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7پروژه برای روان شدن ترافیک
نگاهیبهمهمترینپروژههایترافیکیدرحالاجرا

پروژه شهید بروجردی
 در 2 قطعه در حال اجرا ست.

بهره برداری : قطعه اول در سال 1400

70درصد
میزان پیشرفت پروژه

پروژه رمپ و لوپ فرحزادی
بهره برداری : پایان سال 1400

83درصد
میزان پیشرفت پروژه

 پروژه رمپ خیابان شکوفه 
به بزرگراه شهید کاظمی

بهره برداری : پایان سال 1400

83درصد
میزان پیشرفت پروژه

پروژه غیرهمسطح تقاطع بزرگراه 
شهید باقری و خیابان فرجام
بهره برداری : پایان سال 1400

77درصد
میزان پیشرفت پروژه

احیای پروژه شهید شوشتری
 در 2 قطعه در حال اجراست.

بهره برداری : 4 سال بعد
تاثیر ترافیکی: کمک به تخلیه بار ترافیکی 
افسریه،دسترسی مستقیم به بزرگراه های 
شهید یاسینی و رسالت، اتصال کمربندی 

آزادراهی جنوب و شرق تهران

10درصد
میزان پیشرفت پروژه

 4 تقاطع غیرهمسطح 
بزرگراه شهید همدانی
بهره برداری : به زودی

90درصد
میزان پیشرفت پروژه

احیای پروژه ادامه بخش جنوبی 
بزرگراه یادگار امام ره تا میدان فتح

بهره برداری : یک  تا 2سال بعد

نامعلوم
میزان پیشرفت پروژه

تاثیر ترافیکی: پل ارتباطی که غرب تهران را 
مستقیما به جاده ساوه متصل می کند.

تاثیر ترافیکی: ایجاد دسترسی از 
بزرگراه نیایش به خیابان فرحزادی و 

کاهش ترافیک در این محورها

تاثیر ترافیکی: ایجاد دسترسی مستقیم 
از کوهــک بــه بزرگــراه شــهید همدانــی و 
کاهش ترافیک در این محورها . این بزرگراه 
با بلوار های گلها،شــهید پوررضا و شــهید 
زینعلی، باعث تکمیل گردش های ترافیکی 
در این محدوده های غربی تهران می شود.

تاثیر ترافیکی: ایجاد دسترســی ســریع 
و مســتقیم محلــه هــای شــمال غــرب و 
جنوب غرب تهران به میدان فتح،تسهیل 
دسترسی به بازار آهن شــادآباد و ایجاد 
مسیر سریع و ایمن بزرگراهی برای مراجعه 

به فرودگاه مهرآباد و حتی فرودگاه امام

تاثیر ترافیکی: ایجاد دسترسی از بزرگراه 
شــهید باقری به خیابان فرجام و کاهش 

ترافیک در این محورها 

تاثیر ترافیکی: دسترسی خیابان شکوفه 
به بزرگراه شهید کاظمی و کاهش ترافیک 

در این محورها
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سرمقاله
عبداهللگنجی؛مدیرمسئول

قیام9ديازکمنظیرترینصحنههايتجمعانسانِي
اسالموتشیعاســت.اینقیاممهرختامتهدیدي
بودکهبرمدارُعجبونفاقمتولدشــدوکشــوروملتمارادچارمشکالت
فراوانيکردکهازآنجملهجريترشــدندشــمنوتبدیلیکشبهدست
مخملینبهدستچدنيبود.تلخيوسرمایهسوزيحوادث23خرداد1388
تاديماههمانســالبسیارجانســوزاســتکهقلّهاینتلخينابودکردن
سرمایهايبودکهازمشارکت85درصدمردمحاصلشدوبهقولرهبرانقالب
اسالمي،جمهورياسالمينتوانســتدرپرتوياینمشارکتسرخودرا-از
فردايانتخابات-درمقابلچشمملتهاياسالميباالبگیرد.هنرجمهوري
اســالميدرتبدیلتهدیدبهفرصتیــاتولیدفرصــتازدلتهدید،دراکثر
صحنههايچالشآفرین43سالگذشــتههویدابودهاستکه9ديیکياز
اینفرصتهايماندگاراســت.اولینفرصت،اثباتقدرتبســیجگرينظام
جمهوريدرکشاکشتهدیدبود.9ديبرگدیگريازدفترجمهورياسالمي
بودکههمهبحرانهايخودرابامردمحلکردهاســت.9ديتکمیلکننده
یااســتمرارصحنههايشــکوهمردميدردفاعمقدس؛دورانتجزیهطلبي،
غائلهمنافقین،تیرماه78و...بودکههمهمشــکلرامردمحلکردند.کســي
ســراغداردکهدرحیاتسیاسي37ســالهپهلويدومیا16سالهپهلوياول
یکبارمردمایرانواردصحنهايشدهباشــندومسئلهايراحلکردهباشند؟
قطعاخیروعلتآنراامام)ره(یافتکهصالحیتبســیجگريدرایرانصرفا
دراختیاردینودینداراناســت.فرصتدومتوجهحزباهللونظامبهاهمیت
وارزشفضايمجازيبودکهدربعدانســانيوســاختاريرشــدکمنظیري

یافت.
فرصتدیگرعریانشــدننفاقيبودکهبهلحظهزایشنميرســیدوشرایط
موجودراچنانمحاسبهکردهبودکهتماميمکنونهايقبليرابرونریخت
وهویداشد.فتنه1388بهســانمحشــربودوتعداديراعریاننشاندادو
پاالیشوریزشــيمحققشــدکهبهصورتمعمولامکانپذیرنبود.فرصت
دیگراثباتمجدددشــمنيآمریکابود.رئیسجمهوروقــتآمریکاتاقبلاز
انتخابات1388چندیننامهبهرهبرمانوشــتهبودوبعضــاهمجوابنامهرا
اخذکردهبود.امافضايبعداز22خردادآنانرانیزبهسمتمحاسبهايبردکه
»کارتماماست«واینچنینهمهدشمنيخودراباهدفسرعتبخشیدنبه
اتمامجمهورياسالميبهمیدانآوردند.شبکههاياجتماعيراکرایهکردند
وخانمکلینتونباصراحتگفتمااقداماتيدرایــرانکردیمکهنميتوانیم
بگوییم.مواجههآمریکایيهاباحوادثســال1388تجربــهذيقیمتيبود
کهدشمن،دشمناســتومابایدازسادهاندیشــيبهدرآییموکمربندهارا
محکمببندیمکــههیچچیزتغییرنکردهاســت.9ديبازتولیدروحاســالم
انقالبيبودکهمجددادرکالبدملتایراندمیدهشــدوروحامیدووحدترا
مجددازندهکرد.9ديبهمثابهفرقانبودکهبهقولمرحومشــریعتيهرکس
بعدازرفتنحســین)ع(بهکربالبرگردخانهخــداميچرخدباچرخیدنبر
گردکاخسبزمعاویهفرقينداشــت.لذا9ديرانبایدبرايیکجناحیاعلیه
یکجناحهزینهکردکهخیانتيبزرگاســت.9ديپرکنندهشکافيبودکه
از6ماهپیشآغازشــدهبود.9ديباطلکنندهنظریه»یامردمباماهستندیا
انتخاباتمعیوباست«بودودســتگاهادراکيبسیاريازدوستانودشمنان
راتنظیمکرد.نظامجمهورياســالميبایدبااینملتيکهدرتعبیرامام)ره(،
بهترازملترســولاهلل)ص(درحجازوملتامیرالمومنین)ع(درکوفهاست
آنطورعملکندکهتوقعداردکلایامبرایشانبهمثابهحضوردرمیدان9دي

باشد.

9دي،زايشفرصت
ازدلتهديد

یادداشت
دانیالمعمار؛سردبیر

متأسفانهدربرخيگروههايجامعهماکمترحرفها
شنیدهميشود.ماعادتداریمبیشترآنچیزيکه
دوســتداریمرابشــنویموبقیهرانه.فتنه88محصولبذرتوطئهايبودکه
دشمنانقسمخوردهاینمرزوبومکاشــتهبودندوبرخيازعناصرداخليهم

عامدانهیاازرويسهوبهآنپروبالدادند.
عدهايميدانســتندکهدرزمیندشــمنبازيميکنندوکلیتنظامرازیر
سؤالبردند.گروهيامابابيتدبیريوتنگنظريآسیبهایيواردکردندکه
البتهبعدها،حتيبهدنبالاینبودندکهایــنبيتدبیريراغنیمتيدرمقابل
سهمخواهيهايسیاسيقراردهند.بایدافسوسخوردکهمتأسفانهاینهمه
فرصتوهزینهصرفشدتاکشورآرامشپیداکند.مسئوالنوقتخیليبهتر
ازاینهمميتوانستندحوادثراادارهکنند.باالخرهبرايبخشيازمردمواقعا
شبهههایيدرپيسمپراکنيســرانفتنهایجادشدهبود.وظیفهشفافسازي
بایداینجادرکناروظیفهآرامسازيمحققميشدکهاینگونهنشد.کسانيکه
تاقبلازاغتشاشوآشوبوتخریباموالعموميبهخیابانهاآمدند،همین

مردمبودند،چرانبایداینعدهراجزونظامبدانیم؟
وقتيرهبرينظامدرخطبههاينمازجمعهروز29خردادسال88وهمچنین
درســخنرانيهايدیگرتأکیدميفرمایندبراینکههمه40میلیوننفريکه
رأيدادند،جزوخطانقالبهستند،چرامابهدنبالمحدودکردناینجبهه
باشیم؟واقعاچهنفعيبرايکشورونظاموجودداردکهمادایرهعالقهمندانبه
ایننظامرامحدودکنیم؟مگررهبريدرماهرمضانهمانســال88کههنوز
فتنهادامهداشــت،ازگفتمانجذبحداکثريودفعحداقليسخننگفتند؟
رهبريایناصلرابرايچهکســانيگفتند؟بهراستيرهبريچهخطريرا
پیشبینيکردندکهالزمدیدندازاینگفتمانسخنبگویند؟مگرمامخاطب
سخنانرهبرينیستیم؟چرابافرمایشاتایشانبرخورددوگانهداریموشیوه
»نؤمنببعضونکفرببعــض«رادرپیشميگیریم؟ایــنطریقخیانتبه
امام)ره(وانقالبوشهداورهبريوهمهآرمانهاينظاماست.متأسفانهبرخي
باکوتهنظريبرسرشاخنشستهونميبینندکهبنميبرند.همهعظمتانقالب
بهحضورمردماستوفتنه88راهممردمدر9ديخاموشکردند؛اماعدهاي

اینمیانبهدنبالاینهستندکهنمديبرايکالهخودشانبسازند.
همیشــهودرهمهبزنگاههــايتاریخيکهخطــرينظــامراتهدیدکرده،
مردمبهمیدانآمــدهوکارراتمامکردهاند.اینامرهماتفاقينیســت،چون
ماهیتگفتمانانقالبيحضرتامامبرایناســتواربودکهحضورمردماصل
اســت،یعنيمبناينظامجمهورياســالميبرحرکتمردميتعریفشده
وهموارهدرهمهمقاطعبهآنمتوســلشــدهاست.اینپشــتیبانيمردمي
راهیچنظاميدرجهانندارد.مردمســرمایهاجتماعيجمهورياســالمي
هســتندوهرتندباديباحضورمردمآرامميشــود.اساساوحشتدشمنان
اینســرزمیندرانتخابات88حضــور40میلیونيمردمبــودواین،اتفاق
ســادهاينبود.آنهاازهمینرویداديکهمنافعآنهارابــهخطرميانداخت،
ســعيکردندتهدیديبراينظامماایجادکنندکهتاحــديهمموفقبودند
اماباالخرهدوباره،همانســرمایهاجتماعينظامنقشــهدشــمنانرانقش

برآبکرد.
ماقطعابایدمیانکســانيکهدرفتنهحضورداشتندوبراندازانهدرمقابلاین
نظامفعالیتميکردند،باگروهوتشکیالتيکهباسلیقهسیاسيمتفاوتباما،
وليدرچارچوبنظاموقانوناساسيکنشسیاسيدارندتفکیکقائلشویم.
نبایدبرخالفنگاهرهبرمعظمانقالببامحوریتاصلجذبحداکثريودفع

حداقليدائمتالشکنیمافراديراازقطارانقالبپیادهکنیم.

آنهاراازقطارانقالب
پیادهنكنید

9دی توقف تنش 
برای تعقل گرایی بود

 نه به دخانیات 
در 3 شهر و روستا 

خاطره گويی قاتل 
دستش را رو كرد

چشم انداز روشن 
توافق در وین

حمله كرونا به
 خدمات اجتماعی

سلیمینمین:درشرایطفتنه،
تبییننقشکلیديدارد

برخیشهرهاوروستاهای
استانهایهمدان،زنجانوفارس
بهعنوانپایلوتاجرایطرحبدون

دخانیاتمعرفیشدهاند

عاملجنایتدرشرقتهرانهنگام
تهدیدهمخانهاشناخواستهاعتراف

کردکهمرتکبقتلشدهاست

بخشنخستهشتمیندور
ازمذاکراتکمیسیونمشترک
برجامامروزبهپایانمیرسد

کروناهمانطورکهبحثسالمترا
تحتتأثیرقرارداد،تغییراتيدر
حوزهخشونت،فقرو...ایجادکرد

صفحه2
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صفحه21

صفحه2
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طلسم اراک
پرسپوليس با بردن ال كالسيكو شكل قهرمان ها شد و سپاهان 

سومين باخت متوالي اش را متحمل شد و در ناكامي هت تريك كرد

  ستاره صدرنشین؛
آقای شماره 9
 مهدی مهدی پور با یک سوپرگل زیبا هم درخشش 

این فصلش را تکمیل کرد و هم صدرنشینی 
استقالل را از گزند رقبا دور نگه داشت

پرسپولیس 0 1سپاهان

  سوشا: مي خواهم تا
45سالگي بازي كنم
  مثل 18ساله ها تمرین مي کنم  و حاضرم با دروازه بان هاي 

لیگ برتر انگلیس رقابت کنم

  وحید امیري روزي که به نفت تهران آمد، سانتر کردن
بلد نبود، این را جلوي خودش هم مي گویم

  دوست دارم تجربیاتي را که در این سال ها به دست 

آورده ام، با آرامش و لبخند در اختیار استقالل بگذارم

  من متهم به تباني نشدم. اگر اینطور بود پس چرا
20اتفاقي برایم رخ نداد و در تیمم ماندم؟  18 ح|

 صال
بی

جت
س| م

    عك
 

فوالد 0استقالل 1

صفحه17

قدردانیرئیسجمهورازشهرداریتهران

يارانه 273هزار تومانی برای هر نفر
همشهريالگويتازهپرداختیارانهراتشریحميکند

صفحه3

صفحه4

صفحه2

  150.000تومان 
يارانه جديد

 22.500 تومان
 يارانه سهميه بنزین

 55.000 تومان
 يارانه معیشتی

 45.500 تومان
 یارانه نقدی

می
هرا

ضاب
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23

 2021
سال بحران های پیاپی
جهاندرسال2021میالدي،جهانکرونا،جنگ،کودتا
وبالیايطبیعيمتاثرازتغییراتاقلیميبود

ویژههایامروز

822

بابککریمی:
سینمایايران
شاعرانه
است

ابوالفضلجلیلی:
مطالعه استعداد 

نمي خواهد، انگيزه 
مي طلبد!

مرضیهجعفری:
 روی آوارهای بم  
جشن قهرمانی 

گرفتيم
11
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عباس سليمي نمين، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در گفت وگو با همشهری:

9دي توقف تنش براي تعقل گرايي بود 
  در شرایط فتنه  

تبيين نقش كليدي دارد
   تنش از بين رفت  

ولي شكاف هنوز وجود دارد
   دولت وقت  

صف بندي ها را تشدید مي كرد

12ســال پس از راهپيمايي بــزرگ 9دي در 
اعتراض به ناآرامي هاي خياباني و فتنه خياباني گفت وگو

عاشــوراي1388، عباس ســليمي نمين 
پژوهشــگر تاريخي و مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ 
معاصر ايران بازخواني خود از عوامل دخيل در التهابات و 
تنش هاي سياســي آن ســال را دارد. او در گفت وگو با 
همشــهري به جهت گيري هاي راهپيمايــي 9دي و آنچه 
به دنبال توقفش بود، پرداخت. ســليمي نمين معتقد است 
راهپيمايي 9دي دامنه تنش ها را قطع كرد ولي هنوز سرمايه 
اجتماعي ايران برخي زخم ها را بر بدن خود احساس مي كند.

12سال پس از حوادث منتهي به 9دي1388   
فكر مي كنيد ســرمايه اجتماعي ايــران چقدر در پس 

كشمكش هاي سياسي آن دوره ترميم شده است؟
من تصورم این اســت كه 9دي توقف تنش ها براي تعقل گرایي 
بود و تا حدودي زمينه تنش از بين رفت، اما شــكاف اجتماعي 
كه ایجاد شد از بين نرفت. این شــكاف اجتماعي هنوز در حد 
قابل توجهي باقي مانده و ما در این زمينه، كار تبييني جدي اي 
صورت نداده ایم. از طرف دیگر، عده اي بر این قضيه دميده اند تا 
نگذارند این شكاف مسدود و ترميم شود. عده اي در داخل كشور 
بنا به اهدافي نگذاشتند این اتفاق بيفتد و عده دیگري در خارج 
از كشور اهداف دیگري را دنبال مي كردند. آنهایي كه در داخل 
كشــور روي این قضيه كار كردند تا ســرمایه اجتماعي ترميم 
نشود، بيشتر زیاده خواهان سياسي بودند و آنهایي كه در خارج 
از كشور كار كردند مي خواستند به تدریج تنش هاي اجتماعي را 
افزایش دهند و بستري براي ورود به صحنه هاي سياسي داخل 

كشور فراهم كنند.
 چرا در آن مقطــع، اعتراضات تبديل به تهديد 

شد؟
طبيعي اســت كه رقابت هاي سياســي همواره تنش زاســت، 
به خصوص در كشوري كه سابقه مدیریت داخلي نداشته و سابقه 
مدیریت داخلي عمدتا در اختيار نيروهاي تسلط یافته بر كشور 
كه از طریق كودتا توانستند بر نظام سياسي غلبه پيدا كنند، بوده 
است. ما از دوراني كه توانسته ایم اداره كشور را در داخل ببندیم 
و تصميمات در داخل گرفته شود، تجربه فراواني نداریم؛ برخي 
بدخواهان ایران تالش مي كنند كه ما در این عرصه زنجير شویم 
و نتوانيم ادامه دهيم تا قانون نهادینه نشود، به گونه اي كه همه 
نيروهاي سياســي محوریت قانون را بپذیرند. اگر كشور در این 
مسير قرار گيرد، توسعه سياسي و اقتصادي آن تقویت خواهد 

شد. خيلي ها مایل نيستند این روند هموار شود.
 چرا 9دي آن ميزان كه انتظار مي رفت مثل ساير 

مناسبت ها برجسته نشد ؟
انتخابــات  اعتراضــات  جریــان  در  دشــمن 
ریاست جمهوري1388احســاس مي كرد كه نيروهاي داخلي 
بستري را ایجاد كرده اند كه باید از آن بهره فوق العاده برد. عناصر 
زیاده خواه داخلي نيز اهداف خودشان را پي گرفتند. در برخي 
جاها اینها روي هم قرار مي گرفت، یعني بر هم منطبق مي شد 
و خواســته زیاده خواهان داخلي نيز بر خواسته دشمن منطبق 
مي شــد. جریان آقاي احمدي نژاد ســعي كرد از این شــرایط 
استفاده كند. 2 نامزد شكست خورده انتخابات، احمدي نژاد و 
دشمن غيرمســتقيم همدیگر را یاري دادند تا بتوانند مشكل 
جدي به وجود بياورند. خوشبختانه مردم در 9دي به این مسئله 
پایان دادند اما تبيين این مســئله كار بيشتري مي طلبيد كه 
نه تنها براي آن اقدامی نكردیم بلكه با طرح برخي موضوعات، بر 

طبل »اعدام باید گردد« كوبيدیم.
برخي در جريان مقابل، همچنــان بعد از يك 
دهه معتقدند ماجراي حرمت شــكني در عاشوراي1388 
برچسبي بود كه به اعتراضات زده شــد تا بهانه اي براي 
جمع كردن ماجرا باشد؛ به عنوان يك مورخ و رصدكننده 
تحوالت، تحليل شما از اين ماجرا در فرونشست غبارهاي 

زمانه چيست؟
آنچه مسلم است چنين اتفاقي افتاد، حاال برخي مي گویند كه 
كاندیداهاي زیاده خواه عامل این قضيه بودند، قطعا من چنين 
اعتقادي ندارم. من معتقدم وقتي یك تنشــي در ایران شكل 
مي گيرد، غرب بالفاصله مي خواهد جریان ایــران را به جهان 
پایان یافته اعالم كند؛ یعني اسالم خواهي را در ایران پایان یافته 
اعالم كند و بگوید مردمي كه انقالب اسالمي را به وجود آوردند 
امروز عليه نمادهاي انقالب اسالمي اقدام مي كنند. این كاري 
ندارد و كافي است 10نفر را در خيابان راه بيندازند تا شعار دهند 
»رضاخان روحت شاد«؛ این كار را مي كنند تا بگویند ملت ایران 
از نمادهاي انقالب اسالمي فاصله گرفته است. چنين كاري كه 
در روز تاسوعا و عاشورا صورت گرفت قطعا كار عوامل دشمن بود، 
اما برخي از كاندیداهاي مغرور این فرصت را به وجود آوردند. اگر 
آنها این فرصت را ایجاد نمي كردند قطعا چنين اتفاقي نمي افتاد. 

آنها این فرصت را ایجاد كردند و دشــمن هم از بس مستاصل 
است به هر دســتاویزي چنگ مي زند؛ امروز بحران هاي جدي 
در كشورهاي اســالمي، آفریقا و نقاط مختلف دنيا دارد و موج 
اسالم خواهي دارد او را كامال شكننده مي كند. دشمن مي خواهد 
به سایر كشورها نشان دهد ایران كه خودش ابتدا اسالم خواهي 
را مطرح كرد پشيمان شده اســت و دارد به شرایط دوره سلطه 
آمریكا برمي گردد و مردم طرفدار دوره سلطه شدند و بنابراین 
بگوید ملت ها چرا دارید از ســلطه آمریكا مي گریزید؟ آمریكا و 
اسرائيل در این زمينه تعجيل دارند چون با اسالم خواهي دچار 
بحران شده اند. دشــمن مي كوشــد بالفاصله بعد از یك تنش 
خياباني نمادهایي را به صحنه بياورد كه پيام خاصي را از تهران و 
سایر شهرها به جهان منعكس كند و همه  چيز را تمام شده نشان 

دهد و بگوید عليه سلطه غرب نباشيد.
 آنها مي گويند اين تعبير شــما در ايجاد فرصت 
براي دشمن در هر اعتراضي مي تواند اتفاق بيفتد؛ پس حق 

اعتراض مدني كجا حفظ مي شود؟
 اگر آنها تن به قانون مي دادند هرگز مسائل به خيابان نمي كشيد، 
چون براي هر عنصر سياسي كامال روشن است كه مسير خيابان 
با مسير صندوق فرق مي كند. مسير صندوق مسير قانون مندي 
است و مسير خيابان آنارشيسم است؛ هر كسي مي تواند هر كاري 
در خيابان انجام دهد. این را هر سياستمداري مي داند و اگر نداند 
خيلي محل تامل خواهد بود. متأســفانه آقایان با وجود اینكه 
مي دانستند اگر خواسته هاي خودشان را از مسير قانون دنبال 
نكنند، براي دشمن فرصت ایجاد مي كند، چنين نكردند. اقدام 
آقایان براي احمدي نژاد هم فرصت ایجاد كرد. آقاي احمدي نژاد 
دید فرصت بســيار خوبي اســت و نظام دارد به چالش كشيده 
مي شود و االن فرصت خوبي اســت كه زیاده خواهي خودم را با 
انتخاب آقاي مشایي بر كشــور تحميل كنم و به صورت دائم در 
قدرت بمانم. آقاي احمدي نژاد اینجا تصور كرد كه االن بهترین 

فرصت است تا مادام العمر خودش را در قدرت حفظ كند.

 به نظر شــما با همين تصور اســت كه االن هم 
ريشخندانه طلبكار حوادث1388شده اند و مي گويند چرا 

با مردم برخورد شد؟
االن دارند كارهایي كه خودشــان كرده اند را به نظام نســبت 
مي دهند، گروه هایي كه مي فرستادند تا جلوي خانه نامزدهاي 
رقيب فحش بدهند را به نظام نســبت مي دهنــد، درحالي كه 
سياســت هاي نظام و رهبري این بود كه نماینده پيش نامزدها 
مي فرســتادند و تذكر مي دادند مراقب باشيد كه فرصت براي 
دشمن ایجاد مي شــود. رهبري كاري مي كردند كه نامزدها را 
متوجه كند، آقاي احمدي نژاد كاري مي كرد كه آنها زخمي شوند 

و بر لجاجت شان بيشتر اضافه شود.
اين اعتقاد وجود دارد كه برخي ناكارآمدي ها و 
التهابات مديريتي و اداري كشور از سياست در سال1388به 
اقتصاد و بنزين در ســال هاي1396و 1398رسيده است و 
اين تحوالت به هم پيوسته هســتند. شما هم قائل به اين 
ارتباط خطي بين تحوالت هســتيد؟ سمت و سوي آنها را 

كجا مي دانيد؟
خير من اینها را پيوســته نمي دانم. اینها هركدام باید به صورت 
مستقل مورد توجه قرار گيرند. این به نظر من نوعي پنهان كردن 

ضعف است. هر مقوله اي مي تواند شكاف هایي در جامعه ایجاد 
كند. ما اگر تدبير الزم به خرج ندهيم طبيعي است كه مي تواند 
یك شكاف و مســئله اجتماعي ایجاد كند. به اعتقاد من دولت 
آقاي روحاني در قضيه بنزین1398ضعف داشت و خطا كرد و 
وظایف خودش را انجام نداد تا نگراني و شوك در جامعه ایجاد 
نشود. جامعه مي خواست احساس كند تصميمي گرفته شده كه 
همه عواقب آن پيش بيني شده و جاي نگراني ندارد و زندگي شان 
با چالش مواجه نمي شود. دشمن هم بالفاصله نيروهاي خودش 
را فرســتاد. در همين اعتراضات اصفهان هم دیدیم كه مطالبه 
درستي صورت گرفت ولي چون درست مواجهه و مدیریت نشد، 

به حاشيه كشيده شد.
ديدگاهي معتقد اســت آخرين قطعنامه هاي 
تحريمي شوراي امنيت ســازمان ملل ناشي از اعتراضات 

انتخابات1388بوده است. نظرشما چيست؟
طبيعي است كه وقتي كشــور در موضع قدرت باشد به گونه ای 
مي تواند در چالش هاي بين المللي ظاهر شود و وقتي چندپارگي 
در داخل كشور وجود داشته باشــد، به گونه  دیگري. سهم این 

مسائل نياز به كار دقيق تر علمي دارد.
با توجه به تجربيات سال 88، آيا فكر مي كنيد 
اعتراضات سياسي و اقتصادي سال هاي اخير مي تواند در 

دولت آقاي رئيسي نيز تكرار شود؟
االن بحث هاي اقتصادي جدي تر است. همه صاحب نظران نيز 
بر این مسئله واقفند كه دشمن سرمایه گذاري جدي روي بحث 
اقتصاد كرده است كه بتواند از آن نتيجه ببرد. البته به نظر من 
این قابل ترميم است. اگر دولت آقاي روحاني انگيزه تالش بيشتر 
داشت و وقت بيشتري مي گذاشت مسائل به اینجا ختم نمي شد 
ولي متأسفانه شخص آقاي روحاني و برخي وزراي ایشان انگيزه 
ایثار و فداكاري نداشتند، لذا با كم كاري آنها مسائل كمي جدي تر 
شده اســت. االن دولت آقاي رئيسي دارد به تدریج از حجم این 
قضایا مي كاهد ولي هنوز هم مي تواند زمينه مسائل اجتماعي را 
فراهم كند. ما  در مسير كاهش حجم مشكالت هستيم و زمان به 
نفع ملت ایران است. فشارهاي خارجي به اوج رسيده و بيشتر از 
این نمي تواند باشد؛ اقدامات دولت سيزدهم نيز دارد روزبه روز از 
حجم مشكالت كم مي كند كما اینكه در مسئله واكسيناسيون 
به دليل كم كاري و تنبلي آقاي روحاني یك مسئله حاد داشتيم 
و امروز به شرایط عادي برگشته ایم. در سایر بخش ها نيز به نظر 
من این مسئله صادق است و دولت دارد تالش مي كند تا مسائل 
را حل كند. مسئله حذف ارز 4200توماني  اقدام سختي است 
و اميدوارم دولت روي این مســئله كار جــدي صورت بدهد، 
یعني در اجرا دقت نظر كنــد. اگر این كار محقق شــود ما در 

بحث توليد تحول خواهيم داشت، 
منوط به اینكه در اجرا دقت 
فوق العاده صــورت گيرد و 
براي هر احتمالي راه حلي 
داشته باشــند وگرنه قطعا 

مي تواند مشكل زا باشد ولي 
همين كه دولت وارد یك سري 

مســائل كالن مي شود 
یعنــي اراده حــل 
مشــكالت جامعه 
و قدرت ریســك 
دارد. تالش هاي 

دولت به معناي 
این است كه 
شرایط دارد 
براي گام هاي 
بلنــد فراهم 

مي شود.

    يوم اهلل نهم دي، براي همه مردم
  مراسم نهم دي امسال در فضاي باز و با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي شيوع بيماري كرونا در800شهر كشور برگزار مي شود. اين مراسم ساعت 
14:30در ميدان امام حسين)ع( تهران با ســخنراني حجت اهلل عبداهلل حاجي صادقي، نماينده ولي فقيه در سپاه برگزار مي شود. با مالحظات 
شيوع بيماري كرونا، شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان ها به صورت جداگانه از مردم براي شركت در اجتماعات نهم دي ماه دعوت كردند. 
حجت االسالم محمدحسين موسي پور، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي درباره مراسم امسال گفته است: »يوم اهلل نهم دي تجلي وحدت 
و رمز عبور از فتنه« شعاري است كه براي سالگرد اين مراسم در سال1400 انتخاب شده است. نهم دي متعلق به هيچ حزب و گروهی نيست و مردم 
متولي اصلي اين روز هستند.« او تصريح كرد؛ »نبايد اجازه داد گذر زمان َگرد فراموشي بر اين حوادث بنشاند. نهم دي، شناسه بصيرت و غيرت 
ديني و نمايانگر پيوند بين امامت و امت است. از سوي ديگر تحريف حقايق يكي از راهبرد هاي مهم جنگ رسانه اي دشمن است. راهكار مقابله 
با اين حربه، جهاد تبيين و روشنگري است. ما هنوز آثار مخرب تحريم هايي را كه در فتنه 88 بر ما تحميل شد، شاهد هستيم؛ لذا از همين روي 

نبايد حماسه نهم دي را به فراموشي سپرد.«

 یك ســري آدم هایي كه به نظــر من فهم 
سياسي شــان باال نيســت، مرتــب بر این 
طبل مي كوبيدند كه بایــد فالني و فالني 
محاكمه و اعدام شــوند. اینها كساني بودند 
كه درك درســتي از صحنه نداشــتند واال 
چنين درخواســتي را مطرح نمي كردند، یا 
برخي ها بودند كه به گونه اي سعي مي كردند 

صف آرایي هاي وقت را تشدید كنند

در نشست دیروز هيأت دولت انجام شد
قدرداني رئيس جمهور از شهرداري تهران

رئيس جمهور در جلسه دیروز هيأت دولت از تالش ها و اقدام هاي 
شهرداري تهران در زمينه ارتقاي امنيت خاطر شهروندان قدرداني 
كرد؛ موضوعي كه نشــان مي دهد عملكرد این سازمان در زمينه 
جمع آوري معتادان متجاهر، پاكســازي مناطق تجمع آنان و نيز 
ساماندهي وضعيت كودكان كار در مسير صحيحي قرار گرفته و این 

شهر قرار است جان تازه اي بگيرد.
تقدیر سيدابراهيم رئيسي از عملكرد شهرداري تهران در حالي است 
كه رئيس جمهور همواره با حساسيت ویژه اي موضوع هاي مرتبط با 
توسعه  شهري، به ویژه در تهران را پيگيري كرده كه نمود عيني آن را 
مي توان در حضور عليرضا زاكاني، شهردار تهران، در جلسات هيأت 
دولت دید. بر همين اساس هم بود كه زاكاني، یك روز پس از امضاي 
حكمش از سوي وزیر كشور به عنوان شهردار تهران، در جلسه هيأت 
دولت حضور یافت كه نشان دهنده حساسيت دولت سيزدهم نسبت 
به گشودن گره هاي شهري در تهران است. این موضوع در حالي بود 
كه از اواسط سال گذشــته بنا به دالیلي، حضور شهردار تهران در 

نشست هاي هيأت دولت قطع شده بود.
رئيس دولت سيزدهم همواره تأكيد كرده است دولت از شهرداري ها 
براي رفع مشكالت مردم »حمایت حداكثري« به عمل مي آورد و 
بازدید سرزده اخير رئيسي از محله هرندي تهران نمونه اي از توجه 
ویژه رئيس جمهوري به مسائل و مشكالت تهران به شمار مي رود. 
رئيس جمهوري پيش از این در دیدار با شهردار و معاونان شهرداري 
تهران، ضمــن قدرداني از عزمي كه در این دوره شــهرداري براي 
خدمت رساني به مردم وجود دارد، با ابراز ناخرسندي از وجود فقر، 
تبعيض و ناعدالتي در تهران، بر نياز شــهر به »آرامش« و »نشاط 
اجتماعي« تأكيد و اظهار كرده بود: »در شــهري مانند تهران كه 

شــاهد الیه هاي ظاهري و پنهان زندگي مردم هستيم، باید ظاهر 
و باطن شهر براساس سبك زندگي سالم باشد تا شهروندان نشاط 

اجتماعي داشته باشند.«
اكنون اما به نظر مي رســد شــهرداري تهران مي كوشــد با اتخاذ 
راهبردهاي مناســب در مســير ارتقاي آرامــش و امنيت خاطر 
شهروندان گام بردارد؛ موضوعي كه مي تواند در صورت استمرار، به 
كاهش تبعيض و ناعدالتي در این شهر، به عنوان مهم ترین دغدغه  
مسئوالن ارشد كشور، بينجامد. برهمين اساس هم بود كه رئيسي 
در جلسه دیروز هيأت دولت از تالش ها و اقدام هاي شهرداري تهران 
براي جمع آوري معتادان متجاهر، پاكسازي مناطق تجمع آنان و 
نيز ســاماندهي وضعيت كودكان كار قدرداني كرد. وي همچنين 
تصریح كرد: این اقدام ها در كنار رســيدگي به وضعيت معتادان و 
كودكان كار، زمينه ساز ارتقاي امنيت خاطر شهروندان مي شود و 
بسيار مناسب اســت كه طرح جامعي در این راستا تهيه و در تمام 

شهرهاي كشور اجرایي شود.
رئيس جمهور همچنين در این جلســه با تأكيد بــر اینكه دولت 
سيزدهم باید »صادق الوعد« باشد و وعده اي ندهيم كه نتوانيم به 
آن عمل كنيم، گفت: بزرگ ترین سرمایه دولت، اعتماد مردم است 
و تناقض در سخن و عمل، این اعتماد را مخدوش مي كند. رئيسي 
با تأكيد بر لزوم شایسته ساالري در هرگونه تغيير و نصب در دولت، 
خطاب به همه مسئوالن و مدیران دستگاه هاي اجرایي، عنوان كرد: 
اگر بنا بر ابقاي مدیران زیرمجموعه خود دارید، این كار را انجام دهيد 
و اگر جابه جایي مدیري را ضروري مي دانيد، در این كار تســریع 
كنيد؛ چراكه بدنه اجرایي كشور باید در اجراي برنامه هاي تحولي 

مورد نظر دولت منسجم و داراي انگيزه و دغدغه باشد.

بخــش نخســت هشــتمين دور از مذاكرات 
كميسيون مشترك برجام با حضور هيأت هاي 
مذاكره كننده ایران و 1+4 امــروز درحالي به 
پایان مي رسد كه در روزهاي اخير رایزني هاي 
برجامي در قالب كميسيون مشترك و همچنين 
دیدارهاي دوجانبه و چندجانبه هيأت هاي حاضر 
در مذاكرات ادامه یافت و گروه هاي كارشناسي نيز 
با محوریت لغو تحریم ها و فعاليت هاي هسته اي به 

گفت وگو پرداختند.
بر این اســاس هم بود كه دیروز دیدار دوجانبه 
علي باقري كنــي، رئيس هيــأت مذاكره كننده 
ایران و انریكــه مورا، معاون دبيركل ســرویس 
سياســت خارجي اتحادیــه اروپا بــا تمركز بر 
موضوع رفع مؤثر تحریم ها برگزار شد و دوطرف 
دیدگاه هاي خود را در این زمينه مطرح كردند. 
همچنين با توجه به رایزني هاي انجام شده، قرار 
است هشتمين دور مذاكرات كميسيون مشترك 
برجام، پس از چند روز وقفــه به دليل تعطيالت 

ژانویه، از دوشنبه هفته آینده پيگيري شود.
با توجــه به توافــق  همه طرف هــاي حاضر در 
مذاكرات، طي 2روز اخيــر مذاكرات با محوریت 
»لغو تحریم ها«، »تضمين« و »راستي آزمایي« 
ادامه یافت و كارگروه هاي كارشناســي با تمركز 
ویژه بر »رفع تحریم ها« نشست هاي دوجانبه و 
چندجانبه اي را برگزار كردند. دیروز هم كارگروه 
مرتبط با موضوع هاي هســته اي تشكيل شد و 
طرفين در فضایي سازنده و روبه جلو، مهم ترین 
موضوع هــاي باقي مانــده در متــن مربوط به 
تعهدهاي هســته اي را مورد بحث و بررسي قرار 

دادند.

پيشرفت هاي محسوس در مذاكرات
مذاكرات برجامي درحالي در هتل كوبورگ وین 
به صورت فشرده و مستمر پيگيري مي شود كه 
تقریبا همه طرف هاي حاضر در مذاكرات برآورد 
مثبتي از روند گفت وگوها دارند و به پيشرفت هاي 
صورت گرفتــه اذعان مي كنند. ازســوي دیگر، 
به نظر مي رسد تروئيكاي اروپایي نيز تاحدودي 
با عقب نشيني از فضاســازي هاي رسانه اي دور 
گذشــته مبني بر نااميدي از نتایــج مذاكرات، 

مي كوشند به تعدیل مواضع خود بپردازند.
برهمين اســاس هم بود كه 3كشــور اروپایي 
حاضر در مذاكــرات در روزهــاي اخير با صدور 
بيانيه اي، به شكل محسوســي درصدد اصالح 
مواضع پيشــين خود برآمدند و با عقب نشيني 
از حربه »ضرب االجــل«، عنوان كردند براي این 
گفت وگوها »ضرب االجل هاي مصنوعي« تعيين 

نخواهند كرد. تروئيكاي اروپایي همچنين در این 
بيانيه به حصول »برخي پيشــرفت هاي فني« و 
»اجابت برخي درخواست هاي ایران« هم تأكيد 
كردند؛ موضوعي كه نشــان مي دهد »پافشاري 
هيأت ایرانــي بر مواضــع خــود« و همچنين 
»همسویي روسيه و چين در مخالفت با فضاسازي 
غربي ها«، این 3كشور را به این نتيجه رسانده كه 
تاكتيك »مذاكره در سایه تهدید«، دیگر مؤثر واقع 

نخواهد شد.
درچنين شــرایطي بود كه نماینده روســيه در 
وین نيز در گفت وگو با نشــریه »فارین پاليسي« 
با رد ثمربخشــي اعمال فشــار به ایران، تصریح 
كرد »شانس دســتيابي به توافق در وین بسيار 
باالست«. ميخائيل اوليانوف در واكنش به موضوع 
تعيين ضرب االجل، این موضوع را »اغراق آميز« 
دانست و نسبت به سرانجام این مذاكرات اظهار 

خوش بيني كرد.
وي همچنين با تأكيد بــر اینكه همه طرف هاي 
حاضر در مذاكرات وین خواســتار احياي توافق 
هسته اي هســتند، در واكنش به برخي ادعاها 
پيرامون »وقت  كشي ایران با هدف توسعه برنامه 
هسته اي« عنوان كرد: »اكنون زمان تهدید ایران 
به اعمال فشار بيشتر نيست. حتي اگر ایراني ها 
حجم قابل توجهي مواد هســته اي توليد كنند، 
خب چه مي شــود؟ این مواد بدون كالهك قابل 
استفاده نيست و ایران نيز چنين كالهكي ندارد.«

چرا بايد از آمريكا »تضمين مؤثر« گرفت؟
در شــرایطي كه گمانه زني هــا از روند مذاكرات 
برجامــي در وین، نشــان دهنده دســتيابي به 
پيشرفت هاي قابل  توجه در جریان گفت وگوهاست 
و حتي برخي منابع خبري به نقل از دیپلمات هاي 
حاضر در وین ادعا كرده انــد »تنها چند هفته با 
توافق در وین فاصله داریم و احتماال اوایل فوریه 
تاریخ واقعي پایان مذاكرات باشــد«، اما به نظر 
مي رسد در شرایط كنوني توپ مذاكرات در زمين 
ایاالت متحده است و واشنگتن باید آماده اتخاذ 

تصميم مناسب در این زمينه باشد.
 مقام  هاي ایرانــي بارها تأكيــد كرده اند احياي 
توافق هسته اي بدون دسترســي كامل ایران به 
منافع اقتصــادي برجام ناممكــن خواهد بود و 
موفقيت مذاكــرات جاري در ویــن در گرو رفع 
واقعي، مؤثر و قابل راستي آزمایي تحریم هاست، 
چراكه ایاالت متحده بارها ثابت كرده ناپایداري در 
سياست خارجي این كشور زمينه ساز عدم تحقق 
تعهدات این كشور در قبال قراردادها و پيمان هاي 
بين المللي مي شــود. نكته اینجاست كه با توجه 

به بدعهدي هاي مكــرر ایاالت متحده، نمي توان 
بدون دریافت تضمين هاي عيني و مؤثر، سرانجام 

روشني براي مذاكرات جاري در وین متصور بود.
ابهام  آفریني هاي اخيــر مقام هاي ایاالت متحده 
در قبــال روند مذاكــرات در ویــن و همچنين 
ادامه استفاده این كشــور از ابزارهاي »تهدید« و 
»تحریم« نشان دهنده چرایي ضرورت دریافت 
تضمين هاي مؤثر از این كشــور در زمينه بقاي 
توافق هســته اي است. بر این اســاس اگرچه ند 
پرایس، سخنگوي وزارت امورخارجه آمریكا در 
موضع گيري اخير خود به پيشرفت در مذاكرات 
برجامي اعتراف كرده ، اما به نظر مي رسد مقام هاي 
این كشــور همچنان از پذیــرش واقعيت هاي 
موجــود در این عرصه طفره مي رونــد؛ تا جایي 
كه پرایس عنوان مي كند: »هر پيشرفتي كه در 
مذاكرات به دست آمده باشد، در مقایسه با شتاب 

پيشرفت هاي هسته اي ایران، بسيار كند است.«
تصویب چند طرح ضد ایراني، همزمان با مذاكرات 
وین در كنگره آمریكا و  از سوي دیگر بررسي الیحه 
موســوم به »قانون اختيارات دفاع ملي« یا همان 
الیحه بودجه آمریكا نشان مي دهد رئيس جمهوري 
این كشــور چند طرح ضد ایراني را امضــا و آن را 
به قانون تبدیل كرده اســت. از آنجا كه این الیحه 
الزم التصویب اســت، معموال نمایندگان كنگره 
تالش مي كنند طرح هاي خودشان را در قالب متمم 
به آن اضافه و به قانون تبدیل و تصویب كنند. اگرچه 
تصویب الیحه اختيــارات دفاع ملي روند طوالني 
و پيچيده اي دارد، اما برخــي بندهاي ضدایراني 
موجود درآن نشان دهنده راهبرد كلي پنتاگون در 
قبال جمهوري اسالمي ایران است. براساس آنچه 
فارس از این الیحه گزارش كرده، در بند 122۶ این 
الیحه تصریح شده هيچ مقداري از وجوهي كه به 
موجب این قانون در اختيار وزارت دفاع آمریكا قرار 
مي گيرد، نباید براي انتقال یا تسهيل انتقال ارز یا 
سایر اقالم ارزشــمند به حكومت ایران، نهادهاي 
تابعه حكومت ایران یا عوامل آن مورد اســتفاده 
قرار گيرد. بند 122۷ نيــز مدیر اطالعات ملي این 
كشــور را ملزم مي كند ظرف حداكثــر 180روز 
بعد از تصویــب این الیحه، گزارشــي با محوریت 
برنامه هاي نظامي ایران به كنگره این كشــور ارائه 
دهد. بخش دیگري از این الیحه به توضيح درباره 
»برداشت كنگره« از غني سازي اورانيوم در ایران 
پرداخته و ادعا كرده اســت: »تصميم ایران براي 
غني ســازي اورانيوم تا خلــوص ۶0درصدي یك 
اقدام تنش آميز دیگر است و زمان گریز ایران براي 
ساخت مواد غني سازي شده جهت ساخت بمب را 

كوتاه مي كند.«   

چشم انداز توافق در وين روشن تر شد
 بررسي ها نشان مي دهد با پافشاري هيأت ایراني بر مواضع خود و همچنين همسویي روسيه و چين

 تاكتيك »مذاكره در سایه تهدید« ناكام مانده است
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   ناگفته هايي از يك ديدار معمولي
عضو دفتر حفظ و نشــر آثار مقام معظم رهبري درباره دیدار 
اخير رهبر معظم  انقالب با رئيس جمهوري سابق گفت: دیدار 
دولتمردان سابق با رهبر معظم انقالب مسبوق به سابقه  بوده 
و دیدار حســن روحاني با رهبر معظم انقالب به درخواســت 
رئيس جمهور سابق و با پيگيري هاي مكرر او انجام شده است.  به  
گزارش مهر، مهدي فضائلي افزود: مقام  معظم  رهبري همواره 
دیدارهاي متنوع و متعددي با افراد داشته و دارند. بعضي از این 
دیدارها، كاري و با دولتمردان و فرماندهان نظامي كشور است و 
در دوره مسئوليت شان و برخي دیگر با دولتمردان سابق یا حتي 
غيردولتمردان. وي ادامه داد: به جز ایام شيوع كرونا، دیدارهاي 
رهبر معظم انقالب با افراد مختلف با شئون، سالیق و جایگاه هاي 
مختلف همواره ادامه داشته اســت. بنابراین، دیدار دولتمردان 
سابق با مقام  معظم  رهبري بحث جدیدي نيست.  فضائلي با بيان 
اینكه این دیدار به درخواســت آقاي روحاني و با پيگيري هاي 

مكرر او انجام شد كه البته جنبه كاري هم نداشت و به عبارتي 
نوعي تجدید دیدار بود، اضافه  كــرد: بحث هایي هم كه مطرح 
شده، بحث هاي روز نبودند و در مجموع مي توان گفت دیداري 

معمولي بوده است.

    وظيفه امروز مسئوالن از ديدگاه رئيس مجلس
رئيس مجلس شوراي اسالمي در نطق پيش از دستور خود در 
جلسه علني دیروز گفت: ما مسئوالن باید در هر لحظه بيش از 
قبل به وظایف خــود در قبال این همه فــداكاري و مجاهدت 
مردم عمل كنيم و كمترین وظيفه ما در قبال آنان، رفع مسائل 
معيشتي مردم و به ویژه مدیریت گراني هاست.  به گزارش تسنيم، 
محمدباقر قاليباف ضمن گراميداشت حماسه نهم دي افزود: 
ملت ایران از آزمون سخت نجات كشور از ناامني و آشوب سربلند 
بيرون آمد و امروز آزمون اصلي، پيش روي مســئوالن است، 
مبني بر اینكه باید رفع مشكالت مردم در دستور كار آنان قرار 
گيرد كه ان شاءاهلل ما از این آزمون با تالش و مجاهدت سربلند 
بيرون بيایيم. وي تأكيد كرد: امروز موازي كاري و دامن زدن به 
اختالف ها، اتخاذ تصميم ها بر مبناي آزمون و خطا، پرداختن 
به مسائل حاشــيه اي و فاصله گرفتن از تمركز بر رفع مسائل 

اقتصادي، خالف وظایف ما در قبال مردم است.

   اولتيماتوم اژه اي به دادسراي كاركنان دولت
رئيس قوه قضایيه صبح دیروز در جریان بازدید سرزده ميداني از 
دادسراي كاركنان دولت )ناحيه28 تهران( در واكنش به برخي 
آمارسازي ها و عدم توازن در ارجاع پرونده ها به شعب مختلف 
بازپرسي كاركنان دولت، ضمن تذكر به دادستان تهران، دستور 
داد چنانچه رویه ارجاع پرونده ها در شعب بازپرسي دادسراي 
كاركنان دولت تا یك ماه دیگر اصالح نشود، نسبت به برخورد 
قانوني با مسئول مربوطه این بخش اقدام مقتضي به عمل آید.  
به گزارش ميزان، حجت االسالم غالمحســين محسني اژه اي 
همچنين در این بازدید به مسئوالن دادسراي كاركنان دولت 
و به ویژه دادستان تهران تأكيد كرد از هرگونه اخالل در فرایند 
رسيدگي به پرونده هاي حجيم به واسطه جابه جایي پرونده ها از 
یك شعبه قضایي به شعبه دیگر جلوگيري شود. وي همچنين 
هنگام گفت وگوي چهره بــه چهره بــا مراجعه كنندگان، به 
مسئوالن مربوط ازجمله دادســتان تهران تأكيد كرد نسبت 
به پيگيري دســتورهاي صادره در جریان مالقات هاي مردمي 

مسئوالن قضایي، اهتمام ویژه به عمل آید.

روی خط خبر

برای خواندن متن 
 كامل گفت و گو

كيوآركد را  
اسكن يا به سايت 
همشهری آنالين 

مراجعه كنيد.
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  عقربه های ساعت، 10شب را نشان 
می دهد. در سرمای استخوان سوز یك گزارش

شب سرد زمستانی، افراد بی خانمان با 
رسیدن ون گشت مددكار شهر، بدون معطلی سوار 
می شوند تا از سوز سرما در امان باشند. استقبال آنها 
برای رفتن به گرمخانه ها آنقدر باالســت كه ظرف 
چندثانیه كف ماشین كنار هم می نشینند و منتظر 
حركت می شوند تا زودتر به شام و جای خواب گرم 
برسند. اینجا پایانه خاوران در شرق پایتخت است. 
قرار هر شب مددكاران با مددجویان برای انتقال آنها 
به گرمخانه های شــهر رأس ساعت 10شب به بعد 
اســت. تعدادی از ون ها به دلیل تقاضــا، مراجعه و 
قرار های از پیش تعیین شده هر شب به پایانه خاوران 
و اطراف آن سر می زنند، چرا كه بسیاری از این افراد 
بی خانمان خودشان را با اتوبوس های بی آرتی به آنجا 
می رسانند، اما در این میان عده ای هم هستند كه 
تمایلی به گرمخانه رفتن ندارند و حاضرند شب را تا 
صبح در بیغوله هایی بگذرانند كه برای خودشان زیر 
پل یا نقاط كور شهر درست كرده اند. »علی«، جوان 
37ساله، چند ســالی است شــب ها را در خیابان 
می خوابد و چندان به گرمخانه رفتن تمایلی ندارد.   
»سلمان« كه كنار دستش مشــغول شعله ور نگه 
داشــتن آتش اســت هم با او هم عقیده اســت و 
خواسته ای بیشتر از كمپ رفتن دارد. او درحالی كه 
پتویی روی دو نفرشان می كشد، می گوید: »به یكی 
بگویید بیاید مرا به كمپ ببرد، می خواهم سالم شوم. 
خسته شده ام، آواره ام و دلم می خواهد درست زندگی 
كنم، اما فقط مرا به گرمخانه می برند و صبح دوباره 
بدون هیچ حامی و خانواده ای باید زندگی كنم.« او 
از مســئوالن می خواهد برای افرادی مثل او فكری 
اساســی كنند تا بعد از ترك اعتیاد، شــغل داشته 

باشند و روی پای خودشان بایستند.

گرمخانه ها خانه امید ما هستند 
ساعت از 10گذشته و ون ها و مینی بوس های سازمان 

رفاه، خدمات، مشاركت اجتماعی شهرداری همین 
كه خودروها پر می شــود راه می افتند و در مســیر 
گرمخانه با مشاهده افراد بی خانمان آنها را هم سوار 
می كنند. سرمای بی رحم این شب های تهران رمق را 
از كارتن خواب ها گرفته است. بعضی از آنها توان باال 
آمدن از پله ون را ندارند و با كمك مددكار و پلیس 
همراه، سوار می شوند. مرد میانسالی كه سر و لباسی 
بهتر از بقیه دارد، می گوید: » اگر توجه شهرداری به 
ما نبود، خدا می داند كه االن ما زنده بودیم یا نه. خانه 
امید ما گرمخانه های شــهر است، در گرمخانه به ما 
لباس تمیز، غذا، بالش و پتو می دهند و جانمان از این 

سرمای بی امان محفوظ است.« 
با این حال فضا و امكانات شهرداری هم برای كارها 
زیاد نیســت؛ »اگر قبل از ساعت شب9برسیم شام 
گرم می خوریم و روی تخت می خوابیم، اما اگر بعد 
از ساعت 9برسیم باید روی زمین بخوابیم.« جوانی 
كه موهایی ژولیــده دارد، لباســش را باال می زند و 
بخیه های   روی شكمش را نشان می دهد و می گوید:  
»مدتی پیش داشتم از دل درد در گوشه خیابان تلف 
می شدم كه همین آقایان با ون باال سرم آمدند و فورا 
مرا به اورژانس و اتاق عمل بردند و 17میلیون هزینه 
عملم را شهرداری پرداخت كرد.« حالش حاال خوب 
شده و بیشتر مراقب خودش است: »شب ها خودم را 
با اتوبوس های بی آرتی از شوش به پایانه می رسانم و 
حاضرم كف گرمخانه خاوران یا ازگل بخوابم تا اینكه 
روی زمین كثیف گوشه خیابان از سرما منجمد شوم. 
شــب غربت بدی دارد و كمتر كسی درك می كند 
كه بی خانمانی چه درد بی درمانی اســت.« حسرت 
خرید و لباس گرم بر دلش مانده: »نیاز به كاپشن و 
لباس های مرتب داریم تا بتوانیم مثل بقیه در شهر 
تردد كنیم اما...« مرد میانســالی حــرف او را قطع 
می كند و می گوید: »تو جوانی، اگر اعتیاد نداری برو 
كار كن و از مســئوالنی كه جای گرم برای ما فراهم 

كردند انتظار لباس نو نداشته باش!« 

مددجوها به ما اعتماد كرده اند
پیگیری شــهرداری در ســاماندهی معتــادان و 
بی خانمان ها در ســال های اخیر به تدریج اعتماد 

آنها را جلــب كرده و آنهــا كه ســرپناهی در این 
كالنشهر ندارند، حاال بی صبرانه منتظرند تا دوباره 
به گرمخانه هــا بروند. »علی اصغــر ذبیحی« یكی 
از مددكاران باســابقه ســازمان با تجربه ای كه از 
گشت های ویژه در شــهر دارد، درباره سختی های 
این فعالیت در شــهر می گوید: »سختی های كار 
بستگی به مددجویان دارد. در یك دوره ای ترس از 
این داشتند كه آنها را به جای گرمخانه به كمپ های 
اعتیاد ببریم؛ برای همین به شیوه های مختلف به 
ما حمله می كردند، اما به مرور بــا خدماتی كه در 
گرمخانه هــا دریافت كرده اند، اعتمادشــان جلب 
شــده و با اســتقبال به آنجا مراجعه می كنند. این 
افراد برحسب مشكالتی كه دارند به گرمخانه های 
مخصوص انتقال داده می شــوند تا آسیبی آنها را 

تهدید نكند.« 

20اتوبوس برای پناه دادن به افراد بی خانمان در 
شب های سرد سال 

به تازگی آنچه در شهر جلب توجه می كند حضور 
اتوبوس های شــركت واحد در میادین مركزی و 
شلوغ شهر است كه روی آنها بنرهایی نصب شده با 
عنوان اتوبوس خواب. به گفته احمد احمدی صدر، 
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت های 
اجتماعی شــهرداری تهران، ایــن اتوبوس ها در 
شب های سرد سال برای حمایت از افراد بی خانمان 
به صورت موقــت در 20نقطه از شــهر جانمایی 

شده اند. 
احمدی صدر، با اشاره به فعالیت این اتوبوس ها به 
همشهری می گوید: »این ســازمان برای كاهش 
آسیب های اجتماعی و ساماندهی افراد بی خانمان 
در شــهر برنامه های جامعی را با دستور شهردار 

تهران در دســتور كار قرار داده اســت و تشكیل 
قرارگاه اجتماعــی ازجمله آنهاســت. برای این 
قرارگاه، جلسات مفصلی در جهت نظام  مند شدن 
آن برگزار شده و اگر كار با دقت انجام شود شاهد 
نتیجه مثبتی بعد از این سال ها در تهران خواهیم 
بود. برنامه این است كه ضمن جمع آوری و جذب 
متجاهران از شــهر تهران آنها بــه مراكزی بروند 
كه با یك مكانیســم تربیتی نگهداری و سپس به 
جامعه بازگردند. اگر برای اجرای این طرح ها برنامه 
فرهنگی و تربیتی نداشته باشیم، نتیجه ثمربخشی 
را نمی گیریم. آنها در این پروســه پس از دریافت 
برنامه های تربیتی و فرهنگی سم زدایی می شوند 
و ســپس با آموزش مهارت هــای الزم مقدمات 
اشتغال زایی برایشــان فراهم خواهد شد. رویكرد 
طرح »زمستان گرم« نمونه دیگری برای اهداف 
این برنامه اســت. در واقع افرادی كه به هر دلیل 
دچار آسیب  شده اند و خانه و آشیانه ای ندارند در 
این طرح ساماندهی  می شوند.« او ادامه می دهد: 
»اكنون برای حمایت و در راستای اهدافمان 2 نوع 
خدمات دیگر پیش بینی شــده كه نتیجه آن در 
طوالنی مدت قابل ارزیابی است. قدم اول، خدمات 
ســرویس های گشــت در مناطق 22گانه تهران 
است؛ چنانكه خودروها به هنگام گشت زنی، افراد 
بی خانمان را مشــاهده كنند و یا از طریق سامانه 
137، پاتوقی به آنها اطالع داده شــود در اســرع 
زمان مراجعه و اقدام به جمع آوری و انتقال آنها به 

گرمخانه ها می كنند.
 اقدام دیگر سازمان در شــب های سرد، جانمایی 
20اتوبوس در نقاط شــلوغ شهر است تا این افراد 
دسترسی راحت تری برای مراجعه به یك سرپناه 
را در شهر داشته باشــند. این طرح تا زمانی ادامه 

دارد كه سرما جان و سالمت كارتن خواب یا معتاد 
متجاهری را تهدید نكند.«

نیازی به ساخت گرمخانه در شهر نداریم 
با توجه به استقبالی كه افراد متجاهر و كارتن خواب 
از گرمخانه ها در شــب های ســرد ســال دارند، 
مددكاران در 20گرمخانه موجود در شهر بیش از 
ظرفیت موجود پذیرای این افراد هستند؛ به گونه ای 
كه كــف ســالن ها از بی خانمان ها پر می شــود. 
مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشاركت های 
اجتماعی در پاسخ به این سؤال كه آیا نیاز به ساخت 
گرمخانه در شهر داریم، می گوید:  »در واقع هدف ما 
كاهش تعداد گرمخانه در شهر است. برای رسیدن 
به این هدف، در تالشــیم با برنامــه جامع قرارگاه 
اجتماعی از تعداد افراد متجاهــر و بی خانمان در 
شهر بكاهیم و به واسطه آن به مرور زمان در آینده 
دیگر نیازی به گرمخانه در شهر نخواهیم داشت. در 
برنامه آتی در نظر داریم بیشتر پذیرای مسافران در 
همراه سراها باشیم. بیمارانی كه به تهران تشریف 
می آورند، خانواده هایشــان دغدغه مكان مناسب 
برای اســتراحت دارند كه ســعی ما بر این است 
مشكالت آنها را تسهیل كنیم.« احمد احمدی صدربا 
اشاره به اجرای طرح های دیگر در راستای كاهش 
آسیب برای همه اقشار جامعه، در ادامه می گوید:  
»مسئله دیگر در حوزه آســیب ها وجود كودكان 
كار در زمستان اســت كه نیاز به ساماندهی دارند. 
كودكانی در چهارراه های شهر مشغول به كارند كه 
به لحاظ اجتماعی باید حمایت شوند؛ بنابراین برای 
آنها بســتری را ترتیب داده ایم تا جذب مراكز پرتو 
شوند و بتوانند زیرنظر مددكاران سطح علم و دانش 

خود را افزایش دهند.« 

  همشهری از روند جمع آوری كارتن خواب ها در شهر و انتقال آنها به گرمخانه ها یا اتوبوس های سیار توسط نیروهای شهرداری خبر می دهد
اتوبوسهایخواببرایبیخانمانها

در نشست مشترك فراكسیون مدیریت شهری مجلس   و اعضای شورای اسالمی  شهر 
تهران با موضوع سهم شهرداری ها از بودجه 1401كشور مطرح شد

درصورت تأمین نشدن هزینه های الزم، در سال آینده بخشی از حمل ونقل عمومی 
تهران به دلیل فرسودگی از كار خواهد افتاد

هشدار برای حال وخیم شهرها

خبر

  شهیدسلیمانی 
معادالت نظام سلطه را برهم زد

همایش علمی و پژوهشی مكتب حاج قاسم با موضوع دانشگاه و رسانه 
دیروز برگزار شد. شهردار تهران در این همایش از ویژگی های اخالقی، 
مدیریتی و اثرگذاری ســردار شهید قاسم ســلیمانی سخن گفت. به 
گزارش همشهری، علیرضا زاكانی با برشــمردن ویژگی های اخالقی 
شهیدسلیمانی، گفت: »هنر حاج قاسم این بود كه جهت گیری كالن نظام 
سلطه و معادالت آن را برهم زد و در یك وضعیت نابرابر شرایط به سمتی 
سوق پیدا كرد كه ماحصل آن، امروز راهی به جز خروج آمریكا از منطقه 
نیست. حاج قاسم با وجود مبارك خود، تالش ها و خستگی ناپذیری و 
شهادتش این شرایط را به وجود آورد.« او ادامه داد: »رهبر انقالب در یكی 
از سخنرانی های ویژه خود برای آن روز، امروز و آینده خط و خطوطی را 
مطرح كردند و جامعه را به دو دسته حق و باطل تقسیم و حق و باطل را 
به دو گروه خواص و عوام تقسیم كردند. اساس حرف ایشان این بود كه 
اثرگذاران هر جامعه ای خواص آن هستند و یك گروه خواص اهل حق 
جان بر كف نام گرفتند و گروهی دیگر مهر باطل بر پیشانی شان خورد.« 
زاكانی تأكید كرد: »در فرمایشات رهبری بیان شد كه آنانی كه خواص 
حق جان بر كف نام گرفتند، 3 ویژگی »فهم درست«، »بهره بردن بجا در 
موقعیت خود از این فهم درست« و »قدرت و شجاعت قیام« را داشتند.« 
او اضافه كرد: »فاصله بین شهدای كربال و توابین بی نهایت است چرا كه 
فهم بجا برای توابین صورت نگرفت. فاصله كسی كه فهم بجا دارد و قابلیت 
قدرت قیام دارد و كسی كه با وجود برخورداری از فهم بجا قابلیت قدرت 
قیام ندارد هم فاصله بسیاری است.«  شهردار تهران گفت: »حاج قاسم 
این سه ویژگی را در وجود خود جمع كرده بود و امروز از قابلیت یك الگو 

و راهبری نسل جوان برخوردار است. 

