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چهارشنبه 8 دی 21400
ايران شماره  8400

توافقبهشرطحسننيتغربيها
اذعان رسانه هاي بين المللي به حصول پيشــرفت هاي قابل توجه در مسير مذاكرات وين نشان مي دهد 
گفت وگوها در مسير مثبتي در جريان است و مذاكره كنندگان كشورمان تالش مي كنند توافقي به دست 
 آيد كه با لغو مؤثر تحريم ها، فضاي اقتصادي مناســبي را نيز براي كشــور به وجود آورد؛ موضوعي كه 
وزيرامورخارجه ايران نيز بر آن صحه مي گذارد. حسين اميرعبداللهيان در حاشيه مراسم گراميداشت 
شهيد حسن ايرلو در وزارت امورخارجه با بيان اينكه مذاكرات وين در مسير خوبي قرار دارد، تأكيد كرد: 
مهم اين است كه ما يك متن مشترك و واحدي را در اختيار داريم كه تيم مذاكره كننده جمهوري اسالمي 
روي آن متن تمركز كرده است. وي افزود: ما سرگرم توافق و مذاكره روي نقاط اختالفي كه در داخل پرانتز در 
آن متن ذكر شده هستيم و تيم ها به شدت مشغول هستند و فكر مي كنيم اگر طرف هاي مقابل با حسن نيت 
مذاكرات اين مرحله را ادامه دهند، دست يافتن به يك توافق خوب براي همه طرف ها امكان پذير است و 
مي توانيم اين هدف را محقق كنيم؛ حتي اگر جديت در كنار حسن نيت در طرف هاي مقابل در مراحل آينده 

مذاكرات ديده شود، رسيدن به يك توافق زود و در آينده نزديك هم متصور است.

ث
مك

 از صبح ديروز هيأت هاي كارشناسي 
ايران و 1+4 با هدف گفت وگو پيرامون ديپلماسی

ســازوكار لغو تحريم ها، كار خود را در 
هتل كوبورگ وين آغاز كردند و قرار است بر مبناي 
توافقي كه در نشســت دوشــنبه شــب كميسيون 
مشــترك برجام به دســت آمد، راهكارهــاي »رفع 
تحريــم«، » تضميــن« و »راســتي آزمايي« و نيز 
»فعاليت هاي هســته اي« ايران را مذاكره و رايزني 

كنند.
براســاس آنچــه رئيــس هيــأت مذاكره كننــده 
جمهوري اسالمي ايران اعالم كرده است، در نشست 
كميسيون مشــترك برجام، نمايندگان كشورهاي 
مختلف بر اهميت اولويت داشتن رسيدگي به موضوع 
رفع تحريم هــا، راســتي آزمايي و تضمين ها در دور 
هشــتم تأكيد كرده اند. در اين نشســت همچنين 
طرف هاي مختلف، ازجمله هماهنگ كننده كميسيون 
مشــترك برجام، بر موفقيت آميز بــودن دور قبلي 
گفت وگوها تأكيد كرده  و به حصول پيشــرفت هاي 
قابل توجه در مذاكرات اذعان كرده اند؛ موضوعي كه 
سبب شد چارچوب مناسبي براي پيشبرد گفت وگوها 

در وين به دست آيد.

برآيند نخســتين نشســت دور هشــتم مذاكرات 
كميســيون مشــترك برجام در وين نشان مي دهد 
عالوه بــر تأكيد نماينــدگان كشــورهاي حاضر در 
گفت وگوهــا بر اولويت رســيدگي بــه موضوع رفع 
تحريم ها، راستي آزمايي و ارائه تضمين هاي مناسب 
به ايران، كارگروه هاي مشــترك ميان ايران و 4+1 
بررسي پيشــنهادهاي جمهوري اســالمي پيرامون 
راستي آزمايي لغو مؤثر تحريم ها، ارائه تضمين هاي 
مناسب درباره پايبندي طرف هاي مقابل به تعهدهاي 
خود و همچنين موضوع هــاي مرتبط با تحريم هاي 
مالي و بانكي كشــورمان را آغاز كرده اند؛ مذاكراتي 
كه گفته مي شود تا فردا )پنجشنبه( ادامه مي يابد و 
از آنجايي كه از روز جمعه تا يكشــنبه هتل كوبورگ 
به دليل تعطيالت ســال نوي ميالدي تعطيل است، 
مذاكرات به مدت 3روز متوقف و از روز دوشنبه هفته 

آينده از سر گرفته خواهد شد.
اين موضوع درحالي است كه منابع نزديك به هيأت 
مذاكره كننده ايران پيش از آغاز دور جديد مذاكرات 
در وين اعالم كرده بودند هيأت ايراني براي ماندن در 
وين و ادامه مذاكرات تا رسيدن به يك نتيجه مطلوب 

در كوتاه ترين زمان آمادگي كامل دارد.

ورود به گفت وگوهاي محتوايي
ادامه گفت وگوها براســاس ريل گــذاري هيأت ايراني 
درحالي است كه به نظر مي رســد مذاكرات با عبور از 
بحث هاي »شكلي« به مرحله گفت وگوهاي محتوايي 
وارد شــده و موضوع »لغو مؤثــر تحريم هــا« و ارائه 
تضمين هاي مناســب به ايران، بــه اصلي ترين محور 
گفت وگوها تبديل شده اســت؛ موضوعي كه درصورت 
جديت تروئيكاي اروپايي در پيشبرد بحث ها، چشم انداز 

روشني را براي به نتيجه رسيدن پيش رو دارد.
برهمين اســاس هم بود كه نماينده چين در مذاكرات 
وين خواستار به كارگيري اقدام هاي سازنده بيشتري در 
روند گفت وگوها شد و تأكيد كرد كه مسئله تحريم نبايد 
به عنوان ابزاري براي تهديد ايران استفاده و همچنين 
نبايد تحريم هاي جديدي عليه ايران مطرح شود. وانگ 
گون آغاز دور هشتم مذاكرات همزمان با كريسمس و 
تعطيالت سال جديد ميالدي را نشانه احساس فوريت 
در ميان طرف هاي شــركت كننده در اين گفت وگوها 
مي داند و معتقد اســت: اختالف ها ميان طرف ايراني 
و 3كشور اروپايي درحال كاهش اســت و مي توان در 
فوريه۲۰۲۲ )اوايل بهمن ماه( براي دستيابي به توافق 

اميدوار بود.
از ســوي ديگر ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه در 
وين نيز گفت وگوهاي كميسيون مشــترك برجام را 
»نتيجه محور« ارزيابي كــرد و در صفحه توييتر خود 
نوشت: »آنها به ويژه توافق كردند روند تهيه پيش نويس 
را متمركزتر كنند و سرعت ببخشند تا هرچه زودتر به 

يك توافق دست پيدا كنند.«
اين اظهارات درحالي اســت كه مذاكره كننده ارشــد 
كشــورمان لغو مؤثر و عملي تحريم ها را رمز موفقيت 
گفت وگوها مي داند و معتقد اســت: پذيرش در دستور 
كار بودن لغو تحريم ها ازسوي طرف هاي مقابل نشانه 
اميدواركننده اي اســت كه مي تواند مسير دستيابي به 

توافق را در آينده تسهيل كند.
علی باقري كني همچنين امكان دســتيابي به توافق تا 
پايان ژانويه۲۰۲۲ را منوط به آمادگي جدي طرف مقابل 
براي لغو تحريم ها مي دانــد و مي گويد: »هرقدر طرف 
مقابل ما اراده جدي تري براي پذيرش ســازوكارهاي 
مدنظر جمهوري اسالمي ايران در لغو تحريم ها داشته 
باشد، به ويژه در ۲موضوع راستي آزمايي و تضمين، در 
مدت زمان كوتاه تري مي توانيم به توافق دســت پيدا 
كنيم«؛ موضوعي كه اگر به صورت عملي محقق شود، 
به طور قطع گفت وگوها در زمــان كوتاه تري به نتيجه 

مي رسد. درچنين شرايطي انريكه مورا، نماينده اتحاديه 
اروپا و معاون مسئول سياست خارجي اين اتحاديه نيز 
اعتقاد دارد، مذاكرات وين براي رسيدن به توافق نهايي 

در مسير درستي قرار گرفته  است.

محدوديت بيشتر؛ منافع كمتر
اظهار رضايت طرف هــاي حاضر در گفت وگوهاي وين 
درحالي است كه به نظر مي رسد اياالت متحده همچنان 
در حال نواختن  ســاز ناكوك است و مي كوشد با حربه 
»ضرب االجل«، روند مذاكرات را از تحقق مطالبات ايران 
منحرف كند. برهمين اســاس هم بود كه رابرت مالي، 
نماينده ويژه آمريكا در امور ايران در گفت وگو با نشريه 
»نيويوركر« گفت: »در مدت كوتاهي، تالش براي احياي 
برجام، مانند تالش براي احياي جسدي بي جان خواهد 
بود.« وي همچنين با بيان اينكه اياالت متحده حاضر به 
پذيرش »توافقي بدتر از برجام« نيست، دليل اين موضوع 
را پيشرفت برنامه هسته اي ايران پس از خروج آمريكا از 

برجام عنوان كرد.
واقعيت اين است كه بررسي هشــتمين دور مذاكرات 
وين نشــان مي دهد طرف هاي غربي با اتخاذ رويكرد 
»محدود بودن زمان«، مي كوشند عالوه بر مانع تراشي 

در مسير تحقق خواســته هاي بحق ايران، مسئوليت 
عدم حصول توافق را متوجه جمهوري اسالمي كنند و 
با »مقصرنمايي«، مطالبات ايران را دليل »عدم توافق« 

جلوه دهند.
اين رويكــرد درحالــي در هفته هاي اخير از ســوي 
مقام هاي تروئيكاي اروپايي و آمريكايي پيگيري شده  
كه مذاكره كنندگان كشــورمان بارها اعالم كرده اند، 
آماده اند تا هر زمان كه نياز باشد به مذاكرات ادامه دهند؛ 
موضوعي كه نشــان مي دهد جمهوري اسالمي ايران 
برخالف تبليغات غربي ها به دنبال دستيابي به توافقي 
خوب اســت و با چنين رويكردي وارد گفت وگوهاي 

وين شده است.
درحالي كه ايران بارها اعالم كرده فعاليت هاي هسته اي 
خود را در چارچوب پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي 
هسته اي پيش خواهد برد و برخالف تبليغات غربي ها، 
هيچ »گريز هسته اي« ازسوي جمهوري اسالمي مشاهده 
نشده اســت، طرف هاي غربي و به ويــژه اياالت متحده 
مي كوشند با حفظ ساختار تحريم ها و تداوم فشار به ايران 
به توافقي برسند كه از يك سو محدوديت هاي هسته اي 
ايران بيش  از برجام باشــد و ازسوي ديگر كشورمان به 

منافعي كمتر از توافق هسته اي دست يابد. 

مذاكره هيأت هاي كارشناسي با هدف گفت وگو درباره سازوكار لغو تحريم ها ادامه دارد

راهبرددوگانهغربدروين
مذاكره كننده ارشد ايران: اگر غربي ها اراده جدي براي پذيرش سازوكارهاي ايران در لغو تحريم ها 

داشته باشند، توافق در مدت كوتاهي در دسترس است

دفاعی

دريافت پيام موشكي ايران در آمريكا
رزمايش اخير سپاه در خليج فارس و شبيه سازي انهدام تاسيسات 
اتمي رژيم صهيونيستی، بيش از هر كشوري سيگنال هاي دريافت 
پيام آمريكا، متحد اصلي اين رژيم از قدرت موشــكي ايران را به 
همراه داشــته اســت. ژنرال كنت مك كنزي، فرمانده نيروهاي 
فرماندهي مركزي ارتش آمريكا )ســنتكام( بار ديگــر با اذعان 
درخصوص دقت موشك هاي ايران گفت: ايراني ها در عين االسد، 
هر نقطه اي را كه مي خواستند، هدف قرار دادند. اين فرمانده نظامي 
آمريكايي اين مطلب را در گفت وگو با پايــگاه خبري آمريكايي 
نيويوركر بيان كرده كه همزمان با شروع دور هشتم مذاكرات ايران 

و گروه 1+4 در وين اتريش منتشر شده است.
پيش از اين هم مك كنزي در مصاحبه اي با مجله »تايم« گفته بود؛ 
موشك هاي ايران از توان اثبات  شده اي براي حمله دقيق به اهداف 
خود برخوردار هستند. او تصريح كرده بود: يك كاري كه ايراني ها 
طي 3 تا 5 سال گذشته انجام داده اند اين است كه پلتفرم بسيار 

قابلي از موشك هاي بالستيك ساختند.
مجله تايم به حمله موشكي ايران به پايگاه هاي عين االسد و اربيل 
بعد از ترور شهيد سردار قاسم سليماني اشاره كرده و نوشته بود؛ 
»ايران  در ژانويه۲۰۲۰ بيش از 1۲موشك قيام  يك و فاتح 313 از 
3پايگاه در غرب ايران به سمت پايگاه هايي كه ميزبان صدها نيروي 

آمريكايي بود شليك كرد.«
اخيرا روزنامه صهيونيستي جزوالم پست نيز در گزارشي با اشاره 
به رزمايش پيامبر اعظم17سپاه تلفيق قدرت ويرانگر موشك هاي 
سپاه همزمان با پهپادهاي انتحاري اين نيرو را مدنظر قرار داده بود. 
در بخش هاي قابل توجهي از گزارش اين روزنامه آمده بود؛ »ايران 
راه جديدي براي پرتاب پهپادها در قالب پرتاب چندگانه يا هجوم 
پهپادها ايجاد كرده اســت. هجوم هواپيماهاي بدون سرنشين، 
فناوري جديدي اســت كه در آن از چندين پهپاد براي حمله به 
هدفي اســتفاده مي شــود كه مي تواند دفاع هوايي را تحت تأثير 

قرار دهد.«
اشــاره اين روزنامه به تاكتيك موشكي اخير ســپاه در رزمايش 
سواحل خليج فارس بود كه همزمان با پرتاب 16موشك بالستيك 
به ســمت يك هدف، انهدام تاسيســات اتمــي ديموناي رژيم 
صهيونيستی را شبيه سازي كردند. شليك به سمت هدف واحد از 
جهت هاي مختلف، مهم ترين بُعد اين رزمايش بود. سردار اميرعلي 
حاجي زاده، فرمانــده نيروي هوافضاي ســپاه، حمله همه جانبه 
36۰درجه به هدف و مانورپذيري موشــك هاي بالســتيك را از 
برجستگي هاي بخشي از رزمايش خوانده و گفته بود: »جهت دادن 
به موشك هاي بالســتيك و اينكه از جهات مختلف حركت كرده 
و قدرت مانور داشته باشــند، پديده و قابليتي است كه به همت 
متخصصان توانمند ايران اسالمي حاصل شده  است و كار دشمن 
را بسيار سخت مي كند و با اين اقدام صدها ميليارد دالر هزينه هاي 
دشــمنان ما ديگر ارزشــي ندارد؛ به دليل اينكه ديگر نمي توانند 
درست پيش بيني كنند كه اين موشــك ها از چه جهتي و از چه 

نقطه اي مي آيند.« 

روی خط مجلس

    سودي كه از اعاده اموال نامشروع مسئوالن نصيب 
خزانه مي شود

عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشــور در مجلس در جلسه 
علني ديروز گفت: با اجراي قانون اعاده اموال نامشــروع مسئوالن، 
3۰۰هزارميليارد تومان به خزانه كشور باز گردانده مي شود و مهم تر 
اينكه اعتماد سلب شده مردم با بازگشت اين اموال مسئوالن رانت خوار 
هم بازمي گردد. به گزارش ايرنا، ابوالفضل ابوترابي افزود: در اول بهمن 
ماه13۹8 قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل4۹ قانون 
اساسي كه ميان مردم به »اعاده اموال نامشروع« معروف شده است، 
مصوب شد، اما با وجود اينكه اين قانون حدود ۲سال است براي قوه 

قضاييه الزم االجراست، تاكنون اجرا نشده  است.

      زنگ خطري براي نظام پارلماني 
نماينده اقليد در مجلس در نطق ميان دســتور خود در نشست علني 
ديروز گفت: تنزل جايگاه مجلس به كارگزيني دولت و صدور توصيه نامه 
استخدامي، برخالف نص صريح قانون را زنگ خطري براي آينده نظام 
پارلماني مي دانم. به گزارش فارس، مســلم صالحي افزود: به كارگيري 
افرادي با افكار عملياتي و پروژه محور در پست هاي استراتژيك موجب 
گرفتار آمدن كشور در گرداب روزمرگي و تمركز صرف بر ساخت وساز 
كلنگ زني به جاي پرداختن به ســازوكار توســعه و فرايند عقالني آن 
شده است. اين رويكرد سنتي با اجراي 6برنامه ناقص عمراني متأسفانه 
3دهه فرصت هاي ارزشمند ملي را از دسترس مردم ما خارج كرده است.

آمريكا هيچ گاه به دنبال برجام نبوده 
است!

جمهوري اسالمي در اين دو دور مذاكره اي كه  ادامه از 
تاكنون در دولت ســيزدهم داشته است، نشان صفحه اول

داده كه با جديت مذاكرات را دنبال مي كند؛ بنابراين انتظار مي رود 
آنچه از سوي برخي اعضاي كميسيون برجام مبني بر حصول توافق 
تا اوايل بهمن ماه جاري مطرح مي شــود، واقعي باشد. اما اگر به هر 
دليلي اعم از بازي فرانسه در نقش »پليس بد« يا شيطنت هاي آمريكا 
در حاشــيه مذاكرات و تأثير پذيري برخي اعضا از آن، سرنوشت اين 
مذاكرات هم مشــابه دوره هاي پيشين شــود، آژانس انرژي اتمي و 
طرف هاي هسته اي ايران بايد بدانند برهم زننده همه اين توافقات از 

گذشته تاكنون، جمهوري اسالمي نبوده است.

   محمود عباس زاده مشكيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
هشتمين دور از مذاكرات احياي توافق هسته اي در وين درحال انجام است و در روزهاي 
اخير هيأت هاي كارشناسي جمهوري اسالمي و 1+4 تالش كرده اند با رايزني پيرامون 
سازوكارهاي لغو تحريم ها، ارائه تضمين هاي مناســب به ايران و همچنين چارچوب 
فعاليت هاي هسته اي كشورمان، مسير احياي توافق هسته اي را هموار كنند. در چنين 
شــرايطي اما واكاوي روند گفت وگوها نشــان مي دهد تروئيكاي اروپايي و به ويژه 
اياالت متحده آمريكا از اراده كافي دراين زمينه برخوردار نيستند و مي كوشند با طرح 
بحث هاي انحرافي مانند »ضرب االجل زماني« مذاكره كنندگان كشورمان را از مقاومت 
روي تحقق مطالبات بحق مردم ايران از اين مذاكرات منحرف كنند. براين اساس اين چنين به نظر مي رسد كه غربي ها و 
مشخصا آمريكايي ها با وجود اينكه براي مصرف و تبليغات داخلي خود، به حصول توافقي در زمينه پرونده هسته اي 
ايران نياز دارند، اما نمي خواهند توافقي به دست  آيد كه سود قابل توجهي براي ايران به همراه داشته باشد و فضا را براي 
اقتصاد ايران باز كند. آنها تالش دارند صرفا سود خود را از اين مذاكرات ببرند و يك بازي برد - باخت را هدايت كنند؛ برد 
براي آنها و باخت براي ما. غربي ها مي كوشند از يك سو محدوديت هاي هسته اي را همچنان اعمال كنند و ازسوي ديگر 
در عمل به خواسته هاي خود براي افزايش تحريم ها جامه عمل بپوشانند و اين درحالي است كه ايران به هيچ عنوان زيربار 
توافق بد نمي رود؛ چراكه سابقه بدعهدي طرف مقابل در اجراي تعهدات شان و همچنين دست پر ما در اين دور از مذاكرات 
سبب شده مذاكره كنندكان كشورمان به دنبال توافقي باشند كه ضمانت اجرايي داشته و براساس احترام متقابل باشد. 
نكته اينجاست كه جمهوري اسالمي ايران فريب جنگ رواني و بازي »محدوديت زمان« را نمي خورد و صرفا به دنبال 
دستيابي به »توافق خوب« است. بارها اعالم كرده ايم براي حصول توافق در سريع ترين زمان آمادگي داريم، اما زيربار 

»توافق بد« نمي رويم و براي شرايط عدم توافق نيز گزينه هاي مختلفي روي ميز داريم.

ايرانفريبجنگروانيغربيهارانميخورد

سخنگوي دولت:

تصميمات دولت يك شبه و غافلگيرانه نيست 
سخنگوي دولت معتقد است دولت برخورد 

غافلگيركننــده اي در تصميمات آتي خود دولت
براي جراحي مشــكالت معيشتي و اقتصاد 
كشــور نخواهد داشــت. با وجود پايان دولت دوازدهم و 
استقرار كامل دولت سيزدهم، برنامه تحول اداره كشور و 
سياســت هاي عمومي همچنان بر مرز باريك تاب آوري 
اجتماعي و حساسيت هاي معيشتي حركت مي كند. برخي 
دولت را مخير به انتخاب ميان مين هاي بزرگ يا كوچك 
بــراي اصالح معضــالت ســاختاري مي داننــد و اصل 
هزينه هاي تحميلي در اين مسير را اجتناب ناپذير عنوان 
مي كنند. در عين حال دولتمردان از زمان تشكيل كابينه 
تأكيد داشــته اند هيچ گونه تصميم منتهي به تشــديد 
التهابات و بحران ها نخواهند گرفت. مذاكرات برجامي، بازار 
چشم انتظار ديپلماسي، معيشت تورم زده و كسري بودجه 
همگي در سوي ديگر اتاق شيشه دولت سيزدهم روبه روي 
چشم هاي مردم قرار دارند. ماه هاي پاياني سال و نزديك 
به 14۰1نيز اين حساسيت ها را افزايش داده اند. نبض اين 
حساسيت ها در همين يكي دو نشست شروع به كار علي 
بهادري جهرمي، سخنگوي جديد دولت و در خالل سؤاالت 
خبرنگاران نيز پيداست. او پاسخگويي دولت را در مواجهه 
با حجم انباشته پرسش هاي اساسي و كالن رسانه ها نسبت 
به دستوركارهاي محوري دولت براي اداره ماه هاي آينده 

كشور شروع كرده است.
بحث تغييرات كابينه، قيمت بنزين، ارز كاالهاي اساسي، 
افزايش قيمت ها و پيش بيني فروش نفت در ســال آتي 
راه نهايي خود را به سمت ترســيم ايده ها و فضاي ذهني 
اتاق فكر دولت باز كرده اند. بهادري جهرمي در پاســخ به 
پرسشي مبني بر اينكه گفته مي شود سياست اقتصادي 
دولت مشخص نيست و برنامه اي در دولت براي مشكالت 
اقتصادي تدوين نشده است، گفت: »رئيس جمهوري قبل 
از اخذ رأي اعتماد، مسئول تيم اقتصادي دولت را معاون 
اول مشــخص و معرفي كردند. دولــت برنامه اقتصادي 
مشخص و روشــني دارد و براســاس آن برنامه در اليحه 
بودجه 14۰1 رشــد 8درصدي، كنتــرل و كاهش تورم، 
رونق توليد و ايجاد اشتغال و توليد مسكن را هدف گذاري 
كرده است. البته حضور و بيان همه نظرات و ديدگاه هاي 
اقتصادي در جلسات كارشناسي از نقاط قوت اين دولت 
اســت و هيچ ديــدگاه و رويكرد اقتصادي در جلســات 
كارشناسي دولت غالب نيست. طرح شايعه استعفاي 3وزير 

اقتصادي كابينه نيز پرسش بعدي مرتبط با همين موضوع 
بود كه بهادري جهرمي آن را بيشتر شبيه به يك شوخي 
تلخ دانست و گفت: هر سه وزير تعاون، صمت و اقتصاد جزو 
پركارترين و باانگيزه ترين وزرا هستند كه در جلسات هيأت 
دولت حضور مؤثري دارند و در جلســات ستاد اقتصادي 
دولت هم به عنوان پايه هاي اصلي و اجزاي جدايي ناپذير، 
فعاالنه در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها مشاركت دارند 

و با قدرت به كار خود ادامه خواهند داد.«
طرح اين پرسش و پاسخ گوشه چشمي به اظهارات اخير 
محسن رضايي مبني بر دوبرابر شدن يارانه هاي پرداختي 
به مردم و تكذيب آن از ســوي احســان خاندوزي، وزير 
اقتصاد داشت. بهادري جهرمي مي گفت:» مدير و محور 
اقدامات و برنامه هاي اقتصادي دولت شخص معاون اول 
رئيس جمهور اســت و هرگونه اطالع رساني درخصوص 
مباحث اقتصادي نيز با هماهنگي ايشان انجام مي شود.« 
براساس گزارش ايرنا، در اين نشست وقتي پاي افزايش 
قيمت بنزيــن پس از طرح تخصيص ســهميه به فرد به 
جاي ماشــين هم به ميان آمد، بهادري جهرمي افزايش 
قيمت را رد كــرد و گفت: »هيچ طرحي بــراي افزايش 
قيمت بنزين در دســتور كار دولت قرار نــدارد. دولت 
به دنبال توزيــع عادالنه تر يارانه بنزين اســت و طرحي 

براي توزيع عادالنه تر يارانه بنزين به صورت آزمايشــي 
در ۲جزيره پيش بيني شده است كه براساس اين طرح، 
بنزين به افرادي كه خودرو هم ندارند اختصاص مي يابد. تا 
پيش از اين، يارانه بنزين به دارندگان خودروها اختصاص 
پيدا مي كرد كــه ناعادالنه  بود چرا كه بخشــي از مردم 
فاقد خودرو هستند و يارانه اي يا معادل آن به آنان تعلق 
نمي گرفت. موضوع ديگر اينكه برخي از مردم چند خودرو 
داشــتند و چند برابر افرادي كه يك خودرو دارند از اين 
يارانه استفاده مي كردند. بنابراين براي اينكه يارانه بتواند 
توزيع عادالنه تري داشته باشد، طرح اين است كه بنزين 
يارانه اي به افراد اختصاص پيدا كند. اما تأكيد مي شــود 

قيمت بنزين قرار نيست هيچ تغييري بكند.« 
بهادري جهرمي كنايه اي هم به تصميم يكباره دولت قبل 
براي گران كردن بنزين از صبــح جمعه ۲4آبان13۹8و 
اعتراضات خياباني ناشــي از آن هــم زد و گفت: »دولت 
ســيزدهم، اهل تصميمات يك شبه و خبرهاي تلخ صبح 
جمعه نيســت، اين دولت، دولت مردمي است نه دولت 
امنيتي. دولت سيزدهم صادقانه با مردم گفت وگو مي كند. 
اينگونه نگراني ها و شايعات ناشي از بي صداقتي و نامحرم 
دانستن مردم در گذشته است كه به اعتماد عمومي آسيب 
رسانده و از گذشته براي اين دولت به ارث گذاشته شده 
است.« ساير پاسخ هاي رئيس شوراي اطالع رساني دولت 
در موضوعات معيشــتي نيز با طرح مسائلي از اين دست 
همراه بود كه »دولت سيزدهم ميراث دار تورم هاي سنگين 
سال هاي اخير است«، »دولت هيچ برنامه كوتاه مدتي براي 
حذف ارز 4هزار و ۲۰۰توماني گندم و دارو ندارد« و اينكه 
»دولت خود را مكلف به بهبود وضعيت اينترنت مي داند.« 

روسيه،مقصدنخستينسفرخارجيرئيسيدر2022
سخنگوي دولت درباره برنامه سفر رئيس جمهور به روسيه گفت: در راستاي تعامالت راهبردي ايران و روسيه، آقاي پوتين از رئيس جمهور 
ما دعوت كرد سفري به روسيه داشته باشد كه اوايل سال جديد ميالدي اين سفر انجام مي شود. علي بهادري جهرمي توضيح داد: اين 
سفر در چارچوب سياست كشور در تقويت و توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه با اولويت كشورهاي منطقه و با محوريت و اولويت مباحث 

همكاري هاي تجاري و اقتصادي انجام مي شود. وي گفت: معاون سياسي رئيس جمهور در حال نهايي كردن اين سفر است.

15رزمايشبرگزارشدند
فرمانده قرارگاه مركزي خاتم االنبيا)ص( با اشاره به برگزاري رزمايش هاي 
ذوالفقار14۰۰ ارتش و پيامبر اعظم1۷ سپاه در جمع فرماندهان نيروهاي 
مسلح گفت: به طور متوسط هر ســال ۳۰رزمايش بزرگ از سوي قرارگاه 
مركزي حضرت خاتم االنبيا)ص( هدفگذاري و به سازمان ها ابالغ مي شود. 
در سال جاري ۲۵رزمايش بزرگ در قالب ارتش ها و چندين نيروی سپاه، 
پيش بيني شده كه تاكنون 1۵رزمايش بزرگ از سوي ارتش و سپاه اجرا 
شده است كه البته برخي از آنها رسانه اي نخواهد شد. سرلشكر غالمعلي 
رشيد، با تقدير از تالش و مجاهدت فرماندهان ارتش و سپاه، عنوان كرد؛ 
هدف نيروهاي مسلح از برگزاري رزمايش هاي ساالنه و بنا به موضوع در 
شرايط خاص، اين است كه دشمن بداند ما همواره آنها را رصد مي كنيم و 
آماده هستيم و حتما هزينه اي بيش از دستاوردها بر آنها تحميل خواهيم 
كرد و موفقيت كوچك و تاكتيكي آنها را با انتخاب زمان و مكان و همچنين 
استفاده از ابزار مناسب و روش هاي محاسبه نشده ای به شكست راهبردي 

تبديل خواهيم كرد.

   برنامه فتنه گران88 تجزيه ايران بود
رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در نشست  خبري به مناسبت ۹دي ماه، گفت: 
فتنه گران سال1388 در برنامه هاي خود به دنبال تجزيه ايران بودند. به گزارش فارس، 
حجت  االسالم محمدحسين موسي پور با بيان اينكه اين توطئه عظيم به دست مردم 
خنثي شد، افزود: آنچه در فتنه1388 اتفاق افتاد، ابعاد مختلفي داشت و براساس يك 
مدل آزمايش شده در برخي كشورها طراحي شد. اين فتنه حاصل چند سال طراحي 
سرويس هاي امنيتي آمريكايي و اسرائيلي بود. وي ادامه داد: نبايد اجازه داد گذر زمان، 
گرد فراموشي بر اين حوادث بنشاند. تحريف حقايق، يكي از راهبردهاي مهم جنگ 

رسانه اي دشمن است. راهكار مقابله با اين حربه، جهاد، تبيين و روشنگري است.

   دور جديد مذاكرات ايران و عربستان؛ به زودي 
يك رســانه عربي اعالم كرد دور پنجم مذاكرات ميان ايران و عربستان به زودي و به 
ميزباني بغداد برگزار مي  شود. به گزارش ايسنا، »العربي الجديد« به نقل از يك مسئول 
عالي رتبه عراقي اعالم كرد تحركات جديدي در دفتر مصطفي الكاظمي، نخست وزير 
عراق براي برگزاري نشست جديد ميان تهران و رياض در بغداد در حال انجام است. 
اين منبع همچنين مدعي شد دوطرف ايراني و سعودي با برگزاري دور جديد مذاكرات 
موافقت كرده اند، اما تا اين لحظه مشــخص نيست ۲كشور در چه سطحي مشاركت 
خواهند كرد و طي ۲ روز گذشته تماس هاي زيادي در اين چارچوب انجام شده است.
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نظر اعضاي شوراي شهر به گزارش ارائه شده از بازار گل محالتي
برخي از اعضاي شوراي شهر تهران پس از استماع گزارش بازار گل محالتي، مسائلي را در قالب پرسش، 
انتقاد و پيشنهاد مطرح كردند. حجت االسالم سيدمحمد آقاميري گفت: »2ماه پيش از بازار گل بازديد داشتم 
و غرفه داران آنجا مداركي آوردند مبني بر اينكه امالك در سال62 متعلق به شهرداري بوده و در سال76 
شهرداري 20هزار متر از اين زمين ها را به اتحاديه بازار گل مي دهد و چون شهرداري طي سهل انگاري اين 
زمين ها را تملك نكرده است، حاال سازمان زمين شهري در حال ايجاد سند براي اين غرفه ها و قلع وقمع 
غرفه داراني است كه به شــهرداري اجاره مي دهند؛ بنابراين در تالش براي پيگيري اين موضوع و انتقال 
مالكيت آن به شهرداري هستيم.« سيداحمد علوي به ناديده گرفته شدن منافع مردم در طرح هاي مديريت 
شهري اشاره كرد و گفت: »چرا هميشه مردم مقصر هستند؟ چرا هيچ وقت فكر اصالح طرح ها به نفع مردم 
نيســتيم؟ تعجب مي كنم كه چطور براي احداث اتوبان امام علي ۹هزار پالك تملك شد اما چندين سال 
است كه موفق به انتقال بازار گل محالتي نشده ايم؟ پس مي توان گفت طرح انتقال بازار گل اشكال دارد 
و از شهرداري تهران مي خواهيم تمام طرح هاي گذشــته را فراموش كند و يك بار ديگر براي مردم فكر 
كنيم و طرح ارائه دهيم.« سوده نجفي هم از فرصت استفاده كرد و با اشاره به وجود ساختمان هاي ناايمن و 
پرخطر در تهران گفت: »حدود 702مركز بهداشتي درماني در تهران وجود دارد كه حدود ۱۵0مورد ناايمن 
و پرخطر هستند و بروز حادثه در آنها فاجعه بزرگي رقم مي زند. گرچه شهرداري ضابط قضايي نيست ولي 
مي تواند اين معضل را پيگيري كند.« احمد صادقي هم خواستار پاسخگويي همه دستگاه ها در زمان وقوع 
حادثه شد . او همچنين پيشنهاد داد تا كارگروه ويژه براي موارد ناايمن شهر در كميسيون خدمات شهري 

تشكيل شود. مهدي اقراريان هم به ضابط نبودن شهرداري اشاره كرد و گفت: »تا كنون هيچ كسي از مجموعه 
شهرداري مكاتبه اي با كميسيون حقوقي شورا نداشته تا موضوع ضابط بودن را پيگيري كنيم.« او همچنين 
از برنامه سازمان آتش نشاني درخصوص ساختمان هاي خطرآفرين سؤال كرد و گفت: »مدتي پيش به يك 
مركز تجاري رفتم كه پلكان نداشت و تردد با 2 دستگاه آسانسور انجام مي شد و اگر حادثه اي رخ دهد همه 
محبوس مي شوند. حال پرسش اين است كه چه كسي به اين مركز خريد مجوز داده و چگونه ساخته شده 
است؟ آيا آتش نشاني سركشي نمي كند؟« مهدي پيرهادي هم از مشكالت آتش نشانان و محروميت آنها از 
امتيازاتي كه دولت براي آتش نشانان بابت شغل سخت و زيان آور پيش بيني كرده است، گفت و از شهرداري 
خواست اين موضوع را پيگيري كند. زهرا شمس احسان نيز به ناپايداري سازه اي تهران اشاره كرد و گفت: 
»بعد از حادثه پالسكو مقوله ايمني در صدر اخبار قرار گرفت اما تا كنون اقدام مؤثري صورت نگرفته و بيش 
از ۱۵0مركز درماني و 830مدرسه پرخطر در تهران وجود دارد. همچنين تهران بيش از ۱4هزار بافت ناپايدار 
سازه اي دارد كه بايد با درنظرگرفتن تسهيالت الزم ايمن سازي شوند.«  نرجس سليماني هم عضو ديگري 
بود كه در جريان گزارش بازار گل محالتي به زحمات نيروهاي آتش نشان اشاره كرد و در پرسش هايی گفت: 
» براي حفظ نيروهاي آتش نشان به عنوان سرمايه اين ســازمان چرا اقدام مؤثري انجام نشده است؟ چرا 
درمورد وضعيت مسكن آتش نشانان كم كاري شده است؟ بسياري از نيروهاي آتش نشان خارج از محدوده 
شهر زندگي مي كنند درصورتي كه محدوده عملياتي شان داخل شهر تهران است.« مهدي بابايي هم به ضعف 
قوانين اشاره كرد و گفت: »اين موضوع منجر به ايجاد مانع براي رسيدگي به بسياري از ساختمان هاي ناايمن 
شهر شده است و ضرورت دارد شهرداري اليحه اي را براي اين امر تدوين كند تا با اصالح قانون، شهرداري 

در اين زمينه قدرت عمل داشته باشد.«

ث
مك

 كاهش آلودگي هوا
 با 3راهكار

مشاور شهردار تهران در امور ارتقا و 
كيفيت شاخص هاي زيست محيطي 
و دســتيابي به هواي پاك، در اين 
جلسه با اشاره به قوانين باالدستي 
گفت: »مهم تريــن قانون اصل۵0 
قانون اساسي است؛ در جمهوري 
اسالمي حفاظت محيط زيست كه 
نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در 
آن حيات رو به رشدي داشته باشند، 
وظيفه عمومي تلقي مي شــود. از 
اين رو هر فعاليــت   اقتصادي كه 
موجب آلودگي محيط زيســت يا 
تخريب غيرقابل جبران شــود، 
ممنوع است.« سيدمناف هاشمي 
با بيان اينكه 23دستگاه در موضوع 
آلودگي هــوا و حمل ونقل درگير 
هستند، تأكيد كرد كه حل معضل 
آلودگي هــوا نيازمند اراده دولت، 
مجلس و مديريت شهري است. او 
همچنين گفت: »برنامه هفتم توسعه 
بودجه سال۱40۱ و بودجه ساالنه كل 
كشور بايد براي اجراي قانون هواي 
پاك و ساير مصوبات به دستگاه هاي 
اجرايي و شهرداري ها  مصوب شود 
و تخصيص يابد و اعتبارات الزم در 
احكام برنامه ۵ساله شهرداري ها و 
بودجه۱40۱ و بودجه ساالنه با برنامه 
زمان بندي بايد درنظر گرفته شود.« 
او از ارائه راهكارهاي كاهش آلودگي 
خبــر داد و گفــت: »راهكارهاي 
كوتاه مدت، الزام اخذ معاينه فني از 
مراكز مستقر در تهران براي ناوگان 
اتوبوسراني، تاكسيراني و ناوگان 
پيماني و تخصيص كد جريمه معاينه 
فني به تمــام دوربين هاي مبادي 
ورودي و خروجي تهران اســت. 
در راهكار ميان مدت هم مي توان 
ناوگان تاكسيراني با عمر 6سال را 
به كاتاليست و اتوبوس هاي ديزلي 
را به فيلتر جاذب ذرات تجهيز كرد. 
در نهايــت راهكارهاي بلندمدت 
هــم اختصاص به فيلتراســيون 
دودكــش نيروگاه هــاي اطراف 
تهــران دارد.« از رده خارج كردن 
كاميون هاي فرســوده و نوسازي 
ناوگان، از رده خارج كردن و نوسازي 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري با 
نوع انژكتوري، از رده خارج كردن 
و نوســازي ناوگان اتوبوس ديزلي 
تهران با نوع برقي يا پايه گازسوز، 
احداث خطوط تنــدرو اتوبوس 
برقي در شهر تهران و افزايش نرخ 
اســتفاده از خودروي شخصي از 
طريق افزايش تعرفه پاركينگ ها 
و پارك حاشيه اي، موارد ديگري 
هستند كه در كاهش آلودگي هوا 

تأثير گذار خواهند بود.

ث
مك

 حدود 23دستگاه در رابطه 
با آلودگي هواي كالنشهرها گزارش

از  دارنــد؛  وظيفــه 
وزارتخانه هايی مثل نيرو و صمت گرفته و 
سازمان محيط زيست، شهرداري و پليس. 
با اين حساب دستگاه هاي مرتبط با كاهش 
آلودگي هوا  مانند زنجيره اي هستند كه اگر 
هركدام وظايف خود را طبق قانون هواي 
پاك و نه فراتر انجام دهند، مي توان اميدوار 
بود كه آسمان شهرهاي بزرگ كشور آبي 
شــود. جالب اينجاست كه بســياري از 
شــهرهاي ايــران، از نظــر جغرافيايي، 
ويژگي ها و مشخصه هاي مناسبي دارند كه 
اگر مشــكالت توليد آلودگي كمتر شود، 
مي توانند نقش شــان را در زيست پذيري 
به خوبي نشان دهند. اين نكته مورد تأييد 
شــهردار تهران نيز هســت. آنچنان كه 
عليرضــا زاكاني ديروز در جلســه هيأت 
انديشــه ورزي شناســايي عوامــل و 
راهكارهاي مقابله با چالش آلودگي هواي 
تهران، گفت: »اگر   بر پايه علوم و دانش كار 
را پيش ببريم، اراده اي در كشور است كه 
كمك مي كند كار خود را سرعت ببخشيم. 
همچنين اگر ما به شهر تهران توجه كنيم، 
زيســت پذيرترين  جــزو  مي  بينيــم 
مكان هاست. بايد بگويم شــرايط امروز، 
شرايطي خودساخته است كه بايد تالش 
كنيم وضعيــت ايجاد شــده را در تهران 

جبران كنيم.«
او در اين جلسه كه در ساختمان شهرداري 
تهران برگــزار شــد، از تشــكيل كانون 
مسئوليت و پيگيري براي اين منظور خبر 
داد و گفت: »از اين طريــق مي توان فراتر 

از يــك  معاونت عمل كرد، زيــرا در بحث 
آلودگي هواي تهران دستگاه هاي مختلفي 
دخيل هستند. اساس حركت ما در مديريت 
شهري بر اين بود تا كار خود را از جايي آغاز 
كنيم كه بيشترين تأثير را بر شرايط موجود 
داشته باشد؛ يكي از آنها اصالح حمل ونقل 

عمومي است.«

كاهش ســهم مولدهــاي آلودگي با 
قاعده گذاري 

شهردار پايتخت با تأكيد بر اينكه يكي ديگر 
از اقدام هاي در دستور كار مديريت شهري 
توجه بر توسعه مترو ست و اين موضوع در 

دستور كار قرار دارد، گفت: »اگر قرار است 
تا سال۱۴2۰ ســهم مترو در حمل ونقل 
33درصد باشــد، بايــد در بخش كاهش 
زمان تعيين شده در اين بخش تالش كنيم. 
در بخش توسعه اتوبوســراني نيز به دنبال 
اين هستيم به ســمتي حركت كنيم كه 
غيرآالينده باشــد. در بحث تاكسي ها به 
سمت نوسازي و در بخش موتورسيكلت ها 
نيــز بايد بــه ســمت ســاماندهي آنها 
حركت كنيم تا در بخش نرم افــزار و نيز 
ديگر بخش ها سهم شــهرداري در حوزه 
آلودگي به ســمت كمترين ها سوق پيدا 
كند. يعني با اين دست اقدام ها به سمتي 
حركت كنيم كه شهر تهران را زيست پذير 
كنيم. موضوع مهم اين است كه شهرداري 
بحث كاهش آلودگي هوا را از خود شروع 
كرده   و اميدواريــم بتوانيم با قاعده گذاري 
سهم مولدهاي آلودگي را كاهش دهيم.« 
زاكاني با اشــاره به آخرين وضعيت فضاي 
ســبز تهران، گفت: »ميانگين فضاي سبز 
شــهر تهران، ميانگين خوبي است اما در 
پراكندگــي آن در مناطق تبعيض جدي 
مشاهده مي شود. به عنوان مثال، مي توان به 
منطقه۱۰ تهران اشاره كرد كه سرانه فضاي 
سبز در آن 2.6۰مترمربع است.« به گفته او 

بايد اولويت هايي براي دســتگاه ها درنظر 
گرفته شــود كه اين موضوع نيز مي تواند 
از خود شهرداري تهران آغاز شود. شهردار 
با بيان اينكه در حوزه كنترل آلودگي هوا 
هدف اصلي را برعهده شهرداري تهران قرار 
داديم و در ادامه نيز به دنبال اين هســتيم 
تا با ورود ديگر دســتگاه ها عموم مردم در 
اين حوزه همراه شوند، به جلسات خود با 
محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهوري 
اشاره كرد و گفت: »2جلسه با معاون اول 
رئيس جمهور داشتيم كه در جلسه نخست 
ســاختاري شــكل گرفت كه وزير كشور 
مسئول كميته اي شــد كه در آن وزير راه، 
وزير صمت، نمايندگان محيط زيســت، 
استاندار و... حضور دارند. 62 پيشنهاد براي 

همين خصوص ارائه شده است. همچنين 
وزير نفت در جلســه هيأت دولت در چند 
نوبت بيان كرد، به هيچ وجه سوخت آالينده 
در شهر تهران مصرف نشده است و مصوب 
شد در برخي كالنشــهرهاي هدف مانند 
تهران تا فاصله ۴۰كيلومتري آن سوخت 
با ضريب باالي گوگرد اســتفاده نشود. در 
شهرداري تهران نقشه راه و اهتمام ويژه اي 
براي مقابله با آلودگي هوا وجود دارد و بايد 
به اين موضوع تأكيد كنم كه در دولت نيز 
اهتمام ويژه اي شكل گرفته است. در شوراي 
ترافيك به دنبال اين هستيم تا به بهترين 
نحو شرايط را بهبود ببخشيم. براي ما در 
شهرداري تهران فرصت اين جلسه بسيار 

مغتنم است.«

زاكاني در جلسه هيأت انديشه ورزي شناسايي عوامل و راهكارهاي مقابله با چالش آلودگي هواي تهران خبر داد

تعيين نقشه راه شهرداري براي مقابله با آلودگي هوا
مديريت شهر

ذره بين آتش نشاني روي ساختمان پالسكو
ســاختمان جديد پالســكو با بهره گرفتن از طراحي پيشرفته در 
قسمت نما، معماري داخلي، تأسيسات برقي و مكانيكي، استفاده 
از سيســتم هاي جديد اعالم و اطفاي حريــق، مديريت و كنترل 
دود با به كارگيري فن ها، اســتفاده از پرده هاي ضدحريق،  ايجاد 
دسترســي هاي اضطراري به نماي ساختمان، ، اســتفاده از سازه 
هلي پد، ساخته و ايمن سازي شــده و آماده بهره برداري است.به 
گزارش همشهری، مجريان اين پروژه هم از بازگشايي آن تا پايان 
آذرماه خبر داده بودند، اما اين امر محقق نشــد و باگذشت 8روز 
از دي ماه هنوز درهاي پالسكو به روي كســبه و مردم بازگشايي 
نشده است. عدم تأييد ايمني ساختمان پالسكو در روزهاي اخير 
بازتاب هاي متعدد در رسانه ها داشت و اظهارنظرهاي ضدونقيضي 
در اين مورد انجام شد. در اين خصوص روز گذشته رئيس شوراي 
شهر تهران در جمع خبرنگاران اما از ايمن شدن ساختمان پالسكو 
خبر داد و گفت كه فرايند تأييد موارد ايمني ساختمان پالسكو در 
حال طي شدن اســت و به زودي پس از دريافت تأييديه از سوي 
سازمان آتش نشاني بازگشايي مي شود. در همين راستا مديرعامل 
سازمان آتش نشاني شهر تهران هم به همشهري گفت: »نقشه هاي 
معماري پالسكو مورد تأييد سازمان آتش نشاني قرار گرفته است، 
اما اشكاالتي در برخي از جزئيات وجود داشت كه موارد به مجريان 
اعالم شده و پس از اصالح دوباره بررسي مي كنيم و اگر مورد تأييد 
باشد حتماً مجوز ايمني را صادر خواهيم كرد.« مهدي داوري تأكيد 
كرد: »موارد اصالحي خيلي گسترده نبودند و برخي از سيستم هاي 
اعالن و اطفای حريق نياز به اصالح داشتند كه اين كار بايد توسط 
مجريان طرح انجام شود. ما مدت زمان خاصي براي رفع اشكاالت 
تعيين نكرده ايم، اما مجريان طرح و كسبه تمايل دارند هر چه زودتر 
اين مركز بازگشايي شود كه اميدواريم به زودي با انجام اصالحات 

و تأييد نهايي توسط سازمان آتش نشاني شاهد افتتاح آن باشيم.«

 پلمب واحد هاي ضايعاتي
 و پاتوق معتادان متجاهر

واحدهاي صنفي غيرمجاز بازيافتي و پاتوق هاي معتادان متجاهر 
منطقه۱5 در راســتاي پيگيري مطالبه شهروندان پس از سال ها 
فعاليت غيرقانوني با حكم قضايي دادستاني پلمب شد. به گزارش 
همشهري، شهردار منطقه۱5 با اعالم اين خبر گفت: »اين طرح 
با همــكاري همه جانبــه 3ارگان انتظامي، قضايي و شــهرداري  
ماه گذشــته از ناحيه يك كليد خورد و تمام واحد هاي غيرمجاز 
جمع آوري پسماند در اين ناحيه شــامل 85مورد پلمب شدند و 
در ناحيه2 نيز 8۱واحد، پلمب شــدند.« سيدمهدي صباغ افزود: 
»۴2واحد نيز در ســطح ناحيه۴ شناسايي شده است كه در حال 
انجام مراحل آن هستيم كه با بسته شــدن اين ۴2واحد بيش از 
97درصد از مراكز غيرمجاز جمع آوري پسماند در سطح منطقه 

پس از سال ها بسته خواهند شد.« 

    فائزه مومنی
خبر نگار

   برخي شهروندان از تخلف و پرداخت جريمه ابايي ندارند
»زماني كه نرخ جريمه ها براي چند سال گذشته است و افزايش نيافته، شهروندان ترجيح مي دهند كه 
تخلف را انجام دهند و پولش را بپردازند«؛ اين موضوع را سردار محمدحسين حميدي، رئيس پليس 
راهور تهران بزرگ در جلسه  هيأت انديشه ورزي شناسايي عوامل و راهكارهاي مقابله با آلودگي هواي 
تهران عنوان كرد. او با بيان اينكه امكان توقف تردد در شهر وجود ندارد، افزود: »30 تا 40درصد بار 
كشور در شهر تهران است. اجراي پروژه هاي مهم و مسكوني نظير مال ها و... جاذبه سفر ايجاد مي كند. 
پيشنهاد داده مي شود كه طرح هايي نظير اجراي طرح مسكن ملي در تهران به صورت علمي بررسي  و 

مشخص شود كه آيا تهران ظرفيت ورود جمعيت جديد و ترددهاي جديد را دارد يا خير.«
سردار حميدي با بيان اينكه بايد هزينه هاي تخلفات و ترددهاي غيرمجاز افزايش پيدا كند، افزود: 
»باتوجه به موضوعات اجتماعي امكان افزايش نرخ بنزين وجود ندارد. زماني كه نرخ جريمه ها براي 
چند سال گذشته است و افزايش نيافته، شهروندان ترجيح مي دهند كه تخلف را انجام دهند و پولش 

را بپردازند.«

   از كاهش قيمت موتور برقي تا مناسب سازي 600كيلومتر معبر
شهردار تهران ديروز به برنامه هايي براي كاهش آلودگي هواي پايتخت اشاره كرد كه به طور خالصه 

 مي خوانيد:
   قرار بر اين شده تا با استفاده از جايگاه تعويض باتري، قيمت موتور برقي را كاهش دهيم.

  ســندي مرتبط با مطالعات انجام شــده درباره آلودگي هوا و با توجه به عرض و طول و موقعيت 
جغرافيايي تهران استخراج و تهيه مي شود.

  براي  جابه جايي 7.۵00تن پسماند روزانه اقداماتی انجام مي شود تا در بحث كنترل آلودگي ها براي 
شهرداري تهران ضريبي ايجاد شود.

  مناسب سازي  600كيلومتر معابر تهران  براي سال۱40۱ تكليف شده تا مردم بتوانند بدون نياز به 
وسيله نقليه، بخشي از امور خود را انجام دهند.

»امامزادهعبداهلل«محلهايبامشكالتقدمتدار
 رسيدگي و رفع مشكالت منطقه 9تهران به ويژه ادامه پروژه يادگار امام)ره( و نوسازي بافت فرسوده  دردستور كار مديريت شهري قرار گرفت

سر سي متري جي، حد فاصل مرز 
منطقه 9و ۱۰قرار محله گردي عضو محله گردی

شوراي شهر تهران، با همراهي يك 
 راهنما از محله »امامزاده عبداهلل« بود. اول صبح 
است و مغازه دارها كم كم »كركره « مغازه شان را باال 
كشيده اند؛ خياباني كه مشكالت از همانجا شروع 
مي شود. »ماشين ها از سه راه آذري مي آيند و اينجا 
در ترافيك گير مي كنند. سال هاســت قرار است 
ادامه پروژه يادگار امام)ره( اجرايي شود، اما خبري 
نيست. پادگان جي نمي گذارد. كافي است در اوج 
ترافيك اتفاقي بيفتد و مجبــور به خروج از خانه 
شويم، گويي زنداني شــديم و ديگر راه خروجي 
نيست«؛ اينها را راهنماي محلي مي گويد. او امالكي 
را نشــان مي دهد كه براي طرح تعريض خيابان 
تملك شده، اما از آنجايي كه خبري از اجراي طرح 
نيست، امالك نيز رهاشده باقي مانده اند. آنها كه 
فنس دارند از حضور معتادان در امانند و آنهايي كه 
ندارند، محله تجمع معتــادان و كارتن خواب ها 
شده اند. صداي رد شدن هواپيما سرها را به سمت 
آسمان بلند مي كند؛ به گفته اهالی هميشه اين صدا 
مي آيدو انگار وقتي به امامزاده عبداهلل مي رسند، 
فاصله شان كمتر است. از آن سوی انگار خبري از 
فعاليت پيمانكار اليروبي نيست. جوي هاي آب پر از 
زباله و ايســتايي آب، چهره زشتي را ايجاد كرده 
است. راهنماي محله گردي همراه ناصر اماني، عضو 
شوراي شــهر تهران مي گويد: »محله به شبكه 
فاضالب شهري وصل نشــده و فاضالب خانه ها 
داخل جوي آب مي ريزد، بوي بدي مي آيد و موش 
بيداد مي كنــد. موش ها ديگر داخــل جوي آب 
نمي مانند و در خيابان رژه مي روند. طعمه هايي كه 
شــهرداري مي گذارد هم كارساز نيست.« دكتر 
داروخانه محله با اماني، عضو شوراي شهر تهران 
وارد گفت وگو مي شــود. او مي گويد: »درمانگاه 
محل، فقط يك شيفت كار مي كند؛ آن هم كارهاي 
محدود و ســرپايي، مدرســه براي دانش آموزان 
دبيرستاني ندارند و بچه ها مهمان محالت ديگر 
هستند.«  به سمت خياباني كه در دوره گذشته 
تحت عنــوان » اجتماعي« ايجاد شــده اســت 
مي رويم؛ خياباني كه همه  چيز دارد، اما براي تردد 
روشنايي و نور ندارد. »چراغ هايي كه گذاشتند، 
روشن نمي شــود«؛ اين را خانمي مي گويد كه با 
بچه هايش در اين خيابان تردد مي كنند. او ادامه 
مي دهــد: » فضايي براي بــازي بچه ها يا حضور 
خانم ها در محله نيست؛ نه مجموعه اي ورزشي و نه 
فرهنگي؛ ساختمان به آن بزرگي سراي محله هم 

هيچ امكاناتي ندارد.« اما مشكلي كه پايان بندي 
محله گردي عضو شوراست، نشست خانه ها بر اثر 
فرسودگي لوله هاي آب است. آنگونه كه پيرمردي 
كه از ۴۰سال پيش در محله ساكن است، مي گويد: 
»لوله كشي شهري اين محدوده به بيش از 6۰ سال 
پيش برمي گردد؛ آن زماني كه جمعيت زياد نبود و 
حجم آب و فاضالب در لوله هايــي با همان قطر 
برابري مي كرد، اما اكنون جمعيت چند برابر شده و 
مصرف آب باال رفته است؛ بنابراين لوله هاي قديمي 
جواب نمي دهد. هر  ماه اينجا يكي از لوله ها از شدت 
فرسودگي مي تركد و براي 5 تا 6ساعت آب خانه ها 
به سبب تعمير آن، قطع مي شود.« صحبتش را يك 
كاسب محله تكميل مي كند: »هر چند وقت يك بار 
وسط كوچه چند متر فرومي رود. خانه هاي كنار 
اين فرورفتگي ها دچار آسيب ديدگي هايي ازجمله 

ترك هاي خطرناك شده اند.«

بازگو شدن مشكالت منطقه ۹
ديروز ناصر اماني گزارشي از مشاهداتش را در پي 
بازديد از منطقه 9در صحن شوراي شهر تهران 
ارائه داد. او مشخصا به محله امامزاده عبداهلل اشاره 
كرد و گفت: »شهروندان ســاكن در اين محله 
مدت هاست به دنبال تعيين تكليف تملك امالكي 
هستند كه در مسير بزرگراه يادگار امام)ره( قرار 
دارد. ناتمام ماندن اين بزرگراه طي سال ها منجر 
به فريز شدن امالك شده و شهروندان از اين بابت 
گاليه مند هستند.« مزاحمت فرودگاه مهرآباد هم 
موضوع ديگري بود كه اماني به آن اشاره و عنوان 
كرد: »در تمام دنيا به ســاكنان اطراف فرودگاه 
عوارض مخصوص پرداخت مي كنند و فرودگاه ها 
مســئوليت اجتماعي اش را انجام مي دهند، اما 
چنين چيزي در كشــور ما وجــود ندارد. حتي 
6پرونده در كميســيون ماده 77وجود دارد كه 
مربوط به پرداخت نشــدن عوارض شركت هاي 

هواپيمايي است.«  

 جلوگيري از پروازهاي شبانه فرودگاه
در تأييد موارد ذكرشــده مهدي چمران، رئيس 
شوراي شهر تهران گفت كه فرودگاه را نمي توان 
جابه جا كرد، اما بايــد مقرراتي براي جلوگيري از 
پروازهاي شــبانه تدوين شــود. او درباره بزرگراه 
يادگار امام)ره( هم گفت: »طي ۱۴ســال بزرگراه 
يادگار امام)ره( به فراموشي ســپرده شد؛ اين در 
حالي اســت كه اين بزرگراه اگــر داراي زيرگذر 
باشد و به جاده هاي قم و ساوه و ميدان 9دي وصل 
شود، مي تواند يكي از بهترين مسيرهاي رفت وآمد 
باشد.« او به موضوع رفت و روب معابر هم اشاره كرد 
و گفت: »اين مشكل در اكثر مناطق وجود دارد و 
شهروندان تميزي شهر را احساس نمي كنند؛ از 
اين رو بايد برخي از پيمانكاران حوزه رفت و روب 

تعويض شوند.«

پيشنهادهای نوسازی در راهند
شهردار منطقه 9هم كه در جلسه ديروز پارلمان 
شهري حضور داشت، پس از ارائه گزارش بازديد 
منطقه توسط ناصر اماني، پشــت تريبون رفت و 
گفت: »معضالت در منطقه 9زياد است، اما چون 
در فصل بودجه هستيم بايد بگويم تا بودجه مستمر 
خوبي پيش بيني شود. اين محله ۱66هكتار است 
و ۴۴درصد مــردم آن در بافت فرســوده زندگي 
مي كنند. همچنين 52درصد از مساحت مسكوني 
اين منطقه زير 75متر است.« به گفته محمدجواد 
خسروي از سال 97كه بسته هاي تشويقي بافت 
فرسوده حذف شده، حتي يك پروانه 3طبقه در 
اين منطقه صادر نشــده اســت. اين باعث شد تا 
مهدي پيرهادي پيشنهادي را ارائه كند: »در حوزه 
بافت فرسوده طرحي تهيه شده و به زودي به شورا 
ارائه خواهد شد كه تحولي را در حوزه ساخت وساز 
در جنوب خيابان انقالب رقم زده تا از اين طريق 
مشكالت مردم قبل از وقوع هرگونه بحراني رفع 

شود.«

بازشدن پرونده بازار گل محالتي در بهشت
تا پايان سال 3نقطه از تهران )جنوب، شرق و غرب( براي احداث بازار گل جانمايي و لكه گذاري مي شود

ارائه گزارش مربوط به 
حادثــه بــازار گل شورا

محالتي كه دوم دي 
رخ داد و منجــر بــه فــوت 2نفر و 
مصدوميــت 8نفر شــد، مهم ترين 
دستور جلســه روز گذشته شوراي 
شــهر تهران بود. بازاري كه به گفته 
مسئوالن سازمان آتش نشاني شهر 
تهران در ۴سال گذشته حدود 2۰بار 
دچار حريق شده اســت و از اين  رو 
و  شــهري  خدمــات  معــاون 
محيط زيســت شــهردار تهــران، 
مديرعامل سازمان آتش نشاني شهر 
تهران، مديرعامل شركت ساماندهي 
صنايع و مشــاغل شــهر تهــران و 
شهردار منطقه۱۴، روز گذشته در 
صحن پارلمان شهري حاضر شدند و 
گزارشي از نتايج بررسي هاي حادثه 
ارائه دادند و برنامه هايشــان را براي 
ساماندهي اين بازار تشريح كردند. 
در نهايت رئيس شوراي شهر تهران 
گفــت: »فعاليت اصنافــي كه هيچ 
همگوني با گلفروشي نداشته سبب 
بروز اين حادثه شده است و از اين  رو 
ضرورت دارد موضوع پيگيري شده و 
اين غرفه ها ســاماندهي شــوند.« 
مهدي چمران تأكيد كرد: »مشكالت 

متعددي در بازار گل محالتي وجود 
دارد و براي حل آنها نياز است همه 
دستگاه ها و نهادهاي متولي ازجمله 
شــهرداري تهران، وزارت مسكن و 
شهرسازي، قوه قضاييه، دادستاني، 
وزارت كار و نمايندگان اصناف، پاي 
كار بياينــد و براي حل مشــكالت 
تصميم گيري شود. البته كه در اين 
كار بايد منافع غرفه داران را مدنظر 
قرار داد.« به گفته او اگر قرار اســت 
بازار در همين مكان فعلي باقي بماند 
بايد غرفه داران به طور موقت به مكان 
ديگري منتقل شــوند تا بازار ايمن 
شود و اگر تصميم بر انتقال بازار به 
مكان ديگري اســت، بايد تدابيري 
انديشيد تا منافع غرفه داران ضايع 

نشود.

علت حادثه بــازار گل محالتي 
چه بود؟

و  معــاون خدمــات شــهري 
محيط زيست شهردار تهران وقتي 
براي ارائه گزارش حادثه بازار گل 
محالتي پشــت تريبون رفت، در 
ابتداي صحبت هايــش گفت كه 
شــهرداري، ضابط قضايي نيست 
و اهرم هاي قــوي بــراي تعيين 
تكليف اين بــازار نــدارد. جالل 
بهرامي بــه برنامه شــهرداري در 
سال92 و انتقال بازار گل محالتي 

به شــهرك صنعتي خاوران اشاره 
و عنوان كرد: »متأســفانه كسبه 
براي انتقال به اين مكان همكاري 
نكردند و اكنون بــه بازار پرندگان 
تبديل شده است.« معاون خدمات 
شهري و محيط زيســت شهردار 
تهــران در پايــان صحبت هايش 
از جانمايي 3نقطه بــراي احداث 
بازار گل در جنوب، شــرق و غرب 
پايتخت تا پايان ســال خبر داد و 
گفت كه از طريق فراخوان ساخت 
اين بازارها توسط سرمايه گذاران 
بخش خصوصي انجام خواهد شد. 

