
 یارانه خواری 
همسایگان ایران

 بازارگل محالتي
 ایمن می شود یا منتقل؟

مقصران انفجار بازار گل  تحت تعقيب قضايی
مسیر ابریشم

دامنه نفوذ يارانه كاالهاي اساسي ايران تا عمق 400كيلومتري 
برخي كشورهاي همسايه گسترش يافته است

دالر 4200بماند يا برود؟ اين مهم ترين تصميمي است كه دولت سيدابراهيم رئيسي 
در 4 ماه نخست فعاليت خود با آن مواجه است. تجربه نشان داده؛ بالتكليفي بر سر يك 
تصميم و نحوه اجراي آن، باعث بي ثباتي در اقتصاد مي شود.  يك نمونه از بالتكليفي 

برسر اين ماجرا در هفته گذشته رونمايي شد. صفحه4 را بخوانيد.

يك روز قبل ازآتش سوزي بازارگل شهيد محالتي،مديرعامل سازمان 
آتش نشاني نسبت به وضعيت نامناسب اين بازارهشدارداده بود

انفجار و آتش سوزي در بازار گل شهيد محالتي 2قرباني گرفت

يادداشت
سیدمحمد كاظمي شیخ شباني؛ كارشناس مذهبی

آنچه امروز جامعه ما در زمينه هاي گوناگون؛ اعم از ديني، 
سياسي، فرهنگي و روابط اجتماعي به آن نياز دارد، انصاف 
است. امر مهمي كه طبق فرمايش امام باقر عليه السالم، 
جزو سخت ترين تكاليف بندگاِن خدا به حساب آمده و در 
دين اسالم به آن توصيه فراوان شده است. امام باقر)ع( مي فرمايد:»ثالٌث ِمن أَشدِّ ما 
َعِمَل الِعباُد: إنصاُف الُمؤِمِن ِمن نفِسِه، و ُمواساه الَمرءِ أخاُه، و ِذكرُ اهلل علي ُكلِّ حاٍل؛3چيز 
از سخت ترين كارهاي بندگان است: انصاف داشتن مؤمن، كمك مالي انسان به برادرش 

و به ياد خدا بودن در همه حال.« )الخصال، ج1، ص131(.
صرف نظر از تبييِن تفصيلي مفهوِم انصاف و بيان وجه تمايز آن با عدالت و ذكر مصاديق آن و 
بيان مواردي كه با عدالت همپوشاني دارد، مي توان انصاف را به عدالت ورزي، مراعاِت برابري 
و مساوات در تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي تعريف كرد، چنانچه سعدي مي گويد: 

من شنيدم ز پير دانشمند/ تو هم از من به ياد دار اين پند
هر چه بر نفس خويش مپسندي/ نيز بر نفس ديگري مپسند

در تعاليم حيات بخش اسالم از اين فضيلت اخالقي با عنوان »مكارم اخالق«، »برترين 
ارزش ها« و »سيد و سرور اعمال« يادشــده كه اجراي آن ضامن آسايش و راحتي، 
فزوني رزق و روزي، كســب عزت و قدرت، دفع و رفع اختالف، همدلي، اُلفت قلب ها 
و تداوم دوســتي ها در جامعه خواهد بود و بركات و آثار آن تأثير مثبت و مفيدي بر 
زندگي فردي و اجتماعي انسان به جا مي گذارد و در يك كالم رعايت انصاف بسترساز 
جامعه آرماني اســالم خواهد بود. در دوراني كه جامعه ما خصوصاً در بُعد سياسي به 
اُلفت، وحدت و وفاق ملي نيازي اساسي داشته و شــقاق و اختالف و تفرقه مي تواند 
جامعه را به تباهي بكشاند، تنها نسخه شفابخش و راهگشا براي درمان چنين دردي 
»رعايت انصاف« است كه مناسبات انساني و مديريتي را سامان مي بخشد و به عنوان 
فضيلتي در صدر كماالت انســاني و مديريتي مي درخشــد. شــايد به همين دليل 
اميرالمؤمنين عليه السالم در وصِف انصاف فرموده اند:»إإْلِنَْصاُف َزيُن اإلِْمَره؛ انصاف 

زينت و آرايش مديريت و حكومت است.« )غرر الحكم و درر الكلم، ج 1، ص 453(
به دليل اهميت اين فضيلت اخالقي در زندگي فردي و اجتماعي، در آموزه هاي ديني 
توصيه به رعايت انصاف و حركت در مســير عدالت ورزي نه تنها نسبت به دوستان، 
بلكه در مواجهه با دشمنان و افرادي كه در حق ما انصاف و عدالت را روا نداشته اند نيز 
سفارش شده است! چنانچه خداوند متعال مي فرمايد »َوال يَجِرَمنَُّكم َشَنآُن َقوٍم َعلي 
أاَّل تَعِدلُوا اعِدلوا ُهَو أَقَرُب لِلتَّقوي ؛ دشمني با جمعيتي، شما را به گناه و ترك عدالت 

نكشاند! عدالت كنيد، كه به پرهيزكاري نزديك تر است.« )مائده/8(
امام خميني )ره( نيز در پرتو معارف قرآن و اهل بيت عليهم الســالم بر همين امر تأكيد 
فرموده و حق گويي و رعايت انصاف را از صفات بارز صالحان و مصلحاِن جامعه دانسته و 
مي فرمايد:»انسان در عصبيت هايي كه مي كشد و حمايت هايي كه مي كند از بستگان و 
متعلقان خود، يا نظرش محض اظهار حق و اماته باطل است، اين عصبيت ممدوحه و حمايت 
از جانب حق و حقيقت است و از بهترين صفات كمال انساني و خلق انبياء و اولياء است، و 
عالمت آن، آن است كه حق با هر طرف هست از آن طرف حمايت كند گرچه از متعلقان او 
نباشد، بلكه از دشمنان او باشد. چنين شخصي از حمايت كنندگان حماي حقيقت و در زمره 
طرفداران فضيلت و حاميان مدينه فاضله به شمار آيد.« )شرح چهل حديث ج1، ص146(

رعايت انصاف يا همان عدالت اخالقي و متعالي در فعاليت ها و كنش هاي سياســي 
امروز بيش از گذشــته ضروري مي نمايد. اختالف سليقه و اختالف برداشت هرچند 
امري طبيعي است ولي اين امر نبايد سبب ناديده گرفتن قّوت ها و خدمات ديگران 
شود، بلكه تمامي فعاالن سياسي؛ اعم از مسئوالن، منتقدان، خبرنگاران و صاحبان 
تريبون و قلم به دستان ضمن برجسته كردن قّوت ها و ناديده نگرفتن عملكرِد مثبت 

مخالفان سياسي خود، انصاف را رعايت كرده و با »منفي بافي«، 
»كتمان حقيقت«، »سياه نمايي«، »عيب جويي«، »تخريب«، 

»تهمت«، و »هتك حرمت« مخالفان فكري و انديشــه اي خود را شّر محض و باطل 
مطلق جلوه نداده و از جاّده انصاف خارج نشوند. 

انصاف سیاسي، نیازي اساسي
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ميالد با سعادت حضرت عيسي مسيح)ع( را تبريك مي گوييم

ســاالنه 7 میلیــون متــر مکعب از پســاب 
تصفیه شــده فاضالب شــهری در آبیاری 

فضای سبز تهران استفاده می شود.
اســتفاده از پســاب هــای تصفیه شــده با 
همراهی مدیریت شهری 2برابر می شود 
تا به 14 میلیون متر مکعب در سال برسد.

داده نما
زینب زینال زاده  / گرافيك: مهدی سالمی

افزایش 2 برابری 
پساب های  تصفیه شده فاضالب شهری

ساالنه 180 میلیون مترمکعب آب در فضای سبز تهران استفاده می شود

سال 1410 فضای سبز تهران به 255 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد

ذخیره سازی آب های سطحی از طریق 648 مخزن

133میلیون مترمکعب
چاه ها

7میلیون مترمکعب
21میلیون مترمکعبپساب تصفیه شده فاضالب

قنات ها

19میلیون مترمکعب
رواناب های سطحی

15میلیون مترمکعب
قنات ها

80میلیون 
مترمکعب 

آب چاه ها

145میلیون مترمکعب
پساب تصفیه شده

15میلیون مترمکعب
رواناب های سطحی

219 مخزن جدید 429 مخزن قدیمی 

 احداث تصفیه خانه های محلی )لوکال( 
برای بهره برداری از رواناب های سطحی در فضای سبز شهری

دره فرحزاد
پارک ساعی

کانال فیروزآبادی

کانال میدان تره بار

میدان خاش

مسیل باختر

سرخه حصار
کانال ابوذر

کانال فیروزبهرام

 درآمد ميلياردی از فروش داروهای گياهی يكی از داليل
مخالفت با تزريق واكسن  كروناست

 گروهی با دريافت مبالغی عليه تزريق واكسن تبليغ 
و در تجمعات ضدواكسن شركت می كنند

کاسبیمیلیاردیازواکسنستیزی

 بسياری از روستاييان به ويژه در گيالن، مازندران،  گلســتان، خراسان رضوی و اصفهان
صفحه14به توليد پيله ابريشم اشتغال دارند

صفحه12

صفحه های3 و 21

ويژه های  امروز

با شهرام اقبال زاده، نويسنده ادبيات كودك و نوجوان
كوتاهي انجمن، غفلتي نابخشودني است 

شــهرام اقبال زاده، مترجم، نویســنده، 
ویراستار و منتقد ادبیات كودك و نوجوان، 
دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیســي 
دانشگاه تهران است. فعالیت ادبي خود 
را با انتشــار مقاالتي درباره ادبیات 
به ویژه در حوزه كودك و نوجوان 
در مطبوعات شــروع كرد و با 
عضویت در نهادهاي فرهنگي 
و ادبــي فعالیت هایش را 

گسترش داد.

علي سالجقه، معاون رئیس جمهوري  و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست در آستانه 
ورود همشهري به ســي امین سال انتشار 
در بازدید از روزنامــه  گفت وگویي مفصل 
درخصوص چالش هاي محیط زیستي 

ایران و مشــكالت پیش روي 
این حوزه با روزنامه داشت و 
اعالم كرد كه دولت و شخص 
رئیس جمهوري نگاه ویژه به 

محیط زیست دارند .

9

گفت وگو با رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
آب نداریم كه حقابه داشته باشیم

7

با شهرام مكري، كارگردان »جنايت بي دقت«
احضار ، یك واقعه تاریخی

شهرام مكري با ســاخت »جنایت بي دقت« 
شیوه فیلمســازي اش را بعد از 2ساخته 
اخیرش تغییر داد. این فیلــم با اینكه از 
ســكانس پالن هاي بلند تشكیل شده اما 
برخالف 2فیلم قبلي پر از كات است و این بار، 
این كارگردان 3داســتان را در 3زمان 
متفاوت روایت مي كند كه به تدریج به 
هم نزدیك شــده و با هم تالقي پیدا 
مي كنند. آتش افروزي در سینما  ركس، 

ایده محوري فیلم است...

16

ادامه در 
صفحه21

پاسخ قاطع به تهدید
 فرماندهان ارشد نظامي: رزمايش پيامبراعظم17

در پاسخ به تهديدات صهيونيست ها بود 

قابلیت شلیک  و اصابت 
بالستیک ها به سمت هدف واحد

 اصابت دقیق  به مناطق 
با ابعاد بسیار کوچک

آزمایش موفق  بالستیک های  
سجیل، قدر و عماد

360درجه
 قابلیت حمله همه جانبه 
به هدف و مانورپذیری بالستیک های 
سپاه است.

5روز
 رزمایش 

موشکی سپاه 
طول کشید که 

پرحجم ترین 
رزمایش بود.

 سرلشکر باقری:
 رزمایش در پاسخ 
به تهدید اسرائیل 

برگزار شد

 سردار سالمی:
 دشمن خطا کند 

زاویه موشک 
سمت آنها می رود

 سردار حاجی زاده:
صدها میلیارد دالر 

هزینه دشمن را 
خنثی کردیم

16فروند
 بالستیک تا برد 2هزار کیلومتر 
به صورت همزمان شلیک شد.

180کیلومتر
 برد نخستین شلیک کروز 
از روی اقیانوس پیما بود.

2



شنبه 4 دی 21400
ايران شماره  8396

نقلقول

محمدحسنابوترابیفرد
خطیبنمازجمعهتهران:

بهدلیلفقدانبرنامهدرستوتوجهنكردنبه
رهنمودرهبرمعظمانقالباسالمیكهحدود
3دههقبلفرمودندرابطهنفتوهزینههای
كشورراقطعكنید،بهاینسخنمهم،كلیدی
واقتصادسازاعتنانشدوموهبتنفتبه

مصیبتنفتتبدیلشد./ایرنا

سیدمحمدعلیآلهاشم
نمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقی:
نبایداجازهدهیمیومهللا۹دی،روز
بصیرتومیثاقامتباوالیت،به

فراموشیسپردهشود،چراكهاینروز
نمایشمعجزهالهیوبصیرتامتایران

اسالمیاست./ایسنا

سیدهاشمحسینیبوشهری
امامجمعهقم:

مردمانتظاردارندتورملجامگسیختهكاهش
پیداكند،مشكالتكسبوكارونظامبانكی
كهمردمراعاصیكرده،بایدبرطرفشدهو
بودجهسهماستانهاپررنگشود./تسنیم

سیداحمدعلمالهدی
نمایندهولیفقیهدرخراسانرضوی:

برایمسئوالنفامیلتراشیمیکنندوبه
فامیلوخانوادهآنهاتوهینمیکنند.این
انتهایاستیصالوشکستدشمناست./

تسنیم

لطفهللادژكام
امامجمعهشیراز:

درایامیكهبودجهتنظیممیشودوهمه
بهدنبالاینهستندكهسهمبیشتریاز
بودجهبرایخودبگیرند،عرضمیكنمما
چونمسلمانهستیموهمهكشورباهم

برادریم،ایندرستنیستكهحقدیگرانرا
بگیریم.معتقدیمبودجه

بایدعادالنهبرایهمهمردمكشور
تقسیمشود./ایسنا

فرماندهانارشدنظامي:رزمايشپيامبراعظم17
درپاسخبهتهديداتاسرائيلبود

پاسخ قاطع به تهدید
فرماندهكلسپاه:فاصلهبينعملياتواقعيورزمايشموشكيسپاه

تنهادرتغييرزوايايپرتابموشكاست
ســپاهپاســداراندربخشويژه

رزمايش5روزهخوددرســواحلدفاعی
خليجفــارسپرحجمترينپرتاب
موشكهايبالستيكخودرابهنمايشگذاشت.
حجمآتشســنگيننيروهايسپاهدرروزهاي
پنجشنبهوجمعههمزمانباتهديدفرماندهان
ارشدنظامينســبتبههرگونهتهديداحتمالي
اسرائيلعليهايرانبود.موشــكهايسپاهروز
جمعــهازنقاطمختلــفبهســمتيكهدف
مشخصشليكميشــدندوبهگفتهفرماندهان
رزمايش،دقتاصابتآنهادريكمنطقهكوچك
180در200متريبود.رئيسستادكلنيروهاي
مسلحوفرماندهكلسپاه،هدفازبرگزارياين
رزمايــشراپاســخبــهتهديداتاخيــررژيم

صهيونيستيعنوانكردند.
مرحلهنهاييرزمايشمشتركپيامبراعظم17
ســپاهروزجمعهباشــليكهمزمان1۶فروند
موشــكبردبلند،ميانبــردوكوتاهبردنيروي
هوافضايســپاهبهيكهــدفازپيشتعيين
شــدهانجامگرفت.دوربردترينموشــكهاي
بالســتيكايرانشاملســجيل،قدروعمادتا
برد2هزاركيلومترنيزجزوفهرســتپرتابها
قرارداشــتند.براساسگزارشســپاهنيوز،در
اينمرحلهازرزمايشموشــكهايعماد،قدر،
سجيل،زلزال،دزفولوذوالفقارمواضعحساس
شبيهسازيشدهدشمنرابادقت100درصدي
مورداصابتقراردادندومنهدمكردند.همزمانبا
شليكموشكها،10فروندپهپادهجومينيروي
هوافضايســپاهبهطورهمزمانازمبدأحركت

كردهواهــدافازپيشتعيينشــدهرامنهدم
كردند.سرلشكرپاسدارمحمدباقري،رئيسستاد
كلنيروهايمســلحدرحاشيهبرگزاريمرحله
نهايياينرزمايــشبهخبرنــگارانگفت:اين
رزمايشازقبلطراحيشدهبود،اماتهديدهاي
فراوانوليتوخاليســرانرژيمصهيونيســتي
باعثشــددراينزمانانجامشــودوبحمداهلل
جزوموفقترينرزمايشهايموشكيجمهوري
اسالميايرانتاكنونبود.دراينرزمايشانواع
موشكهاازمســيرهايمتفاوتروييكهدف
مشــخصبهطورهمزمانوبادقتتماماصابت
كردندوهدفطراحيشدهرادرمسافتبسيار

دوركامالمنهدمكردند.
سرلشــكرباقرياينرزمايشراتنهابخشياز
توانموشكيجمهورياســالميايرانتوصيف
وتصريحكرد:برخورد1۶موشكبهيكهدف،
بخشكوچكيازصدهاموشكياستكهميتواند
بهطورهمزمانبههرهدفيكهآنكشــورقصد
مخاصمهوتهاجمبهجمهورياسالميراداشته
باشداصابتوانهدامكاملايجادكند.جمهوري
اســالميايرانايــنتهديدهــارانميپذيردو
هماكنوندرحالمذاكرهباكشورهابرايپيشبرد
اهدافكشوراســتواينگونهتهديدهاراتحمل

نخواهدكرد.

هشدار جدي به اسرائيل
سرلشكرحسينسالمي،فرماندهكلسپاههمدر
حاشيهبرگزاريمرحلهنهاييرزمايشمشترك
پيامبراعظم17ســپاه،برگــزارياينرزمايش

بهويژهدربخــشموشــكيرادارايپيامهاي
بسيارواضحوآشكارتوصيفوتصريحكرد:پيام
اينرزمايشهشــدارجدي،واقعيوميدانيبه
تهديدهايمقامهايرژيمصهيونيستياستكه
مراقباشــتباهاتوخطاهايخودباشندواگر
دستازپاخطاكنند،دستانشانراقطعخواهيم
كرد.اوفاصلــهبينعملياتواقعــيورزمايش
موشــكيســپاهراتنهادرتغييرزوايايپرتاب
موشكدانســتوگفت:بنابرايندشمنانبايد
مراقبحرفهاوصحبتهايشانباشند.سرلشكر
ســالميآزمايشســامانههايموشكيدقيقو
بهروزترشدهنيرويهوافضايسپاهوپرتابهاي
همزمانازنقاطمتعددبهسوييكهدفواقعي
شبيهسازيشدهراازاهدافاينرزمايشبرشمرد
وگفت:اينرزمايشتركيبيازحركتپهپادهاي
تهاجميوموشكهايبالستيكنقطهزنيبودكه
امروزتوانســتاهدافنزديكبهواقعيتمارابه

شكل100درصدمحققكند.

موشک های غيرقابل پيش بينی
ســرداراميرعلیحاجیزاده،فرمانــدهنيروی
هوافضایسپاهنيزحملههمهجانبهو3۶0درجه
بههدفومانورپذيریموشكهایبالستيكرااز
برجستگیهایاينبخشیازرزمايشتوصيفو
تصريحكرد:جهتدادنبهموشكهایبالستيك
واينكهازجهاتمختلفحركتكردهوقدرت
مانورداشتهباشــندپديدهوقابليتیاستكهبه
همتمتخصصانتوانمندايراناسالمیحاصل
شدهاستوكاردشمنرابسيارسختمیكند.

باايــناقدامصدهــاميليــارددالرهزينههای
دشمنانماديگرارزشــینداردبهدليلاينكه
ديگرنمیتواننددرستپيشبينیكنندكهاين
موشكهاازچهجهتیودرچهنقطهایمیآيند.
ســردارحاجیزادهپرتــابپهپادهایرزمی
بهصورتچندفروندیازسكویپرتابراازديگر
وجوهبرجســتهاينرزمايشبرشمردوگفت:با
ايناقدامحجمآتشهایمــاافزايشيافتهودر
آنواحدتعدادزيادیهواپيمایبدونسرنشين
هجومیبهســمتهدفمیروندوتقريباًتمام
سامانههایپدافندیرااگرهمبتوانندرهگيری
كنندبهصورتاشــباعدرمیآوردوتركيباين
قابليتهاباتوانمندیهایموشــكیبهامنيت
كشوركمككردهودهاندشمنانیراكههرروز

عليهايرانحرفمیزنندمیدوزد.

شليک موشک هاي كروز به سمت دريا
يكروزماندهبهپايانرزمايش،موشــكهاي
كروزدرياييوپهپادهاينيرويدرياييســپاه
هماهدافدرياييرابــاموفقيتمنهدمكردند.
موشــكهايكروزدرياييازسكوهايشناورو
ساحليهمزمانبهيكهدفمشخصدردريا
شــليكشــدند.درعملياتهواييپهپادهاي
نيرويدرياييســپاهنيزيكپهپادهمزمان2
هدفرامورداصابتقــرارداد.دريادارعليرضا
تنگســيري،فرماندهنيرويدرياييســپاهدر
حاشــيهاينبخشازرزمايشگفت:ســاخت
موشكهايكروزدرياييدرداخلكشورتوسط
دانشــمندانجوانوانقالبيصورتگرفتهواز

قابليتهايايــنموشــكهارادارگريزبودن،
مقاومبودنبرابرجنــگالكترونيك،هدفيابي
درشرايطسخت،نقطهزنيهدفدرسريعترين
زمانباكالهكجنگيپرقدرتورادارهايويژه
اســتكهاينرزمايشرانسبتبهسالگذشته
متمايزكردهاست.همچنينبراينخستينبار
يكموشــككروزبابرد180كيلومترازروي
شناوراقيانوسپيماولجستيكشهيدرودكي
نيرويدرياييســپاه،شليكشــدوبههدف

اصابتكرد.
نــاواقيانوسپيمايشــهيدرودكيشــناوري
سنگين،چندمنظورهودوربرداستكهقابليت
حملوعملياتيكردنانواعپهپادهاوسامانههاي
موشكي،پدافنديوراداريرادارد.اينناوباتناژ
12هزارتنوطول150متروعرض22مترداراي
رادارارائهفازيســهبعدي،موشكهايسطح
بهسطح،ســطحبههوا،ســامانههايمخابراتي
يكپارچهبســيارپيشــرفتهجنگالوموشكي
سومخردادباقابليتحملبالگردها،پهپادهاو
شناورهايعملياتياستكههمهآنهاازتوليدات
داخليبودهوتوســطجوانانمتخصصمومن
انقالبيطراحيوعملياتيشــدهاست.براساس
گزارشهايمنتشــرشدهناوســنگينرزمي،
اطالعاتيوپشتيبانيشهيدرودكيبهمثابهيك
شهردرياييمتحركاستكهباتمامتجهيزاتو
امكاناتالزمآمادهانجامماموريتهاياقيانوسي
باايجادامنيتپايدارخطوطمواصالتيدرياييو
امدادرسانيبهناوگانتجاريوصياديجمهوري

اسالميوكشورهايمنطقهاياست.

براساساعالممذاكرهكنندهارشداتحاديهاروپا،قراراست
هيأتهايديپلماتيكجمهورياســالميايرانو1+4ازديپلماسی

۶ديماه)27دسامبر(بهوينبازگردندوهشتميندوراز
مذاكراتكميسيونمشتركبرجامبامحوريتاحيايتوافقهستهايرااز
سربگيرند؛مذاكراتيكههفتميندورآنعصرجمعه)2۶آذرماه(بهپايان
رسيدومهمتريندستاوردشادامهگفتوگوهابراساسمتونموردتوافق

بود.
انريكهمورادرحاليباانتشارتوييتيازآغازدورجديدمذاكراتايرانو1+4در
ويناز27دسامبر)۶ديماه(،براي»بحثوبررسيوتعيينراهپيشرو«و
»افزايشسرعتدرمسائلكليديباقيمانده«خبرميدهدكهدورقبلي
مذاكراتكهاز8آذرماهآغازشدهبود،باوجودهمهفضاسازيهايطرفهاي
غربيورسانههايآنانباپيشرفتهايمناسبيهمراهبودوبنابراذعانهمه

طرفها،گفتوگوهاروبهجلوبودهاست.
درجريانهفتميندورازمذاكرات،هيأتايرانيمتنپيشنهاديخودرادر
قالب2سندبامحوريت»لغوتحريمها«و»مسائلهستهاي«بهطرفهاي
مقابلارائهدادودرنهايتگفتوگوهادرمسيريهدايتشدكهغربيها
پذيرفتندمذاكراتدردورهشتمبراساسمتونموردتوافقادامهيابدتاراه

احيايبرجامبيشازپيشهموارشود.
ايندرشــرايطيبودكهدرجريــانمذاكراتوهمچنينپــسازپايان
گفتوگوهايدورهفتمدروين،طرفهايغربيبهصورتمستمرباپيگيري
خط»مقصرنماييايران«،تالشداشتندطرحخواستههايجديدازسوي
جمهورياسالميايرانرابهعنواناصليتريندليلكندشدنروندمذاكرات
نشاندهند؛موضوعيكهبارهاازسويمذاكرهكنندهارشدكشورمانردو
عنوانشدكهجمهورياسالميايرانپيشنهادجديديرابراساسروند

گفتوگوهاي۶دورقبليمطرحكردهكهالبتهموضوعجديدينيست.
برايناساسديپلماتهايايرانيحاضردرويندرطولمذاكراتدورهفتم
هموارهبر»لغومؤثرتحريمها«تأكيدوعنوانكردهاندكهجمهورياسالمي
زيربارخواستههايغيرمعقولوخارجازچارچوبغربيهانخواهدرفت؛
خواستههاييكهدرجريانمذاكراتتالششدباابزارفضاسازيسياسي
وتهديدهايمكررازسويمقامهايرژيمصهيونيستيواياالتمتحدهبر
روندروبهجلويمذاكراتتأثيرمنفيبرجابگذارد.جوسازيهايسياسيو
رسانهايغربيهادرحاليبودكهاقدامداوطلبانهايراندرهمكاريباآژانس
بينالملليانرژياتميوصدورمجوزنصبدوربينهايجديددرتأسيسات
اتميكرج،نقشقابلتوجهيدرشكستهشدنفضايروانيايجادشدهعليه
رويكردجمهورياسالميدرمذاكراتاحيايتوافقهستهايداشتوثابت
كردايرانباجديتكافيدرگفتوگوهاحاضرشدهواينطرفغربياست

كههمچنانباابهامهاوتناقضهايمهميدستبهگريباناست.

حربه »ضرب االجل«
درچنينشرايطيوبااينكهتاپيشازاينبرخيگمانهزنيهانشانميداد
ازسرگيريمذاكراتدردورهشتم،احتماالبهبعدازتعطيالتسالنوي
ميالديموكولميشــود،اعالمتاريخ27دســامبربرايآغازدورجديد

گفتوگوگويايايننكتهاســتكهفرايجوسازيها،دوطرفباجديت
ويژهايقصدازسرگيريمذاكراترادارند؛موضوعيكهنمايندهروسيهدر
مذاكراتويننيزآنراتأييدميكندومعتقداستكهادامهمذاكراتبين
تعطيالتكريسمسوسالنويميالدي،نشانگرعزممذاكرهكنندگاندر

رسيدنبهتوافقاست.
ميخائيلاوليانوفدرپياميتوييتريدراينزمينهنوشت:»مذاكراتوين
در27دسامبر)۶ديماه(ادامهمييابد.معموالانجامكسبوكارجديبين
تعطيالتكريسمسوســالنويميالدي،امريمعمولنيست.دراين

موردخاص،اينمسئلهنشانهآناستكههيچكدامازمذاكرهكنندگان
نميخواهندزمانراازدستبدهندوهدفشانبازگرداندنسريعبرجام
است.«جديتايراندرپيگيريگفتوگوهايهستهايدرويندرحالي
استكهغربهموارهاز»تهديد«و»تعيينضرباالجل«بهعنوان2تاكتيك
محوريبرايتحتفشارقراردادنجمهورياسالميدراينحوزهاستفاده
كردهاست؛برهميناساسهمبودكهجيكساليوان،مشاورامنيتمليكاخ
سفيددرتازهترينموضعگيريخوداعالمكرد:»واشنگتنوشركايشدر
حالبحثدربارهچارچوبهايزمانيديپلماسيهستهايباايرانهستند.«

ويهمچنينبااستفادهدوبارهازتاكتيك»محدوديتزماني«مدعيشد
مذاكراتهستهايباايرانممكناستطي»هفتهها«بهپايانبرسد.

ازسويديگروزارتخارجهروسيهنيزبهادعايساليوان،مشاورامنيتملي
آمريكادربارهبرجامواكنشنشاندادوتأكيدكرد:»برجامهنوزازبيننرفتهو
جايگزينيبرايآنوجودندارد.«سخنگويوزارتخارجهروسيهدرنشست
خبريهفتگيخودگفت:»زمانيكهاياالتمتحدهازاينتوافقخارجشد،
ماتمامتالشخودرادرراستايتداوماجرايبرجامبهكارگرفتيم.زمانيكه
واشنگتندوبارهموضعخودرادراينزمينهتغييرداد،موضعماهمچنان
بدونتغييرباقيماند.«ماريازاخارواادامهداد:»مابهعنوانيكشريكواقعي،
يكيازشركتكنندگاندرمذاكراتاحياياينتوافقهستيم.اينتوافقدر
راستايمنافعداخليمابودهوباقيطرفهانيزبايدبهآنپايبندباشند.
اينتوافقبايداجراييشود.اينتوافقازبيننرفتهوازآمريكابهعنوانعضو

شورايامنيتسازمانمللميخواهيمبهآنپايبندباشد.«
سخنگويوزارتخارجهچيننيزتأكيدكردآمريكابهعنوانمقصرخروج
ازبرجام،بايدسياســتاشتباه»فشــارحداكثري«راتغييردهدوهمه
تحريمهايغيرقانونيعليهايرانرابردارد.ژائوليجياندرواكنشبهاعالم
تاريخدورجديدمذاكراتدروينگفت:اميدواريمهمهطرفهانگرشي
جدياتخاذوبرمسائلباقيماندهتمركزكنندوبهپيشبردنمذاكرات

برايبهدستآمدننتايجسريعادامهدهند.

80درصد مطالبات ايران لحاظ شد
همهاينهادرحالياستكهبررسيروندمذاكراتدورگذشتهدرويننشان
ميدهدابتكارعملهيأتمذاكرهكنندهايرانيدرپيشبردگفتوگوهاسبب
شدهطرفهايغربيچارهايجزحركتدرمسيرپيشنهاديايراننداشته
باشندوپذيرفتهاندكهمواردپيشنهاديايراندرپيشنويسموجوددرنظر
گرفتهشود.برهميناســاسهمبودكهايرنابهنقلازيكمنبعاروپايي
گزارشدادتاكنون80درصدازپيشنهادهايجديدايراندرپيشنويس
موجودلحاظشدهاست.اينمنبععنوانكردهاستپيشنهادهايجديد
هيأتمذاكرهكنندهايرانيحاوياصالحاتونكاتجديدينســبتبه
پيشنويسوين۶بودهكهپسازگفتوگوهايفشرده،درنهايتطرفين
توانستندبهسندودستوركارمشتركيدســتيابندكهدرآن80درصد

مطالباتايراننيزدرنظرگرفتهشدهاست.
ازسويديگرسرگئيالوروف،وزيرامورخارجهروسيهنيزدرگفتوگوبا
شبكهتلويزيوني»راشاتودي«باارزيابيروندمذاكراتبرجاميدروينگفت:
»منشخصارونداوضاعپيرامونمذاكراتوينرابيشازاندازهنگرانكننده
نميبينم.واضحاستكهتيممذاكرهكنندهايرانيدرايندورازرايزنيها
جديداست،اماباوجوداين،آنهاباسرعتوبهعقيدهمن،حرفهايخودرا
باجوحاكمهماهنگكردهوپيشنهادهاييرانيزآمادهكردندكهدرابتدابا
مخالفتبرخيشركتكنندگانغربيدرمذاكراتمواجهشد،امادرنهايت
آنهانيزپذيرفتنداينپيشنهادهاحقمسلمطرفايرانياستوشركاي
غربيقبولكردندآنهارابررسيكنندواينكارياستكهدرحالحاضردر

وينانجامميشود.«

دورتازهمذاكراتاحيايبرجامازدوشنبهازسرگرفتهميشود

 وين؛ دور هشتم
وزيرامورخارجهايران:اگربخواهنديكامتيازبدهند

و10امتيازبگيرند،زيربارنميرويم

تقاضاي عراق از ایران و آمریكا
روند تحوالت مذاكرات هسته اي در وين از مهم ترين محورهاي نشست مطبوعاتي عصر پنجشنبه وزراي امورخارجه ايران و عراق هم بود و 
دوطرف به تشريح مواضع خود در اين زمينه پرداختند. وزيرامورخارجه كشورمان در اين نشست مطبوعاتي با اشاره به مواضع غيرسازنده 
برخي كشورهاي اروپايي ازجمله فرانسه در روند مذاكرات وين، از جديت جمهوري اسالمي ايران براي پيشبرد گفت وگوها سخن به ميان 
آورد و دستيابي به »يک سند« و »دستوركار واحد« را پيشرفتي مهم بعد از 2مرحله گفت وگو ارزيابي كرد. حسين اميرعبداللهيان همچنين 
با انتقاد از تروئيكاي اروپايي به دليل نداشتن هيچ ابتكار جديدي در اين دور از مذاكرات وين، تأكيد كرد كه ايران در جريان مذاكره اي سخت 
و پرچالش، موفق شده است نظرات خود را در پيش نويسي كه در دور بعدي مذاكرات مورد بحث قرار مي گيرد، به »تأييد شفاهي« همه 
طرف ها برساند. وي همچنين با اشاره به طرح برخي پيام هاي نانوشته آمريكايي ها در جلسات مذاكره و ارائه پاسخ هاي ايران  به طرف هاي 
اروپايي هشدار داد كه »اگر بخواهند يک امتياز بدهند و ۱0امتياز از ما بگيرند، ما زيربار اين موضوع نمي رويم«. اميرعبداللهيان با بيان 
اينكه طرف هاي مقابل بايد به تعهدات شان به صورت كامل عمل كنند، ادامه داد: »آنها اگر مي خواهند نگراني هايشان درباره فعاليت هاي 
صلح آميز هسته اي ايران برطرف شود، بايد همه تحريم هاي برجامي را برطرف كنند.« ازسوي ديگر وزيرامورخارجه عراق نيز در اين نشست 
مطبوعاتي، خواستار انجام مذاكرات مستقيم بين تهران و واشنگتن شد و ارتباط بين ايران و آمريكا را مسئله اي داخلي براي اين كشور 
دانست كه »روابط و تنش ها بين تهران و واشنگتن، مستقيما بر وضعيت عراق تأثير مي گذارد«. فواد حسين با تأكيد بر اينكه درباره روابط 
تهران و واشنگتن صرفا »پيام رسان« نيستيم، گفت: منفعت و مسائل عراق نيازمند اين است كه اگر بتوانيم، كمک كنيم دوطرف دور ميز 

گفت وگو بنشينند. اين مسئله را به آمريكايي ها گفته ايم و با برادران مان در ايران هم آن را مطرح كرده ايم.

ث
مك

   حمایت ایران از ثبات و امنيت در عراق 
 وزير امورخارجه عراق در جريان سفر يک روزه خود به تهران به ديدار رئيس جمهوري كشورمان هم رفت و پيرامون مسائل في مابين با سيدابراهيم رئيسي 
رايزني و گفت وگو كرد. رئيسي در اين ديدار با ابراز خرسندي از برگزاري آرام و امن انتخابات پارلماني در عراق، گفت: جمهوري اسالمي ايران همواره حامي 
تشكيل مجلس و دولت قوي و مقتدر در عراق بوده است. وي افزود: اعتراض به انتخابات در هر نظام دمكراتيک و مردم ساالرانه ممكن است پيش بيايد و 
مهم اين است كه هم اعتراض ها و هم رسيدگي به آنها در فرايندهاي قانوني انجام شود. رئيسي با تأكيد بر اينكه هرگونه ناامني در عراق را به مثابه ناامني 
در كشور خود مي دانيم، گفت: ايجاد ناامني و تهديد ثبات در عراق قابل قبول نيست و سياست اصولي جمهوري اسالمي ايران، حمايت از ثبات در عراق و 
اقتدار دولت اين كشور است. رئيس جمهوري كشورمان همچنين با اشاره به خروج نيروهاي نظامي آمريكايي از اين كشور، تصريح  كرد: اين موفقيت ناشي 
از مقاومت ملت و مسئوالن عراق است، وگرنه آمريكايي ها هرجا ورود نظامي داشته اند، خارج نشده اند؛ مگر در مواردي كه با مقاومت ملت ها مواجه شده اند.

   ايران و روسيه؛ آماده امضاي سند راهبردي 20ساله
يكرسانهرسميروسيهاعالمكردايرانوروســيهبرايامضايسند
راهبردي20سالهكهتوافقنامهایبســيارمهمبراي2كشورمحسوب
ميشود،آمادهميشوند.بهگزارشايرنا،شــبكهتلويزيوني»زويوزدا«
متعلقبهوزارتدفاعروسيهديروزدربرنامهايمستند،بهتاريخچهروابط
ايرانوروسيهمعاصردر3دههاخيروآغازهمكاريهاي2كشورپساز
فروپاشياتحادجماهيرشــورويپرداختودراينرابطهاهميتسند
راهبرديايرانوروسيهراتشريحكرد؛سنديكهبهادعاياينمستند،
قراراستدرسفرآتيسيدابراهيمرئيسي،رئيسجمهورياسالميايران
بهروسيه،امضاشود.دراينبرنامهمستندتأكيدشدهاست:»درحالحاضر
ايرانوروسيهبرايامضايسندراهبرديجديد20سالهآمادهميشوند
ويكيازمواداصليموافقتنامهجديد2كشــور،همكاريهاينظاميو

فني-نظامياست.«

    شخصيت حاج قاسم از منظر رئيس مجلس
رئيسمجلسشوراياسالميدرجمعاعضايســتادمردميدومين
سالگردبزرگداشتشهيدحاجقاسمسليمانيگفت:شهيدسليمانيهر
اقداميكهمنطبقبرعقالنيت،عقلمتصلبهوحيودرراستايعدالتو
بهگونهايمنطبقبرعقلوعدلبودراانقالبيميدانستواظهارنظرهاي
گروهها،دســتهها،جريانهاياجناحهابرايشانمهمنبودواينموضوع
مبنايشهيدسليمانيبود.بهگزارشايرنا،محمدباقرقاليبافبابياناينكه
سياســتداخليوخارجيبرايحاجقاسمموضوعيتنداشت،تصريح
كرد:شهيدباهركسكهدرمقابلخدا،فرهنگقرآنكريمواهلبيت)ع(
ميايستاد،ايستادگيميكردواينمبنايتحليلشخصيتهاييمانند

حاجقاسماست.

   انتقاد از رأي مخالف آمريكا به 2قطعنامه حقوق بشري 
معاوناموربينالمللقوهقضاييهودبيرستادحقوقبشردرواكنشبهرأي
مخالفآمريكابه2قطعنامهحقوقبشري،باانتشارتوييتينوشت:»آمريكا
به2قطعنامهمهممجمععموميسازمانمللرأيمنفيداد:قطعنامه
محكوميتتمامياشــكالتبعيضنژاديكهبا130رأيموافق،2رأي
منفيآمريكاواوكراينو4۹رأيممتنعبهتصويبرسيد.اينقطعنامهاز
سال2015ارائهميشودوآمريكانيزهرسالبهآنرأيمنفيميدهد.«
بهگزارشميزان،كاظمغريبآباديدرادامــهاينتوييتتصريحكرد:
»قطعنامهدومتحتعنوان»حقغذا«استكهتأكيدميكندگرسنگي
نقضكرامتانسانياستومســتلزماتخاذاقدامهايفوريدرسطوح
مختلفملي،منطقهايوبينالملليبرايرفعآناست.اينقطعنامهنيز
با18۶رأيمثبت،2رأيمنفيآمريكاورژيماسرائيلوبدونرأيممتنع

بهتصويبرسيد.«

  عربستان براي ديپلمات هاي ايراني رواديد صادر كرد
براساساعالمبرخيمنابعخبري،عربستانبراي3ديپلماتايرانيرواديد
صادركردهاست.بهگزارشتسنيم،شبكهسيانانآمريكابهنقلازيك
مقاممسئولعربستانيازصدوررواديدبرايديپلماتهايايرانينماينده
تهراندرسازمانهمكارياسالميخبردادوآنرااقداميمعمولدانست.
گفتهميشــودديپلماتهايايرانيبهعنواننمايندهايراندرسازمان

همكارياسالميبهجدهخواهندرفت.

رویخطسياست

شليک موفق سجيل، سريع ترين و سنگين ترين بالستيک ايران با برد باالی 2 هزار كيلومتر    عكس: فارس



3 شنبه 4 دی 1400
شهر شماره  8396

بحث انتقال چه شد؟
سال گذشته و زماني كه بازار گل محالتي با آتش سوزي مختصري درگير شد، بحث انتقال آن جدي تر از 
هميشه به ميان آمد. به همين خاطر، مرداد ماه 1399جلسه اي در فرمانداري تهران با حضور نمايندگان 
دستگاه هاي ذيربط تشكيل شد و در نهايت، موضوع ابالغ شوراي تامين شهر تهران، به عنوان نياز اوليه را 
مطرح كردند. نكته مهم اما اينكه اعالم شد شوراي تامين، يك ماه بعد مصوبه انتقال بازار گل جنوب شرق را 
ابالغ مي كند،  با وجود اين، هيچ گاه چنين مسئله اي رخ نداد. درصورتي كه شهرداري حتي پيشنهاد زمين 
جايگزين را هم ارائه داده است. به گونه اي كه زميني در نزديكي بازار گل فعلي در خيابان گلشناس براي 
ساخت مكان جديد بازار گل مدنظر قرار گرفته و شهرداري نيز مكان فعلي بازار گل را از طريق حساب هاي 
في مابين با وزارت راه و شهرسازي تملك و براي افزايش سرانه هاي خدماتي از آن استفاده كند؛ چراكه 
زمين پيشنهادي با مساحت حدود 7هزار مترمربع، متعلق به شوراي عالي شهرسازي وزارت راه است. 
البته به نظر مي رسد تامين پاركينگ هم تبديل به داستاني جداگانه شده، زيرا در اطراف اين زمين، دادگاه 
خانواده و دانشگاه آزاد واقع شده اند و بايد در اين محدوده پاركينگي با وسعت 2هزار مترمربع ساخته شود.  

ث
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 2 محله فرحزاد و اوين-دركه در گذشته 
از مناطق ييالقي سرسبز حاشيه تهران گزارش

بودند كه رشد نامتناسب شهر و برخي 
كاستي ها شكل امروز آنها را تغيير داده است. تخريب 
فضاي سبز، اراضي رها شده و حضور معتادان متجاهر، 
فضاي اين محله ها در شمال تهران را تحت تأثير قرار 
داده اســت. اكنون ايــن محله ها نيازمنــد اجراي 
برنامه هاي شــهري بــراي بهبود شــرايط زندگي 

ساكنان شان هستند.
به گزارش همشهري، شــهردار تهران در ششمين 
برنامه از سلسله بازديدهاي هفتگي خود از مناطق شهر 
تهران براي بررسي مشكالت، چالش ها و فرصت ها در 
منطقه2 تهران حضور پيدا كرد. برنامه هاي عليرضا 
زاكاني از ساعت۵:۳۰ بامداد با زيارت آرامگاه شهداي 
گمنام خيابان آزادي آغاز شد. او سپس از مركز بازيافت 
حبيب اللهي بازديد كرد. اين ايستگاه مياني پسماند 
به صورت مشــترك براي مناطق 2 و ۱۰ فعال است. 
زاكاني پس از آن بــه روددره فرحزاد رفت تا وضعيت 
اين نقطه را براي ســاماندهي و اجراي طرح ژينايي 
)افزايش كيفيت و زندگي پذير كردن( در آن بررسي 
كند. شهردار تهران پس از بازديد از روددره فرحزاد به 
محله اسالم آباد و روددره اوين-دركه در منطقه2 رفت. 
آسيب هاي اجتماعي، زمين هاي خالي و بالصاحب، 
ساخت وسازهاي غيرمجاز و جلوگيري از آن، تعيين 
كاربري ها و ساماندهي روددره اوين-دركه موضوعاتي 
بودند كه زاكاني درباره آنها با شهردار منطقه2 تبادل 
نظر كرد. او پس از اتمام بازديد ميداني خود از پروژه ها 
و بخش هاي مختلف اين منطقــه، به ديدار نخبگان 
منطقه رفت. شهردار در نشست هم انديشي با نخبگان 
منطقه2 به لزوم ســاماندهي فرحزاد از نظر حضور 
معتادان و بزهكاران، تعييــن تكليف اراضي و اجراي 
طرح گردشگري اشاره كرد و گفت: ده ها سال است 
كه مجموعه اســالم آباد يا فرحزاد از مشــكالت رنج 
مي برند، بايد ظرفيت هايي به كار ببريم تا گره از زندگي 
مردم باز كنيم. همانطور كه پيش از اين اشاره كردم ما 
نبايد زمين هاي مردم را بخريم، بلكه بايد طرح هايي 
را بگذاريم كه آنها بعد از يك تا دو سال صاحب خانه 
شوند. اينها تصميماتي است كه در حال اتخاذ است 
تا رويه هاي نامناســب را در اين حوزه تغيير دهيم. او 
با اشاره به جايگاه شــوراياري ها تأكيد كرد: در رابطه 
با شوراياري ها در تالش هستيم كه شوراياري منشأ 
قانوني پيدا كند. هم اكنون اما ديوان عدالت حكم كرده 
كه امكاني در اختيارشان نگذاريم و تصميم گرفتيم تا 
زمانی كه منشأ قانوني پيدا نكرده يك مجمع نخبگان 
شكل دهيم كه بخش زيادي از آن شورايارها هستند. 
اين مجمع اوال تصميم سازي  و ايده پردازي و نظارت 

را به عنوان بازوي كمكي شــهرداري انجام مي دهد و 
ثانيا براي محله ها تصميم هاي مفيد اتخاذ مي كند.  
شــهردار تهران با بيان اينكه تعلق مكاني بسيار مهم 
است و تهران به جز پايتخت بودن هويت دومي ندارد، 
گفت: تهران بايد در سبك زندگي، ورزش، علم، هنر، 
ادبيات، فرهنگ و زيست بوم يك الگو، افتخار و فرهنگ 
باشد. بنابراين تالش مي كنيم كه مردم خالق هويت 
ممتازي باشند. شهرداري نسبت به مجموعه هايش 
نگاه اقتصادي ندارد و ايــن رويه را گم كردن امكانات 
شــهر مي دانيم. ما مي خواهيم محــور كار را مردم و 
به ويژه نخبگان قرار دهيم. بايد امكانات مان را در اختيار 
مردم قرار دهيم تا ظرفيت هايشان بارور شود. زاكاني 
با اشــاره به اينكه يكي از مشكالت شهر آسيب هاي 
اجتماعي اســت، ادامه داد: ما به الگويي مي انديشيم 
كه بايد با استفاده از اهل علم و دانش، توسط مردم و 
بر محور نخبگان ساخته شود. اگر ترافيك و آلودگي 
هوا شهروندان را آزار مي دهد بايد ظرفيت هايي را در 
تهران فعال كنيم كه به جــاي تكميل متروی تهران 
تا سال۱۴2۰ ظرف ۵ تا ۶سال مترو را تكميل كنيم 
و روزانه ۱۰ميليون ســفر زيرزميني داشته باشيم. 
همچنين با هوشمند سازي  ســفر را در شهر كاهش 
داده و با پياده روسازي و ساير شرايط به كاهش آلودگي 
كمك كنيم تا شهر زيســت پذيرتري داشته باشيم. 
شــهردار گفت: امروز حدود ۳ ماه و 2۰روز است كه 
در خدمت مردم تهران هستيم. در ۴2سال گذشته 
براي تهران زحمات زيادي كشــيده شد اما آنچه در 
پايتخت مشاهده مي شود زيبنده مردم اين شهر نيست 
و نيازمند كار جدي و همگاني براي متحول كردن روح 
و كالبد شهر هستيم. البته اين شهر ظرفيت هاي زيادي 
براي تحــول درون خود دارد. در همين راســتا ابتدا 
به دنبال تحول در خود شهرداري هستيم تا يك مسير 

جديد را با قواعدي خاص شروع كنيم. 

سازماندهی فعاليت های محلی
شهردار تهران بيان كرد: تالش مي كنيم ۵2 فعاليت 
را در تهران ســاماندهي كنيم تا امــكان رقابت بين 
محالت را به وجود بياورد. ۵2جشنواره مي گذاريم و 
در هر منطقه كانون تخصصي اين فعاليت ها را تشكيل 
مي دهيم. محــالت بايد درون خــود رقابت خيرات 
و بركات، محيط زيســت، ســالمت، خدمت محلي، 

كارآفريني و ساير حوزه ها داشته باشد.
او با تأكيد بر اينكه ظرفيت هاي شــهرداري بي نظير 
است و بايد در خدمت مردم قرار بگيرد، بيان كرد: ما 
امانتدار اين ظرفيت ها هستيم تا يك شهر پاك، معنوي 
همراه با سالمت و آرامش داشته باشيم. در اين دوره 
تالش جدي ما اين است كه همراه مردم و در خدمت 

مردم بر محور نخبگان خدمت شايسته داشته باشيم. 
اينكه فاسد و فاسدپرور نباشــيم يك اصل است اما 
اينكه در كنار آن كارهاي بزرگ انجام دهيم نيز براي 

ما مهم است.  
 شهردار افزود: منطقه2 منطقه آيت اهلل مهدوي كني 
است كه تالش و كوشش او به عنوان يك انديشمند 
باعث تاســيس دانشگاهي شــد كه بخش زيادي از 
مديران و انديشمندان كشور را پرورش داد. او با اشاره 
به اينكه اميركبير در مدت ۳سال كارهاي بزرگي انجام 
داد، تأكيد كرد: اميركبيرهاي زيادي در اين شهر وجود 
دارند كه بايد ظرفيت هاي آنها شناســايي شود. بايد 
مردم را ميداندار كنيم و امكانات مان را در اختيارشان 
قرار دهيم.  شهردار تهران با بيان اينكه به دليل كرونا و 
توصيه وزارت بهداشت از حضور در مسجد و ديدار با 
شهروندان منطقه در اين مراسم محروم شديم، گفت: 

بابت لغوشدن اين مراسم عذر مي خواهم. 
شهردار منطقه2 نيز در اين نشست گفت: منطقه2 
مردم شــريف، زحمتكش و ايثارگري دارد كه امروز 
توفيق داريم در خدمت بخشي از آنها به عنوان نخبگان 
منطقه باشيم. مهدي صالحي افزود: شهردار تهران از 
بخشي از مشكالت و معضالتي كه اكثر آنها از قديم بر 
زمين مانده است بازديد ميداني داشت و از بخش ديگر  
نيز به وسيله گزارش ها مطلع شد. به زودي درباره اين 
موضوعات تصميم گيري شده و حالوت اين بازديد به 

مردم چشانده خواهد شد.
در پايان نشســت هم انديشــي با نخبگان منطقه2  
مرتضي رضايي، برادر شهيد و جانباز هنرمند، تابلويي 
از شهيد سليماني را به شهردار تهران هديه كرد. زاكاني 
در ادامه به جلسه شوراي معاونين رفت تا موضوعات 
و مشكالت احصاشده توسط معاونين در حوزه هاي 
مختلف درباره منطقه2 بررسي و مصوبات آن استخراج 
شوند. زاكاني پس از جلسه شوراي معاونان و بررسي 
مشكالت منطقه در آخرين برنامه پويش قرار خدمت 
در منطقه2 با خانواده سرلشكر خلبان شهيد محمدعلي 

اكبرپورسرابي  ديدار كرد.

  درســت يــك روز پس از هشــدار 
مديرعامل ســازمان آتش نشــاني و گزارش 2

خدمــات ايمني شــهرداري تهران 
نسبت به عدم ايمني و نبود استانداردهاي حدقل در 
بازار گل شهيد محالتي، اين بازار آتش گرفت. بازار 
گل شهيد محالتي كه پيش از اين چندين بار دچار 
حريق شده و آخرين آتش ســوزي آن به شهريور 
۱۴۰۰برمي گردد، پنجشنبه گذشته با انفجاري بار 
ديگر آتش گرفت. يــك روز قبل از ايــن حادثه، 
مديرعامل سازمان آتش نشاني به باشگاه خبرنگاران 
جوان گفته بود: »ســازمان آتش نشاني با تشكيل 

كارگروهي به طور ويژه در حال بررســي وضعيت 
ايمني بازار گل محالتي است.« مهدي داوري اضافه 
كرد: »هنوز در مرحله كارشناسي هستيم تا بتوانيم 
بهترين اقدامات را انجام دهيم.« همچنين كامران 
عبدلي، سرپرســت معاونت حفاظت و پيشگيري 
سازمان آتش نشاني گفته بود: »در اين بازار به دليل 
عدم ايمني و عدم رعايت اصــول اوليه، چندين بار 
حريق صورت گرفته كه خوشــبختانه خســارات 
زيادي هم نداشته اســت.« آخرين آتش سوزي در 
بازار گل شهيد محالتي اما 2 كشته به جاي گذاشت 
تا بحث ايمني اين بازار ناايمن بيشتر از قبل مورد 
توجه قرار بگيرد. چنان كه عضو شوراي شهر تهران 
در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت: 
»حادثه پُردرد بازار گل محالتي كه 2شهروند عزيز 

را از ما گرفت، بار ديگر يــادآور موضوع مهم » اول 
امنيت و بعد كار« بود.« زهرا شمس احسان اضافه 
كرد: »ضمن عرض تسليت به خانواده درگذشتگان، 
الزم اســت با همكاري و اقدام مشــترك سازمان 
مديريت بحران و سازمان آتش نشاني براي چنين 
مكان هايي، تدابير ويژه تري انديشيد.«  پيش تر در 
مورد وضعيت ايمنــي بــازار گل محالتي، بحث 
چيدمان در اين بازار، راه هــاي خروجي كه تعبيه 
شــده، سيم كشــي و تجهيزات بــرق و در نهايت 
آموزش هاي شــهروندي مطرح شــده بود. حتي 
يك ماه پيش، رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي 
شهر تهران در بازديد از بازار گل محالتي روي ايمن 
نبودن اين مجموعه تأكيد كرده بود. ســيدجعفر 
تشكري هاشــمي بعد از حادثه اخير نيز نسبت به 
وضعيت نامناسب اين بازار هشدار داد و در صفحه 
شخصي خود در اينستاگرام نوشت: »حدود يك ماه 
پيش در بازديد از بازار گل و گياه شهيد محالتي به 
فقدان ايمني و نبود ســازه مناسب در بازار گل كه 
امكان فــرو ريختن آن وجــود دارد و تراكم باالي 
جمعيت اشاره كردم.« او ادامه داد: »حادثه بازار گل 
محالتي نشان از ضرورت همكاري دستگاه قضايي، 
دولت و مديريت شهري در حل مسائل و مشكالت 

اين بازار دارد.«

 توسعه بي رويه بازار گل
بازار گل محالتي در خيابــان زمزم، تقاطع بزرگراه 
شــهيد محالتي در زميني به مســاحت ۱۰هزار 
مترمربع در ســال ۱۳7۵ســاخته شــد و يكي از 
قديمي ترين بازارهاي گل در شهر تهران محسوب 

مي شود. در سال هاي اخير اين بازار در بخش شمالي 
توسعه پيدا كرد، درحالي كه يك عضو شوراي شهر 
تهران توســعه اين بازار را غيرقانوني قلمداد كرده 
است. شهريور ۱۴۰۰، بعد از اينكه بازار گل محالتي 
دچار آتش ســوزي شــد، احمد صادقي در صحن 
شوراي شهر تهران نسبت به وضعيت اين بازار تذكر 
داده بود. رئيس كميته شفافيت شورا در آن جلسه 
گفته بود كه با توجه به شــناختي كه از گذشته از 
اين محل داشته نســبت به خطرات و ايمني بازار 
گل وگياه هشدار داده بود و تيمي را براي رصد اين 
موارد و جلساتي را نيز با مجموعه مديران بازار گل 
و شهرداري برگزار كرده اما اقدامي صورت نگرفت. 
رئيس كميته شفافيت شــوراي شهر تهران معتقد 
است:  »بازار گل محالتي بدون اخذ مجوزهای الزم 
توسعه بي رويه و قارچ گونه داشــته و اين مسئله از 

چشم شهرداري دور مانده است.« 
اين بازار در منطقه ۱۴شــهر تهران قــرار دارد كه 
پنجشنبه گذشــته شــديدترين حريق بازار گل 
محالتي اتفاق افتاد، حاال به نظر مي رسد ايمني اين 
بازار در دستور كار قرار بگيرد درحالي كه مديرعامل 
سازمان آتش نشاني شــهرداري تهران از مشكالت 

ورود آتش نشاني به سازه هاي ناايمن صحبت كرده 
است. مهدي داوري گفته: »اگر مالكان ساختماني 
ناامن مانع ورود كارشناس هاي آتش نشاني شوند، 
با حكم قضايي ورود خواهيم كــرد. البته تا مرحله 
بازديد و كارشناســي به حكم قضايي نياز نيست.« 
او ادامه داد: »اگر مالكي بخواهد از ورود كارشناسان 
آتش نشاني به داخل ســاختمان جلوگيري كند، 
ما با حكم قضايي وارد آن ســاختمان خواهيم شد. 
ولي بايد درنظــر گرفت كه تمامــي قوانين حول 
محور ساختمان ها، قوانين كاملي نيستند.« داوري 
همچنين درباره قوانين مربوط به ايمني سازه هاي 
شــهر تهران گفت: »قوانيــن مربوط بــه ايمني 
ساختمان ها گويا و كامل نيست و مسئوليت ها در 
اين قانون مشخص نيســت؛ به عنوان مثال، در بند 
۱۴ ماده ۵۵ كه نسبت به ساير قوانين بيشتر مورد 
استناد واقع مي شود، از ۶۵ سال پيش نگاشته شده 
و قطعاً نمي تواند پاســخگوي تهران امروز باشد.« 
داوري اضافه كرد: »از آنجايي كه در تهران بافت هاي 
مختلف شهري، ساختمان پيچيده و جمعيت بسيار 
زياد وجود دارد؛ در نتيجه در اين زمينه دچار نقض 

هستيم.« 

 ششمين »قرار خدمت« شهرداري در منطقه2 با بازديد شهردار تهران
 از محله هاي فرحزاد و اوين -دركه همراه شد

عليرضا زاكاني: در تالشيم شوراياري ها ظرفيت قانوني يابند

يك روز قبل از آتش سوزي بازار گل شهيد محالتي، مديرعامل سازمان آتش نشاني نسبت به وضعيت نامناسب 
اين بازار هشدار داده بود

صدور فرمان ساماندهي فرحزاد

بازار گل محالتي ايمن مي شود يا منتقل؟

يادداشت

 شهرها و مديريت شهري 
در گام دوم انقالب 

نظام شــهر و شهرنشــيني كشــور با بيش از۱2۰۰شــهر و 
7۵درصد جمعيت شهرنشــين، نقش بســزايي در پيشــبرد 
گفتمان انقالب اســالمي درگام دوم انقالب دارد. در اين بين 
شــهرداري ها در معناي عام كلمه و به ويژه شــهرداري هاي 
كالنشهرها و كالنشهر تهران در به ثمر نشستن مباني و اصول 
و محورهاي مندرج در بيانيه گام دوم، تأثيرگذارتر هســتند. 
در بيانيه گام دوم، رهبــر معظم انقالب بر مفاهيم و محورهاي 
با اهميتــي نظير »مديريــت جهادي«،»عدالــت و مبارزه با 
فساد«،»مشاركت مردمي«،»خدمت رساني«،»كاهش شكاف 
و برخورداري«،»ايجاد زيرســاخت هاي حياتــي، اقتصادي و 

عمراني« و... تأكيد شده است. 
اين مفاهيــم، ارتبــاط درهم تنيده و تنگاتنگی بــا اقدامات و 
عملكردهاي شــهرداري تهران دارد. در ذيل ســرفصل هاي 
كلي برنامه شــهردار تهــران در دوره جديد بــر رويكردهاي 
عدالت مداري، محله محوري، تخصص گرايي و تعامل سازنده 
با مؤثران شــهر تهــران، شايسته ســاالري، فسادســتيزي، 
مشــاركت پذيري و هوشمندسازي تأكيد شــده است. بر اين 
اساس مديريت شهري جديد ملزم و متعهد به رعايت مفاهيم 
و محورهاي بيانيه گام دوم انقالب اســت. برخي از راهبردها و 
برنامه هاي شــهردار تهران همچون »افزايش سرانه خدمات 
شــهري در محله هاي كم  برخوردار«، »تداوم و تكميل سند 
توسعه محالت در جهت تأمين سرانه هاي خدماتي مورد نياز 
شهر و شهروندان«، »يكپارچه سازي  و هم افزايي ماموريت هاي 
ســازمان ها و تشــكيالت حــوزه خدمات شــهري به منظور 
ارتقای سطح كيفي خدمات به شــهروندان«، »متوازن سازي 
سرانه هاي فضاي سبز شهري، تفرجگاهي، خدمات و ايمني«، 
»قانون مداري، شــفافيت، نظارت و پاسخگويي مالي و ارتقای 
سالمت اداري و مبارزه با فساد )سوت زني(«، »استقرار رويكرد 
بودجه ريزي مشاركتي« ارتباط تنگاتنگي با محورهاي بيانيه 

گام دوم انقالب دارد.
در فصل جديد مديريت شهري و در ابتداي قرن جديد، مديريت 
جهادي به عنوان يكي از مفاهيم كليدي مدنظر شهرداري تهران 
قرار گرفته است. انجام بازديدهاي ميداني، نظارت بر پروژه هاي 
شــهري و عمل گرايي و حضور مســتمر و تالش شبانه روزي 
مديران شــهرداري، براي انجام بهتر امور محوله در چارچوب 

مديريت جهادي و »ما مي توانيم« معنا و مفهوم مي يابد.
عدالت و مبارزه با فســاد از ديگر محورهايي است كه در بيانيه 
گام دوم انقالب تأكيد شده و شهرداري با رويكرد عدالت مداري 
در بودجه ريزي، تخصيص اعتبارات، تعريف پروژه هاي شهري 
مبتني بر عدالت به دنبال تحقق آن است. همزمان و همسو با 
عدالت جديت مبارزه با فساد نيز در دستور كار قرار دارد. در اين 
بين فسادستيزي به عنوان يكي از رويكردهاي مديريتي شهردار 
تهران در فصل جديد مديريت شهري مدنظر قرار گرفته است.

در بخشــي از بيانيه گام دوم به موضوع مهم به اوج رسانيدن 
مشاركت مردمي و مسابقه  خدمت رســاني تأكيد شده است. 
شهرداري تهران جزء نهادها و دستگاه هاي خدمات رساني است 
كه تأثيرگذاري بسياري در زندگي و زيست شهروندان دارد و 
عملكردها و اقدامات شبانه روزي اش در معرض ديد و قضاوت 

شهروندان تهراني است. 
اين مقوله مسئوليت مديران شــهري در مجموعه شهرداري  
تهران را بيش از پيش نشان مي دهد. بايد به خاطر داشته باشيم 
كه »تهران الگوي كالنشهر جهان اسالم« از جايگاه ويژه اي در 
راهبري و مديريت شهري كشــور برخوردار است. اقدامات و 
رويكردهاي برنامه ريزي و مديريت شهري كالنشهر را بايد در 
چارچوب ابعاد ملي و در بين كالنشــهرهاي كشور مدنظر قرار 
داد. امروز كميت و كيفيت خدمات رساني به شهروندان تهراني 
در حوزه هاي مختلف ماموريتي، جزء مطالبات اصلي و انتظارات 
از مديريت شهري در گام دوم انقالب و گفتمان انقالب و شهر 
اســت. به لحاظ بودجه اي مصداق عملياتي به اوج رســانيدن 
مشــاركت مردمي، بودجه ريزي مشاركتي اســت كه در ذيل 

رويكردهاي اصلي شهردار تهران نيز جاي مي گيرد.
نكته ديگر، موضوع مهم مشاركت مردمي در معناي واقعي كلمه 
است. به دليل ماهيت اقدامات شهرداري تهران هرگونه تحول و 
تغيير ملموس در شهر، مستلزم مشاركت و همراهي شهروندان 
تهراني اســت. در واقع اداره شهر بدون مشــاركت شهروندان 
اگر نگوييم نشدني اســت، دســت كم امر پُرهزينه، زمان بر و 
پيچيده ای است. ضروري است كه در مكانيسم هاي برنامه ريزي 
و بودجه ريزي به مقوله مهم مشاركت آحاد شهروندان در سطح 
محالت، نواحي و مناطق توجه شود و مكانيسم ها و رويه هاي 
جلب مشاركت شهروندان در بودجه ريزي، تعريف پروژه هاي 
مورد درخواســت شــهروندان، حركت بر مبناي بودجه ريزي 

مشاركتي و... رعايت شود.
كاهش شكاف و برخورداري، از ديگر محورهايي است كه در ذيل 
بيانيه گام دوم انقالب مورد تأكيد قرار گرفته است. از اين منظر 
توزيع منابع مالي و بودجــه اي و تخصيص اعتبارات بر مبناي 
شاخص هاي برخورداري محالت شهر تهران براي كاهش شكاف 
شمال و جنوب در كالنشهر اسالمي- ايراني تهران ضروري است. 
همچنين تبعيض مثبت براي جبران كاستي ها و كمبودهاي 
محالت جنوب و مركز شــهر از ديگر اولويت هايي است كه در 

دوره جديد و در نظام بودجه ريزي مدنظر قرار مي گيرد.
از ديگر محورهاي مورد تأكيد بيانيه گام دوم انقالب، موضوع 
ايجاد زيرســاخت هاي حياتــي و اقتصادي و عمراني اســت. 
شــهرداري تهران به عنوان يك نهــاد تأثيرگــذار در بهبود 
زيرساخت هاي حياتي و عمراني شهر همچون مترو، بزرگراه ها، 
تونل ها، تقاطع هاي غيرهمســطح، زيرساخت هاي اجتماعي، 
فرهنگي، فضاي ســبز، ورزشي و تامين ســرانه هاي شهري 

نقش آفرين است.
 از ايــن حيث اتخــاذ رويكردهــاي صحيــح بودجه ريزي و 
برنامه ريزي براي پروژه هاي تملك دارايي سرمايه اي و تشخيص 
اولويت هاي توسعه اي شهر و انجام فعاليت هاي عمراني، حياتي 

است.

