجلس بحثي درباره افزايش 
قيمت بنزين، براي ســال آينده مطرح نشده و 
موضوعات مطرح شده در رســانه ها گمانه زني 

است.

اجراي طرح »وان« ؟
برخي فعاالن اقتصادي مي گويند الگوي مدنظر 
دولت براي اختصاص يارانه بنزين، در واقع همان 
طرح و ايده سعيد جليلي اســت كه پيش تر در 
جريان رقابت هاي انتخاباتي معرفي و تبيين شد. 
سيدحميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني مي گويد: 
طبق »طرح وان« كه ســعيد جليلي ارائه داده، 
هر فرد مي تواند يك ليتر بنزين تخصيص يافته 
به خود را به مصرف رسانده يا آن را بفروشد، كسي 
هم كه بيش از يك ليتر مصرف مي كند، مي تواند 
نياز خود را از كســاني كه فاقد خودرو هستند، 
خريداري كند، از اين مســير مــردم مي توانند 
بنزين خود را بــه قيمت بيش از ســهميه اي و 
با نرخ مثال 10تا 12هزار تومان بفروشــند و از 

مابه التفاوت آن ســود ببرند. او افــزود: چندين 
طرح درخصوص نحوه توزيع بنزين مطرح شد، 
يكي طرح وان »ســعيد جليلي« است كه واحد 
انرژي تعريف شــده و بنزين به جاي خودرو به 
فرد اختصاص پيدا كند، به اين ترتيب كه به هر 
فرد روزانه يك ليتر بنزين تخصيص داده شود و 
ميزان بيشتري به خودروهاي عمومي داده شود. 
اين فعال اقتصادي مي گويد: فعال كسي نمي داند 
تبعات اين طرح چه خواهد بود؟ زيرا افرادي كه 
بنزين مازاد را بفروشــند چگونه مي توانند آن را 
تجميع و واگذار كنند؟ نحوه فروش چگونه است؟ 
براي تخصيص اين سهميه چه كارتي قرار است 

تعريف شود؟ و آثار آن بر حمل ونقل چيست؟
حسيني يادآوري مي كند؛ طرح ديگري موسوم 
به كارت ســبز انرژي در دولت حســن روحاني 
مطرح و قرار شــد به صورت آزمايشي در جزيره 
قشم اجرا شود اما با اينكه طرح به تصويب رسيد، 
به دليل اتفاقات بنزيني آبان 98اجرا نشد. او افزود: 
براساس طرح كارت سبز انرژي، مجموع يارانه اي 
كه، شامل يك خانوار مي شود، در كارت واريز شده 
و سرپرست خانوار از محل اين كارت مي توانست 

هزينه آب، برق و بنزين را پرداخت كند.

نقشه خواني از تصميم بنزيني دولت

بدون خودرو،  پول بنزین می گیریم؟ 

محمد حسني سعدي 
كارشناس اقتصاد اجتماعي

    اختالف كارشناسي؟

هرچنــد معــاون اقتصــادي 
رئيس جمهــوري، گفته اســت: 
يارانه نقدي از ابتــداي دي ماه 
افزايــش مي يابد، اما احســان 
خاندوزي، ســخنگوي اقتصادي 
دولت، ديروز اين خبــر را تأييد 
نكرد و گفت: تاكنون هيچ تاريخ 
دقيقي براي افزايش يارانه ها در 
ســال جاري اعالم نشده است. او 
درباره افزايش قيمت بنزين هم 
تأكيد كرد: تاكنون تصميمي در 
اين زمينه اتخاذ نشــده است. به 
گزارش همشهري، اين اظهارنظرها 
نشــان مي دهد؛ هنوز دولت بين 
2گزينه؛ اجراي آزمايشي تخصيص 
نقدي يارانه بنزين و افزايش يارانه 
نقدي، با حذف ارز 4200توماني، به 
جمع بندي نهايي نرسيده و ممكن 
است كه اجراي اين طرح به تأخير 
بيفتد تا انتخاب بر ســر يكي از 
اين گزينه ها، در ستاد هماهنگي 

اقتصادي دولت صورت گيرد.

بانك مركزي تأييد كرد

رشد اقتصاد با چاشني نفت
چند روز پس از روايــت مركز آمار 

ايران از رشــد 5.9درصدي اقتصاد گزارش
ايران در نيمه نخست امسال، بانك 
مركزي اعالم كرد: اقتصاد ايــران در ۶ ماه ابتداي 
ســال جاري 3.3درصد قد كشــيده است. نكته 
مشــترك در هر دو گزارش، وابستگي باالي رشد 
اقتصاد ايران با ارزش افزوده ناشي از فعاليت بخش 
نفت است كه از رشد اقتصاد با چاشني نفت حكايت 
دارد. يكي از داليــل اصلي تفــاوت فاحش بين 
2شاخص رشد اقتصاد از نظر بانك مركزي و مركز 
آمار، ناشي از سال پايه محاسباتي اين دو نهاد است. 
ســال پايه در گزارش مركز آمار سال1390 و در 
گزارش بانك مركزي سال1395 است. افزون بر اين 
بانك مركزي در محاسبات خود قيمت هاي ثابت را 
مالك قرار مي دهد و مركز آمار قيمت هاي بازار را 
حساب مي كند. به گزارش همشهري، بانك مركزي 
مي گويد؛ در فصل تابستان امسال، توليد ناخالص 
داخلي ايران به قيمت هاي ثابت سال1395، به رقم 
405هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت 
مشابه پارسال، تنها يك درصد رشد داشته و رشد 

اقتصاد بدون نفت در اين مــدت تنها نيم درصد 
بيشتر شده است. علت رشد عملكرد توليد ناخالص 
داخلي، در تابستان سال جاري، حاصل تحقق رشد 
مثبت ارزش افزوده گروه هاي »خدمات« و »نفت« 
به ترتيب معادل 4.2 و 7.4درصد نســبت به دوره 
مشابه سال قبل بوده است.گروه هاي »كشاورزي« 
و »صنايع و معــادن«، در همين مــدت، متاثر از 
مواجهه با مشــكالتي همچون كاهــش ميزان 
بارندگي ها و محدوديــت در تامين برق مورد نياز 
برخي واحدهاي صنعتي در تابستان سال جاري و 
نيز كاهش ارزش افزوده فعاليت هاي ساختماني با 
كاهش عملكردي به ترتيب معــادل 1.9درصد و 

5.3درصد مواجه شده است.
كارنامه اقتصاد ايران در نيمه نخســت امســال 
از رســيدن رقم توليد ناخالص داخلي به سطح 
7530هزار ميليــارد تومان حكايــت دارد كه 
نسبت به رقم مشابه سال قبل 3.3درصد افزايش 
يافته اســت. البته اقتصاد ايران، بدون نفت، تنها 
2.4درصد بزرگ تر شــده اســت. بانك مركزي 
مي گويد: علت اصلي رشد اقتصادي نيمه نخست 

ســال جاري در نتيجه تحقق رشد مثبت ارزش 
افزوده گروه هاي »خدمات« و »نفت« به ترتيب 
معــادل 5.7 و 15.1درصد بــوده، به طوري كه 
رشــد بخش خدمات 3درصد و رشد بخش نفت 
1.1درصد در بزرگ تر شدن اقتصاد سهم داشته 
است. ارزش افزوده ناشــي از گروه كشاورزي در 
نيمه نخست امســال 2درصد و بخش صنايع و 
معادن هــم 1.9درصد افت كرده اســت. از نظر 
بانك مركزي، رشــد 5.7درصدي ارزش افزوده 
گروه خدمات در نيمه نخست سال جاري عمدتاً 
متاثر از تحــوالت زيربخش هاي »بهداشــت و 

مددكاري اجتماعي«، »اطالعات و ارتباطات«، 
»حمل ونقل و انبارداري«، »اداره عمومي، دفاع و 
تامين اجتماعي« و »عمده فروشي، خرده فروشي 

و تعمير وسايل نقليه موتوري« بوده است.

رشد ساختمان، مثبت يا منفي؟
يكــي از اختالف هاي جدي بيــن بانك مركزي 
و مركز آمار، به وضعيت شــاخص رشــد بخش 
ســاختمان مربوط مي شــود، به نحوي كه بانك 
مركزي مي گويــد: اين بخش در نيمه نخســت 
امسال با رشــد منفي 1۶.9درصدي مواجه شده 

اما مركز آمار اعالم كرده؛ رشد بخش ساختمان 
مثبت 7درصد بوده اســت. افزون بــر اين مركز 
آمار مي گويــد: ارزش افزوده گروه كشــاورزي 
4.3درصد افــت كرده اما بانــك مركزي روايت 
مي كند، اين گروه با رشــد منفــي 1.9درصدي 
مواجه اســت. همچنين بانك مركزي مي گويد: 
رشــد گروه صنايع و معادن منهاي ارزش افزوده 
بخش نفت منفي 1.9درصد است اما مركز آمار 
از رشد 5.3درصدي گروه صنايع و معادن بدون 

نفت خبر مي دهد.

 رشد اقتصاد در نيمه نخست امسال 
به روايت مركز آمار و بانك مركزي

مركز شاخص
آمار

بانك 
مركزي

2-4.3-گروه كشاورزي
1.9-5.3گروه صنايع و معادن

18.315.1گروه نفت
4.85.7گروه خدمات

5.93.3رشد اقتصاد با نفت
4.12.4رشد اقتصاد بدون نفت
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طبق محاسبات انجام شده، در 9 ماه گذشته، 
درحالي كه سرمايه گذاران بورس تهران، با بازار

24درصــد زيان روبه رو شــده اند؛ ســود 
سرمايه گذاري در بازار ارز به 20درصد، سود فعاالن بازار 
طالي آب شده به 19.7درصد و سود خريداران سكه طرح 
قديم به 18.6درصد رســيد. در اين دوره، سرمايه گذاران 

بازار مسكن هم 10درصد سود كسب كرده اند.
محاسبات همشهري نشان مي دهد؛ در 9 ماه سپري شده 
از ســال جاري، نرخ هر دالر آمريكا، با 20.16درصد رشد 
مواجه شده و بيشترين سود را نصيب سرمايه گذاران در 
اين بازار كرده است. در 9 ماه گذشته، قيمت هر دالر آمريكا 
با 5هزارو80تومان افزايــش، از 25هزارو200تومان، به 
30هزارو280تومان، در پايان آذر ماه رســيد. بعد از دالر، 
طالي آب شــده، كه اين روزها، به دليل افزايش استقبال 
سرمايه گذاران حرفه اي، بسيار پرطرفدار شده، بيشترين 
رشد قيمت را داشته است. به طوري كه؛ قيمت هر مثقال 
طالي آب شــده و هر گرم طالي 18عيار، در اين مدت، 
19.7درصد افزايش يافته اســت. ســكه طرح قديم هم 
با 18.6درصد رشد، در رتبه ســوم پر بازده ترين بازارها، 
از ابتداي امســال تاكنون قرار گرفته است. آمارها نشان 
مي دهد؛ از ابتداي امســال تاكنــون، ميانگين قيمت هر 
مترمربع مسكن، در شــهر تهران، با 2ميليون و998هزار 
تومان افزايش، به محــدوده 32ميليون و320هزار تومان 
رسيده و معادل 10درصد رشــد كرده است. ميزان بازده 
بورس هــم به روايت شــاخص كل، كه مرجــع مديران 
بازارســهام اســت، كمتر از يك درصد بوده اما به روايت 
شاخص قيمت، كه مورد استناد فعاالن بازار است. منفی 
24درصد بوده است. اما دليل اين اختالف آماري چيست؟

اثر متفاوت تورم بر بازارها
سهامداران مي گويند؛ شــاخص كل، بيانگر واقعيت هاي 

بورس نيست. به باور آنان، ميزان نزول بازار سهام، بيش از 
ارقامي است كه شاخص كل بورس نشان مي دهد. آمارها 
اين ادعاي ســهامداران را تأييد مي كند. طبق اطالعات 
موجود، در شرايطي كه از ابتداي امسال تاكنون، شاخص 
كل بورس 0.8درصد رشــد كرده، شاخص كل هم وزن، 

21درصد و شاخص قيمت 24درصد افت كرده است.
به گزارش همشهري، آمارها نشان مي دهد؛ بازار سهام، از 
ابتداي امسال تاكنون، نه فقط نتوانسته نرخ تورم را پوشش 
دهد؛ بلكه در مقايسه با ساير بازارها نيز، عقب افتادگي قابل 
توجهي دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه، در آبان ماه امسال، 
به 35.6درصد رسيد، درحالي كه در همين دوره، يعني از 
آبان پارسال تاكنون، 200ميليارد دالر از ارزش بازار سهام از 
دست رفته است، اين اتفاق در حالي رخ داده است كه؛ تورم 
يكي از مهم ترين محرك هاي بازار سهام است. روند رشد 
نرخ تورم، از ابتداي امسال تاكنون، به رشد بازارهاي طال، ارز 
و مسكن منجر شده، اما اين موضوع بر رشد قيمت سهام، در 
بورس، اثري نداشته است. در چنين شرايطي، آمارها نشان 
مي دهد؛ شدت نزول بازار سهام بيش از آن چيزي است كه 
شاخص كل بورس نمايش مي دهد. اين موضوع از سال ها 

پيش مورد اعتراض سهامداران بوده است.

نزول واقعي بورس
آمارها نشان مي دهد؛ شاخص كل بورس تهران در ابتداي 
امسال در محدوده يك ميليون و307هزار واحد بود و اكنون 
به محدوده يك ميليون و318هزار واحد رســيده اســت. 
يعني شاخص كل بورس تهران، كه به عنوان نماگر بازده 
سرمايه گذاري در بورس معرفي مي شود، از ابتداي امسال 
تاكنون 0.8درصد رشد كرده اســت. اما در همين مدت 
شــاخص هم وزن، كه اثر روند قيمت سهام شركت هاي 
بزرگ بــر آن حذف شــده، 21درصد افت كرده اســت. 
محاسبات نشان مي دهد؛ شــاخص قيمت نيز، كه عمدتا 

نوسان قيمت سهام شركت ها را، بدون درنظر گرفتن بازده 
نقدي آن ها، نشان مي دهد، در همين دوره 24درصد افت 
كرده است. روند 2شاخص هم وزن و قيمت نشان مي دهد؛ 
سهامداران، به طور ميانگين، از ابتداي امسال تاكنون، بدون 

درنظر گرفتن ميزان تورم، حداقل بين 20 تا 24درصد زيان 
كرده اند. چنانچه نرخ تورم را هم در محاسبات اعمال كنيم، 
ميزان زيان واقعي سرمايه گذاران بورس، از مرز 50درصد 

هم فراتر خواهد رفت.

   داليل تفاوت در نماگر هاي بورس 
دليل تفاوت معنادار شاخص كل بورس، با شاخص هم وزن و شاخص قيمت، به نحوه محاسبه اين شاخص هابازمي گردد. 
فرمول محاسبه شــاخص كل بورس تهران به نحوي اســت كه؛ در آن، وزن شــركت هاي بزرگ بورس، بيش از ساير 
شركت هاست. چون عموما نوسان قيمت سهام شركت هاي بزرگ بورس، با عمليات بازار گرداني سهام، كنترل مي شود، 
نوسان شاخص بورس، از ميزان نزول واقعي رخ داده در سبد عموم سهامداران فعال بازار، كمتر است. همين موضوع به 
تفاوت روند شاخص كل با روند شاخص هم وزن منجر شده است. از سوي ديگر در فرمول محاسبه شاخص كل، سودي كه 
شركت هاي بورس در مجامع عمومي تقسيم مي كنند هم اثر گذار است. شــركت هاي بورس، از ابتداي امسال تاكنون، 
256هزار ميليارد تومان سود نقدي در مجامع عمومي تقسيم كرده اند، اين ميزان سود، طبق فرمول، در شاخص كل بورس 
محاسبه شده و درنتيجه اين شاخص را مثبت نمايش داده است. درحالي كه در شاخص قيمت فقط ميزان نوسان قيمت سهام 
شركت هاي بورس، دردوره هاي زماني مختلف، بدون درنظر گرفته شدن سود تقسيم شده در مجامع، نمايش داده مي شود.

همشهري كارنامه 9ماهه بازارها، در كسب بازده را بررسي مي كند

 بررسي هاي همشهري نشان مي دهد؛ در 9 ماه امسال سود سرمايه گذاري در بازار ارز به 20درصد، سود بازار طال به 19.7درصد و سود خريداران سكه طرح 
قديم به 18.6درصد رسيد، سرمايه گذاران بازار مسكن هم 10درصد سود كسب كرده اند، سهامداران هم با 24درصد زيان مواجه بوده اند

دالر و طال در صدر؛ بورس همچنان در زيان
بررسي قيمت خرده فروشي انواع چاي بسته بندي و فله توليد داخل 
و وارداتي در بازار از رشد 20درصدي قيمت اين اقالم در 3 ماه گذشته 
حكايت دارد. اين در حالی است كه به گفته دست اندركاران بخش توليد و بازرگاني، ميزان چاي توليد داخل با وجود 
كاهش شديد بارندگي ها در سال زراعي جاري، نه تنها كاهش نداشته بلكه با افزايش حداقلي مواجه بوده است. 
از سوي ديگر افزايش قيمت چاي ايراني و خارجي در بازار زمينه كاهش مصرف اين محصول در ميان برخي اقشار 
كم درآمد را فراهم كرده است. با وجود اين، به دليل افزايش نرخ تورم، اين كاهش تقاضا تأثير مشهودي در تثبيت 
يا افت قيمت خرده فروشي چاي در بازار مصرف نداشته است. با حميدرضا موثقي، رئيس اتحاديه توليدكنندگان، 
بازرگانان و صنايع بسته بندي چاي در مورد وضع كنوني تامين و قيمت انواع چاي ايراني و وارداتي در بازار مصرف 

گفت وگو كرده ايم.

وضع اين روزهاي بازار چاي 
چگونه است؟

بازار چاي نســبت به سال 
گذشــته شــرايط آرامي 
را تجربــه مي كنــد. هيچ 
مشــكلي براي تامين نياز 
بازار به انواع چاي فله و بســته بنــدي توليد داخل و 
وارداتي وجود ندارد. از نظر قيمت نيز با درنظر گرفتن 
ســير صعودي قيمت انواع اقالم خوراكي و كاالهاي 
اساســي، بازار چاي، نوســان جدي قيمت از ابتداي 
امسال را تجربه نكرده است. شرايط بازار چاي عادي 
است. اگرچه افزايش هزينه تمام شده توليد و فرآوري 
و بسته بندي چاي توليد داخل و وارداتي موجب رشد 
قيمت تمام شده و افزايش نسبي قيمت انواع چاي در 
بازار شده است.اما با درنظر گرفتن اين هزينه ها ميزان 
افزايش قيمت چاي از ابتداي امسال چندان چشمگير 

و قابل توجه نبوده است.
ميزان توليد امسال و ســهم بازار چاي 

داخلي چقدر است؟
در ســال زراعي جاري 30هزار تن چــاي در ايران توليد 
شده كه نسبت به ميزان توليد اين محصول در سال زراعي 
گذشته هزار تن افزايش داشته است. نياز ساالنه بازار چاي 
75تا 80هزار تن است كه از اين ميزان 40درصد نياز بازار 
با انواع چاي بسته بندي و فله داخلي تامين مي شود. عالوه 
بر آن 10هزار تن چاي توليد داخل به مصرف نمي رســد 
و در نتيجه صادر يا در انبارهاي داخلي دپو مي شود. اين 
ميزان توليد داخل چاي در شرايطي است كه كاهش حجم 
بارش ها و تغيير شرايط آب و هوايي تأثيري در كيفيت چاي 
توليد داخل نداشته است و هنوز هم چاي ايراني به دليل 
كيفيت و طعم خاص مشــتريان خود را در بازار داخلي و 

برخي بازارهاي هدف صادراتي دارد.
قيمت چاي توليد داخل و وارداتي از ابتداي 

امسال چقدر افزايش داشته است؟

ميزان افزايش قيمت خرده فروشي چاي از ابتداي امسال 
به دليل نبود كشــش الزم در بازار زياد نبوده است.  چاي 
بســته بندي افزايش قيمت چنداني را نسبت به روزهاي 
پاياني سال گذشــته نداشته ، اگرچه از ســال گذشته با 
حذف ارز دولتي و تبديل ارز واردات چاي به ارز نيمايي و 
افزايش نرخ تورم، قيمت خرده فروشي چاي توليد داخل 
و وارداتي نيز افزايش يافته است. با توجه به كاهش تقاضا 
در بازار چاي، نرخ انواع چاي توليد داخل و وارداتي  افزايش 
مشهودي نداشته بلكه در برخي انواع تثبيت شده يا كاهش 
داشته اســت. به طور طبيعي افزايش قيمت هر كااليي بر 
كاهش قدرت خريد و تقاضاي مردم تأثير گذار خواهد بود.

افزايش قيمت چاي ميزان تقاضاي مصرف 
اين محصول را تا چه حد كاهش داده است؟

افزايش نســبي قيمت ها و كاهش قــدرت خريد موجب 
كاهش 30درصدي تقاضاي چاي در 2سال گذشته شده و 
ميزان مصرف چاي با حذف اين نوشيدني از سبد مصرفي 
برخي خانوارها سير نزولي داشته است. همچنين با توجه 
به واردات چاي خارجي با ارز نيمايي و آزاد به نظر نمي رسد 
حذف ارز دولتي برخي كاالهاي اساسي تأثير چنداني بر 
افزايش قيمت اين كاال داشــته باشــد زيرا بازار چاي نيز 

كشش افزايش بيشتر قيمت ها را ندارد.
عمده ترين مبــادي واردات چاي خارجي 
و مقاصد صادرات چاي توليد داخل چه كشورهايي 

است؟
هند، ســريالنكا و كنيا عمده ترين مبــادي واردات چاي 
خارجي به ايران است و بازارهاي مقصد صادرات 10هزار 
تن چاي ايراني نيز، كشــورهاي آســياي ميانه و برخي 
كشورهاي اروپايي اســت. البته با توجه به ميزان توليد و 
ظرفيت هاي فرآوري و بسته بندي اين محصول در ايران، 
مي توان سهم چاي داخلي از بازارهاي صادراتي را افزايش 
داد يا با ايجاد ارزش افزوده بيشتر، در كارخانه هاي فرآوري 
داخلي، نسبت به صادرات چاي ايراني، به بازارهاي هدف 

صادراتي اقدام كرد.

كاهش30درصديتقاضايچاي
 علي ابراهيمي 

خبرنگار

در گفت وگوي رئيس اتحاديه توليدكنندگان، بازرگانان و صنايع 
بسته بندي چاي با همشهري اعالم شد

درصد تغيير 9ماههمقدار تغيير 9ماههآخر آذرابتداي سالبازار
2520030280508020.16دالر - تومان

4685000560800092300019.70مثقال طال - تومان 
1081536129461121307519.70هر گرم طالي 18عيار - تومان

1075000012750000200000018.60سكه طرح قديم - تومان
1125000013100000185000016.44سكه طرح جديد - تومان

2979034210442014.84يورو - تومان

درصد تغيير 9ماههمقدار تغيير 9ماههآخر آذرابتداي سالبازار
ميانگين قيمت يك متر 
مسكن در تهران - تومان

2932200032320000299800010.22

13077071318467107600.82شاخص بورس - واحد
شاخص هم وزن بورس - 

واحد
441834348213-93621-21.19

23.91-68829-287857219028شاخص قيمت هم وزن - واحد 

بازده بازار ها در 9 ماه گذشته
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آب و هوا

عکس خبر

آغاز برداشت گوجه فرنگی در بوشهر
در حالی که برداشت گوجه فرنگی به دلیل آغاز فصل سرد سال دراغلب استان ها 
متوقف شده، کشاورزان بوشهر برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل را آغاز کردند 
تا تامین کننده نیاز مردم در سراسر کشور باشد. شهرستان های دشتستان، دیر و 
دشتی در بوشهر به عنوان قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل کشور به شمار 

می روند و حدود ۶۰۰هزار تن گوجه فرنگی از این مزارع برداشت می شود.

شهره كیانوش راد  
خبرنگار

شهرستان های شمالی اردبیل، 
پاییز پربار و پركاری را گذراندند و گزارش

با برداشــت بیش از 43هزار تن 
بادام زمینی ركورددار این محصول در كشور 
شدند. درحالی كه پیش از این آستانه اشرفیه 
در استان گیالن ركورددار تولید  بادام زمینی 
بود. كاشت و برداشت خوب این محصول موجب 
شد بسیاری از كشاورزان زمین زراعی خود را 
به كشــت بادام زمین اختصــاص دهند، اما 
مسئوالن جهادكشاورزی به دالیل مختلف به 
كشاورزان توصیه می كنند همه زمین زراعی 
 خــود را بــه كاشــت بــادام زمینــی 

اختصاص ندهند.
حســن روحی، مدیــر زراعت ســازمان 
جهادكشــاورزی اردبیــل در گفت وگــو با 
همشهری درباره دالیل روی آوردن كشاورزان 
 به كشــت بادام زمینی و چالش های پیش رو

توضیح می دهد.

روی آوردن كشاورزان اردبیلی در شهرستان های شمالی 
استان به سمت كشت بادام زمینی به ویژه در 5سال اخیر 
موجب شد امسال سطح زیركشت این محصول به نسبت 
ســال قبل 63درصد افزایش یابد. پیش بینی شده بود 
امسال كشاورزان به ازای هر هکتار 4تن بادام زمینی را در 

اراضی حاصلخیز پارس آباد برداشت  كنند.
حســن روحی، مدیر زراعت ســازمان جهادكشاورزی 
اردبیل می گوید: در 20سال  گذشته كشت بادام زمینی 
به صورت محدودكشت می شــد، اما در 5سال گذشته 
زمین های زیركشت بادام زمینی روند صعودی و امسال 

نسبت به سال قبل 63درصد افزایش داشته است.
محدود شدن كشت و برداشت به روش سنتی در سایر 
مناطق مانند آستانه اشرفیه می تواند از دالیل روی آوردن 
كشاورزان اردبیلی به كشــت بادام زمینی باشد، اما آمار 
ارائه شده از سوی مدیر زراعت سازمان جهادكشاورزی 
اردبیل بیانگر این موضوع اســت كــه درآمدزایی از راه 
فروش این محصول در روی آوردن كشاورزان به كشت 
بادام زمینی بی تأثیر نبوده است: امسال بیش از 10هزار 
هکتار زمیــن زراعی 2325نفــر زارع به كشــت بادام 
زمینی اختصاص داده شــده بود. این زمین ها عمدتا در 
شهرستان های شمالی اردبیل در بیله سوار و پارس آباد 

و بخشی هم در شهرستان خلخال بود.
امسال محصول برداشت شده با قیمت باالی 22تا 26هزار 
تومان به فروش می رسید و قیمت مغزبادام نیز بین 60تا 
70هزار تومان از كشاورز خریداری  می شد. در سال های 
گذشته برداشت محصول به صورت دستی انجام می شد، 
اما افزایش دستگاه های مکانیزه به تعداد 56مورد موجب 
شد بیشتر كشاورزان به صورت مکانیزه كار برداشت را با 
سرعت بیشتری انجام دهند. 3850كیلوگرم محصول 
در هر هکتار و در كل 43هزار تن بادام زمینی برداشت 

و روانه بازار شد.

كشاورزان توصیه ها را جدی بگیرند
پیش از این گیالن ركورددار تولید بادام زمینی بود، اما 
روند صعودی برداشــت این محصول در اردبیل موجب 
شد این استان ركورددار برداشت محصول بادام زمینی 

در كشور شود.
روحی استفاده از دستگاه های مکانیزه، نداشتن مشکل 
آب و درآمدزایی از راه فروش ایــن محصول را از دالیل 
گرایش كشاورزان به كشت بادام زمینی عنوان می كند و 
در عین حال این هشدار را به كشاورزان می دهد كه تمام 
زمین های خود را به كشت این محصول اختصاص ندهند: 
از آنجا كه بــادام زمینی جزو محصوالت اساســی برای 
وزارت جهادكشاورزی محسوب نمی شود به كشاورزان 
توصیه كرده ایم كه برای پیشگیری از مشکالت فروش 
همه زمین خود را به كشت بادام زمین اختصاص ندهند. 

سطح كشــت را محدود كنند و اگر 5هکتار 
زمین دارند 2یا 3هکتار را به كشت بادام 

زمینی اختصاص دهنــد تا متضرر 
نشــوند. گندم و جو از غالت مورد 

نیاز كشور است و جایگزینی كاشــت این محصوالت با 
بادام زمینــی می تواند در آینده برای آنها با مشــکالتی 

همراه شود.

حمایت از كشاورزان
راه اندازی كارگاه های بسته بندی و خشك كنی و بیمه 
محصوالت از مشکالت پیش روی كشــاورزان اردبیلی 
است. مدیر زراعت ســازمان جهادكشاورزی اردبیل در 
این باره می گوید: ایجاد صنایع تبدیل و بســته بندی در 
منطقه از مهم ترین نیازهای كشــاورزان است كه با این 
كار می توان از خام فروشــی جلوگیری كرد. حتما اگر 
سرمایه گذار بیاید، جهادكشــاورزی و صنعت و معدن و 
تجارت حمایت های الزم را از او انجام می دهند، اما باید 
توجه داشــت كه بادام زمینی محصول اساسی به شمار 
نمی آید و به همین دلیل از حمایــت بیمه ای برخوردار 

نیست.
روحی می افزاید: این موضوع را پیگیــری كرده ایم كه 
كشــاورزان بتوانند محصوالت خود را از طریق صندوق 
بیمه، بیمه كنند. با توجه به گران شدن محصوالتی مانند 
پسته و سایر آجیل ها و استقبال از كاشت و فروش بادام 
زمینی، امیدواریم با حمایت های ملی و بیمه ای بتوانیم 
مشکالت كشاورزان اردبیلی در این زمینه را رفع كنیم، اما 
تأكید می كنم كه با توجه به بحث الگوی كشت و مشکل 
كم آبی كه در كل كشــور وجود دارد، كشاورزان قبل از 
اقدام به كشت بادام زمینی حتما هماهنگی های الزم را با 
مراكز خدمات كشاورزی انجام دهند ضمن 
اینکه همه زمین زراعی خود را به كشت 
بادام زمینی اختصــاص ندهند تا در 

تالطم بازار متضرر نشوند.

یك میلیون خانوار، بهره بردار گیاهان دارویی 
طبیعت برای كسب درآمد نیست و حفاظت از آن باید فقط 
به منظور پاسداشت اش انجام شود. با این حال بهره برداری 
از منابع طبیعی همیشه اتفاق افتاده است، اما چه بهتر كه 
بهره برداران خود به حفظ این میراث كمك كنند؛ اقدامی 
كه مدیركل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها درباره حفظ 
و توسعه اراضی طبیعی گیاهان دارویی به آن اشاره می كند 
و به همشــهری می گوید: طبق بند » ژ« ماده38 برنامه 
ششم توسعه قرار بود احیا و بذرپاشــی گیاهان دارویی 
در 250هزار هکتار انجام شــود، اما این برنامه در 5سال 
گذشته در 298هزارهکتار از اراضی طبیعی انجام شد كه 

48هزارهکتار بیش از میزان مصوب است.
ترحم بهزاد با بیان اینکه پیش بینی شده است امسال احیا 
و بذرپاشی گیاهان دارویی در 120هزار هکتار انجام شود، 
می افزاید: برای هر استان ســطح مشخصی تعیین شده 

است كه باید تا پایان سال اجرا كنند.
وی درباره طرح های بهره برداری نیز توضیح می دهد:  در 
مجموع 1138طرح  بهره برداری و تلفیقی گیاهان دارویی 
در 5میلیون و123هزار و 561هکتار از اراضی طبیعی در 
دست اجراست كه از این میزان احیا و توسعه در 2میلیون 
و 357هزار هکتار انجام می شــود. میــزان بهره برداری 
گیاهان دارویی از عرصه های طبیعی كل كشور از ابتدای 
آغاز برنامه ششم توســعه 7807تن بود كه از این میزان 
5200تن گیاه دارویی صادر شد و 2607تن هم به مصرف 

داخلی اختصاص پیدا كرد.
مدیركل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها كتیرا،آنغوزه 
تلخ و شیرین، باریجه، وشا، ریواس، آویشن، قارچ، سقز و 
كاپاریس را بیشترین گیاهان دارویی كشور معرفی  می كند 
و می گوید: احیا و بذرپاشــی مجدد گیاهــان دارویی در 
عرصه های طبیعی كه از آنها بهره برداری صورت می گیرد 

جزو وظایف استان هاست و هر سال اجرا می شود.
بهزاد با بیان اینکه وسعت كل مراتع كشور 84.8میلیون 
هکتار است، ادامه می دهد: از این میزان بیش از 80میلیون 
هکتار ممیزی شده است و حدود یك میلیون خانوار اجازه 
دارند از این اراضی طبیعی بهره برداری كنند. براســاس 
تبصره یك ماده3و تبصره یــك ماده47قانون حفاظت و 

بهره برداری از منابع طبیعی باید بهره برداران ذیصالح را 
شناسایی كنیم و هرگونه بهره برداری باید زیرنظر منابع 

طبیعی باشد.

   اهمیت بذرپاشی و احیا  
مدیركل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها درباره حفظ 
و توســعه اراضی طبیعی گیاهان دارویی توسعه اراضی 
طبیعی به واســطه بذرپاشــی را مهم  ارزیابی می كند و 
می گوید: توســعه عرصه های گیاهــان دارویی بومی در 
برنامه اقتصاد مقاومتی و در ســند ملی گیاهان دارویی 
یکی از اولویت های ماســت. اصالح الگــوی بهره برداری 
از این گیاهان هــم اهمیت بســیاری دارد، زیرا موجب 
می شــود حفظ و بهره برداری از این گونه هــا در آینده 
امکان پذیر شــود و از ســوی دیگر موجب حفظ منابع 

خاك، افزایش پوشش گیاهی، جلوگیری از 
فرسایش خاك و همچنین پیشگیری 

از ایجاد رواناب ها خواهد شد كه 
اثرات زیست محیطی بسیاری 
دارد و از حــوادث طبیعی 
نیــز جلوگیــری خواهد 
كرد. به عالوه بهره  برداری 
از عرصه هایــی كــه برای 
بهره برداری بذرپاشــی در 

آنها انجام می شــود، موجب 
خواهد شــد عرصه های ملی و 

گیاهان در خطر انقراض نیز حفظ 
و حراست شوند.

بهزاد با بیان اینکه بذرپاشــی با تامین نیروی 
انسانی به راحتی قابل اجراست، می افزاید: برای این كار به 
تركیب گیاهان منطقه و میزان بارش باران توجه می شود، 
اما خود موضوع گیاهان دارویی اگر ردیف بودجه بیشتری 
داشــته باشــد و امکانات فرآوری آن وجود داشته باشد 

می تواند موجب استفاده بهتر از این منابع طبیعی شود.

  بدون بذرپاشی گیاه دارویی نداریم  
رویش گیاهان دارویی شرق و غرب ندارد، اگر خشکسالی 

امان دهد در همه جای ایران می توان بسته به ویژگی های 
زیستی گیاهان دارویی را یافت و از آن بهره برداری كرد. 
خراســان جنوبی هم مانند دیگر مناطق كشور گیاهان 
دارویی خاص خود را دارد. منابع طبیعی این استان هم 
مانند سایر اســتان ها تصمیم گرفته است 14رویشگاه 
طبیعی گیاهان دارویی این اســتان را با همکاری مردم 
و بهره برداران بذرپاشی كند تا بهار آینده محصول برای 

برداشت مهیا باشد.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان جنوبی با 
بیان اینکه این طرح تا روز منابع طبیعی یعنی 21اسفند 
امسال به پایان خواهد رسید به همشهری می گوید: گونه 
غالب گیاه دارویی خراسان جنوبی آنغوزه است كه بیشتر 

در طبس و بشرویه رشد می كند.
مســاحت كل رویشــگاه های این گیاه در استان حدود 
100هزار هکتار اســت و 14منطقه ای كه 
قرار است بذرپاشی در آن انجام شود 
4500هکتار مساحت دارد. به جز 
طبس و بشرویه در نهبندان 
و قائن هم بذرپاشــی انجام 

خواهد شد.
علیرضا نصرآبادی با اشاره 
به اینکــه برداشــت این 
گیاهان در قالب طرح های 
بهره بــرداری در اســتان 
به مزایده گذاشــته می شود، 
می افزاید: مجریان اصلی طرح ها 
براساس قیمتی كه پیشنهاد می كنند 
می توانند از این رویشگاه ها بهره برداری كنند، 
البته به مقدار برداشتشان باید مبلغی را نیز به عنوان بهره  
مالکانه به دولت بپردازند. بهره برداران همچنین موظفند 
در كنار برداشت از این منابع طبیعی به واكاری و احیای 
این گیاهان نیز كمك كنند تا گونه گیاهی مورد نظر حفظ 
شود. وی با بیان اینکه این بهره برداران محلی و غیرمحلی 
هستند، اظهار می كند: در استان هزار خانوار از رویشگاه 
آنغوزه خراســان جنوبی بهره برداری می كنند و مجموع 
بهره برداران ساالنه 60میلیارد تومان درآمد از برداشت این 

گیاه كسب می كنند. مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان جنوبی آنغوزه را گیاهی صادراتی معرفی می كند 
و می  گوید: قیمت فروش این گیاه برای صادرات با نرخ روز 
ارز هماهنگ است و مستقیما به شکل خام به هندوستان 
صادر می شود. این محصول در كشور فرآوری نمی شود و 
به همین دلیل فضا برای توسعه و اشتغالزایی آن در این 

بخش وجود دارد.
نصرآبادی با بیان اینکه بخشــی از بهره برداران این گیاه 
دارویی به عنوان شغل اصلی و برخی به عنوان یك شغل 
موقت به برداشــت آن مشغول هســتند، می افزاید: این 
عرصه زمانی می تواند درآمدزا باشــد كه پوشش گیاهی 

خوبی از این محصول در استان وجود داشته باشد.
 اگر قرار باشــد از این گیاه مراقبت نشــود برداشــت در 
ســال های بعد ممکن نخواهد بود و به همین دلیل یکی 
از مســئولیت های اصلی بهره بــرداران و اداره كل منابع 
 طبیعی كمك بــه رویش دوباره گیاهــان دارویی مانند

 آنغوزه است.
 

هزار بهره بردار گیاه دارویی در هرمزگان
 هرمــزگان هم ازجمله اســتان هایی اســت كــه تعداد 
قابل توجهی بهره بردار گیاه دارویی از اراضی طبیعی دارد 
و كاشــت دوباره این گیاهان نیز از سوی مسئوالن منابع 
طبیعی آن جدی گرفته می شود.مدیركل منابع طبیعی 
و آبخیزداری هرمــزگان با بیان اینکه آویشــن و آنغوزه 
مهم ترین گیاهان دارویی استان هســتند به همشهری 
می گوید: در هرمزگان مجریان طرح هــای مرتع داری و 
بهره برداران عرفی از اراضی طبیعی اســتان گیاه دارویی 
برداشــت می كنند. در مجموع 1000بهره بردار بومی از 
گیاهان دارویی استان كســب درآمد می كنند و واكاری 
گیاهان دارویی جزو تعهدات خود آنان است.سیدمحمدنور 
موسوی با اشــاره به اینکه بهره برداری از گیاهان دارویی 
اراضی طبیعی اســتان در ســال های خشکسالی ممنوع 
است، می افزاید: برای این كار بذر گیاهان در اختیار افراد 
قرار می گیرد تا خودشان پس از نخستین بارندگی اقدام به 
بذرپاشی كنند. بذر مورد نیاز امسال این بهره برداران به آنها 
تحویل داده شده است و در موقع مناسب كاشته خواهد 

شد. وی با بیان اینکه سطح رویشگاه های گیاهان دارویی 
استان 220هزار هکتار است، اظهار می كند: در هرمزگان 
حدود 150هزار هکتار میزان آویشن زار و 70هزار هکتار 
اراضی آنغوزه وجود دارد. بهره برداری آویشــن و آنغوزه 
استان در سال میزان 150تن است و 20 شركت تعاونی 

بهره برداری در استان فعال هستند.

  
اشتغالزایی و سودآوری گیاهان دارویی بر كسی پوشیده 
نیست، صنایع دارویی از یك سو و مصرف كنندگان خرد 
كه پس از كرونا عالقه بیشــتری به گیاهان دارویی پیدا 
كرده اند از سوی دیگر مشــتری پروپاقرص این گیاهان 
هســتند؛ گیاهانی كه بخشی از ســرمایه های طبیعی 
ما هســتند و حفظ این عرصه ها ضامن بقای اشــتغال 

روستاییان است.

ركورد برداشت بادام زمینی شكست 

دوباره برف و باران 
فعالیت شدید ســامانه های بارشــی در روزهای گذشته موجب 
شد بیشتر مناطق كشــور برف و باران را تجربه كنند. به گزارش 
همشهری، هرچند بارش های اخیر خوشحالی مردم را در آستانه 
زمستان به همراه داشت، اما بارش شدید برف موجب بسته شدن 
راه هــا در آذربایجان غربی و گرفتارشــدن خودروهــا در بعضی 
جاده های این استان شــد، هرچند با كمك راهداری استان راه ها 
همچنان باز هســتند. بــرف در آذربایجان های شــرقی و غربی 
همچنین موجب شد تا مدارس برخی شــهرها ازجمله ارومیه و 

ورزقان تعطیل شوند.
 از سوی دیگر وزش توفانی با ســرعت 137كیلومتر در ساعت در 
اردبیل خسارت های اندكی به دنبال داشت؛ توفانی كه البته به گفته 
هواشناسی این استان تا فردا- پنجشنبه 2دی- در این استان ادامه 
دارد. كوالك در جاده های زنجان - تهم - چورزق زنجان هم موجب 

شد تردد در این جاده فقط با زنجیر چرخ ممکن شود.

نفوذ هوای سرد از امروز
 با این حال بارش ها همچنان ادامه دارد و ســازمان هواشناسی از 
ورود سامانه بارشی جدید به كشور و شــدت یافتن بارش برف و 
باران در برخی مناطق كشــور ازجمله نوار غربی كشور و سواحل 
دریای خزر خبر داده است. براساس اعالم سازمان هواشناسی از 
امروز چهارشنبه )اول دی( تا شنبه هفته آینده نفوذ هوای سرد و 
كاهش محسوس دما در نیمه شمالی كشور موجب تشدید بارش ها 
در استان های ساحلی دریای خزر و بارش پراكنده برف در شمال 

غرب كشور می شود. 

ورود سامانه بارشی ، شنبه هفته آینده
شــنبه هفته آینده با ورود سامانه بارشــی عالوه بر شمال غرب 
و ســواحل شــمالی، مناطق غرب، جنوب غرب، غرب، مركزی و 
استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز مركزی نیز بارش برف 

و باران پیش بینی شده است.
 به این ترتیب برای امروز در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
اردبیل، غرب كردستان، مازندران، گیالن بارش شدید باران و برف 
می تواند موجب آبگرفتگی معابر، احتمال باال آمدن آب رودخانه ها 

و مسیل ها شود. 
وزش باد در سیستان وبلوچســتان، شرق كرمان و جنوب سمنان 
هم ممکن است به گلخانه ها و سازه های موقت صدمه وارد كند و 
موجب اختالل در تردد جاده ای شود.  در جنوب كشور هم فعالیت 
این سامانه تا روز شــنبه ادامه دارد و موجب افزایش ارتفاع موج 
دریا می شود. به همین دلیل احتمال آسیب به قفس ها و تورهای 
صیادی، خسارت به قایق و شــناورهای كوچك و نیمه سنگین و 

اختالل در فعالیت های دریایی در این مناطق وجود دارد.

 کسب و کار یک میلیون خانوار
از گیاهان دارویی

امسال توسعه و كاشت دوباره بذر گیاهان دارویی در 120هزار هکتار از 
اراضی طبیعی ملی انجام می شود

به جز گیاهان دارویی كه در مزارع كشــت می شود، بخش  حمیده پازوكی 
بزرگ تری از این گیاهان از كشتزارهای طبیعی مناطق مختلف خبرنگار

كشور برداشت می شود. برداشت مستقیم گیاهان دارویی از طبیعت از دیرباز به عنوان یك شغل موقت به ویژه 
در فصل بهار درآمد روستاییان را تامین می كرده اســت. با این حال اقبال به مصرف این گیاهان در سال های 
گذشته چالش ویژه خود را به دنبال داشته و موجب شده است بعضی از این گیاهان در خطر نابودی قرار گیرند.

همین موضوع موجب شده است بخشی از فعالیت  اداره های منابع طبیعی استان ها و بهره برداران گیاهان به 
واكاری بذر گیاهان دارویی در كشتزارهای طبیعی اختصاص یابد؛ كاری كه در »پویش ملی ایران سبز« برای 
اراضی غرب كشور اجرا شد. 8423گونه گیاهی در كشور شناخته شده كه از این تعداد 2300گونه دارویی است. 
1780گونه گیاه دارویی در این مراتع رشد می كند كه ویژه ایران است و به همین دلیل ارزش اقتصادی زیاد و 
امكان ارزآوری برای كشور دارد. حفظ و دوباره كاشتن این گونه ها فقط یك فعالیت زیست محیطی نیست، بلكه 

نمونه ای از پیوند محیط زیست با مشاغل بومی است و می تواند ضامن حفظ این مشاغل باشد.

چرا کشت بادام زمینی به سود کشاورزان است؟

   فسادپذیری كمتر و ارزش افزوده باال و كم بودن میزان ضایعات 
   دانه بادام زمینی دارای 30 تا 4۵درصد روغن و 2۵درصد پروتئین است

   بادام زمینی موجب تثبیت ازت هوا در خاك می شود و كشت آن به حاصلخیزی خاك كمك می كند 
   كشت مكانیزه، استفاده مناسب از زمین، سهولت كار و بهره وری مناسب

   بادام زمینی جزو محصوالت  با ارزش افزوده باالست 

ث
مک

ایــران 84.8میلیــون هكتــار مرتــع 
قابل برداشت دارد كه از این میزان بیش از 

8۰میلیون قابل بهره برداری است

80میلیون

احیا و بذرپاشی گیاهان دارویی در 
2میلیون و 357هزار هكتــار از اراضی ملی 

كشور اجرا می شود

2میلیون

امســال توســعه گیاهــان دارویی در 
12۰هزار هكتار انجام شود و برای هر استان 

سطح مشخصی تعیین شده است

120 هزار هكتار

بادام زمینی شهرستان های شمالی اردبیل با برداشت بیش از 43هزار تن بادام زمینی ركورددار این محصول در كشور شدند
در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه با داشتن 25۰7هكتار 
از اراضــی زیركشــت بــادام به دلیــل 
حاصلخیزبــودن حاصــل از رســوب 
آبرفت رودخانه سفیدرود از قطب های 
اصلی تولیــد این محصول در كشــور و 
گیــان محســوب می شــود. ۶۰ درصد 
اراضــی بــادام زمینــی شهرســتان در 
بخش بندركیاشــهر و 4۰درصــد نیز در 

بخش مركزی قرار دارد.
بیــش از 5هــزار بهره بــردار در زمینــه 
كشــت، تولیــد و فــراوری بــادام زمینی 
كــوركا،  و  دارنــد  فعالیــت  منطقــه 
استخر بیجار، پركاپشــت مهدیخانی، 
خوشــكاروندان، نقــره ده، تمچــال از 
مهم ترین مراكز كشــت ایــن محصول 

در شهرستان به شمار می روند.
محصــول بــادام زمینــی شهرســتان 
آســتانه اشــرفیه بــا داشــتن طــول 
رشــد بیــن 11۰ تــا 12۰روز از كیفیــت و 
طعــم خــوب و مناســبی برخــوردار 
اســت كــه موجــب شــده مــورد توجــه 
مصرف كننــدگان قــرار گیــرد. كشــت 
بادام زمینی به جز شهرســتان آستانه 
اشرفیه در رشــت، تالش، بندرانزلی و 

رودبار گیان نیز انجام می شود.
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174هكتار از ارزشمند ترین رویشگاه های جنگلی شمال كشور 
طی 10روز اخیر در آتش سوخت

 10روز نبرد با آتش  
در جنگل هیركانی 

خبرهای كوتاه

ثبت یلدا   در فهرست میراث ناملموس جاده ابریشم
4 جشــن  ایرانی »چله نشــینی و شــب یلدا«، »چهارشنبه سوری«، 
»مهرگان« و »سده«، به همراه »موسیقی نواحی ایران« به عنوان میراث 
زنده ناملموس جاده ابریشم ثبت شدند. كمیســیون ملی یونسكو با 
اعالم این خبر افزود: ثبت این آثار در نخستین نشست جهانی میراث 
زنده ناملموس جاده ابریشم كه به میزبانی مركز بین المللی اطالعات 
و شبكه میراث فرهنگی ناملموس در آسیا و اقیانوسیه در كره جنوبی و 
مؤسسه بین المللی مطالعات آسیای مركزی ایكاس در سمرقند، برگزار 
شد، صورت گرفت. ایران همچنین پرونده های جشن یلدا و مهرگان را 
برای ثبت در فهرست میراث ناملموس یونسكو آماده و ارائه كرده است، 
 اما هنوز این پرونده ها ثبت جهانی نشــده اند. جشن سده پیشتر و در 

سال1۳۹۸ در فهرست میراث ناملموس ملی كشور ثبت شد.

