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در حالي كه نوراللهي در تركيب االهلي مي درخشد، مهدي قائدي در همين تيم شرايط خوبی ندارد
 

ظاهرا زندگی در  دوبي اجازه تمركز روي فوتبال را  از اين بازيکن گرفته است

 فردا حق اعتراض نداريد

 دست بجنبان محرم
براي قرمزها كه امروز از صدري حمايت مي كنند

 استقالل مدعي اول 
 سخت ترين قرعه حذفي قهرماني است

براي سپاهان
مهدي كياني، هافبك باسابقه مس رفسنجان معتقد است 

اين تيم پتانسيل  كسب سهميه آسيايي را دارد
استقالل و پرسپوليس در جام حذفي به تيم هايي خوردند  كه 

در همين يكي دو هفته اخير آنها را در ليگ برده اند
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داده نما
گرافيک: مهدی سالمی

  سن بازنشستگی و حداقل دستمزد 
در دنیا چقدر است؟

پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی  
بــا  آینــده  ســال  بودجــه  در 
مخالفت های زیادی همراه شده 
اســت، ســن بازنشســتگی در 
حالت کلی در ایــران بــرای مردان 
۶۰ســال و بــرای زنــان ۵۵ســال 
اســت. در عیــن حــال حداقــل 
دستمزد در ایران برای کارگران در 
سال 14۰۰،  2میلیون و ۶۵۵ هزار 

تومان تعیین شده است.

سن بازنشستگی و حداقل دستمزد در 20 اقتصاد بزرگ

TRADING ECONOMICS :منبع

سن بازنشستگی حداقل دستمزد 

هلند
66.33 

 1685 یورو در ماه

آمریکا
66 

7.25 دالر در ساعت

استرالیا
66 

754 دالر استرالیا 
در هفته

مکزیک
65 

142 پزو در روز

فرانسه
62 

1555 یورو در ماه

کره جنوبی
60

8590 وون در ساعت

اسپانیا
65/83

1108 یورو در ماه

انگلیس
66 

8.21 پوند در ساعت

آلمان
65/75

9.35 یورو در ساعت

روسیه
60 

12130 روبل در ماه

چین
60

2480 یوان در ماه

هند
60 

178 روپیه در روز

برزیل
65

1100 رئال در ماه

کانادا
65

 14.25 دالر کانادا در ساعت

ژاپن
63 

902 ین در ساعت

آفریقای جنوبی
60 

20.76 رند در ساعت

ترکیه
60

5008 لیر در ماه

اندونزی
57

4.28 میلیون روپیه در ماه

ويژه های  امروز

هر چند روز گذشته  متن طرح جدیدی برای فضای مجازی به نام »طرح 
نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی«  -مشــهور به طرح 
صیانت- منتشر شد اما لطف اهلل سیاهکلی،سخنگوی کمیسیون 
مشترک طرح صیانت می گوید که طرح جدیدی ارائه نشده و بهتر 
است مرکز پژوهش ها طرحی جدید ارائه دهد. به گفته او امروز 
درمورد درخواست فرصت بیشتر از سوی  مرکز پژوهش ها 
بحث خواهد شد و پیش بینی این است که مهلت الزم  به این 

مرکز برای ارائه طرحی جدید داده خواهد شد.

 گفت وگو با سخنگوي كميسيون مشترك طرح صيانت
تنظیم مقررات به جاي»صیانت«
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مس رفسنجان در لیگ امسال تا به امروز نتایج خوبي گرفته 
هر چند که گرفتن پنالتي هاي متعدد براي نارنجي پوشــان 
رفســنجاني باعث شــد تا هجمه هایي علیه این تیم شکل 
بگیرد. مهدي کیاني که یکي از کاپیتان هاي مس به حساب 

مي آید، مدعي است پنالتي هاي مس درست بوده 
است. کیاني 34 ســاله اعتقاد دارد مس پتانسل 
آسیایي شــدن دارد و مي تواند به این هدف 

دست پیدا کند.

عضو هيأت انتخاب جشنواره از دوره چهلم مي گويد
جشنواره اي براي فیلم اولي ها

مهدي كياني: اين تيم پتانسيل كسب سهميه آسيايي را دارد
استقالل مدعي اول قهرماني است

9

حسین امیرعبداللهیان بر این نکته تأکید کرد 
که مهم ترین موضوع براي جمهوري اسالمي در 
مذاکرات وین8  این اســت: »به نقطه اي برسیم 
که نفت ایران به آساني و بدون هیچ منعي فروخته 
شــود و پول آن به صورت ارزي در حساب هاي 
بانکي ایران وارد شــود و ما به طور کامل 
بتوانیــم از مزایاي اقتصــادي برجام 

برخوردار شویم.«

وزير امورخارجه ايران: 
»تضمین« و »راستي آزمایي« در مذاکرات

يادداشت
دانیال معمار؛ سردبير

عصر ما، عصر شلوغي اســت. حرف هاي زيادي در 
آن رد و بدل مي شود. شــلوغي كالمي عصر ما، به 
مدد تكنولوژ ي هاي ارتباطي خيلي خيلي بيشــتر 
از سده ها و دوره هاي ديگر شده است. براي همين 
دليل اســت كه يک حرف، به ســرعت فاصله هــا را كنار مي زنــد و حتي در 
دورافتاده  ترين نقاط كشــور و حتي جهان هم شنيده مي شود. همين خصلت 
اين دوران باعث شده، خيلي زود هر چيزي جنجالي شود. واكنش هاي مختلف 
به اهانت اخير يک عالم سني به ساحت مقدس اهل بيت)ع( هم به دليل همين 

خصوصيت، خيلي زود به گوش همه رسيد.
حاال يک بــار ماجراي ســخنان توهين آميز گرگيج را مرور كنيــم؛ در يكي از 
تريبون هاي نمازجمعه اهل تسنن كشور، به ائمه شيعه جسارت مي شود. غيرت 
ديني مردم به جوش مي آيد و واكنش هاي بحقي نسبت به اين سخنان صورت 
مي گيرد و پاسخ هاي مســتند و علمي هم به موهومات بيان شده اين فرد داده 
مي شود. گرگيج بيانيه مي دهد، عذرخواهي مي كند و از حب و ارادت اهل سنت 
نسبت به اهل بيت)ع( مي گويد. فحاشي و اعتراض تند دوباره ادامه پيدا مي كند، 
اما اين بار به جاي اينكه تبديل به نقطه اثر درست در برخورد با فرد هتاك شود، 
به تقويت پازل دشمن كمک مي كند؛ دشمني كه همواره مترصد است تا به آتش 

اختالف ميان شيعه و سني بدمد.
بي بي سي و ايران اينترنشنال و بقيه رسانه هاي لندن نشين، مثل هميشه در اين 
بزنگاه ، آتش بيار معركه مي شوند. همه برنامه هاي عادي شان را قطع مي كنند و 
به پوشش اعتراضات آزادشهر و گاليكش مي پردازند. تكليف آنها مشخص است؛ 
سال هاست به دنبال ايجاد اختالفات مذهبي هستند. اين بهترين فرصت است 
كه به وحدت مسلمانان ضربه بزنند. دستگاه اســتكبار هميشه سعي  مي كند 

دنياي اسالم را هرچه بيشتر از محورهاي وحدت خود دور كند.
خب، حاال چه بايد كرد با اين گفتارهاي ناصواب و جاهالنه؟ ســكوت كنيم يا 
با برخورد سفت و محكم، سراغ بگير و ببندهاي امنيتي برويم؟ قطعا حرف هاي 
گرگيج، نخستين و آخرين اين جهالت ها نخواهد بود. كليد اين ماجرا در جيب 
خود ماســت. تبيين درســت و اصولي و منطقي، همان كليدي است كه هم 
محاسبات دشمن را براي تفرقه افكني به هم مي ريزد و هم پاسخ دندان شكني 
به ياوه گويي و انحراف خواهد بود. روشنگري عالمانه همان روش درستي است 
كه خوشــبختانه هفته گذشــته در تريبون نمازجمعه برخي شهرهاي كشور 
اتفاق افتاد و در بيانيه ها و پاسخ هاي برخي از علما و مراكز و نهادهاي ديني ما 
ديده شد. به هر حال مگر مي توان محبت و مودت اهل  سنت به اهل بيت)ع( را 
ناديده گرفت؟ قاطبه  مسلمانان، از صدر اســالم تا همين امروز، محب خاندان 
رسول اهلل)ص( محسوب مي شوند. مگر مي شود ســفره هاي پربركت نذر امام 
حسين )ع( را در مساجد سني نديد؟ عشق به اين خانواده در ميان اهل تسنن 
مربوط به امروز و ديروز نيســت كه بتوان از كنارش به راحتي گذشت. حاال هم 
نمي شود به دليل حرف  هاي جاهالنه يک نفر، همه اهل سنت را مخالف اهل بيت 
معرفي كرد و نسبت به اهل تسنن بدبين شــد. نبايد با فحاشي و برخوردهاي 
متحجرانه، تخم كينه را نسبت به اهل تسنن در دل مردم كاشت. نبايد باعث شد 
كه شيعه و سني نسبت به هم سوءظن و سوءنيت پيدا كنند. محبت اهل بيت، 
مي تواند باعث ايجاد اجماع و وحدت در ميان مســلمان شود، مثل وجود خود 
پيامبر اكرم)ص( كه محور وحدت اســت. نبايد كاري كرد كه به بهانه همين 

محبت، به تفرقه و دشمني شيعه و سني دامن بزنيم.
 پاسخ علمي و منطقي، به جاي واكنش  هاي احساسي و رگ گردني، نه تنها باعث 
اختالفات مذهبي نمي شود بلكه باعث تضعيف پازلي خواهد شد كه دشمن در 
حال چيدن آن است. اين بار گذشت، اما برخي از ما با رفتارهاي هيجاني و بي اثر، 

آب در آسياب دشمن ريختيم.

آب در آسیاب دشمن ریختید

قتلگاه فریدونکار
 را تعطیل کنید
 ساکنان فریدونکنار با جمع آوری 9هزار امضا خواستار توقف
 فعالیت بازار فروش  پرندگان مهاجر شده اند

آخرين خبر

پيمان قره داغی، مديركل حفاظت از حقــوق مصرف كننده رگوالتوری اعالم 
كرد: از اين پس تمام مشتركان اپراتورهای تلفن همراه می توانند با شماره گيری 
كدهای دستوری 2۹2210# در همراه اول و ۸1555#* در ايرانسل، تماس  های بين المللی 
خود را مديريت كنند. اين كار به منظور جلوگيری از كالهبرداری تماس تلفنی ناخواسته 

با خارج از كشور و تحميل هزينه اضافی به مشتركان، انجام شده است.

حجت االسالم والمســلمين محمدجعفر منتظری، دادستان كل كشور گفت: 
در حال حاضر حدود 30 هزار نفر از زندانيان در سراسر كشور واجد استفاده از 
شرايط پابند الكترونيک هستند. وی از دادستان ها و روسای كل دادگستری های سراسر 
كشور خواســت كه اجرای طرح پابند الكترونيک را جدی بگيرند و برای كنترل مجرمان 

حرفه ای و سابقه دار تالش كنند.

پایان کالهبرداری با تماس بین المللی

 30 هزار زندانی واجد استفاده از پابند الکترونیک

زهرا نعمتی كه توانست در پار  المپيک توكيو سومين عنوان قهرمانی پارالمپيک 
را در كارنامه خود ثبت كند، در جمع برترين زنان پارالمپيكی سال 2021 قرار 
گرفت. به گزارش ايرنا، كميته بين المللی پارالمپيک در ســالی كه به شدت تحت تاثير 
كرونا و محدوديت های كرونايی قرار داشت، به معرفی برترين ورزشكاران زن پرداخت و 

عملكرد آنها را ستايش كرد.

زهرا نعمتی در جمع برترین زنان پارالمپیکی 2021

»يوری ليامين«، كارشناس نظامی روس گفته تهديدات ايران بی اساس نيست. 
ايران در رزمايش  اخير 1۶ موشک شليک كرد. استفاده از اين نوع موشک ها احتماالً 
نشانه  اين است كه در صورت وقوع جنگ، اســرائيل تنها از جانب ايران مورد حمله قرار 
نخواهد گرفت. ليامين گفته پدافند موشكی رژيم اسرائيل به طور بالقوه می تواند برخی از 

موشک ها را رهگيری كند، اما نه همه آنها را.

ناتوانی تل آویو در تقابل با ایران موشکی

كاظم اوليايی، عضو كميته صدور مجوز حرفه ای فدراســيون فوتبال در مورد 
 شــرايط پرســپوليس و اســتقالل برای حضور در ليگ قهرمانان آسيا گفت: 
AFC  سؤاالتی را از باشگاه ها  پرسيده بود كه باشگاه های ما پاسخ های خود را تا پايان وقت 
اداری ديروز به وقت مالزی ارائه كردند. كنفدراسيون فوتبال آسيا اين پاسخ ها را بررسی 

می كند تا ببيند آنها قانع كننده هستند يا نه.

AFC امیدواری به قبولی پاسخ سرخابی ها به

مشاور امور هنری و ســینمایی وزیر ارشاد و عضو شورای 
پروانه نمایش یکی از باتجربه ترین اعضای هیأت انتخاب 
جشنواره فیلم فجر هم بود.  اولین جشنواره فیلم فجر 
در دولت ســیزدهم که حاال خیلی ها منتظرند ببینند 

این 22فیلم انتخابی با چه اولویت هایی به بخش 
مسابقه راه یافته اند.  محمد حسین نیرومند 
اعتقاد دارد در جشنواره امسال با فیلم های 

قابل توجهی مواجه خواهیم شد.
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سیاست شماره  8399

   پيام مثبت ايران
مواضع خصمانه و اقدام هاي غيرسازنده تروئيكاي اروپايي و همچنين آمريكا در قبال مذاكرات وين كه با طرح ابهام هايي در 
زمينه »كمبود زمان« و »فعاليت هاي هسته اي ايران« همراه شد، نشان مي دهد غربي ها مي كوشند فعاليت هاي هسته اي 
جمهوري  اسالمي ايران را در شرايط اضطرار نشان دهند؛ اقدام هايي تخريبي كه با مواضع اصولي مقام هاي كشورمان تا 

حدود زيادي خنثي شده است.
عالوه بر اينكه مقام هاي كشورمان همواره تأكيد كرده اند فعاليت هاي هسته اي ايران در چارچوب پادمان هاي آژانس ادامه 
مي يابد، اقدام داوطلبانه اخير سازمان انرژي اتمي در زمينه صدور مجوز نصب دوربين هاي جديد در مجتمع »تسا«، گام 

ديگري بود كه نشان دهنده همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي  اتمي است.
از سوي ديگر در روزهاي اخير محمد اسالمي، رئيس سازمان انرژي اتمي در گفت وگو با رسانه ها اعالم كرد ايران حتي در 
صورت شكست مذاكرات در وين، براي غني سازي اورانيوم بيش  از 60درصد اقدام نخواهد كرد. موضع گيري اخير اسالمي 
عالوه بر خنثي سازي فضاسازي ها و تبليغات رسانه هاي غربي پيرامون فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، واكنش هاي 
مثبتي را نيز در جهان به  همراه داشت. برهمين اساس هم بود كه نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين، سخنان 
اخير اسالمي را درباره سطح غني سازي اورانيوم، »پيامي مثبت« تلقي كرد. ميخائيل اوليانوف دراين باره در صفحه توييتر 
خود نوشت: »محمد اسالمي، رئيس سازمان انرژي  اتمي ايران اعالم كرد كه تهران از 60درصد غني سازي اورانيوم فراتر 

نخواهد رفت. اين سخنان، پيامي مثبت در آستانه هشتمين دور گفت وگوهاي وين است.«

نشست افتتاحيه هشتمين دور مذاكرات 
كميسيون مشترك برجام عصر ديروز در ديپلماسی

حالي با حضور هيأت هاي مذاكره كننده 
جمهوري  اسالمي ايران و 1+4 در هتل كوبورگ وين 
برگزار شد كه پيش از اين نشســت، علي باقري كني، 
مذاكره كننده ارشد كشــورمان و انريكه مورا، معاون 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در ديداري برخي 
هماهنگي هاي الزم براي پيشــبرد مذاكرات را انجام 

دادند.
 در شرايطي كه ديروز همه هيأت هاي ديپلماتيك 4+1 
و همچنين اياالت  متحده آمريكا در وين حاضر شــده 
بودند، برگزاري نشست هاي دوجانبه و سه جانبه ميان 
هيأت مذاكره كننده ايراني و هيأت هاي 1+4 نيز بخشي 
از برنامه هاي نخستين روز از هشتمين دور مذاكرات 
احياي توافق هسته اي در وين بود و براساس رايزني هاي 
انجام شده، قرار اســت نشســت هاي كارشناسي در 
چارچوب كارگروه هــاي »تحريم هــا« و »اقدام هاي 
هسته اي« از امروز برگزار  شود. بر اين اساس هم بود كه 
ديروز روساي هيأت هاي ايران، روسيه و چين پيش از 
آغاز دور هشتم مذاكرات وين گفت وگو كردند. ميخائيل 
اوليانوف، ديپلمات ارشــد روس در وين در اين باره در 
صفحه توييتر خود نوشت: »هيأت هاي مذاكره كننده 
ايران، روسيه و چين براي مقايسه يادداشت ها پيش از 
آغاز رسمي هشتمين دور گفت وگوهاي وين با يكديگر 

ديدار كردند.«

شكست راهبرد غرب
نشست نخست روساي هيأت هاي مذاكره كننده ايران 
و 1+4 در دور هشــتم در حالي بود كه در دور گذشته 
مذاكرات كــه در 2نوبت و در حــدود 3هفته به طول 
انجاميد، طرف غربي بدون ابتكارعمل و تنها با راهبرد 
انكار مطالبات بحق جمهوري  اســالمي بر ســر ميز 
مذاكرات حاضر شده بود و مي كوشيد با فضاسازي هاي 
رســانه اي و سياســي، مذاكره كننــدكان ايراني را از 
پافشــاري بر مواضع منطقي و استداللي منصرف و در 

مسير دلخواه خود هدايت كند.
اين در حالي بود كه ديپلمات هاي كشورمان در طول 
دور گذشــته همواره تأكيد داشــتند كه از طرف هاي 
اروپايي انتظار مي رود با جديت بيشتر و پيشنهادهاي 
سازنده اي در مذاكرات حاضر شوند و گام هاي عملي در 
مسير اجراي تعهدهاي خود بردارند؛ انتظاري كه البته 
محقق نشد و تروئيكاي اروپايي همچنان با تناقض گويي 
و مواضع ابهام آلود، به نقش غيرسازنده خود در زمينه 
فعاليت هاي صلح آميز هســته اي كشورمان ادامه داد. 
با وجود اين طرف غربي درنهايت مجبور شــد در برابر 
پيشنهادهاي سازنده و راهگشــاي ايران كوتاه بيايد و 
بپذيرد كه مبناي ادامه گفت وگوها متن مشتركي باشد 

كه مطالبات بحق ايران در آن لحاظ شده است.
حاال  قرار اســت در دور جديد گفت وگوها، هيأت هاي 
مذاكره كننده پيرامون »محتواي متن ها« و »نقشه راه 
احياي توافق هسته اي« به بحث و تبادل نظر بپردازند تا 
مسير دستيابي به »توافق خوب« بيش  از پيش هموار 
شــود؛ موضوعي كه به نظر مي رســد بيش  از هرچيز 
نيازمند اتخاذ تصميم هاي ســخت سياســي از سوي 

تروئيكاي اروپايي است كه تاكنون اراده جدي در اين 
زمينه از خود نشان نداده اند.

تضمين و راستي آزمايي
نقش غيرســازنده تروئيكاي اروپايي در دور گذشته 
مذاكرات كميســيون برجام در حالي بود كه به  اذعان 
ديپلمات هاي كشورمان در وين، اگر طرف غربي مواضع 
منطقي و مستدل جمهوري  اسالمي پيرامون چگونگي 
احياي توافق هسته اي سال1394، كه برخي طرف هاي 
حاضر در مذاكرات مانند روسيه و چين نيز بارها بر آن 
صحه گذاشته اند را بپذيرد، دور هشتم مذاكرات وين 
مي تواند آخرين دور باشد و به نتيجه مثبتي ختم شود 
و هيأت مذاكره كننده جمهوري  اسالمي آمادگي دارد 
تا هر زمان كه نياز باشد، در وين بماند و به گفت وگوها 

ادامه دهد تا توافق مطلوب در كوتاه ترين زمان ممكن، 
به دست آيد. برهمين اســاس هم بود كه ديروز وزير 
امورخارجه كشورمان در تازه ترين موضع گيري خود 
پيرامون دور جديد مذاكرات برجامي در وين، در حاشيه 
پنجمين كنفرانس تاريخ روابــط خارجي ايران كه در 
مركز مطالعات وزارت امورخارجه برگزار شد، اظهاركرد 
يكي از موضوع هايي كه در دستور كار مذاكرات جاري 
قرار دارد، بحث »تضمين« و »راســتي آزمايي« است. 
حسين اميرعبداللهيان بر اين نكته هم تأكيد كرد كه 
مهم ترين موضوع براي جمهوري اســالمي اين است 
»به نقطه اي برســيم كه نفت ايران به آساني و بدون 
هيچ منعي فروخته شــود و پول آن به صورت ارزي در 
حساب هاي بانكي ايران وارد شــود و ما به طور كامل 

بتوانيم از مزاياي اقتصادي برجام برخوردار شويم«.

بهره مندي كامــل ايــران از مزاياي برجــام ازجمله 
محورهايي به شــمار مي رود كه طرف غربي در جريان 
دور گذشته مذاكرات برجامي، عزم چنداني براي تحقق 
آن از خود نشان نداده اســت، اما به نظر مي رسد ابتكار 
عمل هيأت مذاكره كننــده ايراني چاره اي جز تمكين 
به پيشنهادهاي منطقي ايران براي طرف مقابل باقي 
نگذاشته  است. بر همين اساس هم بود وزير امورخارجه 
كشورمان از رسيدن طرفين به يك سند مشترك براي 
ادامه گفت وگو خبر داد و تأكيد كرد مذاكرات حول اين 
سند جديد ادامه مي يابد. اميرعبداللهيان همچنين از 
وجود ســندي »قابل قبول« روي ميز مذاكره صحبت 
كرد و از آنها به عنوان »اسناد يك دسامبر و 15دسامبر« 
نام برد؛ يعني ســند »ژوئن2021« كه محصول 6دور 
مذاكرات قبلي بود، اكنون ديگر كنار گذاشته شده و در 
2موضوع »هسته اي« و »رفع تحريم ها«، گفت وگوها 

براساس »سند جديد و مشترك« ادامه مي يابد.

رد خواسته هاي فرابرجامي
انتظار از تروئيكاي اروپايي براي برخورداري از جديت و 
عزم كافي با هدف به نتيجه رساندن مذاكرات، موضوعي 
بود كه ســخنگوي وزارت امورخارجه نيز در نشست  
خبري ديروز خود با نمايندگان رسانه ها بر آن تأكيد كرد 
و با اشاره به نگاه رو به جلوي جمهوري  اسالمي ايران در 
پيشبرد گفت وگوهاي وين، به طرف هاي غربي توصيه 

كرد »با عزم رسيدن به توافق خوب به وين بيايند«.
ســعيد خطيب زاده همچنيــن با رد خواســته هاي 
فرابرجامي از ايران تأكيد كرد اينكه طرف هاي مقابل 
خواسته هايي فراتر از برجام داشــته باشند و منافعي 

كمتر از توافق هسته اي ســال1394 براي جمهوري 
 اسالمي قائل باشند، غيرقابل تحمل است و نمي تواند 
مبنايي براي توافق به  حســاب آيد. در واقع مقام هاي 
جمهوري  اســالمي همواره تأكيد كرده اند كه با گذر 
از چنين تصورهاي اشتباهي، گفت وگوها وارد مرحله 
محتوايي خواهد شد و نتيجه مطلوبي به همراه خواهد 

داشت.
در چنين شــرايطي است كه كارشناســان معتقدند 
اكنون توپ مذاكرات برجام در زمين طرف هاي غربي 
است، چراكه آمريكا به عنوان نقض كننده توافق برجام و 
تروئيكاي اروپايي به عنوان 3كشور همراه اياالت متحده 
در اجرانكردن تعهدات هسته اي، بايد با آمادگي پذيرش 
مسئوليت هاي خود براساس برجام دور ميز مذاكرات در 
وين حاضر شوند؛ موضوعي كه به نظر مي رسد همچنان 
عزم ويژه اي در اين زمينه ندارند و مواضع غيرسازنده 
آنان در هفته هاي اخير نشان مي دهد غربي ها همچنان 
تالش مي كنند با نواختن  ساز ناكوك، گفت وگوها را به  
مســير مورد نظر خويش و برآوردن حداقلي مطالبات 

جمهوري  اسالمي ايران سوق دهند.

هشتمين نشست كميسيون مشترك برجام از ديروز در هتل كوبورگ آغاز شد

وزير امورخارجه ايران: »تضمين« و »راستي آزمايي« از موضوع هايي است كه در دستوركار مذاكرات جاري قرار دارد
راه ناگزير غربي ها در وين

روی خط سياست

  تدارک ويژه بزرگداشت سالگرد سردار سليمانی
رئيس ســتاد بزرگداشــت شــهادت ســردار ســليمانی در 
نشســت خبری تشــريح ويژه برنامه های بزرگداشــت دومين 
سالگرد شهادت ســردار قاسم ســليمانی گفت: روز 10دی ماه 
همايش بزرگ »ياران حاج قاسم« با حضور پيشكسوتان جهاد و 
شهادت، فرماندهان و همرزمان شهيد سليمانی در دوران دفاع 
مقدس و همرزمان مدافع حرم اين شــهيد بزرگوار در حسينيه 
پادگان حضرت وليعصر)عج( برگزار می شــود. به گزارش ايسنا،  
سردار حســن حســن زاده گفت: روز 11دی ماه اجتماع بزرگ 
»دختران حاج قاسم سليمانی« در مجموعه 12هزارنفری آزادی 
برگزار می شــود و روز 12دی ماه نيز مراسم بزرگداشتی ازسوی 
اصناف و بازاريان تهران در مسجد امام خمينی)ره( و يك كنگره 
ادبی مقاومت با عنوان »مرد ميدان« باحضور شــعرايی از داخل 
كشور و جبهه مقاومت و ساير كشــورها در حوزه هنری برگزار 
خواهد شد. وی ادامه داد: برگزاری مراسم بزرگداشت با حضور 
آحاد مردم در مصلی تهران در روز 13دی ماه، برگزاری همايش 
»كارمند تراز مكتب حاج قاســم ســليمانی« در سالن اجالس 
سران در روز 14دی ماه، برپايی اجتماع بزرگ كارگری با عنوان 
»مردان توليد« در حــرم امام خمينــی )ره( در روز 15دی ماه، 
برگزاری تشــييع 150شــهيد گمنام در روز 16دی ماه و ارائه 
دستاوردهای طرح شهيد قاسم سليمانی در سالن اجالس سران 
با دعوت از سران قوا در 20دی ماه از ديگر برنامه های پيش بينی 
شده به مناسبت دومين سالروز شهادت ســپهبد شهيد قاسم 

سليمانی است.

  نمايندگان اقليت های دينی به ديدار رئيسی می روند
سيدمحمد حســينی، معاون پارلمانی رئيس جمهور در نشست 
با نماينــدگان اقليت های دينــی در مجلس گفــت: در اولين 
فرصت جلسه نمايندگان مسيحی، كليمی و زرتشتی مجلس با 
رئيس جمهور برگزار می شود. به گزارش فارس، شارلی انويه تكيه، 
نماينده مسيحيان آشــوری درمجلس هم دراين نشست گفت: 
وجود نمايندگان ارمنی، آشــوری، كلدانی، كليمی و زرتشتی 
به عنوان اقليت دينی در مجلس يك فرصت گرانبهاســت و در 
ديدارهای رسمی رئيس جمهور، آمادگی داريم در كنار آيت اهلل 
رئيسی حضور داشته باشيم، چراكه معتقديم حضور اقليت ها در 
كنار رئيس جمهور در ديدارهای خارجی می تواند جنبه مثبتی 
داشته باشد و دست شبكه های بيگانه و معاند را برای سوءاستفاده 

ببندد.

  ادامه همكاری روسيه، ايران و تركيه در سوريه 
نماينــده ويژه رئيس جمهوری روســيه در امور ســوريه گفت: 
روســيه، ايران و تركيــه در تركيب مذاكرات آســتانه، درحال 
كار بر روی مكانيزمی هســتند تا كارايی مبــارزه با گروه های 
تروريستی در سوريه كه فعاليت آنها بيشتر از قبل شده را افزايش 
دهند. به گزارش تســنيم، الكســاندر الورنتيف در گفت وگويی 
با خبرگزاری »تاس« روســيه افزود: اخيرا هسته  های خوابيده 
گروه تروريستی داعش در سوريه فعال شده اند و هر روز تعدادی 
از نمايندگان ساختارهای نظامی ســوری و همچنين افرادی از 
گروه های مخالف به اصطالح ميانــه رو در بخش های جنوبی و 

مركزی اين كشور كشته می شوند.

  رفع اختالف های ايران و جمهوری آذربايجان 
وزير امورخارجه جمهوری آذربايجان گفت: اختالف ها ميان باكو 
و تهران برطرف شده است. به گزارش ايسنا، جيحون بايراموف در 
كنفرانس خبري ديروز خود با اشاره به سفر اخير وزيرامور خارجه 
ايران به اين كشــور افزود: دراين سفر توســعه روابط دوجانبه 
مورد بحث و بررسی قرارگرفت. نشســت صميمانه ای هم بين 
ســران ايران و جمهوری آذربايجان در عشق آباد برگزار و درباره 

موضوع های مختلف بحث و تبادل نظر شد.

عقبگرد از تهديدهاي نظامي
مذاكرات برجامي در ويــن در حالي به 
دور هشــتم رسيده  اســت كه عالوه  بر 
تناقض گويي هاي اياالت متحده و بي عملي 
و نقش غيرســازنده تروئيكاي اروپايي، 
رژيم صهيونيســتي نيــز در هفته هاي 
اخير كوشيده با استفاده از ابزار »تهديد 
نظامي«، گفت وگوهاي وين را تحت  تأثير 
قرار دهد؛ راهبردي كه با واكنش محكم 
جمهوري  اسالمي ايران، كارايي خود را از 

دست داده است. 
در چنين شرايطي كه رژيم صهيونيستي 
مي كوشــيد با تحــركات ديپلماتيك 
منطقــه اي و ديــدار با ســران برخي 
كشورهاي عربي، حلقه تهديدهاي نظامي 
عليه فعاليت هاي هسته اي كشورمان را 
تنگ تر كند، برگــزاري رزمايش پيامبر 
اعظم)ص(17، آب ســردي بود بر پيكر 
مقام هاي اين رژيم تــا جايي كه واكنش 
رسانه هاي صهيونيستي نشان مي دهد 
اين رزمايش سبب شده  است مقام هاي 
اين رژيم نگاه واقع بينانه تري نســبت به 
تبعات تهديدهاي نظامي عليه جمهوري 
 اســالمي داشته باشــند. بر اين اساس 
روزنامه جروزالم پســت در تحليلي در 
زمينه رونمايــي ايــران از پهپاد هاي 
انتحاري جديد و حمله شبيه سازي شده 
به تأسيسات ديمونا تأكيد كرد كه »ايران 
سطح دقت و فناوري خود را نشان داد«. 
اين رسانه صهيونيستي همچنين نوشت 
پيشــرفت هاي ايران به وضوح تهديد 
بزرگ تري محسوب مي شــود و پهپاد 
»شاهد1۳6« سالح بالقوه خطرناكی است 

كه به سادگي قابل شناسايي نيست. 
جروزالم پست معتقد است تصميم ايران 
براي آزمايش موشــك هاي بالستيك 
دوربرد و رونمايي از پرتابگر چند پهپاد 
جديــد و حمله به ماكــت ديمونا، نمود 
جديدي از ســطح هجومي ايران است. 
واكنش جمهوري  اســالمي ايــران به 
تهديدهاي رژيم صهيونيستي سبب شد 
برخي مقام هاي اين رژيم و حتي كشورهاي 
منطقه بــا عقب نشــيني از تهديدهاي 
نظامي و تخريب روند مذاكرات در وين، 
ديپلماسي را تنها راه موجود براي مواجهه 
با فعاليت هاي هسته اي ايران عنوان كنند.

ث
مك

رئيس قوه قضاييه، تحقق عملي حقوق عامه را فراتر از اسناد، 
دستورالعمل ها و بخشــنامه هاي متعدد صادر شده طي قضايی

سال هاي اخير در دستور كار قرار داده است. غالمحسين 
محسني اژه اي عالوه بر بازديدهاي ميداني و سفرهاي استاني خود براي 
پيگيري مستقيم مشكالت قضايي مردم، تاكنون دستورات مرتبط با اصالح 
مهم ترين موارد بحث برانگيز قضايي را هم صادر كرده است؛ ازجمله اصالح 
رويه هاي دادرسي متهمان سياســي و امنيتي و تفكيك آنها از يكديگر، 
ايــرادات گزارش هاي نهادهــاي نظارتي در اســتعالمات اشــخاص و 
مسئوليت ها، ضرورت كاهش زندانيان، بازداشت هاي موقت طويل المدت، 
ضرورت جايگزين مجازات هاي جايگزين حبس، تســهيل ورود ايرانيان 
خارج از كشــور، رفع مشــكالت ممنوع الخروجي ها و تصحيح برخورد 
ضابطان قضايي در بازداشت متهمان. اخيرا با دستور محسني اژه اي، شعب 
تخصصي رسيدگي كننده به جرايم سياسي با حضور هيأت منصفه به كليه 
مراكز استان ها گسترش پيدا كرد. در همين چارچوب دادگاه هاي رسيدگي 
به جرايم سياسي از سال1399با ابالغ آيين نامه اجرايی قانون عملياتي شد.

طي سال هاي اخير و از دوره رياست  صادق آملي الريجاني و سيدابراهيم 
رئيسي بر دستگاه قضا تا مسئوليت فعلي غالمحسين محسني  اژه اي در 
اين قوه، توجه به حقوق عامه در قالب بخشــنامه ها و اســنادي همچون 
دســتورالعمل نظــارت و پيگيري حقوق عامه، ســند تحــول قضايي، 
دستورالعمل حفظ كرامت، سند امنيت قضايي و اخيرا بخشنامه جلوگيري 

از ممنوع الخروجي هاي»غيرقانوني« مورد توجه قرار گرفته است.

پرهيز از موجبات دردسر مردم
براساس گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، رئيس دستگاه قضا روز دوشنبه در 
نشست مشترك شوراي  عالي قوه  قضاييه و شوراي  عالي قضايي استان ها با 
تأكيد بر اينكه بايد از انجام هر آنچه موجبات زحمت و دردسر مردم را فراهم 
مي آورد به جد پرهيز و اجتناب كرد به ذكر مصاديقي در اين رابطه پرداخت 
و از روساي كل دادگســتري ها و دادستان ها خواست براي مواردي نظير 
بازداشت ، متهمان دستبند يا پابند زدن به آنها هنگام دستگيري و بازرسي 
از منازل يا محل كار متهمان تدابيري بينديشند كه در عين رعايت كامل 
جوانب قانوني، كمترين آسيب و لطمه اي به حيثيت متهمان و خانواده آنها 
وارد نشود. غالمحسين محسني اژه اي در همين رابطه به موضوع چگونگي 
دستگيري متهمان اشاره كرد و گفت: در برخي از موارد ضابط، به دستور 
مقام قضايي و يا احياناً در جرايم مشهود راساً براي دستگيري متهمان يا 

جلب افراد اقدام مي كند؛ در اينگونه موارد بايد نهايت دقت صورت گيرد 
كه نسبت به افرادي كه ضرورت ندارد، هنگام دستگيري و جلب در مقابل 
چشمان خانواده و همكاران از دستبند استفاده نشود، حتي ديده مي شود 
كه از پابند هم استفاده مي شود كه ضرورتي ندارد؛ مگر در موارد خاص و 
خطرناك بودن متهم. به هيچ وجه نبايد متهم تحقير شــود و بايد توجه 
داشت كه جلب و بازداشــت متهم به مثابه مجازات و به كيفر رساندن او 
نيســت و مجازات و كيفر متهم در زمره اموري است كه بايد روال قانوني 

خود را طي كند.

جلوگيري از بازداشت هاي غيرضرور
محسني  اژه اي با تأكيد بر اينكه بايد از بازداشت افرادي كه ضرورتي براي 
بازداشت آنها وجود ندارد پرهيز شود، گفت: در مواردي همكاران قضايي 
چنين استدالل مي كنند كه به لحاظ قانوني بايد پس از تفهيم اتهام، براي 
متهم قرار صادر كنند و اين يك الزام قانوني است و چنانچه از آن تخطي 
كنند تحت تعقيب دادسراي انتظامي قضات قرار مي گيرند؛ من به اين الزام 

قانوني كه براي قضات وجود دارد توجه و عنايت دارم، اما تأكيدم آن است 
كه بايد در هنگام صدور قرارهاي تامين از سوي قضات و بازپرس ها تا حد 
امكان تدابيري اتخاذ شود كه طي آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت 
به توديع اين قرار اقدام كند و به گونه اي نباشد كه به واسطه تأخير در توديع 
قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شــود و آسيب هايي از اين ناحيه متوجه 

وي و خانواده اش شود.

الزامات بازرسي از خانه و كار متهمان
رئيس قوه  قضاييه در ادامه بــر ضرورت اعمال دقت كافي در بازرســي 
از منزل يا محل كار متهمان اشــاره كرد و گفت: در مــواردي كه نياز به 
بازرسي از منزل يا محل كار فرد متهم نيست نبايد اين اقدام صورت گيرد 
و چنانچه ضرورت بر بازرسي ايجاب مي كند بايد در انجام اين امر نهايت 
دقت صورت گيرد و نبايد حين بازرسي از منزل يا محل كار فرد متهم براي 
اعضاي خانواده يا همكاران او دلهره ايجاد شود و يا وسايلي از محل بازرسي 
ضبط شــود كه ضرورتي به ضبط آنها نيست و چنانچه اين وسايل ضبط 
مي شود پس از رفع نيازهاي تحقيقاتي به سرعت به فرد بازگردانده شود. 
رئيس عدليه در ادامه موارد و دستورات فوق الذكر را كه پيرامون رعايت 
حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت شده مطرح كرده به منزله ابالغيه 
الزم االجرا دانست و به روساي كل دادگستري ها، دادستان ها، قضات و ساير 
مسئوالن ذيربط قضايي تأكيد كرد كه تخطي از رعايت و لحاظ اين موارد 
كه در زمره حقوق مردم است با پيگيري و مورد مواخذه قرارگرفتن از ناحيه 

دادسراي انتظامي قضات همراه خواهد بود.

به فرد ممنوع الخروج اطالع داده شود
رئيس دستگاه قضا در ادامه نشست شــوراي  عالي قوه  قضاييه با شوراي 
قضايي استان ها با اشاره به موضوع ممنوع الخروجي ها به ضوابطي كه در 
اين رابطه از سوي دستگاه قضايي تدوين شده و به بانك ها و سازمان امور 
مالياتي ابالغ شده اشاره كرد و گفت: براي صدور حكم ممنوع الخروجي 
افراد، بايد حدود و اصولي وجود داشته باشد و دقت شود كه در چه مواردي 
لزوم صدور حكم ممنوع الخروجي وجــود دارد؛ همچنين در مواردي كه 
مسائل امنيتي ايجاب مي كند به فرد ممنوع الخروج شده بايد اطالع داده 
شود و اينگونه نباشد كه فرد در فرودگاه از ممنوع الخروجي خود مطلع شود 
و نكته ديگر آنكه پس از رفع ضرورت هاي تحقيقاتي و قضايي، بايد نسبت 

به رفع ممنوع الخروجي فرد اقدام شود. 

دستبندزدن  جلوی چشم خانواده ممنوع!
  رئيس  دستگاه  قضا: متهم به هيچ وجه نبايد تحقير شود     براي توديع، قرار بازداشت صورت نگيرد    وسايل متهم درصورت ضبط بازگردانده شود

تخطي از دستورات با پيگيري دادسراي انتظامي قضات همراه خواهد بود 

   اولويت با علني بودن دادگاه مفاسد اقتصادي است
رئيس قوه قضاييه در ويدئوكنفرانس خود با شوراي قضايي استان ها خطاب به 
دادستان ها و روساي كل دادگستري ها گفت: مسئوالن قضايي تا آنجايي كه 
قانون اجازه مي دهد دادگاه هاي مفاسد اقتصادي را علني برگزار كنند چرا كه 
اين امر اثربخشي زيادي دارد؛ همچنين در اين قبيل پرونده ها اهتمام جدي 

لحاظ شود كه مقدمات كار و بازپرسي ها با نهايت دقت صورت گيرد.

برخي از دستگاه هاي دولتي و ارگان هاي 
حاكميتــي، با وجــود پايــان مهلت شفافيت

شفاف ســازي پرداخت هــاي بخش 
عمومي، اطالعات فيش هاي حقوقي مديران خود را در 
اين ســامانه وارد نكرده اند. ســيد ابراهيم رئيســي، 
رئيس جمهور چهارشــنبه، 24آذر در دومين اخطار 
خود طي هفته هــاي اخير به موضوع انتشــار اخبار 
پرداخت حقوق هاي نجومي در برخي دستگاه ها اشاره 
كرد و گفت: دولت در برخــورد با حقوق هاي نجومي 
قاطع و مصمم است و در هركجا كه با ارائه مستندات 
موضوع به اثبات برســد در جهت اصالح آن با فوريت 
اقدام مي شود. براســاس ماده29قانون برنامه ششم 
توسعه، دولت موظف بود از ابتداي سال1397به ثبت 
اطالعات پرداختي هاي همــه حقوق بگيران در يك 
سايت اينترنتي و انتشار عمومي آن براي مردم اقدام 
كند. اجراي اين قانــون در دولت حســن روحاني، 
رئيس جمهور سابق، عمال با بيش از 3سال تاخيرمواجه 
شد؛ ولي رئيسي در دولت ســيزدهم همه ارگان ها را 
مكلف به اجــراي اين قانــون كرده اســت. تاكنون 
بخش هــاي مهــم و جامعــي از اطالعــات همــه 
حقوق بگيران بخش هاي مختلف حاكميتي به همراه 
ميانگين پرداختي هاي صورت گرفته در آنها از سوي 
معاون رئيس جمهور و سازمان امور اداري و استخدامي 
منتشر شده است. با اين حال همچنان دستگاه هاي 
متعددي از بارگذاري اطالعات حقوق و دستمزدهاي 
خود در سامانه پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري 

موسوم به »پاكنا« اجتناب كرده اند.
رئيس كميســيون اجتماعي مجلس روز دوشنبه از 
معرفي دستگاه هايي كه حقوق كاركنان خود را در اين 
سامانه ثبت نكرده اند به دستگاه قضا خبر داد و با اشاره 
به استنكاف برخي از دستگاه ها به تسنيم گفت: اخيراً 
گزارشــي درباره اين موضوع از دستگاه هاي نظارتي 
دريافت كرده ايم و در حال بررسي آن در كميسيون 
هستيم. هفته آينده از مســئوالن دستگاه هايي كه 
به تكليف خــود عمل نكرده اند، دعوت خواهد شــد 
تا با حضور در كميســيون اجتماعي درباره علت اين 

موضوع گزارشــي ارائه دهند. به گفتــه او، »پس از 
جمع بندي هايي كه در كميســيون خواهيم داشت، 
گزارشي از دستگاه هايي كه استنكاف از قانون داشته اند 
را تدوين كرده  و به كميسيون اصل 90مجلس خواهيم 
داد. اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت خواهد 
شد و پس از آن براي پيگيري بيشتر به قوه قضاييه نيز 
ارجاع می شود.« ميثم لطيفي، معاون رئيس جمهور و 
رئيس ســازمان امور اداري و استخدامي اخيرا درباره 
انتشار فيش هاي حقوقي اعالم كرده بود: »پيگيري ها 
و تأكيد هاي رئيس جمهور براي ساماندهي حقوق و 
دستمزد و همراهي معاون اول رئيس جمهور موجب 
شــد تا اين موضوع را جدي تر پيگيــري كنيم.« در 
گزارش اين ســازمان كه بازتاب زيادي نيز در سطح 
رسانه ها داشت نســبت به كل كاركنان نظام اداري 
شفاف سازي صورت گرفت و اعالم شد؛ »اطالعات 2 
ميليون و 90 هزار و 645 نفر از مجموع حدود 2ميليون 
و 300هزار كارمند قواي ســه گانه، نهاد هاي زيرنظر 
مقام معظم رهبري و ساير دستگاه هاي اجرايي ثبت 
شده اســت و مي توان گفت از نظر تعداد كاركنان، از 

۸0درصد عبور كرده ايم.«
براســاس گزارش منتشر شــده از ســوي سازمان 
امور اداري و اســتخدامي كشــور در 9ماه نخســت 
امســال بيشــترين پرداختي در قوه مجريه با بيش 
از 2۸4ميليون تومان در يــك فيش حقوقي صورت 
گرفته بود كه البته اعالم شــد اين پرداخت تجميع 
دريافتي هاي معــوق يكي از مديــران طي چندين 
 ماه بوده اســت. بيشــترين رقم پرداختي ها در ساير 
دستگاه ها نيز به ترتيب در قوه قضاييه 1۸4ميليون، 
مقننه ۸2ميليون و نهادهاي زيرمجموعه رهبر معظم 
انقالب 4۸ميليون پرداخت شده است. بخش عمده اين 
دستگاه ها نيز اعالم كردند پرداخت هاي صورت گرفته، 
تجميع چندين  ماه بوده است. براساس ماده29قانون 
برنامه ششــم توسعه دولت مكلف شــده بود تا كليه 
پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مديران را ضمن تجميع 
و ثبت در ســامانه حقوق و مزايا براي عموم مردم نيز 

منتشر كند.

هشدار آخر براي شفاف سازي حقوق ها
دستگاه هاي استنكاف كننده از ثبت و انتشار عمومي پرداخت ها به قوه قضاييه معرفي مي شوند
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  خانه موزه سیمین و جالل در 2سال 
گذشته با وجود محدودیت های كرونا بازآفرینی

به فعالیت خود با رعایت پروتكل های 
بهداشتی ادامه داده است. دیروز عصر، خانه این دو 
نویسنده در محله دزاشیب تجریش، میزبان مراسم 
تقدیر از كمیته ملی یونسكو به بهانه ثبت جهانی هنر 
خوشنویسی ایرانی بود. این مراسم با وجود سرمای 
هوا، در حیاط خانه موزه برگزار شد و در آن چند تن 
از مدیــران فرهنگــی و همین طــور هنرمندان 

خوشنویس به صحبت پرداختند.
مدیرعامل شــركت توســعه فضاهــای فرهنگی 
شهرداری تهران در این نشســت اعالم كرد كه تا 
سال آینده شبكه خانه موزه ها در سطح پایتخت به 

مرحله اجرا در می آید.
كسری حسنی گفت: این نهاد شهری سابقه 2۷ ساله 
در توســعه زیرســاخت ها  دارد و در راستای شعار 
»كالنشــهر تهران، الگوی جهان اســالم« وظیفه 
خود می  دانیم كــه میزبان بزرگان و اســتادان در 

خانه موزه ها باشیم.
او با بیان اینكه یكی از برنامه هــای این نهاد ایجاد 
شبكه خانه موزه ها تا سال ۱۴۰۱ خواهد بود، افزود: 
در سال آینده طرح گذر فرهنگی از خانه سیمین و 

جالل و همینطور خانه نیما شكل می گیرد.
حسنی همچنین در گفت وگو با همشهری گفت: 
موفق شدیم مانع تخریب ملك مجاور خانه اخوان 
شویم. این دو خانه به یكدیگر متصل هستند و حتی 
تیر سقف مشــترك دارند. امیدواریم با همكاری 
میراث بتوانیم ملك مجاور را تملك كنیم یا اینكه 
بتوانیم مراحل كار را طــوری پیش ببریم كه خانه 

اخوان آسیب نبیند.
او با اشاره به تملك خانه فروغ افزود: طرح هایی برای 
خانه های مشاهیر، خانه های شهدا و شهدای مدافع 

حرم داریم كه اعالم خواهد شد.
حســنی تأكید كــرد: وقتــی صحبت از شــبكه 
خانه موزه ها می شــود، به معنــی مدیریت واحد و 
راهنمایی مراجعان و اســتفاده كنندگان است نه 
اینكه خودمان دخالتی در فعالیت ها و برنامه  های 

این مراكز داشته باشیم.
پژوهشــگر میراث فرهنگی در این مراسم با اشاره 
به ثبــت جهانی هنر خوشنویســی، گفت: روندی 
كه از قرن ۱8میالدی شروع شد، اقتصاد را به جای 
فرهنگ زیربنای جامعه تصور كرد اما زیان های آن 
باعث شد كه در پایان قرن بیستم سازمان جهانی 
یونسكو در كنفرانســی فرهنگ و محیط زیست را 

به عنوان اجزای توسعه پایدار معرفی كرد.
احمد محیط طباطبایــی افزود: جنگ جهانی دوم 
باعث از بین رفتن میراث های زیادی شد و به همین 
دلیل نهاد های زیادی برای فرهنگ و آموزش علم 
در جهان تاسیس كردند، زیرا این آموزش موجب 
دانایی صلح می شــود و جلوی جنــگ و قحطی را 
می گیرد. ایران هم در ســال های ۷۰میالدی عضو 
كنوانسیون های مربوطه شــد كه تا سال 2۰۰3 و 
پیوستن به كنوانسیون حراست از میراث فرهنگی 
ناملموس ادامه پیدا كرد. اكنون موضوع شهرهای 
یادگیرنده و خالق مطرح شــده است و شهر های 
سلطانیه، كرمانشاه، سنندج، اصفهان و بندر خمیر 

هم در این زمینه معرفی شده اند.
او افــزود: وقتی یــك میراث ملــی و جهانی ثبت 
می شــود، یعنی از تاریكی بیــرون می آید و تحت 
حفاظت حقوقی قرار می گیرد و باید برنامه حفاظتی 
داشته باشد. ســازمان میراث فرهنگی كه اكنون 

در قالــب وزارتخانــه در آمده، عامــل اصلی این 
ثبت ها ســت. اگرچه بعضــی از پرونده های ثبت 
جهانی رد شــدند اما تعداد پرونده های تأیید شده 
ما هم زیاد اســت و پرونده های خرد تر و محلی تر و 
همچنین پرونده های مشترك میان كشور ها بیشتر 

تأیید می شوند.
رئیس ایكوم ایران)موزه ها( افزود: امسال كمیسیون 
یونسكو ایران موفق شد »پاسداری از خوشنویسی« 
را با كمك نهاد ها و انجمن ها ثبت كند و در جلسه 

عمومی آن را به ثبت برساند.
او تأكید كــرد: خط یكــی از مهم ترین پدیده های 
بشری است كه رابطه بین گذشته و حال را برقرار 
می كند اما در كشــور هایی مانند تركیه خط را به 
بهانه سواد آموزی تغییر دادند، درحالی كه در چین 
با وجود دشواری، خط كار سوادآموزی را انجام داد 
و كره هم در عین پیشــرفت دســت به تغییر خط 

خود نمی زند.
در حاشیه این مراسم محیط طباطبایی در گفت وگو 
با همشهری گفت: خوشنویســی به عنوان بخشی 
از هنر و فرهنگ ایرانی می توانــد نقش مهمی در 
بهبود وضعیت بصری شــهر ها داشــته باشد. یك 
نمونه كاربردی آن، اســتفاده از خوشنویســی در 
لوگوی مؤسســات و سازمان  ها ســت كه در شهر 

دیده می شود.
او افزود: رسانه ها در این میان اهمیت زیادی دارند 
و برخی از آنها به خوبی  از خوشنویســی اســتفاده 

می كنند.
این پژوهشــگر همچنین با یادی از مؤسسات و 
بنا های فرهنگی گذشته تهران كه میراث هنری 
آن را تشــكیل می دهند، گفت: خوشبختانه در 
تهران موزه خوشنویســی داریم اما باید به دیگر 
جنبه های هنری ماننــد گرافیك هم توجه كرد 
تا آثار مرتبط بــا آن در مــوزه ای مختص به آن 

جمع آوری شود.
علی شــیرازی، عضو انجمن خوشنویسان نیز در 
این مراســم با اشــاره به اینكه برگزاری دوساالنه 
خوشنویســی در شــهر قزوین یكی از مهم ترین 
اتفاقات همزمان با دوران انتشار بیماری كرونا ست، 
گفت: قبال مجموعــه داران شــخصی آثار هنری 
را حفظ می كردند و در دوران ما موزه ها ســاخته  
شده اند. خوشــبختانه اكنون در تهران موزه  هنر 

خوشنویسی را داریم.
رضــا توســلی مدیــر خانه مــوزه، علی اشــرف 
صندوق آبادی نایب رئیس انجمن خوشنویســان و 
ســیدمهدی دریاباری مدیر اجرایی سابق انجمن 
خوشنویســان ایران نیز در این نشســت به بیان 
نكاتی درباره اهمیت حفظ و اشــاعه هنر خطاطی 

پرداختند.

  حادثه ایستگاه مترو چیتگر اگرچه ناگوار بود اما می تواند درس عبرتی باشد برای رفع نواقص و كمبودهای حوزه حمل ونقل عمومی. موضوعی كه مورد 
تأكید كمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران است و به گفته سیدجعفر تشكری هاشمی باید نواقصی كه پیش زمینه و بستر بروز چنین حوادثی گپ

می شوند شناسایی و رفع آنها در اولویت اقدامات مدیریت شهری قرار گیرد. اقداماتی كه قطعا نیاز به اعتبار دارد و شهرداری به تنهایی نمی تواند بودجه 
كافی را به این بخش اختصاص دهد و ازاین رو نیازمند حمایت دولت است. حمایت هایی كه توسط دولت پیشین صورت نگرفت و مدیریت شهری به حمایت دولت 
سیزدهم امیدوار بود كه با ارائه سند بودجه1401 مشخص شد  دولت عزمی برای حمایت از شهرداری ها ندارد. سیدجعفر تشكری هاشمی، رئیس كمیسیون عمران 

و حمل ونقل شورای شهر تهران در گفت وگو با همشهری، لزوم و ضرورت توجه دولت و شهرداری به حمل ونقل عمومی به ویژه ناوگان ریلی را تشریح كرده است.

می پذیرید كــه حادثه 
متروی چیتگر منجر به نمایان شدن 
برخی از ضعف ها در ناوگان ریلی شد؟

حتما اینگونه بوده است. به طور كلی در 
ناوگان ریلی با فرسودگی سیستم های 
نرم افــزاری و ســخت افزاری و كمبود 
قطعات و واگن روبه رو هستیم و قطارها 
نیاز به تعمیرات اساسی دارند. این حادثه 
چون زنگ خطری بود كه اگر این نواقص 
برطرف نشوند چه بسا حوادث دیگری 

رخ خواهد داد.
در این حادثه براســاس 
گزارش كمیسیون ســوانح راهبر 
مقصر اصلی شناخته شد. آیا الزامی 

برای آموزش به راهبران وجود دارد؟
قطعا باید برنامه آموزش، مهارت آموزی، 
توانمندسازی و تست سالمت كارمندان 
شــركت مترو و به ویژه راهبــران را در 

دستور كار قرار داد 
و این موضوع 
را با جدیت 
ی  پیگیــر
هیــم  ا خو

كرد.

وظیفه شهرداری در رفع 
نواقص نــاوگان حمل ونقل عمومی 

به ویژه شبكه ریلی چیست؟
شــهرداری تهــران بایــد ضعف های 
شناسایی شده در این حادثه و اشكاالتی 
كــه در سیســتم های نرم افــزاری و 
ســخت افزاری بوده را رفع كند. اگرچه 
ضعف ها و اشكاالت در اكثر خطوط وجود 
دارد و همه گیر است و برای رفع آنها حتما 

نیاز به اعتبار قابل توجه داریم.
آیــا رفــع مشــكالت 
حمل ونقل عمومی برای مســئوالن 

اولویت دارد؟
اعــداد و ارقــام درج شــده در ســند 
بودجــه۱۴۰۱ دولت نشــان می دهد 
كه مســئوالن درك دقیقی از مسائل و 
مشــكالت حمل ونقل عمومی به ویژه 
ناوگان ریلــی ندارند و ازایــن رو به نظر 
اولویت هــم نخواهد داشــت. چراكه 
نگهداشــت همیــن ســامانه)مترو( 
چندده برابر آنچه در سند بودجه۱۴۰۱ 

دولت پیش بینی شده، منابع نیاز دارد.
قبــل از ارائــه ســند 
بودجه1401 دولت به مجلس آیا تالشی 

شد تا سهم شهرداری افزایش یابد؟
رابطه تنگاتنگی میان دولت و شهرداری 
وجود داشت و انتظار نداشتیم 
چنیــن بودجــه ای 
پیشــنهاد شود و 
امیــدوار بودیم 

بودجه متناســب با واقعیت پیش بینی 
شــود. برخالف تالش هایی كه توسط 
مدیریت شــهری صورت گرفت، دولت 
نتوانســت اعداد و ارقام مناسبی برای 
شهرداری ها به ویژه در بخش حمل ونقل 

در بودجه تعیین كند.
برای اصــالح بودجه در 

مجلس اقدامی كرده اید؟
اصالح بودجه۱۴۰۱ دولت برای حمایت 
بیشتر از شهرداری ها به ویژه شهرداری 
تهران دغدغه مدیریت شــهری است. 
این موضوع را در كمیســیون عمران، 
حمل ونقل شورای شهر تهران پیگیری 
می كنیــم و با رئیس پارلمان شــهری 
صحبت شده است و هماهنگی های الزم 
با كمیسیون های مجلس صورت گرفته و 
سعی داریم در حد توان از حقوق مردم 

صیانت كنیم.
می توان به اصالح بودجه در 

مجلس امیدوار بود؟
اتفــاق خیلــی بزرگی بعید اســت 
رخ بدهــد. به هرحال ممكن اســت 
در بخش هایــی موفق شــویم و در 
بخش هایی موفقیت كســب نكنیم. 
چرا كه مجلس پیشنهاد دولت را مبنا 
قرار می دهد و اصول و پایه های بودجه 
را به هم نمی ریزد اما با توجه  به اینكه 
رئیس مجلس و برخی از نمایندگان 
سابقه مدیریت شهری دارند و مسائل 
و مشكالت این حوزه را درك كرده اند، 

امیدواریم پیگیری هــا نتایج خوبی 
داشته باشند.

سند بودجه1401 شهرداری 
تهران اواخر دی ماه به شــورا ارائه 
می شــود. آیا در بودجه شهرداری 
توجه ویژه ای به حمل ونقل عمومی 

خواهید داشت؟
حتما این موضوع را مدنظر قرار می دهیم. 
به هر شكل بودجه شــهرداری و بودجه 
دولت مكمل یكدیگر هستند. وقتی در 
بودجه دولت سهم اندكی به شهرداری ها 
اختصاص داده  شده است و امروز تهران با 
ناوگان فرسوده حمل ونقل عمومی )كه 
مورد تقاضای بخش زیادی از مردم به ویژه 
اقشــار كم برخوردار است( روبه روست، 
بنابراین این موضوع حتما اولویت خواهد 

داشت.
در حوزه حمل ونقل عمومی 

اولویت نگهداشت است یا توسعه؟
به  طور قطع اولویت نگهداشــت است 
چراكه با ۱۰درصد بودجه خرید و توسعه 
نــاوگان حمل ونقل می تــوان امكانات 
ناكارآمد و فرسوده را بازســازی و وارد 
شبكه خدمت رسانی كرد. البته كه توسعه 
هم جزو اهداف است اما اگر قرار باشد در 
قبال ده ها دســتگاه اتوبوس خراب تنها 
یك دســتگاه اتوبوس خریداری شود، 
ترجیــح می دهیم و منطــق هم حكم 
می كند هزینه را صرف بهبود داشته ها 

كنیم.

مراسم تقدیر از كمیته ملی یونسكو به بهانه ثبت جهانی هنر خوشنویسی ایرانی در خانه موزه سیمین و جالل برگزار شد

رئیس كمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران در گفت وگو با همشهری، كمبودهای ناوگان حمل ونقل عمومی را تشریح كرد

بهره برداری از آرامستان های 
جدید تهران تا 3 سال  دیگر

شبكهخانهموزههایتهرانتشكیلمیشود
چشم امید شهر به اصالح بودجه دولت در بهارستان

یادداشت

 ایمن سازی بناهای ناایمن
 با تسهیل گری شهرداری

 ۱29ساختمان ناایمن مانند پالسكو در 
تهران وجود دارد كه حتما نیاز هســت 
ایمن سازی شوند. چند سالی است كه سازمان آتش نشانی به موضوع 
ساختمان های ناایمن شهر ورود كرده و پس از شناسایی، در چارچوب 
وظایفش اقدام به صدور اخطار و دســتورالعمل ایمنی بهره برداری 
موقت و دائم متناسب با شرایط ساختمان می كند. در حقیقت این 
كار باهدف تأمین حداكثر شرایط ایمنی قابل اجرا براساس مباحث 
مقررات ملی ساختمان انجام می شود و مالكان و ذی نفعان حداكثر 
مهلت شش ماهه دارند تا دستورالعمل ایمنی ابالغی را اجرا و تمهیدات 
اصالحی برای رفع خطر از ساختمان را انجام دهند اما در بسیاری از 
موارد به دلیل نبود قوانین سختگیرانه اخطارها جدی گرفته نمی شوند 
و مالكان همچنان در مقوله ایمن سازی سهل انگاری می كنند. شخصا 
معتقدم موفقیت مدیریت شهری در مقوله ایمن سازی ساختمان های 
ناایمن این است كه قبل از هر اقدامی این بناها را به لحاظ مخاطرات 
و تهدیدهایی كه در پی دارند، اولویت بندی كند و در قالب اخطار از 
مالك یا مالكان بخواهد تا اساسی ترین و مهم ترین كارهای مربوط به 
ایمن سازی را كه منطبق با الزامات و مقررات شهرسازی است، انجام 
دهند. این فرایند را می توان در ســاختمان های نوساز عملی كرد 
اما اكثر ساختمان های ناایمن قدیمی هستند و نمی توان براساس 
الزامات و ضوابط شهرسازی آنها را به طور كامل ایمن كرد. در این موارد 
شهرداری از طریق نقش تسهیل گری اجازه دهد مالكان با انجام برخی 
 اقدامات بخشی از ایمنی ساختمان را فراهم كنند. نكته قابل تأمل 
دیگری كه نباید مورد غفلت قرار گیرد، این است كه در برخی  موارد 
بنا به دالیلی مالكان و ذی نفعان اقدامی برای رفع خطر ملك انجام 
نمی دهند درحالی كه این موضوع جان شهروندان را تهدید می كند و 
مردم هم توقع دارند شهرداری مستقیما به ایمن سازی ملك اقدام كند. 
در قانون شهرداری ها وظایفی برای مدیریت شهری تعیین شده است 
كه اگر خارج از مقررات و ضوابط عمل كند، قطعا با پیگیری های قضایی 
مواجه می شود. در نهایت می توان اینگونه جمع بندی كرد كه یكی از 
تكالیف شهرداری نسبت به ساختمان های ناایمن، اعالم شكایت و 
دریافت دستور قضایی برای رفع خطرات احتمالی است. عالوه بر قانون 
شهرداری ها براساس مصوبات شورای شهر تهران، ازجمله اساسنامه 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، شهرداری موظف به 
انجام بازرسی های دوره ای و مستمر از اماكن عمومی و ساختمان های 
مهم و پرتردد است و شهرداری، ابزار اندكی برای ملزم كردن مالكان 
نسبت به تأمین ضوابط ایمنی، بعد از صدور پایان كار دارد اما از طریق 
نقش تسهیل گری می تواند آمار ساختمان های ناایمن را كاهش دهد.

