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شعاع مرزنشیني در 16 استان مرزي 
جز  سیستان و بلوچستان  براي 

بهره مندي از مزایاي  این همجواري 
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ورود آماتورها ممنوع!
حذف پرسپوليس و استقالل از آسيا هم منطقي بود و هم قابل پيش بيني؛ شايد اين حذف براي سرخابي ها 

مفيدتر از حضور در ليگ قهرمانان باشد
حذف پرسپوليس و اســتقالل از ليگ قهرمانان آسيا را بايد قطعي 

دانست. اما اين تصور كه حذف سرخابي ها فاجعه اي تلخ براي فوتبال 

ايران است و باعث ناراحتي هواداران اين دو تيم مي شود، تصور اشتباه و 

اغراق آميزي به نظر مي رسد. طي روزهاي اخير، واكنش هواداران دوتيم 

در فضاي مجازي نشان مي دهد آنها چندان هم بابت اين اتفاق ناراحت 

نيستند. حتي اين حذف توانســته آنها را تا حدودي اميدوار كند كه 

 AFC مشكالت هميشگي باشگاه هاي محبوب شان باالخره تحت فشار

حل شود و دولت ايران به اجبار هم كه شده براي ساختار معيوب اين دو 
باشگاه تدبيري بينديشد.

اساسا هواداران سرخابي چرا بايد بابت عدم حضور در ليگ قهرمانان 

زانوي غم بغل كنند؟ مگر در اين سال ها چه دستاوردي از اين رقابت ها 

عايدشان شده اســت كه نگران از دســت دادن آن باشند؟ از لحاظ 

نتيجه گيري كه سال هاست اثبات شــده جنگ با تيم هاي متمول و 

منسجم شرق و غرب آســيا، ديگر در توان تيم هاي ايراني نيست. 

تمام افتخار باشگاه هاي ايراني در دوره هاي اخير، دو فينالي است كه 

پرسپوليسي ها به تصور خودشان با بداقبالي در آن شكست خورده اند 

اما در واقع صعودشان تا فينال از سر خوش اقبالي بوده است. نتايج دوره 

اخير و شكست ســنگين مقابل الهالل ثابت كرد با توجه به بي ارزش 

شدن پول ايران كه حتي بازيكنان متوسط داخلي را هم راهي ليگ هاي 

خارجي مي كند، ديگر رسيدن به فينال هم براي سرخپوشان رؤيا خواهد 

بود چه برسد به كسب قهرماني و برآورده كردن آرزوي چندين ساله. 

تازه پرسپوليس موفق ترين باشگاه ايراني در ادوار اخير ليگ قهرمانان 

بوده است. وضعيت باشگاه استقالل كه از رقيب هم نااميدكننده تر است. 

آبي ها كه به دو ستاره روي پيراهن شان مي نازند، آخرين ستاره شان 

زماني به دست آمده كه كاپيتان اين روزهايشان تنها 4سال داشته است! 

اين تيم در فرمت جديد هرگز به فينال نرسيده و تنها افتخارش حضور 

در نيمه نهايي سال2013 است. باشگاه هايي با اين سطح از نتيجه گيري 

در ليگ قهرمانان آسيا، درصورت حذف از اين رقابت ها بايد نگران چه 

باشند؟ نگران از دست رفتن عناوين و جام هاي ساليان اخير؟!

سواي جام و افتخار، يكي ديگر از دستاوردهاي ليگ قهرمانان براي 

باشگاه ها پاداش هاي مالي و جوايزي است كه بابت هر پيروزي و صعود 

از هر مرحله به باشگاه ها اختصاص مي يابد. در اين زمينه هم تحريم هاي 

همه جانبه و شرايط خاصي كه در سال هاي اخير بر ايران حاكم بوده اجازه 

منتفع شدن از اين پاداش ها را به باشگاه هاي ايراني نداده است. اگر اين 

جوايز قابل وصول بود، امروز پرسپوليس با درآمد ميليون دالري اش از 

اين رقابت ها بسياري از مشكالت و بدهي هايش را پاك كرده بود و در 

شرايط مناسب تري به سر مي برد. پس غيبت در مسابقاتي كه نه به لحاظ 

مادي و نه به لحاظ عنوان و افتخار، هيچ عايدي خاصي براي باشگاه هاي 

ايراني ندارد، چندان هم غم انگيز نيست. شايد حتي خارج شدن اين 

چند بازي از تقويم ساالنه پرسپوليس و استقالل بتواند فصل بهتري را 

در رقابت هاي داخلي براي آنها رقم بزند. براي نمونه كافي است تصور 

كنيد پرسپوليس در پيش فصل امسال، بازي دردسرساز با الهالل را 

در برنامه نداشت؛ در آن صورت هم تمرينات پيش فصل اين تيم روند 

و نظم بهتري پيدا مي كرد، هم تبعات خردكننده آن شكست سنگين 

بر دوش سرخپوشان تحميل نمي شد. هم پرسپوليس و هم استقالل، 

بدون حضور در ليگ قهرمانان مي توانند روند بهتري در ليگ داخلي 

داشته باشند. مي توان گفت در اين سال ها تنها سود حاصل از حضور در 

ليگ قهرمانان، نه عايد باشگاه ها بلكه نصيب بازيكناني شده كه در اين 

مسابقات مشتري هاي عربي پيدا كرده اند. ستاره هايي كه قاعدتا انتقال 

آنها بايد پول زيادي نصيب باشگاه هايشان مي كرد اما به جز چند مورد 

استثنايي همه آنها با قيمت صفر از ايران رفته اند تا حتي از اين راه هم 

سودي نصيب سرخابي ها نشده باشد. با شرايط موجود، مي توان ادعا 

كرد كه سرخابي ها با حذف از ليگ قهرمانان چيزي از دست نمي دهند 

بلكه حتي ممكن است در درازمدت چيزهاي زيادي به دست بياورند. 

شايد مشكل مالكيت اين دو باشگاه و بيالن اقتصادي منفي آنها باالخره 

تحت اجبار AFC مورد بررسي قرار بگيرد و آنها بتوانند با گرفتن حق 

پخش و ساير حقوق خودشان بعد از سال ها به وضعيت باثباتي از لحاظ 
درآمدزايي برسند.

موفق ترين چهره اين سال ها در دو باشگاه سرخابي، برانكو ايوانكوويچ 

بود كه هنگام رفتن از ايران هشدار داد فوتبال كشورمان به زودي از 

حالت حرفه اي خارج شده و به شكل آماتوري برگزار خواهد شد. حاال 

بيشتر از هميشه به ياد جمالت او مي افتيم؛ امروز در ليگ برتر خودمان 

تيم هاي نابساماني داريم كه هيچ ليگ حرفه اي در هيچ كشوري تيمي را 

با چنين شرايطي نمي پذيرد. باشگاه هاي بزرگ و صاحب نامي كه در ليگ 

برترمان آقايي مي كنند هم نمي توانند در آسيا مجوز حرفه اي بگيرند. 

ما امروز در آينده اي هستيم كه برانكو در گذشته آن را پيش بيني كرده 

بود. ما امروز سقوط نكرده ايم؛ سقوط مان مدت ها قبل آغاز شده بود و 
امروز به زمين خورده ايم.

  حال پرسپوليس خوب نيست

  مگر هفته آخر ليگ است؟

 همه پنالتی های مس 
درست بوده اند

محرم نویدكیا در نخستین تمرین تیمش بعد از شکست های 
اخیر اولتیماتوم شدیدی به بازیکنانش داد

هالند، ستاره نروژي دورتموند در بازار 
نقل وانتقاالت زمستاني مي درخشد

  شفق نروژي

  خودتان را جمع كنيد  كه فحش نخوریم!
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سرخپوشان فاصله چنداني با صدر ندارند، اما نمایش هاي این 
تیم كسي را راضي نمي كند

چرا بازي ها را همزمان برگزار مي كنید؟

گادوین منشا كه با تکیه بر پنالتی های پرتعداد 
تیمش صدرنشین جدول گلزن هاست در 

گفت و گو با همشهری می گوید آقای گلی برایم 
مهم است اما موفقیت تیمی مهم تر
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ویژه های  امروز

حمید نعمت اهلل همین چند روز پیش در توصیف آخرين ساخته اش  
گفت:» وقتی فیلم »قاتل و وحشی« را می ساختم عمیقا اين احساس 
را داشتم که مسیری که در حال طی کردنش هستم، در سنت 
سینمای ما پیش از اين تجربه نشده است.« کارگردان سريال 
»وضعیت سفید« حاال حدود 3 سال است درگیر ششمین 
فیلم بلندش است؛ فیلمی که در نهايت امکان نمايش در 
مهم ترين رخداد سینمايی کشور را نیافت. حمید نعمت اهلل 

روزگار دشواری را پشت سر می گذارد.

»قاتل و وحشي« چرا به چهلمین جشنواره فجر راه نیافت؟
قاتلی که اهلي نشد
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آن گور دست جمعي غواصان دست بسته که پیدا شد، آن پیکرهاي 
پاکي که از جان شان استخوان مانده بود و لباس غواصي و سیم هايي 

که دستان شان را بسته بود، داغ به دلمان گذاشت، حتي اگر 
سن مان قد نمي داد به روزهاي جنگ عراق علیه ايران. کربالي4  
از همان روز در ذهن مردم ســرزمین  ما حك شد؛ عملیاتي 
که با آمدن بازماندگان غريبش يادآوري شد. با  »سیدجعفر 
حســیني وديق« نويســنده اي که کربالي 4 را در کتاب 

»میهمانان ام الرصاص« روايت کرده گفت و گو کرده ايم.

گادوين منشــا در پايان هفته يازدهم با 7 گل زده، 
صدرنشین جدول گلزنان لیگ برتر بوده. او 5 گل 

از اين 7 گل را از روي نقطه پنالتي به ثمر رسانده، 
پنالتي هايي که حرف و حديث هاي زيادي را 
به همراه داشته اســت. با اين وجود منشا که 
سابقه بازي در استقالل و پرسپولیس را هم در 
کارنامه دارد، تاکید مي کند تمام پنالتي هايي 

که براي مس گرفته شده، درست بوده است.

گفت و گو با سیدجعفرحسیني  ودیق، نویسنده
دريادالني که از اروند  برنگشتند

گفت و گو با گادوین منشا
همه پنالتی های مس درست بوده اند

9

30سال پیش، اتحاد جماهیر شوروي با وجود تالش هاي 
اصالح گرايانه میخايیــل گورباچف، رهبر آن، در 
نتیجه سیاســت هاي غلط داخلي و بحران هاي 
اقتصادي از هم پاشــید. اصالحات گورباچف 
در میانه دهه 1980 شــوروي روبه زوال را احیا 
کرد اما درگیري در يك رقابت تســلیحاتي 
سنگین و سوء مديريت در نهايت در سال 1991 

به فروپاشي اين ابرقدرت منجر شد.

 پایان كار شوروي به رغم اصالحات گورباچف
فروپاشي شوروي؛ 30 سال بعد 

یادداشت
حامد فوقانی؛ دبیرگروه شهر

شــهرهاي بزرگ، اولویت هاي بزرگي هــم دارند كه 
بي توجهي به هركدام از آنها حتي براي ساعاتي هم كه 
شده مي تواند تبدیل به فاجعه اي بزرگ شود. جمع آوري 
پسماند، رفت و روب، حمل ونقل عمومي سرحال، فضاي 
سبز كافي، تجهیزات مدرن براي آمادگي در برابر بحران ها و معابري با روكش هاي 
مناسب، ازجمله اولویت هایي هستند كه نیازمند توجه بسیار زیاد هستند. اما سؤال 
اینجاست كه آیا پرداختن به چنین اولویت هایي تنها وظیفه مدیریت شهري است؟ 
آیا در همه كشورهاي دنیا، روال اینگونه است كه مدیران شهري باید منابع مالي الزم 

را براي انجام اقدامات اولویت دار خودشان به دست آورند؟ 
در پاسخ باید گفت كه هم بله و هم خیر. اگر در شــهري مدیریت یكپارچه شهري 
محقق شده باشد –كه در شهرهاي توسعه یافته اینچنین است- شهردار اداره و اختیار 
شهر را بر عهده دارد. پس او وظیفه دارد حتي اقدامات انتظامي، آموزشي و  محیط 
زیســتي الزم را انجام دهد و در نهایت هم براي دســتورات و كارهاي دستگاه هاي 
زیرمجموعه خود پاسخگو باشد. اما او وظیفه ندارد كه منابع مالي مورد نیاز را تنها 
از طریق شــهرداري به دســت آورد. منابع درآمدي پایدار كه از راه هاي مستقیم و 
غیرمستقیم دولتي هرساله به خزانه چنین شــهرداري هایي واریز مي شود، باعث 
مي شود تا بخش زیادي از نیازهاي مالي آنها تامین شود. اینگونه شهرداران هم كمتر 
به سمت كسب درآمدهاي ناپایداري كه عمدتا از فروش تراكم و امثال آن به دست 
مي آید، مي روند. در عوض شهري كه شهردارش همه كاره شهر نیست، پس هم در 
اختیارات، دستش بسته است و هم در دخل و خرج هنگفتي كه باید به فكرش باشد. 
چنین شهرداراني در پرداختن به اولویت ها هم با سختي هاي فراواني روبه رو مي شوند. 

نمونه اش كاهش آلودگي هوا و توسعه و نوسازي حمل ونقل همگاني است.
مترو اولویت است یا نیست؟ همانطور كه گفته شد حمل ونقل عمومي یكي 

از اولویت هاي شهرها به حساب مي آید. در این میان، مترو به عنوان وسیله  1
انبوه بر با كمترین عارضه، مهم ترین ُمد ترددي است. براي كالنشهرهاي ایران به ویژه 
تهران نیز چنین وسیله دوست داشتني اي، اهمیت بسیار فراواني در جابه جایي روزانه 
یک میلیون و 200هزار تا 2میلیون نفر دارد. با وجود این، طي 2دهه گذشته، مترو 
همیشه با بي مهري دولت هاي مختلف روبه رو بوده است. چه آنكه در بخش ساخت 
دولت ها هیچ گاه ســهم 50درصدي خود را در ســاخت، تامین تجهیزات و ناوگان 
نپرداخته اند. بر همین اساس، طي ســال هاي اخیر، مدیران شهري تهران فقط در 
آخرین روزهاي بررسي بودجه سنواتي كشور، راهي كمیسیون تلفیق مجلس شده اند 
تا شاید از آنجا بتوانند بخشي از حرف حق خود كه نه، بلكه مردم را به كرسي بنشانند 
و چند میلیاردي سهم شهرداري را براي توسعه حمل ونقل همگاني در بودجه افزایش 
دهند. نتیجه هم این بوده: موافقت با انتشــار اوراق مشــاركت؛ اوراقي كه گاهي با 
بن بست ها و سختگیري هاي بانكي براي ضمانت نامه مواجه شده است. حال اگر، مترو 
را اولویت شهري تهران بدانیم، نباید با سهم اندك شهرداري در بودجه 1401دولت 
روبه رو باشیم. اما برخالف آنچه انتظار مي رفت، دولت چنان سهمي درنظر گرفته كه 

در سال آینده با آن تنها مي توان 2واگن خرید؛ تازه اگر تورم نداشته باشیم.
مترو اولویت است یا نیست؟ متروي تهران آنچنان در اولویت رسیدگي قرار 

دارد كه هر آن امــكان دارد، حادثــه اي به مراتب ناگوارتــر از حادثه روز 2
چهارشنبه كه براي خط 5)مسیر تهران-كرج( رخ داد، اتفاق بیفتد. آنچنان كه هر 
چند روز یكبار، خدمت رساني در یكي از خطوط هفت گانه متوقف مي شود و گاهي 
آنچنان زمانش طوالني مي شود كه نفس مسافران داخل واگن به شماره مي افتد. پس 
با این پیش فرض، ســؤال اینجاســت كه چرا هنوز مقدمات پیش پرداخت تامین 

630واگن از طریــق فاینانس چیني مهیا نشــده؟ اگر دولت 
ســیزدهم  در تعامل حداكثري با مدیریت شهري تهران قرار 

دارد، پس چرا در همین چند ماهه گذشــته و  هنگام تنظیم بودجه 1401، مسیر 
همان بوده كه دولت هاي دهم، یازدهم و دوازدهم رفته اند؟

مترو اولويت نیست

آخرین خبر

سایت فرانسوی foot01 با انتشار گزارشی، شرایط انتقال سردار آزمون مهاجم 
ایرانی به لیگ های معتبر اروپایی از قبیل لوشامپیونه و لیگ برتر انگلیس را مورد 
بررسی قرار داده است. سردار آزمون اولویت نقل و انتقاالت زمستانی المپیک لیون است. مهاجم 
ایرانی زنیت تابستان امسال در آستانه انتقال به لیون بود و ژانویه آخرین پنجره برای جذب 

او قبل از پایان قراردادش است. اما نیوكاسل می تواند به سرعت امیدهای لیون را بر باد دهد.

سردار آزمون به انگلیس می رود؟

مدیركل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناســی با بیان اینكه از امروز تا 
سه شنبه 7 دی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت نیمه شمالی كشور غلظت 
آالینده های جوی افزایش می یابد،گفت:  در 2روز آینده در ســواحل خزر و اردبیل 
افزایش نســبی دما را داریم. او گفت:  امروز در 24 استان كمینه دما صفر و زیر صفر 

درجه خواهد بود.

يخبندان در 24 استان کشور

نشســت مشــترك ســران قوای مقننه، مجریه و قضاییه عصر روز گذشته 
در مجلس شــورای اســالمی و به میزبانی محمدباقر قالیباف برگزار شد. در 
این جلسه ســیدابراهیم رئیســی رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اســالمی و غالمحسین محســنی اژه ای رئیس قوه قضاییه درباره مهم ترین 

مسائل و موضوعات كشور تبادل نظر و مشورت كردند.

 نشست سران قوا به میزبانی قالیباف

در نخستین روز رقابت های بین المللی اسكی صحرانوردی كه به میزبانی 
پیست اسكی كندلی تركیه در حال برگزاری اســت، سمانه بیرامی بانوی 
باسابقه المپیک كشورمان موفق شــد در رده نخست قرار گرفته و مدال طال را از آن 
خود كند. در بخش مردان و رشته 10 كیلومتر كالسیک این رقابت ها نیز اسكی بازانی 

از كشور میزبان اول تا سوم شدند. 

بانوی ايرانی در قله اسکی جهان

طبق توافقنامه ای به 5هزار تاکسیران تسهیالت 30میلیون تومانی ارائه می شود

 پزشکان کل کشور در  مناطق  محروم
 طبابت می کنند

پزشکان برای رفع کمبود باید به مناطق 
محروم بروند %12%30

داده نما
مجید مهرابی  / گرافیک: مهدی سالمی

پیشنهادی	جذاب	برای						
																				ازدواج	و

																فرزندآوری	
نماینـــــــدگان 

مجلس در بودجه 
سال آینده پیشنهاد 

افزایــش وام ازدواج 
و وام فرزنــدآوری را بــرای 

ســال 1401 مطرح کرده اند. 
الزم بــه ذکــر اســت ایــن ارقــام 

در حد پیشنهاد اســت و باید در 
صحن علنی مجلــس به تصویب 

نهایی برسد.

100	میلیون	تومان	
وام ازدواج

12	ساله
مشموالن: زوجینی 
که از سال 97 به بعد 

ازدواج کرده اند.

150	میلیون	تومان	
وام ازدواج جوانان

12	ساله	
مشموالن: پسران 

زیر 25 سال و دختران 
زیر 22 سال

50	میلیون	تومان	
وام فرزندآوری

5	ساله
مشموالن: خانواده هایی 
که فرزندشان سال 1401 

متولد می شود.

آسان	شدن	شرایط	ضامن:
 حذف ضامن دولتی دارای کسر از حقوق 

 هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر 

بودجه 95 بودجه 97 بودجه 98 بودجه 99 بودجه 1400

از	3	به	10	
میلیون	تومان

از	10	به	15	
میلیون	تومان

از	15به	30	
میلیون	تومان

از	30به	50	
میلیون	تومان

از50به	70	
میزان	افزایش	وام	ازدواج	در	5	سال	گذشتهمیلیون	تومان

میزان	کاهش	صف	وام	ازدواج	در	5	سال	اخیر

منابع	بانک	ها	برای	اعطای	وام	ازدواج

		500	هزار	نفر	
در ابتدای سال 1۳95 

	225	هزار	میلیارد	تومان
 سپرده قرض الحسنه پس انداز

 با نرخ صفر درصد

	100	هزار	نفر	
در نیمه سال 1400 

	610	هزار	میلیارد	تومان
 سپرده قرض الحسنه جاری

 با نرخ صفر درصد

	170	هزار	میلیارد	تومان
اعتبار	الزم	برای	افزایش	وام	ازدواج

تاکسی های پایتخت  نونوار می شوند

پور
ناه 

یرپ
/ ام

ري
شه

هم
س: 

عك

صفحه12 صفحه های 6 و10

صفحه13

صفحه12

ادامه در 
صفحه3

متخلفان کرونايی چه اصنافی هستند؟

نانوایی ها

ری
ذا

ه گ
صل

 فا
ت

عای
ر

ک
س

 ما
ه از

اد
تف

س
ا %40

%42

%39

%39

%38

%39

 پاساژها 

	میانگین	کشوری		
رعایت	فاصله	گذاری

	میانگین	کشوری		
استفاده	از	ماسک

47.33 49.33 

 مراکز  ورزشی، پاساژها  
 و نانوایی ها متخلفان 
 رعایت فاصله گذاری 

فیزیکی هستند.

استخرها، نانوایی ها و 
مراکز ورزشی متخلفان 
استفاده  نکردن از 
ماسک  هستند.

نانوایی ها

مراکز ورزشی

استخرهای شنا مراکز ورزشی

نحوه بازپرداختنحوه بازپرداختنحوه بازپرداخت
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یکشنبه 5 دی 21400
ايران شماره  8397

 هشتمين دور از مذاكرات كميسيون 
دیپلماسی

 
مشترك برجام با هدف احياي توافق 
هسته اي درحالي از فردا در وين آغاز 
مي  شــود كه برخي مقام ها و رســانه هاي غربي و 
صهيونيســتي مي كوشند با فضاســازي پيرامون 
فعاليت هــاي صلح آميــز هســته اي جمهــوري 
 اسالمي ايران، مذاكره كنندگان كشــورمان را در 
پيگيري اهداف ترسيم شده ناكام بگذارند؛ راهبردي 
كه از يك سو با مقاومت ديپلمات هاي ايراني در وين 
و ازســوي ديگر اقدام هاي داوطلبانه و شفاف ساز 
ســازمان انــرژي اتمــي كشــورمان در زمينــه 
فعاليت هاي هسته اي ايران، به نظر مي رسد تاحدود 

زيادي ناكام مانده است.
در ماه هاي اخير و به ويژه پس از برداشتن گام هاي 
محدودســاز از ســوي ايران در واكنش به خروج 
اياالت متحده از برجام، مقام ها و رسانه  هاي غربي 
كوشــش زيادي كردند تا فعاليت هــاي صلح آميز 
هسته اي كشــورمان را تهديدي براي صلح و ثبات 
منطقه اي و جهان معرفي كنند؛ موضوعي كه بارها 
ازسوي مقام هاي كشــورمان رد و تأكيد شده است 
كه با وجود برداشــتن گام هاي محدودساز ايران 
در زمينه فعاليت هاي هسته اي، جمهوري اسالمي 
همچنان اقدام هــاي خــود را در اين حــوزه در 
چارچوب پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
پيش مي برد و هيــچ ابهامي درايــن زمينه وجود 

ندارد.
با وجود اينكه جمهوري اســالمي همــواره تأكيد 
كرده است با لغو تحريم ها ازســوي اياالت متحده 
آمريكا، ايران حاضر اســت بــه تعهدهاي برجامي 
خود بازگردد، اما در ماه هاي اخير طرف هاي غربي 

كوشــيده اند با سوءاســتفاده از گزارش  هاي بعضا 
دوپهلوي آژانس، فعاليت هاي هسته  اي كشورمان 
را تهديدمحــور جلوه دهند. برهمين اســاس هم 
بود كــه چندي قبــل آنتوني بلينكــن، وزير امور 
خارجه آمريكا، بدون اشــاره به عهدشــكني  هاي 
اين كشــور در قبال تعهدات برجامي خود، تالش 
كرد چنيــن جلوه دهد كه برنامه هســته اي ايران 
به نقطه برگشــت ناپذيري رسيده است؛ »اگر روند 
كنوني عدول ايران از تعهدهاي برجامي اش ادامه 
يابد، زمــان ايران بــه »نقطه فــرار، يعني مرحله 
انباشــتن مواد هســته اي الزم براي ساخت يك 
واحد از جنگ افزار اتمي« به چند هفته كاهش پيدا 

خواهد كرد.«

گام هاي شفاف ساز ایران
اينها درحالي است كه 2بار حضور رافائل گروسي، 
مديركل  آژانس بين المللــي انرژي اتمي در تهران 
طي ماه هاي اخير و گفت وگو بــا مقام هاي ايراني 
نشــان دهنده آمادگــي جمهوري اســالمي براي 
پاســخ به ابهام هاي آژانس پيرامــون فعاليت هاي 
هسته اي كشورمان اســت. اقدام داوطلبانه اخير 
ايران در صــدور مجوز نصــب دوربين هاي جديد 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در مجتمع »تســا« 
كرج گواهي بر اين مدعاست كه جمهوري اسالمي 
برخالف جوسازي هاي صورت  گرفته ازسوي مقام ها 
و رســانه هاي غربي، فعاليت هاي هسته اي پنهاني 
ندارد و مي كوشد با برداشــتن گام هاي داوطلبانه 
و شفاف ســاز و با گذر از بهانه  جويي هاي موجود، 
مسير احياي توافق  هســته اي و لغو مؤثر تحريم ها 

را هموار كند.

در چنيــن شــرايطي مذاكره كننــدگان ايران در 
وين، در جريان هفتمين دور مذاكرات كميسيون 
مشــترك برجام تالش كردند با در دست گرفتن 
ابتكار عمل و ارائه پيشنهادهاي عملياتي، آمادگي 
ايران را براي تعامــل دوطرفــه در زمينه احياي 
توافق هســته اي به طرف هاي مقابل نشان دهند 
كه ارائه 2سند پيشنهادي درباره »لغو تحريم ها« و 
»فعاليت هاي هسته اي« در اين راستا قابل تفسير 
است. اين موضوع نشــان مي دهد درصورت انجام 
تعهدات ازســوي طرف مقابل، جمهوري اسالمي 
آماده بازگرداندن فعاليت هاي هســته اي خود به 
مدار گذشته اســت و برخالف القائات طرف غربي، 
قصد »گريز هســته اي« و انجام اقدام هاي خارج از 
پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را ندارد.

قصد غني سازي باالي 60درصد نداریم
برهمين اســاس هم بود كه محمد اســالمي، رئيس 
ســازمان انرژي اتمــي كشــورمان  در گفت وگو با 
خبرگزاري اسپوتنيك روســيه تأكيد كرد كه ايران 
قصد ندارد غني ســازي باالتر از ۶۰درصد انجام دهد. 
براســاس آنچه اســالمي اعالم كرده، ايــران حتي 
درصورت شكست مذاكرات احياي توافق هسته اي، 

براي غني ســازي باالي ۶۰درصد اقدام نخواهد كرد؛ 
راهبردي كه پروژه تهديدســازي از برنامه هسته اي 
ايران ازســوي طرف هاي غربي را با شكســت مواجه 
مي كند. رئيس سازمان انرژي اتمي در اين گفت وگو 
با تشــريح ظرفيت ها و برنامه  هاي جمهوري اسالمي 
ايران در زمينه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود، 
هدف برنامه هســته اي ايران را »حمايت از نيازهاي 
توليد صنعتــي كشــور« و همچنيــن »تأمين نياز 
مصرف كنندگان ايراني به كاالهــاي خاص« عنوان 
مي كند. اســالمي همچنين با تأكيد بــر اينكه همه 
فعاليت هاي هسته  اي ايران براساس توافق ها، اساسنامه 
و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام مي شود، 
از توانايي توليد سوخت هسته اي در داخل كشور خبر 
داد كه در نيروگاه اتمي بوشهر از آن استفاده خواهد 
شد؛ »رايزني هايي با »روس اتم« داشته ايم و به عنوان 
بخشــي از همكاري هاي خود، بر مبنــاي طرح ها و 
قراردادهايي كه با اين شركت امضا خواهيم كرد، قادر 
خواهيم بود استفاده از اين سوخت در رآكتور هسته اي 

بوشهر را در آينده نزديك آغاز كنيم.«
وي همچنيــن با اشــاره به برخــي تالش ها براي 
مانع تراشي در مســير مذاكرات وين و طفره رفتن 
از لغو تحريم ها عليه كشــورمان، اينگونه اقدام ها 

را ايجاد جو رواني و سياسي عليه ايران دانست كه 
رژيم صهيونيستي به آن دامن مي زند و »دشمني  

عليه مردم ايران« تلقي مي شود.
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران با تأكيد بر تداوم 
فعاليت هاي هسته اي ايران تحت توافق هاي پادماني 
و ان پي تي، گفت: مذاكرات برجام كه ايران در آن از 
حقوق مسلم هسته اي خود عقب نشيني كرده است، 
صرفا براي رد اين اتهام ها و اعتمادسازي بوده و همه 
فعاليت  هاي هســته اي ايران تحت نظارت آژانس 
است و هيچ فعاليتي در صنايع هسته اي ايران خارج 
از چارچوب پادمــان و ان پي تي صورت نمي  گيرد. 
اسالمي عالوه بر تشــريح فعاليت هاي اعتمادساز 
ايران در زمينــه فعاليت هاي هســته اي خود، بر 
نپذيرفتن بازرساني كه »سابقه مشخص همكاري 
با سرويس هاي بيگانه داشته اند« به عنوان بازرس 

آژانس بين المللي انرژي اتمي تأكيد كرد.
رئيس ســازمان انرژي اتمي ايــران همچنين از 
پرداخت همه بدهي  هاي روسيه مرتبط با نيروگاه 
بوشهر خبر مي دهد و با اشاره به تعويق 23ماهه در 
ساخت فاز دوم و سوم نيروگاه بوشهر، از »روس اتم« 
مي خواهد اجراي اين پــروژه را با طرح مورد توافق 

براي جبران همه تأخيرها، تسريع كند.

ادامه لفاظي هاي رژيم صهيونيستي
اقدام هاي شفاف ساز و داوطلبانه جمهوري اسالمي در زمينه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود ازیك سو و 
عمل گرایي در مذاكرات وین ازسوي دیگر درحالي است كه این روزها مقام هاي رژیم صهيونيستي همچنان 
مشغول لفاظي  عليه كشورمان و ادامه تهدیدهاي گذشته هستند. بر این اساس وزیر امور خارجه رژیم 
صهيونيستي در مصاحبه  با  روزنامه انگليسي »تلگراف«، با تكرار لفاظي هاي گذشته عليه جمهوري اسالمي، 
گفت كه تل آویو به دنبال یك راه حل جامع و دائمي براي آنچه »تهدید هسته اي ایران« خواند، است. یائير 
الپيد در این گفت وگو با طرح دوباره تهدیدهاي نظامي عليه فعاليت هاي هسته اي ایران، عنوان كرده است. 
»رژیم صهيونيســتي و هم پيمانان غربي این رژیم باید براي جلوگيري از دستيابي ایران به تسليحات 
هسته اي، یك تهدید نظامي معتبر ایجاد كنند.« جدیدترین تهدیدهاي وزیر امور خارجه رژیم صهيونيستي 
درحالي مطرح مي شود كه مقام هاي این رژیم در هفته هاي اخير با شدت بخشيدن به تهدیدهاي خود، تالش 

كرده اند با جوسازي، روند مذاكرات وین را تحت تأثير قرار دهند.

ث
مك

واكنش سفير ايران در انگليس
محسن بهاروند، سفير ایران در لندن در صفحه اینستاگرام خود در واكنش به موضع گيري انگليس درباره 
پرتاب موشك هاي بالستيك در رزمایش پيامبر اعظم)ص(17 در چند روز اخير نوشت: بعضي از كشورها 
به مانور نظامي ایران كه متعارف است و جنبه دفاعي دارد، اعتراض كرده و بعضي آن را مغایر قطعنامه ۲۲۳1 
شوراي امنيت دانسته اند. باید به این كشورها براي چندمين بار گوشزد كرد كه »قطعنامه ۲۲۳1 در مورد 
موشك هایي صحبت مي كند كه براي حمل سالح هسته اي طراحي شده اند«.  موشك هاي ایران براي این كار 
طراحي نشده اند، بلكه طراحي شده اند كه از خاك ایران دفاع كنند و پاسخ كوبنده اي به متجاوزان بدهند. 
قطعنامه ۲۲۳1 مفاد زیادي دارد كه شما اجرا نكردید و بي تفاوت از كنار آن گذشتيد. توانایي و صداقت شما 
براي تشخيص موارد تهدید صلح و امنيت بين المللي زیر سؤال است؛ كمااینكه ۲جنگ بزرگ  به منطقه با 
این بهانه تحميل كردید و پس از كشتار هزاران غيرنظامي اعتراف كردید كه اشتباه بوده است. اگر صداقت 
دارید فقط یك بار رژیم صهيونيستي را كه برخالف نص صریح منشور ملل متحد به صورت روزمره ایران را 

تهدید به استفاده از زور مي كند، محكوم كنيد تا صداقت شما بر همگان روشن شود.

ث
مك

هشتمين دور گفت وگوهاي لغو تحريم ها  از فردا آغاز مي شود

مين روبي ايران از مسير مذاكرات وين 

روي خط مجلس

  هيچ كس نمي تواند از مجلس امتياز 
بگيرد

عضو كميسيون امنيت ملي  با اشاره به تحليل 
غلط غربي ها از نوع مناســبات دولت و مجلس 
گفت: برخي مي گويند مجلــس و دولت با هم 
هستند و اگر به دولت فشار بياوريم، با مجلس 
توافق مي كند و براي ما امتياز مي گيرد. مجلس 
بر اجراي قانون اقدام راهبردي سخت ايستاده 
و هيچ كس حق مماشات در اجراي اين قانون را 
ندارد. جواد كريمي قدوسي در گفت وگو با ايرنا 
افزود: مجلس در موضع انقالبي است و هيچ كس 

نمي تواند از آن امتياز بگيرد. 

  درخواســت نماینــده تهــران از 
شوراي نگهبان 

نماينده تهران در مجلس با اشاره به ايراد هيأت 
عالي نظارت مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
به طرح ســاماندهي صنعت خودرو، گفت: ما 
2مرجع براي بررســي مصوبات مجلس نداريم 
و شــوراي نگهبان، تنها مرجع براي بررســي 
مصوبات مجلس اســت. تقاضاي من از شوراي 
نگهبان اين اســت كه نظرنهايي خود را درباره 
طرح ســاماندهي صنعت خــودرو اعالم كند. 
به گزارش مهــر، رضــا تقي پور عنــوان كرد: 
متأسفانه عده اي به اشــتباه مي گويند كه اين 
مصوبه مجلس به معنــاي نابودي توليد داخلي 
خودروســت كه چنين چيزي صحــت ندارد. 
بحث ما اين اســت كه در سال به يك ميليون و 
۶۰۰هزار تا 2ميليون دستگاه خودرو نياز داريم 

و بايد تأمين شود.

  هشدار درباره مدیرعامل لندن نشين 
یك بانك خصوصي 

نايب رئيس كميســيون امور داخلي كشــور و 
شــوراهاي مجلس با بيان اينكــه مديرعامل 
لندن نشــين يك بانك خصوصــي اطالعات 
حســاس اقتصادي دارد، از بانــك مركزي و 
دستگاه هاي امنيتي خواست درباره چگونگي 
تأييد صالحيــت  مديران اقتصادي پاســخگو 
باشــند. محمدحســن آصفري در گفت وگو با 
فارس با اشاره به تردد زياد اين فرد به انگليس 
و ســكونت خانواده وي در لندن گفت: خانواده 
برخي از مديران ارشــد كشور در خارج زندگي 
كرده و در آنجا سكونت دارند؛ اين درحالي است 
كه اين اقدام آنها از لحاظ امنيتي به صالح نيست 
و بي احترامي به ملت ايران محسوب مي شود. 
وي افزود: پذيرفتني نيست خانواده يك فرد كه 
مديرعامل بانك است، در كشوري متخاصم به 
نام انگليس زندگي كرده و در طول 3سال اخير 

چندبار به لندن سفر كند.

گزارش 2

قضايی

پازل دیپلماسي منطقه اي ایران 
تكميل مي شود

وزارت امورخارجه ايران روزهاي پركاري را مي گذراند؛ از يك سو از فردا 
هشتمين دور مذاكرات كميسيون مشترك برجام در وين آغاز مي شود و 
ازسوي ديگر حسين اميرعبداللهيان در هفته هاي اخير وقت زيادي را براي 
گسترش ديپلماسي منطقه اي جمهوري اسالمي ايران صرف كرده است؛ 
تالش هايي كه ديدار و گفت وگوي وزيرامورخارجه كشورمان با معاون 

امور ديپلماتيك وزارت امورخارجه عمان آخرين آنها به حساب مي آيد.
تمركززدايي از سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران كه از راهبردهاي 
دولت ســيزدهم نيز به شــمار مــي رود، در هفته هاي اخير ازســوي 
وزارت خارجه كشورمان پيگيري مي شود و درحالي كه مذاكرات هسته اي 
ايران و 1+4توجه ويژه اي را در سطح جهان جلب كرده است، مقام هاي 
وزارت خارجه كشورمان مي كوشند تقويت ديپلماسي منطقه اي را به 
موازات گفت وگوهاي برجامي به پيش ببرند كه رايزني هاي ديپلماتيك 

وزير امورخارجه در روزهاي اخير نمودي از اين راهبرد است.
به گزارش همشهری، ديدارهاي اخير اميرعبداللهيان با الهام علي اف، 
رئيس جمهوري آذربايجان، فواد حسن، وزير امورخارجه عراق و شيخ 
خليفه الحارثي، معاون امور ديپلماتيك وزارت خارجه عمان نشان مي دهد 
دولت سيزدهم براساس سياستگذاري  تعاملي خود در ارتباط با كشورهاي 
همسايه، حســاب ويژه اي روي ديپلماســي منطقه اي گشوده  است؛ 
موضوعي كه در ديدار وزير امورخارجه كشورمان با معاون وزيرامورخارجه 
عمان نيز مورد تأكيد قرار گرفت. اميرعبداللهيان در اين ديدار با تأكيد بر 
اينكه جمهوري اسالمي ايران به گفت وگو و اتخاذ راه حل هاي سياسي 
براي مشكالت دوجانبه و منطقه اي پايبند است، بهبود و گسترش روابط 
با همسايگان را اولويت سياست خارجي دولت سيزدهم دانست؛ راهبردي 
كه عمان با توجه به جايگاه ويژه اش در ميان همسايگان ايران، جايگاه 
مهمي در آن دارد. وزير امورخارجه كشورمان ضمن تأكيد بر ضرورت 
تالش دوطرف براي ارتقاي حجم روابط تجاري ميان 2كشور در سطح 
روابط دوستانه في مابين، ابراز اميدواري كرد با تالش هاي همه كشورهاي 
منطقه به ويژه ايران و عمان، زمينه الزم براي پايان بحران يمن فراهم شود.

شيخ خليفه الحارثي، معاون وزارت امورخارجه عمان نيز در اين ديدار 
ضمن ابراز اميدواري براي پايان هرچه ســريع تر بحــران يمن، اعالم 
كرد كشورش از مســيرهاي صلح آميز و مذاكره براي كاهش مشكالت 

منطقه اي استقبال و حمايت مي كند.
ديدار ديروز درحالي انجام شــد كه پيش از اين و در روزهاي اخير وزير 
امورخارجه كشورمان 2بار با بدر بن حمد بوسعيدي، همتاي عماني خود 
تلفني گفت وگو كرده بود. در گفت وگوي نخست كه در آخرين روزهاي 
مهرماه انجام شد، اميرعبداللهيان ضمن اشاره به ضرورت افزايش همكاري 
در همه بخش ها از آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي عملياتي كردن 

توافق ها، پروژه ها و طرح هاي قبلي مورد توافق في مابين خبر داده بود.
گفت وگوي دوم وزير امورخارجه كشــورمان با همتاي عماني خود نيز 
22آذرماه انجام شــد كه اميرعبداللهيان در ايــن تماس تلفني ضمن 
اشاره به روابط مثبت 2كشور و اراده طرفين براي استمرار و گسترش و 
تحكيم مناسبات دوجانبه و همكاري هاي منطقه اي و بين المللي، سالم 

رئيس جمهوري كشورمان به سلطان عمان را ابالغ كرده بود.

معاون اول قوه قضاييه:
 وكيلي كه نظام را قبول ندارد 

 صالحيت وكالت ندارد 
معاون اول قوه قضاييه در مراسم معارفه رئيس جديد مركز وكال گفت: 
قوه قضاييه براساس اسناد باالدستي مكلف است زمينه اجراي عدالت 
را در همه موارد مرتبط به دستگاه عدليه فراهم كند. موضوع وكالت نيز 
بخش مهمي از اين داستان است. حق دفاع يك حق اساسي است كه 
هم در شريعت و هم در قانون اساسي و قوانين عادي به رسميت شناخته 
شده و وكالي محترم طاليه داران اين حق هستند و اين افتخاري است 
براي شما و مستحضر هستيد بدون وكيل در بســياري از پرونده ها، 
دادرسي منصفانه امكان پذير نيست. محمد مصدق با بيان اينكه نهاد 
وكالت و قوه قضاييه با كمك هم مي توانند اجراي عدالت كنند، تصريح 
كرد: گاهي صداهايي شنيده مي شود كه مي خواهند نهاد وكالت را در 
برابر نهاد قضاوت قرار دهند و بدانيد اين كار، كار دشمن است و براي 
آن برنامه ريزي كرده اند. گاهي به شما برچسب مي زنند كه شما وكيل 
حاكميت هستيد اما من از شما مي پرسم چه فرقي بين شما و وكالي 
كانون  هاي دادگستري است؟ وكيل در برابر دفاع از حق استقالل دارد 
اما استقالل وكيل به معناي نفي نظارت از آنها نيست و شما خودتان نهاد 
نظارتي داريد اما در جايي كه براساس قانون نظارتي براي قوه قضاييه 
پيش  بيني شده، قطعا قوه قضاييه اعمال حاكميت مي كند و قوه قضاييه 
موظف است نگذارد پرونده از مسير خارج شود. وي با بيان اينكه نظارت 
به معناي دخالت نيست، گفت: ما مدعي هستيم كه همه حقوقدانيم و 
بايد پايبند قانون باشيم. برخي بايد پاسخگو باشند. وكيلي كه نظام و 
قانون را قبول ندارد، صالحيت وكالت نــدارد و چرا پروانه وكالت اين 
قبيل وكال باطل نمي شود؟ خدمات بسيار خوبي در دوران آقاي بهادري 
جهرمي انجام شده است و وقتي ما به عملكرد اين مركز نگاه مي كنيم، 
كارنامه قابل قبولــي دارد و من به نمايندگــي از رئيس قوه قضاييه از 
تالش هاي مجدانه آقاي بهادري جهرمي تشكر مي كنم و براي ايشان در 
سمت جديدشان آرزوي موفقيت دارم. معاون اول قوه قضاييه با تبريك 
به رئيس جديد مركز وكال گفت: با توجه به سوابق ايشان، ايشان بسيار 
درخشيدند و از وقتي مشخص شد آقاي بهادري جهرمي از اين سمت 
تشريف مي برند، بيش از ۵۰ گزينه براي تصدي رياست مركز معرفي 
شد و نهايتا بين چند نفر مردد بوديم و با هيأت نظارت مشورت كرديم 
تا ايشان انتخاب شدند و يكي از امتيازات ايشان اين بود كه از اعضاي 
خود مركز بودند. مصدق در پايان اضافه كرد: وجود نهاد موازي وكالت 
را به مصلحت نمي دانيم و ما از آقاي عبدليان پور مي خواهيم قانوني در 
توضيح ساختار اين مجموعه تدوين كند و مي  دانيم مجلس انقالبي هم 

ظرفيت تصويب آن را دارد. 

برگزاري رزمايش مشترك سپاه كمتر 
از يك هفته مانده به شروع مذاكرات دفاعی

برجامي ايران در وين با وجود برخي 
واكنش هاي منفــي خارجي همچــون انگليس، 
حمايت و تقدير رئيس جمهور و دستگاه ديپلماسي 
در داخل را به همراه داشت. رئيس جمهور و رئيس 
شوراي عالي امنيت ملي با تقدير از تالش هاي سپاه 
پاسداران انقالب اســالمي در پاسداري همزمان از 
امنيت ملت ايــران و ملت هاي منطقــه، رزمايش 
پيامبراعظم)ص( 1۷ را نشــانه اي آشكار از اراده و 
توانمندي جمهوري اسالمي ايران در دفاع از منافع 

و امنيت ملت ايران برشمرد و تصريح كرد: هرگونه 
تحرك خصمانه از سوي دشمنان با پاسخ فراگير و 
قاطع نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مواجه 
خواهد شــد و معــادالت راهبــردي را به صورت 

معناداري تغيير خواهد داد.
رزمايش پيامبر اعظم)ص(1۷سپاه ۵روز در سواحل 
خليج فارس و تنگه هرمــز برگزار شــد. نيروهاي 
ســپاه در اين رزمايش موشــك هاي بالستيك و 
كروز خود را با موفقيت به ســمت اهداف از پيش 
تعيين شده شــليك كردند. برخي از اين موشك ها 
همچون ســجيل، قدر و عماد برد نزديك به 2هزار 

كيلومتر و فراتر از آن دارند. فرماندهان ارشد نظامي 
كشــور اين رزمايش را پاســخي به تهديدات اخير 

رژيم صهيونيستی اعالم كردند.
وزارت خارجه انگليس كه نماينده اين كشــور در 
مذاكرات برجامي با ايــران شــركت دارد، با ابراز 
نگراني از شليك موشك هاي بالستيك در رزمايش 
پيامبر اعظم)ص( 1۷، مدعي شــد كــه اين اقدام، 
نقض قطعنامه 2231 شــوراي امنيت اســت. اين 
وزارتخانه با انتشار بيانيه اي اعالم كرد: »ما استفاده 
ايران از موشك هاي بالســتيك در پرتاب آزمايشي 
را كه انجام آن امروز تأييد شــد، محكوم مي كنيم. 
اين پرتاب ها نقض آشــكار قطعنامه 2231 شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد محســوب مي شود كه 
از ايران مي خواهد هيچ گونه فعاليتــي در رابطه با 
موشك هاي بالستيك قادر به حمل تسليحات اتمي، 
ازجمله انجام پرتاب موشــك با استفاده از فناوري 
موشك هاي بالســتيك را انجام ندهد. اين اقدامات 
تهديدي بــراي امنيت بين المللــي و منطقه بوده 
و از ايران مي خواهيم فورا چنيــن فعاليت هايي را 

متوقف كند.«

براي دفاع اجازه نمي گيریم
حســين اميرعبداللهيــان، وزير امــور خارجه در 
يادداشــت كوتاهي درباره اين رزمايش در صفحه 
اينستاگرام خود نوشــته بود: »جمهوري اسالمي 

ايران به عنوان كشــوري مقتدر، همــواره منادي 
صلح و ثبات منطقه اي بوده است و رزمايش پيامبر 
اعظم)ص( عالوه بر آنكه جلوه اي از عزم خدشه ناپذير 
ما براي دفاع مســتحكم از ميهن اسالمي و پاسخ 
كوبنده به دشــمنان اين آب و خاك است، حاوي 
پيام برادري و امنيت به كشورهاي دوست و همسايه 
است.« پس از طرح مواضع انتقادبرانگيز انگليس، 
ســخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران هم پاسخ داد: »جمهوري اسالمي ايران براي 
برنامه دفاعي خود نه از كسي اجازه مي گيرد و نه در 
مورد آن مذاكره مي كند.« براســاس گزارش ايرنا، 
ســعيد خطيب زاده ضمن محكوم كــردن مواضع 
انگليس گفت: جمهوري اسالمي ايران در چارچوب 
قوانين و مقررات بين المللي و مطابق نيازهاي دفاعي 
خود عمل مي كند و لذا نه تنها اينگونه موضع گيري ها 
و اظهارات، مداخله در امور داخلي ايران به حساب 
مي آيد، بلكه حاكي از ادامه سياســت يك بام و دو 
هواي لندن اســت. اين كشــور درحالي كه در يك 
رقابت بي پايان براي فروش مخرب ترين سالح ها به 
منطقه غرب آسيا و ديگر مناطق بحران زده جهان 
است و بدون توجه به مقررات عدم اشاعه پيمان هاي 
نظامي، پيمانی مانند اوكاس را منعقد مي كند، در 
مورد تمرين هاي نظامي معمول ايران اظهار نگراني 
مي كند. برنامه هسته اي جمهوري اسالمي ايران به 
گواه هزاران ساعت بازرســي و گزارش هاي متعدد 
آژانس بين المللي انرژي اتمي تماما صلح آميز بوده 
و ايران هيچ برنامه اي بــراي مصارف نظامي انرژي 
هسته اي نداشته و ندارد كه بخواهد برنامه موشكي 

خود را براي آن طراحي كند. 
خطيب زاده تأكيد كرد: انگليسي ها بهتر از هرطرف 
ديگري مي داننــد كه برنامه موشــكي ايــران به 
هيچ وجه با قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان 
ملل و مفاد آن ارتباطي ندارد و اين بريتانياست كه 
با تفســير به رأي قطعنامه 2231 عمال مفاد آن  را 
نقض مي كند. او با محكوم كــردن تالش مقامات 
بريتانيايي براي القاي تهديد ايران در منطقه گفت: 
آنچه بــه بي ثباتي و ناامني در منطقــه دامن زده و 
ازجمله فاجعه انســاني در يمن را به وجود آورده، 
اشتهاي ســيري ناپذير بريتانيا و ســاير كشورهاي 
اروپايي به فروش حجيم تســليحات پيشــرفته به 
برخي كشــورهاي منطقه، آن هم با آگاهي كامل از 
نقض حقوق بين الملل به ويژه حقوق بشردوســتانه 
در كاربرد اين تســليحات است؛ لذا آنها هستند كه 
در پيشگاه مردم مظلوم منطقه و جامعه بين المللي 
بايد در قبال افزايش بي ثباتــي و ناامني در منطقه 
پاسخگو و مسئول باشند. جمهوري اسالمي ايران 
براي برنامه دفاعي خود نه از كسي اجازه مي گيرد و 

نه در مورد آن مذاكره مي كند. 

حمايت ديپلماسي از رزمايش ميدان
 رزمايش پيامبر اعظم)ص(1۷، تقدير رئيس جمهور و دستگاه ديپلماسي كشور را به همراه داشت

رئيس سازمان انرژي اتمي: درصورت شكست 
مذاكرات هم ايران قصد غني سازي اورانيوم باالي 

۶۰درصد را ندارد

   توديع بهادري جهرمي، معارفه عبدليان پور
تودیع و معارفه رئيس مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده 
قوه قضایيه عصر شنبه با حضور حجت االسالم والمسلمين مصدق، معاون 
اول قوه قضایيه برگزار شد. براساس گزارش خبرگزاري ميزان، در جریان 
این مراسم، حسن عبدليان پور به عنوان رئيس مركز وكال، كارشناسان 
رسمي و مشاوران خانواده قوه قضایيه معارفه شد و از خدمات علي بهادري 
جهرمي تقدیر شد. عبدليان پور در این مراسم، با بيان اینكه دوران ۳ساله 
اخير در مركز حقيقتا دوران تحول بود، گفت: در دوره جدید، مركز وكال 
باید در مسير توسعه قرار گيرد، لذا دوره جدید در مركز وكال را دوره توسعه 
مي  ناميم و همه اقدامات و تدابير الزم را براي توسعه مركز به كار خواهيم 
بست. رئيس پيشين مركز و سخنگوي فعلي دولت در این مراسم، گفت: 
قطعا در هيأت دولت حامي مركــز وكال خواهيم بود و من به عنوان عضو 

تودیع شده مركز وكال از هيچ خدمتي دریغ نخواهم كرد.
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 شــهردار تهران با تأكیــد بر اینكه 
مدیریت بحران در تهــران به دلیل گزارش

حادثه خیز بودن به دقت باالیی نیاز 
دارد، گفت: جانشینی شــهرداری تهران در ستاد 
بحران كشــور بــرای ارتقــای ســطح خدمات، 
پیشــگیری و مواجهه با بحران یك فرصت است. 
همچنین باید وظایف شــهرداری و وظایف دیگر 

دستگاه ها مشخص شود.
به گزارش همشــهری، مدیران ارشــد سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به مناسبت 
روز ایمنی در برابر زلزله و بالیای طبیعی )5دی ماه 
و همزمان با سالگرد زلزله بم( در جلسه با شهردار 
تهران درباره مســائل و چالش های این سازمان 

گفت وگو و تبادل نظر كردند.
علیرضا زاكانی ضمن تشــكر از مدیران سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شــهر تهران كه این 
مجموعه را به یك مجموعه فعال و پیشرو تبدیل 
كرده اند، گفت: درخواست من این است كه تكالیف 
ما در حوزه مدیریت بحران احصا شــود و تكالیف 
خود را انجام دهیم و در این زمینه از ظرفیت همه 
مردم اســتفاده كنیم. برای حركت در این مسیر 
ایجاد شبكه ای از مردم در جهت آموزش ضرورتی 

انكارناپذیر است.
شــهردار با تأكید بر توجه به زیرساخت ها گفت: 
در ایــن زمینه از شــما می خواهم بســته ای با 
اولویت بندی ارائه كنید و در ادامه ما نیز وظایف 
دیگر دســتگاه های متولی در بخــش صیانت و 
مدیریت بحران را احصا كنیم تــا در این زمینه 
مطالبه و ظرفیت همكاری ایجاد شود. وی ادامه 
داد: نكته دیگر ایجاد زمینه آموزشــی، تبلیغی و 
انگیزشی است كه می توان از ظرفیت سریال های 
تلویزیونی در حــوزه آمــوزش مدیریت بحران 

استفاده كرد.
زاكانی بــا تأكید بر اینكــه باید نــگاه به داخل 
شهرداری و امكانات آن داشته باشیم، گفت: در 
این میان البته بخشی دیگر از مسئولیت ها ناظر 
به دیگر دستگاه هاست تا بتوانیم از این طریق و با 
ایجاد پیوستگی در مدیریت بحران موفق باشیم. 
نقطه آغاز را می توان شهرداری تهران قرار داد كه 
بتوانیم با لكه گذاری به سمت ایجاد بافتی جدید 
برویم كه برای شهر نه تنها زیان ندارد، بلكه آورده 

نیز دارد.
او با اشاره به اینكه می توانیم شرایط جدیدی برای 
اداره شهر ایجاد كنیم، ادامه داد: باید تأكید كنم 
كه ما در حال فعالیت هستیم تا مردم در آرامش و 

رفاه باشند؛ زیرا داشته های ما بسیار باالست و این 
داشته ها را می توانیم در اختیار دیگر كالنشهرها و 

حتی كشورهای دیگر نیز قرار دهیم.
شــهردار تهران افزود: در بخــش بین الملل، باید 
نقشه دقیقی احصا شود كه آغاز آن كالنشهرهای 
ایران است. در ادامه كشورهایی هستند كه نیازمند 
تجارب ما هســتند و ما چه در بخش استفاده از 
تجارب، چه در بخش ارائه تجــارب بحران نباید 

خساست به خرج دهیم.
زاكانی با گرامیداشــت یاد و خاطره سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی و جانباختگان زلزله بم تصریح 
كرد: امیدواریم بتوانیم راه شهید سلیمانی را دنبال 
و به سمتی حركت كنیم كه زلزله هایی مانند زلزله 

بم این چنین خساراتی را به دنبال نداشته باشند.
در ادامه این نشســت، علی نصیری، سرپرســت 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده این سازمان 
در حوزه های مختلف ازجمله واكسیناســیون و 
مدیریت بحران ارائه كرد. پس از آن دیگر مدیران 
این سازمان نیز موضوعات و چالش های معاونت 
تحت مدیریت خــود را با شــهردار تهران مطرح 

كردند.
یكپارچه سازی  اطالعات، استفاده از ظرفیت های 
فاوای شهرداری، ایجاد بخش های آموزشی عمومی 
در حوزه تاب آوری در مناطــق مختلف پایتخت، 
برنامه ریزی، بودجه، ایجاد ســامانه های هشدار 
ســریع، برنامه ریزی در بخــش eoc، آیین نامه 
اجرایی و اساسنامه سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران از مواردی بود كه مدیران ارشد 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
درباره ســازوكار تكمیل و توســعه آن با شهردار 

گفت وگو كردند.
 

 ایجاد هویت سالمت در تهران 
شهردار پایتخت همچنین در نشست جداگانه   ای با 
تأكید بر ایجاد و تقویت هویت سالمت برای تهران، 
گفت: در حوزه ســالمت شهر به شــدت نیازمند 
كمك دیگر دستگاه ها ازجمله دانشگاه ها هستیم و 
اعالم می كنیم شهرداری نیز آماده همكاری است. 
امیدواریم در موضوع كرونا چشم انداز و افقی را در 
شــهر تهران فراهم كنیم. البته وزارت بهداشت 
متولی اصلی این موضوع است اما ابعاد سالمت به 

همه شئون و مجموعه ها برمی گردد.
زاكانی در جلسه شــورای سیاستگذاری سالمت 
گفت: ما در مدیریت شــهری جدید پایتخت به 

تحول در روح و جسم شــهر توجه اساسی داریم 
تا شرایط شهر را متفاوت از شــرایط امروز كنیم. 
این خواســته و هــدف به تنهایی از شــهرداری 
برنمی آید و نیازمند بهره گیری و كمك از ظرفیت 
همه نهادهاســت. باید بر این نكته تأكید كرد كه 
شهرداری سهم بزرگی در حوزه های مختلف دارد، 
چراكه در پایین ترین سطح هرم اجتماعی با مردم 
گره خورده و در این دوره نیز پیوستگی حكومتی 
و حاكمیتی مناسبی برای استحكام بخشی به این 

شرایط ایجاد شده است.
او  بیان كرد: فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در 
گذشته نیز مدنظر شهرداری بود اما شهرداری در 
این موضوعات خود را در حاشــیه می دید. در این 
دوره شهرداری با مسئولیت پذیری به میدان آمد 
و ستاد آسیب های اجتماعی با حضور استانداری، 
فرمانداری ناجا، سپاه، بهزیســتی و دیگر نهادها 
تشــكیل شــد و در هیأت دولت و استانداری هم 
موضوع دنبال می شود تا بتوانیم تهران را به سمت 
كاهش آسیب های اجتماعی و بهبود شرایط سوق 

دهیم.
شهردار تهران اضافه كرد: در حوزه بهداشت نیز با 
مسئوالن ازجمله معاون اول رئیس جمهور، وزیر 
كشور و شورای سیاســتگذاری جلساتی تشكیل 
شــد و مدیریت این میدان و پیگیری موضوعات 
به شــهرداری واگذار شــد. زاكانی با بیان اینكه 
محورها و ســرفصل های مختلفی برای شهر باز 
شده كه یكی از آنها ســالمت است، گفت: تهران 
از آلودگی های ویژه ای رنج می برد و از نظر شبكه 
خدمات بهداشتی فقیر است. می توان گفت حتی 
از بسیاری از روستاها و شهرهای دورافتاده كشور 

هم عقب تر است.

او با اشاره به اینكه نمی توانیم به موضوع حمل ونقل 
و معتادان متجاهر بی تفاوت باشیم و آنگاه بگوییم 
شهر ما ســالم است، خاطرنشــان كرد: در تهران 
۳5۳محله داریم و ذیل این محالت از طریق ایجاد 
شرایط می توانیم اقدامات مناسبی انجام دهیم. باید 
ظرفیت های مردمی و تحول گسترده ای كه در این 
بخش وجود دارد را دنبال كنیم زیرا این امور بدون 
محور قراردادن مردم انجام شدنی نیست. برای این 
كار نیاز به ظرفیت های حاكمیتی، مجموعه هاي 
مردمی و بخــش خصوصی داریم تــا بتوانیم این 

موارد را در یك بسته ببینیم.
زاكانی با بیــان اینكه ارتقای بخش بهداشــت، 
پیگیری و باالبردن ارائه خدمت در ســطح درمان 
و یا فرهنگسازی  از طریق به كارگیری لوازم تبلیغی 
توسط شــهرداری دنبال می شــود، تصریح كرد: 
امیدواریم كه استمرار این جلسات به نتیجه جدی 

در این زمینه ها بینجامد.
شــهردار تهران با بیان اینكه ما می توانیم حداقل 
در ۴ســطح همكاری های خود را تعریف كنیم، 
خاطرنشان كرد: سطح اول، هماهنگی است. اگر 
ما می خواهیم در تهران اقدامی در حوزه سالمت 
انجام دهیم، الزم است همه ظرفیت های موجود با 
هم هماهنگ شوند. سطح دوم همكاری بهره مندی 
از ظرفیت های مردمی اســت. باید به این موضوع 
توجه داشت كه ما برخی از ظرفیت ها را در اختیار 

داریم و برخی از ظرفیت ها را باید خلق كنیم.
او با اشاره به ظرفیت سراهای محله و مساجد افزود: 
ما در شهر تهران ۳5۳محله داریم كه در سراهای 
محله خانه سالمت وجود دارد و باید آنها را تقویت 
كنیم و گسترش دهیم، اما ذكر این نكته ضروری 
اســت كه ما به این موضوع بسنده نمی كنیم و در 

یك الیه پایین تر از آن نیز وارد عمل می شــویم. 
می خواهیم در ۱۷۰۰مســجد گروه های جهادی 
را ساماندهی كنیم كه در مسیر سالمت پیرامون 
مسجد و محیط اقدام كنند؛ به گونه ای كه در عمل 
به سمت و شكلی پیش رویم كه خود مردم توانمند 
شوند و خود آنها به هم در این راستا كمك كنند. 
پس از توانمندسازی، خانه های سالمت را به شبكه 
وصل می كنیم كه در این مسیر بسیج، هالل احمر 

و دیگر دستگاه ها می توانند كمك كنند.
زاكانی با تشریح سطح ســوم همكاری بیان كرد: 
ســطح دیگر همكاری در حوزه هوشمندســازی 
است كه به وسیله آن بهترین خدمت را می توانیم 
ارائه كنیم و در ادامه مسیری را دنبال می كنیم كه 
به واسطه آن بتوانیم هویتی برای تهران خلق كنیم، 
زیرا تهران را جز به  پایتخت بودنش نمی شناسند 
و هویتی برای آن تعریف نشده و ما به دنبال ایجاد 
هویت برای آن هســتیم كه یكــی از آنها هویت 

سالمت است.
شهردار پایتخت با بیان اینكه یكی دیگر از سطوح 
همــكاری هویت نخبگــی و دانش شــهر تهران 
است، افزود: در شهرداری تهران به شدت نیازمند 
كمك دیگر دســتگاه ها ازجمله دانشگاه هستیم 
و آمادگی شــهرداری برای انجام همكاری را هم 
اعالم می كنیم. خواهش من از دوستان این است 
بعد از پیاده شــدن مباحث مطرح شده در جلسه، 
دسته بندی الزم انجام  و به ازای آن تكالیف ما احصا 

شود تا همكاری جدی خود را آغاز كنیم.
در این جلســه كمال حیدری، معاون بهداشــت 
وزارت بهداشــت، دانشــگاه ها و مراكــز آموزش 
پزشــكی و مدیران حوزه های مرتبط شهرداری 

حضور داشتند.

علیرضا زاكانی: جانشینی شهرداری تهران در ستاد بحران كشور، یك فرصت است

در نشست روز ایمنی در برابر زلزله و بالیای طبیعی تأكید شد

 تعیین وظایف دستگاه های 
مدیریت بحران

یادداشت

ادامه از صفحه اول

 روزهاي آبي كرونایي
 و تقدیر از خدمت هاي بي منت

این روزها در حالي خبر خروج همه شــهرهاي كشور از وضعیت قرمز 
و نارنجي كرونایي به عنوان خبري مســرت بخش بازتــاب یافته   كه در 
پیك هاي مختلف كرونا، نیروهاي خدومي براي مقابله با پیامدهاي این 
ویروس منحوس و خدمت رساني به مبتالیان با جان و دل تالش كردند و 

بسیاري شان هم به درجه شهید خدمت و سالمت نایل شدند.
از اسفند ۱۳98 كه كشور عزیز ما مانند دیگر كشورهاي جهان با چالش 
اساســي به نام كرونا روبه رو شــد، در كنار اخبار دلخــراش و آمارهاي 
دردناك مرگ ومیر، شــاهد صحنه هــاي ماندگاري از رشــادت ها و 
از جان گذشتگي هایي بودیم كه بسیاري آن را به درستی با روحیه جهادي 

دوران دفاع مقدس قیاس كرده اند.
بیش از ۳۰۰شهید سالمت در كنار دیگر شهداي خدمت، اگرچه داغي بر 
دل تمام مسئوالن دلسوز انقالب باقي گذاشت، اما یادي فراموش نشدني 
از اخالق و سیره  اي است كه از عزت و غیرت مردمان ایران زمین انتظار 

مي رفت.
در سراسر این 2سال كه كرونا براي بسیاري از كشورهاي دنیا بحران هاي 
بزرگ ایجاد كرد، روحیه جهادي و خدمــت بي منت، درس بزرگي بود 
كه تیم درمان، كاركنان زحمتكش بهشت  زهرا)س( و تمام كساني كه 
مستقیم و غیرمستقیم در مسیر خدمت رساني به مبتالیان یا خانواده هاي 

داغدار آنها بودند، به جهان داد.
تعهد، سختكوشــي و غیرتمندي این نیروهاي خدوم و انقالبي موجب 

شده  تك تك ما به خودمان، انقالبمان و مردم مان ببالیم و افتخار كنیم.
درحالي كه بسیاري از كشــورهاي پیشــرفته در مقابله با این چالش 
بزرگ با مشكالت گوناگون روبه رو بودند، ما با روحیه از خودگذشتگي  و 
غیرتمندي كه در تاریخ این سرزمین ریشه دار است، از پیك  هاي مختلف 
عبور كردیم؛ چرا كه باور مردم ما به آموزه ها و احادیثي اســت كه تأكید 
مي كنند محبوب ترین مردم كساني هستند كه وجودشان براي دیگران 

سودمندتر است.
مقام معظم رهبري طي بیاناتي در دیدار با جمع كثیري از بسیجیان كشور 
فرمودند: تا این روحیه صدق و صفا و خدمت بي مزد و منت در میان مردم 
ما و به خصوص جوانان ما وجود دارد، دشمن هیچ گونه لطمه اي به این 

انقالب و به این نظام و به این كشور نمي تواند وارد كند.
این روزها اگرچه سویه جدید كرونا بار دیگر مردم جهان را آشفته كرده 
اســت، ضمن تأكید بر ضرورت رعایت پروتكل  هاي بهداشتي از سوي 
تمامي شــهروندان، بر خود واجب مي دانیم در شرایطي كه وضعیت 
شــهرهاي كشــور به رنگ آبي و زرد درآمده، قدردان همت و حمیت 
عزیزاني باشیم كه در روزهاي اوج كرونا با مجاهدت هاي خاموش در خط 
مقدم مقابله با این ویروس و تدفین و خاكسپاري متوفیان كرونا مبارزه 
كرده اند و بي هیچ چشمداشتي خدمت  بي  منت را سرلوحه فعالیت هاي 
خود قرار دادند. امروز افتخار مي كنم در میان نیروهاي خدومي هستم 
كه كار جهادي  آنها سراسر ایثار، ازخودگذشتگي و معنویت بوده و هست 
و دغدغه  آنها تدفین شرعي و مطهر پیكر مومنان، به ویژه پس از فتواي 
مقام معظم رهبري بود. ایشان فرمودند كه مجرد ابتالي به این بیماري، 
موجب سقوط احكام واجب مربوط به میت نمي شود. حضور غیرتمندانه 
نیروهاي بهشــت  زهرا)س( از عوامل پذیرش، راننده هاي آمبوالنس، 
تطهیركنندگان  و حتي نیروهاي اداري و... و از خودگذشتگي آنها براي 
همیشــه به عنوان یك الگوي رفتاري و مصداق عیني ایثارگري باقي 

خواهد ماند.