 بخشی از تصميمات گرفته شده در جريان بازديد از منطقه 2
در ادامه بازديدهاي هفتگي شهردار تهران از مناطق پايتخت با عنوان »پويش قرار خدمت« سيدمجتبي شفيعي،  معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران و جمعي از مديران ارشد شهرداري 

تهران با حضور در ناحيه 7 شهرداري منطقه 2، ضمن دريافت گزارش عملكرد معاونت حمل ونقل منطقه، در جريان مشكالت ترافيكي و حمل ونقلي اين محدوده قرار گرفتند و تصميم هايی گرفته شد

تصميممشكل 

پس از تعيين تكليف متولي نگهداشت پل هاي عابر پياده، تصميم گيري مي شودايمني تردد عابران پياده در تقاطع بزرگراه شهيد چمران-باقرخان

تعيين اولويت ها و  بازنگري مطالعات طرح از سوي اداره كل مهندسي و ايمني ترافيك ترافيك جنوب به شمال بزرگراه شهيد چمران در محدوده سئول تا بزرگراه يادگار امام)ره(

مشكل طي نامه اي با سازمان زندان ها مطرح و  تا حصول نتيجه نهايي پيگيري شودانسداد كنارگذر شمالي بزرگراه يادگار امام)ره( در محدوده ندامتگاه اوين

مطالعات سازمان حمل ونقل و ترافيك انجام و اصالح هندسي ميدان صنعت بازبيني  شودمشكالت ترافيكي و ايمني در بزرگراه شهيد چمران محدوده فاطمي تا بزرگراه حكيم

زمين پروژه توسط منطقه آماده و تحويل شركت مترو شودتعيين تكليف مجتمع ايستگاهي ميدان كتاب

زمين هاي مربوطه از سوي منطقه در اختيار شركت  مترو  قرار گيردتعيين تكليف زمين هاي اطراف ايستگاه تربيت مدرس

  محمود مواليي
خبر نگار

نياز هاي اجتماعي ساكنان منطقه2

مسئوالن محلي، نخبگان و ديگر ساكنان منطقه 2 در 
ديدار با شهردار تهران مشكالت و پيشنهاد هايي را 
درباره اين منطقه مطرح كردند كه به طور خالصه در 

ادامه مي خوانيد.
  حجت االسالم مصطفي ميرلوحي، عضو هيأت امنا و 

هيأت علمي دانشگاه امام صادق)ع(:
 اميدواريم قدم هاي مؤثري براي زيســت شهري و 
سالمت شهر برداريد. نخستين دواي درد شهر، صداقت 
و شفافيت است و خوشــحاليم كه با قانون فروشي، 
شهرفروشــي و پول درآوردن از هــر راهي، مبارزه 
مي كنيد. شهرداري بايد به دانشــگاه ها و محافل و 
مدارس كه خودشان اموراتشــان را اداره مي كنند، 
توجه ويژه داشته باشد و نبايد به فكر درآمدزايي از 

طريق عوارض آنها باشد.
  حسين آخاني، گياه شناس و استاد دانشگاه تهران:

سالمت شهروندان مسئله اصلي ما ست. آلودگي 
هوا سبب ۴۰هزار مرگ ومير ســاالنه مي شود و 
كم تحركي و بيماري هاي ناشي از آن نيز به عنوان 
ديگر مشكل شهر تهران، حدود ۴۰هزار نفر را به كام 
مرگ مي كشاند. در واقع يك چهارم مرگ وميرها 
از آلودگي هوا و كم تحركي است . عدم پياده روي و 
عدم استفاده از دوچرخه از مشكالتي است كه در 
بحث كم تحركي وجود دارد. از شما مي خواهيم كه با 
توسعه صحيح فرهنگ دوچرخه سواري، آلودگي را 
كاهش دهيد و تحرك و سالمت در شهروندان ايجاد 
كنيد. گربه هاي پارك  هاي شهر ريشه جدي آلودگي 
كودكان به يك نوع انگل اســت كه بيماري هاي 
مختلفي را در بر خواهد داشت. تقاضا داريم حداقل 
غذا رساني به اين گربه ها كم شود. خرداد امسال 
مقرر بود در شمال پارك گفتگو باغ گياه شناسي 
احداث شود كه با وجود مقدمات كار انجام نشده 
است. از شما تقاضا داريم اين پروژه را اجرايي كنيد 

و به اتمام برسانيد.
  ايرج افشار سيستاني، نويسنده و ايرانشناس: 

تاسيس كتابخانه هاي عمومي در محله هاي منطقه 2، 
احداث زمين هاي ورزشي و گماردن مربي، ايجاد فضاي 
سبز در منطقه، تبديل دهكده هاي پيشين فرحزاد و 
طرشت به مكان گردشگري فرهنگي، ايجاد موزه و 
نمايشگاه هاي آثار باستاني در منطقه 2 و بسته بودن 
ضلع جنوب و شمال ميدان صنعت كه مشكالتي را براي 
شهرك قدس پديد آورده، از مهم ترين پيشنهادهای ما 

براي منطقه است.
  آنوش خاكپرور، مدير همراه سراي منطقه2:

همراهان بيماران مهمان مجموعه ما خواهند بود. در 
3سال فعاليت، در سال 9۸ حدود 72۰۰ نفر، در سال 99 
حدود 9۵۰۰ نفر و در سال 1۴۰۰ تا اين لحظه 11 هزار نفر را 
ميزباني كرديم. همكاري شهرداري منطقه 2 با ما سبب 
شد كه ميزبان 3۰ درصد از ميهمانان ورودي تهران در 

بيمارستان هاي كل سطح شهر تهران باشيم.
  فرهاد حمزه زاده، مديرعامل بيمارستان هاي ميالد 

و البرز:
بيمارســتان ميالد وابســته به تامين اجتماعي و 
به صورت مســتقل و هيأت مديره اي اداره مي شود. 
تامين اجتماعي از ما خريد خدمت مي كند و اعتباري 

به ما تعلق نمي  گيرد. در اين بيمارســتان  هزار تخت 
و 1۶ تا 2۰هزار مراجعه در روز داريــم. در ايام كرونا 
بيشترين مراجعه و بستري و كمترين ميزان مرگ ومير 
را داشتيم. شهرداري منطقه 2 ارتباط تنگاتنگي با ما 
دارد. در كرونا مشكل لباس و مواد شوينده داشتيم و 
شهرداري به ما كمك كرد. ايستگاه مترو در نزديكي 
بيمارستان ساخته شد و اين مسئله به اقشار ضعيف 
بسيار كمك كرد. ما نياز مبرم به گسترش همراه سراها 
داريم. 9۰درصد بيماران ما از اقصي نقاط كشور مي آيند 
و با تعدد مراجعه كننده ها نياز به افزايش همراه سراها 
پيدا كرده ايم. از شهرداري تقاضا داريم توجه به مقوله 
همراه سراها و دسترسي ها به بيمارستان ميالد بيشتر 

شود.
  سرهنگ حجت اهلل كشاورزي، جانشين فرمانده 

بسيج مقاومت ناحيه باهنر: 
با توجه به تأثير فرهنگ بر ساير عرصه ها تقاضا داريم 
يك شوراي فرهنگي داشته باشــيم تا اين شورا با 
هم افزايي ســازماني بين همه نهادها به يك اجماع 
درباره مسائل فرهنگي برسد. در محله فرحزاد رود دره 
فرحزاد را داريم كه نياز به كمك دارد و معتادان متجاهر 
به آنجا پناه مي برند. در فرحــزاد همچنين تاالرها و 
سفره خانه هايي داريم كه سازگار با پيشينه آن محل 
نيســت. عالوه بر اين، در محدوده هايي در منطقه با 
برخي از شكل ها و سبك زندگي غربي مواجهيم كه 
اشكاالتي را ايجاد كرده است. همچنين تقاضا داريم 
دارالشهداي شهداي گمنام داشته باشيم و بودجه هايي 
براي جانمايي اين دارالشهداها در بوستان ها درنظر 
بگيريم؛ چرا كه شهدا امامزادگان عشق و ستاره هاي 

هدايتند.
  حامد حسيني، رابط شوراياران منطقه 2: 

درمنطقه 2 هم جنوب شــهر داريم. نياز به تشكيل 
كميته اي با مديريت شهردار تهران براي حل مشكالت 
شهرك بوعلي و شهرك پاسارگاد و ساير نقاط داريم. 
همچنين احداث كالنتري ســعادت آباد و ايستگاه 
آتش نشاني براي اهالي محالت ايوانك، سپهر و پونك؛ 
اصالح زيرگذر كوي نصر، رسيدگي به پونك، طرشت و 

فرحزاد از ديگر خواسته هاي شهروندان منطقه است.
  سعيده صالح غفاري، مديرعامل انجمن اوتيسم ايران: 
جامعه، اوتيسم را نمي شناســد و متوسط خدمات 
اجتماعي و فرهنگي به اين بيماران در ســطح كالن 
درنظر گرفته نشده  است. نيازمند نخستين مركز جامع 
استاندارد اوتيسم در شهر تهران هستيم. باالخره بعد 
از 7سال زميني را در منطقه 22 براي اين كار در اختيار 
گرفتيم و نياز به كمك بيشــتر شهرداري داريم. هر 
منطقه بايد تبديل به منطقه دوستدار اوتيسم از منظر 

اجتماعي، فرهنگي و زيست شهري شود.
  فرشاد پيوس، مهاجم اسبق تيم ملي فوتبال: 

وقتي قصد داريم آكادمي ورزشــي تاسيس و اداره 
كنيم، با اين روبه رو مي شويم كه كارشناسان، قيمت 
كارشناسي اســتاديوم ها و مجموعه هاي ورزشي را 
باال مي برند. تقاضا داريم تسهيالتي درباره زمين هاي 
ورزشــي و اســتفاده از آن براي آموزش كودكان و 
نوجوانان درنظر بگيرند. غير از مناطق پايين شهر، 
اســتعدادهاي خوبي در اين مناطق وجود دارد كه 
مي توان آنها را كشف كرد و با حمايت شهرداري يك 

گلزن خوب تربيت كرد.

ث
مك

امير شهرابي فراهاني
مديركل برنامه و بودجه شهرداري تهران

بازار گل محالتی   عكس: همشهری- امير ادهم
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اقتصاد شماره  8396

چالش اشتغالزایی میلیونی
برآوردها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران در دهه 90)براساس ریال( حدود 3درصد رشد داشته درحالی كه رشد 
جمعیت كشور در همین بازه زمانی 12.6درصد بوده است. به عبارت دیگر، در دهه 90حتی با افزایش 3درصدی كیك اقتصاد 
ایران، سهم هر ایرانی از این كیك نسبت به شروع دهه 90حدود 8.4درصد كمتر شده است. در این میان، سنجش تولید 
ناخالص داخلی با نرخ ارز از شرایط بسیار وخیم تری پرده برمی دارد كه معنای آن افت قابل توجه قدرت خرید جامعه ایرانی 
در این دهه است؛ اما حتی براســاس تحوالت ریالی تولید ناخالص داخلی نیز جریان پسرفت اقتصادی دهه 90به سقوط 
قدرت خرید جامعه منجر شده و به خصوص شاغالن را به دلیل سركوب مزدهای ریالی به گوشه رینگ رانده است؛ ازاین رو، 
اجرای كاماًل موفقیت آمیز برنامه های اشتغالزایی و شتاب گرفتن ماشین اشتغال دولت، می تواند زیر سایه تضعیف معیشت 
نیروی كار محو شود. به خصوص كه در ماه های اخیر، شاخص های پیش نگر اقتصاد ایران از تغییر خواسته بازار كار از ایجاد 
شغل به هر قیمتی به سمت ترمیم معیشت نیروی كار تغییر كرده است تا جایی كه شاخص مدیران خرید اقتصاد حداقل در 
6 ماه نخست سال جاری همواره نسبت به كمبود نیروی كار در صنعت هشدار داده و دلیل این كمبود را پایین بودن دستمزد 
نسبت به هزینه معیشت عنوان كرده است. البته اظهارات متولیان وزارت كار حاكی از این است كه در زیست بوم اشتغال 
دولت سیزدهم برای ساماندهی زنجیره تولید، اشتغال و بازار تالش خواهد شد و موفقیت نهایی آن می تواند به حل معادله 
شاغالن فقیر نیز منجر شود؛ اما سؤال بی پاسخ این است كه آیا جمعیت فعال اقتصادی ایران اعم از شاغل و بیكار می تواند 

تا آن زمان، شرایط موجود اقتصادی و شكاف بیش از 60درصدی مزد و هزینه معیشت را تاب بیاورد؟

ث
مك

چهره روز

كاالهاي اساســي، در ماه هاي باقي مانده 
سال اجرايي شود.

كشتي ها؛ معطل تصمیم
تعلل در تصميم گيري براي خروج از ســر 
2راهي، باعث شده واردكنندگان كاالهاي 
اساسي هم دست نگه دارند، گفته مي شود 
تعدادي از كشــتي هاي حامــل كاالهاي 
اساسي و نهاده هاي دامي براي وارد كردن 
فشــار به نهادهاي تصميم گير وارد بنادر 
ايران نشــده اند، تعدادي از واردكنندگان 
هم كه سهم و دســت برتر را در اين زمينه 
دارند بــه واردات و ترخيص كاالهاي خود 
اقدام نمي كنند و تالش دارند با فشــار به 
دولت همچنــان از رانت ارز 4200توماني 
بهره مند شــوند. در مقابــل پيش بيني ها 
حكايــت از آن دارد كه، با پايــان دوران 
بالتكليفي تصميم سازان و برچيده شدن 
بســاط تخصيص ارز رانتي، واردكنندگان 

هم از بالتكليفي خارج شــوند و چاره اي 
جز واردات و ترخيص فوري كاالهاي خود 
نداشته باشند. در نتيجه، برخالف تصورات 
اوليه، انتظار مي رود، در ماه هاي پيش رو، 
رونــد واردات و عرضه كاالهاي اساســي 
ســرعت بگيرد و حتي كشور در مواجهه با 
تقاضاي شــب عيد با مشكل مواجه نشود. 
هرچنــد برآوردها نشــان مي دهد تغيير 
الگوي حمايتي دولت، از اختصاص يارانه 
ارزي به واردكننــدگان، به پرداخت يارانه 
ريالي مســتقيم به دهك هاي متوسط و 
فقير، يك شوك قيمتي را به صورت موقت 

ايجاد كند.

میراث تعلل دولت قبل
اين گزارش مي افزايد: در 3ســال اجراي 
سياســت ارز ترجيحي، نهادهاي امنيتي 
و نظارتي دســت كم در قالــب 8گزارش 
مســتقل، در مقاطع مختلــف، به دولت 

گذشــته، اعالم كرده بودند؛ اين سياست 
ثمربخش نبوده و به هدف مورد نظر اصابت 
نكرده و حتي باعث اختــالل در بازارها و 
فساد گسترده شده است، اما اين گزارش ها 
به داليل مختلف در دولت گذشته بايگاني 
شد. اين تعلل در تصميم گيري به وخامت 
اوضاع در ســال جاري منجر شــده است، 
چنان كــه، بانك مركزي در نشســتي كه 
به منظور تصميم گيري درباره سرنوشــت 
ارز ترجيحي برگزار شده، به صراحت اعالم 
كرده؛ ارز كافــي براي اختصــاص با نرخ 
ترجيحي، براي واردات كاالهاي اساســي 
ندارد و با سياســت اتخاذ شده براي توقف 
اختصاص ارز ترجيحي، به واردات كاالهاي 

اساسي، موافق است.

اتاق تاریك رانت ارزي
بررســي ميداني نهادهاي نظارتي، به ويژه 
درخصوص بازار نهاده هاي دامي موســوم 

یارانه خواري همسایگان ایران
بررسي هاي امنيتي نشان مي دهد؛ دامنه نفوذ يارانه كاالهاي اساسي ايران تا عمق 

400كيلومتري برخي از كشورهاي همسايه گسترش يافته است

همشهري بررسي مي كند؛ ارز ترجيحي نصيب چه كساني مي شود؟

آيا اشــتغالزايی ميليونی بدون ارتقای ســطح  اشتغال
معيشت نيروی كار موفقيت آميز خواهد بود و آيا 
اين دو می تواند بدون بهبود فضای كسب وكار 
محقق شود تا موتور محرك تحقق رشد اقتصادی 8درصدی 
باشد؟ اين سؤاالت، نمای كلی از چالش هايی است كه دولت 
سيزدهم در مسير اجرای برنامه های اقتصادی سعی در برطرف 

كردن آنها دارد. 
به گزارش همشــهری، وزير تعــاون، كار و رفــاه اجتماعی 
می گويد: برای ايجــاد يك ميليون و 850هزار شــغل از مهر 
1400تا پايان اسفند 1401با 2۶دستگاه توافق شده و دولت 
می خواهد براســاس تقسيمات اســتانی و بين دستگاهی و 
تخصيص منابع آن ها، اين فرايند را به سرانجام برساند. طبق 
اعالم حجــت اهلل عبدالملكــی، از مجموع اين اشــتغالزايی، 
۶00هزار فرصت شغلی را برای ۶ ماه دوم امسال و يك ميليون 
و 250هزار فرصت شغلی برای سال 1401 مدنظر قرار گرفته 

شده است.

هدایت منابع در زیست بوم اشتغال
هدف گذاری دولت سيزدهم برای اشتغالزايی ميليونی در يك 
چشم انداز 4ساله با رونمايی و تصويب زيست بوم ملی اشتغال 
انجام شده و بناســت با تجميع منابع و حركت هماهنگ در 
اين زيست بوم، برنامه های اشــتغالی به ثمر بنشينند. آنگونه 
كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی می گويد: اين زيست بوم، 
يك نظام واره است كه نحوه تعامل بخش های مختلف كشور 
برای ايجاد اشتغال را نشان می دهد؛ در قالب دوگانه اشتغال و 
توليد، 5عاملی كه برای توليد نيروی انسانی الزم است در يك 
اكوسيستم و زيست بوم و يك نظام واره، كنار هم قرار می گيرند 

و همه اينها بايد با هم حركت كنند. 
حجت اهلل عبدالملكــی می افزايد: اكنون اين زيســت بوم در 
حال فعاليت است و ۷1دستگاه دولتی، عمومی، غيردولتی، 
نهادهای انقالبی و تشكل های كارگری و كارفرمايی كه خارج 
از دستگاه های حاكميتی هستند در حال ايفای نقش بوده و 
ماشين اشتغال دولت سيزدهم، حركت خود را آغاز كرده است. 
استارت خوردن ماشين اشتغال دولت در شرايطی كه اقتصاد 
همچنان برای خروج از بحران های متعدد در تقالســت، در 
آمارها نيز قابل رديابی است به گونه ای كه براساس اطالعات 
سامانه رصد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در فصل پاييز 

امسال، ضريب اشــتغالزايی نســبت به ۶ماهه نخست سال 
2.1۷برابر بوده و تعداد فرصت های شــغلی جديد ثبت شده 
در فصل پاييز نسبت به دو فصل قبل رشد قابل توجهی داشته 
اســت. آمارها حاكی از اين اســت در پاييز امسال 21۷ هزار 
فرصت شغلی جديد در سامانه رصد ثبت شده درحالی كه در 
دو فصل بهار و تابستان امســال درمجموع تعداد فرصت های 

شغلی ثبت شده حدود 200 هزار مورد بوده است.

نقشه اشتغالزایی 18ماهه
براساس آمارهای ســامانه رصد وزارت كار از ابتدای امسال تا 
آخر پاييز 41۷ هزار فرصت شــغلی ايجاد شده كه 52درصد 
اين اشتغالزايی به 3ماهه پاييز و دوره آغاز به كار ماشين اشتغال 
دولت سيزدهم اختصاص داشته است. البته وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی برآورد می كند؛ با ادامه حركت اين ماشــين، 
شتاب اشتغالزايی نيز افزايش يابد و براساس پيش بينی ها در 
3 ماه زمستان امســال 350 تا 400هزار فرصت شغلی ايجاد 
شود و عماًل ضريب اشتغالزايی در اين فصل در مقايسه با دو 

فصل نخست سال به 3.5تا 4برابر برسد. 
همچنيــن برآوردهای وزارت كار نشــان می دهد كه ضريب 
اشتغالزايی در ســال آينده نيز نسبت به ميانگين اشتغالزايی 
امسال رشد خواهد داشت و با ايجاد يك ميليون و 250شغل 
در سال 1401، مجموع فرصت های شغلی ايجاد شده در اين 
ســال حداقل ۶0درصد بيش از مجموع اشــتغالزايی امسال 
خواهد بود. البته پايش نهايی اشتغالزايی دولت بايد از طريق 
رصد خالص بيمه شده های سازمان تأمين اجتماعی انجام شود 
كه پس از آمارگيری مركز آمار ايران در اواخر زمستان اعالم 
خواهد شد اما تا اينجای كار، در عمر دولت سيزدهم 130 هزار 
نفر به خالص بيمه شده های سازمان تأمين اجتماعی اضافه 

شده است.

دست اندازهای مسیر اشتغالزایی
براساس آخرين آمارهای رسمی، اقتصاد ايران با نرخ مشاركت 
41.1درصدی، 23ميليــون و 404هزار و 980نفر شــاغل 
باالی 15ســال و 2ميليون و 49۶هزار و 8۶نفر بيكار باالی 
15سال دارد؛ اما اين آمارها براســاس معيار يك ساعت كار 
در هفته و بدون توجه به پوشش بيمه، حداقل مزد، وضعيت 
معيشت و... گردآوری می شود و نمايی كه اقتصاد و بازار كار 

نشان می دهد، متفاوت از آن چيزی است كه مردم احساس 
می كنند. آنگونه كه پيش ازاين وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
گفته اســت: در بازار كار ايران 2.4ميليون نفر بيكار مطلق، 
2.2ميليون نفر اشــتغال ناقص، 2ميليون نفر نااميد شده از 
يافتن كار، 2.۷ميليون نفر شاغل كم درآمد و 4.5ميليون نفر 
شاغل غيررسمی حضور دارند و همه اين جمعيت 14ميليون 
نفری فاقد شغل شايسته بوده و به نوعی نيازمند حمايت دولتی 
هستند. بر همين اساس است كه متوليان حوزه كار در دولت 

ســيزدهم با راه اندازی زيست بوم اشــتغال، به دنبال اصالح 
ريشه ای ساختار بازار كار و اشتغال هستند؛ اما اين جمعيت 
14ميليونی عماًل دست اندازهايی برای ماشين اشتغال دولت 
خواهد بود و می تواند به تناقــض در آمارهای كلی بازار كار و 
اشتغالزايی دولت تبديل شود، هر چند اين تناقض در سطح 
كالن بازار كار و در ميان مدت رنگ می بازد و امكان سنجش 
دقيق كارنامه اشتغالزايی دولت ســيزدهم را فارغ از ادعاها و 

آمارها فراهم می آورد.

همشهری، الزامات و چالش های اشتغالزايی ميليونی را بررسی می كند

دولت برای ايجاد يك ميليون و 850شغل تا اسفند 1401برنامه ريزی كرده است
ماشین اشتغال دولت در سرباالیی اقتصاد

صیانت از منابع ارزي
بررسي ها نشان مي دهد از 100میلیارد دالر دارایي ارزي خارجي ایران در خارج از كشور فقط10درصد آن در دسترس است و به همین دلیل 
اولویت فوري این است كه از منابع ارزي محدود به دقت صیانت شود و جلوي انحراف آن گرفته شود. به همین دلیل گزینه حذف ارز 4200در 
اولویت قرار گرفته و برآوردها نشان از آن دارد كه با این اقدام قیمت هر كیلوگرم ذرت دانه اي از 5.4هزار تومان به 10.7هزار تومان، سویا 
از 7.4هزار تومان به 15.5هزار تومان، كنجاله سویا از 7.2هزار تومان به 14.2هزار تومان، روغن جامد خوراكي از 9.3هزار تومان به 51هزار 

تومان و روغن مایع خوراكي هم از 19هزار تومان به باالي 57هزار تومان افزایش مي یابد.

ث
مك

به »بند« نشــان مي دهد، در سال گذشته 
با وجود اختصاص دالرهاي بســيار براي 
واردات ايــن نهاده ها، بازهــم قيمت اين 
نهاده ها رشد كرده و بازار با اختالل شديد 
مواجه شده و در نهايت سود اين رانت ارزي 
هم نصيب واردكنندگان شده و نفعي براي 
مردم و به ويژه دهك هــاي پايين جامعه 

نداشته است.
گزارش نهادهاي نظارتي نشــان مي دهد؛ 
آن دسته از واردكنندگاني كه دست برتر 
را در بازار نهاده هاي دامــي دارند، در يك 
اتحاد نانوشــته و در اتاق هاي دربســته با 
ارائه فاكتورهاي صوري به دســتگاه هاي 
اجرايي، ارزهاي رانتي هنگفتي را دريافت و 
به حساب هاي خود در خارج كشور منتقل 
كرده اند و در عين حال به تعهد خود براي 
واردات كاالها عمــل نكرده اند. چنان كه 
گفته مي شود همين دسته از واردكنندگان، 
هم اكنون، كاالهاي ضروري را روي كشتي 
دور از بنادر ايران نگه داشته اند و رانت ارزي 

بيشتري را طلب مي كنند.
از جمله اينكــه، اين واردكننــدگان، كه 
طبق برآورد نهادهــاي نظارتي، تعداد آنها 
كمتر از انگشــتان يك دست است، حتي 
در قبــال دريافــت دالر 4200توماني، از 
حساب خودشــان، ريالی به حساب بانك 
مركزي واريز نكرده اند بلكــه اغلب ريال 
را از توليدكننــدگان دام و طيور در قالب 
پيش خريد نهاده ها دريافت و با واســطه 

به حساب بانك مركزي واريز كرده اند.
به گزارش همشهري، تعداد شركت هايي 
كه نام آنها جزو واردكننــدگان كاالهاي 
اساسي ثبت شــده 80شــركت است اما 
بررسي هاي نظارتي نشان مي دهد اغلب اين 
شركت ها صوري هستند و با چند حلقه، به 
سرشاخه ها، يعني همان 4نفر اصلي، وصل 
مي شوند. نتيجه اين سياستگذاري ارزي 
باعث شــده تقاضا بــراي ارز يارانه اي، در 
قالب ارزهاي جهــان روا، نظير يورو و دالر، 
بيشتر به ســمت فعاالن و واردكنندگان 
بخش خصوصي، در عرصه واردات كاالهاي 
اساســي ســوق پيدا كند و ارزهاي داراي 
قدرت نقدشــوندگي و اعتبار كمتر، نظير 
روپيه، به واردات دولتي كاالهاي اساســي 
اختصاص پيدا كند، البته گفته شده بخشي 
از اين فرايند در ماه هاي اخير اصالح شده 

است.

تجارت صوري و باندهاي فساد
نتيجه اعمال يك سياســت غلط، پس از 
3سال، اكنون به طور خاص، بازار نهاده هاي 
دامي و روغن را به رانت و فساد آلوده كرده 
است، اين سياســت زنجيره اي از تجارت 
صوري، با هدف باال بردن تقاضا را تشديد 
كرده و بازارها را با اختالل مواجه ســاخته 
است. به گونه اي كه در يكي از سامانه هاي 
مربوط به توزيع جوجه هاي يك روزه بيش 
از 9هزار كد يكتا به صورت صوري و جعلي 
كشف شــده كه هدف آن دريافت نهاده ها 

براي توليد جوجه يك روزه بوده است.

یارانه ارزي سر سفره همسایگان
يافته هاي نهادهاي نظارتــي و امنيتي از 
اجراي سياست ارز ترجيحي، از يارانه خواري 
كشورهاي همســايه ايران حكايت دارد. 
طبق اين گزارش ها، كاالهاي اساسي وارد 
شده به ايران، با دالر 4200توماني، تا عمق 
400كيلومتري در كشــورهاي همسايه 
مصرف مي شــود، در نتيجه عمال يارانه اي 
كه قرار بود سر ســفره ايرانيان بنشيند، به 
مصرف شــهروندان كشــورهاي همسايه 
مي رسد. گفته مي شــود، به دليل  تفاوت 
فاحش قيمت ها و سود نهفته در اين تجارت 
ســياه، عمال كنترل مرز ها و جلوگيري از 

قاچاق اين كاالها ناممكن شده است.

ارز 4200 تورم آفرین مي شود
بررســي ها نشــان مي دهد كه اگر دولت 
بخواهد سياســت توزيع ارز 4200تومان 
را در فصل زمســتان امســال ادامه دهد، 
دســت كم بايد 250هزار ميليــارد تومان 
پول چاپ كند كــه با احتســاب ضريب 
فزاينده 8برابري و اثر اين رقم بر رشد پايه 
پولي، حجم نقدينگي، به صورتي فزاينده 
و انفجــاري افزايش مي يابــد و در نتيجه 
دست كم 10درصد به نرخ تورم فعلي افزوده 
خواهد شد. به نظر مي رســد اقتصاد ايران 
ديگر تاب و تحمل نرخ تورم باالتر را ندارد 
و ادامه روند فعلي ارز ترجيحي هم ممكن 

نخواهد بود.

پیش درآمد وداع با رانت ارزي
از نظر تصميم ســازان براي حذف قدرت 
خريد خانوارها، درصــورت اصالح فوري 
سياســت ارز ترجيحي، بايــد يك كارت 
اعتباري بــراي خريد مــواد پروتئيني در 
اختيــار برخــي دهك هاي آســيب پذير 
قرار  گيرد امــا از آنجا كــه فرايند صدور و 
آماده سازي اين كارت هنوز در بانك ملي 
انجام نشده، قرار است در گام نخست معادل 
ريالي آن به حساب سرپرستان خانوار واريز 
شود. گام دوم حمايتي دولت، به حمايت از 

بنگاه ها مربوط مي شود. 
به عنوان مثال در زنجيره توليد مرغ و تخم 
مرغ 80درصد واحدها در مقياس كوچك 
فعال هســتند و تخمين زده مي شــود با 
افزايش قيمت نهاده هــا، ريال يا نقدينگي 
الزم براي خريد ايــن نهاده ها را در اختيار 
نداشــته باشــند، به همين دليل وزارت 
جهادكشاورزي و بانك مركزي ماموريت 
يافته اند مشكل اينگونه واحدهاي توليدي 
را با قيد فوريــت برطرف كننــد. راهبرد 
ديگر دولت، در اختيــار گرفتن كليد تمام 
انبارهای متعلق به واردكنندگان نهاده ها 
و كاالهاي مشــمول دالر 4200توماني، 
اســت اما اختــالل جدي اينجاســت كه 
سامانه جامعه انبارها كارايي الزم را ندارد و 

آمارهاي آن به روز و مستند نيست.

روي دیگر تنظیم بازار استاني
سيدرضا فاطمي اميــن، وزيـر صنعت، 
معدن و تجارت مي گويد: »قيمت گذاري 
برخي اقالم كه در سراســر كشــور به 
يك قيمت توليد نمي شــوند، به ستاد 
 تنظيم بازار اســتان ها واگذار مي شود.« 
البته اين ســتادها در ماه هــاي اخير، 

مأموريت قيمت گذاري اســتاني نان را با موفقيت انجام داده اند و از 
اين منظر، اســاس عملكرد آنها مي تواند به رفــع برخي چالش هاي 
قيمت گذاري از مركز منجر شود؛ اما در مقابل، ضعف نسبي ستادهاي 
تنظيم بازار استاني در مقايسه با ستاد مركزي در تهران نيز مي تواند 
چالش هايي ايجاد كند كه از اكنون بايد به فكر جلوگيري از شكل گيري 
آنها بــود. در حقيقت، تمركزگريزي در اتخــاذ تصميمات اقتصادي 
اثرگذار و واسپاري اختيارات به دولت هاي محلي، يكي از خواسته هايي 
است كه در ســال هاي اخير بارها فعاالن اقتصادي بخش خصوصي 
مطرح كرده اند.  در ماه هاي اخير نيز دولت با بخشــي از اين خواسته 
همراه شده است. دستور اخير مبني بر تفويض اختيار قيمت گذاري به 
استان ها، عماًل به دنبال تحقق اين هدف است كه توزيع عادالنه تري در 
قيمت گذاري رخ دهد. به خصوص كه كاالهايي نظير نان، گوشت قرمز 
و مرغ و تخم مرغ براساس ويژگي هاي محلي و منطقه اي با يك قيمت 
يكسان در كشور توليد نمي شوند.  هوشمندسازي نظام قيمت گذاري 
آنها مي تواند ضمن كمك به خانوارها، براي خريد به صرفه تر اقالم، از 
زيان توليدكنندگان در مناطق با هزينه باالتر نيز جلوگيري كند. اما 
روي ديگر سكه قيمت گذاري استاني، به خصوص در بازار اقالمي كه از 
يك سو بر معيشت خانوارها و از سوي ديگر بر حيات و ممات توليد اثر 
مي گذارد اين است كه؛ تخصص، ضمانت اجرا و انسجام ستاد مركزي 
تنظيم بازار در ستادهاي اســتاني وجود ندارد. از اين رو احتماالً بروز 
خطاهاي كارشناسي و برآوردي در زمينه قيمت گذاري يا وجود مشكل 
در زمان اجراي مصوبات ستاد استاني تنظيم بازار افزايش مي يابد. نكته 
ديگر اينكه مشكالت بازار، در مورد كمبود يا گراني كاالهاي مصرفي 
مردم، واقعيتي برخاسته از شرايط كلي اقتصاد است. حتي اگر بتوان 
در كوتاه مدت با اقداماتي نظير تنظيم بازار آنها را خنثي كرد؛ اما بعد از 
مدتي، فرمان پذيري آن از دستورات دولتي به حداقل يا صفر مي رسد. 

در اين وضعيت هيچ ابزار ديگري براي كنترل اوضاع وجود ندارد. 
بر همين اساس، بد نيست در كنار واسپاري تنظيم بازار اقالم اثرپذير 
از شرايط منطقه اي و استاني، اختيار رفع موانع كسب وكار و حمايت 
از توليد نيز به استان ها سپرده شود. با سنجش عملكرد دستگاه هاي 
استاني در اين حوزه ها، شرايطي براي كنترل بازارها از مسير احياي 

توليد و حذف هزينه هاي زائد واحدهاي توليدي فراهم آيد.

دالر 4200بماند يا برود؟ اين  كالن
مهم ترين تصميمي است كه 
دولت سيدابراهيم رئيسي در 
4 ماه نخست فعاليت خود با آن مواجه است. 
تجربه نشــان داده؛ بالتكليفي بر سر يك 
تصميم و نحوه اجراي آن، باعث بي ثباتي در 

اقتصاد مي شود. 
يك نمونه از بالتكليفي بر سر اين ماجرا در 
هفته گذشته رونمايي شد، وقتي محسن 
رضايي، معاون اقتصادي رئيس جمهوري از 
افزايش يارانه نقدي به ميزان 2برابر در اول 
دي ماه خبر داد اما فرداي همان روز احسان 
خاندوزي، وزير اقتصاد، زمان افزايش يارانه 
نقدي را تكذيب كرد. به نظر مي رسد وداع 
با ارز 4200تومانی قطعي است اما اختالف 
كارشناســي بر ســر نحوه و زمان اجرا و 
همچنين مديريت بازارها و قيمت ها پس 
از حذف ارز ترجيحي باقي اســت. نتيجه 
سياست اشــتباهي كه 3سال پيش اعمال 
شــد، االن نمايان شده اســت، كاالهايي 
كه قرار بود با توزيع دالر ارزان، ســر سفره 
ايرانيان قرار گيرد، طبق بررســي مراجع 
امنيتــي، تا عمــق 400كيلومتري برخي 
كشورهاي همســايه ازجمله افغانستان و 

عراق نفوذ كرده است.
بــه گــــزارش همشهــــري، طبـــق 
افكارســنجي هاي انجام شده در نهادهاي 
امنيتي، با وجود گذشــت 3سال از حيات 
سياست ارز 4200توماني، ۶5درصد مردم 
ايران به طور كلي با مفهــوم ارز ترجيحي 
آشــنا نيســتند و 80درصد هم كه اظهار 
كرده اند بــا اين مفهوم آشــنا هســتند، 
احساس شان اين اســت كه اين سياست 
نتيجه بخش نبوده و بــه اهداف مورد نظر 
براي حمايت از معيشــت مــردم اصابت 
نكرده اســت. جالب توجه آنكه آمارهاي 
رسمي هم احساس عمومي مردم را تأييد 
مي كند، طبــق آمار، توزيــع دالر رانتي و 
ارزان، با نرخ 4200تومان، نه تنها به كاهش 
نابرابري اجتماعي و اقتصادي كمك نكرده، 
بلكه رانت و فساد را تشديد كرده، چنان كه 
هم اكنون ميزان مصرف گوشت، در دهك 
ثروتمند جامعه بــه 28برابر ميزان مصرف 
اين كاالي پروتئيني در دهك فقير رسيده 

است.

تصمیم نهادي فراقوه اي
ديروز خبرگزاري دولتي ايرنا تلويحا اعالم 
كرد تصميم گيري درباره اصالح سياست 
ارز ترجيحي در هيأت وزيران اتفاق نيفتاده 
اســت. برخي منابع مطلع كه با همشهري 
گفت وگو كرده اند ضمن تأييد اين موضوع 
مي گويند؛ اين تصميمي است كه در يك 
نهاد فراقوه اي و امنيتي گرفته شده است. 
حاال تصميم بر اين است كه اجراي سياست 
ارز ترجيحي متوقف شود، جمع بندي نهايي 
اين است كه طرح اختصاص يارانه ريالي، 
به دهك هاي متوســط و فقير، جايگزين 
اختصــاص يارانــه ارزي، بــراي واردات 

تك خط خبر

جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت 
نشان می دهد؛ تهران، اصفهان و خراسان رضوی 

میزبان بیشترین واحدهای فعال صنعتی، خراسان 
شمالی، ایالم و خراسان جنوبی در قعر جدول قرار 

دارند و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز فقط ۲.۶ 
درصد از كل واحدهای فعال را در خود جای داده اند.

به گفته رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ 
خوراكی، با افزایش نرخ مواد اولیه، قیمت هر كیلو 

قارچ برای واحد های سنتی و مدرن بین ۳۰ تا ۳۳ 
هزار تومان تمام می شود، ولی قیمت هر كیلو قارچ 
فله ای در عمده فروشی ها ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان و در 

خرده فروشی ها ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان است.

اهداء خون سالم
اهداء زندگي
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بسیاری از شــركت های 
تولید كننــده نســبت به 
واردات روغن خــام اقدام 
كرده اند، اما بانك مركزی 
از تخصیــص ارز ترجیحی 
مورد نیاز بــرای ترخیص 
این كاال از گمرك و بندرها 

خودداری كرده است

تازه ترین گــزارش بانك جهانی  بانك جهانی
نشــان می دهد شــیوع كرونا به 
افزایش فقر شــدید در دنیا منجر 
شده اســت به طوری كه تحت تأثیر شیوع كرونا، 
100میلیون نفر از جمعیت دنیا، به دره فقر شدید 
ســقوط كرده اند و درآمد روزانه شان به كمتر از 
1.9دالر در روز رسیده است. بانك جهانی هشدار 
داده تــداوم همه گیــری كرونــا می توانــد به 
معكوس شدن روند توسعه در كشورها منجر شود 
و به تالش ها بــرای پایان دادن به فقر شــدید و 

كاهش نابرابری ضربه اساسی وارد كند.
به گزارش همشــهری، بانك جهانی در تازه ترین 
گزارش خود به آثار اقتصادی شیوع كرونا در سطح 
جهان پرداخته و ابعاد تازه ای از تبعات اقتصادی 
شیوع این ویروس را در اقتصاد كشورها تشریح 
كرده اســت. طبق گزارش بانــك جهانی كرونا 
تأثیر بسیار نامطلوبی بر فقرا داشته و باعث شده 
برای نخستین بار در 20سال گذشته، جمعیت 
افرادی كه در فقر شدید زندگی می كنند، افزایش 
یابد. كرونا به كاهش درآمــد 100میلیون نفر از 
جمعیت جهان و ســقوط آنان به دره فقر شدید 

منجر شده است. 
طبق اســتانداردها افرادی كه با درآمد كمتر از 
1.9دالر در روز زندگــی می كنند در طیف افراد 
مواجه با فقر شدید دسته بندی می شوند. بانك 
جهانی هشــدار داده این موضــوع می تواند به 
معكوس شدن روند توسعه اقتصادی در كشور ها 
منجر شود و به تالش ها برای پایان دادن به فقر 

شدید و كاهش نابرابری ضربه بزرگی وارد كند.

تفاوت آثار كرونا بین فقرا و ثروتمندان
داده های بانك جهانی نشــان می دهد با وجود 
آنكه كرونا سطح درآمد همه مشاغل را تحت تأثیر 
قرار داده، با این حال ثروتمندان به سرعت روند 
مهار آثار زیانبار كرونا بر درآمد هایشان را شروع 
كرده اند اما فقرا كه 40درصد از جمعیت جهان را 
تشكیل می دهند هنوز نتوانسته اند بر زیان های 

درآمدی خود، ناشی از كرونا، فائق آیند.

یكی دیگر از آثاركرونا تبعاتی اســت كه شیوع 
این ویروس بر ســطح آموزش افراد فقیر داشته 
است. به زعم بانك جهانی، كرونا ضربه شدیدی 
به زندگــی كودكان خردســال، دانش آموزان و 
جوانان در طبقه افراد فقیر واردكرده و نابرابری ها 
را درآموزش تشدید كرده اســت. به طوری كه 
طبق تخمین هــای اولیه 70درصــد كودكان 
10ساله، در میان طبقات اجتماعی بسیار فقیر، 
در سطح جهان، هم اكنون نمی توانند یك متن 
را به زبان مادری خود بخوانند كه این امر ناشی 
از قطع دسترسی به دوره های آموزشی، ناشی از 

شیوع كروناست.
این موضــوع می تواند در آینــده تأثیر زیادی بر 
درآمد این نســل و افزایش نابرابری در ســطح 
جهان داشته باشد و به قطع دسترسی این افراد 
به 17هزار میلیارد دالر درآمد منجر خواهد شد و 
شكاف طبقاتی را در دنیا در آینده افزایش خواهد 
داد.آمار ها همچنین نشــان می دهد تحت تأثیر 
شــیوع كرونا، زنان بیش از مردان، از نظر شغل، 

درآمد و امنیت، آسیب دیده اند.

افزایش سطح بدهی دنیا
بانك جهانی در ادامه گزارش خــود درباره آثار 
اقتصادی شــیوع كرونا درجهان تأكید می كند 
از یــك دهه، به دلیــل وقوع كرونا، شــاهد  بعد 
ســریع ترین، بزرگ ترین و گســترده ترین رشد 
بدهی در سراســر جهان بوده ایــم، به طوری كه 
نسبت بدهی كشــورهای در حال توسعه و حتی 
برخی بازار های نوظهور، به تولید ناخالص داخلی، 
به وضع حادی رسیده است. به ویژه آنكه نیمی از 
این كشور ها حتی قبل از شیوع كرونا در جهان هم 

با مشكل افزایش بدهی ها مواجه بوده اند.
این مؤسســه اقتصادی به سیاســتگذاران، در 
كشور هایی كه بدهی هایشــان در حال افزایش 
اســت، پیشــنهاد می كند جلوی رشــد بیشتر 
بدهی را بگیرند یــا آنها را ثابت نگــه دارند و در 
عین حال تالش كنند كارایــی مخارج عمومی 
دولت را افزایش دهند. بانــك جهانی می گوید 
سیاستگذاران نباید حمایت های مالی شان را از 
اقتصاد، پیش از موعد مقــرر، حذف كنند. طبق 
اطالعات موجــود چنانچه كشــور ها نتوانند در 

بانك جهانی از افزایش شكاف بین فقرا و ثروتمندان بر اثر پاندمی خبر می دهد

 گزارش  بانك جهانی نشان می دهد درآمد 100میلیون نفر از جمعیت دنیا براثر شیوع كرونا
به كمتر از 1.9دالر در روز كاهش یافته است

كرونا؛ علیه فقرا و به نفع اغنیا

وضع تولید و عرضه روغن 
نباتی چگونه است؟

وضعیت فعال بــد نیســت چنان كه در 
بازار و انبارها انــواع روغن خوراكی مایع، 
نیمه جامد و جامد موجود است. با این روند 
به نظر نمی رسد تا پایان امسال مشكلی 
برای تامین نیاز بازار به انواع روغن نباتی تولید داخل وجود داشــته 
باشد و این كاالی اساسی تا شب عید به وفور تولید و عرضه خواهد شد.

شرایط فعلی تامین روغن خام مورد نیاز صنایع روغن 
نباتی چگونه است؟

بسیاری از شــركت های تولید كننده نسبت به 
واردات روغن خام اقدام كرده اند، اما بانك مركزی 
از تخصیص ارز ترجیحی مورد نیاز برای ترخیص 
این كاال از گمرك و بندرها خودداری كرده است. 
بســیاری از شــركت های وارد كننده، این ماده 
اولیه صنایع روغن خوراكی را از 4 تا 8  ماه پیش 
وارد كرده اند اما روغن خام وارداتی در بنادر دپو 
شده اند. سازمان بازرسی كل كشور برای ترخیص 
این ماده اولیه وارداتی به وارد كنندگان فشــار 
می آورد امــا بانك مركزی هــر روز بنا بر دالیل 
خاصی از تخصیص ارز برای ترخیص این نهاده از 

گمرك خودداری می كند.

چه میزان روغن خام وارداتی در بنادر دپو شده است؟
180هزار تن روغن خام در بنــادر، به دلیل تخصیص نیافتن ارز، دپو 
شده است. این شرایط موجب شده شــركت های خارجی كه پیش 
از این به صورت اعتباری، یك تا ســه ماهه، روغن خــام و پالم را به 
شركای ایرانی می فروختند، اكنون اعالم می كنند به دلیل پرداخت 
نشدن به موقع ارز روغن خام خریداری شده، قادر به تداوم این شیوه 
تجارت، با شركت های ایرانی، نیستند و خریداران ایرانی باید از این 
پس پول خرید روغن خام را به صورت نقــدی پرداخت كنند. نمونه 
آن شركت مباح در كشــور مالزی است كه به دلیل تامین و پرداخت 
نشــدن به موقع ارز واردات روغن پالم قبلی، از 
حساب وارد كنندگان بخش خصوصی و دولتی، 
اعتبار كل صنایع روغن نباتــی ایران را به صفر 

رسانده است.
آیا در زمینــه واردات دانه های 
روغنی نیز مشــكل تخصیص به موقع ارز 

وجود دارد؟
بــرای واردات دانه های روغنــی، دولت به دلیل 
تامین كنجاله ســویای مورد نیاز خوراك دام و 
طیور، جهــت تخصیــص ارز واردات این نهاده 
حمایت بیشتری می كند و می توان گفت شرایط 
تخصیص ارز، برای واردات این نهاده، تا حدودی 
نســبت به واردات روغن خام و روغن پالم بهتر 

است اما نمی توان گفت؛ شرایط تخصیص به موقع ارز برای واردات این 
نهاده نیز مطلوب است.

تأثیر دپوی 180هزار تن روغن خام وارداتی، بر روند 
تولید و عرضه روغن نباتی، چگونه بوده است؟

هنوز وضع تولید و عرضه روغن نباتی خوب است و این كاال به وفور در 
سطح بازار وجود دارد. با درایتی كه كارخانه ها در سال گذشته و اوایل 
امســال برای واردات روغن خام به صورت اعتباری و رسوبی داشتند، 
شرایط تولید و عرضه مناسب است اما با شرایط كنونی تامین مواداولیه 
به نظر می رسد چشم انداز تولید و عرضه روغن نباتی در آینده نه چندان 
دور، طبیعی و مناسب نخواهد بود. تخصیص نیافتن به موقع ارز موجب 
گرفتاری كارخانه های روغن نباتی برای تولید در سال آینده خواهد 
شد. اگرچه برای تامین نیاز بازار به روغن نباتی تا پایان امسال مشكل 
خاصی وجود ندارد اما با تداوم این شرایط در فروردین و اردیبهشت ماه 
ســال آینده روغن نباتی برای عرضه به بازار وجود نخواهد داشت و 
مشخص نیست كه شرایط تولید و عرضه روغن نباتی در سال1401 

چگونه خواهد بود.
آیا تولید كنندگان مشــكالت تامین روغن خام را به 

دستگاه های ذیربط منعكس نكرده اند؟ 
پیش از این، بارها وضع نامناسب تخصیص ارز واردات روغن خام، به 
دستگاه های مختلف منعكس شده است. در ادامه این روند قرار است 
روز یكشــنبه هفته جاری، تولید كنندگان روغن نباتی در نشستی با 
حضور نمایندگان بانك مركزی و وزارت صمت، در اتاق ایران، مشكالت 
ناشی از تخصیص نیافتن به موقع ارز برای واردات روغن خام و تأثیر 
تغییر نرخ ارز ترجیحی واردات این ماده اولیه، به ارز نیمایی، بر تولید، 

عرضه و میزان افزایش قیمت روغن نباتی را بررسی كنند.
به نظر شما تأثیر حذف ارز ترجیحی واردات روغن خام 

بر قیمت خرده فروشی روغن نباتی در بازار چگونه خواهد بود؟
قطعا حذف ارز ترجیحی واردات مواداولیه مورد نیاز صنایع روغن نباتی 
به خصوص روغن خام و دانه های روغنی موجب افزایش هزینه تمام شده 
تولید این كاال در كارخانه ها و رشد نرخ روغن نباتی مایع، نیمه جامد 
و جامد در بازار مصرف خواهد شد. درصورت تغییر نرخ ارز واردات این 
مواداولیه، از ترجیحی به نیمایی، نرخ هر بطری 800گرمی روغن نباتی 
مایع در بازار خرده فروشی، كه اكنون 15 تا 16هزار تومان است با رشد 

3.3برابری به 50 تا 55هزار تومان افزایش خواهد یافت.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید كنندگان و صادركنندگان روغن نباتی در گفت وگو با همشهری اعالم كرد

 جایگزینی ارز نیمایی برای واردات روغن خام، موجبات رشد 3/3برابری
 قیمت خرده فروشی روغن خوراكی را فراهم می كند

آرامش در بازار روغن نباتی تا پایان امسال

زمزمه اصالح سیاست ارز ترجیحی و پرداخت ارز واردات روغن خام به نرخ نیمایی به گوش می رسد. با عبدالرحیم گلستانی،  بازار
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید كنندگان و صادركنندگان روغن نباتی درباره آثار احتمالی این تصمیم گفت وگو كرده ایم. 

او تأكید دارد: برای تامین روغن نباتی تا پایان امسال مشكلی وجود ندارد.

میزان بدهی هایشان ثبات یا پایداری ایجاد كنند 
هزینه ارائه خدمات افزایش می یابد و این موضوع 
جلوی بهبود رشد اقتصادی را می گیرد و در عین 
حال به مانعی برای حل سایر چالش های اقتصادی 
ازجمله چالش های مرتبط با تغییرات اقلیمی یا 

آب و هوایی تبدیل می شود.

اثر نامطلوب قیمت انرژی
آمار های بانك جهانی نشان می دهد قیمت انرژی 
در سال جاری میالدی به طور میانگین 80درصد 
از سال قبل باالتر اســت و این موضوع اثر خود را 
در افزایش قیمت ســایر كاال ها برجای گذاشته 
اســت. از آنجا كه انرژی یك كاالی حیاتی برای 
تولید غذا و گرمایش است، افزایش قیمت انرژی 
می تواند به رشد قیمت ســایركاال ها منجر شود. 
به طور مثال افزایش قیمت انرژی به رشد قیمت 
كودهایی منجر شده است كه در صنایع كشاورزی 
كاربرد دارد و این موضوع هزینه تولید مواد غذایی 
را در ســطح جهان افزایش داده اســت. هرچند 
قیمت محصوالت غذایی در نیمه دوم سال جاری 
میالدی در واكنش به چشم انداز مطلوب اقتصادی 
جهان بعد از پایان كرونا تثبیت شــده است اما 
قیمت مواد خوراكی در جهان همچنان باالتر از 
دوره ای است كه كرونا هنوز شــیوع پیدا نكرده 
بود. عالوه بر این، تورم داخلی قیمت مواد غذایی 
در بیشتر كشورها در حال افزایش است و توانایی 
افراد فقیر را برای تهیه غذای ســالم كاهش داده 
اســت. این موضوع می تواند ناامنــی غذایی در 

كشورهای در حال توسعه را تشدید كند.

اثر تغییرات اقلیمی
بانك جهانی تأكید می كند: از آنجاكه كووید-19 
باعث كاهش سریع ثروت افراد فقیر و آسیب پذیر 
شده است، نمی توان چالش تغییرات آب و هوایی 
و اثرات فوری آن را نادیده گرفت.داده های آماری 
نشان می دهد درصورتی كه تغییرات آب و هوایی 
كنترل نشود، تا سال2030 میالدی 132میلیون 
نفر به دره فقر شدید ســقوط خواهند كرد و این 
موضوع بــه افزایش درگیری و خشــونت منجر 

خواهد شد. 
چنانچه كشورهای مختلف فكری به حال تغییرات 
آب و هوایــی و اقلیمی نكنند با توجه به ســایر 
چالش هایی كه فقرا با آن دست به گریبان هستند 
موضوعات زیست محیطی به یك مانع بزرگ در 
برابر كاهش فقر تبدیل خواهند شــد. تغییرات 
اقلیمی عالوه بر آنكه به افزایش فقر شدید منجر 
می شود، می تواند محرك قدرتمندی برای افزایش 
مهاجرت باشد. برآورد های فعلی نشان می دهد تا 
سال2050 میالدی تغییرات آب و هوایی می تواند 

به مهاجرت 216میلیون نفر منجر شود.

رشد اقتصادی كشورها
به زعم بانك جهانی، ســریع ترین راه برای بهبود 
اقتصادی افزایش سرعت در واكسیناسیون است با 
این حال با توجه به اینكه میزان واكسیناسیون در 
كشورهای كم درآمد نسبت به كشور توسعه یافته 
كمتر اســت همین موضوع موجب خواهد شد 
در آینده شكاف بین كشور های فقیر و ثروتمند 

بیشتر شود.
 درحال حاضــر به دلیــل نابرابر بودن ســطح 
دسترسی كشورها به واكسن، روند بهبوداقتصادی 
كشور ها هم نا متعادل است و این موضوع در آینده 
شكاف بین كشور های فقیر و غنی را بیشتر خواهد 
كرد. طبق داده های موجود رشــد اقتصاد جهان 
در ســال جاری میالدی 5.6درصد ثبت خواهد 
شــد با این حال اقتصاد كشــورهای كم درآمد 
فقط 2.9درصد رشد خواهد كرد، این كندترین 
رشد در 20سال گذشــته )به غیر از سال2020 

میالدی( است.

نقل قول

تك خط خبر

به گفته نائب رئیس اول اتحادیه فروشندگان میوه 
و سبزی، میزان خرید میوه در شب یلدا نسبت به 
سال گذشته 30درصد افت كرده و مردم اشتیاقی 
برای خرید میوه در این شب از خود نشان ندادند.

3تشكل مرتبط با صنعت طیور در نامه ای به وزیر 
جهادكشاورزی با حذف سامانه بازارگاه بعد از تغییر 
نرخ ارز مخالفت كردند و خواستار ادامه كار سامانه 

مذكور بعد از حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی شدند.

سهام عدالت كه در هفته های گذشته با كاهش 
ارزش مواجه شده بود، در هفته پایانی آذر روندی 
متغییر داشت و  با رشد 6.72درصدی مواجه شد.

نسخه ای برای كاهش شكاف بین كشورهای فقیر و غنی
بانك جهانی برای كاهش شــكاف بین كشــور های فقیر و غنی یك راه حل ارائه می دهد و 
اعالم می كند این كشور ها باید به سمت توســعه تجارت با سایر كشور ها و افزایش صادرات 
حركت كنند. این مؤسسه بین المللی با بیان اینكه این تصادفی نیست كه افزایش شدید فقر 
زمانی اتفاق افتاده اســت كه تجارت جهانی تحت تأثیر كرونا دچار اختالل شده است تأكید 
می كند:یكی از دالیل گسترش فقر شدید در دوره كرونا این بوده است كه این بیماری، تجارت 
جهانی را به شــدت مختل كرد. از لحاظ تاریخی، ارتباط تنگاتنگی بین تجارت و كاهش فقر 
وجود دارد به طوری كه افزایش تجارت جهانی منجر به كاهش فقرشدید می شود.شاهد این 
مدعا این است كه بین سال های 1990 تا 2017 كشورهای با درآمد پایین و متوسط   سهم خود را 
از صادرات 2برابر كردند، در این دوره سطح فقر شدید در دنیا به شدت كاهش یافت. بر همین 
اساس بانك جهانی پیشنهاد می كند كشور های در حال توسعه به سمت افزایش تجارت شان با 
سایر كشور ها حركت كنند زیرا این كار موجب می شود سرعت رشد اقتصادی شان افزایش یابد. 
افزایش تجارت با سایر كشور ها همچنین بهترین راه حل برای كشور های كمتر توسعه یافته 
است زیرا سطح دسترسی این كشور ها به منابع مالی برای اجرای بسته های محرك مالی رشد 
اقتصادی را بیشتر می كند. بنابراین بهبود تجارت خارجی برای این كشور ها كه منابع كمتری 

برای اجرای بسته های محرك مالی دارند یك موضوع حیاتی است.

ث
مك

رضا پدیدار 
رئیس كمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران:  
نرخ تمام  شده بنزین ۱۵ هزار تومان است؛ در 
نتیجه كسی كه خودرو دارد در واقع ماهانه 

۹00 هزار تومان یارانه پنهان دریافت می كند. 
بنابراین عدالت اجتماعی حكم می كند دولت 

در توزیع یارانه درست عمل كند.

عدس هم در میادین گران شد
جهش قیمت عدس در 3 ماه گذشته، در میادین، با رشد  تره  بار

21درصدی، كامال محسوس بوده است.
به گزارش همشــهری، مصرف حبوب به طور معمول 
در نیمه دوم هر سال با افزایش همراه اســت، این در حالی  است كه 
ظرف 3 ماه گذشته قیمت این محصوالت با رشد چشمگیری همراه 
بوده اســت. در خواربارفروشی های سطح شــهر قیمت بیشتر اقالم 
حبوب از 50هزار تومان گذشــته و در بعضی اقالم مثل لوبیا چیتی 
قیمت های باالی 70هزار تومان هم مشاهده می شود. قیمت عدس 
در خواربارفروشی ها بین 50تا 60هزار تومان متغیر است و نخود هم تا 
نزدیكی 50هزار تومان رسیده است. بررسی نرخ نامه سازمان میادین 
میوه و تره بار نشان می دهد در 3 ماه گذشته قیمت بیشتر اقالم حبوب 
ثابت بوده و اگرچه مقایسه با نرخ های مدت مشابه سال قبل، حاكی از 
افزایش بیش از 50درصدی است، اما دست كم در 3 ماه پاییز قیمت ها 
تغییری نداشــته اســت. با این حال3محصول عدس، نخود و ماش 
درصدی از افزایش قیمت را داشــته اند كه عدس با رشد 21درصدی 

قیمت نسبت به شهریور پیشتاز بوده است. 
هر كیلو عدس كه در شــهریور ماه 33هزار تومان قیمت داشت حاال 
با 7هزار تومان افزایش، 39.900تومان قیمت خورده كه البته هنوز 
دست كم 10هزار تومان از نرخ خواربارفروشی ها ارزان تر است. ماش كه 
در بین حبوب كم مصرف ترین است هم افزایش 15درصدی قیمت را 
در 3 ماه پاییز تجربه كرده و نخود با 12درصد افزایش در جایگاه بعدی 
اســت. قیمت كنونی ماش و نخود در میادین میوه و تره بار به ترتیب 
33.500و 37هزار تومان اســت و قیمت شهریورماه این محصوالت 
29و 33هزار تومان بوده است. لوبیا قرمز كپسولی با هر كیلو 47هزار 
تومان قیمت هم اكنون گران ترین و لوبیا سفید با 25.500تومان قیمت 

ارزان ترین حبوب  میادین میوه و تره بار هستند.

مقایسه قیمت انواع حبوبات بسته بندی و فله در میادین )تومان(

 قیمت هر كیلو- توماننام محصول
آذرشهریور

45.00044.000لوبیا چیتی
42.00042.000لوبیا چشم بلبلی
35.00033.000لوبیا قرمز قمی

25.00025.500لوبیا سفید
45.00047.000لوبیا قرمز كپسولی

33.00037.000نخود
44.00044.000لپه ریز تبریز
33.00034.000لپه درشت
33.00039.900عدس ریز

33.00039.900عدس درشت
29.00033.500ماش

32.00036.000دال عدس
27.00028.000لپه باقال

95.00097.000لیمو عمانی
31.00034.000ذرت خشك 

23.00022.500سویا
10.80011.800گندم پوست كنده و بلغور

12.00012.800جو پوست كنده و بلغور
12.00012.800جو پرك

افزایش 300درصدي قیمت دستمال كاغذي
جهش بلند قیمت محصوالت ســلولزي در یك سال  سوپرماركت
گذشته، دســتمال كاغذي را به 3برابر قیمت پارسال 

رسانده است. 
به گزارش همشهري، بررسي قیمت انواع دستمال كاغذي رومیزي در 
خرده فروشي ها نشان مي دهد میانگین قیمت دستمال كاغذي هاي 
100برگي اوایل دي ماه سال گذشــته 3.500تومان بود درحالي كه 
امروز این میانگین به 10هزار تومان رســیده اســت. مقایسه قیمت 
محصوالت مشــابه در برندهاي مشــخص این میزان رشد قیمت را 
تأیید مي كند به طور مثال قیمت دســتمال كاغذي 200برگي برند 
لیالك ســال گذشــته 6.700تومان بود درحالي كه امسال قیمت 
بسته هاي 100برگي این برند ابتدا به 6.700 و امروز به 10.800تومان 
رسیده است. قیمت دستمال كاغذي در شش ماه گذشته نیز افزایش 
یافته كه در برندهــاي مختلف ایــن افزایش متفاوت بوده اســت. 
دستمال كاغذي هاي دوالیه برند پاپیا از 14هزار تومان در مردادماه، 
امروز به 16هزار تومان رسیده اند و در دیگر برندها نیز براساس كیفیت 
و نوع بسته بندي، این رشد قیمت در درصدهاي بیشتر قابل مشاهده 
است. رشــد قیمت مواداولیه كه اغلب وارداتي هستند، در یك سال 
گذشته قیمت انواع محصوالت سلولزي را به شدت افزایش داده است. 
به گفته فروشندگان سوپرماركت ها، افزایش قیمت ها و كاهش قدرت 
خرید مردم تقاضا براي دستمال كاغذي هاي با بسته بندي لوكس را 
به طور چشمگیري كاهش داده و بیشتر خریدهاي مردم به بسته هاي 

اقتصادي و محصوالت پاكتي و نایلوني منحصر شده است.

قیمت بعضي از انواع دستمال كاغذي در سوپرماركت هاي تهران
قیمت- تومانمشخصاتبرند
216.550الیه- 150برگكلین
216.000الیه - 150برگپاپیا

318.600الیه- 100برگهایپراستار
216.550الیه- 150برگایزي پیك

10010.800برگلیالك
219.500الیه- 150برگسافتلن

319.000الیه- 100برگپاپیا
28.500الیه- 100برگبي تا
188.000فلكسي پك 8عددي- 2الیه- 250برگپاپیا

118.450مدل سافت پك 6عددي- 2الیه 100برگنانسي
86.000بسته 10عددي- دوالیه 100برگشكوه
15016.000برگتافته

30020.500برگ طرح گلدن ویتپریستیو
30016.000برگ- طرح پامچالگلریز

مهدی موسایی
دبیر اتاق مشترك بازرگانی ایران و تركیه: 

به رغم اینكه در فصل سرما از نظر توریستی 
استقبالی از تركیه نمی شود، اما برای ایرانی ها 

سفر به تركیه به علت كاهش قیمتی كه 
اتفاق افتاده بسیار جذاب شده و میزان سفر 

ایرانی ها به این كشور افزایش پیدا كرده، 
به طوری كه بسیاری از هتل های شهر »وان« 

با ایرانی ها پر شده است.

كسری لشكری
مشاور بازرگانی اتحادیه دامداران استان البرز: 
به نظر من بازار كشش افزایش قیمت ذرت و 
سویای ناشی از اصالح نظام یارانه ای را ندارد 
و نیز نمی تواند  تسهیالت ویژه ای برای این 

موضوع درنظر بگیرد.

علی اصالنی
عضو كانون عالی شوراهای اسالمی كار: 

اینكه می خواهند سن بازنشستگی را 2 سال 
افزایش بدهند، به زیان كارگران و كارمندان 

است و از نظر شرعی و قانونی درست نیست و 
نه تنها كارگران بلكه كاركنان دولت هم زیربار 

آن نخواهند رفت.

سعید عمرانی
معاون قضایی دادستان كل كشور: مشكالتی 

كه در حوزه صادرات و واردات وجود دارد 
خودبه خود سبب افزایش قاچاق می شود، 

وقتی نیاز به كاالیی دركشور وجود دارد و شما 
واردات و تولید داخل ندارید، هر چقدر هم 

كه جلوی آن را بگیرید باز هم از طریق قاچاق 
وارد كشور می شود، نمونه مشخص آن حوزه 

دخانیات است.
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عدد خبر

مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان، 
كشاورزان و عشایر مازندران با اشاره به رشد ۹۲درصدی 
مشــموالن گفت: امســال ۱۷۰میلیارد تومان مستمری 
به بیمه شــدگان ایــن صندوق در اســتان پرداخت شــد. 
به گزارش مهر، محمــد ابراهیمی افزود: در ســال۹۸ در 
استان بیش از ۱۵۰میلیارد تومان مستمری به مشموالن 
پرداخت شد و این رقم در ســال گذشته به ۲۲۳میلیارد 

تومان رسید.

 170میلیارد تومان 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان با 
اشاره به پیش بینی رشــد اقتصادی ۸درصدی در كشور 
گفت: برای ســال آینده رشــد ۷.۳درصدی برای اســتان 
پیش بینــی شــده اســت. به گــزارش تســنیم، قدرت هللا 
عابدی اظهار كرد: بانك ها هم در تحقق این رشــد سهم 
و نقش قابل توجهی دارند و باید شرایط خود را منطبق با 

رشد ۷.۳درصدی در استان كنند.

7/3درصد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بازدید از 
بندر چابهار گفت: طی ۲ســال آینده پروژه ریل گذاری تا 
زاهدان و سپس به »میلك« انجام و با توجه به حمایت 
وزیر راه، ۳۰۰میلیون دالر اعتبار هندی ها برای كار توسعه 
ریلی جذب خواهد شــد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اداره كل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، علی 
اكبر صفایی اظهار كرد: حضور هندی ها در پشتیبانی از 
بندر و رایزنی با كشورهای همسایه و CIS به رونق چابهار 

كمك كند.

300میلیون دالر 

مدیرعامــل آب منطقــه ای ایــالم گفــت: به دلیل 
كاهــش بارندگــی حجــم آب ســدهای ایــالم ۳۵درصــد 
كاهــش یافتــه اســت. بــه گــزارش مهــر، علــی پوراحمــد 
اظهــار كــرد: آب ذخیره شــده پشــت ســدهای چهارگانه 
این استان نسبت به ســال قبل ۳۵درصد كاهش یافته 
اســت. به گفته وی، حجم كنونی آب ذخیره پشــت ســد 
ایالم ۳4.۵، ســد دویرج دهلران ۱۲۲ و سد كنگیر ایوان 

۹.۰۸میلیون مترمكعب است.

3۵درصد 

عکس خبر

پرندگان پل سفید اهواز
هر سال با سرد شدن هوا در نیم کره شمالی پرندگان مهاجر از مناطق سردسیر 
سیبری، شمال اروپا و همچنین مناطق گرمسیری از جمله خاورمیانه و شمال 
آفریقا، به کشور و استان خوزستان مهاجرت می کنند. پل سفید اهواز مکانی 

 برای حضور شهروندانی است که برای تماشا و غذا دادن به این پرندگان 
جمع می شوند. منبع: ایسنا

پایان ۲۱سال معطلی
طرح تفصیلی بندرعباس به صورت رسمی از سال۱۳۷۹ 
معطل مانده بود. استاندار هرمزگان در این باره می گوید: 
یکی از مســائل مهم و بر زمین مانــده بندرعباس طرح 
تفصیلی شهر بود كه نشست شورای برنامه ریزی و توسعه 
هرمزگان به بررسی آن اختصاص پیدا كرد. خوشبختانه 
اعضای شورای برنامه ریزی و توســعه هرمزگان به طرح 
تفصیلی بندرعباس رأی مثبت دادند و این طرح در این 
دولت به تصویب رســید كه امیدواریم بتواند منشأ خیر 
و توســعه و همچنین اقدامات مؤثر و ماندگار برای شهر 
بندرعباس و مردم آن باشد. مهدی دوستی تأكید می كند 

تصویب طرح تفصیلی  بندرعباس یکی از اقدامات بسیار 
خوبی است كه می تواند نقش بسیار باالیی را در توسعه و 

پیشرفت همراه با عدالت این شهر ایفا كند.

طلیعه توسعه شهری بندرعباس
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر كشور 
هم این موضوع را تأیید می كند و معتقد اســت تصویب 
طرح تفصیلی برای بندرعباس می تواند طلیعه یك توسعه 
شهری مبتنی بر طرح و برنامه باشد و الزم است هر چند با 
تأخیر اما از همت دست اندركاران این تصویب تشکر كرد.

مهدی جمالی نژاد به همشــهری می گویــد: در تعریف 

قانونی طرح تفصیلی به طور عام بیان می شــود، در این 
طرح به دنبال آن هســتیم كه بر پایه معیارها و ضوابطی 
كه در طرح جامع بندرعباس آمده اســت نحوه استفاده 
از زمین های مختلف شــهر را با توجه به موقعیت آن در 
محالت و مســاحت زمین بیان كنیم یعنی تا زمانی كه 
طرح تفصیلی یك شهر به تصویب نرسد طرح جامع كه 
ممکن است بسیار طرح ارزشمندی هم باشد، امکان اجرا 

و تحقق ندارد.
وی با بیــان اینکه در طرح تفصیلی شــبکه عبور و مرور 
مشخص و در اصل وضعیت امالك نسبت به معابر تعریف 
می شــود، توضیح می دهد:  با توجه به ایــن تعریف، این 

طرح شمای كاملی از وضعیت ترافیك شهر را به ما ارائه 
می دهد.

جمالی نژاد با بیان اینکه در طرح تفصیلی اولویت بهسازی 
و نوســازی شــهر، اراضی خدمات عمومی و بخش های 
مســکونی، تجــاری، اداری و غیره مشــخص و امکان 
سرمایه گذاری در هر یك از طرح های توسعه ای براساس 
این طرح تعیین می شــود، ادامه می دهد: این طرح برای 
سرمایه گذاران مسیر آتیه شــهر را مشخص می كند تا با 

اطمینان خاطر برنامه ریزی و هزینه كنند.
به گفته او، طبق طرح تفصیلــی نحوه توزیع جمعیت در 
محالت و تراكم ساختمانی با هم سنجیده و برنامه ریزی 
می شــود تا با كمترین جابه جایی جمعیت بین محالت 
امکان سکونت ساكنان فعلی و جمعیت آینده فراهم شود.