مهدي داوري، مديرعامل سازمان 
آتش نشــاني شــهر تهران هم در 
جريان بررسي پرونده حادثه بازار 
گل محالتي بــه اخطارهاي داده 
شده اشــاره كرد و گفت: »حدود 
6۰۰غرفه  در اين بازار وجود دارد 
كه 3۰درصد آنها خشكه فروشي 
)لوازم تولد( اســت و بــا توجه  به 
شــرايط ناايمني كه وجود داشت 
از ســال92 حــدود ۱۰اخطار و 
8دستور عمل براي اين بازار صادر 
شده اســت.« مديرعامل شركت 
ساماندهي صنايع و مشاغل شهر 

تهران هم از برگزاري جلســاتي با 
فرماندهان نيــروي زميني ارتش 
خبــر داد و گفت: »اگــر توافقات 
انجام شود مي توان در مدت 6 ماه 
از فضاي 5هكتاري كه جنب بازار 
گل ارتش در بزرگراه شهيد بابايي 
قرار دارد، براي ساماندهي مشاغل 
غيرگل  و گياه شــهيد محالتي كه 
2۰۰غرفه هستند، استفاده كرد.« 
قدرت اهلل محمدي تأكيد كرد كه 
اگر از گذشته اراده اي وجود داشت 
تا كنون مشــكل بــازار گل  و گياه 

شهيد محالتي حل شده بود.
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چهارشنبه 8 دی 41400
اقتصاد شماره  8400

تراز تجاري و ترانزيت
بررسي آمار و ارقام مربوط به تجارت خارجي ايران در 9ماهه 1400نشان مي دهد 
در اين بازه زماني، تراز تجاري ايران به منفي 1.9ميليارد دالر رســيده و عالوه بر 
هزينه كرد معادل ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي، معادل 1.9ميليارد دالر نيز 
از محل ذخاير ارزي داخلي يا نفتي كشــور به واردات اختصاص پيدا كرده است. 
البته از سال97 و در سايه بروز تنش هاي ارزي و اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه 
كشورمان، ممنوعيت هاي گسترده وارداتي اعمال شده و عمال به جز كاالهاي گروه 
الف، به واردات هيچ كااليي ارز تخصيص داده نمي شود، در غيراين صورت، با توجه 
به جذابيت واردات و ضعف جدي توليد و صادرات، تراز تجاري كشور مي توانست 
بسيار وخيم تر باشد؛ اما در دورنماي تجارت خارجي، اين احتمال وجود دارد كه با 
رفع كامل محدوديت هاي كرونا، بهبود شرايط توليد و البته رفع تحريم ها، تجارت 
خارجي ايران نيز به شرايط عادي برسد و حتي بدون احتساب درآمدهاي نفتي، 
باز هم ارز حاصل از صادرات غيرنفتي قادر به پاسخگويي نيازهاي وارداتي باشد 
و حتي با آزادسازي واردات ساير گروه هاي كااليي، باز هم مشكلي در تخصيص 
ارز وجود نداشته باشد. تا آن زمان، بايد اولويت دولت، حراست از ذخاير ارزي با 
مديريت واردات و تقويت صادرات غيرنفتي باشد و همزمان در راستاي استفاده از 
ظرفيت هاي داخلي براي كسب درآمد ارزي متمركز شود. يكي از اين ظرفيت ها، 
بهره برداري از فرصت هاي ترانزيتي در تعامل با همسايگان است كه گرچه ازنظر 
آمار در حال رشد است؛ اما در مقايسه با توانمندي هاي ترانزيتي كشور، همچنان 
اعداد و ارقام آن بي اهميت به نظر مي رسد. طبق اعالم سرپرست گمرك، ترانزيت 
كاالهاي خارجي از قلمرو ايران در 9ماهه امســال معادل 9ميليون و 158هزار 
تن بوده كه نسبت به مدت مشابه ســال قبل 76درصد افزايش نشان مي دهد و 
پيش بيني مي شود تا پايان سال به 12ميليون و 400هزار تن برسد. البته مقدسي 
در اظهارات خود به درآمدهاي ارزي يا ريالي ترانزيت اشــاره اي نكرده؛ اما براي 
مقايسه اين مقدار با ظرفيت هاي منطقه اي ايران در حوزه ترانزيت بد نيست به اين 
نكته اشاره كنيم كه كل حجم ترانزيتي ايران در 9ماهه امسال، كمتر از 80درصد 
كاالهايي بوده كه با دريافت خدمات بازرگاني از امارات وارد ايران شــده است؛ 
كاالهايي كه هيچ كدام محصول توليدي امارات متحده عربي نيست و عمدتا به دليل 
محدوديت هاي بين المللي و شرايط تحريم، با وساطت بازرگاني امارات يا ترانشيپ 

در بنادر اين شيخ نشين به ايران ارسال شده است.
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  براســاس ارقــام مندرج 
در جــداول بودجه، ســهم 
صنــدوق توســعه ملــي 
از كل درآمــد يادشــده 
11.94ميليارد دالر خواهد 
بود. وليكن 5.97ميليارد دالر 
آن به صورت بدهي و وام در 

اختيار دولت قرار مي گيرد

  اليحه بودجه سال آينده، 
دولت را مكلف مي سازد يك 
واحد پااليشگاهي با ظرفيت 
300هزار بشكه در روز جهت 
مصرف نفت خام سنگين با 
اســتفاده از منابع داخلي با 
مشاركت بخش خصوصي و 
همچنين منابــع خارجي يا 
به صورت تحويل نفت خام به 

پيمانكاران احداث كند

چهره روز

نقد خبر

حكم بانكی آقای وزير
احســان خاندوزی از زمان صدارتش بر 
وزارت اقتصاد تاكنــون ، در تالش برای 
شفافيت در رابطه بين بانك ها و مشتريان 
و صيانت از حقوق آنهاســت. او به تازگی 

پس از دومين نشست و برخاست با مديران بانك های دولتی از توقف 
اخذ هر نوع دريافت نرخ سود بانكی در تســهيالت، خارج از مصوبه 
شورای پول و اعتبار از ديروز خبر داد. او با بيان اينكه اين تصميم در 
جهت عدالت و كمك به فعاالن اقتصادی و توليد كنندگان گرفته شده 
است می گويد: بانك های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از 
مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال يا سال های گذشته 
باشد، به مشتريان مسترد كنند و افراد  با مراجعه به بانك ها می توانند 
جهت اصالح قرارداد های خود اقدام و مبلغ مازاد دريافت شده توسط 

بانك ها را مطالبه كنند.
آنچه وزير اقتصاد حكم كرده  به نظر كلی و مبهم اســت و مشــخص 
نيست كه مالك شناسايی و مرجع تشخيص دريافت سودهای اضافه 
بابت تسهيالت پرداختی چيست و در چنين شرايطی همه گيرندگان 
تسهيالت ممكن است مدعی اجحاف بانكی شوند. به ويژه اينكه دايره 
شمول حكم صادره فعاالن اقتصادی و توليدكنندگان است و شامل 
عامه مشتريان و گيرندگان تسهيالت و بانك های خصوصی نمی شود. 
در چنين وضعيتی بديهی است كه فشار به مديران بانك های دولتی 
افزايش می يابد و آنها دچار دردسر می شوند. بنابراين بهتر است اگر 
حكمی صادر می شود، همه شمول، شفاف و طبق قاعده و قانون باشد و 
سازوكار شكايت و طرح دعوا اعالم شود. فراموش نكنيم اگر با اين حكم 
كلی و مبهم، پولی به حساب فردی برگشت داده شود، ممكن است اين 
سود از حساب سهامدار يا سپرده گذار رفته باشد، چون اگر مالك و مبنا 
شفاف نباشد، راه برای سوءاستفاده باز خواهد شد. برخورد با بانك های 
متخلف، قاعده خود را دارد و با دستور ناگهانی نمی توان جلوی انحراف 
آنها را گرفت. بانك نه خيريه است و نه بخشنده حقوق سپرده گذاران و 
سهامداران به عنوان ذی نفعان، فرقی هم نمی كند چه خصوصی  باشد 
و چه دولتی و اگر دولتی باشد و منابع آن به انحراف كشيده شود، به 
معنای تضييع حقوق بيت المال خواهد بود. بانك نه مصون از خطاست 
و نه می توان آنها را رهاشده قلمداد كرد. پس برای رهايی از دور باطل 
بخشش و تنبيه الزم است تا مقررات شفاف شود تا هم سپرده گذار و 
هم تسهيالت گيرنده و هم سهامدار و هم بانكدار تكليف خود را بداند.

در اين ميان در اقتصاد ايران كه تامين مالی آن عمدتا بانك محور است 
و دولت ها نيز در بزنگاه های تاريخی برای تسهيالت تكليفی به سراغ 
بانك ها می روند، مردان اقتصادی دولت فقط برای حكم كردن در مورد 
مسائلی نظير نرخ ســود در قراردادهای تسهيالت پيش قدم نباشند 
و  اگر در اين مســائل تاوان اقدامات بانك را از او مطالبه می كنند، آن 
سوی ماجرا نيز در نظر داشته باشند. وزارت اقتصاد به عنوان ناظرنظام 
بانكی و متولی ساماندهی سياســت های مالی، بد نيست در مواردی 
نظيرتسهيالت تكليفی و استمهال اجباری تسهيالت  نيز حواسش 

به ماجرا باشد.

روند بازيابي تجارت خارجي 
در 9ماهــه 1400 ادامه پيدا تجارت

كــرده و ارزش صــادرات و 
واردات غيرنفتي در ايــن دوره زماني از مرز 

72ميليارد دالر گذشته است. 
البته همچنان به واسطه تراز تجاري منفي 
1.9ميليارد دالري، نمي توان شرايط تجارت 
خارجي را كامال عادي توصيــف كرد؛ اما با 
دورنماي مثبت ماه هاي آينده، اين احتمال 
وجود دارد كه واردات و صادرات كشــور در 

پايان سال در نقطه سر به سري قرار گيرد.
به گزارش همشهري، با فروكش كردن تبعات 
اقتصادي كرونــا و تمركز دولــت و فعاالن 
اقتصادي بــر مبادالت منطقــه اي، اوضاع 
صادرات مساعدتر شده و در اين ميان ترقي 
قيمت هاي جهاني كاموديتي ها نيز مزيد بر 
علت شده تا ارزش تجارت خارجي 38درصد 
و ارزش صادرات 40درصد افزايش پيدا كند.

نماي كلي تجارت خارجي
آمارهــاي اظهار شــده از ســوي عليرضا 
مقدســي، سرپرســت گمرك ايران درباره 
تجارت خارجي كشــور در 9ماهه امســال 
حاكي از اين است كه از ابتداي سال جاري تا 
پايان آذرماه معادل 122ميليون و 500هزار 
تن كاال بــه ارزش 72ميليارد و صد ميليون 
دالر بين ايران و ساير كشورها مبادله شده 
كه اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل ازنظر وزن 11درصــد و ازلحاظ ارزش 

38درصد رشد نشان مي دهد. 
مقدســي ابراز اميدواري كرده كــه با ادامه 
روند كنونــي تجارت خارجي كشــورمان، 
كل ارزش مبــادالت تجاري تا پايان ســال 
به 98ميليارد دالر برســد. در نماي كلي، از 
مجموع حجم و ارزش تجارت خارجي ايران 
در 9ماهــه ســال جاري، 92.3ميليون تن 
كاال به ارزش 35.1ميليارد دالر به صادرات 
اختصاص داشــته و در مقابل 30.1ميليون 
تن كاال به ارزش 37ميليارد دالر مربوط به 
واردات بوده است. براساس آمارها، در 9ماهه 
امسال، به سبك و سياق ماه هاي قبل، وزن 
كاالهاي صادراتي ايران بيش از ســه برابر 
محموله هاي وارداتي بوده است؛ چراكه در 

طرف صادرات، ايران فروشــنده مواد خام و 
كاالهاي حجيم با ارزش افزوده پايين است 
و در مقابــل براي واردات مشــتري اقالمي 
است كه مانند موبايل، حجم بسيار پايين و 
ارزش بسيار بااليي دارند. البته در سه سال 
اخير به واسطه افزايش سهم نهاده هاي دامي 
و غذايي از واردات، نسبت وزني صادرات به 
واردات كاهش پيدا كرده و به نسبت 3برابري 

رسيده است.

صادرات به روايت آمار
از كل تجارت صــورت گرفتــه در 9ماهه 
1400حدود 75.3درصد وزن و 48.7درصد 
از ارزش تجــارت خارجي به مقوله صادرات 
اختصاص داشته است. براساس اين آمارها، 
در 9ماهه امســال، معــادل 92ميليون و 
300هزار تــن كاال بــه ارزش 35ميليارد و 
صد ميليون دالر از ايران به ساير كشورهاي 
جهان صادر شــده كه اين ميزان نســبت 

به مدت مشابه ســال گذشــته ازنظر وزن 
8درصد و ازلحاظ ارزش 40درصد افزايش 
نشان مي دهد. بررســي آمارها حاكي از اين 
اســت كه ارقام فعلي صادرات ايران از ارقام 
مربوط به كل صادرات در سال گذشته بيشتر 
است و اگر آنگونه كه متوليان حوزه گمرك 
و تجارت خارجي مي گويند، روند صادرات به 
همين شيوه ادامه پيدا كند، ارزش مجموع 
صادرات كشور در پايان سال به 47ميليارد 
دالر خواهد رســيد كه اين ميــزان حدود 
35درصد بيــش از كل ارز صادرات ســال 
گذشــته خواهد بود. البته تغييرات قيمتي 
كاموديتي ها نيز يكي از عوامل جهش ارزش 
صادرات در 9ماهه امســال بــوده و حفظ 
وضعيت فعلي اين شاخص نيز در آمارهاي 
تجاري پايان سال اثرگذار است؛ هرچند در 
سايه رشد قيمت كاموديتي ها، قيمت غذا و 
نهاده هاي دامي و غذايي نيز افزايش داشته و 
همين مسئله بخشي از جهش ارزش صادرات 

را خنثــي كرده و اثر آن در ســه ماهه پيش 
رو نيز به همين صــورت خواهد بود. آنگونه 
كه سرپرســت گمرك ايران درباره تركيب 
عمده كاالهاي صادراتي در 9ماهه امسال، 
اعالم كرده اســت: محصوالت پتروشيمي 
بــا 42ميليــون و 400هزار تن بــه ارزش 
14ميليارد و 700ميليــون دالر مهم ترين 
كاالهاي صادراتي كشور بوده كه 46درصد 
از وزن و 42درصــد از كل ارزش صادرات را 
به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد 40درصدي ارزش را تجربه 
كرده است. در مورد مقاصد عمده صادراتي 
كاالهاي ايراني نيز، آمارها حاكي از اين است 
كه چين با 21.3ميليون تــن كاال به ارزش 
10.2ميليارد دالر، نخستين شريك تجاري 
ايران بود و پــس  از آن عراق با 23.5ميليون 
تن كاال به ارزش 6.8ميليــارد دالر، تركيه 
با 11.7ميليون تن بــه ارزش 4.1ميليارد 
دالر، امارات متحده عربي بــا 8.3ميليون 

تن به ارزش 3.4ميليارد دالر و افغانستان با 
3.3ميليون تن به ارزش 1.4ميليارد دالر در 

رده هاي بعدي قرار گرفته اند.

واردات با تمركز بر كاالهاي اساسي
اطالعات اظهار شــده از ســوي سرپرست 
گمرك ايــران درخصــوص واردات كاال در 
9ماهه سال جاري نشان مي دهد در اين دوره 
زماني، 24.7درصــد از وزن و 51.3درصد 
از ارزش كل تجارت خارجي كشــور مربوط 
به واردات كاالهاي اساسي و اقالم ضروري 
و مورد نياز بوده است. براســاس آمارها در 
9ماهه امســال، 30ميليون و صد هزار تن 
كاال به ارزش 37ميليارد دالر وارد كشــور 
شــده كه اين ميــزان در مقايســه با مدت 
مشابه سال گذشــته ازنظر وزن 20درصد و 
ازنظر ارزش 37درصد رشــد داشته است. 
بررســي فروشــندگان عمده كاال به ايران 
نشــان مي دهد در اين دوره زماني امارات 

متحده عربي بــا فــروش 8.9ميليون تن 
كاال بــه ارزش 11.5ميليــارد دالر در رتبه 
نخســت مبادي ورودي كاال  به ايران قرار 
گرفته و بعدازآن كشورهاي چين با فروش 
2.5ميليون تن كاال بــه ارزش 8.4ميليارد 
دالر، تركيه با فــروش 2.9ميليون تن كاال 
به ارزش 3.7ميليــارد دالر، آلمان با فروش 
593هزار تن كاال به ارزش 1.4ميليارد دالر 
و ســوئيس با 1.6ميليون تن كاال به ارزش 
1.3ميليارد دالر به ترتيب در رتبه هاي دوم 
تا پنجم مبادي عمــده واردات كاال به ايران 
قرار گرفته اند. طبق اعالم سرپرست گمرك 
ايران، از مجموع كاالي وارداتي به ايران در 
9ماهه امســال، 23ميليون و 100هزار تن 
به ارزش 12ميليارد و 400ميليون دالر به 
كاالهاي اساســي اختصاص داشته كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ازنظر وزن 
32درصد و ازلحاظ ارزش 61درصد در ارزش 

رشد داشته است.

تجارت 72ميليارد دالري ايران با جهان
كارنامه دادوستد غيرنفتي ايران در 9ماهه 1400منتشر شد

مجموع بدهي هاي شــركت ملي 
نفت ايران تا پايان ســال جاري به كالن

60ميليارد دالر مي رسد. در آينده 
نه چندان دور اين غول ثروت ايران با مشكالت 
جــدي مواجه مي شــود. به ويــژه اينكه تحقق 
هزينه هاي سرمايه اي اين شركت در سال بعد به 
منابعي وابسته است كه تحقق آن دور از انتظار 
خواهد بود. اين برآورد مركز پژوهش هاي مجلس 
از چشم انداز سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران 
است كه مي گويد: سهم شركت ملي نفت ايران از 
محل 14.5درصد درآمدهاي نفتي ســال آينده 
عمال به صورت ذخيره استهالك و اندوخته قانوني 
اســت و پاســخگوي نيازهــاي ســرمايه اي و 

بازپرداخت بدهي هاي كالن نخواهد بود.
تازه ترين برآورد كارشناسان مركز پژوهش هاي 
مجلس نشان مي دهد كه در بودجه سال آينده 
ميزان فروش نفت خام و ميعانات گازي از محل 
صادرات روزانه 1.2ميليون بشكه نفت با قيمت 
هر بشــكه 60دالر پيش بيني شده است. به اين 
ترتيب ميــزان درآمد ارزي دولــت از اين محل 
26.28ميليارد دالر خواهد بود. با تبديل به ريال 
به ازاي هــر دالر 23هزار تومــان، درآمد ريالي 
ناشــي از صادرات نفت و ميعانات گازي در سال 
آينده معادل 604هزار ميليــارد تومان برآورد 
شده است. البته دولت پيش بيني كرده كه سال 
آينده بالغ بر 3.58ميليارد دالر از محل صادرات 
گاز طبيعي درآمد داشته باشد. با تبديل به ريال، 
كل درآمد دالري حاصــل از صادرات نفت خام، 
گاز طبيعي و ميعانات گازي سال آينده كشور به 

29.86ميليارد دالر خواهد رسيد.
به گزارش همشهري، براســاس ارقام مندرج در 
جداول بودجه، سهم صندوق توسعه ملي از كل 
درآمد يادشده 11.94ميليارد دالر خواهد بود. 
وليكن 5.97ميليارد دالر آن به صورت بدهي و وام 
در اختيار دولت قرار مي گيرد. بازوي تحقيقاتي 
مجلس مي گويد حدود 69هــزار ميليارد تومان 
از مجموع درآمد ارزي يادشــده شفاف نيست. 
افزون بر اينكه وابســتگي بودجه كشور به منابع 
نفتــي از كل منابــع بودجه عمومــي دولت با 
احتساب اســتقراض از صندوق توسعه ملي در 
حــدود 37.8درصد پيش بيني مي شــود كه با 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي 
كلي برنامه ششم توسعه ســازگاري ندارد. البته 
درصــورت عدم احتســاب وام دريافتي دولت 
از منابع نفتي صندوق توســعه ملــي به ميزان 
137هزار ميليارد تومان، وابستگي بودجه كشور 
به منابع نفتي از كل منابع بودجه عمومي دولت 

برابر 27.83درصد خواهد شد.
براســاس سياســت هاي كلي اقتصاد مقاومتي 

ابالغ شده به قواي سه گانه در 29بهمن1392، 
ساالنه  سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل 
از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به 
نفت بايد افزايش يابد. به اين ترتيب سال آينده 
بايد 40درصد از كل درآمد ارزي ناشي از صادرات 
نفت و گاز به حساب صندوق يادشده واريز شود. 
اما دولت در اليحه بودجه پيشــنهاد كرده كه به 
جاي 40درصد، 20درصد ارز ناشــي از صادرات 

نفت و گاز به صندوق اختصاص داده شود.

بانك ها طلبكار نفتي ها
اين گزارش مي افزايد: دولت در اليحه بودجه سال 
آينده پيشنهاد داده تا مطالبات بانك و بانك هاي 
تجاري بابت اصل و سود تسهيالت پرداختي به 
شركت دولتي تابعه وزارت نفت، بابت تأمين مالي 
طرح هاي باالدستي نفت و گاز به مدت يك سال 
به تأخير بيفتد. مركز پژوهش هاي مجلس فاش 
مي ســازد كه بخش قابل توجهي از بدهي هاي 
بانكي شــركت هاي تابعه وزارت نفت مربوط به 
طرح هايي اســت كه الزاما طرح هاي باالدستي 
نفت و گاز محسوب نمي شوند و بهتر است عبارت 

باالدستي از متن اليحه دولت حذف شود.

پااليشگاه نسازيد
اليحه بودجه سال آينده، دولت را مكلف مي سازد 

يك واحد پااليشگاهي با ظرفيت 300هزار بشكه 
در روز جهت مصرف نفت خام سنگين با استفاده 
از منابع داخلي با مشــاركت بخش خصوصي و 
همچنين منابع خارجي يا به صورت تحويل نفت 
خام به پيمانكاران احداث كنــد. اين تكليف در 
حالي مطرح مي شود كه مطالعات آينده پژوهي 
نشــان از كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي در 

جهان دارد. 
منابــع انــرژي جديــد در بخــش حمل ونقل 
جايگزين بنزين و گازوئيل خواهد شد و به جاي 
آن در آينده تقاضا بــراي مصرف مواد پليمري و 
پتروشيميايي افزايش مي يابد. مركز پژوهش هاي 
مجلس هم پيشــنهاد داده كه بــه جاي احداث 
اين پااليشــگاه، به وزارت نفت اجازه داده شود 
از طريق شركت هاي دولتي نســبت به احداث 
پتروپااليشگاه نفت سنگين به ظرفيت 300هزار 
بشكه در روز با هدف توليد مواد پايه پتروشيمي 

و سوخت اقدام كند.

دخل نفتي ها خالي است
برآورد نهاد تحقيقاتي مجلس از وضعيت منابع 
و مصارف شركت ملي نفت هم نشان از شكننده 
بودن منابــع پيش بيني شــده دارد. به گونه اي 
كه ســال آينده كل منابع اين شــركت اندكي 
بيش از 287هــزار ميليارد تومــان پيش بيني 

شده اســت. به گفته مركز پژوهش هاي مجلس، 
دســت كم 101.5هزار ميليارد تومــان از آن از 
محل ســاير دريافت ها بعيد است، محقق شود. 
افزون بر اينكه از محل وام هاي داخلي هم حدود 
9.2هزار ميليارد تومان بودجه پيش بيني شده كه 
به دليل حجم زياد بدهي اين شركت و ناتواني در 
بازپرداخت بدهي هاي قبلي، دور از انتظار است 

كه بتواند رقم پيش بيني شده را وام بگيرد.
افزون بــر اينكه كارشناســان مركز يادشــده 
مي گويند: بيش از 54.2هــزار ميليارد تومان از 
بودجه شــركت ملي نفت ايران در ســال آينده 
از محــل وام هاي خارجي خواهد بــود . به دليل 
محدوديت هاي پيش رو، امكان انعقاد قراردادهاي 
نفتي با شركت هاي نفتي خارجي بسيار ضعيف 
اســت. از نشــانه هاي آن مي تــوان بــه خروج 
شركت هاي نفتي خارجي در قراردادهاي نفتي 
فعال و ترك مذاكرات طي ســال هاي گذشــته 

است.
نتيجه اينكــه از كل بودجه 287هــزار ميليارد 
تومانــي شــركت ملي نفــت در ســال آينده، 
42.6درصد از آن معــادل 122.6هزار ميليارد 
تومان پايدار خواهد بود كه قرار اســت از محل 
ذخاير و اندوخته هاي شركت تامين شود. افزون 
بر اينكه همين رقــم هم ناشــي از دارايي هاي 
جاري شركت ملي نفت خواهد بود. به اين ترتيب 

درصورتي كه وزارت نفت ســال آينــده نتواند 
روزي 1.2ميليون بشكه نفت به قيمت 60درصد 
بفروشد، سهم و بودجه شركت ملي نفت هم كمتر 

خواهد شد و اين شركت دچار دردسر مي شود.

ايست به سرمايه گذاري
سال آينده براساس اليحه بودجه دولت، شركت 
ملي نفت ايران نياز بــه حدود 170هزار ميليارد 
تومان سرمايه گذاري و 118هزار ميليارد تومان 
منابع بــراي پرداخت بدهي خود بــه بانك ها و 
تسويه وام هاي داخلي و خارجي دارد كه برآورد 
مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد كه شرط 
بازپرداخت بدهي اين شــركت در سال آينده، 
فروش دست كم 1.2ميليون بشكه نفت و تحقق 
درآمد 122.6هزار ميلياردي شركت يادشده از 

اين محل خواهد بود. 
حاال سؤال اصلي اينجاســت كه با اين سناريوي 
پيش بيني شده در بودجه ســال آينده، وزارت 
نفت قادر بــه اجراي طرح هاي مهــم به ويژه در 
باالدست صنعت نفت و گاز خواهد بود و مي تواند 
دست كم سهم ايران از ميدان هاي مشترك نفت 

و گاز را  حفظ كند؟

معمای ارز 4200و بنزين 
  خبر: حميد پورمحمدی، معاون ســازمان برنامه و بودجه می گويد: ارز 4200در سال 
آينده وجود ندارد و حتی برای گندم و دارو نيز دولت در حال بررسی نحوه پرداخت يارانه يا 
مابه التفاوت از طريق مكانيزم های مختلف آن است.به گفته اين مقام مسئول يارانه های سال 
آينده بيشتر نقدی خواهد بود و به هر نفر تقريباً 50هزار تومان به عنوان معيشت پرداخت 
می شود و يارانه ديگری تحت عنوان هدفمندی به مبلغ 45هزار و 500تومان است. از سوی 
ديگر يك روز پس از اظهارنظر وزير نفت مبنی بر اختصاص 15ليتر سهميه بنزين به هر فرد، 
جليل ساالری، معاون وزير نفت اعالم كرد: تمهيداتی ديد ه ايم كه خانوارها با تعداد كم هم 

كمتر از 60ليتر بنزين نگيرند.
  نقد: حساسيت افكار عمومی نسبت به تغيير الگوی پرداخت يارانه ها و همچنين شيوه 
جديد اختصاص سهميه بنزين به اندازه كافی پتانسيل ايجاد انتظارات تورمی را به همراه 
خود دارد. از اين منظر شفافيت در اطالع رسانی و دقت در گفته ها و وعده ها می تواند جلوی 
تشديد انتظار روانی قيمت كاالها و خدمات را بگيرد. پيشنهاد می شود دولت از الك دفاعی 
و پشت ميز نشينی خارج شــود و به جای اظهارنظرهای پراكنده و قطعی نشده، يك نفر 
در دولت مسئوليت اطالع رسانی را برعهده بگيرد و ديگر مسئوالن تنها به تشريح ابعاد و 

پيامدهای احتمالی برای مردم بپردازند. 
اينكه معاون اول رئيس جمهور بگويد: ارز 4200دارو به هيچ عنوان حذف نمی شود و معاون 
سازمان برنامه و بودجه ســخنی ديگر بگويد يا اينكه وزير نفت ســهميه بنزين هر نفر را 
15ليتر اعالم كند و معاونش به گونه ای ديگر دوپهلو سخن بگويد، نشان از فقدان يك نظام 

اطالع رسانی شفاف و جامع در دولت دارد.

مركز پژوهش هاي مجلس از دخل و خرج نفتي1401 رونمايي كرد

بدهي 60 ميليارد دالري غول ثروت ايران
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اقتصاد شماره  8400

وضعیت كنونی بازار 
آفت كش  ها، سم و 
كشــاورزی  كود 

چگونه است؟
ســموم  مجمــوع 
آفت كش هــای  و 
كشــاورزی مورد نیــاز كشــورمان 27هزار تن 
اســت كه از این میزان حدود 25درصد سموم 
و آفت كش ها به صــورت آماده وارد می  شــود. 
اغلب این سموم از كشــور چین و سپس هند و 
تركیه و بخش اندكی نیز از كشــورهای اروپایی 
تامین می شود. همچنین 75درصد دیگر سموم 
به صورت تكنیكال اغلب از كشــورهای چین و 
هند وارد و در كشــورمان فرموله می شود. طی 
ســال های اخیر بسیاری از كشــورهای اروپایی 
كه به صورت تكنیكال سموم كشاورزی را تولید 
می كردند، به ســمت واردات از چیــن و تركیه 
رفته  اند. این در حالی است كه اخیرا به دلیل مسائل 
زیست محیطی، چین میزان تولید تكنیكال سموم 
را كاهش داده كه این امــر موجب افزایش 40 تا 
120درصدی قیمت  این محصوالت شده است. در 
زمینه كود كشاورزی نیز اغلب كودهای شیمیایی 
توسط شركت خدمات حمایتی وابسته به بازرگانی 
دولتی ایران و حدود 20درصد نیز توسط بخش 
خصوصی وارد می شود. همچنین بخشی از كود با 
واردات مواداولیه اصلی و اختالط آن با مواداولیه 
داخلی تولید و به بازار عرضه می  شود. با وجود این، 
نیاز بازار كشورمان به كودهای شیمیایی هیچ گاه 

به درستی اعالم نمی شود.
برخی كیفیت پایین و پرخطر بودن 
سموم وارداتی و تولید داخل را عامل ماندگاری 
باالی سموم روی محصوالت و برگشت خوردن 
محموله های كشــاورزی می دانند، نظر شما 

چیست؟
باقی ماندن سموم روی محصوالت كشاورزی هیچ 
ارتباطی با پرخطر یا متوسط خطر  بودن آن ندارد 
و علت این موضوع آن اســت كه كشاورزان دوره 
كارنس)دوره زمانی مورد نیاز برای از بین رفتن 
آثار سم( سموم برای برداشت محصوالت را رعایت 
نكرده و آن را با وجود دارا بودن سموم برداشت و به 
بازار عرضه می كنند. باید توجه كرد كه هر سم یا 

آفت كشی دوره كارنس مخصوص خود را دارد كه 
این دوره در مورد سموم پرخطر بین 14 تا 20روز 
و سموم كم خطر 2 تا 3روز است. اشتباه فاحشی 
كه اكنون در كشورمان وجود دارد، آن است كه 
ســموم پرخطر به بازار و كشاورز عرضه می شود 
و تولید كنندگان نیز به دلیل نداشتن دانش كافی 
دوره كارنس، اســتفاده از سموم را رعایت نكرده 
و در نتیجــه باقیمانده ســموم روی محصوالت 

كشاورزی صادراتی دیده می شود.
چه میزان از سموم كشاورزی مورد 
استفاده در كشــورمان جزو سموم پرخطر 

است؟
اكنون حدود 23درصد ســموم و آفت كش های 
مورد استفاده در بخش كشاورزی كشورمان جزو 
سموم پرخطر است. این در حالی است كه نباید 
این سموم وارد بازار شود و میزان استفاده از سموم 
پرخطر در برخی كشورها صفر است. با وجود این، 
درصورتی كه سموم پرخطر با رعایت دوره كارنس 
استفاده شود، خطری برای آلودگی محصوالت به 
سموم كشــاورزی ایجاد نمی شود. با این شرایط 
كشورهایی شرایط مطلوب دارند كه از سموم با 
تكنولوژی روز، دوره كارنس پایین یا سمومی كه 
دوز مصرف پایین دارند- كه اخیرا به میزان 250 
تا 300سی ســی در هر هكتار رسیده- استفاده 
می كنند و ما نیز باید به سمت استفاده از اینگونه 
سموم برویم اما متأسفانه بیش از یك سال به دلیل 
مشكالتی كه در مدیریت سازمان حفظ نباتات 
وجود داشت، تمایلی بر نظارت بر واردات و تولید 
سموم مطابق با استانداردهای به روز دنیا وجود 

نداشت.
اما برخی شــكل گیری رانت در 
واردات ســموم آماده و تكنیكال چینی را 
عامل افت كیفیت و ضربه بــه تولید داخل 
این محصول می دانند، این موضوع تا چه حد 

صحت دارد؟
این ادعا صحت ندارد. اكنون 75درصد ســموم 
مورد نیاز از طریق واردات تكنیكال و فرموالسیون 
در داخل كشور تولید می شــود. اما سم وارداتی 
 هنگام ورود به كشور آزمایش می شود. در مورد 
استفاده از سموم و تكنیكال های وارداتی چینی 
نیز سازمان حفظ نباتات  باید كنترل و رصد كند 

كه تكنیكال هایی كه برای فرموله شدن و تولید 
سم وارد كشور می شــود، چه كیفیت یا منبعی 
دارد. راهكار رفع این مشكالت آن است كه باید 
ســازمان حفظ نباتات كنترل الزم بــر واردات 
سموم و تكنیكال را داشته باشد، دولت اجازه ثبت 
و واردات هر چه سریع تر سموم جدید و كم خطر 
كشاورزی را بدهد اما این الزمات از حدود 2سال 

پیش رها شده است.
یعنی باقیمانده سموم تولید داخل 
به دلیل استفاده از تكنیكال های بی كیفیت  

چینی است؟
صرفا اینگونه نیست بلكه تكنیكال بخشی از این 
مشكل اســت و ناخالصی  ها، حالل ها و استفاده 
از تكنولوژی به روز تولید، بخش دیگر است. باید 
فناوری روزی كه در دنیا توسط برندهای معروف 
دنیا با دوره زمانی تولید انحصاری 8 تا 10ســاله 
سموم)پتنت( استفاده می شود را به كارگیریم اما 
در كشورمان این كار صورت نمی گیرد و با اتمام 
دوره پتنت تولید سم توسط برندهای معروف سم 
تا مسئوالن نســبت به انتقال این فناوری اقدام 
كنند، حداقل 2 تا 3ســال زمان می برد و بر این 
اساس سهم سموم نسل جدید از بازار كشورمان 
بسیار كم و در حد 5 تا 7درصد است كه باید بیش 
از 40 تا 50درصد باشد تا محصوالت كشاورزی 
كشــورمان از بازارهای هدف صادراتی برگشت 
نخورد. وقتی دوره كارنس سم 2 تا 3روز باشد، با 
برداشت محصول توسط كشاورز 2 تا 3روز زمان 

می برد تا سموم از روی محصول زدوده شود.
با این شرایط علت تأكید بر تولید 

داخل سموم كشاورزی چیست؟
باید توجه كرد كه اكنون مــا حدود 4.5میلیون 
بهره بــردار در بخــش كشــاورزی داریــم كه 
تولید كننده اصلی این بخش هســتند نه حدود 
40 تا 50كارخانه فرموالســیون سموم كه هزار 
تا 2هزار پرسنل دارد و قصه تولید سم نیز مانند 

وضعیت تولید خودرو است. با وجود كاستی  های 
تولید داخل ســم اگر از همین امروز نیز واردات 
تكنیكال برای تولید سم متوقف شود و بر انجام این 
كار نظارت بیشتری صورت گیرد، شاهد باقیمانده 
سموم در محصوالت كشــاورزی نخواهیم بود تا 
به دلیل این شیوه تولید سم بخش كشاورزی دچار 
ضرر و زیان شود. اگر مسئوالن خواستار حمایت 
از كشاورز هستند، باید بهترین آفت كش  ها را چه 
از طریق تولید داخل یــا واردات تامین كنند. با 
وجود این در مورد كیفیت سموم تولید داخل باید 
سازمان حفظ نباتات و كشاورزان اظهارنظر كنند.
چرا با وجود افزایش قیمت ها هنوز 
هم بیشترین اتهام افت كیفیت متوجه سموم 

چینی است ؟
متأســفانه با حذف ارز ترجیحی واردات سموم 
و تكنیــكال و تبدیل آن بــه ارز نیمایی، قیمت 
این نهــاده تولید بیش از 7برابــر افزایش یافته، 
قیمت ســموم و تكنیكال ها در كشور چین بین 
40 تا 120درصد افزایش داشــته و كرایه حمل 
4برابر شــده است. از ســوی دیگر، در شرایطی 
كه حقوق گمركی واردات ســموم بر مبنای ارز 
ترجیحی 4 تا 7برابر افزایــش یافته، اكنون نیز 
دولت به دنبال اضافه  كردن مالیات ارزش افزوده 
به هزینه تمام شده واردات سموم و آفت كش های 
كشــاورزی اســت كه با این روند قیمت سموم 
كشــاورزی تا پایان امســال بین 10 تا 15برابر 
افزایش می یابد. با این شرایط باید توجه كرد كه در 
كشور چین، سموم و تكنیكال های آن نیز همانند 
ســایر تولیدات دارای درجه بندی و كیفیت های 
متفاوتی اســت و برای خرید ایــن اقالم به قول 
معروف »هر چقدر پول بدهیم،  آش می خوریم«. 
اما درصورتی كه دولت و ســازمان حفظ نباتات 
كنترل الزم بــر واردات ســموم و تكنیكال ها از 
چین، هند و... را داشته باشد، می توان انتظار رفع 

مشكالت كنونی را داشت.

در گفت وگوی همشهری با رئیس انجمن وارد كنندگان سم و كود اعالم شد

23درصد سموم كشاورزی مورد استفاده در ایران پرخطر است.

سم مقصر برگشت خوردن محصوالت کشاورزی نیست
 قیمت گوجه فرنگی 

سرانجام كاهشی شد 
با اضافه شدن پرتقال توسرخ به میوه های عرضه شده در 

میادین، جمع مركبات میادین میوه و تره بار جمع شد و میادین
شــهروندان تهرانی می توانند انواع مركبات شــمال و 

جنوب كشور را از این مراكز خرید تهیه كنند. 
به گزارش همشهری، نرخنامه جدید ســازمان میادین میوه وتره بار 
شــهرداری تهران با تغییراتی جزئی در قیمت و افزوده شدن پرتقال 
توسرخ به جمع میوه ها منتشر شد كه براســاس این نرخنامه از روز 
گذشته قیمت لیموشیرین در میادین 800تومان اضافه شده اما دیگر 
میوه ها نسبت به نرخنامه پیشــین تغییر قیمتی نداشته اند. عرضه 
پرتقال توسرخ نیز با قیمت هر كیلوگرم 11.500تومان از روز گذشته 

در میادین میوه و تره بار آغاز شده است. 
در بخش سبزی و صیفی هم قیمت گوجه فرنگی بعد از چند ماه حركت 
رو به باال سرانجام كاهش یافته است. براساس نرخنامه جدید، قیمت 
انواع گوجه فرنگی اعم از بوته ای، خوشه ای و گلخانه ای در میادین با 
2.300تومان كاهش از هر كیلوگرم 11.500تومان به 9.200تومان 
رسیده و قیمت گوجه فرنگی گیالسی و زیتونی هم بدون تغییر مانده 

است. 
براســاس این گزارش، قیمت پیاز ســفید با 600تومــان كاهش از 
6.500تومان به 5.900تومان رسید و قیمت پیاز زرد و پیاز قرمز هم 
ثابت ماند. در هفته اول دی ماه، قیمت انواع میوه، سبزی و محصوالت 
فرنگی در میادین میوه و تره بار تهران در مقایسه با میانه پاییز كمی 
افزایش یافت و میوه های زمستانه ازجمله انار، پرتقال، سیب زرد و قرمز، 
نارنگی، خرمالو و لیموشیرین نســبت به یك ماه و نیم پیش افزایش 
قیمت داشتند. با این حال مقایسه قیمت انواع میوه در میادین و سطح 
شهر نشان می دهد اختالف بها در تمامی اقالم میوه باالی 50درصد و 

در برخی میوه ها بیش از 100درصد است. 
هندوانه، گریپ فروت و بیشتر ارقام پرتقال میوه هایی هستند كه در 
میادین با قیمت زیر 10هزار تومان عرضه می شــوند درحالی كه در 
بیشتر مناطق شــهر تهران قیمت هر كیلوگرم از این میوه ها حدود 
30هزار تومان اســت. خرمالو، ازگیل و انار به ترتیــب با هزارتومان، 
22هزار تومان، 18هزار تومان و 16.200تومان گران ترین میوه های 

زمستانه میادین هستند.

مقایسه قیمت انواع میوه در میادین با میانگین سطح شهر
اختالف قیمت )درصد(سطح شهرمیادیننام میوه

13.50022.00063سیب زرد
12.20019.00055سیب قرمز

9.80017.50078پرتقال تامسون شمال
13.50020.50051نارنگی

17.20025.00045لیمو شیرین
16.20030.00085انار

25.00057.000128گالبی
15.30029.00089انگور شاهرودی

26.95031.00015موز
13.70025.50086كیوی

مقایسه قیمت سبزی و صیفی  در میادین با میانگین سطح شهر
اختالف قیمت )درصد(سطح شهرمیادیننام محصول

8.70014.00060خیار گلخانه ای 
5.4009.00066خیار رسمی

9.20012.00030گوجه فرنگی 
6.20013.500117بادمجان قلمی
7.50011.50053كدو مسمایی
9.10015.00065سیب زمینی

4.1008.500107پیاز قرمز
5.9009.50061پیاز سفید

8.30013.50062انواع سبزی
12.40017.50041لوبیا سبز

 علی ابراهیمی
خبرنگار

آمار خبر

در مبادالت روز گذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 
245شركت كاهش و 341شركت افزایش یافت. قیمت 

سهام 11شركت هم تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حد
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میزان فروش 
477سهامداران حقوقی

609

2734

2602

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 2هزار و 602میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 
حقیقی به 2هزار و 734میلیارد تومان رسید. این به معنای 
آن است كه سهامداران حقیقی دیروز 132میلیارد تومان 

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

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 424واحد 
معادل 0.03درصد افت كرد و به یك میلیون  و 399هزار و 

889واحد رسید.

دیــروز 5هــزار و 715میلیــارد تومــان اوراق بهادار 
در بازار ســرمایه دادوســتد شــد كه از این میزان 3هزار و 
211میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق 

بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

3211میلیارد تومان

برگشت خوردن محموله های صادراتی میوه و سبزیجات به برخی بازارهای هدف 
صادراتی طی 2 ماه اخیر موجب باالگرفتن گمانه زنی ها در مورد چرایی و مقصران گفت وگو

احتمالی این اتفاق شده است؛ روندی كه با مرجوع شدن هندوانه های صادراتی از 
امارات و گوجه فرنگی از عراق آغاز شد و در ادامه با برگشت خوردن محموله های صادراتی فلفل 
دلمه از روســیه، كیوی از هند و چین و سیب زمینی از تركمنســتان و ازبكستان تداوم یافت. 
درحالی كه برخی باقی ماندن سموم كشــاورزی روی این محصوالت را به دلیل استفاده از سموم 
وارداتی چینی یا تولید داخل بی كیفیت  مقصر اصلی این موضوع قلمداد می كنند، دست اندركاران 
بخش كشاورزی به روزرســانی پروتكل های واردات این محصوالت در برخی كشورهای هدف 
صادراتی و رعایت نكردن ضوابط بسته بندی محموله های صادراتی توسط صادركنندگان را علت 
برگشت خوردن این محصوالت می دانند. با مهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن وارد كنندگان سم 
و كود در مورد وضعیت كنونی بازار این اقالم و نقش سم های بی كیفیت در مرجوع  شدن محموله های 

كشاورزی گفت وگو كرده ایم.

به دنبال اظهارات ســخنگوی دولــت مبنی بر اینكه 
خبرهای خوبی از گشــایش های ارزی در راه است، ارز

دیروز مقاومت دالر برای نزول به زیر سطح 30هزار 
تومان شكست و به 29هزار و 500تومان رسید. به نظر می رسد در 
صورت كاهش تورم، افزایش درآمد های نفتی و آزاد سازی  بخشی از 
منابع ارزی بلوكه شده ایران قیمت دالر پتانسیل بیشتری برای نزول 

پیدا خواهد كرد.
به گزارش همشهری، شــیب صعودی قیمت دالر كه از 15آبان ماه 
آغاز شده بود از 13آذر ماه و چند روز بعد از آغاز دور جدید مذاكرات 
هسته ای در وین بیشتر شد و منجر شد قیمت دالر بعد از یك سال 
دوباره وارد كانال 30هزار تومان شــود. این نرخ در یك ماه گذشته 
به طور مداوم ادامه داشت و قیمت دالر برای نزول به كانال 29هزار 
تومان مقاومت می كرد. با این حال این مقاومت در مبادالت دیروز 
شكســته شــد و قیمت دالر بعد از یك ماه به كانال 29هزار تومان 
عقب نشــینی كرد. اهمیت این نزول به این دلیل است كه به زعم 
تحلیلگران محــدوده 30 تا 32هزار تومان نوعــی منطقه روانی و 
تكنیكی برای قیمت ارز محسوب می شود كه عبور قیمت دالر از این 

محدوده می توانست به رشد بیشتر قیمت دالر منجر شود.
از نظر تكنیكی سقف 32هزار تومان باالترین قیمت تاریخی برای 
دالر محسوب می شود كه در مهر ماه سال گذشته و قبل از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریكا به ثبت رسید. در چنین شرایطی 
روز گذشته با شكسته شــدن مقاومت دالر قیمت دالر از محدوده 

خطر فاصله گرفت و امیدواری برای ثبات در بازار ارز بیشتر شد.

نزول به زیر 30هزار تومان 
در دادوستدهای روز گذشــته قیمت هر دالر آمریكا بعد از یك ماه 
نوسان در كانال 30هزار تومان به زیر این مرز نزول كرد و تا لحظه 
تنظیم این گزارش به 29هزار و 500تومان رسید. این نزول بعد از 
آن اتفاق افتاد كه سخنگوی دولت با بیان اینكه خبرهای خوبی از 
گشایش های ارزی در راه است، اعالم كرد: با مسیرهایی كه دولت 
در حال طی كردن است مســتمرا منتظر شنیدن خبرهای خوب 

گشایش های ارزی باید بود.
علی بهادری جهرمی، با تأكید بر اینكه وضعیت درآمد ارزی كشور 
مناسب است و در همین مدت هم بســیاری از روزها در بازار نیما، 
عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است، ادامه داد: فروش نفت در الیحه 

بودجه1401 كامال واقع بینانه پیش بینی شده و قابل دسترس است 
و با اقدامات دیپلماتیك و تعامالت بین المللی دولت، حدودا همین 
میزان فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در ماه های اخیر محقق 
شده است. به گفته او برآورد می شــود با توجه به دیپلماسی فعال 
اقتصادی به خصوص ارتباط با همسایگان وضعیت درآمد های ارزی 

كشور بهتر شود.
علی صالح آبادی، رئیس كل بانك مركزی نیز روز دوشــنبه اعالم 
كرده بود: در 9 ماه گذشته 40میلیارد دالر به بازار عرضه شده است 
درحالی كه در طول ســال1399 این رقم در مجموع 36میلیارد و 
500میلیون دالر بوده است. آمار ها نیز نشان می دهد كه حجم عرضه 
ارز در سامانه نیما عمدتا تحت تأثیر رشد درآمد حاصل از صادرات 
پتروشیمی افزایش یافته است و این موضوع می تواند جریان ورودی 

ارز به كشور را بیشتر كند.
دیروز در همین رابطه جواد اوجی، وزیر نفت گفت: از ابتدای امسال 
تاكنون شركت های پتروشیمی حدود 9میلیارد دالر ارز به سامانه 
نیمایی تزریق كرده اند. برآورد می شود این شركت ها تا پایان سال 
12میلیارد دالر ارز به سامانه نیمایی تزریق كنند. با وجود این آمارها 
به نظر می رسد بازار ارز به محرك های بیشتری برای ثبات نیاز دارد.

عوامل مؤثر برای ثبات در بازار ارز
آنطور كه تحلیلگران می گویند برای ایجاد ثبــات در بازار ارز باید 
سایر متغیرهای اقتصادی نیز بهبود یابد؛ به طور مثال كاهش نرخ 
تورم و افزایش درآمد هــای ارزی 2عامل مهم برای ثبات قیمت ارز 
در بلندمدت هستند كه می توانند منجر به افزایش ثبات در بازار ارز 
شوند. عباس علوی راد، یك كارشناس اقتصادی در این باره می گوید: 
هم اكنون با ادامه روند كاهشــی نرخ تورم در آذرماه می توان گفت 
تقاضاهای خرد از بازار ارز خارج خواهند شــد و به بازارهای دیگر 

منتقل می شوند.
او با بیان اینكه نكته مهم این است كه هر 3نرخ تورم ماهانه، نقطه 
به نقطه و ساالنه كاهش یافتند، ادامه می دهد: در صورتی كه روند 
كاهش نرخ تورم در ماه های آینده هم كاهش یابد، شــاهد اتفاقات 
مثبتی خواهیم بود كه سرآغازی برای تحوالت آینده است. به گفته 
او با ادامه دار بودن روند نزولی نرخ تورم در 3ماهه پایانی سال التهاب 
زیادی در بازار ارز نخواهیم داشت مگر اینكه تغییر منفی اساسی در 

خروجی مذاكرات وین داشته باشیم.

محمدصادق الحســینی، یك كارشــناس اقتصادی دیگر نیز این 
موضوع را تأیید كرده و می گوید: بازار ارز در شرایط فعلی پتانسیل 
جهش ندارد. حتی در صورت عدم دســتیابی به توافق در مذاكرات 
پیش رو، با فرض افزایش 10 تا 15درصدی نرخ ارز، جهش قیمتی 
كه در ســال97 بعد از خروج آمریكا از برجام شــاهد آن بودیم، در 
مقطع كنونی اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا قیمت كنونی، نرخ واقعی ارز 
است و بازار ارز واكنش جهش گونه ای به اخبار منفی نشان نخواهد 
داد. او ادامه می دهد: اگر توافق مثبتی در مذاكرات حاصل شود و یا 
به هرنحوی پول های بلوكه شده ایران آزاد شود، شاهد سقوط قیمت 
ارز حتی به زیر 23هزار تومانی كه در بودجه پیش بینی شده خواهیم 
بود. زیرا وقتی این پول ها به كشور برگردد، بانك مركزی برای كنترل 
تورم، جمع آوری ریال، كاهش پایه پولی و نقدینگی اقدام به عرضه 
این ارزها خواهد كرد و جمع آوری ریال نیز موجب كاهش نقدینگی 

و تورم خواهد شد.
با این حال سینا سلیمانی، یك كارشناس بازارهای مالی نظر دیگری 
دارد و اعتقاد دارد چون اعداد نرخ تورم چندان منطقی نیست، خیلی 
نمی توان درباره كاهش قیمت دالر سخن گفت. او دراین باره در كانال 
تلگرامی خود می نویسد: درصورتی كه همین وضعیت تحریم و تورم 
ادامه داشته باشــد، نرخ ارز توانایی نزول ندارد با این حال باید دید 

تغییری در وضعیت كشور و اقتصاد ایجاد خواهد شد یا خیر.

مقاومت دالر شكست
قیمت دالر به زیر سطح 30هزار تومان نزول كرد

عدد خبر

قیمت هر سكه طرح جدید دیروز 70هزار تومان 
نزول كرد و به 12میلیون  و 980هزار تومان رسید. قیمت 
هر ســكه طــرح قدیــم نیز بــا 50هــزار تومــان كاهــش به 

12میلیون  و 650هزار تومان رسید.

70000تومان

به  دنبال نزول قیمت دالر، هر گرم طالی 18عیار 
هم دیروز 8هزار و 80تومان كاهش یافت و به یك میلیون  
و 286هزار و 762تومان رسید. هر مثقال طال هم 35هزار 
تومان ارزان شد و به قیمت 5میلیون  و 574هزار تومان 

خرید و فروش شد.

8080تومان

تك خط خبر

قیمت نفت دیروز تحت تأثیر افزایش امیدواری 
نسبت به تأثیر محدود ویروس اومیكرون در جهان 

صعودی شد به طوری كه قیمت هر بشكه نفت 
برنت 14سنت معادل 0.1درصد افزایش یافت و به 

78دالر و 74سنت رسید.

داراب حسنی، مدیركل دفتر امور میوه های 
سردسیری و خشك وزارت جهادكشاورزی از 

افزایش 16درصدی عملكرد تولید پسته در واحد 
سطح طی سال های 92 تا 99 خبر داد.

صیاد فرهادی، رئیس هیأت مدیره انجمن 
تولیدكنندگان كودهای كشاورزی گفت: طی 

2سال گذشته به دلیل افزایش حدود 5برابری قیمت 
كودهای كشاورزی مصرف این محصول از سطح 

معمول كاهش یافته است.

به گفته جواد حاجیانی، مدیركل دفتر نظام های 
فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شركت 

مدیریت منابع آب ایران، تعمیرات 77واحد 
نیروگاهی با ظرفیت 5055مگاوات به پایان رسید و 
این نیروگاه ها به مدار شبكه برق كشور باز گشتند.

محسن طرزطلب، مدیرعامل شركت مادرتخصصی 
برق حرارتی گفت: ظرفیت نیروگاه های حرارتی 

كشور با سنكرون دومین واحد بخار نیروگاه 
سیكل تركیبی ارومیه به 70هزار مگاوات رسید.

نقل قول
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حسین قربان زاده
رئیس سازمان خصوصی سازی : مالكیت 

باشگاه های استقالل و پرسپولیس فعال با دولت 
است و تا زمان واگذاری كنترلی این باشگاه ها 
در بورس در مالكیت دولت باقی خواهد ماند، 
اما طبق بند یك ماده 18 قانون سیاست های 

اصل 44 هر شركتی كه در لیست واگذاری قرار 
می گیرد، ازجمله این دو باشگاه، حقوق مالكانه 

آن به وزارت اقتصاد منتقل می شود.

مرتضی میری
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدكنندگان و 
صادركنندگان فرش دستباف: انتقال مركز 
ملی فرش از وزارت صمت به وزارت میراث، 

كامال به ضرر صنعت فرش خواهد بود. وزارت 
میراث یك وزارتخانه كوچك است كه اهمیت 
چندانی برای دولت ندارد و صنایع دستی هم 

در این وزارتخانه وضعیت خوبی ندارند.

سیداسماعیل یزدان  پناه
نایب رئیس كمیسیون بازرگانی داخلی اتاق 
بازرگانی ایران: اخذ مالیات بر ارزش افزوده 

از كاالهای وارداتی هم درنهایت به 
مصرف كننده منتقل می شود؛ چراكه كسی 
كه سرمایه گذاری می كند طبیعی است كه 

انتظار سود از سرمایه  خود را دارد.

محسن بهرامی ارض اقدس
عضو شورای رقابت: شورای رقابت از 

قیمت گذاری خودرو حذف نشده است؛ 
قیمت گذاری باید در شورای رقابت انجام 
می شد، ولی شورا هنوز شكل نگرفته و قوه 

مجریه نمایندگان خود را معرفی نكرده است، 
خودروسازان هم باید خودروهای خود را 

می فروختند؛ بنابراین موقتا این مسئولیت به 
ستاد تنظیم بازار سپرده شد.
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همه پایتخت های كتاب ایران
طرح پایتخت كتاب از سال1394در كشور آغاز شده است. در این سال اهواز به عنوان 
نخستین پایتخت كتاب ایران انتخاب شد. نیشابور، بندر بوشهر، كاشان، یزد و شیراز 
به ترتیب پایتخت های كتاب بعدی ایران هستند. با این حال به خاطر شیوع ویروس كرونا، 
برنامه انتخاب پایتخت كتاب ایران برای سال14۰۰به تعویق افتاد و در عمل در این سال 

شیراز همچنان صاحب این عنوان باقی ماند. 
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پایتخت كتاب ایران عنوانی الهام گرفته از 
طرح پایتخت جهانی كتاب اســت كه پیگیری 

یونسكو از سال2001آن را آغاز كرده. به 
گزارش همشــهری، در این طرح برای افزایش عالقه به 
كتابخوانی و برگزاری رویدادهــای فرهنگی مرتبط با 
كتاب، هر سال یك شهر به عنوان پایتخت كتاب انتخاب 
می شود. بر همین اساس سنندج هفتمین پایتخت كتاب 
ایران است و این عنوان را از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برای سال1401در اختیار خواهد داشت.

  سنندج؛ آماده رویدادهای بین المللی  
اما شهری كه به عنوان پایتخت كتاب انتخاب می شود چه 
برنامه هایی را در یك سال برای بهبود كتابخوانی و نشر 
كتاب انجام می دهد؟ معاون خدمات شهری شهرداری 
سنندج درباره برنامه های این شهر به همشهری می گوید: 
هر شهری كه به عنوان پایتخت كتاب انتخاب می شود 
باید مجموعه ای از برنامه های فرهنگی را اجرا كند. این 
برنامه ها باید شامل مشخصات فرهنگی اجتماعی شهر و 
رویدادهایی باشد كه آنها را شهرداری و اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی با هم طراحی و اجرا می كنند.
به گفته سركوت نجفی، در ســنندج به عنوان هفتمین 
پایتخت كتاب ایران برنامه هایــی مانند تولید فضاهای 
شهری مثل بوستان كتاب در كالبد شهر، نام گذاری معابر 

شهری به نام بزرگان كتاب و فرهنگ، ساخت نمادهای 
شهری و یادمان ها و برگزاری رویدادهای بین  المللی، ملی 

و محلی درنظر گرفته شده است.
وی با بیان اینكه سنندج با 
كردستان عراق دادوستد 
فرهنگــی بســیار زیادی 
دارد، اظهــار می كند: در 
آخرین نمایشــگاه كتاب 
سنندج 18ناشــر فعال از 
اقلیم كردســتان عراق حضور داشــتند كه این ظرفیت 
موجب می شود بتوانیم نمایشگاه های كتاب را با حضور 
ناشــران خارجی برگزار كنیم. معاون خدمات شــهری 
شهرداری سنندج یكی دیگر از كارهایی را كه با مشاركت 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان انجام می شود 
برگزاری رویدادهای بین المللی حوزه كتاب در سال آینده 
اعالم می كند. نجفی با بیان اینكه در بخش ملی نشست ها، 
همایش ها و وبینارهایی با هدف رونق كتابخوانی شهری 
برگزار می شــود، می گوید: در محالت هم فرهنگسراها، 
ســراهای محله و دفاتر تســهیل گری برنامه هایی برای 
تشــویق به كتابخوانی و ایجاد فضاهای مناسب این كار 
اجرا خواهند كرد. رویدادها و جشنواره هایی برای كتاب 
هم برگزار خواهیم كرد تا همه مردم در هر سن و سال و 
گروهی با كتاب آشنا شده و به خواندن كتاب عالقه مند 

شوند. وی با بیان اینكه ســنندج عضو شبكه شهرهای 
خالق جهان و شــهر خالق موســیقی در یونسكوست، 
می افزاید: این ظرفیتی است كه  می توان با استفاده از آن 
حوزه نشر و كتاب شهر را نیز در یونسكو مطرح كرد. معاون 
خدمات شهری شهرداری سنندج درباره ایجاد فضاهای 
كابخوانی در این شــهر هم می گوید: امســال كتابخانه 
مدیریت شــهری در ساختمان شورای شــهر به عنوان 
یك كتابخانه تخصصی راه اندازی شــده اســت و به جز 
شهرداری، نهاد كتابخانه های  عمومی سنندج هم امسال 
در خیابان امام خمینی)ره( كتابخانه ای را راه اندازی كرده 
است. نجفی با تأكید بر اینكه سنندج از نظر سرانه فضای 
كتابخانه مشــكلی ندارد، می افزاید: با وجود این، ترویج 
فرهنگ كتابخوانی در فضاهای شهری یكی از موضوعاتی 

است كه در شهرداری سنندج پیگیری می شود. 
همچنین برنامه ما این است كه دسترسی به كتاب را در 
فضای شهری  به شــكل قراردادن كتاب در وسایل نقلیه 
عمومی و هوشمندســازی مبلمان شهری برای دریافت 
كتاب الكترونیك افزایش دهیم. وی معتقد است سنندج و 
شهرهایی كه در سال های گذشته عنوان پایتخت كتاب را 
در اختیار داشته اند، می توانند به عنوان یك شبكه خالق با 
یكدیگر ارتباط برقرار و با اشتراك گذاری تجربه های خود 
زمینه بهتر ترویج كتابخوانی و سهولت دسترسی و نشر 

كتاب را فراهم كنند.

عدد خبر

نماینــده ولــی فقیــه در بنیــاد مســكن انقــاب 
اســامی گفت: از ســال۸۴ تاكنون ۵۲درصد از مسكن 
روســتایی كشــور توســط این بنیاد نوســازی و بازســازی 
شده است. به گزارش ایرنا، حسین روحانی نژاد افزود: 
بنیاد مســكن انقاب اسامی موظف اســت واحدهای 
مسكونی روستاها و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر  را نوسازی 

كند. 

 ۵۲درصد 

بــا آغــاز برداشــت محصــول گوجه فرنگــی خارج 
از فصل در بوشــهر بیــش از ۱۰۰هــزار تن محصــول وارد 
بازارهــای داخلــی اســتان های مختلف شــده اســت. به 
گزارش تسنیم، محمد تقی منوچهری، رئیس سازمان 
جهادكشــاورزی بوشــهر، ایــن اســتان را قطــب تولیــد 

گوجه فرنگی خارج از فصل در كشور دانست.

100هزار

مســئول اداره پایــش اداره كل محیط زیســت 
كرمانشاه گفت: در 9ماه امسال، هوای شهر كرمانشاه 
۱9روز در شرایط هشــدار قرار داشت. به گزارش ایسنا، 
آرش محمــدی با بیــان اینكه امســال تعــداد روزهــای با 
هــوای غیراســتاندارد نســبت بــه ســال گذشــته بســیار 
بیشــتر شــده اســت، افزود: ســال گذشــته فقــط ۱۲روز 

هوای غیراستاندارد داشتیم. 

وز  19ر

سرپرســت معاونــت صنایع دســتی اداره كل 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی ســمنان 
گفت: ۱۶اثر صنایع دستی استان موفق به دریافت مهر 
اصالــت ملی شــد. به گــزارش فــارس، جعفــر صفاخواه 
اظهار كرد: ۲۸اثر صنایع دستی استان در ششمین دوره 

جلسات داوری مهر اصالت ملی شركت كرد. 

1۶اثر 

عكس خبر

برداشت پرتقال در گلستان 

خورشید طلوع نكرده كه كارگران فصلی راهی باغات غربی 
گلستان می شوند و پس از یك ساعت طی مسیر به مقصد 

می رسند و مشغول چیدن میوه های خوش رنگ می شوند. در 
گلستان ۷۵۰هكتار باغ نارنگی و ۵۵۰۰هكتار باغ پرتقال وجود 
دارد كه عمده آن در بندرگز، گرگان و كردكوی واقع شده است.

