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انتظار سقوط 
زودهنگام کابل را 

نداشتیم
 گفت وگوی همشهری با 

ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان

 وقتي به دروازه هاي کابل 
رسیدیم، اعالمیه پخش کردیم، 

نصف روز نگذشته بود که مسئوالن 
 و نیروهاي امنیتي فرار کردند

 به دنبال تعامل با دنیا هستیم؛ 
با آمریكا هم همین طور؛ با آمریكا 

 صلح مي خواهیم

 تسلط کامل بر خاك داریم و 
امنیت را مي توانیم برقرار کنیم. 

دلیلي ندارد کشورها امارت 
 اسالمي را به رسمیت نشناسند 

 طالبان در 20 سال اخیر 
تجربه هاي زیادي کسب کرده و  
 معقول تر و پخته تر شده  است 

 هدف از تعلیق مدارس دختران 
ایجاد مصونیت است؛ به دنبال 
رسیدن به چارچوب براي آن 
 هستیم. مردم منتظر باشند

 داعش یك پدیده تكفیري است؛ 
داعش فتنه است و در افغانستان 

جایي ندارد

 در 20 سال اشغال افغانستان، 
مردم از فقر نجات پیدا نكردند؛ 
 تالش شبانه روزي خواهیم کرد

تا موفق عمل کنیم
گفت و گو با  زنان افغانستان 

درباره خواسته ها یشان از 
حکومت طالبان
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 محمـــد حســــن انصــــاري فــرد 
در مديريتش  كـوتاه  مدت زمان  ظرف 
پرسپوليس، چنان عملكـردي داشت
كـــه هنــوز آثـــارش ادامــه دارد

 سال پاك تيم ملي  بله؛ ما ميزبان هاي خوبي نيستيم!

فهرست خوش شانسی های پرسپولیس از ابتدای فصل تا به حال. پرسپولیس در حالی باید به مصاف 

سپاهان برود که یاسین سلمانی به دلیل مصدومیت حضور در این مسابقه را از دست داده   بخت بلند یحيی
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فدراسیون فوتبال ناخواسته نظر AFC را تأیید کرد

ایران، آرژانتین و الجزایر تنها تیم هاي بدون باخت سال 2021 بودند 18

20

191 روز

  وزنه برداری دنبال انتخابات است نه موفقيت
کورش باقری از وضعیت تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان انتقاد می کند. او می گوید تیم ملی به جز دسته 

فوق سنگین و 81کیلوگرم در بقیه وزن ها خوب نبوده است

ترکش های

بهروز رسايلي |  سوءمديريت در پرســپوليس و استقالل  چيز 

عجيب و تازه اي نيست. تا دل تان بخواهد از اين داستان ها داشته ايم 

و اصال اگر كسي استثنائا در اين دو تيم كارش را درست انجام بدهد 

جاي شگفتي دارد! با اين همه، داستان محمدحسن انصاري فرد از 

همه عجيب تر است؛ بازيكن سال هاي دور پرسپوليس كه سال98 

براي دومين بار بر منصب مديرعاملي اين باشگاه تكيه زد. نخستين 

دوره مديريت انصاري فرد در پرسپوليس مربوط به ميانه هاي دهه 

80 بود و شايد خيلي ها تصوير روشن و دقيقي از آن روزها به ياد 

نداشتند، اما انصاري فرد در دوران دوم چنان حماسه سترگي خلق 

كرد كه بعيد اســت تا ساليان ســال خاطره اش از ذهن هواداران 
پرسپوليس پاك شود!

محمدحسن روز پنجم شهريور98 به عنوان مديرعامل جديد پرسپوليس جانشين ايرج عرب شد. عرب 

كه به شكلي عجيب به اين صندلي رسيده بود، با بحران كوچ برانكو مواجه شد و هر چه كرد نتوانست به 

پايگاه اجتماعي مطلوبي بين هواداران پرسپوليس دست پيدا كند. او شايد تنها مدير اين ساليان سرخ ها 

بود كه تمامي ستاره هاي تيم را حفظ كرد و به جاي برانكو هم گابريل كالدرون آرژانتيني را روي نيمكت 

تيم نشاند، اما از نظر افكار عمومي هر چه زودتر بايد باشگاه را ترك مي كرد. در نتيجه خيلي ها با آغوش باز 

انصاري فرد را پذيرفتند، اما آقاي مدير ميراثي از خودش باقي گذاشت كه روي همه نفرات قبل و بعد از 

خودش را سفيد كرد. روز 20اسفند98 انصاري فرد تحت فشار شديد هيأت مديره و دعوت مكرر اعضا از 

او براي مناظره تلويزيوني ناچار به استعفا شد. در نتيجه او فقط 191روز نفر اول اجرايي باشگاه بود. با اين 

حال ماه هاست هر خبر بدي كه براي پرسپوليسي ها مي رسد، ارتباط كليدي با مديريت انصاري فرد دارد.

حاال حتي مرور فهرست وار اشتباهات انصاري فرد هم يك مجال مفصل مي خواهد. او گابريل كالدرون 

و دستيارانش را راند و غرامتي سنگين به باشگاه تحميل كرد، يحيي گل محمدي را در ميانه فصل به 

تيم آورد و پول رضايتنامه اش را نداد، استوكس و اوساگونا را بدون احراز توانايي هاي فني و اخالقي آنها 

به استخدام در آورد و 2 پرونده گران و زيانبار حقوقي براي باشگاه تراشيد، با رادوشويچ قرارداد بيهوده 

3 ساله بست و تعهدي كمرشكن ساخت، از حساب باشــگاه براي خودش پوشاك شخصي تهيه كرد، 

در آخرين ماه مديريتش مساعده آنچناني براي خودش نوشت و به وجهه باشگاه آسيب جدي زد. اينها 

تازه غير از اتهاماتي است كه در محافل غيررسمي به انصاري فرد مي زنند و باز غير از مواردي است كه 

اخيرا مهدي رسول پناه در بيانيه اش درج كرده بود. آخرين بهانه براي يادآوري دوران درخشان مديريت 

نامبرده، وصول شكايت 96هزار دالري اوساگونا است؛ رقمي عجيب براي يك بازيكن بي كيفيت كه 

تنها خاطره به جا مانده از او، فرستادن توپ داربي تهران به كره مريخ است! پرسش اينجاست كه چطور 

مي توان در طول كمتر از 200روز اين همه خسارت به بار آورد و بعد به اسم حفظ آرامش باشگاه سكوت 

كرد؟ چرا براي تسويه حساب با كالدرون و جبران اشــتباه انصاري فرد بايد از ارز نيمايي كه مربوط به 

مايحتاج ضروري مردم است استفاده شــود؟ آيا واقعا براي يك بار هم كه شده، زمان آن نرسيده كه از 

چنين مديري سؤال و جواب شود و توضيح بدهد با چه منطقي چنين تصميماتي گرفته؟

صفحه17

داده نما
زينب زينال زاده  / گرافیك: مهدی سالمی

چطور  تاکسی  را  نو  کنیم؟

شرکت خودروساز بر اساس نوع 
خودروی متقاضی اقدام به صدور 

پیش فاکتور می کند )تاکسی سمند پایه 
گازسوز 160میلیون تومان و تاکسی پژو 

دوگانه سوز 142 میلیون تومان(

اگر خرید نقدی باشد، متقاضی 
پیش فاکتور را از نمایندگی دریافت و 
به بانک تعیین شده مراجعه و مبلغ 

پیش فاکتور را به حساب شرکت 
خودروساز واریز می کند.

درصورتی که خرید تاکسی همراه با 
وام باشد، متقاضی پیش فاکتور را  به 
بانک عاملی که تسهیالت می دهد 

تحویل و پس از پرفراژ شدن 
به  نمایندگی تحویل می دهد.

پس دریافت 
پیش فاکتور و واریز 

مبلغ، متقاضی حدود 
14 تا 20 روز فرصت 

دارد تاکسی فرسوده را 
اسقاط کند.

در نهایت شرکت 
خودروساز موظف 
است تاکسی پژو را 

20روزه و سمند را 30تا 
45 روزه به متقاضی 

تحویل دهد.

متقاضیان ابتدا باید به دفاتر 
تاکسیرانی در مناطق مراجعه و 

پس از ارائه سند مالکیت خودرو و 
پروانه تاکسیرانی اقدام به ثبت نام و 

تشکیل پرونده کنند.

1

پس از ثبت درخواست و 
استعالم مدارک متقاضی، 
لیست دریافت کنندگان 

تاکسی نو به شرکت 
خودروسازی ارسال می شود.

2

3

۵6

7 8

پیش فاکتور به نمایندگی ها 
ارسال و با متقاضیان 

تاکسی های نو برای دریافت 
پیش فاکتور شرکت خودروساز 

تماس گرفته می شود.

4

2500تاکسینوسازیمیشوند

80000 دستگاه 
تاکسی در تهران وجود دارد.

22 درصد
حمل ونقل عمومی توسط 
تاکسی ها انجام می شود.

4۵00 دستگاه
از ابتدای سال نوسازی شده اند.

۵00 تاکسیران
در مرحله اول می توانند از مزایای ایساکوکارت بهره مند شوند.

40000 دستگاه 
تاکسی پایتخت فرسوده هستند.

200 تا 300 کیلومتر
 پیمایش روزانه هر تاکسی 

در پایتخت است.

2۵00 دستگاه
تا پایان سال نوسازی می شوند.

توضیحویژه های  امروز

علی صالح آبادی ، رئیس کل بانک مرکزی از ايجاد سامانه اي 
جديد برای فروش آنالين ارز بــه متقاضیان خبر داد. 
پیش تر، دولت در قالب اليحه بودجه پیشــنهادی 
ســال آينده، اجازه خواســته بود تا بخشی از ارز 
ناشــی از صادرات نفــت و گاز را، از طريق بانک 
ملی بفروشــد. ايــن 2 رويداد نشــان می دهد؛ 
 سیاســت تخصیص ارز به بخش خدمات در حال

 پوست اندازی است.

رئیس کل بانك مرکزی وعده داد
فروش آنالين ارز ؛ از شب عید

5

20

9

در روزهای اخیر بسیاری از کسانی که نیاز به خدمات 
درمانی داشتند برای استفاده از خدمات الکترونیک 
درمانی  نظام سالمت با مشکل مواجه شد ه اند. رضا 

باقری اصل،دبیر شورای اجرايی فناوری اطالعات 
در گفت و گو با همشهری مشکالت در اين رابطه 
را مربوط به زيرساخت نمی داند و می گويد وزارت 
بهداشــت برخی تکالیف خود را در اين حوزه 

به طور کامل انجام نداده است.

 »خداحافــظ يــزدان« و »ديوان خشــم« نــام مجموعه 
شعرهای اوســت. حدود 2دهه در صفحه های فرهنگی 

روزنامه ها با هــر طیف و هر نحله  فکــري از ادبیات و 
هنر کشــور مصاحبه های جاندار انجام داد. تجربه 

روزنامه نگاري اش از ســويی راه تازه ای در شــعر 
پیش روی او گذاشت. يزدان سلحشور، روزنامه نگار، 
نويسنده و شاعري است که ارتباط خوبی با اغلب 

طیف های ادبی روزگار ما داشته و دارد.

گفت و گو با دبیر شوراي اجرایي فناوري اطالعات
چالش نسخه الکترونیک

گفت وگو با یزدان سلحشور  شاعر، نویسنده و منتقد
ادبیات ما هنوز تجاري نشده است

11

در اين روزها که از رئیس فدراســیون وزنه بــرداري گرفته تا 
سرمربي تیم ملی پاسخگوي رسانه ها نیستند، کورش باقري، 
پیشکسوت اين رشــته تنها کسي است که حاضر شده 
درباره عملکــرد تیم ملي در تاشــکند صحبت کند. 
او مي گويد تیم ملي به جز دســته فوق ســنگین و 
81کیلوگرم در بقیه وزن ها خوب نبوده است. باقري 
اعتقاد دارد فدراسیون نشان داده که وزنه برداري در 

اولويت کاري اش نیست و تکلیف روشن است.

 گفت و گو با کورش باقری درباره  وضعیت تیم ملی
وزنه برداری دنبال انتخابات است نه موفقیت

یادداشت
محسن پیرهادي؛ عضو هیأت رئیسه مجلس

الیحه بودجه سال آینده ایران به عنوان نخستین سند مالي 
دولت سیزدهم، داراي وجوه مثبت و وجوه قابل اصالحي 

است که بنا داریم در مجلس یازدهم، هر چه مي توانیم در جهت اصالح آن بكوشیم.
وجوه مثبت:

1- از سال ۹۷ و اختصاص ارز ۴200 توماني یا همان ارز ترجیحي به عده اي خاص 
به بهانه تامین کاالهاي موردنیاز داخلي، بیش از ۳سال گذشته است که با این اتفاق 
نه تنها کمكي به تامین کاالهاي داخلي و مایحتاج عمومي نشــد بلكه سرعت رشد 
قیمت کاالهاي مشــمول این ارز از تورم حتي چندبرابر بود. ســال گذشته برخي 
اقتصاددانان مجلس یازدهم درصدد حذف این نوع ارز که موجب فســاد شده بود، 
بر آمدند که دولت وقــت مقاومت کرد لیكن اکنون دولت آقاي رئیســي در اقدامي 
شــجاعانه در بودجه 1۴01 این منشأ افزایش نقدینگي، فســاد و رانت را در الیحه 
پیشــنهادي حذف کرده و این را مي توان از نقاط مثبت و قابل توجه الیحه بودجه 
1۴01 برشمرد. البته الزم است متذکر شوم که براي جلوگیري از برخي التهابات، 

قطعا ارز ۴200توماني براي تهیه دارو و گندم در سال 1۴01 حذف نخواهد شد.
2- در الیحه بودجه 1۴01، دولت تالش مجدانه اي براي کاهش تراز بودجه انجام داده 
است. همانطور که مي دانید عدم تراز و کسري بودجه یكي از علت هاي اساسي تورم 
است. دولت در این الیحه، تراز عملیاتي بودجه را از منفي ۴۵0هزار میلیارد تومان 
به ۳00هزار میلیارد تومان رسانده و درواقع 1۵0هزار میلیارد تومان، کسري بودجه 
را کاهش داده است و آنچه از شواهد مشخص اســت دولت این کسري را با کاهش 
هزینه هاي جاري و برخي ریخت وپاش ها انجام داده که گامي مثبت تلقي مي شود و 

امید مي رود به رشد اقتصادي منجر شود.
۳- از دیگر نقاط مثبت بودجه 1۴01، افزایش پلكاني حقوق و دستمزد از سوي دولت 
است که این موضوع موجب کاهش شكاف درآمدها، حمایت از اقشار محروم و ایجاد 
عدالت خواهد شد که شعار اصلي آقاي رئیسي بود. البته باید این موضوع در سال هاي 

آینده نیز استمرار پیدا کند تا نتیجه مناسب حاصل شود.
وجوه منفي که شایسته اصالح است: 

درخصوص بودجه سال 1۴01و عدم تكرار اشتباهات و بودجه هاي ادوار گذشته، نكاتي 
وجود دارد که در تنقیح این قانون میان دولت و مجلس باید مورد توجه قرار گیرد.

اول؛ لوایح بودجه دولت ها باید به ۳ ویژگي مجهز باشد و به مطالبات سه گانه پاسخ 
دهد؛ نخست اینكه منابع بودجه یعني دخل دولت در طول یك سال مالي پایدار باشد 
و بودجه در برابر شوك هاي احتمالي کمتر آسیب پذیر باشد، دوم اینكه بودجه شفاف 
باشد و بودجه بگیران پاسخگو باشند و سوم اینكه مسیر رسیدن به اهداف اعالم شده، 
مطمئن باشد و قابل ارزیابي. از این منظر نخســتین الیحه بودجه دولت سیزدهم 
آسیب پذیر و شــكننده به نظر مي رسد، ضروري اســت که قواي سه گانه که اکنون 
هماهنگ تر از گذشته هستند، براي اصالح ســاختار بودجه گام هاي مستحكم تر و 

جدي تري بردارند.
دوم؛ در یك نماي کلي، بودجه ساالنه ایران شامل 2بخش منابع و مصارف بودجه 
عمومي و منابع و مصارف بودجه شــرکت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به 
دولت مي شود که روشن است و آنچه در ارتباط با بودجه ساالنه کشور همواره محل 
بحث اســت بودجه عمومي کشور اســت و پرداختن به بودجه شرکت هاي دولتي، 
بانك ها و مؤسسات انتفاعي یادشــده چندان موضوعیتي در اصالح ساختار بودجه 
دولت پیدا نمي کند، هرچند که کالبدشكافي و آسیب شناسي آن ضرورت دارد. با این 

توضیح، منابع و مصارف بودجه عمومي دولت شــامل 2بخش 
منابع و مصارف عمومي و منابع و مصــارف اختصاصي دولت 

مي شود که در بودجه ســال آینده ۹1درصد از بودجه جنبه عمومي و ۹درصد هم 
ماهیت اختصاصي وزارتخانه ها و دستگاه ها دارد. 

 نقاط قوت و ضعف
اليحه بودجه 1401

ادامه در 
صفحه21

زنگخانهها
برایدوزسومبهصدادرآمد
 شهرداری تهران با ایجاد مراکز سیار، ثابت و مراجعه به خانه ها

به واکسیناسیون در پایتخت  سرعت داد

پور
ناه 

ر پ
 امی

ي/
هر

مش
س: ه

 سنگینی 30کوه زبالهعك
 بر ريه های سبز شمال

20 هكتار جنگل در رشت تبدیل به سایت دپوی زباله شد  و هم اکنون 
۳0سایت دفن زباله در جنگل های هیرکانی وجود دارد

صفحه4تغییر مقررات قرنطینه ای و وجود خاك در بسته ها  علت  مرجوع شدن بود۴/۵میلیون تن محصوالت کشاورزی ایران از ابتدای سال صادر شده است

صفحه15

صفحه14

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

قرار ما؛ چهارشنبه های هر هفته، ضمیمه روزنامه همشهری

توضیح پیرامون تیتر يک 1400/10/04 روزنامه
درپي گزارش مورخ 1۴00/10/0۴ 
روزنامه همشهري درباره »کاسبي 
از واکسن هراســي«، برخــی 
از مخالفــان تزریق واکســن با 
روزنامه تماس گرفته و خواستار 
اثبات کاســبي خود شــدند که 
نشــان مي دهد در فهم مسئله 
ســوءتفاهم صورت گرفته و یا 
صرفا تیتر روزنامــه را دیده اند. 
همانگونه که کاسباني در حوزه 
داروهاي مدرن وجود دارد، در 
حوزه داروهاي سنتي نیز چنین 
اســت و این موضوع ارتباطي 
با تزریق کنندگان واکســن یا 
مخالفان آن نــدارد. معموال 

کاســبان عده قلیلي هســتند که از موقعیت براي کاسبي 
بهره مي برنــد.  منظور از گزارش روزنامه -که مصاحبه با کارشــناس اســت- صرفا 
افراد معدودي است و ارتباطي با چندصدهزار نفر که مخالف واکسن هستند، ندارد؛ 
همانگونه که نقد جوالن دهندگان داروهاي مدرن کرونا در ناصرخســرو ارتباطي با 
مصرف کنندگان آن ندارد. بنابراین منظور گزارش، صرفا شبكه اقتصادي موضوع است 

که تراکنش هاي آن قابل راستي آزمایي است و ربطي به عامه مخالفان واکسن ندارد.

 یارانه خواری 
همسایگان ایران

 بازارگل محالتي
 ایمن می شود یا منتقل؟

مقصران انفجار بازار گل  تحت تعقيب قضايی مسیر ابریشم

دامنه نفوذ يارانه كاالهاي اساسي ايران تا عمق 400كيلومتري 

برخي كشورهاي همسايه گسترش يافته است

دالر 4200بماند يا برود؟ اين مهم ترين تصميمي است كه دولت سيدابراهيم رئيسي 

در 4 ماه نخست فعاليت خود با آن مواجه است. تجربه نشان داده؛ بالتكليفي بر سر يك 

تصميم و نحوه اجراي آن، باعث بي ثباتي در اقتصاد مي شود.  يك نمونه از بالتكليفي 

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

يك روز قبل ازآتش سوزي بازارگل شهيد محالتي،مديرعامل سازمان 

آتش نشاني نسبت به وضعيت نامناسب اين بازارهشدارداده بود

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

يادداشت

سیدمحمد كاظمي شیخ شباني؛ كارشناس مذهبی

آنچه امروز جامعه ما در زمينه هاي گوناگون؛ اعم از ديني، 

سياسي، فرهنگي و روابط اجتماعي به آن نياز دارد، انصاف 

است. امر مهمي كه طبق فرمايش امام باقر عليه السالم، 

جزو سخت ترين تكاليف بندگاِن خدا به حساب آمده و در 

دين اسالم به آن توصيه فراوان شده است. امام باقر)ع( مي فرمايد:»ثالٌث ِمن أَشدِّ ما 

َعِمَل الِعباُد: إنصاُف الُمؤِمِن ِمن نفِسِه، و ُمواساه الَمرءِ أخاُه، و ِذكرُ اهلل علي ُكلِّ حاٍل؛3چيز 

از سخت ترين كارهاي بندگان است: انصاف داشتن مؤمن، كمك مالي انسان به برادرش 

و به ياد خدا بودن در همه حال.« )الخصال، ج1، ص131(.

صرف نظر از تبييِن تفصيلي مفهوِم انصاف و بيان وجه تمايز آن با عدالت و ذكر مصاديق آن و 

بيان مواردي كه با عدالت همپوشاني دارد، مي توان انصاف را به عدالت ورزي، مراعاِت برابري 

و مساوات در تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي تعريف كرد، چنانچه سعدي مي گويد: 

من شنيدم ز پير دانشمند/ تو هم از من به ياد دار اين پند

هر چه بر نفس خويش مپسندي/ نيز بر نفس ديگري مپسند

در تعاليم حيات بخش اسالم از اين فضيلت اخالقي با عنوان »مكارم اخالق«، »برترين 

ارزش ها« و »سيد و سرور اعمال« يادشــده كه اجراي آن ضامن آسايش و راحتي، 

فزوني رزق و روزي، كســب عزت و قدرت، دفع و رفع اختالف، همدلي، اُلفت قلب ها 

و تداوم دوســتي ها در جامعه خواهد بود و بركات و آثار آن تأثير مثبت و مفيدي بر 

زندگي فردي و اجتماعي انسان به جا مي گذارد و در يك كالم رعايت انصاف بسترساز 

جامعه آرماني اســالم خواهد بود. در دوراني كه جامعه ما خصوصاً در بُعد سياسي به 

اُلفت، وحدت و وفاق ملي نيازي اساسي داشته و شــقاق و اختالف و تفرقه مي تواند 

جامعه را به تباهي بكشاند، تنها نسخه شفابخش و راهگشا براي درمان چنين دردي 

»رعايت انصاف« است كه مناسبات انساني و مديريتي را سامان مي بخشد و به عنوان 

فضيلتي در صدر كماالت انســاني و مديريتي مي درخشــد. شــايد به همين دليل 

اميرالمؤمنين عليه السالم در وصِف انصاف فرموده اند:»إإْلِنَْصاُف َزيُن اإلِْمَره؛ انصاف 

زينت و آرايش مديريت و حكومت است.« )غرر الحكم و درر الكلم، ج 1، ص 453(

به دليل اهميت اين فضيلت اخالقي در زندگي فردي و اجتماعي، در آموزه هاي ديني 

توصيه به رعايت انصاف و حركت در مســير عدالت ورزي نه تنها نسبت به دوستان، 

بلكه در مواجهه با دشمنان و افرادي كه در حق ما انصاف و عدالت را روا نداشته اند نيز 

سفارش شده است! چنانچه خداوند متعال مي فرمايد »َوال َيجِرَمنَُّكم َشَنآُن قَوٍم َعلي 

أاَّل تَعِدلُوا اعِدلوا ُهَو أَقَرُب لِلتَّقوي ؛ دشمني با جمعيتي، شما را به گناه و ترك عدالت 

نكشاند! عدالت كنيد، كه به پرهيزكاري نزديك تر است.« )مائده/8(

امام خميني )ره( نيز در پرتو معارف قرآن و اهل بيت عليهم الســالم بر همين امر تأكيد 

فرموده و حق گويي و رعايت انصاف را از صفات بارز صالحان و مصلحاِن جامعه دانسته و 

مي فرمايد:»انسان در عصبيت هايي كه مي كشد و حمايت هايي كه مي كند از بستگان و 

متعلقان خود، يا نظرش محض اظهار حق و اماته باطل است، اين عصبيت ممدوحه و حمايت 

از جانب حق و حقيقت است و از بهترين صفات كمال انساني و خلق انبياء و اولياء است، و 

عالمت آن، آن است كه حق با هر طرف هست از آن طرف حمايت كند گرچه از متعلقان او 

نباشد، بلكه از دشمنان او باشد. چنين شخصي از حمايت كنندگان حماي حقيقت و در زمره 

طرفداران فضيلت و حاميان مدينه فاضله به شمار آيد.« )شرح چهل حديث ج1، ص146(

رعايت انصاف يا همان عدالت اخالقي و متعالي در فعاليت ها و كنش هاي سياســي 

امروز بيش از گذشــته ضروري مي نمايد. اختالف سليقه و اختالف برداشت هرچند 

امري طبيعي است ولي اين امر نبايد سبب ناديده گرفتن قّوت ها و خدمات ديگران 

شود، بلكه تمامي فعاالن سياسي؛ اعم از مسئوالن، منتقدان، خبرنگاران و صاحبان 

تريبون و قلم به دستان ضمن برجسته كردن قّوت ها و ناديده نگرفتن عملكرِد مثبت 

مخالفان سياسي خود، انصاف را رعايت كرده و با »منفي بافي«، 

»كتمان حقيقت«، »سياه نمايي«، »عيب جويي«، »تخريب«، 

»تهمت«، و »هتك حرمت« مخالفان فكري و انديشــه اي خود را شّر محض و باطل 

مطلق جلوه نداده و از جاّده انصاف خارج نشوند. 

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

ســاالنه 7 میلیــون متــر مکعب از پســاب 

تصفیه شــده فاضالب شــهری در آبیاری 

فضای سبز تهران استفاده می شود.

اســتفاده از پســاب هــای تصفیه شــده با 

همراهی مدیریت شهری 2برابر می شود 

تا به 14 میلیون متر مکعب در سال برسد.

داده نما

زینب زینال زاده  / گرافيك: مهدی سالمی

افزایش 2 برابری 

پساب های  تصفیه شده فاضالب شهری

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

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

ذخیره سازی آب های سطحی از طریق 648 مخزن

133میلیون مترمکعب
چاه ها

7میلیون مترمکعب

پساب تصفیه شده فاضالب
21میلیون مترمکعب

قنات ها

19میلیون مترمکعب

رواناب های سطحی

15میلیون مترمکعب

قنات ها

80میلیون 
مترمکعب 

آب چاه ها

145میلیون مترمکعب
پساب تصفیه شده

15میلیون مترمکعب
رواناب های سطحی

219 مخزن جدید 429 مخزن قدیمی 

احداث تصفیه خانه های محلی )لوکال( 
 

برای بهره برداری از رواناب های سطحی در فضای سبز شهری

دره فرحزاد

پارک ساعی

کانال فیروزآبادی

کانال میدان تره بار

میدان خاش

مسیل باختر

سرخه حصار

کانال ابوذر

کانال فیروزبهرام

درآمد ميلياردی از فروش داروهای گياهی يكی از داليل
 

مخالفت با تزريق واكسن  كروناست
گروهی با دريافت مبالغی عليه تزريق واكسن تبليغ 
 

و در تجمعات ضدواكسن شركت می كنند

کاسبیمیلیاردیازواکسنستیزی

بسياری از روستاييان به ويژه در گيالن، مازندران،  گلســتان، خراسان رضوی و اصفهان

به توليد پيله ابريشم اشتغال دارند 

صفحه14

صفحه12

صفحه های3 و 21

ويژه های  امروز

با شهرام اقبال زاده، نويسنده ادبيات كودك و نوجوان

كوتاهي انجمن، غفلتي نابخشودني است 

شــهرام اقبال زاده، مترجم، نویســنده، 

ویراستار و منتقد ادبیات كودك و نوجوان، 

دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیســي 

دانشگاه تهران است. فعالیت ادبي خود 

را با انتشــار مقاالتي درباره ادبیات 

به ویژه در حوزه كودك و نوجوان 

در مطبوعات شــروع كرد و با 

عضویت در نهادهاي فرهنگي 

و ادبــي فعالیت هایش را 
گسترش داد.

علي سالجقه، معاون رئیس جمهوري  و رئیس 

سازمان حفاظت محیط زیست در آستانه 

ورود همشهري به ســي امین سال انتشار 

در بازدید از روزنامــه  گفت وگویي مفصل 

درخصوص چالش هاي محیط زیستي 

ایران و مشــكالت پیش روي 

این حوزه با روزنامه داشت و 

اعالم كرد كه دولت و شخص 

رئیس جمهوري نگاه ویژه به 
محیط زیست دارند .

9

گفت وگو با رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

آب نداریم كه حقابه داشته باشیم

7

با شهرام مكري، كارگردان »جنايت بي دقت«

احضار ، یك واقعه تاریخی

شهرام مكري با ســاخت »جنایت بي دقت« 

شیوه فیلمســازي اش را بعد از 2ساخته 

اخیرش تغییر داد. این فیلــم با اینكه از 

ســكانس پالن هاي بلند تشكیل شده اما 

برخالف 2فیلم قبلي پر از كات است و این بار، 

این كارگردان 3داســتان را در 3زمان 

متفاوت روایت مي كند كه به تدریج به 

هم نزدیك شــده و با هم تالقي پیدا 

مي كنند. آتش افروزي در سینما  ركس، 

ایده محوري فیلم است...

16
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پاسخ قاطع به تهدید
فرماندهان ارشد نظامي: رزمايش پيامبراعظم17

 
در پاسخ به تهديدات صهيونيست ها بود 

قابلیت شلیک  و اصابت 

بالستیک ها به سمت هدف واحد

 اصابت دقیق  به مناطق 
با ابعاد بسیار کوچک

آزمایش موفق  بالستیک های  
سجیل، قدر و عماد

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

سپاه است.

5روز
 رزمایش 

موشکی سپاه 
طول کشید که 

پرحجم ترین 
رزمایش بود.

 سرلشکر باقری:
 رزمایش در پاسخ 
به تهدید اسرائیل 

برگزار شد

 سردار سالمی:
 دشمن خطا کند 

زاویه موشک 
سمت آنها می رود

 سردار حاجی زاده:
صدها میلیارد دالر 

هزینه دشمن را 
خنثی کردیم

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

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

2
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10  استان گرمخانه ندارند
تهران و خراسان رضوی  بیشترین گرمخانه ها را در کشور دارند

آذربایجانغربی
ایالم

خوزستان
چهارمحالوبختیاری بوشهر
كهگیلویهوبویراحمد هرمزگان

اردبیل

سمنان
قم

3

%40
ساير استان ها 

%33.3
تهران

%13.3
خراسان رضوی

%8.3
مازندران

%۵
كرمانشاه

سهماستانهایكشورازگرمخانهها
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صبح امروز هیأت مذاكره كننده ایران به ریاســت علی 
باقری كنی، معاون سیاسی وزارت امورخارجه وارد وین دیپلماسی

می شــود تا هشــتمین دور از مذاكرات كمیســیون 
مشــترك برجام باهدف احیای توافق هسته ای ازسر گرفته می شود؛ 
مذاكراتی كه در ســطح معاونان وزیران خارجه ایــران و 1+4 انجام 
خواهد شد و گمانه زنی ها نشــان می دهد دوطرف به متون مشتركی 
برای ادامه گفت وگوها دست یافته اند و دستوركار دور هشتم، كاهش 
اختالف های موجود در متن های پیشنهادی تا رسیدن به یك مبنای 

مشترك برای احیای برجام خواهد بود.
آغاز دور جدید گفت و گوهــای برجامی درحالی اســت كه ارزیابی 
هفتمیــن دور مذاكرات در وین نشــان می دهــد مذاكره كنندگان 
كشورمان موفق شده اند طرف مقابل را تا حد زیادی وادار به پذیرش 
دیدگاه ها و راهبردهای جدید جمهوری اسالمی ایران كنند؛ موضوعی 
كه در روزهای اخیر به كــرات مورد تأیید مقام هــای اتحادیه اروپا و 
دیگر طرف های حاضر در مذاكرات، ازجمله چین و روســیه نیز قرار 

گرفته  است.
برهمین اساس هم بود كه انریكه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا و هماهنگ كننده كمیســیون مشترك برجام »مذاكره 
درباره ایده هــای جدید بالقوه دولت جدید ایــران« را یكی از اهداف 
دور هفتم مذاكرات عنوان كرد؛ هدفــی كه با ابتكارعمل ایران همراه 
بود و به اذعان مذاكره كننده ارشد كشورمان، در دور هفتم مذاكرات، 
رویكرد ایران نســبت به پیش نویس های 6دور گذشته مطرح شده  و 
مجموعه1+4 بعد از یك هفته مذاكرات فشرده، با رویكرد ایران كه در 

پیش نویس مطرح شده، موافقت كرده اند.
در چنین شرایطی آنچه مشهود است، اینكه اكنون مذاكرات در دور 
هشتم براســاس 2پیش نویش جدید ادامه می یابد كه یكی در زمینه 
نحوه رفع تحریم ها خواهد بود و دیگری چگونگی اقدام های هسته ای 

ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد.

موضع روشن ایران
ازســوی دیگر دور جدید گفت وگوهای برجامی درحالی از امروز در 
وین آغاز می شود كه انتظار می رود طرف های اروپایی عمل گرایانه و 
با ابتكارعمل برسر میز مذاكرات حاضر شوند. انتظار می رود تروئیكای 
اروپایی در دور جدید گفت وگوها با پرهیز از فضاسازی های رسانه ای و 

تبلیغاتی، گام های عملی و واقع گرایانه ای در مسیر احیای برجام بردارد 
و مانند گذشته درصدد به انحراف كشاندن جریان گفت وگوها نباشد، 
چراكه مذاكره كنندگان ایرانی بارها به این موضوع اشاره كرده اند كه 
راه احیای توافق هسته ای از لغو مؤثر تحریم ها می گذرد؛ راهبردی كه 

جمهوری اسالمی ثابت كرده در تحقق آن جدی است.
برهمین اساس هم بود كه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه 
كشورمان، در نشست خبری اخیر خود با فواد حسین، وزیرامورخارجه 
عراق، بار دیگر پیام روشنی به طرف های اروپایی داد؛ »اگر می خواهید 
نگرانی شما در موضوع هســته ای صلح آمیز ایران برطرف شود، همه 

تحریم های برجامی باید برطرف شود.«
دراین میان اگرچــه ایران بارها تأكید كرده  كــه با منطق قوی خود، 
مذاكرات را تا رسیدن به »توافق خوب« ادامه خواهد داد، اما به گفته 
امیرعبداللهیان »زمانی كه طرف های مقابل اراده جدی خودشان را 
نشــان دهند، روزی اســت كه می توانیم از بازگشت همه طرف ها به 

تعهدات شان در برجام سخن بگوییم.«

فرانسه؛ پلیس بد
اعالم آمادگی مكرر ایران برای دستیابی به »توافق خوب« در وین 
درحالی است كه به نظر می رسد تروئیكای اروپایی از اراده كافی 
دراین زمینه برخوردار نیســت و تناقض های موجود در رفتار و 
گفتار آمریكایی ها، آنان را نیز دچار سردرگمی و بعضا مانع تراشی 

در این مسیر كرده  است.
یك منبع آگاه در گفت وگو با ایرنا ضمــن تأیید این مطلب، به 
مانع تراشی تیم مذاكره كننده فرانســه در روند مذاكرات وین 
اشــاره كرد و گفت: پیش نویس وین در زمانی كه فرانســوی ها 
نبودند، پیشرفت داشت، اما به محض بازگشت آنها، كند شدن 

روند گفت وگوها محسوس بود.
شواهد موجود نشــان می دهد تیم مذاكره كننده فرانسه نه تنها 
نقش سازنده ای در مذاكرات ایفا نكرده ، بلكه با سنگ اندازی های 
خود، سرعت پیشرفت در گفت وگوها را نیز تا حد قابل توجهی 
پایین آورده بود؛ موضوعی كه وزیرامورخارجه كشورمان نیز در 

روزهای اخیر به آن اشــاره و عنوان كرد كه در مذاكرات قبلی 
رویكرد برخی كشــورهای اروپایی و به طور مشــخص فرانسه 
ســازنده نبوده  اســت. ایفای نقش مخرب در مذاكرات ازسوی 
فرانسه برای نخستین بار نیست و این كشور سال گذشته نیز در 
یك موضع گیری عجیب، خواســتار حضور كشورهای منطقه، 
به ویژه عربســتان در مذاكرات احیای توافق هسته ای شده بود. 
دیپلمات های این كشور در گذشــته در جریان گفت وگوهای 
برجامی نیز نقش »پلیس بــد« را ایفا كرده اند. بررســی روند 
مذاكراتی فرانسه در موضوع فعالیت های هسته ای ایران گویای 
این نكته اســت كه دیپلمات های این كشور بارها كوشیده اند با 
طرح دیدگاه های رژیم صهیونیســتی، گفت وگوها را به مسیر 

دلخواه خود هدایت كنند.

پیامی برای اسرائیل
در چنین شرایطی سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری  آمریكا 
به سرزمین های اشغالی و رایزنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
پیرامون پرونده هسته ای ایران با واكنش های بسیاری در محافل 
سیاسی منطقه مواجه شده  است. برخی ناظران تحوالت منطقه 
بر این اعتقادند جیك سالیوان دراین ســفر كه در آستانه آغاز 
هشتمین دور مذاكرات احیای برجام در وین انجام شد، به دنبال 
تبیین راهبردهای ایاالت متحده درقبال احیای برجام به شریك 
منطقه ای بوده و این پیام را برای رژیم صهیونیســتی به همراه 
داشــته  اســت كه آمریكا برخالف رویه دولت ترامپ، در مسیر 

احیای توافق هسته ای با ایران درحال حركت است.
اینها درحالی است كه رژیم صهیونیســتی در هفته های اخیر 
تالش زیادی به كار گرفت تا با فضاســازی علیــه فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای كشــورمان، روند مذاكرات وین را با خلل 
مواجه كند و دراین مسیر از تهدیدهای نظامی نیز استفاده كرد 
كه با پاسخ محكم تهران مواجه شد و جمهوری اسالمی با برپایی 
رزمایش پیامبراعظم)ص(17نشــان داد آمادگــی الزم برای 

پاسخگویی به هرگونه تهدید ازسوی این رژیم را دارد. 

هیأت مذاكره كننده ایران، صبح امروز وارد وین می شود

دستوركار وین8

عقب نشینی رژیم صهیونیستی از تهدید نظامی ایران
مقام های رژیم صهیونیستی كه در هفته های اخیر با تشدید لفاظی های گذشته درباره برنامه هسته ای كشورمان تالش می كردند ادامه 
مذاكرات در وین را با مانع مواجه كنند و دراین راه از تهدیدهای نظامی علیه كشورمان نیز فروگذار نمی كردند، به نظر می رسد پس از برگزاری 
رزمایش پیامبراعظم)ص(17ازسوی سپاه پاسداران، به درك شفاف تری از میزان آمادگی قوای نظامی ایران برای پاسخگویی به هر تهدیدی، 
دست یافته اند. برهمین اساس هم بود كه رئیس ستاد ارتش این رژیم در تازه ترین اظهارنظر خود اعالم كرد »ما به دنبال جنگ نیستیم«. این 
اظهارات آویو كوخاوی درحالی است كه وی در ماه های اخیر همراه با سایر مقام های این رژیم از وجود برنامه هایی برای توقف برنامه هسته ای 

ایران از طریق نظامی سخن گفته بودند و اكنون در چرخشی آشكار اعالم می كند تل آویو به دنبال راه اندازی جنگ در منطقه نیست.
او این ادعای همیشگی تل آویو را هم مطرح كرده كه توافق با ایران »بد« خواهد بود و به ایران اجازه می دهد به توانایی های هسته ای دست 
یابد. موضع جدید صهیونیست ها یك روز بعد از برگزاری رزمایش پیامبر اعظم)ص( 17 سپاه بیان می شود، رزمایشی كه با دسترسی به 

تمام اهداف پیش بینی شده طی ۵ روز برگزار شد.

ث
مك

نقل قول

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس: 

تحول اقتصادی در گرو اصالح ساختار سنگین 
و ناكارآمد اجرایی است. اداره كشور باید 

مسئله محور باشد؛ به این معنی كه اولویت ها 
را بشناسیم./فارس

وحید جالل زاده
رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس:

قانون راهبردی لغو تحریم ها و مصوبات هیأت 
تطبیق باید حاكم بر مذاكرات جاری باشد. از 

نظر مجلس منافع ملی با تغییر دولت ها تغییر 
نمی كند./ فارس

امیرسرتیپ مهدی هادیان
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش:

 نیروی هوایی ارتش همواره 
 آماده دفاع از كشور است

 و به هر تهدیدی جواب دندان شكن خواهد 
داد./ایسنا

آیت هللا جوادی آملی
مرجع تقلید شیعیان:

باید حریم خود و دیگران را بشناسیم، نه 
كسی را به حریم خود راه بدهیم و نه وارد حریم 
دیگران شویم؛ دراین صورت، »ایران هراسی« 

و »اسالم هراسی« دیگر هیچ جایگاهی 
ندارد./شفقنا

سردار سیدمحمدباقرزاده
فرمانده كمیته جست وجوی 

مفقودین ستاد كل نیروهای مسلح:
مردم شیعه و سنی كشور مسلمان ایران راه 

خود را پیدا كرده اند و همواره دست رد به سینه 
دشمن زده اند./ تسنیم

اقدام مجلس در حفظ استقالل وكالت
افراد مستثني در برگزاري آزمون هاي وكالت حذف شدند

نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
در نشســت علني یكشنبه، طرح مجلس

تســهیل صــدور مجوزهــاي 
كســب وكار را اصالح كرد تا دوباره به شوراي 
نگهبان برود. نماینــدگان در تبصره ماده  یك، 
قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگســتري 
مصوب ســال1376 را اصالح كردنــد. در این 
اصالحیه، دیگر »هرگونه ســابقه اي جایگزین 

آزمون وكالت نخواهد بود.«
براســاس یكي از اصالحیه تبصره هاي جدید 
این طرح »كانون وكالي دادگســتري و مركز 
وكال، كارشناسان رسمي و مشــاوران خانواده 
قوه  قضاییه مكلفند هر ســال از طریق سازمان 
سنجش آموزش كشــور نســبت به برگزاري 
آزمــون پروانه وكالت اقدام كننــد. داوطلباني 
كه حداقل 70درصد امتیــاز میانگین نمرات 
یك درصد حائــزان باالترین امتیاز را كســب 
كرده اند،  به عنوان پذیرفته شــده، جهت طي 
مراحل مقتضي به مرجع صــدور مجوز مربوط 
معرفي مي گردند. نظارت بر اجراي این تبصره 
برعهده قوه قضاییه است و قوه مزبور مكلف است 
درصورت استنكاف كانون كارشناسان رسمي 
دادگستري و مركز وكال، كارشناسان رسمي و 
مشاوران خانواده قوه  قضاییه از برگزاري آزمون، 
رأســا به برگزاري آن اقدام كند و مستنكفین 
توسط قوه قضاییه از مقام خود عزل مي شوند. 
هرگونه ســابقه اي جایگزین آزمــون وكالت 

نخواهد بود.«
پیش از ایــن، مجلس در مصوبه  خود ســابقه 
قضاوت و نمایندگي مجلس را به عنوان جایگزین 
آزمون وكالت حذف كرده بود كه با انتقاد قضات 

و برخي نمایندگان با سابقه قضایي مواجه شد. 
اگرچه تعداد قابل توجهي از نمایندگان از این 
تصمیم به عنــوان اقدام انقالبي بــراي حذف 
رانت یاد كرده بودند. شوراي نگهبان در بررسي 
نخست خود، این مصوبه را مغایر با قانون اساسي 
به علت »تبعیض نــاروا« اعالم كــرد. به  گفته 
سخنگوي این شورا، »برخي افرادي كه معافیت 
آنها در این مصوبه برداشــته شد، صالحیتشان 
براي كار حقوقي و وكالت مســلم است؛ مانند 
یك قاضي كه 30 ســال قضاوت كــرده و الزم 
نیســت آزمون بدهد.« حذف هرگونه اســتثنا 
در آزمون وكالت براســاس نظر كارشناســي 
مركز پژوهش هاي مجلس صــورت گرفت. در 
گزارش این مركز آمده بود: »شــوراي محترم 
نگهبان در این خصوص، مســئله تبعیض را به 
این صورت مطرح كرده است كه عده اي با توجه 
به قوانین فعلي، بدون آزمون مي توانند نسبت 

به اخذ پروانه اقدام كنند و اینكه صرفا قضات و 
نمایندگان مجلس از این قاعده مستثنا شده اند، 
مصداق تبعیض نارواســت.  به بیان دیگر، الزام 
به پذیرفته شــدن قضات و نمایندگان مجلس 
در آزمون، نوعي تبعیض میان این افراد و سایر 
افراد مشــمول ماده )8( الیحه استقالل كانون 
وكال خواهــد بود. مركز پژوهش هــا، به منظور 
رفع ایراد شــوراي محترم نگهبــان و تكمیل 
مراد قانونگــذار در جهت ایجاد رقابت ســالم 
و برابر افــراد و حذف 2امتیــازات غیرصحیح، 
پیشــنهاد داد: »درخصوص همه افراد مشمول 
امتیاز ماده8 الیحه استقالل كانون وكال )اخذ 
پروانه وكالت بدون آزمون(، مطابق تبصره یك 
ماده5 عمل شود تا همه با شرایط برابر در آزمون 
وكالت شركت نمایند.« به بیاني دیگر، نظر مركز 
پژوهش ها درخصوص رفع ایراد شوراي نگهبان، 
حذف هرگونه سابقه در اخذ پروانه وكالت بود.«

سلیقه را از آزمون وكالت برداشتیم
نمایندگان مجلس یازدهم عالوه بر حذف انحصارات جامعه 
وكالت در جلسه روز یكشنبه مجلس، رأي به لغو استثنائات 
كه برخي مناصب را از شركت در آزمون هاي وكالت مستثنا 
مي كرد هــم دادند. با محمد ســرگزي، نماینــده زابل و 

دادستان سابق این شهرستان گفت وگو كردیم.

اصالحیه بخش وكالت طرح نمایندگان 
درخصوص تســهیل صدور مجوزهاي كسب وكار، 

به نظر شما نظر شوراي نگهبان را تامین مي كند؟ 
اصالحیه اي كه انجام شد منطبق با ایرادي كه شوراي 
نگهبان گرفته، نیست. ایراد شــوراي نگهبان این بود 
كساني كه صالحیت شان مســلم است، اینها از آزمون 

معاف هستند.
 یعني قضات؟

نه صرف قضــات، بلكــه نماینــدگان و حقوقي هاي 
دســتگاه ها نیز مي توانند جزو این افــراد صالحیت دار 
باشــند. نظر شــوراي نگهبان ایــن بود كســاني كه 
صالحیت شان مسلم اســت نیاز به آزمون ندارند؛ مثل 
پزشكي كه 30ســال در بخش دولتي كار كرده و وقتي 
مي خواهد وارد بخش خصوصي شــود به او مي گویند 
دوباره باید آزمون بدهي. اگر یك پزشــك كه اســتاد 
بوده، بعد از بازنشستگي اش بخواهد در یك بیمارستان 
كار كند، دوباره باید آزمون بدهد تا وارد بیمارســتان 
خصوصي شــود؟ بحث اینجا بود كــه وقتي صالحیت 
مسلم است نیاز به آزمون نیست. مجلس باید ضابطه اي 
را مشخص مي كرد. بنده با توجه به اینكه حقوقي هستم 
مي گویم این اصالحیه اي كه انجام شد، آن ایراد شوراي 
نگهبان مرتفع نشده اســت و احتمال دارد دوباره ایراد 

گرفته شود.
 آیا مجلس قصد دارد با اصرار بر طرح، آن 

را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد؟

مجلس مصوبه اش را توسعه داده است. توسعه اش از این 
بابت است كه در مصوبه قبلي فقط قضات و نمایندگان 
بودند و این دفعه گروه هاي دیگر هم به این مصوبه اضافه 
شدند؛ یعني در مقام رفع ایراد شوراي نگهبان مصوبه  
خودش را توســعه داد؛ چون در ایراد شوراي نگهبان 
مطرح شده بود آنهایي كه صالحیت شان مسلم است، 

نیاز به آزمون ندارند.
 این استثناها چه میزان در ورودي هاي 

جامعه وكال تأثیر دارد؟
به لحاظ آمــاري این نكته وجود دارد كه در ســال هاي 
گذشته میزان حضور اقشــار مختلفي كه در طرح ذكر 
شده مثل كاركنان دستگاه قضایي، قضاوت، حقوقي هاي 
دســتگاه ها و نمایندگان تعداد خیلي كمي را شــامل 
مي شود. اینطور نیســت كه بگوییم همه این افراد عضو 
مجموعه كانون وكال یا مركز مشــاوران شــدند. ما در 
ســال هاي گذشــته به لحاظ آماري تا 10هزار وكیل 
گرفته ایــم. تعداد كل قضــات، نماینــدگان مجلس و 
مجموعه حقوقي هاي دستگاه ها شاید به عدد 300نفر 

نرسد.
 در تودیع و معارفه مركز وكالي قوه 

قضاییه هم آقاي علــي بهادري جهرمي، 
رئیس قبلي مركز تلویحا از زمان طوالني 
ســرعت جذب وكیل در این مركز گالیه 
داشــت و مي گفــت االن از 36ماه به 
9ماه كاهش پیدا كرده اســت. آیا طرح 

نمایندگان منجر به افزایش جذب در مركز 
وكال هم مي شود؟

یكــي از اتفاقــات خوبي كه 
دارد مي افتد این اســت كه 
در بحث تسهیل فرایندها 
خیلي سریع تر پیش بیني 

مي شود. اوال هر سال آزمون برگزار مي شود و دستگاه ها 
باید هر ســال آزمون برگزار كننــد و نمي توانند از آن 
استنكاف كنند. این باعث مي شود تعداد بیشتري از افراد 
كه واجد شرایط علمي هســتند در آزمون هاي كانون 
وكالي دادگســتري و مركز وكالي قوه قضاییه شركت 
كنند. مصوبه نمایندگان قطعا در تسریع ورود به عرصه 

وكالت گشایش ایجاد مي كند.
 برخي جامعــه وكال معترضند كه حتي 
یك پرونده در ســال ندارند و طرح مجلس باعث 
ورودي هاي وكال و بیكاري آنها مي شــود. نظرتان 

چیست؟
با توجه به اینكه تعداد پرونده هاي حقوقي زیاد اســت، 
این مســئله چندان قرین به واقعیت نیســت؛ ضمن 
اینكه مالك 70درصد نمره یك درصد بیشترین نمره ها 
منجر به افزایش شدید ورودي هاي آزمون نخواهد شد. 
ما بررسي كردیم و متوجه شــدیم این موضوع خیلي 
متفاوت با میانگین نمراتي كه االن كانون وكال و مركز 
مشاوران مي گیرد، نیســت؛ یعني همین االن هم كه 
كانون وكال و مركز مشــاوران آزمون برگزار مي  كنند، 
قبولي نمرات شان خیلي ســخت تر و باالتر از این شرط 

70درصد نمرات نیست.
 یعني ورودي ها افزایش پیدا نمي كند؟

خیلي تفاوت نمي كند، ولي مالكي اســت كه 
باعث مي شود ســلیقه در آزمون حاكم 
نباشــد. این نكته مهمي اســت كه در 

قانون لحاظ شده است.
 چون در سال هاي مختلف 
ظرفیت ها مي توانست جابه جا شود؟

بله. زماني آزمون را سخت مي گرفتند 
و چون میانگین نمره پایین 
مـي آمـــد، پذیــرش 
كم مي شد. سلـــیقه 
برداشته شد و آزمون 

نظمي پیدا كرد.

    مرخصي 1۰روزه براي زندانیان مسیحي
رئیس قوه قضاییه با صدور بخشــنامه اي، دســتور اعمال 
مرخصــي به مدت 10روز بــراي محكومان مســیحي را 
صادر كرد. به گزارش میزان، در بخشــنامه غالمحســین 
محسني اژه اي خطاب به واحدهاي قضایي و دادستان هاي 
سراسر كشور آمده است: »به مناسبت فرارسیدن سال نوي 
میالدي و میالد حضرت عیسي مسیح)ع( و با لحاظ نمودن 
آثار مثبت و ســازنده حضور زندانیان در كنار خانواده و در 
اجراي ماده197 آیین نامه اجرایي سازمان زندان ها، به تمامی 
محكومان مسیحي كه واجد شرایط قانوني مرخصي بوده و 
در زندان به سرمي برند یا درحال مرخصي هستند، غیر از 
جرایم جاسوسي، اقدام علیه امنیت كشور كه محكومیت 
آنان بیش از 5سال باشد، جرایم باندي و سازمان یافته، اخالل 
در نظام اقتصادي، سرقت مسلحانه، آدم ربایي و محكومان 
به قصاص و اعدام، به مدت 10روز مرخصي اعطا مي گردد.« 

    ۵۰سال روابط ایران و عمان
علي باقري كني، معاون سیاسي وزیر امورخارجه در نشست 
كمیته مشــترك مشــورت هاي راهبردي ایران و عمان 
با تأكید بر ضرورت حل و فصل مســائل منطقه ازسوي 
كشورهاي منطقه، ابراز امیدواري كرد مشكالت موجود 
براساس گفت وگو میان كشــورهاي منطقه حل وفصل 
شود. به گزارش ایرنا، شیخ خلیفه الحارثي، معاون سیاسي 
وزیرامورخارجه عمان نیز در این دیدار با اشــاره به نقش 
محوري ایران در تحوالت منطقه، گفت: كشورش مانند 
گذشته، عالقه مند توسعه روابط دوجانبه و منطقه اي بوده 
و مســیرهاي صلح آمیز را براي صلح و آرامش در منطقه 
ضروري مي داند. دوطرف در این دیدار با اشاره به فرارسیدن 
پنجاهمین سالگرد برقراري روابط از سطح روابط و تالش 
براي توسعه آن براساس اعتماد متقابل ابراز رضایت كردند.

    شهادت 2رزمنده قرارگاه قدس در درگیري 
با اشرار مسلح 

2تن از رزمندگان قــرارگاه قدس نیروي زمیني ســپاه 

پاســداران انقالب اســالمي در منطقه عمومي زاهدان 
به درجه رفیع شــهادت نایل آمدند. به گزارش تســنیم، 
 روابط عمومي قرارگاه قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
اعالم كرد: شنبه شب حین انجام مأموریت نیروهاي قرارگاه 
قدس نیروي زمیني ســپاه، طي درگیري با اشرار 2تن از 
نیروهاي قرارگاه به شهادت رسیده اند. مهران شوري زاده 
و محسن كیخوایي، شهداي قرارگاه قدس سپاه در منطقه 

عمومي زاهدان بودند.

    انتخاب رئیس شوراي مركزي حزب مؤتلفه 
سیدمصطفي میرســلیم با رأي شــوراي مركزي حزب 
موتلفه اســالمي، به عنوان رئیس شــوراي مركزي دوره 
سیزدهم این تشكل اصولگرا انتخاب شد. به گزارش ایرنا، 
همچنین در نخستین جلسه این شــورا پس از برگزاري 
سیزدهمین مجمع عمومي حزب موتلفه اسالمي، حسین 
انواري به عنوان نایب رئیس شــوراي مركزي اســالمي و 
حسن پزشــكیان و امیر نظیفي نیز به عنوان منشي هاي 

هیأت رئیسه شوراي مركزي انتخاب شدند. 

روی خط سیاست
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 واكسیناسیون با نگاه به قطع 
زنجیره شیوع بیماری كرونا گزارش

به طور حتم بدون همكاری و 
مشاركت نهادها به سختی پیش می رفت، 
امــا ورود شــهرداری تهران بــه ماجرا از 
مهرماه، این موضوع را به طور چشمگیری 
تســهیل كــرد. اتوبوس هــای ســیار، 
جایگاه های ویژه در برخی از ایستگاه های 
مترو، ون های واكسیناسیون، پایگاه های 
مدیریت بحران و 220مسجد باعث شد تا 
واكسیناسیون در پایتخت كشور، سرعت 
قابل توجهی پیدا كند. حاال با آغاز تزریق 
دوز ســوم واكسن به شــهروندان، باز هم 
شهرداری وارد میدان شــده تا هرقدر كه 
امكان دارد، این كار را آسان تر كند؛ تا جایی 
كه با همــكاری اورژانس، حتــی امكان 
مراجعه و حضور متخصصان تزریق درب 
منازل افراد سالمند، معلول یا كم توان هم 
به وجود آمده است. برای این موضوع كافی 
است متقاضیانی كه در خانه فردی كم توان 
دارند با ســامانه 137تمــاس بگیرند تا 

كارشناسان آنها را راهنمایی كنند.
به هــر ترتیــب اســتفاده از ظرفیت ها و 
امكانات تأثیر خوبی بر روند واكسیناسیون 
تهرانی ها داشته است. بدون شك اجرای 
طرح های سازنده ای مثل »غربالگری شهید 
حاج قاسم سلیمانی« در سراهای محالت، 
اســتفاده از ظرفیــت ســالن پایگاه های 
مدیریت بحران و حركت اتوبوس های سیار 
زندگی در شهر روی این امر تأثیر بسیاری 
داشــته تا نتیجه پویش »تهــران، دوباره 
جان می  گیرد« بازگشــت جریان عادی 
زندگی به خیلی ها باشــد. حاال، استقبال 
شهروندان در 2دوره قبلی واكسیناسیون 
این بستر را فراهم كرده كه شهرداری برای 
ارائه خدمات در دوز سوم با كسب تجربه از 
دوره های قبل، وارد میدان شود. آنطور كه 
آمار نشان می دهد نه تنها دست كم نیمی 
از واكسیناسیون روزانه شهروندان تهرانی 
در اماكن و محل های شــهرداری صورت 
می گیرد، بلكه چند روزی می شود تعداد 
تزریق واكســن درب خانه ها با همراهی 
شركت شهرسالم و اورژانس افزایش یافته 

است.
 به گفته صمیم مرادی روزبهانی، مشاور و 
مسئول دبیرخانه ســتاد مدیریت بحران 
كرونای شــهرداری تهران، از آغاز اجرای 
طرح تزریق واكســن درب منازل در پی 
تماس با سامانه 137طی یك هفته اخیر، 
تاكنون 4هزار و607تزریق انجام شــده 
اســت. او می گوید: »از همان تاریخی كه 
وزارت بهداشــت مجوز تزریق دوز ســوم 
را صادر كــرد، ســازمان پیشــگیری و 
مدیریت بحران شهرداری تهران تاكنون 

20خودروی ســواری و 10دستگاه ون را 
برای مراجعه به درب منــازل، همچنین 
22اتوبوس زندگی و 7مركــز فعال برای 
تزریق واكسن را در شهر فعال كرده است.«

22اتوبوس برای اجرای طرح اتوبوس 
زندگی

خدمات بــرای تزریق دوز ســوم پویش 
همچنــان با همــان اهداف قبلــی برای 
مساعدت به سیستم بهداشــت و درمان 
كالنشــهر تهران به قوت خــودش باقی 
اســت و این طرح ادامه دارد. روزبهانی در 
این باره می گوید: »در گذشــته 18مركز 
ثابت برای تزریق آماده انجام كار بود و در 
دوره ای مراجعه بســیار بود كه توانستیم 
پاسخگوی شهروندان باشــیم، اما اكنون 
با توجه به راه اندازی اتوبوس ها و خدمات 
سیار در مقابل منازل، مراكز ثابت به حدود 
7مركز كاهــش پیدا كرده اســت. اكنون 
22اتوبوس بــرای اجرای طــرح اتوبوس 
زندگی برای22منطقه تهران درنظر گرفته 
شــده، اما در برخی از مناطق برحســب 
تقاضا و تردد شهروندان 2اتوبوس مستقر 
می شود؛ یعنی اتوبوس ها از برخی مناطق 
كه تقاضای كمتری دارند به مناطق دیگر 

می روند.«
 اتوبوس هــای زندگــی را می تــوان در 
محل های پرتردد شهر دید؛ نقاطی مانند 
میادیــن ولیعصر)عج(، انقــالب و ضلع 

جنوبی میدان تجریش.
مشــاور ســتاد مدیریت بحران كرونای 
شــهرداری تهران همچنین از اســتقبال 
خوب شــهروندان برای درخواست تزریق 
واكسن از طریق سامانه 137خبر می دهد 
و می گویــد: »در ایــن دوره شــهروندان 
مشــاركت خوبی با این ســامانه ارتباطی 
داشــته اند و از آنجایی كه این سامانه پل 
ارتباطی مردم با شهرداری است، برای این 
موضوع كد 6در سامانه درنظر گرفته شده 
است تا شهروندان بتوانند با تماس، آن را 
در قالب این كد ثبت كنند. در این سامانه 
اطالعات مربوط به دوزهای قبلی واكسن 
شهروندان و سایر اطالعات شخصی افراد 
ثبت شــده و متخصصان در اسرع زمان با 

هماهنگی قبلی مراجعه می كنند.«
این در حالی است كه شركت بهره برداری 
متروی تهــران نیز با همكاری شــركت 
شهرسالم شــهرداری، واكسیناسیون را 
در دســتور كار دارد؛ بر همین اســاس از 
22مهرماه امســال تاكنــون مرحله دوم 
پویش جهادی واكسیناسیون در تعدادی 
از ایســتگاه های متــرو انجام می شــود؛ 
البته با توجه به كاهــش نیاز، تعداد مراكز 
ایســتگاه ها از 22ایســتگاه به ۹ ایستگاه 
كاهش یافته اســت. نكته دیگر اینكه این 
مراكز ثابت نیستند و هر چند وقت یك بار، 

محل ایستگاه ها تغییر می كند.

 تزریق 150هــزار دوز واكســن در 
پایگاه های شهر سالم

شیوع ویروس كرونا در شــهر و واگیردار 
بودن آن منجر به ایجاد استرس و اضطراب 
بین شهروندان شد و كارمندان شهرداری 
به واســطه ارائه خدمات به مردم ازجمله 
نیروهای انسانی بودند كه هر لحظه این 
ویروس تهدیــدی برای سالمتی شــان 
محسوب می شــد؛ به همین منظور برای 
كنترل بیماری و پیشــگیری از شــیوع 
آن پایگاه شــماره یك واكسیناسیون در 
مرداد ماه توسط شركت شهر سالم برای 
تســریع در تزریق واكســن به كاركنان، 
بازنشستگان شهرداری و خانواده های آنها 
راه اندازی شد. از زمان فعالیت این پایگاه 
تا دی ماه براســاس آمار های ارائه شــده 
از شركت شهر سالم شــهرداری، حدود 
150هزار دوز واكســن تزریق شده است 
و اكنون با توجه به شــروع موعد تزریق 
دوز ســوم، این شــركت اعالم آمادگی 
كرده است. امیر نورمحمدی، مدیر طرح 
واكسیناســیون كرونای شــركت شهر 
ســالم و مدیرعامل جدید نیز در این باره 
به همشــهری گفت: »پایگاه شماره یك 
واكسیناسیون از 23مرداد ماه راه اندازی 
شد و تا اول دی ماه بالغ بر 150هزار دوز 
واكســن كرونا توســط كاركنان شركت 
شهر سالم تزریق شــده است. همچنین 
مســئولیت توزیع روزانه واكســن كرونا 
بــرای 22اتوبــوس ســیار و پایگاه های 
واكسیناســیون بهشــت زهرا و معاونت 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری تهران نیز 
بر عهده شركت شهر سالم است. مجموع 
واكسن های تزریق شــده در این پایگاه ها 
و پایگاه های ثابت و ســیار شركت شهر 
ســالم تا اول دی ماه، حــدود 185هزار 
دوز برآورد می شود.« مدیرعامل شركت 
شهر ســالم با اشــاره به تأثیر تزریق دوز 
سوم در پیشگیری از فراگیر شدن سویه 
اومیكرون ویروس كرونا گفت: »دو سوم 
واكسن های تزریق شــده در پایگاه های 
شهر سالم دوز نخســت بوده اند و حدود 
یك درصد را دوز ســوم تشكیل می دهد. 
برای تسهیل و تسریع در این روند واحد 
فوریت های پزشــكی و درمان در منزل 
شركت شهر سالم در حوزه كرونا فعالیت 
دارند و تیم های شركت شــهر سالم نیز 
این آمادگــی را دارند كه بــا حضور در 
منزل ســالخوردگان، توان یابــان و افراد 
بیمار واكســن آنها را تزریق كنند.« وی 
ضمن اعالم آمادگی جهت تزریق واكسن 
دوز سوم به تمامی شــهروندان تهرانی، 
از كاركنان و بازنشســتگان شهرداری و 
خانواده هــای ایشــان دعوت كــرد در 
نخستین فرصت دوز سوم واكسن خود را 
تزریق كنند تا در برابر موج احتمالی كرونا 

در آینده مصون بمانند.

 اول دی ماه بود كه حادثه ایستگاه 
شورا

  
متروی چیتگر رخ داد و 20مسافر 
مصدوم شدند. همان روز به دستور 
شهردار تهران كمیسیون سوانح تشكیل شد تا علت 
حادثه بررسی و نتایج اعالم شود. روز گذشته معاون 
حمل ونقل و ترافیك شهردار تهران و مدیرعامل 
شــركت بهره برداری مترو در صحن شورا حاضر 
شدند تا گزارشی از نتایج بررسی ها ارائه دهند. البته 
گزارش كامل كمیســیون ســوانح در نشســت 
هم اندیشی ارائه شده بود و ازاین رو رئیس شورای 
شهر تهران قبل از شروع جلســه علنی در جمع 
خبرنگاران حاضر شد و گفت كه سیستم اتوماتیك 
قطع و به حالت دستی تبدیل شــده بود و مركز 
كنترل هم نظارتی بر قطار نداشــته است. مهدی 
چمران تأكید كرد: »جان مردم در میان است و باید 
منابع مالی شبكه ریلی مشــخص شود كه قطعاً 
شهرداری منابع مالی ندارد و باید دولت و مجلس 
دراین خصوص وارد میدان شوند.« او به انبارهای 
خالی مترو هم اشــاره كرد و گفت: »در سال های 
اخیر باید قطعات مترو تحت هر شــرایطی تأمین 
می شد كه بخشی از این عدم تأمین قطعات نتیجه 
بی تدبیری و بخشی هم به دلیل عدم بودجه و اعتبار 
بوده است؛ بنابراین امروز انبار مترو خالی از قطعات 

و مملو از مشكالت است.« 
به گزارش همشهری، جلسه دیروز با تبریك سالروز 
میالد عیسی مسیح)ع( توسط رئیس شورای شهر 
تهران شروع شد و مهدی چمران در ادامه به روز ملی 
ایمنی در برابر زلزله و كاهش اثرات بالیای طبیعی 

اشاره كرد و گفت: »در تهران گسل های متعددی 
وجود دارد كه ساختمان های بلندمرتبه رویشان 
بنا شده است و ازاین پس باید اجازه ساخت چنین 
بناهایی را روی گســل ندهیم و برای مقاوم سازی 
ســاختمان ها باید تالش كنیم و بدانیــم زلزله با 
كسی شوخی ندارد و درصورت وقوع، خرابی های 
وحشــتناكی در پی خواهد داشت.« سپس احمد 
صادقی در نطق پیش از دستور خود حكم جانشینی 
شهردار تهران در مدیریت بحران را فرصت مغتنمی 
برای عینیت بخشیدن به مدیریت واحد در مواجهه 
با بحران دانست و گفت: »باتوجه به تعدد وظایف 
و مأموریت های پیش بینی شــده برای مجموعه 
مدیریت شــهری در حوزه مدیریــت بحران های 
طبیعی الزم است ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران باتوجه  به اولویت های ایمنی در 
شهر، محدودیت های منابع مالی و نیروی انسانی، 
طبقه بندی دقیقی انجام دهد و از كارهای پراكنده 

و كم اثر به شدت جلوگیری كند.«

4عامل مسبب بروز حادثه ایستگاه چیتگر
ارائه گزارش كمیســیون سوانح مهم ترین دستور 
جلسه شورای شهر تهران بود كه معاون حمل ونقل 
و ترافیك شهردار تهران وقتی پشت تریبون قرار 
گرفت ضمن ابراز تأسف از حادثه رخ داده، گفت: 
»براســاس بررســی ها خطای راهبر، ضعف در 
سامانه های سیگنالینگ و مركز كنترل، ضعف های 
فرایندی و ضعف در تجهیزات، 4عامل بروز حادثه 
متروی چیتگر بودند اما آنچه می توان اســتنباط 
كرد این است كه راهبر با 5خطا )سرعت غیرمجاز، 
قطع سیســتم ATP، عبور از چراغ قرمز، عبور از 
سوزن و توقف بی جا( مقصر اصلی حادثه بوده ولی 

برای قضاوت قطعی نیاز به زمان و بررسی بیشتری 
است.« مجتبی شــفیعی به فرسودگی تجهیزات 
هم اشــاره و عنوان كرد كه سیستم سیگنالینگ 
مترو 20سال قدمت دارد و اكنون حداقل امكانات 
در شــبكه ریلی وجود ندارد. به گفته شــفیعی از 
170رام قطار مترو حدود 40درصد نیاز به اورهال 
دارند اما انبار تجهیزات و قطعات خالی تحویل داده 
شده اند. او تأكید كرد: »برخی از قطعات مورد نیاز 
از سال۹5 خریداری نشده اند و به سرعت سفارش 
خرید دادیم و در حال تجهیز عاجل و فوری متروی 
تهران هســتیم.« مدیرعامل شركت بهره برداری 
متروی تهران هم در جریــان ارائه گزارش نتیجه 
كمیسیون ســوانح با تأكید بر فرسودگی شبكه 
ریلی گفت كه به دلیل فرســودگی ناوگان، مركز 
كنترل متوجه قطع ATP نمی شود و تنها آسیب 
سوزن را در سیســتم متوجه می شــود. به گفته 
مهدی شایسته اصل كمبود نیرو و یگان حفاظت، 
نبود نیروی متخصص، فرسوده بودن سیستم های 
نظارت تصویری، نبــود یكپارچگی مراكز فرمان، 
فرسودگی پله های برقی ایســتگاه ها، استاندارد 
نبودن آسانسورها و... بخشی از مشكالت ناوگان 
ریلی تهران هســتند. او در پایان بــه خالی بودن 
انبار قطعات اشــاره و تأكید كرد كه برای تأمین 
قطعات حداقل نیاز به 500میلیارد تومان اعتبار 
است. همچنین با تأمین 30رام قطار و 210واگن و 
اتمام پایانه های خطوط 3، 4، 6 و 7 بخش مهمی از 

مشكل سرفاصله قطارها حل می شود.