ســازمان  مدیرعامــل   
بهشت زهرا پس از 65روز از گزارش

آغاز به كارش در آرامســتان 
پایتخت نشست رسانه ای برگزار كرد و گفت 
كه ظرفیت بهشت زهرا سال۱۴۰5 تكمیل 
می شود و تا 3ســال آینده آرامستان های 
جدید در شرق و غرب تهران كه مكان آنها 
شناسایی و مطالعات اولیه هم انجام شده، 
بهره برداری می شوند. آرامستان پایتخت از 
حیث اینكه حدود 355هكتار فضای سبز 
دارد و ریه تنفسی شهر محسوب می شود، 
همواره مورد توجه بوده و اهمیت داشته اما 
در نگهداشت این شهر ۷5۰هكتاری تالش 
چندانی صورت نگرفته و فضای سبز آن دچار 
آسیب شده است. سعید غضنفری در حاشیه 
نشست خبری به همشهری گفت كه فضای 
سبز بهشت زهرا نیاز به ترمیم و رسیدگی 
ویژه دارد. او تأكید كرد: »با استفاده از شیوه 
آبیاری مكانیزه، اصالح كاشــت گونه های 
گیاهی مناسب و كاشت 3۰هزار درخت به 
نیت شهدای آرمیده در این آرامستان فضای 

سبز را در راستای تقویت ریه های تنفسی 
شهر تهران، احیا می كنیم و مردم به زودی 

شاهد این تغییرات خواهند بود.«

خدمتگزاری بی منت
فرایندهای خدمت رســانی در آرامستان 
تهران اصالح می شود. مدیرعامل سازمان 
بهشــت زهرا با بیان ایــن مطلب گفت كه 
خدمت بی منت ســرلوحه امور قرار گرفته 
است. او در ادامه گفت: »به هرحال كسانی 
كه به ســازمان و به ویژه بخش عروجیان 
مراجعه می كنند در شرایط بد روحی قرار 
دارند و تالش می كنیم با خدمت رســانی 
مطلوب بتوانیم بخشی از آالم آنها را كاهش 
دهیم. برای تحقق این امر نیروهایی با عنوان 
مباشر در بخش عروجیان حضور دارند كه از 
ابتدا پذیرش متوفی تا پایان مراسم تدفین 
در كنار خانواده ها هســتند و انجام كارها 
را تســهیل می كنند.« به گفته غضنفری 
برای افزایش كارآمدی مباشران در بخش 
عروجیان دوره آموزشــی 3 مــاه برای آنها 
پیش بینی شــده اســت. كاهش هزینه ها 
برای خانواده متوفیان هــم اقدام دیگری 
است كه مدیرعامل سازمان بهشت زهرا به 

آن اشــاره كرد و گفت: »نمونه بارز این كار 
مدیریت پاركینگ ورودی عروجیان است 
كه درگذشــته به پیمانكار واگذار شده و 3 
تا 5هزار تومان از مراجعه كنندگان هزینه 
دریافت می شــد، اما در این دوره سازمان 
مستقیما مدیریت پاركینگ را به عهده گرفته 
و حداقل مبلغ از مراجعه كنندگان دریافت 
خواهد شــد.« كاهش بــار ترافیك داخل 
بهشت زهرا هم از اولویت های سازمان است 
كه به گفته غضنفری پاركینگ 3۰هزارمتری 
در قطعه5۰ تــا پایان ســال بهره برداری 
می شود. او درباره خودروهای حمل متوفی 
هم گفت كه ظرفیت آنها ۴متوفی است اما 
درصورتی كه شهروندان درخواست خودرو 
اختصاصی داشته باشند، مانعی وجود ندارد. 
توسعه پایانه های میانی هم برنامه دیگری 
است كه در این نشست به آن پرداخته شد و 
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا گفت: »اكنون 
پایانه ولیعصر فعال است كه به نظر می رسد 
جانمایی این مكان به درستی انجام نشده 
اســت و قصد داریم در دو نقطه دیگر پایانه 

میانی ایجاد كنیم.«

تالش برای كاهش هزینه های دفن در 
بقاع متبركه

بهشت زهرا توسعه نمی یابد اما آرامستان های 
جدیدی در شــرق و غرب تهــران احداث 
می شــود. ســعید غضنفری این مطلب را 
بیان كرد و گفت كه جانمایی، مطالعات و 
پژوهش های مربوط به آرامستان های جدید 
انجام شده و نیاز اســت آزمایشات خاك و 
آب هم انجام شود كه پس از تأییدات نهایی 

سال۱۴۰3 بهره برداری می شوند.
 او همچنین از وجود 25هزار قبر آماده در 
بهشت زهرا خبر داد و گفت كه برای مواقع 
بحرانی هم ۱5هزار قبر پیش بینی شــده 
است و با شــرایط فعلی این آرامستان 3 تا 
5سال دیگر ظرفیت دارد. رایزنی با مسئوالن 
اوقاف برای استفاده از ظرفیت بقاع متبركه 
هم برنامه دیگر ســازمان بهشت زهراست 

كه غضنفری با اشــاره بــه آن گفت: »در 
تالش هســتیم تا از طریق تهاتر با سازمان 
اوقاف از ظرفیت بقاع متبركه برای تدفین 
متوفیان اســتفاده كنیم و البته كه سعی 
داریم هزینه های  شهروندان در این اماكن 

را كاهش دهیم.«

از قبور رایگان تا مزارهای میلیاردی
همــه شــهروندان می توانند یــك قبر 
رایگان دریافت كنند. مدیرعامل سازمان 
بهشت زهرا این موضوع را مطرح و تأكید 
كرد: »قبور قطعات جدید 3طبقه هستند 
كه یك طبقه رایگان است و دوطبقه دیگر 
در مجمــوع 5میلیون تومــان )هر طبقه 
2میلیون و5۰۰هــزار تومــان( فروخته 

می شود. 
هزینه هر طبقه قبر در ســایر قطعاتی كه 
احیا می شود و می تواند در اختیار خانواده 
متوفی قرار گیرد براساس مصوبه شورای 
شــهر تهران ۷میلیون و8۰۰هزار تومان و 
در قطعات یك تــا ۱۱2 هم هر طبقه قبر 
25میلیون تومان است.« به گفته او قیمت 
مقبره های خانوادگی روباز با ظرفیت 3۰قبر 
حدود ۷5۰میلیون تومــان و مقبره های 
سرپوشــیده 5۰متری كه حــدود ۴۰ تا 
5۰ قبر دارد، یك میلیــارد و2۰۰میلیون 

تومان است.

 تشكیل اكیپ انتظامات سنگ
22۰دژبان وظیفــه برقــراری امنیت در 
بهشــت زهرا را به عهده دارند اما غضنفری 
این تعداد را ناكافی دانست و گفت كه قرار 
است امنیت این آرامستان با نصب دوربین، 
استقرار كالنتری و یگان حفاظت شهرداری 
افزایش یابد. او به تشكیل اكیپ انتظامات 
سنگ هم خبر داد وگفت: »2 اكیپ ۴نفره 
انتظامات ســنگ حدود 2۰روز است كه 
تشكیل شده و وظیفه دارند بر پروتكل نصب 
ســنگ )رعایت طول و عرض(، جلوگیری 
از سرقت و مخدوش كردن سنگ برخی از 
اشخاص نظارت داشــته باشند. همچنین 
شهردار شــب و انتظامات شــب هم برای 
 افزایــش امنیــت در بهشــت زهرا فعال 

شده اند.« 
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا همچنین 
تأكید كــرد كه منعی بــرای تصویر بانوان 
روی ســنگ مزارها وجود ندارد اما عكس 
مكشــوفه حجاب )بی حجاب( روی سنگ 
قبور ممنوع است. او در توضیحات بیشتر این 
موضوع گفت: »انتظاماتی كه به تازگی در 
بهشت زهرا مستقر شده، فقط جلوی نصب 
تصاویر ناهنجار را می گیرد نه همه تصاویر را. 
پروتكل های سنگ قبر هم هنگام پذیرش به 
صاحب متوفی ابالغ شده و از او امضای تعهد 
گرفته می شود، اما برخی رعایت نمی كنند.«

آرامستان های جدید در شرق و غرب پایتخت تا 3سال آینده بهره برداری می شوند
    زینب  زینال زاده

خبر نگار

مهدی عباسی
رئیس كمیسیون معماری و 

شهرسازی شورای شهر تهران

گلزار شهدا قطب فرهنگی می شود

  سازمان بهشت زهرا در همه بخش ها نیاز به دگرگونی 
اجتماعی و فرهنگی دارد كه گام نخست گلزار شهدا 
به قطب فرهنگی این سازمان تبدیل می شود و تالش 
می كنیم با پیش بینی برنامه های متنوع در حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی و همچنین مشــاركت بخش خصوصی به قطب فرهنگی 
بی نظیر در كشور تبدیل شود. بهشت گردی گلزار شــهدا و استقرار كیوسك 
»بهشت نت« اقدام دیگری است كه با جدیت پیگیری می كنیم و سعی داریم با 
شناسایی گلوگاه های فساد و نقاط ضعف و رفع آنها سازمان درآمدی صرف را به 
سازمان خدماتی تبدیل كنیم. همچنین افراد متكدی شناسایی شده اند و به زودی 

با همكاری یگان حفاظت از ورود آنها به بهشت زهرا جلوگیری خواهد شد.

ث
مك

سعید غضنفری
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا

750هكتار
مساحتكلبهشتزهرا

 355هكتار
مساحتفضایسبز

1500000 
متوفیآرمیدهدربهشتزهرا

30000 
شهیدآرمیدهدربهشتزهرا

 120تا 170
تعدادپذیرشروزانهمتوفیان

 ۴50 تا500 
تعدادپذیرشروزانه

متوفیاندرروزهایكرونا

محمد سرابی
خبرنگار

مترو؛ آنچه هست و آنچه باید باشد

ش
دلك

د 
حم

س: م
عك

تعدادقطارهایموجوددرخطوط
 171رام

تعدادقطارهایموردنیاز
 200رام

تعدادواگنهاینیازمندبازسازیاساسی
900دستگاه

تعدادواگنهایموجوددرخطوط
1181دستگاه

تعدادواگنهایموردنیاز
 1۴00دستگاه

تعدادواگنهاییكهبایدازطریقفاینانستامینشود
630دستگاه
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تورم بازار اجاره به آمارها رسید
در آذرماه امسال، بانك مركزي براي دومين  ماه متوالي، رشد شاخص تورم اجاره بهاي مسكوني را بيش 
از 50درصد ثبت و اعالم كرده؛ تورمي كه نتيجه رشدهاي باالي 100درصد قيمت مسكن در سال گذشته 
و سال هاي قبل از آن است و فقط به دليل ماهيت يك ساله بودن قراردادهاي اجاره، زمان تخليه اين تورم 
در آمارها با تأخير مواجه شده است. طبق اعالم بانك مركزي، بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري شهر 
تهران در آذرماه امسال نشان دهنده رشد 51.2درصدی قيمت اجاره بهاست؛ به عبارت ديگر مستأجراني 
كه در آذر امسال قرارداد اجاره منعقد كرده اند، به طور ميانگين 51.2درصد هزينه بيشتري متقبل شده اند. 
البته اين شاخص در كل مناطق شهري كشور شديدتر بوده و رشد آن به 54.2درصد نسبت به  ماه مشابه 
سال قبل رسيده است. به نظر مي رسد اختالف تورم بازار اجاره شهر تهران نسبت به ميانگين كل مناطق 
شهري كشور به اين باشد كه در دوره هاي قبل، همواره تورم شهر تهران باالتر بوده و عمال بخش بيشتري از 
تورم انباشته بازار مسكن در بازار اجاره اين شهر تخليه شده درحالي كه بازار مسكن ساير مناطق شهري 
با چند ماه تأخير از تحوالت بازار مسكن شهر تهران پيروي كرده اند و تخليه تورم انباشته مسكن آنها در 

بازار اجاره نيز با كمي تأخير در حال انجام است.
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برق پرمصرف ها تا 3/5 برابر گران شد
وزارت نیرو مي گويد؛ هدف از اين اقدام كنترل رشد مصرف 

برق و عدالت در توزيع يارانه انرژي است

دولت با هدف مهار رشــد مصرف برق مشــتركان پرمصرف تصمیم 
گرفته تا تعرفه مازاد برق مصرفي، باالتر از الگوي مصرف را، بین 1.5تا 
3.5برابر افزايش دهد. سیاستي كه هدف آن كنترل رشد مصرف برق 
و عدالت در توزيع يارانه انرژي است و ممكن است به صدور قبوض برق 
باالي يك میلیون توماني براي دست كم 30درصد مشتركان در برخي 
ماه هاي سال به ويژه در تابستان منجر شــود. به گزارش همشهري، 
ديروز اعضاي دولت با رياست سیدابراهیم رئیسي تصمیم گرفتند به 
استناد قانون هدفمند كردن يارانه ها و در اجراي حكم قانون بودجه 
سال 1۴00 كل كشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفي مشتركان 

را تغییر دهند.
براســاس مصوبه هیأت وزيران، بهاي برق مشتركان كم مصرف )در 
سقف مصرف 50 درصد الگوي مصرف( تحت پوشش كمیته امداد امام 
خمیني )ره( و سازمان بهزيستي برابر صفر محاسبه و تعرفه هاي برق 
مصارف خانگي مشتركان كمتر از الگوي مصرف براساس تصويب نامه 
سال 13۹۷ هیأت وزيران تعیین مي شود. با اين تصمیم دولت، تعرفه 
برق مشتركان خانگي با مصرف باالتر از الگوي مصوب، براساس جدول 
فعلي، به ترتیب با ضريــب 1.5، 2.5و 3.5 برابر هزينه تأمین برق، بر 
مبناي متوسط نرخ قراردادهاي خريد تضمیني برق، از نیروگاه هاي 
حرارتي، به عالوه هزينه نقل و انتقال برق و هزينه ســوخت، با تعرفه 

نیروگاهي محاسبه و دريافت مي شود.
البته در محاسبه صورتحســاب برق ماه هاي گرم، براي مشــتركان 
مشمول در مناطق گرمسیری يك و ساير مناطق گرم به ترتیب ضريب 
نیم درصد و 8دهم درصد اعمال مي شود. دولت تصمیم گرفته با هدف 
تشويق مشتركاني كه الگوي مصرف را رعايت مي كنند و مصرف خود 
را در ماه هاي گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش مي دهند، به 
میزان كاهش مصرف نسبت به الگوي مصرف يا مصرف دوره مشابه 
سال قبل )هر كدام كمتر باشــد(، پاداش صرفه جويي معادل هزينه 
تأمین برق پرداخت كند. به اين ترتیب اعمال ضريب 2 براي پاداش 
صرفه جويي در ساعات اوج بحراني بالمانع است و براي فرهنگسازي  و 
تشويق به كاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشويق 

)پرداخت پاداش( بیشتر يا اهداي جوايز است.
وزارت نیرو مجاز است براي مشتركاني كه سطح مصرف انتخابي خود 
را مراعات كنند، 5 درصد تشويق اعمال كند. با تصمیم دولت تعرفه 
برق مصارف اشتراكي، عمومي به جز مصارف مشمول معافیت قانوني، 
مراكز نیكوكاري و خیريه و مراكز بهزيســتي و نگهداري جانبازان، 
معلوالن، سالمندان، كودكان و... و ساير مصارف شامل مصارف تجاري 
به ترتیب با ضريب يك و 1.5برابر هزينه تأمین برق محاسبه و دريافت 
 شــود. افزون بر اين تعرفه برق مصارف پمپاژ آب براساس تعرفه هاي 
جاري محاسبه و دريافت مي شــود و درصورت تجاوز از قدرت مجاز، 
شركت هاي برق نسبت به محدود كردن مصرف اقدام و مصارف مازاد 

معادل هزينه تأمین برق محاسبه و دريافت خواهد شد.

   اعمال تعرفه هاي جديد از بهمن
در پي ابالغ مصوبه دولت، علي اكبر محرابيان، وزير نيرو از اعمال تعرفه 
برق مشــتركان پرمصرف خانگي، از ابتداي بهمن 1400 خبر داد و گفت: 
بخش كوچكي از مشــتركان خانگي جزو مشتركين پرمصرف هستند. 
او افزود: بخش عمده اي از مشــتركان خانگي الگوي مصرف را رعايت 
مي كنند بنابراين مشــمول اين افزايش قيمت نخواهند شد. او با تأكيد 
بر اينكه هدف دولت از تغيير تعرفه برق كاهش مصرف برق است گفت: 
الگوي مصرف براي ايام غيرگرم 200كيلووات ساعت براي هر دوره و در 
فصول سرد 300كيلووات ساعت در استان هاي غيرگرمسيري است كه 
استفاده بيشتر از اين الگو شــامل افزايش قيمت ها خواهد شد و الگوي 
مصرف در استان هاي گرمسيري تا 3000كيلووات ساعت نيز تعيين شده 
است. محرابيان با بيان اينكه قيمت ها براساس خريد تضميني برق كه 
400تومان است محاسبه خواهد شد ادامه داد: در زمستان الگوي مصرف 
براي استان هاي غيرگرمسيري 200كيلووات ساعت است، اگر مشتركي 
100كيلووات ساعت بيشتر اســتفاده كند تا 1.5برابر يعني 600تومان، 
دوبرابر الگوي مصرف كيلوواتي 1000تومــان و3 برابر الگوي مصرف با 
قيمت هر كيلووات ساعت 1400تومان محاســبه خواهد شد. او با تأكيد 
به اينكه مشتركين پرمصرف بايد تشويق شوند كه ميزان مصرف خود 
را به ميزان الگوي مصرف كاهش دهند تأكيد كرد: مشتركاني كه خيلي 
پرمصرف هستند از يارانه بيشتري هم استفاده مي كنند كه اين روند بايد 
تغيير پيدا كند، زيرا برخي از اين افراد يا مصارف خيلي بااليي دارند و يا به 
روش هاي غيرقانوني استخراج رمزارز انجام مي دهند كه اينها بايد رعايت 
حقوق عامه را داشته باشند. او درباره مشتركان كم مصرف و خوش مصرف 
كه صرفه جويي مي كنند گفت: اگر مشتركان كمتر از الگوي مصرف برق 
مصرف كنند تشويق خواهند شد، همچنين مشتركان از طريق سامانه 

مي توانند پله مصرف خود را مشخص كنند و براساس آن تشويق شوند.

رشد خزنده قیمت در بازار مسكن شهر 
تهران ادامه دارد. اين نماي كلي آمارهاي مسكن

بانك مركزي از تحوالت بازار مســكن 
پايتخت است كه ديروز منتشر شــد؛ اما در متن اين 
آمارها، كاهش شیب تورم نقطه به نقطه از ۹8.۹درصد 
در آذر 13۹۹ تــا 21.1درصد در آذر امســال و تخلیه 
تدريجي حبــاب قیمتي مســكن تهــران از طريق 

عقب ماندن از تورم عمومي مشهود است.
به گزارش همشهري، بازار مســكن تهران در آذرماه 
امســال با ثبت ۹.8هزار معامله و رســیدن میانگین 
قیمت يك مترمربع زيربناي مسكوني به 32میلیون و 
5۹0هزار تومان، همچنان ركود و آرامش خود را حفظ 
كرده و تغییر محسوسي در معادالت آن رخ نداده است؛ 
اگرچه به واســطه ارزش باالي يك واحد مسكوني در 
مقابل درآمد و سرمايه عموم مردم، حتي رشد يكي دو 
درصدي قیمت اين كاال نیز از منظر جامعه يك بحران 

تمام عیار محسوب مي شود.
اطالعات منتشر شده از اداره بررسي ها و سیاست هاي 
اقتصادي بانك مركزي حكايت دارد  در آذرماه امسال، 
تعداد آپارتمان هاي مســكوني معامله شــده در شهر 
تهران به ۹.8هزار واحد مســكوني رسید كه نسبت به  
ماه قبل 33.8درصد افزايش نشــان مي دهد و میزان 
تغییر آن نسبت به اوج ركود معامالت آذر پارسال نیز 
به 282.5درصد مي رســد. از نظر قیمتي نیز، در بازار 
مسكن  ماه گذشــته، متوســط قیمت خريد و فروش 
يك مترمربع زيربناي مســكوني در شــهر تهران به 
32میلیون و 5۹0هزار تومان رسیده كه نسبت به  ماه 
قبل 1.8درصد و نسبت به  ماه مشابه سال قبل معادل 
21.1درصد افزايش نشان مي دهد. در حقیقت، تورم 
نقطه به نقطه مســكن تهران در آذرماه در مقايســه با 
رشد نقطه به نقطه آذرماه پارسال )معادل ۹8.۹درصد( 
به مراتب كمتر بوده و نشــان دهنده كند شدن آهنگ 
رشد قیمت مســكن در سال جاري اســت. با توجه به 
اينكه تورم نقطه به نقطه مصرف كننده در آذر امســال 
نسبت به آذر سال قبل 35.2درصد اعالم شده، مي توان 
گفت بازار مسكن به واسطه رشــد بیش از نرخ تورم در 
سال هاي قبل وارد فاز تخلیه حباب شده و در آذرماه، 
میزان رشد آن 1۴.1درصد كمتر از میانگین رشد ساير 

كاالها بوده است.

روايت آمارها از انقباض توليد مسكن
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در 
شــهر تهران، به تفكیك عمر بنا در آذرماه سال 1۴00 
حاكي از آن اســت كه از مجموع ۹هــزار و ۷۷2واحد 
مسكوني معامله شــده، واحدهاي تا 5سال ساخت با 
سهم 33.2درصد، بیشترين سهم را به خود اختصاص 
داده اند. سهم مذكور در مقايســه با آذرماه سال قبل 
5.۹واحد درصد كاهــش يافته و در مقابل به ســهم 
واحدهاي با قدمت باال در ساير گروه ها شامل 6 تا 10، 
11 تا 15، 16تا 20 و بیش از 20ســال ساخت افزوده 
شده اســت. گراني واحدهاي نوســاز و كاهش شديد 
قدرت خريد متقاضیان مصرفي و حتي سرمايه گذاري 
در بازار مسكن، باعث شده گرايش به خريد واحدهاي 
با عمر بیشتر در بازار مســكن افزايش پیدا كند؛ اما در 
سوي ديگر ماجرا، رشد هزينه تولید مسكن و عقبگرد 
تولیدكنندگان و سازندگان از سرمايه گذاري در حوزه 
مســكن و ســاختمان نیز به كاهش عرضه واحدهاي 
نوساز به بازار منجر شده است. تعديل قواعد پرداخت 
وام مسكن و مشمول شــدن واحدهاي با عمر كمتر از 
25سال نیز در كاهش سهم نوسازها از معامالت مسكن 
نقش داشته است. درمجموع، آمارها نشان مي دهد سهم 
نوسازها از كل معامالت مســكن تهران در آذر 1۴00 
نســبت به آذر 13۹2 نزديك به 26درصد كمتر شده 
است. كاهش ســهم نوسازها در بازار، نشــانه بارزي از 
افت تولید مسكن شهري اســت و ادامه آن به تشديد 

ناكارآمدي بازار منجر خواهد شد.

توزيع منطقه اي معامالت مسكن تهران
بررســي توزيع معامالت مســكن به تفكیك مناطق 
22گانه شهر تهران در آذرماه سال جاري حاكي از آن 
است كه از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 
با ســهم 1۴.3درصدي از كل معامالت، بیشــترين 
تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده 
اســت. همچنین مناطق 10 و 2 به ترتیب با اختصاص 
ســهم هاي 10.1 و 8.5درصــدي در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. همچنین در اين  ماه و در شــرايطي كه 
متوســط قیمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني 
معامله شــده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر 
تهران 32میلیــون و 5۹0هزار تومان بــوده، در میان 
مناطق 22گانه شــهرداري تهران، بیشترين متوسط 
قیمت يك مترمربع زيربناي مســكوني معامله شــده 
معادل 6۹میلیون و 80هــزار تومان براي منطقه يك 
تهران به ثبت رسیده و كمترين میانگین قیمت معادل 
15میلیون و 820هزار تومان به منطقه 18تعلق داشته 
است. بررسي ها نشــان مي دهد سقف قیمتي مسكن 
در شــهر تهران )در منطقه يك( نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل معادل 21درصد افزايش پیدا كرده اما كف 
قیمتي مســكن تهران )در منطقه 18( نسبت به  ماه 
مشابه سال گذشته ۴6.3درصد افزايش نشان مي دهد. 
به عبارت ديگر، براساس اين آمار، گرچه قیمت واحدهاي 
مســكوني گران در شــهر تهران افزايش قابل توجهي 
نداشته، اما واحدهاي قیمتي ارزان و در كف قیمت كه 
سرمايه گذاران بیشــتري قدرت خريد آنها را دارند، با 

شیب تندتري گران شده اند.

شاخص هاي معامالت آذرماه
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مســكوني معامله شده 
برحسب قیمت يك مترمربع بنا در آذرماه سال1۴00 
حاكي از آن اســت كه واحدهاي مســكوني در دامنه 
قیمتي 20 تا 25میلیون تومان به ازاي هر مترمربع بنا 
با سهم 16.8درصد، بیشترين سهم از تعداد معامالت 
شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه هاي 
قیمتي 15 تا 20 و 25 تا 30میلیون تومان به ترتیب با 
سهم هاي 16.2 و 13.8درصد در رتبه هاي بعدي قرار 
گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معامالت به گونه اي 
بوده  كه 61.۹درصد واحدهاي مسكوني با قیمتي كمتر 
از متوســط قیمت هر مترمربع واحد مســكوني شهر 
تهران )32میلیون و 5۹0هزار تومان( معامله شده اند. 
همچنین توزيــع فراواني تعداد واحدهاي مســكوني 
معامله شده برحسب سطح زيربناي هر واحد مسكوني 
در آذرماه سال1۴00 نشان مي دهد، بیشترين سهم از 
معامالت انجام شده به واحدهاي مسكوني با زيربناي 
50 تا 60مترمربع با ســهم 15.۹درصــد اختصاص 
داشته است. واحدهاي داراي زيربناي 60 تا ۷0 و ۷0 تا 
80مترمربع به ترتیب با سهم هاي 15.1 و 12.8درصدي 
در رتبه هاي بعدي قرار گرفته انــد. درمجموع در اين 
ماه، واحدهاي مســكوني با ســطح زيربناي كمتر از 
80مترمربع، 58درصد از معامالت انجام شده را به خود 

اختصاص دادند.
از سوي ديگر، در آذرماه سال1۴00، توزيع فراواني تعداد 
واحدهاي مسكوني معامله شده برحسب ارزش هر واحد 
حاكي از آن است كه در میان دامنه هاي قیمتي مورد 
بررسي، واحدهاي مسكوني با ارزش 10 تا 15میلیارد 
ريال با ســهم 1۹.2درصد، بیشترين سهم از معامالت 
انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي داراي 
ارزش 5 تــا 10 و 15 تا 20میلیارد ريــال به ترتیب با 
اختصاص سهم هاي 16.1 و 13.1درصدي در رتبه هاي 
بعدي قرار گرفته اند. درمجموع در اين ماه، ۴۹.6درصد 
از معامالت به واحدهاي مســكوني بــا ارزش كمتر از 

20میلیارد ريال اختصاص داشته است.

رشد خزنده قيمت مسكن زير سايه تورم
پول بنزين در جیب همه تورم نقطه به نقطه مسكن تهران در آذر امسال نسبت به آذر سال قبل به 21.1درصد 

رسیده؛ درحالي كه اين شاخص در تورم عمومي 35.2درصد بوده است

بانك مركزي نســبت به خطر افزايش نرخ تورم از مسیر ناترازي 
بانك ها به دلیل انتشار اوراق بدهي دولت و نحوه مصرف آن هشدار تورم

داد.
به گزارش همشــهري، نهاد ناظر بر بازار پول در تازه ترين گزارش تحلیلي خود 
اعالم كرد: روند كاهنده متوسط ارزش روزانه معامالت در بازار بین بانكي نسبت به 
ماه هاي گذشته به همراه تشديد روند صعودي نرخ سود در اين بازار، طي آبان ماه 
سال جاري، حاكي از كاهش سطح ذخاير مازاد بانك ها در بازار بین بانكي به واسطه 
انتشار اوراق بدهي دولت است. سیاستگذار پولي، با اعالم اين كه اثر اين روند در 
افزايش سهم بدهي بانك ها به بانك مركزي، در پايه پولي آبان امسال مشاهده شده، 
مي گويد: براساس سازو كار طبیعي اقتصاد، انتشار اوراق بدهي دولتي، در مرحله 
اول به كاهش منابع قابل قرض  در بازار بین بانكي و حتي افزايش اضافه برداشت 
بانك ها از منابع بانك مركزي منجر مي شود، ولي در مراحل بعدي درصورت اقدام 
بانك ها به تعديل منابع و مصارف خود از طريق تعديل رشــد تسهیالت دهي، از 
میزان حجم بدهي بانك ها به بانك  مركزي كاسته خواهد شد. توصیه بانك مركزي 
به دولت اين است كه منابع جمع آوري شده از محل فروش اوراق بدهي دولت به 
بانك ها دوباره به شبكه بانكي تزريق شود تا اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك 

مركزي كاهش يابد.

رشد تورم با چاشني اجاره بها
به گزارش همشهري، بانك مركزي به عنوان متولي كنترل تورم و حفظ ارزش پول 
ملي نگران روند انتظارات تورمي، در نتیجه رشد پايه پولي و حجم نقدينگي است، 
زيرا اين عامل مي تواند چشم انداز رشد اقتصادي را تضعیف كند. براساس تازه ترين 
تحلیل نهاد ناظر بازار پول، هرچند در آبان امسال، روند تورم متوسط 12 ماهه و 
نقطه به نقطه، همچون  ماه گذشته كاهشــي بوده ولي تورم ماهانه همچنان در 
سطح به نسبت بااليي قرار داشته است. به گفته بانك مركزي، عامل اصلي تورم 
آبان امسال، همچون روند چند ماه اخیر به افزايش نسبتا باالي ارزش اجاره مسكن 

مربوط مي شــود درحالي كه كاالهاي بادوام، كه نوسانات قیمت آنها هم بستگي 
بااليي با نوســانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه منفي قابل توجهي را ثبت كردند و 
عمده تورم ماهانه اقالم كااليي از محل افزايش قیمت كاالهاي بي دوام همچون 
اقالم دارويي و كاالهاي كم دوام همچون پوشــاك شكل گرفت. افزون بر اين در 
آبان ماه گروه خوراكي ها و آشامیدني ها كه در ماه هاي اخیر سهم قابل توجهي از 
تورم ماهانه را تشكیل مي داد با تورم ماهانه منفي همراه بود. هرچند بانك مركزي 
در گزارش خود اشاره اي به محاسبات نرخ تورم مركز آمار نمي كند، اما تحلیل ارائه 
شده نشان مي دهد مبناي تصوير بانك مركزي، نرخ تورمي است كه خود اين نهاد 

رسمي برآورد كرده و باالتر از نرخي است كه مركز آمار اعالم مي كند.

آالرم رشد تورم
آمارهاي بانك مركزي نشــان مي دهد در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته 
حجم نقدينگي با رشدي 2۴.2درصدي به ۴316هزار میلیارد تومان رسیده كه 
2.۴واحد درصد از اين رشد در 8 ماه امسال ناشي از ادغام بانك هاي نظامي در بانك 
سپه است. اين گزارش مي افزايد: نرخ رشد نقدينگي در 12 ماه منتهي به آبان ماه 
1۴00به ۴2درصد رسیده است. افزون بر اين رشد پايه پولي در 12 ماه منتهي به 
آبان ماه 1۴00، معادل 35.8درصد برآورد شده و رشد پايه پولي در پايان آبان ماه 
1۴00نسبت به پايان سال 13۹۹، رشــدي معادل 1۷.8درصد را نشان مي دهد 
اين در حالي است كه در دوره مشابه ســال قبل رشد پايه پولي فقط 12.8درصد 

بوده است.

   واكنش بازارها به مذاكرات
گزارش بانك مركزي از روند بازده اوراق قرضه حكايت از همگرايي نرخ ها به سمت باال 
دارد و نشان مي دهد در آبان امسال بخشي از شيب صعودي منحني بازده اوراق كاسته 
شده است. به گفته اين نهاد رسمي، اين روند بيانگر تعديل نسبي انتظارات تورمي در 

شرايط كنوني تحت تأثير از سرگيري مذاكرات رفع تحريم ها باشد.

رفته رفته جزئیات بیشــتري از طرح 
احتمالي دولت براي تغییر سیاست يارانه

تخصیــص بنزين و يارانه ســوخت 
نمايان مي شود، وزير نفت مي گويد: تخصیص 15لیتر 
بنزين به هر ايراني به قیمــت هر لیتر 1500تومان 
جدي ترين طرح روي میز دولت اســت. هم اكنون، 
دولت به ازاي هر خودروي ســواري، ماهانه 60لیتر 
بنزين، با نرخ 1500تومــان، اختصاص مي دهد اما 
تصمیم بر اين است كه الگوي سهمیه بندي بنزين از 
خودرومحوري به شخص محوري تغییر كند. از نظر 
دولت، اين تغییر رويكرد، باعث عدالت بیشــتر در 

توزيع يارانه بنزين خواهد شد. 
پیش از اين سرپرست ســازمان منطقه آزاد كیش 
اعالم كرده بود؛ با تصمیم دولت قرار اســت به ازاي 
هر ايراني، ساكن جزاير كیش و قشم، ماهانه 20لیتر 
بنزين، با نرخ 1500تومان تخصیص داده شود، اما 
ديروز جــواد اوجي، وزير نفت اعالم كرد: ســهمیه 

بنزين هر ايراني در ماه 15لیتر خواهد بود.

بنزين گران نمي شود
به گزارش همشهري، احمد وحیدي و جواد اوجي، 
وزيران كشــور و نفت، ديروز در جمــع خبرنگاران 
اطمینان دادند؛ قیمت بنزين در سال جاري افزايش 
نمي يابــد؛ با اين حال ايــن دو مقام ارشــد كابینه 
مشــخص نكردند آيا اين تصمیم در سال آينده هم 

به قوت خود باقي اســت يا اينكه پس از اختصاص 
ســهمیه ماهانه 15لیتر، به ازاي هر ايراني، در سال 

آينده قیمت بنزين تغییر مي كند يا نه؟
به گفته وزير كشــور، امســال بنزين گران نخواهد 
شــد و قرار نیســت قیمت بنزين گران شود. وزير 
نفت هم همین موضوع را تأيید مي كند و مي گويد: 
هر ماه 15لیتر بنزين با قیمت هر لیتر 1500تومان 
به حســاب همه ايرانیان واريز خواهد شــد. اوجي 
توضیح مي دهد: 2۷میلیون كارت ســوخت داريم. 
دولت مصمم اســت يارانه اي را كه امــروز فقط به 
مالكان خودروها تخصیص داده مي شــود، به تمام 
شهروندان، اعم از آنهايی كه خودرو ندارند نیز تعلق 

بگیرد و بتوانند از يارانه بنزين بهره مند شوند.
او افزود: با اجراي ايــن طرح، تالش مي كنیم توزيع 
بنزين عادالنه شود. به گفته او، همه جوانب تغییر در 
سیاست توزيع يارانه بنزين ديده شده است؛ برنامه 
اين است كه ابتدا اين طرح در قشم و كیش به صورت 
آزمايشي اجرا شــود. در قالب اين طرح، نرخ بنزين 
دولتي 1500تومان و نرخ بنزين آزاد 3هزار تومان 
درنظر گرفته شده است. او تأكید كرد:  فعال هیچ گونه 
افزايش قیمتي، در شــبكه توزيع بنزين، در دستور 
كار نیســت و فقط برنامه اين است كه همه بتوانند 
از يارانه سوخت بهره مند شوند. طرح دولت با هدف 
كمك به آن دسته از شهرونداني كه خودرو ندارند، 

طراحي شده است.

زمان و نحوه اجراي طرح بنزيني
ابهام اصلي اينجاســت كه تغییر الگوي اختصاص 
سهمیه بنزين از چه زمانی در سراسر كشور اجرايي 
مي شــود؟ وزير نفت مي گويد: بر حسب صالح تیم 
اقتصادي دولت با رفع ابهامات كارشناسي اين برنامه 

در سراسر كشور اجرا خواهد شد. 
اوجي درباره نحوه استفاده و فروش بنزين تخصیص 
يافته به كساني كه خودرو ندارند، گفت:  يارانه بنزين، 
به تمام شهروندان اعم از كساني كه خودرو دارند و 
آنان كه خودرو ندارند، بر حسب كارت ملي، پرداخت 
مي شود. او توضیح داد: كساني كه يك سال در ايران 
اقامت داشته باشند، مي توانند از اين يارانه برخوردار 
شوند، در ابتدا ماهانه 15لیتر بنزين 1500توماني 
به همه ايراني ها تعلــق مي گیرد، دريافت كنندگان 
سهمیه بنزين مي توانند آن را مصرف يا از اعتبار ريالي 

آن به صورت نقدي استفاده كنند.

واريز پول بنزين به حساب ها
گفته هاي دولتمردان نشان مي دهد؛ دولت به جاي 
اختصاص سهمیه بنزين به افراد فاقد خودرو، معادل 
ريالي آن را به قیمت هر لیتر 1500تومان به حساب 
سرپرستان خانوار واريز خواهد كرد كه رقم آن معادل 
نصف مبلغ يارانه نقدي است. به اين ترتیب، معادل 
ريالي 15لیتر بنزين سهمیه اي، در هر ماه، به ازاي هر 
شهروند ايراني، 22هزار و 500تومان خواهد بود، اگر 
فردي بنزين مصرف نشده را بخواهد به فرد ديگري 
منتقل كند، معادل همین میزان عايدش خواهد شد، 
زيرا قیمت دوم بنزين هم اكنون به ازاي هر لیتر 3هزار 
تومان است. اختصاص ماهانه 15لیتر به هر شهروند 
ايراني به اين معناســت كه يك خانوار 3نفره داراي 
يك خودروي ســواري كه هم اكنون 60لیتر بنزين 
سهمیه اي دريافت مي كند، با تغییر الگوي اختصاص 
سهمیه، در هر ماه ۴5لیتر يا معادل ريالي آن يارانه 

بنزين دريافت خواهد كرد.

وزيران كشور و نفت از جزئیات تازه طرح بنزيني دولت رونمايي كردند

بانك مركزي به تصوير كشید

خطر افزايش تورم از مسير ناترازي بانك ها

   يك ابهام در معادله دولت
اگر دولت مازاد بنزين مصرف نشده را با قيمت باالتري در 
بازارهاي جهاني بفروشد، درآمد حاصله چگونه هزينه 
خواهد شد؟ محاسبات سرانگشتي نشان مي دهد: اگر 
درصورت تغيير الگوي سهميه بنزين، ميزان صرفه جويي 
بنزين در هر ماه 10ميليون ليتر باشد و دولت اين بنزين را 
با نرخ جهاني صادر كند، در حلقه اول اين يارانه بنزين 
آزادشده نصيب دولت خواهد شد. همشهري پيشنهاد 
مي كند؛ دولت به جاي تعيين نرخ دوم بنزين در داخل، 
آن را به بازار واگذار و شــناور كند، در اين صورت اين 
احتمال وجود دارد كه سهميه بنزين مصرف نشده هر 
شهروند، با نرخ واقعي فروخته شود؛ در نتيجه سود آن 
به صورت مستقيم به مردم خواهد رسيد. به نظر مي رسد 
چنين اقدامي همراهي و مشاركت عمومي را به همراه 
خواهد داشت زيرا تثبيت نرخ دوم بنزين در عمل بازهم 
به نفع دهك هايي است كه داراي خودرو هستند و مصرف 
باالتري دارند و به اين ترتيب عمال هزينه تغيير الگوي 
سهميه بنزين را در زنجيره نهايي بازهم دهك هاي فقير 
و متوسط پرداخت مي كنند؛ افزون بر اين بازار بنزين 
داخلي همانند ديگر بازارها با چالش فسادهاي ناشي از 

نظام دونرخي مواجه مي شود.
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كدامخودروسازانكمترفروختهاند
آمار ها نشان مي دهد بيشترين ميزان كاهش فروش در ميان شركت هاي 
خودروسازي مربوط به سايپا بوده اســت. اين شركت در 9 ماه امسال 
10درصد از مجموع كل توليداتش را راهي پاركينگ كرده است. سايپا 
از ابتداي امسال تاكنون 252هزار دستگاه خودرو توليد كرده كه از اين 
تعداد 25هزارو558 دستگاه به مرحله تجاري سازي  و فروش نرسيده 
اســت. ايران خودرو نيز در اين مدت 325هزارو557 دستگاه خودرو 
توليد كرده  كه 16هزارو602 دستگاه يعني 5درصد از كل توليدات اين 
شركت تجاري سازي  نشــده اند و در پاركينگ دپو شده اند. مقايسه 
ميزان فروش شــركت ايران خودرو در 9 ماه امسال در مقايسه با سال 
گذشته ارقام عجيب تري را نشــان مي دهد. طبق اين اطالعات، جمع 
كل فروش شركت ايران  خودرو در 9 ماه امسال 117هزارو453دستگاه 
كمتر از پارسال است كه نشان مي دهد فروش محصوالت ايران خودرو 
در 9 ماه امسال 27.5درصد افت كرده است. البته بخشي از اين كاهش 
فروش ناشي از كاهش توليد است زيرا توليد خودرو در اين شركت در 
9 ماه امسال نسبت به سال گذشته 6درصد افت كرده است. با اين حال، 
ميزان كاهش فروش محصوالت به مراتب بيشتر از كاهش توليد بوده 
اســت. طبق اطالعات موجود ميزان توليد محصوالت مرتبط با گروه 
پژو 14درصد، سمند 8درصد و دنا 7درصد افت كرده است. خودرو هاي 
توليد شده در گروه پژو امســال 34هزار دستگاه كمتر از پارسال بوده 
و توليد سمند نيز 3هزارو165دســتگاه افت كرده است. تعداد توليد 
محصول پرطرفدار دنا نيز امسال 2هزارو766دستگاه كمتر از 9 ماه سال 
گذشته بوده است. وضع توليد در شركت زامياد حتي از جهاتي بدتر از 
سايپا و ايران خودرو ســت. آمار ها حاكي است  31درصد از مجموع كل 
توليدات اين كارخانه براي فروش تجاري ســازي  نشده اند و اكنون در 
پاركينگ به سرمي برند. شــركت زامياد از اول امسال تاكنون 28هزار 
دستگاه خودرو توليد كرده  كه از اين تعداد 8هزارو464دستگاه به مرحله 

تجاري سازي  و فروش نرسيده است.

 با تخصیص ارز ترجیحی دی ماه، به 
واردات نهاده هــای دامی و روغن بازار

خام، انتظارات تورمی برای افزایش 
قیمت برخی كاالهای اساسی فروكش كرد.

به گزارش همشــهری، مطرح شــدن حذف ارز 
ترجیحی كاالهای اساسی و برخی اظهارنظرها 
در مورد تأثیر اجرای این طرح بر افزایش قیمت 
كاالها، موجب شــكل گیری انتظارات تورمی و 
افزایش قیمت برخی اقالم كاالیی مانند تخم مرغ 
شد، اما دیروز، دوشــنبه، مسئوالن وزارت جهاد 
كشاورزی و تشــكل های صنفی از تخصیص ارز 
ترجیحی دی ماه به نهاده های دامی و روغن، در 

سامانه بازارگاه، از بیستم ماه جاری خبر دادند.

بارگذاری ارز ترجيحی در سامانه بازارگاه 
حسین دماوندی نژاد، معاون امور تولیدات دامی 
وزارت جهاد كشــاورزی، با اشــاره به اینكه ارز 
ترجیحی نهاده های دامــی، با قیمت های قبلی، 
از بیستم دی ماه در ســامانه بازارگاه بارگذاری 
می شود و پرورش دهندگان دام و طیور می توانند 
به تناســب، خرید خود را انجــام دهند، گفت: 
شــائبه هایی كه در مورد حــذف ارز ترجیحی 
نهاده های دامــی، از ابتدای  ماه جــاری مطرح 
شده بود، صحت ندارد؛ بنابراین تولیدكنندگان 
می توانند با آرامش خاطر نهاده خود را تامین كنند 
و به تولید ادامه دهند. او افزود: ذخیره انبارهای 
پشــتیبانی امور دام درخصوص نهاده های دامی 
از میزان مورد نیاز فراتر است. به  گفته او، بخش 
خصوصی، میزان قابل توجهی از نهاده های دامی 
را به گمرك رســانده كه مراحل اداری ترخیص 

آنها نیز در حال انجام است. دماوندی نژاد، افزود: 
در بخش نهاده های دامی هیچ مشكلی نداریم با 
قطعیت می گوییم كه در هیچ مقطعی با این میزان 

انباشت نهاده مواجه نبوده ایم.

تخصيص ارز ترجيحی روغن خام 
معاون بازرگانی وزیر جهاد كشاورزی نیز تأكید 
كرد: برخالف شــایعاتی كه این روز ها در برخی 
محافل مطرح می شود، ارز ترجیحی تامین گندم، 
دانه های روغنی و نهاده هــای دامی برای دی ماه 
تخصیص یافت. عباس عسكرزاده افزود: با توجه 
به اینكه در 6 ماه دوم ســال بر اســاس قانون ارز 
ترجیحی كاال های اساســی به  صورت  ماه به  ماه 
تخصیص می یابد، ارز ترجیحی 3قلم ذكر شده 
مانند سابق برای دی ماه تامین شده است و هیچ 
مشكلی در این زمینه وجود ندارد. او گفت: به طور 
كلی درخصوص كاال های اساســی هیچ نقصان 
و كمبودی نیســت و همه محصوالت و كاال های 

اساسی به میزان بیش از نیاز تامین شده است.

ذخاير مطلوب كاالهای اساسی 
برخی مقامــات وزارت جهاد كشــاورزی كه با 
همشــهری گفت وگو كرده انــد می گویند وضع 
ذخایر 5قلم كاالی اساسی، شامل ذرت، كنجاله 
سویا، جو، دانه های روغنی و روغن خام مطلوب 
است. به گفته آنان، میزان توزیع نهاده های دامی 
مانند جو، كنجاله ســویا و ذرت از ابتدای امسال 
نسبت به  مدت مشابه سال قبل 59.5درصد رشد 
داشته اســت. آمارهای وزارت جهاد كشاورزی 
نشان می دهد: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، 
١١ میلیون و ١5٠ هزار تن نهاده دامی در كشور 
توزیع شــده كه 6 میلیون تن آن ذرت و مابقی 

كنجاله سویا و جو بوده است.

مقام های مســئول وزارت جهاد كشــاورزی در 
گفت وگو با همشــهری اطمینان خاطر داده اند 
كه هنــوز واردات این نهاده ها بــا ارز ترجیحی 
42٠٠تومانی انجام می شــود و مشكلی در این 
زمینه وجود ندارد. آنها با اشاره به اینكه آمارهای 
مربوط به میزان ذخایر كاالهای اساسی محرمانه 
اســت، تأكید دارند؛ شــرایط كنونی نسبت به 

پارسال در همین موقع مطلوب تر است.
اطالعات رسیده به همشهری نشان می دهد: در 
زمینه روغن خام نیز نیاز كارخانه ها تامین و مازاد 
آن نیز به گمرك و بندرها رســیده و كار اجرایی 
ترخیص آن در حال انجام اســت. اگرچه ظاهرا 
گفته تولید كنندگان روغن نباتی، در مورد دپوی 
روغن خام در گمرك نیز صحت دارد، اما از آنجا كه 
حجم ذخایر روغن خام مطلوب است، این نهاده 
تولید به اندازه نیاز كشور موجود است و مقداری 
كه در گمرك دپو شده، ذخایر مازاد بر نیاز كنونی 
این صنایع است؛ به همین دلیل تامین و تخصیص 
ارز دولتی مــورد نیاز ترخیص ایــن نهاده تولید 
زمان بر شده اســت. تولید كنندگان روغن نباتی 
می گویند: 5 ماه است كه بخشــی از روغن خام 
وارداتی در بنادر دپو شده و بانك مركزی ارز مورد 
نیاز برای ترخیص این كاال را تخصیص نداده است.

عرضه كاالها با نرخ مصوب قبلی 
یك مقام مســئول در وزارت جهاد كشاورزی به 
همشهری توضیح داد: هر كاالیی كه برای تولید یا 
تامین با ارز دولتی وارد كشور شده، حتما با قیمت 

مصرف كننده قبلی به بازار عرضه خواهد شد.
او در عین حال تأكید كرد: بدیهی است، كاالهایی 
كه با تغییر احتمالی نرخ ارز مرجع، مواد اولیه و 
نهاده های آن، با نرخ ارز نیمایی یا آزاد وارد شود، 
نرخ جدید مصرف كننده آن نیز در بازار، متفاوت 

ارز ترجیحی دی ماه به نهاده های دامی و روغن نباتی تخصیص یافت

تزریقآرامشبهبازاركاالهایاساسی
ثبات قيمت در بازار سبزيجات منجمد

قیمت ســبزیجات  آماده و نیمه  منجمد میادین میوه 
وتره بار تهران در 3 ماه گذشته كمترین رشد را نسبت به تره بار

دیگر اقالم عرضه شده در میادین داشته است. 
به گزارش همشهری، بررسی قیمت های به روز شده محصوالت منجمد 
و نیمه آماده در میادین میوه و تره   بار نشان می دهد؛ از شهریور تاكنون، 
قیمت بیشتر این محصوالت ثابت بوده و یك مورد كاهش قیمت نیز 
در جدول ارائه شده، مشاهده می شود. بر این اساس، قیمت هر كیلو 
هویج خردشده در میادین، با كاهش 2هزار تومانی، از ١5هزار تومان 
در شهریور ماه، به ١3هزار تومان در دی ماه رسیده و دیگر محصوالت 
نیز قیمتشان در 3 ماه اخیر بدون تغییر مانده است. در میان سبزیجات 
نیمه آماده و منجمد تنها قیمت نخود ســبز در مقایسه با شهریورماه 
افزایش یافته و از 43هزار تومان در هر كیلو به 48هزار تومان رسیده 
است. اما مقایسه قیمت همین محصوالت با مدت مشابه سال گذشته از 
افزایش چشمگیر قیمت  برخی از آنها حكایت دارد. سبزیجات مخلوط 
كه شامل هویج، ذرت و نخودفرنگی است، بیشترین تغییرات قیمتی 
را در یك سال گذشته داشته و هر كیلوگرم از این محصول با 66درصد 

رشد قیمت از 23.9٠٠به 4٠هزار تومان رسیده است.
رشد 5٠درصدی قیمت نخود سبز در همین بازه زمانی نشان می دهد، 
گرانی سبزیجات مخلوط هم بیشتر ناشــی از قیمت نخود سبز بوده 
اســت. ذرت شــیرین نیز در این مدت 33درصد رشد قیمت داشته 
است. سبزیجات نیمه آماده در 6 ماه ابتدای امسال رشد 4٠درصدی 
قیمت را تجربه كردند اما از ابتدای پاییز این رشد قیمت كند و در برخی 

محصوالت متوقف شده است.

 مقایسه قیمت یكساله محصوالت غذایی نیمه آماده و منجمد در میادین

دی ماه 99نوع محصول
کیلو -  تومان

دی ماه 1400
کیلو -  تومان

6.5009.000پیاز خردشده نیمه آماده
32.30043.000ذرت شیرین نیمه آماده

23.90040.000سبزیجات مخلوط؛ نخود، ذرت و هویج
15.00015.000سیب زمینی خرد شده خاللی نیمه آماده

6.00010.500تره فرنگی خرد شده
49.00065.000لّپه باقال سبز 

17.00019.000لوبیاسبز خرد شده
32.00048.000نخود فرنگی سبز

9.90013.000هویج خردشده نگینی و خاللی
8.00010.000بالل با غالف

9.0009.900کرفس خرد شده
29.90035.000لوبیای کشاورزی )باقالقاتق( بدون پوست

16.00019.000بامیه پاك شده

 علی ابراهيمی
خبرنگار

آمار خبر

در مبادالت روزگذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 213شركت 
كاهش و 372شركت افزایش یافت. قیمت سهام 28شركت 

هم تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
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591سهامداران حقوقی

805

3081
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میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به ميليارد تومان

در مبادالت دیروز، سهامداران حقیقی 2هزار و 866میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 

حقیقی به 3هزارو 81میلیارد تومان رسید. سهامداران 
حقیقی دیروز 214میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج 

كردند.این میزان سهام را سهامداران حقوقی خریدند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روزگذشته 16هزارو 
326واحد، معادل 1.18درصد رشدكرد و به یك میلیون و 

400هزارو 314واحد رسید.

دیروز 136هزارو 425میلیــارد تومان اوراق بهادار 
در بازار ســرمایه دادوســتد شــد كه از این میزان 3هزارو 
672میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق 

بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

3672میلیارد تومان

1.405

1.400

1.395

1.390

1.385

1.380

عدد خبر

دیروز قیمت هر دالر آمریــكا با 50تومان كاهش 
به 30هــزار تومان رســید. قیمت هر یورو هــم 140تومان 

نزول كرد و به نرخ 33هزار و 935تومان مبادله شد.

30000تومان

به دنبال نزول قیمت دالر، هرگــرم طالی 18عیار 
هــم دیــروز 5هــزارو 771تومــان كاهــش یافــت و بــه یك 
میلیون و 293هزار و 457تومان رسید. هر مثقال طال هم 
25هزار تومان ارزان شد و به قیمت 5میلیون و 603هزار 

تومان خرید و فروش شد.

5771تومان

قیمت هرســكه طرح جدید دیروز 20هزار تومان 
رشــد كــرد و بــه 13میلیــون و 70هــزار تومــان رســید، اما 
قیمت هرســكه طرح قدیم بــا 50هزار تومــان كاهش به 

12میلیون و700 تومان رسید.

20000تومان

تك خط خبر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور 
توسعه مشاركت بخش خصوصی و تعاونی در ارائه 

خدمات سالمت و كاهش تصدی گری دولت و 
ارتقای كیفیت خدمات، از متقاضیان تاسیس دفتر 

خدمات سالمت خواست برای ثبت نام به سامانه 
ثبت نام و اطالع رسانی طرح دفاتر خدمات سالمت 
 https://reg.mobiniranian.ir به نشانی اینترنتی

مراجعه كنند.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در 
جلسه شورای علمی معاونت حقوقی این نهاد به 

استفاده از رمزارز در معامالت بین المللی و تجارت 
شركت های ایرانی با شركای خارجی اشاره و بر لزوم 

حمایت قانونی و رفع مشكالت صادركنندگان 
تأكید كرد.

سازمان توسعه تجارت از ابالغ شیوه نامه پرداخت 
یارانه حمل ونقل صادراتی هواپیماهای باری حامل 

محصوالت كشاورزی خبر داد كه با هدف توسعه 
زیرساخت و لجستیك صادراتی كشور به طور خاص 

در حوزه محصوالت كشاورزی پرداخت می شود.

از مجموع كاالهای وارد شده با ارز نیمایی 892.8 
هزار تن به ارزش بیش از 759.1 میلیون دالر به 

واردات برنج اختصاص دارد كه نشان می دهد 33 
درصد وزن و 27 درصد ارزش واردات با ارز نیمایی به 

برنج اختصاص دارد.

براساس گزارش رئیس كل بانك مركزی، در 9 ماه 
گذشته 40 میلیارد دالر به بازار عرضه شده و این 
در حالی است كه در طول سال 1399 این رقم در 

مجموع 36 میلیارد و 500 میلیون دالر بوده است.

به گزارش مركز اطالع رسانی، روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان برنامه و بودجه، منابع مناطق 

محروم و شهرستان هایی كه شاخص های توسعه ای 
آنها زیر میانگین كشوری است در الیحه بودجه 

سال 1401 بیش از 63 درصد رشد دارد.

نقل قول

آمارها نشان مي دهد حجم دپوي خودرو در پاركینگ 
خودروسازان از ابتداي ســال تاكنون افزایش یافته خودرو

است. طبق محاسبات همشهري، میزان تولید خودرو 
در 9 ماه سال جاري 2.3درصد رشد كرده است، با این حال 7درصد 
خودرو هاي تولیدشده، معادل 49هزار دستگاه به جاي آنكه در بازار 
عرضه شود، راهي پاركینگ شده است. مقدار فروش خودرو نیز در 
این مدت به طور میانگیــن ١٠درصد كاهش یافته اســت. به نظر 
مي رسد این موضوع به مشكالت خودروســازان در تامین قطعات 

مربوط است.
به گزارش همشــهري، قیمت خودرو در یك  ماه گذشــته با رشد 
بیشتري مواجه شده اســت. بازار خودرو نیز چندان آرام نیست و 
قیمت ها به رشد تمایل زیادي دارند. كارشناسان مي گویند به غیر از 
افزایش قیمت قطعات به دلیل رشد قیمت ارز، عوامل دیگري ازجمله 
كاهش تولید و كاهش بهره وري نیز در رشــد قیمت خودرو مؤثر 
بوده اند. استناد آنها به هزینه هاي عمومي و اداري و هزینه هاي سربار 
در شركت هاي خودرو سازي  است كه به رشد هزینه تمام شده تولید 
منجر شده اســت. با وجود چنین عواملي مطابق هدف گذاري هاي 
وزارت صنعت قرار بود تیراژ تولید خودرو در ســال جاري افزایش 
یابد تا دست كم از ناحیه افزایش عرضه تا حدودي قیمت ها در بازار 
متعادل شود. آمار ها نشان مي دهد براي ایجاد تعادل در بازار ساالنه 
باید بین ١.5 تا 2میلیون دستگاه خودرو در ایران تولید شود تا نیاز 

بازار را پاسخ بدهد. اگرچه طبق هدف گذاري هاي انجام شده میزان 
تولید خودرو در 9 ماه سال جاري اندكي افزایش یافته با این حال، این 
افزایش تولید به فروش بیشتر خودرو در بازار منجر نشده است، شاید 

ریشه افزایش قیمت خودرو در 2 ماه گذشته، همین موضوع باشد.

تفاوت ميزان توليد و فروش
آمار ها نشــان مي دهد میزان تولید خودرو در 9 ماه سال جاري، با 
2.3درصد افزایش به 695هزارو65٠دســتگاه رسیده است؛ یعني 
شركت هاي خودرو سازي  از ابتداي امسال تاكنون، نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، ١5هزارو672دستگاه بیشــتر تولید كرده اند. با 
وجود این افزایش تولید، میزان فروش خودرو در 9 ماه سال جاري 
نسبت به  مدت مشــابه ســال قبل ١٠درصد كاهش یافته است؛ 
یعني 7درصد از مجموع كل خودرو هاي تولیدشده، رقمي معادل 
49هزار و١99دستگاه به جاي آنكه راهي بازار شود، راهي پاركینگ 
خودروساز ها شده اســت. طبق داده هاي موجود، جمع كل فروش 
شركت هاي خودرو ساز در 9 ماه سال جاري 646هزارو45١دستگاه 
بوده كه این میزان 7٠هزار دســتگاه كمتر از پارسال است. پارسال 
در همین دوره 4شركت ایران خودرو، سایپا، زامیاد و پارس خودرو 

نزدیك به 7١6هزار دستگاه خودرو فروخته بودند.
برخي كارشناسان بر این باورند كه علت دپوي گسترده خودرو در 
پاركینگ خودروسازان به ویژه ایران خودرو ناشي از كمبود قطعات 

وارداتي است. شركت هاي خودرو ساز كه به دلیل تحریم ها و افزایش 
قیمت ارز بــا محدودیت زیادي در واردات قطعــات خودرو مواجه 
هستند، نتوانســته اند اقالم مورد نیاز تولید را تامین كنند و همین 
موضوع به افزایش تعداد خودرو هاي ناقص منجر شــده است. اما 
برخي گمانه زني ها حاكي است از  ماه قبل كه موضوع افزایش قیمت 
خودرو مطرح بود، شركت هاي خودرو ساز دست از فروش برداشته اند 
تا قیمت جدید خودرو تعیین تكلیف شود و همین موضوع به افزایش 
موجودي انبار یا تعداد خودرو هاي دپو شــده در پاركینگ كارخانه 
منجر شده است. هنوز اطالعات موثقي در این باره وجود ندارد و به نظر 
مي رسد شركت هاي خودرو سازي  باید در این زمینه پاسخ بدهند زیرا 
بخش زیادي از این افزایش تعداد خودرو هاي تجاري سازي  نشــده 

مربوط به  ماه گذشته بوده است.

دپوي 49هزار خودرو در پاركينگ خودروسازها
محاسبات همشهري نشان مي دهد میزان فروش خودرو در 9 ماه امسال نسبت به پارسال 7٠هزار دستگاه كاهش یافت

مقایسه تولید خودرو در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل

تولید99 نام شرکت
)دستگاه(

فروش 99 
)دستگاه(

نرخ فروش 99 
)ریال(

 درآمد 99 
)میلیون ریال(

تولید1400 
)دستگاه(

فروش 1400 
)دستگاه(

نرخ فروش 1400 
)ریال(

درآمد1400 
)میلیون ریال(

درصدتفاوت میزان 
تولید و فروش امسال

درصد تغییر 
تولید

درصدتغییر 
فروش

درصد تغییر 
نرخ

درصد تغییر 
درآمد

27.578.764.0-6.0-5-346.486426.4081.414.439.585272.731.457325.557308.9552.527.159.410447.361.473ایران خودرو

107.69.878.7144.2-234240206135958.419.12391.361.6862519742264161.712.565.508223.096.409سایپا

72.79963.616537.018.00119.980.4399017991786557.711.47656294164223.944.33.9181.7پارس خودرو

2.289.198.9-315.6-26453197351507763229214280902794019294285063023242628507زامیاد

9.773.189.7-72.3-679.978715.8941.104.409.984405.501.672695.650646.4511.912.016.657769.380.553جمع

خواهد بود، اما فعال اتفاقی بــرای تغییر نرخ ارز 
واردات كاالهای اساسی و نهاده های دامی نیفتاده 
و وضعیت به همان شكلی است كه قبال بوده است.