منبع:  باشگاه خبرنگاران جوان 

  بودجه محلی، خدمات ملی در مشهد   
مشهد با جمعیت انبوه و پذیرایی ساالنه میلیون ها زائر نیاز 
جدی به مترو دارد و آلودگی فزاینده هــوا هم این نیاز را 
دوچندان كرده است. سخنگوی شورای شهر مشهد درباره 
این موضوع به همشهری می گوید: سهم مدیریت شهری 
در بودجه سال1401دیده نشده و ردیف های پیشین هم 
حذف شده است. یكی از این بخش ها مترو است كه بخشی 
از هزینه های آن تاكنون با اوراق مشاركت تامین می شد 
اما گویا این امكان هم براساس آنچه در بودجه1401دیده 
می شود حذف شده است. موسی الرضا حاجی بیگلو با بیان 
اینكه در جلسه  شورای شهر مشهد با 4عضو شورای شهر 
تهران و اعضای شورای دیگر شهرها قرار شد نمایندگان 
مجلس و دولت بودجه1401مدیریت شهری را بازبینی 
كنند، می افزاید: اگر بودجه همین باشــد مشكالت حوزه 
مدیریت شهری كالنشــهرها ازجمله مشهد نه تنها حل 
نمی شود، بلكه افزایش هم خواهد یافت. امیدواریم دولت 
و مجلس در این زمینه با مدیریت شهرهای بزرگ كشور 
همكاری كنند تا با بازنگری در بودجه1401امكان تكمیل 

طرح های شهری مانند مترو فراهم شود. وی با بیان اینكه 
برای تكمیل خطوط متروی مشهد 4هزار میلیارد تومان 
تامین اعتبار نیاز اســت، اظهار می كند: هرچند این رقم 
تا سال1405كه باید متروی مشهد تكمیل شود، افزایش 
خواهد یافت اما با توجه به بودجــه ای كه اختصاص داده 
شده است تا سال1410هم نمی توان این خطوط مترو را 
به مرحله بهره برداری رساند. سخنگوی شورای شهر مشهد 
درباره اهمیت بودجه مدیریت شهری برای این شهر ادامه 
می دهد: باید به این نكته توجه داشت كه به جز جمعیت 
ثابت هر سال 30میلیون زائر به مشــهد سفر می كنند و 
باید خدمات شــهری دریافت كنند. بودجه ای كه دولت 
برای مشهد اختصاص می دهد یك بودجه معمولی است 
درحالی كه باید برای چنین شهری ردیف بودجه قابل قبول 
دیده شود. حاجی بیگلو درباره وضعیت فعلی متروی مشهد 
هم توضیح می دهد: هم اكنون خــط 1و 2مترو راه اندازی 
شده و فقط از خط2مترو حدود 600متر باقی مانده است 
كه باید تكمیل شــود. خط 3و 4مترو هم تا تكمیل شدن 
فاصله دارد، حفاری 60درصد از خط3انجام شده و اجرای 

خط4هم با 17كیلومتر طول هنوز آغاز نشده است. باید به 
این نكته توجه داشت كه برای ساخت هر كیلومتر مترو در 
مشهد به 1200تا 1500میلیارد تومان بودجه نیاز است 
و همین موضوع نشــان می دهد بودجه مشخص شده از 
سوی دولت برای ســاخت 78كیلومتر متروی مشهد در 
سال1401بسیار كمتر از آن است كه پیشرفتی در ساخت 

متروی این شهر حاصل شود.

تكمیل متروی اصفهان با بودجه فعلی ممكن نیست
اصفهان كالنشهری پرجمعیت، آلوده و گردشگرپذیر است 
كه 3خط مترو برای آن درنظر گرفته شده است. هم اكنون 
خط یك متروی اصفهان به پایان رسیده است و خط2متروی 
این شهر كه از منطقه14شــهرداری اصفهان آغاز می شود 
و به ســمت منطقه11می رود هنوز در حال اجراســت و 
خط3هم هنوز وارد چرخه اجرا نشده است. رئیس كمیسیون 
هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اســالمی اصفهان با 
بیان اینكه برای ســاخت هر كیلومتر متــرو در اصفهان با 
تجهیزات به جز واگن ها هزار میلیارد تومان نیاز اســت به 

همشهری می گوید: هر راند قطار شامل 5واگن و 2كشنده، 
5میلیون یورو و با قیمت حال حاضر 150میلیاردتومان است 
كه شــهرداری ها باید هزینه آن را خودشان تامین كنند. 
محمدرضا فالح می افزاید: این اعداد و ارقام نشان می  دهد 
باید توجه ویژه ای از ســوی دولت به متروی كالنشــهرها 
وجود داشته باشد، زیرا بدون همكاری دولت مترو حتی تا 
20سال آینده هم به بهره برداری نخواهد رسید. وی با بیان 
اینكه اگر دولت برای كاهش آلودگــی هوا عزم جدی دارد 
و می خواهد وضعیت محیط زیست و ترافیك در شهرهای 
بزرگ بهبود یابد، باید به ناوگان حمل ونقل عمومی و به ویژه 
مترو و اتوبوس رانی توجه كند، اظهار می كند: با این حال هر 
سال شاهد هســتیم دولت بودجه مترو را كاهش می دهد 
و این اتفاق امســال هم رخ داده اســت. رئیس كمیسیون 
هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان 
ادامه می دهد: در اصفهان خط یك مترو با اندكی نقص به 
بهره برداری رسیده و كار روی خط2 هم آغاز شده است اما 
با بودجه ای كه امسال در اختیار شهرداری اصفهان قرار داده 
شده تا سال های آینده نباید انتظار به بهره برداری رسیدن 
این خط را داشت. فالح با بیان اینكه خط3 متروی اصفهان 
هم هنوز شروع نشــده و به دلیل كمبود بودجه در مرحله 
مطالعه متوقف شده است، می گوید: شورای شهر اصفهان 
به عنوان نماینده مردم به دنبال آن است كه توجه دولت را 
به ناوگان حمل ونقل عمومی جلب كند و در تالش اســت 
بودجه دولت برای متروی كالنشهر اصفهان افزایش یابد. از 
سوی دیگر این شورا می كوشد منابع مالی موجود شهرداری 
اصفهان را برای تكمیل مترو اختصاص دهد. وی با تأكید بر 
اینكه یكی از معضالت اصلی كالنشهرها آلودگی هواست، 
می گوید: اصفهان مشــكالت زیادی در ایــن زمینه دارد و 
تكمیل مترو از راه های رفع این مشكل اصفهان است. شورای 
شهر اصفهان برای رســیدن به این دستاورد درنظر دارد به 
جز تالش برای افزایش بودجه مترو از بانك هایی كه دولت 
مشخص كرده اســت، وام دریافت كند. همچنین به دنبال 
استفاده از اوراق مشاركت است و از چند ماه قبل مصوب شد 
شهرداری اصفهان 1400میلیاردتومان اوراق مشاركت تهیه 
كند تا بتواند از آن برای تامین هزینه های مترو استفاده شود.

   انتشار اوراق مشاركت پرهزینه است   
همانطور كه مهدی چمران اشــاره كرده بود، تهران هم 
ســهم اندكی از بودجه1401در بخش مترو دارد. متروی 
تهران از سال ها پیش با چالش مسائل مالی مواجه است اما 
كمبودها موجب نشده است دولتمردان توجه ویژه ای به 
اعتبار مترو در بودجه ملی داشته باشند. مدیرعامل شركت 
متروی تهران معتقد است سهم اندك مترو در بودجه ملی، 

كم لطفی درحق شهرداری ها و حمل ونقل عمومی است.
علی امام درباره سهم مترو از بودجه1401 كشور می گوید: 
در بودجه حمل و نقل عمومی ســال1401 امكان انتشار 
8هزار میلیارد تومان اوراق مشــاركت بــرای قطارهای 
شــهری پیش بینی شده است. براســاس بند د تبصره5،  
بخش حمل ونقل در این 8هزار میلیارد با نوســازی بافت 
فرسوده اطراف حرم های مطهر در مشــهد، شیراز، قم و 
ری شریك اســت.  بنابراین ســهم ناوگان ریلی در اوراق 
مشــاركت حدود 5500میلیارد تومان می شود. هرچند 
امسال اصل و سود  اوراق كه سال گذشته 50درصد بر عهده 
دولت بود به شهرداری سپرده شده است. وی با بیان اینكه 
انتشار اوراق مشاركت پرهزینه است و 26درصد از اوراق 
هزینه انتشار آن می شود، ادامه می دهد: زمانی كه دولت 

50درصد اصل و سود آن را تضمین می كرد این اوراق به 
صرفه بود اما درحال حاضر كه دولت ســهمی ندارد دیگر 

انتشار آن صرفه ندارد.

   دولت سهمش را فراموش نكند   
وضعیت بودجه متروی تبریز هم مثل دیگر شهرهاســت و 
ادامه فعالیت متروی این شهر با بودجه فعلی ممكن نیست. 
مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز به همشهری می گوید: 
دولت می داند با چنین بودجه ای امكان ساخت مترو وجود 
ندارد. تا زمان دولت نهم همه هزینه ساخت متروهای شهری 
برعهده دولت بود و با آغاز دولت نهم 50درصد بودجه ساخت 
مترو برعهده شهرداری ها گذاشته شد. با این حال دولت همه 
سهم خود را پرداخت نمی كرد و بنابراین آورده شهرداری ها 

برای ساخت مترو افزایش یافت.
مصطفی مولوی فــرد می افزاید: از اواخــر دولت دهم برای 
تامین هزینه ساخت مترو در شــهرهای بزرگ كشور اوراق 
مشاركت منتشر شــد تا با اســتفاده از این اوراق بخشی از 
بودجه ساخت مترو تامین شود. در آن زمان دولت 50درصد 
هزینه انتشــار این اوراق را برعهده داشت، اما هم اكنون این 
هزینه هم از تعهد دولت خارج شده است. به این ترتیب با هر 
تغییر سهم شهرداری در تامین بودجه مترو بیشتر شد.  وی 
با بیان اینكه شهرداری های شهرهای بزرگ با این بودجه ها 
نمی توانند متروهایشان را تكمیل كنند، اظهار می كند: آنچه 
در الیحه بودجه برای مترو درنظر گرفته شده مصوب عمرانی 
دولت است كه البته معموال به شكل صددرصد هم پرداخت 
نمی شود و در بیشترین حالت 40درصد آن با اسناد خزانه 
كه سررسید 3ســاله دارند، پرداخت می شــود. مدیرعامل 
سازمان قطار شهری تبریز درباره وضعیت فعلی متروی تبریز 
هم می گوید: طول كل متروی تبریز 70كیلومتر اســت كه 
18كیلومتر آن ساخته و راه اندازی شده است. بودجه ای كه 
در الیحه بودجه آمده است واقعا كفاف ساخت هیچ بخشی از 
مترو را نمی دهد. به نظر من نمایندگان مجلس باید دست كم 
كاری برای سهم 50درصدی دولت در اوراق مشاركت انجام 
دهند تا مثل ســال های قبل پرداخت و مقداری از بودجه 

متروی شهرهای بزرگ توسط دولت تامین شود.

  
بودجه اندك عمرانی اختصاص داده شده به مترو و حذف 
سهم دولت در اوراق مشــاركت، اوضاع ساخت و تكمیل 
خطوط متروی شهرهای بزرگ كشور را با چالش مواجه 
كرده است. در شــرایطی كه آلودگی هوا در تبریز، تهران، 
اهواز و دیگر شهرها زندگی را دشوار كرده و جمعیت انبوه 
شهروندان، زائران و گردشگران اصفهان و مشهد نشان از 
نیاز این شهرها به بهبود حمل ونقل عمومی دارد، معضل 
بودجه مترو می تواند وضعیت زندگی در این شــهرها را با 

مشكالت بیشتری مواجه كند. 

كاهش بودجه متروی 9شهر بزرگ كشور در الیحه بودجه1401، ساخت و تكمیل آنها را با مشكل مواجه كرده است

متروی كالنشهرها در ایستگاه بی پولی
مترو یكی از راه های نجات 
شهرهای بزرگ از آلودگی 
هوا و ترافیك است. حدود 2۰سال است كه ساخت مترو به جز تهران 
در اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، قم، كرج، كرمانشاه و مشهد آغاز و در 
هر یك از آنها حداقل یك خط مترو ساخته و راه اندازی شده است. در 
شرایطی كه هنوز بخش قابل توجهی از ساخت این طرح ها باقی مانده 
و تا تكمیل آنها راه درازی در پیش اســت، الیحه بودجه سال14۰1هم 
خبرهای خوبی برای شهرداری این شهرها و متروی آنها ندارد؛ بودجه 

ساخت این متروها نسبت به سال گذشته كاهش قابل توجهی یافته و 
آنقدر اندك است كه در فهرست هزینه های گزاف مترو اصال قابل توجه 
نیست. آنطور كه رئیس شورای شهر تهران چند روز قبل در مشهد گفته 
بود بودجه ای كه به كل متروهای كشــور در سال14۰1اختصاص یافته 
حدود 5۰۰میلیارد تومان است. مهدی چمران معتقد است مثال بودجه 
5۰میلیارد تومانی برای متروی تهران فقط به اندازه ساخت 48متر مترو 
كافی است؛ همین نكته نشان می دهد وضعیت متروی باقی شهرهای 

بزرگ كشور چگونه است.

حمیده پازوكی
خبرنگار 

رئیــس کمیســیون هوشمندســازی و حمل ونقل 
شورای اسامی اصفهان: برای ساخت هر کیلومتر 
مترو در اصفهان با تجهیزات به جــز واگن ها هزار 
میلیــارد تومــان نیاز اســت. هــر راند قطار شــامل 
۵واگن و ۲کشــنده ۵میلیون یورو و با قیمت حال 
حاضــر ۱۵۰میلیاردتومان اســت که شــهرداری ها 

باید هزینه آن را خودشان تامین کنند

شیراز

آنچه در بودجه مصوب عمرانی سال1401 برای متروی شهرهای بزرگ كشور درنظر گرفته شده است

بودجه مترو در الیحه شهر
بودجه سال 1400

بودجه مترو در الیحه
بودجه سال 1401

 طول خط مترو 
درنظر گرفته شده در 

بودجه سال 1401

هدف شهر 
در بودجه 1401

ساخت خط 1و 452كیلومتر40.980.00037.228.000اصفهان

ساخت قطار شهری22كیلومتر34.980.00027.240.000اهواز

ساخت خط 1، 2و 533كیلومتر40.040.00037.228.000تبریز

ساخت قطار شهری128كیلومتر62.604.00057.204.000تهران

ساخت خط 1و 522كیلومتر40.860.00037.228.000شیراز

ساخت خط 1و 2مترو  و خط 3 مونوریل35كیلومتر74.620.00068.100.000قم

ساخت قطار شهری25كیلومتر72.200.00066.284.000كرج

ساخت خط 141كیلومتر81.800.00074.456.000كرمانشاه

ساخت خط 1، 2و 3 63كیلومتر45.220.00042.403.000مشهد

 رقم بودجه ها به میلیاردتومان است

اصفهان

كرج

كرمانشاه

تهران

تبریز

ساخت خط 1و 2

ساخت قطار شهری

مشهد
ساخت خط 1، 2و 3

 ساخت خط 1و 2متر و 
خط 3مونوریل

ساخت خط 1

ساخت قطار شهری

ساخت خط 1، 2و 3

اهواز
ساخت قطار شهری

 1401؛ سال كتاب و كتابخوانی در سنندج 
پس از شیراز، سنندج از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان هفتمین پایتخت كتاب ایران انتخاب شد

بودجه مصوب   متروی شهرهای بزرگ كشور

 فیلم  مربوط 
به این گزارش  را 
با اسكن این كد 

ببینید



7 چهارشنبه 8 دی 1400
زيستبوم شماره  8400

 آتش سوزي هاي جنگلي هر سال وسعت 
بيشــتري از جنگل هاي كشــور را در بر گزارش

مي گيرند و هنوز عامل انساني اصلي ترين 
ســهم را در آن دارد. از بي احتياطي ها و سوزاندن كاه و 
كلــش گرفته تا انداختن يك ته ســيگار روشــن همه 
مي تواند روزگار جنگل را ســياه كند. هنوز هم تصوير 
سوخته درخت بلوط كهنسال در جنگل هاي ويسر بخش 
كجور نوشهر كه 29آذر امســال ثبت شده بود از يادها 
نرفته كه گردشــگران زباله هايشــان را درون تنه يك 
درخت ريختند و آن را آتش زدند. اين آتش و ده ها مورد 
شــبيه آن تنها در هفته هاي اخير بالــغ بر 200هكتار 
جنگل هاي پرتراكم كشــور را نابود كرده اســت و حاال 
فرمانده يگان حفاظت ســازمان جنگل ها به همشهري 
خبر داده است كه در تمام 4فصل سال جنگل هاي ايران 

با آتش سوزي دست و پنجه نرم مي كنند.

آتش سوزي هاي متعدد در حالي هر سال در جنگل هاي 
كشور رخ مي دهد كه علت 9۵ درصد وقوع اين حوادث 
عوامل انساني هســتند و ۵درصد آن طي روند طبيعي 

خود رخ مي دهد.
هادي كيادليري، مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي 
كشور در اين باره به ايســنا مي گويد: روند آتش سوزي 
در جنگل ها طبيعي است ولي انســان ها مزيد بر علت 
شده و آن را تشديد كرده اند. شــايد آتش سوزي ها در 
كشور به علت بارندگي و كاهش و افزايش ميزان آن در 
سالي كم و در سالي ديگر زيادتر شــوند ولي روند كلي 

آتش سوزي ها ادامه دار و رو به افزايش است.
اطالعاتي كه اين كارشــناس داده در شرايطي است كه 
جنگل هاي كشــور به دليل شــرايط اقليمي كشور هم 
به لحاظ پوشــش گياهي ضعيف و به علت خشكسالي 
مستعد آتش سوزي است. انســان ها درقالب گردشگر، 
شكارچي و يا حتي بوميان و روستاييان مي توانند به علت 
بي احتياطي به اين جنگل ها كه خود مستعد آتش سوزي 

هستند، ضربه سنگيني وارد كنند.

از سوي ديگر بررســي اطالعات موجود نشان مي دهد 
الگوهاي آتش سوزي به هم خورده و شدت به وجود آمدن 
اين پديده در مناطق شمالي كشور افزايش زيادي پيدا 
كرده و اين امر غيرطبيعي است. كيادليري درباره ميزان 
صدمات وارد شده بر جنگل ها بر اثر آتش سوزي مي گويد: 
اگر سطح آتش سوزي مانند سال هاي قبل باشد، آسيب 
چنداني به اين زيستگاه ها وارد نمي شود ولي اگر سطح 
گســترده تري را در بر گيرد، فاجعه بار خواهد بود و به 

پوشش گياهي منطقه آسيب زيادي وارد مي كند.

هميشه پاي يك بي احتياطي در ميان است
يكي از شبهاتي كه در زمينه آتش سوزي جنگلي وجود 
دارد اين است كه آتش نقاط صعب العبور را مي سوزاند 
درحالي كه گفته مي شود عامل قريب به اتفاق آنها انساني 
اســت و اين عامل چگونه مي تواند به اين نقاط سخت 

دسترسي داشته باشد كه آتش را منتقل كند؟ 
ســرهنگ رضا اكبري، فرمانده يگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتــع و آبخيزداري كشــور در گفت وگو با 
همشــهري با تأييد ايــن نكته مي گويــد: حريق هاي 
شمالي اخير به خصوص در استان گلستان همه در نقاط 
صعب العبور رخ داد اما اينكــه آتش به چه نحوي به آنها 
سرايت مي كند را بايد شفاف سازي  كرد. پتانسيل حريق 
در جنگل هاي شمال و غرب كشور به نحو چشمگيري 
افزايش پيدا كرده است. از يك سو وزش باد گرم وجود 
دارد كه همزمان با فصل پاييز اين بادها مي وزند، از طرفي 

كف جنگل هاي ما مملو از برگ هاي خشك و الش برگ 
شده و اســتعداد حريق وجود دارد. البته اينها به خودي 
خود آتش نمي گيرند و به يك عامل انساني براي حريق 
نياز است كه آتشي هر چند كوچك روشن كند و قبل از 
خاموش كردن محل را ترك كند. بعد از اين بي احتياطي 
به راحتي وزش يك باد گرم مي توانــد آتش را به جان 
جنگل ها بيندازد. ســرهنگ اكبري درباره اين چالش 
كه آيا گردشــگران نقاط صعب العبــور را براي گردش 
انتخاب مي كنند، مي گويد: در همين پارك ملي گلستان 
مشخص شد كه عامل انساني به نقاط صعب العبور رفته 
بوده و آتش سوزي با عمل سهوي آغاز شده و با باد گرم 
شدت يافته است. اين مســئله در بيشتر آتش سوزي ها 
رخ مي دهد. حتي در نقاط ديگر هم كه نقطه مرتفع در 
دسترس بوده، گردشــگر آتش را روشن كرده و شدت 
باد گاه تا 100كيلومتر بر ساعت بوده و آتش از نقطه اي 

به نقطه ديگر ســرايت كرده كه فاز بعدي آتش به نقاط 
صعب العبور كشيده شده است. حتي برخي گردشگران 
كوهنورد هستند يا حتي دامدارها كه دام هاي خود را به 
نقاط مرتفع مي برند آغازگر اين حريق هاي صعب العبور 

بوده اند.

آتش سوزي در هر 4فصل
اما تغيير الگوهاي آتش سوزي موجب نگراني كارشناسان 
شده است. در شمال كشور در فصل پاييز همواره به دليل 
خزان، وزش بادهاي گرم مديترانه اي و كاهش ســردي 
هوا شاهد آتش سوزي و در زاگرس نيز در فصل تابستان 
با پديده آتش سوزي روبه رو هستيم اما در وضعيت فعلي 
در هر فصلي آتش سوزي در اين دو منطقه رخ مي دهد 
اين در حالي است كه در برخي از مناطق به لحاظ طبيعي 
نبايد شاهد آتش سوزي باشيم ولي اين پديده در آن نقطه 

رخ مي دهد. تغيير الگوهاي زماني و مكاني آتش سوزي، 
تمام موجودات را غافلگير كرده است چون با اين پديده 
سازگار نيستند بنابراين اين تغيير الگو و شدت و حدت 
آن فوق العاده نگران كننده است. از طرفي به همان اندازه 
كه پديده آتش سوزي، رشد و شدت داشته ، تجهيزات و 
امكانات اطفاي حريق در سراســر كشور افزايش نيافته 

است و امكانات و تجهيزات بسيار محدود هستند.

خبرهاي كوتاه

   سپاه فتح براي احياي جنگل هاي زاگرس وارد عمل شد
مسئول سازمان بســيج جامعه كشاورزي ســپاه فتح كهگيلويه و 
بويراحمد گفت: با هدف كمك به احيــاي جنگل هاي بلوط حوزه 
زاگرس، سپاه فتح استان فعاليت هاي خود را در اين زمينه آغاز كرده 
است. به گزارش همشهري، سروان پاسدار ستار غالمي گنجه تأكيد 
كرد: سازمان بسيج جامعه كشــاورزي سپاه فتح استان عزم خود را 
براي احياي پوشش سبز زاگرس به ويژه جنگل هاي بلوط جزم كرده 
اســت. او گفت: جنگل هاي بلوط زاگرس به عنوان سرمايه ماندگار 
و امانت نسل هاي آينده در ســال هاي اخير به دليل قطع بي رويه، 
آتش سوزي، بروز آفت و جاده ســازي  مورد تهديد قرار گرفته است. 
غالمي افزود، اجراي پويش احياي جنگل هاي زاگرس طي دو مرحله 
طراحي و عملياتي شــده كه در مرحله اول كــه اول آذر ماه1400 
صورت پذيرفت تعداد 20هزار عدد بذر بلوط به صورت مستقيم در 

دل طبيعت كشت شد.

   جنگل هاي كشور در معرض خسارت و فشار هستند
معاون وزير جهادكشــاورزي گفت: منابــع طبيعي و جنگل هاي 
كشور متأثر از عوامل طبيعي و غيرطبيعي به ويژه انساني در معرض 
آسيب، خسارت و فشار قرار دارند. به گزارش مهر، مسعود منصور 
در آيين گراميداشت شصت و نهمين سالروز درگذشت استاد كريم 
ساعي، بنيانگذار علوم جنگلباني ايران كه در پرديس كشاورزي و 
منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در كرج برگزار شد، اظهار كرد: 
گاهي جانفشــاني و تالش در جهت ثروت عمومي اســت و قطعاً 
تالشــي كه در جهت حفظ منابع و ثروت ها باشــد، حائز ارزش و 
اهميت مضاعف است. منصور با بيان اينكه همه ما مي دانيم منابع 
طبيعي و جنگل هاي كشور متأثر از عوامل طبيعي و غيرطبيعي 
به ويژه انساني در معرض آسيب، خسارت و فشار قرار دارد، تصريح 
كرد: بر اين اساس براي كاهش اين خسارت و حفظ و توسعه منابع 

مسئول هستيم.

   دليل و بهانه براي عدم اســقاط ناوگان فرســوده 
پذيرفتني نيست

نظر سازمان حفاظت محيط زيست درباره درخواست خودروسازان 
و موتورسيكلت سازان براي »عدم اجراي آيين نامه فني ماده2 قانون 
هواي پاك« درباره الزام اسقاط به ازاي شماره گذاري وسايل نقليه 
نو، اعالم شد. از پايگاه اطالع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، 
در اين باره اعالم كرد:  وفق اصل۵0 قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران، فعاليت هاي اقتصادي و غيرآنكه با آلودگي محيط زيست يا 
تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند؛ ممنوع است. وسايل 
آلودگي هوا يكي از عوامل اصلي انتشــار آاليندگي در شهرهاي 
كشور هستند. بدين ترتيب خودرو ساز مي تواند وفق مصوبات دولت، 
از ساير گواهي هاي اسقاط ناوگان با ظرفيت مشابه استفاده كند. 
بدين ترتيب هرگونه اجراي ســليقه اي مانند ارائه گواهي اسقاط 
خودروي بنزيني و غيره كه خالف مصوبه دولت باشــد؛ وجاهت 

قانوني نخواهد داشت. 

4فصل آتش در جنگل هاي ايران
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها: پتانسيل حريق در جنگل هاي كشور 

افزايش يافته و 98درصد آتش سوزي جنگل ها عامل انساني دارد

  اعضاي انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي ايران در گردشگری

نشست هم انديشي پيرامون مشكالت 
صنعت گردشــگري كشــور بر لزوم حمايت از اين 
صنعت و ايجاد تغيير در هيأت مديره دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي ايران با هدف توسعه و 
رونق گردشگري كشــور در دوران پساكرونا تأكيد 

كردند.
به گزارش همشهري، در اين نشســت كه با حضور 
نزديك به ۵0عضو انجمن دفاتر خدمات مســافرت 
هوايــي و جهانگردي ايران برگزار شــد، محســن 
دستمالچي، نايب رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي ايران بر تغيير رويكرد 
دولت جديد به حــوزه گردشــگري و حمايت هاي 
صورت گرفته از اين صنعت در مدت كوتاه تغييرات 

 تأكيد كرد. 
محســن دســتمالچي، نايب رئيس انجمن صنفي 

دفاتر خدمات مســافرت هوايي و جهانگردي ايران 
به مصائب و مشــكالتي كه در دوران كرونا و پيش از 
آن گريبانگير صنعت گردشگري كشور و فعاالن اين 
بخش شده بود، اشاره كرد و گفت: ماجراي بسته شدن 
مرزها به روي گردشگران خارجي كه چند روز قبل 
با مصوبه وزارت كشــور در حال اجرايي شــدن بود 
كه با تالش جامعه تورگردانان ايــران و توجه وزير 
ميراث فرهنگي اصالح شــد و مرزهاي كشور براي 

ورود گردشگران خارجي باز ماند.
او با اشاره به اختالفات موجود در انجمن صنفي دفاتر 
خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران با اعضاي 
اين انجمن كه درپي اخراج 8۵0عضو اين انجمن به 
دليل پرداخت نكردن حــق عضويت در دوران كرونا 
به اوج خود رســيد، گفت: افرادي كه با مديريت بد 
موجب ايجاد انشقاق و اختالف در صنعت گردشگري 
ايران شدند، بايد پاسخگو باشند. به گفته دستمالچي، 
بايد تالش كرد تا با كمك جمعــي بار ديگر صنعت 
گردشــگري ايران را كه در نبود همفكري مناسب 

آسيب فراوان خورده است، احيا كرد.
ابراهيم پورفرج، رئيس جامعه تورگردانان ايران نيز در 

اين نشست با اشاره به تالش هاي عزت اهلل ضرغامي، 
وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در 
برچيدن ممنوعيت صدور ويزاي ورود به ايران، اعالم 
كرد: وزير ميراث فرهنگي پس از شنيدن مشكالتي 
كه تداوم ممنوعيت صدور رواديد ورود به ايران براي 
صنعت گردشگري كشور و فعاالن اين بخش ايجاد 
كرده بود، توانست ظرف مدتی كوتاه در گفت وگو با 

رئيس جمهورممنوعيت صدور ويزا را بردارد.
او تاكيد كرد: صنعت گردشــگري  از پيش از كرونا 
تعطيل شد و فعاالن اين صنعت با فشارهاي متعدد 
مواجه شدند كه بايد در تالش براي رفع اين مشكالت 

بود.
رئيس جامعه تورگردانان ايــران اعالم كرد: جامعه 
تورگردانان ايران 84مشــكل در صنعت گردشگري 
ايران را احصا  كرد.  اما به وزير ميراث فرهنگي اعالم 
كرد كه  تنها يك مشكل را حل كند و آن هم برچيدن 
ممنوعيت صدور ويزاي ايران براي گردشگران ورودي 
در شرايط كرونا بود. كه اين ممنوعيت در مدتی كوتاه 
با تالش های وزيــر برچيده شــد. در ماجراي اخير 
بسته شدن مرزها به روي گردشگران به مدت 1۵روز 

نيز پيگيري مجدانه وزيــر ميراث فرهنگي و معاون 
گردشگري او بود كه موجب شد مرزهاي ايران براي 

ورود گردشگران خارجي باز بماند.
پورفرج با اشــاره به  در معرض خطر بودن هميشگی 
فعاالن گردشگری گفت: بسياري از دفاتر گردشگري 
ايران در مدت 2ســال اخير به دليل ناتواني در ادامه 

فعاليت تعطيل  و از اين صنعت خارج شدند.
او گفت: اتحاد فعاالن صنعت گردشگري راهگشاي 
بســياري از مشــكالت ايــن صنعت اســت و وزير 
ميراث فرهنگي نيز اكنون در كنار فعاالن اين بخش    

و مدافع آنهاست.
رشيد رجب پور، رئيس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتي استان آذربايجان شرقي هم در سخناني به 
چالش هاي صنعت گردشــگري ايران اشاره كرد كه 
به گفته او، با وقوع ســيالب نوروزي سال98، تداوم 
تثبيت گراني دالر، ترور ســردار شــهيد حاج قاسم 
ســليماني در عراق و  ماجراي هواپيماي اوكرايني، 
دفاتر خدمات مســافرتي را متضرر كرد و از چرخه 

فعاليت بيرون راند.
به گفته اين فعال گردشگري، دفاتر خدمات مسافرتي 
در استان ها و شهرستان ها وضعيت بغرنج تری دارند  
چون تنهــا در يك مســير تركيه يا عــراق فعاليت 

مي كنند.
رشــيدپور گفت: فعاالن صنعت گردشگري در اين 
شرايط سخنگوي مناسبي براي پيگيري مشكالت 
خود نداشتند و متأســفانه مديران انجمن ايران هم 
قادر به حل مشكل حتي در قبال اعطاي وام بي بهره 
نبودند و بــا تخصيص وام های با ســود 18درصد به 
صنفي كه هيــچ درآمدي نداشــت، موافقت كردند 
كه نتيجه آن ايجاد مشــكالت بيشــتر براي فعاالن 

صنف شد.
به گفته رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي 
استان آذربايجان شرقي، فعاالن صنعت گردشگري 
كشور اكنون نياز به داشتن يك هيأت مديره قوي و 
كاربلد در رأس قديمي ترين انجمن صنفي گردشگري 
ايران با عنوان انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت 
هوايي و جهانگردي ايران هستند تا پيگير مشكالت 
فعاالن صنفي خود باشــد. اميرپويان رفيعي شــاد، 
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي استان 
تهران نيز در نشســت همفكري فعاالن گردشگري 
عضو انجمن ايران براي حل مشــكالت گردشگري، 
گفت: از 13دي ماه معافيت مالياتــي ارزش افزوده 
شركت هاي هواپيمايي برداشــته شده كه منجر به 
گران تر شدن سفر مي شود و در اين شرايط نمي دانيم 
چه باليي بر ســر فعاالن صنعت گردشگري خواهد 

آمد؟
نجف عليزاده، استاد دانشگاه، عضو كميسيون عالی 
گردشــگری در وزارت ميراث فرهنگی و فعال اين 
صنعت نيز با اعالم اينكــه 8۵0عضو انجمن صنفي 

دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران با 
تصميم هيأت مديره اين انجمن اخراج شده اند، گفت: 
تكليف اين افراد هنوز مشخص نشده و در يك اقدام 
فرسايشــي، انتخابات هيأت رئيســه انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران نيز 

به تعويق افتاده است.
او با تأكيد بر ايجاد يك اتاق مشــترك متشــكل از 
نمايندگان انجمن هاي گردشــگري كشــور، گفت: 
پس از تشكيل اين اتاق بايد انتخابات انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مســافرت هوايي و جهانگردي ايران 

برگزار شود.
او گفت: يك نفر نماينده در كميسيون هاي مختلف 
دولت از بخش گردشــگري وجود ندارد و دولتي ها 
هــر آيين نامه اي كــه بخواهند، بــراي اين صنعت 
تصويــب مي كنند. درحالي كه حتــي يك درصد از 
توريسم ورودي كشور دســت تورگردان  ها نيست و  
7دهم درصد از تورهاي ورودي ايران براســاس آمار 
جامعه تورگردانان ايران در اختيار تورگردان ها ست 

كه فاجعه است.
علي منوري، فعال صنعت گردشــگري و كارشناس 
امور مالياتي در حوزه دفاتر خدمات مسافرتي نيز در 
اين نشست با اشاره به مشكالت شديد مالياتي براي 
فعاالن صنعت گردشــگري، گفت: يكي از معضالت 
اصلي صنعت گردشــگري بحث ماليات اســت و به 
عناوين مختلف دفاتر گردشــگري درگير اين بحث 

هستند.
به گفته علي منــوري، رئيس انجمــن صنفي دفاتر 
خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران به شدت با 
تدوين ساختار مالياتي در انجمن ايران مخالفت كرد 
و از آنجا كه اين صنف ساختار مالياتي ندارد، همه را 
دچار مشكل كرده اســت. او گفت: ۵00نفر ساعت 
كار كارشناســي مالياتي در انجمن ايران انجام شد 
كه متأسفانه هيأت مديره اين انجمن از فعاليت براي 
تشكيل ساختار مالياتي صنعت گردشگري ممانعت 
كرد. به گفته وي، در ساختار مالياتي موضوع معافيت 
مالياتي تورهاي ورودي و تورهاي خروجي را به دليل 
ارزش صادراتي آنهــا تنظيم كرديم كه متأســفانه 
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و 
جهانگردي ايران از پيگيري موضوع معافيت مالياتي 
دفاتر خدمات گردشگري در حوزه تورهاي ورودي و 
خروجي ممانعت كرد و مشكل مالياتي دفاتر خدمات 
مسافرتي برقرار ماند. به گفته او، براي اموال شخصي 
مالك يك آژانس گردشگري در آمل اجراييه صادر 
شــد و براي گرفتن ماليات بر ارزش افــزوده از اين 
شركت اموال او را به مزايده گذاشتند كه وقتي بررسي 
كرديم ديديم تمام ماليات بــر ارزش افزوده براي او 
به ناحق بسته شــده و مزايده اموال شخصي مالك 
اين آژانس غيرقانوني اســت. اما انجمن ايران پيگير 

وضعيت اين فعال گردشگري نبود.
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یادداشت

ساعت 7 صبح چهارشنبه هفته گذشته 
برخورد 2 قطار مترو در ایستگاه چيتگر 
واقع در خط5 متروي تهران حادثه ساز 
شد؛ حادثه اي كه هرچند تلفات قابل توجهي به دنبال نداشت، اما زنگ 
خطري براي مسئوالن شــهري و حتي دولت و مجلس بود كه توجه 
بيشتري به موضوع حمل ونقل عمومي به ویژه مترو كه بار زیادي از تردد 
مسافران كالنشهر تهران را بردوش دارد، داشته باشند. در این مجال 
باید این موضوع مورد كند و كاو قرار گيرد كه آیا شورا به رسالت نظارتي 
خود عمل كرد یا رفتار سياسي در پيش گرفت؟ آیا منافع شهروندان 
درنظر گرفته شد یا خير؟ رفتارشناسي شوراي ششم در قبال این حادثه 

چه نتایجي به دنبال دارد؟
واقعيت آن است كه اعضاي شوراي شهر تهران از همان لحظات اوليه 
وقوع این حادثه، توجه ویژه اي به آن داشــتند؛ به طــور نمونه جعفر 
بندي شربياني، به عنوان نماینده شــورا در همان ساعات اوليه به محل 
حادثه رفت و از نزدیك ابعاد مختلف این حادثه را پيگيري كرد. تعدادي 
از اعضاي شوراي ششم ازجمله سيدجعفر تشكري هاشمي، علي اصغر 
قائمي و زهرا شمس احسان نيز در فضاي تویيتر نسبت به این تصادف 

واكنش نشان دادند و خواستار رسيدگي جدي مدیریت شهري شدند.
صحن رسمي جلسات شورا هم از رسيدگي به پرونده این حادثه مغفول 
نماند. چنان كه ســيدمجتبي شــفيعي، معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران و مهدي شایسته اصل، مدیرعامل شركت بهره برداري 
مترو بالفاصله با درخواست رئيس شورا، به صحن شورا فراخوانده شدند و 
گزارش ها و جزئيات حادثه را به اعضاي شورا انتقال دادند. اعضاي شوراي 
شهر در جریان ارائه این گزارش ها، نه به دنبال مچ گيري، سياه نمایي و 
تضعيف شورا رفتند، نه به بهانه همسویي با شهردار به دنبال سرپوش 
گذاشتن روي این حادثه بودند. پرویز سروري، نایب رئيس شوراي ششم 
هم از همان ابتدا خواستار تحقيق و تفحص از شركت متروي تهران شد و 
از مدیران شهري خواست براي نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي اقدام 
كنند؛ عليرضا نادعلي، سخنگوي شورا نيز بر تخصيص بودجه مناسب 
و فوري براي مترو تأكيد كرد و از پيگيري شورا براي خرید 630واگن 
نيز خبر داد. نرجس سليماني از ضرورت بازگشت اعتماد شهروندان به 
حمل ونقل عمومي سخن گفت و سيدجعفر تشكري هاشمي نيز اورهال 
كردن واگن هاي مترو را به مدیران شهري گوشزد كرد. در ادامه مهدي 
بابایي چندین پيشنهاد عملياتي، برای ارتقاي سطح امنيت متروي تهران 
ارائه داد. همچنين فيلم جزئيات این تصادف در صحن شورا پخش شد.

همچنين كميسيون حمل ونقل شورا، بررســي پرونده علت حادثه را 
به صورت ویژه در دستور كار قرار داد و تا روشن شدن علت این حادثه 
پيگير خواهد بود؛ بنابراین رفتارشناسي شــوراي ششم در قبال این 
موضوع مهم، نشان مي دهد واكنش پارلمان شهري به این حادثه كامال 
منطبق بر اصول كارشناسي و مسئوليت نظارتي شورا بوده است؛ یعنی 

همسویی شورا و شهرداری منجر به تعارف، مالحظه و مماشات نشد. 

50هزار هكتار جنــگل كاري با عنوان 
»طرح كمربند ســبز پيرامون شــهر گزارش

تهران« در سال هاي آخر اجرا قرار دارد 
و با یك هزار و 250هكتار جنگل كاري 
در ســال 1400مجموع اجراي این طــرح به عدد 
45هــزار و 250هكتــار خواهد رســيد. این طرح 
سال هاســت كه به عنوان مصوبه هيــأت دولت اجرا 
مي شود و طبق این مصوبه، سازمان بوستان ها و فضاي 
سبز شــهرداري تهران هر ســال باید هزار هكتار به 
جنگل كاري حریم تهران اضافه كند. این سازمان اما 
هر ســال معموال بيشــتر از هزار هكتار این طرح را 
توسعه مي دهد و امسال اما 250هكتار بيشتر از مصوبه 
هيأت دولت اجرا خواهد شــد. مدیرعامل ســازمان 
بوستان ها و فضاي سبز شــهر تهران در این رابطه به 
همشهري گفت: »سال هاست كه طرح كمربند سبز 
پيرامون شهر تهران اجرا مي شود. خوشبختانه امسال 
یك هزار و 250هكتار از اراضي قابل توسعه در قالب 
طرح كمربند سبز پيرامون شهر در دستور كار سازمان 
بوستان ها قرار دارد. با توجه به دستور دكتر زاكاني، 
شــهردار محترم تهــران درخصوص توســعه طرح 
كمربند ســبز و اتمام این طرح كه یكي از طرح هاي 
مهم در كالنشــهرهاي كشــور و به ویژه در پایتخت 

محسوب  مي شود، این فعاليت را ادامه مي دهيم.« 
علي محمد مختاري ادامه داد: »از جمله شاخص ترین 
و بارزترین معيارها براي توســعه پایدار فضاي سبز 

شــهري، عالوه بر حفظ تنوع زیســتي، گســترش 
قابليت هاي گياهي از طریق توســعه فضاي ســبز 
محسوب مي شود. فضاهاي سبز همزمان با چندین 
كاركرد مي تواند ضمن حفظ موقعيت زیستي شهر، 
فرصت هایي را براي تفریح و تفرجگاه شــهروندان و 

ارتقاي رضایتمندي آنها فراهم كند.« 

جلوگيري از گسترش تهران
با توجه به ســاخت و ســازهاي بي رویه در پایتخت، 
در دهه هاي گذشــته تهران دچار گسترش بي رویه 
شده اســت. چنانكه حریم تهران به خطر افتاده و با 
اجراي كامل طرح كمربند سبز، از گسترش بي رویه 
شهر جلوگيري خواهد شــد. عالوه بر این، آلودگي 
هواي تهران معضل جدي در كالنشــهر تهران است 
و راهكارها هنوز به نتيجه مطلوبي نرســيده اســت. 
به همين دليل، پوشــش گياهــي در حریم تهران 
ســبب كاهش آلودگي هوا خواهد شــد. مدیرعامل 
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شــهر تهران درباره 
مزایاي كمربند سبز پيرامون شــهر گفت: »مزایاي 
ایجاد كمربند ســبز این اســت كه از توسعه بي رویه 
شهر و ساخت و ســازها جلوگيري مي كند. یعني از 
گسترش بي برنامه شــهر مي تواند جلوگيري كند و 
در عين حال، توليد اكســيژن و دفع كربن مي كند. 
همچنين بسترهاي مناســبي را براي زیبایي منظر، 
تنوع زیستي، كاستن از بار آلودگي ها، حفاظت از آب 
و خاك و در نهایت قابليت  هایي را براي رفاه و آسایش 
شهروندان ایجاد مي كند.« او اضافه كرد: »ما در شهر 
تهران وارونگي دما، ریزگردها و مشكالت آلودگي هوا 

را داریم و با توسعه كمربند سبز حریم تهران مي توان 
بخشي از این مشــكالت را رفع كرد. توسعه كمربند 
ســبز پيرامون شــهر تهران هم ایجاد محيطي براي 
تلطيف هوا و هم كاهش آلودگي هــاي صوتي براي 
كالنشهرها و ازجمله شــهر تهران را به همراه خواهد 

داشت.« 

اهميت دامنه جنوبي البرز
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران معموال 
در بهار و تابســتان اراضي جنگل كاري را مشخص 
مي كند و در پایيز و زمســتان به اجــراي این طرح 
مي پردازد. اجراي طرح كمربند ســبز براي ســال 
1400نيز از اواســط آبان ماه شروع شــده و اواسط 
اســفندماه همزمان با روز درخــت كاري یك هزار 
و 250هكتــار جنگل كاري مــورد بهره برداري قرار 
خواهد گرفــت. براي جنگل كاري مانند ســال هاي 
گذشته امســال نيز دامنه جنوبي البرز مورد توجه 
قرار گرفته اســت. علي محمد مختاري درباره دليل 
اهميت دامنه جنوبــي البرز تأكيد كــرد: »براي ما 
دامنه جنوبي البرز بسيار اهميت دارد؛ به این دليل 
كه فرسایش ایجاد نشود و پوشش گياهي این منطقه 
حفظ شود. به همين دليل، بيشتر در دامنه جنوبي 
البرز كار مي كنيم.« مدیرعامل سازمان بوستان ها و 
فضاي سبز شهر تهران گفت: »در واقع سعي مي كنيم 
در ســال هاي آینده اراضي ملي بيشــتري را براي 
ادامه اجراي طرح كمربند سبز بگيریم؛ به خصوص 
زمين هایي كه مانند دامنه جنوبي البرز حائز اهميت 
است تا جنگل كاري حریم تهران را توسعه دهيم. در 

جنوب شــهر و به خصوص اطراف مركز آرادكوه نيز 
امسال درخت كاري صورت مي گيرد و 200هكتار در 

این منطقه توسعه خواهد یافت.« 
آبياري كمربندسبز شهر تهران نيز یكي از دغدغه هاي 
مهم به حســاب مي آید و اســتفاده از ســفره هاي 
زیرزميني سبب فرونشست مي شــود. براي همين، 
استفاده از پساب به جاي اســتفاده از آب چاه ها در 
دستور كار قرار گرفته اســت. مختاري در این رابطه 
یادآور شــد: »مخازن ژئوممبران را در دامنه جنوبي 
البرز تعبيه كردیم و براي آبياري درختان از پســاب 
اســتفاده مي كنيم. در واقع یكي از طرح هاي مهم ما 
استفاده از پساب اســت و قراردادي با شركت آب و 
فاضالب منعقد كردیم تا در افــق 1410بتوانيم كل 
چاه ها را از رده خارج كنيم؛ بدین ترتيب، از فرونشست 

در جنوب تهران و دشت ورامين جلوگيري مي شود و 
به موازات آن نيز به طور صدرصد از پساب براي آبياري 

درختان بهره خواهيم برد.« 
مدیرعامل سازمان بوســتان ها در مورد گونه گياهي 
در طرح كمربند ســبز پيرامون شــهر نيز گفت: »از 
گونه هاي مقاوم به كم آبي، گونــه بومي و گونه هاي 
سازگار و ماندگار با شرایط اقليمي شهر تهران استفاده 
مي كنيم. گونه هایي ماننــد داغداغان، بنه، زالزالك، 
اقاقيا، بارانك و... كه مي توانند در ارتفاعات كاشــته 
شــوند.« او تأكيد كرد: »با اجراي طرح كمربندسبز 
شهر تهران براي امسال، 6هزار هكتار به تكميل طرح 
كمربند سبز پيرامون شــهر تهران خواهد ماند. این 
6هزار هكتار به دستور شــهردار تهران قرار است در 

مدت 2 تا 3سال مورد بهره برداري قرار بگيرد.« 

تکمیل کمربند سبز تهران روی دور تند
با اقدام گسترده شهرداري، كمربند سبز پایتخت حداكثر تا 3سال آینده تكميل مي شود

  محمود كبيري يگانه
معاون ارتباطات شوراي اسالمی شهر تهران

  محمود مواليي
خبر نگار

رفتارشناسي نظارتي در حادثه مترو

ح كمربندسبز تهران در سال 1400 اجرای طر
شروع: 15آبان

پايان: 15اسفند

مساحت: يك هزار و 250هكتار

تعداد نهال و درخت: حدود 800هزار اصله

تعداد كارگران: روزانه بين 500تا 600 نفر

1250:1397 هكتار
1290:1398 هكتار

1399: 1000 هكتار
1400: 1250 هكتار )حال اجرا(

 احداث كمربند سبز در حال اجرا

استفاده از پساب برای آبياری كمربند  سبز حريم تهران
سال: 1400

 14ميليون مترمكعب 

برآورد تا سال 1410

210ميليون مترمكعب 

اراضى در حال جنگل كاری در شرق، غرب و جنوب تهران
دامنه جنوبي البرز

اراضي شمال خاوري

بخش جنوبي پارك كوهسار

اراضي شمالي شهرك شهيد محالتي

اراضي جنوب خوجير

طرح توسعه منطقه های  14و 22

جاده تلو

 بزرگراه شهيد بابايي

 جاده پارچين

 اطراف مركز آرادكوه 

ميزان توسعه كمربند سبز در سال های اخير



9 چهارشنبه 8 دی 1400
كتاب شماره  8400

براي آشنايي بيشــتر مخاطبان با 
كتاب»اسم تو مصطفاست« درباره شخصيت 
اصلي اثر كه يكي از شهداي مدافع حرم است، 

توضيح می دهيد. 
ايشان اولين شهيد مدافع حرم شهرستان شهريار 
هستند. جواني كه با وجود عشق به خانواده، عشق 
برتر را برگزيد. اكنون جوان ها ســمپاتي خاصي 
نسبت به ايشان دارند. شجاعت، زمانه شناسي، به 
روز بودن، روشن بيني و به جاي هالل ماه بودن، 
بدر كامل شدن، از ويژگي هاي اين شهيد بزرگوار 

است كه مي تواند الگوسازي كند. 
شــما از چه طريق با موضوع كتاب 
آشنا شديد و اصاًل چطور شد تصميم گرفتيد 
زندگينامه داســتاني شــهيد صدرزاده را 

بنويسيد؟ 
زندگي شهيد حميدرضا سهيليان را نوشتم، جلد6 
از مجموعه آســمان كه تحويل انتشارات روايت 
فتح دادم. همانجا پيشــنهاد شــد زندگي شهيد 
مصطفي صدرزاده را بنويسم. هيچ گونه اطالعاتي 
درباره  ايشان نداشتم. گفتم بايد عكسش را ببينم 
تا ببينم دلم چه مي گويد. يك سي دي با اطالعات 
مختصر از ايشــان به من دادند. ديدم و دلم گفت 

آري و نوشتم. 
منبع اصلي شــما براي نگارش اين 
كتاب فقط صحبت هاي همسر شهيد بود يا به 

منابع ديگري هم مراجعه كرديد؟ 
البته بعــداً بر اســاس مصاحبــه اي، اين كتاب 
زندگينامه شكل گرفت. در طول دو سال كه كتاب 
را مي نوشــتم مدام اطالعاتم را تكميل مي كردم 
كه از طريق واتســاپ ســؤال هايي را كه داشتم 
مي پرسيدم و به جواب مي رسيدم يا با اطالعاتي 

كه از اين طرف و آن طرف كسب مي كردم، سعي 
داشتم اطالعات خودم را كامل تر كنم. 

راوي كتاب، ســميه ابراهيم پور، 
همسر شهيد صدرزاده است. تعمدي داشتيد 
كه از اين زاو يه به زندگي شخصيت اصلي كتاب 

بپردازيد؟ 
يك نويســنده زن خيلي بهتــر مي تواند با راوي 
زن همذات پنداري كند و خأل ناگفته ها را هم با 
احســاس و عواطف و ادراكات و در مجموع، توان 

قلمش پوشش بدهد. 
عالوه بــر منابــع اوليــه مثل 
صحبت هاي اطرافيان،تا چه اندازه به تحقيقات 
ميداني براي نوشتن زندگينامه هاي داستاني 

اعتقاد داريد؟ 
گاه به شدت الزم است و گاه خير. بسته به 
اثر است، اما آنچه بيش از همه ضرورتش 
حس مي شود، احساس تعهد نويسنده 
است. اينكه همه توان خود را بگذارد تا 

از ارائه اثري ضعيف اجتناب كند. 
نوشــتن زندگينامــه 
داستاني، مستلزم توجه همزمان 
به واقعيت ها و مستندات زندگي 
شــخصيت اصلي اثــر، در كنار 
توصيف هاي داستاني، به ويژه در 

بخش هاي توصيف و فضاسازي است 
كه گاه مي توانــد برگرفته از خيال و 
تصور نويسنده هم باشد، شما براي 
رعايت اين مســئله از چه راهكاري 

استفاده كرديد؟ 
قطعــاً توصيفــات و فضاســازي كار 
نويســنده اســت. مصاحبه ها گاه به 

شدت الغر و خشك هســتند و فاقد حس الزم. 
اين نويسنده است كه از عناصر داستان استفاده 
مي كند و با نثــر و زبان و پرداخــت و بيان و ارائه 
توصيفات و كمك  از صحنه و زمان، فضاسازي الزم 
را  اجرا مي كند و ضمن ارائه حقيقت مانندي، حس 

الزم را در جان مخاطب مي دمد. 
چه موانعي ســر راه نوشتن درباره 
شــخصيت هاي واقعــي و تاريخي همچون 
شهداي دفاع مقدس و مدافعان حرم وجود دارد 

و شما چه راهكاري براي اين مسئله داريد؟ 
گاه خانواده هــا همراهــي الزم را ندارند. گاه هم 
نويســنده وقت الزم را نمي گذارد. بيشــتر اين 
شخصيت ها متولي خاصي ندارند. بايد نقطه اتصال 
بين شهيد و كاتب ايجاد شــود و پس از اين، دل 
بطلبد و اين فرصت ايجاد شــده تكميل شود. در 
حقيقت مثل شعله كشيدن يك كبريت است. اين 
شعله كه كشيده مي شود، نويسنده را مي سوزاند. از 
اين سوزش ققنوس جديد خلق مي شود. البته اين 
در مورد اثري است كه واقعي 
اســت؛ يعني مي توانم 
بگويــم از نظــِر بــار 
ادبيات و ادبي كامل  و 
آبرومند است، وگرنه 
آثار ضعيف نه مانا 

هســتند و نه معرف كامل شخصيت هاي حقيقي 
بيروني و حتي ضربه زننده. در حقيقت بعد از دفاع 
مقدس، يك جنگ ديگري در گرفت؛ جنگي كه 
بعضي حتي نگفتند و رفتند و شهيد شدند و بي سر 
و صدا برگشتند. شــهداي مدافع حرم مظلوم تر 
از شهداي دفاع 8 ساله هســتند، چون در غربت 
جنگيدند. آنها مثل شــهداي دفاع مقدس دست 
مريزاد دارند، چون مرزهاي ايران عزيز را در خطر 
ديدند. پس نوشتن درباره شان يك وظيفه است 

و اگر ننويسيم جور ديگري روايت خواهند كرد. 
جايــگاه كتاب هــاي زندگينامه 
داســتاني به ويژه در خصوص شهداي مدافع 
حرم در صنعت نشر، جامعه و بين كتابخوان ها 

را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
اســتقبال از كتاب هايي كه در ايــن زمينه چاپ 
شــده كم نبوده. به طــور مثال، كتاب»اســم تو 
مصطفاست« چاپ شانزده و هفدهمش در حدود 

يك ماه پيش منتشر شد. 
گويا اين كتاب مــورد توجه مقام 
معظم رهبري هم قرار گرفته است، در اين باره 

اطالعات بيشتري داريد؟ 
بله، تقريظ هم شده و ان شــاءاهلل رسماً رونمايي 
صورت بگيرد. شرايط كرونايي خيلي از برنامه ها را 
به تعويق انداخت و روي بيشتر برنامه ها، از جمله 

رونمايي اين كتاب هم تأثيرگذاشت. 
چه كتاب هايي را اين روزها در دست 

تأليف يا زير چاپ داريد؟ 
»آســمان خانه من اســت« زندگينامه داستاني 
همسر شهيد شاه آبادي است كه نوشته ام و بيش 
از دو ســال از وقتم را گرفت. االن ظاهراً زير چاپ 
است. كارهاي ديگر را هم بايد به موقع درباره شان 

صحبت كنم. 
چه آرزويي براي ادبيات داستاني و 

نويسندگان فعال در اين حوزه داريد؟ 
اميدوارم در دولت جديد، در حوزه فرهنگ و نشر 
رونق بيشــتر پيدا كند. يك مجله خوب و ايده آل 
نظير مجله »ادبيات داستاني« كه يك زماني واقعاً 
آبروي مجالت در اين حوزه بود، بار ديگر متولد و 
حال و روز نويسندگان هم بهتر شود و شاهد آثار 
بســياري در زمينه رمان هاي خالقانه و مجموعه 
داســتان هاي خوب و مانا و همچنين زندگينامه 

داستاني در ارتباط با شهدا باشيم. 

يادداشت

در ستايش قصه شنيدن

23ســال پيش، وقتي ِديويد آيِســي، مستندســاز و 
تهيه كننده راديو، ضبط صوت  به دست در راهروي باريك 
يكي از مســافرخانه هاي ارزان قيمت خيابــان بَِوري در 
نيويورك دســت به كمر ايســتاد و ميكروفون را جلوي 
جواني گرفت، فكر نمي كرد قرار است به او زندگي ببخشد. 
مرد دست هايش را شق  و  رق كنارش گرفته بود و معذب 
از حضور ميكروفون، خم شد تا حرف بزند. وقتي هاروي 
وانگ، عكاس مستند، انگشتش را روي شاتر گذاشت و آن 
لحظه را از تونل زمان بريد و ثبت كرد، نمي دانست عكس 
چاپ شده در يك كتاب، براي انساني كه شمايل خودش 
را سال هاست نديده، ممكن است چقدر مهم باشد. او به 
مسافرخانه بازگشت و قصه و عكس مرد را به او نشان داد. 
مرد كتاب را باالي سر برد و در راهرو دويد و فرياد زد: »من 
وجود دارم! من وجود دارم!« مســافرخانه هاي خيابان 
بَِوري از اواســط قرن هجدهم ميزبان آن هايي بودند كه 
خواسته يا ناخواسته، جايي براي رفتن نداشتند و اكثراً تا 
آخر عمر در اتاق هاي سلول مانند 1در 2متري شان  ماندني 
شدند. ديويد آيِسي نخستين كسي بود كه سراغ ساكنان 
فراموش شده اين مسافرخانه ها رفت و پاي صحبت آنها 
نشست و مدتي بعد با كتاب »زندگي در بَِوري«، روايتگر 
قصه ي زندگي آن ها شد. رســالت كتاب او شنيدن بود. 
حاال حداقل 50مرد تصويرشده در كتاب، به عنوان انسان 

مي ميرند و اين معجزه  شنيده  شدن است.
قصه ها همواره قوي ترين سالح هاي نامرئي تاريخ بوده اند. 
براي نابودي افراد، كافي اســت داستان حقيقي شان را 
دستكاري كنيد و صداي شان را خاموش؛ به زبان امروزي، 
ميكروفون را از دستشان بگيريد و آن ها را به پشت صحنه 
هل بدهيد. سال ها قبل فكر مي كردم فقط داستان زندگي 
آدم هاي خاص به قصه ها و فيلم ها راه پيدا مي كند يا بهتر 
بگويم، فكر مي كردم هر كسي كه قصه اش روايت شده، 
انساني شگفت انگيز، برتر و تكرارنشدني است. از خودم 
مي پرسيدم كه فالن شخصيت براي راه يافتن به خط هاي 
اصلي كتاب، چه ويژگي و ارزش افزوده اي داشته؟ حاال اما 
معتقدم فرق او با كسي كه ناخوانده و ناشناس تمام شده، 
اين است كه نويسنده  اي، صداي آن شخصيت )حقيقي يا 
خيالي( را شنيده، او و احساساتش را به رسميت شناخته 
و گفته: تو ارزش ديده شدن، شنيده شدن و نوشته شدن 
داري. كتاب كه مي خوانيم، يعني شنيدن قصه هاي آدم ها 
را تمرين مي كنيم. اين بهترين راه براي اين اســت كه 
بگوييم: تو وجود داري، تو با هر شكل و شمايلي، با تمام 
اشــتباهاتي كه در قصه  زندگــي ات داري، وجود داري. 

انسانيت  تو مهم و محترم است و با هر فرد ديگري برابر.

ديدار با راضيه تجار، داستان نويس، به بهانه انتشار كتاب»اسم تو مصطفاست«

عكس شهيد را ديدم، زندگينامه اش را نوشتم
تازه هاي نشر

  نيم قرن با بورخس
»نيم قرن با بورخس« نوشته ماريو بارگاس 
يوسا را سعيد متين به فارســي برگردانده 
و به تازگي از ســوي نشــر برج منتشر شده 
است. اين كتاب رابطه تنگاتنگ و شيفته وار 
يوسا كه خودش از بزرگ ترين نويسندگان 
معاصر است با بورخس كه عده ا ي مقام اين 

قله رفيــع را در ادبيات تا آنجا ارتقاء داده اند كــه او را مهم ترين 
نويسنده قرن بيستم برشــمارند روايت مي كند. چه بسا صرف 
همين همنشــيني اين دو نام براي اينكه كتاب، اثري  خواندني 
باشد كافي است. همينطور، از آنجايي كه يوسا در اين كتاب لذت 
مصاحبت با بورخس و آثارش را تمام وكمال و باجزئيات توصيف 
كرده، خواننده مي تواند دربخشي از لذت يوسا شريك شود. ماريو 
بارگاس يوسا، نويســنده پرويي و برنده جايزه نوبل ادبيات، در 
مقدمه كتاب مي نويسد: »اين مجموعه   شاهدي است بر نيم  قرن 
خوانش نويسنده اي كه از وقتي نخستين داستان ها و مقاله هايش 
را در ليماي دهه50 خواندم، برايم سرچشــمه اي پايان ناپذير از 
لذت فكري بوده است. بارها آثارش را بازخواني كرده ام، برخالف 
ديگر نويســندگاني كه نوجواني ام را رقم زدنــد، هرگز نااميدم 
نكرده است؛ برعكس، هر خوانش نو، شور و شادي ام را نو مي كند 
و رازها و ظرافت هاي جديدي از جهان بورخسي فوق العاده بكر 
در مضمون و فوق العاده شــفاف و برازنده در بيان، بر من آشكار 
مي ســازد.« اين كتاب 104صفحه اي به بهــاي 33هزار تومان 

منتشر شده است.

  اتاق شماره 6
»اتاق شــماره 6« ماجراي دكتر و 5 بيماري 
است كه در اتاق شماره 6بيمارستاني هستند 
و فقط يكي از آنهــا از طبقه ممتــاز و بقيه 
پيشه ور و كاســب كارند... در يكي از روزهاي 
اوايل بهار كه برف ســنگيني آمــده بود، در 
گودال واقع در كنار گورستان دو جنازه كهنه 
پيدا مي شــود. يكي از آنها جسد يك پيرزن 

و ديگري جســد بچه اي اســت كه آثار مرگ غيرطبيعي در آنها 
مشاهده مي شود. شايعه كشف اين دو جنازه و وجود قاتل ناشناسي 
در شــهر ورد زبان ها مي چرخــد و... آنتــون پاولوويچ ِچخوف، 
 زاده1860 و درگذشته1۹04 پزشك، داستان نويس، طنزنويس 
و نمايشنامه نويس برجســته روس است. هرچند چخوف زندگي 
كوتاهي داشــت و همين زندگي كوتاه همراه بــا بيماري بود اما 
بيش از ۷00 اثر ادبي آفريد. او را مهم ترين داســتان كوتاه نويس 
برمي شمارند و در زمينه نمايشنامه نويســي نيز آثار برجسته اي 
از خود به جا گذاشته اســت. چخوف در 44ســالگي درگذشت. با 
اقتباس از اين داستان كوتاه، در ســال1۹۷6و200۹ با همان نام 
اصلي داستان، فيلم هايي ساخته شده است. نشر هرمس كتاب اتاق 
شماره6 را با ترجمه آبتين گلكار در ۹2صفحه، با شمارگان هزار 

نسخه به بهاي 23هزار تومان منتشر كرده است.

راضيه تجار از زنان داســتان نويس فعال در 
سال هاي اخير است كه دستي هم در تدريس 
اصول داستان نويسي دارد. وي سابقه سردبيري نشريه ادبيات داستاني را در كارنامه خود دارد و 
اكنون در كنار فعاليت هاي ادبي، دبير انجمن قلم ايران است. كتاب هاي داستاني»كوچه اقاقيا«، 
»زن شيشه اي«، »نرگس ها«، »سفر به ريشه ها«، »بانوي رنگين كمان«، »فانوسي بيفروز«، »بندهاي 
روشنايي«، »آرام شب به خير«، »شعله و شب«، »عباس توام بانو« و »آتشزاد« از آثار اوست و به 
تازگي هم كتاب »اسم تو مصطفاست«، زندگينامه داستاني شهيد مصطفي صدرزاده، شهيد مدافع 
حرم به قلم راضيه تجار تأليف و از سوي انتشارات روايت فتح منتشر شده است. به بهانه انتشار اين 

اثر كه در فاصله كوتاهي به چاپ هفدهم رسيده است با راضيه تجار گفت وگو كرده ايم. 

زهره خرمي
مترجم كتاب هاي كودك و نوجوان

علي اهلل سليمي
روزنامه نگار
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عدد خبر زهرا رستگارمقدم
خبر نگار

 اســتفاده از كارتخوان به اندازه اي 
معمول شــده كه كافي اســت سر گزارش

چهارراه به يكي از ايــن متكديان 
بگوييد پول نقد همراه تان نيست. آن وقت است 
كه دســتگاه كارتخواني روبــه روي صورت تان 
مي گيــرد كــه يعنــي كارت بكــش. مالكان 
دستگاه هاي كارتخوان از دستفروشان در مترو تا 
رانندگان و همه آنها كه بهانه پول نقد نداشتن را 
برايتان ســخت مي كنند، چگونه به اين امكان 
دســت يافته اند؟ اين مســئله زمانــي برايمان 
جالب تر شد كه پيام تبليغاتي فروش و ارائه اين 
دستگاه ها برايمان ارسال شد؛ دستگاه  كارتخوان 
ثابت يا ســيار بدون نياز به جواز كسب، تحويل 
فوري. همين شد كه در مسير خريد اين دستگاه، 
شرايط را با يك كارشناس بانكي و يك كارشناس 
حقوقي در ميان گذاشــتيم و از آنها خواستيم 

موضوع را برايمان روشن تر كنند.