فرزند ســردار شهید 
حاج قاسم سلیماني با 
حضور در همشهري، از 
بخش هاي مختلف این 
مؤسسه بازدید كرد. 
نرجس سلیماني، عضو 
شوراي اسالمي شهر 
تهران، ضمــن دیدار 
با مدیــران روزنامه 

همشهري، با خبرنگاران و فعاالن تحریریه همشهري نیز گفت  وگو كرد 
و نظرات آنها را درباره اولویت هاي شهري جویا شد. عضو شوراي شهر 
تهران هم به برنامه هاي مدیریت شهري براي كاهش آلودگي هوا، پسماند 

و منع به كارگیري كودكان زباله گرد، نگهداشت شهر و... پرداخت.

عکس خبر

    زهرا كریمی 
خبر نگار

برنامهرصدخودروهایگشتمددكارشهر
3نوبت گشت در پایتخت برای جمع آوری افراد بی خانمان

8دستگاه ون و مینی بوس ساعت 6تا 14
10دستگاه ون و مینی بوس ساعت 14تا 22

13دستگاه ون و مینی بوس ساعت 22تا 6صبح
20گشت اتوبوس خواب در نقاط حادثه خیز شهر )میدان شوش، تجریش، خالزیر، باغ آذری، پایانه خاوران، 

پایانه آزادی، پایانه جنوب و ... (
ساعت كار اتوبوس ها: 10شب تا   6صبح با حضور یك مددكار، خدمات مشاوره ارائه می دهد. 

ث
مك

فیلم مرتبط با 
گزارش را با اسکن 

این كد ببینید

  میان شورای شهر ششم و مجلس یازدهم عزمی برای همکاری 
صورت گرفته اســت تا راه حلی برای مشکالت مالی شهرداری 
تهران پیدا شــود؛ بحرانی كه بخش حمل ونقل عمومی و دیگر 
فعالیت های هزینه بر شهرداری را تهدید می كند با فرسودگی اتوبوس  ها و مترو خود را 
نشان داده است و سهم شهرداری از بودجه سال 1401كشور هم آنقدر كم است كه عمال 
نمی توان با آن كمکی به بهبود حمل ونقل عمومی كرد. هزینه های خرید و تعمیر اتوبوس ها 
و واگن های مترو هم به شــدت افزایش یافته و تحریم های خارجی كار را سخت تر كرده 
است. در نشست مشترك فراكسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسالمی و اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران برخی از مخاطرات شهر تهران مطرح و راه حل هایی برای رفع 
آنها پیشنهاد شد. در این جلسه كه به میزبانی مجلس و پس از پایان ساعت كاری برگزار 
شد، آمار هایی ارائه شد كه نشان می داد درصورت تامین نشدن هزینه های الزم، در سال 
آینده بخشی از حمل ونقل عمومی تهران به دلیل فرسودگی از كار خواهد افتاد؛ درحالی كه 
نیاز های شــهر تهران كه به عنوان پایتخت دچار هزینه های مضاعفی شده است، اغلب 

اوقات دیده نمی شود. بخشی از نظرات بیان شده در این جلسه را می خوانید:

محمد سرابی
خبرنگار

محسن پیرهادی
رئیس فراكسیون مدیریت شهری مجلس 

عمران شــهرها، توســعه حمل ونقــل عمومی و 
سالمت اجتماعی شهروندان در الیحه بودجه 
ســال1401به مقــدار 7/5درصد كاهــش یافته 
اســت و بخش قابل توجهــی از ســهم اعتبارات 
شهری با كاهش قابل تاملی صرف هزینه های 
دیگــر وزارتخانه ها شــده اســت. الیحــه بودجه 
ســال آینــده دولــت نقاطــی در برخــی امــور از 

جمله بودجه توسعه شهری نیازمند اصالحات 
جدی اســت. اغمــاض دولت در قبــال مباحث 
توسعه ای شهری و حقوق شهروندان در بودجه 
درحالــی اســت كه عمــران شــهری و روســتایی 
یكــی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در توســعه 
ملــی بــه شــمار مــی رود و موضوعاتــی ماننــد 
حمل ونقل عمومی، شبكه های آب و فاضالب، 
ســكونتگاه های غیررســمی، افزایــش ایمنی و 
امــداد و نجــات و... را در برمی گیــرد. در الیحه 
بودجه سال 1401نسبت به قانون بودجه سال 
1400كل كشــور، اعتبــارات هزینــه ای وزارت 
كشور به میزان 43درصد كاهش یافته است. 
متأســفانه در بودجــه ســال آتــی بحــث عمران 
شــهری قربانی برنامه های دیگر شــده اســت و 
اعتباری كه بــرای عمران شــهرها منظور شــده 
بسیار كمتر از شــبكه آبیاری و زهكشی درنظر 
گرفته شده است و مســائل مهم دیگر، به ویژه 
حمل ونقل شهری را كمتر مورد توجه قرار داده 
اســت. بر همین اســاس فراكسیون شــوراها و 
مدیریت شهری پیشنهاد هایی را به كمیسیون 
تلفیــق ارائــه داده اســت كــه در آن اعتبــارات 
نادیــده گرفته شــده برای توســعه شــهری احیا 

شود.

مهدی چمران، رئیس شورای اسالمی شهر تهران
هر پولــی كــه بــرای حمل ونقــل عمومــی خــرج نكنید بایــد در 
بیمارســتان ها و برای درمان بیماری های ناشی از آلودگی هوا  
خرج كنید. اینكه در شهر های دیگر دنیا تا این حد بیمار ناشی 
از آلودگــی هــوا ندارند به دلیــل توجه بــه حمل ونقــل عمومی 
است. چند سال پیش آقای روحانی به تركیه رفته بود و  گفت 
كه متــروی آنكارا خیلــی راحت و تمیز اســت. مــن آن موقع با 
ایشان تماس گرفتم و گفتم بلیت متروی آنكارا 12هزار تومان 
است. اگر در تهران هم دولت تونل و ایستگاه را بسازد و فقط 
بهره برداری را به بخش خصوصی واگذار كند، باز هم بلیت به 
12هزار تومان می رسد. ساخت هر كیلومتر مترو 1200میلیارد 
تومان خرج دارد و هیــچ راهی به جز كمك دولتی نیســت. در 
دولت هم تصویب شده بود كه 50درصد بودجه مترو را دولت 
بدهد كه امســال همان را هم حذف كردنــد و یارانه ها و اوراق 
قرضه مربوط به آن هم حذف شد. شهروندان از صبح تا شب 

و از تولد تا بعد از وفات با شهرداری سروكار دارند و رضایتمندی از عملكرد شهرداری به رضایتمندی از كل نظام 
و كشور می انجامد. شهردار ی ها چیزی اضافه نمی خواهند. در سال های 70شهرداری ها  خودشان عوارضی را 
دریافت می كردند كه تا 15مورد هم می رسید؛ مثال از كارخانه ها عوارضی را دریافت می كردند. این در ابتدای 
سال های دهه 80 به »تجمیع عوارض« تبدیل و از دست شــهرداری ها خارج شد. بعدا هم تجمیع عوارض را 
تبدیل به »مالیات بر ارزش افزوده« كردند. بعد هم فقط 50درصد عوارض به شهرداری رسید و در سال دوم 
به 30درصد كاهش پیدا كرد. امسال كه یك درصد به سهم شهرداری از مالیات ها اضافه شد، این دیدگاه پیش 
آمد كه پس باید جای دیگری از سهم شهرداری ها كم كنیم. در سال آینده اگر فكر درست و منطقی برای توسعه 

شهرها نشود، وعده هایی كه به مردم دادیم قابل اجرا نخواهد بود.

جعفر تشكری هاشمی
رئیس كمیسیون حمل ونقل و عمران شورای اسالمی شهر تهران

تهران خواســته یا ناخواســته وارد بحران جدی حمل ونقل شده اســت و ما در متن این بحران قرار 
داریم. ظرفیت شبكه حمل ونقل عمومی در سال های اخیر كاهش داشته و دچار گسست اساسی 
شــده ایم. االن در یك وضعیت پرخطری از نظر جابه جایی درون شــهری هستیم كه ممكن است 
بخش بزرگی از حمل ونقل درون شهری را در سال 1401به تعطیلی بكشاند. اگر فرسودگی ادامه 

پیدا كند، حوادث مترویی افزایش پیدا خواهد كرد.

 روزانــه 18/5میلیــون ســفر و 22/5میلیــون 

جابه جایــی انجام می شــود كــه قرار بــوده طبق طــرح جامع 

70درصد آن با شبكه حمل ونقل عمومی انجام شود اما حاال  

  اتوبوســرانی از 4میلیــون نفر بــه 800هزار نفر 

رسیده است. 

  متــرو از روزانــه 2میلیــون و 800هــزار نفــر بــه 

یك میلیون و 200هزار نفر رسیده است. 

  در طــرح جامــع تهــران پیش بینــی شــده بود 
كه در سال 1400باید 9هزار اتوبوس داشته 
باشــیم و در ســال 96بیش از 6هزار اتوبوس 
درون شهری به مدیریت شــهری جدید تحویل 
داده شد، اما اكنون 2200 اتوبوس فرسوده 

داریم.
را  اتوبــوس  دســتگاه  86هــر  ســال  در    
100میلیــون تومــان از وزارت كشــور 

می خریدیــم كــه 17/5درصــد را شــهرداری 
و 82/5درصــد را دولــت مــی داد؛ یعنــی 
با كمتــر از 20میلیــون تومان كه تقریبــا معادل 
2دســتگاه ســواری پرایــد بــود، صاحــب یــك 

اتوبوس می شدیم.
    در ســال 1400هــر دســتگاه اتوبــوس یــك 
كابین 4/5میلیارد تومان شده كه هیچ 

درصدی از آن را دولت نمی دهد.

  طبق برنامه ششم توسعه قرار بود 2هزار 
واگــن بــرای كشــور خریــده شــود، امــا هیــچ 
اتفاقــی نیفتــاد و فقــط بــا چیــن مذاكــره شــد، 
ولــی پیش پرداخت هــم واریز نشــد. در بودجه 
1401هیچ پیش بینی نشده است. اگر بخواهیم 
15درصــد پیش پرداخــت بدهیــم بایــد بیش از 
100میلیــون دالر بــرای 630واگــن 

پرداخت شود.

     700واگن متــروی تهران به 
مرحله اورهال )تعمیرات اساســی( 
رســیده اند. بــرای اورهــال هركــدام 
3میلیارد تومان الزم اســت كه باید 
2هزار میلیارد تومان برای این 

كار اختصاص پیدا كند.

 با بودجه امســال یعنــی 44میلیارد 
تومــان تنها 15واگــن را می توان 
اورهــال كــرد و با ایــن رونــد، متروی 
تهران در سال 1401به مرز تعطیلی 

می رسد.
متــرو  خطــوط  توســعه  بــرای    

تومــان  57/5میلیــارد 
تعیین شده است كه اگر هر كیلومتر 
تونل را 1200میلیارد محاسبه 
كنیم تنها 47متر تونل می توانیم 
بســازیم؛ درحالی كــه طبــق برنامــه 

باید سالی 18كیلومتر بسازیم.

  علی نیکزاد 
نایب رئیس اول مجلس

بخش خصوصی می توانــد ارز را در 
خارج از كشور دریافت كند و به ازای 
آن اتوبوس تحویل دهــد.   از طرف 
دیگر اینكه دولت گفته شهرداری   ها 
خودشان اوراق بفروشند و خودشان 
ضمانت كنند به این معناســت كه 

انتشار چنین اوراقی ممكن نیست .
  علیرضا جاوید 

مشاور شهردار در امور مجلس
5/2 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به 
شهرداری است كه می شود آن را با بدهی 
شهرداری به بانك های دولتی تسویه كرد. 

  جعفر قادری
عضو فراكسیون شهری مجلس

وقتی تهــران را به عنــوان پایتخت 
تصور می كنیم بایــد بدانیم كه همه 
هزینه هایی كــه »پایتخت بودن« بر 
آن تحمیل مي كند نبایــد از جیب 

مردم صرف شود.  

  احمد دنیامالی
عضو كمیسیون عمران مجلس

شهرداری تهران یك وظیفه ملی هم 
دارد و هر ارتباط بین آن و مجلس به 

نفع شهرداری های كشور است. 
  فریدون حسنوند

رئیس كمیسیون انرژی مجلس
بایــد كارگروه انســجام شــوراها و 
شــهرداری ها را تشــكیل دهیم كه 
اگــر در مجلس پیشــنهادی به نفع 
شــهرداری ها اعالم شــد با رأی باال 

تصویب شود.  
  اقبال شاكری

عضو كمیسیون مدیریت شهری 
و امور داخلی مجلس

اگر می خواهیم در 5سال آینده اتفاقی 
بیفتد باید روی اهــداف بزرگ مانند 
تهاتر نفت یا استفاده از اموالی كه در 
خارج از كشــور وجود دارد، تأكید و 
همچنین طرح هــا را به عنوان احكام 

دائمی وارد برنامه هفتم توسعه كنیم.
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اقتصاد شماره  8401

 شاهد آماري تورم
ارزيابي كارشناسي دولت نشان مي دهد؛ در سال هاي اجراي سياست ارز ترجيحي، شاخص تورم در مجموع 
221درصد رشد كرده ولي رشد قيمت كاالهاي مشمول دالر 4200توماني، از كاالهايي كه با نرخ ارز نيمايي 
وارد چرخه مصرف شده اند، كمتر بوده است. نتيجه اين انحراف در عدالت توزيع يارانه ارزي اكنون نمايان 
شده به گونه اي كه دهك ثروتمند جامعه 2برابر دهك فقير برنج خارجي درجه يك مصرف مي كند، همچنين 
ميزان مصرف گوشت گوسفندي در دهك ثروتمند 27برابر دهك فقير بوده، ثروتمندان همچنين 7برابر 
فقرا گوشت گوساله مصرف كرده اند. از سوي ديگر مصرف گوشت مرغ ثروتمندان در 3سال گذشته 3برابر 
دهك فقير برآورد شده، در نتيجه آمارها گواهي مي دهند؛ در عمل يارانه اي كه قرار بود سفره فقرا را پر كند، 

شكم ثروتمندان را بيشتر سير كرده است.

 اغراق و هياهو براي پايه هاي جديد
با يك وقفه چندماهه، دوباره بحث درباره پايه جديد ماليات بر عايدي سرمايه در بازارهاي مسكن، طال، ارز و سكه بر سر زبان ها افتاده و محافل مختلف در مورد تأثير 
اجراي اين پايه مالياتي بر بازارهاي مختلف، تحليل هاي اغراق آميز ارائه مي دهند درحالي كه نه دولت براي اين درآمدها كيسه دوخته و نه بانك هاي اطالعاتي موجود قادر 
به وصول شفاف و عادالنه اين ماليات هاست. به گزارش همشهري، در اواسط آبان امسال، سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي از تعامل اين وزارتخانه با 
كميسيون اقتصادي مجلس و سازمان امور مالياتي براي تكميل طرح ماليات بر عايدي سرمايه خبر داد و همان زمان، محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس نيز با اشاره به اتمام كار كميته مالياتي اين كميسيون در موضوع ماليات بر عايدي سرمايه، پيش بيني كرد ظرف يك ماه )يعني تا اواسط آذرماه( طرح ماليات بر 
عايدي سرمايه به صحن علني مجلس برسد. حاال در شرايطي كه بيش از 20روز از سررسيد وعده رئيس كميسيون اقتصادي مجلس براي ارسال اين طرح به صحن علني 
مجلس مي گذرد، مجتبي توانگر، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در صفحه مجازي خود از نهايي شدن طرح ماليات بر عايدي سرمايه خبر داده و نوشته است: »با پيگيري 
رئيس مجلس، از ابتداي اين هفته، كميسيون اقتصادي، به صورت دو شيفت بر طرح ماليات سوداگران ارز، طال، سكه و مسكن )ماليات بر عايدي سرمايه( متمركز شده و 
يكشنبه هفته آينده اين طرح در نوبت بررسي به صحن علني ارسال مي شود.« البته توانگر در تماس تلفني همشهري حاضر به ارائه جزئيات در مورد اقدامات كميسيون 
اقتصادي، كليات اين طرح و... نشد، اما در توييت خود مدعي شده جذابيت و سوددهي بسيار باالي فعاليت هاي غيرتوليدي از موانع اصلي توليد است و از آنجا كه امكان 
انجام فعاليت هاي غيرمولد در بازارهايي چون ملك، خودرو، طال و ارز بدون پرداخت ماليات و همراه با سود چندبرابري نسبت به توليد وجود دارد، طبيعي است كه 
نقدينگي به سمت توليد نرفته و رونق شكل نمي گيرد. به عبارت ديگر، از نگاه او، طرح موردنظر كميسيون اقتصادي مجلس مي تواند اين بازارها، با گردش مالي چندصد 
هزار ميليارد تومان را با پايه جديد ماليات بر عايدي سرمايه كنترل و ساماندهي كند؛ درحالي كه طرح هاي قبلي مجلس براي ايجاد پايه هاي جديد مالياتي همچنان اجراي 

اثرگذاري نداشته اند و در بودجه سال آينده نيز بخش عمده درآمدهاي دولت به ماليات بر بخش شركت ها، اصناف، ارزش افزوده و ماليات بر حقوق كاركنان اتكا دارد.

طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه، يكشنبه هفته 

آينده در نوبت بررسي قرار 
مي گيرد و به صحن علني 

مجلس ارسال مي شود

 رقم جديد يارانه، در شكل 
حداكثري خود، شامل: 

45هزار و 500تومان يارانه 
نقدي، 55هزار تومان يارانه 
كمك معيشتي و همچنين 

150هزار تومان يارانه جديد، 
ناشي از اصالح سياست ارز 

ترجيحي، به همراه 22هزار و 
500تومان تخصيص يارانه 

ناشي از اصالح سهميه بنزين، 
به هر شهروند، خواهد بود.

پرونده محصوالت كشاورزي برگشتي روي ميز مجلس
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با همشهري از بررسي پرونده 

مرجوع شدن محصوالت كشاورزي و برخورد با مافياي سم خبر داد

برگشــتي  بازتاب هــاي 
محصــوالت كشــاورزي از گفت وگو

بازارهــاي صادراتي، موجب 
واكنش مجلس و اقدام بهارســتان براي 
بررسي اين پرونده شد. ديروز در پي اعالم 
اخطار قانون اساسي يك نماينده در صحن 
مجلس، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس از 
بررسي پرونده مربوط به كاالهاي كشاورزي 

برگشتي در جلسه 21دي ماه پارلمان خبر داد. پيش از اين، همشهري در گفت وگو هاي جداگانه با 
مسئوالن سازمان حفظ نباتات، خانه كشــاورز و وارد كنندگان سموم، حواشي و داليل برگشت 
خوردن محموله هاي صادراتي كشاورزي، نظير فلفل دلمه از روسيه، سيب زميني از تركمنستان و 
ازبكستان و كيوي از هند و چين را بررسي كرد. فعاالن صنفي علت برگشت خوردن محصوالت 
مذكور را تغيير پروتكل هاي بهداشتي كشورهاي مقصد صادراتي و كوتاهي صادر كنندگان قلمداد 
مي كنند، اما برخي ديگر استفاده بي رويه از سموم بي كيفيت را عامل بروز اين مشكالت مي دانند. 

با محسن عليزاده، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت وگو كرده ايم.

واكنش مجلس به برگشــت خوردن محصوالت كشاورزي صادراتي 
چيست؟

يكي از وظايف و مسئوليت هاي وزارت جهادكشاورزي توليد محصوالت سالم و 
استاندارد، نه تنها براي صادرات، بلكه براي تامين امنيت غذايي در بازار داخلي 
است تا با عرضه اينگونه محصوالت، ســالمت جامعه تضمين شود. يكي از 
مهم ترين كارهايي كه بايد صورت بگيرد، نظارت دقيق وزارت جهادكشاورزي 
بر همه مراحل كاشت، داشت و برداشت اين محصوالت و به طور كلي رصد و پايش ميزان مصرف كود و سم 
در توليد محصوالت كشاورزي است. به طور مشخص، وظيفه نظارت بر ميزان مصرف كود و سم برعهده 
سازمان حفظ نباتات است يا اينكه بايد چنين وظيفه اي از طريق برون سپاري به كلينيك هاي گياه پزشكي 
واگذار مي شد، اما متأسفانه هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است. با اين شرايط بخشي از محصوالت كشاورزي 
به دليل نبود نظارت بر ميزان مصرف سم و كود در بازار داخلي عرضه شده و بخش ديگري از اين محصوالت 
راهي بازارهاي صادراتي شده است. در زمينه محصوالت كشاورزي صادراتي نيز بايد نظارت و اندازه گيري 
دقيقي انجام مي شد، اما قرنطينه درستي شكل نگرفته است؛ در نتيجه متأسفانه شاهد برگشت خوردن 

اين گونه محصوالت از بازارهاي هدف صادراتي هستيم.
به طور مشخص چه دستگاه هايي در اين زمينه كوتاهي كرده اند؟

مقصر اصلي اين اتفاق ســازمان حفظ نباتات اســت؛ زيرا نظارت هاي الزم را در مراحل توليد و صادرات 
اين گونه محصوالت نداشته اســت. اين ســازمان بايد حداقل در مبادي خروجي بــر قرنطينه و كنترل 
محصوالت كشاورزي صادراتي نظارت مي كرد، اما در اين مرحله از وظايف نظارتي خود خارج شده است. 
طبق بررسي هاي انجام شده متأسفانه اين سازمان به دنبال ايجاد رانت بوده كه از محل واردات رانتي سموم 

بي كيفيت، اتفاق مي افتد.
به طور مشخص مجلس چه اقدامي براي برخورد با اينگونه تخلفات انجام خواهد داد؟

طبق قانون اساسي، برنامه ششم و احكام دائمي، انجام اين امور، تكليف قانوني وزارت جهادكشاورزي بوده 
است. اين وزارتخانه بايد براي تامين امنيت غذايي از طريق توليد و عرضه محصوالت سالم اقدام كند. با 
اين روند بايد وزير جهادكشاورزي به مجلس گزارش بدهد كه علت اين اتفاق چه بوده است و در ادامه نيز 
به جبران اين كاستي ها ملزم باشند. آقاي ســعادتي نژاد قبال از همكاران ما بوده، اما مجلس با هيچ كس 

تعارف ندارد.
اما مسئوالن وزارت جهاد و واردكنندگان، مشكالت تامين سموم به روز، به دليل تحريم ها 
را، عامل كيفيت پايين سموم و بي اطالعي كشاورزان و صادر كنندگان را علت باقي ماندن سم روي 

محصوالت صادراتي مي دانند. نظر شما چيست؟
اين را به شدت رد مي كنم بايد مسئوالن پاسخ دهند كه چرا در واردات سموم آماده و تكنيكال هاي توليد 
داخلي سم انحصار ايجاد كرده اند. اگر وارد كنندگان كنوني سموم و تكنيكال ها توانايي واردات سموم به روز 
و باكيفيت را ندارند چرا اجازه نمي دهند تا ساير افرادي كه توانمندي دارند، به انجام اين كار اقدام كنند. بايد 
وزارت جهادكشاورزي اين گونه رانت ها و مفاسد در واردات سم را از بين ببرد. براي رفع اين رانت و انحصار 
ديروز موضوع واردات سموم و تكنيكال ها را به هيأت مقررات زدايي ارجاع دادم، از آنجا كه خودم عضو اين 

هيأت هستم، موضوع را دنبال خواهم كرد تا رانت در واردات سموم كشاورزي از بين برود.
به روزرساني پروتكل هاي واردات محصوالت كشاورزي در برخي كشورهاي هدف از 

ديگر داليل برگشت خوردن اين محصوالت اعالم مي شود، نظر شما چيست؟
اين توجيه نيز قابل قبول نيست؛ زيرا اســتانداردهاي ميزان باقيمانده ســموم و نيترات در محصوالت 
كشاورزي براي همه كشورهاي دنيا يكسان اســت و بايد اين محصوالت مطابق با استانداردهاي مذكور 
توليد و عرضه شود. كاري نداريم كه پروتكل هاي مثال كشور روسيه براي واردات محصوالت كشاورزي چه 
تغييري كرده است؛ زيرا استاندارد محصوالت سالم كشاورزي در تمام كشورهاي دنيا يكسان است. مهم 
آن است كه ميزان باقيمانده سموم و آفات در محصوالت كشاورزي صادراتي بيش از حد مجاز نباشد، وقتي 
محصول سيب زميني به دليل نيترات باال يا فلفل دلمه به دليل باقيمانده سموم برگشت مي خورد به معناي 
آن است كه در همه مراحل توليد و داشت و قرنطينه دقت الزم براي صادرات محصوالت استاندارد صورت 

نگرفته است.
به نظر شــما علت محرمانه ماندن نتايج آزمايش هاي بهداشتي محصوالت كشاورزي 

چيست؟ آيا نبايد در اين زمينه به مردم اطالع رساني شود؟ 
در اين زمينه موضوع محرمانه اي نداريم. بايد مردم از كيفيت محصوالت كشاورزي توليد شده اطمينان 
داشته باشند؛ ضمن اينكه مديران مسئول در اين زمينه وقتي مطمئن مي شوند كه يك محصول از نظر 
باقيمانده سموم يا نيترات و آفات با مشكل استاندارد مواجه است، بايد ضمن جلوگيري از صادرات اين 
محصول، از عرضه آن در بازار داخلي نيز خودداري كنند؛ زيرا بايد مردم بدانند كه در سفره هاي خود چه 
محصولي مصرف مي كنند. متأسفانه اكنون محصوالت كشاورزي به صورت سنتي از مزارع برداشت و بدون 
كمترين نظارت و كنترلي از طريق مراكز عرضه مستقيم يا ميوه فروشي ها به دست مصرف كننده نهايي 
مي رسد. مسئوالن اعالم كنند كه در كدام يك از مراحل توليد و بازاررساني محصوالت كشاورزي داخلي 

كنترل و نظارت الزم بر سالمت اين اقالم صورت مي گيرد.
وزارت جهادكشــاورزي خود را تا مرحله صدور گواهي بهداشتي محصوالت مسئول 
دانسته و بررسي ميزان مواد موجود در آن را وظيفه سازمان غذا و دارو و صادر كنندگان مي داند. 

اين رويكرد تا چه حد درست است؟
 به هر دليلي نبايد امنيت و سالمت غذايي مردم با عرضه محصوالت كشــاورزي غيراستاندارد به خطر 
بيفتد. در اين زمينه دولت مسئول است و تفاوتي نمي كند كه كدام يك از دستگاه هاي دولتي مانند وزارت 
جهادكشاورزي يا سازمان غذا و دارو موظف به انجام نظارت هاي الزم هستند. درست نيست كه به دليل 
پاسكاري وظايف مذكور بين 2دستگاه دولتي سالمت مردم و بازارهاي صادراتي محصوالت كشاورزي به 
خطر بيفتد. حتي اگر چنين رويكردي درست باشد نيز بايد وزارت جهادكشاورزي، وزارت بهداشت را براي 
كنترل كيفيت اين محصوالت همراه كند و با اطمينان از سالمت كيفيت اين گونه محصوالت عرضه شود. 
به رغم همه اين موضوعات فكر مي كنم كه در تمام مراحل كاشت، داشت و برداشت محصوالت كشاورزي، 
اكنون هيچ گونه توصيه ترويجي، نظارتي يا كنترلي بر ميزان مصرف سموم و كودهاي شيميايي در توليد 
محصوالت مختلف كشــاورزي وجود ندارد. اين در حالي است كه در ســال هاي گذشته كلينيك هاي 
كشاورزي با هدف كنترل ميزان و كيفيت سموم و كود موردنياز براي توليد محصوالت توسط كشاورزان 
راه اندازي شد، اما متأسفانه اكنون اين موضوع كه از وظايف اصلي ســازمان حفظ نباتات بوده، اجرايي 

نشده است.
برخي خبرها از اســتفاده افزودني هاي غيرمجاز براي توليد و برداشت بيشتر برخي 

محصوالت مانند سيب زميني و پياز حكايت دارد، براي رفع اين مشكل چه بايد كرد؟
اينكه يك كشــاورز براي برداشــت بيشــتر محصول در زمين اجاره اي از ميزان كود بيشتر يا برخي 
افزودني هاي غيرمجاز مانند اســيد براي غده آوري زودتر و بيشتر محصول سيب زميني استفاده كند، 
برعهده وزارت جهادكشاورزي يا بهداشت است. متأسفانه وزارت جهادكشاورزي در همه سال هاي گذشته 
در انجام اين گونه وظايف قانوني خود براي توليد با كيفيت محصوالت كشــاورزي سهل انگاري كرده و 
اكنون نيز سازمان حفظ نباتات به طور متمركز رانت ها و ويژه خواري هايي را براي برخي وارد كنندگان 
سموم و آفت كش ها به راه انداخته كه اجازه اصالح روند اين روش نادرست و رفع مشكالت كنوني توليد و 
عرضه محصوالت كشاورزي سالم براي تامين امنيت غذايي را نمي دهند. براي اينگونه افراد تنها سودهاي 
هنگفت نه جان مردم از اهميت برخوردار است و تالش مي كنيم تا با پيگيري اين مشكالت در مجلس، 
وزارت جهادكشاورزي را به وظايف اصلي خود در زمينه توليد و عرضه محصوالت كشاورزي استاندارد 

و ايمن بازگردانيم.

آخرين خبرها از نشســت هاي 
كارشناسي تيم اقتصادي دولت يارانه

نشان مي دهد احتماال امروز براي 
آخرين بار يارانه معيشتي، مطابق ارقام گذشته، 
به حســاب سرپرســتان خانوار واريز مي شود، 
به احتمال زياد، از ماه آينده، دولت به 66ميليون 
نفر كــه عموما در دهــك اول تا هشــتم قرار 
مي گيرند ماهانه 273هزار تومان يارانه تركيبي 

واريز خواهد كرد. 
اين يارانه، در شــكل حداكثري خود، شامل: 
45هــزار و 500تومان يارانه نقــدي، 55هزار 
تومان يارانه كمــك معيشــتي، و همچنين 
150هزار تومان يارانه جديد، ناشــي از اصالح 
سياســت ارز ترجيحي، به همــراه 22هزار و 
500تومان يارانه ناشي از اصالح سهميه بنزين، 
به هر شهروند، خواهد بود. ديروز اميد حاجتي، 
مديرعامل ســازمان هدفمندســازي يارانه ها 
اعالم كرد: بيســت و ششــمين مرحله يارانه 
معيشتي ساعت 24 امروز پنجشنبه به حساب 
سرپرستان خانوار واريز مي شــود. به گفته او، 
همانند دوره هاي قبــل، خانواده هاي يك نفره 
55 هزار تومــان، خانواده هــاي 2 نفره 103 
هزار تومــان، خانواده هاي 3 نفــره 13۸ هزار 
تومان، خانواده هاي 4 نفره 172 هزار تومان و 
خانواده هاي 5نفره و بيشــتر 205 هزار تومان 

يارانه معيشتي دريافت خواهند كرد.

تركيب تازه يارانه
آخرين خبرهــا حكايــت از آن دارد كه دولت 
تصميم گرفته پرداخت پلكاني يارانه ها را فعال 
كنار بگذارد و به جاي آن به صورت يكســان به 
66ميليون نفر ماهانه 150هــزار تومان يارانه 
نقدي بيشتر پرداخت كند. زمان اجراي سياست 
تغيير الگوي يارانه ها هنوز نهايي نشده و دولت 
منتظر نتايج نهادهاي افكارسنجي و همچنين 
آماده شدن زيرساخت ها و افكار عمومي است. 

اطالعات دريافتي همشــهري حاكي اســت؛ 
درصورت فراهم شدن همه شرايط، اين آخرين 

مرحله از واريز كمك معيشتي، به شكل فعلي 
خواهد بود.  اين نوع يارانه پس از افزايش قيمت 
بنزين، در آبان 1396، در هر ماه، به حساب افراد 
مشمول واريز مي شود. زيرا از ماه آينده درصورت 
به نتيجه رســيدن بحث هاي كارشناسي، در 
كريدورهاي دولت، رقمي معــادل 150هزار 
تومان به عنوان يارانه ناشــي از اصالح نرخ ارز 
ترجيحي به 66ميليــون ايراني تخصيص پيدا 
خواهد كــرد، ضمن اينكه براثــر تغيير الگوي 
اختصاص ســهميه بنزين، به همه شهروندان 
ايران معادل 22هزار و 500تومان ديگر تعلق 
خواهد گرفت. تخمين هاي اوليه حاكي است؛ 
شهرونداني كه شامل همه اين يارانه ها باشند 
حداكثر 273هزار تومان در هر ماه، به حسابشان 
واريز خواهد شد. البته فعال قرار بر اين است كه 
2دهك ثروتمند شــامل 16تا 20ميليون نفر 

شامل اين يارانه نشوند.

ارز ترجيحي، موتور تورم
بررســي هاي تيم كارشناســي دولت نشــان 
مي دهد؛ يكي از ريشــه هاي اصلــي تورم در 
3سال اخير، اختصاص ارز ترجيحي بوده است، 
درحالي كه قرار بود اعمال اين سياســت مانع 
فشار بر سفره خانوارها شــود. دولت هر سال 
ميليارد ها دالر ارز، با نرخ 4200تومان، به واردات 
كاالهاي اساسي و دارو اختصاص مي داد، همين 
مسئله باعث افزايش كسري بودجه و استقراض 
از بانك مركزي شده، بررسي ها حاكي است: اين 
موضوع به تورمي پايدار در اقتصاد ايران منجر 
شده و اســتمرار آن مي تواند نرخ تورم باالتري 
را به اقتصاد خانوارهــاي ايراني تحميل كند. 
حاال دولت تصميم دارد به روند انحرافي، ناشي 
از اختصاص يارانه ارزي، بــه واردات كاالهاي 
اساسي، پايان دهد. قرار است به جاي توزيع دالر 
رانتي، ارقامي به عنــوان يارانه، بين دهك هاي 
متوسط و فقير به صورت مستقيم توزيع شود. 
خبري كه 2شــب پيش، حميد پورمحمدي 
معاون ســازمان برنامه و بودجه هم آن را تأييد 

و اعالم كــرد ؛ الگوي يارانه ها در ســال آينده 
به صورت نقدي خواهد بود.

انحراف در توليد و مصرف
از نظر دولت اختصاص ارز 4200توماني باعث 
برهم خوردن تعــادل در 3ضلع بودجه خانوار، 
دولــت و بنگاه هاي اقتصادي شــده و زنجيره 
توليد و مصرف را با انحراف شديد مواجه كرده، 
به گونه اي كه براساس بررسي هاي انجام شده، از 
زمان اجراي سياست توزيع دالر 4200توماني، 
ثبت ســفارش بــراي واردات مواداوليه دارو 
3.5برابر شده، درحالي كه در همين مدت توليد 
نهايي داروهاي ساخته شده با ارز 4200توماني 

تنها 1.5برابر رشــد كرده اســت. نتيجه اين 
سياست، افزايش غيرطبيعي تقاضا براي واردات 
مواداوليــه دارو، از 591ميليون دالر در ســال 
96به باالي يك ميليارد دالر هم اكنون اســت. 
افزون بر اين، ميــزان واردات جو دامي، با دالر 
4200توماني، براي توليد گوشت قرمز 79درصد 
قد كشيده اما ميزان گوشت مصرفي 20درصد 
كاهش يافته است. از سوي ديگر، در يك سال 
اخير، واردات ذرت دامي براي توليد محصوالت 
پروتئيني 9درصد بيشتر شده اما ميزان مصرف 
مــواد پروتئيني نظير مــرغ 22درصد كاهش 
يافته كه آشكارا نشان دهنده انحراف در توليد و 
مصرف كاالهاي اساسي است. تحليل نهادهاي 

امنيتي حاكي اســت: شــهروندان كشورهاي 
همسايه ايران ازجمله عراق و افغانستان هم سر 
سفره يارانه ارزي 4200توماني نشسته اند. اين 
در حالي است كه؛ ايران به واسطه تحريم ها در 
تنگناي شديد ارزي قرار دارد، تخمين نهادهاي 
دولتي، با استناد به اين آمار، حاكي است: بخش 
زيادي از يارانه ارزي، به صورت قاچاق يا صادرات 
معكوس كاالهاي اساسي، به شيوه غيرقانوني، 

دوباره از مرزهاي كشور خارج شده است.

يارانه 273هزار توماني براي هر نفر
همشهري الگوي تازه پرداخت يارانه را تشريح مي كند

6ســال از احياي قانون ماليات بر خانه هاي خالي مي گذرد و 
بحث طرح هاي مربوط به ماليات بر عايدي سرمايه، خودروهاي ماليات

لوكس و خانه هاي باالي 10ميليارد تومان نيز در سال هاي اخير 
داغ بوده است؛ اما بررســي ريشــه اي و اثرات اقتصادي همه اين قوانين و 
طرح هاي جديد نشان مي دهد آورده آنها تاكنون براي اقتصاد ايران و دولت ها 
تقريباً هيچ بوده و پايه هاي جديد مالياتي تاكنون ثمره اي جز استفاده ابزاري 

در مصاحبه با رسانه ها يا خبرسازي در صفحات مجازي نداشته است.
به گزارش همشــهري، چند ســالي اســت كه بحث درباره طرح ماليات 

بر عايدي سرمايه، به يك شــگرد خبرسازي براي 
برخي نمايندگان مجلس و كارشناســان در فضاي 
مجازي تبديل شده؛ درحالي كه اين ماليات از منظر 
اقتصادي و سهمي كه در بودجه دولت دارد، چنان 
بي اهميت و جزئي است كه حتي در اليحه بودجه 
1401 نيز رديف مشخصي نيز براي آن تعريف نشده 
اســت. با توجه به اينكه دولت ها در تدوين بودجه و 
برآورد درآمدهاي مالياتي تالش مي كنند واقع بين 
باشند، به نظر مي رسد تحقق عدالت مالياتي نيازمند 
واقع بيني بهارستان نشــينان در ايجــاد و تصويب 
پايه هاي جديد مالياتي و مقدمه سازي  براي دريافت 

ماليات مؤثر از دارايي ها و درآمدهاي واقعي اســت نه صرفاً ايجاد پايه هاي 
مالياتي جديدي كه خاصيتي شــعارگونه دارند و در اجرا، تواني براي توزيع 

عدالت مالياتي و تجهيز منابع دولتي ندارند.

نگاه بودجه اي به پايه هاي مالياتي
دولت در اليحه بودجه 1401 كل كشــور، 532هزار و 450ميليارد تومان 
درآمد از محل دريافــت ماليات در پايه هاي مختلــف پيش بيني كرده كه 
5.2درصد از كل اين رقم معادل 27هزار و 795ميليارد تومان به وصول ماليات 
بر ثروت اختصاص دارد؛ اما در رديف ماليات بر ثروت، نه تنها نامي از ماليات 
بر عايدي سرمايه به ميان نيامده بلكه براي ماليات بر سود اتفاقي، خانه هاي 
خالي و خودروها و خانه هاي لوكس نيز ارقام بسيار پاييني پيش بيني شده 
است. بررسي نگاه دولت در حوزه ماليات در بودجه 1401، حاكي از اين است 
كه تعريف پايه هاي جديد مالياتي بيــش از آنكه محلي براي افزايش درآمد 
خزانه باشد، با هدف تنظيم گري بازارها و ساماندهي اقتصاد انجام شده و اين 
مسئله با داغ كردن گاه  و بيگاه مباحث مربوط به اين پايه هاي جديد مالياتي 
سنخيتي ندارد؛ اين در حالي است كه برخي از دست اندركاران و مطلعان در 
بحث تدوين و تصويب طرح هاي مالياتي، احتماالً با شــهوت ديده شدن در 
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي، هر بار اين مباحث را به گونه اي مطرح 
مي كنند كه گويي قرار است اتفاق بزرگ و اثرگذاري براي درآمدهاي دولت 
يا موجوديت بازارها رخ دهد. واقعيت امر اين است كه دولت در اليحه بودجه 
1401، برآورد كرده كه 7.7ميليارد تومان از محل ماليات بر خانه هاي لوكس 
)با ارزش باالي 10ميليارد تومان( وصول كند و از صاحبان خودروهاي لوكس 

)با ارزش بيش از يك ميليارد تومان( نيــز 5هزار و 50ميليارد تومان درآمد 
به دست بياورد. در اين ميان براي وصول ماليات از خانه هاي خالي كه 6سال 
است در مورد تعداد آنها و اثرگذاري مالياتي شان بحث هاي متفاوتي مي شود، 
قرار است 2هزار و 20ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شود. نكته قابل تأمل 
اين است كه با همه بحث و حواشي ايجاد شده در مورد طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه شامل دريافت ماليات از سوداگران مسكن، طال، ارز و سكه، هيچ رديف 
مستقلي براي درآمدهاي احتمالي اين پايه مالياتي درنظر گرفته نشده و حتي 
براي پايه مالياتي اتفاقي كه عمدتاً سودهاي يك شبه و كوتاه مدت سوداگران 
در اين بازارهــا را مدنظر دارد، فقــط 25ميليارد و 
252ميليون تومان درآمد پيش بيني شــده است. 
مقايسه سهم پايه هاي مالياتي جديد كه اين روزها 
برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس در فضاي 
مجازي خبرهاي متواتر در مورد آنها مي دهند، حاكي 
از اين است كه سهم كل ماليات بر ثروت كه بخش 
عمده آن به ماليات بر نقل وانتقال سهام و اوراق بهادار 
اختصاص دارد و مواردي نظيــر ارث، نقل وانتقال 
امالك، ســرقفلي و حق تمبر را نيز در برمي گيرد، 
از كل درآمدهاي مالياتي دولت در سال آينده فقط 
5.2درصد و سهم پايه هاي مالياتي پرحاشيه شامل 
ماليات بر خانه هاي لوكس 0.1درصد، ماليات بر خودروهاي لوكس 0.9درصد 

و ماليات بر خانه هاي خالي 0.4درصد است.

پاشنه آشيل نظام مالياتي
در كشورهاي توســعه يافته كه بخش عمده منابع دولت از محل درآمدهاي 
مالياتي تأمين مي شود و دولت در ازاي هزينه كرد جزءبه جزء آن بايد پاسخگو 
باشد، پايه هاي مالياتي متعدد و شفافي ايجاد شده و به پشتوانه نظام اداري 
كارآمد و بانك هــاي اطالعاتي جامع، بخش عمده ايــن درآمدها از مؤديان 
وصول مي شود. در آن سوي ماجرا، قدرتمندي نظام هاي مالياتي كشورهاي 
توسعه يافته كه حتي مقامات ارشد دولت ها نيز از آن در امان نيستند، با هرگونه 
فرار مالياتي به شدت مقابله مي كند و درمجموع اجازه شيطنت، دست كاري 
بازار يا ســوداگري مخرب در هيچ يك از بازارها را نمي دهد؛ اما فارغ از اينكه 
قدرت نظام مالياتي تحت تأثير تبصره ها و اعمال نفوذ اصحاب قدرت و ثروت 
چندان قابل توجه نيست، نبود بانك هاي اطالعاتي جامع و شفاف نيز مزيد بر 
علت شده تا وصول درآمدهاي دولت با پايه هاي مالياتي مترقي نيز با مشكالت 
جدي مواجه شود. نمونه بارز اين اتفاق، دريافت ماليات از خانه هاي خالي است 
كه از تيرماه 1394تاكنون، هنوز مرحله اول قانون يعني تجهيز بانك اطالعاتي 
سامانه ملي امالك و اسكان و ارسال اطالعات خانه هاي خالي به سازمان امور 
مالياتي اجرايي نشده است؛ درحالي كه از همان سال نخست تصويب قانون 
ماليات بر خانه هاي خالي، هر بار بحث ساماندهي بازار مسكن و كنترل بازار 
اجاره مطرح بوده، اجراي اين قانون به عنوان يك ابزار قدرتمند و اثرگذار معرفي 

شده است؛ موضوعي كه البته كمتر كارشناسي آن را تأييد مي كند.

 علی ابراهيمی
خبرنگار

همشهري پايه هاي جديد مالياتي را بررسي مي كند

عدالت مالياتي در انتظار اقدام بهارستان

اثر سياست ارز 
4200تومانی

 از اسفند 96تا آبان 1400
رشد شاخص تورم

رشد قيمت گوشت قرمز

رشد قيمت تخم مرغ

رشد قيمت مرغ

رشد قيمت شير خام

221

312

278

264

226

339

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

رشد قيمت روغن نيمه جامد

اختالف 12 درصدی تورم از قم تا ايالم
مركز آمار ايران می گويد: شهروندان ساكن استان قم در آذر امسال نرخ تورم 

39.2 درصد را تحمل كرده اند در حالی كه شهروندان استان محروم ايالم تورم
نرخ تورم 51.1 درصدی را شاهد بوده اند كه به اين ترتيب اختالف نرخ تورم 
بين اين 2 استان به حدود 12 درصد می رسد. آمارهای رسمی نشان می دهد: از 31 استان 
ايران فقط 5 استان قم، تهران، سمنان، سيستان و بلوچستان و گيالن نرخ تورم پايين از 
ميانگين كشوری به ميزان 43.4 درصد را تجربه كرده اند و باالترين نرخ تورم ساالنه هم به 
ترتيب در استان  های ايالم، كهگيلويه و بويراحمد، زنجان  و چهارمحال و بختياری مشاهده 

شده است. 
اين گزارش می افزايد: در آذر امســال، بيش ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
كهگيلويه و بويراحمد )45.6 درصد( و كم ترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان 
)2۸.0 درصد( بوده اســت.در ماه گذشــته باالترين نرخ تورم مناطق روستايی در  استان 
كهگيلويه و بويراحمد )4۸.5 درصد( و كم ترين هم در استان همدان )25.7 درصد( به ثبت 
رسيده و  بيش ترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان  ايالم )54.1درصد( و كم ترين آن 

مربوط به استان   سيستان وبلوچستان )40.9 درصد( رصد شده است.

نرخ تورم 12 ماهه به تفکيک استان - درصد



پارسا پیروزفر در تیم 
مذاكره ایران در وین؟

بله، خالصه داشت عرض می شد كه ما تصمیم گرفتیم كه در این بخش، خبرهای كمتر دیده شده ولی جالب 
و در نوع خودش مهم را بررسی كنیم؛ هرچند كه گاهی ترك عادت برای مان سخت می شود و چاره ای نداریم 
جز اینكه سروقت خبرهای مهم و چهره های مهم هم بروید. یعنی در اصل این آنها هستند كه خودشان را 
چون پدیده های طبیعی به ما تحمیل می كنند؛ وگرنه از خدا كه پنهان نیست، از شما چه پنهان كه عالقه ای 
دوطرفه بین ما نیست و این خیابان یك طرفه اســت. در ایران هم كه از این دست خبرهای خاص و مهم، 

كه كمتر دیده می شوند فراوان است و همین است كه زندگی در اینجا را كمی پرهیجان می كند. یكی از 
همكاران كه به تازگی در استرالیا ساكن شده، به طنز می گفت كه اینجا به طرز مسخره ای همه  چیز درست 
است و ما اصاًل این طوری عادت نداریم و به ما خوش نمی گذرد و چرا باید همه  چیز این قدر روی روال باشد! 
حاال از طنز و شوخی كه بگذریم، این هفته هم با همان دست فرمان هفته گذشته خبرها را مرور كرده ایم تا 

ببینیم چه چیزهایی می توانیم در طبق اخالص نهاده و تقدیم تان كنیم...

یكی از خبرهــای جالب و كمتــر دیده شــده هفته جــاری، این بــود كه بله، 
سیب زمینی های ما از تركمنستان برگشت خورده است. اینكه می گویند سیب زمینی بی رگ 

است، دلیل بر این نمی شود كه جهادكشاورزی محصوالت غیراستاندارد را راهی كشورهای دیگر كند. مطالعه 
می كنند تا ببینند كه وضعیت كود و سموم كشاورزی و... آنها چطور است. حاال این به كنار، گروهی گفته اند این 
محصوالت برگشتی، حاال می خواهد مثل سیب زمینی بدون رگ باشد یا مثل فلفل دلمه ای و چیزهای دیگر بارگ 
باشد، راهی بازارهای داخلی می شود و به اسم محصوالت صادراتی، به مردم داده می شود! البته از پشت صحنه 

می گویند كه ماجرا، عوض شدن استانداردهای كشورهای مقصد است؛ وگرنه ما كه تازه كار نیستیم. 
آقاجان آن خاك سیب زمینی را كمتر كن؛ به استاندارد این و آن چه كار داری آخر؟
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یك مصاحبه ای هم پروفسور فرهود، پدر علم ژنتیك ایران با ایسنا داشت كه در 
نوع خودش جالب بود. نكته اولش اینكه فردی مثل فرهود، چقدر سختی كشیده تا به این 

جایگاه برسد؛ حاال ما تا سر كوچه هم حاضر نیستیم برویم و چیزی بخریم و برگردیم. مسئله دوم هم 
كه مطرح شده بود، مسئله مهاجرت ژن ها از ایران بود. البته ایشان كه نابغه ای هستند، تواضع به خرج داده 
و گفته بودند كه اگر مهاجرت كند مشكلی پیش نمی آید؛ ولی جوان ترها اگر مهاجرت كنند و با شهروندان 
خارجی ازدواج كنند، عمالً ژن اصیل ایرانی از میان خواهد رفت! فرهود خودش را یك میهن پرست واقعی 

هم می داند و معتقد است در دوران دفاع مقدس دیده كه جوان های ایرانی روی مین رفته اند تا با 
جان شان، راه سربازان ایرانی را باز كنند، حاال چرا ما باید كوتاهی كنیم؟
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»وقتی كه پا میذاره/دریا به روی شن ها/مرغابی ها می شورن/پرهاشونو توی دریا/
وقتی برای ساحل/دریا صدف میاره/شب ها به روی بندر/بارون ماه می باره/یاد تو در دل من/

طوفان به پا می كنه...« زیاد به ذهن تان فشار نیاورید؛ اینها متعلق به نسل اول پاپ خوان های موسیقی 
ایران در روزگار بعد از انقالب و دهه های 70و80 بوده. احتماالً چون جزو اولین ها بوده غالباً یادمان مانده. 
حاال كلیپی پخش شده از بیژن خاوری؛ یكی از همان خواننده ها كه توی اتاق عمل است و برای اینكه بهتر 
عملش بكنند، یك دهان برای جراحان و كادر اتاق عمل می خواند. جالب اینكه كادر اتاق عمل هم با او 

همراهی و همخوانی می كند. درست است گفته اند پزشك محرم است، ولی نگفته اند كه شنونده 
رایگان كنسرت هم هست كه...
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داریوش مصطفوی هم كه معرف حضور هستند دیگر؟ االن رئیس كمیته 
استیناف صدور مجوز حرفه ای هم هستند كه حاال ما نمی دانیم چی هست و چی نیست. 

داریوش خان اخیراً از رئیس جمهور درخواســت كرده اند كه یك 500میلیون دالر هم نه، یك 
500میلیون یورو در اختیار فدراسیون فوتبال بگذارد؛ برای جام جهانی. البته اینقدر در باغ هستند 
كه البد فرق یورو و دالر را بدانند. حاال چرا رئیس جمهور باید این كار را بكند؟ چون دل آرام و مهربانی 
دارد! واهلل به من 500میلیون یورو بدهند، بدون هیچ سابقه قبلی یك جام جهانی برای تان نه تنها 

برگزار می كنم؛ كه اصاًل درست می كنم؛ اصاًل یك جام جهانی جدید می سازم برای تان. به 
قول آن ورزشی نویس عزیز، پدرجان برو خانه با نوه هایت بازی كن خب...
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بهرام شاه محمدلو را كه یادتان هســت؟ یادتان نیست؟ بابا همان آقای حكایتی 
خودمان دیگر. شما كه یادتان نمی آید؛ یك دوره ای بود كه نه اینستاگرام بود، نه تلگرام، نه زبانم 

الل از این ماهواره ها و برنامه های خاك به سری آن و نه این همه شبكه اضافه تلویزیونی و رادیویی و چیزهای 
دیگر. می پرسید صد سال پیش؟ نه بابا، همین بیست و خرده ای سال پیش را می گوییم و كمی عقب تر را. 
خالصه در این دوره، آقای حكایتی سوپراستار ما نوجوان ها بود. آن موقع حتی آدم های سیبیلو هم می توانستند 
سوپراستار باشند. یادتان نمی آید؟ مهم نیست؛ به بزرگ ترهای تان بگویید یادشان هست. آقای حكایتی 

گفته احتمال برگشت اش با ساخت یك برنامه به روزتر از آن آقای حكایتی معروف هست. خالصه 
كه دل تان بسوزد؛ ما چنین چهره هایی داشتیم و چنین نوستالژی هایی.
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از این پیامك ها برای شــما هم می آید؟ كه آقا من یك چوپان هستم و با 
پسرعمویم یك خمره پیدا كرده ایم و چهارصد پانصد تا سكه دارد و بلد نیستیم و شما 

كمك مان كنید تا بفروشیم و نصف برای شما و... . از خدا كه پنهان نیست، از شما چه پنهان؛ یك 
باند خرید و فروش سكه در استان كرمانشاه شناسایی شده اند و از آنها 290قطعه سكه دوران ساسانی 
ضبط شده است! یعنی مأموران قانون در پوشش خریدار با فروشنده ها قرار گذاشته اند و بعد، آنها را 
شناسایی و دستگیر كرده اند. ما كه نمی دانیم، شاید هم از آن چوپان ها بوده اند. البته اولش فكر 

كردیم یكی از اعضای باند، صبح بلند شده و حواسش نبوده و رفته نان بخرد و یكی از سكه ها 
را داده و گیر افتاده. اما دیدیم كه نه، قصه یك چیز دیگر است.
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یكی از این اهالی رســانه، توییتی كرده بود كه بله، اختالفات طبقاتی در 
تهران جوری است كه برخی از بچه های شمال شهر تهران كه وضع شان خوب است، اصاًل 

نمی دانند فالن محله جنوب شهر كجاست و فكر می كنند آنجا آدم ها همدیگر را می خورند. حاال البته 
در حرف هایش اغراق هم كرده است. ولی حقیقت این است كه اختالف طبقاتی در تهران خیلی عجیب هم 
شده. االن خبر رسیده كه یك خودروی الكچری 10میلیارد تومانی در بازار خودروی ایران پیدا شده؛ از نوع 
بی ام و. البته قیمت دقیق را 9.5میلیارد زده بودند. تازه گفته بودند در یك ماه اخیر نزدیك 900میلیون هم 

قیمت اش زیادشده. حاال قیمت های شش هفت میلیارد تومان به باال برای رهن خانه ها هم كه در 
برخی نقاط تهران بماند. حاال شما هی برو برای شام دنبال فالفل ده هزار تومانی بگرد!
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یك اتفاق بامزه ای هم بین طرفداران بعضی از سیاستمداران افتاده است كه البته 
هنوز شیوع نیافته، ولی در نوع خودش جالب است. یكی از طرفداران تیم مذاكره كننده ایرانی، 

عكسی از باقری كنی را گذاشته است؛ با موهای حالت داده شده و كت و شلوار مرتب و... . بعد گفته است 
كه ببینید چقدر خوش تیپ است و چشم بد دور و چنین حرف هایی! حاال بگذریم كه بعضی ها هم آمده اند 
و چیزهایی گفته اند و... . حاال فردا باید منتظر باشیم تا مثاًل طرفداران آن یكی تیم سابق مذاكره كننده هم 
بیایند و به تیپ شناسی ظاهری و زبان بدن سیاسیون سابق بپردازند و برای شان اسپند دود كنند. كاًل 

بعضی ها یك جوری به وقایع نگاه می كنند كه كه انگار آنجا فرش قرمز هالیوود یا جشنواره كن را 
پهن كرده اند! دوست دارید اصالً پارسا پیروزفر را بفرستیم مذاكره؟
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شماره 147
9  دی 1400 
پنجشنبه

مجیب مهرداد، شاعر افغان 
و برنده جایزه شعر احمد شاملو

روایت های مرضیه جعفری، سرمربی تیم فوتبال 
خاتون بم  از ساختن تیمی كه به نماد امید 

در این شهر بدل شده است

گاهی فاجعه 
شاعر را الل می كند

روی آوارهای زلزله بم 
جشن قهرمانی 

گرفتیم

 مخاطب ایرانی برای ما بسیار اهمیت 
دارد. فضای ادبی ایران غنی است و 

به عنوان كشوری كه سال های طوالنی 
ثبات را تجربه كرده، مردم باسواد و 

عمیقی دارد
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روابط دوستانه چه تأثیری 
در سالمت روان ما دارند؟

صفحه 6

یادی از قهرمان حماسه 
دانشجویان ایرانی در هویزه

صفحه 9

آشنایی با مغولستان؛ كشوری كه 
با چنگیزخان بر دنیا مسلط شد

صفحه 10

پای صحبت های بابك كریمی 
كه این روزها فیلم های »جنایت بی دقت« 

و »بی همه  چیز« را روی پرده سینما دارد

سینمای ایران
شاعرانه است
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از همان روزهای كودكی كه بازی با هم سن وسال ها برایمان شیرینی دیگری دارد 
تا سال های جوانی كه پشت مان به رفاقت دوستان مورد اعتماد گرم است و 
سال های موسفیدی كه ساعتی هم صحبتی با دوست را غنیمت می شماریم، داشتن روابط دوستانه 
نقش بی بدیلی در زندگی ما بازی می كند. خیلی از روانشناسان و جامعه شناسان از تنهایی به عنوان 

بزرگ ترین رنج روانی نسل های آینده حرف می زنند و این فقط دوستی و رفاقت است كه می تواند 
آدم ها را از مواجهه با این رنج نجات دهد. روابط دوســتانه بر حفظ سالمت روان ما تأثیرات 

زیادی می گذارند. محمدرضا دژكام، روانشناس و روان درمانگر درباره این تأثیرات توضیح 
می دهد. گفته هایش را در این باره با هم می خوانیم.

نیلوفر  ذوالفقاری

دوست كیست؟

پیوند دوستی و علم

ویژگی های دوستی صمیمانه

مكتب خانه 6 بسته پیشنهادی

تكنیك هایی برای 
فرار از افراد منفی

برای فرار از منفی ها راه های مختلفی 
وجود دارد به شــرط اینكه خود شما 

یكی از آنها نباشید:
   تصور كنید منفی ها یك ویروس خطرناك 
دارند كه ممكن است شــما را بیمار كند! 
البته كه منفی نگری یك بیماری اســت، 
پس تا جایی كه می توانید از منفی ها فاصله 
بگیرید. وقتی شــروع به منفی بافی و ذكر 
مصیبت می كنند، محیــط را ترك كنید؛ 

خیلی ساده و راحت!
   گاهی شــخص منفی باف كسی است كه 
به دالیلــی نمی توان تركش كــرد  یا مثاًل 
در یك خودرو نشســته اید و نمی توانید در 
را باز كنید بپرید پایین! بهترین كار تغییر 
مسیر گفت وگو است. مثاًل می توانید اظهار 
گرسنگی كنید، از وضعیت آب و هوا بگویید 
یا مثاًل به جایی اشاره كنید و بگویید تا حاال 
اینجا را دیده بــودی؟ بحث تغییر می كند 

راحت و بی دردسر.
   دامــن زدن بــه بحث منفی هــا و حتی 
مخالفت بــا آنها گاهــی آغازگر یك بحث 
جدی و حتی گاهی دعوا و درگیری خواهد 

شد. پس بیایید سكوت را امتحان كنیم.
   مخالفــت بــا منفی هــا گاهــی باعث 
شكل گیری موج بی وفقه منفی بافی از سوی 
آنها می شود. خودتان را به خواب بزنید، از 
پنجره بیرون را نگاه كنیــد، اصاًل باید یاد 
بگیرید هر گاه كــه می خواهید گوش تان 
را تعطیــل كنید! به نظر خیلــی عجیب و 
غیرممكن می آید اما حقیقت این اســت 
كه با تمرین حتی می توان گوش را مطیع 

خودمان كنیم.
   كانال اطراف را تغییــر بدهید با ذهنتان 
سفر كنید به جایی كه دوست دارید، كنار 
كسانی كه دلتنگ شــان هستید و دوست 

دارید با آنها همكالم شوید.

راهنما

  زندگی انیمیشنی
ایــن مســتند بــه كارگردانی 
راجــر رأس ویلیامز در ســال 
2016منتشر شــد. این مستند 
داســتان كودكــی به نــام اون 
ساسكیند است كه از سه سالگی 
به اوتیســم مبتال می شود. این 
كودك كه قــدرت تكلم خود را 
به خاطر این بیماری از دست داده 
بود نمی توانست با دیگران ارتباط 
چندانی برقرار كند، ولی ارتباط 
خوبی با انیمیشن ها دارد. مستند 
»زندگــی انیمیشــنی« نامزد 
دریافت جایزه اسكار بهترین فیلم 
مستند در هشتادونهمین دوره 
جشنواره جوایز اسكار شد. این 
مستند با حضور بازیگرانی مانند 
گیلبرت گوتفرید و ران ساسكیند 
به یكی از بهترین مســتند های 
روانشناســی تبدیل شده است. 
پس اگر دنبال مستندی در این 
زمینه هستید كه هم سرگرم تان 
كند و هــم اطالعات به شــما 
برســاند، این گزینه را از دست 

ندهید.

مستند

  پل
این مستند داستان پل گلدن گیت 
در كالیفرنیاســت كــه دو شــهر 
سانفرانسیســكو و ماریــن را به 
هم وصل می كند. مســتند »پل« 
در ســال 2006بــه كارگردانی و 
نویسندگی اریك اســتیل با الهام 
گرفتن از مقالــه پرش كنندگان 
نوشته تاد فرند ساخته شد. در این 
مستند به مصاحبه با خودكش ها، 
دوستان و خانواده كسانی كه خود 
را از ارتفاع پل گلدن گیت پرتاب 
كردند و بررســی آنها می پردازد. 
برای ساخت این مستند10 هزار 
ســاعت از پل فیلمبرداری شده 
است. این پل كه طوالنی ترین پل 
معلق دنیاست، 67متر ارتفاع دارد 
و محبوب ترین مكان خودكشی در 
جهان است. برای درك آسیب های 
زندگی مدرن و تنهایی بشــر و...، 
تماشــای این مســتند می تواند 
 نكته هــای جالبــی را به شــما 

منتقل كند.

مستند

  سه غریبه همسان
این مســتند روایت 3برادر است 
كه در 6ماهگی بــه خانواده های 
دیگر داده شــده اند درحالی كه 
خانواده ها از وجود برادران دیگر 
بی خبر هســتند. این بی خبری 
بخشــی از یك تحقیقات علمی 
برای این سه قلوهای همسان است 
كه در شــرایط ناهمسان بزرگ 
شده اند. این مستند با كارگردانی 
تیــم واردل رودررویــی دیوید 
كلمن، بابی شفران و ادی گاالند، 
این سه برادر همســان را بعد از 
19سال نشان می دهد. متأسفانه 
برخورد و آشنایی آنها با هم باعث 
افســردگی و درگیری های روانی 
شد. این مســتند نامزد دریافت 
جوایز مختلفــی ازجمله جایزه 
بفتا و ستالیت شــد. این مستند 
برای دانشــجویان روانشناسی و 
عالقه مندان به پژوهش های عمیق 
در این زمینه، می تواند بسیار پربار 

باشد.