»پدل بازی« در میدان نقش جهان 
حاشیه های میدان ثبت جهانی شده نقش جهان اصفهان تمامی ندارد. 
یك روز سردر مسجد شیخ بهایی را دروازه فوتبال می كنند. روز دیگر 
خانه های تاریخی حریم درجه یك این میدان را اسیر لودرها می كنند 
تا گذر آقانجفی را بــرای تردد خودروها هموار كننــد. حاال آنطور كه 
خبرگزاری مهر خبر داده است میدان نقش جهان را میدان بازی پدل یا 
اسكواش كرده اند و در تازه ترین حاشیه این اثر ثبت جهانی شده، هیأت 
اسكواش استان اصفهان مسابقات پدل در این میدان تاریخی كه زمان 

شاه عباس صفوی میدان چوگان بود برگزار كرده است. 
این هیأت قسمت مركزی میدان نقش جهان را با گذاشتن مانع و بستن 
تور تبدیل به زمین بازی اسكواش كرد. این اقدام با اعتراض فعاالن میراث 

فرهنگی مواجه شد.
بهزاد نویدنیا، رئیس هیأت اسكواش استان اصفهان گفته است، مجوز 
این برنامه از ســوی فرمانداری اصفهان صادر و مكاتبــات الزم با اداره 

میراث فرهنگی اصفهان هم انجام شده است.

اجرای پروژه هورامان با همكاری آلمان
مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی تاریخی هورامــان از اجرای پروژه 
مشترك باستان شناسی دوران تاریخی هورامان با همكاری این پایگاه  و 

دانشگاه هایدلبرگ آلمان خبر داد.
به گزارش فارس، پویا طالب نیا گفت: این پروژه مطالعاتی با سرپرستی 
مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی تاریخی هورامان و شلیر عاملی راد، 
نماینده دانشــگاه هایدلبرگ آلمان با هدف بازنگری و شناسایی آثار 
باســتانی دوران تاریخی منطقه هورامان در اســتان كردستان انجام 
شده است. مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی تاریخی هورامان افزود: 
شناسایی چند محوطه و آثار باستانی جدید، تغییر در توالی گاهنگاری 
برخی محوطه های باستانی و بررسی منسجم راه های باستانی منطقه به 
همراه افزایش غنای بانك سفال پایگاه هورامان، ازجمله نتایج این فصل 
از بررسی های باستان شناسی بود. او گفت: تهیه بیش از ۲0 پرونده ثبتی 
آثار باستانی و تعیین عرصه و حریم منظر قلعه های باستانی شاخص 

منطقه از دیگر دستاوردهای این پروژه مشترك بود.

سیدمحمد فخار
خبر نگار

مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با احداث سد مارون 2
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: سد مارون۲ محیط زیست و تاالب شادگان در استان خوزستان را نابود می كند 

ســازمان حفاظت محیط زیســت با 
 محیط
احــداث ســد مــارون ۲در اســتان زیست

كهگیلویه و بویراحمد به دلیل تهدید 
شدید تاالب شــادگان در خوزستان و نخلستان ها، 
 محیط زیســت و تأثیــر منفــی بــر كشــاورزی

مخالف است.
اگرچه این سازمان به صورت رسمی در قالب انتشار 
بیانیــه این مخالفــت را منعكس نكرده اســت، اما 
احمدرضا الهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی 
و تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست كشور از 
فعال سازی مجدد پروژه احداث سد مارون۲ انتقاد و 
تأكید كرد: احداث این سد به طور قطع تأثیر منفی بر 
كشاورزی، محیط زیست و تاالب شادگان خوزستان 

دارد و باید جلوی آن گرفته شود.
الهیجــان زاده اعــالم مخالفت محیط زیســت را 
در نشســت معرفی طرح بسط و توســعه مدیریت 
محیط زیست و معیشت های پایدار در دریاچه ارومیه 
و تاالب های بختگان و شادگان در شهر اهواز مطرح 
كرد. آنطور كه ایرنا منتشــر كرده است او نسبت به 
احداث ســد مارون ۲هشــدار داده و خواستار ورود 
جدی مدیران استان خوزســتان به موضوع احداث 

این سد مخرب شده است.
الهیجان زاده با اشــاره به مشــكالت جدی تاالب 
شادگان در استان خوزستان گفته است: طبق مصوبه 
ســال ۹۶ مجلس شورای اســالمی، محیط زیست 
وظیفه اعالم میزان حقابه و وزارت نیرو وظیفه تامین 
حقابه تاالب ها را دارند؛ ضمــن اینكه در این قانون 
بعد از آب شــرب، تامین حقابه تاالب ها در اولویت 

دوم قرار دارد.
به گفته او، نهر مالح، یكی از مســیرهایی اســت كه 
حقابه تاالب شــادگان در مواقع ســیالبی كارون را 
تامیــن می كند، ولی بــا احداث ســدهای مختلف 
ازجمله سد كارون 4 در چهارمحال و بختیاری، سد 
كارون ۳ در باالدست دهدز و سد عباسپور به ندرت 
سیل در كارون اتفاق افتاده و این موجب شده كه این 

نهر كاركرد خود را از دست بدهد.
معاون حفاظت محیط زیست كشور مهم ترین منبع 
آبگیری تاالب ها را ســیالبی شدن رودخانه ها اعالم 
كرد و گفت: تاالب هــا زمانی پر آب می شــوند كه 
سیل رخ دهد، ولی با سدســازی، این سیل ها دیگر 
وجود ندارند و به همین دلیل آورده تاالب ها تامین 

نمی شود.

آب مزارع نیشكر خوزستان برای احیای تاالب 
شادگان 

معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیســت اما در این نشســت، خبر 
جالبی را نیز منتشــر كرد. براســاس اظهارات او، 
شركت توسعه نیشــكر و صنایع جانبی خوزستان 
در تفاهــم بــا ســازمان حفاظت محیط زیســت 

موافقت كرده است كه در ماه های آذر تا اسفند كه 
آبیاری مزارع نیشكر انجام نمی شود، 1۵0میلیون 
مترمكعب آب از طریق زهكش به تاالب شــادگان 
پمپاژ شــود تا بدین ترتیب بخشــی از حقابه این 

تاالب تامین شود.
الهیجان زاده از كشاورزی در باالدست تاالب شادگان 
نیز انتقاد كرده و گفته است كه نباید اجازه افزایش 
كشت و توسعه زمین های كشــاورزی در محدوده 
باالدست تاالب كه منجر به كاهش حقابه می شود، 

داده شود.

۴۶ تاالب ایران تبدیل به كانون گردوغبار شدند
معاون محیط زیســت دریایی و تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیست همچنین خبر داده است كه 
4۶ تاالب كشور به كانون انتشــار گردوغبار تبدیل 
شده اند. به گفته الهیجان زاده، باید طرح هایی برای 
ایجاد معیشــت پایدار برای جوامع محلی اجرا شود 
تا با كاهش مصرف آب كشــاورزی اثرگذار بر حقابه 
تاالب ها و افزایش بهره وری، حقابه تاالب ها افزایش 

یابد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینكه 
حدود ۹0هزار هكتار زمین كشاورزی باالدست تاالب 
شادگان و پایین دست سد مارون وجود دارد، افزود: 
با اجرای طرح پایداری معیشــت با تمركز بر كاهش 
مصرف آب، افزایش بهره وری و كاهش اســتفاده از 
سموم كشــاورزی، حقابه تاالب شادگان و بختگان 

افزایش می یابد.
او افزود: در طرح توســعه مدیریت محیط زیست و 
معیشت های پایدار در تاالب های بختگان و شادگان، 
در گام نخســت قراردادهایی برای اجرا در ۶ روستا 

بسته شده است.

معــاون حفاظت محیط زیســت كشــور ادامه داد: 
۳میلیون دالر در ۳سال به منظور اجرای طرح بسط 
و توسعه مدیریت محیط زیست و معیشت های پایدار 
در دریاچه ارومیه و تاالب های بختگان و شــادگان 
برای استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
فارس و خوزستان از طریق سازمان ملل و دولت ژاپن 

تخصیص داده می شود.
در هفته های اخیر نیز با انتشار خبر فعال سازی مجدد 
احداث سد مارون ۲، جمعی از كشاورزان شادگانی 
با برگزاری تجمع مخالفت خود را با احداث این سد 

اعالم كردند.
تاالب بین المللی شــادگان یكی از تاالب های بزرگ 
ایران در استان خوزستان  اســت كه سدسازی ها و 
رعایت نشــدن نیاز آبی تاالب، تخلیه پســاب های 
آلوده مزارع نیشكر، استخرهای پرورش ماهی، فوالد 
خوزســتان، عبور لوله های نفتی، فعالیت ۳0 واحد 
پتروشــیمی و تخلیه زباله های شــهری، این تاالب 
منحصربه فرد را از ســال 1۳7۲ وارد فهرست قرمز 

تاالب های بین المللی )لیست مونترو( كرد.
تــاالب بین المللی شــادگان با بیــش از ۵00 هزار 
هكتار وســعت در جنوب خوزســتان قرار دارد كه 
بزرگ ترین تاالب ثبت شــده كشــور در فهرســت 

تاالب های بین المللی است.
این تاالب از طریق خورهــای متعدد به خلیج فارس 
متصل می شود كه با آب  شیرین، لب شور و آب شور، 
محیطی مناسب برای زیست انواع آبزیان، پرندگان، 

جوندگان و حیوانات اهلی و وحشی است.
تاالب شــادگان محل زیســت بیش از 110 گونه 
گیاهــی، 174 گونه پرنــده بومی و مهاجر شــامل 
گیالنشاه و اردك مرمری، ۳۶ گونه پستاندار، ۳گونه 

دوزیست و ۹ گونه خزنده است.

حریق جنگل های شمال به باالترین حد خود طی 3ماه اخیر رسیده است. در شرایطی 
كه بارش های متعدد در این مناطق مرطوب رخ می دهــد، وزش باد گرم و بی احتیاطی 
گردشگران آتش به دست موجب سوختن بیش از حد درختان و ســطوح جنگلی می شود. تنها طی 10روز اخیر 17۴هكتار از 
ارزشمند ترین جنگل های كشور در 3 استان گیالن، مازندران و گلستان دستخوش حریق شده است كه با یاری نیروهای مردمی، 
بسیج و منابع طبیعی كار مقابله با آتش و مهار آن همچنان ادامه دارد. گزارش پیش رو به بررسی شرایطی می پردازد كه طی 10روز 
پایانی  ماه آذر در جنگل های هیركانی رخ داده است كه برخی از آنها در زون ثبت جهانی یونسكو هستند و جزو ذخیره گاه زیست 
كره به حساب می آیند. از وسعت مناطق دستخوش حریق، 51هكتار در زون ثبت جهانی شده جنگل هیركانی قرار دارد. اطالعات 

این گزارش در مورد حریق 10 روزه جنگل های شمال با همكاری سازمان جنگل ها به دست آمده است.

نقشــه پراكندگی آتش ســوزی 
روزهای اخیر در اســتان گلستان 
نشــان می دهــد ۴مــورد از این 
آتش ســوزی ها در گالیكــش، 2 
مورد در مینودشــت، یك مورد در 
آزادشــهر، یك مورد در رامیان، 
3مورد در گرگان و یــك مورد در 
عرصه جنگلی كالله رخ داده است. 
همچنین آتش ســوزی در مناطق 
النگدره، رنگو و توسكستان گرگان 

3روز ادامه یافت و با وزش باد شدید كار طوالنی شد. یگان حفاظت اداره كل منابع 
طبیعی و آبخیزداری گلستان علت این آتش سوزی ها را سهل انگاری مردم اعالم 
كرده و از بومیان و كشاورزان خواسته در موقع وزش شدید باد از روشن كردن 
آتش در طبیعت پرهیز كنند و همچنین قبل از ترك محل از خاموش بودن آن 
مطمئن شوند. در پارك ملی گلستان حریق از روز دوشنبه به دلیل شعله گرفتن 
كنده های نیم سوخته به جامانده از آتش های قبلی گسترش یافته و نیروهای 
منابع طبیعی برای مهار آن همراه با محیط بانان در محل حضور یافتند. دیروز 
سرعت وزش باد در پارك ملی گلستان به 5۴كیلومتر بر ساعت رسید تا وزش 
جریانات شمالی مرطوب در منطقه به اوج برسد. البته امید می رفت با  بارش 
پراكنده و خفیف باران در مناطق كوهستانی از شدت آتش سوزری كاسته شود. 
پارك ملی گلستان هم به عنوان بزرگ ترین و قدیمی ترین پارك ملی كشور با 
مساحت ۹1 هزار هكتاری در شهرستان گالیكش در شرق استان گلستان، در 
سال135۴ به عنوان ذخیره گاه زیست كره در زمره 50 ذخیره گاه زیست كره در 

فهرست یونسكو ثبت شده است.

براساس برآوردهای اولیه تاكنون 
57 هكتار از 3منطقه جنگلی در 
شهرستان های رودبار و سیاهكل 
در استان گیالن دچار حریق شده 
اســت. اداره كل منابع طبیعی 
اســتان گیالن در این باره اعالم 
كرده كه 50 هكتــار از مناطق 
جنگلی در منطقه اشــكراب در 
دهســتان خرارود سیاهكل و 
7هكتار در منطقه مازیان نقله بر 

و قلك رودبار دچار حریق شده است. حریق جنگل در منطقه اشكراب 
در دهستان خرارود شهرستان ســیاهكل از شامگاه شنبه این هفته و 
آتش ســوزی در منطقه مازیان نقله بر و قلك شهرستان رودبار از عصر 
روز گذشته آغاز شده است. از ســویی از ابتدای هفته گذشته 2هكتار 
از جنگل های شهرستان های فومن دچار حریق شده بود. افزایش دما و 
وزش باد گرم موجب شد این حریق به صورت لكه ای تا چهارشنبه هفته 
گذشته ادامه پیدا كند. یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن طی این روزها 
12تیم اطفای حریق به ارتفاعات صعب العبور فرستاد. البته آتش سوزی ها 
در گیالن طی روزهای اخیر بیشتر سطحی و جزیره ای بود كه نیروهای 
حفاظتی و بسیجی و هالل احمر با استفاده از دمنده، آتش كوب، آتش بر، 
بیل و چنگك از پیشــروی حریق جلوگیری كردند. برآوردهای یگان 
حفاظت اداره كل منابع طبیعی گیالن نشان می دهد علت آغاز این آتش ها 
سوختن برگ های خشك و تنه درختان روی زمین بوده كه بی شك ناشی 

از عامل انسانی و به ویژه گردشگران در محل است.

جنگل های مازندران در یك هفته گذشــته 
شاهد 12فقره آتش سوزی بود كه این میزان 
عالوه بر شكســته شــدن ركورد به لحاظ 
بیشترین تعداد آتش سوزی در فصل پاییز، 
باعث از بین رفتن 50هكتــار از عرصه های 
جنگلی این استان شد. یگان حفاظت اداره 
كل منابع طبیعی مازندران با اعالم این خبر 
اعالم كرده كه در ایــن حریق ها مناطقی از 
جنگل های موجود در شهرستان های بهشهر، 
گلوگاه، نكا، آمل، ساری، سوادكوه و نوشهر 

سوخته است كه بیشترین میزان عرصه های جنگلی كه در جریان 
این آتش ســوزی ها از بین رفت با 8هكتار مربوط به شهرستان 
گلوگاه بود. علت طوالنی شدن جریان آتش سوزی ها در مازندران، 
وزش باد شدید و صخره ای بودن منطقه است كه كار اطفای حریق 

را با مشكل مواجه كرد. اســتان مازندران 
در مجموع حدود 5۴درصــد از عرصه های 
جنگلی شــمال كشــور را در اختیار دارد و 
همچنین نیمی از جنگل های هیركانی ثبت 
شده در سازمان جهانی یونسكو در جغرافیای 

مازندران است.
اما دیروز در جنگل های منطقه نوشهر، حجم 
آتش موجب شــد یك فرونــد بالگرد برای 
خاموش كردن آتش عرصــه جنگلی منطقه 
ویسر در بخش كجور نوشهر اعزام شود. ارتفاع 
1800متری منطقه موجب شد دسترسی نیروهای زمینی به منطقه 
سخت شود. براساس برآورد اولیه وسعت عرصه های جنگلی آتش 
گرفته بیش از 10هكتار است كه شامل درخت های پهن برگ راش، 

افرا و ممرز و الش برگ است.

استان گلستان 

استان مازندران 

استان گیالن 

452185 هكتار 
وسعت جنگل های گلستان

1.7 میلیون هكتار 
وسعت جنگل های مازندران

565224 هكتار 
وسعت جنگل های گیالن

65 هكتار 
وسعت منطقه حریق

50 هكتار 
وسعت منطقه حریق

59 هكتار 
وسعت منطقه حریق

25 آذر
شروع آتش ها

20 آذرماه
شروع آتش ها

27 آذرماه
شروع آتش ها

20 هكتار 
وسعت منطقه داخل زون جهانی

23 هكتار 
وسعت منطقه داخل زون جهانی

8 هكتار 
وسعت منطقه داخل زون جهانی

مناطق درگیر آتش
  مینودشت   آزادشهر   رامیان   گرگان 
  كالله   توسكستان   پارك ملی گلستان

مناطق درگیر آتش
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یادداشت

 یك وسیله نقلیه موتوري
»از هفت دولت آزاد« 

انبوه موتورسيكلت ها و موتورســواران قانون گریز، به ویژه در محدوده 
مركزي شهر، یكي از عوامل اصلي معضل پيچيده و چندبعدي ترافيك 
شهر تهران هستند. موتورسيكلت ها عالوه بر ایجاد بي نظمي و اختالالت 
ترافيكي ناشي از تخلفات گسترده و بسيار خطرناك ازجمله ورود ممنوع، 
ورود به خطوط ویژه اتوبوســراني تندرو، عبور از چــراغ قرمز، تردد در 
پياده روها و مسيرهاي دوچرخه و ورود غيرمجاز به محدوده هاي طرح 
ترافيك و آلودگي هوا، در بسياري از موارد سبب بروز خطرهاي جدي 
جاني براي خود و سایر كاربران سيستم حمل ونقل مي شوند. همچنين، 
موتورسيكلت ها به دليل عدم رعایت ضوابط فني و نداشتن معاینه فني كه 
كنترل و سنجش ميزان آلودگي  آنها را مشابه سایر خودروها انجام دهد، 
سهم قابل مالحظه اي در آلودگي هوا دارند. براساس برآوردهاي شركت 
كنترل كيفيت هوا، موتورســيكلت چند برابر یك خودروي شــخصي 
آلودگي توليد مي كند. البته اســتفاده از موتورسيكلت به خودي خود 
مي تواند درصورت مســاوي بودن با سایر وسایل نقليه موتوري در قبال 
قانون و مقررات و رعایت استانداردهاي فني و ایمني، در بسياري از مناطق 
پرترافيك كالنشهرها، یك راهكار مؤثر نيز باشــد؛ كمااینكه در مراكز 
تجاري و شلوغ شهرهاي بزرگ دنيا نيز، این وسيله نقليه یا وسایل نقليه 
كوچك و با ضریب همسنگ سواري كمتر از خودروي معمولي، فعاليت 
زیادي دارند و ازدحام كمتري را بر شبكه با ظرفيت معين و ميزان تردد 

باال تحميل مي كنند.
بنابراین، برخالف تصور رایج كه ازدیاد موتورســيكلت ها به دليل وجود 
طرح هاي ترافيكي یا شرایط بد اقتصادي است، تعداد باالي موتورسيكلت ها 
در كالنشــهر تهران دليل اصلي تري دارد و آن مجاز بودن نسبي آنها به 
تخلف است. در اغلب موارد، دارندگان موتورسيكلت، داراي خودرو هم 
هستند، ولي به دليل الزام بيشتر خودرو به پيروي از قوانين راهنمایي و 
رانندگي و به دليل اغماض نانوشته نسبت به تخلفات موتورسواران، این 
وسيله را انتخاب مي كنند كه در ترافيك نمانند و سریع تر به مقصد برسند. 
درواقع موتورسيكلت هم به عنوان یك وسيله نقليه موتوري باید پشت 
چراغ قرمز منتظر بماند، از بين خطوط حركت كند، گردش ممنوعه انجام 
ندهد، خالف جهت حركت نكند، سرعت غيرمجاز نداشته باشد، وارد معابر 
پياده نشود، از نظر فني و ایمني استانداردهاي الزم را داشته باشد و براي 
ورود به محدوده هاي ترافيكي عوارض بدهد. بدیهي است كه دليل كاهش 
قابل مالحظه زمان سفر موتورسيكلت نسبت به سایر وسایل، متأسفانه 

عدم رعایت قوانين و مقررات توسط اكثر موتورسوارها است.
این در حالي است كه در تهران ساالنه و به طور متوسط ۶۳۷نفر )ميانگين 
۵ سال اخير( بر اثر حوادث رانندگي جان خود را از دست مي دهند. حدود 
۳۶.۴درصد از این تعداد را موتورسواران تشكيل مي دهند كه با برخوردهاي 
شدید با سایر وسایل نقليه یا عابران پياده، تصادف هاي فاجعه باري را سبب 
مي شوند و متأسفانه ایمني خود آنها در این حوادث، بيش از سایران در 

معرض خطر قرار دارد.

خيلي ها طوالني ترین شب سال را در 
خيابان هاي شهر ســپري مي كنند تا گزارش

دیگران بتوانند با خيالي آسوده، یلدا، در 
كنار خانــواده باشــند؛ آنهایي كه در خــط مقدم 
نگهداشت و توسعه شهر هستند و براي پيشبرد كارها 
خواب به چشم شــان نمي آیــد؛ همان هایي كه در 
بسياري از شب هاي ســال، جدي تر از دیگر شب ها 
بــه كار مي پردازند تا صبح ها شــهروندان كه قدم به 
سطح شهر مي گذارند، خيابان ها، كوچه ها، پارك ها و 
پياده روها تميز باشند؛ همان هایي كه شب هاي قدر و 
ایام محرم نيز چنان جهادي و پرتوان ظاهر مي شوند 
كه روزهاي بعد از مراســم، كمتر كســي به ذهنش 
خطور مي كند، چه همشهري هایي دیشب مشغول 
فعاليت بودند تا شــهر پاكيزه بماند. نيروهایي با نام 
پاكبان، خدمات شهري، آتش نشان، فضاي سبز و... كه 
حتي پس از چهارشنبه سوري چند برابر نيرو به خرج 
مي دهند تا خاكستر آتش بازي عده اي در آستانه عيد 

نوروز، از شهر پاك شود.
به هرحال، دیشــب همزمان با شــب چله، بيش از 
۳0هزار نيروي شــهري، پلك روي هم نگذاشتند تا 
خيابان هاي تهران در نخستين روز زمستان1۴00، 
مثل هر روز آرام و تميز باشد. آنها شب یلدا نداشتند. 
مثل حيدر چوپاني، پاكباني كه در خيابان بهشــت 
مشغول رفت و روب اســت. او دیروز در پاسخ به این 
سؤال كه براي شــب یلدا چه برنامه اي دارید، گفت: 
»من و اغلب همكارانم امشب شيفت هستيم. شاید 
نزدیكاي سحر به خانه بروم كه همه خانواده خواب 
هســتند. یلدا ندارم، اما از اینكه مردم خوش باشند 
و شهرمان آماده و تميز باشــد، كيف مي كنم.« آقا 
حيدر با ۵۵ســال سن، حدود ۵ســالي مي شود كه 
به عنوان پاكبان مشغول به كار است و به گفته خودش 
در این ســال ها تنها یك بار توانســته شب یلدا كنار 
خانواده اش باشــد؛ »خانواده چندبار به من اعتراض 
كردند كه چرا عين خيلي از پدرها كنار ما نيســتي، 
ولي وقتي مي گویم كه براي شهرم زحمت مي كشم 
تا خانواده هاي دیگر مثــل خانواده خودم در آرامش 
باشــند، از حرفم لذت مي برند.« او در پاسخ به این 
سؤال كه آیا امشب )شــب چله( آماده باش هستيد، 
گفت:  »آماده باش نيســتم و از غروب به بعد شيفت 
بعدي كارم است، اما بسياري از همكارانم در فضاي 

سبز به خاطر بارندگي ها آماده باش هستند. ما خيلي 
زمان ها مثل عيد نوروز در كنار خانواده نيستيم.«

حاج موسي در بوستان شهيداحمدلوي منطقه یك 
هم دیروز مشــغول رســيدگي به فضاي سبز بود. او 
هم در پاســخ به اینكه چه برنامه اي براي شــب یلدا 
داري، جــواب جالبي داد: »تنهایي شــب چله براي 
خودم مي گيرم. من شــب ها اینجا نگهباني مي دهم. 
سال هاي قبل كه به اســكان كارگري مي رفتم، اگر 
فرصــت مي شــد، پيمانكارمان، برنامــه مختصري 
تدارك مي دید. اما با تصميم خودم امســال به اینجا 
منتقل شدم و باید تنهایي شــب یلدا بگيرم. خدا را 
شكر، چند روز پيش، از سمت شهرداري لباس گرم 
و پوتين نو دادند و براي همين نگران سرماي بيرون 
نيستم.« حاج موســي خانواده اي ندارد و دوست هم 
نداشــت در این رابطه توضيح بدهد. او گفت: »چند 
شبي است كه تعدادي جوان در پارك، آتش روشن 
مي كنند كه هم براي درختان ضرر دارد و هم خاكستر 
آتش را رها مي كنند و مي روند.  ســرویس بهداشتي 
هم با حضور آنها خيلي كثيف مي شود. كاش چنين 
افرادي، فكر حال ما را بكنند. تعدادي از همسایه ها هم 

از حضورشان احساس ناامني مي كنند.«

پیامي به شهروندان
90درصــد كارگراني كه وظيفــه الیروبي كانال ها 
و مســيل ها را دارند، چند روزي است كه به خاطر 
بارندگي هاي تهران، به طور شــبانه روزي در حال 
فعاليت هســتند. آنها شــب یلدایي مثل دیگران 
نداشتند و به گفته اصغر عطایي، مدیركل خدمات 
شهري شهرداري تهران، چند شبي است كه كارشان 
بيشتر هم شده؛ »اغلب شــهروندان در طول سال 
مناسبت هاي مختلف مذهبي، ملي و سنتي خاصي 
دارند، اما براي خيلي ها این مناسبت ها در محل كار و 
خدمت مي گذرد؛ كساني كه با عشق مشغول فعاليت 
هستند. اتفاقا این عوامل كارشان مضاعف مي شود؛ 
چراكه حجم تردد، خرید و پســماند شهروندان در 
این ایام بيشتر است. درنظر بگيرید كه بارندگي ها 
نيز شدت گرفته و نگهداشت شهر در نيمه دوم سال، 
نيروي زیادي را مي طلبد.« او در ادامه با اشــاره به 
اینكه تهران ۵۳0كانال و مسيل اصلي هدایت آب 
دارد، گفت: »این كانال ها در طول ســال با زحمت 
نيروها به طور مســتمر الیروبي مي شوند. بيش از 
10هزار نهر مویرگي هــم در كوچه پس كوچه هاي 
پایتخت وجــود دارد كه نيروهاي حوزه پســماند، 

دائما نسبت به پاكسازي 
آنها اقدام مي كنند. شاید 

جالب باشــد بدانيد كه این 
نيروها اصل كارشان شب هنگام است؛ همان موقعي 
كه دیگر شهروندان در منزل استراحت مي كنند.« 
عطایي با بيان اینكه برخي از ضایعات و زباله ها باعث 
مسدود شدن نهرها و مسيل ها مي شود در پيامي به 
شهروندان گفت: »98درصد شــهروندان موضوع 
نگهداشت شــهر را به خوبي رعایت مي كنند. اگر 
آن 2درصد هم نریختن زبالــه در جوي ها و نهرها 
را رعایت كنند، مشكالت و حجم كار نيروها كمتر 
مي شود.« او در ادامه به آمادگي نيروهاي برف روب 
اشــاره كرد و گفت: »اگر برفي كــه روي درختان 
برگ سوزني مي نشيند، دیر تكانده شود، یخ مي زند 
و در نتيجه شاخه درختان مي شكند. براي همين، 
نيروهاي بخش فضاي سبز، براي این موضوع و دیگر 
نيروها براي جلوگيــري از یخ زدگي معابر، آمادگي 

الزم را پيدا كرده اند.«

شب چله در اتوبوسراني، مترو یا آتش نشاني
رضا. ف، یكي از راننده هاي خط پایانه علم و صنعت 
– ایســتگاه پایانه بيهقي اتوبوسراني تهران است. 
او در شيفت شــب كار مي كند و اینطور كه اعالم 
كرده برخالف سال گذشته، امســال شب یلدا را 
در كنار خانواده نيســت. او گفت: »شب ها قاعدتا 
تعداد مسافر اندكي از اتوبوس استفاده مي كنند، اما 

هستند كساني كه پيش از نيمه هاي شب باید خود 
را به محل كارشان برسانند و اتوبوس بهترین وسيله 
نقليه برایشان است؛ به همين دليل خطوط تندروي 
اتوبوسراني فعال است تا تردد عده اي از شهروندان با 
هزینه پایين و ایمن انجام شود.« او از اینكه شب ها 
رانندگي مي كند گالیه اي ندارد، اما از اینكه شب ها 
وســایل زیادي در اتوبوس جامي مانــد یا عده اي 
خواب شــان مي برد، تا حدي خسته شده؛ »بعضي  
شب ها مسافراني سوار مي شــوند كه معلوم است 
هنوز خواب آلودند. به ناگاه در اتوبوس خواب شان 
مي برد و از مقصــد جامي مانند. تا حاال چندین نفر 
از دست من شســاكي شــده اند كه نمي دانم چرا 
مرا مقصر مي دانســتند. از طرف دیگر شب ها انگار 
وسایل بيشتري در اتوبوس جا مي ماند؛ به خصوص 
عده اي از كارگران فصلي كه وســایل كارشــان را 

جامي گذارند!«
در كنار نيروهاي اتوبوسراني، باید نيروهاي دیگري 
را كه در حوزه شهري نيز شب ها فعال هستند، اضافه 
كرد؛ مثل كســاني كه در بحث ساخت، نگهداشت 
یا ایمني مترو كار مي كنند. در ميان شــان حدود 
1۵0نفري دیشــب را تا صبح كار كردند تا ایستگاه 
تقاطعي توحيد در خط۷ متــرو آماده بهره برداري 
شود. این ایستگاه در تقاطع خيابان آزادي و بزرگراه 
شــهيد نواب صفوي امروز افتتاح مي شــود. تعداد 
زیادي از آتش نشانان، معبربانان و نيروهاي عمراني 

را نيز باید به این جمع اضافه كرد.

30هزار نيروي شهري، شب يلدا نداشتند
 بيش از 90درصد پاكبان ها، نيروهاي خدمات شهري و تعداد زیادي از آتش نشانان، اتوبوسرانان و ... به جاي گذراندن شب چله در كنار خانواده به خدمت رساني پرداختند

حامد فوقاني
دبير  گروه شهر

 محبوبه ذاكري سهي
كارشناس حمل ونقل 

متن كامل در 
newspaper.hamshahri.orgسایت روزنامه
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نیرویکارگریدربخشفضایســبز
تهرانمشغولکارهستند.

18000

نیروبرایآمادگیدربرابــربارندگیو
اقداماتیمثلالیروبیفعالیتمیکنند.

10000

نیرویشــبکاردربخشهایعمرانی
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800

نیرویعواملخدماتشــهریدرحوزه
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12700

خطاتوبوسرانیشبانهدرتهرانفعال
هستند

9
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دارندکهبخشیازآنهاشبکارهستند.
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تازه هاي نشر

  تعويذ
تعويذ، داستان زندگي زِن شاعِر ميانسالي به نام 
»آئوكسيليو الكوئوتوره« است كه از اروگوئه به 
مكزيك مهاجرت كــرده و تنها بازمانده حمله 
نيروهاي ضد شورش به دانشگاه ملي مكزيك 
اســت. اين كتاب تركيبي از ادبيات و جنايت 
و روايتگر كشــتار »تالتلولكــو« و ديگر وقايع 

وحشتناك سال 1968در مكزيك است. زمان رمان، روزگاري است كه 
حكومت هاي ديكتاتوري در بيشتر كشورهاي آمريكاي التين به قدرت 
رسيده اند يا در آستانه به قدرت رسيدن هستند. در اين رمان، بوالنيو 
توانسته فضاي بعد از كودتاي پينوشه در شيلي و حس و حال روشنفكران 
و شــاعران درگير در آن ماجراها و رويدادهاي پــس از آن را به خوبي 
روايت كند. روبرتو بوالنيو،  زاده 15ژوئيه 1953و درگذشته 28آوريل 
2003نويسنده و شاعر شيليايي و از پيشگامان موج نوي داستان نويسي 
آمريكاي جنوبي اســت. اين رمان 173صفحه اي با شمارگان هزار و 
500نسخه به بهاي 28هزار تومان از سوي نشر ماهي منتشر شده است.

  تفريحگاه خانوادگي
»تفريحگاه خانوادگي« نوشته »يكتا كوپان« را 
فرهاد سخا به فارسي برگردانده و از سوي نشر 
ماهي منتشر شده است. كتاب، داستان مشكالت 
خانواده اي است كه در جامعه امروز تركيه زندگي 
مي كنند. راوي داســتان، مزيــن، دختر بزرگ 
خانواده است؛ دختري غمگين و عصيانگر كه از 
پدر هوسباز و خواهر كوچكش، چيدم، بيزار است. 

او پدرش را مايه دردمندي مادر مي داند و خواهرش را مسبب مرگ او. 
او ساليان سال با نفرت از خواهرش زندگي مي كند تا اينكه بيماري پدر 
فرصتي مي شود براي بازيابي پيوند دو خواهر. كوپان، نويسنده  تركيه اي 
اين كتاب، خاطرات گذشته مزين و زندگي كنوني او را توصيف مي كند و 
از خالل آن، با نگاهي روانشناسانه، مسائل اين خانواده و تأثيرش بر روابط 
ميان آنها را به تصوير مي كشد. نشر ماهي اين رمان 176صفحه اي را به 

بهاي 28هزار تومان منتشر كرده است.

  نگذار به بادبادك ها شليك كنند
»نگذار به بادبادك ها شليك كنند« نوشته »فريده 
چيچك اوغلو« نويسنده تركيه اي را فرهاد سخا به 
فارسي برگردانده است. اين رمان 120صفحه اي، 
مجموعه  نامه هاي »باريش« است به دختري به 
نام »اينجي« كه به تازگي از بند زندانيان سياسي 
آزاد شده. باريش بيرون از زندان كسي را ندارد و از 
كودكي كه مادرش به زندان افتاده او نيز در همانجا 

بزرگ شده اســت. فريده چيچك اوغلو خود چند سالي به دليل عقايد و 
فعاليت هايش پشت ميله ها بوده و در اين كتاب زندگي زندانيان سياسي و 
عادي بند زنان را در تركيه به خوبي تصوير كرده است. فريده چيچك اوغلو، 
متولد 1951در آنكاراست. نشــر ماهي اين كتاب را با شمارگان هزار و 

500نسخه، به بهاي 22هزار تومان منتشر كرده است.

وجه تسميه جايزه يوسف چيست؟ شايد بعضی ها 
ندانند؛ لطفا عنوان مي كنيد؟ 

اين جايزه ســال 1385در بنياد حفــظ آثار و نشــر ارزش هاي 
 دفاع مقدس پايه گذاري شــد و وجه تســميه آن هم نام شــهيد
»يوسف ملك شامران« -نويسنده كودك و نوجوان و عضو كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان  است. البته اشاره غيرمستقيمي 
هم به داستان حضرت يوسف)ع( در قرآن كريم و احسن القصص 

دارد. اين جايزه تمركز اصلي اش بر آثار چاپ نشده است.
چرا جايزه داستان كوتاه يوسف به داستان هاي چاپ 

نشده جايزه مي دهد؟
در سال هايي كه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، در 
جايزه كتاب سال شركت مي كرد، معموالً در شاخه رمان و داستان 
كوتاه  و كمي آثار مواجه بود كه برنامه ريزي اي شد و جايزه اي طراحي 
كردند تا براي آثار چاپ نشده نويسندگان فراخوان بدهند و پيش از 
چاپ، در نشريه يا كتابي آنها را جمع آوري و منتشر كنند؛ آن هم 
با يك جايزه بزرگ كه جايزه نخستين، در نخستين دوره 10سكه 
بهار آزادي را دربرداشت، جايزه دوم 7سكه و جايزه سوم 5سكه بهار 
آزادي. نخستين دوره با استقبال خوبي از سوي نويسندگان مواجه 
شد. بسياري از نويسندگاني كه معروف نبودند و در شهرستان ها كار 
مي كردند براي اين جايزه اثر فرستادند و خيلي ها هم در طول اين 

10دوره آثار ارزشمندي براي اين جايزه ارسال كرده اند.
اين جايزه چندوقت يك بار برگزار مي شود؟

اوايل هر سال برگزار مي شد و اين اواخر يكي دو سال بين هر دوره 
تأخير افتاد اما همواره تالش كرده ايم كه هر سال اين جايزه برگزار 
شود. امسال دهمين دوره اين جايزه برگزار خواهد شد. از دوره هفتم 

به بعد تغييري در اين جايزه رخ داد. پيش از اينها جايزه به شكل 
متمركز در تهران برگزار مي شــد؛ يعني دبيرخانه اي تشكيل 
مي شد و فراخوان سراســري، تلويزيوني و رسانه اي مي داد و 

آثار به تهران مي آمد و داوري روي آثار انجام مي گرفت. از 
دوره هفتم به بعد يك تغيير به وجود آمد و آن اين بود كه 

در هر استان جايزه يوسف برگزار شد. ويژگي اين ادوار آن بود كه 
نوعي هويت بخشي به استان ها دادند.

چرا؟
چون هم اســتان ها مي توانســتند خوب با انجمن هاي ادبي و مراكز 
فرهنگي شان ارتباط بگيرند و هم آثار را جمع آوري كنند. در واقع با اين 
ابتكار صداي اين جايزه حتي به روســتاهاي استان ها هم رسيد. البته 
عالوه بر همه اينها بستگي به قوت و قدرت استان ها نيز دارد، اما اين اتفاق 
باعث شد داوري ابتدا در خود استان ها انجام شود. يعني از چهره هاي 

شاخص ادبي و دانشگاهي هر استان براي داوري آثار بهره ببريم.
در دوره شيوع كرونا اوضاع چگونه پيش رفت؟

دوره قبل كه دوره نهم بود و دبيري علمي جايزه هم بر عهده آقاي 
هادي خورشاهيان بود، به ميزباني استان مازندران برگزار شد و آن 
هم به صورت محدود؛ يعني سعي شــد از طريق ويدئو كنفرانس، 
دوستان نويسنده آنالين باشند و بيانيه قرائت كنند و برگزيدگان 
مشخص و جوايز هم براي آنها ارسال شــود. امسال قرار است در 
دي ماه در استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس، اختتاميه اين 
دوره برگزار شود كه البته زمان و مكان دقيق آن قطعي نشده است.

 برگزيدگان مي توانند در اختتاميه حضور داشته 
باشند؟

باز هم بستگي به شــرايط ماه پيش رو 
دارد.

هم اكنون آيا جايزه داستان 
كوتاه يوسف به هيچ يك از آثار چاپ 

شده جايزه مي دهد؟
در يك دوره اين اتفاق افتاد. 
ايــن عملكــرد در ايران 
معموالً به شخص دبير 
علمي جايزه بستگي 
دارد. معمــوالً دبير 
علمــي طرحي را 
ارائــه مي دهــد و 

مديريتي كــه در بنياد حضــور داشــت، در آن دوره خاص 
تشخيص داد كه آثار چاپ شده هم در بخشي جداگانه مورد 
داوري قرار گيرد. دوره پنجم به طور خاص اين اتفاق افتاد و 

دوره هاي بعد تكرار نشد.
چه كساني تا امروز با جايزه يوسف همكاري 

داشته اند؟
بزرگاني در اين بين حضور داشتند كه بايد پيش 
از هر كس از استاد اميرحســين فردي ياد كرد 
كه نخســتين دبير اين جايزه بود. آقايان حسين 

فتاحي، خســرو باباخاني، رحيم خدومي، هادي خورشــاهيان و 
ديگران دبيري اين جايزه را به عهده داشته اند. بسياري از بزرگان 
ادبيات ايران هم در اين جايزه داوري كرده اند؛ از داوود غفارزادگان 
گرفته تا مجيد قيصري و قاسمعلي فراســت. در اين دوره هم دو 

مرحله داوري داشته ايم.
اين دو مرحله چگونه بود؟ غير از آن مرحله اي كه در 

استان ها برگزار شد؟
آثار برگزيده به تهران ارسال شــد. از ميان 181اثر، به عنوان آثار 
برگزيده در 30استان كشور، چندين اثر انتخاب شده اند. در مرحله 
نخست داوري در تهران، همه اين داستان ها به تهران آمد و ما در 
دو مرحله داوري آنها را انجام داديم. ابتدا استاد قاسمعلي فراست و 
پرويز شيشه گران در يك گروه و محمدمهدي رسولي و شمس الدين 
فالح هاشمي در گروهي ديگر آثار را در مرحله نخست داوري كردند.

از اين ميان چند اثر به مرحله دوم راه يافته اند؟
36اثر به مرحله نهايي رســيد كه اين 36اثــر نامزدهاي دريافت 
جايزه اند. داوري مرحله نهايي انجام شده و آثار برگزيده نيز معرفي 

خواهند شد.
مي توانيم بدانيم كه اين 36اثر كدام آثارند؟ برايمان 

نام مي بريد؟
»به قشنگي گل هاي تو نمي رسد« ندا اخوان از آذربايجان شرقي- 
»صداي ِخش ِخش توي ســرم« معصومه آبادپــور از آذربايجان 
شرقي- »راز نقاشي پسرم« زهرا كريم زادگان از آذربايجان غربي- 
»فقط مي دانم مــن هم آمدم« نجمــه خادم المومنين فوالدي از 
اصفهان-»انعكاس« ندا رســولي از البرز- »نخل هــا مي افتند« 
سپيده نازيار از البرز- »منهاي دو«، عبدالكريم گلچمن از بوشهر- 
»اُمِّ خاك«، ازتهران- »شــيپور«، ازتهران -»طــواف« منصوره 
عسكري دشــت بياض از خراسان جنوبي- »دوســِت من َدن!« 
اشــرف ظريف رمضاني، از خراســان رضوي-»قصرشــيرين«، 
معصومه قــدردان از خراســان شــمالي- »گروهبان جاســم« 
ناهيد سديدي، از خراســان شمالي-»چشــم هايي كه هميشه 
زيبا بود!« حنان سالمي از خوزســتان- »عكس خانوادگي«، 
داوود گودرزي از خوزستان-»روشــناي نزديك«، معصومه 

گفت و گو با مسعود اميرخاني، دبير علمي دهمين دوره جايزه داستان كوتاه يوسف

»يوسف«مشوقنويسندگانجواندفاعمقدس
اعالم اسامي36كانديدايي كه به مرحله نهايي راه يافته اند

دين محمدي از زنجان-»پاورچين« مريم بيات تبار 
از زنجان- »سه فصل عاشــقانه« محمدرضا ملكي 
از سمنان- »همه جا راهي است به بهشت« فاطمه 
اكبري اصل از قم- »زير ســايه نخل ها« فاطمه 
طوســي از قم- »در مي زنند« محدثه اكبرپور 
از كرمان- »دوســت داشــتنت بــا همه فرق 
 دارد« محمدرســول شــفائيان از كرمانشاه- 
»سوگ سرو«، هايا غالمي از كرمانشاه- »تاجايي 
كه رودخانه مي رود« سارا شجاعي از كهگيلويه  و 
بويراحمد- »ضيافتي براي ماهي ها« اسماعيل 
محمدپور از گيــالن- »من به تــو ازكي ربط 
پيداكــرده ام؟« مريم علي نيــاي آهنداني از 
گيالن- »نفس هاي به شــماره افتاده!« 
مرضيه ذاتي از گيالن- »به وقت ايران« 
ليال غالمي ونوول از لرســتان- »هدف 
سيبل مقابل« منصور آستركي از لرستان- 
»نشاني« مائده عبدي كشتلي از مازندران- 

فرشــته پوالني از مازندران- »چنارها از »بهشِت حســن آباد« 
برگ خالي نمي شوند« اعظم ايرانشاهي از مركزي-»كافه مهتاب« 
سمانه مستقيمي از همدان- »مرتد« سميه موحديان از يزد- »آسو« 
زهرا شنبه زاده سرخايي از هرمزگان و »نير« سيده زهرا حسيني 

از هرمزگان.
داوري مرحله نهايي بر عهده چه كساني است؟

آقايان مجيد قيصري، قاسمعلي فراست و محمد مهدي رسولي به 
همراه من، داوري مرحله نهايي را انجام خواهيم داد.

از ميان اين 36داستان چند جايزه برگزيده خواهد 
شد؟ احتمال اين هســت كه يك جايزه به دو داستان تعلق 

بگيرد؟
تا امروز و تا اين دوره چنين نبوده. اما همه  چيز بستگي به 3نفر اول 
يا 5نفر نخست دارد. ما هم رقابت نمره اي داريم، يعني هم معدل 
نمرات 4داور نهايي را اخذ مي كنيم و هم جلسه برگزار مي كنيم و 
راجع به داستان ها استدالل مي شود. معموالً در جايزه يوسف، هر 
سال 20برگزيده داريم؛ يعني يك جايزه اول، دوم و سوم داريم كه 
به عنوان آثار شاخص انتخاب مي شوند. 17اثر هم مورد تقدير قرار 
مي گيرد. اين تسلسل البته به ترتيب نمره داوران هم هست؛ يعني 
برگزيده رتبه چهارم ما با رتبه بيستم متفاوت است اما از اين 17اثر 
هم قدرداني مي شود. ممكن است براساس بخش هاي ويژه اي كه 
در هر دوره وجود داشــته، تفاوت هايي در تعــداد جوايز رخ دهد. 
همان طور كه اشاره كردم، در استان ها اين آثار برگزيده مي شوند. 
در استان مراســمي گرفته  و جوايزي هم به داستان نويسان اعطا 
مي شود. شــرايط كرونا به كنار كه ممكن است در اين دوره برخي 
استان ها اين دوره را اصال برگزار نكرده باشند اما آنچه تا امروز عرف 
بوده و در 9جايزه كتاب »يوسف« منتشر شده، معموالً 20برگزيده 
خواهيم داشت. در هر كتاب هم متناسب با ميزان كيفيت آثار، اين 
داستان ها منتشر مي شــود. به طور مثال در دوره قبل 40داستان 
در كتاب يوسف منتشر شد اما به طور متوســط 20تا 25داستان 
ارزشمند در كتاب يوسف منتشر مي شود. در واقع حاصل برگزاري 
اين جايزه اين اســت كه هر سال 20تا 25داســتان ارزشمند به 

ادبيات داستاني كشور در حوزه دفاع مقدس اضافه شود.

مسعود اميرخاني، داستان نويس و مترجم در سه دوره نخست جايزه داستان كوتاه 
يوسف، دبير اجرايي اين جايزه را برعهده داشت. او همچنين ازجمله طراحان اصلي 
اين جايزه است كه در دوره مديريت سردار حميد حسام در بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس پايه گذاري شد. اميرخاني  در دوره هاي هشتم، نهم و دهم هم دبيري علمي اين جايزه را برعهده دارد. با 

وي درباره سازوكار دهمين دوره جايزه يوسف گفت وگو كرده ايم.

فرشاد شيرزادی
روزنامه نگار

عكس: همشهري/ اميرادهم
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حدود ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار 
شــاغل بدون بيمه در كشور گزارش

وجود دارند. این را ميرهاشم 
موسوي، مدیرعامل سازمان تامين اجتماعي 
مي گوید كه در نخستين جلسه هم اندیشي 
مدیران بيمه اي، با تمركز راهبردي بر موضوع 
»بررسي راهكارهاي توسعه بيمه اي و پوشش 
بيمه اجتماعي همگاني« برگزار شده است. او 
معتقد است؛ »فلســفه ایجاد این سازمان از 
منظر حاكميتي، فراهم شدن فرصتی براي 
بيمه شدن همه مردم است.« به نظر مي رسد 
3 مفهوم مورد نظر در مدیریت جدید سازمان 
تامين اجتماعي تحول، عدالت و اعتماد باشد. 
اما این امــر چگونه حاصل خواهد شــد؟ از 
سال هاي گذشــته بيمه براي زنان خانه دار، 
دانشــجویان، كارفرمایان و... در دستور كار 
بوده اما همچنان خبر از آمار باالي شاغالن 
بدون بيمه، باعث نگراني هــاي عمومي در 
حــوزه كار و فعاليت فعاالن كارگري شــده 
است. هرچند در 2 ماه گذشته با اطالع رساني 
بيشتر و توســعه آي تي بيمه زنان خانه دار 

نزدیك به 2 برابر رشد داشته است.

تامين اجتماعي، حقي همگاني است
طبق اصل 2۹ قانون اساسي، تامين اجتماعي 
حق همگاني، عمومي و تكليف دولت عنوان 
شــده و از این رو حق دسترسي بيمه شدن 
نباید محدود شود و هيچ مانعی براي این حق 
همگاني نيست. ميرهاشم موسوي مي گوید: 
»فرصت هاي منحصربه فردي در این سازمان 
وجود دارد كــه از آن باید براي رســيدن به 
هدف واالي تامين اجتماعي كه همان ایجاد 
رفاه عمومي و آسایش براي آحاد مردم است، 
اســتفاده كنيم. فقط تاميــن منابع مدنظر 
نيســت، بلكه از منظر رفاه عمومي، سازمان 
تامين اجتماعي یك دستگاه حاكميتي است 
كه باید رفاه عمومي و امنيــت اجتماعي را 

افزایش دهد.« 
به گفته مدیرعامل سازمان تامين اجتماعي، 
كميته راهبري گســترش پوشش بيمه اي 
در ســازمان تامين اجتماعي با مشــاركت 
واحدهاي مختلف تشــكيل شــده و در این 
كميته دســتورالعملي تهيه و بــه زودي به 

تمامي استان ها ابالغ مي شود.