ضرورت تسریع در تصویب طرح ها 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر كشور 
با تأكید بر اینکه توضیح و تعریف طرح تفصیلی به خوبی 
گویای اهمیت آن اســت، تصریح می كند: بدون داشتن 
طرح و مهم تر از آن بدون داشتن طرح خوب و باكیفیت 
مشکالت فراوانی در شهر وجود خواهد داشت. به همین 
دلیل این طرح باید بالفاصله پس از تصویب طرح جامع 
تهیه و تصویب شود و طوالنی شدن فرایند تهیه و تصویب 
از نظر مدیریتی پذیرفته نیست، زیرا موجب می شود طرح 
بر پایه آمار و داده هایی مصوب شــود كه زمان زیادی از 

تنظیم آن گذشته است.
جمالی نــژاد تأكید وزارت كشــور را تســریع در فرایند 
تصویب طــرح تفصیلی و درك مناســب ایــن طرح از 
سوی شهرداران می داند و می گوید: شهرداری ها معطل 
تهیه طرح توسط ســایر دستگاه ها نشــوند. همچنین 
اســتانداران به عنوان روســای كمیســیون های ماده۵ 

باید هماهنگی هــای الزم را انجام دهند تا 
تهیه و تصویب طرح های تفصیلی با 

كمك شهرداری ها تسریع شود. 
او با بیان اینکه تصویب نشدن 
طرح تفصیلی مشکل اصلی 
را برای شهرداری و مدیران 
شهری ایجاد می كند، توضیح 
می دهد:  متأسفانه در برخی 

شهرها سایر دستگاه ها كه باید 
در فرایند تهیه و تصویب كمك 

كنند و مثال پاســخ استعالم طراح 
طرح را بدهند با وقفه فراوان و با حوصله 

زیاد این كار را می كنند كه موجب تأخیر در تهیه و 
تصویب طرح می شود درحالی كه شهروندان شهرداری را 

می شناسند و توقع دارند.

مشکالتی که روی هم تلنبار شد 
رئیس شــورای شــهر بندرعباس هم بــه نکته دیگری 
درباره تاخیــر در تصویب طرح تفصیلی اشــاره می كند 
و به همشهری می گوید: بعد از ســال6۹ طرح تفصیلی 
نداشتیم و به همین دلیل شــهرداری ها فقط بر مبنای 
طرح جامع و گاهی به صورت ســلیقه ای كار می كردند، 
نقش كمیسیون های ماده۵ در تغییر كاربری سرانه های 

مورد نیاز بســیار زیاد بود، مردم بالتکلیف بودند و برخی 
كارهایشان را نمی توانستند انجام دهند كه همه این موارد  
موجب شد مشکالتی به مشکالت قبلی اضافه شود. فاطمه 
جراره همچنین معتقد است مصوب شدن دیرهنگام طرح 
تفصیلی در حال حاضر هم ممکن است چندان كاربردی 
نداشته باشد، زیرا بسیاری از بافت ها در سال های گذشته 
به دلیل نداشتن طرح تفصیلی تغییر كرده اند.  او با اشاره 
به كاهش سرانه ها و تغییر كاربری ها در سال های گذشته 
توضیح می دهد:  مهم ترین مشکل ما در شهر بندرعباس 
كمبود ســرانه ها به ویژه در بخش آموزشی و فضای سبز 
است كه در این زمینه با استانداردهای كشوری و جهانی 
فاصله بسیاری داریم. با توجه به اینکه در سال های گذشته 
بســیاری از زمین هایی كه می توانســت این سرانه ها را 
جبران كند از دست رفته اند، در طرح تفصیلی سعی شده 
است این كمبود به جای خریداری از اشخاص حقیقی از 

زمین های دولتی جبران شود. 
جراره با تاكید بر اینکه ســاماندهی فاضالب هم در این 
طرح دیده شده است، تاكید می كند طرح به محض ابالغ 
به شهرداری ها شکل اجرایی به خود خواهد گرفت و این 

زمان احتمال زیاد همین امسال خواهد بود.

  
طرح های تفصیلی شهری مهم ترین 
ابزار ساماندهی نظام مند كالبدی 
شــهرها محســوب می شوند و 
طرح هایی هستند كه براساس 
معیارهــا و ضوابط كلی طرح 
جامع شــهری، اولویت های 
مربوط به مناطق و بهسازی، 
نوسازی، توسعه و رفع مشکالت 
شــهری و موقعیت تمام عوامل 
مختلف شــهری را تعیین و نقشه ها 
و مشخصات مربوط به مالکیت را براساس 
مدارك ثبتی تهیه و تنظیم می كنند. در واقع در 
طرح تفصیلی، خدمات و فضاهای شــهری با مشــخص 
كردن جزئیات قابل اجرا تعیین می شوند و با استفاده از 
این طرح ها می توان برنامه های مشخص بخش عمومی 
را تعیین و این برنامه ها را كم كم و برحســب اولویت در 

برنامه ریزی اجرایی ساالنه شهرداری منعکس كرد.
طرح تفصیلی بندرعباس هم هرچند با تأخیر اما با توجه 
ویژه به ساماندهی و بهســازی بافت فرسوده و قدیمی با 
همراهی و مشاركت مردم تصویب شده است و كارشناسان 
شهری امیدوارند به زودی با اجرای این طرح، بسیاری از 

مشکالت شهروندان در بافت های فرسوده كاهش یابد.

طرح تفصیلی بندرعباس بیش از ۳ دهه بعد از طرح پیشین این شهر و با تمركز ویژه بر مدیریت بافت فرسوده و 
تامین سرانه های خدمات شهری در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان به تصویب رسید

تصویب طرح تفصیلی بندرعباس بعد از 31 سال
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طــرح تفصیلــی شــهر 
بندرعبــاس در حالی روز 
پنجشنبه)۲دی( در شورای برنامه ریزی و توســعه هرمزگان به تصویب 
رسید که براساس تبصره یك ماده۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری)۱۳۴۷( 
شهرداری ها مکلفند پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر حداکثر ظرف 
۲سال نقشه  تفصیلی را تهیه کنند. نخستین طرح جامع شهر بندرعباس در 
سال۱۳۴5 و دومین طرح آن نیز در سال۱۳55 و بعد از آن طرحی در دهه60 
با هدف دست یافتن به مناسب ترین الگوی شهرنشینی و نگهداری اراضی 
مستعد برای مصارف مناسب و در زمان الزم تهیه شده بود. بعد از آن فقط 

یك بار طرح تفصیلی در بندرعباس و آن هم در سال6۳ تصویب شده بود 
و از آن تاریخ به بعد این شهر طرح تفصیلی نداشت.  تأخیر در تصویب در 
شرایطی اتفاق افتاده است که بندرعباس طی ۲دهه گذشته دچار معضالت 
بزرگی چون کمبود سرانه های درمانی،   آموزشی و فضای سبز و معضالتی 
چون فاضالب و انتشار بوی نامطبوع در شهر بود. عالوه بر تامین سرانه ها 
در طرح تفصیلی، ترمیم شبکه فاضالب فرسوده این شهر و لوله گذاری های 
جدید از سوی آبفا منوط به اجرای طرح تفصیلی است؛ طبق طرح تفصیلی 
معابر باید توسط شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی بازگشایی شوند و 

برای شبکه گذاری در اختیار آب و فاضالب قرار گیرند.

سیده زهرا عباسی
خبرنگار 

شامگاه پنجشــنبه 2دی زلزله ای به ۴ریشتر 
ریوش در شهرستان كوهسرخ خراسان رضوی پیگیری

را لرزاند؛ زلزله ای كه در شــهرهای اطراف هم 
اندكی احساس شد، اما خسارت جانی و مالی برجای نگذاشت. 
بنابر اعالم مركز لرزه نگاری كشوری، این زمین لرزه ۵پس لرزه 
هم داشــت كه 2مورد آن ۳ و ۳.6ریشــتر بــود. به گزارش 
همشهری، این سومین باری است كه كوهسرخ به فاصله چند 
روز دچار زمین لرزه می شود و هفته گذشته هم 2زمین لرزه ۳و 

2.۷ریشتری این شهرستان را لرزانده بود.

ترس و نگرانی مردم 
خراســان منطقه ای با گسل های متعدد اســت كه همین 
موضوع می تواند خطرات زیادی را برای مناطق مســکونی و 
به ویژه روســتاهای آن فراهم كند. به گفته فرماندار و رئیس 
ستاد بحران شهرســتان كوهســرخ، ٨٠درصد منازل این 
شهرســتان غیرمقاوم هســتند و همین از خطرناك بودن 
بروز زلزله در این منطقه خبــر می دهد. رضا رمضانی طرقی 
درباره زلزله این شهرستان می گوید: وقوع زمین لرزه موجب 
ترس مردم و خروج آنان از منازلشــان شد و به همین دلیل 
درهای تمام سالن های ورزشی، مساجد و تکایای شهرستان 
كوهسرخ به روی مردم باز شــد تا مردم درصورت تمایل در 
این اماكن مستقر شوند. وی با بیان اینکه تمام اعضای ستاد 
بحران شهرستان تا آخر وقت جمعه ۳دی در آماده باش كامل 
بودند، اظهار می كند: به دلیل كمبــود ادوات الزم در زمان 
بحران و برای جلوگیــری از اتفاقات احتمالی، تالش كردیم 
با فراخوان بخش خصوصــی از توان آنهــا در مواقع بحران 
استفاده كنیم.  فرماندار كوهســرخ با بیان اینکه شهرستان 
روی گســل زلزله قرار دارد، می گوید: كوهســرخ بیشترین 
خانه های غیرمقاوم در مناطق روستایی ترشیز را دارد. بارها 
از شهروندان خواسته شده است با استفاده از تسهیالت بنیاد 
مسکن خانه های مقاومی بسازند، اما هم اكنون به دلیل بافت 

قدیمی منطقه ٨٠درصد منازل مسکونی غیرمقاوم است.

رمضانی با اشاره به اینکه تمام نواقص و كمبودهای منطقه را 
به مسئوالن استانی منعکس كرده ایم، می افزاید: امیدواریم 
هر چه زودتر كلنگ ساخت ســالن بحران در این شهرستان 
به زمین زده شود و مراحل ســاخت و تجهیز آن در كمترین 

زمان انجام شود.

مقاوم سازی منازل در استان
اعالم آمار مقاوم نبودن ٨۵ درصد از منازل مسکونی منطقه 
زلزله خیزی مانند كوهســرخ می تواند نگران كننده باشــد. 
مدیركل مدیریت بحران خراســان رضوی با بیان اینکه پس 
از ارزیابی گروه های متخصص مشــخص شد كه زلزله هیچ 
خسارت جانی و مالی به دنبال نداشــته است به همشهری 
می گوید: هم اكنون مردم به خانه های خود برگشــته اند، اما 
نیروهای امدادی این آمادگی را دارند كه در مواقع اضطراری 
وارد عمل شوند. محسن نجات درباره مقاوم نبودن خانه های 
منطقه توضیح می دهد: به دلیل وجود گسل درونه در منطقه 
ترشیز بزرگ شرایط مناطق مسکونی بسیار حساس و ضریب 
حادثه در آن باالســت. بنیاد مسکن تاكنون اقداماتی درباره 
مقاوم سازی روســتاها انجام داده اســت، اما نیاز به اجرای 
طرح های مقاوم ســازی بیشــتری وجــود دارد. وی با بیان 
اینکه حدود ۳۳درصد منازل روســتایی استان مقاوم سازی 
شده است، اظهار می كند: حدود 6۵درصد از پهنه های كل 
استان در خطر زمین لرزه قرار دارد. در منطقه كوهسرخ این 
مقاوم ســازی  در 2۵ درصد منازل انجام شده و برنامه استان 

برای انجام آن در باقی مناطق شهرستان هم جدی است.

80  درصد خانه های كوهسرخ مقاوم نیستند
زلزله كوهسرخ در خراسان رضوی خسارتی نداشت، اما فرسوده بودن منطقه از خطرناك بودن زلزله در این منطقه خبر می دهد

دی ماه در حالی روزهای نخستین خود را پشت 
سر می گذارد كه روز و شــب گذشته نیمی از آب و هوا 

اســتان ها شــاهد بارش باران و برف بودند و 
پیش  بینی می شود سرمای دی ماه همه ایران را فرابگیرد.

به گزارش همشــهری، برف و باران از پنجشــنبه 2دی به 
آسمان استان های مختلف كشورمان سر زد، نخستین برف 
زمستانی از شامگاه پنجشنبه در شهر تاریخی ماسوله آغاز 
شــد و همچنان ادامه دارد. همچنین برف همه شــهرهای 
آذربایجان شرقی را سفیدپوش كرد و چاراویماق با نیم متر 
برف ركورددار این شــهرها شد. در سیســتان و بلوچستان 
هم كاهش ۷ تا ۱٠درجه ای هوا موجب ســرمای شــدید و 

یخبندان شد.
براساس اعالم سازمان هواشناســی روز پنجشنبه اردبیل، 
آذربایجان شــرقی و غربی، كردســتان، كرمانشاه، زنجان، 
قزوین، گیالن، مازنــدران، البرز و تهــران و جمعه ۴دی، 
مناطق گلستان، خراسان شمالی، همدان، مركزی و شمال 
ایالم شاهد بارش برف و باران و وزش باد شدید بودند. از امروز 
)شنبه ۴دی( نیز در استان های ساحلی خزر و شمال شرق 
بارش رخ می دهد و سامانه بارشی از اواخر این روز از كشور 
خارج می شود. روزهای شنبه و یکشنبه هم در شرق كشور 
وزش باد شــدید را خواهیم داشت ضمن اینکه خلیج فارس 
تا روز یکشنبه و دریای خزر تا روز شــنبه مواج خواهد بود. 
همچنین سازمان هواشناسی ضمن هشدار در زمینه نفوذ 
توده  هوای ســرد به مناطق مختلف كشورمان تا روز پنجم 
دی ماه،  كاهش نسبی دما )به طور میانگین ٨ تا ۱2درجه(، 
ماندگاری و تشدید هوای سرد را پیش بینی كرده است. بر این 
اساس، تا یکشنبه نیمه شمالی شاهد پدیده ذكر شده خواهد 
بود كه اثر آن افزایش مصرف حامل های انرژی، یخبندان و 
احتمال خسارت به تأسیسات كشاورزی، كارخانجات و منازل 
است. براساس اعالم ســازمان هواشناسی كشور یکشنبه و 
دوشنبه به ویژه در نیمه شمالی كشور شاهد یخبندان خواهیم 
بود. این یخبندان ممکن است به محصوالت كشاورزی آسیب 

برساند، در نتیجه به كشاورزان جنوب كشور توصیه می شود 
برای جلوگیری از صدمه هــای احتمالی به محصوالت خود 

تدابیر الزم را بیندیشند.
گرچه بارش برف و كوالك تردد را در جاده های آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، زنجان، كردستان و 
كرمانشاه با مشکل مواجه كرد، اما همچنین براساس اعالم 
مركز مدیریت راه های كشور هم اكنون به استثنای محورهای 
مسدود و ممنوع بقیه محورهای مواصالتی كشور باز و تردد 

در آنها به روال عادی در جریان است.
در روزهای آینده دیگر اســتان های كشــور هم با كاهش 
شــدید دما مواجه خواهند بــود، از امروز شــنبه كاهش 
دمای هوا و اســتقرار هوای ســرد تا اوایل هفته آینده برای 
چهارمحال وبختیاری پیش بینی می شــود. برای خوزستان 
هم  تا اوایل روز سه شنبه كاهش محسوس دمای صبحگاهی 
و شامگاهی پیش  بینی می شود. دمای هوای كردستان هم تا 
اواسط این هفته بین ۵ تا ۷درجه دیگر كاهش خواهد یافت. 
سرما و یخبندان همچنین كرمانشاه را نیز در بر خواهد گرفت 
و انتظار می رود دمای اكثر مناطق اســتان تا صبح دوشنبه 
آینده به كمتر از صفر درجه برســد. برای اســتان گلستان 
هم برف و كوالك در راه اســت و بر اثر فعالیت سامانه هوای 
سرد ارتفاع امواج دریا در سواحل این استان به 2متر خواهد 
رسید. دمای هوا در خراســان رضوی هم بین ٨ تا ۱٠درجه 
در روزهای آینده كاهش خواهد یافت. ســامانه بارشــی به 
لرســتان هم خواهد رســید و موجب باران و رگبار در این 

استان خواهد شد.

هوای این هفته برفی است
پیش بینی می شود در روزهای آینده سرمای دی ماه همه استان های ایران را فرا گیرد

رئیس شــورای شــهر بندرعبــاس معتقد اســت مصوب 
شــدن دیرهنگام طرح تفصیلــی در حــال حاضر ممکن 
اســت چندان کاربردی نداشــته باشــد، زیرا بســیاری از 
بافت هــا در ســال های گذشــته بــه دلیل نداشــتن طرح 
تفصیلی تغییر کرده اند در ســال های گذشــته بســیاری 
از زمین هایی که می توانست این سرانه ها را جبران کند 

از دست رفته اند

  کوهســرخ به فاصله چند روز دچار ۳ زمین لرزه شــد 
و هفته گذشته هم ۲زمین لرزه ۳ و ۲.۷ریشتری این 

شهرستان را  لرزانده بود

ســازمان هواشناسی ضمن هشــدار در زمینه نفوذ توده 
 هوای ســرد بــه مناطــق مختلــف کشــورمان تــا روز پنجم 
دی ماه پیش بینی کاهش نســبی دما  به طور میانگین ۸ 

تا ۱۲درجه ، ماندگاری و تشدید هوای سرد را کرده است 
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نظر شــما در مورد پروژه هايي كه در 
اليحه پيشنهادي بودجه سال۱۴۰۱ بدون مجوز 
محيط زيستي، رديف بودجه گرفته اند، چيست؟ 
به طور مثال بــراي ۳۷پــروژه در وزارت راه و 
شهرسازي و  5پروژه در وزارت نيرو بودجه درنظر 
گرفته شده اســت. آيا قرار نيست در دوره شما 

جدي تر با مسئله توسعه ناپايدار برخورد شود؟
من خيلي خوشــحالم كه امــروز در آســتانه ورود 
همشهری به ســي امين سال انتشــار اينجا هستم. 
روزنامه همشهري يكي از روزنامه هاي محيط زيستي 
كشــور اســت كه از بدو تولد، روزانه نگاه ويژه اي به 
مسائل خاص محيط زيســتي داشته است و در بحث 
فرهنگسازي  و اطالع رساني در بين عامه مردم مباحث 
كارشناســي و تحليلي را به صورت موفق ارائه كرده 
اســت. همه اذعان دارند كه روزنامه همشــهري در 
رأس روزنامه هاي كشور با نگاه محيط زيستي است. 
به مجموعه همكاران در اين روزنامه خدا قوت عرض 
مي كنم. مسائل مربوط به محيط زيست نه تنها در ايران 
بلكه در جهان به مسائلي مهم تبديل شده است. بروز 
مســائلي مربوط به آب، فرونشست، آالينده هاي آب 
و خاك و هوا، پســماندها و پســاب ها باعث شده كه 
مردم نزديكي بيشتري به محيط زيست پيدا كنند. در 
استان ها مردم شرايط را به دليل اينكه زندگي شان متاثر 
از تخريب محيط زيست شده، بهتر درك مي كنند. اين 
مسائل حتي روابط اجتماعي و اقتصادي مردم را نيز 

تحت تأثير قرار داده است.
از سوي ديگر در اكثر شــاخص هاي محيط زيستي 
وضعيت خوبي نداريم، اما با توجه به سياســت هايي 
كه رئيس جمهور دولت انقالبــي و مردمي در پيش 
گرفته است شرايط تغيير خواهد كرد. ايشان معتقدند 
توسعه فرع بر محيط زيست است. اين مسئله  اي است 
كه در جهان بــه آن تحت عنوان »توســعه كم اثر« 
پرداخته شده است؛ بدين معنا كه براي زندگي توسعه 
اجتناب ناپذير اســت، ولي اين توســعه بايد حداقل 
آسيب به محيط زيســت و حداكثر دستاورد را براي 
مردم داشته باشد. ما نيز به عنوان متولي محيط زيست 
كشور به دنبال تعامل با بخش هاي مختلف توسعه با 
رويكرد تأثير حداقلي بر محيط زيســت هستيم. اگر 
دقت كرده باشيد در سفرهاي استاني آقاي رئيسي، 
افتتاح پروژه جديدي رخ نمي دهد و همه پروژه هايي 
هستند كه بعضا تا ۱۸سال از زمان شروع شان گذشته 
است. اين پروژه ها با ســرمايه گذاري هاي كالن و با 
خواست مردم منطقه شروع شده، ولي متأسفانه در 
وضعيت نيمه كاره رها شده اند با توجه به تقاضايي كه 
مردم در اســتان هاي مختلف دارند، دولت به دنبال 
تكميل پروژه هــاي نيمه تمام اســت. بعضي از اين 
پروژه ها مجوز هاي  محيط زيســتي نداشته اند، ولي 
در شرايطي هستند كه مثال ۶۰ تا ۷۰درصد عمليات 
اجرايي شان انجام شده اســت كه در نتيجه بايد اين 
پروژه ها هرچه سريع تر تمام شوند. از مرحله ارزيابي 
 محيط زيستي در جانمايي برخي پروژ ها گذشته ايم، 
ولي به دنبال پايش شــاخص هاي محيط زيستي در 
مراحل استحصال و توليد در آنها هستيم. اين تكليف 
قانوني ماست و به معناي اين نيست كه محيط زيست 
سختگيري مي كند. ما براساس قانون و مباحث علمي 

پيش مي رويم و كوتاه هم نمي آييم.

يعنــي ســازمان محيط زيســت با 
پروژه هايي كه هنوز شروع نشــده اند و مجوز 

محيط زيستي نگرفته اند مماشات نخواهد كرد؟
پروژه هايي كه اجراي آن مصوب شده، مكلف به اخذ 
مجوزهاي  محيط زيستي است. سازمان محيط زيست 
آيين نامه هاي منبعث از قوانين را كامال مشخص كرده 
است و استانداردهايي كه مجموعه هاي توسعه گرا در 
بخش صنعت، كشاورزي و خدمات نياز دارند، آماده 
شده است. ما سعي مي كنيم اگر قرار است توسعه اي 
در هر بخشي صورت بگيرد، ريل گذاري براساس اين 
آيين نامه ها باشــد. ما نيز مكلفيم در يك بازه زماني 
مشخص پاسخگوي استعالم طرح ها باشيم و آنها را 
معطل نكنيم؛ تا حدودي سازمان در اين بخش تأخير 
در ارائه پاسخ مثبت يا منفي دارد كه تالش مي كنيم 

اين بخش بهبود يابد.
موضع شما در مورد پروژه هاي انتقال 
آب بين حوضه اي به طور مثال از خزر به سمنان و 
درياي عمان به فالت مركزي چيست؟ اين طرح ها 
عمدتا به اسم آب شرب منتقل مي شود. بخشي از 
اين پروژه هايي كه ارزيابي محيط زيستي ندارند 
و رديف بودجه گرفته اند مربــوط به انتقال آب 

بين حوضه اي است.
وقتي حرف از آب شرب يا صنعت مي شود گزينه هاي 
مختلفي پيش روي بهره برداران قــرار دارد، اما بايد 
به ســمت گزينه هايي برويم كه حداقــل تأثيرات را 
بر محيط زيست داشته باشــد. صنعت را نمي توانيم 
تعطيل كنيم، ولي مكلفيم بــا ارزيابي ها گزينه اي را 
انتخاب كنيم كه كمترين خســارت را داشته باشد. 
بعضي از ايــن پروژه هاي انتقال آب فارغ از مســائل 
محيط زيســتي، توجيه اقتصادي ندارنــد. با توجه 
به شــرايط اقتصادي كشــور، گران بودن انتقال آب 
به گونه اي است كه دستگاه هاي اجرايي هم تمايلي به 
انجام آن نشان نمي دهند، ولي قدر مسلم هر پروژه اي 
كه مجوز محيط زيستي نداشــته باشد اجازه اجراي 
شدن نخواهد يافت. البته اين را هم درنظر بگيريد كه 
نمي توانيم پروژه ها را بدون دست زدن به طبيعت انجام 
دهيم؛ باالخره توسعه در بستر طبيعت رخ مي دهد، 
ولي دستگاه هايي كه مجوز مي گيرند عالوه بر پرداخت 
خسارت هاي  محيط زيستي بايد پيوست هاي اجتماعي 

و فرهنگي پروژه ها را نيز اجرايي كند.
آيا براي دولت صرفه اقتصادي دارد كه 
به اسم شرب آب بين حوضه اي را منتقل كنند؟ 

مي دانيد كه قانون فقط براي شرب اجازه انتقال 
آب بين حوضه اي را داده است؟

نظر كارشناسي من بر اين است كه بايد از ظرفيت هاي 
هر حوضه آبخيز بــه نفع توســعه در همان حوضه 
استفاده شود. توســعه در هر حوضه آبخيز به عنوان 
يك واحــد اكولوژيك، مبتني بر داشــته هاي همان 
حوضه آبخيز بايد صورت بگيرد. اگر توسعه براساس 
داشته هاي هر حوضه آبخيز صورت بگيرد به »توسعه 
درخور« خواهيم رسيد، ولي مطمئنا رويكرد دولت با 
توجه به شرايط اقتصادي موجود، به همين سمت و 
سواست. اگر پروژه مقرون به صرفه نباشد هيچ عقل 

سليمي آن  را نخواهد پذيرفت.
وزارت نيرو در تامين حقابه تاالب ها و 
اكوسيستم هاي مختلف خوش قول نبوده است. 
بهانه آنها خشكسالي اســت، اما تجربه نشان 
داده است كه فقط ســهم محيط زيست است كه 
در خشكســالي ها كاهش يافته و بقيه بخش ها 

حقابه هايشان را دريافت مي كنند.
خوشبختانه ما در قالب ستاد احياي تاالب هاي كشور 
كه به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار مي شود، 
كميته هاي استاني حقابه رودها و تاالب هاي كشور را 
در 3سناريو كم آبي، ميان آبي و پر آبي تعيين كرده ايم 
و وزارت نيرو مكلف است كه طبق قانون به هر نسبتي 
كه آورد ساالنه كاهش پيدا مي كند سهم ساير بخش ها 
را هم كاهش دهد. فقط سهم شرب است كه صددرصد 
بايد تامين شود. بعد از شــرب نيز محيط زيست قرار 
دارد. بخش هاي كشاورزي و صنعت در مراحل بعدي 
قرار دارند، اما االن در شرايطي هستيم كه آب نداريم 
كه حقابه داشــته باشــيم. با توجه به شرايط كشور 
بايد مسائل ســازماني و فرهنگسازي هاي الزم براي 
صرفه جويي در مصرف آب شــهري، كشــاورزي و 
صنعتي جدي تر پيگيري شود تا به شرايطي برسيم كه 
بارش ها در طبيعت به شرايط مطلوب برسد. در همين 
شرايط كم آبي نيز بايد حقابه محيط زيست تامين شود.
چند وقت پيش گروهی از طالبان براي 
مذاكره در موضوعات مختلف به ايران آمده بود. 
يكي از محورهاي مذاكره با آنها حقابه  هامون بود. 

ديپلماسي آب در اين بخش به كجا رسيده است؟
در مورد رودخانه هاي مرزي قوانين بسيار مشخصي 
در دنيا وجود ندارد. در بحث ديپلماسي آب و مراودات 
آبي، بيشترين قوانين مربوط به مباحث كشتيراني در 
آب هاي آزاد و اقيانوس هاست. مذاكرات با افغانستان 
بايد با محور حسن همجواري احيا شود. اين كار بايد 
بدون دخالت ساير كشورها و فقط با همكاري مشترك 
ايران و افغانستان به دســت آيد. ما پروتكل هايي در 
مورد هيرمند و ســاير رودخانه هاي مــرزي داريم، 
ولي بندها و سدهايي در مسير رودهاي مرزي ايجاد 
شــده اســت كه حقابه ايران را تحت تأثير قرار داده 
است. اميدوارم به زودي يك دولت قوي و متمركز در 
افغانستان ايجاد شــود و همه گروه هاي داخلي آن را 
قبول داشته باشند و ما بتوانيم اين مذاكرات را به جاي 

مطلوبي برسانيم.
سؤال ديگر من در مورد مسئله شكار 
است. شكار پرندگان آنچنان كه مي دانيد در شمال 
كشور به فراگير ترين شكل ممكن صورت مي گيرد. 
محيط زيست با مسئله  عدم همكاري مقامات محلي 

براي مقابله با شكارچيان غيرمجاز روبه روست. 
اخيرا نيز در ماجراي قوهاي مهاجر مشكالتي بروز 
يافت. آيا قرار هست كه موضوع شكار غيرمجاز 

برطرف شود؟
سال گذشته به صورت استثنا 4هزار بال قو به داليل 
شرايط جوي از ســيبري به ايران آمدند، ولي امسال 
مانند ســال هاي پيش از آن حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ قو 
به اســتان مازندران آمده اند. براي شــكار غيرمجاز 
بايد ابتدا ســالح غيرمجاز را حــذف كنيم. به زودي 
تفاهمنامه اي بين ما و وزارت دفاع امضا خواهد شد كه 
سالح غيرمجاز به طوركلي برچيده شود، اما موضوع 
شــكار و شــكارباني يكي از روش هاي مديريتي در 
كشور است كه مبتني بر دستورالعمل هاي سازمان 
حفاظت محيط زيســت انجام خواهد شد. ما بخشي 
از وظايف امنيتــي، حفاظتي و انتظامي را توســط 
محيط بان هايمــان در مناطق حفاظت شــده انجام 
مي دهيم. نيــروي انتظامي نيز متقابــال به ما كمك 

خواهد كرد.
در مــورد دامگاه هــاي ســازمان 
محيــط زيســت هــم همينطــور خواهد 
بــود؟ مأمــوران يــگان حفاظت تــا چند 
 ســال پيــش نمي توانســتند بــه دامگاه ها 

نزديك شوند.
امسال شرايط بهتر شده است. با كمك ظرفيت بسيج 
و نيروي انتظامي توانســته ايم وارد دامگاه ها شده و 
پرندگان را آزاد كنيم. اين ظرفيت و همبستگي بين 
سازمان حفاظت محيط زيست براي كمك گرفتن از 

نيروهاي مردمي وجود دارد.
فكر مي كنيد كه روزي برسد كه بازار 

فروش پرندگان فريدونكنار برچيده شود؟
اميدوارم كه روزي به آن سمت وســو برويم. مسائل 
محيط زيست يك شبه به وجود نيامده است كه بتوان 
آنها را زود برطرف كــرد، ولي ما در مورد مســائلي 
كه مربوط به قاچاق حيات وحش مي شــود از تمام 
ظرفيت دســتگاه هاي امنيتي استفاده خواهيم كرد 
و قاچاقچيان بدانند كه روزهاي خوشــي را در پيش 

نخواهند داشت.
بعضــي از كارشناســان معتقدند 
كه تجهيز محيط بانان به ســالح باعث شــده 
كه جــان آنها به خطــر بيفتــد و عرصه هاي 
طبيعي به ميــدان جنگ تبديل شــود. براي 
كاهش تنــش در عرصه هاي طبيعــي و براي 
 جلوگيــري از تلفــات محيط بانان ســازمان

برنامه اي دارد؟
ما بايد پيش از هر چيزي با فرهنگسازي، آشتي بين 
انسان و محيط زيست را ايجاد كنيم. اصل بايد بر اين 
مبنا باشد كه انسان از اكوسيستم هاي مختلف استفاده 
كند و ضمن پاسداشت، آن را نيز ارتقا دهد. متأسفانه 
چنين اتفاقــي نمي افتد و از طبيعت سوءاســتفاده 
مي شود. درنتيجه بايد از قوه قهريه نيز كمك گرفته 
شــود. خيلي از متصرفان محيط زيســت كارشان 
تخلف اســت و اعتقادي به محيط زيست و حفظ آن 
ندارند و صرفا به دنبال كسب سود شخصي هستند. 
صرفا با ديالــوگ و مكالمه نمي تــوان از عرصه هاي 
 طبيعي حفاظت كرد و حتما بايــد از قوه قهريه نيز

 استفاده شود.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در گفت وگو با روزنامه همشهري، مواضع جديد 
محيط زيست  كشور در انتقال آب، ديپلماسي تامين حقابه تاالب هاي مرزي و برخورد با 

قاچاقچيان را اعالم كرد
محيط زيست كشور سال هاســت كه با مشكالت كوچك و 
بزرگ بسيار  دست وپنجه نرم مي كند مشكالتی كه جبران 
بعضي از آنها به دليل تنگناهاي اقتصادي و اقليمي كاري بس دشوار و عمال نشدني است. ستاد ها و 
كارگروه هاي ملي احياي اكوسيستم هاي مختلف در بخش هاي مختلف دولت براي آنها راه اندازي 

شده است، ولي به گفته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، برطرف كردن مشكالتي كه يك  شبه 
ايجاد نشده، كار زمان بري است. در هفته گذشته علي سالجقه، معاون رئيس جمهوري و رئيس 

سازمان حفاظت محيط زيست همزمان با ورود همشهري به سی امين سال انتشار به دفتر روزنامه 
آمد. در حاشيه اين بازديد، مصاحبه  پيش رو را با او در مورد مسائل محيط زيستي انجام داده ايم كه 

در ادامه مي خوانيد.

آب نداريم كه حقابه داشته باشيم

 بايد از ظرفيت هاي هر حوضه آبخيز به 
نفع توسعه در همان حوضه استفاده شود. 
توسعه در هر حوضه آبخيز به عنوان يك 
واحد اكولوژيك، مبتني بر داشته هاي 
همان حوضه آبخيز بايد صورت بگيرد. 
اگر توســعه براساس داشــته هاي هر 
حوضه آبخيز صورت بگيرد به »توسعه 

درخور« خواهيم رسيد

زهرا رفيعي
خبر نگار

چهره روز

خبرهاي كوتاه

كاهش شديد عمق تاالب انزلي 
»تــاالب انزلــي مشــكل اساســي 
رسوب گذاري دارد و اين روند افزايشي 
عمق تاالب را به شــدت كاهش داده 
است.« احمدرضا الهيجان زاده، معاون 
محيط زيست دريايي سازمان حفاظت 
محيط زيست با اين هشــدار به چهره 

امروز زيست بوم روزنامه همشهري تبديل شد.
او كه در نشست بررسي وضعيت تاالب هاي گيالن در استانداري 
گيالن اين ســخنان را گفت، اعالم كرد: هر اتفاقي كه در درياي 
خزر مي افتد بــر اكوسيســتم تــاالب انزلي بي تأثير نيســت. 
به دليل تغيير اقليم درياي خزر با پســروي آب مواجه اســت و 
 با افزايــش دما و تبخير آب اين روند كاهشــي تــا ۲۰۵۰ ادامه

خواهد داشت.
تاالب هاي ســاحلي شــمال ايران در معرض خطرهاي مختلف 
زيست محيطي هســتند، اما به گفته الهيجان زاده، تاالب انزلي 
مشكل اساسي رسوب گذاري دارد و اين روند افزايشي عمق تاالب 
را به شدت كاهش داده است. اگر روند رسوب گذاري ها به همين 
منوال ادامه يابد تا سال۱4۱۵ بخش هايي از تاالب انزلي خشك 

خواهد شد. 
وي اضافه كرد: يك شــركت اليــه روب بزرگ در كشــور براي 
اليه روبي تاالب انزلي آمادگي دارد و پيشنهاد مي شود، مسئوالن 
اســتان با مديرعامل اين شركت جلســه بگذارند. الهيجان زاده 
درخصوص وضعيت سنبل آبي در تاالب انزلي تصريح كرد: مبارزه 
بيولوژيك قطعا اساس كار براي نابودي اين گياه مزاحم است، اما 
فعال ناچاريم از مبارزات مكانيكي استفاده كنيم. وي گفت: هرجا 
كه عمق تاالب را از دست داديم، گســترش اين گونه مهاجم نيز 
بيشتر شده است و با عمق دار شدن تاالب انزلي سنبل آبي از بين 

خواهد رفت.

رشد افسارگسيخته جمعيت حيوانات شهري
يك متخصص اكولوژي و مديريت حيات وحش با اشاره به رشد 
افسارگسيخته جمعيت حيوانات در شهرها گفت: غذادهي به اين 
گونه ها اشتباه است. به گزارش ايسنا، عبداهلل ساالري، تأكيد كرد: 
در زمينه غذادهي بين حيوانات حيات وحش و حيوانات شهري 
مانند سگ و گربه تفكيك وجود دارد، با اين حال غذا دادن به هر 
۲گونه حيوانات حيات وحش و شــهري كامال اشتباه است. وي 
افزود: معموال شهرنشينان در يك دوره زماني خاص اقدام به غذا 
دادن به سگ، گربه و ساير حيوانات شــهري رها شده در كوي و 
برزن مي كنند.  به تصور خودشان اين كار خيلي درست است اما 
اين كار باعث تغيير ذائقه غذايي حيوانات مي شود. اين متخصص 
مديريت حيات وحش در ادامــه اظهار كرد: غذادهي به حيوانات 
شهري مهم ترين ضربه اي است كه انسان ها به آنها وارد مي كنند 
چراكه با اين كار دسترسي اين گونه ها را به غذا راحت مي كنند و 
آنها دغدغه اي براي غذا دادن به توله هاي خود ندارند، به همين 

دليل اقدام به افزايش توليد مثل مي كنند.
ساالري در ادامه تصريح كرد: انســان ها توانايي بااليي ندارند تا 
هم غذاي خود را تامين و هم با رشــد افسارگســيخته جمعيت 
حيوانات غذاي كامل آنها را فراهم كنند، درنتيجه اين امر معضالت  
زيادي  درپي دارد. وي اضافه كرد: از مهم ترين معضالت رشــد 
افسار گسيخته حيوانات در مناطق شهري مي توان به گازگرفتن 
انسان ها به دليل گرسنه بودن و رشد حيوانات وحشي در شهرها 

همچون روباه ها در مناطق حاشيه اي اشاره كرد.

آمار تصرف  در مناطق چهارگانه 
محيط زيست كشور

آمار تخريب و تصرف هايي كه در مناطق چهارگانه محيط زيست 
كشور اتفاق افتاده بود نشــان مي دهد يك درصد از اين مناطق، 
دچار تخريــب و يا تصرف شــده بودند كه از ايــن ميزان حدود 
۷۰درصد، توسط نهادهاي وابســته به حاكميت اتفاق افتاده بود 
كه اين موضوع با تأكيدات مقام معظــم رهبري و رئيس جمهور 
درخصــوص تطابق طرح هاي توســعه اي با چارچــوب الزامات 
حفاظت از محيط زيســت، منافاتي جدي دارد. به گزارش ايسنا، 
حميد ظهرابي، مديركل حفاظت محيط زيســت فارس با اعالم 
اين موضوع گفت: مسائل مهمي كه محيط زيست طبيعي استان 
را با مخاطرات جدي روبه رو مي كند؛ كمبودآب، وضعيت بحراني 
تاالب ها و رودخانه ها؛ چراي بي رويه، قطع درختان، توليد زغال، 
حريق، پاك تراشــي و تخريب و تصرف زمين و نيز شكار و صيد 
اســت.  او گفت: با توجه بــه اينكه در آغاز مســير تدوين برنامه 
هفتم توسعه هستيم، انتظار مي رود جلسه هم انديشي با حضور 
متخصصان، كارشناسان و نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد، براي 
بررسي سياست هاي كالن كشور و به ويژه استان با هدف تدوين 
و ارائه پيشنهاد هاي مرتبط با برنامه هفتم توسعه، برگزار شود، تا 

بتوانيم اثر بخش تر عمل كنيم.

خبر آخر

 ۲55هكتار  از پارك ملي 
گلستان سوخت 

طبق پايــش صورت گرفتــه در يك هفته 
اخير ۲۵۵هكتار از پارك ملي گلستان كه 
ذخيره گاه زيســت كره محسوب مي شود، 

درگير آتش سوزي شد.
به گــزارش ايرنــا، محمدرضــا كنعانــي، 
مديركل حفاظت محيط زيســت گلستان 
گفت: عمليــات اطفاي حريــق به صورت 
زميني با بهره گيري از ظرفيت ادارات كل 
حفاظت محيط زيســت و منابــع طبيعي، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيروهاي 
مقاومــت بســيج و نيروهــاي مردمــي 
بخش هاي لوه و مركزي شهرستان گاليكش 
و بخش هاي مركزي شهرستان هاي كالله و 
آق قال به تعداد ۹۵۰نفر روز انجام شد و ۶تيم 
آتش نشــاني، ۲تيم هالل احمر، يك تيم 
اورژانس۱۱۵ و نيــروي انتظامي به صورت 
مســتمر در عمليــات زميني مشــاركت 

داشتند.
 مديركل حفاظت محيط زيســت گلستان 
ادامه داد: عمليات اطفاي حريق به صورت 
هوايي بــا بهره گيري از ظرفيــت ۲فروند 
بالگرد هوافضای ســپاه و يك فروند بالگرد 
هالل احمر با انجــام ۷4ســورتي پرواز و 
آب پاشي منطقه انجام شد. كنعاني تصريح 
كــرد: حريق هاي فوق برگ هاي خشــك 
انباشته در كف عرصه، بوته ها، درختچه ها 
و كنده هاي افتاده و درختان ســرپا خشك 
را تحت تأثيــر قــرار داد و هيچ گونه تلفات 

جانوري شاخص مشاهده نشده است. 
پــارك ملــي گلســتان بزرگ تريــن و 
قديمي ترين پارك ملي كشــور با مساحت 
۹۱هزارو۸۹۵هكتار در شهرستان گاليكش 
در شرق اســتان گلســتان و غرب استان 
خراسان شمالي واقع است كه در سال۱3۵4 
به عنوان ذخيره گاه زيست كره در زمره  ۵۰ 
ذخيره گاه بيوســفري جهان در فهرست 

يونسكو ثبت شد.

۸۶درصد
۸۶درصــد از مســاحت كشــور درگیــر خشكســالی اســت. بــه گــزارش 
زیســت آنالین، همــه ۳۱اســتان كشــور درگیــر درجــات مختلفــی از 

خشكسالی هستند. 
اطالعات بارشی كشور نشــان می دهد كه از ابتدای مهرماه تا ۲۵آذر ماه 
به طور متوسط ۲۸.9میلی متر بارش در پهنه كشور بود كه 4۸.۵درصد 

كمتر از نرمال است.

190میلیارد تومان
مدیــركل منابــع طبیعــی لرســتان در جلســه شــورای اداری از اعتبــار 
۱90میلیــارد تومانــی اعتبــار مصوبات ســفر ریاســت جمهور بــرای منابع 
طبیعی خبــر داد. به گــزارش همشــهری، شــیرزاد نجفی، گفــت: از این 
رقم، ۱۶0میلیارد تومان اعتبــار آن برای اجرای فعالیت هــای آبخیزداری، 
۲0میلیــارد تومــان آن بــرای زوال بلــوط و ۱0میلیــارد تومــان آن نیــز بــرای 

احداث پاسگاه های الیگودرز هزینه می شود.

 علل آتش سوزي در منابع طبيعي ايران 
طي 10سال اخير

انساني غير عمدي

  بي مباالتي رهگذران، شكارچيان، چوپان ها، 
اطفال

  پرتاپ ته ســيگار توســط راننــدگان و 
سرنشينان خودروهای عبوری

  ايجادآتش در اثر بي توجهــي زارعين و 
كشاورزان در آتش زدن پسماندهاي مزارع

  سرايت آتش از كشورهاي همجوار
  وجود مين )يا حين عمليات پاكسازي(در 

مناطق مرزی غرب كشور
  جرقه هاي ايجاد شده ناشی از عبور قطار

انساني عمدي

  ايجادآتش توســط برخی دامداران ساكن 
درجنگل جهت توسعه چراگاه

  ايجادآتش توسط برخی روستائيان جهت 
توسعه مزارع

  آتش سوزي ناشــي از اختالفات قومي و 
عشيره اي

  ايجاد آتش در اراضی جنگلی و مرتعی مجاور 
اراضی زراعی

  ايجاد آتش جهت از بين بردن جانوران موذی 
به عنوان آفات محصوالت كشاورزی

طبيعي

  رعد و برق
  جرقه دراثر فروافتادن صخره ها و احتراق 

خود به خود
  بازتابش خورشــيد بر روی ته بطری كه به 

مانند ذره بين عمل كند 

سی
عبا

اد 
رش

ي/ ف
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یادداشت

مديريت يكپارچه هوشمند تنها 
راهكار مديريت پايتخت

دنياي امروز با توجه به تغييرات سریع 
با چالش هــاي فراواني روبه رو شــده 
به طوري كه دیگر نمي توان مشكالت را 
با شيوه هاي سنتي و روش هاي غيرعلمي حل كرد. امروزه مدیران 
شــهري در سراســر جهان به منظور مقابله خردمندانه با مسائل 
شهرها و توســعه پایدار آنها به ســمت مدیریت یكپارچه شهري 
حركت كرده اند اما پيش از ورود به بحث، ســؤال مهمي به چشم 
مي خورد و آن استفاده از روش هاي گذشــته است كه آیا امكان 
برطرف كردن مشــكالت چالش ها و معضالت شهرهاي بزرگ را 
دارند؟ آیا مي توان كالنشهرها و ابرشهرها را كه با مشكالت فراوان 
اجتماعي، اقتصادي، شهرسازي روبه رو هستند با شيوه هاي سنتي 
مدیریت كرد؟ توسعه و رشد جمعيت شهرها و ایجاد كالنشهرها، 
چالش ها و مشكالت عدیده اي براي مدیران فراهم كرده و مدیران 
شهري عالوه بر حفظ شرایط موجود شهرها باید نگاهي توسعه محور 
داشته باشند و به نسبت تغييرات در عرصه شهرها خدمات نویني 
را ارائه دهند. توسعه یكپارچه و منطقي شهرها راهي به جز استفاده 
از ابزارهاي نوین را براي مدیران شهري پيش پاي آنها قرار نداده 
است و مدیریت یكپارچه شهري در شهرهاي هوشمند و با استفاده 
از فناوري هاي نو قابل دسترسي است. مدیریت یكپارچه شهري 
در شهرهاي هوشمند از اهميت بسزایي برخوردار است و از طرفي 
هوشمندسازي شهرها مي تواند به مدیریت یكپارچه شهرها كمك 
شایاني كند. این ارتباط دوســویه مي تواند گره گشاي مشكالت 
شهرها باشــد و باعث تغييرات و تحوالت اساسي شود. با توسعه 
مداوم شهرهاي پایدار هوشمند، دسته ها و اشكال منابع اطالعاتي 
بسيار گســترش یافته اســت و تعداد زیادي از منابع اطالعاتي 
ناهمگن، مانند گره ها، حسگرها، مشاهدات و رویدادها در مدیریت 
یكپارچه شــهرهاي پایدار هوشــمند دخيل هســتند. مدیریت 
یكپارچه شهري موجب مي شود اطالعات اضافي حذف شود؛ ضعف 
یكي از منابع اطالعاتي توسط دیگري تكميل شود و چندین منبع 
اطالعاتي براي انجام وظایف بيشتر با هم تركيب شوند. به طور كلي 
مدیریت یكپارچه شهري، شهرها را به سمت توسعه پایدار سوق 
مي دهد. مدیریت یكپارچه شهري مفهومي چندوجهي است كه 
نوعي رویكرد هماهنگ و یكپارچه نســبت به مسائل و مشكالت 
شــهري دارد و در توســعه، مدیریت و هماهنگي منابع به منظور 
دستيابي به اهداف توسعه پایدار نقشــي فعال داشته و به واسطه 

آن دولت ها قادر به ایجاد توسعه مشاركتي و پایدار خواهند بود.

  نزدیك به 2دهه اســت كه 
سامانه 137 شهرداري تهران گزارش

راه اندازي شده تا مردم ارتباط 
نزدیكي با مدیریت شــهري داشته باشند؛ 
ســامانه اي كه ابتدا تنها بر پایه تماس هاي 
تلفني بود، اما به مرور زمان تكميل شــد تا 
سيستم هاي پيامكي، اینترنتي و الكترونيكي 
و البته سامانه دیگري به نام 1888 در كنارش 
قرار بگيرد. با این حال، گاهي اوقات 137 آنچه 
شهروندان انتظار دارند را برآورده نكرد و به 
همين خاطر مدیریت شهري جدید به دنبال 
آن است كه تغييراتي در این سامانه كه عنوان 
مردمي را یدك مي كشد، ایجاد كند. با همه 
اینها، اگرچه برخي شــهروندان نسبت به 
پيگيري نشدن پيام هاي شــان گالیه مند 
هســتند، اما نگاه واقع بينانه مي گوید كه با 
وجود 137، اقدامات قابل توجهي در شــهر 

به ویژه در ســطح محله ها رقم خورده است. 
ناگفته نماند كه دوره پيشين مدیریت شهري 
نيز به جاي تقویت این سامانه مردمي به دنبال 
تعریف مكانيسم هاي جدیدي براي ارتباط 
ميان شهروندان با مســئوالن شهر بود كه 
ســرانجام هم نتيجه اي حاصل نشــد؛ به 
همين خاطر، داوود گودرزي، رئيس سازمان 
بازرسي شهرداري تهران صحبت از اصالح 
ساختارهاي معيوب را به ميان كشيد و گفت: 
»باید با مشاركت مردمي، ساختارهاي 137 و 
1888 را به گونه اي اصالح كنيم تا به سرعت 
موضوعات به مدیران ارشد انتقال پيدا كند.«

اكنــون پس از 
فعاليت 16ساله 
ســامانه137، 
به گفته مهدي 
خليلي، رئيس 
این سامانه بيش 
از 32ميليون تماس با این مركز گرفته شده 
كه در مجمــوع منجــر به ثبــت بيش از 

20ميليون پيام و تعریف ماموریت هاي جدید 
براي واحدهاي اجرایي مناطق شده است؛ 
ماموریت هایي كــه پيــش از آن جایي در 
برنامه هاي مدیران نداشت. در این راستا، با 
توجه بــه عملكرد مطلوب این ســامانه در 
پایتخت به بهانه ســالگرد تاسيســش در 
3دي ماه ســري به این مركز پاســخگو در 
بزرگراه شهيد یاســيني زدیم. نكته جالب 
اینكه مهدي خليلي معتقد اســت، با وجود 
حجم باالي تماس مردمي، ولي این سامانه 
پس از 16سال فعاليت، هنوز نياز به معرفي 
دارد تا مردم نسبت به عملكرد آن شناخت 
بهتــري پيدا كننــد. رئيس ســامانه137 
مي گوید: »بــا توجه به رســيدگي بموقع 
نيروهاي شهرداري و ایجاد امنيت رفاهي در 
بافت مسكوني شــهر، اعتماد شهروندان به 
سامانه 137رشد صعودي داشته و این جلب 
اعتماد آنقدر افزایش یافته كه مدیران به این 
فكــر افتاده انــد اخيــرا در 90ناحيــه از 
شهرداري هاي نواحي هم نيروهاي انساني 
ویژه اي به منظور پاســخگویي بهتر در نظر 
بگيرنــد.« او در ادامه به بــاال بردن كيفيت 
پاسخگویي و كاهش تماس ها و در عين حال 
تغيير نوع درخواست ها طی 9 ماه گذشته هم 

اشاره كرد.

افزايش 7برابري موضوعات سامانه137
 آمارهایي كه رئيس سامانه عنوان مي كند، 
گویاي تفاوت  معنادار جلــب اعتماد مردم 
به سامانه مدیریت شهري 137 شهرداري 
اســت؛ به گونه اي كه این ســامانه در بستر 
فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي با هدف رفع 
مشكالت فوریتي شهر موفق شده تا ميزان 
تماس ها را كاهــش و در مقابل موضوعات 
مورد درخواست شهروندان را به مرور افزایش 
بدهد. خليلي، رئيس سامانه137 در این باره 
مي گوید: »سال84 وقتي سامانه راه اندازي 
شد، تنها 17موضوع فوریتي براي رسيدگي 
تعریف شده بود، اما اكنون موضوعات مدنظر 
شــهروندان به 720موضوع افزایش یافته 

است. همچنين به طور متوسط 4200تماس 
طي شبانه روز با این سامانه برقرار مي شود.«

افزايش تماس با شهروند مطالبه گر
مستندات نشان مي دهد كه 5موضوع نظافت 
معابر كوچه، الیروبي جوي ها، آلودگي صوتي 
ناشــي از ساخت وســاز، جمع آوري زباله و 
ضایعات و سد معبر دستفروشان و وانتي ها 
در خيابان، بيشتر از سایر موضوعات در 137 
مطرح مي شود. از سوي دیگر، به نظر مي رسد 
شهروندان برخي از مناطق تماس بيشتري از 
این نظر دارند. آنچنان كه رئيس سامانه137 
مي گوید: »برخي از شــهروندان به حقوق 
شهروندي خود آگاه هستند و براي دریافت 
حق شان با شهرداري تعامل مؤثرتري برقرار 
مي كنند؛ به گونه اي كه شهروندان مناطق 4، 
5 و 2 مطالبه گرترین ها به ترتيب ثبت پيام ها 
هستند. البته این مسئله به وسعت منطقه و به 
لحاظ جغرافيایي و موقعيت شهري نيز ارتباط 
دارد، اما به هر ترتيب پایش ها از تعامل باالتر 
شــهروندان این مناطق حكایت مي كند.« 
به گفته خليلي پيك تماس با ســامانه بين 

ساعت هاي 10 تا 13 و 17 تا 19 عصر است.

تأثير تورم بر افزايش تماس با سامانه 
شــرایط كرونایي را نمي تــوان بي تأثير در 
كاهش تماس دانســت؛ چراكه در 2ســال 

گذشــته ترددها كمتر از پيش از كرونا بوده 
است. البته در ماه هاي ابتدایي شيوع كرونا 
تماس با 137 به اوج خود رسيده بود و معموال 
پيام ها با محوریت درخواســت ضدعفوني 

شدن معابر پرتردد شهر مطرح مي شد.
از طرف دیگر شاید جالب باشد بدانيد كه طي 
ماه هاي اخير، شــهروندان پيام هاي زیادي 
را درخصوص ســرقت اموال شهري به ثبت 
رســانده اند. خليلي نيز این موضوع را تأیيد 
مي كند و مي گوید: »برخي از اموال در شهر 
از الزامات براي زندگي شــهري محســوب 
مي شوند كه اگر نباشند براي خيل عظيمي 
از شهروندان خطرساز خواهد شد؛ ازجمله 
نبود المان هاي ترافيكي و شهري، دریچه ها 
و پل هاي فلزي. بــراي چنين تماس هایي 
خودروهــاي فوریتــي در 124 ناحيــه 
شهرداري جهت رفع خطر مستقر هستند 
و در اســرع زمان به محل مراجعه و پيام را از 
نزدیك بررسي و ســپس اقدام مي كنند. به 
هرحال ميزان پيام هاي مربوط به سرقت اموال 
شــهري افزایش یافته كه دليلش مي تواند 
تورم هم باشــد؛ بنابراین باید براي كاهش 
ميزان آنها راهكاري اندیشيده شود؛ اگرچه 
اقداماتي انجام شــده؛ مثال سازمان ترافيك 
براي كاهش سرقت تجهيزات الكترونيكي 
ترافيكي، قفل هاي جدیدي را روي آنها نصب 

كرده است.«  

 مدیریت شهري تهران براي افزایش رضایتمندي شهروندان به دنبال تغييراتي در سامانه137 است

137متحولميشود
بررسی پيام های مردمی نشان می دهد كه تعداد درخواست های شهروندی كاهش یافته و در 

عوض نوع شان تغيير كرده است
    زهرا كريمي

خبر نگار

    داوود گودرزي، رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران:
وظيفه اي كه در چند ماه اخير دنبال كرده ايم ايجاد يكپارچگي 
در پاسخگويي و تقويت دو سامانه 137 و 1888 است تا به صورت 
شبانه روزي براي ثبت و دريافت پيام و گزارش هاي مردمي فعال و 
پاسخگو باشند. در نخستين گام چند هفته پيش با يكپارچگي 
ظرفيت پاسخگويي در اين سامانه ها، ساعت پاسخگويي1888 از 
ساعت اداري به صورت ۲۴ساعته حتي در ايام تعطيل تغيير كرد. 
سپس در گام دوم در نحوه بازخوردگيري و پيگيري پيام ها سعي 
كرديم بتوانيم صددرصد پيام ها را در كوتاه ترين زمان دنبال كرده و  به سرانجام برسانيم. درواقع 
تالش داريم تا هيچ پيامي بدون ارائه بازخورد به شهروند باقي نماند. همچنين در گام بعد بحث ارائه 
گزارش هاي فساد و تخلفات احتمالي در بخش هاي مختلف شهرداري به سامانه1888 و حمايت 
از شهروندان است كه بتوان يك تمركز جدي ايجاد كرد تا شهروندان با خيال راحت موضوعات را 
گزارش دهند و با استفاده از ظرفيت نظارت عمومي به سمت سالم سازي  حركت كنيم. در نهايت در 
گام چهارم اينكه دسترسي به سامانه ها و مدت زماني كه شهروندان براي ثبت پيام مي گذارند را به 
حداقل برسانيم كه اين كار با افزايش كارشناسان پاسخگويي، نوسازي تجهيزات و هوشمند سازي  
سيستم صورت مي گيرد. در پايان از شهروندان محترم درخواست داريم هرجايي تخلف يا مشكلي 
مشاهده شد، موضوعات را به اين سامانه ها انتقال دهند تا با اين مشاركت ها بتوانيم به سمت ارتقاي 

كارآمدي مديريت شهري حركت كنيم.

مشارکت شهروندی الزم است

جزئياتی آماری از 

  3دي سال8۴ با 17موضوع تاسيس 
شد.

  ســال1۴00 به 7۲0موضوع رسيده 
است.

  طي 16سال بيش از 3۲ميليون تماس 
و بيش از ۲0ميليون پيام اجرا شد.

  بيشترين تماس ها براي سد معبر 
دستفروشــان و وانتي ها در خيابان، 
جمع آوري زباله و ضايعات، نظافت معابر 
كوچه، اليروبي جوي و آلودگي صوتي 

ناشي از ساخت و ساز بود.
  بيشترين تماس براي مناطق ۴، 5 

و ۲ است.
  ۴۲00پيام طي شبانه روز با سامانه137 

برقرار مي شود.
  طي 9ماه نخست امسال ميزان تماس 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

17.3درصد كاهش داشته است.
  پيام ها به 3دسته تقسيم مي شود كه 

زمان رسيدگي به آنها با هم فرق دارد:
پيام هاي فوريتي )پرخطر(: 

كمتر از 3ساعت. 1
پيام هاي )كم خطر(: در طول 

۲۴ساعت. ۲
پيام هاي )بي خطر(: طي 3 تا  6 ماه برحسب وجود بودجه و 3

نظر كارشناسان انجام مي شود.

متن كامل در 
newspaper.hamshahri.orgسایت روزنامه

    احمد صادقي 
رئيس كميته شفافيت شوراي شهر تهران
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طی ماه های اخير سرقت در پوش های فاضالب و هدايت آب، افزايش چشمگيری داشته است.
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تازه هاي نشر

ساعتها
كتاب »ساعت ها«، رماني نوشته آگاتا كريستي 
است. در اين رمان »شيال وب« منتظر است تا 
يك زن نابيناي مورد احترام و متشخص به نام 
خانم »پبمارش« را در خانه اين زن در خيابان 
ويلبراهام كرسنت مالقات كند اما او در عوض، 
جسد مردي ميانسال را پيدا مي كند كه كف اتاق 

نشيمن افتاده است. اما خانم »پبمارش« بيان مي كند كه اصال منتظر 
مالقات با »شيال وب« نبوده و همچنين مي گويد ساعت هاي زيادي كه 
در اطراف جسد مرد ميانسال به چشم مي خورند، متعلق به او نيستند. 
كامال مشخص است كه آنها براي حل اين معماي پيچيده به كارآگاهي 
زبده نياز دارند. هركول پوآرو، مسئوليت رسيدگي به اين پرونده را به عهده 
مي گيرد. نشر هرمس اين رمان پركشش را با ترجمه مجتبي عبداهلل نژاد 

در 313صفحه، به بهاي 51هزار تومان منتشر كرده است.

اتوددرقرمزالكي
كتاب »اتود در قرمز الكي« رماني نوشــته 
»آرتور كانن دويل« اســت كه نخستين بار 
سال1887 به چاپ رســيد. از لحظه اي كه 
دكتر واتســون به خيابان بيكر مي آيد تا در 
كنار كارآگاه خصوصي، شرلوك هولمز، به 
زندگي و البته كار مشغول شود، چاره اي ندارد 
جز اينكه با دنياي خونين، خشــن و مخوف 

تبهكاران خو بگيرد. اين دو كارآگاه به خانه اي در جنوب لندن مي روند 
و با جسد مردي روبه رو مي شوند. هيچ اثري از اعمال خشونت روي 
بدن اين مرد ديده نمي شود اما كلمه اي اسرارآميز با خون روي ديوار 
نوشته شده است. اين جنايت و شرايط عجيب محل جرم، پليس ها را 
حسابي سردرگم كرده است... . نشر هرمس اين رمان 184صفحه اي 

را با ترجمه مژده دقيقي به  بهاي 39هزار تومان منتشر كرده است.

وقتييتيمبوديم
»وقتي يتيم بوديم« اثر كازوئو ايشي گورو را 
مژده دقيقي به فارسي برگردانده و از سوي 
نشر هرمس منتشر شده است. ايشي گورو در 
اين رمان، به شكل درخشاني به تأثير گذشته 
انسان بر وضع اكنون او مي پردازد. پدر و مادر 
كريستوفر بنكس، پســري انگليسي كه در 
شانگهاي در اوايل قرن بيستم به دنيا آمده، به 

شكلي بسيار مشكوك ناپديد شده اند و او در 9سالگي يتيم مي شود. 
اين شخصيت، پس از بازگشت به انگليس، به كارآگاه شناخته شده اي 
تبديل مي شود و بيش از 20سال بعد، درحالي كه جنگ بين چين 
و ژاپن شعله ور اســت، براي حل پرونده ناپديد شدن والدينش به 
شانگهاي بازمي گردد. وقتي يتيم بوديم، تركيبي استادانه از داستاني 
فوق العاده جذاب و تسلط بر روايت است كه دوران اوج كازوئو ايشي 
 گورو را به رخ مي كشد. اين رمان 400صفحه اي به بهاي 64هزار تومان 

منتشر شده است.

كتابهاييكهطي۲دههاخيردرحوزه
كودكانونوجوانانازسوينويسندگانايرانيتوليد

ومنتشرشدهراچگونهارزيابيميكنيد؟
پاســخ دادن به اين سؤال خيلي ســاده نيست. وقتي 
صحبت از كتاب هاي 2دهه اخير مي كنيم، كسي مانند 
من كه دغدغه هاي متعددي در حوزه كتاب، ادبيات و 
مســائل فراگير كودكان دارد، نمي تواند جواب جامع و 
دقيقي به اين سؤال بدهد، اما مي توان كلياتي را در اين 
زمينه مطرح كرد. بعد از انقالب اسالمي و به دنبال آن 
شور حماســي جنگ كه ادبيات خاص خود را به دنبال 
داشــت و به ادبيات تعليمي، تبليغي و عقيدتي دامن 
مي زد، نگاه به ادبيات كودك و نوجوان به مرور تخصصي 
شد. شوراي كتاب كودك هم هرچند به حاشيه رانده 

شــده بود، اما باتوجه به پيشــينه ديرينه و وجود 
بزرگاني مانند زنده ياد ميرهادي، ســهراب، قزل 
اياغ، منصوره راعي و يحيي مافي، يميني شريف 
و ايرج جهانشاهي كه سير تحولي ادبيات كودك 

ايران و جهــان را پيگيري كــرده بودند و 
مي شناختند به مرور اثر خود را گذاشت 
و با شــكل گيري مجله هاي نظري و 
تحليلي ماننــد پژوهش نامه ادبيات 
كودك و كتاب  ماه كودك و نوجوان، 
ادبيــات كودك و نوجــوان ايران 
جهش قابل توجه داشت. البته بايد 
به اين نكته هم اشاره كرد كه خود 
كانون پــرورش فكري كودكان و 
نوجوانان بولتن هاي داخلي داشت 
كه هم از ترجمه هــا و هم گاهي 

از تحليل هاي خوبــي برخوردار بود. 
بعد از آن هم، خانه ترجمه به همت 
زنده ياد حسين ابراهيمي شكل گرفت 
و ترجمه هاي خوب گسترش يافت. 

همچنين با همت و پشــتكار دكتر مرتضي خسرونژاد 
و همكاران در مركز مطالعات ادبيات كودك دانشــگاه 
شيراز در سطح آموزش عالي براي نخستين بار مسئله 
دانشــگاهي بودن ادبيات كودك در سطح كارشناسي 
عملي شــد كه هم اكنون تا مقطع دكتري هم در حال 
پيگيري اســت؛ درحالي كه تا پيش از اين تنها 2واحد 
ادبيات كودك ذيل كتابداري دربــاره ادبيات كودك و 
نوجوان وجود داشت. اگرچه ما پيش از انقالب ترجمه ها 
و تأليف هاي خوبي در زمينه داســتان و كارســينما و 
انيميشن داشتيم، اما ترجمه ها و تأليفات ما در همين 
2دهه رشد كيفي چشمگيري پيدا كرد و نويسندگان در 
سطح جهان مطرح شدند؛ افرادي مانند مرادي كرماني، 
احمدرضا احمدي، فرهاد حســن زاده و جمشيد 
خانيان و افــرادي مانند طاهــره ايبد، نويد 
سيدعلي اكبر، فريبا كلهر، مژگان كلهر، آتوسا 
صالحي، مرجان فوالدوند و خيلي هاي ديگر. 
همچنين شوراي كتاب كودك هم در مسائل 
كارشناسي نقش خودش را ايفا مي كرد 
و در تصويرگــری محمــد علي 
بني اسدي، عليرضا گلدوزيان، 
علي بوذري و ديگران آثار خوبي 

عرضه كردند.
كتابهايــيرا
كهبراينوجواناندرايران
چاپميشود،چگونهواز
چهزواياييآسيبشناسي

ميكنيد؟
اگر بخواهيم ارزيابي در اين زمينه 
داشته باشيم بايد گفت باتوجه به 
اينكه امروزه شــمار قابل توجهي به 
ادبيات كودك و نوجوان در بخش هاي 
ترجمه و تأليف روي آورده اند و از آنجا 

كه وقتــي كميت افزايش مي يابد، گاهي اين مشــكل 
پيش مي آيد كه كيفيت كاهش پيدا مي كند، افزايش 
عناوين و انتشــار زياد اما بي كيفيــت، قطعا به ادبيات 
آسيب مي رســاند؛ به ويژه با بهره گيري ابزاري از مقوله 
ايدئولوژيك. بارها گفته ام كه اگر دغدغه دين داريد، اما 
داستان يا شعر را نمي شناسيد هرگز به اين حوزه وارد 
نشــويد؛ چون هم به جنبه هاي اخالقي و معنوي دين 
و هم به داستان و شعر آســيب مي رسانيد. اين يكي از 
مشكالت اين چند دهه است. موضوع دوم اينكه شمار 
زيادي دانش آموخته زبان هاي خارجي هستند كه براي 
كار در جايي جذب نمي شوند و به ترجمه آثار خارجي 
روي مي آورند و برخي ناشران ترجمه هاي آنها را با مبلغي 
اندك خريداري مي كنند. بيشتر اين كارها ترجمه هاي 
بد و ضعيفي هستند كه به ادبيات كودك و نوجوان آسيب 
مي رسانند و ذوق مخاطب را منحرف مي كنند. يكي ديگر 
از آســيب هاي موجود در ادبيات كودك و نوجوان اين 
است كه ما يك كشور چند فرهنگي و چند زبانه هستيم. 
در قانون اساسي، آموزش بر مبناي زبان مادري تأكيد 
شده است، اما بر سر تفسير آن كه آموزش به زبان مادري 
باشد يا آموزش زبان مادري اختالف نظر وجود دارد، اما 
بايد اين موضوع را در كشــور مورد توجه قرار دهيم كه 
براي قوميت هاي مختلف مانند بلوچ، كرد، ترك، تركمن 
و عرب هاي ايراني كه اغلب در خوزستان سكونت دارند، 

هم ترجمه و هم تأليف وجود داشته باشد. 
درحوزهادبياتداستانيچگونهميتوان
بهيكبرنامهريزينتيجهبخشبرايگروهســني

كودكونوجواندستيافت؟
اين سؤال يك پرسش راهبردي و مهم است. برنامه ريزي 
گسترده در ســطح ملي بايد با خردجمعي و مشاركت 
گسترده اهالي ادبيات كودك مانند انجمن نويسندگان 
كتاب كودك و نوجوان، انجمــن تصويرگران، انجمن 
سينماگران كودك و انيماتورها و شوراي كتاب كودك، 
انجمن دفاع از حقوق كودكان و همه نهادهاي كودكي 
همراه باشد. در كار ملي همه بايد مشاركت كنند و چون 
چنين چيزي وجود ندارد، ما سند راهبرد ملي نداريم؛ 
به همين دليل اســت كه باوجود آنكه طي اين ساليان 
بر جمعيت اين گروه سني افزوده شده و همچنين سواد 
خواندن و نوشتن افزايش يافته، اما تيراژ كتاب كودك و 
نوجوان به شدت افت كرده اســت. اين موضوع ناشي از 
چيست؟ اگرچه بخشي از اين افت تيراژ ناشي از گراني 
و تورم اســت، اما دليل اصلي آن به نبود برنامه درست 
و نداشتن تدبير و برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي برمي گردد. شعار در حوزه ادبيات زياد است، اما 
توسعه فرهنگي را بايد در كجا ديد؟ توسعه فرهنگي يعني 
توسعه كمي و كيفي محصوالتي كه در اختيار مخاطب 
قرار مي گيرد؛ ازجمله كتاب كــودك و نوجوان. وقتي 
تيراژ كاهش يافته اســت؛ يعني موفق عمل نكرده ايم. 
من خودم عضو انجمن نويســندگان بودم و از سال92 
ضرورت تأســيس بنياد ملي كودك را به هيأت مديره 
انجمن بارها شفاها و نوشتاري مطرح كردم، اما دريغ از 
پيگيري آن و حتي پاسخ توسط هيأت مديره انجمن. از 
ديد من، انجمن باتوجه به اينكه بيشترين پژوهشگران، 

ديدار با شهرام اقبال زاده، مترجم و نويسنده ادبيات كودك و نوجوان

كوتاهي انجمن نويسندگان كودك
غفلتي نابخشودني است

شهراماقبالزاده،مترجم،نويسنده،ويراستارومنتقدادبيات
كودكونوجوان،دانشآموختهزبانوادبياتانگليســي
دانشگاهتهراناست.فعاليتادبيخودراباانتشارمقاالتيدربارهادبياتبهويژهدرحوزهكودكونوجواندر
مطبوعاتشروعكردوباعضويتدرنهادهايفرهنگيوادبيمانندشورايكتابوانجمننويسندگانكودك
ونوجوان،فعاليتهايشراگسترشداد.ويسابقه۳دورهعضويتدرهيأتمديرهانجمننويسندگانكودك
ونوجوانرادركارنامهخودداردويكدورهدبيروسخنگوياينانجمنبودهاست.بااقبالزادهدربارهادبيات

كودكونوجوانوكتابهاييكهدراينزمينهمنتشرشده،گفتوگوكردهايم.