مستند

پنجشنبه

شماره 147
9 دی 1400 

روابط دوستانه چه تأثیری در سالمت روان ما دارند؟

اوقات خوش آن بود
كه با دوست به سر شد

دوستی؛ دوای درد تنهایی
تنهایی می تواند رنج بزرگ زندگی انسان ها باشد، به خصوص اگر سن و سالی از آنها گذشته 
باشد و دیگر در معرض روابط اجتماعی پرتعداد نباشند. یكی از دالیل مراجعه افراد به درمان 
روانشناختی، احساس تنهایی است. آنها قادر به ایجاد پیوندهای اجتماعی محكم نیستند و 
كســی را ندارند كه با آنها صحبت كنند، با آنها بخندند و اوقات خوبشــان را با آنها به اشتراك 
بگذارند. داشــتن حداقل یك دوســت می تواند از ما در برابر انزوا و تنهایی محافظت كند. تعداد 
دوستان مهم نیست، بلكه كیفیت دوستی ها اهمیت دارد. داشتن یك دوستی باكیفیت می تواند در 
سالمت روان تأثیرگذار باشد، اما تنوع در داشتن انواع مختلف دوستان نیز می تواند مفید باشد. مزیت 
داشتن چندین دوست به جای یك دوست نزدیك این اســت كه انتظارات ما از یك دوست را كاهش 
می دهد؛ چرا كه یك نفر به ندرت می تواند تمام نیازهای ما را برآورده كند. بهترین دوســت یك شخص 
نیست بلكه یك مجموعه دوستی اســت. اما خواه یك دوست داشته باشیم یا چندین دوست، این كیفیت 
دوستی است كه بیشترین اهمیت را دارد. انسان ها به برقراری روابط دوستانه و صمیمانه نیاز دارند؛ افرادی 
كه می توانند به آنها اعتماد كنند تا موقعیت هایی ایجاد كنند كه در آن بتوانند خود را از نظر احساسی تخلیه 
كنند. حمایتی كه دوستان از یكدیگر انجام می دهند، پشتوانه احساس اطمینان خاطر و آرامشی است كه تجربه 

می كنیم.

دوستی ربط چندانی به سن و سال ندارد. انسان ها از دوران كودكی تالش های خود را برای ارتباط 
برقرار كردن با افرادی خارج از دایره افراد خانواده شروع می كنند. ممكن است این تالش ها به 

داشتن تعداد زیادی آشنا و حتی دوست منتهی شود. اما در واقع دوست صمیمی كسی است 
كه شما ارتباط عاطفی و فكری نزدیكی با او برقرار می كنید و از اعضای خانواده شما نیست. 

شاید نخستین دوستان ما همان همبازی های دوران كودكی باشند. هدف مشتركی 
به نام بازی، باعث نزدیك شدن 2كودك به یكدیگر می شود. چند سال بعد در دوره 

دبستان دوستی ها بیشتر بر پایه روابط مدرســه و جریانات آن است. بچه ها در 
دسته ها و گروه های مختلف با یكدیگر دوست می شوند. هر چه به سمت سنین 

بلوغ پیش می رویم، شاهد دوستان بیشتر و عمیق تری هستیم. یعنی از 
سنین بلوغ، افراد تمایل دارند یك نفر را به شكل خاص دوست صمیمی 
خود بدانند. در ســال های پایانی نوجوانی و آغاز جوانی، دوســتی ها 
صمیمی تر می شود و افراد رازهای خود را با دوستان صمیمی در میان 
می گذارند. آنها دوست دارند وقت بیشتری با دوستانشان بگذرانند و 

حتی رفتار و عقایدشان را شبیه به دوســتان خود كنند. نقش دوست در 
زندگی افراد از این سنین اهمیت بیشتری پیدا می كند. 

وقتی حرف از دوستی می شــود، از آنجا كه تعریف ها با هم فرق دارد، ممكن 
اســت تعابیر مختلفی در ذهن ما ســاخته شود. دوستی 
چارچوب مشخصی ندارد و همین باعث 
می شود طیف گسترده ای از رویكردهای 
مختلف نسبت به آن وجود داشته باشد. 
برخی برای آن احترام ویژه ای قائل اند و 
عنوان دوست را تنها برای اشخاص بسیار 
معدودی بــه كار می برنــد. برخی هم در 
استفاده از این عنوان دست و دل بازترند و 
حتی از آن به عنوان لقبی كلی برای مخاطب 
قراردادن اشخاص استفاده می كنند. مكاتب 
مهم روانشناسی مانند روانكاوی و رفتارگرایی 
تا مدت ها به دوستی بی توجه بودند. داشتن یك 
تعریف واضح از مفهوم دوستی، كمك می كند تا 
روابط مختلف را از هم تفكیك كنیم و تكلیف مان 
با دوســت بودن یا نبودن با دیگری روشــن شود. 
یك دوستی صمیمانه ویژگی هایی دارد كه می توان 
براساس آن در مورد كیفیت رابطه تصمیم گرفت. وجود 
سخاوت و بخشــندگی بین دوستان نشــان دهنده این 
است كه آنها ارزش دوســتی را می دانند و برای حفظ این 
رابطه، توانایی بخشیدن دیگری را دارند. درك و همدلی در 
یك رابطه نشان دهنده عمیق بودن آن است. اگر شما حس 
می كنید دوست تان می تواند احساسات شــما را درك كند و 
شــما به راحتی می توانید آنها را با او در میان بگذارید، این نشان 
از كیفیت باالی رابطه است. دوستان خوب در جهت تغییر دادن 
همدیگر تالش نمی كنند. آنها همدیگر را با همه عیوب می پذیرند 
و در عین حال می توانند انتقاد ســازنده نســبت به یكدیگر داشته 
باشند. داشتن صداقت ویژگی مهمی در یك دوستی صمیمانه است. 
اگر شما نمی توانید با یكدیگر صادق باشید و دائماً در حال مخفی كاری 
هستید، در مورد صمیمیت و عمق رابطه بیشتر فكر كنید. اگر در مقابل 
دوست تان مدام احساس تنش و اضطراب می كنید، نگران هستید و مجبور 

به خودسانسوری می شوید، بدانید این رابطه چندان مفید نیست.

یكی از مفیدترین محتواهایی كه درباره دوستی تولید شده و سعی كرده به این پدیده، با دیدگاهی تازه مواجه شود، كتاب »نیروی پنهان 
دوستی و رفاقت« نوشته لیدیا دنوورث است. در این محتوا اشاره می شود كه رابطه دوستی، قدمتی به طول عمر بشر دارد. نقطه آغاز دوستی 

زمانی است كه جوامع آن قدر رشد كردند و بزرگ شدند كه افراد توانستند نیازهای خود را خارج از خانواده نزدیك خود تأمین كنند. تأثیر دوستی حتی 
از نظر علمی هم ثابت شده اما دوستی فقط به انسان ها محدود نمی شود؛ پیوند دوستی در برخی جانداران مانند بابون ها نیز دیده می شود. در مقایسه با روابطی 

كه در پیوند خونی یا عاطفی ریشه دارد، در طول تاریخ علم همواره توجه كمتری به پیوند دوستی نشان داده است. نویسنده در این كتاب در گفت وگو با دانشمندان به 
این نتیجه می رسد كه دوستی در امواج مغز ما، در ژنوم های ما و در سیستم ایمنی و قلبی -عروقی ما اثرگذار است. ماجرا به همین جا هم ختم نمی شود. دنوورث نشان می دهد كه 

ارتباط اجتماعی برای سالمتی و طول عمر ما حیاتی است و تنهایی می تواند ما را بكشد. جمع آوری داده های 148تحقیق درباره مرگ ومیر در سال 2010مشخص كرد كه احتمال مرگ 
افرادی كه از یك دایره اجتماعی قوی محروم هستند، برابر با كسانی است كه در طول روز 15سیگار می كشند. 

با زندگی شكیل اونیل، ستاره سابق بسكتبال جهان آشنا شوید

ارسطوی غول پیكر زیر سبد 
شكیل اونیل ملقب به »شك« یكی از بزرگ ترین ستاره های بسكتبال جهان به شمار می رود. او 
گذشته از فیزیك غول آسا و خشنی كه دارد، به عنوان یكی از خوش اخالق ترین بازیكنان لیگ 
بسكتبال آمریكا و معروف ترین بسكتبالیست های دنیا شــناخته می شود. برای طرفداران این 
ورزش، شكیل اونیل یكی از محبوب ترین چهره های ورزشی محسوب می شود كه آشنایی با زندگی 

و ویژگی های رفتاری او می تواند برایشان جالب باشد.

شكیل راشائون اونیل متولد 1972است. او در شهر 
نیوآرك، نیوجرسی در كشور آمریكا  زاده شده است. اسم 

مستعار شكیل، شك است. البته با لقب هایی همچون 
دیزل، ارسطوی بزرگ، دكتر شك و سوپرمن او را صدا 

می زنند. مادر شكیل، بعد از تولد پسرش با یك گروهبان 
ارتش آمریكا ازدواج كرد. همین موضوع باعث شد تا 
شكیل ارتباط زیادی با پدرش نداشته باشد. پدرش 

بسكتبالیستی حرفه ای بود اما اعتیاد به مواد مخدر اجازه 
نداد همچون پسرش شهرت جهانی پیدا كند. او به دلیل 
خدمت ناپدری اش به عنوان گروهبان ارتش آمریكا در 

آلمان، در این كشور بزرگ شد و تحت تأثیر مسلمان بودن 
ناپدری اش، تمایل زیادی به دین اسالم نشان داد. شكیل 
بارها گفته است كه فیلیپ به من عشق را آموخت. اونیل 
پس از گذراندن دوره دبیرستانش وارد دانشگاه لویزیانا 
شد. او در رشته تجارت تحصیالت خود را ادامه داد. در 

همان زمان با سرمربی تیم ملی آمریكا آشنا شد و توانست 
به دنیای حرفه ای بسكتبال بپیوندد. اونیل در طول 19 

سال بازی در 6تیم حضور پیدا كرد؛ اورالندو مجیك، 
لس آنجلس لیكرز، میامی هیت، فینیكس، كلیولند و در 
آخر بوستون. او 4بار به قهرمانی ان بی ای )NBA( رسید 
كه 3بار آن همراه با لیكرز بود و آخری با میامی به دست 

آمد. تخصص بازی اونیل با قد 2.16 متر، شوت های كوتاه 
و اسلم دانك های قدرتی بود هرچند در پرتاب پنالتی 

ضعف داشت. شكیل اونیل در سال 2000به عنوان بهترین 
بازیكن ان بی ای معرفی شد و در 3بازی فینال ان بی ای 

بهترین بازیكن زمین شد.

شكیل اونیل به عنوان ستاره بسكتبال و البته با توجه به 
فعالیت های دیگری كه تجربه كرده، ثروت زیادی به دست آورده 
است. اما گویا استعداد چندانی در مدیریت درآمد و ثروتش 
ندارد. او در جوانی یك مشاور بانك برای خود استخدام كرد تا 
پول هایش را مدیریت كند و درصورتی كه این اتفاق رخ نداده 
بود، احتماالً سرنوشت اونیل به شكل بدی رقم می خورد. 
بسكتبالیست سابق در مصاحبه با دیموند جان، یك تاجر و 
سرمایه گذار آمریكایی اعتراف كرد كه در عرض یك ساعت 
بعد از بستن نخستین قرارداد حرفه ای، یك میلیون دالر 
را خرج كرده است. اونیل فاش كرد و توضیح داد: »چندین 
ماشین لوكس، جواهرات و سفر به الس وگاس دلیل این خرج 
كردن ها بوده است. مواردی مانند مالیات بر درآمد و مواردی 
از این دست را حساب نكردم و اگر در آن سال مشاور بانك را 
استخدام نمی كردم ورشكست می شدم چون دیوانه وار پول 
خرج می كردم«.

یك ستاره و ده ها تجربهتولد یك بسكتبالیست
هرچند رشته تحصیلی شــكیل اونیل تجارت بوده، 
اما او شانس و استعداد خود را در رشته های مختلفی 
امتحان كرده است. او عالوه بر اینكه یك بسكتبالیست 
حرفه  ای اســت، در عرصه های خوانندگی و بازیگری 
 )NBA( هم فعالیت داشته است. سال ها قبل، ان بی ای 
پر شده بود از بازیكنانی كه سعی می كردند وارد دنیای 
موسیقی رپ شوند. در آن زمان شكیل اونیل شناخته 
شده ترین بسكتبالیســت بود. او همچنین به پلیس 
بودن عالقه مند است. شكیل عالقه زیادی به كارهای 
پلیسی دارد و توانسته از آكادمی پلیس لس آنجلس 
عنوان افسر ذخیره را به دست آورد. اونیل همچنین 
در سال 2005توانست عنوان افتخاری معاون كالنتر 
آمریكا را از آن خود كند. اونیل از سال 2000تصمیم 
گرفت در ســایر رشــته ها هم فعالیت داشته باشد. 
حضور در هنرهای رزمــی تلفیقی )MMA(، بوكس، 
كیك بوكســینگ، جی جوتســو، موی تای و كشتی 
مســلماً به اندازه حضور او در بسكتبال موفقیت آمیز 
نبود، اما شهرت اونیل برای كشاندن مردم به سالن ها 
كافی بود. شكیل به حد نهایت شهرتی كه برای یك 
ورزشكار متصور است، رســیده و دنیایی ویژه خود 
دارد و ماجراهایی جالب را آفریده اســت. او در چند 
فیلم سینمایی هم بازی كرده و یك شوی تلویزیونی 
مختص خودش دارد و در آن، هم قطعات نمایشــی 
اجرا می كند و هم ادای كشف استعدادهای تازه را در 
عرصه هنر و ورزش درمی آورد. حتی با پلیس ایاالت 
فلوریدا و كالیفرنیا هم ادعای همكاری داشته است و 
می گوید با كسب اجازه مخصوص از آنها حق بازداشت 
خالفكاران را دارد و نشریات آمریكا مدعی شده اند كه 
او در هر منطقه ای در این ایاالت كه فعالیت مشكوكی 
ببیند بالفاصله آن را گزارش می كند تا مأموران بیایند 

و فرد متخلف را بگیرند و ببرند.

ثروتمند اما ولخرج

شــكیل اونیل افسانه بازنشســته بســكتبال هم بعد از تعدادی از 
همبازی های ســابقش قصد كرد وارد دنیای فیلم های انیمیشن 

شــود. اونیل نخســتین حضــور خــود را با نویســندگی و 
تهیه كنندگی یك فیلم انیمیشــن كوتاه به نام »صدای 

داخل ســر« آغاز كــرده و آن را از طریق شــركت 
 خود یعنی »جــرزی لجندز پروداكشــنز« 

 )Jersey Legends Productions (
می سازد. این فیلم به بررسی فشارهای 
داخلی و خارجی برای موفقیت از زاویه 
2 دوســت به نام های راشــان و دیمون 

می پردازد كه دوستان دوران كودكی و بازیكنان بسكتبال 
اهل یك محله هستند. هر دو امیدوارند به لیگ حرفه ای بسكتبال 

آمریكا راه پیدا كنند، اما راشان شانس بیشتری میان استعدادیاب ها دارد. 
اما این در حالی است كه راشان به بقیه نگفته عالقه اصلی او به مجسمه سازی است. 

با وجود اینكه سفر او برای دنبال كردن رؤیاهایش پر از مشكالت و محرومیت های متعدد 
است، او متعهد است نگذارد صدای داخل سرش او را شكست دهد. اونیل درباره این تجربه گفته 

است: من خیلی به این فیلم افتخار می كنم. این نخستین باری است كه پروژه خودم را می نویسم و 
تهیه می كنم. می خواستم به چیزی كه خیلی ها با آن مواجه می شوند، مخصوصاً نوجوانان بزرگسالی كه 

اضطراب و استرس را تجربه می كنند، اشاره كنم. یكی دیگر از جنبه های شهرت اونیل به رابطه بسیار قوی 
و هوشمندانه او با رسانه ها برمی گردد. خبرنگاران جهان به او لقب ارسطوی بزرگ را داده بودند چرا كه او در 

مصاحبه هایش بسیار سنجیده و زیركانه عمل می كرد.

اونیل و دنیای فیلمسازی

طرح :  بهرام غروی



روایت بعضی سرزمین ها با رنج و ســختی آمیخته است و ردپای این رنج ها 
را، می توان در جمالت داستان ها و ابیات شــعرهای نویسندگان و شاعران 
آن سرزمین به روشنی دید. بدون شك افغانستان با تاریخ پرفراز و نشیب و 
پرماجرایش، چنین سرزمینی است و شعر و ادبیات این منطقه، دور از این فضا 
نیست. مجیب مهرداد، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار اهل افغانستان، زندگی در 
پرشورترین روزهای فرهنگ و ادب كابل را تجربه كرده است. پنجمین مجموعه 
شعر او با عنوان»كوچه دلفین« موفق شد جایزه شعر احمد شاملو را به نام این شاعر ثبت كند. مجیب 
مهرداد از اینكه آثار شاعران افغان در ایران جدی گرفته شده خوشحال است و امید دارد شاعران و 

نویسندگان سرزمینش، مجال روایت روزگار مردم خود را داشته باشند.

بسته پیشنهادی7کتاب خانه

  مارسل پروست
این كتاب در فهرســت ركوردهای 
جهانی گینس به عنوان طوالنی ترین 
رمان به ثبت رســیده اســت. »در 
جست وجوی زمان ازدست رفته« 
شاهكار مارسل پروست، 1میلیون و 
300هزار كلمه است كه در 13جلد 
چاپ شده است.نسخه فارسی آن 
در 7جلد ترجمه شده است. گذشته 
از خطــوط كلی داســتانی كه این 
كتاب ها را به هــم می پیوندد، هر 
كدام از 7جلد از بسیاری دیدگاه ها 
كامــل و مســتقل اند. موضوع آن 
بارها حین شــرح زندگی نویسنده 
از كودكی تا بزرگســالی اش تكرار 
می شــود. این كتاب بین سال های 
1913تا 1927منتشر شد و برای 
بسیاری از آثار بعد از خودش در قرن 
بیســتم الهام بخش بود. بسیاری از 
محققان برجسته، در جست وجوی 
زمان ازدست رفته را یكی از تعاریف 
رمان نویســی مــدرن می داننــد. 
خالصه كالم: كتابی بسیار طوالنی 

اما شاهكار.

زمانازدسترفته

  ساموئل ریچاردسون
این كتــاب 970هــزار كلمه ای 
طوالنی تریــن رمــان موجود در 
ادبیات انگلیس اســت. اگرچه كه 
می تــوان به رمان هــای معاصری 
اشاره كرد كه از نظر طوالنی بودن 
شــاید با كالریســا برابری كنند- 
به عنــوان مثال رمان »یك پســر 
مناسب« اثر ویكرم سث و یا رمان 
»حماقت بی پایان« اثر دیوید فاستر 
والس- ولی رمان كالریسا با عنوان 
كامــل »كالریســا: تاریخچه یك 
خانم جوان« یكی از معدود آثاری 
است كه با وجود طوالنی بودن به 
یكی از جذاب تریــن و موفق ترین 
رمان های ادبیات انگلیسی تبدیل 
شــده اســت. به عقیده ساموئل 
جانسون، نویسنده و منتقد مشهور 
ســده هجده، این رمان نخستین 
كتاب در دنیا بود كه توانســته بود 
اطالعات بی نظیری در مورد روح 

آدم به خوانندگان منتقل كند.

كالریسا

كلیدر

  محمود دولت آبادی
حدود 40ســال پیــش، یكی از 
معروف تریــن رمان های فارســی 
به چاپ رســید. »كلیدر« یكی از 
معروف ترین آثار ادبیات ایران در 
جهان، داستان یك خانواده كرد در 
سبزوار خراسان را روایت می كند. 
ایــن كتــاب 950هزاركلمــه ای 
اتفاقاتی را شرح می دهد كه پس از 
جنگ جهانی دوم برای این خانواده 
رخ داده اســت. شــخصیت های 
اصلی داســتان درگیر دشــمنی 
و خصومــت میــان طایفه هــا و 
اطرافیان شــان شــده اند و دوران 
مهمــی در تالطم های سیاســی 
ایران به حساب می آید. كلیدر كه 
سرنوشت تراژیك رعیت های ایرانی 
و قبایل چادرنشین را در دوره ای كه 
سیاست زور حاكم است به تصویر 
می كشد، براساس حوادث واقعی 
نوشته شده است. نه تنها این رمان 
طوالنی اســت و در چندین جلد 
منتشر شــده، بلكه نوشتن آن هم 
مــدت طوالنی زمان برده اســت.
محمود دولت آبادی 15سال زمان 

برای نوشتن این كتاب صرف كرد.
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    راه شما چطور به شعر و ادبیات افتاد؟
از وقتی كــه در مكتب حبیبیه، یكی از مدرســه های معروف 
افغانستان دانش آموز بودم، به شعر عالقه داشتم. اواخر كالس 
دوازدهم من مصادف شد با ســقوط دولت اول طالبان و ایجاد 
تحوالت در افغانســتان. من در یك خانواده سیاسی و باسواد 
بزرگ شدم، خواندن ادبیات و تاریخ بخشی از فعالیت هایی بود 
كه در خانه ما مانند یك فرهنگ وجود داشــت. در خانواده ما، 
همه رمان و تاریخ می خواندنــد و بحث ها درباره تاریخ معاصر 
افغانستان، ادبیات و موضوعات هویتی همیشه جاری بود. به 

این ترتیب من از كودكی با ادبیات آشنا شدم.
    و بعد ادبیات را به طور حرفه ای دنبال كردید.

در دانشــگاه زبان و ادبیات كابل، ادبیات فارسی خواندم. دوره 
دانشجویی من با دوران خوب كابل همزمان شد. شاعران از نقاط 
مختلف دنیا به كابل می آمدند، از اروپا و آسیای میانه شاعرانی 
به افغانستان آمدند كه شعرهایشــان را قبال به عنوان آثار برتر 
معاصر خوانده بودیم. آن سال ها كابل از نظر حضور شاعران و 
نویسندگان و برنامه های فرهنگی تلویزیون، پرجوش و خروش 
بود. در آن ســال ها ادبیات برای من جدی و جدی تر شد و بعد 
به صورت تخصصی تر به این رشــته پرداختم.تمام كتاب هایی 
را كه با موضوع ادبیات و نقد و نظریه ادبی نوشــته شده بود، از 
دوره نیما تا شعر آوانگارد می خواندم و شعرهای زیادی را مرور 
می كردم. وبالگ ها به عنوان فضای مجازی جدید تازه رواج یافته 
بودند و از این راه با شاعران ایرانی دوستی هایی شكل گرفت كه 

البته آن موقع هنوز معروف نشده بودند.
    مشوق شما كه بود؟ از طرف اطرافیان برای 

انتخاب ادبیات و شاعری منع نمی شدید؟
فكر می كنم در ایران هم همین گونه باشد كه تمام خانواده ها 
آرزو دارند فرزندانشان دكتر یا مهندس شوند. من هم در امتحان 
ورودی دانشگاه، طب را به عنوان رشته اول انتخاب كرده بودم 

و ادبیات، انتخاب ســوم من بود. در نهایت هم در انتخاب سوم 
كامیاب شدم. هرچند كمی ناراحت بودم كه چرا در رشته ای 
مانند حقوق پذیرفته نشدم.اما خانواده تشویقم كردند و گفتند 
حاال كه به ادبیات عالقه داری، شعر می خوانی و رمان می نویسی، 
قرار نیست حتما در دانشــگاه حقوق بخوانی؛در واقع ادبیات 
كشف شــخصی من بود و حاصل بزرگ شــدن در خانواده ای 

باسواد و اهل فرهنگ و ادبیات.
    اولین شعرهایی كه نوشتید چه تجربه ای برای 

شما ساخت؟
اولین تجربه هایم در شعر گفتن در دوره دبیرستان و با شعرهای 
نیمایی به دست آمد. در دانشگاه كم كم شروع به غزل نوشتن 
كردم. در غزل هم بی استعداد نبودم و شاید اگر ادامه می دادم، 
غزلسرای خوبی می شدم. در زمان دانشجویی، كتابی به دستم 
رسید كه تأثیری جادویی بر من گذاشت. این كتاب، گزیده ای از 
اشعار گارسیا لوركا بود و بیژن الهی آن را ترجمه كرده بود. آنقدر 
شیفته لوركا شــدم كه تمام آثار ترجمه شده از او را به فارسی 
خواندم. كتاب دیگری هم كه بر من اثر گذاشــت، گزیده ای از 
اشــعار احمدرضا احمدی بود. بعد از سقوط دوره اول طالبان، 
كتاب های زیادی به افغانستان می رســید و ما با آثار شاعران 

ایرانی آشنا بودیم.
    شــما از كشــور جنگ زده ای آمده بودید. 
شــاعری كه با حجمی از اندوه و سختی مواجه 
است، توانایی شــعر گفتن دارد یا این فشارها 

مانع او می شود؟
سؤال جالبی است. حدود 2سال پیش، اوضاع كابل چنان خراب 
بود كه هفته ای سه چهار حمله انتحاری رخ می داد و امان ما را 
بریده بود. وقتی سر كار می رفتیم، امیدی نداشتیم كه زنده به 
خانه برگردیم. در انفجارها دوستان و آشنایان كشته می شدند. 
گاهی فكر می كردم اصال امكان ندارد كه آدم درباره این فاجعه 

چیزی بنویسد. گاهی فاجعه چنان ســنگین بود كه ما را الل 
می كرد. هر چه می نوشتی در برابر عمق و قدرت فاجعه، ناچیز 
و كم اهمیت به نظر می رسید. اما نمی شد كه ننویسی. نمی توان 
گفت آنچه نوشته ایم، فاجعه را به ادبیات تبدیل كرده اما به هر 
حال درباره آن نوشتیم. شعر »كوچه دلفین ها« در مجموعه ای 
به همین نام، بسیار مورد توجه قرار گرفت. در این شعر من آرزو 
كرده ام كابل، شهری زیر آب در اقیانوس هند بود.آن وقت چنین 
تاریخ خونینی نداشت و به قتلگاه آدم ها تبدیل نشده بود. شعر 
گاهی بیان بیزاری از موقعیتی است كه دیگر توان كنار آمدن با 
آن را نداری، این بیزاری روحت را مانند خوره می خورد و مرگ 
پشت مرگ و فاجعه پشــت فاجعه، تحملت را تمام می كند؛ 
آوارگی مردم كشــورت را می بینی و كشته شدن بی گناهان و 
زنان و كودكان را. خانواده ای در همسایگی ما بود كه 15عضو آن 
در دریا غرق شدند و من هر شب از پنجره گورستانی را كه پیكر 
آنها در آن دفن شده بود می دیدم. همه اینها بخشی از جانمایه 

شعر مرا می سازند.
    حاال و بعد از قدرت گرفتن دوباره طالبان، چه 

بر سر شعر در افغانستان می آید؟
كابل پیش از این، به شهر عجیبی تبدیل شده بود، شهری كه 
درون مرگ زنده بود و تسلیم نمی شد. هر چه كه انفجار در روز 
اتفاق می افتاد، زندگی با تمام شــور و نشاط در شب های كابل 
ادامه داشت. آخر هفته ها انجمن قلم برپا بود و در دانشگاه ها، 
رونمایی كتاب و نقد ادبی و شعرخوانی برگزار می شد. با همه 
ترس ها، كابل به محیط زنده ای برای نوشتن تبدیل شده بود. 
شاعران زیادی در این دوره درخشیدند و به چهره های مطرح 
شعر معاصر افغانستان تبدیل شدند. كابل در مسیر خوبی قرار 
گرفته بود و ما با همه سختی ها، امیدوار بودیم. من مدیرمسئول 
یكی از مهم ترین روزنامه های افغانستان هستم و فكر می كردیم 
با وجود همه مشكالت، چنین سقوط غیرقابل تصوری اتفاق 

نمی افتد. حاال متأســفانه همه چیز از بین رفته اســت. دیگر 
آن فضا و آزادی ها وجود ندارد. مردم افغانســتان به سطحی از 
خودآگاهی رسیده بودند كه آزادی های خود را به هیچ قیمتی 
از دست نمی دادند، ما آزادترین رسانه های منطقه را داشتیم و از 
نظر آزادی بیان، فضای فوق العاده ای به وجود آمده بود. آن شور 
و نشاط نوشتن و خواندن و كتاب چاپ كردن، با آمدن طالبان 
از بین رفته است. دیگر فضایی كه نویسنده بتواند آزادانه شعر 
بنویسد یا نقدی انجام دهد. این همان فاجعه بزرگی است كه 

برای ما مردم افغانستان اتفاق افتاده است.
    به نظرتان شاعران افغان راهی پیدا خواهند 
كرد كه در دل همین وضعیت، شــعر را زنده 

نگه دارند؟
همیشه اینطور نیست كه شعر در شرایط آرامش و شادی پدید 
بیاید. اتفاقا تراژدی ها همیشه منبع الهام بوده اند و باعث شده اند 
شــاهكارهای ادبی به وجود بیایند. مثال شــاهنامه فردوسی، 
بسیاری از قصه های جنگ در منطقه را روایت می كند یا ایلیاد 
و اودیسه هومر، داستان جنگ است. این فرصت وجود دارد كه 
زبان خیالی روایت فاجعه را به وجــود بیاوریم. می توانیم برای 
فاجعه ای كه نیم قرن در افغانستان ادامه داشته، بیان ادبی پیدا 
و آن را به شعر، داستان و نمایشنامه تبدیل كنیم. این استعداد 
در نسل شاعران ما وجود دارد. امیدوارم شاعران و نویسندگان 
مجال پیدا كنند در میان این ســختی ها، رنج ها و آوارگی ها، 

بنویسند و روایت كنند.
    كمی درباره جایزه اخیری كه آخرین مجموعه 

شعر شما برنده شد، بگویید.
من خیلی آرزو داشتم كه كتاب شــعری از من در ایران چاپ 
شود. مخاطب ایرانی برای ما بســیار اهمیت دارد. فضای ادبی 
ایران غنی است و به عنوان كشوری كه سال های طوالنی ثبات 
را تجربه كرده، مردم باســواد و عمیقی دارد. دوست شاعری 

كمك كرد كه من با انتشــارات مهر و دل ارتباط برقرار كنم و 
كتابم در تهران چاپ شود. شــعرهایم موردتوجه قرار گرفت و 
كاندیدای جایزه شعر احمد شاملو شــد. وقتی در مرحله اول 
كتابم جزو 12مجموعه برگزیده قــرار گرفت، تصورم این بود 
همین قدر هم كه شعر ما در ایران جدی گرفته می شود، جای 
خوشی دارد. هرچند می دانستم شعرهای قابل دفاعی در این 
مجموعه هست اما انتظار نداشتم كه مجموعه ام اول شود و این 
جایزه بسیار مرا خوشحال كرد. این خبر را وقتی شنیدم كه در 
تلخ ترین روزهای خروج از كشور بودیم و میان آن همه خبر بد، 
این خبر مثل دمیدن روحی تازه در تنم بود. خوشحال شدم كه 

شعر افغانستان در ایران  جدی گرفته شده است.

مجیبمهرداد،شاعرافغانوبرندهجایزهشعراحمدشاملو

گاهی فاجعه 
شاعر را الل می كند

نیلوفرذوالفقاری

شعریازمجیبمهرداد
ببوس 

لب هایی را
كه در طلوع كابل به مرجان مبدل شده اند

حباب های هوای تازه شناورند
و درختان عكاسی 

چون مادیان های دشت سر می جنبانند
پیش از آنكه نامت را

به پاره سنگی بچسپانند
پیش از آنكه نامت را

زنان و مردان در ناله هم بشنوند 
لب های زند گان را ببوس

روزها
در فراق كودكانمان پیر می شویم

و هر شام
همین كه دروازه خانه را باز می كنیم

زنانمان جیغ می زنند
و ما را در آغوش می كشند

شعر با تار و پود ما عجین است و شــاید دلیل عالقه بی حد و اندازه ما به زبان شیرین فارســی و لذت بردن از آن، داشتن 
مجموعه ای غنی از شعرهای فارسی است كه هر ذوق و سلیقه ای را جذب خود می كند. در این میان خواندن اشعار فارسی 
كه شاعرانشان اهل كشور همزبان و همسایه، افغانستان هستند، می تواند دریچه ای تازه و تجربه ای جذاب از خواندن شعر 

فارسی باشد. اینجا برخی مجموعه ها و آثار مرتبط با شعر افغانستان را معرفی كرده ایم.

ایــن كتــاب منتخبی از اشــعار شــاعران 
برگزیده كشــور افغانســتان در ششــمین 
جشــنواره قند پارسی اســت. سیدمخدوم 
رهین، وزیر اطالعــات و فرهنگ جمهوری 
اســالمی افغانســتان در مقدمه این كتاب 
آورده اســت:»اهمیت زبان و ادبیات فارسی 
در میــان ملت های فارســی زبــان و دیگر 
ملت های جهــان از چند جهــت در طول 
تاریخ مورد توجه بســیار قرار گرفته است.
نخست آنكه به واسطه ظهور بزرگانی چون 
حكیم ابوالقاسم فردوسی، شیخ مصلح الدین 
سعدی شیرازی، حضرت لسان الغیب حافظ، 
موالنای بزرگ و... خاستگاه حكمت مشرق 
اسالمی اســت و پناهگاه یكی از بزرگ ترین 
گنجینه های حكمت و معرفت انسان خاكی 
در جست وجوی افالك است و دیگر آنكه این 
زبان به عنوان میراث گرانقدر نیكان و نیاكان 
پارسی گو نقش بسیار پراهمیتی را در اتحاد 
ملت های فارسی زبان در روزگار پرتنش امروز 
بازی می كند، از این رهیافت هرگونه كمك به 
گسترش این زبان شیرین نه تنها خدمتی به 
اعتالی تفكر بشری و اخالق انسانی است بلكه 
می تواند به نوعی سبب تعمیق برادری بین 

ملت های همزبان همسایه محسوب شود.«

طعمكوچكی
ازباران

محمد صادق 
دهقانی

»شمشــیر و جغرافیا« شــامل 51قطعه 
ادبی در قالب های غــزل، مثنوی، رباعی، 
قطعه و غزل مثنوی اســت كــه این خود 
نمایانگر این مطلب اســت كه شــاعر در 
گزینش آثار ایــن مجموعه خود را در یك 
قالب خاص محدود نســاخته و تقریبا از 
تمامی وزن های شعری و قالب های ادبی 
بهره بــرده اســت.»گزیده ادبیات معاصر 
49«، »قصه سنگ و خشت« و »كفران«، 
عنوان 3دفتر گزیده شــعرهای این شاعر 
است كه در فاصله انتشــار كتاب »پیاده 
آمده بودم...« و كتاب شمشــیر و جغرافیا 
منتشر شده بود.بسیاری از سروده های این 
دفتر، با مسائل 2دهه اخیر كشور افغانستان 
پیوند دارد یــا حتی در پــاره ای از آنها به 
اشــخاص، وقایع و یا جریان های سیاسی 
خاص اشاره هایی شده است و شاعر برای 
باز كردن این پیوندها و اشــارات و روشن 
كردن انگیزه یا بســتر محتوایی سرایش 
این شعرها ضروری دیده است تا برای رفع 
ابهام از بعضی سروده ها، مؤخره ای را نیز در 

پایان كتاب اضافه كند.

شمشیر
وجغرافیا

محمدكاظم 
كاظمی

یكی از راه های مطالعه اشــعار شــاعران 
فارسی زبان افغانستان، رجوع به كتاب هایی 
اســت كه مجموعه ای از آثار شاعران این 
ســرزمین را در خود جــا داده اند. »چهار 
شــاعر چهار بــرادر« كتاب ویــژه ای در 
این حوزه اســت چرا كه ویژگی منحصر 
به فردی دارد. شــعرهای ایــن مجموعه 
از تخیل 4برادر روی كاغــذ آمده اند و از 
این نظر می تواند جالب و خواندنی باشد.

كتاب، منتخبی اســت از اشــعار 4شاعر 
افغانی كه عبارتند از:دكتر عبدالرســول 
آرزو، عبدالغفور آرزو، عبداهلل آرزو و پرویز 
آرزو.ابتدای كتاب شرحی است از زندگی 
و اشعار این چهار برادر شاعر.براین نمونه، 
شعر جنگل سبز خدا )سروده عبدالغفور( 
كه با این بیت آغاز می شود:»از دل كوچه 
شــب همهمه ای می آید/ وای بــر باور ما، 
واهمه ای می آید«. تصویری است دردناك 
از انحرافی كه در جنگ افغانســتان پدید 
آمد.ایــن مجموعــه می توانــد به عنوان 
دریچه ای بر شعر معاصر افغانستان معرفی 

شود.

چهارشاعر
چهاربرادر

محمد 
سرورموالیی، 
عبدالغفور 

آرزو

كتاب مجموعــه مقاله ها و یادداشــت هایی 
است كه به تدریج درباره شعر امروز افغانستان 
نگاشته شده و در نشــریات مختلف به چاپ 
رسیده اســت. مطالعه این مطالب می تواند 
تصویری كلی و نسبتاً روشــن درباره شعر و 
ادبیات افغانستان به مخاطب ارائه كند. عنوان 
برخی مقاله ها و یادداشت های كتاب چنین 
است: پیوند دین و شعر، بازتاب صدای نیما در 
شعر مهاجرت افغانستان، بازشناسی جلوه های 
روشــنفكری در شــعر مهاجرت افغانستان، 
نگاهی به شعر مقاومت افغانستان، چشم انداز 
اشــعار عاشــقانه مهاجرت. برای آشــنایی 
مخاطبان بــا مضامین و قالب های شــعری 
شاعران معاصر افغانستان برخی از سروده های 
آنها در بخش  پایانی كتاب آورده شده است.  
شــاعران مطرود افالطون،پیوند شعر و دین، 
بازتاب صدای نیما در شعر مهاجرت افغانستان، 
بازشناسی جلوه های روشــنفكری در شعر 
مهاجرت افغانستان، نگاهی به شعر مقاومت 
افغانستان، چشم انداز اشعار عاشقانه مهاجرت، 
در پیج كوچه ماه به لیالم می رود، زیر چتر آب 
و رنگ، جرئت یك پلك نو شدن و درنگی در 
باغ های ازلی، برخی از سرفصل هایی است كه 

در فهرست این كتاب آمده است.

چشماندازشعر
افغانستان

قنبرعلی 
تابش

شــعر معاصــر فارســی در افغانســتان 
دســتخوش دگرگونی هایی بوده است كه 
بیشتر سخن ســرایان ما از كم و كیف آن 
بی اطالع بوده اند. این شعر گرچه همپای 
شــعر معاصر در ایران تحول نیافت، اما از 
تحول درونی و از تأثیرپذیری شاعران ایران 
دور نماند. با این حال باید گفت كه نه از نظر 
شتاب با ایران همانندی داشت و نه از نظر 
شروع و شكل تحول این نگاه به شعر معاصر 
را نباید همراه با ارزش داوری دانســت یا 
اصوال با اتكا به ارزش داوری به سیر تحول 
آن نگریســت. در این كتاب اثــر بیش از 
60شاعر افغان معرفی شده است. شاعران 
به ترتیب الفبا آمده اند. هدف گردآورنده از 
این كتاب نه ارزش شعری و نه سبك و زبان 
كه خواسته است تعدادی از شاعران افغان 

را به دوستداران ادب فارسی بشناساند.

نمونههایشعر
امروزافغانستان

 چنگیز 
پهلوان

»باغ های معلق انگور« دومین مجموعه شعر 
سیدضیاء قاسمی، شــاعر افغان است. كتاب 
گزیده ای از چندین ســال شــاعری او را در 
قالب های غزل، ســپید، رباعی و شعرنیمایی 
در برمی گیرد؛ اگرچه قالب های غزل و سپید 
حجم بیشتری از شعرها را به خود اختصاص 
داده اند. شــعر ها دارای مضامین عاشــقانه، 
اجتماعی و مذهبی هســتند و در بسیاری از 
آنها، می توان تلفیقی از این مضامین را مشاهده 
كرد. كتاب دارای 39 قطعه شــعر اســت كه 
»آهوی خراســان« »ســرگردان«، »دریا«، 
»درخت«، »خون گل سرخ«، »سمت عاشقی« 
و »سفرنامه همســفر ماه« بخشی از عناوین 
شعرهای موجود در كتاب هستند. از این میان 
شعرهای »فرشته«، »عاشقانه« و »مجنون« 
در زمره شعرهای عاشقانه كتاب قرار می گیرند، 
»شیشــه ها«، »افغانی« و »بعــد از جنگ« 
اجتماعی و »سمت عاشقی« »باران« و »قیام« 
نیز دارای مضمون مذهبی هســتند. مسائل 
و مشــكالت زندگی امروز مردم افغانســتان 
ازجمله موضوعاتی است كه می توان ردپای آن 
را در اغلب شعرهای این مجموعه دنبال كرد. 
مجموعه ای كه نگاه و زبان بومی شاعر، یكی از 

ویژگی های اصلی آن به شمار می رود.

باغهایمعلق
انگور

 سیدضیاء 
قاسمی

مرورمجموعهشعرهایشاعران
دریچهایبهشعرافغانستانفارسیزباناهلافغانستان
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شماره 147
9 دی 1400  بسته پیشنهادی

  مأموریت آقای شادی
حتی شــنیدن نامش هــم خنده 
را مهمــان لب هایمــان می كند؛ 
بازیگری كه بیش از ۴ دهه كارش 
خنداندن مــردم بوده و هســت؛ 
هنرمنــدی كه لبخنــد را درمان 
دردهــا می دانــد و از آن دســته 
كمدین هایی كه برای همه نسل ها 
خاطره ســاز بوده اســت. علیرضا 
خمسه، بازیگر باسابقه تئاتر، سینما 
و تلویزیــون این روزهــا در حوزه 
كتاب هم خبرساز شده و به تازگی 
كتابی با عنــوان »مأموریت آقای 
شادی؛ آنچه همیشه می خواستید 
درباره علیرضا خمســه بدانید« به 
قلم علی رســتگار درباره خمسه 
وارد بازار شده است. در این كتاب 
كه به همت انتشارات افراز به چاپ 
رسیده یادداشــت هایی از گالب 
آدینه، امین تــارخ، حمید جبلی 
و رضا كیانیــان در ۴۰۱ صفحه به 
رشته تحریر درآمده است كه شما 
را با زاویه های مختلف زندگی این 

كمدین معروف آشنا می كند.

كتاب

  روغن كنجد
اگر شــما هم بعد از ۲سال دوری 
از تماشــای تئاتر دلتــان لك زده 
برای رفتن به ســالن های نمایش، 
برای شما پیشنهاد جالبی داریم. 
یكــی از نمایش های تماشــایی 
»روغن كنجــد« بــه كارگردانی 
آرمان شــهبازی و تهیه كنندگی 
ســعید چنگیزیان اســت كه در 
زمســتان ۱۴۰۰ در تماشــاخانه 
سپند روی صحنه می رود. مهدی 
صناعتی، ســعید چنگیزیان، صبا 
گرگین پــور، دلســا كریــم زاده، 
امیر شــاه علی، ابوالفضل وزیری، 
سیدعمادحســینی، پرسا مقدس 
و دیبا دهقانی ازجملــه بازیگران 
این نمایش ۶۵ دقیقه ای  هستند. 
خالصه این نمایش كه به قلم ایمان 
صدیق نوشته شده، بدین گونه است 
كه یك زوج فرهنگی بــا پدر پیر 
خود زندگی می كنند و با توجه به 
فشارهای صاحبخانه عجله ای برای 

تخلیه خانه ندارند.

تئاتر

  ابدیت و یك روز
اگر شما از طرفداران سینما هستید 
و می خواهید اطالعات بیشــتری 
دربــاره ســینما و فیلم هایی كه 
می بینید داشته باشــید اما وقت 
چندانی بــرای خوانــدن مقاالت 
ســینمایی ندارید، راهكار مسئله 
شما گوش كردن به پادكست هایی 
اســت كه از ســینما می گویند و 
خوشــبختانه تعدادشــان كم هم 
نیست. پادكســت »ابدیت و یك 
روز« از پادكست های قدیمی این 
حوزه اســت كه حامد صرافی زاده 
می ســازد. ابدیــت و یــك روز 
پادكست فعالی اســت و مختص 
ســینمای جهان یا ایران نیست؛ 
گاهی فیلم هــای روز دنیا را نقد و 
بررســی می كند، گاهی هم با یك 
تدوینگر برجسته ایرانی گفت وگو 
می كند. چیزی كه مشخص است 
صرافــی زاده ارتباطات خوبی دارد 
و در پادكســتش بــا چهره های 
 بســیار مهــم ایرانــی گفت وگو 

كرده است.

پادكست

پای صحبت های بابك كریمی كه این روزها فیلم های »جنایت 
بی دقت« و »بی همه  چیز« را روی پرده سینما دارد

سینمای ایران
شاعرانه است

از یازده ســالگی در ایتالیا زندگی كرده، درس خوانده، كار حرفه ای تدوین و 
فیلمبرداری در سینمای ایتالیا را به دوش كشیده و حتی تا تدریس در بهترین 
دانشگاه این كشور پیش رفته اســت. به گفته خودش، ۴۰سال در اروپا به 
همه  چیز رســیده بود اما یك حس و كمبودی همیشه در وجودش داشت؛ 
عشق به وطن و خانواده. باالخره پسر نصرت كریمی، سینماگر نام آشنای 
ایرانی، در میانسالی از ایتالیا برگشت و با فیلم های اصغر فرهادی به شهرت 
رسید. بابك كریمی حتی برای بازی در فیلم »جدایی نادر از سیمین« به همراه گروه بازیگران، 
موفق به كسب جایزه خرس نقره ای جشنواره برلین شده و در جشنواره »مدفیلم« ایتالیا جایزه 
یك عمر دستاورد سینمایی را دریافت كرد. همچنین برای بازی در »سینما شهرقصه« نامزد بازیگر 
نقش مكمل مرد از جشنواره فجر شد. این سینماگر این روزها ۲ فیلم سینمایی بر پرده سینما دارد؛ 
یكی »جنایت بی دقت« و دیگری »بی همه  چیز«. البته پیش تر هم با سریال »می خواهم زنده بمانم« 

در شبكه های خانگی حضور پیدا كرده بود. همه اینها بهانه ای به دست ما داد تا سراغش برویم و از 
دغدغه های امروز و ماجراهای دیروزش بپرسیم.

    اجازه دهیــد از نقش آفرینی متفاوت تان در 
جنایت بی دقت بپرسیم. با توجه به اینكه بسیار 
گزیده كار هستید چه چیزی در این نقش، شما را 

مجاب به پذیرش آن كرد؟
آن چنان فضای ذهنی شــهرام مكری، كارگردان این فیلم را 
دوست دارم كه نقشی كه به من پیشنهاد می دهد خیلی برایم 
مهم نیست. مهم شركت كردن در این پروژه است. هر باری كه 
با هم همكاری كردیم، برای من فضای مفرح و متفاوتی ایجاد 
شده كه شباهتی به فضاهای دیگر نقش هایم نداشت. و این از 
جذابیت كارهای شهرام است. البته روی نقش هم كار می كنم 

اما دغدغه اولم خود همكاری با این كارگردان كاربلد است.
    این فیلــم در جشــنواره های بین المللی 
بازتاب های خوبی داشت و جوایز زیادی كسب 
كرد. كمی از ایــن بازتاب هــای جهانی فیلم 

می گویید.
هم اكنون دقیق در خاطرم نیست. با تعدادی از منتقدان ایرانی 
و خارجی كه صحبت می كردم فیلم را خیلی پســندیده بودند 
و به عنوان یكی از شــاهكارهای ســینمایی درباره آن صحبت 

می كردند.
    فیلم به تازگی در ایران اكران عمومی شده، در 

كشور خودمان بازتاب ها چطور بود؟
بازتاب ها در همین چند هفته اخیر اكران داخلی، خیلی جالب 
بود؛ آنهایی كه وارد فضای ذهنی شهرام مكری می شوند، بدجور 

درگیر فیلم می شــوند و در جریان هســتم كه 
حتی چندین بار این فیلم را تماشا كردند و 
به عنوان شاهكار سینمای ایران از این فیلم 
صحبت می كنند. آنهایی كه نمی توانند 
وارد منطق شهرام شــوند، اصال با فیلم 
ارتباط برقرار نمی كننــد. فیلم مثل 
یك زبان است؛ مثل اینكه شما یك 
شــعر چینی گوش دهید؛ اگر به 
زبان چینی مسلط باشید، بی شك 
لذت خواهید برد. اگر با زبان این 
تیپ فیلم ها آشــنایی داشــته 
باشید حتما جنایت بی دقت را 

می پسندید.
بــا  شــما      

كارگردان های بزرگی در 
ســطح ایران و جهان كار 

كرده اید؛ سینمای ایران را 
چطور ارزیابی می كنید؟

كارنامه موفقی كه سینمای ایران در دنیا 
كسب كرده است، پاسخ سؤال شماست. 

سینمای ایران هم اكنون شاخصه خاص 
خودش را دارد كه با یك سادگی، صداقت و 

مینی مالیسم می تواند عمیق ترین احساسات 

    از جملــه بازیگرانی هســتید كه تقریبا 
بیشــترین همكاری را با آقای اصغر فرهادی 
داشــتید، از جدایی نادر از سیمین گرفته تا 
»گذشته« و »فروشنده« كه از پرافتخارترین 
فیلم های ســینمای ایران هســتند. از این 
همكاری برایمــان بگویید. راســتی فیلم 

»قهرمان« را چطور دیدید؟
همكاری با آقای فرهادی یكی از درخشان ترین لحظات زندگی 
من است و از این جهت باید بگویم كه خوش شانس هستم كه 
با پدرم شــروع كردم و بعد رفتم پشــت دوربین و سال ها آنجا 
كار كردم. بعد از طریق زنده یاد كیارســتمی با فیلم »بلیت ها« 
مجددا مقابل دوربین آمدم. آقای فرهادی فیلم بلیت ها را دید 
و مرا دعوت كرد. بعد از آن هم با شــهرام مكــری كار را دنبال 
كردم. می توانم بگویم آدم بسیار خوش شانسی هستم كه دارم با 
بهترین های سینمای ایران كار می كنم. همكاری با آقای فرهادی 
به ویژه در فیلم جدایی نادر از سیمین كه نخستین تجربه من با 
ایشان بود، مرا به یك آگاهی نسبت به توانایی ها و ناتوانایی هایم 
كشاند. نه به خاطر موفقیت هایی كه این فیلم داشت كه بعدها 
اتفاق افتاد بلكه منظورم آگاهی ای بود كه در آن لحظه كار 
در این فیلم به دست آوردم. همچنین فیلم قهرمان به نظر 
من یكی از ظریف ترین كارهای آقای فرهادی است، در 
حدی كه این ظرافت دیده نمی شود و به نظر می آید 
كه كاری در آن صورت نگرفته. ولی بســیار 
دراماتولوژی ظریف و دقیقی انجام داده و 
خوب هم پوشانده و به رخ نمی كشاند؛ 
به عبارتی فیلمی اســت كه در پشت 

ظاهر آن، خیلی فكر و كار شده است.
    شــما متولد اروپای شــرقی 
هستید و ســال ها در ایتالیا زندگی 
كردید؛ االن هم دائم در ســفر هستید. چه 
چیزی باعث شــد كه به ایران و سینمای ایران 

بازگردید؟
چیزی كه باعث شــد برگردم كمبود ایران، ریشــه ها و 
خانواده بود. من ۴۰ سال آنجا زندگی كردم، درس خواندم، 
استاد دانشگاه بودم، جزو یكی از تدوینگرهای سینمای ایتالیا 
و عضو هیأت مدیره انجمن تدوینگرها بودم. در دانشگاه عالی 
درس می دادم و هیچ كم و كسری ای نبود. فقط حس كردم كه 
كافی نیست. من نیاز به یك چیز دیگری دارم كه هر چه هم 
آنجا تالش می كنم این كمبودها پر نمی شود. این كمبودها 
ریشه های خودم بود. به همین خاطر نیاز داشتم دوباره 

به ریشه های خودم بازگردم.
    جا دارد یادی هم از پدر بزرگوارتان 
زنده یاد نصــرت كریمی كنیم. 
اینكه فرزند یكی از معروف ترین 
كارگردانــان و بازیگران ایرانی 
هســتید، چقــدر در زندگی 

هنری تان مؤثر بوده است؟
مســلما پدرم نقش بســیار مهمی در 
زندگی من داشته و عشق سینما را از او دارم. 
از كودكی مرا مقابل دوربین برد و من مجبور 
شــدم كه این هنر را از همان كودكی یاد بگیرم. 
ولی از ۱۱ســالگی كه به ایتالیا رفتم، دیگر كارهای 
روزمره و زندگی حرفه ای ما از هم جدا شد. البته تابستان 

را بیان كند. برای اینكه از یك فرهنگ شاعرانه می آید. درحالی كه 
فرهنگ غربی از یك پشتوانه تصویری می آید كه ما آن را نداریم. 
همین موضوع باعث شــده فرهنگ ایران یك خاصیت و هویت 
منحصر به فرد خودش را پیدا كرده و با ســینمای جهان رقابت 
مســتقیم انجام دهد. نتایج آن هم مقابل روی همه ماست؛ هم 
در جشنواره ها و هم در گیشــه های كشورهای مختلف جایگاه 

خودش را كسب كرده است.

به دیدارش می آمدم. كامال در جهان دیگری داشــتم استخوان 
می تركاندم و راه خودم را می رفتم و پدرم هم در كشوری دیگر 
به كار خودش ادامه می داد. در ایتالیا هم كسی نصرت كریمی را 
نمی شناخت كه مثال بخواهد پارتی و رابطه من باشد. من آنجا 
یك مهاجر شرقی بودم كه اجازه كار نداشتم. خیلی طول كشید 
بعد از تحصیالتم بتوانم كار كرده و رشد كنم. سال ها این زجر را 
می كشیدم و با خود می گفتم كه من پدری دارم با این كارنامه 
كاری، اگر ایران بودم می توانست درهای زیادی را برای من باز 
كند. اما حاال خوشحالم كه اینگونه نشد و من تك و تنها با مقوله 
سینما روبه رو شده و توانستم اندازه و توانایی خودم را بفهمم. هر 
چه دیدم، نتیجه كار خودم است، هیچ چیز دیگری دخیل نشده 
است. زمانی كه به ایران بازگشته و كار بازیگری را دنبال كردم، 
پدر بازنشسته بود و من خودم را ساخته بودم. البته همیشه یك 
تماشاچی بسیار منتقد من بود اما دخالتی نداشت. تأیید او برای 

من خیلی مهم بود.
    هم اكنون مشغول چه كاری هستید؟ برنامه ای 
جز بازیگری برای ســال های آتــی دارید؟ از 

فیلمسازی گرفته تا تدریس و تدوین و... .
هم اكنون كه سر فیلم آقای مهدویان هستم. می خواهم یك دوره 
خلبانی ببینم چون همیشه عاشق خلبانی بودم. یك پروژه تئاتر 
دارم كه هنوز دارم می نویسم. زندگی آنقدر برای من غیرمنتظره 
بوده كه ممكن اســت بعدا كاری انجام دهم كــه االن به ذهنم 

نمی رسد.
    با توجه به اینكه از بازی در نقش های كلیشه ای 
بیزارید، منتظر پیشنهاد چه نقش هایی هستید؟

پیش فرضی ندارم. من همیشه می ترســیدم از یك جای دیگر 
فقط به من نقش پدر پیشنهاد شــود كه خوشبختانه اینگونه 
نشده؛ پیشنهادهای زیاد و متنوعی به من می شود و نقش های 

كلیشه ای را رد می كنم.
    همیشــه تالش كردید پــل ارتباطی میان 
فرهنگ ها به ویژه فرهنگ مدیترانه ای باشید. 
كمی در این باره و نقش هنر و به ویژه ســینما در 

آشتی میان فرهنگ ها برایمان بگویید...
بدون اینكه برنامه ای در این زمینه داشته باشم در یك مقطع 
تاریخی و جغرافیایی به علت دو زبانه و ســینماگر بودنم این 
ماجرا شروع شد. وقتی پای ســینمای ایران به ایتالیا باز شد 
خیلی طبیعی بود كه من ســینماگران مطــرح ایرانی را در 
جشنواره ها یا ســمینارهای ایتالیا همراهی كنم. این ماجرا 
از آن سال ها شــروع شــده و تا االن هم درگیر این موضوع 
هستم. اغلب دیالوگ های فیلم های ایرانی را )برای زیرنویس 
یا دوبله( من می نویسم. آخرین كارم هم فیلم قهرمان بود كه 

ترجمه كردم.

الناز عباسیان

سینمای ایران در جهان جایگاهی ویژه پیدا كرده و هر روز به تعداد فیلم های موفق در جشنواره های معتبر سینمایی در جهان افزوده 
می شود. اصغر فرهادی، زنده یاد عباس كیارستمی، داریوش مهرجویی، مجید مجیدی و... از كارگردانان نام آشنای ایرانی در عرصه های 
بین المللی هستند كه آثارشان با تقدیرها و جایزه های زیادی همراه بوده. با ما همراه باشید تا با ۱۰ فیلم سینمایی پرافتخار سینمای 
ایران در سال های اخیر در جوامع بین المللی بیشتر آشنا شویم. بی شك تعداد این آثار زیاد است و ما تنها به ۱۰اثر به ترتیب سال های 

ساختشان اشاره كرده ایم.

من ترانه ۱۵ سال دارم
در سال۱۳8۰ ترانه علیدوستی با فیلم »من ترانه ۱۵ سال دارم« به دنیای سینمای ایران و البته جهان معرفی شد. 

این فیلم عالوه بر موفقیت در جشنواره بین المللی فیلم فجر توانست چند جایزه بین المللی ازجمله جوایز پلنگ برنزی 
بهترین بازیگر زن، جایزه ویژه هیأت داوران برای كارگردان/ تهیه كننده، جایزه جوانان هیأت داوران و جایزه یوزپلنگ 
طالیی از جشنواره لوكارنو، جایزه فیپرشی از جشنواره فیلم تسالونیكی و جایزه ادیان از جشنواره فیلم بریزبن را از آن 
خود كند. دیگر بازیگران این فیلم مهتاب نصیرپور و حسین محجوب هستند. این فیلم روایتگر زندگی دختر نوجوانی 

است كه پس از ازدواج با پسری پولدار، مشكالتی برایش به وجود می آید.

بچه های آسمان
مجید مجیدی را در دهه۷۰ با فیلم تحسین شده »بچه های آسمان« به خاطر داریم. این فیلم نخستین فیلم ایرانی 

است كه به عنوان نامزد جایزه اسكار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان انتخاب شده است. در این فیلم كه محصول 
سال۱۳۷۵ است رضا ناجی، میر فرخ هاشمیان و بهاره صدیقی نقش آفرینی كرده اند. ماجرای بچه های آسمان 

همانطور كه از اسمش پیداست به زندگی كودكان معصومی اشاره دارد كه فقر و تنگدستی خانواده نتوانسته ذره ای 
از محبت و دلسوزی آنها كم كند. از جوایز این فیلم می توان به جایزه هیأت داوران، جایزه تماشاگران، جایزه دس 

آمریكوس و جایزه فیپرشی از جشنواره فیلم مونترال اشاره كرد.

قهرمان
این روزها نام جدیدترین اثر اصغر فرهادی بسیار بر سرزبان ها افتاده؛ فیلمی كه نویسندگی آن را هم خود فرهادی 
به عهده داشته و الكساندر ماله گی در تهیه كنندگی آن همكاری كرده است. »قهرمان« در شهر زیبا و شاعرخیز شیراز 
تصویربرداری شده و یك موضوع اجتماعی را به تصویر كشیده است. امیر جدیدی، محسن تنابنده و سحر گلدوست 
ازجمله بازیگران این فیلم هستند. این فیلم در جشنواره فیلم كن۲۰۲۱ به نمایش درآمد و در آنجا مشتركاً با فیلمی 
دیگر موفق به كسب جایزه بزرگ هیأت داوران از جشنواره شد. همچنین قهرمان به نمایندگی از سینمای ایران در 
میان ۱۵ نامزد اولیه شاخه بهترین فیلم بین المللی )غیرانگلیسی زبان( جوایز اسكار ۲۰۲۲ قرار گرفت.

طعم گیالس
حیف است به بهترین فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی اشاره كنیم و یادی از »طعم گیالس« ساخته عباس 

كیارستمی نكنیم. این فیلم كه محصول سال۱۳۷۶ است درباره مردی است كه با خودروی خود در جست وجوی 
شخصی است كه با دریافت ۲۰۰ هزار تومان، خواسته او را انجام دهد. این فیلم برنده نخل طالیی جشنواره كن در 

سال ۱۹۹۷ میالدی، جایزه بهترین فیلم خارجی زبان انجمن منتقدان فیلم بوستون در سال ۱۹۹۷، جایزه بهترین 
فیلم خارجی زبان انجمن ملی منتقدان فیلم در سال ۱۹۹8 و جایزه ویژه فیلم استانبول در سال ۱۹۹۹ است. همایون 

ارشادی در این فیلم نقش آفرینی كرده است.

فروشنده
»فروشنده« به نویسندگی و كارگردانی اصغر فرهادی در سال۱۳۹۴ در سینمای جهان درخشید. ترانه علیدوستی و 
شهاب حسینی بازیگران اصلی این فیلم هستند و ژانر این فیلم درام، اجتماعی و معمایی است. فیلم داستان زوجی را 
نشان می دهد كه با تغییر محل سكونت خود با مشكالتی عجیب روبه رو می شوند. فروشنده توانست جوایز متعددی از 
جمله جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد از جشنواره كن را با خود به همراه بیاورد. همچنین در سال۱۳۹۵ 
جایزه اسكار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را از آن خود كرد. ازجمله دیگر جوایز این فیلم جایزه بهترین فیلم در 
جشنواره فیلم مونیخ، جایزه انجمن ملی نقد فیلم آمریكا، بهترین فیلم جشنواره فیلم پارسی استرالیاست.

بادكنك سفید
»بادكنك سفید« با نویسندگی عباس كیارستمی توسط جعفر پناهی در سال۱۳۷۳ ساخته شد؛ فیلمی كه داستان 

دختر بچه ای را روایت می كرد كه سعی در ترغیب پدر و مادرش برای خرید یك ماهی قرمز قبل از تحویل سال 
نو داشت اما در این راه اتفاقات مختلفی رخ داد كه قصه اصلی فیلم را تشكیل می دهد. بازیگران این فیلم فرشته 

صدرعرفایی، آیدا محمدخانی و محسن كفیلی هستند. این فیلم برنده جوایز بین المللی دوربین طالیی، فدراسیون 
هنر و تجربه و جایزه انجمن منتقدان بین المللی فیلم از جشنواره كن در سال۱۹۹۵، جایزه بزرگ توكیو در سال۱۹۹۵ 

و جایزه اول جشنواره فیلم سائوپائولو در سال ۱۹۹۵ شده است.