 او با بیان اینكه جلسات كارشناسی برای بررسی 
تغییر ارز مرجع كاالهای اساسی از 4 ماه پیش با 
استقرار دولت جدید در حال برگزاری است، گفت: 
اینكه چه زمانی مبنــای ارز تامین و واردات این 
نهاده ها تغییر كند، به قانع شدن رئیس جمهوری 
در مورد فراهم شدن بسترهای الزم برای اجرای 
این طرح بســتگی دارد، اما اكنون ارز ترجیحی 
به 5قلم كاالی اساســی به اضافه گنــدم و دارو 
تخصیص می یابد و برای تغییر احتمالی نرخ ارز 
بقیه اقالم كاالهای اساسی و نهاده های تولید نیز 
تا كنون موضوعی به ما ابالغ نشــده است. او با رد 
برخی گمانه زنی ها در مورد حذف ارز ترجیحی 
كاالهای اساســی از ابتدای دی ماه جاری گفت: 
اگر چنین ادعایی صحت داشت اكنون با گذشت 
چنــد روز از دی ماه، بایــد ارز ترجیحی واردات 
این نهاده ها حذف و یارانه معیشــتی به خانوارها 
پرداخت می شــد كه هنوز چنین اتفاقی نیفتاده 
اســت. او افزود: هنوز مشخص نیست تغییر نرخ 
ارز تامین نهاده های كاالهای اساسی چه تأثیری 
بر تولید كنندگان مثال بخش دام و طیور یا روغن 
نباتی و قیمت مصرف كننده كاالهای نهایی داشته 
و این مابه التفاوت به چه میزان و با چه مكانیسمی 

جبران خواهد شد.

تأثير تغيير ارز مرجع بر قيمت مصرف كننده 
این مقام مســئول در مورد قیمت مصرف كننده 
كاالهای اساسی با تغییر احتمالی نرخ ارز مرجع 
واردات نهاده ها افزود: اكنون قیمت مصرف كننده 
مرغ كیلویی 28تا 3٠هزار تومان است كه تغییر 
مرجع تامین ارز ترجیحی این نهاده ها به نیمایی، 
قیمت هر كیلوگرم مرغ به6٠ تا 8٠هزار تومان، 
یا نرخ روغن مایع یك لیتری كه ســال گذشته 
7هزار تومان و امسال ١4تا ١5هزار تومان است، 
به 5٠تا 58هزار تومان و تخم مرغ به 6٠تا 65هزار 
و نه ١١٠هزار تومان افزایش می یابد. اما به تدریج 
روند تولید و قیمت خرده فروشی این محصوالت 

در بازار جا خواهد افتاد. 
او افــزود: همیــن اتفاق در ســال گذشــته در 
مورد برخی كاالهای اساســی مانند شكر افتاد 
و ارز ترجیحــی واردات این كاالی اساســی از 
4هزارو2٠٠تومــان به نیمایی تغییــر كرد، اما 
قیمت خرده فروشی شكر یكباره در بازار افزایش 
نیافت و نرخ هر كیلوگــرم از این كاال به تدریج از 
5به7و9هزار تومان رسید و اكنون به ١4تا ١5هزار 
تومان افزایش یافته است. او افزود: همانطور كه 
قیمت هر كیلوگرم برنج هنــدی در بازار حدود 
26تا 27هزار تومان اســت، اما شركت بازرگانی 
دولتی ایران این برنج را به نرخ هر كیلوگرم ١8هزار 
تومان عرضه می كند كه علــت آن تداوم عرضه 
برنج وارداتی با نرخ ارز 4هزار و 2٠٠تومانی است. 
با وجود این میزان وابستگی قیمت مصرف كننده 
از نرخ ارز تامین نهاده هــا در كاالیی مانند روغن 
نباتی به دلیل وابستگی زیاد به واردات روغن خام 
و دانه های روغنی بیشتر اما در گوشت قرمز و شیر 
و لبنیات كمتر و در مرغ و تخم مرغ 4٠تا5٠درصد 

خواهد بود.

4%

35%
61%

محمدمهدی برومندی
معاون امور باغبانی وزارت 

جهادكشاورزی: صادرات فلفل به 
روسیه با اعمال پروتكل های جدید از 

سرگرفته می شود.

حسن خسروجردی
 رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و شرق 

آفریقا: مشكل اصلی صادركنندگان 
ما نداشتن سرمایه و شناخت ناكافی از 

آفریقاست. چین و تركیه سرمایه الزم برای 
صادركنندگان خود را تامین می كنند، در ایران 

به هیچ وجه اینگونه نیست.

محمدعلی فرحناكیان
سرپرست مركز امور بین الملل و هماهنگی 
دیپلماسی آب و برق: دولت جدید مستقر 
در افغانستان پذیرفته كه طبق معاهده 

سال 1351به تعهدات حقابه ایران از آب های 
مشترك عمل كند و بر این اساس اینطور 

نیست كه اگر سالی كم آبی و یا خشكسالی 
شد ما اصال حقابه نداشته باشیم.

سیدرضا فاطمی امین
وزیر صمت: دیگر كودك 10 ساله نمی تواند 
صادرات 500 میلیون دالری انجام دهد زیرا 
امضای طالیی از كارت بازرگانی حذف شده 

است.
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  اومیكرون به كدام استان ها رفته است؟  
موارد ابتال به اومیكرون در كشــور رو به افزایش 
و تعداد استان های درگیر با این سویه جدید هم 
بیشتر شده است. تا ظهر دیروز)6دی( براساس 
اعالم محمدمهدی گویــا، رئیس مركز مدیریت 
بیماری هــای واگیر وزارت بهداشــت، 26مورد 
قطعی در تهران، خراســان رضــوی، هرمزگان، 
اصفهــان و مازندران شناســایی شــده و موارد 

مشكوك هم در حال بررسی است.
این در حالی اســت كــه متخصصــان پیش از 
شناسایی نخستین مورد قطعی، درباره احتمال 
ورود اومیكرون به كشــور با توجه بــه افزایش 
موارد سرماخوردگی هشدار می دادند. حاال این 
موضوع را عبدالرضا فاضل، رئیس علوم پزشكی 
گلستان هم تأیید می كند و می گوید: فرد مبتال 
در مینودشــت طی یك ماه گذشته هیچ سفری 
نداشته و این بدان معناست كه اومیكرون از قبل 

در این شهرستان جریان داشته است.
همچنین متخصصان عفونی هم عنوان می كنند 
در چند روز گذشــته میزان مراجعه های افراد با 
عالئم ســرماخوردگی افزایش یافته است و باید 
تمام این عالئــم را درصورت اســتمرار بیش از 

3-2روز، كرونا درنظر گرفت.

   پاشنه آشیل سیستان و  بلوچستان  
در فهرست اســتان های جوان كشور سیستان و 
بلوچستان رتبه نخست را دارد؛ استانی كه مرزی 
طوالنی با همسایگان شــرقی دارد و خطر شیوع 

اومیكرون در آن باال به نظر می رسد.
سخنگوی علوم پزشكی زاهدان درباره وضعیت 
فعلی این استان به همشهری می گوید: مهم ترین 
مسئله ای كه در اســتان روی آن تكیه می شود 
فراگیرشــدن هرچه بیشتر واكســن است و به 
همین دلیل از همه افرادی كه دز دوم یا ســوم 
واكسیناسیون را دریافت نكرده اند دعوت می كنیم 

روند واكسیناسیون خود را تكمیل كنند.
محمدهادی عباســی با بیان اینكــه هم اكنون 
28پایــگاه در كنــار مراكــز تجمیعــی كار 
واكسیناســیون را انجام می دهند، می گوید: از 
مجموع افــراد باالی 18ســال ایرانی 80درصد 

بــرای دریافت نوبــت اول واكســن كووید-19 
اقدام كرده  و 62درصد نیز موفق شده اند 2نوبت 
واكســن كووید-19 را دریافت كننــد. با وجود 
این فقط 4درصد از كل جمعیت باالی 18ســال 
استان نسبت به دریافت نوبت سوم واكسن اقدام 

كرده اند.
وی با بیان اینكه در مرز مراقبت های ویژه ای انجام 
می شود تا موارد مشكوك به كرونا در گذرگاه های 
رسمی شناســایی و قرنطینه شــوند، می گوید: 
با توجه به دســتورالعملی كه چند روز پیش از 
سوی اداره گمركات ابالغ شد، مرزهای زمینی و 
دریایی بسته و تردد ها ممنوع است. البته مرزهای 
غیررسمی همچنان باز هســتند و عبور و مرور 
غیرقانونی از آنها می تواند موجب ورود افراد مبتال 

به كشور شود.
سخنگوی علوم پزشــكی زاهدان درباره آمادگی 
این استان برای درمان مبتالیان احتمالی سویه 
جدید هم می گوید: بیمارســتان های استان در 
حالت آماده باش هستند تا برای پذیرش مبتالیان 
احتمالی ســویه جدید شــرایط مناسبی داشته 

باشند.

  ورود دریانوردان خارجی ممنوع  
بوشــهر در ســاحل جنوبی كشــور هم به دلیل 
همسایگی با هرمزگان و داشتن مرزهای دریایی و 
مسافران خارجی متعدد در سویه های قبلی كرونا 
همواره از نخستین اســتان های درگیر بیماری 
شناخته شده است. اكنون با پیدا شدن مواردی 
از بیماری در هرمزگان و البته داشــتن جمعیت 
جوان، این اســتان هم آماده مقابله با اومیكرون 
اســت. رئیس دانشگاه علوم پزشــكی بوشهر به 
همشهری می  گوید: سویه اومیكرون در هرمزگان 
دیده شده و قطعا در بوشهر هم در حال چرخش 
است. چند نمونه مشــكوك هم در استان رویت 
شده است كه در حال بررســی بیشتر هستند و 
احتمال می دهیم 4مورد از آنها به اومیكرون مبتال 
باشند. سعید كشمیری با بیان اینكه اومیكرون 
وارد كشور شده است و به سرعت در همه استان ها 
منتشر خواهد شد، می افزاید: با این حال از آنجا كه 
بوشهر با دبی رفت وآمد زیادی دارد و دبی ازجمله 

شهرهای درگیر با موارد متعدد اومیكرون است، از 
این طریق هم در معرض خطر قرار داریم.

وی درباره وضعیت عبور ومــرور از مرزهای آبی 
استان هم می گوید: هم اكنون ورود خدمه تمام 
شناورهای خارجی به بنادر استان ممنوع است و 
هیچ شهروند خارجی كه با شناورها وارد آب های 
استان شده  باشد اجازه ورود به خشكی را ندارد. 
همچنین بنا براعالم وزارت كشور به مدت 2هفته 
تمام ورودی های آبی و خاكی به كشــور ممنوع 
شده است تا شیوع این ســویه جدید به حداقل 
برســد. درباره بســتن مرزهای بین استانی هم 
برنامه ای در كشــور وجود ندارد و رفت وآمد بین 
استان ها برقرار است. رئیس علوم پزشكی بوشهر 
ادامه می دهد: كیت های تشخیصی هم در اختیار 
استان قرار داده شده است تا امكان بررسی موارد 

بیشتری وجود داشته باشد. مواردی كه به بررسی 
ژنتیك نیاز دارد هم به تهران ارسال خواهد شد تا 

شناسایی موارد خطرناك به سرعت انجام شود.
كشمیری، واكسیناسیون را از مهم ترین راه های 
مقابله با سویه های جدید می داند و می گوید: در 
استان بوشهر 90درصد افراد باالی 12سال دز اول 
واكسن، 80درصد این گروه سنی 2دوز واكسن 
و 8درصد هم دوز ســوم واكسن كرونا را دریافت 
كرده اند. وی می افزاید: چیزی كه هم اكنون مهم 
این است كه افراد عالمت دار باید با دقت بررسی 
شوند زیرا حتی ممكن اســت تست بعضی افراد 
منفی باشد. به عالوه كانون های بیماری را بهتر 
كنترل خواهیم كرد و بیمارســتان های استان 
هم در حال آماده بــاش و بخش های مخصوص 
بستری در حال آماده سازی هستند و اكسیژن و 

دارو تامین شده است تا درصورت نیاز به بستری 
گسترده با مشكلی مواجه نشویم.

  
در شبانه روز گذشــته بیشــترین تعداد موارد فوت 
بیمــاران كرونایی مربوط بــه اصفهان بــا 13نفر، 
آذربایجان شــرقی با ۵نفر، تهران بــا 4نفر، فارس با 
3نفر و خراســان رضوی و سیســتان و بلوچستان با 
2نفر بوده است. در این بازه زمانی در 20استان كشور 
هیچ موردی از مرگ ومیر بیماران كرونایی ثبت نشده 
و ۵استان هم یك فوتی داشــته اند. این آمار با ورود 
سویه اومیكرون و شــیوع آن در شهرها و استان های 
بیشتر می تواند به سرعت افزایش یابد و همین موضوع 
اهمیت توجه بیشتر به پیگیری و بررسی اومیكرون را 

در همه استان ها نشان می دهد.

۲۶مورد مبتال به اومیكرون 
موارد شناسایی شــده قطعی از اومیكرون در ایران به ۲۶مورد رســید. در اصفهان و بابل هم 
گــزارش تأیید شــده اومیكرون وجود داشــته اســت. عــاوه بر ایــن ۱۲مورد مشــكوك هم در 

آزمایشگاه در حال بررسی هستند.

تهران

جوان ترین استان های ایران

مشهد

هرمزگان

۱۳

 ۵

 ۵

براســاس آمار جمعیتی ســال139۵، سیستان و 
بلوچســتان و هرمزگان جوان ترین جمعیت را در 
كشور دارند. اســتان هایی كه اكنون با ورود سویه 
اومیكرون به كشــور ممكن اســت بیش از گذشته 
در خطر كرونا قرار داشته باشــند و به همین دلیل 
فعالیت مدارس، دانشگاه ها و مراكز علمی و تفریحی 

در آنها باید كنترل شود.

میانگین سنیجمعیت )نفر(استان
1.012.12623.5سیستان و بلوچستان

1.776.41527.1هرمزگان
713.05228.6كهگیلویه و بویراحمد

4.710.50928.7خوزستان
1.163.40028.8بوشهر
3.164.71829كرمان

768.89829.5خراسان جنوبی
863.09229.5خراسان شمالی

1.868.81929.6گلستان
1.292.28329.6قم

6.434.50129.7خراسان رضوی
1.138.53329.9یزد

باران های سیل آسا به جنوب می رسد 
هشدارهای هواشناسی نشان می دهد از روز چهارشنبه، 8دی با 
ورود سامانه جدید بارشی جنوب ایران شاهد بارندگی خواهد بود 
و به همین دلیل از روز چهارشنبه تا جمعه برای استان های جنوبی 

هشدار نارنجی صادر شده است.

ورود سامانه بارشی از فردا 
به گزارش همشهری، كارشــناس ســازمان هواشناسی با بیان 
اینكه روز گذشــته )دوشــنبه، 7دی( مناطقی از سیســتان و 
بلوچستان، هرمزگان و كرمان شاهد رگبار، رعد و برق و وزش باد 
و شهرهای صنعتی انباشت آالینده ها و كاهش كیفیت هوا بودند 
به همشهری می گوید: فردا )چهارشــنبه، 8دی( با ورود سامانه 
جدید بارشی از سمت جنوب غرب كشور بخش هایی از خوزستان، 
ایالم، بوشــهر، چهارمحال و بختیاری، كهگیلویــه و بویراحمد، 
اصفهان، هرمزگان، كرمان و سیســتان و بلوچستان شاهد بارش 
 باران همراه با رعد و برق و وزش باد شــدید و در ارتفاعات بارش

برف خواهند بود.
كبری رفیعی با تأكید بر اینكه شدت بارش ها روز پنجشنبه افزایش 
می یابد، می افزاید: روز پنجشــنبه سامانه بارشی عالوه بر مناطق 
درگیر ذكر شده در بخش هایی از استان مركزی، لرستان، اصفهان، 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان را هم در بر می گیرد و روز 
جمعه این شرایط برای كل كشور به جز سواحل خزر و شمال غرب 

كشور پیش بینی می شود.

هشدار نارنجی برای جنوب 
طبق اعالم سازمان هواشناسی با توجه به فعالیت سامانه بارشی، 
روز چهارشنبه بوشــهر، فارس، كهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و 
خوزستان، روز پنجشنبه خوزستان، بوشهر، كهگیلویه و بویراحمد، 
هرمزگان، فارس، سیســتان و بلوچســتان، كرمــان، اصفهان و 
چهارمحال و بختیــاری و روز جمعه  فارس، بوشــهر، هرمزگان، 
كرمان، سیســتان و بلوچستان، خوزســتان، خراسان جنوبی و 

كهگیلویه و بویراحمد هشدار نارنجی دریافت كرده اند.
طبق این هشدار، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، باال آمدن 
سطح آب رودخانه ها، سیالبی شدن رودخانه ها، لغزندگی و كاهش 

دید در مناطق برفی محتمل است.

»فین« بندرعباس 23آبان امســال لرزید؛ 
زمین لرزه ای با قدرت 6.4 و6.3ریشتر كه در پیگیری 

نزدیكی زمین و در عمق 1۵كیلومتری ثبت 
شــد.قدرت آن به قدری باال بود كه عالوه بر استان های 
همجوار هرمزگان در برخی از كشورهای همسایه ازجمله 
امارات و عربستان نیز احساس شــد. حاال بعد از گذشت 
حدود 2ماه و وقوع چند زمین لرزه دیگر و در شرایطی كه 
بازســازی ها در این منطقه زلزله زده شــروع شده است، 
زمین لرزه ۵ریشــتری بار دیگر قلعه قاضی بندرعباس را 
لرزاند و موجب بروز خســارت هایی به مناطق زلزله زده 
قبلی شــد. این زلزله ســاعت 11:01:۵6 روز گذشــته 
) دوشنبه 6دی( و در عمق 1۵كیلومتری زمین رخ داده 

است.

كانون زلزله در مجاورت فین
مدیركل مدیریت بحران اســتانداری هرمزگان با اعالم 
وقوع زلزله ۵ریشــتری در 37كیلومتــری قلعه قاضی 
می گوید: از نخستین لحظات وقوع زلزله با هماهنگی هایی 
كه با فرماندار بندرعباس و بخشداران منطقه انجام شد، 
گروه های ارزیاب مدیریت بحران و هالل احمر به منطقه 

كانونی زمین لرزه در آغاسین و سیاهو اعزام شده  اند.
مهرداد حســن زاده با بیان اینكه هیچ گزارشــی مبنی 
بر وجود خســارت در مناطق زلزله زده گزارش نشــده 
اســت، می افزاید: گزارش های دریافتی بروز خسارت در 
زیرساخت هایی همچون شــبكه انتقال آب و توزیع برق 
یا شبكه های ارتباطی را در خود ندارند. چنانچه حادثه و 
مسئله ای برای این بخش رخ دهد با هماهنگی نهادهای 

متولی به سرعت رفع می شود.
او همچنین به همشــهری توضیح می دهد: شــرایط در 
هرمزگان عادی و در مناطق زلزلــه زده فین كه در زلزله 
آبان هم خسارت دیده اند بازســازی ها با جدیت در حال 

انجام است.

خسارت های مجدد
مدیركل مدیریت بحــران هرمزگان در حالــی از بدون 
خسارت بودن زلزله روز گذشــته خبر می دهد كه طبق 
اعــالم فرماندار بندرعبــاس، زمین لرزه ۵ریشــتری به 

واحدهایی كه از زمین لرزه 23آبان خسارت دیده بودند، 
آسیب وارد كرد.

عزیزاهلل كناری در این باره می گوید: گزارش های دریافتی 
بروز خسارت در زیرساخت هایی چون شبكه انتقال آب 
و توزیع برق یا شــبكه های ارتباطــی را در خود ندارند و 
چنانچه حادثه و مســئله ای برای این بخــش رخ دهد با 

هماهنگی نهادهای متولی به سرعت رفع می شود.

خطر سیل 
بندرعباس در شرایطی درگیر گزارش های زلزله است كه 
در این استان هشدار سیل هم صادر شده. بخشدار فین با 
بیان اینكه این بخش در حالت آماده باش كامل قرار دارد، 
می گوید: با توجه به اعالم هشدار سطح نارنجی این بخش 
در حالت آماده باش كامل قرار داشــته و تمهیدهای الزم 

برای مناطق زلزله زده اندیشیده شده است.
غالمرضا رفیعی با بیان اینكه نشست های مدیریت بحران 
در بخش برگزار شــده و به همه اداره هــا و نهادها اعالم 

آماده باش شده اســت، می افزاید: اطالع رسانی به مردم و 
به ویژه دامداران انجام شده است تا در این مدت از صعود 
به ارتفاع  برای چرای دام خودداری كنند و خانواده هایی 
كه از گذشــته در معرض خطر ســیالب قرار داشته اند 
جابه جا شــوند. او با بیان اینكه روســتای ذرتو بیشتر از 
سایر مناطق متاثر از زمین لرزه 23آبان در معرض خطر 
سیالب قرار دارد، اظهار می كند: اهالی ذرتو باال با وجود 
درخواســت و مهیا شدن وســایل نقلیه برای جابه جایی 
به نقاط مناســب تر تمایلی برای جابه جایــی ندارند كه 
اقدام هایی برای جلوگیری از رســیدن سیالب به محل 

برپایی چادرهای آنان از روز گذشته آغاز شده است.
به گفته رفیعی، بولدوزر در حال ایجاد مسیر انحرافی برای 
سیالب است تا آب به محل چادرها نرســد و اهالی این 
روستا هر زمان برای جابه جایی رغبت نشان دهند می توان 

نسبت به این كار اقدام كرد.
او توضیح می دهد كه این وضعیت جوی از چهارشنبه 8 تا 

دوشنبه 13دی تداوم خواهد داشت.

عدد خبر

آب و هوا

صنعتــی  شــهرك های  شــركت  سرپرســت 
قزویــن گفــت: ۱۶۶ســرمایه گذار در ۹ماهــه امســال در 
شــهرك ها و نواحی صنعتی اســتان جذب شــده و زمیِن 
دارای زیرســاخت دریافــت كرده انــد. بــه گــزارش ایرنا، 
رضا صفاری افزود: به این سرمایه گذاران كه امسال برای 
ایجاد واحدهای تولیدی در شــهرك ها و نواحی صنعتی 
با این شركت قرارداد منعقد كرده اند، ۱۵۷هكتار زمین 

واگذار شده است.

1۶۶سرمایه گذار 

مدیــركل امــور عشــایر بوشــهر از كاهــش تولیــد 
علوفه در مراتع اســتان خبــر داد و گفــت: كاهش بارش 
باران و ادامه خشكسالی ها ۷۰میلیارد تومان به عشایر 
اســتان بوشــهر خســارت وارد كــرده اســت. بــه گــزارش 
تســنیم، عبدالمحمد امینی زاده با بیــان اینكه ۶4۰هزار 
هكتار مراتع بوشهر در اختیار عشایر است، اظهار كرد: 
ادامه خشكســالی ها موجب كاهــش ۵۰درصدی تولید 

علوفه شده است.

70میلیارد تومان

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
مازندران سهم بودجه اســتان در تولید ناخالص داخلی 
را 4درصــد ذكــر كــرد و گفــت: 3۲8۹میلیــارد تومــان از 
بودجــه ابــاغ شــد. بــه گــزارش مهــر، مفیــد غامــی راد 
اظهــار كــرد: ۲۵۹میلیــارد تومــان تخصیــص نقــدی و 
 تخصیــص اســنادی در بندهــای مختلــف در مجمــوع

 ۱33۷میلیارد تومان است.

4درصد

از  شــمالی  خراســان  معــاون صنایع دســتی 
ارســال ۵۵اثر صنایع دســتی اســتان بــرای دریافت مهر 
اصالت ملی در ســال۱4۰۰ خبــر داد. به گــزارش فارس، 
محمدرضا قهرمانیان اظهاركرد؛ این آثار شامل رشته های 
دســتبافته های داری، حجاری ســنتی، رودوزی ســنتی، 
چاپ باتیك، ابریشــم بافی، پاپیه ماشــه، چــوب منبت، 
كاه بافــی، زیــورآالت ســنتی، قلمــكاری، زیــر لعابــی، 
ســراجی ســنتی، عروســك محلــی و ســاخت ســازهای 

سنتی هستند.

55 اثر

عكس خبر

»رود شور« معجزه ای در قلب کویر لوت
 رود شور کرمان یکی از عجیب ترین جاذبه های طبیعی در ایران است. در بیابان 

لوت، رودی جریان دارد که نام خود را از طعم شورش گرفته و »رود شور« نام دارد. 
این رود برای رسیدن به بیابان لوت، راه زیادی را پیموده  است. رودشور، رگ حیات 

کویر لوت است که در مسیر خود، نمک زیادی را همراه می آورد. منبع: ایسنا

26مورد مبتال به سویه جدید كرونا در كشور شناسایی شده اند و طبق 
اعالم مسئوالن هم اكنون استان های با جمعیت جوان بیشتر در معرض 

خطر این بیماری قرار دارند

 مقابله با اومیكرون
در استان های جوان

جدیدترین سویه كرونا یعنی اومیكرون این روزها 
در استان های مختلف در حال چرخش و آمار ابتال 
به این ویروس جدید در حال افزایش است و بیم آن 
می رود كه به زودی با خیل عظیم مبتالیان به این گونه مواجه شویم. در این شرایط سعید كریمی، 
معاون درمان وزارت بهداشت اعالم كرده است اومیكرون جوان ها را بیشتر درگیر می كند و به 
همین دلیل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، كهگیلویه وبویراحمد و خوزستان كه نسبت 
به سایر استان ها جمعیت جوان بیشتری دارند، باید مراقب باشند. جمعیت جوان یعنی افراد 18 
تا 35ساله بیشتر ممكن است اومیكرون بگیرند؛ ویروسی كه مثل انواع كرونا با مسافران خارجی 

وارد كشور شده است. 

حمیده پازوكی
خبرنگار 

آسیب دوباره به منطقه زلزله زده »فین«

منا
س: ای

عك
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   بازار فروش مجازی »قو« داغ شد
آگهی های فروش قو در فضای مجازی و اینستاگرام هم همزمان با آغاز زمستان و فصل مهاجرت قوها به اوج رسید و 
با آنكه محدودیت های شكار افزایش یافته اما صیادان تضمین می كنند كه پرنده ها را عرضه كنند. خبرگزاری مهر با 
اعالم این خبر به نقل از یك صیاد نوشت: قیمت قوهای زنده و جفت از ۵میلیون تومان تا ۲۵میلیون تومان در نوسان 
است و این روزها صید و شكار سخت شده اما اگر مشتری دســت به نقد وجود داشته باشد، هر نوع پرنده ای صید و 
عرضه می شود. به گفته این صیاد قوهای نابالغ هم برای فروش وجود دارد كه برای عرضه و تحویل سفارش به مشتری 
حداقل به ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان نیاز است. یاسر ساالر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست فریدونكنار نیز از برخورد با 
متخلفان و كشف ۲۴بال قوی فریادكش از حیاط منزلی در شهرستان فریدونكنار خبر داد.  همشهری پیش تر گزارش 

خرید و فروش قوها در سرخرود و فریدونكنار را منتشر كرده بود.

   قیمت پرندگان درون بازار
)این ارقام بســته به میزان عرضه و تقاضا بیشتر 

می شود(
  یك جفت غاز از ۸00 تا 9۵0هزار تومان 

  یك جفت اردك سرسبز ۴00 تا ۴۵0هزار تومان
  یك جفت خوتكا از 1۵0هزار تومان به باال

  قیمت پرندگان زنده برای متقاضیانی كه ویال، 
استخر و مجموعه باغ پرندگان شخصی دارند چند 

میلیونی است.
  برخی از این پرندگان مثل اردك سرســفید یا 

اردك بلوطی نایاب تر هستند. 
  امســال هر جفت قو بین ۵ تا 7میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.

بازار فریدونکنار به محلی برای بازاریابی 
 حیات
گونه های مهاجر كمیاب تبدیل شــده وحش

اســت. مشــتری ها بیشــتر خواهان 
جنازه های چنگر، خوتکای معمولی، اردك های سرسبز، 
فیل َوش و غاز خاكستری هســتند تا با آن فسنجان و 
اردك شــکم پر درســت كنند. البته زنده مهاجران 
قیمتی تر اســت. گونه های كمیاب تر مثل عروس غاز، 
آنقوت، اردك بلوطی و سرســفید، قو و ... فروشنده و 

خریدار خاص خود را دارند.
حدود 9هزار نفر از شــهروندان از رئیس قوه قضاییه 
خواســته اند بازار عرضه پرندگان وحشی فریدونکنار 
را تعطیل كند؛ كاری كه سال هاســت با وجود قوانین 
موجود كسی از عهده آن بر نیامده است. سالیان طوالنی 
است پرندگان مهاجری كه به تاالب های اطراف شهر 
فریدونکنار می آیند سرنوشــت تلخی در انتظارشان 
است. بســیاری از آنها در فهرست اتحادیه بین المللی 
حفاظت از طبیعــتIUCN قرار دارنــد و طبق مفاد 
آیین نامه های كنوانسیون های جهانی كه ایران هم در 
آن عضویت دارد، مسئولیت حفاظت از این جانوران با 

دولت هاست.

خواسته امضا كنندگان
در بازار پرندگان، این حیوانات به صورت زنده و یا كشته 
در معرض دید عموم به فروش می رســند. براســاس 
اســتدالل امضا كنندگان این كارزار، پرندگان مهاجر 

تحت حفاظت جهانی قرار دارند )گونه در معرض خطر( 
و شکارشــان در تمامی دنیا ممنوع است. همچنین 
براســاس بند پ ماده ۴ قانون شــکار و صید، حفظ و 
نگهداری شکارگاه ها و فضای حیاتی جانوران وحشی و 
حمایت از آنها در برابر گرسنگی، تشنگی، صید و شکار 
بی رویه و ... از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست 
است. آنها معتقدند كه سازمان حفاظت محیط زیست 
در این مورد بســیار اهمال كرده اســت. این درحالی 
اســت كه این ســازمان بارها در برابر كارشکنی ها و 
قانون گریزی های موجــود به دســتگاه های ذیربط 

شکایت برده و همچنان به نتیجه نرسیده است.
بهره برداری از این پرندگان در گذشــته در مناطقی 
مانند مازندران مرسوم بوده، اما سال هاست این رویه به 
كلی بر هم خورده است. برخی شکارچیان به باند های 
مافیایی تبدیل شده اند كه با بی رحمانه ترین روش ها از 
زیستگاه ها برداشت حداكثری می كنند. در سال های 
دور، روش بهره برداری كه منجر به پایداری اكوسیستم 
می شــد، »دوما« بود كه در آن تعداد محدودی پرنده 
صید می شد. در این روش شکارچیان با استفاده از پرنده 
دست آموز، پرندگان دیگر از جمله غازهای گردن سبز را 
در دام چال ها می كشانند و شکارچیان هم آنها را زنده 
شــکار می كنند. در این روش دیگر »صید ضمنی« یا 
ناخواسته گونه های غیرخوراكی اتفاق نمی افتد. ضمن 
اینکه پرنده های غیرخوراكی یا نابالغ، زنده از دوما رها 
می شوند. اما حاال به گفته كوروس ربیعی، رئیس اداره 
حیات وحش محیط زیســت مازنــدران متخلفان با 
اسپیکر صدای پرندگان را پخش و تعداد بیشتری را به 
دامگاه جلب می كنند و با روش های »كرس«، »گذر«، 
»دام هوایی« و »شب دام« به صورت فله ای پرندگان را 

صید می كنند.

تنها موفقیت محیط زیست
جنگ بین محیط زیســت و قاچاقچیان حیات وحش 
در مازندران سال هاســت كه بی هیچ نتیجه ملموسی 
برای پرندگان ادامه دارد. حمایت متخلفان از ســوی 
مقامات محلی در استان، شــرایط را برای حفاظت از 
پرندگان مهاجر سخت تر كرده اســت. با وجود اینکه 
محیط زیست اعالم كرده بود امسال مقامات شهرستان 
موظف به اجرای مصوبات شورای تامین استان هستند، 
ولی باز هم سرنوشت تلخی برای پرندگان رقم خورد؛ 
از جمله موفقیت هایی كه مدیران ســازمان حفاظت 
محیط زیســت در برخورد با متخلفان به آنها اشــاره 

می كنند این است كه »سال ها بود كه محیط بانان حتی 
جرأت ورود به دامگاه ها را نداشتند و متخلفان چنان 
جری شده بودند كه تابلوی »ورود محیط بان ممنوع« 
در منطقه نصب می كردند؛ اما دو، سه سالی می شود كه 
یگان های حفاظت به منطقه رفته و اقدام به برچیدن 

تورهای شکار می كنند.«
ساالنه حدود یك میلیون پرنده مهاجر در تاالب های 
میانکاله، كیاسر و ســرخرود و حدود ۸۰۰ آببندان و 
آبگیر در مازندران فرود می آیند. تاالب ها و آببندان های 
اطراف فریدونکنار یکی از بهترین زیستگاه هاست كه 
به اعتقاد كارشناسان به قتلگاه و محل سوء استفاده در 
نهایت 2۰۰شــکارچی غیرقانونی تبدیل شده است. 
آنها هرساله با تیراندازی و استفاده از ترقه و پر دادن، 
پرنده ها را به ســمت دامگاه هایشان كه پر از غذاست، 
می كوچانند. در سال 93طرحی ارائه شد كه طی 5سال 
كم كم بازار فروش پرندگان فریدونکنار برچیده شود، 
ولی از آن زمان تا كنون نه تنها این بازار با گردش مالی 
چند صد میلیاردی جمع نشد، بلکه بسیاری به جمع 
دست اندازان به بیت المال روی آوردند و شب دام ها را 
در خارج از دامگاه ها برپا می كنند و حتی از استان های 

مجاور برای خرید و فروش به این منطقه می آیند.

گردش مالی باال
رئیس اداره حیات وحش محیط زیســت مازندران در 
گفت وگو با همشهری می گوید: بازار فروش پرندگان 
مهاجر ۴ماه از سال فعال است و گردش مالی آنچنان 
باالست كه برچیده شدن آن با مقاومت روبه رو می شود. 
به گفته كوروس ربیعی، طبیعت برای عده ای مال مفت 
است و آنها به  خودشان حق می دهند از آن به هر اندازه 
كه می خواهند برداشت كنند. وقتی بازار فریدونکنار 
را كه در بازار روز شــهرداری برپا می شود به رسمیت 

بشناســیم عرصه برای ارائه پرنده قاچــاق نیز فراهم 
می شود. هیچ راهی برای تشخیص اینکه پرنده از راه 
مجاز شکار شده یا غیرقانونی، وجود ندارد. متخلفان 
هیچ محدودیت درآمدی برای خود قائل نیستند. قبح 
شکار در این بازار ریخته است و تا زمانی كه متقاضی 
وجود داشته باشد و بتواند در روز روشن پرنده مهاجر 
شکار كند، متأســفانه این بازار برقرار خواهد ماند، اما 
اگر این بازار جمع شود و شرایط پیدا كردن مشتری و 
فروشنده دشوار، امید می رود كه این تجارت غیرقانونی 
برچیده شود؛ در نتیجه حیات وحش گران تر و تقاضا 

كمتر می شود.

  مخالفان بازار فروش پرندگان مهاجر سال هاست برای توقف فعالیت این بازار تالش می كنند
  رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران: گردش مالی بازار فروش پرندگان مهاجر آنچنان باالست كه برچیده شدن آن با مقاومت روبه رو می شود

قتلگاه فریدونكنار را تعطیل کنید
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برنامه های مدیریت تاالب ها صرفا روی كاغذ

رویکردهای مشاركتی و جامع نگر در مدیریت تاالب های 
ایران از حدود 15ســال پیش در دســتور كار سازمان 
حفاظت محیط زیست قرار گرفت كه البته در زمان خود 
تحولی بزرگ بود. از آن زمان تا كنون برای بیش از 2۰ تاالب كشور برنامه های مدیریتی 
تدوین و ابالغ شده اند كه شامل تاالب های پریشان، شادگان، ارومیه، انزلی، میانکاله، 
قره قشالق، قوریگل، میقان، چغاخور، زریوار، هامون، حله، بختگان، آالگل، گاوخونی، 
نوروزلو، سولدوز، كانی برازان و حرای میناب می شوند. سؤال اینجاست كه چرا با وجود 
تدوین و تصویب برنامه های مدیریتی برای برخی از تاالب ها و بهره مندی از اســناد 
باالدستی نظیر ابالغیه سیاست های كلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری 
در ســال139۴ مبنی بر ضرورت مدیریت جامع، هماهنگ، مشاركتی و نظام مند 
منابع حیاتی و مقابله با تهدیدات زیست محیطی، یا تصویب قانون حفاظت و احیای 
تاالب های كشور توسط مجلس شورای اسالمی در سال1396 و مقدم شناختن حقابه 
محیط زیستی تاالب ها نسبت به كشاورزی و صنعت، یا همچنین تأكید بر اجرای برنامه 
عمل، حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره برداری مناسب ازتاالب های كشور با مشاركت 
سایر دستگاه های اجرایی و جوامع محلی موضوع ماده 3۸بند دال از برنامه ششم توسعه 
كشور، روزبه روز تاالب های كشور شکننده تر، ناپایدار تر و احیای برخی از آنها نظیر 

پریشان و گاوخونی ناممکن تر می شود.
یا می توان پرسید كه هدف از تدوین این دست برنامه های مدیریتی چه بوده است؟ آیا 
صرفا به منظوررفع تکلیف و ارائه گزارش عملکرد، تهیه شده اند یا مقصود از نگاشتن 
آنهاحفاظت هر چه مؤثرتر و احیای زیست بوم های تاالبی بوده است؟یا چه بسا پرسش 
دیگر این باشد كه تا چه اندازه بخش های اجرایی دست اندركار به تعهدات خود در قالب 
این برنامه ها عمل   وبرای اجرای آن، اعتبار كافی در برنامه های پنج ساله و ساالنه بخش 
خود پیش بینی كرده اند؟ یا بیشتر اینکه مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه های مدیریت 
تاالب ها به عهده كدام بخش است و چرا تا كنون گزارشی نتیجه محور كه بیانگر پیشرفت 
اجرای برنامه های مدیریتی، میزان كاهش كمی و كیفی تهدیدات پیش روی تاالب ها و 
چگونگی مسئولیت پذیری بخش های اجرایی دست اندركار بوده، منتشر نشده است؟

پرسش كلیدی دیگر اینکه آیا تا كنون ارزیابی مستقلی توسط یك مرجع بی طرف نظیر 
مراكز علمی و تحقیقاتی كشور درخصوص میزان اثربخشی تدوین و اجرای برنامه های 
مدیریت تاالب ها داشته ایم تا به واسطه آن شیوه های مؤثرتری در مدیریت تاالب ها 
نسبت به 15سال گذشته شناسایی و مورد توجه قرار گیرند؟یا باعث شده كه ارزش 
اقتصادی هر یك از این تاالب ها در توجیه اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی 
طرح های توسعه، منظور  و منجر به تامین حقابه آنها شود؟ و سؤال آخر اینکه آیا این  

برنامه ها منجر به حفاظت و پایداری تاالب ها شده اند؟ 
هم اكنون  متأسفانه غالب تاالب های كشور ازجمله انزلی، میانکاله، پریشان، بختگان، 
گاوخونی، زریوار، شادگان، هورالعظیم، میقان، هامون، جازموریان و ارومیه كه بیش از 
یك دهه از شرایط ناپایداری به سبب   تخصیص نیافتن حقابه زیست محیطی یا ورود 
گونه های غیربومی و منابع آالینده، متاثر بوده اند، همچنان با این مخاطرات دست به 
گریبانند و شاهد تشــدید تهدیدات پیش روی آنها هستیم. از این رو می توان نتیجه 
گرفت كه متأسفانه این برنامه ها تا كنون عمدتا روی كاغذ بوده و به طور مؤثر اجرایی 
نشده اند. بنابراین هر یك از بخش های اجرایی می بایست اعتبار مورد نیاز برای اجرای 
برنامه های مدیریت تاالب ها را پیش بینی كننــد و نظارت دقیق و نتیجه محوری بر 
چگونگی اجرای برنامه های مدیریتی و تحقق اهداف بلندمدت و كوتاه مدت آنها، توسط 
سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه كشور انجام پذیرد. عالوه بر این 
ضروری است تا دانش خود را نسبت به گذشته، به روز كنیم و این امکان فراهم شود تا 
ایده های نو، علم روز دنیا و ابتکارات خالقانه در فرایند تدوین و اجرای برنامه مدیریت 
تاالب ها، فرصت ابراز پیدا كنند و به كار گرفته شوند.كالم آخر اینکه امید است در دولت 
سیزدهم، بیش از پیش به چرایی روی كاغذ ماندن برنامه های مدیریت تاالب ها توجه 

شود و موانعی كه باعث این مهم گردیده، شناسایی و برطرف شوند.

افزایش آلودگی هوا در كالنشهرها 
رئیــس مركز ملــی پیش بینی و 
مدیریت بحــران مخاطرات وضع 
هوا اعالم كرد: با وجود ورود سامانه 
بارشــی جدید طی هفته جاری 
غلظــت آالینده های جــوی در 
شــهرهای صنعتی و پرجمعیت 
افزایش می یابد. صادق ضیاییان 
با اشاره به بارندگی های پراكنده 
در كشــور به ایســنا گفــت: با 
ورود ســامانه بارشــی از فــردا 

)چهارشنبه(، در مناطقی از خوزستان، لرستان، جنوب ایالم، چهارمحال و بختیاری، 
كهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، هرمزگان و ارتفاعات كرمان بارش باران گاهی 
همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی می شود. وی افزود: پنجشنبه )9دی 
ماه( بارش در این مناطق تشدید می شود و گستره آن به تدریج مناطقی از سیستان 
و بلوچستان، خراســان جنوبی، اصفهان و جنوب اســتان های همدان و مركزی را 
فرا می گیرد. جمعه )1۰دی ماه( نیز در بیشــتر مناطق كشور، به جز شمال غرب و تا 
حدی غرب، شــاهد بارندگی خواهیم بود به طوری كه بارش در استان های واقع در 

نیمه جنوبی كشور شدید پیش بینی می شود.

وضعیت گونه های حیات  وحش مساعد نیست
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست در حاشیه امضای 
تفاهمنامه همکاری میان این معاونت و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با 
هدف ارائه راه حل های نوآورانه و دانش محور برای ارزیابی، پایش و نظارت در مدیریت 
مناطق چهارگانه برای رفع مشکالت محیط زیســتی در بوم سازگان های طبیعی و 
تنوع زیستی كشور اعالم كرد: وضعیت گونه های حیات  وحش كشور مساعد نیست. 
به گزارش ایرنا، حسن اكبری گفت: برای جلوگیری از انقراض گونه ها نیاز است بخشی 
از اعتبارات به حوزه اجرا و بخشی دیگر به حوزه پژوهش اختصاص یابد تا بتوان موانع 
را رفع و برای رسیدن به راه  حل های الزم در جهت حفظ گونه های جانوری و گیاهی 

كشور گام برداشت.

خبر خوب

خبرهای كوتاهیادداشت

طرح روز

علی ارواحی
متخصص مدیریت زیست بوم های تاالبی

طرح: رسول آذرگون

 مرجع ملی كنوانسیون تنوع زیستی: الگوی آتش سوزی 
جنگل ها تغییر كرده و شدت آتش سوزی در جنگل های 

شمال افزایش یافته و این امر غیرطبیعی است.

 معدن كاوی و جاده سازی
در »لوت« متوقف شد

پایگاه میراث جهانی بیابان لوت با صدور اطالعیه ای از توقف جاده سازی و 
فعالیت معدنی در كوه »ملك محمد« واقع در میراث جهانی لوت با حکم 
قضایی خبر داد.  به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته جاده ای به طول 9۰ 
كیلومتر و عرض چهار متر تا میانه بیابان لوت و كوه ملك محمد به انگیزه 
معدون كاوی كشیده شــد. لوت كه در  سال 1395 به عنوان نخستین اثر 
طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونســکو به ثبت رسید هرگونه 
فعالیت در آن بدون استعالم و تایید و جلب نظر متولیان امکان پذیر نیست. 
پایگاه میراث جهانی لوت اما در اطالعیه خود اعالم كرده است از جاده سازی 
و عملیات معدن كاوی بی خبر بوده و استعالمی از این پایگاه گرفته نشده و 
با دو هفته تأخیر و پس از تعرض به این میراث جهانی، از ماجرا اطالع پیدا 
كرد. با این حال پس از پیگیری هــای وزارت میراث فرهنگی  حاال پایگاه 
میراث جهانی لوت اعالم كرده است:  »پس از دریافت گزارش های واصله از 
فعالیت معدنی در كوه ملك محمد، با پیگیری های الزم و حضور تیم نظارتی 
پایگاه استان كرمان در محِل كارگاه معدنی،  حکم دستگاه قضایی مبنی بر 
توقف هرگونه فعالیت معدنی به سرپرست مربوطه ابالغ شد. بدیهی است 
پیگیری های قانونی در خصوص آسیب های وارده و همچنین ابطال پروانه 

بهره برداری معدن ادامه خواهد داشت.«
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زبالهشهرهايايران؛۳برابرآلمان
نخستين جلسه كميته راهبري طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران 
در شرايطي برگزار شد كه برخي معاونان شــهرداري تهران و اعضاي 
شوراي شهر تهران به معضالت حوزه پســماند پرداختند. به گزارش 
همشهری، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در اين جلسه 
گفت: »سرانه توليد زباله در شــهرها ۷۰۰گرم و در روستاها ۴۵۰گرم 
در كشور اســت. درحالي كه اين ميزان در شــهرهاي آلمان ۲۵۰گرم 
است. همچنين در برنامه هايي كه در گذشــته طراحي شده بود، قرار 
بود جمع آوري مكانيزه به ۸۰درصد برســد اما اكنون ۲۰درصد است. 
همان طور كه قرار بود پردازش به ۹۰درصد برسد اما اكنون ۲۵درصد 
اســت.« حميدرضا صارمي ادامه داد: »بايد به اين مسئله توجه داشته 
باشيم كه ما يك تافته جدابافته از دنيا نيستيم كه براي خودمان اهدافي 
تعيين كنيم اما در دنيا رتبه پاييني در بحث زباله داشــته باشــيم. در 
ســال۱۹۹۲ آلمان قانوني را براي كاهش زباله داشــت و براساس اين 
قانون هركس زباله اش بيش از ۳۰۰گرم بود، جريمه مي شد.«  او عنوان 
كرد: »نبايد سطل زباله را در خيابان بگذاريم و بايد تا چند سال آينده 
سطل هاي زباله در خانه ها قرار گيرد. در دنيا هفته اي يك بار و در ايران 
ما مي توانيم هر ۳روز يك بار جمع آوري زباله ها را داشته باشيم. آلمان با 

اجراي اين قانون ظرف ۳سال به همه اهدافش رسيد.« 
در ادامه معاون خدمات شهري و محيط زيست شهرداري تهران گفت: 
»وقتي مي خواهيم يك پيمانكار پســماند را جابه جا كنيم با مشــكل 
مواجه مي شويم؛ بنابراين بايد اين رانت را تعطيل كنيم. در گاراژهاي 
زيادي در اين شهر جمع آوري پسماند انجام اما زير پوست آن كار قاچاق 
مي شــود.« او اضافه كرد: »۱۰۰درصد كارها در شهرداري با مشاركت 
بخش خصوصي قابل حل است. اگر بخواهيم خدمات را از سبد هزينه 
دولت كم كنيم بايد از طريق مشاركت خصوصي اين مشكل را برطرف 
كنيم و مشــاركت آن نيز نبايد از جنس BOT باشد.« بهرامي يادآور 
شد: »طرح اشكاالتي دارد اما نبايد اين حرف ها را مقدم كنيم و اجراي 
آن را پشــت گوش بيندازيم چراكه با اين كار پســماند به يك مشكل 
تبديل مي شود. اين جلسات بايد به صورت ماهانه و منظم برگزار شود. 
همچنين از معاونت شهرسازي مي خواهيم ابالغ طرح اتاقك پسماند 
را در مجتمع هاي مسكوني و ســاختمان هاي باالي ۵۰واحد بگذارند. 
عالوه بر اين به آيين نامه مالي اقتصادي و اجتماعي نيز نياز داريم كه در 

جلسات آتي مصوب خواهد شد.« 
همچنين يك عضو شوراي شهر تهران در اين جلسه روي تدوين طرح 
جامع پســماند تأكيد كرد. مهدي بابايي گفت: »براي اينكه مشــكل 
چندوجهي پسماند در تهران تعيين تكليف شود تصميم  بر اين شد كه 
بايد طرح جامعي تدوين شــود و چنين طرحي احصا و مصوب شوراي 
شهر تهران شده و بايد در كارگروه اســتاني نيز به تصويب برسد و اين 
مســئله نياز به پيگيري دارد تا در آن كارگــروه اصالحات الزم اعمال 
شــود.«  عضو كميسيون سالمت و محيط زيست شــوراي شهر تهران 
اضافه كرد: »شوراي شهر تهران هرگونه  بودجه ريزي در حوزه پسماند 
را براســاس طرح جامع پســماند مي بيند و تغييرات طرح نيز بايد در 
شــوراي راهبردي مطرح شده باشــد. طرح تفصيلي نيز بايد ذيل اين 

طرح تدوين شود.« 

چند وقتي اســت كه موضوع 
ســگ هاي بالصاحب و تأثير گزارش

آنهــا بــر زندگي شــهري، 
شهروندان و محيط زيست شهر تهران مورد 
توجه قرار گرفته است. جمع آوري و نگهداري 
اين گروه از ســگ ها ساالنه هزينه هاي چند 
ميليارد توماني را روي دست مديريت شهري 
مي  گذارد. با وجود سال ها تالش براي كاهش 
و كنترل جمعيت سگ  هاي بالصاحب هنوز 
توفيق چنداني در اين زمينه حاصل نشده كه 
دليــل آن را مي توان در ورود صد ها ســگ 
بالصاحب از شهر ها و شهرستان هاي اطراف 
پايتخــت آن هم به دســت عوامل انســاني 
جســت وجو كرد! از ســوی ديگر، عده اي از 
شهروندان با نگاه ترحم آميز و غيرآگاهانه خود 
نه تنها باعث افزايش جمعيت اين ســگ ها 
مي شوند بلكه مانند دوستی خاله خرسه، با 
مقاومت در برابر نيروهاي شــهرداري براي 
زنده گيري، در آينــده ای نزديك موجبات 
تلف شدن آنها را به وجود مي آورند. بماند كه 
در اطراف شهر تهران به خصوص در مناطق 
شمال شرقي مثل محدوده هاي كوهستاني 
جاده لشــگرک و ســوهانك، شــرقي مثل 
ده تركمن و غربي همچون شهرقدس و مالرد، 
مراكــز غيرمجــاز نگهداري از ســگ هاي 
بدون صاحب نيز تشكيل شده اند؛ مراكزي كه 
بدون توجه به پيامدهاي بعدي ناگواري كه 
متوجه سگ ها و محيط زيست مي شود، اقدام 

به توله گيري مي كنند.

زندهگيري850قالدهسگدرماه
قدرت اهلل محمدي، مديرعامل و عضو هيأت 
مديره شركت ســاماندهي صنايع و مشاغل 
شهر تهران درباره تعداد سگ هاي بالصاحب 
جمع آوري شــده در پايتخت به همشهري 
مي گويد: »به طور متوســط روزانه ۳۲قالده 
سگ بالصاحب در شــهر تهران جمع آوري 
مي شود. با احتســاب ۲6روز كاري، ماهانه 
ميانگين ۸۳۲قالده سگ توسط اكيپ هاي 
زنده گيري صيد مي شود. فرايند زنده گيري 
هم به اين صورت اســت كه ۱۲خودرو ويژه 

حمل حيوانات از ساعت ۵:۳۰صبح تا ساعت 
۱۲ظهر فعاليت مي كننــد. همچنين بنا بر 
نيــاز مناطق ۲۲گانه و پيام هاي ثبت شــده 
در ســامانه هاي ۱۳۷ و ۱۸۸۸، اكيپ هــاي 
زنده گيري شبانه روز به مناطق و محل هاي 
درخواست كننده اعزام مي شوند. در فرايند 
صيد سگ ها از ابزار بلوپايپ و داروي بيهوشي 

و خفت گيری استفاده مي شود.« 

سگهايبالصاحب؛سوغاتشهرهاي
اطراف

ساالنه صدها سگ بدون صاحب از شهر ها و 
محدوده هايي چون دماوند، شهريار، رودهن، 
رباط كريــم، كرج، شــور آباد، شــهر قدس، 
احمد آباد مســتوفي و... آن هم اغلب توسط 
عوامل انساني به شــهر تهران وارد مي شود. 
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
شهر تهران رها ســازي  سگ هاي بالصاحب 
شهر هاي اطراف را دليل اصلي كم نشدن اين 
ســگ ها با وجود اجراي برنامه عقيم سازي  
عنوان مي كند: »براساس بخشنامه سازمان 
محيط زيست، زنده گيري سگ ها در فضاي 
شهري و رها سازي  مجدد آنها در نقاط ديگر 
ممنوع اســت. با توجه به آخرين تحقيقات 
انجام شده بهترين روش براي  كنترل جمعيت 
ســگ هاي بدون صاحب، رها سازي  آنها بعد 
از عقيم سازي و واكسيناســيون است و اين 
كار طي يك برنامه چند ســاله باعث كاهش 
قابل توجه جمعيت اين ســگ ها مي شــود. 
نكته اي كه وجود دارد اين اســت كه وقتي 
 ســگ ها را عقيم ســازي  مي كنيم و سپس 
رها ســازي  مي شــوند، بايد جمعيت آنها به 
مرور كاهش پيدا كند. براي نمونه اگر تعداد 
سگ  هاي بالصاحب شهر تهران در سال ۹۹ 
حدود ۱۰هزار قالده بود، بايد اين تعداد براي 
سال ۱۴۰۰ به ۸۵۰۰ تا ۹هزار قالده برسد و 
اين روند كاهشي به همين ترتيب ادامه داشته 
باشد. اگر آمار خالف اين را نشان دهد، يعني 
هرسال تعدادي ســگ بالصاحب از شهر ها 
و شهرســتان هاي اطراف به تهران منتقل و 
رها سازي  مي شود! حدود ۵ ماه زمان مي برد 
تا يك توله ســگ بزرگ شود، اما بارها پيش 
آمده  كه ســگ هاي بال صاحب يك محله و 
محدوده  جمع آوري شده اند و به فاصله يكي 

دو روز دوباره مشاهده چند سگ در همانجا 
گزارش شــده اســت.« محمدي مي گويد: 
»ميانگين آمار روزانه زنده گيري سگ هاي 
بالصاحب ۳۲قالده اســت، اما در روزهايي 
اين آمار به بيش از ۴۰قالده مي رسد. موضوع 
را پيگيري كرديم و متوجه شديم كه همان 
روز حدود ۴۰۰قالده ســگ بالصاحب را از 
شهرهاي اطراف در تهران رها سازي  كرده اند. 
با توجه به اينكه شــهر هاي كوچك امكانات 
نگهداري و عقيم ســازي  و درمان سگ هاي 
بالصاحب را ندارند، حامي  نماها و پيمانكاران، 
سگ هاي زنده گيري شده را در داخل و اطراف 

كالنشهرهايي مثل تهران كه داراي امكانات 
هســتند، رها مي كنند.تنها راه حل مشكل 
هم اين اســت كه چند شــهر كوچك با هم 
يك مركز عقيم سازي  و نگهداري سگ هاي 
بالصاحب ايجاد كنند تا هزينه هاي اين كار 

به شهر تهران تحميل نشود.«

سگهايیبااستعدادنگهبانی
 يكي از روش هــاي مؤثر در ســاماندهي 
ســگ هاي بالصاحب واگــذاري آنها براي 
نگهباني اســت كه در آن تبحر و تخصص 
دارند. محمدي مي گويد شركت ساماندهي 

صنايع و مشاغل شــهر تهران از واگذاري 
رايــگان اين ســگ ها به شــهرونداني كه 
متقاضي نگهداري از آنها هستند، استقبال 
مي كند: »سگ  هاي زنده گيري شده توسط 
اكيپ ها، غالبــا بومي هســتند و موضوع 
واگذاري آنهــا از طريق انتشــار آگهي در 
جرايــد عمومــي و فضاهاي مجــازي نيز 
اطالع رســاني شده اســت. پس از تكميل 
فرم و احراز صالحيت، سگ براي نگهباني 
از باغ ها، گاراژ هــا، كارگاه ها، كارخانه هاو... 
در اختيار فرد متقاضي قرار مي گيرد. يكي از 
راه هايي كه مي توانيم سگ  هاي بالصاحب 

را به خوبي ساماندهي كنيم، واگذاري آنها 
به شــهروندان براي نگهباني است. اگر ما 
6هزار ســگ بالصاحب در مركز نگهداري 
آرادكوه داشته باشيم، به همين تعداد هم 
كارخانه و كارگاه و انبــار و گاراژ به ويژه در 
مناطق۱۸،۱۹،۲۰و۲۱ داريم. اگر هر كدام 
از آنها فقط يك ســگ را براي نگهباني به 
سرپرستي بگيرد، تعداد سگ هاي مركز به 
۱۰۰ تا ۲۰۰قالده مي رســد. خب، شرايط 
نگهداري از اين تعداد سگ بسيار متفاوت از 
6هزار قالده است. اين سگ هاي بالصاحب 
اغلب ســگ هاي خوبي بــراي نگهداري و 
نگهباني هستند. روند واگذاري سگ  هاي 
بالصاحب اصال وقت گير و زمان بر نيســت 
و نياز بــه بوروكراســي هاي رايــج اداري 
ندارد. فرد متقاضي با دردســت داشــتن 
كارت ملــي مي تواند به محــل نگهداري 
سگ ها در آراد كوه مراجعه كند و هر كدام 
از سگ ها كه خوشــش آمد و با آن ارتباط 
برقرار كرد را عقيم شــده، واكسن خورده و 
كامال صحيح و ســالم و صد در صد رايگان 
در اختيار بگيرد. همچنيــن مراكزي را به 
اين افــراد معرفي مي كنيم كه اگر ســگ 
نياز به كارهاي درماني و پزشكي داشت، با 
هزينه كمتر و تخفيف، خدمات مورد نظر را 
دريافت كند. سال گذشته براي اين منظور 
تالش هايي انجام داديم كه متأسفانه چندان 
موفقيت آميز نبود.« مديرعامل و عضو هيأت 
مديره شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
شــهر تهران از همكاري در ريشه كن شدن 
كامل بيماري هاري ســگ هاي بالصاحب 
و انجام تحقيق دربــاره رفتار اين حيوانات 
در طبيعــت خبــر مي دهــد: »تعدادي 
GPS تهيه كرده ايم. قرار است سگ هاي 
بالصاحب را در قالــب گله هايي ۵تايي در 
۴نقطه رهاسازي كنيم و سپس رفتار و مسير 
آنها را زيرنظر بگيريــم و به صورت علمي و 
مستند بررسي كنيم كه آنها در طبيعت چه 
رفتاري دارند و به نقاط ديگر مي روند يا در 
همان محدوده باقي مي مانند. براي شروع 
تحقيقات منتظريم تا فصل سرما تمام شود. 
احتماال اوايل فصل بهار زمان مناسبي براي 
اين كار باشــد. نتايج اين تحقيقات كمك 

زيادي به ما مي كند.«

سگ هاي بدون صاحب؛ قرباني دوستی خاله خرسه
روزانه ۳۲قالده سگ در شهر تهران زنده گيري مي شود اما رفتارهاي نادرست برخي از شهروندان با ازدياد جمعيت و تلف شدن آنها همراه است
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خيابان انقالب در پوشه سوم 
گالري آريا از جمعه، 
۱۰ دي ماه، به مدت 
ميزبــان  3هفتــه 
نمايشــگاه گروهي 
عكــس » انقــاب؛ 
پوشه سوم« خواهد 
بود. »انقاب، پوشه 
سوم«، سومين پوشه 

از سري مجموعه هاي خيابان هاي تهران است. 
2پوشه قبلي تحت عنوان »وليعصر؛ پوشه  اول« 
و »شريعتي، پوشــه دوم « در ســال هاي ۹۷ و 
۹۸ به نمايش درآمده انــد. راميار منوچهرزاده، 
كيوريتور اين نمايشگاه درباره آن چنين نوشته 
است:»انقاب؛ پوشه ســوم سومين نمايشگاه از 
سه گانه خيابان هاي مطرح تهران بود كه تاش 
داشــت در يك  بازه زماني چند ســاله، پيوندي 
ميان شــهر و هنرمندان به خصوص نسل جديد 
و شــايد تازه نفس به وجود آورد. بــا اين حال در 
اين چهار سال و اين سه پروژه، امكاني فراهم شد 
تا دوباره به شــهر بپردازيم. اينكه اين پوشه ها و 
تأثيرات آن بر موقعيت امروز هنرمان تا چه حدي 
باشد را به دست تاريخ مي سپارم كه خود بهترين 
قاضي است. ميراث آن اما شــايد گرد هم آمدن 
نســلي نوپا كنار هم، ثبت اتفاقــات در يك  بازه 
زماني مشخص، نگاهي دوباره به شهر و ثبت يك 
ميراث منسجم فكر شده باشد. ما براي رسيدن 
به پوشه انقاب، از پوشه هاي وليعصر و شريعتي 
عبور كرديــم و با صبوري، پوشــه آخر را پس از 
يك  ســال وقفه به نمايش مي گذاريم . پوشــه ها 
تداوم خواهند داشت و ما دوباره باز خواهيم گشت؛ 
محكم  و جدي  و پرتاش  تر براي استمرار در اين 
حركت، تا شــايد نهالي باشــد براي آيندگان«. 
افتتاحيه اين نمايشــگاه، با يك ســال تأخير و 
گذر از پيك پاندمي كرونا، جمعه ۱۰ دي ماه در 
گالري آريا برگزار مي شود و تا جمعه اول بهمن ماه 
ادامه دارد. هنرمندان اين پوشه نگين فيروزي، 
ســبا صفايي، نگار محســني، هديه خزائي، ثنا 
احمديزاده، فرزانه رضايــي، پارميس حكيمي، 
كاوه زهدي، عرفانه روزگــرد، گلناز زيبنده خو، 
اميرهادي شيرازي، ياسمين وفايي، سحر خزائي، 
امين وزيري، اميربهادر بيات و مهران خوش نويس 
هستند. عاقه مندان مي توانند هر روز، از ساعت 

۱۶ تا 2۰ به گالري آريا مراجعه كنند.