مترو اولویت نیست
 مترو اولویت است یا نیســت؟ واقعیت آن است كه مترو در 
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اولویت نیست؛ این سالمت و جان مردم است كه در اولویت 
است. این منابع ارزشمند ریالی و ذخایر كشور است كه در اولویت قرار 
دارند. در اهمیت ماجرا باید گفت همین حاال با یك میلیون و 5۰۰ هزار 
نفر مســافر متروی پایتخت، روزانه 9۰۰ هزار لیتر در مصرف بنزین 
صرفه جویی می شود. حال اگر میزان مســافر به پیش از شیوع كرونا 
یعنی روزانه 2میلیون مسافر برسد، صرفه جویی بنزین یك میلیون و 
2۰۰هزار لیتر خواهد شد. این درصورتی است كه مترو همین حاال هم 
گنجایش بیش از ۴میلیون مسافر را دارد اما نیازمند تكمیل ناوگان در 
خطوط مختلف است. از آن سو، چنانچه خطوط در دست ساخت هم 
تكمیل شود، ظرفیت مترو به 8میلیون مسافر می رسد. عالوه بر اینها 
یادمان نرود كه روزانه در تهران، حدود ۱2میلیون لیتر بنزین مصرف 
می شود و آلودگی هوا، ساالنه بیش از ۳۷۰۰پایتخت نشین را به كام 

مرگ می كشاند.
 مترو اولویت است یا نیســت؟ مترو تنها اولویت شهر تهران 

نیست و برای دیگر كالنشهرها هم اهمیت فراوانی دارد. اما 4
هرساله بیشــترین چانه زنی ها برای توسعه و نوسازی این ُمد حمل و 
نقلی با دولتی ها و نمایندگان مجلس، از سوی مدیران شهری تهران 
صورت می گیرد. سؤال اینجاســت كه چرا دیگر كالنشهرها با صدای 
بلندتری چنین نیــازی را اعالم نمی كنند كه تأثیرات بیشــتری در 

تصمیم گیری ها اتفاق بیفتد؟
 مترو اولویت است یا نیست؟ مترو اگر اولویت است باید قیمت 

بلیت آن واقعی شود؛ نه به این معنا كه شهروندان بلیت را با 5
قیمت باالتری بخرند به این معنا كه دولت هم سهم یك سومی خود را 
برای یارانه بلیت بپردازد وگرنه خسارت شهرداری بیش از پیش خواهد 
شد و بالطبع فرسودگی ناوگان و احتمال بروز حادثه افزایش می یابد.

مترو اولویت است یا نیست؟ یك ماهی می شود كه بحث تغییر 
كاربری زمینی برای تكمیل خط متروی تهران - پرند به میان 6

آمده است؛ خطی كه شــهرداری مجری آن بوده و تامین اعتبارش 
به عهده وزارت راه و شهرسازی است. فاز یك خط، 9۰درصد پیشرفت 
داشــته و معطل حدود 65۰میلیارد تومان پول اســت. در این بین، 
شركت متروی تهران، پیشــنهاد جالبی برای تغییر كاربری  زمینی 
25هكتاری داده كه می تواند پیمانكار را راضی به ادامه عملیات اجرایی 
كند. تكمیل این خط با توجه به تردد روزانه بین ۳۰تا۴۰هزار نفری 
مردم پرند با خودروی شخصی به تهران و اینكه احتماال تا پایان سال 
۱۴۰5جمعیت شهر از ۳5۰هزار نفر به ۷۰۰هزار نفر می رسد و البته 
اینكه ساالنه حدود 8۰نفر در تصادفات جاده ای پرند به تهران جان شان 
را از دســت می دهند، حتما یكی از اولویت هاســت. اما چرا نه آقای 
استاندار با وجود قول حل مسئله، صحبتی می كند و نه شركت عمران 
شهر جدید پرند مدارك الزم را برای تغییر كاربری زمین تهیه می كند؟ 

باالخره مترو در اولویت است یا نیست؟

سعید غضنفري
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س(

تاکسیهایپایتختنونوارمیشوند
آیین انعقاد توافقنامه همكاری سازمان تاكسیرانی شهر تهران و شركت ایساكو برگزار و 

مقرر شد در گام نخست به 5هزار تاكسیران تسهیالت ۳۰میلیون تومانی ارائه شود

تا پایان ســال 25۰۰دستگاه تاكســی نو وارد 
حمل و نقل

 
خیابان های پایتخت می شود. بیش از 5۰درصد 
تاكسی های تهران فرســوده هستند و براساس 
گفته های مدیرعامل ســازمان تاكسیرانی شــهر تهران، باید 
ساالنه ۱۰هزار دستگاه تاكسی در پایتخت نوسازی می شد تا 
شبكه تاكسیرانی به وضعیت مطلوب می رسید اما بنا به دالیلی 
در سال های اخیر این امر محقق نشده است و طبق اظهارنظر 
مهدی اسماعیل بگی تا پایان سال باید ۷هزار دستگاه تاكسی 
در پایتخت نوســازی شــود. با اســتناد به آمارهای سازمان 
تاكسیرانی شهر تهران از ابتدای ســال حدود ۴5۰۰دستگاه 
تاكسی نوسازی شده اند و مدیرعامل این سازمان روز گذشته در 
مراسم انعقاد توافقنامه با شركت ایساكو برای ارائه تسهیالت 
ویژه به تاكســیرانان از طریق »ایســاكو كارت« به خبرنگار 
همشهری گفت كه تا پایان سال یعنی در مدت زمان كمتر از 
85روز تاكسی های نو وارد ناوگان حمل ونقل عمومی می شوند. 
اســماعیل بگی همچنــان تأكیــد كــرد: »هرچند بــا آمار 
پیش بینی شده )۱۰هزار دستگاه در ســال( فاصله داریم اما 

باتوجه  به شرایط اقتصادی موجود از تمام توان و ظرفیت برای 
نوسازی ناوگان تاكسیرانی استفاده شده است.« 

پرداخت اقساطی در قبال دریافت خدمات
مسئوالن ســازمان تاكسیرانی شــهر تهران عالوه بر نوسازی 
ناوگان، گامی هم در راستای نگهداشت تاكسی ها از طریق تأمین 
قطعات و استفاده از خدمات تعمیرگاهی برداشته اند كه منجر به 
انعقاد توافقنامه با شركت ایساكو و توزیع ایساكو كارت )فروش 
اعتباری( شده است. كارتی با اعتبار ۳تا ۳۰میلیون تومان كه 
تاكسیرانان متقاضی پس از ثبت نام در سامانه شركت ایساكو 
آن را دریافت می كنند و می توانند از خدمات ۱۱۰۰فروشگاه و 
۷۳۰نمایندگی مجاز شركت ایساكو بهره مند شوند و هزینه ها 
را به طور اقساط و بدون بهره و كارمزد پرداخت كنند. توزیع این 
كارت پایلوت در تهران عملیاتی شده است اما قابلیت استفاده 
در نمایندگی های مجاز كل كشــور را دارد. به گفته مدیرعامل 
سازمان تاكسیرانی شــهر تهران، حدود 9۰درصد تاكسی ها، 
محصــوالت ایران خودرو )ســمند و پژو( هســتند و بنابراین 
بزرگ ترین مصرف كننده قطعات هم سازمان تاكسیرانی است. 
او با بیان اینكه ناوگان تاكسیرانی تهران بزرگ ترین ناوگان سبك 
شهری در غرب آسیا و شمال خاورمیانه است، گفت: »شركت 

ایســاكو همواره به عنوان تأمین كننده قطعات نگاه ویژه ای به 
تاكسیرانی داشته است و با عملیاتی شدن طرح فروش اعتباری 
عالوه بر حل مشكل تأمین لوازم یدكی اصل با قیمت و كیفیت 
مناسب، می توانند از خدمات تعمیرگاهی هم بهره مند شوند.« 
اسماعیل بگی بر خدمت رسانی مطلوب تاكسیرانان هم تأكید 
كرد و گفت: »وقتی خدمات خوبی به تاكسیرانان ارائه شود قطعاً 
می توان شاهد خدمت رسانی مطلوب به مسافران بود؛ بنابراین در 
گام اول تاكسی ها كه محصول شركت ایران خودرو هستند شامل 
طرح ایساكو كارت می شوند و در مراحل بعدی تالش می كنیم 
با سایر شركت های خودروساز هم چنین تفاهمنامه ای منعقد 

شود تا بتوانیم صد درصد ناوگان را پوشش دهیم.« 

 بازسازی تاكسی ها با تسهیالت  
مدیرعامل شــركت ایســاكو هم ضمن ابراز رضایت از انعقاد 
توافقنامه با سازمان تاكسیرانی شهر تهران گفت كه تعدادی 
از تاكسی های پایتخت فرسوده نیستند و فقط نیاز به تعویض 
برخــی از قطعات یا انجام تعمیــرات دارند كه با اســتفاده از 
تسهیالت فراهم شده در ایســاكوكارت می توان بازسازی این 
تاكسی ها را تسریع كرد.  ســیدرضا نشاط مفیدی تأكید كرد: 
»خدمات پیش بینی شده برای استفاده از ایساكوكارت محدود 
نخواهد بود و تالش می كنیم تا پایان ســال حوزه خدمات را 
توسعه دهیم تا تاكســیرانان از خدمات متنوع تری بهره مند 

شوند.«

    زینب  زینال زاده
خبر نگار

از كارت تسهیالتی عقب نمانی!
 تاكســیرانان برای دریافت ایســاكوكارت باید وارد سایت 
ایساكو شوند و در بخش تسهیالت مشخصات خود را ثبت 
كنند. اسامی به بانك عامل )بانك رسالت( اعالم و سپس 
نماینده بانك با تاكســیرانان تماس گرفته و ســایر فرایند را 

توضیح می دهد.
  بانك رسالت بانك عامل این طرح است اما تا 14روز دیگر 

تعداد بانك های عامل افزایش می یابد.

مزایای ایساكوكارت
 اســتفاده از خدمــات نمایندگی هــا در سراســر 

كشور
 بــرای دریافــت قطعــات و خدمــات محدودیتــی 

وجود ندارد.
 با ایســاكوكارت تاكســیرانان می توانند قطعات 
اصلی باكیفیت و قیمت مناسب از نمایندگی های 

مجاز تهیه كنند.
 هزینــه دریافــت خدمــات از طریــق تراكنــش بــا 
ایساكوكارت انجام و بازپرداخت اقساط در بانك 

عامل انجام می شود.
 استفاده از ایســاكوكارت نیازی به احراز هویت 

ندارد.
 اعضــای خانــواده و نزدیــكان تاكســیرانان هــم 

می توانند از ایساكوكارت استفاده كنند.
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مركز پژوهش های مجلس: كنترل كسری بودجه به تنهایی برای مهار تورم كافی نیست.

چهره روز

معمایاوراقفروشی1401
مركز پژوهش  های مجلس همچنین پرده از وضعیت اوراق فروشی یا استقراض دولت در سال آینده برداشته و می گوید: 
در نگاه اول ممكن است به نظر برسد كه در الیحه 1401 رقم اوراق مالی اســامی پایین بوده و از محل افزایش آن دولت 
می تواند ســطح مخارج جاری و ســرمایه گذاری خود را افزایش دهد درصورتی كه با نگاهی دقیق تر به الیحه بودجه 
سال 1401 می توان دریافت كه میزان اوراق قرضه مورد نیاز برای تأمین مخارج عمومی سال آینده در عمل بسیار بیشتر 
از میزان پیش بینی شــده خواهد بود. این گزارش می افزاید: حتی با فرض اینكه دولت 50هزار میلیارد تومان از كسری 
احتمالی تأمین نشده خود را از محل كاهش تخصیص مصارف پوشش دهد، همچنان عملیات مالی دولت به حدود 100هزار 
میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد كه احتماال از محل اوراق پوشش داده خواهد شد. عامل دوم افزایش اوراق دولتی، 
عدم تحقق احتمالی بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت است و دولت تصمیم دارد این كسری احتمالی را با فروش اوراق 
جبران كند. افزون بر اینكه كارشناسان مركز پژوهش های مجلس فاش كرده اند كه عامل سوم و بسیار مهم درخصوص 
بودجه سال آینده عدم پیش بینی منابع كافی برای اجرای سیاست حمایت جایگزین اصاح نرخ ارز ترجیحی است كه 
حدود 100هزار میلیارد تومان برآورد می شود كه بخشی از آن بازهم از محل فروش اوراق تامین خواهد شد. نتیجه اینكه 
رقم واقعی اوراق بدهی در عملیات مالی سال 1401 دولت به حدود 250هزار میلیارد تومان خواهد رسید. پیشنهاد مركز 
پژوهش های مجلس این است كه تمركز اصلی دولت برای كنترل و كاهش كسری بودجه سال آینده باید به گونه ای باشد 
كه اگر در 6ماهه ابتدای سال1401 تحقق منابع عمومی فراتر از پیش بینی های فعلی باشد و میزان اوراق بدهی عرضه شده 
دولت افزایش قابل توجهی نیابد، در این صورت دولت می تواند با ارائه متمم بودجه در راستای افزایش مخارج خود البته با 

هدف سرمایه گذاری و بهبود رشد اقتصادی اقدام كند.

چالشبرفوافزايشدما
گرم شدن كره زمین به واسطه افزایش 
گازهاي گلخانه ها و بــه تبع آن، وقوع 
تغییرات اقلیمي یكي از مسائلي است 
كه بر بارش هاي فــات ایران و كاهش 
آب در كشــور ما اثرگذار بوده است. 
همزمان، به واسطه افزایش دما، ذخایر 
برفي سدهاي كشور با افزایش ضریب 
ذوب كاهش پیدا كــرده و جایگزیني 
آنها جز با وقــوع بارش هاي برفي قابل 
توجه در ارتفاعات میســر نیست. با 
توجه به برآوردهاي كارشناسي در مورد 
احتمال بارش فراتر از نرمال در زمستان 
امسال و نرمال بودن وضعیت دماي هوا، 
مي توان امیدوار بود كه از این منظر نیز 
ذخایر برفي سدهاي كشور ترمیم شود. 
رئیس مركز ملي خشكسالي و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسي مي گوید: در 
پاییز گذشته، مناطق جنوبي كشور با 
افزایش 1.5 تا 2 درجه سانتي گراد دما 
مواجه بودند درحالي كه مناطق شمالي 
كشور، خط ساحلي، شمال استان هاي 
آذربایجان غربي و شــرقي و اردبیل 
دمایي در حد نرمال و حتي تا یك درجه 
زیر نرمال داشتند اما در مجموع دماي 
كل كشور نسبت به دوره مشابه به طور 
میانگین یك درجه باالتر از مقدار نرمال 
بود. وظیفه با اشــاره به وضعیت دما در 
سه ماهه پایاني سال گفت: انتظار ما از 
زمستان پیش رو دمایي در حد نرمال 
است البته امكان مواجهه با دوره هایي 
كه دما زیر حد نرمال باشــد نیز وجود 
دارد. ورود سامانه هاي جوي مي تواند 
باعث افت دما شود اما در مجموع دما در 

حد نرمال خواهد بود.

نقد خبر

نهضت ملی مسكن در دام آمار
  خبر: براساس تازه ترین آمار ارائه شــده از سوی معاونت مسكن 
و ساختمان وزارت راه و شهرســازی، تعداد ثبت نام های نهضت ملی 
مســكن در ســامانه ثمن به ۲میلیون و ۲۷۳هزار و ۹۳۴نفر رسیده 
است. ثبت نام طرح نهضت ملی مسكن از ۲۸مهر آغاز شده و تا ۱۵دی 

ادامه دارد.
  نقد: در قانون جهش تولید مسكن، به منظور رفع نیازهای كشور و 
خانه دارشدن متقاضیان واقعی و مصرفی، دولت مكلف شده است در 
هر سال حداقل برای تولید یك میلیون واحد مسكونی برنامه ریزی كند. 
قانونگذار در جریان تدوین و تصویب این قانون، تمهیداتی اندیشیده 
تا هم هزینه تمام شده تولید مسكن كاهش پیدا كند و هم دهك های 
كم درآمد با توان مالی پایین تر بتوانند از طریق این قانون خانه دار شوند. 
گرچه در ظاهر، قانون جهش تولید مسكن به دنبال رواج ساخت وساز 
و روشن كردن موتور رشد و رونق از طریق صنعت ساختمان و صنایع 
وابســته اســت اما هدف غایی این قانون، خانه دار كردن متقاضیان 
مصرفی و واقعی در واحدهای مسكونی مطلوب و مساعد و تنظیم بازار 
مسكن شهری است؛ درحالی كه در جریان ثبت نام نهضت ملی مسكن 
و برنامه ریزی برای اجرای این نهضت، بیش از هر چیز روی آمار و ارقام 
تمركز شده و ضمن بی توجهی كامل به مشكالت احتمالی متقاضیان 
در طرح مســكن دولتی، به ارائه مكرر آمار و ارقام مربوط به ثبت نام، 
تأمین زمین، عقد تفاهمنامه و... توجه می شــود. این در حالی است 
كه از همین امروز، مشخص است كه دهك های متوسط رو به پایین 
در تأمین آورده نقدی نهضت ملی مسكن با مشكل مواجه خواهند بود 
و در كالنشــهرها نیز خانه های احداث شده در حومه شهر یا شهرها و 
شهرك های حومه ای، قادر به تأمین مسكن مطلوب برای متقاضیان 

مصرفی نیست.
حتی توجه به ســابقه ۲طرح بزرگ دولتی در حوزه مسكن نیز عیان 
بودن كاستی های احتمالی و بی توجهی متولیان در رفع  و رجوع این 
كاستی ها را تأیید می كند. در شرایط فعلی، همچنان بخشی از طرح 
مسكن مهر همچنان بعد از ۱0سال بالتكلیف است و متقاضیان این 
واحدها یك دهه از عمر خود را با چالش های متوالی بر سر نحوه تكمیل 
این واحدها و تحویل آنها ســپری كرده اند، بدون اینكه قادر باشــند 
به صورت جدی برای زندگی و آینده خود برنامه ریزی كنند. از سوی 
دیگر، بررسی ثبت نام، پایش اطالعات و دریافت آورده نقدی متقاضیان 
در طرح مسكن ملی كه شباهت زیادی با نهضت ملی مسكن دارد نشان 
می دهد در فاز نخست ثبت نام آن طرح، ۸۸0هزار نفر ثبت نام كردند 
كه از این تعداد فقط ۴۳۴هزار نفر واجد شرایط بودند و از مجموع این 
افراد نیز فقط ۱۴0هزار نفر آورده نقدی خود را به حساب بانك عامل 
واریز كردند. با این تفاصیل، در نهضت ملی مسكن، اگر قرار باشد منظور 
قانونگذار در تأمین مسكن مطلوب متقاضیان مصرفی و ساماندهی بازار 
مسكن شهر توجه شود، از هم اكنون می توان گفت نهضت ملی مسكن 
با شكست سختی روبه رو می شود و احتماال بیش از نیمی از تولیدات 
این طرح سرنوشتی نظیر مسكن مهر خواهند داشت مگر اینكه دولت 
و مجلس برای حل وفصل چالش های اصلی این طرح نظیر نحوه تأمین 
آورده نقدی، نرخ سود تسهیالت و مهم تر از همه، جانمایی پروژه های 

نهضت ملی مسكن در كالنشهرها ورود كنند.

هشدار بانك مركزي به بانك ها
نرخ سود سپرده بانكي رعایت شود

نرخ شكني برخي بانك ها در پرداخت ســود به سپرده هاي مدت دار 
باعث شد بانك مركزي بار دیگر در بخشنامه اي بر لزوم رعایت نرخ سود 
علي الحساب سپرده هاي سرمایه گذاري مصوب شوراي پول و اعتبار 

توسط شبكه بانكي تأكید كند.
به گزارش همشهري، در شــرایطي كه نرخ تورم ۴۳.۴درصد اعالم 
مي شود، سقف نرخ ســود بانكي به نصف این مقدار نیز نمي رسد و به 
همین واسطه، بخش قابل توجهي از ســپرده هاي بزرگ براي ماندن 
در بانك ها به دنبال امتیازات باالتر از معمول هستند. در مقابل برخي 
بانك ها نیز به دلیلي نظیر كســري ترازنامه و كمبــود منابع، تالش 
مي كنند با هزینه اي باالتر نسبت به سایر بانك ها و البته پایین تر از بازار 
بین بانكي، سپرده هاي بیشتري جذب كنند و در این مسیر دست به كار 
افزایش نرخ ســود یا روش هاي منحصربه فرد مي شــوند. البته بانك 
مركزي، به عنــوان متولي بازار پول تالش مي كند براســاس مصوبه 
شوراي پول و اعتبار و همچنین قرارهاي قبلي با نظام بانكي، راه را بر 
نرخ شكني بانك ها ببندد و بخش نامه اخیر نیز با همین رویكرد ابالغ 
شده است. بررسي هاي بانك مركزي حاكي از آن است كه نرخ هاي سود 
علي الحساب پرداختي به سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار اشخاص 
و علي الخصوص صندوق هاي سرمایه گذاري از سوي برخي از بانك ها و 
مؤسسات اعتباري رعایت نمي شود، به طوري كه با استفاده از روش هاي 
متفاوت، نرخ سود مؤثر سپرده ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابالغي 
بانك مركزي است. پیرو این بررسي ها، بانك مركزي بخشنامه اخیر 
را با اشــاره به ابالغ مصوبات هزار و دویســت و نود و هفتمین جلسه 
شوراي پول و اعتبار در تیرماه۱۳۹۹و تأكیدات انجام شده در جلسات 
ریاست كل بانك مركزي با مدیران شبكه بانكي ابالغ و در آن یادآوري 
كرده است كه نرخ ســود علي الحساب ســپرده هاي سرمایه گذاري 
مدت دار مابین ۱0 تا ۱۸درصد ســاالنه تعیین شده و بانك ها موظف 
به رعایت نرخ هاي مذكور هستند. طبق این بخشنامه، بانك مركزي 
از شبكه بانكي خواسته است اقدامات اصالحي الزم به منظور رعایت 
موازین قانوني و مقرراتي ذیربط را انجام دهند و به نرخ سود مصوب 
شوراي پول و اعتبار پایبند باشند. تجربه نشان مي دهد، چنانچه بانك 
مركزي بخواهد بانك ها را وادار به رعایت نرخ سود كند، با استفاده از 
ابزارهایي كه در اختیار دارد، قادر به انجام این خواسته است و اگر بانك 
یا بانك هایي قصد دور زدن قانون یا فرار از نظارت بانك مركزي داشته 
باشند، مي تواند سختگیري هاي قابل توجهي علیه آنها اعمال كند. حاال 
بعد از ابالغ تذكر هشدارآمیز رعایت نرخ سود سپرده هاي بلندمدت، 
عمال توپ در زمین بانك ها و میزان موفقیت این ابالغیه را نیز باید با 

میزان عزم بانك مركزي براي تنبیه متخلفان سنجید.

عقب ماندگي ۳۴.۵درصدي  آب
میزان بارش هاي فصل پاییز 
نسبت به میانگین دوره هاي 
مشابه در ۵۳سال اخیر نشان مي دهد كه 
گستره بي سابقه ترین خشكسالي نیم قرن 
 اخیــر، ســه ماهه نخســت ســال آبي

نیــز فراگرفتــه و  ۱۴0۱-۱۴00 را 
بارندگي هاي زمستاني، تنها امید باقي مانده 
براي فروكش كردن تنش هاي آبي و تعدیل 

بحران آب است.
به گزارش همشــهري، آخرین آمارهاي 
تازه مركز ملي پایش و هشدار خشكسالي 
حاكي از این است كه در ۹0روز سپري شده 
از سال آبي جاري )اول مهر تا شامگاه ۳0آذر 
۱۴00( میانگین ریزش هاي جوي در ایران 
به ۴0.۳میلي متر رســیده كه این میزان 
نســبت به بارندگي 6۱.6میلي متري در 
دوره هاي مشابه ۵۳سال اخیر، ۳۴.۵درصد 
كاهش نشــان مي دهد. البتــه در همین 
شرایط نیز برخي مناطق كشور تا ۸۵درصد 

كاهش بارندگي را تجربه كرده اند.

نقشه بارندگي هاي پاییزي
وضعیــت نامطلوب بارش هــاي پاییزي، 
ســال آبي جــاري را نیز به خشكســالي 
بي ســابقه اخیر پیوند داده اســت. آنگونه 
كه تازه ترین گزارش مركــز ملي پایش و 
هشــدار خشكســالي دربــاره وضعیت 
بارشي پاییز نشــان مي دهد بارندگي هاي 
آذرماه وضعیت نامســاعدتري نسبت به 
میانگین پاییزي داشــته و در شرایطي كه 
میانگین عقب ماندگــي بارندگي در پاییز 
امسال نسبت به میانگین فصول پاییز در 
۵۳ســال اخیر ۳۴.۵درصد برآورد شده، 
میزان بارش اتفاق افتــاده در طول آذرماه 
۱۷.۹ میلي متر بــوده كه در مقایســه با 
میانگین ماه آذر در ۵۳ســال اخیر ۴۴.۲ 
درصد كاهش نشــان مي دهد. به عبارت  
دیگر گرچه ۴۴.۴درصد از كل بارش هاي 
پاییزي مربوط به بارندگي هاي آذرماه بوده 
و در ظاهر شرایط پرباراني در این ماه تجربه 
شده؛ اما در مقایسه با میانگین بلندمدت، 
بارش هاي این ماه بســیار كمتر از سوابق 

قبلي آن بوده است. 
براساس اعالم مؤسسه تحقیقات آب وزارت 
نیرو، باوجود كاهــش بارش هاي پاییزي، 
حوضه آبریز كارون بــزرگ در آخرین روز 
آذرماه شــاهد بارش نقطه اي بــه میزان 
۸6 میلي متر بوده و بعــد از كارون بزرگ، 

حداكثر بارش نقطــه اي در حوضه آبریز 
زهره- جراحي به میزان ۷۸ میلي متر رخ 
داده اســت. همچنین در این بازه زماني، 
میزان حداكثر بارش در حوضه آبریز كرخه 
۳۴ میلي متر و در حوضه آبریز مرزي غرب 
۲۱ میلي متر بوده ضمن اینكه حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه نیــز ۸ میلي متر بارندگي 

دریافت كرده است.

ركوردداران بارش پاییزي
بررسي اطالعات شبكه ایستگاه هاي باران 
سنجي كشــور از اول مهر تا سوم دي ماه 
امسال حاكي از این اســت كه در این بازه 
زماني ۴۷.۵ میلي متــر بارندگي رخ داده 
كه ۳۹ درصد كمتر از میانگین بلندمدت 
اســت. در این دوره ۹۳روزه، بیشــترین 
میزان افزایش بارش نسبت به دوره زماني 
بلندمدت به اســتان قم اختصاص داشته 
كه بارش هاي آن ۳۹ درصد رشــد كرده 
است. بعد از قم استان مركزي با ۲۴ درصد 
رشد، اســتان كهگیلویه و بویراحمد با ۲۱ 
درصد رشد و اســتان گیالن با ۱۸ درصد 
رشد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در 
مقابل، بررســي كاهش بارش هاي جوي 
در استان هاي كشور نســبت به میانگین 

بلندمدت نیــز حاكي از این اســت كه در 
بازه زماني اول مهر تا سوم دي ماه امسال، 
اســتان هرمزگان با كاهش ۸۵ درصدي 
میزان بارندگي، نامســاعدترین شرایط را 
تجربه كرده و بعد از آن استان سیستان و 
بلوچســتان با كاهش ۸۳درصدي، استان 
فارس با كاهــش ۸۱ درصدي و اســتان 
بوشهر با كاهش ۷۵ درصدي در رتبه هاي 
بعدي قرار گرفته اند. نكته امیدواركننده در 
آمارهاي بارندگي این است كه از مجموع 
۴۷.۵میلي متــر بارندگــي ۹۳روز اخیر، 
۱۵.۱۵درصــد از كل بارش هــا معــادل 
۷.۲میلي متــر در ۳روز نخســت فصــل 
زمســتان به وقوع پیوســته و تداوم این 
وضعیت مي تواند بخشي از آثار خشكسالي 

و كم باراني را محو كند.

در انتظار زمستان خوش بارش
به طــور میانگیــن، در ســال هاي اخیر 
۴۴درصد از بارندگي كشور به بارش هاي 
زمســتاني اختصاص داشــته و به دنبال 
زمستان هاي خوش بارش، در فروردین ماه 
نیز بارندگي هاي مســاعدي تجربه شده 
است. در شرایط فعلي با توجه به برآوردهاي 
مركز ملي خشكســالي و مدیریت بحران 

ســازمان هواشناســي مبني بر احتمال 
بارش فراتــر از نرمال در فصل زمســتان، 
مي توان امیدوار بود بخشي از خشكسالي 
با بارش هاي زمســتاني خنثي شود. احد 
وظیفه، رئیس مركز ملي خشكســالي و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسي ضمن 
تشــریح وضعیت دما و بارش كشــور در 
آذرماه، به ایسنا مي گوید: در طول آذرماه 
به طور میانگین كم بارشــي ۳۴ درصدي 
در سطح كشــور مشاهده شــده و دماي 
كشور نیز 0.۹ درجه باالتر از مقدار نرمال 

بوده است.
او مي افزایــد: در پاییــز امســال باوجود 
بارش هــاي مســاعد در برخــي مناطق 
كشور، همچنان ۱۵ استان كشور ازجمله 
كرمانشاه، گیالن، فارس، بوشهر، گلستان، 
زنجان، خراسان شمالي و خراسان رضوي، 
اردبیل و شمال استان هاي آذربایجان غربي 
و شرقي با كم بارشي شدید مواجه بوده اند. 
نكته امیدواركننده در اظهارات رئیس مركز 
ملي خشكسالي و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسي این است كه با اشاره به احتمال 
مواجهه با زمستاني پربارش در یك چهارم 
پایاني سال ۱۴00، مي گوید: انتظار باالیي 
داریم تا بارش در فصل زمستان و سه ماهه 

پایاني سال به میزان نرمال و حتي باالتر از 
آن نیز برسد؛ هرچند همه این پیش بیني ها 
قطعیت نــدارد و بین 60 تــا ۷0 درصد 
احتمال دارد كه زمســتان بارش نرمال یا 

حتي پربارشي پیش رو داشته باشیم.
او مي افزاید: برخالف ســال گذشته كه ما 
انتظار تجربه زمستان كم بارشي را داشتیم 
و در عمل نیز بارش كل كشــور به حدود 
نصف بارندگي ســال هاي گذشته رسید، 
امسال انتظار داریم شرایط بارندگي تا حد 
زیادي به مقدار نرمال نزدیك شود. وظیفه، 
احتمال وقوع بارش هــاي فراتر از نرمال را 
از دو هفته دیگر محتمــل مي داند. او ابراز 
امیدواري مي كند: بارش هاي زمستانه كه 
۴۴ درصد از بارش ساالنه را دربر مي گیرند، 
به حد نرمال برســد و بخشي از كم بارشي 
پاییز و سال آبي قبل را جبران كند. البته 
این كارشناس هواشناسي، رشد بارندگي 
در برخي اســتان ها و حتي پربارش شدن 
زمستان را نشانه ترســالي و رفع مشكل 
خشكسالي نمي داند چراكه منبع آب فالت 
مركزي ایران، رشته كوه زاگرس است و این 
منبع بدون بارش هاي سنگین، قابل توجه 
و ادامه دار به وضعیتي نمي رسد كه بتوان 

آن را ترسالي قلمداد كرد.

زورآزماييخشكساليبازمستان
براساس آمارهاي مركز ملي پایش و هشدار خشكسالي، میانگین بارش هاي جوي در فصل پاییز امسال به 

۴0.۳درصد رسیده كه ۳۴.۵درصد كمتر از میانگین ۵۳ساله است
بیمه گریزی خودروسواران

غالمرضا سلیمانی، 
رئیــس كل بیمــه 
ایــران  مركــزی 
می گوید: ۲۵میلیون 
خــودرو در كشــور 
داریم كه از این میــزان  ۲۳.۵میلیون خودرو 
دارای بیمه شخص ثالث هستند. او می افزاید: 
ســاالنه ۱.۵میلیون تصادف در كشــور رخ 
می دهد و در سال گذشــته ۷هزار و ۵00نفر 
از طریق منابع صندوق تامین خسارت بدنی 
از زندان به دلیل حوادث رانندگی آزاد شده اند.

بیمه گریــزی و تقلبــات بیمــه ای بــرای 
سوءاســتفاده با ایجاد تصادف های ساختگی 
به یك پدیده رایج در صنعت بیمه تبدیل شده 
است. یك دلیل بیمه گریزی ناشی از باال بدون 
نرخ حق بیمه شخص ثالث است زیرا یك سوم 
از حق بیمه ای كه مالكان خودروها ساالنه بابت 
خرید بیمه شــخص ثالث پرداخت می كنند، 
ناشی از عوارضی اســت كه به موجب قوانین 
به ویژه قانون بودجه ساالنه به مشتریان بیمه ها 
تحمیل می شود. هر چند هدف قانون گذاران 
كاهش هزینه مسببان حادثه رانندگی از طریق 
یك الگوی مبهم و ناقص خودروهای متعارف 
است، اما این راه به بی راهه انجامیده و انتظار 
می رود راه برای بیمه گریزی در رشته شخص 
ثالث از طریق عوارض زدایــی و هزینه افزایی 

بسته شود.
این در حالی اســت كه در الیحه بودجه سال 
آینده دولت پیشنهاد داده بخشی از حق بیمه 
شخص ثالث به ۲ســازمان بی ربط با اجرای 
این قانون یعنی سازمان صداوسیما و سازمان 
هالل احمر داده شــود تا بلكه از این مســیر 
تصادفات جاده ای كاهــش یابد. چالش دیگر 
سوءاستفاده از ظرفیت های قانونی و حمایت  از 
آسیب دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی است 
كه باعث شده تقلب و تصادف ساختگی تشدید 
شود و افرادی با هدف گرفتن خسارت یا دیه رو 
به تصادف های ساختگی بیاورند. اگر دولت و 
مجلس به دنبال كاهش انحراف در بیمه شخص 
ثالث و تشویق مردم به سمت خرید بیمه برای 
پوشش ریسك هستند، راه آن نخست كاهش 
حق بیمه شــخص ثالث و جلوگیری از تردد 

خودروهای فاقد بیمه است.
 فراموش نكنیم كه تردد هــر خودروی فاقد 
بیمه، یعنی یك خطر جدی كه هم زندگی و 
ســالمت دیگران و هم آینده مسبب حادثه را 
در معرض تهدید قرار می دهد. انتظار می رود 
سكاندار صنعت بیمه كشور، گام های جدی تری 
برای جلوگیری از پدیــده بیمه گریزی و البته 
تقلب در این صنعت بردارد و در این زمینه اراده 
قوای دیگر هم برای برداشتن موانع و كاهش 

هزینه ها یك ضرورت است. 

اشتباه اســت اگر فكر كنید با كنترل  تورم
كســری بودجه دولت، نرخ تورم مهار 
می شــود و تا زمانی كه بی انضباطی در 
بازار پول حاكم باشد و دولت هم انضباط مالی نداشته 
باشد، آش همان  آش است و كاسه همان كاسه. به این 
ترتیب مردم ایران زیر فشار تورم زندگی خواهند كرد. 
این برایند یك تحقیق جدید از سوی بازوی تحقیقاتی 
مجلس است كه امسال به زبان صریح تر از گذشته به نقد 
الیحه بودجه ساالنه ایران می پردازد و می گوید: برای 
مهار تورم، كنترل كسری بودجه به  تنهایی كافی نیست. 
اگر هدف دولت مهار تورم است، ابتدا باید فكری به حال 
كسری بودجه اش كند و سپس از بانك مركزی بخواهد 

جلوی تورم آفرینی بانك ها را بگیرد.
به گــزارش همشــهری، اقتصــاد و مردم ایــران در 
نتیجه سیاســت های مالی و پولی اشــتباه در طول 
دســت  كم ۴دهه اخیر معتاد به نرخ تورم باال شده اند 
و سیاســت های حمایتی پولی و بودجه ای هم نه تنها 
حال اقتصاد و مردم را بهتر نكرده بلكه هر سال سفره ها 
كوچك تر و ارزش ریال كاهش یافته و حتی نرخ تورم 
تك رقمی در برخی سال ها مستمر نبوده و با نخستین 
شــوك، این دســتاورد كوتاه مدت از بین رفته است. 
حاال هم پیش بینی می شود نرخ تورم در پایان سال به 

۴0درصد برسد.
تازه ترین ارزیابی كارشناســان مركــز پژوهش های 
مجلس از سند مالی پیشــنهادی دولت سیدابراهیم 
رئیسی برای سال آینده نشان می دهد: گام های مثبت 
الیحه بودجه ۱۴0۱ در راستای كاهش كسری بودجه 
و افزایش سرمایه  گذاری دولت، منجر به تغییر مسیر 
بلندمدت متغیرهای اقتصاد كالن نظیر تورم، تولید و 
سرمایه گذاری شده و با تغییر در بودجه سال آینده و 
ادامه روند انتخاب شده در سال های آینده پیش بینی 
می شود  نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق ۴سال 
آینده كاهش یابد. افزون بر اینكه سرمایه گذاری كل و 
تولید غیرنفتی نیز در یك روند رو به رشد بلندمدت، 
باالتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال ۱۴00 قرار 
خواهد گرفت كه البته درصورت اصالح مثبت الیحه 

بودجه ۱۴0۱ این روند قابل بهبود خواهد بود.
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشــاره بــه تأثیر مخرب 
كسری بودجه دولت بر نرخ فزاینده تورم، علت دیگر 
تورم را خلق پول برای پوشش ناترازی در اقتصاد ایران 
معرفی می كند و می  گوید: ایــن ناترازی ها می توانند 
منجر به رشــد باالتر نقدینگی در مقایســه با رشــد 

بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد تورم شود كه 
ازجمله به كسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانكی، 
ناترازی بنگاه های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به 
بانك ها اشاره كرد. از این جهت كاهش پایدار نرخ تورم 
میان مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم كنترل تمامی 
ناترازی ها ست و كنترل كسری بودجه به تنهایی كافی 
نیســت. این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس تأكید 
می كند: پس از كنترل نسبی كسری بودجه ۱۴0۱ در 
الیحه تقدیمی، یكی از مهم ترین فوریت های اقتصاد 
ایران در سال ۱۴0۱، اقدام فعال به منظور ساماندهی 
نظارت بانكی و اصالح چارچوب سیاســت های پولی 

خواهد بود.

بودجه قابل قبول
كارشناسان مركز پژوهش های مجلس می گویند: در 
الیحه بودجه ســال ۱۴0۱ نیز مسئله پوشش كسری 
منابع و مصارف عمومی همچنان برقرار اســت با این 
تفاوت كه به نظر می رســد رویكرد این الیحه تا اندازه 
قابل توجهی نسبت به سال های اخیر در پارامترهایی كه 
امكان تصمیم گیری در رابطه با آنها در قالب سند بودجه 
وجود دارد، تغییر كرده است. به بیان دیگر، در الیحه 
بودجه ۱۴0۱ ضمن مدیریت مصارف عمومی و افزایش 
سهم سرمایه گذاری دولت، برای بهبود كیفیت منابع 
عمومی نیز گام هایی برداشته شده اما تحقق اصالحات 
اساسی بســتگی به برنامه ریزی و اعمال اصالحات در 
شیوه حكمرانی در بخش عمومی است كه باید به صورت 
جدی به منظور افزایش بهــره وری و كارایی خدمات 
در بخش عمومی، كمك به افزایش ســرمایه گذاری و 
بهره وری اقتصاد جهت تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی 
و همچنین ایجاد درآمد پایدار گام برداشته شود. آنها بر 
این باور ند كه به صورت كلی با توجه به محدودیت های 
گســترده ناظر به بودجه ریزی در سال ۱۴0۱ كلیات 
الیحه بودجه ســال ۱۴0۱ به عنوان نخستین بودجه 
دولت جدید قابل قبول است و الزم است دولت به منظور 
اصالح اساسی شیوه حكمرانی بخش عمومی اقدامات 
گسترده و هماهنگی را در حوزه وزارت اقتصاد، سازمان 

برنامه و بودجه و بانك مركزی دنبال كند.

كسری بودجه سال آینده
ارزیابی از الیحه بودجه سال ۱۴0۱ نشان می دهد كه 
كسری احتمالی تأمین نشــده از محل بیش برآوردی 
درآمدهای مالیاتــی، واگذاری شــركت ها و فروش 

اموال دولتی حدود ۱۵۵هــزار میلیارد تومان خواهد 
بود كه نسبت به ســقف اول قانون بودجه سال ۱۴00 
كاهش قابل توجهی داشته است. البته نسبت كسری 
احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در 
قانون بودجه ۱۴00 حدود ۳0درصد است درحالی كه 
در الیحه بودجه ســال آینده این نسبت به ۱۱درصد 
می رســد. نكته مهم در ارتباط با كسری بودجه سال 
آینده دولت، كافی بودن منابع اختصاص یافته جهت 
سیاست های حمایتی است كه میزان كسری احتمالی 
تأمین نشده را به میزان قابل توجهی  افزایش خواهد داد.

ردپای بانك ها در تورم
بازوی تحقیقاتــی مجلس می  گویــد: درصورتی كه 
برای كنترل تورم صرفا به كنترل كســری بودجه در 

ســال ۱۴0۱ و ســال های آینده بسنده شــود، هنوز 
وقوع تورم دور از انتظار نیســت، چون كسری بودجه 
یكی از ناترازی هــای تهدیدكننده ثبات اقتصاد كالن 
است نه همه آن و به طور مشخص ناترازی نظام بانكی 
پتانســیل بیشــتری برای ایجاد تورم و خنثی كردن 
تالش دولت برای كنترل رشــد نقدینگــی با كنترل 
كســری بودجه دارد.  براساس یافته های این تحقیق، 
در فاصله سال های ۹۲ تا ۹6 دولت وقت مصمم بود كه 
برای تأمین مالی كسری بودجه به منابع بانك مركزی 
دســت اندازی نكند، اما غفلت از ناترازی نظام بانكی و 
حتی تعمیق و تشدید آن با سیاست های پولی و نظارتی 
نادرست، باعث شد این بار رشد نقدینگی و پایه پولی نه 
متأثر از ناترازی بودجه بلكه به خاطر ناترازی نظام بانكی 
اتفاق بیفتد. بنابراین تجربه پرهزینه آن ســال ها، این 

دولت ها و بانك ها برای جبران كسری بودجه، باعث افزایش تورم می شوند
واقعیت مسلم علمی را به همگان نشان داد كه ناترازی مقصران تـورم

نظام بانكی و ضعف نظارت بر بانك  ها، ســایر تالش ها 
برای مهار تورم ازجمله مدیریت كسری بودجه را ناكام 
خواهد گذاشــت. این گزارش می افزاید: اگر كسری 
بودجه كنترل شود و دولت متحمل پیامدهای اقتصاد 
سیاسی كنترل هزینه ها شود، اما روند نظارت ضعیف 
بر بانك ها و تخلفات گسترده شــبكه بانكی از قوانین 
و مقررات همچون گذشــته ادامه داشته باشد، به نظر 
می رســد با وقوع تورم، تداوم رویــه انضباطی بودجه 
نیز محل تردید قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی 
فقدان اقتدار نظارتی بانك مركزی باعث شــده است 
شبكه بانكی از اغلب قریب به اتفاق مقررات احتیاطی 
بانك مركزی تخلف كند. به گونه ای كه براساس مقررات 
بانك مركزی نسبت كفایت سرمایه بانك ها ۸درصد 
اعالم شده اما متوسط سرمایه ۸درصد است، متوسط 
نسبت كفایت سرمایه مؤسسات اعتباری و بانك ها در 
سال ۱۳۹۹ برابر با منفی ۲0درصد بوده كه نشان دهنده 

تخلف فاحش بانك ها از مقررات بانك مركزی است.

بانكداری مركزی ضعیف
به گزارش همشهری، كارشناسان مركز پژوهش های 
مجلس، تجربه دهه ۹0 اقتصاد ایران را از حیث وضعیت 
سیاســتگذاری بانك مركزی جهت كنترل نقدینگی 
و نظارت بر بانك ها  قابــل دفاع نمی دانند و می گویند: 
نمی توان با این ســطح از اقتدار نظارتی و به كارگیری 
ابزارهای كنترلی ضعیف، شــاهد كاهش رشد پایدار 
تورم در كشور بود و نسخه مكمل مهار تورم در سال های 
آینده در كنار كنترل كسری بودجه دولت، تغییر رویه 
نظارتی توســط بانك مركزی و كنترل بی انضباطی و 

نابسامانی حاكم بر شبكه بانكی است.

تخلف سهامداران بانك ها
این گزارش می افزاید: بخشی از ناترازی شبكه بانكی 
در بانك های خصوصی، ناشــی از تخلفات گســترده 
ســهامداران در شناســایی درآمدهــای موهومی و 
بیش بــرآورد ارزش دارایی ها بوده كــه پس از خروج 
سهامدار متخلف از بانك، عمال منجر به انتقال ناترازی 
به حاكمیت و تحمیل هزینه های اداره این بانك ها به 
بانك مركزی و فشار به پایه پولی شده است و بخشی از 
ناترازی های بانكی درخصوص برخی بانك های دولتی 
و خصوصی شده هم ناشی از ناترازی در سایر حوزه ها 
و بنگاه هاســت. ازجمله تحمیل كسری بودجه تامین 
اجتماعی به بانك رفاه كارگران، یا اعطای خط اعتباری 
به شركت های بزرگ خودروسازی  یا تحمیل كسری 
بودجه شــركت بازرگانی دولتی به برخی بانك های 
دولتی باعث شــده تا این بانك ها ناخواسته به اضافه 

برداشت از بانك مركزی روی آورند.
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هفته نامه اكونومیست در تازه ترین  گزارش
شــماره خود درگزارشی با عنوان 
طعم تلــخ تحریم، به مشــكالت 
تجارت زعفران ایرانــی در دنیا پرداخته و تأكید 
كرده است تحریم های آمریكا علیه ایران منجر به 
گسترش بازار زعفران تقلبی ایرانی در بازارهای 
جهانی شــده كــه واردكننده های ایــران را با 

دشواری های تازه مواجه كرده است.
به گزارش همشــهری، تحریم ها نقــل و انتقال 
بســیاری از كاالها را بامشــكل مواجــه كرده و 
عمده ترین علت آن نقل و انتقال ارز اســت؛ چرا 
كه از یك طرف ایران به سوئیفت متصل نیست 
و از طرف دیگــر اغلب بانك هــای دنیا به دلیل 
تحریم های یكجانبه آمریــكا از همكاری با تجار 
ایرانی خودداری می كنند. با وجود این تجار ایرانی 
با روش های جدیدی تحریم ها را دور می زنند و كار 

تجارت با دنیا همچنان در حال انجام است.
اما صرف نظر از نقــل و انتقال های مالی كه تجار 
ایرانی آنها را دور می زنند، محدودیت ها و موانع 
ایجاد شده مشكالت دیگری را هم برای صادرات 
محصــوالت ایران به ســایر كشــور ها به وجود 
آورده اســت، به طوری كه از یــك طرف برخی 
تولیدكننده ها مجبورند كاالهای خود را با تخفیف 
به بازارهای جهانی صادركننــد و ازطرف دیگر 
برخی صادر كننده ها نیز با مشكل صادرات مجدد 
و تقلب در كاالهای ایرانی مواجه شده اند. آنطور 
كه هفته نامه اكونومیست در تازه ترین شماره خود 
گزارش داده است زعفران از آن دست كاالهایی 
اســت كه با تقلب زیادی در دوره تحریم مواجه 
شده و علت اصلی آن سوءاستفاده سایركشورها 
از محصوالت ایرانی اســت.به زعم اكونومیست، 
باتوجه به آنكه90درصد زعفران دنیا توسط ایران 
تولید می شود تقلب در زعفران ایرانی چالش های 
زیادی را برای عرضه ایــن محصول در بازار های 

جهانی ایجاد كرده است.

تقلب در زعفران ایرانی 
آن طوركه اكونومیست گزارش داده است بخش 
زیادی از زعفران ایرانی از خراسان به دبی و اسپانیا 
منتقل می شود و بعد از انتقال زعفران ایران به این 
مبادی، تمام اسناد و ارجاعات تجاری مربوط به 
حمل زعفران به آن منطقه به دلیل تحریم ها پاك 
می شود. اما در جریان نقل و انتقال زعفران ایران 
به این مناطق اتفاق های عجیبی می افتد به طوری 
كه در بســیاری مواقع زعفران ایران با مواد ارزان 

قیمت دیگری تركیب می شود وگاه زعفران ایران 
را با بقایای گل یا سایر ادویه ها مخلوط می كنند تا 
وزن آن افزایش یابد.در ابتدای سال جاری میالدی 
پلیس اسپانیا 400كیلوگرم نخ زعفران تقلبی را 
ازیك باند قاچاق كه ظاهــراً كاالهای ایرانی وارد 
می كرد، كشــف و ضبط كرد. این گروه با اضافه 
كردن مواد ارزان تری به زعفران ایرانی، زعفران 
تقلبی را با عنوان گونه ای محبوب تر با نام تجاری 
المانچا در بازارها می فروخت. المانچا یك منطقه 
طبیعی حفاظت شده در اسپانیا است كه از نظر 
تولید محصوالت كشاورزی و محصوالت ارگانیك 
یك برند محسوب می شود و نامگذاری محصوالت 

به این نام منجر به افزایش فروش آن می شود.
بوركهارد موهل یكی از اعضــای پلیس اتحادیه 
اروپا می گوید: این می تواند فقط یكی از مشكالتی 
باشد كه در تجارت زعفران وجود دارد. تازه ترین 
مطالعاتی كه به سفارش اتحادیه اروپا انجام شده 
نشــان می دهد 11درصد زعفرانی كــه در این 
اتحادیه عرضه می شودو به فروش می رسد ممكن 
است تقلبی باشد اما مطالعات دولت فرانسه نشان 
می دهد كه این رقم باالتر است. این آمار و ارقام 
صادرات زعفــران به اروپا را زیــر ذره بین برده و 
دشــواری صادرات زعفران ایران به اروپا را برای 

تجار ایرانی بیشتر كرده است.

مشكل تجار ایرانی
هفته نامه اكونومیست در ادامه گزارش خود با درج 

اینكه تقلب در فروش زعفران برای تاجران صادق 
ایرانی مشــكل ایجاد كرده است می نویسد: پس 
از اعمال تحریم های آمریكا علیه ایران كه هدف 
آن قطع ارتباط ایران با اقتصاد جهان است، تجار 
ایرانی، برای دور زدن تحریم ها اغلب به واسطه های 
غیرایرانی متوسل شدند و برای انتقال زعفران از 
زنجیره های عرضه غیرشفاف و روش های پرداخت 
پیچیده اســتفاده كردند و یكی از دالیل افزایش 
تقلب و حتی رشــد قیمت زعفران ایرانی همین 

موضوع بوده است.
وحید جعفری، صادركننده ای كه به تازگی با یك 
مشــتری ویتنامی تماس تصویری برقرار كرده 
است، می گوید: برای جلب اعتماد مشتریانم باید 
بیشــتر تالش كنم. آنها به من گفتند كه نگران 
دریافت زعفران تقلبی هســتند. سایر مشتریان 
می ترسند درصورت خرید زعفران ایرانی، حتی از 
طریق واسطه، در لیست سیاه آمریكا قرار گیرند. 
بانك ها در مورد نقــل و انتقال های مالی به ایران 
بسیارحساس اند و بسیار تهاجمی رفتار می كنند.

یك واردكننده زعفــران ایرانی در انگلیس نیز با 
بیان اینكه حساب هایش در دبی و بریتانیا بسته 
شده است، می گوید: بانك باركلیز هر6 ماه با من 
تماس می گیرد تا از من بپرســد كــه آیا با ایران 
تجارت می كنم یا خیر.من باید به آنها دروغ بگویم.

یك صادر كننده زعفران در تهران نیز می گوید: اگر 
امروز می توانید زعفران را از ایران صادر كنید، شما 

حتما یك سوپرمن هستید.

رشد قیمت زعفران ایرانی در جهان 
آن طوركه اكونومیســت گزارش كرده اســت 
تحریم ها، كرونا، خشكسالی، افزایش هزینه های 
حمل و نیروی كار همگی منجر به رشــد قیمت 
زعفران ایران در بازارهای جهانی شــده اســت 
به طوری كه هم اكنــون قیمت یك كیلو زعفران 
ایــران در بازار های جهانــی 1400دالر )معادل 

42میلیون تومان( است.
بخشــی از دالیل جهش قیمت زعفران ناشی از 
شیوع كرونا بوده اســت با این حال خشكسالی و 
افزایش هزینه های حمل ونقــل و نیروی كار نیز 
در افزایش قیمت بی تأثیر نبوده اســت چرا كه 
برای چیدن یك كیلو زعفران باید ساعت ها وقت 
صرف كرد. اما می توان انتظار داشت رفع تحریم ها 
از هزینه ها و دشواری های صادرات زعفران ایران 
كم كند. اكونومیســت تأكید می كند: در ســال 
2015و زمانی كه برجام امضا شــد تحریم های 
بین المللی علیــه ایران رفع شــد و این موضوع 
تجارت زعفران را آســان تركرد اما 3ســال بعد 
وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریكا از 
برجام به صورت یك طرفه خارج شــد، تجارت با 
ایران ازجمله صادرات زعفران بار دیگر سخت تر 
شد.هم اكنون مذاكرات در وین برای بازگشت به 
برجام ادامه دارد. این موضوع به تجار و بازرگانان 
امید می دهد تا دوباره شرایط صادرات زعفران از 
ایران تسهیل و مشكالتی كه برای این محصول 

ایجاد شده رفع شود.

اكونومیست از افزایش تقلب در زعفران ایرانی در بازار های جهانی به دلیل تحریم ها گزارش داد
تقلب خارجی در زعفران ایرانی میوه های زمستانی گران شد

همزمان با آغاز فصل سرما، قیمت انواع میوه، سبزی و  تره  بار
محصوالت فرنگی در میادین میوه و تره بار تهران اعالم 
شد. بر این اساس قیمت میوه های پرفروش زمستانه 
اندكی افزایش نشان می دهد. به گزارش همشهری، مقایسه قیمت های 
نرخنامه جدید ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران با 
نرخ های میانه پاییز حاكی از افزایش قیمت میوه هایی است كه به طور 
معمول اقالم پرفروش میوه در فصل زمســتان به شمار می روند. انار، 
پرتقال، ســیب زرد و قرمز، نارنگی، خرمالو و لیموشیرین میوه هایی 
هستند كه نسبت به یك ماه و نیم پیش افزایش قیمت داشته اند كه در 
این میان بیشترین رشد قیمت با 5.500تومان، مربوط به خرمالو بوده 
است. انار با 2.300تومان افزایش در جایگاه دوم تغییر قیمت است و 

پرتقال با 300تومان، كمترین میزان رشد قیمت را داشته است.
قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار در آخرین روز پاییز، اختالف 
40درصدی با میانگین قیمت های سطح شهر داشت. در آستانه شب 
یلدا قیمت انار در میادین با رشد 3هزار تومانی به 17.200رسیده بود 
كه با آرام شدن بازار هزار تومان كاهش یافته است. انار جزو اقالمی است 
كه بیشترین اختالف قیمت را میان نرخ میادین با مغازه ها می توان در 
آن مشــاهده كرد. قیمت این میوه در میوه فروشی های سطح شهر از 
30تا 48هزار تومان متغیر اســت. خرمالو و ازگیل نیز همین حدود 
قیمت را دارند و ســیب، پرتقال و كیوی هم تا 35هزار تومان قیمت 
خورده اند. با وجود رشــد قیمتی كه در ماه های اخیر اتفاق افتاد در 
غرفه های میوه فروشی میادین میوه و تره بار شهرداری، هنوز اقالمی 
مشاهده می شود كه با قیمت زیر 10هزار تومان به فروش می رسند. 
هم اكنون، انواع هندوانه، گریپ ُفروت و انواع پرتقال، میوه هایی هستند 
كه با قیمت زیر 10هزار تومان در میادین میوه وتره بار عرضه می شوند 
و در مقابل آناناس طالیی، نارگیل و موز، گران ترین میوه های عرضه 

شده در این مراكز هستند.

 قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار تهران)تومان(
قیمت هر كیلونام محصولقیمت هركیلونام محصول

13.500نارنگی یافا16.200انار
13.500نارنگی انشو ممتاز14.900به

18.000ازگیل15.300انگور شاهرودی
6.600هندوانه محبوبی9.700پرتقال رسمی شمال
22.000خرمالو9.500پرتقال رسمی جنوب

8.500گریپ فروت11.500پرتقال سانگین
8.700خیار گلخانه ای13.500سیب زرد لبنان

13.700كیوی12.200سیب سبز
26.950موز آمریكای جنوبی12.200سیب قرمز
67.000آناناس16.400لیمو شیرین

قیمت انواع سبزی و صیفی  در میادین تهران )تومان(
قیمت هر كیلونام محصولقیمت هر كیلونام محصول

7.500كدو مسمایی5.900بادمجان دلمه
7.500كدو حلوایی4.000بادمجان قلمی
5.500شلغم11.500گوجه فرنگی

5.100كلم سفید6.500پیازسفید صدفی
5.100كلم قرمز4.100پیاز قرمز

11.000كلم بروكلی9.100سیب زمینی
6.200گل كلم8.300سبزی جور

5.700چغندر برش3.000خیار ساالدی
5.900هویج5.700كاهو رسمی

5.500نارنج4.300كاهو پیچ
12.400لوبیاسبز7.900فلفل دلمه سبز
5.200ترب سیاه9.800فلفل دلمه رنگی

4.800ترب سفید5.000كرفس

 علی ابراهیمی
خبرنگار

آمار خبر

در مبادالت روز گذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 
285شركت كاهش و 309شركت افزایش یافت. قیمت 

سهام 14شركت هم تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حد
ر وا

هزا
به 

ام 
ارق

میزان فروش 
567سهامداران حقوقی

832

3450

3185

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 3هزار و 185میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 
حقیقی به 3هزار و 450میلیارد تومان رسید. این به  معنای 
آن است كه سهامداران حقیقی دیروز 265میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج كردند. این میزان سهام توسط 
سهامداران حقوقی خریداری شد.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 26هزار و 
503واحد، معادل 1.95درصد رشد كرد و به یك میلیون و 

385هزار و 528واحد رسید.

دیروز 14هــزار و 433میلیارد تومــان اوراق بهادار 
در بازار ســرمایه دادوســتد شــد كه از این میزان 4هزار و 
17میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق 

بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

4017میلیارد تومان

1,390

1,385

1,380

1,375

1,370

1,365

1,360

1,355

تك خط خبر

سخنگوی وزارت نیرو از انعقاد قرارداد آبرسانی به 
7100روستا خبر داد و گفت: این روستاها كه دچار 

تنش آبی هستند، در طول 2 سال آینده به طور 
كامل از تنش آبی خارج می شوند و آب رسانی پایدار 

به آنها صورت می گیرد.

داده های آماری نشان می دهد كه تورم در ژاپن 
در ماه نوامبر نسبت به سال قبل 0.5 درصد افزایش 

یافته كه سریع ترین سرعت افزایش را در 2سال 
گذشته داشته و نشانه ای از گسترش عواقب ناشی 

از تورم قیمت جهانی كاالهاست.این بیشترین 
رشد تورم در ژاپن از ابتدای سال 2020است.

عدد خبر

دیروز قیمت هر دالر آمریكا با 220تومان كاهش 
بــه 29هــزار و 930تومــان رســید. قیمــت هــر یــورو هم با 

225تومان نزول، 33هزارو 940تومان مبادله شد.

29930تومان

به دنبال نزول قیمت دالر، هر گرم طالی 18عیار 
هــم دیــروز 10هــزارو 619تومــان كاهــش یافــت و بــه یك 
میلیون و 287هزار و 917تومان رسید. هر مثقال طال هم 
46هزار تومان ارزان شد و به قیمت 5میلیون و 579هزار 

تومان خریدو فروش شد.

10619تومان

قیمــت هرســكه طــرح جدیــد دیروز120هــزار 
تومان افت كرد و به 12میلیون و 930هزار تومان رسید. 
هرسكه طرح قدیم هم با 150هزار تومان نزول به قیمت 

12میلیون و 650تومان مبادله شد.

120000تومان

واحدهــای  ماهانــه  تولیــد  عملكــرد  جــدول 
آلومینیوم ســازی در ســال 1400 نشــان می دهد كه در 8 
ماهه امســال، حدودا یك میلیون و 475هــزار و 680تن 
آلومینیــوم از پــودر آلومینــا تا آلومینیــوم خالص و ســایر 

فراورده های این ماده معدنی تولید شده است.

1475680تن

نقل قول

با توجه به كم آبی وضعیت 
امســال تولید محصوالت سیب و 

مركبات چگونه است؟
 با وجــود كم آبــی و افزایــش هزینه 
تمام شــده تولیــد، وضعیــت كنونی 
تولید محصوالت زراعی و باغی به علت 
موقعیت خوبی كه تولید كنندگان در گذشــته داشــته اند، بسیار 
عالی است. اكنون بهترین سیب درختی در استان های آذربایجان 
شرقی و غربی، سمیرم و دماوند تولید می شود اما با وجود تنگناهای 
كشاورزان برای تداوم تولید باید در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی 
محصوالت، اقداماتی صورت می گرفت كه هنوز اجرایی نشده است. 
به طور مثال در مورد مركبات و كیوی به دلیل گرانی كارگر و قیمت 
باالی جعبه برای برداشــت محصول و هزینه بــاالی حمل ونقل 
مشكالت زیادی برای تولید كنندگان ایجاد شده است. در مورد سایر 
مركبات مانند پرتقال نیز رشد دالل بازی موجب شده پرتقالی راكه 
در برخی خرده فروشی های سطح شهر تا كیلویی 30هزار تومان و در 
میادین حدود 15تا 20هزار تومان عرضه می شود، باغداران به  دلیل 

هزینه های تولید قادر به برداشت آن از باغات نباشند و همانند گذشته 
تولید محصوالت كشاوزی درگیر مشكالت داللی شده است. با وجود 
این، امسال حداقل 2میلیون و 500هزار تن مركبات فقط در استان 
مازندران برداشت می شود و میزان تولید سیب در كشورمان نیز بیش 

از 4میلیون تن خواهد بود.
علت اصلی مباحث مطرح در مورد برگشت خوردن 
برخی محصوالت كشــاورزی از بازارهای هــدف صادراتی 

چیست؟
واقعیت آن است كه كشاورزان با وجود رشد هزینه تمام شده تولید، 
ناچار هستند تا محصوالتشان را به كمتر از ارزش واقعی عرضه كنند 
و وقتی میوه به میادین و میوه فروشی ها می رسد، قیمت آن تا چند 
برابر افزایش قیمت می یابد. بر این اساس باید مدیریت تولید و توزیع 
میوه و مركبات شــكل گیرد تا نهاده ها به قیمت مناسب به دست 
كشاورزان برسد و از تولید محصوالت بی كیفیت و برگشت خوردن 
آن از بازارهای صادراتی جلوگیری شود. برآوردها نشان می دهد كه 
در مورد كیوی كه برداشت آن از 25آبان ماه امسال آغاز شده شاهد 
رشد 50هزارتنی تولید خواهیم بود و میزان تولید این محصول كه 

 شیطنت ها؛ عامل مرجوع شدن
محصوالت كشاورزی

پس از برگشــت خوردن محموله صادراتی فلفل دلمه ای از كشور روسیه، خبرهایی مبنی بر 
برگشت خوردن محموله كیوی صادراتی به هند به دلیل باقی ماندن برخی سموم و آفات روی 
این محصوالت صادراتی منتشر شد. اگرچه متولیان بخش قرنطینه و سازمان حفظ نباتات كشور با رد این ادعاها از رایزنی با كشورهای 
هدف صادراتی برای رفع مشكالت مذكور خبر دارند. آنها تأكید كردند كه تغییری در نوع و كیفیت سموم یا فرایند تولید محصوالت 
گلخانه ای و باغی كشورمان ایجاد نشده تا مستمسكی برای برگشت خوردن این اقالم از بازارهای صادراتی باشد بلكه به روز نشدن 
نظام استاندارد سموم محصوالت كشاورزی وارداتی در برخی كشورها موجب ایجاد چنین مشكالتی شده است. این در حالی است 
كه تازه ترین خبرها از برگشت خوردن محموله 3هزار و 500تنی سیب زمینی ایرانی از ازبكستان حكایت دارد و پیش از آن نیز محموله 
سیب زمینی صادراتی از تركمنستان برگشت داده شده است. با عنایت اهلل بیابانی، نایب رئیس خانه كشاورز در مورد آخرین وضعیت 

تولید و علت مرجوع شدن برخی محصوالت كشاورزی صادراتی گفت وگو كرده ایم.