محمدرضامرسلي
روزنامه نگار

نويسندگان، شــاعران و مترجمان را دارد، بايد در اين 
زمينه نقش محوري ايفا كند. در نتيجه كوتاهي انجمن 
نويسندگان كودك هم در اين زمينه يك غفلت تاريخي 
نابخشودني اســت؛ پيمان نامه جهاني حقوق كودك 
تصريح كرده، تمامي نهادهاي كودكان در قبال تحقق 
مفاد آن، مسئوليت دارند. كودكان و نوجوانان هم اكنون 
هم با بحران اقتصادي و مشكالت مضاعف روبه رو شده اند. 
در اين زمينه پراكندگي نهادهاي مدني حوزه كودك و 
جزيره اي عمل كردن آنها باعث شده تا كودكان و ادبيات 

كودك صدايي نداشته باشند.
آيانويسندگانومترجمانمادرحوزه
نوجوانانازروانشناسي،جامعهشناسيوعاليقو
سليقههاياينروزهايكودكانونوجوانانايراني
اطالعاتيدارندواگرندارندچطوربايداينموارد

رااحصاكرد؟
اين روزها تحــوالت اجتماعــي و فرهنگــي، به ويژه 
بــا ظهــور تكنولوژي هاي جديــد چند رســانه اي و 
شــبكه هاي اجتماعي اينترنتي و جهاني شدن اقتصاد 
و ارتباطات بسيار شتابان اســت و ضرورت دارد كه اين 
تحوالت را بشناســيم و اين امر اهميت زيــادي دارد. 
نويسندگان كودك و نوجوان نمي توانند بدون آگاهي 
از جامعه شناســي ارتباطات و جامعه شناسي ادبيات، 
روانشناسي و جامعه شناسي كودك و شناخت تحوالت 
جهاني دست به خلق اثر بزنند. درواقع وجود انواع طيف 
كودكان و نوجوانان و موج فرهنگ هاي متفاوت، مي طلبد 
تا با تاريخ تحول ادبيات كودك در جهان و ايران آشنايي 
كامل داشته باشــيم كه منابع خوبي هم در اين زمينه 
وجود دارد. بايد فرهنگ و تاريخ ادبيات كهن و معاصر 
ايران و جهان را بشناسيم. بدون اطالع از جامعه شناسي 
و روانشناسي اجتماعي و كودك و حتي عناصر داستان 
و شعر، نبايد به اين حوزه وارد شد. در نتيجه اين موضوع 

اهميت خاصي دارد. 
آيانكتهايمغفولماندهياموضوعيدر
حوزهادبياتكودكونوجوانوجودداردكهجزو
دغدغههايتانباشدوبخواهيددربارهآنصحبت

كنيد؟
اميدوارم با خرد جمعي و تالش گسترده به يك برنامه 
ملي توســعه فرهنگي به صورت كالن دســت يابيم و 
برنامه ريزي منسجم براي توسعه كمي و كيفي ادبيات 
كودك به مفهوم گسترده آن انجام شود؛ يعني ادبياتي كه 
محدود به هنر كالمي شعر و داستان نيست، بلكه سينما، 
تصويرگري، انيميشن و آموزش ديجيتال و هر آنچه كه 
به اين حوزه برمي گردد را شامل مي شود. همچنين تأكيد 
مي كنم بنياد ملي كودك بايد با حضور تمام نهادهاي 
درگير مسائل كودكان ايجاد شود. از هيأت مديره انجمن 
نويسندگان هم اين درخواست را دارم كه تأسيس اين 
نهاد را در دســتور كار قرار دهند و من هم حاضرم تمام 
وقت خود را صرف اين موضوع كنم و هركاري از دستم 

بربيايد انجام دهم.
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حسينعسكريراد
حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري

اکنونوضعچگونهاست؟
كانون هاي  وكال البته با وجود مخالفت با آيين نامه 
جديد، براي تعيين تكليف داوطلبان آزمون وكالت، 
در آخرين نشست هيأت عمومي اتحاديه سراسري 
كانون هاي وكال، اضافه شدن 2درس به مفاد آزمون 
و شرط ســني مطرح شــده در آيين نامه جديد را 
پذيرفته و در پي آن براي برگزاري آزمون با سازمان 
ســنجش مكاتبه كرده اســت. درحالي كه به نظر 
مي رسيد پذيرش اين تغييرات در سازوكار برگزاري 
آزمون، نقطــه پاياني بر اختالف نظرها باشــد، اما 
باز هم معــاون حقوقي قوه قضاييــه، در نامه اي به 
سازمان سنجش، اين ســازمان را ملزم به رعايت 
دقيق همه مفاد آيين نامه جديد در زمينه برگزاري 
آزمون وكالت دانست و اعالم كرد در تمامي مراحل 
برگزاري آزمون، از انعقاد قرارداد گرفته تا طراحي 
سؤاالت بايد نماينده قوه قضاييه نيز حضور داشته 
باشد. در پي اين مكاتبه، روساي كانون هاي 26گانه 
وكال در كشور در نامه اي سرگشاده به رئيس سازمان 
ســنجش، هرگونه دخالت قوه قضاييــه در فرايند 
برگزاري آزمون وكالت را نافي استقالل كانون وكال و 
برگزاري آزمون را وظيفه قانوني خود دانستند. اين 
نامه هم متعاقبا از سوي رئيس سازمان سنجش، طي 
مكاتبه اي به قوه قضاييه ارســال شده و او از معاون 
حقوقي قوه قضاييه خواســته پس از رفع اختالف 
ميان 2نهاد )قــوه قضاييه و نهــاد وكالت( هرچه 
ســريع تر نحوه برگزاري آزمون سازمان سنجش را 
اعالم كنند. اين يعنــي هم اكنون موضوع برگزاري 
آزمون وكالت در مرحله اي است كه بايد قوه قضاييه 
درباره آن اعالم نظر و نهايتا تكليف بيش از 80هزار 
داوطلب اين آزمــون را كه در حــال حاضر حتي 

تصوري از تاريخ آزمون ندارند، روشن كند.

داوطلبانمعترضچهميگويند؟
رفت  وبرگشــت ها و مكاتبات انجام شده با موضوع 
آزمون وكالت در سال1400، زمينه ساز نگراني جدي 
داوطلبان اين آزمون و خانواده هاي آنها شده است. 
آنها از بالتكليفي خود در ماه هاي گذشته گاليه  دارند 
و مي گويند دود اختالف نظر ميان 2نهاد قوه قضاييه 
و كانون  وكال تا كنون عمال به چشم داوطلبان آزمون 
وكالت رفته و آينده شــغلي آنان را تحت تأثير قرار 
داده است. شماري از داوطلبان به افزوده شدن منابع 
آزمون در آستانه برگزاري آزمون هم انتقاد دارند و 
معتقدند چنين تصميمي عمــال برنامه ريزي هاي 
آنها براي مطالعــه دروس آزمون را خــراب كرده 
اســت. شــماري از داوطلبان خانم اين آزمون هم 
از برقراري شرط سني 24 ســال گاليه دارند. اين 
دســته از داوطلبان به گفته خودشان با اين تصميم 
2ســال عقب مي افتند و عمال نمي توانند وارد بازار 

كار حقوقي شوند.

اختالف نظر جدي ميان كانون وكال و قوه قضاييه سرنوشت بيش از 80هزار متقاضي 
 شركت در آزمون وكالت را تحت تأثير قرار داده است

عكس:خبرگزاریايرنا

داوطلبان آزمون وكالت؛ قربانيان یک دعوا

رقم كاهش تعداد موالید اســتان تهــران در 8ماهه 
نخســت امســال نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل  بوده 
است. حسین زین الصالحین، مدیركل ثبت احوال استان 
تهــران گفــت: تعــداد موالید اســتان تهــران در 8ماهــه اول 
امســال ۱.۴درصــد كاهــش و تعــداد فوتی هــا ۱8.۹درصــد 
افزایش داشته ضمن اینكه میزان ازدواج ۱.8درصد كاهش 

و طالق ۲.۲درصد كاهشی شده است. )عصر ایران(

1.4درصد

تومــان اعتبــار بــرای تكمیــل پــروژه كمربنــدی 
جنوبی تهران نیاز اســت. محســن منصوری، اســتاندار 
تهــران توضیــح داد: تأخیــر در اجــرای ایــن پــروژه ۳۵ 
كیلومتری كه تاكنون تنها ۵ كیلومتر از آن تكمیل شده 
عالوه بــر وارد كــردن خســارت میلیونــی روزانــه موجب 
نارضایتــی مــردم نیــز شــده و هزینه هایــی نظیــر تملك 

اراضی را تا ده ها برابر افزایش داده است. )ایسنا(

4۰۰۰ ميليارد

ایرانــی، طبــق آمــار رســمی، خــارج از كشــور زندگــی 
می كنند. حســین امیرعبداللهیان، وزیر امــور خارجه ضمن 
اعالم این آمار درباره وضعیت سربازی ایرانیان خارج از كشور 
توضیح داد: اتباع ایرانی هر زمان كه اراده بكنند باید به راحتی 
به ایران سفر كنند و خارج شوند. به زودی تسهیالت جدیدی 
بــرای مشــموالن نظــام وظیفــه خــارج از كشــور اختصــاص 

می یابد تا بدون نگرانی رفت وآمد كنند. )عصر ایران(

4 ميليون

محصوالت لبنی و دامی ساالنه توسط عشایراستان 
تهران تولید می شــود. فرشــید ذبیحی، مدیر امور عشــایر 
اســتان تهــران گفــت: حــدود ۴۰ درصــد ایــن محصــوالت 
كه بیــش از ۲۵ هزار تُن اســت توســط زنــان عشــایر تولید 
می شود. بر همین اساس با توجه به نقش زنان عشایر در 
تولیدات دامی و صنایع دســتی، توسعه صندوق های خرد 
زنان عشــایر در مناطق عشایری رشــد و پویایی بیشتری را 

به همراه خواهد داشت. )ایسنا(

۶۰هزارتن

براساس قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، كانون هاي 
وكالي دادگستري مكلفند ســاالنه دست كم يك بار 
آزمون ورودي كارآموزان وكالت را برگزار كنند. تعداد 
ظرفيت پذيرش كارآموز در اين آزمون در هر اســتان 
توسط كميسيوني تعيين مي شود كه متشكل از 2نفر 
از مقامات قوه قضاييه و رئيس كانون وكالي اســتان 
اســت. در اين سال ها اتحاديه سراســري كانون هاي 
وكالي ايران، بــه نمايندگــي از كانون هاي وكالي 
استان ها مقدمات آزمون كارآموزي وكالت را فراهم و 
آن را با همكاري سازمان سنجش برگزار كرده است. 
اســكودا در امر برگزاري آزمون نقــش كارفرمايي و 
نظارتي داشته و سازمان ســنجش نيز اجراي آزمون 

را برعهده دارد.
در روند برگزاري آزمون امســال قــوه قضاييه نامه اي 
به ســازمان ســنجش درباره آزمون كارآموزي وكالت 
فرستاده است. قوه قضاييه هم بنا به ماهيت خود و هم با 
توجه به اينكه متولي نظام قضايي در كشور است، نقش 
نظارتي دارد و هيچ اشــكالي ندارد در مكاتبه اداري با 
سازمان دولتي سنجش، بخواهد نقش نظارتي خود را بر 

حسن اجراي آزمون وكالت ايفا كند.
با اين حال اگر قوه قضاييه نقش نظارتي را اينطور تفسير 
كند كه بخواهد به عنوان طرف قرارداد سازمان سنجش 
در آزمون وكالت باشد، اين مســئله نافي اليحه قانوني 
استقالل كانون هاي وكال و همچنين متناقض با قانون 

كيفيت اخذ پروانه وكالت است.
كانون هاي وكالي دادگستري به هيچ وجه مخالف اين 
نيســتند كه قوه قضاييه بر اجراي قانون نظارت داشته 
باشد؛ كمااينكه در سال هاي پيش از اين سازوكار نظارتي 
وجود داشــته و برخي از كانون هاي اســتان ها حتي از 
مقامات قوه قضاييه در محل و روز برگزاري آزمون دعوت 

به عمل مي آوردند.
آنچه كانون وكال به آن حساســيت دارد اين اســت كه 
نظــارت تبديل به دخالت شــود. كانون هــا از نظارت 
به معناي فني كلمه اســتقبال مي كننــد؛ از آن رو كه 
باعث مصونيــت و اقتدار كانون هاي وكال مي شــود؛ با 
اين حال اگر نظارت فني تبديل به دخالت شــود، نه به 
نفع حاكميت است و نه عدالت و نه كمكي به استقالل 

كانون هاي وكال و دفاعيه وكال در دادگاه ها مي كند.
نهايتا اينكه هم اكنون سازمان سنجش منتظر است كه 
از قوه نظراتي را بگيرد و اعمال كند. به نظر من اين موارد 
خارج از چارچوبي كه كانون ها تصويب كردند نخواهد 
بود. آزمون هم براساس مكاتباتي كه صورت گرفته در 

اسفندماه برگزار مي شود.

قانونبايدمالكبرگزاريآزمونباشد

سرنوشتآزمونوکالتسال1400
درحاليهنــوزدرهالهايازابهامگزارش

استکهبيشاز80هزارداوطلب
اينآزمونبراثراختالفنظرمياننهادهايدخيل
دربرگزارياينآزمونبالتكليفهستندوهيچ
تصويــريازآيندهشــغليخــودندارند.
اختالفنظرهادربارهبرگــزارياينآزموناز
تصويبوابــالغآييننامهاجراييجديدقانون
استقاللکانونوکالتوسطقوهقضاييهآغازشده
وباتوجهبهاينكهاينآييننامهتغييراتيرادر
مواددرســيآزمونوهمچنينسازوکارهاي
برگزاريآنبهوجودميآوردوکانونوکالبااين
تغييراتمخالفاست،عمالتاکنونتوافقيبراي

برگزاريآزمونحاصلنشدهاست.

قانوندربارهآزمونوکالتچهميگويد؟
براســاس قانون اســتقالل كانون هاي وكال مصوب 
سال1333 و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 
سال1376، هريك از فارغ التحصيالن رشته حقوق 
كه متقاضي فعاليت به عنوان وكيل هســتند بايد در 
آزمون وكالت كه توســط كانون وكالي دادگستري 

برگزار مي شــود، شــركت كنند. كانون هاي وكالي 
دادگستري ايران از زمان تاسيس اتحاديه سراسري 
كانون هاي وكالي دادگســتري )اســكودا(، تكليف 
برگزاري آزمون وكالت را به اين اتحاديه سپرده اند و 
در سال هاي گذشته اين آزمون با كارفرمايي اسكودا 
توسط سازمان سنجش آموزش كشور و با نظارت قوه 
قضاييه برگزار شده است. شركت كنندگان در آزمون 
وكالت درصورت قبولي در آزمون براساس ظرفيتي 
كه در هر استان توسط يك كارگروه متشكل از رئيس 
دادگستري استان، دادســتان و رئيس كانون وكال 
تعيين مي شود، پذيرفته و براي طي دوره كارآموزي 
وكالت به دادگستري ها معرفي مي شوند. آزمون وكالت 
عمال دروازه ورود انبوه فارغ التحصيالن حقوق به حرفه 
وكالت است و با توجه به اينكه عمال بازار كار چندان 
بزرگي براي آنها خارج از حرفه وكالت متصور نيست، 
موفقيت در اين آزمون براي آنها حياتي و حتي بسيار 
مهم تر از كنكور يا آزمون كارشناسي ارشد است. باتوجه 
به دشواري اين آزمون معموال داوطلبان ماه ها زمان 
براي شركت در آن صرف مي كنند و هرگونه تغيير در 
زمان برگزاري يا مفاد آزمون، آنها را دچار اضطراب و 

برنامه ريزي هاي شان را با مشكل مواجه مي كند.

دوداختالفقوهقضاييهوکانونوکالدرچشم
داوطلبانوکالت

ماجــرا از جايي آغاز شــد كه قــوه قضاييه در 
ســال1400 آيين نامه اجرايي جديدي را براي 
قانون اســتقالل كانون هاي وكال مصوب و ابالغ 
كرد. باوجــود اينكه پيش نويس اليحه توســط 
اتحاديه كانون هاي وكال نوشــته شده است، اما 
كانون ها به دليل اينكه آيين نامه مصوب را مغاير 
با نسخه اوليه مي دانند و معتقدند اين آيين نامه 
استقالل آنها را خدشه دار مي كند، با اجراي آن به 
مخالفت برخاسته اند. اين در حالي است كه قوه 
قضاييه آيين نامه جديد را الزم االجرا مي داند و 
بر اجراي كامل آن تأكيد دارد. يكي از اموري كه 
از آيين نامه جديد قــوه قضاييه تأثير مي پذيرد، 
آزمون وكالت است. براســاس آيين نامه جديد 
2درس به مفاد درســي آزمــون وكالت افزوده 
مي شود و حداقل ســن داوطلبان براي شركت 
در آزمون نيز به 24سال افزايش مي يابد. همين 
اختالف نظر، ثبت نام از داوطلبان آزمون وكالت 
در ســال1400 را تا كنون به تعويــق انداخته و 

سبب بالتكليفي آنان شده است.
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   مشكل اپراتورها
معاون امور پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري هم چند روز پيش با ارائه آماري، 
از تامين و خريد تجهيزات و طراحي سايت ها خبر داد. مجيد حقي اعالم كرده بود كه همراه 
اول براي راه اندازي ۴۸۳ دكل در ۲۳ استان و ايرانسل براي راه اندازي 110۲دكل در ۲۴ استان 
دچار مشكل هستند. حقي هم اين مشكالت را مربوط به ممانعت هاي مردمي و شرايط تعامل 
با شهرداري ها اعالم كرده بود. او همچنين يكي از راهكارهاي بهبود كيفيت اينترنت را نصب 
و راه اندازي تجهيزات مربوط به باند فركانسي ۲۳00 و استفاده از اين باند مي داند و مي گويد: 
»همراه اول تا دي 1۴01 حدود 1۸00سايت و ايرانســل تا پايان 1۴01 تعداد 1900سايت را براي 

بهره برداري از باند فركانسي ۲۳00 راه اندازي مي كنند.«

 كاربران اينترنت همچنان از 
كندي و اختالل در شــبكه اينترنت

اينترنت گاليــه دارند. حدود 
3هفته پيش علت اين كندي، قطعي كابل 
پهناي باند بين الملل در مسير قطر-امارات 
اعالم شــد كه باعث از دسترس خارج شدن 
430گيگ از پهناي باند بين الملل شد. حميد 
فتاحــي، مديرعامــل شــركت ارتباطات 
زيرســاخت هفته گذشــته در گفت وگو با 
همشهري از استقرار كشــتي تعميرات در 
منطقه خبر داد و همچنيــن اعالم كرد كه 
ظرفيت جايگزين از ارتباطات زميني شمال 
كشور تامين شده است. چند روز بعد، 300 
گيگ ديگــر از ظرفيت بين الملل شــركت 
ارتباطات زيرساخت كه از طريق روس تلكام 
تامين مي شود هم قطع شد كه اين ظرفيت به 
سرعت بازيابي و دوباره در مدار مصرف قرار 
گرفت. حــاال فتاحي اعالم كرده اســت كه 
ظرفيت پهناي باند بين الملل به طور دائم ارتقا 
مي يابد و اختالل ها و كندي ها ربطي به اين 
موضوع ندارد. مديرعامل شركت ارتباطات 
زيرساخت اين كندي و اختالل را بيشتر به 
اليه مياني نسبت داده است. اما اليه مياني 
چيست، چه تأثيري در كيفيت اينترنت دارد 

و چگونه اين مشكل حل مي شود؟

طراحي براي استقرار سايت ها
آرش كريم بيگي، مديرعامل شاتل موبايل 

كه جزو اپراتورهاي شــبكه همراه كشــور 
محسوب مي شود، در گفت وگو با همشهري، 
در مورد اليه مياني مي گويــد: »وقتي قرار 
است يك منطقه پوشش داده شود، براساس 
مبلمان شهري، جاي گيري ساختمان هاي 
بلند و كوتــاه و همينطــور تراكم جمعيت 
شهري، هر شبكه تلفن همراه يك طراحي 
را درنظر مي گيرد تا سايت هاي خود را براي 

بهترين پوشش مستقر كند.«
به گفته كريم بيگي »به عنــوان مثال، يك 
اپراتور بايد بتوانــد با مثبت و منفي 50متر 
اختالف، يك آنتن شبكه همراه)بي تي اس( 
را نصب كنــد.« ايــن كارشــناس حوزه 
ارتباطــات و فناوري اطالعات با اشــاره به 
اينكه در شــهرها تراكم جمعيت بســيار 
باالست و به همين خاطر اين طراحي بسيار 
دشوار مي شود، مي گويد: »به همان نسبت 
شرايط موافقت مالكان ساختمان ها، اماكن 
و همچنين شهرداري ها براي نصب سايت 

روي پشت بام ها هم متفاوت است«.
كريم بيگي همچنين به مقاومت از ســوي 

مالكان ســاختمان ها و البته شهرداري ها 
براي نصب ســايت هاي اپراتورها اشــاره 
مي كند. او معتقد است كه »همين موضوع 
باعث مي شود كه اپراتورها نتوانند در زمان 
درست و مكان درســت تجهيزات و بي تي 
اس هاي خود را در مناطق مورد نظر نصب 
كنند. در نتيجه وقتي اپراتورها نتوانند در 
زمان و مكان درســت، سايت خود را نصب 
كنند، بديهي اســت كه كاربران آن منطقه 
هم با اختالل و مشــكل پوشــش در اليه 

دسترسي مواجه مي شوند«.

شبكه انتقال سايت ها 
مديرعامل شــاتل موبايل نكتــه بعدي را 
موضوع شــبكه انتقال ســايت ها مي داند. 
»به اين معني كه يك ســايت تلفن همراه، 
 ،5G 4 و قطعا شبكهG به خصوص شــبكه
طبيعتا بايــد يك شــبكه انتقــال باثبات 
داشته باشــد، كه درواقع در ســاختارهاي 
امروز دنيا، به معني »اتصــال فيبر نوري به 
بي تي اس هاي تلفن هاي همراه« اســت.« 

كريم بيگي با اشــاره به اينكــه اين موضوع 
هم قابل بررسي است، ادامه مي دهد: »بايد 
بررسي شــود كه چند درصد اين سايت ها 
با راديو و چند درصد بــا فيبر نوري متصل 
هستند.« به گفته او »در جايي كه اتصال با 
فيبر نوري صورت نمي گيرد هم، بايد بررسي 
شــود كه آيا اپراتورها كم كاري كرده اند يا 
مســئوالن محلي همكاري نمي كنند«. اين 
كارشناس معتقد است كه »نهادهاي ذيربط 
بايد بتوانند كار طراحي و مهندسي شهري 
نصب فيبر در داخل شهر و رساندن فيبر به 
بي تي اس را انجام دهند و آن را تمام كنند«. 
بنابراين كريم بيگي منظور از اليه مياني را 
در 2موضوع خالصه مي كنــد. او مي گويد: 
»اليه ميانــي، اول به معني فيبــر نوري از 
ســوئيچ مركزي اپراتور به بي تي اس تلفن 
همراه و دوم، نصب و قرارگيري بي تي اس در 

محل مناسب است.«

چه بايد كرد؟
اين كارشــناس در مورد راهــكار رفع اين 
مشــكل هم مي گويد: »طبيعتا همكاري 
مالكان ساختمان ها براي تعامل با اپراتورها 
به منظور نصــب بي تي اس ها در مكان هاي 
مورد نياز مي تواند مشكل را تا حدود زيادي 
رفع كند.« با اين حال كريم بيگي، موضوع 
قانونگــذاري را مهم تــر از ايــن همكاري 
مي داند و مي گويد: »قانونگذاري به گونه اي 
بايد انجام شود كه اماكن عمومي و دولتي 
»ملزم« به نصب تجهيزات بي تي اس باشند 

و نه مخير.« 

اگــر گلودرد، 
ش  يــز بر آ
بيني و ســردرد خفيــف داريد به نظر 
محققان انگليسي ســرما نخورده ايد 
بلكه به كوويد-19مبتال شده ايد. تيم 
مطالعاتــي Zoe Covid study كه با 
بيش از 40اكتشاف علمي منتشر شده، 
يك منبع حياتــي از اطالعات كوويد 
براي محققان سالمت، دولت ها و عموم 
مردم ايجاد كرده اســت، با اســتفاده 
از بازخــورد عموم مــردم، بيماري را 

رديابــي كــرده و 
تخميــن مي زند كه 
نيمي از افــرادي كه 
عالئم سرماخوردگي 
 دارند، در واقع دچار

كوويد-19شده اند.
به گزارش بي بي سي، 
آنها معتقدند انفجار 
آمــار مبتاليــان به 
كوويد-19كه هفته 
گذشــته در انگليس 
حاصــل  داد  رخ 
مــوج ســويه جديد 
اوميكــرون اســت. 
ثبت حدود 144هزار 
نفر مبتال به  ســويه 
اوميكــرون فقط در 
يــك روز، ركــورد 
جديدي در انگليس 
به حساب مي آيد، اما 
نكته اصلي اينجاست 
كه بيشتر افراد مبتال، 
يك كوويــد خفيف 
و يا بي عالمــت را با 
اوميكــرون تجربــه 
مي كننــد، ولــی از 
آنجايي كــه قدرت 
ســرايت پذيري آن 
چندبرابر سويه هاي 
پيشين است مي تواند 
تبديل بــه يك موج 
جــدي و درگيــري 
شــديد به ويــژه در 
ميان افرادي باشد كه 

واكسن نزده اند.
تيــم  پروفســور 
اســپكتور، دانشمند 
ارشــد ايــن تيــم 
مطالعاتي مي گويد: 
اگر عالئمي شبيه به 
سرماخوردگي داريد، 
حتما تســت كوويد 
بدهيــد. در طــول 
هفته گذشته شمار 
مبتاليان با عالمت، 
انفجاري بوده است. 

بيشتر افراد كه اوميكرون مثبت بوده اند 
احساسي شــبيه به ســرماخوردگي 
معمولي دارند كــه با گلودرد، آبريزش 

بيني و ســردرد شروع 
مي شــود. بايــد 

ســرعت  بــه 
پيام هايي را كه 
به عموم جامعه 
ســد  مي ر

تغيير دهيم تا جان هاي بيشتري نجات 
پيدا كنند و فشار روي سيستم درماني 

كمتر شود.
اگرچه مطالعات اوليه نشــان مي دهد 
ســويه جديد كرونا خفيف تر اســت و 
كمتر فردي در اثر آن در بيمارســتان 
بستري مي شود، اما موج هاي سهمگين 
ابتال همچنان به اين معني اســت كه 
افراد بيشــتري نياز بــه مراقبت هاي 
بيمارســتاني احتياج پيــدا مي كنند 
و از ســوي ديگر مي توانند پزشكان و 
پرستاران را هم دچار 

بيماري كنند.

بيشتر،  ســرايت 
بستري كمتر

2 تحقيق كــه هنوز 
در مرحلــه داوري 
قــرار دارند شــامل 
شــواهدي است كه 
نشان مي دهد سويه 
اوميكــرون ممكــن 
اســت كمتــر باعث 
بيمــاري شــديد و 
بستري در مقايسه با 
سويه دلتا شود. يكي 
از اين مطالعات نشان 
داده است اوميكرون 
بــا دو ســوم كاهش 
خطر بســتري شدن 
در بيمارستان مرتبط 
است. مطالعه بعدي 
كــه روز سه شــنبه 
به صــورت آناليــن 
 medrxiv.org در
منتشر شــده حاكي 
از آن اســت كه افراد 
مبتال بــه اوميكرون 
80درصــد كمتــر 
به نســبت دلتا نياز 
مراقبت هــاي  بــه 
بيمارســتاني پيــدا 
مي كننــد. مطالعــه 
در  شــده  انجــام 
اســكاتلند شــامل 
داده هــاي 23هزار 
840مبتــالي  و 
اوميكرون و 126هزار 
و 511مبتال به دلتا از 
1نوامبر تا 19دسامبر 
اســت. محققــان از 
دانشــگاه ادينبرگ، 
و  اســتارتكاليد 
بهداشــت عمومــي 
اســكاتلند روي اين 
داده هــا كار كرده اند 
در  نهايــت  در  و 
ميان مبتاليان به اوميكرون 15مورد 
بســتري و 856بيمار بستري در ميان 
مبتاليان به دلتا ثبت شــد. محققان 
همچنين دريافتند كه نســبت موارد 
اوميكرون كــه احتماال دچار عفونت 
مجدد شــدند بيش از 10برابر دلتا 
بوده اســت. اين داده ها همچنين 
نشــان داد كه دريافت 
ســومين دوز واكسن 
يا واكســن تقويتي با 
كاهــش 57درصدي 
خطر ابتال بــه عفونت 
عالمــت دار اوميكرون 
در مقايســه با فاصله 
حداقل 25هفته 
از تكميل دوز 
دوم همراه 

بود.

نيمي از  سرماخوردگي ها، اوميكرون است
متخصصان با تجزيه و تحليل داده هاي بيماران به اين نتيجه رسيده اند نيمي 
از بيماراني كه تصور مي كنند سرماخورده اند، درواقع دچار كوويد-19از نوع 

اوميكرون شده اند

به سوی آينده

تلويزيوني كه مزه را منتقل مي كند
يك پروفسور ژاپني به نام »هومي مياشيتا«، نمونه اوليه اي از يك 
دستگاه شبيه به تلويزيون را ساخته كه مي توان از طريق صفحه 
آن، مزه خوراكي ها را تســت كرد! به گزارش خبرگزاري رويترز، 
صفحه اين دســتگاه تلويزيون مانند، قابل ليســيدن است و يك 
كاربر مي تواند طعم غذا را از طريق آن متوجه شــود. اين اختراع، 
گام مهم ديگري براي ايجاد تجربه تماشاي چندحسي به حساب 
مي آيد. انتقال حس هاي گوناگون از طريق صفحه هاي تلويزيون و 
مانيتور يكي از بحث هاي مورد نظر دانشمندان درخصوص ساخت 
فضاي مجازي واقعي تر بوده اســت. درحالي كه برخي شركت ها 
مانند متا )فيسبوك( به دنبال ساخت دستكش هايي هستند كه 
بتوان حس المســه را در فضاي مجازي بــه كار انداخت، اختراع 
چنين دستگاهي به طور حتم شروع يك راه طوالني براي انتقال 
حس چشــايي به كاربران در فضاي مجازي خواهد بود. به همين 
 ترتيب شايد بتوان حس بويايي را نيز منتقل كرد. اين دستگاه كه
)Taste the TV( TTTV به معنــي تلويزيون را بچش، نام دارد، 
از يك چرخ فلك شامل 10قوطي طعم دهنده استفاده مي كند كه 
به صورت تركيبي محتويات خود را اسپري مي كنند تا طعم يك 
غذاي خاص درست شود؛ سپس نمونه طعم روي يك فيلم روي يك 
صفحه تلويزيون تخت مي چرخد تا بيننده بتواند آن را امتحان كرده 
و مزه كند. »هومي مياشيتا« كه استاد دانشگاه ميجي است درباره 
اختراعش مي گويد: »در دوران همه گيــري بيماري كوويد-19، 
اين نوع فناوري مي توانــد نحوه ارتباط و تعامل مــردم با دنياي 

خارج را بهبود بخشد. هدف اين است كه اين امكان را براي مردم 
فراهم آوريم تا تجربه چيزي مانند غذا خوردن در يك رســتوران 
در آن سوي دنيا را داشته باشند، درحالي كه در خانه نشسته اند.« 
مياشيتا با تيمي متشكل از 30دانشجو در اين خصوص كار مي كند 
و انواع دستگاه هاي مرتبط با طعم، ازجمله چنگالي را كه طعم غذا 
را غني تر مي كند توليد كرده است. او در اين خصوص مي گويد، در 
سال گذشته نمونه اوليه TTTV را خودش ساخته است و هزينه 
ساخت نسخه تجاري آن حدود 875دالر خواهد بود. او همچنين 
گفت كه كاربردهــاي بالقوه اين تلويزيون، شــامل آموزش از راه 
دور براي آشپزها و چشيدن بازي ها و آزمون هاي گوناگون است. 
مياشيتا همچنين در مورد اســتفاده از فناوري اسپري خود براي 
كاربردهايي مانند دســتگاهي كه مي تواند طعم پيتزا يا شكالت 
را روي يك تكه نان برشــته اعمال كند، با شــركت هاي مختلف 

مذاكراتي را انجام داده است.
 

ممنوع شدن بازي در زمان رانندگي با تسال
شركت خودروسازي تسال تحت فشــار ناظران ايمني خودرو در 
اياالت متحده، موافقت كرده اســت كه اجــازه پخش بازي هاي 
ويدئويي روي صفحه  نمايش لمســي مركــزي را حين حركت 
وسايل نقليه اش صادر نكند. به گزارش وب سايت روزنامه گاردين، 
اداره ملي ايمني ترافيك بزرگراه ها )NHTSA( مي گويد كه اين 
شركت يك به روزرســاني نرم افزاري را از طريق اينترنت ارسال 
 Passenger( »مي كند تا عملكردي بــه نام »پخش مســافر
Play( قفل شود و وقتي وسايل نقليه در حركت هستند، كار نكند. 
اين اقدام يــك روز پس از آن صورت مي گيــرد كه آژانس اعالم 

كرد كه تحقيقات رسمي خود را درباره نگراني هايي درخصوص 
حواس پرتي رانندگان در بازي هاي ويدئويي تسال كه برخي از آنها 
ممكن است حين رانندگي با ماشــين ها اجرا شوند، آغاز خواهد 
كرد. سخنگوي آژانس در بيانيه اي گفت كه اين تغيير پس از آن 
صورت گرفت كه ناظران ايمني در مــورد نگراني هاي مربوط به 
سيستم با تسال بحث هايي را مطرح كرده اند. طبق گزارش اداره 
ملي ايمني ترافيك بزرگراه، ويژگي اجــراي بازي هنگام توقف 
خودرو، سال گذشــته به  خودروهاي مختلف تسال اضافه شده و 
هم اكنون در 580هزار دستگاه از وسايل نقليه اين شركت شامل 
تسالهاي مدل Y، X ،3 و S از سال2017 در دسترس است. تمام 
مدل هاي فعلي در اين تحقيق گنجانده شــده اند كه مشــخص 
مي كند آيــا بازي ويدئويــي حين رانندگي باعــث حواس پرتي 
راننده مي شود يا خير؟ البته شايد اين سؤال كمي مسخره و دور 
از ذهن به نظر برسد؛ چراكه طبيعتا چنين موضوعي روي راننده 
تأثير خواهد داشــت، اما در هر صورت توجه به اين نكته بســيار 
مهم اســت كه در گزارش NHTSA چيزي در مورد رانندگاني 
كه بازي مي كنند، گفته نشده اســت. از آنجايي كه اين سيستم 
Passenger Play نام دارد، احتماال مسافر در حال لذت بردن 
از همه  چيز است، اما آيا اين به تنهايي مي تواند باعث حواس پرتي 
راننده شود؟ البته اين نيمي از ماجراست؛ چراكه همواره راه هاي 
 Passenger Play فرار از قانون نيز وجــود دارد. راه انــدازي
به معناي واقعي كلمه، تنها شامل فشار دادن يك دكمه ديجيتال 
روي صفحه لمسي خودروهاي تسالست كه تأييد مي كند، شما 
مسافر هســتيد؛ بنابراين به طور حتم اين كاري است كه راننده 
وســيله نقليه نيز مي تواند به راحتي آن را انجام دهد! پس اينطور 
نيست كه ما ويدئوهايي از قانون شــكني رانندگان در اين مورد 
نه تنها در خودروهاي تسال، بلكه در ساير خودروها نديده باشيم. 
حتما در اين خصــوص چيزي وجود دارد كــه اداره ملي ايمني 

ترافيك بزرگراه را به تحقيق درخصوص اش واداشته است. 

بعد از تمام شدن ماجراي قطعي فيبرهاي تامين اينترنت 
كشور در شمال و جنوب حاال مسئوالن مي گويند مشكل 

كندي به خاطر اليه مياني شبكه ارتباطي كشور است 

اليه مياني، متهم جديد 
كندي اينترنت

بهترین عكس های علمی۲۰۲۱
ســال۲۰۲۱ در حــال بــه پایــان رســیدن اســت و 
نشریه های علمی جهان تصاویر برگزیده علمی از 
این سال را انتخاب می كنند. این تصاویر منتخبی 
از انتخاب های نشــریه های نشــنال جئوگرافیك، نیچر و تایم از این سال است كه هر 

كدام خاطره ای مهم برای دوستداران علم جهان را زنده می كنند.

دفن در خاكستر
در جزایر قناری كشور اسپانیا برای نخستین بار در ۵۰سال گذشته آتشفشان كومبره ویه خا 
در ۱۹سپتامبر شروع شد. تا نیمه ماه نوامبر گدازه ها ۱۰۰۰هكتار را درنوردیدند و خاكستر 

یك دهم جزیره قناری الپالما را فراگرفت. 

درخشان ترین ایكس -ری
كرونا با ریه ما چه می كند؟ جزئیات ریه 
مرد ۵4ساله ای كه بر اثر كرونا درگذشت، 
در این عكس دیده می شود. وضعیت 
ریه ها زیر درخشش اشعه ایكس 
تاسیسات تابش سنكروترون اروپا در 
»گرنوبل« فرانسه نشان داده شده 
است. این اسكن های با وضوح باال لخته 
شدن خون را در كوچك ترین مجاری 
تنفسی نمایش می دهند.

در جست وجوی نور
تست پنل های خورشیدی فضاپیمای Lucy ناسا در تاسیسات الكهید مارتین در كلرادو. 
این فضاپیما كه هر پنل خورشــیدی آن ۶ متر قطر دارد و توانی بیشتر از ۵۰4 وات را تامین 
می كند در اكتبر سال۲۰۲۱ پرتاب شد تا ماموریتی ۱۲ساله را پشت سر بگذارد. این كاوشگر 
طی ســفر ۱۲ســاله خود به ۸ ســیارك مختلف از تروجان های مشــتری را مــورد تحقیق قرار 

می دهد. 

ثبت با فناوری 
كشــتی SS Thistlegorm كه طی جریان جنگ جهانی 
دوم در دریــای ســرخ غــرق شــد طــی ســال ها تبدیــل بــه 
بخشــی از تپه های مرجانی منطقه شــده است. سیمون 
براون این عكس خارق العاده را با گرفتن ۱۵۰۰۵فریم ثبت 
كرده است. تمامی عكس ها برای تصویری از باال تنظیم 
شــده اند تــا ســپس تــگ جی پــی اس خــورده و در نهایت 
با دیگــر عكس هــا تركیب شــوند. دیتــای ایــن عكس ها 
درنهایت تصویــری از محوطــه ای ۲هكتاری با رزولوشــن 

۲میلی متر در پیكسل را خلق كرده اند.

خیز برای سياره سرخ 
در دوم فوریه اسپیس 

ایكس برای نخستین بار 
موشك غول پیكر SN9 یا 

استارشیپ خود را آزمایش 
كرد. هرچند این آزمایش در 
زمان فرود با انفجاری مهیب 

همراه شد اما اشتیاق برای 
رسیدن به مریخ تست 

موفق این فضاپیما را در  ماه 
می  به دنبال داشت. 

   دومين قرص كرونا 
مجوز گرفت

ســازمان غــذا و دارو به 
قرص ضد ويروس ســاخته 
شده شــركت مرك به نام 
مولنوپيراويرو براي درمان 
كوويد-19مجوز داد. اين دارو 
براي درمان خانگي بيماري 
كوويد-19خفيف تا متوسط 
در بزرگســاالني كه نتيجه 
تســت كوويد آنها مثبت 
شده است تجويز مي شود و 
درصورت مصرف طي 5روز 
پس از شــروع عالئم، خطر 
بســتري و مرگ را كاهش 
مي دهــد. مولنوپيراويــرو 
به طــور محدود توســط 
مشاوران سازمان غذا و دارو 
تأييد شد، زيرا داده ها نشان 
داد كه خطر بســتري شدن 
در بيمارســتان يا مرگ را تا 
۳0درصد در ميان بزرگساالن 
پرخطر كاهش مي دهد. اين 
ميزان البتــه كمتر از تجزيه 
و تحليل قبلي بود كه نشان 
مي داد اين عــدد مي تواند 
حدود 50درصد باشد. دكتر 
اليوا بــار، نايب رئيس امور 
پزشــكي جهاني در كمپاني 
مرك گفت: اين دارو به طرز 
اميداركننــده اي در برابر 
اوميكرون كار مي كند. سويه 
اوميكرون با ساير سويه هاي 
ويروس كرونــا فرق مي كند 
و داروي ما روي بخش كامال 
متفاوت ويروس كار مي كند؛ 
بنابراين خوش بين هستيم 
كه ايــن دارو همچنان در 
برابر اوميكرون مؤثر باشد و 
هم اكنون روي اين موضوع 
مطالعه مي كنيم. پيش از اين، 
سازمان غذا و دارو به قرص 
ضد ويروسي شركت فايزر به 
نام Paxlovid، مجوز داد تا 
كوويد-19را درمان كند. اين 
نخستين قرص ضد ويروسي 
كوويد-19است كه در آمريكا 
افراد بيمار مي توانند آن را در 

خانه مصرف كنند. 
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  يك گروه چند ميليون نفري فعال در 
فضاي مجازي، تعدادي پزشك و فعال گزارش

طب سنتي،گروهي تريبون به دست و 
افــرادي که فريــب خورده اند؛ اين خالصــه فعاليت 
شــبكه اي عليه تزريق واکســن کرونا در ايران است. 
خبرهايي به دست همشهري رسيده که نشان مي دهد 
افرادي کاسب با صرف هزينه هاي کالن، تبليغات عليه 
تزريق واکسن کرونا را در دست گرفته اند تا به سودهاي 
ميلياردي از فروش داروهاي گياهي شــان برســند؛ 
داروهايي که مورد تاييد ســازمان غذا و دارو نيست و 
حتي گفته مي شود مصرف آن مضر است. اين گروه از 
ابتداي شيوع کرونا تاکنون کاسبي قابل توجهي براي 
فروش محصوالت شــان به راه انداخته اند. فعاليت اين 
گروه ها در فضاي مجــازي هم قابل توجه اســت، به 
طوريكه نتيجه يك پژوهش نشــان داده که آنها يك 
گروه تلگرامي با 3 ميليون دنبال کننده در دست دارند 
و از آن طريق فيلم ها و خبرهاي ضدواکســني درباره 
عوارض و مضرات تزريق واکســن را منتشر مي کنند. 
همچنين يكي از تريبون هاي آنها، نشريه اي بود که در 
آن اقدام به انتشــار اخبار ضدواکســن مي کردند. با 
پيگيري هاي وزارت بهداشــت و از طريق ستاد ملي 
مقابله با کرونا، با اين نشريه برخورد قضايي شد. برخي 
هم به گروهي پول مي دهند تا عليه واکسن تبليغ و در 

تجمع ها شرکت کنند.  

 كاسبي ميلياردي پشت ماجراي واكسن ستيزي 
بررسي ها نشــان مي دهد، بيشــتر کساني که در 
فضاي مجازي عليه واکســن ها توليــد محتوا و 
به صورت ســاختاريافته فعاليت مي کنند، اهداف 
از پيش تعيين شــده  اي دارند. بررســي بسياري 
از محتواهاي توليدشده از ســوي آنها در نهايت 
به ســمت تبليغ داروهايي اســت که مطالعات 
تأييد شــده ندارند و حتي گفته مي شــود براي 
ســالمت مضر هســتند. اينها را احمــد مهري، 
اپيدميولوژيست و کارشــناس بهداشت عمومي 
که در زمينــه فعاليت واکسن ســتيزان فعاليت 
مي کند، به همشهري مي گويد. او ادامه مي دهد: 
»ما با افراد معدودي مواجهيم که مدرك مرتبط با 
رشته هاي پزشكي دارند اما باز هم عليه واکسن ها 
اظهارنظر مي کنند. بيشــتر مباحث مطرح شده 
از ســوي آنها در پايين ترين ســطح از توجيهات 
قرار دارد. همچنين براســاس مطالعاتي که انجام 
داده ايم، مشخص شده که بيشــتر سرگروه هاي 
جريان مخالفت با واکسن ها اغلب با توليدکنندگان 
داروهايي ارتباط دارند که درباره محصوالت آنها 
هيچ گونه مطالعات باليني مــورد تأييدي وجود 
ندارد. آنها با اين روش، دنبال فضايي براي جذب 
مشتري و فروش محصوالت شان هستند. آنها به 
مردم مي گويند واکســن نزنيد و سپس با تبليغ 
داروهايشــان، اعالم مي کنند که از طريق همين 

داروها مي توانند سيستم ايمني بدنشان را تقويت 
کنند يا ميزان استرس شــان را کم کنند. گروهي 
از افراد هم فريب ايــن اظهارنظرها را مي خورند و 
هزينه هاي کالن براي خريد داروهايي مي دهند 
که هيچ منفعتي بــراي سالمتي شــان ندارد.« 
مهري يكي از چالش هاي موجود براي پاسخگويي 
به داليل ضدواکســن ها را فرصت کم در رســانه  
مي  دانــد و تأکيد مي کند: »در يكي از جلســات، 
مخالفان واکســن 53گزاره به عنــوان داليل رد 
واکســن مطرح کردند. بيش از 40مورد از موارد 
مطرح شده را مي توان از طريق علم اپيدميولوژي 
به طــور قانع کننده پاســخ داد اما نيــاز به زمان 
دارد و نمي توان تنها در 2دقيقــه اين مباحث را 
جمع بندي کــرد.« او به برخي از اين ادعا اشــاره 
مي کند: »آنها مي گويند چرا واکســن ها با مجوز 
اضطراري تزريق مي شوند؟ در پاسخ به اين سؤال 
بايد گفت که صدور مجوز اضطراري به معني قابل 
تأييد نبودن يك دارو يا يك واکسن نيست، بلكه 
به دليل مرگ ومير قابل توجه ناشــي از پاندمي ها 
ازجمله کرونا، اضطرار داريم که نخســتين خطر 
بيماري يعني مــرگ را کاهش دهيم. اين ديدگاه 
جديد نيست و از ســال ها پيش هم وجود داشته 
اســت که در دوران پاندمي يكي از اقدامات مهم 
جلوگيري از مرگ بر اثر بيماري اســت. به همين 
دليل شــايد عوارضي نادر از واکسن يا دارو وجود 
داشته باشــد اما جلوگيري از مرگ روزانه صدها 

نفر داراي ارزش بيشتري از عوارض بسيار جزئي 
است. اما ضد واکسن ها از همين حربه براي ايجاد 
هراس در مردم استفاده و در مناظره ها، تريبون ها، 
فضاي مجازي به بهانه روشــنگري و اقناع سازي 
عليه واکسن ها صحبت مي کنند. از طرفي در مقابل 
آنها متخصصان فرصت کمتري براي پاسخگويي 
دارند.« مهري درباره اينكه تبليغ عليه واکسن ها 
به جز منافع مالي، چه دستاورد ديگري براي اين 
گروه ها خواهد داشت، مي گويد: »در اصل اين افراد 
از ايجاد اختالف بين پزشكان طب نوين و سنتي 
سود مي برند، چرا که براي فروش داروهايشان نياز 
دارند طب نوين را تخريب کنند و داروهاي تأييد 
نشده شان را در قالب طب ســنتي به خورد مردم 
بدهند.« او در پاســخ به اين سؤال که منابع مالي 
اقدامات ضد واکسن از کجا تامين مي شود و آيا گروه 
خاصي از اين افراد به عنوان ليدرهاي جريان مخالف 
واکســن حمايت مي کنند، توضيح مي دهد: »ما 
شاهد يك تراکنش مالي ميلياردي ناشي از فروش 
اينگونه محصوالت هستيم، به طوري که حتي در 
دوران کرونا با تبليغات هدفمند و ســاختاريافته 
و با حربه تأييد از ســوي متخصصان، قيمت اين 
محصوالت چند برابر شــد. چندي پيش در يكي 
از جلسات درخواســت کردم که براي روشنگري 
درباره ارسال اين محصوالت، اداره پست گزارشي 
از ميزان نقل و انتقال داروهاي گياهي به استان ها 
ارائه دهد تا مشخص شود چه ميزان خريد و فروش 

اين داروها در سطح کشــور انجام شده است. اين 
در حالي اســت که بيشــتر داروهاي تأييد شده 
طب سنتي که از ســازمان غذا و دارو هم تأييديه 
دارند، در داروخانه ها موجود هســتند و نيازي به 
ارسال از طريق پست هم ندارند.« مهري اينگونه 
فعاليت ها را اقدام عليه سالمت عمومي مي داند و 
تأکيد مي کند: »براي جامعه پزشكي اثبات شده 
که واکســن هاي موجود نقش بســيار مهمي در 
کاهش ابتال و مرگ ناشي از کرونا دارند و مخالفت 
و توليد محتوا عليه آنها به نوعي تهديد ســالمت 
براي جامعه اســت. ما قانوني در اين باره داريم و 
بارها از قوه قضاييه درخواست کرده ايم که جلوي 
اين جريان بايســتند.« او درباره اينكه در مقابل 
چنين برنامه ريزي هاي هدفمندي براي هراس از 
واکسن ها چه بايد کرد، مي گويد: »مطالعه اي ملي 
از سوي متخصصان علوم اپيدميولوژي و اجتماعي 
در تهران و برخي اســتان ها انجام شــده و نشان 
مي دهد که بيشــتر افرادي که واکسن نمي زنند 
نگراني از اثربخشي، نوع و محتواي واکسن دارند 
و بايد درباره آنها اقناع ســازي صورت بگيرد. اين 
يعني بايد محتواي درســت به مردم برسد تا آنها 
فريب ضدواکسن ها را نخورند. بر اين اساس وزارت 
بهداشت بايد سرعت انتشــار اطالعات را افزايش 
دهد و مطالعات انجام شــده درباره اثربخشــي 
و عوارض واکســن ها به صورت قابــل درك   در 
اختيار مردم قرار بگيرد. اين مســئله حتي درباره 
واکســن هاي داخلي هم بايد وجود داشته باشد و 
مقاالت پيش چاپ آنها در اختيار عموم قرار بگيرد 

تا آگاهي مردم در اين باره افزايش پيدا کند.«

 ماجرا تنها مسائل مالي نيست
به جز سوءاســتفاده گران اقتصادي از تبليغ عليه 

واکســن ها، گروه هاي ديگري هم هســتند که 
شايد منفعت اقتصادي از اين اقدامات نبرند، اما 
در نهايت تــالش آنها براي ايجــاد هراس درباره 
واکسن ها اقدامي مخالف با سالمت جامعه است. 
ميثم قميشيان، پژوهشــگر اجتماعي و مدرس 
دانشــگاه در اين بــاره به همشــهري مي گويد: 
»نمي توان به صراحت گفت که تمام فعاليت هاي 
ضدواکسن، صرفا براي کســب منافع اقتصادي 
اســت. برخي از اين افراد از دل و جان در تبليغ 
عليه واکسن ها مايه گذاشته اند و هزينه مي کنند. 
اين افراد درباره واکسن کرونا دچار فريب علمي 
شده اند و ديدگاه شان در مقطع کنوني دستاوردی 
جز ضرر براي سالمتي جامعه ندارد؛ چراکه ما با 
بيماري مواجهيم که حداقــل در مقطع کنوني، 
واکســن به عنوان اصلي ترين عامل کاهش مرگ 
و ابتالي شــديد به آن مطرح اســت.« او درباره 
تمرکز گروهي از واکسن ســتيزان بــر باورهای 
سنتی افراد براي قانع کردنشان به واکسن نزدن، 
مي گويد: »درست يا نادرست، طب سنتي بيشتر 
خاستگاه سنتی دارد و جامعه  سنتي به آن اعتقاد 
دارند؛ البته مطالعــات ميداني دقيقي در اين باره 
وجود ندارد و اينگونه هم نيست که افراد متدين 
و مذهبی بيشتر مخالف واکسن باشند. بخشي از 
اين افراد به دليل اعتماد به مجموعه بهداشــت و 
درمان کشور از مدت ها قبل اقدام به تزريق واکسن 
کرده اند و برخي ديگر هم پس از واکسن زدن مقام 
معظم رهبري، واکسن زدند. بخش قابل توجهي از 
جامعه مذهبي کشور واکسن زده اند و معدود افراد 
باقيمانده هم شــايد به دليل نداشتن عمق علمي 
و آگاهي از قافله واکسيناســيون عقب مانده اند. 
البته در بحث ضدواکسن ها، اين افراد روي موارد 
استثنايي و نادر هم تمرکز مي کنند و آن را به کل 
جامعه تعميم مي دهند؛ مثل تمرکز بر مرگ 2نفر 
بر اثر تزريق واکسن )که آن هم مستندات علمي 
براي مرگ آنها به دليل تزريق واکســن ها وجود 
 ندارد( و ناديــده گرفتن نجات جــان صدها نفر 
ديگر.  بر اين اســاس نمی توان با نــگاه جزئی از 

مزايای واکسن ها غفلت کرد.«
 او تأکيد مي کند: »دســت هاي پشــت پرده اي 
وجود دارد که در تبليغات ضدواکسن انسان هاي 
ساده لوح را پياده نظام خودشــان کرده اند و اگر 
روزي به اين نتيجه برسيم که ماجراي ضد واکسن، 
اخالل در امنيت ملي، کســب منافع اقتصادي از 
طريق فروش داروهاي خاص باشد بايد حساب و 
ضرورت برخورد قهري با افراد سودجو را از حساب 

افراد فريب خورده جدا کرد.«
 به گفته قميشيان، فضاي رسانه اي به ويژه رسانه 
ملي در برنامه هاي پرمخاطب بيشترين مسئوليت 
را در مقابله با ايــن ضدواکســن ها دارد: »نبايد 
حاکميت را التماس کننده به واکسن نزده ها معرفي 
کنند. واکسيناســيون وظيفه اجتماعي و شرعي 
جامعه اســت و هر زمان ضرورت واکسيناسيون 
در بخش هاي خبري مطرح مي شود بايد به طور 
صريح از ضدواکســن ها هم انتقاد شــود چرا که 
ضدواکســن ها اکنون خطری برای سياست های 
کلی نظام و در معنای وسيع تر امنيت ملی شده اند 
و با هراس افكنــی در جامعه ديگــران را حتی با 
وجود تزريق واکسن با نبود آرامش روانی مواجه 
می کنند. ترس از واکسن  در جامعه وجود دارد چرا 
که همواره عده ای درباره واکسن ها هراس افكنی 

می کنند.« 

گزارش همشهري از پشت پرده تبليغ و فعاليت گروه هاي مخالف واکسيناسيون عليه کرونا

كاسبيميليارديازواكسنستيزي

مريم سرخوش
خبر نگار

 نگراني از انفجار اوميكرون 
و ايجاد پيك ششم

شيوع اوميكرون در کشور هنوز بر آمار روزانه ابتال و مرگ هاي کرونا 
تأثير قابل توجهي نداشته است؛ روند ابتال به زير 2هزار نفر در روز 
رســيده و آمار فوتي ها هم بين 40تا 50مورد متغير است. در اين 
ميان ميزان واکسيناسيون هم به باالي 115ميليون و 500هزار 
نفر دوز رسيده اما همين وضعيت، نگراني هاي جديدي ايجاد کرده 
است؛ نگراني از تكرار پيك جديد و ورود به ششمين اوج گيري کرونا 
در کشور. پيش از اين داوود طبرسي، عضو کميته علمي کشوري 
کوويد19 وزارت بهداشت، گفته بود که اوميكرون اين قابليت را 
دارد که در 17روز تبديل به سويه غالب کرونا در کشور شود. حاال 

اما، نگراني ها از انفجار اوميكرون است.
28آذر بود که وزارت بهداشــت، شناسايي نخستين مورد ابتال به 
اوميكرون در کشور را تأييد کرد؛ مبتال، مسافر کشور امارات بود. 
2روز پس از آن، تعداد موارد تأييد شــده به 8نفر رســيد و اعالم 
شد 1800مورد مشكوك به اين ســويه هم شناسايي شده اند که 
آزمايشات آنها در حال بررسي اســت. 3نفر از مبتاليان قطعي از 
اعضاي خانواده نخســتين مورد شناسايي شده بودند. 3نفر ديگر 
هم در تهران شناســايي شــدند و يك مورد هم در مشهد. پيش 
از اين معاون بهداشت وزارت بهداشــت، اعالم کرده بود که طي 
2روز، تعداد مبتاليان به اين سويه افزايش پيدا کرده که حكايت از 
سرعت باالي انتقال آن دارد. هرچند که سازمان بهداشت جهاني 
قبال اعالم کرده بود که در 2ماه، تمام کشــورهاي جهان با سويه 
اوميكرون درگير مي شــوند. حاال به گفته رئيس مرکز تحقيقات 
ويروس شناسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اين وضعيت 
خطر شيوع انفجاري اوميكرون را ايجاد کرده است؛ وضعيتي که 
بر بازگشت محدوديت ها تأکيد دارد. ديروز، عليرضا ناجي به ايسنا 
گفت که بايد محدوديت هاي کرونايي دوباره اعمال شود، چرا که 
اين سويه به دليل ويژگي هايش به سرعت شايع مي شود. يعني هم 
آموزش مجازي و هم کارکنان، دورکار شــوند: »از آنجايي که از 
ابتداي سال،کشــور با 2پيك چهارم و پنجم مواجه بود و ويروس 
گردش بااليي داشت، ممكن است نسبت به ساير کشورها، پيك 
خاصي را شاهد نباشيم اما باز هم وضعيت کامال قابل پيش بيني 
نيست، بايد جلوي گردش ويروس گرفته شــود.« به گفته او، در 
برخي مناطق انگلستان ديده شده که تعداد افرادي که به اين سويه 
مبتال مي شوند، در کمتر از 2روز دوبرابر مي شود. اين دوبرابرشدن 
در مناطقي که بيشتر افراد واکســن هم زده اند، ديده شده است. 
او تأکيد مي کند که اگر اجازه دهيم اوميكــرون آزادانه بچرخد، 
5.2برابر دلتا مي تواند ســريع تر يك پيك جديد را به وجود آورد: 
»بررسي ها نشان داده که اين واريانت واکســن را ضعيف کرده، 
به طوري که نزديك به 41برابر اثر واکسن فايزر را کم کرده است، 
درحالي که اين واکســن در برابر دلتا، 20برابر ضعيف شده بود.« 
براساس اعالم اين ويروس شناس، هرچقدر که اين سويه در گردش 
باشد و واکسن گريزي ايجاد کند، به همان اندازه مي تواند منجر به 
ايجاد واريانت هاي جديد شود. او درباره خطر شيوع زيرشاخه هاي 
اين سويه هم هشدار مي دهد: »درباره دلتا شاهد بوديم از زماني که 
در هندوستان ايجاد شد تاکنون 25زيرشاخه پيدا کرده که يكي از 
آنها دلتاپالس با ميزان انتقال بيش از دلتاست. درباره اوميكرون هم 
بااينكه هنوز مدت زمان زيادي از ظهورش نگذشته، گفته مي شود 
3زيرشاخه از آن ايجاد شده اســت.« براساس اعالم متخصصان، 
تنها راه نجات از اين وضعيت، رعايت پروتكل ها و تزريق دوز سوم 
واکسن براي افرادي است که هر دو دوز را زده اند: »مطالعات نشان 
داده هرچند اثربخشي واکســن ها کاهش يافته، اما زماني که دوز 
سوم يا يادآور تزريق مي شود، اين اثربخشي مي تواند افزايش يابد. 
بنابراين تزريق دوز بوستر بسيار مهم است با اين اصل که بتوانيم 
از واکسن هايي استفاده کنيم که اثربخشي باالتري داشته باشند.« 
بهرام عين الهي، وزير بهداشــت هم تزريق دوز ســوم را در ايجاد 

مقاومت در برابر اوميكرون، تا 90درصد اعالم کرده است.
متخصصان مي گويند نشــانه هايي مثل سرماخوردگي و سردرد، 
آبريزش بيني، عطسه، خســتگي بدن و... از نشانه هاي اوميكرون 
است و نشــانه هايي مانند سرفه شديد يا ازدســت دادن بويايي و 

چشايي به ندرت در افراد ديده مي شود.
با ادامه شرايط موجود و سرعت گرفتن شيوع اوميكرون در جهان، 
وزارت کشور در دستورالعملي مطابق با مصوبات جلسه فوق العاده 
ستاد ملي مقابله با کرونا، ابالغ کرد که ورود مستقيم و غيرمستقيم 
مسافر از 8کشور آفريقايي ازجمله بوتســوانا، ناميبيا، اسواتيني، 
لسوتو، زيمبابوه، ماالوي و آفريقاي جنوبي به مدت 15روز ممنوع 
است. همچنين ورود مســافران غيرايراني از کشورهاي انگليس، 
فرانسه، نروژ و دانمارك به صورت مستقيم و غيرمستقيم به مدت 
15روز ممنوع است. اين ممنوعيت شامل ديپلمات هاي خارجي 
نمي شود. همچنين ورود اتباع خارجي)غير از کشورهاي با خطر 
باال( از طريق مرزهاي زميني، هوايي و دريايــي از امروز)4دي( 
تنها براي دارندگان پروانه اقامت معتبر جمهوري اسالمي، رواديد 
تحصيلي، رواديد ورود)شــامل بازرگانان و تجار(، رواديد با حق 
کار، رواديد درماني)گردشگري سالمت(، رواديد سرمايه گذاري 
و دارندگان مهر خروج و مراجعت از پليــس مهاجرت و گذرنامه 
مجاز است. ورود اتباع ايراني حاضر در کشورهاي همسايه به داخل 
کشــور از مرزهاي زميني با رعايت الزامات بهداشــتي، همچون 
کارت واکسن دو دوز، ارائه تست PCR منفي و انجام دوباره تست 
کوويد19در مبادي مرزي، امكان پذير شده است. همچنين اتباع 
و مســافران مجاز به ورود، بايد گواهي 2دوز واکسن کوويد19و 
گواهي منفي تســت PCR  را در فاصله 48 تا 72ساعت مانده به 

ورود، ارائه دهند.

گزارش روز

رشد ۳ تا ۶درصدي سرطان در كشور
رئيس مرکز تحقيقات سرطان 

از رشد 3 تا 6درصدي سرطان خبر
در کشور خبر داد و گفت: »در 
ايران هر سال بيش از 3هزار ميليارد تومان 
براي دارو هزينه مي شــود که طول عمري 
براي بيماران ندارد.« محمداسماعيل اکبري 
به ايلنا گفت: »سرطان ها در کشور، هنوز در 
مقايسه با کشــورهاي غربي زياد نيست و 
حدود يك چهارم و برخي اوقات يك پنجم 
يك کشور غربي است. در ايران به ازاي هر 
100هزار نفر، 150نفر مبتال به ســرطان 
مي شــوند. اين عدد در کشــورهاي غربي 
حدود 600نفر است؛ هر چند که ميزان بروز 
ســرطان در ايران در مقايسه با کشورهاي 
شرقي و آفريقايي بيشتر است.« با اين همه 
او تأکيد کرد که روند ابتال به ســرطان در 
کشور صعودي است: »کودکان زير 12سال 
2.5درصد تعداد بيماران سرطاني را تشكيل 
مي دهند و 97درصد ســرطان ها مربوط به 
بزرگساالن اســت. از ميان بزرگساالن هم 
افراد باالي 60سال بيشترين تعداد مبتاليان 
به سرطان هاي مختلف را تشكيل مي دهند.« 
او ادامه داد: »به دليل باال رفتن سن جمعيت 
و افزايش تعداد سالمندان، رشد سرطان هم 

باالتر از کشورهاي غربي است. حدود 5سال 
پيش، نزديك به 6.5درصد مردم کشــور، 
باالي 60سال بودند که اين عدد هم اکنون به 
10.5درصد رسيده اســت.« او گفت: »در 
برخي اســتان ها نسبت افراد ســالمند از 
14درصد بيشتر است؛ يعني سرطان در اين 
استان ها ناگهان بيش از دوبرابر شده است. 
در اغلب کشورهاي آمريكاي شمالي، روند 
سرطان ها در حال ثبات است و بسياري از 
سرطان ها هر ســال نرخ ثابتي دارند، اما در 
ايران ســاالنه ميزان ابتال به ســرطان 3 تا 
6درصد رشــد مي کند که علت اصلي آن، 

پيري و سالخوردگي جمعيت است.« 

تشكيلكارگروهيبراياقناعواكسننزدهها
 با اينكه فعاليت گروه هاي ضدواكسن بسيار گسترده شده است، اما آمارها نشان 
مي دهد كه جمعيت ضدواكسن  و واكســن نزده ها، باال نيست. هرچند كه به گفته 
محمدهاشمي، سرپرست مركز روابط  عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت همين 
جمعيت كم ۳.5درصدي هم مي تواند خطري براي انتقال بيماري در جامعه باشد. او 
به همشهري مي گويد: »جمعيت بسيار اندكي وجود دارد كه به دليل منافع شخصي 
يا منافع اقتصادي با استفاده از طب سنتي اقداماتي را عليه واكسن هاي كرونا انجام 
مي دهند. البته در مبحث طب سنتي 2لبه  وجود دارد كه بخشي از آن به شيادي و 
دغل بازي مرتبط شده و بخشي ديگر هم كه علمي و مورد تأييد وزارت بهداشت 
است. در بخش اول ما شاهد سوءاســتفاده از ناآگاهي مردم هستيم و مخالفت با 
واكسن ها شكل گرفته است.« به گفته هاشــمي، تمام حوزه هاي فقهي، شرعي، 
عرفي، كالمي و اجتماعي، تزريق واكســن را توصيه مي كنند: »از نظر اجتماعي 
براي داشتن جامعه ايمن بايد تمام افراد ايمن شوند، چرا كه همه روي يك كشتي 
نشسته ايم؛ بنابراين يك عده حق ندارند به دليل باورهاي اشتباه عامل غرق شدن 
اين كشتي شــوند. برخي از اين افراد تريبون خاص خود را دارند و حتي جلسات 
ما با اين افراد هم فايده اي نداشته است، اما گفتمان و تأكيد ما آن بخش از جامعه 
واكسينه نشده است كه ممكن است تحت تأثير اين افراد قرار گرفته باشند. براي اين 
افراد كارگروه اقناع سازي تزريق واكسن تشكيل شده است و سعي مي كنيم با روش 
اقناعي، اين افراد به گروه واكسينه اضافه شوند. روشي سودمند كه همين حاال هم 
باعث كاهش جمعيت واكسينه نشده، شده است.« او در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
اقدامات هدفمند اين افراد در عقايد مذهبي است و بيشترين تحركات ضدواكسن 
در شهرهاي مذهبي در حال انجام است، مي گويد: »يكي از راه هايي كه مي تواند در 

چنين شرايطي اين گروه را به هدفشان برساند، دوقطبي  كردن جامعه است؛ اينكه 
افراد موافق و مخالف را مقابل هم قرار دهند و در اين پروسه افراد ساده دل را جذب 
باورهاي اشتباهشان كنند.« او مي گويد: »بيشترين برنامه ريزي براي واكسن ستيزي 
را همان افرادي انجام مي دهند كه تريبون هاي قوي دارند و افراد ناآگاه را تحت تأثير 
قرار مي دهند. آنها در تالش هستند تا موضوعاتي را در بحث واكسيناسيون وارد 
كنند كه درست نيست، مثل اينكه وزارت بهداشت تحت تأثير سازمان بهداشت 
جهاني است و WHO را يك ارگان جاسوســي معرفي مي كند. اما پشت تمامي 
استدالل هاي آنها هيچ منطق علمي نيست و در همان 2 دقيقه اول نمي توانند از 
داليلي كه عليه واكسن مطرح مي كنند، دفاع كنند.« به گفته هاشمي، بحث مديريت 
هوشمند كرونا هم در مقابله با تبليغات ضدواكسن مؤثر بوده چرا كه اين افراد بايد 
براي برخورداري از مزاياي اجتماعي واكسينه شوند تا براي افرادي كه به مصوبات 
ستاد ملي كرونا احترام گذاشته و واكسينه شده اند، خطري نداشته باشد: »اقدامات 
ضدواكسن ها شفاف نيست، اما قطعا هزينه هاي زيادي براي اين اهداف شان مي كنند 
تا رسانه هاي مكتوب و مجازي را مجاب به همسو شدن با خودشان كنند. آنها حتي 
با توصيه هاي مقام معظم رهبري و قوانين كشور مخالفت مي كنند. البته اقدامات 
وزارت بهداشت درباره اينگونه فعاليت ها تا 95درصد اقناعي است، اما درباره انتشار 
اكاذيب و اخبار نادرست به صورت آشكار برخوردهاي سلبي هم صورت گرفته و اين 
افراد به مقامات قضايي معرفي شده اند.« به گفته هاشمي حتي در اعتراضات بسيار 
كم جمعيت شكل گرفته عليه واكسن هم نمي توان ادعا كرد كه اين افراد لزوما موافق 
صددرصدي واكسن نزدن باشند بلكه بعضا برخي از آنها تحت تأثير شرايط يا در ازاي 
دريافت مبالغي راضي به حضور در چنين تجمعاتي شده اند؛ بنابراين تمام تمركز 
وزارت بهداشت و نظام سالمت اقناع اين گروه براي تكميل پوشش واكسيناسيون 
است، چرا كه هم اكنون بهترين، كم هزينه ترين و آسان ترين راه براي مقابله با كرونا 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي و تزريق واكسن است.