   فيلم هاي روستايي و حقيقي بازبيني نشدند  
مشاور وزير در پاســخ به اين سؤال كه گفته 
مي شــود، هيأت انتخــاب فيلم هايي چون 
»برادران ليا«  و يا »تفريــق« را ديده و كنار 
گذاشــته اند،  توضيح مي دهد: »اين موضوع 
صحت ندارد. ما ۷4 فيلــم را بازبيني كرديم. 
درنهايت ۶۰ اثربه مرحله انتخاب رســيد. در 
ميان 5۹فيلم ســينمايي، فيلمــي از آقايان 
جليلوند، حقيقي يا روســتايي نديديم كه آن 
را كنار بگذاريم. ۱5فيلمي هم كه به بازبيني 
نرسيده بود، هيچ كدام كامل نبودند و انتخاب 

نشدند.« 

  جشنواره يك دست نداريم   
نيرومند همچنين درباره شــائبه يكنواختي 
ليست انتخابي اين دوره از جشنواره مي گويد 
و در پاسخ به اين ســؤال كه آيا سعي نكرديد 
كه جشــنواره چهلم به دور از حاشيه و هياهو 

برگزار شود؟ پاســخ مي دهد: »اين موضوع را 
قبول ندارم. اتفاقا در ميان فيلم هاي انتخابي، 
آثاري هستند كه غافلگيركننده خواهند بود 
و اين غافلگيري به لحاظ موضوع و ســاختار 
فيلم است.« نيرومند همچنين اضافه مي كند: 

»ترديد نداشته باشــيد در جشنواره چهلم از 
4نسل كارگردانان ســينماي ايران فيلم هاي 
خوبي را تماشــا می كنيد كه در اكثر فيلم ها 
به موضوعات خاصي نيز پرداخته شده است 
و گاهي هم مضمون هاي چالش برانگيزي در 

فيلم ها ديده مي شود.« 

  آينده روشن براي فيلم اولي ها  
وي همچنين به فيلم هــاي كارگردان اولي ها 
اشــاره مي كند و اينكــه اين آثار بــه لحاظ 
فني قابل توجه هســتند. نيرومند مي گويد: 
»۹كارگردان در اين دوره فيلم اولي هستند. 
از تماشــاي فيلم هايشــان لذت بردم چراكه 
اين فيلم ها براي مخاطب ساخته شده است. 
در يك دوره بيشــتر كارگردانان فيلم اولي، 
فيلم هاي شخصي مي ســاختند و بايد گفت 
سينما جاي فيلم شخصي نيست؛ سينما براي 
مخاطب است.« وي در ادامه تصريح مي كند: 
»ويژگي اين دوره در برخي از فيلم ها به لحاظ 
كيفي و انتخاب موضوع بديع بوده و همچنين 
از كيفيت هنري برخي از فيلم ها نمي شود به 
راحتي گذشت. به جرأت مي توانم بگويم كه از 
ميان فيلم اولي ها، حداقل 4كارگردان جوان 
هستند كه نام شان در ليست نامزدها احتماال 
ديده مي شــود و مي توان اسم هايشان را در 

آينده بيشتر شنيد.«
نيرومند درباره اين ســؤال كــه اين ۶۰فيلم 
مي توانند بيانگر اكران ســال آينده سينماي 
ايران باشــند و آيا شما رشــد و پيشرفتي را 
مشــاهده كرديد؟ مي گويد: »سينماي ايران 
مانند ديگر هنرهايي كــه وجود دارد چندان 
رو به رشد نيســت، در واقع از هر هنرمندي 
بپرسيم مي گويند هنر در گذشته افتخارآميزتر 
از هنر امروز است و اين گرفتاري هست و در 

سينما نيز ديده مي شود.«

مقام حماسه در تاالر وحدت
مراسم »مقام حماسه« ويژه سالگرد شهادت سردار 

سپهبد حاج قاسم سليماني در تاالر وحدت برگزار موسيقی
خواهد شد. به گزارش همشهري، دست  اندركاران 
برگزاري اين ويژه برنامه »مقام حماسه - يادبودي در رثاي شهيد 
سردار سپهبد حاج قاسم ســليماني« در يك نشســت رسانه اي 
جزئيات اين برنامه هنري را در بنياد حفظ و نشر آثار شهيد سپهبد 
حاج قاسم سليماني )مكتب حاج قاسم( تشريح كردند. محمد مهدي 
نراقيان، مدير دفتر موسيقي و سرود سازمان صداوسيما در ابتداي 
اين نشست خبري با اشــاره به جزئيات پروژه كه روز چهارشنبه 
هشتم دي ماه در تاالر وحدت اجرا مي شود، بيان كرد: امسال هم به 
پيشــنهاد مكتب حاج قاســم قرار بر اين شــد كه ويژه برنامه اي 
موسيقايي با موضوع حاج قاسم توليد و شرايطي را فراهم كنيم كه از 
دســت اندركاران اين حوزه نيز قدرداني شــود. به همين منظور 
مراسمي به نام »مقام حماسه« روز چهارشنبه در تاالر وحدت اجرا 
مي شود و دوستان ما گلچيني از آثار منتخب موسيقايي مرتبط با 
حاج قاســم را در حضور رئيس مجلس شوراي اسامي پيش روي 
مخاطبان قرار مي دهند. مدير دفتر موسيقي سازمان صداوسيما 
گفت: قطعاتي كه براي اين اجرا درنظر گرفته شده، همه برگرفته از 
آثاري است كه در 2آلبوم »اروند« و »سرباز« پيش روي مخاطبان 
قرار گرفته اســت. ضمن اينكه در بخش اركستر پاپ، منتخبي از 
قطعات توليد شــده عرصه پاپ در نخســتين ســالگرد شهادت 
حاج قاسم با صداي بهرام پاييز، عرفان عرفانيان و عليرضا افتخاري و 
بخشي از سمفوني »اقتدار و شهادت« ساخته مجيد انتظامي اجرا 
مي شوند. آرش اميني، رهبر اركستر سمفونيك سازمان صداوسيما 
هم درباره جزئيات اين برنامه گفت: از پاييز سال ۹۹ بود كه بعد از 
گذشت يك سال خبر رسيد كه يك آلبوم با موضوع سردار سليماني 
به نام سرباز به آهنگسازي آرمان مهربان توسط سازمان صدا و سيما 
توليد شده است. ما در اين چارچوب بود كه با تمام مشقت ها كار را 
ضبط كرديم. كار بعدي كه توليد شد اثري به نام اروند به آهنگسازي 
اميرحســين ســميعي بود كه تحت عنوان »ارونــد« پيش روي 
مخاطبان قرار گرفت. هر دوي اين آثار براي ما آثار جذاب و دلنشيني 
بودند كه هم در حوزه آهنگسازي و هم در حوزه شعر توانسته بودند 
دربرگيرنده مفاهيم خوبي در عرصه هــاي مرتبط با موضوعي كه 
درنظر گرفته بوديم، باشــند. امروز هم بعد از 2 ماه كار مشــغول 
آماده سازي  هســتيم تا منتخبي از اين 2 آلبوم را در تاالر وحدت 

منتشر كنيم كه اميدوارم بتواند مورد توجه شنوندگان قرار گيرد.

عضو هيأت انتخاب جشنواره از فيلم هاي انتخابي دوره چهلم مي گويد

جشنوارهايبرايفيلماوليها

محمدحسين نيرومند، مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و  فهيمه پناه آذر
مشاور در امور هنري و ســينمايي از اعضاي هيأت انتخاب روزنامه نگار

چهلمين جشنواره فيلم فجر اســت. وي و همراهانش در اين دوره از جشنواره 60فيلم 
ســينمايي را بازبيني كرده اند كه 22فيلم براي حضور در جشنواره و داوري با هم رقابت 
خواهند داشت. به گفته نيرومند در اين دوره از جشنواره با توجه به فيلم هايي كه ديده، فيلم  
اولي ها توانسته اند نظر وي را جلب كنند. جشنواره امســال بعد از 2سال سخت برگزار 
مي شود؛ 2سالي كه در كنار وضعيت اقتصادي و شيوع كرونا رمق را از همه گرفت  و حاال با 
فروكش كردن اين ويروس همه اميدوارند كه اتفاق هاي خوبي رقم زده شود. محمدحسين 
نيرومند، عضو هيأت انتخاب جشنواره چهلم به همشهري مي گويد: »اگر اتفاقي نيفتد، 
عالقه مندان به سينماي ايران در جشنواره چهلم مي توانند فيلم هاي خوبي تماشا كنند و 

سال آينده شاهد اكران  فيلم  هاي قابل توجه و البته متنوع  خواهيم بود.« 

بهروزافخمي
وپيشبينیمرگسينما

عضــو هيــأت انتخاب 
جشنواره فيلم فجر گفت: 
نمي توان انتظار داشــت 
ســينما همواره در حال 

پيشرفت باشد.
به گزارش همشــهري، 
در  افخمــي،  بهــروز 

گفت وگويي با ستاد جشنواره فيلم فجر كه پس از اعالم 
ليست فيلم هاي بخش ســوداي سيمرغ منتشرشده، 
گفت: »سينما صنعت نيســت كه انتظار پيشرفت آن 
را داشته باشيم. ســينما ممكن اســت در يك روند 
طوالني، ركود داشته باشــد و به طور كلي نيز با همين 
روند مواجهيم. همه هنرها در دوره اي پير مي شــوند، 
انرژي شــان تخليه و تمام امكانات بالقوه شان بالفعل 
مي شود و تمام خواهند شد. صحبت از مرگ رمان خيلي 
وقت پيش مطرح شده بود؛ مرگ سينما نيز زماني فرا 
خواهد رسيد؛ بنابراين نمي توان انتظار داشت سينما 

همواره در حال پيشرفت باشد.«
كارگردان فيلم »گاوخوني« با اشاره به اينكه در 40سال 
اخير سينماي ايران يك سري تحوالت كه مربوط به شيوه 
و فرم اجراست را طي كرده است، توضيح داد: »آنچه به 
محتوا و قصه مربوط مي شود طي 20سال اخير در فيلم ها 
به افكار، توقعات و توهمات طبقه متوســط اختصاص 
پيدا كرده است؛ يعني طبقه اي كه خودش را مركز دنيا 
مي بيند ولي درواقع 10درصد از مردم را شامل نمي شود و 
دغدغه هايش هم مهم نيست. سينما دست خوش تفكري 
شده است كه پولدار دارد اما تفكر آن چناني ندارد؛ البته 
خودش را متفكرتر از تمام اقشار نيز مي داند. اين نوع 
تماشاچي كه بسيار اينترنت باز است و با گوشي موبايلش 
بسيار وقت تلف مي كند، سينماي ايران را متوجه خودش 
كرده است و هر فيلمســازي كه مي خواهد فيلمش را 
بسازد، فكر مي كند كه اين قشر از جامعه را بايد راضي 
نگه دارد و اين خودش يك انحطاط در سينما محسوب 
مي شود.« بهروز افخمي هيچ اظهارنظري درباره انتخاب 

فيلم هاي جشنواره  فجر در اين گفت وگو نداشته است.
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 60هزار كالس اولي امسال از ثبت نام 
در مــدارس بازمانده اند ؛ آماري كه گزارش 

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش 
و پرورش ارائه كرده و آن را در مقايسه با آمار سال 
تحصيلي گذشته اميدواركننده تر مي داند. سال 
تحصيلي 1400-1399 بود كه آمار پايه اولي هايي كه 
از ثبت نام منصرف شده بودند، ناگهان دو برابر شد ؛  
دانش آموزاني كه به دليل ترس والدين شان از شيوع 
كرونا قيد نشستن به موقع در پشت نيمكت هاي 
مدرســه را زده بودند. اين آمار در سال تحصيلي 
1401-1400همچنان عدد بااليي است و ترس از كرونا 
در آن به چشم مي خورد. تصميمات ستاد ملي مقابله 
با كرونا و وزارت آمــوزش و پرورش براي برگزاري 
امتحانات به صورت حضوري، محصالن و والدين آنها 
را دچار نگراني هاي تازه ای كرده اســت. به نظر 
مي رسد پاشــنه آشيل ســويه جديد كرونا كه 

تاخت وتاز در برخي كشورها را شروع كرده، مدارس 
و دانشگاه ها خواهد بود.

»قابل اتكا و اعتماد نبــودن امتحانات مجازي« 
و »اهميت ارزشــيابي هاي حضوري براي تعيين 
سطح  يادگيري دانش آموزان« موضوعاتي است 
كه ســخنگوي وزارت آموزش و پــرورش آن را 
دليلي براي تأكيد بر امتحانات حضوري و برگزاري 
كالس هاي درس حضوري در مدارس مي شمارد. 
به گفته عليرضا كمــره اي، افت تحصيلي پنهان، 
نتيجه آموزش مجازي در دو ســال گذشــته در 
كشور است. اين روزها با واكسيناسيون عمومي 
در كشــور و آغاز تزريق دوز يــادآور، همچنان 
8ميليون نفر از گروه هدف، واكسن نزده اند. كافي 
است اين جمعيت را به آمار افراد زير 12سال كه 
هنوز پروتكلي براي واكسيناســيون آنها درنظر 
گرفته نشده، اضافه كنيد تا ميزان آسيب پذيري 
كشور در مقابل پيك جديد كرونا را ببينيد؛ گروه 
ســني اي كه اغلب آنها قرار اســت اين روزها در 

امتحانات حضوري مدارس حضور داشته باشند.

رضوان حكيم زاده، معاون ابتدايي وزارت آموزش 
و پرورش از آمار 60هزار نفري دانش آموزان پايه 
اولي ســخن مي گويد كه امسال ثبت نام نكرده و 
به تصميم والدين خود، به مدرسه نمي روند. اين 
آمار گرچه 20هزار نفر كمتر از سال گذشته است، 
اما همچنان عددي باالتر از جمعيت 39هزار نفري 
است كه سال قبل از كرونا از تحصيل در پايه اول 
منصرف شــده بودند. اين روزهــا دانش آموزان 
مقطع ابتدايي به دليل تزريق نكردن واكســن و 
همچنين جهش هاي متعدد ويروس كرونا، بيش 
از گذشته در معرض ابتال به كرونا و ناقل بودن اين 

ويروس هستند.

مصوبات آرام بخش
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا در 2 سال اخير 
همواره در محافل تخصصــي مورد بحث و انتقاد 
بوده ؛ تصميماتي كه گاهي راه حلي براي برطرف 
كردن نگراني هاي گروه هاي آسيب پذير نداشت و 
گاهي برخالف از دست دادن توجهات خود، مثل 

محدوديت هاي تردد شبانه، همچنان برقرار بود. 
وزير آموزش و پرورش، توپ تصميم گيري درباره 
برگزاري امتحانات مدارس و دانشگاه ها را در زمين 
اين ستاد انداخته و اعالم كرده است كه تابع نظر 
و تصميم ســتاد ملي مقابله با كروناست. به نظر 
مي رسد يكي از مهم ترين داليلي كه دانش آموزان 
زيادي را امســال هم از چرخه تحصيل دور نگه 
داشــته، دوگانگي اســت كــه در تصميمات و 
صحبت هاي اين ســتاد و ديگر مجموعه ها براي 
تأكيد بر »حفــظ فاصله اجتماعــي« و »رعايت 
پروتكل ها« و سياســتگذاري هاي ديگر به چشم 
مي خورد. ششمين پيك كرونا با سويه جديدي 
در راه است كه سرعت انتقال بسيار بااليي دارد و 
اگرچه آمار مرگ ومير در ديگر كشورها كمتر از 
سويه هاي ديگر گزارش شده، اما هنوز اطالعات 
درســتي از رفتار اين سويه در دســت نيست. از 
طرفي آمار باالي ابتال و بستري در اين سويه هم 
مي تواند فشــار مضاعفي را دوباره بر دوش كادر 

درمان بيفكند.

آخرين برآورد از آسيب كرونا به مدرسه ها، آمار باالي انصراف از تحصيل را نشان مي دهد؛
از طرفي شيوع سويه جديد، ترديدهايي را درباره امتحانات حضوري ايجاد كرده است

نقل قولكرونا،60 هزاركالس اولي را خانه نشين كرد

میرهاشم موسوی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: خدمات 
ناباروری براساس مصوبه هیأت وزیران از دوم 

شهریور۱۴۰۰ برمبنای دستورالعمل خرید 
راهبردی مربوطه در تعهد سازمان تامین 

اجتماعی قرار گرفته است. زوجین نابارور )زنان 
زیر ۴۵سال( با مراجعه به مراكز مجاز درمان 

ناباروری نسبت به دریافت گواهی پزشك مبنی 
بر ناباروری اقدام كرده و با در دست داشتن 

گواهی صادره برای تشكیل پرونده به مدیریت 
درمان استان مراجعه و سپس نسبت به ادامه 

روند درمان اقدام كنند.)ایرنا(

ناصر سلیمان زاده 
رئیس مركز برنامه  ریزی منابع انسانی و

 امور اداری وزارت آموزش و پرورش: از خرداد ماه 
امسال آماده برگزاری آزمون هستیم. توزیع 

سهمیه انجام شده و فقط منتظریم كه سازمان 
اداری و استخدامی مجوز برگزاری آزمون را به 

سازمان سنجش بدهد. ۲۵هزار سهمیه استخدام 
ما باقی مانده كه از محل ماده۲۸ اساسنامه 

دانشگاه فرهنگیان یعنی برگزاری آزمون 
استخدامی جذب می شوند. )خبرنگاران جوان(

محمود مرتضایی
مدیركل فرهنگی و اجتماعی صندوق 

بازنشستگی كشوری: نتایج مرحله نخست 
ثبت نام وام ضروری كه ۳۰آبان ماه مهلت ثبت 
نام اینترنتی آن به اتمام رسیده بود، مشخص 
شده و بیش از ۱۴۸هزارو۵۰۰نفر واجد شرایط 

دریافت این تسهیالت شدند. تسهیالت مرحله 
نخست، از اواخر دی ماه۱۴۰۰ به صورت ماهانه 
و براساس نوبت های مشخص شده به حساب 

واجدان شرایط واریز می شود. )مهر(

 عبدالرضا فوالدوند 
مدیركل آموزش و پرورش شهر 

تهران: »۱۵۷۰« سامانه تلفنی فوریت های 
روانی اجتماعی دانش آموزان تهرانی آغاز به كار 
كرد. ارائه خدمات از طریق این سامانه تلفنی 

می تواند بخشی از مشكالت جامعه هدف را كه 
آینده سازان كشور هستند، مرتفع كند. )ایسنا(

مرضيه موسوي
روزنامه نگار

عالج قبل از پيك
پيك ششم هنوز از راه نرسيده و آمار ابتال 
به اوميكرون و بســتري باال نرفته است؛ 
اين يعنــي در وقت طاليي»پيشــگيري« 
قرار داريم. مديريت پيــك تازه اي كه در 
راه اســت، بيــش از هر چيــز ديگري به 
سياستگذاري هاي امروز ستاد ملي مقابله با 
كرونا وابسته است. انتخاب بين برگرداندن 
برخي از محدوديت ها و يا مقابله با آمار ابتال 
با اوميكرون در مراكز درماني و بيمارستان ها. 
دكتر مسعود يونسيان، عضو كميته علمي 
كشوري مقابله با كرونا مي گويد: »براساس 
اطالعات فعلي هنوز افزايش بستري و مرگ 
را در ســويه اوميكرون نداشتيم. با وجود 
اين نكته ما در نامه كميتــه اپيدميولوژي 
و پژوهش كميته علمي كرونــا هم به اين 
موضوع تأكيد كرديم كه بايد آمادگي كامل 
مقابله با شرايط روزهاي آتي را داشته باشيم. 
زماني كه شيب رو به باالي بستري و حتي 
ابتال را ببينيم، ديگر براي پيشــگيري دير 
است. در 5 موج گذشــته، »پيشگيري« 
به معناي واقعي كلمه كه سبب جلوگيري از 
بروز پيك شود را نداشــتيم و هربار آنقدر 
درنگ مي كرديم كه تعداد بستري و مرگ 
افزايش يابد تا رفتار واكنشي داشته باشيم.«
بازگردانــدن رونــد دوركاري كارمندان، 
غيرحضوري شــدن مدارس و امتحانات 
تأكيدي است كه اين اپيدميولوژيست براي 
ُكند شدن سرعت سويه جديد در كشور به 
آن اشاره مي كند. يونسيان مي گويد:»نكات 
مهمي كه براي بازگشايي مدارس بايد مدنظر 
قرار مي گرفت را در كميتــه علمي كرونا 
بيان كرديم و حدود ۲0 نكته يا شرط در آن 
مســتند، قيد كرديم. در نهايت تأكيد شد 
كه درهرحال بايد آموزش مجازي كماكان 
ادامه داشته باشــد تا هر زماني كه نياز به 
بستن مجدد مدارس شــد، اخاللي در امر 
آموزش ايجاد نشود. به همين دليل است كه 
مدارس و دانشگاه ها نبايد آموزش از راه دور 
را به طور كلي حذف كنند. قبل از بروز اتفاق 
بايد پيشــگيري رخ دهد و به همين دليل 
است كه پيشنهاداتي مانند تعويق امتحانات 
حضوري مدارس و دانشگاه ها، توجه مجدد 
به آموزش هاي مجازي در دانشــگاه ها و 
مدارس، تعطيلي ورزشــگاه ها و مراسمات 
فرهنگي، ادامــه دوركاري كارمندان و... را 

مطرح مي كنيم.«
به گفته او با توجه به چگونگي رعايت نكات 
بهداشتي و همچنين روند واكسيناسيون در 
كشور، انتظار مي رود سرعت پيشرفت سويه 

جديد در كشور باال باشد.

ته
نك

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
س: م

عك



11 سه شنبه 7 دی 1400
#هوشمند شماره  8399

روز گذشته، نخستين جلسه كميسيون 
مشــترك بررســي طرح »حمايت از اينترنت

حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي 
فضاي مجازي«- مشهور به طرح صيانت- پس از ارائه 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس برگزار شد. در اين 
جلسه بعضي از اعضاي كميسيون، گاليه هايي را از 
مركز پژوهش ها مطرح كردنــد. همچنين، معاون 
فرهنگي مركز پژوهش ها كه در جلسه حضور داشت، 
به پرسش ها و ابهامات مطرح شده پاسخ داد. اين در 
حالي است كه علي يزدي خواه، نماينده مردم تهران، 
شميرانات، ري، اسالمشهر و پرديس در مجلس، از 
طرحي جديد به نام »نظام تنظيم مقررات خدمات 
فضاي مجازي« رونمايي و درخواســت كرد كه در 
جلسه بعدي كميســيون)امروز( كليات آن به رأي 
اعضاي كميسيون مشــترك بررسي طرح گذاشته 
 شود. بررسي اوليه   طرح جديد با وجود كاهش مواد 
آن نشان مي دهد كه هر چند ادبيات آن تغيير كرده 
اما بسياري از موارد مورد بحث و جدل نسخه قبلي 
همچنان باقي اســت. مركــز پژوهش هاي مجلس 
چندي پيش در گزارشي اين طرح را مغاير با قانون 

اساسي خوانده بود.

تكميل فرايندها
عطاء اهلل رفيعي آتاني، قائم مقام مركز پژوهش هاي 
مجلس كه در اين جلســه حضور داشت، يادآوري 
كرد، نظرات مركز در مورد طرح هيچ تغييري نكرده 
و اصل تنظيم گري براي فضاي مجازي با نگاه ديني 
و انقالبي مورد توجه است. رفيعي آتاني، با اشاره به 
اينكه در دوره گذشــته موضوع در دستور كار دفتر 
فرهنگي بود، ادامه داد: كار با جديت پيگيري شــد 
و نظر مركز اين بود كه خروجي كار بايد براســاس 
گزارش ها باشــد. اين در حالي بود كه گزارش هايي 

كه حاصل نظر جمع باشد، به دست نيامد.
او افزود:  مــا كليات، اصل ضــرورت تنظيم گري و 
نگراني ها را قبول داريم و دفاتر ما نظراتي براي اصالح 
طرح داشتند. بنابراين اتفاق جديدي نيفتاده كه اين 

به معناي تكميل فرايندها است.
قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس با تأكيد بر اينكه 
در مركز پژوهش ها سياســي كاري نمي شود و نامه 
مذكور هم سه شنبه هفته گذشــته به صورت آني 
ارسال شــد، توضيح داد: اينكه نامه رسانه اي شده، 

بخشي از آن به دليل اهميت موضوع بوده است. در 
مركز، عالقه و آمادگي براي اعمال نظرات مشورتي 
وجود دارد و شــأني بيش از مشورت براي خودمان 
قائل نيستيم. در اين رابطه نياز است فرصتي دهيد تا 

مركز، طرح را كامل و نظر شما را استماع كند.
 

نقد همه نسخه ها
كميل قيدرلو، معاون فرهنگي مركز پژوهش ها هم 

در ادامه اين جلسه با اشــاره به اينكه نسخه وزارت 
ارتباطات هم مشــمول اين نقدها واقع شده است 
و اين نامه، نقد همه نســخه هاي طرح است، گفت:  
نظرات مركز كامال مشــورتي است و ما قرار نيست 
نظري را تحميل كنيم. ۳طرح دست مركز است. اين  
طرح ها اشكاالت بسياري دارند و اشكاالت تخصصي 

روي طرح دولت هم داريم. 
قيدرلو همچنيــن با تأكيــد بر اينكه ايــن نامه، 
جمع بندي مركز درمورد نســخه مشترك است، 
ادامه داد: »اگر طرح به شــوراي نگهبان برود، رد 
خواهد شد.« او همچنين از نمايندگان درخواست 
كرد تا طبق ماده ۱۴۲ آيين نامه داخلي نمايندگان 
فرصتي دهند تا طرح در مركز بماند و اشــكاالت 

وارده رفع شود.

انتقاد از رسانه اي شدن نامه مركز
اين در حالي اســت كه رضا تقي پورانوري، رئيس 
كميسيون مشــترك فضاي مجازي در اين جلسه 
معتقد بود كه مدل مفهومي اين طرح موجود است و 
در اين رابطه مشكلي نداريم و نقد مركز پژوهش ها 
مربوط به نسخه قبلي است و قرار شد نسخه جديد 

ارائه شود.
تقي پــور همچنين با انتقاد از رسانه اي شــدن نظر 
مركز پژوهش ها پيش از ارسال به كميسيون گفت: 
»از هيأت رئيسه مجلس مي خواهيم به ما بگويد كه 
چگونه در جريان نامه هاي ارســالي قرار بگيريم و 
اگر روال ارائه نامه ها به نماينــدگان تغيير كرده به 

ما اطالع دهند.«
او با اشاره به طرح جديدي كه با تلفيق طرح قبلي 
و پيشنهادهاي ارائه شده، تدوين شده است گفت: 
»انتظارمان از اين طرح اين است كه نظام حمايتي را 
داشته باشيم تا بتوان براي چالش هاي مطرح شده، 
قانون داشته باشــيم. عنوان طرح هم به طرح نظام 
تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي تغيير يافته و 
اين تغييرنام، خبر خوبي است و محدود به اين شده 

كه نظام حمايتي را در قانــون حل كنيم. البته 
قبول داريم كه تمامي مشكالت را نمي توانيم 
حل كنيم.« همچنين علي يــزدي خواه در 

پايان اين جلسه گفت: »۳7ماده طرح قبلي 
در طرح جديد به ۲۱مــاده كاهش يافته 

و همچنين حجــم آن از ۱۳صفحه به 
7صفحه رسيده اســت. اجازه بدهيم 
در نشست بعدي در مورد كليات اين 

طرح رأي گيري كنيم.«

در جلسه ديروز كميسيون مشترك مجلس از طرح جديدي به جاي طرح مشهور به صيانت رونمايي شد
تنظيم مقررات به جاي»صيانت« براي فضاي مجازي به سوی آينده

جبل الطارق قطب رمزارز جهان مي شود

در ســواحل جنوبي مديترانه، واقع در ســايه صخره هــاي آهكي و 
درختان زيتون وحشي درهم تنيده، بورس اوراق بهادار جبل الطارق 
)GSX( بي ســر و صدا در حال آماده شــدن براي تصاحب شركتي 
اســت كه مي تواند عواقب جهاني براي پايگاه ســابق نيروي دريايي 
انگليس داشته باشد. به گزارش گاردين، در فاصله كمتر از نيم مايلي، 
در كنــار آب هاي آبي بنــدرگاه مياني جبل الطــارق، رگوالتور هاي 
شبه جزيره در حال بررسي پيشنهادي هستند كه شركت بالك چين 
والريوم)Valereum( را دارنده يك صرافي در سال جديد خريداري 
خواهد كرد؛ به ايــن معني كه اين صرافي قلمروي كار اين شــركت 
بالكچين را به خارج از بريتانيا گســترش خواهد داد. بدين ترتيب با 
حضور اين صرافي ديجيتال، نخستين بورس يكپارچه جهان كه در 

آن اوراق قرضه معمولي را مي توان در كنــار ارزهاي ديجيتال اصلي 
مانند بيت كوين و دوج كوين معامله كرد، شكل خواهد گرفت. اين يك 
حركت جسورانه براي منطقه اي با ۳۳هزار نفر جمعيت است؛ جايي كه 
بخش مالي كه تقريبا يك سوم اقتصاد ۲ميليارد و ۴00ميليون پوندي 
جبل الطارق را تشكيل مي دهد، توســط يك رگوالتور با 8۲كارمند 
نظارت مي شود. در عين حال اگر همه  چيز طبق برنامه پيش برود، اين 
منطقه مي تواند به يك مركز جهاني براي ارزهاي ديجيتال تبديل شود. 
اگر كنترل هاي تعيين شده توسط اين تيم كوچك رگوالتور شكست 
بخورد، خطر آسيب به شــهرت و در نهايت تحريم هاي ديپلماتيك 
را به دنبال دارد كــه مي تواند اقتصاد آن را تهديــد كند. درحالي كه 
كشورهايي ازجمله چين و انگليس ســرمايه گذاري در دارايي هاي 
مربوط به ارزهاي ديجيتال را ممنوع كرده اند يا آشكارا نسبت به آن 
هشدار داده اند، جبل الطارق با متعهد شدن به تنظيم رسمي ارزهاي 
ديجيتال در تالش براي اثبات وضعيت منطقه به عنوان يك مركز مالي 
در آينده اقدام مي كند. آلبرت ايزوال، وزير خدمات ديجيتال، مالي و 
خدمات عمومي جبل الطارق مي گويد، درحالي كه اين كشور ۲0سال 
پيش بهشــت مالياتي بود، اكنون اين منطقه سياست هاي مالياتي و 
اشتراك اطالعات خود را اصالح كرده اســت. او مي گويد كه معرفي 
مقررات مربوط به رمزارزها نيز تأثير مشابهي دارد. ايزوال مي گويد: »اگر 
مي خواستيد كارهاي شيطنت آميزي در حوزه ارزهاي ديجيتال انجام 
دهيد، در جبل الطارق نبوديد، زيرا شركت ها داراي مجوز و مقرراتي 

هستند و در هيچ جاي دنيا وجود ندارد.«

 در انتظار طرح مركز پژوهش ها
سخنگوي كميسيون مشترك طرح صيانت در 

گفت وگو با همشهري مي گويد كه طرح جديدي 
ارائه نشده و بهتر است مركز پژوهش ها طرحي 

جديد ارائه دهد

روز گذشته رئيس كميســيون مشترك بررسي 
طرح صيانت از طرحي جديد ســخن گفت. اين 
طرح كه با نام »طرح نظام تنظيم مقررات خدمات 
فضاي مجازي« ارائه شده است، مختصرتر از طرح 
قبلي است. نســخه پي دي اف اين طرح اكنون در 
خبرگزاري خانه ملت موجود اســت. با اين حال، 
لطف اهلل ســياهكلي، در گفت وگو با همشــهري، 
مي گويد هنوز طرح جديدي ارائه نشده و من فكر 
مي كنم كه بهترين راه اين است كه مركز پژوهش ها 

طرح جديدي  ارائه دهد.
امروز)دوشــنبه( تصميمــي در   

كميسيون گرفته شد؟
مســئوالن مركز پژوهش ها در مــورد نامه اي كه 
شامل نقد طرح صيانت بود، مجددا صحبت كردند. 
اگرچه درباره اين طرح بحث شد، اما نتيجه خاصي 

به دست نيامد.
طرح جديد با نــام »طرح نظام تنظيم 
مقررات خدمات فضاي مجازي« چه ويژگي هايي 

دارد؟
البته طــرح جديدي هنوز ارائه نشــده اســت. 
فردا)سه شنبه( درمورد درخواست مركز پژوهش ها 
كه فرصت خواسته تا طرح جديدی ارائه دهد، بحث 
خواهد شد. پيش بيني من اين است كه اين فرصت 
به مركز پژوهش ها داده مي شــود تا طرحي جديد 

ارائه دهد.
امــا در خبرگزاري خانــه ملت طرح 

جديدي منتشر شده است.
ما در اين مدت بيــكار نبوده ايم. مركز پژوهش ها 
يك نهاد مشاوره اي اســت. اما من فكر مي كنم كه 
چون طرح قبلي را هم مركز پژوهش ها ارائه كرده 
بود، االن هم درباره طرح هاي قبلي ايراداتي وارد 
كرده اند، بهترين راه اين است كه مركز پژوهش ها 

طرح جديد ارائه   كند.
 در مورد طرحي كه در كميســيون 

رونمايي شد، نظري نداريد؟
تا زماني كه طرحي در دستور كار قرار نگيرد، مورد 
پذيرش نيست. طرح هاي متعددي ممكن است ارائه 
شود. اينها طرح هستند و با مصوبه فاصله زيادي 
دارند. هر طرحي كه ارائه شــود، صفر 
تا صد آن از سوي نمايندگان قابل 
تغيير است. چون مصوبه آن چيزي 
است كه اكثريت نمايندگان به آن 
رأي مي دهنــد. بنابراين طرح ها 
مي آيند و مي روند، اما آنچه 
مهم اســت اين است 
كه كار شروع شود 
و مصوبات كه آمد، 
مي شــود در باره 
آنها صحبت كرد.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

   باقي ماندن موارد جنجالي 
طرح مشهور به »صيانت« حاال نامش به نظام تنظيم مقررات فضاي مجازي تغيير پيدا كرده، اما هنوز مواد مورد بحث 

طرح قبلي با ادبياتي جديد در اين طرح هم خودنمايي مي كنند.
  در نسخه قبلي طرح كميسيون عالي تنظيم مقررات به عنوان مرجع تنظيم مقررات خدمات پايه كاربردي در فضاي 
مجازي درنظر گرفته شده بود. در نسخه جديد طرح اوال؛ اصطالح خدمات پايه كاربردي از دور خارج شده و موارد، 
همگي درباره كل فضاي مجازي مطرح شده است. در اين نسخه جديد كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي 

به عنوان تنظيم گر تنظيم گران فضاي مجازي تعيين شده است.
  براساس نسخه جديد كميسيون عالي خود عالوه بر وظايف محوله از سوي شوراي عالي فضاي مجازي مي تواند 
تنظيم گران جديدي را پس از تصويب شورا ايجاد يا تعيين كند و حتي در يك نقش فرادستي دست به اصالح وظايف 
تنظيم گران ديگر بزند. در واقع اين شورا مثال مي تواند وظايف تنظيم گران فعلي مثل وزارت ارتباطات يا سازمان 

تنظيم مقررات را به صورت كلي تغيير دهد.
  اين كميسيون عالي همچنين ضوابط مديريت ترافيك داخلي و خارجي)اينترنت( كشور را تعيين مي كند.

  عالوه بر اين تصويب الزامات مجوز دادن براي هرگونه فعاليت و كسب وكار در فضاي مجازي شامل محتوا )اعم از 
داده، متن، صوت و تصوير(، خدمات و زيرساخت هاي ارتباطي و زيرساخت هاي اطالعاتي بر عهده اين كميسيون 

است تا تنظيم گران ديگر اين مجوزها را صادر كنند.
   مانند طرح قبلي ايجاد و راه اندازي خدمات و كسب وكارهاي فضاي مجازي نيازمند دريافت مجوز از طريق درگاه 
ملي مجوزهاي كشور است. عالوه بر اين براساس تبصره ماده ۵ اين طرح به نظر مي رسد پلتفرم ها و سرويس هاي 
شامل محتوا ازجمله پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي خارجي حتما بايد اقدام به اخذ مجوز و معرفي نماينده در 

كشور كنند.
  طرح جديد توجه ويژه اي به برخورد به فيلترشكن ها دارد. براساس ماده ۱۹ اين طرح كه جدي تر از ماده مشابه در 
طرح قبلي است، هر نوع فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه غيرمجاز فيلترشكن ها ممنوع بوده 
و مرتكب به حبس و جزاي نقدي درجه 6 محكوم مي شود. عالوه بر اين، در طرح جديد انتشار عمده فيلترشكن 

به صورت غيرتجاري هم مشمول حبس و جزاي نقدي درجه 6 مي شود.
  وزارت ارتباطات مكلف شده  تا به طور مستمر و مؤثر فيلترشكن ها و وي  پي  ان ها را شناسايي و غيرقابل استفاده 

كند.
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 مــوارد ابتال به اوميکرون در كشــور رو به 
افزايش و تعداد اســتان هاي درگير با اين 
سويه جديد هم بيشتر شده است. اما با توجه 

به تکميل نشدن مطالعات درخصوص اين سويه جديد تمام موضوعاتي كه 
پيرامون آن مطرح مي شود، يک فرضيه به شمار مي رود و هنوز نمي توان 
آنها را به عنوان يک واقعيت پذيرفت و با توجــه به آن عمل كرد. يکي از 
نگراني ها، مطرح شدن فرضيه اي تحت عنوان حمله بيشتر سويه اوميکرون 
به نوجوانان، جوانان و سالمندان است. هنوز مستند موثقي مبني بر اينکه 
اين سويه مي تواند افراد جوان و نوجوان را به شدت درگير كند وجود ندارد، 
اما با توجه به اينکه هنوز براي كودكان زير12سال واكسن مؤثري وجود 
ندارد و درباره نوجوانان 12تا 18ســال هم هنوز پوشش واكسيناسيون 
)تزريق دو دوز( تکميل نشده اســت، كامال طبيعي خواهد بود كه اين 
جمعيت به طور نسبي حساسيت بيشتري در برابر ويروس جهش يافته 
نسبت به جمعيت بزرگسال داشته باشند. به همين دليل يکي از داليلي كه 
مي توان به اين فرضيه نسبت داد، همين موضوع واكسيناسيون و يا افراد 
واكسينه نشده زير 18سال است. درباره سالمندان هم با مسئله اي تحت 
عنوان ضعف نسبي سيستم بدني مواجهيم كه مي تواند ابتالي بيشتر آنها 
به كروناي اوميکرون را قابل  توجيه كند. فرضيه ديگر هم   ضعيف شدن اين 
ويروس در مقايسه با ويروس هاي ديگر است  اما در اين باره هم هنوز شواهد 
قابل قبولي وجود ندارد. فقط مشخص شــده سويه اوميکرون نسبت به 
واريانت هاي گذشته از جمله آلفا و دلتا شدت بيماري زايي كمتري دارد. در 
اين باره 2 فرضيه هم مطرح است كه بايد آنها را از هم جدا كرد، ابتدا اينکه 
مشخص شود شدت بيماري در مبتاليان به چه ميزان است. چرا كه شواهد 
حاكي از آن است كه شدت بيماري زايي اوميکرون كمتر از سويه هاي قبلي 
است. فرضيه دوم هم توجه به اينکه چه تعداد از افراد جامعه به آن مبتال 
مي شوند. چون وقتي شيوع بيماري بيشتر شود و تعداد مبتاليان افزايش 
پيدا كند، اگر شدت بيماري زايي هم باال نرفته و حتي كمتر شده باشد، 
ممکن است در مجموع تعداد موارد منجر به مرگ و تعداد موارد ابتالي 
شديد بيشتر شود. با توجه به اين خصوصيت قدرت انتقال چند برابري 
اوميکرون مي توان انتظار داشت حتي اگر اين سويه، شدت بيماري زايي 
كمتري نسبت به سويه هاي ديگر داشته باشد اما با تعداد مرگ و بستري 
باالتر از سويه هاي ديگر همراه شود، يکي از داليل آن مي تواند بي توجهي 
بيشتر به رعايت پروتکل هاي بهداشتي و سرايت پذيري بيشتر آن باشد. 
بر اين اساس، هم اكنون موضوعي كه به نفع ماست، ميزان واكسيناسيون 
جامعه هدف است كه كمک زيادي به كاهش شدت بيماري زايي مي كند. 
هم اكنون بيشترين مسئله اي كه بايد مدنظر قرار بگيرد افزايش رعايت 
دستورالعمل هاي محافظتي و پوشش واكسيناســيون است كه البته 
مشخص نيست در روزهاي آينده مي توانيم نسبت به افزايش آن اميدوار 
باشيم يا خير. چرا كه بستگي به همکاري و همراهي مستقيم مردم دارد 
و بي شک مي تواند در چگونگي آينده اين بيماري و عملکرد اين سويه در 

كشور تأثير گذار باشد.

مسعوديونسيان
اپيدميولوژيست

آمارهاي غيررسمي از وجود 8هزار پرستار با 
قرارداد 89روزه در مراكز درماني دانشگاه هاي 
علوم پزشکي و تامين اجتماعي حکايت دارد؛ 
پرســتاراني كه با فروكش كردن تب كرونا 
و پايان يافتن قراردادهايشــان بايد به ناچار 
ترك خدمت كنند و دوباره رنج بيکاري را به 
جان بخرند و همانند كارگران فصلي منتظر 
بمانند تا دوباره چه زمانــي مراكز درماني به 
تخصص آنها نياز پيدا مي كنند و به دنبال شان 
مي آيند. اين نخستين بار نيست كه با پرستاران 
قراردادي اينگونه برخورد شده و پس از پايان 
مدت قرارداد با آنها ترك همکاري مي شود؛ 
سال گذشته هم با كاهش موارد ابتال و مرگ 
كرونايی، مراكز درماني كه تا قبل از آن براي 
پرستاران بيکار فرش قرمز پهن كرده بودند، 
پس از پايان زمان قرارداد بــا اين افراد ترك 
همکاري كردنــد؛ اين در حالي اســت كه 
بيمارستان ها و مراكز درماني با كمبود نزديک 
به 150پرستار مواجهند. با پايان يافتن پيک 
پنجم، داســتان تمديد نکردن قراردادهاي 
89روزه با پرستاران تکرار شد و اين بار قرعه به 
نام پرستاران تامين اجتماعي افتاد. به طوري كه 
گفته مي شود براي تعدادي از آنها نامه پايان 
همکاري داده شــده و تعدادي هم در انتظار 
اتمام قراردادشان هستند تا مانند سال گذشته، 
نامه پايان همکاري با مراكز درماني به آنها داده 

شود و دايره پرســتاران بيکار بزرگ تر شود؛ 
افرادي كه به اميد استخدام دولتي، از مراكز 
خصوصي كه در آن فعال بودند، استعفا داده و 
به صورت قراردادي وارد مراكز درماني شد ه اند. 
هر چند كه معاون پرستاري وزارت بهداشت 
تأكيد مي كند كه سازمان استخدامي كشور 
مکلف شده نســبت به تبديل وضعيت اين 
پرســتاران اقدام كند، چراكه مراكز درماني 
به 145هزار پرستار، تکنيسين اتاق عمل و 
هوشبري نياز دارند اما پرستاران، در سال هاي 
گذشته با وعده هاي مشــابه فراواني مواجه 

بودند كه رنگ واقعيت نديده است.
 

وجود12مدلاستخداميوقرارداديبا
پرستاران

همزمان با روز پرستار )19آذر ( بود كه محمد 
ميرزابيگي، رئيس سازمان نظام پرستاري از 
پيگيري امنيت شغلي پرســتاران خبر داده 
و گفته بود كه نبايد قــرارداد 89روزه براي 
پرستاران وجود داشته باشد و اين موضوع از 
سوي سازمان نظام پرستاري به شدت پيگيري 
مي شود. او بر استخدام رسمي تأكيد كرده بود 
و اين موضوع خواسته محمدشريفي مقدم، 
دبيــركل خانه پرســتار هم   هســت. او به 
همشــهري مي گويد با اينکــه قراردادهاي 
89روزه ظلم و جفا در حق پرستاران است، 
اما تبديل به عرف در جامعه پرستاري شده 
است: »در دوران كرونا، مراكز درماني با كمبود 
شديد نيرو مواجه شدند، به همين دليل اقدام 
به انعقاد قراردادهاي 89روزه با پرســتاران 
كردند، اين در حالي بــود كه چند ماه پس از 
شيوع كرونا با كاهش ابتال، قراردادها تمديد 
نشد. او به صحبت هاي رهبري با پرستاران 
در روز پرستار اشــاره مي كند و مي  گويد كه 
ايشان بر امنيت شغلي پرستاران تأكيد كرده 
و گفته بودند كه نبايد مانند كارگران فصلي 
به آنها نگاه شود: »پرســتاران با قراردادهاي 
89روزه، حداقل حقوق ممکن را بدون هيچ 
مزايايي دريافت مي كنند و بدترين نوع قرارداد 
با اين پرستاران بسته مي شود.  مي گويند اگر 
اين پرستاران استخدام شوند، بودجه اي براي 
حقوق آنها اختصاص داده نمي شود، اما اين 
بهانه ســازمان برنامه و بودجه است، چرا كه 

اين پرستاران هم اكنون نيز حقوق دريافت 
مي كنند و نمي توان به بهانه كمبود منابع مالي 
از استخدام اين افراد سر باز زد.« دبير كل خانه 
پرســتار ادامه مي دهد:»هم اكنون، 12مدل 
استخدامي و قراردادي براي پرستاران وجود 
دارد، مثــل قراردادهاي 89روزه، شــركتي 

6ماهه، يکســاله و... گروهي هم اســتخدام 
رسمي اند. هركدام از اين افراد با توجه به اينکه 
در كدام بخش يعني تامين اجتماعي، بخش 
خصوصي يا دولتي، مشــغول كار هستند، 
ميزان حقوق دريافتي شان متفاوت است و از 
حداقل قانون كار تا حدود 13ميليون تومان 

دريافتي دارند. بدترين نوع قراردادها، همين 
قراردادهاي 89روزه است كه پرستاران بنا به 

نياز مالي ناچارند زير بار آن بروند.«

امنيتشغليوابستهبهتعدادمبتاليان
هر روز به تعداد پرســتاراني كــه در دايره 

قراردادهاي 89روزه قــرار مي گيرند، اضافه 
مي شود. علي ميراني يکي از همين افرادي 
است كه به عنوان پرســتار بخش كوويد19 
در مراكز درماني تاميــن اجتماعي، قرارداد 
89روزه امضا كرده اســت. او به همشهري 
مي  گويد با توجه به اينکــه قرارداد قبلي اش 
امنيت شغلي برايش نداشته بنابراين به اميد 
ماندگاري در سيستم دولتي، زير بار قرارداد 
89روزه رفته است، او يک بار بين پيک دوم 
و سوم كرونا در مهر ســال گذشته به دليل 
كاهش تعداد مبتاليان به كرونا و مرگ ها، با 
پايان قرارداد و تمديد نشدنش مواجه شد. با 
اوج گرفتن كرونا، دوباره از او دعوت به كار شد 
و حاال براي بار دوم، قراردادش ديگر تمديد 
نمي شود: »هنوز تا پايان قراردادم وقت مانده 
اما مشخص نيست كه اگر وضعيت مبتاليان 
به همين ميزان باشــد، باز هم با ما قرارداد 
بسته مي شود يا خير؟ فعاليت ما بستگي به 
تعداد كرونايي ها دارد، هروقت تعدادشان باال 
رفت، ما كار مي كنيم و هر وقت تعدادشان كم 
شد، از كار بي كارمان مي كنند.« او مي گويد: 
» از  ماه قبل با اتمام دوره قرارداد، با بهياران 
و كمک  بهياران قــراردادي، قطع همکاري 
شــده و فعال فقط پرســتاران قراردادي در 
بيمارستان ها مانده اند.« به گفته اين پرستار، 
يکي از مهم ترين مشکالت پس از قراردادهاي 
89روزه، تأخيرهاي 20روز تا يک ماه و نيمه 
در پرداخت حقوق  اســت كه با اين وضعيت 
اقتصادي فشــار زيادي بــه خانواده ها وارد 
مي كند. ضمن اينکه با توجه به شيفت هايي 
كه براي پرســتاران درنظر گرفته مي شود، 
هيچ اضافه حقوقي به عنوان بهره وري شامل 
پرستاران نمي شــود، درحالي كه نيروهاي 
رسمي و پيماني با همين 12ساعت شيفت، 
18ساعت كار شامل شان مي شود و در فيش 
حقوقي هم بهره وري برايشان منظور مي شود.
ميراني با بيان اينکه حقوق پرستاران قرارداد 
89روزه حدود 9و نيم ميليون تومان است، 
ادامه مي دهد: »بيشتر پرستاران، بهياران و 
كمک بهياراني كه با آنها قراردادهاي 89روزه 
بسته شــده، ناچارند براي گذران زندگي در 
2مركز درماني كار كنند و همين مسئله باعث 
مي شود كه ميزان كارايي آنها كم شود و بيشتر 
افرادي كه در مراكز درماني تامين اجتماعي 
فعاليت مي كنند درصدد هستند تا در اسرع 

وقت به مراكز درماني 
دانشــگاهي ملحق 

شوند تا از نظر حقوق و مزايا وضعيت بهتري 
پيدا كنند.«

با فروكش كردن كرونا و كاهش آمار ابتال و مرگ و ميرها ،  بار ديگر ماجراي تمديدنکردن قرارداد 3 ماهه مراكز درماني با پرستاران تکرار شد

موج جديد قطع همكاري با پرستاران 89 روزه

ماموريت ويژه براي سازمان استخدامي كشور 
كمبودپرستار،موضوعياستكهازسويمعاونپرستاريوزارتبهداشتهمموردتأييداست.بهگفتهعباسعبادي،بهازايهريك
هزارنفرجمعيتبايد6پرستاروبهازايهرتختبيمارستانيبايد1.8پرستارداشتهباشيمكهاكنوناينتعدادبرايهريكهزارنفر
1.5پرستاراستوبهازايهرتختكمتراز0.9درصدپرستاروجوددارد.براساساعالماينمسئولدروزارتبهداشت،كمبودپرستار
مسئلهايجهانياست،بهطوريكهكشورهايتوسعهيافتهمجبورندازديگركشــورهاپرستارجذبكنندواينعارضهدركشورما
هموجوددارد.حاالدرماجرايتمديدنكردنقراردادهاي89روزهباپرستارانباوجودكمبودپرستار،عبادیبههمشهريميگويد:
»قراردادهاي89روزهباپرستارانمربوطبهدورانكرونانيستوازسالهايقبلدركشوروجودداشتهاست،بااينحالدردورانپيك
كرونابهدليلنيازبهاينافراد،دانشگاههايعلومپزشكيومراكزدرمانيازاينمسئلهبهشكلنادرستاستفادهكردندوتعدادياز
همكارانرابهشــكلقراردادهاي89روزهجذبكردندكهبااتمامزمانقراردادهاباتعداديازاينافرادقطعهمكاريشدهاست.«او
ميگويد:»بعدازروزپرستارودرجلسهايكهبامعاونتاجراييرياستجمهوريداشتيم،نامهايتنظيمشدودربندآخرآنبهمسئله
تبديلوضعيتاستخداميپرستاراناشارهشد.برايناساسسازماناستخداميكشورمكلفشددرخصوصتبديلوضعيتپرستاران
درسالآينده)1401(اقدامكند.«اودربارهتعدادپرستارانموردنيازدركشورهمميگويد:»اكنون145هزارپرستار،تكنيسيناتاقعمل
وهوشبريزيرمجموعهوزارتبهداشتهستندكهبرايرسيدنبهوضعيتمطلوببايدهمينتعدادپرستارجذبشوند.باجذبساالنه
حداقل10هزارپرستاردر14سالآيندهميتوانيمبهوضعيتمطلوبپرستاريدركشوربرسيم.«بهگفتهمعاونپرستاريوزارتبهداشت،
اكنونساالنه10هزارپرستارفارغالتحصيلميشوندكهوزارتبهداشتپيشنهاددادهازپرستارانطرحي،پرستارانباقراردادهاي
89روزهوآنهاييكهدردورانپيككرونافعالبودند،همبرايايناستخدامهااستفادهشودوآنهابهتدريجتبديلوضعيتشوند.اوتأكيد
ميكند:»يكيازتكاليفيكهنهادرياستجمهوريبهسازماناموراستخداميمحولكردهوماهمآنرادركنارمعاونتتوسعهوزارت

بهداشت،پيگيريميكنيممسئلهاستخدامپرستاران،تكنيسينهاياتاقعملوهوشبرياست.«
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گپ

بازيهاوطنيميشوند
گپ و گفت با مديركل سرگرمي هاي سازنده و بازي هاي 

رايانه اي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

دنياياســباببازيها
دنيايشــگفتياست.
هرچندكشورمادراين
حوزهبسيارنوپاستاماكانونپرورشفكريكودكانونوجوانان
چندسالاستبهشــكلپيگيرانهوباايجادمسابقهو...بهتهيه
وتوليدسرگرميپرداختهاست.كانونازنخستينشركتهاي
توليدســرگرميبهصورتدولتياســتكهازسال1360،دفتر
ســرگرميهايشراباتوجهبهنيازمخاطبكودكونوجواندر
كنارتوليداتديگرشراهاندازيكــرده.باتوجهبهاينكهمراكز
كانوندرســطحكشــوربهيكهزارمركزثابت،سيارشهري،
روستاييوپستيميرسد،بهتازگيبرنامهريزيهايينيزبراي
توليداسباببازيتوسطشورايكارشناسيشكلگرفتهاست.از
سال1397تاكنونهم،كانونبهسمتتعاملسازندهبابخشهاي
خصوصيحركتكردهومحصوالتمشتركيرابرايارائهبهمخاطب
توليدكرده.دربارهاينفعاليتهاوبيشتربامحسنحموله،مديركل
سرگرميهايسازندهوبازيهايرايانهايكانونپرورشفكري

كودكانونوجوانانگفتوگوكردهايم.

درسالهاياخيربرايتوليداسباببازيوسرگرميچه
اقداممهميصورتگرفتهاست؟

از نكته هاي بسيار مهم در چندسال اخير مي توان به برگزاري جشنواره 
ملي اسباب بازي كه با مشاركت توليدكنندگان اسباب بازي ايران برگزار 
شد اشاره كرد كه اين جشنواره براي نخستين بار در دوره چهارم و پنجم 
به صورت تخصصي با معرفي توانمندي هاي اين صنعت در كانون برگزار 

شد. دوره ششم هم به دليل شيوع بيماري كرونا مجازي بود.
برايتوليداسباببازيبهچهمعيارهاييتوجهميشود؟

كانون به دنبال الگوسازي و شناسايي استعدادها در همه حوزه هاي كاري 
خود است و بيشتر تمركز روي ايده هاي ايراني است. بر همين اساس، 
با توجه به تأكيد و فرمايشــات مقام معظم رهبري درباره اسباب بازي، 
چند سالي است گروهي از كارشناسان روي پيوست فرهنگي و معرفي 
الگوهاي ايراني تمركز كرده اند. توليد سرگرمي اسباب بازي در اداره كل 
سرگرمي هاي سازنده و بازي هاي رايانه اي از طريق دريافت پيشنهادها، 
ايده پردازان و طراحان داخلي به گروه كارشناسي و تكميل طرح نظارت 
بر توليد صورت مي گيرد. در اين فرايند ابتدا طرح هاي ارائه شده از سوي 
طراحان مورد بررسي قرار مي گيرد. در مرحله بعد با كمك كارشناسان 
طرح ها تكميل و به مرحله تجاري سازي نزديك مي شود و در نهايت با 
وجود موانع، محصول مورد نظر توليد مي شــود. در توليد اسباب بازي 
و ســرگرمي در كانون مواردي مانند خالقيت، حضور عناصر فرهنگ 
ايراني اسالمي، ايجاد روحيه سازندگي و كشف در مخاطب مورد توجه 
است. از همين رو در راستاي سازماندهي فرايند دريافت ايده، رويدادي با 
عنوان رويداد ايده  آزاد اسباب بازي از سال1397در كانون شروع به كار 
كرده و در 3دوره برگزاري، بستر مناسبي براي جذب ايده ها و هدايت 
ايده پردازان فراهم شده است. در هر دوره، 140ايده توسط دبيرخانه اين 
رويداد دريافت مي شود. در بررسي اوليه حدود40 ايده منتخب به مرحله 
بعد راه پيدا مي كند. در اين مرحله ايده ها توسط راهنمايان، مربيان و 
كارشناسان حوزه بازي و اســباب بازي تكميل شده و به شرايط توليد 
نزديك مي شوند. در نهايت 12ايده نهايي كه بيشترين شرايط الزم براي 
توليد در كشور را دارند معرفي مي شوند. اين رويداد، بستر مناسبي براي 

شناسايي استعدادهاي جوان فراهم مي كند.
اســتانداردهادرتوليداســباببازيچگونهرعايت

ميشود؟
اگر توليدكنندگان نتوانند استاندارد اسباب بازي را كسب كنند، مشكالت 
زيادي ايجاد مي شود؛ چراكه اسباب بازي تماما با زندگي كودك و نوجوان 
مرتبط اســت. در اين زمينه، سازمان ملي اســتاندارد هم بايد نظارت 
بيشتري روي اينگونه توليدات در سطح چرخه توليد يا بازار داشته باشد و 
اگر اجناس نامرغوب و بي كيفيتي مشاهده  شود، بايد سريعا برخوردهاي 
قانوني صورت گيرد. هم اكنون6هزار و204اســتاندارد را سازمان ملي 
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين كرده كه از سال1382رعايت 
آن براي تمام اســباب بازي هاي توليد داخل و وارداتي الزامي اســت. 
اسباب بازي هاي توليد داخل با رعايت اين استاندارد مي توانند نشان ملي 

استاندارد را دريافت كنند و در بسته بندي محصول به كار ببرند.
درآيندهبايدمنتظرچهسرگرميواسباببازيهاي

ديگريباشيم؟
براي ســال1400در روزهاي تابستان، ســرگرمي آموزشي و فكري 
»تتابرد« توليد شده كه خود شــامل 70بازي است كه بچه ها از طريق 
آن مي توانند حتي اسباب بازي طراحي كنند. اين سرگرمي با حمايت 
كانون توسط بخش خصوصي توليد شده و در فروشگاه ها موجود است. 
قرار است ليگ مسابقات از طريق سايت و فضاي مجازي براي اين بازي 
برگزار شود. ديگر سرگرمي توليد شده، بازي روميزي »هفت گنبد« با 
الهام از ادبيات و متون كهن فارسي است. اين سرگرمي بر مبناي روايت 
كتاب هفت پيكر نظامي گنجوي است. سومين توليد كانون در بخش 
بازي هاي رايانه اي »حروف چين« است. اين بازي هم براي گروه سني 
6سال به باال با توجه به ادبيات فارسي در چهار بخش شعر چين، حرف 
چين، شرح چين و مسابقه آماده شده كه عالقه مندان مي توانند از طريق 
كافه بازار آن را تهيه كنند. براي ماه هاي پاياني سال هم سرگرمي هاي باغ 
فرش كه از طرح هاي منتخب رويداد ملي ايده آزاد است، توليد خواهد 
شد. كرم اندازه گير نيز با توجه به پيوست كتاب و بازي طراحي و براي 
نخستين بار منتشر شده. كتاب بازي پارچه اي، توليد شده و سرگرمي 
»كمي بزرگ تر« تجديد توليد خواهد شد. سرگرمي آموزشي و فكري 
»كلمه ساز انگليسي« درباره مباحث كلمه سازي يا جمله سازي به زبان 
انگليسي است. كتاب پازل آهو و پرنده ها هم با نگاه به پيوست فرهنگي 
از توليدات كانون خواهد بود و بردگيم ميهمانهاي ناخوانده با توجه به 

كتاب و شخصيت هاي قصه توليد خواهد بود.
قيمتاسباببازيهاوقدرتخريدخانوادهباعث
شدهبازارســرگرميهاكمرونقشود.اسباببازيهاچگونه

قيمتگذاريميشوند؟
قيمت مصرف كننده محصول براساس قيمت تمام شده محاسبه مي شود 
به اين صورت كه وقتي محصولي توليد مي شــود، قيمت تمام شــده 
مشخصي دارد )براساس متريالي كه استفاده شده و هزينه هاي توليد 
آن( قيمت تمام شده محصول كه مشخص شد، هزينه توزيع و پخش آن 
و نيز سود مغازه دار يا فروشنده محصول به آن اضافه می شود و در نهايت 
قيمت مصرف كننده به دست مي آيد. ولي اينكه اسباب بازي گران شده 
است اين هم تابع نوسانات اقالم در بازار است. هم اكنون، توليدكنندگان 
به دليل نبود شــرايط مناســب در خريد متريال يا ديگر هزينه هاي 
مورد نياز، دچار مشكالت عديده شده اند و دولت بايد براي توليد و رونق 
صنعت اسباب بازي و كاهش قيمت نهايي نيز يارانه هايي درنظر بگيرد و 

مساعدت ها و تدابيري نيز در اين باره انديشيده شود.

نگارحسينخاني
روزنامه نگار

عليرضادرخشانی
خبرنگار
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همين امروز  
بازنشسته ام كنيد!

رسانه اي شدن پيشنهاد 
دولت براي افزايش سن 

بازنشستگي، موجب 
افزايش تمايل به پايان 

كار در افرادي شد كه در 
آستانه بازنشستگي

 قرار دارند

راهروهايبيمهتأميناجتماعيراباالوپايينميكنندتاشايدجوابيبرايسؤالهايخود
پيداكنندوبدانندچهتصميميبرايروزگاربازنشستگيبهتراست.عدهاي29سالسابقه
كاريرابهنامخودثبتكردهاندوبعضينيز30يا31سالبهعنواننيرويكارفعاليتكردهاند
امايكپيشنهادازجانبدولت،وضعيتآيندهبازنشستگيآنهارابااماواگرهمراهكردهاست.خبراحتمالافزايش2سال
بهسنبازنشستگي،ولولهايدرجانآنهاييانداختهاستكهدرلبمرزبازنشستگيايستادهاندوهراسازافزايشسن
بازنشستگيآنهارانگرانكردهاست.آشوبدرميانافرادنزديكبهبازنشستگيباارسالاليحهپيشنهاديدولتبه
مجلسكليدخورد.براساسمتناليحهبودجه1401،دولتپيشنهاددادهاستكه»افزايشدوسالهحداقلوحداكثرسن
بازنشستگيتماميمستخدمينمردوزنبههرميزانسابقهخدمتدرصندوقتأميناجتماعي«رقمبخورد.اينخبر
موجبشدتابازنشستگيبههراسشبوروزبسياريازافرادتبديلشودودراينميانافراديكهتنهاچندماهياچند

سالبرايبستنپروندهكاريخودزمانداشتند،بيشازديگراندستبهپيگيريموضوعميزنند.