جدایی نادر از سیمین
ساخته دیگر اصغر فرهادی كه نویسندگی، تهیه كنندگی و كارگردانی كار را خودش به عهده داشت، در سال ۲۰۱۲ 
میالدی موفق به دریافت جایزه اسكار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شد. ژانر فیلم درام است و فراز و نشیب های یك 
زوج در آستانه جدایی را به تصویر می كشد. از بازیگرانی كه در این فیلم نقش آفرینی كرده اند می توان پیمان معادی، 
لیال حاتمی، شهاب حسینی، ساره بیات و مریال زارعی را نام برد. این فیلم سینمایی ۵۱ جایزه جهانی دیگر را نیز از 
آن خود كرده است كه از آن جمله می توان به جوایز گلدن گلوب بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان، جایزه هیأت داوران و 
جایزه خرس طالیی از جشنواره فیلم برلین اشاره كرد.

گاو
البته فیلم های ایرانی كه جایزه های جهانی گرفته اند كم نیستند و نمی توان همه را در یك فهرست جا داد اما حیف 
است كه در این فهرست از فیلم »گاو«، شاهكار داریوش مهرجویی هم یادی نكنیم؛ یكی از فیلم هایی كه سینمای 

جدی ایران را بعد از خود، به شدت مرهون خودش كرد. این فیلم در سال۱۳۴8ساخته شد و جزو نخستین فیلم های 
ایرانی بود كه در مجامع سینمایی جهان مورد توجه قرار گرفت و خبر از تولد یك سنت سینمایی مستقل در جهان داد. 
بازیگران شاخصی چون نصیریان، انتظامی، مشایخی و... در آن ایفای نقش كردند. این فیلم در جشنواره های الروشل، 

برلین، شیكاگو، ونیز و... تقدیر شد.

درباره الی
بسیاری خرس نقره جشنواره برلین برای سینمای ایران را با فیلم تحسین شده »درباره الی« به یاد دارند. این فیلم هم 
در سال ۱۳8۷ به نویسندگی، تهیه كنندگی و كارگردانی اصغر فرهادی ساخته و برنده جایزه خرس نقره ای بهترین 
كارگردانی از جشنواره برلین در سال۲۰۰۹ میالدی شد. بازیگران این فیلم گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، شهاب 
حسینی، مریال زارعی و پیمان معادی هستند. ژانر این فیلم اجتماعی است و داستان چند خانواده را بازگو می كند كه 
برای گذراندن تعطیالت به شمال كشور سفر می كنند اما مسائل غیرقابل پیش بینی برای آنها رقم می خورد. بسیاری 
این فیلم را آغازگر سبك رئالیسم می دانند كه باعث شد تا موج جدیدی در سینمای ایران رقم بخورد.

آقای كیارستمی و فرهادی و البته دیگران...
معرفی فیلم های ایرانی كه بیشترین درخشش جهانی را داشته اند

عكس:  محمد عباس نژاد
باركد را اسكن كنيد 

و ويديوی اين گفت وگو را ببينيد



نگاه استراتژیك داشت
حسین حتی در زمان جنگ هم دست از كارهای فرهنگی نمی كشید و برنامه ای زنده به نام »جهاد در قرآن« را 
در رادیو اجرا می كرد و در آن پیوسته در رابطه با موضوعات جنگ و جهاد صحبت می كرد. در این ایام مسئول 
ساماندهی امور رزمندگان بود. وقتی در هویزه مستقر شد، بسیاری از مشكالت مردم این شهرستان را از نزدیك 
دید و به ویژه در مسئله تأمین غذا به مردم محروم آنجا كمك می كرد كه غذای آنها از دیگر شهرستان ها تأمین 
شود. رابطه نزدیكی كه بین حسین و عشایر آن منطقه به وجود آمد، سبب شد حسین به فكر این باشد كه مردم 
عرب خوزستان را به دیدار امام خمینی )ره( ببرد، چون معتقد بود این دیدار و ارتباط بین مردم و امام خمینی )ره( بسیار 
مؤثر و مفید برای حفظ انقالب است. صدام آن موقع می گفت كه من برای خدمت به مردم خوزستان به ایران حمله كردم 
و شهید علم الهدی می خواست این را به جهانیان ثابت كند كه عشایر عرب خوزستان پایبند به امام خمینی )ره( و انقالب 
اسالمی هستند. با سختی بسیار در آن مقطع و زیر موشك باران كه سوخت هم پیدا نمی شد حسین بیش از ۱۰۰۰نفر از 

سران عرب را ساماندهی  كرد و خدمت امام )ره( برد كه به لحاظ استراتژیك كار بسیار ارزشمندی بود.

الناز عباسیان

9مهمان خانه پنجشنبه

شماره 147
9 دی 1400 

كاریزماتیك بود

یك شهر اهواز بود و یك سیدحسین كه اهالی سرش قسم می خوردند؛ 
نه اینكه چون پسر آیت اهلل ســیدمرتضی علم الهدی اهوازی، یكی از 
علمای مبارز خوزستان و نوه دختری آیت اهلل سیدمحمدجواد جزایری 
معروف بوده كه این محبوبیت حسین به شخصیت خودش باز می گشت. 
شخصیت كاریزمایی داشــت و با حرف و رفتارش روی بسیاری تأثیر 
می گذاشت. صدیقه علم الهدی، خواهر شهید با اشاره به این موضوع از 
خاطرات كودكی برادرش چنین می گوید: »همه ما خواهرها و برادرها 
از كودكی به مكتب می رفتیم و ســواد قرآنی داشتیم. اما از همان اول 
حسین با همه ما فرق داشت. فعال بود و برنامه های بزرگ در ذهنش 
داشت. تا جایی كه وقتی فقط ۱۱ سال داشت در محله كتابخانه درست 
كرد و جلسات آموزش قرآن و سخنرانی مذهبی راه انداخته بود. جاذبه 
عجیبی داشت و بسیاری را در مدرسه دور خودش جمع كرده بود. تعصب 
و غیرت حسین به گونه ای بود كه با رفتارهای غیراسالمی حتی با وجود 
فشارهای رژیم شــاه، علناً مبارزه می كرد. دانشگاه كه رفت فعالیتش 
بیشــتر و مؤثرتر شــد تا جایی كه اقدام به نصب اعالمیه ها و رهبری 

تظاهرات در دانشگاه فردوسی مشهد كرد«.

سیدحمید علم الهدی، برادر شهید كه استاد دانشگاه 
تهران هم هســت به دلیل هم ســن و سال بودن با 
برادرش، خاطرات بیشتری از سیدحسین دارد؛ »در 
دبیرستان انجمن اسالمی را تشكیل داده بود و عالوه 
بر مجهز كردن كتابخانه های مدرسه، در كارهایی 
مثل تئاتر، نمایشنامه خوانی و روزنامه دیواری و... 
فعال بود. می توان گفــت پایه گذار فعالیت انجمن 
اسالمی دانش آموزی در مدارس اهواز بود. خاطرم 
هست عاشورای سال ۱۳۵۳ حسین توانست یك راهپیمایی را با حضور ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
دانش آموز در مركز شهر ساماندهی كند. مردم باید برای سینه زنی در فلكه ای كه آن 
موقع مجسمه محمدرضا شاه نصب بود جمع شده و دور می زدند. به عبارتی طواف 
می كردند اما حسین كه جلوی دسته عزاداری بود، مسیر حركت دسته را تغییر داد 
و دسته عزاداری ما دور مجسمه شــاه حركت نكرد. وقتی رسیدیم از كنار مسجد 
آیت اهلل شفیعی می خواســتیم حركت كنیم كه متوجه حركت نیروهای ساواك 
شدیم، برای همین بین جمعیت رفتیم تا ما را دستگیر نكنند. بعد از این راهپیمایی 

بود كه حسین را به عنوان یكی از طراحان تظاهرات دستگیر كردند.«

بسته پیشنهادی

كشتیپهلوگرفته
وقتی قرار باشد در ایام فاطمیه در 
حوزه كتــاب و كتابخوانی اثری به 
خوانندگان معرفی شود، بی شك 
یكی از گزینه های اول، »كشــتی 
پهلو گرفته« نوشــته سیدمهدی 
شجاعی است. این كتاب از معدود 
آثار داستانی است كه در این حوزه 
منتشر شده و تسلط خوب نویسنده 
بر منابع و كتــب تاریخی مربوط 
به زندگی حضرت زهرا)س( آن را 
بی رقیب كرده است. در این كتاب 
سوگنامه اهل بیت و به ویژه وجود 
مقدس حضرت فاطمه زهرا)س( با 
زبانی روان و نثری شیوا از زبان خود 
اهل بیت و حضرت زهرا)س( نقل 
شده و از همین مسیر نقبی نیز به 
دل تاریخ زده شده است. این كتاب 
ابتدا به همت انتشــارات مدرسه و 
بعد انتشارات نیستان بارها تجدید 

چاپ شده است.

كتاب

فاطمهفاطمهاست
هنوز هم كه هنوز اســت، یكی از 
شــاخص ترین كتاب هــا درباره 
حضرت زهــرا)س( را باید همین 
كتاب از دكتر علی شریعتی بدانیم: 
»اما مجموعه گفته ها و اندیشه ها 
و كوشش ها و هنرمندی های همه 
در طول این قرن های بســیار، به 
اندازه این یك كلمه نتوانســته اند 
عظمت های مریم را باز گویند كه 
»مریم مادر عیســی است«. و من 
خواستم با چنین شیوه ای از فاطمه 
بگویم، باز درماندم خواستم بگویم: 
فاطمه دختر خدیجه بزرگ است 
دیدم كه فاطمه نیســت. خواستم 
بگویم كه فاطمه دختر محمد است 
دیدم كه فاطمه نیســت. خواستم 
بگویم كه فاطمه همسر علی است 
دیدم كه فاطمه نیســت. خواستم 
بگویم كه فاطمه مادر حســنین 
اســت، دیدم كه فاطمه نیســت. 
خواســتم بگویم كه فاطمه مادر 
زینب اســت، باز دیدم كه فاطمه 
نیست. نه، اینها همه هست و این 
همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه 

است...«.

كتاب

فیلم

شبواقعه
اگر عالقه مند به تماشــای فیلمی 
هســتید كه قهرمــان آن واقعی و 
هم دوره شما باشد، پیشنهاد تماشای 
»شــب واقعه« را داریم؛ فیلمی به 
كارگردانی شهرام اسدی كه روایت 
 زندگی شــهید »دریاقلی سورانی« 
مردی خوش گذران و بلوف زن در 
حاشیه شــهر آبادان را به تصویر 
كشیده است. در روزهای نخست 
جنگ، متوجه می شــود عراقی ها 
تصمیم دارنــد به آبــادان حمله 
كنند. او مســافت زیادی را پیاده و 
با سرعت می دود تا به مقر سربازان 
ایرانی می رســد و خبر را برساند 
اما كســی حرف او را بــا توجه به 
سابقه بلوف زنی اش، باور نمی كند. 
عاقبت یكــی از فرماندهــان به او 
اعتماد می كند و سربازان ایرانی با 
پاتك زدن به عراقی ها نمی گذارند 
آبادان را به تصرف درآورند. انتخاب 
بجــای حمید فرخ نژاد كه خودش 
آبادانی و بــا زیروبم های فرهنگی 
منطقه جنوب آشناست، به این امر 

كمك كرده است.

نگاهی به مهم ترین عملیات های دفاع مقدس كه رمز یازهرا)س( داشتند

به نام مادر
دردورانهشتسالهدفاعمقدسعملیاتهایزیادیعلیهبعثیهاصورتگرفتكهتعدادیازاینعملیاتهابهناممقدسحضرت»فاطمهزهرا)س(«متبركشدندتابهعنوان
رمزآغازعملیاتمورداستفادهقرارگیرند؛بهعبارتی،۱۲عملیاتمهمباهمینرمزطراحیواجراشدندوزمینهسازگرهگشاییدرجنگباعراقبودند.حالكهدرایاماهللفاطمیه

وشهادتحضرتزهرا)س(هستیمباتوسلبهناموآوازهرزمندگانایراناسالمی،نظریبهساحتاینحضرتدرپیشبرددفاعمقدسمیاندازیم.

بیت المقدس۲
فرماندهی این عملیات را كه از نوع تك گسترده بود، سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر عهده داشت 

كه در روز ۲۵ دی ماه سال۱۳۶۶ با رمز »یا زهرا)س(« كلید خورد. بیش از 4۵۰۰ نفر از سربازان 
ارتش عراق در این عملیات كشته و زخمی شدند و 9۰۰ نفر نیز به اسارت سربازان جمهوری اسالمی 

ایران در آمدند. این عملیات كه مسیر بسیار سخت و خطرناكی داشت، با ابتكار رزمندگان ایرانی پیش 
رفت و با نصب یك پل روی رودخانه به موفقیت رسید. از آنجا كه عبور از این پل بسیار سخت بود این 
عملیات به طول انجامید، چرا كه حداكثر ۱۰ نفر توانایی ایستادن روی این پل را داشتند و باید جانب 

احتیاط رعایت می شد.

والفجر۵
این عملیات در روز ۲۷ بهمن ماه ۱۳۶۲ و با رمز »یا زهرا)س(« به اجرا درآمد؛ صحنه این نبرد در 

منطقه ای كوهستانی مابین شهرهای مهران و دهلران بود. این عملیات كه طی ۲مرحله پیش رفت، 
ده ها كیلومترمربع از خاك ایران را به ارتش خودی بازگرداند و سپس در مرحله دوم به پیشروی 

نیروهای ایرانی در ۳۵ كیلومتری بزرگراه بغداد-بصره انجامید كه برای بعثی ها ضربه بسیار سنگینی 
محسوب می شد. در این عملیات چهار تیپ كوهستانی عراق به طور كامل و تیپ ۵۰ زرهی لشكر 

۱۲ بیش از ۵۰ درصد خسارت را متحمل شد و در نهایت ۱۷۷۰ كشته و زخمی و اسیر متوجه ارتش 
عراق شد.

والفجر ۶
این عملیات قبل از شروع عملیات بزرگ خیبر به وقوع پیوست و صحنه نبرد این عملیات، در منطقه 

مرزی چزابه بود كه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین این عملیات كه در شامگاه دوم 
اسفند ماه ۱۳۶۲ به وقوع پیوسته بود، باعث پیشروی نیروهای سپاه شد و در انتها به جنگی تن به تن 
انجامید كه منجر به تضعیف روحیه شدید بین سربازان عراقی شد. والفجر ۶ محور جاده سوبله چزابه 

را تحت كنترل نیروهای رزمنده ایرانی در آورد و سرانجام با آغاز عملیات خیبر كه در هورالهویزه و 
هورالعظیم به وقوع پیوسته بود، به پایان رسید.

بدر
عملیات بدر همزمان با سالگرد عملیات آبی - خاكی خیبر در روز ۲۰ اسفند ماه ۱۳۶۳ كلید خورد 

و مهم ترین هدف آن تسلط بر جاده العماره - بصره و همچنین دستیابی به مركز اصلی هورهای 
غرب رود دجله و شرق دجله بود. در این عملیات بیش از ۵۰۰ كیلومترمربع از منطقه هور به دست 

رزمندگان اسالم درآمد و خسارات زیادی به رژیم عراق وارد شد. همچنین از شهدای نامدار این 
عملیات باید به شهید مهدی باكری و عباس كریمی اشاره كرد. شهید باكری پس از شهادت ابراهیم 

همت در عملیات خیبر به فرماندهی لشكر ۲۷ محمد رسول اهلل منصوب شده بود و در تاریخ ۲4 اسفند 
۱۳۶۳ در همین عملیات بر اثر برخورد تركش خمپاره به ناحیه سر به شهادت رسید.

والفجر ۸
عملیات والفجر۸، پیچیده ترین و مهم ترین عملیات جنگی دوره اسالمی طی هشت سال دفاع مقدس 

است كه متشكل از نیروهای زمینی و هوایی و دریایی و همچنین نیروی هوایی ارتش و جهاد 
سازندگی است. این عملیات در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۶4 با رمز »یا زهرا)س(« توسط فرماندهی كل 

سپاه كلید خورد. رژیم بعثی عراق كه هرگز پیش بینی این چنین تهاجمی را از سوی ایران نداشت، 
به مقابله با ایران، به پشتوانه لشكر گارد خود، پرداخت و در نهایت توسط رزمندگان سپاه و بسیج 

محاصره شد. میدان اصلی این عملیات كه در منطقه فاو بود به مدت یك سال تحت تصرف نیروهای 
ایرانی درآمد و پس از آن ایران از این منطقه خارج شد.

كربالی ۵
پس از مشكالتی كه در كربالی 4 برای سربازان ایرانی پیش آمده بود، آنها سریع تصمیم به برگزاری یك 
عملیات غافلگیرانه دیگر گرفتند. صحنه نبرد در این عملیات متوجه شلمچه بود كه فرماندهان ایرانی 
استحكامات آن را غیرقابل عبور می دانستند. با تمام سختی ها عملیات كربالی۵ طراحی و در ۱9 دی ماه 
۱۳۶۵ با رمز مبارك یا زهرا)س( و با هدف تصرف شلمچه كلید خورد. در این عملیات رزمندگان اسالم 
با عبور كردن از موانع رژیم بعثی عراق، مواضع آنها را از جهت جنوب مورد حمله قرار داده و تا دوم 
اسفند ماه همان سال به اهداف تعیین شده رسیدند. در كربالی ۵ بیش از 9۰ هزار كشته و زخمی و 
همچنین ۲۳۸۵ اسیر شناسایی شد.

كربالی ۶
۲سال پایانی جنگ با ركود در مناطق عملیاتی روبه رو بودیم و دو طرف كار خاصی از پیش نمی بردند. 
با آنكه ۶ سال از شروع جنگ هشت  ساله می گذشت اما همچنان مناطق سومار و نفت شهر تحت سلطه 
عراق بودند. با تداوم عملیات كربالی ۵ ضرورت بازپس گیری این دو منطقه در عملیاتی تحت عنوان 
كربالی ۶ مورد توجه قرار گرفت. این عملیات نیز در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۶۵ با رمز یا زهرا و توسط ارتش 
جمهوری اسالمی اجرا شد. سرانجام در این عملیات كه وسعتی حدود ۱۰۰ كیلومترمربع داشت، بخش 
شمال شرق نفت شهر آزاد شد و همچنین منطقه رودخانه كنگاگوش به تصرف ارتش ایران درآمد. 
اگرچه كه این عملیات نتیجه مورد نظر را نداشت اما دستاوردهای آن مثبت تلقی می شود.

فتح ۷
عملیات فتح ۷ با رمز »یا زهرا« تحت امر قرارگاه برون مرزی رمضان در روز ۷ تیرماه ۱۳۶۶ كلید خورد. 
در این عملیات، نیروهای ایرانی ساختمان مركزی پارازیت و همچنین دكل مخابراتی و برق شهر 
سیدصادق عراق را طی چندین ساعت تحت كنترل خود گرفته و ساختمان های دولتی این منطقه را 
تخریب كردند. در این عملیات كه یكی از مهم ترین عملیات های برون مرزی ایران بود، چند پادگان و 
یگان ضد شورش عراق خسارات شدید دید و همچنین ۶ پایگاه حفاظتی اطراف این شهر توسط ارتش 
جمهوری اسالمی ایران منهدم شد. به همین دلیل این عملیات موجب شد توان رزمندگان ایرانی بار 
دیگر به رژیم عراق گوشزد شود و خسارات جبران ناپذیری را برای آنان به وجود بیاورد.

نصر ۵
عملیات نصر ۵ در نیمه شب تیرماه سال ۱۳۶۶ برای تكمیل عملیات كربالی ۱۰ طراحی  شد و به قصد 
پاسخ دادن به ویرانگری های رژیم بعثی عراق در خلیج فارس، بمباران مناطق كردنشین عراق، تصرف و تأمین 
بخشی از ارتفاعات مسلط منطقه در جنوب غربی شهرستان سردشت، صورت گرفت. در این عملیات ضربات 
مهمی به عراق وارد شد و سنگرهای آنها كه معروف به حفره روباه بود، توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تسخیر شد تا جایی كه دشمن به طرف مرزهای بین المللی عقب نشینی كرد. طی این عملیات، ۱۰ روستای 
ایران از تیررس عراق خارج شد و ۱9 روستای عراق تحت تیر و دید رزمندگان اسالم قرار گرفت. موفقیت در 
این عملیات به گونه ای بود كه حتی با چشمان غیرمسلح نیز دید كاملی به قلعه دیزه عراق ایجاد شده بود.

نصر ۷
صحنه نبرد در این عملیات برون مرزی ایرانی ها منطقه عمومی سلیمانیه عراق بود و به وسعت 
۳۰ كیلومترمربع می رسید. این عملیات در تاریخ ۱4 مرداد ۱۳۶۶ با رمز »یا زهرا« و به منظور تصرف 
و انسداد معبر ضد انقالب در مناطق غربی كشور كلید خورد. پس از ۳ ساعت نبرد در نهایت جاده 
آسفالت سردشت-قلعه دیزه و همچنین پاسگاه مرزی بلفت به دست رزمندگان ایرانی افتاد. مهم ترین 
دستاورد این عملیات این بود: چهار فروند چرخ بال، تعدادی قبضه خمپاره انداز، چندین دستگاه 
تانك و نفربر، ۵۰ دستگاه خودرو و تعدادی سالح سبك و نیمه سنگین دشمن منهدم شد. همچنین 
یك تیپ و هفت گردان عراق از بین رفته و تعداد كشته ها و اسرای عراق به ۱۲۸۵ تن رسید.

یادی از قهرمان حماسه دانشجویان ایرانی 
در هویزه

یك اهواز بود و 
یك سیدحسین
سنوسالزیادینداشتاماشــهامتشمثالزدنیبود.باورش

سختاستكهتنها۲۲ســالعمركردهواینهمهفعالیت
اثرگذاردركارنامهزندگیاشثبتشدهباشــد.هدایتتظاهراتهادراهوازو

دستگیریتوسطساواكوزندانیشدنبهعنوانكمسنوسالترینزندانی
سیاسیآنسالها،ازجملهفعالیتهایسیاسیقبلازانقالباوست.او
نقشیفعالدرهماهنگیتظاهراتواعتصاباتدانشگاهداشتوتكثیر،
پخشاعالمیههایحضرتامام)ره(درتظاهراتخیابانیودرگیریهای
دانشجویانباگارددانشگاهازفعالیتهایانقالبیایندانشجویشجاع
بود.بعدازپیروزیانقالب،انجامفعالیتفرهنگیوبرپاییكالسهای
متعدداورامیاننوجوانانوجوانانمحبوبكــردهبود.باآغازجنگ
تحمیلی،برگدیگریاززندگیاوورقخورد.سیدحسینعلمالهدی
بادرایتخوددرهمانروزهاینخســتجنگتوانستعشایرعرب
خوزستانرامتحدكردهوباتشــكیلگروهیازآنان،جبههایجدیددر

مقاومتمردمایرانبازكندودرنهایتبهعنوانفرماندهسپاههویزهدر۱۶دی
۱۳۵۹درعملیاتنصربهشهادترسید.بههمینمناسبتاستكه۱۶دیماهراروز

»شهدایدانشجو«نامنهادهاند.فرارسیدناینمناسبت،بهانهایبهدستماندادتاپای
صحبتاعضایخانوادهاوبنشینیموبیشتردربارهاشبشنویم.

نوجوانی كه سر نترسی داشت

زندانی سیاسی در زمان شاهپا به پای انقالبیون

جای خالی مادر

شــهید علم الهدی با رهبر انقالب هــم ارتباطی صمیمی 
داشت. این نكته ای اســت كه مرضیه علم الهدی، خواهر 
دیگر شهید به آن اشاره می كند و می گوید: »در آن دوران 
آیت اهلل خامنه ای در مسجد كرامت مشهد، جلسات تفسیر 
قرآن داشتند. این جلسات بسیار جوان پسند بود و از پایگاه ها 
و محل تجمع نیروهای مذهبی بود. حســین هم در این 
جلسات حضور فعال داشت و جلسات تفسیر قرآن را 
یادداشت و تكثیر می كرد. می توان گفت كه حسین 
از دوران دانشجویی با رهبر انقالب ارتباط داشت 
و بعد از جنگ هم مقام معظم رهبری دوباره 
در اهواز با او ارتباط داشتند. او چون قبل 
از انقالب دوره های حفاظتی را دیده بود 
در ۱۲ بهمن ۵۷ كــه امام خمینی )ره( 
وارد كشور شدند، جزو حلقه اصلی 
محافظان امام )ره( بوده و در آن مدت 

در تهران خدمت امام بود«.

سیدحمید علم الهدی به فعالیت های سیاسی برادرش در دوران 
دانشــجویی گریزی می زند و می گوید: »رشته تاریخ را دوست 
داشت و به همین خاطر این رشته را در دانشگاه فردوسی مشهد 
شروع كرد اما ترم قبل جنگ به دانشگاه شهید چمران )جندی 
شاپور سابق( اهواز برگشت. آن دوران گروه های غیرمذهبی در 
دانشگاه ها فعال بودند. حسین با آن دانش سیاسی و تسلطی كه 
به مبانی اسالمی داشت با آنها مبارزه فكری  كرد و به عنوان نیروی 
فعال سیاسی و مذهبی شناخته شده بود. غیر از بازداشت پس از 
راهپیمایی روز عاشورا، ۲بار دیگر به بهانه شكستن حكومت نظامی 
بازداشت شد. بار اول چند روز بعد آزادش كردند ولی در بازداشت 
دوم خیلی شكنجه اش كردند اما چون زیر ۱۸ سال بود آزاد شد. 
قبل از آن هم یك سیرك مصری در اهواز نمایش مبتذلی به راه 
انداخته بود كه حسین با آنكه ۱4سال داشت، به عوامل آن نامه 
نوشت كه اگر نروید، چادرها را آتش می زنیم. در نهایت در زمان 
خلوتی، چادرهای ســیرك را آتش زد. به همین خاطر مأموران 

ساواك او را دستگیر و بسیار شكنجه كردند«.

مگر می شود صحبت از خوبی و شجاعت فرزندی 
شود و مادر لب به تحسین فرزندش باز نكند. اما 
برای مرور خاطرات مادرانه حسین، جای او خالی 

است. عمق خأل حضور مادر وقتی بیشتر احساس می شود كه متوجه می شویم حسین شجاعت و دالوری را از او به 
ارث برده بود؛ مادری كه همیشه سنگ صبورش بوده و سال های آخر عمر هم برایش پدری كرده است. از حاجیه 
خانم بتول جزایری هر چه بگوییم كم گفته ایم؛ بانویی كه وقتی آتش جنگ دامن خوزستان را گرفت، خانه اش را 
پایگاه و عقبه جنگ كرد. زنان اهواز دسته دسته می آمدند و هر كدام یك گوشه كار را می گرفتند. زنانی كه از تهران 
برای سركشی جبهه می آمدند، پاتوق شان همین خانه بود. مادر شهید علم الهدی در مهمان نوازی كم نمی گذاشت و 
كاری می كرد كه همه دوباره به اهواز برگردند بلكه جنگ سر و سامان بگیرد. سید زهره علم الهدی، دختر این مادر 
فقید می گوید: »مادرم بعد از مراسم اربعین شــهدای هویزه، َعلَم كاروان حضرت زینب)س( را در اهواز برافراشت 
و در روزهای سخت جنگ، مادران شــهدا در خانه ما جمع می شدند و كار می كردند. انبار بزرگی در كنار رودخانه 
در سمت غربی اهواز پاتوق این كاروان بود. پتو و لباس و هر چه مرتبط به رزمندگان بود را بازسازی می كردند و به 
جبهه می فرستادند. مادر برای باال بردن روحیه مادران شهدا، برای شان برنامه دیدار و دلجویی خانواده های شهدا و 
همچنین مالقات مجروحین در بیمارستان ها می گذاشت. گاه برای پزشكان و پرستاران سخنرانی و از زحمات شان 
تقدیر می كرد. او برای كاروان حضرت زینب)س( و همین پزشكان و كاركنان بیمارستان ها برنامه دیدار با امام )ره( را 

اجرا كرد. رزمندگان كه به اهواز برمی گشتند، به خانه ما می آمدند و مادر برای آنها سخنرانی می كرد«.

1۸ ماه گمنام بود
شرایط جنگ در هویزه خیلی سخت بود. حسین در 
روز اول در هویزه با یارانش و با دســت خالی در برابر 
لشكرهای مجهز عراقی ایســتادند. روز اول بیش از 
۸۰۰ عراقی را اسیر كردند و به نیروهای خودی تحویل 
دادند اما در روز دوم محاصره عراقی ها با شــدت تمام 
حمله كردند و حسین و یارانش را به شهادت رساندند. 
سید محمد علم الهدی، برادر شــهید به این خاطره 
اشاره می كند و می گوید: »آن شبی كه خبر شهادت 
حسین به ما رسید، حضرت آیت اهلل خامنه ای، همراه 
چند نفر به خانه مان آمدند. بعد از شــهادت او منطقه 
هویزه ســقوط كرد. تا ۱۸ ماه از شهدا خبر نداشتیم و 
بعد از اینكه منطقه آزاد شد به هویزه رفتند اما خوب 
جنازه ها معلوم نبودند... پیكر حسین را از قرآنی كه به 
همراه داشت، شناسایی كردیم. مراسم تشییع جنازه او 
با وجود موشك باران عراقی ها با شكوه تمام برگزار شد 

و در همان هویزه آرام گرفت«.



بزرگ ترین مجسمه 
سواره دنیا

آیین یا ســبك زندگی بودائیسم 
2هزار ســال پیش از هنــد وارد 
مغولســتان شــد و از آن موقــع 
تا كنون بــه مذهب اصلــی مردم 
این كشور بدل شــده است. طبق 
آخریــن آمــار و ارقــام، نیمی از 
مردم مغولســتان بودایی هستند 
و جای تعجب ندارد كه بیشترین 
و بزرگ تریــن صومعه ها و معابد و 
مجسمه های مرتبط با بودا در این 
كشور قابل مشــاهده باشد؛ مثل 
معبد »خامرئین خیید« كه مركز 
انرژی معنــوی بوداییان جهان به 
شمار می رود یا مجسمه غول پیكر 
و طالیــی بــودا در اوالن باتور كه 
برای بودایی ها یك مكان مقدس 
به حســاب می آید. گردشــگران 
حرفه ای همیشه توصیه می كنند 
كه در سفر به مغولســتان حتماً 
به شــهر اوالن باتور، پایتخت این 
كشــور هم ســری بزنید؛ چرا كه 
یكــی از تاریخی ترین شــهرهای 
جهان به شمار می رود. خرابه های 
شهر قدیمی »قراقورم« پایتخت 
چنگیزخــان مغــول در نزدیكی 
همین شهر واقع شده است. فاصله 
این مــكان تاریخی با مجســمه 
چنگیز خیلی زیاد نیست. به جرأت 
می توان گفت هیچ شخصیتی به 
اندازه چنگیز در مغولستان احترام 
ندارد و به همیــن دلیل مغول ها 
4میلیون دالری برای ســاختن 
تندیس بــزرگ چنگیــز هزینه 
كرده اند. این مجســمه 40متری 
كه به عنوان بزرگ ترین مجســمه 
ســواره دنیا شــناخته می شود از 
فوالد ساخته شده و چنگیز را سوار 
بر اسب نشــان می دهد. زیر پای 
اســب چنگیز هم موزه ای ساخته 
شده كه گردشگران زیادی را جذب 
می كند. هر گردشگری می تواند از 
این اســب برنزی باال برود و بعد از 
رسیدن به سر اسب، نمای زیبایی 

از شهر اوالن باتور را تماشا كند.

سفارت خانه 10

معرفی امپراتوری های بزرگ تاریخ

یك قدم تا فتح دنیا
شاید اگر بگوییم انتخاب بزرگ ترین امپراتوری های تاریخ یكی از چالش برانگیزترین موضوع های 
تاریخ بشر بوده اغراق نكرده باشیم. اینكه كدام امپراتوری بر كل جهان مسلط شد همیشه محل بحث 
تاریخ نویس ها و حتی مردم عادی بوده؛ چرا كه هر كدام متر و معیارهای متفاوتی برای این انتخاب 
دارند؛ مثالً برخی تسلط بر مساحت مناطق تحت سلطه را مالك قرار می دهند و برخی دیگر پیوستگی 

فتوحات امپراتوری های بزرگ را مالك اصلی می دانند. عده ای هم با دلیل و منطق خودشان می گویند 
تسلط امپراتوری ها بر جمعیت جهان آن هم با توجه به جمعیت جهان در آن برهه خاص را باید مالك 
قرار داد. امپراتوری هایی را كه در این فهرســت قرار دارند باید در دسته سوم قرار بدهیم؛ یعنی 

حكومت هایی كه بر جمعیت غالب جهان سلطه پیدا كردند حتی اگر قوام و دوام چندانی نداشتند.

پنجشنبه

شماره 147
9 دی 1400 

آشنایی با مغولستان؛ كشوری كه با چنگیزخان بر دنیا مسلط شد

سرزمینكشتیگیرهایبدبدن
همه ایرانی ها برای یك بار هم كه شده نام مغولستان به گوش شان خورده است؛ چرا كه نام این كشور با تاریخ سرزمین ما گره 
خورده و بالدرنگ نام چنگیزخان را در اذهان زنده می كند. چنگیزخان بزرگ ترین و نام آورترین سردار تاریخ قوم مغول است 
كه امپراتوری مغول را تشكیل داد و بعد از حمله به ایران و فتح آسیای میانه، بر دنیا مسلط شد. از آن امپراتوری حاال كشوری باقی مانده كه 3میلیون 
نفر جمعیت دارد و روزگار آرامی را سپری می كند. مغولستان برای بسیاری از گردشگران خارجی و تاریخ نویس ها هنوز هم یك كشور خاص به شمار 

می رود و مطالعات زیادی درباره قبیله های مغول كه بازمانده های عصر امپراتوری چنگیزخان به شمار می روند، انجام می شود. مغولستان با 
اینكه دومین كشور محصور در خشكی جهان به شمار می رود، یكی از مقاصد اصلی گردشگران هم به حساب می آید و خیلی از مردم جهان 
برای تماشای زیست قبیله های مغول در دل طبیعت و بازدید از مناطق بكری كه قدمت آنها به صدها سال قبل برمی گردد به این كشور سفر 

می كنند. از این رو آشنایی با كشوری كه روزی روزگاری بر دنیا مسلط شد اما مردم آن با گذشت زمان سالح 
را زمین گذاشتند و حاال با پرورش بز و گوسفند زندگی شان را سپری می كنند خالی از لطف نخواهد بود.

بسته پیشنهادی

حمیدرضا رسولی

  پیانیست
رومــن پوالنســكی، كارگردان 
سرشناس لهستانی، روزهای تلخ 
جنگ جهانی دوم را در قالب فیلم 
ســینمایی »پیانیســت« روایت 
كرده اســت. این فیلم جذاب كه 
تا ســكانس های آخر تماشاگر را 
با خودش همراه می كند، داستان 
واقعــی زندگی یك پیانیســت 
یهودی به نام والدیسالو اشپیلمان 
با بازی درخشان »آدرین برودی« 
اســت كه برای زنــده ماندن در 
ویرانه های ورشو به سختی تالش 
می كند. او به عنوان انســانی كه 
خانواده، شــغل و آزادی اش را در 
حمالت نازی ها از دست داده برای 
حفظ زندگــی می جنگد. آدرین 
برودی كه قبل از این فیلم كمتر 
شناخته می شد به واسطه ایفای 
نقش درخشان در این فیلم، جایزه 
اسكار بهترین بازیگر نقش اصلی 

مرد را دریافت كرد.

فیلم

  بادبادك ها
این كتاب اثر رومن گاری، نویسنده 
و دیپلمات سرشــناس فرانسوی 
اســت. رومن گاری پس از اشغال 
فرانسه توســط ارتش آلمان نازی 
به بریتانیا می رود و آنجا به ارتش 
فرانســه به رهبری ژنــرال دوگل 
می پیوندد. او  در ســال1۹۸0 به 
زندگی خود پایان داد و دســت بر 
قضا كتاب بادبادك ها در واپسین 
روزهای عمرش به چاپ رســیده 
اســت. رومن گاری در این كتاب 
پر ســر و صدا به حــوادث و تاریخ 
كشور فرانســه هم به طور مختصر 
اشــاره می كند و در قالب استعاره 
و تمثیل بــه بیان وقایــع تاریخ 
معاصر و كهن فرانسه مثل ماجرای 
دریفوس و قیام ژاندارك می پردازد. 
بیشتر وقایع این داستان در یكی 
از روســتاهای جنوب فرانسه رخ 
می دهــد و شــخصیت اصلی این 
رمان پسری روســتایی است كه 
دل باخته دختری لهستانی االصل 

می شود.

كتاب

  آخر الزمان
اگر می خواهید یك فیلم مستند با 
روایت هایی ناب و كمتر دیده شده 
درباره جنگ جهانی دوم را ببینید 
پیشنهاد ما به شما تماشای مستند 
آخرالزمان است. این مستند شامل 
صحنه هایی از جنگ جهانی دوم 
است كه ســال ها توســط هیچ 
مؤسسه یا ارگانی توزیع و پخش 
نشــد و پس از ســال ها باالخره 
شــورای امنیت جهانی مجوزی 
برای انتشــار این مســتند صادر 
كرد. مســتند آخر الزمــان یك 
مجموعــه 6اپیزودی اســت كه 
6موضوع مختلف را در بر می گیرد. 
جنگ جهانی دوم نبردی ویرانگر 
با بیش از 50میلیون كشــته بود 
و بزرگ تریــن نبرد انســانی در 
طول تاریخ به شــمار می رود. این 
مستند تنها گوشه ای از این جنگ 
خانمان ســوز را روایت می كند و 
برای عالقه مندان به تاریخ و جنگ  
جهانی دوم می تواند منبع خوبی 

باشد.

مستند

بــدون هیچ گونه تعصبی امپراتوری هخامنشــی را بایــد به عنوان تنها 
امپراتوری تاریخ كه در یك قدمی ســلطه بر جهان قرار داشــت معرفی 
كنیم. آنطور كه تاریخ نویس ها روایت كرده اند تنها 6درصد مانده بود تا 
هخامنشیان بر نیمی از جمعیت جهان غالب شوند. امپراتوری هخامنشی 
در دوره اقتدارش بر 44درصد از ســاكنان كره زمین ســلطه داشــت. 
به عبارت دیگر در سال 4۸0پیش از میالد مسیح از هر دو نفر یك نفر تحت 
حاكمیت ایرانیان قرار داشته است. امپراتوری این شانس را داشت كه بر 
كل دنیا سلطه پیدا كند اما به واسطه شكست در برابر دولت های یونانی 
اقتدارش را از دست داد. پس از سرنگونی امپراتوری هخامنشی به دست 
آلكساندر مقدونی، هیچ امپراتوری دیگری نتوانست به سلطه بر حداكثر 

جمعیت دنیا نزدیك شود.

امپراتوری هخامنشی

نمی شــود انكار كرد كه مغول ها بیش از همه به سلطه بر جهان نزدیك تر 
شده بودند. در زمان شكوه این امپراتوری هیچ قدرتی در جهان نمی توانست 
با تاكتیك های نظامی آنها مقابله كند. مغول ها اگر اراده ای برای فتح اروپا 
داشتند به احتمال زیاد از پس آن برمی آمدند و پیش از سال 1300میالدی 
بر این قاره مسلط می شدند اما امپراتوری مغول پس از فتوحات اولیه چنگیز 
خیلی زودتر از حد تصور از هم گسســت. مغول ها جنگجویان بی همتایی 
بودند اما به لحاظ لجستیك توان باالیی نداشتند و به همین دلیل نتوانستند 
بر كل دنیا مسلط شوند. قلمرو مغول ها در سال127۹میالدی به 33میلیون 
مترمربع می رسید و آنها بر 31درصد جمعیت جهان تسلط داشتند. برخی 
نیز مغول هــا را دومین امپراتوری به هم پیوســته جهــان در طول تاریخ 

می دانند؛ كه این رتبه را بعد از بریتانیا داشتند.

امپراتوری مغول

این امپراتوری در اوج خود بسیار مقتدر بود و حدود 30درصد از جمعیت 
جهان را كنترل می كرد. رومی ها در دوران اوج شان به سراسر اروپا تسلط 
داشتند و مصر و شمال آفریقا و تمامی آسیای صغیر و بین النهرین را هم 
فتح كردند كه اصاًل كار آسانی نبود. این همه كشورگشایی بی دلیل هم 
نبود؛ چرا كه روم باستان یكی از منظم ترین و مجهزترین ارتش های جهان 
را داشت و به واسطه رویارویی و جنگ های مكرر با سایر ارتش های دنیا به 
پختگی رسیده بود. ایرانی ها را باید بزرگ ترین مانع تسلط امپراتوری رم 
بر دنیا دانست؛ چرا كه امپراتوری اشكانیان كه در فالت ایران شكل گرفته 
بود قدرت زیادی داشــت. رومی ها چند صد سال در حال جنگ و نزاع با 
ایرانی ها بودند و در بیش از ۸5درصد از آن جنگ ها شكســت خوردند 

وگرنه بر دنیا مسلط می شدند.

امپراتوری روم

اسپانیایی ها هم سابقه ای طوالنی در استعمار جزایر و كشورهای كوچك حوزه 
كارائیب دارند. امپراتوری اسپانیا در دوران حكمرانی چارلز پنجم و فیلیپ 
دوم، بر باقی مانده امپراتوری پرتغال یعنی هند، اتریش، روم و مستعمره هایش 
تسلط داشت. ارتش های هلند، آلمان، ایتالیا و پرتغال توانستند برای نخستین 
بار در تاریخ با هم متحد شدند تا بر كل اروپا مسلط شوند و اگر اسپانیا از آنها 
شكســت نمی خورد قدرت مضاعفی پیدا می كرد و بر دنیا مسلط می شد. 
امپراتوری اسپانیا در یك دوره ای بیشترین حجم طال، بهترین كشتی ها و 
بهترین ارتش دنیا را در داشــت و بیش از 27درصد از خاك دنیا را تصاحب 
كرده بود. قدرت این امپراتوری بعد از چند شكســت نظامی و تورم ناشی از 
طالی انباشته شده از مستعمره هایش افول كرد. بی جهت نیست كه امروزه 

زبان اسپانیایی جزو زنده ترین و رایج ترین زبان های دنیاست.

امپراتوری اسپانیا
برخی از تاریخ نویس ها معتقدند اگر هیتلر در برخی تصمیماتش تجدید نظر 
می كرد برنده بزرگ جنگ جهانی دوم لقب می گرفت و آلمان امكان سلطه 
بر جهان را پیدا می كرد. شاید اگر هیتلر به جای حمله شتاب زده به روسیه، 
مناطق آفریقایی را تصرف می كرد و در شــرق، بریتانیا را شكســت می داد، 
نازی های آلمان به قدرت بالمنازع دنیا بدل می شدند. اگر تاریخ كمی تغییر 
می كرد هیتلر می توانست بر نیمی از جهان مسلط شود و دیگر هیچ قدرتی 
نمی توانست با شبكه ارتباطی وسیع ناوگان و جت های نازی ها مقابله كند. 
جنگ جهانی دوم آخریــن فرصت در تاریخ بود كــه امپراتوری های بزرگ 
می توانستند بر جهان سلطه پیدا كنند و آلمان نازی كه بر 22درصد جمعیت 
جهان تسلط داشت این شانس را داشت اما با بی تدبیری هیتلر بر باد رفت تا 

به نوعی آخرین رؤیای تسلط فیزیكی بر قسمت بیشتری از دنیا به باد برود.

نازی های آلمان
خیلی ها پرتغال را جزو كشورهایی كه در تاریخ سابقه استعمار كشورهای 
دیگر را دارد نمی دانند اما واقعیت این اســت كه پرتغالی ها از این حیث با 
بریتانیا رقابت تنگاتنگی داشــتند و جزو حكومت های استعماری بزرگ 
تاریخ قلمداد می شوند. پرتغال برای مدت كوتاهی این شانس را پیدا كرد تا 
یك امپراتوری جهانی تشكیل بدهد. آنها نخستین دولت اروپایی بودند كه 
به استعمارگری روی آوردند و هندوستان، ژاپن، برزیل و بخش های وسیعی 
از آفریقا را كشف كردند و به این مناطق مسلط شدند. امپراتوری پرتغال در 
دوران اوجش در مناطق مختلف جهان، از هند گرفته تا عربستان، مالزی، تا 
چین و ژاپن، بنادر بازرگانی تأسیس كرد و توانست بر مسیر ترانزیت كاال از 
آسیا مسلط شود. پرتغال جزو معدود امپراتوری هایی به شمار می رود كه آمار 

دقیقی از تسلط آنها بر جمعیت غالب جهان به ثبت نرسیده است.

امپراتوری پرتغال

بریتانیا كه سابقه ای طوالنی در استعمار كشورهای كوچك و صاحب نفت 
دنیا دارد یك زمانی بزرگ ترین امپراتوری دنیا را تشــكیل داده بود. آنها 
در سال1۹22میالدی حدود 22درصد از خاك جهان را فتح كردند و بر 
23درصد از جمعیت جهان مسلط شدند. وجه تمایز امپراتوری بریتانیا 
با ســایر امپراتوری ها موقعیت غیرقابل نفوذش بود؛ چرا كه تقریباً همه 
مسیرهای بازرگانی جهان را كنترل می كرد و از طرفی بزرگ ترین نیروی 
دریایی جهان را داشت. اینكه بریتانیا تا چه حد می توانست بر كل جمعیت 
دنیا مسلط شود همیشه محل بحث تاریخ نویس ها بوده است. برخی از آنها 
بر این باورند كه در سال1۹22میالدی امپراتوری بریتانیا بعد از شكست 
در جنگ جهانی اول چنان ارتش خود را قوی كرد كه می توانست بر سلطه 

به كل دنیا نزدیك شود.

امپراتوری بریتانیا
این امپراتوری هم به كشورگشــایی معروف اســت و در دوران حیاتش 
كشورهای بســیاری را فتح كرد. امپراتوری عثمانی بر خاورمیانه، شمال 
آفریقا، تركیه و بالكان تسلط داشت و فروپاشی امپراتوری روم شرقی كه در 
سال 1453میالدی به وقع پیوست را باید بزرگ ترین موفقیت آنها قلمداد 
كرد. عثمانی ها از حیث استمرار در سلطه بر جهان بسیار قدرتمند و باثبات 
بودند و در سال16۸3میالدی تا آستانه فتح شهر وین در قلب اروپا پیش 
رفتند. اگر وین سقوط می كرد، به احتمال زیاد بخش قابل اعتنایی از اروپا زیر 
سلطه عثمانی ها می رفت و این امپراتوری به واسطه تجربه ای كه در زمینه 
مدیریت نژادهای مختلف داشــت، می توانست در اروپا پیشروی كند و به 
ســمت فتح كل دنیا پیش برود. امپراتوری عثمانی در دوران اوجش تنها 

بر 23درصد از خاك جهان تسلط پیدا كرد و در سال 1۹23سرنگون شد.

امپراتوری عثمانی

كمتر كشــوری را می توان سراغ داشــت كه مثل مغولستان 
چنین تاریخ پرفراز و نشــیبی داشــته باشــد. این كشــور تا 
ســال1206میالدی با نظام پادشاهی اداره می شــد تا اینكه 
چنگیزخان از راه رسید و امپراتوری مغول را بنا كرد. مغولستان 
كشوری است كه فقط با 2كشور روســیه و چین مرز مشترك 
دارد و به همیــن دلیل زندگی مردم آن مــدام تحت تأثیر این 
همسایگی بوده است. قبل از به قدرت رسیدن چنگیز، قوم یوآن 
كه به شدت تحت تأثیر فرهنگ چینی ها بود بر این كشور غالب 
بود اما بعد از كشورگشــایی چنگیز و درگیری های قبیله ای به 
دامن چین پناه بردند. مغولستان تا یك قرن پیش، تحت سلطه 
دودمان چینگ بود و تا پایان سده هفدهم مغولستان به بخشی 
از قلمرو دودمان چینگ بدل شد. با فروپاشی سلسله چینگ در 
سال1۹11، مغولستان اعالم اســتقالل كرد اما تا سال1۹21 
برای دستیابی به استقالل كامل با جمهوری چین در ستیز بود. 
این فصل آخر كتاب تاریخ پر فراز و نشیب مغولستان نیست؛ چرا 
كه بعد از دستیابی به استقالل، تحت نفوذ روس ها قرار گرفتند 
و سیاستمداران این كشور دنباله رو سیاست های شوروی بودند. 
فروپاشی نظام كمونیستی شوروی در سال1۹۸۹بهترین اتفاق 
ممكن برای مغول بود و یك ســال بعد یك انقالب دمكراتیك 
در این كشــور به وقوع پیوســت كه در نهایت به تشكیل یك 
نظام چندحزبی و تنظیم قانون اساســی در سال1۹۹2 منجر 
شــد كه درهای اقتصاد دنیا را به روی این كشور گشود. بخش 
دیگری از تاریخ این كشور به جنگ های گاه و بی گاه مغول ها با 
چین اختصاص دارد و آنطور كه تاریخ نویس ها روایت می كنند، 
پادشاهان چین برای جلوگیری از حمالت قوم مغول، دیوار چین 

را ساختند.

از تاریخ پر از جنــگ و خونریزی مغول هــا كه بگذریــم باید درباره 
جاذبه های گردشگری این كشــور صحبت كنیم. یكی از جاذبه های 
این كشــور طبیعت بكــر و زیبایی اســت كه هر ســال میلیون ها 
گردشگر را جذب می كند. بخش وســیعی از طبیعت مغولستان 
شامل مناطق حفاظت شــده اســت و به طور كلی ۹۹منطقه 
حفاظت شده در این كشور ثبت شده كه در آسیای میانه یك 
ركورد است. یكی از ویژگی های منحصر به فرد مناطق 
حفاظت شده مغولســتان با نمونه های خارجی، 
پیوند عمیق بومیان مغولســتان با این مناطق 
اســت. بومیان زیادی در پارك های ملی و 
مناطق حفاظت شــده زندگی می كنند 
كه اهمیت زیادی به پایداری و حفاظت 
آن می دهند. آنها تنهــا بازمانده های 
قبایل كوچ نشین و نیمه كوچ نشین 
این كشور به شمار می روند كه هنوز 
سبك زندگی سنتی شــان را حفظ 
كرده اند. شترســواری در صحرای 
»گبی« یكی دیگــر از جاذبه های 
گردشــگری مغولســتان است كه 

طرفداران بسیاری دارد.

مصایب همسایگی با چین

زندگی قبیله ای در طبیعت

مغولستان كشوری است كه در محاصره خشكی قرار 
دارد. این كشور به خاطر دوری از دریا، آب و هوای 
سرد و خشك دارد. مردم مغولستان تابستان های 
گرم و خشــك و زمســتان های بســیار ســرد و 
 پربرفی را تجربه می كنند و جالب است بدانید كه 
اوالن باتور، پایتخت این كشــور كــه بارها میزبان 
مهم ترین مسابقات كشتی در جهان بوده به لحاظ 
میانگین ساالنه دما، ســردترین پایتخت جهان به 
شــمار می رود. در چنین شرایطی كشــاورزی در 
این كشــور رونق چندانی ندارد و بیشتر مغول ها با 
دامداری زندگی را می گذرانند. البته دامداری در یكی 
از سردترین نقاط جهان هم آسان نیست. چنان كه در 
سرمای وحشتناك سال200۹تا 2010 این كشور 
چیزی حدود 10میلیون رأس دام در این كشور تلف 
شد، با این حال مغولستان بزرگ ترین صادر كننده 

گوشت قرمز در جهان به شمار می رود و صنعت 
این كشــور به صنایع غذایی و پوست و پشم 

وابسته اســت. طبق آخرین برآوردها 
در سال201۸حدود 31میلیون 

رأس گوسفند و بیش از 
27میلیون رأس بز در 
این كشور پرورش یافته 
كه عددهــا و رقم های 

عجیبی است.

سردترین پایتخت جهان

فرهنگ مردم این كشور تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر فرهنگ روس ها قرار گرفته و شاید به 
همین دلیل است كه كشتی به ورزش اول این كشور بدل شده. كشتی گیرهای مغولی خیلی 
سخت مدال های جهانی و المپیك را صید می كنند، اما هرگز حریف آسانی برای كشتی گیران 
ایرانی و روسی نیستند و جزو پرقدرت ترین كشــتی گیرهای دنیا به شمار می روند. دلیل آن 
هم عالقه مردم این كشور به نوعی كشتی سنتی است كه در مراسم ملی آنها انجام می شود 
و چیزی شبیه كشــتی پهلوانی ایرانی هاســت. از طرفی فرهنگ عمومی و معماری بناهای 
تاریخی این كشور شــباهت زیادی به فرهنگ اقوام چینی دارد. به طوری كه سبك معماری 
مغولستان تا حد قابل اعتنایی تحت تأثیر معماری چینی است و به سبك تبتی گرایش 
دارد. موسیقی بومی مغولســتان نیز شباهت زیادی با اقوام آســیای میانه دارد. 
 سازها عمدتاً سیمی هستند و موسیقی سنتی این كشور به طور معمول دونفره 

اجرا می شود.

مهد كشتی گیرهای چغر
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روایت های مرضیه جعفری، سرمربی تیم فوتبال خاتون بم 
از ساختن تیمی كه به نماد امید در این شهر بدل شده است

روی آوارهای زلزله بم 
جشن قهرمانی گرفتیم

كرمان ورزشكاران بسیاری به عرصه ورزش معرفی كرده؛ از زهرا نعمتی قهرمان كه سومین مدال طال در 
بازی های پارالمپیك را به دست آورده تا فوتبالیست هایی كه در تیم های لیگ برتری توپ می زنند و گاهی 
در قامت ستاره ظاهر شده اند. اما قهرمان اصلی داستان ورزش این شهر بانویی است كه از میان آوارهای 
زلزله تلخ و مهیب بم برخاست و همه  چیز را از نو ساخت. مرضیه جعفری، كسی كه برای نخستین بار تیم های 
فوتسال و فوتبال بانوان را در بم راه انداخت اما بعد از زلزله پنجم دی ماه 1382همه شاگردانش به شكل كاماًل 
تراژدیكی جانشان را از دست دادند و همه اندوخته های خانم مربی هم یك شبه بر باد رفت. مرضیه جعفری 
چند ماه بعد یك بار دیگر دختران مصیبت زده بم را دور هم جمع كرد و یك تیم تازه  به نام شهرداری تشكیل 
داد؛ تیمی كه از بازماندگان آن زلزله ترسناك تشكیل شد و 7بار عنوان قهرمان لیگ فوتبال بانوان ایران را تصاحب كرد. روایت های 

مرضیه جعفری از روزهای قبل و بعد از زلزله بم خواندنی است؛ آن هم در سالگرد یكی از مهیب ترین زلزله های تاریخ ایران.

بسته پیشنهادی

  فوت مب
پیشــنهاد ما بــه همه كســانی 
كــه اپلیكیشــن های فوتبالی را 
جســت وجو می كننــد، نصــب 
اپلیكیشــن فوت مب اســت كه 
تاكنون بیــش از 1۰ میلیــون بار 
از پلی اســتور دانلود شده كه عدد 
قابل توجهی اســت. تمركز اصلی 
این اپلیكیشن روی تقویم و ساعت 
مسابقات و نمره دهی بازیكنان است. 
با نصب این اپلیكیشــن كاربردی، 
به راحتی خبرهای دنیای فوتبال 
را رصــد خواهید كرد امــا انتظار 
نداشته باشید كه همه خبرها به طور 
آنالین و زنده به اطالع شما برسد. 
این اپلیكیشن تمام فوتبالی به رغم 
اطالعات جامع و كاملی كه درباره 
اتفاقات فوتبالی به شــما می دهد 
ممكن است برخی خبرهای داغ را 
با تأخیر به اطالع شــما برساند. از 
دیگر امكانات فــوت بمب می توان 
به گزارش متنی لحظه ای بازی ها 
و اطالع از نقل و انتقاالت تیم های 

مختلف اشاره كرد.

اپلیكیشن

  پیراهن های همیشه
این كتــاب را حمیدرضــا صدر، 
نویسنده فقید ایرانی نوشته و نشر 
چشمه آن را منتشــر كرده است. 
كتــاب »پیراهن های همیشــه«، 
زندگی ســتاره های قدیم و جدید 
فوتبال ایــران و جهــان را روایت 
می كنــد. در فهرســت این كتاب 
خواندنی دو ســتاره فوتبال ایران 
در سال های گذشــته یعنی ناصر 
حجازی و همایون بهزادی ملقب 
به همایــون ســرطالیی معرفی 
شــده اند و خوانــدن زندگینامه 
آنها برای آنها كــه فراز و فرودهای 
فوتبال ایــران در ســال های دور 
را دنبال می كننــد خالی از لطف 
نخواهد بود. كتاب های »درآمدی 
بر تاریخ سینمای ایران«، »پسری 
روی سكوها«، »نیمكت داغ«، »تو 
در قاهره خواهی مرد«، »سیصد و 
بیســت وپنج« و »روزی روزگاری 
فوتبــال« از دیگــر آثــار مرحوم 

حمیدرضا صدر است.

كتاب

مستند

  این فوتبال است
این مستند فوتبالی درباره جادوی 
توپ گــرد صحبــت می كند كه 
میلیون ها و شاید میلیاردها انسان 
را در سراســر جهان جذب كرده 
است؛ مســتندی 6قسمتی كه در 
قسمت های نخســت به ما نشان 
می دهد كه چگونه فوتبال هزاران 
انســان را در روآندا نجات می دهد 
و چگونــه بعد از ســونامی بزرگ 
سال 1۹۹۹ الهام بخش میلیون ها 
ژاپنی می شود. این مستند با حضور 
بازیكنانی مثل لیونل مســی، ریو 
فردیناند، اولیور كان و پیرلوییجی 
كولینا شما را میخكوب می كند و 
روایت های نابی از دنیای فوتبال و 
توپ گرد است. مستند این فوتبال 
است، در ســال ۲۰1۹ اكران شد 
و تحســین بســیاری از منتقدان 
را برانگیخــت. ایــن مســتند در 
سایت های نظرخواهی هم امتیاز 
باالی 8.4 را كسب كرده و در ردیف 
مستندهای پرتماشــاگر فوتبالی 

دسته بندی می شود.

    نام شما به عنوان نخستین مربی تیم فوتسال 
بانوان كرمان در تاریخ ورزش این شهر به ثبت 
رسیده. تیم فوتسال شهرداری بم از چه موقعی 

و چگونه سر و شكل گرفت؟
سال 1377بود كه فوتســال زنان در ایران راه افتاد. من آن 
موقع 16سالم بود و به خاطر اینكه پدرم در كرمان مربی فوتبال 
بود، تیم فوتسال شهرداری بم را تشــكیل دادیم و به عنوان 
مربی- بازیكن در این تیم كارم را شروع كردم. من از بچگی 
با برادرم به زمین فوتبال پدرم می رفتیم و آنجا فوتبال بازی 
می كردیم و گاهی در حیاط خانه مان پا به توپ می شدیم. یك 
روز در یكی از روزنامه های محلی خواندم كه فوتسال بانوان در 
ایران راه افتاده. همان موقع به تربیت بدنی بم رفتم و مسئوالن 
تربیت بدنی را در جریان قرار دادم. آنها هم گفتند مربی نداریم 
اما از آنجا كه روی من شناخت داشتند گفتند اگر می توانی تیم 
فوتسال را راه بینداز و به عنوان مربی - بازیكن با این تیم كار 
كن. كارم را شروع كردم اما چندان مورد استقبال قرار نگرفت. 
تا 6 ماه فقط با یك بازیكن كار می كردم اما بعد از مدتی تعداد 
بازیكن ها به 1۰نفر رســید و تیم فوتسال شهرداری بم سر و 

شكل گرفت.
    همان موقع بود كه زلزله بم به وقوع پیوست؟

در سال 138۲ما در همه رده های سنی، تیم فوتسال داشتیم 
تا اینكه زلزله بم همه  چیز را تحت تأثیر قــرار داد. آن موقع 
همسر من برای ادامه تحصیل به اصفهان رفته بود و مدام در 

مسیر بم به اصفهان رفت وآمد می كردم. وقتی هم كه زلزله 
آمد من در اصفهان بودم و ساعت 8صبح پنجم دی ماه كه بیدار 

شدم خبر وقوع زلزله بم را شنیدم.
    چطور از مرگ بازیكنان و متالشی شــدن 

تیمتان با خبر شدید؟
وقتی خبر زلزله را شنیدم به بم آمدم تا ابتدا از پدر و مادرم و 
خانواده و اقوام ام خبر بگیرم. بعد هم دنبال این بودم كه ببینم 
چه سرنوشتی برای شــاگردانم رقم خورده است؛ آن هم در 
شرایطی كه تقریباً چیزی از بم باقی نمانده بود. حدود یك ماه 
طول كشید تا فهمیدم همه بازیكنان در زلزله بم جانشان را 

از دست داده اند.
    چطور از تك تك بازیكنان خبر می گرفتید؟

بم شهر بزرگی نیست و خانواده و اقوام بازیكنانم را می شناختم. 
شهر ما با خاك یكسان شده بود و تقریباً آدرسی وجود نداشت. 
هر چند روز یك بار اقــوام و بازماندگان بازیكنانم را می دیدم 
و سراغشان را می گرفتم اما هر بار می شــنیدم كه در زلزله 
جانشان را از دســت داده اند. االن كه 18ســال از آن روزها 
گذشــته هنوز با بغض و اندوه درباره جان باختن بازیكنانم 

صحبت می كنم.
    در كرمان شــما را به عنــوان مربی ای كه 
رابطه عاطفی عمیقی بــا بازیكنانش برقرار 
می كند، می شناسند. چطور خبر مرگ تك تك 

شاگردانتان را هضم می كردید؟

با شــاگردانم كه بعضا سن شــان از من بیشــتر بود رابطه 
صمیمانه ای داشتم و خیلی برایم دردناك بود  كه پیگیر مرده 
یا زنده بودنشان باشــم. موقع تمرین و مسابقه خیلی جدی 
بودم اما خارج از زمین فوتبال به معنای واقعی رفیق بودیم. 
روزهای بسیار سختی را ســپری كردیم. بم مثل شهر ارواح 
شده بود و برایم خیلی ســخت بود كه ببینم دختران بم هر 
كدام گوشه ای نشسته اند و دیگر انگیزه ای برای ادامه زندگی 
ندارند. در خلوت خودم به این شرایط خیلی فكر می كردم. 
به خودم می گفتم حاال كه زنده مانده ای، باید برای شــهرت 
كاری انجام بدهی. تنها كاری كه می توانستم انجام بدهم این 

بود كه تیم ام را از نو بسازم.
    چند ماه بعد از وقوع زلزله تصمیم گرفتید 

كه تیم را از نو بسازید؟
حدود 8 ماه بعد این تصمیم را گرفتــم. دختر بچه هایی كه 
خانواده هایشان را از دست داده بودند و احساس می كردم از 
نظر روحی و روانی شرایط خوبی ندارند، دور هم جمع كردم و 
گاهی خودم می رفتم دنبالشان و آنها را سر تمرین می آوردم. 
به هر حال شرایط طوری بود كه كســی حوصله فوتبال را 
نداشت چون همه آنها پدر و مادر یا خواهر و برادرشان را از 
دست داده بودند. بنابراین مجبور بودم باالی سر این بچه ها 

بروم و دستشان را بگیرم تا بلند شوند.
    خیلی سخت است كه یك مربی كارش را 
از صفر شروع كند. چقدر طول كشید تا تیم 

جدید ساخته شود؟
اواســط ســال1383 بود كه تیم فوتســال بانوان بم را راه 
انداختیم و یك سال بعد در مسابقات استانی قهرمان شدیم. 
بعد به مسابقات دسته سوم لیگ كشور راه پیدا كردیم و همان 
سال صعود به لیگ دسته دوم را جشن گرفتیم. سال 1387 
تیم فوتبال شهرداری بم را تشكیل دادیم و با همان بچه های 
بومی مقام سوم لیگ برتر را كسب كردیم. فكر می كنم خدا 

به خاطر دل این مردم خیلی به ما كمك كرد.
    نكته عجیب این اســت كــه اعضای تیم 
شــما را بازیكنانی تشــكیل می دادند كه 
خانواده هایشان را از دســت داده بودند و با 
همین  شرایط قهرمانی در لیگ برتر بانوان را 
جشن گرفتید. در تیمتان چند بازیكن با چنین 

مختصاتی داشتید؟
ما بازیكنی داشــتیم به نام گیتی بهزادپور كه تمام اعضای 
خانواده اش را از دست داده بود اما به یكی از ستاره های تیم ما 
بدل شد. بازیكنان دیگر هم كم و بیش اعضای خانواده شان 
را در زلزله بم از دست داده بودند. این بازیكنان با فوتبال به 
زندگی برگشــتند. این معجزه فوتبال یا بهتر بگویم معجزه 

ورزش است.
    شــما 23ســال روی نیمكت مربیگری 
تیم های فوتسال و فوتبال بم دوام آورده اید 
و حاال به عنوان نماد امید در این شهر شناخته 

می شوید. بعد از گذشت این سال ها مردم بم 
هنوز درباره آن تیمی كه همه بازیكنانش جان 

باختند با شما صحبت می كنند؟
ما از سال 1388با تیم شهرداری بم در لیگ برتر حضور پیدا 
كردیم و در این 11دوره 7بار قهرمان ایران شدیم و در بقیه 
سال ها مقام دوم یا سوم را كسب كردیم. االن وقتی مردم مرا 
می بینند احترام می گذارند و این خیلی برایم ارزشمند است. 
یك بار بانوی ســالخورده ای مرا دید و گفت هر شنبه برای 
دیدن بازی تیم شما پای تلویزیون می نشینم. یك نفر دیگر 
می گفت دختر بزرگم در زلزله بم جانش را از دســت داد اما 
دختر كوچك ترم در تیم شما بازی كرد. اینكه مردم با لبخند 
از این حرف ها به من می زنند برایم لذتبخش است. االن همه 
ایران تیم فوتبال شــهرداری بم را كه االن به تیم خاتون بم 
تغییر نام داده می شناسند. مردم بم حاال با غرور درباره تیم 
شهرشان صحبت می كنند و تیمشــان را ابرقدرت فوتبال 

بانوان می دانند.
    شهر بم مثل تیم فوتبالش از نو ساخته شد یا 
آثار آن زلزله مهیب به طور كامل از بین نرفته؟

ما در بم مسئوالن دلسوزی داریم و تا جایی كه در توانشان 
بوده، كار كرده اند اما به نظرم هنوز خیلی جای كار دارد و مردم 
بم هنوز به حقشان نرسیده اند. هنوز خیلی از خیابان های ما 
آسفالت ندارد. درخواســت من از دولت این است كه بیشتر 

كمك كند تا بم به همان شهر سابق بدل شود.