فضا براي كارهاي كاذب باز است
حميد حــاج  اســماعيلي، فعــال كارگري 
ریشه یابي و مشكِل استفاده نكردن از خدمات 
بيمه هاي اجتماعي در ایران را مورد بررسي 

قرار داده است. حاج  اسماعيلي به همشهري 
مي گوید: »یكي از مشــكالت اساســي این 
است كه بخش خصوصي واقعي در ایران به 
لحاظ فعاليت هاي اقتصادي نداریم. ساختار 
اقتصادي مبهــم و با تردید باعث شــده كه 
فعاليت هاي دولتــي، خصولتي، خصوصي و 
تعاوني غيرشــفاف در حوزه هاي اقتصادي 
كشــور وجود داشته باشــد و باعث شود كه 
همين نابساماني ها در امر نظارت در ارتباط 
رسمي با ارگان ها و ســازمان هاي مسئول، 
براي كشور ایجاد مشــكل كند.« او دومين 
موضوع را ســاختار اقتصادي بيمار، داللي و 
واســطه گري مي داند و مي گوید: »كساني 
كه به امر داللي اشــتغال دارند، امكان اینكه 
بتوانند به ســازمان هاي بيمه گر معرفي و از 
خدمات آنها استفاده كنند و دولت هم بتواند 
به كار آنها نظارت داشته باشد، وجود ندارد: 
»ســوم اینكه وقتي كارهاي رسمي، محور و 
قاعده  كار در اقتصاد كشور نيست، فضا براي 
كارهاي غيررسمي، كاذب و مشاغلي كه تحت 
عنوان دستفروشي مطرح است، زیاد مي شود. 
به ویژه زماني كه شــرایط ســخت اقتصادي 

مثل تحریم  اتفــاق مي افتــد، فعاليت هاي 
غيررسمي و اقتصاد ســياه در كشور بيشتر 
مي شود. وقتي مشــاغل، شناسنامه  رسمي 
نداشته باشند و فعاليت رسمي در كشور براي 
كسب وكار نباشد، خودبه خود امكان ارتباط با 

سازمان هاي بيمه گر وجود ندارد.«

نياز  به بانك جامع اطالعاتي   
شــاید موضوع بعــدي در ایجــاد چنين 
شرایطي را بتوان نبود بانك جامع اطالعاتي 
در بازار كار كشور دانست. حاج اسماعيلي 
مي گوید: »این خود به نابساماني ها دامن 
مي زند. از گذشته به دولت انتقاد داشتيم 
كه بانك جامع اطالعاتــي درباره بازار كار 
تنظيم كند تا هــر نوع فعاليتــي از زمان 
شــروع، در مســير و در تغييرات، در آن 
ســامانه ثبت شــود. اینكه كارفرما در چه 
رسته شــغلي فعاليت مي كند، مجوزها را 
از كجا گرفتــه و چه نــوع كاال و خدماتي 
ارائه مي كند، چه تعداد كارگر را استخدام 
كرده و سن، جنسيت، تحصيالت و ميزان 
مهارت آنها چگونه اســت، نيازمند بانك 

جامع اطالعاتي اســت. البته وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعي در 4-3 سال گذشته 
كاري را به صورت ناقص آغاز كرده و هنوز 
نتوانسته اند این كار را تكميل كنند. از سوي 
دیگر مكانيسم هاي نظارتي در ایران ضعيف 
است. حتي كارگاه هایي كه شناسنامه دارند 
به درســتي تحت نظارت دولت نيســتند 
و ما نتوانســته ایم از ابزار نویني كه دانش 
و تكنولوژي به ارمغــان آورده براي رصد 
فعاليت هــاي بازار كار اســتفاده كنيم. به 
همين دليل خيلــي از كارگاه هــا داراي 
شناسنامه، ممكن است مالياتی پرداخت 
نكنند. دولــت نمي داند ميــزان توليدات 
این كارگاه ها چه ميزان اســت؟ چه مقدار 
از ظرفيت آنها فعال و چه ميزان غيرفعال 
اســت؟ بنابراین بانك جامع اطالعاتي، در 
عين كمك به سياستگذاري، امكان رصد 
و نظــارت فعاليت هاي بــازار كار را ایجاد 
خواهد كرد. نظارت ها نيازمند سازمان هاي 
خاصي اســت كه در ایران وجود دارد، اما 
باید مكانيسم هاي تجربه شده  جهاني براي 
فعاليت هایي كه عمدتا از راه شــبكه هاي 

الكترونيكي و  آي تي به راحتي قابل نظارت 
است، در این سامانه ثبت شود.«

خالء تشكل هاي مدني و صنفي 
موضــوع دیگر آمــوزش و ترویــج فرهنگ 
بيمه اســت. بيمه، صنعت پشــتيبانی براي 
خدمات اجتماعي در كشور است. اگر كسي 
بخواهد آینده  مطمئنی داشته باشد و از پس 
هزینه هاي متعــددي كه در خســارت ها و 
مشــكالت براي افراد ایجاد مي شود بربياید، 
باید بتواند از پشــتيباني بيمه استفاده كند. 
بنابراین آموزش هاي صنعت بيمه بسيار مؤثر 
است. این فعال كارگري مي گوید: »رسانه ها 
باید فرهنگســازي كنند. خوشــبختانه در 
دهه اخيــر، ميزان آگاهي مــردم باال رفته و 
مردم آگاهند كه باید از خدمات بهداشتي و 
بازنشستگي استفاده كنند. موضوع بعدي اما 
خأل تشكل هاي مدني و صنفي براي همكاري 
براي اســتفاده از خدمات بيمه اي در كشور 
است. در حوزه كارگري براي پوشش بيمه اي 
همه كارگران، باید بتوانيم ابزار و امكانات را در 
كنار تشكل هاي صنفي كارگران داشته باشيم. 

اینكه چنين تشكل هایي به صورت استاندارد 
و فراگير در ایران فعاليت كنند، هر كارگري 
را تحت پوشش قرار دهند و راهنمایي كنند. 
متأسفانه تشكل هاي كارگري ایران ضعيف و 
غيراستاندارد هستند و وظيفه  دولت است كه 
بســتري فراهم كند تا این تشكل ها در همه  
كارگاه ها شكل بگيرند و شریك دولت براي 
كارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شوند. 
دولت ها در كشورهاي توسعه یافته، شركاي 
اجتماعي نهادهاي مدني، صنفي هســتند. 
بخشي از مســئوليت ها به این نهادها واگذار 
مي شود تا بتوانند خدمات فراگيري در جامعه 

ایجاد كنند.«

شرايط خدماتي تامين اجتماعي 
موضوع آخر، امنيت اقتصــادي، اجتماعي 
و عمومــي صندوق هاي تاميــن اجتماعي 
است. محاسبات آنها مبتني بر علم ریاضي 
است. ضریب اطمينان و ضریب پشتيباني 
صندوق تامين اجتماعي در ایران مناســب 
اســت؛ چهار و نيم به یك. ولي مطمئنا در 
آینده این ضریب كاهش پيدا خواهد كرد. 
حميد حاج  اسماعيلي مي گوید: »در گذشته 
و اوایــل انقالب، این عــدد 13 به یك بود، 
یعني 13نفر بيمه واریز مي كردند، یك نفر 
از خدمات اســتفاده مي كرد. رفته رفته با 
شرایط خدماتي فراگير تامين اجتماعي به 
گروه هاي مختلف و افزایش سن و خدمات 
گيرندگان از سازمان تامين اجتماعي، اكنون 
كاهش پيدا كرده، اما در مرز خطر و ریسك 
قرار گرفته است  ولی صندوق هاي لشكري 
چنين شــرایطي ندارند. ضریب پشتيبان 
آنها ضعيف شده و دولت مجبور است مدام 
خســارت ها را جبران كند. بنابراین یكي از 
كارهایي كه خود ســازمان باید انجام دهد 
و این تعداد بيمه گران یعني همين تعدادي 
كه به عنوان بيكار شــناخته مي شوند، اگر 
به ســازمان تامين اجتماعي مرتبط شوند، 
مي توانند ضریب پشــتيبان سازمان تامين 
اجتماعي را بــاال ببرند و بــه راحتي دچار 
مشكل نشوند. از مسائل مهم دیگر، مدیریت 
هزینــه و فایده اســت. ایران متأســفانه با 
مشكالت زیادي روبه رو است؛ چون مبتني 
بر مدیریت كارشناسي و تخصصي نيست. 
ما باید همه  ابعاد را درباره پوشش خدمات 
بيمــه اي كارآمدي ســازمان هاي بيمه گر 
پيگيري كنيم تا بتوانند همزمان براي كشور 
یك نقطه اطمينان و محوریت اجتماعي و 

اقتصادي را به درستي پيش ببرند.«

نقل قول

محمدرضا شهبازی
 مدیركل دفتر توانمندسازی معلوالن بهزیستی:

 با اجرای آیین نامه قانون اصالح قانون نحوه 
بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران 
و جنگ تحمیلی و معلوالن عادی و شاغلین 

مشاغل سخت و زیان آور، افراد دارای معلولیت 
می توانند برای بهره مندی از بازنشستگی پیش از 
موعد به سازمان های تامین اجتماعی در سراسر 

كشور مراجعه كنند.)ایرنا(

مهدی متقی فر 
مدیركل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی 

جوانان وزارت ورزش و جوانان: 
هم اكنون ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار جوان در سن 

ازدواج داریم، در همین راستا پیگیر فعال شدن 
بیمه مشاوره هستیم و می خواهیم كمیته ای 
را برای ارزیابی و رتبه بندی مراكز تخصصی 

 مشاوره ازدواج در استان ها
 تشكیل دهیم.)ایسنا(

سرهنگ علی ولی پور گودرزی 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ: 

كشفیات ما به سمت بارهای كالن قاچاق رفته 
و نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش 

كشفیات داشته ایم. ما در تهران انواع و اقسام 
قاچاق را داریم اما بیشتر كشفیات مربوط به 

پارچه و لوازم خانگی می شود كه البته با اقدامات 
پلیسی در این زمینه كاالهای قاچاق در پایتخت 

رو به كاهش است.)مهر(

سردار حسین رحیمی 
فرمانده انتظامی پایتخت:

 در طرح اقتدار كه با همكاری پلیس امنیت 
و اطالعات عمومی و پلیس فتای پایتخت به 
مرحله اجرا درآمد، ۳۱نفر از اراذل و اوباش 

سطح دار و سابقه دار را بازداشت كردیم. در 
این مرحله از طرح ۸۰نفر از اوباشی كه مرتكب 
جرائم خشن شده و ۱7نفر از اوباشی كه عالوه 
بر شرارت حامل سالح بوده و ۱9نفر از اوباش 

 توزیع  كننده اقالم ممنوعه نیز شناسایی
 و دستگیر شدند.)فارس(

فعاالن حوزه كارگري، نبود فرهنگ بيمه و ضعف هاي ساختاري را دليل افزایش آمار بيمه نشدگان مي دانند
7ميليون شاغل بدون بيمه داریم
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   عالئم اوميكرون
بدون انجام آزمايش تخصصي، امكان ندارد كه نوع كوويدي كه فرد به آن دچار شده است را تشخيص داد. ممكن 
است فردي بسته به عالئم دچار سرماخوردگي يا ديگر ويروس هاي تنفسي شده باشد. بنابراين انجام تستي 
مختص سويه اوميكرون كوويد-19 در اين مرحله واجب است. عالئم رايج و سنتي كوويد شامل تب يا لرز، سرفه، 
تنگي نفس يا سخت نفس كشيدن، سردرد، احساس كوفتگي، گلودرد، آبريزش بيني و قابل تشخيص ترين آن 
يعني از دست رفتن حس بويايي و چشايي بود.  اما طبق اپليكيشن ZOE COVID Study كه برنامه اي براي 
تجزيه و تحليل داده هاي ساكنان لندن است، اين فهرست درباره اوميكرون تا حدي متفاوت است. اوميكرون 
به سرعت در لندن در حال پخش شدن است و به سويه غالب در اين كشور تبديل شده است.همچنين به  گفته 
دانشمندان باتوجه به جشن هاي كريسمس و آغاز سال نوي ميالدي انتظار مي رود 

كه به سويه غالب در ساير كشورهاي دنيا تبديل شود.
با اين حال، زئو كوويد، 5عالمت اصلي فعلي ابتال به اين ســويه را اينگونه 
بر مي شــمارد: آبريزش بيني، ســردرد، احســاس خفيف تا متوســط 
 خستگي و گلودرد. پروفسور تيم اســپكتور، دانشمند ارشد در اپليكيشن

 ZOE COVID Study مي گويد: همانطور كه داده هاي اخير به ما نشــان 
مي دهد، عالئم اوميكرون عمدتا شبيه عالئم سرماخوردگي است؛ آبريزش 
بيني، سردرد، گلودرد و عطسه. بنابراين با داشتن اين عالئم، سرماخوردگي 
را فراموش كنيد و آن را اوميكرون بدانيد و خــود را قرنطينه كنيد. ما 
همچنين شاهد 2 تا 3 برابر بيشــتر عفونت هاي خفيف در افرادي كه 
دوز تقويت كننده واكسن را زده اند هستيم. بنابراين بايد بگوييم كه 
واكسن ها همچنان بسيار محافظت كننده و يك سالح حياتي در برابر 

سويه جديد هستند.

 اتومبيل هــاي كامال 
خودمختار ســال ها، فناوري

اگر نگوييم دهه ها با 
آن چيزي كه انتظــارش را داريم 
فاصله دارند. به گزارش وب ســايت 
موتور1، اين انتقــال از خودروهاي 
معمولي به خودمختار، خودروسازان 
را ملــزم بــه نصب دســتگاه هاي 
مختلفي مي كند تا اطمينان حاصل 
شــود كه راننــده به جــاده توجه 
مي كند و در مواقع مورد نياز، خيلي 
ســريع كنترل خودرو را در دست 
مي گيــرد. واقعيت اين اســت كه 
بســياري از رانندگان زماني كه با 
خودران ها و سيستم اتوپايلوت كار 
مي كننــد، همه  چيز را به ماشــين 
مي ســپارند و خــود كوچك ترين 
توجهي بــه وضعيت رانده شــدن 
خودرو ندارند. گاه حتي مي خوابند 
كه ايــن به  هيــچ عنــوان مدنظر 
سازندگان نيســت. آنها هم اكنون 
به طــور مرتب از صاحبــان چنين 
خودروهايــي مي خواهنــد كــه 
دست شان به فرمان بوده و همواره 
آماده عكس العمــل درصورت نياز 
باشــند. با اين حال خودروسازان از 
سيستم هاي نظارت بر راننده نيز در 
كنار سيســتم خودمختار استفاده 
مي كننــد تا شــرايط او را در طول 
رانندگي مورد بررســي قرار دهد. 

هم اكنون در بسياري از مدل ها اين 
سيســتم وجود دارد، اما كانسپت 
جديد ميتسوبيشي الكتريك با نام 
Emirai xS Drive، تكرار احتمالي 
بعدي اين فنــاوري را به عنوان يك 
پيش نمايش ارائــه مي كند. با اين 
تفاوت كه سيستم ارائه شده بسيار 
پيشــرفته تر از آن چيزي است كه 

امروز شاهد آن هستيم.

حسگرهاي امواج راديويي
كانسپت اتاق و سيستم هاي مربوط 
بــه راننده البتــه نبايــد به عنوان 

يشــي  پيش نما
كابيــن  از 
خودروهاي آينده 
بيشــي  ميتسو
درنظــر گرفتــه 
آنهــا  شــود. 
موجوديت هــاي 
هستند  متفاوتي 
كه زيــر يك چتر 
شــركتي قــرار 
دارنــد و چندين 

فناوري را تركيب مي كنند كه واقعا 
به راننده كمك مي كند. اما داستان 
اصلي اينجاســت كه كابين داراي 
يك دوربيــن مادون قرمز اســت 
كــه اطالعات چهــره و بيومتريك 
راننده را ثبت مي كند كه شــامل 
ثبت تغييرات جزئي در روشــنايي 
پوست ناشــي از ضربان نبض فرد 
مي شود. حتي مي تواند اين تغييرات 

را با ارتعاشــات خودرو و تغييرات 
نور محيط داخلي تشــخيص دهد. 
اين دوربين همچنين با استفاده از 
تمام اطالعات موجود براي قضاوت 
در مورد هوشياري راننده، وضعيت 
بدن، حركات و دماي بدن راننده را 
براي نشــانه هاي خستگي بررسي 
مي كند. اگــر راننــده خواب آلود 
به نظر برسد، وسيله نقليه هشداري 
ارســال مي كند كه توصيه مي كند 
استراحت كند يا خودرو را در امتداد 
شانه جاده متوقف كند. اين سامانه 
همچنين شامل حسگرهاي امواج 
راديويي اســت 
ميتسوبيشي  كه 
براي تشــخيص 
حضور سرنشينان 
و اندازه بدن آنها 
خــودرو  در 
استفاده مي كند 
تا مشــخص كند 
كه آيا نــوزادي 
مانــده  جــا 
اســت يــا خير. 
ميتسوبيشــي الكتريك با تركيب 
آن با مكان ياب با وضــوح باال، اين 
فناوري را يك قــدم فراتر مي برد. 
اين فناوري بر نقطــه اي كه راننده 
به آن نگاه مي كند نظــارت دارد و 
جاده را در آن جهت روشن مي كند 
و در عين حال شكل و انحناي سطح 
رانندگــي را نيز درنظــر مي گيرد. 
همچنين خطرات يا موانع احتمالي 

خارج از ديد راننــده را كه ممكن 
است براســاس جايي كه به دنبال 
آن بوده متوجه نشده باشند، روشن 
مي كند. اين كانسپت مي تواند اين 
موانع را نيز به خوبي روشن كند و به 
راننده اين امكان را مي دهد كه آنها 
را بهتر تشخيص دهد. اين سيستم 
اطالعات مورد نيــاز رانندگان نيز 

همراه در اختيار آنها قرار مي دهد.

رونمايي، ماه آينده
 اين كانســپت نخســتين نسخه 
رسمي خود را در CES   ماه آينده 
)نمايشگاه الكترونيك مصرفي( در 
الس وگاس به نمايــش درخواهد 
آورد. ممكن اســت ســال ها طول 
بكشد تا اين فناوري ها به خودروهاي 
توليــدي راه پيــدا كنــد، اگرچه 
خودروســازان به دنبــال راه هايي 
براي برآورده كردن استانداردهاي 
ايمني سختگيرانه فزاينده هستند؛ 
مانند نياز به فناوري جديد رانندگي 
كه براي تشخيص شــرايط تعادل 
و هشــياري راننده به كار مي رود. 
اين فناوري تشــخيص مي دهد كه 
آيا راننده از حالــت طبيعي خارج 
نشده اســت و مي تواند با هشياري 
كامل رانندگي كند. اين بدان معني 
اســت كه حتي در خودران ها نيز 
راننده بايد شــش دانگ حواس اش 
به حركت اتومبيل باشد؛ حتي اگر 
بيشتر اين كار را خود وسيله نقليه 

انجام دهد.

كابين مفهومي ارائه شده توسط شركت 
ميتسوبيشي دريچه اي به سوي آينده 

خودروهاي خودمختار است
يكي از دانشــمنداني كه ســازنده 

واكسن كوويد-19 فايزر- بيو ان تك دانش
اســت معتقد است واكســن ها به 
تنهايي براي مبــارزه با ســويه اوميكرون كافي 
نيســتند. اوگور شــاهين، مديرعامل شــركت 
بيوتكنولوژي بيو ان تك هشدار مي دهد كه ساير 
اقدامات پيشــگيرانه براي توقف انتشار ويروس 

مسري تر اوميكرون الزم است.
او در گفت وگــو با روزنامــه فرانســوي لوموند 
گفت: حتي واكسيناســيون سه گانه هم مي تواند 
منجر به انتقال بيماري شــود. بنابراين همه بايد 
همچنان به شيوه نامه هاي بهداشتي عمل كنند 

تا زنجيره انتقال متوقف شود. شرايط درگيري 
با اوميكرون به ويژه براي آنهايي كه مشــكل 
و بيماري زمينه اي دارند مي تواند سخت تر 
باشد، پس محافظت بايد دوچندان باشد. با 

تبديل اوميكرون به سويه غالب، اقدامات 
مراقبتي و محافظتــي همچنان 

حياتي و الزم باقي خواهد ماند.
شــاهين مي گويد كه كمپاني 
آلماني تحــت مديريت او در 
حــال كار روي يك نســخه 
سازگارشــونده از واكســن 
طراحي شــده براي مقابله با 

سويه اوميكرون اســت كه مي تواند تا  ماه مارس 
سال آينده ميالدي در دسترس باشد.

او پيش بيني مي كند آنهايي كه واكسن هاي اصلي 
فايزر را دريافت كرده اند و حاال دوز تقويت كننده 
را هم گرفته انــد پس از يك مدت مشــخص با 
كاهــش اثربخشــي در برابر ســويه اوميكرون 
مواجه مي شوند. شاهين منتظر داده هاي بيشتر 
براي تأييد يافته هاي يك مطالعه آلماني اســت 
كه نشــان مي دهد اثربخشي واكســن در برابر 
ويروس پــس از 3 ماه حتي پس از دوز ســوم تا 
25درصد كاهش پيدا مي كند. شــاهين گفت: 
بسيار محتمل است در طول زمان شاهد از دست 
دادن اثربخشي واكسن در برابر اوميكرون 
باشــيم، اما همچنان بايد سرعت آن را 
اندازه گيري كنيم. به گفته شاهين، كامال 
مشخص است كه ما ديگر از آن اثربخشي 
95درصدي كه در برابــر گونه اصلي 
ويروس داشــتيم، فاصله داريم اما 
پس از تزريق دوز سوم، واكسن 
ما بين 70 تا 75درصد همچنان 
در برابر هرگونه اي از بيماري در 
محافظت مؤثر است كه در كل 
مي توان آن را يك نتيجه خوب 

براي اين واكسن دانست.

واكسن تنها سالح مبارزه با اوميكرون نيست
 شركت آلماني بيو ان تك در حال كار روي يك واكسن سازگار با

 سويه اوميكرون است

دوربين مادون قرمز 
براي كنترل راننده

به سوي آينده

اختالف در خطر 5G براي هواپيماها

مديران خطوط هوايي و مسئوالن صنعت هوانوردي هشدار مي دهند، 
از زماني كه سرويس جديد بي سيم 5G در اوايل ژانويه راه اندازي شود، 
احتماال شاهد تأخير گسترده پروازها در كوالك هاي برفي و همچنين 

ديد كم خواهيم بود.
اين مســئوالن مي  گويند كه سيگنال هاي ســرويس بي سيم جديد 
تهديدي بــراي تداخل با تجهيزاتي اســت كه ارتفــاع هواپيماها و 
هلي  كوپترها را مي ســنجند. اين اتفاق مي تواند فــرود در ديد كم، 
تأخيرهاي گسترده، تغيير مسير و لغو پروازها را به همراه داشته باشد. 
با اين حال، متوليان صنعت بي سيم اين نگراني ها را بي اساس مي دانند.

صنعت هوانوردي مي  گويد كه آزمايش ها نشان مي دهد 5G مي تواند 

با ارتفاع سنج ها تداخل داشته باشد و خطراتي را به ويژه  هنگام فرود در 
هواي بد ايجاد كند. اين در حالي است كه ارائه دهندگان تلفن همراه 
 5G با نتيجه اين آزمايش ها مخالف هستند و مي  گويند سيگنال هاي
به اندازه كافي از فركانس هاي مورد استفاده ارتفاع سنج ها فاصله دارند 
و در سطوح ايمن كار می كنند. خطوط هوايي آمريكا چند روز پيش 
اعالم كرد كه ســرويس 5G در بدترين حالت ممكن است 350هزار 
پرواز را طي يك سال مختل كند. اما ارائه دهندگان بي سيم كه حداقل 
81ميليارد دالر براي حق پخش امواج راديويي مورد مناقشه هزينه 
كرده اند، اين پيش بيني را رد مي كنند. نيك لودلوم، معاون ارشد گروه 
تجاري CTIA، كه شــامل شــركت  هاي AT&T و Verizon است، 
مي گويد: »هراس افكني صنعت هوانــوردي متكي بر اطالعات كامال 

بي  اعتبار است و واقعيت را عمدا تحريف كرده است.«
لودلوم مي گويد: »5G ايمن اســت و اكنون بدون ايجاد تداخل مضر 
در عمليات هوانوردي در نزديك به 40كشور در حال اجراست. توجه 
كنيد كه هواپيماهاي خطوط هوايي آمريكا هر روز در اين كشــورها 

فرود مي آيند و از آنها تيك آف مي كنند.«
در عوض، اداره هوانوردي فدرال)FAA( و گروه هاي مختلف صنعت 
هوانوردي مي گويند كه اين كشورها انواع محافظت هاي الزم را اعمال 
كرده اند يا فركانس  هاي 5G مورد اســتفاده در آن كشورها، دورتر از 

فركانس هاي اختصاص داده شده به تجهيزات هواپيماها قرار دارد.
اين در حالي است كه كميسيون فدرال ارتباطات)FCC( كه استفاده 
از امواج راديويي ارائه دهندگان تلفن همراه را تأييد كرده، گفته است 
كه با رگوالتورهاي هوانوردي براي حل اين اختالف همكاري مي كند.

 كابيــن داراي يــك 
دوربين مــادون قرمز 
اســت كــه اطالعات 
چهــره و بيومتريك 

راننده را ثبت مي كند

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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آمار مرگ در ایران به استناد 
گزارش سازمان ثبت احوال 
پس از کرونــا روند صعودی 
داشته و در سال 99 نزدیک 
به 30 درصد نسبت به سال 
98 و در نیمــه اول 1400 
بیش از 23 درصد نسبت به 
نیمه اول ســال 99 افزایش 

داشته است

آمــار مبتالیــان  دیروز

2413
واکسن های تزریق شده)دوز(

114281817
آمــار جان باختگان دیروز
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با شیوع كرونا در سال 2020، افراد زیادی جان خود را از دست دادند اما كرونا هنوز میان 10 علت اصلی مرگ و میر 
انسان ها قرار نگرفته است، چرا که هنوز دالیل خطر ناک تری برای مرگ وجود دارد

آمار رسمی
 مرگ در ایران 

در یک دهه اخیر

ل(
سا

ل 
 او

مه
)نی

بر اساس اعالم سازمان ثبت احوال كشور، آمار مرگ در ایران در دوران  کرونا در سال 99 
نزدیک به 30 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافته است

تعداد فوتی ها در نیمه اول 1400 بیش از 23 درصد نسبت به نیمه اول سال 99 افزایش 
داشته است

عوامل مهم  مرگ در ایران

بیماری های کشنده در جهان )2000 تا 2019(

بیماری های قلبی - عروقی و مغزی
  تا ســال 98 به ازای هــر 100 هــزار ایرانی، 2۷۷ نفــر جان خــود را بر اثر 

بیماری های قلبی - عروقی از دست داده اند.
  از ســاالنه 150 تــا 160هــزار ســکته مغــزی،  15درصــد منجر بــه مرگ 

می شود

دیابت
  ســاالنه 300 هــزار مــرگ در کشــور بــه علــت بیماری هــای غیرواگیــر 

رخ می دهد که دیابت یکی از آنهاست.
نكته: مطالعات درباره مرگ ناشی از دیابت در ایران مربوط به بازه زمانی سال های 85 تا 89 

است که 5۴.9 درصد از آن مربوط به زنان و ۴5.1 درصد از آن ها مردان بوده است.

بیماری های دستگاه تنفسی
  تعداد مرگ منتسب به ذرات معلق  PM2.5 به ازای هر 100 هزار نفر 

جمعیت ایران 63.1 نفر است.
  26 درصد از مرگ های سکته مغزی، 20 درصد از مرگ های قلبی، 19 درصد 
از مرگ های سرطان ریه، 20 درصد از مرگ های دیابت، 30 درصد از مرگ های 
عفونت تحتانی دستگاه تنفسی و 40 درصد از مرگ های بیماری های مزمن 

منتسب به مواجهه طوالنی مدت با آلودگی هوای آزاد است.

سرطان ها و تومورها
  ساالنه به ازای هر 100 هزار نفر 150 نفر به سرطان مبتال می شوند.

  سرطان معده کشنده ترین سرطان در ایرانیان است.

آلزایمر و زوال عقل
 پیش بینی می شــود که حــدود 8.5 تــا 10 درصد جمعیت ســالمندان 
ایرانی مبتــال به شــایع ترین نــوع دمانــس آلزایمــر باشــند و زوال عقل 

هفتمین علت اصلی مرگ در بین همه بیماری ها عنوان می شود.

اول: بیماری ایسکمی 
قلب )خونرسانی پایین به 

اندام یا ناحیه ای از بدن(

سوم: 
بیماری های ریوی

 دوم: 
سکته مغزی

16درصد

11درصد

67درصد6درصد

چهارم تا دهم:
 عفونت های دستگاه 
تنفسی تحتانی
 مرگ در بدو تولد و 
زایمان های زودرس
 بیماری های غیرواگیر
 آلزایمر و زوال عقل
 کم آبی و اسهال
 دیابت
 بیماری های کلیوی

 آمار مرگ در ایران به اســتناد گزارش 
ســازمان ثبت احوال، پس از کرونا روند گزارش

صعودي داشته و در سال 99نزدیک به 
30درصد نسبت به سال 98و در نیمه اول 1400بیش از 
23درصد نسبت به نیمه اول ســال 99افزایش داشته 
است. این در حالي است که امســال و در آخرین روز از 
فروردین 1400رکورد 50ســاله دفــن در تهران هم 
شكســته شــد و ســعید خــال، مدیرعامــل وقت 
بهشت زهرا)س( از مرگ بیش از 350نفر در تهران خبر 
داد که 150نفر از آنها مبتال به کرونا بودند. با اینكه کرونا 
در 2سال اخیر مهم ترین عامل مرگ در دنیا عنوان شده 
اما در فهرست عوامل مهم مرگ در دنیا نیست و همچنان 
بیماري هایي ازجمله سكته هاي قلبي، عروقي، عفوني، 
ریوي، کلیوي و... در صدر فهرســت بزرگ ترین قاتالن 
جهان قرار دارند. هر چند که مطالعات حاکي از اثرگذاري 
کرونا بر ابتال و مرگ بیماري هاي پرخطر و مرگبار است اما 
متخصصان معتقدند که اظهارنظر در این باره زود است و 
نمي توان نظر قطعي در این باره داد. تحقیقات سازمان 
جهاني بهداشت در سال 2020نشان داد که دلیل اصلي 
مرگ و میر در دنیا، بیماري هاي قلبي با 9میلیون مرگ 
اســت، پس از آن بیماري هاي عفوني ریه، بیماري هاي 
مزمن انسداد ریه، دســتگاه گوارش، سل، ایدز، زایمان 
زود رس، ســرطان و تصادفات جاده اي قرار مي گیرند. 
گزارش مرگ ومیر در ثبت احــوال ایران هم در ماه هاي 
نخست سال 1400نشان مي دهد که این آمار نسبت به 
قبل از کرونا 60درصد افزایش داشته است، یعني این عدد 
به 176هزار نفر رسیده است؛ درصورتي که در سال هاي 
95تا 98و قبل از کرونا بین 108تــا 110هزار نفر بوده 
اســت. البته با توجه به اینكه سازمان جهاني بهداشت، 
بیماري کوویــد - 19را در ماه مــارس 2020به عنوان 
پاندمي معرفي کرد، نمي توان مقایســه درستي براي 
افزایش مرگ ومیــر بر اثر کرونا داشــت؛ چرا که تعداد 
مرگ ومیر هم در ماه هاي مختلف شیوع این بیماري در 
نوسان بود. براساس آنچه از سوي وزارت بهداشت اعالم 
شده، بیماري هاي قلبي و عروقي، سرطان ها و تومورها، 
بیماري هاي دستگاه تنفس، آلزایمر و دیابت، به ترتیب 

بیشترین سهم را در مرگ ایرانیان دارند.

3عامل اثرگذار كرونا در بيماري هاي قلبي 
با اینكه قربانیــان کرونا، نقش قابــل توجهي در آمار 
مرگ هاي کشــور دارد، اما بیماري هاي قلب و عروق 
همچنان به عنوان بیشــترین علت مرگ در کشــور 
شــناخته مي شــود. طاهره ســماوات ، کارشناس 
بیماري هاي قلب و عروق وزارت بهداشت در این باره به 
همشهري توضیح مي دهد و مي گوید: »مشكالت زیادي 
در قلب مي تواند منجر به مرگ شود اما سن ، وراثت و 
عوامل دیگري ازجمله تغذیه نامناسب، مصرف الكل 
و دخانیات، کم تحرکي و آلودگي هوا هم در این زمینه 
نقش دارند. استرس هم عامل مهم دیگري است که به 
تازگي به این موارد اضافه و ثابت شده که مي تواند به طور 
مســتقیم بر بروز بیماي هاي قلبي تأثیرگذار باشد.« 
او در پاسخ به این ســؤال که آیا میزان استرس ناشي 
از مشكالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه مي تواند 
منجر به افزایش بیماري هاي قلبي در کشور شده باشد، 
مي گوید: »میزان ابتال به بیماري هاي قلبي در ایران 
تفاوت زیادي با کشورهاي دیگر ندارد. البته تا به حال هم 
مقایسه اي در این باره نسبت به دیگر کشورها انجام نشده 
است. به همین دلیل نمي دانیم میزان اضطراب، تنش 
و اســترس مردم ایران چه تفاوتي با مردم کشورهاي 
بنگالدش، ترکیه یا پاکستان دارد.« به گفته سماوات 
مقاالت زیــادي در دنیا دربــاره بیماري هاي قلبي و 
بیماري هاي مهم دیگر که مي توانند منجر به مرگ شوند 
منتشر شــده که حتي به صورت کتاب هم گردآوري 

و عرضه مي شــوند. در این مقــاالت به ویژه اطالعات 
منتشر شده از سوي انجمن قلب اروپا ، کرونا هم به عنوان 
 عامل مهم مرگ آفرین و خطرناك عنوان شده است.

 بر این اساس کرونا به 3روش، یعني ابتال، مصرف داروها 
و همچنین تزریق برخي واکسن ها عامل تأثیرگذاري بر 
بیماري هاي قلبي بوده است. این کارشناس و متخصص 
قلب، دربــاره اینكه چرا واکســن هاي کرونا به عنوان 
عاملي در افزایش بیماري هاي قلبي به شمار مي روند، با 
اینكه گفته مي شود عارضه اي ندارند، توضیح مي دهد: 
»تحقیقات نشان داده درصد بسیار پاییني از افراد بر 
اثر واکسن آسترازنكا دچار لختگي در عروق وریدهاي 
مغزي و گاهي هم عروق کرونر شده اند؛ اتفاقي که منجر 
به سكته قلبي و مغزي مي شود. واکسن فایزر هم در 
درصد بســیار پایین و موارد خیلي کم باعث التهاب 
عضالت قلب و نارسایي شده است. درباره واکسن هاي 
دیگر هنوز مطالعات دقیقي انجام نشده است.« به گفته 
کارشناس بیماري هاي قلب و عروق وزارت بهداشت، 
ابتالي سخت به بیماري کرونا مي تواند با ایجاد لخته، 
منجر به سكته قلبي یا مغزي شــود که البته عوامل 
دیگري هم مانند وراثت، چاقي و فشــار خون در افراد 

مبتال به کرونا تأثیر گذار هستند.

 ضعف در درمان سكته هاي مغزي و قلبي 
 سكته مغزي در ایران یكی از مهمترین  عوامل مرگ 
به شمار مي رود و در کشورهاي پیشرفته، پنجمین علت. 
بابک زماني، رئیس ســابق انجمن سكته مغزي، دبیر 
انجمن مغز و اعصاب و نماینده خاورمیانه در سازمان 
جهاني سكته مغزي در این باره به همشهري مي گوید: 
»رتبه بندي عوامل مرگ در کشورها ناشي از چگونگي 
مقابله با بیماري است. در کشــورهاي توسعه یافته، 
اقدامات اورژانســي و مســائل حیاتي درباره سالمت 
اهمیت بیشــتري دارد و امكانات و تجهیزات درمان 
سكته هاي مغزي در اختیار پزشــكان است، ازجمله 
استقرار واحد هاي مغزي در تمام بیمارستان ها و مراکز 
توانبخشي و همچنین سیستم هاي پیشرفته اورژانس 
و حمل ونقل بیماران که مي تواند در ساعات اول بروز 
مشكل در آنها را به حداقل برســاند. با توجه به اینكه 
چنین امكاناتي در کشور ما وجود ندارد، سكته مغزي 
همچنان دومین عامــل مرگ اســت و این موضوع 
نشان دهنده ضعف کشور در درمان این بیماري است.« 

به گفتــه این پزشــک علت 
40درصد سكته هاي مغزي 
مربوط به قلب است اما سكته 
قلبي عامل اصلي آن نیست: 
»مهم ترین عامل قابل کنترل 
و پیشگیري از این بیماري که 
مردم باید به آن توجه داشته 
باشند کنترل فشــار خون 
است که اگر شناخته و درمان 
شود مي توان تا حدود زیادي 
از بروز این بیماري جلوگیري 
کــرد.«  دبیر انجمــن مغز و 
اعصاب، بخــش کوچكي از 
کنترل این بیماري را به عهده 
مردم و بخش مهم تر را ناشي 
از فرهنگسازي ها مي داند و 

مي گوید: »باید شرایط زیستي را به گونه اي فراهم آورد 
که میزان نمک مورد استفاده مردم از طریق تبلیغات 
کاهش پیدا کند. همچنین کاهش مصرف دخانیات 
و فراهم آوردن امكانات الزم براي ورزش و فعالیت هاي 
فیزیكي و کاهش آلودگي هوا هم ازجمله عوامل مهم 
جلوگیري از بیماري هاي مزمني مانند سكته مغزي 
و قلبي است.البته استرس هم بر بروز انواع بیماري ها 
مؤثر اســت اما نباید تمرکز اصلي بر آن باشد چرا که 
باعث مي شود بیماران به درمان اصلي توجه کمتري 
نشان دهند و مدام استرس ناشي از نداشتن استرس را 

تجربه کنند.« زماني درباره تأثیرات کرونا بر افزایش بروز 
سكته هاي قلبي و مغزي هم مي گوید:»کرونا احتمال 
بروز سكته مغزي و قلبي را بیشتر مي کند، همچنین 
افراد با سكته مغزي هم امكان بیشتري براي ابتال به 
کرونا دارند چون سیســتم ایمني بدن شان ضعیف تر 
اســت. عالوه بر این احتمال ابتالي بیماران مبتال به 

سكته قلبي و مغزي در بیمارستان هم بیشتر است.«  

ايران در مسير افزايش ابتال به سرطان 
 از دیگر بیماري هاي منجر به مرگ در کشــور، انواع 
سرطان هاست؛ هر چند که میزان ابتالي ساالنه سرطان 
در ایران 169 در 100هزار نفر و کمتر از میانگین میزان 
ابتالي ساالنه سرطان در دنیا یعني 201 در 100هزار 
نفر عنوان مي شود، اما نتایج یک پژوهش منتشرشده 
براساس آخرین داده هاي ملي ثبت سرطان در سال هاي 
95 تا 1404، حكایت از افزایــش 43درصدي موارد 
جدید ابتال به سرطان در کشور دارد. علي مطلق، عضو 
هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهیدبهشتي و رئیس 
اداره سرطان وزارت بهداشــت درباره ابتال به بیماري 
سرطان و نقش آن در افزایش آمار مرگ به همشهري 
مي گوید: »روند افزایشي ابتال به سرطان از دهه ها قبل 
آغاز شده و در 2دهه آینده ، هم در ایران و هم کشورهاي 
دیگر با افزایش همراه خواهد بــود.« او یكي از دالیل 
این مسئله را افزایش سن و جمعیت سالمندان عنوان 
مي کند و مي گوید: »احتمال بروز ســرطان در جوامع 
جوان کمتر است. سرطان به دلیل تغییرات سلولي ایجاد 
مي شــود؛ بنابراین فرد از نظر ساختار ژنتیک و عوامل 
محیطي باید به اندازه اي در معرض اســترس هاي در 
سطح سلولي قرار بگیرد تا سلول سرطاني تشكیل شود؛ 
بنابراین یكي از تعیین کننده هاي مهم زمان است. طول 
عمر بیشتر افراد باعث مي شود زمان مواجهه با عوامل 
محیطي هم افزایش پیدا کند 
و احتمال بروز سرطان بیشتر 
شود؛ به همین دلیل افزایش 
سن عامل مهمي براي ابتال 
به سرطان عنوان مي شود.« 
افزایــش وزن، رژیم غذایي 
و شــیوه زندگي نامناسب، 
مصرف سیگار و الكل و آلودگي 
هوا هم ارتباط زیادي با بروز 
انواع سرطان دارد که رئیس 
اداره سرطان وزارت بهداشت 
به آن اشاره مي کند: »در این 
میان استرس هم باعث کاهش 
دفاع بدن و ضعف سیســتم 
ایمني مي شود و مي تواند بر 
شدت بیماري هاي پر خطري 
مثل سرطان تأثیرگذار باشــد. ایران و کشورهاي در 
حال توســعه افزایش میزان ابتال به سرطان را تجربه 
مي کنند و این درحالي است که کشورهاي غربي 4 تا 
6دهه پیش چنین تجربه اي را پشت سر گذاشتند. البته 
هرم جمعیتي ایران هم عامل مهم دیگري براي افزایش 
بروز سرطان و  مرگ است. البته از نظر علمي نمي توان 
به راحتي درباره نقــش عوامل مختلف بر بیماري هاي 
سخت  نظر داد؛ مثال در سال2014 آژانس بین المللي 
تحقیقات سرطان، آلودگي هوا را از عوامل بروز سرطان 
معرفي کرد؛ درحالي که در صد بسیاري از عوامل بروز 

سرطان هنوز ناشناخته هستند.« این مسئول، تغییر در 
سبک زندگي و کم تحرکي را عامل مهم ایجاد سرطان 
پستان، پروستات و روده بزرگ در کشور عنوان مي کند و 
مي گوید که این سرطان ها بیشترین نوع ابتال به سرطان 
را در کشور دارند؛ هر چند که تأکید مي کند که از میان 
تمام ســرطان ها، این 3 نوع، کم خطرترین به شــمار 
مي روند. او در پاسخ به این سؤال که آیا شیوع پاندمي 
کرونا در 2ســال اخیر منجر به افزایش سرطان شده 
است، مي گوید: »هنوز نمي دانیم خود کرونا چه تأثیري 
مي تواند بر بیماري سرطان داشته باشد و نمي توان با 
قطعیت در این باره نظر داد. عالوه بر اینكه عوامل زیادي 
ازجمله وراثت، ژنتیک، سوابق خانوادگي و سن در بروز 
بیماري هاي سخت و مزمن دخالت دارند؛ البته مطالعاتي 
که به تازگي منتشرشده نشــان مي دهد افراد مبتال به 
سرطان با درصد کمتري دچار کرونا مي شوند که یكي 
از مهم ترین دالیل آن مي تواند میزان مراقبت بیشتر آنها 
از خودشان باشــد؛ هر چند که تاکنون تعداد زیادي از 
مبتالیان به سرطان هم بر اثر ابتال به کرونا جان باخته اند. 
این درحالي است که در اوایل بروز پاندمي کرونا، بیماران 
سرطاني مراجعات کمتري براي درمان داشتند و همین 

موضوع هم خطر بیماري آنها را تشدید کرد.« 

داليل مرگ به درستي ثبت نمي شود 
بیماري هاي تنفسي دیگر عامل  مرگ ایرانیان به شمار 
مي رود. اردا کیاني ، متخصص ریه و دستگاه تنفسی  
درباره این بیماري در کشور به همشهري توضیحاتی 
مي دهد. به گفته او، در گذشــته وقتــي افراد فوت 
مي کردند در گواهي فوت آنــان، علت اولیه، ثانویه و 
نهایي منجر به مرگ در آن قید مي شد، اما هم اکنون 
آمار کامل در اختیار وزارت بهداشت است. نمي توان 
به طور دقیق اعالم کرد که مهم ترین دلیل مرگ در 
افراد ایراني چیست؛ چراکه اطالعات علت هاي مرگ 
به درستي ثبت یا اعالم نمي شود و اغلب به ذکر بیماري 
قلبي محدود مي شود. البته در کل دنیا هم مرگ ناشي 
از بیماري هاي قلبي و بیماري  ریوي مزمن همچنان 
عوامل مهم مرگ  در دنیا هســتند که در فوت ناشي 
از بیماري  ریوي مصرف ســیگار نقش مهمي دارد.« 
به گفته کیاني با اینكه تغییر در این عوامل تأثیرگذار 
در زمان کوتاه بعید به نظر مي رسد، اما همچنان ثبت 
اطالعات درســت هنگام مرگ اهمیت دارد. او البته 
تأکید مي کند: »شیوع بیماري هاي همه گیري مثل 
کرونا یا افزایش قابل مالحظه آلودگي هوا هم مي تواند 
در مقطع زماني منجر به افزایش مرگ شود. تاکنون 
هم کرونا عامل مرگ افراد بسیار زیادي شده، اما هنوز 
میزان مرگ بر اثر عوامل و بیماري هاي دیگر بیشتر 
است.« براســاس اعالم این متخصص، تأثیر کوویدـ 
19بر بیماري هاي تنفسي به چند حالت است که یكي 
از آنها فیبروزهاي ناشي از کروناست که حدود 5درصد 
از افراد را دچــار ذات الریه مي کنــد. البته از همین 
5درصد هم بیماران زیادي بهبود پیدا مي کنند و تنها 
تعداد کمي دچار فیبروز ریوي مي شوند. این درحالي 
است که فیبروز ریوي قبل از کرونا هم وجود داشته 
است. کیاني ابتال به کرونا را عامل افزایش بیماري هاي 
فیبروزي در آینده مي داند و مي گوید: »در گذشته از 
هر یک میلیون نفر 20تا 30نفر به فیبروز ریوي دچار 
مي شــدند، اما در آینده بار بیماران ریوي سنگین تر 

خواهد شد. «

گزارشي از بیشترین بیماری های مرگبار در کشور قبل و بعد از کرونا

ايرانیانچطورمیمیرند؟
يكتا فراهاني

خبر نگار

وزارت بهداشت در هر استان 2مرکز براي پذیرش بیماران مبتال به اومیكرون اختصاص داد

نگراني از مرگ هاي اوميكرون

روند کاهشــي ابتال به کرونا در کشــور 
اوایل هفته جاري با کاهش قابل توجه به 
1361نفر رسید، اما تنها در 3روز باز هم 
با روند صعودي مواجه شده و ظهر دیروز 
تقریبا دوبرابر شد. آمار فوتي ها هم اگرچه 
به زیر 50نفر رسیده، اما همچنان روزانه 
همین تعداد بیمار، کمي بیشتر یا کمتر 
جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست 
مي دهند و به نظر مي رسد کشور همچنان 
با آمار تک رقمي فاصله دارد. این در حالي 
است که با وجود اعالم مسئوالن مبني بر 
کشندگي و شدت کمتر سویه اومیكرون 
اما آمار فوتي ها در کشــورهاي اروپایي 
و آمریكایي در حال افزایش است و این 
نگراني وجود دارد که بــا افزایش موارد 
ابتال به اومیكرون در ایران، باز هم روند 
فوتي هاي کرونا روي شــیب صعودي 
قرار بگیرد. کشــورهایي که ورود سویه 
اومیكرون را گــزارش کرده اند، تنها در 
چند روز بــا افزایش مــوارد قابل توجه 
ابتال و تبدیل شدن این واریانت به جاي 
ســویه قبلي یعني دلتا مواجه شده اند. 
آمار ابتالي 6.12درصــدي اومیكرون 

در آمریكا تنها در یک هفته به 73درصد 
رسیده و در کانادا افزایش 24درصدي 
موارد ابتال تنها در یک روز گزارش شده 
است. انگلستان نخستین مورد ابتال به 
اومیكرون را 6آذر شناســایي کرد، اما 
23روز بعد، آمار این کشور به 100هزار 
ابتالي جدید در روز رسید. با تأیید ورود 
اومیكرون به کشور هم متخصصان حوزه 
بهداشت و درمان رقم خوردن وضعیت 
دیگر کشــورها در ایران را پیش بیني و 
اعالم کردند که این سویه جدید کرونا در 
کمتر از 3هفته مي تواند به سویه غالب و 
رقم خوردن پیک ششم در کشور منجر 
شود. صبح دیروز قاسم جان بابایي که تا 
روز گذشته معاون درمان وزارت بهداشت 
بود و جاي خود را به سعید کریمي داد، 
از تمهیدات الزم براي پذیرش بیماران 
مبتال بــه کروناي اومیكــرون خبر داد 
و گفت: »در شــرایط فعلــي، ضرورتي 
براي افزایش تخت هاي کرونایي وجود 
ندارد، اما در هر استان 2بیمارستان براي 
پذیرش بیماران مبتال به کرونا و سویه 

اومیكرون درنظر گرفته شده است.« 

اوميكرون مرگبار است؟ 
روزانــه 30تا50هزار تســت کرونا در 

کشور انجام مي شــود و از این میزان 
ظهر دیــروز 2413نفر بــه مبتالیان 
شناسایي شده در کشــور افزوده شد. 
43نفر هم جان خود را از دست دادند 
و نگراني هایي از افزایش این فوتي ها با 
افزایش موارد ابتال به  سویه اومیكرون 
وجود دارد. حمیدرضا جماعتي، دبیر 
کمیته علمي کشوري کنترل و مقابله 
با کووید-19 در پاســخ به این سؤال 
همشــهري که افراد ثبت شده در آمار 
فوتي هاي کرونا با توجه به روند کاهشي 
مرگ ومیرها چه کساني هستند، توضیح 
داد: »افرادي که هم اکنون جانشان را از 
دست مي دهند، اغلب کساني هستند 
که در رنج ســني باالیي قرار دارند یا 
سیســتم ایمني بدن شــان ضعیف تر 
اســت. البته کســاني هم که واکسن 
نزده اند در معرض ابتال بــه نوع حاد و 
شــدید کرونا قرار مي گیرند و احتمال 
فوت شــان وجود دارد؛ بنابراین تمام 
توصیه ها به واکسیناسیون است؛ چرا 
که مي تواند بستري و مرگ را کاهش 
دهد. واکسیناســیون کامــل )تزریق 
2دوز( و تزریق دوز سوم بعد از گذشت 
زمان اعالم شــده بهترین اقدامي است 
که در وضعیت کنونــي مي توان انجام 

داد؛ چراکه از پیک پنجم خارج شده ایم 
و وضعیت آرام فعلي بهترین زمان براي 
افزایش پوشش واکسیناسیون و اعمال 
محدودیت هــا با هــدف جلوگیري از 
انتقال ویروس و افزایش بیماري است.«  
البته مصطفــي قانعي، عضــو کمیته 
علمي کشــوري مقابله با کرونا معتقد 
است که مرگ ناشي از ابتال به کروناي 
اومیكرون با وجود ســرعت انفجاري 
رشد آن نسبت به  سویه هاي قبلي باالتر 
نیست. او به ایلنا گفت: »براي مثال اگر 
یک میلیون نفر به دلتا و یک میلیون نفر 
هم به اومیكرون مبتال شــوند، به طور 
قطــع در گروهــي که بــه اومیكرون 
مبتال شده اند، مرگ ومیر کمتر خواهد 
بود؛ چراکه ســویه اومیكرون کیســه 
هوایي را درگیر نمي کنــد. از طرفي تا 
به حال شــواهد نشــان داده است که 
سویه اومیكرون بیشــتر افراد کمتر از 
50ســال را درگیر کرده که این افراد 
به طور کلي مرگ و میرشان کمتر از افراد 
باالي 50سال است.« البته بسیاري از 
متخصصان همچنــان تأکید مي کنند 
که اظهارنظر درباره شــدت بیماري و 
مرگ ناشــي از ســویه اومیكرون زود 
است؛ چراکه هنوز اطالعات در این باره 
تكمیل نشده است. اما کمال حیدري، 
معاون درمان وزارت بهداشت بهترین 
و ساده ترین کار براي پیشگیري از ابتال 
به اومیكرون را حفظ تهویه مناســب 
و استفاده از ماســک عنوان مي کند و 

به باشــگاه خبرنگاران جوان مي گوید: 
»مهم ترین مســئله در این زمینه که 
مسئوالن وزارت بهداشــت هم تأکید 
دارند این اســت که دوز سوم واکسن 
کرونا را دریافت کنیم تا بتوانیم ایمني 
بیشــتري داشته باشــیم.« همچنین 
علیرضا اولیایي منش، معاون بهداشت 
ســتاد مقابله با کروناي تهــران هم با 
اشــاره به قدرت ســرایت بسیار باالي 
سویه اومیكرون کرونا، به ایسنا گفت: 
»در برخي کشــورها در چند ســاعت 
آمار ابتال دوبرابر شــده اســت. براي 
جلوگیري از این موضوع اکنون دنیا به 
این نتیجه رسیده که عالوه بر مراعات 
بهداشــتي، فقط دوز ســوم مي تواند 
جلوي ابتال به این ســویه را بگیرد. در 
تهران تعداد بستري هاي کرونا کاهش 
یافته و وضعیت مــرگ هم در کف قرار 
گرفته است، اما مشــابه این وضعیت 
در کشورهاي دیگر رخ داده بود که به 
پایین پیک رســیده بودند، اما با ورود 
ســویه اومیكرون، درحال تجربه پیک 
دیگري هستند.« او با بیان اینكه حدود 
13درصد جمعیت تهــران هنوز براي 
تزریق واکسن مراجعه نكرده اند، گفت: 
»برخي از تزریق واکســن مي ترسند 
و خیلي هــا هم براي تزریــق دوز دوم 
واکســن تعلل مي کنند کــه این امر 
درست نیست و باید به سرعت پوشش 
واکسیناســیون بــه 99یا100درصد 

برسد.« 

مريم سرخوش
خبر نگار



13 چهار شنبه 1 دی 1400
جامعه شماره  8394

بحث ممنوع

وقتيتلويزيونشرميشود
راهنماي دوري از جر و بحث هاي آخر هفته

دراينســتونقراراست
هرآخرهفتهبهمســائل
مناقشهبرانگيزيبپردازيم
كهمياناعضــايخانوادهجدل،ناراحتــيودرگيريايجاد
ميكند،درحاليكهباشناختمنشااينناراحتيهاميتواناز
چنينجدلهاييجلوگيريكردهوبهشناختبيشترروحيات
خودوتعاملسازندهبايكديگررســيد.اينهفتهبهيكياز
مجادلهبرانگيزترينموضوعاتدرجمعهايخانوادگيآخر
هفتهميپردازيم؛تلويزيون؛وسيلهايكهقراراستدرزندگي
امروز،ماراازتنهايينجاتدهدامــاحاالمهمترينابزاردر
ناديدهگرفتن،ســرديوبيتوجهيهايمانبهيكديگرشده

است؛خصوصادرجمعخانوادگيآخرهفته.
تعطيالت آخر هفته براي بيشــتر افراد به صورت روزي مفرح و فارغ 
از دغدغه، براي اســتراحت جسماني و رواني، رســيدن به كارهاي 
عقب افتاده يا كم اولويت و همچنين روزي كه در آن فرصت بيشتري 
براي در كنار ديگر اعضاي خانواده بودن هست، تعريف شده. البته اين 
تعريف بسيار زيبا و دلنشين است و به احتمال فراوان از هر كسي سؤال 
كنيد، تعريفي مشابه به شــما ارائه خواهد كرد. اما خالف تصوري كه 
از اين تعريف به ذهن متبادر مي شــود، آمارها نشان دهنده باال  رفتن 
نزاع و نمايان شــدن تعارض ها در روزهاي تعطيل است. نكته عجيب 
اينجاست كه پيامد نگرش مثبت ما، بسيار منفي تر از آن چيزي است 
كه انتظار مي رود. يافتن دليل يا داليل اين تعارض مانند بســياري از 
ديگر مسائل موجود در علوم انســاني قطعي و ثابت نيست. به همين 
جهت در بسياري از موارد بهتر آن است كه دست از ريشه يابي برداشته 
و به ارائه راهكار بپردازيم؛ هر چند در بســياري از مسائل به كار بستن 
راهكارها خود راهي براي از بين بردن علت خواهد شد و همچنين از 
تكرار چرخه معيوب خانوادگي در نسل هاي بعد جلوگيري خواهد كرد.