واكنش اعضا به گزارش كمیسیون سوانح
اعضای پارلمان شــهری پس از استماع گزارش 
كمیسیون سوانح، نظرات و سؤاالتی مطرح كردند. 

پرویز ســروری اصطالح ترك فعل را به كار برد و 
گفت كه ترك فعل نه تنها ســبب می شود كاری 
انجام نشــود بلكه زمینه بروز اتفاقات دیگر را رقم 
می زند و باید كسانی كه در مسئولیت خود كوتاهی 
كرده اند، پاسخ دهند. او تأكید كرد: »ضروری است 
شورای ششم نخســتین طرح تحقیق و تفحص 
خود را از مترو كلید بزند كــه هم اعالم كنیم چه 
چیزی تحویل گرفتیم و هم آسیب شناسی عمیقی 
صورت گیرد و در این میان شهرداری باید مترو را 
در اولویت كار خود قرار دهد.« نرجس ســلیمانی 
هم ســؤال كرد كه اعتماد به حمل ونقل عمومی 
یك سرمایه اجتماعی و معنوی محسوب می شود، 
برای حفظ این سرمایه چه اقدامی صورت گرفته 
اســت؟ ناصر امانی به خالی بودن انبار مترو اشاره 
كرد و گفــت: »وقتی 500میلیــارد تومان برای 
تأمین قطعات نیاز است، می توان آن را در دستور 
كار شهرداری قرار داد.« جعفر بندی شربیانی هم 
سؤاالتی درخصوص تعداد واگن ، قطار موردنیاز ، 
یارانه بلیت و... مطرح كرد و گفت: »اگر در حوزه 
تأمین منابع مالی مترو اتفــاق خاصی رخ ندهد، 
شــاهد چنین اتفاقات و حوادثــی خواهیم بود؛ 

بنابرایــن از دولت می خواهیم تا پرداخت ســهم 
قانونی خود در حوزه مترو را جدی بگیرد.« علیرضا 
نادعلی هم موضوع معطل ماندن خرید 630واگن 
را مطرح و عنوان كــرد: »باتوجه  به محدود بودن 
ظرفیت اورهال و تأمین قطعات مترو بهتر اســت 
مدیریت شهری فرایند پیش پرداخت این قرارداد 
را تسریع و شهرداری هم با جدیت آن را پیگیری 
كند.« سیدجعفر تشكری هاشــمی با بیان اینكه 
كمبود قطعــات و نیاز به تعمیــر و اورهال كردن 
واگن های مترو امری ضروری اســت، تأكید كرد 
كه در دوره گذشته مدیریت شــهری به موضوع 
اورهال توجه نداشــته و باید در بودجه1401 این 
مســئله مدنظر قرار گیرد. مهــدی بابایی هم به 
عملیاتی شدن مصوبه راهبردهای برنامه عملیاتی 
مدیریت بحران و برنامه واكنش اضطراری در مترو 
و فضاهای زیرسطحی اشاره و عنوان كرد: »براساس 
مفاد این مصوبه شهرداری تهران موظف است در 
خصوص حفظ و صیانت از مال و جان شهروندان 
تهرانی، احكام پیش بینی شــده در برنامه 5ساله 
سوم در حوزه افزایش ایمنی و افزایش تاب آوری 

شهری، اقدامات عملیاتی را انجام دهد.«

شهرداری تهران همچنان با درنظر گرفتن مراكز سیار، ثابت و ارائه خدمات حضوری در 
خانه های سالمندان و كم توانان به روند واكسیناسیون در پایتخت كمك می كند

 پرونده حادثه ایستگاه متروی چیتگر در صحن شورا بررسی شد
و معاون حمل ونقل و ترافیك شهردار تهران از خطای راهبر گفت

زنگ خانه ها برای دوز سوم   به صدا درآمد

مترو؛ خالی از قطعات، مملو از مشكالت

یادداشت

خبر

الزامات تاب آوری در برابر زلزله

 5 دی روز ایمنی در برابر زلزله و كاهش اثرات 
بالیای طبیعی، یادآور سانحه تلخ زلزله بم در 
سال1382 است.   به باور متخصصان، منشأ 
وقوع این زمین لرزه گسلی بود كه درست از 
میان شهر عبور می  كرد؛ از همین رو كانون 
این زلزله شــهر بم بود و به این ترتیب این 
زمین لرزه نخستین زلزله شهری معاصر كشور توصیف می شود.   كانون 
زمین لرزه ها در دهه های گذشته عمدتا مناطق بیابانی یا مناطق روستایی 
بوده و ازهمین رو بیشتر تلفات و خسارات در مناطق روستایی رخ داده 
است اما در بم شهری با حدود 100هزارنفر جمعیت برای نخستین بار 
بیشترین تلفات و خسارات در شهر رقم خورد.   وقوع زمین لرزه در نخستین 
ساعات بامداد كه هنوز بسیاری از شهروندان در خواب بودند، گستردگی 
بافت خشت و گل و قدیمی بودن اكثر ابنیه شهر و البته شدت باال و عمق 
كم زمین لرزه، همگی از عواملی بودند كه باعث افزایش میزان تلفات و 
خسارات شدند و شهری زیبا با معماری چشم نواز باغ-شهر در زمانی كوتاه 
به تلی از خاك بدل و روزی غمبار در تاریخ كشورمان ثبت شد.   بم آن زمان 
در زمره شهرهای كوچك به شمار می  آمد و وجود ارگ تاریخی با قدمت 
قابل توجه در جوار آن نشانه ای بود كه این منطقه سال هاست زمین لرزه  ای 
را تجربه نكرده و بسیاری بر این باور بودند كه این منطقه از زلزله در امان 
خواهد بود؛ البته شهر در نقشه خطرپذیری زمین لرزه كشوری خارج از 
محدوده با خطر باالتر قرار داشت. این زلزله دلخراش زنگ خطری برای 
سایر شهرها به ویژه كالنشهرهای پرجمعیت، آسیب پذیر و بناشده در كنار 
گسل  های خرد و كالن بود.  بسیاری از سازوكارها، طرح ها و برنامه های 
مدیریت شهری و نیز مدیریت خدمات اضطراری از آن پس مورد تجدید 
نظر و بازنگری قرار گرفت و در مجموع این رخداد غمبار نقطه عطفی در 
تاریخ تحوالت مدیریت حوادث و سوانح كشور به شمار می آید. بنابراین با 
وجود تلخی این رخداد، درس آموخته های این زمین لرزه منشأ تحوالتی 
كم و بیش چشمگیر و قابل توجه در 2دهه گذشته شده و باب ایمنی و 
الزامات تاب آوری در برابر بالیای طبیعی به ویژه در پایتخت و كالنشهرها 
تا حدودی گشوده شد؛   مسیری كه گرچه در آن گام نهاده ایم اما كماكان 
راه ناپیموده آن تا تحقق تمامی شاخص  های تاب آوری همچنان قابل توجه 
اســت.    هر برنامه   عمرانی و توسعه كشــور باید با لحاظ آسیب پذیری 
كشورمان در برابر این خطر همیشگی و غیرقابل حذف طراحی و اجرا شود. 
  گرچه با برش زمانی چند دهه گذشــته می توان شــاهد پیشرفت در 
شــاخص  های تــاب آوری بــود اما بایــد كمــاكان اذعان نمــود كه 
آسیب پذیری  مان در برابر زلزله باالست و این خود مانعی برای طراحی و 
تجهیز مرحله مقابله به شــمار می آید؛ چراكه آسیب پذیری باال عمال 
طراحی برای پاسخ مناسب به بحران را دشوار و امداد و نجات مطلوب را 

ناممكن می سازد.   

۳500  بنا در معرض خطر آتش سوزی
مراسم بزرگداشــت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و كاهش اثرات 
بالیای طبیعی با حضور نمایندگان ســازمان ها و ادارات ذی نفع 

برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر 
تهران در این مراســم گفت: میزان مخاطرات با توان پاسخگویی 
نسبت عكس دارد. بهترین تكنولوژی ها و زیرساخت ها در شرایط 
مخاطره نمی  توانند پاسخگویی مناسب داشته باشند. مثال در پاسخ 
مناسب به آتش سوزی بازار گل مشكل نداشتیم ولی انسان ها جان 

خود را ازدست دادند.
 مهدی داوری  افزود: حدود 2هزار برج در تهــران وجود دارد كه 
اگر اقدامات پیشــگیرانه درباره آنها انجام نمی شد، روزانه شاهد 
آتش سوزی های ســختی در آنها بودیم. از نظر خطر آتش سوزی 
3500ســاختمان در تهران وجود دارد كــه نیازمند اقدام فوری 
است. همچنین قوانین باید جامع تر به مسئله آتش سوزی بپردازند. 
قانونی كه در 65ســال پیش برای تهران آن زمان نوشــته شده، 
پاســخگوی تهران فعلی نیســت زیرا شــكل، اندازه، فعالیت ها، 

ساختمان ها و بار اشتعال آن تغییر كرده است.
رئیس اورژانس تهران نیز در این مراســم گفــت: مركز اورژانس 
تهران روزانه به 8هزار تماس پاســخ داده و 2500 عملیات انجام 
می دهد  و 1000 اعزام به بیمارستان دارد. 225پایگاه آمبوالنس 
و 140موتور آمبوالنس عملیات انجــام می دهند؛ یعنی هر پایگاه 

به طور متوسط 15عملیات انجام می دهد.
یحیی صالح طبری افزود: بم بعد از سال82 هنوز بلند نشده و شهر 
و ساكنان آن همچنان از آن حادثه رنج می برند؛  این نشان می دهد 

كه عالج واقعه قبل از وقوع باید كرد.
شــاهین فتحی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران نیز 
گفت: ساختن یك جامعه آماده جزو اولویت های مدیریت بحران 
اســت و ما نیز در هالل احمر در این راستا تالش می كنیم. اسكان 
جمعیت در شرایط بحران نیاز به فضای زیادی دارد و ما در تهران 

با كمبود زمین و فضا مواجه هستیم.

مراسم روز ایمنی و بالیای طبیعی در منطقه19
شهرداری منطقه1۹ نیز به مناسبت روز ایمنی و بالیای طبیعی 
میزبان اعضای اصلی ستاد بحران شهر تهران در نشست تخصصی 

این روز در بوستان بزرگ والیت بود.
به گزارش همشهری، شــهردار منطقه در حاشــیه این نشست 
موقعیت جغرافیایی و وجود بخش قابل توجهی از بافت های فرسوده 
در این منطقه را علت اصلی برگزاری نشست تخصصی روز ایمنی 
و بالیای طبیعی دانست و درخصوص ایجاد اسكان های اضطراری 
شهر تهران در این منطقه با توجه به ظرفیت های خوب آن اعالم 

آمادگی كرد.
مهدی هدایت، شهردار منطقه یكی از موضوعات مهم و مورد توجه 
در این منطقه را وجود بافت های فرسوده و ریزدانه دانست و درباره 
طرح احداث بیمارستان در منطقه1۹ بیان كرد: با توجه به اینكه 
این منطقه فاقد بیمارستان است، با نظر موافق شهردار تهران در 
مرحله واگذاری زمین به دانشگاه علوم پزشكی هستیم و امیدواریم 
وزارت بهداشت و دانشگاه نیز با سرعت این بیمارستان را به منظور 
ارائه خدمات در مواقع بحرانی و عادی به شهروندان احداث كنند.

علی نصیری
سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

    زینب  زینال زاده
خبر نگار

فیلم گزارش   را 
با اسكن این كد 

ببینید.

    زهرا كریمی 
خبر نگار
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در نهضــت ملي مســكن قرار 
نيســت اقســاط تســهيالت 
پرداختي به همــه خانوارها بر 
مبناي سود ۱۸درصد محاسبه 
شود؛ زيرا دولت با اتكا بر منابع 
صندوق ملي مسكن، بخشي از 
سود تسهيالت 5دهك پايين 

درآمدي را پرداخت مي كند

چهره روز

نقد خبر

احســان خاندوزي، وزير اقتصاد از طرح 
جديد اين وزارتخانه براي افزايش حقوق 

بازنشســتگان با معرفي محصوالت جديد بيمه اي خبــر داد. ماجرا 
چيست؟ ديروز در جلســه  بين مديران صنعت بيمه و وزير اقتصاد، 
رئيس كل بيمــه مركــزي از ورود صنعت بيمه به عصــر طاليي در 
آينده نزديك خبر داد و گفت: با ادامه رونــد جذب دارايي هاي خرد 
مردم به خصوص در رشــته هاي بيمه زندگي و ســرمايه گذاري در 
بازارهاي بزرگ، مي توان منابع جمع آوري شده را با شيوه هاي صحيح 

سرمايه گذاري صرف تورم زدايي و افزايش توان اقتصادي كشور كرد.
در واكنش به اين اظهارنظر سكاندار بيمه مركزي، وزير اقتصاد اعالم 
كرد: يكي از همين موارد، مســئله افزايش حقوق بازنشســتگان از 
طريق تعريف محصوالت بيمه اي جديد است كه مقرر شد رئيس كل 
بيمه مركزي در اين زمينه هم پيشــنهادي را به سرعت آماده و ارائه 
كند.  به نظر مي رســد الگوي مدنظر بيمه مركزي، اختصاص بخشي 
از سرمايه هاي خرد مردم و ســوق دادن آن به سمت خريد بيمه هاي 
زندگي و سرمايه گذاري و ايجاد يك بازار رقابتي بين بيمه هاي تجاري 
با بيمه هاي اجتماعي اســت؛ به ويژه اينكه صندوق هاي بازنشستگي 
كشور با بحران پرداخت مطالبات و مســتمري بازنشستگان مواجه 
هستند. انتظار مي رود درصورت موافقت دولت و مجلس، شهروندان 
و بيمه گذاران حق انتخاب خواهند داشــت كه حق بيمه خود را در 
صندوق هاي بازنشســتگي ســرمايه گذاري كنند يا آن را در اختيار 
بيمه هاي تجاري قرار دهند تا هنگام بازنشســتگي از ســود ناشي از 

سرمايه گذاري خود بهره مند شوند.

 نجات سهل و ممتنع
صندوق های بازنشستگی

  خبر: احمد خاني نوذري، معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، يكي از سياست هاي اصلي حل ناترازي صندوق های 
بازنشستگی را افزايش بازدهي سرمايه گذاري ها می داند و معتقد است 
با سياستگذاري هاي يكپارچه 4صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي، 
فوالد، كشــوري و بيمه روســتايي و عشــايري، مي توان به تكميل 

زنجيره اي ارزش و افزايش سودآوري دست يافت.
  نقد: از ميان  همه صندوق هاي بازنشستگي مطرح كشور كه سهم 
بااليي از بيمه پرداز و مستمري بگير را به خود اختصاص مي دهند، فقط 
صندوق تأمين اجتماعي اندكي از بحران فاصله دارد و اتفاقا پيشنهاد 
افزايش 2ساله سن بازنشستگي و محاسبه مستمري براساس ميانگين 
3ســال پاياني خدمت كه در اليحه بودجه۱40۱ ارائه شده، از ترس 
وقوع بحران در همين صندوق است؛ چراكه اگر صندوق بيمه تأمين 
اجتماعي با سهم بسيار بااليي كه از چتر بيمه و مستمري كشور دارد، 
دچار بحران شــود، آنگاه نه بودجه دولت و نه چاپخانه بانك مركزي 
قادر نيست كســري آن را جبران كند. البته اين موضوع، حداقل در 
كل دهه90 دغدغه سياســتگذاران بوده و در هر دوره كارشناسان و 
معاونت اقتصادي وزارت كار به دنبال شناســايي وضع موجود و ارائه 
راهكارهاي اساسي براي جلوگيري از وقوع بحران بوده اند. آنچه احمد 
خاني نوذري، معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در مورد افزايش بازدهي سرمايه گذاري صندوق هاي بيمه مطرح كرده، 
يكي از اصلي ترين راهكارهايي است كه چندين بار ارائه شده اما هيچ گاه 
ميزان موفقيت آن به قدري نبوده است كه بتواند تراز منابع و مصارف 
بيمه ها را اصالح كنــد. اوايل دولت يازدهم، علــي ربيعي، وزير وقت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي پرده از بحران ناكارآمدي در بدنه شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي برداشت و اعالم كرد در شرايطي كه 
نرخ ســود بانكي حدود 20درصد اســت، ميانگين حاشيه سود اين 
هلدينگ عريض و طويل از 2درصد فراتر نمي رود و اين يعني، رد ديون 
شركت ها و كارخانه هاي مشــكل دار دولتي در ازاي مطالبات نقدي 
تأمين اجتماعي و در ادامه اختصاص ناگزير منابع نقدي اين سازمان 
به اداره همين بنگاه ها و شركت ها آن  هم زير سايه فساد و سوءمديريت 
جدي باعث شده است تا سازمان تأمين اجتماعي در ميانسالي و در 
شرايطي كه بايد به فكر كســب درآمد براي پوشش دهي مصارف و 
هزينه هاي آينده خود باشد، سال به سال زيان سنگين شناسايي كند و 
نظاره گر نزديك شدن بحران باشد. اين سازمان كه زماني تالش مي شد 
تعداد قابل توجهي از شركت هاي زيرمجموعه آن با چك  بانكي فروخته 
شود، همچنان بزرگ ترين ساختار اقتصادي ايران است و آنگونه كه 
خاني نوذري نيز گفته است مي تواند با افزايش بازدهي سرمايه گذاري و 
شفافيت در بنگاه هاي اقتصادي، از وقوع يك بحران ويرانگر جلوگيري 
كند، اما فقط يك سؤال بايد پاسخ داده شــود؛ آيا متوليان امر كامال 
پاي كار اصالح امور هســتند و حاضرند تصميم گيري هاي مجموعه 
تأمين اجتماعي را به صاحبان اصلي آن يعني كارگران و كارفرمايان 
زير نظارت دولت برگردانند يا خود را ناتوان از تســخير حياط  خلوت 
دولتي ها مي دانند و فقط به دنبال اصالح پاره اي از امور هستند؟ اگر 
وزارت كار در دولت سيزدهم نتواند مشكالت رخنه كرده در اليه هاي 
زيرين تأمين اجتماعي را ريشه كن كند و ســرمايه گذاري هاي اين 
سازمان را به جايگاه واقعي برساند، به احتمال بسيار قوي، اين كار در 

هيچ دوره ديگري قابل انجام نخواهد بود.

پشت پرده برگشت خوردن 
محصوالت کشاورزی

در ماه هاي اخیر انتشار اخبار مرجوع شدن محموله هاي 
مختلف از محصوالت كشاورزي تولید ايران مانند فلفل دلمه 
از روسیه، كیوي از هند و سیب زمیني از ازبكستان و تركمنستان، منجر به باال گرفتن مناقشه ها 
درباره داليل شكل گیري اين اتفاق شده است. برخي فعاالن بازار محصوالت كشاورزي، استفاده از 
سموم و آفت كش  هاي چیني و هندي بي كیفیت و باقي ماندن اين سموم روي محموله هاي صادراتي 
را علت اصلي مرجوع شدن اين محموله ها  قلمداد كرده اند، اما دست اندركاران بخش كشاورزي، 

پررنگ شدن خبر برگشت اين محموله ها از بازارهاي صادراتي را فضاسازي رسانه اي براي مقاصد خاص تلقي و تأكید مي كنند 
علت اصلي مرجوع شدن اينگونه محموله ها تغییر و به روزرساني قوانین و مقررات كشورهاي هدف صادراتي و ناهمخواني 
محصوالت كشاورزي صادر شده با قوانین و مقررات جديد بوده اســت.  در تازه ترين واكنش ها، مجمع ملي سازمان هاي 
مردم نهاد در نامه اي به رئیس كمیسیون كشاورزي، آب و منابع طبیعي مجلس، ضمن گوشزد كردن وظايف سازمان حفظ 
نباتات، خواستار اقدام سازمان بازرسي كل كشور در برخورد با اين موضوع شده است. با شاهپور عاليي مقدم، معاون وزير 

جهادكشاورزي و رئیس سازمان حفظ نباتات كشور درباره حواشي پیش آمده گفت وگو كرده ايم.

نقش سموم چيني و هندي در مرجوع شدن محصوالت كشاورزي ايران چيست؟ 

 معاون وزير جهاد كشاورزی در گفت و گو با همشهری به ابهامات  مسموم بودن
سيب زمينی، فلفل دلمه ای و كيوی پاسخ می دهد

وزير نيرو از آب رفتن سرانه سهم ايرانيان 
در نيم قــرن اخير خبــر داد. علي اكبر آب

محرابيان، اعالم كرد: ســرانه سهم آب 
ايرانيان در 50سال اخير از ساالنه ۶500مترمكعب به 
۱200 تا ۱500مترمكعب در سال جاري رسيده است، 
اين آمار نشان مي دهد بايد با كم آبي كنار بياييم. به باور 
كارشناســان اين گفته وزير نيرو، از اوج گيري بحران 
ناترازي منابع و مصارف آبي ايران حكايت دارد. به گفته 
محرابيان، با توجه به كاهش منابع آب شيرين در كشور 
بايد اختصاص پساب به بخش صنعت و كشاورزي در 
اولويت قرار گيرد تا تامين آب شرب با اختالل مواجه 
نشــود. وزير نيرو با تأكيد بر لزوم بهره وري در بخش 
كشاورزي گفت: با توجه به فناوري هاي موجود مي توان 
ميزان بهره وري را در بخش كشاورزي افزايش داد، زيرا 
درصد كمــي صرفه جويــي در اين بخــش مي تواند 

مشكالت زيادي را در صنعت آب برطرف كند.

استفاده از آب هاي غیرمتعارف
 ايده ديگر ســكاندار وزارت نيرو اســتفاده از آب هاي 
غيرمتعارف اســت، هرچند منتقدان، اين سياست را 
ضد محيط زيست مي دانند. محرابيان مي گويد: به نظر 
مي رسد در سال هاي گذشــته، در استفاده از آب هاي 
غيرمتعارف غفلت شده است درحالي كه ما مي توانيم 
از اين منابع گســترده آب اســتفاده بهينه اي داشته 
باشيم، ازجمله اين منابع، انتقال آب دريا خواهد بود. 
محرابيان با اشاره به اينكه ميزان آب قابل انتقال از دريا، 
نسبت به مصرف بسيار بيشتر است گفت: تاكنون برنامه 
مدوني براي استفاده از آب دريا وجود نداشته است. ما 
مي توانيم ذينفعان را كمك و حمايت كنيم تا بتوانند از 
اين آب استفاده كنند. او با اشاره به مطالعات انجام شده 

براي اســتفاده از آب هاي ژرف در دنيا افزود: آب هاي 
ژرف هم از ديگر منابع قابل استفاده است كه البته بايد 
موارد زيست محيطي آن را نيز درنظر بگيريم. سازمان 
محيط زيست بايد اقدام و نگراني هايش را مطرح كند تا 

براساس آن چاره انديشي كنيم.
وزير نيرو با اشاره به ضرورت بهره گيري از ديپلماسي 
آب، در تعامل با كشور هاي همسايه گفت: بايد ميزان 
تعامالت را به قدري افزايش دهيم كه بتوانيم آب هاي 
خروجي و ورودي به كشور را مديريت كنيم اين موضوع 
با گفت وگوي اصولي بين كشور هاي همسايه و رعايت 
حقوق مردم يك الزام است. محرابيان با اشاره به تشكيل 
كميته اي بــا محوريت وزارت نيرو و حضور ســازمان 
محيط زيســت و وزارت امور خارجه در شــوراي عالي 
آب افزود: در اين كميته موضوع آب هاي بين المللي ما 
بررسي خواهد شد. البته انتظار داريم استان هايي كه اين 

دولت با اتكا بــر مناطق صندوق 
ملــي مســكن، يارانــه ســود مسكن

قابل توجهي به دريافت كنندگان 
تسهيالت نهضت ملي مسكن پرداخت خواهد 
كرد كه اقساط اين تسهيالت را تعديل مي كند و 
به خصوص براي دهك هاي پايين درآمدي، مبلغ 
اين اقســاط را به نصــف ارقام اظهار شــده در 

رسانه ها مي رساند.
به گزارش همشهري، براســاس قانون جهش 
توليد مســكن، دولت در جريان احداث ساالنه 
يك ميليون واحد مسكوني، ضمن اينكه زمين 
رايگان به دهك هاي پايين درآمدي اختصاص 
مي دهد، بايد با اســتفاده از منابــع واريزي به 
صندوق ملي مسكن، يارانه سود را نيز به اقشار 
كم درآمد بپردازد و از اين مسير، امكان خانه دار 
شــدن آنها را فراهم كند. محمود محمودزاده، 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي، 
ضمن تشريح برخي از مسائل مربوط به محاسبه 
اقساط تسهيالت نهضت ملي مسكن، پرداخت 
يارانــه ســود قابل توجه به دهك هــاي پايين 
درآمــدي را تأييد كرده و وعــده داده به زودي 
جزئيات مربوط به اقســاط تسهيالت مسكن 

دولتي اعالم شود.

مسكن دولتي يارانه مي گیرد
نرخ سود تســهيالت اختصاص يافته به نهضت 
ملي مسكن بر مبناي نرخ مصوب شوراي پول 
اعتبار، ۱۸درصد تعيين شــده اما طبق تكليف 
قانون جهش توليــد، بايد بخشــي از اين نرخ 
سود براي اقشــار كم درآمد با تخصيص يارانه 
سود از منابع صندوق ملي مسكن كاسته شود. 
پيش از اين مســئوالن بنياد مسكن وعده داده 
بودند كه تســهيالت پرداختي بــه متقاضيان 
نهضت ملي مسكن در مناطق روستايي با نرخ 
سود ۱2درصدي پرداخت شــود و يارانه سود 
اين تسهيالت را ســازمان برنامه وبودجه تقبل 
كند. حاال، معاون مسكن و ســاختمان وزارت 
راه وشهرسازي نيز پرداخت يارانه سود پلكاني 
به دهك هاي يك تا 5درآمــدي را تأييد كرده 
و مي گويد: در نهضت ملي مســكن قرار نيست 
اقساط تسهيالت پرداختي به همه خانوارها بر 
مبناي سود ۱۸درصد محاسبه شود؛ زيرا دولت 
با اتكا بر منابع صندوق ملي مســكن، بخشي 
از ســود تســهيالت 5دهك پايين درآمدي را 

پرداخت مي كند. 
محمود محمودزاده با اشــاره به مطرح شــدن 
اقســاط 7ميليون توماني براي طرح حمايتي 
نهضت ملي مسكن در برخي رسانه ها مي افزايد: 
رقم اعالم شــده بر مبناي ســود ۱۸درصد و 
براســاس شــيوه پرداخت نظام بانكي است؛ 
درحالي كه با تخصيص يارانه ســود دولتي به 
دهك هاي يك تا 5، مبلغ اقساط بازپرداختي اين 
تسهيالت حتي تا نصف هم كاهش پيدا مي كند.

معیار شناسايي 5دهك يارانه بگیر
از اظهارات معاون مســكن و ساختمان وزارت 
راه وشهرســازي چنين برمي آيد كه اطالعات 
متقاضيان نهضت ملي مسكن، پس از پايش اوليه 
و احراز شرايط، براســاس اطالعات پايگاه رفاه 
ايرانيان دهك بندي خواهد شــد و خانوارهايي 
كه در 5دهك پايين درآمــدي قرار مي گيرند 
به صورت پلكاني از يارانه سود برخوردار مي شوند. 

او مي گويد: تخصيص يارانه سود به متقاضيان 
مســكن دولتي در اين 5دهــك در دو اولويت 
انجام خواهد شــد؛ اولويت اول دهك هاي يك 
تا 3 درآمدي هســتند كه عمدتا تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي )كميته امداد و بهزيســتي( 
قرار دارند و يارانه باالتري دريافت خواهد كرد. 
دهك دوم نيز دهك هاي 4 و 5 هستند كه تحت 
حمايت نهادها نيستند اما درآمد آنها پايين تر از 

معيارهاي مدنظر است. 
به گفته محمــودزاده، خانوارهايي كه مجموع 
درآمدهاي آنان كمتــر از 2برابر حداقل حقوق 
قانون كار باشد، جزو دهك5 يا پايين تر خواهند 
بود. از آنجايي كه حداقل حقــوق قانون كار در 
سال۱400 بالغ  بر 2ميليون  و۶55 هزار تومان 
است، سقف درآمد دهك5 درآمدي بايد معادل 
5ميليون  و3۱0هزار تومان تعيين شده باشد. 
هرچند كه اين مبلغ تقريبا معادل نيمي از هزينه 
معيشت يك خانوار كارگري است و نمي تواند 
مالك قابل قبولي براي مبنا قــرار گرفتن ارائه 
يارانه سود نهضت ملي مســكن باشد؛ چراكه 
به دنبال تنش هاي مكرر اقتصادي، دهك بندي 
ريالي در جامعه ايران از كارايي ســاقط شــده 
و با نابودي بخــش بزرگي از طبقه متوســط، 
عمال تعداد دهك هاي نيازمند حمايت افزايش 
يافته است. البته محمودزاده در اظهارات خود 
توضيحي در مورد حداقل حقوق قانون كار ارائه 
نداده اما چنانچه )به احتمال بسيار بعيد( منظور 
او از حداقل حقوق، حداقل دســتمزد و مزاياي 
دريافتي توســط يك خانوار 3.3نفره كارگري 
)معادل 3.9ميليون تومان( باشد، در اين صورت 
سقف درآمدي دهك5 معادل 7.۸ميليون تومان 
خواهد بود كه بخش بيشتري از جامعه را در بر 

خواهد گرفت.

جزئیات يارانه سود به زودي اعالم مي شود
رقم نهايي يارانــه اختصاص يافته به اقســاط 
مسكن دولتي در 5دهك پايين درآمد مستقيم 
به منابعي وابسته است كه در قانون بودجه۱40۱ 
و با اجراي پايه هاي جديد مالياتي حوزه مسكن 

وارد صندوق ملي مسكن خواهد شد. 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه  و شهرسازي 
مي گويد: اين منابع به زودي مشــخص و اعالم 
خواهد شد؛ اما درمجموع، سياست هاي توزيع 
يارانه سود در نهضت ملي مســكن به گونه اي 
خواهد بود كه ميزان اقساط پرداختي منطبق با 
توان خانوار باشد. يك جمع و تفريق ساده نشان 
مي دهد كه مجموع اقساط نهضت ملي مسكن 

با نرخ سود ۱۸درصد و دوره بازپرداخت ۱۸ساله 
در فرمول محاسبه نظام بانكي به بيش از 3.3برابر 
اصل وام دريافتي مي رسد و به عبارتي ساده تر، 
ميزان ســود اختصاص يافته به اين تسهيالت 

با نرخ ۱۸درصد، 2.3برابر اصل مبلغ وام است. 
در اين وضعيت، اگر فقط نيمي از تســهيالت 
نهضت ملي مســكن به 5دهك پايين درآمدي 
اختصاص پيدا كنــد و به طــور ميانگين همه 
اين دهك ها مشــمول  يارانه ســود ۶درصدي 
شوند، دولت  بايد بابت كل تسهيالت اختصاص  
يافته به نهضت ملي مســكن در 4سال اجراي 
اين نهضــت، به مدت ۱۸ســال، رقمي معادل 
۱۸00هــزار ميليــارد تومــان يارانه ســود 

پرداخت كند. 
در اين ميان، كاهش نرخ ســود تســهيالت با 
سپرده گذاري منابع صندوق ملي مسكن با نرخ 
صفر درصد نيز امكان پذير نيست، چرا كه نهضت 
ملي مسكن در سال اول 3۶0هزار ميليارد تومان 
تســهيالت بانكي مي گيرد و در 3 سال بعدي 
اين رقم بايد ســاالنه به  اندازه نرخ تورم افزايش 
پيدا كند كه در مجموع رقم 4ساله آن به 2هزار  
هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و دولت براي 
پرداخت يارانه سود ۶درصدي، معادل يك سوم 
كل اين مبلغ را با نرخ صفــر درصد در بانك ها 
سپرده گذاري كند؛ درحالي كه كل منابع صندوق 
ملي مسكن نمي تواند از چند هزار ميليارد تومان 
فراتر رود. اين اعداد به قدري بزرگ اســت كه 
حتي اگر يك دهم آن نيز مبنا قرار گيرد، بازهم 
فشار سنگيني به اقتصاد وارد مي كند و تأمين 
آن از دولتي كه مجبور است براي تأمين حقوق 
كاركنان و بازنشستگان خود اوراق قرضه منتشر 

كند، خارج است.

تحويل مسكن دولتي به شرط تأهل
معاون وزير راه  و شهرسازي مي گويد: پيشنهاد 
ايجاد امكان ثبت نام در طرح نهضت ملي مسكن 
براي افراد مجرد باالي 25ســال بــه وزير راه  و 
شهرسازي ارائه شــده و در هفته جاري نتيجه 
آن مشخص مي شود. البته مهلت ثبت نام نهضت 
ملي مســكن تا ۱5دي ماه تعيين شده و طبق 
اعالم وزارت راه  و شهرســازي احتماال تمديد 
نخواهد شــد؛ اما درصورت موافقت با ثبت نام 
مجردهــا در نهضت ملي مســكن، يك فرايند 

جديد ثبت نام براي اين افراد آغاز مي شود. 
محمودزاده با اشاره به اينكه درخصوص امكان 
ثبت نام افراد مجرد، مطالعات و بررســي هاي 
حقوقي انجام شده، گفته اســت: مجرداني كه 
در نهضت ملي مســكن ثبت نام مي كنند و اين 
واحدها به آنها اختصاص مي يابد، بايد در زمان 
تحويل واحد متأهل شده باشــند، در غيراين 
صورت بايد مابه التفاوت قيمت را براساس قيمت 
روز پرداخت كنند و واحدها را تحويل بگيرند. 
محمــودزاده درخصوص تعيين حداقل ســن 
25سال مي گويد: اين سن را مدنظر قرار داديم 
كه شرايط زندگي و ازدواج فراهم باشد و اگر در 
آينده شرايط متفاوت شود ممكن است با توجه 
به حجم تقاضا شرط سني به طوركلي برداشته 
شود؛ اما فعال ترجيح مي دهيم از اين مقطع سني 
شروع كنيم. او اين نكته را نيز يادآوري مي كند 
كه اجراي اين پيشــنهاد منوط بــه تأييد وزير 
راه  و شهرســازي بوده و ممكن است تغييراتي 

پيدا كند.

علت مرجوع شدن برخي محصوالت كشاورزي 
ايران از بازارهاي هدف صادراتي چیست؟

ســاالنه ۱20ميليون تن انواع محصوالت زراعي، باغي، دام، 
طيور و شيالت در ايران توليد مي شود كه بخشي از آن صادر 
مي شــود. در نتيجه، در توليد محصوالت كشاورزي، تازه كار 
نيستيم و از نحوه استفاده مناسب از سموم براي توليد اين نوع 

محصوالت اطالع داريم.
چه نهادي بر نحوه استفاده از سموم كشاورزي 

نظارت دارد؟
مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي، ميزان استفاده از سموم  براي 
توليد محصوالت مختلف كشــاورزي را تعييــن و بر رعايت 

مقررات آن نظارت مي كند.
پس چرا گفته مي شود محصوالت كشاورزي 

ايران بدون نظارت الزم صادر شده است؟
 در مورد مرجوع شدن برخي محموله  هاي صادراتي محصوالت 
كشــاورزي بزرگ نمايي مي شــود. از ابتداي امسال تا كنون 
4.5ميليون تن محصوالت مختلف كشاورزي به بازارهاي هدف 
مانند كشورهاي اوراسيا، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان 
و... صادر شده است. اگر در زمينه كنترل دوره باقيمانده سموم 
يا مواد شيميايي  روي محصوالت كشــاورزي  سوء مديريتي 
وجود داشت، بايد اين موضوع در همه محصوالتي كه صادر 

مي شود، مشهود باشد.
از نظر شــما علت مرجوع شدن چند محموله 

اخیر چه بوده است؟
بازگشت محموله هاي صادراتي كشاورزي از برخي كشورها 
به دليل تغيير مقررات و پروتكل هاي قرنطينه اي در كشورهاي 
مقصد صادراتي بوده اســت. اين كشورها اعالم مي كنند بايد 
محصوالت صادراتي براســاس مقررات و قوانين جديد اين 

كشورها عرضه شود.
نقش سازمان حفظ نباتات در جلوگیري از اين 

اتفاق چه بوده است؟
بايد ديد در اين چرخه توليد كننــده، صادر كننده يا متوليان 
بخش فرآوري و بسته بندي اين محصوالت چه كساني هستند. 
سازمان حفظ نباتات و در مجموع دولت متولي انجام اين كار 
نبوده، بلكه اين سازمان وظيفه دارد با تعيين ضوابط و مقررات، 
كمك حال توليد كنندگان و صادركنندگان اين محصوالت در 

حوزه فني مهندسي باشد.
وظیفه سازمان حفظ نباتات چیست؟

طبق قانــون وظيفه ســازمان حفظ نباتات صــدور گواهي 
بهداشــتي براي اين محموله صادراتي اســت. اين گواهي 
به معناي آن است كه محصول مذكور عاري از بيماري، آفت 
و علف هاي هرز اســت. در واقع صادرات درست اين محصول 
نيازمند كار فرآوري و بسته بندي و نماد فرهنگ توليد در ايران 

براي اعتماد سازي  در بازارهاي صادراتي است.
با اين شــرايط، به عنــوان نمونــه؛  علت 
برگشت خوردن محموله ســیب زمیني از ازبكستان چه 

بوده است؟
در زمينه صادرات ســيب زميني به ازبكســتان بايد پرسيد  
مگر بســته بندي، بارگيري و صادرات اين محصول را دولت 
يا ســازمان حفظ نباتات انجام داده اســت. اگر در داخل هر 
گوني ســيب زميني بيش از 5كيلو گرم خاك باشــد، كشور 
مقصد به 2 دليل اين محموله را مرجوع مي كند، زيرا وجود 
5كيلوگرم خاك در گوني ســيب زميني جزئي از ميانگين 
وزن محصول صادراتي محسوب مي شود و كشور وارد كننده 
براي خاك پولي پرداخت نمي كند. ديگــر اينكه اگر در هر 
گوني سيب زميني بيش از 2تا 5كيلوگرم خاك باشد، امكان 
انتقال برخي آفات و بيماري هاي خاكزي مانند »نماتود« به 
كشورهاي وارد كننده وجود دارد. سيب زميني ها از ازبكستان، 
به دليل خاك اضافه  ناشي از برداشت آن در فصلي كه بارندگي 
وجود دارد، مرجوع شــده، در نتيجه  باقيمانده سموم، علت 
برگشت اين محموله نبوده اســت. در نشستي با مسئوالن 
ازبكستاني اعالم شد بسته بندي ســيب زميني صادراتي به 
ازبكســتان بايد حاوي كمتر از 2كيلوگرم خاك باشــد. در 
نتيجه، به مدت 5روز، سيب زميني اســتاندارد صادر شده، 
قرنطينه شــد و آن دسته از ســيب زميني هايي را كه خاك 
بيشتري داشت، خودمان برگشــت زديم، زيرا كشور مقصد 
اعالم كرده بود محموله هاي صادراتي سيب زميني با بيش از 

اين ميزان خاك را نمي پذيرد.
با اين حساب، دلیل برگشت خوردن فلفل دلمه 

از روسیه و كیوي از هند و چین چه بوده است؟
در روســيه، هند و چين هم پروتكل هاي واردات محصوالت 
كشاورزي عوض شده است. روسيه اعالم مي كند  براي واردات 
بايد بداند توليد كننده چه كســي اســت، در كجا و چه نوع 
محصولي را توليد و چه كسي آن را فرآوري و صادر كرده است. 
براي رفع اين مشكل، وزارت جهادكشاورزي، سامانه »سماك« 
)سامانه مجوزهاي الكترونيك كشاورزي( را تاسيس كرده كه از 
چهارشنبه هفته جاري يا شنبه هفته آينده آغاز به كار مي كند. 
اين سامانه بايد از ســال ها قبل ايجاد مي شد اما پروتكل هاي 
كشــورها اينگونه نبود و صادر كننده تنها به قرنطينه اكتفا 
مي كرد، قرنطينه نيز گواهي بهداشــتي براي محصول صادر 
مي كرد زيرا طبق قانون صدور گواهي سالمت محصوالت بر 

عهده سازمان غذا و دارو ست كه در آن ميزان فلزات سنگين، 
باقيمانده سموم و نيترات آزمايش مي شود. اين در حالي است 
كه در قانون تجارت ايران الزامي براي اين سازمان در اين زمينه 
وجود ندارد، چنان كه گمرك مي گويد  براســاس قانون، تنها 
گواهي بهداشتي مالك است و اگر خواستار صادرات محصول 
با گواهي سالمت هستيد، بايد قانوني جداگانه تصويب شود تا 
با نمونه برداري آناليز فلزات سنگين، مواد شيميايي، باقيمانده 
سموم، كودهاي شيميايي به خصوص ازت در آزمايشگاه هاي 
مرجع ســازمان غذا و دارو انجام و گواهي سالمت محصول 
صادر شود. با تغيير قوانين و پروتكل هاي واردات محصوالت 
كشاورزي در روسيه، ساير كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، 
مانند ازبكســتان، بالروس و تركمنســتان نيز اين مقررات 
را رعايت مي كنند و اينگونه نيســت كه هــر روز محصوالت 
صادراتي ما به اين كشورها مرجوع شــود. در مورد برگشت 
محموله كيوي نيز بايد گفت  شپشك يا سفيدك كيوي، تنها 
به صورت فيزيكي از محصول جدا و آفت زدايي مي شــود. بر 
اين اساس مثال در امارات به اين آفت زدايي نيازي نيست زيرا 
بازار اين كشور كيوي را براي مصرف خوراكي مي خواهد. اما 
در كشورهاي ديگر مانند هند و چين كه مزرعه كيوي دارند، 

آفت زدايي را ضروري مي دانند.
يعني باقیمانده سموم و آفات كشاورزي عامل 

برگشت خوردن محموله هاي اخیر نبوده است؟
توليد كننده اي كه محصول كشــاورزي را  به منظور صادرات  
توليد مي كند، با دقت ميزان اســتفاده از سموم را بررسي و 
مطابق آن توليد مي كند. توليد كنندگان با استفاده بي رويه از 
سموم يا سموم بي كيفيت، اعتبار خود را در كشورهاي مقصد 
خراب نمي كنند. ولي مقررات و دستورالعمل هاي كشورهاي 
مقصد به طــور مداوم تغييــر مي كند در نتيجه مــا نيز بايد 
محصوالت صادراتي را مطابق اين مقررات توليد و صادر كنيم.
نقــش وزارت جهادكشــاورزي در انطباق 
محموله هــاي صادراتي با مقررات كشــورهاي مقصد 

چیست؟
با اجراي قانون تمركز، صفر تا صــد وظايف توليد و صادرات 
محصوالت كشاورزي  به وزارت جهادكشاورزي منتقل شده 
اســت، در نتيجه بايد مقررات تازه اي در اجراي اين وظايف 
وضع شود يا برخي قوانين موجود اصالح و قرنطينه هاي مجهز 
تعبيه و سامانه هاي گمرك متناسب با شرايط صادركنندگان 

تعريف شود.
مگر قبل از اين شرايط چگونه بود؟

تا قبل از اين هر كسي مي توانست به راحتي با كارت بازرگاني 
به صادرات محصوالت كشاورزي اقدام كند، اما اكنون كشورها 
به ســالمت مواد غذايي اهميت مي دهند و بايد مطابق با اين 

مقررات محصوالت را توليد و صادر كنيم.
نقش استفاده از ســموم بي كیفیت داخلي 
و چیني در باقي مانــدن آلودگي و برگشــت خوردن 

محموله هاي كشاورزي چه بوده است؟
 9۸درصد ســموم مورد نياز كشــور، وارداتي اســت. برخي 
سموم در داخل كشور و با استفاده از فرموالتورها و به صورت 
تكنيكال توليد مي شود، عالوه بر آن تا 7هزار تن سم آماده نيز 
به صورت آماده وارد ايران مي شــود و تا 2۸هزار تن سم نيز با 
استفاده از ماده مؤثره در داخل ايران فرآوري مي شود. با وجود 
همه نظارت ها، البته امكان تقلب در بازار سموم  همانند همه 
محصوالت ديگر وجود دارد كه نبايد به حساب سازمان حفظ 

نباتات گذاشته شود.
آيا سم بي كیفیت قاچاق هم وارد مي شود؟

در بازار ســم هيچ گزارشــي در مورد قاچــاق در گمرك و 
قرنطينه ها نداريم.

نقش تحريم ها بر اين شرايط چه بوده است؟
به علت تحريم ها تنوع و كيفيت سموم كشــاورزي وارداتي 
كاهش يافته است. قبال سموم از كشورهاي مختلف و با تنوع 
بيشتري وارد مي شد اما بعد از تحريم ها، سم تنها با تكنولوژي 
كشــورهاي چين و هند وارد مي شــود. طبيعي است كه ما 
فناوري اين كشورها را در توليد و عرضه سم، به دليل تنگناهاي 
مناســبات تجاري و جابه جايي پول پذيرفته ايم. وقتي مبدأ 

واردات سم محدود است، بايد نظارت بيشتري داشته باشيم.
ســموم هندي و چیني چه اثري بر سالمت 

محصوالت كشاورزي ايران داشته است؟
 اين آرامش ذهني را به مردم مي دهم كه محصوالت كشاورزي 
ما سالم اســت و اينگونه نيست كه ســازمان حفظ نباتات و 
وزارت جهادكشاورزي هيچ گونه نظارتي بر توليد و عرضه اين 

محصوالت ندارند.
كیفیت پايین سم تولید داخل، چه تأثیري بر 

افت كیفیت محصوالت كشاورزي داشته است؟
در زمينه خودكفايي ســموم در ابتداي راه هستيم، به دليل 
وابستگي به مواد تكنيكال توليد، سموم را وارد مي كنيم، به 
همين دليل وقتي كشوري سم را فرموله مي كند، ممكن است 
خطاهاي اجتناب ناپذيري در بخشي از 2۸هزار تن سموم توليد 
داخل، رخ دهد. اين سموم بنا بر سياست هاي ابالغي دولت و 
برنامه ششم توليد مي شــود، وجود كاستي ها امري طبيعي 
است اما اينگونه نيست كه سموم توليدي براي جامعه مضر يا 

فاقد اثر گذاري الزم باشد.

رونمايي از وعده جذاب دولت براي پرداخت يارانه سود به نهضت ملي مسكن

دهك هاي كم درآمد نگران اقساط مسكن دولتي نباشند

 علی ابراهیمی
خبرنگار

سرانه سهم آب ايرانیان آب رفت
وزير نيرو: سرانه سهم آب ايرانيان در 50سال اخير از ۶500مترمكعب به ۱500مترمكعب در سال جاري رسيده است

 چگونگي افزايش حقوق 
بازنشستگان با بیمه

آب ها را در اختيار دارند در اين كميته بسيار فعال باشند 
البته در اين رابطه با كشور هاي تركمنستان، تركيه و 
عراق تجارب بســيار خوبي وجود دارد و بايد مسائل و 
مشــكالت در اين خصوص رامطرح كنيم و براي آنها 

به دنبال راه حل باشيم.

قانون آب پوست مي اندازد
 سيدحســن رضوي، مديرعامل شركت توسعه منابع 
آب و نيــروي ايران هم از پوســت اندازي قانون توزيع 
آب در ايران خبر داد و گفت: بازنگري در قانون توزيع 
عادالنــه آب از طريق همســويي و مشــاركت تمام 
ذينفعان و بهره برداري از منابع آب مشــترك با تأكيد 
بر توسعه پايدار امكان پذير اســت. او گفت: مديريت 
ســيالب، كاهش تبخير از ســدها، طراحي و احداث 
آب شــيرين كن هاي ســاحلي، بازچرخاني آب هاي 
خاكستري، طراحي ســدهاي زيرزميني، توليد آب از 
هوا و بارور سازي  ابرها، استفاده از منابع آب نامتعارف 
)دريا( و پتانسيل موجود در توسعه اراضي شورورزي 
از رويكردهاي نوين شركت آب و نيرو در حوزه تامين 

منابع آب جديد است.
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صندوق بین المللی پــول در تازه ترین 
گزارش خود تولید ناخالص داخلی ایران 
را در سال جاری میالدی 1081میلیارد 

دالر محاسبه كرد

با افزایش 12درصدی در یك ماه
 نرخ برنج در میادین

از 55هزار تومان گذشت 
بعد از اینكه كمتر از یك  ماه پیش در بازار و ســطح 

شهر برنج ایرانی قیمت 80هزار تومانی را تجربه كرد، تره بار
قیمت این محصول در میادیــن میوه و تره بار هم از 
مرز 55هزار تومان عبور كرد و هر كیلوگرم برنــج ایرانی از ارقام 

مرغوب و درجه یك به 55.500تومان رسید.
 به گزارش همشهری، هر كیلو برنج دم ســیاه، هاشمی و طارم از 
روز گذشــته در غرفه های خواربارفروشــی میادین میوه و تره بار 
55.500تومان قیمت خوردند كه در مقایسه با آخرین قیمت آنها 
6هزار تومان در هر كیلو افزایش نشان می دهد. افزایش قیمت با 
درصد كمتری در ارقام پرمحصول نیز اعمال شده و هر كیلو از این 

برنج ها حدود 2هزار تومان افزایش قیمت داشته اند. 
نرخ نامه جدید میادین میوه وتره بار شــهرداری نشان می دهد هر 
كیلوگرم برنــج دودی پرمحصول 47هزار تومــان، برنج قهوه ای 
45هزار تومان، برنج فجر 44هزار تومان، شیرودی 39هزار تومان، 
برنج ندا 37هــزار تومان و دیگر برنج های معطــر ایرانی 38هزار 
تومان عرضه می شوند، درحالی كه قیمت برنج دودی و قهوه ای تا  
ماه گذشته هر كیلو 45هزار تومان و بقیه به ترتیب 38.900، 36، 
35.500 و 37هزار تومان بود. هر كیلوگرم برنج نیم دانه معطر هم 
با 900تومان افزایش قیمت به 29.900تومان رسید. در میادین 
میوه وتره بار انواع برنج هــای وارداتی نیز با نرخ تنظیم بازار عرضه 
می شود. قیمت برنج از ابتدای امســال تاكنون در میادین میوه و 

تره بار 68درصد افزایش داشته است.

تغییراتقیمتانواعبرنجدرمیادینمیوهوترهبارتهران)هفتهاولدیماه(

فروردینناممحصول
هرکیلو-تومان

دیماه
هرکیلو-تومان

30.40047.000دودیپرمحصول
28.90039.000شیرودی
32.90055.500طارماصل
32.90055.500هاشمی
32.90055.500دمسیاه
37.000-ندا
29.90044.000فجر

19.90029.900نیمدانهمعطر
16.90024.000نیمدانهپرمحصول
25.50038.000انواعبرنجمعطر

18.50018.500وارداتیهندی)تنظیمبازار(
12.500-وارداتیتایلندی)تنظیمبازار(

45.000-قهوهای

آمار خبر

در مبادالت روزگذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 316شركت 
كاهش و 272شركت افزایش یافت. قیمت سهام 22شركت 

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 
368سهامداران حقوقی

764

3040

2644

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 2هزارو644میلیارد 
تومان سهام خریدند، اما در مقابل حجم فروش سهامداران 

حقیقی به 3هزارو40میلیارد تومان رسید. سهامداران 
حقیقی دیروز 396میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج 

كردند. این میزان سهام را سهامداران حقوقی خریدند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روزگذشته 
1489واحد، معادل 0.11درصد نزول كرد و به 

یك میلیون و384هزارو15واحد رسید.

دیــروز 9هزارو254میلیــارد تومــان اوراق بهــادار 
در بــازار ســرمایه دادوســتد شــد كــه از ایــن میــزان 
3هزارو408میلیــارد تومــان بــه معامــالت خــرد ســهام و 
بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

3408میلیارد تومان

1,386

1,385

1,384

1,383

1,382

1,381

1,380

1,379

1,378

عدد خبر

دیــروز قیمــت هــر دالر آمریــكا بــا 150تومــان 
كاهــش بــه 30هــزار و 50تومــان رســید. قیمت هــر یورو 
هــم 170تومان نــزول كرد و بــه نــرخ 34هــزارو 75تومان 

مبادله شد.

30050تومان

به دنبال نزول قیمت دالر، هر گرم طالی 18عیار 
هــم دیــروز 8هــزارو 541تومــان كاهــش یافــت و بــه یك 
میلیون و 296هزار و 227تومان رسید. هر مثقال طال هم 
37هزار تومان ارزان شد و به قیمت 5میلیون و 615هزار 

تومان خریدو فروش شد.

8541تومان

قیمت هرســكه طرح جدید دیروز 90هزار تومان 
رشد كرد و به 13میلیون و 20هزار تومان رسید. هرسكه 
طــرح قدیــم هــم بــا 100هــزار تومــان افزایــش بــه قیمت 

12میلیون و 750تومان مبادله شد.

90000تومان

4%

57%
44%

رئیس كل بانــك مركزی از ایجاد 
ســامانه ای جدید بــرای فروش دالر

آنالین ارز به متقاضیان خبر داد. 
پیش تر، دولت در قالب الیحه بودجه پیشنهادی 
سال آینده، اجازه خواســته بود تا بخشی از ارز 
ناشی از صادرات نفت و گاز را  از طریق بانك ملی 
بفروشــد. این دو رویداد نشان می دهد  سیاست 
تخصیــص ارز بــه بخــش خدمــات در حال 
پوست اندازی است. به نظر می رسد بانك مركزی 
و دولت درصددند تا تقاضای واقعی ارز خدماتی 
به صورت اسكناس را از تقاضای سرمایه گذاری و 
سوداگرانه تفكیك كنند. به احتمال زیاد درصورت 
موفقیت این سیاست، بانك مركزی در سال آینده 
تصمیم دارد با اصالح ساختار بازار خرید و فروش  
در سامانه نیما، در قالب بازار متشكل ارزی، امكان 
ثبت عرضه و تقاضای ارز تجاری رســمی را به 

بورس ارز بسپارد.
به گزارش همشهری، علی صالح آبادی، رئیس كل 
بانك مركزی دیروز در جمع خبرنگاران جزئیات 
بیشتری از نحوه تامین و تخصیص ارز خدماتی را 
تشریح و اعالم كرد: براساس سامانه جدیدی كه 
قرار است تاسیس شود، همه متقاضیان خرید ارز  
می توانند بدون نیاز به حضور فیزیكی  درخواست 
خود را  همراه مســتندات الزم، از طریق سامانه  
به صرافی های بانكی و غیربانكی ارســال كنند و 
خرید خود را انجام دهنــد. خریداران بعد از طی 
این مراحل می توانند به صورت فیزیكی ارز خود 
را دریافت كنند. او در عین حال توضیح می دهد: 
همچنین در حال بررسی هستیم كه حتی ارز را 
به حســاب های فرد واریز كنیم تا خریدار بتواند 

در هر نقطه  ای از كشــور از شعب بانكی، ارز خود 
را تحویل بگیرد. عالی تریــن مقام بانك مركزی 
همچنین اعالم كرد: ظرف 2 ماه ســامانه فروش 
ارز به خریداران خرد تاسیس می شود. افراد برای 
خریــد ارز احتیاج به حضــور فیزیكی نخواهند 
داشت. به گفته او، روش های مختلفی برای كاهش 
حضور ســوداگران در بازار ارز در دست بررسی 

است كه به مراتب ابالغ خواهد شد.
طبق این گزارش، فروش آنالین ارز به احتمال زیاد 
تا شب عید امسال نهایی می  شود و به این ترتیب 
بازار ارز به ویژه در حوزه عرضه و تقاضای اسكناس 
ارز مورد نیاز خدمات یك گام به سمت شفافیت 
حركت خواهد كرد و پس از اطمینان سیاستگذار 
ارزی، گام دوم با هدف كشف قیمت و شفافیت ارز 

تجاری از طریق بورس ارز تجاری آغاز می شود.

گزارشی از وضع ارزی
صالح آبادی روز گذشته در جمع فعاالن اقتصادی 
اتاق ایران  با اشــاره به بهبود وضع ارزی ایران در 
سال جاری، به آنها اطمینان داد سال آینده وضع 
بازار ارز به مراتب بهتر از امســال خواهد شد. او 
گفت: در كل ســال گذشــته 36.5میلیارد دالر 
تأمین ارز اعم از ترجیحی، نیمایی و ارز اشخاص 
در كشــور صورت گرفته، درحالی كه این میزان 
در 9 ماه ســال1400 نزدیك به 40میلیارد دالر 
بوده است. رئیس  كل بانك مركزی یادآوری كرد: 
بازگشت ارز حاصل از صادرات اعم از ارز حاصل از 
فرآورده ها، نفتی و غیرنفتی جزو اولویت هاست 
و باید به عنوان سیاســت اصولی و اساسی حتی 
در زمان رفع تحریم ها نیز درنظر گرفته شــود و 

در این خصوص نرخ ارز باید به گونه ای باشــد كه 
صادركننده متضرر نشود.

رئیس شورای پول و اعتبار با تأكید بر ثبات بازار ارز 
و اقتصاد كالن گفت: خوشبختانه در سامانه نیما 
ثبات مطلوبی حاكم است و شاهد نوسان در این 
سامانه نبوده ایم. او تأكید كرد: نرخ در سامانه نیما 
دستوری نیســت و تابع عرضه و تقاضاست، این 
امر درباره بازار متشكل معامالت ارزی نیز صادق 
است، بر این اساس صادركنندگان می توانند به 
هر میزان كه می  خواهند در بازار متشكل ارزی، 

به صورت اسكناس ارز عرضه كنند.
این گفته رئیس كل بانك مركزی نشان می دهد  
سیاست ورود ارز به كشــور در سال آینده تغییر 
خواهد كرد و به صادركنندگان اجازه داده خواهد 
شــد كه ارز مازاد خود را در بازار متشــكل ارزی 
آن هم به صورت اســكناس به فروش برسانند. به 
این ترتیب، بانك مركزی انتظار دارد تا بخشی از 
شكاف بین عرضه و تقاضای فیزیكی ارز از كانال 
ورود ارزهای صادراتی در قالب اسكناس پوشش 
داده شود و جلوی نوسان ارزی و بی ثباتی این بازار 
ناشــی از فعالیت و تقاضای ارز سرمایه گذاری و 

سفته بازی گرفته شود.

رونمایی احتمالی از بورس ارز
اصلی ترین چالش پیــش روی بانك مركزی در 
فروش آنالین ارز بابت نیازهای خدماتی، به قیمت 
فروش ارز مربوط می شود كه كشف قیمت چگونه 
صورت می گیرد؟ به گزارش همشهری، درصورت 
تاسیس سامانه فروش آنالین ارز با قیمتی پایین  تر 
از نرخ واقعی بازار، این احتمــال وجود دارد كه 

رئیس كل بانك مركزی وعده داد

بانك ملی به جای بانك مركزی دالر عرضه می كند
فروش آنالین ارز ؛ از شب عید

شكاف بین قیمت ارز فروخته شده بابت نیازهای 
خدماتی، با قیمت بازار باعث انحراف در منابع ارزی 
شود. ازاین رو گزینه مطلوب این است كه به بانك 
مركزی اجازه داده شود تا از كانال تعریف شده در 
الیحه بودجه سال آینده یعنی بانك ملی ایران، 
ارزها را با قیمت روز بازار بفروشد تا دولت یا بانك 
مركزی به قیمت گذاری ارزی اقدام نكنند. همین 
چالش هم اكنون در معادله ارز بین عرضه و تقاضا 
در سامانه نیما هم مشاهده می شود، به گونه ای كه 
ارزهای صادراتی  با نرخ نیمایی، به واردات كاالها 
و ثبت سفارش ها اختصاص داده می شود اما در 
نهایت، كاالهای وارد شده با حاشیه سودی باال، بر 
مبنای نرخ بازار آزاد عرضه می شود. به نظر می رسد 
ایده نهایی بانك مركزی تاسیس بورس ارز است 
كه براساس آن، هم كشف قیمت بر مبنای عرضه 
و تقاضا صورت گیرد و هم اینكــه حجم واقعی 
مبادالت ارزی شفاف شــود. به باور كارشناسان، 
در غیاب چنین بازاری بدیهی اســت كه همانند 
ســال های پیش، قیمت ارز در معامالت فردایی 
براساس حجم مبادالت ارزی نامشخص و حتی 
بدون رد و بدل شدن ارز كشف می شود و بی ثباتی 

ارزی را به همراه می آورد.

الگوی مطلوب ارزی كدام است؟
الگوی مطلوب برای كاهش انحــراف در بازار ارز  
این است كه دســت كم در 2بازار ارز خدماتی و 
ارز تجاری شفافیت با كشف واقعی قیمت صورت 
گیرد و از سوی دیگر با آزادسازی ارزهای دولتی 
از كانال برچیدن ارز ترجیحی دست سیاستگذار 
برای مدیریت بازار ارز بازتر شــود تــا بتواند در 
مدیریت تقاضای ارز ســرمایه گذاری فعاالنه تر 
اقدام كند. در این صــورت بانك مركزی در مقام 
بازارساز از كانال رسمی یعنی بانك ملی و دیگر 
بازیگران خود می تواند مانع از تشــدید بی ثباتی 
ارزی شود و اجازه ندهد تا تقاضاهای سفته بازی 
ارزی، نبض بازار را نامتعادل سازد. گفته های دیروز 
صالح آبادی در پارلمان بخش خصوصی هم نشان 
می دهد  او تصمیم دارد تا سیاســت های ارزی را 
به گونه ای سامان دهد كه اقتصاد ایران از بی ثباتی 
فاصله بگیرد و پیش  بینی پذیر باشــد. او توضیح 
می دهد: برای تحقق این مهم ضروری است كه 
فعاالن اقتصــادی نیز همكاری متقابل داشــته 
باشند و ما نیز در زمینه كمك به تولید و بازگشت 
ارز حاصل از صادرات موظفیم كه اقدامات مرتبط 
با خود را اجرایی كنیم. رئیس شورای پول و اعتبار 
می گوید: برای دستیابی به نتیجه مطلوب و نقاط 
مشترك ضروری اســت كارگروه مشترك میان 
اتاق ایران، بانك مركزی و سایر نهادهای ذیربط 
همچون وزارت صمت و گمرك تشكیل شود. او 
با اشاره به تشكیل كارگروه مشترك بانك مركزی 
و وزارت صمت، گفت: در این جلسات كه به طور 
مرتب برگزار می   شود، تصمیمات خوبی اتخاذ شده 
 كه چارچوب آن به زودی نهایی و ابالغ و براساس 
آن بخشی از دغدغه های فعاالن بخش خصوصی 

مرتفع خواهد شد.

آمار های صندوق بین المللی پول نشان می دهد

ایران در جایگاه نخست تولید ناخالص داخلی منطقه
صندوق بین المللی پول، در آستانه سال نو میالدی، 

در تازه ترین گزارش خود اعالم كرد: در پایان ســال آمار
2021میلیادی تولید ناخالص داخلی ایران به هزار و 
81میلیارد دالر خواهد رسید، این بیشترین میزان ارزش تولیدات 
اقتصادی یك كشور، در منطقه خاورمیانه، آسیای مركزی و شمال 
آفریقاست. این نهاد بین المللی مشخص نكرده تولید ناخالص داخلی 
ایران را بر مبنای كدام نرخ برابری ریال در برابر دالر محاسبه كرده 

است.
به گزارش همشهری، بانك مركزی معتقد است؛ اقتصاد ایران از ركود 
خارج شده، مقامات دولتی هم می گویند؛ اقتصاد ایران وارد دوره رشد 
شده اســت. با این حال مطابق گزارش های مركز آمار ایران، تولید 
ناخالص داخلی ایران در ابتدای دهــه 90برابر با 686هزار میلیارد 
تومان بوده كه با درنظر گرفتن نرخ برابری ریال در برابر دالر در سال 
1390)1370تومان(، ارزش كل تولید ناخالص داخلی ایران، در آن 
سال، معادل 500میلیارد بوده است. مطابق گزارش مركز آمار، ارزش 
كل تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته، به 702هزار میلیارد 
تومان رسیده است. این آمار نشــان می دهد اقتصاد ایران در یك 
دهه گذشته، از نظر ریالی، 2.2درصد رشد كرده، اما از نظر دالری، 
ارزش كل تولید ناخالص داخلی ایران، با درنظر گرفتن ارز نیمایی، 
به 30میلیارد دالر رسیده است كه نشان دهنده افت 470میلیارد 
دالری در ارقــام تولید ناخالص داخلی ایران، در دهه 90اســت. با 
این حال روز گذشته صندوق بین المللی در آستانه سال نو میالدی 
تازه ترین گزارش خود را از وضع اقتصاد كشورهای جهان منتشر كرد 
كه حاوی ارقام تازه ای است و نشان می دهد؛ ارزش كل تولید ناخالص 

داخلی ایران بیشتر از ارقام اعالم شده قبلی است.

بیشترین رشد تولید در منطقه
صندوق بین المللی پول گزارش داده اســت: اقتصاد ایران درسال 
2021میالدی 2.5درصد رشــد كرده و ارزش كل تولید ناخالص 
داخلی ایران به 1081میلیارد دالر رسیده كه ایران را به لحاظ میزان 
تولیدات اقتصادی، در میان كل كشورهای منطقه خاورمیانه، آسیای 
مركزی و شمال آفریقا در رتبه نخست قرار داده است. پس از ایران، 
عربستان با 842میلیارد دالر تولید در رده دوم قرار گرفته و تركیه و 
امارات به ترتیب با 795 و 410میلیارد دالر در رتبه های بعدی قرار 
گرفته اند. به نظر می رسد مبنای محاسبات صندوق بین المللی پول 
در اعالم ارقام تولید ناخالص داخلــی ایران، ارز 4200تومانی بوده؛ 
یعنی نرخی كه مورد اســتناد مراجع رســمی ایران است و به این 

صندوق اعالم می شود.
صندوق بین المللی پول گزارش كرده است؛ ارزش كل تولید ناخالص 
داخلی ایران در ســال  جاری میالدی از نظر ریالــی به 6658هزار 
میلیارد تومان خواهد رسید. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، 
اقتصاد ایران تا سال 2026میالدی به طور میانگین 1.9درصد رشد 
خواهد كرد و در ســال آینده میالدی ارزش تولید ناخالص داخلی 

ایران به هزار و 136میلیارد دالر و در ســال 2026میالدی به هزار 
و 364میلیارد دالر خواهد رســید. به این ترتیب می بایست ارزش 
ریالی تولید ناخالص داخلــی ایران، در ســال 2026میالدی، به 
7350هزارمیلیارد تومان برسد؛  موضوعی كه هیچ گاه در آمار ها و 
برآوردهای رسمی مركز آمار ایران و بانك مركزی به آن اشاره نشده 
اســت. معلوم نیســت چرا آمار های این دو نهاد داخلی با آمار های 

صندوق بین المللی پول تفاوت فاحشی دارد.

سومین تورم بزرگ منطقه
صندوق بین المللی پول همچنین گزارش كرده است؛ اقتصاد ایران 
در ســال جاری میالدی با نرخ تورم 39.4درصدی سومین اقتصاد 
متورم منطقه، بعد از سودان و یمن بوده اســت. آمارهای این نهاد 
بین المللی نشــان می دهد؛ نرخ تورم، در ســال آینده میالدی در 
ایران، به 27.5درصد خواهد رسید. طبق برآورد این نهاد بین المللی، 
میانگین نرخ تورم ایران تا ســال 2026به سطح 25درصد خواهد 
رســید. كمترین نرخ تورم در منطقه خاورمیانه، آسیای مركزی و 
شمال آفریقا، مربوط به بحرین اســت نرخ تورم در بحرین به طور 
متوسط در حد 2.5درصد است. تورم اغلب كشور های این منطقه، 
شامل 20كشور، كمتر از 10درصد است و فقط كشورهای سودان، 
یمن، ایران، لیبی، قرقیزســتان، تركمنســتان و ازبكستان با تورم 
2رقمی مواجهند. طبق گزارش های صندوق بین المللی پول، نرخ 
تورم تركیه در سال جاری میالدی رشــد زیادی را تجربه كرده و از 
12.2درصد در سال 2020میالدی به 17درصد رسیده است. این 
موضوع ظرف ماه های گذشته به كاهش ارزش لیر در تركیه منجر 

شده است.

تولیدناخالصداخلیمنطقهخاورمیانه.آسیایمرکزیوشمالآفریقا
2020202120222023202420252026کشور
835.3511.081.381.136.681.189.101.244.881.303.401.364.21ایران
700.118842.588876.148899.11928.813963.1521.006.08عربستان
719.919795.952844.534946.01060.67.11.190.501.333.77ترکیه
358.869410.158427.93443.251460.524480.027501.814امارات
363.245396.328438.348476.362515.187557.397605.478مصر
169.488201.472226.62239.993251.504264.07277.85عراق

171.24194.024203.666218.016231.869243.92258.252قزاقستان
145.45169.184180.883186.491194.993203.724213.828قطر
147.6163.812168.195172.094173.719174.376175.228الجزایر
105.949132.266138.78140.964144.301148.84155.117کویت
114.602126.035132.645140.722149.177158.231166.651مراکش
63.36880.61185.71986.82288.9191.70995.508عمان

59.92865.50372.76280.9790.384100.607111.963ازبكستان
45.60953.08760.26366.6373.86482.07291.377ترکمنستان
42.60752.64554.72555.97557.60459.55661.797آذربایجان
43.75945.34447.550.19653.14956.27659.586اردن
39.21942.73345.45447.91550.50552.92755.093تونس
34.72939.10441.05742.86744.90547.1149.44بحرن
34.39635.91937.76940.28543.71647.59751.665سودان
19.2127.329.20229.99329.86931.03932.378لیبی
18.84119.47120.0221.37122.71124.25725.617یمن

15.89117.84619.68821.5823.58925.78927.941گرجستان
12.64113.61215.0616.15717.36918.68420.084ارمنستان
8.119.1649.3369.80110.21210.54111.058موریتانی
7.7478.158.9289.61410.19610.82311.443قرقیزستان
7.9978.1048.7569.3049.8710.49811.063تاجیكستان
4.995.4245.8886.6117.3858.0618.764سومالی
3.443.6543.9324.2514.5964.9695.373جیبوتی

تك خط خبر

با توجه به تغییر چارت سازمانی وزارت صمت، 
سازمان حمایت بار دیگر با ارسال نامه به معاون 

جدید امور صنایع، خواستار پیگیری موضوع 
تبلیغات گمراه كننده یك تولیدكننده لوازم خانگی 
با نصب برچسب دوو روی محصوالت لوازم خانگی 

داخلی شد.