بررســي هاي انجام شــده درباره 
گروه هاي ضدواکسن نشان مي دهد 
که 3 گروه عليه واکسن زدن، تبليغ 
مي کنند؛ يك: گروهــي که منافع 
اقتصادي دارند و با فروش ميلياردي 
داروهــاي گياهي شــان کاســبي 
مي کننــد. دوم: گروهي که به طور 
کلي مخالف تزريق هر نوع واکسني 
هستند و سوم: گروهي که فريب دو 

گروه قبلي را خورده اند

مهری، اپيدميولوژيســت: چندی 
پيش در يكی از جلسات درخواست 
کردم که برای روشــنگری درباره 
ارسال اين محصوالت، اداره پست 
گزارشــی از ميزان نقــل و انتقال 
داروهای گياهی به اســتان ها ارائه 
دهد تا مشخص شــود چه ميزان 
خريد و فروش اين داروها در سطح 

کشور انجام شده است
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باشگاه سالمندان

زندگي در آشيانه خالي
پاي گذاشتن در دوره سالمندي براي 
افرادي كه داراي فرزند هستند با تالقي 
احساسات مختلف همراه است چرا كه 
جدا شدن فرزندان از خانواده، همانقدر كه مي تواند در دسته تغييرات 
مثبت تفســير شــود براي برخي از والديني كه در دوره ميانسالي و 
سالمندي به سرمي برند، قابل پذيرش نيست و حتي ممكن است كه 

آنها را درگير سندرومي به نام سندروم آشيانه خالي كند.
محمد كه سال ها با خانواده اش زندگي مي كرد به دليل شرايط جديد 
كار مجبور شــد تا شــهر ديگري را براي زندگي انتخاب كند اما اين 
جدايي براي پدر او قابل پذيرش نبود تا جايي كه براي حل مشــكل 
دست به دامان روانشناس شدند. محمد در رابطه با آن روزها و واكنش 
پدر سالمندش به جدايي او از خانواده، به روزنامه همشهري گفت:»من 
و پدرم به يكديگر خيلي وابسته بوديم و هســتيم. زماني كه شرايط 
من براي داشتن يك زندگي مســتقل مهيا شد، پدر من اين موضوع 
را نپذيرفت و ساعت ها و روزها به خاطر اين جدايي گريه مي كرد. در 
روزهاي اول فكر كرديم كه به دليل باال رفتن سن مقداري حساس شده 
است و نمي تواند جلوي احساسات خود را بگيرد اما گذر زمان به من 
و خانواده ام ثابت كرد كه قرار نيســت اين مشكل به راحتي حل شود. 
گريه هاي پدرم تا ماه ها ادامه پيدا كــرد، خوردن غذا برايش اهميتي 
نداشت و مدام تكرار مي كرد كه من بايد به خانه بازگردم. پدرم حتي 
به اطرافيان مي گفت كه من به زودي بــه خانه برمي گردم، در واقع از 
هيچ تالشي براي انكار خروج من از خانه دريغ نمي كرد. اين اتفاق تا 
يك سال ادامه داشت تا اينكه از هراس افسردگي پدرم از مشورت هاي 
يك روانشناس استفاده كرديم و توانستيم شرايط را كمي بهتر كنيم.«
سندروم آشيانه خالي در دوران سالمندي مشكالت بسياري را پيش 
پاي افراد پا به ســن گذاشــته قرار مي دهد، عليرضا شريفي يزدي، 
روانشناس اجتماعي، در تعريف اين ســندروم به روزنامه همشهري 
می گويد:»افراد در يك مقاطع سني به دليل اينكه فرزندانشان به دنبال 
زندگي خود مي روند و براي خود خانواده اي تشكيل مي دهند، با مشكل 
تنهايي و دوري از فرزندان روبه رو مي شــوند در اين شــرايط ممكن 
اســت كه يك خانواده با چند فرزند به يك خانواده با دو عضو شامل 
زن و شوهر تغيير وضعيت بدهد. اين زن و شوهر سال هاي زيادي از 
زندگي شان را براي فرزندانشان صرف كردند و درگير تربيت فرزندان 
و تأمين نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آنها بوده اند، تالش 
براي حفظ فرزندان موجب مي شود تا اغلب والدين از حال خود غافل 
و در دوران خروج فرزندان از خانه با نگراني ها و احساســات جديدي 

مواجه شوند.«
براساس گفته شريفي يزدي، بسياري از والدين در سنين باال به دليل 
بازنشستگي زمان خالي زيادي دارند و ساعت هاي زيادي را در كنار 
يكديگر اما باكيفيت پايين مي گذرانند. چنين شرايطي موجب مي شود 
تا سالمندان به يك حس بيهودگي نسبت به تمام فعاليت هاي قبلي 
خود برسند، خروجي چنين روندي، افسردگي و اضطراب است. اين دو 
اتفاق وقتي با هم تنيده مي شوند سندروم آشيانه خالي خود را بيشتر 
نشان مي دهد. در اين ميان نبايد فراموش كرد در شرايطي كه افراد از 
جنب وجوش خارج مي شوند با بيماري هاي دوره سالمندي نيز دست 
به گريبان خواهند شد و اين بيماري هاي نيز اضطراب و افسردگي در 

افراد سالمند را شديدتر مي كند.
هر چند سندروم آشيانه خالي مي تواند به عنوان خطري جدي براي 
تمام سالمندان معرفي شود اما برخي از سالمندان با ويژگي رفتاري و 
روحي خاص ممكن است كه بيش از ديگران در دام اين مشكل بيفتند. 
براساس توضيحات اين روانشناس اجتماعي بايد گفت:» اين سندروم 
مانند بحران ميانسالي يك امر رايج در ميان افراد است اما سالمندان 
توانمند خيلي سريع از اين حال بيرون مي آيند و مي توانند خود را با 

شرايط تطبيق دهند.«

بيشتر كدام سالمندان در معرض سندروم آشيانه خالي هستند؟
اگر بخواهيم فهرستی از سالمندان در معرض آشيانه خالي تهيه كنيم، 
براساس توصيه شريفي يزدي مي توان زنگ خطر را براي سالمنداني با 

اين ويژگي ها به صدا درآورد:
 سالمنداني كه مراودات اجتماعي زيادي ندارند و تعداد دوستاني كه 

در اين سن براي خود تعريف كرده اند بسيار محدود است.
 وضعيت اقتصادي مناســبي ندارند و نگران آتيــه اقتصادي خود 

هستند.
 فرزندانشان رفت وآمد كمتري با آنها دارند.

 اختالف نظر شديد عقيدتي يا سبك زندگي با فرزندان يا همسران 
فرزندان خود دارند.

 فرزندانشــان مهاجرت هاي طوالني مدت با فاصله جغرافيايي زياد 
دارند.

 كمتر از توانايي هايشان براي ارتقای خود استفاده مي كنند به عنوان 
مثال سالمندي كه مهارت تدريس دارد و در قبال كارهاي خير يا حتي 
در ازاي پول از اين مهارت اســتفاده مي كنند، كمتر دچار ســندروم 

آشيانه خالي مي شود.
 تفريح را به عنوان بخشــي از زندگي روزمره خود نپذيرفته اند و در 
همين راستا از فعاليت هايي مانند رفتن به سفر و ديدن تئاتر و فيلم 

محروم هستند.
  افرادي كه ارتباط اجتماعي شان با دوست و خانواده كمتر است و يك 
فعاليت مدني و اجتماعي دوره سالمندي را ندارند بيشتر در معرض 

اين سندروم قرار مي گيرند.
 سالمنداني كه زياد در كار فرزندان دخالت مي كنند و اين دخالت ها 
منجر اختالف هاي جدي خانوادگي و فاصله گرفتن اعضاي خانواده 

از يكديگر مي شود.

 راهي براي نجات سالمندان
نبود تعامالت اجتماعي و خانوادگي به عنوان عامل اصلي ايجاد 
سندروم آشيانه خالي در افراد سالمند معرفي مي شود و در همين 
راستا براي غلبه بر اين مشكل بايد تالش كرد تا از دوران ميانسالي 
شرايط براي روابط گسترده اجتماعي و فعاليت هاي مختلف مهيا 
شود؛»يكي از راه حل ها اين اســت كه والدين با فرزندان تعامل 
خوب داشته باشند. افراد از دوره جواني يك گروه دوستي ايجاد 
كنند تا در دوره ســالمندي بتوانند با آنها مراوده داشته باشند، 
انجام فعاليت هايي مانند مدير ســاختمان، شوراي محله و... نيز 
راه را براي گريز از ســندروم آشــيانه خالي در دوران سالمندي 
هموارتر مي كند و در كنار تمام اين اتفاقــات نمي توان از نقش 
دولت ها و سازمان هاي مختلف چشم پوشي كرد. به عبارت ديگر 
دولت و نهادها بايد در اين حوزه فعال شوند و شرايط را براي تعامل 

بازنشسته ها مهيا كنند.«
در پايان نبايد فراموش كرد كه هر چند سندروم آشيانه خالي بيشتر 
افرادي را درگير مي كند كه داراي فرزند هستند اما براساس گفته 
شــريفي يزدي، افرادي كه فرزند ندارند و روابط اجتماعي خود را 

حفظ نمي كنند نيز ممكن است به اين سندروم دچار شوند.

ليال شريف
روزنامه نگار

خريداران خودرو در بزرگراه كرج-تهراندستاندازشيطان
 از كجا آمده اند و چگونه شما را فريب می دهند؟

همه كســاني كه محكوم به رفت و آمد در بزرگراه تهران -كرج هستند، حتما چندبار از 
حضور يكباره پياد گاني وسط بزرگراه، شوكه شده اند. حضور اتفاقي جواناني در ظهر جمعه 
كه يكباره وسط بزرگراه، حدفاصل ايستگاه ايران خودرو تا چيتگر ظاهر مي شوند، با دست 
شما را به سمت كناره اتوبان هدايت مي كنند و مي خواهند خودروي زير پايتان را بخرند. البته اين را كساني مي دانند كه 
گذرشان به شيطان بازار خورده باشد. اگر نه، فقط با حركتي عجيب از سوي چند جوان روبه رو هستيد كه بزرگراه خود را به 
دل اتوبان مي زنند، اتومبيل ها را مجبور به ترمز كشيدن مي كنند و ترافيكي بي دليل به وجود مي آورند. اما در اين بازارها 

چه خبر است؟

چطور خودروي خود را نفروشيم؟
وقتي خودش را در اتوبان انداخت و اتومبيل مان را به گوشــه اي 
هدايت كرد، شيشــه را پايين آوردم تا ســرش را داخل بياورد و 
حرفش را بزند. نخستين جمله اين بود: مدل چيه؟ وقتي جواب 
دادم، ســؤال بعدي را پرســيد: چند تا كار كرده؟ و بعد ســؤال 
ديگر: رنگ كه نخورده؟ يكي ديگر در هميــن فاصله آمد و دور 
ماشــين چرخيد. بعدي يكي ديگر و نفر بعدي... انگار كسي در 
قلبم مي خواند: به سرزمين واسطه ها خوش آمدي. شيطان بازار 
در بيشــتر مراكز استان ها پيدا مي شــود. جايي كه آدم ها سعي 
مي كنند بي حضور واسطه اي كه نمايشگاه داران باشند، دست به 
معامله بزنند و خودروي خود را بفروشند. معموال هم اين بازارها 
در روزهاي پنجشنبه يا جمعه برقرار است. در اتوبان كرج- تهران 
اين بازار مربوط به ظهر جمعه اســت؛ بازاري براي آن دسته كه 
دســت هاي خود را به هم مي ســايند تا كالهي مناسب سر هر 
كس را به او پيشنهاد كنند. پيشنهاد به ما براي اتومبيل كوئيك 
مدل 98كه هيچ رنگ و تصادفي نداشته و 170تا كار كرده است، 
در روزهاي پاياني آذرماه ســال جاري 140ميليــون تومان بود. 
درحالي كه او كه خودش را مهرداد معرفي كرده بود، اين ماشين 
را دو مدل پايين  تر چند ماه پيش تر به همين قيمت فروخته بود. 
اما چون معتقد بود بازار خودرو پرنوســان است، با اين قيمت كه 

حداقل 30ميليون تومان زير قيمت بازار بود، مي خواســت نقد 
خودرو را خريداري كند.

هميشه پاي يك واسطه در ميان است
كيست كه نداند بخش بزرگي از اين دالالن كف خواب، پنجشنبه ها 
از شهرستان هاي ديگر به سمت اتوبان تهران حركت مي كنند تا 
جمعه لقمه چرب شــان را گرفته و پس از سند زدن به سرعت به 
شهر خود بازگردند تا هفته اي ديگر. اما فروشنده واقعي هيچ وقت 
با يك قيمت خام نمي شود. همين هم شــد كه به قصد حركت 
شيشــه را كمي باال كشــيدم كه يعني قيمت پيشنهادي اش به 
ميل فروشنده نبوده اســت. مهرداد مي گويد كه او صادق  است و 
اگر جلوتر بروم بايد خيلي مراقب باشم كه سرم را شيره نمالند و 
خودرو را از چنگم درنياورند. اينكه دزدي در اين بازار زياد است و 
من نمي توانم از پس آنها بربيايم. اين روشن است كه اگرچه يك 
نفره جلوي شــما را مي گيرد اما دالالن هيچ وقت تك نفره با شما 
روبه رو نمي شوند. هميشه 2تا 3نفر در خودروي شما حضور پيدا 
مي كنند كه هريك نقش هاي متفاوتي دارند. يكي چانه مي زند، 
يكي به ظاهرا طرف شما را مي گيرد و دلداري مي دهد. آن يكي 
نقش ريش سفيد و شــاهد را ايفا مي كند و همگي در يك دسته، 
هدف مشتركي را دنبال مي كنند. خريد خودروي شما. مهرداد كه 

شماره اش را به ما مي دهد، خوب مي داند كه بايد اعداد غلطي را 
به هم ببافد تا دوباره به او نرســيم. او بهتر از هر كسي مي داند كه 
اگر ما حركت كنيم و به ســراغ خريداران ديگر برويم، هرگز به او 

برنمي گرديم و شماره درست فقط برايش دردسر خواهد بود.

ماجراي همراهي با دالالن
امير اما دالل ديگري است كه صدمتر جلوتر جلوي اتومبيل مان 
را مي گيرد. خودش همان اول مي گويد كه خريدار است، هرچند 
خودروي كوئيك بازار ندارد، اما او لطــف مي كند و خوروي ما را 
مي خرد تا به ديگري بفروشد. 50ميليون نقد مي دهد و قولنامه 
تهيه مي كنيم و فردا سند و باقي ماجرا. اما فكر مي كنيد باقي ماجرا 
از چه قرار اســت؟ شــما در محاصره دالالن و دفترخانه آشنايي 
قرار گرفته ايد كه احتماال سبيل  اش حســابي چرب شده است، 
چون عالقه اي به شنيدن حرف هاي شما ندارد. سند و برگ سبز 
خودرو را از شــما مي گيرند وكالتنامه اي تنظيم مي كنند. بعد تا 
جايي كه زورشان برسد پول انتقال ســند را از جيب شما بيرون 
مي آورند. دالالن محاصره تان مي كنند، اگر پشيمان شويد، پول 
خســارت برهم زدن معامله را كه ديروز در قولنامه نوشته بودند، 
بايد بپردازيد. دفترخانه فقط به فكر پول خود خواهد بود و شــما 
در چاله هاي سرزمين واســطه ها گير افتاده ايد. نيمي از پول را 
زمان امضا خواهيد گرفت. بعد نوبت عيب گذاشتن روي خودروي 
شماست تا پول را كامل دريافت نكنيد. اين تالش ها حتي مي تواند 
شكل دعواهاي صوري داشته باشد. در همين ميان ممكن است 
پول و چك شما دزديده شــود. كتك بخوريد، اعصاب تان لورده 
شــود. بعد اگر خوش شانس باشــيد كارتان با 110، خاتمه پيدا 
مي كند. كه البته اگر چنين بود اصال كارتان به اين مراحل كشيده 
نمي شد. اتفاق تلخ آن است كه اين ماجرا چندان به 110ارتباط 

ندارد.

زهرا رستگارمقدم
 خبرنگار

40
كيلومتر و بيشتر از آن، 

طول هر يك از گسل هاي 
زمين لرزه اي شناسايي 

شده در ايران است.

9
كالنشهر از 10 كالنشهر مهم 

ايران در بستر گسل هاي 
بزرگ قرار دارند.
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ضدزلزله
راهنماي آمادگي پيش از وقوع زمين لرزه، به بهانه روز 

ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بالياي طبيعي 

وقتي صحبت از آمادگي در برابر زلزله مي شود، اغلب افراد ياد اقداماتي 
مي افتند كه درصورت وقوع زمين لرزه براي محافظت از خود بايد انجام 
دهند اما مهم ترين بخــش آمادگي در برابر زمين لــرزه و ديگر بالياي 
طبيعي، زماني است كه هنوز اين وقايع رخ نداده اند. حاال كه وقوع سيل، زلزله، طوفان، رانش زمين 
و... اتفاق هايي غيرقابل پيشگيري هستند، بهترين راه اين اســت كه با رعايت اصول اوليه، تا جاي 
ممكن محيط اطراف خودمان را امن كنيم. اهميت همين آمادگي است كه 5دي ماه، سالگرد زلزله بم، 
به عنوان روز »ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بالياي طبيعي« نامگذاري شده است. بد نيست بدانيد 
آمادگي هاي قبل از وقوع حادثه، بيشترين تأثير در كاهش اثرات بالياي طبيعي ازجمله زلزله را دارند. 

براي كشوري با 120گسل فعال و خطرناك، مرور اين نكات قبل از وقوع حادثه خالي از لطف نيست.

نقاطامنخانهحينزمينلرزه
 زير ميز محكم

 كنار ستون هاي اصلي
 كنج ديوارهاي داخلي اتاق به دور از پنجره

نقاطناامنخانهحينزمينلرزه
 مقابل قفسه كتاب

 مقابل بوفه و كمدهايي كه ظروف در آن قرار مي گيرد.
 نزديك پنجره ها

 آسانسور
 ديوارهايي كه قاب عكس روي آن قرار دارد.

 زير لوستر

برگهمشخصاتفردی
 در يك برگه مشخصات فردي، آدرس، تلفن، 
گروه خوني و درصورت داشتن بيماري خاص 
نام دارو و ميزان مصرف آن را بنويســيد و 

هميشه به همراه داشته باشيد.

آيكونلوكيشن
 محل امنــي بيرون از خانــه، مثل پارك را 
به عنوان محل قراري با خانواده خود انتخاب 
كنيد كه درصورت وقوع زلزله هركجا كه بودند 

خود را به آنجا برسانند.

كيفاضطراری
 مايحتاج حياتي خانواده را حداقل به اندازه 
نياز 3روز تهيه كرده و داخل كيف اضطراري 
قرار دهيد. اين كيف بايد نزديك در خروجي 

خانه و هميشه در دسترس باشد.

وسايلموردنيازبرایكيفاضطراری
 جعبه كمك هاي اوليه 

 مقداري پول نقد
  كپي كارت شناســايي اعضاي خانواده و 

اسناد مهم
 آب بسته بندي شده

 غذاي خشك و فاسد نشدني
 راديو باتري خور

 چراغ قوه و باتري اضافه
 مقداري طناب

 كنسرو
 سوت

 وسايل بهداشتي شخصي
 داروهاي مورد نياز اعضاي خانواده

 لباس مناسب فصل

شيرگاز/فلكهآب
 الزم اســت همه اعضاي خانواده محل قرار 
گرفتن كنتور آب، گاز و برق ساختمان را بدانند 
و نحوه قطع كردن آن را ياد بگيرند تا در شرايط 

اضطراري آن را قطع كنند.

جعبهكمكهایاوليه
كمك هاي اوليه را ياد بگيريد.

   هنگام خريد/ اجاره ملك، نقشه سازه و تاسيسات را از مالك دريافت كنيد.
   از مقاوم بودن خانه در برابر زلزله مطمئن شويد.

  از مهندس سازه، در مورد امكان و نحوه مقاوم سازي  خانه مشاوره بگيريد.
 هنگام ساخت وساز آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله را رعايت كنيد.

چالههاييكهچاهميشود
اما اگر بخواهيــم از اتفاق هاي تلخ درس 
بگيريم بد نيست به چند نكته توجه كنيم: 
انتظار نداشته باشيد هيچ فردي بر اوضاع 
و احوال دالل هاي خياباني رسيدگي كند. 
دفترخانه ها از قوه قضاييه مجوز دارند، اما 
ممكن اســت گاهي گرفتار دست دالل ها 
شــوند. براي خريد و فروش خــودرو به 
مكان هاي بي هويت و افراد خياباني و اتوباني 
مراجعه نكنيد. مراجعه بــه مراكز قانوني 
خريد و فروش كه تحت نظارت مســئوالن 
اداره مي شود مي تواند بسياري از مشكالت 
را حل كنــد. هول كردن فروشــنده براي 
فروش خودرو يكي از شــگرد هاي قديمي 
و پركاربرد كالهبرداران است كه همچنان 
قرباني مي گيرد. اينكه خودروي شــما در 
بازار بي ارزش شود و... راهي براي مرعوب 
كردن شماست. متأسفانه خريدار)واسطه(، 
كارشناس و خريدار دوم همگي همدست 
مي شوند. اما از ديگر روش هاي كالهبرداري، 
جابه جايي خودرو در فاصلــه بين تنظيم 
قولنامه و تعويض پالك است. ترفندهايي 
در نوشتن قولنامه، گرفتن بيعانه و... باعث 
مي شود فكر كنيد همه  چيز قانوني است، اما 
فرداي آن روز وقتي به تعويض پالك مراجعه 
مي كنيد ورق برمي گردد. حتي ممكن است 
خودروي شما را سالم تر از آنچه هست در 
قولنامه بياورند و شما خوشحال شويد اما 
زمان تحويل هميــن عدم تطبيق ماجرا را 
پيچيده خواهد كرد و شــما را متحمل به 

پرداخت خسارت مي كند.

ته
نك

تعميرات
مشــكالت موجود در سيم كشــي 
ساختمان و لوله كشي آب و گاز را به 

كمك متخصص برطرف كنيد.

خروجاضطراری
راه هاي خروجي خانه و ســاختمان 

شناسايي شود.
راه پله ها و راهروهاي منتهي به مسير خروجي هميشه 
باز باشند و از قرار دادن وسايل در اين مسير خودداري 
كنيد. وســايلي كه درصورت وقوع زلزله سقوط كرده 
و مســير خروج را مســدود مي كنند، در اين مسيرها 

قرار ندهيد.

يخچالوآبگرمكنوكمد
از محكم بودن وسايل سنگين و بزرگ 
و بلند در جاي خود مطمئن شــويد. 
مي توانيد اين وسايل را به كمك تسمه به كف و 

ديوار خانه متصل كنيد.

ظروفشكستنی
اشــيای بزرگ يا ســنگين، ظروف 
شكســتني، همچنين ظروف حاوي 
مواد خوراكــي و شــيميايي را در 

قفسه هاي پايين كمد و كابينت قرار دهيد.

پنجره
از شيشه هاي سكوريت يا اليه هاي 
ايمنــي و برچســب هاي مخصوص 

شيشه براي پنجره ها استفاده كنيد.
نقاط ناامــن خانه هنگام زلزلــه مثل نزديك 
شيشــه ها را شناســايي كرده و هنگام وقوع 

زمين لرزه از آن فاصله بگيريد.

سقوطگلدانازبالكن
وسايلي كه خارج از ساختمان قرار 
دارند، مانند گلدان و كولر و دودكش 
و... را در مكان هايــي قرار دهيد كه 

خطر سقوط نداشته باشند.

575

گسل در كل ايران 
شناسايي شده است.

120

گسل ايران، از گسل هاي 
فعال است.

7
ريشتر

شدت زمين لرزه اي 
است كه در گسل هاي 
خطرناك كشور اتفاق 

مي افتد.

 از شهرهاي ايران در 
دسته »شهرهاي لرزان« 

يعني شهرهايي با 
ريسك باال قرار دارند.

در هر اتاقي محل هاي كم خطر را مشخص كنيد
 تا درصورت وقوع زمين لرزه به آن پناه ببريد.

مرضيه موسوي
 روزنامه نگار

78%
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وقتي صحبت از گرانبهاترین پارچه مي شود بسياري بي درنگ ابریشم را به یاد مي آورند؛ پارچه  ظریف و زیبایي كه حتي 
دیدن آن هم مي تواند شگفت  انگيز باشد. به گزارش همشهري، توليد كرم ابریشــم و نخ و پارچه حاصل از آن یكي از 
قدیمي ترین مشاغل استان هاي شمالي كشور است، اما با این حال از اوایل دهه80 این صنعت بومي كم كار شد و با آنكه 
مي توانست توليداتي با ارزش افزوده چشمگير داشته باشد به شكل خانگي و مهجور ادامه یافت. توجه به احياي این صنعت 
از دهه90 هنوز هم نوغانداري را به روزهاي اوج خود در گذشته باز نگردانده است؛ شغلي كه با توجه  به زودبازده بودن و 
تضمين بازگشت سرمایه اوليه، گزینه بسيار مناسبي براي رونق كشاورزي است. توجه به صنعتي  كردن نوغانداري و پرهيز 
از واردات نخ ابریشم هم از مواردي است كه در همه سال هاي گذشته از آن به عنوان چالش هاي این شغل یادشده و مي تواند 

این حرفه سودآور و قدیمي را بار دیگر در شمال كشور فعال كند.

درآمدزاییسادهازپیلهها
صنعت نوغانداری از ابتدای دهه90 احیا شده است و حاال بسیاری از روستاییان به ویژه در 

گیالن، مازندران،  گلستان، خراسان رضوی و اصفهان به تولید پیله ابریشم اشتغال دارند

رتبه اول گيالن در نوغانداري كشور
در گیالن 9هزار خانوار در لنگرود، شــفت، 
الهیجان و صومعه سرا به فعالیت نوغانداري 
مشغول هستند. گیالن از نظر تولید و توزیع 
پیله تر كرم ابریشم در 31 استان كشور رتبه 
اول را به خود اختصاص داده است. نوغانداري 
یكي از مشاغل قدیمي و مورد اقبال مردم در 
طول سال هاي متمادي است و همیشه نقشي 
مؤثــر در بنیان هاي اقتصــادي خانوارهاي 

روستایي گیالن داشته است.
یكي از چالش هــاي نوغانــداري، وضعیت 
توتستان هاست كه در این میان، توتستان هاي 
گیــالن به دلیل فقــر غذایــي و همچنین 
بي توجهي به هرس درختان و جایگزین نشدن 
نهال هاي جوان به جاي درخت هاي كهنسال 
دچار فرسودگي شده اند. از دیگر چالش هاي 
این حرفه، مهاجرت روستاییان، افزایش سن 
نوغانداران و نبود اطمینان خاطر نوغانداران از 

فروش محصول است.
امسال مركز توسعه نوغانداري استان، واردات 
واریته هاي نهال تــوت پر بازده بــراي ارائه 
به متقاضیان را در دســتور كار قــرار داد كه 
این نهال ها با یارانه دولتي تولید مي شــوند. 
كارشناسان مي گویند ۲00نهال توت بعد از 
3سال مي تواند یك جعبه تخم نوغان تولید 
كند. این نهال ها بهمن هر ســال در اختیار 
كشاورزان قرار مي گیرد و امسال با هماهنگي 
سازمان جهادكشاورزي گیالن براي كاشت و 

توزیع 400هزار نهال جدید اقدام شده است.
سال گذشته نیز 360هزار نهال بین كشاورزان 
توزیع شد. در بهار امسال نیز از 14هزار و 88۲ 
جعبه تخم نوغان توزیع شده، 550تن پیله  تر 
تولید شد. پیش بیني مي شــود در پاییز نیز 
با توزیع 165جعبه نوغان، حدود 600كیلو 
پیله تر استحصال شود. هم اكنون با توجه به 
شیوع كرونا و خشكسالي، گیالن امسال در 

تولید پیله  تر افزایش تولید نداشته است.

خراسان رضوي؛ مهد ابریشم كشي
نوغانداري در خراســان رضوي پیشینه اي 
تاریخي دارد و معموال به عنوان یك اشتغال 
موقت به حساب مي آمده است كه با توجه به 
سودآوري و تولید ارزش افزوده  در كوتاه مدت، 
صنعتي مفید محسوب مي شده؛ صنعتي كه با 
استقبال فراوان روستاییان این استان مواجه 

شده است.
درحالي كه 85درصد فرایند ابریشم كشي از 
تولیدات پیله ابریشم در پایتخت ابریشم كشي 
كشور یعني خراسان رضوي انجام مي شود، 
شهر بایگ و روستاي بسك در تربت حیدریه 
به دلیــل وجــود حــدود ۲هــزار كارگاه 
ابریشم كشي مهم ترین مناطق هنر صنعت 
ابریشم كشي استان هستند و حتي روستاي 
بسك به عنوان روستاي ملي ابریشم كشي هم 

ثبت شده است.
تنها تعاوني ابریشم كشي سال1374در این 
شهر تشكیل و كارگاه هاي سنتي در این شهر 
براي تولید ابریشم ســاماندهي شد. هرچند 
توتستان هاي بایگ در سال هاي اخیر به دلیل 
خشكســالي با كاهش تولید مواجه شده  اند، 
اما كارشناســان براي توســعه توتستان ها 
راهكارهایي مانند آبیاري قطره اي را پیشنهاد 

و راه اندازي كرده اند.
در ســال1400حدود 5۲5تن پیلــه  تر در 
99كارگاه فعال بهره برداري در شهرستان هاي 
استان تولید شده اســت. همچنین امسال 
15هزار جعبه تخم نوغان بیــن نوغانداران 
توزیع شــده كه به طور میانگین از هر جعبه 
تخم نوغان 40كیلوگرم پیله  تر تولید شــده 
است. قیمت هر جعبه نوغان حدود یك ونیم 
میلیون ریال اســت كه براي پرورش دهنده 

50میلیون ریال سودآوري دارد.

هر 5تــا 6كیلوگــرم پیلــه  تــر تبدیل به 
یك كیلوگرم نخ ابریشم مي شود و از هر جعبه 
به صورت میانگین 5تا 6كیلوگرم نخ ابریشم 
قابل استحصال است. به ازاي هر ۲جعبه تخم 
نوغان براي 4نفر اشــتغال ایجاد مي شود كه 
بر این اساس براي حدود 430نفر در استان 

اشتغال موقت ایجاد شده است.

خام فروشي؛ چالش نوغانداري گلستان 
گرچه نوغانداري یكي از مشــاغل ســنتي 
گلســتان اســت و هم اكنون 1500هكتار 
توتســتان فعال براي نوغانداري در گلستان 
وجود دارد، اما این صنعت و هنر ســنتي در 
30سال گذشته تقریبا منسوخ شده است. با 
این حال نوغانداري اوایــل دهه90 با اجراي 
طرح بین المللــي »مدیریــت جنگل هاي 
هیركاني با مشاركت و توانمندسازي جامعه 

محلي« بار دیگر در روســتاهاي چهل چاي 
شهرستان مینودشت گلستان رونق گرفت. 
توســعه زیرســاخت هاي این صنعت نیز با 
فراگیرشدن در سایر نقاط استان از سال9۲ 

آغاز شد.
امسال براساس آنچه شركت توسعه نوغانداري 
كشور اعالم كرده، 7400 جعبه تخم نوغان 
در گلستان توزیع و ۲50تن پیله ابریشم در 

استان تولید شده است.
گلســتان بعد از گیالن و خراســان رضوي 
سومین استان بزرگ در پرورش نوغانداري 
است و 70درصد پیله هاي تولیدشده با قیمتي 
باالتر از نرخ تضمیني به فروش رسیده. قیمت 
خرید تضمیني پیله براي امســال 54هزار 
تومان بود، اما نوغانداران گلستاني پیله هاي 
خود را به قیمت 100 تا 140هزار تومان در 

بازار به فروش رسانده اند.

همچنین بنا به اعالم این سازمان، كمیته امداد 
امســال ۲500جعبــه تخــم نوغــان بین 

مددجویان خود توزیع كرده است.
70درصد پرورش دهندگان نوغان در گلستان 
زنان هستند و تولید پیله نوغان در یك دوره 
40 تــا 45 روزه در هر جعبــه نوغان حدود 
3تا5نفر اشتغال ایجاد شده و درآمد هر جعبه 
حدود 4تا 5میلیون تومان است. در گلستان 
نوغانداري بیشــتر به صورت ســنتي انجام 
مي شود و در ســال هاي اخیر تالش شده كه 
این محصول به سمت صنعتي شدن پیش برود 
زیرا به این ترتیب مي توان جعبه هاي بیشتري 

نگهداري كرد.
در 4ســال گذشــته از ســوي معاونــت 
صنایع دســتي اداره كل میــراث فرهنگي ، 
گردشگري و صنایع دســتي گلستان تالش 
شده است با ایجاد خوشه نوغان، این صنعت به 

سمت روش هاي مدرن حركت كند، هرچند 
این موضوع با مخالفت شركت شهرك هاي 
صنعتي به عنوان متولي خوشه هاي صنعتي 
مواجه شده است. نبود كارخانه هاي صنایع 
تبدیلي موجب شــده بیشــتر پیله تولیدي 
استان به صورت خام به سایر استان ها به ویژه 
گیالن صادر شود. امســال فقط ۲5درصد از 
نوغان گلستان تبدیل به نخ شده درحالي كه 

این رقم سال گذشته 15درصد بوده است.
هم اكنون ۲كارگاه صنعتي و 50كارگاه سنتي 
نخ ریسي نوغان در استان فعالیت دارند و یكي 
از مشكالت عمده آنها نبود بیمه شاغالن به 

این حوزه است.

افزایش نوغانداران مازندران
پرورش كرم ابریشــم در مازنــدران یكي از 
مشاغل بومي و قدیمي محسوب مي شود كه 
طي دهه هاي گذشــته منبع درآمد بسیاري 
از خانواده هاي روســتایي بود. تا ۲دهه پیش 
نوغانداري در مازندران از رونق قابل توجهي 
برخوردار بود. ابریشــم تولیدشــده به دلیل 
شــرایط اقلیمي معمــوال از كیفیت خوبي 
برخوردار اســت و همین موضوع نیز موجب 
شده در دهه هاي گذشــته پیله هاي تولید 
شده در مازندران بیشتر مورد توجه خریداران 

قرار گیرد.
شرایط اقلیمي مازندران و وجود درخت توت 
در همه مناطق جلگه اي، دامنه اي و كوهستاني 
این استان موجب شــده است نوغانداري در 
سراسر این استان امكان پذیر باشد. در گذشته 
روستاییان شهرســتان هاي بابل، سوادكوه، 
قائمشهر و برخي شهرستان هاي شرقي استان 
نوغانداري مي كردند، اما با وجود استعداد باالي 
مازندران براي پرورش كرم ابریشم، از حدود 
۲0سال پیش به مرور نوغانداري در مازندران 
كاهش یافت به طوري كــه تعداد جعبه هاي 
تخم نوغانــي كه بین نوغانــداران مازندران 
توزیع مي شــود از حدود 18هــزار جعبه در 
ســال1380به پایین تر از ۲هــزار جعبه در 

سال هاي 1391و 139۲رسید.
یكي از دالیل این كاهش استقبال، نبود صنایع 
تبدیلــي در مازندران و متزلزل شــدن بازار 
داخلي به دلیل واردات نخ ابریشمي در ۲دهه 
اخیر بود، اما از حدود 7سال پیش تالش هایي 
براي ایجاد انگیزه در روســتاییان مازندران 
انجام شد كه افزایش آمار نوغا نداري در این 

استان را به همراه داشت.
آمارهاي ســازمان جهادكشاورزي مازندران 
نشان مي دهد كه سال گذشته 3157جعبه 
تخم نوغان در مازندران بین 1833بهره بردار 
توزیع شــد كه 719جعبه بیشــتر از تعداد 
جعبه هاي توزیع شــده بین بهره برداران در 
سال 1398است. براســاس آخرین آمارها 
نیز بهار امسال، 3017جعبه و از ابتداي پاییز 
تاكنون 88جعبه با قیمت 15هزار تومان به 
ازاي هر جعبه در اختیار بهره بــرداران قرار 

گرفته است.
آمارها نشان مي دهد كه بهار امسال 105تن 
پیله كرم ابریشــم در مازندران تولید شد كه 
دســت كم 10تن بیشــتر از تولید بهار سال 
قبل استان است. یكي از نكاتي كه مي تواند 
به رونق نوغانــداري در مازنــدران به عنوان 
یك فعالیت درآمدزاي مكمل در كنار سایر 
مشاغل بومي به ویژه براي روستاییان بینجامد 
ایجاد زیرساخت هاي تبدیل پیله به نخ ابریشم 
است. با این كار بهره بردار به جاي فروش پیله 
خام مي تواند پس از ابریشم كشــي محصول 
فرآوري شده را به مصرف كننده بفروشد. اما 
این موضوع در مازندران طي سال هاي گذشته 
چندان مورد توجه قرار نگرفت و صنایع تبدیلي 
مرتبط یا زیرساخت هاي افزایش تولید در این 

استان ایجاد نشد.
با این حال یكي از اقداماتي كه در یك ســال 
گذشته در این زمینه انجام شد پیگیري براي 
ارائه تسهیالت به بهره برداران یا سرمایه گذاران 
به منظور خرید دستگاه ابریشم كشي است. 
تا كنون ۲دســتگاه در بابل و یك دســتگاه 
در ســوادكوه خریداري و راه اندازي شــده و 
بهره برداران مي توانند براي تهیه نخ ابریشم 

از پیله ها در این مناطق از آنها استفاده كنند.

كرونا و كاهش نوغانداري اصفهان
اصفهان یكي از مراكز تولید پیله كرم ابریشم 
كشــور اســت. نوغانــداري در برخــي از 
شهرستان هاي استان ازجمله نطنز، مباركه، 
لنجان، فالورجان، اصفهان، نجف آباد، تیران 
و كرون و خمیني شهر انجام مي شود و مركز 

این فعالیت در استان نطنز است.
هر ساله از اواســط فروردین با شروع فصل 
برگ دهي درختان توت تا اوایل خرداد مركز 
توسعه نوغانداري شــعبه نطنز، تخم نوغان 

میان بهره برداران توزیع مي كند.
همچنین به منظور بهبود فعالیت توتستان هاي 
استان سازمان جهادكشــاورزي اصفهان در 
پایان هر ســال نهال توت رایگان در اختیار 

متقاضیان پرورش كرم ابریشم قرار مي دهد.
امكان پرورش كرم ابریشم ۲-3بار )در مناطق 
معتدله( است ولي به دلیل خشك بودن آب و 
هواي اصفهان فقط در فصل بهار از دهه دوم 
فروردین تا اواخر خرداد امكان این كار وجود 
دارد. در ســال98حدود دوبرابر بیشــتر از 
ســال97تخم نوغان در اصفهان توزیع شد 
ولي در ۲ســال اخیر به دلیل شیوع بیماري 
كرونا درخواست تخم نوغان كاهش پیدا كرد 
و تعداد پرورش دهندگان و فعاالن این حوزه 
از 110 تا 170نفر در ســال هاي اخیر متغیر 

بوده است.
مهم ترین مشكل نوغانداران اصفهاني درخت 
توت است. هواي گرم و خشك استان موجب 
كمبود توتستان شده و همین موضوع استقبال 
اندك كشاورزان استان از نوغانداري را به دنبال 

داشته است. 

 جدول وضعيت توليد پيله ابريشم
 در قطب هاي نوغانداري )سال1400(

توليد پيله  تر سال 1400ميزان تخم نوغان توزيع شدهاستان
250تن7هزار و 400 جعبه گلستان
550تن14هزار و882جعبهگيالن

105تن3هزار و 17جعبهمازندران
525تن15هزار جعبهخراسان رضوي

گلستان

از توليد پيله تر كشور را برعهده داشته اند

% 14.7 % 32.3  % 6.17   % 30.8    

خراسان رضویمازندرانگیالن

در جلد دوم كتاب از »آســتارا تا استارباد« انتشار 
یافته در ســال 1351زنده یاد منوچهر ســتوده، 
پژوهشــگر و پدرعلم جغرافیاي تاریخي، فهرست 
تقریبا دقیقــي از مجموعه نقاشــي هاي دیواري 
امامزادگان شــرق گیالن اعم از جلگــه و مناطق 
كوهســتاني وجود دارد اما باید متذكر شد پیش از 
تالیف این اثر كه براســاس پژوهــش میداني تهیه 
و تدوین شــده، نقاشــي هاي برخي بقاع در همان 
زمان و حتي پیش تر نابود شــده بودند اما چندان 
چشــمگیر نبودند. به عنوان مثــال در این كتاب، 
گزارشي از معماري كم نظیر بقعه امیر بنده بي باالن 
در شهركالچاي ارائه مي شود اما مؤلف درباره وجود 
نقاشــي هاي دیواري این بنا حرفــي نمي زند، این 
در حالي اســت كه یكي از كهنســاالن منطقه كه 
بیش از 80 بهار از عمرش گذشــته در گفت وگو با 
خبرنگار همشــهري آنالین اظهار كرده كه »یادم 
است در كودكي وقتي همراه مادرم براي زیارت به 
این آستانه مي رفتم، زمان زیادي را صرف تماشاي 
نقاشي هاي بقعه مي كردم. چون آن موقع مثل االن 
خبري از كتاب، عكس و مجله نبود و به همین دلیل 

نقاشــي هاي این بقعه نه تنها براي مــن بلكه براي 
همگان چیز عجیب و خوبي بود.«

در ادامه گزارش هاي كتاب تصاویري از نقاشــي  و 
نقاشي خط هاي بقعه روستاي »ماچیان رحیم آبا« 
رودســر نیز وجود دارد به دلیل نوسازي شدن این 
بقعه در دهه50، مجموعــه آثار هنري دیوار آن نیز 

از بین مي رود.
در كتاب یادشــده، نام كمتر بقعه اي ذكر شده كه 
نقاشي هاي دیواري نداشته باشند، اما اكنون كمتر 
بقعه اي را در شرق گیالن مي توان پیدا كرد كه به این 

هنر آراسته باشند.

آسيب ها و عوامل تخریب
نقاشي هاي دیواري امامزادگان شرق گیالن با چند 
آسیب بزرگ همراه بوده و هستند، یكي، دستبرد بنا 
از سوي حفاران غیرمجاز به بهانه دست یافتن به گنج 
كه این مسئله معضلي براي همه آثار تاریخي است، 
دیگري یادگاري نویسي روي نقاشــي ها و مسئله 
مهم تر مرمت و نوســازي غیراصولي بناهاست كه 
موجب مي شود دیگر نشاني از نقاشي ها باقي نماند.

تا دهه 70 شمار قابل توجهي از آثار منقوش مذهبي 
روي دیواره هاي امامــزادگان باقي بود كه برخي از 
آنها بي نظیر و بي همتا بودنــد. از این میان مي توان 
به نقاشي هاي بقاع »باباولي« در دیلمان، امامزاده 
روســتاي »پینچاه« در آستانه اشــرفیه، امامزاده 
روستاي »شیرجو پشت« در الهیجان و بقعه دوازده 
امامزادگان روستاي »مالط« لنگرود اشاره كرد كه 
متأسفانه همه این آثار هنگام نوسازي از بین رفتند.

بي توجهي در حفــظ این میراث تا حــدي بود كه 
متولیان نوسازي حتي هنگام تخریب بناي قدیمي 
این زحمت را به خود ندادند كه از نقاشي هاي موجود 
تصویربرداري و به صورت مجازي آنها را حفظ كنند.

مرمت غيركارشناسانه 
مجموعه نقاشــي هاي بقعه امامزاده باركوســراي 
الهیجــان از بي همتاترین آثار موجــود در بخش 
جلگه اي شرق گیالن بوده كه متأســفانه به دلیل 

مرمت غیركارشناسانه از بین رفت.
در اواخر دهه 70 متولیان و ریش ســفیدان محلي 
تصمیم گرفتند كه دستي به سر و روي بنا بكشند. 

آنها به بناي بقعه دســت نزدند، فقط در و پنجره را 
تازه كردند و گچ هاي رویین دیوار داخلي و خارجي 
امامزاده را تراشــیدند و روي آن گچ تازه كشیدند و 
یك نقاش محلي را اســتخدام كردن تا دوباره روي 
دیوارها نگارگري كند كه این كار جدید با اثر پیشین 

بسیار متفاوت و از نظر كیفي بسیار نازل  است.
یكي از ویژگي هاي مهم نقاشــي هاي این بنا، فرم 
اجرا بود كه از بخش عمده دروني و بیروني تشكیل 
مي شده است. در بخش دروني بقعه بیشتر نمادها 
آسماني و ملكوتي و در بخش بیروني بنا نقاشي ها 
زمیني و تاریخي تر بود كه در نقاشي هاي دیگر این 
تقسیم بندي كمتر دیده مي شود. مسئله دیگر فرم 
اجراي نقاشي به ویژه در بخش بیروني نماي بقعه بود 
كه از قرینه هاي ضربدري و تابع گردونه خورشید یا 
صلیب شكسته بود؛ به طوري كه كسي مي خواسته 
روایت موجود در نقاشي هاي دیواري را دنبال كند 
باید بناي مكعبي را یك دور كامل بزند و به تعبیري 
طواف كند. درواقع نقاشــي این بنــا روي یك بوم 
مكعبي كشیده شده بوده كه در تاریخ نقاشي چنین 

اثري كم پیدا و بي نظیر است.

نكته مهمي كه درباره نقاشي هاي این بنا وجود دارد 
این اســت كه پیش از مرمت بقعه حفره كوچكي 
روي دیوار پشت بقعه وجود داشته كه با تنگ كردن 
چشم مي شد داخل آن را به صورت محدود نگاه كرد. 
این حفره مي توانست رازي از یك نقاشي قدیمي تر 
را نیز بازگو كند، زیرا كامال معلوم بود حفره مربوط 
به تیغه اي است كه روي طاقچه هاي قدیمي تر كار 

گذاشته اند.

نقاشي هاي باقي مانده
درحال حاضر كمتر بقاعي در شرق گیالن وجود دارد 
كه دیوارهاي آن به این نقاشي مزین باشد، برخي از 
این بناها در حوزه هاي شهري و برخي در حوزه هاي 
روستایي قرار دارند؛ به عنوان مثال اكنون بخشي از 
نقاشي هاي بقاع »چهارپادشاهان« و »امیرشهید« 
الهیجان و بقعه »سیدكریم« شهر شلمان باقي مانده 
و بخش دیگــر آن به دلیل مرمــت و رنگ آمیزي و 

گچ كاري از بین رفته است.
حــاال از میان آن همــه آثار یادشــده فقط 3بقعه 
باقي مانده كه نقاشــي هاي آنها تقریبا به طور كامل 
حفظ شــده. یكي از این 3مربوط به نقاشــي هاي 
بي نظیر دیواري بقعه آقاسیدحسین لنگرود است 
كه نوع و فرم آن با ســایر آثار متفاوت تر و بســیار 
حرفه اي تر به اجرا درآمده و از نوع نقاشي هاي به ویژه 
بخش بیروني مشهود است كه در دوره هاي مختلف 
دخل و تصرف هایی در آن شــده است. اثر دوم هم 
مربوط به نقاشي هاي بقعه متعلق به محله الهیجان 
است كه به شدت در شــرف تخریب و نابودي قرار 
دارد. اثر سوم هم مربوط به نقاشي هاي بقعه باباجان 
دره املش است كه هر لحظه تأخیر در نوسازي آن 
مي تواند باعث از دست رفتن این یادگار میراثي مردم 

منطقه باشد.

میراثیکههرروزبیشتررنگمیبازد
نقاشی های دیواری بعضی از  بقاع امامزاده ها كه از میراث های تاریخی، هنری و فرهنگی گیالن به شمار می رود 

اكنون روز به روز بیشتر تحلیل می رود و اندك آثار باقی مانده هم در شرف نابودی قرار دارند.

روزگاري كمتر بقعه و بناي امامزاده اي در مناطق جلگه اي و كوهستاني شرق گيالن وجود داشت كه به هنر نقاشان 
گيالني به ویژه الهيجي مزین نشده باشد اما اكنون چندان نشاني از آنها باقي نمانده است و هر یك از این ميراث هاي 
كم نظير فرهنگي نابود شده اند. مرمت و نوسازي بناها از مهم ترین عوامل نابودي این تابلوهاي بي همتاست كه این 

اقدامات بدون حضور و نظارت ميراث فرهنگي باعث شد تا بخشي از حافظه فرهنگي و هنري مردمان این خطه نابود و نيست شود.

علی خوشتراش
خبر نگار

كهگیلویه و بویراحمــد در طول 
تاریخ همواره از توابع بهبهان بوده  
و در دوران صفویه حتي یك نفر 
به عنوان بیگلربیگي كهگیلویه و 
بهبهان منصوب مي شد، چنان كه 
تا دوران قاجاریه نیز حاكم بهبهان 
بر كهگیلویه نیز حكمراني مي كرد 
و در این دوره شهرستان بهبهان 
كه امروزه در استان خوزستان قرار 
دارد، مركز این منطقه به شــمار 

مي رفته اســت اما در دوره محمدرضاپهلوی این  دو ناحیه از هم 
جدا شــدند. كتاب حاضر كه تاریخ كهگیلویه و ایالت آن نام دارد 
در زماني نوشته شده است )دهه۲0( كه هنوز این جدایي به وجود 
نیامده بوده، بنابراین شهرســتان بهبهان هم بخشــي از كتاب را 

به خود اختصاص داده.
درباره جزئیات نویسنده كتاب اطالعات زیادي در دست نیست. به 
روایت منصوري طباطبایي )مصحح كتاب( محمود باور، سرپرست 
یا كارمند ارشد شركت نفت گچســاران بوده و این اطالعات را در 
ســال هاي فعالیتش از منابع گوناگون گردآوري كرده است. خود 
نویسنده نیز در مقدمه كتاب به این نكته اشاره دارد كه اطالعات 
مختلف دربــاره كهگیلویه و ایالت آن را به دلیل عالقه شــخصي 
جمع آوري كرده، اما بعد از ماجراي جنگ جهاني دوم به تشویق 
دیگران و به نیت نشان دادن رشادت هاي مردم این ناحیه، دست به 

قلم برده و آن را در قالب كتاب تألیف كرده است.
مرحوم محمود باور كتاب حاضر را به سال 13۲4 نوشته، اما چاپ 
اول آنكه گویا در گچساران انجام شــده تاریخ دقیق ندارد. كتاب 

از سوي انتشارات نوید شیراز در ۲78صفحه منتشر شده است.

تاریخ كهگيلویه و ایالت آن كتاب 

یكي از جاذبه هاي گردشــگري اســتان كرج، غار یخ مراد است؛ 
غاري كه صاحب نظران عمر آن را بین 50تا ۲30میلیون ســال 
برآورد كرده اند! نكته جالب توجه درباره این غار جذاب این است 
كه قندیل ها، چكنده ها و چكیده هــاي این غار برخالف غارهاي 
دیگر از جنس آهك و رســوبات مختلف نیست؛ بلكه از یخ است! 
یخ هایي كه مردم بومي این منطقه اعتقاد دارند خاصیت درماني 

داشته و شفابخش است. 
شاید برایتان جالب باشــد بدانید كه از گذشته برخي با اعتقاد به 
داشتن خاصیت درماني، از این یخ ها براي بیماري هایشان استفاده 
مي كردند. حتي برخي معتقد بودند كه هر كسي از یخ هاي این غار 
بخورد، سال بعد به مراد خودش مي رسد! به همین دلیل است كه 

نام این غار را یخ مراد گذاشته اند.
 این غار شگفت انگیز در 65كیلومتري جاده چالوس و در منطقه 
گچسر قرار دارد. ارتفاع اش هم از سطح دریا حدود ۲هزار و640متر 
برآورد شده است. این غار كه شــكل گیري اش به دوران پیش از 
تاریخ ایران باســتان برمي گردد، 10دي ماه سال1381 با شماره 

6573 به ثبت ملي رسیده است.
 بهترین زمان بازدید از غار یخ مراد، ماه هاي اسفند و فروردین است 
كه قندیل هاي یخي این غار در اوج زیبایي شان هستند. همچنین 
در این روزها، مناظر زمستاني مسیر پیاده روي غار نیز بسیار زیبا 

و چشم نواز است.

غار یخ مراد كرج گردشگری

بازار تاریخي ارومیه بنایی به  جاي مانده از دوره صفویان اســت 
كه از همان زمان نیز محلي اقتصادي بوده و با معماري ســاده و 
زیبایي بنا شده است و امروز یكي از مناطق تاریخي-گردشگري 
ارومیه به شمار مي رود.این بازار معماري ســاده و زیبایي دارد.
این بازار كســبه هاي مختلف در راســته هاي متفاوت را در خود 
جاي داده و حتي افرادي هســتند كه بیش از 80سال است در 
این بازار مشغول به كار هستند. بازار ارومیه در بافت قدیمي این 
شهر مابین خیابان امام )ره( و بعثت واقع شده و این اثر در تاریخ 
۲۲خرداد 136۲ با شــماره ثبت1639 به عنوان یكي از آثار ملي 
ایران به ثبت رسیده اســت. بازار ارومیه معماري ساده اي داشته 
و طاق ها، چشــمه ها و گنبدهاي مختلفي را در خود جاي داده  و 
داراي تیمچه ها، حمام ها، ســراها و مسجدهاي مربوط به دوران 

زندیان و قاجاریان است. 
عمده واردات در آن زمان نفت بود كه از بازار خوي، مركز تجاري 
دوران خودش، با شتر از قفقاز به بازار خوي و آنجا به بازار ارومیه، 
بازار تبریز و بازار اردبیل و... انتقال مي دادند و دادوستد مي كردند. 
با ورود به بازار سنتي شهر ارومیه از در اصلي، نخستین مغازه هایي 
كه چشم شــما را به ســمت خودش جلب مي كند، مغازه هاي 
لبنیات فروشي است. یكي از معروف ترین سوغاتي هاي این شهر 

نوعي پنیر به نام پنیر كوزه اي است.

بازار اروميه بازار
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اختالل در روند پيري
سلول ها زماني پير مي شــوند كه از تكثير خود دست بردارند 
كه اين اغلب در پاسخ به آســيب طبيعي به DNA آنها اتفاق 
مي افتد. تصور مي شود كه پيري ســلولي خود به روند پيري و 
همچنين بيماري هاي مرتبط با افزايش ســن مانند آلزايمر و 
برخي سرطان ها كمك مي كند. دكتر سالوادور ماسيپ، رئيس 
آزمايشگاه مكانيزم سرطان و پيري دانشگاه لستر، به يورونيوز 
نكست گفت: سلول هاي پير مجموعه اي از عوامل ترشح مي كنند 
كه عملكرد بافت را مختل مي كنند. آنها ســلول هاي سيستم 
ايمني را براي تئوري پاكسازي توسط خودشان فرامي خوانند 
اما در نهايت شكست مي خورد و التهاب مزمن در سطح پايين، 
مخلوط با فيبروز ايجاد مي كنند.ماســيپ بخشــي از يك تيم 
بين المللي متشكل از دانشــگاه هاي بريتانيا، اسپانيا، نيجريه و 
عربستان ســعودي بود كه تحقيقاتي را در مورد روش ديگري 
براي مقابله با ســلول هاي پيري در اكتبر ســال جاري منتشر 
كردند. او گفت: روند بيولوژيكي پيري بســيار پيچيده است، 
بنابراين بعيد است كه يك استراتژي به طور كامل آن را متوقف 
يا معكوس كند. با اين حال، احتماال راه هاي زيادي براي كاهش 

سرعت آن وجود دارد و به نظر مي رســد پاكسازي سلول هاي 
پير يكي از ساده ترين و آسان ترين راه ها باشد كه به طور بالقوه 

مؤثرتر است.

محدوديت در طول عمر
در تســت هاي آزمايشــگاهي، جلوگيري از ســاخته شدن 
ســلول هاي پيري طول عمر موش ها را تــا 15درصد افزايش 
داد كه البته ساير تجربيات مشابه طول عمر را تا 35درصد نيز 
افزايش داده اســت. اما پيش از اينكه هيجان زده شويد، خوب 
است اين نكته را به ياد داشته باشيد كه محققان هنوز نمي دانند 
طول عمر يك موجود زنده تا چه اندازه مي تواند افزايش يابد.
ماسيپ گفت: اين بسيار سؤال جالبي است و هماني است كه 
ما هنوز بر سر آن به توافق نرسيده ايم. برخي بر اين باورند كه 
يك محدوده سخت براي طول عمر انســان وجود دارد )آمار 
فعلي 130سال است( درحالي كه سايرين فكر مي كنند روي 
كاغذ جاودانگي بايد امكان پذير باشد. هنوز بسيار زود است تا 
بدانيم زندگي چقدر طول مي كشد و اينكه در كل محدوديتي 

وجود دارد يا نه.

عملكرد واكسن
محققان ژاپني واكسني را روي موش ها آزمايش كرده اند كه 
از ذخيره ســلول هاي زومبي كه در اصطالح علمي به عنوان 
ســلول هاي پيري شناخته مي شــوند جلوگيري مي كند كه 
معموال با باال رفتن ســن و برخي بيماري هــاي ديگر مرتبط 
اســت.اگرچه ممكن اســت در طوالني مدت اين پيشرفت 
را »واكســن عليه پيري« بناميم اما اين واكســن در نهايت 
مي تواند براي پيشــگيري از برخي بيماري هــاي مرتبط با 
افزايش سن مفيد باشد. سلول هاي پيري سلول هاي معمولي 
هستند كه تكثيرشان متوقف مي شود اما نمي ميرند، در عوض 
آنها حول و حوش زومبي هاي ناميرا حركت مي كنند و مواد 
شــيميايي اي از خود آزاد مي كنند كه مي تواند باعث التهاب 
در اطراف سلول هاي سالم شود.پيري مي تواند به چند دليل 
رخ بدهد كه شــامل ســاييدگي و پارگي كلي مواد ژنتيك 
ســلول كه با هر تقســيم متوالي اتفاق مي افتد و همچنين 
آسيب وسيع DNA اســت. يك مطالعه در سال 2011نشان 
داده است كه از بين بردن اين سلول هاي پيري بيماري هاي 
مرتبط با پيري را هم به تأخير مي انــدازد و مطالعات بعدي 

تأييد كرد كه حذف كردن آنها مي تواند بيماري هاي خاص را 
كم و يا حتي از بين ببرد.اين محققان همچنين يك پروتئين 
مشابه را در سلول هاي پيري انســان و موش ها پيدا كردند، 
ســپس از اين اطالعات براي خلق واكســن پپتيد كه پاسخ 
ايمني را در برابر پروتئين تحريك مي كند اســتفاده كردند. 
مشــابه با عملكرد واكســن در برابر ويروس يا باكتري، اين 
واكســن سيســتم ايمني را براي توليد آنتي تربيت مي كند 
تا آنتي ژن هاي خاص را در پروتئين ســلول هاي پيري پيدا 
كرده و آنها را از بين ببرد.يك بار ديگــر بايد تأكيد كنيم كه 
به چند دليل ســاده لوحانه اســت اگر فكر كنيم اين واكسن 
مي تواند بنيان زندگي جاودانه باشــد. يك اينكه، تحقيقات 
در مراحل اوليه است و واكســن فقط روي موش ها آزمايش 
شــده اســت و دوم اينكه پيري ســلول ها تنها علت پيري 
 نيســت. همراه با تجمع ســلول هاي زامبي، افراد مســن يا 
كوتاه شــدن تلومر، بي ثباتــي ژنوم، تغييــرات اپي ژنتيك، 
فرسودگي ســلول هاي بنيادي و ســاير عالئم بيوشيميايي 
پيري را نيز تجربه خواهند كرد. سلول هاي پير، بنابراين، تنها 

بخشي از پازل هستند.

اما و اگرهاي واكسن ضدپيري ژاپن
برخي رسانه ها به تازگي از موفقيت آزمايش واكسني روي موش ها خبر دادند 

كه مي تواند زندگي را جاودانه كند!  اين ماجرا اما چقدر علمي است؟

به سوي آينده

خيز تاريخي براي رسيدن به مريخ
ايالن ماسك كه به عنوان مرد سال مجله تايم انتخاب شده 
در حال پيگيري برنامه هايش براي فرود انسان روي سياره 

سرخ با يك فضاپيماي 120 متري است 

ماه جاري ميالدي براي ايالن ماسك مملو از حوادث گوناگون بود. 
ثروتمندترين مرد جهان و بنيانگذار تسال و اسپيس ايكس، به طور 
بحث برانگيزي، به عنوان شخصيت سال مجله تايم انتخاب شد. او 
همچنين در يك دعواي توييتري براي ماليات با سياســتمداري 
درگير شد كه ماســك او را »ســناتور كارن« مي ناميد. آن طور 
كه خود ماســك اعالم كرده، برای سال 2021 مبلغی معادل 11 
ميليارد دالر بايد پرداخت كند. همچنين مشكالت خانوادگي هم 

براي او پيش آمد.
با اين حال، ماه آينده يا شايد چند هفته بعدتر، ماسك مي تواند به 

دستاوردي برسد كه از هر كاري كه قبال انجام داده، فراتر باشد.
اولين پرتاب آزمايشي بزرگ ترين و قدرتمندترين سفينه موشكي 
كه تاكنون زمين را ترك كرده اســت، انجام مي شود. اين پرتاب 
مداري شايد براي نخستين بار مسيري براي بازگشت به ماه طي 
50سال گذشته باز كند و البته نخستين وسيله نقليه اي باشد كه 

در نهايت انسان را روي مريخ فرود مي آورد.
پروژه اي كه بيش از يك دهه پيش در ذهن بيش فعال ماسك آغاز 

شد، آنچنان بلندپروازانه است كه او هفته گذشته گفت:»اگر ظرف 
5سال آينده روي مريخ فرود نياييم، تعجب خواهم كرد.«

استارشيپ نخســتين فضاپيمايي خواهد بود كه همه اجزاي آن 
كاماًل قابل استفاده مجدد هستند و هزينه هاي نجومي سفرهاي 
فضايي را به ميزان قابــل توجهي كاهش مي دهد. استارشــيپ 
ظرفيت سوخت گيري بي سابقه اي حين پرواز دارد كه امكان انجام 
عمليات هاي مكرر و كارآمدتر را فراهم مي كند. ماســك 50ساله 
مطمئن است كه فضاپيماي 120متري او كه بيش از 9متر طويل تر 

از سفينه Apollo-era Saturn V  است، مي تواند موفق باشد.
مجله تايم در بزرگداشــت اين كارآفرين ميليــاردر تصديق كرد 
كه بزرگ ترين دستاوردهاي بشــر از ذهن هاي غيرمتعارف ناشي 
مي شود. اين مجله عنوان كرد كه ماســك »تركيب بي پروايي از 
توماس اديســون، پي تي بارنوم، اندرو كارنگي و شخصيت خيالي 
دكتر منهتن)خدايگاني با پوست آبي كه خودرو هاي برقي را اختراع 

مي كند و به مريخ مي رود( است.«
شان اوكيف، رئيس پيشين ناســا مي گويد كه كه ماسك بارها و 
بارها قوانين سنتي پرواز به فضا را با دستاوردهاي بزرگ به چالش 

كشيده است.
او به گاردين گفته است: »يكي از كارهايي كه ]او[ به طرز ماهرانه اي 
فهميده اســت كه چگونه بايد انجام دهد، اين است كه هر زمان 
ترديدي در مورد توانايي او براي انجام كاري وجود داشــته باشد، 
مدتي پس از آن، توجه، تخصص و استعداد خود را نمايان مي كند. 

حاال وقت آن است كه ببينيم اين دستاورد به كجا مي رسد.«
استارشيپ به وسيله يك »موشك تقويت كننده مرحله اول« به نام 
Super Heavy به مدار خواهد رفت. استارشيپ با نيروي رانش 
حدود 16متر پوند و ظرفيت صعود 165تن از سطح زمين، تقريباً 
دوبرابر قدرتمندتر از موشك هاي Saturn V  است كه 12فضانورد 

را بين سال هاي 1969تا 1972به ماه فرستاد.
جنيفر هلدمن، دانشمند اخترشناس مركز تحقيقاتي آمس ناسا 
در كاليفرنيا، مي گويد:»شما واقعاً مي توانيد از معماري استارشيپ 
بهره ببريد و با روش هايي كه قباًل بــه آن فكر نكرده ايم به بخش 
بيروني منظومه شمسي برويد. اين مي تواند يك راه انقالبي جديد 

براي كاوش در اين جهان ها ارائه دهد.«
كاربردهاي ابتكاري و گمانه زني هاي ديگر، ازجمله مأموريت هاي 
متالشــي كردن ســيارك ها براي محافظت از زمين، براي اين 

فضاپيماي جديد پيشنهاد شده است.
با اين حال، ماسك جاه طلبي خود را براي رسيدن به ماه و درنهايت 
سكونت در مريخ با هدف تبديل انســان به گونه اي چندسياره اي 
پنهان نكرده است. او به تايم مي گويد:»كار بزرگ بعدي، ساختن 
يك شــهر خودكفا و خودگــردان در مريــخ و آوردن حيوانات و 
موجودات زمين به آنجاســت. اين كار شبيه كشــتي نوح است. 
البته ما بيش از 2حيوان مي آوريم.« با اين حال، ابتدا فضانوردان 
بايد به ماه برگردند و استارشيپ فقط يكي از 2 فضاپيماي در حال 
توليد با قابليت فرود فضانوردان در آنجاست. سيستم پرتاب فضايي 
ناسا)SLS( كه بخشي از برنامه آرتميس است، با افزايش بودجه و 
تأخير در توسعه مواجه شده است و نخستين فرود خدمه خود را 

حداقل تا سال 2025به عقب انداخته است.
اســپيس ايكس همچنين در آرتميس سهيم اســت. او قرارداد 
2/9ميليارد دالري ناسا براي ساخت فرودگر ماه را از آن خود كرد 
و شكايتي را عليه بلواورجين)شركت رقيب( كه ماه گذشته به نفع 

ماسك حل و فصل شد، مطرح كرد.
هيچ تاريخ قطعي در ژانويه براي پرتاب آزمايشــي استارشــيپ 
تعيين نشده است. در صورت موفقيت، ماسك گفته است كه در 
سال 2022ممكن است 12پرواز ديگر انجام شود و نخستين سفر 
استارشيپ به ماه)يك سرمايه گذاري براي گردشگري فضايي كه 
از سوي يوساكو مائزاوا، ميلياردر ژاپني تامين مي شود( براي سال 

2023برنامه ريزي شده است.

عمادالدين قاسمي پناه
خبرنگار

زندگي بي پايان، همان چيزي است كه بشر مي خواهد. حاال محققان ژاپني 
مي گويند ممكن است يك قدم به سوي افزايش طول عمر انسان نزديك 
شده باشند. كارآزمايي واكسني كه مانع از روند پير شدن سلول هاست، 
روي موش ها با موفقيت انجام شده است. به گزارش يورونيوز، به گفته محققان دانشگاه جونتندو توكيو، دارويي كه پروتئين 
موجود در سلول هاي پير - آنها كه به طور طبيعي توليدمثل خود را متوقف كرده اند - را هدف قرار مي دهد، پيشرفت ضعف را 
در موش هاي مسن تر كاهش داد. اين واكسن همچنين با موفقيت سلول هاي پير در بافت چربي و رگ هاي خوني را هدف قرار 
داد كه نشان مي دهد مي تواند تأثير مثبتي بر ساير شرايط پزشكي مرتبط با افزايش سن داشته باشد. تورو مينامينو، پروفسور 
جونتندو به خبرگزاري جيجي ژاپن گفت: ما مي توانيم انتظار داشته باشيم كه واكسن براي درمان سفت شدن شريان، ديابت 

و ساير بيماري هاي مرتبط با افزايش سن استفاده شود.

زهرا خلجي
خبرنگار

بهترین گجت های 
2021

سال 2021 ميالدی رو به پايان است و بسياری از 
گجت هاي مدل امسال، امتحان خود را پس داده اند

فناوری، بخش مهمــی از زندگی 
روزمره ماست اما يافتن ابزارهای 
مناســب برای نيازهای مان چه برای كار كردن، حفظ تناسب اندام يا 
سرگرمی می تواند بسيار دشوار باشد. به گزارش وب سايت شبكه خبری 
سی ان ان، به همين دليل است كه ساعت های بی شماری را صرف آزمايش 
دقيق آخرين فناوری می كنيم؛ از اندازه گيری سرعت واقعی گوشی های 
هوشمند و لپ تاپ های برتر تا زندگی با هدفون برای هفته ها متوالی. ما 
امسال گجت های عالی زيادی را امتحان كرده ايم اما در اينجا مواردی 

وجود دارد كه واقعا در هر دسته بندی برجسته هستند.