در سال گذشته 350هزار تن بود به 400هزار تن افزایش می یابد. 
اما در شرایطی كه طی سال گذشته بیشتر كیوی تولیدی ایران به 
تركیه و كشورهای اروپایی و از طریق روسیه به كشورهای اروپایی 
صادر شد، امسال شاهد برگشت خوردن محموله كیوی صادراتی 
ایران به بهانه واهی باقی ماندن ســموم یا آفات روی این محصول 

از هند هستیم.
علت اصلی برگشــت محموله كیوی ایرانی از هند 

چیست؟
در سال گذشته حتی در توان هندی ها نبود تا كیوی ایرانی را بخرند و 
این محصول به كشورهای اروپایی و عربی صادر می شد و فقط برخی 
كیوی های دست دوم صادراتی ایران از طریق امارات به هند می رفت 
اما امسال متأسفانه هندی ها كیوی های ایرانی را برگشت زدند كه 
باید در وزارت جهادكشــاورزی و معاونت باغبانی بررســی شود تا 
ببینیم انگیزه اصلی برگشت خوردن محصوالت كشاورزی صادراتی 
چیست. رشد هزینه تولید و برگشت خوردن محصوالت كشاورزی 
فشار مضاعفی را بر مصرف كنندگان و كشاورزان وارد كرده است. به 
طور مثال امسال قیمت گوجه فرنگی در شرایطی افزایش یافته است 
كه قبال با دپو و از بین رفتن این محصول در مراكز تولید مواجه بودیم. 
این در حالی اســت كه به دلیل كم آبی، تولید محصوالت جالیزی و 
سبزی و صیفی بسیار هزینه بر بوده و باید ارزش واقعی محصوالت 
كشاورزی ایران در بازارهای جهانی حفظ شود. علت برگشت خوردن 
كیوی صادراتی ایران به هند، در حالی باقی ماندن سموم یا برخی 
آفات اعالم شــده كه اصال كیوی ایرانی سمپاشی نمی شود. علت 
واقعی این اقدام هندی ها هنوز به درستی مشخص نیست اما به نظر 
می رســد برای مقابله با این اقدامات، باید در سیاست های تولید و 

صادرات بخش كشاورزی بازنگری شود.
علت برگشت خوردن محموله سیب زمینی صادراتی 

ایران از ازبكستان و تركمنستان چیست؟
در مورد سیب زمینی قبال بهانه هایی مانند افزایش نیترات و تأثیر 
آن در درشت شدن سیب زمینی تولیدی كشورمان اعالم می شد كه 
این بهانه ها از بین رفته و برخی بهانه تراشی های تازه را شاهد هستیم. 
برگشت خوردن محموله صادراتی سیب زمینی ایران به دلیل باقی 
ماندن سموم از برخی كشــورها نیز در همین راستا صورت گرفته 
است. همچنین تأثیر استفاده از سم و كود بی كیفیت در تغییر شرایط 
و افت كیفیت تولید سیب زمینی و سایر محصوالت كشاورزی نیز 
صحت ندارد و اغلب تولید كنندگان برای تولید محصوالتشان حتی 
از سموم چینی استفاده نمی كنند و تالش می كنند تا از سموم و كود 

باكیفیت استفاده كنند.
یعنی استفاده از سموم بی كیفیت عامل افت كیفیت 

و برگشت این محصوالت نبوده است؟
استفاده از سموم و كود با كیفیت از سال های گذشته در بخش تولید 
محصوالت كشاورزی رایج بوده و به همین دلیل محصوالت تولیدی 
ایرانی را روی درخت خریداری می كردند. در مورد شائبه هایی كه 
اخیرا در مورد تأثیر استفاده از سموم بی كیفیت یا... در مرجوع شدن 
محصوالت كشاورزی ایرانی مطرح شده نیز باید دستگاه های متولی 
مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات، معاونت باغبانی 
وزارت جهادكشــاورزی و... به وظایف خود در زمینه رصد و پایش 
كیفیت محصوالت كشاورزی عمل و اعالم كنند كه عامل برگشت 
خوردن محصوالت زراعی و باغی كشورمان از برخی بازارهای هدف، 
مشكالتی مانند استفاده از سموم و كود بی كیفیت یا باقی ماندن آثار 
آن در محصول نهایی بوده و یا اینكه برخی شــیطنت های سیاسی 
عامل برگشت خوردن این محصوالت و فشار بیشتر به كشاورزان و از 

دست رفتن بازارهای صادراتی این محصوالت بوده است.

2%

47%

51%

قاسمعلی حسنی
دبیر اتحادیه بنكداران مواد غذایی: با توجه 
به اینكه هنوز بسترهای اجرای طرح درج 

قیمت تولیدكننده روی كاال آماده نشده، این 
طرح یك آزمون و خطای بزرگ از سوی وزارت 

صمت است.

حسن فروزان فرد
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران: پس 

از حذف ارز ترجیحی اگر به بخش تولید توجه 
نشود، جدای از افزایش قیمت ها، تولیدكننده 
به سبب خریدِ گران تر مواداولیه، ناتوان از ادامه 

فعالیت می شود و عرضه كاهش می یابد.

فرزین فردیس
رئیس كمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 

دیجیتال اتاق بازرگانی تهران: اجبار 
استارت آپ ها و كسب وكارهای اینترنتی به 
دریافت ای نماد برای داشتن درگاه پرداخت 

در تضاد با مقررات و قوانین مربوط به تسهیل 
فضای كسب وكار است و این رویه، منجر به 
تشدید موج مهاجرت نخبگان حوزه فناوری از 

كشور خواهد شد.

صدرالدین نیاورانی
عضو هیأت رئیسه اتحادیه صادركنندگان 
میوه وتره بار: بعد از مرجوع كردن محموله 

فلفل دلمه ای از روسیه، قیمت این محصول 
در بازار داخلی 90درصد كاهش پیدا كرد و 
این مسئله تولیدكنندگان داخلی را متضرر 

كرده است.

سیاوش حسین پور
مدیركل هماهنگی خدمات بازرگانی شركت 
بازرگانی دولتی ایران: از ابتدای سال تاكنون 
5میلیون و 360هزار تن كاالی اساسی شامل 
برنج، گندم، شكرخام و روغن خام وارداتی از 
5استان بندری از طریق حمل ریلی و جاده ای 

برای ذخیره سازی به نقاط مختلف كشور 
حمل شده است.
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18سال از 5دی سال1382می گذرد و عالوه بر 40هزار واحد شهری و روستایی، 
بازسازی 7272واحد تجاری در بم و بروات و 4843واحد روستایی در شهر بم، 
حصارکشی 24هزار خانه در بم و بروات و 4هزار خانه در مناطق روستایی انجام 
شده است؛ ساخت و سازهایی که هنوز هم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ایمن 
نیستند و نشــان می دهد درس های زلزله های ویرانگر منجیل، بم و طبس را 
فراموش کرده ایم؛ این نكته ای است که کیارش ناصراسدی، دانشیار گروه سازه-

زلزله دانشگاه زنجان در وبینار »بم، 18سال پس از زلزله )مروری جامع به وقایع 
زلزله بم و بررسی شرایط کنونی از جنبه های مختلف(« به آن اشاره می کند.  ناصر 
اسدی در این باره می گوید: هر زلزله بزرگی که اتفاق افتاد برای ما درس بزرگی 
داشت، برای مثال بعد از زلزله بویین زهرا یك استاندارد مقاوم سازی شكل گرفت 

که البته به طور کامل رعایت نمی شود، بعد از زلزله رودبار مرکز زلزله شناسی 
تاسیس و منجر شد که رویكرد مقاوم سازی در کشور شكل گیرد که البته این 
رویكرد هم پیش از زلزله بم خیلی اجرا نمی شود و زلزله بم با حجم خسارت باال 
موجب شد این آیین نامه مورد توجه قرار گیرد.او با بیان اینكه خسارت های زلزله 
بم قابل  پیش بینی بود، می افزاید: پس از زلزله بم نظارت بیشتری بر ساخت و 
سازها صورت گرفت، اما همچنان تا وضعیت مطلوب فاصله داریم. دانشیار گروه 
 سازه-زلزله دانشــگاه زنجان صنایع غیرمقاوم، ستون های پا باز، مهاربندهای

پا باز و اشتباه هایی از این دست را مهم ترین مشكالت ساخت وساز بعد از زلزله 
بم می داند و می گوید:  طبق نظرسنجی ها حدود 60درصد مردم از ساخت و ساز 

رضایت داشتند، اما بقیه از شرایط ناراضی بوده اند.

با همه ساخت وسازهای صورت گرفته در بم و رشد جمعیتی، اما هنوز مشكالتی چون معابر خاکی، چاله و چوله های شهری، کمبود امكانات و خدمات 
شهری، ساکنان را آزار می دهد. بم، پیش از زلزله هم شهر محرومی بود، اما اعالم پایان بازسازی بم در دولت نهم و دهم در شرایطی که طرح های زیادی 
چون بیمارستان روی زمین مانده بود، اجازه توسعه و عمران شهری را به آن نداد. فرماندار بم این موضوع را تأیید می کند و می گوید: هنوز مشكالتی در 
سطح شهرستان در زمینه زیرساختی و عمران شهری وجود دارد و یكی از دالیل وجود این مشكالت اعالم زودهنگام پایان بازسازی بم در سال86 بود 
زیرا در شهرستان بم هنوز درگیر کوچه های خاکی و معابر آسفالت نشده هستیم. هادی شهسوارپور با بیان اینكه اعتبارهایی برای بازآفرینی شهری در 
نظر گرفته شده است، می افزاید: بیش از 3هزار کوچه خاکی در شهرستان بم وجود دارد که حل این مشكالت نیازمند عزم ملی است. فرماندار بم اظهار 

امیدواری می کند در سالروز زلزله، برای رفع مشكالت شهرستان توسط نهادهای مرکزی دقت الزم و تخصیص اعتبار الزم شكل بگیرد.

ایران جزو 10کشور بالخیز دنیا و ششمین کشور زلزله خیز دنیا محسوب می شود و در دهه های 
گذشته زلزله های ویرانگری چون طبس، رودبار، بم، ازگله، ورزقان و در ماه های اخیر اندیكا را تجربه 
کرده است؛  زلزله هایی با شــدت و ویرانگری متفاوت که گاهی مثل زلزله اندیكا تلفات جانی هم 
نداشتند، اما درصد تخریب شان باال بود. با وجود این پیش از وقوع زلزله های بزرگی چون منجیل 
یا بم ، تجربه ما از زلزله بیشتر در مناطق روستایی و دور از شهر بود؛ نكته ای که استاد پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به آن اشاره می کند و معتقد است زلزله بم بعد از رودبار 

نخستین تجربه های ایران از وقوع زلزله در مناطق شهری محسوب می شود.
مهدی زارع در این باره می گوید: زلزله منجیل یك هشدار اولیه برای ما بود که بدانیم زلزله هایی 
می تواند رخ دهد که پهنه های شهری و پرجمعیت را در معرض خطر قرار دهد و زلزله بم بعد از آن 

هم دقیقا در منطقه ای رخ داد که منطقه شهری پرجمعیت و مهمی قرار داشت.
او البته به نكته مهمی اشاره می کند و آن، هشدارهایی است که در سال های 78و 82پیش از زلزله 
درباره ایمنی پایین منطقه بم داده و در روزنامه همشــهری هم منعكس شده بود، اما مورد توجه 
قرار نگرفت. استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تأکید بر اینكه زلزله بم به 
ما درس داد که ممكن است چنین اتفاقاتی در محل آسیب پذیرتری چون شهرهای بزرگی مانند 
تهران، مشهد، تبریز و یا کرج رخ دهد، می افزاید: بعد از زلزله بم درباره لرزه خیزی تهران مطالعاتی 
داشتیم که مطالعات نشان داد بیشترین ریسك مخاطرات در تهران مربوط به مناطقی است که 
جمعیت بیشتر با ساختمان های آسیب پذیری دارد و در این شرایط مرکز، جنوب شرقی و جنوب 
غربی بیشترین ریسك را در این زمینه دارند. زارع تأکید می کند اگر زلزله مهمی در تهران رخ دهد 

یك گرفتاری ملی رقم خواهد خورد.

یكی از مهم ترین مشــكالتی که در حوادث مهم چون زلزله بم، ازگله، ورزقان یا سیل سال 98در 
خوزستان، لرستان و گلستان شاهد بودیم، سردرگمی امدادرسانی بود به طوری که برای مثال در 
زلزله بم بعدها شنیده می شد افراد سودجویی کمك های مردمی یا نهادی را دریافت می کردند و 
کمك ها به زلزله زدگان واقعی نمی رسید. یك مدرس و پیشكسوت امداد و نجات تأکید می کند 
درباره زلزله بم اعــالم دیرهنگام محل دقیق زلزله، نقص در ارزیابی اولیه، آســیب دیدگی نیرو و 
ساختارهای محلی، حجم باالی فاجعه، دیر رسیدن تیم های امدادرسانی، ورود افراد بدون آموزش 
و تجهیزات، مشكالت در اطال ع رسانی، ازدحام و بی نظمی، توزیع کمك های هیجانی، ناهماهنگی 
در رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان، صدور مجوز ورود به آسمان ایران از هر نقطه جهان به بم و 
حتی شایعات رسیدن تیم های امدادی خارجی پیش از حضور نیروهای امدادی ایران از موضوعات 

مهمی بود که همچنان جای تامل و بررسی دارد.
شهریار مزیدآبادی با بیان اینكه در بررسی ســریع تحوالت 2دهه اخیر در حوزه نجات و امداد و 
اسكان پس از سوانح و مراقبت از آسیب دیدگان مانند زلزله و سیل شاهد پیشرفت های قابل توجهی 
بودیم، می افزاید: توسعه هرچه بیشتر برنامه های آموزش تكنســین ها، مأموران اطفای حریق، 
امدادگران و نجاتگران و تدوین برنامه های تمرین و مانور مشترك دوره ای و آموزش همگانی مردم 
در سطوح مختلف از اقدامات مهمی است که در این سال ها افزایش قابل توجهی داشته. او ادامه 
می دهد: ایجاد و تقویت شبكه های مخابراتی و مراکز کنترل عملیات اضطراری )EOC( در همه 
استان های کشور همراه با بانك های اطالعاتی و نقشه های مناطق و ارتباط برخط و ویدئوکنفرانس 
با خودروهای فرماندهی و ارتباطات در مناطق آســیب دیده، دسترسی به سیستم های آنالین 
هواشناسی و تخمین احتمالی خسارت زلزله کمك بسیار خوبی به برنامه ریزی و هماهنگی سریع 
در عملیات پاسخگویی کرده است. به گفته مزیدآبادی، درس های آموخته شده از زلزله بم سال های 

متمادی در کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی جهانی و بین المللی مورد توجه قرار گرفت.

طبق اعالم بنیاد مسكن کرمان پس از زلزله در مجموع 40هزار واحد مسكونی شهری و روستایی 
بازسازی شده و با این آمار می توان گفت 70درصد واحدهای مسكونی مقاوم سازی شده اند، اما در 
کل استان این آمار 62درصد است. بم پیش از زلزله هم شهر محرومی بود، اما اعالم پایان بازسازی 
بم در دولت نهم و دهم در شــرایطی که طرح های زیادی چون بیمارستان روی زمین مانده بود، 
اجازه توسعه و عمران شهری را به آن نداد.  موسی عنبری، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران در 
این باره با بیان اینكه مدیریت بحران زلزله بم، تجربه مهمی برای آمادگی و مدیریت بهتر حوادث در 
کشور بوده است، می گوید: درس های زلزله بم در 4مرحله مدیریت بحران شامل مراحل آمادگی، 

امداد و نجات، اسكان موقت و بازسازی مورد تحلیل قرار می گیرد. 
او با بیان اینكه مرحله آمادگی زلزله بم مصداق حادثه ای بوده است که در قبل از آن، فعالیت منسجم 
از قبل تمرین شده و پیش بینی نشــده ای برای مقابله با بحران زلزله وجود نداشته، می افزاید: در 
مرحله امداد و نجات که با تالش های سخت کوشانه و گسترده همه نهادهای امدادی صورت گرفته 
اســت، نوع مدیریت عملیات، خودجوش و تا حدی غیرمتمرکز بوده است که به رغم مشكالت و 
کاستی ها از نظر اکثر خانوارهای حادثه دیده مورد مطالعه و کارشناسان داخلی و خارجی تقریبا 
موفق ارزیابی شده و امكانات و خدمات ارائه شده حین حادثه، متناسب با استانداردهای جهانی 
امداد و نجات بوده است. در میان خدمات و کمك های ارائه شده بیشترین رضایت مردم از عملكرد 
یگان های هوایی، عملكرد امدادگران داخلی با لباس فرم، ارائه مواد غذایی و آب آشامیدنی بوده 
است. عنبری با بیان اینكه در دوره اسكان موقت، اسكان بیشتر آسیب دیدگان عمدتا با استفاده از 
چادرصورت گرفت، اظهار می کند: این فرایند 3تا6ماه بعد زلزله طول کشید که مشكالت خانوادگی 
و اجتماعی زیادی برای آسیب دیدگان ایجاد کرد. همچنین در فرایند بازسازی نیز با وجود تجربه 
مثبت و راهگشا، مشكالتی در تهیه طرح های هادی روستایی در حوزه مدیریت و نظارت و مشكالت 

مربوط به پیمانكاری وجود داشت.

براساس پژوهش های انجام شده در روزهای ابتدایی پس از زلزله، هیجاناتی مانند غم و اندوه شدید، 
عصبانیت، افسردگی، بی قراری و ناامیدی شایع بود. تا جایی که گزارش ها حاکی از آن بود که تا 
75درصد بزرگساالن به نوعی اختالل روانپزشكی به نام »اختالل استرس حاد« مبتال شدند. همانند 

سایر فجایع طبیعی، شایعه ها و بدبینی هایی هم نسبت به دولت ایجاد شد. 
عضو هیأت مدیره  انجمن علمی روان درمانی ایران به این موضوع اشاره می کند و می گوید: مطالعات 
اولیه  پس از زلزله نشان داد 58درصد جمعیت مورد مطالعه در بم یعنی 3برابر بیشتر از جمعیت 
عمومی از مشكالت روانپزشكی شدید رنج می بردند. متأسفانه آمارهای اخیر همچنان نشان دهنده  
شیوع باالی اختالالت روانپزشــكی در بازماندگان زلزله  بم هستند. غالمرضا ترابی با بیان اینكه 
یك بررسی اخیر نشان داد 52درصد افراد مورد بررسی مشكوك به اختالالت روانپزشكی بودند، 
می افزاید: با توجه به نتایج مطالعات ســال های ابتدایی و مطالعات اخیر به نظر می رســد میزان 
مشكالت روانپزشكی در ماه ها و سال های پس از زلزله به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. 

گرچه آمارها به مرور زمان کم شده اند، اما هیچ گاه به میزان پیش از زلزله برنگشته اند. 

درس هایی كه زلزله بم به ما داد

بازآفرینی بم

اطالع رسانی ضعیف در مواقع بحران

هنوز در معرض خطر هستیم

هشدارهایی كه مورد توجه قرار نگرفت

تحوالت امدادرسانی پس از زلزله

چالش های بازسازی و تبعات آن

وحیه بم مثل سابق نشد ر

دپارتمانی كه ثمره 
كاستی های بم بود

 بم، تجربه بازسازی
و دلبستگی های مكانی 

موسی عنبری، دانشــیار جامعه شناسی دانشــگاه تهران هم تأکید 
کرده بود که تأخیر در بازســازی ها و مشــكالت این مرحله تبعات 
روانی بسیاری برای مردم داشــت. بسیاری از اهالی بم بعد از گذشت 
18سال هنوز معتقدند که وابستگی احساســی به این شهر را مثل 
گذشته ندارند و حتی آمارهای بسیاری وجود دارد که نشان می دهد 
بسیاری از زلزله زدگان بعد از زلزله هیچ وقت به این شهر برنگشتند. 
مدرس دانشگاه شهید رجایی در این باره توضیحات بیشتری می دهد 
و می گوید: زلزله پنجم دی ماه 1382بم از سوانح بزرگ دهه های اخیر 
در ایران بود که موجب نابودی گسترده شهر، اختالل در عملكرد جامعه 
و پیامدهای شدید و طوالنی مدت روانی و اجتماعی برای بازماندگان 
شد. از مهم ترین تأثیرات چنین سوانحی پیامدهای اجتماعی- روانی 
هســتند که ســبب اختالالت وســیعی در زندگی فردی و جمعی 
بازماندگان تا مدت ها پس از رخداد می گردند. این گونه وقایع به عنوان 
تنشی تروماتیك )آسیب زا(، نیازها و اولویت های ویژه ای را در فرایند 

بازسازی مكان و بازتوانی جامعه بم ایجاد کرده اند.
سعیده اسدی می افزاید: میزان بهره گیری از فرصت ها و موفقیت آمیز 
بودن اقدامات و تصمیم گیری ها در مقیاس بازسازی محالت و مسكن 
برای بهبود و التیام پیامدهای تروماتیك زلزله و تجارب ناخوشــایند 
پس از آن، موضوعی بود که کمتر بر اهمیت و تأثیر طوالنی مدت آنها 
توجه شد و توجه ناکافی به تأثیر کیفیت محیط مصنوع بر التیام ابعاد 
اجتماعی-روانی جامعه سانحه دیده از حلقه های مفقوده مؤثر بر ناکامی 
موفقیت این بازسازی شد. براساس یافته ها مشخص شد ارزیابی افراد 
سانحه دیده بم از رضایتمندی و کیفیت بازسازی محله و واحدهای 
مسكونی با سطح آثار و پیامدهای اجتماعی- روانی ناشی از زلزله در 

تعامل مستقیم و معكوسی قرار دارند.
او توضیح می دهد: طبق نتایج، تأثیر بازسازی و فاکتورهای اجتماعی-

روانی مرتبط با جامعه سانحه دیده در مقیاس مسكن، محله و واحد 
همسایگی بر پیامدهای روانی سانحه دارای تأثیر بیشتر و قدرتمندتری 
به نسبت بازسازی و بازتوانی خدمات عمومی و زیرساخت ها در مقیاس 

عمومی است.
اسدی تأکید می کند؛ کیفیت باالتر بازسازی سكونتگاه شامل مسكن 
و واحد همسایگی در کنار بازســازی مناظر و خاطرات جمعی محله 
منجر به افزایش تعلق و دلبستگی مكانی و در نتیجه کاهش پیامدهای 
اجتماعی- روانی سانحه خواهند شــد و تاب آوری اجتماعی- روانی 
جوامع ســانحه دیده در گرو تاب آورسازی مســكن، محله و مناظر 

اجتماعی و اکولوژیكی است.

مشكالت در اطال ع رسانی یكی از مهم ترین معضالت پس از بحران است که 
به ویژه در بحران های اخیر ایران مورد توجه قرار گرفت؛ ضعف در اطالع رسانی 
بعد از گرانی بنزین در ســال 98و تبعات اجتماعی پس از آن، اطالع رسانی 
اشتباه درباره تبعات زلزله و سیل و حتی تناقض آماری درباره آمار مربوط به 
زلزله بم بعد از 18سال از مهم ترین چالش هایی است که ضعف در این حوزه 
رقم زده است. یك مدرس و پژوهشــگر ارتباطات بحران درباره کارکردهای 
رســانه در مراحل مختلف مدیریت بحران های طبیعی مثل زلزله می گوید: 
پیش بینی و حساس سازی، آموزش و فرهنگسازی در مرحله پیش از بحران، 
اطالع رسانی جامع و صحیح، همراه سازی، اقناع سازی، عادی سازی، آرام سازی 
و مدیریت شایعات در مرحله حین بحران و اســتمرار تولید و انتشار اخبار، 

پیگیری وعده ها، ایفای نقش نظارتی و ادامه مدیریت شایعات در مرحله پس 
از بحران مهم ترین کارکردهای رسانه در مواقع بحران محسوب می شوند.

پروانه پیشنمازی طبق آنچه در زلزله های اخیر ایران )رودبار و منجیل، زلزله 
بم، ورزقان و سرپل ذهاب( در حیطه اطالع رســانی و نقش رسانه ها رخ داد، 
توضیح می دهد: بررسی ها نشان می دهد رسانه ها در انجام نقش و وظایف خود 
چندان موفق نبوده اند که علت آن در شناخت ناکافی از شرایط بحرانی و ضعف 
حرفه ای است. همچنین غفلت از مرحله پیش از بحران و وظایف پیش بینی 
و آموزشی و فرهنگســازی و نیز مرحله پس از بحران و ایفای نقش نظارتی، 
مدیریت شایعات، تمرکز صرف بر پوشــش خبری مرحله حین بحران و آن 
هم با پرداختی سطحی و رویدادمحور را هم  می توان عامل این اتفاق دانست.

او ضعف در اطالع رسانی به موقع از مكان و برگزاری زلزله، اطالع رسانی ضعیف 
تلفات و خسارات، نحوه اطالع رسانی از اثرات این زلزله ها و گسترش شایعات 
در همه زلزله های مورد بررسی را از مشكالت اطالع رسانی در زلزله های مورد 

بررسی توصیف می کند.
پیشنمازی با بیان اینكه 2رکن اساسی خبر و اطالع رسانی یعنی سرعت و دقت 
و صحت در اطالع رسانی زلزله های مذکور دچار نقصان بوده اند، ادامه می دهد: 
نتیجه چنین رویكردی در رسانه ها، گسترش شایعات و بی اعتمادی به اخبار 
ارائه شده و نهایتاً نبود پاسخگویی صحیح و متناسب با بحران است که می تواند 
تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت بحران را با ابهام همراه کند، همانطور که 

در زلزله بم و منجیل وقوع این موارد گزارش شد.

نسبت ساختمان های دارای اسكلت )با ایمنی بیشــتر( به ساختمان های 
بدون اسكلت در کشور ما حدود 1.34درصد است؛ یعنی آمار ساختمان های 
دارای اسكلت بیشتر است درحالی که این رقم در کرمان 0.94درصد و نشان 
می دهد آمار ساختمان های فاقد اسكلت بیشتر اســت. با توجه به اینكه با 
پدیده  فرونشست ساختمان های بدون اسكلت بیشتر آسیب می بینند و پی  
آنها گسسته می شوند، حتی یك زلزله با قدرت متوسط هم می تواند آنها را 
در معرض خطر قرار دهد. مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، 
مسكن و شهرسازی با بیان اینكه از این منظر کرمان در معرض خطر باال قرار 
دارد، می گوید: کرمان از نظر جمعیتی نهمین استان کشور، از نظر تراکم نفر 
دارای تراکم باال به ازای واحدهای مسكونی، سومین استان از نظر فقر شدید، 
سومین استان از نظر قرار گیری شهرها روی پهنه های فرونشستی و هفتمین 
استان از نظر وسعت بافت فرسوده است و همه این پارامترها موجب شده است 

کرمان دومین استان با ریسك باال از نظر مخاطرات باشد.
علی بیت الهی، با بیان اینكه در محدوده 18استان از 31استان کشور، پهنه ای 

با خطر بسیار باال و باالی فرونشست زمین گستردگی دارد، می گوید: بیش 
از 28میلیون و 500هــزار نفر در این مناطق زندگــی می کنند و اصفهان، 
خراسان رضوی و کرمان استان های با ریسك باال هستند که در این شرایط 
مدیریت نكردن منابع آبی و وضع نشدن قوانین سختگیرانه موجب افزایش 
ریسك در این استان ها می شود و ریســك فرونشست را در زمان زلزله های 

ضعیف یا متوسط، افزایش می دهد.
به گفته او، طی 10سال گذشته فقط 139میلی متر بارندگی در کرمان ثبت 
شده و وضعیت تبخیر آب همیشه به صورت صعودی بوده و در 50سال گذشته 
دمای استان 2.2درجه افزایش داشته است. این همه در حالی است که کرمان 
از نظر آب آشامیدنی 100درصد وابسته به آب چاه است و از سفره های آب 
زیرزمینی 6.3میلیارد مترمكعب آب برداشــت می شود که مجموعا میزان 
برداشت استان از آب های سطحی و زیرزمینی 6.9میلیارد مترمكعب است؛ 

اتفاقی که خطر فرونشست را بیش از پیش می کند.

رئیس دپارتمان سالمت در بالیای دانشگاه علوم پزشكی تهران 
با اشــاره به فقدان دانش عمومی در حوزه سالمت می گوید: 
این موضوع در زلزله بم مشكالت زیادی را رقم زد و در نتیجه 
به عنوان یكی از اولویت ها، مورد توجه قــرار گرفت و موجب 
شد از سال84 دوره هایی در حوزه بهداشت عمومی در سطح 
کارشناسی شــكل بگیرد و در نهایت ســال89 هم نخستین 
دانشجویان مقطع دکتری تخصصی سالمت در بالیا و حوادث 
طبیعی را داشته باشــیم. عباس تقی زاده با بیان اینكه بعد از 
گذشت 11ســال در 10دانشگاه کشــور این رشته در مقطع 
دکتری برپاســت، می افزاید: بیش از 150دانشجو هم اکنون 
در این رشته در حال تحصیل هســتند. او این اتفاق را یكی از 
دستاوردهای زلزله بم و احساس نیاز به حوزه آموزش می داند 
و توضیح می دهد: آخرین اتفاقی کــه در حوزه آموزش افتاده 
هم تصویب رشته سالمت در حوادث و بالیا در دانشگاه هاست.

بم پس از زلزله

نفر در جریان زلزله بم جان باختند

30هزار

كودك با زلزله بی سرپرست شدند

 ۵۲0۴

 نفر از اهالی بم به دلیل آسیب های ناشی از زلزله 
دچار ضایعه نخاعی شدند

۲۴۸

 ســازه های شــهر و ارگ بم بــا بیش از 2500ســال 
قدمت ویران شد

۱00درصد

 دالر خسارات مالی

۱/۵میلیارد

زن سرپرست خانوارشان را از دست دادند

۱۵00

درسهایی
کهازبمنیاموختیم

18ســال از زلزله دهشــتناك بم می گذرد ؛ زلزله ای كه 30هزار 18سال پس از زلزله
جان باختــه، 1/۵میلیارد دالر خســارت مالــی، ۵۲0۴كودك 
بی سرپرست، 1۵00زن سرپرست خانوار و ۲۴8مورد ضایعه نخاعی 
روی دست مان گذاشت و یكی از ویرانگرترین زلزله های جهان نام 
گرفت به طوری كه 100درصد سازه های شــهر و ارگ بم با بیش از 

۲۵00سال قدمت طی آن ویران شدند.

سیده زهرا عباسی
خبرنگار

 بخش دیگری از بررسی نظرات اساتید و کارشناسان
درباره زلزله بم را در شماره فردا بخوانید

 فیلم  مربوط 
به این گزارش  را 
با اسكن این كد 

ببینید
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  وزارت كشور با صدور دستورالعمل كنترل مسافران در 
مرزهای ایران ورود اتباع 12كشــور به ایران را به دلیل گردشگری

سرعت شیوع ســویه جدید كرونا با نام »اومیكرون«، 
ممنوع كرد. سخنگوی گمرك نیز اعالم كرد؛ برای پیشگیری از شیوع 
»اومیكــرون«، مرزهای زمینی در بخش مســافری با كشــورهای 
همسایه از دیروز به مدت 15روز بسته شده و محدودیت تردد مسافر 
در مرزهای زمینی تركیه، عراق، افغانســتان، جمهوری آذربایجان، 

پاكستان، ارمنستان به مدت 2 هفته قطعی شد.
وزارت كشور اما در دستورالعملی كه پس از جلسه فوق العاده ستاد 
ملی مقابله با كرونا منتشــر كرد، اعالم كرد كه از 4دی ماه )دیروز( 
به مدت 15روز اتباع، 8كشــور آفریقایی شامل بوتســوانا، نامیبیا، 
اســواتینی، لســوتو، زیمبابوه، ماالوی و آفریقای جنوبــی به ایران 
ممنوع است. براساس این دستورالعمل، ورود مسافران غیرایرانی از 
كشورهای انگلستان، فرانسه، نروژ و دانمارك به ایران نیز ممنوع شد.
وزارت كشور اعالم كرد؛ ورود اتباع خارجی غیر از اتباع 12كشور ذكر 
شده كه دارای پروانه اقامت در ایران هستند و همچنین اتباع ورودی 
كه دارای روادید تحصیلی، بازرگانی و تجاری، حق كار، روادید سالمت 
و سرمایه گذاری یا دارای مهر خروج در گذرنامه خود هستند امكان 
ورود به ایران را دارند. اتباع ایرانی حاضر در كشورهای همسایه نیز 
كه از مرزهای زمینی قصد ورود به ایران را دارند نیز با رعایت الزامات 
 PCR بهداشتی، داشــتن كارت تزریق 2 دوز واكســن، ارائه تست
منفی و انجام دوباره تست كووید-19 در مبادی مرزی، امكان ورود 

به ایران را دارند.
در این دستورالعمل خروج اتباع خارجی حاضر در كشور از مرزهای 
زمینی نیز بدون مانع اعالم شــده و  تأكید شده كه اتباع و مسافران  

مجاز به ورود، باید گواهی 2ُدز واكســن كووید-19 و گواهی منفی 
تست PCR را در فاصله 48 تا ۷2 ساعت مانده به ورود، ارائه دهند.

مسافران ورودی از مبادی مرز هوایی كشــور نیز باید با هزینه خود 
تست PCR مجدد بدهند تا افرادی كه نتیجه تست آنها مثبت شده، 

به قرنطینه خانگی هدایت شوند.
وزارت كشــور همچنین از وزارت خارجــه و وزارت میراث فرهنگی 
خواسته است تا مقررات وضع شده را به اطالع دفاتر خدمات مسافرتی 

و گردشگران قرار دهند تا از بروز مشكل در مرزها جلوگیری شود.
محدودیت های جدید كرونایی در بخش گردشگری، پس از آن دیروز 
به اجرا درآمده كه با فروكش كردن سویه دلتا كرونا در ایران و جهان 
به دلیل واكسیناسیون گسترده، پس از گذشت 20 ماه از ممنوعیت 
سفر سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری به درخواست عزت اهلل 
ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اجازه 
صدور ویزای گردشگری ورود به ایران را از 5 آبان ماه گذشته صادر 
كرد. براساس دستورالعمل وزارت كشور اما ورود مسافرانی كه دارای 
روادید گردشگری سالمت، ویزای دانشجویی، روادید تجاری، اقامت 
ایران، ویزای كار در ایران و حتی روادید دیپلماتیك دارند، بدون مانع 

است و تنها گردشگران ورودی به ایران هســتند كه اجازه ورود به 
كشور را ندارند.

صدور این دســتورالعمل اما صبح دیروز با اعتراض برخی از فعاالن 
گردشــگری مواجه شــد. فعاالن گردشــگری صدور دستورالعمل 
جدید مقابله با ســویه اومیكرون كرونا را منجر به خســارت بیشتر 
به صنعت گردشــگری ارزیابی كرده و گفته اند كه این دستورالعمل 
غیركارشناســی است. چون ورود مســافران خارجی در بخش های 
دیگر را آزاد و تنها از ورود گردشگر به ایران جلوگیری كرده است. در 
حالی كه گردشگران ورودی به كشور حتما با علم به اینكه شرط ورود 
به ایران تزریق 2 دوز واكســن كرونا بوده، درخواست ویزای ورود به 

ایران را داده و روادید ورود به ایران را دریافت كرده اند.
روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرك كشور نیز عصر دیروز اعالم كرد: 
تنها افراد دارای مجوز اقامت دائم، تحصیل، درمان و تجارت و خانواده 
دیپلمات ها می توانند در مدت تعیین شــده در مرزهای ایران تردد 
داشته باشند. به گفته او، محدودیت تبادل گردشگران و مسافران در 
مرزهای زمینی ایران با كشور تركمنستان كه از ابتدای شیوع ویروس 

كرونا با محدودیت مواجه شد نیز همچنان ادامه دارد.

اومیكرون گردشگران ورودی را هدف  گرفت
وزارت كشور: مرزهای ایران به مدت 15روز به روی گردشگران ورودی بسته شده است

سخنگوی گمرك: سفر از مرزهای زمینی با تركیه، عراق، افغانستان، آذربایجان و ارمنستان برای 2 هفته محدود شد
محمد باریكانی

دبیر گروه زیست بوم

خبرهای كوتاهچهره روز

 حریم تاالب انزلی
به کنوانسیون رامسر برگردد

اواخر هفته گذشته بود كه جلسه بررسی 
وضعیت تاالب بین المللی انزلی با حضور 
معاون محیط زیست كشور در شهر رشت 
برگزار شــد و كاظم دلخوش، نماینده 
مردم صومعه ســرا در مجلس شــورای 
اسالمی   از وزارت نیرو و سازمان حفاظت 
محیط زیســت در ماجرای حفاظت از تاالب انزلی انتقاد كرد. كاظم 
دلخوش از حریمی كــه وزارت نیرو برای تــاالب انزلی تعریف كرده 
به شدت انتقاد كرد و گفت: تعدادی از روستاهای صومعه سرا در حریمی 
كه وزارت نیرو در سال1۳9۳ مصوب كرد، قرار گرفته و مردم این منطقه 
از هر گونه نوسازی و تغییر در امالك شخصی محروم مانده اند. او گفته 
است، براساس مصوبه وزارت نیرو 18 تا 20روستای صومعه سرا زیر آب 
می روند. درحالی كه براساس قانون باید حریم آب كمتر از محیط زیست 
باشد. اما مصوبه وزارت نیرو اینگونه نیست و بر همین اساس وزارت نیرو 
برای تاالب انزلی باید به حریم كنوانسیون رامسر برگردد. به گفته این 
نماینده مجلس، مصوبه وزارت نیرو برای افزوده شدن حدود 10هزار 
هكتار به كنوانسیون رامسر فاجعه اســت و می خواهیم این موضوع 
به دست مسئوالن استانی حل شود. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس 
شورای اسالمی تأكید كرده است كه تعیین حد حریم 19هزار هكتار 

اعالم شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست را هم قبول ندارد.

  آلودگي هوا در ۶کالنشهرکشور
ســازمان هواشناسي نســبت به آلودگي 
هواي 6كالنشــهر تهران، كرج، اصفهان، 
اراك، تبریــز و مشــهد هشــدار داد و 
از ســالمندان، كودكان و افراد با ســابقه 
بیماري خواســت از تردد غیرضروري در 
این شــهرها خودداري كنند. به گزارش 
سازمان هواشناســي، امروز شهر تهران، 
فردا شهرهاي تهران، كرج، اراك، اصفهان 
و تبریز، روز سه شنبه تهران، كرج، اراك، 
اصفهان، تبریز و مشــهد با پدیده افزایش 
شــاخص كیفیت هوا تا حد ناسالم براي 
گروه هاي حســاس مواجه خواهند شد و 
در صورت عدم كنترل منابع آالینده ثابت 
و متحرك در مناطق پرتــردد و صنعتي، 
احتمال افزایش شــاخص كیفیت هوا در 
حد ناســالم براي تمام گروه ها پیش بیني 

مي شود.

  تاالب میقــان همچنان گرفتار 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان

هفتم آذرماه امســال بود كــه اداره كل 
دامپزشــكي اســتان مركزي از شــیوع 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرنــدگان در تاالب 
میقــان اراك خبــر داد. حــاال مدیركل 
دامپزشكي استان مركزي به ایسنا گفته 
اســت، تا امروز ۷26بال الشــه پرندگان 
مهاجر در تاالب میقان اراك كشف و دفن 
شده است. به گفته  محسن شانقي، آبگیري 
تاالب امسال نسبت به سال گذشته كمتر 
بوده و به  نظر مي رســد كه شــمار تلفات 
نیز نســبت به سال گذشــته كمتر باشد. 
شــانقي افزود: با توجه به اینكه نمي توان 
پیش بیني كرد شــیوع بیماري در تاالب 
چه زماني متوقف مي شود، اقدامات الزم 
جهت ممنوعیت ورود گردشگر به تاالب 
و ممنوعیت صید و شــكار نیز انجام شده 
اســت. مرغداري ها نیز به صــورت روزانه 
پایش مي شــوند و اطالع رســاني الزم به 
دهیاري ها و بخشداري ها نیز انجام شده تا 
به محض رصد موارد مشكوك بالفاصله به 

دامپزشكي اطالع رساني شود. 
 تاالب میقان اراك محل زمستان گذراني 
پرندگان مهاجر اســت و هر سال بیش از 
15هزار قطعه پرنده مهاجر در این تاالب 

زمستان گذراني مي كنند.

آتش ســوزی های وســیعی كه طی 
منابع 
ســال  های اخیر در جنگل های كشور طبیعی

رخ داده، مسئوالن را بر این نكته واقف 
كرده كه باید بــا تكیه بــر فناوری هــای جدید، 

عرصه های مختلف را مدیریت كرد.
منابع طبیعی ایران در ۳بخش جنگل، مرتع و بیابان 
بیش از 120میلیون هكتار وسعت دارد و اگر امكانات 
به روز و گسترده نباشد، عمال نظارت بر این عرصه ها 

شدنی نیست.
طی ماه های اخیر مركز نظارت آنالین منابع طبیعی 
ایران در سازمان جنگل ها به بهره برداری رسیده تا 
در بخش های مختلف بتواند كمكی برای حفاظت از 
این منابع ارزشمند كشور باشد. این مركز توانست 
در بخش های كنترل سیل، كنترل حریق جنگل و 
مرتع، جلوگیری از قاچــاق خاك و چوب و ریزگرد 
اطالعات جســته گریخته بخش  هــای مختلف را 

گردآوری كند تا نظارت آنالین ممكن شود.

نیاز گلستان به 25دوربین 
روز گذشــته ۳دوربین رصد و پایــش حریق برای 
رصد منابع طبیعی گلستان خریداری شد تا شمار 
دوربین های این مهم به عدد 6 برسد. البته اداره كل 
منابع طبیعی گلســتان اعالم كرده كه در مجموع 
به 25دوربین برای رصد منابع طبیعی گلســتان 

نیاز است.
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی سازمان جنگل ها، 
عبدالرحیــم لطفی، مدیــركل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری گلستان گفت: بســیاری از عرصه های 
منابع طبیعی دچار تخریب شده و در اثر سیالب و به 
مرور زمان سدهای پایین  دست پر شده است. برای 
تثبیت خاك های رسی و خندق ها و سكونتگاه های 
روســتایی كه در جوار آنها قــرار دارند، طرح هایی 
همچون آبخیزداری در دســت انجام است. وی با 
بیان اینكه از این منابع آبی بومیان منطقه استفاده 
می كنند، افزود: حتی ذی نفعان هم در برخی از نقاط 
پیشقدم شده و برای احداث بند خاكی و مانند آن 

اظهار تمایل كردند.
 لطفی با اشــاره به اینكه از اســتان های پیشرو در 
اجرای آبخیزداری هســتیم، گفت: یك میلیون و 
400هزار هكتار از اراضی گلســتان نیازمند اجرای 
طرح های آبخیزداری بوده كه مطالعات یك میلیون 
و 90هــزار هكتار در حال انجام اســت. وی با بیان 
اینكه در 650هزار هكتار از اراضی گلســتان طرح 
آبخیزداری انجام شــده اســت، افزود: هم اكنون 
در ســطح ۳۷0هزار هكتار از اراضی استان، طرح 
آبخیزداری با هدف كنترل فرسایش خاك و غیره 

درحال اجرا ست.

رصد جنگل تراشی با هوش مصنوعی
یكــی از مهم ترین مــوارد كاربردی بــرای رصد 
تغییر كاربری اراضی و جنگل تراشــی، استفاده از 
فناوری های هوش مصنوعی اســت كــه می تواند 
به دولت ها، شــركت ها و محققان كمــك كند تا 
تغییرات كاربری اراضی را با روشی سریع و كارآمد، 
ردیابی، نظارت  و ارزیابی كنند. هم اكنون نظارت بر 
كاربری اراضی در مقیاس وسیع نیاز به دریافت حجم 
عظیمی از داده ها از منابع مختلف، ازجمله داده های 
دولت، اندازه گیری های زمینی، تصاویر ماهواره ای 
و تصاویر اخذ شــده از هواپیماهای بدون سرنشین 
در تاریخ های مختلف از ارتفاعات و رزولوشن های 

مكانی و زمانی مختلف  دارد.

تجربه موفق پایش هوایی
فروردین امســال بود كه ســامانه پایــش هوایی 
جنگل های هیركانی در مازنــدران به بهره برداری 
رسید. این سامانه برخط با كمك هواپیماهای سبك 
پایش هوایی منابع طبیعی شمال كشور را كلید زد 
تا گامی در بهره گیری فناوری های نو برای حفاظت 
از عرصه های طبیعی باشد. طبق این طرح، تغییرات 
جنگل ها در بازه زمانی هفته ای، دو هفته ای، ماهانه و 
45 روزه با كمك هواپیماهای سبك و تصویربرداری 
مستقیم هوایی برای پایش تغییرات و آشكارسازی 
تغییرات پویــش درختــی، تغییرات در ســطح 
تك پایه، خواندن پالك خودروها در حوزه جنگل، 
چهره نگاری، ارتقای حفاظتی در حوزه های جنگلی 
شمال كشــور و هرگونه تغییرات جزئی در جنگل 
بررسی می شود. پروازهای انجام شده در این طرح از 
غرب منطقه چلندر در شرق نوشهر تا محدوده آمل 

در وسعتی به طول 100 و عرض 10 كیلومتر انجام 
شد. هم اكنون این طرح فناورانه در مرحله دوم قرار 
دارد و به زودی در فاز سوم، در رویشگاه زاگرسی نیز 

عملیاتی می شود.
 

تجربه جهانی
سال گذشته پلتفرمی با نام Open Surface در 
دنیا معرفی شــد كه با استفاده از هوش مصنوعی، 
تغییــرات كاربری اراضی را با روشــی ســریع و 
كارآمــد، ردیابی، نظارت  و ارزیابــی می  كند. این 
فناوری با جمع آوری هوشمندانه مقادیر زیادی از 
داده های كاربری اراضی از منابع مختلف، می تواند 
جنگل زدایی ها، تغییرات زیر پوشــش ســطحی، 
آتش سوزی ، سطح تنوع زیستی موجود و آینده  را 
پایش و پیش بینی كند  و حتی با گذر زمان شرایط 
محصول و خــاك را نیز پیش بینــی خواهد كرد. 
اولین برنامه آزمایشی Open Surface هم اكنون 
در شیلی با همكاری شركت ملی جنگلداری شیلی 
در حال انجام است. آنها هم اكنون در حال توسعه و 
تنظیم دقیق این فناوری هستند تا بتوانند از آن برای 
مقایسه كاربری های برنامه ریزی شده و مجاز زمین با 
میزان واقعی تخریب جنگل استفاده كنند. البته این 
كشــور پیش از این نیز از فناوری های نوآورانه برای 
جلوگیری از جنگل  زدایی استفاده می كرد. آنها در 
آگوست 2019 ردیاب  های دود را در جنگل ها نصب 
كردند كه در هنگام آتش ســوزی در جنگل هشدار 
می دهد. همچنین سنسورهای صوتی خورشیدی كه 
می توانند صدای اره برقی را از صدای طبیعی جنگل 
متمایز كنند تا محیط بانان پارك را از قطع غیرقانونی 

درختان آگاه كنند.

حفاظت از منابع طبیعی ایران با فناوری های نو
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   مرزها  برای خروج باز بودند
روزنامه همشــهری البته از طریق برخی از فعاالن گردشگری دریافته است 
که دستورالعمل وزارت کشور به جای آنكه از دیروز اعمال شود، از30 آذرماه 
در برخی از مرزهای ورودی کشور اعمال شده و به همین دلیل گردشگرانی 
که ویزای توریســتی ورود به ایران را دریافت کرده بودند، پشــت درهای 
بسته ایران ماندند. از مرزهای غربی کشور نیز خبر رسیده که تا عصر دیروز 
خروج مسافران ایرانی به مقصد کشورهای همسایه نظیر ترکیه، ارمنستان 
و آذربایجان ادامه داشــته و تنها از ورود گردشــگران خارجی به کشــور 
جلوگیری شده است. فعاالن گردشگری به همشهری خبر داده اند که اعمال 
محدودیت های جدید کرونایی، مشمول مسافران خروجی از کشور نشده و 

تنها مسافران ورودی با ویزای توریستی امكان ورود به ایران را دارند.

عدد خبر

پویــش ملــی جنــگل كاری در ۶۵۰۰هكتــار از مراتــع 
كشور اجرا شد و فریبرز غیبی، عضو شــورای جنگل، مرتع و 
آبخیزداری كشور به مهر گفت: در این طرح ۲۲گونه گیاهی با 
بذر كاشته شد و 3هزار هكتار از این طرح در مناطق زاگرسی 

و مابقی در دیگر نقاط كشور اجرایی شده است. 

۶۵۰۰هكتار

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان كهك از احیا و 
غنی سازی  رویشگاه های گیاهان دارویی در سطح ۲۰۰هكتار 
از مراتع منطقه  الوند و شنوه خبر داد. به گزارش همشهری، 
محمــد دولتــی گفــت: این عملیــات بــا مشــاركت جمعیت 

مردمی هالل احمر، بسیج و بهره برداران انجام شد.

2۰۰هكتار

 علوفه رساني دستي براي جلوگیري از ورود حیات وحش به پایتخت
رئیــس اداره حفاظــت و مدیریــت 

حیات 
حیات وحش تهران از اجراي طرح تعلیف وحش

دســتي براي جلوگیري از سرگرداني 
حیات وحش تهران در حاشیه شهرها خبر داد و گفت: 
تعلیف دستي حیات وحش اقدامي غیركارشناسي است 
اما در مواردي كه فعالیت هاي انساني مانند شهرسازي، 
جاده سازي و راهسازي مسیر حركت حیات وحش را 

مسدود كرده  باشد، مجبور به انجام آن هستیم.
 محمــد كرمي به ایســنا گفت: در منطقــه ورجین 
مجبوریم تعلیف دســتي به حیات وحــش به  دلیل 
مهاجرت گونه ها به عرض هاي پایین تر انجام دهیم تا از 

ورود حیوانات به شهر جلوگیري كنیم.  

گسترش منطقه لواسان سبب شده تا مسیر گونه هاي 
حیات وحش بسته شــود و در صورت مهاجرت، این 
حیوانات مجبور به پرســه زدن در خیابان هاي شهر 

مي شوند. 
به گفته وي، محــدوده ســرخه حصار و جاجرود، از 
۳جهت محاصره  شده  است؛ از ســمت جنوب جاده 
مشهد و پاكدشت وجود دارد. قسمت شمالي آن نیز 
در محاصره اتوبان پردیس و شهر جدید پردیس است. 
غرب این منطقه نیز به طور مستقیم در تالقي با شهر 
تهران است و تنها مســیر باقي مانده، شرق است كه 

جابه جایي به آن سمت، فایده اي براي گونه ها ندارد.
 این تنها بخشي از عوارض انسان ساختي است كه براي 

حیات وحش تهران به وجود آمده و زیســتگاه  آنها را 
جزیره اي كرده است. بنابراین در این شرایط مجبور به 

تعلیف دستي حیات وحش هستیم.
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آقاي حســيني چه شــد كه تصميم 
گرفتيد ميهمانان ام الرصاص را بنويسيد؟ 

سال 94بود كه پيكر غواصان دســت بسته اي را در 
يك گور دسته جمعي پيدا كردند و آوردند. غواصاني 
از لشكرهاي مختلف 21امام رضاي بچه هاي مشهد، 
ثاراهلل، 31عاشورا و... كه بعد از شروع عمليات به اسارت 
عراقي ها درآمدند و با تني زخمي و دست هاي بسته 
زنده به گور شــدند. آن موقع تصميــم گرفتم آنچه 
را در عمليات ديده بودم بنويســم. در مقدمه كتاب 
مفصل نوشــته ام كه ماجراي نوشتن چطور آغاز شد 
و چه كارهايي كردم براي اينكه نوشته مستند باشد و 
اطالعاتي را كه به دست فراموشي سپرده شده بودند، 

چطور بازيابي كردم.
پس برويم ســراغ عمليات كه شايد 
برخي هيچ اطالعاتي از آن نداشته باشند. چه شد 

كه اين تعداد غواص به اسارت عراق درآمد؟ 
گويا قبل از شــروع عمليات، از 2 هفته قبل، دشمن 
متوجه شده و آماده بود. فرماندهان ما وقتي متوجه لو 
رفتن عمليات شدند كه تعدادي از بچه ها به آب زده 
بودند و امكان برگشت نبود. تعدادي از ما كه به آب زده 
بوديم به جزاير ام الرصاص رفتيم، تعدادي به بوارين 
و بلجانيه. اين ســه، جزاير به هم  پيوسته اي هستند 
و محل عمليات كربالي 4هــم آن منطقه بود. بعد از 
گذشت مدتي مهمات بچه هايي كه در حركت بودند 
تمام شد و عده اي اسير شدند، عده اي را هم آب براي 
هميشه با خود برد و پيكر مطهرشان هيچ گاه به وطن 
بازنگشت و عزيزانشان براي سال ها چشم  به راه ماندند. 
جريان آب اروندرود 80كيلومتر در ساعت سرعت دارد 
و تعدادي از بچه ها را براي هميشــه مهمان خودش 

كرد. اسرا را هم عراقي ها در يك كانال با دستان بسته 
زنده به گور كردند.

قرار بود غواصان در عمليات چه كنند؟ 
قرار بود 9كيلومتر غواصي كنيم. بايد ام الرصاص را رد 
مي كرديم و مي رفتيم به بلجانيه و اطراف پتروشيمي 
بصره و خط را مي شكســتيم تا نيروهايــي با قايق 
خط شكن بيايند و بعد از شكسته شدن خط دفاعي 

عراق، عمليات گسترش پيدا كند.
شما چه كرديد و چه گذشت آن شب؟ 

كار را شــهدا كردند، ما كاري نكرديم... سوم دي ماه 
65حدود ساعت 11شــب از لشكر 

ما )31عاشــورا( و لشكرهاي ديگر 
حدود 800غواص يا شايد بيشتر در 
2گردان حبيب ابن مظاهر و حضرت 
ولي عصر)عج( آمــاده بودند به آب 
بزنند و سمت مواضع دشمن حركت 
كنند. قــرار بود 9كيلومتــر زير آب 

باشيم و به خط دشمن در بلجانيه 
و پتروشيمي بزنيم. بچه ها وارد 
آب شــده بودند كه دشــمن 
كم كم شــروع كرد به ريختن 
آتش؛ يك گروهان از ما در آب 
رها شد و حركت كرد و بقيه 
حركت نكرده بودند. وسط 
اروند كه رسيديم، دشمن 
شــروع كرد با هلي كوپتر 
منور خوشه اي زد. اين نوع 
منور براي 20دقيقه روشن 
مي ماند و آسمان را مانند 

روز روشن مي كند. بعد هم با سالح هاي نامتعارف روي 
سرمان آتش ريختند؛ با دوشكا و شيليكاي دولول و 
چهارلول كه اسلحه اي سنگين اســت و براي شكار 
هواپيما و آرپي جي كه براي زدن تانك است... اما با آنها 
غواص هاي بي پناه را هدف گرفتند و بچه ها يكي يكي 

به شهادت مي رسيدند.
تمام مدت زيرآب بوديد؟ 

بلــه. ما زيــر آب بوديــم و بــا لوله اشــنوگر نفس 
مي كشيديم؛ لوله اي 80ســانتي متري كه به دهان 
مي گرفتيم و ســر آن روي ســطح آب بود. من براي 
دقايقــي روي آب آمــدم و عينكــم را برداشــتم و 
صحنه هايي را ديدم كه هرگز از يادم نمي رود. بچه ها 
با موجي كه خمپاره در آب ايجــاد مي كرد روي هم 
مي افتادند. منورهاي خوشــه اي آســمان را روشن 
كرده بودند و با سالح هاي سنگين روي بچه ها آتش 
مي ريختند و ســطح آب را به صورت ضربدري درو 
مي كردند. نيزارهاي ســاحلي بر اثر برخورد خمپاره 
آتش گرفته و  دود همه  جا را برداشته بود. بوي خون و 
دود مي آمد. از سمت راست دسته ما صدايي مي آمد 
و كســي نام فاطمه زهرا)س( را صدا مي زد. برگشتم 
سمت صدا دسته اي از غواصان با لهجه هاي مختلف 
داد مي زدند: برگرد، برو عقب، ستون را رها كن و بيا 
اينجا... دســته ما كه از زير آتش رد شده بوديم رفت 
سمت ام الرصاص كه از ســه طرف دست عراقي ها 
بود. اما مصلحت اين بود كــه به همين 2كيلومتر 
رفته بســنده كنيم و ادامه ندهيم. از زاويه اي كه 
مي خواستيم وارد جزيره شويم، سنگرهاي بتني 
كار گذاشته بودند و تصور هم نمي كردند كسي 
بخواهد از آن نقطه وارد شود. پر بود از 
سيم هاي خاردار و تله هاي انفجاري 
و... بچه ها فــداكاري كردند و از 
روي آنها رد شدند براي نجات 
ديگران. اتفاقات اين بخش را 

مفصل در كتاب آورده ام.
بعد كه به جزيره 

رفتيد چه شد؟ 
صبــح روز بعــد، حوالــي 
ساعت 11، ديگر مهمات ما 
تمام شده بود و شيميايي هم 
زدند و لحظاتي را درك كرديم 
كه هيچ راهي بــراي زنده ماندن 

نبود. اما عاقبت 2،3 قايق از بچه هاي اصفهان آمدند 
و باقي مانده ها را نجات دادنــد. خيلي از بچه ها تا آن 

موقع شهيد شدند.
كل اين عمليات تلخ در روايت شما آمده 
است... كمي از خودتان بگوييد. چندساله بوديد كه 

براي عمليات رفتيد و از قبل غواصي بلد بوديد؟ 
 17ســالم بود و دومين باري بود كه مي خواستم به 
جبهه بروم. رفتم لشكر عاشورا و پادگان شهيد باكري 
دزفول. 400نفر بوديم. فرمانده لشــكر سردار امين 
شريعتي صحبت كرد و حرف هايي زد درباره عمليات  
پيش رو و تعدادي نيرو را سوا كرد. يكي يكي مي پرسيد 
چندبار است آمديد و قدرت بدني مان را بررسي مي كرد 
و افرادي را جــدا. 250نفرمان انتخاب شــديم و در 
2گردان جدا به نام حبيب ابن مظاهر و ولي عصر)عج( 
تقســيم شــديم. من گردان ولي عصر)عج( رفتم. ما 
را براي آموزش شــنا به ســد دز بردند. استخرهايي 
داخل سد درســت كرده بودند براي كساني كه شنا 
بلد نبودند و بچه هايي كه از قبل بلد بودند داخل خود 
سد شــنا مي كردند، فاصله هاي يكي دو كيلومتري. 
حدود 45روز همــراه حدود 900نفــر از رزمنده ها 
آموزش هاي ســنگين ديديم. برخي همان زمان كم 
آوردند و كنار گذاشته شدند. بعد از اين مدت عده اي 
رفتند مرخصي اما من نرفتم. ما را به موقعيت جديدي 
بردند در روستاي قجريه كنار كارون. آنجا مرحله اي 
ديگر از تمرين ها شروع شد؛ اول 200 متر و در عرض 
كارون شنا مي كرديم و بعد كم كم مسافت بيشتر شد و 
روزي 12تا 14ساعت در آب سرد تمرين مي كرديم تا 
روزهاي آخر كه با تجهيزات كامل نظامي 12كيلومتر 
را شنا مي كرديم. آنقدر اين تمرين ها سخت بود كه 
چندتا از بچه ها همان زمان شهيد شدند. از آن تعداد 
در نهايت 800نفر آماده عمليات شدند. در آن دوره 
مراسم  پرشــور عزاداري هم برگزار مي شد و بچه ها 
ياحسين گويان وارد آب مي شــدند. بچه هايي كه از 
دانشجوي علوم پزشكي دانشگاه تهران و برق تبريز در 
ميانشان بود تا دانش آموز. 40روز در آن روستا بوديم 
و بعد رفتيم براي عمليات، درحالي كه مي دانســتيم 
احتمال كمي براي زنده ماندن ما وجــود دارد. اين 
بچه ها مظلومانه به شهادت رسيدند. كساني با قوت 
بدني و قواي روحي باال رفتند و برنگشتند. خيلي ها 
هنوز تفحص نشدند و مفقودند و پيكر خيلي ها را اروند 

با خودش برد... .

دريچه

 درس گفتار هاي 
»ايرانيان و زبان عربي«

درس گفتارهايي درباره  »ايرانيان و زبان عربي« 
با تدريس ايرج شــهبازي در 3جلســه، طي 
روزهاي دوشــنبه 13، 20 و 27 دي ســاعت 
11 صبح به صورت مجازي پخش خواهد شد. 
يكي از مهم ترين مســائل فرهنگي در كشور 
ما مســئله ارتباط ميان زبان فارسي و عربي و 
برخورد ايرانيان با زبان عربي است. اين مسئله 
را در سطحي كالن تر هم مي توان بررسي كرد و 
آن نحوه مواجهه برخي از ايرانيان با فرهنگ ها و 
زبان هاي بيگانه است. مواجهه اين قبيل افراد با 
زبان عربي شباهت هاي فراواني با رويارويي آنان 
با زبان هايي مانند فرانســه و انگليسي دارد و از 
بررسي همه آنها مي توان به يك روحيه مشترك 
كه همانا خودباختگي در برابر فرهنگ بيگانه 
است رسيد. به همين ســبب است كه مسئله 
مواجهه ايرانيان با زبــان و فرهنگ عربي صرفاً 
يك مسئله تاريخي كه به گذشته ها تعلق دارد، 
نيست. اين مسئله، مسئله روز ماست؛ بسياري 
از مــا ايراني ها به آســاني در برابر فرهنگ ها و 
زبان هاي ديگر به شــدت مرعوب مي شويم و 
خود را مي بازيم.در اين درس گفتارها راجع به 
مســائلي چون خودباختگي ايرانيان در برابر 
زبان عربي، عربي ستايي و فارسي ستيزي، برابر 
دانستن فضل و دانش با عربي داني، تبديل شدن 
زبان ديواني و اداري حكومت هاي ايراني به زبان 
عربي، انواع پيوندهاي ايرانيان با زبان عربي، نفوذ 
عربي در زبان فارسي بحث خواهد شد. همه اين 
مباحث براساس كتاب ارزشمند »چالش ميان 
فارسي و عربي« از شادروان آذرتاش آذرنوش 
پيش خواهد رفت. اين كتاب، به شيوه اي علمي 
و بديع، مباحث گوناگوني را در اين زمينه مطرح 
مي كند. عالقه مندان مي توانند اين برنامه را از 
اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به نشاني 
ketabofarhang، تلگرام اين مركز به نشاني 
bookcitycc و صفحــه اين مركز در ســايت 

آپارات پيگيري كنند.

گفت و گو با سيدجعفرحسيني  وديق، نويسنده كتاب»ميهمانان ام الرصاص« 
در سالگرد عمليات كربالي 4

دريادالني كه از اروند  برنگشتند
تازه هاي نشر

  طوفان در سيسيل
در قلب اروپا طوفاني برپاست كه به برانداختن نظم 
كهن پيش مي آيد؛ نظمي كه بر پي هاي لرزانش 
كليساي بزرگ زمين داران و بزرگ مالكان كليسا، 
به پيشــگيري فاجعه، دســت به دست يكديگر 
مي دهند اما با همين دست ياري، هركدام ديگري 
را به كار طوفان مي كشند. دامنه طوفان تا جزيره 

سيسيل مي رسد و... »طوفان در مرداب« نوشته لئوناردو شاشا، نويسنده 
نامدار اروپايي، داستان تقابل سنت و آزادي است كه در روزهاي روشنگري 
و انقالب فرانسه رخ مي دهد. دن جوزپه والي كشيش، شخصيت اصلي 
اين داستان، به مرور با اشراف و بزرگان سيسيل آشنايي به هم مي زند و از 
رهگذر همين آشنايي هاست كه خواننده با اوضاع نابسامان آن دوران آشنا 
مي شود؛ اوضاعي كه چه بسا در جامع مدرن ما به خوبي حس مي شود. 
شاشا در اين داستان، با جوالن دادن قدرت تخيل خود و به خدمت گرفتن 
زباني ادبي و در عين حال گويا، كوشيده است تا اوضاع نابسامان اخالقي و 
اجتماعي سيسيل و زندگي اشراف زادگان و جعل واقعيت هاي انساني را 
در اين جامعه تصوير كند. نشر نو طوفان در مرداب، نوشته لئوناردو شاشا 
را با ترجمه مهدي سحابي در 207 صفحه با شمارگان هزار و 100نسخه، 

به بهاي 60هزار تومان منتشر كرده است.

  داستان ديگران
»ديگران« داستان كوچ هاي غريب است؛ كوچ هاي 
ناخواسته اي كه بر اثر برآمدن نيروهاي اقتدارگرا، 
با پشــتوانه توده هاي بي شكل وســيع، بر ديگر 
خرده فرهنگ ها تحميل مي شــوند؛ داســتان 
كندوكاو دقيــق زمينه هاي روان شــناختي و 
اجتماعي جامعه اي اســت كــه تغييرات عميق 

سياسي را از سر گذرانده و پس لرزه هايش تحوالت اجتماعي را در سطوح 
گوناگون رقم زده است؛ داستان انســان هايي عادي با ترس هاي بزرگ 
و رؤياهاي نه چنــدان بزرگ كه در آغاز چنيــن تحوالتي به ناگاه ضربه 
جداافتادگي ذهني و طرد را تجربه مي كنند و بعد به تدريج، خصوصيات 
و خصلت هاي انساني شــان را درنظر انبوه جمعيت بي شــكل از دست 
مي دهند و آرام آرام مي غلتند به ورطه جداافتادگي جسمي و تبعيد. بر 
كتاب ديگران حال و هواي سال هاي 1960 تركيه حاكم است. داستان با 
بريدن از زادگاه و كوچي دشوار آغاز مي شود و با احساس بيگانگي و هراس 
در خانه اي رازآميز و پرماجرا در استانبول ادامه مي يابد. ماهر اونسال اريش 
ضمن به تصوير كشيدن زندگي و تفكر مردم در آن سال ها و مواجهه شان 
با خرافات و واقعيات، فضاي سياسي تركيه را نيز با ظرافت ترسيم مي كند. 
نام كتاب نيز از سويي اشاره دارد به ازما بهتران، و از سوي ديگر به هركس 
غير از ما يعني هركس كه ديگري يا جامعه به نوعي از خود مي راندش، 
گويي هر فرد از جامعه براي ســاير افراد »ديگري« باشد، و اين كتاب 
حكايت همين »ديگران« اســت. از ماهر اونســال اريش تا كنون چند 
مجموعه داستان و رمان منتشر شده و يكي از مجموعه  داستان هايش 
در سال 2014 جايزه ادبي ســعيد فائيك را از آن خود كرده است. نشر 
نو اين رمان 120صفحه اي را با ترجمه مژده اُلفت در شــمارگان هزار و 

100نسخه، به بهاي 42هزار تومان منتشر كرده است.