تحويل فوري، بدون جواز كسب
شرايط خريد يك دســتگاه كارتخوان چيست؟ 
با شماره اي كه پايين آگهي بود، تماس گرفتيم. 
براي خريد يك دستگاه بايد بدانيد دوست داريد 
صاحب كارتخواني ســيار باشيد يا ثابت؟ به گفته 
وثوقي؛ كارشناس فروش، تفاوت اين دستگاه ها 
با دســتگاه هاي بانكــي اين اســت: »برخالف 
دستگاه هاي بانكي نياز به جواز كسب نيست و يك 
روزه تحويل مي شود. 2 تا 7روز هم وقت مي برد تا 
به حساب معرفي شده متصل شود. از سويي بانك 
9درصد ارزش افزوده از شما دريافت مي كند، در 
تراكنش هاي كم، دستگاه را از شما پس مي گيرد 
و پول شما بلوكه مي شــود.« اما شرايط گرفتن 
دستگاه ثابت و سيار يكسان است. وثوقي درباره 
مبلغ دســتگاه ها مي گويد: »يك مدل دســتگاه 
ثابت وجود دارد با قيمت يك ميليون  و850هزار 
تومان، اما قيمت دستگاه هاي سيار از يك ميليون 
 و550تومان شــروع مي شــود؛ مثال دســتگاه 
يك ميليون  و850هزار توماني، هم به تلفن ثابت 
وصل مي شود و هم سيار است، اما 4ساعت شارژ 
نگه مي دارد و صفحه ســياه و ســفيد دارد، ولی 
دستگاه هاي ديگر 24ساعت شارژ نگه مي دارند، 
اندازه كوچك تــري دارند و صفحــه آنها  رنگي 
است.« البته اين دســتگاه ها آكبند و استوك به 
فروش مي رسند، اما دستگاه هاي آكبند با گارانتي 
به فروش مي رســند. دســتگاه هاي استوك هم 
6 ماه گارانتي مي شوند و دستگاه هاي نو يك سال 
گارانتي خواهند داشــت، چه در تعمير و چه در 

تعويض قطعات. تبليغ، مربوط به دســتگاه هايي 
است كه شارژ را 48ساعت حفظ مي كنند.

با اين هزينه شــما دســتگاه  را با اپليكيشــن و 
پيكربندي تحويل مي گيريد. همراه دســتگاه، 
فيش و فرم پذيرندگي فرســتاده مي شود. اين 
فرم همراه مداركي مثل تصوير شناسنامه، كارت 
ملي، تأييديه شــبا از بانك و كــد مالياتي براي 
خريد الزم اســت. البته اصال كار سختي نيست. 
همين افراد بــا گرفتن 50هزار تومان بيشــتر 
حاضرند ايــن كارها را به طور كامل براي شــما 
انجام دهند؛ بنابراين دستگاه آكبند براي خريدار 
با طي كردن همه مراحــل 2ميليون و950هزار 

تومان تمام خواهد شد.

بانك در تالش براي مبارزه با پولشويي
مالك ايــن دســتگاه ها بانك ها نيســتند، بلكه 
شركت هاي پرداخت الكترونيك هستند. شركت ها 
معموال از محل تراكنش هايي كه روي دستگاه ها 
انجام مي شود، كارمزد دريافت مي كنند. اين باعث 
مي شود، پوزفروشان از محل و كارمزد اين تراكنش 
منتفع شوند و واگذاري آن برايشان سودآور باشد. 
ايمان اســالميان، كارشــناس بانك در اين باره 
مي گويد: »مسئله اصلي افراط و تفريط در اجراي 
استانداردهاي مبارزه با پولشــويي و احراز اعتبار 
و صالحيت هاي بانكي اســت. در اكثر نقاط دنيا 
يكي از موضوعات مهم اين است كه مبدأ و مقصد 
تراكنش ها محمل داشــته باشــد. در كشورهاي 

خارجي به عنوان پذيرنده درصورتي مي توان ابزار 
پذيرش را اســتفاده كرد كه اين ابزار موضوعيت 
داشته باشــد. نصب pos يا idg كه نياز به درگاه 
پرداخت اينترنتي دارد، نيازمند آن است كه محمل 
مشخصي وجود داشته باشد.« روزي بانك مركزي 
و بازوي اجرايي آن در پرداخــت الكترونيك كه 
شركت شاپرك اســت، اين كار را انجام مي دادند، 
ولي در سال هاي اخير پوزفروشي زياد شده. همين 
امر باعث تراكنش هاي صوري، غيرواقع و مشكل دار 
شده اســت. هرچند فروش پوز عملي غيربانكي 
است و بانك، ميزبان حساب تسويه كننده است و 
نبايد دست به ارائه آن بزند، اما اين عمل به بانك 
واگذار شــده است. اســالميان مي گويد: »يعني 

به عنوان صاحب pos فقط حســاب و شباي شما 
در بانك استعالم مي شــود و پول به حساب شما 
واريز خواهد شد، ولی مسئله اينجاست كه فرد در 
نقطه فروش قرار مي گيرد و نيازي نيست كه چيز 
خاصي بفروشد؛ يعني صرف نظر از اينكه فروشي 
انجام  دهد پول دريافت مي كنــد؛ بنابراين بانك 
الزم مي داند فرد براي فــروش، مدركي به عنوان 
كسب و پيشــه اش ارائه كند.« اســالميان ادامه 
مي دهد: »بانك مركزي بايــد ورود جدي تري به 
اين موضوع داشته باشــد، چون مي تواند اين كار 
به سمت پولشــويي و بزهكاري كشيده شود. اگر 
بانك ها قوانين را ســهل تر كنند و چارچوب خود 
را حفظ كنند، ايــن كار راحت تر و قانوني تر انجام 

خواهد شد.«

حقوقي نيست؛ مگر پولشويي شود
واقعيــت در حوزه واگــذاري دســتگاه هايي كه 
به صورت فــروش در اختيــار پذيرنــدگان قرار 
مي گيرد، اين است كه مشخص نيست چند درصد 
از دستگاه ها در اختيار كسب وكارهاي سالم قرار 
می گيرد و چند درصد در اختيار بخش غيرقانوني 
است؛ يكي از مســائل مهمي كه وجود دارد اين 
است كه كسب وكار ســالمي همچون كسب وكار 
خانگي يا دستفروش قصد فعاليت دارد و در همين 
راستا به منظور تسهيل فرايند پرداخت خدمات با 
توجه به فقدان جواز كسب قصد دارد تا دستگاهي 
را خريــداري كند و با توجه به اينكه كســب وكار 
خانگي يا دستفروشي جرم نيست و فعاليتي حالل 
عنوان شــده از فعاليت آنها جلوگيري نمي شود؛ 
بنابرايــن از اواخر ســال1398 دستفروشــان يا 
خرده فروشي هاي سيار كه دستگاه كارتخوان سيار 
نياز داشتند با ارائه يك ســري اطالعات حداقلي 
صحيح از خود، دستگاه كارتخوان دريافت كردند تا 
از اطالعات هويتي ساير افراد يا دستگاه كارتخوان 
اجاره اي استفاده نكنند و به جای ديگران مبالغ در 

حساب بانكي خودشان تسويه شود.
خطر اين دســتگاه ها مي تواند اين باشد كه posهاي 
غيرقانوني حساب مشتريان را كپي كنند. بنابراين 
بهتر است از طريق بانك ها و شركت هاي پرداخت 
الكترونيك دستگاه ســيار و ثابت كارتخوان تهيه 
شــود. علي نجفي توانــا، حقوقــدان در اين باره 
مي گويد: »اين فروش جرم نيســت و دســتگاه 
كارتخوان مانند قلك عمل مي كند. مگر آنكه فرد 
از اين طريق فرار مالياتي يا بخواهد پولشويي كند. 
در اين صورت است كه مي توان مسئله را حقوقي 
دانست. اين دستگاه مي تواند دست يك متكدي 
باشــد يا يك تاجر؛ از منظر حقوقي مشــكلي در 
اين بــاره وجود نــدارد. مگر اينكــه خالفي با آن 

دستگاه انجام دهد.«

دستفروشان و حتي متكديان دستگاه كارتخوان دارند.
اين اتفاق چگونه رخ مي دهد و قانون درباره آن چه مي گويد؟

از افــراد مســتقر در مراكــز نگهداری شــبانه روزی 
سالمندان و معلوالن، دوز سوم واكس كرونا را دریافت 
كرده اند. سیداحمد خادم، معاون توانبخشی بهزیستی 
اســتان تهران به ایســنا گفــت: باتوجــه به اینكــه برنامه 
واكسیناســیون دوز ســوم منطبق بر زمان مجاز برای هر 
فردی است، تاكنون توانسته ایم برای ۳۰.۴۲ درصد افراد 

واكسن دز سوم را تزریق كنیم.
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نفــر از اول فروردیــن تــا شــب یلــدای ۱۴۰۰ بــرای 
اهدای خون به مراكز اهدای خون سراسر كشور مراجعه 
كرده اند. بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال 
خون به ایسنا گفت: از این جمع یك میلیون و ۵۳۳هزار 
و ۵۸۲نفر موفق به اهدای خون شدند كه این آمار نسبت 
به وضعیت مشابه زمانی در سال گذشته با رشد بیش از 

۷درصد همراه بوده است.

یک میلیون و ۸۹۶ هزار و ۱0۶ 

و ۳۳۰۰۰ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده 
است. علی نصیری، سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران در وبینار تخصصی » اهم اقدامات كاهش 
خطر در شهرتهران« گفت: ۱۰۰۰برح ناایمن در تهران داریم 
كــه ۱۷۰مــورد آن خطرنــاك و در محــدوده گسل هاســت. 
۳۳هزارتا ســاختمان نا ایمن را آتش نشانی شناسایی كرده 

كه ۲۰۰مورد آن بسیار خطرناك است.

ج ۱000 بر

رقــم رشــد ماموریت هــای جمعیــت هــال احمــر 
در حوادث حمل ونقل عمومی نســبت به ســال گذشــته 
اســت. مهــدی ولی پــور، رئیــس ســازمان امــداد و نجات 
جمعیت هال احمر به ایلنا گفت: از ابتدای ســال جاری 
۲۳۴ماموریت در حوزه حوادث حمل ونقل عمومی توسط 
جمعیت هال احمر انجام شــده كه رشد ۳۸.۵درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ داشته است.

3۸/5   درصد
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  2هفتــه يا 3هفتــه؛ اين 
حداقل زماني اســت كه تا دانش

پيش از ايــن در دنيا براي 
قرنطينه پس از مثبت شــدن تســت 
كوويد-۱۹ مرسوم بود. حاال اما يك تغيير 
مهم در دســتورالعمل مركز كنترل و 
پيشگيري از بيماري هاي آمريكا رخ داده 
اســت. طبق آخرين به روزرساني، اين 
آژانس اعالم كرده  افرادي كه تســت 
كوويد-۱۹ آنها مثبت شده است، فقط 
5روز و تا زماني كه عالئم آنها بهبود پيدا 

كند، نياز به قرنطينه دارند.
به گزارش نيويورك تايمز، مركز كنترل و 
پيشگيري از بيماري ها مي گويد تغيير در 
دستورالعمل قرنطينه بيماران از ۱0روز 
به 5روز طبق داده هايي است كه نشان 
مي دهد مبتاليان به كوويد-۱۹ به احتمال 
زياد فقط چند روز قبل و بعد از شــروع 
عالئم مسري هســتند. قبال اين آژانس 
براي افراد مبتال به كوويد-۱۹ ، ۱0روز از 
زمان مثبت شدن تست، قرنطينه درنظر 
مي گرفت، اما روز دوشــنبه اعالم شد 
آنهايي كه عالئمــي ندارند يا دچار تب 
نيستند ولي عالئم ديگرشان نيز در حال 
خوب شدن است، مي  توانند پس از 5روز 
به جامعه بازگردند البته با زدن ماسك تا 

5روز بعد.

تعارض با موج اوميكرون
دستورالعمل به روز شده در بحبوحه موج 
فزاينده اي از عفونت هاي جديد به واسطه 
سويه مســري تر اوميكرون كمي باعث 
سردرگمي مي شود. اما توصيه هاي جديد 
آنچه ما درباره انتشار ويروس و محافظت 
ارائه شده توسط واكســن ها و دوزهاي 
تقويت كننده ها مي دانيــم را متعادل 
مي كند. دكتر روشــل والنسكي، مدير 
مركز كنترل و پيشــگيري از بيماري ها 
مي گويد: اين به روز رســاني ها به افراد 
اطمينان مي دهد كــه با ايمني و راحتي 

بيشتري به زندگي خود ادامه بدهند.
البته اين آژانس درباره انجام تســت 
پس از 5روز قرنطينــه براي اطمينان از 
ناقل نبودن هيچ توصيه اي نكرده است؛ 

گامي كه به گفته دانشــمندان مي تواند 
به طور قابل توجهي اطمينان بيشــتري 
از عدم ادامه انتشار ويروس توسط مردم 

ارائه دهد.
مقامات بهداشتي همچنين دوره قرنطينه 
را براي افراد غيرمبتــال كه در معرض 
ويروس بوده اند نيز كوتاه كرده اســت. 
به گفته آنها افرادي كه واكسينه نشده  اند 
نيز بايد فقط 5روز پــس از قرار گرفتن 
در معرض فرد مبتال، قرنطينه شــوند 
كه اين نســبت به دستورالعمل ۱4روزه 
قبلي، كاهــش قابل توجهي داشــته 
است. اين مورد درباره افرادي كه 6 ماه 
از دريافت ســري اوليه واكســن هاي 
مدرنا يا فايزر شان گذشــته است  اما 
واكســن تقويتي دريافــت نكرده اند  
نيز صدق مي كند. نكتــه مهم البته اين 
است كه مقامات بهداشــتي گفته اند، 
افراد غيرمبتال كــه دوز تقويت كننده 
دريافت كرده اند، پس از قرار گرفتن در 
معرض ويروس اصــال نيازي به قرنطينه 
ندارند. اين توصيه ها براي افراد شاغل 
در سيســتم هاي بهداشتي كه مبتال به 
بيماري مي  شوند نيز تغيير كرده  و مدت 

قرنطينه آنها نيز كوتاه شده است.
متخصصان بهداشت عمومي مي گويند 
دوره كوتاه تر قرنطينــه بر پايه تحقيق 
روي ويروس اوميكرون شــكل گرفته 
است. با اين حال، افراد بايد حتما به خوبي 
عالئمشــان بهبود پيدا كرده باشد تا 

بتوانند به فعاليت هاي روزانه بازگردند.

يك تصميم عجوالنه
دكتر آشــيش جا، رئيس دانشــكده 
بهداشت عمومي دانشــگاه براون اما 
يكي از افرادي است كه درباره اين طرح 
نگراني هايي دارد. او نگران اســت اين 
تغيير باعث شود تا برخي از كارفرمايان 
از كارمندان بخواهند پيــش از بهبود 
عالئم به ســركار بازگردند كه اين مورد 
مي تواند باعث چرخش بيشتر ويروس 

شود.
جا مي گويد:  اي كاش 

مركز كنترل و 
ي  پيشگير

از بيماري هــا قبل از پايــان قرنطينه 
زودهنــگام، ارائــه نتايــج آزمايش 
ســريع منفي را توصيه كــرده بود. با 
 توجه بــه اينكه آزمايش  هاي ســواب
كوويد-۱۹به طور گسترده در دسترس 
نيست و البته هزينه ســاز نيز هست، 
تســت هاي ســريع تر يك راه معقول 
براي اطمينان از پايان دادن به قرنطينه 

مبتاليان به حساب مي آيد.
اما دكتر مايكل مينا، ايمونولوژيست و 
متخصص تست هاي ســريع، راهنمايي 
جديد مركــز كنترل و پيشــگيري از 
بيماري ها را يك تصميم بي پروا مي داند. 
مطالعات تغييرات گســترده اي را در 
دوره هايي كه طي آن افراد مسري باقي 
مانده اند، نشــان داده اند. دانشمندان 
ديگر نيز معتقدند كــه باتوجه به تعداد 
بيشتري از افراد كه به طور منظم مورد 
آزمايش قرار مي گيرنــد، برخي ممكن 
اســت در مراحل اوليه عفونت باشند و 
تســت به خوبي وجود ويروس را نشان 
ندهد. در اين موارد، 5روز ممكن است 
براي جلوگيري از انتشار ويروس در افراد 

كافي نباشد.
جوزف فائور، اپيدميولوژيست ژنوميك 
در مركز پزشــكي دانشــگاه نابرسكا 
مي گويد: مــن فكر مي كنــم اين يك 
سياست بسيار درخشــان است. البته 
من كمي تعجب كردم كه مدت قرنطينه 
را بدون نياز به آزمايش ســريع، با آن يا 
براساس وضعيت واكسيناسيون به نصف 

كاهش دادند.
طبق مطالعه اي كه دكتر فائور در مورد 
مدت زمــان عفونت به  ســويه قبلي 
ويروس انجام داده است، مشخص شده 
 افراد واكسينه شــده ويروس را زودتر 
پاك مي كننــد. اما او گفــت كه تغيير 
دســتورالعمل آژانس با داده هايي كه از 
ادعاهاي آژانس پشتيباني مي كند، همراه 

نبوده است.
با اين حال، واكسيناســيون همچنان 
قدرتمندتريــن محافــظ در برابر اين 
بيماري سخت است. افراد غيرواكسينه 
تا 5برابر بيشــتر امكان مثبت شدن 
تســت و ۱4برابر بيشــتر امكان 
مرگ در مقايسه با واكسينه ها 

را دارند.

 متخصصان مركز كنترل و پيشگيري از بيماري هاي آمريكا با استناد به داده هاي 
 مطالعات انجام شده روي سويه اوميكرون، زمان قرنطينه مبتاليان به كوويد-۱۹ را 

از ۱0 به 5روز كاهش دادند

شكايت اخير چين در 
مورد خطرات شــبكه 
ماهواره اي استارلينك 
ايالن ماسك مي تواند يادآور آن باشــد كه رقابت اياالت 
متحده و چين به فضا نيز كشيده شده و انتقادات نادري را 
از معدود كارآفرينان محبــوب آمريكايي در چين، در اين 
كشور برانگيخته است. به گزارش وب سايت كوارتز، چين 
در يادداشتي كه در روز سوم دسامبر به دفتر امور فضاي 
ماوراي جو سازمان ملل فرستاده شد، 2»برخورد نزديك« 
بين ايســتگاه فضايي هنوز تكميل نشده خود و 2ماهواره 
اســپيس ايكس كه بخشــي از صورت فلكي استارلينك 
هستند را تشريح كرد. ماهواره هاي اينترنتي استارلينك 
كه بخشي از شــركت هوافضاي اســپيس ايكس ماسك 
محسوب مي شود، اين دو برخورد نزديك با ايستگاه فضايي 
چين را در روزهاي يكم ژوئيه و 2۱ اكتبر داشته اند. چين 

در يادداشت شكايت خود آورده است: 
»به داليل ايمني، ايستگاه فضايي چين 
كنترل پيشــگيري از برخــورد را اجرا 

كرده است.«

نياز به سيســتم مديريت ترافيك 
فضايي جهاني

اگرچه در يادداشــت چيــن جزئياتي 
ارائه نشده است، اما آژانس هاي فضايي 
يا شــركت ها معموال در صورت وجود 
يك در۱0000 احتمال برخورد، اقدام 
فرار را انجام مي دهند. چين با اشــاره 
به معاهده فضاي مــاوراي جو، توافقي 
چند جانبه كه ســتون فقــرات حقوق 
بين الملل فضايي را تشكيل مي دهد، از 
دبيركل سازمان ملل خواست تا اطالعات 
مربوط به حوادث را در اختيار طرف هاي 
معاهده قرار دهد و مسئوليت هاي آنها 
در قبال تمام فعاليت هاي فضايي ملي را 
به آنها يادآوري كند؛ به خصوص توسط 
بازيگران خصوصي ايــن صنعت مانند 
شركت هوافضاي ايالن ماسك. در غياب 
يك سيســتم مديريت ترافيك فضايي 

جهانــي، جامعه فضايــي نگراني هايي در مــورد خطرات 
برخورد ماهواره هاي روزافزون در فضا دارد. اســتارلينك 
به تنهايي هــزاران ماهواره در فضــا دارد. »هيو لوئيس«، 
كارشــناس زباله هاي فضايي در دانشــگاه ساوتهمپتون 
انگلســتان، تخمين مي زند كه ماهواره هاي اســتارلينك 
هم اكنون مسئول نيمي از »برخوردهاي نزديك« در مدار 
پايين هســتند. او به اين موضوع اشاره كرد كه 2 فضاپيما 
از فاصله يك كيلومتري يكديگر عبور كرده اند. با اين حال 
اسپيس ايكس مي گويد، ماهواره هايش به گونه اي تنظيم و 

برنامه ريزي شده اند كه به طور خودكار از برخورد جلوگيري 
مي كنند.

اسپيس ايكس همكار پنتاگون است
ژانگ بائوسين، كارشناس هوافضاي چيني به روزنامه دولتي 
گلوبال تايمز اين كشور گفت كه اسپيس ايكس تامين كننده 
وزارت دفاع اياالت متحده )پنتاگون( است و حدس زد كه 
اين حوادث مي تواند راهي براي آزمايش پيچيدگي فناوري 
هوافضاي چين باشد. او گفت: »با نزديك شدن خطر به شما، 
مي خواهند ببينند كه آيا مي توانيد آن را تشــخيص دهيد 
يا خير. پس از شناســايي، از چه فناوري براي فرار استفاده 

مي شود و آيا مي توانيد به مدار اصلي بازگرديد؟« 

حمله به ماسك
روز دوشنبه پســتي در پلتفرم ميكروبالگينگ »ويبو«ي 
چين كه چيزي مانند توييتر است، يكي 
از كاربران نوشــته بود كــه ماهواره هاي 
اســتارلينك فقط انبوهــي از زباله هاي 
فضايي هســتند؛ درحالي كه يك كاربر 
ديگر نيز آنها را سالح هاي جنگ فضايي 
آمريكايــي توصيف كرده بــود. با وجود 
نزديك بــه 30هــزار ماهــواره و ديگر 
زباله هايي كه گمان مي رود به دور سياره 
ما مي چرخند، دانشمندان بارها از دولت ها 
خواسته اند تا داده هاي خود را براي كاهش 
خطر برخوردهاي فضايــي فاجعه بار به 

اشتراك بگذارند.

قدرت فضايي چين
با وجــود اينكه چين نســبتاً ديــر وارد 
مســابقه فضايي شــده، اما به ســرعت 
پيشــرفت كرده و در حال تبديل شدن 
به يك قدرت فضايي جديد است، حتي 
اگر قــدرت تجاري فضايي آن نســبتا از 
اياالت متحده عقب تر باشد. امسال چين 
دومين كشوري بود كه پس از آمريكا يك 
مريخ نورد را به سياره سرخ پرتاب كرد و 
توانست آن را روي اين سياره فرود بياورد. 
چيني ها در ســال جاري ميالدي، 2 گروه از فضانوردان را با 
موفقيت به ايستگاه فضايي خود فرستاد كه قرار است تا پايان 
سال2022عملياتي شــود. خود چين سابقه چندان خوبي 
در زمينه ايمني فضايي ندارد. در سال2007، يك آزمايش 
ســالح ضد ماهواره  مقدار زيادي زباله فضايــي ايجاد كرد؛ 
درحالي كه در سال20۱8، آزمايشگاه فضايي آن يك ورود 
مجدد كنترل نشده، انجام داد. در ماه مارس، شركت فضايي 
ماسك با ناسا به توافقي رسيد كه رويه ها و ارتباطات را براي 

جلوگيري از برخورد تعيين مي كند. 

کاهش عجیب دوران قرنطینه کرونا

زهرا خلجی
خبر نگار

آن سوي خبر

شبكه  اجتماعي با قدمت 50هزار سال!

هزاران سال قبل از اينكه فيســبوك، توييتر و تيك تاك وظيفه 
ارتباطات اجتماعي را به عهده داشــته باشند، مهره هاي كوچكي 

بودند كه به انسان براي اين كار كمك مي كردند.
در واقع پيش از آمدن فناوري هم شبكه هاي اجتماعي حتي در 

50هزار سال قبل وجود داشته اند.
سي ان ان در گزارشي نوشــته، باستان شناسان مي گويند كه يك 
مطالعه ۱0ساله در مورد بيش از ۱500مهره ساخته شده از پوست 
تخم شترمرغ كه در سراســر آفريقا پيدا شده، نشانگر يك شبكه 

اجتماعي 50هزار ساله است.

مهره هايي شــبيه دونات، يكــي از قديمي ترين انــواع تزيينات 
شخصي است كه در اســناد باستان شناســي يافت شده است. 
هنوز برخي از گروه هاي شــكارچي در جنوب آفريقا اين مهره ها 
را مي ســازند و اســتفاده مي كنند. جنيفر ميلر، پژوهشگر فوق 
دكتري در بخش باستان شناسي مؤسسه علوم تاريخ بشر آلمان 
مي گويد: »مردم از ايــن مهره ها براي انتقــال پيام هاي نمادين 
استفاده مي كردند كه بيانگر موقعيت اجتماعي، ثروت يا موقعيت 
در جامعه بود. در واقع اين كار، 
شبيه روشي اســت كه امروز 
براي حلقــه ازدواج اســتفاده 

مي شود.« 
پژوهشگران ۱5۱6مهره را كه 
از 3۱مكان مختلف در جنوب 
و شــرق آفريقا گردآوري كرده 
بودند، مطالعه كردنــد. آنها با 
مقايســه ويژگي هاي مختلف 
مهره ها ماننــد قطر و ضخامت 
دريافتند كه بيــن 33هزار تا 
50هزار ســال پيش، مردم مناطــق جنوب و شــرق آفريقا كه 
منطقه اي به طول بيش از 3000كيلومتر را در بر مي گرفته است، 
از مهره هاي تقريبا يكســان اســتفاده مي كردند. ميلر مي گويد: 
»ما مي دانيم كه اين گروه ها از نظر ژنتيك به نوعي با هم مرتبط 
بوده اند، اما تاكنون هيچ مدرك فرهنگي در اين مورد به دســت 
نيامده اســت.« اين موضوع دانشــمندان را دچار ســردرگمي 
كرده است، چرا كه مشــخص نيســت اين مردم چگونه از يك 
شــبكه اجتماعي برخوردار بوده اند كه در اين فاصله طوالني كار 
مي كرده اند. اين مطالعه نشان داد كه قديمي ترين دانه ها مربوط 
به شرق آفريقا هستند و احتماال از آنجا به سمت جنوب در سراسر 
اين قاره پراكنده شده اند. پژوهشــگران، اين شبكه اجتماعي را 
به عنوان قديمي ترين شــبكه اجتماعي شناسايي شده در عصر 
حجر توصيف كرده اند. درحالي كه ممكن است مهره ها مستقيما 
 به شكلي رد و بدل شــده باشــند، اما ميلر فكر مي كند كه آنچه
رد و بدل مي شده، دانش ســاخت آنها بوده اســت. او مي گويد: 
»براساس يافته هاي ما، به نظر مي رسد، اين مهره ها منشأ واحدي 
دارند كه از آن منطقه پخش شــده و سبك مشــابهي هم دارند. 
احتماال مردم يك منطقه آنچه را كه ديگران استفاده مي كردند 
مي ديدند و چون براي آنها جالب بوده، از آنها تقليد مي كرده اند.«

بنابراين، آنها به جاي به دست آوردن مستقيم اين مهره ها، ممكن 
است بيشتر از يك چيز جديد كپي برداري كرده باشند.

شكايت چين از ماهواره هاي اينترنت فضايي
چين در يادداشتي به سازمان ملل، نسبت به عملكرد اسپيس ايكس و احتمال برخورد 

ماهواره هاي استارلينك با ايستگاه فضايي شان اعتراض كرده اند

   نگراني اخترشناسان از 
برنامه هاي استارلینك

وجود ماهواره هاي پرشــمار 
اســتارلينك در مدار زمين 
باعث شده است تا بسياري از 
ستاره شناسان نسبت به اين 
موضوع معترض باشــند. آنها 
مي گويند كه نور ماهواره هاي 
پرتعداد شركت اسپيس ايكس 
كار رصد اجرام ســماوي را از 
روي زمين بسيار سخت  كرده 

است.

1500
مهــــــــــــره   1500
ســاخته شــده از پوست 
تخــم شــترمرغ کــه در 
پیــدا  آفریقــا  سراســر 
یــک  نشــانگر  شــده، 
 50 شــبکه اجتماعـــــی 

هزار ساله است

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار



چهارشنبه 8 دی 121400
سالمت شماره  8400

 خانواده كــودكان مبتال به ســرطان، 
چندماهي است كسب وكارشان را تعطيل گزارش

كرده اند و از اين داروخانه به آن داروخانه، 
به  دنبال داروي فرزند بيمارشــان هستند. امسال سال 
نايابي داروهايي است كه مدت ها براي درمان اين كودكان 
مصرف مي شد و حاال ديگر در داروخانه ها موجود نيست؛ 
داروهاي اروپايي كه قبال تحت پوشش بيمه و با قيمت 
پايين در دســترس بود، اكنون به وفور در بازار آزاد پيدا 
مي شود و قيمت شان 2ميليون تا 70ميليون تومان است. 
اتفاقي كه سبب شده حداقل هزينه يك هفته درمان اين 
كودكان، 8ميليون تومان تمام شود. از »وين كريستين« 
مجاري تا »پگ آسپارژيناز« آلماني، داروهاي ناياب مورد 
درخواست خانواده ها هستند؛ داروهايي كه به گفته اين 
افراد، كمترين عارضه را براي فرزندان شان دارند و حاال با 
داروهاي ســاخت تركيه و هند جايگزين شده اند. آنها 
مي گويند كمتريــن عارضــه داروهاي جديــد براي 
فرزندان شان، قفل شدن عضالت و ناتواني در حركت است. 
سؤال اما اين اســت كه اگر واردات برخي داروها ممنوع 
شده، بازار آزاد از كجا تامين می كند؟ بخش شيمي درماني 
كودكان بيمارستان لقمان، پر از درددل خانواده هايي است 
كه نگران توقف درمان فرزند مبتال به سرطان شان هستند. 
همشهري در گزارشي ميداني از اين بخش بيمارستان، 
چالش هــاي خانواده ها و فرزندان بيمارشــان را روايت 

مي كند.
 

 جيره بندي داروهاي شيمي درماني 
دوشنبه ها، نوبت شــيمي درماني »رهام« است و بايد 
هفته اي يك بار براي تزريق داروهايشــان مراجعه كند، 
حاال اما چند هفته اي اســت كه عضالتش قفل شده و 
در راه  رفتن هم مشــكل پيدا كرده اســت. اينها را مادر 
رهام مي گويد و ادامه مي دهد: »اينهــا عوارض داروي 
»وين كريستين« تركيه اي اســت كه اكنون در اختيار 
خانواده ها قرار مي دهند و تمام كــودكان اين وضعيت 
را ندارند و گاهي دچار بي حالي شــديد و اســتفراغ هم 
مي شوند. نوع خوب اين دارو، آلماني است اما داروخانه هاي 
دولتي چند ماهي اســت كه آن را ندارند و خودشــان 
مي گويند از بازار آزاد تهيه كنيد. چاره اي هم نيســت، 
بايد براي بهترشدن حال بچه ها، چند برابر پول بدهيم 
و از بازار آزاد بخريم تا حداقل حالشان كمي بهتر شود.« 
او به مشكل ديگري اشــاره مي كند:»همين داروهاي 
كم كيفيت فعلي هم سهميه بندي مي  شوند، دكتر 6عدد 
مي نويسد و داروخانه 2عدد به ما مي دهد. خانواده هايي 
كه از سر ناچاري مجبور به استفاده از اين داروها هستند، 
بايد 4تاي باقيمانده را از بازار آزاد تهيه كنند كه قيمت هر 
ويال آن زير 2ميليون تومان نيست.« به گفته او، مشكالت 
خانواده هاي كودكان شيمي درماني تمام شدني نيست، 
برخي خانواده ها از وضعيت معيشــتي خوبي برخوردار 
نيســتند و در مراحل درماني كودكان شــان با مشكل 
مواجه مي شوند: »كودكان شيمي درماني به دليل نقص 
در سيستم ايمني بدن شان، نبايد با وسايل نقليه ای مثل 
اتوبوس و مترو رفت وآمد كنند امــا خيلي از خانواده ها 
هستند كه نمي توانند هزينه آژانس براي تردد هفتگي را 
بپردازند و اين مسئله باعث مي شود كه آنها به بيماري هاي 

عفوني ديگر هم مبتال شوند.« 

داروهاي 70ميليون توماني 
حدود يكسال اســت كه شــيمي درماني »آراد« آغاز 
شده اما طی همين يك سال هم نتوانسته اند يك هفته 
بدون دردسر داروهايش را پيدا كنند. پدرش مي گويد: 
»پگاسوار يا آنگاسپار اصال در داروخانه ها پيدا نمي شود 
و در بازار آزاد هم اگر پيدا شود 60تا 70ميليون فروخته 
مي شود. وين كريستين هم بايد هفته اي 2 تزريق داشته 
باشيم اما نوع تركيه اي آن با بدن پسر ما سازگار نيست؛ 
چرا كه عضالت ضعيفي دارد و زمانــي كه آن را تزريق 
مي كند، نمي تواند راه برود. سال گذشته حداقل به صورت 
سهميه اي بخشي از داروهاي مورد نياز ما را  كه كيفيت 
خوبي داشتند مي دادند، اما از ابتداي امسال شرايط فرق   
كرده و اصال از داروهاي قبلي خبري نيست. كل اعضاي 
خانواده و فاميــل درگير پيدا كردن دارو بــراي  آراد در 
تهران و شهرستان هستند.« او ادامه مي دهد: »مشكل 
فقط تامين داروهاي شيمي درماني نيست و گاهي براي 
عفونت ريه، يك آنتي بيوتيك مثل آمفوتريسين هم پيدا 
نمي شود. چند وقت پيش كه به اين دارو نياز داشتيم با 
كمك پزشك همين بخش كودكان بيمارستان لقمان، 
موفق به پيدا كردن آن شديم. تنها جايي كه ما اميدواريم 
حداقل در سخت ترين شرايط داروي كودكان سرطاني 
پيدا شود، همين بخش هاي بيمارستاني و البته مؤسسه 
محك اســت وگرنه بايد دارو را چند برابر قيمت از بازار 
آزاد بخريم.« او در پاسخ به اين سؤال كه آيا حساسيت 
خانواده ها باعث نشده كه داروهاي جديد را قبول نداشته 

باشــند و همچنان به دنبال داروهاي قديمي باشــند، 
مي گويد:» وضعيت كودكم را مي دانم. نوع اروپايي را كه 
تزريق مي كرديم، شرايط جسمي اش خوب بود اما زماني 
كه نوع تركيه اي استفاده كرديم تا 3-2 ماه نمي توانست 
راه برود كه مجبور شديم دارو را قطع و هر هفته حدود 
6ميليون تومان براي خريد اين دارو هزينه كنيم. تمام 
وقت مان براي پيدا كردن دارو مي گذرد و يك سال است 

كه نتوانسته ام سر كار بروم.« 

كسي كه پول ندارد بايد قيد فرزندش را بزند؟
خانواده هايي كه از نظر مالي وضعيت بهتري دارند كمتر 
با مشكل تامين دارو مواجه مي شوند، اما وضعيت براي 
آنهايي سخت است كه وضعيت مالي خوبي ندارند. پدر 
»آريانا« به گفته خودش با توجه به شغل آزادي كه دارد، در 
تامين داروها با مشكلی مواجه نمي شود، اما خانواده هايي را 
مي شناسند كه حتي نمي توانند هزينه هاي رفت وآمد به 
بيمارستان را تامين كنند: »گاهي خانواده ها براي همدلي 
با خانواده هاي نيازمند سهميه  دولتي شان را در اختيار آنها 
قرار مي دهند و خودشان دارو را از بازار آزاد مي خرند. اگر 
سري به بيمارستان هايي كه بخش شيمي درماني كودكان 
دارند بزنيد، متوجه مي شــويد كه تعداد اين كودكان و 
خانواده ها چقدر زياد است. هيچ آمار دقيقي از كودكان 
مبتال به سرطان نيست، اما حداقل در اين 3سالي كه براي 
درمان كودكم به بيمارســتان ها آمده ام، شاهد افزايش 
تعداد خانواده هايي هســتم كه فرزندان شان به تازگي 

مبتال به سرطان شده اند.«
 او به جدي بودن تامين نشــدن دارو دربــاره كودكان 
سرطاني اشاره مي كند: »مشكل اينجاست كه اگر روند 
درماني اين كودكان به موقع صورت نگيرد، زمان درمان 
هم طوالني تر مي شود و ممكن اســت از 2 تا 3 سال به 
بيش از10سال برسد. كمترين هزينه براي يك كودك 
شيمي درماني 7تا 8ميليون تومان است و وقتي بچه ها را 
به دليل مشكالت مالي، به بيمارستان نمي آورند، پس 
اميدي هم به بهبود آنها نيست. آيا كسي كه پول ندارد 
بايد قيد بچه اش را بزند؟«  او مي گويد:» بهانه تحريم دارو 
باعث شده كه از تمام داروها محروم شويم. فقط داروهاي 
شيمي درماني نيست، فرزند من براي تنظيم آنزيم كبدي 
هم بايــد داروي ديگري هم مصرف كنــد. مي گويد ما 
اعتراض بيهوده به كيفيت داروهــا داريم، اما زماني كه 
دخترم نوع خارجي آن را مصرف مي كند، آنزيم كبدي اش 
از 600به 30مي رسد و نوع ايراني آن اصال هيچ تغييري 
در وضعيت كودكم ايجاد نمي كند، چه بايد بكنيم؟ اين را 
من نمي گويم، آزمايش ها نشان مي دهد اما كسي به حرف 
ما گوش نمي دهد. اين بچه ها به شدت در رنج هستند و با 
مصرف داروهاي بي تأثير دردشان كم نمي شود. آيا بهتر 
نيست اين داروهاي بي اثر را نسازند؛ چرا كه باعث مي شود 
برند خارجي آن وارد نشود و رنجش مي ماند براي كودكان 
و خانواده ها.« به گفته او، همين داروي خارجي تنظيم 
آنزيم كبدي را قبل از توليد ايراني و محدوديت واردات 
30هزار تومان خريده مي شــد، اما حاال بايد يك بسته 

30تايي را از بازار آزاد يك ميليون تومان خريد.
 

سال نايابي دارو
»دلسا« هم از خرداد سال 97شيمي درماني را شروع 
كرده و به گفته مادرش، از ســال 98دوره نگهدارنده 
داشته است، يعني بيماري حادتر نشده و وضعيت ثابتي 
داشته است، اما به محض استفاده از داروهاي تركيه اي، 
دوباره موهايش شروع به ريختن كرده و سردردهايش 
هم قطع نمي شود: »اگر درمان فرزندم به طور طبيعي 
پيش برود 4ســال طول مي كشــد اما با اين وضعيت 
دارو، نگراني هايم صد برابر شــده است وگرنه خدمات 
درماني كه در بيمارستان ها وجود دارد و پزشكان هم 
تمام تالش شان را مي كنند. در طول اين چند سالي كه 
گرفتار بيماري فرزندم هستم، اين بدترين سال نايابي 
دارو بوده و هيچ راهي جز خريد دارو از بازار آزاد نداريم. 
هر دارويي را كه بخواهيم در بازار آزاد موجود اســت؛ 
خوب اينها از كجا آمده است؟ قبال »وين كريستين« 
اروپايي با بسته بندي داخلي شركت سبحان را با نرخ 
دولتي 25هــزار تومان مي فروختند، امــا حاال بايد از 
بازار آزاد تــا 2ميليون و 500 هزار تومــان دنبال دارو 
باشيم. با اينكه گاهي خانواده ها براي بهتر شدن حال 
فرزندان شان مجبور به تهيه دارو از بازار آزاد اند، اما برخي 
داروها يخچالي و نيازمند زنجيره سرد هستند، به همين 
دليل خريد آنها از بازار آزاد ريسك است و مي تواند جان 
بچه ها را به دليل تقلبي بودن يا تاريخ انقضاي گذشته به 

خطر بيندازد.« 
 

2 ماه درمان؛ 70ميليون تومان
»حسين« 4ساله همراه خانواده اش از يكي از شهر هاي 
غربي كشور به تهران آمده و چند هفته اي است كه در خانه 
عمويش ساكن است. هفته اي يك بار براي شيمي درماني 
مي آيد و به گفته پــدرش در همين 2ماهــي كه روند 
درماني اش آغاز شده 70ميليون هزينه كرده اند: »يكي از 
مشكالت اين است كه داروخانه ها به صالح خودشان دارو 
را تغيير مي دهند، مثال پزشك داروي فرانسوي تجويز 
مي كند اما آنها نوع هندي مي دهند، اصال به ما اطالع هم 
نمي دهند كه شايد نخواهيم آن را بخريم.« او به حادتر 
بودن مشكالت كودكان سرطاني در شهرستان ها اشاره 
مي كند: »مشكل اينجاست كه روند تشخيص سرطان 
در شهرستان ها طوالني تر است. 3 ماه پيش او دائم از درد 
دست چپش گريه مي كرد و به پزشك مراجعه كرديم كه 
تشخيص داد عفونت دارد و در بيمارستان بستري شد. 
اما حالش بهتر نشد و مجبور شديم به مركز استان برويم. 
اما همانجا هم نمي توانستند مشكل فرزندم را تشخيص 
دهند.   همين تشــخيص ندادن به موقع باعث شد كه 

سرطان كودكم يك ماه ديرتر شناسايي شود.« 

محدوديت دسترســي به داروهاي شيمي درماني 
كودكان

پرستو توانا، فوق تخصص خون و سرطان كودكان و عضو 
هيأت علمي دانشگاه علوم پزشــكي شهيد بهشتي، در 

بخش شــيمي درماني كودكان بيمارستان لقمان فعال 
اســت. او از جزئيات مشــكالت اين كودكان خبر دارد 
و به همشــهري مي گويد:» گاهي برخــي اقالم دارويي 
ضروري براي بيماران دچار كمبود كشوري مي شود و در 
داروخانه هاي رسمي كشور هم پيدا نمي شود، اما والدين 
می گويند اين داروها در بازار آزاد به راحتي پيدا مي شود؛ 
البته با هزينه هاي بسيار باال.« به گفته او، برخي والدين 
به ويژه آنهايي كه سابقه چندساله شيمي درماني دارند و در 
گذشته از داروهاي ديگري استفاده مي كردند، مي گويند 
كه فرزندانشان نســبت به داروهاي جديد دچار عارضه 
شــده اند كه قبال اين عوارض و واكنش ها را نداشته اند، 
اما هميشه اين توصيه وجود دارد كه تمام داروهاي مورد 
تأييد وزارت بهداشت چه وارداتي و چه توليد داخلي كه 
داراي برچسب ســازمان غذا و داروست، مناسب است و 
هيچ منعي براي مصرف ندارد. اين متخصص مي گويد: 
» هر دارويي مي تواند در برخــي موارد طيفي از عوارض 
خفيف تا شديد داشته باشــد و اگر عارضه دارو شديد و 
تهديد كننده زندگي فرد باشد استفاده مجدد از آن دارو 
مجاز نيست، مگر اينكه جايگزين ديگري نداشته باشد و 
مصرف آن براي نجات جان كودك واجب باشد. در اين 
صورت تحت حساسيت زدايي قرار مي گيرد.« براساس 
اعالم توانا، مؤسسه   محك به عنوان يكي از مؤسساتي كه 
حمايت هاي رواني و اقتصادي از اين خانواده و فرزندانشان 
مي كند، در زمينه تهيه دارو، تمــام هزينه ها را متقبل 
مي شــود، اما گاهي داروي مورد درخواست خانواده ها 
براي مصرف كودكانشان پيدا نمي شود. حتي اگر به اين 
خانواده ها تأكيد شود كه داروي مورد تأييد وزارت  بهداشت 
در داروخانه ها را مي توانند تهيه و مصرف كنند، اما چون 
در چند سال گذشته دارويي را مصرف كرده اند كه عوارض 
خاصي براي فرزندشان نداشته به حرف ما گوش نمي كنند 
و راهي بازار آزاد مي شوند تا به هر قيمتي دارويي را تهيه 
كنند كه قبال استفاده مي كرده  اند.   او يكي از مشكالت   
اين كودكان را تشخيص ديرهنگام اعالم مي كند: »گاهي 
شروع بيماري با يك عفونت آغاز مي شود و درمان هاي 
رايج عفونت درباره آن صورت مي گيرد، اما پس از مدتي 
متوجه فروكش نكردن عفونت يا تب در كودك مي شوند 
و تا زمان انجام بررسي هاي تكميلي، كودك با يك فاصله 
زماني به دست ما مي رسد. به همين دليل خوب است كه 
خانواده ها نشانه هاي زودهنگام تشخيص سرطان را در 
كودكان بدانند، مثل تبي كه طوالني و تكرارشونده است، 
يعني بعد از 4تا 5روز درمان مناسب همچنان ادامه دارد. 
عالوه بر اين، بي اشتهايي، خستگي و بي حالي، ضعف و 
استخوان درد شديد و غيرطبيعي، خون دماغ هاي مداوم، 
كبودي غيرمتناسب با ضرباتی كه به كودك وارد مي شود 
نشانه هايي هســتند كه بايد مورد توجه قرار بگيرند.«   
براساس اعالم او، برخالف تصورها اگر سرطان هاي شايع 
در كودكان بموقع تشــخيص داده شود، احتمال درمان 
باالست؛ به ويژه درباره ســرطان خون كه پاسخ درماني 
كودكان به اين نوع از سرطان بسيار قابل توجه است. به 

طوري كه 80تا 90درصد اين كودكان درمان مي شوند. 

اختالل در دسترسي به دارو به دليل مشكالت انتقال ارز
حيدر محمدی تا روز دوشنبه همين هفته مديركل سابق دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو بود كه جاي 
خود را به حميدرضا اينانلو داد. او پيش از تغيير سمت، درباره مشکالت تامين داروهای شيمی درمانی برای كودكان 
به ويژه داروي »وين كريستين« اروپايی به همشهری توضيحاتي ارائه داد. او گفت: »زمانی كه فراخوان واردات دارو 
انجام می شود، اولويت با برندهای معتبر است. اما مشکل اينجاست كه كارخانه های اروپايی ديرتر سهميه را ارسال 
می كنند و يکی از مشکالت هم شرايط انتقال ارز است كه دسترسی به دارو را محدود می كند. به همين دليل از هر 
توليدكننده خارجی كه داروی مورد تاييد توليد كند، داروی مورد نياز بيماران وارد می شود.« محمدی با اعالم اينکه 
الزامی به واردات دارو از توليدكننده های اروپايی نداريم، تاكيد كرد: »داروهای تركيه ای و هندی از منابع مورد تاييد 
می آيند و در اختيار بيماران قرار می گيرند. سازمان غذا و دارو برای دارويی كه عوارض داشته و تداخلی با روند 
درمانی ايجاد كند، مجوز صادر نمي كند. البته فرم های زردرنگ ADR ثبت عوارض داروها از سوی سازمان تهيه 
شده است و اگر اين فرم ها تکميل  و به دست سازمان برسد،  می توان عوارض را مجدد بررسی و آزمايش كرد. در 
صورتی كه اثبات شود يک دارو اثربخشی ندارد قطعا جلوی توليد محصول گرفته می شود. به عالوه اينکه كيفيت 
داروهای ايرانی مورد تاييد ماست و اگر دارای اثربخشی نباشند اصال مجوز ورود به بازار را پيدا نمی كنند، مگر اينکه 
خالف اين مسئله ثابت شود.«  او در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود نبود داروهای اروپايی در داروخانه ها اما 
دسترسی به آنها در بازار آزاد به راحتی فراهم است، گفت: »اينکه چه دارويی و با چه برندی در بازار آزاد و غيررسمی 
موجود باشد به هيچ عنوان مورد تاييد سازمان غذا و دارو نيست چراكه نه تنها زنجيره سرد و نگهداری آن رعايت 

نشده كه ممکن است تاريخ انقضا و مصرف آن هم دستکاری شده باشد و جان بيماران را با خطر مواجه كند.«  
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مهم ترین داروهای شیمی درمانی پرمصرف برای كودكان

دانوروبیسین
 هندی 16 هزار تومان

آمریکایی )در صورت موجود بودن( 70 هزار تومان 

1 میلیون تومان 
  برای برند آمریکایی

سیتارابین
25 هزار تومان تا 100 هزار تومان

از 200 هزار تومان تا 700 هزار تومان

پگ آسپارژیناز
 آلمانی تا 9 میلیون تومان
هندی تا 1 میلیون تومان

 18 تا 70 میلیون تومان
 برای برند اروپایی 

سیس پالتین
 آلمانی و هندی

 15 هزار تا 60 هزار تومان 

 600 هزار تا یک میلیون و 200 تومان
 برای مارک آمریکایی و فرانسوی

اتوپوزاید
ایرانی 24 تا 30 هزار تومان 

 آلمان و اتریش 28 هزار تومان 

 600 تا 1 میلیون تومان 
برای برند اروپایی

وین کریستین
 هندی و ترکی از 7 تا 25 هزار تومان 

مجارستان با بسته بندی ایرانی 27 هزار تومان 

2 میلیون تومان 
برای برند مجارستان و آلمانی اصل یا با بسته بندی ایرانی 

دوکسوروبیســین
 آمریکایی 90 هزار تومان

هندی 18 تا 50 هزار تومان

 تا 1 میلیون و 800 هزار تومان
 برای برند آمریکایی

کربوپالتین

 2 میلیون و 500 هزار تومان
 برای برند  فرانسوی یا آلمانی

 هندی، آلمانی، اتریشی و ایرانی
 50 تا 150 هزار تومان 

مرکاپتوپورین

600 هزار تا 1 میلیون تومان 
برای  برند آلمانی 

 هندی و کره ای 105 هزار تومان
 آلمانی 30 هزار تومان

اندوکسان )سیکلوفسفاماید(

 تا 3 میلیون تومان برای برند آلمانی 
1 میلیون تومان برای برند هندی

 آلمانی 30 تا 60 هزار تومان
هندی 8 هزار تومان 

سرطان های شایع در کودکان 
خون )لوسمی(، مغز و غدد لنفاوی

احتمال درمان
در صورت تشخیص زودهنگام، احتمال پاسخ به درمان در  بیشتر سرطان های شایع 

دوران کودکی باالست، به طوری که در سرطان خون 80 تا 90 درصد آنها درمان می شوند

فاکتورهای ابتال به سرطان در کودکان
محیطی: آلودگی های صنعتی، مواد غذایی صنعتی، دود سیگار، گاز 
بنزن)عوامل مستعد کننده ژنتیکی(سندرم های نقص سیستم ایمنی

میزان ابتال در کودکان و نوجوانان 
سه تا 4 مورد در هر 100 هزار کودک 

ساالنه 3 هزار کودک زیر 1۵ سال به سرطان مبتال می شوند 

نشانه های قابل توجه برای مراجعه زودهنگام 
تب طوالنی، بی اشتهایی، خستگی و بی حالی، ضعف و استخوان درد شدید 

و غیرطبیعی،  خون دماغ های مداوم، کبودی غیرمتناسب با ضرباتی که به 
کودک وارد می شود، اختالل تعادل، اختالل در بینایی، بزرگ شدن غیرطبیعی 

شکم شیرخوار یا کودک، استفراغ و سردرد صبحگاهی، شکستگی های 
استخوانی در محل های ناشایع یا غیرمتناسب با ضربه وارده به عضو

ی سرطان كودكان
ی ها

ویژگ
ی كودكان

ف برا
صر

ی پرم
ی درمان

ی شیم
ن داروها

مهم تری

قیمت داروخانه
قیمت آزاد

گزارشی از بخش شيمي درماني كودكان بيمارستان لقمان و چالش خانواده ها و فرزندانشان در جنگ با سرطان

درمان سرطان کودکان؛ هفته ای 8 ميليون تومان
مريم سرخوش

خبر نگار

داروهاي اروپايي جاي خود را به تركيه اي 
و هندي داده، عوارض اين داروها بسيار 
زياد است. همين داروهاي بي كيفيت هم 
سهميه بندي مي شوند، پزشك معالج 6 
ويال مي نويسد داروخانه 2 ويال مي دهد، 
4 ويال باقي مانده را بايد از بازار آزاد خريد

گزارش 2

سينوفارم و پاستوكووك؛  واكسن های 
پيشنهادي براي 5تا 11ساله ها

 روز گذشته در جلسه كميته علمي كشــوري مقابله با كروناي 
وزارت بهداشت اعالم شد كه 2واكسن سينوفارم و پاستوكووك 
براي كودكان 5تا 11سال پيشــنهاد شده است؛ اين دو واكسن 
تأييديه هاي الزم را دارند؛ بنابراين اگر واكسيناسيون اين گروه 

سني مصوب شود، اين دو واكسن برايشان تزريق مي شود.
حميدرضا جماعتي، دبير كميته علمي كشوري مقابله با كروناي 
وزارت بهداشت با اعالم اين موضوع، درباره جزئيات اين جلسه 
توضيح داد. به گزارش ايسنا، تصميم گيري بر سر تعداد روزهاي 
تزريق رمدســيوير، يكي از موضوعات مورد بحث در اين جلسه 
بود. به گفته جماعتي، آخرين مطالعه ها نشان داده اگر رمدسيوير 
از 5روز تجويز به 3روز كاهش پيدا كند، در بيماران سرپايي كه 
واكسن نزده اند و در روزهاي اول بيماري  قرار دارند، مي تواند تا 
بيش از 70درصد جلوي پيشرفت بيماري را بگيرد و از بستري 
شــدن اين بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه جلوگيري كند. 
براســاس اعالم جماعتي، يكي از مصوبات اين جلسه، تصويب 
اين موضوع بود. استفاده از داروي »مولني پيراوير« براي بيماران 
كرونايي هم مــورد ديگري بود كه جماعتي به آن اشــاره كرد: 
»باتوجه به اينكه هنوز اطالعــات كافي درباره آن وجود ندارد و 
در مطالعاتي كه اخيرا انجام شده، نشان داده شده تقريبا حدود 
30درصد در جلوگيري از پيشــرفت بيماري و بســتري شدن 
اثربخشي داشته است، استفاده از آن مورد تصويب قرار نگرفت 
و قرار شد اگر اطالعات بيشــتري درباره آن وجود داشته باشد، 
مطرح شــود و در كميته مورد بحث قرار گيرد.« براساس اعالم 
دبير كميته علمي كشــوري مقابله با كروناي وزارت بهداشت، 
داروي »پكسلوويد« هم كه اخيرا از سوي سازمان غذا و داروي 
آمريكا به عنوان نخســتين داروي خوراكــي ضد كروناويروس 
به صورت ســرپايي تصويب شد، در جلســه مورد ارزيابي قرار 
گرفت: »هر چند كه ســازمان غذا و داروي آمريكا مصرف اين 
دارو را تصويب كرده، امــا هنوز در آمريكا مورد اســتفاده قرار 
نگرفته است. بر اين اساس قرار شد باتوجه به اينكه پيش بيني 
مي شود ممكن است با يك پيك از كرونا در كشور مواجه شويم، 
قبل از اين موضوع، به عنوان كميته علمي اين دارو را با توجه به 
مطالعات و اثربخشي بااليي كه داشته، ارزيابي كنيم.« او در ادامه 
از پيشنهاد اضافه شدن پكســلوييد به فهرست داروهاي كشور 
خبر داد و گفت: »داروي پكســلوويد 70 تا 80درصد اثربخشي 
در افرادي كه ريسك فاكتور دارند، نشان داده به اين صورت كه 
اگر در 5روز اول ابتال به بيماري تجويز شود، مي تواند از بستري و 
مرگ جلوگيري كند؛ بنابراين مصوبه كميته علمي به اين صورت 
بود كه به سازمان غذا و دارو پيشــنهاد دهيم تا پكسلوويد را به 
فهرست داروهاي كشور اضافه كند تا درصورت انجام مطالعات 
بيشــتر، اگر با پيك هاي كرونا مواجه شــديم، اقدامات سنتز و 
ساختش در كشور آماده شده باشد و مورد تأييد سازمان غذا و 

دارو قرار بگيرد.«

او در ادامه به وضعيت رديابي سويه اوميكرون در كشور اشاره 
كرد و گفت: »پيگيري و رديابــي بيماري درباره ويروس هايي 
مورد ارزيابي قرار مي گيرد كه زمان تكثيرشان بيش از يك هفته 
است، اما از آنجايي كه زمان تكثير يا دوبل شدن اوميكرون، 1.5 
تا 3روز است، عمال از نظر ســازمان بهداشت جهاني و مجامع 
علمي رديابي و پيگيري آن شايد خيلي عملياتي نيست و انجام  
نمي شود، بلكه عمدتا براســاس عالئم بيماري و درگيري ها، 
پيگيري ها و تست انجام  مي شود.« او موارد ابتال به اوميكرون را 
بيشتر از گزارش هاي رسمي اعالم شده دانست و گفت: »باتوجه 
به اينكه 34 مورد تأييد شــده در استان هاي مختلف پراكنده 
بوده اند، شايد هنوز الگوي خاصي براي انتشار متصور نيستيم؛ 
هر چند كه ما از نظر مطالعات اپيدميولوژي اعالم مي كنيم كه 
يك مورد معادل تعداد زيادي و شايد معادل بيش از 10مورد 
است. اما براساس ارزيابي كه ما انجام مي دهيم، تعداد34مورد 
گزارش شــده وگرنه ميزان ابتال به اوميكرون در كشور خيلي 
بيش از اينهاســت.«  او تأكيد كرد كه بيشترين ميزان ابتال به 
اوميكرون در ميان جوان ها گزارش شــده، اما هنوز گزارشي 
وجود ندارد كه اين سويه بيشــتر در ميان دانش آموزان شيوع 

پيدا كرده باشد.
 جماعتي دربــاره احتمال تعطيلي مدارس بــراي جلوگيري 
از انتشار اين ســويه هم گفت: »از نظر كميته علمي كروناي 
وزارت بهداشت، زماني بازگشــايي مدارس مورد قبول است 
كه پروتكل هاي بهداشتي را به طور كامل رعايت كنند كه اين 
وظيفه وزارت آموزش و پرورش و اولياي مدارس است كه اين 
ارزيابي را داشته باشــند تا واقعا در سطح مدارس و دانشگاه ها 
پروتكل هاي بهداشتي رعايت شــود. اگر اين پروتكل ها انجام  
نشود، مي تواند عاملي براي شيوع پيك بعدي باشد. باتوجه به 
اينكه اوميكرون نسبت به دلتا بيشتر در افراد جوان، نوجوان و 
كودكان ديده مي شود و شيوع آن بسيار بيشتر بوده، مي تواند 
منشايي براي ايجاد پيك بعدي در كشــور باشد.« او در ادامه 
درباره ســويه دلميكرون هم توضيح هايي داد. براساس اعالم 
جماعتي، دلميكرون سويه اي قوي و قدرتمند است كه بيشتر 
تئوريك است: »باتوجه به اينكه هم اكنون هم سويه دلتا و هم 
سويه اوميكرون شايع است، دانشمندان تئوري تركيب اين دو 
و ايجاد سويه جديدي به نام دلميكرون كه از نظر سرايت زايي، 
ســرايت پذيري باالي اوميكرون را دارد و از نظر شدت مانند 
دلتاست را مطرح مي كنند، اما اين بحث به صورت تئوري است 
و يكي، دو كشور هم اعالم كرده اند كه چنين سويه اي را داريم، 
اما هنوز در مجامع علمي و جهاني مــورد تأييد قرار نگرفته و 
هنوز شناسايي چنين سويه اي را به صورت رسمي در كشورمان 

نداشتيم و در كشورهاي ديگر هم آن را مطرح نكرده اند.«
جماعتي به تكميل واكسيناسيون و تزريق دوز سوم براي افراد 
باالي 18سال و كمتر از آن اشاره كرد: »اكنون دوز سوم واكسن 
براي افراد باالي 18ســال تزريق مي شود؛ البته واكسيناسيون 
گروه سني 12 تا 18سال هم مانند بزرگساالن بايد تكميل شود. 
پيشنهاد درباره واكسيناســيون افراد 5 تا 11سال هم از سوي 
كميته علمي داده شده و اگر مصوب شود، واكسيناسيون براي 

اين افراد هم انجام مي شود.«
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بحث ممنوع

نفرين گوشي تلفن همراه
راهنماي دوري از جر و بحث در آخر هفته ها

»همســرم درحالي كــه جيــغ 
نيــد  ندا شــايد  و  مي كشــيد 
جيغ كشيدن با صداي مردانه چه 
حالت هيجاني متضادي ايجاد مي كند )ترس و شادي همراه با 
هم(، گفت: من واقعا نمي خواهم هيچ خبر جديد و قديمي راجع 
به اين بيماري، ويروس، توطئه جهاني، يا هر اسم لعنتي ديگري 
بشنوم. من، مادرم، خواهرم، شوهر خواهرم، عروس برادرم )كه 
از بخت بد آن روز جمعه را با ما مي گذراند(، برادرم و همسرش، 
و ديگر نمي دانم چند تا از بچه هايمان، همگي با هم به بابا نگاه 
كرديم. نه از آن نگاه هاي معمولي كه اتفاقي به كسي مي افتد، يا 
نگاه هاي پرسشگرانه اي كه به هم مي كنيم، اصال و ابدا نگاهي از 
سر مهرباني و دلسوزي نبود. چشمان مان يك صدا به او مي گفت 

بس كند!«.
مطلب باال شرح حال زني است كه اختالف خانوادگي كوچكي، 
او را به سمت طالق و جدايي كشــانده. البته همين جا اصالح 
مي كنم كه اختالف او را به اينجا نكشانده بود، بلكه »ناتواني در 

قبول اختالف« او را به اينجا كشاند.
ادامه ماجرا اينچنين شــده بود كه خانم مي گويد: »حاال مگر چطور 
شده؟ مگر خودت سرت صبح تا شب در گوشي نيست؟ مگر تو تافته 
جدا بافته اي؟ چه مي شود به ويدئوهاي كوتاهي كه پدرم هر جمعه تو 
را با آنها سرگرم مي كند نگاه كني؟ و آقا در جواب مي گويد كه اصال چرا 
ما هر آخر هفته خانه پدرت هستيم؟ مگر خودم پدر ندارم كه من را با 
چنين ويدئوهاي كوتاهي سرگرم كند؟ مگر خودم فالن و بيسارم كه 
بيايم اينجا اين اخبار كهنه را بشنوم؟ و تو بي خود كرده اي كه جلوي 
ديگران سر من فرياد مي كشــي! و مادر خانم گفته: آرام باش داماد 
عزيزم! در اين لحظه خواهر فرياد كشــيده كه مادر بس كن! همين 
آرام باش گفتن هايت ما را به اينجا رسانده! و داماد دوم گفته: همين جا 
جلوي خانواده ات مي گويم كه... و بچه ها گريه كنان به مادر و پدرشان 
التماس مي كنند كه كوتاه بيايند. همين كه عروس تازه وارد برادر عزم 
رفتن مي كند، پدر درحالي كه دســت روي قلبش گذاشته مي گويد 
اورژانس خبر كنيد و گوشي تلفنش را به نوه اش مي دهد و مي گويد: 
از همه شبكه هاي خبري، هنري، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي لفت 
بده.« خالصه آنكه اين اتفاق چنان ابعاد گسترده اي به خود مي گيرد 

كه اكنون ديگر براي خالصي از آن چشم اندازي نيست.