ليالشريف
 خبرنگار

افزايشمراجعهكنندگانبهتأميناجتماعي
اغلب افراد به طريقي تالش كردند تا آشــوب ذهني خود را آرام كنند، 
برخي با شــعب مختلف تأمين اجتماعي تماس مي گيرند و برخي نيز 
مراجعه حضوري را بهترين راه حل مي دانند. منير كه در يكي از شعب 
بيمه تأمين اجتماعي در تهران مشغول به كار است، در رابطه با روزهاي 
شلوغ محل كارش پس از اعالم خبر احتمال افزايش سن بازنشستگي 
به روزنامه همشهري توضيح مي دهد: »هم اكنون بسياري از افراد كه در 
ُشرف بازنشستگي هستند به ما مراجعه مي كنند و سؤاالت متعددي را 
مي پرسند تا با توجه به شرايط جديد تصميم بگيرند. بسياري از افراد از 
ما مي پرسند كه آيا چنين قانونی تصويب شده است يا خير؟ ما هم پاسخ 
مي دهيم تا زماني كه قانون در مجلس تصويب و دستور اجراي بخشنامه 
صادر نشود، ما نمي توانيم جواب قطعي بدهيم. اگر اين قانون در مجلس 
تصويب شود، باز هم بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه تأمين اجتماعي چه 

واكنشي به آن نشان خواهد داد«.
براساس گفته اين كارمند يكي از شعب بيمه تأمين اجتماعي، از زمان 
اعالم جزئيات اليحه بودجه1401 و انتشار خبرهايي در مورد افزايش 

سن بازنشستگي، هر روز به طور متوسط 60نفر براي پيگيري موضوع و 
يافتن پاسخ سؤال هايشان به اين شعبه مراجعه مي كنند. در اين ميان 
بسياري از افراد نيز با تماس هاي تلفني مكرر به دنبال پاسخ مناسب براي 
تصميم گيري هســتند؛ »مردم فعال در مرحله پرس و جو هستند و به 
مرحله تصميم گيري نرسيده اند.« يك كارمند ديگر در شعبه شرق بيمه 
تأمين اجتماعي نيز موضوع اضطراب افرادي كه در آستانه بازنشستگي 
قرار دارند را تأييد مي كند اما او موضوع را فراتر از پرس و جوی اين افراد 
مي داند و براساس گفته او، مراجعه براي بازنشستگي با سابقه كار 29تا 
30سال در اين شعبه افزايش پيدا كرده است؛ »از روزي كه اين قانون 
مطرح شد، تعداد مراجعه براي درخواست بازنشستگي بين 29تا 30سال 
زيادشده است. آدم ها مي ترسند كه مشــمول 32سال شوند و مجبور 

باشند 2سال بيشتر كار كنند.«

دوراهيماندنيارفتن؟
هراس از افزايش سن بازنشستگي موجب شد تا برخي براي گذاشتن 
نقطه پايان بر سال هاي فعاليت كاري شان دست به كار شوند. مصطفي 

احمدي، يكي از افرادي است كه پس از شنيدن خبر افزايش احتمالي 
سن بازنشستگي تصميم گرفت تا هر چه زودتر در دسته بازنشستگان 

قرار بگيرد.
او سال ها در آموزش و پرورش به عنوان يك مدير مياني مشغول فعاليت 
بود و پس از كامل شــدن 30سال ســابقه كاري اش تصميم گرفت تا 
بازنشسته شود اما بنابر درخواست مدير باالدستي اش، قرار شد تا چند 
سال بيشتر كار كند؛ تصميمي كه با خبرهاي جديد در مورد بازنشستگي 
با تغيير جدي همراه شده است؛ »از وقتي كه خبر پيشنهاد دولت براي 
افزايش سن بازنشستگي را شنيدم، از تصميم خودم براي ادامه كار بعد 
از 30سال سابقه كار، پشيمان شدم و االن هم تمام تالشم را مي كنم تا 
هر چه سريع تر درخواست بازنشستگي ام را ثبت كنم. مي ترسم كه سال 

بعد هم بگويند سن بازنشستگي 4سال افزايش پيدا كرده است.«
در كنار افرادي كه با بيش از 30ســال سابقه كاري، پيشنهاد دولت در 
اليحه بودجه را عاملي براي ثبت هرچه ســريع تر بازنشســتگي خود 
مي دانند، برخي نيز در شرايطي كه هنوز چند سالي براي كامل شدن 
ســابقه كاري 30ساله شــان زمان دارند، در چند هفته گذشته پيگير 

بازنشستگي شده اند. مريم كه 28سال ســابقه كاري در يك شركت 
نيمه دولتي را دارد، بعد از شنيدن خبرهايي در رابطه با سن بازنشستگي 
در حال رايزني و مشــورت با مديران خود است تا در پايان سال پرونده 
بازنشســتگي خود را به جريان بيندازد؛ »اميدوار هســتم كه مدير و 
مجموعه كاري با من همراهي كنند تا من بتوانم با 28سال سابقه كار 
بازنشسته بشوم، هر چند اين كار باعث مي شود تا من حقوق كمتري 
در دوره بازنشســتگي دريافت كنم اما هر چه باشــد بهتر از افزايش 
سن بازنشستگي است. من اين همه ســال كار كردم تا بعد از  30سال 
بازنشسته بشوم و براي دوران بازنشســتگي ام برنامه دارم، نمي توانم 
تحمل كنم كه با يك بند و تبصره يك دفعه اي، تمام برنامه ريزي هايم 

به هم بريزد.«
هجوم افرادي كه در آســتانه بازنشســتگي قرار دارند براي به جريان 
انداختن پرونده بازنشســتگي، بدون شــك موجب فشــار بيشتر به 
صندوق هاي بازنشستگي خواهد شــد و نيم نگاهي به نگراني هاي اين 
افراد و نظرات كارشناسان نشان از اين واقعيت دارد كه اين پيشنهاد نياز 

به چكش كاري بيشتري دارد.

افزايش سن بازنشستگي، اعتماد مردم را از بين مي برد
قانونبودجه،يكســالهاستاماســازمانتأمين
اجتماعي،خدماتكشوريولشكريقوانينيدارند
كهاينقوانينبرايبازهزمانيطوالنينوشتهشدهاند،
بنابراينطرحموضوعافزايشسنبازنشستگيدر
اليحهبودجه1401غلطبودوباتوجهبهاينكهدولتبهشكلمستقيم
برايپيگيرياينموضوعاقدامكردهاست،ازجزئياتتصميمگيري
مطلعنيستيم.دولتها،عاملاصليازتعادلخارجشدنمنابعو
مصارفدرســازمانتأميناجتماعيوصندوقهايبازنشستگي
هستند؛مانندزمانیكهبراســاسقوانينتصويبشدهازسوي
مجالسقبلي،3ميليونو200هزارفردبهتأميناجتماعياضافه
شدند،اينافراد7درصدسهمبيمهشــانراپرداختميكننداما
23درصديكهبراساسقانونبرعهدهدولتاستودولتبايدسهمكارفرماراپرداختكند،
بهدستفراموشيسپردهشدهاست.باتكيهبراينروندبايدگفتكهدولتدرسال1400ماهانه
4هزارو500ميلياردتومانبدهيجاريدارد.اينسياستموجبشدهاستتامنابعومصارف

صندوقهايبازنشستگيبههمبريزد.دولتهااگربهموقعپولرادراختيارصندوققراردهند،
شــايدبتوانمنابعومصارفراراحتترمديريتكرد.دخالتهايدولتهادرصندوقهاي
سازمانتأميناجتماعيوهمچنينصندوقهايبازنشســتگيلشكريوكشوريموجب
شدهاستتاصندوقهابهسمتورشكستگيسوقدادهشوند.اگرسياستدولتهادرست
بود،حداقليكيازصندوقهايبازنشســتگيبايدنجاتپيداميكرد،چنينسياستهايي
موجبميشودتاسازمانتأميناجتماعينيزبهخاكســياهبنشيند؛ماننداتفاقيكهبراي
صندوقهايكشوريولشكريافتاد.بايدقبولكنيمكهپيگيرياينموضوعبهچنينشيوهاي
موجبميشودتافشاربيشتربرسازمانتأميناجتماعيواردشود.قانوننويسيبهاينشكل
درستنيستواتفاقخاصينيزرقمنخواهدزد.چنينبرنامهنويسيهاييبهدنبالايناست
كهمشكالترابابرداشتازجيببيمهشدگانحلكندوبهمردمميگويندكهبايدچندسال
بيشترخدمتكنند.اينروشقانونينيستواگرهماينموضوعموردتأييدقراربگيرد،ما
پساز2سالشاهدهجومدرخواستهابرايبازنشستگيخواهيمبودوتعدادزياديمشمول
بازنشستگيخواهندشد.برايبررسيتبعاتچنينتصميمگيريايالزمنيستنگاهبهآينده
داشتهباشيم؛چراكهدرروزهاياخيرنيزشاهدهســتيمبسياريازبازنشستگانخواهان

پيگيريسريعترپروندههايخودهستند.افراديهستندكهبا50سالسنو30سالسابقه
كارميتواننددرخواستبازنشستگيخودراارائهكنندامابرخيازافرادخواهانكارتا35سال
هستندودرخواستبازنشستگينميدهندوليباايدهايكهدراليحهبودجهمطرحشدهاست،
افراديكهدرآستانهبازنشستگيقراردارند،حاضربهريسكنخواهندبود؛بهعبارتديگر
افرادباسن50سالوسابقهكاري30سالتمايليبهماندنومواجهشدنباقانونافزايش2سال
سنبازنشستگيراندارند.اينافرادنگرانهستندكهمباداچندسالبعد،سنبازنشستگي
بازهمافزايشپيداكند.چنيناتفاقياعتمادمردمراازبينخواهدبردوبدونشكماشاهد
هجومافراديخواهيمبودكههنوزتوانكاردارندامابهدليلهراسازقانوننويسيهايجديد،
پيگيربازنشستگيخواهندبود.چنيناتفاقاتيفشارمضاعفيرابرصندوقهايبازنشستگي
بهخصوصسازمانتأميناجتماعيواردخواهدكرد.اينتصميمهادرجهتنجاتصندوق
نيستومنجربهنابوديصندوقهايبازنشستگيخواهدشد،بههميندليلمامخالفاين
اليحههستيموباتوجهبهمذاكراتيكهدرشهرستانهابانمايندگانمجلسبرايبررسياين
موضوعداشتيم،بهنظرميرسدكهنمايندگاننيزبهايننتيجهرسيدهباشندكهاينكاردرست

نيستامانميتوانيمبهجرأتبگوييمكهايناليحهبامخالفتنمايندگانهمراهخواهدشد.

ته
عليدهقانكيانك
 رئيس كانون بازنشستگان 

تأمين اجتماعي استان تهران

كسانيهستندكهكارشــانغيبتكردنپشتسر
ديگراناست.ممكناستهمهگاهياينكاررابكنند
وليعدهايبهحديافراطيبهاينكارميپردازندكه
بهنظرميرسدغيبتكسبوكارشاناست.چرابعضيهابهاينكارعالقهدارند؟
واقعيتايناستكهچنينسؤاليذهنگروهيازپژوهشگرانوروانشناسانراهم
مشغولكرده،بهطوريكهتحقيقاتيرادراينزمينهانجامدادهومتوجهشدهاندكه
بعضيهابهدليلداشتنمشكالتيابرايرهاييازشرايطيخاصبهغيبتكردن

روميآورند.درواقعاينكارياستكهبرايكاهشفشارهايروزانهياتغييرشرايط
بهنفعخودشانازآناستفادهميكنندتابهظاهردرطولروزلذتكوچكيبراي
خودشاندرنظربگيرندياآرامترشوند.دكتردنيالنگ،مشاوروروانكاوياست
كهدراينزمينهتحقيقاتزياديانجامدادهونويسندهكتابيبهنام»راههايايجاد
شاديوتعادلدرزندگي«اســت.اوداليلغيبتكردنرابراساسبررسيهايش

برايمانتوضيحميدهد.

 به اشتراك  گذاشتن تجربيات ديگران با استفاده از غيبت
بعضي ها دلشان مي خواهد درباره تجربيات خودشان و ديگران باهم حرف بزنند. 
روانشناسان معتقدند كه اين نوعي واكنش دفاعي در برابر مشكالت رواني است. 
به اين صورت كه كارهايشــان را با ديگران به اشتراك مي گذارند و در مواردي 
مي فهمند كه ديگر افراد هم مشكالت مشابهي دارند. البته دانستن تجربيات 
ديگران و مشورت گرفتن از دوستان خوب است اما نبايد به عادتي براي غيبت كردن تبديل شود.

 غيبت كردن، آدم ها را دور هم جمع مي كند 
وقتي چند نفر مي خواهند درباره شخصي غيبت كنند دور هم جمع مي شوند و 
شــبكه اي تشــكيل مي دهند. با اين كار در شــرايط مختلــف امكاني براي 
گردهمايي هاي كوچك پيدا مي كننــد. به هرحال، بهانه هاي كوچك و بزرگ 
ديگري هم براي دور هم جمع شدن پيدا مي شود و الزم نيست شخص ديگري 

را بهانه قرار دهيد و همگي پشت سرش حرف بزنيد.

 غيبت كردن يك ويژگي است كه ممكن است مسري باشد 
اين ويژگي مي تواند خصوصيت شخصي كسي باشد كه از كودكي ديده باشد كه والدين 
يا افراد خانواده اش غيبت مي كنند. شايد هم در دوران دبيرستان غيبت كردن يكي از 
تفريحات همكالسي هايش بوده كه هنوز هم آن را فراموش نكرده است اما هميشه 

زماني براي ترك عادت هاي ناخوشايند دوران كودكي و نوجواني وجود دارد.

 كنار آمدن با زندگي روزمره با استفاده از غيبت 
بعضی از روانشناسان معتقدند كه اين يك روش ابتدايي براي پذيرفتن 
شرايط زندگي است. وقتي شخصي شــما را ناراحت مي كند يا آتش 
حسادت در درونتان زبانه مي كشد، غيبت كردن راهي است كه به كنار 
آمدن با اين شــرايط كمك كرده و ناراحتي تان را كاهش مي دهد، در 
نتيجه آرام تر مي شويد. اما بهتر است به عنوان شهروند امروزي به سراغ روش هاي سطح 
پايين كسب آرامش نرويد و به راه هاي ديگري فكر كنيد كه به پيشرفت و رشد شما در 

زندگي كمك كرده و درعين حال، آرامش بيشتري برايتان ايجاد مي كنند.

 غيبت كردن؛ شيوه اي براي اظهارنظر درباره ديگران
وقتي كســي به شــدت نياز دارد كــه در جمعي 
اظهارنظر كند يا مورد توجه قرار بگيرد، غيبت كردن 
پشت ســر ديگران را انتخاب مي كند. شايد چنين 
كلماتي را از زبان چنين كســاني بشنويد: »چطور 
توانســت اين كار انجام دهد؟« دراين صورت، متاسفانه به راحتي 
درباره رفتار ديگران قضاوت كرده و نظر خودشان را با صداي بلند يا 
درگوشي بيان مي كنند. اگر هم شــنونده حرفشان را تأييد كند يا 
دهانش از تعجب باز بماند احســاس رضايت خوبي به سراغشــان 
مي آيد اما روش هاي ديگري هم براي اظهارنظــر وجود دارد. اگر 
بتوانيد اطالعات تان را در زمينه هاي مختلف افزايش دهيد و بيشتر 
كتاب بخوانيد نيازي نيســت كه براي اظهارنظر به ســراغ رفتار و 

عملكرد ديگران برويد و در غياب شان درباره آنها حرف بزنيد.

شبكه غيبت
چراپشتسرديگرانحرفميزنيم؟



سه شنبه 7 دی 141400
ایرانشهر شماره  8399

سهم استان ها  از بودجه  1401
خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس بیشترین سهم را در الیحه بودجه1401 به خود اختصاص داده اند

 و در مقابل قم، سمنان و قزوین كمترین بودجه را دارند

شهر اهواز یكی از شهرهای قدیمی ایران است كه چند قرن قدمت 
دارد. با این حــال بناهای مختلف این شــهر در گذر زمان تخریب 
شده اند و اثری از آنها باقی نمانده است. یكی از بناهایی كه در گذر 
زمان سالم مانده، سرای معین التجار اهواز است. این بنا كه در خیابان 
كاوه قرار دارد، فاصله چندانی با رود كارون ندارد. در این بنا بازاری 
وجود داشته كه حجره های آن در گذر زمان سالم مانده و در گذشته 
محل كســب وكار افراد زیادی بوده اســت. همچنین در جوار این 
مجموعه، حمامی تاریخی وجود دارد كه توسط مالك این كاروانسرا 
ساخته شده و وظیفه خدمت رســانی به اهالی بنای معین التجار را 
داشته است. در ضلع جنوبی آن نیز یك مسجد وجود داشته كه در 
گذشته افرادی كه در سرای معین التجار اهواز ساكن بوده اند در آن 
به عبادت می پرداخته اند. طاق بری ها و طرح های اسالمی كه روی 
دیوارها و ســتون های بزرگ این بنا وجود دارد نشان می دهد  كه 
توسط یكی از بزرگ ترین معماران ایران در زمان خود ساخته شده 
است. این بنا كه در كنار رود كارون و در دل بافت قدیمی اهواز قرار 
دارد، امروزه با كمك میراث فرهنگی به یكی از جاذبه های شــهر 
تبدیل شده است. محدوده این بنا و بناهای اطراف آن هم اكنون به 
گذر معین التجار معروف است و در كنار این بنا رستوران هایی وجود 

دارد كه می توانید پس از بازدید به آنها سر بزنید.

گذرمعینالتجار گذر

»سرگذشت خرم آباد: اقلیم، 
پیشــینه، آثار، سیاســت، 
اجتماع، اقتصــاد، فرهنگ و 
هنر، آداب، مذهب، آموزش 
و ورزش« نــام كتابــی از 
سیدفرید قاســمی است كه 

سال 1394منتشر شد.
در سرگذشت خرم آباد پس 
از درآمد، ســرآغاز و چكیده 
ذیل »اقلیم، پیشــینه، آثار، 

سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ وهنر، آداب، مذهب، آموزش، 
ورزش« نویســنده در بخش اقلیم به جایگاه )شهرستان و شهر(، 
نامجا، زمین، كوه، پوشــش، هوا، دما، باد، بارش و آب در این شهر 
پرداخته است. در بخش پیشینه، تاریخ خرم آباد را تا عصر پهلوی 
بررسی كرده است. همچنین در بخش بعدی آثار ازجمله آب بنا، 
آرامستان، پل، تپه، دوازده برجی، راه، سنگ نوشت، عمارت، غار، 
قلعه/ دژ، كاروانسرا، مناره و ویرانه های خرم آباد بررسی شده است.

سیاست این شــهر به طور مجزا از آبان 1304تا شــهریور 1320، 
شهریور 1320تا مرداد 1332، مرداد 1332تا بهمن 1357بررسی 
شده اســت. ارتباط، توصیف دیگران/ روایت، جمعیت و خدمات در 
بخش دیگری از كتاب و كشاورزی، دامپروری، شكار و ماهیگیری، 
تجارت، معدن، صنعــت، بانك و بیمه ذیل عنوان اقتصاد بررســی 
شده است. نویســنده در بخش فرهنگ و هنر به ســراغ تبلیغات، 
تئاتر، خوشنویسی، داســتان آفرینی، روزنامه خوانی و فروشندگان 
مطبوعات، نشریه آوران، نشریه داری، خبرنامه نویسی، خبرگزاری، 
شب نامه نویسی، شــعر، طراحی/ گرافیك، عكاســی، فیلمسازی، 
كتاب آفرینی، موسیقی، نقاشی، پژوهش، تماشاخانه، چاپخانه، رادیو 
و تلویزیون، سرسرا/ تاالر، ســینما، كتابخانه، كتابفروشی/ كتابسرا، 
موزه و نشر كتاب رفته است.  آداب خرم آباد نیز ذیل عناوینی چون 
تولد، زناشویی، مرگ، یلدا، نوروز )پیش از عید، تحویل سال، پس از 

عید(، باور، خوراك، پوشاك، خانه و زبان بررسی شده است.

سرگذشتخرمآباد كتاب

روستای كهكران اســتان فارس در 35كیلومتری شهر اردكان قرار 
دارد. كهكران از نظر جغرافیایی بین دو جاذبه طبیعی بهشت گمشده 
)تنگ بستانك( و شهرستان سپیدان قرار گرفته و ظرفیت های بالقوه 
گردشگری و پتانســیل های بی شــمار این منطقه همراه با امكانات 
گردشگری مناسب ازجمله كمپ های موقت می تواند در رونق صنعت 
گردشگری، جذب سرمایه گذار، ترویج فرهنگ گردشگری روستایی، 
اشتغال زایی و درآمد ساكنان محلی و مهاجرت روستاییان به شهر ها 
نیز نقش بسزایی ایفا كند. در روستای كهكران وجود چشمه های پرآب 
و درختان كهنسال و چشم اندازهای بدیع، زیبایی خاصی به این منطقه 
داده است. این روستا در دره ای سرسبز و پرآب در نزدیكی كوه رنج و 
كوه های بلند زاگرس جنوبی قرار گرفته است. محیط روستا و پیرامون 
آن برای گردشگری و كوه های منطقه برای كوهنوردی مناسب است، 
اما به دلیل نبود راه دسترسی مناسب و اطالع رسانی بسیاركم، تاكنون 
كمتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. متوسط بارندگی ساالنه 
در این منطقه بیش از ۶85میلی متر است كه این موضوع تأثیر زیادی 
بر نحوه سكونت، فعالیت های اقتصادی و كشاورزی مردم روستا داشته 
و با وجود خشكســالی های اخیر، همچنان این منطقه با داشتن آب 
فراوان و هوای مطبوع و دلنشــین، مقصدی مناسب برای سفر است. 
گلیم، گبه، ســیب و گردوی روستای كهكران ســوغات خوبی برای 

گردشگران است.

كهكران روستا

اینروزهاكهدولتالیحهبودجهسال1401را
تحویلمجلسداده،همهجاحرفازبودجه
سالآیندهاست؛اینكهاینبودجهنسبتبه
امسالچهتفاوتهاییدارد،درچهحوزههاییرشدداشتهودرچهحوزههایی
باكاهشمواجهشدهاست.دراستانهایمختلفكشورهماوضاعبههمین
شكلاستوتمامحرفهایمسئوالناستانیبهمیزانبودجهسالآینده

ختممیشود.دراینگزارشمابابررسیبودجهاستانیالیحهبودجه1401،
سهمهراستانازبودجهسالبعدرابررسیكردهایم.اینبودجهكهازمجموع
بحثهزینهایوعمرانیاستانهابهدستآمده،نشانمیدهدخوزستان،
سیستانوبلوچستانوفارسبیشترینســهمرادرالیحهبودجهاستانی
سال1401بهخوداختصاصدادهاندودرمقابلقم،سمنانوقزوینكمترین

بودجهرادارند.

پرنیانسلطانی
خبرنگار

صدرنشینان بودجه
براساس آمار سازمان برنامه و بودجه كشور برای سال 
آینده 990هزار و991میلیارد ریال از بودجه كشور به 
استان ها اختصاص دارد كه از این میان سهم خوزستان 
به عنوان صدرنشین الیحه بودجه 83هزار و583میلیارد 
ریال، سهم سیستان و بلوچستان ۶4هزار و45میلیارد 
ریــال، ســهم فــارس ۶2هزار و۶15میلیــارد ریال، 
ســهم كرمــان 52هزار و73۶میلیارد ریال و ســهم 
خراســان رضوی 49هزارو7۶میلیارد ریال اســت. به 
این ترتیب در الیحه بودجه ســال1401 استان های 
خوزســتان، سیستان و بلوچســتان، فارس، كرمان و 
خراســان رضوی به ترتیب بیشــترین میزان بودجه را 

به خود اختصاص داده اند.

وین   قم، سمنان و قز
سهم کمتر در بودجه

در ســوی دیگر جــدول اســتان هایی بــا كمترین 
میــزان بودجــه قــرار دارنــد. در ایــن مقایســه، 
قــم بــا 11هزار و503میلیــارد ریــال، ســمنان 
بــا 12هزارو 721میلیــارد ریــال، قزویــن بــا 
15هزار و۶7۶میلیارد ریال، البرز با 15هزار و824میلیارد 
و چهارمحال و بختیاری بــا 1۶هزار و 89میلیارد ریال 
به ترتیــب در رده هــای پایانی جــدول الیحه بودجه 

سال1401 قرار دارند.

بیشترین رشد بودجه در 
کهگیلویه و بویراحمد

به نظر می رســد در تحلیل بودجه درنظر گرفته شده 
برای اســتان ها بیش از آنكه میزان بودجه مهم باشد، 
رشد بودجه دارای اهمیت است؛ یعنی اینكه استان های 
مختلف كشور در سال جاری هر یك چه میزان بودجه 
داشتند و میزان بودجه این استان ها برای سال آینده 
چقدر رشد داشته اســت. با نگاهی به جدول مقایسه 
بودجه اســتانی ســال1401 و 1400به این نتیجه 
می رســیم كه میزان بودجه تمامی استان های كشور 
دســت كم بیش از 30درصد رشد داشــته است اما 
در این میان هســتند اســتان هایی كه رشد میزان 
بودجه ســال آینده شان نســبت به امســال بسیار 
چشمگیر است؛ به عنوان مثال كهگیلویه و بویراحمد 
ســال آینده با 8۶/5درصد رشــد نســبت به بودجه 
سال جاری اش مواجه است. بعد از این استان، لرستان 
با ۶7/۶درصد و فارس با ۶۶/8درصد بیشترین درصد 
رشــد بودجه را به خود اختصاص داده اند. خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، مازندران، كردستان، گلستان، 
خراســان جنوبی، چهارمحال و بختیــاری و البرز نیز 
سال آینده با رشد بودجه ای بیش از 50درصد مواجه 

هستند.

آبرسانی به شهرهای خوزستان
همانطور كه گفته شد خوزســتان در بین استان های 
مختلف كشــور بیشــترین میزان بودجــه را به خود 
اختصاص داده است. اینطور كه در الیحه بودجه ذكر 
شــده، قرار اســت این مبلغ بیش از هر چیز دیگری، 
صرف آبرسانی به شهرهای دزفول، آبادان، اندیمشك، 
شادگان، مسجد سلیمان، شوشــتر، اهواز، اندیكا و... 
شود. پیش بینی شــده تمام این پروژه های آبرسانی 
حداكثر تا ســال1405 به پایان برسد و به این ترتیب 
مشــكل انتقال آب به شهرهای این اســتان جنوبی 
تا 5ســال آینده به كلی رفع شــود. ایجاد تاسیسات 
فاضالب شهرهای خرمشهر، اندیمشك، آبادان، ایذه، 
بندر امام خمینی)ره(، بهبهان، دزفول، دشت آزادگان، 
رامهرمز، شوش، شوشــتر و ماهشهر نیز پروژه بزرگی 
اســت كه برای خوزســتان درنظر گرفته شده و قرار 
است بابت اجرایی شدنش بودجه مطلوبی در اختیار 

مسئوالن استانی خوزستان قرار بگیرد.

 اختصاص بودجه
 سیستان و بلوچستان به راه سازی

در استان سیستان و بلوچســتان هم در الیحه بودجه 
ســال 1401، پروژه هایی ازجمله انتقال نیروی برق 
سیستان و بلوچستان، آبرسانی به شهرهای این استان 
ازجمله خاش، ایجاد تاسیســات فاضالب شهری در 
چابهار، كنارك، زاهدان و... دیده شده است. اما یكی از 
اصلی ترین برنامه هایی كه برای سیستان و بلوچستان 
در سال1401 درنظر گرفته شده، ســاخت بزرگراه 
ایرانشهر – بمپور، راه اصلی سه راه دشتك – تل سیاه 
و بهسازی راه اصلی زابل – زهك است. این در حالی 
است كه بیابان زدایی و مقابله با فرسایش بادی دشت 
سیستان نیز با ساخت بادشكن، مالچ پاشی و نهالكاری 
در دستور كار مسئوالن این اســتان برای سال آینده 
قرار دارد. شــاید برایتان جالب باشد بدانید قرار است 
مبلغی از بودجه این استان كم برخوردار نیز به مطالعه 

جلوگیری از تبخیر و رسوب گذاری و ساخت سازه های 
بهره برداری از چاه نیمه ها و مطالعــه آب های ژرفی 
و همچنین مطالعه، حفاظــت و احیای تاالب هامون 

اختصاص پیدا كند.

32عنوان فعالیت در فارس
در جدول بودجه ســال1401 به تفكیك اســتان ها، 
فارس در رتبه ســوم قرار دارد و بعد از اســتان های 
خوزستان و سیستان و بلوچســتان بیشترین بودجه 
استانی ســال آینده در اختیار این استان قرار خواهد 

گرفت.
از ســوی دیگر، فارس با رشــد ۶۶/8درصدی بودجه 
نسبت به سال جاری به ســومین استانی تبدیل شده 
است كه در الیحه بودجه سال1401 بیشترین رشد 
بودجه را تجربه می كند. دلیلش این است كه در حوزه 
عمرانی 32عنوان پروژه برای ســال آینده این استان 

تعریف شده كه انجام آنها قطعا نیاز به بودجه دارد.
این 32پروژه در 3موضوع اصلی احداث و بهســازی 
راه ها، آبرســانی بــه شــهرهای مختلــف و ایجاد 
تاسیسات فاضالب شــهری خالصه می شود. هر چند 
كه مطالعه حفاظــت و احیــای دریاچه های فارس، 
كمك به طرح توســعه و نوسازی حرم مطهر حضرت 
احمدبن موســی)ع( شــاهچراغ، احــداث و تجهیز 
ساختمان دانشكده فنی و مهندسی، ساخت و تجهیز 
دانشكده علوم پایه و سلف سرویس و همچنین ساخت 
و تجهیز دانشكده كشــاورزی و سلف سرویس هم در 

بودجه سال آینده دیده شده است.

استادیوم 15هزار نفری 
کهگیلویه وبویراحمد

همانطــور كــه پیــش از ایــن هــم گفته شــد، 
كهگیلویه و بویراحمد بیشترین رشد بودجه را نسبت 
به سال جاری دارد؛ آن هم با عدد چشمگیر 8۶/5درصد 

اما اینكه چرا بودجه این استان از 13هزار و249میلیارد 
ریال در ســال1400 قرار است ســال آینده به عدد 
24هزار و70۶میلیارد ریال برســد، سؤالی است كه با 
نگاه كردن به طرح های تملك دارایی های سرمایه ای 
ملی انتقالی به استان به پاسخ آن می رسیم. قرار است 
این استان تا 3، 2سال آینده تمام پروژه های راهسازی، 
آبرسانی و ایجاد تاسیســات فاضالب شهری اش را به 
سرانجام برساند. این در حالی است كه وزارت ورزش 
و جوانان نیز موظف شــده است تا ســال1403 یك 

استادیوم ورزشی 15هزار نفری در یاسوج بسازد.

مجتمع های فرهنگی و ورزشی در لرستان
یكی دیگر از استان های كشور كه بیشترین نرخ رشد 
بودجه را در الیحه بودجه سال آینده از آن خود كرده، 
لرستان است. این استان با نرخ رشد ۶7/۶درصد بودجه 
نسبت به ســال جاری بعد از كهگیلویه و بویراحمد در 
جایگاه دومی جدول رشد بودجه استانی قرار گرفته 
اســت. با نگاهی به طرح های مدنظر برای این استان 
در سال آینده متوجه می شویم كه لرستان هم مانند 
سایر استان های كشور سال آینده با محوریت آبرسانی 
به شهرهای خود، ایجاد تاسیســات فاضالب شهری 
و راهســازی پیش خواهد رفت. البته كه ایجاد شبكه 
آبیاری و زهكشی قریب به 18هزار هكتار از اراضی این 
استان نیز در دستور كار شركت مادر تخصصی مدیریت 
منابع آب ایران قرار گرفته اســت اما خبر خوش برای 
اهالی خرم آباد اینكه قرار اســت در این شهر به همت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی تا سال1405یك 
مجتمع فرهنگی هنری ســاخته شــده و مجموعه 

ورزشی خرم آباد هم نهایتا تا همان سال تكمیل شود.

استان هایی که کمترین نیاز به بودجه را دارند
در میان اســتان های مختلف كشور، كمترین بودجه 
به قم و سمنان تعلق دارد. شاید به این دلیل كه برای 
این استان ها در سال های پیش رو طرح های عمرانی 
كمتری درنظر گرفته شده اســت؛ به عنوان مثال در 
جدول طرح های تملك دارایی های ســرمایه ای ملی 
انتقالی به استان، سهم استان قم فقط 3طرح بهسازی 
محور قم – نیزار، ســاخت جاده قم – كهك و تكمیل 
مركز جامع توانبخشی و اردوگاه های فرهنگی و تربیتی 
قم است. درباره سمنان هم وضع به همین صورت است 
و قرار است تا ســال1405 فقط ۶طرح در این استان 
پیگیری شود. انتقال نیروی برق سمنان، ساخت راه 
اصلی دامغان – فوالد محله، مرمت و بازسازی كانال 
انتقال آب سیمین دشت به گرمسار، ایجاد تاسیسات 
فاضالب شهر دامغان، ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
شهمیرزاد و ساخت استادیوم ورزشی 15هزار نفری در 
سمنان تنها طرح هایی است كه مسئوالن این استان 

كویری ملزم به اجرای آنها شده اند.

الیحهبودجهناماستان
سال1401

بودجهمصوب
سال1400

میزانرشد
بودجهبهدرصد

83،583،45053،477،62856.3خوزستان
64،045،67041،734،87353.5سیستانوبلوچستان

62،615،060560،543،3766.8فارس
52،736،00036،756،35043.5كرمان

49،076،05033،675،22945.7خراسانرضوی
44،152،51030،662،05244.0آذربایجانغربی

42،224،86028،921،92046.0تهران
40،184،19026،771،58750.1مازندران

35،984،66024،246،98848.4آذربایجانشرقی
35،769،91024،371،53246.8گیالن
35،711،90021،308،44167.6لرستان
35،170،15024،692،93242.4اصفهان
34،319،76023،017،56349.1هرمزگان
33،400،26021،595،89854.7كردستان
32،586،65021،829،48949.3كرمانشاه
30،563،09019،451،37957.1گلستان
29،245،04421،852،93133.8بوشهر

24،706،46013،249،02386.5كهگیلویهوبویراحمد
22،157،62015،234،43645.4اردبیل

20،350،98013،185،96754.3خراسانجنوبی
20،121،30013،715،13146.7ایالم

20،023،97013،734،37445.8خراسانشمالی
19،813،10013،953،23042.0همدان
17،212،63011،906،61744.6مركزی
17،023،23012،255،22038.9یزد
16،397،98011،120،49747.5زنجان

16،089،14010،237،42957.2چهارمحالوبختیاری
15،824،27010،489،22650.9البرز
15،676،11010،836،18744.7قزوین
12،721،8008،869،85543.4سمنان
11،503،8407،869،94846.2قم

جدولمقایسهبودجهاستانی
سال1401و1400

درالیحهبودجهایكهدولتبهتازگــیتحویلمجلسداده
است،990هزارو991میلیاردریالبهطورمستقیمبرایاستانها
درنظرگرفتهاست.درجدولزیرمیزاناختصاصاینمبلغبه
استانهای31گانهكشورذكرشدهوبانگاهیمقایسهایمیزان
رشدبودجههراستاننســبتبهسالجاریموردبررسیقرار

گرفتهاست.

منابعمحرومیتزداییبهاستاندارانتفویضاختیارمیشود
نماینده مردم ۵شهر استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسالمی گفت: برای نخستین بار 
بودجه محرومیت زدایی در سال۱۴۰۰در بودجه آمد و در بودجه۱۴۰۱ اختیارات استانداران برای 

تخصیص منابع محرومیت زدایی بیشتر شده است. محمد وحیدی با اعالم اینكه تمام مسئوالن 
باید نگاه ویژه به جذب حداكثری اعتبار داشته باشند، افزود: راهكارهای عملیاتی برای اختصاص 

اعتبار برای بهره برداری و نهایی شدن پروژه های حوزه راه و بهداشت و آب تدوین شود.

لزومتوجهمجلسبهمحرومیتزداییدرالیحهبودجه
نایب رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تأكید كرد: از دولت و مجلس در تصویب 
الیحه بودجه سال آینده انتظار می رود كه به محرومیت زدایی از استان های كم برخوردار به ویژه 

سیستان و بلوچستان توجه ویژه داشته باشند. اسماعیل حسین زهی بیان كرد: این عادالنه 
نیست كه بودجه استان های محروم به اندازه بودجه استان های برخوردار افزایش پیدا كند، 

باید مناطق كم برخوردار از اعتبارات بیشتری برخوردار شوند.

اعطایاختیاربهاستانهاورشداقتصادی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كرمانشاه یكی از دالیل پایین بودن رشد 

اقتصادی را تشكیل نشدن سرمایه ثابت توسط بخش غیردولتی دانست 
و گفت: با تغییر نگاه پایتخت محور به سوی استان ها می توان شاهد رشد 

اقتصادی بود. به گفته  حبیب هللا وفایی، قرار است منابع این اقدام از محل 
بودجه كل، اعطای اختیارات به استان ها از محل فروش اموال مازاد دولتی و 

مازاد درآمدهای استانی، استفاده از بازارهای پولی و مالی، صندوق توسعه ملی 
و سرمایه گذاری داخلی و خارجی تأمین شود.

30%
رشد بودجه 

در تمام استان ها

67 %

لرستان

فارس

66 %

بیشترین درصد رشد بودجه 
را به خود اختصاص داده اند

کمترین میزان بودجه
 مربوط به استان های

کهگیلویه
 و بویراحمد

86 %

قم
11/503/000/000 /000
سمنان
12/721/000/000 /000
وین قز
15/676/000/000 /000

مبالغبهمیلیونریال
ترتیباستانهابرمبنای
الیحهبودجه1401



15 سه شنبه 7 دی 1400
فناوری شماره  8399

اثربخش و اميدواركننده
دو قرص ضد ويروسي هم توانســتند نتايج اميدواركننده اي در درمان 
بيماراني با عالئم خفيف تا متوســط داشته باشــند و با گذر از مراحل 
كارآزمايي و تجزيه و تحليل، مجوز سازمان غذا و دارو را بگيرند؛ قرصي 
كه به محض آنكه تست كوويد، مثبت مي شود مي تواند مسير ويروس 
را مســدود كند، تكثير ويروس در ســلول ها را متوقف كــرده، به طور 
چشمگيري باعث كاهش سرايت به ديگران و كاهش بستري تا 90درصد 
شود؟ اين قرص ساخت شركت فايزر پاكسلوويد )Paxlovid( نام دارد 
كه به طور ويژه براي ويــروس كرونا و با يك مهار كننــده قوي پروتئاز 
اصلي ويروس به نام Mpro ساخته شده است. تاكنون مهم ترين رويكرد 
دانشمندان در مواجهه با ويروس كرونا بر مصونيت تكيه داشته است. 
واكسن ها و دوزهاي تقويت كننده پاســخ ايمني بدن انسان را افزايش 
مي دهد و آنتي بادي هــاي مونوكلونال بــراي غيرفعال كردن، ويروس 
توليد مي كند. اين كار به همراه اقدامات بهداشتي مانند زدن ماسك و 
رعايت فاصله گذاري فيزيكي و محافظت ايمني برگرفته از ابتالي قبلي 
به كوويد براي مهار شيوع ويروس در بسياري از نقاط جهان و جلوگيري 
از بستري شدن و مرگ ومير در بيمارستان به خوبي عمل كرده است. در 
شرايطي كه بيمارستان ها و كادر درمان در زمان ها  و مكان هاي مختلف 
تحت فشار بودند، بدون بيش از 8.7ميليارد دوز واكسني كه در سراسر 

جهان توزيع شده است، وضعيت بسيار بدتر مي شد.
اما حاال ما با اوميكرون مواجه هستيم كه به درجه بااليي در فرار از ايمني 
ناشي از واكسن مشهور است و اثربخشــي آنها را حتي با دوز تقويتي از 
95درصد به 75درصد كاهش داده است. اين سويه در مقايسه با انواع 
قبلي منجر به 5برابر ابتالي بيشــتر مي شود؛ چيزي كه اكنون در اكثر 
كشورهاي دنيا شاهد آن هستيم. شواهد بيشــتر در مورد ويژگي فرار 
ايمني اوميكرون اين است كه بيشتر آنتي بادي هاي مونوكلونال ديگر 
مؤثر نيستند، زيرا نوع بسيار جهش يافته به اندازه كافي شبيه نسخه هاي 
قبلي ويروس كه پاسخ آنتي بادي موجود در بدن ما را نياز دارد، نيست. 
اين ســويه همچنين ميزان باالي عفونت مجــدد را بين افراد مبتال به 
كوويد قبلي توضيح مي دهد كه در گزارش هاي آفريقاي جنوبي و بريتانيا 
بين 3تا 8برابر اســت. قبل از اوميكرون چنين چيزي غيرمعمول بود، 
بنابراين بهتر است عموم مردم آگاه باشند كه ايمني ناشي از عفونت قبلي 
به اندازه كافي از آنها محافظت نمي كند. اما مشكل فقط فرار اوميكرون 
از ايمني نيست. اين سويه موجب دو برابر شدن نرخ مبتاليان در بسياري 
از كشورهاي اروپايي، آفريقاي جنوبي، آمريكاي شمالي و به زودي كل 
جهان مي شود. يك نكته قطعي تا اينجا وجود دارد و آن كم بودن شدت 
بيماري به نسبت ســويه هاي قبلي اســت اما همچنان توضيح كاملي 
براي علت آن وجود ندارد. ممكن است اين خفيف بودن عالئم، ناشي از 
ديوارهاي ايمني باشد كه از واكسيناسيون و عفونت هاي قبلي ساخته 
شده است و احتمال ديگر اين است كه ويروس به خودي خود، كم خطرتر 
باشد. به هر حال، شدت سرايت، باعث ايجاد ده ها ميليون عفونت جديد 

در سراسر جهان خواهد شد. اين تازه آغاز موجي است كه مي تواند اتفاق 
بيفتد. درحالي كه هنوز كشورهايي مانند آمريكا با موج دلتا دست و پنجه 

نرم مي كنند، موج اوميكرون مي تواند سيستم درمان را زمينگير كند.

توزيع ناكافي
خبر خوب درباره پاكســلوويد اين اســت كه انتظار مــي رود در برابر 
اوميكرون به خوبي عمل كند؛ چراكه نخستين درمان قدرتمندي است 
كه به پاسخ سيستم ايمني وابسته نيست. فقط يك جهش در نوع پروتئاز 
اصلي آن وجود دارد كه نشان مي دهد اين منطقه اي از ويروس نيست كه 
مستعد جهش باشد. پاكسلوويد در مطالعات آزمايشگاهي ضد اوميكرون 

بسيار مؤثر بوده است.
نياز حياتي ما بــه درمان كوويد با دسترســي به بســته قرص 5روزه 
پاكسلوويد با مصرف 3قرص در روز برطرف مي شــود. اما خبر بد اين 
است كه هم اكنون تنها 200هزار دوره درماني از آن در دسترس است 
كه به شدت ناكافي است، درحالي كه تا پايان سال آينده 80ميليون دوره 
انتظار مي رود. اگر عرضه نامحدودي از اين قرص ها داشتيم، مي توانست 
تأثير فوق العاد ه اي در پيشگيري از بيماري، حفظ نيروي كار مراقبت هاي 
بهداشتي، جلوگيري از شــيوع، رفع نياز اجراي محدوديت ها ازجمله 
تعطيلي مدارس داشته باشد. مداخله پاكسلوويد همچنين ممكن است 

ابتال به كوويد-19مزمن را كاهش دهد.
اعطاي مجوز از سوي سازمان غذا و داروي آمريكا به پاكسلوويد خوب 
اســت اما روند مقابله با كرونا را به جايي كه بايد، نمي رساند. بايد راهي 
براي مقياس سريع توليد بســته هاي قرص براي دسترسي و استفاده 
گسترده در سراسر جهان پيدا شود. در اين مقطع، تكيه بر يك شركت 
واحد براي توليد انبوه يك مولكول كوچك كه شركت هاي سراسر جهان 
كامال قادر به ساخت آن با باالترين اســتانداردهاي توليد هستند، كار 
درستي نيست. اين قرص ضد كوويد تمام ويژگي هاي يك مداخله دارويي 
موفقيت آميز درست در زماني كه شديدا به آن نياز است، را دارد. در واقع 
مي توان گفت پاكسلوويد روزنه نور در انتهاي يك تونل بسيار طوالني 
است. اما وعده خارق العاده آن محقق نمي شود مگر اينكه تمام مراحل 

براي ساخت و توزيع سريع آن در مقياس انبوه انجام شود.

چالشجهانيقرصضدكرونا
قرص كوويد-19 پاكسلوويد در برابر اين بيماري به خوبي عمل مي كند اما توليد آن ناكافي است

از همان روزهاي ابتدايي شيوع كوويد-19 كه همه  چيز گنگ و پر از ابهام و البته وحشت آفرين بود، همه ما به تنها چيزي 
كه فكر مي كرديم دارويي براي درمان بود. از آنجا كه دانشــمندان و متخصصان با يك ويروس ناشناخته روبه رو بودند، 
توانايي ارائه داروي مناسبي براي درمان قطعي بيماري كه جان ميليون ها نفر را گرفت، نداشتند. بنابراين با آزمون و خطا به 
گزينه هايي مي رسيدند كه اگر چه تا حدي مؤثر بود اما در ادامه مسير آنها را نااميد مي كرد و آن را از پروتكل درمان خارج مي كردند. اما در اين بين، 
دانشمندان بزرگ ترين شركت هاي دارويي هم براي ساخت واكسن مؤثر در جلوگيري از ابتال و هم دارويي براي درمان مبتاليان دست به كار بودند. 
نتيجه تحقيقات آنها در نهايت به توليد واكسن هايي ختم شد كه تا پيش از پيدايش سويه اوميكرون توانسته بود جهان را به غلبه بر كرونا اميدوار كند.

زهرا خلجي
 روزنامه نگار

پروانه بهرام نژاد
 روزنامه نگار

برترين بازي هاي سال2021
همه گيري كرونا در سال2021 باعث شد كه سرگرمي هاي خانگي از جمله گيم هاي رايانه اي طرفداران بيشتری پيدا كنند

 Age of Empires IV
شركت مايكروسافت در سال2021 به خاطر فرصتي كه از بازي 
Age of Empires IV به دست آورد، تحسين برخي از گيمرها 
 ،Dawn of War III را برانگيخت. پس از پايان فيلم تأسف آور
طرفداران كاماًل حق داشتند كه بدانند آيا سازنده آن مي تواند 
ادامه يكي از محبوب ترين بازي هاي استراتژيك تاريخ را بسازد 
يا خير. شــركت رليك با اين حال راهي براي احترام به تاريخ و 
ريشه هاي اين سريال پيدا كرد و در عين حال آن را به روش هاي 
جديد و جالبي به جلو برد. ستاره اين نمايش در اينجا 8تمدن 
هستند. از نظر مكانيكي، آنها بسيار منحصربه فردتر از گروه هايي 
هستند كه مي توانستيد مانند 
بازي هــاي گذشــته ببينيد. 
استوديو همچنين نحوه حركت 
شما را در سنين مختلف تغيير 
داد تا گزينه هــاي جالبي را به 

بازيكن ارائه دهد.

 Death  loop
به نظر مي رســد كه اين بازي يك ريميكس جــذاب از برخي 
از بهترين اجــزاي بــازي Dishonored باشــد. در اين بازي 
قدرت هاي جادويي وجود داشتند كه به شما اجازه مي دادند به 
دلخواه تله پورت )انتقال از راه دور( كنيد. اين يك بازي اول شخص 
بود كه به شــدت به سالح هاي 
سرد و گرم متكي بود. اين بازي 
زيبا به نظر مي رســيد و انتظار 
مي رفت كه استوديوي آركان 
 Dishonored بتواند جادوي
را بازســازي كند تا آن را براي 

گيمرها دلپذيرتر كند.

 Death’s Door
اين بــازي از نظر بســياري از 
گيمرها يكي از بهترين بازي هاي 

سال2021 بوده است.
 اين محبوبيت به دليل متفاوت 
بودن آن نيســت بلكــه براي 
 Ocarina of Time كساني كه
و Majora’s Mask را دوست 
داشتند، ريتم هاي آشنا و آرامش بخش شبيه به افسانه زلدا دقيقاً همان 
چيزي بود كه در يك سال چالش برانگيز به آن نياز داشتند. همه  چيز 
در مورد »در مرگ« خوب اســت؛ از موسيقي گرفته تا سبك هنري و 

گيم پلي)جنبه هاي تاكتيكي يك بازي رايانه اي( آن.

 Famicom Detective Club
اين بازي در ژانــر بازي هاي 
تخيلي، تعاملي قرار مي گيرد. 
داســتان ها، به ويژه »وارث 
گمشــده«، منطقــي پيش 
مي رونــد و در عيــن حال 
شــخصيت ها را به ســادگي 
مي توان پذيرفت و دوست داشت. گيم پلي بازي در مقايسه 
با پيچيدگي هاي عناوين مدرن، كمي ساده به نظر مي رسد 
اما اين باعث مي شود كه با اين ژانر بيشتر آشنا شويد. ظاهرا 
توسعه دهنده اين بازي مايل است قسمت سوم را توليد كند.

Forza Horizon 5
بعضــي از گيمرهــا هرگز از 
طرفداران پر و پا قرص بازي هاي 
مسابقه اي واقع گرايانه نيستند؛ 
بيشــتر به خاطر همين كلمه 
»واقع گرايانــه«. آنها حوصله 
ندارند ماشــين خود را تغيير 
دهند و بر همه مهارت هاي الزم براي استفاده حداكثري از آن 
بازي ها مسلط شوند. Forza Horizon 5 با ساختن يك مسابقه 
به اندازه كافي واقع گرايانه و در عين حال بسيار قابل دسترس، يك 
ترفند عالي را به كار مي گيرد. مجموعه وسايل نقليه كالسيك و 
مدرن كاري كرده كه شــما بتوانيد به راحتي، ماشــين)هاي( 
رؤيايي خود را پيدا كنيد. اگــر نمي خواهيد زمان خود را صرف 
انتخاب سيستم هاي تعليق، الســتيك ها و موارد ديگر كنيد، 
اين بازي تنظيم خودكار مجموعه خود را براي بهترين عملكرد 

ارائه مي دهد.

Halo Infinite
رشــته داســتان هاي ايــن 
بازي و بخــش مكانيكي آن، 
از نظر برخــي تكراري به نظر 
مي رسد و انتظار مي رود كه 
نوآوري هاي بيشتري داشته 
Halo ،باشــد. با اين حــال
همچنان Halo اســت. وقتي صحبــت از گيم پلي به ميان 
مي آيد، Infinite بهترين مورد است. گيم پلي اين سري از 
بازي را به هيچ وجه به جلو نمي برد اما بهترين ويژگي ها را 
به نمايش مي گذارد و همه  چيز را در محيطي صيقلي نشان 
مي دهد كه كاماًل براي نبردهاي شناور و كار سريع با اسلحه 

مناسب است.

 Guardians of the Galaxy
اين بازي بســيار مهيج است. داستان به ســرعت پيش مي رود و 
خدمه را از يك محيــط بيگانه زيبا و رنگارنــگ به محيطي ديگر 
مي برد و آنها سعي مي كنند پوست هاي خود و به ناچار كهكشان 
را نجات دهند. شــما فقط مي توانيد به عنوان پيتر كويل )معروف 
به اســتار- لرد( بازي كنيد، اگرچه ممكن اســت حداقل يكي از 
همراهان خود را نداشــته باشــيد. خدمه ديالوگ هاي خنده دار 
و پشــت ســر هم از فيلم هاي جيمز گان را تكرار و شخصيت ها 
تقريباً به طور دائم صحبــت مي كنند. در اين بــازي گزينه هاي 
ديالوگ)مثل بــازي Telltale( وجود دارد كــه مي تواند بر نحوه 
اجراي يك سطح تأثير بگذارد. با 
اين حال، بخش مبارزه چنگي به 
دل نمي زند. اسلحه هاي كويل به 
طرز وحشتناكي ضعيف هستند 

و مكانيك آن آزاردهنده است.

 New Pokémon Snap
گيمرها ايده آل های خود را دارند؛ عناويني كه دوســت دارند 
 ببينند و در عين حال ممكن است هرگز ساخته نشوند، مانند
 Half-Life 3 و يك ترجمه رسمي انگليسي از Mother 3. براي 
سال ها، Pokémon Snap يكي از آن بازي هاي موجود در اين 
فهرست بود. با اين حال اعالم انتشار پوكمون اسنپ جديد يك 
سورپرايز در سال گذشته بود. Pokémon شگفت انگيز به نظر 
مي رســد و توانايي استفاده از 
كنترل هاي حركتــي واقعاً به 
حالت غوطــه وري مي افزايد. 
كســاني كه به پرنده نگري و 
عكاسي از پرندگان عالقه دارند، 
اين بــازي آنها را تــا حدودي 

راضي مي كند.

The Vale: Shadow of the Crown
 The Vale: Shadow of the الكــس قهرمــان داســتان
Crown است؛ شــاهزاده خانمي كه برادرش به تازگي به تخت 
سلطنت رسيده و او را نگهبان قلعه كوچكي در حاشيه قلمرو خود 
كرده اســت. در راه، الكس از حمله به كاروان خود جان ســالم به 
در مي برد اما او در 800كيلومتري خانه گير افتاده است و بايد راه خود 
را باز كند. عالوه بر اين، الكس از 
بدو تولد نابينا بوده اســت. اين 
بازي تالش مي كند تا نحوه تجربه 
الكس از دنيا را تقريباً به طور كامال 

مبتني بر صدا بازتوليد كند.

بيماري همه گير كوويد-19 بيش از حد انتظار طول كشــيده است. بسياري از مردم در 
سال2021 به ناچار در خانه ماندند و ســرگرمي هاي خارج از خانه تعطيل يا محدود شد. 
همين موضوع باعث شد كه بازي هاي رايانه اي بيش از پيش با استقبال مردم روبه رو شود. 
در اين دوران هم بازي هاي جديد منتشر شــد و هم بازي هاي كالسيك و فراموش شده، 
دوباره طرفدار پيدا كرد. طبق روال هميشه، كاركنان وب سايت Engadget دور هم جمع 

شــدند تا در مورد عناوين مورد عالقه خود كه امسال منتشر شده اند بحث و از بازي هاي 
خوب تمجيد و گاهي اوقات در مورد معايب بعضــي از بازي ها صحبت كنند. با اين حال، 
تمركز آنها بر بازي هاي خوب و پرطرفدار بود. آنها همچنين تعدادي از بازي هاي محبوب 
و قديمي  را كه در سال2021 مورد توجه قرار گرفت، در اين متن آورده اند. چون يك بازي 

خوب، هميشه خوب است.

تحول در تفكيك زباله با دستگاه 
»خوددريافت پسماند« 

بطریخالیبده
پولبگیر!

می دانستيد از بطری های پالســتيكی و قوطی های نوشابه كه 
هزينه می كنيد و آنها را می خريد، می توانيد پس از مصرف، پول 
درآوريد؟ چطور؟ فقط كافی است آن را به دستگاه »خوددريافت 
پسماند خشك« معروف به RVM برسانيد كه از چند ماه پيش در 
12 ميدان  ميوه و تره بار و مراكز پر تردد شهر نصب شده و قرار است 
تا پايان سال به تعداد آنها هم افزوده شود. اين دستگاه در ازای 
تعداد بطری و متناسب با جنس آنها كه تحويلش می دهيد، به شما 

پول نقد پرداخت می كند.  

منطقه ای است كه ۳ دستگاه 
نصب شده دارد. 

 22
دستگاه سال گذشته به عنوان 

نخستين نمونه های خوددريافت 
پسماند در پايتخت جانمايی 

شد. 

 5
دستگاه خوددريافت پسماند 

در مناطق مختلف فعال 
است. 

 12

منطقه یک:  بازار میوه و تره بار ولنجک 
منطقه یک:  بازار میوه و تره بار فرمانیه 

منطقه ۲:بازار میوه و تره بار صادقیه 
منطقه ۴: بازار میوه و تره بار قنات کوثر 
منطقه 5: بازار میوه و تره بار سردارجنگل

منطقه۶:ســاختمان مرکزی شــهرداری 
میدان شهید اسدآبادی 

منطقه۶:ســاختمان پس انــداز کتــاب، 

خیابان ایرانشهر 
منطقــه ۸:بــازار میوه و تره بــار پروین، 

تهرانپارس
منطقه7: بازار میوه و تره بار شهید اکبری 

منطقه ۲۲: ساختمان اصلی شهرداری 
منطقــه ۲۲:ســاختمان امــام علــی)ع(، 

معاونت اجتماعی 
منطقه ۲۲:دانشگاه عالمه طباطبایی

دستگاه خوددریافت پسماند خشک کجاست؟ 

بطریبطریجمعگردد
بانوی جوان كيســه ای پر از بطری آب و قوطی را بر 
دستگيره تعبيه شده روی دســتگاه فلزی بزرگ 
شبيه عابر بانك داخل بازار ميوه و تره بار فلكه اول 
تهرانپارس آويزان و يكی يكی آنهــا را از دريچه 
مخصوص وارد دستگاه می كند و پس از سپری شدن 
پروسه ای كه در مانيتور ســمت چپ نمايش داده 
می شود، در نهايت با گرفتن رسيد، سراغ كارشناسی 
می رود كه كنار دســتگاه نشسته تا پول بطری ها را 
به او نقدی بدهد. روی رسيد تعداد بطری و نوع آن 
مشخص و مبلغ هم درج شده است. او خوب می داند 
برای چشمگير شدن مبلغ دريافتی بهتر است تعداد 
زياد بطری بياورد تا مجبور نباشد چند بار مراجعه 
كند و رسيدها را دستش نگه دارد تا به حدود ۳0 هزار 
تومان برسد. پولش را می گيرد و می گويد: »از وقتی 
اين دستگاه نصب شــده راحت شدم، اما بايد مبلغ 
آن به حدود 20 تا ۳0 هزار تومان برســد تا پول مان 
را بدهند كه در اين مدت احتمال گم شدن رسيد و 

كمرنگ شدن آن وجود دارد.« 

فقطپتوقوطیفلزی
دستگاه ) RVM( هوشمند است و شما فقط می توانيد بطری پالستيكی و قوطی فلزی در آن قرار دهيد و 
اقالمی مانند كيسه پالستيكی، بطری شامپو و مواد شوينده و... دريافت نمی كند و آن را پس می دهد. مالكی 
می گويد: »وقتی نشانگر كنار دريچه سبز می شود، افراد می توانند بطری های پالستيكی بزرگ و كوچك و 
قوطی فلزی را داخل دستگاه قرار دهند. دستگاه از پذيرش اقالم غير از اينها خودداری می كند. استقبال 
مردم از اين دستگاه ها تاكنون خوب و مشابه استقبال آنها از غرفه های بازيافت بوده  است. در گام بعدی قصد 

داريم در مجتمع های تجاری بزرگ نيز دستگاه خوددريافت پسماند خشك را نصب كنيم.«

ارزشمادیهربطریچقدراست؟
به طور ميانگين در همه دستگاه هايی كه اكنون فعال است، مبالغ پرداختی بابت هر بطری يكسان و برای 
بطری كوچك 100 تومان، بطری بزرگ و قوطی 200 تومان محاســبه می شود. در اين ميان با هدف ترغيب 
بيشتر دانشجويان، در دستگاه خوددريافت پسماند دانشگاه عالمه طباطبايی ۳0 تومان بيشتر در ازای هر 

بطری پرداخت می شود.

12دستگاهفعال
دســتگاه خوددريافت پســماند 
 revers مخفف )RVM ( خشــك
vending machine اســت كــه 
اواخر سال گذشــته 1۸ دستگاه با 
همكاری شهرداری تهران، ژاپن و 
UNDP)برنامه عمران ملل متحد( 
خريداری و در مرحله اول 5 دستگاه 
آزمايشــی در پايتخت نصب شده 
اســت. معاون هماهنگی و ارزيابی 
امــور مناطق ســازمان مديريت 
پسماند شهرداری تهران، می گويد: 
»با هــدف جمع آوری هوشــمند 
پسماند خشــك از مبدا، اكنون در 
12 قسمت از شــهر اين دستگاه  ها 
جانمايی شــده اند. تا پايان سال، 
۳۷ دستگاه جديد به آنها اضافه و 
در مجموع 5۴ دستگاه در مناطق 
نصب خواهد شــد. اين دستگاه ها 
در مناطق يــك، 2، ۴، 5، 6، ۷، ۸ و 
22 و داخل مكان های پررفت وآمد 
مانند ميدان های ميــوه و تره بار، 
دانشگاه، مجموعه فرهنگی و... قرار 
دارد.« »شادی مالكی« می افزايد: 
»رسيدهايی كه شهروندان پس از 
پايان كار از دستگاه دريافت می كنند 
مانند غرفه هــای بازيافت وجه آن 
نقدی به افراد پرداخت می شــود، 
امــا در گام های بعــدی خدمات 
جديد تعريف خواهد شد. در حال 
برنامه ريزی هستيم تا شهروندان 
بتوانند با ايــن قبض ها از بازارهای 
ميــوه و تره بار و فروشــگاه های 
شــهروند با تخفيف خريد يا كارت 

مترو خود را شارژ كنند.«

برای عملکرد بهتر این دستگاه می توانید چند نکته را در نظر 
گرفته و مراحل زیر را انجام دهید: 

1  بهتر است بطری ها را در خانه جمع آوری و با تعداد باال به 
دستگاه مراجعه کنید. 

2  ابتدا از خالی بودن داخل بطری یا قوطی مطمئن شوید. 
3  تکلیف خودتان را با در بطری ها روشن کنید و در صورت 
تمایل به مشارکت در کار خیریه می توانید آنها را داخل دریچه 

مخصوص »در بطری« قرار دهید. 
4  فلش های نوری در سمت راست دریچه قرار دارد که پس 
از ســبز شدن نشــانگر فقط یک بطری یا قوطی را باید داخل 

دریچه مخصوص قرار دهید. 
5  در صفحه نمایشگر سمت چپ به واسطه دوربینی که داخل 

دستگاه قرار دارد، می توانید روند عبور بطری را ببینید. 
6  در این مدت نشانگر کنار دریچه قرمز است و باید تا سبز 

شدن مجدد منتظر بمانید. 
7   پس از سبز شدن نشانگر یک عدد قوطی یا بطری دیگر را 

داخل دستگاه قرار دهید. 
8   بعد از تمام شــدن کار برای دریافت رسید دکمه سبز را 

فشار دهید. 
9   رســید چاپ شــده را که از کنار دکمه سبز همانند عابر 
بانــک بیرون می آید، بردارید و به کارشــناس مربوط تحویل 

دهید. 
10   باتوجــه بــه تعداد بطری و مبلغ درج شــده روی رســید، 

پول تان را بگیرید. 