آن گور دسته جمعي غواصان دست بسته كه پيدا شد، آن پيكرهاي پاكي كه از جا ن شان استخوان مانده 
بود و لباس غواصي و سيم هايي كه دستان شان را بسته بود... داغ به دلمان گذاشت، حتي اگر سن مان 
قد نمي داد به روزهاي جنگ، سن مان قد نمي داد به روزهايي كه سر هر كوي و برزن حجله جوان ها برپا 
بود... چه جوان هايي! اما تن هاي برگشته به آغوش وطن يادمان آورد كه جنگ چه مصيبتي بود و چه 
چشم هايي را پر از خاك كرد و چه چشم هايي را منتظر به راه گذاشت. كربالي4از همان روز در ذهن مردم 
سرزمين  ما حك شد؛ عملياتي كه با آمدن بازماندگان غريبش يادآوري شد. چه گذشت در آن شب؟ 
اين همه غواص از كجا آمدند و چطور جمع شدند و قرار بود چه كنند؟ اروند در دل خودش چند غواص را 
چون ماهي ها جا داد و ديگر پس نداد؟ با سيدجعفر حسيني وديق، نويسنده اي كه كربالي 4را در كتابش 
با نام »ميهمانان ام الرصاص« روايت كرده گفت و گو كرده ايم؛ روايتي شيوا از مقدمات عمليات و آنچه در 

شب عمليات و بعد از آن بر او و همرزمانش گذشت.
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اندر حكايت آمادگي در حوادث
جاده ها در چشــم بر هم زدني بسته شد. 
راه هاي ارتباطي قطع شد و كسي به درستي 
نمي دانســت در بم چه اتفاقي افتاده. يك 
ســاعتي از زلزلــه نگذشــته، وانت  ها و 
خودروهاي ســواري مصدومان را به سمت 
جيرفت و شهرهاي اطراف مي بردند. صداي 
بوق ممتد اين ماشين ها، هراسي كه در چهره 
راننده ها بود و جنازه هــا و مصدوماني كه 
پشت ماشين با خود حمل مي كردند خبر از 
فاجعه اي بزرگ مي داد. تعدادي از مردم خود 
را به فرودگاه رســانده بودند؛ شنيده بودند 
كه اگر كمكي به شهر برسد از طريق همين 
فرودگاه خواهد بود. غافــل از اينكه قبل از 
رسيدن كمك ها، بســياري از مصدومان در 
سالن فرودگاه و گوشه و كنار آن جان خود را 

از دست دادند.
خانه هاي كاهگلي بم، بيشترين خسارت  ها و 
آسيب را در زلزله ديدند و بيشتر بازماندگان 
زلزله، از مقاومت خانه هايي كه سقفي آهنين 
داشتند صحبت مي  كنند. »مرتضي حسين 
پور« در زمان زلزله، از اعضاي جمعيت شهر 
بم بود و بعد از آن زلزله تا زمان بازنشستگي، 
رياســت شــعبه بم را بر عهده داشت. او 
مي گويد:»زلزله كه رخ داد، در بم بوديم؛ در 
مركز شــهر كه كانون اصلي زلزله بود. خانه 
ما از معدود خانه هاي شهر بود كه با تيرآهن 
ساخته شده بود. همين هم باعث نجاتمان از 

زلزله شد.«
او از 200بيمار ضايعه نخاعي مي گويد كه در 
زلزله دچار حادثه شدند و براي هميشه توان 
حركتي خود را از دست دادند:»خسارت هاي 
زلزله، تنها فوت عده زيــادي از عزيزان و 
اعضاي خانواده هاي بم نبود. افرادي كه دچار 
ضايعه نخاعي شدند، خانه هاي ويران شده و 
مشكالت بعد از آن، تا مدت ها گريبان مردم 
زلزله زده را رها نكرده و گاهي تا پايان عمر 
با آنها همراه خواهد بود. طبق آمارهاي اعالم 
شده، اين زلزله بيش از 200 معلول با ضايعه 
نخاعي برجا گذاشــت. در زلزله بم افرادي 
بودند كه نه بر اثر ماندن زير آوار، بلكه به دليل 
پرت شدن شيئي مثل قاب عكس و چيزهاي 
ديگر ضربه خوردند و جان خود را از دست 
دادند. يا افرادي كه ساعت هاي اوليه بعد از 
زلزله زنده بودند اما ناآگاهي مردم و حركت 
زياد روي آوار خانه هــا، باعث فرو ريختن 

سازه هاي خاكي و خفگي افراد شده بود.«
18سال از زلزله بم گذشته و او مردم شهر را 
به ياد دارد كه سال هاي بعد از زلزله به دنبال 
آموزش هاي اوليه اي بودند تا آنها را در برابر 
حوادث پيش رو، آماده كند:»در ســاعات 
اوليه بعد از زلزله هيچ كس نبود كه به فرياد 
مردم برسد و تنها خودشان بودند كه براي 
نجات جان خود بايد كاري مي كردند. اين 
تجربه وقتي ترســناك تر مي شد كه آنها 
آمادگي قبلي اي براي مواجهه با زلزله و ديگر 
حوادث را نداشتند. موضوعي كه امروز هم 
در بسياري از شــهرهاي كشور با آن 

مواجه هستيم.«

ش
بر

گزارش

ما حامي معلم هستيم
موضوع بازگشايي مدارس در نخستين نشست وزير آموزش 

و پرورش مطرح شد
يوســف نوري، آخرين جامانده از كابينه دولت سيزدهم بود كه 
توانست با 194رأي موافق اعتماد مجلس را جلب كند و بر كرسي 
رياست آموزش و پرورش نشســت. روز گذشته نخستين نشست 
خبري وزير آموزش و پرورش برگزار شــد و موضوعاتي همچون،  

بيمه، رتبه بندي معلمان و... مورد بررسی قرار گرفت.
تجمعات اعتراضي فرهنگيان در چند هفته گذشته در اين نشست 
خبري مورد توجه اهالي رسانه قرار گرفت و وزير آموزش و پرورش 
نيز در واكنش به اين اتفاق از خواسته صنفي معلمان دفاع كرد:» 
ما حامي معلم هستيم، حاال معلمي رفته اعتراض كرده است، بنده 
با مراجع ذي ربط تماس مي گيــرم و در اين باره صحبت مي كنم. 
اما همانطور كه گفته شــد بايد سازوكار مناسبي براي كنش هاي 
صنفي وجود داشته باشــد. حتما رابط يا مشاور تشكل ها را براي 

بهبود تعامالت منصوب مي كنيم.«
دريافت مجوز اوليه براي استخدام بيش از ۳4هزار نيرو نيز خبري 
بود كه از جانب وزير آموزش و پرورش مطرح شد. او در اين رابطه 
توضيح داد:» مجوز اوليه بيش از ۳4هزار اســتخدام را گرفته ايم 
كه در مناطق مرزي، عشايري و مناطقي كه مدت هاست به علت 
عدم اســتقرار توزيعي و ترميمي در اين وضعيت هستند، بتوانيم 
جذب نيرو داشته باشيم. در بودجه امســال سرانه آن بخش ها را 

جدي ديده ايم.«
به گزارش ايسنا، تعويق پاداش پايان خدمت بازنشستگان موجب 
شــد تا وزير آموزش و پرورش از بازنشســتگان ايــن وزارتخانه 
عذرخواهي كند:»پاداش پايان خدمت بازنشســتگان ســال 99 
پرداخت شده به جز مواردي مانند فوتي كه مشكل داشت، به كل 
استان ها پرداخت شده است. برخي حق التدريس ها هم پرداخت 
شده اما در مواردي عقب ماندگي وجود دارد؛ ضمن عذرخواهي، 
شرايط بودجه اي به گونه اي است كه با تأخير پرداخت مي شود با 
اين حال در دولت جدي پيگيري كرديم. درباره اجراي رتبه بندي 
2 مكاتبه جدي با رئيس جمهور داشتم. اينها وظايف ما ست و بايد 

پيگيري كنيم تا انجام شود.«
از زمان شــيوع كرونا وضعيت بازگشــايي مدارس به يك دغدغه 
جدي تبديل شده اســت. گذر زمان نيز نتوانست تأثير جدي در 
مسير حل اين مشكل بگذارد. ورود سويه اوميكرون موجب شد تا 
دلخوشي هاي شكل گرفته پس از كاهش آمار فوتي هاي كرونا، از 
بين برود و باز هم بحث تعطيلي مدارس و نحوه برگزاري امتحانات 
پررنگ شود. وزير آموزش و پرورش تصميم گيري در رابطه با اين 
موضوع را به تصميم ستاد ملي كرونا گره زد:» تا جايي كه اطالع 
دارم، اوميكرون كشندگي كم ولي انتشار سريع دارد. ما نهاد تعليم 
و تربيت هســتيم. نهاد تخصصي اين امر وزارت بهداشت است و 
حرف ستاد ملي كرونا براي ما حجت است. امروز جلسه ستاد ملي 
كرونا برگزار مي شود و هرچه اعالم كند همان را انجام مي دهيم.«

18ســال از آن جمعه ســرخ و 
غبارآلود بم مي گذرد؛ صبحي كه گزارش

هنوز آفتاب نزده، زلزله 6ريشتري 
مركز بم را چنان لرزاند كه از اين شــهر تلي از 
خاك و هاله  اي پر غبار باقي ماند. گورســتان 
قديمي شهر يك روزه پر شد. لرزش 12ثانيه اي 
بم 30هزار مجروح و هزاران بي خانمان بر جاي 
گذاشت و 70درصد از بافت شهر را به كلي نابود 
كرد. شــهر با همه ســاختمان هايش با خاك 
يكسان شــده بود و از مســئوالن امدادي و 
اورژانس گرفته تا پزشــكان و...، اگر هم زنده 
مانده بودند، در شوك اين اتفاق به سر مي بردند 
و داغدار عزيزانشان بودند. راه هاي ارتباطي و 
برق شهر قطع شــده بود و تا ساعت ها بعد از 

رخ دادن فاجعه، شهرهاي ديگر از آن بي خبر 
بودند. 18سال از صبح تلخ بم مي گذرد و زخم 
اين زلزله هنوز براي مردم اين شهر تازه است. در 
ســالگرد اين زلزله ويرانگــر، روايت يكي از 
امدادگران اهل بم از لحظه وقوع زلزله پيش روي 

شماست.

سوگواري ناتمام
روايتگر: مهدي صادقي، امدادگر اهل بم

صداي زلزله صداي خرد شدن سقف بود و خاك و 
آجري كه بر سرمان خراب شد. تيرآهن و آجر سقف 
مهرباني كرده بود و تمام و كمال روي سرمان فرود 
نيامد. خانه، گهواره بزرگي بود كه ما را تاب مي داد. 
صداي فرياد و جيغ و داد مي آمد. آسمان قرمز شده 
بود و خاك آلود. يكي از اقوام به كمكم آمد و مرا بيرون 
كشيد. بعد هم سراغ ديگران رفتيم. خواهرزاده ها و 
برادرزاده هايم در چشــم برهم زدني جان خود را از 

دست داده بودند. شهر پر از صداهايي بود كه كمك 
مي خواستند و فرياد مي زدند. سوز سرما به دست و 
صورتمان نيش مي زد. دســتمان به هر بازمانده اي 

مي رسيد، آوار را از رويش پس مي زديم.
 مردم بي آنكه بدانند چه مي كنند، روي تل خرابه ها 
راه مي رفتند تا عزيزانشــان را پيدا كنند؛ غافل از 
اينكه با هــر قدم روي اين خرابه ها، شــانس زنده 
مانــدن را از افراد گرفتــار در آوار مي گرفتند. داد 
مي زدم و مي گفتم روي آوار نايســتند. كساني كه 
مرا مي شناختند، به حرف هايم اعتماد مي كردند. 
راه را باز مي كردند تا كمكشان كنم. بعد كه به خودم 
آمدم جليقه هالل احمر را تنم كردم. مردم با ديدن 
آن، هم دلگرم مي شــدند و هم مطيــع. هرچه در 
اين ســال ها در جمعيت آموخته بودم، بايد خرج 
مي كردم. نمي دانيم سر و كله وسايل نقليه سنگين 
از كجا پيدا شده بود. حداقل در يك هفته اول بعد 
از زلزله نبايــد آنجا حركت مي كردنــد تا بتوانيم 

در سالگرد زلزله بم، پاي روايت امدادگري از اهالي اين شهر نشسته ايم

بم؛ زخم هميشه تازه

مرضيه موسوي
روزنامه نگار

مردم را از زير آوار نجــات دهيم. خاكبرداري بايد 
به روش ســبك و با كمك دست و ســاده ترين 
وسايل انجام مي شــد. مردم بم سال ها بود كه به 
ارگ و سازه خشت و گلي اش اعتماد كرده بودند 
و خانه هايشــان را با خشــت و گل مي ساختند. 
ارگ سال ها سرپا و سرحال بود و تا جمعه دي ماه 
82هيچ  چيزي نتوانسته بود آن را از پا در بياورد. 
حاال همان خاك ها روي سر مردم آوار شده بود و 
راه تنفسشان را مي بست. هيچ مركز درماني ای در 

شهر نمانده بود.
 مصدوماني كــه خدمــات اوليه ســرپايي نياز 
داشتند در همان ســاعات اول به كمك خانواده 
و دوستانشــان بــه نزديك ترين مراكــز درماني 
فرستاده شده بودند اما بعد از گذشت چند ساعت 
كه مجروحان بدحال از زير آوار بيرون آورده شدند، 
در مراكز درماني جايي براي آنها نبود. خيلي ها در 
راه انتقال به بيمارستان جان خود را از دست دادند. 
خيلي ها به دليل حركت مردم روي آوار خاك، دچار 
خفگي شدند و بسياري از مردم به دليل نداشتن 
آگاهي در مورد نگهداري و رسيدگي به مصدومان، 
نتوانستند عزيزانشان را نجات دهند. بم كه جاي 
خود دارد، ايران تا آن زمان چنين دردناك به دست 
طبيعت نواخته نشــده بود. همه در شوك بودند. 
18ســال از آن روز مي گذرد اما هنوز مردم بم در 
وضعيت روحي مناسبي قرار نگرفته اند. هر سال 
دي ماه رنگ و بوي اندوه و عزا به بم مي آورد. نزديك 
سالگرد زلزله كه مي شود، حال همه مردم به هم 
مي ريزد. هنوز هم كوچكترين تلنگري همه مردم 

را در اين شهر دچار آشوب مي كند.
 زمان زلزله بم هيچ كس در فكــر حمايت روحي و 
رواني از مردم رنج كشــيده و داغ ديده نبود. مردمي 
كه به دليل شرايط سختي كه ايجاد شده بود حتي 
نتوانسته بودند به درستي سوگواري كنند. هيچ كس 
به فكر هراسي كه بچه ها با آن بزرگ شدند نبود. هنوز 
هم مردم بم با يك توفان، با شنيدن يك صداي بلند، 
مثل آن جمعه دي ماه پر از تشويش و دلهره مي شوند. 
سال ها طول كشيد تا خانه ها در اين شهر دوباره از نو 
ساخته شوند. هنوز هم به دل كوچه پس كوچه هاي 
بم كه مي زنيــد، ويرانه هايي از زلزله به چشــمتان 
مي خورد؛ خانه هايي كه كسي از اهالي آن باقي نماند 

تا دوباره ديوارهايش را ســرپا كند و گرماي 
زندگي در آن جاري شود. شهر بم هنوز 
بعد از 18سال نتوانسته خودش را زنده 
كند. هيچ شهربازي و مركز تفريحي اي 
براي بچه ها در آن ســاخته نشــده. 
سينماي اين شهر بعد از زلزله هرگز 

بازسازي نشد. زيرساخت هاي 
 ديگــر هــم وضــع و حال

 مشابهي دارند. 
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 ســرانجام پس از تأخيرهاي بسيار، 
تلسكوپ فضايي جيمز وب، زمين را فضا

ترك و ماموريت بزرگ و مهم خود را 
آغاز كرد. به گزارش روزنامه گاردين، اين تلسكوپ 
پس از سفري تقريبا يك ماهه به مقصد مي رسد و 
پس از آن كار اســتقرار انجام مي شــود. همه اين 
مراحل كه به پايان برسد، آنگاه مي توانيم اطالعات 
جديدتر را به دســت بياوريم؛ اطالعاتي كه ممكن 
است ديد ما را نسبت به كيهان تغيير بدهد. شايد 
نتايج آن چيزي نباشد كه انتظارش را داشته باشيم.

كشف بيگانگان
 )L2( ناســا تلســكوپ را به نقطه دوم الگرانــژ
مي فرســتد. اين مكان ويژه اي اســت كه در آن 
تلســكوپ مي تواند در يك خط بــا زمين بماند، 
درحالي كه به دور خورشيد در فاصله 1/5ميليون 
كيلومتري از خانه مي چرخد. از سوي ديگر، هابل 
درست باالي سياره ما در فاصله 325كيلومتري 
قرار دارد. به لطف اين نقطــه برتري باورنكردني، 
JWST به ما اين امكان را مي دهد كه كيهان را به 
روش هاي جديد و هيجان انگيز ببينيم و مطالعه 
كنيم. JWST به محققــان اين امكان را مي دهد 
كه منشــأ جهان را مطالعه كنند و با هر شانسي، 
سياره هايي را در كهكشان ما پيدا كنند كه قادر به 
پشتيباني از حيات هستند. و اين بدان معناست كه 
ما مي توانيم در سال هاي آينده، بيگانگان را با آن 
كشف كنيم. اما واقعا اين به چه معناست؟ ما هيچ 
راهي براي دانستن نوع بيگانگاني كه ممكن است 
كشف كنيم، نداريم. شايد آنها آميب مانند باشند. يا 
شايد ما يك سياره نوپا پيدا كنيم كه در آن گياهان 
و جانوران شكوفا مي شوند، اما هوش هنوز تكامل 
نيافته اســت و بله، حتي مي تواند بــه اين معني 
باشد كه ما حيات هوشــمندانه اي پيدا مي كنيم. 
تنها چيزي كه مي توانيم بــا اطمينان بدانيم اين 
اســت كه هر زندگي ای كه مي توانيم پيدا كنيم 
بايد بسيار بسيار ترسناك باشد. تقريباً هر تمدني 
كه روي زمين ساكن اســت يا با تمدن هاي ديگر 
جنگيده يا تحت ســلطه يك يا چند تمدن بوده 

است. حتي امروزه، 8ميليارد نفر در زمين هستند 
كه تحت يك سياست نابودي متقابل تضمين شده 

در سراسر سياره زندگي مي كنند.

دنياي ما، دنياي آنها
ناســا يك نهاد دولتي آمريكايي اســت، كشوري 
كه هم اكنون بيشــترين جنگ هاي تاريخ خود را 
ســپري مي كند. از نظر عيني، تقريباً همه  چيز در 
مورد وضعيت جهان ما نشان مي دهد كه خشونت 
در جايي كه انسان ها هستند، اجتناب ناپذير است. 
اگر با يك گونه باهوش مالقــات كنيم، احتماالً به 
جنگ آنها خواهيم رفــت. در اين بين، پيش آگهي 
براي هر نوع زندگي غيرهوشمندي كه با آن مواجه 
مي شويم بدتر است. هم اكنون بيش از 41هزار گونه 
روي زمين در معرض خطر انقراض قرار دارند. براي 
محافظت از موجودات بيگانــه اي كه با آنها روبه رو 
مي شويم در برابر نابودي بي وقفه خود، بايد نسبت 
به دنياي  آنها با احترام بيشــتري نسبت به دنياي 
خودمان رفتار كنيم. با اين حــال، هيچ تضميني 
وجود ندارد كه زندگي در آنجا وجود داشته باشد. 
حتي اگر وجود داشته باشد، هنوز ده ها، قرن ها يا 
هزاره ها طول مي كشد تا بتوانيم به اندازه  كافي دور 

برويم يا فناوري مناســب را براي يافتن آن توسعه 
دهيم. اما اگر وجــود دارد و آنها به انــدازه كافي 
قدرتمند نيســتند كه ما را از انجــام كارهايي كه 
هميشه انجام مي دهيم بازدارند، اميدواريم تا زماني 
كه ياد نگيريم چگونه براي همه ازجمله خودمان، 

همسايگان بهتري باشيم، آنها را پيدا نكنيم.

زياد خوشحال نشويم
در ميان ذوق زدگي بســيار، دســت كم يك محقق 
بر اين باور اســت كه تلســكوپ فضايي جيمز وب 
)JWST( مي تواند منادي اخبار بد باشد. »ميچيو 
كاكو« فيزيك دان مشهور جهان، يكي از دانشمنداني 

كه مســئول نظريه ريسمان اســت گفت كه او فكر 
نمي كند، انسان ها بايد با بيگانگاني كه پيدا مي كنيم، 
تماس بگيرند. نظريه ريســمان، يــك چهارچوب 
تئوريــك فراهم مي آورد كــه در آن ذرات نقطه اي 
فيزيك ذرات با اشــياء يك بعدي به نام ريسمان ها 
جايگزين شــده اند. او هفته پيش در يك مصاحبه 
گفت: »به زودي ما تلسكوپ وب را در مدار داشته و 
هزاران سياره براي تماشا خواهيم داشت و به همين 
دليل است كه فكر مي كنم احتمال تماس ما با يك 
تمدن بيگانه بسيار زياد است. برخي از همكاران من 
هستند كه معتقدند ما بايد با آنها تماس بگيريم. من 
فكر مي كنم اين يك ايده وحشــتناك است. همه 

بزرگ ترين تلسكوپ فضايي ساخت بشر سرانجام پرتاب شد تا 
فصل جديدي از اكتشافات هستي شروع شود

آغاز رؤياي جيمز وب

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

به سوی آينده

نقاشي هوش مصنوعي با كلمات 

يك اســتارت آپ كانادايي به نام Wombo اخيراً اپليكيشني به نام 
Dream را براي سيستم هاي عامل آي  او اس و اندرويد عرضه كرده 
است كه با هوش مصنوعي و براساس يك پيام متني »آثار هنري« را 
خلق مي كند. اين كار به ظاهر غير قابل اجرا، بسيار ساده است. شما 
آنچه را كه مي خواهيد نقاشــي كنيد، توصيف مي كنيد؛ مثاًل »يك 
درخت پرشاخ و برگ« يا »بدترين ســاندويچ تاريخ«. سپس يكي از 
سبك هاي هنري)ميستيكال، باروك، هنر فانتزي، استيم پانك و غيره( 
را كه در اين مجموعه پيشنهاد شده انتخاب مي كنيد. به گزارش تك 
كرانچ، البته مي توانيد گزينه »بدون سبك« را هم انتخاب كنيد و بعد 

»ايجاد« )create( را كليك كنيد.

سپس اين اپليكيشــن طي چند ثانيه، شايد حدود 20ثانيه، »اثر 
هنري« كامل شده شما را نمايش مي دهد. برخي از اين آثار هنري 
توليد شده تا حد زيادي چشــمگير به نظر مي رسند و برخي هم 
البته جذابيتي ندارند. با اين حال، مطمئناً هيچ 2دستوري كه به 
اپليكيشن داده مي شــود، يك تصوير را ايجاد نمي كنند. بنابراين 
مي توانيد به همان سرعت، درخواست يك تصوير جديد را ادامه 

دهيد تا زماني كه آنچه را مي پسنديد، خلق شود.
كيفيت »هنر« اپليكيشــن Dream قطعا متغير اســت. به نظر 
مي رسد درخواست هاي طوالني تر و پيچيده تر، اپليكيشن را گيج 
مي كند. بنابراين كيفيت خروجي مي تواند به چيزي بستگي داشته 

باشد كه از اپليكيشن مي خواهيد رسم كند.
»سبك« هاي اين اپليكيشن، بيشتر به فضاي انتزاع و اَشكال داراي 
اعوجاج گرايش دارد تا اشكال دقيق. بنابراين درخواست هاي پرتره 
به صورت واقعي ارائه نمي شوند و معموالً به تصويركشيدن چيزهاي 

فانتزي راحت تر از واقعي است.
با اين حال، يك نكتــه در اين ميان قابل توجه اســت. به محض 
ظاهرشدن يك اثر هنري جديد، اين اپليكيشن، وقت خود را براي 
فروش آن تلف نمي كنــد. گزينه اي براي »خريــد چاپي« ظاهر 
مي شود كه به فروشگاه اينترنتي اپليكيشن پيوند مي دهد و به نظر 

راهي بي دردسر براي تبديل يك اثر بصري به درآمد واقعي است.
اگر اين اســتارت آپ بتواند 20ثانيه پردازش را به بيش از 20دالر 

درآمد تبديل كند، درواقع يك خط توليد پول ايجاد كرده است.

 رســتوران ســتاره اي 
)Stellar Pizza( يك فناوري

رستوران روباتيك است 
كــه مي تواند هر 45ثانيــه يك پيتزا 
درست كند. آنطور كه اعالم شده اين 
رســتوران در بهــار ســال آينده در 

لس آنجلس آمريكا افتتاح مي شود.
شركتي كه اين رستوران را مي سازد، 
در ماه مي 2019به وسيله 3مهندس 
سابق شركت اسپيس ايكس به نام هاي 
بنسون تساي، برايان النگون و جيمز 

وهاويسان تأسيس شده است.
تساي، مديرعامل رســتوران استالر 
پيتــزا، به مدت 5ســال در شــركت 
اســپيس ايكس كه متعلق به ايالن 
ماسك اســت، مشــغول به كار بوده 
اســت. او در اين شركت سيستم هاي 
پيشــرفته باتري را براي موشك ها و 

ماهواره ها طراحي مي كرده است.

او درنهايت تصميــم گرفت كه بيش 
از 20نفر از كاركنان ســابق شركت 
اســپيس ايكس را دور هم جمع كند 
تا يك ماشين پيتزاســازي خودكار 
و بدون دخالت دســت بســازند. اين 

ماشين پيتزاسازي مي تواند پشت يك 
كاميون قرار بگيرد.

 Stellar Pizza دســتگاه روباتيك
مي تواند طي كمتر از 5دقيقه مقدمات 
يك پيتزا را آمــاده و مراحل پخت را 

طي كند تا آماده خوردن شود.
ابتدا يك گلوله از خمير پيتزاي خانگي 
داخل دستگاه قرار مي گيرد. سپس در 
آنجا فشرده مي شــود تا به شكل يك 
دايــره در بيايد. اين دســتگاه پس از 
آماده شدن خمير، روي پيتزا را با سس 
و ساير مواد غذايي مي پوشاند. سپس 
پيتزاي خام در يكي از 4فِر دســتگاه 
روباتيك كه دماي بااليي دارند، قرار 

مي گيرد.
تد ســيزما، يكي از كارمندان استالر 
پيتزا كه پيش از اين، براساس پروفايل 
لينكيدين خود، سرآشــپز اســپيس 
ايكس بوده، در اين شــركت موشكي 
مســئوليت برنامه ســرويس غذايي 

كاركنان را به عهده داشته است.
ســيزما اكنون با نوئل برونر، مشــاور 
اين رســتوران براي تهيه پيتزاهاي با 
كيفيت باال و مقــرون به صرفه براي 

پيتزا استالر همكاري مي كند.
اين شــركت يك پيتــزاي پپروني با 
كيفيت عالي ارائه مي دهد. همچنين، 
مشتريان مي توانند پيتزاي خود را با 
مخلفات تازه، ازجمله پياز، بيكن، مرغ 

و زيتون خوشمزه تر كنند.

پيتزاي 45ثانيه اي در رستوران روباتيك
تعدادي از كاركنان سابق اسپيس ايكس يك روبات پيتزاسازي خودكار و بدون 

دخالت دست مي سازند كه مي تواند پشت يك كاميون قرار گيرد
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سپر حرارتی
5الیــه از ابزارهای چشــمی 
تلســكوپ در مقابــل نــور و 
حرارت خورشید محافظت 

می كند

تلسكوپ های 
ردیابی ستاره

آنتن برای ارسال اطالعات و 
دریافت فرامین از ناسا

آرايه انرژی خورشیدی 

اتوبوس فرمان و 
كنترل فلپ - تریم 

پایدار كننده

ماژول ابزار علمی
خانــه تمامــی ابزارهــا 

و دوربین های علمی

آینه اصلی
شــبكه ای از 18شــش ضلعی كــه از 
برلیوم با روكش طال ســاخته شــده 
است تا بتواند نورهای مادون قرمز 

ضعیف شده را دریافت كند

آینه ثانویه
نور را از آینه اصلی به 
ابزار علمی منعكس 
می كند 

یك انسان 180سانتی متری 
برای مقایسه

آینه اصلی جیمز وب
قطر 6/5متر

آینه اصلی هابل
قطر 2/4متر

ما مي دانيم كه صدها ســال پيــش مونتزوما وقتي 
كورتس را در مكزيك مالقات كرد، چه اتفاقي افتاد.«

طرح واقعيت براساس افسانه 
جالب اســت كه كاكو، موضوع مونتزوما و كورتس را 
در همان نخستين تماس با بيگانگان مطرح مي كند. 
همانطور كه افسانه مي گويد، مونتزوماي دوم به طور 
تصادفي كل امپراتوري آزتك را به دليل ســوء تفاهم 
زباني به كورتس؛ يك فاتح اســپانيايي واگذار كرد. 
به نظر مي رســد هشــدار كاكو اين اســت كه اگر ما 
بيگانگان را پيدا كنيم و با آنها تماس بگيريم، زميني ها 
مي توانند آزتك ها و بيگانگان اسپانيايي باشند. شايد 
وقتي آنها را كشــف  كنيم پيامي مانند »ما با آرامش 
مي آييم« ارسال مي كنيم و بيگانگان آن را به معناي 
»بيا بــر ما حكومت كــن« تفســير مي كنند. وقتي 
صحبت از اين مي شــود كه درصورت كشف حيات 
بيگانه چه اتفاقي مي افتد، مي توانيم در حدســيات 
بي پايان شــركت كنيم. در عوض، بياييد چند لحظه 
وقت بگذاريم تــا برخي از حقايق كليــدي در مورد 

JWST را بيان كنيم.

   3نكته مهم درباره جيمز وب
   اين تلسكوپ 100برابر قدرتمندتر از هابل است و از 
فناوري اسكن مادون قرمز براي ديدن چيزهاي دورتر و با 

جزئيات بيشتر استفاده مي كند.
   وب، هزاران جهان بالقوه قابل سكونت را براي يافتن 
نشانه هاي حيات اسكن مي كند، كاري كه هابل براي انجام 

آن طراحي نشده بود.
   اگر همه  چيز طبق برنامه پيش بــرود، وب به مقصد 
مي رسد، حســگرهاي خود را كاليبره مي كند و تا ماه 

مه2022كامال عملياتي مي شود.
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 متخلفان کرونایی 
چه اصنافی هستند؟

میانگیــن رعایــت پروتكل هــای بهداشــتی در كشــور 
همچنان زیر 50درصد)47.33( اســت و این هشداری 
جــدی در مواجهه با ســویه اومیكرون اســت كــه تا ظهر 
دیروز 8مورد ابتالی قطعی به آن در كشور گزارش شده 
اما موارد مشكوك زیادی وجود دارد. این در حالی است 
كه وضعیت رنگ بندی شهرهای كشور اكنون آبی و زرد 
است و بر همین اســاس تمام محدودیت های كرونایی 
از اصنــاف حــذف شــده و همــه فعالیت هــا برقرار اســت 
امــا بررســی و نظارت هــای انجام شــده از ســوی وزارت 
بهداشــت حاكی از آن اســت كه برخــی اصنــاف پرتردد 
كمترین میزان رعایت پروتكل های بهداشــتی را دارند. 
در اماكــن عمومی میانگین كشــوری رعایت بهداشــت 
فــردی 52.18درصــد، فاصله گــذاری 47.33درصــد، 
اســتفاده از ماســك 49.33درصــد و تهویــه مناســب 
47.87درصــد اعــالم می شــود و در ایــن میــان برخــی 
اصناف از جمله نانوایی ها، رســتوران ها، مراكز ورزشــی 
در 4پروتــكل بررسی شــده كمتریــن میــزان رعایت ها را 
در هفته آخر آذر داشــته اند. همچنین بیشترین اخطار 
و معرفی به مراجــع قضایی به ترتیب بــرای 7082كارگاه  
و صنایــع كوچــك، 2790نانوایــی ، 1307مدرســه، 
1106رســتوران، 496فروشــگاه  زنجیــره ای، 431اداره 
و ســازمان، 311بانــك، 227پیشــخوان و پلیــس+10، 
214مركز ورزشــی و 159تاالر پذیرایی صادر شده است.

فاصله گذاری فیزیكی
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استفاده از ماسک

مناطق محروم، با بحران کمبود پزشك 
متخصص مواجهند؛ با اینكه پیش از این گزارش

و در راســتای اجرای طرح تحول نظام 
سالمت، برای ماندگاری پزشكان متخصص در مناطق 
محروم، طرح های تشویقی درنظر گرفته شده بود، اما 
با گذشت نزدیك به 7سال از اجرای طرح تحول نظام 
سالمت، بســیاری از این وعده ها فراموش شده است. 
همین موضوع سبب شده تا مناطق محروم با کمبود 
جدی متخصصان پزشكی مواجه شــوند و در نهایت 
طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشكی مطرح 
شود؛ طرحی که کلیات آن هم به تصویب رسیده است. 
ماجرا اما تعداد پزشــك و متخصص نیست، مشكل در 
توزیع متخصصان است. اوایل شهریور سال93 بود که 
معاون وزیر بهداشــت وقت اعالم کرد برای ماندگاری 
پزشــكان فراری از مناطق محروم، طرح های تشویقی 
درنظر گرفته شده است. آن زمان به تازگی اجرای طرح 
تحول نظام ســالمت کلید خورده بود. به گفته محمد 
آقاجانی، پرداخت تعرفه های تشویقی برای این پزشكان و 
اعمال میزان محرومیت آن منطقه در پرداختی  پزشكان، 
یكی از این طرح های تشویقی بود که توانست تا میزان 
قابل توجهی درآمد پزشــكان را افزایش دهد. براساس 
اعالم وزارت بهداشت، به استناد نتیجه تحقیقی که انجام 
شده بود، پزشــكان مورد مطالعه اعالم کرده بودند اگر 
این طرح ها ادامه دار باشد، 42درصد از آنها پس از پایان 
تعهدات شــان در مناطق محروم ماندگار می شوند. این 
طرح ها اما ادامه دار نبود و سبب فراری شدن رزیدنت ها 
پس از پایان دوره طرح شان از این مناطق شد. آنها مسئله 
معیشت و نبود امكانات رفاهی را یكی از دالیل اصلی در 
ماندگارنبودن شــان در این مناطق عنوان می کنند. به 
همه اینها دوری از خانواده، شرایط زندگی سخت در نبود 
ساده ترین امكانات و تأخیر در پرداخت حقوق را هم باید 
اضافه کرد، مجموعه این مسائل منجر شده که این افراد 
پس از پایان دوره طرح، منطقه را ترك کنند. پیش از این 
غالمرضا حسن زاده، دبیر شوراي عالي برنامه ریزي علوم 
پزشكي اعالم کرده بود که میزان ماندگاري پزشكان در 
مناطق محروم از 24 درصد بــه 12 درصد کاهش پیدا 
کرده و پزشكان در این مناطق تنها 8 سال مي مانند. این 
در حالی است که به گفته  وزیر بهداشت برای حل این 
مشكل،  باید 30درصد پزشــكان متخصص در مناطق 

محروم  به کار گرفته شوند.
 

 6 ماه حقوق نگرفتم
میثم اشرفی، پزشك متخصص طب اورژانس است که 
پس از گذراندن طرح در شهرســتان دلگان سیستان 
و بلوچســتان چند ماهی است که به ســاوه آمده. او 
درباره شرایط کار در مناطق محروم برای پزشكان به 
همشهری توضیح  می دهد و می گوید: »مشكل رفاهی 
در دلگان نداشــتیم، اما مهم ترین مسئله دور بودن به 
مرکز، بدی آب و هوا، سختی رفت وآمد و پرداختی های 
با تأخیر بود. در آنجا ما با معضل آب مواجه بودیم و برای 
آب آشــامیدنی ناچار به خرید آب معدنی می شدیم؛ 
چراکه آب منطقه غیرقابل شرب و شور است.« معضل 
دیگر این پزشك در دلگان، تأخیر در پرداخت حقوق  
بود: »با اینكه مردم دلگان بســیار مهربان و خونگرم 
هستند، اما نگرش مسئوالن پزشكی دلگان به پزشكان 

طرحی، چندان خوب نبود و هیچ کس خود را موظف 
به پاسخگویی درباره تأخیر در پرداختی ها نمی  داند؛ 
به طوری که من از آبان 97تا فروردین 99هیچ دریافتی 
نداشتم و تماس های مكرر با دانشــگاه ایرانشهر هم 
نتیجه ای نداشته است. همین مسائل باعث شده تا به 
همكارانم توصیه کنم به هیچ عنوان به این مناطق برای 
گذراندن طرح نروند.« اشــرفی  می گوید که پزشكان 
طرحی براساس عملكردی که دارند، حقوق می گیرند؛ 
یعنی به ازای هر بیماری که ویزیت می کنند یا خدمتی 
که انجام می دهند براســاس تعرفه وزارت بهداشــت 
دریافتی دارند. در منطقه ای مثل دلگان که جمعیت 
کمی دارد و به تازگی یك بیمارستان در آن افتتاح شده، 
مشخص است که میزان دریافتی پزشكان کم است. او 
ادامه می دهد: »با طرح افزایش پزشك چطور می توان 
انتظار داشــت که کیفیت خدمات به ویژه در مناطق 
محروم بهتر شــود؟ آن هم با وضعیتی که پرداختی 
یك پزشــك حداقل 6 ماه تأخیر دارد و هم اکنون من 
به عنوان پزشــك متخصص طب اورژانس در نزدیكی 
تهران 10میلیون حقوق وزارتخانه ای به عنوان پزشك 
طرحی و 17میلیون تومان کارانــه می گیرم که بعد 
از اتمام طرح 10میلیون دریافتی وزارتخانه نیز قطع 
می شــود و االن هم با مشــكل در تامین هزینه های 
زندگی مواجه  هستم و مدت های زیادی است که به فكر 
مهاجرت از ایرانم تا بتوانم زندگی بهتری را برای همسر 
و 2دخترم فراهم کنم. همكارانم که به کشورهای حوزه 

خلیج فارس رفته اند درآمدشان از پزشكی 25برابر آن 
چیزی است که ما اینجا دریافت می کنیم و امكاناتی که 
در اختیارشان قرار گرفته قابل مقایسه با ایران نیست.«

 حداقل امكانات معیشتی را هم نداریم
محسن.ع، پزشــك متخصص کودکان در شهرستان 
اللی از توابع خوزستان مشــغول به کار است. آنجا هم 
جزو مناطق محروم به شــمار می رود و وضعیت خوبی 
ندارد. این پزشك به همشهری درباره مشكالت کارش 
می گوید: »باالبردن سطح آگاهی عمومی مردم نسبت 
به سالمتشــان یكی از مهم ترین کارهایی است که باید 
اینجا انجام دهیم. در مناطقی که حتی خودرو هم امكان 
حضور ندارد باید به بیماران سر بزنیم و حال آنها را جویا 
شــویم که البته این جزو وظایف ماســت، اما کمترین 
توقعی که داریم این است که حداقل امكانات معیشتی 
را برایمان فراهم کنند تا من بتوانم همسر و فرزندانم را 
راضی کنم که در این منطقه چند سالی ماندگار شویم.« 
او ادامه می دهد: »ســطح پایین مدارس منطقه، باعث 
شده همسر و فرزندانم را برای تحصیل راهی تهران کنم و 
مدام هم اعتراض می کنند که زودتر به خانه برگردم. اگر 
امكانات اینجا حداقل نصف امكانات شهرهای بزرگ بود، 
مطمئن باشید بسیاری از پزشكان راضی می شدند که در 
این مناطق بمانند. بسیاری از خانواده ها به ویژه در مناطق 
دور از دسترس، از  امكانات بهداشتی و سالمتی برخوردار 
نیستند و تا ناچار نباشند به شــبكه بهداشت و پزشك 
مراجعه نمی کنند. پزشكان هم امكانات زیادی ندارند. ما 
اگر در مراکز استان ها یا مناطق جنوبی تهران مطب داشته 
باشیم، درآمدمان بسیار بیشتر از درآمد فعلی مان است؛ 
دستمزدی که در بسیاری از مواقع با تأخیرهای چندماهه 
پرداخت می شود.« او می گوید که به دلیل شرایط نامناسب 
پس از پایــان دوره طرح، قطعا از ایــن منطقه می رود: 
»با وضعیتی که هم اکنون در مناطق محروم شاهد آن 
هســتیم چطور انتظار می رود پس از افزایش ظرفیت 
پزشكی، فارغ التحصیالن در این مناطق ماندگار شوند؟ 
بسته های تشویقی برای ماندگاری پزشكان وجود ندارند، 
درآمدها پایین است و با تأخیر پرداخت می شود. امكانات 
پایین زندگی و ســختی معیشــت باعث شده تا کسی 
تمایلی به حضور در این مناطق نداشته باشد.« به گفته او، 
بحث پزشكان متخصص و فوق تخصص از سایر پزشكان 
جداســت، میزان درآمد آنها، میزان مراجعه بیماران و 
حقوق باالترشان نسبت به دیگر پزشكان باعث شده تا 
مردم تصور کنند که وضع معیشت تمام پزشكان خوب 
است، اما آنچه زیر پوست پزشكی می گذرد با ظاهر آن 

تفاوت بسیاری دارد.

 نبود جراح قلب، جراح آنكولوژیســت زنان و 
جراح عروق در سیستان و بلوچستان

قاسم میری علی آباد، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی 
زاهدان به مشكالت پزشكان اشاره می کند و به همشهری 
می گوید: »برخی از پزشــكان در اســتان، کاری غیر از 
طبابت می کنند؛ چراکه میزان درآمد آنها از پزشكی کفاف 
زندگی شــان را نمی دهد.« به گفته او، در استان پهناور 
سیستان و بلوچستان برخی شهرها و روستاها، هنوز از 
زیرساخت های الزم برای یك زندگی معمولی برخوردار 
نیستند و حتی جاده مناســب برای رفت وآمد ندارند. 
همچنان برخی شهرهای استان فرودگاه ندارند و برای 
رسیدن به نزدیك ترین فرودگاه باید صدها کیلومتر در 
جاده هایی رانندگی کنند که ایمن نیستند و قاچاقچیان 
سوخت به ناامنی آنها بیشتر دامن زده اند. او ادامه می دهد: 

» هرقدر هم ظرفیت رشته های پزشكی زیاد شود تا زمانی 
که زیرســاخت ها و امكانات الزم برای یك زندگی مهیا 
نشود، نمی توان انتظار داشت یك فارغ التحصیل پزشكی 
3برابر مدت زمان تحصیل خود را در یك منطقه محروم 
بگذراند.« معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان در 
ادامه درباره میزان دریافتی پزشكانی که در مناطق محروم 
ازجمله نقاط صفر مرزی فعالیت می کنند، هم توضیح 
می دهد و می گوید: »4سال قبل پزشكانی که در نقاط 
صفر مرزی فعالیت می کردند 18میلیون تومان درآمد 
داشــتند و اکنون هم میزان دریافتی آنها با وجود تورم 
همان 18میلیون تومان است؛ با این وضعیت نباید انتظار 
داشته باشیم پزشكان تمایل چندانی برای حضور در نقاط 
محروم داشته باشند.« بومی گزینی موضوع دیگری است 
که این مسئول به آن اشاره می کند: » دانشگاه علوم پزشكی 
زاهدان ســاالنه 200دانشجوی پزشكی فارغ التحصیل 
دارد که از این افراد، تعدادی رشته پزشكی را ادامه داده و 
برخی دیگر به مشاغل دیگر مشغول می شوند. اکنون در 
استان ما پزشكان متخصصی داریم که گاهی درآمدشان 
حتی از پزشــكان عمومی هم کمتر است و نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم این پزشــكان در مناطق محروم و 
کم برخوردار ماندگار شوند.« به گفته میری علی آباد، به 
جز در چند رشته خاص بســیاری از داوطلبان پزشكی 
تمایلی به رشته های ســهمیه ای بومی ندارند و همین 
مسئله نتیجه سیاست های ناپخته و کارشناسی نشده در 
این حوزه است؛ چراکه در کنار بومی گزینی باید به توسعه 
شهرها و پرداخت حق و حقوق افراد هم توجه شود. او در 
ادامه به کارانه هایی که به پزشكان تعلق می گیرد، اشاره 
می کند و می گوید: »اکنون برای پرداخت کارانه پزشكانی 
که در مناطق محروم اســتان مشغول فعالیت  هستند، 
 با مشــكل مواجه ایم و از حدود 6 ماه قبل نتوانسته ایم 
کارانه این افراد را پرداخت کنیم؛ ضمن اینكه کارانه ای 
که اکنون به پزشــكان تعلق می گیرد همان کارانه ای 
است که در سال 96مصوب شده است.« میری از برخی 
سیاست ها در طرح تحول نظام سالمت انتقاد می کند که 
یكی از آنها مشخص نكردن کارانه برای برخی رشته های 
پزشــكی مانند متخصص ارتوپد است:» پزشك ارتوپد 
با 30روز فعالیت تمام وقت و تعداد بیمار باال در سراوان 
150میلیون تومان کارانه دریافت می کرد اما از سال 97به 
بعد برای کارانه پزشكان سقف ماهانه 60میلیون تومان 
تعیین شد که هنوز هم به این میزان اضافه نشده است. 
با این وضعیت، پزشكان پس از پرشدن سقف کارانه شان 
دیگر بیمار جدید پذیــرش نمی کنند.« به گفته معاون 
آموزشی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان، استان سیستان 
و بلوچستان فاقد پزشك جراح قلب، جراح آنكولوژیست 
زنان و جراح عروق است؛ ضمن اینكه جراح کودکان هم 
به صورت ثابت در استان حضور ندارد و بیماران ناچارند 
برای درمان خود به شــهرهای اطراف یا تهران مراجعه 
کنند: »در استان حداقل های رشته های پزشكی موردنیاز 
را داریم، اما مثال مرکز بهداشــت یا درمانگاهی که باید 
براساس تعداد سرانه جمعیت 3پزشك داشته باشد تنها 
یك پزشك در آنجا فعالیت می کند که اگر این پزشك 
برای چنــد روز مرخصی برود، عمــال آن مرکز درمانی 
تعطیل می شــود؛ به همین دلیل، معتقدیم برای تمام 
استان های کشور نمی توان یك نسخه واحد برای توزیع 
پزشــك و امكانات پیچید و باید در کنار توزیع امكانات 
مشــوق هایی را در اســتان های محروم برای پزشكان 
درنظر گرفت تا بتوانیم نیروی پزشكی موردنیاز خود را 

جذب کنیم.«

  حقوق 17میلیونی به 8میلیون تومان رسیده
رضا الری پور، ســخنگوی ســازمان نظام پزشكی در 
گفت وگو با همشــهری با بیان اینكه ساالنه چندین 
هزار پزشــك فارغ التحصیل ناچار به گذراندن طرح 
اجباری در مناطق محروم و کمتر برخوردار هستند، 
می گوید: »زمانی کــه فردی به گذرانــدن طرح در 
مناطق کم برخوردار مجبور می شود، باید بسته های 
تشویقی مثل سهمیه رزیدنتی برای پزشكان عمومی یا 
پرداخت وام های مختلف کم بهره یا دادن پروانه مطب 
و... هم برای این افراد فراهم شود تا پزشكان به خدمت 
در مناطق محروم تشویق شــوند.« او ادامه می دهد: 
»زمانی که پزشكی مجبور به اعزام به منطقه محروم 
می شود، اما  اگر بیمار نداشــته یا میزان مراجعه اش 
خیلی کم باشد، از نظر معیشتی دچار مضیقه می شود. 
همه اینها در شرایطی است که حق و حقوقش هم با 
تأخیر پرداخت می شــود و مجموع این شرایط منجر 
می شود تا او نتواند در منطقه محروم بماند.« به گفته 
الری پور، بســیاری از مناطق محروم و کم برخوردار 
به رغم وجود پزشك، زیرســاخت های الزم را ندارند 
و با کمبود معلم و ســایر امكانــات رفاهی مواجهند؛ 
درحالی که عالوه بر وجود پزشك در یك منطقه باید 
زیرســاخت های آن منطقه نیز درست شود و صرف 
فرستادن پزشك به مناطق محروم نمی توان مشكلی 
را حل کــرد. او می گوید: »برای تربیت پزشــك در 
کشور، هزینه های زیادی می شود و بهترین پزشكان 
در کشــور ما تحصیل می کنند، اما بــا بی توجهی به 
معیشت و زندگی آنها، باعث شده ایم تا این پزشكان 
جذب کشــورهای همسایه یا دیگر کشــورها شوند 
و عمال ما محلی بــرای تربیت رایگان پزشــك برای 
دیگر کشورها شــده ایم.« به گفته سخنگوی سازمان 
نظام پزشكی، اگر شرایط معیشتی برای پزشكان مهیا 
شــود، پزشــكان با جان و دل کار می کنند. سیاست 
بومی گزینی از سال 93اجرا می شود که براساس آن 
حدود 30درصد پزشــكان بومــی در پذیرش اعمال 
می شود، اما اینكه پزشك بومی در همان منطقه محل 
زندگی خود بماند، نیازمند توجه ویژه است: »پزشكی 
رشته ای است که با هوش و اســتدالل سروکار دارد 
و نمی شــود برای آن به راحتی سهمیه اضافی کنكور 
ایجاد کرد. باید افرادی به این رشــته ورود کنند که 
از یك ســطح هوش و آگاهی باالتری نسبت به بقیه 
افراد جامعه برخوردار باشند. در طول 40سال گذشته 
تنها رشته ای که خوداتكایی ویژه ای روی آن داریم و 
همه کارهای آن در داخل کشور انجام شده  پزشكی 
جامعه پزشكی  است که در هیچ فعالیت درمانی مردم 
ناچار نیستند برای ادامه درمان خود به خارج از کشور 
بروند.«  میزان پرداختی به پزشكانی که طرح خود را 
در مناطق محروم می گذرانند، موضوع دیگری است 
که الری پور به آن اشاره می کند: »در سال 90-89 در 
زمان اجرای طرح سالمت، میزان پرداختی به پزشكان 
طرحی حدود 17میلیــون تومان بود، امــا امروز به 
پزشك متخصص 8میلیون تومان پرداخت می شود و 
به دلیل همین پرداختی های کم، کمتر پزشكی حاضر 
به گذراندن طرح در مناطق صفر مرزی و کم برخوردار 
اســت.« به گفته او، هم اکنون در برخــی مناطق به 
پزشكان مسكن و امكانات هم داده نمی شود و با این 
وضعیت توقع دارند که پزشكان در این مناطق بمانند. 
در کنار این مسئله موضوع پرداختی ها در نظام سالمت 
است که معموال با تأخیرهای چندماهه انجام می شود 
و علت آن کمبود بودجه عنوان می شود؛ درحالی که 
می توان همین بودجــه ای را کــه می خواهند برای 
افزایش 3تا 5هزار نفری ظرفیت کنكور پزشكی درنظر 
بگیرند، برای حدود 20هزار پزشكی هزینه کنند که بنا 
به دالیل مالی از حوزه سالمت خارج شده اند. الری پور، 
با اعالم اینكه، موضوع افزایش ظرفیت پزشكی مسئله 
جدیدی نیست، می گوید: »افزایش ظرفیت پزشكی 
موضوعی سیال و ادامه دار است اما افزایش ظرفیت باید 
با نظر وزارت بهداشت و باال بردن کیفیت آموزش باشد. 
اینكه تصمیم گرفته شــده ساالنه 1500نفر ظرفیت 
رزیدنتی و 3تا 5هزار نفر به ظرفیت پزشــكی افزوده 
شود در توان کشور نیســت و دانشكده های پزشكی 

ظرفیت پذیرش این تعداد داوطلب را ندارند.«

ماجرای کمبود پزشكان متخصص در مناطق محروم

پزشک نداریم، لطفا بیمار نشوید
مهدیه تقوی راد

خبر نگار

4سال قبل پزشكانی که در نقاط 
صفر مــرزی فعالیــت می کردند 
18میلیون تومان درآمد داشتند 
و اکنون هم میزان دریافتی آنها با 
وجود تورم همان 18میلیون تومان 
است؛ با این وضعیت نباید انتظار 
داشت پزشكان تمایل  به حضور در 

نقاط محروم داشته باشند

40هزار پزشک، كاری غیر از طبابت می كنند
 محمدعلی محسنی بندپی، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی یكی از دالیل 
ماندگار نشدن پزشكان در مناطق محروم را حقوق و كارانه های كم و نبود امكانات رفاهی اعالم می كند 
و به همشهری می گوید: »ما باید ابتدا مشكالت این افراد را رفع و سپس نظام پزشك خانواده و ارجاع را 
راه اندازی كنیم. پس از آن اگر كمبود پزشك داشتیم به فكر افزایش ظرفیت در رشته های پزشكی باشیم؛ 
چراكه اكنون 40هزار پزشك  در كشور داریم كه به شغلی غیر از پزشكی مشغول هستند.« او با افزایش 
ظرفیت رشته های پزشكی مخالف است و می گوید: »افزایش ظرفیت رشته های پزشكی نه تنها كمكی به 
كمبود پزشك در مناطق كم برخوردار و محروم نمی كند، بلكه افزایش ظرفیت 40درصدی كه مدنظر است، 
عمال با زیرساخت های آموزشی نظام سالمت سازگار نیست. اگر این اتفاق بیفتد در چند سال آینده پزشكان 
بی سوادی خواهیم داشت كه جان مردم را به خطر می اندازند. ضمن اینكه این  افزایش 40درصدی با شرایط 
و زیرساخت های فعلی ما  اصال مقدور نیست و مجلس هم قطعا با این میزان افزایش مخالفت می كند.« او به 
تجمع متخصصان در كالنشهری مثل تهران اشاره می كند و می گوید كه 45 درصد جراحان مغز و اعصاب 
در تهران فعالیت می كنند: »این مسئله نشان می دهد كه تهران  فضای بهتری برای كسب و كار و درآمد 
بیشتر و امكانات رفاهی برای خانواده پزشكان  دارد. همین نبود توازن در توزیع امكانات باعث شده حتی 
پزشكانی كه سهمیه بومی گزینی را انتخاب كرده اند پس از تمام شدن تعهدشان منطقه را ترك كنند و به 
كالنشهرها و مراكز استان ها بروند.« به گفته محسنی بندپی،  بر اساس آمار نظام پزشكی در 10 ماه گذشته 
3هزار پزشك برای خروج از كشور اقدام كرده اند: »ما به كشوری برای تربیت پزشك كشورهای توسعه یافته 
و همسایه تبدیل شده ایم؛ ضمن اینكه تعداد زیادی از پرستاران هم برای درآمد بیشتر به كشورهای همسایه 
مهاجرت می كنند؛ به همین دلیل است كه معتقدیم قبل از افزایش ظرفیت باید به دلیل ماندگار نشدن در 

كشور و مناطق محروم فكر و موانع این كار را برطرف كنیم.«

داروهای ایرانی كرونا در انتظار مجوز
 اظهارنظر درباره رفتار سویه اومیكرون و رقم خوردن پیك ششم در کشور هنوز 

زود است، اما به تأکید دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اگر بی توجهی نسبت به خبر
پروتكل ها و واکسیناســیون صورت گیرد، تا چند هفته آینده شیوع گسترده 
اومیكرون در کشــور رقم خواهد خورد. حمیدرضا جماعتی روز گذشته در نشست خبری، با 
اعالم اینكه سویه جدید کرونا با افزایش قدرت سرایت زایی می تواند منجر به انتقال آلودگی 
همزمان به 10نفر باشد، گفت: »  براســاس مطالعات صورت گرفته در کشورهای اروپایی، در  
مورد اومیكرون نسبت به نوع دلتا 40 تا 50درصد میزان بستری در بیمارستان کمتر بوده و 
بیشترین گروهی که گرفتار این ویروس شــده اند، افراد 20 تا 30ساله و افراد 60سال به باال 
هستند.«   او همچنین با اشاره به صدور تأییدیه برای 2قرص درمانی کرونا یعنی پكسلویید و 
مولنوپیراویر از سوی سازمان غذا و داروی آمریكا اشاره کرد و گفت: »شرکت های داروسازی 
ایرانی هم توانایی ســاخت آن را دارند و حتی تعدادی از آن را ساخته اند. آنها منتظر دریافت 
تأییدیه از سازمان غذا و دارو هستند تا این داروها را در اختیار مردم قرار دهند. فكر نمی کنم با 
توجه به تأیید دارو در FDA آمریكا، مشكلی در تأیید دارو در ایران وجود داشته باشد.« البته 
جماعتی توضیح داد که استفاده از این داروها در موارد مختصر تا متوسط برای افرادی است 

که در شروع عالئم بیماری هستند و بیماری زمینه ای دارند.
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مشــكالت معیشــتی و تاخیر در 
پرداخــت حقوق، نبــود امكانات 
رفاهی، مشكالت تردد و دوری از 
خانواده، مجموعه دالیلی است که 
منجر شده رزیدنت ها پس از پایان 
طرح شان، در مناطق محروم نمانند
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جوالن قاتل نامرئی در سرمای زمستان
باسردشدنهوامسمومیتهای

ناشیازمونوکسیدکربنهمگستردهترمیشود

»قاتل خاموش« تعبیری است برای 
گاز مونوکسیدکربن که با انتشار در 
فضای بسته، هر سال جان صدها نفر 
را در کشور می گیرد؛ گازی بی رنگ و بی بو که تنفس آن با کم شدن 
سطح هوشیاری همراه است و همین موضوع احتمال مرگ و میر 
ناشی از این مسمومیت را باال می برد. 926 نفر در سال99 در ایران 
جان خود را بر اثر مسمومیت مونوکسیدکربن از دست دادند. طبق 
آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشــور این آمار در هفت ماهه 
نخست امسال به 223نفر رسیده اســت؛ در حالی که می دانیم 
مرگ و میرهای ناشی از این مسمومیت در شروع فصل سرد به اوج 
خود می رسد. آگاهی از چند و چون این مسمومیت نقش مهمی در 

پیشگیری از آن دارد.

چالشمسمومیتباگازمونوکسیدکربندرهرفصلیازسالوجود
دارداماآنچهاغلبدرحوزهشهریرخمیدهدارتباطنزدیکیباسرد
شدنهواواســتفادهازبخاریهایگازیدارد.افزایش15درصدی
کشتههایاینمسمومیتدرسالگذشتهنشانازاوجگرفتناین
اتفاقدرسالهایاخیردارد.مجیدمحمودینیا،کارشناسپیشگیری
وحفاظتازحریقسازمانآتشنشانیشهرتهرانمیگوید:»بخاری
تنهاعاملایجاداینمســمومیتنیســت.آبگرمکنهــایگازی،
پیکنیک،وسایلگرمکنندهوحرارتیدیگرکهباگازکارمیکنندو
درفضاهایبستهازآنهااستفادهمیشودهرکدامبهتنهاییمیتوانند
عاملایجادمسمومیتمونوکسیدکربنباشند.اغلباینوسایلدر
تابستانهممورداستفادهقرارمیگیرندامادراینفصلمعموالدرها،
پنجرههاومنافذعبورهوابازاستوبههمیندلیلمونوکسیدکربن
درفضایبستهمحبوسنمیشود.آنچهدرزمستاناینموضوعرابه
یکچالشبزرگترتبدیلمیکند،بستهبودناغلبراههایورودو
خروجهواست.بههمیندلیلاستکهدرزمستانهاباتعددحوادث
مسمومیتمونوکسیدکربنروبهروهستیم«.فوت223نفردرکشور
درهفتماهنخستامسالبهدلیلمسمومیتمونوکسیدکربنشاهد
خوبیبرایاینادعاستکهخطراینمسمومیتدرهرفصلیازسال

وجودداردوتنهامختصپاییزوزمستاننیست.

تهران؛ صدرنشین جدول مسمومیت گازی
تهرانهرسالبااختالفچشمگیریصدرنشینجدولمسمومیتهای
گازمونوکسیدکربندرکشوراست.سالگذشــتهبنابرآمارسازمان
پزشــکیقانونیکشــور189نفرتنهادرتهرانجانخودرابراثراین
مسمومیتازدستدادهاند.بهگفتهکارشناسپیشگیریوحفاظت
ازحریقسازمانآتشنشانیتهران،هرچهبهسمتصنعتیترشدنو
تراکمجمعیتباالترپیشمیرویم،احتمالوقوعاینحادثههمبیشتر
میشود.محمودینیامیگوید:»صنعتیشدنوتراکمجمعیتدرتمام
دنیاباافزایشحریقوحادثههمراهاست.برایهمینهرسالهمین
کهبتوانیمشیبوقوعاینحوادثراپاییننگهداریمیعنیموفقبودیم؛
چراکهدرکشورماهرسالهشیبعواملایجادکنندهاینحوادثدرحال
رشداست.آگاهیرسانیوآموزشمستقیمبهمردمیکیازمهمترین
اقداماتیبودهکهآتشنشانیدرسالهایگذشــتهانجامدادهاست.
اینروزهااغلبمردمباچنینمسمومیتیآشناهستند«.مرگومیر،
آخریندرجهآسیبیاستکهمسمومیتمونوکسیدکربنبهقربانیان
واردمیکند.بااینحالهستندکسانیکهازاینمسمومیتجانسالم
بهدرمیبرنداماعوارضرخدادنآنگاهیتــاپایانعمرهمراهافراد
است.محمودینیامیگوید:»افرادیکهبرایمدتطوالنیدرمعرض
گازمونوکسیدکربنقراردارند،ممکناستبهدلیلنوعگردشهوادر
فضاییکههستنددچارمرگنشوندامابیماریهاومشکالتمختلفی
راتجربهمیکنند.یکیازعوارضشایعآنسردردهاییاستکهتاپایان
عمر،حتیبعدازدورشدنازمحلآلودهبهمونوکسیدکربنهمهمراه

اینافراداست«.
  بی رنگ و بو بودن این گاز باعث می شود اغلب افرادی که در 
معرض مونوکسید کربن هستند تا رسیدن به نقطه مسمومیت 
متوجه آن نشــوند و همین موضوع آن را به اتفاقی خطرناک 

تبدیل می کند.

شیوع گازگرفتگی در بافت های فرسوده
پیشگیریازمسمومیتگازمونوکسیدکربنبهخصوصدرزمستان
راهکارهایسادهایدارد.استفادهازبخاریهایاستانداردوسالم،
چککردنمســیردودکشواطمینانازبســتهنبودنخروجی
دودکش،استفادهازکالهکدرانتهایدودکش،قراردادنخروجی
دودکشرویســقفعایقبندیشــدهازجملهراههاییاستکه
آتشنشانیبرایکمشدنخطرمسمومیتمونوکسیدکربنبهآن
اشارهمیکند.کارشناسپیشــگیریوحفاظتازحریقسازمان
آتشنشانیمیگوید:»استفادهازبخاریدراتاقهایکوچک9متری
و12متریبهخودیخودمیتواندعاملمسمومیتگازیشود.مگر
اینکهدرهایایناتاقهمیشهبازباشدوبافضایبیرونیتبادلهوا
انجامبگیرد.اینروزهادرمحالتپرتراکموشلوغتهرانوخانههایی
کهجمعیتزیادیدرفضایکوچکیدرآنزندگیمیکنند،خطر
وقوعاینحوادثبیشتراست.دربافتفرسودهتهرانمعموالاین
حوادثرابیشترمیبینیم.اتاقکهاینگهبانیبهدلیلدردسترس
نبودنبخاریاستاندارد،ممکناستبرایگرمشدنازپیکنیکو
زغالاستفادهکنند؛اینیکیدیگرازدالیلرایجگازگرفتگیاست
یارانندههایکامیونوخودروهاییکهشبدرمسیرمبداومقصد
هستند،برایگرمشدنازپیکنیکووسایلدیگراستفادهمیکنند

کهباعثخفگیوگازگرفتگیمیشود«.

شناسایی قاتل خاموش 
قاتلخاموشمونوکســیدکربنکهرنگوبوییهمموقعانتشاراز
خودبهجانمیگذارد،تنهاازطریقسنسورهایمونوکسیدکربن
قابلشناساییهستند؛حســگرهایکوچکیکهدرصورتانتشار
مونوکسیدکربنوافزایشآندرفضایبســته،هشدارمیدهند.
محمودینیامیگوید:»سنسورهایمونوکسیدکربندرحالحاضر
تنهاراهیاستکهمیتوانبرایشناساییاینگازدرمحیطهای
بستهازآناستفادهکرد.ایندستگاههادرمحیطاداری،سالنهاو
خانهقابلنصباست«.گرچهاینروزهابابیشترشدنتورموافزایش
قابلتوجهقیمتکاالهایاساسی،اغلبمردمدرسبدهزینهخانوار
خودجاییبرایوسایلدیگرندارندامادرصورتامکانبهخریداین
وســیلهونصبآندرخانههاتوصیهمیکند:»توصیهمیکنمدر
صورتامکاناینسنسوررانصبکنند.برایخریداینحسگرها
هزینهایبین500هزارتایکمیلیونتوماننیازاست؛گرچهفکر
میکنماغلبمردماینروزهابهدلیلدغدغههایمعیشتیدرگیر

تامیناولویتهایضروریتریبرایخانوادهخودهستند«.

مرضیه موسوی
روزنامهنگار

فرغون صفر كيلومتر ميليوني شد
ظرف 4سال قیمت فرغون حداقل 10برابر قیمت و بعضي ابزار برقي ساختماني 30برابر شده است

دوران انبارنشیني اش به سرآمده. 
عجب بخت و اقبالي. این روزگار، آن 
را هم باالنشین کرد. به لطف جناب 
تورم، باالخره فرغون خان هم به نوایي رسید و بادي در غبغبه انداخت. آمده، شده، 
چشم و چراغ بازار! 100سال پیش نه، تاهمین 2سال پیش در پستو قایمش مي کردند. 
آخر در  شأن مغازه و فروشگاه هاي شیك ابزارفروشي نبود، جایش کنج نمور و تاریك 
انبار بود و سال تا سال رنگ و روي آدمیزاد نمي دید. همیشه خاک به دهان بود. حتي 
دسته بیل ها هم به آن دهان کجي مي کردند. آنها حداقل جلوي مغازه با سر در سطل 
بزرگي فرو شده بودند، منظور دسته بیل هاســت اما فرغون جماعت جایش ته انبار 
بود و ته مغازه. حاال سوگلي بازار است. از انبار بیرون آمده. بازاري ها مي گویند نماد 
سرمایه دار بودن صاحب مغازه است دیگر! شیك و مجلسي، ردیف در رنگ هاي مختلف 
جلوي مغازه ها با فیس و افاده پارک شــده و تك چرخ تنهایش، برق مي زند. جناب 
فرغون چنان ارج و منزلتي پیدا کرده که حجره داري در بازار آهن شادآباد پایتخت 
دارد از فراقش مي سوزد؛»هفته پیش فرغون ها را فروختم حاال دوباره گران شده، اگر 
این دوتا هم تمام شود واقعا نمي توانم فرغون بخرم.« خالصه ماجرا از این قرار است که 

این شن کش دستي و ساده، هم قیمت خودرو 10سال پیش شده!