پرسش هاي روانشناس:
• براي گذراندن آخر هفته و برنامه ريزي براي آن، با هم مشورت 

مي كنيد؟
•  نظر موافق يا مخالف خــود را در قبال رفتارهاي يكديگر ابراز 

مي كنيد؟
• آيا درخواســت كردن قاطعانه و مهربانانــه از يكديگر را بلد 

هستيد؟ 
• باورهاي خود را به چالش مي كشيد؟

•  از نيازهاي يكديگر آگاهي داريــد، يا نيازهاي خود را با هم در 
ميان مي گذاريد؟

•  هنگام تعارض اندكي تامل در تفاهمات خود كرده ايد؟
و چند ســؤال ديگر از اين دســت كه جواب همگي تنها يك نه و آه 

حسرت است.
شايد اين نوشته به نظر اغراق آميز بيايد و عده اي آن را بزرگ نمايي، 
دور از ذهن و ناشــدني بدانند، اما اگر اندكــي در خود كاوش كنيم، 
مثال هايي از كالفگي مان زماني كه در حال استراحت و تعطيالت آخر 
هفته بوده ايم و يكي از عزيزان مان با اصرار زياد خواسته تا چيزي را به 
ما نشان دهد كه يا برايمان جذاب نبوده يا خود آن را قبال ديده ايم، يا 
به زور كسي را پاي مطلبي نشانده ايم درصورتي كه وجنات و سكناتش 
بي حوصلگي يا خشم سركوب شده، عيان بوده، حتما تجاربي از اين 
دست داشته ايم، چرا كه اعتياد اينترنتي و حضور در فضاي مجازي و 
دست هايي كه بدون حضور موبايل گويا كار ديگري براي انجام دادن 
ندارند، جزئي از زندگي روزمره ما شــده است. گاهي كه اندك زماني 
شور و شوق زندگي و در كنار ديگران بودن را تجربه مي كنيم، دوباره 

اين آفت، حس و حال خوب را از ما  مي ربايد.

 به سلطه بايدها پايان دهيد 
هر هفته براي هر كــدام از معضالت آخر هفته ايــن جمله را خواهم 
نوشــت، چرا كه اگر تنها يك كلمــه را براي بــه گردن گرفتن تمام 
اختالفات و تعارضات بخواهم معرفي كنم، همين »بايد« است: »بايد« 
آخر هفته چنين شود. »بايد« آخر هفته چنان نشود. تنها يك روز در 

كنار هم هستيم پس »بايد«.... تو »بايد« به...
 به جاي اين بايدها و نبايدها، توقعــات و انتظارات، تفكرات جذمي و 
انعطاف ناپذير، كمي ترجيح و تمايل و دوست داشتن، درك احواالت 
عاطفي يكديگر، بيان قاطعانه نيازها و خواســت هاي خود، بســيار 

راه گشاتر و ساده تر و كم زيان تر خواهد بود.
روزهاي تعطيل تلفن همراه خود، يــا حداقل اينترنت آن را خاموش 
كنيد! تا آن وسيله اي كه براي رفع نياز شماست، ارباب نياز شما نباشد! 
اضطرار و اضطراب براي چه كساني شــما را اينگونه به برخط بودن وا 
مي دارد؟ آيا همين ها كه در كنارتان نشســته اند، نيستند؟ برترين و 
بزرگ ترين زوج درمان گران و خانواده درمان گران با هر انديشه و نظام 
تئوريك، همواره به يك موضوع تأكيــد مي كنند؛ گفت وگو و تعامل 

ميان اعضاي خانواده.
بهتر است به ديگران اجازه دهيم كه نظرات و آراي خود را بيان كنند 
و براي آخر هفته هاي خود به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه همه با هم 

از آن لذت ببريم.
 اعتياد بــه اينترنــت و صفحــات الكترونيكــي از قبيــل موبايل 
و لپ تاپ و تبلــت و تلويزيون را جــدي بگيريد و اگر خــود يا ديگر 
عزيزان مــان را دچــار ايــن بيماري ديديــم حتمــا از متخصصان 
 بهداشــت روان در ايــن زمينــه كمــك گرفتــه و عــالج پيش از

 واقعه كنيم.
آخر هفته اي بدون ســلطه بايدهــا و دور از موبايــل را برايتان آرزو 

مي كنيم.

ساناز فالح زاده
روانشناس سالمت
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خانه های گرم
زنان آسیب دیده از انواع خشونت ، در سالن دیگری می مانند؛ 

همه رها شدگان، سالمندان، آزار دیدگان و... . مادران و 
كودكان شان در گوشه ای دیگرند. جامعه كوچك گرمخانه شوش 

با ظرفیت 200تخت، هر شب میزبان زنان و دخترانی است كه 
بارها از خیابان های این شهر رنجیده اند

در جمع
 رنجورها

  از گرمخانه بانوان ميدان شوش 
تا پاتوق هاي شهري تهران در 
جست وجوي زنان آسيب ديده

داخلی - گرمخانه - شوش
بهناز چاي را روي ميز مي گذارد و مونا در را آهسته مي بندد. همه 
مي دانند كه آنها دست راســت عليزاده در اداره گرمخانه هستند؛ 
زناني كه پس از پاكي هاي موقت، دعوت به كار در گرمخانه شدند 
و حاال سال هاســت بر مدار تغيير زندگي مي كننــد. در گرمخانه 
شوش قانون هاي متفاوتي حاكم است؛ مثال براي ورود به گرمخانه 
مددجويان بايد گوشــي هاي موبايل خود را تحويل دهند و زمان 
خروج تحويل بگيرند. اين كار ممكن است در روز، بارها تكرار شود. 
بنابراين يك نفر كارش تحويل دادن و گرفتن گوشي هاست. نگراني 
از اين است كه با يكي از همين گوشي ها، تصويري از خلوت زنان 
در محيطي خصوصي منتشر شود. قانون ديگر تحويل بار و وسايلي 
است كه هر يك از اين زنان در كوله و كيسه اي روي دوش مي كشند. 
اين وسايل هر شب تحويل انبار مي شود و فردا تحويل داده خواهد 
شد. مصرف كنندگان مواد كافي اســت از گرمخانه خارج شوند تا 
درگوشه تهران، يعني شوش خود را براي ادامه روز بسازند. از اين رو 
خوابگاه و تخت هاي آنها جدا از ديگر آسيب هاست. زنان آسيب ديده 
از انواع خشــونت ، در ســالن ديگري مي مانند؛ همه رها شدگان،  
ســالمندان، آزار ديدگان و... . مادران و كودكان شان در گوشه اي 
ديگرند و حتي مددجويان سالمي كه در كارگاه توانمندسازي دنبال 
زاويه تازه اي از زندگي مي گردند. جامعه كوچك گرمخانه شوش با 
ظرفيت 200تخت، هر شب ميزبان زنان و دختراني است كه بارها 

از خيابان هاي اين شهر رنجيده اند.

داخلی – گرمخانه - اتاق مديريت
عليزاده اما اين آرامش گرمخانه را روي خط متزلزلي به دست آورده. 
او مي گويد در 2سال گذشته بهزيســتي كمك  مختصری به اين 
گرمخانه كرده و معاونت اجتماعي شهرداري تهران ارديبهشت ماه 
امســال يك دوازدهم بودجه ســال1399 را كه مخصوص به اين 
گرمخانه اســت به آنها داده؛ »270ميليون توماني كه بهزيستی 
به ما داده است، هزينه يك وعده عدسي اين گرمخانه در سال هم 
نمي شود. ما اينجا را بيشتر با كمك خّيران و مردم اداره مي كنيم 
اما مشكالت فقط در همين حدود نمانده است.« اين جمله را كه 
مي گويد، 2كيف پر از سالح سرد بيرون مي آورد و روي ميز خالي 
مي كند؛ از پاشنه كش كفش كه ديگر ماهيت تازه اي پيدا كرده تا 
خودنويسي كه دشنه شده است. از چنگك تا داس و... همه  چيزهاي 
تيزي كه زامبي وار با آن، بارها دست هاي مونا، از پرسنل گرمخانه 
را هدف قرار داده اند. عليزاده مي گويد: »ما اين سالح های سرد را 
در زمان ورود به گرمخانه تحويل مي گيريم. هرچند تحويل آن به 
اين راحتي نيســت و بارها مونا را مجروح كرده اند، اما زمان خروج 
هم اينها را تحويل زنان نمي دهيم چون مرتكب جنايت می شوند 
و حمل آن هم شامل مجازات است«. او مي گويد كه ما زنان را هر 
شب خلع سالح مي كنيم و هر روز بي دفاع به شهر مي فرستيم اما 

در اين فرصت كوتاه بدن هاي زخم بسته شــان را تيمار مي كنيم. 
عليزاده از زناني مي گويد كه با شپش، بيماري  و عفونت هاي عميق 
وارد گرمخانه مي شوند و مددكاران نسبت به دردهايشان بي تفاوت 
نيستند. در گرمخانه باز است و هر زني مي تواند هر وقت كه خواست 

به آنجا آمده و هر وقت بخواهد در طول روز بيرون برود.

خارجی – پاتوق
با ســپيده عليزاده به يكي از پاتوق هاي شهر مي رويم؛ بوستاني كه 
معتادان متجاهر در كار كوك كردن ســاعات ديگر روز نشئه سر به 
زمين مي زنند و همه  چيز را در رخوتي خودخواســته دود مي كنند. 
عليزاده هر هفته راهي يكي از اين پاتوق ها مي شود و با غذا و لباس، 
سعي در ترغيب زناني دارد كه ناشيانه، با زخم خود را آرايش كرده اند. 

او مي خواهد اين جمعيت رها شده را راضي كند كه با او به گرمخانه 
بروند و از امكانات آنجا اســتفاده كنند؛ غافل از دل هاي ترســيده، 
بدن هاي رنجور و روح آســيب ديده اي كه ديگر تصميم ندارد هيچ 
عزمي را در زندگي جزم كند. ساندويچ  الويه، لقمه هاي گوشت كوبيده 
و ديگ آبگوشت؛ با كمك خّيران براي 500نفر غذا آماده شده. توده 
سياه پارك، پشت ديگ صف مي كشند. عليزاده قول مي دهد كه غذا 
به همه برسد. از گوشــه و كنار پارك به صف مي پيوندند و خط فقر 
را طوالني تر مي كنند. بيش از 400ســاندويچ، صد كاسه آبگوشت 
و لقمه هاي گوشت كوبيده كمتر از ساعتي بلعيده مي شود. این 
عدد قابل توجهــي از جمع معتادان متجاهــر در يكي از پاتوق هاي 
سطح شهر تهران اســت. پاتوق مصرف كنندگان لوليده با دود كه 
شيشه را با دوا)هرويين( دود مي كنند تا طبع سرد يكي را با گرمي 
ديگري ممزوج كنند كه بدن شان از كار نيفتد. غافل از عفونتي كه 

رگ هايشان را لوله كرده و در هر كنجي زخمي ساخته است.

 خارجی- پاتوق- زخم خورده اول
روي زخم، تورم، عفونت، كثيفي و پوست تركيده اش با انگشتري 
بدلي، ناشــيانه بدبختي را تزئين كرده اســت. لقمه اي از ســبد 
خوراكي ها كه برايشــان برده ايم بيرون مي آورم. روســري اش را 
عقب مي كشد تا نور صورت آماسيده و چشم هاي عفونت كرده اش 
را روشن كند. چهره صد ساله اش فقط 50سال عمر كرده. از صورت 
هيچ چيز روشن نيست. دعوت مي كنيم با ما به گرمخانه بيايد. طفره 
مي رود. مي ترســانيم اش از اينكه عفونت نابينايش كند. شلوارش 
را باال مي كشد و ســاق پايش را نشــان مي دهد؛ زخم پوست را تا 
استخوان درنورديده و خود را مهياي ضيافت تازه تري كرده. اصرار 
مي كنيم با ما به گرمخانه بيايد. مي خواهد بميرد، هرچند مرگ روي 
خوش به او نشان ندهد. »اصرارهايمان به هيچ جا نمي رسند«؛ اين را 
عليزاده مي گويد كه سال هاست هر چهارشنبه در پاتوق هاي شهر، 
براي جلب اعتماد زنان معتاد و خيابان خــواب، غذا، اقالم كاهش 
آســيب، لوازم بهداشتي پيشــگيری و لباس پخش مي كند، بلكه 

محبت جذبه بيشتري از كثافت پيدا كند.

خارجی  _   پاتوق  _   زخم خورده دوم 
اليه اليه روي هم پوشيده. از كمد لباس  خبري نيست. همه  چيز 
با اين زنان حركت مي كند. هر آنچه دارنــد را هر روز صبح، روي 
دوش مي گذارند و تا شب در شهر باال و پايين مي كنند. مي توانم 
از يقه خط بي انتهاي رنگ هــا را دنبال كنم كه تــن را نحيف تر 
از تابســتان كرده است.  دور چشــم ها كبود است؛ كتك خورده. 
مي گويد رفيق اش كتك اش زده. مي خواهم با ما به گرمخانه بيايد. 
ترديد مي كند؛ ترديد روي تخت خوابيدن و پتوي گرم داشتن، با 
حمامي گرم كه كثافت را از تن بشويد. تصميم نمي گيرد، مي ترسد. 
اطمينان مي دهم كه اتفاقي نمي افتد و هر وقت خواست مي تواند 
خارج شود، چون در مركز بسته نيســت و تردد در آن آزاد است.  
برمي گردد و به پشت سرش نگاه مي كند. مردي چند قدم آن سوتر 
منتظر است. مرد روي پا بند نيست. با دســت اشاره مي كند كه 
برود. ترسيده و مي خواهد شماره گرمخانه را داشته باشد. شماره 
و بروشور اطالع رسانی مركز را توي دست اش مي گذارم. مي گويد 
اسم  اش مهري است. مي خواهد شب كنار شوهرش بخوابد؛ جوب، 
پارك و خيابان فرقي نمي كند. باورم نمي شــود كه يكي از داليل 
امتناع زنان از حضور در گرمخانه اين باشد كه بخواهند شب كنار 
همسر يا فرزندشان باشند و ترجيح  دهند در خيابان بخوابند تا در 
جاي گرم و مناســب. بعضي از اين زنان حتي استفاده از سرويس 
بهداشتي را فراموش كرده اند؛ مثال وقتي در گرمخانه هم حضور 
دارند در باغچه قضــاي حاجت مي كنند. البتــه جدايي از تلفن 
و تحويل دادن گوشــی همراه هم مي تواند يكــي ديگر از داليل 

خيابان خوابي و استفاده نكردن مددجويان  از گرمخانه ها باشد.

خيلي شبيه ما هستند؛ شبيه بيشترمان؛ شبيه 
خواهران، مادر و خودمان كه در جايي از زندگي 
كم آورده ايم. اين همان وحشتي است كه از آن 
مي پرهيزيم؛ زندگي كردن در گرمخانه. زندگي 
شبانه روز روي آســفالت خيابان ها و خانه هاي 
جمعي كه مدام از دردها، نگراني ها و دغدغه ها 
پر و خالي مي شوند؛ از همه  چيزهايي كه اسم شان 
را گذاشته ايم زيستن. اينجا مركز جامع كاهش 
آسيب بانوان شوش است كه در قالب مددسرای 
بانوان منطقه 12 فعاليت می كند؛ مركزی با مجوز 
سازمان بهزيستی و شهرداری تهران. بخشي از 
تهران كه سعي مي كنيم تا آنجا كه ممكن باشد 
نگاهش نكنيم اما در آســتانه زمستان به اينجا 
آمده ايم تا با گــذر از بزرگ ترين گرمخانه زنان 
كشــور، به يكي از پاتوق هاي پايتخت رفته تا 
آدم هاي بيشتري را به زندگي بازگردانيم؛ با نان 
و غذايي گرم يا چند دســت لباس تميز. سپيده 
عليزاده، مدير گرمخانه شوش، ما را با بخش هاي 

تاريك تر تهران آشنا خواهد كرد.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

ما زنان را هر شب خلع سالح می كنیم و هر 
روز بی دفاع به شهر می فرستیم اما در این 

فرصت كوتاه بدن های زخم بسته شان را تیمار 
می كنیم

در این ستون كه برای پایان هر هفته تدارك 
دیده شده است، روانشناس هر بار یكی از 

موضوعات مناقشه برانگیز میان اعضای خانواده 
در تعطیالت آخر هفته را بررسی می كند. شما 
نیز می توانید موضوع بحث برانگیز خانوادگی 

خود را با مشاور ما در این ستون با شماره 
23023630در میان گذاشته و از او راهنمایی 

بخواهید.



چهارشنبه 8 دی 141400
ایرانشهر شماره  8400

شايد آمار مرگ در جاده ها كم شود
اجاره خودرو در شهرها )Rent Car( را مي توان به عنوان راهكاري براي كاهش تردد با وسايل 

شخصي در جاده ها و به دنبال آن پايين آمدن آمار مرگ ومير و حوادث جاده اي برشمرد

آينه خانه مفخم يا دارالحكومه سردار مفخم از بناهاي دوره قاجار 
در شمال شهر بجنورد است كه به شماره 11۶۷ثبت شده . اين بنا 

در شهر بجنورد در استان خراسان شمالي قرار دارد.
در دوره قاجاريه، شمال و غرب شــهر بجنورد را باغ هاي بزرگ با 
عماراتي باشكوه فرا گرفته بود كه هم اكنون از ميان آنها بيش از 2بنا 
باقي نمانده اســت. آينه خانه يكي از اين دو بناست كه مقر سردار 
مفخم حكمران بجنورد، اسفراين، جاجرم، استرآباد بود و به  همراه 
عمارت مفخم، بناي كاله فرنگي، حوضخانه و باغ فواره دارالحكومه 
بجنورد را تشكيل مي داده است كه عمارت كاله فرنگي بر اثر زلزله 

شديدي كه در بجنورد رخ داد، تخريب شد.
هم اكنون بناي آينه خانه، موزه مردم شناســي استان است كه در 
شمال شهر بجنورد و در انتهاي خيابان شريعتي شمالي قرار دارد.

اين بنــا در دهه 12۵0خورشــيدي همزمان بــا دوره حكومت 
ناصرالدين شاه به دستور يارمحمدخان شــادلو معروف به سردار 
مفخم ساخته شــده و به عنوان فضاي اداري و ديواني براي انجام 
ديدارهاي رسمي ســردار مفخم با رجال سياسي عهد قاجار و نيز 
انجام مراســم تشــريفات نظامي و رايزني درباره مسائل سياسي 
و اجتماعي ســران ايل مناطق تحت حكومت مورد استفاده قرار 

مي گرفت.
طراحي نقشه اين بنا به دســت ميرزامهدي خانشقاقي معروف به 
ممتحن الدوله از نخستين معماران ايراني كه از دانشكده معماري 

پاريس فارغ التحصيل شده بود، انجام شده است.

آینه خانه مفخم ميراث

كتاب »عشــاير آذربايجان و 
ايالت مغان« نوشته جمشيد 
اســماعيل پور ســال13۷8 
از سوي نشــر فاخته منتشر 
شــد. اين كتاب پژوهشــي 
درباره ايالت و عشاير منطقه 
آذربايجــان، معرفي كوتاهي 
از قبايل ســاكن و مهاجر به 
اين ناحيه در ايران باســتان 
و قرن هــاي بعد از اســالم، 

مشــخصات و ويژگي هاي گوناگون ايالت منطقه در زمان حاضر، 
همچنين آداب و رســوم و روابط اجتماعي و اوضــاع اقتصادي 
و حوادث سياســي اســت. پژوهنده، كتاب را بــا مباحثي چون 
سابقه تاريخي عشــاير و تمدن انساني، عشــاير ايران، سياست 
ايران و عشاير، پراكندگي عشــاير آذربايجان، عشاير آذربايجان 
قبل از اسالم، عشــاير آذربايجان بعد از اسالم، عشــاير و ايالت 
آذربايجان شــرقي و غربي، مغان و ساواالن، ايل شاهسون، عشاير 
و نادرشاه، دشت مغان عشــاير، فرهنگ و رسوم شاهسون، البسه 
و زيورآالت شاهسون، داد و ســتد، تحصيالت و عبادت، جشن و 

عروسي، دفن و كفن و مباحثي از اين دست تدوين كرده است.
ايل شاهسون مغان جزو ايل هاي بزرگ عشاير آذربايجان به شمار 
مي آيند. شاهسون ها داراي زندگي سنتي ايلي هستند و قشالق آنها 
دشت مغان اردبيل و ييالق آنها دامنه هاي كوه ساواالن )سبالن( در 

خياو )مشكين شهر( است.
شيوه زندگي عشاير شاهســون و بسياري از ويژگي هاي فرهنگي 
به ويژه آالچيق هاي نيم كره اي آنها را از ساير گروه هاي ايلي ايران 
متمايز مي كنــد. برخي از اين ويژگي ها را كه منشــأ تركي دارند 
مي توان در ميان ساير ايالت ترك زبان ايران مشاهده كرد گو اينكه 
برخي طوايف شاهسون خاستگاه تركي ندارند و توانسته اند پاره اي 

از ويژگي هاي متمايزشان را حفظ كند.

عشایر آذربایجان و ایالت مغان كتاب

»الويج« يكي از دهستان    هاي شهر چمســتان نور در استان مازندران 
است كه در پاي سلسله جبال البرز قرار دارد و داراي موقعيت پاي كوهي 
است. روستاي ييالقي الويج در 18كيلومتري جنوب چمستان در ميان 
دره هاي جنگلي و زيباي البرز قرار دارد. جاده چمســتان به روستاي 
گردشگري الويج از پارك جنگلي كشپل مي گذرد و از ميان جنگل عبور 
مي كند و به همين دليل فضاي دلپذيري را براي گردشگران فراهم كرده 
است و موجب شده ساالنه گردشگران زيادي براي بازديد از آن بيايند. 
يكي از جلوه هاي جذاب طبيعت الويج، جنگل هاي انبوه و متراكم آن 
تا ارتفاع 2۵00متري از سطح دريا و به ويژه درختان راش آن است كه 
يادگاري از دوره هاي گذشته جنگل هاي هيركاني در ميليون ها سال 
قبل هستند. از ديگر جذابيت    هاي مهم الويج چشمه هاي آبگرم آن است. 
آبگرم های الويج با خواص درماني براي درد    هاي استخوان و مفاصل و 
بيماري    هاي پوستي همواره گردشگران فراواني را در تمام فصول سال 
جذب مي كند. امكاناتي مناسب نيز در آن منطقه براي اقامت و استفاده 
از آبگرم معدني ايجاد شده است. آبگرم الويج در دامنه كوه هاي قسمت 
شرقي الويج از دل زمين به بيرون مي جوشد. الويج داراي ۵آبگرم معدني 
است كه هر كدامشان داراي خواص درماني خاص خودشان هستند.

با توجه به طبيعت روستاي الويج يكي از فعاليت ها و كسب وكار هاي 
مرسوم در آنجا پرورش زنبور عسل و زنبورداري است كه به موجب آن 
عسل طبيعي الويج با عطر و طعم مخصوص به خود، سوغات معروف 

روستا محسوب مي شود.

الویج روستا

افزایش نسبي صيد در شمال
آمارها نشان مي دهد صيادان مازندرانی و گيالني تاكنون نسبت به مدت زمان مشابه سال 

گذشته صيد بيشتر و صيادان گلستاني صيد كمتري داشته اند

در استان مازندران ۵4شركت تعاوني پره با 4۳۰۰ماهيگير، در گيالن 4۹ تعاوني پره با بيش از 4هزار 
ماهيگير و در گلستان ۲۸تعاوني با 1۷۰۰ماهيگير فعاليت مي كنند. به گزارش همشهري، امسال با 
شروع فصل صيد از نيمه مهرماه، سازمان شيالت كشور آمار صيادان در ۳استان شمالي را بيش 
از 1۰هزارنفر اعالم و پيش بيني كرد ميزان صيد امســال به حدود 1۲هزار تن برسد و حاال ارقام 
منتشرشده از ميزان صيد تا كنون نشــان مي دهد ميزان صيد نسبت به سال گذشته رشد اندكي 

داشته است.

رشد ۵درصدي در مازندران
مديركل شــيالت مازندران با اشــاره به افزايش 
۵درصدي صيد ماهيان استخواني در استان گفت: 

ارزش توليدات به ۶3ميليارد تومان رسيده است.
حسن اســحاقي با بيان اينكه از ابتداي شروع فصل 
صيد تاكنون حدود ۷۵0تن ماهيان اســتخواني در 
استان صيد شــده اســت، افزود: اين ميزان نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشد ۵درصدي داشته است.

وي ارزش اقتصادي صيد ماهيان اســتخواني را 
۶3ميليارد تومان ذكر و اظهار كرد: از نظر ارزش 

نيز با رشد 4۹درصدي روبه رو هستيم.
اسحاقي ســرانه صيد هر تعاوني صيادي را 1۵تن 
اعالم كرد و گفت: 32درصد ماهي صيد شده سفيد، 

40درصد ماهي سفيد و بقيه كپور بوده است.
مديركل شــيالت مازنــدران در زمينه صادرات 
فراورده هاي شــيالتي هم با بيان اينكه امســال 
300تن فراورده به كشورهاي مختلف صادر شده 
است، گفت: بازارهاي جديدي نظير تاجيكستان و 
آذربايجان براي محصوالت شيالتي باز شده است.
مديركل شــيالت مازندران اظهار اميدواري كرد 
بازارهاي جديدي را در كشورهاي همسايه پيدا تا 

محصوالت شيالتي را به اين مناطق ارسال كنيم.
براساس آمار، 30درصد از كل شركت هاي تعاوني 
هزينه و درآمد سربه ســر يعني سود صفردرصد 
دارند و اين در شــرايطي است كه عمده صيادان، 
خود، سهامدار اين شركت هاي بدون سود هستند.

رشد ۳۷درصدي در گيالن
مديركل شيالت گيالن نيز از صيد ۶00 تن ماهي 
استخواني توسط صيادان گيالني خبر داد و گفت: 
از ميزان ۶00تن ماهي اســتخواني صيد شــده 
امسال حدود ۵2درصد آن كفال، 4۵درصد ماهي 
سفيد و 3درصد هم ساير گونه ها بوده است. عظيم 

مدبري با بيان اينكه اين مقدار صيد توسط 4هزار 
نفر از صيادان استان و در قالب 4۷شركت تعاوني 
پره صيد شده است، عنوان كرد: ميزان صيد انواع 
ماهيان اســتخواني از خوان گسترده درياي خزر 
امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته چيزي 

حدود 3۷درصد رشد داشته است.
مدبري ارزش اقتصادي ماهيان اســتخواني صيد 
شده از درياي خزر را ۶00ميليارد ريال اعالم كرد 
و يادآور شد: اميدواريم با توجه به شرايط مساعد و 
مناسب اقليمي و تالش صيادان و شركت هاي پره 
صيادي بتوانيم به برنامه هاي از پيش تعيين شده 
در بحث صيد ماهيان استخواني دست پيدا كنيم.

مديركل شيالت گيالن بازسازي ذخاير گونه هاي 
ارزشمند ماهيان خاوياري را از اهداف در دستور 
كار شيالت دانســت و با بيان اينكه اين دستگاه 
براي بازســازي و حفاظت از ذخايــر درياي خزر 
همواره در حال اجراي برنامه هاي پشــتيباني و 
حفاظتي است گفت: همه ساله انواع بچه ماهيان 
استخواني توســط مراكز بازسازي ذخاير ژنتيك 

توليد و در رودخانه هاي منتهي به خزر رهاسازي 
مي شوند. مدبري با تأكيد بر اينكه شيالت گيالن 
هر ســاله با هدف رونق صيد و صيــادي برنامه 
بازســازي ذخاير درياي خزر را اجرايي مي كند، 
خاطرنشان كرد: با رهاسازي انواع گونه هاي بچه 
ماهيان اســتخواني و خاوياري و البته درصورت 
برگشــت ۷درصد اين گونه ها، ذخاير ماهيان در 

سال آينده براي صيد و صيادي تامين مي شود.

كاهش صيد در گلستان
معاون صيد و بنادر ماهيگيري اداره كل شــيالت 
گلســتان با اشــاره به كاهش برداشــت ماهيان 
اســتخواني از درياي خزر اظهار كــرد: از ابتداي 
فصل صيد تاكنون 3.8تن ماهي ســفيد، ۹8تن 
كفال، 8.۹تن ماهي كپور و يك تن ساير ماهيان 
استخواني توسط شــركت هاي پره از درياي خزر 
صيد شد. محســن يحيايي بدون اشاره به درصد 
كاهش برداشت ماهي گفت: شرايط آب و هوايي و 

كاهش روزهاي پره كشي توسط صيادان ازجمله 
داليل كاهش صيد ماهي در فصل صيد امســال 
است. بخشــي از جمعيت حدود 2۵0هزار نفري 
ساكن شــهرهاي ســاحلي بندرگز، گميشان و 

بندرتركمن به شغل صيادي مشغول هستند.
    

بنابر اعالم سازمان شــيالت، سال گذشته حدود 
2300تن ماهي اســتخواني از خزر صيد شد كه 
نسبت به ســال پيش از آن كاهش 2۶درصدي را 
نشان مي دهد؛ كاهشــي كه پيش بيني مي شود 
امسال هم نسبت به ســال ۹8در صيد خزر قابل 
رويت باشد، هرچند آمارها افزايش نسبي نسبت 
به فصل صيد سال گذشــته )13۹۹( دارد. سال 
گذشته مجموع صيد در شمال كشور 11هزار تن 
بود و امسال هم پيش بيني مي شود اين رقم بين 
11تا 12هزار تن باشد. صيد پره صيدی است كه با 
تورهای معموال هزار متری توسط قايق بزرگ انجام 

می شود و بشتر در شمال كشور رواج دارد.

کاهش صید 
سال گذشته حدود ۲۳۰۰تن ماهی استخوانی از خزر صید شد كه نسبت به 

سال پیش از آن كاهش ۲۶درصدی را نشان می دهد؛ كاهشی كه پیش بینی 
می شود امسال هم نسبت به سال 98در صید خزر قابل رویت باشد، هرچند 

آمارها افزایش نسبی نسبت به فصل صید سال گذشته- 1۳99 -دارد

ســفر رفتن هيچ وقت از زندگي روزمره 
حذف نشده است؛ حتي در ۲سال گذشته 
كه كرونا مــردم را از فعاليت هاي معمول 
زندگي خود دور كرد. نوروز همين امســال سفرها نه تنها كم نشد 
بلكه به شكل چشــمگيري افزایش هم یافت. از ۲۵ اسفند1۳۹۹ تا 
1۵فروردین14۰۰ روزانه 4۷نفر و طبق اطالعات ســازمان پزشكي 
قانوني كشور در 6ماه نخست امســال نيز ۸644نفر بر اثر تصادف 
جاده اي جان خود را از دست داده اند و 1۵۹هزار و ۹۲4نفر مصدوم 
شده اند. حال اگر از این سفرها، تردد در جاده با خودروي شخصي را 

حذف كنيم چه اتفاقی مي افتد؟ اگر ما با اتوبوس، قطار یا هواپيما سفر 
كنيم آمار ترافيك جاد ه اي و به تبع آن تصادف هاي جاده اي كاهش 
چشمگيري خواهد داشت. براي تردد در مقصد اما باید امكان دیگري 
فراهم باشــد؛ امكاني مثل خودروهاي اجاره اي یا به اصطالح رنت 
خودرو كه مي تواند نقش مؤثري در تسهيل تردد و ایمني سفر داشته 
باشد؛ موضوعي كه این روزها بيشتر درباره خودروهاي گرانقيمت 
رواج دارد اما در بيشتر كشــورها تكثر و تنوع آن امكان استفاده 
را براي بخش بزرگي از مسافران فراهم كرده است و جا دارد كه در 

استان هاي گردشگرپذیر ایران هم توسعه یابد.

حميده پازوكي
خبرنگار

زمينه گسترش وجود دارد
رنت ماشــين، حداقل در مناطق آزاد در يك دهه 
گذشته براي مســافران كاري وجود داشته است و 
مردم عادي نيز از امكان رنت استفاده مي كردند اما 
هم اكنون رنت ماشين در اين مناطق به ويژه جزيره 
كيش به صورت تفريحي گران و لوكس درآمده كه 

در اختيار عده خاصي است.
جز اين مورد، شــركت هايي كه هم اكنون به ارائه 
خودروهاي اجاره اي مشــغول هســتند بيشــتر 
به صورت اينترنتي خدمات خــود را ارائه مي كنند. 
هنوز مراكزي كه اين خدمات را به شكل حضوري 
ارائه كنند يا در مبادي گردشــگري پرتعداد فعال 
باشند به اندازه اي نيســت كه بتوان آن را به حساب 
آورد، با اين حال توســعه اين خدمت جديد منعي 

ندارد.
مديركل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداري 
كشور با بيان اينكه ارائه خودروي اجاره اي ضوابط 
مخصوص به خــود را دارد و مي تواند توســعه پيدا 
كند در اين باره به همشــهري مي گويد: افرادي كه 
مي خواهند در اين زمينه فعاليت داشــته باشــند 
مي توانند به اداره هاي كل راهــداري و حمل ونقل 
جاده اي اســتان خود مراجعه و براســاس آن طي 
مراحل اداري شــركت، خودروي اجاره اي يا بدون 

راننده خود را ثبت كنند.
داريــوش باقرجوان با بيان اينكه مدتي اســت اين 

خودروها در بعضي فرودگاه هاي كشور مثل فرودگاه 
مهرآباد تهران و فرودگاه بندرعباس ارائه مي شود، 
اظهار مي كند: اگر قرار باشد شركت هاي بيشتري 
در اين زمينه فعاليت داشته باشند به سرمايه گذاري 
بخش خصوصي نيــاز اســت و اداره كل راهداري 
آمادگي پاسخگويي به متقاضيان ايجاد اين شركت ها 
و ارائه پروانه بــه آنها را دارد. دولــت عالقه مند به 
فعاليت هاي اشتغال زاست و توســعه اين موضوع 

مي تواند موجب ايجاد اشتغال جديد شود.

سفر ايمن و آسان
مازندران يكي از استان هايي اســت كه بيشترين 

مســافر داخلي را دارد و هر ســال با هر تعطيالت، 
ترافيك جاده اي و همچنين تصادف هاي آن افزايش 

مي يابد.
رئيس پليس راهور مازندران با بيان اينكه مازندران 
در بيشــتر تعطيلي هاي ســال به عنــوان مقصد 
گردشگري انتخاب مي شود به همشهري مي گويد: 
گاهي جمعيت استان در ايام تعطيل تا 20ميليون 
نفر افزايش مي يابد و اتفاقا، بيشــتر حوادث استان 
هم به تصادف هاي جاده اي خودروهاي شــخصي 

اختصاص دارد.
نصراهلل بيگلــري با بيان اينكه ســفرهاي جاده اي 
به مازندران از 3محور هــراز، فيروزكوه و كندوان 

انجام مي شود، مي افزايد: اگر مسافران اين امكان 
را داشته باشــند كه به جاي خودروي شخصي با 
وســايل حمل ونقل عمومي سفر كنند و در مقصد 
هــم خودروهــاي اجــاره اي در 
دسترس شان باشد، قطعا آمار 

تصادف كمتر خواهد شد.
وي بــا بيــان اينكــه امكان 
استفاده از خودروهاي اجاره اي 
در مازندران هم مدتي است وجود 
دارد، اظهار مي كند: در دسترس بودن اين 
امكان مي تواند موجب افزايش اقبال به سفر 

با وسايل حمل ونقل عمومي شود.
رئيس پليس راهــور مازنــدران ادامه 
مي دهد: يكي ديگر از مشــكالتي كه 
مســافران عازم شــمال در تعطيالت 
با آن مواجه هســتند، ترافيك شديد 
جاده هاســت كــه عامل اصلــي آن 
خودروهاي شخصي هستند. اين ترافيك 
گاه ســفري 3ســاعته را تا 8-۷ساعت 
طوالني مي كند، درحالي كه اگر زنجيره 
حمل ونقل عمومي فراهم شود اين 
بــار ترافيكــي هــم از جاده هاي 
مازنــدران و ديگر اســتان هاي 
گردشگرپذير برداشته مي شود، 
سفرها آســان و ايمن خواهد 
شــد و مصرف ســوخت هم 

هش  پيدا خواهد كرد.كا

نيازهای جديد سفر 
سفر به استان هاي كويري گاه دشوار به نظر مي رسد 
اما اگر امكانات جديد براي سفر پديد آيد قطعا اقبال 
به ســفر افزايش مي يابد و حضور مسافران بيشتر، 
رونق اقتصادي استان مقصد را هم به دنبال خواهد 

داشت.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
يزد درباره نقش خودروهاي اجاره اي در اقبال مردم 
به سفر به همشهري مي گويد: سفر و لوازم آن مانند 
هر پديده ديگري هر روز ابعاد تازه اي پيدا مي كند و 
موجب  مي شود به چيزهاي جديدي نياز پيدا كنيم.
ســيد مصطفي فاطمي با بيان اينكه امكان اجاره 
خــودرو در پايانه هاي مســافري و مبادي ورودي 
شــهرها هم يكي از امكاناتي است كه سال هاست 
در بسياري از كشورها فراهم شده، اظهار مي كند: 
سوخت در بسياري از كشــورها گران تر از آن است 
كه امكان سفر با خودروي شخصي را به افراد بدهد 
و به همين دليل استفاده از انواع حمل ونقل عمومي 
و ســپس اجاره خودروهاي بدون راننده مي تواند 
سفر را براي عالقه  مندان به گردشگري آسان كند. 
وي ادامه مي دهد: وجود چنين امكاني به ويژه براي 
استان هاي داراي جاذبه هاي گردشگري متعدد و 
خارج از شهرها مي تواند مفيد باشد، زيرا دسترسي 

به مكان هاي تاريخي و طبيعي را براساس زمانبندي 
شخصي و مستقل گردشگر ميسر مي كند.

مديــركل ميــراث فرهنگــي، صنايع دســتي و 
گردشگري يزد با اشاره به اينكه در بعضي شهرهاي 
گردشــگرپذير مثل يزد هم اين امكان وجود دارد 
اما مانند ســاير زيرساخت هاي گردشــگري بايد 
توسعه پيدا كند، مي گويد: اين موضوع البته رابطه 
مســتقيمي با قيمت خودرو و نوســانات ارز دارد و 
براي گردشگراني با سطح درآمد بيشتر از متوسط 
قابل استفاده است. البته در سال هاي پيش از كرونا 
كه گردشگري در يزد رونق بيشــتري داشت، اين 
كسب و كار هم در حال فراگيرشدن بود، اما پس از 
مدتي فعاليت آنها محدودتر و گاه متوقف شد. اگر 
گردشگري رونق يابد، شركت هاي اجاره خودرو هم 

دوباره فعال خواهند شد.

گردشگری اقتصادی مهم است
هر پديــده اي در كنار مزايا مي توانــد چالش هاي 
خاص خود را هم داشته باشد. شــرايط اقتصادي 
محدوديت هاي افراد بــراي اســتفاده از امكانات 
جديد را افزايش مي دهد و اين شــامل استفاده از 

خودروهاي اجاره اي هم مي شود.
يك راهنماي تورهاي گردشــگري در گلستان به 
همشهري مي گويد: وجود خودروهاي اجاره اي قطعا 
در ايمني و آساني سفر مؤثر است اما مسئله اي كه 
وجود دارد اين است كه براي فراگيرشدن آن بايد به 

عموم گردشگران معرفي شود.
عباس رائجي با بيان اينكه گردشــگران، ســاليق 
مختلفي دارند ولي مشتري اين خودروهاي اجاره اي 
افراد مرفه تري هســتند كه توان مالي الزم را دارند 
مي افزايد: بيشتر گردشگران، اقتصادي بودن سفر 
را حائز اهميت بيشتري مي دانند و به همين دليل 
اين پديده جديد اگر بخواهد توجه گردشــگران را 
جلب كند بايد تا حد ممكن براي گردشگر داخلي 

اقتصادي باشد.
     

كاهش ترافيك شــهري و جاده اي، ايمني تردد و 
كاهش مصرف ســوخت مهم ترين عواملي هستند 
كه مي توانند اهميت توســعه خودروهاي اجاره اي 
را نشان دهند. با اين حال وجود اين شركت ها خود 
اشــتغال جديدي است كه بســياري را از بيكاري 
مي رهاند و مي تواند تأثير قابل توجهي بر گردشگري 
و به تبع آن بهبود اقتصاد استان هاي گردشگرپذير 

داشته باشد.

نگاهی به تصادفات 
جاده ای نوروزی

حوادث رانندگی جاده ای نوروز 
سال14۰۰نسبت به سال1۳99رشد 

84درصدی داشت. مطابق 
آمارهای اولیه جمع آوری شده در 

سازمان پزشكی قانونی، نوروز 
امسال 999نفر در حوادث رانندگی 

جان خود را از دست دادند. 
بیشترین تصادفات منجر به فوت 

نوروز14۰۰در جاده های فارس، ایالم 
و سیستان و بلوچستان رخ داد.

مديركل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان 
راهداري: افرادي كــه مي خواهند در 
زمينه رنت خودرو فعاليت داشته باشند، 
مي توانند به اداره هــاي كل راهداري 
اســتان خود مراجعه كرده و شــركت 

خودروي اجاره اي خود را ثبت كنند

رئيس پليس راهور مازندران: گاهي 
جمعيت اســتان در ايام تعطيل تا 
20ميليون نفــر افزايش مي يابد و 
اتفاقا بيشــتر حوادث استان هم به 
تصادف هاي جــاده اي خودروهاي 

شخصي اختصاص دارد

يك راهنماي تورهاي گردشگري در 
گلستان: وجود خودروهاي اجاره اي 
قطعا در ايمني و آساني سفر مؤثر است 
اما مسئله اي كه وجود دارد اين است 
كه براي فراگيرشدن آن بايد به عموم 

گردشگران معرفي شود
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نگاه ویژه

ایران پهناور
 ایران بــا 1648000كيلومترمربع وســعت و جمعيتي بالغ 
بر 84ميليون نفر، یكــي از بزرگ تریــن و پرجمعيت ترین 
كشورهاي منطقه محسوب مي شود. چنين موقعيتي سبب 
مي شود دسترســي نيروي دشــمن به همه نقاط راهبردي، 
حساس و اثرگذار آن با مشكل روبه رو شود. در این حال، رژیم 
صهيونيستي با در اختيار داشتن 21هزار كيلومترمربع از اراضي 
فلسطين اشغالي و جمعيتي نزدیك به 9ميليون نفر، چنان در 
دسترس ایران قرار دارد كه طي كردن عرض و طول جغرافيایي 
این رژیم كاري بسيار ســاده براي انجام هرگونه اقدام نظامي 
عليه این رژیم است. این عدد نشــان مي دهد ایران 80برابر 
بزرگ تر از رژیم اشغالگر قدس است و این رژیم عمال نمي تواند 

تهدیدي زميني براي ایران محسوب شود.

قدرت نظامی
 پایگاه بين المللي گلوبال فایرپاور كه ساالنه بر اساس بيش 
از ۵0 شــاخص مانند تجهيزات و مهمات، سالح سنگين، 
امكانات مالي، قدرت لجســتيك و جغرافياي كشــورها، 
رتبه قدرت نظامي آنها را مشــخص مي كنــد، در ارزیابي 
سال2022خود رتبه قدرت نظامي ایران را در رده چهاردهم 
پرقدرت ترین نيروي نظامي جهان قرار داده است. این در 
حالي اســت كه قدرت رژیم صهيونيســتي بر اساس این 

رده بندي در رتبه بيستم جهان قرار گرفته است.

وی آماده به خدمت  نير
 بودجه دفاعي ایران ســاالنه 16ميليارد دالر است. مجموعا 
نيروهاي مسلح ایران6۵0 هزار نيروي خط مقدم و 3۵0هزار 
نيروي رزرو در اختيار دارد. عالوه بر این، 13ميليون نفر نيز 
نيروي آماده به خدمت در كشور وجود دارد. این تعداد نيروي 
رزمي در جمهوري اســالمي ایران این كشور را در رتبه 17 
بزرگ ترین ارتش جهان قرار مي دهد. این در حالي است كه 
رژیم صهيونيستي ساالنه21 ميليارد دالر بودجه دفاعي در 
اختيار دارد كه بخش اعظمي از آن را صرف برخورد با مردم 
مظلوم فلسطين مي كند. از نظر نيروي نظامي 170هزار نفر 
در خط مقدم، 46۵هزار نفر نيروي رزرو و 3ميليون نفر نيروي 
آماده به خدمت دارد. براســاس رتبه بندي انجام شده، رتبه 
صهيونيست ها از نظر تعداد پرسنل نظامي در جهان عدد90 

را به خود اختصاص داده است.

برتری تانک ها
 3709 تانك در ســازمان رزم دفاعي ایــران وجود دارد 
كه ایــن تانك  ها بــا فناوري هــاي پيشــرفته اي مجهز 
شده اند. این در حالي اســت كه رژیم اشغالگر قدس تنها 
16۵0تانك در اختيار دارد؛ عددي معادل كمتر از ۵0درصد 
تعداد تانك هــاي در اختيار ایران؛ موضوعي كه نشــان از 

آسيب پذیري باالي صهيونيست ها در نبرد تانك ها دارد.

نيروی زرهی
 8۵00خودروي زرهي در اختيــار نيروهاي نظامي ایران 
است. این خودروها جمهوري اسالمي ایران را قادر مي سازد 
تا ادوات نظامي، نيروها، تجهيزات و سازوبرگ دفاعي خود 
را در كوتاه ترین زمــان ممكن جا به جا و بــه ميدان نبرد 
منتقل كند. در ســوي دیگر ميدان اما، صهيونيســت  ها 
7۵00خودروي زرهي در اختيــار دارند كه از ایران كمتر 

است.

 قدرت دوم جهان

 ایران در حوزه پرتاب موشك داراي یكي از قدرت هاي برتر در 
منطقه و خاورميانه است. در این حوزه جمهوري اسالمي ایران 
2400 راكت النچر در اختيار دارد. این قابليت ایران را دومين 
كشور دنيا از نظر توان موشك  اندازي كرده است؛ توانمندی ای 
كه آن را قادر مي سازد در كوتاه ترین زمان ممكن سيستم هاي 
موشكي خود را فعال و در حجم انبوه نسبت به شليك موشك 
اقدام كند. این در حالي است كه صهيونيست ها 24برابر كمتر 
از ایران از این تكنولوژي برخوردارند. این رژیم تنها 100راكت 
النچر در اختيار دارد كــه این رژیم را در رتبــه 32جهان قرار 

مي دهد.

زیردریایی در كالس  جهانی 
 398كشــتي نظامي در ناوگان نيــروي دریایي ایران 
فعاليت دارند. 29زیردریایي در كالس هاي مختلف در 
اختيار نيروي دریایي جمهوري اسالمي ایران قرار دارد. 
این زیردریایي ها در ســال هاي اخير توسعه یافته و به 
ماموریت هاي مختلفي اعزام شده اند كه توانسته اند به 
خوبي بازدهي خود را نشان دهند. در سوي دیگر ميدان، 
صهيونيست ها تنها 6۵كشتي جنگي در اختيار دارند. با 
چنين آماري، در نبرد زیر دریاها، این جمهوري اسالمي 
ایران است كه حدود ۵برابر بيشــتر ازصهيونيست ها 

لحظه اي از توسعه توانمندي هاي 
دفاعي غفلت نكرده ايم

 باقری: راهبردها و اهداف ما در حوزه بازدارندگي بيش از آنكه 
موشك ساز باشد بر پایه اندیشه، تفكر، دكترین، سياست ها، روش ها 

و تاكتيك هاي هوشمندانه بومي و ایراني شكل گرفته است

تسنیم: رئيس ســتاد كل نيروهــاي مسلح با اشــاره به امنيت 
پایدار مثال زدني كشــور تأكيد كرد: لحظه و ثانيه اي از توســعه 
توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي كشور غفلت نكرده ایم.

 سردار سرلشكر پاســدار محمدباقري، رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح با تشــریح وضعيت و شــرایط خطير تاریخي و تحوالت 
منطقه اي و بين المللي و تأكيد بــر اهميت هماهنگي، همراهي، 
هم افزایي و همپوشــاني راهبردها و اقدامات نيروهاي مســلح و 
سياست خارجي كشور گفت: در 43ســال اخير با زنجيره اي از 
توطئه ها و تهدیدات دشــمنان ازجمله جنگ تحميلي، تحریم 
و آنچه در دوران آغاز دفاع مقدس بر پيكره ســازمان دفاعي آن 
روزهاي كشور وارد شــد مواجه بوده ایم اما این تحریم و فشار در 
مقابل، موجب ایســتادگي و شــكل گيري روحيه اتكاء به خود و 
اعتماد به نفس و بستن كمربند همت و تالش در مجموعه دفاعي 

كشور شد.
وي با اشــاره به امنيت پایدار مثال زدني كشور تأكيد كرد: لحظه 
و ثانيه اي از توســعه توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي 

كشور غفلت نكرده ایم.
رئيس ستاد كل نيروهاي مســلح افزود: در مقابل و در پاسخ به 
دشــمني هاي جهاني عليه كشور عزیزمان سلســله اقدامات و 
راهبردهایي در دســتوركار حوزه دفاعي كشور قرار گرفت كه به 
بركت خون شهيدان، تحت تدابير و رهبري هاي حكيمانه حضرت 
امام)ره( و سپس مقام معظم رهبري )مدظله العالي( صنعت دفاعي 
كشور ما به نقطه اي از رشد، ارتقا، بالندگي و بازدارندگي رسيده 
است كه امروز قدرتي جرأت تعدي و تعرض به ميهن اسالمي را 

به خود نمي دهد.
سرلشــكر باقري با تأكيد بر اینكه راهبردها و اهداف ما در حوزه 
بازدارندگي بيش از آنكه موشك ساز باشد بر پایه اندیشه، تفكر، 
دكترین، سياست ها، روش ها و تاكتيك هاي هوشمندانه بومي و 
ایراني و متناســب با مقتضيات فراروي انقالب اسالمي و سطح و 

نوع تهدیدات متصور عليه كشور شكل گرفته است.
وي تصریح كرد: نيروهاي ما به رغم اعتماد از وضعيت بازدارندگي 
كشور هيچ گاه در رویارویي با دشمن، تهدید را كوچك نشمرده 
و براي تهدید حداقلي در حوزه راهبردي آمادگي و هوشــياري 

حداكثري متناسب با وضعيت دشمن را دارد.
رئيس ســتاد كل نيروهاي مســلح با تأكيد بر اینكه ما در سطح 
راهبردي قصد تجاوز به كســي را نداریم، اما در سطح عملياتي 
و تاكتيكي آمادگي پاســخ قاطع و تهاجم موردي سریع و سخت 
با دشمنان را داریم، خاطرنشان كرد: آنچه جهانيان در سال هاي 
اخير ازجمله در عين االسد و نيز هدف قرار گرفتن پهپاد راهبردي 
متجاوز رژیم تروریســتي آمریكا در آب هاي ســرزميني كشور 
با ســامانه هاي بومي و ایراني مشاهده كرده  اســت، به ویژه براي 

دشمنان ماجراجو آموزنده و عبرت انگيز است.
وي راهبرد همسایگي جمهوري اسالمي ازجمله نيروهاي مسلح 
در قبال كشورهاي همســایه را مبتني بر همگرایي و هم افزایي و 
فاصله گيري از هرگونه تنش و ســوء تفاهم و در عين حال تقویت 
و توسعه مناســبات و همكاري هاي همه جانبه به ویژه در حوزه 
دفاعي و امنيتي دانســت و تأكيد كرد: اعتمادسازي حداكثري، 
تنش زدایي، امنيت سازي و توليد قدرت از اصول اصلي راهبردها 
و سياست هاي كالن دفاعي جمهوري اســالمي ایران است و ما 
همواره به تقویت و گسترش مناســبات و همكاري هاي دفاعي 
و منطقه اي با كشــورهاي جهان به ویژه در منظومه همسایگان 

خود مي اندیشيم.
رئيس ستاد كل نيروهاي مســلح ضمن ابراز خرسندي از اراده و 
اهتمام موجود براي ارتقاي هماهنگي ها و هم افزایي ها بين وزارت 
امور خارجه و نيروهاي مسلح و اعالم آمادگي براي توسعه و تقویت 
روندهاي جاري، از ظرفيت سازي الزم براي نقش آفریني در صحنه 
صلح خبر داد و گفت: با توجه به ظرفيت ها و توانمندي هاي ایجاد 
شــده در نيروهاي مســلح و تربيت یگان ها و نيروهاي ورزیده و 
آموزش دیده، آماده حضور و نقش پذیــري در فرایندهاي صلح و 
آتش بس در مناطــق درگير جنگ و تنش در منطقــه و فراتر از 

آن هستيم.
رئيس ســتاد كل نيروهاي مسلح با اشــاره به برگزاري رزمایش 
پيامبر اعظم)ص(، هــدف از برگزاري این رزمایش را پاســخ به 
تهدیدات اخير رژیم صهيونيستي عنوان كرد و افزود: این رزمایش 
از قبل طراحي شده بود اما تهدیدهاي فراوان و توخالي مسئوالن 
رژیم صهيونيستي در روزهاي اخير باعث شد تا این رزمایش در 
این زمان مقرر صــورت بگيرد و جــزو موفق ترین رزمایش هاي 

موشكي جمهوري اسالمي ایران تاكنون بود.
وي افزود: همانطور كــه تصاویر به همه جهان نشــان داد، انواع 
موشك ها از مسيرهاي متفاوت براي انهدام یك هدف مشخص و 
به شكل همزمان و در باالترین دقت ممكن به هدف اصابت كرد. 
با اصابت موشك ها به هدف كه در فاصله اي بسيار دور قرار داشت، 
ســطح باالي دقت و توانمندي موشك هاي ساخت كشورمان به 

نمایش گذاشته شد.
این بخشي از قدرت موشــكي جمهوري اســالمي ایران است. 
یعني 16موشكي كه به طور همزمان به هدف اصابت كرد، بخش 
كوچكي از صدها موشكي است كه مي تواند به طور همزمان به هر 
هدفي كه آن كشور قصد مخاصمه و تهاجم به ایران را داشته باشد 

اصابت و انهدام كاملي را ایجاد بكند.

اگر نبردي نظامي میان ايران و رژيم اشغالگر قدس رخ دهد 
برنده اين میدان چه كسي خواهد بود؟

 بازی با آتش
وایت آمار به  ر
رژیم صهيونيستي مدعي است جهان 
نمي تواند به ایران اعتماد كند و این 
رژیم آماده است تا عليه ایران اقدامي 

نظامي انجام دهد 

يك مقام ارشد ارتش رژيم 
مي گويد  صهیونیســتي 
هر وقت ايــران به مرحله 
»گريزهسته اي« برسد، اين رژيم فرداي آن روز اقدام عملي علیه تهران 
انجام خواهد داد. ژنرال ايال زامیر، از فرماندهان ارشد نیروهاي دفاعي رژيم 
اشغالگر قدس با بیان اين مطلب تأكید كرد كه جهان نمي تواند به ايراني ها 
اعتماد كند. او همچنین مدعي شد ايران تنها درصورتي تالش هاي خود 
براي ســاخت بمب اتمي را متوقف خواهد كرد كه با يك تهديد بازدارنده 
مواجه شود. اما آيا رژيم صهیونیســتي توانايي حمله به ايران را دارد؟ 
در میدان عمل و نه حرف، كدام ســوي اين معادلــه، يعني ايران و رژيم 

صهیونیستي مي توانند پیروز واقعي میدان نبرد باشند؟

حمیدرضا بوجاريان
خبرنگار

Tehran

وسعت         و       جمعيت

  1/648/000

 21/000

كيلومترمربع
84/000/000
9/000/000

ميليون نفر رتبه  نيروی نظامی
  در جهان

چهاردهمین نیروی نظامی 
پرقدرت  جهان است.

 اين در حالي است كه قدرت 
رژيم صهیونیستي

 بر اساس اين رده بندي در رتبه 
بیستم جهان قرار دارد.

14
ایران

50%

تانک ها
3709 تانك
1650تانك

رژیم صهیونیستی 
کمتر از ایران تانک دارد

وی زرهی خودر
8500خودرو
7500خودرو

قدرت بازدارندگی
رتبه دوم جهان
رتبه 32جهان

بودجه دفاعی ساالنه
 000/000/000 /16   ميليارد دالر

000/000/000 /21ميليارد دالر

در تمامی آمارها، رنگ قرمز نشانگر اطالعات ايران و رنگ سیاه مربوط به 
اطالعات رژيم صهیونیستی است.

توپخانه
2100  اراده توپخانه
300  اراده توپخانه

قدرت راكتی
2400 راكت النچر
100راكت النچر

نيروی دریایی
398كشتی نظامی
65كشتی جنگی

آمارها بدون احتساب سپاه
 سازوبرگ نظامي كه در اين گزارش به آن اشاره شده است، تجهیزات 
نظامي ساختار ارتش و قواي سه گانه آن است و شامل اطالعات مربوط 
به تجهیزات نظامي و توان رزمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي نیست. 
بدون شك با درنظر گرفتن توان رزمي سپاه و امكانات در اختیار اين 
نیرو، فاصله جنگ افزاري، رزمي، دفاعي و عملیاتي جمهوري اسالمي 
ايران با صهیونیست ها به شكل معناداري افزايش خواهد يافت؛ افزايشي 
كه اين اطمینان را مي دهد كه هر دستي كه ايران را به نشانه تهديد هدف 

بگیرد، با قدرت قطع خواهد شد.

ث
مك

شاید تنها برتری  
 شــايد تنها نقطه برتري صهیونیست ها نســبت به ايران را بتوان در 
قدرت نیروي هوايي آن دانست. صهیونیست ها 595هواپیما در اختیار 
دارند. از اين تعداد 241هواپیما رزمي و 15فروند هواپیمای ترابري براي 
حمل نیروهاي رزمي اســت. 128فروند بالگرد نیز در اختیار اين رژيم 
است كه از اين تعداد 48فروند آن نظامي است. اين در حالي است كه 
ايران 516هواپیما در اختیار خود دارد. از اين تعداد 161فروند جنگي و 
85فروند نیز ترابري است. عالوه بر اين 99بالگرد در اختیار ايران است 

كه از اين تعداد 12فروند آن جنگي است.

زیردریایي دارد. اشــغالگران قدس با همــه ادعاي خویش 
تنها ۵زیر دریایي دارند و با این تعداد امكانات دریایي حریف 

زیردریایي هاي ایراني نخواهند شد.

قدرت بازدارندگی
 یكي از نقاط قوت جمهوري اسالمي ایران قدرت راكتي آن است. 
با وجود تبليغات گسترده صهيونيست ها درباره پيشرفت خود 
در این عرصه، این ایران اســت كه براساس گزارش هاي رسمي 
مجالت معتبر، رتبه دوم جهان از نظر قدرت راكتي را در اختيار 
دارد. چنين قدرتي از تالش ایران در ایجاد بازدارندگي در منطقه 
ایجاد شده است. صهيونيست  ها در این زمينه رتبه 32جهان را 
در اختيار دارند؛ رتبه اي كه نشان مي دهد قدرت راكتي این رژیم 
براي ایران خطر چنداني ندارد و این جمهوري اسالمي است كه 
قادر است اشغالگران قدس را به شكل شبانه روزي زیر حمالت 

راكتي خود قرار دهد.

توپخانه مجهز
 ایران اكنــون 2100 اراده توپخانه خودران دارد. این توپخانه ها 
قابليت شليك گلوله در ابعاد و بردهاي مختلف را دارند و مي توانند 
مواضع دشمن را به سادگي هدف قرار دهند. رژیم صهيونيستي 
در این بخش نيز از امكانات و تجهيزات كمتري در مقایسه با ایران 
برخوردار است؛ این رژیم 300اراده توپخانه خودران دارد. برتري 
نظامي ایران در این بخش نيز دست باالي جمهوري اسالمي ایران 

در برخورد با صهيونيست ها را تضمين كرده است.

موشك های  نقطه زن
 ساخت و توسعه موشــك هاي دوربرد و نقطه زن از اهداف و 
برنامه هاي كالن دفاعي ایران بوده است و اكنون مجموعه اي 
از موشك هاي رادارگریز و مافوق صوت در سازمان رزم دفاعي 
جمهوري اسالمي ایران به كار گرفته مي شود. انتشار تصاویر 
از شهرهاي موشكي ایران سبب شده است كشورمان جزو 
10قدرت برتر موشكي در جهان باشــد. گرچه آمار دقيقي 
از تعداد موشــك  هاي ایراني در دست نيســت اما برگزاري 
مانورهاي اخير و عملكرد موشــك هاي به كار گرفته شده 
حكایــت از حيرت كشــورهاي غربــي از توانمندي باالي 
یگان هاي موشكي ایران دارد. صهيونيست ها هم در این حوزه 
اقداماتي را انجام داده اند و بعد از ایران یكي از 10كشور داراي 

توان باالي موشكي محسوب مي شوند.

چشم های بينا
 ســامانه هاي دفاع هوایي در هر درگيري نظامي از ابزارهاي 
مهم در دفاع از مردم و شــهرها محسوب مي شــود. ایران با 
تجربه 8سال جنگ تحميلي، سرمایه گذاري باالیي را براي 
تقویت توان دفاع از آســمان خود انجام داده است. قراردادن 
فضاي آسمان كشور در پازلي از چشم هاي بينا براي رهگيري 
و رصد ورود غيرمجاز هر پرنده یا متجاوزي به فضاي كشور 
از این جمله اســت. آمریكایي ها تجربه هاي تلخي در مقابل 
این سامانه داشته اند. تجربه در اختيار گيري پهپاد جاسوسي 
الكهيد مارتين آر كيو170 سنتينل در شرق ایران در سال90 
و نيز شكار پهپاد  ام كيو90 در سال97 ازجمله موفقيت هاي 
ایران در این حوزه است. انهدام پهپاد جاسوسي فوق پيشرفته 
200ميليون دالري گلوبال هاوك در شرق هرمزگان نيز نشان 
داد قدرت رصد آســمان ایران به حد غيرقابل باوري افزایش 
یافته است. این در حالي است كه رژیم اشغالگر قدس، براي 
هدف قراردادن موشك هاي شليك شده از نوار غزه با مشكل 
روبه رو است و نمي تواند این موشك ها را با وجود سيستم سپر 
دفاع موشــكي گران قيمت خود رهگيري و از بين ببرد. در 
چنين شرایطي آسيب پذیري آسمان سرزمين هاي اشغالي 
به قدري باالست كه موشك هاي ایراني قادرند به سادگي به 

اهداف خود رسيده و آنها را منهدم كنند.

پهپادهای پيشرفته
 كارخانه هاي توليد پهپادهاي پيشرفته در كالس هاي 
مختلف در حوزه هاي اطالعاتي و رزمي از دستاوردهاي 
نظامي ایران در بخش هواپيمایي اســت. ایران توانسته 
است با بومي سازي  تكنولوژي ســاخت پهپاد به شكل 
غيرقابل باوري به یكي از كشــورهاي خودكفا در توليد 
پرنده هاي بدون سرنشين تبدیل شود. نمونه هاي سيمرغ، 
مهاجر، ابابيــل، صاعقه، كرار، یســير، فطرس، صادق، 
شاهد121و شاهد129 ازجمله پهپادها ساخته شده و 
كاربردي ایران هستند كه بخشي از آنها قابليت صادرات 
نيز دارند. در این ميان رژیم صهيونيســتي نيز دســت 
به توليد پهپاد زده اســت اما در بررسي فني پهپادهاي 
ساخت دو طرف، این پهپادهاي ایراني هستند كه از نظر 
برد عملياتي، قابليت نظامي، رادارگریزي و تنوع و تعداد، 

دست باالتر را دارند.