گزارش بارش ها نشان می دهد، از ابتدای 
سال آبی جاری )ابتدای مهرماه1400 تا 3دی( 

47.5میلی متر بارندگی را در كشور شاهد بودیم 
كه حاكی از كاهش 28درصدی بارش ها نسبت به 

متوسط بلندمدت است.

نمایندگان مجلس با بررسی اولویت دار طرح 
انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و 

بلوچستان موافقت كردند.

به گفته مدیر تجاری یكی از تاكسی های اینترنتی، 
تعداد رانندگان سرویس خودروی این شركت در 

یك سال اخیر یك میلیون نفر افزایش داشته است.

نقل قول

سیدمسعود میركاظمی
رئیس سازمان برنامه  و بودجه: برای سومین  

ماه متوالی تورم نقطه به نقطه كاهشی 
بوده كه نشان دهنده عزم دولت در بهبود 
شاخص های كالن و عدم استفاده از پول 

پرقدرت است.

هادی بیگی نژاد
عضو كمیسیون انرژی مجلس: 

نه تنها یارانه بنزین بلكه یارانه اقتصادی 
باید به تمامی افراد جامعه تعلق گیرد و در 
این خصوص نباید هیچ گونه دسته بندی 

قائل شد.

محمدرضا جعفریان
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران: 3میلیون 

كارتخوان بدون هویت به علت شفاف نبودن 
فعالیت اقتصادی، از رده خارج شدند و كسانی 
كه می خواهند كارتخوان بگیرند، باید عالوه بر 
پرونده مالیاتی، مجوز قانونی فعالیت و پروانه 

كسب هم داشته باشند.

جلیل رحیمی جهان آبادی 
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس:  

دروازه صادراتی ایران و افغانستان منتظر 
تصویب الیحه منطقه آزاد دوغارون است و از 
وزیر راه می خواهیم هرچه سریع تر این الیحه 

را به مجلس بیاورد.

سیف هللا امیری
مدیركل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت: 
با دستورالعملی كه به تازگی ارائه شده، همه 
كاالها و محصوالت زنجیره فوالد می بایست 

در بورس كاال عرضه شوند، هیچ كاالیی 
خارج از بورس نباید فروخته شود و دولت و 
وزارتخانه در قیمت گذاری هیچ مداخله ای 

نخواهند داشت.
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عدد خبر

وســیع ترین بافت های تاریخی ثبت شده کشور 
مربوط بــه اســتان یزد اســت که ایــن بافت هــا در اغلب 
مناطق حــال و روز خوشــی ندارند امــا افزایــش 4برابری 
اعتبار ایــن بافت هــا نویدبخــش روزهای پویایی اســت. 
به گزارش مهر، اســتان یزد ۵هزار هکتــار بافت تاریخی 
در یــزد، میبــد، اردکان، ابرکــوه، بافــق، تفــت، مهریــز 
و مروســت دارد کــه بیشــترین وســعت آن مربــوط بــه 

شهرستان های یزد و میبد است.

4برابر

۲۳۱متــر طومار نظــام اداری آســتان قــدس رضوی در 
فهرســت مرکــز اســناد ســازمان کتابخانه هــا، موزه هــا و مرکز 
اســناد آســتان قدس رضوی قرار گرفــت. به گزارش تســنیم، 
مهــدی خانی زاده، مســئول امــور طبقه بندی اســناد ســازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره 
به فهرست شدن 7طومار ۳۳متری دیگر، مجموع طومار نظام 

اداری آستان قدس رضوی را ۲۲۵سند عنوان کرد.

۷طومار 

مدیــر کل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفت: 
۹۶درصــد از جمعیت ایــن اســتان کارت ملی هوشــمند 

خود را دریافت کرده اند. 
علی زاهدی نیا با اشــاره بــه اینکــه ۹۹.۵درصد از 
جمعیت باالی ۱۵ســال خراســان شــمالی بــرای دریافت 
کارت ملــی هوشــمند  اقــدام  کرده انــد، اظهــار کــرد: 
جمعیت باالی ۱۵سال در خراسان شمالی ۶۹۰هزار نفر 
 اســت که تاکنون ۶۳۰هــزار نفــر کارت ملی هوشــمند را 

دریافت کرده اند.

۹۶درصد 

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی کرمــان از راه انــدازی مجــدد پــرواز کرمان 
- نجــف طــی روزهــای یکشــنبه هرهفتــه خبــر داد؛ ایــن 
پروازها به علت شیوع کرونا طی ۲سال اخیر دچار وقفه 
شــده بود. به گزارش ایرنا، فریــدون فعالی افــزود: پرواز 
کرمان - نجف و برعکــس در روزهای یکشــنبه هر هفته 
انجــام می شــود و ایــن پــرواز گنجایــش جابــه جایــی ۱۶۰ 

مسافر را دارد.

۲سال 

   باغ های رهاشده در مسیر احیا   
چه شــد كه كشــاورزان باغ های چای را رهــا كردند و 
كشت وكار در آنها را به فراموشی سپردند؟ رئیس سازمان 
چای كشــور در این باره به همشهری می گوید: رهاشدن 
باغ های چای در سال های اواخر دهه70تا سال83اتفاق 
افتاد؛ زمانی كه ســازمان چای از تملــك دولت خارج و 
خرید چای از چایكاران به كارخانه های خصوصی سپرده 
شد. در آن زمان رقابت به شكلی پیش رفت كه كارخانه ها 
نتوانستند چای را خرید و فروش كنند، چای  ها در انبارهای 
سنواتی ماند و پول چایكاران هم به موقع پرداخت نشد. این 
روند موجب شد چایكاران دلسرد شوند و بخشی از باغ های 
خود را رها كنند و در نتیجه سطح زیركشت چای كاهش 

یافت و به 16هزار هكتار رسید.
حبیب جهان ساز با بیان اینكه در 4-3 سال اخیر حمایت 
مجدد دولت با اقداماتی مثل منطقی كردن قیمت، پرداخت 
به موقع بهای برگ سبز چای، تقبل بخشی از سهم قیمت 
خرید برگ ســبز چای و ایجاد صندوق تخصصی چای 
موجب شد كشاورزان به صنعت چای و آبادكردن باغ های 

چای روی آورند، می افزایــد: هم اكنون 22هزار باغ چای 
قابل برداشت در كشــور وجود دارد كه فعال هستند، اما 
حدود 6هزار هكتار باغ رهاشده از سال های دور وجود دارد 

كه باید كم  كم به چرخه تولید چای بازگردند.
وی ادامه می دهد: اگر منابع مالی كافی دریافت كنیم با 
طرحی كه برای این 6هزار هكتار باغ  ارائه داده ایم در مدت 
5سال می توانیم آنها را احیا كنیم و تولید چای خشك را از 

30هزارتن در سال به 40تا 45هزارتن برسانیم.
رئیس سازمان چای كشــور با بیان اینكه مصرف داخل 
حداكثر 100هزارتن چای اســت و تقریبــا 70هزارتن 
چای مورد نیاز كشــور از طریق واردات تامین می شود، 
اظهار می كند: وقتی واردات به هر طریقی كنترل شــود 
كفه ترازوی بازار چای به سمت چای تولید داخل حركت 
خواهد كرد و به این ترتیب احیای باغ های رهاشــده هم 
صرفه خواهد داشــت. هم اكنون قیمت و كیفیت چای 
داخلی با چای خارجی رقابت می كند و ســامت چای 
داخلی هم نزد همگان تأیید شده است و می توان به آینده 

آن امیدوار بود.

جهان ساز با بیان اینكه در سال های گذشته به طور متوسط 
هر سال 500هكتار از این باغ ها احیا شده است و امسال 
هم با ارائه تســهیات ارزان قیمت همین میزان باغ احیا 
می شود، می گوید: این باغ ها در همه شهرهای تولیدكننده 
چای وجود دارد و میزان آنها در هر شهر با توجه به سطح 
زیركشت چای در شهرها متفاوت است. 90درصد باغ های 
كل چای در گیان و 10درصد مابقی در 2شهر رامسر و 

تنكابن استان مازندران قرار دارد.
وی درباره اینكه احیای باغ های چای برای كشاورز صرفه 
اقتصادی دارد یا خیر هم اظهار می كند: از نظر اقتصادی، 
وضعیت چای بد نیســت اما مشــكاتی هم وجود دارد 
كه در نتیجه آ نها، وقتی كشاورز اعداد و ارقام اغواكننده 
برای فروش زمینش را می شنود، ترغیب می شود زمین 
را بفروشد و به جای تولید چای از سود بانكی پول فروش 
زمین كسب درآمد كند. هم اكنون ســازمان ها و نهادها 
دست به دســت هم داده اند كه فروش زمین كشاورزی 
با كاربری غیركشــاورزی ممنوع باشــد و كسی زمین 

كشاورزی را با قیمت تجاری نفروشد.

  احیای باغ ها، باید صرفه اقتصادی داشته باشد  
با آنكه رئیس سازمان چای كشور به احیای باغ های رهاشده 
چای بســیار خوش بینانه می نگــرد، مدیرعامل اتحادیه 
شركت های تعاونی چایكاران كشــور موفقیت این طرح 
را در گروی عواملی می داند كه تولید را برای كشــاورز به 
صرفه می كند. احمد میربلوكی به همشهری می گوید: تا 
زمانی كه نگهداری باغ چای برای كشاورز به صرفه نباشد، 
امكان ندارد بتوان او را به باغ چای برگرداند. وقتی قیمت 
چای مقرون  به صرفه نباشد كشاورز حتی ممكن است به 
سمت فروش زمین كشــاورزی خود هم برود و به همین 
دلیل اینكه می گویند فروش باغ چای ممنوع اســت برای 

كشــاورزی كه نیاز به تامین مخارج دارو و درمان دارد 
یا از باغ چای سودی دریافت نمی كند، معنا 

ندارد. وی با بیان اینكه برای صرفه داشتن 
احیای باغ رها شده ابتدا باید بهای برگ 
سبز چای باتوجه به تورم افزایش پیدا 
كند، می افزاید: بهــای برگ چای 
باید به موقع از ســوی كارخانه ها 

پرداخت و از سوی دیگر بر كیفیت 
انواع چای تولید داخل نظارت جدی 

شــود. مدیرعامل اتحادیه شركت های تعاونی 
چایكاران كشور معتقد است  كه كنترل واردات چای هم 
موضوع دیگری است كه باید برای آن تصمیم جدی وجود 
داشته باشد؛ وقتی بخش عمده چای مصرفی كشور وارداتی 
و میزان چای وارداتی از نیاز بازار داخلی هم بیشتر است، 
احیای باغ های رهاشده و افزایش تولید چای چه توجیهی 
خواهد داشت؟ آنچه به عنوان حمایت از چایكار و جلوگیری 
از واردات مطرح می شــود باید در واقعیت اتفاق بیفتد تا 
كشاورز به احیای باغ های رهاشده دلخوش باشد. میربلوكی 
می افزاید: هزینه های تولید چای و به ویژه استخدام كارگر 
افزایش قابل توجهی یافته، از سوی دیگر قیمت  برگ سبز 
چای پایین است و همین موضوعات تولید چای را دشوار 

می كند.

   احیای مجدد باغ ها؛ چرا و چگونه؟  
وقتی صحبت از یك باغ رهاشــده چای می شود، منظور 
چیســت؟ چنین باغی چگونه احیا می شــود؟ چایكار و 
تولید كننده نمونه و برتر چای كشور در سال98 درباره این 

موضوع به همشــهری می گوید: گیاه چای برای برداشت 
باید از سطح زمین 50تا 60سانتی متر ارتفاع داشته باشد، 
اگر این گیاه رها شود مثل یك درخت رشد می كند و بزرگ 
می شود. چنین بوته ای برای تولید برگ سبز چای مناسب 
نیست و در اصطاح به زمین هایی كه بوته های آن اینگونه 
باشد باغ رهاشده یا مخروبه می گویند. اكبر باشلقی با بیان 
اینكه بوته چای باید دوباره از سطح زمین هرس شود و در 
مدت 2تا3سال به ارتفاع مناسب برسد تا بتوان از آن چای 
برداشت كرد، می افزاید: بوته چای یك گیاه دائمی است و 
نمی توان آن را با كشت دیگری جایگزین كرد؛ یعنی برای 
این كار باید همه بوته ها را با بولدوزر از زمین خارج كرد كه 
عما شدنی نیســت و به هر حال این زمین باید به همان 
كشــت چای اختصاص یابد. این چایكار درباره 
تأثیر احیای باغ های رهاشــده چای بر این 
صنعت اظهار می كند: در سال1392تولید 
چای خشك ما به 15هزارتن رسید و با 
احیا ی باغ ها هم اكنــون تولید داخلی 
دوبرابر شده است و توجه به احیای این 
باغ ها چشــم انداز خوبی از آینده این 
صنعت به چایكاران نشــان می دهد. وی 
با تأكید بر اینكه هیچ كشــاورزی را نمی توان به 
زور به زمینش فرســتاد، می گوید: برای تشویق كشاورز 
باید به او وام های كم بهره  پرداخت كنند تا رغبت داشــته 
باشد دوباره این باغ ها را احیا كند. صندوق چای هم اكنون 
برای هرس كف بر هر هكتار باغ چای 30میلیون تومان وام 
می دهد و قسط این وام را با همان برگ سبزی كه كشاورز 
به كارخانه تحویل می دهد حساب می كند. اگر این حمایت 
ادامه داشته باشد می توان بیشتر از 80درصد این باغ های 

رهاشده را به چرخه تولید چای بازگرداند.

  
رونق كشت وكار همه كشاورزان ازجمله چایكاران، امنیت 
غذایی، اســتقال اقتصادی و بهبود معیشت فعاالن این 
حوزه را به دنبال دارد. احیای باغ های رهاشــده چای هم 
می تواند بخشــی از نیاز بازار داخل به چای را تامین كند، 
اما برای رســیدن به این نقطه آنچه همه كارشناســان و 
صاحب نظران بر آن توافق دارند حمایت دولت و جدیت بر 

كنترل واردات چای است. 

6هزارهكتار باغ چای رهاشده كشور باید با كمك دولت مسیر احیا و بهره برداری مجدد را طی كند
چراغ سبز دولت به باغداران چای

چای یكــی از محصوالت 
محسوب  كشاورزی  مهم 
می شود كه بیش از 100سال است اقتصاد شــهرهای شمالی كشور را 
تحت تأثیر خود قرار داده. حدود 50هزار چایكار در ایران فعالیت دارند 
كه معاش آنها به حفظ مزارع چای وابسته است. به گفته رئیس سازمان 

چای كشور، در 2استان گیالن و مازندران 6هزار هكتار باغ چای رهاشده 
وجود دارد كه هر ســال باید 500تا 600هكتار آن احیا شود؛ رقمی كه 
نه تنها می تواند موجب افزایش اشتغال شود، بلكه تولید چای داخلی را 
نیز افزایش خواهد داد. با این حال باید این باغ ها چه امكاناتی برای احیای 

مجدد دارند و در این مسیر با چه چالش هایی روبه رو هستند؟

حمیده پازوكی
خبرنگار 

عكس خبر

مراسم میالد حضرت مسیح )ع( در جلفای اصفهان
همزمان با آغاز سال نو میالدی و جشن کریسمس شهروندان اصفهانی با 
حضور در محله جلفا و کلیسای وانک در کنار ارامنه اصفهان حضور یافتند 
و باگرفتن عکس یادگاری با درخت کریسمس و بابانوئل فرارسیدن سال نو 

 میالدی را تبریک گفتند . منبع: ایرنا

روز گذشته صفحه ایرانشهر روزنامه همشهری در پرونده ای ویژه ای به روزگار بم پس از زلزله و حال و روز این شهر بعد از 18سال پرداخت؛ درس هایی كه 
زلزله بم به ما آموخت، اطالع رسانی ضعیف، تحوالت امدادرسانی پس از زلزله، چالش های بازسازی و خطراتی كه هنوز از نظر سازه ای این شهر را تهدید 

می كند بخشی از موضوعاتی است كه از نگاه كارشناسان مطرح شد. در بخش دوم این گزارش و امروز نیز نظرات كارشناسان را درباره پیامدهای اجتماعی 
بحران، بررسی  جنبه های انسانی و روان شناختی زلزله، ریشه یابی ضعف های مشاركت مردمی و معضالت اجتماعی حال حاضر بم می خوانیم.

پژوهشگر و مدرس روانسنجی 
و روانشناسی با بیان اینكه وقوع 
بایای طبیعی مانند زمین لرزه، 
ســیل و جــز آن می توانــد 
آسیب های روانشناختی عمیقی 
بر افرادی كه با آن مواجه شــده اند ایجــاد كند كه تا 
مدت ها باقی می ماند، می گویــد: مطالعات متعددی 
نشان داده است تا سال ها پس از وقوع یك بحران مانند 
سیل یا زلزله هنوز بســیاری از افرادی كه با آن تجربه 
مواجه بودند از آسیب های روانشناختی رنج می بردند.

مصطفی رســتگارآگاه، یكی از رایج ترین آســیب های 
روانشناختی را پس از مواجهه با بایای طبیعی اختال 
اضطراب پس از سانحه یا PTSD می داند. وی می افزاید: 
این اختال نوعی اختال اضطرابی است كه ممكن است 
بافاصله پس از مواجهه با سانحه و یا پس از گذر ماه ها و 
سال ها در افراد بروز یابد. آسیب حاصل از PTSD بسیار 
عمیق است و مطالعات نشان می دهد كه PTSD منجر 

به كاهش حجم كل مغز می شود.
او با بیان اینكه زمین لرزه بم در ســال1382 فاجعه ای 
عظیم بود كه منجر به تلفات انســانی فراوان و تخریب 
عظیم آن شــهر شــد، اظهار می كند: مطالعات صورت 
گرفته 8ماه پس از رویداد حاكی از آن بود كه 98درصد 
از افراد نوعی آســیب روانشــناختی را بروز می دهند. 
بخــش عظیمی از آنــان مبتا به PTSD هســتند و 
یك سال و نیم پس از وقوع این زلزله حدود 67درصد از 
بازماندگان عائم PTSD را نشان دادند. مطالعات پس 
از 17سال در بم حكایت از وجود معضات روانشناختی و 
اجتماعی متاثر از سانحه دارد و مواردی مانند سو مصرف 
مواد مخدر، طاق های عاطفــی و جدایی اجتماعی در 
بازماندگان دیده می شود. رســتگارآگاه تأكید می كند 
با وجود آنكه در زمین لــرزه بم گروهی از پزشــكان و 
روانشناسان در اسرع وقت برای كمك به منطقه شتافتند، 
اما همیشه می توان میزان كمك رسانی را به بازماندگان 

افزایش داد تا آثار آسیب به حداقل برسد.

مدیرســازمان مردم نهــاد خانه 
نجات ایران با بیان اینكه در كشور 
8هزار تشكل غیرانتفاعی از سوی 
وزارت كشــور، 3هزار تشكل از 
ســوی وزارت ورزش و جوانان، 
9هزار مورد از سوی بهزیستی و 2700مورد از سوی ناجا 
به ثبت رسیده اند به همشهری می  گوید: اما از 27هزار و 
700تشكل ثبت شده بررسی ها نشان می دهد فقط حدود 

6-5هزار مورد فعال هستند. 
احمد بختیاری با تأكید بر اینكه تعداد تشكل های امداد 
و نجات و مدیریت بایای طبیعی به انگشــتان دســت 
می رســد، می افزاید: از این تعداد شــاید فقط دو، سه 
مورد هستند كه كار تخصصی می كنند كه نكته همین 
جاست؛ در واقع ما تشكل متخصص بایا نداریم اما همه 
تشكل های ثبت شده به دلیل وجود افراد كنشگر و دلسوز 

در حوادث ورود می كنند و می خواهند كمك كنند.
وی با بیان اینكه معضل در همین جا شــروع می شــود، 
می گویــد: در مواقع بحران ادبیات این تشــكل ها با هم 
ادبیات دســتگاه های متولی، افراد حاضــر در مناطق 
آسیب دیده و خود آ سیب دیدگان تفاوت دارد و این موجب 
می شود مشكات زیادی را شاهد باشــیم. تشكل یا افراد 
كنشــگر كه می خواهند كاری انجام دهند، اما نمی دانند 
چرخه بحران چیســت؟ چه فــازی دارد؟ در كدام بخش 
وارد شــوند؟ چه زمانی بیایند و چه زمانی بروند؟ از دولت 
انتظار مــی رود كه پیگیر این موضوع باشــد و تعیین كند 
كه تشــكل ها در زمان حوادث چه باید بكنند، تا چه حدی 
اجازه ورود دارند و تا چه حدی می شود كار را به  آنها سپرد، 
اما چنین رویه ای در كشور ما وجود نداشته است و تا امروز 
خود تشكل ها با اعتبار افراد فعالشــان و اینكه ارتباطشان 
با دســتگاه های دولتی چگونه اســت در حوادث فعالیت 
می كرده اند. به گفته او، در حــوزه ورزش و جوانان، وزارت 
كشــور و مدیریت بحران رویكردی برای قانون مند كردن 
فعالیت تشكل ها در حوادث و همچنین ارائه دستورالعمل 

در این باره شكل گرفته و امیدواریم به نتیجه برسد.

دبیر گروه جامعه شناسی فاجعه 
انجمــن جامعه شناســی درباره 
بررسی پیامدهای اجتماعی زلزله 
بم پس از وقوع زلزلــه می گوید: 
پیامد اجتماعی یعنی یك فاجعه 
چه تأثیری روی زندگی فرد، نقش های اجتماعی و واكنش 
افراد می گذارد؛ در واقع تأثیری كــه یك پدیده طبیعی 
می توانــد روی افراد و جوامع بگــذارد پیامدهای فاجعه 
است كه در بخش های مختلف اجتماعی، روانی، فیزیكی، 

سازه ای و... تقسیم بندی می شود. 
پیامدهــای زلزله بم هــم در همین حوزه ها به چشــم 
می خورد.  معصومه كمال الدینی، با بیان اینكه پیامدهایی 
اجتماعی فجایع را نمی توان به صورت تك بعدی بررسی 
كرد،می گوید: از دســت دادن سرپرست خانوار، افزایش 
خانواده های با سرپرســت زن، افزایش اعتیــاد ازدواج 
اجباری و... فقط بخشــی از پیامدهای زلزله بم هستند 
كه مردم منطقه هنوز با آنها درگیرند. او همچنین به آمار 
تلفات زلزله بم اشاره و اظهار می كند: مردم بم هنوز آمار 
رسمی منتشر شده درباره تلفات بم را باور ندارند كه خود 
همین موضوع كاهش اعتماد اجتماعــی مردم هم یك 
آسیب است. خشم نسبت به عدم شفاف سازی، شایعات 
بعد از بحران كه در ســطح شهر پخش شــد، اتباعی كه 
كارت شناسایی نداشتند بخشی از دالیل این بی اعتمادی 

به آمار رسمی است. 
این جامعه شــناس همچنین به خشــم بعضی مردم از 
تدفین های دســته جمعی كه به ناچار و به دلیل مسائل 
بهداشتی صورت گرفت اشاره می كند و می گوید: بسیاری 
از مردم در نتیجه این تدفین های دســته جمعی اعضای 
خانواده خود را ندیدند و بعــد از آن هم هیچ اثری از آنها 
نداشــتند و همین موضوع تبعات روانی زیادی برایشان 
داشــت. او در ادامه تأكید می كند تا زمانی كه فجایع با 
نگاه اجتماعی بررسی نشوند و بحران ها در سطح جامعه، 
استادان، سیاستگذاری ها به عنوان مسئله اجتماعی دیده 

نشوند در هر حادثه با یك فاجعه مواجه خواهیم شد.

رئیــس هیأت مدیــره انجمن 
امداد ایرانیان درباره ریشه یابی 
مشــاركت های  ضعف هــای 
مردمی و فعالیــت ان جی او ها 
در بحران های پــس از زلزله بم 
می گوید: طبــق آمار، 125ســازمان خارجی ابتدای 
زلزله به بــم آمدند كه از این تعداد تا اســفند ســال 
82، 64مورد و تا اردیبهشت ســال بعد 45مورد باقی 
ماندند. همچنین طبق مستندهای موجود 36سازمان 
غیردولتــی غیرانتفاعی داخلی نیــز در جریان زلزله 
در بم حضور داشــتند. البته بســیاری از افراد هم در 
قالب گروه های غیررسمی و ســازمان های خیریه در 
این منطقه حضور داشتند. حسام الدین نراقی با بیان 
اینكه سازمان های غیرانتفاعی و ان جی اوها قرار است 
به صورت سیستماتیك كار كنند، اما این مشاركت نظم، 
زیرساخت، پیشینه و هماهنگی نیاز دارد، می افزاید: ما 
مردمی هستیم كه با هیجان وارد بحران ها می شویم 
و بعد از زلزله بم هم انواعــی از فعالیت های هیجانی با 
حضور انواع و اقسام ســازمان های غیردولتی را شاهد 

بودیم درحالی كه این مشاركت باید تعریف می شد. 
مسیر مشاركت ســازمان های غیردولتی اما تا امروز 
هنوز تعریف نشده اســت. غیردولتی ها قرار است به 
تســهیل شــرایط، آرامش محیط و دعوت مردم به 
مشاركت اقدام كنند درحالی كه بدون تخصص الزم در 
 این باره، كار كردن با مردم را به كار كردن برای مردم 

تبدیل كرده اند.
او ادامه می دهد: در زلزله بم 36ســازمان غیردولتی 
حضور داشتند كه 20مورد از آنها از شهرهای اطراف 
و بقیه از تهران بودنــد. آن زمان هزینه رفت وآمد زیاد 
نمی شد، اما اگر االن حادثه ای رخ دهد كنشگران برای 
رفت و آمد باید هزینه زیادی را پرداخت  كنند كه گاهی 
به دلیل مشــكات مالی ممكن نیست. به دلیل همین 
مشكات باید مشــاركت مردم را از حالت شعاری به 

مشاركت محدود و واقعی تبدیل كنیم.

پیامدهای اجتماعی زلزله بم

بازار داخلی ســاالنه بــه ۱۰۰هزار 
تــن چــای خشــك نیــاز دارد كــه فقــط 

۳۰هزارتن تولید داخل است.

30هزارتن
با احیــای باغ های رهاشــده چای 
در ۵ســال آینــده تولیــد داخلی بــه 4۰تا 

4۵هزارتن می رسد.

45هزارتن 

بــا اعطــای وام و حمایــت دولــت 
ســاالنه ۵۰۰تــا ۶۰۰هكتــار بــاغ چــای را 

می توان احیا كرد.

۶00هكتار
صندوق چای بــرای هرس كف بر 
هر هكتار باغ چــای، ۳۰میلیــون تومان 

وام می دهد. 

30میلیون تومان

ری
 باق

حله
/ را

ری
شه

هم
س: 

عك

        اهمیت مشاركت های مردمی         تشكل های غیرانتفاعی قانون مند نیستند        ضرورت نگاه اجتماعی به حوادث           معضالت اجتماعی در بم ادامه دارد 

 فیلم  مربوط 
به این گزارش  را 
با اسكن این كد 

ببینید
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سال گذشــته سازمان 
محیط 
بودجــه، زیست و  برنامــه 

بخشنامه اي صادر كرد 
مبني بر اينكه طرح هاي توسعه اي، 
ميزان خسارت زيست محيطي شان را 
هم تعيين كنند و براساس آن بودجه 
دريافت كنند. به گفته بســياري از 
متخصصان، اگر ارزش هاي اقتصادي 
منابع طبيعي در محيط زيست تعيين 
شود، بسياري از طرح هاي توسعه اي 
اساســا توجيه اقتصــادي نخواهند 
داشــت. به گفتــه رئيس ســازمان 
حفاظت محيط زيســت كــه هفته 
گذشــته در گفت وگــو بــا روزنامه 
همشــهري اعالم كرد؛ بســياري از 
طرح ها از جمله، طرح هاي انتقال آب 

با عقل سليم تأييد نمي شوند.
ارزش گذاري اقتصادي از ســال86 
در ســازمان حفاظت محيط زيست 
شــروع شــده اســت و به گفته ليال 
زماني، مسئول اين بخش در سازمان 
حفاظت محيط زيســت، يك سالي 
مي شــود كه رويكرد سازمان به اين 
مسئله تغيير كرده است. شروع اين 
ايده از قانون برنامه چهارم توســعه 
بوده كه طبق ماده59 آن، ســازمان 
مديريــت و برنامه ريــزي مكلــف 
است با همكاري ســازمان حفاظت 
محيط زيست و ســاير دستگاه هاي 
مرتبط، به منظور برآورد ارزش هاي 
اقتصادي منابع طبيعي و زيســت -
محيطي هزينه هاي ناشي از آلودگي 
و تخريب محيط زيست را در فرايند 
توســعه محاســبه كند و آن را در 
حســاب هاي ملي ثبت كنــد. اين 
دســتورالعمل ها، محاسبه ارزش ها 
و هزينه هاي مــوارد داراي اولويت را 
شامل مي شود. منظور از موارد داراي 
اولويت جنگل، آب، خــاك، انرژي، 
تنوع زيستي و آلودگي هاي زيست-

 محيطي در نقاط حساس است.
قرار بر اين بوده كه ارزش  اقتصادي 
و هزينه هايي كه اين دســتور العمل 
تعييــن مي كند، در امكان ســنجي 
طرح هــاي تملــك دارايي هــاي 
ســرمايه اي در نظــر گرفته شــود. 

به عبارت ديگر؛ اساسا هدف از انجام 
مطالعــات ارزش گــذاري اقتصادي 
و تخميــن هزينه هــاي اقتصادي، 
جلوگيري از تخريب محيط زيســت 

ناشي از توسعه ناپايدار است.
امسال دســت كم 43طرح در قانون 
بودجه1400 وجود دارند كه بدون 
دريافت مجوز هاي محيط زيســتي 
بودجه گرفته اند. از مجموع 43طرح 
مورد اشــاره كه در بخــش تملك 
دارايي هاي سرمايه اي اليحه به چشم 
مي خورد، وزارت راه و شهرسازي با 
ركورد 37طرح در رتبــه اول قانون 
گريزي و وزارت نيرو با 5طرح در رتبه 
دوم قانون گريزي قــرار دارند.تاريخ 
شروع اين طرح ها نشان مي دهد كه 
بيش از 90درصد طرح ها از سال هاي 
قبــل از ســال98 كليد خــورده  و 
دست كم 2 تا 5 سال بودجه هايي را 
دريافت كرده اند كه طبق قانون نبايد 
بودجه اي مگر در بخــش مطالعات 

طرح مي گرفتند.
بســياري از اين طرح هــا در اليحه 
پيشــنهادي ســال آينده )1401( 
نيــز تكرار شــده  اند. ايــن درحالي 
اســت كه به گفته مديــركل دفتر 
اقتصاد و فناوري ســازمان حفاظت 
محيط زيست، براســاس بخشنامه 
سال گذشته سازمان برنامه و بودجه 
قرار بوده كه از همان ابتدا قبل از اخذ 
بودجه، همه طرح هاي توســعه اي، 
ميزان خســارت به محيط زيست را 

هم تعيين و محاسبه كنند.
ليال زماني، مديــركل دفتر اقتصاد 
و فنــاوري ســازمان حفاظــت 

محيط زيســت در مــورد عملكرد 
14ســاله ايــن دفتــر مي گويــد: 
ارزش گــذاري محيط زيســت و 
منابع طبيعي به طور كلــي در دنيا 
موضوع و دانش جديدي اســت كه 
با عدم  اطمينان زيادي همراه است. 
در ابتداي ارزش گــذاري اقتصادي، 
ســطح دانش ما به قــدر كافي نبود 
و تعداد اســتادان دانشــگاه مربوط 
به اين حــوزه نيز محــدود بودند. با 
گذشت زمان، دانشــگاه ها به سمت 
اقتصاد محيط زيست حركت كردند 
و خوشبختانه استادان و دانشجويان 
اين حوزه بسيار بيشــتر شده است. 
تاكنون 25منطقــه، معادل3 درصد 
از مساحت كل كشور ارزش گذاري 
شده  اســت. روش ارزش گذاري نيز 
به صورت متوسط »ارزش در هكتار« 

است. 
در كنــار ايــن طرح، 10طــرح نيز 
به صــورت جداگانه بــراي ارزيابي 
خســارت بررســي شــدند؛ يعني 
خســارت طرح هايي كه تمام  شده 
بودند ارزيابي شــد. در اين ســال ها 
همزمان سازوكاري براي مطالبه گري 
خسارت از سوي سازمان، ايجاد نشده 
بود. سال گذشته ســازمان برنامه و 
بودجه بخشنامه اي داد مبني بر اينكه 
از همان ابتدا قبل از اخذ بودجه، همه 
طرح هاي توسعه اي، ميزان خسارت 
به محيط زيســت را هــم تعيين و 

محاسبه كنند. 
اين طرح خوب را اگر ما در سازمان، 
بتوانيــم »مطالبه گــري« كنيم و 
خســارات آن را بــه صنــدوق ملي 

محيط زيســت واريــز و از آن براي 
احياي مناطق هزينه كنيم، بســيار 

مفيد خواهد بود.
ســازمان از ابتداي ســال جاری با 
بررسي كامل مطالعات ارزش گذاري 
اقتصادي در دنيــا، به خصوص آنچه 
را كــه در اتحاديه اروپا انجام شــده 
به اين موضــوع پی برده اســت كه 
روش هاي بــه كار گرفته شــده در 
ارزيابي هاي اقتصــادي مي تواند در 
برنامه ريزي هاي سرزمين و آمايش 
آن مورد اســتفاده قــرار گيرد. ليال 
زماني در پاســخ به سؤال همشهري 
مي گويد: در ســند آمايش سرزمين 
كه ســال گذشــته ابالغ شد، بحث 
ارزش خدمات اكوسيستم گنجانده 
شــده و همزمان هم ســند آمايش 
سرزمين اســتان ها آماده شده بود 
و اين امكان براي ما فراهم شــد كه 
بتوانيم از ابتداي امسال ارزش گذاري 
اقتصادي را با رويكرد »نقشه سازي 
خدمات اكوسيســتمي« جلو ببريم. 
در اين روش به صــورت مكان محور 
ارزش خدمات اكوسيستمي تعيين 
مي شود و ارزش در مقياس پيكسل 

مشخص خواهد شد.
اين بدان معناست كه خسارت های 
هر پروژه اي، چــه در داخل و چه در 
خارج از مناطق حفاظت شــده قابل 
محاسبه است. هم اكنون در5 استان 
)لرستان، خراســان جنوبي، قزوين، 
سمنان و كردســتان( ارزش گذاري 
اقتصادي را انجــام داده اند و تا پايان 
ســال به اتمام خواهد رســيد. ليال 
زماني وعــده داد كه اطلس خدمات 
اكوسيســتم در ســطح ملــي در 

3-2سال آينده طراحي شود.
اگرچه گرفتن خســارت، بخشــي 
از وظايف قانوني ســازمان اســت، 
ولــي مهم ترين بخش ايــن وظايف 
بر اين اســتوار اســت كه از اجرايي 
شــدن پروژه هايي كه خسارت آنها 
به محيط زيســت به لحاظ اقتصادي 
بيشتر از منافع اجراي پروژه هاست 
جلوگيري كند تا عــالوه بر اينكه به 
بيت المال ضرر و زياني وارد نشــود، 
جلــوي وارد آمدن خســارت هاي 
جبران ناپذير به محيط زيســت نيز 

گرفته شود.

 تبعات دفــن زبالــه در جنگل هاي 
منابع  
هيركاني كه مهم تريــن منبع تامين طبیعي

اكسيژن ايران محسوب مي شوند، اين 
روزها چنان حاد شده كه به نطق نمايندگان مجلس 
نيز راه يافته اســت. حدود 30ســال است كه دفن 
غيراصولي زباله در شهرهاي شمالي كشور، به يك 
بحران بزرگ محيط زيستي تبديل شده و با توجه به 
تأثير مســتقيم آلودگي اين زباله ها بر آب، خاك، 
گياهان و جانــوران، تعلل در ســاماندهي اين امر 
مي تواند تبعات ســنگيني بر زندگي مردم شمال 

داشته باشد.
منطقه جنگلي اندرگلي شــيرگاه، منطقه جنگلي 
كالكولي رامسر، ساحل محمودآباد، حاشيه رودخانه 
تالر، جنگل هــاي عباس آباد، چالوس و نوشــهر و 
سايت جنگلي نور با دپوي 500 هزار تن زباله، ديگر 
مناطق بحراني دپو و دفن زباله در كشور هستند كه 
جنگل هاي هيركاني را به سرعت رو به زوال مي برند.
ســازمان حفاظت محيط زيســت نيز اعالم كرده 
است كه هم اكنون 30ســايت دپو و دفن زباله در 
جنگل هاي هيركاني وجــود دارد كه هريك كوهي 
از زباله را يدك مي كشند و نزديك 3دهه از تشكيل 
آنها مي گذرد. روزانه به واســطه حجم ورود  بسيار 
زياد زباله به اين مناطق كه قرار است آينده حيات 
در ايران را تضمين كنند و به زعم يونســكو، ميراث 
زيست كره محســوب مي شــوند، زير كوه زباله ها 

دفن مي شوند.

هشدار نماینده مجلس
ديروز، نماينده مردم رشت در مجلس در نطق پيش 
از دستور خود خبر از شرايط حاد يكي از سايت هاي 
دفن زباله در جنگل هاي هيركاني داد. محمدرضا 
احمدي گفت: منطقه اي به نام سراوان شامل 20 
هكتار جنگل در بخش ســنگر در رشت است كه 
حاال به سايت بزرگ زباله گيالن تبديل شده است. 
اين جنگل 20 هكتاري، مي توانســت اكســيژن 
منطقه را توليد كند، اما در هر ثانيه حداقل 15 ليتر 
زهرابه از آن استخراج مي شود كه نتيجه آن نابودي 
2رودخانه شهر رشت، يعني گوهررود و زرجوب و 
جاري شدن شيرابه در سياه اسطلخ رشت، تاالب 

انزلي و در نهايت درياي خزر خواهد بود.

جزئیات سایت سراوان
در ســايت ســراوان چه مي گذرد؟ آخرين آمار 
ارائه شده توسط شوراي شهر رشت نشان مي دهد، 
روزانه 1700تن زباله در مناطق شهري و روستايي 
گيالن توليد مي شود و در اين ميان بيشترين توليد 
زباله در روز، مربوط به كالنشهر رشت است كه در 
ايام نوروز حدود 250 تن زباله به ميزان توليد زباله 

اين استان در روز افزوده مي شود.
منطقه سراوان در 17كيلومتري رشت با محيطي 
جنگلي و در جــوار جنگل هــاي هيركاني، حاال 
ميزبان دپو و دفن زباله رشــت و چند شهرستان 
ديگر است كه امروزه كوه زباله آن به ارتفاع بيش 
از 70متر رسيده اســت و بيش از 3دهه هر روز تا 
1100تن زباله شهرنشينان و روستانشينان را در 
دل خود جاي مي دهد. البته در ساير نقاط گيالن 
نيز زباله در حساس ترين مناطق از حاشيه تاالب 
گرفته تا ساحل دريا و حاشيه رودخانه ها و مناطق 
جنگلــي و در ارتباط با آب هــاي زيرزميني دفع 
مي شــود كه معضالت محيط زيستي و بهداشتي 
بسياري را براي مردم به وجود مي آورد. در سايت 
سراوان مشكالت متعدد محيط زيستي وجود دارد 
كه بخشي از آن منجر به خسارت به منابع طبيعي 
كشور مي شود. روي ديگر اين سكه، ورود شيرابه 
زباله هاي سراوان به عنوان يكي از عوامل آاليندگي 
اكوسيســتم هاي ارزشــمند و در نهايت رسيدن 

شيرابه ها به تاالب انزلي است.
شهرداري رشت ابتداي پاييز امسال اعالم كرد كه 
از 1100تن زباله ورودي روزانه سراوان، 500 تن 

متعلق به شهر رشت و مابقي متعلق به ساير شهرها 
و روستاهاي اطراف اســت. البته طبق اعالم اين 
نهاد، راه اندازي دستگاه زباله سوز، افزايش ظرفيت 
كارخانه كودآلــي و بهره بــرداري از تصفيه  خانه 
شيرابه، مطالبه عموم مردم به ويژه ساكنان منطقه 
سراوان اســت و شــهرداري بايد آن را اجرا كند، 
اما درصورت اجراي چنين پروژه ســنگين مالي 
و مديريتي هــم تنها 550 تن زبالــه روزانه قابل 

مديريت و ساماندهي خواهد بود.

وضعیت وخیم جنگل هاي هیركاني
اينكه پنداشته شود تنها نقطه درگيري جنگل هاي 
شمال و معضل زباله به منطقه ســراوان خالصه 
مي شود، كامال اشتباه است. در استان مازندران نيز 
معضل دفن زباله وجود دارد و آنطور كه ســازمان 
حفاظت محيط زيست نيز اعالم كرده است، فقط در 

منطقه جنگلي انجيلسي بابل كنار مازندران، روزانه 
280 تن زباله از شهرهاي بابل، زرگرشهر، گتاب، 
اميركال، گلوگاه و روستاهاي مجاور جمع آوري و 

دفع مي شوند.
سايت دپوي زباله انجيلسي در سال 77 تاسيس شد 
و قرار بود تنها براي دپوي زباله در حجم 70 تن در 
روز به شرط انجام عمليات كمپوست مورد استفاده 
قرار گيرد، اما اين ميزان هم اكنون 4برابر شده است. 
همزمان با افزايش حجم زباله، عمليات كمپوست 
نيز به داليل مختلف براساس برنامه صورت نگرفت 
و فقط براي حجم بسيار كمي از زباله انجام مي شود.

به علت قرار گرفتن محل دپوي زباله در دل جنگل، 
پرندگان بســياري از اين محل تغذيه مي كنند و 
افزايش توليدمثل اين پرندگان اغلب گوشتخوار 
به علت تغذيه از زباله ها باعث بروز نوعي آفت براي 
ســاير پرندگان و حيوانات كوچك جثه  كه شكار 

آنها مي شوند، شده اســت. اين پرندگان زباله ها 
را از محل دپو بر درختان باقــي مي گذارند يا به 
حياط خانه ها و باغ هاي اهالي روســتا منتقل و از 
آنها تغذيه مي كنند و باعث بروز مشــكالت براي 
ساكنان اطراف محل دپوي زباله و خشك شدن 

بسياري از درختان شده اند.
شيرابه ها نيز به عنوان آلوده ترين سيال ممكن از 
محل دپو، بدون انجام عمليات تصفيه خارج شده 
و بخشــي به خاك جنگل نفوذ و بخشي به سمت 
جنگل ها و زمين هاي كشــاورزي پايين دســت 
حركت مي كنــد و از آنجا به رودخانــه بابل رود و 
سپس به درياي خزر سرازير مي شود. خبرگزاري 
ايرنا  ماه گذشته در اين باره نوشت: در ميان اهالي 
روستاهاي پايين دســت منطقه، بيماري  سرطان 
پس از تاسيس دپوي زباله انجيلسي شيوع فراواني 

داشته است. 

قانون گریزی طرح های بدون ارزیابی
لیال زماني در پاسخ به این سؤال همشهري در خصوص طرح هایي را كه امسال 
هم بدون ارزیابي زیست- محیطي مجوز دریافت كرده اند مي گوید: اجراي 
طرحي كه ارزیابي زیست -محیطي نداشته  باشد، قانون گریزي است. طرح ها 
اگر ارزیابي نشده باشند و اجرا شوند، وارد مرحله تعیین خسارت خواهند شد. 
دیوان محاسبات، پیگیر این پرونده هاست. كاري كه دفتر ما انجام داده ارائه 
6 دستورالعمل تعیین خسارت ها در حوزه هاي معدن كاري، راه و جاده سازي، 
آلودگي آب و دپوي پسماند و... بوده است. روش محاسبه نیز به سازمان برنامه 
و بودجه براي ابالغ به دستگاه هاي اجرائي ارائه شده است. براي طرح هایي 
كه باید در مجلس در برابر خسارت های آنها دفاع شود هم دفتر ما مطالعات 

كاملی انجام داده است.

ث
مك

سنگینی 30کوه زباله  بر ریه های سبز ایران
20 هكتار جنگل در رشت تبديل به سايت دپوی زباله شد و هم اكنون 30 سايت دپو و دفن زباله در جنگل های هيركانی وجود دارد

خبرهای كوتاه

   شرایط جدید برای گردشگران ورودی
ورود گردشگران خارجي به اســتثنای مسافران 12كشور آفريقايي و 
اروپايي كه ورود از آنها به دليل ابتالي باال به ســويه جديد اوميكرون 
كرونا به ايران ممنوع است از مرز هوايي ايران بالمانع است و سفرهاي 
هوايي به مقصد ايران انجام مي شود. عصر شنبه سخنگوي گمرك ايران 
از بسته شــدن مرزهاي زميني و دريايي به روي گردشگران ورودي و 
خروجي براي مدت 15روز به همشهري خبر داد و اعالم كرد كه اين 
تصميم براساس دستورالعمل وزارت كشور و مصوبه ستاد ملي مقابله با 
كرونا اتخاذ شده است. بسته شدن مرزهاي ورودي به روي گردشگران 
اما با اعتراض فعاالن گردشگري مواجه شد و سرانجام صبح ديروز معاون 
گردشگري وزارت ميراث  فرهنگي به همشهري خبر داد كه براساس 
مذاكرات انجام شده مرزهاي هوايي ايران به روي گردشگران ورودي باز 
است و گردشگران ورودي به ايران بايد عالوه بر داشتن گواهي 2 دوز 
واكسن كرونا، تست منفي كرونا نيز پيش از ورود به ايران ارائه داده و 

در فرودگاه كشور نيز با هزينه شخصي خود تست كرونا انجام دهند.

   فعال بودن ۱۰ كارگاه مرمتي در ارگ بم 
مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع  دستي استان كرمان 
گفت: 10 كارگاه مرمتــي در ارگ تاريخي بم و حوزه فرهنگي آن 
فعال اســت. به گزارش اداره كل ميراث  فرهنگي كرمان، فريدون 
فعالي گفت: كارگاه هــاي ادواري مرمتي شــامل خانه ميراكبر، 
اصطبل حكومتي، برج جنوب  شــرقي اصطبل )برج بيدارباش(، 
حصار حاكم نشين، يخدان و امامزاده سيدعبداهلل و كارگاه توليد 
خشت و ايجاد كمپ اقامتي، انبار و واحد نقليه فعال است. به گفته 
وي، طرح مطالعاتي ايجاد زيرساخت هاي گردشگري ارگ تاريخي 
بم تدوين شده و فاز اول عملياتي طرح به همراه پروژه نورپردازي 
ارگ تاريخي تا پايان ســال  جــاري اجرا مي شــود. فعالي افزود: 
پرونده هاي ثبتــي آثار محدوده منظر فرهنگي بم نيز در دســت 
تكميل اســت. او گفت: در يك سال و نيم گذشــته مرمت كامل 
مجموعه برج كاله  فرهنگي )برج ديده باني اصلي(، خانه سيستاني، 

عمارت دروازه دوم و برج فرمانده قشون انجام شد.

   حضور استارت آپ ها در نمایشگاه گردشگري تهران
معاون گردشــگري وزارت ميراث  فرهنگي گفت: امكان ثبت نام 
و ســپس تجميع ظرفيت هاي متنــوع كســب وكارهاي نوپا يا 
استارت آپ هاي گردشگري براي حضور در نمايشگاه گردشگري 
تهران فراهم شــد. به گــزارش معاونت گردشــگري، علي اصغر 
شالبافيان گفت: پيرو تشكيل كميته گردشــگري الكترونيك و 
استارت آپ ها زيرمجموعه ســتاد اجرايي پانزدهمين نمايشگاه 
گردشگري و صنايع وابسته تهران و نيز همكاري مستمر با جامعه 
گردشــگري الكترونيك، يكي از نمايندگان كسب وكارهاي نو در 
اين حوزه مسئوليت تجميع استارت آپ هاي فعال گردشگري در 
سراسر كشور را به عهده گرفته است تا پس از تكميل ثبت نام ها و 
انجام بررسي هاي الزم عالقه مندان اين بخش بتوانند براي حضور 
در سالن مربوط به گردشــگري الكترونيك نمايشگاه مذكور در 

جايگاه هاي اختصاصي حاضر شوند.

ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست ایران
14سال از شروع ايده ارزش گذاري اقتصادي منابع طبيعي مي گذرد و تنها 3درصد از مساحت كشور ارزش گذاري شده است

منطقــه جنگلي اندرگلي شــيرگاه، 
منطقه جنگلــي كالكولي رامســر، 
ســاحل محمودآباد، حاشيه رودخانه 
تالر، جنگل هاي عباس آباد، چالوس و 
نوشهر و سايت جنگلي نور با دپوي 500 
هزار تن زباله، از مناطق بحراني و دفن 

زباله در جنگل های كشور هستند

زهرا رفیعي
خبرنگار

سیدمحمد فخار
خبر نگار
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رضا چايچي، يزدان سلحشور، زنده ياد 
كاوه بهمن، محمدعلي علومي، محسن فرجي، 
يعقوب يادعلي، حســن شهســواري، يوسف 
عليخاني، رسول يونان، شمس آقاجاني و چند 
چهره ديگر كساني بودند كه نه به روشنفكري 
پيش از انقالب وابســته بودند و نه جذب حوزه 
هنري شدند. براي مســتقل بودن و ماندن در 

ادبيات امروز چه مشكالتي داشتيد؟
جانان سخن از زبان ما مي گويي... )لبخند(! واقعيت 
اين است كه در وسط ايستادن، آن هم در ايران پس 
از مشروطه، همواره دشوار بوده است. هر چه نيك 
بنگريد از مشروطه به بعد، هر كس كه در ميانه راه 
دو تفكر متضاد قرار گرفته و متصل به هيچ گروهي 
نبوده، هميشه تحت فشــار قرار گرفته است. اين 
صرفا مربوط به حوزه ادبيات هم نيست، بلكه شامل 
اقتصاد، سياست و حتي ورزش هم مي شود. نمونه 
كاملش را پيش از انقالب مي توانيد مشاهده كند. 
منظورم سهراب سپهري است. سپهري نه وابسته 
به حكومت بود و نه از سوي جريان هاي روشنفكري 
پشتيباني مي شــد. مي توانيد گزيده هاي شعر آن 
دوره را نــگاه كنيد كه او حتي در رديف شــاعران 
سي ام كشور هم نامي نداشــت. اگر پس از انقالب 
و پس از مرگش مــورد توجه افــكار عمومي قرار 
نمي گرفت، شــايد به جرأت بتوان گفت كه تا 20، 
30ســال ديگر هم كسي ســراغي از شعرهايش 
نمي گرفت. در چنين موقعيتــي، مثاًل اگر در عالم 
سياست، خليل ملكي باشيد، به قول جالل آل احمد 
كالهت پس معركه است. مي دانيد كه خليل ملكي 
جريان ســوم را ايجاد كرد و منظور از جريان سوم 
همان وسط ايســتادن اســت. با چنين انتخابي، 
راحت تان كنم، به سادگي حذف خواهيد شد. اگر 
ما امروز خليل ملكي را مي شناسيم، صرفاً به استناد 
متوني است كه آل احمد به ما گوشزد مي كند تا به 
فرض نسل ما و نسل هاي پس از ما بدانند كه ملكي 
كه بوده. گروهي كه وسط قرار مي گيرد و به هيچ يك 

از طيف هاي موجود وابســته نيســتند، مشكالت 
زيادي را پيش رو خواهند داشت. پس از سال1357 
اين مشكل به گونه ديگري خودش را نمايان كرد. 
در اين بين، كســاني كه ســعي مي كردند به هيچ 
گروهي تعلق نداشته باشند، بيشترين خسارت را 
ديدند. اما واقعيتش را بخواهيد، در ادبيات ما كسان 
ديگري هم بودند كه نه جزو جرگه روشــنفكران - 
 منظورم   از روشنفكري طيف سياسي ايدئولوژيك 
شعر و داستان كشور اســت نه روشنفكري اي كه 
عموماً ما در فرانسه از آن تعبير مي كنيم -  و نه جزو 
هنرمندان دولتي بودند. در واقع هر يك از اين دو 
جريان مباني اي داشــت كه اگر هر يك از آنها را به 

جاي نمي آوردي، تنها و بي پشتيبان مي ماندي. 
اين موضوع مختص ايران هم نيست. چه در 
ايران باشيد و چه در خارج از ايران همين 
وضع را بيش و كم شــاهد خواهيد بود. در 
خارج از ايران، وقتي عضو گروهي نيستيد، 
در بهترين حالت، دست كم از شما هيچ گونه 

حمايت رسانه اي نخواهد شد و شما 
را به ســادگي ناديده مي گيرند 

و بايكــوت مي كننــد. وضع 
بســياري از نســل ما هم به 

همين شكل بود.
بشخصه  اما 
با هر دو اين نحله هاي 
فكــري و ادبي، هم در 
طول آن ساليان ارتباط 

داشــتيد و هــم هنوز هم 
ارتباطتان را حفظ كرده ايد. 

غيراز اين است؟
آنچه براي خــودم پيش آمد 
و ادامه دار شــد، اين بود كه 
ســعي كردم با هر دو جناح، 
يعني ادبيات روشنفكري و 
ادبيات بچه مسلماني ارتباط 

خوبي برقرار كنم.
ســال ها در روزنامه ها و نشريه هاي 
ادبي بر كتاب هاي متعدد نقد نوشته ايد. كتاب 
هم در حوزه نقد شعر داشته و داريد. خودتان 
را در مجموع داستان نويس و شاعر مي دانيد يا 
منتقد؟ چه انگيزه هايي باعث شد از يك حوزه 

دور شويد و به حوزه ديگر نزديك تر؟
خدا نكند كه شاعر و نويســنده اي برود سراغ نقد 
ادبي. چون ديگران با شعر و داستانش كاري ندارند. 
تا مدت ها مي گويند او منتقد اســت. از اين موارد 
زياد داشتيم كه طرف شــعر و داستان هم خوب 
مي نوشــت اما به چشــم نمي آمد. كاًل وارد حوزه 
نقد شدن در ايران بســيار خطرناك است. خوب 
به خاطر دارم كه وارد نشستي شــدم كه قرار بود 
كتابي از دكتر ضياء موحد نقد شود از دكتر موحد 
پرسيدم ديگر از شما نقد نمي خوانيم درحالي كه 
اواخر دهه40 و اوايل دهه50 نقدهاي درخشاني 
از شما منتشر مي شد. ايشان با لحن طنازانه گفت 
آن موقع برخــي نقدهايي كه نوشــتم تعدادي از 
دوستانم را ناراحت كرد. به اين نتيجه رسيدم كه 
يا بايد دوستانم را حفظ كنم يا نقد ادبي 
را! بنابراين ترجيح دادم دوستانم را 
حفظ كنم. رو كرد بــه من و گفت 
به شــما هم توصيــه مي كنم كه 
دوستانتان را حفظ كنيد. اين بحث 

البته مربوط به 20سال پيش است.
به نظر شما چرا در عرصه 
داستان نويسي هنوز قدرت 
رقابت، دست كم در ظاهر 
امر را با جهــان نداريم و 
ادبيات معاصــر ما اغلب 
از ســوي جهان ناديده 

انگاشته شده است؟
ما در حوزه داستان نويسي، 
جهــش قابــل توجهــي 
داشته ايم. وقتي پا به دهه80 
مي گذاريــم، همه كســاني كه 
تك داستاني و تك كتابي بوده اند، 
معيشــت، آنهــا را از دور خارج 
مي كنــد و اغلبشــان در عرصه 
باقي نمي مانند. از ســوي ديگر 
آدم هايي با استعدادهاي متوسط 
و زيــر متوســط از بودجه هــاي 

دولتي بهــره مي بردند و به عنوان نويســنده وارد 
عرصه ادبيات داستاني مي شــوند. خالصه حاصل 
قضيه اين شد كه متوســط ها و زير متوسط ها وارد 
ادبيات داستاني مان شدند و اتفاقاً حكمفرما شدند 
و تأثيرشان تا همين امروز هم غيرقابل انكار است. 
نمي خواهم به هيچ عنوان مانند خيلي ها سخنانم را 
به اين نتيجه برســانم كه اي وزير ارشاد بيا و به داد 
ما برس! يا مجلس، فكري به حال ادبيات داستاني 
ما بكن! خير، پيش از چنين اقدامي بايد دانش الزم 
و تســلط الزم بر جامعه ادبي وجود داشــته باشد. 
اما مي خواهم به نكته ظريف ديگري اشــاره كنم. 
واقعيت اين است كه معدل حقيقي ادبيات و هنر ما 
در ايران اتفاقاً خيلي باالتر از آن است كه در جهان 
به چشــم مي آيد. حاصل موضوع هم اين است كه 
ما به جاي اينكه شاعر و نويسنده درجه يك و آثار 
قدر اولشان را در ويترين ادبيات معاصر قرار دهيم 
و آنها را بــه زبان هاي ديگر ترجمــه كنيم، اغلب، 
شاعر و نويسنده درجه دو و ســه به جهان معرفي 
مي كنيم. اگر آثار درخشــان، كه اتفاقاً كم نداريم، 
ترجمه شود، بعينه خواهيد ديد كه نه تنها چيزي 
از كشور همســايه، تركيه، كم نداريم، بلكه از آنها 
هم جلوتريم. اما آنها در مكانيســم تجاري سازي 
ادبيات موفق بودند و ما كاماًل ناموفق! البته سلسله 
تالش هايي شد كه با تزريق بودجه و دادن پول به 
مترجمان خارجي، برخي آثــار را ترجمه كردند 
و در كشــورهايي كــه حداقل شــمارگان كتاب 
500هزار نسخه اســت، با تيراژي محدود و مثاًل 
3هزار نسخه اي، كتابي را در خارج از ايران به چاپ 
رساندند. در داخل كشور در بوق و كرنا كردند كه 
اين كار به آثار همينگوي پهلو مي زند! بحث بر سر 
اين است كه مسئوالن در هر جا كه رديف بودجه 
قرار مي دهند، اگــر انتظار دارنــد، ادبيات ايران 
دســت كم در حد فوتبالش در دنيا مطرح باشــد 
بايد نگاه درستي به موضوع داشــته باشند. شما 
اگر قرار باشــد در تيم ملي بازيكن تعيين كنيد، 
بازيكن خوب تعيين مي كنيد و ديگر مالك هاي 
فرعي را كنار مي گذاريد، چون مي خواهيد در جام 
جهاني رقابت كنيد. پرسش اينجاست كه چرا در 
تيم ملي ادبي، ما بايد بازيكن درجه 6قرار دهيم. 
چنين بازيكنــي حتي اليق آن نيســت كه روي 
نيمكت بنشيند، چه رســد به اينكه او و آثارش را 
در ويترين بگذاريم و به عنوان ادبيات روز ايران به 

جهان معرفي كنيم.

دريچه

نسبت ميان حكمت مشرقيه و 
حكمت اشراق

چهلمين ويكميــن نشســت از مجموعــه 
درس گفتارهايــي دربــاره  بوعلي ســينا، 
چهارشــنبه هشتم دي ســاعت 11صبح 
به »نسبت ميان حكمت مشرقيه و حكمت 
اشــراق« اختصاص دارد كه با ســخنراني 
زهرا زارع به صورت مجــازي پخش خواهد  
شــد. فارغ از وجوه تمايز ميان ابن ســينا و 
ســهروردي از حيث روش شناسي و نظام 
فكري، به نظر مي رسد حكمت مشرقي كه 
ابن سينا تبيين آن را در سر مي پروراند، در 
حكمت اشراق سهروردي به اوج خود رسيده 
اســت. عالقه مندان مي توانند اين برنامه را 
از اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشاني ketabofarhang، تلگرام اين مركز 
به نشاني bookcitycc و صفحه اين مركز 

در سايت آپارات پيگيري كنند. 

 ارسال 4هزار اثر 
به جشنواره شعر فجر 

از 4 هزار اثر ارســال شــده بــه دبيرخانه 
جشنواره، 1090عنوان در حوزه شعر آزاد، 
ســپيد و نو، 922اثر در حوزه كالســيك، 
86عنوان در حوزه ترانه و محاوره، 364اثر 
كودك و نوجوان و 137اثر نيز درباره شعر 

هستند.
قربان وليئي، دبير علمي جشنواره شعر فجر 
با اعالم اين خبر به ايبنا گفت: امســال نيز 
جشنواره شــعر فجر بخش ويژه اي خواهد 
داشــت؛ بخش ويژه جشــنواره به شاعران 
فارسي زبان كه در كشــورهاي افغانستان، 
تاجيكستان، هند، پاكســتان و... هستند، 

اختصاص خواهد داشت.

گفت وگو با يزدان سلحشور  شاعر، نويسنده و منتقد

ادبيات داستاني ما هنوز تجاري سازي نشده است
تازه هاي نشر

  سوفيا پتروونا
سوفيا پتروونا، رماني نوشته»ليديا چوكوفسكايا« 
است كه نخستين بار سال 1965وارد بازار نشر 
شد. اين كتاب را مي توان شرح داستاني نويسنده 

از دوران »پاكســازي بزرگ« )عمليات سركوب 
سياسي در اتحاد جماهير شوروي از ســال 1936تا 1938ميالدي( 
درنظر گرفت. سوفيا، زني بيوه است كه به عنوان تايپيست در چاپخانه اي 
در لنينگراد كار مي كند. وقتي پســر اين شــخصيت درگير ماجراها 
و آشــوب هاي »پاكســازي بزرگ« مي شود، ســوفيا به صف طويل 
زناني مي پيوندد كه پشــت در مراجع قضايي ايســتاده اند با اين اميد 
)هرچند ناچيز( كه خبري خوب را دريافت كنند. رمان سوفيا پتروونا، 
شرحي جذاب، كمياب و فوق العاده ارزشــمند از »پاكسازي بزرگ« 
استالين است. نشر ماهي اين رمان 184صفحه اي را با ترجمه خشايار 
ديهيمي در قطع جيبي و با شمارگان هزار و 500نسخه به بهاي 16هزار 

تومان منتشر كرده است.

  داستان دوست من
»داستان دوست من )كنولپ(« نوشته »هرمان 
هسه« را با ترجمه ســروش حبيبي، نشر ماهي 
منتشر كرده است. اين اثر، كتاب كوچكي است از 
هرمان هسه، يكي از درخشان ترين نويسندگان 
آلمان كه در سال هاي دهه 60ميالدي در اروپا با 

استقبال وسيع خوانندگان مواجه شــد. كنولپ، قهرمان اين داستان، 
رندي آزاده اســت و قلندري صحراگرد. در زندگي موفقيتي نصيبش 
نشده و در پايان عمر دستش از هر بضاعتي خالي است، اما در پشت نقاب 
شادي و بازيگوشي اين صحراگرد خيال پرداز، مرد ديگري نهفته است 
كه تنها و بي خانمان اســت و به ولگردي و بي آرامي محكوم. اين رمان 
131صفحه اي در قطع جيبي با شمارگان هزار و 500نسخه، به بهاي 

16هزار تومان منتشر شده است.

  سكوت دريا
»سكوت  دريا« نوشته »وركور« را »ژرژ پطرسي« 
به فارســي برگردانده اســت. اين رمان، شرح 
رويارويي پيرمردي فرانسوي و دختر برادرش با 
افسري آلماني است كه خانه و مزرعه وي را اشغال 
كرده است. اين دو تصميم مي گيرند براي مبارزه 
با افسر اشغالگر آلماني سكوت اختيار كرده و هيچ 

صحبتي با او نكنند. سكوت دريا را نخســتين بار انتشارات زيرزميني 
نيمه شب در فرانسه  اشغالي )سال 1942( منتشر كرد و اين كتاب كه 
ماندگارترين و مشهورترين اثر وركور نيز به شمار مي آيد، بالفاصله بدل 
به نماد مقاومت فرانسويان در برابر اشغالگران نازي شد. رمان سرشار از 
احساس و وقار و درد و اميد است؛ ويژگي هايي كه مردم فرانسه در دوران 
اشغال به دســت حكومت آلمان نازي به آنها متصف بودند. »ژان پير 
ملويل« سال 1948 براساس سكوت دريا فيلمي ساخت كه بر شهرت 
اين كتاب افزود. نشر ماهي اين رمان 88صفحه اي را در قطع جيبي با 
شمارگان هزار و 500نسخه، به بهاي 12هزار تومان منتشر كرده است.

»خداحافظ يزدان« و »ديوان خشم« نام مجموعه شعرهاي يزدان 
سلحشور است. حدود 2 دهه در صفحات فرهنگي روزنامه ايران قلم 
به دست گرفت و با هر طيف و هر نحله اي از ادبيات و هنر كشور مصاحبه هاي جاندار انجام داد. تجربه 
روزنامه نگاري او راه تازه اي در شعر پيش رويش او نهاد. در كتاب »خداحافظ يزدان« شعرهاي طنزآميز 
در توصيف شخصيت 16تن از روشنفكران تراز اول ايران ســرود و همين موضوع حاكي از آن بود كه 
نويسنده »دارم احتجاب را زنده مي كنم« ارتباط خوبي با اغلب طيف هاي ادبي روزگار ما داشته و دارد. 

گپ و گفت صميمانه ما را با يزدان سلحشور بخوانيد.

فرشاد شيرزادي  
روزنامه نگار

برای خواندن متن 
 كامل گفت و گو

كيوآركد را  اسكن يا 
به سايت همشهری 
آنالين مراجعه كنيد.
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ایثارگران بدانند

ايثارگران در اليحه بودجه سال ۱۴۰۱
سید ابراهیم رئیسي رئیس جمهور صبح روز یكشنبه ۲۱ آذر  ماه 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس كرد. براساس ماده 
۱۸۶ آیین نامه داخلي مجلس شــوراي اسالمي، دولت موظف 
است الیحه بودجه ساالنه كل كشــور را حداكثر تا ۱۵ آذرماه 

امسال به مجلس تسلیم كند.
با بررســي اجمالي الیحه بودجه ۱۴۰۱ دولت، میزان بودجه 
بنیاد شهید و امور ایثارگران كمي بیش از ۴۸۱ هزار میلیاردریال 
پیشنهاد شده است. اگر قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران 
را بررسي كنیم متوجه خواهیم شــد كه بخش زیادي از مواد 
قانوني آن همچنان اجرا نشــده و یا اینكه به صورت ناقص اجرا 

شده است؛ براي مثال به نمونه هایي اشاره خواهیم كرد:
 ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران كه به موضوع 
خودروي مناســب به جانبازان و ســایر ایثارگران اشاره دارد، 
همچنان فاقد آیین نامه اجرایي بوده و منابع اجرایي آن تاكنون 

پیش بیني نشده است.
 ماده ۵۱ قانون جامع ایثارگــران موضوع فوق العاده ایثارگري 
كه حسب تبصره ۱ آن، افرادي كه در استخدام دولت نیستند 
بنیاد، مكلف به تامین و پرداخت فوق العاده ایثارگري آنان است، 

تا كنون اجرایي نشده است.
 مــاده ۲۵ قانون جامــع ایثارگران، موضوع حق سرپرســتي 
همسران شاهد، جانبازان ۵۰ درصد و باالتر و آزادگان متوفي 

كه همچنان بالتكلیف است.
 پرداخت حداقل ۳۰ درصد شهریه دانشــگاهي جانبازان زیر 
۲۵ درصد و فرزندان آنان، مصوب قانون برنامه ششم توسعه كه 

تاكنون اجرایي نشده است.
 پرداخت حق پرستاري به جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد برابر قانون 

برنامه ششم توسعه، بخش عمده اي از آن اجرایي نشده است.
 این در حالي اســت كه پاداش پایان خدمت جانبازان حالت 
اشتغال بنیاد كه حدود ۱۰ سال از زمان اجراي آن گذشته و با 
تأخیر مواجه شده است فاقد اقدام اجرایي تا كنون بوده است. 
فقط پاداش پایان خدمت جانبازان به منابع مالي بیش از ۳۵۰ 
هزار میلیارد ریال نیاز دارد. این موارد نمونه هایي بود كه ذكر 
شد حال با مبلغ پیشنهادي دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
چگونه مي توان بــه مطالبات قانوني ایثارگــران كه به بخش 
كوچكي از آن اشاره شد پاسخ داد. نمایندگان مجلس باید در 
بررسي بودجه ســال ۱۴۰۱ به نحوي عمل كنند كه مطالبات 
متراكم ایثارگران حداقل در بودجه هاي سنواتي ۳ سال آینده 
تسویه شود. شرایط ســني ایثارگران به گونه اي است كه این 
مطالبات باید در زمان حیات آنان اقدام شود؛ در غیراین صورت 
نوشــداروي بعد از مرگ ســهراب خواهد بود. چنانچه بودجه 
ســال آینده حدود هزار میلیارد ریال بسته شود با افزایش آن 
در سال هاي آتي مي توان امیدوار بود به صورت عادي موضوع 

مطالبات ایثارگران حداقل تا ۳ سال آینده به پایان برسد.

 آقاي حق شــناس! با توجه به تغيير 
ميانگين سني جمعيت كشــور از 22سال به 
32سال، از نظر شما چه عواملي بر تغيير ساختار 

سني اثرگذار هستند؟
مشخصه تحول در ساختار سني این است كه در تمام 
گروه هاي سني شاهد تغییر باشــیم. زماني كه باروري 
كاهش پیدا مي كند، بیشترین تغییر بر گروه هاي میاني 
جمعیت كه در حال فعالیت هستند، تحمیل مي  شود 

و این روند بر بازار كار نیز اثــر مي گذارد. مجموعه این 
تغییرات موجب مي شــود تا ما شاهد افزایش میانگین 
سني جمعیت كشور باشیم. در این میان هر چقدر كه 
مرگ افزایش پیدا كند، اثــرات منفي  آن را بر میانگین 
سني مشاهده خواهیم كرد. در این میان نباید فراموش 
كرد كه به طور كلي تأثیر باروري بر جمعیت سني بسیار 
بیشتر از عوامل دیگري همچون مرگ و مهاجرت است. 
در دهه اول انقالب شاخص باروري كل ۶.۵  فرزند بود، 

پس از افزایش جمعیت در دهه ۶۰  برنامه هاي تنظیم 
خانواده براي كاهش جمعیت كشور در دستور كار وزارت 
بهداشت قرار گرفت. پس از تعدیل میزان رشد جمعیت، 
از دهه ۷۰ به بعد، كاهش جمعیت در كشور اتفاق افتاد 
و ادامه یافت به گونه اي كه امــروز زنگ خطر در زمینه 
فرزندآوري در كشور به صدا درآمده است كه باید به آن 
توجه كنیم. این تغییرات مي تواند به شكل مستقیم و 
غیرمستقیم بر فرایندهاي اجتماعي و اقتصادي كشور اثر 
بگذارد و پیامدهاي خاص خود را به دنبال داشته باشند.