سال 96

 فرغون 60هزار تومان

بازارآهنشــادآباد،مختصــاتدقیقعرضه
مستقیمفرغونبهخلقاهللاست.اینجانرخیک
دستگاهفرغوندرستودرمانازیکمیلیون
تومانشروعميشــود.البتههرفروشگاهي،
چندمدلفرغــونارزانترهمدردســتو
بالشــاندارندکهارزانتراست.پایینترین
قیمت700هــزارتوماناســت.اینمدلها
درواقعیکنمونهیایــکماکتبدازفرغون
هســتند؛نمونهايازیکجنسبهدردنخور
کهصرفابرايتوجیهخریدارومقایسهجنس
خوبوبداســت.فروشــندهخودشتوصیه
ميکنداگریکچیزقرصومحکمميخواهي
ازآنگرانترهاببر.بعدمــيروداجناسرابا
هممقایسهميکند؛»ببیناینلولهاياست،
ورقشهمنازكاســت،الستیکشهمبادي
نیست،توپراست.3ماههمکارنميدهد.زود
زهوارشدرميرود.امااینیکيورقنبشيدر
آنکارشده،ورقهاراببین،چهضخامتيداره.
مدلهایيکهجنسشــانفوقالعادهاستو
جانسخت،نرخهايمتفاوتيدارند.بستگي
داردچهالســتیکيبخواهيزیرشبیندازي؛

توپر،بادي،ایراني،چیني،هندي.«
بازاريها4ســالپیشرابهخاطرميآورند؛
یعنيســال96.آنموقعقیمتیکفرغون
اگرميترکاند70هزارتومــانبود.حاجرضا
یکيازقدیميهاياینبازارميگوید:»قیمت
فرغونهانسبتبه4سالپیشبیشاز10برابر
ونسبتبه6ماهپیش20درصدگرانترشده
است.البتهفقطفرغوننیســتهمهابزارها
ولوازمبهشــدتگرانشــده.ازهمهبیشتر
ابزارهايبرقيمثلدریل،سنگفرزو...برخي
برندهانسبتبه4سالپیشتا30برابرافزایش

قیمتداشته.«

فرغون های برند

 3ميليون و 700هزار تومان

برندبــازيدربــازارفرغونهمداغاســت.
ماركهــايمعــروففرغونهــايداخلي
قیمتشــانازیــکمیلیونتومانشــروع
ميشــودوخیليمتهبهخشــخاشبگذارند
بهیــکمیلیــونو700یا800برســند.اما
دربازارفرغــونعالوهبربرندهــايداخلي،
برندهايخارجــيهمیافتميشــود.مثال
فرغونماركهامرلینکهســاختکمپاني
هامرلینفرانسهاســت.دستکم3میلیونو
700هزارتومانناقابــلارزشدارد.بهگفته
فروشندهاینمارك،آپشــنهاياینفرغون
ازاینقراراســت؛»طراحياینوسیلهبسیار
دقیقوهوشمندانهاست.دستگیرههاطوري
طراحيشدهکهکمترینفشاررابهپاهاوکمر
واردميکند.اندازهقدآناســتانداردجهاني
استوورقآنبســیارمحکموالبتهسبکو
ضدآباست.ازخصوصیاتاینبرندچرخهاو
بلبرینگچرخهايآناستکهبهلحاظاندازه

وکارکردوروانبودننمونهندارد!«
اگرجنابفرغــونرارويتــرازوبهچالش
بکشید؛20تا30کیلوگرموزندارد.یعنيبا
یکحسابسرانگشتياینوسیلهشنکش
معمولــيکهچهــارتکهآهناســتویک
الســتیک،مجموعاکیلویي40تــا50هزار
تومانآبميخورد؛البتهبرايبرندداخلي.
خارجيهــاکیلویي180هــزارتومانخرج
دارند.آقايمحمديیکيازکاســبانبازار
آهنتهــرانميگوید:»قیمتفرغونوهمه
وســایلوابزارآالتهمچنانروبهباالست.
در6ماهگذشته20فرغونفروختمدرهمین
فاصلهاگرهمهسرمایهوسوديکهازفروش
فرغونهانصیبمشــدهراخرجخریدفرغون
جدیدکنم،ميتوانمفقط17فرغونبخرم.«

سال 92پرايد كاركرده

 1400فرغون صفر برند

ازکنارنرخحســاسفرغونبهاینآســاني
نميتوانردشــد.بازاريهاهــمازصبحتا
شبپشتدخلشانمينشــینندوبرايهم
تعریفميکنندکهچندســالپیشبافالن
تومانچهميخریدیماالنچهميتوانخرید.
البتهاینروزهایکيازسرگرميهايهمهما
شده؛چرتکهانداختنودودوتاچهارتاکردن

درموردارزشپول.حاجســلیم،ابزارفروش
ميگویدانگارصدســالگذشــتهامااینبال
فقطدر10سالسرمانآمده:»سال92براي
شاگردمکهدرهمینمغازهکارميکند،یک
پرایددستدومخریدم3میلیونونیم.واقعا
چهبگویماالنباایــنپولهاميتوانفرغون

خرید.«
ابوذرکارگر38سالهاياستدربازارآهن.او
کهباحقوقادارهکاردراینجااستخدامشده،
ميگوید:»کارگاهوفروشــگاهمافرغونهاي
خارجينداردامــااگرحقوقســاالنهمرابا
فرغونپرداختکنید.ساالنه10عددفرغون
برند،دســتمزدمميشــود.حقوقــمماهي

3میلیونو300است.«
کارگردیگريميگوید10سالپیشازدواج
کردم،دقیقا29اسفندســال89.یادمهست
سالکبیسهبودوفردایشعید.جشنعروسي
گرفتیم.400نفردعوتکردم.یکتاالرگرفتم
کهبیاوببین.چلوکبابمیکساعالدادیمبه
مهمانها.خالصههمهچیزتماموکمالبود.
االنتوفامیلهروقتحرفازجشنعروسي
بهمیانميآیدهمهميگویندجشــنفقط
جشنعروسيمحمدرضا.خالصهزبانزدشد
آنجشــن.ریزخرجکردهارادریکدفترچه
نوشــتم.هنوزهمدارمش.کلهزینهامبراي
آنجشــنبزرگ4میلیونو150هزارتومان

شدهبود.«
کربالیيباقریکنیسانآبيدارددربازار.بار
کرایهايميبرد.سالهاســت.60سالرارد
کرده.کربالیي10سالپیشدختربزرگشرا
با5میلیونتومانراهيخانهبختکرداالنبا
5میلیون،یکفرغونونصفيميتواندبخرد؛
»سال90،با5میلیونتومانبرايدخترمیک
جهیزیهدستوپاکردم.االندختردوممدم
بختاست.اگرهمانجیهزیهسادهرابخواهم
برایشتهیهکنم،حداقل100میلیونتومان
هزینهدارد.10ســالپیشدرآمدمازهمین
شــغل800تایکمیلیوندرمــاهبود.االن
اگرخرجسنگیناستهالكاینماشینامان
بدهد،بهزحمتميتوانم10میلیونتوماندر
ماهبهخانهببرم.یعنيآنموقعبادرآمد5ماه
جهیزیهخریدمامااالنبایــد10ماهزحمت
بکشــمتاباهمینکار،همینپیشهجهیزیه

تهیهکنم.پولهادیگربرکتندارند.«

»تورم توقعی« 

 اظهارنظرهاي بازاري

بازاريهااقتصاددانيهستندبرايخودشان.

امابهزبانخودشــانحرفميزننــد.باید
زبانشانرابلدباشــي.درموردنرخنجومي
فرغونیکيازبازاريهاميگویدهمهچیززیر
سر»تورمتوقعي«است!تورمتوقعياصالح
ناشناختهاستدرعلماقتصاد.اماحتماآنطور
کهاینکاسبتوضیحميدهدحتمامترادفبا
یکيازاصطالحاتتخصصيعلماقتصادباید
باشد.اودرموردتورمتوقعيميگوید:»بخش
مهميازبالهایيکــهازگرانيبهســرمان
ميآیــدبهخاطراقتصادبیمــاروتصمیمات
غلطاســت.اینازاین.امایکنکتهدیگرهم
اســت.مثالدرموردهمینفرغون.در6ماه
اخیرچندبارگرانترشده.درحاليکهتقریبا
قیمتمواداولیهآنچندانافزایشنداشته.
اماباوجوداینميبینیمقیمتبرخيبرندها
از15تا30درصدگرانترشدهاند.بهنظرماین
توقعگرانياستکهبرخيجنسهارابااین
سرعتباالميبرد.مردمخودشانانتظاراین
رادارندکههمهچیزگرانشود.تولیدکننده
هرماهقیمتاجناسخودراباالميبردحاال
فرقينميکندقیمتباالرفتهباشــدیاثابت
باشد.انگاریهجوررسمشدهکهقیمتهاباال
برود.هرکســيدرهرکسبوکاريخودش
دنبالتورموباالبردنقیمتهاســت.البته
منمنکرگرانيریشهاينیستم.امابهعنوان
یککاســببهنظرمبازارنظارتميخواهد.
بازارهايمااصالنظارتنميشود،رهاشدهاند

بهحالخودشان.«
یکيازکسبهبازارآهنشــادآبادخودشرا
تبریزيمعرفيميکند.مرد65ســالهايکه
نیمقــرنازعمرشرادربازارســپريکرده.
اومعتقداســت،درروزگاريبهسرميبریم
کهکســيدرحقکســيرحمندارد؛»من
ســوادآنچنانيندارم.نهدرسخواندهامونه
کتابميخوانــم.امااینموهــارادرهمین
بازارسفیدکردهام.راســتشخیليدرمورد
ایناوضاعبلبشــوبازارفکرميکنم.ازصبح
تاشبپشتایندخلبهجانخودمميافتم
وازخودمميپرســمچرابهاینروزافتادیم.
چرادســتگیريازایــنوآنورحمومروت
درحقدیگراناینقدرکمرنگشــده.بااین
سوادکمميدانمودركميکنمکهاینوسط
یکچیزيازمیانرفتهیاگمشده.نميدانم
اسمشراچهبگذارمشایدامیدشایدبهقول
شماامروزيهاانگیزه.نميدانم.هرچیزيکه
هستازبینرفتهوانسانیتمارانشانهگرفته.
مردممایکچشمهزاللبودند،االناینآب
کدرشــده،همهبهفکرخودشــانهستند.
آدمهاونســلجدیدطوريبارميآیندکه
فقطخودشانراببینند.هرکسيسازخودش

راميزند،اینطورنبایدهمهچیزبهحالخود
رهاشود.«

حالبازارخوبنیست.کساداستوهوایش
ابري.چیزيبهپایانروزکوتاهســردنمانده
اماهنوزبرخيدشــتنکردهاند.بازاريهاو
خریــداراندرکنارتئوري»تــورمتوقعي«،
توپاینگرانيوکساديرادرزمیندولتها
مياندازندوسیاستهاياقتصاديپریشان
احوالراعاملاصليایــنوضعیتميدانند.
آقايیونسيوخیليازهمکارانش،مذاکرات
برجاميراعاملاصلينوســانهاوبيثباتي
بازارميدانند؛»مرگیکبار،شیونهمیک
بار.باالخرهتــاکيمذاکــره.درمغزهمهما
فروشــدهکهتوافقاگربشودهمهچیزارزان
ميشوداگرنشــودنرخهاميترکد.تاميآید
بازارجانبگیردوکسبوکارهارونقبگیرد،
خبرميرسدکهمذاکراتبرجامدوبارهازسر
گرفتهشده،همهدستنگهميدارندتاببینند
نتیجهچهميشود.بازارکسادميشود.دوباره
خبرميرســدمذاکراتبهدوربعديرسید،
همههجومميآورند،تقاضازیادميشــودو
دوبارهیکتورمبزرگایجادميشود.دوباره
ازنو.دوبارهازنو.حرفماایناســتکياین
پروندهبســتهميشــودحاالیااینوريیاآن
وريتاماومردمتکلیفخودمانرابدانیم.«

دربــازارگرانــيوقیمتنجومــيفرغون
پايهمهچیزوهمهکسنوشــتهميشــود؛
ازمــردمگرفتهتــادولتها،برجــام،رفتار
اجتماعي،سیاســتهاياقتصادي،فســاد
مالي،عدمنظارتومدیریــت،کرونا،امیدبه
زندگي،انگیزههايروانــيو...جنابفرغون
اگراینروزهاباالنشینشده،خودشدست
تنهانبودهوماجرااصالشوخيوطنزنیست.
مجموعهايازاشــکاالتباعثشدهنرخیک
فرغونبهقیمتتمامشدهیکخودرودریک

دههپیشبرسد.

حال بازار خوب نيست
كساد است و هوایش ابری. چیزی به 
پایان روز كوتاه سرد نمانده اما هنوز 

برخی دشت نكرده اند. بازاری ها 
و خریداران در كنار تئوری»تورم 

توقعی«، توپ این گرانی و كسادی 
را در زمین دولت ها می اندازند  و 
سیاست های اقتصادی پریشان 

احوال را عامل اصلی این وضعیت 
می دانند. آقای یونسی و خیلی از 
همكارانش، مذاكرات برجامی را 
عامل اصلی نوسان ها و بی ثباتی 

بازار می دانند؛»مرگ یك بار، شیون 
هم یك بار. باالخره تا كی مذاكره؟ 
در مغز همه ما فرو شده كه توافق 
اگر بشود همه  چیز ارزان می شود 

اگر نشود نرخ ها می تركد. تا می آید 
بازار جان بگیرد و كسب وكارها رونق 

بگیرد، خبر می رسد كه مذاكرات 
برجام دوباره از سر گرفته شده و همه 

دست نگه می دارند تا ببینند نتیجه چه 
می شود. بازار كساد می شود. «

نگاهي به ارزش پولي 3میلیون و 700هزار تومان)نرخ فعلي فرغون برند( در یك دهه پیش

قیمت در سال 1390به تومانتعدادنوع کاال
3700000یك دستگاهوانت پیکان مدل 1382

3700000یك دستگاهپراید مدل1382
43700000دستگاهموتورسیکلت هوندا 125صفر 

93700000عددسکه تمام بهار آزادي
37003700000دالردالر

33700000مترآپارتمان در جنوب تهران
743700000گرمطال 18عیار

3700000یك هفتهتورجهانگردي به مقصد اروپا

محمدصادق خسروي علیا
خبرنگار

 حقوق یک سال 
برابر با 10 فرغون
ابوذر، كارگر 38ساله: 

كارگاه و فروشگاه ما فرغون های 
خارجی ندارد اما اگر حقوق ساالنه مرا 
با فرغون پرداخت كنید ساالنه 10عدد 

فرغون برند، دستمزدم می شود. 
حقوقم ماهی 3میلیون و 300است.



یکشنبه 5 دی 141400
ایرانشهر شماره  8397

سیده زهرا عباسی
خبرنگار

ایران 16 اســتان مــرزي دارد كه در 
مجموع با حدود 40میلیون نفر نیمي از 
جمعیت كشور را در خود جاي داده اند، 
اما از كل این تعداد، بخــش اندكي از مزایاي مرزنشــیني بهره مند 
مي شوند.  جز سیســتان و بلوچســتان با تعریف 50كیلومتر شعاع 
مرزنشیني، بقیه استان هاي مرزي 20یا 30كیلومتر شعاع مرزي )عمق 
محاسبه شده از خط مرزی(دارند . شعاع مرزنشیني محدوده اي است 
كه از مرز شروع مي شود و براساس آن، همه مرزنشینان  جز شهرنشینان 

ساكن در این شعاع از مزایاي این همجواري بهره مند مي شوند.
واریز سهمیه سوخت مرزنشــینان یا دریافت كارت هاي مرزنشیني 
بخشي از این مزایاســت كه البته از نگاه كارشناسان اقتصادي درباره 
شــیوه اجرا یا تأثیر مثبت آن اما و اگرهاي زیادي وجود دارد. با وجود 
نواقص بسیار و ناچیز بودن این مزایا، اما بســیاري از مرزنشینان از 
مسئوالن مي خواهند با افزایش شعاع مرزنشیني آنها را هم از حداقل ها 
بهره مند كنند. در سیســتان و بلوچستان نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمي به دنبال اصالح شــعاع و اضافه شدن شهرنشینان محروم به 
فهرست مرزنشینان هستند و مسئوالن خراسان  جنوبي سال هاست 
به دلیل محرومیت منطقه به دنبال افزایش این شــعاع تا 50كیلومتر 
هستند. در آخرین خبرها آمده اســت كه با پیگیري هاي فراكسیون 
مرزنشینان مجلس شوراي اسالمي، احیاي حق نوار مرزي در دستور كار 
قرار گرفته و از سوي دیگر، سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري خراسان جنوبي اعالم كرده كه افزایش شعاع مرزنشیني در 
خراسان جنوبي در دست پیگیري است. هیأت وزیران در شهریور13۹0 
با هدف كاهش قاچاق فراورده هاي نفتي در مرزهاي كشــور، تأمین 
تقاضاي كشورهاي همســایه، بهبود وضع معیشتي و اشتغال قانوني 
مرزنشینان و افزایش ضریب امنیتي در مرزهاي كشور، وزارت نفت را 
موظف كرد با ایجاد جایگاه هاي عرضه سوخت در مرزها و بازارچه هاي 
رسمي به فروش فراورده هاي نفتي به ساكنان روستاهاي مرزي در شعاع 

20كیلومتري مرز و با قیمت تعادلي اقدام كند.
پس از آن، كارگروه پیشــگیري و مقابله با قاچاق فراورده هاي نفتي، 
رئیس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز كشور، دستورالعمل »رویه 
اجرایي فروش سوخت مرزي« با رویكرد فروش سوخت به شركت هاي 
تعاوني مرزنشینان و به منظور صادرات از طریق بازارچه هاي مرزي را 
ابالغ كرد. تاكنون حدود 7میلیون نفر در سامانه یكپارچه مرزنشینان 
ثبت نام كرده اند؛ یعني حدود یك ششم كل جمعیت استان هاي مرزي. 

نوار باريك 
مرزنشيني

شعاع مرزنشيني در 16 استان مرزي جز 
سيستان و بلوچستان  براي بهره مندي از مزایاي
 این همجواري همچنان 10و 20كيلومتر است

خطر سیالب با 2۹رودخانه ساماندهي نشده گیالن
معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي گیالن به تازگي اعالم كرده است كه این استان داراي 54رودخانه اصلي با حوضه آبریز مستقل است 
كه هر سال با شروع فصل بارش، سیالب هاي متعددي در برخي از این رودخانه ها رخ مي دهد؛ سیالب هایي كه پیش از این مدیركل مدیریت بحران گیالن 

تأكید كرده بود با توجه به كمبود اعتبار خطرناك هستند.

كمبود اعتبار ساماندهي 
به گزارش همشهري، معاون حفاظت و بهره برداري 
شــركت آب منطقــه اي گيالن بــا بيــان اینکه 
رودخانه هاي گيالن هر سال متحمل خسارت هاي 
ناشي از سيالب هســتند، مي گوید: آب منطقه اي 
گيالن با جذب اعتبار اســتاني، ملي و اســتفاده از 
ظرفيت هاي موجود در قانون بودجه به ساماندهي 
رودخانه ها براي تخليه ســيالب اقدام كرده است. 
محمد جــواد خاني پور بــا بيان اینکــه الیروبي و 
سردهنه ســازي انهار درجه یك و دو در استان به 
طول بيش از 500 كيلومتــر انجام و براي آن بيش 
از 55ميليارد ریال هزینه شــده اســت، مي افزاید: 
الیروبــي 21كيلومتر از رودخانه هــاي منتهي به 
تــاالب انزلي به منظــور كاهش خطر ســيالب با 
اعتبار 20ميليارد ریال و مطالعه و اجراي 17پروژه 
مهندسي رودخانه با ارزش ریالي 180ميليارد ریال 

در حال انجام است. 
همچنين ســردهنه هاي اصلي به ویژه در مناطق 
ســنتي آبخــور بــه تعــداد 370عدد بــا هزینه 
550ميليارد ریال ساخته شده اســت. بنابر اعالم 
مســئوالن، از 54رودخانــه گيــالن 25رودخانه 
ساماندهي شده كه این ســاماندهي هم به صورت 
كامــل نبــوده و در بازه هــاي زماني مشــخص و 

فقط به صورت نقطه اي ســاماندهي شــده است. 
سال گذشــته 13ميليارد تومان براي ساماندهي 
رودخانه هاي گيالن ابالغ شد اما فقط 6.5ميليارد 

تومان تخصيص یافت.

تغییر هشدار از نارنجي به قرمز
مدیركل مدیریت بحــران گيالن هم این موضوع 
را موجب نگراني اعالم كرده و به همشهري گفته 
بود كه رودخانه هاي گيالن گنجایش كافي براي 
بارندگــي را ندارند و به دليل ساخت وســازهاي 
بي رویــه در حریــم رودخانه ها وضعيــت در هر 
بارش بحراني تر مي شود و هشــدار نارنجي را به 
هشــدار قرمز تبدیل مي كند و آب از مسير خود 
خارج مي شــود. امير مرادي  تأكيد كرده بود كه 

هنوز اعتبار ســال97 مدیریت بحران اختصاص 
پيدا نکرده است و حداقل 10پروژه نيمه تمام در 
حوزه مدیریت بحران وجود دارد كه اغلب شامل 
پل هاست. به گفته او، در سال هاي اخير هم بدون 
توجه به هشــدارها، ساخت وسازهاي بسياري در 
حریم رودخانه ها انجام شده است و دستگاه هاي 
ذي ربط اعالم مي كنند بودجــه اي براي رفع این 
مشکل ندارند و باز هم چشم انتظار اعتبار مدیریت 
بحران هســتند. بســتر رودخانه هاي گيالن كه 
حدود 500 كيلومتر اســت از اواخر سال گذشته 
تاكنون توسط آب منطقه اي گيالن الیروبي شده 
اما ســيل اخير منجر به پر شدن و رسوب گذاري 
مجدد كف برخــي از رودخانه ها شــده و فرصت 

الیروبي مجدد ایجاد نشده است.
شهرهاي سیل خیر گیالن 

رفعت شهماري اردجاني، اســتاد زمين شناسي 
دانشگاه آزاد آســتارا و عضو كميته مخاطرات و 
پدافند كشور اما عالوه بر بودجه، به نکات دیگري 
هم اشاره مي كند. او مي گوید: در سال هاي اخير، 
رشد جمعيت و تغيير كاربري در كنار بي توجهي 
و بي تفاوتي مسئوالن اســتاني و حتي كشوري و 
نبود برنامه هاي جامع و راهبردي مرتبط با حفظ 
و صيانت از منابع طبيعي موجب وقوع پيامدهایي 

خسارت بار ناشي از تغييرات جوي شده است.
او معتقد اســت در غرب گيالن شهرهاي آستارا، 

تالش، رضوانشــهر و ماسال به علت كوتاهي طول 
آبراهه ها و همچنين در شــرق گيالن شهرهاي 
آستانه اشرفيه، كوچصفهان، رودسر، الهيجان و 
لنگرود ازجمله مهم ترین مناطق سيل خيز گيالن 
هستند . این استاد دانشــگاه تأكيد مي كند قبل 
از وقوع ســيالب كارهاي احيای پوشش جنگلي 
و آبخيــزداري، حفاظت از عرصه هــاي طبيعي، 
الیروبي رودخانه ها و باز كردن سردهنه ها به ویژه 
در غرب گيالن بایــد انجام شــود. اقداماتي كه 
شــهماري اردجاني بر آنها تأكيد مي كند، به گفته 

مسئوالن گيالني اعتباري براي اجرا ندارند.

بازار كرمانشاه یك مركز تجاري در شــهر كرمانشاه است كه در 
زمان خود یکي از طوالني ترین بازارهاي سرپوشيده در خاورميانه 
به شــمار مي آمده. این اثر در تاریخ 1دي 1376 به عنوان یکي از 
آثار ملي ایران به ثبت رســيده اســت. تاریکه بازار، نام دیگر بازار 
سنتي شهر كرمانشاه است. این بازار صد و 150ساله به سبك تمام 
بازارهاي سنتي شهرهاي ایراني، سرپوشيده است و طاق نماهاي 
تاریکه بازار هنوز هم پس از گذر سال ها، نمایشي از زندگي پر از شور 

مردمان كرد و لر و ترك و لك و فارس این دیار است.
پس از آنکه گمرك غرب در كرمانشاِه زمان قاجاریه شکل گرفت، 
این شهر به سرعت پيشرفت كرد و محمد علي ميرزاي دولتشاه با 
ساخت بازار، حمام، كارخانه چوب سازي ، ابنيه مذهبي، سربازخانه 
و چند بناي مهم عمومي دیگر در آباداني شهر كوشيد. پس از او، 
ميــرزا عمادالدوله نيز چندین بناي فرهنگــي، تجاري و مذهبي 

ساخت و بازار كرمانشاه را گسترش داد.
بازار كرمانشــاه با 18راســته با نام هایي ازجمله راســته بزازها، 
بنکدارها، آهنگرها، كلوچه پزها، صحاف ها و مســگرها، چندین 
داالن، چارســوقي )محل تقاطع چند راســته بــازار( گنبدي، 
تيمچه ها )مکاني سرپوشــيده براي عرضه كاالي گرانبها(، سراها 
و كاروانســراها، مســاجد و تکایا و قهوه خانه ها هنوز هم مکاني 

پرهياهو است. 

تاریكه بازار بازار 

 اردبيــل در گــذرگاه تاریخ، 
تْأليف علي اصغــر باباصفري 
)متوفي 1382ش( نویسنده 
و مورخ اردبيلي است. به گفته 
خود نویسنده سال ها در این 
فکر بوده اســت كه مطالب 
پراكنده ســفرنامه ها و كتب 
تاریخــي دربــاره اردبيل را 
گردآوري كند كه ســرانجام 
در كتاب حاضر در 3مجلد آن 

را ارائه كرده است. جلد اول كتاب مشتمل بر 5گفتار است كه هر 
گفتار نيز به طور معمول مشتمل بر فصول و بخش هاي متعددي 
اســت. از گفتار ششــم تا دهم در جلد دوم و از گفتار یازدهم تا 
پانزدهم نيز در جلد سوم آمده است. در جلد اول، جغرافياي اردبيل 
و تاریخچه آن تا زمان مشروطيت مورد بررسي قرار گرفته است. 
جلد دوم نيز با گفتاري درباره بررســي تاریخي حوادث و اتفاقات 
این شهر در زمان پهلوي آغاز شده است و گفتارهاي بعد به زبان و 
مذهب و آداب و رسوم و نيز ابنيه و آثار تاریخي آن اختصاص یافته. 
در گفتار آخر نيز نقدهاي بزرگان پيرامون كتاب آورده شده است.

در نخستين گفتار جلد سوم نيز تاریخ اردبيل از شهریور 1320تا 
انقالب اسالمي ذكر شده است. مباحثي مانند اقتصاد، بازرگاني، 
پزشکي و نقدهاي خوانندگان پيرامون مجلدات پيشين كتاب از 
دیگر مطالب این مجلد است. چگونگي شکل گيري فرقه دمکرات 
و ترورهــا و اقدامات ایــن فرقه عليه  امنيت مــردم از بخش هاي 
مورد توجه این جلد اســت. در بخش فرهنــگ و معارف به تعليم 
و تربيت قدیم و جدید و چگونگي شــکل گيري مدارس جدید و 
نيز نهادهاي فرهنگي، هنري پرداخته شده است. این كتاب سال 
1370از سوي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل منتشر شده است.

اردبیل در گذرگاه تاریخ كتاب

روستاي قهي در 80كيلومتري شــهر اصفهان و در بخش جلگه و 
دهســتان امامزاده عبدالعزیز قرار دارد. واژه قهي از تركيب دو جزء 
»قه« و »ي« تشکيل شده است. در وجه تسميه این روستا 2روایت 
نقل شده است. به یك روایت »قه« تازي شده »كه« و به معناي قنات 
و جوي آب است و »ي« عالمت نسبت است كه روستا را به قنات یا 
قنات را به روستا منسوب مي كند؛ به روایت دیگر، قهي معرب كهي 

و به معناي جاي پست در مقابل واژه كوهپایه است.
روستاي قهي ســال 84 در فهرست آثار ثبت شــده ملي قرار گرفت. 
ميراث فرهنگي حدود 20بناي مربوط بــه دوره صفویه و قاجار را به 
ثبت ملي رساند اما شواهد نشان مي دهد این روستا قدمت بيشتري 
دارد. خانه هاي موجود روستا شامل خانه هاي اربابي و خانه هاي سایر 
اهالي است. خانه هاي اربابي بســيار بزرگ و زیبا ساخته شده است. 
براي ساخت خانه ها از معماران یزدي و شيرازي استفاده مي كردند. از 
مهم ترین خانه هاي اربابي كه امروزه در فهرست ميراث فرهنگي قرار 
گرفته است، مي توان به خانه هاي ابوالقاسم خان، ابوتراب خان )حاج 
داراب(، حاج آخوند، عليرضا قرهي، حاج امين اهلل قرهي، حاج حسن 
قرهي و... اشاره كرد. از دیگر آثار معماري روستا شترخان ها هستند. 
ساخت این بناها به دليل پيشه شترداري مرسوم بود. شترخان ها در 
كنار منزل شــترداران ساخته و از 2قسمت ســقف دار و بدون سقف 
تشکيل مي شد. قسمت ســقف دار براي نگهداري شترها در زمستان 
استفاده مي شد. قســمت بدون ســقف كه بهاربند نام داشت براي 

نگهداري شترها در فصل بهار و تابستان بود.

قهي روستا

ضرورت اصالح شعاع مرزنشيني 
 اغلب اســتان هاي مرزي در میان مناطق محروم جاي گرفته اند، به جز استان هاي 
توسعه یافته تري چون خراسان رضوي، مازندران، گیالن، اردبیل و آذربایجان شرقي، 
در بقیه استان هاي مرزي به ویژه در مناطقي چون سیستان و بلوچستان، كردستان، 
كرمانشاه یا خراسان جنوبي موضوع اصالح نوار مرزي براي دربرگیري جمعیت بیشتر 
مورد توجه است. نماینده چابهار در مجلس شوراي اسالمي در این باره به همشهري 
مي گوید: در استان سیستان و بلوچســتان عمده نقاط جمعیتي فاصله معناداري 
با مرز دارند و عموما در خود مرز تراكم جمعیت نداریم و اغلب ســاكنان در شعاع 
30تا 50كیلومتري و حتي با فاصله بیشــتر نسبت به مرز زندگي مي كنند. عالوه بر 
این فاصله معنادار، محرومیت آشكاري حتي در شهرهاي مرزي دیده مي شود و به 
همین دلیل پیگیري زیادي از سوي فراكسیون مرزنشینان انجام شده است تا حداقل 
بخشي از شهرها هم در دایره شعاع مرزنشیني قرار بگیرند. معین الدین سعیدي اما 
تأكید مي كند هر استان یك سناریوي متفاوت براي تعریف شعاع مرزنشیني نیاز 
دارد چون جنس مسائل و استقرار نقاط جمعیتي متفاوت است و به همین دلیل حتما 

باید در مناطقي كه محرومیت بیشتري دارند و نقاط جمعیتي در شعاع باالتر هستند، 
اصالحاتي درباره تعریف مرزنشیني انجام شــود. نماینده قصرشیرین در مجلس 
شوراي اسالمي هم بر این موضوع تأكید مي كند و به عنوان یكي از اعضاي فراكسیون 
مرزنشینان به همشهري مي گوید: شعاع مناطق مرزي هم اكنون 20كیلومتر تعریف 
شده است و فقط در استان سیستان و بلوچســتان به دلیل تراكم پایین تر جمعیت 
این شعاع تا 50كیلومتر است. شــهریار حیدري با بیان اینكه شعاع مرزنشیني در 
واقع عامل تعیین كننده برخورداري مردم از مزایاي مرزنشــیني است، مي افزاید: 
در فراكسیون به دنبال افزایش این شعاع براي همه استان ها تا 30كیلومتر هستیم 
تا افراد بیشتري را دربربگیرد و فكر مي كنم تا 2-3 ماه آینده این پیگیري به نتیجه 
برسد. او با بیان اینكه این پیگیري در قالب موضوع احیاي نوار مرزي دنبال مي شود، 
اظهار مي كند:  یكي دیگر از برنامه هاي فراكســیون تجدید نظر درباره مشموالن 
مرزنشیني است، هم اكنون فقط روستاییان مشمول این طرح هستند درحالي كه 

اغلب شهرهاي مرزي در عمق همین شعاع 20كیلومتري عموما محروم هستند.

حیدري تأكید مي كند فراكســیون مرزنشــینان پیگیر اضافه شــدن شهرهاي 
كم جمعیت به فهرست مرزنشینان است.

ث
مک

چشم انتظار اعتبار مديريت بحران
در سال های اخیر بدون توجه به هشدارها، ساخت وسازهای بسیاری در حریم 

رودخانه ها انجام شده است و دستگاه های ذی ربط اعالم می كنند بودجه ای 
برای رفع این مشكل ندارند و باز هم چشم انتظار اعتبار مدیریت بحران 

هستند

سيستان و بلوچستان 
مساحت: 180.726

پراكندگي: 15نفر 
جمعیت: 2.775.014

هرمزگان
مساحت: 70.697
پراكندگي: 25.1
جمعیت: 1.776.415

بوشهر
مساحت: 22.742
پراكندگي: 51
جمعیت: 1.163.400

خراسان جنوبی
مساحت: 193/151

پراكندگي: 5.1نفر
جمعیت: 768.8۹8

خراسان رضوی
مساحت: 118.854

پراكندگي: 54.1نفر
جمعیت: 6.434.501

خراسان شمالی
مساحت: 28.434

پراكندگي: 30نفر 
جمعیت: 863.0۹2

گلستان
مساحت: 20.367

پراكندگي: ۹1.8
جمعیت: 1.868.81۹

مازندران
مساحت: 23.756

پراكندگي: 130.7
جمعیت: 3.283.582

گيالن 
مساحت: 14.044

پراكندگي: 180
جمعیت: 2.530.6۹6

اردبيل
مساحت: 17.953

پراكندگي: 71.4
جمعیت: 1.270.420

آذربايجان شرقی
مساحت: 45.491

پراكندگي: 85.6
جمعیت: 3.۹0۹.652

آذربايجان غربی
مساحت: 37.437

پراكندگي: 87.3
جمعیت: 3.325.21۹

كردستان 
مساحت: 29.137
پراكندگي: 55
جمعیت: 1.603.011

ايالم 
مساحت: 20.133
پراكندگي: 28.8
جمعیت: 580.158

كرمانشاه 
مساحت: 25.009
پراكندگي: 78.1
جمعیت: 1.۹52.434

خوزستان
مساحت: 64.057
پراكندگي: 73.5
جمعیت: 4.710.510
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راهنما
تعداد  

شهرستان هاي 
مرزي

مساحت:
 برمبنای  كیلومتر مربع

پراكندگی: 
جمعیت درهركیلومتر مربع

جمعیت:
 برمبنای نفر
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ايران، بزرگ ترين قرباني تروريسم 
است و كشورهاي مدعي حقوق بشر اين موضوع 
را ناديده می گیرند. ستاد حقوق بشر براي احقاق 
حقوق از دســت رفته ايرانیاني كه مورد نقض 
حقوق بشــر قرار گرفته اند، چه اقدامي انجام 

داده است؟
موضوعحقوقبشر،بحثپیچیدهاياست؛خصوصاً
اينکهازحقوقبشــربهعنوانابزاريسیاسيعلیه
كشوريمانندايراناستفادهميشود.متأسفانهاز
موضوعحقوقبشربهعنوانابزاريسیاسيعلیهما
درطول4دههگذشتهازســويكشورهايغربي
استفادهشدهاست.نقضحقوقبشرابعادمختلفي
دارد.دربارهجمهورياسالميايران،مابزرگترين
قربانيتروريسمدرجهانهستیموبراياينمدعاي
خودمداركومستنداتبســیارينیزداريم.اگر
بخواهمبهنمونههايعینيوبارزنقضحقوقبشر
درايراناشــارهكنم،ميتوانبهمسئلهتحريمها
ونیزتروريســماســتنادكرد.ما17هزارقرباني
ترورداريمكهعموماًازمردمعاديوغیرنظامیان
هستندوازاينرو،بزرگترينقربانيتروريسمبه
شــمارميرويم.درحوزهتحريمهانیزشديدترين
تحريمهايبعدازپیدايشسازمانمللعلیهايران
تحمیلشدهاســت،بهگونهايكهخودكشورهاي
مدعيحقوقبشرنیزبهاينموضوعاذعانداشتهو
آنراتأيیدميكنند.سیاستفشارحداكثريرژيم
آمريکاعلیهمردمايرانمبیناينموضوعونقض
گستردهحقوقبشرازســوياينكشوروحامیان
آناست.باوجودچنینسابقهضدبشريمدعیان
حقوقبشر،اينكشورهاادعادارنداينايراناست

كهحقوقبشررانقضميكند.
با وجود همه مســتنداتي كه اشاره 
كرديد، پس چرا ايران متهم به نقض حقوق بشر 

مي شود؟ 
يكبعدكلیديومهمونهالبتههمهآن،ناشــي
ازكمكارينهادهايمســئولدراينزمینهاست.
بايداينسؤالطرحشودكهماتاكنونتاچهاندازه
همدرمحاكــمداخليوهــمدرمحاكمخارجي
ونیزدرســازمانهايبینالمللــيازجملهحقوق
بشروسازمانمللتوانستهايممسئلهنقضحقوق
بشرمردمايرانازسويمدعیانغربيراپیگیري
كنیم؟ماتاچهاندازهموفقشدهايمطرحموضوع
كرده،پروندهقضاييتشکیلدهیمونقضحقوق
بشــرمردمايرانرابهشــکلبینالملليپیگیري
كنیم؟بايدبگويــمخیليدرايــنزمینهبهدلیل
همینكــمكاريهاييكهگفتهشــداقدامكافي
انجامندادهايم.البتههمــهاينروندهارانميتوان
درفرايندطرحدعويقضايــيپیگیريكردبلکه
بايدازهمهظرفیتهايموجوداســتفادهكرد.در
اينراســتا،ضرورتداردبــرايپیگیريواحقاق
حقوقبشرمردمايران،ازبرخيمکانیسمهامانند
امکانسازمانمللوشــورايحقوقبشرمسائل
رادنبالكنیم.اينکهچراتاكنــونبهخوبيازاين
مکانیسمهااستفادهنشــدهاست،داليلمختلفي
داردكهبهبخشيازآناشارهكردم.برخيمواردنیز
ناشيازسیاسيكاريكشورهايديگراست.شاهد
هستیموقتيبرايمجرميامتهمخاصيدرنظام
قضاييماحکميصادرميشود،آنفردياوكالي
اوبهدلیلارتباطاتيكهدارند،بهداليلمختلفبه
آنحکمابعادحقوقبشريميدهند.بالفاصلهبعد
ازاينموضوع،كشــورهايمدعيباسیاسيكاري
درقالبســازوكارهايحقوقبشــريباموضوع
برخوردميكننداماهمینكشــورهاهیچحركت
يااقداميدربارهنقضحقوقبشرايران،تحريمهاو
تروريستهاييكهجانهزارانايرانيراگرفتهاند،
انجامنميدهند.چنینرويهايســببشدهاست
ايران،باوجودهمــهمظلومیتهاوقرارگرفتندر
صدرفهرستنقضشــدگانحقوقبشر،بهعنوان
ناقضحقوقبشرمعرفيشودكهبهاينموضوعبايد

بهشکلجديتوجهورسیدگيشود.
براي اصالح اين رويه چه سازوكاري 

طراحي شده است؟ 
رويکردونگاهكشورهايغربيبهايران،بدونشك
سیاســياســت.ايننگاهنهتنهادرموضوعحقوق
بشر،بلکهدرهمهابعادوموضوعاتمرتبطباايران
نیزديدهميشــود.ازاينرو،درحالبررســياين
مسئلههستیمكهباايجادتعامالتوهمافزاييمیان
بخشهايمختلف،ببینیمچگونهميشودنواقصي
كهباآنروبهروهستیمرابرطرفكنیم.برنامههاي
مختلفــيرادراينزمینهدردســتوركارداريمكه
يکيازآنهاپیگیريحقوقيوبینالملليتحريمها،
تهديدهاوتروريسماســت.اينپیگیريهاضرورتاً
تنهابرعهدهقوهقضايیهنیست،البتهقوهقضايیهدر
بعدداخليمسئولیتمهميدراينموضوعداردو
ميتوانددرابعادبینالمللينیزنقشآفرينيويژهاي
داشتهباشد.قوهقضايیهدربرنامههايخوددرزمینه
احقاقحقايرانیان،بهمسئلهنقضحقوقآناندر
محاكمداخليورودكــردهوپروندههاييرادراين
خصوصتشکیلدادهاست.عالوهبراين،باشناسايي
متهماننقضحقوقمردمايراندركشورهايديگر،
تالشكردهايمدرمحاكمخارجينیزدعاويعلیه
اينافرادمطرحشود.مرحلهبعد،پیگیريدرسطح
ســازمانهايحقوقيبینالملليوحقوقبشــري
است.ازظرفیتاينسازمانهاميشوداستفادهكرد.
ظرفیتسازمانهايحقوقبشــريبرايپیگیري
ايناموربسیارخوباســتوخانوادههايقربانیان
تروريســم،تحريموحتيخانوادههــايايرانیاني
كهبهبهانههايواهــيدرديگركشــورهازنداني
شدهاند،ميتوانندشــکايتخودراازاينطريقدر

سازمانهايحقوقبشريدنبالكنند.
افكار عمومي اين سؤال را دارد چرا ما 
از ظرفیت دادگاه هاي بین المللي براي استیفاي 

حقوق خودمان استفاده نمي كنیم؟ 
سازوكارهايبینالملليحقوقي-قضاييساختار
خاصخــودرادارند.اگرميخواهیــمدرمحاكم
بینالملليطرحدعويكنیم،دادگاهبايدصالحیت

نگاهويژه

دنبال تضمین  در بهره مندي
 از مزاياي برجام هستیم 

كاظم غريب آبادي، ســفیر و نماينده دائم سابق ايران نزد 
ســازمان هاي بین المللي در وين بوده است. او در مذاكرات 
میان ايران و آژانس يكي از چهره هاي خبرســاز در وين بود. 
در بخشي از گفت وگو با او، به مسائل مرتبط با موضوع آژانس 
بین المللي انرژي اتمي، برجام و مذاكرات در حال انجام در وين 
و اينكه او چه ديدگاهي درباره اين مسائل دارد پرداخته ايم. 
پاسخ هايي كه غريب آبادي مي  دهد گواه اين است كه ايران 
دنبال آن است تا آژانس را نسبت به عملكرد خود پاسخگو 
كند. اين ديپلمات باســابقه، برجام را ســندي مي داند كه 
درصورت رســیدن به توافق نهايي در آن بايد سازوكارهاي 
بهره مندي ايران از مزاياي برجام روشن، شفاف و بدون ابهام 
باشد تا هیچ كشوري قادر نباشد منافع ايران را ذيل اين توافق 

ناديده گرفته و نقض كند.

گاهی اتفاق می افتدكه غربي ها ســفراي ايران را 
احضار و مراتب نگراني از نقض حقوق بشــر را به آنان اعالم 
مي كنند. آيا راهبردي براي مقابله با اين رويه در دستور كار 

قرار دارد؟
يکيازرويکردهاييكهبهآنتوجهبیشتريدردورهجديدخواهیم
داشت،برجستهكردننقضحقوقبشرتوسطكشورهايمدعي
حمايتازحقوقبشراســت.برايتحققچنینهدفي،مادنبال
ايجادمركزپايشحقوقبشردرستادحقوقبشرهستیم.دراين
مركزوضعیتحقوقبشردربرخيكشورهابهصورتمنظمرصد
وگزارشمواردنقضحقوقبشرتهیهودراختیارسفرايايراندر
كشورهايمرتبطقرارخواهدگرفت.ســفرايمادراينكشورها
برمبنايگزارشارائهشدهبهآنان،دربارهنقضحقوقبشر،حسب
مورد،بهكشورهايمربوطتذكرخواهنددادواعالمنگرانيخواهند
كرد.عالوهبراين،ســفراياينكشورهانیزحسبموردبهوزارت
امورخارجهياستادحقوقبشردعوتومراتبنگرانيايرانبهآنان
دربارهناديدهگرفتنحقوقبشرابالغخواهدشد.نميخواهمبگويم
قباًلچنیناقداماتيانجامنشدهاست،امادردورهجديداينرويکرد

بهشکلفعالتروجديتريدنبالميشود.

برخي دانشمندان هسته اي ما ترور شده اند. گفته 
شده است كه بازرســان آژانس عامل نشت اطالعات ايران و 
قرار گرفتن آن در دست تروريست ها بوده اند. آيا ايران اين 
موضوع را تأيید كرده كه بازرســان آژانس نقش جاسوس را 

ايفا مي كنند؟
مناالنمســئولیتيدراينحوزهندارموازديدكارشناسياينرا
ميگويمكهيکيازآسیبها،نشتاطالعاتمحرمانهايراناست.اين
نشتميتواندهمازسويآژانسباشدوهمازسويكشورهايعضو،
رخدادهباشد.همانطوركهميدانید،اطالعاتمحرمانهماهمزمان
همدستآژانساستوهمدراختیاركشورهايعضوقرارميگیرد.
سازوكارهاييهستكهاگربراييككشورعضومانندايراناحراز
شودكهدرجاطالعاتمحرمانهازســويآژانسصورتميگیرد،
اينموضوعميتوانددرقالبهیأتيموردبررســيقرارگیرد.اگر
احرازشودبازرسانيادبیرخانهمقصرند،تصمیماتمقتضيدرباره
چگونگيبرخوردباموضوعوراهکارهايجبرانياتخاذخواهدشد.

آيا تاكنون اين موضوع محرز نشده است؟
ماتااالنبــاآژانسچنینهیأتــيراكهمنجربهگزارششــود
نداشتهايم،اماآنچهبرايمااهمیتداردايناستكهاگراطالعات
محرمانهمابهبیــروندرزكند،دروهلهاولمــاآژانسرامقصر
ميدانیم.اطالعاتراآژانسجمعآوريميكندنهكشورهايعضو
آن.آژانسبايددردبیرخانهخودترتیباتيرااتخاذكندكهاطالعات
محرمانهكشورهادرامنیتباشد.طرفماكشورهايعضودرنشت
اطالعاتنیستند،بلکهاينآژانساستكهبايددراينبارهپاسخگو
باشــد.اينيكمطالبهجديواساســيماازآژانسبینالمللي
انرژياتميبوده،هســتوخواهدبود.وقتيرسماًايناحرازشود
كهبازرسانآژانساطالعاترالودادهاند،اينحقآنكشوراست
كهتصمیمبگیردچهاقداماصالحيراانجامدهد.كشــوريمانند
ايرانكهسطحوسیعيازبازرســيهارادريافتميكند،درقبال
چنیناقداماتيدستبستهنیستوضرورتأمنتظرنميماندكهبا
آژانستوافقكندچهاقداماصالحيرابرايپاياندادنبهتخلفات

تعريفكند.

ما در وين براي احیاي برجام در حال مذاكره هستیم. 
غربي ها در فرايند مذاكرات، سرسختي نشان مي دهند. ايران 
نیز اصراردارد تا از مزاياي برجام اســتفاده كند. با توجه به 

شرايط موجود، به نظر شما به توافق نزديك هستیم؟ 
اهلپیشــگويينیســتمكهآيــاتوافــقميكنیميانــه،امااز
نظركارشناسيبايدبگويمآنچیزيكهبرايايراندرمذاكراتبايد
اهمیتداشتهباشد،رفععمليتحريمهاست.آنتعهداتيكهايران
دربرجامقبولكرد،برايرفعتحريمهابود.مااينتعهداتراقبول
نکرديمكهبگويیمكشورخوبيهستیموازخودمانتعريفكنیم.
ماتعهداتپادمانيراداشــتیمكهآژانسميتوانستبهاستناد
آن،بازرســيهايخودراانجامدهد.مادربرجامفراترازپادمان،
تعهداتيداديمكهدرتماممدتاجــرايبرجامنیزبهآنهاپايبند
بوديم.بااينحالتجربهسهسالهبرجامنشاندادباموانعمختلفي
دربهرهمنديازحقوقمانبرايرفعتحريمهــاروبهروبوديم.با
خروجيکجانبهآمريکا،اينمشکالتتشــديدشد.اگرقراراست
تفاهمهستهايدوبارهشــکلبگیرد،بايداطمینانپیداكنیمكه
توافقخوبيحاصلميشود.شاخصتوافقخوببرايايراناين
اســتكهتحريمهابايدبهشکلعمليرفعشــوند.نبايددراين
گفتوگوهاآمريکاوطرفهايغربيبگويندمتنبرجامرادوباره
عیناًكپيميكنندوبهآنپايبندخواهندبود.ماتجربهگذشتهرا

داريم.اينجوابنميدهد.
بعدازخروجآمريکا،اجرايبرجاموضعیتپیچیدهايپیداكرد
وحتيدرزمانحضورآمريکادربرجــامهماينتوافقدربرخي
ابعاداجرانميشد.بايدمدليازتوافقانجامشودكهراهکارهاي
عمليبراياجرايتعهداتطرفهايدرگیرتبیینشود.نميشود
توافقرويكاغذباشــد،اماخريداراننفتمابعدازآنباتهديد
آمريکاييهاازخريدنفتايرانمنصرفشوند.نميشودرويكاغذ
بگويندكانالهايماليبازميشودوتحريمدراينحوزهبرداشته
ميشوداما،برايبازكردنيكحساببانکيدرخارجكشوربعد
ازتفاهمجديدبامشــکلروبهروباشیم.اكنونزمانرسیدگيبه
اينمسائلاستوبايدتحريمهابهشــکلواقعيونهرويكاغذ

برطرفشوند.

رسیدگيبهپروندهراداشتهباشد.مادرحالحاضر
درنظامبینالملل،ديوانبینالملليدادگستريو
ديوانبینالملليكیفريراداريمكههريكازاين
مراجع،دارايسازوكارويژهخودهستند.بهعنوان
نمونه،ديــوانبینالملليكیفــريتنهادر4جرم
صالحیترسیدگيبهپروندههايارجاعيرادارد؛
جرايميمانندنسلكشي،جنايتجنگي،جنايت
علیهبشــريتوتجاوز.بنابرمالحظاتاصولي،ما
عضوديوانبینالملليكیفرينیســتیموطبیعتاً
نميتوانیمدرآنجاطرحدعواييهمداشتهباشیم.

به نظر مي رسد دست ايران در ديوان 
بین المللي دادگســتري بازتر از ديوان كیفري 

باشد.
دربارهديوانبینالملليدادگســترياينكشورها

هستندكهطرفیتدارندوميتواننداقامهدعوي
كنند.دعويمطرحشــدهنیزبايــددرچارچوب
صالحیتدادگاهباشــد.صالحیترســیدگيبه
شــکايتدرايندادگاهنیزدارايســازوكارهاي
خاصخوداســت.بهعنواننمونه،رســیدگيبه
شکايتهايابراساسمعاهداتياستكهكشورها
بايکديگردارندودرآنمشخصكردهانداگردچار
اختالفشدند،برايبرطرفكردنمشکالتخود
بهديوانمراجعهكنند.ماازابتدايپیروزيانقالب
اسالميتاكنون،6پروندهرادرديواندادگستري
داشــتهايمكهآخرينموردآنشــکايتايراناز
تحريمهايآمريکابااستنادبهنقضمفادعهدنامه
مودتســال1955میان2كشــوربود.ديواننیز
دستورموقتيرابهنفعايرانصادركرد.اگرچنین
معاهدهايبینطرفیننبود،مراجعهبهديوانكار
سادهاينبود.سازوكارهايحقوقبشرينیزوجود
دارندكهخانوادههايقربانیانبايدبراياســتفاده
ازآنهاتوجیهشوند.مابايدازاينمکانیسمهاعلیه
كشــورهاييكهازآنضدجمهورياسالميايران

استفادهميكنند،بهرهبرداريكنیم.
پرونده شاخصي كه اكنون در محاكم 

داخلي در حال رسیدگي است وجود دارد؟ 
درداخلبرايپیگیــريقانونيمجرمانوناقضان
حقوقمردم،برخيپروندههايكیفريوحقوقي
درمحاكمجمهورياســالميايرانشکلگرفته
است.شاخصترينموضوعمربوطبهپروندهترور
سردارشهیدحاجقاسمســلیمانياست.تشکیل
پروندهترورشهدايهســتهايونیزسازماندهي
تشــکیلپروندهبرايايرانیانيكهخارجكشــور
بهبهانههــايواهيدســتگیرومتحمــلرنجو
خسارتهايروحيوماديشدهاندنیزدردستور
كارقرارگرفتهاست.يکيازتازهترينپروندههايي
كهدراينزمینهدردادگســتريتهرانكشــور
تشکیلشده،موضوعشــکايتدكترسلیمانيو
همسرشانازآمريکاستكهچندسالقبلازسوي
اينرژيمبازداشتشدهوسال98درفرايندتبادل
آزادشد.ايناقدام،حركتبســیارمهمياستو
سببميشــودراهبرايپیگیريحقوقيمباحث
مربوطبهخساراتاتباعايرانيدرمحاكمومجامع

بینالملليبازشود.

آيا حمايتي از افرادي كه قصد طرح 
شكايت در مراجع بین المللي را دارند، پیش بیني 

شده است؟
تســهیالتالزمدرخدمتايرانیانيكــهقرباني
تروريســمونقضحقوقبشــردرديگركشــوها
شدهاندازسويجمهورياسالميايراندراختیار
شهروندانكشورقرارخواهدگرفت.افرادميتوانند
بااســتفادهازاينحمايتهاهــمدردادگاههاي
داخليوهــمدرمحاكمبینالملليازكشــورهاو
افراديكهحقوقآنانرانقضكردهاندشــکايت
كنند.ما800هزارشهیدوجانبازدرجريانجنگ
تحمیليداريم،بیشاز13هزارشهیدشیمیاييو
100هزارجانبازشیمیاييداريمكهنقشآمريکا
وبرخــيكشــورهاياروپاييدر

نقضحقوقآنهاكاماًلبرجســتهاست.رسیدگي
بهپروندههاهمدربعدحقوقيوهمدربعدكیفري
علیهآمريکابهعنــوانحامياصلــيرژيمصدام
ميتوانددردستوركارمحاكمقرارگیرد.عالوهبر
اين،مافهرستيشامل15موردازجناياتآمريکا
علیهملتايرانتهیهكردهايمكهقصدداريمآنهارا
درقالبسازوكارهايحقوقبشريپیگیريكنیم.

افكار عمومي سؤال دارد كه چرا افراد 
آمريكايي را تحريم مي كنیم مگر آنها در ايران 
اموالي دارند كه بشود به استناد آراي دادگاه هاي 

كشور به قربانیان خسارت پرداخت كرد؟
ما2نوعتحريمداريم؛يکيتحريمموضوعياست؛
مثاًلتحريمدرحوزهانرژي،بانکي،كشــتیرانييا
بیمهاي.وقتيتحريمياينچنینيوضعميشود،
بايدپشتوانهقويسیاسيواقتصاديوجودداشته
باشدكهتحريمهااجراشوند.كاريكهرژيمآمريکابا
پشتوانهقدرتاقتصاديوسیاسيخوددرحالانجام
استوكشورهايديگرراهمتهديدميكندكهاگر
برخالفتحريمآمريکاباايرانواردتعاملشــوند،
مجازاتميشوند.اماايراندرفرايندتحريممقامات
آمريکاييياغربيبانگاهموضوعيتحريميراوضع
نکردهاست.دستهدومتحريمها،تحريماشخاص
حقیقيوحقوقياستوبیشترجنبهسیاسيدارد.
آمريکاهمكهاينتحريمهارااعمالكردهگفتهاست
كهاينافرادنميتوانندبهآمريکاســفركنندوپول
تحريمشدگانرابلوكهميكند.ايرانیانيكهآمريکا
آنهاراتحريمكرده،عمدتاًنهرفتوآمديبهآمريکا
دارندونهحسابيدراينكشوركهنگرانمسدودي
آنباشــند.تحريمهاييكهمادنبالآنهســتیم،
بیشترجنبهسیاسيواقداممتقابلدارد.مااكنون
شاهدآنهســتیمكهآمريکاافرادبسیاريراوارد
فهرســتتحريمميكندوباايناقدامخود،زمینه
الزمرابرايواردكردنفشــاربهكشورهاييمانند
ايرانباايناهرمفراهمميكند.اينروشــياست
كهآنهاباهدفبدنامكردنايــرانانجامميدهند
تابتوانندبهاهدافسیاســيخودراحتتردست
پیداكنند.امااينکهچراماافرادآمريکاييراتحريم
ميكنیم،ناشــيازمصوبهمجلسشوراياسالمي
است.براساساينمصوبهدرمقابلاقداماتآمريکا
بايداقداممتقابلانجامدهیم.يعنياگرآمريکاييها
اتباعايــرانراتحريمكردند،ايراننیــزبايداتباع
آمريکاييراتحريــمكند.نبايداينطورباشــدكه
آمريکاييهاهرروزبهفهرستايرانیانيكهتحريم
ميشونداضافهكندومادسترويدستبگذاريم
وتماشاگرصحنهباشیم.چرانبايداسامياشخاص
آمريکاييدرفهرستتحريمهايكشورهايديگر
ازجملهايرانباشــدوچراآمريکابايدبهخوداين
اجازهرابدهدكهبهعنوانبزرگترينناقضحقوق
بشر،علیهمردمديگركشورهاتحريماعمالكند؟
بنابراين،اينحقياستكهايرانبرايخودمحفوظ
ميداندودرمقابلرويهآمريکاييهابااينشــیوه

برخوردميكند.
فكر مي كنید غربي هــا تا چه زماني 
مي توانند از اتهام هاي نقض حقوق بشــر علیه 

ايران استفاده كنند؟ 
كشورهايغربيوآمريکاتالشدارندكهابزارهاي
فشارخودشاملحقوقبشروتالشبرايبهاصطالح
دستیابيبهســالحهســتهايراعلیهايرانفعال
نگهدارند.مابايــدبرنامهراهبرديوديپلماســي
فعاليداشتهباشیمتابتوانیماينابزارهاراازدست
آنهاخارجكنیم.اينكارســادهاينیستوشايد
بايدفراينديتعريفوظرفیتهابســیجشوندتا
بتوانیمفشارآمريکاوغربراكنترلكنیم.چنین
اقداميبسیارسخت،پیچیدهوزمانبراست،چراكه
طرفهايمقابل،ظرفیــتدارند،همپیماندارند
ومنابعماليوسیاسيگســتردهاينیزدراختیار
دارندكهكاررامشــکلميكند.بهدلیلناعادالنه
بودننظامبینالملل،االناينكشــورهاهرزمان
ارادهكنندميتوانندعلیههركشوريودربارههر
موضوعيقطعنامهصادركنند.امــافرصتبراي
كشورهايمستقليچونايرانوجودداردكهمانند
آنهابراياينكشورهاگزارشــگرويژهحقوقبشر
تعیینكنند؟متأسفانهاينچنیننیست،چراكه
ساختارهايسازمانهايبینالملليعمدتاًناعادالنه

وبهنفعكشورهايسلطهجواست.
به قطعنامه هاي حقوق بشري اشاره 
كرديد. در روزهاي گذشته شاهد صدور قطعنامه 
جديد ضد ايراني حقوق بشري در مجمع عمومي 
بوديم اما به نظر مي رســد اين قطعنامه ها در 
مقايسه با سال هاي گذشته از همراهي كمتري 
از سوي كشورها روبه رو شده است. دلیل اين 

موضوع چیست؟ 
درايــنزمینــه،البتهنکتــهمهمايناســتكه
آرايمنفيوممتنعبســیاربیشــترازآرايموافق
صدورقطعنامــهضدايرانياســت؛بهعنوانمثال،
درهفتادوپنجمیــنمجمععمومي،82كشــوربه
اينقطعنامهرأيمثبتدادنــدكهدرمجمعاخیر
اينتعدادبه78كشــوركاهشيافتهاستوتعداد
آرايممتنعنیز5موردبیشــترشدهاست.كشورها
دريافتهانــدصــدورقطعنامهعلیهايــرانبهدلیل
رويکردهايسیاســياســتاماچوناينكشورها
زيرفشارآمريکاوغربقراردارندسیاستمیانهرويو
رأيممتنعراانتخابكردهاندكهموجبناخرسندي
هردوطرفازخودنشــوند.موضوعقابلتوجهاين
استكهكاناداطراحوپیشــنهاددهندهاصلياين
قطعنامهبودهاستكهبااقداماتضدحقوقبشري
خودعلیه400هزارايرانيساكناينكشوردرقطع
كردندسترسيآنانبهخدماتكنسولي،ايرانیان
مقیمرابامشکلروبهروكردهاست.اخیراًنیزفاش
شــدهكهدرمدارستحتحاكمیتكلیســاهاي
كانادانسلكشــيكودكاناتفاقافتادهكهجنايتي
بيشرمانهاست.اينكشورنميتواندباپروندههايي
كهدارد،مدعيحمايتازحقوقبشردرجهانباشد.
باچنینفجايعوتاريخچهايبدونشــكوضعیت

حقوقبشردرايرانبسیاربهترازكاناداست.

برخورد جدی با قطعنامه های حقوق بشری ضد ایرانی  
وظیفه ما در برابر چنین تحركاتي سنگین است و بايد فعاالنه براي برخورد با آنها 
برنامه ريزي كنیم. هم اكنون، ما 2راه پیش روي خود داريم؛ يك راهكار بي توجهي 
و صدور يك بیانیه در رد ادعاهاست و راهكار ديگر اين است كه به شكل فعاالنه در 

اين حوزه عمل كنیم و روشنگرانه به افكار عمومي در دنیا بگويیم آنچه 
در قالب چنین قطعنامه هايي بیان مي شــود، واقعیت عیني ايران 

نیست و رويكرد سیاســي دارد. غربي ها در قالب اين قطعنامه ها 
در حال شــكل دادن افكار عمومي جهان علیه ايران هستند و 
تالش مي كنند با اين حربه، فشار سیاســي را بر ايران بیشتر 
كنند. ما بايد به شكل جدي به هر ادعا و اقدامي به شكل منطقي 
و منسجم پاسخ مستدل و شــفاف داده و افكار عمومي را با 
واقعیت آشنا كنیم. اين راهبرد ماست و اكنون نیز در حال 

پاسخ دادن شفاف به ابهامات، ارائه توضیح و مستندات 
در رد ادعاهاي طرح شده ضد حقوق بشري علیه 

كشورمان هستیم.

ث
مک

 چرا آمریکایی ها را
 تحریم می کنیم؟

اینكه چرا ما افراد آمریكایی را تحریم 
می كنیم ناشی از مصوبه مجلس 

شورای اسالمی است. بر اساس این 
مصوبه، در مقابل اقدام های آمریكا 

باید اقدام متقابل انجام دهیم؛ یعنی 
اگر آمریكایی ها اتباع ایران را تحریم 
كردند، ایران نیز باید اتباع آمریكایی 

را تحریم كند. نباید اینطور باشد 
كه آمریكایی ها هر روز به فهرست 

ایرانیانی كه تحریم می شوند اضافه 
كنند و ما دست روی دست بگذاریم 
و تماشاگر صحنه باشیم. هدف ما از 
این كار، مقابله به مثل كردن سیاسی 

است؛ چرا نباید اسامی اشخاص 
آمریكایی در فهرست تحریم های 

كشورهای دیگر ازجمله ایران باشد؟

هیاهو برای هیچ
شاهد هستیم وقتی برای مجرم یا 

متهمی در نظام قضایی ما حكمی صادر 
می شود، آن فرد یا وكالی او به دلیل 

ارتباطاتی كه با دیگران دارند، به آن حكم 
ابعاد حقوق بشری می دهند و كشورهای 

مدعی حقوق بشر با سیاسی كاری 
با این مسئله در قالب سازوكارهای 

حقوق بشری برخورد می كنند اما همین 
كشورها، هیچ حركت یا اقدامی درباره 

نقض حقوق بشر ایران، تحریم ها و 
تروریست هایی كه جان  هزاران ایرانی 

را گرفته اند انجام نمی دهند. چنین 
رویه ای سبب شده است ایران، با وجود 
همه مظلومیت ها و قرار گرفتن در صدر 

فهرست نقض شدگان حقوق بشر 
به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی شود 

كه به این موضوع باید به شكل جدی 
توجه شود

آغاز كارزار حقوق بشری ايران 
در مجامع بين المللی

كاظم غريب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوري اسالمي مي گويد كم كاري برخي نهاد ها و سازمان هاي داخلي سبب 
شده است از مكانیسم هاي حقوق بشري براي محكوم كردن كشورهاي ناقض حقوق بشر به خوبي استفاده نشود 

كاظم غريب آبادي، ديپلمات و معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضايیه و دبیر ستاد حقوق 
بشر جمهوري اسالمي ايران است.وي نماينده دائم ايران در دفتر سازمان ملل متحد در وين و 
نماينده ايران در آژانس بین المللي انرژي اتمي بود و پیش از اين به عنوان سفیر ايران در هلند 
و نماينده دائم نزد سازمان منع سالح هاي شیمیايي و ســازمان هاي حقوقي بین المللي مستقر در الهه فعالیت مي كرد. او از سال ۱۳۹۳ 
تا تیرماه ۱۳۹۷ نیز به عنوان معاون امور بین الملل و همكاري هاي بین المللي قضايي ســتاد حقوق بشر و دبیر كمیته برجام شوراي عالي 
امنیت ملي خدمت كرده است. غريب آبادي در اين گفت وگو از برخي ابتكارات تازه ستاد حقوق بشر قوه قضايیه در دفاع از حقوق ايرانیان 
ستم ديده خارج كشور و خارج شدن ايران از موضع تدافعي در مقابل هجمه هاي حقوق بشري كشورهاي غربي به موضع فعال خبر مي دهد 

و از چشم انداز برجام و اينكه چگونه ايران و غرب مي توانند به توافقي سازنده برسند، سخن به میان مي آورد.