امكانات لجستيكی
 براي هر نبردي نيازمندي ها و ساختارهاي لجستيكي در 
كنار سيســتم هاي رزم ميداني از اهميت باالیي برخوردار 
است. وجود فرودگاه و پراكندگي مناســب آن، بنادر، راه، 
خطوط ریلي و نيروي كار از ابزارهاي لجســتيكي به شمار 
مي روند. ایران با دارا بودن 319فرودگاه، 4بندر و ترمينال، 
30ميليون و۵00هزار نيروي كار، 173هزار كيلومتر راه و 
8هزارو400كيلومتر راه آهن قادر است نيازهاي لجستيكي 
خط مقدم نبــرد را تامين كند. در ســوي دیگر ميدان اما 
رژیم صهيونيســتي چنين امكاناتي ندارد. این رژیم تنها 
42فرودگاه، ۵بندر و ترمينال، 3ميليون و800هزار نيروي 
كار، 18هزار كيلومتر راه و 97۵كيلومتر راه آهن دارد. ضعف 
مفرط در ساختارهاي لجستيكي امكان پشتيباني از خطوط 

نبرد را براي این رژیم سخت مي كند.
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هادیمنتظری،نوازندهپیشکسوتكمانچه

روح هنری در نوازندگی جوانان نیست
هادیمنتظریمعتقداستكهجشنوارهموسیقیجوانسالییكبار
برایهنرموسیقیكافینیست.اینجشنوارهدرتشویقجوانانبیتأثیر
نیستامامشکلموسیقیبابرگزاریاینجشنوارههاحلنخواهدشد.
هادیمنتظری،نوازندهپیشکسوتكمانچهكهطیدورههایمختلف
داوریجشنوارهملیموسیقیجوانرابرعهدهداشته،میگوید:»زمانی
كهمنكمانچهدســتمگرفتمفقطاســتادانداوودگنجهای،محمد
مقدسی،درویشرضامنظمیوكامرانداروغهبودندوبهعنواننوازنده
كمانچهفعالیتمیكردند.بعدهامن،كیهانكلهر،سعیدفرجپوری،
اردشــیركامکارو...آمدیموشــاگردانیتربیتكردیم.امروزهتعداد
كمانچهنوازانخیلیبیشترشــدهكهاینافزایشنوازندههامحصول
همینجشنوارههاست«.اینداوربخشكمانچهپانزدهمینجشنواره
موسیقیجواندربارهسطحكیفینوازندگیكمانچهنوازانجوانتوضیح
میدهد:»كیفیتنوازندگیهاباالرفتهامادرهنرمشرقزمینماچیزی
فراترازتکنیكداریمكهآنروحهنریاســتكهبایددركارهنرمند
جریانداشتهباشدكهماآنروحهنریرادركارجوانانكمداریمكه
بایستیدراینزمینهازاستاداناستفادهكنند«.منتظریبابیاناینکه
برگزاریجشنوارهموسیقیجوانسالییكباربرایهنرموسیقیكافی
نیست،ادامهمیدهد:»جشنوارهموســیقیجواندرتشویقجوانان
بیتأثیرنیستامامشکلموســیقیبابرگزاریاینجشنوارههاحل
نخواهدشد.اگرقراراستكاریشودبایدكارستانشودبایدصداوسیما
سازهارانشــاندهندویكشــبکهبهموســیقیوالبتههمههنرها
اختصاصدادهشودوموسیقیراآموزشدهند.برایناساسبرگزاری
جشنوارهموســیقیجوانبهتنهاییكافینیست.اینکهبچههابیایند
جشنوارهوبرندهبشوندوبعدبهتاریخبپیوندنداینعالجدردنیست؛كار
بایدریشهایحلشود.بایستیبرایآنانفضایكارمهیاشود؛فضاییكه
بههنرشانبپردازندوموانعازسرراهشانكنارگذاشتهشود«.منتظری
باانتقادازفضایموسیقیدرجامعهكنونیمیگوید:»بدنهموسیقیاین
مملکتمریضوزخمآلوداست.بهنظرمنكهویروسیشدهواینویروس

بایدكشتهشــود.درهمهجایدنیاهنرمندان
موســیقیســنتیجایگاهویژهایدارند
حتیدركشورهاییچونچینوژاپن؛
چراكهآنهابرایــنباورندكههنرمندان
موسیقیسنتیحافظانفرهنگوسنت
هســتندولیدركشــورماهمهنگاهها
معطوفموسیقیپاپشــدهاست.البته

منمخالفاینسبكنیستم؛چراكه
بایستیدرهرجامعهایانواعیاز

موسیقیرواجداشتهباشداما
اینکهنوازندگانموسیقی
دستگاهیایراندرجایگاه
پایینتریقرارگرفتهاند

جایتأسفاست«.

پدرامفلسفی،داورجشنوارهپانزدهمموسیقیجوان

اركستر گیتار در ایران راه اندازی شود
پدرامفلســفی،داورجشنوارهپانزدهمموســیقیجوانپیشنهادداد
بهمنظورحمایتازبرگزیدگانجشنواره،اركسترگیتارراهاندازیشود.
پدرامفلســفی،داوربخشگیتارپانزدهمینجشنوارهملیموسیقی
جوان،روندرقابتدرجشــنوارهراصعودی،باشــیبكــممیداندو
میگوید:»روندجشنوارهپلهپلهبهسمتباالدرحركتاستخصوصا
درگروهسنیالف؛چراكهموسیقیكالسیكدرگروهسنیالفمعموال
عمومیتراستوازآنجاكهموسیقیكالسیكازنظرتکنیکال،علمیو
سطحاستعدادیكروندصعودیداردطبیعتاًبهمروركهسننوازندهها
باالمیرودازتعدادشانكممیشودكهاینمسئلهدرتمامدنیاوجود
داردوفقطمختصایراننیست«.ایننوازندهباسابقهگیتاركهچندین
دورهداوریجشنوارهموســیقیجوانرانیزبرعهدهداشتهبراینباور
استكهاگربهجشنوارهبهعنوانمشوقنگاهكنیم،متوجهمیشویمكه
صددرصدتأثیرمثبتگذاشته،حالدرنظربگیریدكهاگرمشوقهای
دیگریبرایسازگیتاریاسازهایدیگركالسیكوجودداشتاینتأثیر
چندبرابرمیشد.ویبهحمایتازبرگزیدگانجشنوارهاشارهمیكند
وادامهمیدهد:»برگزاریرسیتال،وركشاپهایتخصصیباحضور
اســتادانبرجســته،بهرهمندیازحضوربرگزیدگاندراركسترهای
مجلســیوموارددیگرمیتواندبرایحمایتازبرگزیدگانجشنواره
اتفاقبیفتد.درموسیقیكالســیكمخصوصاسازهاییكهبهصورت
سولونواختهمیشــوندمثلگیتاریاپیانو،همیشهاینمشکلوجود
داردكهنوازندهمنزویاست.مااگربتوانیمایندیدگاهراعوضكنیم
واركسترهاییبرایاینسازهابهوجودبیاوریم،میتواندتشویقبزرگی
براینوازندههایجوانباشدوقطعاتأثیرخیلیمثبتیخواهدداشت«.
اینداوربخشگیتارجشــنوارهپانزدهمموســیقیضمنپیشنهاد
راهاندازیاركســترگیتارادامهمیدهد:»راهاندازیچنیناركســتری
تشویقخوبیبراینوازندگانجواناستكهبهسمتسالنهایحرفهای
كنسرتهدایتشوند.ایندرحالیاستكهكشورهایدیگریكهازنظر
اقتصادیجزوكشورهایمحرومدردنیاهستنددارایاركسترهایبزرگ
اینچنینیهستندوازنظرموسیقیكالسیكدررتبهباالییقراردارند«.
فلسفیبابیاناینکهبرگزاریجشنوارهموسیقیجوانتأثیربهسزایی
خصوصادرشهرستانهاداشته،میگوید:»منمعتقدمروندمسابقاتو
اجراشدنآنبهصورتمنظمهرسالباعثشدهكهخیلیازهنرجویان
موسیقیكالسیكدرشهرستانهایمختلفتشویقشوند؛چراكهحضور
دراینجشنوارههمانندپلیبینشهرهایمختلفوپایتختاستكه

اینمسابقهدرآناجرامیشود«.ایننوازندهگیتار
معتقداستكهجشــنوارهموسیقیجواندر
ایجادانگیزهبیننسلجوانبسیارموفقعمل
كردهاستوباعثشدهسازهایاصلیموسیقی
كالســیكخصوصاًگیتاردرایرانبهنسبت
بقیهسازها،عمومیتروشناختهشدهترشوندو

سببشدهجوانانیكهدرزمینهموسیقی
كالسیكفعالیتمیكنندجذبآن

شدهوهرسالهفقطوفقطدراین
جشــنوارهحضورپیداكنند.
منفکرمیكنمجایگاهی
كهجشــنوارهموســیقی
جوانبرایخــودشپیدا
كردهاستنسبتبهسایر
جشــنوارههادرایــران

متفاوتترشدهاست.

عمادتوحیدی،نوازندهوآهنگسازوداوربخشدفجشنوارهموسیقیجوان

آرمان و لزوم نقد و ایده
نامجشنوارهموســیقیجوانتاحدودیاهدافاینرویدادهنریراروشن
میكند؛شناساییواعتباربخشیمهارتهایموسیقاییخالقانهقشرجوان
وسوقدادنآنهابهسویفضاییحرفهایكهپشتوانهفردایموسیقیایران
باشــند.اعتقاددارمكهباتثبیتشورایسیاســتگذاریودبیرجشنواره،
میتوانبرایاهدافیدورونزدیكریلگذاریكــردومجموعهبرگزاری
هرســالباارائهگزارشــیمدونازچگونگیبرگزاریهردوره،خودرادر
معرضنقدكارشناسانقراردهدوحتیبسانایجادشوراهایداوری،خود
متولیدعوتازمنتقدان،داورانوحتیشركتكنندگانبراینقدوبررسی
آییننامه،عملکرددبیرخانهوسنجشكیفیتبرگزاریجشنوارهشود.از
نگاهمندورهجاریجشنوارهباوجودمشاركتغیرحضوریعالقهمنداناز
بهتریندورههایبرگزاریجشنوارهجوانبودهاستهرچندمعتقدمهنوز
جشنوارهتوانبرنامهریزیمؤثریبرایآیندهآموزشیوحمایتهایحرفهای
ازبرگزیدگانرانداردواینخودبهخودمیسرنیستمگراینکهدركنارانجمن
موسیقیایراننهادهاییچونشهرداری،صداوسیما،حوزههنری،وزارت
آموزشعالیوفرهنگستانهنرباحضورنمایندگانیدرشورایسیاستگذاری
واجرایبخشیازبرنامهریزیبرایآتیههنرمندانمنتخبرامتعهدشوند.
حتیحضــوربخشخصوصیدرهیأتــیتبلیغاتی-حمایتــیمیتواند
اثربخشیفوقالعادهایداشتهباشد.ازســوییباتوجهبهحضورداوران
دراتمسفرتولیداتموسیقاییمیتوانازاینظرفیتبرایجلبوجذب
هنرجویانشركتكنندهدرفرایندتولیدآثاراستفادهكردوهمهاینهابا
دبیرخانهایفعالوحمایتجدیباالدستیقابلبرنامهریزیودستیابی
است.یکیازمهمترینمراكزیكهمیتوانداثربخشیتعیینكنندهایبر
چگونگیبازتابجشنوارهداشتهباشدصداوسیماستكههنوزتکلیفش
باموسیقیروشننیستوبهتراستكهباانجامجلساتیبامركزموسیقی
سازمانالاقلدربخشهایاطالعرسانیوپوششاخبارازتوانصداوسیما
استفادهكرد.حتیشــایدبتواندرجلبمشاركتســامانههاینمایش
خانگیبــرایضبطوپخــشاجراهــایبرگزیدهتالش
كرد.جشنوارهموســیقیجوانباایدههاوآرمانهای
مشخصیکیازمهمترینوفراگیرترینجشنوارههای
هنریایراناستكهدرچشماندازیژرفنگرمروج
ارزشهایموسیقاییایراندربینجواناناستونیاز
استكههرچهبیشتربهشیوههاوابزارارتباطیمورد
اقبالاینقشرمجهزشودومیزاناثربخشی
خودراافزونكند.امیــدوارمروزی
شاهدآنباشیمكهسپهربرگزاری
اینجشــنوارهنهفقطدرمحدوده
امروزكــهدرگســتردگیایران
فرهنگیباشد؛ایرانیكهمرزهای
فرهنگیآنازشمالتاجیکستان
تاقلبشبهقارهوازدیوارچینتا
آسیایصغیرقابلشناساییاست.

محمدرضاتفضلی؛داوربخشآهنگسازی

 نهال آموزش آكادمیك نتیجه بخش است
داوربخشآهنگسازیپانزدهمینجشنوارهملیموســیقیجوان،معتقداست
آموزشآكادمیكآهنگســازیبهثمرنشســتهودربخشآهنگسازیجشنواره
ملیموسیقیجوان،آثارچشمگیروخیرهكنندهایارائهشدهاست.اینآهنگساز
ومدرسآهنگســازیدربارهشــركتكنندگانگفت:برایماداورهاتعدادآثار
باكیفیتفرستادهشده،دورازحدتصوروبسیارخوببود.مشخصبوداغلبافراد
ازپایهقویوپیشینهدرستیبرخوردارهستند.ایننخستینسالیاستكهبخش
آهنگسازیبهجشنوارهاضافهشدهوبهنسبتدوراولبودن،مشاركتعالقهمندان،
نمودجالبیداشت.معموال،دورهاولیكجشنوارهیایكبخشجشنوارهباآزمون
وخطاهمراهاستولیاینجامیتوانمبگویمتعدادآثارباكیفیتقابلتوجهبود.اوبا
اشارهبهاینکهدرمرحلهآخربهجمعداوراناضافهشده،افزود:قبلازمنغربالهایی
صورتگرفتهبودامابازهمتعدادآثارباكیفیتخیلیزیادبود.ازساعت۹صبحتا
۵عصر،مشغولداوریبودیموآثارقابلتوجهكمنشنیدیم.داورجشنواره،درباره
شاخههایمختلفبخشآهنگســازیگفت:آثاررسیدهدردوبخشآهنگسازی
موسیقیایرانیوموسیقیكالسیكغربیبود.تعدادآثاررسیدهدربخشكالسیك
غربیبیشــتربودواینطبیعیهمهست.چونآهنگســازیوكمپوزیسیوندر
آهنگسازیموسیقیغربیســابقهبیشــتریداردویكامرتثبیتشدهتریدر
كشورهایمختلفدنیاازجملهایراناست.آهنگسازیموسیقیایرانیهنوزسامان
نگرفتهوحتیبهعنوانیكرشتهدردانشــگاههایكشورمانتدریسنمیشود.
بهعنوانواحدداریمامابهعنوانرشــتههنوزبهدروسمراكزآكادمیكخودمان
راهپیدانکردهاست.تفضلیدلیلاستقبالمخاطبانبخشآهنگسازیرااینطور
شرحداد:بهتدریجفعالیتهایآكادمیكداردبهبازدهیمیرسدچونمیدانیم
آموزشآهنگســازیآكادمیكبهصورتجدیوبعدازمدتیسکونوسکوتاز
دهه80دركشورمامطرحشدباایجادرشتهآهنگسازیدردورهكارشناسیارشد
دانشگاههنردرسال۱۳8۷.درسال۱۳8۹دواتفاقدیگرافتاد؛یکیتاسیسرشته
آهنگسازیدردانشگاهتهرانوكارشناسیدردانشگاههنر.ویاضافهكرد:خارج
ازفضایدانشگاهی،تعدادیازاستاداندلسوزوعالقهمندهمكارمیكردند.حاال
ازسابقهاولیبیشاز۲0سالمیگذردوازسابقهدومیبیشتراز
۱0سالودرنتیجهآموزشآكادمیكآهنگسازیبهوضعیت
تثبیتشدهتریرسیدهاستوكمكمدرحالچیدنمیوه
نهالیهستیمكهیکیدودههپیشكاشتهشدهاست.این
استادموسیقیدربارهدستاوردهایبخشآهنگسازیگفت:
تنهاچیزیكهدغدغههمهماست،آیندهاینآهنگسازان
وجوانانبااستعداداست؛البتهاینموضوعیكمشکل
بینالمللیاستكهآهنگسازیبعدازخارجشدن
ازفضایآكادمیكچندانپشتیبانیندارد،
چونموسیقیدرآمدزایینیست.درایران
وضعیتدشوارترهمهستچراكهخارج
ازآكادمیجوانانبامشکالتمتعددتری
روبهروهستندازمسائلاقتصادیگرفتهتا
سایرمشکالتكهسببمیشودحمایتی

ازجوانانآهنگسازصورتنگیرد.

حسینولینژاد؛نوازندهدوتارخراسان

بخشی گری رو به فراموشی است
حسینولینژاد،نوازندهدوتارخراسانویکیازآخریننسلبخشیهایخراسان
چندسالیاستكهداوریجشنوارهملیموسیقیجوانرادربخشموسیقی
نواحیعهدهداراست.اومعتقداستكهبرگزاریجشنوارهایچونموسیقی
جوانباعثشدهجوانانونوجوانانمنطقهبهموســیقیاجدادیخودتوجه
بیشترینشــاندهندبهطوریكهباكنکاشدرمقامهایموسیقیخراسانو
پیگیریهایمداومدرتالشندكههرآنچهدررپرتوارجشنوارهموسیقیجوان
گنجاندهشــدهرابهخوبیاجراكنند.ویبهاهمیتبخشیگریدرموسیقی
خراساناشارهمیكندومیگوید:»بخشیگرییکیازشاخههایمهمموسیقی
خراساناست.بخشیهممیخواندوهمدوتارمینوازدامامتأسفانهدرمنطقه
شمالخراسانفقطمنوآقایگلافروزازنسلخودمانزندههستیمواگر
روزیمابمیریمبخشیگریازبینمیرود؛چراكهجوانانمنطقهبخشیگری
رادنبالنمیكنند.برهمیناساسمنبهدكترهوماناسعدی،دبیرجشنواره
موسیقیجوانپیشنهادمیدهمدركنارتكنوازیوتكخوانیدرجشنواره،
شاخهایرابهبخشیگریاختصاصدهندكهشركتكنندگانجوانهمانطور
كهبهواسطهجشنوارهبهمقامهایقدیمیموسیقیخراسانتوجهكردهاندبه
بخشیگرینیزرویبیاورندوباعثجلوگیریازنابودیوفراموشیاینبخش
مهمموسیقیخراسانشوند«.ولینژاد،نوازندهپیشکسوتدوتارخراسانبر
اینباوراستكهبرایزندهنگهداشتنهنروموسیقیبرگزاریجشنوارههایی
مثلموسیقیجوانســالییكباركماســت.اگربتواندرهراستانییك
جشنوارهموسیقیجوانبرگزاركنیم،خیلیخوباست.اینبخشیشمال
خراسانمعتقداستكهكسیكهدوتارنوازاستبایستیبهخوبیهمبخواندو
یابرعکسكسیكهخوانندهاستبایدبتوانددوتارهمبزندوگرنهدرموسیقی
خراســاننوازندگیویاخوانندگیبهتنهاییامتیازمحســوبنمیشــود.
خوشبختانهطیسالهایاخیرمنشاهدپیشرفتوتوجهبسیاریازجوانان
منطقههستمكهبهواسطهبرگزاریجشــنوارهملیموسیقیجوانبهدنبال
اشعاروداســتانهایخوبوآهنگهایقدیممنطقهبرایاجراهستند.در
واقعازشروعاعالمفراخوانتامرحلهاجرادائمپیگیرهستندكهازنظرمناین
مواردخروجیخوبجشنوارهبهحسابمیآیدنهاینکهچندنفردرجشنواره
صاحبمقامشــوند.مقامآوردنبهتنهاییحسننیستاینکهجوانانچقدر
بهواسطهجشنوارهبهموسیقیاجدادیومنطقهایخودتوجهكنندآنهمدر
شرایطیكهانواعموسیقیدركشورموجمیزند،حسناستكهخوشبختانه

درمنطقهخراساناینمسئلهطی۲سالاخیربسیارپررنگشدهاست.

طی 9دوره ای كه شما دبیری جشنواره 
را برعهده دارید، یك خط مشی مشخص برای این 
رویداد موسیقایی تعیین و هرساله با پایبندی به 
آن، جشــنواره را برگزار كردید و شاید هر ساله 
تغییرات اندك داشته، داشتن یك خط مشی ثابت 
چقدر می تواند به جشنواره اعتبار دهد و آن را در 

سطح عالی در كشور مطرح كند؟
جشنوارهیكسیاستكلیمستمروواحدداشتهاست
امایکیازویژگیهاییكهدرتمامــیدورههاوجود
داشته،ارزیابیدرونیجشــنواره،بررسینقاطقوت
وضعفبخشاجراییوبخشمحتواییبعدازپایان
هردورهبودهاستكههمیشهاینتجربیاتبهدوره
بعدمنتقلوباعثاصالحاتیشدهاست.گاهیاوقات
اینبحثمطرحمیشودكهچقدرجشنوارهطیاین
سالهاتغییركرده؟اگرشماجشنوارههفتمراباهشتم
ونهمبررســیكنیدتغییراتمالیمتراست.ولیاگر
هفتمراباپانزدهممقایســهكنید،تغییراتبیشتری
دیدهمیشود.درواقعتغییراتخیلیمالیموجزئیدر
جهترفعنواقصتاحدامکانبودهاست.اگرچهخود
ماواقفهستیمكهكماكاننواقصومشکالتیوجود
داردولیبایدشرایطوامکاناتنیزبهطورعملگرایانه

اجازهبدهند.

مبنای جشنواره جوان از ابتدای دوره 
هفتم كه به دبیری شما برگزار شده تا به امروز كه 
دوره پانزدهم را پشت سر می گذاریم، بر تك نوازی 
بوده؛ ما دراین دوره شاهد اضافه شدن بخشی با 
عنوان آهنگسازی هستیم. دلیل قرارگرفتن این 
بخش در كنار سولونوازی موسیقی چه بوده است؟
چندینسالبودكهبرخیازدوســتانآهنگسازما
پیشــنهادمیدادندازآنجاكهاینجشــنوارهابعاد
مختلفموســیقیهایهنریوجدیراپوشــش
میدهد،حیفاستكهآهنگسازیهماینجاگنجانده

نشود.مخصوصاآقایكیاوشصاحبنسقكهدراین
سالهاخیلیپیشنهادهایخوبیداشتندودرنهایت
امسالبرایدورهپانزدهم،تصمیمبراینشدكهبه
چنددلیلآهنگسازیبهجشنوارهاضافهشود.یکیاز
دالیلاینبودكهسیاستوتمركزجشنوارهموسیقی
جوانرویتكنــوازی،تكخوانــیوفعالیتهای
انفرادیاســتوازآنجاكهآهنگسازیهمفعالیتی
انفرادیاست،میتوانددركنارسایربخشهاباهمان
هدفوتمركزاصلیقرارگیرد.امســالنخســتین
تجربهبرگزاریاینبخشراداریم،هرچندكهتجربه
تقریباًمشــابهیرادریكبخشدیگرتحتعنوان
»آفرینشدرتكنوازی«داشــتیم.منفکرمیكنم
اینجشــنوارهبهاندازهكافیرویســنت،ردیفو
رپرتوارهایكالسیكتأكیدمحکمیداشتهاستو
جاییكبخشخالقانهمستقلخالیبودهاست.به
همیندلیلدربخشهای»آفرینشدرتكنوازی«
و»آهنگسازی«سعیكردیممقداریبازتربرخورد
كنیمكهبحــثخالقیتهممجالبــروزپیداكند
كهخوشبختانهاســتقبالخوبیهمصورتگرفت
بهطوریكه۱00اثردربخشآهنگســازیبهرقابت

باهمپرداختند.

در دوره های اولیه جشــنواره شاهد 
دونوازی، سه نوازی و گروه نوازی بودیم. بعد از یك 
تجربه 9 ساله آیا امكان اضافه شدن این بخش ها به 

جشنواره موسیقی جوان وجود دارد؟
همیشهگسترشدرجشنوارهامکاندارداماتوسعه
زیادهمموجببیمعناییمیشود.اینکهجشنواره
موســیقیجوانبخواهدهمــهابعادموســیقیرا
دربرگیردهمازلحاظاجرایی،هــمازلحاظبودجه
وامکانات،سختیهایزیادیرادرپیخواهدداشت
وازطرفینیزمنمعتقدهستمكهبایستیوحدتی
بینبخشهایجشنوارهوجودداشتهباشدكهازدوره

هفتمتابهامروزتمركزبرتكنوازیوتكخوانیبوده
وایناصلجشنوارهاســت.اگربخواهدبازتربشود
بودجه،امکاناتوزماناجازهنمیدهد.متأســفانه
دراینچندسالاخیربودجهجشنوارههیچتغییری
نکردهاســت.همانیبودهكهچندینســالپیش
بودهاســتواضافهشــدنبخشهایجدیدعماًل
سختاست.امااینکهچراآهنگســازیازبیناینها
اولویتداشــت؟چونمادرنظرداشــتیمچرخهای
بینآهنگسازیونوازندگیتاحدامکانبرقرارشود.

با توجه به آمار بخش آهنگسازی، آثار 
آهنگسازی شــده در بخش موسیقی كالسیك 
بیشتر از موسیقی سنتی بوده. با توجه به جایگاه 
آكادمیك جشنواره موسیقی جوان فكر می كنید 
كه ماحصل این توجه از كجا نشــات می گیرد؟ 
به واســطه حضور شــما درجایگاه مدیر گروه 
موسیقی دانشــگاه تهران آیا این برمی گردد به 
بحث دانشگاهی كه در دانشگاه شاید بیشتر به 
آهنگسازی موسیقی كالسیك توجه شده است 

تا آهنگسازی موسیقی ایرانی؟
بله،اتفاقاًاینجــاپیوندیبینمحیــطآكادمیك
دانشگاهوجشــنوارهوجوددارد.دردانشگاههای
ایرانرشــتهایكهباعنوانآهنگسازیوجوددارد
متمركزبرمحتوایموسیقیكالسیكغربیاست.
البتهواحدهاییبرایالهامگرفتنازعناصرایرانی
هممیتواندباشــدولیاساســادرسهاییكهدر
زمینهآهنگســازیوجودداردهمهبراساسسنت
موسیقیكالسیكغربیاست،بهخاطراینکهچه
درمحیطآكادمیكچهدرآموزشــگاهیاهرجای
دیگری،متریــالتدریسومنابعخیلیروشــن
استامادرزمینهموســیقیایرانیكتابومنابع
چندانیبرایاصولآهنگســازیموسیقیایرانی
وســازآراییوعلوممربوطهنداریموپیشنیازش

ایناســتكهكارهایتحقیقاتیانجامشود.چند
سالیاســتكهدردانشــگاهدرحالبررسیاین
موضوعهستیمكهآیاامکانایجادرشتهایبهعنوان
آهنگسازیموسیقیایرانیراداریم.نمیدانمچقدر
موفقیتآمیزباشدولیامیدوارمكهعملیاتیشودو
درمحیطآكادمیكهماینرشتهواردبشودكهدر
آنصورتقطعادرآیندهنسلیپرورشپیدامیكند
كهبهمفهومجدیدی،آهنگســازیدرموســیقی
ایرانیرانگاهمیكندوبهمرورزمانمیتواندوارد
اینجشنوارهیاجاهایدیگرشودیابرایخودش

جشنوارهایداشتهباشد.

فــارغ از درنظر گرفتــن جایگاهتان 
به عنوان دبیر 9 دوره جشنواره موسیقی جوان، 
به عنوان مدیرگروه موســیقی دانشگاه تهران و 
موسیقی شناس، ارزیابی شما از جشنواره پانزده 

ساله موسیقی جوان چیست؟
مــنگاهیاوقــاتخــودمازچندمنظــرمختلف
موضوعاترابررســیونظراتمرامطرحمیكنماما
واقعیتایناســتكهباآنتفکردانشــگاهیوارد

گفتوگوباهوماناسعدی،دبیرجشنوارهملیموسیقیجوان

وز خالقیت مجالی برای بر
جشنواره ملی موسیقی جوان در حالی پانزدهمین دوره خود را طی می كند كه از دوره هفتم 
و بعد از یك وقفه تقریباً 6ساله برگزاری خود را با دبیری   هومان اسعدی از سرگرفت. او كه 
به عنوان موسیقی دان، موسیقی شناس و مدیر گروه موسیقی دانشگاه تهران در زمینه 
موسیقی ایرانی فعالیت دارد، 9 دوره است كه با نگاهی آكادمیك جشنواره ملی موسیقی جوان را به جایگاهی رسانده كه 
بیش از ۱۰۰ استاد برتر موسیقی ایران در شاخه های موسیقی دستگاهی، موسیقی كالسیك، موسیقی نواحی و آهنگسازی 
در مقام داور حضور دارند و همین همراهی در تاریخ جشنواره های موسیقی ایران كم نظیر است؛ جشنواره ای با رویكرد 
توجه به نسل جوان كه با تجربیات پانزده ساله خود با قامتی استوار در همراهی با نسل جوانی از سراسر كشور و پشتوانه 

استادان برجسته موسیقی ایرانی، آینده ای پربار را برای موسیقی ایران تضمین می كند.

سحر طاعتی
روزنامهنگار

جشنوارهشــدموباهمهتجربیاتوانتقاداتیكهبه
جشــنوارههاییكهخودمهمداورشانبودمداشتم،
برایجشــنوارهجــوانبرنامهریزیكــردموتفکر
واحدیرابرایشدرنظرگرفتم؛چراكهبســیاریاز
جشنوارههابهنوعیآشــفتگیدرمسائلمختلفی
مانندطبقهبندیهاوسازوكارهایداوریداشتندو

منهمیشهبهاینمسئلهانتقادداشتم.
دیگرنقدمنبهبرخیجشنوارههااینبودكهبهعنوان
مثالدرزمینهموسیقینواحی،چنداندرستنیست
كهفردیبیرونیدرمــوردیكمنطقهدیگرقضاوت
كندبلکهخودافــرادیكهمتولیهمــانفرهنگ
هستندبایستیبررسیوارزیابیكنند.ایننقدهایی
بودكهمنداشــتموهمهآنهامبتنیبرآموزههای
اتنوموزیکولوژیومســائلفرهنگیموســیقیبود.
بهخاطرهمینیکیازسیاستهایاصلیمنوقتی
واردجشنوارهشدمودبیریاشراپذیرفتماینبودكه
بهآننقدهاییكهخودمواردمیدانستمتوجهودقت
كنم.اگرشمانگاهكنیددرهماندورههفتمشورای
واحدیفقطدرموســیقیدستگاهیداشتیمكهدر
موردهمهســازهانظرمیدادولیدردورههایبعد
دیدیمكهبهتراستهرسازتوسطاستادانهمانساز
موردارزیابیقرارگیرد.درزمینهموسیقینواحیهم
اتفاقمهمیكهشایدبراینخستینبارصورتگرفته
ایناستكهتمامداوریهابهتفکیكوبدونحضور
افرادبیرونیومحققانانجامشــدوخیلیتخصصی
استادانهرمنطقهباداشتنمکاتبخاص،آثارمربوط
بهموسیقیمنطقهخودشانرابررسیكردندكهالبته
استادمحمدرضادرویشیودكترحمیدرضااردالن
همبهعنوانمشاوربخشنواحیرویفرایندداوری

نظارتداشتند.
همهاینمواردبرگرفتهازآموزههاوفکرهایآكادمیك
استووحدتوانسجامواجماعیهمیشهرویاین
فرایندهابود.خیلینمیشــودبهتفکیكبهعنوان
فردیدانشگاهیبهجشــنوارهملیموسیقیجوان
نگاهكنمیابرعکس،اینهادرهمتنیدهاســتوفکر
میكنمنتیجهاشهمدرایــن۹دورهخوبیابدتا
حدودیدرفضایجشــنوارهرویتشده،اگرچهما
ایدهآلهایبیشتریداشتیموفشارواقعازیادیهماز
لحاظاموراجراییوهمازلحاظمحدودیتهایمالی
وبودجهایوزمانیبودهواجازهعملیشدنخیلیاز

مواردرابهماندادهاست.
منخودمبیشــتریننقدهارابهجشــنوارهدارماما
بایستیامکاناتراعملگرایانهنگاهكنیم.آیاباتوجهبه
تمامامکانات،وجودفشارروانیرویموسیقی،مسائل
ومحدودیتهایمختلفموجودواقعاممکناســت
آنچیزهاییكهدرشرایطآرمانیمیخواهیماتفاق
بیفتد؟برایهمینمیگویمبایدعملگرایانهنگاهكرد
وبراساسهمیننگاهواقعاتمامتوانراگذاشتیموفکر
میكنمباتماممحدودیتهاوامکاناتبهنحوخوبی
انجامشدهوقابلدفاعاســت.منازكلیتجشنواره
دفاعمیكنموپاسخگوهستمكهچهاتفاقیافتاده
استوفکرنمیكنماتفاقكمیافتادهباشد.كماكان
میگویمنهدرایرانبلکهدرتمامجهانهمجشنواره
یامســابقهایبااینمختصاتوكیفیتبرگزاریو
دقت،كمتردیدهامواینچیزیاستكهقدرشباید

دانستهشود.

من فكر می كنم این جشنواره به اندازه 
كافی روی سنت، ردیف و رپرتوارهای 
كالسیك تأكید محكمی داشته است 

و جای یك بخش خالقانه  مستقل 
خالی بوده است. به همین دلیل در 

بخش های »آفرینش در تك نوازی« و 
»آهنگسازی« سعی كردیم مقداری 

بازتر برخورد كنیم
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 دوئل
تقابل هميشه حساس سپاهان و پرسپوليس اين بار در 

شهري برگزار مي شود كه نتايج عجيبي در آن رقم خورده است؛ 
پرسپوليس تابه حال 2بار به اراك رفته و هر دوبار باخته، اما 

سپاهان در تنها حضورش در اين شهر 6 بر يك پيروز شده است

در شهر مرموز
پرسپولیس 16:00 سپاهان
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راحت استراحت كن!

راهش فقط همین است

یادشان نبود فوتبال 90دقیقه است

در شــرایطی كه نیم فصــل اول به 
روزهای حســاس پایانی رسیده 
است، بوژیدار رادوشوویچ همچنان 
در كشورش كرواسی به سر می برد 
و كســی نمی داند اگر به هر دلیلی 
بالیی سر حامد لك بیاید، چه كسی باید 
از دروازه سرخپوشــان مراقبت كند. رادو یك قهر مفصل هم 
اواخر فصل قبل داشت كه آن زمان حتی به درگیری مجازی با 
ابراهیم شكوری هم كشیده شد. از قرار معلوم از حاال به بعد تا 
به بوژیدار بگویند باالی چشمت ابروست، بار و بندیلش را جمع 
می كند و به كشورش برمی گردد. چرا كه نه؟ یادتان باشد او 
یك قرارداد 3ساله گران قیمت با سرخ ها دارد و اگر همین امروز 
آن را به طور یكطرفه فسخ كند، می تواند با استراحت در منزل 
تا یوروی آخرش را بگیرد. پس حاال حاالها منتظر روشن شدن 

تكلیف استاد نباشید.

جعفر سلمانی كال سرنوشت جالبی 
دارد. او به طــور ناگهانــی از نفت 
آبادان به فوتبال پرتغال ترانسفر 
شد، بعد به تیم ملی رسید و حتی 
در تركیب اصلــی به میدان رفت، 
بعد هم به استقالل پیوست و با اعتماد 
كامل فرهاد مجیدی از ابتــدا در تركیب 11نفر قرار گرفت. 
در تمام طول این مدت انتقادات زیادی از او وجود داشــت و 
خیلی ها در شایستگی این بازیكن برای رسیدن به این جایگاه 
تشكیك می كردند. با این حال رفته رفته نگاه ها به سلمانی 
عوض شد و االن خیلی ها حامی او شده اند. سلمانی 3 گل برای 
اســتقالل زده كه 2 تای آنها 3 امتیازی بوده اند. او كال خوب 
خودش را در موقعیت گلزنی قرار می دهد و اینها از چشــم 
مردم دور نمی ماند. همیشه تضمینی ترین راه ساكت كردن 

منتقدان، درخشش است؛ همین و همین.

برنامه ریزی های سازمان لیگ همیشه 
عالی بوده و این فصل دیگر نور علی 
نور است. امســال آنقدر شاهكار 
دیده ایــم كه اگــر یك بــازی را 
ساعت 3صبح هم بیندازند، تعجب 
نمی كنیم. جدیدترین شاهكار آقایان هم 
به برنامه ریزی بازی استقالل و فوالد مربوط می شود؛ مسابقه ای 
كه اول برای ساعت 17برنامه ریزی شده بود، اما بعدا ساعت شروع 
آن را به 18تغییر دادند. چرا؟ چون یادشان آمد پرسپولیس هم 
از ساعت 16باید با ســپاهان بازی كند؛ در نتیجه نیمه دوم آن 
مسابقه با نیمه اول دیدار استقالل تداخل پیدا می كرد. شاید برای 
شما این سؤال پیش بیاید كه چرا از اول بازی استقالل را ساعت 
18نینداختند؟ سؤال خوبی است؛ احتماال سازمان لیگ در آن 
زمان در جریان نبوده كه فوتبال 90دقیقه است و فكر می كردند 

یك ساعته جمع می شود می رود پی كارش!

تیم استقالل 442دقیقه است در لیگ برتر 

گل نخورده و امروز برای شكستن بهترین 442
ركورد ایــن فصل وارد میدان می شــود. 
ركورد بیشــترین دقایق گل نخوردن در 
این فصل در اختیار آلومینیوم اراك است كه 447دقیقه دروازه اش را 
بســته نگه داشــت و باالخره 2هفته قبل مقابل نســاجی گل خورد. 
اســتقالل برای عبور از این ركورد فقــط 6دقیقه زمــان الزم دارد و 
به احتمال زیاد امروز ایــن ركورد را ارتقا می دهد. مگــر اینكه دروازه 
آبی پوشان در همان دقایق ابتدایی باز شود كه با توجه به ضعف فوالد در 
گلزنی، این اتفاق بعید به نظر می رسد. تیم نكونام طی 7بازی فقط 5بار 
به گل رسیده و آمار خوبی در خط حمله ندارد. اما آمار دفاعی این تیم با 

2گل خورده طی 7بازی آمار خوبی است.

 فاصله فجرسپاسی با آخرین گل زده اش 

در لیگ برتــر 312دقیقه اســت. تیم 312
شــیرازی در 3بــازی اخیــرش مقابل 
آلومینیــوم، مــس رفســنجان و نفت 
مسجدسلیمان موفق به گلزنی نشده و آخرین گلش در هفته هشتم 
مقابل فوالد به ثمر رسیده است. فجر تنها تیمی است كه در 3هفته 
اخیر گل نــزده و درصورت ادامــه این روند در بازی امشــب از مرز 
400دقیقه گل نزدن هم خواهد گذشت. تنها تیمی كه در این فصل 
بیش از 400دقیقه گل نزده تیم هوادار است كه در هفته های پنجم 
تا هشــتم گلی نزد اما در هفته نهم مقابل پرسپولیس باالخره بعد از 
448دقیقه به گل رسید. جالب اینكه حریف امروز فجرسپاسی همین 
تیم هوادار است كه اگر دروازه اش را بسته نگه دارد شیرازی ها را به 

ركورد خودش نزدیك كرده است.

 تیم هوادار بعد از گلی كه در آخرین دقیقه 

بازی با پرسپولیس دریافت كرد دیگر گلی 180
نخورده است. شــاگردان رضا عنایتی در 
هفته نهم تا مرز پیــروزی 2بریك مقابل 
پرســپولیس پیش رفتند اما در دقیقه91 دروازه شان توسط سیامك 
نعمتی باز شــد. آنهــا در 2بازی بعــدی مقابل ذوب آهــن و تراكتور 
كلین شیت كردند و حاال 180دقیقه است در لیگ برتر گل نخورده اند. 
تیمی كه تازه از لیگ یك صعود كرده و در نخســتین هفته ها هنوز با 
شــرایط بازی در لیگ برتر آشــنا نبود، حاال كامال اوج گرفته و برای 
نخستین بار در فصل جاری به 2كلین شیت و 2پیروزی متوالی رسیده 
است. تیم چهارم تهران این هفته فجرسپاســی را در مقابل دارد كه با 

2امتیاز كمتر، 3رتبه پایین تر از هوادار قرار گرفته است.

نكته بازی

متریكاآماربازی

زوم روی شهریار
بعد از آن انتقال جنجالی، باالخره روز مغانلو رسید

داستان انتقال شهریار مغانلو از پرسپولیس به ســپاهان ابعاد عجیبی داشت. باشگاهی كه باید در این 
مورد تصمیم می گرفت، سانتاكالرای پرتغال بود. پرسپولیس پول كافی برای دریافت رضایتنامه این 
بازیكن را نداشت، در نتیجه سپاهان فرصت طلبی كرد و شهریار را ربود. شاید تا اینجای كار اتفاق چندان 
عجیبی رخ نداده بود. با توجه به اینكه سرنوشت مغانلو دست خودش نبود، حتی هواداران پرسپولیس 
هم زیاد بر او خرده نگرفتند. با این حال یك رفتار عجیب از شهریار همه  چیز را به هم ریخت. او با پاك 
كردن تصاویر مربوط به دوران حضورش در پرسپولیس از صفحه شخصی خود، وارد یك جنجال كاذب 
و كامال بی دلیل شد. هواداران علیه این بازیكن جبهه گرفتند و شــرایط سختی برایش به وجود آمد. 

همین مسئله است كه به حساسیت های بازی امروز سپاهان و پرسپولیس در اراك دامن می زند؛ جایی 
كه حتما خیلی از نگاه ها به شهریار دوخته خواهد شد و ناظران می خواهند ببینند آیا او می تواند زهرش 

را به تیم سابقش بریزد یا نه.
حقیقت آن است كه از نظر فنی مغانلو هنوز برای سپاهان خارق العاده نبوده است. اینطور به نظر می رسد 
كه شهریار در پرسپولیس عملكرد مؤثرتری داشت. او نرخ جنگندگی و تحرك را در فاز هجومی سرخ ها 
افزایش داده بود و این فصل جای خالی اش به وضوح حس شده اســت. با این حال مغانلو طی دوران 
پرفراز و نشیبی كه در سپاهان داشته، تنها 2 گل برابر نساجی به ثمر رسانده است. اوضاع برای او طوری 
پیش رفته كه مثال در بازی مهم با استقالل نیمكت نشین هم شد. همه اینها یعنی شرایط خیلی ایده آل 
نیست. با این تفاسیر بازی با پرسپولیس برای مغانلو اهمیت بیشتری هم پیدا می كند. او با درخشش 
در این مسابقه می تواند آب رفته را به جوی برگرداند و از اعتبار فنی اش دفاع كند، اما یك نمایش بی اثر 
دیگر مخصوصا اگر با نتیجه نامطلوب همراه باشد، باد را در پرچم قرمزها خواهد انداخت؛ همان ها كه 
عقیده دارند مغانلو نمك خورد و نمكدان شكست، همان ها كه می گویند صرفا حضور در پرسپولیس 

باعث احیای بازیكن سكونشین سانتاكالرا شد. خالصه كه امروز همه روی مغانلو زوم خواهند كرد.

دوئل در شهر مرموز
 تقابل همیشه حساس سپاهان و پرسپولیس این بار در شهری برگزار می شود كه نتایج عجیبی در آن رقم خورده است؛ پرسپولیس تابه حال 2بار

 به اراك رفته و هر دو بار باخته، اما سپاهان در تنها حضورش در این شهر 6 بر یك پیروز شده است
هفته دوازدهم لیگ برتر ایران امروز و امشب برگزار می شود. 
درحالی كه هنوز خیلی به هفته های پایانی مسابقات مانده، 
مشخص نیست سازمان لیگ به چه انگیزه ای هر 8مسابقه 
را در یك روز برگزار می كند. تازه برنامه ریزهای این سازمان 
لطف كردند و بازی اســتقالل و فوالد را یك ساعت عقب 
انداختند؛ وگرنه نیمه اول این مســابقه با نیمه دوم بازی 

سپاهان-پرسپولیس همزمان می شد!

اولین ال كالسیكوی اراكی
مهم ترین بازی این هفته از ســاعت16 امروز در اراك آغاز 
می شــود، اما هیچ كــدام از تیم های حاضــر در آن اراكی 
نیستند. جدال زردپوشــان اصفهان و سرخپوشان تهران 
كه سال هاست به ال كالســیكوی ایران معروف شده، برای 
نخستین بار قرار است در یك زمین بی طرف برگزار شود. 
بعــد از جنگ و دعواهــا و خونریزی هایی كــه در آخرین 
بازی های باتماشــاگر 2تیم رخ داد، حاال دیگر فدراسیون 
فوتبال حتی بازی های بدون تماشاگر این دو تیم را هم در 
زمین بی طرف برگزار می كند. در آخرین مسابقه 2تیم كه 
در ورزشگاه نقش جهان یك-یك  مســاوی تمام شد، بعد 
از پایان بازی درگیری هایی بیــن بازیكنان  به وجود آمد و 
جریمه های زیادی هم برای آنها صادر شد. حكم محرومیت 
از میزبانی در تقابل این دو تیم، بعد از همان مسابقه صادر 
شد و سپاهان هم با استفاده از همین حكم، حریفش را به 
شهری كشــانده كه تابه حال نتیجه ای غیراز باخت در این 
شهر عاید پرسپولیس نشده اســت. سپاهان و پرسپولیس 
در جدول رده بندی هم امتیاز هســتند و فاصله 3امتیازی 
آنها با صدر جدول به این معناست كه هر كدام در این بازی 
شكســت بخورند ممكن اســت دیگر رنگ صدرنشینی را 
نبینند. هر دو تیم در این فصل 6بار گل اول بازی را زده اند و 

هر 6بار پیروز شده اند. در مقابل، سپاهان 4بار گل اول بازی 
را دریافت كرده و هر 4بار شكســت خورده است؛ بنابراین 
زدن گل اول در بازی امروز اهمیت خیلی زیادی دارد، چون 
احتماال خبری از كام بك در این مسابقه نخواهد بود. سپاهان 
در موقعیت سازی، امید گل، شوت، شوت داخل چارچوب و 
حتی تعداد شوت های مواجه شده بهترین آمار را در متریكا 
دارد و بهترین تیم این فصل لیگ است. اما با وجود این در 
گلزنی و بــردن بازی ها به اندازه آمارهــای فنی اش موفق 
نبوده است. نرخ تبدیل شوت به گل در این تیم 8.8 است. 
)هفتمین تیم در لیگ( اما پرسپولیس در این بخش با نرخ 
13.9درصدی بهترین تیم لیگ بوده است. مصاف امروز این 
دو تیم، جدال 2بازیكن برتر فصل هم هست؛ طبق آمارهای 
متریكا دانیال اسماعیلی فر مدافع راست سپاهان بهترین 
بازیكن این فصل طی 11هفته گذشته بوده و امید عالیشاه 

كاپیتان دوم پرسپولیس هم بعد از او رتبه دوم را دارد.

بهترین حمله، دفاع است!
در روز تقابل سپاهان و پرسپولیس، تیم صدرنشین جدول 
یعنی اســتقالل میزبان فوالد خوزستان اســت و فرهاد 
مجیدی برای امتیاز گرفتن از جواد نكونام كار ســختی در 
پیش خواهد داشــت. مجیدی فصل گذشته دقیقا از بازی 
با همین فوالد به نیمكت استقالل برگشــت و آن بازی را 
با پنالتی ارســالن مطهری یك بر صفر برد. امروز هم یك 
پیروزی حداقلی استقاللی ها را با حفظ فاصله یا حتی افزایش 
فاصله شان با رقبا در صدر جدول راضی خواهد كرد، اما تیم 
نكونام در دفاع، تیم سرسختی است كه به این راحتی ها گل 
نمی خورد. نكونام از هفته پنجم این فصل به فوالد برگشت 
و تیمی كه با ویسی طی 4بازی 7گل خورده بود با جواد در 
7بازی فقط 2گل خورده اســت، اما گل زده فوالد هم فقط 

8گل در 11بازی اســت؛ یعنی بدترین آمار در میان 9تیم 
باالی جدول. تیم مجیدی مقابــل این تیم احتماال نگرانی 
چندانی در دفاع كردن نخواهد داشــت، اما برای گل زدن 
باید تالش بیشتری انجام دهد. البته خط حمله استقالل در 
2بازی اخیر 6گل زده و كامال آماده است. خط دفاعی آبی ها 
هم بهترین آمار را در لیگ جاری دارد و كال این بازی تقابل 2 
خط دفاعی قدرتمند است كه خیلی سخت تسلیم می شوند.

قلعه نویی-ربیعی؛  منصوریان-خطیبی
در 6بازی دیگر این هفته، مهم ترین بازی را باید جدال 2تیم 
گل گهر و مس رفسنجان دانست كه هم داربی استان كرمان 
اســت و هم هر دو طرف میدان از تیم های خوب این فصل 
بوده اند. تیم قلعه نویی با حكم كمیته انضباطی امتیازاتش را 
از دست داده، اما قدرتش را از دست نداده و شاید دوباره در 
باالی جدول دیده شود. آلومینیوم اراك هم بعد از تساوی 
خانگی مقابل گل گهر، این هفته میهمان نفت آبادان خواهد 
بود. جدال منصوریان و رســول خطیبی بیشتر از آنكه در 
میدان جذاب باشد در حاشــیه میدان و كنار نیمكت های 
2تیم جذابیت خواهد داشــت. همچنیــن در تبریز 2تیم 
تراكتور و ذوب آهن به مصاف هــم می روند. 2تیمی كه در 
رتبه های 11 و 12 جدول همسایه اند، اما استحقاق خودشان 
را خیلی بیشتر از این رتبه ها می دانند. پیكان بعد از شاهكاری 
كه رقم زد و ســپاهان را در اصفهان برد، این هفته میزبان 
پدیده قعرجدولی است و نساجی هم از دیگر تیم قعرجدولی 
یعنی نفت مسجدسلیمان میزبانی می كند. نساجی با 2برد 
و 2مســاوی - آن هم مقابل آلومینیوم و مس و فوالد - در 
4هفته اخیر به خوبی تیم های صدرنشین امتیاز گرفته است. 
هوادار هم بعد از 2برد متوالی، امروز میزبان فجرسپاســی 

است كه در 6هفته اخیر پیروز نشده است.

به یحیی هم مربوط می شود
یك نكته فراموش شده در مورد جنجال اوساگونا

باشگاه پرسپولیس با توجه به شكایت كریستین اوساگونا 
به پرداخت غرامت 00 1هزار دالری در وجه این مهاجم 
نیجریه ای محكوم شده اســت؛ رقمی كه احتماال غیر از 
دریافتی قبلی این بازیكن است و برای فوتبالیستی مثل او 
كه مدت كوتاهی با كیفیت پایین در خدمت تیم بود، نسبتا 
گزاف به نظر می رسد. این مسئله در كنار تعدد شاهكارهای 
مدیریتی قبلی باعث شد انتقادهای بسیار تندی متوجه 
محمدحسن انصاری فرد شود كه البته بیراه نبود و همچنان 
افكار عمومی در انتظار پاســخگویی او است. با این حال 
نكته فراموش شده در این میان، سهم یحیی گل محمدی 

در این خرید بد و تشكیل چنین پرونده ای است.
بر خالف آنتونی اســتوكس كه به نظر می رسد جذب او 
ارتباط مســتقیمی با جاه طلبی های شخص انصاری فرد 
داشــت، اوســاگونا را خود یحیی گل محمدی خواست. 
سرمربی پیشین پدیده كه بین 2 نیم فصل لیگ نوزدهم 

روی نیمكت پرسپولیس نشست، 
حتی قبــل از حضور خــودش در این 

تیم خواهان جذب اوســاگونا شــده بود. او در 
نخستین جلسه تمرینی قرمزها به خبرنگاران 
گفت: »از 10روز قبل ســفارش جذب اوساگونا 
را داده بودم.« این جمله برای یحیی تبعاتی هم 
داشت، چرا كه او 10روز قبل سرمربی پدیده بود 
و مدیران پرسپولیس هم وانمود می كردند مایل 
به ادامه همكاری با گابریل كالدرون هســتند. 
فارغ از این حواشــی اما فوروارد نیجریه ای هم 
به سرنوشت چندین خرید ضعیف دیگر یحیی 
برای پرسپولیس دچار شــد. اوساگونا قبل از 
حضور در پرسپولیس طی 2سال فقط 4گل 
زده بود و بعد از جدایی از پرسپولیس هم تنها 

2گل برای الشرطه عراق زده است!

برنامه بازی ها

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ویكم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه
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117131541122سپاهان2
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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

152-29217-11پدیده مشهد16

لیگ برتر هفته دوازدهم

لیگ برتر هفته  سیزدهم
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15:30

15:30

16:00

18:00

17:00

14:00

14:00
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سپاهان-پرسپولیس
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هوادار-نساجی
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پرسپولیس-تراکتور

فوالد-پیكان

آلومینیوم- سپاهان 

خیبر خرم آباد-صنعت نفت

مس کرمان- فوالد

مس رفسنجان- پدیده

نفت مسجد سلیمان-خلیج فارس ماهشهر 

ذوب آهن- پرسپولیس
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پنجشنبه ۷ بهمن 1400

سهشنبه 1۲ بهمن 1400

ایران - عراق
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هم امتیاز 
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و فاصله 

3امتیازی 
آنها با صدر 
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معناست كه 

هر كدام در این 
بازی شكست 
بخورند ممكن 

است دیگر رنگ 
صدرنشینی را 

نبینند
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چلسي، قبل از تونل مرگ
در ادامــه هفته بيســتم و مســابقات بدون  
استراحت ليگ برتر، 2 بازي ديگر هم امشب 
برگزار مي شود. چلسي كه به نظرمي رسد 
از روند بازي هايي كه بد نتيجه گرفته بود 
خالص شده، از برايتون پذيرايي مي كند. 
برايتون 2 روز پيش برنتفــورد را برده بود و 
چلسي هم با دبل جورجينيو در پنالتي كه دهمين 
پنالتي گل شده او با پيراهن چلســي در سال2021 در ليگ برتر 
بود، توانست استون ويالي بدون استيون جرارد را 3 بر يك ببرد. 
مهاجمان چلســي در اين فصل عملكرد خوبي نداشته اند. لوكاكو 
مدتي طوالني مصدوم بود و در بازگشت يك گل به استون ويال زد، 
ورنر تنها يك گل به ثمر رسانده و پوليسيك و هاورتز هم هر كدام 
2 گل وارد دروازه حريفان كرده اند. بــراي همين بار اصلي گلزني 
روي دوش مدافعان بوده است و گل هاي جورجينيو از روي نقطه 
پنالتي. قهرمان اروپا پس از بازي امشــب چند بازي سخت دارد. 
بازي بعدي با ليورپول است بر سر رتبه دومي جدول ليگ، 2 بازي 
با تاتنهام در نيمه نهايي جام اتحاديه و بين آنها يك بازي ساده با 
چسترفيلد در جام اتحاديه در پيش است و سپس زمان رويارويي 
توخل و گوارديوال در ليگ فرا مي رسد. توخل در ديدارهاي اخيرش 
مقابل سرمربي من سيتي عملكردي عالي داشته. اگر چلسي بتواند 
ليورپول و ســيتي را در بازي هاي پيش رو ببرد، دوباره شــانس 
قهرماني به اين تيم برمي گردد. در غير اين صورت بايد براي سهميه 
ليگ قهرمانان تالش كند. بعد از سيتي نوبت بازي ليگي با تاتنهام 
اســت. به فاصله كوتاهي 3 داربي لندن با تاتنهام در پيش است. 
توخل براي اين بازي هم كانتــه را در اختيار ندارد. نتيجه هاي بد 
چلسي از مصدوميت اين بازيكن آغاز شد و حاال دوباره او مصدوم 
شده است. كانته دوباره از همان زانويي كه قبال مصدوم شده بود، 
آســيب ديده اســت. نه او و نه تياگو به احتمال زياد براي بازي با 

برايتون در دسترس نيستند.

سيتي در زمين سامان
منچسترسيتي هم كه بازي هايش را با سيستم 
جديد و بــدون مهاجم انجــام مي دهد و 
همه تيم ها را گلبــاران مي كند، در زمين 
برنتفورد به ميدان مي رود. احتماال سامان 
قدوس در 20 دقيقــه پاياني درحالي كه 
تيم ميزبان چند گل از سيتي عقب افتاده، 
وارد زمين مي شود. سامان در بازي قبلي مقابل 
برايتون توانســت در 24دقيقــه اي كه در زمين حضور داشــت، 
در ســمت چپ و در فاز تدافعي 2 موقعيت حريف را از بين ببرد. 
گوارديوال كه نتوانست در تابســتان رونالدو و هري كين را براي 
پســت شــماره9 بگيرد، سيســتمي متفاوت را در تيمش پياده 
كرده. در تيم او 2 مدافع ثابت وجود دارند )الپورت يا اســتونز در 
كنار روبن دياز(، 2 مدافع كناري كه درواقع كناري نيســتند و در 
كنار فرناندينيو كه هافبك دفاعي اســت متمايل به مركز ميدان 
بازي مي كنند )كانسلو يا زيوچنكو و كايل واكر(، 2 وينگر )رحيم 
اســترلينگ و رياض محرز( و 3 هافبك كه درواقع مهاجم كاذب 
هستند )دي بروين، برناردو سيلوا و گوندوغان(. تنها مهاجم نوك 
حاضر در تيم يعني گابريل ژسوس هر وقت به بازي بيايد به جاي 
رياض محرز در سمت راست بازي مي كند يا جاي دي بروين. پيتر 
دروري گزارشــگر انگليسي گفته »منچسترســيتي يك باشگاه 
فوتبال نيست، يك گروهي از بازيكنان وحشي است كه هر تيمي را 
در ليگ تنبيه مي كند«. اين آخرين بازي من سيتي در سال2021 
اســت. اين تيم يك گلزن ندارد و همه در آن گل مي زنند. رياض 
محرز 12 گل، رحيم اســترلينگ 9 گل، برناردو سيلوا 7 گل، فيل 
فودن 6 گل، كوين دي بروين 6 گل و گابريل ژسوس 5گل، برترين 
گلزنان اين فصل منچسترســيتي تا اين جاي فصل بوده اند. حتي 
آيمريك الپورت كه يك مدافع مياني است در 15بازي اين فصل 
2 گل به ثمر رسانده كه برابر اســت با تعداد گل هاي كاي هاورتز، 
پوليسيك )چلسي( و دوبرابر گل هاي زده مسي، نيمار و تيمو ورنر 
در اين فصل. سيتيزن ها در  ماه دسامبر 7بازي انجام دادند كه 6برد 

و يك باخت در اين  ماه براي آنها ثبت شده است.

پیشبازی

اميرحسين اعظمي | فرشاد فرجي بعد از پوشيدن 
پيراهن پرسپوليس، به مرور زمان جاي خودش را 
در تركيب ثابت سرخ پوشان پيدا كرد و حاال يكي از 
مهره هاي تعيين كننده يحيي گل محمدي در خط 
دفاعي محسوب مي شود. در آستانه بازي حساس 
پرسپوليس و ســپاهان دقايقي با فرجي صحبت 
كرديم و اين بازيكن به سؤاالت همشهري ورزشي 
پاسخ داد. فرجي در اين گفت وگو تيمش را مدعي 
اصلي قهرماني در ليگ برتر دانست و البته در مورد 

هدف هايش در پرسپوليس نيز صحبت كرد.

   شرايط پرسپوليس در آستانه بازي 
با سپاهان چطور است؟

خدا را شــكر وضعيت تيم از لحاظ فني و تاكتيكي 
خوب است و روحيه تيم هم باالست. تنها مشكل ما 

مشخص نشدن مديرعامل است.

  همه شما از مديرعاملي صدري 
در پرسپوليس حمايت كرديد و حتي پست 
مشتركي را در اينستاگرام منتشر كرديد. در 

اين مورد صحبت مي كني؟
اين يك تصميم دسته جمعي بود چون آقاي صدري 
با اينكه هنوز پست قطعي در پرســپوليس ندارد 
ولي هميشه براي تيم زحمت كشيده تا مشكالت 
را برطرف كنــد. صحبت ما هم اين بــود كه وقتي 
ايشان با شرايط باشگاه آشناست، بهتر است به عنوان 

مديرعامل انتخاب شود.

  در مورد بازي امروز با سپاهان چه 
صحبتي داري؟

ســپاهان تيم باكيفيت و قدرتمندي است و بازي 

سختي داريم، خصوصا اينكه زمين چمن ورزشگاه 
اراك هم اصال كيفيت خوبي ندارد و اين موضوع قطعا 

كار ما را سخت تر خواهد كرد.

  تيم شــما 2 بار در اراك شكست 
خورده و به نظر مي رســد سپاهان با انتخاب 
اين شــهر به اين موضوع هم توجه كرده كه 
پرسپوليس را از لحاظ رواني هم تحت فشار 

قرار دهد. نظر تو چيست؟
به هر حال آنها شهري را انتخاب كردند كه بين تهران 
و اصفهان باشد و اين انتخاب هم براي ما قابل احترام 

است. ما به مسائل جانبي فكر نمي كنيم.

  اين مســابقه مي توانست جزو 
جذاب تريــن بازي هاي فصل باشــد. فكر 
نمي كني انجام آن در زمين بي طرف تصميمي 

غيرمنطقي بود؟
در گذشته حساسيت هايي در مورد تقابل اين دو تيم 
ايجاد شد و درنهايت هم كميته انضباطي با توجه به 
اتفاقات بازي فصل گذشته در اصفهان چنين حكمي 
را صادر كرد. اگر آن اتفاقات بازتاب جهاني داشــت 

فوتبال ما از لحاظ شخصيتي ضرر مي كرد.

  بازي امروز در تعيين قهرمان ليگ 
چقدر تأثير دارد؟

اين بازي براي هر دو تيم ســخت است. سپاهان و 
پرسپوليس براي قهرماني تالش مي كنند و طبيعتا 
دنبال گرفتن 3امتياز اين بازي هستند. هر دو تيم 
رقيب ديرينه هستند و برد در اين بازي ارزش زيادي 
برايشان دارد. اين مسابقه يكي از فينال هاي ماست و 

اميدوارم 3امتياز را بگيريم.

  اصلي ترين رقيب پرسپوليس براي 
قهرماني كدام تيم است؟

پنج شش تيم باالي جدول براي قهرماني يا كسب 
سهميه تالش مي كنند و اكثر تيم ها كيفيت فني 
خوبي دارنــد. من در مورد تيــم خودمان صحبت 
مي كنم و اعتقادم اين است كه پرسپوليس شانس 
اول قهرماني است. هدف همه ما اين است كه دبل 
هت تريك كنيم و قهرماني ششــم را به هواداران 

هديه دهيم.

  در مورد شرايط خودت از روزي كه 
به پرسپوليس آمدي صحبت كن.

از روزي كه پيراهن پرســپولس را بــر تن كردم 
تصميم گرفتم كم مصاحبــه كنم و تمركزم روي 
فوتبالم باشــد. من اهل نمايش دادن نيســتم و 
دوســت دارم فقط به پيشــرفت خودم فكر كنم. 
من هدف هاي بزرگي را براي خودم ترسيم كردم 
كه يكي از آنها كسب قهرماني ششم پرسپوليس 
است. همه ما بايد دست به دست هم دهيم تا به اين 

اتفاق مهم برسيم.

  به تيم ملي هم فكر مي كني؟
قطعا دوســت دارم به تيم ملي هم دعوت شــوم. 
مدافعاني كه در تيم ملي هستند كيفيت خوبي دارند 
و رقابت هم سخت است ولي بايد بيشتر تالش كنم تا 

به تيم ملي هم برسم.

  تو قدرت پرش خوبي داري. آيا اين 
يك استعداد ذاتي است يا در اين زمينه تمرين 

هم مي كني؟
يك سري چيزها ذاتي است ولي تمرين هم مي تواند 

 قهرمان نشدن استقالل در حذفي
هم تقصير وزير بود؟

فرشاد فرجي معتقد است رقبا از سر ضعف، قهرماني هاي پرسپوليس را به مسائل ديگر ربط 
مي دهند؛ او امسال هم پرسپوليس را مدعي اول قهرماني مي داند

به پيشرفت من و بيشتر شدن 
فاكتورهاي مثبتم كمك كند.

  بازي كــردن كنار ســيدجالل 
حسيني چطور است؟

او 20سال در سطح اول فوتبال ايران بازي كرده و به 
افتخارات زيادي رسيده است. ما مي توانيم چيزهاي 

زيادي از سيدجالل ياد بگيريم.