امروز به اندكي واكاوي و ارائه راه حل براي حــل معضل تلويزيون يا 
در واقع »دنبال كردن برنامه هاي تلويزيوني« مي پردازيم. خانواده اي 
را درنظر بگيريد كه بــراي وعده ناهار روز جمعــه منزل پدربزرگ و 
مادر بزرگ جمع شده اند تا ساعات خوشي را كنار خاله، دايي يا عمو، 

عمه و فرزندان آنها تجربه كنند.

تعارض نخست:
بعضي بزرگ ترها )حقيقتــا هيچ آماري نشــان نمي دهد كه مردان 
بيشترند يا زنان( پيگير اخبار هستند! و بعضي ديگر خواهان دوري از 
اخبار )معموال خبر را بد، نگران كننده و تنش زا مي دانند( و بي خبري 

را در واقع نوعي خوش خبري تلقي مي كنند.

تعارض دوم:
امروزه اكثر افراد به تماشــاي ســريال و دنبال كردن برنامه هاي 
چند قسمتي، عالقه فراواني پيدا كرده اند. در واقع سريال سازان در 
هر كجاي دنيا چندين سال است كه از نياز مغز به »اتمام تكليف 
ناتمام« بهره فراوان مي برند. البته در اينجا قصد نداريم به محتوا 
يا بررسي علمي اين موضوع بپردازيم. اختالف سليقه و نظر درباره 
فايده يا آسيب موجود در دنبال كردن سريال ها و همچنين اهداف 
و نگرش تربيتي متفاوت، مي تواند در تعطيالت آخر هفته تعارض 
و درگيــري و همچنين دلخوري فراواني را بيــن اعضاي خانواده 

به دنبال داشته باشد.

تعارض سوم:
افراد در گروه هاي مختلــف خواهان دنبال كــردن برنامه مورد نظر 

خودشان هستند و هيچ گروهي بر ديگري پيروز نمي شود!
* اين سه دســته تعارض، عمده ترين مسائلي هســتند كه منجر به 
واپاشــي نظام هاي خانوادگي از جمع هاي بزرگ تا كوچك مي شود. 
تفاوت ندارد والدين به همراه يك يا چند فرزند خود، آخر هفته جمع 
شوند يا مثل مورد يادداشــت ما، فرزندان و نوادگان را در خانه پدري 

جمع كرده باشند. بايد دنبال راهكار بود.

اما راهكار چيست؟
سلطه »بايدها« و »نبايدها« را پايان دهيد: 

بايد اين سريال را همين امروز ببينم!
بايد اخبار را هر لحظه دنبال كنم!

بايد قسمت جديد برنامه... را ببينم!
نبايد وقتي كودكان هستند...

نبايد وقتي با هم هستيم...
جمعه ها بايد.../ جمعه ها نبايد...

بايد و نبايد، چه اخالقي، چه عرفي ، مســئول ايجاد مرز در رساندن 
ما به اهداف هســتند! اما آغاز هر تفكر و گفتار، رفتار و سرآغاز جدل 
است. به جاي بايد... بهتر اســت بگوييم تمايل دارم، ترجيح مي دهم 

يا دوست دارم.

چرا؟
وقتي مي گويم بايــد يا نبايد در حال تعيين حــد و مرز و قاعده  اي 
هستم كه درصورت شكستن آن من نيز خواهم شكست. اما وقتي 
آن را به صورت ترجيح و تمايل بيان كنم، اگر بشود بهتر! اگر نشود، 
مي توانم چشم پوشي كنم! از خودتان بپرسيد، اگر حاال اين سريال را 
از دست بدهم، ديگر هرگز نمي توانم آن را ببينم؟ اگر امروز از قيمت ها 
بي خبر بمانم، فردا از نقش حياتي ام در تنظيم بازار عقب مي مانم؟ آيا 
چيزي كه از دست مي دهم ارزش آنچه به دست مي آورم را دارد؟ آيا 
اصرار بر عقيده و سليقه و ميل من، ارزش اش را دارد؟ چه چيزي در 
قبال اين رنجيدن و رنجاندن به دســت مي آورم؟ به فرض در ازاي 
بحث و رنجاندن و رنجيدن برنامه تلويزيوني مورد عالقه ام را ديدم، 
آيا در اين شرايط از آن لذت خواهم برد؟ اين سؤاالت را هم آن فرد 
يا افرادي  كه خواهان ديدن تلويزيون و هم آنان  كه مخالف هستند 
از خود بپرسند. چه قانون، دليل و شاهدي بر خواسته خود داريد؟ 
آيا اصرار شما بر تماشاي تلويزيون برايتان نتيجه خوبي به ارمغان 
مي آورد؟! اگر پاسخ »خير« است، مسيرتان را تغيير دهيد. دست از 
پافشاري برداريد. لحظه اي از دور به خود و ديگران بينديشيد و آنچه 
به عنوان حق و قانون مي دانيد را لحظه اي رها كنيد. هدف از تشكيل 
جمع خانوادگي را به ياد آوريد و رفتار كنوني خود را با آن منطبق 
كنيد. راهكارهاي جديد براي كسب و جلب رضايت نسبي همه افراد 
از بزرگ ترين تا كوچك ترين را بيابيد، يا بسازيد. اگر هدف از در كنار 
هم بودن كسب لذت و يافتن آرامش و نيروي حيات است، پس رفتار 
خود را منطبق بر آن كنيد. به سلطه بايدها و نبايدهاي ذهني خود 
پايان دهيم و اندكي انعطاف پذيرتر فكر و عمل كنيم؛ بي شك نتيجه 

دلچسب تر خواهد بود.

سانازفالحزاده
دكتري روانشناسي سالمت

ساكناندودهها
خانواده هايي كه در حاشيه بزرگراه ها خانه دارند

 از آلودگي هوا، صوتي و حضور معتادان متجاهر در كوچه ها رنج 
مي برند

حاشيهاتوبانهمت؛گعدهايازاعتياد
خيابــان عباس پور تهــران را پياده كــه گز كني، 
كوچه هاي بســياري با خانه هاي مشرف به اتوبان 
همت پيدا مي شــود. كمتر از يك ســاعت گذشته 
است. شاهد از غيب مي رسد؛ در انتهاي يك كوچه 
بن بست، مردي با قد خميده و صورت سياه از كنار 
بسته نشده مرز كوچه و اتوبان مي خزد؛ لبه كيسه 
ژوليده اي را مچاله كرده و دور دستش  پيچيده. نگاه 
سردي به ما مي كند و رد مي شــود. چند ثانيه بعد 
زني با كيسه هاي خريد در دســت وارد يكي از اين 
خانه نشده كه با صداي من برمي گردد. سؤالم را كه 
مي پرسم مسير نگاهش به سمت مرد ژوليده - كه 
حاال ديگر تبديل به خط كوچــك عمودي در افق 
شــده - مي چرخد و مي گويد: مشــكل را ديدي؟ 
ســاعت 2بعد از ظهر يا 2نيمه شــب؛ اينها هميشه 
هستند. كنار خانه هاي ما مي نشينند و مواد مصرف 
مي كنند و خب اين براي چه كسي دلچسب است. او 
ادامه مي دهد: يك بار نمي دانم چه كســاني بودند، 
لباس شــخصي بودند يا نيروي انتظامي؟ ريختند 

و بردند شان اما خب آن هم صحنه غم انگيزي بود.
زن كليدش را در قفل مي اندازد. حوصله اش بيشتر 
از اين نمي كشد اما در را نبســته مي گويد: »خانم 
خبرنگار! ما در دل آاليندگي هــا و دوده ها زندگي 
مي كنيم. اين را همه مي داننــد اما انگار هيچ كس 
برايش مهم نيست. خانه مي خريم متري خدا تومان 

اما نه هوا داريم نه آسايش«. و در را مي بندد.
سامان،  هم خانه اش دقيقا كنار اتوبان همت است. 
در سوي ديگر بن بستي ديگر؛ در بن بست سروران. 

خانه  اش قديمي  ساز است، پنجره ها دو جداره نيست 
و همين ســختي زندگي را برايش دوچندان كرده 
است؛ »صداي آمبوالنس، صداي كاميون و ترافيك 
خيلي خيلي شديدي كه هر شــب با آن درگيرم، 
پيرم كرده اســت.« او ادامه مي دهد:» مسيري كه 
در حالت عــادي، 15دقيقه زمــان مي برد، ممكن 
است يك ساعت در راه باشيم. برخالف تصور آدم ها 
كه فكر مي كنند خانه كنار اتوبان دسترسي خوبي 
دارد، دسترسي به خانه ما در ساعات شلوغي بسيار 
سخت اســت. وقتي جز اتوبان راهي براي رسيدن 
نيست؛ يعني در ساعات اوج ترافيك هم بايد از همان 
اتوبان استفاده كني و اتفاقا دسترسي سخت تر هم 

مي شود.«
اين ساكن حاشــيه اتوبان همت توضيح مي دهد: 
» زمســتان ها بايد هر هفته خانه را تميز كنيم. در 
ليوان هايي كه يك هفته از آنها استفاده نمي كنيم 
دوده مي نشيند و سياه مي شود و هزار و يك دردسر 
ريز و درشــت ديگر كه گفتنش به زمان زيادي نياز 

دارد.«
سامان مي گويد: »من خانه ام را با قيمت پايين تري 
نســبت به منطقه خريــدم و فكر مي كنــم اينجا 
خانه هايي كه رو به اتوبان هستند، متري 6،5ميليون 
نسبت به بقيه خانه ها ارزان تر باشند. حتي نرخ اجاره 

و رهن هم متفاوت است.«
از او درباره معتادان كارتن خواب  مي پرسم. سامان 
در اين بــاره هم روايت خــودش را دارد؛ »هفته اي 
نيســت كه ما يكي،دو تا معتاداني را مي بينم كه از 
پل عباس پور پايين مي آيند، در بهترين حالت كنار 

خيابان مي خوابند، بعضي وقت ها از ماشين ها سرقت 
مي كنند و گاهي در كنجي كه ديد نداشته باشد، به 
مصرف مواد مشغول مي شوند. دسترسي كوچه ما 
براي اين افراد بسيار آسان است. من دقيق و درست 
نمي دانم اما شنيده ام كه اين افراد حجم عمده اي از 
موادشان را در باغچه هاي كنار اتوبان همت مخفي 

مي كنند و آنجا به نوعي براي شان مخزن است.« 

حاشيهاتوباننواب؛محروميمروتينزندگي
»انگار وسط اتوبان خوابيده ايم. مدام در تنش هستيم 
و از سردردهاي طوالني رنج مي بريم. روزهايي كه 
همه مي گويند آاليندگي هوا باالست و خيلي ها در 
خانه مي مانند تا كمتر گاز ســمي استنشاق كنند، 
در خانه ماندن براي ما عين تنفس مســتقيم سم 
اســت.«؛ اينها را مريم مي گويد. او و خانواده اش در 
حاشــيه اتوبان نواب خانه كوچكي دارند. مريم در 
اين باره توضيح مي دهد: » من فكر مي كنم تمهيدات 
خاصي بايد براي خانه هاي كنار اتوبان انديشــيده 
شود. اصال شايد نياز باشد دستگاه تصفيه هوا براي 
بهبود هواي خانه شان نصب كنند. زندگي كردن در 
اين هوا سخت است. ما حتي نمي  دانيم آيا مي توانيم 
پنجره را باز كنيم؟ و كسي نيست كه به اين سؤال ها 

پاسخ دهد.«
او همچنان توضيح مي دهد:» دوده هاي موجود در 
هوا جذب بيني و دهان ما مي شود و اين موضوع را ما 
كامال حس مي كنيم. همچنين ما مجبور هستيم كه 
بسيار زودتر از حالت نرمال، سقف خانه مان را رنگ 

يا كاغذ ديواري هايمان را عوض كنيم.«

مريم با لحنــي پر از گاليه روايــت مي كند: »مدام 
آمبوالنس رد مي شود، ماشين پليس رد مي شود يا 
هرازگاهي الستيك در اتوبان مي تركد و... مي خواهم 
بگويم كه آلودگي آزاردهنده براي ما نه فقط از نوع 
تنفسي، كه از نوع صوتي هم هست. حتي پنجره هاي 
دوجداره هم پاسخگوي اين حجم از آلودگي هوا و 

آلودگي صوتي نيست.«
او توضيح مي دهد:» ما انگار در يك »محله« زندگي 
نمي كنيم. وقتي در يك محله باشــي، پنجره را كه 
باز مي كنــي با صداي بــازي بچه هــا، جيك جيك 
گنجشك ها و... مواجه مي شوي و احساس روزمرگي 
و زندگي شــهري به تو دســت مي دهد اما با زندگي 
در حاشيه اتوبان احســاس روتين بودن زندگي را از 
دست مي دهي. انگار در يك گوشه اي از خيابان تنها 

رها شــده اي و اگر اتفاقي برايــت بيفتد، جز اعضاي 
ساختمانت را نداري. مي خواهم بگويم ما از احساس 
امنيت خاطر زندگي در يك محله، محروم مانده ايم. 
از ســوي ديگر بچه هاي كوچكي كه خانواده هايشان 
چنين خانه هايــي را اجاره كرده انــد، فضايي براي 
بازي ندارند و ما هميشه بايد مراقب باشيم كه فرزند 
كوچك مان از خانه خارج نشــود چــون خطرهاي 
بسياري تهديدش مي كند. من فكر مي كنم اين يكي 
از بزرگ ترين ظلم هايي اســت كه بــه خانواده هاي 
اتوبان نشــين و فرزندان شان مي شــود.« او كه خود 
صاحب نظر است و سال هاست با خانواده اش در حاشيه 
اتوبان نواب، زندگي مي كند، پيشنهاد مي دهد: »شايد 
شهرداري مي توانست يك ســد گياهي براي تصفيه 

هواي خانه ها بين خانه ها و اتوبان ايجاد كند.«

حاشيهبزرگراههاقصهخودشــانرادارند؛انگاركهدر
متنتهران،پرانتزجديديبازشدهباشد.چندساعت
پيادهرويدرمحلههاييكهپنجرهخانههايشــانروبه
اتوبانهايشلوغتهرانبازميشود،تجربهعجيبياست.مشكلبيشترساكناناينواحدها،
آلودگياست.آلودگيازهمهنوع،زندگيآنهارامحاصرهوكيفيتروزمرههايشانرامخدوش
كردهاست.بستهبهمحلهوشرايطكوچههااماشرايطميتواندپيچيدهترشود،بررسيهاي
ميدانيوگپوگفتباساكنان،نشانميدهدكهبعضيازاينمحلهها-اگربشودنامشانرا
محلهگذاشت-درساعاتيازظهريانيمهشب،ميزبانمعتادانمتجاهريميشوندكهمخزن

موادشاندرباغچهاتوبانهاست.

مائدهاميني
 روزنامه نگار
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»سرقت«

خودرو  و قطعات

ونده ها  شمارش پر

حكايتبنگاهها؛بيتفاوتيدرقيمتها
ساكنانخانههاميگويندواحدهايمسكونيشانراارزانترازقيمتمنطقهخريدهاندامابررسيهاي
همشهرينشانميدهدكهخانهحاشيهاتوبانباخانهواقعشدهدرمحلههايآرامتر،تفاوتقيمت
چندانيندارد.مشاورامالكيواقعدرمنطقهنوابميگويد:قسمتهايخوباينمحل،اگرخانهنوساز
باشدوتروتميز،متري26ميليونتومانارزشدارد.بخشهايديگر،خواهبراتوبانباشدخواهخانه
قديميترباشد،بينمتري15تا17ميليونتوماناست.نبشاتوبانهمتهمبرخالفدادههايميداني
ما،ازاينقاعده-ارزانبودنبهعلتواقعشدنبراتوبان-پيروينميكند.كارشناسانفروشمسكن
درمحلهعباسپورميگويندخانهنوسازدراينمحله،متري70ميليونتوماناستونهايتاشايدبتوان
بهخاطرحاشيهاتوبانبودن،متري2ميليونتومانازآنكمكرد.خانههايقديميسازهممتري50تا
55ميليونتوماناندوبيشازآنكهلوكيشنخانهدراينمحلهقيمترامشخصكند،اينشرايطخانه

استكهتعيينكنندهاست.

ته
نك

برايآدمها،لباسهايســبزتيره،باموتورهايسفيدوسبز
ميتواندتصويريازامنيت-البتهاگرخالفكارباشدمیترسد-
بســازد؛مأمورانپليسكهگاهتماسباآنهاميتواندازبحران
بزرگيدرلحظه،برايافرادجامعهآرامشبســازد.پليسنهاد
بسيارمهمومؤثريدرجامعهاستكهنقشپلارتباطيبينمردم
وحاكميتراايفاميكندكهعملكردمناسبايننهادميتواند
اوضاعرادرشرايطبحرانیبهبودببخشدياخرابتركند.امادر

دلدستگاههايانتظاميبهروايتاعدادچهميگذرد؟

پروندههايارجاعشده
بهكالنتريهابهمراكز
مشاورهومددكاري
ارجاعشدهاست.

بيشترين فراواني تشكيل پرونده توسط پليس در حوزه كالنتري و پاسگاه ها »سرقت« است.

منبع: پليس آگاهی تهران، پليس پيشگيری ناجا

2/5 پلیس
بهازايهرهزارنفرجمعيتدرايران

در حوزه سرقت بيشترين فراواني 
در سرقت هاي داخل خودرو و قطعات 

خودرو است.

از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه، ۲۲ هزار و ۹۶ پرونده 
درباره مفقودي افراد در پليس آگاهي تهران بزرگ تشكيل شده 

است كه در پليس آگاهي تهران بزرگ اداره اي با عنوان »اداره 
چهارم« براي حل اين مسائل به فعاليت مشغول است. پروندههادردواير

مشاورهمنجربه
مصالحهميشود.

شش ماهه اول سال جاري ۹۶هزار و 5۹۲پرونده 
دركالنتري ها تشكيل شده كه ۶5هزار و ۲۲8پرونده به دواير اجتماعي ها ارجاع شده است.

تماسها
بهشكل

مزاحمتتلفنياست.

چند و چون مركز تماس ها 

 110000تماس در روز

2000
كمبود  كالنتری و پاسگاه
 در كشور  وجود دارد

40
كالنتری جدید
  درتهران نياز است

3000
كالنتری هدف
 در كشور وجود دارد

100/000

  22096پرونده در آذرماه

در شهرها

10 دقیقه

در كالنشهرها

15 دقیقه

در بيرون از شهرها

25 دقیقه

مدتزمانحضوردرصحنه

بررسي آمارهاي كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه به ازاي هر هزار نفر، 5 نفر پليس وجود دارد.

كالنتري هدف نيز به كالنتري اي گفته مي شود كه در مكان هايي جانمايي شده كه فراواني جرم بيشتر بوده و 
داراي مراجعات مكرر است و دوربين البسه بيشتر در اين كالنتري ها توزيع شده است.

براساس ميانگين جهاني به ازاي هر

 20  كيلومتر    2  گشت پليس
 یا 5پليس باید در جاده ها حضور داشته باشند. 

كمبود پليس و كالنتری

در ايران

يك گشت 
پليس

به ازاي هر
 0 5   كيلومتر

براساس آمارها، حدود 
100 هزار نگهبان محله در سطح 
كشور فعال هستند و هركجا اين 
افراد بوده اند، وقوع جرائم ازجمله 
سرقت صفر بوده است.

 تماس ها عملياتی می شود

60%

10%

70%

82%



چهار شنبه 1 دی 141400
آگهی شماره  8394



15 چهار شنبه 1 دی 1400
سیاست شماره  8394

چرا بايد برجام را ادامه بدهيم وقتي كه 
نه طرف اروپايي و نه آمريكايي ها به مفادش عمل 

نكردند؟ 
اين موضوع ناشي از مشــكلي بود كه دولت قبلي آن را 
ايجاد كرد. در توافق برجام، كاري كرده بودند كه اگر ما از 
اين توافق خارج شويم، پرونده جمهوري اسالمي ايران به 
شكل اتوماتيك به ذيل بند هفتم منشور ملل متحد برود 
كه اين مسئله مي تواند هزينه هاي گزافي براي كشور 
داشته باشد اما در همين توافق، اگر آمريكا يا طرف هاي 
ديگر، از برجام خارج شــوند هيچ خسارت، جريمه يا 
پيگردي پيش بيني نشده است. اين نوع نشانه ها معلوم 
مي كند توافق انجام شده كامالً يك طرفه بوده و يك بازي 
برد براي آنها و باخت براي ما بوده است. به اين دليل ايران 

همچنان در برجام مانده است.
رويكــرد دولت هاي دوازدهم و ســيزدهم در 

موضوع مذاكره را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
مذاكراتي كه در پايان دولت روحاني انجام گرفت، عماًل 
به هيچ توافق مكتوبي بين طرفين نرسيد. پيش نويسي 
كه تهيه شد براساس مشي و سياستي تدوين شده بود 
كه دولت قبلي آن را دنبال مي كرد. مالك اين بود كه 
براي رسيدن به توافق مرتب به طرف هاي ديگر امتياز 

بدهند و منافع ملي در آن لحاظ نشود.
به طور طبيعي، ادامه آن مذاكرات بعد از انتخابات بنا به 
تصميم كليت نظام به دولت فعلي واگذار شــد. اعتقاد 
دارم كه مذاكرات در دوره قبل ناپخته انجام مي شــد و 
عناصري كه در تيم مذاكره كننده قبلي حضور داشتند، 
ضعيف بودند و مبنايشان در اتخاذ تصميم ها مبتني بر 
كار كارشناسي نبود. طبعاً در صورت ادامه روند قبلي 
مذاكره شاهد آن مي بوديم كه درصورت عملي شدن 
توافق احياي برجام، منافع ملي ايران ناديده گرفته شود. 
با تغيير دولت و توقف مذاكرات، اوالً، رويكرد دولت تغيير 
كرد و رويكردي مبتني بر تصميمات كالن نظام و مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي در مذاكرات در دستور كار قرار 
گرفت. ايران در اين مدت، دســت پري هم براي ورود 
به مذاكره پيدا كرده بود و بــا اين تغييرات پا به ميدان 

مذاكره گذاشت.
منظورتان از دست پر چيست؟

با تغييراتي كه در عرصه سياسي كشور رخ داد، ما چند 
مسئله را توانستيم دنبال كنيم. نخستين كار اين بود كه 
تحريم هاي نفتي را شكستيم و به لبنان و ونزوئال نفت 
صادر كرديم. تحريم ارزي را هم شكستيم و توانستيم 
پول نفت صادراتي خودمان و مقداري از پول هاي بلوكه 
شده خود را در كشورهاي ديگر به داخل منتقل كنيم. 
فعاليت هاي هسته اي را به رغم انجام 4حمله تروريستي 
و تخريبي كه از سوي صهيونيســت ها و آمريكايي ها 
عليه  تاسيسات هسته اي كشور انجام شده بود، توسعه 
داديم. در اين مسير سانتريفيوژ هاي جديدي در مراكز 
هســته اي نصب كرديم. كار توليد اورانيوم غني شده 
20درصد و 60درصد را انجام داديم و به دستاوردهاي 
مهم تر ديگري هم دســت پيدا كرديم. همه اين موارد 
بخشــي از خطوط قرمزي بود كــه طرف هاي حاضر 
در برجام براي ما ترســيم كرده بودند. مجموع چنين 
دستاوردهايي دست ايران را در مذاكرات وين بازتر از 

قبل كرده است.
هنگامي كه رئيس دولت دوازدهم اعالم كرد كه 
از نظر او توافق نهايي شده است، ناظران سياسي 
معتقد بودند كه اين اقدام براي زير فشارقرار دادن 
دولت ســيزدهم براي امضاي توافقي است كه 
به گفته شما منافع ملي در آن رعايت نشده است. 
آيا به نتيجه نرسيدن برجام در كوتاه مدت سبب 
مأيوس شــدن افكارعمومي كه تشنه شنيدن 

نتيجه مثبتي از اين توافق هستند نمي شود؟
آمارهــاي مــا در نظرســنجي ها اين موضــوع را كه 
افكارعمومي خواهان رســيدن به توافق به هر قيمتي 
باشد نشان نمي دهد. نظرسنجي هايي كه از افكارعمومي 
جامعه داريم نشــان مي دهد بي اعتمــادي مردم به 
آمريكايي ها هم اكنون به باالي 70درصد رسيده است. 
اميدواري به اينكه اين توافــق منجر به برطرف كردن 
مشكالت مردم شود نيز به زير40درصد رسيده است. 
بنابراين چنين نيســت كه مردم تشــنه رسيدن به 
توافق، آن هم به هر قيمتي باشند. اين ديدگاه براساس 
جوسازي هايي اســت كه عده اي به آن دامن مي زنند 
و چنين نگاهي نمي تواند به واقعيت ميداني موجود و 

خواست مردم نزديك باشد.
آقاي روحاني گفته بود كه بــه توافق برد- برد 
رسيده ايم و كار را تمام شده مي دانست. آيا واقعًا 

به چنين نقطه اي رسيده بوديم؟ 
آقاي روحاني در طول دوره رياست جمهوري خود از اين 

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي: مردم دنبال رسيدن به 
توافقي نيستند كه منافع ملي ايران در آن لحاظ نشده باشد

دیگر در مذاکرات 
هسته ای منفعل نیستیم

يادداشت

 سفر مقام اماراتي به تهران
 يك گام مؤثر با پيامدهاي راهبردي

سفر اخير طحنون بن زياد، مشاور امنيت ملي امارات متحده عربي 
به ايران بعد از سال ها تنش و سردي روابط ميان دو كشور، سبب 
شد كه افكار عمومي و رسانه هاي بين المللي، اهداف اين سفر را در 
راستاي تنش زدايي و همچنين آغاز يك دوران جديد ميان تهران 

و ابوظبي و حتي منطقه ارزيابي كنند.
طحنون بن زياد در اين ســفر ضمن ديدار با سيدابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهور ايران و علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، 
اعالم كرد كه ايران كشوري بزرگ و قدرتمند در منطقه و داراي 
موقعيت ژئوپليتيك منحصر به فرد است، لذا توسعه روابط گرم و 
برادرانه ميان ابوظبي و تهران در اولويت سياســت هاي خارجي 

كشور متبوعش قرار دارد.
چنين رويكرد و اظهارنظري سبب اعالم مواضع متقابل مثبت از 
سوي مقامات جمهوري اســالمي ايران شد. رئيس جمهور ضمن 
انتقاد از رفتار قدرت هــاي بزرگ در منطقــه، از اهداف و امنيت 

مشترك كشورهاي مسلمان منطقه سخن گفت.
 دريابان شمخاني نيز ضمن نام بردن از ظرفيت هاي بالقوه همكاري 
ميان همسايگان منطقه اي، سفر همتاي اماراتي خود به ايران را 

سرآغاز دور جديدي از روابط في ما بين دو كشور قلمداد كرد.
با بررسي رويكرد اخير امارات چنين به نظر مي رسد كه اين كشور، 
نوعي سياست خارجي عملگرايانه را درپيش گرفته كه با اهداف 

اقتصادي و با رويكرد تنش زدايي با همسايگان هويت يافته است.
 اين كشور، ضمن عقب نشــيني از جنگ در يمن، بهبود روابط با 
تركيه، پايان دادن به تحريم ها عليه قطر و همچنين پايان دخالت 
در ليبي، اين بار تنش زدايي با همسايه بزرگ خود يعني ايران را در 

دستوركار قرار داده است.
 با وجود خوش بيني هاي ايجاد شــده همزمان بــا ديدار مقامات 
امنيتي دو كشور، موانع و مسائل پيچيده و دشواري نيز بر سرراه 
ايجاد يك رابطه مؤثر ميان جمهوري اسالمي ايران و امارات متحده 

عربي وجود خواهد داشت.
پيمان ابراهيم و روابط شكل گرفته ميان ابوظبي و تل آويو و تبعات 
منطقه اي آن مي تواند يكي از موانع تقويت همكاري   ها ميان ايران 

و امارات باشد.
از طرف ديگر ترتيبات امنيتي منطقه نيز به عنوان مهم ترين عامل 
شــكل دهنده به روابط تهران و ابوظبي و حتي ساير كشورهاي 

منطقه قابل ذكر است.
در كنار انتظار ابوظبي براي مشــخص شــدن نتيجه مذاكرات 
هسته اي ايران، خروج تدريجي اياالت متحده از منطقه و كاهش 
سيستم هاي دفاعي آمريكايي در كشورهاي حاشيه خليج فارس 
ســبب شــده كه گزينه هاي تصميم گيري براي امارات و حتي 

عربستان كاهش يابد.

 تحوالت در ساختار امنيتي و تضعيف چتر امنيتي اياالت متحده 
در منطقه، بازي دوران رياســت جمهوري ترامپ عليه ايران را به 

پايان رسانده است.
هم اكنــون، دولت دمكرات بايــدن، ظاهرا همزمــان با پيگيري 
مذاكرات هســته اي با جمهوري اســالمي ايران، تنش زدايي را 

جايگزين فشار و مقابله حداكثري كرده است.
 با كمرنگ شــدن تدريجي سياســت اقدام و مقابله سخت عليه 
ايران، اين چنين تصور مي شود كه امارات درحالي كه در سال هاي 
رياست جمهوري ترامپ، از حاميان سياست هاي سخت وي عليه 
ايران بود، ديگر تمايل به رويارويي با همسايه خود نخواهد داشت.

 همچنين بعيد به نظر مي رسد ابوظبي بخواهد بدون بهره مندي از 
چتر امنيتي آمريكا، شريك موضع گيري ها و سياست هاي تهاجمي 

تل آويو عليه تهران شود.
امارات براي توسعه و گسترش تنوع اقتصادي خود، نيازمند ثبات 
و امنيت منطقه اي و همچنين كاهش تنش ها با همســايه مؤثر و 

قدرتمند خويش است.
اين كشور نشان داده است كه حتي در اوج تنش ها با ايران، امنيت 
تجاري و اقتصــادي خود را قرباني نخواهد كــرد. به طوري كه در 
ســال2019ميالدي و در كوران تالش اياالت متحده و متحدان 
منطقه اي اين كشــور به منظور ايجاد چالش امنيتي براي ايران، 
هدف قرار گرفتن كشتي اماراتي باعث شــد كه ابوظبي و تهران 

تفاهمنامه تقويت همكاري هاي مرزي را به امضا برسانند.
به نظر مي رسد ابوظبي به اين نتيجه رسيده است كه افزايش سطح 
رويارويي، پيوســتن به رقابت هاي پرهزينه و شكل بخشيدن به 
موازنه هاي فرسايشي در منطقه نمي تواند بدون آسيب رسيدن به 

هويت تجاري اين كشور پيگيري شود.
همانطور كه مشــاور امنيتي امارات به آن اشاره كرده است ايران 
يك قدرت مهم و بزرگ منطقه اي است و عدم برابري مولفه هاي 
قدرت ميان ابوظبي و تهران باعث مي شــود كه اين كشــور يا در 
جهت كاهش تنش ها قدم برداشته و يا در جهت ايجاد يك عامل 
موازنه در مقابل ايران نظير ايجاد اتحاد با ديگر كشورهاي منطقه 
تالش كند؛ اتحادي كه همانطور كه ذكر شــد بدون حضور مؤثر 
اياالت متحده و چتر امنيتي اين كشور، شانس بسيار اندكي براي 

تأثيرگذاري خواهد داشت.

حسين سياحي
پژوهشگر مسائل بين الملل

حميدرضا ترقــي، عضو شــوراي مركزي يكي 
از قديمي ترين احزاب ايران اســت كه در جريان 
اصولگرايي نقش بزرگ تر  را ايفا مي كند. گرچه موتلفه 
اسالمي در سال هاي اخير در سپهر سياسي كشور نقش كمرنگ تري را در مقايسه با ديگر گروه هاي 
راست سنتي ايفا كرده است اما نقدها و راهبردهايي كه اين حزب در مقابل دولت ها دنبال مي كند، 
صريح تر و گاه تندتر از ديگران است. اين عضو شوراي مركزي موتلفه اسالمي در گفت وگو با همشهري 
با صراحت روحاني را دروغگو خطاب می كند اما از طرح محاكمه او كه در مجلس و قوه قضائيه مطرح 
شده است حمايت نمي كند و معتقد است محاكمه رئيس دولت هاي يازدهم و دوازدهم در شرايط 
كنوني اولويت كشور نيست. او برجامي را كه مذاكره كنندگان سابق به امضا رسانده اند ناقض منافع 
ملي ايران ارزيابي و ابراز اميدواري مي كند، تيم جديد مذاكره كننده هسته اي نقص ها و اشتباهات 

برجام را در مذاكرات احياي اين توافقنامه به نفع منافع ملي ايران اصالح كنند.

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

حرف ها زياد زده است.   او از اين حرف ها و رجزخواني ها 
زياد داشته است و متأســفانه افكارعمومي جامعه را با 
همين حرف ها فريب داده است. يا از منظر ايشان مذاكره 
بي محتواســت يا اينكه مذاكره به معناي امتياز دادن، 
تسليم شدن، منفعل شدن موضوعي عادي و طبيعي 
است. اگر چنين باشد به نظر مي  رسد ايشان عزت ملت 
ايران را در اين نوع مذاكره كردن و به توافق رســيدن 

ناديده گرفته است.
اصل برجام اين بود كه تحريم ها برداشته شود و ملت 
ايران فعاليت هاي هسته اي خود را در چارچوب هايي كه 
تعيين شده است انجام دهد تا تحريم ها برداشته شود و 
نه تنها در مذاكرات تحريم ها لغو نشد بلكه آمريكايي ها 
هر روز يك تحريم جديد را به فهرست تحريم هاي قبلي 
اضافه كردند. اين رفتارها و مذاكره كردن ها منافع ملي 
ايران را تضمين نكرد و عمالً موضوع برد- برد در مذاكره 

مطرح نبود.

با نقدهايي كه بــه مذاكره كنندگان قبل و مفاد 
توافق وارد كرديد، تيم جديد را در مذاكرات وين 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به نظر مي رسد وقتي دولت جديد، پيش نويس توافق 
مذاكره كنندگان دولت دوازدهم را مورد بررســي قرار 
داده اســت، متوجه ضعف ها و اشــكاالتي كه در اين 
پيش نويس وجود دارد شده و بر اين اساس، در چارچوب 
بيانيه 2131سازمان ملل و هم در چارچوب برجام نكات 
جديدي را براي حفظ منافع ملي براي طرح در مذاكرات 

برجام تهيه كرده است. 
تيم مذاكره كننــده ما در اين دوره مانند گذشــته كه 
مقابل غربي ها منفعل عمل مي كرد نيست و با رويكردي 
تهاجمي و فعال در مذاكرات شركت دارد. ما در اين دور 
از مذاكرات هيأتي حداقــل 40نفره را با خود داريم كه 
به تيم مذاكره كننده مشــورت مي دهند. درحالي كه 
در هيأت قبلي، طرف هاي غربي 160مشــاور در روند 
مذاكرات در اختيار داشتند، اين در حالي بود كه در تيم 
ما فقط 7نفر حضور داشتند كه 2نفر از آنها هم بعداً متهم 
به جاسوسی شدند. طبيعي بود با اين روند ما در گذشته 

به نتيجه نرسيم. 
اگر قرار بود دولت همان دولت قبلي باشد نيازي به تغيير 
دولت نبود. مردم به اين دليل خواهان تغيير دولت شدند 
تا منافع ملي ما در مذاكرات تأمين شود. از اين رو، تيم 
مذاكره كننده جديد، نواقص گذشــته را برطرف كرده 
است و با نگاهي كارشناســي و براي تحقق حداكثري 
منافع ايران در برجام در حــال گفت وگو با طرف هاي 

غربي است.
برخي مدعــي هســتند دولت ســيزدهم 
خواسته هايي فراتر از برجام را طرح كرده است. 

ازاين رو، ايران را متهم به برهم زدن مذاكرات 
مي كنند. ايران در مذاكرات برجام دقيقًا دنبال 

تحقق چه مسائلي است؟
ايران خواســته هاي خود را در مذاكرات احياي برجام 
رسماً اعالم كرده است. اگر آمريكا مي خواهد به برجام 
برگردد بايد همه تحريم ها را بردارد، به اشتباه خود در 
خروج از برجام اعتراف كند و تضمين دهد كه دوباره اين 
رفتار را تكرار نمي كند. ايــن اقدامات را بايد به گونه اي 
انجام دهد كه ايران بتواند صحــت اقدامات آمريكا را 
راستي آزمايي كند. تمام خواسته هاي ما مبتني بر سند 
برجام است و آمريكايي ها و غربي ها در سند برجام بايد 
تعهداتي را انجام مي دادند كه بــه آن عمل نكرده اند؛ 
بنابراين خواســته هاي ما غيرمعمول نيست. بخشي 
از خواســته ها هم در حوزه هسته اي است. ما در حوزه 
هسته اي به سمت فناوري نظامي هسته اي نمي رويم و 
به صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي متعهد هستيم 
اما بايد همانگونه كه كشــورهاي ديگــر از اين امتياز 
بهره مند هستند و از مزيت استفاده از فناوري صلح آميز 
هسته اي استفاده مي كنند ايران نيز از مزيت اين فناوري 
بهره مند باشد. غربي ها مي گويند ما غني سازي را انجام 
ندهيم كه اين خواسته منطقي نيست. اكنون همين 
كشورها سوخت زيردريايي هاي ما را تأمين نمي كنند. 
اگر اين را تعهد را بدهند كه به ما اورانيوم غني شــده 
90درصدي براي ســوخت زير دريايي هاي هسته اي 
را مي فروشــند كه البته هرگز چنين نمي كنند و اين 
محصول را به ما نخواهند فروخت، طبيعي اســت كه 
ممكن است ما نيازي به غني سازي در اين سطح نداشته 
باشيم. آنها حتي حاضر نيستند سوخت رآكتور تهران كه 
كاربردي پزشكي دارد را تأمين كنند؛ بنابراين چاره اي 
غير از  غني ســازي اورانيوم به انــدازه اي كه نيازهاي 
ما را برطرف كند نداريم و نبايد چنين خواســته اي را 

زياده خواهي يا تقاضايي فراتر از برجام ارزيابي كرد.
ايران خواهان اين است كه همه تحريم ها برداشته 
شود. غربي ها مي گويند اين خواسته ايران خالف 
برجام اســت. آيا منظور ايران برداشته شدن 

تحريم هاي برجام و بعد از برجام است؟
بهانه تحريم هايي كه بعد از برجام هم اينها اعمال كردند 
حقوق بشر است اما اصل آن سياست تشديد تحريم ها 
عليه ايران براي پذيرفتن همه خواسته هاي طرف غربي 
در برجام بوده است؛ يعني هدف از تحريم هاي اضافه را 
از قبل مشخص كرده بودند. مي خواستند به ايران فشار 
بياورند كه در قالب برجام 2و 3 به خواسته هايشان تن 
بدهيم. براي همين برخي تحريم ها را در برجام لغو و 
سپس به بهانه هاي ديگر همان تحريم ها را دوباره اعمال 
كردند؛ بنابراين نمي شود گفت تحريم هايي كه اكنون 
در مذاكرات احياي برجام خواهان لغو آن هستيم جداي 

از برجام است.
چند روز پيش از دور هفتم مذاكرات ايران و 4+1، 
دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران 
سفر و از بي پاسخ ماندن برخي ابهامات آژانس 
درباره برخي مسائل صحبت كرد. گروسي اعالم 
كرده بود كه تصميم آژانس را به نتايج مذاكرات 
دور هفتم در وين موكول مي كند. به نظر شــما 
نبايد نگران باشيم كه غربي ها با استفاده از اهرم 
آژانس و شوراي حكام تالش كنند تا ايران را وادار 

به پذيرش خواسته هاي خود كنند؟
اينها از قبل با دولتي روبه رو بودند كه كاماًل در برابرشان 
منفعل بود و هرچه مي خواســتند را انجــام مي داد. 
طرف هاي غربي بايد بدانند كه دولت و سياست ها در 
ايران تغيير كرده است. طرف غربي نبايد انتظار داشته 
باشد همان روش و مشي گذشته در مقابل آنها وجود 
داشته باشد. دولت ســيزدهم در مناسبات خود نشان 
داده اســت كه عزت ملت ايران را در همه امور در نظر 
دارد. اگر زماني تيم مذاكره كننده ما به اتريش مي رفت 

و در محل مذاكرات يا محل استقرار تيم مذاكره كننده 
100نفر را مي آوردند كه عليه جمهوري اسالمي ايران 
شعار بدهد و كسي هم كك اش نمي گزيد و به غيرتش 
برنمي خورد، گروه جديد مذاكره كننده چنين چيزي را 
نپذيرفته و اعالم كرده است كه حتي اگر يك نفر چنين 
كاري را انجام دهد مذاكرات را ترك مي كند؛ اين معنا 
و موضع قدرت است و اين موضع براي غربي ها سنگين 
تمام شده است. دولت سيزدهم مســيري متفاوت از 
دولت دوازدهم را در پيش گرفته است و اين دولت آن 
دولتي نيست كه از سال2013 با شما قرارداد ببندد كه 

براساس خواسته هاي غربي ها عمل كند. بنابراين چنين 
تهديد هايي در روند مذاكرات خللي ايجاد نخواهد كرد.