 براساس توضيحات شما بايد گفت كه رده 
سني 32سال با چه نيازهاي اساسي روبه رو هستند؟

هر ســن اقتضائات خاص خود را دارد. میانسالي شامل 
۳۲سالگي نیز مي شــود، افراد در این رده سني برخي 
نیازهاي برآورد نشــده دارند كــه حوزه  هاي مختلف 
اجتماعي و اقتصادي را دربر مي گیــرد. این نیازها باید 
در سنین پایین تر رفع و رجوع مي شد اما به دلیل شرایط 

كشور به سن میانسالي كشیده شد.
 اين نيازها شامل چه مواردي هستند؟

ازدواج، مســكن و اشتغال ۳ نیاز اساســي این گروه سني 
است و در میان این نیازها مي توان از بحث بازار كار  به عنوان 
مهم ترین دغدغه این گروه سني یاد كرد؛ چرا كه اشتغال 

شرایط زندگي افراد را در دوره سالمندي معین مي كند.

 اين گروه ســني با چه آســيب هايي 
روبه رو ست؟

نبود فرصت هاي شغلي مناســب، افزایش سن ازدواج 
و ناتواني در تشكیل خانواده را باید به عنوان مهم ترین 
آســیب هاي احتمالي معرفي كرد كه افراد ۳۲ساله را 
به چالش مي كشد. هم اكنون شاهد هستیم كه به دلیل 
كاهش ازدواج، ســبك زندگي افراد تغییر كرده است و 
این موضوع اثرات مهم و عمیقي بر حوزه خانواده خواهد 

گذاشت و نتایج آن در بلندمدت عیان خواهد شد.
 موضوعاتي مانند مهاجرت تا چه حد بر 

ميانگين سني جمعيت كشور اثرگذار هستند؟
بررســي هایي كه در كشور ما انجام شــد، نشان از این 
واقعیت داشت كه تأثیر مهاجرت نسبت به ۲عامل مرگ 
و تولد كمتر است. در ســال هاي اخیر خبرهایي مانند 
افزایش مهاجرت نخبگان بســیاري شنیده مي شود و 
این موضوع در رسانه  ها نیز بســیار مطرح شده است، 
این تغییر بدون تأثیر نیســت اما آمــار دقیقي درباره 
تأثیر مهاجرت بر میانگین سني جمعیت وجود ندارد. 
در بحث سیاســت هاي جمعیتي، باروري بیش از سایر 
عوامل اثرگذاري دارد. درباره مرگ ومیر هم باید گفت كه 
این عامل اثرگذاري كمي دارد اما اتفاقي مانند پاندمي 
مي تواند نقش مرگ ومیر را بر ســاختار سني جمعیت 

كشور پررنگ كند.
 هم اكنون پژوهشي انجام شده است كه 
نشان دهد كرونا تا چه حد موجب تغيير ميانگين 

سني جمعيت كشور شده است؟
براي بررسي این موضوع، الزم است كه پاندمي كرونا را 
به عنوان یك عامل اثرگذار بر میانگین ســني جمعیت 
كشور معرفي كنیم اما ارائه تحلیل و بررسي دقیق درباره 
این موضوع نیاز به گذر زمان و آشكار شدن تأثیرات دارد. 
بیماري كرونا و مرگ افراد جوان بر ساختار سني كشور 
اثر مي گذارد. در سال گذشــته پژوهشي درباره سهم 
مرگ ومیرهاي ناشــي از كرونا در ساختار سني كشور 
انجام شد، این بررسي مقطعي است و نمي توان آن را به 
كل كشور بسط داد، براي بررسي دقیق تر این موضوع 
نیاز است كه چند سال از این اتفاق بگذرد و به بررسي 
سهم مرگ ومیر پاندمي كرونا بر ساختار جمعیتي كشور 

پرداخت.
 نتيجه اين پژوهش كه به شكل مقطعي 

انجام شد، چه بود؟
مرگ ومیر در گروه هاي سني جوان و میانسال معنادار بود 
و این اتفاق بر میانگین سني جمعیت كشور اثر داشت و 
این تأثیر در سطح كالن ممكن است كه چشمگیر نباشد 

اما به هر حال تأثیر اندكي گذاشته است.

  عكس: همشهری/ امير پناه پور

 30 ساله ها از زندگي
چه مي خواهند؟

۴5سال از دوره اي كه ميانگين سني جمعيت ايران 22سال بود، گذشته 
اســت و آمار و ارقام به ما مي گويد كه اين رقم در ســال 99 به گفته گزارش

سيدحامد بركاتي، مديركل دفتر سالمت جمعيت و خانواده وزارت 
بهداشت به 32سال رسيده است. با اعالم اين آمار بسياري به تحليل جمعيت سالمند 
ايران در چند دهه آينده مي پردازند اما كمتر كسي از نيازهاي اين رده سني در شرايط 
فعلي سخن به ميان مي آورد، اينكه اين رده سني با  چه چالش ها و نيازهايي روبه رو 

هستند و چه خطراتي سالمت آنها را بيش از ساير رده هاي سني در دهه 2۰ و ۴۰ زندگي تهديد مي كند.نادر مطيع 
حق شناس، استاديار جمعيت شناسي و عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت 
كشور كه پژوهش هاي متعددي به منظور رصد افراد ميانسال انجام داده است، در گفت وگو با همشهري »ازدواج، 
مسكن و اشتغال« را مهم ترين نيازهاي اين رده سني معرفي كرد؛ نيازهايي كه بايد در روزگار جواني اين رده سني 
حل و فصل مي شدند اما به دليل شرايط حاكم همچون يك پرونده باز در دوره ميانسالي نيز زندگي ايراني ها را 
تحت تأثير قرار داده است. براساس گفته اين جمعيت شناس، بايد منتظر اثرات كرونا نيز بر ميانگين سني جمعيت 

ماند و اثري كه پژوهش  هايي در سال هاي آينده مي توانند حكم قطعي درباره ميزان اثرگذاري آن را صادر كنند.

 چالش های زندگی در دهه 30
 پژوهش هاي علمي نشان داده اند 2۰درصد از افراد ميانسال و ســالمند به گاستريت آتروفيك مبتال 
مي شوند؛ نوعي بيماري گوارشي كه در آن التهابات مزمن به سلول هاي توليد كننده اسيد معده آسيب وارد 
مي كنند. كاهش اسيد معده منجر به كاهش جذب مواد مغذي و معدني مانند ويتامين B12، كلسيم، آهن و 

منيزيم در بدن خواهد شد.
 كاهش ميزان كالري هاي مورد نياز بدن در اين سن رايج است. اين موضوع نوعي تغذيه نادرست را ميان 
افراد ميانسال در آستانه سالمندي ايجاد مي كند. بعضي از مواد غذايي بايد حين مصرف كالري كمتر،  به 
اندازه هميشگي به بدن افراد برسند اما افراد به صورت انتخابي با صرف كالري كمتر،  از ورود اين مواد مغذي 

به بدن خود جلوگيري مي كنند.
 افراد از 3۰سالگي به بعد در هر دهه حدود 3 تا 8درصد از حجم ماهيچه هاي خود را از دست مي دهند و 
اين كاهش حجم مي تواند منجر به بروز ضعف عمومي شود. مصرف بيشتر پروتئين مي تواند به حفظ حجم 

ماهيچه ها و مقابله با ضعف بدن كمك كند.

ته
نك

براساس آخرین آمار جمعیتي، میانگین سن جمعیت ایران به ۳۲سال 
رسیده است. نادر مطیع حق شناس، جمعیت شناس مي گوید: مسكن، 

 ازدواج و اشتغال دغدغه اصلي ایراني ها در این رده سني سال است
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   حمله مستقيم به سلول سرطاني
كارآزمايي هاي پيشين درباره داروهاي ديگر نيز مثبت ارزيابي شده بود. 
 مثال دارويي مشابه روي سرطان مثانه بسيار مؤثر بوده و مرگ ومير را تا 
يك سوم كاهش داده اســت. اما مطالعه فعلي با مداخله بيماراني انجام 
شد كه با نوعي از سرطان خون به نام لنفوم بزرگ سلول B منتشر درگير 

هستند. اين بيماري هرساله 5500انگليسي را مبتال مي كند.
70نوع لنفوم وجــود دارد و هركدام به نوع خاصي از لنفوســيت ها - 
سلول هاي خوني - اشــاره دارد كه عملكرد نادرستي دارند. در لنفوم 
بزرگ سلول B منتشر، سلول هاي جنگنده با عفونتي به نام سلول هاي 
B تحت تأثير قرار مي گيرند. رويكرد درماني جديد با تركيب پوليوي كه 
همچنان به نام polatuzumab vedotin شناخته مي شود، به همراه 
چندين داروي شيمي درماني هم اكنون استفاده مي شود. پوليوي حاوي 
آنتي بادي هايي است كه به طور طبيعي از طريق سيستم ايمني در پاسخ به 
يك مهاجم ساخته مي شود. اما آنتي بادي ها در اين دارو، براي شكار يك 
پروتئين خاص در سلول سرطاني طراحي شده است. آنتي بادي ها شامل 
دوز كم اما قدرتمندي از داروي شيمي درماني است و به محض پيدا كردن 
هدف با اتصال به آن دوزي از دارو را به طور مستقيم به تومور وارد مي كنند.
اين تكنولوژي به پزشكان اجازه مي دهد دوزهاي باالتري از دارو را بدون 
ترس از اثرات جدي و مخرب آن به بدن، به بدن فرد مبتال وارد كنند. طبق 
آنچه قبال گفته شد، داروي تركيبي آنتي بادي بسيار كمتر باعث آسيب به 
سلول هاي سالم بدن مي شود چرا كه طبق برنامه ريزي، قبل از يافتن سلول 

سرطاني، داروي شيميايي خود را آزاد نمي كنند.
طي يك كارآزمايي باليني تقريبا بزرگ، بيماراني كه پوليوي دريافت كرده 
بودند، در مقايسه با بيماراني كه از شيمي درماني سنتي استفاده كرده 
بودند، در خطر پيشرفت سرطان يا مرگ كاهش 27درصدي نشان دادند.

مردم كمتر در مورد ويژگي هاي نسخه الكترونيك 
مطلع هستند. نسخه الكترونيك قرار است براي مردم چه كاري 

انجام دهد كه نسخه كاغذي نمي تواند؟
پروژه نسخه الكترونيك زيربناي چند پروژه ديگر است. يعني وقتي 
كه نسخه الكترونيكي ايجاد شود، امكان اجراي سيستم نظام ارجاع 
و امكان ايجاد پرونده الكترونيك سالمت هم فراهم مي شود. طبيعتا 
رسيدگي الكترونيك هم كه پروژه اي بسيار مهم است، مبتني بر 
داده هاي الكترونيك از طريق نسخه، در تمامي 3سطح درمان)مراكز 
بهداشت، درمان سرپايي، بستري( قابل اجرا خواهد بود. بنابراين 
مهم ترين پروژه در ميان پروژه هاي سالمت الكترونيك، پروژه نسخه 

الكترونيك است.

اما مردم اين روزها با مشكالتي در اين مورد مواجه شده اند.
تقريبا 17ســال است كه به وزارت بهداشــت تكليف شده اين كار 

را به عنوان ســالمت الكترونيك اجرا كند. 2سال هم هست كه ما 
به عنوان شــوراي اجرايي در حال پيگيري هستيم. اتفاقات بسيار 
خوبي هم افتاده است. گزارشي كه بيمه سالمت و تامين اجتماعي 
به عنوان 2ارائه كننده بزرگ خدمات بيمه پايه كشور ارائه كرده اند، 
نشان مي دهد كه بسياري از استان ها و مراكز تحت قرارداد بيمه ها 
توانســته اند اين پروژه ها را به خوبي اجرا كنند. همچنين با وجود 
ادعاهايي كه بعضا مطرح مي شــود كه در نقاط كمتر توسعه يافته 
امكان ارائه ســرويس هاي الكترونيك ازجمله سالمت الكترونيك 
كمتر اســت، آمارها نشــان مي دهد كه اين موضوع برعكس بوده 
است. يعني در تهران ميزان تحقق نسخه الكترونيك در 3روز اول 
65درصد است، درحالي كه در شهرستان ها و استان هايي چون ايالم 
و كهگيلويه و بويراحمد به نظر مي رســد همت مسئوالن استاني و 
بيمارستان ها و پزشكان بيشــتر بوده و درصد تحقق بسيار بااليي 
در حدود 100درصد را شاهد هستيم. اين موضوع نشانگر اتفاقات 
خوبي است، اما نمي شود از اشكاالتي كه وجود دارد چشم پوشي كرد.

ظاهرا پزشكان هم با چالش هايي روبه رو هستند.
از جمله اشكاالتي كه پزشكان هم در فضاي مجازي و هم در گروه ها 
عنوان مي كنند موضوع خأل كدينگ)coding( است. از آنجا كه 
در سامانه، تجويز براســاس كدينگ بايد صورت بگيرد، بعضي از 
كدينگ ها ناقص است. مثال در اين مورد به خدمات شنوايي سنجي، 
كدينگ تجهيزات و برخي موارد ديگر اشــاره شــده كه البته اين 
موضوع تكليف وزارت بهداشــت بوده كه بايد انجام مي داده است. 
دومين نكته، هرچند مانع به شــمار نمي آيد، اما موضوع امضاي 
الكترونيك بوده است. تقريبا چند سالي است كه مجوز مركز مياني 
وزارت بهداشت صادر شده و سال گذشته كامال افتتاح شده است. با 
اين حال، با وجود اينكه بيش از يك سال از افتتاح اين مركز مي گذرد 
و همچنين مجوزهايي كه شوراي سياســتگذاري صدور گواهي 
ريشه كشــور)مركز گواهی الكترونيك( ارائه كرده، هنوز امضاي 
الكترونيك در سامانه هاي وزارت بهداشت و سامانه هاي مربوط به 
نسخه الكترونيك پياده سازي  نشده است. البته اصل موضوع اين 
است كه پزشكان با چه ابزاري بايد اين كار را انجام دهند كه به نظر 
من در اجرا، سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت نتوانسته اند آن 
هدف غايي را محقق كنند و در عمل اين تكليف وزارت بهداشــت 

هم ناتمام مانده است.
در اين حوزه شاهد چه مشكالت ديگري هستيم؟

يكي از نكات، مسئله كساني اســت كه اصال بيمه ندارند. درواقع، 
پزشكان با سامانه هايي كه از سوي سازمان هاي بيمه راه اندازي شده 

در اين موضوع، با چالش مواجهند. همچنين موضوع ديگر، پزشكاني 
هستند كه طرف قرارداد بيمه ها نيستند. در اين موضوع چالشي 
كه وجود دارد، اين است كه به نظر مي رسد بيمه ها نتوانسته اند به 
توافق برسند. البته شوراي اجرايي مصوبه اي داشت كه شركت هاي 
بيمه گر يك كارگزار مشترك ايجاد كنند كه هم بيمه ها به مراكز 
سالمت سرويس يكسان بدهند و هم كساني را كه بيمه نيستند، 
بپذيرند. اين موارد كه گفته مي شود البته نسبت به كل پيشرفت 
پروژه اگرچه ممكن است محسوس به نظر نرسد، اما مي تواند باعث 
دغدغه مردم و پزشكان شود. بنابراين وزارت بهداشت با همكاري 

نهادهاي بيمه گر بايد آنها را رفع كند.

گويا سامانه هاي قديمي هم با چالش مواجهند؟
براي ســامانه هاي قديمي يا امكان ارائه API ها وجود نداشته يا 
تأخير در ارائه اين كار وجود دارد. متولي اين كار هم وزارت بهداشت 
است كه بايد آن را انجام دهد تا اين پروژه كه تا سطح خوبي رشد 
كرده، )متوسط كشوري در بيمه سالمت 93درصد بوده و در تامين 
اجتماعي بيش از 90درصد بوده( بتواند در اين مقطع زماني، كامل 
شود. نكته ديگر، موضوعي است كه درباره آن بسيار صحبت شده 

است. مثال چند روز پيش به بيمارستاني براي بازديد مراجعه 
كرديم و پزشك متخصص عنوان كرد كه انترن ها نمي توانند 
نسخه تجويز كنند. اين موضوعات از جنس قواعد درمان 
است و وزارت بهداشت بايد قبال درباره نسبت قواعد درمان 

با نسخه الكترونيك فكري مي كرد.

شفاف ســازي در اين پــروژه از چه 
جايگاهي برخوردار است؟

اين پروژه از اين جهت مهم است كه در ابتدا 
مردم متوجه شــوند كه از چــه امكاناتي از 
طريق بيمه ها برخوردارند. بيمه ها چگونه 
به مــردم ســرويس مي دهنــد. مراكز 
سالمت و داروخانه ها چگونه به مردم 
سرويس مي دهند. چه هزينه هايي را 
مراكز سالمت و داروخانه ها از بيمه ها 
گرفته اند و ممكن است همان هزينه ها 

را از مردم بگيرند؟ درحالي كه شــايد هم 
درست محاسبه شده باشد. اين موارد به عنوان 

شفافيت و اطالع رســاني خيلي خوب است. 
دوم اينكه تجميع اين اطالعات منجر به اين 

مي شود كه قواعد بيمه اي خوبي اجرا شود و در كنار آن قواعد درمان 
هم امكان بررسي، پايش و داده كاوي پيدا مي كند. طبيعتا وزارت 
بهداشــت با اين داده ها و داده هاي مربوط به سالمت الكترونيك 
مي تواند نظام سالمت كشــور را دقيق تر اجرا كند. يعني در جايي 
كه هزينه هاي مازاد به سيستم تحميل شده، مي تواند با مديريت 
بهتر رفع و رجوع شود. به نظر مي رســد كه اصل موضوع به خوبي 
پيش مي رود و اميد مي رود كه اين مشكالت كوچك باقي مانده به 

سرعت رفع شود.

با راه اندازي نسخه الكترونيك تكليف بيمه تكميلي 
مردم چه مي شود؟

بيمه هاي تكميلي به سرويس هاي بيمه هاي پايه متصل شده اند و 
دغدغه اي در اين مورد وجود ندارد. اگرچه الكترونيك كردن كامل 
اين فرايند و پرداخت بيمه تكميلي در مركز ارائه ســرويس كمي 
زمان مي برد. ما دستورالعملي را حدود يك ماه پيش به بيمه هاي 
تكميلي از طريق بيمه مركزي ابالغ كرديم. جلســات خوبي را با 
31نهاد بيمه گر تكميلي داشــتيم و اميدوارم آنها هم به ســرعت 
بتوانند پياده سازي  ها را انجام دهند. البته قبل از اين هم، در مرداد 
ماه، دستورالعمل اوليه ارائه شده بود. چند شركت به صورت 
پايلوت اين كار را اجرا كردنــد و موفقيت آميز هم بود. 

اكنون هم دسترسي ها براي آنها فراهم شده است.

اصال امكان الكترونيكي شــدن كامل 
نسخه وجود دارد؟

نســخه، هيــچ گاه در كشــور به طور صد 
درصد، الكترونيكي نمي شود و ما بايد 
سازوكارهايي داشــته باشيم كه در 
موارد اضطراري)قطعي ها و وجود 
اســتثنائات( در قانون پيش بيني 
مي كرديم كه نسخه كاغذي هم 
پذيرفته شــود. البته بايد اين 
درصد بســيار كم باشد تا كل 
نظام ســالمت را تحت الشعاع 
قرار ندهد. طبيعتا نسخه هاي 
كاغذي بايد سفت و سخت تر مورد 
بررسي قرار بگيرد و استثنائات كنترل شده 
باشد تا نظام شفافيت و مديريت اطالعات 

سالمت مخدوش نشود.

دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات در گفت وگو با همشهري دليل فراگيرنشدن نسخه 
الكترونيكي را  مرتبط با زيرساخت هاي فني نمي داند و مي گويد  وزارت بهداشت برخي تكاليف 

خود را   در اين رابطه  انجام نداده است 

چالش نسخه الکترونيک فناوری

داروي آنتي بادي ضد سرطان، انقالب 
جديد در پزشكي

هزاران بيمار مبتال به ســرطان خون 
مي تواننــد بــه زودي از انقالبي كه در 
داروي مناســب درمان ايــن بيماري 
رخ داده اســت، نفع ببرند. اين دارو كه در واقــع يك آنتي بادي 
ضد سرطان است مي تواند ريسك بازگشت بيماري را به يك چهارم 

كاهش داده و بيماران را از اثرات سمي شيمي درماني نجات دهد.
به گزارش ديلي ميل، اين داروي قابل تزريق، درماني است كه با 
استفاده از پروتئين مصنوعي انجام مي شود. اين پروتئين ها پس 
از تزريق، تومورها را در بدن شكار كرده و داروي شيمي درماني را 
به طور مستقيم به سلول هاي سرطاني وارد و آنها را تخريب مي كند. 
متخصصان از اين دارو به عنوان »اسب تروا« ياد مي كنند و به گفته 
آنها اثر آن نه تنها بسيار قوي تر از درمان هاي سنتي شيمي درماني 
است بلكه بسيار دقيق تر اســت و از تخريب سلول هاي سالم نيز 

جلوگيري مي كند.

بزرگ ترين پيشرفت در درمان سرطان
متخصصــان از اين  دارو با نــام »پوليوي« به عنــوان بزرگ ترين 
پيشــرفت در 2 دهه اخير براي مبتاليان به يكي از شــايع ترين 
انواع بيماري ها كه به شيمي درماني سنتي پاسخ نمي دهند، ياد 
مي كنند. نتايج يك كارآزمايي مهم در مورد استفاده از اين دارو كه 
هفته گذشته منتشر شد، نشان داد كه احتمال بازگشت سرطان 
پس از 2سال در افرادي كه تحت اين درمان قرار گرفتند، 25درصد 
كمتر از سايرين بود. اگر بيمار پس از 2سال همچنان در سالمت به 

سر ببرد، شانس بازگشت بيماري بسيار كم خواهد بود.
اين را دكتر گراهام كالينز مشــاور هماتولوژيســت در دانشگاه 
آكسفورد مي گويد: اين درمان جديد نخستين قدم بزرگ در مسير 

درمان بيماراني است كه از بيماري پيشرفته رنج مي برند. 

غول هاي فناوري جهــان، يكي پس از ديگــري از حضور فيزيكي در نمايشــگاه 
الكترونيك مصرفي2022در الس وگاس انصراف مي دهند. درحالي كه تصور بر اين 
بود كه نمايشگاه آتي با استقبال بسيار زيادي روبه رو شود و حسابي شلوغ شود، اما 
شيوع سويه اوميكرون ويروس كرونا شرايط را كامال تغيير داده و اين نمايشگاه مي رود 

تا مانند سال گذشته به صورت مجازي برگزار شود. در اين ميان البته هنوز گروه ها 
و شركت هايي به چشــم مي خورند كه خواهان حضور فيزيكي در CES هستند. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، طي هفته گذشــته و به دليــل افزايش موارد ابتال به 
اوميكرون، تاكنون شركت هاي گوگل، اينتل، جنرال موتورز، لنوو، تيك تاك، انويديا، 
آمازون، فيسبوك )متا پلتفرمز(، توييتر، تي موبايل و پينترست ازجمله غول هايي 
بوده اند كه انصراف شــان را از حضور در الس وگاس اعالم كرده اند. اين نمايشگاه از 
پنجم ژانويه2022)15دي( آغاز مي شود و در روز شنبه هشتم ژانويه )18دي( به 

پايان خواهد رسيد. اقدامات احتياطي بهداشتي شامل الزامات واكسيناسيون، ماسك 
زدن و در دســترس بودن آزمايش هاي كوويد-19در دستور كار قرار گرفته است. 
توييتر برنامه ريزي كرده بود كه تعدادي از كارمندانش در پنل ها شركت كنند. با اين 
حال، هم آنها و هم شركت فيســبوك اعالم كرده اند كه در حال بررسي برنامه هاي 
آنالين هستند تا بازهم به صورت مجازي در CES شركت كنند. جنرال موتورز كه 
بسيار اصرار داشت تا با حضور در اين نمايشگاه وانت سيلورادو خود را معرفي كند، 

برنامه هايش را به سمت حضور آنالين پيش برده است.

كسادي نمايشگاه CES به خاطر اوميكرون 

زهرا خلجي
خبر نگار

در روزهاي اخير بسياري از كســاني كه نياز به پزشك، مراكز  عمادالدين قاسمی پناه
درماني، داروخانه ها و مراكز ديگر سالمت داشتند براي خبر نگار

استفاده از خدمات الكترونيك درماني نظام سالمت با مشكل مواجه شدند. البته قرار بود كه 
مردم با الكترونيكي شدن خدمات سالمت و بهداشت، ازجمله نسخه الكترونيك، با 

سهولت بيشتري در ارائه خدمات مواجه شوند، اما برخي مشكالت ازجمله قطعي 
سيستم ها، نبود برخي كدها در سامانه ها و همچنين استفاده نكردن بعضي از 

مراكز يا پزشكان از سامانه نسخه الكترونيك باعث شد كه نارضايتي هايي 
ايجاد شود. در اين بين برخي پزشكان با هيچ سازمان بيمه گري قرارداد 
ندارند كه اين مسئله باعث تحميل هزينه به مردم مي شود. همچنين 
مشاهده شده كه برخي از نهادهاي بيمه گر تكميلي به بيمه هاي اصلي 

متصل نشده اند. نسخه الكترونيك عالوه بر اينكه در بسياري از هزينه ها 
صرفه جويي مي كند، مي تواند به شفاف سازي  نظام سالمت هم منجر شود. 

بحث شفاف سازي  مالياتي پزشكان و تجميع داده هايي كه مي تواند به وزارت 
بهداشت براي ارائه خدمات بهتر به مردم كمك كند، از مزاياي الكترونيك شدن نظام 

سالمت كشور به شمار مي آيد. رضا باقري اصل، دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات، در 
گفت وگو با همشهري، ضمن اينكه معتقد است نســخه الكترونيك هرگز نمي تواند به شكل 

صددرصدي اجرا شود، فراگير نشدن نسخه الكترونيك را مربوط به زيرساخت ها نمي داند و مي گويد، وزارت 
بهداشت برخي تكاليف خود را در اين حوزه به طور كامل انجام نداده است. تالش هاي همشهري براي گفت وگو با سرپرست 

مركز مديريت آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بي نتيجه باقي ماند.

وزارت بهداشت: سرويس ها در حال بهره برداري است 

هرچند دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات، وزارت 
بهداشت را برای پياده سازي و عملياتي   نشدن كامل 
طرح نســخه الكترونيكي در مواردي مورد انتقاد قرار 
می دهد، اما اين وزارتخانه در بيانيه اي با اعالم آخرين 
وضعيت اين سرويس ها از بهره برداري اكثر آنها خبر 

داده است.
وزارت بهداشــت اعالم كرده آخريــن وضعيت اين 
سرويس ها بر بســتر ديتاس )درگاه يكپارچه تبادل 

اطالعات سالمت( به اين شرح است:
سرويس هاي نسخه نويســي و نسخه پيچي دارويي، 
آزمايشگاه و پاراكلينيك بيمه سالمت بر بستر ديتاس 

پياده سازي شده و در حال بهره برداري است.
  سرويس هاي نسخه نويسي تامين اجتماعي بر بستر 

ديتاس پياده سازي شده و در حال بهره برداري است.
  سرويس هاي نسخه پيچي دارويي تامين اجتماعي 

بر بستر ديتاس پياده سازي شده و در دسترس است.
  ســرويس هاي نســخه پيچي پاراكلينيك تامين 
اجتماعي بر بستر ديتاس در حال تست بوده و پس از 
اتمام مراحل تســتي و تدوين اسناد راهنماي فني در 

دسترس قرار خواهد گرفت.
  متدهاي حذف و به روزرســاني و دريافت اطالعات 
نسخه براي ســرويس نسخه نويسي تامين اجتماعي 

به روز رساني شده است.
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این خوراكی ها رژیمی نیستند

ساقه طالیی
تركیبات: آرد سفید و شكر سفید، روغن یا چربی 
مخصوص شــیرینی پزی، قند، جوش شیرین و 

نمك و جوهر نمك 
هریک بیســکوئیت ســاقه طالیــی معــادل یک 
لیوان نوشابه، قند و یک قاشق کره، روغن و تنها 

به اندازه نصف پرتقال فیبر دارد
هر ۴ عدد ساقه طالیی معادل 30  گرم چیپس، 
سدیم دارد و برای ســوزاندن هر 3 ساقه طالیی 

باید نیم ساعت روی تردمیل دوید 
 عاملی كه منجر شده تا ساقه طالیی به عنوان خوراكی رژیمی شناخته شود، سبوس 

آن است. در حالی كه این خوراكی ارزش غذایی پایینی دارد

نوشابه های رژیمی
تركیبــات: آب گازدار، شــیرین کننده مصنوعی 
یا طبیعی، رنگ هــا، طعم دهنده ها و ســایرمواد 

افزودنی
اسیدســیتریک، مالیکوفســفریک ازجملــه 
اســیدهایی هســتند که در نوشــابه های رژیمی 
استفاده می شوند و البته برای مینای دندان نیز 
مضرهستند، این نوشیدنی ها مثل نوشابه های 

معمولی حاوی کافئین هستند
این نوشیدنی ها منجر به اضافه وزن می شوند، استفاده از شیرین کننده های مصنوعی با 

افزایش خطر چاقی و سندرم متابولیک همراه است
 از مضرات نوشــابه های رژیمی، ایجــاد مشــكالت روده، افزایش خطرا بتــال به پوکی 

استخوان، پوسیدگی دندان، افزایش افسردگی و افزایش ریسک ابتال به آلزایمر است

شكر قهوه ای
تركیبــات: شــكر قهــوه ای كــه در بــازار فروختــه 
می شــود، همــان  شــکر ســفید تصفیه  شــده به 
اضافــه مقــدار معینــی مــالس اســت. مــالس 
محصول جانبــی کارخانجات تولید قند و شــکر 
و حاصــل پســاب ســوم پخــت اســت که بســیار 
چســبناک وقهــوه ای  رنــگ بــوده و بــه صــورت 
الیه ای نازک روی ذرات کریســتالی شکر سفید 

را می پوشاند و سرخ می کند
شکر قهوه ای به دلیل دارا بودن مالس در مقایسه با شکر سفید رطوبت بیشتری دارد و 
همین عامل موجب شده تا در وزن مساوی 30 کالری کمتر از شکر سفید انرژی داشته 

باشد
در 100 گرم شکر سفید ۴00 کالری و در همین مقدار شکر سرخ 3۷0 کالری انرژی وجود 

دارد
 شــكر قهوه ای از نظر ارزش ویتامینی فقیر اســت و تنها حاوی مقــدار ناچیزی از 

ویتامین های گروه ب است

نان جو
تركیبات:  متشکل ازجو، گندم، شکر قهوه ای، 
نمک و مخمر خشک است که حجیم نمی شود 
و طعــم آن بــه تلخــی می زنــد. اگــر نــان جــو 
خریداری شــده، حجیم و خوش طعم بود، از آرد 
جوتهیه نشــده اســت یا در بهترین حالــت از 10 
درصد آرد جــو و بخش زیــادی از آرد گندم، تهیه 

شده است
انرژی موجود در نان جو، تفاوت چشمگیری با نان 

گندم ندارد و نمی توان آن را به عنوان نان رژیمی یا دیابتی استفاده كرد
هر 100 گرم نان جو ۲۸۲ کالری و هر 100 گرم نان لواش ۲3۸ کالری دارد

 مصرف نان جویی که خالص نیست، برای افرادی که مشکل وزن یا قندخون دارند، 
سودی ندارد

آبنبات بدون قند
تركیبــات:  وقتــی ســازندگان مواد غذایــی قنــد 
راحــذف می کننــد، معمــوال چربــی را اضافــه 
می کننــد. ســوربیتول مــورد اســتفاده در ایــن 
ماده غذایی که بــه  جای قند مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، می توانــد باعث نفخ، اســهال و ایجاد 

گاز در روده شود
شکالت های بدون قند شیرینی دارند اما کالری 

و ارزش تغذیه ای ندارند
برخی برندهای معروف شکالت های بدون قند حاوی1۶0کالری و ۹ گرم چربی است

 به جای شکالت های بدون قند، شکالت های تلخ را امتحان کنید. آنها کالری کمتر 
و به دلیل درصد باالی کاکائو فواید زیادی دارند.

 »امين افشــار« یكــي از بيمــاران مبتال به 
هموفيلي اســت که بــه فاکتور9 نيــاز دارد. 
او به همشــهري مي گوید که بــا کمبود دارو 
از شــهریور، پس از 75روز، به جاي ســهميه 
20تایي، تنها یك ســهميه 15تایي دریافت 
کرده و پــس از آن با کمبــود فاکتور9 مواجه 
شــده اند. او می گوید هم اکنون 70روز است 
که فاکتور9 انعقادي مود نيــازش را دریافت 
نكرده: »مشــكل اصلي این اســت که سطح 
دسترســي بيماران نيازمند دریافت فاکتور9 
در حد کشــورهاي جهان سوم است، مثال اگر 
سطح دسترسي کشورهاي پيشرفته به فاکتور9 
6واحد است، ســطح دسترســي بيماران در 
کشور ما به فاکتور انعقادي9 فقط 2واحد است. 
بنابراین شيوه درمان بيماران مبتال به هموفيلي 
در ایران به صورت پيشگيرانه نيست. در صورتي 
که در کشورهاي دیگر بيماران هموفيلي چه 
خونریزي داشته باشند و چه نداشته باشند، در 
تالش هستند هميشه سطح فاکتور انعقادي 
آنها را در حد طبيعــي 80-70درصدي نگه 

دارند.« 
او ادامه مي دهد: »درمــان بيماران در ایران به 
روش »آندیمند« یا »پس درمان« است، یعني 
بيمار اغلــب وقتي دچار خونریزي مي شــود 
فاکتور مــورد نياز خــود را دریافت مي کند و 
این حل مشكل را سخت تر مي کند. تكرار این 
مشكالت گاهي باعث تخریب مفاصل و حتي 

معلوليت و... مي شود.« 
افشار می گوید در چند ماه اخير مفصل مچ پاي 
او بر اثر کمبود دارو و خونریزي، آســيب دیده 
و به همين دليل مجبور شده براي راه رفتن از 
عصا کمك بگيرد. این مشكل باعث فشارآمدن 
به زانو و کشاله ران او شده و در نهایت ممكن 

اســت خونریزي داخلي کل پا را همراه داشته 
باشد. به گفته افشــار هربار که کمبود دارویي 
رخ مي دهد، بيماران دچار خونریزي مي شوند.

روش درمان مربوط به 30 سال قبل است
کوروش مالمير، عضو هيــات مدیره کانون 
هموفيلــي ایران اســت و خود هــم مبتال 
به همين بيماري اســت. او به همشــهري 
مي گوید:»بيماران در ســن 50 سال به باال، 
اغلب بر اثــر کمبود دارو دچار مشــكالت 
مفصلي و معلوليت شده اند و همين موضوع 
تاثيرات زیادي بر زندگي شخصي و اجتماعي 
آنها گذاشته اســت.« به گفته او، در کانون 
هموفيلي ایران، طرحي به وزارت بهداشت 
ارائه شد به نام طرح پروفالکسي که با در نظر 
گرفتن پروتكل هاي درماني کشورهاي دیگر 
در آن مواردي در نظر گرفته مي شــود که 
بيماران هموفيلي به طور هفتگي مقداري از 
دوز داروي فاکتور 9 را دریافت کنند تا دچار 
خونریزي نشــوند. اما بعد گذشــت سال ها 
در ایران، هنــوز روش درماني مربوط به 30 
ســال قبل اســت و روش درماني بيماران 
تنها به روش پالســما درماني است، معموال  
هر چند وقت یــك بار، بيماران با مشــكل 
کمبود فاکتور 9 مواجه مي شــوند. او ادامه 
مي دهد:» تمام این مشكالت زماني حادتر 
مي شود که بيماران  هموفيلي براثر جراحي 
و کمبود فاکتــور 9 با خطر مــرگ رو به رو 
مي شوند و این اتفاقي است که چند ماه است 
درگير آن هســتيم و هيچ کس هم جوابگو 
نيســت.« مالمير مي گویــد:» بيماراني که 
کاندید تعویض مفصل هستند، 4 ماه است 
خانه نشين شــده اند و با توجه به مشكالت 

بيماري کرونا و وضعيت اقتصادي کشــور، 
با مشــكالت زیادي براي تامين دارو مواجه 

شده  اند.«

كمبودها به طور ريشه اي حل شود 
نازنين فرزادي فر، رئيــس هيأت مدیره کانون 
هموفيلي ایران درباره مشكل کمبود این دارو 
براي بخشــي از بيمــاران هموفيلي، توضيح 
بيشــتري مي دهد و مي گوید: »از وقتي کرونا 
شایع شد، اختالالتي در زمينه فرستادن پالسما 
به شرکت هاي دارویي ایجاد شد که در نتيجه 
آن ورود دارو به کشــور با بحران مواجه شــد. 
فاکتور9، دارویي مشــتق از پالسماي انساني 
اســت. یعني پالســما از اهداکنندگان خون 
گرفته مي شــود و پس از انجام آزمایش هاي 
غربالگــري الزم و انجمــاد در دمــاي منفي 
30درجه ســانتي گراد به شرکت هاي دارویي 
مورد نظر فرستاده مي شــود. پاالیشگاه هاي 
مخصوص هم با پاالیش پالســما فاکتور9 را 

خالص کرده و آن را آماده مصرف مي کنند.« 
به گفته او، این فاکتــور به طور طبيعي در بدن 
به همراه بعضي فاکتورهاي انعقادي دیگر در 
فرایند جلوگيري از خونریزي نقش مهمي دارد: 
»بخشي از مشكل تأمين فاکتور9 این است که 
وقتي پالســما در ایران جمع آوري مي شود تا 
زماني که تبدیل به دارو شود، حداقل 4 ماه زمان 
نياز دارد. احتمال دارد همين موضوع منجر به 

تأخير در پروسه توليد   شود.«
فرزادي فر، دربــاره کمبود 4ماهــه فاکتور9 
هم مي گوید: »شــرکت هاي وارد کننده دارو و 
ســازمان غذا و دارو وعده  رفع مشكل کمبود 
داروي فاکتور9 را داده اند، هرچند پس از مدتي 
که کمبود آن رفع مي شود، بار دیگر با مشكل 

کمبود مواجه  مي شویم. این موضوعي است که 
بارها تكرار شده و آخرین بار هم تابستان امسال 

بود که داروي فاکتور9 با کمبود مواجه شد.«
رئيس هيأت مدیــره کانــون هموفيلي ایران 
مي گوید شــرکت هاي واردکننده دارو اعالم 
کرده اند هم اکنون داروي فاکتور9 وارد کشور 
شده و در گمرك اســت، اما این مسئله به طور 
مرتب تكرار مي شــود و هربار مشكالت جدي 
براي بيماران ایجاد مي کند: »خواسته کانون 
هموفيلي ایــران و بيماران این اســت که این 
کمبودها رخ ندهد و مشــكل به طور ریشه اي 
حل و بررسي شود. در کنار همه اینها سازمان 
غذا و دارو درباره علت این کمبودها اظهارات 
متناقضي دارد و در این ميان بيماران هموفيلي 

هستند که با مشكل مواجه مي شوند.« 
او با اعالم اینكه ذخيره دارویي فاکتور9 رو به 
اتمام اســت، ادامه مي دهد: »به نظر مي رسد 
مشكل در مورد واردات چند داروي دیگر مشتق 
از پالسما باشد که فاکتور9 هم همزمان با آن 
داروها باید وارد شــود. ثبت سفارشات کانون 
هموفيلي ایران براساس نيازهاي داخلي است. 
مثال همزمان فاکتور 8 و 9 را سفارش مي دهيم، 
بنابراین ممكن اســت در این بسته نيازهاي 
اعالم دارویي بيماران هم به یك دارو بيشــتر 

یا کمتر باشد.« 
به گفته فرزادی فر، شــرکت هاي فرســتنده 
دارویــي آلمانــي مي گویند باید همــه انواع 
داروهاي فاکتورهاي پالسمایي با هم به ایران 
فرســتاده شــود و نمي توانند تنها فاکتور9 را 
بفرســتند. این در حالي اســت که 70درصد 
داروي فاکتور8 در داخل ایران تهيه مي شــود 
و به همين دليــل، تامين این دارو مشــكلي 
براي بيماران ندارد. یعني از کل نياز فاکتور8 

داخلي، 30درصــد داروي پالســمایي براي 
بيماران اختصاص مي یابد که نمي توانند داروي 
نوترکيب دریافت کنند. این داروي 8پالسمایي 
هم از آن دسته داروهاي توليدي داخل است. 
اما فاکتور9 که مخصــوص بيماران هموفيلي 
نوعB است نمونه توليد داخلي ندارد. به همين 
دليل هم وقتي واردات آن با مشكل مواجه شود، 
بيماران که هر ماه باید دارو دریافت کنند، دچار 
اضطراب و استرس مي شوند و همين موضوع 
مي تواند مشــكالت مربوط به بيماري آنها را 

شدت بخشد. 
او تأکيد مي کند اگر ایــن دارو به موقع به این 
بيماران نرسد، مي تواند منجر به خونریزي هاي 
شدید مفصلي شود و یا حتي جان آنها را به خطر 
اندازد: »نقش وزارت بهداشت اعالم نياز دارو به 
سازمان غذا و داروســت و مجري اصلي براي 

تامين دارو هم همين سازمان است.« 
فرزادی فر مي گوید هم اکنون کانون هموفيلي، 
دچار سردرگمي در پاســخ دهي به بيماراني 
اســت که ذخيره دارویي شــان رو بــه اتمام 
است: »هم اکنون ســازمان غذا و دارو مراحل 
خرید اضطراري فاکتــور9 را انجام داده و دارو 
وارد گمرك شــده و قرار است ترخيص شود. 
گفته مي شــود چون شــرایط نگهداري دارو 
یخچالي است، شرکت هاي پخش دارو باید با 
برخورداربودن از چنين شرایطي، پخش آن را 
تقبل کنند که به نظر مي رسد تمام این مراحل 

تقریبا تا چهارشنبه طول بكشد.«
بيماري هموفيلي، اختــالل خونریزي دهنده 
ارثي اســت که خونریزي آن به دليل ســطح 
پایين فاکتورهاي انعقادي قطع نمي شود. این 
بيماري 2نوع کمبود فاکتــور دارد؛ هموفيلي 
نوعB )فاکتور9( و هموفيلي نوعA )فاکتور8(.

واكسن هاي ايراني از همان ابتدا با انتقاداتي 
درباره دريافت مجوز مصــرف بدون گذراندن مطالعات 
باليني همراه بوده است. اين مسئله باعث شده تا هنوز 
هم اطمينان كامل از اثربخشــي آنها ايجاد نشــود؛ به 
همين دليل شاهد هستيم مردم واكسن هاي سينوفارم 
و آسترازنكا را به واكسن هاي ايراني ترجيح مي دهند. آيا 
واقعا واكسن هاي خارجي موجود در كشور كيفيت بهتري 

نسبت به واكسن هاي ايراني دارند؟
بر اساس داده های موجود واکسن های ایرانی در سطح دیگر 
واکسن های خارجی که در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند 
قابل اعتماد هستند. تمام نهادها در مسير تأیيد این واکسن ها 
مسئوليت دارند و درباره سالمت و ایمني مردم با جدیت عمل 
می کنند، افرادی هم که در نهادهای مذکور در روند این تایيد  
نقش ایفا می کنند تا جایی که من می دانم از جمله معتمدترین 
افراد در این حوزه هستند که با رعایت استانداردهای اخالقی 
در این مسير تالش دارند. ایران صنعت دارویي قوي دارد و جزو 
کشورهایي است که محصوالت باکيفيت توليد مي کند؛ مگر 
درباره مصرف دیگر توليدات دارویي کشور، مردم دچار تردید 
هستند؟ درباره واکســن هاي موجود که همگي مورد تأیيد 
سازمان غذا و داروست هم همين اطمينان وجود دارد. ایمني 
و اثربخشي آنها قابل اثبات اســت و نباید هيچ نگراني درباره 
مصرف آنها وجود داشته باشد، اما مشكل اینجاست که اکنون 
جریان اطالعات و اطالع رساني ها بســيار زیاد شده و افراد را 
به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. مردم نباید مقهور جو رواني 
ایجادشده عليه واکسن ها شوند؛ به هر صورت هر اقدامي که 
در کشور انجام شود، برخي آن را تأیيد نمي کنند، اما این نكته 
مهمي است که تا همين حاال بيش از 20ميليون واکسن ایراني 
در کشور تزریق شده و عوارض آنها به صورت مرتب از سوي 
وزارت بهداشت در حال بررسي است. قرار نيست مقایسه اي 
انجام دهيم، اما اگر چنين کاري صورت بگيرد، حتی ممكن 
است این مقایسه به نفع واکســن هاي ایراني باشد. نهادهاي 
ناظر در این باره بسيار خوب عمل کرده اند؛ به طوري که هميشه 

ما از سوي شرکت هاي توليدکننده واکسن متهم به سختگيري 
هستيم. استانداردهاي تأیيد دارو در سازمان غذا و دارو یكي 
از باالترین کيفيت هــا را از نظر نظارت دارد. عــالوه بر این، 
پروژه هاي واکسن سازي صفر تا 100از سوي شرکت ها انجام 
نمي شود و دانشمندان دانشگاهي در این امر دخيل هستند که 
کامال مستقل درباره توليد واکسن ها عمل مي کنند. به همين 
دليل روش هاي مختلفي به کار گرفته مي شود تا اطمينان از 
ایمني و اثربخشي واکسن ها حاصل شود و دالیل زیادي براي 

تأیيد آنها وجود دارد.
 چه داليلي؟

در دهه هــاي اخير در معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت 
ســازوکاري تحت عنوان بررســي عوارض واکسن ها ایجاد 
شده که براســاس آن کميته هاي استاني و کشوري موظف 
به بررسي تمام عوارض هستند؛ اقدامي که باعث شده پس از 
مرحله تزریق واکسن کرونا و دیگر واکسن ها پيگيري هاي بعد 
از آن هم ضرورت داشته باشد؛ به همين دليل حتي مخالفان 

واکسن هم نمي توانند ادعا کنند فردي پس از تزریق 
واکسن دچار عارضه جدي شده باشد؛ چرا که 

از سوي وزارت بهداشــت این پيگيري ها 
به صورت مــداوم در حال انجام اســت و 
درصورت ثبت هر عارضه جدي نخستين 
نهادي که نسبت به آن آگاه خواهد شد، 
خود وزارت بهداشت است. اما مخالفان 
واکسن که در این باره به مشكل مي خورند 

از مســيري دیگر و برخي تصورات مردمي 
مبني بــر قابل اعتمــاد نبودن 

محصول ایراني اســتفاده 
مي کننــد؛ درحالي که 
محصولي ماننــد دارو 
به ویژه واکسن ها بيش 
از دیگر توليدات داخلي 
تحت نظر هســتند؛ 

چراکه متخصصان صنعت دارویي کشور به خوبي آگاه هستند 
که اگر هر دارو یا واکسني عوارض بيشتر یا کيفيت کمتري 
داشته باشد، حداقل تا 50سال آینده باید تاوان این وضعيت 
را داد؛ چراکه مردم اعتمادشان را از دست مي دهند؛ به همين 
دليل با توجه به سختگيري  کميته هاي نظارتي به هيچ عنوان 
اجازه توليد واکسني با کيفيت کم یا منجر به عوارض، تاکنون 

داده نشده است.
انتقادي كه در اين زمينه وجود دارد، اين است 
كه براي واكسن هاي توليد داخل در ابتدا سختگيري هاي 
زيادي مي شد، اما براي ساير واكسن ها اين اتفاق نيفتاد و 
حتي كارآزمايي هاي باليني فاز سوم را تمام نكرده، وارد 

سبد واكسيناسيون شدند؟ 
پاسخ کامل و علمي در این باره باید از سوي سازمان غذا و دارو 
داده شود، اما تا جایی که من از روند صدور مجوز اطالع دارم 
تا زماني که داده هاي کارآزمایي به نقطه اي نرسد که حاکي از 
بي خطر بودن واکسن ها باشــد، مجوزي براي هيچ واکسني 
صادر نمی شود. تيم هاي صدور مجوز در این سازمان همان 
متخصصاني  هستند که براســاس داده هاي ارائه شده 
تصميم به صدور مجوز مي گيرند و واکسني را وارد سبد 
واکسيناسيون کشور مي کنند. اما نكته مهم اینجاست 
که درباره هيچ یك از واکسن هاي ایراني کرونا تاکنون 
هيچ عارضه اي متفاوت از عوارض متداول براي تمامي 
واکسن هاي موجود در دنيا گزارش و ثبت نشده است. 
اما در این بــاره بحث هاي دیگري هــم وجود دارد. 
حمایت از واکسن هاي داخلي با توجه به تداوم 
پاندمي کرونا و جهش هاي مداوم 
ویروس ضرورت دارد؛ چراکه 
همين حاال هــم با کمبود 
واکسن در جهان مواجهيم. 
به این دستاورد مهم نباید 
خدشه وارد شود؛ چراکه 
واکسن ســازي نتيجه 

افزايش پايگاه هاي تزريق واكسن كرونا در كشور
 بيش از 184هزار ابتال و 31مرگ، نتيجه شيوع یك ماهه اوميكرون در دنيا است. ویروس جهش یافته 
کرونا که تازه از راه رسيده، اما سرعت سرایت قابل توجهي دارد و وزارت بهداشت هم هفته گذشته 
ورود آن را به کشور تأیيد کرد. تا ظهر دیروز موارد قطعي شناســایي در ایران 14مورد اعالم شد و 
متخصصان بهداشت و درمان کشور تنها راه مقابله با آن را رعایت پروتكل هاي بهداشتي و تكميل 
پوشش واکسيناســيون )2دوز( و تزریق دوز سوم بعد از گذشــت 3 ماه براي تمام گروه هاي سني 
باالي 18سال عنوان مي کنند. محمد هاشمي، سرپرست مرکز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداشت از استقبال خوب براي تزریق دوز سوم در پایگاه ها خبر مي دهد و مي گوید:  »ورود سویه 
جدید اوميكرون و نگراني ها، موجب افزایش مراجعات به پایگاه هاي واکسيناسيون شده و برنامه وزارت 
بهداشت، گسترش مراکز و ایستگاه هاي تزریق واکسن در کشور براي تقویت پوشش واکسيناسيون 
است.« به گفته هاشمي، در هفته هاي اخير با توجه به افزایش پوشش واکسيناسيون براي تزریق 2دوز، 
کاهش مراجعات رقم خورد و تعداد پایگاه ها به حدود هزار و 16مرکز و ایستگاه هاي واکسيناسيون به 
حدود 5هزار و 30ایستگاه کاهش یافت، اما با توجه به استقبال مناسب مردم و با دستور وزیر بهداشت، 
تعداد مراکز و ایستگاه هاي واکسيناسيون به زودي افزایش خواهد یافت. توصيه بر تزریق دوز سوم 
براي افزایش ایمني و کاهش ابتالي شدید و مرگ در حالي است که متخصصان از تداخل این سویه 
جدید با نوع دلتا خبر مي دهند که مي  تواند سریع تر منتقل شود. پل برتون، مدیر ارشد پزشكي مدرنا 
در این باره گفته، اگر نوع اوميكرون و دلتا به طور همزمان فردي را آلوده کنند، ابرسویه جدیدي به نام 
دلميكرون ایجاد خواهد شد. به گفته او، داده ها و مقاالتي که از آفریقاي جنوبي در اوایل این همه گيري 
منتشر شد، نشان مي دهد که افراد، به ویژه بيماراني که داراي نقص سيستم ایمني هستند، مي توانند 

به هر دو گونه ویروس )یعني دلتا و اوميكرون( آلوده شوند.

همشهري از جزئيات کمبود داروي فاکتور9 براي بيماران اختالالت انعقادي و پالکتي گزارش مي دهد

 خطر مرگ و خونريزي
در انتظار 1300بيمار هموفيلي

احسان شمسی کوشكی، دبير کميته اخالق در پژوهش هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت در گفت وگو با همشهري درباره کيفيت و اثر بخشی واکسن های ایرانی توضيح داد

هیچمجوزیبرایواکسنبیکیفیتصادرنمیشود

بيماران هموفيلي 4 ماه اســت با بحران كمبود داروي فاكتور9 مواجه 
شــده اند؛ اين دارو براي جلوگيري يا كنترل خونريزي در اين بيماران 
مصرف مي شود كه نبود آن خطر خونريزي شديد و حتي مرگ را براي آنها 
ايجاد كرده است. براساس اعالم كانون هموفيلي ايران، 10درصد از بيماران داراي اختالالت انعقادي و پالكتي 
يعني حدود 1300نفر به اين دارو نياز دارند. شركت هاي بيوتست آلمان و اكتافارما در اتريش، توليدكننده هاي 
فاكتور9 هستند كه ايران هم از طريق اين شركت ها، آن را وارد مي كند. حاال براساس اعالم رئيس هيأت مديره 
كانون هموفيلي ايران به همشهري، ماه هاست كه بيماران با كمبود فاكتور9 مواجه اند و نبود اين دارو، بيماران 
را با خونريزي در مفاصل، خونريزي مغزي، خونريزي هاي گوارشي و... مواجه كرده و به تدريج زندگي اجتماعي 
و اقتصادي آنها دچار اختالل مي شود. همه اينها در شــرايطي است كه پيش از اين هم بارها اين دارو با كمبود 

مواجه شده است.

 يكتا فراهانی
خبرنگار

مريم سرخوش
خبرنگار

كشــورهاي دنيا به اندازه كافي واكسن 
ندارند و تنها 57درصد كل جمعيت جهان 
هم يك دوز واكسن را دريافت كرده اند. در 
اين ميان تعدادي از كشورها به تزريق سوم هم رسيده اند؛ چراكه پاندمي ادامه دارد و با 
وجود سويه جديد اوميكرون همچنان واكسيناسيون تنها راهكار فرار از ابتالي شديد 
و مرگ ومير ناشي از جهش هاي ويروس به شــمار مي رود. ايران هم جزو كشورهايي 
است كه با واردات قابل توجه واكسن هاي خارجي و در كنار آن توليد داخل، پوشش 
واكسيناسيون 75درصدي جمعيت هدف )تزريق 2دوز( را تكميل كرده و نزديك به 
6ميليون نفر هم دوز سوم واكسن شان را دريافت كرده اند. اما با توجه به توليد 5واكسن 
داخلي در كشور يعني واكسن هاي كووايران بركت، پاستوكووك، كووپارس، اسايكوژن 

و فخرا و ورود آنها به سبد واكسيناسيون، سياســت هاي دولت براساس حمايت از 
توليدكنندگان داخلي و كاهش واردات تغيير كرده است. برخي ابهامات و انتقادها از 
واكسن هاي داخلي به اين منجر شده كه با وجود تزريق بيش از 20ميليون دوز واكسن 
داخلي، همچنان اعتماد صددرصدي نسبت به واكسن هاي ايراني كرونا وجود نداشته 
باشد و باز هم در مراكز واكسيناسيون مردم به دنبال واكسن هايي باشند كه با توقف 
واردات ، ذخيره شان هر روز كوچك تر مي شــود. البته احسان شمسي كوشكي، دبير 
كميته كشوري اخالق در پژوهش هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت معتقد است كه در 
آينده اي نزديك چالش بي اعتمادي به واكسن هاي ايراني برطرف مي شود و اگر قرار بر 
مقايسه  بين واكسن هاي داخلي و خارجي كرونا باشد، قطعا وزنه داخلي ها سنگين تر 

خواهد شد.

سال ها ســرمایه گذاري در حوزه تحقيقات و فناوري است و 
نشان داده که اگر متخصصان و جامعه علمي حمایت شوند، 
می توانند در مواقع حســاس به حل مشكالت جامعه کمك 
کنند. مثل همين همه گيری کرونا که منجر به توليد واکسن 
شد. آنها نياز به تشویق دارند و نباید اینقدر مورد هجمه قرار 
بگيرند. این مساله را هم در نظر بگيرید که چنين ظرفيتی در 

معدود کشورها وجود دارد.
برخي واكسن هاي كرونا مجوز ورود به كشور را 
نگرفت؛ درحالي كه ورود اين واكسن ها به كشور و تزريق 
آن حداقل براي گروه سني 12سال به پايين، مطالبه جدي 
بود، اما به آن توجهي نشــد. شايد يكي از داليل اعتماد 

نكردن به واكسن هاي داخلي هم همين موضوع باشد؟
اینكه به کدام واکســن اعتماد کنيم یا نكنيم، مبحث علمي 
است؛ یعني داده هاي تزریق واکســن در اختيار ما باشد و در 
نهایت به صورت مستند، نسبت به آن تصميم گيري کنيم؛ مثال 
در کشور چين صدها هزار واکسن به کودکان تزریق شده و در 
این باره باید اطالعاتي از مشكالت تزریق این واکسن ارائه شود 
تا ما بتوانيم بگویيم به این واکسن ها به دليل عوارض گزارش 
شده اعتماد نداریم. تا زماني که چرخه ویروس شكسته نشود، 
ما همچنان با پاندمي مواجه خواهيم بود؛ این در حالي است که 
کرونا کودکان را هم درگير کرده است. البته با همين استدالل ها 
و توجه به نگراني ها تاکنون تزریق واکسن براي کودکان کمتر 
از 12 سال در کشور انجام نشده، اما همين حاال به اندازه کافي 
مســتندات علمي وجود دارد که تزریق واکسن به کودکان 
حداقل براي آن بخشي که به مدرسه مي روند مي تواند منجر 
به ایمني بيشتر در جامعه شود. برخي هم این استدالل را دارند 
که واکسيناسيون کودکان تنها با هدف ایمني زایي بيشتر براي 
بزرگساالن انجام مي شود، اما این تصور نادرستي است؛ چراکه 
کودکان هم در معرض خطرند. آنها به کرونا مبتال و در آي سي یو 
هم بستري مي شوند و ممكن است با مشكالت جدي مواجه 
شوند. این را هم درنظر بگيرید، تا زماني که جامعه به وضعيت 
عادي برنگردد کودکان هــم نمي توانند به اجتماع برگردند و 
این منجر به بروز مشكالت رواني در آنها مي شود. هم اکنون 
مجموعه وزارت بهداشت، ستاد ملي کرونا و تمام نهادها با دقت 
این مسئله را تحت بررسي قرار داده اند و اطمينان داشته باشيد 
که اگر مجوز تزریق واکسن براي کودکان زیر 12سال صادر 
شود، یك تصميم منطقی و بر اســاس شواهد علمی خواهد 
بود. پيش از این حتي براي واکسيناسيون 12تا 18ساله ها هم 
شاهد مطرح شدن چنين تشكيك ها و مسائلي بودیم، اما اکنون 
تزریق واکسن این بخش از جامعه بدون هيچ مشكلي در حال 
انجام است. نكته دیگر اینكه ما انواع پلتفرم هاي توليد واکسن 
از ویروس غيرفعال و ضعيف شده تا نوترکيب و پروتئين بيس 
را در کشور داریم. واکسن mRNA ایراني هم در آستانه ورود 
به مرحله کارآزمایي باليني است. این واکسن یك تكنولوژي 
پيشرفته و توسعه آن در کشور خيلي مهم است و براي تحول در 
صنعت واکسن سازي  به ما کمك اساسي مي کند. از این پلتفرم 
مي توان براي ساخت سایر واکسن ها و مقابله با سویه هاي جدید 
کرونا نيز استفاده کرد. این تنوع توليد انواع واکسن هم یكي از 

ظرفيت هاي مهم در کشور به شمار مي رود.

خبر
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چه سمي...
واژه سم بين اصطالحات روزمره چه معنايي پيدا 

كرده است؟

حتما تــا به حــال به تيترهــاي زرد 
اينســتاگرامي كه با فونت  درشــت 
بــاالي ويدئو هاي عجيب و مســخره 
نوشته اند؛»اين چه سمي بود؟« برخورد كرده ايد يا از اطرافيان شنيده ايد. 
شايد حتي خود شما هم از اين اصطالح استفاده كرده باشيد. اما در اين 
گزارش به تاريخچه و اينكه چه شد كه اين اصطالح وارد زبان محاوره 

ما شد مي پردازيم.
مدتي پيش در صفحات درنگ روزنامه، گزارشي درباره  اصطالحاتي كه 
از انگليسي به فارسي راه يافته اند نوشتيم و مثال هايي در اين باره ذكر 
كرديم. فهم اينكه چرا و چگونه اين اصطالحات وارد زبان محاوره شده اند، 
چندان آ سان نيست. ما در بين طوفاني از اطالعات جديد قرار گرفته ايم 
كه زبان مان را احاطه كرده است. همه در روز به شكل هاي متفاوتي با 
زبان انگليسي و اصطالحات آن مواجهيم، از رايانه هاي كوچك مان گرفته 
تا گوشــي هاي همراه. بعضي از ما با فيلم ها، سريال ها و پادكست هاي 
بيشتر و بيشتر با اصطالحات انگليسي در روز مواجه مي شويم. بعضي 
از اين اصطالحات معادل فارسي ندارند يا اگر هم دارند در زبان محاوره 
مصطلح نيستند. »سمي« هم يكي از اين اصطالحات است كه چند وقتي 

در بين ايراني ها باب شده، اما در انگليسي اصطالحي پركاربرد است.
سر درآوردن از تاريخچه اصطالح سمي اما اصال كار سختي نبود چون 
در زبان محاوره و جمالت روزمره انگليسي بســيار استفاده مي شود. 
»Toxic« دقيقا به معني سم و زهر است. كاربرد انگليسي اين اصطالح در 
جمالت تقريباً مانند فارسي است. در علم روانشناسي اين اصطالح بيشتر 
استفاده مي شود »relationship toxic« يا »toxic people« عناويني 
هستند كه به كار مي روند. در روانشناسي افراد سمي به افرادي مي گويند 
كه حضورشان رابطه را مســموم مي كند و غياب آنها شرايط بهتري را 
ايجاد خواهد كرد. افراد ســمي ويژگي هاي زياد و متنوعي دارند، اما از 
اصلي ترين آنها مي توان به كنترل گر، دروغگو، سرزنش گر، خودشيفته، 
بدبين، حسود و منتقد اشاره كرد. اسيد اما واژه اي ديگر است كه گاهي 
به جاي واژه سم استفاده يا اشتباه گرفته مي شود. لغتنامه هاي عميد و 

معين معني نسبتاً نزديكي از اين واژه را نوشته اند. 
با اســتناد به اين لغتنامه ها، اســيد ماده اي ترش مزه است كه بازها را 
خنثي و بعضي فلزات را در خود حل مي كند. اين معني كامال درست 
است، اما اسيد معني ديگري هم دارد. LSDمعروف ترين سايكواكتيو در 
دسته روانگردان هاست كه در فرهنگ عامه با نام اسيد شناخته مي شود. 
اســيد يا همان ال .اس .دي هيچ ربطي از نظر معنايي با سم ندارد، ولي 
در بعضي مواقع اين دو را يكي مي دانند. اما در اصطالحات انگليســي 
نه تنها در محاوره از اين كلمه اســتفاده نمي كنند كه اصال معني آن با 

سم متفاوت است. 
 واژه هاي تازه و اصطالحات جديد و فارسي ســازي اصطالحات غربي 
درصورتي كه جامعه پذيراي آن باشد خوب است و باعث جوان تر شدن 
زبان مي شود، اما مهم تر اين است كه بدانيم معني واژه به كار رفته چيست 

و در كجا بايد از آن استفاده كرد.

نياز به »سمي« بودن
ساناز فالح زاده، دكتري روانشناسي سالمت به كتاب های »آدم هاي 
سمي« و »روابط سمي« اشاره كرده و آن را اينگونه تشريح می كند:  
اين دو اصطالحي است كه عمرشان اندكي بيش از يك سال مي شود و 
زاييده متن هاي كوتاه شبكه هاي اجتماعي مانند اينستاگرام به حساب 
مي آيند تا اينكه ترجمه كتابي با اين عناوين باشد. مسئله اختيار و 
انتخاب سال هاست از علم فلسفه، وارد علم روانشناسي شده و بيشتر 
روانشناسان موج سوم درمان )شناخت گرايان(، با تأكيد بر اين مهم، 
افراد را به سمت قبول مسئوليت سوق مي دهند. اما متأسفانه انجام اين 
عمل تنها در فهرست وظايف روانشناسان باقي نمانده و سال هاست 
كه افراد فعال غير متخصص  در ديگر حوزه هاي علمي يا غيرعلمي 
سعي در تأكيد بر اراده فردي و انجام اعمالي در جهت به دست گرفتن 
زندگي خويش دارند. در ظاهر اينچنين به نظر مي رسد، اما در واقع 
وقتي اصطالحي چنين همه گير مي شود مي توان به ريشه حضور آن، 

كاربردش و در اصل به درستي و نادرستي آن شك كرد.
مگر مي شــود همه به هم بگوييم ســمي؟ اصال چرا سم؟ تحليل 
روانكاوانه همه گيري اين اصطالح را مي توان كشــنده بودن »آن« 
ديگري ناميد؛ و تحليل شناختي آن سلب مسئوليت از فرد است. 
از آدم هاي ســمي فاصله مي گيريم چون آنها براي ما خطرناك و 
كشنده هستند! از روابط سمي خارج مي شويم چون اين رابطه براي 
ما خطرناك و كشنده است! و جالب تر آنكه اگر ۸۰ ميليون ايراني 
اين كتاب غير تخصصی و غير مستدل كه مبنای علمی ندارد را واقعا 
بخوانند )نه آنكه تيترهايي از آن را در شــبكه هاي اجتماعي دست 
به دست كنند!(، خود و همه افراد نوع بشر را سمي خواهند شناخت، 
چراكه مانند همه كتاب هاي طالع بيني هر آنچه به عنوان صفت در 

ادبيات موجود است در آن به كار رفته!
شايد بتوان علت همه گيري استفاده از كلمه سمي را نبود اصطالح 
درست، اهمال در نظارت بر آنچه مي خوانيم و معرفي منابع صحيح و 
از همه مهم تر عالقه خودشيفته وار آدمي به يافتن مقصر و مجرم در 
بيرون از وجود خود، دانست. و اين آخرين علت مي تواند اصلي ترين 
آن نيز باشد؛ اينكه من نيازمند مرهمي براي فرار از اشتباهاتم هستم و 
اين نياز را با سمي خواندن هر آنچه در اطرافم هست، برطرف مي كنم. 
»همه گيري هر پديده روانشناختي يا درست تر آنكه بگوييم زباني، 
نشانگر نوعي نياز است«. درباره لغت سمي كه تبديل به اصطالحي 
»بيانگر« شده است، شايد بتوان گفت اوضاع روانشناختي و آشفتگي، 
ما را به دنبال يافتن عواملي ســوق مي دهند كه سبب ســاز مرگ 
روانشناختي و اجتماعي ما هستند يا خواهند بود. پس چه كلمه اي 
بهتر از سم و سمي؛ آنچه با فريب و حيله بي آنكه من بدانم دليل مرگ 
من خواهد بود و اين عين سلب مسئوليت، فرديت گرايي، گسترش 
خودشيفتگي و كمتر شدن عالقه اجتماعي است. حاال شما بگوييد 

اين سم چرا آنقدر قوي عمل مي كند؟!

صنم حسينخاني
روزنامه نگار

كارگران مشغول كار نيستند
رشد بيكاري در جامعه منجر به افزايش تعداد متقاضيان كار در منزل شده اما 

تعداد مشتريان دريافت خدمات خانگي كاهش يافته است

 ضرورت تشكيل صنف
 كارگران خدماتــي منازل به اين علت كه صنف مســتقل و 
مشخصي ندارند تاكنون از طريق هيچ صنفي يا دولت و وزارت 
كار مورد حمايت قرار نگرفته اند. اكثر اين كارگران تحت پوشش 
هيچ بيمه اي نيستند و حقوق و مزاياي آنها نيز از طريق پيمانكار 

به صورت توافقي تعيين مي شود. 
فتح اهلل بيات، رئيس اتحاديه كارگــران قراردادي و پيماني 
كشور درباره وضعيت و مشكالت كارگران منزل در گفت وگو 
با همشــهري مي گويد: »بزرگ ترين مشكلي كه وجود دارد 
مســئله بيمه تامين اجتماعي اين افراد است كه ساماندهي 
نمي شود. زماني مي توانيم به شكل عادالنه درباره كارگران 
صحبت كنيم و كمبودها و كاســتي هايي كه در اين زمينه 
وجود دارد را مورد ارزيابي قرار دهيم كه اين افراد ليســت 
بيمه و ليست حقوقي ثابتي داشته باشــند كه در سازمان 
تامين اجتماعي ثبت و ضبط شود ولي كارفرماهايي كه اين 

افراد را به استخدام خود در مي آورند تن به چنين موضوعي 
نمي دهند و اين كارگران را بيمه نمي كنند. بيشتر آنها كارگران 
اتباع خارجي به ويژه افغانســتاني ها را به كار مي گيرند. بايد 
براي اين كارگران هم صنفي تشــكيل شود تا مورد حمايت 
قرار بگيرند كه دولت از طريق وزارت كار موظف به ساماندهي 
اين مشاغل باشد. البته سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار 
با نظارت ها و بازرسي ها از شركت هاي خدماتي بايد كارفرمايان 
را ملزم كند كه ليست پرسنل خود را تحت نظارت و بازرسي 
قرار دهند تا روند بيمه كارگران و ميزان پرداختي هايشــان 
مشخص شود. اگر وزارت كار آمار دقيق و درستي از ميزان 
كارگران خدماتي داشته باشــد به راحتي مي تواند آنها را 
ســاماندهي كند و اگر صنفي تشكيل شود مي توان فعاليت 
شركت هاي خدماتي را زيرنظر اين صنف برد و كارفرمايان را 

ملزم به پرداخت حق بيمه كرد«.
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با واژه هايي چون امنيت شغلي، دســتمزد باال، بيمه بازنشستگي و درماني، عيدي و مزايا، 
سنوات، حق اعتراض و شكايت، براي خود درگيري ذهني درست نمي كنند؛ چرا كه آنقدر خود 
را از دستيابي به اين خدمات رفاه اجتماعي دور مي دانند كه متصورند بايد به همين لقمه »بخور 
و نمير« قانع باشند اما اين روزها به دليل كرونا و بي ثباتي هاي اقتصادي همين يك لقمه نان هم به سختی به دست می آيد تا 
اندك چراغ اميد و انگيزه براي ادامه زندگي شان سوسو بزند. كارگران خدمات خانگي، افرادي هستند كه چند جانبه ضرر 
مي كنند؛ شاغالني كه نه مسئوالن از حال و روزشان خبر دارند نه نبودشان اختاللي در روند كارهاي خدماتي مردم به وجود 
آورده است. كسي به خود زحمت نمي دهد كه بپرسد كارگران خانگي در شرايطي كه تورم به باالي 40درصد رسيده، چقدر 
كمرشان را براي تراز كردن دخل و خرجشان خم مي كنند. گرچه براي توقف يك چرخه درآمدي در يك رسته شغلي همه 

مقصرند؛ يعني هم مسئوالن، هم جامعه و هم خود فرد، تنها سهم هر يك متفاوت است.