  در چند سال اخير برخي از هواداران، 
پيشكسوتان يا بازيكنان استقالل قهرماني هاي 
پرسپوليس را به حمايت وزير سابق ورزش ربط 

دادند. در اين مورد چه صحبتي داري؟

ما ياد گرفتيم در زمين مسابقه حرف هايمان را بزنيم. 
آنهايي كه ضعيف هستند براي سرپوش گذاشتن 
روي نقاط ضعف خودشان چنين مسائلي را مطرح 
مي كنند. شما ببينيد كه در پنج شش سال گذشته 
چه نفراتي از پرســپوليس جدا شدند كه همه آنها 
فوتباليست هاي باكيفيتي بودند. پرسپوليس هم در 
اين سال ها اندازه خودش با مشكالت زيادي دست 
و پنجه نرم كرد ولي از لحاظ فني در زمين مسابقه 
بي رقيب بود و 5فصل پياپي هم قهرمان شــد. تيم 
رقيب در 2 فصل گذشته در جام حذفي هم قهرمان 
نشــد، آيا وزير مقصر بود كه آنها تا فينال رفتند و 

شكست خوردند؟

آزمون نقل وانتقاالتي
در كنار اخبار مربوط به انتقال سردار آزمون به تيم هاي بزرگ چه 

خبرهاي ديگري هست؟
طبق معمول خبر انتقال سردار آزمون به يك تيم بزرگ ديگر اروپايي تكذيب شد. ليون به نظر مي رسيد مقصد قطعي 
اين بازيكن در نقل وانتقاالت زمستاني باشــد اما زنيت به دريافت تنها 3 ميليون يورو از باشگاه فرانسوي قانع نشد. 
سايت يورواستاوكا رسما خبر داد كه اين انتقال منتفي است. از نيوكاسل هم به عنوان مشتري بعدي مهاجم ايراني 
زنيت ياد مي شد كه بايد منتظر منتفي شدن اين انتقال هم باشيم. از طرفي، سايت »goodisonnews« انگليس 
ادعا كرد كه باشگاه اورتون مي خواهد براي خروج از بحران در خط حمله اش سردار آزمون ستاره ايراني زنيت را به 
خدمت بگيرد. حاال كه اين طوري است و هر رسانه اي در دنيا مي تواند روي رفتن آزمون به يك تيم بزرگ خبرسازي 
كند، همشهري هم ادعا مي كند كه رئال مادريد براي جانشيني كريم بنزما و همچنين بارسلونا براي پر كردن جاي 

خالي مسي دنبال خريد اين مهاجم هستند!

مهدي طارمي
در جديدترين به روزرساني سايت ترانسفر ماركت ارزش 
مهدي طارمي يك ميليون يورو كاهش يافت و به 15 ميليون 
يورو رسيد. او كه پيش از اين 16 ميليون يورو ارزش گذاري 
شده بود در هفته هاي اخير در گلزني با لباس پورتو ناكام 
مانده و همين يكي از مهم ترين داليل كاهش ارزش اوست.

پنجره زمستاني
تاريخ نقل وانتقاالت زمستاني باشگاه هاي ليگ برتري 
فوتبال ايران هم اعالم شــد. به گزارش روابط عمومي 
سازمان ليگ فوتبال ايران، زمان نقل و انتقاالت نيم فصل 
ليگ برتر از تاريخ 26 دي )پايان هفته پانزدهم 23 دي( 
تا 23 بهمن )شروع هفته هفدهم 23بهمن( خواهد بود.

صيادمنش
ســايت فوتو مچ تركيه از آخرين وضعيت آينده  اللهيار 
صيادمنش مهاجم ايراني فنرباغچه خبر داد. طبق گزارش 
اين رسانه تركيه اي صيادمنش بعد از پايان دوران قرضي 
يك و نيم ســاله در ليگ اوكراين از زوريا جدا شده و بايد 
به فنرباغچه تركيه برگردد اما مهاجم ايراني در ليســت 
نقل و انتقاالت زمســتاني فنرباغچه جايي نــدارد. اتمام 
قراردادش با زوريا آينده مهاجم ايراني فنرباغچه را پيچيده 
كرده است. هنوز باشگاه فنرباغچه تصميمي درباره آينده 
مهاجم ايراني نگرفته ولي به نظر مي رسد دوباره به صورت 
قرضي به تيم ديگري منتقل خواهد شد. فنرباغچه براي 
فروش دائمي صيادمنــش 3.5ميليون يورو تعيين كرده 
ولي زوريا حاضر به پرداخت اين مبلغ به باشگاه تركيه اي 
نيســت. اگر قرار به قرض دادن دوباره اين مهاجم باشد، 
باشگاه اندرلخت هم او را مي خواهد اما قطعي و دائمي نه.

ايكاردي
پاري سن ژرمن در تابستان ستاره هاي زيادي خريد اما بيشتر آنها رايگان بودند. اين باشگاه پولدار از فروش 
بازيكنانش تنها 9ميليون يورو درآمد به دســت آورد. حاال وقت فروش ها و حراج زمستاني است. اگر بشود از 
شر دستمزد بازيكناني مثل ايكاردي، دركسلر، عبدو ديالو، كرر، كورزاوا و سرخيو ريكو رها شد و از واگذاري 
آنها به درآمد اندكي هم دست يافت، براي اين باشگاه خوب است. از ميان اينها تنها ايكاردي در رسانه ها مورد 

عالقه يوونتوس است اما چيزي جدي وجود ندارد.

مهاجم بارسا
بارسا اميدوار اســت با توجه 
به رابطه خــوب بين الپورتا و 
مينو رايوال، ارلينگ هالند به 
نوكمپ بيايد. گزينه دوم اين 
باشگاه براي تقويت خط حمله 
در فصــل آينــده والهوويچ 
است. هر يك از اين دو گزينه 
درصورتي جدي خواهند شد 
كه پولي يا وامي از جايي برسد 
وگرنه آهي در بســاط وجود 

ندارد.

دني آلوز
دني آلوز در بازگشت به بارســلونا تا نيم فصل بايد بيرون مي ماند. 
او براي بازي يكشــنبه با مايوركا از لحاظ قانوني مي توانست براي 
اولين بار در يك ديدار رســمي پيراهن آبي اناري را بپوشد اما حاال 
ديگر نمي تواند. مدافع راست برزيلي به همراه لنگله به كرونا دچار 

شده اند و فعال دست كم 10 روز از فوتبال دور خواهند ماند.

رافينيا
رافينيا آلكانترا هافبك 28 ســاله و برزيلي پاريســن ژرمن با عقد 
قراردادي قرضي و 6 ماهه بدون بند خريد به رئال سوسيداد پيوست.

هالند
يك روز پس از آنكه برخي رسانه ها مدعي شدند ارلينگ هالند الليگا را به ليگ 
برتر ترجيح مي دهد، حاال دي مارتزيو، خبرنگار معتبر ايتاليايي نقل وانتقاالت 
فوتبال ادعا كرده كه او بين بارسلونا و رئال مادريد دومي را ترجيح مي دهد و از 
مينو رايوال، مدير برنامه هاي پرحاشيه و طماع اش خواسته سريع تر امكان اين 
انتقال را فراهم كند. با توجه به در پيش بودن تغيير قانون و كاهش پورسانت 
مدير برنامه ها در آينده، رايوال ترجيح مي دهد تا درصدش كم نشده، بازيكني 

مثل هالند را بفروشد و پول كالني به جيب بزند.

دينيه
2باشــگاه اينتــر و ناپولي 
خواســتار جــذب لوكاس 
دينيه مدافع چپ 28 ســاله 
و فرانسوي اورتون هستند. 
تافي هــا براي فــروش اين 
ملي پوش فرانسوي حداقل 
25 ميليون يورو مي خواهند.

اومتيتي
بارسلونا در تابستان قصد داشــت قرارداد اومتيتي را فسخ كند اما اين 
مدافع فرانسوي اشــك ريخت و قضيه منتفي شد. بعد از جام جهاني و 
قهرمانی با فرانسه، اومتيتي دچار مصدوميتي شديد شده بود و سپس 
عضله پايش تحليل رفت و ديگر آن بازيكن ســابق نشد. حاال باشگاه 
دنبال راهي براي رهايي از شر اين بازيكن گران قيمت است كه هفته اي 
220هزار پوند دستمزد مي گيرد. در راستاي اينكه همه بازيكنان جهان 
از نيوكاسل پيشــنهاد دارند، خبري منتشر شــده مبني بر عالقه ادي 
هاو، سرمربي باشگاه انگليسي كه او مدافع 28ساله بارسا را مي خواهد 

و حاضر است 17ميليون پوند براي خريدش به بارسلونا پول بدهد.

جان تري
جان تري كه پس از بازنشستگي از فوتبال چند سال 
در كنار دين مارتين دستيار استون ويال بود، مدتي 
است شغلي ندارد. حاال باشگاه سابق او يعني چلسي 
مي خواهد يك شغل كم دردسر را به كاپيتان سابق 
خود پيشنهاد دهد و او را به عنوان سرمربي يكي از 
تيم هاي پايه باشگاه انتخاب كند. لمپارد در پست 
سرمربيگري تيم بزرگساالن نتوانست به موفقيتي 
دست يابد و حاال نوبت ديگر اسطوره باشگاه است، 

در تيمي جوان تر و سطح پايين تر.

سوارس
لوييس ســوارس، مهاجم 34ســاله و اروگوئه اي 
اتلتيكو پس از اتمام قراردادش با اين تيم در تابستان 
ســال آينده به يكي از 2 تيم اينتر ميامي آمريكا يا 
كورينتيانس برزيل خواهد پيوست. اخيرا رابطه بين 
او و ديه گو سيمئونه به هم خورده و اين بازيكن پس 

از تعويض زيرلب به سيمئونه ناسزا گفته.

رينير
رئال مادريــد دنبال 
راهي اســت تا گرت 
بيل و ايسكو به اين 
نتيجه برســند كه 
برنابئــو را در ژانويه 
ترك كنند. باشــگاه 
اسپانيايي مي خواهد 
رينيــر،  ژســوس 
هافبك جوان برزيلي 
خود را كــه 2 فصل 
اســت به دورتموند 
قرض داده اســت از 
اين باشــگاه آلماني 
پس بگيرد. به رينير 
در تيــم قرضي هم 
بازي نمي رسد و اين 
براي آينده اين خريد 

گران خوب نيست.

نقلقول

مهدي طارمي اين روزها در تيم باشگاهي اش وضعيت خوبي 
ندارد اما به نظر مي رسد بعد از مدت ها مشكلش در تيم ملي 
حل شده است. روز گذشته مجتبي خورشيدي سرپرست 
تيم ملي رســما اين موضوع را اعالم كرد و در اين خصوص 
گفت:  »مسئله مهاجم تيم ملي حل شده و ان شاءاهلل در اردوي 

پيش رو شاهد حضور مهدي طارمي خواهيم بود.«

رونالدينيو معتقد است كيليان امباپه براي مدت زماني 
طوالني در پارك دو پرنس مي ماند: »تمام بازيكنان دنيا 
مي خواهند در پاري سن ژرمن بازي كنند. بهترين بازيكنان 
دنيا در پاري سن ژرمن هستند و به همين خاطر اين باشگاه 
بهترين باشگاه دنياست. به همين خاطر مي توانم تصور كنم 
كه امباپه براي مدت زماني طوالني در اين باشگاه بماند. امباپه 
بسيار جوان و با همين سن كم دستاوردهاي زيادي داشته 
است و اين براي دوران حرفه اي او خيلي خوب است. معتقدم 
ليگ قهرمانان چيزي است كه او كم دارد و عالي خواهد بود 

اگر با پاري سن ژرمن قهرمان شود.«

واكنش فابيو كاناوارو به افــت يوونتوس در فصل 
جاري: »افت يوونتوس مرا متعجب نكرد. به نظرم اين اتفاق 
غيرقابل اجتناب بود. نبايد فرامــوش كرد آنها رونالدو را از 
دست دادند. با وجود رونالدو، يوونتوس هميشه با نتيجه يك 

بر صفر بازي را شروع مي كرد.«

ي|
اس

د عب
شا

|فر
س

  عك
   



20
2 3 0 2 3 6 0    چهارشنبه  8 دی 1400    شماره  8400  2

جدول 8400

83
99

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- مرتفع- خجلت زده- باغ 

حضرت فاطمه)س(
2- دريا- فربه- اعتراف كننده

3- كارهاي خــوب- هركه 
شد... دل در حرم يار بماند- 

مقابل مثبت
4- دســته جمعي- ظــرف 

هنري- آبكي
5- گل تــه حــوض- از 

ملزومات اداري- افيون
6- قرمز مايــل به قهوه اي- 

هلوي بدون كرك- آتش
7- تكيه بر پشتي- دستگاه 
تعيين جهت وزش باد- عالم 

ماده
8- متانت- داراي خالقيت 
استثنايي- صفحات داخلي 

روزنامه
9- مــاه چهــارم ميالدي- 

دزديده شده- خاندان
10- ســوريه قديــم- بوي 

خوش- دليل
11- داوري- گريزان- شك 

و ترديد
12- تكرار يـــــك حرف- 
شهرســتان  در  شــهري 

رفسنجان- حمله كننده
13- پذيرفتــن- فريــب- 

نزديك ترين سياره به زمين
14- عهده دار- ترانه خواب 

كودك- حيوان وفادار
15- حرفش يكي است!- از 
رشته هاي ورزش قايقراني- 

شيون
  

عمودي:
1- سســت و بي رمق- نان 

نازك- تمام كننده
2- دســت ماليدن- فيلمي 
كمدي از برادران فارلي كه 

در سال1994 ساخته شد
3- زينــت روي انگشــتر- 
نوعي پارچــه پنبه اي- پس 

از مرحله قبل
4- مبتال- هــواي گرفته- 

پايتخت مالديو
5- آرمان شــهر- بنيانگذار 
حــزب كمونيســت- محل 

ورود
6- نيمه چيزي- آهنگســاز 
اتريشــي و ملقب بــه پدر 

سمفوني- نوعي پارچه
7- يار ويس- پيك كاغذي- 

مسابقه اتومبيلراني
8- نمك- بي خبـــــــر و 

ناآگاهانه- عقيده
9- تازه بالغ شده- نحيف و 

نزار- نشاسته
10- فتوا دهنده- پرنده اي 
شــبيه بوقلمون- تخم مرغ 

انگليسي

11- اراده- از ظروف آزمايشگاهي- 
ذبح در راه خدا

12- معتاد به مواد مخدر- باز اي... 
ناز با دل من بساز- مباح

13- فتنه ها- خبرگزاري ايتاليا- 
بتن مسلح

14- پرچم رسمي ايران از دوران 
كهن تا پايان سلسله ساسانيان- 

درخت تسبيح
15- سرپرســــــت- عنكبوت 

15پشمالو- پرستش خداوند

زيياپاجلممامت
هيحورتنارودليو
ليروتكافايقلا
مايتبابدنوان
مقهيالرسفمشگ
هاويهماتسمار

ودناناتوكاناپ
رلوككمجرمدنره
فرشياعداريوكت
كايارادنيمسا

منورينماشهمك
بديازايوبيخي

ادورناناكارام
يمشاهيدهمبيوصت
ناهنيرايابرهك
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت
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718392456
592467318
436518792

متوسط

 1    4 5  3
6 9      8  
  5  1    2
   7   8 5  
         
 6 4   5    
2    7  6   
 3      9 8
8  1 9    4  314596287

695782143
728413695
569827314
431965728
872134569
956278431
287341956
143659872

ساده

متوسط

718294563
692357184
345816972
123749856
587632419
964185327
259478631
436521798
871963245

سخت

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

ساده

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

منهای فوتبال

تغيير بعيد در بوكس و تكواندو

هفته هاي آينده براي ورزش كشور هفته هاي پر از انتخابات 
خواهد بود. يكي از داليل به تعويق افتادن انتخابات كميته ملي 
المپيك برگزاري انتخابات 10فدراسيون بود كه از 11دي ماه 
انتخابات آنها آغاز خواهد شد. انتخابات فدراسيون نابينايان 
11دي، فدراسيون كوهنوردي 12دي، فدراسيون ورزش هاي 
دانش آموزي 13دي، فدراســيون كبدي 14دي، فدراسيون 
تكواندو 15دي، فدراسيون بوكس 18دي، فدراسيون بسكتبال 
19دي، فدراسيون شنا 20دي، فدراسيون تيراندازي 21دي و 

فدراسيون اسكيت هم 22دي ماه برگزار مي شوند.

جدال ثوري با حسيني

حواشــي انتخابات فدراســيون هاي بوكس از روزهاي قبل 
آغاز شــده و به نظر هرچه به زمان برگزاري انتخابات نزديك 
مي شويم شــاهد افزايش اين حواشــي خواهيم بود. حسين 
ثوري فدراسيون بوكس را از احمد ناطق نوري تحويل گرفت 
كه از سال 1368تا 1396رياســت اين فدراسيون را برعهده 
داشت. ثوري دومين رئيس فدراســيون بوكس در سال هاي 
بعد از انقالب است كه در زمان او اين رشته به نخستين مدال 
جهاني خود رسيد. دوران مديريت ثوري بسيار پرحاشيه بود، 
تا حدي كه براي ساعتي كار به بازداشت رئيس فدراسيون هم 
كشيد! حسين ثوري به دليل توهين و افترا با شكايت عيسي 
گل محمدي ساعاتي در بازداشت بود و در نهايت با ميانجيگري 
مسئوالن ورزش ماجرا ختم  به خير شــد. 18دي ماه حسين 
ثوري با روح  اهلل حسيني براي رسيدن به صندلي رياست رقابت 
خواهد كرد. او در دوره گذشــته هم كانديداي رياست بود كه 
نتوانست آراي الزم را كسب كند. حسيني، دارنده مدال برنز 
بازي هاي آسيايي گوانگژو در چند روز اخير به چينش مجمع 
اعتراض داشــته است. او معتقد اســت نمايندگان باشگاه ها 
بايد داراي مجوز حرفه  اي باشــند و به هميــن دليل حضور 
اشخاصي كه معرفي شده اند قانوني نيست. وزارت ورزش هم 
كه حساســيت باالي اين انتخابات را درك كرده طي حكمي 
غالمرضا جعفري را سرپرست فدراسيون بوكس قرار داده تا از 

ايجاد حواشي بيشتر جلوگيري شود.

شايد پايان 2 دهه رياست
فدراسيون المپيكي ديگري كه اين روزها انتخابات آن حاشيه 
كم نداشــته فدراسيون تكواندو اســت. انتخاباتي كه زمزمه 
عدم حضور پوالدگر در آن شنيده مي شــد اما از شواهد امر 
مشخص است موضوع منتفي شده اســت. نام پوالدگر براي 
سمت معاونت قهرماني وزارت ورزش مطرح بود و به همين 
دليل عدم حضور او در انتخابات فدراسيون تكواندو پيش بيني 
مي شــد. اما با توجه به عدم انجام اين معارفه توســط وزير، 
پوالدگر دارد براي 4سال ديگر ماندن در فدراسيون تكواندو 
تالش مي كند. ســيدمحمد پوالدگر از سال1379رياســت 
فدراســيون تكواندو را در اختيار دارد و بــا توجه به ناكامي 
تكواندوكاران در مسابقات المپيك 2020توكيو انتقادات از 
او به اوج رسيده است. پوالدگر در 5مجمع انتخاباتي گذشته 
فدراســيون تكواندو موفق شــده آراي الزم براي رسيدن به 
صندلي رياست را كسب كند و بايد ديد در ششمين مجمع 
انتخاباتي چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ حميد ســجادي، وزير 
ورزش و جوانان بالفاصله بعد از اتمام دوران رياست سيدمحمد 
پوالدگر طي حكمي فرامرز كياني زاده را به عنوان سرپرست 
فدراســيون تكواندو منصوب كرد و 15دي ماه انتخابات اين 
فدراسيون برگزار خواهد شد. براي حضور در انتخابات 15نفر 
ثبت نام كرده بودند كه در نهايت مــدارك مديريتي محمد 
پوالدگر، محمد جمشيدي، حسين حســين زاده، سيروس 
رضايي و هادي ساعي تأييد شــد و بايد طي روزهاي آينده 
منتظر ماند و ديد صالحيت كداميك از اين 4نماينده احراز 

خواهد شد.

 ستاره جـديد 
از NBA آمد 
 دوايت باكز كه به تازگي با تيم بسكتبال شيميدر قرارداد بسته است

سابقه 3سال بازي در ان بي اي را دارد 
مهران شــاهين طبع همه انتقادها در تيم ملي را 
مي خواهد با قهرماني در ليگ پاسخ بدهد؟ سرمربي 
سابق تيم ملي بسكتبال كه بعد از باز ي هاي المپيك 
جاي خود را به رقيب جدي اش مصطفي هاشمي داد، 
اين فصل سرمربي شيميدر اســت. تيم او با مهرام 
هم گروه اســت، تيمي كه هاشمي را روي نيمكتش 
دارد. بيشتر تيم ها در نيم فصل خودشان را تقويت 
كردند و بازيكن خارجي گرفتند. در نيم فصل دوم 
6بازيكن خارجي به ليگ اضافه شده است و گفته 
مي شود بهترين بازيكن دوايت باكز است؛ كسي كه 
به تازگي با شيميدر قرارداد بسته است. باكز سابقه 

3سال بازي در ان بي اي را دارد و همين مي تواند او 
را به ستاره ليگ ايران تبديل كند. هر چند او در 
2سال اخير بازيكن متوسطي بوده است. باكز بعد 

از جدايي از ان بي اي به ليگ چين رفت و براي تيم 
شن زن لئوپارت بازي كرد. از چين عازم يونان شد 
و پيراهن المپياكوس را پوشيد. باكز قبل از آمدن به 

ايران، براي تيم نانتره فرانسه بازي مي كرد. آمار 
بازي او در اين تيم خيلي درخشــان نيست و 

باكز را بازيكن متوسطي معرفي مي كند ولي 
او با همين آمار هم مي تواند در ليگ ايران 

بازيكن شاخصي باشد.

گروه ب
   شيميدر قم؛ فصل را با 2بازيكن خارجي آغاز كرد، بازيكناني 
كه كيفيت خيلي بااليي نداشتند. شيميدر براي نيم فصل دوم 

هم يك بازيكن آمريكايي ديگر استخدام كرده است.

  مهرام تهران؛  اين تيم در نيم فصل اول خارجي نداشت ولي 
براي نيم فصل دوم پل من آمريكايي را استخدام كرده است. او 
در همان بــازي اول كه بــراي مهــرام انجام داد ، بــا تأييد 

بسكتبالي ها روبه رو شد.

   صنعت مس رفسنجان؛ مسي هاي رفسنجان هم با همان 
2بازيكن آمريكايي كه از اول فصــل گرفته اند، ليگ را ادامه 

مي دهند.

   آويژه  صنعت پارسا مشهد؛ يك بازيكن صربستاني و يك 
بازيكن آمريكايي در ايــن تيم بازي مي كنند. مشــهدي ها 
سرمربي صربســتاني هم دارند. آنها كه در 2فصل گذشته با 

سرجان ايوانوويچ در ليگ حاضر شده بودند، اين فصل با 
اين مربي به توافق نرسيدند. سرجان جايش را به هم وطن  
خود داد اما مشهدي ها از او راضي نبودند و دوباره سرجان 

را به تيم بازگرداندند.

   رعد پدافند هوايي تهران؛ تيم نظامي اين گروه است كه 
بيشــتر بازيكن ســرباز دارد و نمي تواند بازيكن خارجي 

استخدام كند.

  اكسون تهران؛ يك بازيكن از اروپا دارد و يك بازيكن از 
آمريكا. كوين هنري آمريكايي بازيكن خوبي است و سال 
گذشــته هم در نيم فصل دوم به اين تيم آمد اما مشكالت 
مالي اكسون او را مجبور كرد در بازي قبل براي تيمش به 

زمين نرود.

  فوالد ســپاهان؛ هرچند در فوتبال 2بازيكن خارجي 
دارند اما محمدرضا ســاكت، مديرعامل باشگاه اين فصل 

اجازه نداده تيم بسكتبال بازيكنان خارجي بگيرد.

  صنايع هرمزگان؛ نيم فصل اول يك بازيكن از ليتواني 
داشت و نيم فصل دوم هم يك بازيكن آمريكايي استخدام 

كرد.

خارجي هاي تعيين كننده

در ليگ ايران گفته مي شود پول و بازيكن خارجي قهرمان را معرفي مي كند. اين فصل هم 
آنهايي كه بهترين خارجي ها را جذب كرده اند، رقابت جدي براي قهرماني دارند. اين فصل 

فقط تيم هاي نظامي و تيم هايي كه روي فوتبال بيشتر تمركز كرده اند، خارجي ندارند.

پست: پوينت
قد: 1.91

متولد : مارس 1989
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  )18-2017(، لس آنجلس ليكرز )15-2014( و تورونتو
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آمار بازي دوايت باكز در ان بي اي

  شهرداري گرگان؛ براي چهارمين سال پياپي پري 
پتي براي اين تيم بازي مي كند. پتي كه فصل پيش با 
پرتاب لحظه آخري خبرساز شد، در نيم فصل اول هم 
يكي از بهترين ها بود و همچنان خيلي ها او را بهترين 
بازيكن خارجي حاضــر در ايران مي دانند. گرگاني ها 
براي نيم فصل دوم هم يك بازيكن از آمريكا استخدام 
كرده انــد. كارنامــه اين بازيكــن هم مــورد تأييد 

بسكتبالي هاست.

  نظم آوران سيرجان؛ ســيرجاني ها از شروع فصل 
2بازيكن خارجي داشــتند؛ يك بازيكن روسي و يك 
بازيكن صربســتاني. آنها بــراي نيم فصل دوم خريد 

جديدي نداشتند.

 صنعت  مس كرمان؛ خارجي هــاي مس  كرمان از 
روسيه و آمريكا به كرمان آمده اند. آنها نيم فصل دوم 

را هم با همين بازيكنان ادامه مي دهند.

 كاله؛ خارجي هاي كاله از آمريكا و ليتواني بودند اما 
هيچ يك از آنها كيفيت الزم را نداشتند و تيم را ترك 

كردند. آنها براي نيم فصل دوم يك بازيكن آمريكايي 
و يك صربستاني اســتخدام كردند كه اين بازيكنان 
جديد در بازي با شهرداري گرگان خودي نشان دادند.

  ذوب آهن اصفهان؛ فرزاد كوهيان از اينكه بازيكن 
خارجي نــدارد، بارها گاليه كرده اســت. باشــگاه 

ذوب آهن اعتقادي به استفاده از خارجي ها ندارد.

 پااليش نفت آبادان؛ باشــگاه مجوز خريد بازيكن 
خارجي را نداد.

 خانه بسكتبال خوزســتان؛ خوزستاني ها ليگ را با 
2خارجي شروع كردند؛ يك بازيكن آمريكايي و يك 
بازيكن از ســاحل عاج. بازيكن ساحل عاجي مصدوم 
است. نه او و نه بازيكن آمريكايي خيلي نتوانستند به 
اين تيم كمك كنند. خوزستاني ها نيم فصل دوم را هم 
بدون مربي شــروع كرده اند. عماد ســامري در دور 
برگشــت روي نيمكت ننشست و خوزستاني ها هنوز 

تصميمي براي سرمربي تيم نگرفته اند.

  نيروي زميني تهران؛ تيم بــدون برد گروه، فقط 
بازيكن سرباز استفاده مي كند و خارجي ندارد.

گروه الف 
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راهدار باسابقه شهرستان هريس هنگامي كه سوار بر گريدر مشغول بازكردن راه هاي روستايي 
بود به دليل سر خوردن خودرو به دره سقوط كرد و پس از 2روز جانش را از دست داد.

به گزارش همشهري، اين راهدار 60ساله كه علي لســاني نام دارد و سال هاست كه در اداره 
راهداري شهرستان هريس واقع در استان آذربايجان شــرقي خدمت مي كرد چند روز قبل 
به دنبال بارش شديد برف و مسدودشدن بخشــي از راه هاي روستايي منطقه همراه با تعداد 
ديگري از راهداران راهي مناطق برف گير شــدند. او و همكارانش روز يكشنبه قصد داشتند 
راه روستاي افشرد از توابع خواجه را باز كنند. لساني كه از رانندگان باسابقه گريدر بود، پشت 
فرمان نشست و كارش را آغاز كرد اما همزمان كوالك شــديدي آغاز شد. با اينكه شرايط هر 
لحظه سخت تر مي شد و ديد محدود بود اما اين راهدار وظيفه شناس به كارش ادامه مي داد تا 
اينكه دقايقي بعد ناگهان حادثه هولناكي اتفاق افتاد. در يك لحظه گريدر سر خورد و به دره 
نه چندان عميقي كه در آنجا قرار داشت سقوط كرد. ساير راهداران با ديدن اين شرايط تالش 
كردند به همكارشان كمك كنند اما او به شدت آسيب ديده بود و در كوتاه ترين زمان ممكن 
به مركز درماني منتقل شد. راهدار وظيفه شناس در اين حادثه دچار جراحت سنگيني شده 
 بود و تالش ها برای نجات او راه به جايي نبرد و سرانجام وی روز دوشنبه جانش را از دست داد.

 عليرضا سپهري، مسئول روابط عمومي اداره كل راهداري آذربايجان شرقي به همشهري گفت: 

مرحوم لساني يكي از همكاران باتجربه راهداري بود كه سال ها در اين اداره زحمت كشيده و 
اخيرا بازنشسته شده بود اما چون كاركردن با گريدر تخصصي است و به تجربه نياز دارد همچنان 
با راهداري همكاري مي كرد. او ادامه داد: اين همكار وظيفه شناس مان بارها در هنگام بارش برف 
و مسدودشدن جاده جان خود را براي خدمت به مردم به خطر انداخته بود و در نهايت هم در 
همين راه جانش را فدا كرد. براساس اين گزارش، حادثه جان باختن اين راهدار در شرايطي اتفاق 
افتاد كه چند روز قبل نيز صفدر شريفي، يكي ديگر از راهداران استان آذربايجان شرقي هنگامي 

كه قصد نجات دادن راننده يك تانكر واژگون شده را داشت جانش را از دست داد.

 9دي نشان استواري نظام اسالمي ايران است
حماسه عظيم و وصف نشدني ۹دي۱۳۸۸درس عبرتي تاريخي است 
كه پيام آور حقانيت نظام الهي و اســالمي و متزلزل نشدن پايه هاي 
اســتوار و مقدس آن به رغم تمام مشــكالت كه البتــه در برابر اين 
مشكالت مثل كوه استوار است. سال گذشته به خاطرشدت گرفتن 
ويروس منحوس كرونا مراسمي براي گراميداشت ۹دي برگزار نشد 
كه اميدواريم امسال به خاطر بهبودي نسبي شرايط مراسمی در  شأن 

اين روز برگزار شود.
الهي از كرج 

   قطع شدن يارانه بازنشستگان نيازمند بازنگري است
بازنشســته اي هســتم كه يارانه ام از ۳ســال قبل قطع شده است 
درحالي كه حقوق من ۳ميليون و 500هزارتومان است و درآمد ديگري 
ندارم. علت قطع يارانه ام هم داشتن خودروي پژو توسط دخترم اعالم 
شده كه آن زمان، هم تحت تكلف من نبود و هم اشتغال و بيمه اش 
جدا بود و اكنون هم ازدواج كرده است.  درواقع قطع شدن يارانه افرادي 

مانند من نيازمند بازنگري است.
بازوند از تهران

 جاده خاكي ميامي – جيالن آسفالت شود
جاده خاكي روستاي جيالن در استان ســمنان به شهر ميامي كه 
نزديك ترين شهر به آن است سال هاست بدون آسفالت به حال خود 
رها شده درحالي كه اهالي بارها و بارها به شوراي شهر، بخشداري و 
فرمانداري مراجعه و تقاضاي خود را  مطــرح كرده اند ولي تاكنون 

هيچ گاه نياز آنان جدي تلقي نشده است.
يزداني از روستاي جيالن سمنان

 پست قرنطينه دامپزشكي كنار تخته در كازرون احيا شود
۳ســال قبل مقرر شد پســت قرنطينه دامپزشــكي كنار تخته در 
شهرستان كازرون ايجاد شود اما بعد از گذشت چند سال اين پست 
داير نشده است درحالي كه شغل بســياري از ساكنان محدوده هاي 
كنارتخته و خشت دامداري است. با توجه به اينكه ساختمان قرنطينه 
ساخته ولي به حال خود رها شده از مسئوالن تقاضا مي شود قبل از 
فرسوده شدن ساختمان نسبت به احيا و بهره برداري از آن اقدام كنند.
فتحي از كازرون

  برنج وارداتي نتوانست قيمت را كنترل كند
درحالي كه مسئوالن از ورود مقادير قابل توجهي برنج وارداتي براي 
كنترل قيمت برنج خبر دادند هنوز خبري از كنترل قيمت برنج نيست 
و قيمت اين محصول هر روز باالتر مي رود. چه زماني قرار است دولت 

قيمت يكي از ارزاق اصلي مردم را كنترل كند؟
مولوي از شبستر

  برف و باران به چاه هاي زيرزميني هدايت شوند
مسئوالن زيرساختي فراهم كنند كه بارش هاي جوي برف و باران به 
سمت چاه هاي زيرزميني هدايت شوند. بخشي از ساختار به صورت 
قنات در گوشه و كنار كشور فراهم است و كافي است مسئوالن با اين 

وضع كم آبي و فرونشست زمين برنامه ريزي كرده و آن را اجرا كنند.
دشتي از تهران 

   فرودگاه مسافري در قزوين داير شود
قزوين ظرفيت بااليي براي داشتن فرودگاه مسافري دارد ولي تاكنون 
از وجود فرودگاه بي بهره مانده است درحالي كه چند فرودگاه دارد كه 
از آنها براي سمپاشي و هواپيماهاي تفريحي استفاده مي شود. جا دارد 
فرودگاه مسافري با استفاده از ظرفيت يكي از اين فرودگاه ها ايجاد 
شود كه هم مردم از آن استفاده كنند و هم ظرفيت هاي جديد اشتغال 

براي جوانان ايجاد شود.
غياثي از قزوين 

  كاركنان شركت پست حقوق شان بسيار ناچيز است
كاركنان شــركت پســت كمتريــن حقوق را به نســبت ســاير 
زيرمجموعه هــاي آن وزارتخانــه مي گيرند و صدايشــان به جايي 

نمي رسد. لطفا تدبيري براي پرسنل زحمتكش پست بشود.
برازنده از تهران 

  حريم رود چالوس نيازمند ديواره است
رود چالوس در بخش زيادي از مسير خود بدون ديواره و حريم است 
كه اين موضوع به خصوص در زمان بارندگي خسارات جبران ناپذيري 
به زمين هاي كشاورزي مردم وارد مي كند ضمن اينكه تغيير مسير هم 
به اين مشكل دامن زده و همه ساله زمين هاي حاصلخيز بسياري در 
حاشيه رود تخريب مي شوند. از مسئوالن تقاضا داريم بر اين موضوع 

نظارت كرده و آن را مديريت كنند.
كجوري از چالوس

 آسفالت خيابان »آزادگان« به »اسالمشهر« نيازمند تعمير است
 متأسفانه آسفالت خيابان آزادگان به اسالمشهر بسيار پر دست انداز 
است و همين موضوع باعث آسيب و صدمه به جلو بندي خودروهايي 
مي شود كه مرتب از اين مسير عبور مي كنند. لطفا مسئوالن نسبت 

به تعمير آن اقدام كنند.
شكيبايي از اسالمشهر 

پاسخ مسئوالن
صاحبان امالك همكاري كنند، مشكل پاركينگ و ترافيك در 

پيروزي حل مي شود
روابط عمومي منطقه ۱۳شهرداري تهران پيرو انتشار پيام مردمي با 
عنوان »كمبود پاركينگ و ترافيك در خيابان پيروزي« در ستون با 
مردم پاسخ داده است: ضمن تشكر از شهروندان محترم درخصوص 
اعالم مشكالت محلي و شــهري به آگاهي مي رساند: محور پيروزي 
داراي دوبخش شمالي و جنوبي )شمالي منطقه ۱۳- جنوبي منطقه 
۱4(اســت كه به دليل همكاري ذي نفعان امــالك جنوبي، تمامي 
پالك ها توسط منطقه۱4تملك و آزادسازي شــده، ليكن به دليل 
عدم همكاري صاحبان امالك شمالي محورمذكور، تعدادي از امالك 
اين بخش از خيابان پيروزي باقي مانده و اين امرتاكنون محقق نشده 
است. در همين راستا به دليل پيگيري شهردار محترم منطقه درجهت 
تملك يا صدور پروانه مذاكراتي در اين خصوص با مديريت ارشــد 

شهرداري تهران به عمل آمده تا طي سال آتي اين امر محقق شود.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

دو پليس سپر عابران شدند
راننده كاميون كه براي فرار از دست پليس 
وارد خط ويژه شــده بود، وقتــي خودروي 
پليس راهور را سد راه خود ديد با شدت به آن 
كوبيد اما در نهايت دستگير شد. حاال آنطور 
كه رئيس پليس راهــور پايتخت مي گويد؛ 
پرونده اي عليه اين راننده تشــكيل شده و 

احتمال ابطال گواهينامه اش وجود دارد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه عصر روز 
يكشــنبه در بزرگراه بعثت در جنوب تهران 
اتفاق افتاد. مأموران پليس راهور كه در حال 
كنترل عبور و مرور خودروها بودند، كاميوني 
را ديدند كه وارد خط ويژه اتوبوس هاي تندرو 
شده و با سرعت سرسام آوري حركت مي كرد. 
سرعت اين كاميون به حدي بود كه هر لحظه 
امكان داشت حادثه تلخي اتفاق بيفتد و در 
اين شــرايط مأموران به تعقيب اين كاميون 

پرداختند و تالش كردند آن را متوقف كنند.
سردار محمدحسين حميدي، رئيس پليس 
راهور تهران بــزرگ در اين بــاره مي گويد: 
تيم راهور با توجه به حساســيت موضوع و 
با هشدار هاي بســيار و تذكر چندين باره از 
طريق بلندگو، از راننده خواستند كه از خط 
ويژه خارج شده و كاميون را متوقف كند كه 
راننده با بي اعتنايي به ايست پليس بر سرعت 
خود افزود و به صورت خطرناكي به راه خود 

ادامه داد.
او ادامه مي دهد؛ باتوجه به اينكه در مســير 
حركت اتوبوس هاي تندرو، ايســتگاه هايي 
وجود دارد كه مســافران بســياري در آنجا 
حضور دارند،تيم راهور بــراي جلوگيري از 
برخورد كاميون با عابران پياده و براي متوقف 
كردن آن اقدام به سد كردن مسير با خودروي 
پليس كردند كه متأســفانه راننــده باز هم 
خودرو را متوقف نكــرد و در نهايت كاميون 
برخورد شــديدي با خودروي پليس كرد و 

متوقف شد.
رئيس پليس راهور تهران بزرگ درباره انگيزه 
اين راننده از فرارگفــت: در برخي مواقع در 
جاده ها راننده هايي هستند كه به جان خود 
و ديگران اهميت نمي دهند و با حركت هاي 
مخاطره آميز، جان خود و ديگران را به خطر 
مي اندازند. اين راننده نيز از اين دست افراد 
بوده و خيلي ساده از پاسخ دادن درباره انگيزه 
خود به ما طفره است. او ادامه مي دهد: آنچه 
مهم است حركت مخاطره آميز راننده است. 
خودرو در پاركينگ قرار دارد و پرونده را نيز 
به مراجع قضايي تحويل داديم. ما پرونده را 
به عنوان يك حادثه كامال عمدي تشــكيل 
و اين راننده را نيــز به مراجع قضايي تحويل 
داديم تا تســت هاي رواني از او گرفته شود 
تا ببينيــم علت و عامل اصلــي اين تصميم 
مخاطره آميز راننده چيست كه احتمال ابطال 

گواهينامه اين راننده وجود دارد.

۱6سال پس از درگيري مرگبار پسرعمه 
و پسردايي در پاركي در شهرستان مرند، 
درحالي كه قاتل در يك قدمي قصاص قرار 
گرفته بود، خانواده مقتول به شرط ساخت 
مدرســه اي به نام پسرشان در اين شهر از 

مجازات قصاص گذشتند.
به گزارش همشهري، اين پرونده در سال 
۱۳۸4به جريان افتــاد. روز حادثه چند 
پســر جوان و نوجوان كه با هم دوست و 
هم محلي بودند براي تفريح به پاركي در 
شهرستان مرند در آذربايجان شرقي رفته 
و سرگرم شــوخي بودند كه بين2 نفر از 
آنها مشاجره شكل گرفت. اين دو نفر كه 
پسرعمه و پسردايي بودند بر سر شوخي 
نابجا و مسخره كردن يكديگر از دست هم 
عصباني شدند و لحظاتي بعد مشاجره آنها 
به درگيري تبديل شد. هر چند دوستانشان 
تالش كردند كه آنهــا را آرام كنند اما در 

نهايت پســرعمه با چاقويي كه در دست 
داشت ضربه اي به پسردايي اش زد و او غرق 

در خون روي زمين افتاد.

مرگ در بيمارستان
همه  چيز در چشــم برهم زدني رخ داد و 
ضارب و بقيه دوســتانش كه شوكه شده 
بودند، جــوان مجروح را به بيمارســتان 
منتقل كردند. اما شــدت خونريزي او به 
حدي بود كه تالش بــراي نجات جانش 
بي فايده ماند و وي روي تخت بيمارستان 

جانش را از دست داد.
به دنبال مرگ پســر جــوان، پليس در 
جريان حادثه قــرار گرفــت. با حضور 
مأمــوران در بيمارســتان، ضــارب كه 
پسرعمه مقتول بود دستگير شد و در همه 
مراحل بازجويي به قتل پســردايي اش 
اعتراف كرد. او اما مدعي شــد كه هرگز 

قصد كشتن وي را نداشته و آن روز وقتي 
شــوخي او با مقتول بــه درگيري ختم 
شده بود، از روي عصبانيت با چاقو به او 
حمله كرده تا وي را بترساند اما ضربه اي 
كه به پسردايي اش زد، جان او را گرفت. 
با اعتراف پســر جوان، بررسي  اظهارات 
شاهدان و بازسازي صحنه جنايت، متهم 
به زندان فرستاده شــد و مدتي بعد در 
دادگاه محاكمه و با درخواست ولي دم، به 
قصاص محكوم شد. اين حكم با اعتراض 
متهم به ديوانعالي كشور فرستاده شد اما 
قضات ديوان آن را تأييد كردند و به اين 
ترتيب شــمارش معكوس براي اجراي 

حكم قصاص آغاز شد.

تالش براي گذشت
با جنايتي كــه رخ داده بــود رابطه ميان 
هر دو خانواده كه از بســتگان هم بودند را 

چنان تيره كرده بود كــه خانواده مقتول 
درخواستي جز قصاص نداشتند. تالش هاي 
زيادي براي جلب رضايت آنها انجام شــد 
اما به نتيجه نرسيد. در اين سال ها جوان 
محكوم به قصاص كه در زندان به سر مي برد 
چندبار پاي چوبه دار رفت اما هر بار بنا به 
داليلي حكم قصاص اجرا نشد و او به بند 
زندان برگشــت، تا اينكه مدتي قبل زمان 
اجراي حكم مشخص و به هر دو خانواده 
ابالغ شد. به گفته دادســتان شهر مرند، 

درحالي كه حكم قصاص بــه مرحله اجرا 
رسيده بود، با تالش و پيگيري هاي مستمر 
دستگاه قضايي، ريش سفيدان و معتمدين 
شهر در نهايت اولياي دم شرط كردند كه 
درصورت ساخت مدرسه اي به نام مقتول 
در شهرســتان مرند از قصاص مي گذرند 
و بــا موافقت جوان محكــوم به قصاص و 
خانواده اش با اين شرط، رضايت خانواده 
مقتول ثبت و موجب شــادماني خانواده 

محكوم شد.

گريه پشيماني مهماندار قاتل در جلسه بازپرسي

ساخت مدرسه، شرط گذشت از قصاص 

»قبول دارم به سمت مدير ســابقم و نامادري ام 
شليك كردم اما فكرش را نمي كردم كه هردوي 
آنها جانشان را از دست بدهند و تازه متوجه شدم 

كه آنها فوت شده اند.« 
اين بخشي از اعترافات مردي است كه يك ساعت 
پس از قتل مدير يكي از شــركت هاي راه آهن به 

ضرب گلوله، نامادري اش را نيز به قتل رساند.
به گزارش همشــهري، متهم كه مردي 40ساله و 
مهماندار اخراجي قطار اســت عصر روز يكشنبه و 
ظرف يك ساعت، جان 2نفر را با شليك گلوله گرفت.

نخســتين قرباني او از مديران شركت راه آهن 
سيمرغ بود كه در پاركينگ راه آهن به قتل رسيد 
و ديگري نامادري اش بود كه يك ســاعت پس 
از جنايت اول، هدف گلوله هــاي مرگبار قاتل 

قرار گرفت.
متهم كــه روز بعد از جنايت خودش را تســليم 
پليس كرد، صبح ديروز براي تحقيق به شعبه سوم 
دادسراي جنايي تهران منتقل شد و وقتي پيش 
روي بازپرس ساسان غالمي قرار گرفت، ادعا كرد 
كه تازه متوجه شده كه قربانيان او كشته  شده اند 

و تا حاال تصور مي كرده كه آنها مجروح شده اند.
متهم سپس توضيح داد: من در رشته هتلداري 
قبول شدم و 2ترم هم به دانشگاه رفتم اما به خاطر 
مسائل خانوادگي ناچار شدم درس را رها كنم. پس 
از آن به عنوان مهماندار قطار مشغول به كار شدم 
اما از زمان شيوع كرونا مسافران كم شدند و همين 
موجب شد تا شركت تصميم به تعديل نيرو بگيرد.

وي ادامه داد: من در ليســت نيروهاي تعديلي 
قرار گرفتم و اخراج شــدم و اين در حالي بود كه 

از شركت حدود ۱2ميليون تومان طلبكار بودم.
متهم گفت: شــب قبل از حادثه به ســراغ مدير 
شــركت رفتم و درباره طلبم صحبــت كردم اما 
بي فايده بود و او گفت بايد صبر كنم. اما من تحمل 
نداشتم و روز حادثه اسلحه اي كه چند ماه پيش 
در يكي از شهرهاي مرزي خريده بودم را داخل 
جيبم گذاشتم و به سراغ مقتول رفتم. البته قبل 

از آن با دوستانم صحبت كردم و به آنها گفتم كه 
قصد تهديد مدير شركت را دارم و آنها هم گفته 
بودند كه رفتنم فايده اي ندارد و برايم دردسرساز 
مي شــود اما گوش نكردم و روز حادثه به سراغ 
مقتول رفتم. مي خواستم او را بترسانم و اصال قصد 

كشتن او را نداشتم.
در پاركينگ كمين كردم تا زمان رفتنش به خانه 
برسد. وقتي وارد پاركينگ شد كه سوار ماشينش 
شود، به سمت او شليك كردم اما خونی نديدم و 
با خودم گفتم شايد تيرها مشقي هستند. بعد از 
پاركينگ خارج شدم و بخشي از مسير را تاكسي 
گرفتم و بخش ديگر را با موتــور رفتم تا به خانه 

پدرم رسيدم.
متهم گفت: حدود 20سالي مي شد كه پدر و مادرم 
از يكديگر جدا شــده بودند و پدرم بعد از جدايي 
ازدواج مجدد كرده بود. نامادري ام هم مثل پدرم 
از ازدواج قبلي خود يك پسر داشت. در اين سال ها 
اختالفات زيادي با نامادري ام داشتم و اصلي ترين 
اختالف اين بود كه من از پدرم پول مي خواستم اما 
نامادري ام اجازه نمي داد پدرم به من كمك كند. 
روز حادثه و يك ســاعت پس از شليك به مدير 
سابقم در راه آهن به خانه رسيدم. وقتي وارد شدم 

نامادري ام شروع كرد به غر زدن و من كه خيلي 
ناراحت و عصباني بودم به سمت او شليك كردم. 
اما فكر كردم او زخمي شــده است و بعد خانه را 
ترك كردم. چند ساعتي در خيابان پرسه زدم و 
شب به خانه دوستم رفتم. اما از ماجراي تيراندازي 

به او حرفي نزدم.
متهم كه در جلسه بازپرســي به گريه افتاده بود 
ادامه داد: واقعا پشــيمانم و اصال نمي خواســتم 
چنين اتفاقي رخ بدهــد. هم جان 2نفر را گرفتم 
و هم زندگي خودم و پدرم را نابود كردم. قصاص 
حق من است اما مي دانم تا آن زمان عذاب وجدان 
قتل 2بي گنــاه رهايــم نخواهد كــرد. من آدم 
بدشانسي هستم؛ نه در كار شــانس داشتم و نه 
در زندگي. ۹ســال قبل عاشق دختري شدم كه 
به خاطر مشــكالتي كه به وجود آمد نتوانستيم 
ازدواج كنيم. از آن پس ديگر مهر دختر ديگري 
به دلم ننشســت و به همين دليل دور ازدواج را 
خط كشيدم و در همه اين ســال ها تنها بودم تا 
اينكه دســت به اين حماقت زدم و خانواده هايي 

را داغدار كردم.
پس از پايان تحقيق از متهم، وي براي تحقيقات 
تكميلي در اختيار اداره آگاهي تهران قرار گرفت.

زن آشــنا كه بــه بهانه درمان بيمــاري مرد 
ســالخورده در مدت 2ســال از خانواده اش 
2.5ميليارد تومان كالهبــرداري كرده بود، 

به دام افتاد.
به گزارش همشــهري، مدتي قبــل زني نزد 
مأمــوران پليس اصفهان رفت و مدعي شــد 
كه يــك زن فالگير به بهانه درمــان بيماري 
پدرش از آنها 2.5ميليارد تومان كالهبرداري 
كرده اســت. وي توضيح داد: 2ســال پيش 
پدرم دچار بيماري قلبي شــد و وقتي او را به 
بيمارستان برديم، در آنجا بستري شد. هر چند 
تصور مي كرديم كه بيماري او به زودي درمان 

مي شود، اما اين اتفاق رخ نداد و پزشكان گفتند 
كه پدرم بايد در بيمارستان تحت نظر باشد. 
با طوالني شــدن روند درمان پدرم، تصميم 
گرفتيم به ســراغ زني برويم كــه از قبل او را 
مي شناختيم و شــنيده بوديم كه در گرفتن 
فال قهوه قهار است. يك روز او را دعوت كرديم 
به خانه مان كه براي پدرم فال بگيرد و او پس 
از گرفتن فال مدعي شــد كه مي تواند با دعا، 

بيماري پدرم را درمان كند.
شاكي ادامه داد: ما به اين زن اعتماد داشتيم 
و حرف هايش را باوركرديــم. از طرفي چون 
از قبل او را مي  شــناختيم، تصور نمي كرديم 

نقشه كالهبرداري در ذهن اش دارد. او براي 
نوشــتن دعا و درمان پدرمان هر بار نسخه  و 
دعايي مي داد و بابت آن پول يا طال مي  گرفت 
و مدعي مي شــد كه  پدرمان به زودي درمان 
مي شود. اما اين ماجرا 2سال طول كشيد و زن 
رمال كه در همه اين مدت به خانه ما رفت وآمد 
داشت، در طول اين مدت 2ميليارد تومان پول 
نقد و 500ميليون تومان طال از ما گرفت كه 
با دعا بيماري پدرمان را درمــان كند اما اين 
اتفاق هرگز رخ نــداد و حتي بيماري پدرمان 

بدتر هم شد.
شاكي گفت: با گذشــت اين مدت، رفته رفته 
متوجه شــديم كه حرف هاي زن آشنا درباره 
درمان پدرمان دروغ بوده و او قصد كالهبرداري 
از ما را داشته اســت و به همين دليل تصميم 

گرفتيم از وي شكايت كنيم. به گفته حسين 
تركيان، رئيــس پليس آگاهــي اصفهان، با 
شكايت شاكي تحقيقات در اين پرونده آغاز شد 
و با توجه به مدارك و شواهد موجود در پرونده، 
محل ســكونت متهم در يكــي از محله هاي 
اصفهان شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي 
وي دستگير شــد. اين زن كه در ابتدا منكر 
هرگونه جرمي بود با مشــاهده مستندات به 
كالهبــرداري از اين خانواده اعتــراف كرد و 
مدعي شــد كه پس از اطالع از بيماري پدر 
خانــواده تصميم گرفته بود بــه بهانه درمان 
بيماري وي از آنها كالهبرداري كند.  زن فالگير 
پس از اعتراف به جرم خــود، قبول كرد همه 
پولي را كه در اين مدت از خانواده شاكي گرفته، 

پس دهد و آنها نيز از شكايت خود گذشتند.

عامل جنايت در پارك پس از 16سال بخشيده شد

سارق براي فريب پليس 
خود را مدير ساختمان جا زد

سارق سابقه دار كه براي سرقت وارد ساختماني 
شــده بود وقتي مأموران پليس را در يك قدمي 
خود ديد لباس هايش را عوض و وانمود كرد مدير 

ساختمان است اما درنهايت دستگير شد.
به گزارش همشــهري، چند روز قبــل مأموران 
كالنتري ۱۳۹مــرزداران هنگام گشــت زني به 
2نفر كه داخل يك وانت نشسته و در حال زاغ  زني 
خانه اي بودند مشكوك مي شوند و آنها را زيرنظر 
مي گيرند. دقايقي بعد يكــي از آنها از روي ديوار 
وارد خانه شد. در اين شــرايط مأموران مطمئن 
شدند كه اين 2 نفر نقشه ســرقت از اين خانه را 
در سر دارند. درســت در همين لحظات بود كه 
دومين ســارق كه هنوز در وانت حضور داشــت 
متوجه مأموران شد و فرار كرد. اما نفر دوم هنوز 
در ساختمان بود. در اين شرايط بود كه مأموران 
وارد منزل شــدند. آنها مردي را ديدند كه لباس 
خانگي به تن و دمپايي به پا داشت. او به مأموران 
گفت كه مدير ساختمان است و در حياط صدايی 
شنيده است. هنوز معلوم نبود سارق تحت تعقيب 
كجا مخفي شده است. مأموران در بازرسي داخل 
راهروها 2دستگاه دوچرخه و تعدادي كفش كه 
به صورت يكجا جمع شــده و آماده ســرقت بود 
پيدا كردند و در همين لحظات بود كه همسايه ها 
يكي يكي از خانه هايشــان بيرون آمدند و وقتي 
مأموران درباره مدير ســاختمان از آنها تحقيق 
كردند معلوم شد مديرساختماني در كار نيست 
و ســارق همان فردي اســت كه با لباس منزل و 
دمپايي وانمود مي كرد مديرساختمان است. به 
اين ترتيب متهم دســتگير و به كالنتري منتقل 

شد.
سرهنگ محمدقاسم طرهاني، جانشين پليس 
پيشــگيري پايتخت در اين باره گفت: متهم در 
كالنتري به نقشــه ســرقت منزل با همدستي 
دوستش اعتراف كرد. همچنين بررسي پرونده او 
نشان داد كه از سارقان سابقه دار است كه تاكنون 
6مرتبه دستگير و زنداني شــده است. به گفته 
وي، هم اكنون متهم در بازداشت به سر مي برد و 

تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

  نسخه زن فالگير 2/5ميليارد تومان آب خورد

سقوط گريدر راهدار وظيفه شناس به دره

درگيري 2جوان عاشق جنايت آفريد
 درگيري ميان 2 رقيب عشــقي بــا قتل يكــي از آنها و فــرار ديگري پايــان يافت.
به گزارش همشهري، بامداد ديروز به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس جنايي تهران 
خبر رسيد كه پسر جواني با ضربات چاقو به قتل رسيده است. بررسي ها نشان مي داد اين 
جوان 2۳ساله عصر  روز دوشنبه درحالي كه با ضربات چاقو زخمي شده بود براي درمان 
به بيمارستاني در تهران انتقال يافته بود. ظاهرا درگيري در منطقه اسالمشهر رخ داده 
بود و پسر مجروح پس از انتقال به بيمارستان به دليل شدت جراحات جانش را از دست 
داد. در ادامه مشخص شد كه مقتول با پسري جوان بر سر يك دختر درگير شده است. 
دوست مقتول كه در صحنه درگيري حضور داشت به مأموران گفت:پژمان)مقتول( از 
دوستان نزديكم بود. او يك ســال و نيم قبل با دختري جوان آشنا شده و قصد داشتند 
با يكديگر ازدواج كنند. از سوي ديگر پسري به نام مهران نيز به دختر جوان ابراز عالقه 
كرده بود؛ همين مســئله باعث اختالف ميان 2 رقيب عشقي شده بود و آنها كه در يك 
محله زندگي مي كردند بارها با يكديگر به صورت لفظي درگير شدند تا اينكه روز حادثه 
دوستم پژمان به ســراغم آمد و از من خواســت تا او را به ميداني در اسالمشهر ببرم. او 
مي گفت با دختر مورد عالقه اش قرار دارد و من هم ماشين پدرم را قرض گرفتم تا او را 

به سر قرار برسانم. 
شــاهد جنايت گفت: وقتي به آنجا رســيديم پژمان از من خواســت تا داخل ماشين 
منتظرش بمانم. او پياده شد و دقايقي بعد صداي فريادهاي وي را شنيدم و سراسيمه از 
ماشين پياده شدم. ناگهان مهران، همان فردي كه رقيب عشقي دوستم بود را ديدم كه 
با چاقو به جان پژمان افتاده است. مهران به محض ديدن من ترسيد و از محل گريخت و 
من با اورژانس و خانواده پژمان تماس گرفتم اما دوستم خون زيادي از دست داده بود و 
همين موجب شد تا او تسليم مرگ شود. با اظهارات شاهد حادثه، تحقيقات كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي تهران براي بازداشت عامل جنايت آغاز شده است.
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پالن

غيبت قهرمان در پيش بيني اسكاري
ورايتي بختی برای فیلم فرهادی جهت حضور 

در میان 5نامزد نهايی متصور نیست
ورايتي پیش بیني خود را از 5 نامزد نهايي اسكار 2022در رشته بهترين 
فیلم بین المللي در اسكار 2022 انتشار داد. در پیش بیني ورايتي نام 
فیلم »قهرمان« بــه كارگرداني اصغر فرهادي به چشــم نمي خورد؛ 
درحالي كه در پیش بیني هاي قبلي و در پیش بیني اكثر خبرگزاري ها 
و سايت ها، »قهرمان« از بخت هاي اصلي كسب جايزه اسكار در رشته 

بهترين فیلم بین المللي محسوب مي شد.

ماشين منو بران- ژاپن
اين فیلم ژاپني به كارگرداني 
ريوسوكه هاماگوچي اقتباسي 
است از يكي از داستان هاي 
كتاب منتخب داستان هاي 
هاروكي موراكامي با عنوان 

»مردان بدون زنان«. اين فیلم در جشــنواره كــن 3 جايزه از جمله 
جايزه بهترين فیلمنامه را از آن خود كرد. »ماشــین منو بران« اخیرا 
نیز در فهرست فیلم هاي اولیه نامزد در رشته بهترين فیلم بین المللي 
اسكار 2022قرار گرفته است. منتقدان، اين فیلم را رقیب اصلي فیلم 

»قهرمان« براي كسب جايزه اسكار در سال 2022عنوان كرده اند.

كندو- كوزوو
»كندو« اولین فیلم ساخته 
بلرتا باشولي از كوزوو است. 
اين فیلم در جشنواره فیلم 
ساندنس 2021نخستین 
نمايــش جهاني خــود را 

تجربه كرد. كندو نخســتین فیلمي بود كه توانست در جشنواره 
فیلم ساندنس هر 3 جايزه اصلي ازجمله جايزه بزرگ هیأت داوران، 
جايزه تماشــاگران و جايزه كارگرداني را از آن خود كند. اين فیلم 
اخیرا در فهرست اولیه نامزدهاي رشــته بهترين فیلم بین المللي 
اسكار 2022انتخاب شده است. داستان فیلم درباره زني است كه 
همسرش در جنگ ناپديد شده و او در صدد است تا با كار و فعالیت، 
راهي براي بقاي خود و فرزندش در جامعه اي پیدا كند كه از زنان 

بي سرپرست حمايت نمي كند.

من مرد تو هستم - آلمان
اين فیلم علمــي، تخیلي و 
رمانتیك به كارگرداني ماريا 
شريدر از كشور آلمان است. 
در فیلم »من مرد تو هستم« 
مارگارت اگرت، دن استیونز 

و ساندرا هولر ايفاي نقش كرده اند. اين فیلم در هفتادو يكمین دوره 
جشنواره بین المللي فیلم برلین اكران شــد و نماينده كشور آلمان 
براي حضور در اسكار 2022است. نام اين فیلم اخیرا در فهرست بلند 

فیلم هاي رشته بهترين فیلم بین المللي اسكار قرار گرفته است.

بدترين آدم دنيا - نروژ
فیلمي اســت به كارگرداني 
پواكیم ترير از نروژ و سومین 
فیلم از فیلم هاي ســه گانه 
اســلو. فیلــم »بدترين آدم 
دنیــا« در جشــنواره كن 

2021براي نخســتین بار بــه نمايش درآمد. رنیت رينســو به دلیل 
نقش آفرينی در اين فیلم جايزه بهترين بازيگر زن جشــنواره كن را 
دريافت كرد. اين فیلم به عنوان نماينده نروژ در اســكار 2022معرفي 
شده است، اخیرا نیز نام »بدترين آدم دنیا« در فهرست اولیه فیلم هاي 
منتخب رشته بهترين فیلم بین المللي اســكار قرار گرفته است. اين 
فیلم درباره خود شناســي تدريجي يك زن در طول  سال هاي سخت 

زندگي اش است.

فرار - دانمارك
اين فیلم كارتوني مســتند 
به كارگردانــي يوناس پوهر 
راسموســن اســت. تهیــه 
كنندگان فیلــم » فرار« ريز 

احمد و نیكالج كاســتر – واالدو هســتند. اين فیلم نخستین نمايش 
جهاني خود را در جشنواره فیلم ساندنس در ژانويه 2021تجربه كرده 
است. منتقدان، شیوه پرداخت كارتوني داستان اين فیلم را مورد تمجید 
قرار داده اند. فیلم فرار به عنوان نماينده دانمارك براي حضور در اسكار 
2022معرفي شــد و اخیرا نیز نامش در فهرست اولیه رشته فیلم هاي 

بین المللي اسكار قرار گرفته است.

 آرش نهاوندي
مترجم

با توجه به شرايط موجود يكي از نگراني هاي دستگاه هاي هنري و همچنین هنرمندان، بودجه سال 
1401است؛ بودجه اي كه همیشه كمترينش نصیب فرهنگ و هنر مي شود. اين نگراني تا جايي مطرح 
مي شود كه نايب رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس، ضمن تشــريح بررسي هاي جلسات كمیسیون 
خود با دستگاه هاي حوزه فرهنگ و ادب كشور درخصوص اليحه بودجه 1401 عنوان مي كند: »رشد 
اعتبارات در حوزه فرهنگ در حد انتظار نیست. در تالش هستیم گام هاي مؤثرتري برداشته شود.« در 
ادامه اليحه بودجه اي كه مطرح شده، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، مصمم به سروسامان دادن اقتصاد 

فرهنگ و هنر است.