به نظر مي رســد در فرايند مذاكرات شــاهد 
رفتارهاي عجيب غربي ها هســتيم. رفتارهاي 

آنان را چطور ارزيابي مي كنيد؟ 
طرف مذاكره كننده غربي نشان داده اختياري از خود 
براي مذاكره كردن ندارد. تيم هاي مذاكره كننده غربي 
مدام مانند دانش آموزان كالس اولي اجازه مي گيرند 
تا به اتاق ديگــري بروند تا از آمريكايي ها مشــورت 
بگيرند؛ اين رويه مسخره است. اگر تيمي براي مذاكره 
فرستاده اند بايد اختيار مذاكره كردن را داشته باشد. 
نبايد تيم بي اختيار بيايد و بخواهد بيانيه آمريكا را كه 
در اتاق ديگري تهيه شده است در دست بگيرد و آن را 
بخواند. اين طبيعي است ايران به كشوري كه تحريمش 
كرده است، به او خســارت وارد كرده و خودش هم از 
برجام بيرون است اين اجازه را نمي دهد تا بيانيه اش 
را در برجام بخواند. اقداماتي كه غربي ها در مذاكرات 
پيش گرفته اند نشــان مي دهد، سياست شان غلط و 
زورگويانه است و تصور مي كنند ايران به راحتي اين 
زورگويي را مي پذيرد. به نظر مي رسد غربي ها به زودي 
درك مي كنند نپذيرفتن شــروط ايران به ضررشان 
تمام خواهد شــد؛ چرا كه مي دانند نپذيرفتن شروط 
ايران سرعت رسيدن جمهوري اســالمي ايران را به 
فناوري هاي صلح آميز هسته اي افزايش خواهد داد. 
غربي ها مي دانند هر چه ما در اين زمينه پيشــروي 
داشته باشــيم و هر چه زمان توافق طوالني تر شود، 
تحمل پيشــرفت هاي ايران برايشان بسيار سخت تر 
خواهد شــد. ما دنبال اين نيســتيم بمب هسته اي 
بسازيم اما وقتي خودشان مي گويند ايران مي تواند بعد 
از رسيدن به غني سازي 90درصدي كالهك هسته اي 
بسازد اين جمله خود داراي مفهوم بازدارندگي است و 
مي دانند كه توان اين كار را داريم. آنها چاره اي جز اينكه 
پيشــنهادهاي ايران را قبول و خود را با سياست هاي 

دولت جديد ايران هماهنگ كنند، ندارند.
ما همواره بر اهميت احقاق حقوق حقه خودمان 
در مذاكرات تأكيد كرده ايم. فكر مي كنيد با توجه 
به شرايطي كه اشاره كرديد تا چه اندازه در اين 

مسير مي توانيم موفق باشيم؟ 
جمهوري اسالمي دنبال خواســته هاي غيرمنطقي 
نبوده و همواره خواهان اين بوده اســت كه مطالبات 
حقوقي و منطقي خــود را در مجــراي قانوني خود 
دنبال كند. مــا از آژانس چيزي اضافه نخواســته ايم 
بلكه معتقديــم آژانس دارد با ايــران دوگانه برخورد 
مي كنــد. ايــن در حالي اســت كه ايران به شــكل 
داوطلبانــه پادمان ها و تعهــدات بين المللي را قبول 
كرده است اما رژيم صهيونيســتي چنين قوانيني را 
نپذيرفته و ســالح اتمي دارد اما آژانــس با اين رژيم 
 برخوردي كه با ايران دارد انجام نمي دهد. ايران چنين

 برخوردي را نمي پذيرد.
 معتقديم شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
و شوراي امنيت بايد از برخوردهاي دوگانه در مقابل 
كشورها دســت بردارند. ما به همه اطمينان داده ايم 

كه دنبال بمب هسته اي نيستيم و نمي خواهيم براي 
كشورهايي كه سالح هســته اي دارند رقيب باشيم 
چرا كه نه رهبرمان و نه دينمــان چنين اجازه اي به 
ما نمي دهد اما داشتن فناوري هسته اي صلح آميز را 
حق خودمان و همه كشورها كه توان علمي استفاده 
از اين فنــاوري را دارند مي دانيــم. نمي توانيم آينده 
كشــورمان را متصل به نفت و سوخت فسيلي كنيم 
و تأمين نياز انرژي كشــور را در آينده به كمك ديگر 
كشــورها منوط كنيم. چنين رويكردي خالف اصل 
استقالل كشور اســت. معتقدم در اين عرصه بايد به 
موضع اقناع افكارعمومي جهان بيشتر توجه كنيم؛ چرا 
كه افكارعمومي نشان داده است به شكل تدريجي در 
حال مقابله با منطق زورگويي در جهان است و با اين 

منطق مقابله مي كند.
اگر به توافق نرسيم، دولت تا چه اندازه آمادگي 

مقابله با هجمه هاي ناشي از آن را دارد؟ 
رهبر معظــم انقالب از ابتــدا توصيه كردنــد كه به 
هيچ وجه نبايد مشكالت اقتصادي كشور را به برجام 
گره بزنيم. ما راه حل هــاي متعدد براي برطرف كردن 
مشــكالت اقتصادي جامعه داريم. هم اكنون بيش از 
اينكه تحريم ها به مردم فشار وارد كند، مديريت هاي 
غلط و تصميم گيري هاي نادرســت اســت كه مردم 
را به ســختي انداخته اســت. بايد در سياست ها و در 
روش هاي اقتصادي حاكم در كشور تجديدنظرشود. 
خوشبختانه دولت در اين مسيرحركت مي كند. نمونه 
اين سياست ها را مي توان در وارد نشدن واكسن براي 
مقابله با كرونا ديد؛ مي گفتند اگر FATF را امضا نكنيم 
نمي توانيم واكسن وارد كنيم. ديديم كه بدون پيوستن 
به اين قانون موفق شديم واكســن وارد كنيم. گفتند 
نمي توانيم نفت بفروشــيم و نفت هم فروختيم. بعد 
گفتند نمي توانيــم پولش را بياوريــم و االن در حال 

وارد كردن پول نفت فروخته شده هستيم. 
وقتي وزارت نفت حاضر نيســت تحريم ها را دور بزند 
معلوم اســت كه اين مشــكالت ايجاد مي شود و ما 
هم اكنون به اشــكال گوناگون در حــال فروش نفت 
هستيم و   مشكلي هم براي كشور پيش نيامده و نفت 
را هم به قيمت مي فروشــيم. دولت بايد به اين سمت 
برود كه برطرف كردن مشكالت اقتصادي را به مسائل 

سياسي و برجام گره نزند. 
اگر چنين كند قطعاً آنها نمي توانند از اين ابزار براي فشار 
به ما استفاده كنند اما اگر برطرف كردن مشكالت را به 
برجام و مسائل سياسي گره بزنيم، كار به جايي مي رسد 
كه بگوييم براي آب خوردن هم نياز به برطرف كردن 

مشكالت سياسي و برجام داريم.
 وقتي فشارها را خنثي كرديم غربي ها احساس خواهند 
كرد تحريم ها ايــران را قوي تر كــرده و ادامه تحريم 
نفعي براي آنها نخواهد داشت. اكنون نيز به اين نتيجه 
رســيده اند و مي دانند كه ادامه تحريم هــا اثري كه 

انتظارش را مي كشيدند ندارد.
مردم در سختي هستند و بايد رويكردها تغيير 
كند. بخشي از بدنه نخبگاني جامعه و مطالبه 
عمومي خواهان آن هســتند كه مســئوالن 
دولت های يازدهم و دوازدهم به دليل ترك فعل ها 
و كم كاري هايي كه منجر به بروز اين مشكالت 
شده است محاكمه شوند. تا چه اندازه چنين 
مطالباتي قابل تحقق است.آيا فكر مي كنيد بايد 

شاهد برگزاري چنين دادگاه هايي باشيم؟ 
اينكه دستگاه قضايي كشور ما نسبت به ترك فعل هاي 
مجريان در كشور موضع و برنامه جدي براي پيگيري 
داشته باشد را بايد به فال نيك گرفت؛ چراكه چنين 
موضوعي را ضرورتي براي كشــور مي دانم. علت اين 
است كه خود عامل پيشگيري از تخلف است. وقتي ما 
دركشور ضوابط و عزمي داشته باشيم براي اينكه كسي 
تخطي كرد با او برخورد شود، اين در مجريان و رفتار 
آنان اثر مي گذارد و افراد ديگر دنبال ترك فعل نخواهند 
بود و مي فهمند كه ترك فعل كردن برايشان تبعاتي 
دارد اما اينكه شكايتي در مجلس تهيه شده و چارچوب 
آن مشخص شده است و امضاهاي فراواني هم پاي اين 
شكايت وجود داد و بسياري از شهروندان اين شكايت را 
به عنوان يك مطالبه ملي پيگيري مي كنند تا چه اندازه 
مبتني بر مصلحت است؟ بايد ابعاد آن را بررسي كرد 
اما برخي پرونده ها مانند كرسنت وضعي دارد كه اگر ما 
مسئول متهم به بي مباالتي را محاكمه نكنيم، بايد ضرر 
سنگيني بدهيم. اگر اين احساس وجود داشته باشد 
كه در مسئله اي خيانتي شده است، همكاري با دشمن 
صورت گرفته و امضايي داده شده است كه مردم با اين 
امضاها گرفتار شده  اند از مواردي است كه بايد به آن 

رسيدگي شود.

روحانی محاکمه شود یا نه؟ 
 بايد ببينيم اولويت هاي كشورمان چيست. اولويت امروز 
كشور برطرف كردن مشــكالت اقتصادي و صيانت از جان 

مردم در مقابل كرونا و رفتن به سمت تحول جدي و ساختاري 
در اداره كشور است. اين مهم ترين مسئله كشور است 

كه در تحقق آن عقب هستيم. جلب رضايت عمومي 
مردم كه در پايان دوره روحاني ريزش بســياري 
كرده است و زمينه چيني براي برگشت سرمايه 
اجتماعي از دست رفته بايد اولويت كشور باشد. 
االن از نظر من مسئله محاكمه روحاني موضوع 

اولويت دار كشور نيست.

ث
مك

مقابل غربی ها منفعل نیستیم
تیم مذاكره كننده ما در این دوره مانند 

گذشته كه مقابل غربی ها منفعل 
عمل می كردند نیستند و با رویكردی 
تهاجمی و فعال در مذاكرات شركت 

دارند. ما در این دور از مذاكرات هیأتی 
حداقل 40نفره را با خود داریم كه به 
تیم مذاكره كننده مشورت می دهند 

درحالی كه در هیأت قبلی، تیم 
طرف های غربی 160مشاور در اختیار 

داشت، این در حالی بود كه در تیم ما 
فقط 7نفر حضور داشتند كه 2نفر از 

آنها هم بعداً متهم به جاسوسی شدند

معنای مذاکره چه بود؟
آقای روحانی در طول دوره 

ریاست جمهوری خود از این حرف ها 
زیاد زده است. او  از این حرف ها و 

رجزخوانی ها زیاد داشته و متأسفانه 
افكارعمومی جامعه را فریب داده 

است یا از منظر ایشان مذاكره كاری 
بی محتواست یا مذاكره به معنای 

امتیاز دادن، تسلیم شدن و منفعل 
شدن موضوعی عادی و طبیعی است
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نگره
یادداشت فیلم

خوانش ژنریك فیلم هاي خاچیكیان
سراسر حادثه

   با بهره گیري از مدل پیتر ولن و 
در آمیختن آن با تئوري ژانر مي توان 
الگویي براي بررسي كارنامه بعضي 
فیلمسازان مهم ولي )همچنان( مهجور تاریخ 
ســینماي ایران چون ساموئل خاچیكیان، 
سیامك یاسمي، مجید محسني و... فراهم 
آورد. به عنــوان نمونــه در داوري كارنامه 
خاچیكیان )به عنــوان ســازنده بعضي از 
پرفروش ترین فیلم هاي تاریخ سینماي ایران( مي توان در كنار بهره گیري 
از دستاوردهاي تئوري مولف براي شناخت عناصر تكرار شونده مضموني 
و بصري در ساخته هاي او یا بررسي تأثیر زیر و بم هاي زندگي خصوصي 
وي بر شیوه كارش، به عناصري هم پرداخت كه به كروشه مورد نظر ولن 
)به مثابه قاب بزرگ تري كه باید آثار فیلمساز را در چارچوب آن دید( شكل 
مي دهند . این قاب بزرگ تر در مورد خاچیكیان فرهنگ و ســنت هاي 
جامعه ایران است كه ســاخته هاي او را به عنوان فیلمسازي ارمني )با 
وجود تمام وابستگي هایش به فرهنگ مادري خود( در بر مي گیرد و از 
جلوه  هایش مي توان به بازتاب پررنگ شمایل نگاري شیعه در فیلم هاي 
او اشــاره كرد. پیروي خاچیكیان از فرهنگ رسمي موجب مي شود كه 
ساخته هاي او، با وجود ظاهر مدرن و غربي شان، در طرح تقابل سنت و 
تجدد )به عنوان یكي از تقابل هاي اصلي عرصه فرهنگ، ادبیات و هنر ایران 
از مشروطه به این سو(، جانب سنت را بگیرند. »فریاد نیمه شب« )۱۳۴۰(، 

»ضربت«)۱۳۴۳(، »دیوار شیشه اي« )۱۳۵۰( و...

  براي خواندن ژنریك فیلم هاي خاچیكیان مي توان الگوهایي چند 
پیشنهاد داد اما نخست باید فیلم هاي او را بر مبناي مناسبات و شرایط 
تولیدشان تفكیك كرد. با این روش مي توان به تقسیم بندي پنج دوره اي 

ذیل رسید: 
۱- ۱۳۳۲-۱۳۳۴، در بر گيرنده چهار فيلم براي ديانا فيلم

۲- ۱۳۳6- ۱۳۴۳، با شش فيلم براي آژير فيلم
۳- ۹ فيلمي كه او از اواسط دهه ۱۳۴۰ تا پايان اين دهه براي تهيه كنندگان 

مختلف )سازمان سينمايي پيام، مهرگان فيلم و   .. .( ساخت.
۴- حضور خود فيلمساز در مقام تهيه كننده كه به توليد پنج فيلم از اواخر 

دهه۱۳۴۰ تا نيمه دهه ۱۳۵۰ انجاميد.
۵- پنج فيلمي كه او پس از پيروزي انقالب در شرايط متفاوت توليد دولتي 

ساخت.
البته در ایــن میان اهمیت فیلم هایي چون »شب  نشــیني در جهنم« 
)۱۳۳۶(، فریاد نیمه شب )۱۳۴۰(، »كوسه جنوب«)۱۳۵۷( و »انفجار« 
)۱۳۵۹( كه چون پرانتزهایي بین این دوره ها قرار مي گیرند را هم نباید 
نادیده گرفت. سپس با بررسي جایگاه این فیلم ها در روند چرخه اي تولید 
فیلم در ایران بین سال هاي ۱۳۵۷- ۱۳۲۷ و تكیه بر واقعیت هاي تولید 
ازجمله اینكه بهترین فیلم هاي خاچیكیان و بهترین فیلم هاي چرخه 
جنایي سینماي ایران بین سال هاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴ سیاهه كمابیش 
یكساني را شكل مي دهند و اینكه او هیچ گاه نتوانست موفقیت كارهایش 
براي آژیر فیلم را در دوره هاي بعدي كارش )از جمله فیلم هاي جنایي كه 
در دهه ۱۳۵۰ ساخت( تكرار كند، به بررسي اهمیت تولید استودیویي 
)بخش خصوصي( و نقش استودیوها در شكل دادن به ساختار سینماي 

ایران در آن سال ها پرداخت.

بررسي ماهیت ژنریك این فیلم ها جدا از نقد ساختاري آنها نیست. 
فیلم هاي جنایي خاچیكیان آثاري شوك محورند. جایگاه »شوك« 
در این فیلم ها به عنوان مهم ترین عنصر ساختاري موجب مي شود 
كه سایر عناصر زیبایي شناسي فیلم در پیوند با آن تعریف شوند؛ از 
تدوین )قطع بي مقدمه نماي عمومي به نماي درشــت دست مرد 
زخمي در صحنه جراحي »یك قدم تا مرگ«،  )۱۳۴۰( و موسیقي 
)استفاده از موسیقي ترسناك »دراكوال« )۱۹۵۸( در صحنه هایي از 
فریاد نیمه شب و یك قدم تا مرگ، ازجمله صحنه سر برآوردن آرمان 
از زیر آب در فیلم نخست( گرفته تا رابطه دوربین و بازیگر، ازجمله 
حركت بازیگر به سوي دوربین )برخاستن ناگهاني بیمار از تخت در 
صحنه جراحي یك قدم تا مرگ( و تمهیدات روایي چون گنجاندن 
»غافلگیري« در پیرنگ )جایگزین شدن افسر پلیس با عضو زخمي 
گروه تبهكاران در یك قدم تا مرگ( یا حتي منطق داستاني )صحنه اي 
از یك قدم تا مرگ كه افسر پلیس بدون دلیل خاصي هویتش را بر 

تبهكاران فاش مي كند(.
  همانطور كه از این مثال ها بر مي آید خاچیكیان براي شوك دادن به 
تماشــاچي به در هم آمیختن عناصري از ژانرهاي دیگر با بافتار جنایي 
فیلمش مي پردازد و گاه در وام گرفتن از آنها تــا آنجا پیش مي رود كه 
ساخته اش )»توفان در شهر ما«، ۱۳۳۷ و »سرسام«، ۱۳۴۴( به لحاظ 
شمایل نگاري و زیبایي شناسي صوتي و تصویري از مرزهاي ژانر جنایي 

خارج شده و پا به قلمرو ژانرهاي دیگر )چون ژانر ترسناك( مي گذارد.

حسن حسيني
نویسنده و منتقد سینما
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سراسر خاطره
گفت وگو با امید نجوان، كارگردان مستند »ساموئل خاچیكیان

 یك گفت وگو« كه در پانزدهمین جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمد
اميد نجوان، نويسنده و فيلمسازي كه پيش از اين مستندهاي »دل واره« )درباره  فيلم »آژانس 
شيشه اي«(، »مسير سبز« )درباره  پشت صحنه  سريال »حلقه سبز«( و »امپراتور و ما« )درباره  
آكيرا كوروساوا، فيلمساز شهير ژاپني( را در حوزه ســينما كارگرداني كرده است، با فيلم 
»ساموئل خاچيكيان؛ يك گفت وگو« در بخش مسابقه  ملي پانزدهمين جشنواره  بين المللي سينماحقيقت حضور داشت؛ مستندي 
كه چنان كه از نامش هم برمي آيد شامل گفت وگوي قديمي خود او با ساموئل خاچيكيان است؛ يكي از مهم ترين كارگردان هاي 

نسل اول كارگردانان تاريخ سينماي ايران.

مليكا نصيري
روزنامه نگار

چرا ساموئل خاچيكيان؟
از حــدود ۳۰ســال پیــش كــه فعالیت 
مطبوعاتي ام را در حوزه  ادبیات سینمایي 
شروع كردم، به دلیل عالقه اي كه به تاریخ 
سینماي ایران داشــتم همواره اطالعات 
مربوط به این موضــوع را دنبال مي كردم . 
ســال ها قبل ۲عكــس شــگفت انگیز از 
بند آمــدن خیابان هاي تهــران دیدم كه 
مربوط به ســال هاي ۱۳۳۷و ۱۳۴۲بود و 
استقبال وصف ناپذیر تماشاگران آن سال ها 
از فیلم هاي »توفان در شهر ما« و »ضربت« 
را نشان مي داد؛ فیلم هایي كه هردوي آنها 
ساخته  ســاموئل خاچیكیان بود و هنگام 
نمایش عمومي آنها یك بار خیابان الله زار و 
بار دیگر خیابان شاه آباد آن زمان یا جمهوري 

فعلي كامالً بسته شده بود.
بي اغراق آنقدر به ایــن دو عكس و تصویر 
مردمي كه در آن ثبت شــده، خیره بوده ام 
كه بي اغراق با تعدادي از آنها همذات پنداري 
كرده ام؛ خصوصاً مردي كه در سیل جمعیت 
مشــتاق تماشــاي ضربت غرق شــده و 
درحالي كه با حسرت به انتهاي صف عریض و 
طویل این فیلم نگاه مي كند، آه كشیده و البد 

از سر استیصال )بابت ناتواني در تهیه بلیت( 
با دست، محكم به سر خود كوبیده است!

همیشــه دلم مي خواســت درباره  این دو 
عكس و فضاي هیجان انگیــز و جالبي كه 
در آنها به ثبت رسیده كاري انجام دهم. اما 
ایده  اجرایي اش را پیدا نمي كردم. تا اینكه 
آرام آرام ایده  ساخت فیلمي بر مبناي صداي 
یك شخصیت مهم تاریخي در فكرم جوانه 
زد. به نظرم رســید كه مي توانم صداي نوار 
كاســت نخســتین و آخرین گفت وگویم 
با زنده یاد ســاموئل خاچیكیان را به فایل 
دیجیتال تبدیل كنم و محتواي آن گفت وگو 
را به شكل تصویري بسازم. این طوري، هم 
مي توانســتم به تجربه  غریبي )در ساخت 
فیلم از شخصیتي كه در قید حیات نیست( 
دست بزنم و هم اینكه به آرزوي قدیمي ام 
دربــاره آن دو عكس نزدیك مي شــدم؛ 
عكس هایــي كه البتــه در پایــان فیلم با 
تمهیدهایي از آنها استفاده شده و نگاه دوباره 
به آنها بي شــك براي همه  عالقه مندان به 
تاریخ سینما و سالن هاي خاطره انگیز نمایش 

فیلم حسرت آلود خواهد بود.
همین جا باید اشاره كنم از این زاویه، ساموئل 
خاچیكیان؛ یك گفت وگو بیش از آنكه درباره  
یك شخصیت مهم تاریخ سینماي ایران به 
همین نام باشد، در ســتایش عكس هایي 
)از صحنه و پشت صحنه فیلم ها( است كه 
بعضي از آنها به قصد یادگاري گرفته شده اما 
در گذرگاه تاریخ جلو آمده اند و حاال در یك 
فیلم مستند زبان باز كرده اند؛ عكس هایي 
كه فقط لحظه هاي خاصي از سینما را ثبت 
نكرده اند بلكه حال و هوا و حتي بوي جاري 

در محیط آنها را نیز در خود نگه داشته اند.

هنگام ســاخت اين فيلم با چه 
چالش هايي دست و پنجه نرم كرديد؟

مهم ترین چالش هنگام ساخت این فیلم، 
كمبود مواد آرشیوي بود. مهم ترین نكته در 
این زمینه، غیبت سازمان یا سازمان هایي 
ا ست كه به شــكل متمركز و دقیق، آرشیو 
اسناد و عكس هاي مربوط به تاریخ سینماي 
ایران را برعهده داشته باشند. البته فیلمخانه 
ملي ایران در ســال هاي اخیر و در زمینه 
آرشــیو، نگهداري و بازســازي تولیدات 
دهه هاي گذشــته فعالیت خیره كننده و 
چشمگیري داشــته اما به عنوان مثال در 
همین مركــز نمي توان پوســتر یا عكس 
فیلم هاي قدیمي را پیدا كرد. در ســاخت 
ساموئل خاچیكیان؛ یك گفت وگو مدیر این 
مركز، سركار خانم الدن طاهري بیشترین 
و بهتریــن همكاري را با بنده داشــتند اما 
باید پذیرفت غیبت برخي مواد آرشــیوي 
همچنان آزاردهنده اســت. به عنوان مثال 
در این فیلم به ساخت آنونس »دختري از 
شیراز« به عنوان نخستین تبلیغ تصویري 
تاریخ ســینماي ایران توســط ســاموئل 
خاچیكیان اشاره مي شود اما آنونس مورد 

بحث گم شده و حتي محققان و نویسندگان 
پرســابقه  اي نظیر عبــاس بهارلــو نیز از 
سرنوشت آن اطالع ندارند. مدیران مراكز 
دیگري نظیر موزه ســینماي ایران هم در 
ساخت این فیلم مســتند خیلي همكاري 
داشتند اما طبق ضوابط، محدودیت هایي در 
ارائه  تعداد مشخصي از اسناد وجود داشت 
كه من به عنوان مستندساز باید مي پذیرفتم 
و به آنها احترام مي گذاشــتم. در مجموع 
مي توان گفت ساخت مستندهاي آرشیوي 
و فیلم هاي مرتبط با تاریخ شفاهي، از این 
زاویه با چالش هاي كوچك و بزرگ فراواني 

روبه رو است.

از هنــگام توليد ايــن فيلم چه 
خاطره  اي داريد؟

ســاخت فیلم مستند در شــرایط دشوار 
فعلي سراسر خاطره اســت اما مهم ترین 
رهاورد ساخت این فیلم مربوط به زماني 
است كه براي تكمیل پژوهش و تحقیقاتم 
درباره ساموئل خاچیكیان به منزل زنده یاد 
حسن شــریفي رفته بودم؛ یار غار و رفیق 
قدیمي اســتاد خاچیكیان كه یك سینه 
سخن براي گفتن داشت و هر بار خاطره 
و نكته  جدیــدي رو مي كــرد. او در یكي 
از دیدارهایمــان یك نــوار وي اچ اس به 
من داد و گفت ســال ها قبل )اواخر دهه  
۱۳۴۰( در ســفري به شــمال و متل قو، 
با یــك دوربین هشــت میلي متــري از 
خاچیكیان و همســرش )كه آن وقت ها 
تازه نامزد شــده بودند( كمي فیلم گرفته 
است. آقاي شریفي مطمئن بود فیلم مورد 
بحث را روي وي اچ اس ضبط كرده اما حتي 
نمي دانست كجاي آن نوار سه ساعته است! 
خالصه اینكه كل تصویري كه او از آن یاد 
مي كرد حدود یك دقیقــه و چهل ثانیه 
بود و بخش هایي از آن هم از پشــت سر 
خاچیكیان گرفته شده بود. اما در مجموع 
و ضمن رعایت حریــم خصوصي خانواده  
آقاي خاچیكیان، فقط چنــد ثانیه از آن 
تصویرها قابل استفاده بود كه خوشبختانه 
براي نخستین بار در این فیلم مستند عرضه 
شده و تا كنون هیچ كس حتي از وجود آن 

اطالع نداشته است.

كمي درباره لوكيشن ها، مدت زمان 
فيلم و جلسات فيلمبرداري اين فيلم 

توضيح دهيد.
این فیلم در تعداد جلسه هاي بسیار محدودي 
فیلمبرداري شــده اما مدت زمان آن حدود 
۷۹دقیقه اســت. گفت وگو با دوست عزیزم 
هوشنگ گلمكاني و زنده یاد حسن شریفي در 
سالن نمایش خانه سینما انجام شد. گفت وگو 
با نظام الدین كیایي )از دستیاران خاچیكیان( 
در منزل ایشان و گفت وگو با مسعود كیمیایي 
هم در آموزشگاه سینمایي خود استاد انجام 
شد. یكي دو جلسه  پراكنده براي فیلمبرداري 
از سینماهاي سعدي و ایران، و یك جلسه هم 
براي فیلمبرداري از مزار زنده یاد خاچیكیان 
)در آرامســتان ارامنه( تنظیم شده بود كه 
در مجموع چیزي حدود ۵جلســه را در بر 

مي گرفت.

با توجه به مصالحي كه در اختيار 
داشــتيد چگونه به ســاختار فعلي 

رسيديد؟

در ســاخت این فیلم، جــدا از تكه فیلم ها 
و عكس هایــي از صحنه و پشــت صحنه  
فیلم هاي ساموئل خاچیكیان، از محتویات 
صوتي یك نوار كاست استفاده شده است. در 
حقیقت، این مستند، ساختاري آرشیوي و 
تركیبي دارد اما همانطور كه گفتم نقشه  راه 
تولید آن، همان حرف هایي است كه مرحوم 
ســاموئل خاچیكیان در یك گفت وگوي 
قدیمي )مربوط به ۲۲ســال قبل( به زبان 

آورده است.

هنگام ساخت اين فيلم به چه نكات 
جديدي رسيديد؟

یكي از درس هایي كه ساخت این فیلم براي 
خود من داشــت، روبه رو شدن با شخصیت 
برجسته اي بود كه بیش از نیم قرن در متن 
و بطن سینماي ایران فعالیت كرده بود اما به 
جرأت مي توان گفت هیچ كس هیچ خاطره 
تلخ یا برخورد بدي از او به یاد نداشت. مردي 
كه در سراسر ایران آنقدر مشهور و سرشناس 
بود كه تماشاگران آن سال ها، فیلم هایش را 
فقط به خاطر نام بزرگ و معتبر او مي دیدند 
)شاهد این مثال همان عكس هایي است كه 
از تجمع گسترده مردم در مقابل سینماها 
به یادگار مانده( و البته آنقدر مناعت طبع 
داشــت كه وقتي تهیه كننده ها در یكي از 
فیلم هایش )به نام »نعره  توفان«( دست بردند 
و به خواست و اراده مرحوم فردین یكي دو 
آواز و ترانه در آن گنجاندند، قید خانه  بزرگ و 
لوكسي كه آنها در شمال شهر تهران برایش 
خریده بودند را زد و سند مالكیت آن خانه را 
به آنها برگرداند! كاري كه با شــرایط فعلي 
تولید در سینماي ایران اگر نگوییم غیرممكن 
است، باید گفت حتماً به سختي شدني است.

چــرا فيلــم را در جشــنواره  
سينماحقيقت به نمايش گذاشتيد؟

ســینماحقیقت، هم اكنــون مهم ترین و 
معتبرترین جشــنواره  تخصصي سینماي 
مســتند در ایــران به شــمار مــي رود؛ 
جشنواره اي كه امسال پانزدهمین دوره  آن 
برگزار مي شود و از هر نظر بهترین مكان براي 
عرضه، نمایش و دریافت بازخورد از نمایش 
مستندهاي كوتاه و بلند محسوب مي شود. 
نمایش این فیلم در جشنواره  سینماحقیقت 
مي توانست و مي تواند سكوي پرش خیلي 
خوبي براي آغاز معرفي و توزیع رسمي این 
فیلم باشد و من هم از این موقعیت استفاده 

كردم.

ارزيابي شما از ســينماحقيقت 
چيست و فكر مي كنيد تا چه حد مي تواند 
باعث اعتالي ســطح كيفي مستندها 

شود؟
شــاید اگر در طول سال، جشــنواره هاي 
تخصصي دیگري هم در این زمینه برگزار 
مي شد راحت تر مي شد ســینماحقیقت 
را با آنها مقایســه كــرد و در این باره اعالم 
نظر كرد. اما هم اكنون و چنان كه قباًل هم 
گفتم این جشنواره  مهم ترین مرجع بررسي 
مستندها به حســاب مي آید و از این نظر 
جایگاه مهم و قابل  اعتنایي دارد. متأسفانه 
در كشــور ما مدیریت جشــنواره ها مثل 
مدیریت ســازمان ها و مراكز دولتي و البته 
خیلي چیزهاي دیگر با آمدن دولت ها تغییر 
مي كند. درحالي كه چنین جشــنواره اي 
نیازمند یك مدیریت طوالني مدت، متمركز 
و تخصصي اســت؛ مدیریتي كه در طول 
سال براي برگزاري وسیع تر، هدفمندتر و 
تأثیرگذارتر برنامه ریزي داشته باشد و هیچ 

كار دیگري انجام ندهد.

چه برنامه اي براي اكران يا حضور 
اين فيلم در ساير جشنواره ها داريد؟

مهم ترین تصمیم در این زمینه، تالش براي 
عرضه ساموئل خاچیكیان؛ یك گفت وگو 
در گروه »هنر و تجربه« است. براي این كار 
قصد دارم یكي دو بخش خیلي كوتاه دیگر 
فیلمبرداري و به كار اضافه كنم؛ بخش هایي 
كه بیشــتر شــامل توضیح روند ساخت 
این مســتند و پررنگ شــدن من به عنوان 
گفت وگوكننده اصلي و راوي چنین فیلمي 
اســت و البته تا آن زمان هنوز خیلي وقت 

باقي است.

درستایشعکسها
ساموئل خاچیكیان؛ یك 

گفت وگو بیش از آنكه درباره  یك 
شخصیت مهم تاریخ سینمای 

ایران به همین نام باشد، در 
ستایش عكس هایی از صحنه 

و پشت صحنه فیلم ها است كه 
بعضی از آنها به قصد یادگاری 

گرفته شده اما در گذرگاه تاریخ 
جلو آمده اند و حاال در یك 

فیلم مستند زبان باز كرده اند؛ 
عكس هایی كه فقط لحظه های 

خاصی از سینما را ثبت نكرده اند 
بلكه حال و هوا و حتی بوی جاری 

در محیط آنها را نیز در خود نگه 
» توفان در شهر ما« الله زار را بند آورده بود داشته اند

 نگاهی به مستند »بي بي  جان«
   فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره سینما حقیقت  

ساعت فاجعه

»بي بي جان« داســتان تلخ و اندوه بار دختر ۱۳ساله اي اهل 
افغانستان و ساكن سیرجان است كه فرداي روز عروسي اش، 
به گناهي ناكرده، برادرش ســرش را مي برد.  درباره تلخي 
و دهشــتناكي داســتان »بي بي جان« چیزي نمي نویسم 
اما قصد دارم قدري به صناعت آن بپــردازم كه اجازه نداده 
این مستند همچون برخي دیگر از مســتندهاي اجتماعي 
جشــنواره به دامن سطحي نگري و ســرهم بندي فروبغلتد 
و صرفا نان ســوژه اش را بخورد و هیاهوي بیجا راه بیندازد. 
»بي بي جان« از معدود مســتندهاي اجتماعي وطني است 
كه قائل به تعریف داســتانش از طریق امكانات بیاني مدیوم 
سینماست.  بخشي از روایت این مســتند بر عهده تصویر و 

تدوین اســت و دوربین قرار نبوده كه صرفا ضبط كننده تصاویر بارویكرد نقد باشــد 
و در ادامه، این تصاویر از طریق تدوین به هم چســبانده شود.  مستندهاي اجتماعي 
زیادي هستند كه حتي اگر به شكل گزارشــي مكتوب عرضه شوند، لطمه اي به آنها 

وارد نمي شود؛ چراكه از ظرفیت سینما براي بیان روایت شان 
بهره نمي برند اما »بي بي جان« اینطور نیســت. بگذارید با 
مثالي این نكته را توضیح دهــم. در صحنه اي از فیلم، پس 
از اینكه بــرادر بي بي جان در مقابل دوربیــن مي گوید كه 
حاضر است بار دیگر هم این كار را تكرار كند، دوربین كات 
 مي خورد به نماهاي بسته اي از چهره هاي دختران و پسران

 این مرد.  هیچ كالمي، هیچ توضیحــي، هیچ گفتار متني 
نمي توانست به خوبي این نماها و این كات ها، خطري را كه 
از جانب این مرد متوجه فرزندانش و حتي اجتماع اســت، 
افشا كند؛ نماهایي كه از چهره هاي معصوم این بچه ها داده 
مي شود، بیش از هر چیز تداعي گر خطري بالقوه است كه هر 
آن ممكن است بالفعل شود. این همان وجه متمایز كننده اي است كه »بي بي جان« را 
بَرمي كشد و از بسیاري از مستندهاي اجتماعي ایراني در جایگاهي باالتر مي نشاند. به 

جاي سانتي مانتالیسم، فرم است كه عمق فاجعه را به بیننده مي نمایاند.

گفت وگو با مسعود كيميايی
 دستيار ساموئل خاچيكيان در سال های دور

اميد نجوان
 در حال ساخت مستند

نمايی از پشت صحنه مستند» بی بی جان«

ت«
ضرب

م »
فيل

  از 
وها

مار
سين

ده  
لعا

ق ا
 فو

ال
قب

ست
 ا

ه«
گام

هن
م »

فيل
نه 

صح
ت 

پش

محمدناصر احدی
روزنامه نگار

ان
كي

اچ
ل خ

موئ
سا



قلي زاده، لژيونر موفق 
فوتبال ايران برنامه هاي 

بزرگي در سر دارد. او 
اميدوار است با درخشش 

در جام جهاني به آرزوي 
بزرگش كه بازي در ليگ 

اسپانياست نزديك شود
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وقتي كالدرون بیشتر از مديران ايراني نگران حیف و میل 
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پس چرا زدی؟

زندگی همین است

نفرین شیری 

پرســپولیس در جام حذفی برد 
راحتی برابر ویستاتوربین کسب 
کرد. یکی از لحظات جالب این 
مســابقه اما در صحنــه به ثمر 
رسیدن گل ســوم سرخپوشان 
ثبت شد؛ جایی که ضربه میالد سرلک 
در حال ورود به دروازه بود اما عیسی آل کثیر آن را از روی خط 
به تور چسباند و گل را به نام خودش ثبت کرد. حرکت عیسی 
طوری بود که همه مبهوت مانــده بودند. خودش هم بعد از 
بازی گفت: »آن گل برای ســرلک بود اما من زدم.« خب تو 
که می دانســتی چرا زدی؟ مدتی است نمایش های آل کثیر 
با انتقاداتی همراه می شود. او که در بازی لیگی قبلی دروازه 
پیکان را باز کرده بود، شــاید می خواست با گلزنی در 2بازی 
پیاپی اعتماد به نفس اش را بازیابی کند. هرچند گل های جام 

حذفی نه شمرده می شوند، نه یاد کسی می ماند.

تعداد بازی هــای دور از گل مهدی 
طارمی با پیراهن پورتو، حاال به عدد 
10 رسیده است. این شرایط باعث 
شده انتقادها از مهاجم ایرانی، حتی 
در خود پرتغال هم باال بگیرد. کار به 
جایی رســیده که دستیار کونسیسائو 
از رسانه ها خواســته زیاد به مهدی کاری نداشته باشند و اجازه 
بدهند او دور از فشار این دوران را پشــت سر بگذارد. خواستیم 
بگوییم این شرایط برای همه فوتبالیست های دنیا، حتی مسی و 
رونالدو هم پیش می آید. فوتبال مثل زندگی باال و پایین دارد؛ یک 
روز همه چیز بر وفق مراد است و روزی دیگر نه. با این حال نکته 
مهم این است که وقتی باال بودی حس نکنی این جایگاه ابدی و 
دست نیافتنی اســت. نباید از آن باال آدم ها را »ریز« ببینی. این 

همان چیزی بود که طارمی در روزهای اوج فراموش کرد.

این باز شــدن پنجره پرسپولیس 
هم برای خودش داســتانی دارد. 
درست در روزی که باالخره طلب 
کالدرون در حســاب سرمربی 
آرژانتینی نشست و فیفا محرومیت 
نقل وانتقاالتی سرخپوشان را لغو کرد، 
وحدت هنانوف آسیب دید و چند هفته خانه نشین شد. هنانوف 
یکی از دو بازیکن تاجیکستانی پرســپولیس است که برای 
بازی کردن منتظر باز شدن پنجره بود، اما حاال همزمان با لغو 
محرومیت قرمزها دچار مصدومیت شده و شاید تا آخر نیم فصل 
نتواند برای این تیم بــه میدان برود. آســیب دیدگی در این 
شرایط آخر بدشانسی است. این دو بازیکن نزدیک به 50 روز 
در تهران بودند و قبراق و سرحال بین محل تمرین و سکونت 
تردد می کردند، اما حاال که منعی برای بازی ندارند، یکی از آنها 
مصدوم شده است. هنانوف دفاع راست است و احتماال »نفرین 

شیری« گریبان او را گرفته!

امید گلــي کــه پرســپولیس در بازي 

جام حذفي ایجاد کرد از امید گل استقالل 1.92
کمتر بود اما این تیم 4گل به حریفش زد 
و استقالل فقط یک بار به گل رسید. روز 
یکشنبه استقالل با امید گل 3.36مقابل نود ارومیه فقط یک گل زد و 
بازي اش به پنالتي کشیده شد. یک روز بعد پرسپولیس درحالي که امید 
گلش از 1.92فراتر نرفته بود 4گل به ویستا توربین زد و پرگل ترین برد 
مرحله یک شانزدهم را )مشترکا با گل گهر( جشن گرفت. پرسپولیس 
البته در بخش دفاعي موفق تر از استقالل عمل کرد و نصف استقالل به 
حریفش امید گل داد. نود ارومیه در مصاف با اســتقالل به امید گل 
0.53رسید و دوبرابر امید گلش گل زد. اما امید گل ویستاتوربین مقابل 

پرسپولیس از 0.25فراتر نرفت.

در بــازي بــا ویســتاتوربین 80درصد 

شوت هاي داخل چارچوب پرسپولیس 0.80
تبدیل به گل شد. تیم یحیي در مصاف با 
حریف لیگ یکــي 14بار شــوت زد که 
5شــوت این تیم داخل چارچوب بود و 4تا از آنها تبدیل به گل شد. 
ویستاتوربین فقط 6بار در موقعیت شــوت به دروازه پرسپولیس قرار 
گرفت که هیچ کدام از شــوت هاي این تیم داخل چارچوب نبودند و 
حامد لک در این بازي اصال به دردســر نیفتاد. پرسپولیس همچنین 
66درصد مالکیت توپ داشت و 640پاس با دقت 86درصد ردوبدل 
کرد. بازیکنان ویستاتوربین فقط 296پاس دادند و دقت پاس آنها از 
70درصد فراتر نرفت. ویستاتوربین در لیگ یک بعد از 10هفته رتبه 

یازدهم را در اختیار دارد.

عیسي آل کثیر با کسب نمره 8.41از سایت 

متریکا بهترین بازیکن دیدار تیمش مقابل 8.41
مهاجــم  شــد.  توربیــن  ویســتا 
شماره72سرخپوشان پاس گل هاي دوم و 
چهارم تیمش را به نعمتي و شجاعي داد و گل سوم را هم به نام خودش 
ثبت کرد. دومین بازیکن برتر سرخپوشان علي شجاعي بود که بعد از 
پایان مصدومیتش در فرمي ایده آل به میدان برگشته و در 2بازي متوالي 
گل زده است. شجاعي دوشنبه زیباترین گل بازي را زد و نمره 7.96را از 
متریکا دریافت کرد. میالد سرلک با یک نیمه بازي و نمره 7.75سومین 
بازیکن برتر میدان بود و سیامک نعمتي هم نمره 7.61گرفت و چهارمین 
بازیکن برتر شد. زننده نخستین گل پرسپولیس یعني محمد شریفي، 

دیگر بازیکني بود که نمره باالي 7.5گرفت.

ليگ برتر ایران)جام خليج فارس( -فصل بيست ویکم
امتياز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازي ها تيم رتبه
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کره جنوبی - ایران

 ایران- لبنان

برنامه بازی هانكته بازی

متریکاآماربازی

قلي زاده، لژیونر موفق فوتبال ایران برنامه هاي بزرگي در سر دارد. او امیدوار است با 
درخشش در جام جهاني به آرزوي بزرگش که بازي در لیگ اسپانیاست نزدیک شود

محمد زارعي|  علي قلي زاده روزهاي خوبي را در تیم شــارلوا ســپري 
مي کند و هر هفته اخبــار گلزني اش از فرم ایــده آل او در لیگ بلژیک 
خبر مي دهد. هافبک تکنیکي فوتبال ایران در تیم ملي هم به مهره اي 
مؤثر تبدیل شده و همراه با سایر شاگردان اسکوچیچ در آستانه صعود 
بــه جام جهاني2022قرار گرفته اســت. قلي زاده کــه در جام جهاني 
گذشــته آخرین خط خورده تیم ملي بود و جام ملت ها را هم به خاطر 
آسیب دیدگي از دست داد حاال آماده است تا نخستین تورنمنت  مهم 
ملي اش را در زمستان آینده تجربه کند. این هافبک گلزن در گفت وگو 
با همشهري درخصوص شــرایط این روزها و برنامه هایش براي آینده 

صحبت کرده است.

   از شرایط خودت و شارلوا در این فصل راضي هستي؟
بله امسال شرایط مان خیلي خوب است. فعال تیم چهارم جدول هستیم 
اما از تیم نهم تا تیم دوم جدول فقــط 6-5 امتیاز با هم اختالف دارند و 
رسیدن به صدر جدول سخت نیست. تا امروز خوب نتیجه گرفته ایم و 
اگر تا آخر فصل همین روند را ادامه دهیم، مي توانیم رتبه خیلي خوبي 
به دست بیاوریم. خودم هم در مقایسه با سال گذشته آماده ترم. هم براي 
تیم ملي و هم تیم باشــگاهي بازي هاي خوبي انجام داده ام. امیدوارم 
امسال که سال جام جهاني است، وضعیت همینطور ادامه پیدا کند و تا 

جام جهاني خوب کار کنم.

   چه كار كردي كه امسال آماده تري؟
هم تجربه خودم باالتر رفته است و هم مربیاني که دارم، کمک مي کنند. 
مربي این فصل شارلوا با اینکه جوان است ولي سابقه خوبي دارد. او خیلي 
باهوش و بادانش است و به من خیلي کمک مي کند. در تیم ملي هم آقاي 
اسکوچیچ کمک زیادي به من کرد. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد 

و بتوانم آمادگي ام را حفظ کنم.

   گویا قرار است امســال اتفاقات بزرگي در فوتبال 
براي شما بیفتد؟

بله اگر روند خوبم را ادامه بدهم، قطعا اتفاقات خوبي مي افتد. صددرصد در 
پایان فصل از شارلوا جدا مي شوم. منتظرم که به جام جهاني برویم. اگر خدا 

بخواهد و آنجا بتوانم خوب کار کنم، در مسیري که دارم کمک مي کند.

   مقصدت چه لیگي و چه تیمي است؟ 
نمي دانم، امیدوارم بتوانم به لیگ اسپانیا بروم.

   از تیم هاي اسپانیایي پیشنهاد داشتي؟
چرا دروغ بگویم، از اسپانیا نه ولي از کشورهاي دیگر پیشنهاد داشتم اما با 

مشورت هایي که کردم تصمیم گرفتم در بلژیک بمانم.

   اگر اسپانیا نشد كدام لیگ برایت در اولویت است؟
آرزویم این است که در لیگ اســپانیا بازي کنم و هیچ وقت از این آرزو 
دست نمي کشم. ترجیح من لیگ اسپانیاست ولي اگر نشد، هر جایي که 
صالح باشد و به فوتبالم کمک کند  بازي مي کنم. باید تصمیم مناسبي 
براي آینده ام بگیرم. همه  چیز به خودم و اینکه در زمین چه کار مي کنم، 
بستگي دارد. باید بتوانم نظر باشگاه هاي دیگر را به خودم جلب کنم. باید 

خوب کار کنم تا بتوانم در تیم هایي بازي کنم که در لیگ اروپا هستند.

خيلي از نقدها را قبول ندارم 
انتقاد از تیم ملی؟ انتقاد همیشــه هست و حتي از 
تیم هاي بزرگ هم انتقاد مي شود؛ از تیم ملي بلژیك، 
ایتالیا و... هر كسي مي تواند نظرش را بگوید ولي من 
خیلي از این نقدها را قبول ندارم. چطور مي شود یك 
تیم 2ماه یك بار 2روز در اردو باشد و بازیكنان بتوانند 
با هم هماهنگ شوند؟ یك تیم باشگاهي بعد از 2ماه 
تمرین و 20بازي دوستانه، در هفته دهم لیگ تازه راه 
مي افتد و به ارنج درســت مي رسد. نزدیك به 3ماه 
است كه تیم ملي اردو و بازي ندارد و بعد یك دفعه باید 
یك بازي انجام بدهد. به بازیكنان و مربیان حق بدهیم 
كه شرایط برایشان سخت است. با این حال ما بد بازي 
نكرده ایم. اگر بد بازي مي  كردیم 12بازي را نمي بردیم. 

چند بازي را مي تواني شانسي ببري، نه همه را.

لياقت داريم چيزهاي 
بيشتري به دست بياوريم

همه تیم ها وقتي به جام جهاني مي روند، دوســت 
دارند از گروهشان صعود كنند. بعضي به صعود از 
گروه فكر مي كنند، بعضي ها دوست دارند در مرحله 
حذفي باشند و هدف بعضي از تیم ها هم فقط رسیدن 
به فینال است. اما گاهي پیش آمده كه تیم هاي بزرگ 
هم در همان مرحله گروهي حذف شده اند. به هر حال 
شرایط جام جهاني با همه مسابقات متفاوت است. در 
تیم ما هم بیشتر از همه، بیشتر از سرمربي تیم ملي 
و رسانه ها، بازیكنان هستند كه دوست دارند تیم 
صعود كند. درست است كه شادي این صعود براي 
مردم است ولي بیشترین سود آن نصیب بازیكنان 
مي شــود. ما تالش مي كنیم از مرحله گروهي باال 
برویم و توانش را هم داریم. در جام جهاني قبلي این 
توان را نشان دادیم و همه دیدند كه لیاقت داریم 
چیزهاي خیلي بیشتري به دست بیاوریم. اما اینكه 
از حاال بگوییم صد درصد صعود مي كنیم، شــاید 

درست نباشد.

   هفته پیش گلي زدي كه در لیگ بلژیك به عنوان گل 
هفته انتخاب شد. حتي احتمال مي دهند این گل، گل فصل شود.

بچه هاي باشگاه هم گفتند که شاید گلت، گل فصل شود. تا حاال از این 
زاویه گل نزده بودم. بیشتر وقت ها از دور و با بغل پا گل مي زنم ولي این بار 
چون ثانیه آخر بازي بود، شوت زدم. البته جاگیري گلر را هم دیدم. این 
دروازه بان در بازي رفت هم یک گل از من خورده بود. گل بازي رفت هم 
گل ماه بلژیک بود. گل دوم بهتر بود حاال نمي دانم گل ماه و سال شود یا نه. 
این هفته گل هاي قشنگ زیاد زدند، باید ببینیم چه مي شود. البته بلژیک 
رسانه هاي زیادي ندارد. لیگ فوتبال این کشور حتي حق پخش هم ندارد 
و دیده شدن برایمان سخت است. یا خودمان باید در صفحه هاي شخصي 

ویدئو بگذاریم یا هواداران.

   چرا از كاوه رضایي خبري در رسانه ها نیست؟
در ایران خیلي ها لیگ بلژیک را نمي پسندند، به نظر من آنها خیلي فوتبال 
نگاه نمي  کنند. لیگ بلژیک را باید ببینید. سطح بازي ها و جنگندگي در 
این لیگ باالست. این تیم ها با تیم هاي بزرگ دنیا بازي مي کنند. کلوب 
بروژ با پي اس جي مساوي مي کند، منچستر را شکست مي دهد و با رئال 
مساوي مي کند. بلژیک لیگ واقعا سنگیني دارد. کاوه هم کمي بدشانسي 
آورد. یک بار در اردو دستش شکست و بعد از آن هم دوباره مصدوم شد. 
کاوه بازیکن فوق العاده اي است و هر جا باشد، خودش را نشان مي دهد. 

مصدومیت ها خیلي اذیتش کرده و ان شاءاهلل به زودي برمي  گردد.

   می گویند تو و  كاوه قرار است  به ایران برگردید؟
هر 6ماه یک بار این خبر را مي زنند! یک روز به پرسپولیس مي روم، یک 
روز به استقالل و یک روز به ســپاهان. ولي من که تازه به فوتبال اروپا 

آمده ام چرا برگردم؟

   در یادگیري زبان انگلیسي پیشرفت كردي؟
به همه بچه هاي تیم ترکي یاد داده ام! الزم نیست ما چیزي یاد بگیریم، 
آنها همه فارسي و ترکي یاد گرفته اند. صبح ها که به باشگاه مي روم، همه 
مي گویند سالم داداش. خدا را شکر از نظر زبان وضعیتم بهتر شده است و 

راحت تر حرف مي زنم. سال هاي اول خیلي سخت بود.

   در فوتبال ایران خیلي ها به اسم بلژیك آلرژي دارند؛ 
یاد ویلموتس و خاطرات تلخش مي افتند.