از ماست كه بر ماست
بيشتر اجحاف هايي كه در حق كارگران خدماتي مي شود به اين 
دليل است كه اين قشر به حق و حقوق خود واقف نيستند و همين 
مسئله موجب مي شود براي كسب درآمد به هر شرايطي تن دهند.
سعيد با سابقه 15سال كار مي گويد: »معتقدم نبايد ارزان كار كرد. 
متأسفانه برخي از كارگران حاضرند براي 1۰۰هزار تومان پول يك 
روز كامل كار كنند درصورتي كه طبق عرف، دستمزد يك كارگر 

روزمزد 25۰هزار تومان است.
 بسياري از كارگران با نرخ شكني و كار كردن به هر قيمتي كار بقيه 
را خراب مي كنند. اگر خوب كار كني و مشــتريان خوبي سراغت 
بيايند مي تــوان بين 45۰۰تا 7ميليون تومان درآمد داشــت اما 
هستند كساني كه ماهي يك تا 2ميليون درآمد دارند و به سختي 

زندگي مي كنند«.
با درآمدم فقط قادر به تامين اجاره بها هستم و پسرم كمك خرج مان 
است. محمد، يكي ديگر از كارگران خدماتي كه يك سال است براي 
كار به تهران مهاجرت كرده مي گويد:»ترس از كرونا موجب شده 
تا مشتريان فقط از طريق شركت ها خدمات دريافت كنند و همين 
موضوع درآمد كارگران خياباني را كاهش داده. بسياري از كارگران 
سالم به خاطر پرداخت حق كميسيون به شركت ها و دادن چك و 
سفته به عنوان ضمانت حاضر نيستند زير يوغ اين شركت ها باشند. 
اين روزها از كارگران خياباني بيشتر براي انجام كارهاي سنگين 
ساختماني استفاده مي شود و همين مسئله موجب شده تا برخي 
از كارگران بيمار يا كهنسال خانه نشين شــوند؛ افرادي كه بيمه 
نيستند و نمي توانند بيمه بيكاري يا از كار افتادگي دريافت كنند. 
البته ايراد از خودمان هم هست كه هيچ وقت به چنين موضوعاتي 
فكر نكرد ه ايم تا راه حلي برايش پيدا كنيم. خود من تاكنون يك بار 
هم به بيمه مراجعه نكرده ام كه ببينــم آيا راه حلي وجود دارد كه 

بتوانم خودم را بيمه كنم«.
خرج يك خانواده 4نفره را مي دهم و شانس آورده ام كه مستأجر 
نيستم و تمام درآمد فقط صرف خوراك مي شود. از وقتي شوهرم 
بيمار شد مجبور شدم كار كنم و از اينكه قادر به تامين هزينه هاي 
درمانش نيستم رنج مي برم. نرگس، يكي از كارگران شركت هاي 
خدماتي است و درباره شــرايط اين روزهاي كار اينطور مي گويد: 
»حجم كار به خاطر حساســيت مشــتري ها و ضدعفوني كردن 
فضا بيش از گذشته شده است و همين مسئله موجب مي شود تا 
توان مان براي انجام كارهاي بيشتر كم باشد. استفاده از محلول هاي 
ضدعفوني، مواد شوينده بي كيفيت، الكل و اينكه مجبور به زدن 

ماسك حين انجام كار هستيم ما را در معرض بيماري هاي تنفسي 
بيشتري قرار داده و برخي از روزها قادر به كار نيستيم اما متأسفانه 
تا كار نكنيم پولي نداريم. در اين مدت مشــتريان ثابت مان را از 
دست داده ايم. بيشتر مشتريان به خاطر گراني دستمزد كارگران، 
ترجيح مي دهند خودشان كار نظافت را انجام دهند و بيشتر براي 
نظافت عمومي راه پله ها و پاركينگ به دنبال ما هستند. البته كثيف 
كاركردن برخي نيروهاي خدماتي موجب شــده تا مردم رغبت 
به كار كردن ما در منازل شان نداشته باشند و اين آسيبي است كه 

خودمان به اعتبار خود و هم صنفي هايمان مي زنيم«.
كارگر كارگاه جوراب بافي بودم كه با خرابي بازار تعديل مان كردند 
و به ناچار به اين كار روي آوردم. اقدس مي گويد:»شــركت هاي 
خدماتي حامي مشتريانشان هستند و بارها با اينكه حق با كارگران 
شركت بوده اما به خاطر حرف مشتري، كارگر خود را اخراج كرده اند 
و حق و حقوقش را نپرداخته اند. در اينكه ما گوشت قرباني هستيم، 
بحثي نيست اما به جرأت مي توانم بگوييم 99درصد كارگران منزل 

حقي براي خود قائل نيستند«.
با همســر و 2فرزنــدم در يــك زيرزميــن 3۰متــري زندگي 
مي كنيم. عبدالباســط هم به عنوان يكي از كارگران افغانستاني 
مي گويد:»كارگران خدماتي افغانستاني سختي هاي بيشتري را 
در اين مدت متحمل شده اند چون ارزان تر كار مي كنند. بسياري 

از مشــتريان هم تأكيد دارند كه كارگر ارسالي حتما ايراني باشد 
و همين موضوع موجب شــده تا ما درآمد زيادي نداشته باشيم. 

مشتريان هم مثل سابق انعام نمي دهند«.

قطع اميد از شركت هاي خدماتي 
شركت هاي خدماتي به عنوان پل ارتباطي كارگران خدماتي هم اين 
روزها وضع خوبي ندارند و با كمبود مشتري مواجه هستند. گرچه 
كارگران اين شركت ها به خاطر متعهد نبودن شركت ها در قبالشان، 
پرداخت مبالغي تحت عنوان »آموزش براي انجام كار حرفه اي«، 
پرداخت نكردن حقوق بابت روزهاي كارآموزي، بيمه نشــدن و 
تأخير در پرداخت دستمزد و كسر درصد بااليي از دستمزدشان 
تحت عنوان حق كميسيون، دادن چك و سفته به عنوان ضمانت 
حسن انجام كار و ساعت كاري باال دل خوشــي از آنها ندارند اما 
تنها روزنه اميدشان از اين شركت ها كه معرفي مشتري بود را هم 
از دست داده اند. بسياري از اين شركت ها به علت ضعف در جذب 
مشتري و به تبع آن نيروي كار به تعطيلي كشانده يا نيمه فعال شده 

و كارگران شان را به نصف كاهش داده اند.
عثماني، مدير شركت خدماتي آبتين مي گويد:»قبل از كرونا با 1۰تا 
15نيرويي كه پاي ثابت كار بودند به مشتريان خدمات مي داديم كه 
هم درآمد نسبتا رضايت بخشي براي كارگران به دنبال داشت هم 

براي شركت به صرفه بود. كارگران از اين طريق مي توانستند براي 
خود مشتريان ثابت پيدا كنند اما كرونا ضربه بزرگي به كار ما زد و 
تعداد زنگ ها براي ارسال كارگر به شدت كاهش پيدا كرد. هم اكنون 
خدمات دهي بيشــتر به ســمت نظافت مكان هاي عمومي مانند 
پاركينگ، راه پله، انبار و حياط سوق پيدا كرده است و همين مسئله 
موجب شده تا كارگران شــركت ها به علت نبود متقاضي، از ادامه 
همكاري انصراف دهند و خودشان به شكل فصلي فعاليت شان را 
ادامه دهند تا مجبور به پرداخت درصدي از دستمزد هم به كارفرما 
نباشــند. برخي هم به داليلي چون بيماري بيكارند و خانه نشين 

شده اند و عده اي هم به شهرستان ها مهاجرت كرده اند«.

دستمزدهاي گران به ضرر كارگران 
ســال9۸ يعني قبل از كرونا نرخ نامه مزد كارگران ساعتي شاغل 
در شركت هاي خدمات خانگي به ازاي هر ساعت 17هزار تومان 
و مزد دريافتي به ازاي كار بيش از 4ســاعت به ازاي هر ســاعت 

165۰۰تومان بود.
 ارزان بودن خدمات موجب مي شــد تا مردم خدمات بيشــتري 
دريافت كنند و كار كارگران منزل رونق داشته باشد اما گراني هاي 
2سال اخير به بازار كار آســيب زد. در تورم باالي 4۰درصدي كه 
اقتصاد در بي ثبات ترين وضعيت موجود قراردارد، مردم بيشتر به 
فكر صرفه جويي هستند. لذا با اينكه دســتمزدهاي 14۰۰براي 
نظافت 4ســاعته 17۰هزار تومان شده اســت و ساعتي 3۰هزار 
تومان به ازاي كار اضافه به آن افزوده مي شود )البته قيمت تعرفه 
شــركت هاي خدماتي بين 1۰تا 3۰هزار تومان بــا هم اختالف 
دارد و برخي شركت ها حق كميســيون كمتري به نسبت مابقي 
شركت ها مي گيرند( اما جيب كارگران خالي است و دخل و خرج 
تراز نيست؛ چرا كه سفارشات كم شده است. افزايش بيكاري در 
جامعه موجب شــده تا آمار متقاضيان كار در منزل افزايش يابد 
اما تقاضاي دريافت خدمات از ســوي مردم كاهش يافته است. از 
حرف هاي طرف هاي درگير در ارائه و سفارش كار در منزل اينطور 
برمي آيد كه علت كم شدن فرصت كار براي كارگران منازل ناشي 
از كاهش درآمد مردم، گراني قيمت ها و كاهش كيفيت و كميت 
خدمات دريافتي، خودداري از انجــام برخي كارها و طلب كردن 
هزينه مجزا براي آن، ســر باز زدن از انجــام كارهاي وقت گير و 
زمان بر، تعلل در انجام كارهاي محوله براي گذشت زمان و انجام 
آن در ساعات اضافه كاري براي دريافت پول بيشتر و خسارت زدن 

به اموال مشتري است.

خديجه نوروزي
 روزنامه نگار

مالكهای
خوشبختی

مؤسسه گالوپ مالك هايی را درسنجش خوشبختي 
مدنظر قرار مي دهد: مالك هايی مانند توليد ناخالص 
داخلي يا درآمد سرانه، اميد به زندگي، بخشندگي، 

حمايت و خدمات اجتماعي و ... .

توليد ناخالص داخلی يا درآمد سرانه
»ســرانه توليد ناخالص داخلي« در ايران در سال۲0۲0 
ميالدي، حدود ۲ هزار و ۳00 دالر محاسبه شده، يعني تقريبا 
برابر با كشورهاي مانند جزاير سليمان، غنا، نيجريه و كنگو. 
كشورهايی مانند تونس )حدود ۳ هزار و ۳00(، جيبوتي 
)۳هزار و 400دالر( و ليبي )۳هــزار و ۷00دالر( همگي در 
اين مقايسه باالتر از ايران قرار دارند. اين در حالي است كه 
سرانه توليد ناخالص داخلي براي شهروندان كشورهايي 
مانند تركيه )حدود ۸ هزار و ۵00دالر(، گرجستان )4هزار 
و ۲00 دالر( و لبنان )حدود 4هزار و ۹00 دالر( است. در آمار 
جهاني كشورها ۵دسته مي شوند و ايران در دسته سوم با 

رتبه ۸۲قرار دارد.

اميد به زندگی
اميد به زندگي هم متوسط طول عمر در هر كشور بوده كه 
وابسته به سرانه بهداشت و درمان است. رتبه ايران 1۵۳ از 
بين ۲۲۸كشور است. يعني ما به طور متوسط ۷۲سال عمر 
مي كنيم. كشورهاي آفريقايي در اين جدول يك دهه كمتر 
از ديگر كشورها زندگي مي كنند. ژاپن در صدر جدول و 

آن باالهاست.

بخشندگی
بخشــندگي و صداقت هم مربوط به كار خيرخواهانه و 
داوطلبانه در ميان مردم اســت. اطالعــات اين بخش را 
بنياد كمك هاي نيكوكارانه CAF منتشر مي كند.  در اين 
جدول آمريكا در رتبه اول و نيوزلند، ميانمار، كانادا و هلند 
در رتبه هاي بعدي قرار دارند. رتبــه ايران در اين جدول 

۲۳ است.
توجه داشته باشيد كه بخشــندگي ربطي به ثروت، نژاد، 

جغرافيا و... ندارد.

حمايت و خدمات اجتماعی
حمايت اجتماعي هم از ديگر مالك هاست كه با يك سؤال ساده 
اندازه گيري مي شود: اگر دچار مشكل شويد كسي از دوستان 
و اعضاي خانواده به شما كمك مي كند؟ در ايران و اكثر جوامع 
شرقي كه فرهنگي جمعي دارند، ياري رساندن امري معمول 
است. در اين مورد ايران رتبه قابل قبولي هم اندازه بخشندگي 

و صداقت دارد.

 مؤسسه گالوپ در نظرســنجي هايي كه هر ساله انجام 
مي دهد، عصباني ترين و شادترين كشورهاي دنيا را 

با شاخص هايي مشخص مي كند. اين مؤسسه در 
سال۲0۲1 رتبه ايران را از نظر خشنودي و شادي 

بين 14۹كشور جهان، 11۸دانسته است. اين به 
آن معناست كه ۳1كشور ناخشنود تر از ما 
 world happiness report  .وجود دارند
كه گزارش جهاني سعادت يا گزارش جهاني 
رضايت را هرساله منتشر مي كند و زيرنظر 
سازمان ملل است، به رتبه بندي خوشبختي 
كشورها براســاس آراي پاسخگويان از 
زندگي خود مي پــردازد كه اين گزارش 
با عوامل مختلف زندگي مرتبط اســت. 
گزارش جهاني رضايت 4سال است كه به 
شكل پياپي، فنالند را در صدر راضي ترين 
كشــورهاي جهان قرار داده است. اما 
معيارهاي اين سنجش چگونه است و ما 

كجاي اين جدول قرار داريم؟

فنالندیها4سال
متوالیاستکهشادترين

مردمدنياهستند

 كرونا در اين دو سال گزارش ها را با 
تغييراتي رو به رو كرده است. استرس، 
فشار بيكاري، ذخيره غذايي و... مردم را با 
نگراني هايي مواجه كرده است.

در شاخص عصباني بودن، ايران با 4۳درصد پاسخ 
مثبت بعد از عــراق با 44درصد و ارمنســتان با 

4۵درصد عصباني ترين مردم دنياست.

زهرا رستگارمقدم
خبرنگار

فهرستعصبانيت
ايران در ميان كشورهاي عصباني  و شاد 

118جهان كجا ايستاده است؟
مؤسسه گالوپ  در سال۲0۲1 رتبه ايران را
 از نظر خشنودي و شادي بين 14۹كشور 

جهان  11۸دانسته است.

در ناامیدی  بسی امید است

31 كشور ناخشنود تر
 از ما وجود دارند.

 59 % 55 %

 43 %

 رتبه سوم عصباني ترين مردم دنيا متعلق به كشور 
ماست. يعني ما برنز مسابقات.  ارمنستان در مرتبه يك 
با مدال طالي عصباني ترين ايستاده است.

ايران با ۵۵درصد 
پاسخ مثبت در رتبه 
۵  استرس دنياست 
و يونان در رتبه اول 
قرار دارد.

ايران با ۵۹درصد در 
رتبه چهارم نگراني 
ايستاده است. 
موزامبيك با 6۳درصد 
در رتبه اول است.

   كشور ايران در فهرست 10كشور غمگين دنياست.  

در بخشندگي
و حمایت 
اجتماعی

رتبه
23

از بين 
228كشور

رتبه
153

در دسته سوم

رتبه
82
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هر سال با شروع فصل سرما و سرد شدن هوا، موضوع ایجاد 
گرمخانه براي كارتن خواب هــا و افراد بي خانمان به یكي از 
بحث هاي روز كشور تبدیل مي شود. ایجاد یك سرپناه براي 
كساني كه این روزها سقفي باالي سر ندارند و از گزند سرما و باد و باران در امان نيستند، 
دغدغه اصلي فعاالن اجتماعي و همچنين بهزیستي و شهرداري استان هاي مختلف كشور 
در این روزهاست. از سال ها پيش بحث ایجاد گرمخانه در استان هاي 31گانه كشور با محوریت 
مركز استان در دستور كار شهرداري ها قرار گرفت تا جایي كه امروز حدود 60گرمخانه در 
سرتاسر كشور پذیراي كارتن خواب ها و افرادي است كه این روزها به هر دليلي سقفي باالي 
سرشان نيست اما در این ميان برخي از استان ها فاقد گرمخانه هستند و كارتن خواب هایشان 
باید روزهاي سرد و برفي را هم با فرشــي از كارتن و سقفي از آسمان سپري كنند. در این 
گزارش به بررسي گرمخانه هاي موجود در كشور به تفكيك استاني پرداخته ایم و وضعيت 

استان هاي فاقد گرمخانه یا در حال ساخت این سرپناه گرم را نيز مرور كرده ایم.

10  استان گرمخانه ندارند
تهران و خراسان رضوي

 بیشترين گرمخانه ها را در میان استان هاي كشور دارند

آماري از گرمخانه هاي سراسر كشور

پل هفت چشــمه كه در بین مردم اردبیل به »يدي گوز« مشهور 
است در اول خیابان ساحلي روي رودخانه بالیقلي چاي بنا شده. 
اين پل كه با نام  هاي ججین، كورپي قرمزي و پل داش كسن نیز 
شناخته مي شــود، از پل هاي تاريخي اردبیل و محل گذر و افراد 
پیاده اســت. اين پل كه عمر آن به دوره صفويه برمي گردد داراي 
هفت چشمه با پايه هاي ســنگي و طاق هاي ضربي جناقي آجري 
ساخته شده، حالت تقارن دارد و دهانه وسطي آن موجب زاويه دار 
بودن عرشه پل شده است. اين پل شامل هفت دهانه آجري با قوس 
پنج و هفت و موج شكن هاي سنگي است كه در تاريخ ۲8 مرداد 

1348 با شماره 8۷۵ در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسید.
در برخي منابع تاريخي آمده اســت كه ســتارخان، سردار ملي 
مشــروطیت بعد از فرار از زندان نارين قلعه اردبیل خود را به كنار 
يدي گوزلي )پل هفت چشمه( رسانده و به ياران خود كه با اسب 
منتظرش بوده اند، ملحق و راهي نجف اشــرف مي شود تا فتواي 

مشروطه را از مجتهدين اخذ كند.
پل نمونه كوچك شده پل خواجو و سي وسه پل در اصفهان است 
كه هر 3 اين پل ها، میراث معماري دوران صفويه به شمار مي آيند. 
ساختار هر سه پل يك شكل است و هر سه داراي موج شكن هاي 
سنگي و طاق هاي هاللي هستند. در ساخت هر سه از گچ و آهك 

استفاده شده و مصالح اصلي هر سه يك شكل است.

هفت چشمه ميراث 

شیخ محمدحسین سعادت از 
رجال آزاديخواه، ملي، نوگرا و 
پرتالش عصر مشروطه و مدير 
مدرسه سعادت بوشهر است. 
»تاريخ بوشهر« اثر ارزشمند 
او به شــمار مي رود. سعادت 
در بخش مهمي از اين كتاب 
مشاهدات و انديشه هاي خود 
را درباره اوضاع شهر و حوادث 
و وقايع آن دوره منعكس كرده 

است. با وجود گذشت نزديك به يك قرن از تألیف كتاب )1۲8۲-
13۵4 ه. ق(، همچنان مي توان آن را اثــري نه تنها كم نظیر بلكه 
بي نظیر دانســت. اين نكته اي درخور تأمل است كه براي حدود 
۲قرن كه بوشهر بندر اصلي ايران در جنوب و نیز مهم ترين بندر 
ايران به شمار مي آمد، تنها اثر مستقل و جامع درباره تاريخ بوشهر 

كه به دست ما رسیده همین كتاب سعادت است.
ايــن كتـــاب بــا تصحیــح عبدالرســـول خیرانديــش و 

عمادالدين شیخالحكمايي به چاپ رسیده است.
هرچند قســمت هايي از اين كتاب در بردارنده تاريخ شبه جزيره 
بوشهر از عهد باستان است و نیز مباحثي از دوره افشاريه، زنديه تا 
نیمه نخست قاجاريه را كه مربوط به بوشهر است ارائه مي كند، اما 
اين بخش از مطالب مأخوذ از منابع تاريخي و جغرافیايي تاريخي 
است. به همین دلیل هرچند سعي او در ارائه طرحي كلي از تاريخ 
بوشهر، به نحوي منسجم و مرتب جاي تقدير فراوان دارد، اما از نظر 

دانش و روش جديد تحقیقات تاريخي محل نقد و نظر نیز است.

تاریخ بوشهر كتاب

كميتبيشتركيفيتراهمباالميبرد

روستاي زشك مشهد از روســتاهاي ديدني مشهد است كه بافت 
قديمي خود را حفظ كرده  و همین امر موجب شــده اين روســتا 
هرسال پذيراي گردشــگران بسیاري باشــد. اين روستا عالوه  بر 
طبیعت زيباي خود، داراي رودخانه ها، چشــمه ها و قله هايي است 

كه زيبايي آن را دوچندان كرده.
روستاي زشــك در امتداد جنوب شرقي رشــته كوه بینالود و در 
سرچشــمه دره شــانديز و حدودا در فاصله ۲0كیلومتري از شهر 

مشهد مقدس قرار گرفته است.
رودخانه دائمي اين منطقه از جنوب روستا مي گذرد و وجود باغ هاي 
بسیار زيبا و نیز هواي مطبوع اين منطقه، هر بیننده اي را مجذوب و 
محسور خود خواهد كرد. زشك از معدود يیالقات شهر مشهد است 
كه با وجود حفظ نفوذ جامعه شهري و نیز همجواري با شهر مشهد 

توانسته است همچنان هويت طبیعي خود را حفظ كند.
در باغات روستاي زشك در مشهد محصوالتي چون گیالس، سیب، 
گالبي، زردآلو، گردو، آلو قرمز و هلو برداشت مي شود و پیشه اكثر 
مردم روســتاي زشــك، باغداري، پرورش دام و طیور و شیالت و 
صنايع دستي است. زشك از كلمه زو اشك گرفته شده است. در زبان 
محلي زشك يعني چشمه جوشان. خوب است بدانید اگر در مسیر 
رودخانه زشــك قدم بزنید، در نهايت مي بینید رودخانه روستاي 
زشك خشك شده اســت. اگر به مســیر خود ادامه دهید و حدود 
چندصد متر پیش برويد با چشــمه اي جوشان مواجه مي شويد كه 

آبي فراوان از درون آن مي جوشد.

زشك روستا

مددكاري جامعه اي؛ دواي درد 
هم اكنون شهرداري ها متولي ایجاد گرمخانه ها در 
كشور هستند و بهزیستي نيز با در اختيار گذاشتن 
نيروي متخصص و مددكار به گرمخانه ها ســهم 
خودش در ســاماندهي پدیده كارتن خوابي را ادا 
مي كند اما به نظر مي رسد براي انجام یك كار جدي و 
اثرگذار در این حوزه، باید كار را به دست متخصصان 
و فعاالن این حوزه بســپاریم؛ موضوعي كه احمد 
بخارایي، استاد جامعه شناسي و مدیر گروه مسائل 
و آسيب هاي اجتماعي انجمن جامعه شناسي ایران 

نيز به آن معتقد است.
این جامعه شــناس و عضو هيأت علمي دانشگاه 
با اشاره به تجارب دیگر كشــورها در ساماندهي 
موضــوع كارتن خوابي به همشــهري مي گوید: 
»اساسا در جوامع پيشرفته از آنجا كه افراد براي 
داشتن شغل و درآمد با موانع و مشكالت كمتری 
مواجه هستند، ما در این كشــورها زیاد با پدیده 
كارتن خوابي مواجه نيســتيم. نهایتا تعداد خيلي 
كمي از افراد تحت شرایط ویژه كارتن خواب هستند 
كه خيریه ها با نگاه انسان دوســتانه اي كه دارند و 
امكانات حداقلي كه از دولت ها مي گيرند به وضعيت 
این افراد سامان مي دهند. بنابراین وضعيت جامعه 
ما از حيث داشتن افراد بي خانمان و دیگر قشرهاي 
آســيب پذیر ازجمله كــودكان كار، متكدیان، 
زباله گردها و... با این جوامع قابل مقایسه نيست. 
در چنين وضعيتي صرف ایجاد گرمخانه در كشور و 
ساختن سرپناهي براي افراد بي  خانمان یك راهكار 
موقتي در این حوزه به حساب مي آید و درواقع حكم 
مسكن براي التيام درد ناشــي از سرطان را دارد؛ 
یعني گرمخانه ها در پدیده كارتن خوابي موقتا درد 

را كم مي كنند اما قطعا قادر به درمان نيستند«.
او ادامه مي دهد: »اگــر مي خواهيم در این حوزه 
یك كار جدي انجام بدهيم، باید كار را به دســت 
متخصصان كه همان NGOها هستند بسپاریم و 
دست شان را باز بگذاریم تا خودشان سياستگذاري 
كرده و بتوانند كار را از طریق كانال صحيح و علمي 
پيش ببرند؛ كاري كه این روزهــا در دنيا در حال 
انجام اســت. متأســفانه هم اكنون سازمان هاي 
مردم نهاد در كشور ما پرقدرت نيستند چه برسد 
به اینكه بخواهند فعاليت اثرگذاري داشته باشند 
درحالي كه در كشورهاي پيشرفته دنيا مددكاري 
جامعه اي شكل گرفته كه این نوع مددكاري فراتر از 
مددكاري اجتماعي است. بر این اساس، NGOهاي 
بزرگ تر حلقه اتصال دولت با NGOهاي كوچك تر 
هستند و نظامي تشــكيل داده اند كه در این نظام 
دولت یك نقش حداقلي و پشتيباني دارد. چنين 
سيستمي عالوه بر اینكه بار بزرگي از روي دوش 
دولت برمــي دارد، قطعا كاراتر اســت و مي تواند 

كارهاي بزرگ تري انجام دهد«.
بخارایي تأكيد مي كند كه اگر مي خواهيم در حوزه 
آســيب هاي اجتماعي به ویژه موضوع مورد بحث 
كاري جدي و اثرگذار انجام بدهيم، تنها راهي كه 
داریم واگذاري كار و سياســتگذاري به نهادهاي 

مردم نهاد و پشتيباني دولت از آنهاست.

ث
مك

خراسان رضوی در صدر
بعد از تهران كه به تناسب موقعیت و جمعیتش ۲0گرمخانه دارد، 
خراسان رضوي و شهر مشــهد با 8گرمخانه در صدر استان هاي 
كشور واقع شده اســت. اينطور كه سید مجتبي منتظري، رئیس 
ســازمان فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشــهد مي گويد اين 
گرمخانه ها بر اســاس تراكم افراد بي خانمــان در نقاط مختلف 
شهر جانمايي شــده اند و هر شب از ســاعت ۲0تا 8صبح فردا با 
امكاناتي ازجمله جاي استراحت، حمام، ارائه غذاي گرم، مشاوره 
و مددكاري پذيراي افرادي هســتند كه در اين سرما جايي براي 
ماندن ندارند. هم اكنون 8واحد گشت از شــب تا صبح در معابر 
شهر مشهد تردد مي كنند و كار دعوت و انتقال كارتن خواب ها به 

گرمخانه ها را انجام مي دهند.

5گرمخانه در مازندران
هم اكنون در مازندران نیــز ۵گرمخانه وجود دارد كه ۲گرمخانه 
سهم ساري، ۲گرمخانه سهم آمل و يك گرمخانه سهم قائمشهر 
است. از آنجا كه مازندران يكي از استان هاي گردشگرپذير كشور 
به حساب مي آيد، تالش مسئوالن شــهرداري ها اين است كه با 
ســاماندهي كارتن خواب ها در گرمخانه ها، فضاي شهر را از اين 

آسیب اجتماعي دور نگاه دارند.

 به همین دلیل در شهريور همین امســال گرمخانه شهرداري 
قائمشــهر نیز افتتاح شد تا شــمار گرمخانه هاي مازندران به ۵ 
برسد. پیش از افتتاح اين گرمخانه، ساري ۲گرمخانه براي بانوان 
و آقايان و آمل ۲مركز خدمات اجتماعــي براي بي خانمان هاي 

خانم و آقا داشت.

8 استان كشور 2گرمخانه دارند
آذربايجان شرقي، البرز، سیستان و بلوچســتان، فارس، قزوين، 
كردستان، كرمان و مركزي هر يك داراي ۲گرمخانه هستند و به 
اين ترتیب به طور مشترك در جايگاه پنجمي استان هاي كشور 
قرار مي گیرند. سهم اصفهان، خراسان شمالي، زنجان، گلستان، 
گیالن، لرســتان، همدان و يزد نیز از گرمخانه هاي كشــور، يك 
گرمخانه است. البته كه خراسان جنوبي نیز يك گرمخانه دارد اما 
گرمخانه اين استان را شهرداري ايجاد نكرده و به صورت غیردولتي 

اداره مي شود.
10 اســتان آذربايجان غربــي، اردبیــل، ايــالم، بوشــهر، 
چهارمحال و بختیاري، خوزســتان، قم، كهگیلويه و بويراحمد و 
هرمزگان در اين روزهاي ســرد زمستاني فاقد گرمخانه هستند؛ 
اســتان هايي كه برخي از آنها ماننــد آذربايجان غربي و اردبیل 
سردسیر هستند و برخي ديگر مانند ســمنان كويري و سرماي 

خشك زمستاني شان زبانزد اســت، هر چند از شهرداري مراكز 
آذربايجان غربي، اردبیل و سمنان خبر مي رسد اين استان ها در 
حال ساخت گرمخانه هايشان هستند. نكته قابل تامل در اين باره 
اين است كه 10استان يك سوم كشور را تشكیل مي دهند و اين 
يعني كارتن خواب ها و افراد بي خانمان يك سوم كشور هیچ فضاي 

امن و گرمي براي گذران روزهاي سرد زمستان ندارند.

سهم كرمانشاه، 3گرمخانه
كرمانشــاه نیز داراي 3گرمخانه اســت كه ظرفیت اسكان بیش 
از 100بي خانمان را دارد. فرحناز محمدي، مديركل بهزيســتي 
كرمانشــاه به تازگي در گفت وگويي اعالم كرده است كرمانشاه 
3گرمخانه دارد كه از اين تعداد ۲گرمخانه مخصوص مردان و يك 

گرمخانه ويژه زنان است.
 ظرفیت هر يك از گرمخانه هاي مــردان 30تا 40نفر و ظرفیت 
گرمخانه زنان ۲0تا ۲۵نفر است. اين گرمخانه ها در پايیز و زمستان 
با تاريك شــدن هوا پذيراي افراد كارتن خواب هستند و در آنها 
عالوه بر توزيع غذاي گرم و صبحانه، امكان اســتحمام هم براي 
مراجعه كنندگان وجود دارد. توزيع بسته هاي بهداشتي، وسايل 
تزريق يك بار مصرف، ماسك و... هم از ديگر خدمات ارائه شده در 

اين گرمخانه ها به حساب مي آيد.

پرنيان سلطاني
خبرنگار

لیــال ارشــد در حــوزه 
آسیب هاي اجتماعي آنقدر گپ

چهره شناخته شده اي است 
كه نیاز به معرفي ندارد. او 
كه حدود 4دهه از عمــرش را وقف فعالیت 
اجتماعي در حوزه آســیب ها به ويژه حوزه 
زنان و كودكان كرده اســت، ســال138۵ 
مركزي با نام »خانه خورشید« بنا كرد كه در 
اين مركز به زنان آسیب ديده خدمت رساني 
مي كند. اين تحلیل گر مســائل اجتماعي 
درباره وضعیت فعلي گرمخانه هاي كشور به 
همشــهري مي گويــد: »شــكي نیســت 
گرمخانه ها براي كارتن خواب ها يك فضاي 
امن هستند كه به ويژه در فصول سرد سال 
آنهــا را از خطــر ســرمازدگي و يخ زدگي 
محافظت مي كنند اما اينكه گرمخانه بايد چه 
شرايطي داشته باشد، اهمیت زيادي دارد«. 
مؤسس و مدير خانه خورشید با بیان اينكه 
هم اكنون گرمخانه هايي داريم كه هر شب 
حدود هزار كارتن خواب را پذيرش مي كند، 
مي افزايد: »اين حجم باالي پذيرش موجب 
مي شود عمال نتوانیم به اهدافي كه در اين 

حوزه ترسیم كرده ايم، دست پیدا كنیم. در 
گام نخست تردد هزار كارتن خواب در يك 
محله آن هم با شــرايط خاصــي كه دارند 
موجب نارضايتي مردم محل مي شود. اين در 
حالي است كه اساســا با اين تعداد، امكان 
ايجاد پرونده هاي اجتماعي مناسب و اثرگذار 
براي اين افراد وجود نــدارد درحالي كه ما 
انتظار داريم گرمخانه ها در كنار در اختیار 
قرار دادن جاي خواب و غذاي گرم، با حضور 
مــددكاران اجتماعــي و وقتي كــه براي 
كارتن خواب ها مي گذارند، آنها را نسبت به 
ترك مواد مخــدر و درنتیجه بازگشــت به 
زندگي تشويق كنند«. اين فعال اجتماعي از 
ايجاد گرمخانه هاي كوچك محلي به عنوان 
راهكاري براي مديريت هر چه بهتر پديده 
كارتن خوابي نام مي برد و اظهار مي كند:»اگر 
اين امكان وجود داشــت كه مــا هم مثل 
بسیاري از كشــورهاي دنیا به جاي ساخت 
چنــد گرمخانه بزرگ در شــهر، خانه هاي 
كوچك اما پرتعدادي را به گرمخانه تبديل 
مي كرديم، هم مشكل نارضايتي همسايه ها 
رفــع مي شــد و هــم خدمت رســاني به 

كارتن خواب هاي پذيرش شده بهتر صورت 
مي گرفت و ممكن بود آنها با تجربه احترام و 
توجهي كه ســال ها از آن محروم بودند به 

تغییر مسیر زندگي شان فكر كنند«.
او ادامــه مي دهد:»با ايجــاد گرمخانه هاي 
محلي، دسترســي اين افراد به سرپناه هاي 
گرم راحت تر صورت مي گیرد. هم اكنون از 
آنجا كه ما تعداد محدودي گرمخانه داريم، 
كارتن خواب ها براي اينكه خودشان را به اين 
مراكز برســانند، بايد از وسايل حمل ونقل 
اســتفاده كنند كه قاعدتا نه از پس تامین 
هزينــه اش برمي آيند و نه اساســا حوصله 
انجام اين كار را دارند درحالي كه اگر ما در 
هر محله اي يك خانه اسكان شبانه داشته 
باشیم، افرادي كه به هر دلیلي سقفي باالي 
سرشان نیست مي توانند به راحتي خودشان 
را به اين مراكز برسانند. به طور كلي در اين 
مراكز كوچك اســت كه خدمات رساني با 
كیفیت بهتــري انجام مي شــود و آن وقت 
است كه گرمخانه ها از يك بحث نگهداري 
صرف، به يك مكان اثرگذار در تغییر زندگي 

اين افراد تبديل خواهند شد«.

در حال ساختنداردداردنام استان
2آذربایجان شرقي

* آذربایجان غربي

* اردبيل

2البرز

1اصفهان

* ایالم

* بوشهر

20تهران

* چهارمحال و بختياري

1خراسان شمالي

1)غيردولتي(خراسان جنوبي

8خراسان رضوي

* خوزستان

1زنجان

* سمنان

2سيستان و بلوچستان

2فارس

* قم

2قزوین

2كردستان

2كرمان

3كرمانشاه

* كهگيلویه و بویراحمد

1گلستان

1گيالن

1لرستان

2مركزي

5مازندران

* هرمزگان

1همدان

1یزد

وضعيت استان هاي كشور
 از جهت داشتن گرمخانه

تهران % 33/3
خراسان رضوی % 13/3
مازندران % 8/3
كرمانشاه % 5
ساير استان ها % 40

33درصد استان های كشور گرمخانه ندارند
بررسي هاي همشهري از استان هاي مختلف كشور نشان مي دهد كه از مجموع 31استان، 21استان ما دست كم یك 

گرمخانه دارند و 10 استان دیگر كه 33درصد كل استان ها را تشكيل مي دهند، فاقد گرمخانه هستند.

سهم استان های كشور از گرمخانه ها 
هم اكنون حدود 
60گرمخانه در كشور 
وجود دارد كه سهم 
استان تهران از این 
سرپناه هاي گرم 
20گرمخانه است. 
بعد از استان تهران 
به ترتيب استان هاي 
خراسان رضوي، 
مازندران و كرمانشاه 
قرار دارند.
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ودهنگام کابل را نداشتیم انتظار سقوط ز
گفت وگوی همشهری با ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان

فعاليت مخفيانه زنان 
»زن نمي تواند در سريال ها باشد، زن نمي تواند مجري باشد، زن حق 
قانوني ندارد«؛ اينها را زهرا محمدي، مدير گروه همبستگي زنان 
افغانستان مي گويد. زهرا از تبعيض جنسيتي در كشورش مي گويد 
و از تغييراتي كه در چندماه اخير با حضور طالبان رقم خورده است. 
او مي گويد: »ما در گذشته نيز در جامعه اسالمي زندگي مي كرديم 
و هيچ وقت فراتر از چارچوب و قوانين اسالمي نبوده ايم اما طالبان 
اسالم خود را آورده اند و همه از حكومت آنها مي ترسند. در اين 
جامعه جديد هيچ فعاليتي صورت نمي گيرد، اكثر مردم از كار بيكار 
شده اند. فعاليت هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي متوقف شده 
است. كارمندان حقوق نمي گيرند، واردات و صادرات وجود ندارد، 

گمرك و مرزها بسته  شده اند«.
زهرا كه يكي از فعاالن حقوق زنان افغانســتان است، از پوشش 
جديدي كه به اجبار انتخاب كرده و هويت ساختگي ای كه براي 
خود ايجاد كرده اينگونه مي گويد: »فعاليت مان مخفيانه است؛ 
نوع لباس و ساعت هاي بيرون رفتنمان را تغيير داده ايم و در خانه 
خود زندگي نمي كنيم. همه اين كارها را انجام داده ايم تا بتوانيم در 
امان باشيم اما با وجود اينكه فرمان عفو عمومي اعالم شده باز هم 
دنبالمان مي گردند. همه جا به دنبال نظاميان، خبرنگاران، فعاالن 

مدني و به ويژه معترضان هستند«.
در حكومت طالبان، كار كردن براي بسياري از زنان منع شده است. 
اين فعال مدني كه از دندانپزشكان كابل است، اجازه كار ندارد و 
نسبت به اين تحريم با گاليه مي گويد كه طالبان در فرمان 6ماده اي 
حق هايي را به ما داده اند كه اسالم پيش از اين براي زنان قائل بوده 
است. زهرا مي گويد: »حق مهر و ازدواج با رضايت و حق داشتن 
ارثيه، تنها نياز امروز زنان افغان نيست. ما حق كار و حق تحصيل و 
آموزش مي خواهيم. طالبان موضوع فرمان خود را بر مبناي ازدواج 
قرار داده اند درصورتي كه هزار و يك موضوع ديگر مي توانستند 
در فرمان خود بياورند«. اشاره او به فرماني است كه اخيرا از سوي 
هبت اهلل آخندزاده، رهبر طالبان صادر شده است. اين فرمان اگرچه 
اتفاقي مهم است اما متمركز به شرايط ازدواج زنان است. در فرمان 
آخندزاده، فروش دختران و زنان و اجبار به ازدواج آنها منع شده 
اســت. اين فرمان به دليل بي توجهي به ديگر خواسته هاي زنان 

مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.
وقتي زهرا مي خواهد از مطالبــات زنان بگويد صدايش را پايين 
مي آورد، گويي يك طالب در نزديكي اش ايستاده و او بايد آهسته تر 
صحبت كند. ترس از طالبان در ناخودآگاه ذهن او نشسته و در هر 
شرايطي كه باشد از طالبان با صدايي كه به نجوا شبيه است سخن 
مي گويد. با همان صدا مي گويد: »آزادي بيان نداريم، اعتراضاتمان 
سركوب شده، دختران مان شالق خورده اند، تلفن هاي همراهمان 
را شكسته اند و خبرنگارانمان را مورد ضرب وشتم قرار داده اند«. او 
مي  گويد كه فعاالن حقوق زن در زيرزمين خانه ها و مكان هاي بسته 

و دور از دسترس جلسه مي  گذارند.
»شغل« و »آموزش« بيشــترين و مهم ترين خواسته زنان افغان 
اســت. وقتي حقوق طبيعي زن را از او بگيرند، چه چيز براي او 
مي ماند؟ به گفته زهرا، مرد و زن به وضعيت ايجاد شده معترضند 
اما در كنار زناني كه اميد خود را از دست نداده  و اعتراض مي كنند، 
زناني هستند كه پايبند سنت ها مانده اند. آنها جبر جامعه مردساالر 
افغانستان را پذيرفته و اعتراضي ندارند. بسياري از آنها چاره اي جز 
اين ندارند، چون هميشه سركوب شده اند. زهرا مي گويد:»وقتي زن 
حق نداشته باشد در يك سفره با بزرگ خانواده و مهمان غذا بخورد، 
حق نداشته باشــد در كنار برادرش دوره هاي آموزشي ببيند، يا 
نتواند با دوستان خود معاشرت كند، به طور ناخواسته مي پذيرد كه 
معناي واقعي زندگي همين است كه مي بيند«. زهرا نداشتن اجازه 
كار و تحصيل براي زن در بسياري از خانواده ها را بخشي از زندگي 
زناني مي داند كه دنياي ديگري را تجربه نكرده اند و اكنون نيز حكم 
طالبان را به راحتي مي پذيرند و اعتراضي ندارند. اكنون نوع پوشش 
زنان را اداره امارت اسالمي تعيين مي كند. او مي گويد: »اگر زني 
همسر، برادر و پدر نداشته باشد، نبايد زندگي كند؟ چون زن است 
بايد از گرسنگي بميرد، آيا زن انسان نيست؟« زهرا از اينكه زنان 
بيكار شده اند به شدت معترض است و اينكه به وزارتخانه ها زنان را 
راه نمي دهند گاليه دارد. او مي گويد:»ما در اعتراضات خود با صداي 

بلند مي گوييم: كار، نان، آموزش«.

كاهش اميد به زندگي در افغانستان 
از همان آغاز حكومت طالبان برخي از زنان تحصيل كرده، فعاالن 
سياسي و اجتماعي، فعاالن مدني و حقوق بشر و حتي بازيگران 
و زنان فعال در حوزه هاي هنري، اين كشــور را ترك كردند. آمار 
دقيقي از تعداد زناني كه خارج شده اند وجود ندارد. فرزانه، يكي 
از فعاالن مدني زن افغانســتان مي گويد كه تعداد زيادي از زنان 
تحصيل كرده از كشور خارج شده اند، بعضي در حال خارج شدن 
هســتند و زناني هم كه در داخل كشــور مانده اند، به جز تعداد 
معدودي اكثرا خانه نشين شده اند. آمار دقيقي در مورد هيچ كدام 

از گروه ها وجود ندارد.
فرزانه كه دكتري روانشناســي دارد مي گويد كه در افغانستان، 
هيچ گاه وضعيت به نفع زنان نبوده و نيست. او مي گويد: »حتي در 
20سال گذشته كه نظام كشور، جمهوري بوده و شعار دمكراسي سر 
داده اند، زنان در عرصه هاي مختلف با چالش هاي فراواني روبه رو 
بوده اند«. به گفته فرزانه، اين وضعيت در خارج از كابل به مراتب 
بدتر و با خشــونت همراه بوده است. او مي گويد: »در نظام فعلي، 
زنان كامال حذف شده اند يا ناگزير به پذيرفتن قوانين سرسخت 

مردساالر هستند«.
فرزانه معتقد است درصورتي اميد به بهبود وضعيت بانوان وجود 
دارد كه در تشكيالت سياسي طالبان تغيير به  وجود  آيد و »حكومت 
همه شمول«، در بين تمام اقوام و مذاهب تشكيل شود. او مي گويد 
كه در شرايط كنوني به رسميت شناختن و احترام به حقوق، آزادي 

و دستاوردهاي 20 ساله بانوان بعيد به نظر مي رسد.
فرزانه مي گويد كه به طور كلي وضعيت زنان تحصيل كرده افغان در 

مواجهه با سقوط دولت و آمدن طالبان را مي توان به 3گروه تقسيم 
كرد؛ گروهي كه شانس رفتن داشتند و از دور با طالبان مخالفت 
مي كنند، آنها كه به دنبال مهاجرت هستند اما به مبارزه آشكار و 
اعتراضات خياباني مي پردازند، برخي كه شانسي براي خارج شدن 
ندارند و به ناچار مجبور به پذيرفتن هستند. او مي گويد:»رژيم 
فعلي چنان خطرناك است كه نه تنها اميد هيچ گونه چانه زني با آنها 
نيست، بلكه كوچك ترين اعتراض هم پيامد وحشتناكي براي افراد 
و خانواده آنها دارد. با وجود اين، زنان زيادي تنها يا به صورت گروهي 
در حال مبارزه خاموش و بي صدا هستند؛ مادراني كه همسرانشان 
را در جنگ 20ساله از دست داده  اند و اكنون به تنهايي و با مشقت 
فراوان به تربيت فرزندان خود مشغولند، معلماني كه ماه ها بدون 
حقوق در حال آموزشند، دكتران و پرستاراني كه بدون حقوق و 
امكانات كافي در حال مداواي بيماران هستند و تعداد ديگري كه 
در بعضي از دفاتر بين المللي يا ملي براي ايجاد تغيير مثبت تالش 
مي كنند«. سردرگمي و بي ثباتي دولت طالبان نشان مي دهدكه 
هيچ چيزي قابل پيش بيني نيست. فرزانه معتقد است كه فشار 
جامعه جهاني در مورد وضعيت زنان حتما اثرگذار خواهد بود. او 
مي گويد: »شايد اگر فشار جامعه جهاني نبود مدارس ابتدايي اول 

تا ششم هم براي دختران باز نمي شد«.
فرزانه از رفتار دوگانه طالبان هم سخن مي گويد. به گفته او طالبان 
قوانين پوششي متفاوتي براي زنان و مردان در مناطق و شهرهاي 
مختلف وضع كرده  اســت. او مي گويد:»در پايتخت و بعضي از 
شهرهاي بزرگ كه بيشتر در ديد جامعه جهاني هستند، آزادي ها 
بيشترند اما در مناطق دوردست، قوانين افراطي وضع شده و افراد 
حتي به شدت تنبيه مي شوند. در اين مناطق خارج شدن زنان از 
خانه به هر دليلي بدون محرم مجاز نيست«. او يك جمله پاياني 
دارد: »با حاكميت طالبان اميد به زندگي در بين زنان و حتي مردان 

به شدت پايين آمده است«.

از خارج از مرزها به دنبال حقوق زنانيم
پيش از سقوط كابل، نمايندگان طالبان و مذاكره كنندگان آمريكايي 
طي بيش از يك ســال در دوحه قطر بر سر پايان جنگ گفت وگو 
كردند. در چنــد مرحله، هيأتي از كابل نيز به دوحه ســفر كرد 
تا در مذاكــرات رو در رو با هيأت طالبان به گفت و  گو بنشــيند. 
فوزيه كوفي، نماينده مجلس افغانستان نيز يكي از افراد هيأت 
مذاكره كننده از كابل بود. او مذاكره با طالبان را بي فايده مي داند 
و مي گويد:»درمذاكرات با طالبان، مســئله زنان يكي از مباحث 
محوري بوده اســت؛ آن هم به اين دليل كه ديدگاه گروه طالبان 
درباره زن برخالف اصول و ارزش هاي اسالمي و ساير كشورهاي 
اسالمي است«. براساس آنچه تاكنون ديده شده، طالبان در دوران 
مذاكرات و قبل از آن مي خواســتند به جهانيان نشان دهند كه 
نظرشان درباره جامعه، كار و تحصيل زنان تغيير كرده است. كوفي 
مي گويد:»در جريان مذاكرات مي گفتند كه زنان مي توانند مطابق 
اصول اسالمي كار و تحصيل كنند و فعال باشند، حتي در زمينه 
سياسي در حد صدر اعظم هم مي توانند پيش روند اما در واقعيت 
وقتي به قدرت رسيدند، مردان و زنان را از آزادي هاي انسان شمول، 
حق كار و تحصيل محروم كردند. آنها تنها مي خواستند با وعده هاي 
دروغين اعتماد جهان را به دست آورند«. اين فعال سياسي افغان 
مي گويد كه آيا طالبان نماينده ديني است كه 1400سال قبل زنان 
را از زنده به گور شدن نجات داد، يا گروهي كه دين را ابزاري براي 

فشار آوردن به مردم ساخته است؟
كوفي با تشريح وضعيت زنان در افغانســتان مي گويد:»امروز 
ميليون ها دختر از رفتن به مدرسه محروم هستند، دانشگاه دولتي 
بسته است، زنان نان آور خانواده كار نمي كنند، زنان سرپرست 
خانوار كه همسرشان را از دســت داده اند، نمي توانند كار كنند 
و غرق در مشــكالتند. اين وضعيت افغانستان را دچار معضالت 

اجتماعي كرده  است«.
طالبان به دنبال راهي براي برقراري ارتباط با جامعه جهاني است 
اما كوفي معتقد است كه دنيا نمي تواند با طالبان تعامل نزديك 
داشته باشد. از آنجا كه افغانستان در سال هاي گذشته وابسته به 
كمك هاي نهادهاي بين المللي و خارجي بوده، اكنون قطع شدن 
اين كمك ها مردم را با مشكالت بسيار در زمينه معيشت و درمان 
روبه رو كرده اســت. او مي  گويد:»اگر طالبان در سياست شان 
انعطاف نشــان ندهند دنيا هم حاضر نيست با اين شرايط با آنها 

توافق كند«.
كوفي جزو فعاالن سياسي است كه با سقوط كابل، از افغانستان 
خارج شدند. برخي از زناني كه داخل افغانستان مانده و همچنان 
به دنبال احقاق حقوق خود هستند، از كوفي و ديگران به خاطر 
ترك افغانستان بسيار انتقاد كرده اند. او در پاسخ به اين انتقادها 
مي گويد:»هرچند خارج از افغانستان هستم اما اينجا با آنها كه در 
مورد وضعيت زنان تصميم گيرنده هستند، مذاكره مي كنم. در 
سازمان ملل و با رهبران سياسي جهان بارها درباره زنان افغانستان 
و وضعيت آنها به گفت وگو نشسته ام. با توجه به اينكه حكومت 
كنوني افغانستان، با قدرت نظامي تسلط يافته است، مشروعيت 
سياسي و حقوقي ندارد. از طرفي نيز آنها يك اقليت هستند؛ چرا 
كه اكثريت مردم در قدرت شــريك نيستد. گروه هاي سياسي 

اجتماعي، قومي و مذهبي در قدرت شريك نيستند«.
او مي گويد كه دفترش در افغانستان را فعال نگه داشته و ارتباطش را 
با اين كشور قطع نكرده و از راه دور نشست هايي برگزار كرده است. 
فوزيه كوفي مي گويد كه همكارانش در بسياري از راهپيمايي ها 
شــركت كرده اند. او مي گويد:»اميد ما اين اســت كه وضعيت 
افغانســتان تغييركند. طالبان با اين شيوه حكومت نمي توانند 
پايدار باشند. طالبان ناگزير هستند واقعيت هاي امروز افغانستان 
را بپذيرند و تنها از راه تعامل با مردم افغانستان و گفت وگو با افراد 
سياسي اين كشور و تشكيل يك حكومت همه شمول بر مبناي اراده 
مردم و حضور گروه هاي سياسي و زنان افغانستان مي توانند در اين 
كشور حكومت كنند. طالبان بايد اين مسئله را درك كنند؛ قبل از 

اينكه يك جنگ داخلي ديگر شروع شود«.

فرياد مي زنيم؛ نان،كار،آموزش
4ماه پس از سقوط كابل، زنان افغانستان در گفت وگو با همشهري

          از خواسته ها يشان مي گويند
با وجود اينكه چند ماه از تسلط طالبان بر افغانستان مي گذرد و به نظر مي رسد كه بايد از 
تب و تابي كه در روزهاي نخست حضور آنها وجود داشته، كاسته شده باشد اما زنان افغان 
چهره كشور را به گونه اي ديگر از آنچه تصور مي شود، ترسيم مي كنند؛ بسياری اززنان 
افغان امروز هيچ ندارند، جز سكوت و اشك. تعداد زيادي از مدارس تعطيل شده اند. طالبان حق آموزش را از گروه بزرگي 
از دختران گرفته اند و تا سال آينده تصميم ندارند مدارس مقاطع متوسطه را بازگشايي كنند. گروه بزرگي از زنان سركار 
نمي روند. شمار زنان برقع پوش در كابل و ديگر شهرها افزايش پيدا كرده و ترس از برخورد نيروهاي طالبان، آزادي آنها را به 
يغما برده است. در مناطق مختلف زن ها مجبور هستند با محارم بيرون بروند. مادرهايي كه مرد يا پسري در خانه ندارند، 
مجبور مي شوند يكي از دختران خود را لباس پسرانه بپوشانند، و اينگونه دختران قرباني كل خانواده مي شوند. گاهي روايت 

زندگي زنان افغان به داستان هايي شبيه است كه در باورها نمي گنجد.

آمريكا هنگام خروج از افغانســتان جنايت بزرگي را 
رقم زد و با حمله پهپادي به يك خانه مسكوني در يكي از مناطق 
شلوغ شهر كابل، 10نفر را به شهادت رساند. چرا به اين اتفاق خيلي 

پرداخته نشد؟ 
به اين دلیل كه  در 20ســال حضور آمريكا در افغانستان، هیچ اقدامي جز 
جنايت از سوي آنها صورت نگرفت. آمريكا جز مردم كشي ماموريت ديگري 
نداشت. مأموران آمريكايي مرتكب جنايات زيادي شدند. مردم غیرنظامي در 
مناطق مختلف افغانستان در تیررس اهدافشان قرار داشتند و تا آخرين روز به 
اقدامات اينچنیني خود ادامه دادند. ما از آمريكا جز اين توقع نداشتیم. جنايت 

جزو ماموريت اشغالگران است كه همواره در تاريخ به ثبت رسیده است.
اما به نظر مي رسد طالبان در برابر اين حادثه خاص، سكوت 
كرده و معترض نيست. آيا به طور رسمي به اين جنايت اعتراض كرده ايد؟

در همان روزهاي نخست، از اين جنايت گزارشي تهیه كرده و صداي خود را 
به گوش سازمان هاي حقوق بشري رسانديم. در واقع اگر بخواهیم به آمريكا 

اعتراض كنیم، بايد جنايات 20سال آمريكا را مورد بررسي قرار دهیم.
آيا از آنها به خاطر جنايت هايشان خسارت خواهيد گرفت؟

مذاكرات ما با آمريكا به پايان رسیده و ما در اين مرحله به دنبال اين بوديم كه 
اين كشور نیروهايش را از افغانستان خارج كند. اگر بحث جداگانه اي صورت 
گیرد، طبعا ما خواستار پرداخت غرامت از سوي آمريكا خواهیم بود چراكه 
آنها جنايات زيادي علیه مردم افغانستان داشته اند و بايد پاسخگوي آن باشند. 

حل اين مسئله به زمان نیاز دارد.
با استعفاي زلماي خليل زاد، نماينده ويژه آمريكا در امور 
افغانستان، طرف اصلي مذاكره كننده با شما از سوي آمريكا تغيير يافته 
است. خليل زاد اهل افغانستان است و در منازعات افغانستان سابقه 
چندين ساله داشته است. مذاكرات با طرف آمريكايي بعد از اين چگونه 

خواهد بود؟
بايد تصريح كنم كه بحث مهم ما با آمريكايي ها به پايان رســیده و ما بحث 
ديگري با آنها  نداريم. نیروهــاي آمريكايي بايد خارج مي شــدند و ما بايد 
زمینه سازي مي كرديم. مذاكرات دوحه به همین منظور صورت گرفت كه 
اشغال افغانســتان به پايان برسد و مردم افغانســتان با هم متحد شوند. ما 
به دنبال تعامل مشروع مبتني بر اصول با دنیا هستیم؛ با آمريكا نیز همینطور. 
ما مي خواهیم با آمريكا ديگر تنشي نداشته باشیم، كوشش كنیم كه مسائل 
سیاسي و ديپلماتیك حل شود و اين نیازمند اين اســت كه آنها نیز اين را 
بخواهند. در واقع ما به دنبال صلح با آنها هســتیم. خلیل زاد در تعامالت با 
آنها ماهر بود و توانست موضوع بســیار مهمي كه خروج نیروهاي آمريكا از 
افغانستان بود را حل كند. اگر باز هم بتواند موضوعات و تنش هايي كه در بخش 
سیاسي بین ما و آمريكا وجود دارد را حل كند، براي افغانستان موفقیت زيادي 

را به ارمغان خواهد آورد.
بسياري از كشــورها، هنوز حكومت طالبان را به رسميت 
نشناخته اند. فكر مي كنيد مهم ترين مانع به رسميت شناختن طالبان 

چيست؟
علت عمده به رسمیت شناخته نشدن امارت اسالمي افغانستان، فشار آمريكا 
بر كشورهاي ديگر است. ما دلیلي نمي بینیم كه به رسمیت شناخته نشويم و 
همه شرايطي كه سازمان ملل متحد براي رسمیت شناختن يك نظام درنظر 
دارد، در امارت اسالمي افغانستان وجود دارد. ما تسلط كامل بر خاك خود 
داريم، مانند يك نظام در صحنه هستیم و امنیت كشور را مي توانیم برقرار 
كنیم. بهانه هاي ديگري كه كشورها مطرح مي كنند، چیزي جز مداخله در 
امور افغانستان نیست. براي مثال هويت نظام و عضويت افراد در نظام و هر 
مسئله داخلي ديگر در افغانستان مواردي است كه مردم افغانستان بايد در 

مورد آن تصمیم بگیرند نه كشورهاي ديگر.
نشست مسكو به ســويي پيش رفت كه نويد به رسميت 
شناختن مشروط امارت اسالمي را از سوي كشورهاي ديگر مي داد. نظر 

شما در اين باره چيست؟
نشست مسكو پیشرفت ديپلماتیك بسیار خوبي براي افغانستان بود. ما به 
نگراني هاي كشورهايي كه حضور داشتند تا حد زيادي پاسخ داديم. گام هاي 
مثبتي در راستاي به رسمیت شناختن امارت اسالمي و تعامل مشروع سیاسي 
با كشورهاي جهان برداشته شد. به دنبال اين هستیم كه اين نشست ها تداوم 
داشته باشد و قطعا داشتن تعامل با كشــورهاي ديگر مي تواند در آينده اي 

نزديك موضوع به رسمیت شناخته شدن افغانستان در منطقه را حل كند.
مهم ترين چالش شما در تعامل با كشورهاي ايران، روسيه، 

چين و پاكستان چه بود؟ چه قول هايي داديد؟
اين كشــورها نگراني هايي نسبت به افغانستان داشــتند و امنیت منطقه 
مهم ترين آنها بود. منافع اين كشورها در منطقه با هم و حتي با افغانستان گره 
خورده است، بنابراين نگراني هايي از اين بابت وجود داشت. به آنها اطمینان 
داديم كه با آنها هم جهتیم و در قبال اقدامات مان مسئول و پاسخگو هستیم. 
با توجه به اينكه افغانستان نیاز به حمايت دارد، ما نیز خواسته هاي خود را 
در مورد مسائل اقتصادي مطرح كرديم و از آنها درخواست كمك و مساعدت 
داشتیم. درباره تجارت و سرمايه گذاري مشروع در منطقه به ويژه در افغانستان 
سعي كرديم اعتمادشان را جلب كنیم و تاحدي هم موفق عمل كرديم. ما از 

اين تعامل و برقراري ارتباط با كشورهاي ديگر بسیار خوشحالیم.
برخي در كابل معتقدند كه اكنون زمان گفت وگو با طالبان 

است. آيا طالبان نسبت به 20سال گذشته تغيير كرده است؟
در آن سال ها موقعیت يا زمینه مناسب براي شناختن طالبان وجود نداشت. 
بسیاري از كشورها ما را نمي شناختند. ما نمي توانستیم با آنها در تماس باشیم 
و اين خود خأل بزرگي محسوب مي شد. اكنون نیز ما خطري براي هیچ كس 
نداريم اما در مقابل ما مشكالت زيادي وجود دارد. طالبان نیز در 20سال اخیر 
تجربه هاي زيادي كسب كرده و  معقول تر و پخته تر شده اند. ما با نگرش مثبتي 

كه داريم اطمینان داريم كه پیشرفت خواهیم كرد.
در رسانه هاي غربي و مطبوعات منطقه مي خوانيم كه طالبان 
چند جبهه و جريان دارند. گفته مي شود كه طالبان متشكل از گروه هاي 

مختلف با نام هاي مختلف است. آيا طالبان جناح هاي متعدد دارد؟ 
با اطمینان مي گويم؛ نه! امارت اسالمي افغانستان يك نظام واحد است و هیچ 
جناح و گروه ديگري وجود ندارد. در 20سال گذشته با همان نظر واحد و هدف 
واحد پیش رفتیم. اكنون نیز كامال مشخص است ما يكپارچه هستیم و در 
چارچوب اطاعت از رهبري سعي داريم منافع خود را دنبال كنیم. شايعاتي 
كه در اين باره وجود دارد، تبلیغات رسانه هاي غربي است؛ در تشكیالت داخلي 

ما اصال چنین حرف هايي وجود ندارد.
طالبان تحصيل دختران دبيرستاني را به تأخير انداخته اند 
و اعالم كرده اند كه به دنبال فراهم كردن زمينه است.  آيا قرار است در 
حكومت شما بخشي از جامعه افغانستان يعني زنان كنار گذاشته شوند؟ 
به نظر مي رسد كه معطل كردن اين اقدام درست نيست و اين معطلي 

بخشي از جامعه افغانستان را ناراضي نگه مي دارد.
نگراني مردم افغانستان در اين بابت را كامال درك مي كنیم. ما مي خواهیم 
فضايي مناسب براي تحصیل دختران ايجاد كنیم. البته در برخي از مناطق 
تحصیل دختران در جريان است و زمینه مساعدي براي تحصیل تا كالس 
دوازدهم وجود دارد. مؤسسات خصوصي به روي بچه ها باز است. براي مدارس 
دولتي ما نیاز به تحقیق و ايجاد ساختار و چارچوب مناسب داريم تا دختران 
در امنیت كامل بدون مزاحمت به تحصیل مشغول شوند. هدف ما از تعلیق 
مدارس ايجاد مصونیت است، آموزش متوقف نخواهد شد. مردم بايد منتظر 

باشند تا به آن چارچوب برسیم. ما شكايت متعددي از اذيت و آزار دختران 
داشته ايم. بنابراين به يك ارگان اسالمي مسئولیتي داده ايم تا براي مصونیت 
دختران و خانواده هايشان اقدامات اساسي انجام دهند كه اين مسئله زمان بر 
است. مشكالت اقتصادي و اداري هم وجود دارد كه به دنبال آن هستیم تا 

زودتر حل شوند.
درباره سقوط كابل گفته مي شود كه حتي خود طالبان هم 
از سرعت سقوط شهر غافلگير شد. گفته مي شود حتي نيروهاي شما 
از ورود به شهر ابا داشــتند و فكر مي كردند كه دامي برايشان پهن 
شده باشد. شما فكر مي كرديد اين نظام سياسي سقوط كند؟  و چرا 

سقوط كرد؟
 در واقع ما مطمئن بوديم اين نظام سقوط خواهد كرد. هر نظامي كه علیه 
مردم خود قرار داشته باشد، محكوم به سقوط اســت. البته ما در انتظار 
سقوط زودهنگام كابل نبوديم، شرايط خودش به وجودآمد. در مورد دام 
هم بايد بگويم دامي وجود نداشت. اين را مي دانستیم كه كابل با 20سال 
گذشــته خیلي تفاوت دارد. 6تا 7میلیون جمعیت در كابل، وجود مراكز 
ديپلماتیك، ســفارتخانه ها و بانك ها و حتي حضور مردم و سرمايه آنها 
باعث  مي شد ما مسئوالنه تر و بدون سالح و بدون جنگ وارد كابل شويم. ما 
قصد داشتیم در حومه شهر در انتظار بمانیم تا وضعیت براي ورود مساعد 
شود. يعني با يك تفاهم سیاسي وارد كابل شويم؛ زدو خورد صورت نگیرد 
و كسي صدمه نبیند. اما وقتي ما به دروازه هاي شهر و كابل نزديك شديم 
و اعالمیه پخش كرديم، نصف روز نگذشته بود كه در كابل، مسئوالن كار 
خود را رها كردند، مسئوالن ارگان هاي امنیتي فرار كردند، هرج و مرج در 
شهر به وجود آمد و كابل تخلیه شد. بنابراين از روي اجبار براي حفظ منافع 
مردم، حفظ مراكز ديپلماتیك، مراكز تجاري و بانك ها، دستور ورود كابل 
آمد. اين حالت بسیار غیر منتظره بود و ما انتظارش را نداشتیم. همكاري 

نیروهاي مردمي باعث شد به راحتي وارد كابل شويم.
شــهروندان كابل از اينكــه جنگي صــورت نگرفته 
خوشحالند. در 20سال گذشته هر زمان جنگي اتفاق مي افتاد نصف 
شهر ويران مي شد. در جنگ دهه 70، بسياري از خانه ها ويران شدند. 

چرا جنگ اين بار متفاوت بود؟
استرات ژي ما اين بود كه پس از خروج نیروهاي خارجي، به سوي جنگ نرويم. 
تا جاي ممكن جلوي جنگ گرفته شد. پیام هاي زيادي در مناطق مختلف 
افغانستان براي مسئوالن مختلف و مســئوالن ادارات كابل فرستاده شد. 
تالش كرديم آنها را مطمئن سازيم كه علیه شان جنگي صورت نمي گیرد و 
ما دنبال كشتار نیستیم به شرط آنكه آنها سیاست خود را تغییر دهند و از 
آمريكا حمايت نكنند. و تا حد زيادي در اين سیاست موفق بوديم. در برخي 
مناطق مانند هلمند، غزني و لوگر جنگ صورت گرفت. در11روزي كه از 
نیمروز آغاز شد و به كابل انجامید جنگ كالني صورت نگرفت و در بین ما، 
طرف مقابل و مردم غیرنظامي تلفات نداشتیم. در هر صورت سعي كرديم 

تا حد ممكن برخورد نظامي به ويژه در شهرهاي بزرگ مثل هرات، قندهار، 
مزارشريف، ننگرهار و كابل انجام نشود. به مردم هم اين اطمینان را داديم كه 

جنگي صورت نخواهد گرفت.
با مردم كه صحبت مي كنيم از نظام قبلي راضي نيستند، 
آنها را شايد عده اي فاسد مي دانند كه باعث تبعيض اجتماعي شده اند. 
اما از شما هم انتقادات و انتظارات زيادي دارند. براي مثال در موضوع 
اقتصاد، معيشــت و مبارزه با بي عدالتي. فقر در افغانستان بيداد 
مي كند و مشكالت اقتصادي كمر مردم را شكسته است. اگر مدتي 
بگذرد و اين انتظارات به اعتراضات تبديل شــود، شما چه اقدامي 

انجام مي دهيد؟ 
اين را مي دانیم كه مردم از ما انتظارات زيادي دارند. نخستین اقدام مهمي كه 
صورت گرفته ايجاد امنیت است. بعد از آن به دنبال اشتغال زايي و فعالیت هاي 
اقتصادي و سرمايه گذاري هستیم تا اوضاع اقتصادي مردم خوب شود. يكي 
از داليلي كه تا كنون نتوانسته ايم اقدام مناسبي انجام دهیم مسدود شدن 
سرمايه هاي مردم افغانستان توسط آمريكاست. از بانك ها نتوانسته ايم پول 
استخراج كنیم. در 20سال اشــغال افغانستان، اشغالگران كاري اساسي و 
بنیادي نكرده بودند كه مردم از فقر نجــات پیدا كنند. زماني كه ما آمديم 
مردم با مشكالت زيادي دست وپنجه نرم مي كردند. مسئله ديگر به رسمیت 
نشناختن طالبان است كه جلوي پیشــرفت هاي ما را مي گیرد. ما تالش 
شبانه روزي خواهیم كرد تا در عرصه سیاسي و اقتصادي موفق عمل كنیم. با 
اجراي يك پروژه  در كابل براي 40هزار افغان اشتغال زايي صورت گرفته و در 
مقابلش گندم داده مي شود. اين پروژه 2 ماه طول خواهد كشید. ما در تالش 
هستیم تا با سرمايه گذاران همكاري كنیم. اقداماتي در دست داريم كه مردم 

هیچ وقت اعتراض و شورش نكنند.
مهم ترين نگراني كه از سوي كشورهاي همسايه و غربي ها 
در مذاكرات در مورد افغانستان مطرح مي شود، مسئله داعش است. 
داعش در افغانستان فعال شده و قبال هم فعال بوده. شما بارها حتي 
در حكومت قبلي با داعش جنگيده ايد. چه تصميمي براي مقابله با 

داعش داريد؟
داعش يك پديده تكفیري است كه مردم افغانستان از آن حمايت نمي كنند. 
آنها در بین مردم جايي ندارند. اين يك پديده وارداتي بود و در زماني كه كابل 

در تصرف ما نبود، از آن حمايت شد.
چه كسي از داعش حمايت كرد؟

دولت قبلي و بیروني ها از داعش به عنوان ابزاري علیه ما استفاده مي كردند. 
براي مثال ما در جوزجان و ننگرها داعش را شكست داديم، هلي كوپترها را 
مي فرستادند تا بازماندگان داعش را به كابل انتقال دهند. داعش در كابل 
همچنان هستند و ما به دنبال مخفیگاه شان هستیم. قصد داريم در زمان 
كوتاهي اين پديده شوم را در افغانستان از بین ببريم. اكنون تنها چیزي كه 
باعث شده همچنان داعش در افغانستان جوالن دهد نبود سیستم امنیتي 
است، اگر اين سیستم را فعال كنیم، مي توانیم بیشتر جلوي آنها و تحركات 

آنها را بگیريم.
آيا حمالت تروريســتي اخير به مساجد شيعيان توسط 
داعش، زنگ خطري براي آغاز يك جنگ قوميتي در افغانســتان 

است؟
داعش نماينده هیچ قوم و مذهبي نیســت. داعش جز فتنه پديده ديگري 
نیست. داعش شیعیان و همه مردم افغانستان را تكفیر مي كند كه ما اين 
را نقطه ضعف آنها مي دانیم. انفجار مسجدي كه در آن نمازگزاران و مردم 
عادي حضور دارند، دستاورد بزرگي نیست. با انجام اعمال جنايتكارانه، در 
بین مردم افغانســتان نه تنها تفرقه اي ايجاد نمي شود بلكه مردم علیه آنها 

متحد خواهند شد.
با توجه به ناآرامي هاي روزهاي نخست در كابل، زندانيان 
زيادي از بند آزاد شده اند، آيا گزارش هاي دقيقي وجود دارد كه در 

ميان زندانيان، چه تعداد داعشي وجود داشته است؟
بله، چند صد زنداني داعشي آزاد شــده اند. البته عمدي در كار نبود. در آن 
روزها سیستم حفاظتي زندان ها از بین رفته بود. زنداني ها در جاده بودند و 
ما نمي توانستیم آنها را تفكیك كنیم. واقعیت است كه جنايتكاران، دزدان، 

قاچاقچیان و بعضي از داعشي ها از زندان آزاد شده اند.
آينده افغانستان را چگونه مي بينيد. به نظر شما افغانستان 

چگونه كشوري خواهد شد؟
جنگ در افغانستان مشكالت زيادي ايجاد كرده است. اما اكنون جنگ به 
پايان رسیده و در بین مردم افغانستان میل به آباد ساختن كشور به وجود 
آمده است. مردم افغانستان براي رســیدن به اين هدف بايد تالش كنند. 
درآينده نزديك با اتحاد مردم افغان، كشــوري آباد و ملتي باثبات و قوي 

خواهیم داشت.
امارت اسالمي مي تواند اين امر را ممكن كند؟

بله! ما ظرفیت اين را داريم كــه اين امر را ممكن ســازيم. از اين رو كه در 
حكومتداري و امانتداري مشكلي نداريم. امارت اسالمي افغانستان كامال 
در راستاي حفظ بیت المال و ايجاد رفاه و خدمت به مردم كوشش مي كند. 
درست است كه اكنون افغانستان با امكانات اندكي مواجه است اما امكانات 
بالقوه فراواني دارد كه اگر از آنها استفاده كنیم، اقتصاد كشور درست خواهد 

شد و زندگي مردم تأمین مي شود.
اكنون رهبران جهادي و تعداد زيادي از اعضاي حكومت 
گذشته افغانستان از كشور خارج شــده اند. آنها اپوزيسيوني براي 
امارت اسالمي خواهند بود و در خارج از كشور به نام جبهه مقاومت، 
فعاليت مي كنند. آيا مي خواهيدآنها را ناديده بگيريد؟ آيا آنها نقشي 

در افغانستان نخواهند داشت؟ 
آنها بايد زندگي سیاسي خود را كه منجر به اشتباهات متعددي شده، مورد 
كنكاش قرار دهند. اختالفات داخلي در افغانستان باعث وجود بحران در 
اين كشور شده است.20سال در كنار اشغال ايستاده اند و به مردم خود جفا 
كرده اند. به تعصبات دامن زده اند. مسائل ملي و مذهبي را مطرح كرده اند. 
غصب و دزدي كرده اند. افغانستان كشورشان اســت و آنها مي توانند با ما 
زندگي كنند ولي لزومي ندارد كه همیشه رهبر و در اقتدار باشند. كشور در 
خدمت آنهاست و ما مي توانیم براي آنها زمینه اي فراهم سازيم تا بازگردند و 
زندگي كنند. اگر توقعات بیشتري دارند و به دنبال جنگ هستند بايد بدانند 
كه مردم افغانســتان با جنگ مخالفند. ما مطمئن هستیم كه آنها نبردي 
نخواهند داشت و نبايد بیشتر خود را در آزمون قرار دهند. برايشان پیشنهاد 

داريم كه دنبال فتنه انگیزي نروند و با ما برادر باشند.
به طــور كلي بســياري از متخصصان، روشــنفكران، 
نويسندگان و افراد اهل كار و فن به دليل نگراني از حكومت طالبان، 
افغانستان را ترك كرده اند. اگر آنها به ميهن بازگردند، چه تضميني 

مي دهيد كه مشكلي پيش نيايد؟
از همه افغان هايي كه از كشور خارج شــده اند، مي خواهیم به افغانستان 
بازگردند. چراكه اين افراد در افغانستان، به عنوان يك متخصص و كاردان 
شناخته مي شوند، اما در بیرون از كشور يك مهاجر هستند. ما سعي مي كنیم 
در داخل با مهیا كردن ظرفیت هاي اقتصادي زندگي آرامي برايشان فراهم 
كنیم. هیچ خطري از جانب ما براي آنها وجود ندارد. از طريق همین تريبون 
رسانه اي اعالم مي كنیم كه هیچ كسي وطن خود را ترك نكند. افغانستان 
وطن همه است و ما بايد در آن خدمت كنیم. بايد از استعدادهايي كه داريم 

استفاده كنیم تا كشور خود را آباد بسازيم. اين پیام ما براي آنهاست.