نحوه کار با دستگاه خوددریافت پسماند
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  بهترین صحنه »جنایت بی دقت« جایی اســت 
در اواخر فیلم؛ آنجا كه دوربین ســرانجام با گذر از 
تماشــاگرانی كه به تصویر روی پرده خیره شده اند 
)بر خالف تماشــاگران فیلم جنایــت بی دقت در 
موزه سینما كه حواس شــان به همه  چیز و همه جا 
هست جز فیلمی كه می بینند( آنچه بر پرده افتاده 
را نشانمان می دهد؛ ســكانس گفت وگوی قدرت و 
سید در اوایل »گوزن ها«؛ فیلمی كه جنایت بی دقت 
به بهانه پرداختــن به ماجرای آتش زدن ســینما 
ركس آبادان، بارها به آن ارجاع داده است. بهترین 
پالن های فیلم آخر شهرام مكری را مسعود كیمیایی 
در ۴۷سال پیش گرفته است؛ برای شاهكاری به نام 
گوزن ها كه شنیدن دیالوگ هایش به عنوان حاشیه 

صوتی جنایت بی دقت هم جذاب است.
  فیلم شخصیت های سال۵۷ را از گذشته به زمان 
حال آورده و با كنار هم گذاشتن جزئیات، ارجاعات، 
كنایه ها و بازی هــای فرمی قرار اســت معنایی به 
تماشــاگرش منتقل كند تا دست خالی از تماشای 
این فیلم در فیلم كه كاراكترهایش در دایره زمان و 
مكان در حركتند، بیرون نیاید؛ فیلمی كه دیر شروع 
می شود و مثال كل مجادله دختر جوان و مادرش در 
داخل اتومبیل، می توانست نباشد بی آن كه آسیبی 
به ماجرا وارد شود. زمان و مكان در هم ریخته فیلم 
كه مشخصاً به تهران سال۹۹ اشــاره می كند ولی 
تراژدی سینما ركس آبادان را از سال۵۷ به موقعیت 
امروز می آورد، مثل برنامه آنونس های پخش شده 
در سالن موزه سینماست كه در آن هم آنونس »زهر 
عسل« محصول سال۸۳ پخش می شود و هم آنونس 
»رضا موتوری«. همانطور كه برنامه آینده سینمایی 
كه فیلمي دیگر را نمایش می دهد، »برزخی ها« ست.
  حســین تكبعلی زاده و رفقایش از آبادان۵۷ به 
تهران امروز آمده اند تا ســینمایی را آتش بزنند كه 
در انتهــای دهه۹0 فیلمــی را نمایش می دهد كه 
كاراكترهایش در حال تماشــای گوزن ها هستند؛ 
همان فیلمی كه سینما ركس در شب ۲۸ مرداد۵۷ 
برای آخرین بار اكرانش كرده بود. مردی كه حداكثر 
۴0ساله است مدعی می شــود فیلم »قیصر« را در 
سینما سهیال دیده اســت. ۲كاراكتر فیلم جنایت 
بی دقت، دختــران جوان و سرخوشــی كه در دل 
طبیعت و در نزدیكی موشــكی كه به تازگی در آن 

اطراف مشاهده شــده و پای دو ارتشی و یك سرباز 
را هم به ماجرا باز كرده، دنبال نمایش فیلم گوزن ها 
هســتند و با بازیگوشی هایشان از شــعبده بازی تا 
پرسیدن نام خواهر قدرت فیلم گوزن ها قرار است 
معنایی را خلق كنند. احتماال تعدادی از تماشاگران 
فیلــم و مخاطبان تیپیــكال گروه هنــر و تجربه، 
معناهای فراوانی از هر پالن و هر دیالوگ و حركت 
دوربین این ساخته شهرام مكری كشف خواهند كرد 
و البته جنایت بی دقت هم فیلمی است كه به چنین 
معنا تراشی هایی راه می دهد. برای چنین تماشاگر 
همراه و همدل و پای كاری، نمای پایانی فیلم آنقدر 
بامعنا و كلیدی هســت كه بشــود كیفور از چنین 
مكاشفه ای همه خســتگی از تكرار موقعیت های 
دایره وار و كالفگی از موسیقی روی اعصاب را به در 
كرد. فیلم آخر شهرام مكری از این جهت هم خوب 

كار می كند؛ فیلمی كه منتقدان تأییدش كرده اند 
و روشــنفكرانی كه معموالً در مواجهــه با چنین 
فیلم هایی در قامت سینمایی نویس ظاهر می شوند 
تا در مقام كاشف مفاهیم و معانی پنهان و آشكار قرار 
گیرند، آن را در حد و اندازه های شاهكاری بی همتا 

ستایش كرده اند.

  مهارت های اجرایی فیلمساز كه این بار روایت 
تو در توی ۳ماجرا را با انبوهی از جزئیات، نشانه ها 
و ارجاعات ســینمایی و سیاســی همراه كرده و 
بی خیال برداشت بلند شــده در كنار فرمالیستی 
بودن، واجد تعهد اجتماعی-سیاســی هم هست. 
جنایت بی دقت هم در فستیوال ها مورد توجه قرار 

گرفت، هم بوردول ستایش اش كرد و هم منتقدان 
نویسندگان و جامعه روشنفكری تأییدش كردند. 
جنایت بی دقت از این جهت هم فیلم خوش اقبالی 
است كه در نخســتین بازخوردها چنین تحویل 
گرفتــه می شــود. درحالی كه  گوزن هــا پس از 
نخستین نمایش جشنواره ای، چیزی جز دردسر 
نصیب سازندگانش نكرد و از دل توقیف و ساواك 
تنها نقد منفی و دشنام بیرون آمد؛ منتقدی فیلم 
را غیرقابل بحــث و دیگــری آن را مبتذل نامید؛ 
فیلمی كه البته تماشــاگران دوستش داشتند و 
حتی نسخه سانسوری اش كه از ۸بهمن۵۴ روی 
پرده آمد تا ۲۸مرداد۵۷ كه تراژدی سینما ركس 
پیش آمد مكرر دیده شد و آخرین نمایش اش در 
سینما ركس، به تعبیر درســت منتقدی قدیمی 
پایان یك دوران از نمایــش فیلم بود؛ گوزن هایی 
كه مكری در جنایت بی دقت از حاشیه و متن اش 
بهره برده اســت تا حكایت خود را بگوید؛ حكایت 
فیلمسازی كه در صریح ترین فیلم كارنامه اش هم 
با تمام قطعات پازلی كه در سراســر اثرش چیده، 
بازی فرم گرایانه ای را راه می اندازد كه كمی شبیه 
بازی های دختران جوان جنایت بی دقت اســت 
كه در زمان و مكانــی بی ربط آمده بودند گوزن ها 

ببینند.

برش های كوتاه

پالن

ساعت گرگ و میش 
  پویان عسگری: چه كســی فكرش را می كرد بعــد از فیلم بد و 
آزاردهنده »هجوم« و اثر متوسط و بیش از حد ستایش شده »ماهی 
و گربه«، چنین پیشــرفتی در سیر فیلمسازی شــهرام مكری اتفاق 
بیفتد؟»جنایت بی دقت« نه فقط یك جهش بزرگ در كارنامه مكری 
كه فیلمی پیشرو و منحصربه فرد برای سینمای ایران است. جایی كه 
پازل  و قطعات مجزای پازل مالوف مكری كاركردی انضمامی می یابند 
و ورای ابهام تحمیلی با نشانگان انتزاعی ۲فیلم قبلی، جنایت بی دقت 
را واجد یك ساختار سینمایی هدفمند در تناسب با تاریخ معاصر ایران 
می كنند... خبری از پیچیده نمایی متظاهرانه ۲ فیلم قبلی نیســت و 
 پیچیدگی واقعی خودش را از خالل نسبت دیالكتیكی قطعات پازل 
بر یكدیگر، از طریق برخورد گذشته با آینده و نمودش در زمان حال؛ 

در قالب فیلم نمایش داده شده در جهان فیلم نمایان می كند... 

ثقیل و حوصله سر بر
  محمد حقیقت: در دقیقه ۳۷ عنــوان فیلم»جنایت بی دقت« 
بر پرده شكل می گیرد. در صحنه بعد توی بیابانی تعدادی افراد ارتشی 
و سرباز كناركوه دیده می شوندكه بســیاری از حرف هایشان خیلی 
پیش پا افتاده بوده و كمكی به پیشبرد داستان نمی كند بلكه حوصله 
سربر جلوه می كند، این حرف شــاید به درد فیلم در چندین صحنه 
بعد بخورد و از »حضور« آنها به شكل سمبلیك درباره موضوعی كه 
به دنبال آن آمده اند، استفاده ای بشود. البته در این صحنه ها با بازی 
بابك كریمی، از نظر زیبایی تصویری خوب كار شده و قابل تقدیر است.

ارجاعات هوشمندانه
  سوفیا نصراللهی: فیلم شهرام مكری پر از ارجاعات سینمایی است 
از همان فیلم هارولد شا تا »گوزن ها« و سرشار از اشارات تاریخی از فرج و 
یداهلل و تكبعلی بگیرید تا نقدهای زاون قوكاسیان و جواد طوسی. از قدم 
زدن در موزه سینما )كه باز هم نشان از سینما دارد و هم از تاریخ( تا پوستر 
»آرواره ها« روی دیوار سینما و شنیدن آنونس فیلم ها. هر چه فیلم جلوتر 
می رود استتیك آن معنادارتر می شود. زیبایی شناسی ای كه در فیلم های 
كوتاه مكری و »ماهی و گربه« فقط در فرم خالصه می شد و در »هجوم« 
شكلی سرسام  آور و متظاهرانه به خودش گرفته بود اینجا واقعا دلیلی برای 
وجود پیدا می كند كه فقط محدود به فرم نمی شود بلكه به شكلی مبدعانه 

تاریخ و حال و آینده را تصویر می كند و به هم پیوندشان می دهد.

درخشش در آن سوی آب ها
  موفقیت فیلم های ایرانی در فستیوال های جهانی معموالً نسبتی 
با روایت ســاده و قابل فهم آثار دارد. به ندرت پیش می آید كه فیلمی 
ایرانی با روایتی پیچیده بتواند به موفقیت چشمگیری در فستیوال های 
خارجی دســت یابد. اتفاقی كه در مورد فیلم »جنایت بی دقت« رخ 
داده است كه نه تنها روایتی تودرتو كه ارجاعات فراوانی به فیلم هایی 
دارد كه فقط تماشاگر ایرانی می تواند بر آنها اشراف داشته باشد. فیلم 
»گوزن ها«ی مسعود كیمیایی كه شــهرام مكری در جنایت بی دقت 
اشارات فراوان به حاشیه و متنش داده در ایران محبوب و شناخته شده 
اســت ولی برای مخاطب غربی چندان شناخته شده نیست. هرچند 
نمایش نسخه ترمیم یافته گوزن ها در چند فستیوال اروپایی در كنار 
جنایت بی دقت، كمی از غرابت شاهكار مسعود كیمیایی برای تماشاگر 
خارجی كاست. فیلم مكری نخستین نمایش اش را در بخش افق های 
فستیوال ونیز تجربه كرد و موفق شد جایزه بهترین فیلمنامه اورژینال را 
از سوی انجمن منتقدان مستقل دریافت كند. این فیلم در جشنواره داكا 
هم جایزه بهترین فیلمنامه را گرفت. جنایت بی دقت، از جشنواره اوالر 
برزیل هم جایزه بهترین فیلم بخش نگاه نو را از آن خود كرد. این فیلم 
در تازه ترین حضور بین المللی خود در پنجاه وششمین دوره برگزاری 
جشنواره فیلم شیكاگو موفق شد هوگوی نقره ای بخش اصلی را برای 

سینمای ایران به ارمغان آورد.
ستایش بوردول

نمایش »جنایت بی دقــت« در ونیز بازتاب قابل توجهی داشــت كه 
مهم ترینش یادداشت ستایش آمیز دیوید بوردول، منتقد، نویسنده و 
نظریه پرداز معروف بر فیلم بود. بوردول كه عالقه مندان سینما در ایران 
با كتاب هایش آشنایی دارند و آثارش در اینجا بارها ترجمه شده است 
)از جمله ۲ كتاب مشتركش با كریستین تامسن، »هنر سینما« و »تاریخ 
سینما« و »روایت در فیلم داستانی«، »كریســتوفر نوالن، هزار توی 
روابط« و...( پس از تماشای فیلم شهرام مكری چنین نوشت:»جنایت 
بی دقت حتی پیچیده تر از »ماهی و گربه«  است. این فیلم یكی از آن 
آثار پازل گونه اســت كه ناظر در آن باید فریم های زمانی مختلف )كه 
تعدادشان كم هم نیست( را از خطوط داستانی متفاوت از هم تشخیص 
دهد؛ و حواسش هم به تعداد زیادی شخصیت باشد. این فیلم تا حدودی 
شبیه »غروب« ساخته الزلو نمش است كه از مخاطب انتظار دارد دائم 
هوشیار باشد و حتی نشــانه های گذرا و ریز را هم متوجه شود. جالب 
اینكه هم نمش و هم مكری میل وافری به استفاده از نماهای تعقیبی ای 
دارند كه دوربین شخصیت را از پشت ســر دنبال می كند. شیفتگی 
به سینما در طول این داســتان ها جاری است. گروهی قصد حمله به 
ســینمایی را دارند كه به نظر مخاطبانش در حال تماشای فیلم های 
هنری هستند، چراكه پوســترهایی از فیلم های كالسیك دیوارها را 
پوشانده و طرفداران جوان سینما با دوستانشــان درباره مقاله ای در 
باب »گوزن ها« صحبت می كنند، ما لحظه ای  حتی پوستر »كلوزآپ« 
كیارستمی را می بینیم. وقتی همراه یكی از شخصیت ها برای خرید دارو 
به داخل سینما می رویم. فیلمی در حال پخش روی میز تدوین است كه 
فیلم »جنایت بی دقتی« از محصوالت ادیسون در 1۹1۲ است. همانطور 
كه از این لحظات مشخص است، لحظات رئالیسم جادویی زیادی در 
جنایت بی دقت وجود دارد، مثاًل در یك لحظه، در فضای نمایش فیلم 
در بیرون شهر توسط ۲دختر دانشجو، اعمال و دیالوگ های ثابتی بدون 
كات از زوایای مختلف بررسی می شود. فارغ از سوژه جدی اش، درست 
مثل »ماهی و گربه«، مقدار زیــادی طنز خودآگاه در جنایت بی دقت 
وجود دارد. شــوخی های كوچكی درباره فیلــم، مخصوصاً فیلم های 
هنری می شود. مثاًل وقتی یك زوج جوان در حال انتظار برای نمایش 
فیلم هستند، زن به پرده نگاه می كند و می گوید:»از هر فیلمی كه از 
این خوشه ها روشه، بدم میاد!«؛ اشاره ای به یكی از اصلی ترین نمادهای 
فیلم های موفق در جشنواره های بین المللی. آیا مكری به جشنواره هایی 
كه فیلمش را انتخاب نكرده اند اشــاره می كنــد؟ نمی دانیم، اما حاال 
مشخص است كه حضور فیلمش در ونیز در درازمدت به یك امتیاز بدل 
می شود. شاید، اگر سال های بعد به ونیز به صورت حضوری برگشتیم، 
بتوانیم فیلم بعدی مكری را ببینیم و با این دست وپنجه نرم كنیم كه 

یك بار دیگر در حل معماهایش گرفتار نشویم...«.

سعید مروتی
روزنامه نگار

نگاهی به فیلم »جنایت بی دقت« ساخته شهرام مكری

محدوده  دایره

بهترین صحنه جنایت بی دقت، جایی 
است در اواخر فیلم. آنجا كه دوربین 
سرانجام با گذر از تماشاگرانی كه به 
تصویر روی پرده خیره شده اند آنچه 
بر پرده افتاده را نشانمان می دهد؛ 

سكانس گفت وگوی قدرت و سید در 
اوایل »گوزن ها«؛ فیلمی كه جنایت 
بی دقت به بهانه پرداختن به ماجرای 

آتش زدن سینما ركس آبادان، بارها به 
آن ارجاع داده است. بهترین پالن های 

فیلم آخر شهرام مكری را مسعود 
كیمیایی در ۴۷سال پیش گرفته است

شــهرام مكری در فیلم »جنایت بی دقت« تاریخ و سینما را به 
یكدیگر پیوند می دهد و بخش عمده ای از هسته دراماتیك اثر 
و در عین حال انرژی و جذابیتش را در ارجاع به فیلم »گوزن ها« 
به دست می آورد. فیلم در روایت غیرمتعارفش به نوعی قصه آتش سوزی سینما ركس آبادان را 
بازخوانی می كند و به فیلم معروف مسعود كیمیایی ارجاع می دهد. البته دامنه ارجاعات مكری 
در جنایت بی دقت گسترده تر از اینهاست. فیلمساز هم به فیلم های موج نویی و عامه پسند ارجاع 
می دهد و هم به فیلم تجاری دوران پس از انقالب »زهر عسل«  و در نهایت به فیلمی كه ساخته است 
)جنایت بی دقت( می پردازد و یكی از فرازهای فیلم، تماشای جنایت بی دقت است. اگر در فیلم های 
قبلی مكری، بیشتر اجرا )مثل برداشت بلند در »ماهی و گربه«( مورد توجه قرار می گرفت، این بار 
این نحوه روایت است كه فیلم را در كانون توجه قرار داده است. بی جهت نیست كه فیلم بیشتر 
افتخارات بین المللی اش را برای فیلمنامه به دست آورده است. از جایزه بهترین فیلمنامه بخش 
افق های ونیز تا نامزدی بهترین فیلمنامه آسیا پاسفیك، حكایت از همین موضوع دارد. فیلم در 
شیوه غیرمتعارف داستان گویی اش، بیش از هر چیز به رخدادی تكیه دارد كه میان سینما، تاریخ 
و سیاست نسبت برقرار می كند. اینجاست كه بازخوانی اكران فیلم گوزن ها در ۲۸مرداد۱۳۵۷ و 
آتش زدنش معنا و اهمیت می یابد؛ ارجاعی كه طبیعتاً و با توجه به رویكرد فیلمساز، نه یادبودی 
نوستالژیك كه نقبی است در تاریخی كه هم سینمایی است و هم سیاسی. درست مثل فیلم گوزن ها 
كه با همه ویژگی ها و شاخصه های سینمایی و جایگاهش به عنوان بهترین محصول سینمای ایران )به 
انتخاب چند نسل از منتقدان و سینمایی نویسان در دست كم ۲نظرسنجی با فاصله زمانی ده ساله(، 
پیوندی ناگسستنی با سیاست هم می یابد. هم به عنوان فیلمی معترض كه از نخستین نمایش اش در 
سومین جشنواره جهانی فیلم تهران شهرتی سیاسی یافت و هم به واسطه رخداد آتش زدن سینما 
ركس آبادان در سال۱۳۵۷ كه واقعه ای مهم در شعله ور شدن آتش اعتراض هایی بود كه به پیروزی 
انقالب اسالمی منجر شد. فیلم مكری در ارجاعش به گوزن ها هم از متن اثر مسعود كیمیایی بهره 
می گیرد و هم از حاشیه هایش. جنایت بی دقت یكی از آخرین فیلم های ایرانی است كه به سینما 

ارجاع داده است و البته این داستان قدمتی به اندازه تاریخ سینمای ایران دارد.

سینما ركس، گوزن ها و چند داستان دیگر 
فیلم های ایرانی چگونه به سینما ارجاع داده اند

مسعود پویا
روزنامه نگار

  »حاجی آقا آكتور سینما«؛ نخستین فیلم داستانی 
بلند تاریخ ســینمای ایران در زمانی ساخته شد كه 
ســینما به عنوان یكی از مظاهر مدرنیته به جامعه 
ســنتی ایران آمده بود. آوانــس اوگانیانس با بیانی 
طنزآمیز به مواجهه جامعه ســنتی ایران با سینما 
به عنوان پدیده ای مدرن پرداخته است. رژسیتور كه 
در پی سوژه برای فیلم خود می گشت با این پیشنهاد 
روبه رو شــد كه از حاجی آقا كه مخالف سرســخت 
سینماتوگراف اســت، به طور مخفیانه فیلم بگیرد. 
در نمایش حاجی آقا به این نكته كه »ســینما یكی 
از مهم ترین وسایل تربیت و تهذیب اخالق عمومی 
است« اعتقاد می یابد. اوگانیانس با به تصویركشیدن 
داســتانی كه كاماًل بازتاب واقعیت های موجود در 
جامعه آن زمان بود، كوشید تا ماجرای ورود سینما به 

ایران را با بیانی نوجویانه به تصویر بكشد.

  كیانوش عیاری در »شــبح كــژدم« به روایت 
ماجرای جوانی عالقه مند به فیلمســازی پرداخت 
كه وقتی تهیه كننده ای برای ساخت فیلمنامه اش 
نمی یابد مصمم می شود آن را در زندگی واقعی اجرا 
كند. در شــبح كژدم، محمود )جهانگیر الماسی( 
فیلمنامه ای نوشته و برای یافتن تهیه كننده همه 
تالش خــود را می كند ولی هیــچ تهیه كننده ای 
حاضر به سرمایه گذاری برای فیلمنامه او نمی شود. 
محمود عاقبــت تصمیم می گیرد تا بــا همكاری 
دوستش حسن )حسن رضایی( كه سیاهی لشكر 
فیلمفارسی است، فیلمنامه را در زندگی واقعی اش 
بازسازی كند؛ ماجرایی كه در نهایت پایانی تراژیك 
را دربردارد. عیاری در شــبح كژدم تصویری تلخ و 
هولناك از سینما نمایش می دهد. او به بهانه تالش 
محمود برای جلب رضایت تهیه كنندگان، فضای 
حاكم بر سینمای فارسی را نیز به تصویر می كشد. 
در جایی از فیلــم محمود برای دیدن دوســتش 
حســن به ســرصحنه یك فیلمفارســی می رود؛ 
جایی كه در آن وقتی فیلمبردار از كارگردان جای 
دوربین را ســؤال می كند، با این پاسخ كارگردان 
مواجه می شــود: »بگذار یك جایــی كه روبه روی 

صحنه باشد!« ایده جنون آمیز فیلم، اجرای واقعی 
فیلمنامه ای كه هیچ كس حاضر به سرمایه گذاری 
برای ساختنش نیست، همچنان تازه و پرطراوت 

است.

   عباس كیارستمی در یكی از بهترین فیلم های 
كارنامه اش ســراغ ماجرایی واقعی رفت كه سوژه 
گزارش جنجالی هفته نامه سروش بود. »كلوزاپ« 
شیفتگی فراوان به شمایلی ســینمایی )در اینجا 
كارگردانی مشــهور( را دســتمایه قرار می دهد و 
بعد در چند فیلم دیگرش از جمله »زندگی و دیگر 
هیچ« و »زیر درختان زیتون« ارجاعاتی به سینما 
می دهد. هسته مركزی زیر درختان زیتون، از دل 
بازســازی سكانســی از زندگی و دیگر هیچ شكل 
می گیرد و محمدعلی كشــاورز در نقش فیلمساز 
)عباس كیارســتمی( حضور می یابد و از دل پشت 
صحنه فیلمبــرداری یكی از ســكانس های فیلم 
قبلی كارگردان، قصه عشق حســین به طاهره را 

روایت می كند.

  در سال هایی كه فیلم ســاختن درباره سینما، 
تبدیل به نوعی مد شــده بود، مهرجویی تصمیم 
گرفت موضوعی متفاوت را دستمایه فیلمی درباره 
سینما قرار دهد؛ تصویری تمام و كمال از بالیی كه 
در روزهای پرتب و تاب جشنواره بر سر سینماگران 
می آورد. »میكس« درباره ســال هایی اســت كه 
فیلم ها بــدون نمایش در جشــنواره امكان اكران 
عمومی نمی یافتند. در واقع نرسیدن به جشنواره 
حكم خوابیدن یك ســاله ســرمایه تهیه كننده را 
داشــت. به همین خاطر بســیاری از سینماگران 
برای رساندن فیلم ها به جشنواره شبانه روز و بدون 
استراحت كار می كردند. این همان تصویری است 
كه مهرجویــی در فیلم میكس كوشــید تا به آن 
بپردازد؛ با فرمی بازیگوشــانه و بیانی طنز آمیز كه 
البته چندان مورد توجه قــرار نگرفت. منتقدان به 
واســطه فصلی كه در آن با امید روحانی شــوخی 
شده بود، به فیلم حمله كردند. با تمام اینها، میكس 
تصویری از دوران سپری شده در سینمای ایران را با 
جزئیاتی فراوان ارائه می دهد. فیلم نشان می دهد كه 
چگونه آدم ها برای رساندن فیلم به جشنواره تا مرز 

جنون و سكته قلبی پیش می رفتند؛ پشت صحنه ای 
از سینمای ایران در دهه60 و اوایل دهه۷0.

  سه گانه »ســتاره« ســاخته فریدون جیرانی 
ماحصل تالش برای روایت داستان هایی از حاشیه 
و متن و از گذشــته و امروز سینمای ایران هستند. 
»ستاره بود«، »ستاره است« و »ستاره می شود« هر 
یك برش هایی از پشت صحنه سینمای ایران را به 
نمایش می گذارند. ستاره بود درباره یك هنرپیشه 
زن قدیمی اســت كه دركنج عزلت و فراموشی در 
گذشته است. ستاره است تالش جوانان عالقه مند 
به بازیگری را با حواشــی اش به تصویر می كشــد 
و ستاره می شــود می كوشــد تا به مشكل فردی 
و خانوادگی یــك بازیگر معروف بپــردازد. در این 
سه گانه، ستاره بود شخصی ترین فیلم جیرانی تا به 
امروز است؛ فیلمی كه در آن می شود دغدغه های 
جیرانی به عنوان یك ســینمایی نویس عالقه مند 
و پیگیر تاریخ ســینمای ایران را حس كرد. ستاره 
می شود چه در روایت و چه در ســاختار تكنیكی 
به ساخته های قبلی ســازنده اش نزدیك تر است 
و در ســه گانه »ســتاره ها« فیلم متعارف تری به 
شمار می آید.ستاره می شود اما به خاطر پرداختن 
به موضوعــی ملتهب، جنجالی ترین قســمت این 
سه گانه لقب گرفت. فیلم با نگاهی انتقادی به شیوه 
ورود بازیگران جوان به سینما، با مخالفت بخشی از 

تهیه كنندگان مواجه شد.

  مایــه ســتایش از ســینما یكــی از مضامین 
تكرار شــونده آثار كیمیایی است. در میان آثار این 
سال های كیمیایی فیلم های »سلطان« و »حكم« 
در این زمینه مثال زدنی اند. هــر چند مدخل این 
ستایش از ســینما را باید در فصل معروف مقابل 
سینمای فیلم »سرب« جست وجو كرد؛ جایی كه 
نوری بعد از كتك خــوردن از آدم بدهای فیلم، به 
بچه ها پول می دهــد تا به جای درس و مشــق به 
سینما بروند و با سینما زندگی كنند. كیمیایی این 
بازی عاشقانه را در »سلطان« نیز ادامه داد. عشق در 
سلطان به بهانه و از مجرای سینما مطرح می شود 
و كیمیایی در این فیلم ارجاع های دلنشــینی به 
»رضا موتوری« می دهد. اگر رضا فیلمبر سینما بود، 

سلطان زمانی شغلش كرایه دادن نوارهای ویدئویی 
بوده است. ضمن اینكه كیمیایی در سلطان ماجرایی 
تازه از فصل معروف رضا موتــوری ارائه می دهد و 
بار دیگر پرده ســینما را به خون قهرمانش آغشته 
می كند. نكته مهم تر در ارجاع به سینما، شیوه روایت 
و پردازش كیمیایی از كاراكتر سلطان است؛ آدمی 
كه انگار از پرده نقره ای به درون جامعه معاصر آمده 
و به نوعی سینما را زندگی می كند. در فیلم »حكم«، 
كیمیایی به شــكلی دیگر این ارجاع به ســینما را 
دنبال كرد. رضا معروفی بــا بازی متفاوت عز ت اهلل 
انتظامی، گویی یك گنگســتر قدیمی است كه از 
دل فیلم نوآرهای سیاه و سفید به متن جامعه آمده 
است. فیلم چه در داستانی كه روایت می كند و چه 
در میزانسن های نمایشی اش مدام به سینما ارجاع 
می دهد. این ارجاع به سینما را در فیلم »متروپل« 
هم می توان مشاهده كرد؛ فیلمی كه اساسا تفسیری 
و افسوسی بر از دست رفتن سینمایی است كه دیگر 

وجود ندارد.

  آخرین ســاخته بهرام بیضایی فیلم در فیلمی 
است كه در نیم ســاعت اولش شاهد اثری هستیم 
كه كارگردان نیرم نیستانی بخش هایی از آن را با 
این داستان ساخته است:» چكامه چمانی )مژده 
شمســایی( كه همســر و فرزندش را در تصادف 
رانندگی از دست داده است با فردی كه تازه از زندان 
آزاد شده آشنا می شــود و از طرفی با فشار وكیل 
خانواده راننده برای رضایت دادن مواجه شده است. 
زندانی تازه آزادشــده برای چكامه دلیل زندانی و 
آزاد شدنش را تعریف می كند و...  .« بعد از این ما به 
پشت صحنه می آییم تا با مناسبات سینمای ایران 
آشنا شویم. با سرمایه گذاری كه به شرطی هزینه 
تولید فیلم )كه ناتمام مانده( را می دهد كه دختر 
مورد عالقه اش جای بازیگــر زن فیلم را بگیرد و از 
اینجا به بعد همه  چیز به هم می ریزد تا اثری از فیلم 
آرمانی باقی نماند. »وقتی همه خوابیم« را واكنشی 
به پروسه طوالنی و تكرار شونده چند فیلمنامه ناكام 
بیضایی خواندند و فیلم ارجاعات آشكاری به برخی 
عوامل ســینمای ایران می داد. تصویر بیضایی از 
پشت صحنه سینمای ایران و انتقادش از مناسبات 

ناسالم تولید، واكنش هایی را برانگیخت.

حاجی آقا آكتور سینما )آوانس اوگانیانس،1309(

كلوزاپ )عباس كیارستمی، 1368(

شبح كژدم )كیانوش عیاری، 1364(

میکس )داریوش مهرجویی، 1378(

ستاره بود )فریدون جیرانی، 1385(

حکم )مسعود كیمیایی، 1385(

وقتی همه خوابیم )بهرام بیضایی، 1387(

می
ست

ف ر
رئو

س: 
عك



گمشده در زرق و برق

سه شنبه   7 دی  1400    23  جمادی االول 1443      سال سی ام         شـماره  8399         4صفحه

 در حالي كه نوراللهي در تركيب االهلي مي درخشد، مهدي قائدي در همين تيم شرايط خوبی ندارد
ظاهرا زندگی در  دوبي اجازه تمركز روي فوتبال را  از اين بازيکن گرفته است

 فردا حق اعتراض نداريد

 دست بجنبان محرم
براي قرمزها كه امروز از صدري حمايت مي كنند

 استقالل مدعي اول 
قهرماني است

 سخت ترين قرعه حذفي 
براي سپاهان

مهدي كياني، هافبك باسابقه مس رفسنجان معتقد است 
اين تيم پتانسيل  كسب سهميه آسيايي را دارد

استقالل و پرسپوليس در جام حذفي به تيم هايي خوردند  كه 
در همين يكي دو هفته اخير آنها را در ليگ برده اند 18
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پاسخگويي؟ بي خيال آقا كريم

به تنهايي؟ واقعا؟

به به، چه تعبير قشنگي

كريم باقــري گفته: »كســاني كه 
پرسپوليس و استقالل را در خطر 
حذف از آســيا قرار دادنــد بايد 
پاسخگو باشند.« مصاحبه طوري 
اســت كه انگار كريم باقري خيلي 
ناگهاني از كره مريخ فرود آمده و همه 
عمرش را در ايران زندگي نكرده است! كدام پاسخگويي برادر؟ 
شــما تا به حال كي و كجا ديدي يك نفر در ايــن فوتبال بابت 
اشــتباهاتي كه كرده جواب بدهد يا حتي نيم خط عذرخواهي 
كند؟ تصويري منتشر شده از مهدي تاج كه در دفتر خودش با 
وزير جديد ورزش مالقات كرده است. يعني آدمي با آن كارنامه 
مديريتي كه هنوز فوتبال ايران دارد تاوانش را پس مي دهد، نه تنها 
توضيحي در مورد »ويلموتس گيت« و ساير قضايا نمي دهد، بلكه 
طرف مشورت عالي ترين مقامات ورزش هم قرار گرفته است. بعد 

شما انتظار پاسخگويي داري؟ بي خيال آقا كريم!

پرسپوليسي ها با انتشــار پيام هايي 
به طور دســته جمعي از ادامه كار 
صــدري در اين باشــگاه حمايت 
كرده اند. صدري بعد از اســتعفاي 
سميعي، سرپرســت موقت باشگاه 
بوده و خيلي دلــش مي خواهد در اين 
پست ماندگار شود. او در اين مسير موفق به جلب حمايت بازيكنان 
و كادرفني شده؛ به طوري كه بيشتر آنها براي آقاي سرپرست 
استوري گذاشته اند. نكته ويژه اين استوري ها اما جايي است كه 
قرمزها نوشته اند: »صدري به تنهايي بسياري از مشكالت باشگاه 
را حل كرد.« راستش آنطور كه ما از زبان خود استاد شنيديم، 
بخش زيادي از حل مشــكالت پرسپوليس مرهون كمك هاي 
وزير ورزش، اختصاص ارز نيمايي و... بوده است. يعني پول را از اين 
دست گرفته اند و به آن دست داده اند. اگر شما به اين مي گوييد 
»تنها« كار كردن، ما هم حاضريم مديرعامل پرسپوليس باشيم!

منچسترسيتي در مســابقه اي كه 
از كل بازي هاي يــك هفته ليگ 
برتر ايران بيشتر گل داشت، 6بر 
3موفق به شكست لسترسيتي شد. 
اين همان چيزي است كه در دنيا 
»فوتبال« ناميده مي شود و ما در ايران 
فراموشش كرده ايم. مصاحبه بعد از بازي پپ گوارديوال هم در 
نوع خودش جالب بود. سرمربي سيتي كه جهان فوتبال بخش 
زيادي از زيبايي هايش در ساليان اخير را مديون اوست، بعد از 
مسابقه گفته: »اين بازي مثل ترن هوايي بود؛ يك نمايش مهيج 
و سرگرم كننده كه هر لحظه اش سرنوشت متفاوتي داشت.« 
آدم كيف مي كند هر بار اين تعابير متفاوت را مي خواند. مربيان 
ما هم پيرمان كردند از بس بعد از تمام مسابقات گفتند: »بازي 
2 نيمه متفاوت داشت. نقاط ضعف و قوت حريف را آناليز كرده 

بوديم. بازيكنان به دستورات تاكتيكي عمل نكردند« و...

دانيال اســماعيلي فر بــا ميانگين امتياز 

7.30دوباره صدرنشين جدول بازيكنان 7.30
ليگ برتر شــد. مدافع راست سپاهان كه 
بيش از هر بازيكن ديگــري در اين فصل 
صدرنشيني در جدول متريكا را تجربه كرده، اين هفته مقابل پيكان نمره 
خوبي نگرفت و ميانگين امتيازاتش كمي افت كرد اما باز هم در صدر قرار 
گرفت. اما اميد عاليشاه اين هفته هم نمره خوبي گرفت و باز هم به صدر 
جدول نزديك تر شد. عاليشــاه كه در سه چهار هفته اخير خودش را از 
رتبه هاي دورقمي به جمع صدرنشين ها رسانده، اين هفته هم با امتياز 
7.33بهترين بازيكن تيمش بود و ميانگين نمراتش را هم به 7.24رساند 
تا دومين بازيكن برتر ليگ يازدهم باشد. احمدزاده )سپاهان( و مهدي پور 

)استقالل( نفرات سوم و چهارم اين جدول هستند.

 حسين پورحميدي، دروازه بان آلومينيوم 

اراك با ميانگين امتياز 7.15يك بار ديگر به 7.15
صدر جدول دروازه بان ها رسيد و بهترين 
گلر ايــن فصــل از نــگاه متريكا شــد. 
پورحميدي چند هفته اي صدرنشيني را به محسن فروزان )گل گهر( 
واگذار كرده بود و جالب اينكه اين هفته تيم هاي اين دو دروازه بان با هم 
روبه رو شدند و پورحميدي امتياز باالتري گرفت. روز جمعه گذشته در 
اراك، تيم ميهمان حمالت بيشتري داشــت و پورحميدي براي ثبت 
هشتمين كلين شيت خود در اين فصل، سيوهاي زيادي كرد و با نمره 
7.86بهترين بازيكن ميدان شد. فروزان هم نمره 7.11گرفت و ميانگين 
امتيازاتش به 7.14رسيد تا با اختالفي ناچيز نسبت به رقيبش در رتبه 
دوم قرار بگيرد. بشاگردي )هوادار( و حسيني )استقالل( در رتبه هاي 

بعدي هستند.

 تيم اســتقالل باالخره اين هفته با امتياز 

7.14به صدر جدول متريكا رســيد. در 7.14
جدولي كه سايت متريكا براساس عملكرد 
فني تيم ها تشــكيل مي دهد، استقالل 
تا كنون صدرنشين نشده بود و عنوان بهترين تيم ليگ دائما بين سپاهان 
و گل گهر دست به دست مي شــد. اما تيم فرهاد مجيدي كه اين هفته 
باالخره توانست با اختالف امتياز خوبي صدرنشين ليگ شود، در جدول 
متريكا هم باالخره رقبا را جا گذاشــت و بهترين تيم شد. استقالل اين 
هفته در بازي با پديده نمره 7.9را دريافت كرد و ميانگين نمراتش را تا 
7.14ارتقا داد. گل گهر اما اين هفته به نمره 6.9رسيد و ميانگين نمراتش 
تا 7.07پايين آمد كه رتبه دوم جدول را نصيب اين تيم كرد. پرسپوليس 
)6.98(، آلومينيوم )6.97( و سپاهان )6.96( در رتبه هاي بعدي هستند.

نكته بازی

متريكاآماربازی

برنامه بازی ها

دست بجنبان محرم
گارانتي نويدكيا روي نيمكت سپاهان ابدي نيست

محرم نويدكيا را همه دوســت دارند. تكليف 
سپاهاني ها كه مشخص است. محرم در دوران 
بازي قهرماني هاي پياپي براي طاليي پوشــان 
به ارمغان آورده و جايگاهي بي بديل در تاريخ 
اين باشگاه دارد. بقيه مردم ايران هم مخصوصا 
از زماني كه محرم مربي شد و ادب و وقارش را 
نشان داد شيفته او شدند. اين همه اما ربطي به 
نتايج فعلي سپاهان با نويدكيا ندارد. تيم او برابر 
پيكان چهارمين شكستش در ليگ بيست ويكم 
را پذيرفت كه ابدا قابل قبول نيســت. سپاهان 
پيش از اين به ذوب آهن، اســتقالل و گل گهر 
هم باخته بود كه از اين بين شكست برابر تيم 
سيرجاني با حكم كميته انضباطي به برد تبديل 
شــد. تازه اگر همين حكم هم در اســتيناف 

بشكند، كار براي سپاهان سخت تر خواهد شد.
تيم اصفهانــي برابر پيكان بد بــازي نكرد، اما 
انتظار نمي رفت برابر تيمي كــه طي 2 هفته 
پياپي 3 گل از اســتقالل و 3 گل از پرسپوليس 
خورده اينطــور وا بدهد. چنين شكســتي در 
كورس قهرماني، آن هم در خانــه قابل قبول 
نيست و مي تواند موقعيت نويدكيا را به شدت 
به خطر بيندازد. سپاهان تيم پرمهره اي دارد 
و از اين تيم انتظاري جــز قهرماني نمي رود. 
فصل گذشته سپاهان از دستيابي به اين مهم 
محروم ماند، اما آن زمان نويدكيا تازه آمده بود 
و نتايجش براي شــروع كار مطلــوب ارزيابي 
شد. داســتان اين فصل اما فرق مي كند و او با 
اين مدل نتيجه گيري راه به جايي نخواهد برد.

سخت ترين قرعه 
حذفي براي سپاهان
 استقالل و پرسپوليس در جام حذفي به تيم هايي خوردند
 كه در همين يكي دو هفته اخير آنها را در ليگ برده اند

قرعه كشي مرحله يك هشــتم نهايي جام حذفي فوتبال ايران 
ديروز انجام شــد و 16تيم حاضر در اين مرحله حريفان خود را 
شناختند. دقيقا يك هفته بعد از برگزاري مرحله قبلي و مشخص 
شدن 16تيم، روز گذشته اين قرعه كشي با حضور صمد مرفاوي و 
اصغر مديرروستا برگزار شد تا اين دو بازيكن قديمي قرعه تيم ها 
را براي اين مرحله بيرون بكشند. برگزاركنندگان قرعه كشي 
در سال هاي اخير هميشــه 2 پيشكسوت از 2 تيم پرسپوليس 
و استقالل و يا سرپرستان تيم ها را پشت ميز قرعه كشي قرار 
مي دادند اما اين بار از پرسپوليس كسي حضور نداشت و سرمربي 
سابق استقالل به همراه مديرروســتا قرعه ها را از ظرف بيرون 

آوردند.

پيكان و ذوب آهن؛ بدشانس هاي 1400
اولين تيم هايي كه در قرعه كشي ديروز نام شان از ظرف بيرون آمد، 
ذوب آهن و پرسپوليس بودند و حريف سرخپوشان در اين مرحله خيلي 
زود مشخص شد. پديده و مس رفسنجان 2 تيم بعدي بودند و سپس 
نساجي كه در مرحله قبلي آرمان گهر را حذف كرده بود، به گل گهر 
برخورد كرد تا سرنوشتش در اين جام به تيم هاي سيرجاني گره بخورد. 
بعد از اين 3بازي نوبت به استقالل رسيد تا حريفش را بشناسد و مثل 
سال گذشته به پيكان برخورد كند. تيم فرهاد مجيدي سال گذشته 
در نخســتين مرحله پيكان را حذف كرد و امسال يك مرحله ديرتر 
بايد به مصاف اين تيم برود. آبي ها سال گذشته بعد از حذف پيكان به 

ذوب آهن خوردند و اين تيم را هم در تهران 2 بر يك 
شكست دادند. 

پيــكان و ذوب آهن را مي توان بدشــانس ترين تيم هاي 
جام حذفي در 2 سال اخير دانست. چون پيكاني ها هر دو سال 

به اســتقالل خورده اند و ذوب آهن كه سال گذشته توسط استقالل 
حذف شده امسال به پرسپوليس خورده است. البته ذوب آهن در دهه 
اخير دوبار سابقه حذف پرسپوليس در جام حذفي را داشته است. اين 
تيم يك بار پرسپوليِس حميد درخشان را در تهران برد و يك بار هم 
پرسپوليِس برانكو را در فوالدشهر با 2گل در وقت هاي اضافه حذف كرد؛ 
همان مسابقه اي كه ايمان صادقي دروازه بان پرسپوليس اخراج شد و 

اين تيم حدودا 100دقيقه 10نفره و با دروازه بان سومش بازي كرد.

  آلومينيوم-سپاهان؛ بازي بزرگ يك هشتم
اما مهم ترين بازي مرحله يك هشتم نهايي كه در قرعه كشي ديروز 
به عنوان ششــمين بازي از ظرف ها خارج شــد، مصاف سپاهان 
و آلومينيــوم اراك بود. تيم هاي دوم و چهــارم جدول ليگ برتر 
كه رقابت شــان در اين مرحله از جام حذفي، بازي بسيار سخت و 
حساســي خواهد بود. اين روزها در ليگ، شرايط آلومينيوم بهتر 
و محكم تر از سپاهان است و شــايد اگر بازي همين فردا برگزار 
مي شد شــانس اراكي ها براي صعود بيشــتر بود. اما بايد ديد تا 
روزهاي 27 و 28دي كه زمان برگزاري اين مرحله است، شرايط 2 
تيم چگونه خواهد شد. سپاهان و آلومينيوم هردو در مرحله قبلي 

ميزبان بودند، بنابراين براي تعيين ميزباني اين بازي، قرعه كشي 
انجام شد كه سپاهان ميهمان شد. همين اتفاق براي پرسپوليس 
و اســتقالل هم رخ داد و هر دو تيم در قرعه كشــي ميزباني را به 
حريفان خود باختند. اين وسط البته شــرايط براي استقالل بد 
نشد، چون براي بازي با پيكان از تهران خارج نمي شود اما با اتكا به 
همين ميهماني در تهران، مي تواند در مرحله بعدي ميزبان شود.   
ليست بازي هاي مرحله يك هشتم نهايي به اين شرح است و نام 

تيم هاي ميزبان، اول آمده است:

  ذوب آهن.................................................................... پرسپوليس
  مس رفسنجان.................................................................... پديده
  نساجي.............................................................................. گل گهر
.............................................................................. استقالل   پيكان
............................................................. نفت آبادان   خيبر خرم آباد
  آلومينيوم اراك................................................................ سپاهان
.......................................................................... فوالد   مس كرمان
  نفت مسجدسليمان................................... خليج فارس ماهشهر

استقالل مدعي اول قهرماني است
 مهدي كياني، هافبك باسابقه مس رفسنجان معتقد است اين تيم پتانسيل

 كسب سهميه آسيايي را دارد

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 نهايی

پنجشنبه 7 بهمن 1400

سهشنبه 12 بهمن 1400

پنجشنبه 4 فرورد ين 1401

سه شنبه 9 فرورد ين 1401

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

 ايران- لبنان

اميرحسين اعظمي| 
مهدي كياني بعد 
از دســت و پنجه 
نرم كــردن با يك 
نسبتا  مصدوميت 
ســخت از ناحيه كمر، حاال به شرايط بازي رسيده 
و مي تواند در بازي روز چهارشــنبه برابر گل گهر به 
ميدان برود. مس رفسنجان در ليگ امسال تا به امروز 
نتايج خوبي گرفته هر چند كه گرفتن پنالتي هاي 
متعدد براي نارنجي پوشان رفسنجاني باعث شد تا 
هجمه هايي عليه اين تيم شكل بگيرد. با كياني 
درخصوص شرايط مس رفسنجان و مسائل 
مختلف ديگر صحبت كرديم كه او به سؤاالت 

همشهري ورزشي پاسخ داد.

 مثل اينكه آسيب ديدگي ات 
برطرف شده است؟

بله، خدا را شكر شرايطم بهتر است. در چند سال 
گذشــته هيچ وقت پيش نيامده كه به شــكل جدي 
مصدوم شوم ولي متأســفانه از بازي با هوادار به دليل 
مشــكلي كه از ناحيه كمر برايم پيــش آمده بود ديگر 
نتوانســتم بازي كنم. االن اما شــرايط خوبــي دارم و 

مي توانم بازي كنم.

 تا االن هم نتايج خوبي گرفتيد.
ما تيم خوبي داريم ولي بايد قدر امتيازها را در نيم فصل 

اول بيشتر بدانيم چون در نيم فصل دوم امتياز گرفتن 
خيلي سخت مي شود. در همين بازي قبلي برابر نساجي 
هم مي توانستيم برنده باشيم ولي توپ ها تبديل به گل 
نشد. گاهي وقت ها برخي شكست ها براي تيم الزم است 

و اميدوارم با اين باخت به خودمان بياييم.

 امسال 6پنالتي براي شما گرفته شده و 
همين موضوع حرف و حديث هاي زيادي را در مورد 
تيم شما ايجاد كرده. در اين مورد چه صحبتي داري؟
چرا بايد هجمه درست شود؟ تمام پنالتي هايي كه گرفته 
شد درست بود و كارشناسان هم تأييد كردند. اگر مثال 
چند پنالتي ما مورد داشت حرف شما را قبول مي كردم؛ 
مثل همين پنالتي كه در بازي با نســاجي عليه تيم ما 
گرفتند كه اصال پنالتي نبود. تيم ها بايد مراقب بازيكنان 
ما در خط جلو باشند و خطا نكنند. ما بازيكنان باكيفيتي 

در فاز تهاجمي داريم.

 منشــا هم كه خيلي خوب پنالتي ها را 
تبديل به گل مي كند.

وقتي منشا به مس آمد به او گفتم كه امسال پنالتي هاي 
زيادي گير مس مي آيد. او هــم خيلي خوب پنالتي ها 
را تبديل به گل مي كند. منشــا طوري پنالتي ها را گل 
مي كند كه ديگر جرأت نداريم ســمت او برويم تا براي 

زدن پنالتي توپ را از او بگيريم.

 مس جزو تيم هايي است كه امسال خيلي 

خوب هزينه كرده و همين موضوع فشارهاي زيادي 
را روي تيم شما بابت نتيجه گرفتن ايجاد كرده است. 

اين موضوع به ضررتان نيست؟
اين درست است كه مس مشــكل مالي ندارد ولي در 
قياس با استقالل، پرسپوليس، سپاهان، فوالد، گل گهر 
و آلومينيوم كمتر هزينه كرديم. مس پارسال هشتم شد 
و اين طبيعي است كه كارخانه براي بهتر شدن وضعيت 
تيم، بودجه را بيشتر كند. در ضمن ما اگر خوب نتيجه 

نگيريم جريمه هم مي شويم.

 فكر مي كني امســال ســهميه آسيا 
بگيريد؟

تيم خوبي داريــم و بايد بجنگيم تا بــه هدف هاي بزرگ 
خودمان برسيم. مس اين پتانسيل را دارد كه سهميه بگيرد.

 به نظر تو مدعي اول قهرماني چه تيمي 
است؟

من فكر مي كنم استقالل امسال تيم خوبي دارد. نكته 
مهم انســجام دفاعي اين تيم اســت و در عقب زمين 
ســياوش يزداني خيلي خوب تيم را رهبري مي كند. 
استقالل را شــانس اول قهرماني مي دانم ولي سپاهان 
هم تيم خوبي دارد كه البته كمي راحت گل مي خورد. 
در فوتبال تيمي كه مي خواهد قهرمان شود بايد سخت 
گل بخورد. پرســپوليس و گل گهر هم تيم هاي خوبي 
هســتند ولي گل گهر با اتفاقي كه برايش افتاد از لحاظ 

روحي افت كرد.
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گل های پرپرشده 
باكسینگ دی

اومیكرون هم نتوانسته جذابیت 
بازی های لیگ برتر را از بین ببرد

كم كم تعداد بازی های لغو شده لیگ برتر به دلیل كرونا 
از تعداد بازی های انجام شده پیشی می گیرد. شنبه شب 
3 بازی به تعویق افتاده بود و ایــن روند ادامه دارد. بازی 
امشب آرسنال- ولوز و همچنین لیدز- استون ویال به دلیل 
ابتالی بازیكنان ولوز و لیدز به ســویه جدید كرونا عقب 
افتاد. گرگ ها برای دیدار با آرسنال كمتر از 13 بازیكن 
از تیم نخســت خود را در اختیار داشتند. تیم هایی كه 
بازی هایشان سر جایش اســت و هنوز به هم نخورده، با 
فاصله 2 روز استراحت باید در هفته بیستم لیگ برتر به 
میدان بروند و این در حالی است كه تیم هایی مثل برنلی، 
5بازی از دیگران عقب هستند. امشب كریستال پاالس 
و نوریچ كه پریشــب به 2 غول لندنی یعنــی تاتنهام و 
آرسنال باخته بودند، با هم بازی دارند. واتفورد- وستهم 
و ساوتهمپتون- تاتنهام دیگر بازی های امشب هستند. 
اما مهم ترین بازی امروز جدال تكراری لستر و لیورپول 
اســت؛ این بار در چارچوب لیگ. 2 تیم هنوز یك هفته 
نشده كه در جام اتحادیه با هم بازی كردند كه در آن بازی 
لیورپول توانست بازی 3بر یك باخته را با نتیجه 3-3تمام 
كند و در ضربات پنالتی برنده بازی باشد تا در نیمه نهایی 
حریف آرسنال شود. استون ویال در بازی پریشب در زمین 
منچسترسیتی هم زیاد گل خورد و درحالی كه در نیمه 
دوم داشت عقب افتادگی 4گله اش را جبران می كرد و تا 
4بر 3هم پیش رفت، در نهایت با نتیجه 6بر 3شكست 

خورد. این پرگل ترین دیدار تاریخ لیگ برتر بود.

  آخرین باری كه در یك دیدار از لیگ سطح نخست 
فوتبال انگلیس در باكسینگ دی حداقل 9 گل به ثمر 
رســیده بــود بــه ســال 1991و پیــروزی 6بــر 

3منچستریونایتد مقابل اولدهام برمی گشت.

  ساكا تعداد گل هایش در لیگ را به عدد10رساند. 
جوان ترین بازیكنانی كه 10 گل برای آرسنال به ثمر 
رسانده اند؛ نیكالس آنلكا 19 سال و 225 روز، بوكایو 
ســاكا 20 ســال و 112روز و فابرگاس 20ســال و 
134روز. ساكا با 20 سال و 112 روز سن، پس از مایكل 
اوون )19 ســال و 12 روز( و فلورنت سیناما پونگول 
)20 سال و 67روز(، سومین بازیكن جوانی است كه در 
باكسینگ دی در فصل های متوالی لیگ برتر موفق به 
گلزنی شده است؛ باكســینگ دی فصل پیش مقابل 

چلسی و امسال مقابل نوریچ.

  بیشــترین تعداد گل های ردوبدل شده در ادوار 
لیگ های ســطح اول فوتبال انگلســتان مربوط به 
باكسینگ دی1963می شود كه در 10 بازی 66گل 
ردوبدل شــد؛ چلســی 5 - بلكپول یك، برنلی 6 - 
منچســتریونایتد یك و فوالم 10- ایپســویچ یك. 
گلزن تریــن تیــم ادوار لیــگ در باكســینگ دی 
منچستریونایتد است كه توانسته در 27بازی 71گل 
به ثمر برســاند. لیورپــول )49گل(، تاتنهام )48(، 
چلســی )43(و آرســنال )39( در رده های بعدی 

هستند.

  با 2 گلی كه جورجینیو كاپیتان ایتالیایی و 30 ساله 
تیم چلسی مقابل استون ویال از روی نقطه پنالتی به ثمر 
رساند تا این تیم 3بر یك برنده از زمین خارج شود، حاال 
او به تنها بازیكن تاریخ لیگ برتر تبدیل شد كه موفق 
شده در یك سال میالدی 10 ضربه پنالتی خود را به گل 
تبدیل كند. از ژانویه سال گذشــته كه توخل هدایت 
آبی ها را بر عهده گرفت، این تیم با 12  پنالتی بیشتر از هر 
تیم دیگری توانسته در محوطه جریمه حریف از داور 

خطا بگیرد.

  برد 5بر صفر آرسنال در زمین نوریچ پرگل ترین برد 
آرسنال در لیگ بود. آخرین برد پرگل به آخرین بازی 
آرســن ونگر در امارات برمی گردد كه 5بر صفر مقابل 

برنلی به پیروزی رسید.

اخبار پشت پنجره
پنجره نقل وانتقاالت زمستانی هنوز باز نشده اما با وجود این شایعات زیادی ردوبدل 

شده است

تنها 4روز دیگر تا باز شدن پنجره نقل وانتقاالت زمستانی باقی مانده. هواداران رئال مادرید 
لحظه شماری می كنند تا از كنفرانس مطبوعاتی امباپه و رودیگر خبری بیاید و از زبان این دو 
ستاره بشنوند كه آنها رئال مادرید را برای فصل آینده انتخاب كرده اند. قرارداد هر 2 بازیكن با 
تیم های پاری سن ژرمن و چلسی رو به اتمام است و طبق قانون می توانند 6ماه مانده به پایان 

قرارداد، تیم بعدی خود را انتخاب كنند. باشگاه های دیگر هم بیكار ننشسته اند.

محمد صالح چند وقت پیش گفته بود امیدوار است تا آخر عمرش در لیورپول 
بماند، به شرط آنكه در مذاكرات تمدید قرارداد  شأن او حفظ شود. حاال  
شأن صالح قرار است با دستمزد نجومی هفته ای 570هزار پوندی در 
قرارداد بعدی حفظ شــود كه باالترین حقوق در تاریخ لیگ برتر است. 
حتی اگر نصف آن هم مالیات باشد، دستمزد صالح با مالیات دررفته در 

حد باالترین حقوق های بازیكنان جهان پیش از كسر مالیات خواهد بود.

به فاصله یك روز پس از خبر توافق پنهانی بایرن مونیخ بر سر رافینیای برزیلی 
با لیدز با قیمت 50میلیون یورو برای جانشینی كینگزلی كومان در فصل 
آینده، خبر دیگری درز كرده كه چلسی هم خواهان جذب این بازیكن 
است. وینگر برزیلی در تیم ضعیف لیدز در این فصل 8گل و یك پاس گل 
ثبت كرده. چلسی می خواهد حكیم زیاش مراكشی را در این پست به 

دورتموند یا میالن قرض دهد؛ با بند خرید اجباری 20میلیون یورویی.

برادر تیاگــو آلكانتارا یعنــی رافینیا كــه واقعا بازیكــن خوب و 
خوش تكنیكی است، در بارســلونا و پاری سن ژرمن زیاد شانس 
نیاورد و به او بازی نرســید. حاال این بازیكــن می خواهد برای 
تست های پزشــكی به اســپانیا برود و با رئال سوسیداد قرارداد 

ببندد. گفته می شود این قرارداد به زودی قطعی می شود.

باشــگاه آاِس رم در آســتانه جذب قرضی میتلند نایلز، هافبك 
24ساله و انگلیسی آرسنال در ژانویه است. نایلز به دلیل ابتال به 
كرونا فعال چند بازی آینده آرسنال را از دست داده و نمی تواند 
تا پایان قرنطینه از كشور خارج شــود، اما انتقال به زودی رخ 

می دهد.

در تركیب رئال مادرید جایی برای سبایوس نیست. این بازیكن كه 
در المپیك مصدوم شد، یك نیم فصل كامل را از دست داد و 2 سال 
هم مجبور شد در آرســنال قرضی بازی كند. او حاال در آستانه 
پیوستن به رئال بتیس است. بتیس می خواهد با 10میلیون یورو 
كار را تمام كند اما رئال بیشتر می خواهد، حداقل 15میلیون یورو.

درحالی كه امروز فران تورس با پیراهن بارسلونا معارفه می شود، 
از این باشگاه خبر می رسد كه توافق برای تمدید 5ساله قرارداد 
عثمان دمبله هم صورت گرفته و این بازیكن تازه داماد با كاهش 

دستمزدش هم موافقت كرده است.

فردا حق اعتراض ندارید
برای پرسپولیسی ها كه امروز از مجید صدری حمایت می كنند

تكلیف مدیریت پرســپولیس هنوز روشن نشــده است و وزارت 
ورزش به زودی باید در ایــن مورد تصمیم بگیــرد. در این مدت 
اسم گزینه های زیادی برای مدیریت پرسپولیس مطرح بوده، اما 
معموال این اســامی با واكنش های انتقادی هواداران همراه شده 
است. در نتیجه مسئله تعیین مدیرعامل برای پرسپولیس هر روز 
پیچیده تر شده و دست كم تا زمان تنظیم این مطلب روشن نیست 
چه كسی به این منظور انتخاب خواهد شد. در چنین فضایی، برخی 
بازیكنان و مربیان پرسپولیس با انتشار استوری های هماهنگ از 
مجید صدری حمایت كرده اند و به وضوح خواهان ادامه مدیریت او 
در پرسپولیس شده اند. صدری هم اكنون سرپرست موقت باشگاه 
است و قبال هم یك بار هیأت مدیره از او برای مدیرعاملی حمایت 
كرده بود. با این تفاسیر به نظر می رسد حمایت بازیكنان و مربیان از 
صدری باعث افزایش شانس او برای مدیریت در پرسپولیس شود.

اینكه آیا این قبیل سوگیری های آشكار از سوی بازیكنان و مربیان 
در قبال مسائل مدیریتی در فوتبال حرفه ای مرسوم هست یا نه، 
بحث خاص خودش را می طلبد. به هر حال خیلی ها بر این باورند 
كه بازیكن باید كارش را انجام بدهد و به حوزه های نامربوط سرك 
نكشــد. از این ابهام كه بگذریم، حمایت پرسپولیسی ها از صدری 
چندان هم دور از انتظار نبود؛ چرا كه مثال در شرایطی كه یحیی 
گل محمدی تا پایان فصل با پرســپولیس قرارداد داشت، همین 
آقای صدری قرارداد او را )احتماال با رقمی باال( تا 3 ســال دیگر 
تمدید كرد. بنابراین طبیعی است كه سرمربی سرخ ها رأی به ادامه 
حضور آقای سرپرســت بدهد. با این حال نكته مهم این است كه 
سرخ ها با حركت امروزشان، حق اعتراض احتمالی در بزنگاه های 
بعدی را از خودشان سلب می كنند. اگر فردا بار دیگر شاهد غرولند 
در مورد كمبودهای باشگاه، تأخیر در پرداخت مطالبات، كاستی 
امكانات یا هر چیز دیگری باشیم، حتما به دوستان پرسپولیسی 
یادآوری خواهیم كــرد كه: »خودتان اینطور خواســتید، پس با 

شرایط كنار بیایید!«

بدشانسی برای همه؛ 
مخصوصا تاجیك ها

حذف احتمالی پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا كام 
خریدهای جدید را تلخ می كند

تا لحظه تنظیم این مطلب مشــخص نیســت كه آیا ابطال مجوز 
حرفه ای باشگاه های پرسپولیس و اســتقالل و حذف آنها از لیگ 
قهرمانان رسمی و قطعی خواهد شد یا نه. با وجود این اگر چنین 
اتفاقی رخ بدهــد، طبیعتا كام هواداران 2 تیم تلخ خواهد شــد و 
سرخابی ها هم از جهات مختلف، چه فنی و چه اقتصادی دچار 
ضرر و زیان خواهند شد. به هر حال در فوتبالی كه هزار جور 
مشكل مالی و اقتصادی دارد، حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
و برخورداری از پاداش پیروزی در هر بازی یا صعود از هر 

مرحله خیلی می توانست به این تیم ها كمك كند.
از نظر فنی اما شــاید حذف از آســیا، حــال خریدهای 
 جدید را بیش از دیگــران بگیرد. به طور ویــژه در مورد 
2 خرید تاجیكستانی سرخپوشان حرف می زنیم. منوچهر 
صفروف و وحدت هانانوف بازیكنانی هستند كه از استقالل 
دوشنبه به پرسپولیس پیوســتند و از روز اول حضورشان در 
ایران، اتفاقات عجیب و غریبی برای آنها رخ داده اســت. بســته 
شــدن پنجره، بالتكلیفی و بعد هم مصدومیت یكی از این دو نفر 
باعث آزار آنها شده و مشخص هم نیست نخستین حضورشان در 
مسابقات پرسپولیس چه زمانی رقم خواهد خورد. بی گمان یكی 
از محرك های این دو بازیكن برای حضور در پرسپولیس، بازی در 
لیگ قهرمانان آسیا بوده؛ مخصوصا كه پرسپولیس در این سال ها 
كارنامه خوبی در لیگ قهرمانان داشته و می توانست به مراحل باال 
صعود كند. شاید حاال وحدت و منوچهر با خودشان فكر می كنند 
اگر این فصل هم در تاجیكستان باقی مانده بودند، حداقل در لیگ 

قهرمانان به میدان می رفتند!