خود من هم همینطور هستم. من یک اردو یا 2 اردو با ویلموتس بودم ولي 
کال ایراني ها خاطره خوبي از او ندارند.

    امسال لژیونرهاي خوبي در اروپا داشتیم؛ مهدي 
طارمي و ســردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا بازي كردند و 
در تیم ملي هم درخشیدند. ولي نام هیچ كدام از آنها در جمع 

برترین هاي سال2021آسیا نبود.
من هم لیست بازیکنان را دیدم و خیلي تعجب کردم که چرا بچه هاي ما 
نیستند. آنها خیلي خوب کار کردند. پارسال مهدي طارمي و سردار آزمون 
در این فهرست بودند و امسال هم این دو نفر مي توانستند در این فهرست 
باشند. آنها سال خوبي داشتند، آمار خوب، گلزني خوب و بازي هاي خوبي 

داشتند. حق آنها بود که در بین بهترین ها باشند. نمي دانم چرا نیستند.

   درباره اتفاقي كه براي طارمي افتاد، صحبت مي كني؟
بعضي مسائل شخصي است و دوست ندارم نظري بدهم. فقط مي توانم 
بگویم مهدي بازیکن بزرگ و فوق العاده اي است و در هر تیمي باشد، به 
درد مي خورد. امیدوارم این مسئله حل شود و مهدي به تیم ملي برگردد. 

ما براي اینکه نتیجه بگیریم همه به هم نیاز داریم.

   در جام  ملت هاي آسیا مصدوم شدي و نتوانستي 
بازي كني. هنوز حسرت آن مسابقات را مي خوري؟

آن مسابقات یکي از حسرت هاي بزرگ زندگي ام است. از نظر فني و بدني 
خیلي آماده بودم، هم در باشگاهي خوب بازي مي کردم هم کي روش در 
تیم ملي به من بازي مي داد. اگر آن ســال بازي مي کردم، خیلي زودتر 
مي توانستم به اروپا بروم ولي قسمت نبود. همه  چیز دست خداست. براي 

یک فوتبالیست همیشه از این اتفاقات مي افتد.

   بعضي ها مي گویند تیم ملي یك تورنمنت بزرگ به 
شما بدهكار است. امیدواري در جام جهاني بازي كني؟ 

من که دوست دارم بازي کنم ولي مهم موفقیت تیم ملي است. 25بازیکن 
آماده به جام جهاني مي روند و شرایط کمي سخت است.

   در جام جهانــي قبلي به عنــوان آخرین بازیكن 
خط خوردي و وقتي گریه  كردي، كي روش از آن روز به عنوان 

تلخ ترین روز زندگي اش یاد كرد.
آن روز انگار قلبم شکســت. فکر مي کنم جوان ترین بازیکن تیم بودم 
و وقتي گفتند در لیســت نیســتي دســت خودم نبود، منفجر شدم. 
نمي توانستم خودم را کنترل کنم. خیلي اذیت شدم ولي همه  چیز دست 
خداست. شاید به جام جهاني مي رفتم، اتفاقات بدي برایم مي افتاد. در 
یک تورنمنت به این بزرگي بازیکن بیست وسوم هم باشي و روي نیمکت 
هم بنشیني برایت یک افتخار است اما نشــد. البته با اینکه در لیست 
23 نفره نبودم با تیم ملي به جام جهاني رفتم و کنار تیم بودم. کي روش 
گفت 2 راه داري، مي تواني به ایران برگردي یا با تیم باشــي ولي من از 
تو مي خواهم بماني و من هم گفتم چشــم. درحالي که تعطیالت بود و 
مي توانستم برگردم. فهمیدم کي روش دوستم دارد که مي گوید بمان. 

مي توانست بگوید خط خوردي و از اردو برو بیرون.

 صددرصد آخر فصل
 از شارلوا مي روم
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گابریل کالدرون بعد از دریافت کامل طلبش از پرسپولیس و باز شدن پنجره هاي نقل وانتقاالتي سرخپوشان، 
مصاحبه اي انجام داده و به افشاگري در مورد برخي مسائل پرداخته است. این مربي جنبه هاي جدیدي از 
اختالفاتش با مدیران وقت باشگاه و مخصوصا محمدحسن انصاري فرد را فاش کرده و حتي گفته تعمدا آب 
در زمین مي ریختند تا تیم او نتواند تمرین کند! راست و دروغش گردن خود مربي آرژانتیني، اما اگر چنین 
خیانتي انجام شده باشد دیگر واقعا نوبر اســت. با این حال نقطه عطف مصاحبه کالدرون جایي بود که او با 

ناراحتي از پرداخت حدود 100 هزار دالر پول از سوي پرسپولیس براي تجدیدنظرخواهي در این پرونده سخن 
گفت. سرمربي پیشین سرخ ها مي گوید همه مي دانستند که پرسپولیس در این پرونده بازنده است، پس چرا اینقدر 
پول اضافي دادند تا زمان بخرند؟ دلیلش روشن است، هرچند کالدرون آن را نمي داند. نکته اینجاست که در ایران 
این پول ها از جیب مدیران باشگاه ها خرج نمي شود، در نتیجه دلیلي ندارد آنها نگران باشند یا صرفه جویي کنند. 
این مبالغ احتماال از بیت المال و جیب مردم تأمین مي شود، بنابراین جاي نگراني نیست. مهم این است که تعیین 
تکلیف پرونده هي عقب و عقب تر بیفتد و دوران مدیر فعلي به ســالمتي تمام شود. همین جناب کالدرون که 
اینطور با ناراحتي از حیف و میل شدن پول ایراني ها حرف مي زند، حدود 400هزار دالر حقوق بیکاري از سرخ ها 
گرفته است. اگر قرار بود خود آقایان مدیر این مبالغ را بپردازند، باور کنید به خاطر 400 دالر هم کلي موشکافي 

مي کردند، اما فعال که آنها لباس تن شان را هم به خرج باشگاه مي خرند!

از جیب شان كه نمي دهند
وقتي کالدرون بیشتر از مدیران ایراني نگران حیف و میل پول مردم است
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بازي عقب افتاده و جلوافتاده 
امشبيكبازيازهفتههايگذشتهويكبازيازهفتههايآيندهدرالليگابرگزارميشود

ديشــببارســلونابازيعقبافتــادهاشرابا
سهوياانجامدادوديگرديدارعقبافتاده

ازنيمفصــلاولالليــگاســاعت
21:30امشببيناتلتيكووگرانادا
برگزارميشــود.بااينحالرئال
مادريدهميكديدارجلوافتاده
دارد!ورزشــگاهســنمامس
ميزبــان ساعت24امشــب
اتلتيكبيلبائــوورئالمادريد
اســتوايندرحالياستكه
2تيــمدرنيمفصــلاولباهم
بازيكردهاندومســابقهامشب

درهفتــههجدهــممربــوطبه
هفته21اســت.مصافامشببهاين

دليلزودتربرگزارميشــودكهرئاليها
آنموقعبرايحضوردرســوپرجاماسپانياو

الكالسيكوياضافياينفصلدررياضخواهندبود.
اينآخرينبازيسال2021درالليگاخواهدبود.مسابقاتهفته
نوزدهمازدهمديبايكبازيآغازميشــودودر12و13ديكه
ابتدايسال2022استادامهمييابدكهدرآنهفتهرئالباختافهو
بارسابامايوركابازيخواهندداشت.هردوتيمغايبانزياديبراي
اينديداردارند،بهويژهرئالكهچندمصدوموكروناييبهنامهاي
مودريچ،كارواخال،ماركو،رودريگو،بيل،لونين،مارسلووايسكو
ويكمحرومبهنامكاسميرودارد.درغيابمودريچوكاسميروبه
والوردهوكاماوينگابازيميرسد.ايندوبازيكندراينفصل2بار
كنارهمدرتركيبفيكسحضورداشتندكههردوبازيبهشكست
اينتيممنجرشــده؛مقابلاسپانيولوشــريف.برايجايخالي
كاسميروازبالنكووآالباهمميشوداستفادهكردامابهنظرميرسد
حضوركاماوينگادراينپستقطعياست.كارواخالهمكهطبق
معمولمصدوماست.اودرسال2021تنها21بازيبرايرئالانجام
داد؛يعنيهرماهكمتراز2بــازيوحضوردر38درصدبازيهاي
ممكن.البتهدرديدارهاييكهكارواخالدرتركيبحضورداشته،
رئالشكستنخوردهاست.غايبانبيلبائوهمبهاينترتيبهستند؛
ويالبيرهويوريبرچيچهبهدليلآســيبديدگيواونايسيمون،
برنگر،ازتيكاواينيگومارتينسبهدليــلكرونايمثبت.بيلبائوبا

24امتيازدرردهدهمجدولقراردارد،يكپله
پايينترازبارسلونا.

رئال528دقيقهاســتكهگلي
دريافتنكــرده؛78دقيقهمقابل
ســهوياو5تا90دقيقهمقابل
بيلبائو،سوسيداد،اينتر،اتلتيكو
وكاديس.ايــنبهترينركورد
كورتواباپيراهنرئالنيستو
دردقيقههفتــمبازيبابيلبائو
دروازهبــانبلژيكــيميتواند
درصورتگلنخوردن،بهبهترين
ركوردشدرمادريدبرسد.بهترين
ركوردگلنخوردندردقايقپياپيدر
دستكاسياساستكهدرسال2014در

952دقيقهدروازهاشبستهماند.

رئالدرايــنفصلالليگادرجدولبازيهــايخارجازخانهبا
امتيازاولاستامادربازيهايخانگيدرردهسومجدولقراردارد
با21امتياز.رايووايكانودر9بازيخانگي25امتيازگرفتهوسهويا

در8بازي22امتياز.

بازيباكاديسمسابقهرنديبود.ناچوهمبرايبار250پيراهن
رئالمادريدراپوشــيدوكورتواهمششــصدمينبازي

عمرشراتجربهكرد.

ادنآزاربهعنوانزوجكريمبنزمادرخطحملهدر
بازيباكاديسعملكرديعاليداشت.آخرينباريكه
اوموفقشدهبود90دقيقهدريكبازيحضورداشته
باشددقيقابه2سالپيشبرميگردد؛مقابلسوسيداد.

تلموســارابازدن2گلبهرئالبهترينگلزنتاريخاينتقابل
است.دررتبهبعديكريستيانورونالدوبا17وبنزمابا15گلحضور
دارند.كريمبرايرسيدنبهركوردرونالدو2گلديگردراينبازي

ميخواهد.

سجادي رئيس كميته ملي 
المپيك مي شود؟

ديماهسال1396سيدرضاصالحياميريبهصندليرياستكميته
مليالمپيكرسيد.پستيكهپيشازآندراختياركيومرثهاشمي
بوددرحاليبهصالحياميريرسيدكهباانصرافمحمودخسرويوفا،
اوتنهانامزداينپستبودوباقياماعضابرايرايگيريبهعنوانرئيس
كميتهمليالمپيكانتخابشد!طبقاساسنامهآنسالها،دبيركل
همبارايگيرياعضايمجمعانتخابميشدكهشاهرخشهنازيبه
سمتدبيركليرسيد.اماباتغييراساسنامهكميتهمليالمپيكدرزمان
صالحياميرياينسمتازحالتانتخابيبهانتصابيتغييركرد.ورود
صالحياميريبهعنوانكانديدايرياستكميتهمليالمپيكهمدر
نوعخودجالببود.اوكهدرآنزمانمسئوليتمعاونتشهرداريتهران
رابرعهدهداشتبهعنواننخبهورزشيمعرفيشدتااجازهنامزديبراي
پسترياستراپيداكند.روسايفدراسيونهايورزشي،هيأتاجرايي
ونخبههايورزشي)باتشخيصهيأتاجراييكميتهمليالمپيك(
ميتوانندكانديدايرياستكميتهمليالمپيكشوند.البتههيچگاه
توضيحيدربارهمعرفيصالحياميريبهعنواننخبهورزشيارائهنشد.

چهكسانينامزدرياستكميتهميشوند؟
انتخاباتايــندورهكميتهمليالمپيكبهدليــلبرگزاريانتخابات
10فدراسيوندرديماهبهتعويقافتادهوقراراست17اسفندماه1400
برگزارشود.حواشيانتخاباتكميتهمليالمپيكباانتخاباتكميسيون
ورزشكارانخيليزودشروعشد.كميسيونيكه6عضوآندرمجمع
انتخاباتيكميتهمليالمپيكحقرأيدارند.6عضويكهباغيبت9نفر
ازاعضايكميسيونانتخابشدندتاحرفوحديثهابهاوجخودش
برسد.هاديســاعيعضوكميسيونورزشــكارانهمدرباره4عضو
انتصابيكميسيونتوسطصالحياميريبهمسئلهايقابلتاملاشاره
كردكهپاسخيبهآندادهنشد.ساعيگفته:»طبقاساسنامه،اعضاي
انتصابيبايدبامشورترئيسكميسيونورزشكارانانتخابشوند،اما
اعضايانتصابيقبلازانتخابرئيسكميســيونورزشكارانمعرفي
شــدند!«صالحياميريتابهحالبهاينسؤالكهدرانتخاباتكميته
مليالمپيكنامزدخواهدشدياخير،پاسخمشخصيندادهوفقطگفته
است:»هنوزتصميمنگرفتهام.«اينكهصالحياميريصراحتاشركت
درانتخاباتراردنميكندحكايتازاينداردكهاوبهيكحضور4ساله
ديگردركميتهمليالمپيكمشتاقاســت.تغييراساسنامهازديگر
ابهاماتانتخاباتپيِشروست.اساسنامهايكهمنتشرنشدهوليشنيده
ميشودرياستكميتهمليالمپيكديگرشغلنيستواگراينموضوع
صحتداشتهباشدوزيرورزشهمميتواندكانديداياينپستشود.
حميدسجادي،وزيرورزشوجواناناگراجازهپيداكندنامزدرياست
كميتهشود،نسبتبهسايرنامزدهاياحتماليراههموارتريخواهد
داشت.چراكهروسايفدراسيونبهنوعيزيرمجموعهوزارتهستندو

بودجهخودراازوزارتورزشميگيرند.

منهای فوتبال

زیر یک خم

حمله به آقاي خاص 
مهاجرتيكفرنگيكارجوانبهكشورصربستانكافيبودتا
منتقدينمحمدبناسرمربيتيممليحمالتمتعدديرادر
رسانههاوصفحاتشخصيخودعليهاوترتيبدهند.قاسم
رضاييدارندهمدالطالوبرنزالمپيك،سعيدعبدوليدارنده
برنزالمپيكواميدنوروزيقهرمانجهانوالمپيكدرصف
اولمنتقدينبناهستندكهتوسطهمتيميهايسابقشان
حمايتميشوند.آنهاهمگيازشاگردانسابقبناهستند
كهبااوبهمدالجهانيوالمپيكرسيدند.عبدوليپايشرااز
انتقادفراترگذاشتهوبارهابهسرمربيتيممليتوهينكرده
وليرضاييونوروزيدرچارچوبادبانتقاداتشانرامطرح
كردهاند.الزماستمسئوالنفدراسيونبادرايتاينموضوع
راحلكنندتاكشتيفرنگيكهبامحمدبنادرجهانينروژبه

4طاليارزشمندرسيدازريلموفقيتخارجنشود.

فرنگي ايران، پنجم جهان
اتحاديهجهانيكشــتي،5تيــمبرتركشــتيجهاندر
سال2021راانتخابكردكهبرايناساستيممليكشتي
فرنگيايرانباكسب4مدالطالو2برنزدررقابتهايجهاني
نروژبهعنوانپنجمينتيمموفقكشتيجهاندراينسال
انتخابشد.دراينردهبندي،تيمهايكشتيزنانژاپندر
المپيكتوكيو،تيمكشتيآزادروسيهدرالمپيكتوكيوو
تيمهايزناناوكراينوقرقيزستاندرردههاياولتاچهارم
قرارگرفتند.تيممليكشــتيفرنگيايراندررقابتهاي
جهانينروژباهدايتمحمدبناباكسب4مدالطالتوسط
ميثمدلخاني،محمدرضاگرايي،محمدهاديســارويو
علياكبريوســفيو2مدالبرنزمحمدعليگراييوپژمان

پشتامپسازروسيهبرسكويدومجهانايستاد.

فرنگي كاران به عراق مي روند
مليپوشانكشــتيآزادايرانكهدراردوي10روزهعراق
بهسرميبرند،زودترازموعدبهايرانبازخواهندگشت.اين
اردوقراربودتاششمديماهطولبكشداماشنيدههاحكايت
ازاينداردكهآزادكاران3روززودترازبرنامهتعيينشــده
برميگردند.همچنيــنمحمدرضاگرايــيقهرمانوزن
67كيلوگرمكشتيفرنگيالمپيك2020توكيووصاحب
نشانطاليمسابقاتجهاني2021نروژ،محمدهاديساروي
دارندهمدالبرنزوزن97كيلوگرمالمپيكوقهرمانجهانبه
همراهحميدســوريانوابراهيممهرباننايبرئيسودبير
فدراسيونكشتيامروزراهيعراقميشوند.فرنگيكاران

همبههمراهآزادكارانبهايرانبازخواهندگشت.

وينيسيوسدرحاشيهتمرينرئالدرحاليكه
سوارماشينبودبدونماسكداشتبههواداران
امضاميدادكهكاسميروازماشينكنارياورادر
اينحالتديدودعوايشكرد.وينيصدمين
بازياشراباپيراهنرئالدرديدارمقابل
كاديسدرالليگاانجامداد؛100بازي،

17گل،14پاسگل.

از200روياروييقبلــي102بردبراي
رئالبهدستآمدهو60بردبرايبيلبائو
و38تساوي.رئالدربازيهايرودررو

387گلزدهو289گلخورده.

تهديد براي ركوردهاي مسي و رونالدو
نكتهجالبدربارهامباپهكهبهتازگيوهمزمانباكريمبنزماتولدشراجشن
گرفتو23سالهشدايناستكهاودراينسنازمسيورونالدوهمآمار
بهتريدارد.رونالدوتاپيشازپيوستنبهرئالمادريدبازيكنيبودكهدر
سمتچپبازيميكردوبهدروازهنزديكنبود.اوميانگين0.31گلدر
هربازيراتا23سالگيبهثبترساندهبود.مسيهمتااينسنميانگين

0.55گلدرهربازيرادركارنامهداشت.كريستيانووقتيهمسنامباپهبود
تنها107گلزدهبود،مسي140گلوامباپه202گلوميانگين0.63گلدرهر

بازي.او3بارآقايگلفرانسهشده،يكجامجهانيويكليگملتهاراداردو
كليجاموعنوانريزودرشتديگر.روزيراببينيدكهمهاجمفرانسوي

يكيپسازديگريركوردهايبيشماررونالدوومسيراميزندوبهاين
دوميفهماندكهزدنركوردديگرانچهطعميدارد.رونالدوومسيبا
اينكهنيمفصلكاملاستيوونتوسوبارسلوناراترككردهاندهنوز
همبهترينگلزنتيمسابقشاندرسال2021محسوبميشوند.
رونالدو20گلزدهونزديكترينتعقيبكنندهاشيعنيكيهزا
15گل،موراتا12گلوديباال11گل.يووهوبارســاهرچهدراين

فصلميكشندازرفتنايندوابرستارهاست.

سوپرليگي ها دست بردار نيستند
يوفاميخواهدليگملتهاياروپاراباحضورتيمهايآمريكايجنوبيبرگزاركند.اينچيزي
شبيهبهسوپرليگپيشنهاديباشگاههايبزرگاروپايياستكهيوفابهبهانهاينكهحضور
تيمهايپرقدرتدريكليگروحفوتبالراميكشدوليگهايمحليراازبينميبردباآن
مخالفتوتيمهاراتهديدبهمحروميتكردهبود.حاالخوديوفاازهمينفرمولاستفادهكرده
است.ليگملتهاياروپادرسطوحمختلفبرگزارميشودوهرتيمباتيمهايهمسطحخودش
بازيميكند.سوپرليگيهاميخواهندفرمولمشابهيرادرپيشبگيرند.ازطرفي،ماركاهم
اطالعدادهجامجهانيبهزودي2سالهخواهدشدبافرمولهايجديدوتفاوتتعدادتيمها.
فعالتنها3باشگاهرئالمادريد،بارسلوناويوونتوسدرسوپرليگماندهاندوبقيهبهصورت
غيررسميازاينتورنمنتانصرافدادهاند.امارسانهاسپانياييووزپوپوليمدعيشده
كهپسازپيروزيحقوقيگردانندگانسوپرليگبريوفادردادگاهاسپانيا،3باشگاه
مورداشارهدرصددفراهمآوردنمقدماتسوپرليگازفصلآيندههستند.در
پروژهجديدسوپرليگ،سطحبنديهاييوجودخواهدداشتكهحضوربيشتر
تيمهاوصعودوسقوطآنهارابهسطوحمختلفممكنميسازد؛تقريباچيزيشبيه
ليگملتهاياروپا.فعالباشگاهها،اتحاديهفوتبالاروپاوفيفابرسرپولبيشتربه
جانبازيكنانافتادهاند.فيفاپيشنهاددادهكههرفدراسيونيماهمارسباقانون

48تيمهشدنجامجهانيموافقتكند،16ميليونيوروپاداشميگيرد.

كلي جاي خالي در موزه

اخيراعكسيازدروروديرختكن
ورزشــگاهاليپزيشمنتشرشده
كهرويدرجــايخوردگيوجود
دارد.دورايــنخوردگييككادر
طالييرنگكشــيدهونامزيدانهم
رويكادردرجشــده.اينيادگارياست
ازيكيازمســابقاتجامجهاني2006آلمانكهبعدازتساوي

يك-يكديرهنگامفرانسهمقابلكرهجنوبي،زيدانازبساز
نتيجهبهدستآمدهعصبانيبود،بالگدواستوكبهدررختكن
كوبيد.مديريتورزشگاهاقدامبهتعميرياتعويضدرنكردوازآن
بهعنوانيادگارياستفادهكرد.درموزهباشگاهمنچستريونايتد
آخرينآدامسجويدهشدهالكسفرگوسندرآخرينحضورش
روينيمكتاينتيمدرمعرضديدبازديدكنندگانقرارگرفته.
بازيكنانيكهدرمسابقاتفوتبالهتتريكميكنند،درپايان
مسابقهتوپراكهتوسطهمبازيانامضاشده،بهيادگاربهخانه
ميبرند.خاصيتموزههميناست،چهموزهخانگي،چهموزه
عمومي؛اينكهنشانههاييرانگهداريبرايمرورخاطرات.بعيد
استهمهجامهايكسبشدهدرتاريخباشگاههايبزرگايراني

درموزهباشگاههاگردآوريشدهباشد.زمانيجامقهرمانيليگ
سرازمنزلســرمربيدرميآورد.فرضكنيديكموزهبراي
هوادارانوگردشگرانراهانداختهايد؛اگرباشگاهايرانيباشيد،
تنهايكسريعكسآرشيويوقديميازبازيكنانومربيانروي
ديوارهانگهداشتهايديانهايتاجامهايبهدستآمدهراپشت
ويترينگذاشتهايد.وقتيجايلگدزيدانوآدامسجويدهشده
فرگوســنارزشتاريخيپيداميكندوبرايديدنآنبليت
ميخرند،چراماازاينيادگاريهااستفادهنكنيم؟چراكسيبه
فكرشنرسيدساكيراكهعليكريميپسازتعويضدرجام
جهاني2006بهآنلگدزدهبودكناربگذاردوبهموزهببرد؟اتفاقا
لگدزيدانوعليكريميدريككشورويكتورنمنتبود.توپي

كهآخرينگلمليعليداييباآنبهثمررسيد،كجاست؟چه
نشانهايازدومينگلزنبرترمليتاريخفوتبالدرموزههايمان
داريم؟ازهشــتمآذروحماســهملبورنچهچيزعتيقهايو
يادگاريداريمغيرازگزارشگرآنمســابقهكهانگاردرهمان
برههتاريخيمتوقفمانده؟ازبردمقابلآمريكادرجامجهاني
1998چهباقيماندهغيرازتصويرگريهكردنحميداستيلي
پسازگلزني؟از8سالحضوركيروشدرفوتبالمانكهآن
همهبرايمانهزينهدربرداشت،چهچيزيبهيادگارماندهكه
50سالديگرنوادگانمانآنرادرموزههايورزشيببينند؟
برايفوتبــالوتاريخمانبهاندازهيكآدامسجويدهشــدهيا

فرورفتگيحاصلازيكلگدارزشقائلباشيم.

حتي به قهرمان ها نمي بازد
اتفاقعجيبيكهدريكدههگذشتهبرايكارلوسكيروش

رخدادهاست
بهروزرسايلي|تيممليمصرباهدايتكارلوس
كيروشبــازيردهبنديجــامملتهايعرب
رابهقطرباختوچهارمشــد.تيمســينيوردر
نيمهنهاييهمبهتونسباختهبودواينمســئله
باعثشدههماكنونفشاربسيارسنگينيروياو
وجودداشتهباشد.درطولروزدههاخبردرمورد
موضعگيريتندومنفياهاليفوتبالمصرعليه
مربيپرتغاليمنتشرميشودواوجايگاهشدر
اينكشورراازهرزمانديگريمتزلزلترميبيند.
طبيعتانتايجاخيركيروشدرتيمهايمختلف

جايدفاعندارد،مخصوصاازاينجهتكهاوقول
قهرمانيدادهبود.بااينحالبازهمشكستيديگر
برايمربيپرتغاليازراهرسيد.يكنكتهجالب
وعجيبدرموردكيروشايناســتكهنهتنها
تيمخودشقهرماننميشود،بلكهبهتيمهايي
ميبازدكهمعمــوالآنهاهمبهمقــامقهرماني

تورنمنتنميرسند!
درجامملتهايعرب،مصربهتونسباخت،اما
تونسقهرماننشــدوبازيفينالرابهالجزاير
واگذاركرد.كيروشباتيممليكلمبياهمدريك

تورنمنتحاضرشد.تيماودرمرحلهيكچهارم
نهاييكوپاآمريكا2019بهشيليباختوحذف
شد،اماخودشيليدرنيمهنهاييبهپروباختو
پروهمدرفينالمغلوببرزيلشد.كيروشروي
نيمكتتيممليايرانحضوردر2جامملتهاي
آسياراتجربهكرد.اودرجامملتهاي2015در
مرحلهيكچهــارمنهاييبهعــراقباخت،خود
عــراقدرنيمهنهاييبرابركرهجنوبيشكســت
خوردوكرههمفينالرابهاسترالياباخت!درجام
ملتهاي2019همايراندرنيمهنهاييدرحالي
بهژاپنباختكهژاپندرفينالمغلوبقطرشد.

كيروشهمچنينباتيممليايــراندر2دوره
جامجهانيهمحاضربود.سال2014ازگروهما
آرژانتينونيجريهصعودكردندكهآلبيسلسته
تافينالهمرفت،اماآنجابهآلمانباخت.نيجريه
وليبالفاصلهدريكهشــتمنهاييباشكست2
برصفربرابرفرانسهاوتشد.درسال2018هم

2تيماسپانياوپرتغالازگروهايرانصعودكردند
كههردوبهسرعت،درمرحلهيكهشتمنهاييبا
شكستبرابرروسيهواروگوئهبهخانهبرگشتند.
آخرينباركهتيمحذفكنندهكيروشقهرمان
شده،بهجامجهاني2010برميگردد.كارلوس
درآنزمانهدايتتيمملــيپرتغالرابرعهده
داشتودريكهشــتمنهاييبهاسپانياباخت.
ماتادورهاتافينالباالرفتندوآنجاباشكســت

هلندقهرمانشدند.
نكتهجالبديگردرموردكيروشايناستكه
اوبعدازشكســتبرابرژاپندرنيمهنهاييجام
ملتهايآســيا2019پاداشمقامسوميرااز
فدراسيونفوتبالگرفت،درحاليكهاينمسابقات
اصالبازيردهبندينداشــت!باايــنحالجام
ملتهايعربردهبنديداشتكهكيروشآن
راباختوطبيعتانميتواندتوقعدريافتجايزه

سوميداشتهباشد.

محمدرضانصيري
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افقي:
1- دوســتي- نماديــن-   

وعده گاه
2- ســر و صدا- گلــي زيبا و 

خوشبو- از هالوژن ها
3- مربوط به جامعــه داراي 
تمدن- دريچه كنار كاربراتور 

خودرو- پيشينيان
4- از گياهــان آپارتماني كه 
تحمل نور مســتقيم آفتاب را 

ندارد- انبوه
5- چسبناك به سبب آلوده شدن 
به ماده قندي و شيرين- دليل- 

مجموعه تلويزيوني
6- قطار برقي شهري- ورزش 

اصيل ژاپن- پرچم
7- فيلمي از سينماي ژاپن به 
كارگرداني كوروساوا- ضربه اي 

در تنيس روي ميز
8- به حالت خميده- تالشگر- 

طهارت
9- چهره نما- از وسايل نقليه 

عمومي
10- فهرست غذاي رستوران- 

خاكستر- كار انجام گرفته
11- شــبه جزيره اي نزديك 

سيبري- لوس- فرزند زاده
12- ماالريا- معادل فارســي 

رقابت
13- تقســيم كننده- فلــزي 

دير گداز- رودي در مازندران

14- از محبت... حوري مي شود- 
هستي يافته- غيرمذهبي

15- ســبزي خوشــبو- نوعي 
هواپيمــاي جنگــي- حــرف 

دهن كجي
  

عمودي:
1- مقدار فضايي كه هر جسم 
اشــغال مي كند- كليســاي 
تاريخــي پاريــس- زندگي 

شهرنشيني
2- ترموكوپــل- پايتخــت 
موسيقي جهان- قديمي ترين 

قبرستان مسلمانان
3- فيلمي در سبك زندگي نامه اي 
به كارگرداني مايك نيكولز با بازي 

تام هنكس
4- گدا- وسط- نشانه ويژه

5- گالبي- جانوران رام نشده- 
تنگه حياتي خاورميانه- حرف 

همراهي عرب
6- حشــــره شكـارچـــي - 

خوش چهره
7- پســت فطرتي- دستمال- 

مدفن عالمه اميني
8- قانــون مغــوالن- شــاه 
پيشـــــدادي ملقــب بــه 
جــم- فيلمــي ســـــاخته 

رسول مال قلي پور
9- لبــاس- داراي گرمــاي 

بسيار- نشان دادن

10- سركش- خوش آوازه
11- ضمير اول- الســتيك داخلي 

تاير- قلعه- نوعي حلوا
12- خوش خوان- نوعي ماهي آب هاي 

شيرين- پسر گودرز در شاهنامه
13- طــراح گريــم و چهره پــرداز 

فيلم هاي روز واقعه و مسافر ري
14- نوعي پارچه پنبه اي- ميداني 

در تهران- خيال باف
15- از ســاز هاي آيينــي ايــران- 

15رنگين كمان- پاكيزه

جاهنمرباايمرا
لورواجروجريشمش
يربشوهميتيالخ
تساكدنبكيا

تسخنلابنداعنص
هكديتشخربكتم

يناسااليواوان
يجريكنويرتيش
جببساهلكايبنا
يباهرتابنهدد
دنولاكهبرورهر

يماتيادابا
زاراينخدركراك
يبناجكيلرامهپت
نيگنرسلمينالف
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 پرسپوليس؛ 
تيم نيمه هاي دوم

اسرار ساده، اما مهم يك بازي حذفي
بهروز رســايلي |  در مرحله يك شانزدهم 
نهايي جام حذفي، پرسپوليس با 4گل تيم 
دسته اولي ويســتاتوربين را شكست داد و 
به دور بعد صعود كرد. شــايد به نظر برسد 
مسابقه اي در اين سطح ارزش تحليلي چنداني 
ندارد، اما دقيقا برعكس است. اين بازي چند 
پيام نهفته داشــت كه مي تواند به كار 
سرخپوشــان بيايد؛ مخصوصا كه 
اين تيم در فصل جاري عملكرد 

پرفراز و نشيبي داشته است.

  نيمه هاي اولي كه مفت  
مي سوزد

آمــار گلزني پرســپوليس در 
مسابقات اين فصل واقعا عجيب 
است. با احتساب 2بازي آسيايي و 
يك مسابقه ليگي، سرخپوشان تا كنون 
13بازي انجام داده اند و در اين مسابقات 19گل 
به ثمر رســانده اند. از اين 19گل فقط 3گل در نيمه 
اول زده شده و سرخپوشان 16گل ديگر را در وقت دوم 
وارد دروازه رقبا كرده اند. اين يك نسبت خيلي عجيب 
و معنادار اســت كه نشــان مي دهد پرسپوليسی ها 
معموال نيمــه اول را مفت از دســت مي دهند. در 
همين بازي با ويســتاتوربين نمايش پرسپوليس 
در وقت نخســت بســيار دور از انتظار بود و همه 
را كالفه كرد، اما در وقت دوم شــرايط عوض شد 
و سرخپوشــان 4بار تور دروازه رقيب دســته اولي را 
لرزاندند. اينكه چرا 45دقيقه به راحتي تلف مي شــود 
جاي بحث دارد. هميشه اينطور نيست كه اهمال نيمه 
اول در نيمه دوم قابل جبران باشــد. گاهي گره كار باز 
نمي شود و امتيازات طاليي از دست مي رود. شايد يحيي 
گل محمدي و كادرش خوشحال باشند كه پرسپوليس 
نيمه مربيان موفقي دارد، اما مســئوليت فني از دست 

رفتن نيمه هاي نخســت هم فقط و فقط متوجه خود 
آنهاست.

  معجزه نيمكت
2 گل از 4گل پرسپوليس در اين بازي را محمد شريفي و 
علي شجاعي به ثمر رساندند؛ بازيكناني كه از سوي خود 
يحيي گل محمدي جذب شدند، اما اغلب نيمكت نشين 
بودند و فرصــت چنداني براي بــازي در اختيــار آنها 
قــرار نمي گرفت. به طور كلــي يحيي اعتقــاد چنداني 
به جوانگرايي ندارد، امــا اين اواخر با افزايش فشــارها 
و يكنواخت شــدن نمايش هاي پرســپوليس او كمي از 
نيمكتش استفاده كرده و فعال پشيمان هم نيست. به هر 
حال حتما بايد گاهي به بازيكنان ذخيره اعتنا كرد و آنها را 
به ميدان فرستاد؛ حاال يا خوب هستند كه بايد حق شان را 
بگيرند، يا خوب نيستند كه بايد بروند دنبال زندگي شان. 
فعال كه مخصوصا شجاعي نشــان داده مي تواند بيشتر 
از اينها بازي كند. البته بايد منتظــر ماند و عملكرد اين 

بازيكنان را در مسابقات دشوارتر ديد.

  مسئله رضا اسدي
بعد از پاس گلي كه رضا اسدي در بازي با پيكان داد، شايد 
به نظر مي رسيد فشــارها از روي او برداشته شده و اين 
بازيكن كم كم مي تواند عملكرد بهتري داشته باشد، اما 
اتفاقي كه رخ داد دقيقا عكس اين بود. با نيمكت نشيني 
ميالد سرلك، رضا اسدي در مسابقه ساده با ويستاتوربين 
فيكس شــد و قاعدتا اين بهترين فرصت بود تا ميخش 
را بكوبد. او امــا آنقدر ضعيف و ســردرگم بازي كرد كه 
بين 2نيمه تعويض شد. اغراق نيست اگر بگوييم خروج 
اسدي از ميدان در جان گرفتن تيم مؤثر بود! به هر جهت 
پرســپوليس هم اكنون خريد پرســروصدايي دارد كه 
دستمزد بااليي هم مي گيرد، اما هنوز نتوانسته ارزش اين 
انتقال را نشــان بدهد. آيا ممكن است سرخ ها در پنجره 

زمستاني برنامه اي براي اسدي داشته باشند؟

10روز سرنوشت ساز
3 بازي آينده پرسپوليس، سرنوشت اين تيم در نيم فصل 

اول را مشخص مي كند
عملكرد پرســپوليس در فصل جاري طوري بوده كه هواداران اين تيم مدام بين بيم و اميد 
در حال تغيير وضعيت بوده اند. گاهي نمايش هاي بسيار بدي از پرسپوليس مي بينيم؛ مثل 
ديدار با الهالل، نيمه اول مسابقه با فوالد، داربي تهران يا مصاف با آلومينيوم اراك. گاهي هم 
بازي هاي اين تيم به شــدت اميدواركننده و نويدبخش است؛ مثل نيمه دوم مسابقه با فوالد 
يا همين وقت دوم ديدار با ويستاتوربين. به هر جهت اما سرخ ها امسال در نبردي تنگاتنگ 
با استقالل و سپاهان هستند و شــايد فرصت چنداني براي لغزش نداشــته باشند. آنها در 
اين چند هفته پيروزي هاي خوبي برابــر نفت آبادان، نفت 
مسجدسليمان و پيكان به دست آوردند و تا حدودي 
به وضعيت شان در جدول رده بندي سر و سامان 
دادند. با وجود اين 3 بازي دشــوار پيش روي 
سرخ هاست كه مي تواند تكليف پرسپوليس را 
در نيم فصل اول مشخص كند. قرمزها از سوم 
تا ســيزدهم بهمن ظرف 10روز بايد به ترتيب 
به مصاف ذوب آهن، ســپاهان و تراكتور بروند؛ 
ديدارهاي ســختي كه شــايد عيار تيم يحيي 

گل محمدي در ليگ 21را نشان بدهد.
پرسپوليس ابتدا در تهران با ذوب آهن بازي خواهد 
كرد. اگرچه تيم اصفهاني چند هفته اي هســت كه 
دچار افت شــده، اما بازي با آنها قطعا آسان نخواهد 
بود. پس از آن دوران طوالني مدت اقامت پرسپوليس 
در تهران به پايان مي رســد و اين تيــم بايد در اراك 
به مصاف ســپاهان برود. اين بازي بــا حكم كميته 
انضباطي در زمين بي طرف برگزار مي شود. سپاهان 
به عنــوان ميزبان، ورزشــگاه خانگــي آلومينيوم را 
برگزيده؛ يعني جايي كه پرســپوليس در 2ســال 
اخير آنجا شكســت خورده و شــايد همين مسئله 
از نظر روحــي و رواني قرمزها را تحت فشــار قرار 
بدهد. سپاهان هم به هر حال يكي از اضالع مثلث 
مدعيان است و نتيجه اين مسابقه مي تواند خيلي 
چيزها را ثابت كند. پس از آن هم پرسپوليس بايد 
با تراكتــور بازي كند. وضعيــت تراكتور در فصل 
جاري خيلي خوب نيست، اما آنها به هر حال يك 
مربي كروات استخدام كرده اند كه هفته به هفته 
آشنايي بيشتري با تيم پيدا مي كند. حتما تصديق 
مي كنيد كه اين 3بازي تأثير زيادي روي سرنوشت 
پرسپوليس در نيم فصل اول دارد. سرخ ها دور رفت 
را با 2بازي برابر پديده مشهد و فجرسپاسي شيراز به 

پايان خواهند برد.
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  چندگانگي قيمت ويزيت پزشكان برطرف شود
نوسان قيمت ويزيت پزشكان در مطب ها نشانه اين است كه يا 
ابالغيه نرخ از طرف وزارت بهداشت صادر نشده و يا به آن عمل 
نمي شود. از متوليان رسيدگي به اين امر تقاضا مي شود توجه 

كنند تا اين چندگانگي ها از ميان برداشته شود.
احساني از تهران 

 تيم هاي راهداري و هالل احمر در جاده های شهرستان 
خانميرزا مستقر نيستند

درحالي كه بارندگي در ارتفاعات شهرستان خانميرزا به صورت 
برف است و چند روزي است كه بارندگي كل شهر را فراگرفته، 
تيم هاي راهداري و هالل احمر در اين شهرستان مستقر نيستند 
و به منظور خدمت رساني به مردم تنها چهار دستگاه آمبوالنس 
در اين شهرستان مستقر است. درحالي كه هر آن ممكن است به 
تيم هاي راهداري و هالل احمر نياز جدي پيدا شود. از مسئوالن 

تقاضا داريم فكري براي اين موضوع بكنند.
ميرمهنا از خانميرزا چهارمحال وبختياري

  اتوبان پاكنژاد به سمت جنوب بازگشايي شود
اتوبان پاكنژاد به ســمت جنــوب حدفاصل خيابان شــهيد 
دادمان تا ميــدان صنعت واقــع در شــهرك قدس)غرب( از 
سال1386 به خاطر احداث متروي ميدان صنعت مسدود شده 
و به همين خاطــر ترافيك اتوبان خوردين و فرحزادي بســيار 
سرسام آور شده است. از شهرداري منطقه2 خواستار رسيدگي 

و بازگشايي اين بزرگراه حياتي هستيم.
بقايي از تهران

 پروازهاي فرودگاه پارس آباد به تــك پرواز در هفته 
كاهش يافته است

با گذشت ســال هاي طوالني از داير بودن فرودگاه پارس آباد، 
پروازهاي اين فرودگاه در طول هفته به تك پرواز آن هم در روز 
جمعه كاهش يافته كه اين امر مشــكالت زيادي براي ما مردم 
مغان، پارس آباد، بيله سوار و اصالن دوز پيش آورده است، اين در 
حالي است كه در سال هاي گذشته حداقل 2 تا 3 پرواز در طول 

هفته از تهران به پارس آباد و برعكس انجام مي شد.
ميرزاجانپور از دشت مغان

 پرداخت ماليات براي كسب وكارهاي خصوصي بسيار 
سخت است

چند شب قبل در اخبار اعالم شد كه درصد زيادي از شركت هاي 
دولتي ورشكســته شــده اند و قادر به پرداخــت ماليات خود 
به دولت نيســتند. اين درحالي كه اين شــركت ها از حمايت و 
پشتيباني دولت و وام هاي دولتي برخوردارند. سؤال اينجاست 
كه با اين اوصــاف چطور دولــت انتظار پرداخــت ماليات از 
شركت هاي خصوصي و كسبه را دارد، درحالي كه هيچ حمايتي 

شامل حالشان نمي شود؟
حقگو از تهران

 شهرستان دامغان سونوگرافيست زن ندارد
شهرستان 100هزار نفري دامغان سونوگرافيست زن ندارد تا 
امور مربوط به آنها با خيال راحت انجام شود و بسياري از بانوان 
براي سونوگرافي به شهرهاي اطراف مراجعه مي كنند. آيا اين 
تقاضاي زيادي اســت كه جمعيت 50هزار نفري زنان شــهر 

دامغان از مسئوالن داشته باشند.
قيداني از دامغان

 افزايش حقوق حداقلي بگيران تامين اجتماعي عادالنه 
باشد

متأسفانه ميزان حقوق دريافتي حداقل بگيران سازمان تامين 
اجتماعي يك سوم عدد فقري است كه خود دولت اعالم مي كند. 
جا دارد  افزايش حقوق اين دسته از بازنشستگان، بيشتر از ساير 

سطوح باشد تا عدالت در اين زمينه برقرار شود. 
كاوياني از شهريار

 
 پاســاژ نيمه كاره خيابــان »ملل متحــد« در تبريز 

دردسر ساز شده است
چند سال پيش ســاخت يك ســاختمان تجاري به نام پاساژ 
»همشــهري« از طرف شــهرداري منطقه 4تبريز در خيابان 
»ملل متحد« شروع شد كه مدت هاست نيمه كاره مانده و سقف 
ساختمان آن ريزش كرده است. هم اكنون اين مكان محل تجمع 
معتادان و افراد خالفكار اســت و امنيت و آسايش مغازه داران  
اطراف مختل شده است. با شهرداري مركز و شوراي شهر تبريز 
هم موضوع را مطرح كرده ايم كه متأســفانه نتيجه اي نداشته 
اســت. بودجه اين محل از بيت المال تامين شــده و مسئوالن 
موظفند نسبت به اتمام و بهره برداري آن اقدام كنند تا اين وضع 

نيز ساماندهي شود.
بايرامي از تبريز

 حكم اعضاي بازداشتي شوراي شهر بوشهر چه شد
شهريور ماه99، تعدادی از اعضاي شوراي شهر بوشهر دستگير 
شدند اما با گذشت 15ماه، هنوز وضعيت جرم و محكوميت 
اين افراد مشخص نشده و همگي به قيد وثيقه آزاد هستند. 
مردمي كه اين افراد را انتخاب كــرده بودند، انتظار دارند در 
ســريع ترين زمان ممكن رأي دادگاه نسبت به تخلفات اين 
نمايندگان  شــوراي شــهر اعالم و خبر آن شفاف ســازي  و 

رسانه اي شود.
عاليخاني از بوشهر 

پاسخ مسئوالن
بوي نامطبوعي در خيابان سراج منتشر نشده است

روابط عمومي منطقه 4شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي 
با عنوان »انتشــار بوي نامطبوع در خيابان ســراج« در ستون 
پيام هاي مردمي روز 2 آذر ماه پاسخ داده است:  طبق بازديدهاي 
مكرر از محدوده يادشده، هيچ گونه بوي نامطبوعي منتشر نشده 
اســت. در مجموع بازديد مســتمر از خيابان مذكور در برنامه 

نواحي 4و 7 اين منطقه قرار دارد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

مرگ اسرارآميز صياد 
ايراني در زندان سريالنكا

تحقيقات درباره رازگشايي از مرگ اسرارآميز 
صياد ايراني كه در زندان سريالنكا جانش را 
از دست داده در دادسراي جنايي تهران آغاز 
شده اســت. به گزارش همشهري، اواخر مهر 
امسال خانواده پســري جوان به اداره پليس 
اســتان هرمزگان رفتند و گفتنــد كه او در 
يكي از زندان هاي سريالنكا زنداني بوده اما به 
طرز مشكوكي جان باخته است. برادر متوفي 
گفت: برادرم صياد بود و 3سال قبل تصميم 
گرفت به سريالنكا سفركند. چند روز پس از 
رفتنش با ما تماس گرفت و گفت كه در آنجا 
در جست و جوي كار است. پس از آن تا مدت ها 
از او بي خبر بوديم تا اينكه از زندان سريالنكا 
با ما تماس گرفته و اعالم كردند كه برادرمان 
دستگير و زنداني شــده است. هرچند كه به 
درستي دليل بازداشــت او را نمي دانستيم 
اما احتمال داديــم كه شــايد به دليل ورود 
غيرقانوني و نداشــتن مجوز در آن كشــور 

دستگير و روانه زندان شده است.
وي ادامــه داد: در ايــن مــدت ارتباطي با 
او نداشــتيم اما او 3بار از زنــدان با ما تماس 
گرفت و گفــت حالش خوب اســت تا اينكه 
24مهرماه امسال از زندان با ما تماس گرفتند 
و اعالم كردند برادرمان فوت شده و قرار است 
جسدش را براي ما بفرستند. جسد برادرم را 
فرستادند اما مرگ او مشكوك است. او بيماري 
خاصي نداشــت و احتمــال مي دهيم كه در 
زندان باليي بر ســرش آمده و به قتل رسيده 
است. با شكايت اين خانواده، پرونده اي درباره 
مرگ مشــكوك صياد ايراني تشكيل شد و 
به دليل اينكه حادثه در خارج از كشور رخ داده 
و دادسراي جنايي تهران صالحيت رسيدگی 
به آن را دارد، به شعبه چهارم دادسرا فرستاده 
شد. قاضي حبيب اهلل صادقي دستور تحقيقات 
بيشــتر در اين باره را صادر كرد و از پزشكي 
قانوني خواســت تا علت اصلــي مرگ وي را 
اعالم كند. چند روز قبل پزشكي قانوني علت 
مرگ صياد ايراني را مصرف مواد ضدعفوني 
اعالم كــرد. در اين شــرايط بازپرس جنايي 
دستور داد پرونده مرگ مرد جوان از سريالنكا 
به ايران فرســتاده شــود و تحقيقات بيشتر 
صورت بگيرد تا مشخص شود آيا مرد ايراني 
در زندان سريالنكا به قتل رسيده يا خودش 
با خوردن مواد ضد عفوني به زندگي اش پايان 

داده است.

نقره داغ شدن اراذل و 
اوباش در طرح اقتدار

ماموران پليس امنيت عمومي تهران در جريان 
تازه ترين مرحله از اجراي طرح اقتدار، اراذل 
و اوباشــي را كه در ايجاد ناامني، راه اندازي 
سايت هاي شرط بندي و قمار و مراكز فساد 

دست داشتند، دستگير كردند.
به گزارش همشهري، سردار حسين رحيمي، 
فرمانده انتظامي تهــران بزرگ گفت: در اين 
مرحله از طرح اقتدار پليس 31نفر از اراذل و 
اوباش سطح دار كه داراي تحركات مجرمانه 
بودند دســتگير شــدند. همچنين 80نفر از 
اوباشي كه جرايم خشن اعم از نزاع، تخريب، 
قمه كشي، عربده كشي و... مرتكب شده بودند 
نيز به دام افتادنــد. او در ادامه به جرايم ديگر 
برخي از اين اوباش اشاره كرد و گفت: 17نفر 
از اوباشــي كه در بحث خريد و فروش سالح 
فعال بودنــد و 19نفر ديگــر كه درخصوص 
اقالم ممنوعه اي مثل مشروبات الكلي فعاليت 

داشتند نيز بازداشت شدند.
رئيس پليس تهران در ادامه به دســتگيري 
111نفر از گردانندگان سايت ها شرط بندي و 
قمار و مراكز فساد نيز اشاره كرد و گفت: برخي 
از اين افــراد در فضاي مجــازي هم فعاليت 
مي كردند و نوچه هايي داشتند كه 196نفر از 

آنان نيز بازداشت شدند.
سردار رحيمي به استفاده از باديگارد توسط 
برخي چهره هاي مشهور اشاره كرد و گفت: 
چيزي تحت عنوان باديــگارد نداريم. اخيرا 
ديده شــده كه يكي از افراد شــناخته شده 
از باديگارد اســتفاده كرده كه چون خالف 
قانون بود بــا او برخورد شــد. اين موضوع 
در فضاي مجازي نيز بازتاب داشــت. فقط 
شركت هاي انتظام مجاز به فعاليت در بخش 
حراست و محافظت هستند كه در اين حوزه 
150شركت در شهر تهران فعاليت مي كنند. 
ســاير شــركت هايي كه با عناوين مختلف 
درخصوص استخدام باديگارد فعال هستند 
رسميت ندارند و صالحيت شان مورد تأييد 
پليس نيست.ســردار رحيمي همچنين از 
انهدام 2 باند قاچاق انســان خبر داد و گفت: 
در همين راســتا 11متهم دستگير و 48نفر 
آزاد شــدند كه اكثر افراد آزاد شده از اتباع 
بودند. در اين طــرح 48متهم كه فرهنگ و 
روش هاي اوباش گرايانه را در فضای مجازی 
ترويج مي كردند  و 40نفر از كســانی كه در 
فضاي مجازي اقدام به تبليغ قمار مي كردند، 
كارت هاي بانكي را اجــاره مي دادند و در امر 
پولشويي فعاليت داشــتند دستگير شدند و 

درگاه هاي بانكي اين افراد نيز مسدود شد. 