براي ساخت مستندي به كابل 
رفته بودم و در مدت انتظار تا 
بازگشت به تهران، درخواست 
گفت و گو با ذبيح اهلل مجاهد، سخنگوي طالبان را براي روزنامه 
همشــهري داده بودم. پيش از گفت و گو با ما نماز عصر را به 
جماعت خواندند و بعد روبه رويمان نشســت. از نظر حسي، 
افغانستان را با كتاب سفرنامه جانستان كابلستان رضاجان 
اميرخاني و منظومه تلخ محمد كاظم كاظمي عزيزم )غروب 
در نفس گرم جاده خواهم رفت /پياده آمده بودم ، پياده خواهم 
رفت ...( درباره درد و رنج مهاجران محترم و نجيب افغانستاني 
مقيم ايران مي شناختم. در ســال هاي اخير به دليل ساخت 
مستندهايي در مناطق بحراني خاورميانه كم و بيش با مسئله 
جنگ و تبعات اجتماعي و زيســتي مردم در شرايط بحران، 
آشنا شده ام اما افغانستان برايم تجربه اي ديگر بود. ذبيح اهلل 
مجاهد را فردي با دانش سياسي و فن سخنوري يافتم. سعي 
نكردم در سؤاالتم جانب احتياط را رعايت كنم و حتي تذكر 
برخي از دوستان افغانستاني ام كه در گفت وگو حاضر بودند، 
باعث نشد تا پرسش هاي اصلي ام را نپرسم. البته آقاي مجاهد 
هم خيلي در قيد و بند اين نبود كه ما چه مي پرسيم. او به خوبي 
حرف مي زد و به نظرم طالبان ويترين مناسبي را براي خودشان 
ساخته اند. كارشناس مسائل افغانستان نيستم؛ مستندسازي 
جست وجوگرم، در پي دانستن. سعي كردم سؤاالتي كه طي 
ماه هاي اخير در ذهن بسياري بوده را از اين مقام طالبان بپرسم.

مصطفي شوقي
مستند ساز و روزنامه نگار

فتانه احدي
خبرنگار
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برای همه انسانيت

اين سريال اپل تي وي+، داســتان خيالي از رقابت 
فضايي ميــان دو ابرقدرت قرن بيســتم را روايت 
مي كنــد. در اين ســريال اينطور فرض مي شــود 
كه در ابتدا اين اتحاد شــوروي بوده كه توانســته 
با ارسال فضاپيما نخستين انســان را در  ماه پياده 
كند)درحالي كــه در واقع آمريكا در ســال1969 
نخستين فضاپيما را به ماه فرستاد(، اين سريال در 
واقع روايتگر يك رقابت خيالي بي پايان ميان آمريكا 
و شــوروي در عرصه فضاســت. منتقدان از فصل 
اول اين سريال اســتقبال كرده اند و آن را سريالي 
هوشــمندانه و جذاب توصيف كرده اند. فصل دوم 
اين سريال نيز كه در ســال2021 انتشار يافته، در 
رده هاي باالي فهرســت بهترين سريال هاي تمام 
دوران  قرار گرفته اســت. رونالد ديمــور، خالق و 
نويســنده اين سريال اســت. در اين سريال جوئل 
كينمن، سارا جونز و شانتل وان سانتن نقش آفريني 

كرده اند.

راه آهن زيرزمينی

بري جنكينز در ميني سريال »راه آهن زيرزميني« 
كه از آمازون پرايم پخش شده، با اقتباس از فيلمي 
به همين نام اثر كالسون وايتهد، روايتي بي رحمانه، 
تاريخي، فانتزي و حماسي از فرار زيرزميني بردگان 
سياهپوست از مناطق جنوبي آمريكا ارائه داده است. 
اين ســريال با درونمايه جنايي در جشــنواره امي 
سال 2021بسيار مورد استقبال قرار گرفت. در اين 
ميني سريال روايتي خيالي از داستان بردگاني كه 
تالش داشتند از مناطق جنوبي آمريكا در سال هاي 
قرن نوزدهم فرار كنند، در قالب سبك ادبي رئاليسم 
جادويي ارائه شده است. در اين ميني سريال به طور 
ويژه داستان فرار »كورا« كه يك برده سياهپوست 
بود از طريق يــك خط آهن زير زمينــي به تصوير 
كشيده شده است. او در جريان اين سفر با واقعياتي 

هولناك از آمريكاي قرن نوزدهم آشنا مي شود.

تد السو

»تد السو« از سريال هايي است كه مخاطبان پرشماري 
دارد و توانســته در عرصه جهانــي محبوبيت زيادي 
ميان مخاطبان كسب كند.اين سريال توسط جيسون 
سودكيس، بيل للورنس، برندان هانت و جو كلي، توسعه 
داده شده است. نخســتين فصل تدالسو در 20رشته 
كانديداي دريافت جايزه امي شده بود. اين سريال برنده 
جايزه پرايم تايم امي براي بهترين سريال كمدي نيز 
شده است. تد السو درباره يك مربي فوتبال آمريكايي 
اســت كه مأمور هدايت يك تيم فوتبــال بريتانيايي 
مي شود. منتقدان اين ســريال را در زمره سريال هاي 
خنده دار و جذاب و عميق با بازي هاي درخشان در نقش 
شخصيت هاي دوست داشــتني توصيف كرده اند. در 
فصل دوم لحن اين سريال جدي تر شده و نويسندگان 
اين سريال بيشتر به موضوع سالمت روح و آسيب هاي 

روحي و رواني پرداخته اند.

بازی مركب
»بازي مركب« سريال كره اي با موضوع بقاست كه توسط 
هوانگ دونگ هيوك براي نتفليكس ساخته شده است. 
اين سريال مدتي به عنوان برترين و پرفروش ترين سريال 

نتفليكس شناخته مي شد.  
بازي مركب در واقع سريالي ترسناك و هجوآميز درباره 
مردم فقير و نااميدي اســت كه در يك سري بازي هاي 
مرگبار كودكانه با اميد برد ثروتي سرشــار مشــاركت 
مي كنند. موفقيت اين سريال كره اي حتي فراتر از انتظار 

نتفليكس بود.

 

بسياري با اين سريال ترســناك و موحش كه در عين 
حال از نظر روانشناختي ســريالي عميق ارزيابي شده، 
همذات پنداري كرده انــد. با توجه به محبوبيت جهاني 
بازي مركب قرار اســت فصل دوم اين سريال ساخته 
شود. ســريال بازي مركب يكي از معدود سريال هايي 
است كه هم از لحاظ هنري مورد توجه قرار گرفته و هم 
از نظر تجاري توانسته با جذب مخاطبان بسياري سود 
سرشاري را براي سازندگانش كسب كند. در اين سريال 
به طرز بسيار تلخي سرمايه داري و مناسبات حاكم برآن 

مورد هجو قرار گرفته اند.

خانه كاغذی)سرقت پول(

»خانه كاغذي« ســاخته آلكس پينا از سريال هاي 
غيرانگليسي زبان نتفليكس است كه از محبوبيت 
بسيار زيادي ميان تماشاگران ايراني نيز برخوردار 
اســت.  اين ســريال در قالب 5فصل به 2ســرقت 
جداگانه از ضرابخانه سلطنتي و بانك مركزي اسپانيا، 
پرداخته است. اين ســرقت ها توسط شخصيتي با 
ذهني بسيار خالق موسوم به »پروفسور« )با بازي 
آلوارو مورته(، طراحي شده اند. داستان اين سريال از 
نگاه يكي از اعضاي گروه به نام توكيو روايت مي شود. 
ماجراهاي ســريال در زمان حال و با اســتفاده از 
تكنيك هاي فلش بك، پرش زمانــي و انگيزه هاي 
پنهان شخصيت ها در قالبي تودرتو روايت مي شود. 
اين سريال در چهل وششــمين دوره مراسم جوايز 
بين المللي امــي، برنده جايزه برتر اين مراســم در 
رشته بهترين سريال درام شــده است. منتقدان، 
اين سريال را به خاطر سناريوي پيچيده، پرداختن 
به داستان هاي فرعي شخصيت هاي اصلي سريال، 
كارگرداني و تالش نوآورانه در تلويزيون اســپانيا، 
مورد تمجيــد قرار داده اند. آهنگ ضد فاشيســتي 
»بالچاو« كه بارها در اين ســريال به مناسبت هاي 
مختلف از ســوي اعضــاي گروه ســارقان خوانده 
مي شود، نيز تبديل به يكي از پرفروش ترين آهنگ ها 

در سراسر اروپا در سال 2018شده است.

مر       از        ايست تاون

»مر از ايســت تاون« يك ســريال آمريكايي است 
كه توسط برد ايكلســبي براي اچ بي او ساخته شده 
است. در اين ســريال كيت وينســلت ضمن ارائه 
يك بازي درخشــان، براي طبيعي تر جلوه كردن 
بازي خود در نقش يك پليس زن آمريكايي ساكن 
يكي از شهرهاي كوچك در حومه فيالدلفيا، لهجه 
انگليسي اش را كنار گذاشته و با لهجه محلي مردم 
پنسيلوانيا حرف زد كه اين تغيير لهجه روي بازي 
وي نيز تأثير گذاشت. كيت وينسلت در اين سريال 
در نقش يك پليس – كارآگاه محلي بازي مي كند  
درحالي كه با مشكالت زيادي در زندگي شخصي اش 
دست و پنجه نرم مي كند، تالش دارد تحقيقات خود 
را درباره قتل يك دختر جوان و ناپديد شدن 2دختر 

ديگر تكميل كند. مر از ايســت تاون يك  ســريال 
پليسي درباره افتخارات نيروهاي پليس نيست، در 
اين سريال به اسرار خانواده »مر« به عنوان يكي از 
عناصر اصلي داستان پرداخته شده است. مر شيهان 
در واقع كارآگاه ماهري اســت كه زندگي و كارش 
تحت تأثير اثرات روحي و رواني ناشي از مرگ ناگوار 
و ناگهاني پســرش قرار گرفته است. شخصيت ها و 
بازيگران مكمل اين سريال نظير مادر مر به داستان 

اين سريال مملو از اسرار تودرتو، عمق بخشيده اند.

خدمتكار

مارگارت كوالي )بازيگر فيلــم »روزي روزگاري در 
هاليــوود«( و مادر واقعي اش انــدي مك دوول در 
سريال »خدمتكار« كه با اقتباس از كتاب خاطرات 
اســتفاني لند با نام »خدمتكار: كار سخت، حقوق 
پايين و خواســته مادري براي بقا« ســاخته شده، 
بازي كرده اند. اين سريال ساخته نتفليكس درباره 
مادر مجردي اســت كه خود را از شــر يك رابطه 
تحميلي خالص مي كند و به عنوان زني بي خانمان و 
نااميد به زندگي اش ادامه مي دهد تا اينكه به عنوان 
خدمتكار خانه اي استخدام مي شود. اين سريال از 
نگاه اين مادر دردمنــد، واقعيت هايي از فقر واقعي 
را پيش روي چشمان تماشاگران قرار مي دهد و به 
بي عدالتي هايي كه عليه اين زن و دخترش روا داشته 

مي شود، مي پردازد.

فقط قتل های اين ساختمان

استيو مارتين و مارتين شورت استعداد خود را در 
زمينه ساخت و نقش آفريني در فيلم ها، سريال ها و 
برنامه هاي كمدي در ســريال »فقط قتل هاي اين 
ساختمان« به نحو بسيار بارزي بروز داده اند. سلنا 
گومز نيز يكي از بازيگران اين سريال است. داستان 
اين سريال درباره3 نفر از ســاكنان ساختماني در 
منهتن نيويورك اســت كه به طــور خيلي ويژه اي 
عالقه به ساخت پادكست هاي جنايي واقعي دارند، 
پس از  وقوع يك مرگ مشــكوك در طبقه فوقاني 
بخش غربي اين ساختمان و پس از آنكه پليس علت 
مرگ را خودكشي اعالم مي كند، 3 همسايه تصميم 
مي گيرند به طور مشترك درباره اين مرگ تحقيقاتي 
را انجام دهند. اين ســريال ازجمله مجموعه هايي 
است كه كيفيت آن به تدريج بهتر مي شود. جذابيت 
اين سريال باعث شــده تماشــاگران اين سريال، 
خواســتار ســاخت فصل دوم فقط قتل هاي اين 

ساختمان شوند.

وراثت

ســريال »وراثت«، مجموعه اي آمريكايي ساخته 
جســي آرمســترانگ و محصول اچ بي او است. 
داستان اين ســريال درباره خانواده روي، كه يك 

كمپاني بزرگ رسانه اي به نام »وايستار روي كو« 
به آنان تعلق دارد، اســت. به دليل بيماري لوگان 
روي، رئيس خانواده، رقابتي دروني براي كنترل 
اداره اين كمپاني رسانه اي شكل مي گيرد كه اين 
مســئله خانواده »روي« را نيز در مرز فروپاشــي 
قرار مي دهد. منتقدان، ســريال وراثت را به دليل 
ســناريو، بازي درخشــان بازيگران، موسيقي و 
شيوه ساخت ستوده اند. اين سريال كه در 3فصل 
ساخته شده و فصل چهارم آن نيز در حال ساخت 
اســت، برنده جايزه آكادمي بريتانيايي تلويزيون 
در رشــته بهترين برنامه بين المللي، گلدن گلوب 
بهترين سريال تلويزيوني و جايزه پرايم تايم امي 

شده است.

شيطانی

»شيطاني«، سريال آمريكايي ماورايي ساخته رابرت 
و مايكل كينگ است. اين ســريال در ابتدا بسيار 
قوي شروع شد اما در قســمت هاي آخر نسبت به 
قسمت هاي اول تا حدي تنزل كرد. شيطاني توسط 
استوديوهاي سي بي اس و كينگ سايز پروداكشنر 
توليد شده است. براساس نظر منتقدان، اين سريال 
ازجمله جذاب ترين ســريال هاي تلويزيوني است 
و از زماني كه پارامونت+ به جاي شبكه سي بي اس 
ســاخت آن را به عهده گرفت، داستان اين سريال 
عجيب تــر و ترســناك تر پيگيري شــد و به طور 
عميق تري به عناصر و نمادهــاي ماورايي در اين 
ســريال پرداخته شده است. در ســريال شيطاني 
يك روانشــناس حقوقي – جنايي بــه همراهي 
يكي از محققان كاتوليك و يك كارشــناس علوم 
و تكنولوژي بــه تحقيق درباره حــوادث ماورايي 

مي پردازند.

در )پس(سايه ها چه می كنيم

»در )پس( سايه ها چه مي كنيم« ســريالي است كه 
در قالب مستند جعلي)اســتفاده از تكنيك فيلم هاي 
مستند براي القاي اين مسئله كه روايت داستان فيلم 
يا سريال، مســتند و براســاس وقايع واقعي پرداخته 
شده اند(، كمدي و ترســناك، توسط جماين كلمنت 
ساخته شده است. اين دومين ســريال تلويزيوني ای 
اســت كه با اقتبــاس از فيلمي به همين نام نوشــته 
جماين كلمنت و تايكا واي تي تي، ساخته شده است. 
در اين سريال، داستان 4خون آشام روايت مي شود كه 
با يكديگر در جزيره شــيطان هم اتاق هستند. در اين 
سريال كايوان نوواك، مت بري، ناتاسيا دمتريو، هاروي 
كين و مارك پوركش، بازي مي كنند.فصل ســوم اين 
سريال از 2سپتامبر 2021پخش شد. در اوت 2021نيز 

اعالم شد كه فصل چهارم سريال ساخته خواهد شد.

زمان

سريال »زمان« نامي جذاب و دهان پركن ندارد، اما 

افرادي كه اين ســريال را ديده اند همه براين اتفاق 
نظر دارند كه به سناريو و داستان اين سريال، به طرز 
استادانه پرداخته شده اســت و  شان بين و استيفن 
گراهام در اين ســريال بازي درخشاني از خود ارائه 
داده اند.  شان بين در اين سريال در نقش يك معلم 
ســابق بازي مي كند كه به تازگي به دليل كشــتن 
تصادفي يك مرد بي گناه به زندان افتاده، اســتيفن 
گراهام نيــز در نقش يكي از نگهبانــان زندان بازي 
مي كند كه ضمن ابراز همدردي با  شان بين دچار يك 
چالش بسيار عجيب در زندگي شخصي خود شده 
است. در اين سريال به طور عميقي زندگي شكننده 
زندانيان نشــان داده مي شــود. گرچه داستان اين 
سريال رنگ و بويي بريتانيايي دارد اما در عين حال 

موضوع داستان اين سريال عام و جهانشمول است.

باغبان ها 

در اين سريال 4قسمتي بريتانيايي كه براساس يك 
جنايت واقعي ساخته شــده، اوليويا كالمن و ديود 
تئوليس در نقش سوزان و كريستوفر ادواردز بازي 
مي كنند. سوزان و كريستوفر ادواردز زوجي بودند 
كه به طمع پول، والدين سوزان را كشته بودند و در 
باغ پشت خانه خود در منسفيلد دفن كرده بودند، 
اين جنايت تا بيش از يك دهه پس از ارتكاب، فاش 
نشــد. به اعتقاد منتقدان، ســناريوي اين سريال 
بسيار عالي نگاشته شده و در اين سريال شيريني و 
تلخي هاي زندگي خانواده ادواردز در قالب تصورات 
رنگي سينمايي به تصوير كشيده شده است. به گفته 
اوليويا كالمن، اد سينكلر همسرش و كارگردان اين 
سريال براي اينكه بتواند داستان سريال باغبان ها را 
با واقعيت انطباق بيشتري دهد و اطالعات بيشتري 
درباره اين جنايت كه هنوز هــم جزئيات زيادي از 
آن در هاله اي از ابهام است، به دست آورد با سوزان 

و كريستوفر ادواردز هم مكاتباتي انجام داده بود.

ايستگاه يازده

»ايستگاه يازده« ميني سريال پساآخر الزماني علمي- 
تخيلي ساخته پاتريك سامرويل، با اقتباس از كتابي 
به همين نام به نوشته اميلي سنت جان ماندل است. 
اچ بي او مكس اين سريال را از روز 16دسامبر 2021 
انتشار داده است. اين سريال با شيوع سويه اي كشنده 
از ويروس آنفلوآنزاي خوكي شــروع مي شــود كه در 
نهايت باعث از بيــن رفتن 99.9درصــد از جمعيت 
جهان مي شود. 20سال پس از پايان شيوع اين ويروس 
و فاجعه از بين رفتن بخش مهمي از جمعيت جهان، 
يك گروه تئاتــري در غرب ميانه آمريــكا، تعدادي از 
نمايشنامه هاي شكسپير را براي مردم بازمانده فجايع 
20ســال قبل اجرا مي كند. اعضاي اين گروه تئاتري 
در يكي از مناطقي كه به اجراي نمايش مي پردازند به 
فرقه اي معتقد به برپايي يك سري آيين هاي خشونت بار 
برمي خورند كه توسط مردي كه در گذشته با يكي از 

اعضاي گروه تئاتري ارتباط داشته، اداره مي شود.

هكز

»هكز« يك ســريال كمدي تلويزيونــي آمريكايي 
است كه توسط لوســيا آنيلو، پل دابليو داونز و جن 
استاسكي ساخته شــده است. اين ســريال از مه 
2021 از طريق اچ بي او مكس پخش شــده است. 
ژان اسمارت، هانا اينبايندر و كارل كلمونز هاپكينز، 
بازيگران سريال هكز هســتند. داستان اين سريال 
درباره رابطــه حرفه اي ميان يك نويســنده جوان 
كمدي و يك اســتندآپ كمدين مشــهور قديمي 
است. سريال هكز از ســوي منتقدان مورد تمجيد 
قرار گرفته و جايزه پرايم تايم امي را در رشته هاي 
بهترين سناريو، كارگرداني و بازيگر زن، از آن خود 
كرده اســت. در  ماه ژوئن 2021اعالم شد كه فصل 

دوم اين سريال در حال ساخت است.
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محبوب ترين كره اي هاي 2021
در ســال هاي اخیر و به ويژه 
از ســال2019 به اين ســو، 
سريال هاي كره اي موسوم به 
»كي دراماس«، توانســته اند بازارهاي جهاني را به تسخیر 
خود درآورند و زمینه آشنايي ســاير كشورهاي جهان را با 
فرهنگ عمومي كره جنوبي فراهم آورند و آغازگر دوران موج 
نوي سريال سازي  در كره باشــند. در سال2021 به طور ويژه 
2ســريال كره اي »عازم جهنم« و »بازي مركب« توانسته اند 
عنوان بهترين و پربیننده ترين ســريال هاي غیرانگلیسي 
زبان شــبكه نتفلیكس را از آن خود كننــد. يكي از داليل 
محبوبیت ســريال هاي كره اي تنوع آنها از نظر موضوعي و 
ژانر است. سريال هاي كره اي در ژانرهاي متعددي نظیر ژانر 
اكشن، ژانر تاريخي، ژانر ســريال هايي كه ماجراهاي آن در 
مدرسه مي گذرد، سريال هاي پزشــكي يا حتي كمدي هاي 
ترسناك، ساخته مي شوند. اغلب سريال هاي كره اي همچنین 
درونمايه اي رمانتیك دارند و در بســیاري از آنها موضوع ها 
و روابط احساســي محورهاي اصلي داستان سريال را شكل 
مي دهند. اگر چه پرداختن به فردگرايــي و نمايش عناصر 
سرمايه داري در سريال هاي كره اي نیز عمومیت دارد اما اخیرا 
در ســريال هاي كره اي به وضوح به كاستي ها و آسیب هاي 
نظام ســرمايه داري، همچنین به فقر و شكاف میان غني و 
فقیر و روابط بخش هاي مختلف در جوامع مدرن نیز پرداخته 
مي شود. 2سريال عازم جهنم و بازي مركب را مي توان ازجمله 
سريال هايي دانست كه نگاهي انتقادي و غم انگیز به جنبه هاي 
منفي جوامع ســرمايه داري دارند.  در اين مطلب نگاهي به 
تعدادي از محبوب ترين ســريال هاي كره اي در سال2021 

داشته ايم.

رفتن به بهشت
»رفتن به بهشــت« سريالي 
كره اي بــه كارگرداني »كيم 
سونگ هو« است. اين سريال 
درباره داســتان فردي مبتال 
به اوتيسم و پدرش است كه 
به عنوان پاك كنندگان صحنه 
جنايت كار مي كنند؛ اين دو 

در طول فعاليت خود موفق به كشــف رازها و داستان هاي زيادي 
درباره افراد كشته شــده مي شــوند؛ داســتان هايي كه در قالب 
قسمت هاي ســريال رفتن به بهشت روايت مي شــود و به تدريج 
تأثيرات خود را بر اين پدر و فرزند مي گذارد و باعث ايجاد تغيير و 

تحول دروني در آنها مي شود.

وينچنزو
»وينچنزو« لقــب چهارمين ســريال 
پربيننــده  كــره اي نتفليكــس را در 
سال2021 به خود اختصاص داده است. 
ســونگ جون كي در نقش شــخصيت 
اصلي اين ســريال ايفاي نقش مي كند. 
داســتان اين ســريال درباره پارك جو 
هيونگ، جوان داراي اصالت كره اي است 

كه در 8سالگي توسط يك خانواده ايتاليايي به فرزندي پذيرفته 
مي شود. او ســپس به مافيا مي پيوندد و از سوي دن فابيو رئيس 
خانواده كاسانو با نام »ويچنزو كاسانو«به فرزندي پذيرفته مي شود. 
او بعدها در رشته وكالت فارغ التحصيل  و تبديل به وكيل دعاوي 
حامي مافيا و مرد دست راست دن فابيو مي شود. پس از مرگ فابيو، 
فرزند بيولوژيك فابيو، رئيس جديد خانواده كاسانو مي شود و تالش 

مي كند ويچنزو را به قتل برساند.

مهرباني پادشاه
»مهربانــي پادشــاه« ســريال تاريخي، 
عاشــقانه، خيالي و كمدي كره اي است كه 
در 20قسمت ساخته شــده است. داستان 
اين ســريال در دوران زمامداري سلســله 
»جوسئون« و در زماني كه طبق اعتقاداتي 
خرافي، فرزند دوقلو داشــتن بديمن تلقي 
مي شد، مي گذرد. زماني كه يكي از شاهزاده 

خانم ها دو قلويي به دنيا مي آورد، دستور كشته شدن فرزند دختر صادر 
مي شود، براي حفاظت از اين فرزند، او به بيرون از قصر فرستاده مي شود. 
چند سال بعد قل دختر كه »دامي« نام دارد به قصربازمي گردد و به عنوان 
يكي از خدمه قصر مشغول به كار مي شود. در همين اثنی، لي هووي، قل 
پسر، در جريان حادثه اي كشته مي شود و مادر دامي كه او را شناخته از 

وي مي خواهد تا جاي لي هووي در قصر را بگيرد.

نام من
»نام من« ســريالي كره اي 
اســت به كارگرداني كيم 
جين مين با بازي هان سو 
هي، پارك هي سون و آهن 

بوهيون. داستان اين سريال درباره زني است كه براي گرفتن انتقام 
قتل پدرش به يك گروه تبهكار مي پيوندد و ســپس برنامه انتقام 
خون پدرش را در پوشــش يك پليس دنبال مي كند. 3قسمت از 
اين سريال 8قسمتي، در جشــنواره بين المللي فيلم بوسان اكران 
شده است. اين سريال از تاريخ 15اكتبر از طريق شبكه نتفليكس 
انتشار يافته است. منتقدان، فيلمبرداري، شيوه روايت داستان در 
سريال و صحنه هاي اكشــن و همچنين بازي تعدادي از بازيگران 

سريال نام من را ستوده اند.

فراتر از شیطان
»فراتر از شــيطان« ســريال 
در  كــه  اســت  كــره اي 
پنجاه و هفتمين دوره جشنواره 

هنري بائكسان، 3جايزه بهترين ســريال، بهترين سناريو و بهترين 
بازيگر را از آن خود كرده است. فراتر از شيطان درباره داستان 2پليس 
بي باك است كه در يكي از استان هاي كره جنوبي فعاليت مي كنند. اين 
دو پليس براي دستگيري يك قاتل سريالي، قانون را زير پا مي گذارند 
و از تمام افرادي كه در اين پرونده دخيل بوده اند بازجويي مي كنند و 
خواستار آن مي شوند كه بيگناهي خود را اثبات كنند. آنها همچنين 
خود را مبرا نمي دانند و از خودشان هم مي پرسند: هيوال كيست؟ تو 

هستي؟ من هستم؟ يا ما هستيم؟

سال2020 براي صنعت فیلم و سريال به دلیل شیوع كرونا و نبود واكسن، سال بسیار سختي 
بود اما با ساخت واكسن  كرونا و تسريع در روند واكسیناسیون، ساخت بسیاري از پروژه هاي 
تلويزيوني، دوباره پس از وقفه اي يك ساله ضمن رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سر گرفته شد. 
كاهش خطر كرونا كه با افزايش سرعت واكسیناسیون همراه بود همچنین باعث شد اغلب سريال ها در سال2021 در موعد خود ساخته و 
انتشار يابند و جشنواره هاي تلويزيوني نظیر »جوايز امي« هم در زمان مقرر خود با حضور مدعوين و تماشاگران برگزار شود. واكسیناسیون 
جوامع در برابر شیوع ويروس كرونا همچنین تأثیر مستقیمي بر افزايش كیفي سريال ها در سال جاري داشت. در اين مطلب نگاهي داريم 

به بهترين سريال هاي سال2021.

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

رونق دوباره سريال هاي تلويزيوني در عصر پسا كرونا

15  سريال برتر  سال2021
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 محمـــد حســــن انصــــاري فــرد 
در مديريتش  كـوتاه  مدت زمان  ظرف 
پرسپوليس، چنان عملكـردي داشت
كـــه هنــوز آثـــارش ادامــه دارد

 سال پاك تيم ملي  بله؛ ما ميزبان هاي خوبي نيستيم!

فهرست خوش شانسی های پرسپولیس از ابتدای فصل تا به حال. پرسپولیس در حالی باید به مصاف 
سپاهان برود که یاسین سلمانی به دلیل مصدومیت حضور در این مسابقه را از دست داده 18  بخت بلند یحيی

19 ایران، آرژانتین و الجزایر تنها تیم هاي بدون باخت سال 2021 بودندفدراسیون فوتبال ناخواسته نظر AFC را تأیید کرد 18

20

191 روز

  وزنه برداری دنبال انتخابات است نه موفقيت
کورش باقری از وضعیت تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان انتقاد می کند. او می گوید تیم ملی به جز دسته 

فوق سنگین و 81کیلوگرم در بقیه وزن ها خوب نبوده است

ترکش های

بهروز رسايلي |  سوءمديريت در پرســپوليس و استقالل  چيز 
عجيب و تازه اي نيست. تا دل تان بخواهد از اين داستان ها داشته ايم 
و اصال اگر كسي استثنائا در اين دو تيم كارش را درست انجام بدهد 
جاي شگفتي دارد! با اين همه، داستان محمدحسن انصاري فرد از 
همه عجيب تر است؛ بازيكن سال هاي دور پرسپوليس كه سال98 
براي دومين بار بر منصب مديرعاملي اين باشگاه تكيه زد. نخستين 
دوره مديريت انصاري فرد در پرسپوليس مربوط به ميانه هاي دهه 
80 بود و شايد خيلي ها تصوير روشن و دقيقي از آن روزها به ياد 
نداشتند، اما انصاري فرد در دوران دوم چنان حماسه سترگي خلق 
كرد كه بعيد اســت تا ساليان ســال خاطره اش از ذهن هواداران 

پرسپوليس پاك شود!
محمدحسن روز پنجم شهريور98 به عنوان مديرعامل جديد پرسپوليس جانشين ايرج عرب شد. عرب 
كه به شكلي عجيب به اين صندلي رسيده بود، با بحران كوچ برانكو مواجه شد و هر چه كرد نتوانست به 
پايگاه اجتماعي مطلوبي بين هواداران پرسپوليس دست پيدا كند. او شايد تنها مدير اين ساليان سرخ ها 
بود كه تمامي ستاره هاي تيم را حفظ كرد و به جاي برانكو هم گابريل كالدرون آرژانتيني را روي نيمكت 
تيم نشاند، اما از نظر افكار عمومي هر چه زودتر بايد باشگاه را ترك مي كرد. در نتيجه خيلي ها با آغوش باز 
انصاري فرد را پذيرفتند، اما آقاي مدير ميراثي از خودش باقي گذاشت كه روي همه نفرات قبل و بعد از 
خودش را سفيد كرد. روز 20اسفند98 انصاري فرد تحت فشار شديد هيأت مديره و دعوت مكرر اعضا از 
او براي مناظره تلويزيوني ناچار به استعفا شد. در نتيجه او فقط 191روز نفر اول اجرايي باشگاه بود. با اين 
حال ماه هاست هر خبر بدي كه براي پرسپوليسي ها مي رسد، ارتباط كليدي با مديريت انصاري فرد دارد.

حاال حتي مرور فهرست وار اشتباهات انصاري فرد هم يك مجال مفصل مي خواهد. او گابريل كالدرون 
و دستيارانش را راند و غرامتي سنگين به باشگاه تحميل كرد، يحيي گل محمدي را در ميانه فصل به 
تيم آورد و پول رضايتنامه اش را نداد، استوكس و اوساگونا را بدون احراز توانايي هاي فني و اخالقي آنها 
به استخدام در آورد و 2 پرونده گران و زيانبار حقوقي براي باشگاه تراشيد، با رادوشويچ قرارداد بيهوده 
3 ساله بست و تعهدي كمرشكن ساخت، از حساب باشــگاه براي خودش پوشاك شخصي تهيه كرد، 
در آخرين ماه مديريتش مساعده آنچناني براي خودش نوشت و به وجهه باشگاه آسيب جدي زد. اينها 
تازه غير از اتهاماتي است كه در محافل غيررسمي به انصاري فرد مي زنند و باز غير از مواردي است كه 
اخيرا مهدي رسول پناه در بيانيه اش درج كرده بود. آخرين بهانه براي يادآوري دوران درخشان مديريت 
نامبرده، وصول شكايت 96هزار دالري اوساگونا است؛ رقمي عجيب براي يك بازيكن بي كيفيت كه 
تنها خاطره به جا مانده از او، فرستادن توپ داربي تهران به كره مريخ است! پرسش اينجاست كه چطور 
مي توان در طول كمتر از 200روز اين همه خسارت به بار آورد و بعد به اسم حفظ آرامش باشگاه سكوت 
كرد؟ چرا براي تسويه حساب با كالدرون و جبران اشــتباه انصاري فرد بايد از ارز نيمايي كه مربوط به 
مايحتاج ضروري مردم است استفاده شــود؟ آيا واقعا براي يك بار هم كه شده، زمان آن نرسيده كه از 

چنين مديري سؤال و جواب شود و توضيح بدهد با چه منطقي چنين تصميماتي گرفته؟
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در  شأن پرسپوليس نيست

هنوز توييت نزدي؟

سر همين استراماچوني جنگ بود؟

از قرار معلوم بعد از بازي با ذوب آهن، 
محمدرضا احمدي مجري فوتبال 
برتر چيزهايي در مــورد پنالتي 
پرسپوليس و يكي دو اتفاق داوري 
ديگــر گفته كه به مذاق ســرخ ها 
خوش نيامده اســت. همين هم كافي 
بود تا خبر برسد باشگاه پرسپوليس قصد شكايت از اين مجري 
و گزارشگر تلويزيوني را دارد. حقيقتش اين است كه حتي از 
خواندن و نوشتن چنين خبرهايي هم حس بدي داريم. واقعا 
آيا در شان باشگاه بزرگ پرسپوليس هست كه هي چپ و راست 
اين و آن را تهديد به شكايت كند؟ حاال طرف كمي در صحت 
پنالتي شما تشكيك كرده؛ مگر آسمان به زمين آمده؟ گيريم 
كه اصال قصد و غرض داشته، باز در سطح پرسپوليس نيست 
كه اقدام به شكايت و اين قبيل كارها بكند. چرا مثل هواداران 

12ساله تيم تان را اداره مي كنيد؟

بعــد از اينكه يكي از رســانه هاي 
پرتغالي در تشريح 11بازي ناكامي 
مهدي طارمي در گلزني گزارش 
نوشت و مدعي شــد: »مهاجم 
ايراني مشــكالت روحي و رواني 
دارد« خيلي نگران شــديم. انتظار 
داشتيم مهدي در دفاع از خودش يك توييت بزند و بنويسد: 
»خودتان رواني هستيد، همه مي دانند كه مشكل از جاي 
ديگري است.« البته او اين كار را نكرد، چون خودش خوب 
مي داند آنجا اينجا نيست و اگر دست از پا خطا كند برايش 
تبعات خواهد داشت. در هر صورت اميدواريم طارمي هر چه 
زودتر به شرايط ايده آل برگردد و پايش دوباره به گلزني باز 
شود. اگر قرار است او به اردوي بهمن ماه تيم ملي ملحق شود، 
براي خودش بهتر اســت كه از موضع قدرت باشد، نه اينكه 

اسكوچيچ از سر لطف و محبت ستاره ياغي را عفو كند.

يكــي از كشــدارترين بحران هاي 
ساليان اخير فوتبال ايران مربوط 
به جدايي آندرا اســتراماچوني از 
اســتقالل بود. آنقدر اين داستان 
طول كشيد و ســر و صدا كرد كه 
بعيد اســت جزئياتش حاالحاالها از 
ياد كسي برود. سرمربي پيشــين استقالل در ميانه هاي ليگ 
نوزدهم به بهانه عدم دريافت بــه موقع مطالبات مالي اش اين 
تيم را ترك كرد و رفت. آن زمان كلي دعوا راه افتاد كه اگر استرا 
مي ماند فالن مي شد و بهمان مي شــد. حاال نه اينكه او مربي 
بدي بوده باشد، اما استاد بعد از مدت ها خانه نشيني، اين فصل 
سرمربي الغرافه قطر شده و فعال از 10بازي، 5برد و 4باخت و 
يك مساوي كسب كرده است. عالي است؛ نه؟ همچنان منتظر 
نتايج استرا مي مانيم تا ببينيم مربي ايتاليايي واقعا سزاوار آن 

همه جنجال بود يا خير.

تيم استقالل با امتياز فني 7.9از 10بهترين 

تيم هفته يازدهم ليگ برتر از نگاه متريكا 7.9
شد. استقالل اين هفته پديده قعرنشين را 
3 بر صفر برد و در خيلي از آيتم ها بهترين 
آمارهاي هفته را برجا گذاشــت. در اين هفته فقط سپاهان بيشتر از 
استقالل شوت و شوت در چارچوب زد. با اين تفاوت كه نيمي از 6شوت 
داخل چارچوب اســتقالل گل شــد اما ســپاهان از 7شوت داخل 
چارچوبش فقط به يك گل رسيد. آبي ها با 58درصد مالكيت توپ، بعد 
از ســپاهان و فوالد جزو تيم هايي بودند كه مالكانه ترين بازي را ارائه 
كردند. همچنين استقالل در 53درصد از نبردهاي تن به تن هم پيروز 
شد و براي نهمين بار در اين فصل كلين شيت هم كرد. بعد از آبي ها، 

نساجي با امتياز 7.4دومين تيم برتر هفته بود.

 استقالل عالوه بر اينكه بهترين تيم هفته 

يازدهم شد، بهترين بازيكن اين هفته را 8.46
هم معرفــي كرد. مهــدي مهدي پور با 
امتيــاز فنــي 8.46 باالتر از فرشــاد 
احمدزاده )سپاهان( و فرهاد كرمانشاهي )دروازه بان پيكان( بهترين 
بازيكن هفته يازدهم شــد. مهدي پور در مصاف با پديــده 6بار با 
پاس كليدي موقعيت ساخت و 2گل از 3گل استقالل روي پاس هاي 
او به ثمر رسيد. اين پاس هاي پرريسك، از دقت پاس هاي او كم نكرد 
و 80درصد از پاس هاي مهدي پور ســالم به مقصد رسيد. هافبك 
اســتقالل در روزي كه اصال خطا نكرد، يك اشــتباه دفاعي، يك 
توپ گيري و يك قطع پاس هم داشت. مهدي پور 2خطا هم گرفت و 

تنها بازيكن هفته بود كه نمره باالي 8را از متريكا دريافت مي كند.

 تيم سپاهان در هفته اي كه با يك شكست 

خانگي عجيب همه را غافلگير كرد، در 697
4آيتــم فنــي بهترين تيم هفتــه بود. 
شاگردان نويدكيا بيشترين مالكيت توپ 
را داشتند )69درصد(، بيشتر از همه پاس دادند )697(، بيشتر از همه 
شوت )20( و شوت در چارچوب )7( زدند. البته ليست ركوردداران 
اين هفته نشان مي دهد كه چرا حريف اين تيم پيروز شد؛ نرخ تبديل 
شــوت به گل در تيم پيكان 40درصد بود و اين تيم به همراه نفت 
مسجدسليمان ركوردداران اين بخش در هفته يازدهم بودند. در اين 
هفته باالترين اميدگل را نســاجي ايجاد كــرد )1.96(، تراكتور با 
61درصد موفقيت در نبردها قلدرترين تيم هفته بود و هوادار هم كمتر 
از همه اجازه شوت زدن به حريفش داد. حريف هوادار همين تراكتور 

قلدر بود كه فقط 4بار توانست شوت بزند.

پرسپوليس و سپاهان اين هفته در حالي بايد در يكي از حساس ترين 
مســابقات ليگ بيســت ويكم به مصاف هم بروند كه اين مسابقه 
به خاطر حواشي فصل گذشــته ديدار 2 تيم بايد در زمين بي طرف 
برگزار شود. حتما خاطرتان هســت كه بازيكنان 2 تيم بعد از پايان 
بازي برگشت پارسال چطور در تونل ورزشگاه نقش جهان از خجالت 
هم درآمدند. اين بازي قبل از آن هم كلي حاشيه داشت و نهايتا مقرر 
شد مسابقات رفت و برگشت امسال در زمين بي طرف برگزار شود. 

حاال بازي رفت به ميزباني ســپاهان در 
اراك خواهد بود و پرسپوليس هم در 
نيم فصل دوم بايد زمين خودش را 

انتخاب كند.
اين حكم از زواياي مختلف قابل تحليل 
است، اما فقط به اين يك سؤال بسنده 

مي كنيم؛ وقتي AFC مي بيند ما مســابقه تيم هاي خودمان را در 
محل بي طرف برگزار مي كنيم، چرا نبايد حكم به حضور نمايندگان 
ايران در زمين ثالث بدهد؟ چطور انتظار داريم كنفدراســيون به ما 
ميزباني بدهد، وقتي خودمان نمي توانيم ميزبان مسابقات خودمان 
باشيم؟ همين پرسپوليس و استقالل 2 نماينده ايران در مسابقات 
فصل گذشــته ليگ قهرمانان بودند؛ وقتي فدراسيون فوتبال ايران 
هم درســت يا غلط آنها را شايســته ميزباني از هــم نمي داند، چرا 
بايد AFC ساير تيم هاي آسيايي را به زمين 
اينها بفرستد؟ تازه خاطرتان باشد مسابقات 
در ايران هنوز بدون تماشــاگر است، اما 
فدراسيون در ورزشگاه بی تماشاچی 
هم اجازه ميزباني به پرسپوليس و 

سپاهان نمي دهد!

نكته بازی

متريكاآماربازی

بله؛ ما ميزبان هاي خوبي نيستيم!
فدراسيون فوتبال ناخواسته نظر AFC را تأييد كرد

صنعت نفت آبادان تنها تيمي اســت كه بعد از گذشــت 11هفته از ليگ برتر هنوز پولي به حســاب 
بازيكنانش واريز نكرده و دريافتي آنها تا به امروز صفر بوده است. حتي عليرضا منصوريان هم در چند 
هفته اخير وقتي به نشســت هاي خبري مي رفت، درخصوص بحران مالي در باشگاه صحبت مي كرد 
اما تا به امروز هيچ اتفاق جديدي رخ نداده و بازيكنان صنعت نفت بابت عدم دريافت حق و حقوقشان 
به شدت ناراحت و ناراضي هستند. ديروز هم احمد گوهري دروازه بان اين تيم در مصاحبه با تسنيم، 
گفت: »مشكالت مالي اين باشگاه بسيار آزاردهنده شده است و تمامي بازيكنان بابت به وجود آمدن 

اين وضعيت عصبي شده اند.«
ديروز هم خبرگزاري فارس به اين موضوع اشــاره كرد كه پس از جلسه  چند هفته پيش بين عليرضا 
منصوريان و مديران باشگاه نفت با استاندار خوزستان، قرار شد شركت پااليش و پخش آبادان مبلغي را 
به عنوان قرض به اين باشگاه پرداخت كند. البته استاندار در آن جلسه اين موضوع را مستلزم تأييد شوراي 
تامين شهر كرده و از فرماندار ويژه آبادان درخواست كرده براي برون رفت صنعت نفت از شرايط فعلي اين 
موضوع را در جلسه شوراي تامين مصوب كنند. البته با وجود موافقت استاندار خوزستان، تاكنون مصوبه 

شوراي تامين براي قرض دادن شركت پااليش و پخش نهايي نشــده و همين موضوع سبب دلخوري 
شاگردان منصوريان شده است. بازيكنان نفت هم در واكنش به حل نشدن مشكالت مالي خود روز شنبه 
قصد اعتصاب داشتند كه بعد از صحبت هاي طالب ريكاني، از اين تصميم منصرف شده و تمرين كردند.

با اين حال تمرين ديروز صنعت نفت برگزار نشــد و بازيكنان سرانجام براي نخستين بار در اين فصل 
دست به اعتصاب زدند. هرچند برخي سايت ها به اين موضوع اشاره كردند كه كادر فني به بازيكنان 
استراحت داده ولي طبق قرار قبلي زردپوشان آباداني بايد ديروز هم تمرين مي كردند ولي اين تمرين 
با تصميم واحد بازيكنان لغو شد. يكي از بازيكنان صنعت نفت در اين خصوص به خبرنگار همشهري 
ورزشي مي گويد: »روز گذشــته طالب با ما تماس گرفت و اعالم كرد كه تصميم همه بازيكنان براي 
اعتصاب عملي شود. تا همين جا هم فقط به خاطر مردم آبادان و هواداران صبر كرديم ولي تحمل اين 
وضعيت واقعا سخت اســت. ما يك ريال هم پول نگرفتيم و نمي توانيم مدام مقابل خانواده هايمان با 
سر پايين و شرمندگي صحبت كنيم. واقعا تأسف آور است كه تيمي با اين قدمت با چنين مشكالتي 

دست و پنجه نرم كند.«

اعتصاب در اردوي صنعت نفت

بخت بلند یحیی
فهرست خوش شانسی های پرسپوليس از ابتدای فصل تا به حال

برنامه بازی ها

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

1621425-1174استقالل1

117131541122سپاهان2

11641168822پرسپولیس3
102821-1156آلومینیوم اراک4
11533149518مس رفسنجان5

115331311218پیكان6

117-1145289فوالد7

114-113531112نساجی مازندران8
513-11344914گل گهرسیرجان9

212-1133568هوادار10

311-113261013تراکتور11

711-11326512ذوب آهن12
410-1124559فجر سپاسی13

510-11245510نفت  مسجدسلیمان14

510-1124549صنعت نفت آبادان15

152-29217-11پديده مشهد16

ليگ برتر هفته دوازدهم

ليگ برتر هفته  سيزدهم

15:00

15:00

15:00

16:00

17:00

17:00

17:00

چهارشنبه 8 دی 1400

دوشنبه 13 دی 1400

نساجی -نفت  مسجدسلیمان

پیكان-پديده 

تراکتور-ذوب آهن

گل گهر-مس رفسنجان

فجر سپاسی-هوادار

سپاهان-پرسپولیس

صنعت نفت -آلومینیوم 

استقالل-فوالد

پديده-سپاهان

نفت  مسجدسلیمان-گل گهر

مس رفسنجان-صنعت نفت

هوادار-نساجی

آلومینیوم-استقالل

ذوب آهن-فجر سپاسی

پرسپولیس-تراکتور

فوالد-پیكان

ليگ برتر هفته چهاردهم

شنبه 18 دی 1400

نساجی-ذوب آهن

فجر سپاسی-تراکتور

پديده مشهد-پرسپولیس

پیكان-آلومینیوم

گل گهر-هوادار

استقالل-مس رفسنجان

سپاهان-فوالد

صنعت نفت-نفت  مسجدسلیمان

مقد ماتی جام جهانی - مرحله نهایی

پنجشنبه 7 بهمن 1400

سهشنبه 12 بهمن 1400

پنجشنبه 4 فرورد ین 1401

سه شنبه 9 فرورد ین 1401

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

 ايران- لبنان

برنامه بازی ها

بهروز رسایلی| پرســپوليس در حالی در بازی مهم هفته 
دوازدهم باید به مصاف ســپاهان برود که یاسين سلمانی 
به دليل مصدوميت حضور در این مسابقه را از دست داده 
است. بدون شــک حضور ســلمانی می توانست دردسر 
سرخپوشان را مضاعف کند، اما او چهارشنبه در اراک قادر 
به همراهی تيمش نخواهد بود. به طور کلی این نخستين بار 
نيست که پرسپوليس در ليگ بيست ویکم از اقبال بلندش 
بهره می برد. در مســابقات قبلی هم بعضا رقبا در حالی 
به مصاف این تيم آمده اند کــه در بهترین وضعيت ممکن 
نبوده اند. البته فراموش نکنيم که خود پرســپوليس هم 
گاهی مصدومان مهمی مثل جالل حسينی، مهدی ترابی 

و... داشته است.

  فوالد ویسی به جای فوالد نکونام
يكی از خوش شانسی های بزرگ پرسپوليس در همان هفته 
اول فصل جديد پيش آمد؛ جايی كه قرمزها در اهواز به مصاف 
فوالد عبداهلل ويســی رفتند. هدايت فوالد در فصل گذشــته 
برعهده جواد نكونام بود و اين مربی با شكست استقالل حتی 
قهرمان جام حذفی هم شد. ابتدای فصل اما نكونام به داليلی 
از فوالد رفت و عبداهلل ويسی جای او را گرفت. ويسی 4 بازی 
هدايت سرخپوشان را برعهده داشت و نهايتا با يك برد، يك 
تساوی و 2 شكست بركنار شــد. از قضا پرسپوليس با همين 
نسخه ضعيف از فوالد بازی كرد و به پيروزی دست يافت. بعد 
از بازگشت نكونام به اهواز، فوالد در 7 بازی گذشته شكست 
نخورده و 3 پيروزی و 4 تساوی كسب كرده است. قطعا مصاف 
با فوالد نكونام برای پرسپوليس خيلی می توانست سخت تر از 

بازی با تيم ويسی باشد.

  گل گهر در غياب قلعه نویی
پرسپوليس يكی از تيم هايی بود كه در دوران محروميت امير 
قلعه نويی به مصاف گل گهر رفت. ســرمربی تيم سيرجانی به 
دليل مصاحبه تند فصل قبلش محروم شده بود و در 8 بازی 
ابتدايی نتوانست روی نيمكت بنشيند. طبيعتا پرسپوليس از 
غيبت امير سود برده، هرچند اين امتياز منحصر به سرخپوشان 
نبود و شامل نيمی از تيم های ليگ برتر شد. البته پرسپوليس 
بدشانس هم بود كه باگناما 3 روز بعد از اين بازی به گل گهر 
پيوست، وگرنه احتمال 3 بر صفر شــدن آن بازی هم وجود 

داشت!

نفت نصفه ونيمه
نفت آبادان با يكی از ناقص ترين نسخه هايش برابر پرسپوليس 
قرار گرفت. تيم عليرضا منصوريان در هفته ششــم در حالی 
به مصاف سرخپوشــان رفت كه 6 بازيكن ايــن تيم به دليل 
محروميت يا مصدوميت غايب بودند. حســن بيت ســعيد، 
محمد اهل شــاخه، محمود مطلق زاده، حسين ساكی، فرزاد 
جعفری و رضا جبيره نفراتی بودند كه حضور در آن مســابقه 
را از دســت دادند. اين همه غايب برای تيمی با بضاعت نفت 

اصال كم نيست.

  مسجدسليمان بدون فرار و کرار
در هفته هفتم پرســپوليس در حالی بــه مصاف نفت 
مسجدسليمان رفت كه تيم حريف سرمربی اش را محروم 
می ديد. فراز كمالوند در آن مسابقه نتوانست روی نيمكت 
تيمش بنشيند. همچنين كرار جاسم، ستاره مورد عالقه 
كمالوند هم بازی را به دليل مصدوميت از دست داد. علی 

دغاغله هم ديگر مصدوم نفت در آن بازی بود.

  استقالل بدون کاپيتان
داربی تهران در حالی با يك نمايش سرد و كسل كننده از 
پرسپوليس و استقالل به تساوی بدون گل انجاميد كه 
آبی ها در آن مسابقه كاپيتان خود را به همراه نداشتند. 
وريا غفوری به دليل مصدوميت به شهرآورد نرسيد و 
طبيعتا اين مسئله به ســود قرمزها تمام شد. اين در 
حالی است كه غفوری در فصل جديد فوتبال خوبی 
ارائه كرده بود و نشــانه هايی از دوران آمادگی اش را 

بروز می داد.

   هوادار در غياب 3 نامدار
تيم تازه صعودكرده هوادار در فرمی غير استاندارد 
موفق شد يك مســاوی از پرســپوليس بگيرد. با 
اين حــال در همان بازی هم 3 مهــره نامدار تيم 
رضا عنايتی به دليل مصدوميت امكان حضور در 
زمين را پيدا نكردند. داريوش شجاعيان و محمد 
قاضی قبل از بازی آســيب ديده بودند، روح اهلل 
باقری هم در جريان گرم كردن قبل از مسابقه 
دچار مشكل شد و از تركيب بيرون رفت. اين 
نفرات اسمی ترين بازيكنان هوادار بودند كه 
می توانســتند در فاز هجومی به تيم شــان 
كمك كنند، اما شانس بازی با پرسپوليس 

را از دست دادند.

  سپاهان بدون سلمانی
سلمانی جوان اول فوتبال ايران است 
كه در سپاهان و تيم ملی اميد عملكرد 
بسيار خوبی داشته. او در مسابقه هفته 
گذشته طاليی پوشــان برابر پيكان 
آســيب ديد و با چشــمان اشكبار 
زمين مســابقه را ترك كرد. پس از 
آن خبر رســيد مصدوميت ياسين از 
ناحيه همسترينگ است و اين بازيكن 
مدتی خانه نشــين خواهد شد. اولين 

مسابقه ای كه سلمانی از دست می دهد، 
شايد مهم ترين بازی فصل باشد. او غايب 

قطعی مصاف با پرسپوليس است، هرچند 
محرم نويدكيا در خط حمله همچنان نفراتی 

مثل شهريار مغانلو و ســجاد شهباززاده را در 
اختيار دارد.
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     دوشان والهوويچ مهاجم 21 ساله و صربستاني فيورنتينا

در منچستر همه از احتمال خريد هالند در همين زمستان 
خبر مي دهند اما يك گزينه جدي تر از آرژانتين در ســبد 
خريد اين باشگاه قرار دارد؛ بازيكني آرژانتيني به نام خولين 
آلوارس 21ساله كه ريورپالته 17ميليون پوند روي او قيمت 
گذاشته. اين مهاجم ملي پوش قرار است جانشين كاواني و مارسيال شود كه به زودي 

تيم را ترك مي كنند.

نيوكاسل از زماني كه به تملك شاهزاده هاي سعودي درآمده، رنگ 
برد را نديده و مالكان جديد تالشــي براي رهايــي از اين مخمصه 
نكرده اند. درباره نقل وانتقاالت زمســتاني اين باشگاه ها هم شايعات 
زيادي منتشر شده و تقريبا همه بازيكنان جهان ازجمله سردار آزمون 

به اين تيم لينك شده اند.

منچستر با برد در بازي هاي عقب افتاده مي تواند به جمع 4 تيم باالي 
جدول برگــردد. در تقابل هاي رســمي بين 2 تيــم، 90برد از آن 
منچستر بوده، 39تســاوي و 43برد براي نيوكاســل. كريستيانو 
رونالدو در 12رويارويي با نيوكاســل 11برد و يك تساوي به دست 
آورده، در ليگ برتر 7 گل به اين تيم زده و يك گل هم در حذفي به ثمر رسانده است. 

رونالدو روي هم رفته 8 گل زده و 5 پاس گل مقابل نيوكاسل در كارنامه دارد.

برونو فرناندس در ليگ برتر در سال2021 آماري قابل قبول 
در منچستر داشته؛ 38 بازي، بيشترين خلق موقعيت)78(، 
بيشــترين پاس در عمــق)18(، 302 پــاس در محوطه 

جريمه، 17 خلق موقعيت جدي، 13 گل و 8 پاس گل.

بعد از برونو بد نيست نگاهي هم به كارنامه رونالدو در 
سال 2021داشته باشيم؛ 46 گل زده )3 گل بيشتر از 
مسي(، بهترين گلزن ســال2021 يوونتوس، بهترين 
گلزن ســال2021 پرتغال، بهترين گلزن فصل22-

2021 من يونايتد، رســيدن به ركورد بهترين گلزن تاريخ فوتبــال ملي و آقاي گل 
فصل21-2020 سري آ.

يونايتد آنها 
يونايتد اينها
منچستر و نيوكاسل آخرين 

ديدار هفته نوزدهم ليگ برتر را 
برگزار مي كنند

رقابت هاي ليگ برتر در باكسينگ دي دنبال 
مي شود. بيشتر بازي ها غيراز مسابقاتي كه 
به دليل كرونا لغو شده اند، ديروز انجام شد و 
امشب يك تك مسابقه بين منچستريونايتد 
و نيوكاســل در برنامه گنجانده شده و اين 
در حالي است كه 2 بازي قبلي من يو به دليل 
ابتالي بازيكنان اين تيم يا حريفان شــان 
به اوميكرون لغو شــده بــود. موفقيت در 
باكسينگ دي در قهرماني پايان فصل خيلي 
اهميت دارد. در 7 فصل از 10 فصل گذشته، 
تيم هايي كه كريسمس را با صدرنشيني پشت 
سر گذاشته اند درنهايت عنوان قهرماني ليگ 
برتر را به خود اختصاص داده اند. تنها ليورپول 
درحالي كه در فصول 201۳/1۴، 201۸/1۹ و 
2020/21 كريسمس را با صدرنشيني پشت 
سر گذاشــته بود، درنهايت مقامي به جز 

قهرماني را كسب كرد.

تبليغ روي كفش ممنوع!
باشگاه ها روي پيراهن، پشت آن، روي آستين ها، در كنار زمين تمرين، نيمكت و همه جا نام اسپانسرهاي اصلي 
و فرعي را تبليغ مي كنند. تبليغ روي دستكش، هدبند و كفش ها در اختيار بازيكنان است. بازيكنان مي توانند 
از برند كفشي استفاده كنند كه رقيب برند پيراهن باشگاه است. با اين حال به خاطر حاشيه هايي كه نوشته هاي 
سياسي و شعارهاي روي كفش ها به بار آورده، يوفا وادار شده در اين زمينه محدوديت هاي تازه اي اعمال كند. 
پيش از اين نيمار با همكاري پوما، روي كفش خود بازي فورتنايت را تبليغ كرده بود و ژيرو نيز با همكاري كمپاني 
سوني به صورت مينياتوري تلويزيون هاي اين كمپاني ژاپني را تبليغ مي كرد. حاال اين كار ممنوع شده. در بند۴1  
قانون مربوط به تبليغ اسپانسرها اعالم شده كه كمپاني هاي ورزشي مي توانند عاليم شناساننده خود را با هر 
رنگ و اندازه اي روي كفش ها چاپ كنند اما در پاراگراف دوم اين بند، بازيكنان از هرگونه تبليغ اسپانسرهاي 
شخصي خارج از كمپاني سازنده كفش منع شده اند. براي نخســتين بار در بخش مقررات مربوط به تجهيزات 
بازيكنان فوتبال كه توسط يوفا طبقه بندي شده، بندي قرار دارد كه بازيكنان را از انجام تبليغ و يا شعارهايي كه 
باعث ايجاد عصبانيت شود منع مي كند. با اين حال درج شعارهاي اخالقي مثل »زندگي سياهپوستان مهم است« 

يا »جايي براي نژادپرستي نيست« هنوز امكان پذير است.

بازوبند پولساز مسي و رونالدو
بارسا از انتقال مســي پولي در نياورد، اما بركات نام او همچنان براي اين تيم ادامه دارد. با وجود سپري شدن بيش از 4 ماه از 
جدايي ليونل مسي از بارسلونا و پيوستن او به پاري سن ژرمن، باشگاه كاتالوني همچنان از نام اين بازيكن و يادگارهايش سود 
مي برد. در سايت رسمي باشگاه محصوالتي پيدا مي شوند كه مرتبط به اين ستاره سابق بارسا هستند. به طور مثال اين سايت 
پيراهن ليونل مسي در فصل گذشته كه اين بازيكن خودش آن را امضا كرده اســت را با قيمت يك هزارو170 يورو به فروش 
گذاشته است. ديگر محصول مرتبط با مسي كه كاتاالن ها در فروشگاه   شان گذاشته اند، بازوبند كاپيتاني او با امضاي خودش 
است كه 643.5 يورو قيمت دارد. گران ترين جنس فروشگاه بارسلونا كه به مسي مربوط مي شود، پيراهن او در فصل 2013-14 
است كه نه تنها خودش، بلكه 2 ستاره ديگر سابق تيم، ژاوي هرناندس و آندرس اينيســتا هم آن را امضا كرده اند. قيمت اين 
پيراهن 2 هزارو950 يورو است. در خبري مشابه اعالم شده كه بازوبند كريستيانو رونالدو هم كه پس از اشتباه داوري و نپذيرفتن 
گلش به صربستان به زمين انداخته بود، توسط فردي از روي زمين برداشته و به حراج گذاشته شد. اين بازوبند كاپيتاني با مبلغ 

75 هزار دالر فروخته شد و كل مبلغ آن به يك نوزاد 6ماهه اختصاص يافت تا از مرگ نجات پيدا كند.

فقط فروغ ملي
داستان عليرضا جهانبخش كه زير تيغ هلندي هاست

بعد از 3 فصل حضور بي ثمر و اشتباه در برايتون انگلستان كه براي 
عليرضا جهانبخش فقط سود مالي داشت، او به هلند برگشت تا شايد 
روزهاي خوب دوران حرفه اي اش را از سر بگيرد، اما تا اينجا شرايط 
براي علي جهان خيلي خوب پيش نرفته است. ستاره ملي پوش ايران 
اوايل فصل در فاينورد روتردام عملكرد خوبي داشت و خيلي ها تصور 
كردند او مي تواند خاطرات بد دوران حضور در جزيره را فراموش كند. 
فضا طوري بود كه انگار بغض عليرضا تركيده اســت. هر چه جلوتر 
رفتيم اما شرايط بدتر شد؛ تا جايي كه اين اواخر جهانبخش حتي 
از تركيب اصلي فاينورد هم بيرون آمد. به تازگي يكي از رسانه هاي 
هلند به انتقاد از عملكرد جهانبخش پرداخته و از افول او سخن گفته 
است. بررسي هاي آماري اين رسانه نشان مي دهد ميانگين دقايق 
حضور عليرضا در تركيب فاينورد به 56دقيقه تنزل كرده است. او در 

اين مدت تنها يك گل زده و 2 پاس گل داده است.
برخالف رده باشگاهي، شــرايط جهانبخش در تيم ملي اما خوب 
بوده است و 2021را بايد ســالي موفق براي اين بازيكن دانست. از 
خوش شانسي عليرضا است كه بين اين همه وينگر و مهاجم، دراگان 
اسكوچيچ اعتقاد زيادي به اين بازيكن دارد. مربي كروات تيم ملي 
معموال از جهانبخش در تركيب اصلي استفاده مي كند و او هم حداقل 
در بحث گلزني به خوبي جواب اين اعتماد را داده است. جهانبخش 
در مرحله جاري انتخابي جام جهانــي 3 گل براي تيم ملي زده كه 
به ويژه 2 تا از آنها خيلي مهم بوده اســت. عليرضا گل پيروزي تيم 
ملي در بازي رفت با سوريه را زد، با گل تساوي بخش به كره جنوبي 
ركورد شكست ناپذيري تيم ملي برابر غول شرقي را حفظ 
كرد و گل اول تيم كشورمان در جريان پيروزي 3 بر صفر 
برابر عراق را هم او به ثمر رساند. بدون گل هاي جهانبخش 
شايد صعود تيم ملي به مرحله نهايي جام جهاني اينقدر 
ساده اتفاق نمي افتاد. فعال تيم ملي و جهانبخش به خوبي 
يكديگر را نجات داده اند. اميدواريم او در رده باشــگاهي هم 

دوباره شرايط خوبش را پيدا كند.

 اعتراض به غذاي پرسي 
در پاريس!

باشگاه پاري ســن ژرمن جشــن بزرگي با حضور بيش از 250كودك 
ســاكن در اردوگاه هاي پناهجويي برگزار كرده و امباپه هم كه در اين 
جشن لباس بابانوئل را بر تن داشته، به كودكان هديه داده. كريستيانو 
رونالدو در مصاحبه اي براي ســر زدن به بيمارستان ها و سالمندان و 
كودكان بيمار در ايام كريسمس ابراز دلتنگي كرده و تأسف خورده كه 
چرا به دليل گسترده شدن ابتال به كرونا در هفته هاي اخير نمي تواند 
خاطرات خوشي را كه در سال هاي پيش در اين كار خير ثبت كرده بود 
تكرار كند. درباره كارهاي خير رشفورد هم حتما چيزهايي شنيده ايد و 
فعاليت گسترده اي كه اين بازيكن در دوران كرونا در كمك به كودكان 
فقير و گرسنه كرده است. اخبار ورزش ايران را هم جست وجو كنيد. 
چندبار خوانده ايد كه ورزشكاري ايراني در دوران همه گيري كرونا از 
اين كارها كرده باشد؟ برخي فوتباليست هاي قديمي تر مثل علي دايي 
يا علي كريمي كارهاي خير انجام مي دهند اما ورزشكاران فعال چطور؟ 
غيراز اينكه بازيكناني در فوتبال به نبود تنوع غذايي در اردو يا پرسي 
بودن شام اعتراض كرده اند يا بازيكنان تيم ملي فوتبال دسته جمعي 
استوري و پست گذاشته اند در اعتراض به اينكه مجبورند پيراهن تيم را 
بعد از شست وشو دوباره بپوشند و چرا هنوز پاداش مناسبي براي بردها 
به آنها داده نشده. ورزشكاران بقيه رشته ها هم تقريبا همين اند، با اين 
تفاوت كه در بقيه رشته ها نســبت به فوتبال پول كمتري وجود دارد 
و بازيكنان فوتبال پردرآمدترند. در مناسبت هاي مختلف مثل يلدا و 
نوروز كار ورزشكاران اين است كه براي حضور در برنامه هاي تلويزيوني 
يا جشــن هاي ســازماني اداره ها پول هنگفتي طلب كنند. در ميان 
ورزشكاران خارجي نام هاي زيادي را مي توان يافت كه مؤسسه خيريه 
مختص خودشــان را راه اندازي كرده اند و هر چند پشت بعضي از آنها 
شايعه هايي درباره پولشويي وجود دارد اما باز هم عمده فعاليت هايشان 
خير است. البته در اردوهاي آنها غذاي پرسي نمي دهند و مجبور نيستند 
لباس تيم را بعد از شست وشو دوباره بپوشند، اما حرف از اين است كه 
در اين وانفساي اقتصادي چند نفر از افراد سرشناس با درآمدهاي كالن 

در حد توان خود به كارهاي خير روي آورده اند؟

لژیونر

جهان

سال پاك تيم ملي
ايران، آرژانتين و الجزاير تنها تيم هاي بدون 

باخت سال2021 بودند

از پنجره زمستاني سوز مي آيد
نقل وانتقاالت نيم فصل هنوز آغاز نشده و بازار جابه جايي بازيكن داغ نشده است

هنوز پنجره نقل وانتقاالت زمســتاني باز نشده اما پنجره 
شــايعات باز اســت. فعال يك خبر قطعي وجود دارد و آن 
توافق بارسلونا با منچسترســيتي بر سر خريد فران تورس 
با مبلغ 55ميليون يورو به عالوه 10 ميليون آپشــن است. 
بارسلونا مشخص نيست اين مبلغ را در اين اوضاع اقتصادي و 
آستانه ورشكستگي از كجا آورده، اما ماركا نوشته كه باشگاه 
كاتالوني پول براي خريد زمستاني دارد؛ فقط براي رعايت 
سقف پرداخت دستمزد، بايد پيش از ثبت خريدهاي جديد 
بازيكناني را بفروشــد يا بازيكنــان پردرآمد مثل كوتينيو 
)17ميليون يورو در ســال(، اومتيتي )15ميليون يورو( و 
خيلي هاي ديگر دوباره در دستمزدشــان تخفيف بدهند. 
احتماال امروز يا فردا فران تورس در نوكمپ معارفه مي شود 
البته بدون حضور تماشاگران. او قرار است همان شماره اي را 
در بارسا بر تن كند كه در تيم ملي هم در اختيار دارد. پيراهن 
شماره11زماني در اختيار نيمار، آنتوان گريزمان، عثمان 
دمبله و آخر از همه دمير بود. يوســف دمير اتريشــي قرار 
نيست قرارداد قرضي اش تمديد شود. او در روزهاي آينده به 
راپيدوين پس داده مي شود. در بارسلونا روند پاكسازي تيم 
آغاز شده است. دفاتر باشگاه در روزهاي آينده شاهد فعاليت 
داغي براي تســهيل خروج بازيكنان پردرآمد خواهند بود. 
اين براي ثبت قراردادهاي جديد ضروري است. بارسا براي 
مهاجم نوك هم با توجه به رهايي از شر لو دي يونگ و انتقال 
او به كاديس، دنبال يك مهاجم اسم و رسم دار است. از ميان 
نام هاي بزرگي مثل اوباميانگ، كاواني و مارســيال يك نفر 
جذب خواهد شــد. در پســت هاي ديگر هم فعاليت هايي 
صورت گرفته؛ ازجملــه توافق با مزروعي، مدافع راســت 
آژاكس كه در تابستان آزاد مي شود. بارسا كه نمي تواند هالند 
را جذب كند، همه هم وغم خود را گذاشــته بر سر اينكه از 
انتقال اين مهاجم نروژي به رئال مادريد جلوگيري كند. خبر 
ديگر از بارسا اين است كه سرجينيو دست به آژاكس نمي رود 

و احتمال انتقال او به بايرن هم كم شده است.