وز سوژه ر

وز چهره ر

نقل قول

گمشده در زرق و برق
 در حالی كه نوراللهی در تركیب االهلی می درخشد، مهدی قائدی در همین تیم شرایط خوبی ندارد

ظاهرا زندگی در  دوبی اجازه تمركز روی فوتبال را  از این بازیكن گرفته است
بهروز رسایلی |  كم كــم دارد حوصله اماراتی ها از دست 
مهدی قائدی سر می رود. ســتاره پیشین استقالل ابتدای 
فصل به االهلی پیوست، اما این روزها به نظر می رسد او در 
زرق و برق امارت دوبی گم شده و خبر خاصی از »فوتبال« 
نیســت. عمده گزارش ها و تصاویری كــه در این مدت از 
مهدی قائدی دیده ایم، بــه اتفاقاتی مثل برپایی چند روزه 
جشن تولد او یا گشت و گذارش در شهر و ترددش در معابر 
الكچری مربوط می شده است. از قرار معلوم مهدی فراموش 
كرده به چه دلیل با او قرارداد بســته اند و چرا راهی امارات 
متحده عربی شده است. با این تفاسیر چندان جای تعجب 
ندارد كه انتقادها از قائدی آغاز شــده باشد. بعد از پیروزی 
یك بر صفر االهلی برابر الظفره كه باز هم با ناكامی قائدی در 
گلزنی همراه بود، برخی كارشناسان فوتبال امارات تأكید 
كرده اند عملكرد مهاجم ایرانی ناامیدكننده است و باشگاه 

باید بازیكن خارجی باكیفیت تری به جای او جذب كند. آیا 
قائدی صدای زنگ خطر را می شنود؟

   به نوراللهی نگاه كن!
تك گل االهلی در جریــان پیروزی برابــر الظفره را احمد 
نوراللهی به ثمر رساند. جالب اســت كه نوراللهی به عنوان 
هافبك دفاعی، در ایــن فصــل 2 گل زده و مهدی قائدی 
كه با ســر و صدای زیاد به عنــوان مهاجم راهــی این تیم 
شــده، فقط 3 گل به ثمر رسانده اســت! نوراللهی و قائدی 
تا اینجا مســیر كامال متفاوتی را در دوبی پیموده اند. احمد 
اوایل نیمكت نشین بود و حتی شــایعاتی در مورد احتمال 
بازگشتش به پرســپولیس به گوش می رسید. به تدریج اما 
او شایستگی هایش را نشــان داد و ثابت كرد مثل تیم ملی، 
حقش است در تیم باشگاهی هم فیكس باشد. در نقطه مقابل 

اما قائدی بعد از آنكه كمتر از حد انتظار ظاهر شد، به تدریج 
از تركیب اصلی بیرون رفت. او البته برابر الظفره فیكس بود، 
اما در خیلی از مســابقات اخیر به عنوان بازیكن جانشین به 
میدان رفته و شاید با عملكردش در دیدار این هفته، بار دیگر 
روی نیمكت برگردد. نوراللهی و قائدی در سبك زندگی هم 
متفاوت عمل كرده اند؛ هر چقــدر زندگی مهدی الكچری، 
رسانه ای و پرحاشیه اســت، از احمد خبر چندانی بیرون از 
زمین بازی و تمرین نمی شــنویم. او روی كارش متمركزتر 

است، بنابراین عجیب نیست كه موفق تر از قائدی بوده.

   فرود قائدی، پرواز  اللهیار
اللهیار صیادمنش هم یكی دیگر از استعدادهای این سالیان 
فوتبال ایران است كه از قضا درســت مثل مهدی قائدی در 
استقالل مورد توجه قرار گرفت. صیادمنش 3 سال جوان تر 

از قائدی اســت و بدون تردید فرصت بازی و زندگی آسان و 
كسب درآمد در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس را داشته، 
اما راهی فوتبال اروپا شد. او در فنرباغچه دوران خوبی را پشت 
سر نگذاشــت، اما طی حضور قرضی اش در زوریا لوهانسك 
اوكراین، به وضوح توانایی هایش را به رخ كشــید؛ تا جایی 
كه حاال جدایی اجباری این بازیكــن از زوریا، هواداران این 
تیم را دیوانه كرده است. او امســال در مسابقات لیگ 16بار 
به میدان رفته، 7گل زده و 4پاس گل داده اســت و باشگاه 
اوكراینی سخت در تالش است این بازیكن را برگرداند. به نظر 
می رسد  اللهیار در آغاز یك جهش بزرگ در دوران فوتبالش 
قرار دارد و با توجه به سن و ســال مناسبش، حتما می تواند 
آینده ای درخشان تر داشته باشد. انتخاب قائدی اما متفاوت 
بود. او روزهای بسیار ارزشمند جوانی اش را یك به یك به باد 
می دهد؛ آنچه شاید زمانی باعث حسرت و پشیمانی اش شود.

برد 3بر صفر تاتنهام برابر پاالس كــه با گل های كین، 
مورا و ســون رقم خورد، تعداد بردهای این تیم با كونته 
را به 4رساند. سرمربی ایتالیایی كه جانشین نونو اسپریتو 
شده، تاكنون در لیگ 4برد و 2 تســاوی به دست آورده 

اما در لیگ كنفرانس یك باخــت به یك تیم گمنام 
اسم سخت داده و در برابر رن هم به دلیل كرونا 

حاضر نشده تا شانس صعود به مرحله 
حذفی را از دست بدهد.

در دیدار من سیتی و استون ویال 8 بازیكن مختلف موفق 
به گلزنی شدند، به عبارتی 9گل و 8گلزن؛ رحیم استرلینگ 
)2گل(، دی بروین، محرز، گوندوغان، الپورت )ســیتی( و 
مدیسون، لوكمن و ایهیناچو برای استون ویال. این در حالی 

است كه تنها در یك بازی لیگ برتری تعداد بازیكنان 
بیشتری موفق به گلزنی شده اند. )9 بازیكن در 

جریان پیروزی 5بر 4آرســنال مقابل 
تاتنهام در نوامبر 2004(.

 بازیكنان اسپرز با كونته به طور متوسط در هر 
دیدار لیگ برتــری 115 كیلومتر دوندگی 

داشــته اند كه 15 كیلومتر بیشتر از 
دوران نونو به حساب می آید.

تمجید كافو، اســطوره فوتبال برزیل از مسی آرژانتینی: »او 
كسی است كه توانســته فاتح 7 توپ طال شود. او 15سال 
است كه یا اول بوده یا دوم. مسی بازیكنی است كه فوتبالی 
چشــمنواز بازی می كند؛ فوتبالی كه همــه دنیا ازجمله 

برزیلی ها را به وجد می آورد.«

مانچینی ســرمربی تیم ملی ایتالیا در واكنش به سرنوشت 
این تیم در پلی آف جام جهانی: »به قطر خواهیم رفت چون 
تیم قدرتمندی هســتیم. بهترین تیم یورو بودیم و لیاقت 
قهرمانی در این تورنمنت را داشــتیم. در طول 3 سال تنها 
در یك  بازی شكست خوردیم؛ مسابقه ای كه در آن 10نفره 
شده بودیم. هیچ وقت در خطر شكســت خوردن در سایر 

مسابقات نبودیم.«

كونته سرمربی حال حاضر تاتنهام و فصل گذشته اینتر: » ازثبات 
اینتر خوشحالم زیرا این تیم دارد كاری كه ما به بهترین شكل 
ممكن انجام دادیم را ادامه می دهد. فقط می توانم از این تیم 
تمجید كنم. به نظرم اینتر پایه و اساس الزم برای ماندن در 

باالی جدول برای مدت زمانی طوالنی را دارد.«
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   شروع مشكالت رئیس جوان
ناصر پورعلی فرد نزدیك به 15سال ریاست فدراسیون بدنسازی 
و پرورش اندام را برعهده داشــت و صندلی ریاست بعد از او به 
نصیرزاده رسید. نصیرزاده كه از ورزش دانشگاهی به فدراسیون 

بدنســازی آمده بود، كارش را با برگزاری مســابقات متعدد و 
اعزام های قانونمند آغاز كرد. او تركیب مدیریتی فدراســیون 
را كه سال های ســال ثابت بود، بر هم زد و با نیروهای خودش 
مسیر را در پیش گرفت. هنوز یك ســال از مدیریت او نگذشته 

بود كه حواشی پیرامون فدراسیون آغاز شد. تغییر و تحوالت در 
دولت و در ادامه در وزارت ورزش سبب شد تا حواشی فدراسیون 
بدنســازی به وزارت ورزش بكشــد. رئیس جوان فدراسیون 
بدنســازی قصد داشــت اعزام ها را در چارچوب خاصی انجام 
دهد كه سال ها در این فدراســیون مغفول مانده بود. پیش از 
آن برخی نفرات اقدام به جمع كردن ورزشــكار می كردند و در 
قالب تیم اعزام می شــدند! اعزام هایی كه از شورای برون مرزی 
مجوز نداشتند و بارها شاهد حواشی مختلفی طی این اعزام ها 
بودیم. یكی از حواشی بزرگ ایجاد شده برای نصیرزاده از همین 
اعزام ها شروع شد. او برای هر اعزام از شورای برون مرزی مجوز 
می گرفت كه در 2 اعزام آخر این فدراسیون 3ورزشكار به كشور 
بازنگشــتند و در ادامه اعزام تیم به مســابقات آسیایی توسط 
شورای برون مرزی تأیید نشد تا اســتارت مخالفت با مدیریت 

او زده شود.

   نصیرزاده ماندنی شد
اقدام به جمع آوری امضا برای بركنــاری عبدالمهدی نصیرزاده 

توسط چند هیأت استانی شروع شد كه در ادامه برخی از هیأت ها 
امضاهای خود را پس گرفتند ولی وزارت ورزش بر برگزاری مجمع 
فوق العاده تأكید داشت. نصیرزاده در حالی در مجمع فوق العاده 
حاضر شد كه فقط یك سال از ریاست او بر فدراسیون بدنسازی 
گذشته است. او در این مجمع یك بار دیگر موفق شد با 40رأی 
موافق و 19رأی مخالف، مجوز ریاست فدراسیون بدنسازی را برای 
3سال دیگر كسب كند. اما حواشی بدنسازی بعد از رأی اعتماد به 
نصیرزاده تمام نشده و در فضای مجازی برخی از منتقدان رئیس 
فدراسیون از دایره ادب خارج شــده اند. البته همیشه پیرامون 
این رشته پرمخاطب اما غیرالمپیكی حاشیه های زیادی وجود 
داشته ولی اینكه منتقدان در فضای مجازی به خانواده مسئوالن 
فدراسیون هتاكی كنند، امری بی سابقه بوده است كه باید امیدوار 
بود مراجع ذی صالح به این موضوع رسیدگی كنند. نصیرزاده كه 
همزمان با ریاست فدراسیون بدنســازی، ریاست سازمان لیگ 
كشــتی را برعهده داشت، روز گذشــته از ریاست سازمان لیگ 
استعفا كرد تا تمام تمركزش روی بدنسازی باشد. این استعفا با 

موافقت رئیس فدراسیون كشتی همراه بود.

رئیس بدنسازی ابقا شد
نصیرزاده از مجمع فوق العاده فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام رأی اعتماد 

گرفت و رئیس این فدراسیون باقی ماند اما از كشتی جدا شد

مجمع انتخاباتی فدراسیون پرورش اندام 13دی ماه1399 برگزار شــد كه در پایان این رأی گیری عبدالمهدی نصیرزاده با 
كسب 28رأی از 43رأی ماخوذه به مدت 4سال به ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام رسید. اما این رئیس جوان، 
هنوز یك سال از ریاستش در فدراسیون نگذشته كارش به مجمع فوق العاده كشید تا بار دیگر برای بقایش در سمت ریاست 

از مجمع رأی اعتماد بگیرد.

منهای فوتبال

منهای فوتبال
جراحی؛ عواقب مسابقات جهانی

علیرضا سلیمانی كه با مینیسك پاره در مسابقات قهرمانی جهان 
تاشكند وزنه زد، حاال مجبور است زانویش را جراحی كند. سلیمانی 
كه در دســته 109كیلوگرم وزنه زد، قبل از مسابقات مصدوم شده 
بود اما كادر فنی برای اینكه تیم برای رفتن روی سكو امتیاز بگیرد، 
سلیمانی را مجبور كرد وزنه بزند. او در مجموع یك ضرب و 2ضرب 
374كیلوگرم وزنه زد و هفتم شد. همین وزنه ها وضعیت پای او را 

بدتر كرد. سلیمانی سه شنبه این هفته جراحی می كند.

لغو سفر هندبال به رومانی در لحظه آخر

تیم ملی هندبــال قرار بود دیــروز عازم رومانی شــود و در تورنمنت 
بین المللی این كشور شركت كند اما ابتالی بازیكنان به آنفلوآنزا این 
ســفر را لغو و اردو را تعطیل كرد. مسابقات قهرمانی آسیا از 28دی در 
عربستان برگزار می شود و ایران درنظر داشت در تورنمنت رومانی برای 
این رقابت ها آماده شود. اما عصر یكشنبه مانوئل فرناندز، سرمربی تیم 

ملی در نشست خبری  اعالم كرد تیم به رومانی نمی رود.
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دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 فدراسیون والیبال نظرسنجی ها 
را دستكاری كرد؟

سپاهان موافق برگزاری متمركز پلی آف لیگ 
در تهران نیست

باشگاه سپاهان به شــیوه برگزاری دور برگشــت و پلی آف لیگ 
برتر والیبال معترض است. دور برگشت از 12دی آغاز می شود و 
قرار است بازی های دور برگشــت مثل دور رفت، به شكل میزبان 
و میهمان برگزار شود و بازی های مرحله پلی آف متمركز و 2برد 
از 3بازی. سازمان لیگ بعد از پایان دور رفت برای چگونگی ادامه 
مسابقات از باشگاه ها نظرخواهی كرد. در روش دوم پیش بینی شده 
بود ادامه لیگ در تهران و در 2سالن برگزار شود، تیم ها هر هفته 
3بازی انجام دهند و یك هفته استراحت داشته باشند. پلی آف هم 
2برد از 3بازی باشد. از 14تیم، 8تیم به روش اول رأی دادند ولی چرا 

سپاهانی ها به نتیجه نظرخواهی معترضند؟ 
رحمان محمدی راد، سرمربی ســپاهان این فصل بارها معترض 
شده است كه چرا لیگ براساس آیین نامه مصوب برگزار نمی شود 
و هر ســال تعداد تیم ها و مدل برگزاری تغییر پیدا می كند. طبق 
آیین نامه، لیگ باید با 12تیم و همه باز ی هابه صورت رفت وبرگشت 
برگزار شود، پلی آف هم باید 2برد از 3بازی باشد. ولی این فصل لیگ 
14تیمی شد و در نیمه راه هم فدراسیون به نظرسنجی متوسل شد. 
فدراسیون تمایل داشت ادامه لیگ متمركز در تهران برگزار شود و 
پلی آف هم تك بازی باشد. سپاهانی ها هم اكنون در صدر جدول 
هستند و خودشان را از شــانس های قهرمانی می دانند. برای آنها 
مهم است كه در بازی های پلی آف از امتیاز میزبانی استفاده كنند. 
محمدی راد به فارس گفت كه هیچ یك از این دو روش مورد پسند 
ســپاهان نبود و آنها اصرار به رعایت بندهای آیین نامه داشته اند. 
محمدی راد فدراسیون را به دستكاری درنظرسنجی هم متهم كرده 
است: »خیلی عجیب است كه گنبدی ها اصال اعالم رأی نكرده اند 

اما فدراسیون به جای آنها تصمیم گرفته است.«

آب پاكی روی 
دست منتقدان 

 علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون كشتی طی جلسه ای با 
 محمد بنا، تا المپیك2024   از او برنامه خواست و این

 نشان از استقبال فدراسیون از همكاری با این مربی دارد

در هفته های اخیر شاگردان سابق محمد بنا حمالت تمام عیاری علیه مربی سابق 
خود تدارك دیدند. آنها كار را در فضای مجازی شــروع كردند و با چند مصاحبه 
و استوری، خواستار بركناری محمد بنا شدند. هرچند انتقاداتی هم به محمد بنا 
سرمربی تیم ملی وارد است ولی عملكردش گویای كاربلدبودن اوست. او تیم یازدهم 

دنیا را تحویل گرفت و حاال تیم فرنگی ایران تا رده دوم دنیا صعود كرده است.

تا پاریس با آقای خاص

یكی از انتقادات اخیر بــه محمد بنا این بود كــه اعالم كرده 
فینالیست های مسابقات كشوری كه روی تشك حاضر نشدند 
مجوز حضورشان در جام تختی لغو می شود و باید در انتخابی 
جام تختی مجددا كشتی بگیرند؛ تصمیمی كه اگر هم درست 
باشد بنا باید قبل از مسابقات كشوری آن را اعالم می كرد. حاال 
به نظر می رســد محمد بنا از این تصمیمش كوتاه آمده و قرار 
است به رضا خدری و آرمین محب كه در فینال كشوری كشتی 
نگرفتند مجوز حضــور در جام تختی داده شــود. اما واكنش 
فدراسیون كشــتی در مقابل این انتقادات، حمایت تمام قد از 
ســرمربی تیم ملی فرنگی بود. علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون 
كشتی طی جلسه ای با محمد بنا، تا المپیك2024 از او برنامه 
خواست و این نشان از استقبال فدراسیون از همكاری با بنا دارد. 
بعد از مسابقات المپیك توكیو قرارداد محمد بنا با فدراسیون 
كشتی تا بازی های آســیایی هانگژو2022 تمدید شد و حاال 
با ایجاد حواشــی و تخریب بنا، این قرارداد قرار است تا 2024 

تمدید شود.

صبر سوریان 

انتقــادات از محمد بنــا آنقدر 
گســترش پیدا كرد كه به حمید 

سوریان هم رسید! تا جایی كه برخی از 
هم تیمی های سابق سوریان مدعی شدند 

او مدال هایش را مدیون میدان ندادن به رقبای 
داخلی است. قاسم رضایی اسم این رقبا را هم در 

پست اینستاگرامی اش قطار كرده بود ولی اشاره ای به 
این نكرده بود كه این نفرات در اعزام های متعددی كه 

به قهرمانی آسیا داشتند یك بار هم به مدال طال نرسیدند و 
چطور می توانستند در جهانی و المپیك به 7مدال طال برسند! 

البته سال2013 هم شخص دیگری جز سوریان نماینده ایران 
در مســابقات جهانی بود كه دســت خالی به كشور بازگشت. 
سوریان بارها مورد تهمت و تخریب هم تیمی های سابقش قرار 

گرفت كه همگی در پایان هر حمله خواستار پاسخگویی او بودند اما 
او هربار ترجیح داد سكوت كند. حمید سوریان دارنده 7مدال طالی 

جهان و المپیك، هم اكنون نایب رئیس فدراسیون كشتی است.

 بعد از المپیك توكیو قرارداد بنا با فدراسیون
 تا بازی های آسیایی هانگژو2022 تمدید شد و 
حاال با ایجاد حواشی و تخریب بنا، این قرارداد 

قرار است تا 2024 تمدید شود
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  پرندگان »گيشا« و تصادفات مرگبار
بين قسمت شمالي و جنوبي محله »گيشا« يك قطعه زمين خالي وجود 
دارد كه مردم براي كمك و غذارســاني به پرندگان، دانه يا پس مانده 
غذاهاي خود را آنجا مي ريزند. اين كار به خودي خود نه تنها مشــكلي 
نداردكه جاي تقدير هم دارد. مشكل اينجاست كه پرندگان براي فرود 
آمدن و غذا خوردن اغلب به خودروهــاي در حال تردد برخورد و جان 
خود را از دست مي دهند. از طرفي بعضي اوقات هم باعث حواس پرتي 

رانندگان و تصادف خودروها با يكديگر مي شوند.
جزايري از گيشا

   انتهاي بلوار نماز شهر مشهد بازگشايي شود
از شهردار محترم مشهد تقاضا داريم كه انتهای بلوار نماز را باز كنند 
تا ترافيك محدوده بلوار هاي نماز، فكــوري، صياد، الدن، هفت تير، 

هاشميه و بركپور باز شود.
ميررضا از مشهد مقدس

  پله برقي متروی كهريزك نياز به تعمير دارد
مدتي اســت كه پل برقي ورودي متــروی كهريزك در ايســتگاه 
امام خميني)ره(، خراب شده و از كار افتاده است. با توجه به پرتردد 
بودن اين ايستگاه از مسئوالن مترو درخواست مي كنيم هر چه زودتر 

آن را تعمير و راه اندازي كنند. 
سالجقه از تهران

   تورم كمر اضافه حقوق10درصدي را مي شكند
بانك مركزي تورم را ۴۵ درصد اعالم كرده درحالي كه دولت مقرر كرده 

10درصد به حقوق ها بيفزايد. آيا اين روال منطقي است؟
پيمان از تهران

   حقوق اندك كارگران ميوه فروشي ها
شغل كارگران ميوه فروشي ها اغلب طاقت فرسا و سخت است با اين حال 
نه حقوق مناســبي دريافت مي كنند نه بيمه اي دارند حتي آنها كه در 
ميادين تره بار مشغول به كارند با حقوق هاي بسيار ناچيز و بدون بيمه 

شاغلند. لطفا مسئوالن فكري كنند.
رجا از تهران

   پل عابر بزرگراه باقري نيازمند پاكسازي از حضور موادفروشان 
پل عابر پياده در بزرگراه باقري شــمال بعد از ميدان شقايق محل تجمع 
معتادان و موادفروشان شده است.از مسئوالن خواهشمنديم رسيدگي كنند.
شاكري از نارمك

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

امنيت عمومي، قرباني 
گسترش حاشيه نشيني

»حاشيه نشــيني« با رشــد »شهرنشيني« و 
افزايش بي رويه مهاجرت به شهرهاي بزرگ رخ 
مي دهد و آسيب ها و معضالت اجتماعي زيادي 
نيز به همراه دارد كه مهم تريــن آن به خطر 
افتادن بســتر امنيت عمومي و برقراري نظم، 
ثبات و آرامش در جامعه است؛ به طور حتم كوچ 
افراد مختلف كه فرهنگ ها و البته آسيب هاي 
اجتماعي متنوعي را با خود به همراه مي آورند، 
موجب مي شود امنيت عمومي و نظم اجتماعي 
شهرهاي بزرگ و ساكنان آنها، نخستين قرباني 
اين به هم ريختگي اجتماعي و مهاجرت هاي 
بي رويه باشد. براي مهاجرت ها و ظهور پديده 
حاشيه نشــيني داليل مختلف زيــادي ذكر 
شده كه مهم ترين آن بيكاري، فقر و معضالت 
اقتصادي اســت. مهاجران گمان مي كنند با 
نقل مكان به شــهرهاي بزرگ و قرار گرفتن 
در حاشيه شهري با امكانات اجتماعي بيشتر، 
مي توانند از مشكالت خود كاسته و تغييري در 
زندگي شان ايجاد كنند؛ درحالي كه با ظهور و 
گسترش حاشيه نشــيني، مناطق حاشيه اي 
تبديل به مناطقي جرم خيز و مشكل زا شده و 
به تهديدي براي امنيت اجتماعي ساكنان اين 
مناطق و همچنين ســاكنان شهرهاي بزرگ 

مبدل مي شود.
مي توان گفت بيشــترين حاشيه نشيني در 
اطراف تهران وجود دارد و اين مســاله امنيت 
عمومي را به مخاطره انداخته و موجب تسري 

جرايم به داخل شهرهاي بزرگ نيز مي شود.
برقراري نظم و امنيت در شهرها بر عهده نيروي 
انتظامي است و گسترش پديده حاشيه نشيني 
موجب مي شــود پليس براي ايجاد، حفظ و 
ارتقاي نظم اجتماعــي و امنيت عمومي توان 

بيشتري را صرف اين مناطق كند.
پليس  همواره در تالش است با اقدامات مناسب 
انتظامي و هماهنگي با مراجــع قضايي، آمار 
جرايم و آسيب هاي اجتماعي موجود در اين 
مناطق را به حداقل برســاند. اما بايد دانست 
پديده حاشيه نشــيني و آسيب هاي مرتبط با 
آن تنها با برخوردهاي ســلبي و صرفا قهري 
نيروي انتظامي حل شدني نيست، بلكه نيازمند 
هم افزايي تمام دستگاه هاي مسئول در حوزه 
آسيب هاي اجتماعي است؛ چراكه پليس تنها 
وظيفه برخورد با جرايم و برقراري نظم و امنيت 
عمومي و جلوگيري از تسري جرايم و گسترش 
آنها را برعهده دارد درحالي كه مهم ترين علت 
مهاجرت و كوچ سرزميني حاشيه نشينان، فقر 
اقتصادي، بيكاري و نبود امكانات شــهري در 
محل زندگي شان است. برخي حاشيه نشينان 
كه در آرزوي رسيدن به يك زندگي ايده آل از 
شهر و ديار و خانواده خود جدا شده و به حاشيه 
شهرهاي بزرگ پناه آورده اند، وقتي نتوانند به 
اين رؤيا دســت يابند ممكن است به سمت و 
سوي ارتكاب جرايم رفته و تبديل به بزهكاراني 
شوند كه روزانه در شهرهاي بزرگ نيز حضور 

يافته و جرايم خود را تسري مي دهند.
كوتاه ســخن آنكه، پديده حاشيه نشــيني و 
ساخت شهرك هاي اقماري و شهرهاي جديد 
در كنار شهرهاي بزرگ ازجمله تهران به عنوان 
پايتخت كشور، موجب افزايش ترافيك هاي 
روزانه و افزايش جمعيت روز نسبت به شب، و 
حتي افزايش تصادفات جاده اي و آلودگي هوا و 
مشكالت ديگر شده و از همه مهم تر، اين پديده، 
امنيت عمومي را به مخاطره انداخته اســت؛ 
تا جايي كه با وجود تالش هاي شــبانه روزي 
پليس، باز هم شــاهد بزهــكاري و جرايم در 
ميان ساكنان مناطق حاشيه شهرها هستيم. 
از سوي ديگر خطر سرايت و پيوستن جرايم 
حاشيه نشينان به ســاكنان داخل شهرها نيز 
مسئله اي مهم است كه مي تواند آسيب هاي 
اجتماعي را افزايش دهد كه اگــر هركدام از 
دستگاه ها مسئوليت خود را به درستي انجام 
داده بود، بار افرايش آسيب هاي اجتماعي بر 

دوش پليس وارد نمي شد.

پسربچه 10ساله تازه ترين قرباني انفجار مين

قتل نامادري پس از شليك مرگبار به آقاي مدير 

پاسخ مسئوالن
نگهداري فضاي سبز شهرك آپادانا در حيطه وظايف هيأت مديره 

شهرك است
روابط عمومي منطقه ۵شــهرداری تهران پيرو چاپ پيام مردمي از 
2شهروند با موضوع نگهداري فضاي سبز شهرك آپادانا در ستون 
با مردم روزهاي 23و 28آذر پاسخ داده اســت: »نگهداري فضاي 
سبز شهرك آپادانا در اختيار هيأت مديره مركزي شهرك است و 
هيچ گونه قرارداد يا صورتجلسه اي درخصوص تحويل فضاي سبز 
شــهرك مذكور به شــهرداري وجود ندارد لذا نگهداري و آبياري 

و هرگونه اقدام در اين خصوص از عهده شهرداري خارج است.«

 موج جديد قطع همكاري
 با پرستاران 89 روزه 

در برزخ ماندن و رفتن  ادامه از 
سامان گرجي، بهيار بيمارستان شريعت رضوي صفحه 12

هم پرستار بخش سازمان تامين اجتماعي اســت. او در گروه همين 
قراردادهاي 89روزه قرار دارد و مي گويد: »با شيوع كرونا فراخواني براي 
جذب پرستار، بهيار و كمك بهيار داده شد، من هم مراجعه كردم و در 
بيمارستان شريعت رضوي فعال شدم. دي ماه سال گذشته بود كه پس 
از كمتر شدن همه گيري كرونا به يكباره با من و همكارانم كه قرارداد 
دوماهه)۵9روزه( داشــتند، قطع همكاري شد و دوباره با شروع پيك 
پنجم از آنها درخواست همكاري كردند. پس از 9 ماه كار در بخش كرونا 
آن هم در شرايط بسيار سخت و فعاليت در بخش آي سي يو كرونا، دو ماه 
مانده به سال جديد، اعالم كردند كه قرارداد را با ما تمديد نمي كنند و 
بايد ترك خدمت كنيم. ما كارمان را دوست داريم و در  شرايط سخت 

كاري خدمت كرديم اما حاال بايد قطع همكاری كنيم.« 

سوء استفاده از بيكاري پرستاران
محمود عميدي، عضو شــوراي مركزي خانه پرستار به اين وضعيت 
انتقاد شديد دارد. او  به همشــهري مي گويد: »قبل از شيوع كرونا در 
مراكز درماني كمبود پرســتار داشتيم و با شــيوع كرونا اين وضعيت 
تشديد شد.  به همين دليل، براي اينكه كمبود نيروي پرستار در مراكز 
درماني جبران شود اقدام به ايجاد قراردادهاي موقت 89روزه كردند 
چرا كه تصور بر اين بود كه كرونا در نهايت چند ماه بيشتر دوام نداشته 
و استخدام پرســتاران توجيهي ندارد.« او ادامه مي دهد: »در قرارداد 
89روزه، تنها براي مدت اعالم شده تعهد وجود داشت و اعالم شده بود 
كه پس از پايان اين مدت، اگر ديگر نيازي به نيرو نداشتند، مي توانند 
با او قطع همكاري كنند. بر اين اساس در اوايل سال99 كه پيك كرونا 
كمتر شد، اين نيروها از سيستم درماني كشور خارج و با شروع پيك 
چهارم و پنجم و نياز به نيروي پرســتاري، دوباره با اين افراد قرارداد 
89روزه بسته شد و اكنون با كمتر شدن تعداد مبتاليان دوباره با اين 
افراد قطع قرار داد شده اســت.« به گفته عميدي، پرستاران با علم به 
اينكه پس از طي 89روز و نيازنداشتن مراكز درماني، بايد محل كار خود 
را ترك كنند، اين قراردادها را امضــا كرده اند اما اميدوار بودند باتوجه 
به كمبود نيرو، وزارت بهداشت با خدمت در مراكز كرونا امتيازي براي 
آنها قائل شده و حداقل وضعيت استخدامي آنها از 89روزه به يكساله و 
يا بيشتر تبديل شود كه متأسفانه اين اتفاق نيفتاد. به گفته عضو شوراي 
مركز خانه پرستار، دريافتي پرستاران در مراكز درماني تامين اجتماعي 
به نسبت مراكز درماني تحت نظر دانشــگاه هاي علوم پزشكي بسيار 
كمتر است، به طوري كه حقوق پرســتاران جديد در تامين اجتماعي 
3ميليون و600هزار تومان و پرستاران جديد الورود در مراكز درماني 
دانشگاه هاي علوم پزشكي 8ميليون تومان است: »مراكز درماني تامين 
اجتماعي با كمبود شــديد نيرو به ويژه پرستار روبه رو هستند كه بايد 
به جاي اخراج پرستاران قرارداد 89روزه، اين افراد استخدام و از تجربه 

آنها در بيمارستان ها و مراكز درماني استفاده شود.«

مهماندار قطار پس از اخــراج از محل كارش، همه 
سرمايه اش را در بورس از دست داد و همين باعث شد 
نقشه اي هولناك بكشد. او كه به خاطر ناكامي هايش 
از مدير يكي از شركت هاي راه آهن و نامادري اش كينه 
به دل گرفته بود ظرف يك ساعت دست به 2جنايت 

زد و جان 2بي گناه را گرفت.
به گزارش همشــهري، ســاعت 1۵يكشنبه پنجم 
دي ماه مأموران پليس راه آهن با قاضي ساسان غالمي، 
كشيك جنايي تهران تماس گرفتند و خبر از جنايتي 
مسلحانه در پاركينگ راه آهن دادند. با حضور بازپرس 
جنايي و كارآگاهــان اداره آگاهــي در محل حادثه 
معلوم شد كه مقتول مردي ۴0ساله و يكي از مديران 
شركت سيمرغ است كه پس از پايان كارش به سمت 
پاركينگ راه آهن رفته تا ســوار بر ماشــينش شود 
اما ناگهان فردي كه ظاهــرا از دقايقي قبل به كمين 
مقتول نشسته بود، به ســمت وي تيراندازي كرده 
است. بررسي ها نشــان مي داد كه ۴گلوله به قفسه 
سينه مقتول شليك شده و تيراندازي با سالح كمری 

صورت گرفته است.
عامل جنايت پس از شــليك مرگبار فرار كرده بود و 
تيم جنايي براي به دست آوردن سرنخي از هويت قاتل 
به بررســي تصاوير دوربين هاي مداربسته پرداخت. 
دوربين ها خيلي زود هويت قاتل را فاش كرد و معلوم 
شــد كه او يكي ازكاركنان اخراجي شركت بود كه 
به نظر مي رســيد براي انتقام از مدير شركت دست 
به جنايت مســلحانه زده اســت. در ادامه تحقيقات 
مشــخص شــد كه عامل جنايت مردي ۴0ساله به 
نام محمد است. او خرداد امســال نامش در ليست 
نيروهايي بود كه بايد تعديل مي شــدند و به همين 
دليل كارش را از دست داده بود. اين اطالعات فرضيه 
انتقام جويي را قوت بخشيد و بازداشت متهم به قتل 

در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.

يك ساعت بعد 
تيم جنايــي همچنــان در محل جنايت ســرگرم 
تحقيقات بودنــد كه حدود ســاعت 16، يعني يك 
ساعت پس از حادثه نخســت، تلفن قاضي ساسان 
غالمي، كشيك جنايي تهران به صدا در آمد. پشت 

خط مأمور يكي از كالنتري هاي شرق تهران بود كه 
مي گفت در منطقه حكيميه زني حدودا 60ساله به 

ضرب گلوله كشته شده است.
تيم جنايي پس از بررسي هاي اوليه در محل نخستين 
حادثه، راهي ماموريت دوم شد. محل دومين جنايت 
مسلحانه آپارتماني در طبقه دوم ساختماني مسكوني 
بود كه وقتي مأموران وارد آنجا شدند با پيكر بي جان 
زني روبه رو شدند كه يك تير به پاهايش و دو تير به 

قفسه سينه اش اصابت كرده و جانش را گرفته بود.
همسر مقتول كه شاهد جنايت بود، در شوك بود. او 
كمي بعد به مأموران گفت كه پسرش به نام محمد اين 

جنايت را رقم زده است.
مرد ميانســال در توضيح ماجرا گفت: سال ها قبل 
از همســر اولم جدا شــدم و مجددا ازدواج كردم. از 
همسر اولم يك پسر داشــتم كه با ما زندگي مي كرد 
اما مدت ها مي شد كه با ما اختالف داشت. او مهماندار 
قطار بود اما حدود 10 ماه قبل از محل كارش اخراج 
شــد و آنطور كه متوجه شــدم پس از اخراج، تمام 
سرمايه اش را در بورس گذاشت اما سهامش سقوط 
كرد و ورشكست شد. همه اين اتفاقات باعث شده بود 
تا بدخلقي هايش بيشتر شود. مدام به من و همسرم 
مي گفت يا بايد خانه را بفروشيم و ارث اش را بدهيم 
يا حدود 300تا ۵00ميليون تومان به او پول بدهيم. 
اما من نمي توانستم در اين سن و سال خانه اي را كه در 
آن زندگي مي كردم بفروشم. همسرم هم مخالف اين 
موضوع بود تا اينكه دقايقي قبل پسرم به خانه آمد و 
باز مسئله فروش خانه را مطرح كرد. خيلي عصباني 
بود و وقتي با مخالفت ما روبه رو شد ناگهان اسلحه اي 
از جيب كاپشنش بيرون آورد و چند گلوله به سمت 
نامادري اش شليك كرد. من به شدت شوكه شده بودم 
و نمي دانستم بايد چه كار كنم. پسرم پس از تيراندازي 

و قتل همسرم از خانه فرار كرد.

من دو نفر را كشتم
اظهارات مرد مسن اسرار هر دو جنايت را فاش كرد 
و معلوم شد پسري كه نامادري اش را به قتل رسانده 
در واقع همان قاتلي است كه ساعتي قبل در پاركينگ 
راه آهن جان يكي از مديران شركت سيمرغ را گرفته 

است. با توجه به حساسيت موضوع تيم ويژه اي براي 
به دام انداختن قاتل مسلح تشكيل شد و درحالي كه 
تحقيقات براي شناسايي ردي از او ادامه داشت، ظهر 

ديروز، ششــم دي ماه، قاتل ۴0ساله با 
پاي خودش به كالنتري حكيميه 

تهران رفــت و گفت:»من دو 
نفــر را با شــليك گلوله به 
قتل رسانده ام.« او خود را 
تســليم كرد و با گزارش 
ماجرا به بازپرس جنايي، 
دستور بازداشت وي صادر 

شــد و تحقيقات از او ادامه 
دارد.

 سردار حسين رحيمي
رئيس پليس تهران 

عامل قتل ، مدير يكي از شركت هاي راه آهن و زني 60ساله،  مهماندار اخراجي قطار بود

با گذشت 33سال از پايان جنگ تحميلي، آثار مخرب 
آن هرازگاهي خودش را در مناطق مرزي نشان مي دهد. 
انفجار مين ها و گلوله هاي عمل نكرده كه سال هاست در 
زمين جا خوش كرده اند، تاكنون جان افراد بي گناه زيادي 
را گرفته يا باعث جراحت شان شده است. در اين گزارش 
به مهم ترين حوادث مربوط بــه يادگاري هاي مرگبار 

جنگ در ماه هاي اخير مي پردازيم.
به  گزارش همشهري، تازه ترين قرباني مين هاي به جامانده 
از دوران جنگ، پسري 10ساله از عشاير كوچ رو شهرستان 
دهلران واقع در استان ايالم اســت كه روز يكشنبه بر اثر 
انفجار مين جانش را از دست داد. ماجرا از اين قرار بود كه 
اين كودك 10ســاله در حوالي منطقه ابوغوير شهرستان 
دهلران مشــغول چراي دام بود. او نمي دانست محلي كه 
دام هايش را براي چرا آورده، آلوده به مين است. دام ها در 
حال چرا بودند كه ناگهان يكي از آنها روي مين رفت و انفجار 
مهيبي رخ داد. اما اين همه ماجرا نبود؛ چراكه تركش مين 
به سينه پسر 10ساله اصابت كرد و او به شدت مجروح شد. 
به دنبال اين حادثه، نزديكان اين پسر او را به درمانگاه بخش 
دشت عباس رساندند اما شدت جراحت و خونريزي او به 

حدي بود كه روي تخت درمانگاه جان خود را از دست داد.

اولين انفجار سال
اولين انفجار مربــوط به مهمات به جامانــده از جنگ در 
ســال1۴00، ســوم فروردين ماه در بخش مرزي سومار 
قصرشــيرين اتفاق افتاد؛ جايي كه انفجار يك مين باعث 
مصدوميت زني ۴0ساله شد. اين زن كه از عشاير منطقه 
است، از منطقه اي به نام چقاحمام كه در دوران جنگ توسط 
عراق مين گذاري شده بود عبور مي كرد كه انفجار مين باعث 
شد او از ناحيه پاي چپ مجروح و به بيمارستان منتقل شود.

مچ پايي كه جا ماند
تاكنون افراد زيادي از عشاير و مرزنشينان كشورمان بر اثر 
انفجار مين و گلوله هاي به جامانده از دوران جنگ دچار 
معلوليت و قطع عضو شــده اند. يكي از اين افراد جوان 
3۵ساله اي است كه ششم تيرماه امسال در حالي كه از 
منطقه چم  هندي دشت عباس شهرستان دهلران عبور 
مي كرد، روي مين رفت. در جريان اين انفجار مچ پاي او 
قطع شد. همچنين شــدت حادثه به حدي بود كه اين 
جوان دچار موج گرفتگي نيز شد و براي درمان به مركز 

درماني انتقال يافت.

انفجار خونين خمپاره
يكي از تلخ ترين انفجارهاي مهمات به جامانده از دوران 
جنگ، شامگاه 1۴تير امسال در كرمانشاه اتفاق افتاد. 
دو جوان بي خانمان در حوالي شهرك جالليه مشغول 
جمع آوري ضايعات بودند كه ناگهان انفجار مهيبي اتفاق 
افتاد. در جريان اين حادثه يكي از آنها در دم جانش را از 
دست داد و دومين نفر نيز كه دچار جراحت شديدي شده 
بود پس از انتقال به مركز درماني جان باخت. با حضور تيم 
چك و خنثي در محل و بررسي علت حادثه، مشخص شد 
كه انفجار يك خمپاره عمل نكرده كه از دوران جنگ باقي 

مانده دليل اين حادثه بوده است.

مرگ 2 چوپان با انفجار گلوله
عشاير و دامداران بيش از ديگران در معرض خطر انفجار 
مهمات باقيمانده از دوران جنگ هستند و تعداد زيادي از 
آنها جان خود را از دست داده يا دچار معلوليت شده اند. 
18تير امســال نيز انفجار گلوله اي جنگــي در حوالي 
سقز جان دو چوپان را گرفت. اين دونفر در حال چراي 

دام هايشــان در نقطه صفر مرزي ســقز، در مرز سيف 
روستاي بسطام بودند كه انفجار گلوله اي جنگي باعث 
مرگ هردونفرشــان شد. بررسي ها نشــان داد كه اين 
دوجوان با گلوله هاي جنگي آشنايي نداشتند و پس از 
ديدن اين گلوله از ســر كنجكاوي به آن نزديك شده و 

دست زده بودند كه اين حادثه اتفاق افتاد.

دلهره از شايعات
فقط انفجارهاي گاه و بي گاه مين ها و گلوله هاي جامانده 
از دوران جنگ نيست كه مرزنشينان را نگران كرده، بلكه 
گاهي شايعاتي كه در اين باره منتشر مي شود نيز آنها را 
وحشت زده مي كند. يكي از اين شايعه ها اواخر تيرماه 
درباره ديده شدن مين در تاالب هورالعظيم منتشر شد. 
شايعه اي كه حرف و حديث هاي زيادي به دنبال داشت. 
اما واقعيت چه بود؟ نادر عميدزاده، مديركل انتظامي 
و مرزي استانداري خوزستان در اين باره گفت: شواهد 
موثقي مبني بر نمايان شدن مين پس از كاهش سطح 
آب تاالب هورالعظيم مشاهده نشــد اما براي بررسي 
ماجرا يك گروه از مركز مين زدايي به منطقه اعزام شد كه 
در بررسي ميداني مشخص شد شيء مشاهده شده تنها 

درپوش مين است كه جمع آوري شد.

شهادت 2 نيروي مين روبي
يكي ديگر از حوادث مرگبار امسال، 2۴مرداد در بخش 
چم هندي دهلران اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه 

گروهي از نيروهاي مركز مين روبي مشغول انجام عمليات 
پاكسازي بودند كه انفجار مهيبي رخ داد و دونفر از آنها به 
نام هاي علي اكبري و سيدمهدي جوادي كه هردو اهل 
دهلران بودند به شهادت رسيدند. شواهد به دست آمده 
نشان داد مين والمرا باقيمانده از دوران جنگ علت اين 

حادثه بود.

انفجار هنگام پخت نان
بعضي عشاير و مرزنشينان هنگام زندگي روزمره شان هم 
از مين هاي باقيمانده دوران جنگ در امان نيستند. مثل 
زن ۵0ساله اي كه چندي قبل در حال پخت نان بود كه 
يك مين در چندقدمي اش منفجر شد. اين حادثه 11آبان 
در منطقه گندم بان قصرشيرين رخ داد. ماجرا از اين قرار 
بود كه اين زن براي پخت نان از چادر عشــايري بيرون 
آمده بود كه ناگهان يك قبضه مين به جامانده از دوران 
دفاع مقدس منفجر شد. درپي اين حادثه زن ميانسال 

مصدوم و به بيمارستان منتقل شد.

قطع عضو در بازارچه مرزي
20آذرماه امســال نيــز حادثه تلخــي در بازارچه مرزي 
پرويزخان اتفاق افتاد. يكي از كارگران بازارچه مرزي هنگام 
نشستن روي تپه هاي داخل پايانه دستش با يك قبضه مين 
برخورد كرد و همين برخورد ساده باعث انفجار شد. در اين 
حادثه اين كارگر از هر دو دســت مجروح شد و يك بند از 

انگشت دست چپش قطع شد.

مین های جبهه هنوز 
قربانی می گیرد

اعضاي بانــدي كه با جاســازي 
۴76كيلــو مخــدر شيشــه در 
قالب هــاي تزئينــي گچي قصد 
قاچاق آن به اســتان هاي مركزي 
كشور را داشــتند ناكام ماندند. به 
گزارش همشــهري، روز يكشنبه 
مأموران ايست و بازرسي قطرويه 
در شهرستان ني ريز استان فارس 
هنگام كنتــرل محــور كرمان-
شيراز به يك دستگاه وانت پيكان 
مشكوك شــدند. بار اين خودرو 

قالب هاي گچ تزئيني با كاربرد ســاختماني بود اما وقتي مأموران، به بازرسي 
اين محموله پرداختند متوجه شدند كه بسته های شيشه به طرز ماهرانه اي با 
اليه هاي چسب داخل اين قالب جاسازي شده است. سردار رهام بخش حبيبي، 
فرمانده انتظامي استان فارس گفت: با دستگيري راننده، ۴76كيلوگرم مخدر 
شيشه كه در داخل قالب هاي گچي جاسازي شده بود، كشف شد. به گفته وی،  
اين محموله از مرزهاي شرقي وارد كشور شده  و  بزرگ ترين محموله مخدر 

شيشه است كه در سال جاري از سوي پليس استان فارس كشف شده است.

   انگیزه: انتقام 
متهم به قتل كه اسلحه و فشنگ هاي جنگي نيز از 
او كشف شده، مجرد است و در نخستين تحقيقات 
مدعي اســت كه انگيزه اش از ارتكاب دو جنايت 

انتقام جويي بوده است. گفت وگو با او را بخوانيد.

دليل اينكه از مدير شركت كينه به دل 
داشتي چه بود؟

او از مديران همان شركتي بود كه در آنجا كار مي كردم. اما 
اوايل امسال شنيدم قرار است شركت تعديل نيرو كند. من 
مهماندار قطار تهران- يزد بودم و گمان نمي كردم نام من 
در ليست افراد اخراجي باشد. از بخت بدم خرداد ماه به من 
گفتند تو هم بايد تسويه كني. قطعا مدير مجموعه از من 
رضايت نداشته كه نام من در ليست اخراجي ها قرار گرفته 
بود. عالوه بر اين شركت پس از تســويه، پول را به صورت 
كامل نداد. حدود 11ميليون تومان از شركت طلب داشتم و 

همه اينها باعث شد كه نقشه انتقام جويي بكشم.
مشــكل تو شــركت بود، چرا از مدير 

بي گناه انتقام گرفتي؟
سكوت.

كي نقشه انتقام جويي را كشيدي؟
مهر امســال بود كه تصميم گرفتم مدير شركت را به قتل 
برسانم و براي اجراي اين نقشه به يكي از استان هاي غربي 
كشور سفر كردم و اســلحه اي خريدم. بعد منتظر فرصت 

نشستم تا اينكه روز حادثه به پاركينگ راه آهن رفتم. ساعت 
خروج مدير را مي دانســتم و به كمين او نشستم تا برسد. 

وقتي رسيد اسلحه را به سمتش گرفتم و شليك كردم.
پس از اين جنايت چرا نامادري ات را به 

قتل رساندي؟
چون با او اختالف داشــتم. از او هم كينه به دل داشتم. او 
اجازه نمي داد پدرم خانه را بفروشــد و ارثيه ام را بدهد. مرا 
اذيت مي كرد و به خاطر اختالفاتي كه ميان ما بود تصميم 

گرفتم جان او را هم بگيرم.
دليل اينكه پول ارثيه را مي خواســتي 

چه بود؟
من ۴0ساله ام و سرمايه درست و حسابي ندارم. عالوه بر 
اين كار مناســبي هم ندارم. پولم را در بورس گذاشتم اما 
سهامم سقوط كرد و به خاك سياه نشستم. همه درها به 
رويم بسته شده و شكست خورده بودم. اين همه سال كار 
كرده بودم و هيچي نداشتم. به همين دليل مي خواستم با 
پول ارثيه كاري براي خودم دست و پا كنم. نامادري ام اما 
اجازه فروش خانه را نمي داد. از سوي ديگر به پدرم گفتم 
يا 300ميليون تومان به من پول بده يــا خانه را بفروش 
اما نامادري ام عصباني شــد و به پــدرم گفت حق فروش 
خانه را ندارد. همين موجب عصبانيتم شــد و دســت به 

قتل دوم زدم.
 پس از قتل چه كردي؟

در خيابان ها پرســه مي زدم كه در نهايت تصميم گرفتم 
خودم را معرفي كنم.

به دنبال مرگ مغزي نوجواني 16ساله و رضايت خانواده اش، اعضاي بدن او به ۴بيمار نيازمند 
اهدا شد. به گزارش همشــهري، دكتر ابراهيم خالقي، مسئول فراهم آوري اعضاي پيوندي 
دانشگاه علوم پزشكي مشــهد گفت: درپي مرگ مغزي زنده ياد مهدي درجور 16ساله در 
بيمارستان امدادي شهيد كامياب مشهد، اعضاي حياتي ايشان پس از جلب موافقت خانواده 
به ۴بيمار در صف پيوند اهدا شــد. وي انگيزه خانواده اين نوجوان براي اهداي اعضاي بدن 
فرزندشان را نجات جان بيماران نيازمند پيوند عضو اعالم كرد. به گفته خالقي با اين عمل، نود 

و هشتمين عمل اهداي عضو در خراسان رضوي  در سال جاري رقم خورد.

مرد جوان شگرد عجيبي براي سرقت داشت. 
او سوار اتوبوس هاي مســافربري مي شد و با 
پوشيدن كاپشن يا كت راننده ها، اموال آنها 

را سرقت مي كرد.
به گــزارش همشــهري، تحقيقــات براي 
دســتگيري ســارق جوان به دنبال شكايت 
تعدادي از راننده هاي اتوبوس هاي بين شهري 
در ترمينال غرب تهران آغاز شــد. اظهارات 
راننده ها نشان مي داد زماني كه آنها در ماشين 
را براي سوار شدن مسافران باز كرده  و خودشان 
بيرون از اتوبوس بودند، فــردي وارد اتوبوس 
می شد و كاپشــن يا كت راننده ها را كه روي 
صندلي بوده می پوشيد و بدون اينكه مسافران 
مشكوك شوند فرار می كرد.  حال آنكه  تمامي 
لوازم قيمتي  راننده ها داخل جيب كاپشن يا 
كت شان بود. با افزايش شكايت ها، تحقيقات 
مأموران پليس براي دستگيري سارق عجيب 

آغاز شد. سرهنگ كيومرث حسنوند، سركالنتر 
پنجم پليس پيشــگيري تهران گفت: از آنجا 
كه تمامي ســرقت ها در پايانــه غرب تهران 
صورت گرفته بود، مأموران كالنتري اين پايانه 
براي دستگيري سارق وارد عمل شدند. آنها 
به صورت نامحسوس  اتوبوس هاي مسافربري 
را كه در حال ســوار كردن مســافران بودند 
زيرنظر گرفتند تا اينكه به جواني كه بي هدف 
در اطراف اتوبوس ها پرســه مي زد، مشكوك 
شــدند. مأموران اين فرد را زيرنظر گرفتند تا 
اينكه متوجه شــدند وي با سرك كشيدن به 
داخل يكي از اتوبوس ها، وقتي مطمئن شــد 
كه از راننده خبري نيست، وارد آن شد، كاپشن 
راننده را به تن كرد و به سرعت از اتوبوس خارج 
شــد. مرد جوان اما به محض خروج، مأموران 
پليس را مقابل خود ديد و دســتگير شد و به 

6سرقت مشابه اعتراف كرد. 

نوجوان ۱۶ساله به 4بيمار زندگي بخشيدسارق جوان كاپشن  راننده اتوبوس ها را مي دزديدجاسازي محموله بزرگ شيشه در قالب هاي گچي



سه شنبه 7 دی 221400
جشنواره شماره  8399

چهل ساله 
محترم

با اعالم اسامی 22 فيلم  بخش مسابقه سينمای ایران )سودای سيمرغ( چهلمين جشنواره فيلم 
فجر، باالخره مشخص شد كه سازمان سينمایي در اولين جشنواره اي كه برگزار مي كند، بيش 
از هر چيز به دنبال دوري از حاشيه و موضع گيري هاي تند و تيز درباره جشنواره است. اسامي 
 فيلم ها و كارگردانان و تهيه كنندگان این دوره از جشنواره نشان مي دهد كه هيات انتخاب
فيلم هایي را برگزیده كه حساســيت برانگيز نباشند و به ایجاد حاشــيه دامن نزنند. تعداد 
كارگردانان جوان حاضر در جشنواره كه با فيلم اول یا دوم شان به این رویداد آمده اند در نوع 
خود جالب توجه است. از سوي دیگر، كارگردانان  باتجربه اي همچون رضا ميركریمي، بهروز 
شعيبي، محمدحسين مهدویان، منير قيدي، كيوان عليمحمدي و علي اكبر حيدري قبال امتحان 
خود را پس داده اند و از آثارشان هر توقعي مي رود جز التهاب آفریني. مسعود كيميایي هم 
كه به عنوان تنها نماینده كارگردانان سينماي پيش از انقالب در جشنواره چهلم حضور دارد، 
سال هاست كه فيلم هایش با مميزي مسئله ندارد. این فهرست همگون، از یك سو، دغدغه 
برگزاركنندگان جشنواره را كاهش مي دهد كه زیر ذره بين نهادها و سازمان هاي غيرسينمایي 
نمي روند و نياز به پاسخگویي درباره فيلم هاي حاضر در جشنواره ندارند و از سوي دیگر،  نشان 
مي دهد كه ریل گذاري سينماي ایران در طول یك دهه گذشته به كجا رسيده است. در جشنواره 

چهلم، از چهره جدید سينماي ایران رونمایي خواهد شد.

۲۸۸۸
كارگردان: كيوان عليمحمدی و علی اكبر حيدری

سابقه كارگردان: تا ســال 98 عادت داشتيم كه نام 
عليمحمدي را در كنار اميد بنكدار ببينيم. »شبانه« 
)1384( و »شبانه روز« )1387( مهم ترین آثار این دو 
كارگردان بودند. از »سينما شهر قصه« )1397( راه 
این دو جدا شد و علي اكبر حيدري جاي بنكدار را در 

كنار عليمحمدي گرفت. 
تهيه كننده: كيوان عليمحمدی

بازیگــران: حميدرضا پگاه، حامد كميلی، ســعيد 
چنگيزیان
توضيحات:

 شهرداری شيراز در ساخت این فيلم سرمایه گذاری 
كرده است

 فيلمي درباره خلبانان نيروي هوایي

بی رویا
كارگردان: آرین وزیردفتری

سابقه كارگردان: فيلم اولي
 وزیردفتري همسر شادي كرم رودي است و پيش تر با 
فيلم كوتاه »هنوز نه…« برنده سيمرغ بهترین فيلم 
كوتاه از جشنواره جهانی فجر شده بود و با فيلم كوتاه 
»مثل بچه آدم« در بخش سينه فونداسيون جشنواره 

كن حضور داشت.
تهيه كننده: سعيد سعدی و هومن سيدی

بازیگران: طناز طباطبایی، صابر ابر، شادی كرم رودی
توضيحات:

  سعدي تهيه كننده »تومان« است كه این روزها روي 
پرده است.

  سعدي در بخش نگاه نو از جشنواره 26 براي فيلم 
»در ميان ابرها« و از جشنواره 27 براي فيلم »تردید« 
جایزه بهترین فيلم را گرفته. از جشــنواره 36 هم 
جایزه بهترین فيلم تماشــاگران را براي »مغزهاي 

كوچك زنگ زده« دشت كرده است.

بی مادر
كارگردان: سيدمرتضی فاطمی

سابقه كارگردان : سيدمرتضي فاطمي همان مجري 
برنامه »اختياریه« است كه جمشيد مشایخي در آن 

گفت غالمرضا تختي خودكشي كرده است.
تهيه كننده: محمدرضا مصباح

بازیگران: امير آقایی، ميترا حجار، پژمان جمشيدی
توضيحات:

  مصباح تهيه كننده »یدو« و »پوست« است و جایزه 
بهترین فيلم هنر و تجربه جشــنواره 38 را براي 

»پوست« به صورت مشترك با برادران ارك گرفت. 

ماهان
كارگردان: حميد شاه حاتمی

سابقه كارگردان:پيشتر در كنار پدرش، فيلم »رؤیای 
سينما« را كارگرداني كرده بود و این فيلم نخستين 

اثر سينمایي مستقل اوست.
تهيه كننده: علی شاه حاتمی

بازیگران: همایون ارشــادی، راميــن ناصرنصير، 
اميررضا نظری، نگار جوكار و وحيد رحيميان

توضيحات:
  علي شــاه حاتمي كارگردان سریال مشهور دهه 

1380 به نام »خوش ركاب« است. 
  »ماهان« روایت زندگی یك بازیگر تئاتر است كه 
پس از مدت ها می تواند نقش اصلی یك نمایش را روی 
صحنه ایفا كند اما بيماری سرطان مسير زندگی او را 

دستخوش تغييرات جدی می كند.

بدون قرار قبلی
كارگردان: بهروز شعيبی

ســابقه كارگردان: نامزد بهترین كارگرداني در سی 
و یكمين و سی و ششمين جشنواره فيلم فجر براي 

فيلم هاي »دهليز« )1391( و »داركوب« )1396(
تهيه كننده: محمود بابایی

بازیگران: پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، صابر ابر، 
الهام كردا

توضيحات:
  اقتباسي از یكی از داستان های مصطفی مستور.

    عليرضا رضاداد مدیر پروژه این فيلم است.

برف آخر
كارگردان: اميرحسين عسگری

سابقه كارگردان: نامزد بهترین كارگرداني و بهترین 
فيلمنامه در بخش نگاه نو ســی و سومين جشنواره 

فيلم فجر براي فيلم »مرز« )1393(
تهيه كننده: حسن مصطفوی

بازیگران: امين حيایی، الدن مستوفی، مجيد صالحی
توضيحات:

  احسان عليخانی از سرمایه گذاران این فيلم است.

خائن کشی
كارگردان: مسعود كيميایی

سابقه كارگردان:مسعود كيميایي به تمامی سابقه 
است و گذشته. هرچه هست و دارد از روزگار ماضي 
است. خاطره اي است كه دوستدارانش اميدوارند باز 
خود را تكرار كند، حتي اگر تا هميشه نااميدشان كند.

تهيه كننده: علی اوجی
بازیگران: مهران مدیری، پــوالد كيميایی، فرهاد 
آئيش، مانی حيدری، ســارا بهرامی، پانته آ بهرام، 

حميدرضا آذرنگ
توضيحات:

    فيلمي دربــاره مهدي بليغ، كالهبــردار قهار  و 
 واقعه ملي شــدن صنعت نفت و... با سرمایه گذاري 

اول ماركت

صورت فلکی
كارگردان: حسين دارابی

ســابقه كارگردان: دارابي از جشنواره سال گذشته 
براي فيلم »مصلحت« )1399( برنده دیپلم افتخار 

بهترین كارگردان فيلم اولي شد.
تهيه كننده: محمدرضا شفاه

بازیگران: مریال زارعی، بهروز شعيبی، وحيد رهبانی، 
سياوش طهمورث، سولماز غنی

توضيحات:
  محمدرضا شــفاه كارشناســي ارشــد رشته 
سينما از دانشگاه رن فرانســه دارد و نامش با فيلم 
 »دیدن این فيلم جرم اســت« و حواشــي آن گره 

خورده است.

درب
كارگردان: سيد هادی محقق

سابقه كارگردان:»مميرو« )1394( فيلم تحسين شده 
محقق است.

تهيه كننده: سيدرضا محقق
بازیگران: با حضور نابازیگران بومي

توضيحات:
   ِدرب در گویش لری به معنای زمين سفت است.

   »درب« درباره یك مامور اداره برق است كه قرار 
است برق خانه ای را وصل كند. 

موقعیت مهدی )باکری(
كارگردان: هادی حجازی فر
سابقه كارگردان:  فيلم اولي

  حجازي فــر دیگر در ميان غبارنيســت در نهایت 
شــفافيت، به ســرعت مي دود و از فيلمي به فيلم 

دیگر مي رود.
تهيه كننده: حبيب اهلل والی نژاد

بازیگران: هادي حجازي فر
توضيحات:

  مينی سریال »باكري« توليد مركز سيمافيلم است 
كه حجازي فر نسخه اي سينمایي از آن براي جشنواره 

چهلم آماده كرده است.

مرد بازنده
كارگردان: محمدحسين مهدویان

سابقه كارگردان:محمدحسين مهدویان از سال 1394 
كه فيلم نخستش، »ایســتاده در غبار«، را ساخت 
تا امسال، ســالي یك فيلم كارگرداني كرده است و 
در این ميان سریال »زخم كاري« را هم براي شبكه 

خانگي ساخت.   
تهيه كننده: امير بنان، كامران حجازی

بازیگران: جواد عزتی، رعنا آزادی ور
توضيحات:

  بنان در اولين تجربه سينمایی خود برنده سيمرغ 
بلورین بهترین فيلم از سی و هشتمين دوره جشنواره 
فيلم فجر برای فيلم »خورشــيد« ســاخته مجيد 

مجيدي شد.

دسته دختران
كارگردان: منير قيدی

سابقه كارگردان: جایزه استعداد درخشان بهترین 
فيلم اولی از سی و پنجمين جشنواره فيلم فجر براي 

فيلم »ویالیي ها« )1395(
تهيه كننده: محمدرضا منصوری

بازیگران: نيكی كریمی، پانته آ پناهی ها، فرشــته 
حسينی، هدی زین العابدین، صدف عسگری

توضيحات:
   تصویری از مقاومت و ایثار زنان در روزهای پرتالطم 

ابتدای جنگ 
   قيدی در اعتراض به داوری های ســی و پنجمين 
جشنواره فجر از كاندیداتوری خود در بخش فيلمنامه 
انصراف داد. چه بسا امسال با اهداي جایزه كدورت 

گذشته فراموش شود.

شب طالیی
كارگردان: یوسف حاتم كيا
سابقه كارگردان: فيلم اولي

از او مستند »چشم جنگ« ساخته مشترك با مهدی 
برجيان و فيلم كوتاه »بازگشت« در گروه سينمایي 

هنر و تجربه به نمایش درآمده است. 
تهيه كننده: ابراهيم حاتمی كيا

بازیگران: حسن معجونی، یكتا ناصر، مریم سعادت، 
مسعود كرامتی، سوگل خليق، بهناز جعفری، سينا 

رازانی، ناصر هاشمی
توضيحات:

  مهم ترین آدم این پروژه ابراهيم حاتمي كياست. 
یوسف را از بلندي نام پدرش گریزي نيست. زیر سایه 
اوست كه هم محفوظش مي دارد و هم ممكن است او 

را هميشه در سایه نگه دارد. 

علفزار
كارگردان: كاظم دانشی

سابقه كارگردان:   فيلم اولي
كاظم دانشي سابقه ساخت چند فيلم كوتاه را دارد.

تهيه كننده: بهرام رادان
بازیگران: پژمان جمشيدی، سارا بهرامی

توضيحات:
  بهرام رادان این روزها »گربه ســياه« را در مقام 
بازیگــر و تهيه كننده روي پــرده دارد و »علفزار« 
دومين تجربه او در زمينــه تهيه كنندگي یك فيلم 

سينمایي است.