راهدار فداكار وقتي ديد كاميوني در جاده 
واژگون شــده و راننده اش نياز به كمك 
دارد، تالش كرد جان او را نجات دهد اما 
ناگهان يك اتوبوس از راه رسيد و با راهدار 
وظيفه شناس برخورد كرد تا اين حادثه 

پايان تلخي داشته باشد.
به گــزارش همشــهري، ايــن راهدار 
وظيفه شناس به نام صفدر شريفي كه در 
اداره راهداري استان آذربايجان شرقي 
كار مي كرد، روز جمعه گذشــته همراه 
با معاونــت راهداري اين اســتان براي 
سركشــي، راهي آزادراه تبريز- زنجان 
شد. آن روز برف زيادي در منطقه باريده 
بود و راه ها نياز به برف روبي داشت. آنها 
پس از سركشي از راهدارخانه هاي بين 
راه شــب را هم در همانجا اســتراحت 
كردنــد؛ اما صبــح شــنبه وقتي قصد 
بازگشــت داشــتند حادثــه اي اتفاق 
افتــاد. يك كاميون كشــنده كه حامل 
تانكر بــود به دليل لغزنــده بودن جاده 
قيچي كرده و واژگون شــده بود. به نظر 
مي رســيد كه چند لحظه بيشتر از اين 
حادثه نمي گذرد. معــاون راهداري از 

خودرو پياده شد و در جاده كمي به عقب 
برگشــت تا توجه خودروهايي را كه به 
محل حادثه نزديك مي شدند جلب كند 
و آنها سرعت شان را كم كنند. همزمان 
راهدار وظيفه شــناس كه پشت فرمان 
بود هم خودرو را كنار جاده رها كرد و با 
عجله خودش را به راننده تريلي واژگون 
شده رساند تا از وضعيت او باخبر شود. 
در همين لحظات بود كه چند اتوبوس 
از راه رسيدند. معاون راهداري با اشاره 
دست از آنها مي خواست سرعت شان را 
كم كنند اما يكي از اتوبوس ها به شكل 
سطحي با او برخورد كرد. حادثه بزرگ تر 
اما چند لحظه بعد اتفاق افتاد. زماني كه 
اتوبوس ديگري با سرعت به محل حادثه 
نزديك شد و راننده نتوانست خودرواش 
را كنتــرل كند و درســت در زماني كه 
صفدر شــريفي براي برداشتن وسيله 
نزديك خودروي راهــداري آمده بود با 
شدت به او برخورد كرد. اين تصادف در 
يك چشم بهم زدن اتفاق افتاد و راهدار 
وظيفه شناس دچار صدمات زيادي شد. 
با اينكه دقايقي بعــد او به مركز درماني 

منتقل شد اما پيش از رسيدن به آنجا و 
در ميانه راه جانش را از دست داد.

همكاري كه وظيفه شناس بود
محمد مومني، يكي از همكاران شريفي 
در اين بــاره بــه همشــهري مي گويد: 
ازدست دادن صفدر شريفي براي ما تلخ و 
ناگوار است. او و همه همكارانم در راهداري 
براي خدمت رســاني به مردم جان شان 
را كف دست شــان گرفته اند و متأسفانه 
هرســال، به خصوص در فصل سرما كه 
بارش برف جاده ها را دچار مشكل مي كند 
شاهد ازدست دادن همكاران مان هستيم.

او در ادامه مي گويــد: در اين حادثه هم 
صفدر شــريفي براي نجات جان راننده 
تانكر جان خودش را از دست داد. او وقتي 
ديد تانكر واژگون شده براي نجات راننده 
سراغ او رفت اما خودش دچار حادثه شد و 
جانش را از دست داد و در ادامه معلوم شد 
راننده تانكر هم جان باخته است. صفدر 
شريفي از نيروهاي وظيفه شناس و فداكار 
راهداري بود. يادم مي آيد ســال گذشته 
كه برف سنگيني باريده بود او 72ساعت 

مداوم همــراه با مديــركل راهداري در 
جاده ها بودند به مردم كمك مي كردند و 

تالش داشتند راه را باز كنند.

پدرم عاشق خدمت به مردم بود
حاال با گذشــت چند روز از جان باختن 
ايــن راهــدار وظيفه شــناس اعضاي 
خانواده اش بيشتر از هميشه جاي خالي 
او را احســاس مي كنند. ميــالد فرزند 
بزرگ او به همشــهري مي گويد: پدرم 
حدود 20سال در راهداري كار مي كرد و 
عاشق خدمت به مردم بود. بارها در برف 

و سرما به خودروهايي كه در جاده گرفتار 
شــده بودند كمك مي كرد و براي شان 

زنجيرچرخ مي بست.
او در ادامه مي گويد: پدرم همه عمرش را 
براي ما گذاشته بود. هميشه من و خواهر 
كوچك تــرم را نصيحت مي كــرد كه به 
هر قيمتي كه شده درسمان را بخوانيم. 
آخرين مرتبه يك روز قبل از حادثه پدرم 
را ديدم و چهره اش در ذهنم حك شــده 
اســت. ازدســت دادن او براي ما سخت 
است و نمي دانيم چطور با اين غم بزرگ 

كنار بياييم.

به دنبال مرگ پسر 19ساله هنگام جراحي بيني در شهرستان 
بجنورد و شــكايت پدر و مادرش از مقصــران اين حادثه، 

تحقيقات قضايي براي بررسي علت مرگ او آغاز شد.
به گزارش همشهري، علي شــرافتي، پسر 19ساله  اهل 
شهرستان آشخانه در خراسان شمالي از مدتي قبل تصميم 
به عمل جراحي بيني گرفته بود، پس از بررسي هاي زياد 
قرار شد اين عمل جراحي در يك كلينيك خصوصي در 

شهرستان بجنورد انجام شود.
هفته گذشــته، او به همــراه پدر و مــادرش راهي 
كلينيك شــدند و بعد از آزمايش هاي اوليه، وي به 
اتاق جراحي منتقل شد و درحالي كه قرار بود پس 
از يكي دو ســاعت، عمل به پايان برســد مسئوالن 
كلينيك اعالم كردند كه جراحي با مشــكل روبه رو 

شده و علي به كما رفته است.
درحالي كه آنها علت به كما رفتن پســر 19ساله را 
اسپاسم تنفســي اعالم كرده بودند، پسر جوان براي 
درمان به بيمارستان امام علي )ع( بجنورد انتقال يافت 

اما تالش براي نجات جان او فايده اي نداشت.
مادر علي مي گويد كه  پســرش روي تخت بيمارستان 
در كما بود و پزشــكان اميدواري مي دادند كه به زندگي 
برمي گردد اما 3 بار سي تي اســكن گرفتند كه آنها را براي 
بيمارستان هايي در تهران و مشهد فرستادم و در نهايت معلوم 
شد كه پسرم دچار مرگ مغزي شده است. با مرگ پسر جوان، 
خانواده وي به دادســرا مراجعه و از پزشك جراح، متخصص 
بيهوشي و درمانگاه خصوصي شكايت كردند و به گفته دادستان 
بجنورد، براي اين حادثه پرونده قضايي تشكيل شده و درصورت 

تأييد قصور پزشكي با متهمان برخورد خواهد شد.

8عضو يك خانواده كه سوار بر خودروي پژو 
پارس در مسير نيكشهر به سمت ايرانشهر 
در استان سيستان و بلوچستان در حركت 
بودند بر اثر تصادف بــا تريلي جان خود را 
از دست دادند. به گزارش همشهري، اين 
حادثه حدود ســاعت 18:10 دوشنبه در 
جاده نيكشهر- ايرانشهر كه به جاده مرگ 
معروف است رخ داد. سرنشينان خودروي 
پژو پارس 3كودك زير 10ســال، 3زن و 
2مرد بودند كــه در كيلومتر35 اين جاده 
مخوف، وقتي راننده در پيــچ جاده براي 
ســرقت از كاميون وارد الين مخالف شد 
ناگهان يك تريلي را مقابل خود ديد و پيش 

از اينكه بتواند مسيرش را تغيير دهد خودرو 
به شــدت با تريلي برخورد كــرد. به دنبال 
اين حادثه، تيم هاي امدادي از اورژانس و 
هالل احمر راهي محل حادثه شدند. شدت 
تصادف به حدي بود كه خودروي پژو كامال 
مچاله شده بود و در اين شرايط امدادگران 
توانستند اجســاد 5نفر از سرنشينان را از 

داخل آن بيرون بكشند.
در ابتدا به نظر مي رســيد كه سرنشينان 
پژو همين 5نفر بوده اند كه همگي شــان 
به كام مرگ رفته بودند اما در ادامه وقتي 
امدادگران براي بررسي هاي بيشتر اقدام به 
جدا كردن قطعات پژو در هم تنيده كردند، 

با صحنه هولناكي روبه رو شده و اجساد 3نفر 
ديگر را كه در ميان قطعات ماشين گرفتار 
شده بودند بيرون كشيدند. به اين ترتيب 

آمار قربانيان حادثه به 8نفر رسيد.
محمودرضا ناصــح، سرپرســت اورژانس 
ايرانشــهر در گفت وگو با همشهري گفت: 
جاده اي كه حادثه در آنجــا رخ داد به علت 
كم عرض و تك بانده بودن و همچنين تردد 
زيــاد كاميون هــا از پرحادثه ترين جاده ها 
در جنوب سيســتان  و بلوچستان و معروف 
به جاده مرگ اســت. در ماهي كه گذشت 
تصادفات زيادي در اين جــاده رخ داد كه 
باعث مرگ 15 تا 16نفر ازجمله سرنشينان 
خودروي پژوپــارس شــد. وي ادامه داد: 
حدود 3ســال پيش نيز در نزديكي محلي 
كه سرنشينان پژو پارس جانشان را از دست 
دادند حادثه اي مشابه رخ داد و يك خودروي 
سواري كه 10سرنشين داشت دچار تصادف 
شد و شــدت آن به حدي بود كه به غير از 
يك مــادر و نوزادش كه در آغوشــش بود، 
8سرنشين ديگر خودرو جانشان را از دست 
دادند. براساس اين گزارش، جاده نيكشهر به 
ايرانشهر معموال محل تردد كاميون هاست و 
خودروهاي سواري كه قصد سبقت گرفتن 
از كاميون ها را دارند به دليل پيچ وخم جاده 
گاهي دچار تصادف شده و حوادثي مرگبار 

را رقم مي زنند.

مرگ راهدار فداكار در جاده برفی
جزئيات جان باختن راهداري كه براي نجات راننده ديگري جانش را به خطر انداخت

جاده مرگ جان 8عضو  يک خانواده را گرفتجراحي بينی جان پسر جوان را گرفت  

چند روز پس از مرگ زني 80ساله، فيلم هاي دوربين 
مداربســته نشــان داد زني كه براي مراقبت از وي 

استخدام شده بود، او را شكنجه مي كرده است.
به گزارش همشــهري، چنــدي قبل فرزنــدان زن 
سالمندي كه به تازگي فوت شده بود راهي دادسراي 
جنايي تهران شدند و از پرســتار مادرشان شكايت 
كردند. يكي از آنها به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس 
جنايي تهران گفت: مادرم 80ســاله بــود و بيماري 
آلزايمر داشت. او چند سالي مي شد كه به دليل كهولت 
سن روي ويلچر مي نشست و من يا خواهر ديگرم از او 
مراقبت مي كرديم. اما خواهرم مدتي قبل ازدواج كرد 

و من به دليل مشغله هاي كاري كمتر در خانه حضور 
داشتم. به همين دليل تصميم گرفتيم كه زني را براي 
مراقبت از مادرمان استخدام كنيم. وي ادامه داد: براي 
پيدا كردن فردي مناســب با چند شركت خدماتي 
معتبر تماس گرفتيم تا اينكه موفق شديم زني 50ساله 
به نام مينا را به صورت شبانه روزي استخدام كنيم. اين 
زن كارش را شروع كرد و من و خواهرم در خانه دوربين 
مداربسته آنالين نصب كرده بوديم تا هميشه از دور 
مراقب مادرمان باشيم. اما هرازگاهي ارتباط تصويري 
با خانه قطع مي شد و وقتي از مينا پرس و جو مي كردم، 
مي گفت كه برق قطع شده يا مشكل فني پيش آمده 

اســت. ما هم حرف هاي او را باور مي كرديم تا اينكه 
مدتي بعد متوجه آثار كبودي و زخم روي بدن مادرم 
شدم. شاكي گفت: مينا مدعي بود كه مادرم از روي 
تخت يا ويلچر افتاده اســت. از طرفي مادرم به دليل 

بيماري آلزايمر چيزي از وقايع به خاطر نداشت.
وي ادامه داد: حدود يك ماه قبل حال مادرمان بد شد 
و درحالي كه آثار كبودي و زخــم روي بدنش وجود 
داشت او را به بيمارستان رسانديم اما چند روز بعد از 
بستري فوت شد. پس از پايان مراسم عزاداري، يكي 
از بستگانمان كه مهندس است به خانه مادرم آمد و 
پس از بررســي دوربين هاي مداربسته،  تصاويري به 
دســت آورد كه با ديدن آنها شوكه شديم. دوربين ها 
صحنه هاي وحشتناك و دلخراشي را ثبت كرده بودند 

كه نشان مي داد مينا مادرمان را شكنجه مي داد و براي 
اينكه ما متوجه نشويم، ارتباط تصويري ما را با خانه 
قطع مي كرد؛ غافل از اينكــه دوربين تمام لحظه ها 
را ضبط و ذخيره كرده بود. مينــا همانند يك بيمار 
رواني موهاي مادرمان را مي كشيد و سرش را به ديوار 
مي كوبيد و يا دستان او را به دسته ويلچر مي كوبيد و 
آنجا بود كه متوجه شــديم آثار زخم و كبودي روي 
بدن مادرمان به خاطر شكنجه بوده است. با ثبت اين 
شكايت، بازپرس جنايي دستور بازداشت زن ميانسال 
را كه براي مراقبت از پيرزن استخدام شده بود، صادر 
كرد. همچنين پزشــكي قانوني نيز ماموريت يافته 
تا در بررســي هاي تخصصي علت مــرگ متوفي را 

شناسايي كند.

دوربين مداربسته راز شكنجه هاي مرگبار را فاش كرد

سارق طالفروشــي هاي پايتخت مدعي اســت براي اينكه بتواند براي 
همسرش زندگي مجللي بسازد نقشــه سرقت كشيده است. به گزارش 
همشهري، هفته گذشته مرد جواني كه ماسك به صورت داشت وارد يك 
مغازه طالفروشي در غرب تهران شد. او در ابتدا وانمود مي كرد كه مشتري 
است اما ناگهان چاقويي از جيب كاپشنش بيرون آورد و به سمت مرد 
طالفروش گرفت. او وقتي با مقاومت طالفروش روبه رو شد با ضربه چاقو 
وي را زخمي و طالهاي داخل ويترين مغازه را جمع كرد و داخل كيفش 

ريخت و سراسيمه پا به فرار گذاشت.

گزارش سرقت
ماجراي اين سرقت به پليس مخابره شد و مأموران راهي محل حادثه 
شدند. ضربه چاقو دست، گوش و چشم چپ مرد طالفروش را زخمي 
كرده و او بر اثر شــدت خونريــزي از حال رفته بــود. در ادامه وي به 
بيمارستان منتقل شد و مأموران در بازبيني تصاوير دوربين مداربسته، 
تصويري از سارق به دست آوردند. درحالي كه تحقيقات براي بازداشت 
اين مرد ادامه داشت ســاعتي بعد به مأموران خبر رسيد كه سارقي با 
همان مشخصات وارد يك طالفروشــي ديگر در غرب تهران شده و با 
تهديد طالفروش قصد ســرقت دارد. ماجراي سرقت را همسايه هاي 
طالفروش به پليس خبر داده بودند و با حضور بموقع مأموران در آنجا 
سارق كه در محاصره طالفروش و مردم گرفتار شده بود دستگير شد. 
در بازرسي بدني او چاقو و كيفي كه طالهاي سرقتي را داخل آن ريخته 

بود كشف شد.

من ديوانه ام 
متهم پس از دستگيري خودش را به ديوانگي زد و گفت بيمار رواني است 
و كارت قرمز دارد. او مدعي شد كه چيزي از سرقت ها به خاطر ندارد و با 
ديدن فيلم  هاي دوربين مداربسته كه چهره وي را هنگام سرقت ضبط 
كرده بود ادعا كرد كه بي گناه است. او گفت گاهي كارهايي انجام مي دهد 
كه اختياري بر آن ندارد اما در بررسي هاي انجام شده مشخص شد كه 
هيچ سابقه پزشكي و بيماري رواني ندارد. در اين شرايط متهم با دستور 
بازپرس شعبه چهارم دادسراي ناحيه34 تهران بازداشت شد و بازجويي 

از او ادامه يافت تا اينكه اسرار سرقت هاي سريالي خود را فاش كرد.

سرقت براي زندگي بهتر 
متهم گفت: من در يك فروشگاه كار مي كنم و درآمد زيادي ندارم. هرچه 
در زندگي تالش مي كردم به جايي نمي رسيدم و هميشه با زندگي ايده آل 
فاصله زيادي داشتم. از سوي ديگر همسرم مدام بهانه مي گرفت  و توقع 
خانه بهتر، ماشين و اثاثيه مجلل داشت كه قدرت خريد آنها را نداشتم. 
متهم ادامه داد:  همسرم مدام زندگيمان را با بستگانمان مقايسه مي كرد 
و من كه مي ترسيدم روزي مرا ترك كند نقشه سرقت كشيدم تا زندگي 
بهتري برايش بسازم. وي گفت: ابتدا قصد داشتم از بانك سرقت كنم و 
حتي چند بانك را هم شناسايي كردم اما ترسيدم نقشه ام را اجرا كنم. 
بانك ها مجهز به سيستم هاي ايمني بودند و سرقت از آنجا ريسك بزرگي 
داشت. به همين دليل رفتم ســراغ طالفروشي. چند روز قبل از سرقت 
به عنوان مشتري وارد چند مغازه طالفروشي شــدم و وضعيت آنجا را 

بررسي كردم تا اينكه روز حادثه با تهيه چاقو و خريد يك كيف قدم در 
نخستين مغازه طالفروشي گذاشتم. اما طالفروش با من درگير شد و زنگ 
خطر را به صدا در آورد و من هم كه ترسيده بودم با چاقو به او ضربه زدم 
و مقداري طال داخل كيفم ريختم و فرار كردم. او  ادامه داد: چون بار اولم 
بود، هول شده بودم و مقدار كمي طال دزديدم. براي همين تصميم گرفتم 
به دومين مغازه طالفروشي دستبرد بزنم اما مردم و كسبه  محل متوجه 
شدند و دستگير شدم. متهم پس از اقرار به سرقت بي رحمانه بازداشت 
شد، اين در حالي است كه مرد طالفروش در جريان حمله سارق چشم 

چپش را از دست داده است.

بازداشت دزد طالفروشي ها كه رؤياي زندگي مجلل داشت
                           مرد طالفروش در حمله سارق بينايي چشم چپش را از دست داد
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نقلقول

ابوالحسن داوودی
كارگردان سینما:

حضور محمدعلی نجفی در نخستین 
مدیریت های سینمایی و طرز فكری كه 
داشت باعث شد شاهد چهره ای از تفكر 
اسالمی و دیالوگ باشیم. در ادامه متوجه 

شدیم بهشتی هم در بسیاری از موارد 
همین فضا را دارد. برای من و مجموعه ای 
كه در سینما باعث فكر كردن من شد؛ 

نجفی و مرحوم سیف هللا داد مهم بودند. 
)همشهری(

الله اسكندری
بازیگر:

از صمیم قلب آرزو دارم كه بتوانیم به روزهای 
قبل از كرونا برگردیم. به هر حال كرونا با تمام 
تلخی هایش درس هایی به ما داد و گفت قدر 
همدیگر را بیشتر بدانیم. اكنون آرزو می كنم 
روزهای بدون كرونا را باز هم تجربه كنیم و 
بیشتر مراقب عزیزان مان باشیم، زمانمان 
كوتاه است، باید قدر با هم بودن هایمان را 
بدانیم. یلدا بر همه مبارك، آرزوی سالمتی 
برای همه مردم عزیز كشورم را دارم. )ایسنا(

خبر

اجراي قانون بدون تأسف 
معاوننظارتوارزشــيابيســازمان
ســينماييگفت:اينســازمانمجري
قانونومتعهدبهحقوقســينماگران
اســت.بهگزارشهمشــهري،معاون
نظارتوارزشــيابيسازمانسينمايي،
درارتباطبابرخيازمسائلمطرحشده

ونامهيكيازتهيهكنندگاندرچندروزگذشتهگفت:سختترين
وتلختريــنموقعيــتبــرايمــنوهمكارانمبهوجودآمدن
مشكلحتيدرپايينترينســطحممكنبرايپروژههاوعوامل
سينماست.اماطبيعياستكهاينتأسفمانعازاجرايقانونو
ضوابطنميشودوبراساستأكيدصريحرئيسسازماناينامر

استثنابرداروگزينشينيزنخواهدبود.
حبيبايلبيگي،معاوننظارتوارزشــيابيسازمانسينمايي
ضمنگاليــهازلحنناشــكيباوعجوالنهبيانيــهاخيراتحاديه
تهيهكنندگاندررابطهبامشــكلاكرانيكيازفيلمهاافزود:
جدايازآنتعجبمــنازبيتوجهيعزيزانباتجربهســاليان
متماديبهعنوانبزرگونمايندهتشــكلهايتهيهكنندگيبه
آييننامهودستورالعملهايياستكهساليانسالباآنهازيست

كردهاندوآشناهستند.
ويادامهداد:براســاسماده۴آييننامهوماده۶دستورالعمل
پروانهنمايش،سازمانسينماييميتوانددرمواردخاصباوجود
دارابــودنپروانهنمايشازاكرانيكفيلمتارفعحساســيتها
يارفعاشــكاالتموردنظــرشجلوگيريكنــدواينمطلب
اگرچهبعضاًبهطورمورديونهفراگيــررخميدهد،امادرطول
2،3دههگذشتهرخدادهوبرايفيلمهايياعمالشدهاستكه
عالقهمندانحرفهايسينماوبهخصوصعزيزانتهيهكنندهبدان

كاماًلآشناهستند.
ايلبيگيازاينكــهدرموردفيلم»چپ،راســت«باوجوداعالم
آنبهتهيهكنندهمحترموجلســهحضوريبــاوي،تحتتأثير
برخيمالحظاتشــخصيوتعصباتخاصباصــدوربيانيهاي
غيرحسابشدهبرمشكالتوســوءتفاهمهاميافزايندوباعث
نگرانياهاليسينماودستاندركارانومهمترازهمهدوستداران

سينماميشوند،ابرازتأسفكرد.
ويدرادامهخاطرنشانكرد:سازمانسينماييومعاونتارزشيابي
ونظارتقطعاخودرامجريرويههايقانونيومتعهدبهحقوق
حقهســينماگران،مخاطبانوآحادمردميميداندكهصيانت
ازحقوقوآرامشذهنيوروحيشــاندراستفادهازفيلمهاي

سينمايي،امريبااولويتوواجباست.
معاوننظارتوارزشــيابيهمچنيندرخصوصانتشارخبري
مبنيبراختصاصيكشوراي3نفرهخاصدررابطهبابازبيني
فيلمهاگفت:بااهتماممقاممحترموزارتوتأكيدرياستسازمان
مبنيبررســيدگيوحلمشــكلياتعيينتكليفآثاريكهدر
شورايپروانهنمايشقبليدچاراصالحاتمتعددشدهبودنديا
نمايشعموميآنهابهداليلنظارتيمعطلماندهبود،شورايي
3نفرهبهصورتفشردهتشكيلوبهبازبينيايندستهازفيلمها
اهتمامورزيدكهاكرانفيلمهاي»گشــتارشــاد3«و»بندر
بند«درماهگذشتهبخشــيازخروجياينشورابودكهعزيزان
تهيهكنندهكامالدرجريانهستندوازاينرويهاستقبالكردند.
ايلبيگــيدرپايانابرازداشــت:بديهياســترونــدصدور
پروانــهنمايشبرايســايرآثــارمتقاضيودرصــفاكرانبر
عهدهشــوراي۹نفرهصدورپروانهنمايشاســتكــهازماه
گذشتهبراساسانتصابوزيرفرهنگوارشاداسالميمشغول
بهكارشدندوبحمدهللجلساتآنبهطورمنظمنيزدرسازمان

تشكيلميشود.

مریم سعادت
بازیگر تئاتر:

همیشه صدای زنده یاد نصرت کریمی 
در گوشم هست كه می گفت بهترین 

طراحان صحنه در نمایش عروسكی كسانی 
هستند كه تجربه عروسك گردانی دارند؛ 

همچنان كه حاال هم بهترین عروسك سازان 
ما كسانی هستند كه عروسك گردانی 
كرده اند و سازوكار هدایت عروسك را 

می دانند. )ایسنا(

آغاز زمستان با اشكستان 
محدوديتهايكرونايي

ازاجراهايتئاتريبرداشتهشد
بافرارســيدنايامفاطميه،برخيازنمايشهايكمديوموزيكال
بهشــكلموقتاجرايخودراتعطيلكردند.يكيازايننمايشها
»بانويمحبــوبمن«گالبآدينهاســتكهقرارشــدهدوردوم
اجرايعموميآننوزدهمديماهآغازشــود.دراينميانبرخياز
تماشاخانههايخصوصيهماجراهايزمستانيخودراازامروزاول

ديماهآغازميكنند.

تا اشكستان در سالن اصلي تئاتر شهر
بهگزارشهمشــهري،باپايانموقتاجراي»بانويمحبوبمن«
مجموعهتئاترشــهر،»ليليت«،»احتماالت«و»تااشكستان«را
درسالنهايخوددارد.ايندرحالياستكه2نمايش»باباآدم«و

»بيماريخانوادهميم«بهاجرايخودپاياندادند.
»تااشكستان«عنوانيكيازتازهترينآثارنمايشيمجموعهتئاتر
شهربهنويسندگي،كارگردانيوتهيهكنندگيحميدحراازامروز
اولديماههمزمانبافرارسيدنايامسوگواريشهادتحضرت
فاطمهزهرا)س(درتاالراصليتئاترشــهرميزبــانمخاطبان
خواهدبود.»تااشكستان«تاروزشانزدهمديماههرروزساعت
1۹بهمدت۹5دقيقهدرتاالراصليمجموعهتئاترشــهرميزبان

مخاطباناست.
درتاالرچهارسوهم»احتماالت«بهنويسندگي،طراحيوكارگرداني
عليشمسازسيامآذرماهاجرايخودراآغازميكند.»احتماالت«
ازروزسهشنبهسيامآذرماهساعت1۹:30بهمدتزمان100دقيقه

ميزبانمخاطباندرتاالرچهارسویتئاترشهرخواهدبود.
»ليليت«بهنويسندگيوكارگردانيمحمدرضاشاهمرديهميكي
ازآثارنمايشيجديدمجموعهتئاترشــهراستكهروزاولديماه
درتاالرسايهتئاترشهربهرویصحنهخواهدرفت.ايناثرنمايشي
درايامبرگزاريهفدهمينجشنوارهسراســريتئاترمقاومتدر
بخشهاينمايشــنامهنويســي،كارگردانيوبازيگريونمايش

برگزيدهبهعنوانيكيازآثارموفقاينرويدادمعرفيشدهاست.
ازديگرنمايشهاييكهباآغاززمستانرويصحنهميرود.»روغن
كنجد«،بانويســندگيايمانصديق،كارگردانيآرمانشهبازيو

تهيهكنندگيسعيدچنگيزياناست.
»عقبافتاده«نوشتهحامدمقدسيبهكارگردانيوحيدمنافينيز
ازاولديماه1۴00درسالنشمارهيكخانهنمايشمهرگانروي

صحنهميرود.
»قصهظهرجمعه«بهنويســندگيمحمدمساواتداستانزندگي
خانوادهايدردهه۶0استكهبهدليلمشكالتاقتصاديبيناعضاي
خانوادهاختالفاتيپيشميآيدو...ايننمايشنوشتهمحمدمساوات
همدرتماشاخانهسپنداجراميشود.همچنين»اكوئوس«محمدرضا
بصيريازهفتهاولديماهدرتاالرحافظرويصحنهميرود.داريو
نيكودمينيزدرمهرگاننمايش»شــاعر«ميكائيلشهرستانيرا

رويصحنهميبرد.

سينماي ايران حتي در روزهاي پيش از كرونا هم اين تعداد فيلم 
متنوع در اكران نداشت. حاال هر كس كه خواهان سينما رفتن باشد، 
با انتخاب هاي رنگارنگي مواجه است. كسي كه بخواهد بخندد، مي تواند به ديدن »ديناميت« يا »گشت ارشاد3« 
برود. اگر كســي بخواهد فيلمي متفاوت را تجربه كند، مي تواند به تماشاي »تومان«، »جنايت بي دقت« و 
حتي »پوست« و »بندربند« بنشيند. كسي كه بخواهد درامي تامل برانگيز تماشا كند، »قهرمان« هنوز روي 
پرده است و كسي هوس ديدن فيلمي عاشقانه كند، مي تواند به ديدار »آتاباي« برود يا مهمان »رمانتيسم 
عماد و طوبي« شود. و كسي كه بخواهد يك درام اجتماعي پركشمكش ببيند، از »بي همه چيز« دست خالي 
برنمي گردد. از ژانر كمتر امتحان شده فيلم زندگينامه اي نيز، »منصور« كه به زندگي شهيد منصور ستاري 
مي پردازد، روي پرده است. حتي بچه ها هم سهم خود را از اكران با »شهر گربه ها« گرفته اند. حاال به همه اينها 
»صحنه زني«، »اتومبيل« و »گربه سياه« را هم اضافه كنيد تا بدانيد بازار اكران حسابي پررونق است. اما آيا اين 
رونق اكران به رونق گيشه همه فيلم ها انجاميده؟ برخي از اين فيلم ها بدون اينكه كسي متوجه اكرانشان شود 
آمده اند و تا چند روز ديگر هم مي روند. نه تبليغ تلويزيوني داشته اند و نه بيلبورد و تابلويي در سطح شهر. 
در روزهاي گذشته نوشتيم كه اين نوع اكران به فيلم سوزي شبيه است، اما از طرف ديگر گويا خواست خود 
صاحبان آثار اين است كه فيلم هايشان در اين روزها اكران شود. در اين رقابت، فيلم هايي كه از همان سر خط 
توانسته اند پيش بيفتند، همچنان جلو هستند و فيلم هاي تازه  وارد را از ميدان به در مي كنند. با اين تفاصيل، 
معرفي فيلم هاي جديد كه اطالعات زيادي از آنها در دست نيست، شايد به شما كمك كند تا براي انتخاب فيلم 
مورد عالقه تان راحت تر تصميم بگيريد. نكته جالب درباره فيلم هاي جديد اين است كه همگي شان اجتماعي 

هستند و همچنان فيلم اجتماعي، پر بسامدترين نوع فيلم در سينماي ايران است.

رقابتفيلمهایاجتماعیدراكرانشلوغزمستانیداغمیشود

در ميان اجتماع خشمگين
ندا زندي
روزنامهنگار

صحنهزنی
 كارگردان: عليرضاصمدي

 بازيگران: مهتابكرامتي،بهرامافشاري،مجيد
صالحي،اميدروحاني،لينداكيانيومحمدنادري

 ژانر: دراماجتماعي
 داستان: اســدرئيسيكباندخالفــكاراستو
همراهبادودوستخود،صحنههايجعليتصادف

راميسازدتاازبيمهخسارتبگيرد.
عليرضاصمــدي،فارغالتحصيلادبياتنمايشــي
ازدانشــكدههنرهايزيبايدانشگاهتهراناستو
مدرككارشناسيارشدادبياتنمايشيازدانشگاه
تربيتمــدرسرادارد.اوازســال1387فعاليت
حرفهايخودراباســاختمســتندوتيــزربراي
تلويزيونآغازكرد.سال13۹5،صمدينخستين
فيلمبلندسينماييخودبهنام»بينامي«رابابازي
بارانكوثريوحسنمعجونيساخت.درسالهاي
اخير،پرداختنبهزندگيخالفكارانيكهبرايخود
امپراتوريساختهاند،بهمضمونيآشنادرسينماي
ايرانبدلشدهاست.صحنهزنينيزفيلميازهمين
دستاست.اينفيلم،يكمجيدصالحيمتفاوتی
داردكهخاطرهديگربازيمتفاوتاورادر»استراحت
مطلق«)عبدالرضاكاهانــي،13۹3(زندهميكند.
»صحنهزني«درجشــنوارهجهانيفيلمامسالبه
نمايشدرآمدودراغلبمتنهايــيكهدربارهاين
فيلمنوشتهشد،رويتلخبودنفضايفيلمتأكيدشد.
تلخيوفقريكيازعناصراصليفيلمهاياجتماعي
است؛شخصيتهاييكهدرتنگناگرفتارشدهاندواز
رسيدنبهخواســتهاوآرزوهايشانعاجزندواين

عجزودرماندگيبهخشموغضبآنهاراهميدهد.


گربهسياه

  كارگردان:كريماميني
  بازيگران: بهرامرادن،ترالنپروانه،عليرضااستادي،پياماحمدينيا،

بهارهكيانافشارورضايزداني
  ژانر: دراماجتماعي

 داســتان: درجامعهامروزكههركدامازجوانانبرايرســيدنبه
آرزوهايشانمثلپول،شــهرتوموقعيتاجتماعيتالشميكنند،
وحيدفيلمگربهسياهنيزدرمسيررسيدنبهروياهايشپيشميرود
وچيزيبرايازدستدادنندارد.وحيددراينراهرهاوآرمانراهمبا
خودهمراهميكند.آنهانميدانندمسيريكهدرآنقدمگذاشتهاندبه
كجاختمخواهدشد.ماجراجوييهايآنهادرفضايمجازيناخواسته

آنهارابهسمتوسوييميبردكه...
بهرامرادانتهيهكنندهفيلموبازيگرنقشاصلياســت.درواقع،اينفيلم
رابايدتالشيازسويراداندانستكهچندسالياستدرحرفهبازيگري
كمكارشدهاماسعيميكنددربخشتوليدوتهيهفيلمفعالترباشد.رادان
درمتنيكهدرصفحهشخصياشدرفضايمجازيمنتشركرده،درباره
تجربهتهيهاينفيلمنوشتهبود:»ارتباطدرستتهيهكنندهوكارگردان،اصل
اساسيموفقيتيكفيلمبهحسابميايد.كريمامينيروسالهاستكه
ميشناسم،اززمانيكهدستياربودوسالهايبعدكهفيلمهايكوتاهشرو
ساختوباالخرهكارگردانشد.ازبهمنماهسالگذشتهكهايدهاوليه»گربه
سياه«مطرحشدتابهامروزكه۹0درصدتوليدفيلمبهسرانجامرسيده،تنها
دغدغهاشساختيكفيلماجتماعيمهمبودكهبهعنوانيكتهيهكننده،
قدمبهقدمدركنارشباشم.بسياریازاوقاتسختوشيرينوگاهوبيگاه
دعواهاييدرسركارباهمداشتيمكههمهدرجهترسيدنبههدفمونيعني
ساختيكفيلمخوباجتماعيبود.بارهاكريمسرشروازدستمنخاروند
وبارهامنسرمروازدستكاراشبهديواركوبيدم!اميدوارمزحماتمونبه
نتيجهبرسهوتماشاگران»گربهسياه«روباحالخوبدرسالنهايسينما
بدرقهكنيم،بهاميداونروز.«فيلمبهمسائلجواناندهههشتاديميپردازد

وازاينبابتباسايرنمونههايفيلمهاياجتماعيفرقدارد.

اتومبيل
 كارگردان: عليميريرامشه

 بازيگران: اكبرعبدي،سحرقريشي،ارسالنقاسمي،مهدي
كوشكي،نيماشاهرخشاهي،شهرزادكمالزاده،اميرغفارمنش

وآزيتاتركاشوند
ژانر: دراماجتماعي

 داستان: هميشههمهچيزاونطوريكهفكرميكنيپيشنميره...
عليميريرامشهدربارهنخستينتجربهكارگردانياشدرسينمابه
هنرآنالينگفتهبود:»پسازساخت13فيلمتلويزيوني،رسانهايو
۴سريالتلويزيونيبهعنوانتهيهكنندهوكارگردانخودرامحكزدم
وتصميمبهساختفيلم»اتومبيل«گرفتم.قطعاًبرايهرفيلمسازي،
ساختفيلمسينماييجذابترازفيلمهايتلويزيوني،رسانهايو
حتيسريالهايتلويزيونياســت.فيلممنبهنسبتبضاعتيكه
داشتيمدرقياسبافيلمهاييكهدرجشنوارهبابودجههاي5تا10
ميلياردتومانيساختهشدند،قابلمقايسهنيست.البتهكهمنمعتقدم
درهمينشرايطهمميتوانفيلمخوبومخاطبپسندساخت.«
اودربارهفيلمشادعاكردهبودكهتماشاگرايرانيقبالچنينفيلمي
نديدهاســت:»دربارهروندفيلمنامهاثربايدبگويمكهقصهچندان
توسطمخاطبايرانيقابلپيشبينينيســتوبهقولبسيارياز
استادانودوستانيكهلطفداشتندودرمراحلپيشتوليد،توليدو
پستوليدهمچونصداگذاريوتدوين،ايناثرراديدند،اظهارداشتند
كهفيلممتفاوتيراشاهدبودندوداستانفيلمقابلپيشبينينيست.
ســاختارفيلمنامه،نوعفيلمبرداريوازهمهاينهامهمتراستفاده
ازبازيگرانيكهتاكنونبيشتردرژانركمديديدهشدهاندواينبار
درفيلميباژانرملودرامتلخايفاينقــشميكنند،آنهمبانوعي
نقشآفرينيكهبهجدميتوانگفتدرهيچكدامازآنفيلمهاچنين
چيزيديدهنميشود،مورديقابلتأملاست.«»اتومبيل«دررقابت
باسايرفيلمهاياكرانكارسختيداردوصرفاينكهفيلممتفاوتي

است،نميتواندباعثموفقيتششود.

بیهمهچيز
 كارگردان: محسنقرايي

 بازيگران: پرويزپرســتويي،هديــهتهراني،باران
كوثري،هاديحجازيفر،پدرامشريفي،اللهمرزبان،
بابككريمي،مهتابنصيرپوروفريدسجاديحسيني

 ژانر: دراماجتماعي
 داستان: درروستاييقبلازانقالب،فرديخانزادهبا
ناماميربهعنوانقاضيمحلي،درروستافعاليتميكند
وبهخاطرسابقهخوبيكهداشته،مردمبهاواعتمادكامل
دارندوبخشمهميازكارهايروستارابهاوسپردهاند.حال
پسازسالهايكيازاهاليروستابهنامليليكهبهخاطر
تهمتمردمازروستارفته،بهعنواناشرافزادهبهروستا
برميگرددوبهمردموعدهميدهدكهدرصورتكشتن

امير،پولزياديبهآنهاخواهدداد...
اينفيلمازجشنوارهفيلمفجرسالگذشته،برنده5جايزه
شدكهالبتهازاين5جايزه،هيچكدامبهجايزههايبهترين
كارگردانييابهترينفيلماختصاصنداشت.بااينحال،
»بيهمهچيز«باواكنشمثبتمنتقدانزياديروبهرو
شدودرنقدهايمختلفموردستايشقرارگرفت.بهترين
فيلمنامهاقتباسي،بهترينتدوين،بهترينموسيقيمتن،
بهترينطراحيلباسوجايزهويژههيأتداورانجوايزي
بودكهدرجشنوارهنصيباينفيلمشد.فيلم،اقتباسياز
نمايشنامهمعروف»مالقاتبابانويسالخورده«فردريش
دورنماتاســتوازاينحيثكهيكنمايشنامهمنبع
اقتباساست،درسينمايايرانقابلتوجهاست.حضور
پرويزپرســتوييوهديهتهرانيميتوانديكيازداليل
اصليجلبمخاطبباشد.درچندروزيكهازاكرانفيلم
ميگذرد،استقبالازآنبدنبودهوتماشاگراندرايناكران

پرترافيكازكنار»بيهمهچيز«بياعتناردنشدهاند.

درسالهايپرتبوتابقبلاز
پيروزيانقالب،وقتيجوانهاي
مذهبيبهحسينيهارشادميرفتندتاپايصحبتهايدكترعلي
شريعتيبنشينند،هنوزچشــماندازيازموفقيتنهضتاسالمي
وجودنداشت.درشروعدهه50بهنظرميرسيدساواكباسركوب
همهمخالفانكامالبراوضاعمسلطاست.هرچندكهمخالفخوانيها
همچنانادامهداشتوخطيبپرشورحسينيهارشاد،باخوانشي
انقالبيازتشيع،جوانهايزياديراجذبمحفلشميكرد.يكي
ازاينجوانهامحمدعلينجفيبودكهبههمراهرفقايشنخستين
نمايشهايمذهبيرادرهمانحسينيهارشادرويصحنهبرد.مثل
نمايش»سربداران«كهتفاوتشبانمايشهايمتداولآنسالها
كامالمشهودبود.شريعتيدســتگيروحسينيهارشادتعطيلشد
ولينجفيودوستانشكارشانرامتوقفنكردند.آنهاكهاغلبدر
رشتههايفنيتحصيلكردهومهندسبودند،آيتفيلمراتأسيس
كردندو»جنگاطهر«راســاختند؛فيلميبــهكارگردانيمحمد
علينجفيكهدرتوليدشمصطفيهاشــميطبا،فخرالدينانوار
وسيدمحمدبهشتيمشاركتداشــتند.فيلميكهدرآنفرامرز
قريبيان،قدرتفيلم»گوزنها«نقشمعلميانقالبيرابازيميكرد.
جالباينكهنجفيفيلمراباناممستعارعليرائدكارگردانيكردچون
ظاهراًتحتتعقيبساواكبودوجالبتراينكهبعدهامعلومشدخليل
گنجور،تهيهكنندهجنگاطهرساواكيبودهاست!درفاصلهساخت
تااكرانجنگاطهرانقالبپيروزشدودرروزهايپرالتهابسال57
نجفيمستند»ليلهالقدر«راهمكارگردانيكرد.انقالبكهپيروزشد
جزخليلگنجوركهنفوذيساواكبود،همهآنهاكهدردفترآيتفيلم
حضورداشتندبهپستهايمهميدستيافتندوزودترازهمهاين
محمدعلينجفيبودكهبافرمانبنيانگذارانقالب،نخستينمدير

سينماييپسازانقالبشد.نجفيدرمقاممدير،روزگاردشواريرا
سپريكرد.تالشاوبرايتداومحياتسينمادرشرايطيكهتقريبا
فيلميساختهنميشدوبسياريازعواملفعالدرسينمايقبلاز
انقالبكناررفتهبودند،ازنوعيتســاهلوتسامححكايتميكرد
كهخيليمنطبقبافضايراديكالزمانهاشنبود.نجفيدرنهايت
كنارهگيريكردوبــهتلويزيونرفت؛جاييكــهرفقايشدرآنجا
مديربودند.سريالســربدارانبهعنواننخستينمجموعهبزرگ
پسازانقالبدرتداومدرسهايحسينيهارشادساختهشدوبعد
ازآنمحمدعلينجفيبهعنوانكارگردانشناختهشدوفيلمهاي
»گزارشيكقتل«و»پرستارشــب«راكارگردانيكردكهاكران
عموميشــانواكنشهايمتفاوتيرابرانگيخت.احتماالبهترين
كارشدردهه۶0فيلمكوتاه»لوحهصفورا«بودكهدرآنميشدبه
بارنشستنايدههاينجفيدرفرمرادركوششيمعمارانه)فراموش
نكنيمكهدرهمهاينسالهاشغلاصلينجفيمعماريبودهاست(
رامشاهدهكرد.نجفيهيچوقتكارگردانپركارينبودودردهه۶0
بارهادرتركيبهيأتداورانجشــنوارهفيلمفجــرحضوريافت.
وقتيپسازسالها»عشــقطاهر«رادراواخردهه70كارگرداني
كردچنانكهبايدموردتوجهقــرارنگرفت.همچنانكهفيلمهاي
بعدياشاز»زاگرس«تا»پرسهدرشهرالجوردي«امكانچنداني
برايديدهشدننيافتند.نجفياماارتباطشراباسينمايايرانقطع
نكردوازطراحيصحنهوتهيهكنندگيوحتيبازيگريهمچنان
درعرصهماندودراينسالهافعاليتصنفيراهمبهصورتجدي
دنبالكرد.جوانپرشوربرخاستهازحسينيهارشادحاالفيلمسازي
استپيشكسوتكههمهاحترامشرابجاميآورندوآنهاكهدوران
مديريتشرابهخاطردارندازمهربانيهاوتالشهايشبرايراهافتادن

سينما،خاطرههاميگويند.

بزرگداشتسازندهسربداراندرشبكارگردانانسينمایايران

كارگرداني كه مدير شد
محمدعلينجفيازحسينيهارشادتافيلمسازي

مسعود پويا
روزنامهنگار

استفاده 100درصدي از 
سالن هاي نمايش

در آخرين روز پاييز باالخره محدوديت هاي كرونايي تئاتر  
لغو شد و تئاتري ها هم براي فروش بليت هاي خود مي توانند 
از ظرفيت 100درصدي صندلي ها استفاده كنند. البته اين 
در حالي است كه وجود نوع جديد ويروس كرونا در ايران 

تأييد شده است.
مديركل هنرهاي نمايشي اعالم كرده كه طبق توافق ستاد 
ملي مقابله با كرونا محدوديت هــاي كرونايي تئاتر لغو و با 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي از ظرفيت كامل سالن ها 

استفاده مي شود.
قادر آشنا مي گويد:»با توجه به وضعيت آبي شرايط كرونايي 
كشور   و اينكه تئاتر و ســينما در گروه دوم مشاغل كاري 
تعيين شده از سوي ســتاد ملي مقابله با كرونا قرار دارند، 
طي رايزني هايي كه با وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله 
با كرونا داشتيم، ستاد با رفع محدوديت هاي كرونايي تئاتر 
موافقت كرد.« آشنا ادامه مي دهد: »بر اين اساس و با رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشــتي از هفته جاري سالن هاي تئاتر 
مي توانند از 100 درصد ظرفيت خود براي اجراي نمايش ها 
استفاده كنند.قرار بر اين است كه سايت هاي فروش بليت 
با سامانه طراحي شده توسط وزارت كشور در ارتباط قرار 
بگيرند تا در هنگام ارائه كد ملي براي خريد بليت مشخص 
شود كه تماشاگر واكسن زده است يا نه.« وي تصريح مي كند: 
»استفاده از ماسك و همچنين ضدعفوني سالن هاي تئاتري 

از الزامات شيوه نامه هاي بهداشتي است.«
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   پهپاد بيرقدار

اين پهپاد در دسته پهپادهاي ارتفاع متوسط 
دسته بندي مي شــود كه از قابليت اجراي 
عمليات مستقل و كنترل از راه دور برخوردار 
اســت. اين پهپاد محصول شركت دفاعي 
بي   كار، متعلق به پسر رئيس جمهور تركيه 
است. كنترل اين هواپيماي بدون سرنشين 
به واسطه ماهواره ترك ست انجام مي شود. 
طراحي و ســاخت اين پهپاد به ســلجوق 
بيرقدار، فارغ التحصيل دانشــگاه  ام آي تي 
و داماد رجب طيب اردوغان نســبت داده 
مي شود. تا اواسط ســال 2020قطعات مهم 
اين پهپادها نظير موتور يا حسگرهاي آن از 
كشورهايي مانند اســتراليا، كانادا يا آلمان 
تامين مي شدند. اما با توقف و محدود شدن 
واردات اين قطعات، تركيه توليد داخلي آنها 

را آغاز كرد.

   پهپاد وينگ لونگ 2

اين هواپيماي بدون سرنشين چيني قابليت 
پروازهاي كنترل از راه دور و مستقل را دارد 
و محصول گروه صنايع هواپيمايي چنگ دو 
است. اين پهپاد كه نخســتين بار در سال 
2015در نمايشگاه هوانوردي پكن رونمايي 
شد، با هدف انجام ماموريت هاي جاسوسي، 
شناســايي و جنگي ساخته شــده است. 
وينگ لونگ از قابليــت حمالت دوربرد به 
واسطه هدايت ماهواره اي برخوردار است. 
وينگ لونگ توانايي 32ساعت پرواز را دارد و 
درصورتي كه سرعت حداكثري داشته باشد، 
اين زمان به 20ســاعت كاهش پيدا خواهد 
كرد. تاكنون كشــورهاي الجزاير، اتيوپي، 
عربستان، ليبي، پاكســتان، مصر، امارات، 
نيجريه و مراكش اين پهپــاد را خريداري 

كرده اند.