بايرن مونيخ كه نتوانســته با كينگزلي 
كومان بر ســر تمديد قرارداد به توافق 
برسد، با رافينيا، مهاجم ملي پوش برزيلي 
ليدزيونايتد براي پست وينگر در فصل 
آينده به توافق دســت يافته است. شــايد اين انتقال در 
زمســتان صورت بگيرد. رقم اين انتقال 50ميليون يورو 

تخمين زده مي شود. رافينيا سال 2020به ليدز پيوسته 
و در 46 بازي براي اين تيم، 14 بــار موفق به گلزني 
شــده. او همچنين در فصل جاري ليگ برتر 48 بار 
اقدام به شوتزني كرده )چهارمين بازيكن برتر ليگ( و 

38 دريبل )چهارمين بازيكن برتر ليگ( را به ثبت 
رسانده است. در پايان فصل بازيكناني 

مثل گورتســكا، توليسو، زوله 
و... قراردادشــان تمام 

مي شود و انگار آنها 
هنــد  نمي خوا

در مونيــخ 
بمانند.

رئال مادريد آرزو دارد بازيكناني مثل ايسكو 
و گرت بيل كه به هيچ كار تيم نمي آيند و در 
پايان فصل قراردادشــان به پايان مي رسد، 
زودتر و در همين پنجره نقل وانتقاالتي برنابئو 
را ترك كنند. برخي خبرنگاران معتبر ادعا كرده اند كه براي 
انتقال آزاد روديگر از چلسي به رئال توافق هاي نهايي صورت 

گرفته است.

باشگاه آتاالنتا با ساسولو بر سر انتقال جرمي 
بوگا، وينگر 24 ساله و ساحل عاجي اين تيم 
به توافق كامل رسيد و او با قراردادي به ارزش 

22 ميليون پوند راهي برگامو خواهد شد.

4باشــگاه اورتون، نيوكاســل، تاتنهام و 
آرسنال به صورت جدي وضعيت فيليپه 
كوتينيو هافبك 29 ساله و برزيلي بارسلونا 
را دنبال مي كنند و گفته شده است اورتون 
محتمل ترين گزينه براي اين بازيكن اســت اما او بايد در 

دستمزد نجومي اش تخفيف بدهد.

درحالي كه شنيده مي شد كونته به جذب 
اينســينيه از ناپولي عالقه دارد، ممكن 
اســت اين بازيكن ملي پوش ايتاليايي از 
اف سي تورنتو كانادا سردربياورد. اين تيم 
پيشنهاد دستمزد ساالنه 7 ميليون يورو و قراردادي 4 ساله 

به اين بازيكن ارائه كرده است.

باشگاه پاري سن ژرمن پيشنهاد معاوضه  
مائورو ايكاردي و آرتور ملو را از ســوي 
يوونتوس رد كرد. آنها حاضرند ايكاردي را 
قرضي با بند خريد بفروشند. مذاكرات در 
جريان است. يووه با موراتا نمي خواهد تمديد كند. آلگري 
دنبال خريد يك مهاجم گلزن است كه سرنوشت مسابقه 
را تغيير دهد و مثل رونالدو تفاوت ايجاد كند. اوباميانگ و 

مارسيال هم در ليست هستند.

باشگاه آرسنال همچنان خواستار جذب 
دوشــان والهوويچ مهاجم 21 ســاله و 
صربستاني فيورنتينا اســت و قصد دارد 
يوونتوس را در راه جذب او شكست دهد.

جوواني ســيمئونه، پســر 
ســرمربي اتلتيكو مادريد 
و مهاجــم هــالس ورونــا 
مــورد توجــه 2 باشــگاه 
اتلتيكومادريد و سه ويا قرار 
گرفته اســت. مارسيال هم دوست 
دارد به ســه ويا برود اما باشــگاه 
اســپانيايي مي خواهــد نيمي از 
دســتمزد اين بازيكن را به گردن 

منچستريونايتد بيندازد.

تيم ملي ايران در ســال2021 در رنكينگ فيفا در رتبه اول آسيا و بيست ويكم جهان 
ايستاد اما اين همه افتخارات تيم ما در اين سال ميالدي نبود. ما در كنار تيم ملي آرژانتين 
و الجزاير تنها تيم هاي ملي بدون شكست در سال2021 بوديم و 365روز را بدون باخت 
سپري كرديم. ايران پيش از آغاز اين سال بدون شكست، 2 باخت پياپي با ويلموتس به 
عراق و بحرين داده بود. مدتي طوالني هم از بازي  هاي ملي خبري نبود تا اينكه روند بدون 
باخت ما شروع شد؛ آن هم با مربي ارزان قيمتي كه هنوز هم خيلي ها نتوانسته اند حضور 
او را روي نيمكت هضم كنند و اختالفاتي بين كادر فني و مهدي طارمي رخ داد كه منجر 
به كنار گذاشته شدن مهاجم پورتو از تيم شد. سال جديد با پيروزي 3 بر صفر در بازي 
دوستانه مقابل سوريه آغاز شد و دقيقا با همين نتيجه و مقابل همين تيم به پايان رسيد. از 
آخرين باخت تيم ملي و دوران نحس ويلموتس 13 بازي مي گذرد. از آن به بعد به 12 برد 
و يك  مساوي رسيده ايم كه تنها تساوي ما مقابل كره جنوبي بود كه در تهران يك-يك 
شديم. آرژانتين و الجزاير هم سالي بي  شكست را پشت سر گذاشتند. ايتاليا نتوانست به 
روند بدون باخت خود ادامه دهد و در ليگ ملت هاي اروپا، 2 شكســت در نيمه نهايي و 
رده بندي مقابل اسپانيا و بلژيك متحمل شد اما پيش از آن به ركورد تيم ملي برزيل رسيده 
بود. آرژانتين كه سرانجام موفق شد با مسي به يك جام قهرماني برسد و كوپا آمريكا را 
ببرد، در 11ديدار خود در سال2021 به پيروزي رسيد و 5بار مساوي كرد. ديگر تيم بدون 
باخت اين سال الجزاير بود كه با نسل درخشاني كه دارد از اكتبر سال2019 هيچ شكستي 
متحمل نشده است. در ليست اعالم شده سايت گل از بهترين بازيكنان فعال جهان عرب 
در فوتبال، 9تاي آنها الجزايري هستند. اين تيم در سال2021 موفق شد در 13بازي به 
پيروزي برسد و در 4مسابقه هم به نتيجه تساوي دســت پيدا كند. آنها در رقابت هاي 

عرب كاپ با پيروزي برابر تونس، عنوان قهرماني اين رقابت ها را از آن خود كردند.
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خوزستان بدون حامی

تیم خانه بسكتبال خوزستان در شروع لیگ به دلیل کرونایی 
شدن برخی بازیكنان تا چند هفته به میدان نرفت، سپس با 
کلی بازی عقب افتاده و باخت هــای متوالی به حضورش در 
مسابقات ادامه داد. تیم خوزستانی که به دلیل مشكالت مالی 
حال و روز خوشی ندارد، مقابل شهرداری گرگان حاضر نشد 
و باخت فنی خورد. با وجود صحبت هایی مبنی بر کناره گیری 
احتمالی خانه بسكتبال خوزستان از مسابقه ها اما این تیم 
دوباره و این بار بدون سرمربی)!( وارد کارزار شد. هنوز علت 
کناره گیری قبلی یا غیبت سرمربی تیم مشخص نیست اما 
فراز و نشیب های خوزســتانی ها یك دلیل روشن دارد و آن 
حمایت نشدن از سوی مراکز صنعتی و نفتی است که قباًل 

قول همكاری و حمایت را داده بودند.

النگ لیست

فیبا 2ماه دیگر پنجره دوم انتخابی جام جهانی بســكتبال را 
برگزار خواهد کــرد. بعد از پنجره اول که بــا وجود تغییرات 
تیم ملی، نتایج خوبــی مقابل بحرین به دســت آمد، همین 
روزهاست تا دوباره فهرست اولیه مصطفی هاشمی سرمربی 
تیم ملی برای فیبا ارسال شود. تغییرات در تیم ملی، استفاده 
از بازیكنان جوان و همزمانی پنجره ها با لیگ، انگیزه  بازیكنان 
ملی و »شانس تیم ملی« را نزد سایر بازیكنان باال برده است. 
در بازی های هفته های اخیر عالوه بر آمادگی ملی پوشانی که 
در پنجره نخست حاضر بودند، برخی بازیكنان دیگر نیز نشان 
داده اند انگیــزه و آمادگی کافی را برای رســیدن به تیم ملی 
دارند. منتظریم تا بازیكنانی از هر دو دسته را در لیست اولیه 

هاشمی ببینیم.

کــش دادن اعالم تأییــد صالحیــت نامزدهاي تعــدادي از 
فدراسیون هاي ورزشي توسط وزارت ورزش، این فدراسیون ها 
را با حواشي ریز و درشت روبه رو کرده. طبق اعالم وزارت ورزش 
و جوانان، مجمع انتخابي 10فدراســیون ورزشي در دهه دوم 
دي برگزار مي شود اما تا ظهر یكشــنبه 5دي، تأیید صالحیت 
نامزدهاي ریاست توســط وزارت ورزش اعالم نشد. نام نویسي 
از نامزدهاي ریاســت نزدیك به 3ماه پیش انجام شد. ازجمله 
نامزدهاي ریاست فدراسیون بسكتبال که 18مهر پایان مهلت 
نام نویسي آن بود. تعلل وزارت ورزش ســبب شد تا گروه هاي 
مخالف و موافق در انتخابات هر فدراسیوني جریان سازي کنند و 
حاشیه هاي جدید بسازند که هیچ کدام آنها به سود ورزش نیست.

وزارت و انتخابات

زیرحلقه

منهای فوتبال

افشین رضاپور | کارشناس والیبال

2طال روی پیست كندلی 

سمانه بیرامی با 2مدال طالیی که در مسابقات بین المللی اسكی 
ترکیه گرفت به یك نتیجه تاریخی رسید. این رقابت ها در پیست 
کندلی ترکیه در حال برگزاری است و بیرامی که در صحرانوردی 
تخصص دارد، در مسافت 5کیلومتر پاتیناژ قهرمان شد. او نه تنها 
طالی این مسابقه را به دست آورد، بلكه به امتیاز جهانی زیر 100 
هم رسید. این نخستین باری است که یك زن اسكی باز ایرانی به 
این امتیاز می رسد. بیرامی در 5کیلومتر کالسیك هم مدال طال 
گرفت. در رقابت های 10کیلومتر پاتیناژ مردان نیز سیدستار صید 

دهم شد. ایران با 8اسكی باز در این مسابقات شرکت کرده است.
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افقی:
 1- بــاغ گل و میوه- قلزم- 

کاله مردانه قدیمی
2- شهری در ژاپن- مطالب 
نشــریه زیرنظــر او تهیه و 

تنظیم می شود
3- آتــش- نشــریه ای که 
هر ســه ماه یك بار منتشــر 

می شود- بالیدن
4- صلح- بشارت دهنده- نام 

آذری
5- واحــدی بــرای طــول 
معادل 36 اینــچ- ناگزیر- 

به  آهستگی
6- چوپان- از نوشــت افزار- 

قدیمی تر
7- رایحــه- معروف تریــن 

پیست اسكی ایران- داخل
8- دعای زیر لب- پزشــك 
عصــر ســامانی- اقامتگاه 

مسافر
9- محو کردن- شهرت- راه 

میانبر!
10- گســتردگی- باریك- 

لیف ظرفشویی
11- پسر مازندرانی- حالتی 
در نخستین مـــاه هـــای 

حاملگی- پیروی کردن
12- همه را شامل می شود- 
زاپاس- نوشــیدنی ترش و 

گازدار

13- شــبانگاه- نخســتین 
گنجینــه تخصصی و دائمی 
سكه و اســكناس در ایران- 

صوت اندوه
آمــدن-  به وجــود   -14

کیفرخواست
15- مترســـــك- نوعی 

بیماری پوستی- خباز
  

عمودی:
1- بانوی نخست وزیر سابق 
پاکستان که ترور شد- رفیق

2- منفك- کارهــا- موعد 
پرداخت بدهی

3- فاقد تازگی- دعاکننده- 
همسر حوا

4- ضمیــر غایب- بهشــت 
ارم را بنا نهاد- پشــت گرم- 

دست نخورده
5- گوشه ای در دستگاه نوا- 

بادها- انسان
6- نیك نــژاد - عضوی در 

دهان- کاخ
7- ضایعه سطحی پوست- 
ششــمین خلیفه عباسی- 

گوشواره
8- قســمتی از پــا- ورزش 
تناســب انــدام- خطــاب 

غیرمودبانه
9- بــه هیــچ وجــه- گلی 

آپارتمانی- بابا

10- ضربــه ای در بدمینتــون- 
خردمند- از واجبات نماز

11- گرو گذاشته شــده- عقیم- 
اشاره به چیزی نامعلوم دارد

12- محكم کــردن- خاکســتر- 
وجود- بوی رطوبت

13- پسر عرب- مدال دوم- قافله
14- اتفاق و حادثــه- ایوان- رود 

جیحون
15- داخل شــدن- فیلــم رومن 

15پوالنسكی با بازی جك نیكلسون

للعتكدزمانروس
كیربوكیلنتساتر
یضامرفاوساره
گمهبلكعرتخمم
رتیلعاتاینمی

وانیبنجهزشان
یندلتیاریپكجو
دقراچمقساوزنا
نبیگناگودرویز
ادیوهابیفلقا
اضرنابزارمار
مراهناقراسای

وسوسزمچایخلم
زبینابرقاضریلع
شوماخوبمجهفان

 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 | 4107
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

128593746
765148329
943276815
639417258
874352691
251689473
482965137
396721584
517834962

متوسط

  9   7  5 1
 4   2   6  
     1 4   
     4  3 9
  8    6   
7 3  5      
  5 2      
 2   6   8  
4 7  8   2   839276415

216534897
457819362
583761924
941352786
672498531
328647159
795123648
164985273

ساده

متوسط

289647351
541328967
367951428
612784539
958132674
734596812
895273146
123469785
476815293

سخت

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

ساده

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

  هم از نظر فنی می شود از تیم ایراد 
گرفت و هم از لحاظ مدیریتی. از فدراسیون 
شروع كنیم. ابتدایی ترین وظیفه فدراسیون 
این است كه بتواند شرایط اردویی را برای تیم 
ملی تامین كند اما این كار را نكرد و از مدیران 

باالدستی ایراد گرفت.
فدراسیون نشان داده که وزنه برداری در اولویت 
کاری اش نیست و تكلیف روشن است. اما مسئله 
این است که کمیته ملی المپیك و وزارت ورزش 
از شرایط راضی هستند و مسئوالن هیأت ها هم 
گالیه ای  ندارند. وقتی همه راضی  اند، حرف زدن ما 
محلی از اعراب ندارد. هرازگاهی ما حرف می زنیم 
و حرف های ما هم که فایــده ای ندارد. همه این  
مسائل را می بینند ولی چیزی نمی گویند. رئیس 
فدراســیون هم طوری صحبت می  کند که انگار 
بیرون فدراسیون است و از مسئوالن فدراسیون 
ایراد می گیرد. او به مسائلی اعتراض می کند که 
برای تامین همان ها رئیس فدراسیون شده است.

  در دوره های قبل هم مشكالتی 
بود ولی وزنه برداران به كوچك ترین مسائل 
معترض می شــدند و از حقوقشــان دفاع 
می كردند. حتی دوره ای كه حسین رضازاده 
وزنه می زد، به ورزشكارساالری متهم بود. 
االن شاید در تیم ملی چهره شاخص نداریم و 

كسی حق اعتراض به خودش نمی دهد.

چرا نداریم؟ سهراب مرادی و کیانوش رستمی 
که هستند.

  آنها كه یك ســال اســت داد 
می زنند و كسی صدایشان را نمی شنود.

این نشان می دهد مســئوالن ورزش مشكلی با 
این شرایط ندارند. من شرایط امروز را براساس 
موفقیت هایی که در گذشــته داشتیم ارزیابی 
می کنم و می بینــم خیلی عقبیم و از شــرایط 
ایده آل دور هســتیم. اما با بعضی از روســای 
هیأت ها که صحبت می کنیم، می گویند وضعیت 
که خوب است، مشكل کجاست؟ شاید کمیته 
ملی المپیك فقط یك نقره المپیك را می خواهد 
و یك طالی بازی های آسیایی را. یكی از روسای 
هیأت  ها می گفت در جهانی 3ســكو داشــتیم 
و مدالی هم پنجم شــدیم، مگر قرار اســت چه 

اتفاقی بیفتد؟

  چرا توقع ها تا ایــن حد پایین 
آمده است؟

مهم، انتظاری اســت که کمیته ملی المپیك و 
وزارت ورزش از این رشــته دارند و انگار بیشتر 
از این نمی خواهند. وقتی همه راضی باشــند، 

همین می شود.

  در بحث فنــی هــم انتقاد به 
محمدحسین برخواه زیاد است.

من بــه کادر فنی احتــرام می گــذارم. در هر 
موفقیتی که به دســت می آید یــا ضعفی که 

هست، فقط بخشی اش متوجه کادر فنی است. 
کادر فنی تنها نیســت. فدراســیون و هیأت ها 
خیلی نقش دارند. با این حال در بعضی از وزن ها 
تیم خوب کار کرد و در بعضی از وزن ها عملكرد 
قابل دفاع نیســت. آقای برخواه 4سال است که 
ســرمربی تیم ملی اســت و مهم این است که 
فدراسیون از او راضی است. در وزنه برداری همه 
از هم راضی اند اما من به عنوان پیشكسوت این 

رشته می گویم شرایط فعلی مطلوب نیست.

  وزنه برداری ایران همیشــه در 
ســبك وزن نفرات زیادی نداشته اما در این 
چند ساله دیگر تیم ملی از سبك وزن ها كامال 
خالی شده است. تیم 81كیلوگرم به باالست. 

واقعا كسی را نداریم؟
در گذشــته بهروزی، پانزوان و مجید عسگری 
را داشــتیم. امروز هم حافظ قشــقایی هست؛ 
شایستگی حضور در تیم ملی را دارد، مدال هم 
گرفته و وزنه های خوبی هم زده است ولی کادر 
فنی صالح نمی داند که او در تیم باشد. البته ما 
در تیم نیســتیم، واقعیت ها را نمی دانیم و فقط 
می توانیم نظر بدهیم. نظر من همیشه این بوده 

که باید به کادر فنی فضای کار کردن بدهیم.

 علیرضا یوسفی در 18سالگی در 
مسابقات قهرمانی جهان وزنه زد. بعضی ها 
ایراد می گیرند كه رقابــت با قهرمانان نامی 
دنیا برای او زود است و بهتر است كه فعال در 

جوانان وزنه بزند.

من این حرف را قبول ندارم. اتفاقا یكی از نقاط 
قوت تیم همین فوق ســنگین ها بودند. یوسفی 
خوب وزنــه زد و وزنه 245کیلوگــرم را هم که 
داوران قبــول نكردند، از نظر مــن خطا نبود و 
می توانست مدال دوضرب را بگیرد. هم وزنه هایی 
که آیت شــریفی زد خوب بود هــم وزنه های 
یوسفی، به خصوص یوسفی. چه ایرادی دارد او 
در 18سالگی قهرمان جهان شــود؟ ما فقط در 
این دسته و دسته 81کیلوگرم خوب کار کردیم.

  می گویند یوسفی چهره آینده این 
وزن است، در توانش هست؟

رکورد جوانان جهان را زده  و 2سال در این رده 
می تواند وزنه بزند. شرایط قدی و وزنی او شاید از 
یك جهاتی محدودش کند اما امروز به عنوان یك 

جوان دارد خوب کار می کند.

  در این چنــد روز درباره تغییر 
وزن های نفراتی مثل ایوب موســوی خیلی 
حرف زده شد. اینكه چرا در یك ماه از وزن 

109 به 89كیلوگرم آمد یا اینكه چرا علیرضا 
سلیمانی با مینیســك پاره و علی بیگلری 
با كتف مصدوم به مسابقات اعزام شده اند. 
وزنه برداری در این حد خالی از نفر شده كه 
باید برای تكمیل تیم 10نفره ورزشكار مصدوم 

را به مسابقات جهانی برد؟
وزن کم کــردن موســوی کار درســتی نبود و 
ممكن اســت که به او آســیب بزند. اینكه چرا 
موســوی مجبور شــده وزن کم کند یا تیم با 2 
مصدوم به تاشــكند برود، باید کادر فنی جواب 
بدهد و امیدواریم که دالیــل قانع کننده ای هم 
برای این کار داشته باشــند. مسابقات قهرمانی 
کشور و ســالن های وزنه برداری نشان می دهد 
که وزنه برداری دیگر کسی را ندارد. فدراسیون به 
همه  چیز نگاه ابزاری دارد. مسئوالن فدراسیون 
بیشــتر دنبال موفقیت در انتخابات هستند نه 
موفقیت  در وزنه برداری. وضعیت تیم های پایه 
بدتر اســت. وقتی این تیم ها به جــای مربی به 
رئیس  هیأت ها سپرده  می شوند، انتظاری غیر از 

این هم نباید داشته باشیم.

وزنه برداری دنبال 
انتخابات است نه موفقیت

کورش باقری از وضعیت تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان انتقاد می کند. او می گوید 
تیم ملی به جز دسته فوق سنگین و 81کیلوگرم در بقیه وزن ها خوب نبوده است

لیلی خرسند| تیم ملی وزنه برداری ایران در مسابقات قهرمانی جهان موفق بود؟ شاید بشود نایب قهرمانی تیم در تاشكند را پررنگ كرد و دم از 
موفقیت زد، اما مدال ها می گویند تیم نتیجه ای در  شأن نام وزنه برداری ایران نگرفته است. ایران در 10وزن 3سكو داشت و فقط یك سكو، طالیی 
بود. بدتر از وضعیت مدال، صحبت های وزنه برداران بود. اینكه بعضی از نفرات با آسیب دیدگی به مسابقات اعزام شده بودند تا حداقل امتیاز بگیرند 
و تیم به مقام برسد. یا اینكه وزنه برداران در بدترین شرایط اردویی و بدون صبحانه برای مسابقات جهانی آماده شدند و فدراسیون برای اعزام 
دربه در به دنبال پول بود. در این روزها كه از رئیس فدراسیون گرفته تا سرمربی تیم پاسخگوی رسانه ها نیستند، كورش باقری، پیشكسوت این 

رشته تنها كسی است كه حاضر شده درباره عملكرد تیم ملی در تاشكند صحبت كند.

فدراسیون نشان داده كه وزنه برداری در اولویت كاری اش نیست و تكلیف روشن است. 
اما مســئله این اســت كه كمیته ملی المپیك و وزارت ورزش از شــرایط راضی هســتند 
و مســئوالن هیأت ها هم گالیه ای  ندارند. وقتــی همه راضی  اند، حــرف زدن ما محلی از 
اعراب ندارد. هرازگاهی ما حرف می زنیم و حرف های ما هم كه فایده ای ندارد. همه این  
مسائل را می بینند ولی چیزی نمی گویند. رئیس فدراسیون هم طوری صحبت می  كند 
كه انگار بیرون فدراسیون است و از مســئوالن فدراسیون ایراد می گیرد. او به مسائلی 

اعتراض می كند كه برای تامین همان ها رئیس فدراسیون شده است
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   وزرا هر فصل، جلسه پاسخگويي به مردم بگذارند
نظر به اينكه رياست جمهوري اســامي و رئيس هيأت دولت، مردمي 
است، پيشنهاد مي شود وزراي اين دولت نيز بر اساس مسئوليتشان در 
دولت هر سه ماه جلسه اي جهت پاسخگويي به مردم تشكيل دهند. اين 
جلسه مي تواند راديويي يا تلويزيوني باشد و مردم هم با تلفن سؤاالت 
خودشان را مطرح كنند تا آحاد هموطنان از مظاهر مردمي بودن دولت 

نفع برده و مسائلشان را پيگيري كنند.
قاسم محمدرضايي از تهران

   دولت براي كنترل قيمت ها نيازمند همكاري همگاني است
براي رشــد و بهبود اقتصادي، اتحاد و همكاري همگاني و فراگير نياز 
اســت. اكنون كه رئيس جمهوري كنترل قيمت هــا و تنظيم بازار را 
ضروري و قابل اجرا مي داند ضروري اســت همه از عادي ترين مردم 

تا نهادهاي نظارتي با همدلي و همكاري مشكل را حل و فصل كنند.
باي سالمي از خواف

   پياده روها ويترين نمايشگاه هاي خودرو شده است
در نقاطي از شهر بعضي از صاحبان نمايشگاه هاي ماشين از پياده رو ها 
و خيابان كه معبر عمومي براي همه افراد اســت براي نمايش و تبليغ 
ماشين هاي فروشي خود استفاده مي كنند كه اگر با اين معضل برخورد 
جدي نشود باعث ترافيك و بي نظمي بيشتر در معابر شهري خواهد بود.
نجفي از تهران

   رونق سفرها با توجه به شيوع اوميكرون به صالح نيست
با آبي و زرد شدن اكثر نقاط كشــور احتمال اينكه مسافرت ها رونق 
بگيرد زياد است و جا دارد مسئوالن با اضافه كردن محدوديت ها اجازه 
ندهند كشور دوباره به دامان گرفتاري بيفتد و همه بيمارستان ها مملو 

از بيمار شود.
سامعي از قم

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

نشست عجيب زمين 
در كوچه  بن بست

بخت با ســاكنان كوچه بن بست پرويزي يار 
بود كه وقتي زمين در اين كوچه فرونشست و 
حفره اي عميق پديدار شد، كسي در حال عبور 
از آنجا نبود. به گزارش همشهري، اين حادثه 
اوايل آذرماه رخ داد. صبح آن روز وقتي ساكنان 
بن بست پرويزي در حوالي بلوار قيام تهران از 
خانه هايشان خارج شــدند حفره اي عميق را 
ديدند كه داخل كوچه ايجاد شــده بود. آنها 
امدادگران را خبر كردند و مأموران شهرداري 
و شركت آب و فاضاب در محل حادثه حاضر 
شدند اما معلوم نشد كه دليل به وجود آمدن 
اين حفره چيست. امدادگران آنجا را با خاك 
پر كرده و روي آن را آســفالت كردند اما اين 
پايان ماجرا نبود، چرا كه نشست زمين تمامي 
نداشت. به گفته يكي از ساكنان كوچه، چند 
روز بعد، محل آسفالت شــده دوباره نشست 
كرد و عمق آن مدام بيشتر مي شود. اين حادثه 
ممكن است باعث آســيب ديدن رهگذران يا 
حتي ريزش ساختمان ها شود. عجيب تر اينكه 
نشست زمين با نشت فاضاب به داخل كوچه 
همراه شده و به همين دليل براي اينكه اتفاق 
ناگواري روي ندهد از ســازمان هاي مسئول 

درخواست رسيدگي داريم.

 سفر ناتمام در جاده گنبد
واژگوني ميني بوس حامل زائران حرم رضوي 
در جاده مينودشت به گنبد كاووس جان 3زن 
و دختر را گرفت. به  گزارش همشــهري، اين 
حادثه ساعت 2بامداد ديروز )يكشنبه( در جاده 
مينودشــت-گنبدكاووس در استان گلستان 
اتفاق افتاد. سرنشينان اين ميني بوس كه به جز 
راننده همگي زن و كودك و از اهالي انبارالوم 
شهرســتان آق قا بودند، پس از زيارت حرم 
رضوي در حال برگشــت به خانه بودند كه بنا 
به داليل نامعلومي كنترل ميني بوس از دست 
راننده خارج و خودرو واژگون شد. در اين حادثه 
3زن و دختــر جان باختنــد و 23نفر مجروح 
شدند. حيدر آســيابي، رئيس كل دادگستري 
استان گلستان از تشكيل پرونده كيفري درباره 
اين حادثه خبر داد و گفت: در اين پرونده عاوه 
بر عوامل انساني، ســاير عوامل دخيل در بروز 
اين حادثه نيز بررسي خواهند شد. براساس اين 
گزارش، پليس راهور بي توجهي راننده به جلو را 

دليل وقوع اين حادثه اعام كرده است.

انتشار فيلم زورگيري جواهرات منشي يك آموزشگاه 
رانندگي در اراك خبر ساز شــده و پليس در تعقيب 

عامان اين سرقت خشن است.
به گزارش همشهري، در روزهاي اخير فيلم كوتاهي 
در شــبكه هاي اجتماعي از يك زورگيري منتشــر 
شده است. اين حادثه در يك آموزشگاه رانندگي در 
شهرك فاطميه اراك رخ داد. آنطور كه اين فيلم نشان 
مي دهد درحالي كه به  جز منشي آموزشگاه هيچ كس 
در دفتر  نيست، 2 مرد جوان كه ظاهرا به عنوان ارباب 
رجوع وارد شده اند به منشي جوان نزديك شده و پس 
از خواباندن او روي زمين و بســتن دهان و پاهايش 
با نوارچســب، جواهرات او شــامل النگو، گردنبند، 
گوشواره و انگشترهايش را سرقت مي كنند. انتشار 
اين فيلم در شــبكه هاي اجتماعي افكار عمومي را 
جريحه دار كرد. كاربران خواستار شناسايي و برخورد 

قاطع با زورگيران شدند.
اما اين حادثه چه زماني اتفاق افتاد و چه بر سر منشي 
آموزشــگاه آمد؟ يكي از افراد مرتبط با آموزشــگاه 

كه تمايل به افشــاي هويتش نداشت در گفت وگو با 
همشهري جزئيات بيشــتري از اين حادثه را بازگو 
كرد. حادثه اي كــه به گفته اين فــرد آگاه قريب به 
8 ماه قبل اتفاق افتاده است. اين مرد مي گويد: حادثه 
زورگيري از خانم منشي آموزشگاه به ارديبهشت ماه 
امســال، يعني 8 ماه قبل برمي گردد و نمي دانم چرا 
حاال فيلم آن منتشــر و پرونده جنجالي شده است؟ 
او ادامه مي دهد: آن موقع آموزشــگاه به دليل شيوع 
كرونا يك ماه تعطيل بود و 4روز بود كه تازه شــروع 
به كار كرده بوديم. ســاعت 7صبح آموزشگاه شروع 
به كار كرده بود و خانم منشي تنها بود تا اينكه طبق 
فيلم هاي ضبط شــده ســاعت 7:10 ، 2مرد جوان 
وارد شدند و سراغ منشــي رفتند. آنها با چسب پاها 
و دهان او را بستند و شروع به تهديد كردند و با انبر 
النگوهايش را بريدند و مي خواستند گوشواره هايش 
را هم از گوشــش بكشــند كه خودش تسليم شد و 

گوشواره ها را به آنها داد.
اين مرد مرتبط با آموزشــگاه ادامه مي دهد: آنطور 

كه خانم منشي گفت سارقان در دست شان چاقو يا 
اسلحه اي نداشتند اما هنگام خروج او را تهديد كردند 
كه اگر ســر و صدا كند يا بخواهد دنبال شــان برود 
با اســلحه به طرفش تيراندازي مي كنند. آنها دوان 
دوان از آموزشــگاه خارج شدند و با كمك همدست 
ديگرشــان كه راننده يك پژو بود فــرار كردند.  در 
حالی كه منشي آموزشــگاه از ناحيه گوش و دست 
مجروح شده بود، دقايقي بعد مأموران پليس خود را 
به محل حادثه رساندند و تحقيقات در اين باره آغاز 
شد. اما هنوزبه نتيجه اي نرسيده است. به گفته اين 
فرد، سارقان در اين سرقت جواهراتي به ارزش حدود 

120ميليون تومان سرقت كرده اند.

به دنبال انتشــار فيلم اين سرقت پليس اراك به اين 
حادثه واكنش نشان داد و اعام كرد يكي از سارقان 
دستگير شده است. سرهنگ محمود خلجي، معاون 
اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان مركزي در 
اين باره گفت: به دنبال انتشار كليپي در فضاي مجازي 
با عنوان سرقت از يكي از آموزشگاه هاي رانندگي در 
اراك با ورود فوري پليس به موضوع يكي از مظنونان 
اين ســرقت كه از افراد غيربومي است، شناسايي و 
دستگير شــد. او ادامه داد: تاش براي دستگيري 
همدســتان وي ادامه دارد و به محض دســتگيري 
همدستان و عوامل اين ســرقت درباره اقدام پليس 

و برخورد با اين سارقان اطاع رساني خواهد شد.

جزئيات فيلم هولناكي كه در شبكه هاي اجتماعي جنجالي شد

پليس در تعقيب عامالن 
زورگيري از خانم منشي 

آتش ســوزي خودرويــي در پاركينگ 
ساختماني 9طبقه در كرمانشاه حادثه 
تلخي آفريد و باعث جان باختن مادر و 

دختري در ميان دود و آتش شد.
به گزارش همشهري، اين آتش سوزي 
ســاعت 20:17شنبه در ســاختماني 
9طبقــه واقــع در بلوار ظفــر جنوبي 
كرمانشــاه اتفــاق افتــاد و دقايقــي 
بعد گروه هــاي امداد و نجات شــامل 
آتش نشــاني و اورژانس خود را به محل 
حادثه رساندند. شواهد اوليه حاكي از آن 
بود كه آتش سوزي از پاركينگ ساختمان 
شروع شده و دود و آتش ناشي از آن در 
حال ســرايت به طبقات باالتر است. با 

اين وضع ساكنان ساختمان در خانه هاي شان گرفتار شده بودند و جان شان در خطر بود.
فرهاد فرهودي، مديرعامل آتش نشاني كرمانشاه در اين باره گفت: دقايقي پس از اعام خبر 
بافاصله ۵0نيروي آتش نشان همراه با 10دستگاه خودرو از 7 ايستگاه آتش نشاني به محل 

حادثه اعزام    و موفق شدند پس از 2ساعت تاش آتش سوزي را مهار كنند.
او ادامه داد: در اين عمليات 21نفر از ساكنان ساختمان كه در طبقات مختلف گرفتار شده 
بودند نجات پيدا كردند. اين افراد توسط آتش نشانان به قسمت هاي بالكن منتقل و سپس 
با پله 32متري از ساختمان خارج شدند. با وجود اين 2نفر شامل يك مادر و يك دختربچه 
كه در همان لحظات اوليه آتش سوزي در پاركينگ دچار دودگرفتگي شده بودند جان شان 

را از دست دادند.
همچنين اكبر آزادي، مدير روابط عمومي اورژانس كرمانشــاه نيــز درباره مصدومان اين 

آتش سوزي گفت: اين حادثه 12مجروح داشت كه به مراكز درماني منتقل شدند.
از سوي ديگر شهرام كرمي، دادستان كرمانشــاه گفت:  وجود برخي مشكات فني در اين 
ساختمان باعث گسترده تر شدن آتش شد. اگر نكات فني و ايمني در اين ساختمان رعايت 
شده بود، شايد حادثه به اين گستردگي ادامه نمي يافت. به گفته دادستان كرمانشاه تحقيقات 

براي شناسايي مقصران حادثه آغاز شده است و با آنها برخورد خواهد شد.

مردي كه در يك درگيري زني را به قتل 
رســانده و در يك قدمي مجازات قصاص 
قرار داشــت با تاش تيم صلح و سازش 
دادســراي جنايــي تهــران و خواننده 
سرشناس، از چوبه دار فاصله گرفت و با 

پرداخت ديه بخشيده شد.
به گزارش همشهري، 23اسفند سال91 
گزارش قتل زني بــه پليس تهران اعام 
شد و مأموران براي انجام تحقيقات راهي 
محل زندگي مقتول شدند. او كه 41ساله 
بود و تنها زندگي مي كرد، با ضربات چاقو 
به قتل رسيده بود. اولين فردي كه جسد 
را ديده و پليس را خبر كــرده بود، مادر 
مقتول بود. ايــن زن روز حادثه هرچه با 
دخترش تماس گرفته بود تماس هايش 
بي پاســخ مانده و به همين دليل نگران 
شده و خودش را به خانه دخترش رسانده 

و ناباورانه با جسد وي روبه رو شده بود.

يك مظنون 
هرچند گوشــي موبايل مقتول سرقت 
شده بود اما مأموران در جريان بررسي ها 
متوجه شدند كه وي آخرين بار با مردي 
جوان در ارتباط بوده اســت. مردي كه 

به تازگي با مقتول آشنا شده و آنها قصد 
ازدواج بــا يكديگر را داشــتند. اين مرد 
دستگير شد و در حالي كه در ابتدا تاش 
مي كرد خودش را بي گناه نشان بدهد اما 
در نهايت به قتل زن جوان اعتراف كرد: 
با مينا قرار ازدواج گذاشته بوديم اما من 
شرايط مالي خوبي نداشتم. او اصرار داشت 
كه هرچه سريع تر عقد كنيم و من مهلت 

بيشتر مي خواستم.
وي ادامــه داد: روز حادثه به دعوت مينا 
به خانه اش رفتم كه اي كاش نرفته بودم. 
آن روز باز هم موضوع عقد را پيش كشيد 
و از من خواســت 6ميليون تومان براي 
اجاره خانه به او قرض بدهم. من شرايط 
مالي خوبي نداشــتم و گفتم بايد براي 
مدتي بي خيال ازدواج شــود. اين حرف 
من باعث شد او عصباني شود و شروع به 
داد و فرياد كند. سعي كردم او را آرام كنم 
اما تاشم بي فايده بود. ناگهان از كوره در 
رفتم و با برداشتن چاقويي كه در همان 
نزديكي بود، چند ضربه به او زدم و وقتي 
به خودم آمدم كه او خون آلود روي زمين 

افتاده بود.
متهم گفــت: وحشــت كرده بــودم و 

نمي دانستم بايد چه كار كنم. براي اينكه 
ردي از خودم به جا نگذارم دو گوشــي 
موبايل مينا را برداشتم و فرار كردم؛ غافل 

از اينكه خيلي زود لو خواهم رفت.

حكم قصاص 
متهم بــه قتل پس از بازســازي صحنه 
جنايت روانه زندان شد و بعد از مدتي در 
دادگاه كيفري اســتان تهران به قصاص 
محكوم شــد. اين رأي بــه تأييد قضات 
ديوان عالي كشــور نيز رســيد و در اين 
شرايط پرونده به اجراي احكام دادسراي 

جنايي تهران فرستاده شد.
عامل جنايت در اين مــدت دوبار پاي 
چوبه دار رفت و هربار با گريه و التماس 
از ولــي دم كه مادر مقتــول بود مهلت 
گرفت و بــه زندان بازگشــت. در حالي 
كه قرار بود او براي سومين بار پاي چوبه 
دار برود، به دســتور محمد شهرياري، 
سرپرست دادسراي جنايي تهران تاش 
تيم ياران و تيم چتر نجات )دو گروهي 
كه براي صلح و ســازش در دادســراي 
جنايي تهران مســتقر هســتند( براي 
نجات قاتل از مجازات قصاص شروع شد. 

چند جلسه صلح و سازش برگزار شد و 
اين در حالي بود كه به گفته مســئوالن 
زندان، قاتل توبه كــرده و در همه اين 
سال ها هيچ خطايي مرتكب نشده بود. 
در اين شرايط ولي دم به شرط دريافت 
ديه حاضر به گذشت شد. به اين ترتيب 
قاتل كه در يك قدمي مجازات مرگ قرار 
داشت به زندگي بازگشت و اين بار تاش 

براي تهيه مبلغ ديه آغاز شد.

ورود خواننده معروف به پرونده 
مبلغي كه ولي دم درخواست كرده بود، 
1۵0ميليون تومان بود امــا پدر و مادر 
قاتل در اين مدت از فرط فشــار رواني 
پرونده سكته كرده و جانشان را از دست 

داده بودند.
قاتل، بستگان نزديك نداشت و در اين 

شــرايط تيم صلح يــاران و چتر نجات 
با كمك خيريــن حــدود 74ميليون 
تومان پــول ديه را تهيــه كردند. هنوز 
اما 76ميليون تومان مانده بود تا اينكه 
يكي از خواننده هاي معروف و سرشناس 
وقتي در جريان اين پرونده قرار گرفت، 
تصميم گرفــت براي كمك بــه قاتل 
دســت به كار شــود. او عاوه بر اينكه 
خودش مبلغي از پــول ديه را پرداخت 
كرد، در صفحه  شــخصي خــود ماجرا 
را به اشتراك گذاشــت و طولي نكشيد 
كه فالوئرهاي او نيز وارد ماجرا شــدند 
و به اين ترتيب مابقــي مبلغ نيز فراهم 
شد. با فراهم شــدن اين مبلغ، قاتل كه 
9ســال از عمرش را در زندان ســپري 
كرده، به زودي با پرداخت ديه به ولي دم 

از زندان آزاد می شود.

پادرمياني خواننده معروف
براي نجات يك محكوم 

با تالش تيم صلح و سازش و كمك خيرين، پسر جوان بخشيده شد

وقتي جسد پسري جوان داخل يك گوني در خيابان پيدا شد، 
تيم جنايي با جست وجوي رد خون به مقابل خانه اي رسيد 

كه محل زندگي مقتول بود.
به گزارش همشهري، بامداد ديروز كارگران شهرداري تهران 
سرگرم كار در خياباني حوالي مشيريه بودند كه چشم شان 
به يك گوني افتاد. آنها وقتي گره گوني را باز كردند با جسد 
پسري جوان مواجه شدند و وحشت زده پليس را خبر كردند. 
حدود ســاعت 3بامداد بود كه با حضــور قاضي محمدتقي 
شعباني، بازپرس جنايي تهران و كارآگاهان آگاهي تحقيقات 
براي كشف راز اين جنايت كليد خورد. بررسي ها حكايت از 
اين داشت كه مقتول حدود 22ساله بوده و بر اثر ضرباتي كه 
به سرش وارد شده بود، به قتل رسيده است. عجيب اينكه، 
كارشناس پزشــكي قانوني وقتي جسد را معاينه كرد، گفت 

بيش از 8روز از مرگ پسر جوان مي گذرد.
وجود آثار خون روي گوني و همچنين جســد مقتول نشان 
مي داد كه در اين مدت جسد در محلي سرد نگهداري مي شده 
و به تازگي به كوچه منتقل و در آنجا رها شــده است. همين 
موجب شد تا بازپرس جنايي رد خون را دنبال كند تا اينكه 
به مقابل خانه اي رسيد؛ خانه ای 3طبقه كه حدود 100متر با 

محل كشف جسد فاصله داشت.
قاضي شعباني زنگ واحد ها را به صدا درآورد. يكي از ساكنان 
مردي ميانسال بود كه با شنيدن صداي زنگ، خود را به مقابل 
در حياط رســاند. تيم جنايي وارد حياط شدند و در داخل 
حياط نيز آثاري از خون وجود داشت. در تحقيق از ساكنان 
ساختمان معلوم شد كه مقتول در آن خانه زندگي مي كرده و 
مردي كه خودش را به مقابل در رسانده بود، پدرش بوده است. 

او وقتي باالي سر جسد رفت، با گريه گفت كه جسد متعلق به 
پسرش است كه حدود 11روز قبل گم شده بود.

مرد ميانســال مي گفت همان موقع گزارش ناپديدشــدن 
پسرش را به پليس آگاهي تهران اعام كرده و در اين مدت در 
جست و جوي وي بوده اما اثري از او پيدا نكرده است:  پسرم در 
كارگاه خياطي كار مي كرد و حدود 11روز پيش براي رفتن 
به محل كارش از خانه خارج شد و ديگر برنگشت. از آن روز به 
بعد همه جا را به دنبالش گشتم و حتي پليس را هم در جريان 

قرار دادم، غافل از اينكه وي به قتل رسيده است.
اظهارات اين مرد در حالي بيان مي شــد كه وجود خون در 
حياط خانه فرضيه ديگري را مطرح مي كرد. اينكه پسر جوان 
در خانه اش و از سوي اعضاي خانواده اش به قتل رسيده و پس 
از چند روز جسدش توسط آنها به كوچه منتقل و در آنجا رها 

شده است.
از سوي ديگر مشخص شــد كه مادر مقتول چند سال قبل 
فوت شــده و پدر وي با زني ازدواج كرده و مقتول همراه پدر 
و نامادري اش زندگي مي كرده اســت. در اين شرايط قاضي 
دستور بازداشت پدر و نامادري مقتول را صادر كرد. هردوي 
آنها ديروز به دادسراي جنايي تهران منتقل شدند و تحقيقات 
از آنها آغاز شد. پدر و نامادري اصرار داشتند كه بي گناه هستند 
و قاتل يا قاتان با صحنه سازي و كشاندن رد خون تا مقابل 
خانه، قصد دارند آنها را گناهكار نشان بدهند و برايشان پاپوش 
ساخته اند. آنها مدعي شدند كه با مقتول اختافي نداشته اند و 

وي از 11روز پيش به طرز مرموزي گم شده بود.
با اين حال هردو در بازداشت به سر مي برند و تحقيقات براي 

كشف اسرار اين جنايت ادامه دارد.

رد خون، بازپرس جنايي را به خانه مقتول رساند

تصوير يكی از سارقان در حال

 سرقت از دختر منشی

سارقان جنايتكار
 به دام پليس افتادند

سارقان بي رحم كه با انگيزه سرقت از كارگاه كاموابافي 
2برادر را به قتل رسانده و اجسادشان را به عمق چاهي 

60متري انداخته بودند دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، نهم آذرماه بود كه مأموران 
كانتري17 نصيرآباد شــهريار در جريان ناپديد 
شــدن 2برادر قرار گرفتنــد. آنها آخريــن بار به 
كارگاه كاموابافي شــان در روســتاي دهشاد رفته 
بودند اما پس از آن ناپديد شــده و ديگر به تماس 
خانواده هايشان پاســخ نداده بودند. ماموران برای 
بررسی ماجرا راهی كارگاه كاموابافی شدند اما در 
آنجا با ديدن آثار خون كه روی زمين و در و ديوار به 
چشم می خورد،  دريافتند كه اتفاق شومي براي اين 
دو برادر رخ  داده است. مأموران با تعقيب رد خون به 
چاهي عميق در محوطه كارگاه رسيدند و در ادامه 
معلوم شد كه اين دو برادر قرباني سارقان شده اند و 
دزدان جنايتكار پس از قتل آنها، اجسادشان را به 
داخل چاه انداخته اند. آنها همچنين با سرقت اموال 

باارزش داخل كارگاه از محل گريخته بودند. 
ماموران پليس با بررسي هاي گســترده و بازبيني 
تصاوير دوربين هاي مداربسته موفق شدند عامان 
جنايت را كه 3مرد جوان بودند شناسايي و دستگير 
كنند. آنها اعتراف كردند كه از قبل كارگاه مورد نظر 
را شناســايي و بامداد نهم آذرماه براي سرقت وارد 
آنجا شده بودند. آن روز اما يكي از برادران در كارگاه 
بوده كه سارقان وي را با چاقو زخمي كرده و در اتاقي 
زنداني كردند و سرگرم ســرقت لوازم كارگاه شدند. 
مرد مجروح درحالي كه زنداني بود توانست با تلفن 
همراهش ماجــرا را به برادرش اطــاع دهد و برادر 
وي نيز به جاي تماس با پليــس و كمك گرفتن از 
ماموران، سوار بر وانت پيكان راهي كارگاه شد. دزدان 
كه متوجه حضور دومين برادر در آنجا شده بودند در 
محلي كمين كرده و وي را نيز غافلگير و در نهايت به 
قتل رساندند. آنها سپس پيكر هر دو برادر را به چاه 
آب انداخته و گريختند كه در نهايت دستگير شدند. 
در ادامه مأموران با كمك آتش نشانان موفق شدند 
اجســاد هر دو برادر را از عمق 60متري چاه بيرون 

بكشند و هم اكنون تحقيقات از قاتان ادامه دارد.

آتش سوزي مرگبار در ساختمان 9طبقه

مرمت خيابان دربند بر عهده شركت گاز استان تهران است
روابط عمومي منطقه يك شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمی 
با عنوان »آسفالت نامناسب خيابان دربند« در ستون با مردم روز 
8آذرماه پاسخ داده است: »بدينوسيله ضمن تشكر از اين شهروند 
گرامي به آگاهي و اطاع مي رساند  با توجه به اينكه خرابي مسير 
مورد اشــاره مربوط به حفاري شركت گاز اســتان تهران است و 
هيچ گونه مجوزي از ســوي شــهرداري جهت محل فوق صادر 
نشده و انجام عمليات حفاري با هماهنگي فرمانداري بوده است، 
لذا مرمت مسير حفاري به عهده شركت گاز استان تهران بوده و 
پيگيري هاي الزم جهت مرمت مســير مي بايست از طرف ناحيه 
مربوطه از شركت گاز استان تهران صورت گيرد با اين حال مكاتبه 

با اداره گاز جهت تسريع از سوي اين منطقه انجام شد.«

نقاط قوت و ضعف اليحه بودجه 1401
با اين نماي توصيف شده، كل بودجه سال آينده  ادامه از 

ايران 3هزار و 631ميليارد تومان برآورد شده كه صفحه اول
60درصد آن معادل 2هزار و 231ميليارد تومان مربوط به دخل و خرج 
يا همان بودجه شركت هاي دولتي است و 40درصد باقيمانده معادل 
هزار و ۵0۵ميليارد تومان شامل بودجه عمومي دولت مي شود. از كل 
مبلغ هزار و ۵0۵ميليارد تومان، مبلغ هــزار و 372ميليارد تومان در 
جداول بودجه به صورت منابع و مصارف عمومي تعريف و دخل و خرج 
مي شود و 133هزار ميليارد تومان هم به صورت دخل و خرج اختصاصي 
وزارتخانه ها و دســتگاه هاي بودجه بگير كه البته همه دســتگاه ها و 

وزارتخانه ها چنين دخل و خرج اختصاصي ندارند.
سوم؛ در اليحه سال آينده، دولت پيش بيني كرده كه 408هزار ميليارد 
تومان از محل صادرات نفت و گاز و... درآمد داشته باشد كه 2۵1هزار 
ميليارد تومان آن صرف بودجه عمراني خواهد شد و مازاد آن به ميزان 
1۵7هزار ميليارد تومان صرف ترميم بخشي از شكاف بين دخل و خرج 
دولت مي شود. از سوي ديگر سال آينده دولت تصميم دارد 299هزار 
ميليارد تومان از محل فروش دارايي هاي مالي، منابع به دست آورد كه 
تنها 1۵۵هزار ميليارد تومان آن صرف بازپرداخت يا تملك دارايي هاي 
مالي خواهد شد و از اين محل هم 144هزار ميليارد تومان منابع اضافه 
خواهد آمد كه آن هم قرار است صرف كسري تراز عملياتي بودجه شود. 
يك عمليات رياضي خيلي ساده اما مهم صورت مي گيرد: هزينه جاري 
اداره نهاد دولت در ســال آينده 96۵هزار ميليــارد تومان و درآمد آن 
664هزار ميليارد تومان است و دولت 301هزار ميليارد تومان كم دارد. 
جمع 2رقم 1۵7هزار ميليارد تومان مازاد درآمد از محل فروش ثروت 
ملي يعني نفت و گاز با 144هزار ميليارد تومان اضافه استقراض مالي 
يا فروش دارايي هاي دولت مي شود، همان 301هزار ميليارد تومان كه 
دولت كسري تراز عملياتي دارد. به اين معنا كه دخل و خرج جاري دولت 
با هم نمي خواند و شكاف دارد. سؤال اينجاست كه اين شكاف چگونه پر 

مي شود و كسري تراز عملياتي بودجه پوشش داده خواهد شد؟ 
چهارم؛ به هر ميزان كه دولت در طول يك سال مالي نتواند منابعي 
كه پيش بيني كرده را به دست آورد، با كسري بودجه مواجه مي شود، به 
اين معنا كه ميزان درآمد مالياتي يا گمركي در پايان يك سال كمتر از 
ميزاني باشد كه در بودجه گنجانده شده، يا شركت ملي نفت نتواند نفت 
به ميزان و قيمت تعيين شده در بودجه بفروشد يا اينكه وزارت اقتصاد 
در فروش ســهام و اموال دولت نتواند درآمد كسب كند كه نتيجه اش 
كسري بودجه است و پيش بيني مي شــود سال آينده براساس اليحه 
پيشنهادشده دولت با كسري دست كم 1۵6هزار ميليارد تومان مواجه 
شود. به هر ميزان كه كسري بودجه بيشتر و تشديد شود، اثر تورمي آن 

براي مردم بيشتر خواهد بود.
پنجم؛ يكي از ادعاهاي دولت ها شــفافيت در بودجه ســاالنه است، 
اگرچه كاستن از تعداد رديف هاي بودجه از سوي دولت سيزدهم در 
اليحه بودجه ســال آينده يك گام به جلو محســوب مي شود اما قرار 
دادن برخي رديف هاي بودجه زير رديف ۵0دســتگاه اجرايي ضرورتا 
به معناي شفاف شدن دخل و خرج دولت و پاسخگويي بودجه بگيران 
نخواهد بود. به ويژه اينكه مجلس تنها مي تواند از دولت و وزرا پاســخ 
طلب كند و مكانيسمي براي پاسخگويي و شفافيت ديگر دستگاه هاي 
بودجه بگير تعريف، تدوين و اباغ نشده است. مهم تر آنكه رديف هاي 
زيادي از بودجه ساالنه كشور فاقد احكام متقن و شفاف جهت نظارت 
و رصد مسير هزينه كردن است و همين، چالش انضباط مالي دولت را 

تضعيف و مخدوش مي سازد.

پاسخ مسئوالن
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در 3 ماه باقيمانده از سال شبكه هاي تلويزيوني 
در تالشند كه بخش بيشــتري از جدول خود 
را به پخش ســريال هاي تلويزيوني اختصاص 
دهند؛ ســريال هايي كه در ماه هــاي پرفراز و 
نشيب كرونايي ساخته شده اند و گاهي هزينه 
اين سريال ها به سبب توقف توليد بيشتر از حد 
معمول خود بوده است. نكته قابل توجه اينكه 
بيشتر سريال ها روايت هاي تاريخي دارند كه در 
آن داستان درام عاشقانه اي هم شكل مي گيرد. 
انگار تلويزيون نمايش و توليد ســريال هايش 
را با محوريــت تاريخ معاصــر در 3 ماه آينده و 
سال 1401پيش خواهد برد. دومين مضمون 
سريال هايي كه در اين مدت توليد بيشتري را 
به خودش اختصاص داده، سريال هاي پليسي 

است.

آماده براي 1401
يكي از اين سريال ها كه به نظر پخش آن براي 
سال آينده درنظر گرفته شده »جشن سربرون« 

مجتبي راعي اســت. ســريال 45قسمتي كه 
داستانش در زمان مشروطه مي گذرد و بعد از 
مدت ها كار تصويربرداري آن به پايان رسيده 
است. از ديگر سريال هايي كه توليدش از نيمه 
گذشــته »حكم رشد« حســن لفافيان است. 
به گفته سازندگانش، بهمن ماه تصويربرداري 
اين سريال هم به پايان مي رسد. سعيد نعمت اهلل 
فيلمنامه را براي شبكه3نوشته و پخش آن براي 

سال آينده درنظر گرفته شده است.

»بعد از آزادي« 
 به نظر مديران شــبكه يــك تصميمي براي 
پخش »87متر« كيانوش عياري ندارند و اين 
شبكه پخش ســريال جديد فصل زمستان را 
به »بعد از آزادي« اختصاص داده است. پخش 
سريال 34قسمتي بعد از آزادي به كارگرداني 
محمدعلي باشه آهنگر و تهيه كنندگي سعيد 

سعدي از شنبه ۲7 آذر از شبكه يك آغاز شد.
شبكه۲سيما هم براي هفته اول دي ماه، پخش 
سريالی تازه را در كنداكتورش قرار داده است 
و به احتمال زياد از هفته دوم دي ماه، فصل دوم 

»نوار زرد« روي آنتن خواهد رفت. نوار زرد ۲ به 
كارگرداني سروش محمدزاده و تهيه كنندگي 
محمدرضا شفيعي در استان هاي تهران، گيالن 
و البــرز تصويربرداري  شــده و مثل فصل اول 
به غير از داســتان دنباله دار، در هر قسمت نيز 
قصه اي پليسي - جنايي را روايت مي كند. نقش 
اصلي اين سريال در فصل دوم را بانيپال شومون 
بازي مي كند. حسام محمودي، پوريا پورسرخ، 
مهشيد جوادي، محمود پاك نيت، پورانداخت 
مهيمن، حســين پاكدل، اميرحسين صديق 

و ايوب آقاخاني از بازيگران اصلي آن هستند.

برف بي صدا مي بارد 
با پايان 1۲قسمت اول سريال »موج اول« شبكه3 
ســريالي جديد را روي آنتن برده است. »موج 
اول« در 3فصل توليد مي شــود كه فصل اول را 
سيدسجاد حسيني، فصل دوم را محمدصادق 
بكتاشــيان و فصل ســوم را محمــد عليزاده 

كارگرداني مي كند. 
سريال آذربايجاني به آنتن شبكه3 رسيد؛ سريالي 

كه موضوعش درامي عاشقانه است كه داستاني 
از دهه 60 را روايت مي كند. پخش سريال »برف 
بي صدا مي بارد« به كارگرداني پوريا آذربايجاني 
آغاز شده است. تهيه كننده اين سريال محمدرضا 
شفيعي است و فرهاد آئيش، مائده طهماسبي، 
اليكا عبدالرزاقي، اميد روحاني، فريبا متخصص، 
پوريا شكيبايي و پوريا پورسرخ بازيگران اصلي اين 
سريال هستند. محمدرضا شفيعي، تهيه كننده و 
پوريا پورسرخ به عنوان بازيگر در فصل دوم »نوار 
زرد« هم حضور دارند. شبكه 5هم مثل هميشه 
دســت به دامان ســريال هاي خارجي است و 
زمستان را با »باج« آغاز كرده؛ سريالي كانادايي 

در 13قسمت كه روي آنتن مي رود.

آقاي حكايتي باز هم 
از »زير گنبد كبود« مي گويد

فعاليت بهرام شــاه محمدلو به عنوان بازيگر در 
دهه اخير كم و آخرين سريالش »خانواده دكتر 

ماهان« به كارگرداني راما قويدل بود.
بيشــتر مخاطبان همچنان او را به عنوان آقاي 
حكايتي مي شناسند. حاال بعد از سال ها از پايان 
برنامه »زير گنبد كبود« او عنوان كرده كه براي 
توليد سري جديد اين برنامه فكر مي كند. اين 
بازيگر اظهار اميدواري كرده كه اگر شرايط مالي 
خوبي فراهم شود، سري جديد را با تغييرات و 

شرايط روز مي سازد.

خبر يادداشت

سانس رايگان سينماها به ياد »حاج قاسم« 
سينماها به مناسبت شهادت حاج قاسم سليماني يك سانس ويژه 
را به صورت رايگان به اكران فيلم هاي مرتبط با مقاومت اختصاص 
دهند. به گزارش همشهري، جلسه شوراي صنفي نمايش روز گذشته 
)پنجم دي ماه( برگزار شد و نخســتين تصميم شروع اين بود كه از 
8دي ماه، اكران تمام فيلم هاي پيشنهادي معرفي شده از سوي دفاتر 

پخش با تعيين سرگروه توسط شوراي صنفي نمايش انجام شود.
از ديگر نكاتي كه در 
جلسه شوراي صنفي 
نمايش مطرح شــد، 
اين بود كه اين شورا 
و انجمن سينماداران 
اعالم آمادگي كردند 
تا به مناسبت شهادت 
حاج قاسم سليماني 

يك ســانس ويژه رايگان براي اكران فيلم هاي مرتبط با مقاومت 
داشته باشند. همچنين در اين جلسه مصوب شد فيلم سينمايي 
»عطر تلخ« بــه كارگرداني علي ابراهيمــي و »ازدواج جنجالي« 
به كارگرداني اصغر نصيــري از همين تاريخ به ســينماها بيايد. 
درحالي كــه قرار بود فيلم »چپ، راســت« بــه كارگرداني حامد 
محمدي و تهيه كنندگي منوچهر محمدي از سوم دي ماه روي پرده 
برود، با مخالفت شوراي پروانه نمايش و منوط كردن مجوز اكران 
به اعمال مميزي هاي تازه مواجه شد، ولي در جلسه قبلي شوراي 
صنفي تاريخ هشتم دي ماه براي اكران اين فيلم اعالم شد. همچنان 
خبري از آغاز اكران فيلم »چپ راست« به كارگرداني حامد محمدي 

و تهيه كنندگي منوچهر محمدي نيست.

روابط عمومي ها معجزه نمي كنند
»دوران بزن در رو«، نه تنها در ميدان جنگ و عرصه سياســت تمام شده است، بلكه در 
جنگ نرم و فضاي رسانه نيز دوران بزن در رو، معنايي ندارد و ديگر اخبار يك سويه و بدون 
تعامل، تأثيري بر مخاطب ندارد و با توجه به فرايند رو به رشــد علم ارتباطات و فناوري 
ديگر انتظار رفتارهاي يك سويه پذيرفته نيست و امروزه تكنولوژي و فناوري هاي جديد، 
با حجمي فراوان، زندگي و محيط كار و حتي ابعاد وجودي افراد را تحت تأثير قرار داده و 
بشر بدون فناوري و بهره گيري از آنها امكان عملي براي ادامه حيات خود را ندارد. با توجه 
به اينكه بازي جهاني در حال تغيير است و جهان معاصر هم اكنون با استفاده از اينترنت و 
فناوري پيشرفته يك دهكده جهاني است، روابط عمومي امروزه، ديگر تنها توسط رسانه ها 
قابل كنترل يا تعريف نيست. روابط عمومي به عنوان تجارت مديريت شهرت، حفظ روابط 
و تعامل با ذينفعان تلقي مي شــود. محتوا را ايجاد، سفارش و تنظيم مي كند و ارتباطات 
شفاف و سازگار را از طريق مجاري مختلف براي تأثيرگذاري يا دستيابي به نتيجه دلخواه 
تضمين مي كند؛ هرچند پيش از اين رســانه هاي محدود و يك سويه چون مطبوعات، 
تلويزيون و راديو تنها آگاهي از نام تجاري را تعيين و كنترل مي كردند، اما در دنياي كنوني، 
افزايش تأثيرگذاران رسانه هاي اجتماعي به ويژه در چند سال گذشته بسيار چشمگير بوده 
است؛ تا آنجا كه شهروند و همســايه اي كه 100هزار دنبال كننده در يكي از پلتفرم هاي 

فضاي مجازي دارد، مي تواند بر زندگي شهروندان و همسايگان خود نيز تأثير بگذارد.
نكات زير در حوزه روابط عمومي و ارتباطات براي بسياري از مرتبطان با اين هنر و حرفه 

كه به جاي تغافل به تعامل اعتقاد دارند، قابل اهميت است:
روابط عمومي يك فرايند ارتباطي استراتژيك است كه روابط سودمند متقابل بين 

سازمان ها و عموم آنها ايجاد مي كند. با اينكه بيش از چند دهه از تعريف و كاركرد 1
روابط عمومي به شيوه نوين امروزي مي گذرد و اين حرفه هماهنگ با تحوالت اجتماعي و 
تكنولوژيكي روزبــه روز تحوالت و عرصه هــاي جديدي را تجربه مي كنــد، اما كاركرد 
روابط عمومي همواره تحت تأثير شرايط محيطي خود و به نوعي پاسخگوي انتظارات عصر 
و دوره خود بوده اســت. اينكه چرا روابط عمومي و ارتباطات در قرن ۲1به عنوان »هنر 
هشتم« معرفي شده است به ماهيت ذاتي اين حرفه مربوط است كه براي ورود به آن، بايد 
از هر 7هنر ديگر شامل سينما، تئاتر، مجسمه سازي ، نقاشي، نويسندگي و موسيقي براي 
تأثيرگــذاري و برقــراري ارتبــاط مطلوب تر بهره گرفــت و از ضرورت هاي آشــنايي 

روابط عمومي ها با هنرهاي هفتگانه غافل نشد.
از سوي ديگر، جهان امروز متشكل از افراد تأثيرگذار بسياري است كه نظرات آنها 

مورد اعتماد بســياري اســت. دوراني نه چندان قبل وبالگ نويسان نيز بسيار 2
تأثيرگذار شده بودند، اما با توجه به تغييرات سريع دنياي ارتباطات و وجود پلتفرم هاي 
متعدد و متنوع دنياي امروز كساني كه معتبر هستند مي توانند شخص مناسبي باشند و 
زماني كه قرار باشد درباره موضوع و مطلب خاصي صحبت شود، ايجاد روابط با اين افراد 
تأثيرگذار نقطه آغازين خوبي براي شروع است. در دوراني كه شتاب انتشار داده ها و آمار و 
اطالعات ناشي از عصر ديجيتال و الكترونيك به حدي است كه مي توان از آن به انفجار 
اطالعات تعبير كرد، نگاه منطقي و قاعده مند به اخبار و اطالعات ارسالي براي مخاطبان 
بايد دقيق و براساس ذائقه سنجي و نيازسنجي مبتني بر نظرسنجي ارائه شود. امروزه شاهد 
انقالب جديد در زمينه اطالع يابي و اطالع رســاني و ارتباطات در فضاي واقعي مجازي و 
واقعيت مجازي هستيم و دهكده جهاني به ذهنيت جهاني تغيير هويت داده است و در 
دوران تغييرات جدي و مبنايي در حوزه ارتباطــات روابط عمومي ها نيز تغييرات مهم و 
اساسي بسياري داشته و به ســبك قديمي فعاليت نمي كنند؛ هر چند سليقه محوري 
مديريتي و شيوه هاي نادرست حوزه ارتباطات فردي براي برخي از مديران در بخش هاي 
مختلف فرهنگ، هنر، تجارت، سياست و اقتصاد سبب شده سطح روابط عمومي و حوزه 
ارتباطات مجموعه هاي دولتي و خصوصي يا نيمه دولتي در اختيار سليقه فردي قرار بگيرد، 
اما نتيجه نامطلوب اين عملكرد به زودي عيان شــده و ضررهاي بســياري را به همان 

مجموعه ها برمي گرداند.
روابط عمومي در عصرحاضر، روابط عمومي در عصر ديجيتال است. اكنون كه عصر 

ارتباطات به عصر اطالعات و انفورماتيك تبديل شده، ضرورت دارد تا مديران و 3
كارشناسان حوزه ارتباطات اين مطلب مهم را براي مديران باالدستي و مياني نيز به صورت 
واضح و آشكار تبيين كنند تا با بازنگري در ساختار تشــكيالت و نمودار سازماني حوزه 
ارتباطات و روابط عمومي ها نيز نگاهي عميق و تحولي شــگرف انجــام پذيرد؛ چراكه 
روابط عمومي ها به عنوان حلقه واسط و اتصال دهنده نهادها و سازمان ها به جامعه بوده و 
بايد در ايجاد ارتباط بيشــتر و پيشــرفته تر، نقش حياتي خود را ايفا كنند؛ درحالي كه 
فعاليت ها و اقدام هاي انجام شــده در هر نهاد، سازمان و دســتگاهي قابليت هاي الزم و 
جذابيت هاي اطالع رساني و انتشار در بين حجم انبوه، متنوع و متكثر اخبار را داشته باشد 
و نبايد در دوراني كه جهاني شدن ذهن و ذهن سازي  جهان، حاصل پيشرفت فناوري هاي 
شگرف انساني است، انتظار انتشار غيرواقعيت ها را داشت. عرصه ديجيتال نبردي براي 
جلب توجه مردم است. اســتراتژي هاي ديجيتال با رويكردي با محوريت انسان تدوين 
مي شــوند و قلب ها و ذهن ها را با تركيبــي متفكرانه از كانال هاي كسب شــده، پولي و 

اختصاصي به دست مي آورند تا بهترين جلوه را ايجاد كنند.
هدف روابط عمومي در دستگاه هاي اداري و ســازمان هاي دولتي و خصوصي، 

عبارت از اطالع رساني، شــكل دادن به افكار، نگرش ها و اين اهداف درصورتي 4
برآورده مي شود كه افراد فعال در روابط عمومي به طور مرتب و مداوم، پيام هايي را دريافت 
كنند. در يك جامعه مبتني بر اطالعات، رسانه ها با تمامي تنوع خود، مجاري اطالع رساني 
كم هزينه اي به شمار مي روند. رسانه ها موجب مي شوند كه ميليون ها نفر به طور همزمان 
بتوانند يك پيام را دريافت كنند. از طريق معجزه ارتباط ماهواره اي، جهان به دهكده اي 
كوچك با اطالعات مشترك تبديل شده اســت. روابط عمومي ديجيتال فرصت هايي را 
فراهم مي سازد، تا كيفيت ارائه خدمات به كاربران، بهبوديافته و آنان را قادر مي سازد در 

هر ثانيه و دقيقه به حجم وسيعي از خدمات و اطالعات دسترسي پيدا كنند.
افزايش تقاضاي دسترســي به اينترنت بــراي دريافت خدمــات و اطالعات و 

اطالع رساني، روش هاي ارتباطي، كار و زندگي را تحت تأثير قرار داده؛ لذا مديران 5
روابط عمومي نمي توانند نسبت به اين درخواســت ها و تحوالت بي تفاوت باشند. با ارائه 
تصويري روشن و شفاف از روابط عمومي الكترونيك، تبيين ويژگي ها و وظايف آن و اين 
نكته مهم نبايد فراموش شود كه روابط عمومي ها معجزه نمي كنند و داراي اعجاز خاصي 
نبوده و نيستند و اين مثال مهم مصداق واقعي اش را پيدا مي كند كه »از كوزه همان برون 
تراود كه در اوست« و به طور طبيعي اخباري از درون هر مجموعه منتشر و ديده مي شود 
كه داراي ارزش هاي خبري و اطالعات مفيدي براي مخاطب باشد و از سوي ديگر انتظار 
مديريتي نيز بايد هدفمند و ساماندهي شود و اين انتظار كه بزرگ ترين اتفاق جهان در 
حوزه فعاليت هر مجموعه توســط همان افراد شكل گرفته اســت بايد مورد توجه تمام 

رسانه هاي آنالين، بر خط، مكتوب و بنگاه هاي خبري قرار گيرد را اصالح كرد. 
در حجم فراوان اخبار جهان و اتفاقات مهم فراملي، منطقه اي و ملي، داشتن سواد 

رسانه امري ضروري و اجتناب ناپذير است. ضرورت سواد رسانه و فهم رسانه در 6
عصر جديد براي اليه هاي مديريتي نيز امري واجب به حساب مي آيد، تا توهم اين موضوع 
كه انجام بزرگ ترين اتفــاق جهان در مجموعه تحت مديريتي مديران رخ داده اســت، 
برطرف شده و به اصالح و انجام صحيح برنامه ها بيشتر همت گمارند و سعي بر آن كنند تا 
با پيوست هاي اطالع رساني كارشناسي نه سليقه محور در زمان طراحي برنامه ها به مقوله 
اطالع رساني و ارتباطات اهميت بيشتري نشان دهند؛ چراكه موفقيت در جهان كنوني 
بدون استراتژي محتواي خوب تقريبا غيرممكن است. يك برنامه توليد و بازاريابي محتواي 
دقيق و مفصل امكان تمايز از ديگران را ايجاد مي كند كه فقط بر بازاريابي مخاطبان خود 

تمركز كرده باشد.
اين باور كه تبليغات فقط از طريق رسانه ها انجام مي شود، نيز از مدت ها پيش از بين 

رفته است. اينفلوئنسرها و فعاالن رسانه هاي نوظهور و فضاي مجازي در آگاهي 7
مخاطبان نقش اساسي دارند. با اين حال، رسانه هاي اجتماعي اساسي تر هستند. درست 
حدود يك دهه پيش، اگر رسانه فعاليت ها را پوشش نمي داد، جلب توجه مي كرد. شبكه هاي 
اجتماعي هم اكنون بيش از 1.5ميليارد كاربر در سراســر جهان دارنــد و هر  ماه بيش از 
يك ميليارد كاربر در چند شبكه اجتماعي تعامل دارند كه نبايد در روابط عمومي هاي مدرن 
مورد غفلت قرار بگيرند. بازاريابي رسانه هاي اجتماعي كه زماني به عنوان يك ابزار تاكتيكي 
براي افزايش آگاهي از برند ها شناخته مي شــد، اكنون به عنوان بخشي از يك استراتژي 
ارتباطي گسترده تر ضروري است و اگر عاقالنه به كار گرفته شود، روشي كارآمد براي ايجاد 

سرنخ و تبديل بازديدكنندگان به مشتريان و مخاطبان خواهد شد.