ساسان شادمان منفرد
 روزنامه نگار

لپتاپها
بهترين لپ تاپ اپلمك بوک اير

حتی با وجود مك بوك های جديدتــر و قدرتمندتر اپل در 
سال2021، مك بوك اير ام1 همچنان بهترين لپ تاپ اين 
شركت برای اكثر مردم است. نسبت به پولی كه می پردازيد، 
لپ تاپ بسيار سريعی به دست می آوريد. اين دستگاه، طراحی 
زيبا و مسافرتی دارد و عمر باتری كافی برای يك روز كاری 

كامل و حتی كمی بيشتر را برای شما به ارمغان می آورد.

  بهترين لپ تاپ ويندوزیدل ايكس پی اس 13
اين لپ تاپ به لطف صفحه نمايش خيره كننده و تقريبا 
بدون حاشيه، صفحه كليد عالی و عملكرد بسيار قوی 
نسبت به قيمت، باالتر از ســاير لپ تاپ های ويندوزی 
قرار دارد. همچنين بايد گفــت كه يكی از جذاب ترين 

و سبك ترين لپ تاپ هايی است كه می توانيد بخريد.

مايكروسافت سرفيس پرو 8
بهترين 2 در 1

سرفيس پرو 8 مايكروسافت يك نيروگاه همه كاره است. اين 
لپ تاپ با صفحه كليد Type Cover  متصل، سريع و بسيار 
قابل حمل با قدرت كافی برای انجام چندوظيفه  روزمره و 
مقدار زيادی كار بصری ســخت است. هنگامی كه كارتان 
تمام شــد، صفحه نمايش زيبا و روان با رزولوشن 2880 
در 1920 و بلندگوهــای پررونق آن را به تبلتی عالی برای 

بازگشت به فيلم و نمايش تبديل كرده است.

ايسوس روگ استريكس جی 15 ادونتيج اديشن
بهترين برای بازی

از نظر عملكرد و ويژگی های پولی، به سختی می توانيد 
لپ تاپ بازی بهتری نســبت به اين مدل ايسوس پيدا 
كنيــد. اين لپ تــاپ می تواند جديدتريــن فيلم های 
پرفروش رايانه های شــخصی را با گرافيــك باال اداره 
كند، با دوام شارژ بســيار طوالنی و طراحی متمايز و 

قابل تنظيمی كه دارد، در نوع خود بهترين است.

تبلتها
بهترين تبلتاپل آی پد نسل نهم

آی پد نسل نهم به لطف پردازنده سريع تری كه كارهای روزمره را 
به راحتی انجام می دهد، به عنوان بهترين گزينه كلی در آزمايش 
سی ان ان شناخته شد. اين مدل، عملكرد و ارزش را به گونه ای 
تركيب می كند كه هيچ تبلت ديگری نمی تواند، ضمن اينكه 

از لوازم جانبی اصلی آی پد مانند قلم اپل پشتيبانی می كند.

بهترين عملكردآی پد پرو
آی پد پرو2021 سريع ترين تبلتی است كه تا به حال آزمايش 
كرده ايم و به راحتی انواع كارها را انجام می دهد. فتوشــاپ، 
رندرهای ويديويی، بازی، وظايف بهره وری و پخش، همگی 

بدون مشكل انجام می شوند.

بهترين اندرويدیگالكسی تب اس7
گالكســی تب اس 7، قدرت كافی برای اجرای هر آنچه را كه 
می توانيد به آن محول كنيــد، دارد و عمر باتری فراوانی برای 
استفاده بيش از يك روز ارائه می دهد. در حالی كه اندرويد كاماًل 
 Samsung برابری نمی كند، حالت  iPad OS با سيستم عامل

DeX  قابليت چندوظيفه ای مانند ويندوز را به  تب می آورد.

به صرفه ترينآمازون فاير اچ دی 8 پالس
اين تبلت می تواند كارهای روزمره زيــادی را انجام دهد و به 
كتابخانه محتوای آمازون از جملــه پخش فيلم و برنامه های 
تلويزيونی، خواندن الكترونيكی و حتی برخی بازی های سبك 

دسترسی داشته باشد. 

ایربادز
بهترين برای اپلبيتس فيت پرو

اين مدل از ايربادز بيتس در اصل همان بيتس پرو است كه كمی 
تقويت شده است و كارايی بهتری هم دارد. اين مدل كنترل های 

بهتری هم دارد كه كارايی مناسب تری ارائه می دهد.

بهترين برای اندرويدسامسونگ گالكسی بادزپرو
اين مدل برای طرفداران اندرويد چيزهای زيادی برای ارائه 
دارد. از جمله كيفيت صدای عالی، حذف نويز فعال قابل اعتماد 
و چندين ويژگی مفيد برای سفارشی كردن صدای آهنگ های 

شما و تغيير حالت های نويز حين پرواز.

وایز

دوشاخه وايز )WYZE( يك دوشاخه هوشمند تقريباً كامل است. 
به اندازه كافی كوچك است به طوری كه هنگام اتصال، چندين 
پريز را مسدود نمی كند و به سرعت به هر دستوری پاسخ می دهد. 
آنها را می توانند از برنامه وايز يا با دستيار هوشمند آمازون آلكسا 

يا دستيار گوگل مديريت كرد. اين دوشاخه ها در عين حال بسيار مقرون به صرفه نيز هستند.

بهترين دوشاخه هوشمنددوشاخه وايز

گوشیهایهوشمند

تلویزیون

بهترين گوشیآيفون 13
آيفون اپل مدت هاســت كه در صدر فهرســت گوشی های هوشمند 
سی ان ان قرار دارد و امســال آيفون13 جايگزين آيفون12 شد. اين 
گوشی دارای ســاختاری مدرن با صفحه نمايش همه جانبه، همراه با 
بهترين عملكرد و يكی از بهترين دوربين ها بين تمامی گوشی هاست.

بهترين هوشمندتی سی ال سری 6
تنها با 1000 دالر، كيفيت تصوير عالی و تجربه تماشای غوطه وری 
را با نور پس زمينــه QLED و Mini LED به شــما می دهد. رابط 
داخلی Roku برای استفاده آسان است و دسترسی فوری به هزاران 

سرويس پخش را فراهم می كند.

نايب قهرمانگالكسی اس21
گالكسی اس21 سامســونگ بهترين گوشــی اندرويدی است با 
صفحه نمايش روان و پرجنب و جوش، سيســتم دوربين سه گانه 
 و عملكردی كــه به بهترين انتخاب ســی ان ان يعنــی آيفون13 

نزديك است.

 5aبه صرفه ترين گوشیگوگل پيكسل
پيكسل 5a با پوشش 5G يك گوشی مقرون به صرفه است كه شبيه يك مدل 
رده باال به نظر می رسد، با عملكردی كه نسبت به هر گوشی ديگری در محدوده 
قيمتی خود برتری دارد. يك سيستم دوربين توانمند و صفحه نمايش واضح 

كه به شما امكان می دهد تصاوير دقيقی را ضبط و مشاهده كنيد.

لوكس ترينسونی ای90ِجی
اين تلويزيــون دارای بهترين كيفيت تصويری اســت كــه تا به حال 
كارشناسان سی ان ان آزمايش كرده اند، با جزئيات فوق العاده و رنگ های 
بسيار دقيق. اين يكی از درخشان ترين تلويزيون های OLED است كه 
ديده ايم، از تمام استانداردهای مورد نياز فيلم بازها پشتيبانی می كند 

و به شما امكان می دهد به راحتی به همه چيز دسترسی داشته باشيد.

هدست
مقرون به صرفه ترين هدست بازیريزر كراكن ايكس

اين هدست تقريبا با هر پلتفرم بازی به خوبی كار می كند و صدای 
بسيار خوبی را تنها با 50 دالر توليد می كند. اغلب اوقات هم با قيمت 

كمتری در حراجی ها به فروش می رسد.

بهترين اسپيكرآمازون اكو نسل چهارم
نسل چهارم اكو نه تنها طراحی استوانه ای منحصربه فردی دارد، بلكه 
صدای فوق العاده ای نيز توليد می كند. اين موارد، اكو نسل چهارم را 
بهترين انتخاب برای يك بلندگوی هوشمند می كند. شكل كروی به 
بيرون راندن صدای قوی تر اجازه می دهد و كيفيت صدای آن نسبت به 
قيمت آن بی نظير است. بهتر از آن، اتصاالت زيادی برای برق رسانی 

به خانه های هوشمند و راه اندازی ساير دستگاه ها بدون دردسر دارد.



شنبه 4 دی 161400
ادب و هنر شماره  8396

 ايده اوليه جنايت بي دقت به طور مشخص 
آتش سوزي ســينما ركس بود  يا اينكه مقابله با 
فعاليت هاي فرهنگي دستمايه اصلي بود و بعد به 

بهانه سينما ركس به آن پرداختيد؟
طبق معمول هميشه خيلي سخت است برايم كه در 
اين باره صحبت كنم. در واقع بايد بگويم ايده بازسازي 
و دوباره سازي از فيلم »هجوم« برايم وجود داشت. آن 
زمان من و نسيم احمدپور كه نويسنده فيلمنامه هجوم 
و جنايت بي دقت هم هست به اين فكر مي كرديم كه در 
بازسازي يك اتفاق چه فرايندي اتفاق مي افتد كه سعي 
مي كنيم موضوعي را كه اتفاق افتاده، دوباره سازي كنيم. 
در هجوم اين دوباره سازي درباره يك اتفاق تخيلي بود؛ 
يعني فكر كرديم كه قتلي اتفاق افتاده و مي  خواستيم 
آن را بازسازي كنيم اما بعد به اين فكر كرديم كه چطور 
مي شــود به يك واقعه تاريخي به شــكل بازسازي در 
تاريخ ســينما فكر كرد. اينجا بود كه 2مسئله تاريخ و 
سينما با هم براي ما مطرح شد و وقتي به تاريخ سينما 
در مملكت خودمان فكر كرديم، يادمان آمد كه سينما 
ركس همه اين ويژگي هايي را كه ما دوســت داريم در 
دل خود دارد؛ يك واقعه تاريخي كه درباره سينما بود 
و با ايده هايي مثل فيلم در فيلم و بازســازي و عوامل 
مختلف ديگري كه دوست داشتم جور بود، همين كه 
به لحاظ اجتماعي مي توانســت به مقطعي اشاره كند 
كه من خودم در آن مقطع حضور داشتم، منظورم اين 
سال هاي اخير است هم براي ما اهميت داشت. مي دانيد 
كه ماجراي سينما ركس، يكي از سرفصل هاي تعريف 
تاريخ سينما در كشور ماست چون مستقيما سينما را به 
مسائل اجتماعي پيوند مي زند. شايد مجموعه اي از اين 
عوامل در كنار هم بود كه ما به سراغ كار كردن درباره 
اين ايده رفتيم. از ابتدا ماجراي سينما ركس به عنوان 
ايده محوري مطرح بود و داســتان را روي اين ماجرا 

پايه گذاشتيم.
 فيلم در واقع از 3داســتان مدور مجزا 
تشكيل شده كه بعد در جاهايي به هم متصل شده و 
همپوشاني پيدا مي كنند اما انگار ايده سينماسوزي 
به 2داستان ديگري سوار شده و به اين قصه بيش 
از 2داستان ديگر پرداخته مي شود. علت پرداخت 

بيشتر به اين مسئله چيست؟
از نظر زماني اگر به فيلم نــگاه كنيم، 3ماجرايي كه در 
فيلم هست تقريبا تايم يكساني دارند؛ يعني فيلم زماني 
حدود ۱3۰دقيقه دارد و هر كدام از اين ماجراها چيزي 
حدود ۴۰ تا ۴2دقيقــه را به خود اختصاص مي د هند؛ 
يك، داســتان ۴نفر كه مي خواهند سينمايي را آتش 
بزنند. دو، داستان فيلمي كه روي پرده مي بينيم و سه، 
داستان تماشــاگراني كه منتظرند، وارد سالن بشوند؛ 
هركدام ۴۰ دقيقه از زمان فيلم را تشــكيل مي دهند 
اما از آنجا كه موتور محرك داســتان، ايده آتش زدن 
سينماست ما حضور اين ايده را در دو داستان ديگر حس 
مي كنيم؛ يعني وقتي به آن دو داستان نگاه مي كنيم، 
كماكان ذهنمان پيش ايده مركــزي و موتور محركه 
داستان است. به همين دليل احساس مي كنيد كه اين 
ايده بيشتر از 2ايده ديگر ديده مي شود؛ در واقع دليل اين 
پررنگ بودن به دليل پرداخت بيشتر به آن در صفحات 
فيلمنامه يا دقايق فيلم نيســت، بلكه به لحاظ حس 
رواني ای است كه با خودش به همراه مي آورد. همانطور 
كه در جواب سؤال قبل گفتم، ايده اصلي داستان سينما 
ركس بود و اينكه چطــور ما مي توانيــم آن را در دل 
روزهاي معاصرمان احضار كنيــم. به همين دليل اين 
داستان، سايه اش را بر 2بخش ديگر فيلم انداخته است.

 در فيلمي كه در اصل جنايت بي دقت 
اســت، جنايتي رخ نمي دهد و كاراكترهاي اين 
فيلم دور هم جمع مي شوند تا از جنگ، خشونت و 
آتش افروزي جلوگيري كنند؛ در واقع كاراكترهاي 
اين فيلم در دنيايي شفاف تر و مسالمت آميزتر از دو 
دنياي ديگر زندگي مي كنند و در پي كمك گرفتن از 
هنر، جادو،  رؤيا و اراده براي بهتر كردن دنيايشان 
هستند اما جالب اينجاست كه اين فيلم با اين نام 

خوانده مي شود!
در واقع از نظر من تنها بخش هايي از فيلمي كه با عنوان 
جنايت بي دقت روي پرده ديده مي شود، نمايش داده 
مي شود. اگر ما قائل به اين باشيم كه يك فيلم سينمايي 
۹۰ تا ۱2۰دقيقه است، همانطور كه گفتم ما ۴۰دقيقه 

از اين داســتان را روي پرده ســينما مي بينيم. پس 
قضاوت كردن درباره اينكه داستان واقعي آن فيلم چه 
هست، براي ما سخت است. همانطور كه وقتي از يكي 
از كاراكترها مي خواهد كه بروشــور جنايت بي دقت را 
بخواند، به داستان مردي اشاره مي كند كه بر اثر بي دقتي 
در رانندگي باعث شده كه دخترش آسيب ببيند و از نظر 
آن كاراكتر بخش بي دقت فيلم در اينجاست. بايد بگويم 
از آنجا كه ما فيلمي را كه روي پرده نمايش داده مي شود 
به طور كامل نمي بينيم، احتماال مي توانيم حدس بزنيم، 
انتخاب نام جنايت بي دقت براي اين فيلم، به خاطر اشاره 
به كاري باشد كه كاراكتر اين فيلم درباره دختر خودش 
انجام داده؛ چراكه او در تالش اســت كه با اين مسئله 
كنار بيايد. اگر يادتان باشد، كاراكتر اصلي فيلم در ابتدا 
آينه هاي ماشين را هم باز مي كند  يا در صحنه هايي كه 
مي خواهند در سينما فيلم را تست كنند و آن را روي 
پرده مي اندازند ما بخشي از فيلم را مي بينيم كه ديگر 
به آن برنمي  گرديم؛ همان صحنه اي كه پسر جوان به 
همراه 2نفر ديگر در ماشين هستند و حركت مي كنند. 
مي خواهم بگويم ما بخشي از اين فيلم را مي بينيم و اين 
اسم را مي توان به كاري تلقي كرد كه كاراكتر اصلي فيلم 

انجام داده است.
 حاال همه از عالقه شــما به نقاشي هاي 
اشــر خبر دارند و مي دانند بازي با زمان يكي از 
عالقه مندي هــاي شماســت اما واقعــا با اين 
بازيگوشي هاي زماني چه هدفي را دنبال مي كنيد؟ 
اينكه مي خواهيد داســتاني را به طور موازي در 
زمان هاي مختلف روايت كنيد، دم دســت ترين 
برداشت از اين كار شماست اما به نظر نمي رسد تنها 
هدف شما از بازي با زمان همين باشد. مي خواهم 
بدانم واقعا به دنبال چه چيزي با اين ساختار و فرم 

هستيد؟
به نظرم ماجراي روايت هاي پازل گونه  يا موازي در دنياي 
روايتگري معطوف به نقاشي  هاي اشر نمي شود. من در 
آن زمان در توصيف كاري كه در فيلم هاي سكانس پالن 
اتفاق مي افتاد براي اينكه ســعي كنم به تماشاگران 
فيلم توضيح بدهم كه چه چيزي در ذهنم مي گذرد به 
تابلوهاي اشر اشاره مي كردم اما همانطور كه مي دانيد، 
روايت هاي پازل گونه يا روايت هايي كه خطوط موازي را 
به جاي خطوط مستقيم در داستان روايت مي كنند در 
تاريخ سينما عمر طوالني تري دارند و شكل هاي مختلف 
آن ساخته شده است. اصال اين روايت ها به عنوان نوعي 
از داستان گويي در فيلم ها شناخته مي شوند. در ترجمه 
فارســي به روايت هاي غيرخطي معروف هستند كه 
شيوه اي از داستان  گويي اســت كه در آن ممكن است 
نگاه ما به قصه به شكل نگاه مرسوم و متعارف به حركت 
زمان كه رو به جلو است، نباشــد؛ مثال وقتي ما داريم 
فيلمي مثل »شانس« كيشلوفسكي يا »داستان هاي 
عامه پسند«، »سال گذشته در مارين باد«، »ممنتو« 
و داســتان هايي از اين دســت را نگاه مي كنيم، شيوه 
غيرخطي روايت داستان را مي بينيم؛ پس در واقع بايد 
بگويم اين شيوه به دنبال نگاه كردن به مسئله روايتگري 
به شيوه اي غير از شيوه مرسوم گذشت زمان به سمت 
جلو اســت. حتي فيلم هايي كه از فالش بك هاي زياد 
به عنوان بخشي از شيوه اي در روايتگري شان استفاده 
مي  كنند، جزو اين دسته قرار  مي گيرند. پس بايد بگويم، 
چيزي كه من به صورت كلي و عام در فيلم هايم دنبال 
مي كنم تجربه كردن روايتگــري برخالف آن چيزي 
است كه به صورت روايت كالن و عمده تر و چتر بزرگ 
در فيلم هاي سينمايي مي شناسيم. آن هم استفاده از 

قابليت هاي مختلف روايتگري براي پرداختن به يك 
موضوع.

 فيلم در ســكانس هايي شباهت هاي 
زيادي به 2فيلم »ماهي وگربــه« و هجوم دارد. 
گذاشتن اين لحظات مشــابه با چه هدفي صورت 

گرفت؟
نقل قول معروفي در تاريخ سينما وجود دارد كه مدعي 
است، فيلمسازها هميشه يك فيلم را مي سازند و هر بار 
بخشي از آن را كارگرداني مي كنند. اگر به اين نقل قول 
قائل باشيم، فكر مي  كنم كاري كه يك فيلمساز انجام 
مي دهد، اصوال همين است؛ يعني هميشه به موضوعي 
كه ذهنش را مشــغول كرده از يك زاويه جديد نگاه 
مي كند. در نتيجــه خيلي بيراه نيســت كه بگويم ما 
مي توانيم تكه ها يا پرسپكتيوهاي جديدي نسبت به 
موضوع يا دغدغه اي واحد را در كارهاي فيلمســازان، 
رديابي كنيــم. من هم موافقم كه حتــي تكه هايي از 
»اشكان انگشتر متبرك و چند داستان ديگر« و ماهي و 
گربه يا هجوم  را در اين فيلم مي بينيم. نمي دانم در كار 
بعدي ام همين مسير اتفاق بيفتد يا نه اما فكر مي كنم 
كه به هر حال در تمام اين فيلم ها، من يك ايده مركزي 
را در شــيوه روايتگري مبنا قرار دادم و ســعي كردم، 
حول وحوش آن، فرايند داستان گويي را به روشي كه 
دوســت دارم نه به مفهوم فراز و فرودهاي دراماتيك 
دنبال كنم. به نظر مي رسد در فيلم هايم يك ايده مركزي 
در وسط قرار گرفته و هر بار از يك پرسپكتيو جديد به آن 
پرداخته شده است؛ يعني هر بار كه مي  خواهم فيلمي 
را شروع كنم انگار دارم به همان جهاني كه براي خودم 

آشناست، برمي  گردم.
 در يك سوم نهايي داســتان، بازي با 
زمان و به تصوير كشيدن ســكانس ها از زوايا و با 
شخصيت هاي مختلف بيشــتر و پررنگ تر از دو 
نيمه ابتدايي فيلم مي شــود. علت تأكيد بر اين 

چرخش هاي زماني در اين بخش چه بود؟
از نظر داســتاني غالبا اين مدل فيلم ها در نيمه اول و 
دوم پررنگ تر هســتند؛ در واقع فيلم ها در نيمه اول 
مناسباتي را مي چينند و در نيمه دوم سعي مي كنند از 
اين مناسبات برداشت كنند. اين روند در شيوه هاي ديگر 
داستان گويي هم وجود دارد؛ يعني وقتي فيلم داستاني 
به معناي متعارف تر   مي نويسيد، شــما بذرهايي را در 
نيمه اول در داستان مي  كاريد و در نيمه دوم داستان 
برداشــت مي كنيد. حاال وقتي اين بذرها، خودش را 
به فرم روايتگري تغيير مي دهد دوباره اين شــيوه در 
فيلمنامه ها ديده مي شــود؛ يعني در نيمه اول شــما 
خطوطي را معين مي كنيد كه در نيمه دوم شروع به 
اتصال دادن يا بازي كردن با آنها مي كنيد. اگر بخواهيم 
فيلمنامه را به 3قسمت تقسيم كنيم، آن وقت هرچقدر 
به انتهاي داستان مي رويم، نزديكي خطوط داستاني 
براي به نتيجه رسيدن بيشتر مي شــود. در نتيجه 
تماشاگر متوجه مي شود كه روايت ها به هم مي رسند. 
در واقع در شــيوه روايتگري موازي اين خطوط در 
جايي به هم وصل مي شوند و براي وصل شدن اين 

خطوط شما نياز داريد كه اينها را به هم نزديك تر 
كنيد. پس هرچه فيلم به انتها مي رود، مي بينيد 
كه نزديكي خطــوط و درهم آميــزي آنها و 

تداخل شان با هم بيشتر مي شود.
 چرا كاراكتــر زن مرموز 

در روستا را نشان نمي  دهيد و اين 
شخصيت تا پايان پنهان مي ماند 
و ما فقط به واســطه جادوهايش 

با او ارتباط برقرار مي كنيــم. درحالي كه او يكي 
از قدرتمند ترين كاراكترهاي داســتان به حساب 

مي آيد و مشكالت سروان را حل مي كند.
درباره ايده داستان جنايت بي دقت،  يعني داستاني كه 
ما روي پرده مي بينيم، به دنبال اين بوديم كه كمي رمز 
و راز بيشــتري را به وجود بياوريم و داستاني از جنس 
سينما بسازيم. اگر دقت كرده باشيد در اين فيلم به لحاظ 
دكوپاژ و حركت دوربين هم كالسيك تر رفتار مي كنيم؛ 
يعني ميزانســن ها با حركت هاي واضح و قاب  بندي  
و كادر بندي هاي كالســيك تري همراه است. در اين 
بخش ترفندهايي را مي توانســتيم به كار ببريم؛ مثل 
داستان هايي كه يك سرشان در فانتزي، جادو و خيال 
است. به خاطر همين كاراكترها مناسبات آشنايي پيدا 
مي كنند، كاراكترهايي كه به قول شما مرموزند و اين 
رمز و راز را در پشت المان  هاي ساده اي مثل ديده نشدن 
مي گذاريم. در واقع يكي از مدل هاي آشناي داستان هاي 
پررمز و راز، كاراكترهايي هســتند كه در جايي پنهان 
شــده اند و ما اثرات آنها را به جاي اينكه خودشــان را 
ببينيم، مي بينيم. اين اثــرات مي تواند چيز هايي مثل 
صدا، سايه، حضور و چيز هايي از اين دست باشد. درباره 
كاراكتر پيرشبدر هم كه در آن كلبه زندگي مي كند، ما 
تصميم گرفتيم با نشان ندادنش به رمز و راز آن بخش 

اضافه كنيم.
 فكر نمي كنيد، تعدادي از كاراكترهاي 
فيلم كمتر به چشم مي آيند و روي آنها تأكيد كمتري 
صورت مي گيرد؛ مثال به دختر و پســري كه براي 
تماشاي جنايت بي دقت به سينما مي آيند و دوستان 
آنها  يا مادر و دختر خيلــي كوتاه و گذرا پرداخته 
مي شــود و انگار آنها تنها در داستان هستند تا 
اطالعات محدودي را به تماشاگر منتقل كنند و ربط 

چنداني به اصل داستان ندارند.
در واقع همه اين آدم هايي كه اشاره كرديد، كاراكترهاي 
يكي از اليه هاي داســتاني ما هســتند؛ يعني به نظر 
مي رسد كه اليه هاي داستاني ۴نفري كه مي خواهند 
ســينما را آتش بزنند يا آدم هايي كه مي خواهند پاي 
چشمه فيلم را نشان بدهند، نسبت به بخش تماشاگران 
داســتان پررنگ تري دارند. بله در ايــن بخش به نظر 
مي آيد كه كاراكترها حضور كم رنگ تري دارند. دليلش 

هم فكر مي  كنم در تقسيم بندي سه گانه فيلم مشخص 
باشد. تماشاگران كساني هســتند كه براي تماشاي 
فيلم به سالن ســينما آمده اند و توسط آن چهار نفري 
كه مي خواهند سالن سينما را به آتش بكشند، تهديد 
مي شــوند. قصه هايشان خيلي گذراســت و به عنوان 
آدم هاي هميشگي و معمول بايد به آنها نگاه شود. پس 
همه اين كاراكترهاي اين بخش مثل آن پسر و دختري 
كه آمدند فيلم ببيننــد، آن چند نفري كه درباره فيلم 
صحبت مي كنند و مادر و دختري كه با هم به سينما 
مي آيند و حتي كاراكترهايي مثل ســينمادار، انباردار 
و آدم هايي از اين دســت كه در اين داستان هستند، 
تعدادشان زياد است و ماجراها را به هم پاس مي دهند. 
اين بخشي از ساختار اين داســتان است كه به حضور 
انبوه تر اين آدم  ها اشــاره مي كند. هرچند كه معتقدم 
تأثير آنها نسبت به تراژدي و واقعه اصال كمتر از تأثير 
آدم هايي كه در بقيه داستان مي بينيم، نيست. به نظر 
مي رسد، آنها آگاه هستند به اتفاقاتي كه در اطرافشان 

رخ مي دهد اما بي عملند.
 تعدادي بازيگر ثابت هســتند كه در 
فيلم هايتان نقش اصلي را بازي مي كنند. علت ادامه 

همكاري شما با آنها چيست؟
همه خواسته من اين است كه به يك تيم ثابت برسم 
و همه فيلم هايم را با آنها كار كنم؛ شبيه اتفاقي كه در 
تئاتر مي افتد و آدم ها يــك گروه دارند و نمايش هاي 
مختلف و متنوعي را با آن گــروه كار مي كنند. اين 
ايده  آل من است براي اينكه بتوانم فيلمسازي كنم. 
دائم تالش مي  كنم از ميــان آدم هايي كه در اطرافم 
كار مي  كنند، اين تيم ثابت را داشته باشم. اين اتفاق 
در پشت صحنه هم مي افتد و تمام سعي ام اين است 
كه در پشت صحنه و مقابل دوربين اين تيم را داشته 
باشم و بتوانم با آنها كار كنم. يكي از داليل اش اين است 
كه شما دائم قرار نيســت همه  چيز را براي گروه تان 
توضيح بدهيد، ازجمله اينكه كه چطور درباره سينما 
فكر مي كنيد و چه توقعي از فيلم تان داريد يا فيلم قرار 
است در آينده چه بشود. اگر آدم ها بتوانند به چنين 
تيم و گروهي برســند، عالي مي شــود. فكر مي كنم 
همه فيلمساز ها چنين تالشــي را انجام دهند اما در 
مورد بازيگران شايد اين سخت ترين كار باشد. چون 
بازيگران بســته به نوع فيلمنامه و كاراكترهاي آن 
متنوع اند و تغيير مي كنند. در نتيجه هر فيلمنامه اي 
بازيگران خودش را طلب مي كند. به همين دليل من 
ناچارم بعضي از بازيگران فيلم را تغيير بدهم اما واقعيت 
اين است كه اگر مي شد مثل يك گروه تئاتري تعدادي 
بازيگر ثابت داشت و دائم با آنها نقش هاي مختلف را 
بازي كرد، ترجيحم اين بود كه به اين ســمت بروم. 
احتماال در آينده تكنولوژي در سينما ما را به چنين 
سمت و ســويي ببرد. االن مي بينيد كه در خيلي از 
فيلم ها آدم هاي ثابتي با جلوه هاي ويژه كامپيوتري 
نقش هاي متنوعي را بازي مي كنند. ممكن اســت 
در آينده به جاي اســتفاده از چند بازيگر به مفهوم 
چهره هاي متنــوع، بتوانيم از يك تيــم ثابت براي 

ساختن چهره هاي متفاوت استفاده كنيم.
 روي كاغذي كــه بين افراد مختلف 
رد و بدل شــد و در آخر در جيب تكبعلي  
بود، چه نوشته شــده. تماشاگر كنجكاو 
است بداند اين نوشته چه بود كه از ادامه 
فرهنگ سوزي و آتش افروزي جلوگيري 

كرد؟
برايم خيلي سؤال جالبي است كه فكر كنم 
روي آن كاغذ چه چيزي نوشته شده است. 
اگر موافق باشيد من راجع به آن چيزي كه 
روي كاغذ نوشته شــده حرف نزنم، چون 
واقعــا نمي دانم چه چيزي روي آن هســت. 
فكر كنم ما احتياج به اين داريم كه هركدام به 
اين فكر كنيم، اگر مي توانستيم پيغامي را در دل 
تاريخ حركت دهيم و به يك نفر برســانيم، اول آن 
را به چه كسي مي رسانديم و بعد روي آن چه چيزي 
مي نوشتيم. اميدوارم تماشاگر با تماشاي فيلم به چنين 
مسيري فكر كند؛ مسيري كه يادداشتي طي مي كند تا 
در جيب يك نفر گذاشته شود. فكر مي كنم، هركدام از ما 
بايد تصور كنيم كه اگر در قصه بوديم چه چيزي روي آن 
كاغذ مي نوشتيم و به حسين تكبعلي زاده چه مي گفتيم؟

احضار ،     يك    واقعه    تاريخی
گفت  وگو با شهرام مكري، كارگردان

»جنايت بي دقت« كه اين روزها روي پرده است
شهرام مكري با ساخت »جنايت بي دقت« شيوه فيلمسازي اش را بعد از 2ساخته اخيرش تغيير داد. اين فيلم با اينكه از سكانس پالن هاي 
بلند تشكيل شده اما برخالف 2فيلم قبلي پر از كات است و اين بار، اين كارگردان 3داســتان را در 3زمان متفاوت روايت مي كند كه 
به تدريج به هم نزديك شده و با هم تالقي پيدا مي كنند. آتش افروزي در سينما  ركس، ايده محوري فيلم است كه به زمان هاي ديگر تسري 
پيدا مي كند. مكري به همراه نسيم  احمدپور، ديگر نويسنده فيلمنامه به دنبال داستاني در تاريخ ايران بودند كه به سينما مرتبط باشد و طبيعي است كه فاجعه سينما 
ركس، بهترين سوژه براي اين دو بود؛ سرفصلي غريب در سينماي ايران كه تلفات و عوارض زيادي در پي داشت كه البته مكري به آنها در  جنايت بي دقت  نپرداخته اما 
ايده فرهنگ سوزي را در طول فيلم گسترش داده است. با اين حال فيلم، نه پايان نااميدكننده اي دارد و نه فاجعه  اي در آن اتفاق مي افتد. جواناني كه اين فاجعه را هر 
سال يادآوري مي كنند از تكرار آن پيشگيري مي كنند اما روش مقابله آنها با آتش افروزي دوباره، غريب است و بايد فيلم را ببينيد تا از آن سردربياوريد.  جنايت 
بي دقت همان مولفه هاي آشناي سينماي مكري را در خود دارد و يادآور فيلم هاي قبلي او است؛ چراكه اين كارگردان معتقد است، فيلمسازها در طول كار 
خود در واقع يك فيلم مي سازند اما هربار از زاويه اي تازه به داستان مي پردازند. هرچند كه مكري مي گويد تماشاگران 
جدي كه مخاطب فيلم هاي او هستند، از ســينما قهر كردند اما براي حمايت از كارگرداني كه به سينما به شكل 

متفاوتي نگاه مي كند، الزم است جنايت بي دقت  را در سينما ببينيم.

پرسپکتیوهای جدید
نقل قول معروفی در تاریخ سینما وجود دارد كه مدعی است فیلمسازها همیشه 

یك فیلم را می سازند و هر بار بخشی از آن را كارگردانی می كنند. اگر به این 
نقل قول قائل باشیم، فكر می  كنم كاری كه یك فیلمساز انجام می دهد، اصوال 
همین است؛ یعنی همیشه به موضوعی كه ذهنش را مشغول كرده از یك زاویه 

جدید نگاه می كند. در نتیجه خیلی بیراه نیست كه بگویم ما می توانیم تكه ها 
یا پرسپكتیوهای جدیدی نسبت به موضوع یا دغدغه ای واحد را در كارهای 

فیلمسازان، ردیابی كنیم

گالويژ نادري
روزنامه نگار

پالن

   از قرابت تا غرابت
 در سينماي شهرام مكري

چشم اندازهاي بديع يك جاده موازي

  شهرام مكري از آن دســت كارگرداناني است كه سينما 
از اول در طالعــش بوده اســت. وقتي به فيلم هــاي كوتاه و 
بلندش نــگاه مي كنيــد و مي بينيد اين كارگردان مســتقل 
سينماي ايران در 25سالگي كه نخســتين فيلم كوتاهش به 
نام »طوفان سنجاقك« )۱382( را ساخت، چقدر خالق بوده 
 و چقدر به فرم سينمايي مي انديشــيده، گمان مي بريد او به

خشت افتاده تا موهبت سينما را كشــف كند و در آن دست 
 به آزمايشــگري بزند و لذت ببــرد و اين لــذت را با ديگران

سهيم شود.
به ياد دارم چند ســال پيش در مصاحبه اي گفت كه حتي در 
تاكسي هم فيلم مي بيند و برخي از منتقدان جزم انديش كه 
خودشان را متر و معيار هر چيزي فرض مي كنند، به او خرده 
گرفتند كه جاي فيلم ديدن در سينماست، نه در تاكسي. اما 
مكري زيست و زندگي اش چنان با ســينما آميخته شده كه 
فرقي ميان سينما و زندگي يا زندگي و سينما نمي بيند. براي او 
زيستن با فيلم ديدن و فيلم ساختن و سينما معنا مي يابد، براي 
همين هم هست كه در آثارش به دنبال چنين پيچيدگي هاي 
فرمي اي است. دغدغه مكري فرم و روايت است. براي او چگونه 

گفتن از چه گفتن مهم تر است. 
در زمانه اي كــه همه داســتان ها گفته شــده و ديگر كمتر 
داســتاني اســت كه آدم ها را به تحير وادارد، مكري با شيوه 
داستان گويي اش شما را شــگفت زده مي كند. البته نمي توان 
منكر شد كه شيوه هايي كه مكري براي روايت داستان هايش 
انتخاب مي كند نشان مي دهد كه او چندان دغدغه تماشاگر 
عام و گيشــه پرفروش ندارد و همين موضوع باعث شده كه با 
خيال راحتـ  بدون نگراني از اينكه فيلمش با چه واكنش هايي 
مواجه مي شودـ جوري كه دوســت دارد فيلم بسازد. بوده اند 
فيلمسازاني كه در شروع كارشان به واســطه خالقيت و نگاه 
بديع شان مورد توجه قرار گرفته اند اما رفته رفته با ترس از اينكه 
مخاطب شان را از دست بدهند، شروع به باج دادن به تماشاگر 
كرده اند و روزبه روز از خود واقعي شان فاصله گرفته اند و حاال 
ديگر هيچ شباهتي به آن كارگردان خالق و نامتعارف سال هاي 

دور و دراز گذشته ندارند.
 ولي مكري تا امروز موفق شــده زير بار ستايش هايي كه از او 
شــده خودش را نبازد و فراموش نكند به چه عالقه داشــته و 

دوست دارد در كدام جاده سينما قدم بزند.
جاده اي كه مكري در آن حركت مي كند، موازي جاده سينماي 
بدنه اســت. اين دو جــاده در جاهايي خيلي بــه هم نزديك 
مي شــوند و گاه فاصله بعيدي از هم پيدا مي كنند، اما تقريبا 

هيچ وقت از چشم انداز هم ناپديد نمي شوند. 
هميشــه مي شــود تصاوير و تداعي هاي آشــنا و متعارفي از 
سينماي بدنه را در آثار مكري ديد و سريع به آنها واكنش داد 
اما مكري نمي گذارد اين مســير كامال مشابه مسير سينماي 
رايج بماند. ميــل او بــه تجربه گرايي و آزمايشــگري باعث 
مي شود، تماشاگر در فيلم هاي مكري در جاده اي حركت كند 
كه هم حس آشنايي داشته باشــد و هم بسيار غريب و ناآشنا 
بنمايد. مكري از قواعد ژانري استفاده مي كند اما فيلم ژانري 
نمي سازد. ژانرها با قواعدشان جزو مصالح كارش هستند. او از 
اين مصالح آنگونه كه متناسب با جهان ذهني اش و درك او از 

فرم سينمايي است استفاده مي كند. 
آنچه از اصول و قواعد ژانري نياز دارد برمي دارد و با چيزهاي 
ديگري تركيب مي كند. اين تركيب دومين ويژگي آثار اوست. 
تركيب ژانرها، تركيب قواعد داستان گويي و ضد داستان گويي، 
تركيب طنز و وحشــت، تركيب رئاليســم و سوررئاليسم. از 
اين مثال ها در كار مكري فراوان اســت. همــه اينها به ايجاد 
زبــان جديدي منجر مي شــود كه جهان خــاص آثار مكري 
را مي آفريند؛ زبــان جديد، جهان جديــد، آدم هاي جديد و 
تجربه هاي جديد. در جاده ســينماي مكري، چشم اندازهاي 

جديد و بديعي در انتظار شماست.

محمدناصر احدي
روزنامه نگار

اكران پیچیده 
راســتش شــرايط نمايش فيلم ها خيلي پيچيده شده؛ از يك 
طرف قابل درك است كه به خاطر ماجراي اپيدمي كرونا ما دچار 
مشكالتي هستيم. اين فقط مخصوص ســينماي ايران نيست و 
در همه جاي دنيا اتفاق افتاده است. از طرف ديگر روابط پيچيده 
سينمادارها و شركت هاي پخش و تهيه كننده ها چيزي نيست كه 
ما بتوانيم روي آن تأثير بگذاريم. آنقدر اين ماجرا طي ســاليان 
ســال ابعاد عجيبي پيدا كرده كه تأثيرگذاري بر آن از عهده ما و 
فيلمي مثل جنايت بي دقت خارج اســت اما مجموعه همه اينها 
باعث مي شود كه بگويم نه راضي نيستم. ما تعداد سانس هاي كمي 
داريم. در سايت هاي نمايش فيلم كه نگاه مي كنيد، نوشته كه ما اين 
تعداد سالن نمايش فيلم داريم اما واقعيت اين است كه منظور از 
اين تعداد تنها چند سانس محدود در سانس  هاي كم تماشاگر مثل 
صبح و ظهر و سانس هايي كه ثابت هم نيست، است. اين سانس هاي 
نمايش يك روز در يك سينما هست و يك روز نيست؛ نوعي اكران 
چرخشــي. چيزي كه قبال در هنرو تجربه اتفاق مي افتاد االن به 
اكران عمومي رسيده و فيلم ها به صورت چرخشي در سانس هاي 
پراكنده به نمايش درمي آيند. اين باعث مي شود كه براي تماشاگر 
سخت شود كه سانس مناسبي پيدا كند. از طرف ديگر فكر مي كنم 
مسئله اي هم درباره مخاطب وجود دارد؛ مخاطبان فيلم جنايت 
بي دقت احتماال تماشگران جدي تر سينما هستند و به نظر مي رسد 
به داليل مختلفي تماشاگران جدي تر ســينماي ايران تصميم 
گرفتند كه در فعاليت هايي كه مربوط به ســينما هست، شركت 
جدي نداشته باشند. درباره داليل اين تصميم هزار بحث مي توان 
كرد و كلي درباره آن صحبت كرد اما آنها اين روزها مثال ترجيح 
مي دهند درباره اورسون ولز و خاطرات گدار از جشنواره كن حرف 
بزنند يا بنويســند به جاي اينكه فيلم هاي روي پرده را ببينند و 
درباره آنها صحبت يا بحث كنند. خودشــان را متعلق به جريان 
سينماي ايران نمي دانند و فرض نمي  كنند. اين به ضرر فيلمي مثل 
جنايت بي دقت خواهد بود، چون مخاطبش، اين دست تماشاگران 
هستند. اميدوارم اين شــرايط تغيير پيدا كند اما راه حلي براي 
شيوه تغيير دادنش ندارم. شايد بايد در گفت وگوي مفصلي  راجع 

به رابطه تماشاگران و فيلم ها صحبت كنيم.

ته
نك
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بردهايبيمجوز
استقالل و پرسپوليس در حالي كه درگير كسب مجوز حرفه اي از AFC بودند بازي هاي خود را در هفته يازدهم 

ليگ بردند اما سپاهان در خانه شكست بدي خورد
هفته يازدهم ليگ برتر فوتبال ايران با برتري استقالل 
و پرسپوليس مقابل حريفان و شكست خانگي سپاهان 
به پايان رسيد. درســت در روزي كه دو باشگاه قرمز 
و آبي درگيــر مجوز حرفه اي و نگــران اخراج از ليگ 
قهرمانان آسيا بودند، اين تيم ها مقابل حريفان به برتري 
رسيدند و ســپاهان با قبول دومين شكست متوالي از 
كورس صدرنشــيني عقب افتاد. به اين ترتيب فاصله 

3امتيازي استقالل و پرسپوليس حفظ شد اما سپاهان 
كه با استقالل هم امتياز بود حاال با پرسپوليس هم امتياز 
شده اســت. جالب اينكه اين دو تيم هم امتياز، هفته 
آينده روبه روي هم قرار مي گيرند و امتياز از دست دادن 
آنها مي تواند به معناي فرار بزرگ اســتقالل در صدر 
جدول باشد. ديروز پرســپوليس خيلي خوش شانس 
بود كه با يك گل به خودي و يك پنالتي از سد ذوب آهن 

گذشت. قرمزپوشان برتري آنچناني مقابل ميهمان خود 
نداشتند و باز هم شاهد يك بازي بي كيفيت از شاگردان 
يحيي بوديم. تيم محرم نويدكيا هم دوباره دور از قدرت 

و صالبت الزم براي قهرمانــي بازي كرد. 
پيكان كه در دو هفته گذشــته 6گل 

از اســتقالل و پرسپوليس خورده 
بود در زمين سپاهان دو بار پيش 

افتاد و سپاهان فقط يك بار توانســت گل تساوي را 
بزند. ســپاهان در 4بازي اخيرش فقط يك برد يك بر 
صفر مقابل نفت آبادان داشــته و 3بار شكست خورده 
كه يكي از شكست هاي اين تيم با حكم كميته انضباطي 

به برد 3 بر صفر تبديل شده 

است. اين تيم در بازي با پرسپوليس كه چهارشنبه در 
اراك برگزار مي شــود محكوم به پيروزي است. ديروز 
داربي خوزســتان هم در اهواز بدون گل مساوي شد تا 

فوالد يك بار ديگر ثابت كند به خاطر 
ضعف در گلزني، قــادر به حضور 

در جمع مدعيان باالي جدول نيســت؛ مگر اينكه در 
نيم فصل اتفاقات مثبتي براي خط حمله اين تيم بيفتد.
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دستاورد باشكوه برای قائدی

14 ماه گذشته رفقا!

حیف كه لیگ ضربات پنالتی ندارد!

یكی از بهترین استعدادهای فوتبال 
ایران طی سالیان اخیر راهی لیگ 
امارات شده و مهم ترین روزهای 
جوانــی اش را آنجــا پشت ســر 
می گذارد. از این بدتر آن است كه 
مهدی قائدی حتــی در االهلی امارات 
وضعیت درخشانی ندارد. او در این فصل تنها 3گل برای تیمش 
به ثمر رسانده كه 2 تا از آنها هم در یك بازی بوده است. قائدی 
حتی گاهی نیمكت نشینی را هم تجربه كرده است كه در این 
سطح، واقعا اتفاق عجیبی است. با این حال جای نگرانی نیست، 
چرا كه ستاره جوان كشورمان به تازگی یك دستاورد بزرگ 
رقم زده و مایه فخر و مباهات شده است. داستان این است كه 
قائدی در بازی جام ریاست جمهوری امارات برابر تیم دسته 
پایینی الظفره یك پنالتی گرفتــه و تیمش یك بر صفر برده. 

افتخار باالتر از این؟

باشــگاه پرســپولیس هنوز دقیقا 
نمی داند چه رویكردی باید در قبال 
شجاع خلیل زاده اتخاذ كند. این 
بازیكن 14 ماه پیش از جمع سرخ ها 
جدا شــده و به الریان قطر پیوسته 
اســت. او در حالی قراردادش را به طور 
یكطرفه فسخ كرد كه سرخ ها ادعا می كنند كارش غیرقانونی 
بوده است. همین مسئله باعث شــده در تمام طول ماه های 
گذشته بحث در مورد شــكایت كردن یا نكردن از خلیل زاده 
ادامه داشته باشد. مدیران پرســپولیس تنها طی همین یك 
هفته گذشته 2 بار حرف شان را عوض كردند و از موضع »شكایت 
نمی كنیم« به »شكایت می كنیم« برگشتند. همه اینها در حالی 
است كه شــجاع فصل دوم حضورش در الریان را هم به نیمه 
رسانده است و عنقریب در قامت یك قهرمان به جمع قرمزها 
برمی گردد! با این حال شما هول نكنید. عجله كار شیطان است.

پیــام نیازمنــد بعــد از مدت هــا 
سكونشــینی در پورتیموننــزه 
پرتغال، بار دیگر در یك مســابقه 
حذفی فرصت حضور در تركیب 
تیمش را پیدا كرد. این بار هم پیام 
مثل مسابقه قبلی در همین جام خوش 
درخشید و با مهار 2 ضربه پنالتی به صعود تیمش كمك كرد. 
دفعه قبلی كه چنین اتفاقی رخ داد، رســانه ها كلی از نیازمند 
حمایت كردند و اینطور به نظر می رسید كه بخت او برای لیگ 
هم باز خواهد شد، اما چنین اتفاقی رخ نداد. بنابراین شاید امروز 
هم عملكرد درخشان نیازمند در مســابقات حذفی منجر به 
تغییر وضعیت او در سایر بازی ها نشود. با این همه، او به وضوح 
آمادگی اش و مخصوصا مهارتش در مهار ضربات پنالتی را به رخ 
كشید. ای كاش بازی های لیگ هم به ضربات پنالتی كشیده 

می  شد تا مجبور شوند پیام را بازی بدهند!

نفت مسجدسلیمان برای نخستین بار 

در این فصل توانست در یك بازی بیش 01
از یك گل بزند و جالب اینكه این كار را 
در همان نیمه اول بازی اش انجام داد. 
تیم فراز كمالوند دیروز در حالی نیمه اول بازی با فجرسپاسی را با 
2گل به پایان برد كه در بازی های قبلی  حتی در طول 90دقیقه هم 
نتوانسته بود 2گل به حریفانش بزند. نفت مسجدسلیمان تا پایان 
هفته دهم فقط 3گل زده داشــت كه در 3بــازی مختلف به ثمر 
رسیده و حاصل این 3بازی یك برد، یك مساوی و یك باخت بود. 
بعد از این تیم، حاال پدیده مشهد تنها تیمی است كه نتوانسته در 
هیچ مسابقه ای بیش از یك گل بزند. پدیده فقط در 2 بازی گل زده 

كه هر دو بازی را هم 2بریك باخته است.

 بازی استقالل مقابل پدیده، چهارمین 

كلین شیت متوالی تیم فرهاد را در لیگ 04
بیست ویكم رقم زد. استقالل در شروع 
لیگ 3كلین شیت متوالی داشت و در 
بازی چهارم هم تا آســتانه كلین شیت رفت اما در آخرین لحظات 
بازی مقابل فجرسپاسی تسلیم شد و نخستین گل فصلش را خورد. 
بعد از 2 كلین شــیت دیگر، آبی ها دومین گل فصل شان را از نفت 
آبادان خوردند و بعد از آن باز هم دروازه این تیم تا امروز بسته مانده 
است. آبی ها دیروز تبدیل به سومین تیم این فصل )بعد از فوالد و 
آلومینیوم( شدند كه توانسته به 4كلین شیت متوالی برسد. اگر آنها 
در بازی بعدی مقابل فوالد هم گل نخورند، می توانند نخســتین 

تیمی باشند كه به 5كلین شیت متوالی می رسد.

 باخت دیروز پدیــده، چهارمین باخت 

متوالی این تیم بــود. هیچ تیم دیگری 05
جز پدیــده در این فصل بــه 4باخت 
متوالی نرسیده اما این بیشترین تعداد 
شكست های متوالی در طول این فصل نیست. پدیده قبال از هفته 
دوم تا ششم در 5بازی متوالی شكست خورده بود و حاال در آستانه 
رسیدن به ركورد قبلی خودش قرار گرفته است. درحالی كه پدیده 
برای این ركورد منفی با خودش رقابت می كند، دیگر تیم ها هرگز 
بیش از 3باخت متوالی را تجربه نكرده اند. نفت آبادان، هوادار و نفت 
مسجدسلیمان 3تیمی هســتند كه در این فصل 3بازی متوالی را 
باخته اند. نفت آبادان و هوادار در 3هفته اول و نفت مسجدسلیمان 

از هفته پنجم تا هفتم.

یكی از تكراری ترین خبرهای فوتبال ایران در یك دهه گذشــته، بدون 
تردید مربوط به تهدید پرسپولیس و اســتقالل از سوی كنفدراسیون 
فوتبال آســیا در زمینه حذف از لیگ قهرمانان بوده است. مخصوصا از 
زمانی كه سختگیری های كنفدراسیون در مورد صدور مجوز حرفه ای 
بیشتر شد، هیچ فصلی نبوده كه سرخابی ها با سر سالمت و راحت جواز 
حضور در لیگ قهرمانان را به دست بیاورند. همیشه اول كلی كشمكش و 
درگیری و تهدید به حذف وجود داشته و نهایتا در لحظات آخر یك جوری 
كار را سرهم بندی كرده اند و مجوز را گرفته اند. معموال هم بعد از این بخش 
آخر مختصر جشنی برگزار می شود و مدیران باكفایت فوتبال ایران به هم 
تبریك می گویند، بدون اینكه یادشان باشد اصل مشكل هنوز برطرف 
نشده و نیاز است عیوب ساختاری پرســپولیس و استقالل یك بار برای 

همیشه برطرف شود.
شما اگر االن در خیابان هم از یك مخاطب كم سال فوتبال سؤال كنید، 
او به وضوح مشكالت اساسی پرسپولیس و استقالل را برخواهد شمرد؛ 
اینكه مالكیت هر دو باشگاه مشترك است، اینكه حق پخش تلویزیونی 

نمی گیرند، اینكه برخالف گزارش های رسمی و دولتی، هر دو تیم از نظر 
اقتصادی زیان ده هستند و... وقتی همه ما می دانیم چه خبر است، چطور 
انتظار داریم AFC بی اطالع باشد؟ تا كی آنها باید گول بخورند و زمان 
بدهند؟ طبیعی است كه باالخره یك بار یك جا این داستان تمام خواهد 
شد. پارسال نشد، امسال. امسال نشود، ســال بعد. وقتی عربستانی ها 
به صورت داوطلبانه هر فصل اجازه حضــور در لیگ قهرمانان را به چند 
باشگاه مطرح، اما مشــكل دار خود نمی دهند، مدارای ابدی فدراسیون 

فوتبال با سرخابی ها منطقی نخواهد بود.
در هر صورت به تازگی بار دیگر شایعه ابطال مجوز حضور پرسپولیس و 
استقالل در فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا قوت گرفته و گفته می شود این 
اتفاق همین روزها رسمی خواهد شد. از همه بامزه تر اما این است كه برخی 
هواداران پرسپولیس و استقالل هم دست به دعا برداشته اند بلكه این اتفاق 
رخ بدهد و دولتمردان یك بار برای همیشه ناچار به حل مشكالت اساسی 
این دو باشگاه شوند. اگر یك فصل غیبت از لیگ قهرمانان می تواند منجر 

به چنین دستاوردی شود، قطعا ارزشش را دارد!

خسته از این همه تكرار

راهكار سرخابی ها؛ مالقات با شیخ سلمان
داریوش مصطفوی می  گوید احتمال اینكه AFC توضیحات ما را درخصوص مجوز حرفه ای 

پرسپولیس و استقالل قبول كند  خیلی كم است اما شاید با البی بتوان كاری كرد
شكایت های مالی از 2باشگاه استقالل و پرسپولیس و همچنین مالكیت مشترك این 2باشگاه توسط 
وزارت ورزش یك بار دیگر كار دست سرخابی ها داد و منجر به صدور رأی عدم صالحیت این 2باشگاه 
برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فصل آتی شــد. با وجود اینكه مجید صدری و مصطفی آجورلو 

پیش از این مدعی شده بودند موانع حضور 2باشگاه پرسپولیس و استقالل در لیگ قهرمانان 
برطرف شده، اما كنفدراسیون آسیا طی نامه ای به این 2باشگاه تا روز دوشنبه فرصت 

 AFC داده تا مدارك خود را ارســال كنند. این ضرب االجل اعالم شده از سوی
باعث شد مدیران 2باشــگاه و رئیس فدراســیون فوتبال دیروز در جلسه ای 

اضطراری به همراه اعضای كمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای فدراسیون 
فوتبال حضور یافته و راهكارهای عبور از این بحران را بررســی كنند. در 
پایان این جلسه داریوش مصطفوی، رئیس كمیته استیناف صدور مجوز 
حرفه ای فدراســیون فوتبال در جمع خبرنــگاران توضیح داد: »كمیته 
اســتیناف مهلت 3ماهه ای به استقالل و پرســپولیس داد و آنها باید در 
این مدت مدارك خــود را ارائه می كردند. نامه اخیــر AFC قبل از این 

مهلت 3ماهه است. رعایت كردن 14ملزومات، اجباری است. سایر مسائل 
هم مثل مواردی مانند ایراد تیر دروازه، جایگاه خبرنگاران و... است.« ظاهرا 
راهكاری كه مقامات حاضر در این جلسه به آن رسیده اند، یك مالقات فوری 

با شیخ سلمان است: »قرار است خیلی زود و قبل از روز دوشنبه وقتی بگیرند و جلسه ای با شیخ سلمان 
و كمیته وضعیت بازیكنان، باشگاه ها و صدور مجوز حرفه ای در مقر AFC برگزار كنند تا با مسئوالن 
AFC گفت وگو و صحبت شود. مسئوالن 2باشگاه هم 13، 14نفر هستند و باید تا دوشنبه ظهر جواب 
نامه AFC را تهیه كنند.« به گفته مصطفوی، باشگاه های پرسپولیس و استقالل بدهی مالیاتی 
300میلیاردی دارند كه از سال80 این بدهی مالیاتی ادامه داشته است. همچنین بحث 
مالكیت دولتی 2باشــگاه هم وجود دارد كه مصطفوی برای حل این مشكل كهنه 
از رئیس جمهور كمك می خواهد: »از زمان ریاســت جمهوری خاتمی گفتیم 
كارها را انجام بدهند تا اكنون كه به دوره رئیســی رســیده ایم. اكنون هم به 
رئیس جمهور می گویم اگر وضعیت 2باشگاه را سر و سامان ندهیم، هرگونه 
اتفاقی برای آنها بیفتد بر عهده خودتان اســت. چون كنفدراسیون فوتبال 
آسیا باشــگاه های دولتی را نمی پذیرد و رئیس مجمع 2باشگاه استقالل و 
پرسپولیس نمی تواند وزیر ورزش باشد.« در نهایت، راهی برای خالصی از 
این مشكل وجود دارد؟ مصطفوی می گوید: »امكان اینكه AFC توضیحات 
ما را قبول كند خیلی كم است اما با البی می توان كار را پیش برد. اعتقاد دارم 
كنفدراسیون فوتبال آسیا، فوتبال كشــورمان را دوست دارد اما رعایت كردن 

برخی ملزومات اجباری است و باید انجام شود.«

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

اولین گل های هفته یازدهم 
لیگ برتر را اســتقاللی ها 
زدند. بازی های این هفته دیروز از ســاعت15 
آغاز شــد و در حالی كه هر 5بازی بدون گل 
پیش می رفت این جعفر سلمانی بود كه دروازه 
تیم قعرنشــین لیگ را باز كرد. به این ترتیب 
اولین گل هفته11 در دقیقه12 به ثمر رسید و 
سلمانی با ثبت سومین گلش در این فصل، لقب 
بهترین گلزن استقالل را با كوین یامگا شریك 
شد. 10دقیقه بعد و در حالی كه هنوز هیچ تیم 
دیگری به گل نرسیده بود استقالل دومین گل 
را هم زد و این بار رودی ژســتد بود كه طلسم 
گلزنی اش را شكست و به اولین گلش با پیراهن 
استقالل رسید. تیم ته جدولی كه دیروز داود 
سیدعباســی به عنوان ســومین سرمربی اش 
در این فصل كنار زمین ایســتاده بود، مقابل 
صدرنشین جدول حرفی برای گفتن نداشت 
و ســومین گل را هم قبل از پایان نیمه اول از 
آرمان رمضانی خورد. آبی پوشان با این نتیجه، 
سرنوشت بازی را در همان نیمه اول مشخص 

كردنــد و در نیمه دوم انگیــزه چندانی برای 
گلزنی نداشتند. تیم میزبان هم موقعیت هایی 
روی دروازه حریف صاحب نامش ایجاد كرد و 
شاید اگر خوش شــانس بود می توانست مانع 
نهمین كلین شیت استقالل طی 11بازی شود. 
اما هم حسینی درون دروازه درخشید و هم تیر 

دروازه مانع گلزنی مشهدی ها شد.

 سلطان پنالتی ها با پنالتی باخت
همزمان با بازی اســتقالل، یك تیم باالنشین 
هم در خانه خودش میزبان گل گهر سیرجان 
بود. آلومینیوم اراك كه مثل اســتقالل هنوز 
شكست نخورده دیروز هم شكست ناپذیر ماند 
و مقابل گل گهر به تســاوی بدون گل رسید. 
بازی های آلومینیوم كم گل ترین بازی های لیگ 
بوده و این تیم عالقه عجیبی به مســاوی های 
بدون گل و بردهای حداقلی دارد. دیروز رسول 
خطیبی در همان دومیــن دقیقه بازی از داور 
كارت زرد گرفــت و در دقیقه18 هم اعتراض 
شدیدی به داوری داشت و به زعم خودش یك 

پنالتی از بیژن حیدری طلبكار شــد. كال همه 
تیم های لیگ در این فصل از داوران طلبكارند، 
به جز مس رفسنجان كه اگر داوری بازی هایش 
به دقت مورد آنالیز قــرار بگیرد احتماال چند 
پنالتی هــم بدهكار خواهد شــد! تیم محمد 
ربیعی كــه ركورددار كســب پنالتی در فصل 
جاری اســت، دیروز وقتی در زمین نســاجی 
عقب افتاد با اتكا به یك پنالتی دیگر بازی را به 
تساوی كشاند اما این بار خودش هم در كوزه 
پنالتی ها افتاد و بازی را بــا پنالتی دقیقه82 
حامد شــیری واگذار كرد. مس طی 11بازی 
6پنالتی به دســت آورده و گادوین منشــا با 
گل كردن 5پنالتی 7گله شــده و صدرنشین 
جدول گلزن هاست. تیم منشا با اتكا به همین 
پنالتی ها 7هفته متوالی نباخته بود اما باالخره 
دیروز تسلیم شــد و باختش هم با یك ضربه 

پنالتی رقم خورد.

  تراكتور در منطقه سقوط
یكی از خوشــحال ترین برنده های دیروز نفت 

مسجدسلیمان بود كه یك بازی 6امتیازی را 
در انتهای جدول برد و سروسامانی به اوضاعش 
داد. تیم كمالوند كه در 7هفته گذشته پیروز 
نشــده بود فجرسپاســی را برد و حریف را با 
خودش هم امتیاز كرد. همزمان با دومین برد 
مسجدســلیمانی ها در این فصل، هوادار هم 
به دومین برد متوالی و سومین بردش در این 
فصل رسید تا رقابت در انتهای جدول جالب تر 
شود. هوادار 9امتیازی تراكتور را شكست داد 
و در كمال ناباوری در جدول رده بندی از این 
تیم ســبقت گرفت. تیم رضا عنایتی از 9بازی 
ابتدایی اش 6امتیاز گرفته بود و از 2بازی اخیر 
هم به همیــن اندازه امتیاز گرفته اســت. این 
تیم حاال 12امتیاز دارد و تراكتور 11امتیازی 
را پایین تــر از خودش می بیند. بــا این نتایج، 
جدال قعرنشین ها شكل جالبی به خود گرفت 
و حاال حتــی تیم نهم هم فقط یــك باخت با 
منطقه سقوط فاصله دارد. تیم نهم كه می دانید 
كیست؟ بله، گل گهر ســیرجان كه تا دو هفته 

قبل صدرنشین لیگ بود!

ادامه از 
صفحه 17

بردهایبیمجوز

نكتهبازی

متریکاآماربازی
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اروپا عليه جام ملت هاي آفريقا
باشــگاه هاي اروپايي جدا از هراســي كه از ســويه جديد كرونا به آن 
دچار شــده اند، از جام ملت هاي آفريقا هم واهمه دارند. اين مسابقات 
وقت نشــناس كه دقيقا در نيم فصل ليگ هاي اروپايي برگزار مي شود، 
باشــگاه هايي مثل ليورپول، ناپولي، من ســيتي و... را به فكر واداشته. 
چندي پيش شايعه هايي مطرح شــد درباره احتمال لغو اين مسابقات 
كه قرار است در كامرون برگزار شــود. به نظر مي رسد منشا اين شايعه 
خود باشگاه هاي بزرگ اروپايي بوده اند كه مي خواستند لغو آن را برسر 
زبان ها بيندازند. كنفدراسيون فوتبال آفريقا اين شايعه را تكذيب كرد اما 
با توجه به اينكه در كشور ميزبان تنها 5درصد مردم عليه كرونا واكسينه 
شده اند، حضور ستاره هاي شاغل در اروپا در جام ملت هاي آفريقا مي تواند 
خسارت اقتصادي سنگيني به باشگاه ها وارد كند. از طرفي، رفت وبرگشت 
بازيكنان زمان زيادي آنها را از باشگاه شــان دور نگه مي دارد، چون در 
بازگشت بايد به قرنطينه 2 هفته اي يا 10 روزه بروند. در همين خصوص 
ماتيا گراساني، وكيل ناپولي اعالم كرده است كه باشگاه ها مي توانند براي 
جلوگيري از حضور بازيكنان در تيم هاي ملي اقدام قانوني انجام دهند. او 
گفته: »اگر شرايطي وجود داشت كه ۹۹ درصد اطمينان از ايمني بازيكنان 
داشته باشيم، اوضاع متفاوت مي شــد اما با توجه به شرايط موجود ما 
مي توانيم اقدامات قانوني انجام بدهيم. باشگاه ها سرمايه گذاري سنگيني 
روي بازيكناني همچون اوســيمن انجام داده اند و اگر او به كرونا مبتال 
شود، شرايط براي ما دشوارتر خواهد بود. باشگاه هاي اروپايي با همكاري 

يكديگر مي توانند مانع حضور بازيكنان خود در اين رقابت ها شوند.«

مرگ دلخراش فوتباليست 
۲۹ساله عماني

بار ديگر يك بازيكن حرفه اي فوتبال حين يك مسابقه دچار ايست قلبي 
شد و اين بار ســانحه اي دلخراش رخ داد. مخلد الرقادي مدافع 2۹ ساله 
باشگاه مسقط كه حين گرم كردن پيش از بازي مقابل السويق دچار حمله 
قلبي شده بود، در بيمارستان درگذشت. پس از اين حادثه، مسابقه 2 تيم 
در هفته ششم ليگ عمان لغو شد. او به اندازه آگوئرو و اريكسن كه اخيرا از 
مشكل قلبي در جريان مسابقه جان سالم به در برده بودند خوش شانس 
نبود. اريكسن پس از ايست قلبي در جريان ديدار دانمارك- فنالند ديگر 
اجازه حضور در يك مســابقه رســمي را پيدا نكرد. هافبك دانماركي با 
اينترميالن برسر فسخ قرارداد به توافق رسيده چون سري آ نمي پذيرد 
بازيكنان با دستگاه پزشــكي دفيبريالتور )تنظيم كننده ضربان قلب( 
متصل به خود بازي كنند. او احتماال به ليگ كشــورش برمي گردد و در 
اودينســه بازي مي كند. چندي پيش ويكتور ليندلوف، مدافع سوئدي 
منچستريونايتد هم پس از بازي با نوريچ، يك هولتر روي قلب خود نصب 
كرد. يك مورد ديگر هم داشتيم كه ســرخيو آگوئرو پس از آنكه براي 
نخستين بار در تركيب ثابت بارسلونا در يك بازي ليگي قرار گرفت، دچار 
مشكل و درد در قلب شد و پس از آن پزشكان او را از حضور در هرگونه 
مسابقه جدي منع كردند. مهاجم آرانتيني درنهايت مجبور شد با گريه و 
در جريان يك كنفرانس مطبوعاتي خداحافظي اش را از فوتبال اعالم كند. 
در دلجويي از او قرار شده كنفدراسيون فوتبال آمريكاي جنوبي جايزه 

بهترين گلزن كوپا آمريكا را به نام او نامگذاري كند.

نقل قول

جهان

مهدي طارمي باز هم گل نزد و يك موقعيت عالي را هم از دست داد

در مرحله يك هشــتم نهايي جام حذفي فوتبال پرتغال، 
پورتو در خانه پذيراي بنفيكا بود و با شكســت 3 بر صفر 
اين تيم به مرحله بعــدي راه يافت. تازه پورتو اوايل نيمه 
دوم يك اخراجي هم داد، وگرنه ممكن بود نتيجه از 
اين هم سنگين تر شود. در هر صورت بازي بين 
اين دو تيم بزرگ فوتبال پرتغال كل كل هاي 
خاص خــودش را داشــت و در فضايي 

بسيار پرشور برگزار شد. 
چيزي كه اين مسابقه را براي هواداران 
ايراني جذاب تر مي كرد، حضور مهدي 
طارمــي در تركيب آبي پوشــان بود. 
مهاجم تيم ملــي فوتبال ايــران در 
10بازي گذشته موفق به گلزني نشده 
بود و مي توانستيم اميدوار باشيم طلسم 
او در اين مسابقه شكســته شود. با اين حال 

چنين اتفاقي رخ نداد و مهدي براي يازدهمين مســابقه 
پياپي گل نزد. او البته بازي بدي ارائه نداد و روي گل اول 

تيمش هم مؤثر بود، اما ركورد منفي اش پاك نشد.
در دقيقه55 اين مسابقه طارمي روي تير دور يك فرصت عالي 
گلزني داشت، با اين حال در شــرايطي كه فقط دروازه خالي 
مقابل او بود، مهدي توپ را به تير كوبيد و موقعيت از دســت 
رفت. او با به تور زدن اين توپ مي توانست بار بزرگي را از روي 
دوش خودش بردارد، اما اين اتفاق رخ نداد. جالب اينجاست كه 
برخي رسانه هاي داخلي در بازنشر ويدئوي اين فرصت از تيتر 
»بدشانسي طارمي« استفاده كرده اند، غافل از اينكه هر برخورد 
توپ به تيري لزوما بدشانسي نيست. وقتي بازيكن از 30متري 
با شوتي سركش و تماشايي توپ را به تير مي زند يعني بدشانس 
بود، اما اينكه او از يك قدمي دروازه خالي به تير بزند، اسمش 
بي دقتي يا بحران اعتمادبه نفس است. با همه اينها مطمئنيم 

طارمي خيلي زود به روزهاي خوبش بازخواهد گشت.