كيوسك

دولت اتيوپي طــي روزهاي اخير 
توانسته عليه شورشيان تيگراي به گزارش

پيروزي خيره كننده اي دست يابد. 
آبي احمد، نخســت وزير اين كشور، پس از اين 
پيروزي بزرگ اعالم كرد كه شــجاعت سربازان 
ارتش عامل نجات كشــور بوده است اما همان 
زمان، عامل زير و رو شــدن اقبال آبي احمد، در 
آســمان ها در حال گــردش بــود. ناوگاني از 
پهپادهاي نظامي كه به تازگي از سوي تركيه و 
امارات در اختيــار ارتش اتيوپي قــرار گرفته، 
سرنوشت جنگ در اين كشور را تغيير داد. طي 
4 ماه گذشــته امــارات و تركيه، اتيوپــي را به 
جديدترين پهپادها تجهيز كرده اند. اين 2 كشور 
هم به دنبال درآمدزايي بودند و هم سعي داشتند 
با حمايــت نظامي از دولت اتيوپــي، در منطقه 
استراتژيك شــاخ آفريقا، به برتري دست پيدا 
كننــد. دســتاورد اين كمــك نظامي بســيار 
خيره كننده بود و توانست ماه ها تالش و مبارزه 
شورشــيان تيگراي را كه بــه نزديكي پايتخت 
رســيده  بودند، بر باد دهد. پهپادها شورشيان و 
تجهيــزات آنها را حين پيشــروي به ســمت 
آديس آبابا، پايتخت اتيوپي، درهم كوبيدند و آنها 
را مجبور كردند بيش از 400كيلومتر به سمت 

شمال عقب نشيني كنند. 

ورود به موقع پهپادها به اتيوپي
درگيري هاي اتيوپي از يك سال قبل در منطقه 
تيگراي در شــمال اتيوپي ميان دولت مركزي 
و نيروهــاي جدايي طلب تيگراي آغاز شــد. اما 
طي ماه هاي اخير دامنه درگيري ها به نزديكي 
پايتخت در مركز كشور رسيد. اتيوپي براساس 
قوميت به 10منطقه عمدتا خودمختار تقســيم 
مي شــود كه داراي نهادهاي متعلــق به دولت 
مركزي هستند. سياســتمداران تيگراي، آبي 
احمد را بــه تالش براي متمركز ســازي  قدرت 

در دســت دولت فدرال متهــم كرده اند. دولت 
اتيوپي بــه بهانه حمله نيروهــاي جدايي طلب 
تيگراي به مواضع ارتش، به منطقه تيگراي حمله 
كردند. اين حمله اما شكستي مفتضحانه را در پي 
داشت. طي تابستان، شورشيان تيگراي نه تنها 
ارتش اتيوپي را از منطقــه بيرون راندند بلكه به 
سمت پايتخت پيشــروي كردند. آنها اواخر  ماه 
گذشته توانستند خود را به شهر دبره برهان در 

136كيلومتري آديس آبابا برسانند.
اما اقدام سريع آبي احمد در تهيه پهپادها و ورود 
بموقع اين تجهيزات به ميدان جنگ توانســت 
اقبال نخست وزير اتيوپي را تغيير دهد. بمباران 

نيروها و كاروان تجهيزات شورشــيان تيگراي 
توسط پهپادهاي خريداري شده مانع از پيشروي 
بيشتر شورشيان شد. به گفته يكي از فرماندهان 
ارشــد تيگراي، در لحظه 10پهپاد همزمان در 

آسمان بودند و نيروها را هدف قرار مي دادند.

تأمين كنندگان پهپادهاي اتيوپي
روزنامه نيويورك تايمز در گزارشــي نوشته كه 
طي ماه هاي اخير، تقريبا هــرروز هواپيماهاي 
باري از پايگاه هاي نظامــي در امارات بارگيري 
شــده و به مقصد اتيوپي پرواز كرده اند. امارات 
يكي از نزديك ترين هم پيمانان اتيوپي به شمار 

مــي رود و از ابتداي درگيري هــا، حمايت هاي 
اساسي از ارتش اتيوپي انجام داده اند. از آن جمله 
مي توان به بمباران توپخانه و انبارهاي تسليحاتي 
تيگراي ها توسط پهپادها اشاره كرد. اين حمالت 
تحت فشار آمريكا متوقف شدند اما طي ماه هاي 
اخير با ارسال پهپادهاي »وينگ لونگ 2« ساخت 
چين از سوي امارات براي ارتش اتيوپي، بار ديگر 
از سرگرفته شده اند. در مقابل اما قرارداد خريد 
پهپاد از تركيه كامال عيان و آشــكار بوده است. 
آبي احمد در تابســتان ســال جاري قراردادي 
نظامي با رجب طيب اردوغــان، رئيس جمهور 
 »2TB تركيه امضا كرد. پهپادهــاي »بيرقدار
ساخت تركيه در پيروزي آذربايجان بر ارمنستان 
در منطقه قره باغ نقشــي كليــدي ايفا كردند. 
پهپادهاي تركيه اي با ســخت افزارهاي نســبتا 
ارزان قيمت براي بسياري از كشورهاي آفريقايي 
جذاب هســتند. به گفته مجمع صادركنندگان 
تركيه ارزش صادرات اقالم دفاعي و هوانوردي 
به اتيوپــي از 235هزار دالر در ســال 2020به 

95ميليون دالر در سال جاري رسيده است.

اتيوپي؛ يك آزمايشگاه جنگي بزرگ
در شرايطي كه آمارهاي سازمان ملل از آوارگي 
بيش از 2ميليون نفر و قحطي زدگي دســت كم 
400هزار نفر در اتيوپي خبر مي دهد، آبي احمد 
بر كارزار نظامي خود و پشــتيبانان خارجي اش 
متمركز است؛ پشتيباناني كه به گفته كارشناسان 
از او و ســرزمينش به عنوان آزمايشگاهي براي 
آزمودن سالح هاي جنگي شان استفاده مي كنند. 
با اين حال، ارتش پهپادي آبــي احمد چندان 
عظيم نيست. تخمين ها نشان مي دهد او كمتر 
از 50پهپاد در اختيار دارد كه استفاده، تعمير و 
تجهيز آنها براي دولت بسيار پرهزينه خواهد بود. 
با اين همه همين تعداد محدود براي شورشيان 
تيگراي كه به پهپاد دسترسي ندارند، تهديدي 

جدي به شمار مي رود.
به گفته پيتر سينگر، كارشناس پهپادهاي جنگي 
در پژوهشــكده »نيو آمريكا«، آزمودن پهپادها 
در اتيوپي و ليبي مشــابه رويدادي است كه در 
دهه 1930در جنگ هاي داخلي اسپانيا رخ داد. 
در آن زمان قدرت هاي خارجي از اين جنگ ها 
براي آزمايش فناوري هــاي جديد نظامي خود 
اســتفاده كردند تا هم واكنش هاي بين المللي 
را نسبت به اســتفاده از آن تجهيزات بسنجند و 
هم قدرت سالح ها را در نابودي بيازمايند. نبرد 
اتيوپي هم امروز تركيبي از جنگ و آزمايشــگاه 
جنگي است. اين كارشــناس پهپادهاي جنگي 
مي گويد:»در اختيار داشــتن فنــاوري هرگز 
تضمين كننــده پيــروزي نيســت. آمريكا در 
افغانستان از پهپادهايش اســتفاده كرد، با اين 
همه طالبان 20سال در برابر آنها مقاومت كرد. 
اين اراده انسان اســت كه سرنوشت جنگ ها را 

تعيين مي كند.«

پوپوليست هاي اروپايي،دشمن واكسيناسيون
گسترش سويه اوميكرون ويروس كرونا در جهان سرعتي غيرمنتظره 

گرفته است. با اين  همه تالش دولت ها براي قانع كردن شهرونداني كه اروپا
مخالف تزريق واكســن هســتند، به لطــف جنبش هــاي افراطي و 
پوپوليستي همچنان بي نتيجه مانده و ممكن است دولت ها در آينده اي نزديك راهكار 
نهايي، يعني واكسيناسيون اجباري را در پيش بگيرند. به گفته تدروس آدهانوم، رئيس 
سازمان بهداشت جهاني، اين سويه به زودي به همه كشورهاي جهان سرايت خواهد 
كرد. اگرچه سويه اوميكرون نسبت به ديگر سويه ها نظير دلتا عوارض و نشانه هاي 
خفيف تري از خود بروز مي دهد، اما اين نگراني وجود دارد كه افزايش دوباره تعداد 

مبتاليان به كرونا، نظام هاي بهداشت و درمان كشورها را از پا درآورد.
سويه اوميكرون از اواسط پاييز در آفريقاي جنوبي شناسايي شد. كشورهاي زيادي 
براي جلوگيري از شيوع اين سويه جديد ســفرهاي آفريقايي را متوقف ساخته اند. 
همزمان، و در آستانه زمستان آمار ابتال به كرونا در كشورهاي اروپايي رو به افزايش 
گذاشته است. در آمريكا با رسيدن آمار مرگ ومير ناشي از كرونا به حدود 829هزار 
نفر، ركورد جديدي از مرگ هاي كرونايي ثبت شــده است. آمريكا مي گويد بخش 
بزرگي از مرگ وميرها و ابتالهاي جديد در ميان افراد واكسينه نشده رخ داده است؛ 
روندي كه در ديگر كشورهاي جهان ازجمله كشورهاي اروپايي هم در جريان است. 
اما تا به امروز تمام تالش   دولت ها براي افزايش نرخ واكسيناسيون در ميان مخالفان 
واكسن ناكام باقي مانده است. از اين رو تعدادي از كشورها به ويژه در اروپا به اجراي 
مقررات واكسيناســيون اجباري رو آورده اند. اجباري شدن واكسيناسيون در چند 
كشــور درحالي رخ مي دهد كه در هفته هاي گذشــته بازگرداندن محدوديت هاي 
تردد و سفر در كشورهاي مختلف اروپايي منجر به در گرفتن اعتراضات گسترده و 

خشونت بار شده است.

واكسيناسيون اجباري
اواخر آبان ماه سال جاري بود كه وضعيت شيوع و ابتال به كرونا در اتريش رو به وخامت 
گذاشت. از اين رو دولت اتريش اعالم كرد محدوديت هاي كرونايي و منع تردد را در 
سطح كشور به اجرا خواهد گذاشت. الكساندر شالنبرگ، صدراعظم اتريش همچنين 
اعالم كرد اين كشور به عنوان نخستين عضو اتحاديه اروپا واكسيناسيون را براي تمامي 
شهروندان واجد شرايط دريافت واكسن اجباري خواهد كرد. اين طرح از سال آينده 
ميالدي اجرايي خواهد شد. اتريش يكي از پايين ترين نرخ هاي واكسيناسيون را در 
ميان كشورهاي اروپايي دارد و 66درصد از جمعيت اين كشور كامال واكسينه شده اند. 
آلمان هم در اوايل ماه جاري مســير اتريش را در پيش گرفت و اعالم كرد عالوه بر 
قرنطينه سازي  افراد واكسينه نشده، در ماه هاي آينده طرح واكسيناسيون اجباري 

را به اجرا خواهد گذاشت.
اروپا درحال حاضر درگير 2 نبرد است: افزايش شديد نرخ ابتال به كرونا و راكد ماندن 
نرخ واكسيناسيون. تقريبا يك سال از آغاز كمپين واكسيناسيون در اروپا مي گذرد 
و هنوز از هر 3 اروپايي يك نفر واكسن نزده است. از اين رو ترديدي وجود ندارد كه به 
مرور تمامي دولت هاي اروپايي مجبور به انجام اقدامات سختگيرانه تري شوند كه در 
نتيجه خشم و بي اعتمادي عمومي موجود نسبت به آنها افزايش خواهد يافت. سازمان 
بهداشت جهاني هفته گذشته نسبت به عواقب اجباري شدن واكسيناسيون هشدار 
داد. به گفته اين سازمان اجبار مي تواند به اعتماد عمومي آسيب وارد كند و تنها زماني 
مي توان واكسيناسيون را اجباري كرد كه تمامي راهكارهاي ممكن موجود بي نتيجه 
باشند. براساس نتايج يك نظرسنجي كه در ارديبهشت سال جاري ميالدي توسط 
مركز »يوروبارومتر« اتحاديه اروپا انجام گرفت، تنها 19درصد از اروپايي ها دولت خود 

را به عنوان منبع قابل اعتماد اطالعات موثق درباره كرونا قبول دارند.

واكسن آلوده به سياست
نتايج پژوهشي كه در سال 2019در نشــريه »يوروپين« منتشر شد نشان مي داد 
ميان درصد راي دهندگان به احزاب پوپوليست و درصد افرادي كه به بي تأثيربودن و 
بي اهميت بودن واكسن ها باور دارند ارتباطي قابل توجه وجود دارد. آنچه همه گيري 
كرونا براي اروپا به ارمغان آورد، فضايي حقيقي به وســعت اروپا براي آزمودن اين 
ارتباط بود. از آغاز همه گيري نزديك به 2 ســال گذشته و بيشتر كشورهاي جهان 
هرآنچه در توان داشته اند را براي افزايش نرخ واكسيناسيون به كار بسته اند. آمارها 
نشان مي دهند هر جا كه در آن بي اعتمادي نسبت به دولت و احزاب اصلي باال است، 
نرخ واكسيناسيون پايين است. اروپاي شرقي يكي از مناطقي است كه از پايين ترين 
نرخ واكسيناسيون در اروپا برخوردار است. بلغارستان فقط 26.6درصد از شهروندانش 
را واكسينه كرده است. همزمان اين كشور درگير بحران سياسي عظيمي است و از 
ابتداي سال تاكنون سه انتخابات مجلس در آن برگزار شده است. وجود مشكالت در 
توزيع واكسن و دسترسي به ساكنان مناطق دورافتاده و غيرشهري مشكل ديگري 

است كه اروپاي شرقي را در واكسيناسيون با مشكل مواجه ساخته است.
اما در بعضي از ديگر كشــورهاي اين منطقه، احزاب پوپوليست يا در راس قدرتند و 
يا محبوبيت بااليي دارند؛ موضوعي كه تأثيري غيرقابل انكار بر نرخ واكسيناسيون 
كشورها داشته است. در كشورهايي مثل آلمان، اتريش و ايتاليا هم پايين بودن نرخ 
واكسيناسيون بيشتر در مناطقي ديده مي شود كه جنبش هاي افراطي يا پوپوليستي 

در آنها محبوب يا قدرتمند هستند.
فرانسه يكي از نخستين كشورهاي اروپايي بود كه استفاده سختگيرانه از مجوز هاي 
تردد را به اجرا گذاشت؛ اقدامي كه با اعتراض شديد صدها هزار فرانسوي مواجه شد. 
اين اعتراضات اواخر تابستان ســال جاري رخ دادند و تا به امروز از دفعات وقوع آنها 
كاسته شده است. دليل كاهش اعتراضات در فرانسه تا حدودي به اين دليل رخ داده 
است كه احزاب افراطي اين كشور از طرفداران خود براي پيوستن به اعتراضات دعوت 
نكردند. اين به آن معني است كه حتي در كشورهايي مانند فرانسه كه ترديد در زدن 

واكسن در آن باال بود، رويكرد احزاب افراطي يا پوپوليست مي تواند تأثيرگذار باشد.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

صف هاي تست كرونا در آمريكا

ازدحام مردم تركيه در صرافي ها

بســياري از مردم نيويورك براي انجام تست 
كرونا ساعت ها در صف منتظر مي مانند. شيوع 
سويه اوميكرون ويروس كرونا در  ماه جاري باعث 
به وجود آمدن اين صف هاي انتظار شده است. 
آمريكا در ميان كشورهاي ديگر، بيشترين مورد 

انجام تست كرونا را داشته است.

روزنامه وال اســتريت ژورنال با انتشار عكسي 
از يك صرافي در اســتانبول نوشته كه به دنبال 
سقوط ارزش لير، مردم براي مبادله پول هاي خود 
به صرافي ها هجوم برده اند. به دنبال تغييرات نرخ 
بهره به دستور رجب طيب اردوغان، روند كاهش 
ارزش لير شدت گرفته است. اين در حالي است كه 
مردم و بازرگانان با اين اصالحات مالي مخالفند و 
سقوط ارزش لير در برابر دالر حجم نارضايتي هاي 

اجتماعي را افزايش داده است.

چين؛ ابر قدرت نظامي آينده
حكومت كمونيستي پكن، با نوسازي ارتش خود، توازن نظامي جهاني را به 

نفع خود تغيير مي دهد 
پيشرفت هاي خيره كننده چين در بخش هاي فناوري هاي موشكي، سالح هاي هسته اي 

و هوش مصنوعي، بسياري را به اين باور رسانده است كه به زودي شاهد تغيير در توازن آسيا
قدرت نظامي در صحنه جهاني خواهيم بود. به گزارش بي بی ســي، شــي جين پينگ 
رئيس جمهور چين به نيروهاي مسلح اين كشور دستور داده كه تا سال2035 كامال خود را نوسازي 
كنند. به گفته او، آنها بايد قدرتي نظامي در »كالس جهاني« باشند، و تا سال2049،  توانايي »جنگيدن 
و پيروز شدن در هر جنگي« را داشته باشند. اين ادعا، بسيار بزرگ است اما چين، در مسير رسيدن به 

آن است. نقاط قوت ارتش آزادي بخش خلق چين اينها هستند.

خرج هاي كالن نظامي 
چين متهم اســت كه هزينه كرد نظامي خود را به صورت شفاف ارائه 
نمي كند. پكن آمارهاي رسمي براي اعالن هزينه هاي نظامي خود دارد 
اما بسياري معتقدند، اين كشور بســيار بيشتر از اين آمار و ارقام براي 
نيروهاي مسلح خود هزينه مي كند. مؤسسات بين المللي مانند انستيتو 
تحقيقات صلح بين المللي استكهلم )SIPRI(، در گزارش هاي خود به 
اين مسئله اشاره كرده اند كه چين، بعد از آمريكا، بيشترين هزينه كرد 

نظامي را در سراسر دنيا دارد.
مركز مطالعات اســتراتژيك و بين المللي در واشنگتن گفته است كه 
رشد بودجه نظامي چين بيشتر از رشد اقتصاد ساالنه اين كشور بوده 

است.

تقويت زرادخانه هسته اي 
وزارت دفاع آمريكا گفته است كه چين مي خواهد در دهه فعلي، زرادخانه 
هسته اي خود را چهار برابر كند و تا سال2030، دست كم 1000 كالهك 
هسته اي داشته باشد. رسانه هاي دولتي چين اين ادعا را رد كرده اند. چين از 
زرادخانه آمريكا كه 5هزار و 550كالهك هسته اي دارد فاصله زيادي دارد.

آينده هايپرسونيك
موشك هاي هايپرسونيك، كه 5برابر صوت سرعت دارند، آينده ارتش هاي 
پيشرفته دنيا هستند. سرعت آنها از موشــك هاي بالستيك بين قاره اي 
كمتر اســت. با اين حال رهگيري اين موشك ها تقريبا غيرممكن است و 
احتماال بسياري از سامانه هاي دفاع موشــكي فعلي دنيا، كاركرد خود را 
از دست خواهند داد. دكتر زنو لئوني، از كينگز كالج لندن گفته است كه 
چيني ها به خوبي مي دانند از نظر نظامي چقدر عقب هستند اما مي خواهند 
با سرمايه گذاري در بخش هايي مثل موشــك هاي هايپرسونيك، به جلو 

بجهند و اين عقب ماندگي را جبران كنند.
چين آزمايش اين نوع موشك ها را رد كرده اما كارشناسان غربي معتقدند 
دو موشكي كه تابستان پيش شليك شده اند از اين نوع هستند و ارتش چين 
در آستانه به خدمت گرفتن عملياتي اين سالح هاست. دكتر لئوني معتقد 
است كه اين سالح ها، تغييرات بنيادين ايجاد نخواهند كرد اما برخي اهداف 
را به شدت آسيب پذير خواهند كرد؛ »دفاع از ناوهاي هواپيما بر در مقابل 

اين موشك ها بسيار سخت تر خواهد بود.« 

بزرگ ترين نيروي دريايي دنيا 
چين از آمريكا عبور كــرده و حاال بزرگ ترين نيــروي دريايي دنيــا را دارد؛ البته 
كارشناسان مي گويند كه با مقايسه تعداد شناورهاي 2نيروي دريايي نمي توان برتري 
يكي بر ديگري را تعيين كرد و برخي عوامل ديگر هم هستند كه قابليت يك نيروي 
دريايي را مشخص مي كنند. هم اكنون، آمريكا در بسياري از قابليت هاي دريايي برتري 
چشمگيري دارد؛ براي نمونه آمريكا 11ناو هواپيمابر دارد درحالي كه چين تنها دو 
شناور اين چنيني دارد. آمريكا همچنين زيردريايي هاي هسته  اي و ناوهاي جنگي 
هسته اي بيشتري دارد. اما چين مي خواهد ناوگان دريايي اش را بزرگ تر كند. نيروي 
دريايي آمريكا پيش بيني كرده است كه تعداد ناوهاي چيني بين سال هاي 2020 تا 

2040 ميالدي، 40درصد بيشتر خواهد شد.

هوش مصنوعي و حمالت سايبري
به گفته وزارت دفاع آمريكا، چين، به شدت به دنبال 
توليد سالح هاي هوشــمند تكنولوژيك است و 
روش هايي را مدنظر دارد كــه در آينده بتواند از 
فناوري هاي اخالل گر به اهداف نظامي خود برسد؛ 
آنها به خصوص روي اســتفاده از هوش مصنوعي 
حساب باز كرده اند. به آكادمي نظامي چين دستور 
داده شده اســت كه تحقق اين اهداف را تضمين 
كند.  براســاس برخي گزارش هــا، چين همين 
حاال از هوش مصنوعي در ســالح هاي روباتيك، 
موشك هاي هدايت شونده و همينطور شناورهاو 

پرنده هاي بدون سرنشين استفاده مي كند. 

   آينده مبهم 
اما آيا اينها به اين معني است كه چين رويكرد دوري از تقابل را كنار خواهد گذاشت و موضعي 
تهديدآميز اتخاذ خواهد كرد؟ به گفته دكتر لئوني، فعال رويكرد در پكن اين است كه چين 
بايد »بدون جنگيدن پيروز نبردها« باشد، هرچند ممكن است اين استراتژي در آينده تغيير 
كند. اما ژو بو سرهنگ سابق ارتش چين و استاد دانشگاه شينگوا در پكن معتقد است نگراني 
غربي ها، بي دليل است. او گفته است: »چين، برخالف آمريكا، قصد ندارد كه پليس دنيا باشد. 
حتي اگر چين روزي قوي تر شود، همچنان سياست هاي بنيادين خود را دنبال خواهد كرد.« 
چين از سال1979 به بعد، زماني كه با ويتنام درگير جنگ شد، در هيچ جنگي شركت نكرده 
است، و بسياري از توانايي هاي نظامي اش در ميدان نبرد آزموده نشده اند. بسياري، هم در 

غرب و هم در چين اميدوارند كه اين ارتش، همچنان روي ميدان نبرد را نبيند.

آمريكا 
چين
هند

روسيه
انگليس

عربستان
فرانسه

آلمان
ژاپن

كره جنوبی

767

هزينه كشورها  در بخش نظامی
)اعداد بر حسب ميليارد دالر(

سال 2020

245
73
67
58
56
52
52
48
46

كالهك های هسته ای چين 

هوا زمين دريا پيش بيني وزارت دفاع آمريكا 

2011 2016 2021 2027 2030

206 218

272

700

1000

موشك هايپرسونيك چقدر سريع است؟

تعداد كشتی های جنگی چين و آمريكا

موشك كروز

سرعت صوت

F-35 جنگنده

موشك هايپرسونيك 

موشك بالستيك 
بين قاره اي 

 0.65 1.6 5 10 19.5

چين 348
آمريكا 296

2005

300
250
200
150
100
50

0
2010 2015 2021

پهپادها؛ برنده جنگ اتيوپي
دولت اتيوپي موفق شده با وارد كردن پهپادهاي نظامي از تركيه و امارات، 

سرنوشت جنگ با جدايي طلبان تيگراي را تغيير دهد
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میلیون
یك فعال محیط زیست گفت: در 
7۰ سال گذشته 7میلیون هكتار 
از جنگل های زاگرس از بین رفته 
و هم اكنون تنها 5میلیون هكتار 

جنگل در زاگرس باقی مانده 
است.

5

سال
فعاالن محیط زیست معتقدند 
اینچنین كه به نابودی جنگل ها 

و مراتع كشور كمر همت 
بسته ایم، تا 5۰ سال آینده 

تمامی جنگل ها و در ۸۰ سال 
آینده تمامی مراتع را از دست 

می دهیم.

50

اصله درخت
هزاران درخت برای احداث 

جاده یا خطوط انتقال گاز قطع 
می شوند و یا به خاطر آبگیری سد 
به زیر آب می روند، تنها با ساخت 
سد كارون 3 حدود۲5۰۰ اصله 
درخت بلوط از بین رفته است.

2500

درصد
جنگل های بلوط زاگرس با 

وسعت 6میلیون هكتار مساحت 
نزدیك به 5۰ درصد جنگل های 

ایران را تشكیل می دهند؛ 
۸۰درصد عشایر كشور و بیش از 
5۰ درصد دام كشور )65 میلیون 
دام سنتی در كشور وجود دارد( 
در این منطقه حضور دارند و ۴۰ 
درصد آب كشور از این منطقه 

تامین می شود.

80
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90سال، 24000شماره
ديروز در آخرين روزِ آخرين پاييِز قرن، 24هزارمين شماره 
روزنامه ارمنی زباِن »آليك« )Ալիք( منتشر شد و اين 
كم چيزی نيست. تداوِم انتشار خيلی هنر می خواهد. خيلی مراقبه و مالحظه می خواهد. 
توجه كافی الزم دارد. كار هركسی نيست. مثل نهالی می ماند كه آب و نور می خواهد تا 
به درختی تناور و تنومند بدل شود و رسانه ارامنه ايران حاال به چنين منزلت و مرتبتی 

رسيده است. 
ارمنيان هم دوستش دارند كه اگر نداشتند، همين چندروز پيش، برای جشن نودمين 
سال انتشارش، در باشگاه  آرارات تهران زير يك سقف گرد نمی آمدند و 90شمع روشن 
نمی كردند. پيشنهاد ايجاد چنين مطبوعه ای، از يك سال  و نيم قبلش مطرح شده بود. 
آنها به دنبال آن بودند تا نشــريه ای برای انعكاس زندگی جامعه ارمنيان ايرانی داشته 

باشند تا جوامع ارمنی ديگر كشورها درباره آنان اطالع حاصل كنند. 
شماره يك آليك اما در نخســتين  روز سال1310انتشار يافت و در بخشی از سرمقاله 
پرمغِز همان شماره نخست آمد: »...آليك با درك عميق و وظيفه و تعهد سنگينی كه 
تقبل كرده قدم در جايگاه نشر افكار می گذارد، اگرچه پيمودن اين راه در حد غيرممكن 
دشوار باشــد... و نيز آگاهيم كه پيشــانی هيچ روزنامه نگار متعهدی در قبال مسائل 
اجتماعی نزد ما با تاج برگ جاه و افتخار مزين نشــده اســت. با وجود اين، همچنان 
اعتقادی اساسی به اين امر داريم كه آليك در شرايط دشوار كنونی ملزم است تا در حد 

توان خود، در ارتقای سطح فرهنگی ارمنيان ايرانی مفيد واقع شود....«
مجــوز آن، در 25آذر 1309، به نــام وارطــان ُهوانِســيان صــادر شــد و او 
 دو دهــه، آن  را اداره كــرد. نخســتين ســردبير آن هوِســپ تادئوســيان بــود. 
در ابتدا هفته ای 4صفحه منتشر می شد و نخستين مقر آن، خيابان الله زار بود اما پس 
از 7 شــماره، يعنی كمتر از 2ماه بعد، دفتر آن به خيابان قوام السلطنه )30تير كنونی( 
رفت. حســابداِر آليك در آن  زمان كه پِتو گريگوريان نام دارد، درباره محل اداره آليك 
نوشته است: »…در خيابان قوام السلطنه، كمی باالتر از سفارت مصر، در طبقه باالی 
يك ساختمان 2طبقه اتاقی برای هيأت تحريريه اجاره شده بود. كليه اثاثيه تحريريه 
عبارت بود از يك ميز، يك صندلی، به عالوه  يكی، دو صندلی زهوار در رفته كه از باشگاه 
جوانان ارمنی به امانت گرفته شــده بود، يك چراغ نفتی، يك قوری و يك كوزه ِگلی. 
بقيه بی شك عبارت بودند از؛ مجالت و كتاب ها و غيره كه اجزای هميشگی هر دفتر 

تحريريه است....«
آليك اين چنين پا گرفت و كارش را شروع كرد و در همه اين 9دهه، زبان گويا و رسای 
ارامنه ايران زمين بود. از جاده ای ناهموار و مســيری پرسنگالخ عبور كرد و خود را به 
زمان حال رساند تا قديمی ترين روزنامه ايران پس از روزنامه اطالعات لقب بگيرد كه 

و هنوز و همچنان در حال نشــر اســت. هنوز 
همچنــان روزنامه نگاران ارمنــی می روند 
و می نويسند تا رسانه شــان پايدار بماند و 
البته اين مهم از همدلــی اين اقليت دينی 
حكايت دارد، و نشان از آن دارد كه در همه 
اين 90سال، هرگاه تندباد حوادث و وقايع، 
آليك را تا مرز تعطيلی می بُرد، دلسوزاِن پا 
در ركابی بودند كه آمدند و نگذاشتند چراغ 

اين رسانه خاموش شود. 
بايد به گرداننــدگان و روزنامه نويســاِن 
ديروِز آليك در همه اين ســال های رفته، 
تبريك و آفرين گفت كه ماندند و پاييدند 
و حفظ كردند و دانســتند كه عيار رسانه 
به تداوم است و شادباش به قلم  به دستاِن 
امروزش، برای 90ســالگی  آليك و طبع 

شماره24000 آن.

فرهنگ و زندگی

حمیدرضا محمدی

حافظ

اي گدايان خرابات خدا يار شماست
چشم انعام مداريد ز انعامي چند

خواستگاران بالقوه
جوانــان وزارت ورزش و جوانــان گفته اســت، در حدود فاطمه عباسی  آنطور كــه مديركل دفتر برنامه ريزی و توســعه اجتماعی 
13ميليون جوان عزب در كشور وجود دارد كه در سن ازدواج هستند اما راضی به 
اين امر نمی شوند. اگر نيمی از اين جوانان پسر باشند، حدودا 6.5ميليون خواستگار 
بالقوه در كشور داريم و به همين تعداد دختر دم بخت. اگر بخواهيم علت اينكه چرا 
برخالف گذشته، جوانان برای ازدواج كردن مقاومت می كنند را بدانيم، شايد يكی 
از مهم ترين داليلش روياپردازی و فقر اقتصادی باشد كه جوانان را درگير كرده و 
مانع ازدواج آنان شــده است، دختران امروزی دنبال شــاهزاده ای با اسب سفيد 
رؤيايی هســتند تا آنها را با خود به قصر و ســرزمين رويا ها ببرد و پســرها هم 
قيمت های نجومی مسكن و وسايل خانه و خرج عروسی را كه می بينند، اگر شغل 
مناسبی هم نداشته باشند، كال از ازدواج منصرف می شوند و تنهايی را به زير بار 
قرض و مســئوليت زندگی رفتن ترجيح می دهند. هر چقدر هم كه ســن باالتر 
می رود، سختگيری برای انتخاب شريك زندگی بيشتر می شود. اما واقعيت اين 
است كه ازدواج نكردن جوانان عواقبی چون گسترش فساد اخالقی، ناهنجاری های 
رفتاری، عصيان و اضطراب، انزوا طلبی، افسردگی، احساس بی ارزشی و عدم تعالی 
شخصيت را به دنبال خواهد داشت. با اينكه بخشی از ماجرا به خانواده ها بستگی 
دارد و سختگيری های بی مورد می تواند يكی از علت های ازدواج نكردن جوان ها 
باشد، اما بخش مهمی از اين موضوع به گردن دولتمردان و مسئوالن كشوری است. 
تسهيل در ازدواج با دادن وام يا خانه ارزان به جوانان می تواند راه حل خوبی باشد. 
همچنين حل كردن مشكل بيكاری كه يكی از عوامل اصلی ازدواج نكردن است هم 
می تواند كمك كند كه بخشی از مشكالت جوانان رفع شود. درنهايت اينكه مراكز 
تخصصی مشــاوره ازدواج نيز قرار اســت راه اندازی شــود تا جوانان بتوانند بر 

ترس هايشان در زمينه مسئوليت پذيری غلبه كنند.

نویسندگان باشگاه

از مثبت ما تا مثبت طبيعت

حقيقتش را بخواهيد وقتی كه به طبيعت نگاه 
می كنم، احســاس می كنم بــا طبيعی ترين و 
واقعی ترين مثبت انديش و مثبت نگر دنيا روبه رو 
هستم. می پرسيد چطور؟ می گويم االن به همين زمستانش نگاه كنيد؛ 
به اين برف و باران و يخبندان و سفيد شدن كوهستان و چيزهای ديگرش. 
حاال اگر داستان دست ما آدم ها باشــد، فكر می كنيم كه از زير بار اين 
همه بارندگی و برف و سرما، چطور می شود بيرون آمد! اما بهار می شود 
و می بينيم كه حتی از دل سخت ترين بارندگی ها نيز می تواند بهترين 

زيبايی ها عرضه شود. اين اگر مثبت انديشی نيست، پس چيست؟
بحث از جايی آغاز شد كه 3-2 تا اتفاق عجيب و غريب افتاد. اول اينكه 
بيژن بيرنگ آمد و با بخشی از خاطرات خوش ما بازی كرد. گفت كه اين 
چيزهايی كه در خانه سبز و همسران، سريال های ماندگار روزگار گذشته 
ما، ساخته اند همه اش توهم بوده. البته خب، سازنده اش كه خودش بوده 
و طبيعی است كه هر حرفی درباره محصول خودش می تواند بزند. اما باز 
هم طبيعی تر اين است كه ما هم از اينكه با خاطرات خوش مان بازی شود، 
كمی ناراحت شويم. مگر اين ســريال ها چه بدی هايی داشتند كه حاال 
ســازنده اش آمده و چنين می گويد؟ موضوع بعدی هم كه رامبد جوان 
بود؛ وقتی كه ديد حمله ها به او و تبليغی كه كرده بود و... چقدر زيادشده، 
آمد و عذرخواهی كرد و گفت همه ما بدبختی هايی داريم، ولی اينكه حال 
و چهره مان نيز منفی باشد، دردی را دوا نمی كند و اثری نمی گذارد. حاال 
بگذريم كه احتماالً بابت اين قضيه هم دوباره حمالتی به او خواهد شد. 
البته يك نيمچه حمله ای هم به سريال پدرساالر توسط يكی از روزنامه ها 
انجام شــده بود؛ كه چرا حمله به جايگاه پدر از اين سريال شروع شد و 
سرانجام به سريال هايی چون افرا و... كشيده شد و معتقد بودند كه اين 

اتفاق، كاماًل منفی بوده.
در اين چيزهايی كه گفتيم، دعوا  بر سر منفی انديشی و مثبت انديشی 
است. يكی می آيد و می گويد كه مثبت انديشی، اصاًل سراسر توهم است؛ 
ديگری می گويد تنها راه است؛ سومی هم كه چيز ديگری می گويد. البته 
اين دعواها سر مثبت و منفی در تفكرات ما هميشه وجود داشته و چيز 
جديدی نيست. اما همه اينها را نوشتم كه چه بشود؟ عرض خواهم كرد...

زمستان شروع شده است و حاال كه داريد يادداشت را می خوانيد، شب 
يلدا را هم به خوبی و خوشــی گذرانده ايد و آجيل های ارزان و گران را 
ميل فرموده ايد و.... االن كه دارم اين يادداشــت را می نويسم، از بالكن 
نگاهی به كوه های البرز می اندازم؛ سرافراز، زيبا، سفيد و به شدت تميز؛ 
يك چيزی شبيه كارت پســتال های خودمان. اين اگر زيبايی نيست، 
پس چيست؟ و نگاه و نگرشــی كه می تواند زيبايی را ببيند، آيا مثبت 
نيست؟ آيا مثبت بين نيست؟ پس چرا ماجرا را اين قدر سخت می كنيم؟ 
حاال اين جا هم دوباره همان دعوای هميشگی اتفاق می افتد: اين همه 
گرفتاری را نمی بينيد؟ بله البته، ما خودمان نيز جزو گرفتاران هستيم و 
وقتی كه درباره مثبت بينی و مثبت انديشی صحبت می كنيم، دليل بر اين 
نمی شود كه بی اعتنا به اين حوزه و بی تجربه در اين حوزه باشيم. اما اصل 
قصه اين جاست كه طبيعت، خودش نخستين و بهترين مثبت انديش 
عالم اســت؛ يعنی می داند كه حتی در دل ســخت ترين شرايط نيز باز 
هم زيبايی هايی چه در زمان همان ســختی و چه در زمان های بعد از 
آن نيز می تواند وجود داشته باشــد. مثبت انديشی طبيعت را در بهاری 
كه بعد از آن می آيد، می توان مشــاهده كرد. تنها تفاوت مثبت انديشی 
طبيعت با مثبت انديشی ما آدم ها، در اين است كه اولی طبيعی و واقعی 
و بی شيله پيله است اما در مثبت انديشــی آدم ها می توان ريب و ريايی 
مشاهده كرد. شما مثبت تر از مادربزرگ ها و پدربزرگ های اصيل قديمی 
سراغ داريد؟ كســی به مثبت بودن آنها ايراد می گرفت؟ نه، چون واقعاً 
طبيعی بود؛ در آن روی و ريايی مشــاهده نمی كرديد. اما شايد، خدای 
ناكرده در بعضی از مثبت انديشی های جاری و ساری، دورنگی هايی وجود 

داشته باشد كه حال ما را بد كند.
طبيعت، آموزگار بزرگی است. ياد بگيريم كه حتی اگر می خواهيم مثبت 
هم باشيم، مثل طبيعت باشــيم. به همين زمستانش نگاه كنيد؛ حتی 
زمستانش هم زيبايی های خودش را دارد و حتی بعد از زمستانش هم 
آبستن چشم نوازی های بی نظيری است. اين اگر مثبت انديشی نيست، 
پس چيســت؟ آدم هايی كه اينگونه بی ريب و ريا مثبت باشــند، مانند 
طبيعت، واقعی خواهند بود و مانند بعضی ها، بعد از گذشت دو، سه دهه، 
دچار پشيمانی نخواهند شد. چنين آدم هايی، درست مثل پديده های 
طبيعی، مقاومت ناپذيرند؛ نمی توانيد حتی در برابر مثبت نگری شــان 

مقاومت كنيد... اينطور نيست؟

عيسی محمدی / روزنامه نگار

چهارشنبه

پليس فرانســه 182 هزار گواهي واكســن جعلي 
را كشــف كرد. اصل اين گواهي ها با هدف كنترل 
شيوع ويروس كرونا از تابستان امسال و به افرادي 
داده مي شود كه واكسن زده باشــند يا از بيماري 
كرونا بهبود يافته باشند. به گزارش يورونيوز، دولت 
امانوئل مكرون، رئيس جمهوري فرانسه در ماه ژوئيه 
اين گواهي هــا را معرفي كرد كه براي دسترســي 
به مكان هاي متعــدد ازجمله بارها، رســتوران ها 
و بسياري از قطارهاي مســافت طوالني ضروري 
استفاده مي شود. وزير كشور فرانسه نگران از شيوع 
موج جديد و بسيار مسري اوميكرون، هفته گذشته 
از پليس خواست تا تحقيقاتي را در مورد شبكه هاي 
مجرمانه يا افرادي كه گواهي هاي واكســن جعلي 
عرضه مي كنند را در دست گيرد. ژرالد درمنن، روز 
دوشنبه گفت كه كشــف 182 هزار گواهي جعلي 
بخشــي از 400 تحقيقي بود كه پليس انجام داد. 
وزير كشور جزئياتي در مورد دســتگيري يا افراد 
دخيل ارائه نكــرد. وي پيش از ايــن گفته بود كه 
در برخي از موارد متخصصان و كادر بهداشــت نيز 
رديابي شــده اند كه در اين عمل مجرمانه دســت 
داشتند. دارمنن در توييتر خود نوشت: »استفاده، 
تهيه يا فروش گواهي هاي واكســن تقلبي، به ويژه 
از طريق شــبكه هاي اجتماعي، مجازات 5 ســال 
زندان و 75 هزار يورو جريمه دارد.« او پيش از اين 
نيز گواهي هاي واكســن تقلبي را »گواهي  مرگ« 

توصيف كرده بود.
در فرانســه عده اي مخالف اجباري شدن استفاده 
از امكانات با داشتن گواهي واكسن هستند. آنها به 
»نه به واكســن« معروف هستند، هم نمي خواهند 
واكسن بزنند و هم نمي خواهند كه از مزايای امكانات 
جامعه حذف شوند. در هفته هاي گذشته، فرانسه 
بارها شاهد تجمعات اعتراضي و حتي برخورد اين 
افراد با پليس بوده است. مواردي از حمله به مراكز 

واكسيناسيون نيز گزارش شده است.

فقط همــان تتمــه تعارفش مسعود میر  از چهارتا لقمه حاضری سال، 
مانده است. امروز زمستان آمد تا دوباره عزای موهای 
سفيد را بگيريم و به خودمان نهيب بزنيم كه:  ای امان 
از عمر رفته. اين حكايت اما انگار بدل شــده به يك 
عادت و يك تكرار. بسياری از ما قدردان روزهايی كه 
صبحش را به شب می رسانيم نيستيم و فقط انبان 
وظيفــه را تلنبار می كنيم بدون هيــچ مكثی برای 
چشيدن حالوت زنده بودن. اصال نمی خواهم بگويم 
همه  چيز گل و بلبل اســت و ما چرا به جای مسائل 
روزمره به زيبايی ها خيره نمی شويم بلكه تأكيدم بر 
اين است كه در اين آشفته بازار زندگی، برنده كسی 
اســت كه يادش نرود كــه از موهبت زنــده بودن، 
جذابيت عبور فصــول و البتــه خوش قولی روزانه 

خورشــيد بهره مند اســت. نگاهی به آمــار و ارقام 
آخر الزمانی مرگ های ناشــی از پاندمی در 2 سال 
گذشته بيندازيد تا حواستان جمع شود.اصال همين 
حاال كه باالخره واكسن و ماسك دادرس شدند هم 
حرف از روزی 40، 50مرگ كرونايی است. سرطان 
و سكته و تصادف و همه مخلفات ديگر پيش دستی 
مرگ را هم كه حتما می شناســيد. خب با همه اين 

اوصاف ما زنده ايم و فردا روز ديگری است.
اصال همين چند سال پيش يادتان نيست كه شايع 
شده بود همزمان با آغاز زمستان زمين در مركزيت 
منظومه شمســی قرار می گيرد و طبق پيش بينی 
قوم مايا در بيســت و يكمين روز دســامبر ســال 
2012 زميــن از بين می رود؟ بلــه االن می گوييد 
چقدر مسخره و اصال اين حرف ها چيست و خالصه 

تلخندی هم حواله می كنيد اما خودمان می دانيم كه 
در همان ايام با طرف بدبين ذهنمان خلوت كرده و 
نهيب زده بوديم كه اگر خورشيد اول زمستان جدی 
جدی طلوع نكند برای ما چقدر كار و آرزو و حسرت 

باقی می ماند.
من و ما هر روز در تالشيم تا باالخره تنگ زندگی را 
خرد كنيم و بی ادا و ادعا از پس مشكالت مان برآييم، 
اما به قول خاله ليالی ســريال روزی روزگاری كه 
اتفاقا امروز تولــد كارگردانش)امراهلل احمدجو( هم 

هست: ادعايی ندارم خودش كم ادعايی نيست...
ما به زندگی دچاريم و يادمان رفته تا لذت ببريم از 
زندگی، از بودن ها، از منتفی شدن پيش بينی ماياها، 
اصال از همين متنی كه امراهلل خان نوشت و سريالی 

كه ساخت.

182هزار گواهي
امراهلل  و مایاها جعلي واكسن

فكرش را بكنيد شما كمتر از 18سال داريد و به 
دژ نفوذناپذير شاعری بزرگ راه داده شده ايد و 
او پيرانه سر و عنان گسيخته در سال های پايان 
عمر، زمين و زمان را و حتی خود را به ناســزا 
می گيرد و چيزهايی می گويد كه محال است 
طی گفت وگويی رسمی به زبان بياورد. به ويژه 
كه روح آقای شاعر البد خبردار نيست كه شما 
ممكن است چندسال كه بزرگ تر شديد، سر 
از حرفه خبرنگاری درآوريد و از گفته های او 
به مثابه مواد فرصتی درخشــان برای نوشتن 
گزارشــی خالف جريان تاريخ نگاری مرسوم 
استفاده و كاخ بلند شــمايل  اسطوره ای او را 
فرو بريزيد. اين، اتفاقی اســت كه در يكی از 
آخرين روزهای خردادماه سال 1310در يكی 
از آن دو اتاق قلعه كاظم خان سلطان افتاد؛ 
2اتاقی كه شاعر آزرده از تهران و مشروطه 
نيم بندش بــه آن پناه آورده بــود با اجاره 

ماهی 7تومان.
ابراهيــم صفايــی، روزنامه نــگار، مورخ و 
ترانه نويســی كه از او ترانه »ســيمين بری 
گل پيكــری آری« را حتما شــنيده ايم، در 

خردادماه ســال1310، هنوز 18ســال هم 
نداشــت كه به ديدن عــارف قزوينی در دره 
مرادبيك همدان رفــت. او ماليری بود و برای 
بار اول 3سال پيش عارف را در گنبد ديده بود. 
بخش هايی از روايت او از ديدار آخر با عارف، 
كه در كتاب »خاطره های تاريخی« به ســال 
1368منتشر شده اينگونه اســت: »از پله ها 
باال رفتم و پشت در اتاق رســيدم. در را زدم. 
جيران خدمتكار وفادار عارف در را گشــود و 
چون مرا كه بارها به ديــدن عارف رفته بودم 
می شــناخت به عارف اطــالع داد...وارد اتاق 
عارف شدم و با فروتنی ســالم كردم. او كنار 
پنجــره روی يك صندلی چوبــی كه كف آن 
يك تخته جاجيم بود و به صندلی بروجردی 
شهرت داشت نشسته بود. به من اجاره نشستن 
داد. از گذشته ها سخن به ميان آمد. در ضمن 
ســخنان خود گفت:  در ســال های 1302 و 
1303 كه كم كم بــا رواج گرامافون و فروش 
صفحات گرامافون موسيقی وارد زندگی مردم 
می شد چند كمپانی خارجی در تهران حركتی 
آغاز كرده بودند، كه نمايندگی داير كرده و به 
واسطه نبودن استوديوی صدابرداری در ايران، 
برخی خوانندگان ايرانی را همراه يك تكنواز 

به هامبورگ يا بمبئی می بردند و صدايشــان 
را ضبط كرده و صفحه می ســاختند. سپس 
صفحه ها را برای فروش به ايران می فرستادند، 
اين كار بــازار پررونقی داشــت... نمايندگان 
كمپانی به من هم پيشــنهاد دادند كه مرا به 
آلمان ببرنــد و 6 ماه در يك هتــل با بهترين 
شــرايط از من پذيرايی كننــد و تمام هزينه 
مسافرت و اقامت من را بدهند و من با خواندن 
ترانه هايی كه آهنگ و شعرش را خودم ساخته 
بودم 10صفحه با صدای خــودم پر كنم و در 
برابر هر صفحه يك هزار تومان به من بدهند 
]...[ من در آن هنگام نپذيرفتم چون هميشه 
ترانه های خود را روی احساس خود ساختم و 
گرفتن پول را برای ســرودن يا خواندن كاری 
حقير و در حد مطربی می دانم. ولی اكنون كه 
در اين قلعه خرابه و قديمی مثل جغد زندگی 
می كنم ]...[ از ســگ هم پشيمان ترم، اگر آن 
پيشنهاد را می پذيرفتم همان سال ها يك خانه 
خوب و كوچك در تهــران می خريدم و آواره 
نمی شدم«. اينكه عارف در رابطه با شيوه ارائه 
هنرش بر سر باوری درست ايستاده بوده يا نه، 
بحثی اســت جداگانه، اما چنين اعترافی تلخ 

است به هر حال...

اين روايت امروز به چه درد ما می خورد؟
اگر از مخاطبان تاريخ نگاری ابراهيم صفايی باشيد البد ديده ايد كه او در مواجهه با بزرگان، چندان به گزاره های غالب و مسلط مرسوم 
در تذكره نويسی برای بزرگان مانند اغراق در ستايش پايبند نيست. او حتی گاه چنان در اين مرام روزنامه نگارانه افراط می كرد كه 
يك بار پيش از اين روايت، سال1352در مجله »ارمغان« خاطره ای از خود و پدرش در هم صحبتی با عارف نوشت و طی آن به »مقامات 
قانونی« توصيه كرد كه بهتر است نمی گذاشتند شاعر نامدار قزوينی، نام »شاعر ملی ايران« و »عارف« را به خود ببندد! با اين حال، 
امروز اين پرسش برای تاريخ نگاری معاصر پابرجاست كه بايد درد دل های اعتراف گونه بزرگان در محافل خصوصی را نقل و به آنها 

استناد كرد يا نه؟
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