مهدي توكليان
عكاس و روزنامه نگار

ياور يگانه
روزنامه نگار

گروه سينمايي »هنر و تجربه« طرحي بود كه در زمان 
رياست حجت اهلل ايوبي بر ســازمان سينمايي براي 
حمايت از فيلم هاي خاص بــه راه افتاد. در واقع قرار 
بود اين طرح امكان اكران فيلم هايي را فراهم ســازد 
كه در معادالت ســينماي تجاري جايي ندارند و به 
اندازه فيلم هاي رايج سودآور نيستند، اما در گسترش 
امكانات بياني ســينما و از نقطه نظر فرهنگي داراي 
ارزش تلقي مي شوند. اين طرح در سال 1393شروع 
به كار كرد و از نخســتين فيلم هايي كه در اين طرح 
به روي پرده رفتند، »ماهي و گربه« شــهرام مكري و 
»پرويز« مجيد برزگر بودند كه با استقبال تماشاگران 
هم مواجه شدند. اما هرچه بيشتر گذشت، فيلم هايي 
كه در قالب اين طرح نشان داده مي شدند، به جاي اينكه 
بديع و متمايز از فيلم هاي روز باشند، به نسخه هايي 
آماتوري و بدساختي از فيلم هاي موفقي همچون آثار 
اصغر فرهادي يا آثار كيارستمي تنزل يافتند. شرايط 
عمال جوري پيش رفت كه سينماي هنر و تجربه تقريبا 
پيش از آغاز كرونا كارش تمام شد. ديگر كسي براي 
ديدن فيلم هاي متفاوت، به برنامه نمايش فيلم هاي 
هنر و تجربه نگاه نمي كرد. تعداد سالن ها و سانس هاي 
اين گروه سينمايي محدودتر از آن است كه بتواند در 
حمايت از فيلم ها اثري بگذارد. اما گويا قرار است دامنه 
فعاليت اين گروه سينمايي از آنچه هست هم كمتر شود 
و بعيد نيست در آينده اي نه چندان دور طرح ديگري 

در حمايت از فيلم هاي خاص به اجرا درآيد.

از دست رفتن يكي از پايگاه هاي مهم »هنر و تجربه«
روابط عمومي خانه هنرمندان ديروز اعالم كرد كه گزيده اي 
از بهترين فيلم هاي تاريخ سينماي ايران در »سينماتك 
پالس« خانه هنرمندان ايران نمايش داده مي شــود. اما 
اين خبر چه ارتباطي به گروه سينمايي هنر و تجربه دارد؟ 
ســينماي خانه هنرمندان يكي از پايگاه هاي اصلي هنر 
و تجربه بود كه با توجه بــه فضايش انتخاب معقولي براي 
اكران فيلم هاي خاص به شمار مي رفت. اما با اجراي برنامه 

»ســينماتك پالس« عمال امكان نمايش فيلم هاي هنر و 
تجربه در خانه هنرمندان از بين مي رود و يكي از پايگاه هاي 

مهم اين گروه سينمايي تعطيل مي شود.
طبق اعالم روابط عمومي خانه هنرمندان ايران، »سينماتك 
پالس« ويژه برنامه جديد خانه هنرمندان ايران اســت كه 
به نمايش گزيده اي از بهترين آثار تاريخ ســينماي ايران 
براي عالقه مندان مي پردازد. اين رويداد از روز پنجشنبه 
۹ دي و هر روز در دو سانس 16 و 18 در سالن ناصري خانه 
هنرمندان ايران ميزبان مخاطبان خواهد بود. سانس هاي 
16و 18بهترين سانس هاي سينماي خانه هنرمندان است 
كه ديگر به سينماي هنر و تجربه تعلق ندارد و برگزيده هاي 
تاريخ سينماي ايران در اين سانس ها به نمايش درمي آيد. 
اما چرا بايد چنين اتفاقي بيفتد؟ نگاهــي به آمار فروش 
فيلم هاي گروه هنر و تجربه در 30روز اخير شــايد به اين 

پرسش جواب دهد.

ضربه آخر كرونا به »هنر و تجربه«
در يك ماه اخير كه اكران ســينما رونقي نســبي داشته، 
مطابق آمار »ســمفا« )ســامانه مديريت فروش و اكران 
ســينما(، ميزان فروش 10فيلم در گروه سينمايي هنر و 
تجربه در حدود 55ميليون تومان بوده است. اين 10فيلم 
در كل ۲هزارو 485نفر مخاطب داشته اند و در 354سانس 
به نمايش درآمده اند. تعداد مخاطبان سينماي هنر و تجربه 

بعد از كرونا افت شــديدي كرده؛ خصوصــا كه اين گروه 
سينمايي فيلم جذابي هم براي اكران نداشته است. با اينكه 
هدف اين گروه سينمايي از ابتدا سود اقتصادي نبوده، اما 
هزينه هايي مثل اجاره بهاي ســالن مي تواند مانع بزرگي 
بر سر راه فعاليت آن باشــد. اجاره يك سالن سينما براي 
نمايش فيلم هاي بي مخاطب توجيه اقتصادي ندارد و در اين 
وضعيت طبيعي است كه سالن دار به دنبال اجراي برنامه اي 
باشد كه بتواند هزينه هايش را پوشش دهد. نكته جالب 
در برنامه »سينماتك پالس« خانه هنرمندان اين است 
كه دست اندركاران اين برنامه متقاعد شده اند كه نمايش 
فيلم هايي از تاريخ ســينماي ايران از نمايش فيلم هاي 
روز هنر و تجربه بيشتر مورد اســتقبال قرار مي گيرد. از 
سوي ديگر، به نظر مي رسد خود متصديان سينماي هنر و 
تجربه نيز به افت شديد تعداد مخاطبانشان آگاه هستند كه 
بخشي از فعاليت شان را بر اكران آنالين متمركز كرده اند. 
هزينه هاي كمتر اكران آنالين با معدود مخاطبان آثار هنر 
و تجربه تناسب بيشتري دارد و در وضعيت فعلي راه حل 
معقول تري براي ادامه حيات اين طرح به نظر مي رسد. هنر 
و تجربه همچنان وجود دارد، اما در عمل فاقد آن كارايي 
و تأثيري اســت كه قرار بود در اكران فيلم هاي فرهنگي 
داشته باشــد. كرونا ضربه آخر به اين گروه سينمايي بود 
و حاال يكي از ســالن هاي مهم اين گروه سينمايي نيز از 

دست رفته است.

آغاز پخش سريال هاي تاريخي و پليسي در تلويزيون

فصلي براي درام هاي عاشقانه

درحالي كه ســينماهاي 
آمريكا و اروپا خود را براي 
فروش باال در دوره تعطيالت كريســمس و سال نوي ميالدي 
آماده كرده بودند و فروش باالي فيلم »مرد  عنكبوتي: راهي به 
خانه نيست« اميدها به احياي گيشــه سينماها در اين دو قاره 
را زياد كرده بود، اما شــيوع سويه اوميكرون اميدها در دوسوي 
اقيانوس اطلس را دست كم در كوتاه مدت تبديل به يأس كرده و 
برخي كشورها در اروپا موقتا سينماهاي خود را تعطيل كرده اند 
و برخي ديگر نيز محدوديت هاي جديدي را بر نمايش فيلم ها در 

سالن هاي سينما اعمال كرده اند.

آمريكا
در آمريكا كه اغلب تصميم به تعطيلي سالن هاي سينما و اعمال 
محدوديت هاي سينمايي ايالت به ايالت متفاوت است و هنوز در 
اين كشور تصميم به تعطيلي سينماها گرفته نشده است، يك 

نظر سنجي از هزار نفر درباره تمايل حضور مردم در سالن هاي 
سينما برگزار شده كه بر اين اساس مشخص شده كه تمايل به 
حضور در سالن هاي ســينما، در زمان شيوع سويه اوميكرون، 
تنها در ميان 3۹درصد از پرسش شوندگاني كه 45 تا 65سال  
داشته اند، كاهش يافته  و براســاس اين نظر سنجي همچنين 
مشخص شده كه افراد مسن  تر در زمان شيوع اوميكرون كمتر 
تمايل به حضور در سالن هاي ســينما دارند. در آمريكا سويه 
اوميكرون اكنون تبديل به  سويه غالب كرونا شده و 73درصد از 

مردم اين كشور مبتال به  سويه اوميكرون شده اند.

بلژيك 
به گزارش هاليوود ريپورتر، بلژيك به منظور پيشگيري و كنترل 
شيوع سويه اوميكرون آخرين كشور اروپايي است كه اقدام به 
تعطيلي سالن هاي سينما، سالن هاي محل برگزاري كنسرت 
و تمامي اماكن فرهنگي و مرتبط با فعاليت هاي سرگرم كننده 

كرده است. در همين راســتا در بلژيك حضور تماشاگران در 
استاديوم  هاي فوتبال نيز ممنوع شده است. الكساندر د كورو، 
نخســت وزير اين كشــور حتي اعالم كرده كــه دولت بلژيك 
درصورت افزايش مبتاليان به  سويه اوميكرون احتمال دارد تدابير 

سختگيرانه تري را به منظور مهار شيوع اوميكرون اتخاذ كند.

هلند و دانمارك
چندي پيش دولت هلند نيز اعالم كرد كه سالن هاي سينماي خود 
را دست كم تا 14ژانويه تعطيل خواهد كرد، جشنواره روتردام نيز 
كه به عنوان يكي از پرطرفدارترين جشنواره هاي سينمايي سال 
محسوب مي شود، قرار است امســال نيز به صورت كامال آنالين 
برگزار شود. در دانمارك نيز تدابير مشابهي اتخاذ شده و دولت اين 

كشور موقتا به مدت 4هفته سينماها را تعطيل اعالم كرده است.

آلمان 
در آلمان كه همچنان تعداد واكسن زده ها به 75درصد نرسيده و 
چندي پيش نيز اخبار نگران كننده اي از ميزان فوتي هاي كرونا 
از اين كشور به گوش مي رسيد، تصميمي در رابطه با تعطيلي 
سالن هاي سينما گرفته نشده است، اما دولت آلمان اخيرا و در پي 

شيوع سويه اوميكرون محدوديت هاي كرونايي در اين كشور را 
افزايش داده است. در اين چارچوب، براي حضور افراد در فضاهاي 
سربسته محدوديت هاي بيشــتري درنظر گرفته شده است. 
سالن ها  نيز شامل محدوديت هاي بيشتري در زمينه پذيرش 
تماشاگر شده اند. تماشاگران در زمان حضور در سالن هاي سينما 
در سراسر آلمان بايد كارت واكسيناسيون كامل يا كارت پايان 
دوره ابتال به كرونا را ارائه دهند. عالوه بر اين، تماشــاگران بايد 
كارت تست منفي كرونا را نيز در زمان ورود به سالن هاي سينما 
همراه داشته باشند. استفاده از ماسك هم در سالن هاي سينما 

در آلمان هم اكنون الزامي است.

كره جنوبي؛ ديدن فيلم از 10شب به بعد ممنوع 
شيوع ســويه اوميكرون سبب شــده تا مســئوالن فرهنگي 
كره جنوبي نيز تدابيري را به منظور جلوگيري از گسترش اين 
ســويه ويروس كرونا اتخاذ كنند. عالوه بر محدوديت هايي كه 
در چارچوب پروتكل  هاي سينمايي در ســالن هاي سينماي 
كره جنوبي همچنان پابرجاست، مسئوالن دولتي اين كشور اعالم 
كرده اند كه سالن هاي سينما در اين كشور از ساعت 10شب به 

بعد مجاز به پذيرش تماشاگر و نمايش فيلم نخواهند بود.

نقل قول

نیكی كریمی
كارگردان:

 همیشه گویش و زبان تركی را دوست داشتم 
و خیلی از لحاظ شنیداری برام جالب بود. 

البته مناطق دیگری مثل كردستان، شمال و 
جنوب را بررسی كردم اما احساسم این بود که 
شعار و نحوه تغزلی بودن و سازهای آن منطقه 
باعث شد كه دلم بخواهد در خطه آذربایجان 

فیلمم را بسازم. )ایسنا(

هادی محقق
كارگردان:

فیلم سینمایی »درب« با آنكه پروانه ساخت 
سینمایی دارد، اما ما درنظر داریم »درب« 
را در اوایل سال آینده در»هنر و تجربه« به 

نمایش بگذاریم. چون اساسا این فیلم با نگاه 
هنر و تجربه ای ساخته شده است. به نظرم هر 

فیلمی باید سر جای خودش باشد، »درب« هم 
مناسب اكران »هنر و تجربه« بوده. )مهر(

»هنروتجربه«تعطيلميشود؟
روز گذشته، اميرحسين علم الهدي كه مدت مديدي مدير اجرايي و دبير شوراي سياستگذاري گروه سينمايي »هنر 
و تجربه« بود، به مهر گفت: »از سال 79 اين مباحث را بارها تكرار كرده ايم كه بازار عرضه و تقاضا بايد در اين چرخه 
]چرخه اكران[ جايگاه خود را پيدا كند. آن وقت دولت براي حمايت از سينماي فرهنگي مي تواند سازوكارهاي خودش 
را طراحي كند. در ۸سال گذشته به نوعي سينماي »هنر و تجربه« متولي همين سازوكار بود و اگر قرار است دولت 
ورود گسترده تري داشته باشد، بايد سازوكارهاي مراقبت از سينماي فرهنگي را پيدا كند. اين سازوكارها چندان 
هم پيچيده نيست و تنها نياز به يك اراده جدي دارد.« اين گفته علم الهدي را مي توان سيگنالي از تغيير در وضعيت 
گروه هنر و تجربه ارزيابي كرد؟ آيا در آينده نه چندان دور اين گروه منحل و طرحي ديگر جايگزين آن مي شود؟ آيا 
فيلم هاي خاص امكان اكران در ساير گروه ها را نيز پيدا مي كنند؟آيا سازمان سينمايي برنامه متفاوتي براي اكران 

فيلم هاي فرهنگي دارد؟ بايد صبر كرد و ديد.

ث
مك

گروه سينمايي »هنر و 
تجربه« در فصل رونق نسبي 
سينما دچار ركود است

ازنفسافتاده

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

پايان باز كرونا براي سينما 
بازگشت محدوديت هاي سينمايي در سايه تهديد اوميكرون

آرش نهاوندي
مترجم

رد
ی با

دا م
ی ص

ف ب
 بر

ال
ري

ز س
ي ا

ماي
ن

ور
ي پ

يف
د س

حم
س : ا

عك
   

ربه
تج

ر و 
 هن

ان
كر

ي ا
 ها

لم
 في

« از
مار

ش
ده ب

 تا 
م»

فيل
 از 

يي
ما

ن



23 دوشنبه 6 دی 1400
جهان شماره  8398

جهاننما

تركیه، یك گام تا فرودگاه كابل

4ماهمذاكرهدولتتركیهبرایدراختیارگرفتنمدیریتفرودگاه
بینالمللیكابلباالخرهنتیجهدادواكنونگزارشرســانههای

افغانستانازموافقتاولیهحكومتطالبانحكایتدارد.
تلویزیونطلوعافغانستانازادامهمذاكرههیأتمشتركتركیهو
قطرباطالبانگزارشدادهوگفتهكهمسئوالن»وزارتترانسپورت
وهوانوردی«طالباننهتنهاباســپردنمدیریــتفرودگاهكابل
بهشــركتهایتركیهایوقطریموافقتكردهانــد،بلكهقرار
اســتاداره4فرودگاهبزرگدیگرافغانستان،یعنیفرودگاههای
مزارشریف،قندهار،هراتوخوستراهمبهاینشركتهاواگذار
كنند.ایندرحالیاستكهمقامهایطالباندرگذشتهقاطعانه
اعالمكــردهبودندكههمــهنیروهایخارجیبایدافغانســتان
راترككنندوادارهفــرودگاهكابلرابههیچشــركتخارجی

واگذارنمیكنند.
تركیهازهفتههاقبلازخروجنیروهایآمریكاییازافغانستاندر
حالرایزنیبرایدراختیارگرفتنكنترلفرودگاهبینالمللیكابل
بعدازخروجایننیروهابود.خروجآمریكاودیگرنیروهایخارجی
وآشفتگیهمزمانباآنمانعخواستهتركیهشد.دولتتركیهاما
تالششرامتوقفنكردوبالفاصلهپسازسقوطكابل،مذاكرات
خودراباقطربرایورودبهمدیریتفرودگاهكابلآغازكرد؛چراكه
قطریهامورداعتمادطالبانبودندوچندروزپسازتســلطاین
گروهبركابل،تیمیازمتخصصانخودرابرایراهاندازیفرودگاه

اینشهربهافغانستانفرستادهبودند.
خبرگزاریآناتولیتركیهپیشازاینبهنقلازمنابعدیپلماتیك
قطرازامضایتفاهمنامهایمیانشركتهایتركیهوقطربرای
مدیریتمشــتركفرودگاهبینالمللیكابلخبــردادهبود.این
تفاهمنامههمكاریدرحاشــیهســفرمولودچاووشاوغلو،وزیر
خارجهتركیهبهدوحهحاصلشدهاســت.هیأتفنیمشترك
2كشوراكنونبراساسهمینتوافقنامهبهافغانستانسفركردهاند.
اینخبرگزارینیزبهنقلازمنابعدیپلماتیكتأییدكردهكهتركیه
وقطربامقاماتطالباندرخصوصمدیریتفرودگاهكابلبهتوافق

اولیهدستیافتهاند.
افغانســتاندارای27فرودگاهاســتكهدرمیانآنها5فرودگاه
یادشدهبزرگترینهاهســتند.برایتركیهامادراختیارگرفتن
فرودگاهكابلازاهمیتبیشــتریبرخورداراست.فرودگاهكابل،
مهمتریننقطهارتباطیافغانستانباجهانخارجاستوكنترل
آنمیتواندزمینهسازحضورقدرتمندتركیهدراینكشورباشد.

درمقابل،طالبانهمبهایننتیجهرســیدهكهباســپردناداره
5فرودگاهبزرگافغانســتانبهقطروتركیه،اعتمادشركتهای
جهانیبرایآغازدوبارهپروازهایبینالمللیبهافغانستانبیشتر
خواهدشــد.هماكنونفقطپروازهایداخلیوپروازهایتخلیه
بینالمللییاارســالكمكهایبشردوســتانهبــهمقصدكابل
انجاممیشود.ازسرگیریپروازهایبینالمللیبهكابلمیتواند
گاممهمیبرایبهرسمیتشــناختنحكومتطالبانازسوی

كشورهایدیگروهمچنیننهادهایبینالمللیباشد.

تركیه به دنبال منافع اقتصادی
بــهنوشــتهروزنامــهالعربیالجدیــد،آمریــكادســتكماز
سال2016مذاكراتیراباتركیهبرسرآیندهافغانستانآغازكرده
بود.برایناساس،آمریكاحاضربودهدرازایافزایشحضورتركیه
درافغانستانوتامینمنافعناتومقابلروسیه،چینوایران)پس
ازخروجائتالف(،ازنقشاینكشوردرآسیایمیانهحمایتكند.
امكاننفوذتركیهمیانبخشــیازاقلیتهایقومیافغانســتان
)تاجیكها،تركمانهاوازبكها(وهمچنینظرفیتهایاقتصادی
مناسباینكشوربراینفوذدراقتصادهایآسیایمیانه،2علت
اصلیتأكیدآمریكابرنقشآفرینیتركیهپسازخروجازافغانستان

بودهاست.
تركیهازابتدایحملهائتالفآمریكاعلیهافغانستانبهعنوانیكی
ازبزرگترینارتشهایناتودراینجنگحضورداشت.البتهاین
حضورباتوجهبهگرایشهایاســالمیدولتتركیهواجتناباز
رویارویینظامیباگروههایشبهنظامیحاضردرافغانستاننظیر
طالبان،محدودبهماموریتهایآموزشی-تداركاتیبودهوهرگز
شاملعملیاتجنگینشــد.اردوغانودیگرمقاماتعالیرتبه
تركیهبااشارهبهمواضعخوددرجنگافغانستانتاكنونبارهابر
اینجملهتأكیدكردهاندكه»مابرایكمكبهمردمافغانستان،

بدونشلیكیكگلولهدراینكشورحضورداشتهایم.«
تركیهپیشازایندرسال2006درچارچوبحضورنیروهایناتو
درافغانستانموفقشدامتیازادارهوتامینامنیتفرودگاهكابل
رابهدستبیاورد؛فرودگاهیكهازهمانزمانقراربوددروازهای
برایحضورطوالنیمدتتركیهدرافغانستان،حتیپسازخروج
آمریكاییهاباشد.رجبطیباردوغان،رئیسجمهورتركیه،طی
سالجاری،چهپیشازخروجنیروهایآمریكاییازافغانستانو
چهپسازآن،بارهادربــارهبرنامههایتركیهبرایفرودگاهكابل
موضعگیریكردهاست.اینخواستهدركنارابرازتمایلآنكارابرای
سرمایهگذاریهایگستردهدرافغانستان،نشانمیدهدفرودگاه
كابلتكمیلكنندهپازلبرنامههایاقتصادیتركیهدرافغانستان

تحتكنترلطالباناست.

امارات؛ رقیب جدید
میدانرقابتبرســركنترلفرودگاهكابل،یكرقیبتازهازراه
رســیدههمدارد؛امارات.خبرگزاریرویترزبهنقلازمنابعآگاه
گزارشدادهكهشــركتهایاماراتینیــزواردرقابتبرایاداره
فرودگاهكابلشدهاند.همزمان،شبكهتلویزیونیطلوعهمگزارش
دادهكهشماریازبازرگانانسرشناسافغان،ازحكومتطالبان
خواســتهاندكهمدیریتفرودگاههایبزرگكشــوررابهامارات
واگذاركند.آنهاگفتهاندكهبیشاز2هزارنفرازشهروندانافغان
دراماراتكارمیكنندوسرمایهگذاراناینكشورحدود10میلیارد
دالردردوبیســرمایهگذاریكردهاند.آنهامعتقدندباســپردن
مدیریتفرودگاهكابلبهامــارات،ارتباطاتمالیوتجاریمیان

2كشورتقویتخواهدشد.

كیوسك

روزنامه نیویورك تایمز ]آمریكا[

39میلیون آمریكایی واكسن نزده اند
روزنامه نیویورك تایمز نوشته كه با گسترش 
سریع سویه جدید ویروس كرونا در سراسر 
جهان، برخی بیمارستان های آمریكا با كمبود 
پرسنل و تخت مواجه شده اند؛ در این شرایط، 
گروه بزرگــی از مردم، هنوز برای واكســن 
زدن مراجعــه نكرده  انــد. تقریبا 15درصد 
از بزرگساالن سرســختانه مخالف واكسن 
هستند و آمارها نشان می دهد كه 39میلیون 
آمریكایی هنوز یك دوز هم دریافت نكرده اند. 
90درصد آمریكایی های واكسینه نشده حتی 
با تهدید اومیكرون هم برای واكســن زدن 

ترغیب نمی شوند.

روزنامه العربی الجدید ]قطر[

بازار سیاه آب در یمن
سرانه مصرف آب شــهروندان یمنی طی 
سال های گذشــته به دلیل جنگ، محاصره 
اقتصادی و تخریب زیرساخت های غیرنظامی 
سیر نزولی داشته است. به گزارش سازمان 
ملل، مردم یمن از سال2018 برای دسترسی 
به حداقلــی از مصرف روزانــه آب خود با 
چالش های متعددی روبه رو هســتند. این 
چالش ها تا جایی پیــش رفته كه بازارهای 
سیاه برای فروش آب آشامیدنی در برخی 

نقاط این كشور شكل گرفته است.

»عادیســازیبعدیبایك
كشــورمســلماندرشرقآسیا

آسیاست؛كشوریباجمعیت
باالكهالبتهپاكستاننیست!«اینجمالتماه
گذشــتهاززبانوزیركاررژیمصهیونیستی
دربارههفتمینكشورمسلمانیكهقراراست
روابطخودبااسرائیلراعادیسازیكندبیان
شدهاست.اوبهنامكشــورموردنظراشاره
نكرداماتمامینشانههاگویایاندونزیاست؛
بزرگترینكشورجزیرهایجهانبابیشاز
270میلیوننفــرجمعیتكه87درصدآن
مسلمانهســتند.اینگمانهزنیهاپساز
مالقاتاخیــربرابووســوبیانتو،وزیردفاع
اندونزیباسفیررژیمصهیونیستیدرحاشیه
نشستامنیتیمنامهبیشازگذشتهتقویت
شدهاست.ازســویدیگرپایگاهاینترنتی
اكسیوسنیزمدعیشدهآنتونیبلینكن،وزیر
خارجــهآمریــكارایزنیهایــیرابــرای
میانجیگریبیناسرائیلواندونزیآغازكرده
اســت.درمقابل،پاســخرســمیمقامات
اندونزیبهاینشــایعات،تكذیبقاطعانهو
تأكیدبرحمایتازمردمفلسطیناست.برای
پاسخسخنگویدولتاینكشوردرمصاحبه
باشــبكهالجزیرهمیگوید:موضعجاكارتا
نسبتبهمسئلهفلسطینروشناست؛وزیر
دفاعاندونزینیزدرسخنرانیخوددراجالس
منامه،باردیگربرحقوقملتفلسطینتأكید
كردهاست.اوهمچنیندرمقابلاصرارمجری
دربارهچراییمالقــاتوزیردفاعاندونزیبا
سفیررژیمصهیونیستیدربحریننیزگفت:
بهدلیلحضورهردوشخصیتدركنفرانس،
برگزاریچنیــنمالقاتهایحاشــیهای
اجتنابناپذیراســتونمیتوانبرداشــت
خاصیازآنداشت.درنگاهاولتوضیحات

ســخنگویدولتاندونــزیمنطقیبهنظر
میرسداماآیااینتمامماجراست؟بهعبارت
صریحتــرآیــاهیــچچشــماندازیبرای
عادیســازیروابــطاندونــزیبــارژیم

صهیونیستیوجودندارد؟

مناسبات اندونزی و رژیم صهیونیستی 
به روایت تاریخ

اندونزیازجملهكشورهایاسالمیاستكه
اســرائیلراتحریمكردهوآنرابهرسمیت
نمیشناســد.البتــهنگاهیبــهرفتارهای
حاكماناندونزیطیسالیانگذشتهنشان
میدهداینسیاست،بیشازهرچیزریشه
درنگرانیازواكنشهایمردممسلماناین
كشــوردارد؛مردمیكههرگونــهبرقراری
روابطبااسرائیلراخطقرمزخودمیدانند.
برهمیناســاسســوكارنو،رئیسجمهور
اســبقاندونزی،مجوزورودتیمورزشــی
رژیمصهیونیســتیبهالمپیكآســیایی
ســال1962كهدرجاكارتابرگزارمیشدرا

صادرنكرد.
موضعاندونزینسبتبهرژیمصهیونیستی
درایــنســالها،تابعیازسیاســتهای
رسمیجهانعربومشــخصاكشورمصر
بود.بنابراینتوافقاوســلووآتشبسمیان
اســرائیلباكشــورهایعربیمانندمصرو
اردن،بهتدریجتغییراتمحتاطانهایراهم
درمواضعاندونزیپدیــدآورد.ازجملهاین
تغییرات،مالقاتاسحاقرابینباسوهارنو،
رئیسجمهوروقتاندونزیدرسال1993و
حتیخرید30جنگندهدستدومآمریكایی
ازاســرائیلبــرایتقویتنیــرویهوایی
ارتشاندونزیبود.همچنیندرایندوران
عبدالرحمــنوحید،یكیدیگرازروســای
جمهوراندونزیكهنقــشمهمیدرتاریخ
معاصراینكشــورداردبهصراحتازتمایل
خودبرایعادیســازیروابطبااســرائیل

سخنگفت؛اگرچهصرفادرسطوحتجاری
واقتصادی.اودرمصاحبــهایباتلویزیون
دولتیاندونزیكهجنجالهــایزیادیبه
پاكردوخشــمعمومیرابهدنبالداشــت
گفتهبود:اندونزیدلیلیبرایدشــمنیبا
اسرائیلندارد.البتهدولتوحیدپیشازآنكه
اینخواستهاشبرآوردهشــودسقوطكرد
ودرادامهنیز،مســئلهعادیسازیروابطبا
رژیمصهیونیستیبهدلیلحساسیتشدید

مردمیتاسالهابهحاشیهرفت.
دولتبعدیاندونزیبهریاســتسوسیلو
بامبانگیودهویونوكهتاسال2014قدرت
رادراختیارداشت،مواضعبسیارقاطعانهای
درحمایتازحقوقفلســطیناتخاذكرده
وهرگونهارتباطبارژیمصهیونیســتیرابه

پایاناشغالگریوتامیناستقاللشهروندان
فلسطینیگرهزد.بســیاریمعتقدنداین
سیاستمتفاوت،ریشــهدرنگرانیدولت
جدیداندونزیازتكــرارواكنشهایمنفی
مردمینســبتبهاحتمالبرقراریروابطبا
اسرائیلداشت.درهرحالاینسیاستهاپس
ازحمالتوحشیانهرژیمصهیونیستیبهنوار
غزهدرجریانجنگسال2006تشدیدشد
بهگونهایكهنمایندگاناندونزیدرسازمان
مللبارهااسرائیلرامحكومكردهوخواستار
صدورقطعنامههایتحریمیعلیهاینرژیم
شدند.مجموعهاینعواملباعثشدحتی
دعوترسمیبنیامیننتانیاهو،نخستوزیر
وقترژیمصهیونیســتیدرسال2008از
اندونزیبرایعادیسازیگامبهگامروابط

نیزباپاسخمنفیاینكشورمسلمانروبهرو
شود.امااینشرایطپسازپایانعمردولت

سوسیلوبهتدریجتغییركرد.

عادی سازی  از دروازه گردشگری
عواملدقیقیكهطیسالهایاخیرمنجر
بهایجادنرمشهایتدریجیومحتاطانهدر
مواضعاندونزینسبتبهرژیمصهیونیستی
شدهچندانروشننیستامابرخیرسانهها
ازنقشفعاالنهسنگاپوردرمیانجیگریبین
طرفینخبــرمیدهند.بهگزارششــبكه
العربیه،برخیدیپلماتهاومقاماتپایینیا
میانرتبهاندونزیازسال2016مالقاتهایی
رابانمایندگانرژیمصهیونیستیبهمیزبانی
سنگاپوربرگزاركردهاند؛مالقاتهاییكهبا

مرورزمانفشردهترشدهویكیازنتایجآن،
صدورروادیدبرایبازرگانانوگردشــگران
صهیونیستییااندونزیاییاست.البتهاندونزی
تاكنونچندینبارصدورایــنروادیدهارا
لغوكردهومجدداازســرگرفتهاست؛امری
كهنشانازمحافظهكاریونگرانیهایاین
كشورنسبتبهپیامدهایعادیسازیروابط
بارژیمصهیونیستیدارد.اگرچهترامپتالش
داشتاسامیكشورهایمهمدیگریمانند
اندونزیراهمبهلیستعادیسازانروابطبا
رژیمصهیونیستیدردورانخودبیفزاید،اما
اینكشورتاكنونازاتخاذچنینتصمیمی
بهطوررســمیخودداریكردهاست.حال
بایددیدرایزنیهاوفشارهایدولتبایدندر
اینزمینهچهنتایجیبهدنبالخواهدداشت.

مخالفتاندونزیاییهاباعادیسازیروابطباتلآویو
باوجودمخالفتجامعهاندونزی،نشانههاییازحركتتدریجیدولتاینكشوربهسویبرقراریروابطرسمیبارژیمصهیونیستیدیدهمیشود

یكسالپسازخروجرسمیانگلیسازاتحادیهاروپا،نیمیازافرادیكهبهبرگزیترأیدادهاند،
بهخاطرمحققنشدنوعدههانسبتبهرأیخودمرددشدهاند

ركود؛ هدیه یك سالگی برگزیت

اولینروزازسالجدیدمیالدیهمزمان
خواهدبودباخروجیكســالهانگلیسازگزارش

اتحادیهاروپا.یكسالاستكهانگلیساز
ایناتحادیه،ازســاختارقانونیوسیاســیآن،ازبازار
یكپارچهوازاتحادیهگمركیآنخارجشــدهاست.این
همانچیزیاســتكهبوریسجانسون،نخستوزیر،و
دیگرطرفدارانخروجازاتحادیهاروپاخواستارآنبودند.
بهاعتقادآنهافقطباجداییكاملازاروپااستكهانگلیس
میتواندقابلیتهایخودرابهصورتتماموكمالنشان
دهد؛تابتواندكنترلگذشتهرارویمرزها،پولوقوانین
خودداشتهباشد.جانسونخروجازاتحادیهاروپاراعصر
جدیدیازاكتشافاتتوصیفمیكردكهبهلطفآنقرار
بودقراردادهایتجاریبزرگیخــارجازاروپادراختیار
انگلیسقراربگیردوخونیجدیددررگهایاقتصاداین

كشورجاریشود.

تبعات اقتصادی برگزیت
استعفایناگهانی»لردفراست«وزیربرگزیتازكابینه
جانسونیكیازنخستیننشــانههاییاستكهخبراز
خوبپیشنرفتنبرنامههایبرگزیتپسازگذشــت
یكسالمیدهد.فراستهفتهگذشتهدرنامهاستعفای
خودبهجانسونازنگرانیهاییسخنگفتكهنسبتبه
مسیركنونیحركتبرگزیتاحساسمیكند.منابعی
ازبدنهدولتجانســوناحتمالمیدهندفراســتكه
سیاستمداریساختارشكنوطرفداردوآتشهخروجاز
اتحادیهاروپااست،بهاینموضوعپیبردهكهجانسون
فراترازتمامیشعارهاوجنجالها،هیچبرنامهعملیاتی
برایخروجانگلیسازاتحادیهاروپاوچگونگیاستفادهاز

فرصتهایپیشآمدهبهواسطهایناقدامندارد.
گاردیندرگــزارشجدیدخوددربــارهتبعاتخروج
انگلیسازاتحادیهاروپامینویســد:»آنچهمسلماست،
اینكشــورنســبتبهپیشازبرگزیت،فقیرترشــده
است.«برگزیتهمچنینبهواسطهخروجكارگراناهل
كشورهایعضواتحادیهاروپا،منجربهكمبودنیرویكار
درانگلیسشدهاست.دربخشهایمختلفیازاقتصاد
وتولیدانگلیسنارضایتیهاییوجوددارندكهریشــه
آنهادروعدههاییاســتكهتحقــقنیافتهاند.صنعت
ماهیگیریوكشــاورزیازجملهاینبخشهاهستند.
كشاورزاننسبتبهنظامجدیدیارانهوپرداختدولت
بدبینهستند.فارغازاین،كاغذبازیهایتازه،فعالیت
مشاغلخردیكهمشغولصادراتبهاتحادیهاروپابودند

رامختلكردهاست.
ادارهنظارتبودجهانگلیسكهوابستهبهوزارتدارایی
اینكشوراســت،تبعاتاقتصادیبرگزیتراشفافتر
ازدیگرنهادهابیانكردهاســت.ایــنادارهپیشبینی
كردهكهخروجازاتحادیهاروپــادرطوالنیمدتمنجر
بهكاهــش4درصدیتولیــدناخالــصداخلیخواهد
شد.درحالیكهكاهشدرآمدناخالصداخلیانگلیس
تحتتأثیــرهمهگیــریكرونــادرحــدود1.5درصد
پیشبینیشدهاست.برگزیتهمچنینبهجایبهبود

تجارتدرانگلیس،بهمانعیبرایدادوستدتبدیلشده
است.براســاسمركزآمارملیانگلیس،درسهماهسوم
ســال2021صــادراتكاالازانگلیسبهكشــورهای
اتحادیهاروپاوخارجازاتحادیهنسبتبهسالقبلازآن،
14درصدكاهشداشتهاست.براساسگزارشاتحادیه
غذاونوشیدنیانگلیس،صادراتغذاونوشیدنیهایاین
كشوردر9ماهاولسال2021كاهشی15.9درصدیرا
نسبتبهپیشازآغازهمهگیریتجربهكردهاست.ارزش
اینكاهشصادراتبالغبر2.7میلیاردپوندبرآوردشده
است.2.4میلیاردپوندازاینخســارتازمحلمختل
شدنتجارتبااتحادیهاروپابهانگلیسواردشدهاست.
ایجادموانعجدیددادوستدبااتحادیهاروپاوتداومتبعات
همهگیریكرونابراقتصادانگلیسازجملهعواملكاهش

صادراتاینمحصوالتبودهاند.
تمامیاینآسیبهایاقتصادیتاپیشازآنكهاتحادیه
اروپابرایصــادراتانگلیسقوانیــنگمركیتازهای
وضعكندرخدادهاند؛قوانینیكهقراراســتازیكماه
دیگربهاجراگذاشــتهشــوندورهبرانتجارینگران
تأثیرمخربآنهابــرچرخهاقتصــاد»ازپیشلنگان«
انگلیسهستند.ازابتدایتابستانسالجدیدمیالدی
همقراراســتصادراتموادغذاییبــهانگلیستحت
نظارتدقیقفیزیكــیقرارگیرد.ایــناحتمالوجود

داردكههزینههــاوكاغذبازیناشــیازاجرایقوانین
جدیدگمركیصادركننــدگانخــردراازصادراتبه
انگلیسمنصرفســازد.اجرایبازرســیهایگمركی
رویكاالهــایصادراتــیاروپابــهانگلیــسبهویژه
میتواندرونــدارســالمحمولههایویــژهغذاییبه
اینكشــوررامختلســازدومنجربهكمبوداینمواد
دربازارشــود.بااینهمــه،تفكیكاینكــهكدامیكاز
آســیبهایاقتصادیواردشــدهبهانگلیسناشیاز
برگزیتاســتوكدامیكمحصولكرونابسیاردشوار
است.آنچهمسلماســت،اینكههمزمانیایندورویداد
برایبوریسجانســونآرامشخیالیبههمراهداشته
است؛زیرااینهمزمانیتصویرحقیقیتبعاتبرگزیت
رامكدرساختهوجانسونراازســرزنشهادراماننگه
داشتهاســت.امااقتصاددانانزیادیباوردارندتبعات
اقتصادیبرگزیتبرایانگلیسبسیارشدیدترازتبعات
كروناخواهدبود.فراترازاین،عواقببرگزیتباعثشده
بسیاریازشــهروندانانگلیســیكهبهخروجانگلیس

ازاتحادیهاروپارأیدادهبودند،اكنونپشیمانشوند.

دودستگی طرفداران برگزیت
درآستانهاجرایمقرراتجدیدگمركیكاالهایصادر
شدهازاتحادیهاروپابهانگلیس،یكمركزافكارسنجی
درانگلیسباانتشــارنتایجنظرسنجیخود،چشمهای
دیگرازكــجرویبرنامهبرگزیترابهنمایشگذاشــته
است.نظرسنجیجدیدآژانسافكارسنجی»اوپینیوم«
نشانمیدهدنیمیازرأیدهندگانبهخروجانگلیس
ازاتحادیهاروپا،باگذشتیكســال،ازنتیجهبرگزیت
خشنودنیستند.بررسینتایجاینپژوهشنشانمیدهد
مخالفانبرگزیتبهروالسابقبرناخوشایندبودنعواقب
آنتأكیددارنددرحالیكهموافقانبرگزیتپسازیك

سالدچارتردیدودودستگیشدهاند.
براساسنتایجایننظرســنجی،6نفرازهر10نفریكه
درهمهپرسیســال2016بهخروجانگلیسازاتحادیه
اروپارأیدادهاندمعتقدندبرگزیتمسیربدیرادرپیش
گرفتهاستونتایجبهدســتآمدهازآنبدترازچیزی
استكهانتظارداشتهاند.اوپینیومدریافتهكه42درصد
ازطرفدارانبرگزیتاكنوناحساسمنفینسبتبهآن

پیداكردهوباوردارندازمسیردرستخارجشدهاست.
ایننظرســنجیكهنتایجآنیكهفتهپسازاستعفای
وزیربرگزیتمنتشرشدهنشــانمیدهد26درصداز
رأیدهندگانمعتقدندنتیجهبهدستآمدهازبرگزیت
بدترازچیزیاســتكهانتظارشراداشتند.16درصد
دیگراعالمكردندانتظاربدپیشرفتنروندبرگزیترا
داشتندواكنونحسشانبهواقعیتتبدیلشدهاست.
همچنین86درصدازافرادیكهرأیبهماندنانگلیس
دراتحادیهاروپادادهبودند،اعالمكردندبرگزیتمسیر
بدیرادرپیشگرفتهاستووضعیتآنبدترازچیزی
استكهانتظارشراداشتهاند.بهطوركلیتنها14درصد
ازتمامیافرادیكهدرنظرسنجیشركتكردهاند،فارغاز
اینكهموافقیامخالفبرگزیتبودند،نسبتبهوضعیت
خروجانگلیسازاتحادیهاروپاودســتاوردهایبرگزیت

برایانگلیسابرازرضایتكردهاند.
بهگفته»آدامدرومونــد«ازمحققانمركــزاوپینیوم
بخشقابلتوجهــیازموافقــانبرگزیــتمعتقدند
اوضاعبدتــرازانتظارآنهاپیشرفتهاســت.59درصد
ازمخالفــانبرگزیتمعتقدنــدانتظارآنراداشــتند
كهاوضــاعبدپیشبــرودوهمــاناتفاقهــمافتاده
اســت.تنها7درصدازمخالفانبرگزیــتازنتیجهآن
واینكــهبهتــرازحــدانتظارشــانپیشرفتــهابراز

رضایتكردهاند.

 6    از     10
6نفــر از هر 10نفــری كه در همه پرســی 
ســال 2016به خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا 
رأی داده اند، اكنون معتقدند برگزیت مســیر 

بدی را در پیش گرفته است

 سمیرا مصطفی نژاد
خبرنگار

تمامی آینده پژوهی هــای اقتصادی بیانگر 
جهش بزرگ اندونزی طی ســال های آینده 
است؛ تا جایی كه پایگاه بلومبرگ از این كشور 
با عنوان شگفتی اقتصادی آسیا در دهه پیش 
رو یاد می كند. براساس ارزیابی های منتشر 
شده توسط صندوق بین المللی پول، حجم 
تولید ناخالص داخلی اندونزی تا سال2030 
با پشت سر گذاشــتن اقتصادهایی مانند 
انگلیس، آلمان، فرانسه و برزیل در پنجمین 
جایگاه جهانی قرار می گیرد. رشد اقتصادی 
باال، جــذب فزاینده ســرمایه گذاری های 
خارجی، افزایش ظرفیــت تولید و نیروی 
جوان كارآمد، مهم ترین ویژگی های مثبت 
اقتصاد اندونزی از سوی صندوق بین المللی 
پول توصیف شده اســت. برای درك بهتر 
رشد اقتصادی این كشور كافی است بدانیم 
میانگین درآمد طبقه متوســط اندونزی در 
سال های گذشته، ماهانه 3000 تا 3500دالر 
بوده؛ رقمی كه معادل 3برابر حقوق كاركنان 
فیلیپینی یا 5برابر كاركنان تایلندی است. 
هم اكنون حجم مبادالت تجاری اندونزی با 
چین بیش از 70میلیارد دالر، با هند 50میلیارد 
دالر و با آمریكا نزدیــك به 30میلیارد دالر 
در سال است. به گزارش شــبكه الجزیره، 
صعود اقتصاد اندونزی را باید بخشی از رشد 
بی سابقه اقتصادهای آسیایی در سال های 

آینده به شمار آورد.

اندونزی ، شگفتی اقتصادی آسیا 

سیاوش فالح پور
خبرنگار

 محمدامین خرمی
خبرنگار
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عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علی ع: 
 بارور شدن ايمان به تالوت و 

خواندن قرآن است.
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هميــن حــاال بــا يــك  جســت وجوي كوتــاه در فاطمه عباسي
ســايت ها و صفحات مجــازي ايرالين هــا و آژانس هاي 
هواپيمايي، مي توانيد براي هفته آينده هر تعداد كه بخواهيد 
بليت براي ســفر به كشــور تركيه رزرو كنيد؛ بدون اينكه 
محدوديتي براي سفر وجود داشته باشد. اين در حالي است 
كه مديركل ترانزيــت و حمل ونقل بين المللي ســازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي از ممنوعيت سفر به تركيه تا 
اطالع ثانوي خبر داده است. وی گفته كه براساس آخرين 
پروتكل هاي ابالغ شده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا و با 
توجه به نگراني به وجود آمده درباره شناسايي سويه جديد 
ويروس كرونا و وضعيت شــيوع آن در كشــورهاي ديگر، 
محدوديت هاي جديدي درنظر گرفته شده است. از اين روی 
فعال مسافران به صورت زميني نمي توانند به كشور تركيه 

بروند. وزير بهداشت هم چند روز پيش اعالم كرد كه به خاطر 
دورهمي هاي شــب يلدا تا 2هفته ديگر تعداد مبتاليان به 
كرونا آن هم از نوع اوميكرون يكباره افزايش شديدي خواهد 
داشــت. ســويه جديد اين ويروس  در حال انتشار است و 
روزبه روز تعداد بيشتري از افراد را درگير مي كند. حاال اينكه 
چرا مرزهاي زميني بسته شده و مرزهاي هوايي همچنان باز 
است، سؤالي است كه بي پاسخ مانده است. هرجور حساب 
كنيد تعداد ايراني هايي كه هواپيما را براي ســفر به تركيه 
انتخاب مي كنند خيلي بيشــتر از كساني است كه ترجيح 
مي دهند از طريق مرزهاي زميني وارد اين كشور شوند، آن 
هم در فصلي كه گردشــگران معموال به يك كشور گرم تر 
می روند تا تركيه. ويروس هم كه زمين و هوا نمي شناسد. چه 
بسيار آدم هايي كه در همين هواپيماها و فرودگاه ها به كرونا 
مبتال شده اند و كارشان به بيمارستان كشيده شده است. 

بســتن مرزهاي زميني آن هم در حالي كه افراد به راحتي 
مي توانند، بليت هواپيما تهيه و مســافرت كنند، چندان 
قابل قبول نيست. اتفاقي هم كه مي افتد اين است كه اگر به 
همين منوال پيش برود و قرار باشــد هيچ محدوديتي در 
ســفرهاي هوايي اعمال نشــود، احتماال پيش بيني وزير 
بهداشت درست از آب در مي آيد و باز هم بايد منتظر موج 
ديگري از كرونا و فاجعه هاي بعد از آن باشيم. البته اين را هم 
اضافه كنيم كه براي سفرهاي هوايي هم بايد حتما واكسن 
زده باشيد يا تست PCR بدهيد اما نخستين كسي كه در 
ايران اوميكرون گرفت، از سفر به امارات بازگشته بود و هر2 
دوز واكسنش راهم زده بود. همانطور كه مي دانيد واكسن 
نمي تواند به صورت صد در صد از مبتال شــدن به ويروس 
جلوگيري كند و بهترين راه در اين اوضاع محدوديت تردد 

بين كشورهاست، حاال چه زميني و چه هوايي.

زمين بسته و آسمان باز   سفر
طي يكي دو روز گذشته، هشتگ شاهزاده 
كارتوني »#األمير_الكرتوني« با اشــاره 
به برخي طرح ها و نقشــه هاي سياسي 
كودكانه بن ســلمان وليعهد سعودي در 
 توييتر داغ شد. به گزارش سعود ي ليكس،
بن ســلمان رؤياي ريشــه كــن كردن 
»حوثي ها« )انصاراهلل يمن( طي چند روز 
و جنگ با ايران و همچنين بي نياز شدن از 
نفت را داشــت. وي پروژه هاي اوهام گونه 
خود را راه اندازي كرد؛ اين طرح ها شامل 
شهر »نيوم« در اســتان »تبوك«، پروژه 
تفريحي »قديه«، پروژه درياي سرخ، طرح 
رؤيايي »جزيره شريره«، بزرگ ترين مجتمع 
 OXAGON صنعتي شناور جهان با نام
در شــهر نيوم و طرح هاي ديگر هستند. 
توييت كنندگان ياد شده در اين باره تأكيد 
كردند: مايه تأسف است كه پروژه هاي بن 
ســلمان صرفا درحد كارتون و انيميشن 
هستند و بدتر از آن اين است كه پول مردم 
را هدر مي دهد و با احساسات و آينده آنها 
بازي مي كند. كمپين شاهزاده كارتوني در 
بيانيه اي آورده است: بياييد بيدار شويم و 
به اين رؤياي كارتوني پايان دهيم و بپرسيم 
كه اين پروژه ها و نتايج آنها كجا هستند؟ 
توسعه كشور كجاست؟ عربستان سبز و 
ديگر موارد كجا هستند؟ ما اجازه نمي دهيم 
كه اين جوانك همچنان بــه فريب دادن 
مردم ادامه دهد و ما را مشغول طرح هاي 
الكترونيكي اش كند. پيش تر نيز فعاالن در 
اعتراض به سياست هاي وليعهد سعودي 
هشتگ )سراب-2030( را راه اندازي كرده 
بودند. فعاالن ســعودي با راه اندازي اين 
كمپين اعالم كردند كه 5 ســال از وعده 
وليعهد سعودي درخصوص چشم انداز 2030 
گذشته و هنوز دستاوردي جز اسراف، هدر 
دادن پول مردم و ايجاد بيكاري و هرج مرج 
ميان جوانان به دست نياورده است. فعاالن 
توييتر اعالم كردند كه چشــم انداز 2030 
چيزي جز يك سراب و يك توهم نيست، 
زيرا برنامه هاي آن روي كاغذ و جوهر ماند. 
پيش از آن نيز مجله فوربس فاش كرده بود 
كه شاخص ها درباره وجود مشكالت واقعي 
كه پروژه محمد بن سلمان براي توسعه و 
اصالحات اقتصادي، موسوم به چشم انداز 

2030 را تهديد مي كند، زيادشده است.

شكست طرح هاي 
كارتوني بن سلمان

روزگار يعنی شما هستيد، ما می رويم.../  عكس: محمد عباس نژاد اول آخر

تقويم / زادروز
حافظ

مزن ز چون و چرا دم كه بنده مقبل

قبول كرد به جان هر سخن كه جانان گفت

  »رازی« 
دانشمند بزرگ ایرانی

همیــن كــه ایــن روزهــای كرونــازده 
می توانیم به دســت هایمان و البته 
بــه ســطوح مختلــف الكل اســپری 
كنیم، بایــد ممنــون جنــاب ابوبكر 
محمدبــن زكریای رازی، دانشــمند 
بزرگ ایرانی و كاشف الكل باشیم. 
البته ایــن دانشــمند اصیــل ایرانی 
در ســطح جهــان هــم شــهرت دارد 
و بســیاری از واژگانی كــه او در علم 
شــیمی به كار برده را حــاال جهانیان 
استفاده می كنند؛ مثل واژه شیمی 
كه از »كیمیــا« و كلمه الــكل كه از 
»الكحل« گرفته شــده اند؛ ضمن 
اینكــه كشــف آبلــه و آبله مرغــان و 
مشخص كردن تفاوت آنها از هم از 
كارهایی است كه در دانش پزشكی 

به نام رازی ثبت شده است.

  »پاستور« 
شیمیدان فرانسوی 

نــام لویــی پاســتور، شــیمیدان 
مشــهور  زیست شــناس  و 
فرانســوی، مــا ایرانی هــا را یــاد 
واكســن می انــدازد؛ به خصــوص 
 در ایــن روزهــا كــه كرونــا در حــال

تاخت وتاز است و تنها راه مقابله با 
آن هم همین واكسن است و بس. 
یكی از دالیل شــهرت پاســتور هم 
همین كشف واكسن برای بیماری 
هاری بود، اما این تنها كشف این 
دانشــمند نبود و ارائه تئــوری جرم 
و رد نظریــه ارســطو و همچنیــن 
اختــراع تكنیــك درمان شــیر برای 
جلوگیری از آلودگی باكتریایی كه 
بــه آن پاستوریزاســیون می گوییم 
نیــز از دالیــل معــروف شــدن لویی 

پاستور در سطح جهانی است.

نویسندگان باشگاه

فرهنگ و ايده عدالت

فلسفه دانان هم سن و هم شهری

مركزی فرهنگی در شهر بارسلونا هست 
به نام »خانه آسيا«. اين مركز از طرف 
وزارت خارجه اســپانيا و همينطور از 
ســوی دولت منطقه ای كاتالونيا ماموريت دارد تبادل فرهنگی 
ميان اسپانيا و كشــورهای آســيايی را برنامه ريزی و اجرا كند. 
بودجه آن هم از طرف همين دو نهاد تامين می شود. مثال يكی از 
كارهايی كه اين مركز هر سال انجام می دهد برگزاری جشنواره 
فيلم های آســيايی بارسلونا است كه ســينمای ايران هم در آن 
حضور پررنگی دارد و تا به حال جوايز متعددی را به خود اختصاص 
داده اســت. اين تنها مركز فرهنگی با چنين ماموريتی نيست. 
»خانه عرب« كه دفترش در شهر كوردوبا در جنوب اسپانياست 
همين ماموريت را در نسبت با كشــورهای جهان عرب و شمال 
آفريقا دارد، »خانه مديترانه« در شــهر آليكانته در شرق اسپانيا 
همين ماموريت را در نسبت با كشورهای حوزه دريای مديترانه 
پيش می برد و »خانــه آفريقا« نيز با چنين ماموريتی در شــهر 
الس پالماس فعال اســت. به اين ترتيب بار ديپلماسی فرهنگی 
اسپانيا روی شــهرها و مناطق مختلف اسپانيا توزيع شده است. 
اينگونه نيســت كه همه  چيز در مادريد كه پايتخت است اتفاق 
بيفتد. اين مراكز در طول ســال مدام در حال انجام فعاليت های 
مختلف با كشورهای حوزه خود هستند و مقامات دولتی مربوطه 
هم برای حضــور در اين رخدادها به شــهرهای مختلف ســفر 
می كنند. چنين سياســتی يك حركت رو بــه جلو برای تحقق 
عدالت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. بخش های مختلف 
كشور در پروژه سياست خارجی و ديپلماسی فرهنگی مشاركت 
دارند. حضورشان تزئينی و حاشيه ای نيست بلكه فعاالنه ارتباط 
فرهنگی اســپانيا با ديگر نقاط جهان را پيش می برند و بازوهای 
كارآمدی برای وزارت خارجه و وزارت فرهنگ دولت محســوب 
می شــوند. از طرفی هنرمندان و چهره های فرهنگی بين المللی 
به اين ترتيب به بخش های مختلف كشور رفت وآمد می كنند و 
اين امر به توسعه بهتر و بيشتر آن بخش ها كمك جدی می كند. 
توليد شغل و پيشرفت در حوزه هايی مثل گردشگری و مديريت 

شهری نيز در كنار آن صورت می گيرد.
چنين مدلی از مديريت و توســعه امروز می تواند به كمك حل 
مسائل كشورمان بيايد. در شرايطی كه سرمايه انسانی كم نظيری 
با تحصيالت و توانمندی باال در شــهرها و اســتان های مختلف 
كشور هست، همچنان همه  چيز در تهران اتفاق می افتد. تهران 
است كه برای همه تصميم می گيرد و اين تمركز گرايی كه ريشه 
در بوروكراسی سالخورده و قديمی كشور دارد، فرصت رشد ديگر 
بخش های ايران را گرفته است. مهم است كه همه ايرانيان خود 
را در پروژه پيشرفت كشور سهيم بدانند و ببينند كه اين نقش از 
سوی دولت و حاكميت جدی گرفته می شود. سفرهای استانی 
رئيس جمهورها اگرچه اقدام الزمی است اما هرگز كافی نيست. 
عدالت كه از اهداف اصلی انقالب اسالمی بوده است با چند سفر 
تامين نمی شود. زمان آن رسيده است كه دولت ها بتوانند ايران 
غيرتهرانی را به رسميت بشناسند، به شكل جدی همه استان ها 
را در پيشبرد ماموريت های اصلی و واقعی كشور درگير كنند و 

احساس مشاركت و ديده شدن را به همه مردم ايران بدهند.

ديــروز، يعنــی پنجــم دی، شــايد در 
تقويــم ملــی روز خاصــی نبــود امــا 
در ميــان اهــل فرهنــگ روز مهمــی 
بــود؛ روزی كه در آن »بهــرام بيضايی«، »عــزت اهلل فوالدوند« 
و »غالمحســين ابراهيمی دينانــی« در آن  زاده شــدند و حاال 
 نــوك پيــكان ايــن نوشــتار، بــه آن دوتــای آخری اســت. 
و اين شايد از نوادر روزگار باشد كه دو نادره دوران كه از قضا هر دو در 
يك عرصه علمی، به خواندن و نوشتن و پژوهيدن مشغول و مشهور 
هستند، در يك روز، در يك خطه - با فاصله ای اندك - و با تفاوت 

تنها يك سال  زاده شوند. 
هر دو اهل اصفهــان هســتند؛ فوالدوند  زاده شــهر اصفهان به 
سال 1314و دينانی متولد روستای دينان از توابع ُدرچه اصفهان 

در سال 1313.
هردو شايد سه چهارم از عمر رفته را مصروف و معطوف فلسفيدن 
كرده اند؛ يكی قدم در راه فلسفه غرب برداشته و ديگری در فلسفه 

اسالمی گام برداشته است. 
فوالدوند از همان آغاز، به سوی فلسفه نرفت. ابتدا مدتی پزشكی 
خواند اما فلسفه برايش طعم ديگری داشت. پس به آمريكا رفت 
تا در دانشگاه كلمبيا، لذايذ آن را بچشــد و در شمار دانشجويان 
برجسته آرتور دانتو، رابرت كامينگ و سيدنی مورگن به سر قرار 
 گرفت و درباره كانت و ياســپرس و برلين و فروم و گادامر نوشت.

دينانی اما در مدارس علميه نيماورد اصفهان و قم درس طلبگی 
خوانــد و همانجا هم بود كــه محضر عالمــه طباطبايی را درك 
كرد و در عداد شــاگردان مبــرز او جای گرفت. جالــب آنكه او 
يكی از شــاهدان مباحثات عالمــه و هانری كربن، انديشــمند 
فرانسوی هم بود. سپس به دانشگاه تهران رفت و در آنجا دكتری 
فلســفه خود را دريافت كــرد و درباره مالصدرا و ســهروردی و 
 ابن ســينا و خواجه نصيــر و جالل الديــن دوانی قلمــی كرد.

هــردو ســرانجام فلســفه خواندنــد اما بــا فاصلــه يك دهه 
فارغ التحصيل شــدند؛ فوالدونــد در ســال 1342و دينانی در 
ســال 1352. از بذری كه هردو در زمين فلســفه كاشته بودند، 
 فوالدوند در عرصــه ترجمه درو كرد و دينانــی در وادی معلمی.

اين نادره كاران فلسفه، هر دو در 86و 87سالگی، كوهی از تجربه اند 
و دانش، دريايی از تفلسف را پشت  سر گذاشته اند و انبوهی كه اعم 
از كتاب و شاگرد، از خود ميراث برجای گذاشته اند و از خوش اقبالی 
ماســت كه هنوز و همچنان، جامعه را از آموخته هايشان منتفع 
می سازند. پرواضح است كه جهان فكر ايرانی، اگر عزت اهلل فوالدوند 

و غالمحسين ابراهيمی دينانی نبودند، حتما چيزی كم داشت.

سيدجواد رسولی / كارشناس رسانه

حميدرضا محمدی  / روزنامه نگار

دوشنبه

گرينويچ

مردي كه قورباغه اش را قورت نداد
هنرمندي در آمريكا پس از اينكه يك قورباغه زنده را در بسته بندي كاهوي 
يك شركت توليد موادغذايي پيدا كرد به جاي طرح گله و شكايت از شركت 
ياد شده طي توييتي فقط از مردم خواست تا درباره غذا و محل زندگي اين 
قورباغه به وي اطالعاتي بدهند. همين پرسش ساده كافي بود تا جداي از 
چند ده هزار اليك حدود 2هزار پاسخ هم براي او در توييتر نوشته شود. 
حاال شركت توليد و بسته بندي سبزي  كه پاي اش در اين ماجرا گير است 
هرچه مي خواهد باب عذرخواهي را باز كند، كسي به بيانيه هايش توجه 
نمي كند. همه كاربر ان فضاي مجازي غرق در داستان اين قورباغه هستند. 
به گزارش سي ان ان، سيمون كرتيس با طرح اين پرسش كه اين گونه از 
قورباغه ها زيستگاه شان دقيقا كجاست هم مانند بنكسي هنرمند مشهور 
گرافيتي  قصد دارد از اين طريق اذهان مخاطبان را به اهميت محيط زيست 
جلب و به مذمت دستكاري آن توسط بشر اشاره كند. شايد به همين دليل 
بود كه 2 نفر از بيولوژيست هاي دپارتمان حيات وحش دانشگاه اوكالهما 
هم وارد عمل شدند و توضيحات مفصلي درباره اين گونه از قورباغه ها ارائه 

كردند. كاربران توييتر همچنان اين موضوع را دنبال مي كنند.

دعوا بر سر كليد سلول يكي از نماد هاي صلح
نلســون ماندال، فعــال جنبش ضد نژاد پرســتي آفريقــا و يكي از 
انگشت شــمار نماد هاي صلــح جهاني برخالف شــهرت اش هيچ 
نسبتي با سكون و آرامش نداشته است. او  در جواني و پيش ازآنكه  
مسير مبارزه غيرمســلحانه را انتخاب كند حسابي آتش سوزاند و 
در چند بمب گذاري عليه آپارتايد شــركت داشت. حتي اكنون كه 
8 سالي از درگذشت او مي گذرد با اينكه ديگر زنده نيست، اما هنوز 
هم سوژه چالش و دعوا است. براي نمونه همين ديروز چالش بزرگي 
بر سر كليد زنداني كه او ســال ها )27سال(در آن زنداني بود به راه 
افتاد. اين كليد را زندانبان ماندال به خانه حــراج گورنزي بريتانيا 
داده است و آنها هم بدون اجازه از دولت آفريقاي جنوبي، خانواده 
نلسون ماندال و حتي طرفدار ان او قصد دارند، كليد را حراج كنند. 
به گزارش يورونيوز، دولت آفريقاي جنوبي در بيانيه اي كه در شب 
كريسمس منتشر شد، ضمن »ابراز نگراني« از اين كار اعالم كرد كه 
وزير ورزش، فرهنگ و هنر »دســتور اقدامات فوري« را در اين باره 

صادر كرده است.

زندگی پديا

نخســتين روز بعــد از سمانه گلك فــرق نمی كنــد صبح 
شمردن جوجه های پاييزی ات باشد يا صبح آخرين روزی 
كه فرصت كرده ای جوجه هايت را بشماری، به هر حال 
اكنون سوز زمستان می آيد؛ ســوز استخوان سوزی كه 
آدمی را وادار می كند گوشه ای بنشــيند، كز كند و به 
خالی بودن تن برهنه درختان نگاه كند. در تاريكی صبح 
يك زمســتان زانو بغل بگيری در دســتانت،  ها كنی و 
خودت را با عمق جانت گرم كنی/ فرق نمی كند چندم 
دی است فرق نمی كند زمستان 1400باشد يا زمستان 
1401/ سوز همان سوز اســت. رسيديم به مرحله تازه، 
يعنی زمستان كه شايد با هر زمستان ديگری فرق نداشته 
باشد اما قطعا با پاييزی كه گذشته و بهاری كه در راه است 
زمين تا آســمان تفاوت دارد. صبح زمســتان شــبيه 
خداحافظی از يك عزيز، ســرد و تاريك است. ظهرش 
شبيه غذای يخ كرده يخچالی است، عصرش شبيه چای 

يخ كرده بی بخار پشــت پنجره و شب های زمستان هم 
شايد شبيه هيزم های خيس خورده است كه با هيچ آتشی 

روشن بشو نيستند.
با همه اينها كافی است يك صبح زمستانی از خواب بيدار 
شوی، از سرما خودت را پتو پيچ كنی بروی پشت پنجره 

و معجزه زمستان را ببينی؛ برف، برف، برف.
حاال ديگر همه  چيز رنگ ديگری می گيرد. برف آمده و 

زمين و زمان رنگ و روی يك رنگی گرفته.
پاك، خالص و سكوتی عجيب دلچسب، حاال ديگر كسی 
گوشه ديوار كز نمی كند، ديگر صبح شبيه خداحافظی از 
يك عزيز نيست. با آمدن برف زمستانی، صبح زمستان 
شبيه گرمای شال گردنی است كه با دستان عزيزی برايت 
بافته شده، ظهر هايش شبيه آدم برفی ای است كه دماغ 
نارنجی هويجی اش بوی خوب خوشحالی را به مشامش 
می رساند. عصرهايش شــبيه سرخی و شيرينی لبوی، 
لبوفروشی است كه با چرخش زير نور چراغ چند واتی 
خيابان ايستاده و شب هايش كه شبيه هيچ زمان ديگر 
نيست. همه  چيزهای خوب در زمستان با يك صبح برفی 
دل انگيز آغاز می شود. كاش اين زمستان پر از صبح های 

برفی باشد... برف، برف، برف. 

رنگ برف  من يك نجات يافته ام
زندگی هر دو حالت را با  خودش دارد: مصايب و ویجی آناندردی
معجزات، لذت و درد، شكســت و پيروزی. تمام اين 
اتفاقات متضــاد همه در فرصت كوتاهــی كه در اين 
زندگی داريم با هــم جمع شــده اند و تنها كاری كه 
می توانی بكنی اين اســت كه زندگی ات را با تمام اين 
اتفاقاتش مثل يك فيلم تماشا كنی و يا مثل يك كتاب 
داستان بخوانی. تمام اتفاقات زيبا و زشت، يك به يك 
آشــكار می شــوند و خــود را نشــان می دهنــد. 
برنامه ريزی هايت را بايد با مداد بنويسی نه با خودكار، 
چون ممكن است به خاطر اتفاقات پيش بينی نشده 

مجبور به تغييرشان شوی.

بوك مارك

آدم برفی
- اومدی رو كم كنی؟ + اختيــار دارين. اومدم داوود میرباقری

لنگ بندازم. قابل بدونی دربست مخلصيم.
- اون شــب روشــنم كردی. جنم، جنــم بچه های 
خانی آباده. شــاخك هام درســت می زنــن يا تعمير 

می خوان؟ 
- يه خرده دستكاری شون كنی حله.

+ مارك كجايی؟
- حول و حوش نواب.

+ نوابتم خوبه آقا كمال.
- اسمم عباسه، فاميلمم خاكپور.

+ اسمت مراد ماست، فاميليت مرام ما. جمال خودت و 
فاميليتو عشقه جوون.

ديالوگ

آخر مصور

خوش خبر

اختالف طبقاتی
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