اكباتان    تیم محبوب كارگرها
تیمی كه در اواسط دهه6۰ در فوتبال ایران قد علم كرد و خیلی زود به تیم محبوب قشر 

كارگر بدل شد اكباتان بود. این تیم در سال 57 و با حمایت شركت عمران و نوسازی اكباتان 
فعالیتش را در فوتبال ایران شروع كرد و سال ها به عنوان یكی از تیم های مطرح تهران در برابر 
تیم های بزرگ و اسم و رسم دار به میدان رفت. اكباتان هم مثل بیشتر تیم های دهه شصتی 
تاریخچه پرفراز و نشیبی را تجربه كرد؛ از حضور سرپرستان مختلف گرفته تا تعویض های 
مكرر محل تمرین كه گاهی به سوژه معدود مجله های ورزشی آن سال ها بدل می شد. این 
تیم گاهی در زمین خاكی بین فاز یك و دو شهرك اكباتان كه بعدها به ایستگاه مترو 

تبدیل شد تمرین می كرد. عمر تیم فوتبال اكباتان كوتاه بود اما پیشكسوتان این تیم 
هنوز دور هم جمع می شوند و دست كم نام اكباتان را زنده نگه داشته اند.

دارایی     وقتی خورشید غروب كرد
در سال 1315 باشگاهی به نام خورشــید در پایتخت تأسیس شد اما بعدها به دارایی 
تغییر نام داد. دارایی از نخستین تیم های تهران به شمار می رود كه طرفداران خودش را 
داشت به طوری كه دیدار این تیم با طوفان در سال13۲4 نخستین مسابقه مهم و تاریخ ساز 
باشگاهی در ایران قلمداد می شود كه 15هزار تماشاگر داشت. دارایی در دهه های131۰ و 
13۲۰ از تیم های قدرتمند و پرطرفدار فوتبال تهران بود اما از اواسط دهه13۲۰ و با ظهور 
رقبایی همچون شاهین و تاج از قدرتش كاسته شد. از  سال137۰ لیگ فوتبال ایران با 
نام جام آزادگان شروع به كار كرد اما دارایی در این لیگ حاضر نبود و بعد از آن آرام آرام از 
صحنه فوتبال ایران محو شد. آخرین خبر در مورد دارایی این است كه گفته می شود 

امسال در لیگ دسته سوم فوتبال ایران به میدان رفته است.

بانك ملی    كارخانه بازیكن سازی
در دهه6۰و اوایل دهه7۰ هر نوجوانی كه می خواســت به فوتبالیست معروفی بدل 

شود مسیر رسیدن به باشگاه بانك ملی را در پیش می گرفت. بانك ملی، یك باشگاه به 
تمام معنا بود و امكانات مناسبی برای رشد فوتبالیست های مستعد داشت. این باشگاه 
همانطور كه از نامش پیداست نماینده بانك ملی بود و در لیگ آزادگان هم به میدان رفت 
اما آرام آرام زیر سایه تیم های بزرگ و پرطرفدار قرار گرفت و از صحنه فوتبال ایران محو 
شد. اگر بخواهیم از فوتبالیست هایی كه بانك ملی به فوتبال ایران معرفی كرد نام ببریم 
به یك فهرست بلند باال می رسیم؛ فهرستی كه نام مهدی مهدوی كیا در صدر آن قرار 

دارد. در واقع این تیم را باید جزو باشگاه هایی بدانیم كه ساختار كشف استعداد و 
پرورش بازیكن را در پیش گرفت و به خوبی در این مسیر پیش رفت.

هما    تیمی كه قربانی شد
حیف است كه درباره تیم های خاطره ساز فوتبال ایران صحبت كنیم و از تیم فوتبال هما 
كه مهد پرورش بازیكنان بااخالق و تحصیل كرده بود، نام نبریم. هما یكی از باشگاه های 
فوتبال ایران است كه زمانی به هواپیمایی ملی ایران تعلق داشت. این باشگاه در سال1341 
تأسیس شد و پایه اصلی این تیم را پرویز دهداری با تشكیل تیم فوتبال »گارد« بنا كرد. 
هما، نخستین قهرمان فوتبال تهران بعد از پیروزی انقالب اسالمی بود و بازیكنان شاخصی 
مثل احمد سنجری، حمید علیدوستی و هدایت شعارغفاری را به فوتبال ایران معرفی 
كرد. این تیم در سال 1356 به فینال جام حذفی كشور هم راه یافت و در سال 1361 
قهرمان باشگاه های تهران شد اما در ســال 1388 به استان كرمانشاه منتقل شد و 

یكی از بزرگ ترین قربانیان طرح تمركززدایی فوتبال از پایتخت لقب گرفت.

معرفی تیم هایی كه دیگر وجود ندارند

فوتبال با طعم نوستالژی

شاهین    اخالق، درس، ورزش
شاهین را می توان نخستین باشگاه ایرانی دانست كه پسوند فرهنگی، ورزشی را یدك 
می كشید. این باشــگاه در اواخر فروردین 13۲۲ راه اندازی شد و تا هنگام فروپاشی در 
سال1346 یكی از قوی ترین و مهم ترین باشگاه های فوتبال ایران بود. گفته می شود عباس 
اكرامی، بنیانگذار باشگاه شاهین در سال 13۲1دیوان حافظ را باز كرد و این بیت را دید: 
در هوا چند معلق زنی و جلوه كنی/ ای كبوتر نگران باش كه شاهین آمد. اینگونه بود كه نام 
شاهین را برای باشگاهش انتخاب كرد. او یك آموزگار بود و باشگاه را با شعار اول اخالق، 
دوم درس، سوم ورزش تأسیس كرد. باشگاه شاهین بازیكنان بزرگی مثل پرویز دهداری، 
امیرمســعود برومند، همایون بهزادی، جعفر كاشانی، حمید شیرزادگان و حسین 

كالنی را به فوتبال ایران معرفی كرد اما حاال فقط یك نام از آن باقی مانده است.

پورا    تیمی با سرپرست قصاب
در دهه 6۰ نظام باشگاه داری در فوتبال ایران به تیم داری تغییر رویه داد و اینگونه بود كه 

تیم های نوظهور یكی پس از دیگری و صرفاً با خرید امتیاز تیم های ورشكسته در مسابقات 
جام باشگاه های تهران قد علم كردند. پورا یكی از همین تیم هایی بود كه در اواخر سال 1366 
و با خرید امتیاز باشگاه فوتبال كیان به طور رسمی اعالم حضور كرد اما فقط 7سال در فوتبال 
تهران دوام آورد. این تیم در سال 1373 و به خاطر عدم صعود به لیگ دسته اول فوتبال ایران 
منحل شــد. ماجرای انتخاب نام برای این تیم هم در نوع خودش جالب بود. پورا، توسط 
عبداهلل صوفیانی كه مالك یك شركت پوست و روده بود تأسیس شد و نام پورا كه مخفف 

پوست و روده ایران بود انتخاب شــد. در یك مقطع محمد باباجان كه از قصاب های 
معروف چهارراه وثوق تهران بود، به عنوان سرپرست در این تیم فعالیت كرد.

وحدت    گربه سیاه سرخابی ها
اواخر دهه 6۰ و اواســط دهه 7۰ فقط یك تیم وجود داشت كه می توانست غول های 

پایتخت یعنی اســتقالل و پرســپولیس را شكســت بدهد آن هم تیم فوتبال وحدت 
بود. این تیم با مربیگری مجید جاللی یا با این دو تیم مســاوی می كرد یا در برابر آنها به 
پیروزی می رسید و لقب گربه سیاه استقالل و پرسپولیس از همان موقع به این تیم داده 
شد. وحدت، تیم سختكوش و دوست داشــتنی فوتبال ایران بود كه بازیكن با اخالقی 
مثل ســیدمهدی ابطحی را به فوتبال ایران معرفی كرد اما خیلی زود به سرنوشــت 
شاهین، دارایی، بانك ملی و همه تیم های با اصالت تهرانی دچار شد و خبر انحاللش 

اهالی فوتبال را متاثر كرد. با این همه میانســال ها و پیرسال ترها، هنوز این تیم و 
شگفتی آفرینی هایش را به خوبی به یاد دارند و به نیكی از آن یاد می كنند.

اهالی فوتبال خوب می دانند كه در دهه 60كه سر و كله مدارس فوتبال در گوشه و كنار تهران پیدا نشده بود و زمین های خاكی هنوز 
نفس می كشیدند، جام باشگاه های تهران، معتبرترین تورنمنت فوتبال به شمار می رفت و جایی برای معرفی فوتبالیست های بااستعداد 
بود. در این مســابقات تیم هایی حضور داشتند كه حاال هیچ اثری از آنها باقی نمانده و سال هاســت به خاطره ای در ذهن طرفداران 
فوتبال در پایتخت بدل شده اند؛ مثل تیم فوتبال شاهین كه زمانی با امیر قلعه نویی، محمد حسین ضیایی و مرتضی یكه قهرمان جام 
باشگاه های تهران شد یا تیم دارایی كه با مربیگری جالل طالبی یكه تاز همه مسابقات داخلی بود و صد البته بانك ملی كه عنوان كارخانه 
بازیكن سازی را در فوتبال ایران یدك می كشید. این تیم ها با گذشــت زمان به خاطره ای بدل شده اند و گویی در دهه60 زلزله ای در 

فوتبال پایتخت رخ داده است.

مهرداد رسولی
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ماندن در كویرتفریحات كویری

بهشت آفرودبازان

جاذبه های كویر حلوان

بسیاری از گردشگرانی كه به این منطقه سفر می كنند، عالقه زیادی به 
تفریحات كویری دارند و با زیاد شدن تعداد گردشگران این تفریحات 
هم به مرور پررونق شــده و به یكی از ویژگی های حلوان تبدیل شده 
است. یكی از جذاب ترین تفریحاتی كه بیشــتر گردشگران سعی در 
تجربه آن دارند شترسواری است. شترســواری از آنجا كه تداعی گر 
خاطرات مردم قدیم و كاروان هایی كه در گذشته از مناطق كویری عبور 
یا در آنجا زندگی می كرده اند، است، در بین گردشگران اهمیت باالیی 
دارد و بسیاری از بومیان با شبیه سازی دوران قدیم در زنده نگه داشتن 

آن روزگاران نقش زیادی را ایفا می كنند.

لحظه لحظه حضور در كویر چیزی جز آرامش نیســت و بر كسی پوشیده 
نیست كه دوری از هیاهو و زندگی شهری برای بسیاری سرشار از آرامش 
است. هرچند كه تمام دقایقی كه در این مناطق حضور دارید از هیاهو به 
دور هستید و صدایی جز باد و شن های روان از میان گوش های شما عبور 
نمی كند، اما شب های كویری آرامشی دوچندان دارد. گاه نشستن در كنار 
آتش و گاه خیره شدن به آســمان و لحظه ای هم كتاب خواندن زیر سقف 
پهناور ستاره ای، تنها در كویر امكان پذیر است. اما اقامت در مناطق كویری 
و لذت بردن از آن شرایطی هم دارد كه حتماً باید قبل از سفر آنها را درنظر 
بگیرید. اگر به صورت انفرادی به مناطق كویری سفر كرده اید، از كمپ زدن و 
خوابیدن در مكان هایی كه هیچ امكاناتی در اطراف تان ندارد به شدت پرهیز 
كنید، اما اگر به صورت گروهی هستید و قصد ماندن در یك منطقه بكر و 
بدون هیاهو را دارید، با فراهم آوردن امكانات حداقلی مثل چادر و خوراكی و 
وسیله های روشنایی، می توانید یك شب ماندگار را برای خود و همراهان تان 
رقم بزنید. البته در بیشتر مناطق كویری و خصوصاً كویر حلوان اقامتگاه های 
سنتی و بوم گردی زیادی هم برای پذیرایی از مسافران وجود دارد كه با رزرو 

و هماهنگی قبل از سفر، می توانید از امكانات آنها هم استفاده كنید.

یكی دیگر از تفریحــات هیجان انگیز و البته مدرن كــه عمر باالیی 
بین دوســتداران كویری ندارد، آفرود با خودروهای مخصوص كویر 
است. هیجان در باال و پایین رفتن از پستی وبلندی های شنی همراه با 
موجی از شن های خروشــان كه گاه در میان آنها غرق می شویم برای 
خیلی ها از لذت باالیی برخوردار اســت و تجربه ای است كه وصف آن 
برای پی بردن بــه هیجانش امكان پذیر نیســت. در كنار خودروهای 
آفرودی، استفاده از موتورهای چهارچرخ و اسكی روی شن های روان 
هم از دیگر هیجان های سفر به كویر حلوان است. برخی از گردشگران 
كه كویر حلوان را به عنوان مقصد سفر انتخاب می كنند هدف دیگری 
جز هیجان های مرسوم سفر به این مناطق دارند و آن هم چیزی جز 
ستاره شناسی نیســت. گروه های عالقه مند به نجوم و ستاره شناسی 
همیشه جزو افراد ثابت ســفر به مناطق كویری هستند. كویر حلوان 
به دلیل موقعیتی كــه دارد و قرارگیری در كویــر مركزی ایران برای 
این دســته از افراد از اهمیت باالیی برخوردار اســت. آسمانی كه در 
 كویر وجود دارد، در مناطق شهری و پرجمعیت قابل مشاهده نیست. 
پر از ستاره و اشــكال و اجرام متنوع كه برای تماشــای عادی نیاز به 
هیچ وسیله ای نیست و به راحتی می شود ســاعت ها به آسمان خیره 
شد و حتی پلك هم نزد. با همه این توصیف ها اگر برنامه سفر به كویر 
برای تان فراهم شد و پا به این منطقه گذاشتید، از لذت راه پیمایی روی 

تپه های شنی و حمام شن به هیچ عنوان غافل نشوید.

جدای از تفریحات و جاذبه هایی كه در منطقه كویری حلوان وجود دارد، در 
اطراف این منطقه مكان های بكر تاریخی و طبیعی ای هست كه اگر فرصت 
داشتید دیدن آنها را از دست ندهید. مهم ترین و نزدیك ترین شهر به كویر 
حلوان، طبس است كه یك شهر كاماًل زنده و سرسبز در یك منطقه خشك 
و بیابانی است. شهر طبس به دلیل داشتن چندین باغ و چشمه و دره یكی از 
مقصدهای پربازدید در مناطق كویری در خراسان جنوبی به حساب می آید 
كه در همه روزهای سال گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می كند. 
روستای حلوان كه از نام آن برای این دشت كویری هم استفاده شده یكی از 
روستاهای تاریخی و كهن این منطقه است. روستای حلوان در گذشته قلعه ای 
مهم بوده و با 13برج دیدبانی از آن محافظت می شده كه هم اكنون تنها بقایای 
5برج آن موجود است و حكایت از یك قلعه باشكوه باستانی دارد. همچنین 
باغ های خرما و نخلستان های زیبای اطراف این دشت كویری از دیگر جاذبه ها 

و دیدنی های حلوان است كه می توانید از آنها به راحتی بازدید كنید.

بسته پیشنهادی

  سفر به كویر لوت
طبیعت گــردی و كوهنــوردی 
همیشه جذاب اســت و زوایای 
پنهان زیادی دارد كه تنها برای 
گردشگران و عالقه مندان به این 
سفرها قابل درك است. اما سفر 
به دل كویر عالوه بــر جذابیت، 
جسارت هم می خواهد كه شاید 
مقصد هر گردشگری نباشد. اما 
گردشگرانی كه ســفر به كویر را 
انتخاب می كنند اعتقــاد دارند 
كه ایــن تجربه كم نظیر اســت. 
مستند 45دقیقه ای كه از شبكه 
اســتانی هامون پخش شــد، به 
همین موضوع ها اشــاره دارد و 
به وســیله یك گروه 120نفره و 
به مدت 2روز تهیه شــده است. 
این مستند با نام ســفر به كویر 
لوت در اســتان خراسان جنوبی 
و حدفاصل گســل های نهبندان 
و نایبند تهیه شــده و سعی دارد 
 تا زوایای پنهانی از این منطقه را 

به تصویر بكشد.

مستند

  بیابان گردی در ایران
این كتاب با زبانی ســاده دنیای 
پر رمز و راز بیابان ها را به رشــته 
تحریر درآورده اســت. در كتاب 
بیابان گردی در ایران از اقلیم ها، 
سنت ها، جانوران و فرهنگ های 
مردم این مناطق گفته شــده و 
نویسنده ســعی بر آن داشته تا با 
مفاهیم كلی بیابان و كویر بیشتر 
آشنا شــویم. كتاب بیابان گردی 
در ایران در 5فصل طراحی شده 
كــه در فصل دوم رســتنی های 
بیابان های ایران معرفی شده اند 
و در فصل سوم جانوران بیابان زی 
مورد بررســی قــرار گرفته و در 
فصل های چهــارم و پنجم، هفت 
وادی از بیابان هــای ایــران بــه 
همراه راهنماهای محلی معرفی 
شده اند. این كتاب 232صفحه ای 
به قلم ساسان سلوتی و معصومه 
بابانیانوری دو مرتبه تجدید چاپ 
شده و در بین دوســتداران این 
حوزه به عنوان یك اثر ارزشــمند 

شناخته می شود.

كتاب

  سامانه گردشگری تهران
از این شــماره ســعی داریم تا هر 
هفته یــك مكان گردشــگری در 
تهران را كه یــك ویژگی متفاوت 
داشته باشــد را معرفی كنیم. در 
نخستین قدم ســراغ یك مرجع 
كامل در این زمینه رفته ایم كه در 
زمینه تهران گردی و تهران شناسی 
چیزی كــم ندارد. ســامانه جامع 
 گردشــگری تهــران بــه آدرس: 
visit.tehran.ir یك مرجع كامل 
در رابطه با تهران گردی است كه در 
آن همه  چیز در رابطه با گردشگری 
در این شهر به چشــم می خورد. 
آشــنایی با خانه هــای تاریخی، 
موزه هــا، بوســتان ها و پارك ها، 
راهنمای گشت وگذار در محله ها 
و حتی پیشنهاد گشتن در تهران 
باتوجه به زمان و فصــل را هم در 
این ســامانه جامع می تــوان پیدا 
كرد. در ســایت گردشگری تهران 
می توانیــد بلیــت مكان هایی كه 
 بازدید از آنها رایگان نیست را هم 

تهیه كنید.

تهرانگردی

آشنایی با چند مقصد كویری در ایران 
كه در این روزهای سال پر رفت وآمد شده است

غرق در نور ستاره و گرمای آتش

با تاریك شدن هوا كم كم سوز سرما هم از راه می رسد و باید برای گرم شدن فكری كرد. اما حیف است كه از آسمان یكدست پرستاره دور شد و بخاری را به این 
زیبایی های باالی سر ترجیح داد، باید بساط آتش برپا كرد و تا پاسی از شب فقط نشست و از سكوت و خیره شدن به آسمان لذت برد. گرمای آتش و چای هیزمی 
و گپ وگفت با دوستان و لذت بردن از تعداد بی شماری ستاره كه حتی كم نورترین آنها هم قابل مشاهده است، تنها در كویر قابل درك است. این روزها كه همه 
درگیر زندگی ماشینی هستیم و زمان زیادی برای دور شدن از هیاهو نداریم، یك شب اقامت در دشت های كویری و لذت بردن از زیبایی های خدادادی غنیمتی 
است كه باید قدر آن را بدانیم. در كشور ما به لطف وجود شرایط مختلف آب وهوایی، در فصل زمستان و روزهای سرد سال به راحتی می توانیم خودمان را به 
دشت های كویری برسانیم و از هوای مطبوعش استفاده كنیم. در ادامه به چند مورد از این كویرها كه برای این فصل از سال مناسب سفر هستند اشاره می كنیم.
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یكی از مناطق كویری و معروف ایران كه مورد توجه عالقه مندان به این نوع از سفرهاست، منطقه كویری كاراكال است. 
برای رفتن به كاراكال باید به سمت یزد حركت كنید و از آنجا به سمت بافق ادامه مسیر بدهید تا به این دشت كویری 

برسید. كاراكال برگرفته از نام گربه ای وحشی  است كه زیستگاه آن در این منطقه است و هم اكنون جزئی از حیات وحش 
این دشت كویری به حساب می آید. دشت كویری كاراكال برعكس ظاهر خشن اش، بسیار آرامش بخش و بكر است و كمتر 

گردشگری ممكن است به این نقطه سفر كند و مجذوب زیبایی آن نشود. حركت آرام شن ها و تپه های یكدست طالیی در كنار 
سكوت بی همتا و همچنین شب های خیره كننده، از ویژگی های مهم این منطقه است. هم اكنون دشت كویری كاراكال به یكی از مقاصد مهم گردشگری 

تبدیل شده و همین موضوع باعث فراهم شدن امكانات اقامتی و تفریحی شده است. موتورسواری، آفرود، سافاری و شترسواری از مهم ترین تفریحات 
این منطقه است و در كنار همه اینها مكان های اقامتی متنوعی كه با فراهم كردن همه نوع امكانات شرایط لذت بردن از شب های كویری را برای 

گردشگران فراهم كرده اند. همچنین آب انبار كاكامیر و قلعه و نخلستان باقرآباد ازجمله مكان های تاریخی و جذابی هستند كه در نزدیكی كویر 
كاراكال قرار دارند.

مسافت برای رفتن به هر سفری از اولویت های مهم آن سفر است. مشغله های كاری روزمره و شرایط كاری متفاوت 
بین افراد باعث شده تا همیشــه كوتاه ترین مســیرها برای ســفر را انتخاب كنند. كویر ابوزیدآباد یكی از مكان های 

پرطرفدار در بین دوستداران ســفر به كویر اســت و عالوه بر زیبایی و تاریخی بودن این منطقه، مسافت و فاصله كم آن 
با شهرهای پرجمعیت و صنعتی اســت. كویر ابوزیدآباد در نزدیكی شهر كاشــان قرار دارد و بخش كوچكی از بیابان بند 

ریگ را تشكیل می دهد و عالوه بر جذابیت های طبیعی زیادی كه دارد از نظر تاریخی هم بسیار غنی است. یكی از مهم ترین 
بناهای تاریخی موجود در این دشت كاروانسرایی با همین نام اســت كه از حدود 400سال قبل تا به امروز همچنان پابرجا و دایر است و به مسافران 

و رهگذران در این منطقه خدمت رســانی می كند. عالوه بر این مكان قدیمی، آثار تاریخی زیادی در این منطقه وجود دارد كه هدف بســیاری از 
مسافران برای بازدید از این منطقه، دیدن همین بناهای تاریخی و ارزشمند است. بناهایی چون قلعه كرشاهی، كوه یخاب، آب انبار صفوی، شهر 

 زیرزمینی اویی و شهر تاریخی نوش آباد از مهم ترین آثار به جا مانده از دوران كهن هســتند كه بین عالقه مندان به این آثار از جایگاه ویژه ای 
برخوردارند.

كویر 
كاراكال

كویر 
ابوزیدآباد

تصوری كه از كویر در ذهن ما وجود دارد یك بیابان خشــك و بی آب و علف اســت كه تا چشــم كار می كند شن های 
روان ســطوح متفاوتی را به وجود آورده اســت. كویرها با توجه به موقعیت و جنس شــن و خاكی كه آن را تشكیل داده 
كاماًل بافــت و ظاهر متفاوتــی از یكدیگر دارند و پســتی و بلندی های آن هم دســتخوش همین عناصــر كاماًل متفاوت 
اســت. اما در كویر زردگاه كمی داســتان متفاوت تر از روال معمول در دشت های كویری اســت. به دلیل وجود نخلستان ها 
و باغ های فراوان در كویــر زردگاه به این منطقه لقب سرســبزترین كویر ایــران را داده  اند و همین موضوع ایــن منطقه را از 

ســایر دشــت های كویری متمایز كرده اســت. در این منطقه هم همانند دیگر مناطق كویری تفریحات متنوع زیادی وجــود دارد و برای همه قابل 
اســتفاده اســت. اما یك وجه تمایز دیگر هم در كویر زردگاه وجود دارد و آن هم جنس شن های موجود در این منطقه اســت كه باعث می شود در 
زمان راهپیمایی كویری انرژی كمتری از شــما گرفته شــود. از آن طرف بافت منطقه و شیب مالیم در پســتی و بلندی ها باعث شباهت زیاد كل 
 منطقه در تپه ها شده كه خطر گم شــدن در پیاده روی های طوالنی را زیاد می كند و توصیه شــده در راهپیمایی ها حتماً از افراد باتجربه و بومی 

استفاده كنید.

اگر از شــما بپرســند كه گرم ترین نقطه زمین كجاســت، شــاید بی اختیار ذهن تان به ســمت صحراهــا و مناطق 
گرمســیری آفریقا برود و كمتر به این فكر كنید كه شــاید در دل كویر ایران دمای هوا در ظهر تابســتان از تمام نقاط 
كره زمین هم گرم تر شــود. كویر گندم بریان در یــك قدمی و كمترین فاصلــه از گرم ترین نقطه كره زمیــن قرار دارد و 
به گفته كارشناســان دمای هوا در آن نقطه تا 75درجه هم می رســد، اما به اشــتباه برخی منطقــه گندم بریان را گرم ترین 
نقطه می نامند. در منطقه گنــدم بریان به دلیل وجود گدازه های آتشفشــانی چهره ای متفاوت از كویــر را نمایان كرده و روی 

شن های طالیی و خاكی رنگ، ســنگ هایی سیاه با شكل و شــمایل خاصی خودنمایی می كند. تصور كارشناســان از این گدازه ها این است كه دهانه 
آتشفشان بر اثر فرسایش خاك از بین رفته و تنها همین سنگ های هندسی و ســیاه رنگ از آن باقی مانده است. این منطقه در نزدیكی كویر شهداد 
و در فاصله حدودی 100كیلومتری از آن قرار دارد و گرمای بیش از حد آن هم متأثر از همین كویر شــهداد اســت. از نــكات جالب توجه در این 
 منطقه رودی نمكی و شور است كه از كوه های راور سرچشــمه می گیرد و پس از طی كردن مســیری طوالنی در كویر، نهایتاً در دشت مركزی 

ته نشین می شود.

 كویر 
زردگاه

كویر گندم 
بریان

 مسیریابی 
در طبیعت

همیشه و در همه شرایط نشانه های 
زیادی در طبیعت وجود دارد كه به 
ساده ترین حالت ممكن جهت های 
جغرافیایی را نشان می دهد و فقط 
كافی  است این نشــانه ها را بدانید 
و از آنهــا در زمان نیاز اســتفاده 
كنیــد. پس با مــا همراه باشــید 
تا برخــی از این روش هــا را باهم 
 مرور كنیم و بــرای مواقع ضروری 

به خاطر بسپاریم.

در این ســتون قصد داریــم هر هفتــه اطالعات 
كوتــاه و مختصــری از برخــی نــكات كلیــدی و 
كاربــردی كــه ممكــن اســت در ســفرها كاربــرد 
داشــته باشــد ارائه بدهیم؛ پس اگر اهل ســفر 

هستید دیدن این ستون را از دست ندهید.

دانستنی های 
سفر

اگر در یك روز سرد زمستانی حال و هوای بهاری 
به سرتان زد، سری به كویر حلوان در 

خراسان جنوبی بزنید

آرامش از جنس 
شن های طالیی

در فصل های سرد ســال برنامه ریزی برای سفر كمی 
متفاوت می شود و شاید به راحتی روزهای گرم سال 
نباشد كه به راحتی بار و بنه سفر را جمع كنیم و بزنیم 
به دل جاده. سفر در زمستان باید كاماًل با برنامه ریزی 
قبلی باشــد و برای این مهم در نخستین قدم باید 
مقصد ســفر را مشــخص كنیم. اگر با هوای سرد و 
ورزش های زمســتانی رابطه خوبی ندارید و سلیقه 
شما با هوای گرم همســوتر اســت، بهترین گزینه كویرگردی است. چند 
سالی است كه ســفر به مناطق كویری و گشــت و گذار در میان شن های 
روان كویر و همچنین شب نشینی دور آتش بســیار رونق گرفته و در فصل 
زمستان و هوای ســرد این فصل، عالقه مندان زیادی را به سمت خود جذب 
می كند. به لطف همین استقبال زیاد از این نوع سفرها، خانه ها و مكان های 
اقامتی زیادی هم در آن اطراف ساخته شــده و امكانات نسبتًا مناسبی را 
برای مســافران فراهم كرده اند. در ادامه ســراغ یكی از همین مقصدهای 
جذاب به نام كویر حلوان در خراســان جنوبی رفته ایم كه در فصل زمستان 
 مقصد سفر برای بســیاری از گردشگران و دوســتداران هوای بهاری در 

این روزهای سال است.

مجتبی یارزمان

این ســتاره همانطور كه از اســمش هم 
پیداست، در باالی قطب شمال قرار دارد 
و برای پیدا كردن آن كافی است 7ستاره 
دب اكبر و دب اصغر را پیدا كنید. پرنورترین 
ستاره در دم انتهایی دب اصغر ستاره قطبی 
ا ست كه دقیقاً در باالی قطب شمال قرار 

دارد.

ستاره قطبی

در ایــن روش از یك چوب صــاف و بلند 
اســتفاده می كنیــم و آن را درون زمین 
به صورت عمودی ثابــت می كنیم. نوك 
ســایه چوب را عالمــت زده و كمی صبر 
می كنیم و بعد از گذشت چند دقیقه نوك 
سایه بعدی را عالمت می زنیم. پای چپ را 
روی نقطه اول و پای راست را روی نقطه 
دوم می گذاریم؛ در این صورت روبه روی ما 

شمال و پشت سرمان جنوب است.

استفاده از سایه

بركسی پوشیده نیســت كه خورشید از 
ســمت شــرق طلوع می كند و در سمت 
غرب غروب خواهد كــرد. پس اگر كمی 
حوصله كنید و جهت حركت خورشید را 
عالمت گذاری كنید، جهت ها را به راحتی 
شناسایی می كنید. فقط این نكته را درنظر 
بگیرید كه خورشید در ابتدای فصل بهار 
و پاییز به صورت دقیــق در این دو جهت 
حركت می كند و در مابقی روزهای سال 

كمی انحراف دارد.

جهت خورشید

در ابتدای هر ماه قمری، ماه به طور طبیعی 
به صورت هالل باریك متولد می شود و تا 
نیمه ماه كه كامل شود، هر شب بزرگ تر 
می شــود و پس از آن دوباره تا انتهای ماه 
به سمت هاللی شدن حركت می كند. در 
ابتدای هر ماه قسمت بیرونی هالل سمت 
غرب را نشان می دهد و در روزهای آخر ماه 
قمری، این قســمت بیرونی هالل ماه به 
سمت شرق است. این روش در زمانی كه 

قرص ماه كامل است كاربرد ندارد.

جهت ماه

در ایــن روش از یك ســنجاق طبیعی 
استفاده می كنیم. سنجاق را به وسیله یك 
لباس پشمی كمی مغناطیسی می كنیم و 
آن را روی سطح آب شناور قرار می دهیم. 
برای شناور شدن از چرب كردن سوزن یا 
یك تكه برگ باید استفاده كنیم. سنجاق 
بعد از چرخیدن جهت شمال و جنوب را 

برای ما نمایش می دهد.

قطب نمای دستی

روش های مختلف زیادی برای شناسایی 
جهــت جغرافیایــی وجــود دارد كه به 
مهم تریــن آنها در باال اشــاره كردیم، اما 
اگر هیچ كدام از روش های عنوان شــده 
كارایــی مطلوب را نداشــت می توانید از 
روش هایی مثل عقربه ســاعت، خطوط 
تنه درختان، النه مورچه ها، رشد خزه ها و 
گیاهان، جهت قبله و كهكشان راه شیری 

هم استفاده كنید.

سایر روش ها
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  نمايشگاه دستاوردهاي جهاد 
دانشگاهي كه از پنجم دي ماه فناوري

آغاز به كار كــرده، فردا به كار 
خود پايــان مي دهــد. در اين نمايشــگاه 
بازديدكنندگان با دستاوردهاي حوزه هاي 
فرهنگ، آمــوزش و كارآفريني، پژوهش و 
فناوري و همچنين تجاري سازي  فناوري و 
اقتصاد دانش بنيان آشــنا مي شوند. يكي از 
بخش هاي نمايشگاه اختصاص به پارك هاي 
علم و فنــاوري داشــت كه ازجملــه آنها 
پارك هاي اســتان هاي البرز، كرمانشــاه و 
همچنين پارك ملي علوم و فناوري هاي نرم 
و صنايع فرهنگي حضور داشــتند. در اين 
نمايشــگاه همچنيــن بخش هــاي فني 
مهندسي و علوم پايه، پزشــكي و سالمت، 

كشاورزي و منابع طبيعي، حضور دارند.

اين پارك در دانشگاه علم 
پارك ملی 

صنايع خالق 
فرهنگی

و فرهنگ شكل گرفته و 
بــا همــكاري معاونت 
علمـــي و فنــــاوري 
رياســت جمهوري، به عنوان نخســتين و 
تخصصي ترين پــارك در اقتصاد فرهنگ، 
محيطي مناسب براي استقرار، رشد، توسعه 
و شكوفايي مؤسســات و شركت ها را فراهم 

مي آورد.
صنايع خالق فرهنگي شامل موارد متنوعي 
است. صنايع خالق فرهنگي شامل طراحي 
مد، طراحــي گرافيك، طراحــي داخلي، 
كتاب، روزنامه و مجالت، هنرهاي نمايشي، 
فســتيوال ها، موســيقي، فيلــم، ويدئــو، 
انيميشن، پادكســت، بازي هاي ويدئويي، 
هنرهــاي زيبا، صنايع دســتي، عكاســي، 

موزه ها، مكان هاي باستاني و تاريخي است.
از دســتاوردهاي ايــن پارك مي تــوان به 
تفاهمنامه پارك شــارجه، خانــه صادرات 
صنايــع فرهنگــي، صنــدوق پژوهش و 
فناوري صنايع خالق، باشگاه صنايع خالق 

فرهنگي، راه اندازي شعب استاني، راه اندازي 
فن بازارهاي صنايع خالق فرهنگي، شهرك 
صنايع خالق فرهنگــي و راه اندازي پارك 

مجازي اشاره كرد.

در اين بخش محصوالت 
فني 

مهندسی و 
علوم پايه

و توليــدات متنوعــي 
عرضــه شــده اســت. 
ازجمله اين محصوالت 
مي توان به يك دكل حفاري براي چاه هاي 
نفت اشاره كرد كه با قدرت 2هزار اسب بخار 
مي تواند تــا 20هــزار فوت را حفــر كند. 
همچنين يــك سيســتم بــرق و كنترل 
دكل هاي حفاري عرضه شــده كه در واقع 
كاربــرد آن در اتاق كنترل بــرق دكل هاي 
حفــاري اســت. در اين بخــش همچنين 
مي توان متــه دندانه اي ســه كاجي و مته 
حفاري PDC را مشاهده كرد كه آنها هم در 

حفاري چاه هاي نفت كاربرد دارند.
يكي از مشكالت صنعت نفت تشكيل رسوب 
در كف مخازن نفتي اســت. به همين دليل 
يك ســامانه پيشــگيري از تشكيل رسوب 
عرضه شــده كه در واقع يك جت غوطه ور 

چرخان است.
عالوه بر اين، در اين نمايشــگاه يو پي  اس و 
شارژ صنعتي ارائه شده است. كاربرد چنين 
يوپي اســي در پروژه هاي نيروگاهي، ريلي، 
مخابراتي، صنايع مس، فــوالد، ذوب آهن، 
صنايع نفت، گاز و پتروشيمي است. همچنين 
يوپي اس هاي اداري هم عرضه شــده كه در 
سيستم هوشمند مديريت، نظارت و تست 
باتري، حفاظت در برابر اتصال كوتاه و كنترل 
دســتي و اتوماتيك براي جايگزيني با برق 

شبكه شهري كاربرد دارد.
پكيج نمك زدايي الكترواستاتيكي نفت خام 
هم يكي ديگر از دســتاوردهاي واحد علم و 
صنعت جهاد دانشگاهي است كه ظرفيت آن 

تا 55هزار بشكه در روز است.
همچنين دستگاهي به نام »ركتيفاير پست 
تركشن« مترو در اين نمايشگاه عرضه شده 
كه كاربرد آن بــراي سيســتم تغذيه برق 

قطارهاي مترو است.
در اين نمايشگاه همچنين با فرستنده هاي 
راديويي آشــنا مي شــويد كه 2نمونه از آن 
شامل »فرســتنده راديويي 6 برنامه 200 و 
500وات ماژوالر« و فرستنده راديويي موج 

متوسط)MW( با توان يك مگاوات است.
امــا يكــي از جذاب ترين دســتاوردهاي 
اين نمايشــگاه به سيســتم رانش و سامانه 
كنترل و نظارت قطار مترو اختصاص دارد. 
اين سيســتم در صنعــت حمل ونقل ريلي 
درون شــهري و برون شهري)مســافري و 
باري(، صنايع كشتي ســازي  و حمل ونقل 

سنگين جاده اي كاربرد دارد.
يك موتور گيربكس 12هزار دور خورشيدي 
هم در نمايشگاه عرضه شده كه داراي 2كالچ 
 DC مغناطيسي و كالچ چند صفحه اي موتور
است با ولتاژ 27ولت و جريان 30آمپر است 

كه در صنايع نظامي كاربرد دارد.
سراميك هاي ويژه نســوز، دستگاه بازيابي 
فلزات گرانبها از پسماندهاي الكترونيكي، تور 
پرورش ماهي در دريا، پارچه ديرسوز لباس 
كار پنبه اي و ســامانه ارتباطات هوشــمند 
خودرويي از ديگر دستاوردهاي بخش فني 

مهندسي و علوم پايه است.

در بخــش پزشــكي و 
پزشكی و 
سالمت

ســالمت هم شــاهد 
دســتاوردهاي متنوع 
دانشــمندان كشــور 
هستيم. در اين بخش محصوالت كاربردي در 

حوزه ناباروري و توليد مثل، بانك سلول هاي 
انساني و جانوري، بانك مولكولي، بانك خون 
بند ناف، بانك ســلول هاي بنيــادي، بانك 
تخمدان انساني و بانك ميكرو ارگانيسم ها 

ارائه شده است.
در ايــن بخــش همچنيــن محصوالت 
فناورانــه، تجهيــزات و مــواد مصرفي 
تشــخيصي و درماني ســرطان پستان 

عرضه شده است.
يكي از افتخارات كه امروز بســيار كاربرد 
دارد، توليــد كيت تشــخيص مولكولي 
كوويد-19 است. پژوهشــكده سرطان 
معتمد جهاد دانشگاهي با توليد بيش از 
3ميليون كيت تشخيصي و توزيع آنها در 
عرضه اين كيت ها موفق بوده اســت. اين 
 COVITECH كيت كه با نام تجــاري
عرضه شده با استفاده از فناوري هاي روز 

طراحي و توليد شده است.

از  ديگــر  يكــي 
زخم پوش های 

بيولوژيك
ايــن  محصــوالت 
بخش، زخم پوش ها يا 
پانسمان هايي است 
كه به داليلــي ازجملــه تحريم ها، طي 
سال هاي اخير با مشــكل واردات روبه رو 
بوده انــد. توليد زخم پوش هــاي رايج و 
پيشــرفته نيازمند همكاري دانشمندان 
علوم پايه و مهندسي و همچنين پزشكي 
اســت كه اين اتفاق در پژوهشكده ها و 
پژوهشگاه هاي جهاد دانشگاهي رخ داده 

است. 2نوع پانسمان با عنوان »پيشرفته« 
و »بيولوژيك« عرضه شــده است. نكته 
جالب اين اســت كــه پانســمان هاي 
بيولوژيــك داراي پرده هاي آمنيوتيك و 

حاوي سلول هاي بنيادي هستند.
در همين ارتباط، احســان فيض آبادي، 
مديرعامــل شــركت پــارس پژوهان 
ســالمت يارا كه تجاري سازي  پروژه اين 
زخم پوش ها را به عهده دارد، در گفت وگو 
با همشــهري يكي از موضوعات مهم در 
مورد بيماران مبتال به زخم هاي مزمن را 

مسئله مديريت اينگونه زخم ها مي داند.
به گفتــه فيض آبادي، يكــي از ابزارهاي 
مديريت كردن زخم، پانسمان هايي است 
كه ويژگــي جذب پذيري بــاال دارند كه 

بتوانند زخم را تازه نگه دارند.
او با اشاره به اينكه تازه نگه داشتن زخم 
به فرايند ترميم زخم مي كند، مي گويد: 
»پانســمان هايي كه در اين نمايشــگاه 
عرضه شــده شامل پانســمان هاي فوم، 
هيدروفايبــر و آلژينــات اســت كه به 
همت جهادگران و پژوهشــگران جهاد 

دانشگاهي توسعه پيدا كرده است.«
فيض آبادي از دريافــت موافقت اصولي 
توليد اين پانسمان ها و ورود آنها به بازار 

طي 3 تا 4 ماه ديگر خبر مي دهد.
او همچنيــن بــه محصوالت مشــابه 
وارداتي اشــاره مي كنــد و مي گويد: در 
ســال98 رقمي حدود 20ميليون دالر 

پكيج بــراي واردات 

محصوالت حوزه هاي فني مهندسي، فناوري  پزشكي و 
كشاورزي در نمايشگاه دستاوردهاي جهاد دانشگاهي تا 

امروز در معرض ديد عالقه مندان قرار دارد

دستاوردهاي يك جهاد

عمادالدينقاسميپناه
خبر نگار

به سوي آينده

تشكيلكارگروهاقتصادديجيتالبا
پيشنهادوزارتارتباطات

هيأت وزيران روز گذشــته با پيشــنهاد وزارت ارتباطات براي 
تشكيل كارگروه اقتصاد ديجيتال موافقت كرد.

رياست اين كارگروه بر عهده وزير ارتباطات است و ديگر اعضاي 
اين كارگروه عبارتند از: سيداحســان خانــدوزي وزير اقتصاد و 
دارايي به عنوان دبير، سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و 
تجارت، حجت عبدالملكي وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي، امير 
آشتياني وزير دفاع و پشــتيباني نيرو هاي مسلح، سورنا ستاري 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و علي صالح آبادي رئيس كل 

بانك مركزي به عنوان عضو كارگروه.
به گزارش ايرنا، توسعه زيرساخت هاي اقتصاد ديجيتال، برطرف 
كردن موانع و شتاب بخشــي به شــكل گيري زيست بوم اقتصاد 
ديجيتال در كشور، حمايت از پلتفرم ها و كسب وكارهاي ديجيتال 
و فناوري پايه در كشور، بسترسازي براي توسعه اشتغال فناوري 
پايه در كشور، برطرف كردن موانع فعاليت پلتفرم هاي ايراني در 
سطح بين المللي و توسعه مهارت هاي الزام آور اقتصاد ديجيتال، 

ازجمله وظايف كارگروه يادشده است.
همچنين براساس اصل )127( قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران، اختيارات رئيس جمهــور و هيأت وزيران به عنوان نماينده 
ويژه به كارگروه مذكور تفويض و تصميمات كارگروه درخصوص 
امور اجرايي موضوعات يادشــده كه با اكثريت آراي اعضا اتخاذ 
مي شود، در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و 

با رعايت ماده )19( آيين نامه داخلي هيأت دولت ابالغ مي شود.
اختيارات هيأت وزيران در تصويب مقررات مربوط به موضوعات 
يادشده، براســاس اصل )138( قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايــران نيز بــه وزراي عضو كارگــروه تفويض مي شــود. مالك 
تصميم گيري در اين موارد موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه 

است.
پيش تر وزير ارتباطات تشــكيل ايــن كارگــروه را راهي براي 
جلوگيري از مهاجرت نخبگان و برطرف شدن كسب وكارها عنوان 
كرده بود. به نظر مي رسد اين كارگروه به همراه كميسيون اقتصاد 
ديجيتال مجلس كه »مجتبي توانگر« رياست آن را بر عهده دارد، 
بتوانند با تعامل با يكديگر به مشكالت و چالش هاي كسب وكارها 

كمك كنند.
وزير ارتباطات در جلســه اي كه اواخر تابستان با كسب وكارهاي 
خصوصي داشت ضمن تقدير و تشــكر از آنها به تشكيل چندين 
كارگروه ازجمله كارگروه اقتصاد ديجيتال و كارگروه حمايت هاي 
قضايي از استارت آپ ها اشاره كرده بود. »عيسي زارع پور« هفته 
گذشته به تشكيل اين كارگروه دوباره تأكيد كرده بود و حال بعد 
از گذشت بيش از 3 ماه، كارگروه اقتصاد ديجيتال به طور رسمي 
تشكيل شــده و ماموريت دارد تا مقررات گذاري، تسهيل فضاي 
كسب وكار و تمام شــئون اقتصاد ديجيتال را مديريت و هدايت 

كند.

خطرروباتهايپاياننامهنويس

استخدام افراد براي نوشتن پايان نامه به جاي دانشجويان كم بود، 
حاال پلتفرم هاي هوش مصنوعي هم در حال اضافه شدن به راه هاي 

تقلب در تحصيالت دانشگاهي هستند.
به گزارش اينديپندنت، گســترش تحصيــالت آنالين در طول 
همه گيري كرونا در كنار رشد ســريع توانايي  هاي نرم افزارهاي 
هوش مصنوعي باعث شــده حاال نگراني درباره اصالت نداشتن 

پايان نامه ها بيشتر از گذشته شود.
توانايي هوش مصنوعي براي توليد نوشتار به ويژه با توسعه چيزي 
كه به عنوان توليدكننده زبان GPT-3 شناخته مي شود، پيشرفت 
چشمگيري داشته است. با اين كار شــركت هايي مانند گوگل، 
مايكروســافت و انويديا اكنون مي توانند متن هايي »انسان نما« 

توليد كنند.
بسياري از دانشگاه ها هم اكنون از آشكارســازهاي سرقت ادبي 
مبتني بر متن، مانند Turnitin اســتفاده مي كنند؛ درحالي كه 
دانشجويان ممكن است به راحتي با استفاده از نرم افزارهاي تغيير 

متن مانند Grammarly، كلمات را تغيير دهند.
پيشــرفت در فناوري هوش مصنوعي به ارائه ابزارها، محصوالت 
و خدمات جديدي به نويســندگان منجر شده اســت تا محتوا، 
بازدهي و كارايي متن را بهبود بخشند. با بهبود اين موارد ممكن 
است هوش مصنوعي به زودي كليه مقاالت يا تحقيقات را به طور 
كامل توليد كند و بنويسد. در مدارس پيامدهاي چنين تحوالتي 
بدون شــك آينده يادگيري، نوشــتار و تدريس را براي هميشه 

تغيير خواهد داد.
در طول 2 سال گذشته، كوويد-19 دانشــجويان بيشتري را به 
سمت يادگيري آنالين سوق داده است؛ حوزه اي كه ممكن است 
در آن استادان كمتر با دانشجويان خود و البته با شيوه نوشتن آنها 
آشنا شوند و در نتيجه نمي توانند درباره اينكه نوشته محصول كار 

خود دانشجو است، به درستي قضاوت كنند.

اگر كسي مبتال به كوويد-19 باشد و 
نداند، درصورتي كه دوز تقويت كننده 
واكســن را دريافت كند چــه اتفاقي 
مي افتد؟ متخصصان بيماري هاي عفونــي و ميكروبيولوژي در 
گفت وگو با وب ســايت مدپيج به اين سؤال مهم و عمومي پاسخ 

داده اند.
ابتال به ويــروس كروناي مولد بيماري 
كوويد-19درســت قبل يا بعد از دوز 
تقويت كننده واكســن، ممكن اســت 
منجر به بروز عالمت شــود اما احتماال 
با عوارض واكسن تداخلي ندارد. آمش 
آدالجا، پزشك متخصص بيماري هاي 
عفونــي در دانشــگاه جانــز هاپكينز 
بالتيمور مي گويــد: من گمان مي كنم 
كه اين اتفاق تأثير عمــده اي نخواهد 
داشــت به جز اينكه ممكن اســت با 
عالئم بيشــتري از واكســن و عفونتي 
كه در همان زمــان داريد مقابله كنيد. 
فقط ممكن است عالئم از حد معمول، 

ناخوشايندتر باشد.
طبق مطالعه منتشــر شــده در مجله 
JAMA Internal Medicine در 
SARS- واقع، احتمال ابتالي شما به

CoV-2 تا 6روز پس از تزريق واكسن 
تقويت كننده تقريبا به همــان اندازه 
است كه بدون تقويت كننده. بنيامين 
تن اوور، استاد دپارتمان ميكروبيولوژي
NYUGrossman مي گويــد: وقتي 
براي دوز تقويت كننده واكســن اقدام 
مي كنيد، ممكن است كاركنان محل 
واكسيناسيون از شما سؤال كنند كه آيا 
عالئم كوويد داريد يا خير. اين به دليل 
ابتال و تداخل دوز تقويت كننده نيست. 
بلكه براي محافظت از تمام افرادي است 
كه در محل واكسيناسيون حضور دارند. 
با اين حال ســيمون وايلدز، متخصص 
بيماري هاي عفوني در ماساچوســت 
مي گويد احتمال ابتال به بيماري نزديك 

يا حوالي زمان دريافت دوز ســوم واكســن اصال آسيب زننده و 
غيرمعمول نيست: بهتر است اگر به تازگي مبتال شده ايد، اجازه 
دهيد تا ميزان آنتي بادي كمتر شــود و سپس به سراغ دوز سوم 
برويد. مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها در ابتدا، قبال توصيه 
كرده بود كه پس از 90روز از ابتال به كوويد-19 واكسن بزنيد اما 
از آن زمان تاكنون بسياري از دستورالعمل هاي اين آژانس تغيير 
كرده است و زمان دريافت واكسن پس از ابتال كمتر شده است. 
طبق راهنماي جديد، افراد مبتال به كوويد-19 با عالمت تا زماني 
كه از بيماري بهبود پيدا كرده و ديگر نيازي به قرنطينه ندارند، 

بايد براي دريافت واكسن صبر كنند.

با وجود اينكه ابتــال به بيماري و دريافت واكســن هردو به طور 
بالقوه موجب پيدايش عالئمي مي شود اما پاسخ ايمني به ويروس 

فرايندهاي متفاوتي دارد.

فرقاينعالئمابتالوعوارضواكسنچيست؟
دكتر آدالجا معتقد اســت اگرچه تب، درد عضالني و ســردرد 
با هر دو ســناريو امكان پذير است اما 
عوارض جانبي واكسن از عوارض ابتالي 
موفقيت آميز تا حدودي قابل تشخيص 

است.
آدالجا مي گويد: عالئم تنفسي فوقاني 
يك ســرنخ اســت. اين عالئم شامل 
گلودرد، گرفتگي صدا و از دست رفتن 
بويايي و چشايي نيز مي شود. همچنين 
اگر عالئــم طوالني مدت باشــد، اين 
مي تواند يك نشــانه ديگــر از عوارض 
بيماري باشــد. درحالي كــه عوارض 
جانبي دوز تقويتي ممكن اســت يك 
يا دو روز ماندگار باشد، ادامه دار بودن 
عالئم ممكن اســت به معني بيماري 
باشد. اين يك نكته كليدي است. وايلدز 
مي گويد: اگر بيش از 72ساعت عالئم 
داشتيد، ما قويا توصيه مي كنيم با يك 
پزشك مشورت كنيد و آزمايش بدهيد 
چرا كه براي اكثر افراد نبايد فراتر از اين 

مدت باشد.

ايمنيهيبريدي
از آنجايي كه بدن پس از ابتال به بيماري، 
يك پاسخ ايمني قدرتمند ارائه مي كند، 
ايمني حاصل از ابتال مي تواند بســيار 
محافظت كننده باشد اما اين ايمني با 
واكسيناسيون بيشتر هم مي شود. در 
مطالعه اي كه در مجله نيچر منتشــر 
شده، آمده است افراد واكسينه شده با 
سابقه قبلي ابتال به كوويد بهتر ويروس 
به نسبت افراد واكســينه اي كه هيچ 
سابقه اي نداشــته اند، بهتر ويروس را 
خنثي مي كنند. امــا اين ايمني هيبريدي تا چــه حد از ابتالي 
مجدد جلوگيري مي كنــد؟ دكتر آدالجا مي گويــد: اگر ايمني 
طبيعي با سويه دلتا رخ داده باشد در برابر سويه اوميكرون چندان 
كافي نخواهد بود. اما حتي دوز تقويت كننده هم در برابر آن كافي 

نيست. بنابراين فكر مي كنم اين يك سؤال بي جواب است.
وايلدز خاطرنشان كرد: اگر مصونيت كافي از يك عفونت طبيعي 
به تنهايي در بدن فردي وجود داشته باشــد، نمي شود آن را به 
واكســن ربط داد. از آنجايي كه افراد مختلف سطوح مختلفي از 
آنتي بادي ها را توليد مي كنند، نمي شود گفت ايمني طبيعي و 

ايمني واكسن مي تواند آن را به طور كامل مصون كند.

تلســكوپ فضايي جيمز وب ناســا با موفقيت يك 
آنتن حياتي را تنها يك روز پس از پرتاب در روز كريسمس به 
فضا مستقر كرد. همچنين عمليات باز شدن سپر خورشيدي 
بزرگ ترين تلسكوپ فضايي تاريخ بشر هم شروع شده است كه 
قدمي مهم در مسير عملياتي شدن جيمزوب به حساب مي آيد. 

اين سپر خورشيدي به اندازه يك زمين تنيس است.
به گزارش وب سايت اسپيس، تلسكوپ فضايي چيزي را آشكار 
كرد كه دانشمندان آن را مجموعه آنتن گيمبالي مي نامند كه 
ديش داده با سرعت باال را كه مسئول ارسال مشاهدات وب از 
كيهان اوليه به زمين است، حمل مي كند. وب روز شنبه بر فراز 
موشك آريان5 از يك پايگاه فضايي در جزاير گويان فرانسه به 
فضا پرتاب شد. مقامات ناســا در به روزرساني ماموريت خود 
نوشتند: »اين آنتن براي ارســال دست كم 28.6گيگابايت از 
داده هاي علمي از اين تلسكوپ، 2بار در روز استفاده خواهد 
شد. تيم اكنون حركت مجموعه آنتن را آزاد و آزمايش كرده 
است. كل فرايند اين برنامه حدود يك ساعت طول كشيد. اين 
تلســكوپ فضايي 10ميليارد دالري براي مطالعه نخستين 
ستاره هاي كيهان و ديگر اسرار كيهاني طراحي شده است. اين 
بزرگ ترين و قدرتمندترين تلســكوپي محسوب مي شود كه 

تاكنون به فضا پرتاب شده است.«

روزهايحساس
استقرار آنتن آخرين مرحله از يك سري مراحل يك ماهه براي 
آماده سازي  تلسكوپ فضايي براي ماموريت رصدي در اعماق 
فضا بود. وب هم اكنون در سفري 29روزه به نقطه پايداري در 
فضا به نام نقطه الگرانژ2 يا L2 است كه نزديك به يك ميليون 
مايل )1.6ميليون كيلومتر( از زمين فاصله دارد. از آنجاســت 
كه تلســكوپ فضايي مادون قرمز جهان را رصد خواهد كرد. 
براساس به روزرساني ناسا، عالوه بر استقرار و آزمايش آنتن، 
كنترل كننده هاي پرواز وب براي نخســتين مرتبه دماسنج و 
فشارسنج تلسكوپ را فعال كردند. اين دو وسيله سنجش به 
كنترل كننده هاي پرواز اجازه مي دهد تا دما و سالمت ساختار 
تلسكوپ فضايي جيمزوب را در روزهاي آينده بررسي كنند. 
خواندن دقيق دما و بارهاي ساختاري وب براي دانشمندان و 
مهندسان ماموريت، بسيار مهم است، زيرا يكي از دردناك ترين 
دوره ها براي تلســكوپ فضايي هنوز در پيش است؛ استقرار 
آفتاب گير عظيم آن.  تلسكوپ فضايي جيمز وب يك رصدخانه 
مادون قرمز است كه براي انجام دقيق ترين مشاهدات تاكنون 
طراحي شده است، اما تنها در صورتي  كه بتوان آن را به اندازه 
كافي سرد نگه داشت، موفق به انجام چنين كاري خواهد شد. 

براي انجام اين كار، وب يك آفتاب گير بزرگ چند اليه به اندازه 
يك زمين تنيس را باز كرده كــه در 8روز اول پس از پرتاب، 
به صورت مرحله اي در حال گسترده شدن است. همانگونه كه 
انتظار مي رفت نخستين گام در اين فرايند استقرار از سه شنبه 
)28دسامبر( يعني 3روز پس از مأموريت آغاز شد. گام فوري 
بعدي براي تلسكوپ فضايي وب، دومين تصحيح ميانه مسير 
بود؛ مانوري كه براي اصالح مسير آن به سمت L2 طراحي شده 
است. اين مانور هم كه دومين مانور از 3مانور برنامه ريزي شده 

است، اواخر روز دوشنبه تكميل شد.

عبورازمدارماه
اكنون بســيار فراتر از مدار ماه، تلســكوپ فضايي جيمزوب 
مجموعه اي از مراحل مختلف را براي بازكردن ايمن آفتاب گير 
شكننده رصدخانه آغاز كرده است. آفتاب گير پنج اليه، براي 
جلوگيري از تابش نور خورشــيد و خنك كــردن لنز و ابزار 
وب تا 50درجه زير صفر مطلق يــا منفي 370فارنهايت الزم 
است. تنها در اين صورت اســت كه تلسكوپ قادر خواهد بود 
نور مادون قرمز ضعيف نسل اول ســتارگان و كهكشان ها را 
ثبت كند. استقرار ســايبان يكي از خطرناك ترين جنبه هاي 
اين ماموريت 10ميليارد دالري درنظر گرفته مي شود، يكي 
از مواردي كه به ســادگي بايد طبق برنامه عمل كند؛ در غير 
اين صورت قدرت علمي تلسكوپ فضايي وب تنزل مي يابد. 
آزمايش هاي فوق العاده اي روي زمين انجام شــد تا اطمينان 
حاصل شود كه اســتقرار طبق برنامه عمل مي كند، اما هيچ 

تضميني در اين خصوص وجود نخواهد داشت. 

اگرباكرونادوزسومبزنيدچهميشود؟
متخصصان مي گويند عالئم ابتال به بيماري كوويد-19 و عوارض جانبي واكسن با يكديگر 

متفاوت هستند 

قدم  هاي مهم براي 
عملياتي شدن جيمز وب

 تلسكوپ فضايي جيمز وب در
  مسير  طوالني خود 

 مرحله به مرحله  اموراتش را 
با موفقيت طي  مي كند

   چه انتظاري بايد داشته باشيم؟
درهرصــورت،عفونتيكهقبــلازتزريق
واكســنتقويتكنندهبرايايجاددفاعكامل
بدنرخميدهد،احتماالخفيفاســت.اين
البتهبهســايرعواملمانندسن،بيماريهاي
زمينهايوشرايطســركوبايمنيبستگي
دارد.حتيممكناســتفرديبهنوعشديد
بيماريهممبتالشدهوويروسرابهسايرين
همانتقالدهد.درواقعابتاليموفقيتآميز
بهكوويدقبليابعدازواكســنتقويتكننده
امكانپذيراستوايمنيهيبريدينتيجهآن
يكمحافظتفوقالعادهايجادميكند.امامانند
همهپاسخهايايمنيبهويروس،اينموردهم

ازفرديبهفردديگرمتفاوتاست.
باوجودتماممواردذكرشده،كارشناسانتأكيد
دارندكهبايددروهلهاولواكسينهشويدودر
زمانمناسبدوزتقويتكنندهرادريافتكنيد.
وايلدزميگويد:حتمــادوزتقويتكنندهرا
بگيريد.چوندودوزواكسنكوويدبهتنهايي

دربرابراوميكرونمؤثرنيست.

محصوالت مرتبط بــا درمان زخم، ارز از 
كشور خارج شده است.