جانلوييجي بوفون، دروازه بان افســانه اي يووه در تازه ترين 
صحبت هايش به حضور رونالدو در اين تيم اشاره داشته و گفته 
است:  »در نخستين سال حضور كريستيانو رونالدو، يوونتوس 
شانس فتح ليگ قهرمانان اروپا را داشت. در آن سال من بازيكن 
پاري سن ژرمن بودم بنابراين به طور دقيق نمي دانم چه اتفاقاتي 
افتاد. وقتي برگشتم 2 سال با رونالدو كار كردم و ارتباط خوبي 
داشتيم اما به نظرم در حضور او، يوونتوس DNA تيم بودن را از 
دست داد. سال2017 به فينال ليگ قهرمانان اروپا رسيديم چون 
تيمي پرتجربه بوديم اما از آن مهم تر، واقعا يك تيم و گروه متحد 

داشتيم؛ اين ويژگي را با رونالدو از دست داديم.«

ميكل آرتتا، سرمربي آرسنال به گرفتن بازوبند از اوباميانگ و 
كنار گذاشته شدن او از تيم اين چنين واكنش نشان داده: »من 
قدرتم را با بي رحمي يا ديكتاتور بودن اثبات نمي كنم. فقط يك 
خواسته دارم؛ احترام و تعهد. در اين سطح از فوتبال اگر اينها 
را نبينم، وسايلم را جمع مي كنم و به جايي ديگر مي روم چون 
كمترين چيزي است كه مي توانم بخواهم. اين انتظار را از هر كس 
كه براي باشگاه كار مي كند دارم. اول از همه از خودم انتظار دارم 
و روزي كه چنين چيزي را نداشته باشم، از باشگاه مي روم و كاري 

ديگر انجام خواهم داد. به همين سادگي.«

اوليور كان، مدير اجرايي بايرن مونيخ در واكنش به جذب هالند 
گفته است: »روبرت لواندوفسكي را داريم كه مي تواند تا چند 

سال ديگر فصلي 30 يا 40گل بزند«. 

سيمونه اينزاگي، سرمربي اينتر هنوز با قرعه ليورپول در ليگ 
قهرمانان كنار نيامده اســت. او در تازه ترين اظهارنظر در اين 
خصوص گفته است: »مي دانيم چه چيزي انتظارمان را مي كشد. 
ليورپول در صدر ليست باشــگاه هايي بود كه اميدوار بودم در 
قرعه كشي مقابلشان قرار نگيريم. مي خواهيم تا زمان مسابقه مان 
مقابل آنها در بهترين شرايط باشيم اما فعال چندين هفته بسيار 

فشرده در ماه هاي ژانويه و فوريه را مقابل خود داريم.«

رؤيايهجومدرجامجهاني
دراگان اسكوچيچ قول كاري را مي دهد كه تقريبا هرگز انجامش نداده ايم

بهروز رســايلي | دوران حضور كارلوس كي روش در فوتبال 
ايران آنقدر طوالني و پرخبر بود كه مطمئنا تا يكي دو دهه همه 
جانشــينان مربي پرتغالي با خود او مقايســه خواهند شد. اين 
شــرايط در مورد مارك ويلموتس وجود داشت و حاال داستان 
دراگان اسكوچيچ هم همين است. از نظر فني شايد بزرگ ترين 
ويژگي تيم كي روش را بتوان فوتبال دفاعي آن دانست؛ مدافعان 
سينيور اسمش را مي گذارند صالبت ساختار تدافعي و منتقدانش 
از آن به عنوان نوعي فوتبال زشت و محافظه كارانه ياد مي كنند. 
بنابراين مزيت نسبي مربي جانشين كي روش اين است كه عالوه 
بر كســب نتايج مطلوب، فوتبال تهاجمي هم ارائه بدهد. خود 
دراگان اســكوچيچ هم در مصاحبه اي كه اخيرا با ســايت فيفا 
داشته، روي همين مســئله تأكيد كرده و گفته: »ايران پيش از 
اين دفاعي بازي كرد و ما سعي مي كنيم در جام جهاني عملكرد 
هجومي تري داشته باشيم.« او حتي از شايستگي تيم ملي براي 
صعود به دور دوم جام جهاني هم سخن گفته است. با اين حال 

تحقق هيچ كدام از اين دو مورد واقعا كار آساني نيست.

  آمار ايران در6 بازي آخر جام جهاني
تيم ملي ايران در مسابقات جام جهاني معموال با شيوه تدافعي 
بازي كرده اســت. اگر به 2جام گذشــته مراجعه كنيم، صحت 
اين گزاره با داده هــاي آماري دقيق تري قابل اثبات اســت. در 
جام جهاني2014، تيم ملي ايــران برابر نيجريه فقط 37درصد 
مالكيت توپ داشت و طي 63درصد از زمان توپ را به تيم حريف 

ســپرد. در كرنرها هم نيجريه 7 بر 2 از ايــران بهتر عمل كرد. 
به طور كلي اين بازي كيفيت بسيار پاييني داشت و همان زمان 
هم اعتراضات زيادي به آن شــد. در بازي با آرژانتين كه از نظر 
تاكتيكي يكي از بهترين نمايش هاي تيم ملي كشورمان را رقم 
زد، باز هم تيم حريف 77 به 23 بيشتر مالك توپ بود. آرژانتين 
21ضربه به سمت چارچوب داشت و ايران 4تا. در مصاف آخر با 
بوسني هم همين داستان تكرار شد. آن روز ايران مالكيت توپ 
را 38 به 62 به تيم حريف باخت و در تعداد شــوت ها هم 13 به 
7 پايين تر از تيم مقابل بوديم. اما برسيم به جام جهاني2018؛ 
جايي كه با وجود نتايج بهتر، شــرايط كيفــي چندان تغييري 
نداشــت. در بازي با مراكش كه يكي از بدترين نمايش هاي تيم 
ملي در دوران كي روش را ديديم، رقيب آفريقايي 64 به 36 در 
بحث مالكيت توپ از ما بهتر بود. آنها 13ضربه به سمت چارچوب 
داشتند و ايران فقط ۹تا، اين تيم 5كرنر ارسال كرد و ايران فقط 
2تا. در بازي با اسپانيا تيم ملي ايران از تدافعي ترين ورژن خود 
رونمايي كرد. آن روز 78درصد از مالكيت توپ در اختيار اسپانيا 
بود و فقط 22درصد براي ايران باقي ماند. اسپانيا 5 شوت داخل 
چارچوب داشت و ايران هيچي، اسپانيا 6كرنر داشت و ايران 2تا. 
شايد به نظر برســد تيم ملي در بازي با پرتغال هجومي تر بازي 
كرد، چرا كه ما تا آخرين لحظه شانس صعود داشتيم، اما اينطور 
نيست. در آن مسابقه شاگردان كي روش 33درصد مالك توپ 
بودند و پرتغال 67درصد، تيم حريف 14بار براي گلزني تالش 
كرد و ايران 8بار، پرتغال 614بار پاس داد و ايران تنها 211بار...

  از قرعه غافل نشو
وقتي ما حتي برابر مراكش و نيجريه هم تيم برتر زمين نبوده ايم 
و هجومي بــازي نكرده ايم، اين مســئله نشــان مي دهد تيم 
كشورمان در جام جهاني2022 نيز كار سختي براي ارائه فوتبال 
تهاجمي دارد. با تمام اين تفاســير از اهميت قرعه كشي نبايد 
غافل شــد. طبيعتا در مصاف با تيم هايي مثل آلمان يا فرانسه 
مجال چنداني براي حمله كردن باقي نمي ماند. با اين حال اگر با 
تيم هاي مناسب تري هم گروه شويم و مخصوصا رقيب سيددومي 
تيم ملي كشورمان كمي آسان تر باشد، مي توان اميدوار بود تيم 
ملي به يمن تجاربي كه از قبل اندوخته است، با اعتمادبه نفس 

باالتري به ميدان برود و از حمله به رقبا نهراسد.

 امتياز ويژه؛ مهاجمان باكيفيت
در اين مبحث از يك نكته هم نبايد غافل شــد؛ اينكه تيم ملي 
ايران هم اكنــون مهاجمان و هافبك هــاي باكيفيتي دارد كه 
تجربه حضور در فوتبال اروپا را هم دارنــد. از مهدي طارمي و 
سردار آزمون تا امثال كريم انصاري فرد، علي قلي زاده، عليرضا 
جهانبخش، ســامان قدوس و... همگي از كيفيت قابل اتكايي 
بهره مي برند. نمايش اغلب اين بازيكنان در دوران اســكوچيچ 
بهتر شده، هرچند رقبايي كه تا امروز با آنها بازي كرده ايم قابل 
مقايسه با حريفان كشورمان در جام جهاني نيستند. سرانجام 
بايد منتظر مانــد و ديد مربي كروات مي تواند از اين ســرمايه 

استفاده كند يا نه.

سردار اين بار در نيوكاسل
شايعات نقل وانتقاالتي درباره تيم بعدي سردار آزمون تمامي ندارد

خود سردار آزمون هم از شايعاتي كه در هفت 
هشت ده ســال گذشــته درباره انتقالش به 
باشگاه هاي بزرگ اروپايي مطرح مي شود بايد 
خسته شده باشد. هنوز اخبار مربوط به انتقال 
احتمالــي او به ليون در فصــل نقل وانتقاالت 
زمستاني تكذيب نشــده بود كه سروكله يك 
پيشــنهاد ديگر به مهاجم ايرانــي تيم زنيت 
ســن پترزبورگ در رســانه ها پيدا شد. شبكه 
اسكاي اسپورت اين بار ســردار ما را به باشگاه 
نيوكاسل لينك كرده كه از زمان انتقال مالكيت 
آن به شاهزادگان ســعودي رنگ برد را نديده 
اســت. ايجنت هاي فعال در فوتبال اروپا چند 
ماهي هست كه بازيكنان خود را به اين باشگاه 
انگليســي مرتبط مي كنند. تاكنون نزديك به 
100 بازيكن و سرمربي روي كاغذ از نيوكاسل 
پيشــنهاد دريافت كرده اند. آزمــون تا پايان 
فصل با زنيت قرارداد دارد و براي باشگاه روس 

بهتر اســت تا پيش از آنكه قيمت اين بازيكن 
رايگان شــود، او را در همين زمســتان به 

فروش برســاند. نيوكاسل احتماال 
هزارمين باشــگاهي است كه 

در ايــن يك دهــه خواهان 
جــذب بازيكن مــا بوده. 
پيش تر شايعه شــده بود 
باشــگاه هاي بزرگي مثل 
آرسنال، ليورپول، چلسي، 

يوونتوس، پورتو، دورتموند، 
آاس رم، ناپولي، ليون، سلتيك، 

اتلتيكو و ده ها تيم ديگر اين بازيكن 
را مي خواهند يا عملكردش را دنبال مي كنند. 
فقط نيوكاســل نبود كه در روزهاي اخير نام 
سردار پيرامون آن مطرح شده. خود رسانه هاي 
معتبر هم بدشــان نمي آيد با نام اين بازيكن 
خبرســازي كنند. به تازگي روزنامــه معتبر 

اســپانيايي ماركا ادعا كرده كه طبق داده هاي 
هوش مصنوعي، ســردار آزمون مناسب تيم 
بارسلونا است! اين روزنامه نوشته: »يك هوش 
مصنوعي طبق آناليز روي تركيب بارســلونا، 
مهاجماني را كه قراردادشان آخر فصل به اتمام 
مي رســد براي اين تيم مناسب دانسته كه نام 
ســردار آزمون نيز در اين ليســت به چشم 
مي خورد. از ميــان 1400مهاجم 
تنها 5 بازيكن مناسب تيم ژاوي 
هستند كه نام سردار آزمون 
)زنيت( هم در اين فهرست 
ديــده مي شــود. خوليان 
آلوارس )ريورپالته(، آندرئا 
بلوتي )تورينو(، الكســاندر 
الكازت )آرســنال( و كولــو 
مواني )نانت( ديگر بازيكنان اين 
فهرســت هستند.« بارســا اخيرا با 
منچسترسيتي برســر خريد 55+10 ميليون 
يورويي فــران تورس به توافق رســيده و اين 
انتقال منوط به فروش بازيكن از سوي باشگاه 
كاتالوني است. گفته مي شود گزينه اصلي بارسا 
براي نوك حمله كاواني باشــد اما مصدوميت 

اخير اين مهاجم اروگوئه اي در منچستريونايتد 
بارسا را به ترديد انداخته است.

ســردار به تيم هــاي بزرگي مثــل بايرن مونيخ، 
چلسي، يوونتوس و... گل زده و به هرحال بازيكن 
شناخته شده اي اســت، اما شــايعاتي كه درباره 
او پخش مي شــود تناســبي با ميزان شــناخته 
شــدگي اش ندارد. به تازگي مهاجم ايراني زنيت 
به عنوان بهترين بازيكن فصل ليگ روسيه برگزيده 
شده، باالتر از همه بازيكنان بومي و خارجي شاغل 
در اين ليگ. اين انتخاب درنظرســنجي روزنامه 
اسپرت اكسپرس روسيه صورت گرفته و انتخاب 
فدراســيون يا اتحاديه بازيكنان فوتبال نيست. 
طبق قوانين اين روزنامه 16 ســرمربي حرفه اي، 
16 مدير ارشد فوتبال، 16 خبرنگار روزنامه اسپرت 

اكســپرس و همچنين هواداران فوتبال در 
سايت اينترنتي اين روزنامه درنظرسنجي 
شركت كردند. آزمون 13۹امتياز كسب 
كرد و باالتــر از كلودينيــو از زنيت با 
136 امتياز قرار گرفــت. درنهايت و با 

وجود همه شايعات شــايد سردار باز هم 
در روسيه بماند. زنيت به او پيشنهاد تمديد 4ساله 

قراردادش را ارائه داده است.

خوبان عالم؛ شعبه پرتغال
جوراب پاره مهدي طارمي در بازي جام حذفي طلسم گلزني اش را باطل نكرد اما به شايعات قوت بخشيد

مهدي طارمي در بازي با بنفيكا براي يازدهمين بازي پياپي 
موفق به گلزني نشد. پيش از اين مســابقه شايعاتي درباره 
استخدام جادوگر توسط باشگاه پورتو و پرداخت ماهي 13هزار 
يورو و به روايتي سالي 175هزار يورو به او منتشر و ادعا شده 
بود كه بنفيكا هم در سال2017 جادوگر استخدام كرده بود. 
براي همين همه اتفاقات اين مسابقه زير ذره بين قرار داشت 
تا اينكه شــواهدي هم از اين ادعا پيدا شد. عكسي در نماي 
بسته از پشت پاي مهدي طارمي گرفته شده كه اين بازيكن را 
در جوراب پاره نشان مي دهد. اين عكس با عكس هاي قديمي 
گرت بيل مقايســه و تطبيق داده شده و كاربران شبكه هاي 
اجتماعي به اين نتيجه رسيده اند كه جوراب سوراخ به دستور 
جادوگر پورتو به طارمي داده شده. مديران پورتو جادوگرشان 
را دكتر صدا مي كنند تا كسي شك نكند. نام او مادالنا آروسو 
است و ادعا مي كند كه مي تواند آينده را ببيند و نتايج و اتفاقات 
را پيش بيني كند. از زماني كه دكتر به پورتو پيوسته، نتايج تيم 
بهتر شده و فاصله آنها با اسپورتينگ صدرنشين به صفر امتياز 
رسيده. پورتو درست يك هفته ديگر و جمعه شب همين هفته 
با بنفيكا در ليگ هم بازي دارد. هنوز اين تيم هيچ شكستي را 
در ليگ تجربه نكرده اما انگار سواد دكتر فقط به ليگ داخلي 
قد مي دهد و در ليگ قهرمانان نشد با اطالعات علمي او پورتو 

از گروهش صعود كند!
در سال2017 كه شــايعاتي درباره استخدام »دكتر« توسط 
بنفيكا مطرح شده و اين تيم به قهرماني رسيده بود، همين 
پورتو واكنش تندي نشــان داد و از پناه بردن باشگاه ها به 
نيروهاي ماوراءالطبيعه گله كرده بود. حاال خودشــان به اين 
نتيجه رســيده اند كه از دكتر يا همان كارمند جديدشــان 
براي قهرماني اســتفاده كنند. در فوتبال ايران هم چندين 
سال است شايعاتي درباره استفاده تيم ها از جادوگران براي 
نتيجه گيري در مسابقات شنيده مي شود كه ادامه اين شايعات 
به گمانه زني هايي بر سر اســتخدام فردي توسط فدراسيون 
فوتبال رسيده است. رئيس فدراســيون يك بار در پاسخ به 
اين شايعه ها در برنامه فوتبال برتر آن را از اساس رد نكرد و 
مدعي شد كه اگر بشود از كسي كه نفس حقي دارد استفاده 

كرد، ايرادي ندارد. اصطالح »خوبان عالم« كه از سوي 
رئيس فدراسيون در همان برنامه زنده به كار گرفته 
شد، مدتي اســت وارد ادبيات فوتبالي كشور شده 

است. برخي در فضاي مجازي افت ناگهاني مهدي طارمي 
و طلسم گلزني مهاجم ايراني پورتو كه دقيقا پس از درافتادن 
او با تيم ملي و كنار گذاشته شدنش از اردو آغاز شد، به همين 
موضوعات فرازميني ربط مي دهند. حتي برخي اين تحليل 
را ارائه كرده اند كه علي دايي هــم بالفاصله پس از انتقاد از 
اسكوچيچ و فدراسيون فوتبال در دفاع از طارمي اسير حاشيه 
شد و نامگذاري يك ماهي تازه كشف شده به نام او در راستاي 

اقدامات خوبان عالم تحليل شد.
اين تحليل ها به همان اندازه سست است كه استخدام كنندگان 
دكترها و جادوگرها اعتقادات شــان آبكي است. فوتبال باال 
و پايين دارد. شانس و وزش باد و حال روحي بازيكن در يك 
مسابقه و بدشانسي در نتيجه آن تأثير مي گذارد. اين وسط 
عده اي از ســفره اي كه پهن شــده لقمه اي برمي دارند و از 
ساده لوحي ديگران بهره مي برند. در فوتبال اروپا خرافه و جادو 
دربرگيري بااليي دارد. فصل قبل زالتان در شهرآورد ميالن با 
لوكاكو دعوايش شد و او را مسخره كرد و طعنه زد كه اين بازيكن 
توسط طلسم هاي مادرش كه از آفريقا تامين مي شود مورد 
حمايت قرار مي گيرد. كاسياس، دروازه بان سابق رئال مادريد 

عادت داشت هر بار توپي را مي گيرد دستش را 
به تير دروازه بمالــد. ايگواين و چندين 

بازيكن ديگر وقتي مي خواهند وارد 
زمين مسابقه شوند با لي لي اقدام 

به ورود مي كنند. جوراب پاره، 
دستبند، خالكوبي و ده ها مورد 
خرافي ديگر هم وجود دارد. تا 
بازيكنان و مربيان و مديراني 

با اين سطح از دغدغه خرافي 
وجود دارند، جادوگر و دكتر 
هم ناني از اين خوان گسترده 

بهره مند مي شوند.

اين اسمش بدشانسي نيست ها!



20
2 3 0 2 3 6 0    شنبه  4 دی 1400    شماره  8396  2

ح|
صال

ی 
جتب

س|م
  عك

   

یك میانگین خوب

در دور رفت لیگ برتر والیبال در مجموع ۹۱مسابقه برگزار شد و 
براساس آمار موجود هر 2.5بازی به صورت 5 سته خاتمه یافت كه 
میانگین خوبی است. این نشان می دهد هرچند بعضی از تیم ها 
با صدر جدولی ها فاصله زیادی دارند ولی توان رقابت بین تیم ها 
كم نیست و همه برای پیروزی انگیزه دارند. با این حال سورپرایز 
نیم فصل اول تیم راهیاب ملل مریوان بود كه با داشتن فقط یك 
ملی پوش یعنی ابوالفضل قلی پــور، لیبروی تیم، جلوی غول ها 
ایستاد و تا رده پنجم جدول خودش را باال آورد. كارایی مربیان را 
باید با درنظر گرفتن مهره هایی كه دارند، سنجید. آرش صادقیانی 
مربی این تیم گمنام تا به امروز از موفق ترین های لیگ امسال است.

قربانی های لیگ 

لیگ امسال شاید از نظر بركناری مربیان ركورددار باشد. بعد 
از بركناری طاهر قره داشــلی از گنبد، فرشاد سعیدی از تیم 
هورسان، فرهاد نفرزاده از تیم آذر باتری حاال نوبت به محمد 
عمده غیاثی، سرمربی و محمد نجاتی مربی شهداب رسیده كه 
به دلیل ناكامی در لیگ استعفا داده اند. بدنیست بدانید شهداب 
به لحاظ سازماندهی و سرمایه گذاری از بهترین باشگاه های 
ایران محسوب می شود. بهتر است باشگاه ها قبل از حضور در 
لیگ هدفشان را مشخص كنند. اگر فقط قهرمانی می خواهند، 
همه  چیز را برای قهرمانی ببندند. اگر هم ابزار قهرمانی ندارند، 

توقع شان را از مربی و تیم با واقعیت ها منطبق كنند.

نیم فصل اول لیگ برتــر والیبال با قهرمانی تیم ســپاهان 
اصفهان به پایان رســید اما تیم یكدســت جوان آذرباتری 
ارومیه به افسانه شكست نا پذیری این تیم خاتمه داد. باخت 
تیم نصف جهان مقابل تیم بی ستاره ارومیه این روزنه امید را 
گشود كه می شود هر تیمی را شكست داد، آن هم در ورزشی 
چون والیبال كه بازی لحظه هاســت و اگر موقع رقابت تیم 
روحیه داشته باشد، تا 50درصد ضریب موفقیت باال می رود. 
هرچند میانگین ســنی تیم سپاهان باالســت ولی چون از 
مهره های همتراز در پست های مختلف سود می برد نگرانی 
چندانی برای ادامه راه ندارد ولی شكست این تیم در مقابل 

تیم ته جدولی درس بزرگی برای همه تیم ها بود.
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افقی:
 ۱- بــرای تســكین درد روی 
عضو آســیب دیده می گذارند- 

بی نظیر- تفنگ قدیمی
2- بافندگی- نوعی موشــك 

ضد تانك- نهایی
3- اصطالحی در فوتبال- ادویه 
سنتی سیستان و بلوچستان- 

شش ضلعی
4- احتمال خطر- نقطه شروع- 

قوم مغول
5- ریشه- به پارچه می زنند تا 
براق شود- چند تا بودن- حرف 

دهن كجی
6- بیماری دیفتری- امانتدار- 

روشنایی
7- دستگاهی برای خشك كردن 
موی سر- تباه كننده- همبازی 

هاردی
8- فیلمی بــه كارگردانی پل 

گرینگرس و بازی تام هنكس
۹- حالتی بین خواب و بیداری- 

رهبر حزب- باقی مانده ها
۱0- واحــد اندازه گیری توان 
الكتریكی- مشهور- نزدیك بین

۱۱- پراكندگــی- كاشــف 
كهكشــان راه شــیری- طلق 

نسوز- اندك
۱2- وســیله ای بــرای انتقال 
صــدا- قفل چوبــی خانه های 

قدیم- رمان مشهور امیل زوال

۱3- بــوی خوش- روشــنی 
تصویر- گونه

۱4- طفیلی- خون این جانور 
آبی رنگ است- كهنه

۱5- شــور- از واجبات نماز- 
كتابــی تألیف شــیخ مرتضی 

انصاری 
  

عمودی:
۱-  ســازی  زهی با صدای بم- 

دارای كالم گرم و دلنشین
2- تهیدست- قهوه ای روشن- 

رطوبت
3- واحــد مكالمــات تلفنی- 

تقاضا- نوعی نان تنوری
4- ردیــف- نیمكــت مبلی- 

درشت و تنومند
5- ســازمان اطالعات مركزی 
آمریكا- ویروس سگی- قسمتی 

از گوش
بــزرگ-  چوب دســتی   -6
كوشــش- از نام های خرما در 

مراحل رشد
7- مساوی- دارایی شخصی- 

شماره دروازه بان
8- واحد طول انگلیسی- خطاب 

مردان تركیه- نامواره
۹- حمله نظامی- از واحد های 
اندازه گیری فشــار- از عناصر 

هر داستان
۱0- كوچك ترین ذره عنصر- 

عیدانه- بهشت
۱۱- گرفتن- ذكر حاجیان در مراسم 

حج- كندن
۱2- شــهر قصه های هزار و یك شب- 
روستایی در تبریز با پنیر معروف- شخص

۱3- مستقیم- دریچه باز و بسته كردن 
سیلندر های خودرو- خبرگزاری ایتالیا

۱4- گیاه مرداب- از قوانین سه گانه 
فیزیك مكانیك نیوتن- معاصر

۱5- از باشــگاه های فوتبال اسپانیا- 
15رمانی نوشته امیرحسین فردی

قاچاقهتفشهرخس
دیكلگنجهارهار
اامعملیدباطخ

سرداامیشنامر
تسیثنخمراتجح
تفهنملیفیرما

زمراملاتیلاعف
رهاگنكیهاگانظ
یهاروتكمرایاه

نفدمظعاونانم
هتاشراارهزرع
كدنایبرسبقاث
مشیهرقنترهشم
نوسلیوزاهجولا
وركیاشنااونان

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 یك بار جدول اعداد | 4105
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

784695312
951328674
263741958
197264583
625873491
348519726
876452139
412937865
539186247

متوسط

  2  3   1  
 7 5   9   4
8      5  9
1 4  6      
         
     3  5 6
9  1      5
7   4   8 6  
 6   7  2   326179458

981354726
457682391
149527863
873961542
265438917
698715234
714293685
532846179

ساده

متوسط

692534718
375819624
814726539
149657382
536281947
287943156
921368475
753492861
468175293

سخت

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

ساده

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

پشت خط زن 

منهای فوتبال

جمشید حمیدی | كارشناس والیبال

لیلی خرسند |   لیگ والیبال به نیمه فصل رسید و سپاهان 
با یك شكست صدرنشــین است، اما حتی همین تیم 
صدرنشین هم از شرایط مسابقات راضی نیست. رحمان 
محمدی راد كه حاال خیلی هــا او را بهترین مربی لیگ 
می دانند و جایش را در تیم ملی خالی می بینند، بیش از 
هر چیزی شاكی است كه چرا فدراسیون به قوانینی كه 

خودش نوشته و تصویب كرده، پایبند نیست.

   تیم های دیگر كه از شرایط برگزاری مسابقات 
ایراد می  گیرند، گفته می شــود چون ضعیف هستند و 
نتیجه نمی  گیرند، معترضند  ولی شما به عنوان مربی تیم 

صدرنشین هم از شرایط برگزاری راضی نیستید.
هر ساله در شروع لیگ جلســه ای برگزار می شود و شیوه 
برگزاری را مشــخص می كنند. اصال چرا باید این جلســه 
برگزار شــود؟ ما 3تورنمنت مهم برای تیم ملی داریم كه 
تاریخشان مشــخص اســت اما چرا نمی توانیم در تقویم 
زمان مشخصی را برای برگزاری لیگ داشته باشیم؟ ما تنها 
كشوری هســتیم كه اصرار داریم لیگ 25اسفند به پایان 

برسد. ۱7خرداد نخستین مسابقه ملی است.

   شــاید تیم های تهرانی خیلی مشكلی 
نداشته باشــند اما با این رفت وآمدهای پشت سر هم، 

خیلی از تیم های شهرستانی صدمه می بینند.
شرایط در دور برگشت دشوارتر می شــود و روی كیفیت 
لیگ  تأثیر می گذارد. در ســفرهای زیــاد، مصدومیت ها 
بیشتر می شود. وقتی بازیكنانی كه باشگاه برایشان هزینه 
كرده است مصدوم شوند، سرمایه گذاری به هدف و نتیجه 
دلخواه نمی رســد. طبق آیین نامه، لیگ بایــد با ۱2تیم و 
رفت وبرگشت برگزار شــود. مرحله پلی آف هم باید 2بازی 
از 3بازی باشد. در شروع لیگ حرف از لیگ ۱6تیمی بود. 
اگر قزوین و اردكان انصراف نمی  دادند، لیگ ۱6تیمی بود؛ 
براساس چه قانونی؟ با این حال فدراسیون تصمیم گرفت 

لیگ را با ۱4تیــم برگزار كند. با توجه بــه زمانی كه برای 
برگزاری درنظر گرفته بودند، می دانســتیم كه نمی  توانیم 
لیگ را با كیفیت برگزار كنیم. نامه زدیم و معترض شدیم 
ولی توجهی نكردند. تعطیلی 3هفتــه  ای به خاطر حضور 
فوالد سیرجان در جام باشگاه های جهان هم زمان برگزاری 
را كمتر كرد. از ۱2دی تا 25اسفند بدون یك استراحت باید 

بازی ها را ادامه بدهیم.

   فینال هم كه تك بازی است.
مرحله یك چهارم نهایــی و نیمه نهایــی را 2 از 3 برگزار 
می  كنند ولی فینالی كه گل بازی هاســت  تك بازی برگزار 
می شود! تماشــاگران و هواداران عالقه دارند فینال 3 از 5 
باشــد، عین ایتالیا و دیگر لیگ های معتبر. چرا این كار را 
می كنند، چون می خواهند مســئول دعوت كنند و جایزه 
بدهند. ما برای قهرمانی خودمان یك درصد شانس قائلیم و 
می خواهیم از این یك درصد استفاده كنیم. اگر ما در صدر 
هم نبودیم، من همین نظر را داشتم. قشنگی لیگ به پلی آف 

و فینال است.

  برای گرفتن این تصمیمات نظر باشگاه ها 
را می پرسند؟

نه. مســئوالن بین خودشان جلســه ای برگزار می كنند، 
تصمیمی می گیرنــد و اعالم می كنند. ایــن نقطه ضعف 
باشگاه هاست كه اتحادیه ندارند. باشگاه ها كه سرمایه گذاری 
می كنند، ملی پوش تربیت می كنند، فدراسیون و والیبال 
را تامین می كنند، نظرشان اهمیت ندارد. ما 200میلیون 
تومان ورودیه می دهیم، عالوه بر مالیات همه اعضای تیم 
۱0درصد از مبلغ قراردادشان را به فدراسیون می دهند. چرا 

نباید نظرات ما مهم باشد.

  گفته می شود فدراسیون می خواهد دور 
برگشت را متمركز برگزار كند. شــما به این موضوع 

اعتراض نكرده اید؟
ماهیت لیگ برتر رفت وبرگشت است. یك سال به خاطر كرونا 
متمركز برگزار كردیم، مثل لیگ ملت ها. امسال هم نظرها 
برای برگزاری متفاوت بود. اگر می خواهند لیگ متمركز باشد، 
اسمش را بگذاریم مسابقات قهرمانی كشور. مثل این است كه 
لیگ فوتبال را متمركز در تهران برگزار كنیم. سال گذشته 
لیگ برای ما شهرســتانی ها فقط هزینه و خستگی داشت. 
پارسال تیم  های تهران و آنهایی كه نزدیك به تهران بودند، 
نامه زدند و فدراسیون همه  چیز را به نفع آنها تغییر داد. االن 
هم می خواهند فینال را در تهران برگزار كنیم. ما به فدراسیون 
پیشــنهاد داده ایم كه دور برگشت تا اســفند طول بكشد، 
 پلی آف و فینال فروردین برگزار شــود و فینال هم تك بازی

 نباشد.

  نظر بعضی ها این است كه لیگ حتی ظرفیت 
12تیمی بودن را هم ندارد.

سال گذشته 2تیم در حد لیگ برتر نبود اما امسال ۱4تیم 
در سطح لیگ برتر هســتند. ما به عنوان صدرنشین به تیم 
قعرنشــین باختیم. لیگ از این نظر كه جوانان زیادی را به 

والیبال معرفی كرد، خوب بود.

  درباره تیم شما می گویند میانگین سنی 
باالســت و این نكته منفی در دور برگشت تأثیرش را 

روی تیم می گذارد.
مــن از روند تیــم راضی هســتم. در دور رفــت عملكرد 
فوق العاده ای داشتیم و مطمئنم دور برگشت به هر شكلی 

برگزار شود، این موضوع برای ما مشكلی ایجاد نمی كند.

  امسال مربیان زیادی به خاطر نتیجه نگرفتن 
تیم ها بركنار شــدند. این مربیان ابزار كافی برای كار 
داشتند و نتیجه نگرفتند یا مدیران باشگاه بیش از حد 

نتیجه گرا هستند؟ 

قوانینوالیبالبهنفعاشخاصتغییرمیكند
رحمان محمدی راد، سرمربی تیم سپاهان كه تیمش در نیم فصل صدرنشین شد، به كیفیت لیگ و پایبند نبودن فدراسیون به قوانین خودش معترض است

باید ببینیم اهداف ما چقدر به واقعیت نزدیك است. اگر به 
3ماه قبل برگردیم، عین ۱4تیم هدفشان قهرمانی و حضور 
در پلی آف بود، فارغ از اینكه چقدر پتانسیل دارند و چقدر 
سرمایه گذاری كرده اند. اگر واقع بینانه به این هدف گذاری 
نگاه كنند، نتایجی كه كسب می كنند شاید خیلی آزاردهنده 
نباشد. در مقایسه تیم ها اگر طبقه بندی براساس هزینه و 
سرمایه باشد و جایگاهت را درست ببینی، صبر و تحملت 

بیشتر می شود.

  در مسئله باشگاه فوالد سیرجان و سر اینكه 
بازیكنان فصل پیش تیم باید در جام باشگاه های آسیا 
و جهان برای این تیم بازی می كردند، باشگاه ها معترض 
بودند درحالی كه خودشان این بند آیین نامه را تأیید 
كرده بودند. چرا باشگاه ها این آیین نامه را تأیید می كنند 

و خودشان معترض می شوند؟
نه تنها این بند كه خیلی از بندهای آیین نامه مشكل دارد. من 
نمی دانم كار سیرجان قانونی بود یا نه ولی چرا روی اجرای 
یك بند اصــرار داریم ولی روی یك بنــد دیگر نه؟ همین  
آیین نامه گفته لیگ ۱2تیمی اســت اما ۱4تیمی برگزار 
می شــود. در لیگ جوانان و نوجوانان بر چه مبنایی تبصره 
می گذاریم و اجازه می دهیــم تیم ها از بازیكنانی كه خارج 
از رده سنی هستند استفاده كنند؟ این قانون مداری است؟ 

  این تبصره ها بــرای حفظ منافع بعضی از 
تیم هاست؟ 

حتی برای حفظ منافع بعضی از اشخاص. برای اینكه یك 
بازیكن بتواند بازی كند، یك تبصره اضافه می كنیم و قانون 
را زیر سؤال می بریم. آیین نامه تصویب می كنیم ولی هر جور 
كه دلمان می خواهد تغییر می دهیم. نمایندگان باشگاه ها در 
جلسات نظرات شان را اعالم می كنند ولی بحث اینجاست كه 
هیأت رئیسه و كادر فنی كه آیین نامه را تصویب می كنند، 

نظرات آنها را مالك قرار می دهند؟ 

مسئوالن بین 
خودشان جلسه ای 

برگزار می كنند، 
تصمیمی می گیرند 

و اعالم می كنند. 
این نقطه ضعف 

باشگاه هاست كه 
اتحادیه ندارند. 

باشگاه ها كه 
سرمایه گذاری 

می كنند، ملی پوش 
تربیت می كنند، 

فدراسیون و 
والیبال را تامین 

می كنند، نظرشان 
اهمیت ندارد. ما 

200میلیون تومان 
ورودیه می دهیم، 

عالوه بر مالیات 
همه اعضای تیم 
10درصد از مبلغ 

قراردادشان را 
به فدراسیون 

می دهند. چرا نباید 
نظرات ما مهم 

باشد

هت تریك در آب 
مهرشاد افقری در یك هفته 3بار ركورد ملی شنای ایران را جابه جا كرد. 
افقری كه چند روز پیش در مســابقات قهرمانی جهان ركورد ماده های 
50و ۱00متر پروانه را شكسته بود، این هفته در لیگ هت تریك كرد. او 
كه برای تیم اریس اصفهان شنا می كند، ركورد جدیدی در 50متر پروانه 
ثبت كرد. افقری این مسافت را در 24و۱5صدم ثانیه شنا كرد و ۱5صدم 

ثانیه ركوردش را كاهش داد.

   سهمیه جهانی اسكیت 
محمد صالحی نخستین نماینده اسكیت ایران در بازی های جهانی این 
رشته اســت. صالحی چندی پیش در مسابقات جهانی كلمبیا شركت 
كرده بود و دیروز فدراسیون جهانی نام او را در لیست افراد منتخب برای 
حضور در بازی های جهانی 2022بیرمنگام قرار داد. این بازی ها مختص 
ورزش های غیرالمپیكی است كه از ۱7تا 20تیر در آمریكا برگزار می شود.
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اختالف ميان تعدادي از دانش آموزان مدرسه اديب در بندرعباس به قمه كشي منجر شد 
و در اين ميان مدير و معاون مدرسه قرباني اين حادثه شدند.

به گزارش همشهري، اين حادثه حدود ســاعت 4بعدازظهر سه شنبه گذشته در 
حياط مدرسه اديب شهر بندرعباس رخ داد. آن روز سرايدار مدرسه متوجه 

2پسر نوجوان شد كه از باالي ديوار مدرسه به حياط پريدند. همزمان 
جوان ديگري نيز وارد مدرسه شد و همگی با يكي از دانش آموزان 

درگير شدند. سرايدار ماجرا را به مدير و معاون مدرسه اطالع داد 
وآنها  خود را به حياط رساندند و به سمت 3پسري رفتند كه وارد 
آنجا شده بودند. لحظاتي بعد اما بين آنها درگيري رخ داد و يكي 
از پسران با قمه به معاون و مدير مدرسه حمله و آنها را مجروح 
كرد و پس از آن هر سه نفر پا به فرار گذاشتند. فرمانده انتظامي 

بندرعباس با بيان جزئيات بيشــتري از اين حادثه گفت: حادثه 
مدرسه شهيد اديب مربوط به درگيري و اختالف دانش آموزان همان 

مدرسه باهم بوده است و نمي توان گفت اين افراد اراذل  و اوباش هستند.
سرهنگ تيمور دولتياري ادامه داد:  آن روز 2 نفر از دانش آموز متوسطه شهيد 

اديب كه با هم پسرخاله هستند، به همراه فرد ديگري كه دانشجو بود، پس از ورود به مدرسه 

با يكي از دانش آموزان بر سر اختالفي كه از قبل داشتند درگير شدند. نزاع آنها باال گرفت و در 
همين هنگام معاون و مدير مدرسه براي ميانجيگري به حياط آمدند. فرد دانشجو اما چاقوي 
بزرگي به همراه داشت كه پس از درگيري با معاون و مدير مدرسه، ضرباتي به آنها زد. به گفته 
وي، با گزارش ماجرا به پليس، مأموران راهي محل حادثه شدند و با شناسايي ضاربان، آنها را 
كه 15تا 18ساله هستند دستگير كردند. در همين حال ذاكري، معاون مدرسه كه 
در اين حادثه از ناحيه دست مجروح شده مي گويد: ساعت 4 بعدازظهر بود 
كه سرايدار به ما اطالع داد 3-2 نفر با لباس هايي كه مناسب هم نبوده 
)شلوارك و تي شرت( وارد مدرسه شده اند. من و مدير مدرسه به 
سمت آنها رفتيم اما يكي از آنها چاقويي از لباسش بيرون آورد 
و به سمت مان حمله و با ضربات چاقو و قمه ما را مجروح كرد. 

پس از آن سرايدار با 11۰ تماس گرفت اما آنها فرار كردند. 
وی ادامه داد:  مدير مدرســه را كه از ناحيه كمر، گردن و 
دست به شدت مجروح شده  با كمك معلمان به بيمارستان 
رسانديم. من همان جا دستم بخيه زده شد، اما مدير مدرسه 
تحت عمل جراحي قرار گرفت و در بيمارستان بستري است. 
براســاس اين گزارش، آقاي مدير پس از 2 روز بستري بودن در 
بيمارستان بهبود نسبي يافته و وضعيت نسبتا مناسبي دارد اما بايد تحت 

عمل جراحي ديگری قرار گيرد و به نظر مي رسد كه تاندون دست وي پاره شده است.

در روزهاي پاياني هفته گذشته 2جنايت در 
پايتخت رخ داد كه قربانيان آن زني 7۰ساله 

و كارگر يك صحافي بودند. 
به گزارش همشــهري، نخســتين جنايت 
ســاعت23 پنجشــنبه به قاضي مصطفي 
واحدي، بازپــرس جنايي تهــران گزارش 
شد. مقتول زني 7۰ســاله بود كه جسد او 
را عروســش در داخل كمدي در خانه اش 
در شــمال غرب تهران پيدا و پليس را خبر 
كرده بود. او در تحقيقات به مأموران گفت: 
از روز سه شنبه از مادرشوهرم بي خبر بوديم. 

آخرين بار سرايدار ساختمان شان گفت كه حاج خانم براي شركت در يك جلسه سوار ماشينش 
شده و ساختمان را ترك كرده اســت. پس از آن ديگر از وي خبر نداشتيم و من كه به شدت 
نگرانش شده بودم خودم را به خانه اش رساندم. ماشينش در پاركينگ نبود و چندبار زنگ در 
را زدم اما كسي جوابم را نداد. با كليدي كه داشتم وارد خانه شدم و شروع به جست وجو كردم 
تا اينكه پس از باز كردن در كمد، پيكر بي جان مادرشوهرم  را درحالي كه دست و پايش بسته 
بود ديدم و وحشتزده فرياد كشيدم و وقتي همسايه ها آمدند، پليس را خبر كرديم. همزمان 
با پيدا شدن جسد زن 7۰ساله معلوم شد كه سرايدار ساختمان آنها به طرز مشكوكي ناپديد 
شده و حتي همسرش نيز از او اطالعي ندارد. درحالي كه به نظر مي رسد مقتول بر اثر خفگي 
جان باخته، دستور بازداشت ســرايدار به عنوان مظنون اصلي جنايت صادر شده و تحقيقات 

براي بازداشت او ادامه دارد.
دومين جنايت اما چند ساعت بعد يعني بامداد جمعه به قاضي مصطفي واحدي گزارش شد. 
مقتول مردي حدودا 39ســاله بود كه در يك صحافي در جنوب تهران كار مي كرد. او در يك 
دورهمي دوستانه و در جريان درگيري با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده و با حضور پليس در 
محل درگيري، عامل جنايت بازداشت شده بود. شاهدان مي گفتند كه قاتل قصد سرقت اموال 
مقتول را داشته و بر سر همين مسئله با او درگير شده بود اما متهم ادعا كرد كه انگيزه اش از قتل 
اختالفات مالي با مقتول بوده است. وي گفت: مقتول از دوستانم بود اما مدتي مي شد كه دچار 
اختالفات مالي شده بوديم. حتي مدارك اختالف مالي ما هم وجود دارد. آن شب براي صحبت 
با او در مهماني و دورهمي حاضر شدم و قرار بود درمورد مسائل مالي با هم صحبت كنيم اما 
ناگهان درگير شديم و من كه به شدت عصباني شده بودم با ضربات چاقو جان دوستم را گرفتم 
و حاال به شدت پشيمانم. متهم به قتل با قرار قانوني بازداشت شده و براي انجام تحقيقات بيشتر 

در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرارگرفته است.

   نبايد نسبت به فرسودگي قطارهاي شهري بي تفاوت بود
حادثه تصادف متروي تهران-كرج به هر حال به فرسودگي ناوگان، يا 
مشكل تاسيسات برق و امثالهم برمي گردد. حاال ممكن است علت آن 
بعد از بررسي كارشناسان هر چيز ديگري اعالم شود؛ ولي واقعيت اين 
است كه نوسازي هر ناوگاني به طور مرتب ضروري است. اكنون چند 
سالي  است قطارهاي جديد به ناوگان حمل ونقل ريلي تهران افزوده 
نشده و قطارها قديمي و فرسوده اند و همين باعث افزايش سرفاصله 
حركت ها، كندي در حركت، ايجاد  سر و صداهاي زياد در واگن ها يا 
خداي نكرده حوادثي از قبيل حوادث اول دي مي شود. اميد است با 

افزايش بودجه ها اين مشكالت كم شود.
منصوري از تهران

  انباشت زباله، روستاي ايدليك را به نابودي مي كشاند
ايدليك يكي از روستاهاي شهرستان كالت نادر استان خراسان رضوي 
است كه چند سالي  است زباله هاي شهرهاي اطراف در حاشيه جاده و 
داخل رودخانه اي  كه منتهي به زمين هاي كشاورزي و زراعي و محل 
چراي دام هاست تخليه مي شود. بارها در اين خصوص به مركز بهداشت 
شهرستان كالت و مركز بهداشت استان خراسان رضوي، بخشداري 
بخش مركزي كالت، اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كالت، 
دادستاني شهرستان و استانداري خراســان رضوي موضوع را اعالم 
كرده و اعتراض خود را به گوش مسئوالن رسانده ايم اما حاشيه روستا 
كماكان محل دپوي زباله ها  است و بخشي از آن در طبيعت پراكنده 
شده كه بسيار نگران كننده است و مي تواند در صورت استمرار باعث 

تخليه روستا از جمعيت و نابودي كشاورزي و دامداري در آن شود.
جعفريان از ايدليك كالت نادر

  اداره ماليات و گمرك، نظارت كنند سرمايه گذاري در خارج كم مي شود
مرتب در روزنامه هــا مي خوانيم كــه ايراني هاي پولــدار در تركيه 
ســرمايه گذاري كردند، يا خانه خريدند يا براي خريد جمعه سياه به 
تركيه رفتند. به نظر مي رســد در اين زمينه 2نهاد دولتي كم كاري 
مي كنند. اول سازمان دارايي كه وظيفه اش را در اخذ ماليات به خوبي 
انجام نمي دهد و به جاي گرفتن ماليات اصولي از ثروتمندان از كارگران 
و كارمندان ماليات مي گيرد. دوم گمرك يــا بانك ها كه مانع خروج 
غيرقانوني ثروتمندان نمي شوند. مســلما مردم عادي در خارج خانه 
نمي خرند و اگر مي شنويد كه به طور غيرقانوني پولي از كشور خارج 

شده است اينها افراد ثروتمند يا شركت هاي خيلي بزرگ هستند.
رضا جانپور از تهران

   مخابرات هزينه تماس با 118 را پس بدهد
 شركت مخابرات بابت تماس با سامانه 118 همچنان از مشتركان پول 
دريافت مي كند درحالي كه حدود 5سال پيش سازمان بازرسي كل 
كشور اين موضوع را محكوم و شركت مخابرات را ملزم به بازپرداخت 
وجوه دريافتي به مشــتركان كرد. از آن زمان تاكنون نه تنها وجهي 
عودت داده نشــده بلكه هنوز هم تماس با اين سامانه خدماتي، براي 
تماس گيرندگان هزينه دارد. سؤال اينجاست كه چرا اين شركت هنوز 

به حكم اعالم شده عمل نكرده است؟
توكلي شهميرزادي از قائمشهر

    ميدان تره بار مركزي تهران تك فروشي نمي كند
وضعيت آســفالت داخل ميدان ميوه و تره بــار مركزي تهران خيلي 
افتضاح اســت و روزبه روز هم بدترمي شــود. تاكنون چندبار در اين 
خصوص نوشته ايد و سازمان مربوطه هم جواب داده است اما مشكلي 
حل نشده است. از طرف ديگر تك فروشي تقريبا در هيچ غرفه اي انجام 
نمي شود و همه ميوه هاي خود را جعبه اي و وانت باري مي فروشند و با 

رفتاري ناپسند مشتريان تك فروشي رد مي شوند.
ميثمي از تهران

   وسط خيابان سراج رنگ پاشي و صافكاري مي كنند
عده اي وسط خيابان سراج واقع در ناحيه4 منطقه4  شهرداري تهران 
رنگ پاشي و صافكاري مي كنند كه ضمن اشغال حريم خيابان باعث 
آلودگي محيط و ايجاد حساسيت ريوي در ساكنان منطقه شده اند. 
يك ماه است بابت اين موضوع به سامانه137 زنگ مي زنيم و فقط كد 

پيگيري مي آيد بدون اينكه مشكلي از مردم حل شود.
محمد قيصر از فرجام تهرانپارس

انصاف سياسي، نيازي اساسي
مقام معظم رهبري ضمن تأكيد بر رعايت انصاف  ادامه از 

و ابراز نگراني از نهادينه شدن اخالق بي انصافي در صفحه اول
جامعه، بي انصافي را خوي مســتكبرين عالم دانسته و آحاد جامعه و 
تمامي فعالين سياسي را نســبت به رعايت آن، مخاطب قرار داده و 
مي فرمايد: »من نگراني ام از اين نيست كه حرفي زده شود، از كسي 
انتقاد شــود؛ نه. يك نفر انتقاد مي كند، يك نفر هم جواب مي دهد. 
نگراني من از رايج شــدِن اخالق بي انصافي در جامعه است. خدمات 
فراواني انجام مي گيرد، انسان همه را كنار بگذارد، به نقطه اي بچسبد، 
اين درست نيست. البته اين خطاب به همه است. اين را ما به شخص 
خاصي، به گروه خاصي، به جناح خاصي عرض نمي كنيم، اين را به همه 
عرض مي كنيــم. همه مراقب باشــند يكديگر را تخريــب نكنند.« 

)1387/۰۶/29(
سوگمندانه آنچه امروز از طرف برخي فّعاالن سياسي در روزنامه ها و 
شبكه هاي اجتماعي و... مشاهده مي شود، ترويج اخالق بي انصافي در 
جامعه است. اين افراد بدون درنظر گرفتن توصيه هاي قرآني و روايي و 
حكم عقل نسبت به رعايت انصاف، در موضعگيري ها و اظهار محبت و 
نفرت نسبت به دوستان و مخالفان فكري و حتي دشمناِن خود غفلت 
ورزيده و اعتنايي به اين توصيه مهم اخالقي و سياسي كه تمام ابعاد 
زندگي بشر را زير چتر آثار و بركات خود قرار داده نمي كنند و با نفي 

ديگران به دنبال اثباب خود هستند.
فعاالن سياسي، خصوصاً نخبگان، احزاب و مسئوالن كشوري پس از 
كسب قدرت، با رعايت تقوا و انصاف سياسي، عيارسنجي و اجتناب از 
ُحب و بغض هاي شخصي و جناحي، انصاف را به عنوان يك اصل كلي و 
زكات قدرت )َزكاه الُقدَره االِنَصاُف(، توشه راه خود قرار داده و بايد بدانند 
نقد و اظهارنظِر منصفانه، ناصحانه، چاره جويانه، دلسوزانه و مسئوالنه، 
نقدپذيري متواضعانه و مواجه هاي همدالنه را از طرف مخالفان فكري 
و سياسي در پي خواهد داشت كه بركات آن بركسي پوشيده نيست و 
در اين صورت وضع جامعه، وضع روا و مطلوبي خواهد شد و درصورتي 
كه موضع گيري هاي شان خصمانه، يأس آلود، هرج ومرج طلبانه و غرض 
ورزانه باشد، جامعه در باتالق اختالف و شقاق فرو خواهد رفت و امنيت 

سياسي و فضاي رواني جامعه دچار التهاب خواهد شد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

آزادي 6ماهيگير ايراني
 از زندان هند

۶ماهيگيــر ايراني كه ماه ها بــه جرم حمل 
مواد مخدر در زندان هند محبوس بودند پس 

از تبرئه از اتهاماتشان آزاد شدند.
به گزارش همشــهري، ايــن ماهيگيران از 
ماه ها قبل در زنداني در شهر بنگلور هند در 
بازداشت بودند كه با تالش هاي ديپلماتيك 
آزاد و به كشور بازگشتند. تالش براي آزادي 
آنها از زماني آغاز شــد كه معلوم شد آنها در 
جريان حمل مواد مخدر هيچ نقشي نداشته  اند. 
درنهايــت پيگيري هاي ســفارت جمهوري 
اســالمي ايران در دهلي نو و سركنسولگري 
ايران در حيدرآباد نتيجــه داد و با همكاري 
مقامات هندي، اين ۶ماهيگيــر كه به اتهام 
حمل مواد مخدر توسط پليس هند، ماه ها در 
شهر بنگلور تحت بازداشت قرار داشتند، پس 
از تبرئه از همه اتهامات از سوي دادگاه و نيز 
تشكيالت مبارزه با مواد مخدر هند، آزاد شدند 
و به ايران بازگشتند. اين گروه از ماهيگيران از 

اهالي مناطق جنوب شرق و چابهار هستند.

تحقيقات قضايي در پرونده قتل 2دختر جوان در سيســتان و بلوچســتان در حالي 
ادامه دارد كه شواهد به دست آمده حاكي از آن است كه اين جنايت به دست نزديكان 

مقتوالن انجام شده است.
به گزارش همشهري، در روزهاي گذشته فيلمي مربوط به قتل 2 دختر جوان در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شد. اين فيلم كه در تاريكي شب ضبط شده پيكرهاي 2 دختر جوان را نشان 
مي دهد كه بر اثر اصابت گلوله به قتل رسيده اند. هرچند در فيلم به نظر مي رسد كه  جنايت به 
تازگي رخ داده، اما پيگيري هاي خبرنگار همشهري نشان مي دهد قتل مربوط به حدود 5۰روز 
قبل است. ماجرا از اين قرار است كه 2دختر 17و18 ســاله خانه شان را در روستاي تركاني 
شهرستان دشت ياري چابهار، واقع در استان سيستان و بلوچستان بدون اطالع خانواده ترك 
كرده و به زاهدان رفته بودند. آنها چند روزي را دور از خانه گذراندند، اما بعد از آن پشــيمان 
شدند و تصميم گرفتند به خانه برگردند. پيش از بازگشــت با خانواده شان تماس گرفتند و 
گفتند از كاري كه كرده اند پشيمان هستند و پي به اشتباه شان برده اند. نزديكان شان هم آنها 

را براي بازگشت به خانه تشويق كردند و به اين ترتيب آنها به سوي روستاي شان بازگشتند.
دختران جوان خوشحال از اينكه خانواده شان آنها را بخشيده اند، در راه خانه بودند كه در 
جاده فرعي گرانچدان كه فاصله چنداني با روستاي شان نداشت، ناگهان چند نفر از مردان 
خانواده هايشان را ديدند. مردان خشمگين كه مسلح بودند، اسلحه شان را به سوي دختران 
نشانه گرفتند و در حالی كه 2دختر بي پناه براي نجات جانشان التماس مي كردند، آنها را 
به گلوله بستند و به قتل رساندند. دقايقي از اين حادثه مي گذشت كه ساكنان منطقه خود 
را به محل تيراندازي رساندند و چند نفر با گوشي هاي موبايل شان شروع به فيلمبرداري از 
پيكرهاي قربانيان كردند. حاال معلوم نيست كه چرا با گذشت حدود 5۰روز از اين حادثه 

تلخ اين فيلم در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود؟
سرهنگ ابراهيم كوچكزايي، فرمانده انتظامي چابهار درباره اين حادثه به همشهري مي گويد: 
اين حادثه در نزديكي روستاي تركاني دشتياري اتفاق افتاد اما معلوم نيست چرا حاال فيلم 
كشف اجساد 2 دختر جوان منتشر شده است. او درباره جزئيات اين جنايت مي گويد: فرار 2 
دختر جوان از خانه باعث خشم و ناراحتي خانواده شان شد. آنها چند روزي در پی پيداكردن 
دختران شان بودند تا اينكه آنها خودشان به خانه برگشتند، اما پيش از ورود به روستا اين حادثه 
اتفاق افتاد. وي درباره متهمان پرونده گفت: متهمان از نزديكان 2 مقتول هستند كه شناسايي 
و دستگير شده اند و هم اكنون در بازداشت به سرمي برند. تحقيقات قضايي در اين باره ادامه دارد.

تحقيقات درباره انفجار مرگبار در بازار گل شهيد محالتي 
كه به جان باختن 2نفر و مصدوميت شــمار ديگري از 
شهروندان انجاميد با دستور ويژه دادستان تهران آغاز 
شده و روز گذشــته هيأت كارشناسي 9نفره اي از محل 

حادثه بازديد كردند.
به گزارش همشهري، حدود ساعت1۶:5۰ روز پنجشنبه 
به آتش نشاني تهران خبر رســيد كه انفجار مهيبي در 
بازار گل شهيد محالتي واقع در شرق تهران اتفاق افتاده 
و موجب آتش ســوزي در چند مغازه شده است. وقتي 
آتش نشانان از 4ايســتگاه خود را به بازار گل رساندند با 
3مغازه كه بر اثر انفجار منهدم شده و كامال شعله ور بودند 
مواجه شدند. آنها همزمان با خاموش كردن شعله هاي 
آتش مشغول جست وجو در آنجا شــدند و دقايقي بعد 
پيكرهاي 2نفر را از زير آوار بيرون كشــيدند كه يكي از 
آنها در دم فوت شده بود و ديگري پس از انتقال به مركز 
درماني جانش را از دســت داد. در اين حادثه همچنين 
5نفر ديگر نيز مصدوم شده بودند كه توسط امدادگران 

اورژانس به مراكز درماني انتقال يافتند.

علت حادثه چه بود؟
سيدجالل ملكي، ســخنگوي آتش نشاني تهران كه در 
محل حادثه حاضر شــده بود درباره علت اين انفجار به 
همشــهري مي گويد: شواهد اوليه نشــان مي دهد كه 
حادثه به علت انفجار كپسول هايي كه با آنها بادكنك باد 
مي كنند رخ داده است با اين حال بررسي هاي كارشناسي 

و فني در اين خصوص همچنان ادامه دارد.
در همين حال، به دنبال وقوع اين انفجار مرگبار، قاضي 
مصطفي واحدي، بازپرس جنايي تهران دســتور انجام 

تحقيق در اين باره را صادر كرد. بررسي هاي اوليه حكايت 
از اين داشت هر دو قرباني حدودا 3۰ساله بودند كه يكي 
از آنها در دم فوت شده و ديگري از زير آوار بيرون كشيده 
و معلوم شد به شدت آسيب ديده و هر دو پاهايش به دليل 
گير افتادن زير آوار قطع شــده بود كه بــراي درمان به 
بيمارستان انتقال يافت اما ساعتي بعد جانش را از دست 
داد .اين حادثه عالوه بر مرگ دو نفر، موجب مصدوميت 
5نفر ديگر شده بود كه آنها در بيمارستان هاي مختلف 
بســتري شــده و تحت درمان قرار گرفتند. يكي از اين 
مجروحان خانم و بقيه مرد هســتند كه دست يكي از 

مجروحان مرد در اين انفجار مرگبار قطع شده است.

تشكيل تيم كارشناسي
آنطور كه در بررسي هاي اوليه تيم جنايي مشخص شد 
حادثه در يكي از مغازه ها به دليل انفجار سيلندرهاي گاز 
كه براي پر كردن بادكنك به كار مي رود رخ داده بود. با 
وجود اين بازپرس جنايي تهران دستور تشكيل تيم 9نفره 
كارشناســي را صادر كرده تا با انجام بررسي هاي همه 
جانبه، نخست علت اصلي و نهايي اين حادثه مرگبار را 
مشخص و بعد مقصران اين حادثه مرگبار را معرفي كند.

در همين راستا تيم 9نفره صبح جمعه براي بازديد محل 
انفجار راهي بازار گل شده و تحقيقات خود را در اين باره 
آغاز كرد. از سوي ديگر دقايقي پس از اعالم گزارش اين 
حادثه به بازپرس جنايي او دستور پلمب قسمت جنوبي 
بازار گل را كه حادثه در آنجا رخ داده است صادر كرد تا 

كسي به آن قسمت تردد نداشته باشد.
دستور بعدي بازپرس جنايي در اين پرونده، احضار هيأت 
مديره بازار گل به دادسراي جنايي تهران بود تا تحقيقات 

گسترده در اين باره كه چطور سيلندرها پر مي شد و چه 
افرادي مسئول انتقال سيلندرها به بازار گل بودند و از چه 

شركتي اين سيلندرها تهيه مي شد صورت بگيرد.
به دنبال ايــن حادثه، علي صالحي، دادســتان عمومي 
و انقالب تهران نيز ســاعتي پس از انفجــار در بازار گل 
محالتي در آنجا حاضر شد و دســتورات ويژه اي در اين 
خصوص صادر كرد. وی همچنين خواســتار رسيدگي 
ســريع و دقيق به اين پرونده شد و دســتورات الزم را 
براي تعيين بازپرس ويژه و تحقيقات فوري پيرامون اين 

موضوع  صادر كرد.

تذكراتي كه ناديده گرفته شد
سيدجالل ملكي، ســخنگوي آتش نشــاني تهران در 
اين باره به همشهري مي گويد: آتش نشاني پيش از اين 
تذكرات زيادي درباره ناايمن بــودن بازار گل محالتي 
داده بود اما اين تذكرات ناديده گرفته شده بود و اگر به 
اين تذكرات توجه مي شد شايد حاال شاهد چنين حادثه 
تلخي نبوديم. او درباره نواقص ايمني اين بازار مي گويد: 
بســياري از اين مغازه ها با پارچه و سقف هاي حصيري 
ساخته شده اســت. يا اينكه ديوارهاي آنجا گچي است 
كه با كوچك ترين حادثه از بين مي رود. در همين انفجار 
آنچنان ديوارهاي گچي پودر شــده بود كه معلوم نبود 
آنجا چند مغازه بوده است. او ادامه مي دهد: سقف تعداد 
زيادي از اين مغازه ها هم شيرواني است و از ستون هاي 

پروفيل ساده استفاده شده است و روي همان سقف ها 
هم انباري ايجاد شده است. يا اينكه در بعضي از مغازه ها 
از شيشه هاي بزرگ قدي به عنوان ديوار استفاده شده كه 
با كوچك ترين انفجار همه اين شيشه ها پودر مي شود. 
اينها تنها نكات ناايمن بازار گل شهيد محالتي نيست و 
آنطور كه سخنگوي آتش نشاني تهران مي گويد وضعيت 
طوري است كه حتي امكان ورود خودروي آتش نشاني به 
آنجا وجود ندارد. او مي گويد: اين بازار به شكل داالن هاي 
تودرتو ايجاد شده كه قطعا خودروي آتش نشاني امكان 
ورود به آنجا را نــدارد. از طرفي هيچ پيش بيني خاصي 
براي حوادث در آنجا نشــده و خبري از لوله كشي براي 
شيلنگ آتش نشاني نيســت. در اين حادثه خودروهاي 
حامل آب امكان ورود را نداشــتند و از بيرون لوله كشي 
انجام شد و همكارانم توانستند آتش سوزي را مهار كنند.

مقصران انفجار بازار گل
 تحت تعقيب قضايي

انفجار و آتش سوزي در بازار گل شهيد محالتي 2قرباني گرفت

پشت پرده فيلم قتل 2دختر در سيستان و بلوچستان

جزئيات يک چاقوكشي خونين اسرار 2جنايت در آخر هفته پايتخت 
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خبر

آغاز ساخت »دورهمي«
توليد ســري دوم مســابقه »دورهمي« با 
اعمال تغييراتی از دهم دي ماه آغاز مي شود. 
به گزارش همشهري، صفحه رسمي برنامه 
»دورهمي« در اينستاگرام از توليد فصل دوم 
اين مسابقه تلويزيوني خبر داد. در اين خبر 
آمده است: »از دهم دي ماه توليد سري دوم 

از مسابقه دورهمي با تغييرات قابل توجه و البته جذاب آغاز خواهد شد و 
راه هاي ارتباطي براي حضور در برنامه از طريق صفحه رسمي دورهمي 
در فضاي مجازي اعالم مي شود. تيم توليد برنامه دورهمي همچنان تمام 
تالش و انرژي خود را در جهت توليد برنامه اي جذاب به كار خواهند گرفت 

تا باز هم به جلب رضايت حداكثري مخاطبان گرامي مفتخر شوند.« 

موزه هنرهاي معاصر تهران تعطيل شد
موزه هنرهاي معاصر تهران به دليل آنچه »فضاسازي و آماده سازي 
نمايشگاه  جديد« عنوان شده اســت، تعطيل مي شود. به گزارش 
همشهري به نقل از ايسنا، با پايان يافتن نمايشگاه هاي »مروري بر 
آثار مهدي سحابي« و »نهان بر عيان«، انتظار مي رود موزه هنرهاي 
معاصر تهران ميزبان 2نمايشــگاه جديد شود. به همين منظور و 
براي فضاسازي نمايشگاه هاي بعدي، اعالم شده است كه اين موزه 
تا تاريخ 2۱دي ماه تعطيل خواهد بود. از طرفي احتمال دارد شيوع 
گونه  جديد ويروس كرونا در كشــور و تصميم گيري هاي جديد 
براي بسياري از فعاليت هاي جمعي، موزه هنرهاي معاصر را مانند 

ماه هاي گذشته به سرنوشت تعطيلي طوالني مدت تر دچار كند.

انتقاد تهيه كنندگان
از دل التهابي كه نامه تند منوچهر محمدي آفريد، 
بيانيه اتحاديه تهيه كنندگان بيرون آمد؛ بيانيه اي 
كه در آن از بي اعتبار خوانده شدن مجوزهاي دولت 
قبل انتقاد شــده و هرگونه بازبيني مجدد و اعمال 
نظر و سليقه در فيلم هاي ســينمايي اي كه داراي 
پروانه نمايش هستند، به شدت محكوم شده بود. در 
قسمتي از اين بيانيه آمده بود: »ما تهيه كنندگان، 
مالكان و صاحبان حقوق مادي آثار سينماي ايران 
هستيم و »پروانه نمايش« فصل الخطاب است. قطعا 
افرادي كه دســت به اين اقدامات مي زنند نه تنها 
دلسوز سينما نيســتند، بلكه با ريل گذاري غلط، 
آگاهانه يا ناآگاهانه به دنبــال بي قانوني و ملتهب 
كردن فضاي فرهنگــي و فراهم كردن زمينه هاي 
عصيان ســينماگرانند. اين حاكمان فعلي عرصه 
فرهنگ، فراموش كرده انــد كه مجوز نمايش هاي 
صادر شده از دولت قبل اســت و نه حكومت قبل 
و دليل عدم نمايش فيلم ها شــرايط كرونا بوده؛ نه 
انتظار براي اكران در دولــت جديد!« ظاهرا انتقاد 
اتحاديه تهيه كنندگان با توجه به همزماني با اعتراض 
منوچهر محمدي بر اين فرض استوار بود كه اكران 
فيلم چپ، راست با وجود دريافت پروانه نمايش از 

دولت قبلي منوط به اصالحات جديد شده است.

واكنش معاون نظارت و ارزشيابي
همانطور كه انتظار مي رفت، نامــه تهيه كننده 
فيلم چپ، راست و بيانيه اتحاديه تهيه كنندگان 
با واكنش سازمان ســينمايي مواجه شد. حبيب 
ايل بيگي، معاون نظارت و ارزشــيابي ســازمان 
ســينمايي با انتقاد از لحن ناشــكيبا و عجوالنه 
اتحاديــه تهيه كنندگان گفــت: »تعجب من از 
بي توجهي عزيــزان باتجربه ســاليان متمادي 
به عنــوان بــزرگ و نماينــده تشــكل هاي 
تهيه كنندگي به آيين نامه و دســتورالعمل هايي 
است كه ساليان ســال با آنها زندگي كرده اند و 

بدان آشنا هستند.«
ايل بيگي اضافه كرد: »براساس ماده۴ آيين نامه 
و ماده۶ دســتورالعمل پروانه نمايش، سازمان 
ســينمايي مي تواند در موارد خــاص با وجود 
دارا بودن پروانه نمايش از اكــران يك فيلم تا 
رفع حساسيت ها يا رفع اشكاالت موردنظرش 
جلوگيري كند و اين مطلب اگرچه بعضا به طور 
موردي و نــه فراگير رخ مي دهــد، اما در طول 
2،3دهه گذشــته پيش آمده و براي فيلم هايي 
اعمال شــده كه عالقه مندان حرفه اي سينما 
و به خصوص عزيزان تهيه كننــده بدان كامال 

آشنا هستند.«

ايل بيگي با طرح اينكه چرا در مورد فيلم »چپ، 
راست« با وجود اعالم آن به تهيه كننده محترم 
و جلســه حضوري بــا وي، تحت تأثيــر برخي 
مالحظات شخصي و تعصبات خاص بدان توجه 
نشــده و با صدور بيانيه اي غيرحســاب شده بر 
مشكالت و سوء تفاهم ها مي افزايند و باعث نگراني 
اهالي سينما و دســت اندركاران و مهم تر از همه 

دوستداران سينما مي شوند، ابراز تأسف كرد.