حمیدرضا بوجاريان
خبرنگار
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صالح الدين ايوبی )1351(
 كارگردان:حسنساسانپور

داستان: در قرن دوازدهم ميالدي 
كشيشي صليبيان را تحريك مي كند 
كه بيت المقدس را تســخير كنند. 
ســپاهيان اروپايي به بيت المقدس 
حمله مي برند و عده اي زن و كودك 
را هالك مي كنند. صالح الدين ايوبي 
كودك يتيمي به نام وحيد را به محل 

سپاهيان ريچارد شيردل مي برد. شواليه اي جاه طلب ريچارد را با 
تير و كمان سربازان مســلمان زخمي و سپس شايعه مي كند كه 
مســلمانان قصد جان ريچارد شيردل را داشــته اند. صالح الدين 
در مقام پزشــكي كه از جانب مســلمانان آمده، ريچارد را درمان 
و توطئه را خنثي مي كند. دوســتان شــواليه، پرنسس اديت را 
مي ربايند و شواليه باز شايعه مي كند كه دست صالح الدين در كار 
است. صالح الدين دستگير و به كمك آن كودك يتيم مي گريزد 
و پرنســس را نجات مي دهد. صالح الدين جور و جفاي شواليه در 
حق مسلمانان را به پرنسس نشــان مي دهد. پرنسس نزد ريچارد 
مــي رود و از جوانمردي هاي صالح الدين و مســلمانان مي گويد. 
پرنسس را محاكمه مي كنند و در لحظه اي كه قرار است به صليب 
كشيده شــود، صالح الدين او را نجات مي دهد و شــواليه را از پا 
درمي آورد. سپس در نبردي تن به تن ريچارد را شكست مي دهد 
اما او را نمي كشد و مي گذارد به كشورش بازگردد اما پرنسس نزد 

صالح الدين مي ماند.
 فيلمي كه به جاي تكيه بر مولفه هاي فيلم هاي زندگي نامه اي 
و وفاداري به تاريخ يا صرفا الهام گرفتن از آن، برآمده از سينماي 
فيلمفارسي و قهرمان پردازي بي پايه و غيرواقعي آن سينماست. 
ساسان پور در مسكو سينما خوانده بود اما اين فيلم نشاني از اينكه 
فردي سينماشناس و آشنا به اصول كارگرداني در پشت دوربين آن 
حضور داشته ندارد. فيلم در گيشه هم فروش خوبي نداشت. بازيگر 
نقش صالح الدين ايوبي، جونيت آركين، بازيگر تركيه اي بود كه در 

تعدادي از فيلم هاي ايراني آن دوران حضور داشت.

ستارخان )1351(
كارگردان:عليحاتمي

داستان:كرباليي علي كه مشروطه خواه 
اســت، در جســت وجوي پناهگاهي در 
بازار تبريز بــه ســتار قره داغي معروف 
به ســتارخان مي رســد و هــر دو با هم 
مي گريزند اما هنگام فرار به دست نيروهاي 
امنيتي بازداشت و بازجويي مي شوند. در 

اين ميان حيدرخان عمواوغلي تالش مي كند آنها را آزاد كند و سپس به 
تهران مي روند. در تهران ستارخان به جبهه مشروطه خواهان پيوسته و 
فرمانده يك صد سوار مشروطه چي مي شود. در آنجا ستارخان و كرباليي 
علي با باقرخان ديدار و پيمان نامه اي را امضا مي كنند. همزمان اتابك 
با شليك گلوله عباس آقاي صراف كشــته مي شود و حيدرعمواوغلي 
هم صراف را مي كشد. پس از تعطيلي مجلس و به توپ بسته شدن آن 
به دست نيروهاي قزاق به سركردگي لياخوف، حيدرعمواوغلي رهسپار 
تبريز مي شود و مردم آن شهر را در هواداري از ستارخان برمي انگيزاند. در 
همين هنگام قشون دولتي وارد تبريز شده و جنگ آغاز مي شود. شماري 
از مجاهدان كشته و زخمي مي شوند و شهر سقوط مي كند. كرباليي علي 
كه دستگير و شكنجه شده با سرنوشت تلخي روبه رو مي شود. همسر و 
فرزندش خودكشي مي كنند و خودش هم تيرباران مي شود. مجاهدان 
در تبريز شكست مي خورند و ستارخان و باقرخان نيز دستگير و به تهران 

فرستاده مي شوند و در باغ اتابك به عنوان اسير نگهداري مي شوند.
   فيلم به رغــم اينكه از بازيگراني همچون علــي نصيريان در نقش 
ستارخان، عزت اهلل انتظامي در نقش حيدر عمواوغلي، عنايت اهلل بخشي 
در نقش باقرخان، محمدعلي كشاورز در نقش اتابك و... بهره مي برد و 
تداركشـ  در مقايسه با فيلم هاي آن زمانـ  عظيم بود، نتوانست توجه 
مردم را برانگيزد. با اين حال، بعد از تقريبا 50سال، اين فيلم همچنان 
مهم ترين فيلمي است كه درباره ستارخان و باقرخان ساخته شده و به 

روايت گوشه هايی از واقعه مشروطه پرداخته است.

سفير)     1361  (
كارگردان:فريبرزصالح

داســتان: قيس بن مسهر با 
نامه اي از ســوي امام حسين 
عليه الســالم براي سليمان بن 
صرد خزاعي به كوفه مي رود كه 
در راه به دست مأموران ابن زياد، 
والي كوفه، دستگير مي شود و 
به زندان مي افتــد. در زندان به 

وي گفته مي شود كه درصورت سخنراني عليه حسين بن علي از زندان 
آزاد خواهد شد. قيس اين شرط را مي پذيرد اما وقتي روي منبر مي رود، 
عليه يزيد سخنراني مي كند. پس از اين سخنراني قيس به دستور ابن 

زياد كشته مي شود.
   در شماره 3مجله »فيلم« در نقدي بر اين فيلم نوشته شده: »سفير 
به عنوان نخستين تجربه يك فيلمساز ايراني در زمينه كارگرداني يك فيلم 
به اصطالح عظيم، آنگونه كه از پيش تصور مي شد، ناموفق نيست. لباس 
سياهي لشكرهاي فيلم، مثل فيلم هاي تاريخي پارس فيلم، تازه از خياطي 
نيامده و برقش چشم را نمي زند، كنترل كارگردان بر صحنه هاي شلوغ 
چشمگير است و باز مثل فيلم هاي تاريخي پارس فيلم، در صحنه هاي 
زد و خورد، افراد به جاي گالويز شدن با هم شوخي نمي كنند... سفير، 
يك فيلم قصه گو اســت، قصه اي را تخت و همــوار مي گويد. هيچ گاه 
مالل آور نمي شود و به رغم طوالني بودن فيلم، تماشاگر را به دنبال خود 
مي كشد...«. توليد اين فيلم كه تداركي بيشتر از فيلم هاي معمول ابتداي 
دهه 60مي طلبيــد، در ميانه جنگ اتفاق نادري بود. از اســب و لباس 
و وسايل صحنه گرفته تا لوكيشــن هاي فيلمبرداري به سختي فراهم 
شــده بودند و نتيجه كار هم قابل قبول بود. كيهان رهگذر كه به همراه 
صالح  فيلمنامه را نوشت، در سال های بعد، نويسنده سريال »سربداران« 
)1363( و كارگردان و نويسنده ســريال »بوعلي سينا« )1366( شد و 

در شكل گيري و تثبيت قواعد سريال هاي تاريخي نقش مهمي داشت.

 ميرزا كوچك خان )136۲( 
كارگردان:اميرقويدل

داستان: بعد از پايان جنگ جهاني اول، با اعمال نفوذ انگليسي ها، در 
ايران وثوق الدوله به قدرت مي رسد. او ابتدا به ميرزاكوچك خان پيشنهاد 
مي كند كه ضمن تأمين جاني به عتبات برود و قوايش را در اختيار دولت 
قرار دهد. وثوق الدوله، بعد از مخالفت ميرزا با اين پيشنهاد، تيمورتاش 
را با 20هزار قزاق به عنوان والي گيالن مي فرستد تا جنگلي ها را سركوب 
كند. در اين ايام، حاج احمد كسمايي، يكي از سران مؤثر نهضت جنگل، 
خود را تســليم مي كند. ميرزا كه نمي خواهد با هموطنانش بجنگد، 
تصميم مي گيرد با افرادش به اعماق جنگل عقب نشيني كند. در تعقيب 

و گريزي طوالني، عــده اي از 
جنگلي ها از پــاي درمي آيند و 
عده اي هم اســير مي شوند. به 
مرور زمان عده اي فرار مي كنند 
و بخشي هم تسليم مي شوند كه 
ازجمله آنها دكتر حشمت است 
كه نيروهاي قزاق به امان نامه اي 
كه براي او امضا كــرده بودند، 
وفا نمي كنند و سرانجام دكتر 
حشمت در رشت اعدام مي شود. 

ميرزا با از دست دادن بعضي از دوستان سابقش كه اثرات مهمي در قيام 
او داشتند ازجمله دكتر حشمت و حاج احمد كسمايي، به بعضي ديگر 
از دوستانش ازجمله احسان اهلل خان و خالوقربان ميدان مي دهد و آنها 
نيز ميرزا را ترغيب به دوستي با اتحاد جماهير شوروي مي كنند. ميرزا 
عزم خود را جزم مي كند كه به بادكوبه برود و با انقالبيون آنجا ديدار كند.

  قويدل فيلم ديگری به نام »سردار جنگل« )1363( هم دارد.با وجود 
اين دو فيلم مرحوم امير قويدل درباره ميرزا كوچك خان، اما همچنان 
تصويري كه اغلب مردم از ميرزا كوچك خان در ذهن دارند به سريال 
»كوچك جنگلي« ساخته بهروز افخمي و با بازي عليرضا مجلل در نقش 
ميرزا برمي گردد. در هر دو فيلم قويــدل، ولي اهلل مؤمني نقش ميرزا را 

بازي مي كند.

 خلبان )1376(
كاگردان:جمالشورجه

داستان: ســرتيپ عباس دوران، 
خلبان موفــق نيــروي هوايي كه 
دشمن چندبار در ترور او ناكام مانده، 
سرپرستي عمليات دشواري بر فراز 
خاك بغداد را به عهــده مي گيرد و 
همــراه با يك اســكادران شــامل 

10هواپيماي جنگنده به بغداد هجوم مي برد تا عالوه بر گذشــتن از 
ديوار مســتحكم پدافند بغداد، با پرواز در ارتفاع پايين ديوار صوتي را 
بشكند. هدف از اين عمليات ناامن نشان دادن بغداد است كه به عنوان 
شهر ميزبان كنفرانس سران كشورهاي غيرمتعهد انتخاب شده  است. 
داويد، مسئول خارجي ستاد خبري بغداد، با هجوم هواپيماهاي ايراني 
مي گريزد و بلومي، خبرنگار مشهور مستقل خارجي كه به بغداد دعوت 
شــده، با گروهش تنها مي ماند. بلومي كه براي امن نشان دادن بغداد 
تبليغات زيادي به راه انداخته، با ديدن هواپيماهاي ايراني نظرش عوض 
مي شود و گروه همراهش را وادار به عكاسي و فيلمبرداري براي تهيه 
گزارشي تازه از وضعيت بغداد مي كند. درحالي كه عراقي ها سعي دارند 
حضور هواپيماهاي ايراني را يــك مانور داخلي جلوه دهند، هواپيماي 
سرهنگ عباس دورانـ  كه با دو درجه ارتقا از درجه سرواني به سرهنگي 
رسيدهـ  دچار نقص فني مي شــود و به اصرار او، هواپيماي همراهش 
محمود اسكندري بازمي گردد تا پيروزي در عمليات را به اطالع نيروهاي 
خودي برساند. سرهنگ عباس دوران با هواپيماي در حال انفجار خود به 
تنهايي در ارتفاع پايين بر فراز بغداد پرواز مي كنند و به هتل محل اقامت 

خبرنگاران برخورد مي كند.
   جمال شــورجه فيلم ديگري هم با عنوان »عبور از خط ســرخ« 
)1374( درباره شهيد عباس دوران دارد. در هر دو فيلم علي دهكردي 
نقش شهيد خلبان عباس دوران را ايفا كرده است. متأسفانه هيچ يك از 
اين دو فيلم چندان نتوانسته در حافظه جمعي تماشاگران سينماي ايران 

به عنوان فيلم هايي درباره رشادت اين شهيد ماندگار شود.

 اخراجی ها  )1385(
كارگردان:مسعوددهنمكي

داستان: مجيد ســوزوكي، از 
جوانان پرشر شور جنوب تهران، 
عاشق دختر پيرمرد عارفي به 
نام ميرزا مي شود. ميرزا، شرط 
ازدواج مجيد و دخترش را سر 
به راه شــدن او مي داند. مجيد 
تصميم مي گيرد براي اثبات سر 
به راه شدن خود به جبهه برود 

كه بقيه دوستانش نيز با او همراه مي شوند. براي حضور آنها در جبهه، 
مخالفت هايي وجود دارد اما با ضمانت ميرزا و يكي ديگر از رزمنده ها آنها 
به پادگان آموزشي مي رسند. در پادگان، رفتار اين گروه ناجور، مخالف 
تمام ارزش هايي است كه در ميان رزمندگان وجود دارد. اما وقتي پاي 
مجيد و دوســتانش كه تقريبا هر نوع عيب و ايرادي دارند به جبهه و 
درگيري مي رسد، در برابر دشمن پا پس نمي كشند و در نهايت مجيد 

به شهادت مي رسد. 
   فيلم در زمان خودش، با استقبال تماشــاگر مواجه شد و فروش 
فوق العاده اي داشت. شــهيد مجيد خدمت معروف به مجيد سوزوكي 
شخصيتي واقعي است كه ده نمكي داستان نخستين فيلم سينمايي اش 
را از سرگذشت او وام گرفته است. بازيگر نقش مجيد سوزوكي، كامبيز 

ديرباز بود.

 چ )139۲(
كارگردان:ابراهيمحاتميكيا

داستان: در اواخر مرداد سال 135۸، 
مصطفي چمران از طرف دولت موقت 
مأموريت پيدا مي كند بــه پاوه برود 
و درگيري داخلــي به وجود آمده در 
آنجا را خاتمه دهد. چمران با تكيه بر 
نگاه عرفاني و بينش صلح جويانه اش، 
هم بايد در برابر جســارت و ميل به 

عدالت طلبي اصغر وصالــي به عنوان فرمانده رزمندگان مســتقر در 
پاوه مقاومت كند و هم رئيس شورشــيان را قانع كند كه دســت از 
درگيري بردارد. وصالي كه جواني پرشور اســت و روحيه اي انقالبي 
دارد،  صلح طلبي و ميل چمران به جلوگيري از برخوردها و ماليمت او 
را به انفعال تعبير مي كند و مدام با او كشمكش دارد. تيمسار فالحي، 
فرمانده نيروي زميني ارتش، هم در اين ميان نماينده نگرش ديگري به 
جنگ است و سعي مي كند اوضاع را طبق تشخيص خود مديريت كند. 
چمران همه تالش اش را مي كند كه گروه هاي فكري و عقيدتي مختلف 
را به وحدت و رفتار عاقالنه تشويق كند. اما برخالف پيش بيني هاي او 
نه رئيس شورشيان كه رفيق قديمي اوست، پيشنهاد صلح را مي پذيرد 
و نه وصالي و همسنگرانش حاضر مي شوند دست از مقاومت بردارند. 
بدين ترتيب چمران كه دردي عارفانه را در دل تحمل مي كند، 2روز 
سخت و طاقت فرسا را پشت سر مي گذارد، درحالي كه نيروهاي معارض 
در حال تسخير شهر هســتند. تا اينكه به فرمان مســتقيم امام)ره( 
نيروهاي رزمي كافي از مركز به ســرعت به محل اعزام مي شــوند و 

درگيري ها پايان مي يابد.
   اين فيلم برشي از زندگي شهيد چمران است كه سعي در نشان دادن 
منش و بينش او دارد. چمران حاتمي كيا نه مرد جنگ كه مرد صلح است 
و ترجيحش بر اين است كه با مذاكره به غائله خاتمه دهد. با اين حال، 
بعضي به فيلم خرده گرفتند كه تصوير منفعلي از چمران ارائه كرده و از آن 

مرد رزم نشاني در فيلم نيست. ابوالفضل عرب نيا ايفاگر نقش چمران بود 
كه در انتهاي فيلمبرداري اين فيلم با گروه به مشكل خورد و حاضر نشد 

براي فيلمبرداري نماهاي باقي مانده سر صحنه حاضر شود.

ايستاده در غبار  )1394(
كارگردان:محمدحسينمهدويان
داســتان: اين فيلم دربــاره زندگي 
يكي از فرماندهان جنــگ، جاويد االثر 
احمد متوسليان، اســت. فيلم به شرح 
زندگي احمد از كودكــي مي پردازد و 
رشد و شكل گيري شخصيت او را نشان 
مي دهد. فيلم با زندگي شخصي احمد 
شروع مي شــود و بعد عالقه مندي او به 
فعاليت هاي انقالبي را منعكس مي كند 

و حضور او را در جبهه هاي جنگ شرح مي دهد. اما در نهايت سرنوشت 
احمد متوسليان فرسنگ ها دورتر از مرزهاي ايران رقم مي خورد.

   فيلم روايتي مستندگونه دارد و در آن از ديالوگ به شيوه معمول 
فيلم هاي داستاني خبري نيســت. صداي افراد واقعي كه با آنها درباره 
احمد متوسليان مصاحبه شــده يا صداهاي به جامانده از سخنراني ها 
و مكالمات احمد متوســليان با تصاويري كه به شيوه اي كامال واقع نما 
بازسازي شــده، مصالح اصلي اين فيلم به شــمار مي روند و جالب اين 
است كه اين شيوه غيرمتعارف روايت، در اكران عمومي فيلم از سوي 
مخاطب پس زده نشد و فيلم در گيشه هم موفق بود. هادي حجازي فر 
با بازي در نقش احمد متوسليان به سينماي ايران معرفي شد و پس از 
آن روند موفقيت را به سرعت طي كرد و اين روزها يكي از بازيگران پركار 

سينماي ايران است.

 غالمرضا تختی )1397(
كارگردان:بهرامتوكلي

داستان: فيلم در زمان حال با قرائت وصيت نامه غالمرضا تختي آغاز 
مي شود. ســپس به گذشــته مي رويم و تختي را مي بينيم كه دوران 
كودكي اش را در فقر و در آلونك هاي خاني آباد مي گذراند. كسب وكار 
پدر تختي از بين مي رود و كار او را به جنون مي كشاند. غالمرضا كه به 
كشتي عالقه دارد در گام هاي اوليه اش براي كشتي گير شدن در دوران 
نوجواني ناكام مي ماند و هنگام كار در تأسيسات نفتي مسجدسليمان 
به تنهايي شروع به تمرين مي كند. او سرانجام كارگري در مناطق نفتي 
را رها مي كند و به تهران نزد خانواده اش برمي گردد و در باشگاه پوالد، 
عبدالحسن فعلي معروف به حاج فعلي، استعداد تختي را كشف مي كند. 
غالمرضا به سرعت به عضويت در تيم ملي كشــتي ايران درمي آيد و 
در دوران جواني نخســتين بار در مسابقات كشتي هلسينكي 1۹51 
مدال نقــره و در المپيك ملبورن 1۹56 مــدال طال مي گيرد. تختي 
همزمان با افتخارات ورزشــي به خاطر مردمداري و روحيه اي كه در 
كمك به مســتمندان دارد به محبوبيت هاي فراواني مي رســد و در 
عين حال با مسائل زندگي خصوصي و خانوادگي اش هم درگير است. 
موفقيت تختي در ميدان هاي ورزشي حسادت هاي هم تيمي هاي او 
را برمي انگيزد و محبوبيتش در ميان مردم باعث ايجاد حساسيت در 
حكومت مي شود، به خصوص كه او گرايشــي به جبهه ملي و مصدق 
دارد. دشمني ها و حسدورزي ها، همراه با چند ناكامي در اواخر دوران 
ورزشي اش، تختي را سرخورده و خســته مي كند و ازدواجش در 12 
آبان 1345 هم نه تنها تغييري در وضعيــت او نمي دهد بلكه به دليل 
اختالف هايي كه با همسرش دارد، مشكالتش تشديد مي شود. تولد 
پســرش بابك در شــهريور 1346 نيز تأثيري در وضعيت او ندارد و 
ســرانجام جهان پهلوان غالمرضا تختي در هفدهم دي 1346 و 2روز 
پس از تنظيم وصيت نامه اش در دفترخانه اي، در اتاق 23 هتل آتالنتيك 

تهران دارفاني را وداع مي گويد.
   فيلم از همان آغاز تكليفش را با مرگ تختي روشن مي كند و نشان 
مي دهد كه برخــالف فيلم »جهان پهلوان تختي« )1376( ســاخته 
بهروز افخمي نمي خواهد به اين موضوع بپردازد كه تختي را كشتند يا 
خودكشي كرد. شرح زندگي تختي براي توكليان مهم تر از نحوه مرگش 
است. فيلم در اكران عمومي شكست سختي خورد و اين سؤال را ايجاد 
كرد چرا مردم به فيلمي درباره يكي از قهرمانان معاصر ايران روي خوش 
نشان ندادند؟ در اين فيلم چند بازيگر نقش تختي را در مقاطع مختلف 

زندگي او بازي كردند كه هيچ كدام بازيگران مشهوری نبودند.

منصور )1398(
كارگردان:سياوشسرمدي

داستان: فيلم درباره تالش هاي منصور ستاري طي سال هاي جنگ 
براي مجهز كردن نيروي هوايي ارتش ايران است. او كه فرماندهي اين 
نيرو را برعهده دارد، به قول خودش ارتش لشكري شده كه سالح مؤثر 
براي جنگيدن ندارد. ستاري به دنبال هواپيما و ادوات جنگي كارآمد است 
تا بتواند نيروي هوايي را مجهز كند اما با تحريم هايي روبه رو است كه بايد 
خودش شخصا آنها را حل و فصل كند. در اين ميان دالالن هم هستند 
كه چوب الي چرخ او مي گذارند و از همه بدتر، خودي هايي هستند كه 

چشم ديدن او را ندارند و نمي خواهند موفقيت او را ببينند.
   سياوش سرمدي پيش از اين فيلم تجربه مستندسازي داشت. او 
درباره اينكه اين تجربه چه كمكي به او در ساخت »منصور« كرده گفته: 
»تجربه مستندســازي به من كمك كرد تا فيلمي باورپذير بسازم. از 
عناصر كليشه اي در فيلم استفاده نكردم و مخاطب را احساساتي نكردم. 
از موسيقي پرحجم در فيلم استفاده نشده و در لحظه هاي احساسي تنها 
دوبار موسيقي داريم. اكشن ها در نماي دور است و از ديالوگ هاي شعاري 
حذر كردم. من سعي كردم كه يك انسان خلق كنم كه كنشگر است. 
براي اينكه اين شخصيت باورپذير شود، تالشي نكردم كه مخاطب را 
احساساتي كنم. اين فيلم قرار بود كه درباره مهندس ثنايي كه با همكاري 
شهيد ستاري اقدام به ساخت هواپيماي ايراني كرد و درباره روند ساخت 
اين هواپيما به صورت مستند ساخته شود، اما منابع تصويري مناسبي 
وجود نداشت. مهندس ثنايي در ســال 65 يك اف پنج را شبيه سازي 
كرده بود، اين روند ساخت هواپيما برايم جذاب بود و مي خواستم حتماً 
اين كار را بسازم. در ابتدا شهيد ستاري قهرمان داستان نبود به اين دليل 
كه دغدغه فيلم به روز شــود به تغيير نگاه قصه فكر كردم كه داستان 
جذاب تري را به مخاطب ارائه كنم.« محســن قصابيان در اين فيلم در 
نقش شهيد منصور ستاري ظاهر شده كه چندان در سينما پركار نيست 

و عمده فعاليتش در تئاتر بوده است.

مكث

نخستين فيلم زندگينامه ای ايرانی
تصویر حماسه سرا بر پرده

اين فيلم كه به مناســبت هزاره فردوســي ســاخته شد، تقريبا 
60دقيقه زمان داشت و براي نخستين بار در مهر  1313در تاالر 
دارالفنون براي مدعوين هزاره فردوســي و فروردين ســال بعد 
به مدت 3شب در سينما سپه تهران به نمايش درآمد. »فردوسي« 
ساخته عبدالحســين ســپنتا همانطور كه از نامش برمي آيد، به 
زندگي شــاعر پرآوازه ايراني مي پردازد. نقش فردوســی را خود 

سپنتا ايفا كرد كه دلبسته تاريخ و فرهنگ ايران بود. 
مرحوم مسعود مهرابي، مدير مسئول ماهنامه »فيلم« و نويسنده 
كتاب پرفروش »تاريخ سينماي ايران )از آغاز تا سال 1357(«، 
در كتابش درباره فيلم فردوسي نوشته: »رضاشاه وقتي فيلم كوتاه 
)حدودا يك ساعته( فردوســي را ديد، برخي از قسمت هاي آن را 
نپسنديد و سپنتا مجبور شــد بخش هايي از فيلم را تغيير دهد. 
ازجمله صحنه هاي مربوط به ســلطان محمود غزنوي كال از نو 
فيلمبرداري شد و سپنتا نقش سلطان محمود را به محتشم، كه 
در سفارت ايران در هندوستان كار مي كرد، سپرد. به اين ترتيب 
در نسخه بازسازي شده، ســلطان محمود چهره شاهي عادل و 

هنرمندپرور را پيدا كرد«. 
مرحوم هوشــنگ كاوســي نيز در مطلبي با عنوان »نونگرشي 
به زنده ياد استاد عبدالحسين ســپنتا« در شماره 276ماهنامه 
فيلم« )فروردين 13۸0( از قول سپنتا درباره ساخت فردوسي 
و »دختر لر« نوشــت: »در 1312خورشيدي كه افتتاح آرامگاه 
نوساخته فردوسي در برنامه بود، اردشير ايراني از من خواست كه 
فيلمي از حكيم بزرگ توس و نگهدارنده زبان فارسي از آسيب 
زمان بسازم. مقدمات آماده شد؛ اين هنگام نصرت اهلل محتشم، 
متخصص ايفاي نقش ســالطين در تئاتر، در كنسولگري ايران 
در بمبئي مأموريت داشــت و پذيرفت در نقش سلطان محمود 
غزنوي ظاهر شــود اما هنوز دكوپاژ در برابر دوربين نيامده، او 
]اســتوديو[ امپريال  فيلم را ترك گفت و بــه كمپاني ديگري 
رفت تا نقش يــك مهاراجه را ايفا كند. مــا مانديم بالتكليف و 
نمي خواستيم ايفاي نقش را به ديگري واگذاريم و با شتابي كه 
داشتيم، ناچار سناريوي دختر لر را كه مي بايست بعد از فردوسي 
برابر دوربين برود ساختيم. سپس از سوي اردشير ايراني مأمور 
شدم فيلم را به تهران ببرم و يك اكيپ فيلمبردار و صدابردار هم 
با من به ايران آمدند تا از مراسم باشكوه افتتاح آرامگاه فردوسي 

توسط پادشاه وقت فيلمبرداري كنند...«.
 از اين فيلم كه بايد آن را نخستين فيلم زندگي نامه اي سينماي 
ايران محسوب كرد، اكنون تنها نســخه اي 20دقيقه اي موجود 
اســت كه فيلمخانه ملي ترميم اش  كــرد و در 13آذر 13۹۸در 
موزه ســينما به نمايش درآمد. در تيتراژ ابتداي فيلم درج شده 
بود: تحت رژيســت اردشــير ايراني و شــخصي ديگري كه نام 
كوچكش رستم بود. نام عبدالحسين ســپنتا به عنوان نويسنده 
پيس )فيلمنا مه نويس( و مذاكــرات )ديالوگ ها( آمد. نصرت اهلل 
محتشم، بازيگر نقش سلطان محمود در بازسازي صحنه هايي كه 
حكم به حذف آنها داده شده بود، در مستند »سينماي ايران؛ از 
مشروطه تا سپنتا« )134۹( گفته كه كارگردان فردوسي اردشير 
ايراني بوده و سپنتا فقط به فيلمبردار ايده مي داده. بعد از تيتراژ، 
اردشير ايراني، كه فارسي را با لهجه غليظ )احتماال هندي( حرف 
مي زد، گفت كه اين فيلم ظرف2هفته ساخته شده و نقص هايش 

را تماشاگران ببخشند.
داستان فيلم از اين قرار است كه روزي حكيم ابوالقاسم فردوسي از 
پنجره اتاقش به پل نيمه ويران توس مي نگرد و خطاب به دوستش 
ماهك مي گويد كه بايد وسايلي فراهم كند تا پل براي رفاه مردم 
آباد شود. ماهك، فردوسي را با يادداشتي روانه مخفيگاه موبدان 
مي كند. موبد موبــدان تعدادي كتاب در اختيار فردوســي قرار 
مي دهد. فردوسي عازم غزنين مي شود و با وساطت ماهك به دربار 
ســلطان محمود غزنوي بار مي يابد و در آنجا اشعاري از حماسه 
نبرد رستم و سهراب را مي خواند. سلطان وعده مي دهد كه براي 

سرودن هر بيت يك دينار به شاعر پاداش خواهد داد. 
سلطان پس از آماده شدن هزار بيت اول به عهد خود وفا مي كند 
اما پس از ســرودن قريب 60هزار بيت به پيشنهاد يكي از وزرا به 
جاي طال سكه هاي نقره براي فردوسي مي فرستد. شاعر دل زده 
به توس مي رود. ســلطان گروهي را براي دلجويي از فردوسي به 
خانه او مي فرستد. شاعر در لحظه هاي واپسين عمر است و صداي 

2پسربچه را مي شنود كه اشعاري از شاهنامه را مي خوانند.

یاور یگانه
روزنامه نگار

نگاهي به فيلم هاي زندگينامه اي در سينماي ايران
 به مناسبت اكران »منصور«

زندگی و زمانه  اين چهره های آشنا
در دنیاي ادبیات، معموال »زندگینامه« یا 
»بیوگرافي« )Biography( فاقد آن  شأن و 
منزلتي است كه سایر قالب هاي ادبي از آن 
بهره مندند. شرح زندگي و زمانه افراد مختلف، از سیاستمداران 
و دانشــمندان و فالســفه گرفته تا هنرمندان و ورزشكاران و 
نویسندگان، هرقدر هم جذاب و روشنگر باشد، اما تصور مي شود 
فاقد آن ادبیتي است كه از یك قالب ادبي انتظار مي رود. با این 
حال، زندگینامه نویسي را چه قالبي ادبي بدانیم و چه آن را صرفا 
گزارشي از وقایع و سرنوشت زندگي یك شخص به شمار آوریم، 
نمي توان كتمان كرد كه زندگینامه نویسي مشتاقان فراواني در 
میان كتابخوانان دارد. براي اثبات این ادعا الزم نیســت سراغ 
نمونه هاي پرفروش خارجي برویم؛ اگر به همین بازار نحیف كتاب 
در ایران نگاهي بیندازیــم، زندگینامه هاي ترجمه اي یا تألیفي 
متعددي را مي توان مثال زد كه مورد اســتقبال قرار گرفته اند 
و به چاپ هاي چندم رســیده اند. اما چه چیزي باعث جذابیت 
زندگینامه ها مي شود؟ این قالب نوشتاري چه چیزي به خواننده 
عرضه مي دارد كه هر ساله در سرتاسر دنیا كتاب هاي متعددي 
درباره زندگي افراد نامدارـ  و حتي كساني كه اسم و رسم چنداني 
ندارند، اما به هر ترتیب موضوع كتابي قرار گرفته اندـ  منتشر 
مي شود؟ زندگینامه دو نیاز مهم خواننده را برآورده مي سازد؛ 
اول، اقناع كنجكاوي خواننده درباره یك انســان و دوم، پرده 
برداشتن از واقعیت. نكته جالب درباره زندگینامه ها این است كه 
با همه جعل ها و بي دقتي هایي كه ممكن است به یك زندگینامه 
راه یابد، معموال لذتي كه از مطالعه یك زندگینامه حاصل مي شود، 

بي خلل باقي مي ماند. در میان زندگینامه نویسان ایراني هستند 
كساني كه با آگاهي از میل بي انتهاي خوانندگانش به كنجكاوي، از 
نوشتن درباره مسائل و موضوعات مكتومي كه اطالعات و شواهد 
و مدارك زیادي درباره شــان موجود نیست منصرف نشده اند 
و خواننده از همه جا بي خبر را كه تشنه واقعیت بوده، با خود به 
سفري خیالي برده اند. مخاطب زندگینامه ها آنقدر وسیع است 
كه در ســینما نیز فیلم هاي »زندگي  نگاره« )Biopic( تمركز بر 
زندگي افراد واقعي در زمان حال یا گذشته را دستمایه كار خود 
قرار دادند. اگر خواندن زندگینامه افراد مشهور پرطرفدار است، 
دیدن آنها روي پرده نقره اي كــه این طرف و آن طرف مي روند، 
دچار مشكل مي شوند، از پس مشكالت شان برمي آیند، عاشق 
مي شوند، فارغ مي شوند، غلبه مي كنند، شكست مي خورند و در 
نهایت نامشان در تاریخ مي ماند، به مراتب هواخواهان بیشتري 
دارد. به رغم اینكه زندگي نگاره  فرم امتحان پس داده و محبوب و 
سودآوري در سینما محسوب مي شود، اما سینماي ایران چندان 
به آن روي خوش نشــان نداده و نه از ظرفیت این قالب روایي 
براي خلق درام هاي جذاب بهره برده و نه به واسطه این قالب به 
معرفي مشاهیر و زندگي و زمانه افراد مختلف پرداخته است. با 
این حال، امسال یك فیلم زندگي نگاره در سینماي ایران اكران 
شد؛ »منصور« ساخته سیاوش سرمدي كه زندگي شهید منصور 
ســتاري، یكي از فرماندهان نیروي هوایي ارتش، را به تصویر 
مي كشد. اما جز منصور دیگر چه فیلم هایي درباره شخصیت هاي 
واقعي در سینماي ایران ساخته شده است؟ جواب این سؤال را در 

مطلب پیش رو خواهید یافت.
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ورود آماتورها ممنوع!
حذف پرسپوليس و استقالل از آسيا هم منطقي بود و هم قابل پيش بيني؛ شايد اين حذف براي سرخابي ها 

مفيدتر از حضور در ليگ قهرمانان باشد
حذف پرسپوليس و اســتقالل از ليگ قهرمانان آسيا را بايد قطعي 
دانست. اما اين تصور كه حذف سرخابي ها فاجعه اي تلخ براي فوتبال 
ايران است و باعث ناراحتي هواداران اين دو تيم مي شود، تصور اشتباه و 
اغراق آميزي به نظر مي رسد. طي روزهاي اخير، واكنش هواداران دوتيم 
در فضاي مجازي نشان مي دهد آنها چندان هم بابت اين اتفاق ناراحت 
نيستند. حتي اين حذف توانســته آنها را تا حدودي اميدوار كند كه 
 AFC مشكالت هميشگي باشگاه هاي محبوب شان باالخره تحت فشار
حل شود و دولت ايران به اجبار هم كه شده براي ساختار معيوب اين دو 

باشگاه تدبيري بينديشد.
اساسا هواداران سرخابي چرا بايد بابت عدم حضور در ليگ قهرمانان 
زانوي غم بغل كنند؟ مگر در اين سال ها چه دستاوردي از اين رقابت ها 
عايدشان شده اســت كه نگران از دســت دادن آن باشند؟ از لحاظ 
نتيجه گيري كه سال هاست اثبات شــده جنگ با تيم هاي متمول و 
منسجم شرق و غرب آســيا، ديگر در توان تيم هاي ايراني نيست. 
تمام افتخار باشگاه هاي ايراني در دوره هاي اخير، دو فينالي است كه 
پرسپوليسي ها به تصور خودشان با بداقبالي در آن شكست خورده اند 
اما در واقع صعودشان تا فينال از سر خوش اقبالي بوده است. نتايج دوره 

اخير و شكست ســنگين مقابل الهالل ثابت كرد با توجه به بي ارزش 
شدن پول ايران كه حتي بازيكنان متوسط داخلي را هم راهي ليگ هاي 
خارجي مي كند، ديگر رسيدن به فينال هم براي سرخپوشان رؤيا خواهد 
بود چه برسد به كسب قهرماني و برآورده كردن آرزوي چندين ساله. 
تازه پرسپوليس موفق ترين باشگاه ايراني در ادوار اخير ليگ قهرمانان 
بوده است. وضعيت باشگاه استقالل كه از رقيب هم نااميدكننده تر است. 
آبي ها كه به دو ستاره روي پيراهن شان مي نازند، آخرين ستاره شان 
زماني به دست آمده كه كاپيتان اين روزهايشان تنها 4سال داشته است! 
اين تيم در فرمت جديد هرگز به فينال نرسيده و تنها افتخارش حضور 
در نيمه نهايي سال2013 است. باشگاه هايي با اين سطح از نتيجه گيري 
در ليگ قهرمانان آسيا، درصورت حذف از اين رقابت ها بايد نگران چه 

باشند؟ نگران از دست رفتن عناوين و جام هاي ساليان اخير؟!
سواي جام و افتخار، يكي ديگر از دستاوردهاي ليگ قهرمانان براي 
باشگاه ها پاداش هاي مالي و جوايزي است كه بابت هر پيروزي و صعود 
از هر مرحله به باشگاه ها اختصاص مي يابد. در اين زمينه هم تحريم هاي 
همه جانبه و شرايط خاصي كه در سال هاي اخير بر ايران حاكم بوده اجازه 
منتفع شدن از اين پاداش ها را به باشگاه هاي ايراني نداده است. اگر اين 

جوايز قابل وصول بود، امروز پرسپوليس با درآمد ميليون دالري اش از 
اين رقابت ها بسياري از مشكالت و بدهي هايش را پاك كرده بود و در 
شرايط مناسب تري به سر مي برد. پس غيبت در مسابقاتي كه نه به لحاظ 
مادي و نه به لحاظ عنوان و افتخار، هيچ عايدي خاصي براي باشگاه هاي 
ايراني ندارد، چندان هم غم انگيز نيست. شايد حتي خارج شدن اين 
چند بازي از تقويم ساالنه پرسپوليس و استقالل بتواند فصل بهتري را 
در رقابت هاي داخلي براي آنها رقم بزند. براي نمونه كافي است تصور 
كنيد پرسپوليس در پيش فصل امسال، بازي دردسرساز با الهالل را 
در برنامه نداشت؛ در آن صورت هم تمرينات پيش فصل اين تيم روند 
و نظم بهتري پيدا مي كرد، هم تبعات خردكننده آن شكست سنگين 
بر دوش سرخپوشان تحميل نمي شد. هم پرسپوليس و هم استقالل، 
بدون حضور در ليگ قهرمانان مي توانند روند بهتري در ليگ داخلي 
داشته باشند. مي توان گفت در اين سال ها تنها سود حاصل از حضور در 
ليگ قهرمانان، نه عايد باشگاه ها بلكه نصيب بازيكناني شده كه در اين 
مسابقات مشتري هاي عربي پيدا كرده اند. ستاره هايي كه قاعدتا انتقال 
آنها بايد پول زيادي نصيب باشگاه هايشان مي كرد اما به جز چند مورد 
استثنايي همه آنها با قيمت صفر از ايران رفته اند تا حتي از اين راه هم 

سودي نصيب سرخابي ها نشده باشد. با شرايط موجود، مي توان ادعا 
كرد كه سرخابي ها با حذف از ليگ قهرمانان چيزي از دست نمي دهند 
بلكه حتي ممكن است در درازمدت چيزهاي زيادي به دست بياورند. 
شايد مشكل مالكيت اين دو باشگاه و بيالن اقتصادي منفي آنها باالخره 
تحت اجبار AFC مورد بررسي قرار بگيرد و آنها بتوانند با گرفتن حق 
پخش و ساير حقوق خودشان بعد از سال ها به وضعيت باثباتي از لحاظ 

درآمدزايي برسند.
موفق ترين چهره اين سال ها در دو باشگاه سرخابي، برانكو ايوانكوويچ 
بود كه هنگام رفتن از ايران هشدار داد فوتبال كشورمان به زودي از 
حالت حرفه اي خارج شده و به شكل آماتوري برگزار خواهد شد. حاال 
بيشتر از هميشه به ياد جمالت او مي افتيم؛ امروز در ليگ برتر خودمان 
تيم هاي نابساماني داريم كه هيچ ليگ حرفه اي در هيچ كشوري تيمي را 
با چنين شرايطي نمي پذيرد. باشگاه هاي بزرگ و صاحب نامي كه در ليگ 
برترمان آقايي مي كنند هم نمي توانند در آسيا مجوز حرفه اي بگيرند. 
ما امروز در آينده اي هستيم كه برانكو در گذشته آن را پيش بيني كرده 
بود. ما امروز سقوط نكرده ايم؛ سقوط مان مدت ها قبل آغاز شده بود و 

امروز به زمين خورده ايم.

  حال پرسپوليس خوب نيست

  مگر هفته آخر ليگ است؟

 همه پنالتی های مس 
درست بوده اند

محرم نویدكیا در نخستین تمرین تیمش بعد از شکست های 
اخیر اولتیماتوم شدیدی به بازیکنانش داد

هالند، ستاره نروژي دورتموند در بازار 
نقل وانتقاالت زمستاني مي درخشد

  شفق نروژي

18  خودتان را جمع كنيد  كه فحش نخوریم!

سرخپوشان فاصله چنداني با صدر ندارند، اما نمایش هاي این 
تیم كسي را راضي نمي كند

چرا بازي ها را همزمان برگزار مي كنید؟

گادوین منشا كه با تکیه بر پنالتی های پرتعداد 
تیمش صدرنشین جدول گلزن هاست در 

گفت و گو با همشهری می گوید آقای گلی برایم 
مهم است اما موفقیت تیمی مهم تر
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مدرك پنجم دبستان هم كافی است

وای؛ چقدر كارشناسانه

مگر قرار نبود حرف نزنی؟

در این كشور »دكتر« عجیب و غریب 
كم نداریم، اما داســتان سیاوش 
یزدانــی از همه جالب تر اســت. 
مدافــع اســتقالل به خاطر گاف 
تاریخی اش در آزمون دكتری یعنی 
عكس گرفتن از صفحه امتحانی سوژه 
شد. بعد از آن بود كه همه به سیاوش گفتند دكتر، درحالی كه 
او در آزمون مورد نظر از آخر سی ام شده بود! حاال كاری به این 
داستان ها نداریم. یزدانی بعد از بازی با پدیده توییت زده و از 
این گفته كه با باز كردن گردنبند مهدی مهدی پور در جریان 
بازی، او را از دریافت یك كارت زرد نجات داده است. توییت 
دكتر البته غلط های عجیبی دارد كه از آن جمله می توان به 
نوشتن عبارت »راجع به« به شكل »راجب« اشاره كرد. دكتری 
و فوق لیسانس نه، برای درست نوشتن این كلمه مدرك پنجم 

دبستان هم كافی است!

انصافا كارشــناس های فوتبال ایران 
را هیچ كجــای دنیا نــدارد. مثال 
حمیدخان درخشان گفته: »برنده 
بازی پرسپولیس و سپاهان قهرمان 
لیگ خواهد شــد.« واقعا آدم لذت 
می برد از این باریك بینی و ژرف اندیشی. 
االن حمیدخان اســتقالل را به طور كامل از جمع مدعیان خارج 
كردند كه خب نظرشان اســت و به آن احترام می گذاریم. سؤال 
كلیدی اما این است كه اگر بازی رفت را مثال پرسپولیس برد و بازی 
برگشت را سپاهان، آن وقت تكلیف چیست؟ در آن صورت كدام تیم 
قهرمان می شود؟ یعنی فقط جناب درخشان می تواند بدون درنظر 
گرفتن فعل وانفعاالت پنجره زمستانی، تضعیف و تقویت تیم ها و 
هزار ماجرای دیگر، از هفته یازدهم لیگ برتر تكلیف قهرمان آخر 
فصل را روشن كند. انصافا دستاوردهای فراوان حمیدخان در دوران 

مربیگری هم به خاطر همین نبوغ و مهارت باال بوده است.

با افت و خیز نتایج سپاهان، كم كم 
محرم نویدكیا هم كالفه شــده و 
برخی اصولش را كنار گذاشــته 
است. سرمربی سپاهان كه در یك 
سال ونیم گذشته خویشتن داری 
تحســین برانگیزی در قبــال داوران 
داشته، بارها تأكید كرده بود در مورد قضاوت آنها اظهارنظر 
نمی كند. با این حــال نویدكیا بعد از بازی بــا پیكان مدعی 
شد داور گل سالم تیم او را به اشــتباه مردود كرده است. در 
شــرایطی كه بازی یك بر یك بود، سپاهان گل دوم را زد كه 
آفساید گرفته شد. شاید تصمیم قاضی میدان در این صحنه 
برای خیلی از مخاطبان نامانوس بود، اما كارشناسی ها ثابت 
كرد آفساید به درستی اعالم شده است. یعنی این یك باری 
هم كه محرم اعتراض كرده، حق با او نبوده است! به هر حال 

امیدواریم او عهد و پیمانش را فراموش نكند.

تیم سپاهان با امید گل 1.59فقط یك 

گل زد اما پیكان با امید گل 0.49به 2گل 1.59
رســید و شــاگردان محرم نویدكیا را 
شكست داد. زردپوشان اصفهان در هر 
4مسابقه ای كه شكست خورده اند، موقعیت های بهتری از حریفان 
خود داشته و امید گل باالتری ایجاد كرده اند. سپاهان در هفته چهارم 
در حالی به ذوب آهن باخت كه امید گلش 1.40در مقابل 0.95بود. 
هفته گذشته هم استقالل در حالی سپاهان را برد كه امید گل 2 تیم 
1.28به  0.98به ســود اصفهانی ها بود. حتی در جریان شكســت 
سنگین 4بر2مقابل گل گهر هم امید گل 2 تیم 2.12به 1.53به سود 

سپاهان بود.

 پرســپولیس این هفتــه در مصاف با 

ذوب آهن نمایش خوبی نداشــت اما باز 1.32
هم امید گلی باالتر از حریف ایجاد كرد و 
از این لحاظ شایستگی پیروزی بر رقیب 
را داشت. امید گل سرخپوشــان در این مسابقه 1.32بود و امید گل 
ذوبی ها با وجود نمایش خوبشان در زمین پرسپولیس از 0.68فراتر 
نرفت. یعنی ذوب آهن 0.68كمتر از امید گلش گل زد و پرسپولیس 
دقیقا به همین مقدار بیشــتر از امید گلی كه ایجاد كرده بود به گل 
رسید. در واقع طی این مسابقه دقیقا به اندازه امید گلی كه خلق شد، 
گل به ثمر رسید كه اتفاق جالبی بود. پرسپولیس در این فصل فقط در 
یك مسابقه امید گل كمتر از حریف داشته كه بازی با آلومینیوم در 
اراك بوده و سرخپوشان با امید گل 0.12عملكرد فاجعه باری داشتند.

 بیشــترین امیــد گل خلق شــده در 

بازی های ایــن هفته متعلــق به تیم 1.96
نساجی بود كه مقابل مس رفسنجان به 
امید گل 1.96رسید و به همین اندازه 
هم گل زد. نساجی در زمین مس رفسنجان بازی می كرد كه در این 
هفته ها ركورددار پنالتی گرفتن از رقبا بوده است. اتفاقا مس در این 
بازی هم به پنالتی رسید و با همان پنالتی بازی را یك-یك مساوی 
كرد. اما دقایقی بعد نساجی هم صاحب پنالتی شد و با ضربه حامد 
شــیری بازی را 2بریك برد. در فرمول های متریــكا، هر پنالتی 
70درصد احتمال گل شــدن دارد و بنابراین امید گل هر پنالتی 
0.7است. مس و نساجی با اتكا به پنالتی هایشان به ترتیب به امید 
گل 1.87و 1.96رسیدند كه بهترین ركوردهای این هفته بودند. 

امید گل استقالل در مقابل پدیده 1.64بود.

اشــتباه اگر یك بار اتفاق بیفتد قابل اغماض اســت، اما تكرار هر باره 
آن جای بحث دارد. یكی از نكات به جا مانده از پیروزی پرســپولیس 
برابر ذوب آهن، اصرار عجیب عیســی آل كثیر برای زدن ضربه پنالتی 
سرخپوشان بود. در شرایطی كه پرسپولیس با یك گل از حریف پیش 
بود، خود عیسی پنالتی گرفت و توپ را برداشت كه آن را بزند؛ آن هم 
درحالی كه مدت هاســت مهدی ترابی به عنوان پنالتی زن اول قرمزها 
برگزیده شده و آن زمان هم در زمین حضور داشت. نهایتا كشمكش ها 
به جایی رسید كه با دخالت كادرفنی، ترابی پشت توپ ایستاد و ضربه 
را گل كرد. این اتفاق در حالی رخ می داد كه عیسی در مسابقه با مس 
رفسنجان هم با اصرار مشابهش خبرساز شد. در آن مسابقه نیز بعد از 
اعالم پنالتی، مهاجم قرمزها توپ را برداشت تا خودش ضربه را بزند، اما 
امید عالیشاه به او یادآوری كرد این كار را مهدی ترابی باید انجام بدهد.

به طور كلی در 2 فصل گذشته كشمكش بر سر زدن ضربات پنالتی در 

پرسپولیس زیاد بوده؛ آنچه گاهی باعث شده زننده پنالتی تمركزش را 
از دست بدهد و توپ را خراب كند. عیسی خوش شانس بود كه با وجود 
مداخله گلر ذوب آهن، پنالتی ترابی گل شد. در غیراین صورت او حاال 
باید بابت به هم زدن تمركز هم تیمــی اش جواب پس می داد. آل كثیر 
البته در ادامه بدقلقی هایش در جشن بعد از گل هم شركت نكرد تا این 
مسئله حاال به یك جنجال علیه او تبدیل شود. عیسی كه به طور كلی 
كمی هم نسبت به اوایل دوران حضورش در پرسپولیس افت كرده، باید 
به این نكته توجه كند كه انتخاب پنالتی زن برعهده كادرفنی اســت. 
مربی یك بار این وظیفه را به یك نفر محول می كند و كار تمام می شود. 
بنابراین دیگر قرار نیست هر بار شاهد همین جنجال فرسایشی باشیم. 
چنین رفتارهایی به سود تیم و بازیكن نیست و اگر یحیی گل محمدی 
برای مسابقه حساس با سپاهان عیسی را از تركیب خارج كند، كسی 

نمی تواند به او خرده بگیرد.

نكته بازی

متریکاآماربازی

برنامه بازی ها

جنجال كثیر
آیا عیسی نمی داند پنالتی زن پرسپولیس مشخص است؟

محمد زارعی|  گادوین منشا، مهاجم تیم مس رفسنجان در 11 هفته گذشته لیگ برتر 7 گل برای تیمش زده 
و فعال صدر جدول گلزنان به نام اوست. برخالف بازیكنان بزرگی كه این فصل پنالتی های حساسی را از 
دست داده اند، منشا 5 گل از این 7 گل را از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده است. مهاجم اسبق پرسپولیس 
و استقالل، فصل گذشته هم با لباس گل گهر سیرجان تا همین مقطع فعلی صدرنشین جدول گلزنان بود اما 

بعدا این جایگاه را به سجاد شهباززاده بخشید. با او درباره گل هایش و شرایط لیگ امسال صحبت كرده ایم.

   در بازی با نساجی انتظار باخت را داشتید؟
در این بازی به هیچ وجه شكست حق ما نبود. فوتبال خوبی به نمایش گذاشتیم و در بدترین 
حالت باید مساوی می كردیم ولی متأسفانه از فرصت ها استفاده نكردیم و در دقایق پایانی 

هر دو نیمه گل خوردیم.

   در این بازی هم پنالتی زدی. انگار در این كار تبحر پیدا كرده ای.
من از همان روزهای اول كه فوتبال را شروع كردم، پنالتی زدنم بد نبود و تمرین 
پنالتی می كردم. حتی گاهی با دوســتان و دروازه بان هــا در تمرینات كری 
می خواندیم. در بازی با نساجی با اینكه پنالتی را گل كردم ولی برایم تلخ بود 

چون با شكست زمین را ترك كردیم.

   با 7گل در صدر جدول گلزنان لیگ هستی. فكر می كنی این 
فصل بتوانی آقای گل شوی؟

من مهاجم هستم و گل زدن وظیفه من اســت. گلزنی را دوست دارم و انكار هم 

نمی كنم كه خیلی دلم می خواهد آقای گل شوم. رسیدن به این عنوان ارزشمند است ولی بیشتر دوست دارم تیم 
مس موفق باشد و این از همه  چیز برایم مهم تر است. فراموش نكنیم كه هر گل یا پنالتی كه زده می شود حاصل كار 

تیمی است و با تدابیر كادر فنی و زحمت همه بازیكنان به دست می آید.

   تعداد پنالتی هایی كه این فصل برای مس گرفته می شود زیاد است و تقریبا همه را خودت زده ای.
همه پنالتی هایی كه به سود ما گرفته اند، توسط كارشناسان تأیید شده است. من با نظر كادر فنی پنالتی ها را می زنم 
و خدا را شكر می كنم كه تا به امروز شرمنده آنها نشده ام. اگر باز هم برای مس پنالتی بگیرند و كادر فنی 

تشخیص بدهد، می زنم. پنالتی زدن یك هنر است.

   فكر می كنی مس این فصل در چه رده ای لیگ را به پایان می برد؟
از االن زود است كه بخواهیم در این باره صحبت كنیم ولی همه تالش ما این است كه 
جزو تیم های باالی جدول باشیم. خوشبختانه پتانسیل اش را داریم و آقای ربیعی به 
خوبی با بازیكنان كار می كند. االن هم پنجم هستیم كه جایگاه خوبی است ولی 

سعی می كنیم از این هم بهتر شویم. 

   این هفته با گل گهر بازی دارید كه تیم سابق خودت است. حتما 
بازی سختی خواهد بود.

گل گهر یكی از تیم های خوب لیگ امسال است و مطمئنا بازی سختی را پیش 
رو داریم. با این حال ما برای پیروزی مقابل این تیم قرار می گیریم و به چیزی جز 
3امتیاز فكر نمی كنیم. می خواهیم شكست هفته قبل مقابل نساجی را جبران كنیم.

همه پنالتی های مس درست بوده اند
 گادوین منشا كه با تكیه بر پنالتی های پرتعداد تیمش صدرنشین جدول گلزن هاست در گفت و گو با همشهری می گوید 

آقای گلی برایم مهم است اما موفقیت تیمی مهم تر

 خودتان را جمع كنید
 كه فحش نخوریم!
 محرم نویدكیا در نخستین تمرین تیمش بعد از شكست های اخیر 

اولتیماتوم شدیدی به بازیكنانش داد

تمرین ریكاوری 
سپاهان روز 

گذشته برگزار 
شد و محرم 

نویدكیا در این 
جلسه تمرینی 

از عملكرد 
شاگردانش 

به شدت انتقاد 
كرد

امیرحسین اعظمی| بدبین ترین هواداران سپاهان هم تصور نمی كردند 
این تیم در ورزشگاه نقش جهان مقابل پیكان شكست بخورد؛ تیمی كه 
از پرسپولیس و استقالل 6گل دریافت كرد و در این دو بازی از لحاظ فنی 
هم نمایش خوبی نداشت. ســپاهان در حالی 3امتیاز این بازی خانگی 
را به پیكان واگذار كرد كه استقالل و پرســپولیس 2 رقیب اصلی اش، 
بازی های این هفته را با برد پشت  سر گذاشتند و حاال شاگردان محرم 
نویدكیا با اختالف 3امتیازی نسبت به صدرنشین لیگ )استقالل( باید 
روز چهارشنبه برابر پرسپولیس قرار بگیرند كه با این تیم هم امتیاز است. 
سپاهان در حساس ترین مقطع ممكن برابر پیكان شكست خورد و یاسین 
سلمانی مهاجم تأثیرگذار خودش را هم به دلیل مصدومیت از دست داد. 
حاال نویدكیا باید تیمش را برای بازی حساس برابر پرسپولیس آماده كند 
و شكست در این بازی می تواند اتفاقات بدتری را برای سپاهان رقم بزند.

   انتقاد از عملكرد بازیكنان
تمرین ریكاوری سپاهان روز گذشته برگزار شد و محرم نویدكیا در این جلسه 
تمرینی از عملكرد شاگردانش به شدت انتقاد كرد. این در حالی است كه برخی 
از هواداران ســپاهان هم در صفحات مجازی انتقاد شدیدی از نتایج این تیم 
كرده و عملكرد بازیكنان را زیر سؤال برده اند. نویدكیا در تمرین دیروز خطاب 
به شاگردانش گفت: »باید خودتان را هر چه زودتر جمع كنید تا فحش نخوریم. 
اینجا سپاهان است و همه از تیم توقع برد و قهرمانی دارند.« نویدكیا در قسمت 
دیگری از حرف هایش چند نكته فنی را به شاگردانش تأكید كرد و گفت: »من 
به شما گفته ام كه زیر توپ نزنید ولی نه اینكه هیچ وقت این كار را انجام ندهید. 
گاهی اوقات با یك ضربه مستقیم از زمین خودی ممكن است مهاجم خودمان 
را در موقعیت گل قرار دهیم یا از توپ سوم استفاده كنیم. در ضمن من بارها به 
شما تأكید كردم كه پاس رو به عقب یا پاس عرضی ندهید. ما نیاز به گل و نیاز 
به حمله داریم و باید پاس رو به جلو بدهیم. ادامه این وضعیت شرایط ما را بدتر 

می كند و بهتر است به خودتان بیایید تا مورد انتقاد قرار نگیریم.«

  مشكل سپاهان برابر تیم های تدافعی
یكی از مشكالت ســپاهان در فصل جاری، قرار گرفتن برابر تیم های تدافعی 

است. یكی از مهاجمان سپاهان به خبرنگار همشهری می گوید: »خیلی از تیم ها 
مقابل ما با ایجاد دفاع چندالیه رو به فوتبال تدافعی می آورند و معموال برابر این 
تیم ها دچار مشكل می شویم. حتی پارسال هم این مشكل را داشتیم. اگر به فكر 

حل این مشكل نباشیم قطعا در بازی  های بعد هم امتیاز از دست می دهیم.«

   كندی مدافعان
یكی دیگر از مشكالت سپاهان در این فصل كندی مدافعان است. سپاهانی ها 
در 11بــازی 8گل دریافت كرده انــد كه البته حكم كمیتــه انضباطی علیه 
گل گهر، تعداد گل های خورده سپاهان در جدول را به عدد4رساند. نویدكیا در 
بازی های گذشته از بازیكنانی مثل پورقاز، نژادمهدی و ولسیانی در عمق خط 
دفاعی استفاده كرده و مهدی زاده هم كم به بازی گرفته شده ولی نكته مهم 
كندی مدافعان سپاهان است و حریفان سپاهان هم معموال دنبال استفاده از 
این ضعف هستند. اگر حكم كمیته انضباطی علیه گل گهر نبود، سپاهان در 
11بازی 4بار شكست خورده بود، آماری كه برای تیمی مثل سپاهان كه دنبال 
قهرمانی است، به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. حتی محرم نویدكیا هم بعد از 
بازی با پیكان گفت كه این تعداد شكست باید در تمام فصل برای سپاهان اتفاق 
می افتاد. باید دید نویدكیا و همكارانش در بازی های آینده چه تصمیماتی را 
برای بهبود روند سپاهان در پیش خواهند گرفت. بازی با پرسپولیس می تواند 
یك مسابقه كلیدی برای زردها باشد و پیروزی در این بازی وضعیت سپاهان را 
بهتر خواهد كرد، با این حال نویدكیا هم به خوبی می داند كه باید نقاط ضعف 

تیمش را هم برطرف كند.

   چرا كنت نیمكت نشین نمی شود؟
با جدایی پیام نیازمند از سپاهان، كادر فنی این تیم اقدام به جذب گلر اتریشی 
كردند ولی كریســتوفر كنت در بعضی از بازی ها روی گل های خورده مقصر 
بود. با این حال نویدكیا بر این عقیده است كه كنت در بازی با پا مهارت دارد و 
قصد نیمكت نشین كردن گلر تیمش را ندارد. جالب اینجاست كه نیما میرزازاد 
كه قبل از شــروع فصل به این تیم اضافه شد حتی در لیست 18نفره هم قرار 
نمی گیرد و معموال حجت صدقی گلر ذخیره سپاهان است چون نویدكیا بر 
این عقیده است كه صدقی در بازی با پا شرایط بهتری نسبت به میرزازاد دارد.

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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بهروز رســايلي |  به جدول ليــگ برتر كه نــگاه كنيم، 
پرســپوليس 22  امتيازي را فقط در 3  امتيازي اســتقالل 
صدرنشين مي بينيم. تازه اين در شــرايطي است كه كميته 
اســتيناف 2  امتياز بازي با گل گهر را از حساب آبي ها كسر 
نكند. بنابراين چيزي به اسم »بحران« مطلقا نمي تواند وجود 
داشته باشد. با اين حال آنچه امروز هوادار پرسپوليس را آزار 
مي دهد، نمايش هــاي دور از انتظار سرخپوشــان در زمين 
بازي اســت. هر تيمي افت و خيز دارد و حتي بايرن مونيخ و 
رئال مادريد هم قرار نيست هميشه خوب باشند. با اين حال 
دوران افت كيفي پرسپوليس بيش از حد طول كشيده و اين 
تيم در فصل جاري جز چند استثنا، عمدتا كمتر از حد انتظار 
ظاهر شده است. ادامه اين شــرايط در بازي با ذوب آهن هم 
صداي خيلي ها را درآورد؛ به طوري كه با وجود برتري 2گله 
قرمزها، شاهد اعتراضات زيادي در فضاي مجازي و شبكه هاي 

اجتماعي بوديم.

   آيا پرسپوليس نان اسمش را مي خورد؟
ديدار با ذوب آهن قشنگ از آن دســت مسابقاتي بود كه 
تيم حريف مرعوب نام و نشــان پرســپوليس شده بود و 

به خاطر اســترس مواجهه با مدافع عنــوان قهرماني، 
به اشتباه افتاد. شــايد اگر بازيكني غيراز وحيد 

اميري در تيمي غيراز پرسپوليس آن ارسال 
ساده را روي دروازه ذوب آهن انجام مي داد، 
دروازه بان اين تيم آنطور به اشتباه نمي افتاد. 
بعد هم داســتان آن خطاي بي مورد پنالتي 
پيش آمد تا پرســپوليس در يكي از بدترين 

روزهايش با 2گل به برتري برســد. تيم يحيي 
بايد شــكرگزار برند ترسناك پرســپوليس باشد 

وگرنه خيلي از اين امتيازات جمع نمي شــد. پرسپوليس 
برابر ذوب آهن فقــط 3ضربه داخل چارچوب داشــت و 
2گل زد. شايد باور نكنيد، اما آنها برابر ويستاتوربين هم از 

5 ضربه داخل چارچوب شان به 4 گل رسيدند. پرسپوليس 
در ديدار با پيكان هر 3 ضربه داخل چارچوبش را گل كرد و 
در ديدار با استقالل هم چون هيچ ضربه داخل چارچوبي 
نداشت به گل نرســيد! اينها يعني پرسپوليس كمتر 
از حد انتظار موقعيت مي سازد، اما خوش اقبال 
است كه سطح كيفي رقبا به اندازه كافي باال 
نيســت و آنها مخصوصا تحت تأثير سابقه 
سرخ ها آسيب پذير هســتند. اگر قرار باشد 
تيمي بــدون ترس، با اعتمــاد به نفس باال 
برابر پرســپوليس بازي كند، شايد شرايط 
ديگري رقم بخورد. نمي خواهيــم از تراژدي 
ديدار با الهالل مثال بزنيم، چون تيم عربستاني از 
نظر قدرت فني هم در سطح بسيار بااليي بود. در عين حال 
آنها راحت فوتبال شان را بازي كردند و از ضعف هاي فني 

پرسپوليس نهايت استفاده را بردند.

   بالتكليفي محض
به نزديكي هاي نيم فصل اول رسيده ايم، اما هنوز سؤاالت زيادي 
در مورد تركيب پرســپوليس بي جواب باقي مانده است. آيا شما 
مي دانيد دفاع چپ اصلي پرسپوليس كيســت؟ سعيد آقايي؟ 
وحيد اميري؟ علي شجاعي؟ آيا مي دانيد مهدي شيري چرا هنوز 
دفاع راست پرسپوليس است؟ با چه كارنامه اي؟ با كدام دستاورد؟ 
آيا شــما مي دانيد زوج اصلي خط حمله پرسپوليس چه كساني 
هستند؟ آيا شما مي دانيد برتري عيسي آل كثير به مهدي عبدي 
چيست؟ آيا شما مي دانيد پست وحيد اميري كجاست؟ چرا در 
هر مسابقه حداقل 3بار بايد جاي وحيد عوض شود؟ به نظر مي  رسد 
خود مربيان پرسپوليس هم نمي دانند از اين تيم چه مي خواهند. 
قطعا يكي از استدالل هاي آنان جدايي بازيكناني كليدي و ضعف 
تدريجي تيم اســت، اما مگر بقيه تيم هاي حاضر از نظر بضاعت 
انساني در چه سطحي قرار دارند؟ شايد يحيي و شركا قبول نكنند، 

اما پرسپوليس كنوني واقعا چيزي نيست كه بايد باشد.

حال پرسپوليس خوب نيست
سرخپوشان فاصله چنداني با صدر ندارند، اما نمايش هاي اين تيم كسي را راضي نمي كند

محمد رضا نصيري

مگر هفته آخر ليگ است؟
چرابازيهاراهمزمانبرگزارميكنيد؟

ســازمان ليگ برتر و فدراسيون فوتبال 
انگار بازي هاي ليگ را از سر رفع تكليف 
برگزار مي كنند. برگزاري همه مسابقات 
هفته در يك روز چه معنايي مي دهد جز 
آنكه مي خواهند اين وظيفه ناخواســته را 
از روي دوش خود بردارند؟ كســي در فدراسيون 
و سازمان ليگ تالشــي براي بازگرداندن تماشــاگران به ورزشگاه ها 
نمي كند. تبليغات دور زمين هم كه در برخي مســابقات به باشگاه ها 
سپرده شــده و اين دو نهاد در كنار وزارت ورزش سهم خودشان را از 
تالش باشــگاه ها برمي دارند. بازي هاي ليگ هم انگار كه هفته پاياني 
باشد و نتايج مسابقه ها بر سرنوشت تيم ها تأثير مستقيم بگذارد، در يك 
روز برنامه ريزي مي شود. همين ليگ برتر انگليس كه به باكسينگ دي 
رسيده و تيم ها در هر 48ســاعت يا كمتر مجبور به بازي هستند، در 
هفته بيســتم در 2روز يعني امروز و فردا و در هفته21 در 3روز يعني 
سه شنبه تا پنجشنبه در برنامه گنجانده شده است. آن وقت ليگ ما همه 
تيم ها همزمان در يك روز بازي مي كنند. تازه اين خوب است؛ بازي هاي 
استقالل و پرسپوليس در هفته دوازدهم ليگ ايران كه چهارشنبه انجام 
مي شود، با هم هم پوشاني دارند؛ پرسپوليس- سپاهان كه الكالسيكوي 
فوتبال ايران است ساعت16 آغاز مي شود و ساعت17بازي استقالل 
ســوت مي خورد. يعني هواداراني كه دوســت دارند بازي هر دو تيم 
پرطرفدار ليگ را تماشا كنند، يك نيمه از بازي يكي از آنها را از دست 
مي دهند. مگر دنبال تان گذاشته اند؟ اين همه عجله براي چيست؟ در 
فوتبالي كه حق پخش، فروش پيراهن، محصوالت باشــگاه و در كل 
كپي رايت و بليت فروشي در ورزشگاه ها اهميتي ندارد، طبيعي است كه 
مسابقات را باري به هر جهت برگزار كنند. اگر همين امروز به فدراسيون 
و سازمان ليگ گفته شود شــما مجازيد ليگ را نيمه تمام رها كنيد، 
همگي خوشحال مي شوند. ليگ مثل استخواني در گلوست يا طفلي 
سرراهي كه سير كردنش هم از عهده والدين آن برنمي آيد. اين والدين 
از خدايشان است كه مثال درس اين طفل سرراهي تمام شود و او 2سال 
به خدمت سربازي برود. يك نان خور كمتر! اگر منافع بيشتري وجود 
داشت، به جاي توزيع مسابقات ليگ در 2 يا 3روز، بازي هاي هر هفته را 
در 8روز برگزار مي كرد و حاال اگر به  خودشان باشد بخشنامه مي دهند 

كه هر بازي فقط 45دقيقه باشد و بيشترش حوصله آدم را سر مي برد!