تالش براي سروسامان دادن به بودجه فرهنگ و هنر
وزير ارشاد براي سروسامان بخشیدن با اعضاي كمیسیون اقتصادي مجلس جلساتي را برگزار كرده است. 
وزير در اين جلسه كه با حضور نماينده اصناف و اتحاديه هاي سینمايي برگزار شد، با بیان اينكه امروز 
مشكالت زيرساختي و محتوايي در كشور وجود دارد، توضیح مي دهد: »ايران با اين قدمت و جامعه هنري 
بسیار باال كه رتبه ۹ تا 10 تولید فیلم در دنیا را در اختیار دارد در تعداد صندلي سینما جزو كشورهاي در 
رنكینگ پايین جهان قرار دارد.« محمد مهدی اسماعیلی در ادامه همچنین به ارائه پیشنهاد به مجلس 
شوراي اسالمي مبني بر اينكه در بررسي اليحه بودجه 1401 امكاناتي را در اختیار وزارت فرهنگ قرار 
دهند؛ ازجمله تسهیالت با نرخ ســود پايین كه از اهمیت زيادي برخوردار است، اشاره كرده و توضیح 
مي دهد: »نیاز است اعتباراتي براي حمايت از بخش خصوصي كه تمايل به ورود در عرصه هاي هنري و 
فرهنگي دارند به اين وزارتخانه تخصیص يابد. بناي دولت تصدي گري نیست و رئیس جمهور و هیأت 
دولت طي اين مدت در سفرهاي استاني بالغ بر 2هزار میلیارد تومان از منابع سازمان برنامه و بودجه و 
ساير بخش هاي دولت براي تكمیل زيرساخت ها حوزه فرهنگ هزينه كردند، اما حجم كارها و پروژه هاي 
بر زمین مانده بسیار زياد است.«  اسماعیلي با اشاره به اينكه حدود 400 سینما در حال ساخت داريم، 
ابراز امیدواري مي كند: »با كمك مؤثر مجلس و كمیسیون اقتصادي اين تعداد سینما را تكمیل كنیم و 

تا پايان سال 1401 بايد به تعداد هزار سینما در كشور برسیم.«

درخواست هزار ميليارد تومان تسهيالت
محمد خزاعي، رئیس سازمان سینمايي، يكي از مديراني بود كه در اين نشست حضور داشت، وي در 
جمع نمايندگان مي گويد: »در كشورهاي منطقه امروز مي بینیم سرمايه گذاري كالني براي حوزه سینما، 
سالن سازي  و برگزاري جشنواره هاي سینمايي در حال انجام است. به عنوان مثال عربستان سعودي 
جشنواره درياي سرخ را با بودجه هاي هنگفت طراحي و برگزار كرده اســت و براي آن برنامه توسعه 
هم دارد يا كشور امارات متحده عربي جشنواره فیلم دوبي را برگزار مي كند. اين نشان مي دهد منطقه 
براي آينده سینما نقشه دارد.« خزاعي همچنین توضیح مي دهد: »در اين جلسه هزار میلیارد تومان 
تسهیالت در قالب وام هاي كم بهره براي سرمايه گذاري و سینماسازي، تولید آثار سینمايي، حمايت از 
محصوالت سینمايي و بحث هاي حمايتي در زمینه معشیت و كارگشايي مشكالت خانواده سینما و... 
درخواست كرده ايم. با چشم انداز ترسیم شده مي توان خوش بین بود با كمك سازمان برنامه و بودجه و 
كمیسیون اقتصادي مجلس و منابع بانكي تحوالت چشمگیري در حوزه عمران و توسعه زيرساخت هاي 

سینمايي ايجاد شود.«

احتمال تغییر تركیب 22فیلم جشنواره

غايبان چهلم
5 فیلم 

روی نیمكت ذخیره ها قرار دارند
از 74فيلمي كه براي جشنواره چهلم ثبت نام 
كردند، هيأت انتخاب جشنواره 60فيلم را 
بازبيني كرد و به گفته محمدحسين نيرومند، 
يكي از اعضاي هيأت انتخاب، مابقي آثار به طور كامل به دبيرخانه ارائه نشــده 
بودند و از بازبيني جاماندند؛ فيلم هايي كه شايد با حضورشان جشنواره چهلم 
مي توانست رنگ و بوي متفاوت تري به خود بگيرد. هر چند مشاور وزير عنوان 
كرده كه 22فيلمي كه قرار است در جشنواره نمايش داده شود هم در مضمون، 
سبك و فرم متفاوت هســتند و مخاطبان مي توانند با يك جشنواره متفاوت 
رو به رو شوند. با اين حال به نظر مي رسد هيأت انتخاب 5فيلم جايگزين را درنظر 

گرفته باشد و شايد در تركيب 22فيلم جشنواره اتفاقات ديگري هم بيفتد.

نگراني ای به نام بودجه
در جلسه وزير و مديران هنري با اعضاي كمیسیون اقتصادي چه گذشت؟

براي خالي نبودن عريضه
چرا شلوغي ويترين اكران ظاهري است؟

اگر به يكي از سايت هايي كه بلیت سینماها 
را پیش فروش مي كننــد مراجعه كنیم با 
اكراني مواجه مي شويم كه به ظاهر شلوغ 
و متنوع اســت. اكراني كه به نظر مي رسد 
در آن براي هر نوع ســلیقه اي فیلم وجود 
دارد. اما آنچه در عمــل رخ مي دهد اكران 
عمومي دو، سه فیلم كمدي است و كنارش 
فیلم هايي هم به نمايش درآمده اند كه اغلب 
تعداد سانس ها و سینماهايشان اندك است. 
ماجرايي كه انتقاد فیلمسازاني را به همراه 
داشته كه معتقدند در حق شان ظلم شده 
است؛ به عنوان نمونه اين اظهارنظر منیژه 
حكمت كارگــردان فیلم »بنــدر بند« در 
گفت وگو با خبرگزاري ايلنا است؛ » به فیلم 
ما در كل ايران 22سانس اختصاص داده اند 
و به همین دلیل اصال انگار اين فیلم اكران 
نشده است. اين اتفاقي كه براي فیلم هايي 
مثل فیلم ما رقم خورده است، دقیقا مصداق 
فیلم سوزي و سرمايه سوزي در سینماست. 
اين مســئله كه فیلم هاي زيادي متقاضي 
اكران هســتند و ترافیك اكران زياد است، 
دلیل نمي شــود كه مديريت درستي براي 
اين مشــكل پیدا نكرد و با اكــران كردن 
پرتعداد فیلم ها باعث آسیب زدن به سینما و 
سرخورده كردن مخاطب شويم. اينكه چند 
فیلم سطحي و بي محتوا همزمان نمايش 
داده شوند و با هزينه هاي گزاف فقط به فكر 
گیشه و خالي كردن جیب مردم بروند، باعث 
مي شود سینماي ايران روزبه روز به سمت 
نابودي و بي معنايي سوق پیدا كند. من آينده 

خوبي براي اين وضعیت متصور نیستم.« 

كاش گشت نمي آمد
اگر فیلم منیژه حكمت در رده آثار هنري 
قرار مي گیرد در مقابــل فیلم هايي روي 

پرده داريم كه مشخصا براي گیشه ساخته 
شده اند ولي فروش پايیني داشته اند؛ مثل 
فیلم »اتومبیل« با بازي سحر قريشي كه 
جزو شكست خورده هاي اكران است. علي 
میري رامشه، كارگردان فیلم اتومبیل هم 
كه منتقد شرايط اكران است به خبرگزاري 
صبا گفته اســت: »يك ماه پیــش، از ما 
خواسته شد كه با بهتر شدن اوضاع سینما 
فیلم را اكران كنیم و هنوز قرار نبود هفته اي 
3 فیلم به اكران ها اضافه شود؛ در هفته دوم 
اكران هســتم ولي هنوز در سراسر كشور 
اكران ندارم و فقط سینماهاي 3 شهرستان 
را آن هم در بدترين سالن ها و سانس هاي 
ظهر و آخر شب به فیلم داده اند؛ درحالي كه 
زماني كه درخواست اكران داده شد به ما 
گفتند كه سینماها دنبال فیلم هستند و 
جز »قهرمان« و »دينامیت« فیلم پرفروش 
ديگري نبود كه ناگهان اكــران ديگر آثار 
سینمايي هم انجام شــد و زمان اكران ما 
كــه 1۷آذر بود به 24آذرمــاه تغییر پیدا 
كرد. اگر از اول مي دانســتم كه قرار است 
هر هفته 3فیلم در سینما اكران شود و با 
توجه به ترافیك ايجاد شده، در اكران آثار، 
مديريتي وجود ندارد، فیلم »اتومبیل« را 

اكران نمي كردم.« 
»رمانتیســم عماد و طوبــا« ديگر فیلم 
روي پرده اســت كه فروش جالب توجهي 
ندارد. فیلمي كــه تهیه كننده اش مهدي 
صباغ زاده، آن را قرباني فیلم هاي كمدي 
مي داند: »فیلم هايي مانند »رمانتیســم 
عماد و طوبــا« در برخي ســینماها تك 
سانس شــده اند. هم اكنون اتفاقي كه در 
گیشه سینما افتاده اين است كه فیلم هاي 
خانوادگي و سالم، هیزم فیلم هاي كمدي 
و سطحي شده اند تا آمار فروش باال برود. 
اين سیاست با شعارهايي كه دوستان در 
سازمان سینمايي مي دهند، تناقض دارد.«

حتي تهیه كننده فیلــم پربازيگري چون 
»بي همه  چیز« هم نسبت به شرايط اكران 
معترض است: »متأسفانه »بي همه  چیز« 
با اكران در بدترين ســانس ها و سالن ها 

مواجه است.« 
وقتي همه معتــرض هســتند بايد ديد 
بیشترين سالن ها و ســانس ها در اختیار 
چه فیلم هايي اســت. فیلم »دينامیت« 
كمدي پرفروشــي كه از تابســتان روي 
پــرده اســت و »گشــت3« كــه به نظر 
مي رســد برخي از صاحبان فیلم ها روي 
تعويق اكرانش حســاب كــرده بودند. به 
شهادت آمار گیشه، ســینماروها بیشتر 
از فیلم هاي كمدي اســتقبال مي كنند و 
سینماداران هم ترجیحشان نمايش اين 
فیلم هاســت. درام هــاي اجتماعي چون 
»قهرمان« فرهادي هم استثناهايي هستند 
كه تبديل به رويه نمي شوند. در مورد فیلمي 
چون بي همه  چیز به نظر مي رســد حق با 
تهیه كننده اش است چون فیلم در شرايطي 
كه سالن هاي زيادي در اختیار ندارد فروش 
بدي نداشته و اگر مشكالت حوزه هنري با 
فیلم حل شده بود، بي همه  چیز به فروش 

باالتري دست پیدا مي كرد.

ترس از اكران كنار كمدي ها
وقتي ســینماها پس از ركودي طوالني 
كمي به شرايط طبیعي بازگشتند صاحبان 

فیلم ها از اكران آثارشان استقبال كردند، 
اما آنچه در عمل رخ داد نشــانه اي ديگر 
از مشــكل همیشگي مناســبات اكران و 
ظرفیت سالن ها با تعداد فراوان تولیدات 
بود. به همین دلیل تعــدادي از صاحبان 
فیلم ها ترجیح دادند در زماني ديگر بخت 
خود را براي نمايش عمومــي بیازمايند. 
نكته اي كه به گفته مرتضي شايسته، دبیر 
و سخنگوي شوراي صنفي، به تأخیر اكران 
تعدادي از فیلم ها انجامیده است: »اگر اين 
مسئله انصراف هاي دقیقه نودي زياد شود 
به هر حال مقــررات مي گذاريم ولي بايد 
بگويم فیلم هايي هم كه انصراف داده اند، 
فیلم هاي قدرتمندي نبودند؛ لذا به هر حال 
به خاطر فیلم هاي بزرگي كه اكران شده بود 
آنها اعالم كردند كه ما نمي توانیم همزمان 
با اين فیلم ها اكران شويم. ما هم اين حرف را 
پذيرفتیم و اكران آنها ۶ ماه به تأخیر افتاد.« 
در فاصله يك ماه مانده تا آغاز جشــنواره 
فیلم فجر، بعید است فضاي اكران عمومي 
تغییر چندانــي را تجربه كند. دو، ســه 
كمدي پرفروش و يكي، دو فیلم اجتماعي 
بازار اكران را تا حدودي ســرپا و زنده نگه 
داشــته اند. پشــت اين ويترين به ظاهر 
شــلوغ، فیلم هايي به چشم مي خورند كه 
نه سالن هاي زيادي دارند و نه سانس هاي 
پر تعدادي. فیلم هايي كه انگار براي خالي 

نبودن عريضه آمده اند.

نقل قول

رسول صدرعاملی
كارگردان:

جشنواره فیلم فجر بر ارتقای سینمای ایران 
بسیار مؤثر است و بحث ما این است كه این 
رویداد سینمایی شایسته جایگاه امروزش 
هست یا نه؟ من فكر می كنم كه جشنواره 
می توانست جایگاه باالتری داشته باشد. 

سینمای ایران باید بتواند درباره چالش های 
موجود در اجتماع صحبت كند.)همشهری(

محمدمهدی طباطبایی نژاد
مدیر سینمایی:

به عنوان كسی كه دبیر جشنواره فیلم فجر 
بودم، می توانم شهادت دهم كه در انتخاب 
این فیلم ها هیچ دخالت و سفارشی صورت 
نمی گیرد. البته در مورد انتخاب فیلم های 

ارزشمند، هیأت انتخاب گاه مصلحت هایی 
را درنظر می گیرند. با این حال منظور از 

ارزش، صرفاً فیلم های انقالب و دفاع مقدس 
نیست بلكه فیلم هایی مدنظر است كه ارزش 

محتوایی خاصی دارند.)مهر(

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

از جليلوند تا روستايي
4فیلم »شب، داخلي، ديوار« به كارگرداني وحید 
جلیلوند، »برادران لیال« ساخته سعید روستايي و 
»تفريق« ســاخته ماني حقیقي از آثاري هستند 
كه در چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور ندارند. 
البته عوامل »تفريق« و »بــرادران لیال« از آماده 
نبودن فیلمشــان براي حضور در جشنواره خبر 
دادند. برخي از كارگردانان مثل نويد محمودي، 
ســیاووش اســعدي، اكتاي براهني هم از 2روز 
گذشــته طي گفت وگوهايي اعــالم كردند كه با 
وجود تالششان نتوانســتند فیلم هاي خود را به 

جشنواره برسانند.

»مسيح پسر مريم« را از 
جشنواره خارج كنيد

اما نكته قابل تامــل درباره عدم انتخــاب برخي از 
فیلم هايي است كه از سوي سازمان هايي چون اوج يا 
حوزه هنري ساخته شده است. يكي از آنها»مسیح 
پســر مريم« به كارگرداني علي جعفرآبادي است 
كــه اوج آن را تهیه كرده اســت؛ فیلمي كه به نظر 
به جشنواره نرســیده، اما مدير روابط عمومي اوج 
در پیامي عنــوان كرد: »توصیه كــرده بودند فیلم 
پســر مريم با موضوع فســاد در دوره پهلوي را از 
جشــنواره خارج كنید؛ چون امــكان صدور پروانه 
نمايش براي اين فیلم وجود ندارد، در فرصتي بعد از 
اتمام مراحل فني، اكراني براي اهالي رسانه خواهیم 
داشت تا خودشان قضاوت كنند.« مسیح پسر مريم 
درامي اجتماعي از دهه50 شمسي است كه قصه اي 

متفاوت را روايت مي كند.

رزروي ها كدامند؟
هیأت انتخاب جشنواره 5فیلم را به عنوان جايگزين 
در نظر دارد كه درصورت نگرفتــن پروانه نمايش 
هركدام از 22فیلم، 5فیلــم را جايگزين كند و بايد 
ديد تا هفته پايانــي دي ماه در تركیــب 22فیلم 
جشــنواره چهلم چه اتفاقي مي افتــد. البته هنوز 
اســامی فیلم هايی كه روی نیمكت ذخیره ها قرار 

دارند به صورت رسمی اعالم نشده  است.

»جنگ جهانی سوم « هومن سيدی
جنگ جهانی ســوم از ديگر فیلم هايی است كه در 
جشــنواره امســال حضور ندارد. هومن سیدی كه 
خاطرات خوشی از جشــنواره دارد و از ركوردداران 
كسب سیمرغ بلورين است، امسال فیلم جنگ جهانی 
سوم را ساخته كه هنوز مشخص نیست چرا به بخش 
مسابقه راه نیافته است. اين اولین تجربه تهیه كنندگی 
هومن سیدی است و محسن تنابنده، ندا جبرئیلی، 
مهسا حجازی، نويد نصرتی، لطف اهلل سیفی و حاتم 
مشمولی از جمله بازيگرانی هستند كه در »جنگ 

جهانی سوم« به ايفای نقش پرداخته اند.

»پير پسر« اكتاي براهني
يكي ديگر از فیلم ها »پیر پســر« براهني اســت كه اين 
كارگردان بعد از انتشــار لیست فیلم هاي منتخب عنوان 
كرد: »پیرپسر به جشنواره چهلم فجر نرسید. با وجود تالش 
همه جانبه  گروه تهیه و تولید و با وجود اينكه تدوين فیلم 
به صورت همزمان در جريان بود، اما همچنان فیلمبرداري 
با دقت و حساســیت خاصي كه اين فیلم طلب مي كند، 
ادامه دارد. با طوالني شــدن مرحلــه فیلمبرداري عمال 
اين فیلم امكان حضور در جشنواره فجر چهلم را ندارد.« 
پیرپسر به تهیه كنندگي بابك حمیديان به طور همزمان با 
فیلمبرداري، توسط هايده صفي ياري در حال تدوين است . 
پیش بیني مي شود فیلمبرداري اين فیلم طي هفته هاي آتي 

به پايان خواهد رسید و وارد مراحل پساتولید خواهد شد.

»عموزادگان« اقباشاوي
دانش اقباشاوي هم با »عموزادگان« فرم چهلمین 
جشــنواره فیلم فجر را پر كرد؛ فیلمي كه روايتي از 
مشكالت جوانان اســت، اما اين فیلم هم در میان 

22فیلم نهايي هیأت انتخاب جشنواره فجر نبود.

»كابل پالك۱0« نويد محمودي
»كابل پالك10« هم جزو فیلم هايي بود كه زمزمه حضورش 
در جشنواره مطرح شــد، اما اين فیلم هم ظاهراً نتوانست 
نظر هیأت انتخاب را جلب كند. فیلمي به نويســندگي، 
تهیه كنندگي و كارگرداني نويــد محمودي كه مضموني 

متفاوت نسبت به ساير فیلم هاي نويد محمودي دارد.

»شبگرد« فرزاد موتمن
»شبگرد« به كارگرداني فرزاد موتمن فیلمي با بازي 
امیر آقايي است كه به دبیرخانه جشنواره فجر امسال 

رسید، اما جايي در میان آثار منتخب نداشت.
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كيوسك

 با تأييد نهايي نتايج انتخابات 
پارلمانــي عراق از ســوي گزارش

دادگاه عالي فدرال اين كشور 
ديگر مي تــوان گفت پرونــده انتخابات و 
حواشي آن به پايان رسيده است؛ پرونده اي 
كــه در پي اعتراضــات گســترده برخي 
ائتالف هاي سياســي مانند فتح )شــاخه 
سياسي حشد شعبي( يا دولت قانون )نوري 
مالكي( به نتايج اعالم شده از سوي دولت 
الكاظمي آغاز شد و با وقوع چند درگيري  
خياباني ميان طرفــداران اين ائتالف ها با 
نيروهاي امنيتي حتــي به مراحل بحراني 
رســيده بود. اگرچه رهبران ائتالف هاي 
معترض ازجمله هادي العامري همچنان 
معتقدند دولــت و كميســيون انتخابات 
پاســخ ه اي قانع كننــده اي بــه اســناد 
منتشرشده از سوي معترضان ارائه نداده اند، 
اما روز گذشــته با تأكيد بر حفظ آرامش 
داخلي كشــور و ضرورت تشكيل هرچه 
سريع تر دولت آينده، از شكايت هاي خود 
چشم  پوشيده و حكم دادگاه عالي فدرال را 
به عنوان آخرين مرجع قانوني رسيدگي به 
شكايت ها پذيرفتند. بر اين اساس، پرونده 
حواشي انتخاباتي بسته شده و اكنون نوبت 
به تعيين فراكســيون اكثريت و روســاي 
پارلمــان، دولت و كابينه )نخســت وزير( 

رسيده است.

مسير پرچالش صدر براي اكثريت
نگاهي اوليه به نتايــج انتخابات عراق كه 
سرانجام از سوي دادگاه فدرال اين كشور 
مورد تاييد قرار گرفت، نشان مي دهد دست 
باال با جريان صدر است. اين جريان كه طي 
ســال هاي پيش، نماينده طيف اقليت در 
مجموعه احزاب شيعي به حساب مي آمد، 
حاال با تحولي قابل مالحظه، بيشــترين 
رأي را نســبت به تمام گروه هاي سياسي 
عراقي به دســت آورده است. صدري ها در 
حالي با كسب 72كرسي شگفتي ساز اين 
دور از انتخابات عراق شــده اند كه ســاير 

گروه هاي قدرتمند شــيعي نظير ائتالف 
فتح يــا جريان هاي عمــار حكيم و حيدر 
العبادي ريزش بي سابقه اي را در پايگاه رأي 
و متعاقبا تعداد كرسي هاي تحت سيطره 
خود در پارلمان تجربــه كرده اند. رفتار و 
مواضع رهبران جريان صدر ازجمله شخص 
مقتدي صدر پس از انتخابات نيز مويد اين 
بود كه كار را تمام شده دانسته و خود را براي 
انتخاب نخست وزير بدون همراهي ديگر 
احزاب شيعه آماده كرده اند. اما گذر زمان 
نشان داد مسير انتخاب نخست وزير براي 
صدري ها آنطور كه پيش بيني مي شد هم 
آسان نبوده است. اگرچه 72كرسي اكثريت 
قابل مالحظه اي را در اختيار صدري ها قرار 
داده، اما همچنان براي تشكيل فراكسيون 
اكثريت كافي نيست؛ بنابراين جريان صدر 
براي تشكيل فراكســيون 2راه پيش روي 

خود دارد:
ائتالف با احزاب شــيعه: اين 

گزينه بدون شك براي صدر گزينه 1
سختي است. جريان صدر بخش مهمي از 
رأي باالي خود را در سايه اتخاذ مواضع تند 
نسبت به ساير گروه هاي شيعه، مخصوصا 
نوري مالكي و ائتالف دولت قانون كســب 
كرده اســت. به اين ترتيب، كنار گذاشتن 

مواضع پيشين و توافق با ساير احزاب شيعه، 
تأثير منفي بر وجهه اجتماعي جريان صدر 
خواهد داشت. از ســوي ديگر اين توافق، 
به معناي نوعي عقب نشيني از سوي صدر 

مقابل ساير رهبران شيعه است.
ائتالف فرامذهبي: منابع نزديك 

به جريان صدر با گذشت چند روز از 2
انتخابات و زماني كه روشن شد اين جريان 
به تنهايي قادر به تعيين نخست وزير نيست، 
مفهوم تازه اي را در محافل سياســي عراق 
تحت عنوان »ائتــالف فرامذهبي« مطرح 
كردند. براســاس اين مفهوم، فراكسيون 
اكثريت در پارلمان جديــد عراق مي تواند 
براي نخستين بار، بدون اجماع شيعي و از 
طريق توافق مهم ترين احزاب شيعي، كرد و 
اهل سنت تشكيل شود. البته اين سناريو 
صرفا در سطح بيان ديدگاه محدود نمانده 
اســت. به نوشــته روزنامه العربي الجديد، 
مقتدي صدر تا كنون رايزني هاي غيررسمي 
را مشــخصا با محمد الحلبوســي، رئيس 
ائتالف اهل سنت پيشرفت و مسعود بارزاني، 
رهبر حزب دمكرات كردستان عراق داشته 
است. البته تا كنون هيچ كدام از منابع رسمي 
وابســته به طرفين، نتايج اين رايزني ها را 

اعالم نكرده اند.

گشايش هاي اقتصادي
اگرچه شــرايط عراق به ويــژه در حوزه 
اقتصادي بحرانــي به نظر مي رســد، اما 
نشــانه هايي از گشــايش براي اين كشور 
نمايان شده است؛ نشانه هايي كه مي تواند 
در صورت امنيت و ثبات داخلي، سرانجام 
به اوضاع نابسامان عراقي ها خاتمه داده و 
مقدمات توسعه اقتصادي پس از سال ها 
جنگ و تروريســم را مهيا كند؛ ازجمله 
اين نشــانه ها، پايان بدهي هاي سنگين 
عراق بــه كويت به عنــوان غرامت جنگ 
خليج فارس در دوران صدام است؛ بدهي 
52ميليارد دالري كه روزانه 6 تا 7ميليون 
دالر هزينه روي دســت تمام دولت هاي 
عراق پس از ســقوط نظام صدام گذاشته 
بود. با پرداخت آخرين قسط از اين بدهي 
)44ميليون دالر( در هفته گذشته، نه تنها 
درآمد جديدي به منابع بانك مركزي عراق 
اضافه مي شــود، بلكه به گفته سخنگوي 
دولت اين كشــور، به زودي پرونده عراق 
از ذيل فصل هفتم شوراي امنيت سازمان 
ملل نيــز خارج خواهد شــد. به نوشــته 
روزنامه العربي الجديد اين رخداد مي تواند 
گشايشي مهم در زمينه روابط مالي عراق با 
جامعه جهاني باشد. از سوي ديگر، افزايش 

قيمت هاي جهاني نفت و گاز در پي احياي 
اقتصاد جهاني پس از شيوع ويروس كرونا، 
فرصت هاي ويــژه اي را در اختيار دولت 
عراق قرار داده؛ دولتي كه مهم ترين محل 
درآمدهاي ارزي آن، همچنان فروش نفت 
است. براساس تازه ترين آمار، دولت عراق 
در ماه گذشــته بيش از 7.5ميليارد دالر 
درآمد ارزي از محل فــروش 98ميليون 
بشكه نفت )ميانگين روزانه 3.2ميليون( 
داشته اســت. مهم ترين مشــتريان نفت 
عراق به ترتيب چيــن، هند، كره جنوبي و 
آمريكا بوده اند. تمام اينها در حالي است 
كه گشايش هاي اقتصادي جديد عراق با 
تغيير فضاي منطقه و كاهش تنش ميان 
بازيگران متخاصم همراه بوده است؛ امري 
كه بدون شــك تأثير مثبتي بر بازارهاي 
اين كشور بر جاي خواهد گذاشت. شبكه 
الجزيره در اين باره گزارش مي دهد: دولت 
جديد عراق، عــالوه بر ميراثــي متراكم 
از مشــكالت و بحران هــاي اقتصــادي، 
فرصت هايي بي سابقه نيز پيش روي خود 
دارد. بر اين اســاس، رقابت ميان احزاب 
و گروه هــاي مختلف براي دســتيابي به 
سهمي بيشتر از دولت جديد نيز شديدتر 

از گذشته است.

پس از پايان مناقشه بر سر نتايج انتخابات عراق، رقابت احزاب و نيروهاي سياسي براي تشكيل دولت جديد آغاز شده است
ماراتن انتخاب نخست وزير در عراق جهان نما

ورود سازمان ملل به پرونده كشتار 
غيرنظاميان در ميانمار

سازمان ملل خواســتار تحقيق در مورد كشــتار 35غيرنظامي، 
ازجمله يك كودك، توسط نيروهاي ارتش ميانمار شد.

مارتين گريفيتس، معاون دبيركل ســازمان ملل متحد در امور 
بشردوستانه و هماهنگ كننده امدادهاي اضطراري، كه از سوي 
اين سازمان مأمور بررسي هاي اوليه اين رويداد بوده طي بيانيه اي 
اعالم كرد كه كشتار اين افراد چنان فجيع بوده كه او »وحشت زده« 
شده است. تصاوير اجساد سوخته قربانيان طي روزهاي اخير در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر شده و خشم بسياري از مردم جهان 
را به دنبال داشته است. ميانمار از زمان كودتاي سال گذشته عليه 
دولت آنگ سان سو چي، صحنه ناآرامي هاي گسترده و درگيري 
گروه هاي جدايي طلــب با ارتش بوده اســت. گزارش ها حاكي از 
كشته شدن بيش از ١3٠٠معترض به كودتا و زنداني شدن بيش 

از ١١هزار نفر ديگر توسط نظاميان كودتاگر در اين كشور است.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، روز جمعه حمله نيروهاي 
ارتش به روستايي در شرق ميانمار به كشتار مردم منجر شده  است. 
شماري از روستاييان كه موفق به فرار شده اند به اين خبرگزاري 
گفته اند كه نظاميان چند كاميون حامل مردم را متوقف كرده و ابتدا 
آنها را كشته و سپس ماشين ها را با اجساد داخل آنها آتش زده اند. 
سازمان غيردولتي »نجات كودكان« مستقر در لندن اعالم كرده 

كه 2 نفر از نيروهاي اين سازمان هم در ميان قربانيان بوده اند.

ارتش ميانمار هنوز واكنشي به اين خبرها نداشته اما روزنامه دولتي 
»ميانمار آلين« ديروز در گزارشــي تأييد كرد كه نيروهاي ارتش 
چند كاميون را در شــرق ميانمار به آتش كشيده اند. اين روزنامه 
اما نوشته كه اين كاميون ها متعلق به نيروهاي جدايي طلب بوده 
است. روزنامه واشنگتن پست اما در گزارشي نوشت كه دست كم 
3٠٠ويدئو و عكس از محل حادثه را بررســي كرده و به طور حتم 
مي تواند بگويد كه افراد كشــته شــده مردم عادي بوده اند. اين 
روزنامه همچنين نوشته كه به اسنادي دست پيدا كرده كه نشان 
مي دهند نيروهاي ارتش براي »پاكسازي قومي« در شرق ميانمار 
از مقام هاي باال دستور داشته اند. به عبارت ديگر، اتفاق روز جمعه 
در چارچوب يك اقدام سازمان يافته انجام شده است. ارتش ميانمار 
پيش از اين هم پاكســازي قومي و كشتار مسلمانان را در كارنامه 

خود داشته است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[ 

روزنامه وال استريت  ژورنال  ]آمريكا[

375كشته درتوفان ويرانگر 
فيليپين 

نخست وزير سومالي تعليق شد

روزنامه نيويورك تايمز در صفحه اول خود با به 
تصوير كشيدن خانه ها و ساختمان هاي ويران 
شده در مناطق ساحلي فيليپين نوشته كه اين 

توفان نواري از ويراني به جا گذاشته است. 

روزنامه وال استريت ژورنال نوشته كه نيروهاي 
نظامي در موگاديشو، پايتخت سومالي، با آغاز 
جنگ قدرت در اين كشور به خيابان ها آمده اند. 
رئيس جمهور محمد عبداهلل فارماجو گفته كه 
محمد حسين روبل نخست وزير را تعليق كرده 

است. 

1450كودك بي سرپرست افغان در آمريكا
 وزارت بهداشــت آمريكا اعالم كرده 
كه در جريــان تخليــه نظاميان و 
غيرنظاميــان از كابــل، دســت كم 
١45٠كودك از افغانســتان بدون 
همراهــي خانــواده هايشــان وارد 
اين كشــور شــده اند. در پي سقوط 
كابل، بيش از ١٠٠هزار نفر از مردم 
افغانســتان در پروازهاي متعدد به 
آمريكا منتقل شــده اند. به گزارش 
خبرگزاري رويترز، برخي از كودكان 
بي سرپرســت افغــان هم اكنون با 
حاميان مالي شــان زندگي مي كنند 
اما هنوز براي 25٠نفر هيچ حامي اي 
پيدا نشده و اين كودكان در مراكزي 
تحت نظر دولت به سر مي برند. دولت 

آمريكا فعال برنامه اي بــراي انتقال 
خانواده هاي كودكان به اين كشــور 
ندارد. برخي از اين كودكان در حمله 
تروريســتي داعش به فرودگاه كابل 
كه 2هفته پس از سقوط اين شهر رخ 

داد، والدين خود را از دست داده اند.

   گزينه هاي نخست وزيري
هنوز فراكسيون اكثريت عراق تشكيل 
نشــده و بنابراين براي قضاوت درباره 
گزينه هاي نخســت وزيري اين كشور 
زود اســت، اما با اين حال رسانه هاي 
عراقي طي هفته هاي گذشــته برخي 
اسامي را به عنوان مهم ترين نامزدهاي 
دستيابي به اين پست مطرح كرده اند. 
بدون شك در ميان اسامي مطرح شده 
مصطفي الكاظمي به دليل اقبال جهاني 
و روابط مناسب با جريان صدر از شانس 
بيشتري برخوردار است. از سوي ديگر 
اما گفته مي شود مقتدي صدر گزينه هاي 
ديگري هم در اختيار دارد؛ ازجمله نصار 
الربيعي )رئيس شوراي سياسي جريان 
صدر(، حسن الكعبي )نايب رئيس سابق 
پارلمان( و جعفر الصدر )ســفير عراق 
در لندن(. در مقابــل مهم ترين گزينه 
ساير احزاب شيعي براي نخست وزيري، 
نوري مالكي، نخست وزير اسبق عراق و 
رئيس ائتالف دولت قانون است. عدنان 
الزرفي، اســعد العيداني و محمد شياع 
السوداني نيز از ساير اسامي مطرح اما 
نسبتا حاشيه اي در اين حوزه به حساب 

مي آيند.

در روزهايي كه دنيا مشغول كرونا بود، رهبران نظامي در آفريقا اجازه ندادند سنت قديمي اين 
قاره فراموش شود و كودتا را بيشتر از سال هاي اخير زنده نگه داشتند.آفريقا

به گزارش الجزيره، 4كودتاي موفق در آفريقا، آن هم در بحراني ترين و فقيرترين كشــورها، 
نشانه اي از اوضاع فجيع دمكراسي در قاره اي است كه تاريخ معاصرش با كودتا گره خورده است.

كودتا در نيمه دوم قرن بيستم، روشــي عمومي براي تغيير نظم سياسي در دوران پسااستعمار بوده است. 
بين سال هاي1960 تا2000، ميانگين ساالنه كودتا در آفريقا، 4مورد در ســال بوده است. اما تقويت حس 
دمكراسي خواهي، اعمال اصالحات و توجه بيشــتر به قانون اساسي در سراسر قاره در قرن جديد افزايش 
يافت و ميانگين كودتاها، تا سال2019، 2مورد در هر سال بود. اما، سرهنگ ها و ژنرال هاي عاصي، چنان دوباره 
به سنت قديمي كودتا روي آورده اند كه آنتونيو گوترش،  دبير كل سازمان ملل متحد درباره همه گيري كودتا 

در آفريقا هشدار داده است. 4كودتاي موفق آفريقا در سال2021 اينها بوده است: 

گينه

رهبر كودتا: سرهنگ ممدي دومبويا
ســرهنگ فرمانــده نيروهاي ويژه 
گينه، ممدي دومبويا 6ســپتامبر، 
درحالي كه ســربازان يــگان تحت 
نظارتش او را حلقه كــرده بودند و 
پرچم كشورش را روي دوشش انداخته بود، در صفحه 
تلويزيون حاضر شــد و گفت كــه نيروهايش كنترل 
كشور را در اختيار دارند. ساعاتي پيش از آن، نيروهاي 
ويژه دومبويا، به كاخ رياست جمهوري حمله كرده و آلفا 
كانده، رئيس جمهور اين كشور را بازداشت كرده بودند. 
بازداشــت او، رويدادي نمادين در كشــوري به شمار 
مي رود كه با كودتا و تغيير قهري قدرت غريبه نيست؛ 
كانده نخســتين رئيس جمهور تاريخ گينــه بود كه 
به صورت دمكراتيك انتخاب شده بود. اما اين انتخابات 

دمكراتيك باعث نشد كه سنت كودتا در اين كشور در 
غرب آفريقــا از ياد بــرود. تصوير او در يــك ويدئو، 
درحالي كــه پابرهنه و با لباس يقه بــاز روي يك مبل 
خاك گرفته در محاصره نيروهاي تا بن دندان مســلح 
نشسته، تصويري نمادين از وضعيت دمكراسي در گينه 

است.
كودتا در گينه، بعد از آن روي داد كه نارضايتي عمومي 
از كانده به شدت اوج گرفت. كانده چندان رئيس جمهور 
محبوبي نبود و وقتــي هم كه تصميــم گرفت قانون 
محدوديت دو دوره اي رياســت جمهوري را لغو كند و 
عمال با سومين دوره رياست جمهوري كودتايي بدون 
اسلحه را پيش برد، محبوبيتش ســقوط كرد. در اين 
شرايط، سرهنگ دومبويا، نيروهايش را متقاعد كرد با 
كودتا مي توانند دولت ناكارآمد كانده را سرنگون كنند 
و با مديريتي بهتر، به جنگ فساد و فقر بروند. دومبويا 

خود را رئيس جمهور انتقالي خوانده است.

سودان
رهبر كودتا: ژنرال عبدالفتاح البرهان

كودتاگران در سودان، امسال آرام و 
قرار نداشتند؛ آنها يك بار در انتهاي 
تابســتان اقدام به كودتا كردند كه 
دولت عبداهلل حمدوك، نخست وزير 
كشور اقدام آنها را براي قبضه قدرت خنثي كرد. با اين 
حال كودتاگران، كه افرادي از درون ارتش و بيرون از 
آن بودند و با عمرالبشــير، ديكتاتور سابق اين كشور 
پيوندهايي داشــتند، اين بار در  ماه اكتبر با موفقيت 
قدرت را در دســت گرفتند. ژنرال عبدالفتاح البرهان 
روز 25اكتبــر، قدرت را به دســت گرفت و نخســت 

حمدوك را بازداشــت كرد. اين كودتا با واكنش هاي 
مردمي مواجــه شــد و ميليون ها نفر در پــي آن به 
خيابان ها ريختند و كشورهاي غربي هم آن را محكوم 
كردنــد. با اين حــال، با وجــود وعده هايــي درباره 
اصالحات، ارتش همچنان قدرت را در دست گرفت. 
عالوه بر فرماندهان نظامــي، دو غيرنظامي هم عضو 
»كوارتت كودتا« بوده اند؛ ازجمله وزير كار و فرمانده 
منطقــه دارفــور. اختالف عقيــده بيــن نظاميان و 
غيرنظاميان، چنان باالســت كه بسياري پيش بيني 
مي كنند اتحاد آنها چندان دوامي نخواهد داشت. بعد 
از اوج گيري اعتراض ها، ارتش حمدوك را آزاد كرد و او 
به عنوان يك تكنوكرات دوباره نخست وزير شد با اين 

حال اعتراض هاي مردمي، همچنان ادامه دارد. آنها از 
اينكه ارتش در دولت نقش دارند عصباني هســتند و 
تظاهرات دامنه داري را شــروع كرده اند كه همچنان 

ادامه دارد.
كودتاي ســودان، از يك منظر اتفاقي ويژه در آفريقا 
به شمار مي رود و آن هم دخالت روسيه در آن است. 
مســكو صراحتا از رهبران كودتا حمايــت كرده و به 
تقويت احساسات ضدفرانســوي در آفريقا دامن زده 

است.

چاد
فرمانده كودتا: ماهامات ادريس دبي

كودتا در چاد، بســيار آرام و تقريبا 
پيش بيني پذيــر بــود. ماهامــات 
ادريــس دبي، يكــي از فرماندهان 
نظامي چاد و البته پسر ادريس دبي، 
رئيس جمهور قديمي اين كشــور بعد از كشته شدن 
پدرش در ميدان نبرد، قانون اساسي را معلق و پارلمان 

را تعطيل كرد و قدرت را در دست گرفت.
او بهار بعد از انحالل پارلمان، وعده داد كه در يك سال 
و نيم آينده، چاد انتخاباتي شفاف و آزاد داشته باشد 
و گفت كه تا آن زمان  به عنوان رهبر شــوراي نظامي 
انتقالي چاد، كنترل قدرت را در دست خواهد گرفت. 
او انتهاي تابســتان 93نفر را به عنوان اعضاي جديد 
پارلمان اين كشــور معرفي كرد. برخــي از اعضاي 
اين پارلمــان، چهره هاي سياســي مخالف پدرش 
بودند. با اين حال هيچ عضوي از مخالفان خود او در 
پارلمان حضور ندارند. شــوراي نظامي بعد از كودتا، 
آلبر پاهيمي پاداك را به عنوان نخســت وزير موقت 

انتخاب كرده بود.
ادريس دبي، در ميانه آوريل به خاطر جراحاتي كه در 
نبرد با شورشيان چادي مستقر در ليبي برداشته بود 
درگذشت. خود او در دهه9٠ در پي يك شورش قدرت 

را در دست گرفته بود.

مالی
رهبر كودتا: سرهنگ عاصمي گويتا

ســرهنگ عاصمي گويتا، احتماال 
يكي از متفاوت ترين رهبران كودتا 
در دنياســت؛ او در يك سال، 2بار 
كودتا كرده است. در كودتاي اول، 
در آگوست2٠2٠، رئيس جمهور ابراهيم بوبكر كيتا را 
سرنگون كرد و در دولت انتقالي، معاون رئيس جمهور  
»باه انداو« شد. اين بار، در آوريل 2٠2١، سرهنگ گويتا 
عليه انداو كودتا كرد و او را از قدرت پايين كشيد. گويتا 
بعد از آن كودتا كرد كه انداو و نخست وزير مالي، مختار 
عون، تغييراتي اساسي در كابينه ايجاد كردند و 2رهبر 
نظامي را از آن بيرون گذاشتند. اين تصميم آنها گويتا 
را به شدت عصباني كرد؛ ســرهنگ اعالم كرد كه در 
خانه تكاني در كابينه با او مشورت نشده است. انداو كه 
خودش قبال يك افسر نظامي بوده است، به يك پايگاه 
نظامي منتقل شد و گويتا، توسط دادگاه قانون اساسي 
مالي به عنوان رئيس جمهور موقت اعالم شــد. ارتش 
وعده داده اســت كه تا فوريه در اين كشور انتخابات 
برگزار خواهد شد اما اوضاع در مالي چنان خراب است 
كه هيچ كس اين وعــده را باور ندارد. مالي از ســوي 
سازمان هاي همكاري هاي اقتصادي آفريقا تحريم شده 

و به شدت درگير گروه هاي مسلح افراطي است.
اين كودتا، با محكوميت ســازمان ملــل و همين طور 
فرانسه مواجه شد كه هزاران نيرو در اين كشور دارد. 
امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه حتي تهديد كرد 
كه تحريم هايي هدفمند را عليــه عوامل كودتا اعمال 

خواهد كرد.
همچون مورد ســودان، در مالي هم روسيه از رهبران 
كودتا حمايت كرده و به احساسات ضدفرانسوي دامن 

زده است. 

بازگشت آفريقا به سنت كودتا 
 در سال 2٠2١،  كشورهاي چاد، مالي،  گينه و سودان

 شاهد كودتاي موفق نظامي بوده اند
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اللجين همدان شهر جهانی سفال/ عکاس : رضا زنگنه اول آخر

حافظ

من و باد صبا مسکين دو سرگردان بي حاصل

من از افسون چشمت مست و او از بوي گيسويت
نویسندگان باشگاه

به جهنم، به بهشت

بله برون در تاکسی اينترنتی

در جست و جوي مفهوم راه، به آن سوي ناپيداي 
انگاره هايمان مي رسم! آنجا كه هر رفتني آمدني 
ندارد! آنجا كه خودكرده را تدبير نيست! آنجا كه 
چاه و چاله مي شود مقصد خيلي ها بي آنكه كك بقيه بگزد و آنجاهاي ديگر.

راســتش من از آن دست آدم هايي نيســتم كه راه به سمت خير و شر را 
يك طرفه بدانم؛ درواقع اين خصوصيت مسيرهاي تعاملي است، بده بستان 
با خداوند يا ابليس پر از رفت و برگشت است كه همين برو بياها مي شود 

زندگي واقعي ما!
»راه« اين كلمه ساده 3حرفي همه زندگي مان مي شود آنجا كه مي خواهيم 
براي خودمان تعريف اش كنيم يا براي فرزندانمان تبيين اش كنيم يا براي 
اهالي جامعه مان ترسيم اش كنيم؛ اگر خللي هم در شناخت باشد مطمئن 

باشيد زاويه كم در شروع، ده ها درجه انحراف مي شود از مقصد.
اين بالي جان جامعه ماســت كه برخي فكر مي كننــد مي توانند ضامن 
راه درست بقيه باشند، ولي اينطور نيست! تنها ضامن مسير يك يك ما، 

خودمان و خداوندمان است.
روراست بگويم كه رفتن ها پر از برگشتند! چه در مسير درست چه مسير 
غلط... پس اين گزاره اشتباه را از ذهن مان پاك كنيم كه راه غلط بازگشتي 

ندارد.
از دريچه نگاه متعــادل و واقع نگر، خيلي از ما دچار تصميم اشــتباهيم؛ 
تحصيل غلط، ازدواج غلــط، تربيت غلط، رفتار غلــط، ارتباطات غلط، 
رفاقت هاي غلط و نگاه هاي غلط. ما دچار جوالن لجبازي در راه هاي غلط 
هستيم! كه اين غلط بازي هاي ناشي از سطحي شدن، مهارت گريز شدن 
و دنيايي شدن مان زير پوست زيستمان هست تا آن درجه هاي انحراف از 

مقصد در زندگي را بيشتر كند.
ولي اگر بخت يارمان باشد مي شويم صاحب تجربه! و به واسطه طعنه و زخم 
محيط! اين تجارب از گذشته، مي شوند برچسب بر پيشاني مان! مطلقه، 

معتاد، دزد و نابه كار، بيكار، ساده لوح و... .
ما اساسا آنان كه اشتباه رفته اند را از چاله به چاه هل مي دهيم تا تمام شوند 
و ساكت؛ چون اشتباه كرده اند و تاوان اشتباه هم نابودي است! اصال هنر ما 
هميشه اين بوده است كه مردم را از بهشت به بهشت ببريم و بلد نيستيم 
مسير جهنم به بهشت را هم نشان دهيم؛ چه بسا خودمان هم راه درست 

زندگي را اشتباه رفته باشيم!
اصل حرف من اين اســت كه برخي از ما وظيفه داريم راه نما باشيم ولي 
لياقتش را نداريم. مردم ما از دست هاي به سوي مقاصد مقدس دراز شده 
دور مي شوند و با حرف من و تو به بهشت رهسپار نمي شوند؛ چون دوست 

دارند اهل تجربه باشند حتي به غلط.

مدير يكی از سرويس های تاكسی اينترنتی 
اعالم كرده كه 3 ميليــون و 400هزار راننده 
ثبت نامی دارد. يعنی از هــر 25نفر يك نفر 
راننده تاكسی اينترنتی اســت و از هر 8 خودرو هم يكی در اين جور 
سرويس ها كار می كند. اگر نيمی از جمعيت را زن محسوب كنيم كه 
تعدادشان در اين تاكسی های اينترنتی كم اســت و 7-6 نفر از اين 
25نفر را زير 18سال يا سالمند به حساب بياوريم، به عبارتی تقريبا از 
هر12-10 نفر يك نفر با ماشين در تاكسی اينترنتی مشغول است و 

بقيه در اينستاگرام صفحه كسب وكار خانگی دارند.
   اگر هر خودرو روزی 10 مسافر داشــته باشد، با حق كميسيون 

20درصدی از آن می شود بودجه دولت را در يك سال بست. 
   يك خوبی هم دارد كه از اين به بعد برای مشغوليت راننده ها مجبور 
می شويم از خارج مسافر وارد كنيم. ورود مسافر خارجی برابر است با 

باالرفتن درآمد گردشگری.
 يك خوبی هم دارد كه از اين به بعد برای مشغوليت راننده ها مجبور 
می شــويم  وقتی مسافران خواستند به كشورشــان برگردند، نفری 
5ميليون و 400هزار تومان هم عوارض خروج از كشور از آنها بگيريم 
كه درآمدش از فروش نفت بيش تر اســت.  برای ايجاد هر شغل در 
بخش صنعت به 1/5 ميليارد تومان هزينه نياز است؛ در حالی كه با 
170ميليون تومان كه قيمت خريد يك دستگاه پرايد است، به راحتی 

شغل ايجاد می شود. 
  از اين به بعد ديگر در مراسم خواستگاری نمی پرسند »آقازاده چی 
كاره است«؛ و ســوال می كنند: »آقازاده در كدام سرويس تاكسی 
اينترنتی مشــغول اســت؟«  يك خوبی هم دارد كــه از اين به بعد 
خواســتگاری  تحقيقات محلی هم نمی خواهــد. يك بار به صورت 
ناشــناس با خواستگار يك ســفر اينترنتی داخل شــهری بگيريد، 
اخالقش می آيد دســت تان كه تودار است، اهل ظرف شستن هست 
يا نه، چه نوع موسيقی گوش می دهد، از چه رنگی خوشش می آيد، 

شلخته است و...
 همچنين چون خانه ها نسبت به گذشته كوچك تر و نقلی تر شده و 
فضای جداگانه برای اينكه دختر و پسر در حاشيه مراسم خواستگاری 
با هم حرف بزنند وجود ندارد، عروس خانم می تواند وسط مراسم با 
گوشی اش درخواست ماشين كند و آقاداماد همان لحظه درخواست 
را تاييد كند. يــك دور بزنند اخالق همديگر دست شــان می آيد و 
می فهمند طرف مقابل متولد چه ماهی اســت و چه رنگی را دوست 

دارد.
    اگر عروس از خواستگار خوشش نيامد، سفر را لغو می كند.

محمد برمايي / كارشناس خانواده

محمدرضا نصيری / روزنامه نگار

چهارشنبه

پيش از آن خواب طوالني
راه مي رسد، بي تاب مریم ساحلي مي گفت: شب كه از 

مي شوم. پشت هم نگاه مي اندازم به ساعت.
مي گفت: تا جايي كه بشــود، بيدار مي مانم.  
بماند كه صبح ها سخت از خواب بيدار مي شوم 
اما مي ارزد. وقتي همه خوابيدند و شهر چادر 
سكوتش را سر كرد، من كتاب مي خوانم، فيلم 
مي بينم يا به بعضي از كارهــاي عقب مانده، 

مي رسم.
مي گفت: حيف است اين ثانيه ها، دقيقه ها كه 
به خواب بگذرد. مي داني دير يا زود آن خواب 

طويل مي آيد سراغ مان.
راست مي گفت، خواب، آن خواب طويل دير يا 
زود از راه مي رسد اما چه كسي مي تواند بگويد 
جهان خواب هاي معمول ما خواستني نيست؟ 
يا نه چه كسي مي تواند بگويد اگر ازدحام روزها 
به تاريكي شب ها نمي رسيد، طاقتي مي ماند 

كه طاق نشود؟
اصال در فراز و نشــيب دشــواري هاي روزگار، 
چشــم ها را بســتن به اميد روز ديگر و به بار 
نشستن  شايدهاي رو به خير است كه آرام  جان 
مي شود. كم نبوده اند شب هايي كه سنگيني 
پلك ها بر دلشوره هاي بزرگ غالب آمده و به 
يمن روانه سرزمين خواب شدن، دمي از بند 

پريشاني افكار رهيده ايم.
خواب، آن خــواب طوالني، ســرانجام از راه 

مي رسد اما بي ترديد جهان بدون خواب هاي 
شبانه ما، جدا از ضرورت هاي زيستي، چيزي 
كم داشت. خواب، خواب عزيز با جميع روياها و 
كابوس هايش بخشي از زندگي  ماست. واقعيت 
اين اســت، بخت اگر يار باشــد و نازكاي رؤيا  
پاورچين  قدم به جهــان خواب مان بگذارد، 
طعم شيرينش چندين و چند روز همراه مان 
اســت. البته كابوس و بختك هم گاه هست؛ 
لحظاتي سخت كه سپري مي شوند و تا چشم 
باز مي كنيم، زير لب شــكر خــدا مي گوييم 
كه خواب بود. ما در دســت و پا بستگي هاي 
روزگارمان مسافر خواب ها مي شويم و ديدار با 
آنها كه دور مانده اند از ما يا ساكن جهان ديگر 
شده اند ميسر مي شود. ما نديده ها را مي بينيم 
و نشنيده ها را مي شنويم تا صبح هنگام روزمان 
آغاز شود. روزي كه مي دانيم روز ديگر است 
و اگر آن خواب طويل امان دهد با شبي ديگر 
و خوابي ديگر به پايــان مي آيد؛ خوابي كه به 

آن پناه مي بريم.

دغدغه

اگر فرض كنيم جهان يكي از ســوژه هاي 
شــركت هاي بزرگ بيمه جهان باشد آنها 
حــق دارند حق بيمــه بااليي به نســبت 
سال هاي پيش دريافت كنند چرا كه نتايج 
پژوهش ها نشــان مي دهد خســارت هاي 
جهان در ســال 2021ميالدي به شــدت 
افزايش يافته است؛ براي نمونه به گزارش 
رويتــرز، فقط مجموع 10خســارت آب و 
هوايي جهــان 170ميليــارد دالر فراتر از 
سال ها پيش بوده است. در اين گزارش كه 
سازمان غيردولتي Christian Aid آن را 
منتشر كرده جداي از اعداد و ارقام نجومي 
متوجه تأثير مســتقيم بي توجهي بشر به 
تغييرات اقليمي و تأثير منفي آن بر اقتصاد 
و سالمت سازه هاي جهان مي شويم. جداي 
از لطمه هاي مالي، تلفات و صدمه هاي جاني 
به افراد هــم در اين گزارش ســاالنه تامل 
برانگيز است. 10حادثه آب و هوايي يادشده 
دست كم 1075قرباني برجا گذاشته و بيش 
از 1.3ميليون نفر را نيز آواره كرده اســت 
كه نســبت به سال گذشــته ميالدي رقم 
قابل توجهي است. سال گذشته، خسارت 
مالي 10رويداد آب و هوايي مخرِب جهان، 
نزديك به 150ميليارد دالر محاسبه شد و 
اين گزارش همچنين به اين نكته اشاره دارد 
كه بيشتر ارزيابي ها، صرفا براساس خسارت 
بيمه شده است؛ بنابراين هزينه هاي واقعي 
اين حــوادث مي تواند حتي بيــش از اين 

برآوردها باشــد. اين رتبه بندي اقتصادي 
سهم بيشتري از باليا در كشورهاي ثروتمند 
و با زيرساخت هاي توســعه يافته را شامل 
مي شود اما اين ســازمان غيردولتي تأكيد 
دارد كه برخــي از مخرب ترين حوادث آب 
و هوايي ســال 2021 در كشورهاي فقير 
رخ داده كه ســهم كمي در بروز تغييرات 
آب و هوايي داشته اند. در گزارش يورونيوز 
هم آمده اســت كــه در ســودان جنوبي 
ســيالب هايي رخ داد كه هزينه اقتصادي 
آن قابل ارزيابي نبود و براســاس گزارش 
Christian Aid، زندگي حدود 800هزار 
نفر را تحت تأثير قــرار داد. اما اين بالياي 
طبيعي كه ســال 2021را با وجود تاخت 
و تــاز كوويد-91 به يكــي از مرگبارترين 
سال هاي جهان بدل كرد چه بودند. براي 
نمونه اگرچه توفان آيدا در آمريكا بسيار سر 
و صدا كرد اما سهم اين توفان از كشتار مردم 
آمريكا در تاريخ هاي 10و 11 دسامبر 91نفر 
بود. اما توفان كم سروصداتر تاكتائه در هند 
109نفر را كشت و هزاران بي خانمان بر جا 
گذاشت. همچنين سيل و رانش زمين در 
چين در مجموع جان 302نفر را گرفت كه 
همين رقم حجم ويراني و بي خانمان هاي 
اين كشور پهناور را گوشــزد مي كند، اما 
در اين ميان زمين لــرزه هائيتي با 2هزار و 
248كشته در آگوســت سال 2021همه 

جهانيان را شوكه كرد.

وحشی

به يــاد آوردم كه  اين درياچه روزی شریل استرید
كوه مازاما بوده اســت. ايــن درياچه 
روزی، كوهی بوده كه 12000پا ارتفاع 
داشته و ســپس قلبش نابود شده. اين 
درياچه روزی خاكستر و گدازه و سنگ 
بوده. اين درياچه روزی يك كاسه  خالی 
بوده كه صدها سال طول كشيده تا پر 
شود. ولی هرچقدر می كوشيدم، اثری از 
آنها نمی ديدم؛ نه كــوه و نه بيابان و نه 
كاســه  خالی را. آنها ديگر آنجا نبودند. 
آنجا فقط آرامش و ســكوت آب وجود 
داشت: چيزی كه كوه و بيابان و كاسه  
خالی، پس از آغــاز التيام به آن تبديل 

شدند.

پاپيون

فرانکلین جی.شافنر

قاضی: اتهام تو قتل 
كســی نيســت. جرم 

تو بدترين جرميه كه يه انســان می تونه 
مرتكب بشــه. من تو رو برای هدر دادن 
زندگيت محكوم می كنــم و مجازات تو، 

زندگی به جای مرگ است. 

بوك مارك جهان نما

بوك مارك

گرينويچ

اسباب بازي بخر پولدار شو!
آنها كه در اصطالح مغز اقتصاد هســتند و 
بدون اينكه پسوند بابا پولداريان پشتوانه شان 
باشد خودشــان ســرمايه اي به هم زده اند 
حتي براي اســباب بازي خريدن بچه ها هم 
برنامه اي مي ريزند كه دست آخر بتوانند از 
اسباب بازي هم يك ســرمايه بسازند. براي 
نمونه مجموعه  ماشــين فلزي هاي كوچك 
و اوريجينال مي خرند كه ســال هاي سال 
خراب نشود و بعد از 20سال هم بتوانند آنها 
را به قيمت چندين و چندبرابر بفروشــند. 
حاال نيويورك پست هم نتايج يك پژوهش 
را منتشر كرده است كه نشان مي دهد اين 

شيوه اقتصادي اسباب بازي خريدن دست كم 
از جهت سرمايه گذاري حسابي مؤثر است؛ 
براي نمونه محققان مدرســه عالي اقتصاد 
مسكو دريافتند كه ارزش قطعه هاي لگو ي 
قديمي از ســال 1987 تا 2015 ســاالنه 
11درصد رشــد داشته اســت كه بيش از 
طال، بازار ســهام و اوراق قرضه بوده است. 
قطعه هاي اسباب بازي لگو به لطف قابليت 
گردآوري و كاهش عرضه، در طول سال ها 
ارزش بيشــتري پيدا مي كنند. اين گزارش 
مي افزايد كه توليد اغلب قطعه هاي لگو پس 
از چند سال متوقف مي شــود. اين گزارش 
حاكي از آن است كه ارزش لگو تحت تأثير 
بازار ســهام قرار نمي گيرد و در بحران مالي 

ســال 2008 ارزش آن افزايش يافته است. 
به اين ترتيب آجرهاي لگو مي توانند مانند 
جواهــر، عتيقــه و كارهاي هنــري ارزش 
سرمايه گذاري داشته باشــند؛ براي مثال 
يك مجموعه بــزرگ از آجر هــاي لگو در 
طول 8ســال ســود 2هزار و 230درصدي 

داشته است.

 قاضي ديجيتال  روي صندلي قضا
چيني ها ســرانجام پــس از ســال ها كار و 
تحقيق روي ساخت و برنامه ريزي يك قاضي 

روباتيك باالخره از آن رونمايي كردند. 
به گــزارش رويتــرز، اين قاضــي روباتيك 
ابتدا 17هــزار پرونده را از ســال 2015تا 
2020ميالدي بررسي كرد و پس از شناخت 
يك الگوريتــم اكنون با هــوش مصنوعي 
مي تواند پرونده هاي جديــد را حل و فصل 

كند. 
هوش مصنوعي مي تواند براي هشت مورد از 
رايج ترين جرائم در شــانگهاي فعاليت كند. 
اين فهرســت شــامل كالهبرداري با كارت 

اعتباري، قمــار، رانندگي بــا بي احتياطي، 
جراحت عمدي، ممانعــت از انجام وظيفه، 
ســرقت، كالهبرداري، دعوا و ايجاد مشكل 
مي شود. جالب اينكه آزمون هايي كه از اين 
قاضي ديجيتال گرفته شد نشان مي دهد اين 
دستگاه دقت 97درصدی دارد و كمتر پيش 

مي آيد كه اشتباه كند.

تقويم/ رويدادعدد خبر

 قتل عام سرخپوستان

اوايل دسامبر سال1890ميالدی 
بود که به مقامات دولتی آمريکا 
گزارش رسيد افراد 2طايفه از 
قبيله »سو« در حال رقص ارواح 
هستند و ممکن است پس از آن، 
مســلحانه درصدد پس گرفتن 
اراضی خود از سفيدپوســتان 
مهاجر برآيند و کشــتار کنند. 
مقامــات دولتي هــم برپايه 
خاطره جنگ »سيتينگ بول« 
با نيروهای  ژنرال کاســتر در 
25ژوئن ســال 1876که ضمن 
آن کاستر و همه افراد او کشته 
شدند، دســت به اقدام زدند و 
29دسامبر واحد هفتم سواره 
نظــام آمريکا )واحد ســابق 
ژنرال کاستر( را روانه اردوگاه 
سرخپوســتان قبيله »ســو 
Sioux« در ايالــت داکوتای  
جنوبی  در کنار نهر »ووندد نی  
Wounded Knee« کردند و 
اين اردوگاه را مورد حمله قرار 
دادند. در اين حمله که با شليك 
Big�توپ همراه بود »بيگ فوت 
foot« رئيس قبيله و شــماری  
ديگر از زن و مرد و کودك بومی  
)اصطالحا؛ سرخپوست( کشته 
شــدند. پاره ای  از گزارش ها 
شمار کشته شدگان را 153نفر 
سرخپوست و 25نظامی  و برخی  
ديگر 300سرخپوســت نشان 
می  دهد. اين آخرين درگيری  
بزرگ بوميان آمريکای  شمالی  با 
مهاجران سفيد پوست بود که از 
سال1607 ميالدی  پس از ورود 
انگليســی  ها به شمال آمريکا 
)ويرجينيا( آغاز شــده بود. به 
مناسبت کشتار »ووندد نی « هر 
سال مراسمی  از سوي بوميان 
)سرخپوستان( در اين محل برپا 

می شود.

چــه بخواهيم و چــه نخواهيم، 
استيكرها و ايموجي ها، بدجوري 
به زندگي مان رســوخ كرده اند و 
اگر در مكالمات مان در شبكه هاي 
مجازي از اين تصاوير متحرك و 
گاه ثابت استفاده نكنيم، احساس 
مي كنيم درســت منظورمان را 
نرســانده ايم و يك چيزي در اين 
مكالمه كم است. اين استيكرها 
هم، دائما به روز مي شوند و همه 
به دنبال جديدترين ها هستند. اگر 
دقت كرده باشيد، بيشتر تصاويری 
كه در شبكه هاي ارتباطي تبديل 
به استيكر مي شــوند، آن ور آبي 
هستند و كمتر از تصاوير ايراني 
اســتفاده مي شــود. به همين 
دليل هم 3سال پيش عده اي به 
صرافت افتادند كه به همين بهانه 
»جشنواره استيكر« را برگزار كنند 
تا بتوانند اين تصاوير را بومي سازي  
كرده و از توانايي جوانان هنرمند 
كشــور اســتفاده كنند. امسال 
ســومين دوره اين جشــنواره 
درحال برگزاري اســت و آنطور 
كه مسعود شجاعي طباطبايي، 
دبير جشنواره مي گويد؛ سومين 
دوره جايزه سال استيكر با 2 دوره 
گذشــته تفاوت دارد كه مي توان 

به اضافه شدن بخش هنرمندان 
سينما و چهره هاي ادبي اشاره كرد. 
در اين دو حوزه چهره هاي نامداري 
وجود دارد كه اين موضوع مي تواند 
دستمايه كار طراحان استيكر قرار 
بگيرد. در ابتداي كار جشــنواره، 
كارگاه هايي براي هنرمندان برگزار 
شد تا بتوانند با ديدن بخش هاي 
مختلف كارگاه شامل استيكر و 
تفاوت آن با تصويرســازي، ابعاد 
استاندارد استيكر، اصول طراحي 
چهره، انــدازه قاب اســتيكر و 
جداسازي استيكر از پس زمينه، 
آثار فاخري را كه در خور شركت 
در جشنواره باشد، ياد بگيرند. تا 
اينجاي كار آثار راه يافته به مرحله 
دوم داوري معرفي شــده اند و در 
نهايــت برگزيدگان جشــنواره 
در مراســم اختتاميه اين رويداد 
كه سه شــنبه 21 دي ماه 1400 
همزمان با روز جهاني اســتيكر 
برگزار مي شــود، معرفي و مورد 
تجليل قرار مي گيرند.  البته اين 
جشنواره در 2 دوره گذشته چندان 
توفيقی نداشته و نتوانسته استيكر 
جديدی به جمع اســتيكرهای 
موبايل ها اضافه كند، اما اميدواريم 
در ايــن دوره اســتيكرها 
كمی كاربردی تر باشــند تا 
مخاطبان هم دلشان بخواهد 
كه به جای تصاوير خارجی 
از اين استيكرهای وطنی 

استفاده كنند.

جشنواره شکلك ها
خوش خبر

 فاطمه عباسی

افزايش نرخ بيمه خسارت جهان

آخر مصور

    اثری از صفا اوداح
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