او در پاسخ به اين پرسش كه با توليد اين 
پانسمان ها چه ميزان صرفه جويي ارزي 
خواهيم داشت، مي گويد: »اگر محصوالت 
ما توليد شود و بقيه مجموعه ها همكاري 
كنند، 50درصد نياز داخل را مي توانيم 
تامين كنيم. در اين صــورت مي توانيم 
حدود 7 تا 10ميليــون دالر در يك بازه 
3ساله صرفه جويي ارزي داشته باشيم. 
اين در حالي است كه اگر همه نياز كشور 
در داخل صــورت بگيرد، رقــم كنوني 
واردات 25ميليــون دالري، مي تواند به 

صفر نزديك شود.«

در اين بخش شــاهد 
كشاورزی 
و منابع 
طبيعی

قارچ هــاي  توليــد 
رويــي  كي-دا خورا
)ارينچــي، انوكــي و 
گانودرما(، توليد نيمه صنعتي ريزجلبك 
اسپيروليناپالتنســيس، كشت بافت و 
تكثير گياهان دارويي، كسب دانش فني 
و توليد بچه ماهي سي باس براي پرورش 
در قفس، توليد واكسن هاي پركاربرد در 
صنعت پرورش ماهــي، توليد رنگ هاي 
طبيعي خوراكي، اصالح نژاد دام سبك، 
توليد خارج رحمي جنين منجمد تعيين 
جنســيت شــده دام ســنگين، توليد 
داروهــاي گياهــي انســاني، دامــي و 

آفت كش هاي گياهي هستيم.

سازمان تجاري سازي   تجاری سازی  
فناوری و 
اقتصاد 

دانش بنيان

فنــاوري و اقتصــاد 
دانش بنيــان جهاد 
دانشــگاهي با هدف 
مشاركت در تحقق اقتصاد دانش بنيان 
در كشور و تســهيل در تجاري سازي  
فناوري تاسيس شــده است. بخشي از 
قابليت هاي اين حوزه شامل توسعه انواع 
كســب وكارهاي نوآورانه، پيش بيني 
سازوكارهاي مناسب براي تجاري سازي  
فنــاوري و همــكاري در توليــد 
نيمه صنعتــي و تجاري ســازي  همه 
محصوالت يا خدمات مربوط به توسعه 
فناوري اســت. همچنيــن مديريت و 
راهنمايي واحدهاي فناور و شركت هاي 
متقاضي استقرار در شبكه مراكز رشد و 
پارك هــاي علــم و فنــاوري جهــاد 
دانشگاهي بخشي ديگر از قابليت هاي 

اين حوزه به شمار مي آيد.

پور
ناه 

يرپ
/ ام

ري
شه

هم
س: 

عك

زهراخلجي
خبر نگار

ساسانشادمانمنفرد
خبر نگار

   بيانيه ناسا
گفتكهتلسكوپجيمزوبناسادربيانيهايدراينخصوص

حاالپسازپيادهسازيموفقيتآميزپالتهاييكپارچهجلووعقب
كمكمبهشــكليكهدرنهايتمدنظرماستنزديكميشود.اين
سازمانكهدرپروژهوبباســازمانفضايياروپاوكاناداهمكاري
ميكند،عملياتگشايشسپرجلوييراساعت۲۱:۵۰سهشنبهبه
وقتتهرانانجامدادوبعددرساعت۰۳:۵۵بامدادسپرعقبيراباز
كرد.اگرچهبازكردنهرقسمتازسپرحدود۲۰دقيقهطولكشيد،
امافرايندآمادهسازياينعملياتساعتهازمانالزمداشت.ناسا
ميگويدهنوزبايدگامهايبيشتريبرداشتهشودتاسپرخورشيدي
جيمزوببهبهرهبرداريكاملبرسد.پيشبينيشدهكهاينفرايند
دوازدهمديماهتكميلشود.ســپسنوبتبهگشايشآينههاي
طالييتلسكوپميرســدكهمرحلهبسيارحساسونفسگيري

بهحسابميآيد.
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موافقت دولت با اعتبار بازسازی 
خسارات زلزله هرمزگان 

استاندار هرمزگان از تصویب اعتبار و تسهیالت بانكی ارزان قیمت 
برای بازسازی و جبران خسارت های ناشی از زلزله در هرمزگان خبر 
داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی دوستی  گفت: در 
جلسه هیأت دولت اختصاص مبلغ ۳۴۰۰میلیارد ریال به صورت 
هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای برای بازسازی بخش های 
خسارت دیده اماكن مســكونی شهری، روســتایی و تأسیسات 
زیربنایی معابر شــهری و جاده ها ناشــی از زلزله آبان  امسال در 

هرمزگان تصویب شد.
او گفــت: همچنین مبلــغ ۴۷۴۷میلیــارد و ۶۰۰میلیون ریال 
تســهیالت بانكی ارزان قیمت از طریق بانك های عامل به منظور 
جبران خسارت های ناشــی از وقوع زلزله در هرمزگان پرداخت 
می شود. استاندار هرمزگان با بیان اینكه این مصوبه از سوی مخبر، 
معــاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به دســتگاه های مربوطه 
ابالغ شد، گفت: تاكنون بیش از ۳۰میلیارد تومان اعتبار به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم از ســوی اداره كل بنیاد مسكن استان با 
همكاری استانداری هرمزگان برای بازســازی مناطق زلزله زده 
هزینه شده است. »فین« بندرعباس در استان هرمزگان 2۳آبان و 

همچنین ۷دی امسال لرزید.

عدد خبر

سرپرست معاونت سیاســی امنیتی و اجتماعی 
اســتاندار آذربایجان غربــی گفــت: محدودیــت ورود 
مســافران از مرزهای زمینی و هوایی اســتان ۱۰روز دیگر 
و تــا ۱۹دی ادامــه دارد. به گــزارش ایرنا، رضــا ابراهیمی 
افزود: تنها افرادی كه شــامل 7بند استثنای ستاد ملی 
مقابله باشــند به شــرط داشــتن كارت واكسیناسیون و 

تست پی سی آر منفی امكان عبور را خواهند داشت.

وز 10ر

سرپرســت اداره كل راهــداری و حمل ونقــل 
جــاده ای كهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: راه ارتباطــی 
۱۸۰روســتای ایــن اســتان به دلیــل بــارش شــدید بــرف 
مســدود شــده اســت. بــه گــزارش تســنیم،  هللا كــرم 
جانی پور گفت: این روستاها در شهرستان های مختلف 
ازجملــه مارگــون، بویراحمــد، دنــا و بخــش دیشــموك 

كهگیلویه هستند.

وستا  1۸0ر

رئیس اداره منابع طبیعی اردستان از كشف و ضبط 
حدود یك تن چوب درخت تاغ ۲۰ســاله در انبار شخصی در 
شــهر زواره خبــر داد. به گــزارش ایســنا، مجید خداپرســتان 
گفت: به ازای هر كیلوگرم چوب تاغ ۱۲۰هزار تومان جریمه 
برای این فرد درنظــر گرفته و همچنین مجــازات عمومی وی 

توسط دستگاه قضایی تعیین می شود.

1تن 

معــاون آبخیــزداری اداره كل منابــع طبیعــی 
چهارمحال و بختیاری گفت: با ۵۳۵میلیون مترمكعب 
كســری مخــازن در اســتان مواجهیم كــه فقط بــا بارش 
بــرف جبــران می شــود. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران 
جوان، علی محمد محمدی افزود: رواناب ها ۵درصد به 
ذخیره ســازی ها كمك كردنــد، اما بعــد از بارندگی همه 

آب ها در زمین نفوذ كردند.

۵۳۵میلیون مترمكعب  

عكس خبر

مشاغل سنتی در بازار قم 

بازار قم  در عهد صفوی در حوالی مسجد جامع قم ایجاد 
شده بود. در دوره قاجاریه با افزوده شدن بخش های مختلف 

از میدان كهنه تا رودخانه قمرود امتداد پیدا كرد. بعدها با 
گسترش شهر این راسته به چند قسمت تقسیم شد كه به 
بازار كهنه و بازار نو معروف است. این بازار كه در قلب محله 

آذر قم واقع شده در سال ۱۳7۶ با شماره ۱۹۳7 در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رسید. امروزه محل فعالیت مشاغل سنتی 
و تولیدات صنایع دستی ازجمله سراجی، رنگرزی، نجاری و 

خراطی به شمار می رود. منبع: تسنیم

خبر كوتاه 

صندوق توسعه استانی چیست؟
دولت برای نخستین بار قرار است صندوق های استانی 
پیشرفت و عدالت را براساس الیحه بودجه سال۱۴۰۱ 
تشــكیل دهد تا به طرح های نیمه تمام عمرانی كه در 
اســتان ها وجود دارد، منابع مالی الزم را تزریق كنند. 
نام این صندوق ها، صندوق پیشــرفت و عدالت ایران 
است كه جایگزین صندوق كارآفرینی امید خواهد شد 
و در ۳۱استان شكل خواهد گرفت. هم اكنون صندوق 
كارآفرینی امید تســهیالت قرض الحسنه، تسهیالت 
خرد به اشــتغال و تكمیل و توسعه بنگاه های كوچك 
و متوســط پرداخت می كند، اما هدف از این صندوق 
كمك به توسعه استان ها برای هدف رشد ۸درصدی 

اقتصاد كشور در سال آینده است.
در الیحه بودجه سال۱۴۰۱ پیش بینی شده كه منابع 
این صندوق از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول 
مازاد دولت در استان ها و سود و بهره مالكانه معادن و 

2۰درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن خواهد بود.
در قانون اســتفاده متوازن ۳درصد از كل بودجه كسر 
و برای توســعه متوازن و عدالت بــه مناطق محروم و 

كم برخوردار درنظر گرفته می شود.
منابع این صندوق ها كمك می كند تا طرح های عمرانی 
كه در شهرها و استان ها به صورت نیمه تمام باقی مانده 
است به اتمام برسد و دیگر نیاز نیست از خزانه بودجه 
الزم برای اتمام این طرح ها تخصیص پیدا كند. دولت 
بعد از بررسی الیحه بودجه در مجلس الیحه تشكیل 
این صندوق ها را بــرای تصویب به مجلس شــورای 

اسالمی ارسال خواهد كرد.

   عملیاتی شدن سیاست های استانی   
نماینــده اردكان و عضو كمیســیون برنامه، بودجه و 

محاســبات مجلس هم با بیان اینكــه صندوق های 
توسعه استانی اهداف استان ها و مدیران استانی را در 
دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبولی كه سال آینده 
پیش بینی شده محقق می كنند به همشهری می گوید: 
با تشــكیل این صندوق ها كه در الیحــه پیش بینی 
شــده، ســرعت در تصمیم گیری ها زیاد می شــود، 
مسئوالن اســتانی می توانند سیاســت های استانی 
 خود را عملیاتی كنند و قدرت تصمیم گیری بیشتری

 داشته باشند.
محمدرضا دشــتی اردكانی، با تأكید بر اینكه تشكیل 
صندوق توسعه استانی به مســئوالن كمك می كند 
مشكالت خود را رفع و از بروز تبعات اجتماعی و سیاسی 
جلوگیری كنند، می افزاید: به صورت كلی اعتبار این 
صندوق ها با نظر و صالحدید مســئوالن استانی و در 
مسیر توسعه زیرساختی اســتان، تكمیل طرح های 
نیمه تمام و هر آنچه مشكل تشخیص داده شود هزینه 

خواهد شد.
او با بیان اینكه هر استانی مشكالت  خاص خود را دارد، 
توضیح می دهد: ممكن است در استانی مسئله اصلی 
اشتغال و در استانی دیگر آب یا انرژی باشد. به همین 
دلیل پیش بینی ما به صورت كلی این است كه صندوق 
توسعه استانی با هدف رفع مشــكل اصلی استان و نه 
صرفا تكمیل طرح های نیمه تمام فعال شــود، اما باید 
منتظر بمانیم تا كمیســیون تلفیق موضوع را بررسی 
و نظر نهایی را اعالم كند. به گفته دشــتی، منابع این 
صندوق ها از محل تبصــره ۱۸، هدفمندی یارانه ها، 
فروش اموال مازاد دولتی در استان ها و درآمدهای مازاد 
تامین خواهد شد و توصیه ما این است كه  منابع مازاد 
استانی به جای سرریز به پایتخت به این صندوق منتقل 

و در جهت توسعه استان ها هزینه شود.

افزایش اختیار استان ها 
اغلب مســئوالن اســتانی و نمایندگان استان ها در 
مجلس شورای اسالمی نسبت به راه اندازی این طرح 
اظهار امیدواری می كنند. شــهرام عدالتی، سرپرست 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران معتقد است 
راه اندازی صندوق توسعه استانی راهكاری برای توسعه 
محلی خواهد بود. عضو كمیســیون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اســالمی هم با اشاره به 
راه  اندازی صندوق توسعه اســتان ها در الیحه بودجه 
سال آینده تأكید می كند ایجاد صندوق توسعه دست 
 استانداران را برای هزینه های مبتنی بر نیازهای درون 

استان باز می كند.
رجب رحمانی، با بیان اینكه هر استان حداقل 2هزار 
میلیارد تومان در صندوق توسعه استانی خواهد داشت، 
می گوید پیش از این اعتبار ملی در پایتخت متمركز و 
برای تخصیص بودجه نیازمند رایزنی های مختلفی با 

وزرا و اعضای هیأت دولت بود. 
او تأكید می كند با توجــه به این شــرایط در الیحه 
بودجه سال آینده شاهد تمركززدایی و تقویت بودجه 
و اعتبار اســتان ها هســتیم كه می تواند به نوبه خود 
نقش مهمی در رشد زیرســاخت های توسعه استان 
 در همه بخش های اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی

 داشته باشد.
جعفر قادری، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اســالمی هم با اشــاره به پیش بینی تشكیل 
صندوق های توسعه استانی در الیحه بودجه سال۱۴۰۱ 
معتقد اســت راه اندازی این صندوق ها زمینه توسعه 
استان ها را فراهم می كند و موجب می شود مسئوالن با 
پرهیز از آغاز طرح  جدید، تكمیل پروژه های نیمه تمام 

را در اولویت قرار دهند.

اولویت های متفاوت هر استان 
با همه امیدواری ها اما همچنان مسئوالن استانی در انتظار 
جزئیات بیشــتر و درصورت تأیید تدوین آیین نامه های 
اجرایی و نظارتی این طرح هســتند. داوود شــهركی، 
معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان 
محروم ترین اســتان ایــران كه پروژه هــای روی زمین  
مانده زیادی دارد و از نظر زیرساختی بسیار عقب است،     
می گوید: باید منتظر باشــیم آیین نامه یا شیوه نامه این 
صندوق تدوین شود. او اما تأكید می كند كه اصل ماجرا و 
تشكیل چنین صندوق هایی اتفاقی خوب است كه موجب 
می شود استان ها منابع درآمدی خود را مدیریت كنند تا 
صرف توسعه منطقه و استان  شود. شهركی درباره تمركز 
این صندوق نظری مشــابه محمدرضا دشتی، نماینده 
اردكان و عضو كمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 

مجلس دارد و معتقد است هر استان بهتر می داند اولویت ها 
و محرومیت هایش كجاســت و به همیــن دلیل هدف 
اصلی باید متمركــز بر اولویت ها باشــد. او برای مثال به 
استان سیســتان وبلوچستان اشــاره می كند و توضیح 
می دهد: اولویت های ما در استان آب، راه، راه آهن و توسعه 
ظرفیت های مرز و تجارت است و به همین دلیل ترجیح 
می دهیم اعتبارات خود را بر مبنای این اولویت ها هزینه 
كنیم. این فقط مربوط به ما نیست و طبیعی است كه هر 
استانی شرایط متفاوتی داشته باشد. شهركی درباره منابع 
اعتباری این صندوق هم معتقد است می توان در كنار همه 
پیش بینی ها شرایط و مزیت های هر استانی را هم دید تا 

به خلق ثروت منجر شود.

  
در همه ســال های گذشــته تمركز زدایی در اعتبار و 
همچنیــن تصمیم گیری ها به یكــی از دغدغه های 
مسئوالن اســتانی تبدیل شــده بود به طوری كه در 
مهم ترین نمونه های اخیر یعنی تنش آبی خوزستان 
یا اصفهان و زلزله های خراســان شمالی، خوزستان، 
هرمزگان و بوشهر این موضوع بیش از گذشته به چشم 
آمد. مسئوالن مدیریت بحران استان ها معتقد بودند 
فرایند پیچیده تصویب اعتبارات بازسازی مناطق زلزله 
در تهران مهم ترین عامل طوالنی شدن بازسازی هاست 
یا مسئوالن خوزستان بارها در اظهارنظرهای مختلف 
مشكالت آبی استان را نتیجه تصمیم گیری در مركز و 
آشنانبودن مدیران كشــوری با شرایط استان دانسته 
بودند. به نظر می رســد شــكل گیری صندوق توسعه 
استانی راهی برای كاهش این دغدغه هاست، اما نباید 
فراموش كرد نظارت بر هدایت درست منابع در كارایی 

این بند از الیحه بودجه ۱۴۰۱اهمیت زیادی دارد.

صندوق های توسعه استانی كه در الیحه بودجه۱۴۰۱پیش بینی شده   
می تواند فرصتی برای افزایش اختیارات استانی، تمركززدایی از پایتخت 

و افزایش سرعت تصمیم گیری ها فراهم كند

صندوق توسعه استانی  
نسخه  بومی بودجه

الیحه بودجه سال۱۴۰۱ در مجلس شــورای اسالمی در دست 
بررسی است و هر روز درباره بخش های مختلف آن نقد و نظرهای 
متفاوتی منتشر می شود. طبق این الیحه از میان استان ها، خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس بیشترین سهم 
و در مقابل قم، سمنان و قزوین كمترین سهم را دارند. استان های مختلف عالوه بر منابع بودجه از اعتبار پروژه های 
ملی، صندوق ملی توسعه، اعتبار محرومیت زدایی و... هم سهم دریافت می كنند و حاال طبق الیحه بودجه سال آینده 
با تشكیل صندوق توسعه استان ها سهمی هم از این بخش دریافت خواهند كرد. بنابر اعالم عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در كشور حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود دارد كه باید برای تكمیل این طرح ها 
برنامه ریزی شود. مجتبی یوسفی اعالم كرده بود راه اندازی این طرح ها در كشور به فعال شدن شركت های پیمانكاری، 

شركت های تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف كمك می كند و زمینه ساز اشتغال جوانان در كشور خواهد شد.

سیده زهرا عباسی
خبرنگار 

منابع ایــن صندوق ها کمک می کنــد تا طرح های 
عمرانــی کــه در شــهرها و اســتان ها بــه صــورت 
نیمه تمام باقی مانده است به اتمام برسد و دیگر 
نیــاز نیســت از خزانه بودجــه الزم برای اتمــام این 

طرح ها تخصیص پیدا کند

در الیحــه بودجــه ســال۱۴۰۱ پیش بینی شــده كه 
منابع این صندوق از محل فروش اموال منقول و 
غیرمنقول مازاد دولت در استان ها و سود و بهره 
مالكانه معادن و ۲۰درصد از اعتبار قانون استفاده 

متوازن خواهد بود

انتخاب شهر و روســتای بدون دخانیات، طرح وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است كه با همراهی شهری

سازمان بهداشت جهانی در ۶۴ واحد دانشگاهی علوم 
پزشكی سراسر كشور و بر مبنای شاخص های اعالمی ابالغ و در دستور 
كار قرار گرفته است. این طرح می تواند نوید بخش روزهایی باشد كه 
شاهد كاهش مصرف دخانیات به ویژه در اماكن عمومی باشیم. هدف از 
اجرای این طرح، كاهش ۳۰درصدی مصرف دخانیات در گروه سنی 
باالی ۱۵سال است. در میان شــهرهای مختلف، خرمدره در استان 
زنجان، فسا در استان شیراز و اسدآباد در استان همدان نامزد دریافت 
گواهی شــهر بدون دخانیات در كشور شــده اند كه درصورت تأیید 
شاخص های اعالمی از سوی ســازمان جهانی بهداشت به این عنوان 
دست خواهد یافت. در استان زنجان، خرمدره و روستای رحمت آباد این 
شهر به عنوان پایلوت شهر و روستای بدون دخانیات انتخاب شده اند. در 
این گــزارش به اثرات مثبــت اجرای ایــن طرح در اســتان زنجان 
پرداخته ایم. در طرح شهر و روستاهای بدون دخانیات، فروش، عرضه و 
استعمال محصوالت دخانی ضابطه مند شده و مردم از مواجهه با دود 
دست دوم سیگار و قلیان محافظت خواهند شد. همچنین تبلیغ و ترویج 
مستقیم و غیرمســتقیم دخانیات محدود و مصرف كنندگان به ترك 
دخانیات تشویق شده و تسهیالت الزم در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. 
حاال مسئوالن استان زنجان امیدوارند كه درصورت صدور گواهینامه 
مربوطه از سوی نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت، 

شاهد آثار مثبتی در خرمدره و روستای رحمت آباد باشند.
فهیمه حیدری، مســئول بهداشت محیط شــبكه بهداشت و درمان 
خرمدره، یكی از معیار های انتخاب شهرهای بدون دخانیات در استان 
زنجان را میزان ســواد و همراهی مردم در برنامه های فرهنگی عنوان 

می كند و می گویــد: جمعیت خرمــدره ۵۷هزارو۴۳۶نفر و جمعیت 
روســتای رحمت آباد ۸۵۴نفر اســت كه به ترتیب حدود 9۶درصد 
)خرمدره( و 92درصد )رحمت آباد( از ســطح سواد خواندن و نوشتن 
تا تحصیالت دانشگاهی برخوردارند. سطح باالی باسوادی خرمدره و 
هم صدایی مردم و مسئوالن كه هم افزایی مناسبی را رقم زده ازجمله 
عوامل انتخاب این شهرســتان به عنوان پایلوت طرح شهر و روستای 
بدون دخانیات است. عالوه بر اینكه خیران این شهر و همراهی مردم 
با طرح های فرهنگی موجب شــده تا پروژه های فرهنگی با ســرعت 

بیشتری پیش برود.

  جایگزینی قلیان سراها با مراكز فرهنگی   
تعطیلی قلیان ســراها به عنوان مراكز تفریحی و پاتوق جوانان، یكی 
از برنامه های اســتان زنجان و شــهر خرمدره در اجرای طرح مبارزه 
با دخانیات اســت اما فاطمه محرم خانی، مشــاور شورای هماهنگی 
سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی اعتقاد دارد تعطیلی این مراكز 
بدون توجه به موضوع اشتغالزایی جوانان به راحتی امكان پذیر نیست. 
او می گوید: قبل از تعطیلی این مراكز باید برای اشتغالزایی جوانان و 

جایگزینی مراكز تفریحی سالم، چاره ای اندیشید.
به همین دلیل هماهنگی های الزم با اداره كار انجام شــده است تا با 
نیازسنجی و شناسایی مشاغل مورد نیاز، افراد شاغل در قلیان سراها به 
سمت این مشاغل هدایت شوند. روستای رحمت آباد نیز پتانسیل خوبی 
برای كشاورزی دارد. با همكاری اداره جهادكشاورزی و قرار دادن این 
روستا در اولویت ارائه تسهیالت به كشاورزان، راه اندازی مزرعه بدون 
دخانیات، اجرای طرح های صنایع تبدیلی، راه اندازی حوضچه پرورش 
ماهی و افتتاح خانه ورزش، از برنامه های تشویقی با هدف اشتغالزایی 

برای جوانان این روستاست.
غالمرضا علی محمدی، كارشناس كنترل برنامه های دخانیات معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكی زنجان نیز معتقد است كه قوانین بسیار 

خوبی برای كنترل مصرف دخانیات وجود دارد كه به درســتی اجرا 
نمی شود. چنانچه مصرف دخانیات در كشور با روند فعلی ادامه یابد، 
در سال های آینده مانند پاكستان و مصر به پرمصرف ترین كشورهای 
جهان در مصرف دخانیات تبدیل خواهیم شد. طی یك سال گذشته 
با تالش مضاعف كارشناسان و دست اندركاران دانشگاه علوم پزشكی 
استان، خرمدره و روســتای رحمت آباد نامزد دریافت گواهی شهر و 
روستای بدون دخانیات شدند. طبق شاخص های ارائه شده این شهر و 
روستا، رتبه دوم كشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است. 
علی محمدی با اشاره به اینكه طی هفته های آینده با حضور كارشناسان 
ســازمان جهانی و وزارت بهداشت نیز شــاخص های مدنظر در این 
2منطقه مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت، می افزاید: درصورت 
تأییدیه تمامی شاخص ها از سوی این سازمان، گواهی الزم صادر خواهد 

شد و این مهم از ابعاد گوناگون، نتایج بسیار مثبتی را به همراه دارد.

  استفاده از ظرفیت های فرهنگی  
اجرای سیاست تشویق و فرهنگسازی، همكاری همه نهادهای شهری، 
فرهنگی،مذهبی و... از مؤلفه های دیگری است كه باید برای پیشبرد 
اهداف فرهنگی به كار گرفته شــود. یكی از طرح های اجرا شــده در 
خرمدره، تبدیل گرمابه »یان یان« به مركزی فرهنگی بدون دخانیات 
است كه اكنون با مدیریت بانوان اداره می شــود. گرمابه یان یان، در 
مركز خرمدره و در میان بافت سنتی در حاشــیه رودخانه كبیر رود 
قرار دارد. فاطمه محرم خانی، مدیر این مجموعه و مشــاور شــورای 
هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی درباره تاریخچه این 
مركز می گوید: ساخت این گرمابه به دوره قاجار برمی گردد و تا حدود 
۳۰سال پیش از این مكان به عنوان حمام استفاده می شد و پس از آن 
حدود ۱۰سال متروكه رها شده بود. اهالی با تخلیه نخاله ها و پاكسازی 
حمام از آن به عنوان زورخانه استفاده می كردند. سال۸۸ مرمت حمام 
با سرمایه گذار خصوصی انجام شد و به عنوان سفره خانه با سرو قلیان 
شروع به كار كرد. اما شرایط نامساعد این مركز موجب شد تا سال9۸ 
دادستان دستور تعطیلی این مركز را صادر كند. محرم خانی، دی99 
این مركز را تحویل می گیرد و از اردیبهشت۱۴۰۰ شروع به مرمت آن 
می كند. او در این باره می گوید: تالش شد برخی از المان ها و گنبدها 
بازسازی شود و برخی نقش و نگارهای بومی منطقه را در این مجموعه 
طراحی كردیم. در نهایت تیر۱۴۰۰ این مكان به عنوان مركزی بدون 
دخانیات فعالیت خود را آغاز كرد. وی درباره برنامه های جایگزینی پس 
از حذف قلیان سرا می گوید: حمام یان یان در محله ای به همین نام قرار 
دارد. یان یان به معنی به پهلو حركت كردن اســت و چون این محله 
كوچه های كم عرضی داشت و مردم باید به پهلو از آن عبور می كردند، 
این نام نیز برای گرمابه انتخاب شده بود. ما نیز تالش كردیم این مكان 
را به مجموعه ای فرهنگی با رویكرد اجرای برنامه های بومی و محلی 
تبدیل كنیم. این مركز زیرنظر مؤسســه فرهنگی مردم نهاد یادآوران 
فرهنگ فعالیت می كند و برنامه های جایگزینی برای تفریح جوانان به 

جای قلیان اجرا كرده است.
محرم خانی با توجه به تجربه ای كه در این مدت به دست آورده است، 
می گوید: جوانان ما نیاز به محیط هایــی برای تخلیه انرژی دارند و در 
شهرهای كوچك، تنها محیطی كه می توانند كنار دوستانشان باشند 
قلیان سراها و كافه هاست. اگر زیرساخت ها و برنامه های جایگزین وجود 
داشته باشد و محیطی شاد برای دورهمی فراهم شود، جوانان دنبال 
تفریحات ناسالم نمی روند. اگر بتوانیم محیط تفریحی و شادی را ایجاد 

كنیم، آن وقت طرح های حذف یا كاهــش مصرف دخانیات و به ویژه 
قلیان در مراكز تفریحی و پاتوق جوانان بهتر اجرا خواهد شد.

   شهرهای مذهبی بدون مصرف دخانیات  
اســتفاده از ظرفیت و آموزه های مذهبی یكی از برنامه های سازمان 
بهداشــت جهانی برای كاهش مصرف دخانیات به ویژه در شهرهای 
مذهبی است. مرداد ســال9۸ پیش از شیوع كرونا قرار بود طرح شهر 
بدون دخانیات در شهرهای مذهبی قم و مشــهد اجرا شود. فاطیما 
اآلوا، نماینده سازمان بهداشت جهانی در سفری كه به شهر قم و دیدار 
با تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( داشــت، از برنامه این 
سازمان برای عضویت ۱۸2كشور در راستای مبارزه با دخانیات و اجرای 
طرح در شهرهای مذهبی خبر داده بود. ۴شهر مكه، مدینه، مشهد و قم 
به عنوان نمونه برای حذف دخانیات انتخاب شده بودند تا با بهره گیری 
از علمای دینی و آموزه های مذهبی بتوان گام های مؤثری در مســیر 

كاهش مصرف دخانیات برداشت.
به گفته محبی، رئیس سازمان نظام پزشكی استان قم، نرخ استعمال 
دخانیات در قم ۱۴.2درصد است كه 9.۸درصد آن را بانوان، جوانان و 
نوجوانان تشكیل می دهند. وی با بیان اینكه ۷۶درصد جامعه در معرض 
استنشاق دود دست دوم سیگار قرار دارند، گفت: طبق نظرسنجی انجام 
شده از گروهی از نوجوانان استان ۵۶درصد از آنها حداقل یك بار مصرف 

دخانیات را تجربه كرده اند.
شهرستان قم به عنوان نخستین شــهر مذهبی در اجرای برنامه های 
مبارزه با دخانیات انتخاب شــد اما به گفته سلطانی از مسئوالن اداره 
بهداشت قم، همزمان شدن با شیوع كرونا و اهمیت اجرای برنامه های 
ســالمت محور و پس از آن واكسیناســیون عمومــی، روند اجرای 
شاخص های اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی را كند كرد 
اما این موضع به معنای توقف برنامه ها نیست. او می گوید: برای رسیدن 
به شهر بدون دخانیات، طرح های مصوب در مرحله اول اطراف حرم و 
مسجد جمكران اجرا شده است و سپس به سایر نقاط شهر تسری پیدا 
می كند. كاهش ۳۰درصدی مرگ ومیر ناشی از مصرف دخانیات بعد از 
۵سال از اهداف اصلی اجرای طرح شهر و روستای بدون دخانیات است.

نه به دخانیات در 3 شهر و روستا 
برخی شهرها و روستاهای استان های همدان، زنجان و فارس به عنوان پایلوت اجرای طرح بدون 

دخانیات معرفی شده اند

قانون جامع كنترل و مبارزه بادخانیات
اسدآباد و روستای گردشگری ملحمدره در همدان نیز 
به عنوان روســتای بدون دخانیات شهرستان معرفی و 
هدف گذاری شده اند. به گفته مسئوالن سازمان بهداشت 
استان همدان  با همكاری مردم، اصناف و تداوم نظارت و 
بازرسی های انجام شده در شهرستان اسدآباد، عرضه 
قلیان به صفر رسیده و وجود ندارد. با توجه به ماده۱6 از 
اصل۱23 قانون اساسی، قانون جامع كنترل و مبارزه با 
دخانیات، فروش پاكت های باز فراورده های دخانی ممنوع 
است. اما در طرح شهر بدون دخانیات، در معرض دید قرار 
دادن مواد دخانی، فروش آن به صورت نخی نیز ممنوع 
است. با اجرای این طرح و نظارت بر آن و همكاری همه 
نهادهای فرهنگی و شهری می توان امیدوار بود كه اجرای 
طرح شهر و روستای بدون دخانیات به همه شهرها تسری 
یابد. همراهی نهادهای فرهنگی و مردمی و از همه مهم تر 
فراهم آوردن زیرساخت های فرهنگی گامی مثبت در 
تسریع و اجرای عملی طرح هایی است كه موجب كاهش 

تمایل جوانان به سمت مصرف دخانیات باشد.
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حقابه »هامون« فراموش نشود
با تصویــب كلیات طرح انتقــال آب به 
سیستان و بلوچستان در مجلس شورای 
اســامی، اجرای این طــرح جدی تر از 
قبل به نظر می رســد. محسن موسوی 
خوانساری كارشــناس حوزه آب دیروز 
تذكر مهمی درباره حقابــه هامون داد 
تا چهره روز زیست بوم همشهری شــود. وی می گوید: اجرای طرح 
انتقال آب نباید باعث چشم پوشــی از حقابه سیستان شود كه منشا 
آن افغانستان است. سیستان فاقد منابع آب زیرزمینی  است و آب این 
منطقه به وسیله منابع آب روزمینی تامین می شود. كشور افغانستان 
نیز اخیرا به رغم اینكه وظیفه دارد براســاس پروتكل ها ۸۶۰میلیون 
مترمكعب آب در سال به سمت كشور ما جاری كند تا حقابه 2 میلیون 
مترمكعبی هامون تامین شــود، تا این تاریخ نســبت به اجرای آن 
متعهد نبوده و این مقدار آب وارد كشور ما نشده است. باید دید پس 
از گذشت دوره بارش امسال، تفاوتی در وضعیت آب ورودی به كشور 
ایجاد خواهد شد یا نه؟ ظواهر امر نشان دهنده افزایش مصرف آب در 
باالدست رود هیرمند و سد كجكی است. حتی سدی با نام كمال خان 
نیز بیرون از مرزهای ایران برای اســتفاده از آب رود هیرمند احداث 
شده است. موسوی در پایان با اشاره به اثرات مثبت اجرای این طرح 
درصورت اجرای صحیح و اصولی آن گفت: با اجرای درست این طرح 
می توان آب شرب مردم سیستان را تامین كرد و مشكات این منطقه 
كه به عنوان یكی از مناطق سوق الجیشی ما شناخته می شود را كاهش 
داد. ما در منطقه زابل به جز حقابه هیرمند و آب دریا، منبع آب دیگری 
نداریم و به آب های ژرف نیز نمی توان تكیه كرد چراكه آسیب زیادی 

برای محیط زیست به همراه خواهند داشت.

15 پنجشنبه 9 دی 14۰۰
زیست بوم شماره  ۸4۰1 

حقابه تاالب ها برای چندمین بار به وزارت نیرو ابالغ شد
 تلخ ترین حقیقت اكوسیســتم های 

محیط 
تاالبــی این اســت كــه حقابه های زیست

زیستی شان در هیچ سناریویی تامین 
نمی شــود. اگر آبی به پهنه های خشك تاالب های 
دائمی رسیده است، ناشی از سیاب هایی بوده كه 
دیگر به  كار شــرب، صنعت و كشاورزی نمی آمده 

است.
تاالب ها به عنــوان یكــی از مؤثرترین بخش های 
اكوسیســتم های آبی، در انتهای حوضه های آبریز 
قرار دارند و حقابه بیشتر تاالب های كشور از مسیر 
رودخانه هــا و عمدتا از محل ذخایر ســد ها تامین 
می شود. مســئولیت مدیریت منابع آبی با وزارت 
نیروست و مسئول احیا و حفاظت از تاالب ها سازمان 
حفاظت محیط زیســت اســت. حد فاصل حوزه 
فعالیت این 2نهاد، یعنی از پایاب ســدها تا ورودی 
تاالب ها محدوده ای است كه حقابه تاالب ها از آن 

برداشت شده و كسی مسئولیت آن را نمی پذیرد.
علی ساجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
اعام كرد كه حقابه ها با 3سناریوی پرآبی، نرمال 
و كم آبی تعیین و به وزارت نیرو اباغ شــده است. 
او می گوید: در بســیاری از مســائل به آستانه ها 
رسیده ایم. در مورد مشكات حوزه آب باید بگویم 
دیگر آبی وجود ندارد كه حقابه ای باشد، اما همین 
مقداری هم كه وجود دارد به دنبال تعیین حقابه ها 
هستیم. امسال حقابه تمام تاالب ها و رودهای كشور 
مشخص و اباغ شــد. امیدواریم باران رحمت نیز 

ببارد تا تاالب ها آبگیری شوند.
او چندی پیش در گفت وگو با روزنامه همشــهری 
هم گفته بود كه »در همین شرایط كم آبی نیز باید 
حقابه محیط زیســت تامین شــود. در قالب ستاد 
احیای تاالب های كشــور كه به ریاست معاون اول 
رئیس جمهور برگزار می شود و كمیته های استانی 
حقابه رودها و تاالب های كشور تعیین شده است 
و وزارت نیرو مكلف اســت كه طبــق قانون به هر 
نسبتی كه آورد ســاالنه كاهش پیدا می كند سهم 
سایر بخش ها را هم كاهش دهد. فقط سهم شربت 
است كه صددرصد باید تامین شود. بعد از شرب نیز 
محیط زیســت قرار دارد و بخش های كشاورزی و 

صنعت در مراحل بعدی هستند.« 
حقابه اكثر تاالب ها در سال های اخیر پرداخت نشده 
است. به اعتقاد هومن خاكپور، نایب رئیس دبیرخانه 
تاالبی كشور، عدم تامین حقابه ها به دلیل ناآگاهی 
وزارت نیرو از میزان آنها نبوده است و االن با اعام 
فهرست آن از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، 
دیگر مشكلی وجود نخواهد داشت. حقابه تاالب ها 
از رودخانه ها تامین می شــود و وقتی وزارت نیرو 
اعتقادی به حقابه رودخانه ها نداشته باشد، چطور 
حقابــه تاالب هــا را می خواهد تامین كنــد. او در 
گفت وگو با همشهری می گوید: واقعیت این است 
كه همه طرح های انتقال آب و سدسازی بر مبنای 
شرایط نرمال بارش یا سال های پرآبی طرح ریزی 
شــده اســت و این طرح هــا با خشكســالی های 

پیشرو همخوانی ندارد. هومن خاكپور، متخصص 
محیط زیســت و منابع طبیعی می گوید: حتی اگر 
وزارت نیرو در معدود تاالب هایی، مدعی باشد كه 
حقابه 2۰ تا 3۰درصدی رودخانه هــا را رها كرده 
است، ســازمان حفاظت محیط زیســت به عنوان 
متولی، بضاعت الزم برای صیانت از آب رها شــده 
از پایاب سدها تا رسیدن به پهنه تاالب ها را ندارد. 
مهم این است كه چه اراده ای برای تامین حقابه ها 
در بدنه دولت وجود دارد. وزارت نیرو متولی تحویل 
آب به ذینفعان اســت. خأل مدیریتی باعث شــده 
اســت عده ای در میانه راه حقابه تاالب ها را به طور 
غیرقانونــی بردارند. هومن خاكپور معتقد اســت 
كه وزارت نیرو نیز چنیــن بضاعتی برای مدیریت 
حقابه ها ندارد. مگر این وزارتخانه توانســته است 
در كنترل برداشت غیرمجاز از آب های زیرزمینی 
توسط چاه های غیرمجاز موفق عمل كند؟ وزارت 
نیرو حتی نتوانســته مابه التفاوت موجودی آب در 
سیســتم های آبیاری مدرن را به آبخوان ها تزریق 
كند و همــه آب باقیمانده از اصــاح فرایند های 
آبیاری، صرف توسعه كشاورزی شده است. از نظر او، 
سازمان حفاظت محیط زیست در دادخواهی از این 
حق كوتاهی كرده است و هیچ گاه از وزارت نیرو برای 
تامین نشدن حقابه ها شكایت قضایی نكرده است، 
ولی امیدواری است كه دولت كنونی اگر تعارضی در 
تكالیف دستگاه ها وجود دارد، آن را برطرف كند تا 

شرایط به نفع تاالب ها تغییر یابد.

فهرستی كه 2بار ارائه شد
امسال 2بار فهرست حقابه ها با سناریو های كمی آبی، 
نرمال و پرآبی به وزارت نیرو، دفتر ریاست جمهوری و 
شورای امنیت ملی داده شده است. آرزو اشرفی زاده، 
مدیركل دفتر حفاظت و احیای تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیســت در گفت وگو با همشهری 
می گوید: ســال9۶ قانون حفاظت، احیا و مدیریت 
تاالب های كشــور بــه تصویب مجلس شــورای 
اســامی رســید. براســاس بند دوم این قانون به 
ســازمان حفاظت محیط زیست تكلیف شده است 
كه حقابه های زیســتی تاالب ها را تعیین كند كه 
وزارت نیرو نیز آنها را تامین كرده است. از آن سال، 
براساس روش های محیط زیستی حقابه ها با 3سناریو 
مختلف تعیین شــد. در مراحل مختلف نیز پس از 
تكمیل مطالعــات هر تاالب بــه وزارت نیرو میزان 
حقابه ها اباغ شد. البته حقابه ها براساس روش های 
هیدرولوژیــك كه مــورد تأیید وزارت نیروســت 
تعیین شده اســت. روش های جامع هیدرولوژیك 
و اكولوژیك بــرای تعیین حقابه ها اساســا زمان بر 
است. فهرســت نهایی، به صورت تجمیعی و یكجا، 
یك بار در خرداد سال14۰۰ و یك بار هم به صورت 
مجزا توسط علی ساجقه، ریاســت سازمان طی 
نامه ای رســمی به وزارت نیرو، شورای امنیت ملی 
و دفتر ریاست جمهوری اباغ شد. رئیس  جمهوری 
نیز در جلسه با نخبگان بر تامین و رعایت حقابه ها 
تأكید كرد. البته بدنه كارشناسی سازمان حفاظت 

محیط زیست، در این میان باتوجه به تغییر ساختاری 
كه در وزارت نیرو ایجاد شــده بود، بــا وزارت نیرو 
درخصوص حوضه های آبریز و حقابه ها جلســات 

مستمری داشته و دارد.
او در پاسخ به این سؤال كه چقدر مطمئن هستید كه 
حقابه هایی كه در این سال ها تأمین نشده بعد از این 
تحقق یابد، می گوید: براساس بند4 آیین نامه قانون 
مذكور، وزارت نیرو موظف اســت كه بعد از شرب، 
حقابه های زیستی را تامین كند. این الزام طبق این 

آیین نامه همچنان كمافی السابق برقرار است.
آرزو اشــرفی زاده دربــاره مســئولیت حفاظت از 
حقابه هایی كه از پایاب ســد ها به ســمت تاالب ها 
رهاســازی می شــود، می گوید: براســاس مصوبه 
چهارمین جلسه ستاد هماهنگی تاالب ها كه فروردین 
امسال برگزار شد، استانداران موظف هستند كه بر 
رسیدن حقابه ها از ســدها به تاالب ها نظارت كامل 
داشته باشند و با هرگونه برداشت غیرمجازی برخورد 
قانونی انجام دهند؛ به طور مثال در استان خوزستان 
كه مسئله كم آبی مشــكاتی را ایجاد كرده بود این 
مصوبه به استاندار خوزســتان اباغ شد. ما البته از 
وزارت نیرو خواسته ایم كه در فصل های غیر زراعی 
كه برای فرایندهای اكولوژیك در حیات وحش مثل 
تخم گذاری پرندگان، مؤثر و حیاتی است، حقابه ها 

رها سازی  شود.
به گفته مدیركل حفاظت تاالب های سازمان حفاظت 
محیط زیســت، تنها بخشــی از حقابه تاالب های 
خوزستان تامین شده و به طور كلی حقابه اكثر تاالب ها 
تامین نشده اســت، اما به زودی گزارشــی در مورد 
وضعیت حقابه ها در سال آبی جاری تهیه می شود و در 

اختیار مسئوالن و مردم قرار خواهد گرفت.

عدد خبر

عضــو هیــأت مدیــره اتحادیــه تولیدكننــدگان و 
فروشندگان پوشاك از آغاز عرضه پوشاك زمستانی خبر 
داد و گفت: پوشاك زمستانی به طور متوسط نسبت به 
سال گذشــته ۴۰درصد افزایش قیمت داشته اند. سال 

گذشته ۴۰درصد افزایش قیمت داشته اند. 
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عدد خبر

اســتان اصفهــان 65هزار هكتــار جنــگل دارد كه 
ایــن جنگل هــا در ۲شهرســتان فریدونشــهر بــا ۴۰هــزار 
هكتار و ســمیرم با ۲5هزار هكتار قرار دارنــد. به گزارش 
همشــهری، این جنگل ها طی ســال های اخیر با توسعه 
فرســایش خاكی مواجه شــده و در بخش های شــمالی و 
شرقی استان، اراضی بیابانی و شنزار به نزدیكترین حد 

با جنگل ها رسیده است.

65هزار هكتار

۲میلیــون و 5۰۰هزار اصله نهــال در گیالن غرس 
می شــود. بــه گــزارش ایرنــا، میرحامــد اختری،مدیــركل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری گیــالن گفت: كاشــت این 
تعداد نهال با لحــاظ نهال های مربوط بــه زراعت چوب، 
جنگلكاری های جدید و در اختیار قراردادن نهال به مردم 

و دستگاه ها در استان گیالن کاشته می شود.

2.5میلیون درخت

چهره روز

خبرهای كوتاه

  آغاز پویش مردمی »ایران سبز، هر ایرانی یك نهال« در 
كشور

پویش مردمی »ایران سبز، هر ایرانی یك نهال« در استان های مختلف 
كشور آغاز شد. به گزارش همشــهری از سازمان جنگل ها، حسینعلی 
نریمانی، معاون اداره كل منابع طبیعی استان اصفهان مساحت مرحله 
نخست طرح پویش مردمی ایران ســبز، هر ایرانی یك نهال در استان 
اصفهان را ۵۰هكتار اعام كرد و گفت: منطقه روشن دشت واقع در شرق 
كانشهر اصفهان برای اجرای این طرح انتخاب شده است. وی گفت: پروژه 
یادشده با مشاركت اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان پارك ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان و بسیج سازندگی اجرا می شود. معاون 
فنی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینكه گونه 
گیاهی » بادام اسكوپاریا « برای كاشت در این طرح انتخاب شده است، 
گفت: این گونه گیاهی مقاوم به شرایط خشكسالی است و از منابع آبی 
خاك تغذیه می كند. نریمانی با تأكید بر كشت گیاهان با نیاز كِم آبی گفت: 
این گیاه برای شیب های مایم و دامنه ها مفید است و پایداری مناسبی در 
شرایط آب و هوایی اصفهان دارد. وی گفت: گروه های مردمی و جهادی، 
انجمن های زیست محیطی، كوهنوردان، ورزشكاران و نهاد های اجرایی 

به صورت داوطلبانه در اجرای این امر مفید و عام المنفعه حضور دارند.

  رویت 2 قالده پلنگ نر و ماده در نیشابور
سرپرست حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از ثبت نخستین تصویر 
مســتند از حضور 2قاده پلنگ ایرانی نر و ماده در كنار هم در پناهگاه 
حیات وحش حیدری نیشابور خبر داد و گفت: حضور این گونه قبا نیز در 
منطقه مشاهده و ثبت شده است اما این نخستین ثبت تصویر مستند از 
حضور 2قاده پلنگ ایرانی نر و ماده در كنار هم در پناهگاه حیات وحش 
حیدری محسوب می شود كه نشــان از زادآوری این گونه ارزشمند در 
منطقه دارد. به گزارش ایسنا، مهدی اله پور در توضیح این خبر عنوان 
كرد: با تاش محیط بانان پناهگاه حیات وحــش حیدری، محیط بان 
مجتبی خالقی پور با همراهی بابك موسوی عكاس حیات وحش ایران، 
پس از بررسی و گمانه زنی نمایه های حیات وحش، موفق شدند از 2قاده 
پلنگ ایرانی نر و ماده تصویربرداری كنند. مهدی اله پور با اشاره به اینكه 
پلنگ ایرانی جزو گونه های ارزشمند و در خطر انقراض حیات وحش ایران 
است و هم اكنون بزرگ ترین گربه سان كشور به شمار می رود، افزود: با 
توجه به وجود زیستگاه های مناسب حیات وحش در شمال شرق كشور، 
مناطق حفاظت شده خراسان رضوی از مهم ترین زیستگاه های این گونه 

ارزشمند در سطح جهان محسوب می شود.

  تمامی پروانه های حمل چوب، الكترونیكی صادر می شود
تمامی پروانه های بهره برداری و حمل چوب آالت به صورت الكترونیكی 
و از طریق سامانه صادر می شود و هیچ مجوزی، به صورت دستی صادر 
نمی شود. به گزارش سازمان جنگل ها، علی جعفری مدیركل دفتر فناوری 
اطاعات، ارتباطات و تحول اداری این سازمان اعام كرد: مردم می توانند 
با اپلیكیشن هایی كه در این خصوص طراحی شــده است، تخلفات را 
به ما گزارش دهند. جعفری همچنین خاطرنشــان كرد: پروسه قطع، 
بهره برداری و حمل چوب درختان از طریق این سامانه قابل مشاهده و 
بررسی است و كسی اجازه ندارد خارج از این سامانه مجوزی برای قطع 

درختان صادر كند.

زهرا رفیعي
خبرنگار

جدال مكتوب بر سر بافت تاریخی شیراز 
 نامه نگاري با رئیس جمهوري در ماجراي تخریب یا نجات بافت تاریخي شیراز شدت گرفت 

  نگراني ها از آغاز پروژه تخریب بافت تاریخي شیراز به 
میراث 
دفتر رئیس جمهوري كشــید و سیدابراهیم رئیسي در فرهنگی

چند روز گذشــته در برابر یك نامه از سوي سیاسیون 
براي موافقت با طرح تخریب بافت تاریخي شیراز و چند  نامه از سوي 
متخصصان براي جلوگیري از تخریب و نجات بافت تاریخي شیراز قرار 

گرفت .
تخریب بافت تاریخي شیراز از ســال هاي پایاني دهه۸۰ آغاز شد و از 
سال۸3 تا پایان سال9۶ به اوج رسید. بافت تاریخي شیراز 3۶۰هكتار 
وسعت دارد و آنطور كه پیش تر معاون سابق میراث فرهنگي در وزارت 
 میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دســتي به همشهري گفته بود،

» با وجود تمام تخریب هاي صورت گرفته، بافت تاریخي شیراز از چنان 
غناي معماري و ارزش هاي جهاني برخوردار اســت كه مي توان آن را 
به عنوان دومین بافت تاریخي كشور پس از بافت تاریخي یزد به ثبت 

جهاني رساند.«
بافت تاریخي شــیراز طي ســال هاي گذشــته با پروژه هاي عمراني 
نظیر احداث خیابان و صحن ســازی برای آستان هاي مقدس و طرح 
توسعه حرم شاهچراغ)ع( در ۵7 هكتار از این بافت ارزشمند تاریخی 

دستخوش تخریب شد.
طي ســال هاي گذشــته وزارت میراث فرهنگي به هیچ عنوان كنار 
تخریب كنندگان بافت تاریخي شیراز قرار نگرفت و در دفاع از بناها و 
خانه هاي تاریخي ارزشمند ثبت ملي شده و واجد ارزش هاي ثبت ملي 
به اعتراض در برابر طرح هاي تخریبي برخاست. خانه هاي بافت تاریخي 
شیراز از دوران ســلجوقي تا دوره قاجار احداث شده اند و در سال هاي 
گذشته عاوه بر تخریب 9خانه تاریخي ثبت ملي شده در این بافت   قرار 
است 2۰۰خانه تاریخي دیگر تعیین تكلیف شوند تا بمانند یا با خاك 

یكسان شوند.

مخافان و موافقان تخریب بافت تاریخی
سیدابراهیم رئیســي، رئیس جمهوري حاال در برابر درخواست هایي 
قرار گرفته اســت كه در یكي از آنها به امضاي امــام جمعه و مدیران 
استاني شیراز و تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ)ع( و شهردار و 
نماینده مجلس، از او خواسته شده است با طرح توسعه ۵7هكتاري حرم 
شاهچراغ)ع( موافقت شود و در چند نامه دیگر به امضاي متخصصان، 
معماران و انجمن هاي دانشجویي حوزه معماري از او خواسته شده، در 
برابر طرح تخریب ۵7هكتار از بافت تاریخي شیراز كه 2۰۰خانه تاریخي 

دیگر را در خود جاي داده است، ایستادگي كند.
طرح تخریب ۵7هكتار از بافت تاریخي شیراز در 2سال اخیر به دلیل 
اعتراض هاي صورت گرفته از سوي برخي دستگاه ها نظیر شوراي عالي 
معماري و شهرسازي و وزارت میراث فرهنگي متوقف شده بود، اما حاال 
با سفر چندي قبل عزت اهلل ضرغامي و برگزاري جلسه اي با او به منظور 
اقناع وزیر میراث فرهنگي براي موافقت با تخریب بافت تاریخي شیراز 
و پس از آن استوري مشهور ضرغامي در كنار كودكان در بافت تاریخي 

شیراز و استفاده از عبارت بافت فرسوده شیراز خبرساز شد.
دوســتداران میراث فرهنگي نگران موافقت وزیــر میراث فرهنگي با 
تخریب بافت تاریخي شیراز و چشم بستن او بر اتفاقاتي بودند كه پس 

از سفر او به شیراز ممكن بود به تخریب بناهاي ارزشمند تاریخي این 
شهر بینجامد.

پس از این سفر بود كه دكتر غامحســین معماریان، استاد معماري 
دانشگاه علم و صنعت و دكتراي معماري از دانشگاه منچستر انگلستان با 
ارسال نامه اي به رئیس جمهوري نسبت به پاكسازي بافت تاریخي شیراز 
نظیر آنچه در انجام پروژه هاي توسعه اي اطراف حرم مطهر رضوي)ع( 
كه به پاكسازي بافت تاریخي مشهد طي سال هاي گذشته منتهي شد، 
هشدار داد و از رئیس جمهوري خواست با قدرت در برابر تخریب بافت 

تاریخي شیراز ایستادگي كند.
چندی بعد،  امام جمعه شــیراز، تولیت آستان مقدس شاهچراغ)ع(، 
تولیت آســتان مقدس سیدعاءالدین حســین )ع(، استاندار فارس، 
3نماینده فارس در مجلس، رئیس شوراي شهر شیراز و شهردار شیراز 
پاي نامه اي را امضــا كردند كه خطاب بــه رئیس جمهوري مخالفان 
تخریب بافت تاریخي شیراز را» به وارونه جلوه دادن مطالبات مردم و 
مسئوالن شیراز درخصوص طرح پیرامون حرم هاي مطهر« این شهر   

متهم مي كرد. 
مسئوالن استان فارس و شهر شــیراز در نامه خود كه نسخه اي از آن 
به دفتر مقام معظم رهبري نیز ارسال شــد، اعام كردند: »طرح هاي 
اجرا شده در بافت تاریخي شیراز نه تنها شباهتي به طرح اجرا شده در 
مشهد مقدس ندارد، بلكه دقیقا در راستاي احیاي جریان اصیل زیارت 
و بازگرداندن زندگي مجاورین به آنان و اجراي طرحي در خور جایگاه 

رفیع سومین حرم اهل بیت)ع( در ایران اسامي است.«
امضا كنندگان این نامه خطاب به رئیس جمهوري نوشته اند: » اگر اجراي 
مجتمع تجاري موجب سرشكستگي باشد، موجب سرشكستگي چه 
كساني است؟ آنها كه وظیفه داشتند و جلوگیري نكردند یا آستان هاي 
مقدس كه از ابتدا به صراحت مخالفت خود را با اجراي آن اعام نموده 

بودند؟« 
مسئوالن شیراز البته به نامه مورخ 14۰۰/۸/۸ متولیان طرح توسعه 

حرم شاهچراغ)ع( به وزراي میراث فرهنگي و راه وشهرسازي پرداخته 
كه در آن به: »ساخت وســاز با رعایت محدودیت ارتفاع در محدوده 
طرح توسعه حرم شــاهچراغ)ع( كه حرم هاي مطهر را تحت الشعاع 
قرار ندهد، همراه با رعایت معماري اسامي در احیاي بافت محدوده 
۵7هكتاري به همراه حفظ و مرمت و احیاي ساختمان هاي ارزشمند 
تاریخي با كاربري فرهنگي و مذهبي در محدوده طرح« اشاره شده و از 
رئیس جمهوري پرسیده شده است: »آیا به كساني كه تصریح مي كنند 
در طرح باید محدودیت ارتفاع رعایت شود مي توان تهمت سوداگري 

و تراكم فروشي زد؟«

رئیس جمهوری و 2 نامه تخصصی
پس از این نامه بود كه اتحادیه  انجمن هاي علمي دانشجویي معماري، 
مرمت و شهرسازي ایران و جمعي از اســتادان دانشگاه و سردبیران 
مجات علمي - پژوهشي حوزه معماري و شهرسازي كشور با ارسال 
نامه اي به رئیس جمهوري نســبت به تخریب بافت تاریخي شــهرها 

به خصوص شیراز هشدار دادند.
اتحادیه  انجمن هاي علمي دانشــجویي معماري، مرمت و شهرسازي 
ایران خطاب به رئیس جمهوري كه رونوشــت آن به دفتر مقام معظم 
رهبري و وزراي میراث فرهنگي و راه وشهرسازي نیز ارسال شد، نوشت: 
»تخریب هاي گسترده اي در بافت تاریخي شهر شیراز در این سال ها 
تحت عنوان توسعه حرم صورت گرفته كه با تأسف بسیار اكثر بناهاي 
جایگزین، كاربري هاي تجاري داشته و به نوعي پاساژسازي و مال سازي 
با عنوان توسعه حرم صورت گرفته است. این سوداگري شهري گسترده 
متأسفانه قصد توقف نداشته و هر روز به بهانه هاي مختلف و با طرح هاي 
عجوالنه و بدون كارشناسي، بخش هاي بزرگي از بافت تاریخي شیراز 
با پیشینه هزار ســاله و هم پیوند با هویت ایراني - اسامي را به عنوان 
توسعه حرم، اما با مقاصد پشت پرده مالي و سوداگري نابود كرده است.

 پروژه ای كه پس از ســال ها هیچ رونق و اعتایي بــه مفهوم زیارت 

نــداده، درس عبرتي براي متولیان امر نشــده و همچنــان به دنبال 
مداخات بزرگ مقیاس در محدوده حــرم و تخریب تاریخ و فرهنگ 
شیراز هســتند. آخرین طرحي كه براي این بافت ارزشمند تاریخي 
برنامه ریزي شده است، ایجاد یك صحن بزرگ بین حرم شاهچراغ)ع( و 
حرم سیدعاالدین حسین)ع( است كه با تخریب ۵7هكتار )۵7۰هزار 
مترمربع( از بافت تاریخي و از بین رفتن صدها خانه ثبت ملي و ارزشمند 
همراه خواهد بود. تخریب مواریث فرهنگي و تاریخي این ســرزمین 
توسط هر جایگاه، سازمان یا مقام مسئولي، خیانت به فرهنگ، تاریخ و 

هویت این سرزمین است.«
این اتحادیه در نامه خود از رئیس جمهوري خواست: »هرچه سریع تر 
نسبت به توقف اقدامات مخربانه در بافت تاریخي شهر شیراز و حفاظت 
و مرمت بناهاي ارزشمند آن و ترویج مفاهیم زیست مؤمنانه در جوار 
حرم مطهر شاهچراغ)ع( و گردشگري زیارت محور با تأكید بر حفاظت 
از ارزش هاي تاریخي و فرهنگي دستورات، اقدامات و پیگیري هاي الزم 

را مبذول فرمایید.«
جمعي از استادان دانشگاه و سردبیران نشــریات تخصصي در حوزه 
معماري نیــز همزمان با ارســال نامه به رئیس جمهوري از  رئیســي 
خواستند اجازه تخریب بافت تاریخي شیراز را ندهد. در این نامه آمده 
است: »در چند هفته گذشــته تعداد زیادي از متخصصان معماري و 
شهرســازي ایران نگراني خود را از طرح تخریب بیش از نیم میلیون 
مترمربع از بافت تاریخي شــیراز به بهانه گسترش حرم شاهچراغ)ع( 
ابراز كرده و در نامه 1۸۰نفــر از آنان به جنابعالي و حدود ۵۰نفر دیگر 
به وزیر محترم میراث فرهنگي مخالفت شان را با اجراي این طرح اعام 
كرده اند. از نگاه متخصصان معماري، این طرح تاكنون ضربات هولناكي 
به تاریخ شیراز وارد كرده و با ادامه آن فاجعه اي تاریخي اتفاق خواهد 
افتاد. این شهر كهن از حوادث مختلف روزگار و حتي زلزله هاي مهیب 
سر برآورده و میراث 14۰۰ساله ارزشمندش را به ما سپرده، ولي نسل 
ما به جاي امانتداري، در جهت نابودي اش گام برداشته است. در چند 
دهه گذشــته چندین هكتار از بافت تاریخي شیراز را از بین برده اند و 
اكنون نیز مسئوالن رده باالي شهر براي اجراي كامل طرح و تخریب 
۵7هكتاري یكصدا شــده اند و آن را در نامه مــورخ 14۰۰/9/2۵ به 

جنابعالي اعام كرده اند.«
 امضاءكنندگان این نامه خطاب به رئیس جمهوري نوشتند: »نخستین 
لطمه بزرگ این طرح، پاك كردن بخش بزرگــي از حافظه تاریخي 
14۰۰ساله شهر كهن شیراز اســت. در این طرح بیش از نیم میلیون 
مترمربع از داشــته هاي فرهنگي و مادي شهر در جوار بارگاه حضرت 
شاهچراغ)ع( نابود خواهد شد. این نوعي هویت زدایي از تاریخ دوران 
اسامي شهر شیراز اســت و اقدامي جبران ناپذیر محسوب مي شود. 
دومین خسارت این طرح، غالب شدن تصمیمات سیاسي و مقطعي 
بر تصمیمات علمي و تخصصي است. این طرح از هر جهت مخالف و 
مغایر با اصول فني و مباني علمي مداخله در بافت هاي تاریخي محسوب 
مي شود و اجراي آن تحت هر نامي، چهره فرهنگي ایران را در جهاني 
كه از كوچك ترین داشته هاي تاریخي اش حفاظت مي كند و آن را در 

معرض دید دیگران مي گذارد، خدشه دار خواهد كرد.«
 استادان معماري و متخصصان در پایان   از رئیس جمهوري خواسته اند 
باهدف جلوگیري از اجراي طرح ۵7هكتاري بافت تاریخي شــیراز و 
تجدیدنظر این طرح براساس مباني مدون علمي و حفظ محله شرقي 

بارگاه شاهچراغ)ع( و مرزهاي كنوني آن، دستور مقتضي صادر كند.

محمدباریكانی
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 یكتا فراهانی
خبرنگار

 
آلودگی ها، دیگر تبدیل به بخشــی از 

زندگی شهرنشینی شده است. تأثیرات گزارش
آن بر سالمت جسم و روان سال هاست 
كه مورد تأیید قرار گرفته و هر روز بعد تازه ای از آن 
مورد بحث قــرار می گیرد. تمام مطالعات نشــان 
می دهد كه میزان تأثیرگذاری آلودگی ها از جمله 
مهم ترین آنها یعنی آلودگی هوا بر سالمت جسم و 
روان شــدت گرفته اســت. حتی گفته می شود در 
روزهای آلوده، میزان مرگ ومیر هم باالتر است. گفته 
می شــود آلودگی هوا بر میزان ســازگاری افراد با 
تغییرات محیطی و همچنین رفتارها و عملكرد آنها 
تأثیر می گذارد. آلودگی هوا در طول سال ها اثرات 
ســمی بر عملكرد مغز می گذارد و در نهایت انواع 
اضطراب ها، استرس ها، خشونت و پرخاشگری ها، 
نگرانی ها و... را برای افراد همراه دارد؛ مســائلی كه 
می تواند زمینــه اتفاقات مهم تری باشــد. برخی 
مطالعات نشــان می دهد حجم بــاالی آلودگی ها 
می تواند برای افرادی كــه زمینه بیماری های روان 
دارند، به شكل خودكشــی یا افسردگی های شدید 
نمایان شود. آلودگی ها می تواند مانند یك محرك 
عمل كند و تنها هم محدود به آلودگی هوا نمی شود. 
آلودگی های صوتی و حتی آلودگی ناشی از سموم در 
موادغذایی با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر عملكرد 
مغز به تدریج آســیب های روانی و جسمی زیادی 
همراه خواهد داشت. مردم بســیاری از شهرهای 
كشور، حاال با انواع این آلودگی ها دست و پنجه نرم 
می كنند؛ آن هم در وضعیتی كه در نیمه دوم سال 
به طور مشــخص آلودگی هوا فشار مضاعفی بر آنها 
وارد می كند و در نهایت به شكل های مختلفی خود 

را نشان می دهد.