انگليسي ها روي رينگ 
باكسينگ دي 

ليگبرتريها2روزيكباربايدبازيكنند

در تعطيلي كريســمس فعال همــه ليگ ها به تعطيلــي رفته اند 
غيراز ليگ برتر انگليس كه تعطيل بردار نيســت چون بازي هاي 
باكســينگ دي كه معموال در تعيين قهرمــان پايان فصل نقش 
زيادي دارد، قرار است هر دو  روز يك بار برگزار شود. ديروز استثنائا 
مســابقات تعطيل بود ولي امروز كلي بازي در پيش است؛ البته 
منهاي 4 مســابقه اي كه به دليل ابتالي تعداد زيادي از بازيكنان 
برخي تيم ها به كرونا به تعويق افتاده است. مسابقه تيم هاي اورتون 
و برنلي در باكسينگ دي ليگ برتر )26 دسامبر( پس از درخواست 
اورتون و ابتالي شــمار زيادي از اعضاي تافي ها به ويروس كرونا 
لغو و به زمان ديگري موكول شــد. بنيتس بــراي اين ديدار تنها 
12بازيكن در اختيار داشت كه 3تاي آنها دروازه بان بودند. ابتالي 
بازيكنان ليدز هم عامل تعويق بازي ســاعت16امروز اين تيم در 
زمين ليورپول بود. ولوز- واتفورد ديگر مسابقه اي است كه از اين 
هفته لغو شده است. همزمان مخالفان واكسن اجباري به اسطوره 
فوتبال انگليس يعني آلن شــيرر حمله كردند كــه چرا از مردم 
خواسته است واكسن بزنند! آنها براي اعتراض مستقيم و حضوري 
به اين كارشناس تلويزيوني فوتبال به منزل سابق او رفتند و دير 
فهميدند كه نشاني را اشتباه رفته اند. همين موجب تمسخر آنها از 
سوي لينه كر و برخي كاربران شبكه هاي اجتماعي شد. ليگ برتر 
با 68درصد پايين ترين نرخ را در واكسيناسيون بازيكنان فوتبال در 

ليگ هاي مختلف عليه كرونا به خود اختصاص داده است.
باوجود تمام ايــن حرف وحديث ها امروز بــازي دندان گيري در 
كار نيســت. فقط جدال منچسترسيتي با لســتر مي تواند جالب 
توجه باشد. لستر با برندن راجرز تا آســتانه صعود به نيمه نهايي 
جام اتحاديه و حذف ليورپول پيش رفت امــا بازي 3بر يك برده 
را مساوي كرد و در پنالتي ها حذف شد. همين لستر در سوپرجام 
ابتداي فصل توانسته بود من ســيتي را ببرد و جام بگيرد. با اينكه 
اوضاع لستر در اين فصل نسبت به فصل گذشته خوب نيست، اما 
با ســتاره هايي كه اين تيم دارد، مي توان پيش بيني كرد كه ياران 
گوارديوال بازي سختي را در پيش داشته باشند. نوريچ- آرسنال، 
تاتنهام- كريستال پاالس، اســتون ويال- چلسي ديگر بازي هاي 
تيم هاي بزرگ در اين هفته اســت. منچســتريونايتد فرداشب با 
نيوكاسل بازي دارد. ديدارهاي قبلي يونايتدي ها به تعويق افتاده 
بود تا اين تيم 3 بازي نســبت به بقيه كمتر داشته باشد. به فاصله 

48ساعت يا كمتر تيم ها در هفته بيستم به ميدان خواهند رفت.

یادداشت

جهان

زير خط فقر گل
الليگا با رفتن مسي و رونالدو گل نزن ترين ليگ اروپايي است
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شفق نروژي
هالند، ستاره نروژي دورتموند در بازار نقل وانتقاالت زمستاني مي درخشد

با وجود اينكه هنوز پنجره نقل وانتقاالت زمســتاني فوتبال اروپا باز نشــده، اخبار مربوط به 
نقل وانتقاالت داغ تر از هر زمان ديگري منتشر مي شوند. غيراز فران تورس كه گفته مي شود انتقال 
10+55ميليون يورويي او از من سيتي به بارسا قطعي است و فقط بارسلونا بايد براي ثبت قانوني آن 

تا باز شدن پنجره و فروش چند بازيكن خود صبر كند، ارلينگ هالند پرخبرترين بازيكن بحث هاي 
نقل وانتقاالتي است. دورتموندي ها بدشان نمي آيد او را پس از پايان قراردادش در يك سال ونيم ديگر 

با حقوقي بيشتر نگه دارند اما مي دانند كه اين ستاره رفتني است. بايرن مونيخ براي دلداري لواندوفسكي 
كه از شايعات پيرامون انتقال هالند به بايرن عصباني بود مجبور شد از رقابت بر سر خريد اين بازيكن كنار 
بكشد. اوليور كان رسما اعالم كرد كه تالشي براي هالند نخواهد كرد چون چند سال ديگر هم لواندوفسكي 
را دارند كه مي تواند سالي سي چهل گل برايشان بزند. تيم هاي ديگري با مدير برنامه هاي جنجالي ستاره 

نروژي با هم رقابت دارند كه منچستريونايتد تازه ترين مشتري اين بازار است.

رئال مادريد كه همه انرژي اش را روي جذب امباپه در تابستان گذاشته است، دوست دارد با دورتموند و 
خود هالند توافق كند كه اين بازيكن يك فصل ديگر هم در باشگاه آلماني بماند و سپس در تابستان 
2023به مادريد برود. اما مشتري هاي ديگر عجله دارند. پرز دوســت دارد 2سال آينده به صورت 

همزمان هالند و امباپه را در تركيب رئال ببيند.

منچسترسيتي نتوانسته بعد از رفتن آگوئرو مهاجم نوك بخرد و با منتفي شدن خريد هري كين در 
اين تابستان، گوارديوال مجبور شده سيستم تيمش را با حضور مهاجمان كاذبي مثل دي بروين 
يا گوندوغان طراحي كند. حاال بيشــتر از هر زمان ديگري گوارديوال براي خريد هالند انگيزه و 

انرژي دارد.

منچستريونايتد گفته مي شود براي خريد هالند عجله دارد. كاواني احتماال قراردادش را فسخ مي كند 
و به بارسلونا مي رود و مارسيال هم دوست دارد به يوونتوس يا تيمي ديگر منتقل شود. منچستر 
حاضر است در همين پنجره زمستاني 90ميليون يورو براي هالند خرج كند كه بيشتر از رقم فسخ 

قرارداد اين بازيكن است كه با 75ميليون يورو در تابستان فعال مي شود.

پاري سن ژرمن ديگر تيمي است كه با جيب پر از پول شرايط اين انتقال را پيگيري مي كند. با جدايي 
امباپه در پايان فصل، پرداخت دستمزد درخواســتي هالند هم امكان پذير خواهد بود، هرچند 
پي اس جي و من سيتي كه سوگلي هاي مايه دار يوفا هستند و همين حاال هم از پس پرداخت 

دستمزد و رقم خريد هر ستاره اي ازجمله هالند برمي آيند.

دورتموند درنظر دارد تا از پول فروش ارلينگ هالند براي به خدمت گيري حكيم زياش استفاده 
كند. از طرفي، براي پست او هم از قبل با كريم اديمي، ستاره اين فصل سالزبورگ اتريش به 
توافق رسيده است. آديمي پيشنهاد بارسلونا را هم رد كرده چون معتقد است با رفتن هالند 

جا براي پيشرفتش در تركيب دورتموند بيشتر است.

با نزديك شدن به پايان سال2021و پايان رسمي نيم فصل 
سال فوتبالي، هر رســانه اي اقدام به انتخاب بهترين هاي 
فوتبال در سال گذشته ميالدي كرده كه بيشترشان مثل 
توپ طال كامال سليقه اي است، اما چيزي كه سليقه در  آن 
نقش ندارد، آماري اســت كه خودش درباره بهترين ها حرف مي زند. بررسي گل هاي ردوبدل شده 
تيم ها در نيم فصل اول ليگ هاي بزرگ اروپايي نتيجه اي غيرمنتظره دارد. سري آ كه به فوتبال دفاعي 
تيم هايش معروف بوده، گلزن ترين ليگ اروپايي است. الليگا با رفتن مسي و رونالدو بين 5ليگ بزرگ 
در رده آخر از لحاظ گلزني قرار دارد؛ در فاصله 119گله با سري آ. با گذشت 19 هفته از فصل جاري، 
مجموعا 574 بار توپ از خط دروازه عبور كرده تا سري آ از اين حيث بهترين آمار در بين 5 ليگ معتبر 
اروپايي را به خود اختصاص داده باشد و ليگ يك فرانسه با فاصله 43 گله در پي اين ليگ قدم بردارد. 
الليگا از اين حيث بدترين آمار را به ثبت رسانده و با اختالف 119 گل نسبت به سري آ در قعر جدول 
5 ليگ معتبر اروپايي به ســر مي برد. بوندس ليگايي ها كه يك تا2 بازي كمتر از ساير ليگ ها انجام 
داده اند، آمار گلزني خوبي دارند. 17 هفته از رقابت هاي بوندس ليگا سپري شده و با توجه به 18 تيمي 

بودن اين رقابت ها، ژرمن ها بازي هاي كمتري نسبت به ساير ليگ ها برگزار كرده اند.

بين باشگاه هاي اروپايي هم بايرن مونيخ بوندس ليگايي با لواندوفسكي 
و توماس مولر و گنبري و سانه گلزن تر از بقيه تيم ها بوده اند. بايرني ها 
در 17بازي 56گل زده در ليگ دارند؛ ميانگين 3.3گل در هر بازي. اين 
آمار براي نزديك ترين تعقيب كننده يعني ليورپول با 50گل در 18بازي 
و ميانگين 2.78گل در هر مسابقه است. اينتر با 49گل در 19بازي و ميانگين 2.58گل، رئال مادريد 
با 41گل در 19بازي و متوسط 2.16گل، پاري سن ژرمن با مســي، نيمار، امباپه و ايكاردي تنها با 
39گل زده در 19بازي و ميانگين 2.05گل هم تيم هايي هستند كه در رده هاي اول ليگ هاي ايتاليا، 
اسپانيا و فرانســه قرار دارند. آمار گلزني برخي تيم هاي بزرگ را مرور كنيم؛ دورتموند 41گل در 
17بازي، اتلتيكو و بارســلونا هر كدام 29گل در 18بازي و ميانگين 1.6گل در هر مسابقه، ميالن 
40گل زده در 19بازي، يوونتــوس 27گل در 19بازي، آتاالنتاي هجومــي 38گل در 19بازي، 
منچسترسيتي 44گل و چلسي 39گل و آرسنال 27گل و منچستريونايتد 26گل زده در هر بازي.

در ميان تيم هاي گل نزن هم نوريچ با 8گل زده تنها تيمي اســت كه 
تعداد گل هاي زده اش تك رقمي اســت. تيم هاي نيوكاسل و برنلي با 
يك برد از 18و 15مســابقه، كالياري و جنوا با يك برد از 19مسابقه، 
لوانته بدون برد در 18مسابقه، گرويترفورت با يك برد در 17مسابقه، 
نبرترين تيم هاي نيم فصل ليگ هاي بزرگ اروپايي بوده اند. در ميان گلزنان هم درحالي كه مسي 
تنها يك گل براي پاري سن ژرمن زده و رونالدو در ليگ برتر تنها 7گل به ثمر رسانده، لواندوفسكي 
با 19گل در 17بازي بهترين ركورد را بين همه مهاجمان در اختيار دارد. در ليگ برتر محمد صالح 
با 15گل زده بهترين گلزن نيم فصل بود؛ به اندازه گل هــاي كريم بنزما براي رئال مادريد در صدر 
جدول گلزنان الليگا، داويد از ليل با 12گل زده باالتر از امباپه 10گله بهترين گلزن ليگ يك فرانسه 

بود و در ايتاليا هم والهوويچ با 16گل زده در صدر قرار داشت.
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داوری یا بیگاری؟

شاید باورش سخت باشد كه دســتمزد یك داور وسط در لیگ 
برتر فوتبال زنان 150هزار تومان است. فدراسیون شهاب الدین 
عزیزی خادم قول داده بود كه دســتمزد داوران 4برابر می شود 
اما این وعده فقط برای داوران مرد عملی شد و داوران زن هنوز 
منتظرند ببینند این لطف شامل حال آنها هم می شود یا نه. سوای 
حقوق، داوران زن مشــكل لباس هم دارند و حتی پیش آمده 
كه آنها مجبور شــده اند از داوران مرد لباس قرض بگیرند. رضا 
سخندان، سرپرست كمیته داوران همه این موارد را تأیید كرده 
و باز هم وعده دیگری داده است. سخندان هم مثل روسایش قول 

داده همه این مشكالت برطرف شود. وعده روی وعده.

كدام آینده؟

شهره موسوی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال در جریان سفر 
هفته پیش به اصفهان گفت هفته آینده كادر فنی تیم ملی فوتسال 
مشخص می شود. از وقتی فدراســیون جدید روی كار آمده، برای 
چندمین بار و برای چندمین هفته، قرار شده است كه كادر فنی تعیین 
شود. هر بار یا دعوا راه افتاده یا شكایت شده و... از همه بدتر اینكه تیم 
ملی هنوز سرمربی ندارد. درحالی كه رقبا اردوهای منظم دارند، تیم 
قهرمان آسیا همچنان درگیر حواشی انتخاب سرمربی است و همه 
بازیكنان بی انگیزه  شده اند. یكی از بازیكنان در كامنت اینستاگرامی و 
در واكنش به صحبت های شهره موسوی كه گفته هفته آینده تكلیف 

مشخص می شود، به كنایه نوشته: »كدام آینده؟«

ماجرای قهر و آشتی  بازیكنان در تیم ملی فوتبال زنان بیش از حد 
حاشیه ساز شده است. بعضی از بازیكنان كه هنوز مفهوم و ارزش 
»تیم ملی« را نمی دانند، بــه بهانه های مختلف از حضور در تیم 
انصراف می دهند. یك روز زهرا خواجوی از تیم قهر می كند، یك 
روز افسانه چترنور و شبنم بهشت. به تازگی هم شایعه شده زهرا 
قنبری دعوت سرمربی تیم ملی را رد كرده است. مسئوالن تیم 
گفته اند كه قنبری به خاطر بیماری پدرش نمی تواند در اردوی 
تیم ملی حاضر شود اما تصاویری كه از تمرینات تیم شهرداری 
بم منتشر شده است، نشان می دهد قنبری مشكلی برای تمرین 
ندارد. او در المپیاد استعدادیابی دختران كه در یك قدمی محل 

اردوی تیم ملی در تهران برگزار شد، حضور داشت.

بیماری بهانه بود؟

گلزن
الهام محمودی |  روزنامه نگار

جدول 8397
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افقی:
 1- سردار قشــون اشكانی- 
دیــن آور ایرانــی در دوره 

ساسانی- درنگ كردن
2- برهنــه- از فیلمســازان 
مطــرح تاریــخ ســینما و 

كارگردان بری لیندون
3- ترس- فراوان- فعلی كه بر 

زمان گذشته داللت می كند
4- اختراع كننــده- خانــه 

فقیرانه- مگابایت
5- خجســتگی- انجمـــــن 
بین المللــی حمل ونقل هوایی- 
رابطه علت و معلولی میان دو چیز

6- زن نافرمــان- فرعــی- 
كشتی جنگی

حــق  زرد-  سوســن   -7
انحصــاری پدیدآورنــده اثر 

هنری- دانش ذاتی
8- گوشه نشینی- بیماری- 

روسری
9- پیرایه- تناقض- ریشه

10- كمترین- فدراســیون 
جهانی بسكتبال- آشكار

11- فرماندهان- مقاوم ترین 
ماهیچه بدن- خشنودی

12- حرف انتخــاب- دزد- 
رودخانه ها

13- نوعــی ماشــین چاپ- 
اصطالحی در شطرنج- نور كم

14- خواننــده تیتــــــراژ 

سریال های شب دهم و مدار 
صفر درجه- پارچه

15- كیســه مشــك زیــر 
شــكم آهوی ختایی- میوه 

بوشهری- تخلص موالنا
  

عمودی:
1- نوعی لباس بچه- امتیازی 
بــرای كاراتــه كا- حرف جر 

عربی
2- خطی در دایره- اسلحه ای 
باســتانی برای پرتاب اشیا- 

دیكته
3- امانتداران- نویسنده رمان 
انسان وحشی- پوست درخت 

خرما
4- باطل كننده- شكرگزار- 

ریشخند
5- بســیار خوب- شتابنده- 

واجبات دینی
6- بچه ای كه هنــوز به دنیا 
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سوهان
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پستانداری شبیه راسو
8- گیســو- در آشــپزخانه 

بجویید- روغنی
9- ســتون خیمه- سراینده 
شعر »می تراود مهتاب«- نی 

خیزران
10- حشــره ای خونخــوار- 

عروسك- گیاه بدون دانه
11- ورزشگاه انگلســتان- از ادات 

پرسش- رشته باریك
12- فســاد- صفحــات داخلــی 

روزنامه- قاره پهناور
13- مقابل طول- صدای آذرخش- 

راه فرار
14- فرومایه- كاهش ابعاد جسم بر 

اثر كاهش دما- كوزه
15- گاهــی دل هــم می زنــد- 

15ایمان آوردن- تعلیم
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 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 | 4106
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 جنگ داخلی
 در كشتی فرنگی

حمالت منظم شاگردان سابق محمد بنا به استادشان احتماال دلیل خاصی دارد 
شاید جایگاه آقای خاص و تیم آماده او همه را وسوسه كرده است

حاال كه 
بنا، نسل را 
تغییر داده 

می توان 
ثمره كارش 
را در اختیار 

گرفت و 
افتخار 
كسب 

كرد. البته 
عملكرد بنا 

بی نقص 
نیست و 
می توان 

انتقاداتی 
به او وارد 

كرد؛ 
ازجمله 

می توان به 
غیبتش در 
مسابقات 

كشور 
اشاره كرد

بهترین عنوانی كه می توان برای حال و هوای این روزهای كشتی فرنگی 
انتخاب كرد »جنگ داخلی« است. بیرون مانده ها كه همگی شاگردان 
سابق محمد بنا هستند، حاال در مقابل او جبهه گرفته اند. این انتقادات در 
حالی است كه تیم بنا در جهانی نروژ 4مدال طال و 2برنز كسب كرد كه این 

نتیجه در تاریخ كشتی فرنگی ایران بی سابقه بوده است. 

جنگ بی موقع
به نظر می رسد منتقدین محمد بنا سال هاســت حرف هایی در سینه 
دارند كه تا به حال صبر كرده بودند ولی صبرشان به اندازه كافی نبوده 
است. این انتقادات همزمان شده با زمانی كه اتحادیه جهانی تیم فرنگی 
ایران را جزو 5تیم برتر دنیا معرفی كرده و كنفدراســیون كشتی آسیا 
محمد بنا را به عنوان برترین مربی آسیا برگزیده است. مهاجرت علی 
ارسالن به صربستان بهانه ای شد تا امید نوروزی، سعید عبدولی و قاسم 
رضایی روبه روی محمد بنا قرار بگیرند. این 3برنده مدال المپیك كه با 
سرمربیگری محمد بنا به این افتخار رسیده اند معتقدند روش گلخانه ای 
كشتی فرنگی باعث نابودی نسل آینده كشتی می شود و تأكید دارند 
مسابقات انتخابی باید برگزار شود. آنها البته اشاره ای به حضور خودشان 
در تیم ملی زمان محمد بنا ندارند! این انتقادات در حالی است كه چرخه 
انتخابی كشــتی فرنگی در حال برگزاری است كه نخستین مرحله آن 
مسابقات قهرمانی كشور بود و یك هفته پیش به میزبانی زاهدان برگزار 
شد كه درنهایت 3نفر نخست جواز حضور در جام تختی را كسب كردند.

جایگاه وسوسه انگیز محمد بنا
به نظر می رسد این انتقادات یك هدف مشترك دارند؛ اتحاد برای كنار 
زدن بنا و بعد جدال برای رســیدن به صندلی سرمربیگری تیم ملی. 

واقعیت این است كه كشتی فرنگی هم اكنون نفراتی در اختیار دارد كه در 
جهانی نروژ هم روی تشك رفتند؛ یك تیم خوب و جوان كه شاید بهتر 
از ستارگان المپیك لندن هم هست. این نفرات تا سال ها می توانند برای 
كشتی فرنگی افتخارآفرین باشند؛ جوان هایی نظیر محمدرضا گرایی، 
محمدعلی گرایی، میثم دلخانی، محمدهادی ساروی، علی اكبر یوسفی 
یا امین میرزازاده كه در هر رقابتی می توان روی مدال شان حساب كرد. 
حاال كه بنا، نسل را تغییر داده می توان ثمره كارش را در اختیار گرفت و 
افتخار كسب كرد. البته عملكرد بنا بی نقص نیست و می توان انتقاداتی به 
او وارد كرد؛ ازجمله می توان به غیبتش در مسابقات كشور اشاره كرد كه 
عنوان شد به دلیل مشكل شخصی در این رقابت ها حاضر نشده یا اینكه 
اعالم كرد غایبان فینال كشــوری باید از مسابقات انتخابی جام تختی 
مجددا كارشان را شروع كنند و این یعنی وزن كم كردن و فشار مضاعف 
به كشتی گیرانی كه یك بار مجوز حضور در جام تختی را كسب كرده اند. 
درحالی كه محمد بنا می توانســت پیش تر این موضوع را اعالم كند نه 
زمانی كه كار از كار گذشته جریمه غیبت در فینال كشوری مشخص شود.

حمله رضایی به نابغه كشتی فرنگی
قاسم رضایی عالوه بر انتقاد از سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی، حمید 
سوریان را هم بی نصیب نگذاشته است. رضایی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: »آقای ســوریان، شما كه ســال ها بدون انتخابی برای 
مسابقات جهانی انتخاب شده اید و مدال های رنگارنگی كه برازنده شما 
هم هست، بر گردن آویختید، چرا نامی از محسن حاجی پور، جاسم 
امیری، عبدالحمید پاپی در زمان حضور شــما اصال به زبان نمی آمد؟ 
نكند كه شاید در یك انتخابی بر شما پیروز شوند و سیستم گلخانه ای 

زیر سؤال برود. مسلما شما بهره برده این سیستم هستید و نباید هم 
مقابل آن بایستید.« حمله به سوریان كه 7مدال طالی جهان و المپیك 
را در كارنامه دارد مغرضانه به نظر می رسد. درحالی كه همه می دانند 
جانشین های سوریان كه قاسم رضایی از آنها نام برده است، حتی در 
مسابقات قهرمانی آسیا هم نمی توانستند مدال طال كسب كنند چه 
برسد به اینكه در رقابت های جهانی و المپیك حاضر شوند. رضایی در 
ادامه عنوان كرده: »از طرفی جو حاضر به گونه ای به موضوع می پردازد 
كه انگار قبل از سال2003و آمدن آقای بنا اصال كشتی فرنگی وجود 
نداشته است. باید خدمت تان عرض كنم پس مدال طالی حسن رنگرز 
در سال2001كه الگوی ورزشكارانی چون من بود از كجا آمد؟ مسعود 
هاشــم زاده كه با ناداوری مدالش را در المپیك از دســت داد و علی 
اشكانی كه هنوز هم فنی تر از ایشان در ایران به چشم ندیده ام و پرویز 
زیدوندها و مجید رمضانی ها. آقای بنا؛ كشتی فرنگی كشور ما رو به جلو 
بوده و هست.« قاسم رضایی دارنده مدال طال و برنز المپیك در حالی 
این صحبت ها را مطرح می كند كه كشــتی فرنگی بدون بنا مقام های 
نازلی داشته است.     یازدهمی در جهانی2018 مجارستان یا ششمی در 
قهرمانی آسیا2018كه باعث شد دوباره كشتی شكست خورده فرنگی 
یاد بنا كند. رضایی تا چندی پیش رابطه بسیار صمیمانه ای با محمد بنا و 
حمید سوریان داشت اما یكباره تغییر موضع داده است. این اختالفات 
در حالی به وجود آمده كه مسابقات جهانی صربستان2022و بازی های 
آسیایی چین به فاصله 3روز برگزار خواهد شد و با این حواشی به نظر 
روزهای سختی در انتظار كشتی فرنگی است. بسیاری از كشور های 
آسیایی در قالب 2 تیم راهی مسابقات جهانی و آسیایی می شوند كه با 
توجه به شرایط موجود، حتی جمع كردن یك تیم بی حاشیه در فرنگی 

هم سخت به نظر می رسد.
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  تكليف زوج هاي جوان براي بهره مندي از يارانه  چيست؟
برنامه دولت براي پرداخت يارانه به كساني كه يارانه شان به ناحق حذف 
شده يا زوج هايي كه تازه ازدواج كرده اند چيست؟ سال هاست زوج هاي 

جوان از دريافت يارانه محرومند.
اكبري از تهران 

  كرج درمانگاه شهرداري ندارد
كرج شهر بزرگ با جمعيت نسبتا زياد اســت اما متأسفانه درمانگاه 
شــهرداري ندارد. احداث اين درمانگاه هم براي كارمندان شهرداري 
الزم و مفيد است هم باعث جذب نيروهاي درماني بومي مي شود و هم 

از سفر به تهران و ايجاد ترافيك جلوگيري مي كند.
سيادتي از كرج

   سانحه قطار هشداري جدي براي مسئوالن باشد
ســانحه خروج قطار متروي تهران -كرج و برخــورد 2 ترن از پهلو 
بايكديگر كه مي توانســت فاجعه بار باشــد، با الطاف خداوند متعال 
با اندك خســاراتي كه به هرحال داشــت به خير گذشت و شكر خدا 
تصادف روبه روي هم اتفاق نيفتاد ولي اگر همين حادثه خداي ناكرده 
در گذرگاه و تونل هاي زيرزميني اتفاق مي افتاد مي توانســت فاجعه 
بسيار بدتري را رقم بزند، لذا اين سانحه تأسف بار بايد هشداري جدي 
به مسئوالن محترم و كارشناسان متروي تهران و همه شهرهاي داراي 
مترو باشد كه اقدامات الزم و بازديدهاي ضروري و دوره اي از خطوط 

و تجهيزات الزم و جديد خود را بيشتر جدي بگيرند.
خطير از تهران

  بادگيرها و خانه هاي تاريخي يزد در حال خرابي است
بعد از چند سال به يزد سفر كردم و متأسفانه شاهد افت بناها، ترك 
خوردن ساختمان هاي ســنتي و قديمي و خرابي بادگيرها بودم. به 
يكي از راهنماهاي خانه هاي تاريخي گفتم چرا اين بادگيرها مرمت 
نمي شوند؟ گفت: نه اعتباري داريم كه ترميم كنيم و نه براي حفاظت 
هيچ اعتباري اســت و اين فقط شــامل اين بنا نيســت و بسياري از 
بادگيرها در حال تخريب هستند. همان راهنما گفت كه موضوع در 
سفر رياست جمهوري به يزد به اطالع ايشان هم رسيده است. به عنوان 
يك يزدي و يك ايراني از مسئوالن استدعا دارم به حفظ سرمايه هاي 

ملي و تاريخي ايران اهتمام داشته باشند.
نيري از يزد 

   فكري براي ترافيك بهشت زهرا )س( بكنند
ترافيك در بهشــت زهرا)س( در روزهاي پنجشنبه و جمعه هرهفته 
خيلي سنگين است و وقت رانندگان و عزاداران و كساني كه به زيارت 
اهل قبور مي آيند بسيار گرفته مي شود. از مسئوالن شهري و عزيزان 

پليس راهور تقاضا داريم فكري اساسي كنند.
راحمي از تهران 

  قيمت پروازهاي داخلي كم نشد
قيمت پروازهاي داخلي هواپيمايي كه به واسطه شيوع كرونا و رعايت 
فاصله گذاري افزايش يافته بود قراربود بــا توضيحاتي كه وزير راه از 
برگشت قيمت ها داده بود كم شود اما نه تنها قيمت ها كم نشد بلكه 
افزايش هم داشته است. مثال در هواپيمايي هما پرواز ساري به تبريز 
قبل از كرونا۴۸۰هزارتومــان بود كه به خاطر شــيوع كرونا به رقم 
۶۵۰هزارتومان رســيد درحالي كه همچنان مســافرگيري ها كامل 
بود. بعد از اعالم كم شــدن قيمت ها نيز قيمت بــه ۸۵۰ هزارتومان 
رسيده اســت. واقعا بايد گفت برخي مسئوالن هيچ خبري را قبل از 
عملي شــدن اعالم نكنند؛ چون در اين مورد هر چه گفتند برعكس 

عمل شد.
محمدي از ساري

  ساماندهي كارگران فصلي در كجاي برنامه هاي دولت است
كارگران فصلي از مظلوم ترين و زحمتكش ترين اقشار جامعه هستند 
كه واقعا هيچ گاه به حق و حقوق كامل خود نمي رسند. اين قشر پس از 
پيدا كردن كار با مشقت فراوان، مجبورند مدتي كار كنند و بعد دوباره 
بيكار بمانند تا شايد كاري پيدا شود. در اين شرايط هم مشخص است 
نه بيمه و حقوقي دارند و نه مزايايي. از دولت محترم سيزدهم تقاضاي 

ساماندهي و اهتمام در امور اين افراد آبرومند را داريم.
سالمي از تهران 

  تقاطع مهران در شهرك شريعتي نيازمند چراغ راهنمايي است
در خيابان مهران در شهرك شريعتي تهران خياباني جديد به صورت 
دوطرفه براي بوســتان واليت درســت كرده اند كه تقاطع محسوب 
مي شود ولي اين تقاطع چراغ راهنمايي چشمك زن زرد يا قرمز ندارد 
و به همين خاطر امكان تصادف در ايــن تقاطع بي چراغ و بی عالمت 
باالست. لطفا موضوع كارشناسي شود و نصب چراغ و عالئم راهنمايي 

و رانندگي صورت گيرد.
ثمري از تهران 

  روش جديد توزيع يارانه بنزين بسيار عادالنه است
اينكه يارانه بنزين به كساني كه خودرو ندارند هم برسد عين عدالت 
اســت. از خداوند براي مســئوالني كه در راه كمك بــه مردم قدم 

برمي دارند خيردنيا و آخرت طلب مي كنم.
ابويي از قم 

   آبگرفتگي بزرگراه مدرس با يك بارندگي سؤال برانگيز است
آبگرفتگي بزرگراه مدرس به خصوص در مسير شمال به جنوب بزرگراه 
به دنبال يك بارندگي جزئي واقعا سؤال برانگيز است. بديهي است كه 
اين اتفاق بر اثر فرونشست آســفالت رخ داده و كيفيت و زيرساخت 
آسفالت مناسب نبوده است. همين موضوع باعث ايجاد مشكل بسيار 
براي رانندگان خصوصا در شب مي شود. از مسئوالن تقاضا داريم اين 

مشكل را رفع كنند.
صالح زاده از تهران

   در سرماي هوا به فكر پرندگان هم باشيم
فصل سرما و يخبندان و بارش  رحمت الهي به صورت باران و برف در 
اقصي نقاط كشور عزيزمان آغاز شده است، مهرباني و انسانيت حكم 
مي كند كه عالوه بر كمك به همنوعان خود از هر جهت، به فكر ساير 
مخلوقات خداوند و حيوانات، ازجمله پرندگان هم باشــيم و در اين 
هواي سرد زمستاني براي آنها نيز دانه و غذا در اختيارشان قرار دهيم.
محمود بليغيان از اصفهان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

ث
مك

گروگانگيري براي 
تسويه حساب با مالخر

صاحب تعميــرگاه وقتي متوجه شــد كه 
2نفــر از كارگرانش قطعــات خودروها را 
مي دزدنــد و به يك مالخر مي فروشــند به 
جاي رفتن نزد پليس تصميم گرفت خودش 
مالخر را گوشــمالي دهد كه اين كار باعث 

دستگيري اش شد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل مردي به 
اداره پليس رفت و گفت 3نفر با تهديد او را 

گروگان گرفته و حسابش را خالي كرده اند.
وي توضيــح داد: هوا تاريك شــده بود و از 
محل كارم در غرب تهران خارج شدم كه به 
خانه بروم. اما هنگام سوار شدن به ماشين2 
مرد نقابدار سد راهم شــدند. آنها چاقويي 
روي پهلويم گذاشــتند و با تهديد مرا سوار 
خودرويي كردند و به يك تعميرگاه بردند. 
در آنجا با همدســتي صاحــب تعميرگاه، 
كتكم زدند و بــا تهديد به مرگ، كارت هاي 
عابربانك مــرا به همراه رمزشــان گرفتند.
پس از گذشت حدود ۴ساعت گروگانگيري 

وخالی كردن حسابم، رهايم كردند.
با اين شــكايت، تحقيقــات در اين پرونده 
شــروع شــد و مأموران با دســتور قاضي 
محمد رضا صاحب جمعي، بازپرس شــعبه 
ششــم دادســراي جنايي تهران، صاحب 

تعميرگاه را بازداشت كردند.
او كه گمــان نمي كرد گروگانشــان از آنها 
شــكايت كند به مأموران گفت: گروگان ما 

يك خالفكار حرفه اي و مالخر است.
وي ادامــه داد:چنــد وقــت قبــل فردي 
كه ماشــين خارجي اش را بــراي تعمير به 
تعميرگاه من ســپرده بود به سراغم آمد و 
درحالي كه عصباني بود مدعي شد كه يكي 
از قطعات ماشــينش سرقت شده و به جاي 
آن يك قطعه فرسوده جايگزين كرده ام. او 
مي گفت از روزي كه ماشين را به تعميرگاه 
من سپرده اين اتفاق رخ داده و شكي ندارد 
كه كارگران تعميرگاه عمــدا قطعه نو را با 

فرسوده عوض كرده اند.
صاحب تعميرگاه ادامه داد:  اين تنها شكايت 
مشتري از تعميرگاه من نبود و ظرف مدتي 
كوتاه چند نفر ديگر هم كه ماشين هايشان 
را براي تعمير به تعميــرگاه آورده بودند به 
سراغم آمدند و مدعي شدند برخي از قطعات 
ماشين شان با قطعات فرسوده عوض شده 
است. من كه مطمئن شــده  بودم كارگرانم 
دست به اين سرقت ها زده اند، از مشتريان 
خواستم شــكايتي عليه من مطرح نكنند و 
به آنها اطمينان دادم كه موضوع را پيگيري 
خواهم كرد. سرانجام با پيگيري هاي فراوان 
پي بردم كــه 2 نفر از كارگــران تعميرگاه 
با دســتور يك خالفكار حرفه اي، اقدام به 
جا به جايي قطعات كرده اند. 2 كارگر جوان 
كه حدودا 1۸و 19سال دارند مدتي قبل از 
شهرستان به تهران آمده و در تعميرگاه من 
استخدام شــده بودند. وقتي به سراغشان 
رفتم، با گريه به ســرقت اعتــراف كردند و 
گفتند كه مدتي قبل با مردي به نام محسن 
كه يك خالفكار حرفه اي است آشنا شده اند 
و او آنها را فريب داده است. محسن با تهديد 
از كارگران من خواســته بــود كه قطعات 
ماشــين هاي خارجي را با فرسوده جا به جا 
كنند. آنها هم از ترس ناچار به سرقت شده 
بودند. وقتي اين ماجرا را شــنيدم تصميم 
گرفتم خودم با خالفكار حرفه اي تســويه 
حساب كنم اما اتهام گروگانگيري را قبول 

ندارم.
وي گفــت: روز حادثه مرد مالخــر با پاي 
خودش به مقابــل تعميرگاه آمد. 2 كارگرم 
به سراغ او رفتند و به بهانه اينكه قصد دارند 
قطعات ســرقتي را تحويلــش بدهند وي 
را با خود به داخل تعميرگاه كشــاندند. من 
هم پس از ضرب و شــتم اين مرد، با تهديد 
حسابش را خالي كردم تا پول مشتريانم را 
برگردانم چرا كه او مدعي بود تمامي قطعات 
ســرقتي را فروخته اســت. پس از تسويه 
حساب او را رها كردم و گمان نمي كردم كه 

شكايت كند.
صاحب تعميرگاه بعــد از اعتراف به ضرب و 
شتم شاكي و سرقت از حساب او، با دستور 
قضايي بازداشت شــد و مأموران همان روز 
2 كارگر را نيز بازداشــت كردنــد. در ادامه 
تحقيقات مشخص شد كه شــاكي پرونده 
سابقه مالخري دارد. به همين دليل پرونده 
وي در اختيار مأموران پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت تا دربــاره جرايــم احتمالي او 

تحقيق شود.

 محمد جعفري
خبرنگار

تصادف زنجيره اي در جاده اهواز -خرمشهر بين ۴خودرو 
حادثه تلخي را رقم زد و به جان باختن ۸نفر و مصدوميت 

دست كم 1۶نفر منجر شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه ساعت 7:۰7صبح ديروز 
در كيلومتر ۴۰جاده اهواز- خرمشهر اتفاق افتاد. سرهنگ 
رضا دولتشاهي، رئيس پليس راه خوزســتان در اين باره 
مي گويد: در اين حادثه يك دســتگاه خودروي ايســوزو 
كه حامل احشام بود و از سمت اهواز به خرمشهر حركت 
مي كرد با يك دستگاه ميني بوس كه از سمت خرمشهر به 
اهواز در حال حركت بود به صورت رخ به رخ برخورد كردند. 
وي ادامه داد: در ادامه اين حادثه بالفاصله 2خودروي رانا و 
پژو كه در پشت ميني بوس حركت مي كردند با ميني بوس 
و ايسوزو برخورد كردند. شدت اين تصادف به حدي بود كه 
خودروي رانا طعمه حريق شد، اما سرنشينان آن توانستند 

خود را نجات دهند.
به دنبال اين تصادف زنجيــره اي گروه هاي امداد و نجات 
راهي محل حادثه شدند.در بررسي هاي اوليه معلوم شد 
۸نفر از سرنشينان ميني بوس كه از كاركنان شركت نفت 
بودند جان خود را از دســت داده اند و 1۶نفر نيز مصدوم 
شــده اند كه حادثه ديدگان به مراكز درمانــي در اهواز و 

خرمشهر منتقل شدند.
رئيس پليس راه خوزســتان درباره علت اصلي وقوع اين 
حادثه گفت: بررسي هاي اوليه حاكي از آن است كه تجاوز 
به چپ خودروي ايسوزو به دليل خواب آلودگي و خستگي 

راننده علت وقوع اين حادثه است. با اين حال بررسي هاي 
فني در اين خصوص ادامــه دارد. وي همچنين اين جاده 
را يكي از جاده هاي خطرناك خوزســتان دانست و گفت: 
محور اهواز - خرمشهر پرتردد اســت و به دليل دو طرفه 
بودن ازجمله محورهاي حادثه خيز و پر تصادف خوزستان 

است كه بايد درباره آن فكري اساسي شود.
به دنبال وقوع ايــن حادثه تلخ، رئيس كل دادگســتري 
خوزستان از صدور دستور به دادســتان خرمشهر براي 
بررسي و پيگيري فوري اين تصادف زنجيره اي خبر داد. 
حجت االسالم و المسلمين صادق مرادي گفت: دستورات 
الزم براي بررسي علت اين حادثه صادر شده است و پس 
از تكميل تحقيقات، نتايج آن به صــورت كامل به اطالع 
هموطنان خواهد رسيد. مقصرين اين حادثه اعم از راننده 
و ســاير عوامل تأثيرگذار در وقوع اين سانحه بايد هر چه 

زودتر مشخص شوند. 

نصب دكل مخابراتــي در حريم پروازي پد فرود بالگرد بيمارســتان زرند اعزام 
هوايي مادر باردار را با مشكل مواجه كرد و اختالف2 دستگاه جان مادر باردار و 

نوزادش را گرفت.
به گزارش تســنيم، نصب دكل مخابراتي در مجاورت بيمارســتان امام علي)ع( 
شهرســتان زرند در اســتان كرمان و در حريم پروازي پد فــرود بالگرد، امكان 
خدمات رساني اورژانس هوايي استان كرمان را با مشكل مواجه كرده است و اين 
مسئله زماني حاد شد كه چند روز قبل مسئوالن اين بيمارستان براي اعزام يك 
زن باردار به بيمارستان كرمان درخواست بالگرد اورژانس كردند. اما به علت وجود 
دكل مخابراتي در حريم پروازي پد فرود بالگرد، مسئوالن اورژانس هوايي اعالم 

كردند كه امكان فرود بالگرد به محوطه بيمارستان وجود ندارد.
مدير بيمارستان تامين اجتماعي امام علي)ع( شهرستان زرند گفت: 2۵آذر ماه 
امسال خانم بارداري با حال عمومي نامساعد به اورژانس مراجعه كرد و پس از انجام 
مراقبت هاي پزشكي و درماني توسط تيم پزشكي، به خاطر وخامت حال بيمار و 
شرايط پرخطر بارداري مجبور به اعزام وي با بالگرد شديم. ما درخواست بالگرد 

كرديم، اما به دليل وجود دكل مخابراتي امكان فرود بالگرد ميسر نشد.
مجيد نظري با بيان اينكه ناچار شديم بيمار را با آمبوالنس و   زميني به بيمارستان 
مقصد اعزام كنيم، ادامه داد: متأسفانه با وجود همه مراقبت هاي پزشكي كه در 
بيمارستان مقصد انجام شد، اين خانم باردار و فرزندش چند روز قبل فوت كردند.

وي با اشاره به اينكه پد فرود بالگرد اين بيمارستان در سال 97مورد بهره برداري 
قرار گرفت، گفت: اخيراً شركت مخابرات با احداث يك دكل مخابراتي در حريم 
پروازي اين پد، باعث شده كه استفاده از اين پد با مشكل مواجه شود. در آبان  ماه 
طي نامه اي با اداره مخابرات و فرمانداري شهرستان زرند مكاتبه   و تقاضا كرديم 
كه اين دكل جابه جا و اين مزاحمت رفع شــود. چرا كه اين دكل خارج از حريم 
بيمارستان است و مجوز احداث دكل مخابراتي تحت نظارت و كنترل بيمارستان 
نبوده اســت. به گفته وي، حتي دفتر فني هوانيروز و مشاور ذيصالح نيز از محل 
بازديد و اعالم كردند تا فاصله 1۵۰متري پد فرود بالگرد نبايد هيچ مانعي وجود 
داشته باشد و درصورت بودن مانع ارتفاع آن نبايد بيش از 1۰متر باشد اما اين دكل 

۴۰تا ۵۰متر ارتفاع دارد.
در همين حال عليرضا خدايي، مدير ارتباطات ســيار مخابرات منطقه كرمان با 
اشاره به اينكه بيمارستان از ابتدا در جريان احداث دكل بوده و پس از ۶ ماه معطلي 
فضايي را در اختيار ما قرار ندادند، گفت: از همان ابتدا چيزي در ارتباط با وجود پد 
پروازي و رعايت حريم به ما گفته نشد و ما نقشه اي از اين مسير در اختيار نداشتيم.

وي با اشــاره به اينكه احداث دكل مخابراتي از حدود يك ســال قبل آغاز  و از 
خرداد ماه امسال نيز اين دكل نصب شده اســت، تصريح كرد: بيش از ۶ ماه اين 
دكل در اين نقطه نصب شده و از نظر بصري قابل مشاهده بوده اما مكاتبه اي با ما 
نشده است. از طرفي طبق بخشنامه وزارتخانه ۵۰متر بايد از بيمارستان فاصله 
داشته باشد كه دكل ما حدود 13۰متر با بيمارســتان فاصله دارد و در شرايط 
فعلي هم امكان جابه جايي دكل وجود ندارد و فقط مي توانيم ۶ متر از ارتفاع آن 

را كم كنيم.

درگيري ميان فاميل هاي داماد در مراسم عروسي با جنايت و به هم 
خوردن مراسم پايان يافت.

به گزارش همشهري، شامگاه جمعه مهمانان يك مراسم عروسي وارد 
تاالري در مركز تهران شدند اما ساعتي بعد ميان 3نفر از فاميل هاي 

داماد درگيري شكل گرفت. درجريان اين درگيري يكي از طرفين دعوا 
با ضربات چاقو زخمي شد و مراسم عروسي به هم ريخت. در ادامه جوان 
زخمي براي درمان به بيمارستان انتقال يافت اما به رغم تالش پزشكان 
به دليل شدت جراحات جانش را از دست داد. در اين شرايط گزارش 
درگيري مرگبار به قاضي محمد جواد شفيعي بازپرس جنايي اعالم و با 
دستور وي تحقيقات آغاز شد. مأموران در بررسي هاي اوليه دريافتند 

كه عامالن اين درگيري مرگبار 2 پسرعمو هستند. شاهدان مي گفتند 
كه آنها در مراسم عروسي به دليل نگاه چپ يكي از فاميل هاي دورشان 
با وي درگير شدند و اين درگيري به زد و خورد تبديل شد. درنهايت 
نيز پســرعموها با چاقو چند ضربه به فاميل دور زدند و فراري شدند. 
هم اكنون پسرعموها تحت تعقيب مأموران اداره دهم پليس آگاهي 

تهران قرار گرفته اند و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

جنايت در  مراسم عروسي

پرونده قتل شيما، دختر 1۶ساله اي كه توسط مرد مسني 
به نام بهلول به قتل رســيده و جسدش مدت ها پس از 
جنايت در حياط خانه او كشف شــده بود، با بخشش 
قاتل توسط مادر اصلي شــيما وارد مرحله تازه اي شد. 
اين در حالي اســت كه مادر واقعي شيما در گفت وگو 
با همشــهري ناگفته هاي زيادي را از زندگي خودش و 
دخترش بازگو كرده و ادعا می كند به خواست خودش 

بهلول را نبخشيده است.
به گزارش همشهري، شيما، دختر 1۶ساله اي كه همراه 
پدر و مادرخوانده اش در شرق تهران زندگي مي كرد روز 
2۶مردادماه سال9۸ از خانه خارج شد و ديگر برنگشت.

آن روز وقتي خبري از شيما نشد خانواده اش از پليس 
كمك خواستند و در ادامه معلوم شد كه دختر 1۶ساله 

آخرين بار در ترمينال بيهقي ديده شده است. بررسي 
دوربين هاي ترمينال نشــان مي داد كه او ســوار يك 
خودروي پژو كه راننده اش مردي مسن بود شده است. 
اين مرد كه بهلول نام دارد احضار شد و تحت بازجويي 
قرار گرفت اما مدعي شد دختر نوجوان را چند خيابان 

آن طرف تر پياده كرده و از سرنوشت او بي اطالع است.
در شرايطي كه شيما سرنوشت مبهم و رازآلودي پيدا 
كرده بود، پدرخوانده اش همچنان به دنبال پيدا كردن 
ردي از او بود. وي حتم داشــت كه راننده پژو)بلهول( 
از سرنوشــت دخترش با خبر اســت. به همين دليل 
درحالي كه 1۵ ماه از مفقود شدن شيما مي گذشت در 
فيلم كوتاهي از رئيس وقت قوه قضاييه درخواست كمك 
كرد و با دستور قاضي القضات رسيدگي به پرونده از سر 
گرفته و بهلول بار ديگر بازداشت شد. او اين بار اعتراف 
كرد كه شيما را به قتل رسانده و جسد را در باغچه حياط 
خانه صاحبخانه اش دفن كرده اســت. بــه اين ترتيب 

مأموران راهي آنجا شــدند و با پيدا شدن بقاياي جسد 
شيما، اسرار ناپديد شدن دختر 1۶ساله برمال شد.

در جريان رسيدگي قضايي به اين پرونده بود كه معلوم 
شد پدر و مادر واقعي شيما در مشهد زندگي مي كنند. 
آنها زماني كه دخترشــان چند روز بيشــتر نداشــت 
سرپرستي او را به زن و شــوهري كه فرزندي نداشتند 
ســپرده بودند. با اين حال طبق قانون آنها اولياي دم 
شيما محسوب مي شــوند و حق شــكايت و پيگيري 

پرونده را دارند.
با شناسايي اين زن و شوهر، آنها از قاتل شكايت كردند 
و خواستار قصاص او شدند. مدتي بعد پرونده با صدور 
كيفرخواســت به دادگاه كيفري يك اســتان تهران 

فرستاده شد و در نوبت رسيدگي قرار گرفت.
در شرايطي كه قرار اســت به زودي بهلول به اتهام قتل 
شيما در دادگاه محاكمه شود، روز گذشته پدرخوانده 
شيما درگفت و گو با همشهري ادعا كرد كه مادر واقعي 
شــيما در ازاي دريافت پول قاتل را بخشيده است. او 
گفت: نزديكان بهلول براي گرفتن رضايت سراغ مادر 
واقعي شيما رفته اند و به او 1۰۰ميليون تومان داده اند و 

در دفترخانه از او رضايت گرفته اند.
اين مرد كه به خاطر بخشــش قاتل ناراحت بود ادامه 
داد: من براي پدر و مادر واقعي شيما وكيل گرفته بودم 
تا شكايت شــان پيگيري شود اما از شــنيدن اين خبر 

شوكه شدم.

مادر شيما قاتل
 دخترش را بخشيد

پرونده جنجالي قتل دختر گمشده وارد مرحله تازه اي شد

تصادف زنجيره اي ۴خودرو در جاده اهواز- خرمشهر جان ۸نفر را گرفت

مينی بوس کارگران به مقصد نرسيد

مادر واقعي شــيما وقتي پس از 16سال 
بي خبري از دخترش فهميد او در خانه 
مردي به قتل رســيده و جسدش را در 
باغچه خانه دفن كرده اســت از قاتل 
شكايت كرد و خواستار قصاص او شد؛ 
اما گويا حاال او قاتل را بخشــيده است.  
اين زن 50ســاله كه در مشهد زندگي 
مي كند براي نخستين مرتبه در گفت وگو 
با همشهري ناگفته هاي زندگي خودش و 
دخترش شيما و چگونگي بخشش قاتل 

او را بازگو كرد.

چطور فهميديد كه شــيما، 
دختري كه سال ها قبل او را به خانواده 
ديگري ســپرده بوديد به قتل رسيده 

است؟ 
 من از هيچ چيز خبر نداشتم. پارسال بود كه 
پدرخوانده شــيما آمد مشــهد و گفت شيما 
كشته شده است. گفت پيرمردي او را دزديده و 

به خانه اش برده و او را كشته است.
به سال ها قبل برگرديم. از 

شرايط زندگي تان در آن زمان صحبت 
كنيد. چطور شــد كه شــيما را به اين 

خانواده سپرديد؟
من دو مرتبه ازدواج كردم. از شوهر اولم ۵فرزند 
داشتم اما از او جدا شدم و دوباره ازدواج كردم. 
شيما كه آن زمان اسمش را مريم گذاشته بودم 
از ازدواج دومم بود. به جز او ما صاحب يك پسر 
هم شديم. زماني كه من شيما را به دنيا آوردم 
اعتياد داشتم. يك روز به خاطر اعتياد دستگير 
شــدم و من و بچه ام را به دادگاه بردند. وقتي 
مي خواستند حكم بدهند من خواهش كردم 
كه اجازه بدهند با برادرم تماس بگيرم تا بيايد 
بچه ام را ببرد. آن زمان موبايل نداشتيم. برادرم 
به دادگاه آمد و من دختــر 1۰روزه ام را به او 
دادم. من حدود 2۰روز زندان بودم و بعد آزاد 
شدم و برادرم گفت كه دخترم را به يك خانواده 

سپرده است.
چرا برادرتان دختر 10روزه 

شما را به خانواده ديگري داده بود؟
نگهداري نوزاد 1۰روزه برايش ســخت بود. 
پرســيدم دخترم را چه كار كردي؟ گفت به 

خانواده اي دادم كه بهتر از تو مي توانســتند 
بچه را نگه دارند. گفتم رضايت من برايت مهم 
نبود؟ گفت اگر راضي نيستي زنگ مي زنم زن 
و شوهري كه بچه را برده اند بيايند ببيني. اگر 
نخواســتي بچه را پس بگير. چند روز بعد زن 
و شــوهري كه دخترم را نگهداري مي كردند 
آمدند و آنها را ديــدم. آدم هاي خوبي بودند و 
بهتر مي توانســتند به دخترم برسند. من هم 
گفتم بچه ام از دل و جان براي شما. حالل تان 
باشد. اينطوري دخترم زندگي بهتري دارد و 

آنها هم دخترم را بردند.
در اين مدت آيا از شــيما 
خبري داشــتيد؟ هيچ وقت نخواستيد 

او را ببينيد؟
چند ســال بعد دربــاره اش پرس وجو كردم. 
برادرم گفت بچه در 2سالگي فوت شده. يك بار 
ديگر گفتند كه او را به اروپا برده اند و در آنجا 
زندگي مي كند. يك بار هم گفتند تهران است. 
هربار خبري مي شنيدم اما مطمئن بودم كه 
زنده است و خيالم راحت بود كه دخترم زندگي 
خوبي دارد و با آدم هاي خوبي زندگي مي كند.

در اين ســال ها كجــا و با 
چه كسي زندگي مي كنيد؟

من از شوهر دومم جدا شدم و از او خبر ندارم. 
3دختر ديگر داشتم كه هر 3تاي شان عروس 
شدند و من با پسرم در مشهد زندگي مي كنم.

وقتي متوجه شديد شيما به 
قتل رسيده چه كار كرديد؟

پدرخوانده شيما ماجرا را برايم تعريف كرد و 
من هم شكايت كردم تا قاتل دخترم مجازات 

شود.
درباره جزئيات قتل شــيما 

چيزي مي دانيد؟
آنطور كه شنيدم پيرمردي به نام بهلول او را 
كشته است. او دخترم را سوار ماشينش كرده 
و به خانه اش برده و بعد از چند روز كه او را آنجا 
زنداني كرده بود او را خفه كرده و جنازه اش را 
هم در باغچه دفن كرده است. وقتي فهميدم 
اين مرد بي رحم دخترم را كشــته گفتم بايد 

قصاص شود.
شــما كه تا اين حد از قتل 
دخترتان ناراحت بوديد، چطور شد كه 

قاتل را بخشيديد؟ 
باور كنيد من او را نبخشــيدم. اصال او كاري 

كرده كه قابل بخشش نيست
پس چه اتفاقی افتاد؟

يك روز چند نفر كه مي گفتند نزديكان قاتل 
هستند دنبال من و پســرم آمدند و ما را سوار 
ماشــين كردند. چون ما مشكل شناسنامه و 
كارت ملي داريم گفتنــد مي خواهند كمك 
كنند تا مشكل شناسنامه مان برطرف شود. ما 
را به يك جايي بردند كه درست نمي دانم كجا 
بود. من كه ســواد ندارم. در آنجا ۴مرتبه يك 
كاغذي را انگشت زدم و بعد گفتند تو رضايت 
داده اي. اما باور كنيد من به خواســت خودم 
قاتل را نبخشــيدم. يك هزار توماني هم بابت 

اين كار نگرفتم.
از شوهرتان خبر داريد؟ آيا او 

هم قاتل شيما را بخشيده است؟
من مدت هاســت كه از او اطالعي نــدارم. او 
اختيار خودش را دارد و نمي دانم چه تصميمي 
گرفته است اما بعيد است او هم قاتل دخترمان 

را ببخشد.

روايت مادر واقعي شيما از رضايت دادن به قاتل

اختالف بيمارستان و شركت مخابرات فاجعه آفريد

بالگرد فرود نيامد، مادر و فرزند جان باختند
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تئاتر

در راه فجر

نگاهی به نمایش »سه گانه پاریسی«
بیپولیوبیپناهی

وضعیت تئاتر پساکرونا چیزی شــبیه قهرمان نمایش تازه ایوب 
آقاخانی اســت. می دانی چندان بازار اســتقبالی از تو نمی کند، 
اما چاره چیست؟! به هر حال باید رونقی به وضعیت معاش خود 
بدهی و راهکارش شــاید کم کردن هزینه تولید و البته به دست 
آوردن دل مخاطب باشــد؛ همان کاری که شــخصیت مرکزی 
»سه گانه پاریســی« انجام می دهد. شرایط کســب و کارش را 
حداقلی  و در مقابل با چرب زبانی و رندی، درآمد خود را تضمین 
می کند. حاال شــرایط را با نمایش ایوب آقاخانی قیاس کنیم. او 

که در سال های اخیر 
عمومــاً نمایش های 
روی  پربازیگــری 
صحنه برده و همین 
»سه گانه پاریسی« 
را بــا چهره هــای 
شناخته شــده تری 
اجرا کرده اســت، تا 

جای ممکن نمایشی ارزان قیمت – نســبت به کلیت تئاترهای 
خودش – روی صحنه برده است. یک کمدی بلواری که حداقل 
خواسته اش جذب مخاطب با اندک سرمایه گذاری است. اگرچه 
تئاتر بلواری در مقام و موقعیت واقعی اش اثری است گران قیمت 
به سبب حضور چهره های شناخته شده بازیگری، اما در ایران تئاتر 
بلواری می تواند متفاوت باشد. از قضا توان جذب مخاطب هم دارد؛ 
چون اساساً قصدش به بازی گرفتن ذهن مخاطب نیست. همه چیز 
از یک موقعیت داســتانی جدال برانگیز آغاز می شود و به سبک 
درام های خوش ساخت اوژن اســکریب، روایتی خطی و منسجم 
از همین رویداد را تقدیم مخاطب می کنــد. مخاطب لمیده در 
صندلی ســالن – البته اگر صندلی راحت باشد – با خودش فکر 

می کند پولی که داده، هدر نرفته است.
»سه گانه پاریسی« قصدی جز یک ساعت مفرح ندارد. با داستانی 
طرفیم از بی اخالقی هــای طبقاتی و البته قصــد پند دادن هم 
نیست. فقیری که گویی جیب ثروتمند پرمدعا را می زند، در انتها 
کالشی اســت چون خود ثروتمند. لباس طبقاتی به تن کرده، 
چیزی نیست جز رد گم کنی برای بی اخالقی ها و ُخب چه کسی 
این گونه نیست. در »سه گانه پاریســی« قرار نیست بی اخالقی 
شماتت شود، بلکه یادآوری اســت بر آنکه ما هم بی اخالقیم به 
وقت خودش. پس مخاطب با همراه گروه اجرا وارد نوعی مناسک 
می شــود. خندیدن به خویشــتن مبنی بر اینکه من هم شاید 
شعارهایم با اعمالم یکی نباشد. فریاد وااسفا چه جهان کثافتی سر 
می دهیم و خودمان همان کثافت را برای بهره مندی از مواهبش 

تکرار می کنیم. 
»سه گانه پاریسی« برشــی اســت از خود ما، هرچند به شیکی 
برش های سابق نیست. برشــی اســت ارزان قیمت و در نهایت 
ما هم در مقام مخاطب نسبت به گذشــته مان ارزان تر شده ایم. 
سرمایه مان بی ارزش تر شــده اســت و احتماالً با خودمان فکر 
می کنیم در این وانفسا چطور بر ســرمایه مان بیفزاییم. شاید راه 
قهرمان نمایش پیش رو را برگزینیم. بعید هم نیست؛ آینده ای که 
در آن کندن از اغنیا با ترفندهــای محافظه کارانه، کمی تالش و 

تقال را تضمین کند. 
با این حال رویه موجود در نمایش »سه گانه پاریسی« تصویری 
اســت از آینده تئاتر حرفه ای ایران. باید چشم انتظار نمونه های 
دیگری از »سه گانه پاریسی« باشــیم. فرصت کمدی تنها سنگر 
مطمئن برای معاش هنرمند تئاتر اســت و تئاتر بلواری شــاید 
کم  خطرترین شکل مواجهه با کمدی. با 2یا 3بازیگر و یک داستان 
منسجم می شــود مخاطب را اقناع کرد، اما دیگر خبری از کف و 
هوراهای مرسوم نیست. سادگی کار می تواند یأس آور هم باشد؛ 
آن هم در تئاتر ایران که تکرار گذشته مذموم است. با این حال در 
چنین شرایطی چندان هم آثار قضاوت نخواهند شد؛ شاید کسی 

در این میان بنویسد؛ »باز همان همیشگی.«

»برادرانليال«بهجشنوارهنميرسند
فیلم ســینمایي »برادران لیال« به کارگرداني ســعید روستایي 
به چهلمین جشــنواره فیلم فجر نمي رســد. مردادماه امســال، 
روابط عمومي فیلم برادران لیال اعالم کرد کــه فیلمبرداري این 
فیلم آغاز شده است اما روز گذشــته مهر خبر داد که ضبط این 
فیلم همچنان ادامه دارد و بــرادران لیال براي حضور در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر آماده نخواهد شد. در این فیلم بازیگراني چون 
نوید محمدزاده، ترانه علیدوســتي، ســعید پورصمیمي، پیمان 

معادي، فرهاد اصالني و... به ایفاي نقش پرداخته اند.

توليدپرحاشيه
حمید نعمت اهلل اساسا فیلمســاز بي حاشیه اي است. »بوتیک«، 
»بي پولي«، »آرایش غلیظ«، »رگ خواب« و »شعله ور« هیچ کدام 
فیلم هاي پرحاشــیه اي نبودند. )البته شــعله ور به علت طوالني 
شدن فیلمبرداري دچار حاشــیه هایي در تولید شد.( نعمت اهلل، 
سازنده سریال محبوب »وضعیت سفید« هم هست؛ فیلمسازي 
که به شــکلي جالب توجه محبوب طیف های مختلف منتقدان 
و سینمایي نویسان اســت. حمید نعمت اهلل شخصیت آرامي هم 
دارد و از جنجال و حاشــیه همواره گریزان بوده است. همه اینها 
البته تا قبل از قاتل و وحشي مصداق داشت؛ فیلمي که در اوایل 
شهریور ۹۸ و در سکوت خبري جلوي دوربین رفت. لیال حاتمي 
بعد از بي پولي و رگ خواب در ســومین همکاري مشــترکش با 
نعمت اهلل نقش اصلي را عهده دار شــد و امین حیایي هم پس از 
تجربه موفق شعله ور یکي از بازیگران اصلي مرد فیلم شد. شهرام 
حقیقت دوست، ستاره اسکندري، علي عالیي و عزت اهلل رمضاني فر 
دیگر بازیگران قاتل وحشي بودند؛ فیلمي که نخستین خبرهاي 
منتشرشده درباره اش آن را اثري جنایي معرفي مي کرد؛ فیلمي 
که سرمایه گذارش محمدصادق رنجکشان بود. ۵ آذر خبر رسید 
فیلمبرداري قاتل و وحشي به علت مشکالت مالي متوقف شده 
است. خبرگزاري مهر که این خبر را منتشر کرده در ادامه آورده 
بود توقف فیلمبرداري این فیلم در حالي است که طي چند روز 
گذشته و در فضاي مجازي خبرهایي از ثبت تقاضاي عوامل قاتل و 
وحشي براي حضور در سي وهشتمین جشنواره فیلم فجر منتشر 
شد. این تقریباً همزمان شد با انتشار بیانیه اي از سوي رنجکشان 
سرمایه گذار فیلم که با اعالم انجام تمام تعهدات مربوط به خود، 
مسئولیت ناتمام ماندن فیلم را متوجه تهیه کننده فیلم یعني حمید 
نعمت اهلل مي دانست. جالب اینکه نعمت اهلل هم پس از انتشار خبر 
توقف فیلمبرداري درباره وضعیت تولید فیلمش گفت: »مشکالتي 
براي این فیلم از نظر ســرمایه گذاري پیش آمد؛ چون هزینه اي 
که کردیم بیش از برآورد مورد توافقم با آقاي رنجکشان بود. راه 
چاره اي براي این مسئله در گفت وگو با آقاي رنجکشان پیدا کردیم 

و فیلمبرداري ادامه پیدا خواهد کرد.«
راهکار نعمت اهلل آوردن سرمایه گذار جدید و پرداخت هزینه هاي 
تولید به ســرمایه گذار اول )رنجکشان( بود. به این ترتیب عباس 
نادران پســر الیاس نادران، نماینده اصولگراي مجلس به عنوان 
سرمایه گذار تازه وارد ماجرا شد  و فیلمبرداري صحنه هاي باقیمانده 
ادامه یافت. ظاهراً چک هایي بابــت هزینه هاي صورت گرفته به 

سرمایه گذار اول فیلم داده شد تا ماجرا ختم به خیر شود.
رســانه ها در ۴ دي ۹۸ این خبر را منتشــر کردند: »درحالي که 
فیلمبرداري »قاتل و وحشــي« حمید نعمت اهلل مدتي متوقف 
شده بود و رسانه ها با توجه به این توقف از احتمال نرسیدن آن به 
جشنواره فجر خبر داده بودند در نهایت روز گذشته برخي عوامل 

فیلم در صفحات شان از پایان فیلمبرداري آن خبر دادند.«
 اما مشکالت و حاشــیه هاي تولید قاتل و وحشي همچنان ادامه 
یافت و این بار با بي پولي سرمایه گذار جدید؛ ماجرایي که نعمت اهلل 
اینگونه روایتش کرد: »طي مدتي که فیلم »قاتل و وحشي« دچار 
مشکالت مالي بود، تمام عوامل فیلم با سخاوت به ما تخفیف دادند 
و حتي حاضر شدند زمان اضافي فعالیت شان را بدون گرفتن پول 
در کنار این پروژه باشند، اما آقاي نادران که به پروژه اضافه شد و 
قرار بود کمبود بودجه این فیلم را تامین کنند، تعهداتش را انجام 
نداد و فیلم هم اکنون در مرحله مونتاژ متوقف است و وقتي پول 
نیست طبیعتا کار هم جلو نمي رود.« حمید نعمت اهلل با اعالم اینکه 
صادق رنجکشان در مدتي که در کنار فیلم بود، تمام تعهداتش را 
انجام داد، گفت: »ما از همکاري با آقاي رنجکشــان راضي بودیم 
و ایشــان هم بدقولي در تامین هزینه ها نداشت، اما پیش تولید و 
تولید فیلم ما طوالني شد و هزینه ها افزایش یافت؛ به همین دلیل 
به دنبال اضافه کردن ســرمایه گذار جدید رفتیم، اما ورود آقاي 
نادران وضعیت این پروژه را بدخیم کرد. ایشان حتي شرط کرد که 
اسمش به عنوان تهیه کننده بیاید، اما در مقابل به تعهداتش براي 
تامین سرمایه عمل نکرد.« در نهایت میان نعمت اهلل و رنجکشان 
تفاهمي برقرار شد که نتیجه اش بازگشت سرمایه گذار اولیه و انجام 

مراحل فني باقیمانده فیلم و آماده نمایش شدنش بود.