كميته اكران؛ گره گشايي يا گره افكني؟
نكته ديگري كــه ايل بيگي دربــاره اش توضيح 
داد تشــكيل كميته 3نفره اكران بود؛ كميته اي 
كه به نظــر مي رســيد در حال مــوازي كاري با 
شوراي صدور پروانه نمايش است و براساس خبر 
خبرگزاري مهر، قبل از ديدن فيلم ها توسط شورا، 
آنها را بازبيني مي كنــد؛ درحالي كه توضيحات 
ايل بيگي نشــان مي داد فلســفه تشكيل چنين 
شــورايي حل مشكل آثاري اســت كه به داليل 
مختلف در صف دريافت پروانــه نمايش معطل 
شــده اند: »با اهتمام مقام محترم وزارت و تأكيد 
رياست سازمان مبني بر رسيدگي و حل مشكل يا 
تعيين تكليف آثاري كه در شوراي پروانه نمايش 
قبلي دچار اصالحات متعدد شده بودند يا نمايش 

عمومي آنها به داليــل نظارتي معطل مانده بود، 
شورايي 3نفره به صورت فشــرده تشكيل شد و 
به بازبيني اين دســته از فيلم هــا اهتمام ورزيد 
كه اكران فيلم هاي »گشــت3« و »بندربند« در 
 ماه گذشته بخشــي از خروجي اين شورا بود كه 
عزيزان تهيه كننده كامال در جريان هستند و از 

اين رويه استقبال كردند.«

شوراي پروانه نمايش مشغول كار است
در ماه هاي اخيــر ابهاماتي در مــورد فعاليت 
شوراي صدور پروانه نمايش به وجود آمد و حتي 
تغييراتي هم در تركيب اين شورا اتفاق افتاد كه 
با انتشار خبر تشكيل كميته 3نفره اكران، به نظر 
مي رسيد اختيارات اين شــورا عمال زير سؤال 
رفته است. معاون نظارت و ارزشيابي اما تأكيد 
كرد اين شــورا براساس شــرح وظايف تعريف 
شده اش مشغول كار است: »بديهي است روند 
صدور پروانه نمايش براي ساير آثار متقاضي و 
در صف اكران برعهده شوراي ۹نفره صدور پروانه 
نمايش است كه از  ماه گذشته براساس انتصاب 
وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمي مشغول به كار 
شدند و بحمدهلل جلسات آن به طور منظم نيز در 

سازمان تشكيل مي شود.« 

ماجراي يك قاتل سريالي بر پرده سينما
»عنكبوت« از تار بالتكليفي بيرون مي آيد

هفته پيش از شلوغي اكران نوشتيم اما وقتي بازار پررونق 
است، همه مي خواهند ســهمي از آن داشته باشند. 
حتي فيلم »عنكبوت« ابراهيم ايرج زاد كه تا امروز تنها 
يك بار در دوره سي و هشتم جشــنواره فيلم فجر در 
سال1398براي اهالي رسانه به نمايش درآمد نيز قرار 
است در همين نخستين روزهاي دي روي پرده برود اما 
داستان به نمايش درنيامدن اين فيلم و تأخير در اكران 

عمومي آن چه بوده؟

يك قاتل سريالي
عنكبوت فيلمي بر اســاس ماجراي واقعي فردي به نام سعيد 
حنايي اســت كه از مرداد ســال ۱37۹تا مرداد سال ۱380، 
۱۶زن خياباني را در مشهد كشت. گويا عامل محرك حنايي به 

اين قتل ها اين بوده كه همسر وي توسط راننده اي مورد تعرض 
قرار گرفته بوده و او زنان خياباني را مسئول اين اتفاق مي دانسته 
است. او به زعم خودش مي خواست جامعه را از فساد و فحشا 
پاك كند. در سينماي هاليوود، فيلم هاي مشهور زيادي هستند 
كه براســاس قتل ها و قاتالن زنجيره اي ســاخته شده اند؛ از 
»سكوت بره ها« گرفته تا »زودياك«. فيلم هاي غيرآمريكايي 
مشهور ديگري نيز مثل »رازي در چشمان شان« )آرژانتين(، 
»خاطرات يك قتل« )كره جنوبي(، »من شــيطان را ديدم« 
)كره جنوبي( و »دســتكش طاليي« )آلمــان( بوده اند كه از 
ماجراهاي واقعي يا خيالي قاتالن زنجيره اي براي خلق درامي 
پر كشش بهره   برده اند. در سينماي ايران نيز در سال۱37۹ فيلم 
»شــب هاي تهران« به كارگرداني داريوش فرهنگ براساس 
پرونده پرســروصداي غالمرضا خوش رو مشهور به »خفاش 

شب« كه ۹زن را به قتل رساند، ساخته شد. پس، اصال عجيب 
نيست كه فيلمي درباره سعيد حنايي و قتل هايي كه مرتكب 
شده ساخته شده؛ چراكه اساسا پرونده هاي قتل هاي سريالي 
مستعد به صورت فيلم درآمدن هستند اما چرا اين فيلم تنها در 

يك سانس ويژه براي اهالي رسانه به نمايش درآمد؟

انتقاد از مضمون فيلم
محتواي عنكبوت از نظر عده اي حساسيت برانگيز بود و معتقد 
بودند كه اكران اين فيلم باعث از بين رفتن ارزش ها مي شود. 
حتي پيش از شروع جشنواره در 8دي ۱3۹8، »مشرق نيوز« 
در گزارشي با عنوان »جاي »عنكبوت« در جشنواره فيلم فجر 
انقالب نيست« نسبت به پذيرفته شدن اين فيلم از سوي هيأت 
انتخاب هشدار داد و به تفصيل مسائل اين فيلم را برشمرد و در 
نهايت اينطور نتيجه گيري كرد: »با توجه به محتواي زننده فيلم، 
قوه قضاييه براي جلوگيري از لطمه گسترده به افكار عمومي هر 
چه سريع تر مي بايست در اقدامي سريع، مانع اكران فيلمي شود 
كه اهداف مشخصي را دنبال مي كند. قطعا اين توقيف در جامعه 
هنري همراه با پروپاگانداي مطبوعات اصالح طلب و وابسته، 
قالبي افراطي به خودش خواهد گرفت اما مســئوالن قضايي 
كشــور مي دانند كه اين فيلم - همانند »خانه پدري« - سم 
مهلكي است كه وارد طعام فرهنگي كل كشور مي شود و ضرورت 
دارد كه مقامات قضايي در مورد اين ولنگاري و تحريف آشكار، 
واكنشي بسيار سريع بروز دهند.« به رغم اين مواضع، فيلم در 
بخش خارج از مسابقه جشــنواره فجر در ساعت ۱2بامداد در 
چند سالن  پرديس ســينمايي ملت به نمايش درآمد. ابراهيم 
ايرج زاد پيش از اين نمايش گفته بود: »چيزي كه ارزش دارد 
خود سينماست و اميدوارم جشنواره فجر سينما برايش اصل 
باشد و همه  چيز بر قاعده سينما بچرخد«. بعد از نمايش فيلم 
جواد نوروزبيگي، تهيه كننده آن، به رسانه ها گفت: »اميدوارم 
فيلم مجوز اكران بگيرد و لزومي هم ندارد كه جلوی اكران آن 
گرفته شود. ما مرحله به مرحله با كارشناسان قوه قضاييه مشورت 
كرديم. قوه قضاييه نظر منفي نسبت به فيلم نداشته است البته 
پروانه ساخت فيلم پروسه سختي داشت و ما با نهادهاي مختلف 
مشورت و در نهايت نكاتي را كه بايد، برطرف كرديم«. باالخره، 
تهيه كننده اي همچون جواد نوروزبيگي خوب مي داند چطور از 

كنار آتش بگذرد كه آتش دامنگيرش نشود.

آنها 3نفر هستند
»كميته اكران« باالتر از شوراي صدور پروانه نمايش؟
همه  چيز با اعتراض تهيه كننده فيلم »چپ، 
راست« شروع شد؛ فيلمي كه در راه اكران 
با موانعي روبه رو شد و ابتدا خبر رسيد كه نمايش عمومي اش منوط به انجام 
اصالحات است و چند ساعت بعد از انتشار نامه اعتراض آميز منوچهر محمدي، 

تهيه كننده فيلم چپ، راست كه لحن تندي هم داشت، سازمان سينمايي اعالم 
كرد علت تعويق نمايش فيلم چپ، راست ترافيك اكران است. داستان اما در اينجا 
خاتمه نيافت و خبرگزاري مهر اين خبر را روي خروجي اش گذاشت: »در دوران 
جديد سازمان سينمايي هر فيلمي كه قرار است اكران شود )فارغ از اينكه پروانه 

نمايش دارد يا نه( پيش از نمايش بايد توسط كميته اي 3نفره متشكل از مشاوران محمد 
خزاعي و البته زيرنظر خود رئيس سازمان سينمايي بازبيني شود.« مهر از پژمان لشگري پور، 

حبيب ايل بيگي و محمدحســين نيرومند به عنوان اعضاي كميته 3نفره اكران نام برده و آورده بود: »اين 
3نفر هم اكنون بازبيني فيلم هاي سينمايي را پيش از اكران برعهده دارند.« با توجه به اينكه لشگري پور و نيرومند 
از اعضاي شوراي پروانه نمايش هستند و ايل بيگي مسئوليت معاونت ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي را 

عهده دار است، تشكيل چنين كميته اي نشانه اي بر موازي كاري در سازمان سينمايي بود؛ سازماني كه با انبوهي 
فيلم مواجه است كه در دولت قبلي پروانه گرفته  و هنوز به نمايش عمومي درنيامده اند.

مسعود پويا
روزنامه نگار

  ماموريت مهم سازمان سينمايي
تعيين تكليف فيلم هاي در صف اكران مهم ترين 
ماموريت ســازمان ســينمايي است. هميشه 
وقتي دولت ها عوض مي شوند، مديران بعدي 
با تعدادي فيلم بازمانده از دولت قبلي مواجه 
مي شوند كه با سياست هاي دولت قبلي پروانه 
گرفته اند يا به داليل مختلــف تعيين تكليف 
نشده اند و معموال هم تعدادي فيلم توقيفي در 
ميانشان به چشم مي خورد. وزارت ارشاد دولت 
سيزدهم به شكل ويژه اي با اين ماجرا مواجه 
شده است؛ چون در 2سال اخير به دليل كرونا 
عمال روند اكران عمومي ســينماها كند و در 
ماه هايي كامال متوقف شده بود؛ به همين دليل 
به شكل غيرطبيعي تعداد فيلم هاي پشت خط 
اكران بسيار زياد است. مي توان گفت با حدود 
200فيلم ســينمايي مواجهيــم كه در صف 
اكران به ســرمي برند. تعيين تكليف اين تعداد 
فيلم كه قطعا با توجه بــه ظرفيت هاي اكران، 
نمي توان همه آنها را روي پرده آورد، مهم ترين 
و در عين حال دشــوار ترين ماموريت سازمان 

سينمايي است.

65هزار فرانسوي »قهرمان« را در هفته اول ديدند
فيلــم »قهرمــان« ســاخته اصغــر 
فرهادي در نخســتين هفتــه اكران از 
۱5دســامبر)2۴آذر( در ۱۴5سينماي 
فرانسه نمايش داده شده است. براساس 
آمار فروش اين فيلم در گيشه سينماهاي 
فرانســه)با احتســاب ســانس هاي 
پيش نمايش كــه در روز قبل از نمايش 
عمومي در ســينماهاي فرانسه، هم برپا 
شده بود(، در مجموع ۶5هزار نفر تا كنون 
فيلم قهرمان را در ســالن هاي سينماي 
فرانسه تماشــا كرده اند. با مقايسه اين 
آمار با آمارهاي قبلي مشــخص مي شود 
كه آمار استقبال فيلم »قهرمان« نسبت 
به فيلم هاي قبلي اصغر فرهادي به طور 

قابل توجهي كاهش يافته است. 
از فيلم »جدايي نادر از سيمين« كه در 

سال20۱۱ در حدود ۹0سالن سينماي 
فرانسه به نمايش در آمده بود، در هفته 
اول پس از اكران ۱5۴هزار نفر استقبال 

كرده بودند. 
البته شيوع سويه اوميكرون در فرانسه 
نيــز در كاهش ميــزان تماشــاگران 
فيلم هاي فرهادي در فرانســه نســبت 
به گذشــته بي تأثيــر نبوده، امــا باز 
هم اســتقبال از اين فيلــم درحالي كه 
»قهرمــان« پيش تر در جشــنواره كن 
با اســتقبال منتقدان مواجه شده بود 
و جايــزه بــزرگ ايــن جشــنواره در 
ســال202۱ را از آن خود كــرده بود، 
پايين تــر از حــد انتظار بــوده چرا كه 
فرهادي در زمان نمايش فيلم »جدايي 
نــادر از ســيمين« براي تماشــاگران 

فرانســوي كارگرداني شــناخته شده 
نبود و اكنون او در اين كشور كارگرداني 

شناخته شده است. 

روتردام همچنان برخط 
اوميكرون جشنواره فيلم روتردام را آنالين كرد. پنجاه و يكمين 
دوره جشنواره روتردام به دليل شيوع ســويه اوميكرون ويروس 
كرونا و مبهم بودن نتايج شــيوع اين ويروس، براي دومين سال 
متوالي به صورت كامال آنالين از 2۶ژانويه تا ۶فوريه)۶تا ۱7بهمن( 
برگزار مي شود. اكنون به منظور قطع كردن انتقال زنجيره شيوع 
سويه اوميكرون در هلند قرنطينه سراســري برپا شده است. به 
گزارش اسكرين ديلي، مســئوالن جشنواره از هم اكنون در حال 
برنامه ريزي مجــدد و تعيين اســتراتژي هاي پخش آنالين اين 
جشنواره هســتند. در همين چارچوب قراردادهاي جديدي نيز 
با فيلمسازان منعقد خواهد شد. بيشتر اين جشــنواره قرار بود 
هم به صورت حضوري و هم به صورت آنالين برگزار شــود. طبق 
پروتكل هاي جديد بهداشتي اعالم شــده از سوي دولت هلند، 
تمام اماكن عمومي ازجمله سالن هاي سينما و موزه ها دست كم 
تا ۱۴ژانويه 2022)2۴دي( تعطيــل خواهند بود. طبق آخرين 
خبرها درباره تغيير در برنامه هاي جشنواره روتردام، قرار است در 
زمان برگزاري اين جشنواره تعدادي فيلم منتخب براي تماشاگران 

هلندي نمايش داده شود. برنامه هاي گفت وگو محور اين جشنواره 
با فيلمسازان در سراسر دنيا نيز به صورت آنالين برگزار خواهد شد. 
برنامه هاي آموزشي اين جشنواره نيز يا به صورت آنالين برگزار يا تا 
زماني كه دانش آموزان نتوانند در سالن هاي سينما حضور داشته 
باشند، به تعويق خواهد افتاد. تا پيش از شيوع كرونا، جشنواره فيلم 
روتردام از پرطرفدار ترين جشــنواره هاي فيلم اروپا بود و در اين 
جشنواره به طور معمول ۱500فيلم بر پرده نمايش داده مي شد 

و دست كم 2هزار نفر از اهالي حرفه اي سينما حضور مي يافتند.

   عنكبوت به سينما مي آيد؟
در ابتداي ســال1399 كه كرونا مي تازيد و سينماها تعطيل 
شده و فيلم ها به دنبال اكران آنالين بودند، خبر اكران آنالين 
عنكبوت منتشر شــد. ابراهيم ايرج زاد، كارگردان با انتشار 
متني در صفحه شــخصي خود در فضاي مجازي به شرايط 
اكران فيلمش چنين واكنشي نشان داد: »بعد از همه خبر ها 
و حدس هايي كه اين چند روز در فضاي رســانه اي مبني بر 
اكران آنالين عنكبوت منتشر شد، همين جا بايد اعالم كنم 
كه هم اكنون هيچ تصميمي براي اكــران آنالين عنكبوت 
گرفته نشده است«. در مقطعي كه كرونا بيداد مي كرد، اكران 
آنالين به عنوان راه حلي جايگزين براي فيلم هايي كه اميدي به 
اكران نداشتند، مطرح شد. با اين حال، خبري از اكران آنالين 
عنكبوت نشد تا اينكه سرانجام خبر رسيد اين فيلم از اوايل 

دي به ســينما مي آيد. 
البته نبايد اين احتمال 
را هم فراموش كرد كه 
گاه انتشــار اخبــاری 
درباره نمايش فيلم هايی 
كه اميــد زيــادی به 
اكران شان نيست، نوعی 
فضاسازی رسانه ای برای 
فراهم كــردن امكان 
نمايش اين فيلم هاست.  
عنكبــوت را اكتــاي 
براهني نوشــته و جواد 
نوروزبيگي تهيه كننده 
و محمدصادق رنج كشان 

سرمايه گذار آن اســت. پخش اين فيلم سينمايي برعهده 
شركت نمايش گستران است. محسن تنابنده، ساره بيات، 
شيرين يزدان بخش، ماهور الوند، گلنوش قهرماني، علي باقري، 
مهدي حسيني نيا، حميدرضا هدايتي راد، جواد يحيوي، آتيه 
جاويد، مهدخت مواليي، سحر عبدالهي، نيوشا عليپور، يوسف 
خسروي، حميد حاجي محمدزاده، ميثم دامن زه، داوود ذاكري 

و فريد سجادي حسيني از جمله بازيگران عنكبوت هستند.

در راه فجر

برگزاري 30نشست و 10كارگاه 
مدير برنامه هاي فرهنگي چهلمين جشنواره فيلم فجر، از برپايي 
30نشست هم انديشي و تخصصي و كارگاه هاي آموزشي در سالن 
اصلي برگزاري جشنواره و ۱0نشست تخصصي با موضوع سينما 

در دانشگاه ها از ۱2 تا 22بهمن ماه جاري خبر داد.
سعيد الهي، مدير برنامه هاي فرهنگي اين دوره جشنواره عنوان كرد: 
»اين رويداد امسال در 2بخش فرهنگي و رقابتي برگزار خواهد شد و 
طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته در آن، شاهد حضور چهره هاي 
برجسته بيشتري از فرهيختگان، استادان دانشگاه و صاحب نظران 
رشته هاي مرتبط با موضوعات فرهنگي و سينمايي در محل اصلي 
جشنواره خواهيم بود.« وي ادامه داد: »در طول برگزاري جشنواره 

در كنار نمايــش فيلم هاي 
بخش مســابقه، ۱0نشست 
هم انديشــي بــا عنــوان 
»۱0شــب با متفكران« با 
حضور استادان شناخته شده 
عرصــه دانشــگاهي برگزار 
خواهد شــد كــه در بيانيه 
گام دوم انقــالب اســالمي 
به بررسي نســبت سينما با 
موضوعــات كالن راهبردي 
و نيز برخي موارد تخصصي 
فرهنگي پرداختــه خواهد 

شد. نمايش ۶فيلم مطرح از گنجينه تاريخ سينماي ايران و برگزاري 
جلســات پژوهشــي با رويكردي جديد در شناســايي و بررسي 
مولفه هاي تكنيكي آثار مورد اشــاره از طريق بيــان ديدگاه هاي 
حرفه اي از زبان كارشناسان يا سازندگان و دست اندركاران فيلم ها، 
از ديگر برنامه هاي فرهنگي جشنواره چهلم است.« وي همچنين 
توضيح داد: »نكوداشت ۴تن از سينماگران فقيد يك سال گذشته 
كه با فعاليت هاي خود، ضمن الگوسازي حرفه اي براي نسل هاي 
مختلف از عالقه مندان سينما، آثار ارزشــمندي را توليد كرده و 
برجاي گذاشته اند، از ديگر برنامه هاي اين بخش است؛ ضمن آنكه 

۱0نشست تخصصي هم برگزار خواهد شد.«
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كيوسك

 حمالت جنگنده هاي عربستان 
ســعودي و امارات به مناطق گزارش

مسكوني و غيرنظامي در يمن 
اتفاق جديدي نيست. ائتالف عربي طي 6سال 
گذشته همواره از اين حمالت به عنوان ابزار 
فشــاري بر مردم و گروه هاي مقاومت يمن 
استفاده كرده است. اما در 48ساعت گذشته، 
موج شديد و بي ســابقه اي از حمالت هوايي 
عليه صنعا آغاز شــده؛ حمالتــي كه بدون 
استثنا تمام زيرساخت هاي مدني اين شهر، 
ازجملــه اســتاديوم ورزشــي، چنديــن 
بيمارستان، شبكه آب و فاضالب، نيروگاه هاي 
برق، ادارات فعال دولتي و حتي ســالن هاي 
اجتماعاتي كه براي برگزاري مراسمي مانند 
ختم و عروســي به كار مي رود را مورد هدف 

قرار داده است.
شبكه الميادين در گزارشــي ويژه به نقل از 
ســاكنان صنعا، اين بمباران ها را »وحشيانه 
و بي ســابقه« توصيف كرده اســت. اگرچه 
هنوز آمار رسمي از تلفات انساني موج جديد 
حمالت هوايي ائتالف عربي به صنعا منتشر 
نشده، اما منابع محلي از شهادت ده ها تن از 
شهروندان يمني خبر مي دهند. ائتالف عربي 
نسبت به گزارش ها و تصاوير تكان دهنده اي 
كه طي روزهاي اخير از صنعا منتشــر شده، 
موضعي اتخــاذ نكرده و صرفا مدعي اســت 
تمام حمالت هوايي عليه اهــداف نظامي و 

تسليحاتي صورت گرفته است.
تركي المالكي، سخنگوي ائتالف عربی روز 
گذشــته در نشســت خبري گفت: جنبش 
انصاراهلل مراكز غيرنظامي مانند استاديوم ها يا 
مدارس را به انبار تسليحاتي خود بدل كرده و 
ما براي مقابله با اين گروه، چاره اي جز اجراي 
حمالت به مراكز يادشده نداريم. اين سخنان 
در حالي بيان مي شــود كه بازرس هاي ويژه 
سازمان ملل تا كنون بارها اين ادعا را رد كرده 
و بر وقوع »جنايت جنگي« در يمن توســط 

عربستان سعودي و امارات تأكيد كرده اند.

فرودگاه صنعا به كلي تخريب شده است
ائتالف عربــي همواره در مقابل فشــارهاي 
بين المللي براي توقف حمالت غيرانســاني 
عليه يمن، 2عنــوان عمده بــراي تخريب 
زيرســاخت هاي غيرنظامي در اين كشــور 
عنوان كرده اســت: 1-انبار تســليحاتي در 
مناطق مســكوني، 2-اشــتباهات غيرعمد 
توسط خلبانان نظامي. روشن ترين دليل براي 
نقض هر دو ادعا، تخريب گســترده فرودگاه 
صنعاست. در اين فرودگاه به دليل نظارت هاي 
مستمر بازرسان بين المللي امكان ايجاد انبار 
تسليحاتي وجود ندارد. از سوي ديگر، ضريب 

اشتباه احتمالي توسط خلبانان ائتالف عربي 
براي حملــه به نقطه اي مانند فــرودگاه نيز 

صفر است.
براســاس بيانيه دولت يمن، فرودگاه صنعا 
به دليل 3حمله مستقيم توسط جنگنده هاي 
ائتالف عربي )از دوشــنبه تا پنجشنبه هفته 
گذشته( به سختي آســيب ديده و تا اطالع 
ثانوي تعطيل است. تركي المالكي در واكنش 
به تأييد گزارش هاي محلي مبني بر تخريب 
گسترده فرودگاه صنعا گفته است: مراكزي 
در اين فرودگاه وجود داشــت كه از آن براي 
فرماندهي حمالت عليه عربســتان سعودي 

استفاده مي شد.

روزنامه العربي الجديــد در گزارش خود با 
اشاره به وضعيت فرودگاه مي نويسد: با توجه 
به فقدان منابع مالي، نيروهاي متخصص و 
تجهيزات الزم، روشن نيست فرودگاه صنعا 
چه زمانی مجددا به مــدار فعاليت بازگردد. 
ايــن در حالي اســت كه بــدون آتش بس 
رســمي، در هر لحظه امكان ازســرگيري 
حمالت جنگنده هاي ائتالف عليه فرودگاه 
وجــود دارد، بنابراين گزينــه ورود فوري 
پيمانكاران بين المللي براي بازســازي هاي 
سطحي و راه اندازي موقت فرودگاه نيز قابل 
اجرا نيست. براســاس تصاويري كه توسط 
شبكه هاي المسيره و الميادين منتشر شده، 
بخش قابل توجهي از پاركينگ هواپيماها، 
باند اصلي فرودگاه، سالن انتظار مسافران، 
مركز خدمات درماني و انبار گمرك فرودگاه 
صنعا خسارت ديده يا به كلي تخريب شده 

است.
اهميت اين حادثه براي يمن زماني بيشــتر 
روشــن مي شــود كه بدانيم فرودگاه صنعا 
در كنار بندر حديــده، يكي از 2كانون اصلي 
ورود كمك هــاي انســاني به اين كشــور 
است. طي 6ســال گذشــته به دليل جنگ 
و محاصــره همه جانبه يمن، ســازمان ملل 
به طور سازمان يافته كمك هايي را از 2مبدأ 
جيبوتي و عمان به مقصــد صنعا يا حديده 
ارسال مي كند. حال با توجه به تحوالت اخير، 

فرايند ارسال نيمي از كمك هاي انساني براي 
يمني ها با اختالل مواجه خواهد شد. 

اتحاديه اروپــا در واكنش به ايــن حادثه با 
صدور بيانيه اي ضمن تكرار درخواست هاي 
خود براي توقف حمالت به مراكز غيرنظامي، 
خواستار بازگشايي فوري فرودگاه صنعا شد. 
تعطيلي فرودگاه صنعا عالوه بر تشديد بحران 
انساني، راه ارتباط و مذاكره با جنبش انصاراهلل 
را هم سخت تر مي كند؛ چراكه حاال تنها نقطه 
تماس هوايي شمال يمن با جهان خارج نيز 
مسدود شده است. در اين زمينه، گروندبرگ، 
فرستاده ويژه دبيركل سازمان ملل در پرونده 
يمن سفر هفته بعد خود به اين كشور را لغو 
كرده است. اگرچه علت لغو اين سفر توسط 
منابع رسمي ســازمان ملل اعالم نشده، اما 
روشن است كه عدم امكان ســفر به صنعا و 
گفت وگو با رهبران مقاومت يمن، مهم ترين 

دليل به حساب مي آيد.

فروپاشــي اقتصادي و كاهش كمك هاي 
خارجي

بحران اقتصادي يمن از چشــم هيچ ناظري 
پوشيده نيست؛ اين كشــور فقير عربي طي 
6سال گذشته عالوه بر تحمل جنگي ويرانگر 
كه زيرساخت هاي آن را به كلي نابود كرده، 
با محاصره همه جانبه و محروميت از فروش 
منابع نفتي خود روبه رو بوده است. مجموعه 
اين شرايط، قحطي بي ســابقه و سقوط آزاد 
ارزش ريال يمن مقابل دالر را به دنبال داشته؛ 
به گونه اي كه هم اكنون هر دالر در بازارهاي 
يمني تا بيش از 1600ريال معامله مي شود 
)رقمي كه پيش از تجاوز نظامي عربستان و 

امارات كمتر از 300ريال بود(. 
تمام اينها در حالي اســت كه بســياري از 
پيش بيني هــا مبني بــر توقــف جنگ در 
صــورت پيروزي جــو بايــدن در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا نيز دست كم تا كنون 
بي نتيجه مانده اســت. در چنين شــرايطي 
ســازمان ملل اعالم كرده به دليــل فقدان 
منابع مالي الزم، ناچار است كمك هاي خود 
به يمــن را كاهش دهد. علــت اين تصميم، 
كاهــش حمايت هاي مالي از ســازمان ملل 
و تــداوم پيامدهاي جهاني شــيوع ويروس 
كرونا عنوان شده است. پيش از اين، سازمان 
ملل حمايت هاي مالي خــود از پناهجويان 
فلسطيني را هم به داليل مشابه كاهش داده 
بود. تمام اينها در حالي است كه يمن حتي 
با وجود كمك هاي ثابت ســازمان ملل، طي 
ســاليان گذشته شــاهد يكي از وخيم ترين 
بحران هاي انســاني و بهداشــتي در سراسر 

جهان بوده است.

عربستان سعودي پس از شكست هاي متوالي در جبهه هاي نبرد شهر استراتژيك مأرب  
بمباران شديد زيرساخت هاي غيرنظامي پايتخت يمن را آغاز كرده است

شكست در مأرب؛ انتقام در صنعا

والري پكرس، عليه مكرون 
نامزد راست هاي سنتي فرانسه از حزب جمهوريخواه، رقيب 

اصلي امانوئل مكرون در انتخابات رياست جمهوري خواهد بود 

كمتر از 2مانده به انتخابات رياست جمهوري 
فرانســه، آرايش احزاب مشخص شده و اروپا

براساس نظرسنجي ها، احتماال تنها نامزدي 
كه مي تواند امانوئل مكرون را به چالش بكشد و با او به دور 

دوم برود، خانم »والري پكرس« است.
والري پكرس 54ساله، نخستين نامزد زن در تاريخ حزب 
راست سنتي جمهوريخواه در فرانسه است و روزبه روز 
درنظرسنجي ها اوج مي گيرد و حاال به تهديدي بزرگ 
براي مكرون تبديل شده اســت. به گزارش فرانس24، 
بســياري از افراد در فرانســه از چند  ماه قبل، تصور 
مي كردند كه دوئل اصلي ميــان مكرون و مارين لوپن، 
نامزد راست هاي افراطي انجام شود اما حاال پكرس، همه 

پيش بيني ها را به نفع خود تغيير داده است.
تغيير بازي، فقط به اين معنا نيست كه پكرس جاي مارين 
لوپن را گرفته، بلكه به اين معناســت كه حتي جايگاه 
مكرون را هم به خطر انداخته است. ژروم ژافره، تحليلگر 
سياسي فرانسوي گفته است: همانطور كه اريك زومر، 
ديگر نامزد راست افراطي، با ديدگاه هاي بسيار تند خود، 
جايگاه مارين لوپن را متزلزل كرده، پكرس هم با هدف 
قراردادن پايگاه رأي غني راست ميانه، موقعيت مكرون 

را به لرزه درآورده است.
خانم پكــرس، خيلي قبل از آنكه نامــزد نهايي حزب 
جمهوريخواه شود، خط آتش عليه مكرون را در انتهاي 
تابستان به راه انداخت؛ او گفته است كه مكرون كارش را 
در راست ميانه شروع كرد اما در ادامه رفته رفته به سمت 
راست كشيده شد و حاال كاريكاتوري از يك رهبر راست 
ميانه مقتدر است. او مكرون را متهم كرده كه وعده هايش 
براي تحول فرانسه را عملي نكرده و تنها كاري كه كرده 

رسيدگي به بحران ها بوده است.
حاال پكرس، به تهديد بزرگی براي مكرون در دور دوم 
تبديل شده و حتي براساس برخي نظرسنجي ها، در دور 
دوم هم موفق خواهد شــد كه مكرون را شكست دهد. 
او در حالي درنظرســنجي ها اوج گرفته است كه كارزار 
انتخاباتي اش در تالش بوده تا ايــن تصوير را ارائه كند 
كه او تنها گزينه مناسب براي نشستن بر جاي مكرون 
است. درنظرسنجي پولتيكو، مكرون 24درصد و پكرس 
17درصد آرا را به  خود اختصــاص داده اند و چهره هاي 
راست افراطي يعني لوپن و زمور هركدام با 16 و 13درصد 
در رده هاي بعدي قرار دارند. از نظر تاريخي، نتايج نهايي 
انتخابات معموال با نظرسنجي هاي مراحل اوليه تفاوت 
زيادي دارند و به همين خاطر است كه هواداران پكرس 

اميدوارند، شرايط حتي بهتر از اين هم باشد.
يك منبع نزديك به مكرون به يك رسانه فرانسوي گفته 
كه نتيجه برخي نظرسنجي ها براي مكرون، مثل شوك 
الكتريكي بوده است. مكرون هفته گذشته در كاخ اليزه 
مقابل دوربين هاي تلويزيوني نشست و در يك مصاحبه 
بلند، از سياست هاي اقتصادي اش دفاع كرد. اين اقدام 
ماه ها بعد از آن رخ مي دهد كه پكرس او را به داشــتن 
»سكون« متهم كرده بود. مكرون گفت كه نمي تواند تنها 
در يك دوره تمام تغييرات را پياده كند و الزم است براي 

يك دور ديگر رئيس جمهور شود.
كارشناسان در فرانسه مي گويند كه مكرون، پكرس را 
بزرگ ترين تهديد عليه انتخاب دوباره خودش مي داند. 
جيم شيلدز، استاد سياست فرانسه در دانشگاه وارويك 
گفته است: »تنها تهديد عليه مكرون، از سوي پكرس 
اســت؛ نه از سوي چپ هاي به شــدت متفرق و راست 
افراطي انتخاب نشدني. قبل از اينكه پكرس وارد رقابت 
شود، مكرون بدون اينكه كســي باشد تا او را به چالش 
بكشــد، براي انتخاب مجدد آماده مي شد اما او حاال از 
سوي يك رقيب متعلق به جريان اصلي محافظه كاران 
كه بخشي از پايگاه رأي راست ميانه اش را تهديد مي كند 

مواجه است.«
مكرون در انتخابات قبلي، نامزد جوان كم شانسي بود 
اما توانســت آراي فرانســوا فيون، نامزد همين حزب 
جمهوريخواه را از آن خود كند و برنده ميدان باشد. اندرو 
اسميپ، استاد سياست فرانسه در دانشگاه چيچستر 
گفته است: »يك نگراني بزرگ براي مكرون اين است كه 
پكرس آراي هواداران فيون را كه دور پيش به مكرون رأي 
داده بودند، از آن خود كند.« مكرون البته در اوج گيري 
خيره كننده اش در انتخابات 5سال پيش، به پايگاه رأيي 
فراتر از هواداران فيون چنگ زد؛ او وعده هايش را طوري 
تنظيم كرد كه هم راست ميانه را مخاطب خود قرار دهد 
و هم چپ ميانه را. حاال به نظر مي رسد پكرس هم مانور 
مشابهي را در طيف وسيع محافظه كاران در فرانسه انجام 
مي دهد و مخاطبان زيادي را هدف گرفته است. او تالش 
مي كند اعتباري كه به عنوان يــك تكنوكرات ميانه رو 
در6سال اخير در مقام فرمانداري منطقه پاريس و حومه 
آن به  دست آورده را دست مايه كارزار خود كند. پكرس 
وعده داده است كه بدهي دولتي فرانسه را كه تا پايان 
سال به 116درصد توليد ناخالص داخلي مي رسد محدود 
و كم كند. او همچنين وعده داده است قوانين فرانسه در 

امور مهاجرتي و امنيتي را سختگيرانه تر كند.

روزنامه التريبون ]فرانسه[

روزنامه هرالد ]انگليس[

روزنامه گلوبال تايمز ]چين[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

ميراث مكرون زير سايه اوميكرون

بحران انرژي در انگليس

قرنطينه ضروري »شي آن«

آمريكا روي موج اوميكرون

در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
فرانسه، سويه جديد ويروس كرونا برنامه هاي 
امانوئل مكرون براي احياي اقتصاد كشورش را با 
چالش جدي روبه رو كرده است. با واكسيناسيون 
گسترده در اروپا، تصور مي شد كرونا ديگر رمقي 
ندارد و زمان بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي 
مردم رسيده است؛ مسئله اي كه مي توانست برگ 

برنده مكرون در انتخابات باشد. 

روزنامه هرالد در تيتر يك خود هشدار داده 
كه افزايش بهاي انــرژي در انگليس مي تواند 
به افزايش 50درصــدي مبلغ قبض هاي برق و 
گاز مردم منجر شــود؛ موضوعي كه مي تواند 
در نهايت به اعتراضات خياباني منتهي شود. 
قيمت گاز نيروگاه ها طي يك سال 5برابر شده 
و درصورت عدم دخالت دولت، اين هزينه روي 

قبض مشتركان اثرگذار خواهد شد.

روزنامه دولتي گلوبال تايمز نوشــت كه در 
آستانه برگزاري بازي هاي المپيك، اجراي طرح 
قرنطينه سراســري در شهر 13ميليون نفري 
»شي آن« ضروري است. به هر خانواده اجازه 
داده شده يك نفر را روزانه براي خريد مايحتاج 
خود بيرون بفرستند. همزمان، در خيابان ها و 
بزرگراه ها تست كرونا گرفته مي شود. 143مورد 
ابتال به كرونا در اين شهر شناسايي شده  است.

روزنامه نيويورك تايمز به نقل از مقام هاي دولتي، 
شيوع سويه اوميكرون در آمريكا را رسما اعالم 
كرده و آن را آغاز موج پنجم كرونا در اين كشور 
خوانده اســت. نموداري كه در صفحه اول اين 
روزنامه منتشر شده، نشــان مي دهد كه شمار 
مبتاليان اوميكرون در آمريكا طي روزهاي اخير 

از شمار مبتاليان به سويه دلتا فراتر رفته است. 

عفو سرنوشت ساز؛ فصل جديد 
زندگي خانه »پارك«

رئيس جمهور كره جنوبي در تصميمي غيرمنتظره، »پارك 
گئون- هاي«، رئيس جمهور سابق اين كشور را كه به اتهام 
فساد مالي به حبسي ســنگين محكوم شده بود عفو كرد. 
اين تصميم درحالي گرفته شــده كه مون جائه- اين پيش 
تر هرنوع احتمال عفو خانم پارك را منتفي اعالم كرده بود.

خانم پارك در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
كره جنوبي از ادامه محكوميت اش عفو شده است. به اين 
ترتيب، با خروج او از زندان پس از 5ســال، فصل جديدي 
از زندگي پرفراز و نشيب اين سياســتمدار 69ساله آغاز 
خواهد شــد. زيرا حضور او در فضاي سياست كره جنوبي 
مي تواند بر آراي رأي دهندگان انتخابات آتي كره تأثيرگذار 
باشــد. درصورتي كه خانم پارك به عنوان نماينده حزب 
قدرت مردم، دومين حزب سياسي بزرگ كره جنوبي قصد 
ورود به انتخابات را داشته باشــد، از پشتيباني گسترده 

رأي دهندگان محافظه كار برخوردار خواهد بود.
تصميم به عفو خانم پارك در پي درخواست مداوم حاميان و 
سياستمداران مبني بر عفو و همچنين وضعيت نگران كننده 
سالمت او اتخاذ شده است. او در سال جاري ميالدي 3 بار 
به دليل درد گردن و شــانه در بيمارستان بستري شده و 

يك بار تحت عمل جراحي قرار گرفته است.
پارك گئون- هاي، از حبسي 22ساله رهايي يافته است. او 
در سال 2018، يك سال پس از استيضاح و بركناري اش از 
قدرت، به اتهام سوء  استفاده از قدرت و فساد مالي به حبس 
محكوم شد. پارك نخستين رئيس جمهور كره جنوبي است 
كه در انتخاباتي تماما دمكراتيك انتخاب شد و بعد به واسطه 
استيضاح از قدرت بركنار شد. رسوايي كه در دولت خانم 
پارك به بار آمد تا حدود زيادي تحت تأثير رابطه دوستانه 
او با خانواده اي پرحاشيه بوده است. در دادگاه مشخص شد 
خانم پارك و دوســت قديمي و صميمي اش »چوي سون-
سيل« براي دريافت رشوه از شركت هاي عظيم كره اي مانند 
شركت سامسونگ و شركت خرده فروش »لوته« در ازاي 
دريافت حمايت سياســي تباني كرده  بودند؛ اتهاماتي كه 
با خشم و واكنش شهروندان كره ای مواجه شد. ميليون ها 
كره اي خواســتار بركناري خانم پارك در سال هاي 2016و 
2017به خيابان هــا آمدند. اعتراضــات مردمي و كاهش 
محبوبيت پارك باعث شد تا مون جائه- اين چپ گرا بتواند 

به قدرت برسد.
دادستاني كره جنوبي، خانم پارك را در16 اتهام از 18 فقره 
اتهام وارد شده، ازجمله دريافت 25ميليون پوند رشوه و 
واداركردن شركت هاي بزرگ كره اي براي اهداي كمك هاي 
مالي به مؤسسه خيريه خانواده خانم چوي مجرم اعالم كرد. 
خانم پارك همچنين به خاطر افشــاي اطالعات محرمانه 
دولتي به دوستش، متهم به سوءاستفاده از روابط سياسي 
و قدرت و خدشه داركردن اعتماد عمومي شده است. پارك 
هرگز اين اتهامات را نپذيرفت. او معتقد است؛ قربانِي نوعي 

انتقام جويي سياسي شده است.
اسناد افشا شده توسط ويكي ليكس در سال 2007 نشان 
مي دهند كه خانم چوي دوســت قديمي و صميمي پارك، 
طي دوران جواني و در دوران فعاليت هاي سياسي نفوذ و 
كنترلي عميق و كامل بر او داشته است. دليل عميق بودن 
رابطه پارك و چوي به گذشته خشونت باري كه خانم پارك 
و خانواده اش تجربه كرده اند بازمي گردد. پارك گئون- هاي 
دختر »پارك چونگ- هي« ديكتاتور ســابق كره جنوبي 
است. چونگ- هي نظامي قدرتمندي بود كه به واسطه كودتا 
توانست به قدرت برسد اما بعد ها رژيم ديكتاتوري خود را 
به دمكراسي مدرن و صنعتي تغيير داد. از اين رو او را »پدر 
كره جنوبي مدرن« مي نامند. خانم پارك در سنين جواني 
پدر و مادر خود را به داليل كامال سياسي از دست داد. مادر 
او در سال 1974به ضرب گلوله يكي از طرفداران كره شمالي 
در مركز سئول به قتل رسيد. پارك گئون- هاي در آن زمان 
در فرانسه مشغول تحصيل بود و مرگ مادرش باعث شد تا 
روند ورود او به جهان سياست سرعت بگيرد. او تحصيالتش 
را رها كرد و به كره جنوبي بازگشت تا به عنوان بانوي اول كره 
در كنار پدر قرار گيرد. 5 سال پس از قتل مادر، يعني در سال 
1979، پارك گئون-   هاي پدرش را هم از دست داد. پارك 
چونگ- هي توسط رئيس ســازمان اطالعات كره جنوبي 
ترور شد. انگيزه اين ترور مشخص نشد، اما براساس يكي 
از نظريه ها، انگيزه اصلــي، تأثيرپذيري باالي آقاي پارك 
چونگ- هي از فردي مذهبي به نام »چوي تائه- مين« بوده 
است. چوي تائه- مين پدر چوي سون- سيل بود. بنابراين، 
مي توان گفت كه سرنوشت 2 خانواده از سال ها قبل به هم 

گره خورده بود.
خشونت هاي سياسي كه عليه خانواده پارك به كار گرفته 
شد، ادامه دار بودند. خانم پارك خود در سال 2006، درست 
زماني كه محبوبيتش به عنوان رهبر حزب ملي كره جنوبي 
به اوج رسيده بود، از سوي مهاجمي با كاتر مورد حمله قرار 
گرفت. رد زخم اين حمله هنــوز روي صورت خانم پارك 
ديده مي شود؛ اين زخم كه 10سانتي متر طولش بود60 بخيه 
خورد. تمامي اين آسيب ها در كنار نداشتن خانواده باعث 
شد تا خانم پارك بيشتر از هميشه به چوي سون- سيل و 
خانواده او نزديك شود. اسناد ويكي ليكس نشان مي دهند؛ 
رسوايي سال 2017 نخستين باري نبوده كه خانم پارك در 
آن مجبور به توضيح دادن روابطش با خانواده چوي سان-
سيل شده است. او در دهه 1980هم مجبور شده بود درباره 
گذشته اش، به ويژه نوع رابطه اش با پدر چوي سون- سيل 
و تأثيري كه او در نخستين دوران فعاليت هاي سياسي اش 
به عنوان بانوي اول كره جنوبي بر او داشــته، توضيحاتي 
بدهد. اما تأثيرگذاري باالي اين خانواده بر خانم پارك در 
ســال 2017عواقبي جبران ناپذير براي او به دنبال داشت. 
مدارك به دست آمده از كامپيوتر شخصي خانم پارك نشان 
داد كه چوي چنان تأثيري بر رئيس جمهور سابق كره جنوبي 
داشته كه او حتي متن سخنراني هايش را  به دليل گرفتن 
تأييد براي دوستش ارســال مي كرده است. افشاي اسناد 
مرتبط با اين اقدام، خشم مخالفان و موافقان خانم پارك 
را برانگيخت. حتي عذرخواهي و توضيحات او درباره نوع 
مشاوره اي كه از خانم چوي دريافت مي كرده، بركاهش اين 
خشم تأثيرگذار نبود و در نهايت برايش محكوميتي طوالني 

به دنبال داشت.
اكنون به درخواست مون جائه- اين، خانم پارك از تمامي 
محكوميت ها عفو شــده و آخرين روز سال جاري ميالدي 
يعني اواخر هفته جاري از زندان آزاد خواهد شد؛ اقدامي 
كه موجب رضايت معترضان اپوزيسيون محافظه كار حامي 
خانم پارك كه باور دارند او قرباني انگيزه هاي سياســي 

شده است.

   شمارش معكوس براي آزادي مأرب
مأرب را كليد بحــران نظامي يمن مي شــمارند؛ 
استاني استراتژيك كه عالوه بر موقعيت جغرافيايي 
ويژه، منابــع اقتصادي و انرژي مهمــي را در خود 
جاي داده است. اين استان در ابتداي جنگ يمن با 
حمايت عربستان سعودي و امارات در اختيار دولت 
غيرقانوني عبد ربه منصور هادي قرار گرفت. اما با 
مقاومت و پيشروي هاي جنبش انصاراهلل به تدريج 
شرايط تغيير كرد. هم اكنون بيش از يك سال است 
كه مناطق مركزي مأرب در محاصره انصاراهلل قرار 
گرفته و اگر حمالت هوايي عربستان تنها براي چند 
روز قطع شود، آزادسازي اين شهر استراتژيك قطعي 
است. بسياري معتقدند حمالت وحشيانه و بي هدف 
جنگنده هاي ســعودي عليه اهداف غيرنظامي در 
صنعا، واكنشي به وضعيت جبهه هاي نبرد در مأرب 
است؛ اســتاني كه با آزادي آن، دسترسي مقاومت 
يمن به مرزهاي ســعودي بسيار هموارتر از گذشته 
خواهد شد. شبكه الجزيره در گزارش خود از يمن 
آورده است: جنبش انصاراهلل تا پيش از تعيين تكليف 
نبرد مأرب، حاضر به مذاكره يا توافق بر سر آتش بس 

با ائتالف عربي نيست.

12هزار نفر
براســاس تازه تريــن گــزارش 
سازمان ملل، در جريان تجاوز نظامی 
عربســتان ســعودی و امــارات بــه يمن 
بيــش از 130هــزار نفــر جــان باخته اند 
كه از ايــن ميان، دســت كم 12هزار تن 

غيرنظامی هستند

 عربستان

عدن

مأرب

صنعا
يمن

مناطق تحت كنترل حوثی ها
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درصد
اطالعات غیررسمی نشان می دهد 
بازار مسکن شهر تهران در آذرماه 
به لحاظ حجم عرضه و تقاضا با 

تحرک حدود ۳۰ درصد مواجه شده 
و متوسط قیمت ها در عین حال که 
از کانال ۳۲ میلیون تومان در هر 

متر مربع فراتر 
 نرفته مقدار اندکی
 افزایش یافته است.

30

درصد
آذرماه امسال اغلب مناطق شمالی 

تهران با مقدار اندکی افزایش و 
برخی مناطق جنوبی با کاهش 

قیمت نسبت به آبان ماه مواجه 
شدند. نرخ های پیشنهادی هر متر 
مربع بر اساس اطالعات به دست 
آمده ۳/4 درصد افزایش یافته و 

رشد قیمت بر اساس وزن دهی به 
مناطق مطابق معامالت قطعی 

۰/4درصد بوده است.

3/4

درصد
بر اساس این اطالعات، آذرماه 

۱4۰۰ متوسط قیمت هر متر مربع 
مسکن شهر تهران ۳۲/9 میلیون 
تومان بوده که در مقایسه با ماه 
قبل ۰/4۳ درصد افزایش یافته 
است. این در حالی است که 

میانگین نرخ های پیشنهادی در 
آذرماه 5۱/7 میلیون تومان در هر 
متر مربع بوده که نسبت به آبان 

ماه ۳/4درصد افزایش 
یافته است.
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عدد خبر

آسمان آبي محدود
ناگهان باد وزيد. همين يك جمله كوتاه كه شباهت  كمي با شــعر دارد، حال و روز ساكنان پايتخت را ميثم قاسمي
عوض كرد. آسمان آبي و تكه ابرهاي سفيد آنقدر زيبا بودند كه مردم در هر 
نقطه اي از شهر به سمتي ايستاده و از اين تصوير زيبا عكس گرفتند. مسابقه 
راه افتاد كه قله دماوند از كجاي شهر معلوم اســت و شايد اگر نبودند اين 
ساختمان هاي بي قواره   شايد مي توانستيم ديو سپيد پاي در بند را از درياچه 
چيتگر هم ببينيم. شبكه هاي اجتماعي چند روزي ميزبان تصاوير آسمان 
تهران بودند كه شهروندان با ذوق زدگي خاصي آنها را ثبت كرده بودند. چرا 
مردم اين چنين به هيجان آمدند؟ خيلي طبيعي است، چون كمتر روزي در 
سال را مي توان يافت كه هوا اينقدر صاف باشد. آن هم به مدد باد مداومي كه 
آمد و مازوت سوزان، ديزل سواران و تك سرنشين ها هرچه كردند نتوانستند 
شكستش دهند. بعضي حقوق انساني آنقدر طبيعي و اوليه هستند كه در هيچ 
كتاب و اعالميه حقوق بشري اي به آنها اشاره نشده. در حقيقت آنها حقوقي 
هستند كه آدم ها نمي توانند در نبودشان زندگي كنند. يكي از همين حقوق 
بديهي و اوليه، حق نفس كشيدن است. همه آدم هاي كره زمين از لحظه اي 

كه متولد مي شوند، پيش از آنكه نخستين گريه را سر دهند، نفس مي كشند 
تا لحظه پايان حيات. در حقيقت اگر حق نفس كشيدن از انساني سلب شود، 
حق حيات از او گرفته شده است. اما همين حق اوليه آنقدر نقض شده كه 
ديگر نقصانش تعجب كسي را به دنبال ندارد. چند سال پيش يكي گفت كه 
در فصل زمستان در همه جاي دنيا با معضل آلودگي هوا روبه رو هستند. البته 
بعدا ديديم كه چنين نيست و در خيلي از كشورهاي ديگر، راهكارهايي براي 
مقابله با ايــن آلودگي پيدا كرده انــد. همان روزها ديگــري گفت كه اين 

ماجراهاي آلودگي هوا براي جلوگيري از صنعتي شدن ايران است. 
چند وقت پيش يكي هم پيدا شد كه گفت اگر برق مي خواهيد، دود را تحمل 
كنيد و به همين سادگي حق نفس كشيدن ميليون ها انسان ناديده گرفته 
شد. حاال باد آمده و آلودگي را براي چند روز برده؛ اما همه مي دانيم باز هم 
اوضاع به حالت قبل بازخواهد گشت. متأسفانه مشــكلي كه با آن روبه رو 
هســتيم نه راهكار كوتاه مدت دارد و نه برطرف كردن آن ســاده است؛ اما 
الينحل نيست. كافي است نخواهيم چرخ را از نو اختراع كنيم يا بدتر، بگوييم 

اصال چرخ نمي خواهيم.

شهر مكتوب

حافظ

رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند

نویسندگان باشگاه

كجايي كريم خان؟

به گلگير ماشين لگد بزنيد

بي خود نيست كه الكي الكي و يكهو 
عاشــق كر يم خــان و مالفاطمه 1

شده ام. زني طناز، آداب دان و شاعرمسلك 
و هوادار ضعفا و دلخســتگان كه بيش از 20هزار بيت از شــعراي 
كالســيك ايران را از حفظ بود و در نواختن تنبور و بربط و چنگ و 
كمانچه اوستا بود و هنگامي كه در تكيه هاي بازار وكيل شيراز براي 
مردم عادي نمايــش برپا مي كرد جماعــت مي ريختند آنجا كه از 
نصايحش خطاب به شاه زنديه درباره ذات گذراي قدرت و برابري 
همگان در پيشــگاه مرگ، حظ ببرند. او آزادي كالم اش را مديون 
كريم خان بود. كريم خاني كه در زمانه اش هر كارگر در شهر شيراز 
مي توانســت با ميانگين درآمد 9تومان در سال، زندگي اش را عين 
فرفره بچرخاند و غم معيشت از دل بيرون كند. 9توماني كه براي غذا 
و پوشاك يك خانواده 7 نفره كامال كفايت داشت و چيزي هم براي 
هزينه هــاي ديگر مي ماند. هــر تومان معادل 10هــزار دينار، كه 
مي توانست نيازهاي اساسي هر خانواري را به آساني پوشش دهد. 
نيازهايي شــامل 430كيلو گندم، 99كيلو غــالت، 52كيلو برنج، 
99كيلو گوشت قرمز، 25مرغ، 150تخم مرغ. تازه يكي دو تومانش 
هم باقي مي ماند بــراي خريد روغن مطبخ، نمك، شــكر، تنباكو، 
صابون، زغال، نفت، ميوه و ســبزيجات و ادويه جات  و نيز يكي دو 
توماني هم براي خرج لباس نخي و پشــمي و گاهــي گداري هم 
ابريشمي. آن روزها يك فرش زيباي 12متري حدود يك تومان ونيم 
قيمت داشت و بهاي يك گليم 12متري، نصف آن بود. همچنين يك 
منزل معمولي شهري زير 10تومان قيمت داشت. درحالي كه بهاي 
يك فقره باغ در حدود يك تومان و بهاي يك جريب زمين به اندازه 
يك چهارم تومان بود. گران ترين كاالي آن عهد همان اسب بود كه 
يك راس كهر اصل و نســب دار به مبلغ 20تومــان خريد و فروش 
مي شد و قاطر چموش به 10تومان و االغ جوان و گاو شيرده اعال نيز 

چيزي حدود يك تومان.
دارم درآمدهاي خرج و برج هاي عصر كريم خان را با امروز 

مقايسه مي كنم. كارگري كه در زمانه زنديه مي توانست با 2
حقوق يكساله خود يك منزل در شــهر بخرد اكنون با ميانگين 
درآمد 60ميليون تومان در سال، حتي نمي تواند دو سه متر از يك 
آپارتمان را در محله هاي مركزي تهران يا شهرهاي بزرگ تهيه كند 
و برود تويش بكپد. فرش دستبافي كه از درآمد دوماهه يك كارگر 
عصر زنديه قابل ابتياع بود اكنون با حقوق 6ماهه يك كارگر امروزي 
قابل خريداري نيســت. البد جاي خوشــحالي دارد كه در ميان 
قيمتي هاي آن زمان، بهاي چهارپاياني مثل اســب و قاطر و االغ 
شديد نزول كرده است و يك كارگر مي تواند بدون دست زدن به 
حقوقش، طي 2سال،  چهارچرخه اي بخرد و برود اسنپ كيف كند! 
ديگر با اســب هاي وارداتي ايرلندي كه قيمتــش از يك تا چند 

ميليارد تومان است كاري ندارم.
كدام كارگر امروزي مي تواند سالي 99كيلو گوشت قرمز 

بخورد؟ البد اگر مي شد مالفاطمه را زنده كرد، مي شد پاي 3
تيارت او در تكيه اي غبارآلود نشست و به شيرين كالمي اش گوش 
سپرد كه با مقايسه درآمد زندگي يك كارگر امروزي با فعلگان عصر 
خود به جاي خنده، گريه از تماشاگرانش مي گيرد. هق هق هايي در 

ميان قهقهه هاي مدام و قهقهه هايي ميان هق هق هاي مدام.

 بعضي افراد شــب تا صبح داخل 
ماشين مي خوابند تا روز كه شد 1

جاي پارك را بفروشند. شغل هايي كه نياز 
به سرمايه و تخصص و پارتي ندارد كم نيست؛ مثال فروش جاي صف 
در صف مرغ و ارز يا فروش شماره نوبت دهي بانك، نوبت دستشويي 
در پارك در سيزده به در، اجاره ماسك به ارباب رجوع متقاضي ورود 
به ادارات دولتي، فروش اليك و كامنت در اينستاگرام،  اجاره نوزاد 

به گدايان و...
بهتر است براي كسب درآمد بيشتر از طريق فروش جاي پارك، 
اتوبوسي تهيه كنيم تا هم خوابيدن در آن راحت تر باشد، هم صبح 
كه شد 3تا جاي پارك براي فروش دراختيار داشته باشيم. واگن 
قطار از همه اينها بهتر و به صرفه تر است. يك راه ديگر هم هست؛ 
چند متر روبان بخريم با يك تابلوي »كارگران مشــغول كارند« 
و كل جا پارك خيابان را اشــغال كنيم و صبح به صورت عمده يا 
تك فروشي به فروش برسانيم. فقط بايد يك نگهبان هم استخدام 
كنيم كه مراقب تابلو باشــد، چون جنس تابلو از فلز است و اين 

روزها حتي صندلي پارك ها را هم به خاطر فلزشان مي دزدند.
در فصل سرما قبل از اســتارت زدن ماشين، يك لگد به 

گلگير بزنيم تا اگر گربه اي براي فرار از سرما داخل موتور 2
خوابيده بود بيدار شود و با راه افتادن ماشين تبديل به سوسيس و 
كالباس نشود. يكي از آشناها از وقتي اين توصيه را خوانده، كارش 
اين است كه صبح به صبح به همه ماشــين هاي پارك شده سر 
راهش لگد مي زند مبادا راننده ماشين لگد زدن به گلگير يادش 
برود و گربه ها تلف شــوند. اگر گربه اي را نزديك ماشــين ببيند 
به خود گربه لگد مي زند تا هوس نكند براي گرم شدن برود داخل 
موتور. اين روزها اگر ســروكارتان به خيابــان ميرداماد افتاد، به 
ماشين ها لگد بزنيد، هركدام كه راننده اش با چشم هاي خواب آلود 

از ماشين پياده شد، جاي پاركش را از او اجاره كنيد.
كشــورها جديدا از چه راه هايي درآمد كسب مي كنند! 

كوزوو با اجاره 300سلول زندان به دانمارك موافقت كرده 3
و قرار است سالي 15ميليون يورو از اين طريق درآمد داشته باشد. 
اين به سود خود زنداني هم هســت. هر كس پرسيد در اين چند 
وقت كجا بوده، سرش را باال مي گيرد و مي گويد رفته بوده خارج. 
تازه؛ عوارض خروج از كشور هم نمي دهد، خورد و خوراك، جا و 
هزينه صدور ويزا هم برايش رايــگان درمي آيد، حمل ونقل هم 
همينطور؛ به عالوه اينكه نگهبان هم با خودش مي برد تا اســير 
راهزن و جيب بر نشــود. 15ســال بعد برمي گردد به كشورش و 
خاطرات سيلي زدن توي گوش فرمانده زندان را براي بچه محل ها 
تعريف مي كند. بعد مي رود در آموزشگاه، زبان كوزوويي تدريس 

مي كند.

 ابراهيم افشار  / روزنامه نگار

 محمدرضا نصيري  / روزنامه نگار

شنبه

و پــرورش كشــور از پايــان عمر فاطمه عباسي  چند سالي است كه مسئوالن آموزش 
بخاري هاي نفتي در مدارس مي گوينــد و اطمينان مي دهند كه 
وضعيت گرمايشــي مدارس حتي در نقاط دور افتاده بهبود پيدا 
كرده است. با اين حال به گفته خيراهلل رخشاني مهر، رئيس سازمان 
نوسازي مدارس، هنوز 4درصد مدارس كشور با بخاري نفتي گرم 
مي شوند. اين بخاري ها بيشتر در مناطقي كه زيرساخت گاز و يا 
برق وجود ندارد، استفاده مي شود. كمتر كسي است كه اسم بخاري 
نفتي در مدارس را بشــنود و ياد 28دانش آموز مدرسه شين آباد 
نيفتد كه دچار سوختگي هاي شــديد شدند.عوارض اين آسيب، 
هنوز هم براي حادثه ديدگان، اعضاي خانواده آنها و ساكنان روستا 
ادامه دارد. حاال از اين حادثه 9سال گذشته است و دختران شين 

آبادي هنوز در حال طي كردن مراحل درمان خود هستند.
از 30سال گذشته تاكنون آتش ســوزي هاي زيادي در مدارس 
به خاطر بخاري هــاي نفتي، دانش آموزان را از داشــتن زيبايي و 
سالمت محروم كرده و قربانيان بســياري گرفته است. هنوز هم 
مدارس روستايي به ويژه مدارســي كه در مناطق عشايري وجود 
دارند از امكانات كافي برخوردار نيستند و ممكن است اتفاقي كه 
براي مدرسه شين آباد افتاد براي مدارس ديگر نيز رخ بدهد. يكي از 
موضوعاتي كه همواره در حوادث آتش سوزي مدارس در سال هاي 
اخير مطرح شده است، نبود اعتبارات كافي براي تجهيز مدارس 
است؛ به خصوص در مناطق محروم و دور افتاده كشور، اعتبارات 
حداقلي، امكان وقوع حوادث را در مدارس دوچندان كرده است. 
مشخص نيست تا چه زماني اين مخاطرات بايد وجود داشته باشد. 
با اين همه مسئوالن آموزشي بنا را بر اســتاندارد كردن وسايل 
گرمايشي مدارس گذاشــته اند. به گفته رئيس سازمان نوسازي 
مدارس كشور، نه تنها قرار است سيستم گرمايشي مدارسي كه با 
بخاري نفتي گرم مي  شوند استاندارد شود، بلكه در كنار جمع آوري 
بخاري هاي نفتي و چكه اي، تالش ســازمان نوسازي بر اين است 
كه بســاط بخاري هاي گازي نيز در مدارس كشور برچيده شود. 
هم اكنون 48هزار بخاري گازي در مدارس وجود دارد كه تبديل 
آنها به سيستم گرمايشــي استاندارد و مناســب در استان هاي 
مختلف در دســتور كار وزارت آموزش و پرورش اســت. به گفته 
مســئوالن گويا امســال وضعيت بودجه كمي بهتر شده و براي 
نخستين بار در كنار اعتبارات ساالنه نوسازي مدارس كه بيش از 
4هزارو600ميليارد تومان است،   اعتبار محروميت زدايي نيز به 
ميزان 5هزارو700ميليارد تومان در رديف بودجه كشور مصوب 
شده اســت كه50درصد اين منابع تاكنون تخصيص يافته و قرار 
است زمينه تخصيص ساير منابع نيز به سرعت فراهم شود تا ديگر 

شاهد آتش سوزي در هيچ مدرسه اي نباشيم.

نوسازيچكهاي

اول آخر

گرينويچ

شفافيت سانفراسيسكويي براي سارق ها
به تازگي شهروندان سانفراسيسكوي آمريكا براي در امان ماندن از ناخنك هاي سارقان 
به  خودروي شان درها و حتي صندوق عقب خودرو را باز مي گذارند تا سارقان ببينند كه 
داخل آنها خالي است. به گزارش اين سايد اديشن، پس از اينكه در اوكلند هم راننده ها 
با اين شفافيت ناگزير موفق شدند از صدمه به  خودرو هاي شان در امان باشند، مردمان 
سانفرانسيسكو هم به اين كار روي آوردند. اين گزارش نشان مي دهد طي يك سال 
گذشته دستبرد سارقان به  خودرو ها تا 200درصد افزايش داشته است و براي نمونه 
روزانه 74ســرقت لوازم داخل خودرو به پليس گزارش مي شود. همچنين برخي از 
راننده ها روي تكه  كاغذي باز بودن درها  را به سارقان گوشزد مي كنند و براي نمونه 

مي نويسند: لطفا شيشه ها را نشكنيد درهاي خودرو باز است.

جايزه براي قاتل گوزن
پليس آمريكا براي اطالعاتي مربوط به شكارچي يك گوزن در منطقه پتن ايالت مين 

كه به  صورت غيرقانوني شكار شده 2هزار دالر جايزه تعيين كرده است. 
به گــزارش دبليو اي بي آي، اين گــوزن در هفته منتهي به جشــن شــكرگزاري 
آمريكايي ها پيدا شده و آنطور كه شواهد نشــان مي دهد به خاطر گوشت اش شكار 

شده است. 
گويا ساكنان منطقه ياد شــده به خاطر مشاهده شــكارچي  غيرمجازي كه هر از 
چند گاهي در منطقه ديده مي شــود بار ها به پليس گزارش داده اند و ابراز نگراني 
كرده اند. به همين دليل براي يافتن اين شــكارچي جايزه اي 2هزار دالري تعيين 

شده است.

به چشم هايتان هم اعتماد نكنيد
اگر خيالتان راحت است كه هيچ كس نمي تواند به محتويات حسابتان دسترسي پيدا 
كند و حسگر چشمي گوشي فقط شبكيه چشــم هاي شما را مي شناسد، سخت در 
اشتباه هستيد. به گزارش ديلي ميل، سارقان براي گذر از سد اسكن شبكيه گوشي هاي 
تلفن همراه كاربر ها آنها را بي هوش مي كنند و فقط با باال دادن پلك فرد به راحتي از 
تمام درهاي امنيتي گوشي فرد گذر كرده و حساب بانكي او را خالي مي كنند. در مورد 
اخير، مردي چيني نامزدش را با يك نوشيدني بي هوش كرد و 150هزار ين معادل 
چيزي حدود 23هزارو500دالر از حســاب او برداشــت كرد. اين مرد 28ساله اهل 
گوانشي تحت تعقيب پليس است اما بسياري از سارقان با متوسل شدن به راهكار هاي 

حرفه اي مي توانند پس از اين نوع سرقت ها ردي از خود باقي نگذارند.

در سفر گرم، نقره داغ نشويد
داشتيم كم كم به زندگي عادي باز مي گشتيم كه سر 
و كله سويه جديد كرونا )اوميكرون( پيدا شد و يك بار 
ديگر برخي از محدوديت هــا را برقرار كرد. با اينكه 
اين ويروس منحوس جهش يافته هنوز در كشور ما 
گسترش پيدا نكرده، اما بسياري از كشورها يك بار 
ديگر مقررات سختي را براي مسافرت برقرار كرده اند 
تا از شيوع بيشتر ويروس جلوگيري كنند. يكي از اين 
كشورها هند است. اين كشور كه منشا موج جهاني 
ويروس دلتا بــوده، در آغاز همه گيري به ســرعت 
مرزهايش را بســت و همه پروازهــاي بين المللي 
برنامه ريزي شده را در ماه مارس 2020 ممنوع كرد. 
اما از 15 نوامبر 2021، يعني كمتر از 2 ماه پيش با 
كاهش محدوديت هاي كرونا، پذيرش گردشگران 
را دوباره آغاز كرد. با وجود اين، آژانس داران هندي 
از لغو دوباره ســفرها و پروازها با همه گير شــدن 
»اوميكرون« خبر مي دهنــد. طبق مقررات جديد 
اين كشور، مســافران اگر كامل واكســينه نشده 
باشند، در بدو ورود بايد 14روز قرنطينه شوند. اين 
در حالي است كه تورهاي مســافرتي هندوستان 
براي زمستان1400 در ايران بدون درنظر گرفتن 
اين محدوديت ها و بدون ارائه اطالعات دقيق درباره 
شــرايط جديد سفر به اين كشــور و هزينه اضافي 
احتمالي، تبليغ مي شود. مدت زمان اين تورها كه 
با پرواز شركت هواپيمايي ايراني به مقصد شهرهاي 

دهلي، آگرا و جيپور اجرا مي شود، معموال بين 7 تا 
8روز اســت و هزينه آن از حدود 16ميليون تومان 
براي يك نفر در اتاق دو تخته شــروع مي شود كه 
 PCR اگر در بدو ورود، مدارك واكســن يا تست
و يا اطالعات فرم خوداظهاري مســافر تأييد نشود، 
قرنطينه 7 تا 14روز براي فرد درنظر گرفته خواهد 
شــد كه اين توضيحات در تبليغ تورهاي هند داده 
نشده و كمتر آژانسي به جزئيات آن اشاره مي كند. 
اين خأل درباره تورهاي كشورهاي ديگر كه مقررات 
ورود و سفر خود را با شيوع سويه هاي جديد كرونا 

تغيير داده و يا سخت كرده اند نيز وجود دارد.
براي جلوگيري از تكرار حواشــي اي كه پس از لغو 
دستوري ســفر و پروازها در ســال هاي 98 و 99 
پيش آمد و مســافر و آژانس را به اختالف انداخت، 
الزم است دفاتر خدمات مســافرتي و شركت هاي 
هواپيمايي توضيحات دقيق و كامل درباره شرايط 
سفر به كشــورها ارائه دهند و دستگاه هاي متولي 
ازجملــه وزارت ميــراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دســتي و وزارت راه و ســازمان هواپيمايي 
نيز فقط نقش انتشــاردهنده محدوديت هاي سفر 
در دوران كرونا را نداشته باشــند و براي مديريت 
ســفرهاي خارجي با توجــه به تغييــر لحظه اي 
مقررات، راه حلــي را براي حفظ حقوق مســافر و 

خدمات دهندگان سفر ارائه دهند.

مسعود مير
  روی نقشه عمليات قرار است غواص ها برسند به 
ساحل غربی اروندرود و جزيره ام الرصاص را محاصره 
كنند تا در گام بعد بصره به تصرف نيروهای ايران 
درآيد.  عراقی ها خطوط دفاعی اســتواری اطراف 
شهر بصره ســاخته اند. حلقه های دفاعی در آبراه 
طبيعی و آبگيرهای مصنوعی با مين، سيم خاردار 
زيرآبی و  الكترود ايجاد شده بود و در كنار سيستم 
توپخانه ای هدايت راداری، پشتيبانی نيروی هوايی 
و هلی كوپترها، از مواضع عراق پشتيبانی می كرد. 
سوم دی ماه 1365 است و در ميان مقامات باالدستی 
و فرماندهان، ماجرای عمليــات كربالی4 واگويه 
می شــود. قصه مگوی جنگ هرچه بود  به كنار، اما   
غواصان ايرانی در آن چهارم دی ماه، اشــک باران 
و رود را هــم جاری كردند؛ زمانی كه دســت های 
بســته غواصان در گورهای دسته جمعی سه دهه 
بعد از آن روز و شب غريب سوژه عكاس ها شدند، 
اين بغض ابدی شــد. غواصان دست بسته فارغ از 
هياهو ، نماد ماهی های عشق نوری بودند كه وطن را 
نور می دانستند و برای دفاع از آن مرگ را شرمسار 
می كردند. شــهدای عمليات كربالی چهار، دل به 

دريای حيات زده بودند...

ماهی عشق نور

دغدغه
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