تاثیر آلودگی ها بر اختالالت روان 
مجید صادقی، روانپزشك 
و رئیــس انجمــن علمی 
روانپزشــكان ایران درباره 
ایــن موضــوع توضیــح 
بیشتری می دهد. به گفته 
او، به نظر می رســد تمام 
افراد چه در شهرهای بزرگ و چه در شهرهای كوچك 
درگیر آلودگی هوا هستند. این در حالی است كه یكی 
از تأثیرات آلودگی هوا بر روان افراد اســت: »موادی كه 
در دوره آلودگی هوا پخش می شود می تواند مربوط به 
سوزاندن مازوت یا بنزین نامناسب و گازوئیل خودروهای 

فرسوده باشد كه مقداری مواد سمی مثل گوگرد یا مواد 
آلی و شــیمیایی را در خود دارد و آنها را در هوا پخش 
می كند. گاهی با اینكه به نظر می رسد هوا خوب و سالم 
است، اما مواد مضری در هوا وجود دارد كه آسیب رسان 
است. این مواد از راه تنفس، پوست و مخاط بدن جذب 
می شود و با گردش خون به نقاط مختلف ازجمله مغز 
راه می یابد.« به گفته او، مســئله مهــم، تأثیر این مواد 
آسیب زا بر روان و مغز انســان است: »برای مثال سرب 
موجود در بنزین كه گفته می شــود از بنزین مصرفی 
حذف شده، تأثیر بســیار مخربی بر روان ما دارد كه در 
از بین رفتن قوای مغزی، مرگ سلول های آن و آسیب 
دائمی به روان، موثر است. البته هم اكنون هم تركیبات 
دیگری در هوا وجود دارد كه وقتی وارد بدن می شــود، 
می تواند بر قسمت های مختلف ساختار های مغز تأثیر 
 بگذارد.« براساس اعالم این متخصص، قسمت زیادی از 
مغز از چربی تشكیل شده و مواد مضری هم كه در هوا 
وجود دارد، محلول در چربی اند؛ به همین دلیل این مواد 
به راحتی می تواند به مغز راه یافتــه و عملكرد آن را در 
قسمت های مختلف دچار مشكل كند. صادقی می گوید: 
»تأثیر آلودگی هوا بر جسم و روان با توجه به نوع موادی 
كه در آن وجــود دارد، می تواند متفاوت باشــد. تأثیر 
بعضی از مواد سریع است و اثر برخی دیگر، می تواند در 
طوالنی مدت خودش را نشان دهد؛ مثال معموال سرفه، 
تنگی نفس، تاری دید و سردرد ازجمله تأثیرات اولیه این 
آلودگی ها هستند؛ درحالی كه اغلب تأثیرگذاری بر مغز، 
در مدت زمان طوالنی تری اتفاق می افتد؛ چراكه رسوب 
مواد مضر و آالینده بر مغز و اثر گذاری آن به تدریج انجام 
می شــود.« به گفته رئیس انجمن علمی روانپزشكان، 
نمی توان زمان خاصی برای ایــن تأثیر گذاری در نظر 
گرفت، اما گروه هایی كه تحت تأثیــر این مواد آالینده 
قرار می گیرند، كودكان، سالمندان و افرادی هستند كه 
زمینه آسیب پذیری جسمی و روانی دارند: »با توجه به 
اینكه مغز كودكان تا سن مشخصی، تكمیل نمی شود؛ 
بنابراین خیلی زودتر هــم تحت تأثیر ایــن مواد قرار 
می گیرد. تأثیر آلودگی هوا بر كودكان اغلب به صورت 
تأخیر در رشد حسی - حركتی و كالمی خواهد بود. مغز 
سالمندان هم بر اثر كهولت سن، تأثیرپذیری بیشتری 
دارد. اختــالل در حافظه، توجه و تمركــز هم ازجمله 
اختالالتی به شــمار می رود كه معموال در سالمندان 

به وجود می آید.« 

بی توجهی به پیامد آلودگی ها 
 براساس اعالم این روانپزشــك، مغز انسان به 2ماده 
حیاتی وابســتگی زیادی دارد و بیشتر از چند دقیقه 
نمی توان بدون آنهــا زنده ماند؛ یكــی قند و دیگری 
اكسیژن. طبیعی اســت آلودگی هوا منجر به كاهش 

اكسیژن در مغز می شود. همچنین امكان دارد به تدریج 
عوارض این اتفاق به اعضای دیگر بدن برسد. صادقی 
می گوید: »تحریك پذیری، اشكال در توجه و تمركز، 
بی قراری، كالفگی، زودرنجی و زود برانگیخته شــدن 
هم از عوارض آلودگی هوا به شــمار می روند؛ چرا كه 
منجر به رسیدن مواد سمی به مغز می شوند.« صادقی 
از بی توجهی به پیامدهای آلودگی هوا بر بدن و روان از 
سوی مسئوالن انتقاد می كند: »با اینكه كمیته كنترل 
آلودگی هوا متشكل از ارگان های مختلفی است، اما در 
عمل فعالیت خاصی انجام نمی دهد و این در حالی است 
كه بسیاری از كشورهای دنیا توانسته اند مشكل آلودگی 
هوا را حل كنند؛ به طوری كه در اوایل دهه 60میالدی، 
آلودگی هوا در شهر بزرگی مانند لندن، بسیار شدید 
بود، اما به تدریج منشــا آلودگی ها كه بیشتر به دلیل 
مصرف زغال ســنگ یا نوع بنزین یا گازوئیل مصرفی 

بوده پیدا و برطرف شد.« 
این روانپزشــك تنها آلودگی هــوا را به عنوان عامل 
مؤثری بر روان افراد نمی داند. او می گوید سمومی كه 
برای تولید مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد هم 
جزو آلودگی ها به شــمار می رود و بر روان افراد تأثیر 
می گذارد: »استفاده از سموم غیراستاندارد و نامناسب 
در محصوالت كشاورزی هم ازجمله عوامل تأثیر گذار 
بر سالمت جســم و روان اســت. توجه داشته باشیم 
حداقل نیازهای بشــر، آب و غذایی است كه مصرف 
می كند؛ بنابراین باید حداقل نســبت به سالمتی این 
مواد اطمینان وجود داشــته باشــد.« رئیس انجمن 
علمی روانپزشــكان ایران می گوید، عالوه بر آلودگی 
هوا، آلودگی صوتی هم موضوع بســیار مهمی اســت 
كه می تواند جسم و روان را تحت الشعاع قرار دهد و به 
آنها آسیب برساند. سر و صدای فراوان در محیط های 
شــهری و وجود دكل های برق و مخابــرات نزدیك 
منازل، عوارضی دارند كه كمترین آنها نگرانی نسبت 
به وضعیت سالمتی اســت. تمام این موارد می توانند 

عملكرد مغز را تحت تأثیر قرار دهند. شایع ترین آنها نیز 
تحریك پذیری، نداشتن تمركز و دقت و بروز مشكالتی 

در حافظه و فراموشكاری است. 

تشدید مشكالت روانی 
به گفته صادقی هنوز مشخص نیست این آلودگی ها 
در طوالنی مدت چه عوارضی خواهند داشت؛ چراكه 
تمام این موارد ازجمله میزان این آلودگی ها در خون و 
مایع نخاع باید اندازه گیری شود و در سال های مختلف 
مورد پیگیری قرار گیرد. مثال اینكه چند سال بعد چه 
تفاوتی در عملكرد جســم و روان افرادی وجود دارد 
كه در معرض آلودگی قرار دارنــد یا چند درصد افراد 
دچار مشكالت مغزی یا رشدی شده اند. این مقایسه 
می تواند بین شــهرهای بزرگ آلوده و پرســروصدا با 
مكان هایی مانند روســتاهایی انجام شود كه از هوای 
پاكــی برخوردارند و به همان نســبت هــم كمتر در 
معرض آلودگی های صوتی و همچنیــن موادغذایی 

مصرفی هستند.
او به ماجرای تأثیر تغییر فصل و ســرما و گرما بر روان 
افراد اشــاره می كند و می  گوید: »اینكه گفته می شود 
برخی افراد در فصل هایی از ســال كه ســرما وجود 
دارد یا آلودگی هوا و... هست، دچار افسردگی و سایر 
اختالالت روان می شوند، بستگی به عوامل زیادی دارد. 
افســردگی های فصلی و محیطی معموال بر اثر تغییر 
آب و هوا، كوتاه شــدن روز و میزان تابش خورشید و 
همچنین به دلیل تغییرات مغزی ایجاد می شود. البته 
زمانی می توان حساسیت ها و آسیب پذیری ها در برابر 
تغییر فصل و دیگر شرایط محیطی را افسردگی نامید 
كه عملكرد افراد دچار مشكل و اختالل شود و سطح 
كارایی آنها نیز كاهش یابد؛ در غیراین صورت، سلیقه 
و خصلت افراد و حساسیت و عالقه نداشتن به بعضی 
فصل ها را نمی توان افســردگی های فصلی به شــمار 
آورد. او ادامه می دهد: »بعضی افســردگی های فصلی 

هم به دنبال اختالالتی ماننــد اختالل دوقطبی ایجاد 
می شــوند، اما تمام این موارد طیف وسیعی دارند كه 
نمی توان فقط یك عامل را برای بروز آنها درنظر گرفت. 
می توان گفت معموال مشكالت ریشــه ای زیادی در 
روان افراد وجود دارد كه تغییر فصل هم آنها را شدت 
می دهد.« به گفتــه صادقی، نمی تــوان به طور دقیق 
گفت كه عوامل محیطی تا چه حــد می تواند بر روان 
افراد تأثیر بگذارد؛ چراكه تعاملــی بین عوامل فردی 
و عوامل محیطی وجود دارد؛ یعنی بعضی افراد زمینه 
فردی آسیب پذیری روان دارند و عوامل محیطی هم 
بر آنها بیشــتر اثر می گذارد؛ درصورتی كه این مسئله 
در افراد دیگر كمتر اســت و تنها عوامل محیطی قوی 
باعث بیماری های مربوط به روان در آنها می شود، دقیقا 
مانند شــاخه های نازكی كه قطعا زودتر از شاخه های 
تنومند شكسته می شوند. او ادامه می دهد: »مشكالتی 
مانند افسردگی یا خودكشی كه معموال در شهرهای 
بزرگ دیده می شود به عوامل بسیار متعددی ازجمله 
مشــكالت خانوادگی، اجتماعی، زیست شــناختی و 
ژنتیك وابسته اند. مهم ترین عاملی كه افراد را به سمت 
خودكشی سوق می دهد، افســردگی است؛ بنابراین 
به طور مشخص و به طور مستقیم نمی توان آلودگی هوا 
و شرایط محیطی را عامل بروز افسردگی و متعاقب آن 
خود كشی دانست: » به طور كلی، افسردگی و اختالالت 
مربوط به روان، مشــكالت چندوجهی و چندعاملی  
هستند؛ یعنی باید زمینه ژنتیك، خانوادگی، تربیتی، 
اجتماعی، بیولوژیك و شخصیتی برای بروز آنها وجود 
داشته باشد؛ بنابراین تنها یك عامل نمی تواند سبب 
بروز چنین مشــكالتی باشــد و عوامل محیطی هم 
اغلب فقط می توانند سبب تشــدید مشكالت شوند؛ 
نه عامل اصلی آنها؛ مگر اینكه شرایط محیطی توسط 
حوادثی مانند سیل، زلزله یا سوگ و فقدان هایی بر اثر 
بیماری هایی مانند كرونا تهدید شود كه در این صورت 

می تواند هر فردی را تحت تأثیر قرار دهد.«

آلودگی ها؛ قاتل روان، مخرب مغز
 گفت وگو  با مجید صادقی، رئیس انجمن علمی روانپزشكان
 درباره تأثیر آلودگی هوا و تغییر فصل ها بر روان شهروندان

با مسئول 

  واكسن نزده ها هر 15روز یك بار
 تست منفي ارائه كنند 

محسن فرهادي، معاون مركز سالمت محیط و كار وزارت بهداشت 
از اجراي فاز سوم طرح مدیریت هوشــمند محدودیت هاي كرونا 
در كشــور خبر داد و گفت: »این فاز در واحدهاي صنفي، صنعتي 
و كارگاهي در حــال اجراســت و كلیه كاركنان و شــاغالني كه 
مي خواهند  سر كار خود حاضر شوند، باید واكسینه شده باشند یا 
اگر تمایل ندارند، باید هر 1۵روز یك بار تســت PCR  منفي ارائه 
كنند.« به گزارش ایســنا، به گفته فرهادي كه در نشست خبري 
آنالین، پاسخگوي سؤاالت خبرنگاران بود، طرح مدیریت هوشمند 
كرونا بر 2 اصل اساسي اســتوار است؛ واكسیناســیون و رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي همچنین كنترل سامانه اي تمام واحدهاي 
مختلف كه شاید نخستین سامانه بین دستگاهي كشور اعم از وزارت 
ارتباطات، وزارت كشور و وزارت بهداشت و... باشد. او ادامه داد: »با 
توجه به  سویه جدید بیماري كرونا و گذر از پیك پنجم و مباحث 
طوالني كه در كمیته هاي ذیل ستاد ملي انجام شده، طرح مدیریت 
هوشمند این بیماري به تصویب ستاد ملي مدیریت كرونا درآمد. 
طبیعتا فاز اول آن با كاركنان و شاغلین در كشور شروع شد و در فاز 
دوم با حمل ونقل درون شهري. در فاز سوم هم كه در مرحله انجام 
آن هستیم، كنترل و اجراي طرح محدودیت هوشمند در واحدهاي 
صنفي، صنعتي و كارگاهي اســت. فاز چهارم نیز شامل ترددها و 
مسافرت هاي برون شهري و در نهایت مراكز آموزشي، تحقیقاتي و 
مؤسسات است. امیدواریم فاز 4 و ۵ آن هم تا 2 یا 3 هفته آینده رو به 
اتمام رود و همه سامانه ها به هم متصل شده و نظارت ها انجام شود.« 
به گفته فرهادي، هسته اصلي نظارت ها از سوي وزارت بهداشت و 
در قالب سامانه انجام مي شود و قرار است این سامانه از نظر استفاده 
از واكسیناسیون، بیمار نبودن، فاصله گذاري، تامین و استفاده یا 
حضور در جاهایي كه تهویه مطلوب حرف اساسي را مي زند و... را 
كنترل كند. این مسئول درباره اجراي اهداف این طرح عنوان كرد: 
»قرار است زندگي مردم خیلي محدود نشود اما به نوعي كنترل ها و 
نظارت ها را افزایش دهد و تماس ها را بین افرادي كه بیمار هستند 
یا واكسن تزریق نكرده اند با كســاني كه بیمار نیستند و واكسن 
هم تزریق كرده اند و راه اصلي و اساسي سرایت بیماري را كاهش 
دهیم. او با بیان اینكه حدود 1۷0پروتكل بهداشتي داشته ایم كه 
شامل دستورالعمل هاي مختلف از زمان شــروع پاندمي جهاني 
بود، تأكید كرد: با این رویكرد جدید الزم است تمام این پروتكل ها 
مجددا بازنگري و به روز رساني شــود. قبل از شروع طرح در مركز 
سالمت محیط و كار در حال انجام این كار بودیم و تاكنون چندین 
پروتكل به كمیته امنیتي، اجتماعي و انتظامي ستاد ملي كرونا در 
وزارت كشور اعالم شده و در اختیار دستگاه هاي ناظر و مجري قرار 
داده شــده كه به زودي در اختیار عموم مردم هم قرار مي گیرد كه 
شامل سینما، تئاتر، باشگاه ها، استخرها و... هستند.«  معاون مركز 
سالمت محیط و كار درباره نحوه نظارت بر كاركنان و شاغلین در 
قالب طرح مدیریت هوشمند محدودیت هاي كرونایي، عنوان كرد: 
»كلیه كاركنان و شــاغلیني كه مي خواهند بر سر كار خود حاضر 
شوند، باید واكسینه شده باشند، یا اگر تمایل ندارند، باید هر 1۵روز 
یكبار PCR   منفي ارائه كنند. حال اگر افراد از این شرایط امتناع 
كردند، باالترین مقام مسئول آن كارمند در بخش دولتي مي تواند 

به او اخطار دهد.« 

لیال شریف
خبرنگار

عدد خبر حمله كرونا به 
 خدمات اجتماعي

كارشناسان مي گویند، كرونا همانطور كه بحث سالمت را تحت تأثیر قرار داد 
تغییراتي در حوزه خشونت، فقر، اعتماد و... ایجاد كرد

خط تلفن 4رقمی  اورژانس اجتماعی دانش آموزان 
اســت. فوریت هــای روانــی و اجتماعــی دانش آمــوزان در 
سراســر كشــور تحــت عنــوان طــرح »نمــاد«، خدمــات 
مشاوره ای و اجتماعی ارائه می كند. سال گذشته 35منطقه 

به صورت پایلوت تحت پوشش این طرح بودند.

1570   شماره

آموزشــی كشــور هم اكنون تحــت حمایــت طرح 
»نظام مراقبــت اجتماعی دانش آمــوزان« یا به اختصار 
طرح نمــاد قــرار گرفته انــد. وزارت آمــوزش و پــرورش در 
این طرح به دنبال اقامتگاهی بــرای دانش آموزان دارای 
وضعیت اورژانســی اســت كه نیاز دارند یكــی، دو روزی 
در این مركز بمانند تا هماهنگی های الزم با بهزیستی یا 

نهادها و مراجع دیگر انجام شود.

1   منطقه  70

مدرســه كشــور هم  اكنــون تحــت پوشــش طرح 
نظام مراقبــت اجتماعــی دانش آمــوزان قرار دارنــد. این 
عدد نسبت به سال گذشته رشدی 14هزار عددی داشته 
اســت. این طرح با برطرف كردن مشــكالت و فشارهای 
روحــی و روانــی دانش آمــوزان و افزایــش روحیــه نشــاط 
و شــادابی در مــدارس، بــه بهتر شــدن فراینــد یاددهی-

یادگیری در مدارس می پردازد.

20هزار 

دانش آمــوز هم اكنــون تحــت پوشــش ایــن طرح 
قــرار گرفته انــد. رشــد5 برابــری این عــدد در ســال جاری 
از اســتقبال دانش آمــوزان از ایــن طرح خبــر می دهد. با 
راه اندازی این ســامانه مشــاوران تخصصــی و مددكاران 
آمــوزش دیده بــر مشــكالت و بحران هــای دانش آموزان 
طی تحصیل می پردازند.8 صبح تا 8 شب زمان فعالیت 
سامانه تلفنی طرح نماد است. دانش آموزان، والدین، 
مربیان و معلمــان می توانند در ســاعات تعیین شــده با 
شماره 4رقمی سامانه نماد در ارتباط باشند و مشكالت 

و دغدغه های خود را با كارشناسان در میان بگذارند.

5میلیون 

 تأثير كرونا بر هزينه هاي مستمري بگيران
علي جهاني، مدیركل اجتماعي و فرهنگي سازمان 

تأمین اجتماعي:
بدون شــك پرداختن به اثرات كرونا بر مسائل 
اجتماعي یــك ضرورت اســت. در دوران كرونا 
مراجعه مستمري بگیران به مراكز درماني و بیان 
نیازهایشان دو برابر افزایش پیدا كرده است، در 
این دوره حتي ما شــاهد رشد برقراري مستمري 
بازماندگان بودیم؛ روندي كه در نهایت پرداخت هزینه هاي مختلفي را بر دوش 

سازمان تأمین اجتماعي قرار داد.
در حوزه هزینه ها و مصارف جامعه مستمري بگیري تأمین اجتماعي ما شاهد رشد 
بیش از 30درصدي نسبت به بازه زماني مشابه بودیم. سازمان ما در بحث منابع و 
مصارف سازمان تأمین اجتماعي به طور جدي با پیامدها و آثار بیماري كرونا مواجه 
شده است. در حوزه درآمدها نیز باید بگوییم كه كرونا اثر خودش را بر اقتصاد 
تولید گذاشت و ما با كاهش درآمدهاي ناشي از حق بیمه مواجه شدیم. نزدیك به 
70هزار كارگاه صنعتي و صنفي وابسته به تأمین اجتماعي تحت تأثیر كرونا قرار 
گرفتند و به این ترتیب ما با پرداخت نشدن حق بیمه و از سوي دیگر با افزایش 
مصارف هزینه هاي ناشي از بیمه بیكاري مواجه شدیم كه باید از جانب سازمان 
تأمین اجتماعي پرداخت مي شد. این كاهش درآمدها در ابعاد درآمدهاي جاري 
و درمان مشهود بود. در این دوران قوانین و بسته هاي حمایتي براي سازمان هاي 
بیمه اي، اجتماعي و اقتصادي ایجاد شد و به این ترتیب این سازمان ها وادار شدند 
تا متناسب با بسته هاي حمایتي از بیمه شدگان خود حمایت كنند، در حوزه تأمین 
اجتماعي نیز به كارفرمایان فرصت داده شد تا در یك بازه زماني طوالني تر حق 
بیمه خود را پرداخت كنند و برخي نیز از معافیت هاي حق بیمه برخوردار شدند. 
در حوزه سیستم اقتصادي و سرمایه گذاري سازمان تأمین اجتماعي، شاهد كاهش 
درآمد بودیم، پایگاه هاي صنعتي ما كه در حوزه هاي بهداشت، درمان و تولیدات در 
این دوران با محدودیت هایي مواجه شدند و به این ترتیب بخشي از سرمایه گذاري 
سازمان تأمین اجتماعي نیز تحت تأثیر تصمیمات ستاد ملي كرونا و شرایط ایجاد 

شده به واسطه كرونا قرار گرفتند.

دید
یه 

زاو

 افزايش سرمايه اجتماعي براي مقابله با بحران كرونا 
شیرین احمدنیا، دانشیار جامعه شناسي دانشگاه عالمه طباطبایي 

و عضو هیأت مدیره انجمن جامعه شناسي ایران:
كرونا به همگان یادآوري كرد كه مسائل و مشكالت به ظاهر پزشكي 
و درماني، مسائلي اجتماعي و فرهنگي نیز هستند؛ نگاهي كه پیش 
از این موجب شكل گیري شاخه جامعه شناسي سالمت و پزشكي 
اجتماعي شــده بود. باید قبول كنیم كه هر بیماري در یك بستر 
اجتماعي - فرهنگي ایجاد، تشدید یا تضعیف مي شود و در زمره 
پیامدهاي اجتماعي با گسترش فقر و آسیب پذیري مواجه هستیم. معیشت مردم و دسترسي شان 
به غذا و خدمات پایه به شــدت تحت تأثیر اتخاذ اقدامات واكنشي به اپیدمي بوده است كه این 
امر براي برخي از گروه هاي اجتماعي نظیر افراد كم درآمد، زنان و شــاغالن بخش غیررسمي با 
سختي هاي بیشتري همراه شده است. در این میان نباید فراموش كرد كه كرونا موجب برچسب 
خوردن افراد مبتال شد، رفتار تبعیض آمیز، طرد اجتماعي، به حاشیه راندن و گاه خشونت نتیجه 
اینگونه برچسب زني هاست. افراد داراي ناتواني یا معلوالن به دلیل ناتواني در دسترسي درست 
به اطالعات بهداشت یا حمایت و مراقبت الزم، بیشتر از سایرین در معرض مشكالتي همچون از 
دست دادن درآمد، امنیت غذایي و همچنین خشونت هستند.  كودكان و سالمندان نیز در میان 
گروه هاي آسیب پذیر قرار مي گیرندكه در این میان شاهد بودیم كودكان در خانواده هاي اقشار 
فرودست از مدرسه رفتن هم محروم هستند و برخي نیز در معرض ازدواج زود هنگام و كار به قصد 
مشاركت در اقتصاد خانواده قرار گرفته اند. در ارتباط با خشونت علیه كودكان برآورد شده كه تا 
رقم 85میلیون دختر و پسر در سراسر جهان به خاطر شرایط قرنطینه در معرض خشونت جسماني، 
جنسي و عاطفي قرار گرفته اند و خیلي از كودكان از پیشرفت تحصیلي، سالمت و رفاه بازمانده اند. 
تأثیر همه گیري بر برابري جنسیتي و توانمندسازي زنان یكي از نگراني هاي پدیدآمده درخصوص 
حركت بازگشتي در حیطه پیشــرفت دختران و زنان بود. تشدید خشونت علیه زنان تقریبا در 
اغلب گزارش ها در كشورهاي مختلف ازجمله ایران مطرح و درخصوص ازدواج زودهنگام یا ازدواج 
كودكان هم اخطارهایي اعالم شده است. در این حوزه توصیه مي شود كه مشورت نهادهاي حمایتي 
در مورد مسائل زنان در برنامه ریزي ها استفاده شود و بودجه هاي الزم در اختیار آنها قرار بگیرد. 
مقابله با بحران كرونا مستلزم افزایش همبستگي اجتماعي و سرمایه اجتماعي است؛ یعني اعتماد، 
حمایت اجتماعي و مشاركت مردم با یكدیگر و همچنین افزایش اعتماد مردم به مسئوالني است 

كه شفاف، صادقانه و پاسخگویانه عمل مي كنند.
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 از ظرفيت ديني جامعه براي مقابله با كرونا استفاده شود
علي اكبر مجــدي، عضو هیــأت علمي 

دانشگاه فردوسي مشهد:
در دوره كرونــا اختالفــات خانوادگي و 
ظاهر شدن این رفتارها به عنوان نوعي از 
خشونت خانگي افزایش یافت. از نظر من 
این خشونت ها تنها دامنگیر زن ها نشده 
است و در بســتر خانواده گسترده است. 
كودكان و مردان نیز از این آسیب رنج مي برند، اینكه اعمال خشونت در 
دوره كرونا را به شكل یك طرفه از جانب مرد بدانیم، درست نیست.بخشي 
از این خشونت ها به دلیل تعطیلي مدارس و مشاغل و حضور تمام افراد در 
خانه است. زماني كه قرنطینه ایجاد شد، مردها در كنار بچه ها در خانه 
ماندند و خانه نشین شدند، این كنار هم قرار گرفتن با توجه به اینكه افراد 

عادت به رعایت حریم هاي یكدیگر نداشتند، مسئله ساز شد.
ناگفته نماند كه وسواس بر نظارت موجب شد تا مشكالت خانوادگي در 
دوره كرونا شدت بگیرد، این بیماري بیشتر از اینكه اثر فیزیكي داشته 
باشد اثرات رواني داشته است. زماني كه كرونا تمام شود ما با موجي از 
وسواس ها روبه رو خواهیم شد و این وسواس ها به راحتي از بین نخواهد 
رفت و در كنار بیماري هایي مانند استرس و اضطراب، بیماري وسواس 
بیشتر شیوع پیدا خواهدكرد؛ هم اكنون نیز وسواس شیوع پیدا كرده 
است اما به این دلیل كه بسیاري آن را مرتبط با كرونا مي دانند،  چندان 

به آن توجه نمي كنند. 
مي توان از ظرفیت دیني جامعه در جهت حل مشكالت پیرامون كرونا 
استفاده كرد، یكي از مهم ترین مســائلي كه با آن مواجه هستیم بحث 
واكسن گریزي اســت و درصدي از افراد جامعه به هیچ عنوان تمایل به 
زدن واكسن ندارند، حتي بحث مجازات هاي اجتماعي هم كه مطرح شد، 
چندان مورد استقبال قرار نگرفت. در چنین شرایطي مي توان از راه هایي 
مانند آموزه هاي دیني سراغ افراد رفت و آنها را براي زدن واكسن و رعایت 

پروتكل هاي بهداشتي قانع كرد.

دید
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كرونا از همان ابتدا بر آتش بحران هاي بسیاري دمید و موجب شد نه تنها مشكالت 
گذشته با شدت بیشتر بســط پیدا كنند بلكه زمینه را براي بروز و ظهور مشكالت 
جدیدي مهیا كرد. در روزهاي ابتدایي مدیریت این بحران، تمام توجه به حوزه سالمت 
معطوف شده بود اما گذر زمان موجب شد تا تحلیل هاي پژوهشگران اجتماعي، دریچه نویي را به روي جمعیت درگیر 
با كرونا بگشاید. در همین راستا مؤسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي، نشستي با موضوع تأثیرات رواني- اجتماعي 
كرونا برگزار كرد و چهره هایي همچون علي جهاني، مدیركل اجتماعي و فرهنگي سازمان تأمین اجتماعي و همچنین 
شیرین احمدنیا و علي اكبر مجدي، جامعه شناس حول این موضوع به بیان نظرات خود پرداختند. در گزارش پیش رو به 

ژادمرور بخشي از مهم ترین نكاتي پرداخته ایم كه در این نشست مطرح شد.
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طلسم اراک
پرسپوليس با بردن ال كالسيكو شكل قهرمان ها شد و سپاهان 

سومين باخت متوالي اش را متحمل شد و در ناكامي هت تريك كرد

  ستاره صدرنشین؛
آقای شماره 9
 مهدی مهدی پور با یک سوپرگل زیبا هم درخشش 
این فصلش را تکمیل کرد و هم صدرنشینی 

استقالل را از گزند رقبا دور نگه داشت

پرسپولیس 0 1سپاهان

  سوشا: مي خواهم تا
45سالگي بازي كنم
  مثل 18ساله ها تمرین مي کنم  و حاضرم با دروازه بان هاي 

لیگ برتر انگلیس رقابت کنم
  وحید امیري روزي که به نفت تهران آمد، سانتر کردن

بلد نبود، این را جلوي خودش هم مي گویم
  دوست دارم تجربیاتي را که در این سال ها به دست 
آورده ام، با آرامش و لبخند در اختیار استقالل بگذارم

  من متهم به تباني نشدم. اگر اینطور بود پس چرا
20اتفاقي برایم رخ نداد و در تیمم ماندم؟  18
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ويلموتس معلم جغرافي بود؟

تور ايرانگردي

گول نخور احمد جان!

روزي نيســت كه بنده خدا دراگان 
اســكوچيچ به جرم رساندن تيم 
ملي به جام جهاني محاكمه نشود. 
اين بدبخت يك خبطي كرده و با 
200هزار دالر، تيم ملي را به پاداش 
14ميليون دالري حضور در جام جهاني 
رسانده؛ حاال تا او را دق ندهند بي خيال نمي شوند. در تازه ترين 
اظهارنظر، جناب نادر فريادشيران فرموده اند: »تيم ملي با اين 
بازيكنان، با يك معلم ورزش هم به جام جهاني مي رســيد.« 
شبيه اين است كه شما كلي زحمت بكشيد و بهترين غذا را 
درست كنيد، اما كسي كه آن را مي خورد به شما بگويد: »هر 
كسي را از خيابان پيدا مي كرديم مي توانست اين غذا را درست 
كند.« اين وسط فقط يك نكته باقي مي ماند؛ آن هم اين است 
كه گويا مارك ويلموتس معلم تاريــخ يا جغرافي بوده، چون 

دقيقا با همين نسل طاليي گند زده بود!

در شــرايطي كه نزديك به 2ماه از 
حضور 2بازيكن تاجيكســتاني 
پرســپوليس در ايــن تيــم 
مي گذشت، باالخره با پرداخت 
طلب گابريل كالدرون امكان ثبت 
قرارداد آنها به وجود آمد. درست در 
همين زمان اما وحدت مصدوم شــد تا براي چند هفته در 
دسترس نباشــد. با اين حال پرسپوليسي ها اميدوار بودند 
بتوانند از منوچهر استفاده كنند، هرچند فدراسيون پيش از 
ديدار با سپاهان كارت بازي او را هم صادر نكرد. چرا؟ چون 
سرخپوشان به اوساگونا بدهكار هستند و شرط جذب بازيكن 
خارجي هم تسويه با نفرات قبلي عنوان شده بود. به طور كلي 
از سرگذشت 2 بازيكن تاجيكستاني پرسپوليس مي شود 
يك سريال 90 شبي بسيار ســرگرم كننده ساخت. جالب 
اينجاســت كه آنها همچنان با تيم به شــهرهاي مختلف 
مي روند و اين مدت يك تور ايرانگردي درجه يك داشته اند!

احمد نوراللهي در بازي اين هفته با 
الظفره تك گل االهلــي را به ثمر 
رسانده است. گل او عالوه بر اينكه 
3 امتيازي بود، با يك ضربه از راه 
دور زيبا هم به ثمر رسيد تا هافبك 
ايراني حسابي مورد تمجيد قرار بگيرد. 
كار تا جايي پيش رفته كه مفسر شــبكه ابوظبي اسپرت به 
نوراللهي لقب »پيرلو« داده است. البته كه اتفاق خوبي است و 
كال احمد هم يكي از ستارگان آماده تيم ملي به شمار مي آيد. 
با اين حال خوب اســت او گول اين حرف ها را نخورد. همين 
رسانه هاي اماراتي بعد از درخشش مهدي قائدي در مسابقات 
شروع فصل كلي او را تحويل گرفتند، اما االن كه مهدي كمي 
افت كرده، طرف را برده اند زير تيغ. كال نه تعريف هاي اينها را 

خيلي بايد جدي گرفت، نه انتقادهاي شان را!

ســپاهان طبق معمول بازی های اين 

فصلش بيشتر از حريف صاحب توپ بود 02
و بيشتر از حريف اميد گل ايجاد كرد اما 
در نهايت شكست خورد. آمارهای بازی 
مهم اين هفته در متريكا نشان می دهند سپاهان با برتری 45-55 
مالكيت توپ را در اختيار داشــته، 517پــاس داده كه 112پاس 
بيشــتر از حريف بوده و در مقابل 5شوت پرسپوليس 16شوت به 
سمت دروازه اين تيم زده است. اميد گل سپاهان هم 1.46 بوده، 
در حالی كه پرسپوليس فقط به اندازه 0.85 اميد گل ايجاد كرده 
اســت. با تمام اين برتری هــا در نهايت تعداد شــوت های داخل 
چارچوب دو تيم 2-2 مســاوی و نتيجه بازی يك بر صفر به سود 

پرسپوليس شد.

در بــازی پرســپوليس و ســپاهان، 

هافبك هــای دفاعی دو تيــم بهترين 03
بازيكنان تيم شان بودند. مسعود ريگی 
تنها بازيكن سپاهان بود كه از متريكا 
نمره باالی 7 گرفــت و كمــال كاميابی نيا هم بهتريــن بازيكن 
پرسپوليس و بهترين بازيكن ميدان شد. كاميابی نيا عالوه بر گلی 
كه زد 4تكل موفق و 4قطع پاس داشت و 12بار هم در بازپس گيری 
توپ به تيمش كمك كرد كه آمار خيره كننده ای اســت. او با اين 
عملكرد از متريكا نمره 7.62 گرفت و بهترين بازيكن زمين شد. در 
تيم پرسپوليس به جز كمال 3بازيكن ديگر نمره باالی 7 گرفتند 
كه دو نفرشان )ترابی و فرجی( بازيكن های تعويضی بودند. حامد 
لك هم با نمره 7.40 دومين بازيكن برتر پرسپوليس بود و يكی از 

بهترين روزهای فصلش را گذراند.

تيم گل گهر در حالــی كه 4برابر حريفش 

اميد گل ايجاد كرده بود به تســاوی 2-2 04
قناعــت كــرد. در بازی گل گهــر و مس 
رفسنجان، تيم امير قلعه نويی به اميد گل 
2.01 رسيد، در حالی كه اميد گل مسی ها از 0.45 فراتر نرفت. گل گهر در 
تعداد شوت هم برتری 13-6 داشت و شوت های داخل چارچوبش هم 
دوبرابر حريف بود؛ 6شوت برای گل گهر و 3شوت برای مس. مالكيت توپ 
59-41 و تعداد پاس ها 488 به 293 به سود گل گهر بود اما نتيجه بازی 
در نهايت 2-2 مساوی شد و 4گل بازی را دو تيم به تساوی زدند. بهترين 
بازيكن اين بازی مجيد علياری بود كه هر دو شوت داخل چارچوبش گل 

شد و از متريكا نمره 8.08 دريافت كرد.

كارلوس كــي روش و مارك ويلموتــس، 2ســرمربي تيم ملي 
كشــورمان پيش از حضور دراگان اســكوچيچ روي اين صندلي 
بودند. آنها دوران بلند و كوتاهي در تيم ملي داشتند، اما به داليل 
مختلف اسم هر دوي آنها در رسانه ها ماندگار شد؛ داستان كي روش 
بيشتر مربوط به مسائل حاشيه اي و مديريتي بود، ويلموتس هم 
طوري فوتبال ايران را تلكه كرد كه طبيعتا حاال حاالها اســتاد را 
فراموش نخواهيم كرد. نكته جالب اما اينجاست كه هر دوي اين 
مربيان هم اكنون در تيم هاي جديدشــان رفتاري مشابه دوران 
حضورشــان در ايران را در پيش گرفته اند و از همين جهت مورد 

توجه هستند.
كارلوس كي روش امروز ســرمربي تيم ملي مصر اســت و البته 
روزي نيست كه خبرهايي در مورد اختالف شــديد او با مديران 

فدراسيون، رسانه ها و پيشكسوتان به گوش نرسد. عدم دعوت از 
چند بازيكن سرشناس و نيز كسب نتايج ضعيف و فوتبال تدافعي 
باعث اوج گيــري انتقادها از كي روش شــده و خودش هم طبق 
معمول در مورد كمبود امكانات و ناتواني فدراســيون در ترتيب 
دادن مسابقات تداركاتي غر مي زند. ويلموتس هم كه ظاهرا بيشتر 
كالهبردار است تا يك مربي فوتبال، در راجا كازابالنكاي مراكش 
با عملكرد ضعيفش كار را به جايي رسانده كه ممكن است به زودي 
قراردادش فسخ شود و 6ماه هم به او غرامت بدهند. هر كسي نداند، 
ما ايراني ها خوب درك مي كنيم كه ويلموتس به خوردن نان مفت 
و گرفتن حقوق بيكاري عالقه عجيبــي دارد. البته دريافتي او از 
مراكشي ها در مقابل مايه اي كه از فدراسيون فوتبال ايران گرفت، 

پول خرد هم حساب نمي شود!

نكته بازی

متريكاآماربازی

درست مثل قدیم
سرگذشت جالب 2سرمربي قبلي تيم ملي در مقصدهاي جديد

برنامه بازی ها

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ويكم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه
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125431611519مس رفسنجان5

125431412219پیكان6

217-12453810فوالد7

115-123631213نساجی مازندران8
514-123541116گل گهرسیرجان9

614-12426612ذوب آهن10

213-1234568هوادار11

313-12345710صنعت نفت آبادان12
411-123271014تراکتور13

411-1225559فجر سپاسی14

511-12255611نفت  مسجدسلیمان15

153-39318-12پديده مشهد16

جام حذفی یک هشتم نهایی
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دوشنبه 13 دی 1400

پديده-سپاهان

نفت  مسجدسلیمان-گل گهر

مس رفسنجان-صنعت نفت

هوادار-نساجی

آلومینیوم-استقالل

ذوب آهن-فجر سپاسی

پرسپولیس-تراکتور

فوالد-پیكان

آلومینیوم- سپاهان 

خیبر خرم آباد-صنعت نفت

مس کرمان- فوالد

مس رفسنجان- پديده

نفت مسجد سلیمان-خلیج فارس ماهشهر 

ذوب آهن- پرسپولیس

پیكان- استقالل

نساجی- گل گهر

مقد ماتی جام جهانی - مرحله نهایی

پنجشنبه ۷ بهمن 1400

سهشنبه 1۲ بهمن 1400

ايران - عراق

ايران - امارات

لیگ برتر هفته چهاردهم

شنبه 1۸ دی 1400

نساجی-ذوب آهن

فجر سپاسی-تراکتور

پديده مشهد-پرسپولیس

پیكان-آلومینیوم

گل گهر-هوادار

استقالل-مس رفسنجان

سپاهان-فوالد

صنعت نفت-نفت  مسجدسلیمان

پرســپوليس در شــهري كــه براي ايــن تيم 
طلسم شده مي نمود يكي از مهم ترين بازي هاي 
فصل را برد تــا قدم بزرگي بــراي رقابت در راه 
قهرماني بــردارد. پيــروزي بر ســپاهان براي 
پرسپوليسي ها خيلي بيشــتر از 3امتياز داشت. 
تيم يحيي در اين فصل حتــي بعد از بردهايش 
نمي توانست كارشناســان را قانع كند كه تيمي 
در حــد و اندازه هاي قهرماني اســت. اما بردن 
يكي از 2بازي بزرگ فصل مقابل يكي از 3مدعي 
جدي قهرماني و كلين شيت در مقابل مهاجمان 
ســپاهان كه يكي از خطوط حملــه برتر ليگ 
هستند، همه را قانع كرد كه قهرمان 5ساله ايران 
امسال هم يكي از مدعيان جدي قهرماني است. 
يحيي گل محمدي در مصاف با سپاهان باز هم 
زوج دفاع مياني را با ســيدجالل و علي نعمتي 
بست تا نشان دهد كامال به اين زوج اطمينان پيدا 
كرده و فرشاد فرجي از برنامه هاي او خارج شده 
است. در سمت چپ هم علي شجاعي دوباره در 
تركيب اصلي قرار گرفت و ســعيد آقايي باز هم 
از تركيب اصلي دورتر شد. پست هافبك دفاعي 

پرسپوليس كه در اين فصل بيشترين تغييرات را 
داشته بعد از مصدوميت شريفي دوباره به كمال 
كاميابي نيا رسيد و از قضا همين بازيكن در نيمه 
اول تك گل بــازي را زد. در جبهه مقابل، محرم 
نويدكيا كه در بازي هاي قبل مغانلو و شهباززاده 
را به تناوب نيمكت نشين مي كرد اين بار هر دو 
را روي نيمكت نشاند تا خلعتبري در خط حمله 
تيمش قرار بگيرد. اين ترفند البته در نيمه اول 
جواب نداد تا سجاد و شــهريار از دقيقه46 وارد 
ميدان شوند و البته هيچ كدام هم كاري از پيش 
نبرند. ســپاهان البته پيش از گل پرســپوليس 
بر بازي احاطه داشــت و مي توانست زننده گل 
اول بازي باشــد اما يكي دو موقعيت زردپوشان 
به خصوص ضربه سر سروش رفيعي با بداقبالي 
تبديل به گل نشــد تا به مرور ورق بازي برگردد 
و پرسپوليســي ها به گل برسند. پرسپوليس در 
20دقيقه ابتدايي نيمه دوم به شدت تحت فشار 
قرار گرفت و به نظر مي رسيد تداوم اين فشارها 
مي تواند سرخپوشــان را تســليم كند اما يك 
تعويض فكورانه از كادر فني پرسپوليس و ورود 

فرشاد فرجي به جاي مهدي شــيري فشار را از 
روي پرسپوليس برداشت و سرخپوشان توانستند 
در دقايق زيادي، تــوپ را به زمين حريف ببرند 
و به خوبي بــازي را اداره كنند. درنهايت، جنگ 
تيم هاي دوم و سوم جدول با برتري پرسپوليس 
تمام شد تا سرخپوشان شــانه به شانه استقالل 
خودشان را براي قهرماني نيم فصل اميدوار نشان 
دهند. پرســپوليس آخرين بار در ليگ هفدهم 
توانسته بود سپاهان را ببرد و آخرين برد اين تيم 
در خارج از تهران به ليگ شانزدهم برمي گشت 
كه شاگردان برانكو ســپاهان را در اصفهان 3 بر 

يك شكست دادند.

تراكتور در منطقه سقوط
به جز پرســپوليس كه بازي بزرگ هفته را برد، 
تنها تيــم برنده ليــگ در بازي هــاي همزمان 
ذوب آهن بود كه يك هفته بعد از شكست مقابل 
پرسپوليس، توانست در تبريز تراكتور را ببرد و 
از جمع قعرنشين ها جدا شود. تيم مهدي تارتار 
در زمين تراكتور با پنالتي آرمان قاسمي برنده 

شد تا 14امتيازي شود و تراكتور را با 11امتياز در 
منطقه سقوط نگه دارد. سولدو در 5بازي اخير با 
تراكتور 4بار شكست خورده و احتماال در معرض 
اخراج قرار خواهد گرفت. يكي ديگر از بازي هاي 
جذاب هفته هم داربي كرمان بود كه در آن ابتدا 
مس رفســنجان با 2گل پيش افتاد اما در ادامه 
گل گهر هر دو گل را پاســخ داد و نتيجه بازي به 
تساوي كشيد. ســتاره اين بازي مجيد علياري 
بود كه هر دوگل مس را زد و دومين گلش يكي 
از گل هاي جذاب هفته بود. نســاجي هم با نفت 
مسجدسليمان به تســاوي يك-يك رسيد كه 
اتفاق مهم بازي گلزني مســعود شجاعي بعد از 
721روز بود. گل مســعود از روي ضربه پنالتي 
زده شد و نساجي را از شكست خانگي نجات داد. 
بازي فجرسپاسي و هوادار هم در شيراز بدون گل 
مساوي شد و پيكان كه هفته گذشته سپاهان را 
برده بود اين هفته نتوانست پديده قعرنشين را 
ببرد. پديده كه 4بازي قبلــي را باخته بود اين 
بار گل تســاوي را در دقيقه80 به پيكان زد و با 
تساوي يك-يك سومين امتياز فصلش را گرفت.

ستاره صدرنشین؛ آقای شماره 9
  مهدی مهدی پور با يك سوپرگل زيبا هم درخشش اين فصلش را تكميل كرد 

و هم صدرنشينی استقالل را از گزند رقبا دور نگه داشت
يكی از سخت ترين كارها در ليگ برتر ايران بردن تيم های جواد نكونام است. 
سرمربی فوالد از زمان بازگشت به نيمكت تيمش هيچ مسابقه ای را نباخته بود 
اما بعد از 7بازی بی شكست باالخره تسليم تيم خوش روحيه فرهاد مجيدی 
شد و با باخت يك بر صفر از تهران رفت. تيم نكونام در 7بازی گذشته فقط 2گل 
خورده بود و در مقابل استقالل هم تا نيمه دوم بازی خودش را اميدوار به كسب 
يك تساوی بدون گل نشان داد اما يك شوت سركش از آماده ترين بازيكن اين 
روزهای استقالل، دروازه اهوازی ها را در دقيقه58 باز كرد و بازی با همين يك 
گل به پايان رســيد. فوالد بر خالف تبحری كه در دفاع كردن دارد در گلزنی 
تيم چندان موفقی نيست و در اين بازی هم فقط چشم به ضربات ايستگاهی و 
ارسال های پاتوسی داشت. از قضا يكی از همين ارسال ها می توانست به گل تساوی 
بازی منجر شود كه ضربه بوحمدان با خوش اقبالی حسين حسينی و استقاللی ها 
از باالی دروازه به بيرون رفت. استقالل 25امتيازی، مسابقه سخت با فوالد را در 
حالی آغاز كرد كه پرسپوليس هم دقايقی قبل با بردن سپاهان 25امتيازی شده 
و به تهديدی جدی برای صدرنشين بدل شده بود. اما تيم مجيدی و گابريله پين 
با همان فوتبال پرحوصله و همان صالبت و استحكام دفاعی بازی های گذشته 

يك 3امتياز ديگر هم گرفت و با 28امتياز به قهرمانی نيم فصل نزديك تر شد. اين مسابقه 
دقيقا با همان نتيجه  رويارويی قبلی مجيدی و نكونام در تهران تمام شد. فصل گذشته 
دو تيم در حالی به مصاف هم رفتند كه مجيدی تازه سرمربی استقالل شده بود و نكونام 
بازی رفت را در اهواز از محمود فكری برده بود. مجيدی در آن بازی فوالد را با پنالتی 
ارسالن مطهری يك بر صفر برد تا شروع خوبی در دوره جديدش داشته باشد. چند 
ماه بعد اما بازی دو تيم در فينال جام حذفی كه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار 
می شد با برتری ياران نكونام در ضربات پنالتی به پايان رسيد. نكونام و مجيدی در اين 
سال ها هرگز رابطه خوبی با هم نداشته اند و برتری در اين تقابل ها برای هر دوی آنها از 

اهميت زيادی برخوردار است.
بازی ديشب همچنين پنجمين كلين شيت متوالی حسين حسينی را هم رقم زد تا 
استقالل تنها تيم اين فصل باشد كه در 5بازی متوالی گلی دريافت نمی كند. كلين شيت 
آبی پوشان در حالی رخ داد كه آلومينيوم اراك در آبادان 3 بر يك مغلوب صنعت نفت شده 
و استقالل را در ركوردهای دفاعی اش تنها گذاشته بود. آلومينيوم تا قبل از بازی های 
اين هفته با 2گل خورده و بدون باخت در اين ركوردها شريك استقالل بود اما ديروز 
همه ركوردهايش را از دست داد تا استقالل تنها تيم بی شكست ليگ بيست ويكم باشد.

طلسم اراك باطل شد
 پرسپوليس با بردن ال كالسيكو شكل قهرمان ها شد و سپاهان سومين باخت متوالي اش را متحمل شد 

و در ناكامي هت تريك كرد
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وز واکنش ر

بودجهوزارتوكميتهراجداكنيد
صالحياميريبهمسئوالنهشدارداد

اميررضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك از اد غام بود جه 
اين كميته با بود جه وزارت ورزش انتقاد  كرد . او د يروز د ر نشست 
خبري گفت: »اين تصميم، خالف منشــور المپيك است. كميته 
بين المللي المپيك به ايتاليا اخطار د اد ه كه بود جه آن بايد  از د ولت 
جد ا شود . براساس اساســنامه، كميته ملي  المپيك، نهاد  عمومي 
غيرد ولتي و مستقل اســت. رد يفي كه مجلس براي كميته ملي 
المپيك قائل مي شــود ، به عنوان كمك اســت. ما براي بهار بايد  
۱۰۰ميليارد  تومان بود جه د اشــته باشــيم تا ارز تهيه كنيم. اگر 
وزارت ورزش بگويــد  نمي تواند  پرد اخت كند ، مــا هم بايد  اعالم 
كنيم نمي توانيم د ر رويد اد ها شــركت كنيم و چه كسي جوابگوي 
تبعات آن اســت؟ اگر مجلس اين طــرح را بپذيــرد  با 2چالش 
مواجه مي شــويم، يكي اعتــراض IOC و د وم امكان عد م حضور 
د ر رويد اد هاي بين المللي اســت. خواهش من اين است كه افراد  
اساســنامه را مطالعه كنند . اگر اصالح انجام نشود  مسئوليت هر 

اتفاقي بر عهد ه تصميم گيرند ه هاي آن خواهد  بود .«
انتخابات كميته ملي المپيك ۱7اسفند  برگزار مي شود . پيش از 
اين گفته شد  حميد  ســجاد ي، وزير ورزش هم قصد  د ارد  د ر اين 
انتخابات نامزد  شود ، اما صالحي اميري اين موضوع را تأييد  نكرد : 
»د ر چارچوب اساسنامه، هر كسي مي تواند  براي انتخابات، نامزد  
شود  و ارزيابي حقوقي براي حضور افراد  د ر مجمع و كميته زماني 
اســت كه ثبت نام كرد ه باشند . براساس پيشــگويي ها نمي توان 
قضاوت كرد . د ر جلسه هفته گذشته با ســجاد ي، او اين موضوع 

را تكذيب كرد .«

بهروز رسايلي |  به تازگي سرپرست تيم ملي فوتبال از بازگشت 
مهد ي طارمي به اين تيم د ر ارد وي بهمن ماه خبر د اد ه است. 
تيم كشورمان ماه آيند ه د ر 2 بازي خانگي بايد  به مصاف عراق 
و امارات برود  و گفته مي شود  ستاره مغضوب د راگان اسكوچيچ 
بعد  از غيبت د ر 2مسابقه برابر لبنان و سوريه، د ر اين ارد و به 
جمع ملي پوشان ملحق خواهد  شد . پيش تر د ر زمان بازگشت 
تيم ملي از ســوريه، وحيد  هاشــميان از اظهارنظر د ر مورد  
زمان بازگشت طارمي خود د اري كرد ه بود . آن زمان هم نقل 
قولي از سرپرست تيم ملي منتشر شد  مبني بر اينكه طارمي 
برمي گرد د ، اما مجتبي خورشــيد ي خيلي زود  آن را تكذيب 
كرد . با وجود  اين امروز آقاي سرپرســت از بازگشت طارمي 
خبر د اد ه و عقب نشيني هم نكرد ه است. اين يعني ظاهرا موانع 
برطرف شــد ه؛ به ويژه كه مهاجم ايراني پورتو اخيرا صفحه 
رسمي سرمربي تيم ملي د ر اينستاگرام را د نبال مي كند  كه 
خود ش نشانه پايان اختالفات است. به هر جهت خبر بازگشت 
طارمي به تيم ملي واكنش هاي متفاوتي به د نبال د اشته است؛ 
برخي آن را به فال نيك گرفته اند  و بعضي عقيد ه د ارند  تنبيه 
مهد ي بايد  اد امه مي يافت. با همه اين تفاسير به نظر مي رسد  
زمان فعلي بهترين موقعيت براي اعالم خبر بازگشت طارمي 

بود  و اتفاقي كه رخ د اد ه، د رست و به موقع بود ه است.

بايدبرايهميشهقيدطارميراميزديم؟
بايد  از كساني كه همچنان خواهان تد اوم محروميت مهد ي 
طارمي بود ند  پرســيد  آيا منطقي است به خاطر يك اشتباه، 
به طور كلي قيد  يك بازيكن را بزنيم؟ فرض بر اين اســت كه 
بعد  از ماجــراي آن توييت كذايي و خط خــورد ن مهد ي از 
فهرست تيم ملي، او به اند ازه كافي متنبه شد ه باشد . امروز كه 
صعود  تيم كشورمان به جام جهاني2۰22 تقريبا قطعي شد ه، 
كار آساني است كه د ر بازي هاي تشريفاتي بعد ي از مهد ي 
استفاد ه نشود ، اما اين رويه را تا چه زماني مي توان اد امه د اد ؟ 

آيا د ر مرحله نهايي جام جهاني هم نبايد  طارمي را به د وحه 
ببريم تا مجازات شود ؟ آيا چنين جريمه اي با خطاي صورت 
گرفته از طرف او تناســب و همخواني د ارد ؟ مسلما اينطور 
نيست. كســي حق ند ارد  فقط به خاطر يك كار ناد رست، با 

آيند ه حرفه اي يك بازيكن مستعد  بازي كند .

بهترينزمانبراياعالمخبربازگشت
اگر اصل بخشش طارمي و رفع محروميت او را قبول د اشته 
باشيم، آنگاه به زمان مناسب براي اعالم اين خبر مي رسيم؛ 
جايي كه به نظر مي رســد  از قضا همين حاال بهترين موعد  
ممكن بود . تيم ملي بد ون طارمي 2 بازي مهم و حياتي برابر 
لبنان و سوريه را با پيروزي پشت سر گذاشت و بارش را براي 
سفر به د وحه بست. د ر نقطه مقابل مهد ي به خاطر آن حاشيه 
خود ساخته د ر تيم باشگاهي اش د چار مشكل شد  و ۱۱بازي 
پشت ســر هم گل نزد . همه  چيز د ر اين معاد له كامال روشن 
به نظر مي رسد  و به نفع تيم ملي اســت. د ر نتيجه سرمربي 
امروز بايد  از موضع قد رت و اقتد ار بازيكنش را به آغوش تيم 
ملي برگرد اند  و به او روحيه بد هد . د ر غيراين صورت مثال اگر 
طارمي فقط براي مرحله نهايي جام جهاني د عوت شود ، اين 

مسئله حمل بر ضعف و نياز تيم ملي خواهد  شد .

ويرگولرادرجايدرستبگذار
د رنهايت مي رسيم به همان جمله مشــهور »بخشش الزم 
نيســت اعد امش كنيد .« حيف اســت اگر د ر مورد  طارمي 
ويرگول را بعد  از كلمه »نيســت« بگذاريــم و حكم به طرد  
هميشگي او از تيم ملي كشورمان بد هيم. امروز زماني است 
كه بايد  ويرگول را بعد  از كلمه »بخشش« گذاشت و آشتي و 
د وستي ايجاد  كرد . به نظر مي رسد  پيامي كه بايد  براي مهد ي 
صاد ر مي شد ، به گوشش رسيد  و اميد واريم از اين به بعد  اتفاق 

مشابهي رخ ند هد .

زیر یک خم

خطرلغومسابقاتكشوري
رقابت هاي كشــتي آزاد  قهرماني كشــور كه نخستين 
مرحله مســابقات انتخابي تيم ملي محســوب مي شود  
روزهاي 2۱تا 24د ي ماه به ميزباني گرگان برگزار خواهد  
شد . مسابقات كشــوري بعد  از ســال ها رونق د وباره اي 
گرفته چون بســياري از قهرمانان براي اينكه شانســي 
براي ملي پوش شد ن د اشته باشند  بايد  د ر اين رقابت ها 
روي تشك بروند . طبق اعالم فد راسيون كشتي، نفرات 
اول اين رقابت ها راهي مسابقات قهرماني آسيا مي شوند . 
تنها نگراني د ر آســتانه آغاز رقابت هاي كشوري شيوع 
ســويه جد يد  ويروس كرونا است كه بسياري از كشورها 
را به حالــت قرنطينه برد ه و البته برخــي از رويد اد هاي 
ورزشي را به تعطيلي كشاند ه است. سويه اوميكرون د ر 
ايران هم د يد ه شــد ه و به نظر پيك جد يد  ويروس كرونا 
مربوط به همين ســويه خواهد  بود . بايد  د يد  فد راسيون 
د رصورت لغو رقابت هاي كشوري چه تمهيد اتي را براي 
مشخص كرد ن نفرات اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا 

د رنظر خواهد  گرفت.

تيماعزاميبهآمريكادراردو
عليرضا سرلك د ر وزن 57كيلوگرم، محمد  نخود ي د ر 
79كيلوگرم، حســن يزد انــي د ر 86كيلوگرم، كامران 
قاسم پور د ر 92كيلوگرم، مجتبي گليج د ر 97كيلوگرم 
و اميرحســين زارع د ر وزن ۱25كيلوگــرم آزاد كاراني 
هستند  كه به ارد وي تيم ملي د عوت شد ه اند  تا از شرايط 
آرماني د ور نشوند . اين كشــتي گيران مسافران قطعي 
آمريكا خواهند  بود  كه قرار اســت اواخــر بهمن ماه د ر 
مسابقه د وستانه مقابل كشــتي گيران منتخب آمريكا 
د ر تگزاس روي تشــك بروند . اين 6نفــر، مد ال آوران 
رقابت هاي جهاني نروژ هستند  كه طبق چرخه انتخابي 
تيم ملي از شركت د ر مسابقات كشوري معاف شد ه اند . 
از بين مد ال آوران نروژ تنهــا اميرمحمد  يزد اني به ارد و 
د عوت نشــد ه كه د ليل آن هم تغيير وزن اوست. طبق 
قانون چرخه انتخابي، اميرمحمد  يزد اني بايد  از مرحله 
اول انتخابي تيم ملي )قهرماني كشور( كارش را د ر وزن 

جد يد  آغاز كند .

شاگردفراموشكار
هفته گذشــته حمله شــاگرد ان ســابق محمد  بنا به 
اين مربي نام آشــنا شروع شــد  و حاال با گذشت حد ود  
۱۰روز آرامش نسبي بر فضاي كشتي حاكم شد ه است. 
فد راسيون كشتي هم د ر مقابل اين حمالت تند  و بعضا 
خارج از اد ب كه توسط يكي از شاگرد ان بنا انجام مي شد  
واكنش جالبي د اشت و تا المپيك 2۰24پاريس از محمد  
بنا برنامه خواست. د ر بين شــاگرد ان بنا كه حاال منتقد  
عملكرد  او هســتند  يك نفر عالوه بر شكســتن حرمت 
مربي خود  به د فعات از الفاظ زشتي نسبت به محمد  بنا 
د ر صفحه شخصي خود  استفاد ه كرد . موضوع قابل تامل 
اين است كه محمد  بنا بعد  از المپيك لند ن د رحالي كه 
اين كشتي گير از د ور مســابقات حذف شد ه بود ، اعتقاد  
د اشت د ر حق او اجحاف شد ه و د رخواست كرد  جايزه  او 
را به شاگرد ش بد هند ! البته به نظر خيلي از كارشناسان 
اجحافي صورت نگرفته بود  ولي با اصرار محمد  بنا باالخره 
جايزه نفر اول به اين كشتي گير د اد ه شد  كه حاال د ر صف 
اول منتقد ين بنا حضور د ارد . انتقاد ، حق پيشكســوتان 
كشتي است ولي خارج شد ن از د ايره اد ب د ر هر ورزشي 
محكوم است و د ر كشتي كه قهرمانان آن د اعيه پهلواني 

هم د ارند  به مراتب بد تر است.

محسنمحمودصفري|خبرنگار

2روزتابازشدنپنجره
باشگاه ها و مد يران برنامه د ر آستانه نقل وانتقاالت زمستاني به تكاپو افتاد  ه اند 

ازشنبه،اولژانويه2022بهطوررسميپنجرهنقلوانتقاالتيدرليگهاي
اروپاييبازميشــودواينپنجرهتاپايانماهيعني31ژانويهبازخواهد
ماند.فعالهنوزپنجرهبازنشــدهامااخباريازآنبهبيروندرزكردهكه
البتهبيشترشانبعداتكذيبخواهدشــد.ليگبرتر،ليگيكفرانسهو
بوندسليگاازاولژانويهنقلوانتقاالتخودراآغازميكنندوسريآوالليگا
2روزديرتراماهمهپنجرههادرپايانماهميالديبستهخواهدشد.اينكه
برخيانتقاالتصورتگرفتهوبهطورمثالفرانتورسباقراردادي55+10

ميليونيوروييازمنچسترسيتيبهبارسلونارفتهومعارفههمشده،ربطي
بهپنجرهندارد.اينقراردادهنوزدرالليگاثبتنشدهوتورسنميتوانددر
تركيببارسلونابهميدانبرودچونسقفدستمزداينباشگاهپراستو
بارسلونابرايواردكردنناماينبازيكنابتدابايدازشرچندبازيكنخود
رهاشود.دقيقاهماناتفاقيكهدرابتدايفصلرخدادوپيشازتخفيف
دادنچندبازيكنقديميدردستمزدشان،بارسانتوانستمجوزحضور

بازيكنانجديدراازالليگابگيرد.

اينسينيهوتورنتو
انگاراينسينيهعقلشراازدستدادهوتصميمشرابرايبازي
درليگحرفهايفوتبالآمريكاوقراردادباتورنتوگرفتهاست.
اينسينيهبااينباشگاهكاناداييبهتوافقرسيدهتاباقراردادي
5سالهوحقوقسالي11.5ميليونيوروبهعالوه4.5ميليون
يورومتغيراتبهاينباشــگاهبپيوندد.آندرهآبلوتيهمدر

آستانهتوافقبااينباشگاهكانادايياست.

مارسيالوسويا
بالفاصلهپــسازآنكهرالفرانگنيكاعالمكردمارســيال
پيشنهاديندارد،ســهويابرايخريدقرضياوبهمنچستر

پيشنهادداداماباشگاهانگليسيآنرانپذيرفت.