عكسهاييكهجنجالبهپاكرد
قاتل و وحشي در حالي آماده حضور در سي و نهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر مي شد که اخبار غیررسمي از مشــکل دار بودن فیلم 
حکایت مي کرد. مشکل وقتي آشکار شد که نخستین عکس هاي 
لیال حاتمــي از فیلــم روي خروجي ســایت ها و خبرگزاري ها 
رفت. در زمستان سال گذشته دیگر صحبتي از نمایش فیلم در 
جشــنواره فجر نبود و اعضاي هیأت انتخاب هم آخرین ساخته 
نعمت اهلل را ندیدند. عکس هاي جنجال آفرین و گریم لیال حاتمي 
و سر تراشیده اش فصل تازه اي از جنجال هاي فیلم را کلید زد. آیا 
تراشیده شدن سر بازیگر زن به توقیف فیلم مي انجامید؟ خیلي ها به 
فیلم »سرب« مسعود کیمیایي و سر تراشیده فریماه فرجامي اشاره 
مي کردند؛ وقتي در دهه 60 که قواعد ممیزي سفت و سخت تر بود 
تراشیده شدن سر بازیگر دردســري ایجاد نکرد، چرا باید اتفاقي 

مشابه در انتهاي دهه ۹0 باعث توقیف فیلمي شود؟ 

جاماندهازفجر
با این همه سازندگان قاتل و وحشي فرم حضور در جشنواره چهلم 
را پر کردند. این خبري بود که ایسنا درباره حضور فیلم نعمت اهلل 
در جشنواره چهلم منتشر کرد:» با پایان مراحل فني فیلم »قاتل 
و وحشي«، این فیلم ســرانجام آماده نمایش شد.طي هفته هاي 
گذشته صداگذاري فیلم حمید  نعمت اهلل تکمیل و میکس نهایي 
و اصالح رنگ آن انجام شد تا نسخه نهایي »قاتل و وحشي« آماده 
شود.« اما چگونه فیلمي که قباًل متقاضي حضور در جشنواره بود 
دوباره فرم شرکت در جشنواره پر کرد؟ رسانه ها در خبري که گویا 
منبعش روابط عمومي فیلم بود ماجرا را اینگونه توضیح دادند:» با 
توجه به اینکه در 2 دوره گذشته به دالیل مختلف فیلم »قاتل و 
وحشي« براي هیأت هاي انتخاِب جشنواره، نمایش داده نشده و این 
فیلم هنوز هیچ نمایش داخلي و خارجي نداشته، براساس فراخوان 
چهلمین جشــنواره فیلم فجر، بررســي این فیلم توسط هیأت 
انتخاب این جشنواره بالمانع است و در نتیجه نسخه نهایي فیلم 

طي روزهاي آینده به دفتر جشنواره فجر تحویل داده مي شود.«
 با این همه فیلــم در همان مرحله اول از جشــنواره چهلم کنار 
گذاشته شد. البته خبري درباره راه نیافتن فیلم به جشنواره منتشر 
نشد تا اینکه مسعود نقاش زاده، دبیر جشنواره این توضیح کوتاه را 
درباره قاتل و وحشي داد: »به دلیل اینکه فیلم آقاي نعمت اهلل در 
دوره هاي گذشته جشــنواره فرم حضور را پر کرده بود، براساس 
آیین نامه جدید جشنواره فیلم فجر امکان بازبیني »قاتل و وحشي« 
در دوره چهلم وجود ندارد.« بعد از این اظهارنظر روابط عمومي فیلم 
نسبت به صحبت هاي دبیر جشنواره واکنش نشان داد و پر کردن 
فرم جشنواره را به منزله بازبیني و ارزیابي فیلم ندانست. در پاسخ 
به این بیانیه، دبیرخانه چهلمین جشنواره فیلم فجر در بیانیه اي، 
بر بازبیني شدن فیلم در دوره سي وهشتم این رویداد سینمایي 
تأکید کرد. همایون اسعدیان عضو هیأت انتخاب سي وهشتمین 
جشنواره ملي فیلم فجر اول دي ماه در گفت وگویي به این بیانیه 
پاسخ داد و اعالم کرد فیلم به دستور دبیر جشنواره سي و هشتم 
به دلیل مشکالت حقوقي و مشــخص نبودن تکلیف مالکیتش 
کنار گذاشته شــده و مورد ارزیابي قرار نگرفته است. در پاسخ به 
صحبت هاي اسعدیان، دبیر خانه جشــنواره فیلم فجر در بیانیه 
مجددي، سند بازبیني شدن فیلم را در جشنواره سال ۹۸ منتشر 
کرد. ســندي که حکم تأیید بر بازبیني فیلم مي زد ولي این بار 
ماجراي تفاوت بازبیني و ارزیابي پیش آمد و هر طرف تفسیر خود 
را از ماجرا ارائه داد. امروز اسامي فیلم هاي حاضر در جشنواره چهلم 
منتشر مي شود و آنچه مشخص و قطعي به نظر مي رسد جا ماندن 
قاتل و وحشي از فهرست آثار راه یافته به جشنواره است. براساس 
تفسیري که دبیرخانه جشنواره از دیده شدن فیلم نعمت اهلل توسط 
اعضاي هیأت انتخاب جشنواره سي و هشــتم ارائه کرده، فیلم 
اساسا به هیأت انتخاب جشنواره چهلم ارائه نشده و پرونده فیلم را 
باید بسته شده دانست. فیلمي که داستان زني به نام زیبا را روایت 
مي کند؛ زني که در تدارک عروسي دخترش به طور اتفاقي اسیر 

یک باند گانگستري مي شود.

خطخوردننام»قاتل
ووحشــي«ازفهرست
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مسعودنقاشزاده،دبيرجشــنوارهچهلمفجر،درحاشيه
حضورشدرمحلبرگزاريجشنوارهسينماحقيقتشروع
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فجرامسالپذيرفتهشود.روابطعموميفيلم،درواكنشي
سريعپركردنفرمحضوررابهمعنايارزيابيندانستومنكر
داوريقاتلووحشيتوسطهيأتانتخابفجرسيوهشتم
شد.وقتيهمايوناسعديانيكيازاعضايهيأتانتخاب
جشنوارهسيوهشتمهمروايتيمنطبقبرآنچهسازندگان
قاتلووحشــيميگفتندارائهداد،بهنظرميرسيدفيلم
نعمتاهللباشيوهايمحافظهكارانهكنارگذاشتهشدهاست.
اينجابودكهدبيرخانهجشنواره،فرمآثاربازبينيشدهتوسط
هيأتانتخابجشنوارهسيوهشتمرامنتشركرد؛فرميكه
درآنهمنامقاتلووحشيبهچشمميخوردوهمامضاي
همايوناســعديانبهعنوانيكيازاعضايهيأتانتخاب.
هرچندماجرابهاينجاهمختمنشــدواسعديانبازبينيرا
مترادفباارزيابياعضايهيأتانتخابندانستوهمچنان
ادعايشراتكراركرد؛اينكهقاتلووحشــيباوجودديده
شدنتوســطهيأتانتخاب،بهدرخواستدبيرجشنواره،
كنارگذاشتهشــدهوارزيابيايدربارهاشصورتنگرفته
است.بااينهمهبهنظرميرسدپروندهحضورقاتلووحشي
درجشنوارهفيلمفجررابايدبستهشدهدانست،امابعيداست
ايننقطهپايانيبرحاشيههاوخبرسازيهاياينفيلمباشد.

استقبالازكنسرتها
تاالر وحدت بعد از 2سال میزبان اجراي کنسرت هاي موسیقي با حضور تماشاگران شد

با رسیدن زمســتان، چراغ سالن هاي کنســرت در پایتخت هم 
روشن شد؛ گروه هاي موسیقي بعد از 2سال کنسرت  هاي خود را 
در سالن هاي بزرگ پایتخت برگزار مي کنند. تا  ماه گذشته جزیره 
کیش و کشورهایي چون ترکیه میزبان گروه هاي موسیقي پاپ 
بودند و حاال با برداشته شــدن فــروش ۵0درصدي صندلي هاي 
سالن، کنسرت گذاران و ســالن داران راضي به برگزاري اجراهاي 
خود در تهران هم هستند. با توجه به در پیش بودن ایام سوگواري 
فاطمیه در هفته هاي آتي و توقف برگزاري کنسرت ها، آنچه پیش 
رو دارید برنامه مهم ترین کنســرت هایی است که در هفته جاری 

اجرا خواهند شد.

تاالروحدتوياددرگذشتگان
در روزهاي گذشته، تاالر وحدت پس از 2سال دوري از تماشاگران، 
میزبان 3 کنســرت موسیقي شــد، این تاالر 2۴ ماه گذشته تنها 
میزبان چند اجراي آنالین شده بود و بعد از ماه  ها دوري از اجرا با 
تماشاگر 2کنسرت »رکوئیم موتزارت« و »رسیتال پیانوي آرش 
گوران« را برگزار کرد. در برنامه »رکوئیم موتزارت« بردیا کیارس 
رهبري آن را به عهده داشت و ارســالن کامکار و مهدي قاسمي 
)رهبر گروه کر شهر تهران(، میالد عمرانلو )رهبر گروه کر تنال( 
و نوازندگان و خوانندگان کر ارکسترها، آن را همراهي مي کردند. 
»رکوئیم« یک موسیقي آییني به یاد درگذشتگان است که موتزارت 
آن را به فرمي موسیقایي در موسیقي کالسیک تبدیل کرده است.  
ســومین کنســرت را نزهت امیري برگزار کرد؛ نزهت امیري در 
نخستین روزهاي زمستان چوب رهبري ارکستر را به دست گرفت. 
وي رهبري »ارکستر سرزمین مادري« را برعهده داشت. در این 
اجرا، قطعاتي از روح اهلل خالقي، گلنــوش خالقي، توفیق قلي اف، 

مهرداد دلنوازي و بهزاد عبدي اجرا شد.

ماخوالدرآزادي
عالوه بر اجراهاي تاالر وحدت در 3روز اول زمستان، برج آزادي هم 
میزبان کنسرت »ماخوال« اســت، این گروه کنسرت از هنرمندان 
شمالي هستند که در تهران به اجراي برنامه مي پردازند؛ کنسرتي که 
قرار است نهم و دهم دي ماه ساعت20برگزار شود. قیمت بلیت هاي 
این کنسرت 100 تا 1۴0هزار تومان تعیین شده است. در هفته آخر 
دي ماه هم گروه کنسرت ارکستر اقوام ایراني هیژان در تاالر وحدت ، 

ساعت 21:30 برگزار مي شود. تاالر وحدت هم نهم دي ماه، میزبان 
کنسرت حسین صفامنش است.

آهستهوپيوستهدرپاپ
در روزهاي پایاني هفته هم گروه هاي پاپ اجراي خود را در سالن هاي 
بزرگی چون اســپیناس پالس برگزار می کنند. یکي از نگراني هاي 
عالقه مندان به موسیقي پاپ، افزایش قیمت بلیت هاي کنسرت است 
که هم اکنون در سالن هاي بزرگ چون اسپیناس و براي کنسرت رضا 
بهرام قیمت بلیت  ها بین 100 تا 3۹۵هزار تومان است. قیمت این 
بلیت در حالي است که بهرام 3روز متوالي در این سالن کنسرت دارد. 
همچنین در 2روز پایاني هفته هوروش بند در 2سانس مختلف در 
این سالن هم اجراي خود را دارد. سالن ایرانیان هم نهم و یازدهم دي 
کنسرت هاي مهدي احمدوند و محسن ابراهیم زاده را برگزار مي کند. 
در مقایســه با برگزاري کنســرت هاي پاپ فعال کیش برنامه هاي  
متنوع تری  دارد. کیش در روزهاي آتي میزبان 7گروه پاپ خواهد بود.

احسانزيورعالم
روزنامه نگار

مرد عنكبوتي عليه اوميكرون 
یک رکورد دیگر در فروش فیلم  ها شکست 

رکوردهاي فروش فیلم ها همچنان در عصر کرونا با نمایش »مرد 
عنکبوتي« یکي پس از دیگري مي شکند. به نوشته ورایتي، فیلم 
»مرد عنکبوتي: راهي به خانه نیســت« رکورد فروش 3روز اول 
پس اکران را در دوران کرونا  با بیش از 260میلیون دالر فروش در 
گیشه سینماهاي کانادا و آمریکا شکسته است و در مجموع پس از 
فیلم »انتقام گیرندگان: پایان بازي« با فروش 3۵7میلیون دالري 
در 3روز اول اکران در ســینماهاي آمریکا و کانادا، دومین فیلم 
رکورددار تاریخ سینما و دومین محصول رکورددار کمپاني سوني 
از نظر فروش در روزهاي اول پس از اکران در آمریکاي شــمالي 
محسوب مي شود. فروش جهاني این فیلم تاکنون 600میلیون 
دالر بوده که آن را پــس از فیلم هاي »انتقام گیرنــدگان: پایان 
بازي« با فــروش جهاني 1.2میلیــارد دالر و »انتقام گیرندگان: 
جنگ بي نهایت« با فروش جهاني 6۴0میلیــون دالري در رده 
ســوم پر فروش ترین فیلم ها در دنیا قرار مي دهد. به نظر مي رسد 
سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون نیز نتوانسته باشد 
از استقبال تماشاگران در آمریکاي شــمالي و اروپا از فیلم »مرد 
عنکبوتی: راهي به خانه نیست«، جلوگیري کند. در سینماهاي 
اروپا براســاس آمار ارائه شــده فیلم مردعنکبوتی: راهي به خانه 

نیست، هر 30دقیقه یک بار اکران مي شود.
شخصیت هاي اسپایدرمن)مرد عنکبوتی( در کنار شخصیت هاي 
ابر قهرماني بتمن، سوپرمن و مردان ایکس، ازجمله شخصیت هاي 
برگرفته از کتاب هاي کمیک بوده اند که تا به امروز بیشترین تعداد 
فیلم هاي ابر قهرماني با اقتباس از شخصیت آنها ساخته شده است. با 
این حال، کمتر شخصیت ابر قهرماني مانند »مرد عنکبوتي« بوده که 

شخصیتش براي ساخت ۹فیلم مورد توجه قرار گیرد.
در سال جاري نیز »مرد عنکبوتي« از نظر فروش جهاني تا به امروز از 
۵فیلم  دیگر ابرقهرماني که با اقتباس از شخصیت کتاب هاي کمیک 
ساخته شده اند، پیشي گرفته است. فیلم »ونوم: بگذار کارنیج بیاید« 
محصول ســوني تا به امروز ۴۹۸میلیون دالر، فیلم »شانگ شي 
و افســانه 10حلقه« تا کنون ۴32میلیون دالر، فیلم »ابدي ها«، 
محصول اســتودیوهاي مارول 3۹۹میلیــون دالر، فیلم »بیوه 
ســیاه« محصول دیزني  تا کنون 37۹میلیون دالر، فیلم »جوخه 
انتحاري« محصول وارنر بروز تا به امروز 167میلیون دالر در گیشه 
سینماهاي سراسر دنیا فروش کرده اند. اما فیلم »مرد عنکبوتي: 
راهي به خانه نیست« تنها 3روز پس از اکران با فروش 600میلیون 

دالري در گیشه جهاني توانسته از تمام این فیلم هاي ابرقهرماني 
که مدت زمان زیادتری از اکران آنها مي گذرد، بیشتر فروش کند. 
پیش بیني مي شــود که فیلم مرد عنکبوتي: راهي به خانه نیست 
تبدیل به نخستین فیلمي در دوران شــیوع کرونا شود که بتواند 
در نهایت بیش از یک میلیارد دالر فــروش کند. »مرد عنکبوتي: 
راهي به خانه نیست«، زماني تنها در 3روز اول پس اکران به فروش 
جهاني 600میلیون دالري دست پیدا کرده که 2فیلم »داستان 
وست ساید« ساخته استیون اسپیلبرگ و »خیابان کابوس« ساخته 
گیرمو دل تورو، که ازجمله شــانس  هاي دریافت جایزه اسکار نیز 
محسوب مي شوند تا کنون به ترتیب تنها توانسته اند  27.۵میلیون 
دالر و 2.۸میلیون دالر فروش کنند. تداوم اســتفاده از تعدادي از 
بازیگران در نقش مرد عنکبوتي یکي از دالیل محبوبیت بیش از 
حد این ســري فیلم هاي ابر قهرماني نزد تماشاگران است. توني 
مک گوایر و اندرو گارفیلد پیش از تام هالند ایفاي نقش اسپایدر من 
را عهده دار بوده اند و اکنون تام هالند که سابقه بازي در فیلم هاي 
مطرح دیگر ابرقهرماني نظیر »انتقام گیرندگان: جنگ بي نهایت« و 
»انتقام گیرندگان: پایان بازي« را نیز دارد، بازیگر محبوب فیلم هاي 
مرد عنکبوتي است، تماشاگران و منتقدان او را بازیگر بسیار مناسبي 
براي ایفاي نقش مرد عنکبوتي مي دانند و به نظر مي رسد با حضور 
تام هالند از این سري فیلم هاي ابرقهرماني، هیچ گاه از دیدن مرد 

عنکبوتي روي پرده سینما خسته نشوند.
با وجود موفقیت »مرد عنکبوتي: راهي به خانه نیست«، اما کاربران 
سایت آي ام دي بي  باال ترین رتبه محبوبیت را به فیلم »مرد عنکبوتي: 
درون دنیاي عنکبوتي« داده اند، بسیاري انتظار نداشتند این فیلم که 
در سال 201۸ ساخته شده بود، بتواند به فروش باالیي دست پیدا 
کند، اما این فیلم با فروش بیش از 37۵میلیون دالر در گیشه تعجب 

همگان را برانگیخت.
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قاتلی که اهلي نشد
»قاتل و وحشي« چه مسیري را طي کرد و چرا به چهلمین جشنواره فیلم فجر راه نیافت؟
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كيوسك

مسيحيان يكي از مهم ترين اقليت هاي 
ديني در منطقه خاورميانه و جهان عرب گزارش 1

به شمار مي روند كه اين روزها همچون 
ديگر هم آيينان خود در سراســر دنيا مشغول برپايي 
جشن هاي سال نوي ميالدي هستند. اگرچه موقعيت 
مســيحيان در بخش هايي از خاورميانه طي سال هاي 
گذشته با تهديد و ناامني از سوي گروه هاي تروريستي 
روبه رو شده بوده اما هم اكنون با شكست داعش توسط 
مقاومت، مراسم ســال نوي ميالدي با امنيت كامل در 
كشورهايي همچون عراق يا سوريه برگزار مي شود. در 
اين ميان، اما سايه بحران هاي اقتصادي كه بسياري از 
كشورهاي عربي را با خود درگير كرده، بر سر مسيحيان 
و جشن هاي ديني آنان نيز سنگيني مي كند. از سوي 
ديگر اين دومين كريسمسي است كه همچنان با وجود 
بحران جهاني كرونا از راه مي رســد؛ امري كه مانع از 
برگزاري تمــام و كمال جشــن هاي مذهبي همچون 

گذشته مي شود.

لبنان؛ كريسمس خاموش

جمعيت مسيحی: 36درصد

ماجراي بحران اقتصادي لبنان، روايت تازه اي نيست؛ 
افكار عمومي منطقه دست كم طي يك سال گذشته با 
ابعاد بحران اقتصادي اين كشور آشنا شده اند. از تورم 
700درصدي ظرف 2ســال گرفته تــا افزايش تعداد 
شهروندان زير خط فقر به ميزان 69درصد. اما اهميت 
لبنان تنها به منطقه خاورميانه محدود نمي شود. اين 
كشور از لحاظ تاريخي، دروازه مسيحيت به خاورميانه 
و شرق مديترانه شــناخته مي شود تا جايي كه فرانسه 
تالش داشت آن را به دولت- ملتي مسيحي تبديل كند. 
بر اين اســاس، وضعيت اقتصادي لبنــان و مخصوصا 
جامعه مســيحي اين كشور حساســيت ويژه اي براي 
قدرت هاي غربي و البته واتيكان دارد. بشــاره الراعي، 
رهبر مسيحيان ماروني لبنان روز گذشته در نطق خود 
به مناسبت كريسمس با اشاره به وضعيت لبنان بار ديگر 
از كشورهاي اروپايي براي حمايت از اقتصاد اين كشور 
طلب مساعدت كرد. او در ســخنراني خود كه مقابل 
هزاران تن از مســيحيان لبناني ايراد شد، گفت: »عيد 
ميالد در حالي فرارسيده كه بسياري از هموطنان ما در 
لبنان، به دليــل بحران هاي اقتصادي در خاموشــي و 
بي برقي به ســرمي برند؛ اين در حالي است كه جشن 
كريســمس همواره يادآور روشــنايي و نورافشــاني 
سراسري بوده است.« بحران بي برقي در برخي مناطق 
لبنان تا خاموشــي روزانه بيش از 10ساعت نيز پيش 

رفته است.

سوريه؛ آرامش پس از توفان 

جمعيت مسيحی: 10درصد

شرايط اقتصادي و معيشتي شهروندان سوريه همچنان 
بحراني است. اگرچه جنگ در اين كشور تقريبا خاتمه 
يافته، اما هنوز خبري از بازســازي و بهبود شــرايط 
اقتصادي نيســت. با اين حال مســيحيان سوريه اي 
جشن هاي سال نوي ميالدي را باشكوه هرچه تمام تر 
در شهرهايي نظير حلب برگزار مي كنند چراكه سايه 

بحراني بزرگ تر، يعني تروريســم داعشي را پشت سر 
گذاشــته اند. براي درك بهتر اين وضعيت كافي است 
بدانيم تا پيش از ســقوط خالفــت خودخوانده ابوبكر 
بغدادي، نه تنها برگزاري جشــن هاي كريسمس، بلكه 
حتي برپايي ســاده ترين نمادهاي مســيحيت نيز در 
شهرهاي مسيحي سوريه يا عراق امكان پذير نبود. اما 
با بازگشت ارتش ســوريه و حاكميت دمشق، بار ديگر 
شــرايط آزادي هاي اجتماعي و مذهبي مســيحيان 
به حالت پيشــين بازگشته اســت. البته با وجود تمام 
اينها نمي توان به سادگي از وضعيت بد اقتصادي چشم  
پوشيد. شــبكه الميادين در اين باره گزارش مي دهد: 
مراسم كريسمس در شهرها و روستاهاي مسيحي نشين 
سوريه به دليل فقر و تورم ناشي از تحريم هاي آمريكا 
رونق گذشته را از دست داده است. ساكنان بسياري از 
اين مناطق طي ماه هاي گذشته براي تامين ساده ترين 
نيازهاي خود ازجملــه برق يا حتي نان با مشــكالت 

بي سابقه اي دست و پنجه نرم كرده اند.

عراق؛ اميد به گشايش 

جمعيت مسيحی: 6 درصد

امسال مسيحيان عراقي  جشن ســال نوي متفاوتي 

را تجربــه مي كنند؛ اين به معناي پايــان بحران هاي 
سياســي، اقتصادي يا حتي امنيتي عراق نيست چرا 
كه حل بســياري از اين بحران ها نيازمند گذر زمان 
و اجراي برنامه هاي بلندمدت توســعه اي اســت كه 
بتواند ميراث ســال ها تحريم، جنگ و تروريسم را از 
بين ببرد. با اين حال، براي نخستين بار پس از دوران 
سقوط صدام، نشانه هايي از گشــايش در عراق ديده 
مي شود كه بســياري از شــهروندان اين كشور را به 
آينده اميدوار كرده است. بدون شك مهم ترين نشانه 
براي شهروندان مسيحي اين كشــور، سفر تاريخي 
پاپ به عراق بود؛ سفري كه از سوي رسانه هاي جهان 
به عنوان مقدمه اي براي بهبود شرايط اقليت مسيحي 
در عراق توصيف شد. شبكه العربيه در اين باره گزارش 
مي  دهد: دولت عراق گام هاي مهمي براي بازگشت به 
جامعه جهاني و پايان انزواي بين المللي برداشته است؛ 
سفرهاي متعدد رهبران غربي به بغداد، ديدار تاريخي 
پاپ با آيت اهلل سيستاني و شايد خروج كامل از فصل 
هفتم شــوراي امنيت در آينده نزديك. بدون شــك 
گشايش هاي بيشتر و بهبود شــرايط اقتصادي، نويد 
آينــده اي بهتر براي مســيحيان عــراق را مي دهد؛ 
مسيحياني كه تا چند سال پيش براي بقا، چاره اي جز 

مهاجرت اجباري نداشتند.

مصر؛ كريسمس كرونايی 

جمعيت مسيحی: 10درصد

معضالت مســيحيان مصري در موعد جشن سال 
نوي ميالدي بــه گراني و بحران هــاي اقتصادي 
محدود نمي شــود. مصر ازجمله كشورهاي عربي 
منطقه اســت كه طي هفته هاي اخير رشــد قابل 
مالحظــه اي را در ميان تعداد مبتاليان به  ســويه 
جديد ويروس كرونــا، يعني اوميكــرون به ثبت 
رسانده است؛ تا جايي كه برخي رسانه هاي عربي از 
اين كشور با عنوان كانون اوميكرون در خاورميانه 
ياد مي كنند. بر اين اساس، كليساي ارتدوكس مصر 
هفته گذشته با صدور بيانيه اي از تمام پيروان خود 
خواست از اجتماعات خياباني براي برگزاري مراسم 
ديني اجتناب كرده و كريسمس را در خانه هاي خود 
جشن بگيرند. رسانه هاي مصري اين موقعيت را با 
عنوان »كريسمس تلويزيوني« توصيف كرده اند. از 
ســوي ديگر اما اصالحات رياضتي دولت سيسي و 
چالش هاي آن براي بخش عمده اي از شــهروندان 
مصري، ازجمله مسيحيان اين كشــور قابل انكار 
نيست. براي مثال تنها طي يك سال گذشته، قيمت 
تمام حامل هاي انرژي در اين كشور دست كم 3بار 
افزايش پيدا كرده اســت. وابســتگي شديد دولت 
مصر به منابع صندوق بين المللي پول براي تامين 
كسري بودجه، فشارهاي بي سابقه اي را بر مردم اين 
كشور تحميل كرده است. با وجود اين طي روزهاي 
گذشته جشن هاي بسيار محدود و پراكنده اي در 

برخي از نقاط شهر اسكندريه برگزار شده است.

فلسطين؛ جشن زير سايه اشغالگران

جمعيت مسيحی: 7درصد

فشارهاي رژيم صهيونيستي بر مسلمانان فلسطيني 
همواره مورد توجه افكار عمومي جهان بوده است. اما 
واقعيت كمتر ديده شده اين است كه مسيحيان عرب 
فلسطيني نيز همچون ديگر شهروندان فلسطيني از 
دايره فشارها و تهديدهاي اسرائيلي ها در امان نبوده 
و نيســتند. اگرچه رژيم صهيونيستي براي اعمال 
فشار عليه مسيحيان فلســطيني به  دليل روابط با 
آمريكا و اروپا با برخي محدوديت ها روبه روست اما 
تالش مي كند برگزاري مراسم ديني و جشن هاي 
مذهبي آنان را بــا اخالل مواجه كنــد. براي مثال 
درحالي كه يهوديان ساكن ســرزمين هاي اشغالي 
از آزادي كامــل براي اجراي تمام مناســك ديني 
خود برخوردار بودنــد، اما رژيم صهيونيســتي به 
بهانه محدوديت هاي كرونايي مانع از ورود بسياري 
از مســيحيان به شــهر بيت لحم براي شركت در 
جشــن هاي ســال نوي ميالدي شــده است. اين 
محدوديت ها حتي طي ســال هاي قبل از شــيوع 
ويروس كرونا نيز بــه بهانه هــاي متفاوتي اعمال 
مي شد. از ســوي ديگر مسيحيان ســاكن غزه نيز 
به رغم رايزني هاي كليساي بيت لحم و حتي واتيكان، 
باز هم مجوزهاي الزم براي شركت در اين جشن ها 
را دريافت نكردند. شــبكه المياديــن در اين باره 
گزارش مي دهد: اسرائيل تالش دارد با نابودي تمام 
هويت هاي اصيل سرزمين فلســطين، موجوديت 

جعلي خود بر اين منطقه را تثبيت كند.

جهان نما

فروپاشي شوروي؛ 30 سال بعد 

30ســال پيش، اتحاد جماهير شــوروي، با وجــود تالش هاي 
اصالح گرايانه ميخاييل گورباچف رهبر آن، در نتيجه سياست هاي 

غلط داخلي و بحران هاي اقتصادي و نژادي از هم پاشيد.
به گزارش يورونيوز، پيش بيني سقوط، از مدت ها پيش شروع شده 
بود و گورباچف رهبر كشور به همين خاطر جنبش اصالح گرايانه 
اقتصادي خود به نام »پرسترويكا« و اصالحات سياسي اش به نام 
»گالسنوست« را راه اندازي كرده بود. هدف او، اصالحات داخلي 
در حزب كمونيست با هدف پيشرفت اقتصادي بود. اين طرح ها، 
در ميانه دهه 80 موفقيت آميز بود و شــوروي رو به زوال را احيا 
كرد اما اين ابرقدرت، همچنان درگير رقابت تسليحاتي سنگين و 

سال ها سوء مديريت بود.
اتحاد 15جمهوري شــوروي، چيزي كه قدرت حزب كمونيست 
را تامين مي كرد، به سرعت در حال از دست رفتن بود و در ابتدا 
منطقه قفقاز عليه مسكو موضع گرفت و بالفاصله نارضايتي ها به 
منطقه بالتيك رسيد. در سال 1988، استوني نخستين جمهوري 
شوروي بود كه خودمختاري خود را از مسكو اعالم كرد. مداخالت 
مسكو در ســال هاي بعد بي اثر ماند و بعد از استوني، ليتواني در 

بهار1990 اعالم استقالل كرد.
در 19آگوست 1991، اعالم شد كه گورباچف، هشتمين و آخرين 
رهبر شوروي، به خاطر مشكالت سالمتي نمي تواند به كارش ادامه 
دهد. در پي اعالم اين خبر، تانك ها در مسكو وارد خيابان ها شدند، 
و روزنامه هاي طرفدار اصالحات تعطيل شدند. حزب تالش كرد 
»ناآرامي ها و آشوب ها« را كنترل كند اما همه  چيز عليه آن جلو 
رفت و بوريس يلتسين، رئيس فدراسيون روسيه، از درگيری ها و 

آشوب ها فاتحانه بيرون آمد.
گورباچف ناتوان تر از قبل به كار برگشت و مسكو هرگز نتوانست 
نفوذ خود را بازيابد. در ادامه، اوكراين و جمهوري هاي بيشتري در 

منطقه بالتيك اعالم استقالل كردند.
8دســامبر، 3 جمهوري بنيانگذار شوروي -روســيه، اوكراين و 
بالروس- كه بزرگ ترين جمهوري هاي شوروي هم بودند اعالم 
كردند كه اتحاد جماهير ديگر وجــود خارجي ندارد و توافقنامه 
كشــورهاي مســتقل هم ســود را با هم امضا كردند. خيلي زود 
11جمهوري ديگر هم به اين پيمان پيوستند. گورباچف در ابتدا 
مجبور شد به عنوان رئيس حزب اســتعفا بدهد، چون اين حزب 
ديگر كاركردي نداشــت و بعد از آن از سمت خود به عنوان رهبر 
رئيس اتحاد جماهير شوروي استعفا دهد. او، 30 سال بعد از اين 
تصميــم، در گفت وگو با ريا نووســتي 
گفته اســت كه بعد از فروپاشي اتحاد 
جماهير شوروي، آمريكا و غرب »متكبر 
و بااعتماد به نفس شدند«. او گفته است 
كه آب رفتن شوروي، قدرت چانه زني 
كرملين را پايين آورده بود؛ »در چنين 
وضعيتي، چطــور مي توانيــد انتظار 
رابطه اي برابر با آمريكا و غرب را داشته 
باشيد؟ اين نخستين چيز است. مســئله دوم، كه به همان اندازه 
مهم اســت، وجود حس پيروزي در غرب، به خصوص در آمريكا 
بود. تكبر و اعتماد به نفس بيش از حد وارد ســر همه آنها شــده 
بود.« در 26دســامبر 1991، يك روز بعد از استعفاي گورباچف 
و جايگزيني پرچم 3 رنگ روســيه با پرچم سرخ، اتحاد جماهير 
شوروي رسما منحل شد. در ماه هاي بعد، تمامي جمهوري هاي 
آن استقالل خود را به دست آوردند. سقوط شوروي، عمال چند ماه 
طول كشيد اما پيامدهاي آن، به خصوص در دنيايي كه به منطق 
دوتايي ابرقدرت هاي شرقي و غربي خو كرده بود، همچنان پايدار 

بود و هنوز هم تمام نشده است.
30 سال بعد از فروپاشــي اتحاد جماهير شوروي، اين روسيه 
است كه بسياري از استراتژي هاي اتحاد جماهير شوروي را با 
هدف تامين امنيت ملي خود در فراســوي مرزهايش زنده نگه 
داشته است. روســيه در دوران پوتين، با چالش هاي زيادي در 
جمهوري هاي سابق شوروي مواجه است و همزمان با افزايش 
تنش هــا و چالش ها، تالش هايــش براي حفظ نفــوذ خود را 
افزايش داده است. روسيه در اين راه، حتي دو بار دست به اقدام 
نظامي زده است؛ يك بار در سال 2008نيروهاي اين كشور به 
گرجستان حمله كردند و 6 سال بعد، در اقدامي بسيار فراگيرتر، 
به اوكراين حمله كردند و شــبه جزيره كريمه را ضميمه خاك 
خود كردند. روسيه، به گفته غرب، همين حاال هم در آستانه يك 
حمله نظامي به اوكراين است. مسكو اين ادعا را رد مي كند. مدل 
رفتار روسيه با اتحاد جماهير شوروي سابق  همان مدلي است 
كه فرانسه و انگليس- امپراتوري هاي دو قرن اخير- در آفريقا 
در پيش گرفته بودند؛ هم لندن و هم پاريس بعد از ترك قاره، 
تالش كردند تا نفوذ خود را تا آنجا كه مي توانند در مستعمره هاي 
پيشــين خود حفظ كنند. روســيه هم امروز مي خواهد نفوذ 
خود را، چه به صورت سياســي، نظامي و يــا اقتصادي در اين 
جمهوري هاي جوان حفظ كند و دقيقا همين جاست كه تقابل 
غرب با شوروي، به شكل نوينش، اين بار با روسيه احيا مي شود؛ 
پوتين در راستاي حفظ نفوذ مســكو در كشورهايي كه حياط 
خلوت خود مي داند، با هرگونه توسعه ناتو  در شرق اروپا مخالف 
است. اما آمريكا و متحدانش در ناتو، از عضويت كشورهاي شرق 
اروپا در اين پيمان امنيتي نظامي اســتقبال مي كنند. اين نگاه 
متفاوت، باعث اختالف نظر در مسكو و واشنگتن شده است كه 
بسياري، آمادگي روســيه براي حمله به اوكراين را پيامد اين 

اختالف نظر مي دانند.
مسكو اخيرا خواستار تضمين هاي حقوقي غرب براي جلوگيري 
از گســترش ناتو به شرق و عدم اســتفاده از سالح هاي هسته اي 
در كشورهاي اطراف خود شــده اســت. آمريكا گفته است كه 
درخواست هاي مسكو غيرقابل قبول اســت اما والديمير پوتين 

رئيس جمهور روسيه گفته كه دو طرف آماده مذاكره هستند.
بسياري در غرب، پوتين را كه پيش تر فروپاشي جماهير شوروي 
را »بزرگ ترين فاجعه ژئوپولتيك قرن بيســتم« خوانده،  متهم 
مي كنند كه به دنبال احيــاي بلندپروازي هــاي اتحاد جماهير 
شوروي است. شــوروي شــايد در حرف و عمل مرده باشد، اما 

خصومتي كه با غرب داشته، همچنان زنده است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا [

روزنامه آي  ]انگليس[

لغو جشن هاي خانوادگي 
كريسمس 

افزايش اميدواري ها در مقابل 
اوميكرون 

روزنامه نيويورك تايمز نوشته كه امسال براي 
دومين بار، جشن هاي خانوادگي آمريكايي ها 
در كريسمس لغو شده است. سويه اوميكرون 
ثابت كرده كه قادر به دور زدن واكسن هاست 
و مي توانــد ده ها هــزار نفر را آلــوده كند. 
نيويوركی ها امسال ترجيح دادند كه به جاي 
جشن  هاي خانوادگي به خيابان هاي شهر بروند 
و در فضاي باز با حال و هواي كريسمس كمي 

شاد باشند.

با شيوع سويه اوميكرون در انگليس، آمار روزانه 
ابتال در اين كشور از 122هزار نفر عبور كرده است. 
با اين حال، بررسي وضعيت بيماران نشان مي دهد 
كه عوارض اين سويه نسبت به ديگر سويه هاي 
كرونا خفيف  تر است. حدود 70درصد از مبتاليان 
نيازي به مراجعه به بيمارستان ندارند. اين وضعيت 
احتمال اعالم قرنطينه سراسري در انگليس را 

كاهش داده است.

از  ماه گذشته آغاز انتشار سويه 
اوميكرون در جهان، نگراني ها گزارش 2

نسبت به ويروس كرونا را بار 
ديگر افزايش داد. مقررات استفاده از ماسك 
و فاصله گــذاري اجتماعــي، تعطيلــي 
كسب وكارها، محدوديت هاي تردد و حتي 
قرنطينه عمومي در گوشه و كنار جهان بار 
ديگر به اجرا گذاشته شده اند، اما تمامي اين 
اقدامات به اندازه لغو بيش از 4هزار پرواز در 
جهان، آن هم در شب كريسمس، نتوانست 
تصويري شفاف از تهديد واقعي اوميكرون به 
نمايش بگذارد.  لغو هزاران پرواز بين المللي 
عالوه بر اينكه اميد مسافران براي گذراندن 
تعطيالتي متفاوت از تعطيالت 2سال اخير 
را نااميد كرد، ضربــه كاري ديگري به پيكر 
بي رمق شركت هاي هواپيمايي جهان وارد 

ساخت.
آغاز همه گيري كرونا از حدود 2سال پيش 
لحظه به لحظه با اين اميد همراه بود كه چند 
روز، چند هفته يا چند مــاه ديگر همه چيز 
به حالت عادي بازخواهد گشت؛ اتفاقي كه 
هنوز رخ نداده اســت. جهش هاي ويروس، 
ســويه هاي جديدي خلق مي كنند و گويي 

قرار نيست چشم انداز روشني از فرارسيدن 
لحظه تاريخي بازگشــت به زندگي گذشته 
پيش روي بشــر قرار گيرد. ساخت و توزيع 
واكسن و اجراي ســريع واكسيناسيون در 
بيشتر كشــورهاي جهان اين اميد را زنده 
كرده بود كه جشــن هاي ســال نو در همه 
كشــورهاي جهــان متفاوت از ســال هاي 
گذشته برگزار خواهد شد. سويه اوميكرون 
اما تمامي معادالت خوش بينانه جهان براي 
برگزاري جشن ها و دورهمي ها و همچنين 
احياي بازارها و صنايعي مانند گردشگري و 
هوانوردي را در آستانه سال جديد ميالدي 
برهم زد. مراسم كريسمس و در پي آن سال 
نوي ميالدي در جهــان در وضعيتي برگزار 
مي شود كه گويي زمان به عقب بازگشته و 
سازمان بهداشت جهاني به تازگي  رسما آغاز 
همه گيري را اعالم كرده است. تنها تفاوتي 
كه جهان امروز با جهــان 22 ماه پيش دارد 
-سازمان بهداشت جهاني خبر رسمي آغاز 
همه گيري كرونا را در مــارس2020 اعالم 
كرد- وجود واكسن و واكسيناسيون گسترده 
در جهان است. اما پژوهش ها نشان مي دهند 
واكسن هم جلودار ابتال به اوميكرون نيست و 
اين سويه با سرعت در حال مبتالكردن مردم 
در گوشه و كنار جهان است. اين به آن معني 
است كه كرونا عالوه بر مسافران بين المللي، 

به تمامي بازارهايي كه براي بهبود از ركود 
كرونايي به كريســمس و آغاز سال2022 
چشم دوخته بودند، ازجمله بازار سفرهاي 
هوايي و گردشــگري، ضربه كاري ديگري 
وارد كرده است. نخســتين اثر مشهود اين 
ضربه،  لغو هزاران پرواز بين المللي در شــب 

كريسمس سال جاري ميالدي بوده است.

ضربــه كاري اوميكرون به مســافران 
كريسمس

لغو پروازها در دقايق آخــر رخ داد. هزاران 
مســافر در آخرين لحظات انتظارشان براي 
آغاز مسافرتي متفاوت در شب كريسمس، 
پيام لغو پرواز خود را دريافت كردند. نگراني 
از افزايش آمار ابتال به اوميكرون و مهم تر از 
آن انتشار اين ســويه در ميان خدمه پرواز، 
دليل لغو شــدن هاي گســترده بوده است. 
نزديك به يك چهارم  يا بيــش از هزار پرواز 
از 4هزار و 500پرواز لغو شــده، مربوط به 
شــركت هاي هواپيمايــي آمريكايي بوده 
است. شركت يونايتد ايرالينز روز جمعه از 
مجموع 4هزار پرواز داخلــي و بين المللي، 
176پرواز را به دليل ابتالي تعداد زيادي از 
خدمه پرواز به كرونا لغو كرد. پيش از اين نيز 
44پرواز طي روز پنجشنبه به دليلي مشابه 
لغو شده بودند. شركت هواپيمايي دلتا هم 
از 3هزار و 100پرواز خود، 158پرواز مربوط 
به عصر روز كريسمس كه يكي از پرسفرترين 

روزهاي سال اســت را لغو كرد. اين شركت 
هواپيمايي براي جلوگيــري از لغو پروازها 
هرچه در توان داشت، ازجمله تغيير مسير 
پروازها و جايگزينــي هواپيما و خدمه براي 
پوشش دادن برنامه هاي پرواز را به كار بست. 
سخنگوي اين شركت اعالم كرد 150پرواز 
ديگر طي روزهاي آينده لغو خواهند شــد. 
شركت هاي هواپيمايي آالســكا، جت بلو و 
اليجنت هم پس از ابتــالي تعداد زيادي از 
خدمه به كرونا، ده ها پرواز خود را لغو كردند.

عالوه بر شركت هاي آمريكايي، شركت هاي 
اروپايي هم با مشكل بيماري خدمه و كمبود 
نيرو براي اجراي پروازها مواجه شــده اند. 
شــركت لوفتهانــزا روز جمعه اعــالم كرد 
پروازهــاي طوالني و ميان قــاره اي خود را 
در تعطيالت كريســمس لغو خواهد كرد، 
زيرا ميزان درخواست مرخصي استعالجي 
ميان خلبانــان و خدمه پرواز اين شــركت 
افزايش پيدا كرده است. در انگليس چندين 
شــبكه مســافرتي و خدماتي بــه داليلي 
مشابه با كمبود شــديد نيرو مواجه شده اند 
و خدمات رســاني در آنها مختل شده است. 
شركت ايرالين جستر متعلق به استراليا هم 
به دليل ابتالي كارمندان و خدمه خود مجبور 
به لغو پروازها در دقايق آخر شده است. اين 
شركت مي گويد بسياري از كارمندانش بايد 

پس از دادن تست كرونا قرنطينه شوند.
اختالل در سفرهاي كريسمس و سال نوي 

ميالدي،  عالوه بر مختل كردن برنامه هاي 
صدها مسافر، صنعت آسيب ديده هوانوردي 
و گردشــگري را كه در تالش بود با اتكا بر 
افزايش نرخ واكسيناســيون در جهان خود 
را از ركودي دوســاله خارج كنــد، بار ديگر 

به عقب راند.

يك گام به جلو؛ دو گام به عقب
تا پيش از كشف ســويه اوميكرون، افزايش 
نرخ واكسيناسيون باعث كاهش آمار ابتال و 
در نتيجه كاهش محدوديت هاي مسافرتي 
شده بود. حتی مرزهاي بسته ترين كشورهاي 
جهان مانند استراليا هم درحال بازگشايي 
بودند، اما شناســايي ســويه اوميكرون در 
آفريقــاي جنوبي به ســرعت بســياري از 
محدوديت ها را بازگرداند؛ ازجمله ممنوعيت 
پروازها. پديده اي كه از ميــزان تقاضا براي 
سفرهاي بين المللي كاست و روند افزايش 
درآمدزايي شركت هاي هواپيمايي را دوباره 

مختل ساخت.
انتشار خبر شناسايي سويه اي كه با سرعتي 
باالتــر از ديگر ســويه ها منتقل مي شــود 
و در برابــر واكســن هاي موجــود مقاوم 
اســت كافي بود تا عالوه بــر كاهش تقاضا 
براي مســافرت هاي هوايي، ارزش ســهام 
شركت هاي هواپيمايي هم سقوط كند. در 
واكنش به خبر شناسايي اوميكرون در اوايل 
 ماه گذشــته ميالدي، شاخص قيمت سهام 

 كريسمس عربي
با چاشني گراني

مسيحيان جهان عرب، جشن هاي ميالد مسيح)ع( را در 
سايه مشكالت اقتصادي و بحران كرونا برگزار مي كنند

ايرالين ها در تور اوميكرون
همزمان با سرعت گرفتن شيوع سويه اوميكرون، لغو بيش از 4500پرواز در 

شب كريسمس خبر از بحراني تازه در صنعت هوانوردي جهان مي دهد

آمار ماهانه مسافران خطوط هوايی
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شــركت هاي هواپيمايي جهان عقبگردي 
37درصدي داشت.

افت ارزش سهام اين شــركت ها كمي بعد 
از انتشــار خبر كم خطر بودن اوميكرون به 
نسبت ديگر ســويه ها رو به بهبود گذاشت 
اما اين بهبود هم موقتي بود. شاخص ارزش 
سهام شــركت هاي هواپيمايي جهان طي 
15روز فقط يك درصد بهبود پيدا كرده است. 
افت اين شاخص در شــرايطي رخ مي دهد 
كه ديگر بازارهاي ســهام به نســبت آغاز 
همه گيري افزايشــي 30درصدي را تجربه 
كرده اند. ارزش سهام بسياري از شركت هاي 
هواپيمايي آمريكايي در اواســط ماه جاري 
ميالدي تا 5درصد كاهش پيدا كرد. اكنون 
لغو هزاران پرواز و احتمــال تداوم اين روند 
در ماه هاي آتــي مي تواند از ارزش ســهام 
شركت هاي هواپيمايي بيش از پيش بكاهد.

ضررهاي هنگفت ايرالين ها 
براســاس جديدتريــن گزارش ســازمان 
بين المللــي هوانــوردي - ايكائــو- درباره 
آســيب هاي اقتصــادي همه گيــري كرونا 
براي صنعــت هوانوردي جهــان، جمعيت 
مســافران هوايي بين المللي در سال2020 
به نسبت ســال2019 كاهشي 60درصدي 
و در ســال2021 به نســبت ســال2019 
كاهشي 49درصدي داشته است. همچنين 
محدوديت هاي كرونايي و كاهش 40درصدي 
تعداد صندلي هاي ارائه شــده به مســافران 
سفرهاي بين المللي باعث ضرر 324ميليارد 
دالري شــركت هاي هواپيمايــي شــده 
است. ركود باعث شــد طي دوسال گذشته 
شركت هاي هواپيمايي مجبور به تعديل بخش 
بزرگي از نيروهاي خود شوند تا به اين ترتيب 
بخش اشتغال صنعت هوانوردي هم از گزند 
كرونا در امان نمانده باشد. به گزارش ايكائو، 
صنعت جهاني هوانوردي به صورت مستقيم 
يا غيرمستقيم از 65.5ميليون شغل پشتيباني 
مي كند. اما بخشي از اين مشاغل تحت تأثير 
ركود ناشــي از كرونا از دست رفتند. تا پايان 
سال2020 شركت هاي هواپيمايي اروپايي 
بيش از 118هزار نفر از نيروهاي خود را اخراج 
كردند. تا ابتداي سال2021 تعداد نيروهاي 
تعديل شده شركت هاي هواپيمايي كه بخش 
زيادي از آنها را خلبانان و خدمه پرواز تشكيل 

مي دادند به بيش از 400هزار نفر رسيد.
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ماموریت
سرپرست مركز اورژانس تهران 
از ثبت ۱۸ هزار و ۵۸۹ ماموریت 
طی هفته گذشته در این مركز 
خبر داد و گفت: طی این مدت 
در مجموع ۱۸۵۸۹ ماموریت در 

مركز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس تهران 
ثبت شد كه در پی این ماموریت ها 
۴۰۹۶ نفر به مراكز درمانی انتقال 

یافتند و ۱۴۴۹۳ مورد نیز در محل از 
خدمات اورژانس استفاده كردند.

18589

حادثه ترافیكی
از مجموع ماموریت های ثبت شده 

طی هفته گذشته، ۲۱۲۱ مورد 
حوادث ترافیكی و ۱۶۴۶۸ مورد 
حوادث غیرترافیكی بوده است.

2121

تماس
در این مدت ۴۶۷۴۵ تماس با 

مركز دیسپچ اورژانس تهران برقرار 
شد كه از این تعداد ۷۰۴۸ تماس 

مربوط به مشاور كرونا و ۳۱۱۶ 
 تماس های مزاحم با این مركز 

بوده است.

3116

نفر
مهم ترین حادثه ثبت شده طی 
هفته گذشته مربوط به تصادف 

متروی كرج به تهران با ۱۱ نفر 
مصدوم بود. در این بازه زمانی 
۹۰ نفر نیز دچار مسمومیت با 
گاز منواكسیدكربن شدند كه 

این آمار نسبت به هفته گذشته 
كاهش یافته است.

90

عدد خبر

تكثير تحقيق براي نمره و تكليف
چيزي تــا پايان ترم تحصيلي دانشــگاه ها و شــروع 
امتحانات باقي نمانده و برخي از دانشجوياني كه ترم 
آخر كارشناسي ارشد يا دكتري هستند، اين روزها سرشان به نوشتن پايان نامه 
گرم اســت. برخي ديگر به دنبال خريد پايان نامه و گرفتن مدرك هستند. البته 
تقلب، كپي كاري در پايان نامه نويسي و خريد پايان نامه عمري به درازاي 2 دهه 
دارد و فروشندگان آن ديگر تنها مستقر در خيابان انقالب نيستند و در هر خيابان 
يا در فضاي مجازي اقدام به فروش پايان نامه به دانشجويان مي كنند. اين روزها هم 
فعاليت كاسبان علم به نوشتن پايان نامه خالصه نمي شود و انجام تحقيقات پايان 
ترم، يادداشت، پروپوزال و مقاالت علمي و موارد ديگر نيز ازجمله كارهايي است 
كه بسياري از فارغ التحصيالن براي كسب درآمد انجام مي دهند. دانشجوياني كه 
تنها به فکر گرفتن مدرك هستند، حتي گاهي براي دريافت چند نمره ناقابل به 
سراغ اين افراد مي روند و ساده ترين كارهايي كه يك دانشجو بايد در طول تحصيل 
انجام دهد را هم با پول عملی می كنند. اين در حالي اســت كه محتواي بسياري 
از اين مقاالت، تحقيقات و پايان نامه ها چندان پايه علمي ندارد و در بيشتر موارد 
توسط گردآورندگان به راحتي سرهم بندي مي شود. چيزي كه عيان است اينکه 
پايين بودن سطح علمي برخی دانشگاه ها و به تبع آن ناتواني دانشجويان در انجام 
كارهاي دانشجويي، تحقيقاتي و پژوهشي باعث شده كه دانشجويان براي راحتي 
خود با پرداخت هزينه اي به نســبت اندك پايان نامه و مقاله علمي بخرند. ضمن 
اينکه امروزه در برخي از دانشــگاه هاي كشور از اســتادان كم تجربه اي استفاده 
مي شود كه سبب شــده اند بازار پايان نامه فروشي از حالت زير زميني به مغازه ها 
و دفترهاي لوكس و البته فضاي مجازي و ســايت ها كشانده شود. كاهش تعداد 
استادان در مقابل افزايش روز افزون دانشگاه ها هم يکي ديگر از داليلي است كه 
موجب رونق پايان نامه فروشي شــده، چرا كه امروزه تعداد دانشگاه ها نسبت به 
چند سال گذشته 8برابر افزايش يافته و تعداد دانشجويان هم چند برابر شده اما 
در مقابل تعداد استادان تغيير چنداني نکرده است. همچنين نبايد فراموش كرد 
كه در سال هاي اخير توجه كمتري به كيفيت مقاالت و پايان نامه هاي دانشگاهي 
مي شود و پايان نامه ها تنها در گوشــه اي از كتابخانه ها خاك مي خورند و حاصل 
دسترنج برخي از دانشجويان داراي هيچ كاربردي نيست كه اين خود عاملي براي 

دلسردي دانشجويان و تمايل هر چه بيشتر آنها به خريد پايان نامه شده است.
با اينکه مســئوالن وزارت علوم همــواره درصدد پايان دادن بــه خريد و فروش 
پايان نامه و مقاالت علمي هستند، اما نبود نظارت هاي كافي و به اجرا در نيامدن 
قوانين براي برخورد با افراد خاطي، باعث شــده فروشندگان پايان نامه به راحتي 
قوانين را دور بزنند و همچنان به كارشان ادامه دهند. آنچه مسلم است اينکه تنها 
كسي كه در اين ميان متضرر مي شود، تنها خود دانشجو است و مسئوالن بايد با 
قوانين و نظارت هاي سختگيرانه تر از اين ضررها جلوگيري كنند تا بساط كاسبان 

علم نيز برچيده شود.

زندگي پديا

فاطمه عباسي

حافظ

به طرب حمل مكن سرخي رويم كه چو جام

خون دل عكس برون مي دهد از رخسارم

هرگز تركم نكن

خاطرات، حتي گرانبها ترين آنها، به شــکل 
شــگفت انگيزي ســريع از يادمــان محو 
مي شوند. اما من اين را قبول ندارم. خاطراتي 
كه بيشترين ارزش را برايم دارند، هيچ وقت 

براي من محو نمي شوند.
 گاهي اوقات آنقــدر در مصاحبت با خودم 
غوطه ور مي شوم كه اگر ناگهان به آشنايي 
بربخورم، كمي شــوكه كننده است و زماني 

طول مي كشد تا خود را وفق دهم.

مجازات براي بازگشت كرونا
كميسيون مركزي بازرسي انضباطي چين پس از بازگشت كرونا به شهر »شي آن« اين كشور 
26نفر از مقامات عضو حزب كمونيست را عامل اين بازگشــت ناميمون دانست و تمام آنها 
را دادگاهي كرد. به گزارش يورونيوز، پس از اينکه 49مورد جديد ابتال به كرونا در اين شهر 
ديده شد مقامات ياد شده احضار شدند و به سختگيري نکردن در پيشگيري و كنترل شيوع 
كرونا متهم شدند. پکن پيش از اين نيز با برخوردهاي سختگيرانه با مقامات، سعي در تشديد 
كنترل هاي منطقه اي براي جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس كرونا داشته است. به اين ترتيب 
يکي از دبيران حزب كمونيست در مغولستان داخلي، پس از اينکه در  ماه اكتبر ميزان آلودگي 
به اين ويروس در منطقه فعاليتش افزايش يافت از كار بركنار شد و پس از افزايش موارد ابتال 
در تابستان امســال نيز رئيس كميسيون بهداشت شــهر ژنگژو اخراج شد. براساس قوانين 
قرنطينه، از روز پنجشنبه همه خانوارهاي »شي آن« فقط مجازند كه هر 2 روز يك بار، فقط 
يك عضو خانواده را براي خريد مايحتاج ضروري به بيرون بفرستند. ساكناني كه مي خواهند 
شهر را ترك كنند نيز ابتدا بايد براي اين كار درخواست دهند و تأييد مقامات را دريافت كنند.

احتمال انقراض امپراتوري ژاپن
از آنجا كه فقط فرزندان پسر خاندان سلطنتي ژاپن مي توانند وارث تاج و تخت امپراتوري اين 
كشور شوند و چند شرط و تبصره ديگر هم وجود دارد؛ خاندان امپراتوري ژاپن با داشتن فقط 
يك گزينه محتمل براي جانشــيني در خطر انقراض قرار دارد. به گزارش ديلي ميل، همين 
موضوع باعث شده تا هيأتي از سوي دولت اين كشــور وظيفه پيدا كردن راه هاي تضميني 
براي جانشيني امپراتوري ژاپن را پيدا كند. اكنون فقط 3عضو خاندان سلطنتي ژاپن امکان 
جانشــيني ناروهيتو، امپراتور كنوني را دارند. از ميان اين 3 نفر نيــز تنها يکي از آنها يعني 
شاهزاده هيساهيتو، برادرزاده 15 ساله ناروهيتو از نسل پس از امپراتور ژاپن است. امري كه 
نگراني هايي را بابت احتمال انقراض نسل خاندان امپراتوري ژاپن پديد آورده است. از سوي 
ديگر به استثناي شاهزاده هيساهيتو همه اعضاي ازدواج نکرده خاندان سلطنتي زن هستند. 
آنها درصورت ازدواج با افراد »غير اشــراف زاده« مجبور به ترك خاندان سلطنتي مي شوند. 
امري كه اخيرا با ازدواج شاهزاده ماكو، دختر وليعهد ژاپن روي داد و او القاب سلطنتي اش را از 
دست داد. كارشناسان اين هيأت 2راهکار را براي تضمين حفظ تعداد افراد خاندان سلطنتي 
ارائه كردند. نخســتين راهکار آنها تداوم عضويت زنان در خاندان ســلطنتي پس از ازدواج 
است. راهکار ديگر آنها نيز اين است كه اعضاي خاندان سلطنتي چند فرزند ذكور از نوادگان 

نسل هاي قديمي اين خاندان با تبار سلطنتي را به فرزندي بپذيرند.

نویسندگان باشگاه

توضيح واضحات5

حتي اين روزها با هجــوم و رواج قاطعانه 
فضاي مجازي و رســانه هاي ديجيتال و 
اينترنتي، كماكان تيراژ نشريات و روزنامه ها 
از اصلي ترين مالك هاي تشخيص هويت و كارايي آن است. گرچه 
هميشه تيراژ باال نشانه كيفيت و اعتبار نيست، ولي شايد نخستين 
پرسشي كه در مواجهه با يك نشريه كاغذي به ذهن مي آيد، تعداد 
مخاطب آن براساس فروش تك نســخه در بازار پررقابت و رنگارنگ 
حقيقي و مجازي است. دنياي مطبوعات و سازوكار نشر و توزيع آن 
در ايران مانند خيلي موضوعات ديگر از شکل طبيعي و روال عادي 
خارج شده و به همين دليل خيلي ســؤال ها و اطالعات و آماري كه 
همه جاي دنيا با مراجعه به صفحه اول نشريات قابل دسترس است، 
در ايران به موضوعي رازآلود و اطالعاتي مخفي و غيرقابل دسترس و 
جزو اسرار مگو درآمده است. اين پنهانکاري و مخفي كردن اطالعات 
مهم و تعيين كننده داليل مختلفي دارد و ابعاد فرهنگي - اقتصادي و 

اجتماعي- سياسي متفاوتي در آن دخيل است.
طبق يك ســنت خاص ايرانــي، پنهانکاري درباره مــال و ثروت و 
دارايي هاي منقول و غيرمنقول رسمي رايج بوده است. نگراني هاي 
مختلفي در اين پنهانکاري دخيل است كه از مقوالت خرافي رايج مثل 
پرهيز از چشم خوردن و چشــم زخم مردم)!( تا موضوعات حرفه اي 
مانند تعيين ميزان ماليات در اين مخفي نگه داشتن مؤثر بوده است. 
اين پنهانکاري وضعيتي دوگانه و البته متناقض ايجاد مي كند؛يعني 
هر گاه نياز به فخرفروشي يا رقابت براي برتري جويي و رقابت در كار 
باشد، رقم واقعي و استقبال مخاطب به سمت باال جعل مي شود و هر 
زمان نياز باشد، اين آمار كمتر اعالم خواهد شد. تيراژ نشريات هم در 
كشورمان تابع همين وضعيت است؛ مطبوعات ايراني همواره با مخفي 
نگه داشتن تك فروشي و تعداد نسخه هاي منتشره سعي دارند در بازار 
رقابت باقي بمانند. اغلب نشريات ايران براي جلب نظر آگهي دهنده 
و اسپانسر، ارقام غير واقعي و بعضا عجيب و غريبي را به عنوان تيراژ و 
تعداد مخاطب عنوان مي كنند و ناآشنايي صاحبان كاال و محصوالت 
و خدمات ديگر از سازوكار حرفه مطبوعات باعث مي شود كه اين آمار 

را باور كنند يا الاقل با آن دلخوش باشند.
موضوع ديگري كه در مخفي  ماندن تيراژ نشريات ايران اهميت دارد، 
يارانه ها و كمك هاي دولتي است كه در مواردي تابعي از تيراژ نشريه 
است. اهالي رســانه و مطبوعاتي ها معتقدند يکي از داليل ديگري 
كه باعث مي شــود تيراژهاي واقعي مخفي بماند اين است كه رونق 
نشريات و تيراژ باال ممکن است باعث  شود همکاران فني و بازرگاني 
و تحريريه يك روزنامه يا مجله، سهم طبيعي خود را در اين رونق و 
اعتبار و افزايش مخاطب، طلب كنند. در چنين وضعيتي است كه در 
ايران به شوخي مي گويند سن خانم ها و تيراژ نشريات را نبايد پرسيد!

نيما حسني نسب /منتقد

یکشنبه

ناگهان از پشت ميزش بلند شود و بگويد اگر حالت سامان رضایی تصور كنيد روانشــناس تان براي بهبود حال شما 
خوب مي شود، آن دستکش هاي بوكس را دستت كن و تا مي تواني من را 
بزن. اگر خيال مي  كنيد اين صحنه را فقط در  رؤيا مي توان ديد و كســي 
نمي تواند دق دلي  و عصبانيت اش را سر يك روانشناس خالي كند، سخت 

در اشتباهيد. 
همين االن در تركيه برخي مراجعه كننده هاي عصباني در حال مشت زدن 
به روانشناسي به نام حسن رضا گاناي هستند. او كه به مربي استرس كش 
مشهور است، به مراجعان خود اجازه مي دهد حسابي به او مشت بزنند و با 
اعصابي آرام به خانه بروند. آنطور كه حسن تعريف مي كند، ماجرا از روزي 
آغاز شد كه او روي كاناپه اش نشســته بود و با ظرف پاپ كورني در دست 
 ) Eas tern Nightingale (مشغول ديدن فيلم سينمايي بلبل  شــرقي
بود و آنجا با شخصيتي آشنا شد كه به ديگران اجازه مي داد براي كاهش 
استرس شان او را بزنند. حسن همانجا متوجه شد براي برخي تيپ هاي 
رواني راهکارهايي مانند يوگا و ورزش و غيره راهگشــا نيست. او حاال با 
استفاده از همين روش بسياري از مراجعان خود را اگرچه درمان نکرده، 
اما آرامش آنها را تامين كرده است. جالب اينکه 70درصد مراجعاني كه 
به اين روانشــناس كيســه بوكس مراجعه مي كنند، زنان هستند و اصال 
هم با او مماشــات نمي كنند تا صدمه اي به او نزنند. حسن مي گويد اگر 

دستکش  هاي بوكس دست شان نباشد، به طور حتم آسيب مي بينم.
او هر روز فقط به 4نفر وقت مي دهد و آنها مي توانند طي 10 تا 15دقيقه اي 

كه وقت دارند، به او مشت بزنند.
او هنوز هزينه جلسه هاي كيسه بوكسي خود را به خبرنگار ها اعالم نکرده 

است.
به گفته روانشناس هايي كه بسياري از آنها البته شيوه درمان حسن را تأييد 
نمي كنند، كنترل خشم راهکار هاي بسياري دارد كه يکي از مهم ترين آنها 
شركت در كالس هاي ورزش هاي رزمي است. راه هاي كنترل خشم براي 
كمك به شما در جلوگيري از گفتن حرف يا انجام كاري كه ممکن است 
بعدا پشيمان تان كند، اهميت زيادي دارد. پيش از اوج گرفتن عصبانيت، 
مي توانيد از استراتژي هايي مانند شــمردن، نفس عميق و غيره استفاده 

كنيد.
حسن هم در اين باره مي گويد: اگر دست تان به يك حريف تمريني آماده 
كيسه بوكس شدن نمي رسد، چيزهايي كه نمي توانيد بگوييد را بنويسيد. 
حتي مي توانيد جدال فرضي خود با شخص مقابل تان را يادداشت كنيد. 
مي خواهيد به او چه چيزهايي بگوييد؟ چه جواب هايي براي بحث تان آماده 
كرده ايد؟ همه اينها را بنويسيد و مطمئن باشيد اين كار كمك زيادي به 

آرام شدن و كنترل خشم شما خواهد كرد.

كيسه بوكسي كه 
روانشناسی می كند

خزان يادها، دلخوشی نماها، سينما كم رمق اما زنده است... عكس: منا عادل اول آخر

آخر مصور
مهاجرت... 

اثر داركو

ارتفاع پست
تو از قاسم چي ميدوني؟! فِك كردي قاتله؟ 
قاچاقچيه؟! دزده؟! آدمکشه؟! اونم برا اين 
مملکت زحمت كشيده. تو كه خوزستاني نيستي! جنگ كه تموم شده برگشتي سر 
خونه زندگيت. ولي اون موقع تازه اول بدبختي ما بود. نه كار بود؛ نه آب بود؛ نه برق بود.
ننه چرا از دامادت حرف نميزني؟! چرا خو نميگي كه يه تنه خرجي هممون رو 

ميداد! فهميدي با پسرات كاري ندارن خيالت راحت شد؟!
مالك خوشحالي؟! مهدي راضي شدي؟ خو اين آقا شهادت ميده تو هم آزاد ميشي.
شما كه قاسم رو مي شناسين! بگين قاسم چنتا شغل عوض كرد! ننه يادته وقتي 
شاهين رو زائيدم قاسم چه حال و روزي داشت؟! يه آمپول نبود كه به اين بچه بزنه! 

اگه بود االن سالم بود!
تو خيال كردي قاسم براي خوش گذروني و عياشي مي خواد بره اونور آب؟! اون 
وقت كه وقت خوش گذرونيش بود تو آبادان كنار جاده آب مي فروخت؛ حمالي 
مي كرد! به خدا ما چيز زيادي نخواستيم. گفتيم بريم تو يه جزيره كه سرمون تو 

الك خودمون باشه. كار باشه؛ امنيت باشه... آب باشه...
چرا همتون خفه شدين خو؟! نترسين كسي با شما كاري نداره! فقط قاسِم اعدام 

ميکنن.
شما همتون آزادين... خوش به حال غيرتتو...

ديالوگ

ابراهيم حاتمي كيا / اصغر فرهادي

ديالوگ

كازئو ایشي گورو

گرينويچ
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