مالقات خصوصی
كارگردان: اميد شمس

سابقه كارگردان:  فيلم اولي
 اميد شمس سابقه ســاخت دو فيلم كوتاه »گذر« و 

»شب تولد« را دارد.
تهيه كننده: امير بنان

 بازیگــران: پرینــاز ایزدیار، هوتن شــكيبا، ریما 
رامين فر

توضيحات:
  امير بنان تنها تهيه كننده دو فيلمه جشــنواره 

چهلم است.

بیرو
كارگردان: مرتضی علی عباس ميرزایی

ســابقه كارگردان : »انزوا« )1395( و »خون خدا« 
)1397( دو ساخته   عباس ميرزایي هستند.

تهيه كننده: مجيد برزگر
 بازیگران: بزرگتریــن كنجــكاوي، بازیگر نقش

 بيرانوند است.
توضيحات:

     داستان زندگي عليرضا بيرانوند.
      مجيد برزگر در چند ســال اخير بيشــتر روي 

تهيه كنندگي تمركز داشته تا كارگرداني.

نگهبان شب
كارگردان: رضا ميركریمی

 سابقه كارگردان:  كارگردان محبوب جشنواره فجر كه 
دو بار براي فيلم هاي »اینجا چراغي روشن است« )1380( 
و »به همين سادگي« )1386( از جشنواره فيلم فجر جایزه 
گرفته و حضور خودش در فجر از فيلم هایش مهم تر است 

تهيه كننده: رضا ميركریمی
بازیگران: محســن كيایي، تورج الوند، الله مرزبان، 

ویشكا آسایش، كيومرث پوراحمد
توضيحات:

  فيلمبرداري این فيلم یك بار به واسطه پيك چهارم 
كرونا مدتي متوقف شد.

شادروان
كارگردان: حسين نمازی

ســابقه كارگردان: »آپاندیس« )1396(، فيلم اول 
نمازي، به جشــنواره 35 راه نيافت. فيلمي كه در 
گيشه حدود 60 ميليون تومان در سال 1396 فروخت.

تهيه كننده: عباس نادران
بازیگران: سينا مهراد، گالره عباسی، نازنين بياتی، 

رویا تيموریان،  رضا رویگری
توضيحات:

   »شــادروان« روایتی شــيرین از یك ملودرام 
اجتماعی در بستر خانواده ای حاشيه نشين است.

   عباس نادران پسر سياستمدار اصولگرا و نماینده 
مردم تهران در مجلس یازدهم است كه پيشتر فيلم 

»شاه كش« را تهيه كرده بود.

شهرک
كارگردان: علی حضرتی

ســابقه كارگردان: علي حضرتي در مقام كارگردان 
فيلم »ســازهاي ناكــوك« )1398( را ســاخته و 
تهيه كنندگي فيلم هاي »خداحافظي طوالني« )فرزاد 
موتمن( »نيمرخ ها« )شادروان ایرج كریمي(، »یك 
قناري، یك كالغ« )مرحوم اصغر عبداللهي( و »اردك 

لي« )بهروز غریب پور( را برعهده داشته است. 
تهيه كننده: علی سرتيپی

بازیگران: ســاعد ســهيلي، مهتاب ثروتي، كاظم 
سياحي، شاهرخ فروتنيان، همایون ارشادي

توضيحات:
  همچنان تا وقتي كه فيلم ارزنده اي از علي حضرتي 
ندیده ایم، در معرفي او مــي توان گفت كه او فرزند 
الياس حضرتی سياستمدار و نماینده سابق مجلس 

شورای اسالمی است.

ضد
كارگردان: اميرعباس ربيعی

سابقه كارگردان: فيلم اول ربيعي »لباس شخصی« 
بود كه نامزد بهترین فيلم اول در ســی و هشتمين 

جشنواره فيلم فجر شد.
تهيه كننده: محمدرضا شفيعی

بازیگران: مهدی نصرتی، ليــال زارع، ليندا كيانی، 
نادر سليمانی

توضيحات:
  درامی سياسی كه در بستر یكی از حوادث مهم و 

ملتهب ابتدای انقالب روایت می شود.
  شفيعي تهيه كننده سریال هاي تلویزیوني »كيميا« 
)1394( و »شــاهرگ« )1399( است. در سينما نيز 
تهيه كنندگي »زندگی خصوصــی آقا و خانم ميم« 
)1390( و »شعله ور« )1395( را بر عهده داشته است.

الیه های دروغ
كارگردان: رامين سهراب

سابقه كارگردان: فيلم اولي
در قسمت بيوگرافي رامين سهراب در  IMDb آمده كه 
مدیر بدل كاري سه فيلم بوده )البته به بلندي و كوتاهي 
این فيلم ها اشاره نشده( و از مدرسه بازیگري استال آدلر 

در لس آنجلس فارغ التحصيل شده است. 
تهيه كننده: محسن صرافی، رامين سهراب

بازیگران: رامين سهراب، كامران تفتي، نادر فالح، 
آرمان درویش، روشنك گرامی، آنتی رینی، سونيا 

فارلينگ، آنو سينی سالو
توضيحات:

  توليد مشترك ایران و فنالند است و محصول كمپانی 
فنالندی Sonram Productions با مشاركت بنياد 

سينمایی فارابی است.

نمور
كارگردان: داوود بيدل

سابقه كارگردان:  فيلم اول بيدل »روزگاری عشق و 
خيانت« )1392( به تهيه كنندگی روح اهلل شمقدری 

بوده است.
تهيه كننده: سيد یاسر جعفری

بازیگران: محمدرضا عليمردانی، سميرا حسن پور، 
نسيم ادبی، بهاره كيان افشار

توضيحات:
  سيدیاسر جعفري خودش بازیگر و مدیرمسئول 
آموزشگاه بازیگری و كارگردانی »آوای اميد ستاره 

ایرانيان« است.

فهرست 22 فیلم  بخش 
سودای سیمرغ چهلمین 

جشنواره فیلم فجر اعالم شد

در ميان 22فيلم بخش مسابقه سينماي ایران 
جشنواره چهلم، پسران چهره هاي صاحب نفوذ 
و مشهور در مقام كارگردان یا تهيه كننده حضور 

دارند.

     »بي مادر« ساخته سيدمرتضي فاطمي فرزند 
ســيدعباس فاطمي تهيه كننده سيما و آثاري 

همچون سریال »هوش سياه«
     »شادروان« به تهيه كنندگي عباس نادران 

فرزند الياس نادران، سياستمدار اصولگرا
     »شب طالیي« ســاخته یوسف حاتمي كيا 
فرزند ابراهيم حاتمي كيا، كارگردان برجسته 

سينماي ایران
      »شهرك« ساخته علي حضرتي فرزند الياس 

حضرتي، سياستمدار اصالح طلب
     »ماهان« ساخته حميد شاه حاتمي فرزند علي 

شاه حاتمي، كارگردان سينما و تلویزیون

پدران و پسران
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   جوالن؛ تاريخ اشغال شده
ارتفاعات جوالن بخشي از سوريه به شمار مي رود كه پس از جنگ 6روزه كشورهاي عربي با رژيم 
صهيونيستي در سال 1967، دو سوم از مساحت آن به اشغال اسرائيل درآمد. در آن زمان سازمان 
ملل و جامعه جهاني اين اشغال را به رسميت نشناختند و تا كنون بارها خواستار تخليه جوالن از 
ارتش رژيم صهيونيستي شده اند. اما اين درخواست ها و بيانيه ها در مقابل سياست هاي تل آويو 
تأثيري ندارد. رژيم صهيونيستي طي تمام اين سال ها با توسعه شهرك سازي  و انتقال يهوديان 
به جوالن، سعي در تثبيت سيطره خود بر اين منطقه داشــته است. در جريان آخرين تحوالت 
بين المللي مرتبط با اين منطقه، دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين آمريكا در نامه اي كه حكم 
هديه انتخاباتي براي نتانياهو را داشت، ارتفاعات جوالن را به عنوان منطقه اي اسرائيلي به رسميت 
شناخت. اين تصميم يكجانبه و غيرقانوني از سوي سازمان ملل مورد اعتراض قرار گرفته است اما 
به نظر مي رسد رژيم صهيونيستي قصد دارد بر مبناي آن، موج تازه اي از عمليات شهرك سازي  را 
در جوالن آغاز كند. هم اكنون حدود 30شــهرك صهيونيستي در جوالن وجود دارد كه بيش از 
6500يهودي در آن زندگي مي كنند. قرار است اين آمار براساس مصوبه جديد دولت نفتالي بنت 

تا 23هزار تن افزايش يابد.

كيوسك

هندو هاي افراطي در هند، بعد از وعده قتل عام مسلمانان، سراغ مسيحيان 
رفته و به مراسم كريسمس حمله كرده اند  رژيم صهيونيستي به طور همزمان طرح هاي جديدي را براي توسعه شهرك هاي 

غيرقانوني در ارتفاعات اشغالي جوالن و كرانه غربي آغاز كرده است

يا هندو باش، يا بمير! دستاندازيتازهتلآويو
بهسرزمينهاياشغالي

جهان نما

170ميليارد دالر، هزينه 10فاجعه 
طبيعي پرخسارت 2021

بيــش از 20فاجعه و رويــداد طبيعي در ســال 2021 جهان را 
درنورديده است. زلزله، توفان، سيل، گردباد، آتش سوزي و البته 
ادامه همه گيري كرونا؛ اگر بتوان آن را در دســته بالياي طبيعي 
قرار داد. اساسا سنجش شــدت چنين رويداد هايي  ابتدا مبتني 
بر خسارات جاني و سپس مالي است و بررسي هاي جديد نشان 
مي دهد ميزان آسيب هاي مالي بالياي طبيعي بزرگي كه در سال 
رو به پايان ميالدي رخ داده اند، نســبت به سال گذشته افزايش 

قابل توجهي داشته است.
گاردين در گزارشــي به نتيجه بررســي هاي ســازمان امدادي 
»كريستين ايد« اشاره كرده كه خســارت هاي مالي به جا مانده 
از 10بالي طبيعي عظيم ســال 2021را ارزيابي كرده اســت. 
نتايج ارزيابي هاي اين سازمان انگليسي نشان مي دهد 10فاجعه 
طبيعي پرخسارت سال 2021بالغ بر 170ميليارد دالر خسارت 
مالي از خود به جا گذاشته اند. رقمي كه 20ميليارد دالر بيش از 

خسارت هاي به جا مانده از بالياي طبيعي در سال 2020است.
به گفته كريستين  ايد، روند صعودي نرخ خسارات به جا مانده از 
اين رويداد هاي طبيعي نشان دهنده تأثيراتي است كه تغييرات 
اقليمي دست ســاز بشــر بر جهان دارد. به گفته اين ســازمان، 
10فاجعه طبيعي مورد بررســي دســت كم 1075كشته و يك 

ميليون و 300هزار نفر آواره از خود به جا گذاشته است.
اين ســازمان هرســاله هزينه هاي به بار آمده در اثر رويدادهاي 
اقليمي مانند سيل، آتش ســوزي يا گرماي شــديد را براساس 
مطالبات بيمه اي محاسبه مي كند. 10بالي طبيعي پرهزينه در 
سال 2020خسارت مالي برابر 150ميليارد دالر، يعني 13درصد 
كمتر از خسارات به بار آمده در سال جاري به جهان وارد آورده بود.

براساس گزارش اين سازمان امدادي، بزرگ ترين و پرخرج ترين 
فاجعه طبيعي ســال 2021توفان آيدا بوده اســت كه با درهم 
كوبيدن سواحل شرقي آمريكا خسارتي 65ميليارد دالري از خود 
به جا گذاشت. آيدا پس از درنورديدن ايالت لوئيزياناي آمريكا در 
اواسط پاييز سال جاري، به سمت شمال حركت كرد و سيالب هاي 

شديدي را در شهر نيويورك و شهرهاي اطراف آن ايجاد كرد.
ســيل مرگبار در آلمان و بلژيك دومين رويداد پرخسارت سال 
2021بوده كــه 43ميليارد دالر خســارت به بار آورده اســت. 
توفان زمستاني يوري و موج ســرمايي كه ايالت تگزاس آمريكا 
اوايل ســال جاري تجربه كــرد در رتبه بعدي پرخســارت ترين 
رويدادهاي اقليمي جهان قرار گرفته اســت. براســاس گزارش 
كريســتين  ايد، اين رويداد 23ميليارد دالر خســارت به اقتصاد 
آمريكا وارد كرد. سيل اســتان هنان در چين در نيمه دوم سال 
2021چهارمين فاجعه طبيعي با خســارت چند ميليارد دالري 
اســت. ميزان خســارت اين 
ســيل 17.6ميليــارد دالر 
برآورد شده است. ديگر فجايع 
پرخرج جهان در ســال جاري 
شامل جاري شــدن سيل در 
چند اســتان كانادا، يخبندان 
بي موقع فرانسه كه به باغ هاي 
انگور اين كشور آسيب شديد 
وارد كرد و گردباد هندوستان 
و بنگالدش در ارديبهشت ماه 

سال جاري بوده اند.
كريستين  ايد مي گويد كه ارزيابي اين سازمان، بيشتر خسارات 
بالياي طبيعي كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند را پوشش داده 
است. اين سازمان معتقد است ميزان خسارات فجايع طبيعي در 
كشورهاي فقيرتر معموال قابل محاسبه نيستند اما در كشورهاي 
توسعه يافته به لطف وجود زيرســاخت هاي قدرتمند تر و امكان 
استفاده از اطالعات بيمه اي، امكان محاسبه دقيق خسارت هاي 
وارد شــده وجود دارد؛ براي مثال سيل ســودان جنوبي زندگي 
بيش از 800هزار نفر را تحت تأثير قرار داد، اما اطالعات دقيقي از 
خسارت مالي اين سيل وجود ندارد. براساس گزارش اين سازمان، 
تعدادي از مخرب ترين بالياي طبيعي مرتبط با تغييرات اقليمي 
در سال 2021فقيرترين كشورهاي جهان را تحت تأثير خود قرار 
داده اند؛ كشورهايي كه نقش چنداني در ايجاد تغييرات اقليمي و 

گرمايش جهاني ندارند.
رقم تخمين هاي سازمان كريســتين  ايد بسيار پايين تر از رقمي 
است كه شركت »سوئيس ري« بزرگ ترين شركت بيمه اتكايي 
جهان چند هفته پيــش تخميــن زده بود. براســاس تخمين 
اين شــركت، فجايع طبيعي و رويداد هاي اقليمــي ويرانگر در 
ســال 2021درحدود 250ميليارد دالر خســارت از خود به جا 
گذاشــته اند. رقمي كه به نسبت پيش بيني ســال گذشته اين 
شركت افزايشي 24درصدي را نشان مي دهد. سهم خسارات وارد 
شده به شركت هاي بيمه از اين مبلغ بالغ بر 105ميليارد دالر بوده 
است. رقمي كه به گفته سوئيس ري بزرگ ترين مبلغ خسارت به 

شركت هاي بيمه اي از دهه 1970تا به امروز بوده است.
طبق اعالم اين شــركت، روند صعودي خسارات بيمه اي بالياي 
طبيعي طي 10ســال گذشــته نشان از جدي تر شــدن تهديد 
تغييرات اقليمي بر جهان دارد. ميزان خســارات بيمه اي بالياي 
طبيعي سال 2021از متوسط 10سال گذشته فراتر رفته است و 
همزمان روند افزايشي 5تا 6درصدي دهه هاي اخير را ادامه داده 
است. براســاس گزارش ســوئيس ري، عالوه بر بالياي طبيعي، 
بالياي انساني و دست ساز بشر 9ميليارد دالر خسارت اقتصادي 
و 7ميليارد دالر خسارت بيمه اي به جهان وارد كرده اند. ارقامي 
كه به نسبت سال گذشته و شــايد به لطف محدوديت هاي ناشي 
از همه گيري كرونا، كاهشي 38درصدي و 27درصدي را تجربه 

كرده اند.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

 آموزش نظامي به غيرنظاميان
در اوكراين

آمريكا و چين، در آستانه 
تشديد رقابت تجاري

روزنامه نيويورك تايمــز گزارش داده كه 
ارتش اوكراين در مناطق شهري و روستايي 
شرق اين كشــور در حال آموزش نظامي 
مردم اســت تا در صورت حمله نيروهاي 
روســيه يا جدايي طلبان اوكرايني مورد 
حمايت مسكو، بتوانند از خود دفاع كنند. 
تنش در مناطق ميان اوكراين و روسيه طي 
هفته هاي اخير تشديد شده و احتمال يك 
درگيري هرچند محــدود ميان دو طرف 
وجود دارد. گفته مي شــود روسيه حدود 
170 هزار نيروي رزمي خود را پشت مرزهاي 
اوكراين مســتقر كرده است. ريشه اصلي 
تنش، مربوط به گسترش ناتو به شرق اروپا 
و هم مرز شدن آن با روسيه است. روسيه 
از ناتو خواســته اين روند را متوقف كند؛ 
تقاضايي كه با پاســخ منفي ناتو روبه رو 

شده است. 

ژاپن تايمز نوشــته كه همزمان با تعميق 
روابط اقتصادي كشورهاي آسيايي با چين، 
آمريكا به دنبال تعريف يك چارچوب تازه 
تجاري با كشورهاي منطقه در سال 2022 
است كه بدون شك نتيجه اش افزايش تنش 
ميان دو قدرت اقتصادي خواهد بود. اين 
رويكرد دولت جو بايدن در تقابل با سياست 
دونالد ترامپ قرار مي گيرد كه آمريكا را از 
اتحاديه هاي تجاري با كشــورهاي منطقه 
آسيا-پاســيفيك خارج كرد. همزمان با 
اين اقدام ترامــپ، چين حضور خود را در 
سازوكارهاي اقتصادي و تجاري در آسيا 
تقويت كرده و سعي دارد جاي خالي آمريكا 
را پر كند. مهم ترين سازوكاري كه ترامپ 
از آن خارج شد،  پيمان تجارت آزاد آسيا 
و اقيانوسيه )CPTPP(  است كه اكنون 
چين با اصرار بسيار خواستار عضويت در 

آن است.

 تاريخ رژيم صهيونيســتي 
طي 70سال گذشته نشان گزارش

مي دهــد ناامن ســازي  و 
ممانعــت از ايجــاد ثبات و اســتقرار در 
مرزهــاي مجــاور، يكــي از اصلي ترين 
راهبردهــاي اين رژيم عليه كشــورها و 
ملت هاي منطقه بوده است؛ راهبردي كه 
بــه شــيوه هاي گوناگون نظيــر جنگ، 
عمليات هــاي ضد امنيتــي و يــا حتي 
در  غيرقانونــي  شهرك ســازي  هاي 
سرزمين هاي اشــغال شده اجرا مي شود. 
حاال و در شرايطي كه با كاهش تنش هاي 
نظامي ميان اســرائيل- غزه و همچنين 
توقف جنگ در ســوريه انتظار مي رفت 
ثبات و آرامش دســت كم براي مدتي در 
حوزه شرقي مديترانه حكمفرما شود، رژيم 
صهيونيســتي از برنامه جديد خود براي 
افزايش شهرك سازي  در ارتفاعات اشغالي 

جوالن تا »2برابر« رونمايي كرده است.
 نفتالــي بنــت، نخســت وزير رژيــم 
صهيونيستي كه روز يكشنبه به مناطق 
اشغالي جوالن در مرز سوريه سفر كرده 

بود، گفت: »امروز لحظه 
ما و لحظه جوالن است؛ 
براي سال ها شاهد ركود 
در اين منطقــه بوده ايم 
و حــاال مي خواهيــم با 
جهشي بزرگ در تاسيس 
شهرك سازي  هاي جديد، 
عقب ماندگي سال هاي 
گذشته را جبران كنيم.« 
ســاعاتي پــس از اين 
سخنراني، هيأت دولت 

رژيم صهيونيســتي كه همــراه با بنت 
به جوالن ســفر كرده بــود طرحي را به 
تصويب رساند كه براســاس آن، حدود 
4هزار واحد مســكوني جديد در مناطق 
اشغالي جوالن ساخته خواهد شد. رژيم 
صهيونيســتي براي ساخت شهرك هاي 
جديد 183ميليــون دالر و براي تامين 
زيرســاخت هاي الزم به منظور زندگي 
در اين مناطــق، 50ميليون دالر بودجه 
درنظر گرفته اســت. هدف از اين طرح، 
افزايش تعداد شهرك نشــينان ســاكن 
جوالن تا مرز 23هزار نفر عنوان شــده 

است.

پيشروي  شهرك سازي  ها در كرانه غربي
موج جديد شهرك سازي  هاي اسرائيلي ها 
محدود به جوالن نيســت. ســوي ديگر 
منطقــه، يعنــي كرانــه غربي نيــز اين 
روزها شــاهد تنش هاي شــديدي ميان 
شهروندان فلسطيني و نيروهاي امنيتي 
رژيم صهيونيستي اســت؛ نيروهايي كه 
تالش دارند مناطق جديدي در روستاي 
برقه در شــمال نابلس را توقيف كرده و با 
تجميع زمين هاي اشغال شده، فاز تازه اي 
از شهرك سازي  ها را آغاز كنند. روز شنبه 
مجموعه اي 50نفره از شهرك نشــينان 
در پوشــش حمايت همه جانبه نيروهاي 
امنيتي اسرائيل براي برگزاري تظاهراتي 
نمايشي و مطالبه ســاخت شهرك هاي 
جديد در برقه تجمــع كردند. اگرچه اين 
تجمع محــدود مورد حمايــت نيروهاي 
امنيتي بود اما شهرك نشــينان سرانجام 
مجبور شــدند منطقه را به دليل واكنش 
شديد شهروندان فلسطيني ترك كنند. 
در پي اين رخداد از ســاعات پاياني روز 
شــنبه، تعداد قابل توجهــي از نيروهاي 

امنيتي و ارتش رژيم صهيونيســتي براي 
سركوب شــهروندان معترض فلسطيني 
عازم نابلس و روســتاي برقه شــدند. به 
گزارش خبرگزاري قدس، در جريان اين 
درگيري ها كه تا شب گذشته ادامه داشته، 
دست كم يك تن شهيد و ده ها تن مجروح 

شدند.
همچنين گزارش هــاي ميداني حاكي از 
تخريب اموال شهروندان فلسطيني ساكن 
منطقه توســط نيروهاي امنيتي اسرائيل 
اســت. تمام اينها در حالي است كه تنها 
6 ماه از بحران بزرگ منطقه شــيخ جراح 
در شــهر قدس مي گذرد؛ منطقه اي كه 
نيروهاي امنيتي اسرائيلي تالش داشتند 
با تخليه اجباري ســاكنان عــرب، پروژه 
يهودي ســازي  را در آن آغاز كنند. البته 
اين تالش ها با مقاومت شــديد مردمي و 
در نهايت، پشتيباني گروه هاي نظامي غزه 
از شهروندان فلســطيني با شليك صدها 
موشــك به سوي ســرزمين هاي اشغالي 
روبه رو شــد. در پي اين بحــران، دولت 
بنيامين نتانياهو ســقوط كــرده و طرح 
توسعه شهرك هاي اســرائيلي در منطقه 
عرب نشين شــيخ جراح نيز متوقف شد. 
شبكه الميادين پيش بيني كرده درصورت 
اصــرار ســران رژيــم 
صهيونيســتي بر تداوم 
فشــارهاي امنيتــي در 
روستاي برقه، سناريويي 
مشــابه حوادث شــيخ 
جراح تكرار شــود. اين 
شــبكه گزارش مي دهد: 
جنگ اخير غزه نشــان 
داد شهروندان فلسطيني 
در كرانه غربــي و قدس 
تنها نيستند و با پوشش 
حمايت هاي موشــكي غــزه مي توانند 
مقابل يكه تازي نيروهــاي امنيتي رژيم 
صهيونيستي به مقاومت خود ادامه دهند.

ادامه كارشكني ها در بازسازي غزه
همزمان با تشديد فشــارها بر ساكنان 
مناطق اشــغالي، رژيم صهيونيستي راه 
را بر بازگشــت زندگي به شرايط عادي 
در نــوار غزه بســته اســت. در جريان 
آخرين دور از درگيري هاي نظامي ميان 
اســرائيل با گروه هاي مقاومت در غزه، 
بسياري از زيرســاخت هاي اين منطقه 
ازجمله نيروگاه هاي برق، شــبكه آب و 
فاضالب، ادارات دولتــي، راه ها و حتي 
چندين بانك به كلي تخريب شــده اند. 
براساس اعالم تشــكيالت خودگردان، 
نوار غزه براي بازگشــت به شرايط پيش 
از جنگ اخير به حــدود 3ميليارد دالر 
ســرمايه گذاري نياز دارد. اگرچه به نظر 
مي رسد منابع اين ســرمايه گذاري ها با 
توجه به حمايت كشورهايي مانند قطر 
يا كويت از غزه آماده اســت، اما تمامي 
راه ها براي آغاز فرايند بازســازي در اين 
منطقه بسته اســت. درحالي كه پيش از 
اين دولت مصر اعالم كرده بود در توافق 
با رژيم صهيونيستي مجوزهاي الزم براي 
شروع بازسازي در غزه را كسب كرده اما 
گزارش هاي منتشر شده طي هفته هاي 
اخير نشــان مي دهد رژيم صهيونيستي 
حتي در روند صادرات ســيمان مصر به 
غزه نيز اختالل ايجــاد مي كند. اين در 
شرايطي است كه زنگ خطر بحران هاي 
انساني در غزه در پي كمبود منابع غذايي 
و يا دارويي و همچنين شــرايط وخيم 
بيمارســتان ها به دليل قطعي مكرر برق 

به صدا در آمده است. 

هندوهاي افراطي، امسال 
به مراسم مذهبي مسيحيان 
به مناســبت تولد حضرت 
مسيح حمله كرده و با تخريب تمثال هاي حضرت عيسي و 
آزار مردمي كه كريسمس را جشن گرفته بودند، اين اقليت 

را هم در كنار مسلمانان هدف حمالت خود قرار دادند.
خشــونت و حمله به اقليت هاي دينــي در هند، از زمان 
برآمدن دولت راست گراي هندوي ناراندرا مودي و حزب 
او با ناما بهاراتيا جاناتا، به شدت افزايش يافته و به خصوص 
زندگي را بر مسلمانان تنگ كرده است. در كنار مسلمانان، 
مســيحيان هم قرباني خشــونت هاي مذهبي هندوها 

مي شوند.
حمالت به مراسم مسيحيان تنها چند روز بعد از آن روي 
داد كه رهبران مذهبي هندوها، سوگند ياد كرده اند كه 
اگر الزم باشد، مسلمانان را قتل عام خواهند كرد تا هند 
فقط متعلق به هندوها باشد. به گزارش گاردين، هندوهاي 
افراطي همچنيــن گفته اند كه مســيحيان، با برگزاري 
مراسم كريسمس، تالش مي كنند تا هندوها را وسوسه 
كنند تا به دين مسيحيت درآيند. اين نخستين بار نيست 
كه اين مراســم مورد حمله هندوها قرار مي گيرد. با اين 
حال شدت حمالت به مسيحيان در كريسمس امسال، 
بسيار چشمگير بوده است. در آگرا در ايالت اوتارپرادش، 
اعضاي يك گروه راســت افراطي هندو مجســمه هاي 
بابانوئل در يك مدرســه ميســيونري را آتش زده اند و 
مســيحيان را به ترويج دين خود متهــم كرده اند. آجو 
چوهان دبير كل محلي باجرانگ دال، يكي از گروه هاي 
راســت افراطي هند گفته اســت: »هروقت كه دسامبر 
مي آيد، ميسيونرهاي مسيحي به بهانه كريسمس، بابانوئل 
و سال نو )ميالدي(، فعال مي شوند. آنها با هدايايي كه مثال 
بابانوئل به كودكان مي دهد آنها را به خود و مســيحيت 

جذب مي كنند.«
در ديگر اياالت هم هندوها با حمله به مراسم مسيحيان 
در كليســاها و مدارس مخصوص آنها، خواستار محدود 
شدن اين مراسم شده اند و به زور كودكان هندو را از مراسم 
بيرون كرده اند. در اياالت هاريان، مجسمه عيسي مسيح 
تخريب وتوسط هندوها ويران شده و تعدادي از آنها، به يك 

كليسا هم حمله و آن را تخريب كرده اند.
آناند، روحاني كليســايي در اوتارپرادش در گفت وگو با 
رسانه هاي محلي گفته اســت كه اين حمالت، در ادامه 
حمالت گسترده اي است كه در ماه هاي اخير شدت گرفته 
و هدف آنها آزادي مذهبي است. او گفته است كه هندوها 
تغيير دين را بهانه كرده اند و حاال عقايد ضدمســيح را در 

سراسر اين كشور ترويج مي دهند.
او گفته اســت: »اين اتفاق هــا مي افتد چــون اين افراد 
)مهاجمان( مصونيت دارند و همين باعث تنش مي شود. 
يكشنبه ها به روز وحشت و بحران براي مسيحيان تبديل 
شده است، به خصوص آنهايي كه در كليساهاي كوچك 

تجمع مي كنند.«
حمله به اقليت هاي مذهبي، از زماني كه حزب ملي گراي 
هندوي بهاراتيا جاناتا به راه افتاده، رواج شديدي در هند 
داشته و بزرگ ترين قربانيان آن،  مسلمانان هستند. اين 
در حالي است كه هند، دهه ها نماد مداراي ديني در دنيا 
بوده است. همزيستي مسالمت  آميز پيروان اديان مختلف 

در اين كشور اما جايش را به تفكرات ملي گرايانه مودي و 
همفكرانش در حزب حاكم داده، جايي كه هندوها مشخصا 
از پيروان ديگر اديان برتر شناخته مي شوند. اين نگاه، به 
استراتژي »هندوها مقدم بر ديگران« مسلط بر حزب بر 

مي گردد.
اين نگاه همدالنه با هندوهاي افراطي، به آنها جسارت داده 
است كه حمالت خود عليه مسلمانان را بيشتر كنند و در 
سال هاي اخير، تصاوير بسيار زياد و وحشتناكي از حمله 

اوباش هندو به مسلمانان منتشر شده است.
نگاه خصمانه هندوها عليه مسلمانان تا آنجا پيش رفته كه 
رهبران هندوي افراطي در يك كنفرانس، عمال از قتل عام 
مســلمانان صحبت كرده اند. به گزارش نيويورك تايمز، 
پوجا شاكون پاندي، رهبر يكي از گروه هاي هندو كه مروج 
فعاليت  نظامي است در اين كنفرانس 3روزه كه هفته پيش 
برگزار شد گفته است: »اگر 100نفر از ما آماده باشند كه 
دو ميليون نفر از آنها را بكشند، پيروز خواهيم شد و هند 
را كشوري هندو خواهيم كرد...آماده باشيد كه بكشيد و 

به زندان برويد.«
مباحث مطرح شــده در اين كنفرانــس در هريداور در 
250كيلومتري شمال دهلي نو كه هفته پيش برگزار شد، 
چنان تكان دهنده بوده كه مقامات رسمي هند از تحقيق 
درباره آن خبر داده اند. برخــي از اين رهبران هندوها در 
اين كنفرانس كه مخصوص مقامات مذهبي هندوها بوده، 
از نزديكان مودي و حتي برخي، عضو حزب او هستند. با 
وجود دست به دست شدن گسترده ويدئوهاي اين مراسم 
در شبكه هاي اجتماعي، مودي واكنشي به آن نشان نداده 
بود. برخي ايــن رفتار مودي را تــداوم حمايت هاي او از 

راست هاي افراطي هندو مي دانند.
حزب مودي به شدت درگير انتخابات ايالتي است و خود او 
هم در كارزار انتخاباتي نزديكانش در برخي اياالت شركت 
مي كند. ناظران سياسي در هند مي گويند كه او به خاطر 
جلب حمايت هندوها در انتخابات عليه اين صحبت هاي 

افراطي موضع نگرفته است.
غزاله وهاب، نويسنده كتاب »مسلمان زاده شدم؛ برخي 
حقايق درباره اسالم در هند« در گفت وگو با دويچه وله 
درباره گسترش خشونت عليه مسلمانان گفته است: »اين 
مســئله مثل يك همه گيري شده است. اين خشونت ها، 
مثل بخشي از زندگي روزمره شهروندان شده اما بار آن 
تنها بر دوش مسلمانان اســت. من افرادي را مي شناسم 
كه مسلمان نيستند اما به شدت نگران هستند. اين ميزان 

ترس فراگير در هند بي سابقه است.«
 او گفته است كه گروه هاي راســت افراطي هند، از نوعي 
مصونيت بهــره مي برند و پليس در هنــد، نمي خواهد با 
برخي از گروه ها كه اتفاقا كوچك تر اما تندروتر هســتند 
درگير شود. او گفته اســت: »درجه اي از مصونيت وجود 
دارد چون آنها تحت عنوان ديــن فعاليت مي كنند. اين 

گروه ها بيشتر و بيشتر جسور مي شوند.« 
تنوير ايجاز، استاد علوم سياسي دانشگاه دهلي نو درباره 
اهمال پليس در برخورد با ايــن گروه هاي  افراطي گفته 
است: »نهادهاي عمومي در اياالت در حال ضعيف شدن 
هســتند، به خصوص پليس...ما شاهد تضعيف نهادهايي 
هستيم كه كارشان برقراري نظم و قانون است. آنها بايد 

بتوانند وظيفه شان را به درستي انجام دهند.«

470هزار
براســاس برآوردها  
دســت كم 470هــزار نفــر 
در 150شــهرك غیرقانونی 
زنــــدگی  صهیونیستـــی 
می كنند كــه طی ســالیان 
گذشــته در كرانه غربی بنا 

شده اند

65 ميليارد دالر
خســارتی  رقــم 
اســت كــه توفــان آیــدا، 
فاجعــه  پرهزینه تریــن 
طبیعــی جهــان در ســال 
بــه جــا  از خــود   2021
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می گويند ژاپنی ها برای هر  مشكلی يك راه حل دارند،  فاطمه عباسی
حتی مشكالت عاطفی و خانوادگی. مردمان سرزمين آفتاب اين 
روزها برای رهايی از تنهايی و خالی نبودن جای همسر و فرزند، 
به جای ازدواج و تشكيل خانواده، به خانواده های اجاره ای رو 
آورده اند و مشكل تنها بودنشان را به اين شكل حل می كنند. 
ماجرا از اين قرار است كه جمعيت سالمند در ژاپن روزبه روز در 
حال افزايش اســت و از طرف ديگر با باالرفتــن آمار طالق و 
جداشــدن ســاالنه بيش از 200 هزار زوج ژاپنی از يكديگر، 
بسياری از شهروندان در نهايت مجبورند به تنهايی به زندگی 
روزمره شان ادامه دهند. با اينكه برای اين سالمندان پزشك و 
پرستار وجود دارد، اما برخی از آنها هيچ خانواده ای مانند همسر، 

فرزند و نوه ندارند و به همين علت به شــدت احساس تنهايی 
می كنند. اين مشكل برخی شــهروندان مبتكر را به اين فكر 
انداخت كه مراكزی را به عنــوان »خدمات خانواده اجاره ای« 
راه اندازی كنند. بــه اين ترتيب افرادی كــه در ژاپن زندگی 
می كنند و قوم و خويش يا دوستی ندارند، می توانند افرادی را به 
جای آنها اجاره كنند. آنها می توانند بنا بر استطاعات مالی شان 
از طريق مراكز جديد خدمات خانواده اجاره ای با پرداخت روزانه 
200 دالر بابت هر شخص يك دوست يا حتی يك خانوده كامل 
و بستگانی را اجاره كنند و مثال برای صرف غذا آنها را به خانه شان 
دعوت كنند يا همگی با هم به رستوران بروند. بعضی ديگر از 
شهروندان كه احساس تنهايی شان عميق تر است، حتی چند 
خانواده به عنوان قوم و خويش اجاره می كنند تا جای خانواده و 

اقوام از دست  رفته شــان را پر كنند. البته ماجرا فقط به اجاره 
خانواده ختم نمی شود و در اين كشور حتی می توانيد دوست 
صميمی اجاره كنيد و ساعاتی از روز را با او بگذرانيد. بعضی از 
ژاپنی ها كه حتی وقت صميمی شدن با كسی را هم ندارند، با 
دوستی كه اجاره اش كرده اند بيرون می روند و برايش درددل 
می كننــد. خالصه اينكــه برنده ايــن اتفاق شــركت های 
خدمات دهنده خانواده اجاره ای هستند كه معتقدند با توجه به 
روند كنونی پيری در جامعه ژاپن، اين كشور بازاری بزرگ برای 
چنين كسب وكارهايی است. و حرف آخر اينكه حواستان به 
خانواده، فاميل و رفقای بی مزد و منت تان هست؟خانواده های 
مهربان و دلسوز خودمان را روی چشم بگذاريد و مطمئن باشيد 

اين يك مدل تكنولوژی ساخت ژاپن، مفت نمی ارزد...

خانواده اجاره ای ساخت ژاپن
بــا اينكه برج هــا و ســاختمان هاي 
ســيماني و آجري، تهــران را احاطه 
كرده اند، امــا هنوز هــم در برخي از 
كوچه پس كوچه هاي شهر، باغ هايي 
سرسبز با درختاني انبوه به جا مانده از 
روزگاران قديم به چشم مي خورند كه   
صاحبانش نتوانسته اند يا نخواسته اند 
آن تكــه از زمين را تبديــل به بنايي 
بلندمرتبه كنند. 13سال پيش طرح 
برج - باغ به تصويب رسيد كه براساس 
آن، مالكان مي توانستند در 30درصد 
زمين شان برج بسازند كه بنا به گفته 
طراحان اين مصوبه، قرار بوده كه اين 
تصميم، باغات تهران را حفظ كند، اما 
در پشت اين مصوبه اين پيش بيني كه 
عمال ساخت وساز گسترده در باغات، 
آنها را از بين مي برد، وجود نداشت و از 
همان سال تاكنون حدود 128هكتار از 
باغات تهران از بين رفته است! به همين 
دليل حاال مديران شهري به صرافت 
افتاده اند كه قوانين جديدی وضع كنند 
تا از تخريب بيشــتر باغ ها جلوگيري 
شود. اين قوانين هم شامل بسته هاي 
تشويقي براي مالكان است تا آنهايي 
كه باغ هايشان سرسبز است و درخت 
دارد، قيد برج سازي  را بزنند و به ساخت 
همان30درصد با بنايي جمع و جورتر 
اكتفا كنند. به هر حال آنچه مسلم است 
اينكه اين باغ ها ريه هاي شهر ما هستند 
و بهتر است مديريت شهري تالش كند 
تا اين باغ ها به جاي سيماني شــدن، 

احيا شوند.

تهران باغ

کمی تهران و آرامش در پناهگاه کلکچال/ عکس: محمد عباس نژاد اول آخر

حافظ

گر نثار قدم يار گرامی نکنم
گوهر جان به چه کار دگرم بازآيد

فرهاد كاس نژاد ورزشی نويس، سال گذشته در يادداشتی 
برای اينديپندنت فارسی نوشــت كه از نصرت رحمانی 
پرســيده چرا مدام به قهوه خانه هايی كه پاتوق كارگران 
چاه كن محلی در رشت بود می رفته. پاسخ شاعر هر چند 
آميخته به كليشه ای آشنا بود - او در پاسخ گفته بود كه 
می رود تا از زندگی فرودســتان برای نوشتن شعر الهام 
بگيرد - اما مهــم اين بود كه چنين كليشــه ای حقيقت 
زندگی او بود، نه مبتنی بر تزئينــی در گفتمان طبقاتی 
مطلوب. ماجرای نصرت رحمانی و كافه ها و قهوه خانه های 
پايين دست كه بنای فعاليتشان بر سنت های روشنفكری 
نبود، از دهه40 و در تهران آغاز شده بود و بعدها بود كه در 
چاه كن رشت ادامه می يافت. او كه پای ثابت جمع شاعران 
در كافه نادری و كافه فيروز به عنوان 2كافه روشــنفكری 
دهه های 30و40 بود، يك بار سنت شكنی و البته جرأت 
كرده و خودش را رسانده بود به كافه جمشيد. آن روز كه 
نصرت به گواه مهدی اخوان لنگرودی در كتاب »از كافه 
نادری تا كافه فيروز«، ماجرای حضور غيرمترقبه اش در 
كافه جمشيد را برای جمعی از شاعران كافه فيروز تعريف 
كرده، حسابی آنجا به هم ريخته است: »اگر گفتيد ديشب 
كجا بودم؟« اين را از منوچهر آتشی، م. آزاد، منصور اوجی، 

هوشنگ باديه نشــين، مهدی اخوان لنگرودی و ديگرانی 
كه آنجا بودند،پرسيد. بعد تعريف كرد كه رفته به خيابانی 
كافه ای؛ جايی كه جماعت، به پايكوبی مشغول بوده اند و 
البد انتظار هيچ شاعری را نمی كشيده اند. او هم همينطور 
آرام آرام خزيده به ســمت صحنه و انگار كه بازيگر يكی 
از نمايش های مورد عالقه عوام باشــد كه استخدام كافه 
بوده، پشــت ميكروفن قرار گرفته. ملت سكوت كرده اند 
كه ببينند غريبه آن باال چه كار دارد؛ »انگار مســخره ای 
بخواهد شيرين كاری تازه ای به شب مهمانانش هديه كند. 
من هم انگار نه انگار جايی آمده ام كه نگاه های هر كدام شان 
سنگينی كوهی را بر شــانه های آدم می گذارد. ]...[ من 
نصرت رحمانی، شــاعر مردم، امشــب آمده ام در اينجا 
برايتان شعر بخوانم... آن هم فقط شعر نو! جمعيت مثل 
بمب، بغض پنهانی و انبارشده شــان را مانند انفجاری در 
سالن رها كردند و آنچنان سر و صدايی از خود بروز دادند 
تو گويی در انتظار توفانی هستند كه ناگهان بتوفد و من 
جوش و خروش هزاران چشمه را در كنار خود می ديدم كه 
از شب می گذرند و می خواهند خود را به صبح برسانند«. 
بعد هم شعرهايش را خوانده و بسيار تشويق شده: »آن هم 
شعر نو كه جماعت روشنفكر ما، با رمل و اسطرالب آن را 
می پذيرند«. بعد مردم رفته اند گلفروشی روبه رو و هر چه 
گل داشته خريده اند و ريخته اند پای شاعر. آتشی می گويد 

تا اينجای ماجرا هم نگفته بوده كه كجا شعر خوانده: »در 
كافه جمشيد خيابان ارباب جمشــيد، پشت خيابان. در 
بدترين محله تهران خودمان... هر شــب هزاران دعوا و 
چاقوكشی در آنجا می شود. تكان بخوری سر می برند...«. 
]يك بار هم به گواه شــعر بلند »اسماعيل« رضا براهنی، 
اسماعيل شــاهرودی جايی برای كارگران شعر خوانده 
بوده: »ای پدر زخمی پرندگان گريان آســمان ايران!/ ای 
شعرخوان جوان سی ســال پيش برای كارگران!/ وقتی 
كه بايد از آنها امضا می گرفتی كه شعرت را می فهمند، / 
كه شعری هست كه همه حتی كارگران هم می فهمند.« 
نصرت آنجــا می گويد هيچ شــاعری جرأت نــدارد به 
ارباب جمشيد برود و »ميعاد در لجن« بخواند. همه در كافه 
فيروز از اين جســارت حيرت می كنند و هر كس چيزی 
می گويد. واكنش خسرو گلســرخی اما خصيصه نماتر از 
همه است؛ »اين حادثه را بايد فردا در روزنامه ها منعكس 
كرد. اين حادثه ها با ريشه های سفت و محكمی سر و كار 
دارند. رژيم شــاه با اين حادثه ها استحكامش را از دست 
می دهد و می ترسد. نصرت! ماياكوفسكی ايران هستی تو! 
هيچ چيزت كمتر از او نيست. جهان بايد تو را بشناسد«. 
اخوان لنگرودی نوشته كه گلسرخی از كافه بيرون رفت 
و »خسرو گلســرخی دوباره آمد تو. بغضی مرتب جوزك 

گلويش را باال و پايين می برد.«

...شعریهستكههمهمیفهمند
چهره به چهره

صابر محمدی

نویسندگان باشگاه

فضای نفرت زده از دگرديسی تبليغات

آقا من راستش ديگر فوبيای تبليغات گرفته ام اين 
روزها. باور می كنيد؟ يعنی با دريافت هر تبليغات 
پيامكی مزخرف، اســترس می گيرم و نمی دانم 
چقدر و چه جور فحش هايی بايد بدهم به سبب ســازش كه دست از سرم 
بردارند اما می گويند رابطه يكطرفه است و فحش هايم به دست شان نمی رسد 
كه دلم خنك شــود. البته اين كائناتی كه من می شناســم، برمی گرداند 
طرف شــان! حاال چه جوری؟ نمی دانم. آخر به من چه ربطی دارد اينهمه 
اس ام اس بی ربط جهنمی مسخره؟ بيا دندان هايت را ايمپلنت كنيم يك 
چيزی هم دستی بدهيم.  بيا مو بكاريم برايت در حد عروس هزارو يك شب. 
بيا توی نور و مهستان برايت كلی ويالی الكچری مفت جور كنيم كه دهنت 
آب بيفتد. فقط بيا پيش ما.  تبليغاتی كه تقريبا هيچ ربطی به سن و سال و 
ديوانگی و محتوای جيب من ندارد و هی مجبور به ديليت شان می شوم كه 
جلوی چشم ام نباشند و دايره واژگان فحاشی ام بيشتر از اين پيشرفت نكند. 
هر چقدر هم فالن شماره را به فالن مركز می فرستم منجر به قطعی اش 

نمی شود. پدرم درآمده از دست شان.
   

چنين است كه به گمانم با دگرديسی تبليغات در ايران، با فضای نفرت زده ای 
مواجهيم كه اگر يك زمانی مردم توی صفحات آگهی ها وول می خوردند 
و ضمن سرگرمی، چيزی هم به معلومات شــان اضافه می شد، امروزه به 
آگهی گريزی لجوجانه ای مبتال شــده اند كه ســر و ته ندارد. برای مقابله 
با همين فوبيای تبليغات اســت كه گاهی مجبور می شــوم برای تعديل 
روحيه هم كه شــده، به تفريحات روزنامه خوانان قهار قديم رو بياورم كه 
چرخيدن در صفحات آگهی، از دلمشغولی هايشان بود؛ مثال وقتی هوس 
شيرينی می كردند آگهی قنادی نادری را می خواندند و كامشان شيرين 
می شد؛»قنادی نادری امسال نيز طبق معمول هرساله، بهترين شيرينيجات 
 تر و خشك و انواع و اقسام شكالت های معروف خود را جهت پذيرايی نوروزی 
شما فراهم ساخته اســت«. يا برای اطالع از كنداكتور برنامه های نوروزی 
تلويزيون به روزنامه اطالعات سر می زدند: برنامه هايی كه از ساعت 5عصر با 
مسابقه تالش آغاز، با پخش سريال ايرانی هردمبيل و موسيقی پاپ و اخبار   
ادامه می يافت و از ساعت ده و نيم شب، نوبت به پخش مستقيم برنامه ويژه 

نوروزی با شركت هنرمندان می رسيد.
   

نمی دانی چقدر كيف داشــت مرور آگهــی كاروانســراها، چايخانه ها، 
چاپارخانه ها، گاری خانه ها و زوارخانه های قديم طهران. كاروانچی باحالی  
كه از خوابيدن در طويله های گرم و نرم، كنار حيوان هايمان سخن می گويد 
يا تبليغات رستوران دوزدوزانی كه خورش خروس  اش حرف نداشت و يا 
آگهی هتل فرانسه طهران كه »مادام بارنا اوت« فرانسوی تاسيس اش كرده 
بود و نخستين بيفتك ها را می شد آنجا گاز  زد و يا تبليغات كنسرت شبانه 
عارف قزوينی و ميرزاده عشقی در گراندهتل الله زار و يا نزاكت كافه لقانطه 
بهارستان با آن حياط آراسته كه لذت گشت شبانه  را تكميل می كرد و يا 
تبليغات دو سطری رســتوران تهران مقابل بانك شاهی كه سينی غذای 
حاوی سوپ و چلوكباب و دوغ و خيارشــور و كمپوت و چای را با 5قران، 
سرو می كرد و يا آگهی های مهمانخانه فردوسی و هتل پارك ريتس پاالس 
كه مسافرانش شب را با كمانچه خوشنوازخان و سنتور حسن سنتوری و 
نی نايب اسداهلل و آوازهای شــيخ محمود به صبح می رساندند و يا تعاريف 
تبليغاتی بيف استروگانف ها و بيفتك های در حال جلز و ولز مسيوخاچيك 
در هتل نادری. حتی تبليغات قرص های جاويدان در سرای رشتی، با عنوان  
»بزرگ ترين اكتشافات دكتر فرويد و به منظور تقويت اعصاب، تهييج قوای 
جســمانی، تبديل پيری به جوانی« كه از عصاره تازه مغز اســتخوان گاو 
ساخته شده بود و يا آگهی اُپرت خسرو و شيرين در مجمع تئاترال تهران و 
سيگارهای دوگربه خيابان ناصريه و فروش كراوات لويی شانزدهم در مغازه 
سيگارفروشی ری پور الله زار. همچنين »سالن سلمانی مادموازل سيرانوش- 
مخصوص خواتين محترمه در الله زار، كوچه برلن.« يا تبليغات تيارت آقای 
نوشين كه در آگهی اش می نوشت »تئاتر فردوسی باسن گردان« كه بعدها 
فهميديم منظورشان سن گردان بود و يا آگهی عكاسی محمدجعفر خادم 
واقع در چهارراه سپه تهران. همچنين تبليغات »ترنطاس« مسقف كه فقط 
3نفر در آن  جا می گرفت و 25زار كرايه اش بود و شامل سفری شاهانه به قم 
بود. ايستگاه اولش كهريزك بود و منزل دويّم حسن آباد، منزل سّيم قلعه 
محمدعليخان، منزل چهارم كوشك نصرت، منزل پنجم منظريه واقع در 
دامنه جنوبی كوه پل دالك و منزل ششم، اتراق در مهمانخانه شهر قم بود. 
سرعت دليجان ها ساعتی يك فرسنگ و نيم بود كه از اين مهمانخانه تا آن 
مهانخانه 2ساعت زمان می برد؛»مگر فورقان كه 2شب در راه خوابيده، به قم 
می رفت«. كرايه منزل برای هر شب 2هزار  دينار بود و كرايه آخور برای مال و 
حيوان  يكصد دينار. همه قوانين سفر را هم در كتابچه حاوی مقررات سفر به 

قم نوشته بودند كه دست از پا خطا نكنی.
   

اين هم نمونــه ای از اطالعيه بلديه تهران دربــاره ممنوعيت های نظافت 
شهری در سال1311 است كه اعالم می كند مرتكبين اش تعقيب و مجازات 
خواهند شد: »شست وشوی البسه و فرش و ظروف در مجاری آب كوچه ها 
و خيابان ها يا قنوات داخل و خارج شهر قدغن است و نيز تكانيدن فرش و 
ريختن كثافات چاه مستراح در معابر عمومی. كوبيدن تنباكو، شكستن 
هيزم و سرند كردن زغال، بستن گوســفند و انداختن الشه مرغ و گربه و 

سگ در معابرعمومی.« 
حتی تبليغات برنامه های نوروزی سينماهای قديمی تهران )مثال سال51( 
هم از تبليغات ســينمايی امروز جذاب تر اســت. آگهی متعلق به گروه 
سينماهای رويال، گلدن سيتی، متروپل و سانترال تهران كه درباره اكران 
نوروزی خود نوشــته اند: »تكخال سينمايی عيد امسال، شــما را به اوج 
هيجان می برد: چارلز برونسون خشن ترين چهره سينمای عصر حاضر و 
محبوب ترين هنرپيشه روز در فيلم رنگی و پرحادثه »متخصص« شاهكار 
می زند، غوغا می كند، هيجان می آفريند«. ياد صورت دفرمه چارلز می افتم 
كه انگار 10تا تريلی 18چرخ از روی صورتش رد شده بود و نيش ترمز هم 

نزده بود.
   

گاهی در ميان آگهی های روزنامه ای اعالن های نوروزی شــخصيت های 
سياســی، اجتماعی و مذهبی قديم هم خواندن دارد كه در آن، مقامات 
كشوری و لشــكری روز دقيق ديد و بازديد عمومی برای رد و بدل كردن 
تبريكات نوروزی را اعالم می كردند. يكی می نوشــت كه امسال به خاطر 
سفر به خارج، سوگواری و يا ماموريت اداری، دارای معذوريت  است از ديد 
و بازديد و پذيرايی نوروزی؛ مثل همين كادر آگهی حاج ميرزا ثقه االسالمی 
در اطالعات اواخر اسفند سال51 كه نوشته »به خاطر تصادف نوروز با ايام 
مصايب اهل بيت عليهم السالم از پذيرايی معذورم.« يا شيخ حسين لنكرانی 
كه »باغ كرج را فروخته و در تهران آماده پذيرايی هستيم.« و يا دكتر مظفر 
بقايی كه خاطرنشان كرده: »امسال هم از پذيرايی در ايام عيد معذور است.« 
يا دكتر يداهلل سحابی كه اطالعيه داده »برای پذيرايی از دوستان محترم، 

دوم فروردين در منزل خواهم بود.«

ابراهيم افشار

سهشنبه
تقويم / زادروزعدد خبر

 تشكیل نهضت سوادآموزی
ســال1358 بــود كــه طبــق فرمــان 
امام خمینی(ره( نهضت سواد آموزی 
در  كــه  آنهایــی  تــا  شــد  تشــكیل 
كودكــی فرصتــی بــرای مدرســه رفتن 
و ســوادآموزی نداشــتند، خوانــدن و 
نوشــتن یــاد بگیرنــد و دیگــر بــه جای 
امضا، انگشت نزنند. در این فرمان، 
به همه مــردم ایران توصیه شــده بود 
كــه در ایــن نهضــت مردمــی شــركت 
كنند و در باسواد كردن افراد بی سواد 
بكوشــند. ایــن نهضــت باعــث شــد 
تــا میــزان بــا ســوادی در ایــران به طور 
چشــمگیری افزایش پیدا كند و ایران 
از چارچوب كشورهای بی سواد جهان 
خــارج و در ردیِف كشــورهای باســواد 
قــرار بگیــرد. بــرای نمونــه در ســال 
1355تنها 47درصد جمعیت 6ســال 
به باال با ســواد بودنــد كه ایــن رقم در 
آغاز دهه ســوم انقــاب بــه 80درصد 

رسید.

  نمایش نخستین فیلم جهان
 در پاریس

ســینما اواخــر قــرن نوزدهــم اختــراع 
شد؛ همان زمانی كه ادیسون، مبتكر 
معــروف آمریكایــی نخســتین نمونــه 
فیلــم یــا تصاویــر متحــرك را ســاخت 
و در ســال 1888میــادی ایــن اختراع 
خــود را در كشــورش ثبــت كــرد، ولــی 
در نهایت پیگیر اختراعش نشــد و به 
كارهای علمی دیگــر پرداخت. همان 
زمــان یــك مختــرع فرانســوی بــه نــام 
لویی لومْیِر این فكر را دنبال و در سال 
1895میــادی چنــد صحنــه از وقایــع 
روزمــره و نمایش های كوتــاه كمدی را 
فیلمبرداری كرد و در روز 28دسامبر آن 
سال این فیلم را در یك سالن كوچك 
زیرزمینی در پاریس به معرض نمایش 
گذاشــت. ایــن نمایــش بــا اســتقبال 
فراوانی روبه رو شــد و طی چند ســال، 
نخستین سالن های سینما در پاریس 
و لندن و نیویورك شروع به كار كردند.

فرار گرگ ها
فرار 9گرگ از باغ وحشی در جنوب فرانسه، باعث شد مسئوالن آنجا را 
به طور موقت تعطيل كنند. به گزارش اينديپندنت، گفته می شود كه 
فرار گرگ ها در ساعت گشايش باغ وحش صورت گرفته است. ماجرا 
هفته گذشته در باغ وحش »تروآ واله« در شهر مونتردون-البسونی، 
واقع در استان تارن در جنوب فرانسه رخ داد و هيچ كس در آن آسيب 
نديد اما به گفتــه فابين چوله )از مقام های محلــی( كه روز جمعه با 
خبرگزاری فرانســه صحبت كرد، 4قالده از 9قــالده گرگ فراری، 
به دست كارمندان باغ وحش با گلوله كشته شدند و 5قالده به دست 
مقامات محلی بيهوش شــدند.  اگرچه گرگ را از هر طرف بنويسی 
گرگ است و توبه اش هم مرگ اســت اما اين چيزی از سهل انگاری 

مسئوالن باغ وحش تروآ واله نمی كاهد.

آرشيو تصوير فرانسوی ها توسط آمريکا 
فرانسه شــركت تشــخيص چهره Clearview AI، كليرويوآی، را 
به دليل جمع آوری غيرقانونی اطالعات شهروندان تهديد به تعطيلی و 
پرداخت جريمه های سنگين كرد. به گزارش يورونيوز، سازمان ديدبان 
حفاظت از داده های خصوصی شهروندان فرانسوی )CNIL( می گويد 
كه »اين شــركت آمريكايی هزاران عكس از شهروندان فرانسوی را 

بدون رضايت آنها جمع آوری كرده است.«
 اين مقام رسماً به كليرويوآی دستور داده است تا پايگاه داده تصاوير 
 ،CNIL .خود را ظرف 2 ماه حذف و جمع آوری داده ها را متوقف كند
سازمان ديدبان حفاظت از داده های خصوصی شهروندان فرانسوی 
در بيانيه ای اعالم كرد كه »اين شركت مقررات سختگيرانه حفاظت 
از داده های عمومی اتحاديه اروپا )GDPR( را نقض كرده است.« اين 
ديد بان در بيانيه ای كه منتشر كرد، نوشت: »جمع آوری و استفاده از 

داده های بيومتريك بدون مبنای قانونی انجام می شود. 
كليرويوآی، همچنين به دليل بی توجهی كافی و مؤثر به حقوق افراد، 
ازجمله درخواست برای دسترسی به داده های آنها، مورد بازخواست 
قرار می گيــرد.« ســازمان ديدبان حفاظــت از داده های خصوصی 
شهروندان فرانسوی می گويد پس از دريافت شكايات در مورد نرم افزار 
اين شركت آمريكايی در  ماه می سال2020 تحقيقاتش را در اين باره 
آغاز كرده است. شــركت نرم افزاری كليرويوآی يكی از بزرگ ترين 
شركت های توسعه هوش مصنوعی در جهان است. به گفته سازمان 
ديدبان حفاظت از داده های خصوصی شــهروندان فرانســوی، اين 
شركت بيش از 10ميليارد تصوير چهره شهروندان را جمع آوری كرده 
است. اين تصاوير عمدتا از عكس و ويدئوهای اينترنتی آپلود شده اند. 

بزمرزم

ميدان در معماری و شهرســازی ايرانی متمايز از شكل 
و كاركرد امروزی آن اســت. ميدان ها غالبا در فضاهای 
منتج به راه ها و با كاركرد های حكومتی، نظامی، محله ای 
و تجاری تاسيس می شــدند. اين ميدان ها با شكل های 
هندسی و عمدتا مســتطيل بودند. ميدان مشق يكی از 
نامدارترين اين ميدان هاست كه در مجاورت معبر اصلی 
شهر احداث شــده اســت. اين ميدان ادوار گوناگونی را 
پشت سر نهاده اســت. ميدان مشق محوطه ای قاجاری 
اســت كه در دوره پهلوی باغ ملی نام گرفــت. در دوره 
قاجار و از زمان فتحعلی شاه اين ميدان برای مشق نظام 
و قشون مورد استفاده قرار می گرفت كه عمارت قزاقخانه 
نيز در دوره ناصرالدين شــاه در ضلع شمالی آن احداث 
شــد و همزمان با طرح ايجاد پارك هــای عمومی و باغ 
همگانی به باغ ملی تغيير نام داد. بعدتر ســر در باغ ملی 
و ساختمان هايی ازجمله اداره پست ايران و ساختمان 
شهربانی به اين مجموعه اضافه شدند كه جملگی دارای 

ويژگی های طراحی برجسته ای هستند. با تاسيس 
موزه ملی ايران و موزه و  كتابخانه ملی ملك و موزه 
پست و ارتباطات در ساليان بعد ميدان مشق از محل 
مشق نظام به مشق فرهنگ بدل شد. ميدان مشق 
نام تابلويی است كه می توان آن را به عنوان يكی از 
اشيای شاخص موزه ملی ملك نام  برد كه در محل 
سالن نمايشگاه دائمی آثار اهدايی بانو عزتملك در 
موزه ملك قابل بازديد است. در گذار هنری پس از 
عبور از سر در باغ ملی ديدن شمايل روزهای دور اين 
ميدان وقتی توپچيان و سواره نظام ها جنگاوری را 

مشق می كردند خالی از لطف نيست. تابلويی كه لحظه 
نظارت شاه)ناصرالدين شاه( به همراه وليعهد)مظفرالدين 
ميرزا( و ميرزاحسين خان سپه ساالر بر فخر نظامی گری 
نظاره می كنند را ترسيم می كند. اين اثر كه در ابعاد5/4 
در 20/2متر با تكنيك رنگ روغن توسط محمد حسن خان 
افشار خلق شده ،  پيرو سنت فرنگی نگاری است كه پيش تر 
توسط افرادی چون محمدزمان به هنر ايرانی وارد شده 
بود. محمد حسن خان افشار، نقاش و مذهب و قلمدان نگار 
ايرانی سده سيزدهم هجری است. در عهد فتحعلی شاه و 
محمدشاه و ناصر الدين شاه قاجار می زيست و از آن دربار 
لقب» نقاش باشی« گرفت. در اين تابلو شاه تقريبا در مركز 

ايستاده است، 3شخصيت قرار گرفته در پيش زمينه به 
طرز اغراق آميزی نسبت به قشــون نظامی و توپچيان 
و دســته موزيكانچی بزرگ تر ترسيم شده اند، تفكيك 
پيش زمينه و پس زمينه كه هر كدام بر اسلوبی متفاوت 
متكی است در اين اثر مشاهده می شود. در پيش زمينه 
هنرمند متاثر از قواعد هنر ايرانی ســوژه های انسانی را 
ترسيم كرده اســت و در پس زمينه متاثر از هنر اروپايی 
متكی بر دورنمايی و واقع گرايی منظره را بازنمايی كرده 
است. اين اثر عالوه بر وجوه پر اهميت هنری و نكات موكد 
تحول و تركيب سنت هنر ايرانی و فرنگی، دقيقا در صحنه 

تصوير به نمايش درآمده است.

طرفين برخورد:   نصرت رحمانیـ  خسرو گلسرخی
نوع برخورد: دوستانه/ مبنی بر ستايش

تاريخ برخورد: يکی از سال های دهه40
محل برخورد: تهران، کافه فيروز

گرينويچ

خوش خبر

سارا كریمان
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