نونومندز
پاريسنژرمنازعملكردنونومندزمدافعچپ19سالهوپرتغالي
خودراضياستوقصددارددرسال2022باپرداخت40ميليون

يوروبهاسپورتينگليسبون،قراردادشرادائميكند.

جانشينبن
بنچيلولاحتماالتاپايانفصــلبهدليلمصدوميتقادربه
بازينخواهدبود.چلسيبرايپستمدافعياوينگبكچپ
فقطآلونسوي31سالهرادراختياردارد.شايدلوكاسدينيهكه
اينروزهاازتيمهايايتالياييپيشنهاددارد،برايجانشيني

چيلولتاپايانفصلازاورتونجذبشود.

گينتردراينتر
ماتياسگينترمدافع27ســالهوآلمانيمونشنگالدباخبا
انتشارپستيدراينســتاگرامتأييدكردكهقراردادشرابا
اينتيمتمديدنخواهدكردودرتابســتانبهصورترايگان
جداخواهدشد.باشگاهاينتروشخصماروتارويجذبآزاد
ماتياسگينترمدافع27ســالهوآلمانيمونشنگالدباخكار

خواهندكرد.

سزاردرنوكمپ
بهلطفلوييسانريكه،ســرمربيتيمملياسپانيابازيكنان
مليپوشاســپانيايكيپسازديگريســرازبارســلونا
درميآورندوبازيكنانجوانبارســاهممليپوشميشوند.
سزارآسپليكوئتاگويابابارسلونابهتوافقشفاهيهمدست
يافتهتادرتابستانبهطوررايگانازچلسيبهاينتيمبپيوندد.

آتاالنتا
روزي نيست كه شايعه اي نقل وانتقاالتي د رباره سرد ار آزمون به گوش نرسد . با توجه به آزاد  شد ن او 
د ر تابستان، به نظر مي رسد  زنيت بايد  پيشد ستي كند  و او را زود تر بفروشد  تا مبلغي به بود جه باشگاه 
اضافه شود . حاال پس از شايعه هاي مربوط به عد م توافق با ليون و عالقه نيوكاسل به اين بازيكن، 
احتمال انتقال آزمون به سريA مطرح شد ه است. اسكاي اسپورت ايتاليا از آتاالنتا به عنوان مقصد  
احتمالي اين مهاجم ياد  كرد ه اما نوشته كه باشگاه ايتاليايي د ر پرد اخت د ستمزد  او مشكل د ارد . 

د ستمزد  ساالنه سرد ار آزمون د ر زنيت 3.5 ميليون يورو است و آتاالنتا 2 ميليون بيشتر نمي تواند  بپرد ازد .

يوونتوس
آرسنال حاضر است د ر همين پنجره نقل وانتقاالتي 85ميليون يورو براي خريد  والهوويچ به 
فيورنتينا بپرد ازد  كه ۱5ميليون بيش از رقم د رخواســتي باشــگاه ايتاليايي اســت. مشكل 
اينجاست كه اين مهاجم د وست ند ارد  به آرسنال برود  و براي به د ست نياوردن جام ها بجنگد . 
يوونتوس يكي از گزينه هاي بهتر است. يوونتوس حاضر اســت براي به د ست آورد ن د وشان 
والهوويچ، ماتياس د ليخت را به فروش برساند . د ليخت كالهي بود  كه بر سر يوونتوس رفت. 
اين خريد  گران قيمت د ر حد  يك بازيكن مجاني هم براي يووه خوب كار نكرد . حاال مينو رايوال مي خواهد  همين 
كاله را بر سر بارســلونا هم بگذارد . او د ر قرارد اد  اين مد افع هلند ي با يووه بند ي گنجاند ه كه اگر بارسلونا او را 
خواست بتواند  با مبلغ 75ميليون يورو قرارد اد ش را فسخ كند . قيمت او ۱2۰ميليون يورو اعالم شد ه. الكازت 
هم براي پيوستن به يووه ابراز عالقه كرد ه اما سن او مشكل ساز است. آرون رمزي با حقوق 8ميليون يورويي اش 
يكي د يگر از معضالت باشگاه يوونتوس است. يووه حاضر است او را قرضي به تيمي د يگر واگذار كند  و بخشي از 
حقوقش را هم بپرد ازد . از نيوكاسل به عنوان يكي از مقصد هاي احتمالي او و همه بازيكنان جهان ياد  مي شود . 
آرتور هافبك 25ساله و برزيلي يوونتوس هم د ر آســتانه انتقال قرضي به سه ويا است. بد نيست بد انيد  باشگاه 
يوونتوس د يگر بازيكني مثل كريستيانو رونالد و را نخواهد  خريد . سياست نقل وانتقاالتي باشگاه به اين شكل 
تبيين شد ه؛ عد م خريد  بازيكناني كه به سرعت ارزش خود  را از د ست مي د هند  )بازيكنان باالي 3۰سال(، خريد  
بد ون كميسيون باال براي مد ير برنامه هاي بازيكن، نه به فسخ قرارد اد ، عد م تمد يد  عجوالنه قرارد اد  و د ر نهايت 

عد م پرد اخت حقوق بسيار باال به بازيكن.

رئال
كيليان امباپه د ر مصاحبه اي رسما 
اعالم كرد  كه قصد  جد ايي از پاريس 
د ر زمستان را ند ارد  و مي خواهد  تا 
پايان قرارد اد ش يعني تابســتان 
آيند ه د ر اين تيم بماند  و هم اكنون 
به شكســت رئال ماد ريد  د ر ليگ 
قهرمانان فكر مي كند . د ر ماد ريد  همه از اينكه فصل آيند ه 
جذب امباپه و هالند  به طور همزمان امكان پذير است به 
وجد  آمد ه اند . هافبك ناراضــي و بي تأثير رئال ماد ريد  
د وست د ارد  جد ا شود  اما پيشنهاد ي ند ارد . به نيوكاسل 
براي تيم بعد ي او و گرت بيل اشــاره شد ه. بيل انگار از 
الهالل هم پيشنهاد  د ارد  اما خود ش ترجيح مي د هد  تا 
پايان فصل د ر رئــال بماند  و باقيماند ه حقوق ســالي 
۱7ميليوني اش را بگيرد  و سپس به طور رايگان جد ا شود . 
مد افع برزيلي رئال ماد ريد  هم يكي د يگر از بازيكناني است 
كه ترجيح د اد ه تا پايان قرارد اد ش د ر تابستان آيند ه بماند  
و رايگان جد ا شــود . پيش از اين گفته مي شد  مارسلو 
ممكن است فصل آيند ه به برزيل و تيم د وران كود كي اش 
برگرد د  اما ماركا از قــول اطرافيان اين بازيكن گفته كه 
مارسلو شايد  د ر پايان فصل از فوتبال خد احافظي كند  و 
د ر تيم محبوبش بازنشسته شود . باشگاه رئال ماد ريد  به 
جذب رايان گراونبرچ هافبك ۱9ساله و هلند ي آژاكس 
عالقه مند  است و حتي گفته شد ه سران ماد ريد  از چند ي 
پيش مذاكرات خود  را با مينو رايوال ايجنت اين بازيكن 

آغاز كرد ه اند .

طارمي20شد
يكردهبنديآسياييديگر

سايت كنفد راسيون فوتبال آسيا هر وقت حوصله اش 

ســرمي رود  يك نظرســنجي مي گذارد  و يكي د و 

ايراني را د اخل نظرســنجي مي گنجاند  تا كاربران 

ايراني بــه رأي د اد ن ترغيب شــوند . د ر اين ميان 

گاهي هواد اران ايراني و عربســتاني را با نظرسنجي 

به جان هم مي اند ازد . ســايت كنفد راسيون فوتبال 

آســيا به مناسبت پايان ســال ميالد ي د ر گزارشي 

به ركورد د اران حضور د ر ليســت نامزد هاي بهترين 

لژيونر هفته آســيا د ر طول سال 2۰2۱پرد اخت كه 

ايراني ها هم د ر اين ليســت ســهم زياد ي د اشتند . 

طي ۱2 ماه گذشــته، د ر مجموع 35 نظرســنجي، 

۱۱5 بازيكــن از ۱7 كشــور AFC حد اقــل يك بار 

د ر ليســت هفتگي حضور د اشــتند  كه د رخشش 

فوتباليست هاي آســيايي - زن و مرد  - د ر همه جا 

از بزرگ ترين ليگ هاي اروپا گرفته تا مســابقات د ر 

آفريقا و آمريكاي شمالي د ر آن به چشم مي خورد . د ر 

ميان افراد ي كه بيشترين تعد اد  حضور د ر فهرست 

بهترين ها را د اشــتند  نام 4 لژيونــر ايراني هم د يد ه 

مي شود . علي قلي زاد ه هافبك طراح شارلروا بلژيك 

و تيم ملي كشورمان با 8 بار نامزد  شد ن د ر طول سال 

2۰2۱به عنوان بهترين لژيونر هفته آسيا د ر رد ه نهم 

بهترين لژيونرهاي ســال قاره كهن ايستاد . سرد ار 

آزمون ستاره تيم ملي كشورمان و عضو باشگاه زنيت 

با 9 بار نامزد  شد ن د ر رد ه هشتم،  اللهيار صياد منش 

مهاجم زوريا اوكراين با ۱۱ بار نامزد  شــد ن د ر رد ه 

چهارم و مهد ي طارمي ســتاره پورتو با 2۰ بار نامزد  

شد ن براي كسب جايزه بهترين لژيونر هفته به عنوان 
بهترين لژيونر سال قاره كهن انتخاب شد .

بخشش،الزمنيستاعدامشكنيد
چراهمينحاالبهترينزمانبرايبازگشتطارميبهتيمملياست؟

سرداردرجدولشانسمجدد
بهنظرميرسدانتقالآزمونتاتابستانعقبافتاده؛

اميدواريممقصداوبهترازليونباشد

د ر شرايطي كه فقط نيم فصل به پايان قرارد اد  سرد ار آزمون 
با زنيت سن پترزبورگ و آزاد  شــد ن اين بازيكن باقي ماند ه 
است، همه اخبار از توافق قطعي باشگاه روسي با ليون فرانسه 
براي انتقال ستاره تيم ملي كشورمان حكايت د اشت. با اين 
حال ظرف چند  روز گذشــته لحن گزارش ها تغيير كرد ه و 
منابع روســي از اد امه حضور آزمون د ر زنيــت تا پايان فصل 
خبر مي د هند . د ليلش چيست؟ 2 فرضيه مطرح شد ه است. 
برخي روي اختالف مالي 2 باشگاه تأكيد  مي كنند  و گروهي 
هم مي گويند  زنيت موفق نشد  د ر اين مقطع از فصل جايگزين 
مناســبي براي آزمون پيد ا كند . د ر نتيجــه قيد  د رآمد  چند  
ميليون يورويي ناشي از انتقال او را زد  تا بتواند  براي نيم فصل 
د وم هم از خد مات اين بازيكن استفاد ه كند . به هر حال زنيت 
د ر ليگ اروپا حضور د ارد  و آنجا حتما نيازمند  مهاجمي مثل 

سرد ار آزمون خواهد  بود .
اگر اين گزارش ها را جد ي بگيريم، بايد  گفت ســرد ار آزمون 
براي يك انتقال بزرگ تر وارد  جد ول شانس مجد د  شد ه است. 
نه اينكه ليون تيم بد ي باشــد . آنها مطرح و پرآوازه هستند ، 
همين حاال د ر ليگ اروپا حضور د ارند  و حتي د ر سال هاي اخير 
سكوي پرتاب بازيكنان زياد ي به تيم هاي بزرگ تر بود ه اند . با 
اين حال وضع فعلي ليون د ر ليگ فرانسه اصال خوب نيست. 
آنها د ر رد ه سيزد هم جد ول ليگ قرار د ارند  و چشم اند ازي براي 
حضورشان د ر مسابقات فصل آتي ليگ قهرمانان وجود  ند ارد . با 
وجود  متوسط بود ن ليگ روسيه، آزمون د ست كم اين فرصت را 
د اشته كه طي سال هاي گذشته د ر ليگ قهرمانان برابر تيم هاي 
بزرگ جهان قرار بگيرد  و حتي به امثال چلسي و بايرن مونيخ 
گل بزند . حضور د ر ليگ فرانسه ممكن بود  چنين فرصتي را از 

مهاجم تيم كشورمان بگيرد .
سرد ار حتي اگر به يك تيم ضعيف د ر ليگ انگلستان منتقل 
شود ، بخت بازي برابر »تاپ سيكس« را خواهد  د اشت كه بسيار 
هيجان انگيز است. حتي بوند س ليگا هم شايد  از جهاتي براي 
آزمون مناسب تر باشد . به هر حال سرد ار كه يك د هه حضور 
موفق د ر ليگ روســيه د اشــته، نيم فصل د يگر فرصت د ارد  
خود ش را به رخ مشتريان نامد ارتر بكشد . آيا او سرانجام راهي 

مقصد ي متناسب با استعد اد هايش خواهد  شد ؟
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افقي:
 1- بيمــاري- دروازه بان تيم 

ملي فوتبال اسپانيا
2- انديشه ها- بنايي مشهور 
در پاريس به ياد پيروزي هاي 
ناپلئون- سنگين ترين حيوان

3- كلــه- جنــاح لشــكر- 
مخاطب راديويي

4- خجستگي- قسمتي از پا- 
عنواني براي سرباز آموزشي

5- به يكباره- ... التزع قلوبنا- 
پدر پينوكيو

6- پرنــده اي خــوش آواز- 
سركرده- سازمان همكاري هاي 

اقتصادي
7- طبابت- پيغمبر- گوشه اي 

در دستگاه شور
8- تعجب زنانه- موش خرما- 
ظــرف پالســتيكي بــراي 

نگهداري مايعات- مشك
9- ژالــه- زندانيان- زيبايي و 

آراستگي
10- غزال- آشــوب، غوغا- 

حمل كننده بار
11- داســتان بلند- قائم به 

ذات- مخفف بدتر
12- از فرزندان آدم و حوا- يار 
همايون- دم حجله بايد كشت

13- موازنــه دارايي و بدهي- 
هــم رزم گانــدي- خــداي 

درويش

14- طوالني ترين رود جهان- 
مغازه لباس فروشي- شنونده

15- نويســنده ايراني رمان 
آزاده خانم و نويسنده اش- از 

ادوات ورزش بدن سازي 
  

عمودي:
1- نقصان- معادل فارســي 

جلد- مذكر
ســينماي  از  فيلمــي   -2
دفاع مقدس بــه كارگرداني 

رسول مال قلي پور- سفيد
3- صدمه- لفافــه- حالتي از 

روشنايي چراغ جلوي خودرو
4- پســنديدن در فضــاي 

مجازي- گرامي- رغبت
5- برادر مرگ اســت- خواب 

خوش- آسانسور
6- طايفــه اي از مغــوالن- 
محوطه ورزشي سرپوشيده- 

نغمه
7- راهروي سرپوشــيده- از 
بنيانگذاران فكــري انقالب 
كبير فرانسه- بخش مركزي 

اتم
8- پيش درآمد آشغال- كال- 

نويسنده- پول ژاپن
9- ورزشــي رزمــي- ورزش 

آرامش بخش- ينگه دنيايي
10- ســخنان بيمار تب دار- 

نامي دخترانه- آرزو

11- نگــران و پريشـــــــــان- 
مالمت كننده- داســتاني مشهور 

نوشته شاتو بريان فرانسوي
12- نفــوذ تدريجــي آب- تكاور- 

ناطق
13- مغرور- بزرگ تر- آزاد

14- از موتور هاي جســت وجوگر 
اينترنتــي- عمــارت تاريخي در 

اصفهان بازمانده از عصر صفوي
15- خانــدان- خداوندي- اســب 

15تند رو

كدفهدنمرشدنلب
فرتعمولاقاچمي
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توسانامندابمل
ييالهغبانراقو
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ناهربتهكنماش
بيربراهتيمكح

نمجاهمرانامم
ديهانورانلبقت
گسييالالدهعتم
يرازگنييوردرم

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4110
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

342598176
719326584
586471329
497253861
651849237
823167495
275634918
164982753
938715642

متوسط

2 7    8 1   
  9   1    
1    6    8
   7    5 3
  8    6   
3 2    9    
7    1    6
   4   7   
  5 2    4 9357946182

689712453
124538796
293675841
546189327
871423965
932861574
715294638
468357219

ساده

متوسط

276948135
589321467
143567298
461782953
958134672
327659814
794813526
632495781
815276349

سخت

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

ساده

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

 مي خواهم تا 45سالگي 
بازي كنم

 سوشا مكاني، گلر ميوندالن نروژ مي گويد: مثل 18ساله ها تمرين مي كنم
 و حاضرم با دروازه بان هاي ليگ برتر انگليس رقابت كنم

اميرحسين اعظمي| با اتمام ليگ برتر نروژ، سوشا مكاني اين 
روزها تمرينات انفرادي اش را در اين كشور دنبال مي كند تا 
براي فصل جديد آماده شــود. البته دروازه بان ايراني تيم 
ميوندالن يك فصل سخت را در ليگ برتر اين كشور پشت 
سر گذاشت و در نهايت تيم او به ليگ دسته اول سقوط كرد. 
مكاني اما 2فصل ديگر هم بــا ميوندالن قرارداد دارد و  اگر 
اتفاق عجيبي رخ ندهد در اين تيم ماندگار خواهد شد. اين 
در حالي است كه سوشا برنامه اي براي بازگشت به فوتبال 
ايران هم ندارد. دروازه بان ميوندالن در گفت وگو با همشهري 

ورزشي حرف هاي جالبي را مطرح كرده است.

   شرايط اين روزهاي تو در فوتبال نروژ چطور است؟
فعال تمرينــات انفرادي را دنبــال مي كنم تا آمــاده تمرينات 
پيش فصل شــوم. من چه بخواهم در ميوندالن بمانم و چه جدا 
شوم، بايد از لحاظ بدني شرايط خوبي داشته باشم. تقويم ليگ 
نروژ هم مثل كشورهاي روسيه، سوئد، فنالند و... طوري است كه 
با فرا رسيدن فصل زمستان، بازي هاي ليگ تمام مي شود چون 
فصل سرما اجازه نمي دهد كه شرايط برگزاري مسابقات فوتبال 

وجود داشته باشد.

   چرا تيم شما به ليگ دسته اول سقوط كرد؟
3ســال پيش اين تيم با كمك من به ليگ برتر نروژ صعود كرد 
و آن ســال بهترين دروازه بان »اوبس ليگا« شدم. تيم ما 2فصل 
پيش هم در آستانه سقوط بود كه در پلي آف تيم را نگه داشتيم و 
من در آن فصل از لحاظ آمار و تعداد سيو ها در تيم منتخب فصل 
نروژ قرار گرفتم. اين در حالي بود كه ماندن تيم ما در ليگ برتر در 
بازي پلي آف قطعي شد اما عملكرد فردي من بسيار خوب بود. در 
فصل گذشته اما باشگاه چهار، پنج بازيكن را فروخت و به جاي 
آنها جوان هاي 18، 19ساله را وارد تيم كرد كه اين يك ريسك 
بزرگ بود. اين ريسك جواب نداد و ما در نهايت سقوط كرديم. 
يك نكته جالب را هم بايد بگويم. در پايان فصل تعداد گل  هاي 
خورده تيم ما با تعداد گل هاي خورده تيم سوم جدول كه راهي 
ليگ كنفرانس اروپا شد، برابر بود. مشكل ميوندالن گل  نزدن بود 

چون تيم ما حتي نمي توانست موقعيت گل ايجاد كند.

  مثل اينكه با ســرمربي تيم هم اختالف هايي 
داشتي؟

بله، يك سري مشكالت بين من و سرمربي ايجاد شد كه 6مسابقه 
آخر فصل را بــازي نكردم. من بدون اســتراحت 53بازي براي 
ميوندالن انجام داده بودم ولــي در اين 6بازي به ميدان نرفتم و 
يك جاهايي با سرمربي بحث فني داشــتم. من به او گفتم شما 
مدافعاني را كه با آنها هماهنگ بــودم، فروختيد و از بازيكنان 

18ساله در اين پست استفاده كرديد و انتظار داشتيد كه من هم 
معجزه كنم. در نهايت او تصميم گرفت از من استفاده نكند ولي 
اگر در 6بازي آخر به ميدان مي رفتم، اين شانس را داشتيم كه 
حداقل كار به پلي آف بكشــد و در ليگ برتر بمانيم، هر چند كه 

واقعا تيم از لحاظ فني مشكل داشت.

   چند فصل ديگر با ميوندالن قرارداد داري؟
من 2فصل ديگر قرارداد دارم.

   قصد داري بماني؟
من با همين مربي كه مشــكل پيدا كردم، چند روز پيش جلســه 
داشتم. همين مربي كه مرا كنار گذاشت، در اين جلسه گفت كه تو 
بهترين گلر ليگ هستي و ما به تو نياز داريم. او از من خواست كه 
بمانم. من با اينكه قرارداد دارم ولي چند پيشنهاد خوب هم از ليگ 
برتر به دستم رسيده و جدايي از ميوندالن دست خودم نيست. بعيد 

مي دانم با صحبتي كه سرمربي با من داشت اجازه جدايي بدهند.

   بند آزادسازي در قراردادت نداري؟
خير.

   پس فصل بعد در همين تيم بازي مي كني؟
اگر اتفاق عجيبي رخ ندهد، مي  مانم. البته تيمي كه داريم براي 
صعود به ليگ برتر نروژ خيلي خوب است و مي توانيم با اين تيم 

قطعا صعود كنيم.

   از ليگ برتر ايران هم پيشنهاد داري؟
چند نفر با من صحبت كردند ولي تصميمي براي بازگشــت به 
فوتبال ايران ندارم، مگر اينكــه در موقعيت خاصي قرار بگيرم. 
مثل همان سالي كه مصدوم شــدم و بعد از مصدوميت نياز به 
بازي كردن داشتم و به نفت مسجدسليمان آمدم. وقتي بازيكني 
در فوتبال ايران به اســتقالل و پرسپوليس يا تيم ملي مي رسد، 
ديگر از لحاظ روحي و رواني آمادگي اين را ندارد كه بازگشــت 
رو به عقب داشته باشد. من فكر مي كنم حضور در تيمي به جز 
استقالل و پرسپوليس بازگشــت به عقب است. من هيچ وقت 
براي پول فوتبال بازي نكردم، منظورم اين است كه مسائل مالي 
برايم در اولويت نبوده اســت. االن هم در فوتبال نروژ موقعيت 
خوبي دارم. به جرأت مي گويــم كه در ليگ برتــر ايران فقط 
10درصد بازيكنان مي توانند شــرايط حضور در فوتبال نروژ را 

داشته باشند.

   تو چند  ماه قبل يكباره اعالم كردي كه طرفدار 
استقالل هستي و اين موضوع حاشيه هاي عجيبي را براي 

تو ايجاد كرد. در اين خصوص صحبت مي كني؟

من از همان اول هم استقاللي بودم و اگر شرايط برايم مهيا بود، 
قطعا براي بازي كردن، استقالل را انتخاب مي كردم. من دوست 

دارم صادقانه صحبت كنم و دنبال منافع خاصي هم نيستم.

  اگر استقاللي بودي پس چرا پيراهن پرسپوليس 
را بر تن كردي؟

من همان روز كه با پرســپوليس قرارداد امضا كردم، قبلش به 
دفتر باشــگاه اســتقالل رفتم و قراردادي جلويم گذاشتند تا 
امضا كنم ولي به خاطر يك سري مسائل ترجيح دادم امضايش 
نكنم چون آن قرارداد يك ســري بندهاي اسارت داشت و بايد 
جوابگوي بعضي چيزها مي شدم. شــايد اگر با من بيشتر حرف 
مي زدند و بيشتر قانعم مي كردند، آن قرارداد را امضا مي كردم. 
حتي من از امير قلعه نويي هم اين گارانتي را داشتم كه گلر اول 

استقالل باشم.

  در اين سال ها با حاشــيه هاي مختلفي در 
فوتبال روبه رو شدي. دليلش چه بود؟

بازيكن بزرگ يا بازيكني كه در پرسپوليس، استقالل يا تيم 
ملي است، ممكن است هميشه با حاشيه هاي بزرگ مواجه 
شود. بازيكن اگر كوچك باشد، درگير حاشيه ها و اتفاقات 

بزرگ نخواهد شد.

  براي نمونه بهتر اســت يك مثال بزنيم. چرا 
فوتباليستي مثل وحيد اميري حاشيه ندارد؟

وحيد اميري روزي كه به نفت تهران آمد، سانتر كردن بلد نبود 
و من حتي اين را جلوي خودش هم مي گويــم. او در آن زمان 

شرايط االن را نداشت.

  ولي حتــي بعد از پيشــرفت و رســيدن به 
پرسپوليس و تيم ملي هم هيچ وقت اسير حاشيه و اتفاقات 

عجيب نشد. اين را كه قبول داري؟
نمونه وحيد اميري يك نفر ميان صد نفر است. شما همين االن 
بازيكنان اســتقالل، پرســپوليس يا تيم ملي را درنظر بگيريد. 
آيا همه آنها بي حاشــيه هســتند؟ خيلي فاكتورهاي ديگر هم 
مي تواند در اين مســائل تأثيرگذار باشــد كه مي توان به چهره 
آدم ها اشاره كرد. يك سري آدم ها زاييده شده اند براي حاشيه. 
يك سري آدم ها هم براي رسيدن به پيشرفت دست به هر چيزي 

مي اندازند كه شايد من آن كارها را نكنم.

  قبول داري خودت هــم در رقم خوردن برخي 
حاشيه ها مقصر بودي؟

هيچ انساني نمي تواند بگويد من كامل هستم و اشتباه نمي كنم. 
شايد من لباسي را كه 10سال پيش مي پوشيدم، االن نپوشم يا 

طرز فكري كه 10سال پيش داشتم را االن نداشته باشم. البته 
در اروپا محدوديتي براي آدم ها ايجــاد نمي كنند. اگر يك فرد 
16ساله بخواهد كاري را تجربه كند ولي اجازه ندهند، قطعا اين 

موضوع مي تواند براي او مشكالت ديگري را ايجاد كند.

  تو هميشه گاليه داشتي كه در تيم ملي به حقت 
نرسيدي. در اين مورد بيشتر صحبت مي كني؟

حرف من اين است كه هيچ وقت يك فرصت و يك شانس خوب 
را در اختيار من نگذاشــتند. اگر اين فرصت را مي دادند و من 
اســتفاده نمي كردم، آن وقت چيزي نمي گفتم. در اين سال ها 
به همه گلرها فرصت داده شد به جز من. يادم مي آيد كه زمان 
حضور افشين قطبي در تيم ملي، مربي دروازه بان ها هلندي بود. 
او به من گفت كه تو بهترين استعداد دروازه باني ايران هستي. 
من اگر در 20ســالگي يك شــانس خوب پيدا مي كردم، االن 

موقعيتي ايده آل داشتم. من بايد 100بازي ملي 
انجام مي دادم.

  آرزو داري يك روز در اســتقالل 
بازي كني؟

آرزو بــراي 16ساله ها ســت. من دوســت دارم اين 
تجربياتي را كه در اين سال ها به دست آوردم، با آرامش 
و لبخند در اختيار استقالل بگذارم. دوست دارم براي اين 
تيم بازي كنم ولي اگر هم اين اتفاق رخ نداد، خودم را هميشه 
يك هوادار ســاده در كنار اين تيم مي دانم. من هيچ وقت براي 
منافع شخصي از استقالل حمايت نكردم. اين را هم بگويم قبل 
از اينكه استقالل با رشيد مظاهري مذاكره و اين بازيكن را جذب 
كند، از اين تيم پيشنهاد داشتم و سرمربي هم آقاي مجيدي بود. 

البته من شرايط رفتن به استقالل را نداشتم.

  فكر مي كني هم اكنون شايسته ترين دروازه بان 
براي قرارگرفتن درون دروازه تيم ملي چه كسي است؟

من خودم را شايسته حضور در دروازه تيم ملي مي دانم. دوست 
دارم يك كارشناس دروازه باني بياوريد و عملكرد من را از لحاظ 
آمار، تعداد سيو و... در چند سال گذشــته بررسي كنيد. البته 
اين را هم بگويم كه در برخي كشــورها، به ســايت ها يا پيج ها 
پول مي دهند تــا آمار بازيكن را باال ببرند ولــي در فوتبال نروژ 
اين چيزها وجود ندارد. اقتصاد نروژ قوي اســت و شــايد حتي 
خبرنگاران درآمد بهتري نسبت به فوتباليست ها داشته باشند. 

اينجا نمي توان پول داد و آمار فيك خريد.

   اين فصل در يك بازي 
7گل خوردي و متهم به تباني شدي. درست 

است؟
من متهم به تباني نشــدم. اگر اينطور بود پس چرا اتفاقي برايم 

رخ نداد و در تيمم ماندم؟ اين داســتان ها توسط برخي افراد درست 
شــد كه متني را به گوگل دادند و ترجمه همان متن را در برخي رسانه ها 

پخش كردند.

   االن 35سال  داري. تا چند سالگي مي خواهي بازي كني؟
من مي خواهم تا 45سالگي بازي كنم به شــرطي كه اتفاق عجيبي برايم 
رخ ندهد. من تا زماني كه احســاس كنم مثل بازيكنان 18ساله تمرين 

مي كنم، قطعا بازي خواهم كرد. من زندگي ســالمي دارم و به هيچ 
عنوان اهل چيز خاصی نيستم و هميشه به عنوان يك بازيكن 

حرفه اي همه  چيزهــا را رعايت مي كنــم. من حتي 
حاضرم با گلرهاي ليگ برتــر انگليس هم 

رقابت كنم.
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  تاكسي ها و ون هاي ونك به رســالت در ساعات اوج، 
غيب مي شوند

اغلب تاكسي ها و ون هاي خط رسالت به ونك در ساعات اوج تردد 
به خصوص عصرها نيستند و وقتي اعتراض مسافران را مي شنوند 
ترافيك را بهانه مي كنند درحالي كه برخي رانندگان ديگر عنوان 
مي كنند در آن ساعات به دليل ترافيك سنگين ترجيح مي دهيم 
به خانه رفته و استراحت كنيم. آيا اين رواست كه در مقابل مردم 
بي تعهد باشند و به دليل ترافيك زمان استراحت خود را با زمان 

اوج تردد تنظيم كنند؟ آيا نظارتي بر شاغالن اين خط هست؟
ديداري از هنگام

   زمين هاي مسكوني شهريار اجازه ساخت ندارند
تعداد 56قطعه زمين واقع در شهريار )ورودي رضي آباد باال(، در 
سال1373 از مزروعي به مسكوني تغيير كاربري پيدا كردند و 
سند آنها هم صادر شد. با اين حال مالكين اين زمين ها هنوز هم 
اجازه ساخت وساز ندارند. علت صادر نكردن مجوز ساخت توسط 

مسئوالن چيست؟
موسوي از شهريار

   سامانه 2000111شركت واحد قطع است
مدتي است كه سامانه پيام كوتاه شركت واحد 2000111قطع 
شده است. اين سامانه بسيار پيشرو و عالي بود و با دادن شماره 

ايستگاه زمان رسيدن اتوبوس ارسال مي شد.
 سيدمجيد ذكردي از تهران

  اطراف روستاي عطيبه در بوشهر تاريك است
با اينكه 4دهه اســت اتوبان از كنار روســتاي ما می گذرد هنوز 
اطراف روستاي عطيبه كه در مســير اتوبان بوشهر به برازجان 
واقع شده فاقد روشنايي مناسب اســت. قرار بوده 4سال قبل با 
تخصيص بودجه، اين پروژه انجام شود ولي به دليل بي توجهي 
مسئوالن وقت انجام نشــد، لذا خواهشمند است به اين مطالبه 

بحق مردم روستاي عطيبه توجه شود.
عطيباني از بوشهر

   پزشكاني كه به ســامانه الكترونيك وصل نيستند، 
جريمه شوند

بســياري از پزشــكان يا هنوز به ســامانه يكپارچه نسخه هاي 
الكترونيك متصل و مجهز نشده اند و يا تمايلي به استفاده از آن 
ندارند و اين موضوع بيماران را به دردســر انداخته است. سؤال 
اينجاســت كه چرا بدون آموزش و زيرساخت مناسب براي اين 
كار، مسئوالن اقدام به جمع آوري دفترچه هاي بيمه مي كنند؟ 
رحمتي از تهران

   از كجا مي دانند مردم مخالف يا موافق آزادسازي واردات 
خودرو هستند

نماينده شــهر ما كنگاور در مجلس تأكيد دارند كه اكثر مردم 
موافق آزادســازي واردات خودرو هســتند يا آن نماينده شهر 
ديگري مي گويد مردم قطعا با اين كار مخالف هســتند. بحث 
من اين است كه نمايندگان از كجا به نظرات مردم پي برده اند، 
درحالي كه حتي نمي توان آنها را ديد؟ آيا نظرسنجي كرده اند، 
آيا مردمي فرمي با موضوع خاص پر كرده اند؟  اما نمايندگان بايد 

از نظر مردم از راه هاي اصولي آگاه شوند.
نعمتي از كنگاور

   تعداد اتوبوس هاي خط معلم- هروي بسيار كم است
با توجه به ســرماي هوا و تعداد زياد افرادي كــه از حمل ونقل 
عمومي و مشخصا اتوبوس استفاده مي كنند تقاضا داريم به تعداد 
اتوبوس هاي خط معلم به هروي افزوده شود. هر روز صبح و عصر 

40دقيقه بايد منتظر باشيم زيرا اين خط فقط 4 اتوبوس دارد.
دااليي از تهران 

   سازمان نظام روانشناسي بر كار روانشناسان نظارت كند
از ســازمان نظام روانشناســي ايران توقع مي رود كه بر اخالق، 
 رفتار و مدرك و تخصص روانشناســان نظارت كند و همچنين 
مانند پزشكان قيمت را به روانشناســان و كلينيك ابالغ كند و 
آنها موظف باشــند آن را در معرض ديد قــرار دهند. خبري در 
مورد شكســتن حريم بانوان در كلينيك روانشناسي در مشهد 
خواندم كه بسيار تأسف بار بود و خودم هم درخصوص قيمت در 
كلينيك روانشناسي در فرمانيه در تهران زماني كه ساكن اين 
شهر بودم تجربه كردم و البته آقايي كه به صرف روانشناس بودن 
مادر و روانپزشك بودن پدرش خودش هم مشاوره روانشناسي 
مي دهد. قطعا اگر نظارت باشد چنين اخبار ناراحت كننده اي به 

گوش نمي رسد.
بيگ زاده از تبريز

   طرح نسخه هاي الكترونيكي بسيار عالي است
برخالف نظرات برخي هموطنان كه در همين ســتون به چاپ 
مي رســد به نظرم در طرح نســخه هاي الكترونيكي با همكاري 
كادر درمان و داروخانه ها مشكالت كمتر خواهد شد زيرا با اين 
طرح دستكاري در نسخه ها و استفاده از حق بيمه هاي ديگران 

ناممكن مي شود.
محمودنيا از تهران 

پاسخ مسئوالن
اليروبي جوي هاي خيابان ظفر به صورت مســتمر انجام 

مي شود
 روابط عمومي منطقه 3شــهرداري تهران »پيرو انتشــار پيام 
مردمي با عنــوان  جوي هاي كثيــف و موجــودات موذي در 
منطقه3« در ســتون با مردم روز 17آذرماه پاســخ داده است: 
عمليات اليروبي و نظافــت انهار واقع در خيابــان ظفر مطابق 
با برنامه زمانبندي در ســطح محدوده به صورت مستمر انجام 
مي شــود. البته در بعضي از نقاط خيابان مذكور به علت شيب 
نامناسب جوي، آب در آن در حالت ايستا و ساكن بوده كه توسط 
واحد عمران مشكالت احصا شد و در دستور كارجهت رفع نواقص 
است تا رضايت حداكثري شهروندان محترم از خدمات ارائه شده 

جلب شود.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

مرگ تلخ ياسين كوچولو 
توسط سگ هاي ولگرد

حملــه ســگ هاي ولگــرد بــه پســر 
4.5ســاله اي در يكــي از روســتاهاي 
بيرجنــد حادثــه هولناكــي را رقــم زد 
و بــه قيمت جــان او تمام شــد. حــاال با 
 انتشــار اين خبر بــار ديگر ســاماندهي
 ســگ هاي ولگرد به مطالبــه اي عمومي 

تبديل شده است.
به گزارش همشــهري، ايــن حادثه پيش 
از ظهر روز سه شــنبه در روستاي اميرآباد 
بيرجند اتفاق افتاد. ماجــرا از اين قرار بود 
كه پسر خردسالی به نام ياسين مثل هر روز 
به كوچه رفت و همراه با دوستانش مشغول 
بازي شــد. آنها همزمان صداي سگ هاي 
ولگرد را مي شــنيدند اما اين صدا برايشان 
تازگي نداشت. دقايقي از شروع بازي بچه ها 
گذشته بود كه ناگهان چند سگ ولگرد به 
ياسين و دوستانش حمله كردند. بچه هايي 
كه بزرگ تر بودند توانستند خود را از چنگال 
ســگ ها نجات داده و فرار كنند اما ياسين 
كوچولو گرفتار شد و صحنه دلخراشي رقم 
خورد. صداي ســگ ها فضاي روســتا را پر 
كرده بود و مادر ياسين كه نگران فرزندش 
شده بود از خانه بيرون آمد و صحنه هولناكي 
را ديد. ايــن حادثه تلخ درســت در مقابل 
پاسگاه روستاي اميرآباد اتفاق افتاد و يكي از 
مأموران پاسگاه با ديدن اين صحنه خودش 
را به ياسين رساند تا او را نجات دهد. او همه 
تالشــش را كرد تا اينكه توانست پسربچه 
را از چنگال ســگ ها نجات دهد اما ياسين 
به شدت مجروح شده بود و در اين شرايط به 
بيمارستان امام رضا)ع( بيرجند منتقل شد.

وقتي ياسين كوچولو به بيمارستان منتقل 
شد شرايط وخيمي داشت و پزشكان تالش 
زيادي براي نجات او انجام دادند اما فايده اي 
نداشــت. رحيمــي، سرپرســت اورژانس 
بيمارستان امام رضا)ع( در اين باره گفت: اين 
كودك از طريق پاســگاه اميرآباد به عوامل 
اورژانس تحويل داده و به بيمارستان انتقال 
داده شــد، اما هيچ عالئم حياتي نداشت و 
تالش 45دقيقه اي عوامــل اورژانس براي 

احياي او بي نتيجه ماند.
او ادامه داد: در 3ماه گذشــته اين دومين 
حادثه حمله سگ هاي ولگرد به كودكان در 
منطقه اميرآباد بيرجند اســت و در مهرماه 
ســگ هاي ولگرد به دختربچه 6ســاله اي 
حمله كردند كه با اقدام بموقع، اين كودك 
زنده ماند.حمله سگ ها به ياسين و مرگ او 
بر اثر شدت جراحات، واكنش هاي مردمي 
بسياري در شهرستان بيرجند در پي داشت. 
وحشت مردم از پرسه زدن سگ هاي ولگرد 
بيشــتر از قبل شــده و به نظر مي رسد اگر 
دستورالعمل هاي مقابله با سگ هاي ولگرد 
به درستي اجرا مي شــد شاهد چنين اتفاق 

ناگواري در روستاي اميرآباد نبوديم.

جواني كه 4سال قبل در جريان درگيري 
دسته جمعي در شرق تهران مرتكب قتل 
شــده و از آن زمان زندگي مخفيانه اي را 
در پيش گرفته بــود، وقتي با همخانه اش 
دچار اختالف شد ناخواسته اسرار جنايت 
قديمي را فاش كرد و همين موضوع باعث 

دستگيري اش شد.
به گزارش همشــهري، روز 7آذر ماه سال 
96به بازپرس جنايي تهران خبر رســيد 
كه در جريان نزاعي دسته جمعي در شرق 
تهران يك نفر با ضربات چاقو به قتل رسيده 
و 2نفر ديگر مجروح شــده اند. آنطور كه 
اطالعات اوليه حكايت مي كرد اين درگيري 
مقابل يــك مغازه تعميرات گوشــي هاي 
تلفن همراه اتفاق افتاده بود. وقتي مأموران 
پليس آگاهي براي بررسي ماجرا به محل 
وقوع جنايت رسيدند، دقايقي از اين حادثه 
مي گذشــت و عامل جنايت گريخته بود. 
مأموران به تحقيق از شــاهدان و ســاير 
افراد دخيل در ايــن درگيري پرداختند تا 
ابعاد پنهان ماجرا روشن شود. يكي از آنها 
ماجرا را براي مأموران اينطور تعريف كرد: 
يكي از دوســتانم صاحب مغازه تعميرات 
موبايل است. ظاهرا چند ساعت قبل يك 
مشتري گوشــي اش را براي تعميرات به 
آنجا آورده بود، اما آنها بر سر اجرت تعمير 
گوشي با هم اختالف پيدا كردند. آنطور كه 

فهميدم اختالف آنها بر سر مبلغ ناچيزي 
بود اما مشتري ساعتي بعد با حدود 20نفر از 
دوستانش به آنجا برگشت و چند نفر هم در 
حمايت از مغازه دار خود را به آنجا رساندند 
و درگيري دسته جمعي شــروع شد. اين 
شــاهد ادامه داد: در اين درگيري يكي از 
دوستان مشتري كه چاقو به دست داشت 
3نفر را با  چاقو به شــدت مجروح كرد كه 
يكي از آنها جراحتش شديد بود و همانجا 
جانش را از دست داد.با ثبت جزئيات اين 
جنايت، هويت متهم به قتل شناســايي و 
تحقيقات براي دستگيري او آغاز شد. اما 
هيچ كس از مخفيگاهش اطالعي نداشت 
و معلوم نبود بعد از قتل كجا گريخته است. 
كارآگاهان آگاهي با استفاده از سرنخ هايي 
كه در اختيار داشتند، تالش كردند متهم را 
دستگير كنند، اما هيچ يك از اين سرنخ ها 
نتوانست به دســتگيري او منجر شود. با 
وجود اين پرونده ايــن جنايت همچنان 
روي ميز مأموران بود و آنها سايه به سايه در 

تعقيب قاتل فراري بودند.

تهديد دردسرساز
با گذشــت 4ســال از وقوع اين جنايت، 
درحالي كه تالش ها براي دستگيري قاتل 
فراري همچنان بي نتيجــه مانده بود، مرد 
جواني نــزد مأموران پليس شهرســتان 

پرديس رفت و از همخانه اش شكايت كرد. او 
گفت: از مدتي قبل چون پول نداشتم  خانه 
مستقلی اجاره كنم با مرد ديگري همخانه 
شدم و با هم خانه كوچكي را اجاره كرديم. 
من از قبل او را نمي شناختم، اما بعد متوجه 
شدم كه بداخالق و زورگو ست. تا جايي كه 
توانستم اخالق بد او را تحمل كردم، اما چند 
روز قبل مرا تهديد به مرگ كرد. جوان ادامه 
داد: او مدام به مــن زور مي گفت و تهديد 
مي كرد اگر خانه را تميــز و مرتب نكنم، 
من را مي كشد. تا اينجا تهديدهايش برايم 
اهميتي نداشــت اما او يك روز كه خيلي 
عصباني بود، گفت چند سال قبل يك نفر 
را كشته و كشتن دومين نفر برايش كاري 
ندارد. با شنيدن اين حرف ها ترس به جانم 
افتاد و تصميم گرفتم ماجرا را به پليس خبر 
بدهم. به دنبال اظهارات اين جوان ماجرا به 
پليس آگاهي تهران گزارش شد و مأموران 
كه احتمال مي دادند گفته هاي همخانه اين 
جوان صحت داشته باشد با مجوز قضايي او 

را بازداشت كردند.

4سال زندگي مخفيانه
وقتي با دستور قاضي وهابي، بازپرس شعبه 
دوم دادســراي امور جنايــي بازجويي ها 
از متهم آغاز شــد او ابتدا ارتــكاب قتل را 
انــكار مي كــرد و مي گفت فقــط براي 

ترســاندن همخانه اش او را تهديد كرده 
اســت. او مي گفت قتلي مرتكب نشــده 
و حرف هاي همخانه اش دروغ اســت. با 
وجود انكارهاي متهم امــا وقتي مأموران 
به بررسي پرونده قتلي كه 4سال قبل در 
شــرق تهران اتفاق افتاده بود پرداختند، 
متوجه شــدند اين متهم، قاتــل فراري و 
تحت تعقيب همان پرونده است. مأموران 
با بررسي فيلم درگيري منجر به قتل كه 
توسط دوربين هاي مداربسته ضبط شده 
بود پي بردند چهره متهم به خوبي در اين 
تصاوير مشخص اســت و ديگر ترديدي 
وجود نداشــت كه متهم بازداشــت شده 
همان قاتل فراري اســت كه 4سال تحت 
تعقيب قرار داشــت. در اين شرايط جاي 
انكاري براي متهم باقي نمانده بود و به اين 

ترتيب به قتل اعتراف كرد.
متهم در بازجويي ها گفت: من در حمايت از 
دوستم وارد درگيري شدم و قصد نداشتم 
به كسي آسيب بزنم اما ناخواسته مرتكب 
قتل شدم و بعد از آن هم مجبور به فرار شد. 
متهم درباره 4ســال زندگي مخفيانه اش 
گفت: بعد از درگيري از تهران فرار كردم و 
در اطراف تهران زندگي مي كردم تا اينكه 
خانه اي در پرديس اجاره كردم. او ادامه داد: 
در اين مدت با هيچ كس ارتباط نداشتم تا 
پليس نتوانــد ردم را بزند و حتي با هويت 
جعلي خانه اجاره كرده بودم اما سرانجام 

بعد از 4سال دستگير شدم.
براســاس اين گزارش اكنــون متهم در 
بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در اين 

خصوص ادامه دارد.

تعقيب و گريز ميــان پليس و راننــده پژوپارس 
با دســتگيري راننده فراري و كشــف راز سرقت 
10ميليارد توماني از 15خانه در تهران خاتمه يافت.

به گزارش همشهري، از مدتي قبل مأموران پليس 
آگاهي تهران در جريان فعاليت باندي قرار گرفتند 
كه با شناسايي آپارتمان هايي در طبقات اول يا دوم 
ساختمان هاي مسكوني، وارد آنجا شده و دست به 

سرقت اموال باارزش داخل خانه ها مي زدند.
تحقيقات اوليه از اين حكايت داشت كه اعضاي اين 
باند با پرسه زدن در خيابان هاي مركز تهران، ابتدا 
خانه هايي را كه فاقد ايمني الزم بودند و كسي در 
آنها حضور نداشت شناسايي كرده و بعد با شكستن 
قفل در يا از طريق تراس وارد خانه شده و اقدام به 

سرقت طالها و اموال باارزش مي كردند.
كارآگاهان كه بررسي هاي گســترده اي را براي 
شناســايي اين باند آغاز كرده بودنــد در جريان 
بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه شدند كه 
سارقان سرقت هايشان را با استفاده از 2خودروي 
پژو و تيبا انجام مي دهند اما وقتي شماره پالك اين 
خودروها بررسي شد، معلوم شد كه دزدان براي 
اينكه شناسايي نشوند از پالك هاي جعلي استفاده 

مي كردند. آنها هر شب كه راهي سرقت مي شدند، 
پالك جعلي را روي خودروي خود نصب مي كردند 
و همين مسئله باعث شده بود كه شناسايي آنها با 

مشكل روبه رو شود.

تعقيب و گريز 
در حالي  كه تحقيقات براي شناســايي اعضاي اين 
باند ادامه داشــت، چند روز پيش مأموران گشــت 
كالنتري137 تهران به يك پژوپارس سفيدرنگ در 
يكي از خيابان ها مشكوك شدند. آنها شماره پالك 
اين خودرو را بررسي كردند اما پالك جعلي بود. در 
اين شــرايط مأموران به راننده دستور ايست دادند 
اما او پايش را روي گاز گذاشت و فرار كرد. عمليات 
تعقيب متهم فراري شروع شد و مأموران بعد از يك 
تعقيب و گريز طوالني موفق شدند با شليك گلوله، 
خودرو را متوقف و راننده را دستگير كنند. در بازرسي 
داخل خودرو لوازمی به  دســت آمد كه از آنها براي 
سرقت از منازل استفاده مي شد و اين يعني راننده 
پژو، سارق منزل بود. در اين شرايط وي براي ادامه 
تحقيقات در اختيار مأمــوران اداره هفدهم پليس 

آگاهي تهران قرار گرفت و بازجويي از او آغاز شد. 

ســردار عليرضا لطفي، رئيــس پليس آگاهي 
تهران با بيان اين خبر گفــت: متهم در جريان 
بازجويي چاره اي جز اعتراف به سرقت سريالي 
از خانه ها در مركز تهران نديــد. او اعتراف كرد 
كه با همدستي 3نفر از دوســتانش تاكنون به 
15خانه در پايتخت دســتبرد زده كه در ادامه 
اين خانه ها شناسايي شدند و معلوم شد ارزش 
اموال به ســرقت رفته از آنها، جمعا 10ميليارد 

تومان است.

لطفي ادامــه داد: متهم دستگيرشــده اعتراف 
كرد كه در ســاعات اوليه شــب با پرسه زني در 
محدوده هاي مركزي شهر و انتخاب منازلي كه 
فاقد ايمني كافي بودند وارد ســاختمان شده و 
پس از سرقت طال، وجه نقد، ارز و اموال باارزش، 

آنها را بين خودشان تقسيم مي كردند.
به گفتــه رئيس پليــس آگاهی تهــران، براي 
متهم قرار قانوني صادر شــده و تحقيقات براي 

دستگيري همدستان او ادامه دارد.

عامل جنايت در شرق تهران هنگام تهديد همخانه اش ناخواسته اعتراف كرد كه مرتكب قتل شده است

خاطره گويي قاتل دستش را رو كرد

تحقيقات پليس درخصوص اسيدپاشي به زنان و دختران در شــهريار، به دستگيري فرد سابقه داري منجر شد كه 
10روز قبل از كمپ ترك اعتياد، مرخص شده است.

به گزارش همشهري، از چند روز قبل خبري درخصوص اسيدپاشي به چند زن و دختر جوان در يكي از پارك هاي 
شهريار منتشر و به دنبال آن تحقيقات پليس در اين باره آغاز شد. هرچند ابتدا به درستي مشخص نبود كه چه كسي 
در پشت پرده اسيدپاشي قرار دارد و با چه انگيزه اي دست به اين كار زده، اما در ادامه مأموران به اطالعاتي درباره فرد 
اسيدپاش دست يافتند و موفق شدند او را دستگير كنند. سردار كيوان ظهيري، فرمانده انتظامي غرب استان تهران 
با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: در پي وقوع اسيدپاشي به چند نفر از بانوان در حال ورزش، در يكي از پارك هاي 
شهرستان شهريار و انتشار تصاوير آن در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي، بالفاصله شناسايي و دستگيري عامل 
اسيدپاشي به صورت جدي در دستور كار مأموران پليس آگاهي غرب استان تهران قرار گرفت. فرمانده انتظامي غرب 
استان تهران افزود: در جريان وقوع اين اتفاق، يك خانم از ناحيه پشــت پا دچار آسيب ديدگي جزئي شده بود كه 
براي درمان به بيمارستان منتقل شد و 3 نفر ديگر از بانوان نيز مورد اسيدپاشي قرار گرفته بودند كه آسيب جسماني 
متوجه آنان نشده بود. ظهيري در ادامه اظهار كرد: با انجام تحقيقات از محل حادثه، بازبيني دوربين هاي مدار بسته 
مشرف به محل وقوع حادثه و اخذ اظهارات آسيب ديدگان اسيدپاشي، تصوير و چهره عامل اسيدپاشي به دست آمد 
و در كمتر از 24ساعت در عملياتي از سوي مأموران پليس آگاهي غرب استان تهران، متهم در شهر انديشه شهريار 
دستگير شد. فرمانده انتظامي غرب استان تهران با اعالم اينكه، متهم فردي 32ساله و داراي سوابق كيفري سرقت، 
حمل موادمخدر و تخريب اموال عمومي بود، گفت: او در تحقيقات و بررسي هاي پليس به جرم خود اعتراف و اذعان 
كرد؛ 10روز پيش از كمپ ترك اعتياد ترخيص شده است. ظهيري در پايان با تأكيد بر برخورد قاطع و قانوني پليس 
با هنجارشكنان و مخالن نظم و امنيت خاطرنشان كرد؛ آرامش مردم، اولويت پليس در اجراي ماموريت ها و وظايف 

محوله است و خادمان مردم در اين مسير از هيچ تالشي دريغ نخواهند كرد.

سرقت 10ميلياردي از 15خانه 

8صياد كه بدون توجه به هشدارها شبانه براي صيد 
ماهي به دريا رفته بودند، در شرايط سختي گرفتار 
شــدند و در يك قدمي مرگ قرار گرفتند اما حضور 

بموقع تيم هاي امدادي باعث نجات شان شد.
به گزارش همشهري، اســماعيل مكي زاده، معاون 
امور دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان در 
اين باره گفت: سه شنبه شب اين قايق صيادي بدون 
توجه به هشدارهاي هواشناسي براي صيد عازم دريا 
شد و با تغييرات شرايط جوي و آبگرفتگي، صيادان 
سحرگاه دچار شرايط اضطراری شدند. پس از اعالم 
حادثه براي سرنشــينان اين قايق حدود ساعت 6 
صبح، بالفاصله شناور» ناجي 10«  مركز جست وجو و 
نجات دريايي از شهرستان جاسك عازم محل شد و با 
وجود وزش باد شديد و تالطم دريا در كمترين زمان 
ممكن موفق به نجات 8صياد گرفتار شــدند.معاون 
امور دريايي اداره كل بنــادر و دريانوردي هرمزگان 
محل دقيق حادثه را 15مايلي جنوب كوه مبارك در 
شهرستان جاسك اعالم كرد و افزود: هر 8سرنشين 
قايق صيادي در سالمت كامل به بندر جاسك منتقل 

شدند و به رغم تالش هاي صورت گرفته قايق به دليل 
آبگرفتگي به قعر دريا فرورفت. مكي زاده با تأكيد بر 
اينكه بارها و بارها به طرق مختلف شرايط نامساعد 
جوي و اجتناب از سفر شناورهاي سبك در روزهاي 
پيش رو اطالع رساني شده، گفت: متأسفانه تعدادي 
از دريانوردان بدون توجه به هشدارهاي هواشناسي 
اقدام به دريــاروي كرده كه نتيجــه حاصله از اين 

بي توجهي ها، به مخاطره افتادن جان افراد است.
طبق اطالعيه هواشناسي هرمزگان، از پايان هفته 
جاري تا دوشــنبه 13دي ماه، جريــان بارش های 
سنگين و شديد، استان هاي جنوبي به ويژه هرمزگان 
را در ســيطره خود قرار خواهد داد كه همراه با اين 
جريان، تندبادهاي لحظه اي و تالطم دريا در مناطق 

دريايي استان نيز پيش بيني شده است.

دستگيري عامل اسيدپاشي به زنان در شهريارنجات ۸ صياد گرفتارشده در آب هاي جاسك

قطار باري تهران - شــمال در حوالي 
سوادكوه از خط خارج شد و اين مسير 
را مســدود كرد.به گزارش همشهري، 
ايــن حادثه ســاعت 2بامــداد ديروز 
)چهارشنبه( در راه آهن تهران - شمال، 
در نزديكي روســتاي جــوارم از توابع 
شهرستان ســوادكوه اتفاق افتاد و در 
جريــان آن، قطار بــاري از خط خارج 
شد. در اين حادثه، 14واگن حامل بار 
واژگون شــد و 150متر از مسير ريلي 

هم از بين رفت.
علي اصغر احمدي، مديركل مديريت 
بحران استان مازندران با اشاره به اينكه 
ســانحه رخ داده تلفات جاني به همراه 
نداشت، گفت: بالفاصله پس از حادثه، 

براساس دستور استاندار مازندران ادوات 
سنگين ازجمله لودر، جرثقيل و بولدوزر 
از راه آهن، راهداري و ســپاه به منطقه 
حادثه ديده اعزام شدند و تالش ها براي 
انتقال قطار حادثه ديــده و باز كردن 

مسير آغاز شد.
وي با اعــالم اينكه علت خــروج قطار 
باري از مســير توســط كارشناســان 
راه آهن در دست بررســي است، ادامه 
داد: كارشناســان و كارگــران با تمام 
توان در تالش هســتند تا مسير ريلي 
بازگشــايي شــود. مديركل مديريت 
بحران اســتانداري مازندران خسارت 
وارد شده بر اثر خروج قطار باري از ريل 

را قابل توجه توصيف كرد.

جزئيات خروج قطار باری تهران- شمال از ريل
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فيلم هايي كه نرسيدند، پروانه نگرفتند يا مورد توجه 
هيأت انتخاب قرار نگرفتنــد، غايباني كه در مواردي 
بيشتر از حاضران خبرساز شدند و در نهايت مسابقه اي 
كه تعــدادي از حاضرانش چندان شــناخته شــده 
نيستند. طبيعي بود كه چنين تركيبي با واكنش هاي 
گســترده اي مواجه شــود. به خصوص اينكه درباره 
تعدادي از فيلم هاي جشــنواره امسال تا قبل از اعالم 
اســامي آثار پذيرفته شده در بخش مســابقه، خبر 
چنداني منتشر نشــده بود و در يكي، دو مورد اساسا 
با فيلم هايي كامال گمنام مواجه بوديم؛ فيلم هايي كه 
خيلي ها حتي از ســاخته شدنشان هم خبر نداشتند. 
جشــنواره فيلم فجر در چهل ســالگي اش بيشتر به 
جوان ها روي خوش نشــان داده اســت و با توجه به 
اينكه هنوز فيلمي ديده نشــده )چه آثــار پذيرفته 
شده و چه غايبان( فعال بهتر اســت به سليقه هيأت 
انتخاب جشــنواره احترام بگذاريم. هرچند حاشيه ها 
از لحظه اعالم اسامي آن قدر پر رنگ بوده كه متن را 
تحت تأثير قرار داده است. جشنواره فيلم فجر به عنوان 
مهم ترين رخداد سينمايي كشور، هميشه مورد توجه 
رسانه ها، مردم و سينماگران بوده و طبيعي است كه 
نســبت فيلم هاي حاضر و غايبش حساسيت و حرف 
و حديث وجود داشته باشــد. اعضاي هيأت انتخاب 
مي گويند به اســامي كاري نداشــته اند و فيلم ها را 
براساس شايستگي هايشان برگزيده اند. شرط گرفتن 
پروانه نمايش براي راه يافتن به مسابقه، نشان مي دهد 
مديران سينمايي دولت سيزدهم همه جوانب را براي 
برپايي جشنواره اي با حداقل چالش و دردسر درنظر 

گرفته اند. جشنواره چهلم، جشنواره دوران گذار است؛ 
اين را نبايد فراموش كنيم.

روزگار جواني
تركيب زيــادي جوان فيلمســازان حاضر در  جشنواره چهلم، با فيلم هايي كه خيلي ها حتي 1
از ساخته شدنشان خبر نداشته اند، واكنش هايي طبيعي 
و قابل انتظار را برانگيخته اســت. همانطور كه حضور 
پدران در قامت تهيه كننده فيلم پسران )حاتمي كيا و 
شــاه حاتمي( حاشــيه هايي را به دنبال داشــته. باز 
همينطور حضور فيلم هاي فرزندان 2نماينده سابق و 
فعلي مجلس و چند مورد ديگر از نسبت هاي فاميلي كه 
بيشــتر در فضاي مجازي محل كنايه زدن شده است. 
مطابق معمول بحث غايبان جشنواره هم داغ است و به 
سياق سال هاي گذشــته جوري درباره فيلم هاي راه 
نيافته به جشنواره صحبت مي شود كه انگار تمامي شان 
از دم شاهكارند. نام مطرح و شناخته شده كارگردان هاي 
خارج از جشــنواره در تقابــل با فيلمســازان كمتر 
شناخته شده كه خيلي هايشان با نخستين فيلم شان به 
فجر خواهند آمد، قرار مي گيرد تا نتيجه اي مشخص 
گرفته شــود. اين وســط پاي قصد و غرض هايی هم 
مي تواند وسط باشد و گاهي هم از داخل هيأت انتخاب 
حرف هايي زده مي شود كه جنجال آفرين است.)مثل 
صحبت هاي بهروز افخمي درباره »طبقه متوســط«( 
مجموعه اينها كنار چند اظهارنظر خوش بينانه درباره 
فيلم هاي راه يافته به جشنواره )كه تعدادشان در مقايسه 
با واكنش هاي انتقادي كمتر است( بازخوردهاي فجر 
چهلم را تا اينجاي كار ساخته اند. بعيد است تا شروع 
جشنواره تغيير چنداني در موضع گيري هاي چه مثبت 

و چه منفي ايجاد شود. تنها چيزي كه مي تواند اين كار 
را انجام دهد، كيفيت فيلم هاســت. همه اين داستان 
جشنواره آقازاده ها و حضور پررنگ دولتي ها و فارابي و... 
را فقط عيار فيلم هاي حاضر در جشــنواره مي توانند 
كمرنگ كنند. جشــنواره امســال روي كاغذ خيلي 
پرستاره نيســت ولي تاريخ فجر جشــنواره هاي كم 
ستاره تر را هم به خود ديده است. اين نخستين جشنواره 
دولت سيزدهم است و معموالً نخستين جشنواره هاي 
هر دولتي، تركيبي محافظه كارانه از سليقه مديراني كه 
صندلي هايشان را ترك كرده اند را بازتاب مي دهند. در 
ابتداي راه معموالً حساسيت ها و مالحظاتي هم هست. 
فعال به نظر مي رسد با فيلم هايي كه نرسيدند يا بيرون 
ماندند مي شد جشنواره پررونق تري برگزار كرد. به هر 
حال اين تركيب 22 فيلمي محصول ســليقه هيأت 
انتخاب )از بين فيلم هايي كه ديده شده( و طبيعتاً برخي 
مالحظات مديريت فرهنگي )با كنار گذاشته شدن به 
اجبار يا به مصلحت چند فيلم( است. مي شد اين سفره 
متنوع تر و جذاب تر از اينها باشد ولي به هر دليل نشده. 
در فاصله ســي و چند روز مانده به شــروع جشنواره، 
احتماال گروهي از منتقدان و سينمايي نويســان هم 
چندتايي از فيلم هاي پشت خط مانده را مي بينند و هم 
برخي از فيلم هاي حاضر در جشنواره را.)سازمان اوج كه 
فيلمش بيرون مانده از همين االن وعده اكران خصوصي 
فيلمش را داده است(. درباره فيلم هاي ديده نشده چيز 
زيادي نمي شــود گفت جز حرف هاي درگوشــي و 
غيررسمي كه فقط به درد جنجال ها و خبرسازي هاي 

ژورناليستي مي خورد.

چشم انتظار پديده ها
شايد از همين تركيب كم ستاره هم فيلم ها و  پديده هاي غافلگير كننده اي بيرون آمد. مثل 2
حدود 2 دهه پيش كه در غيبت بــزرگان، فيلم هاي 
فيلمســازان آن موقع تازه نفس، حال جشــنواره و 
مخاطبانش را خوب كرد. مثل شــبي كه »شب هاي 
روشن« به نمايش درآمد و »نفس عميق« جوان هاي 
سينمايي نويس را شيفته خود كرد. يا آن سالي كه در 
روزهاي آخر يك جشنواره نااميد كننده »تنها دو بار 
زندگي مي كنيم« از راه رسيد و چشم ها را خيره كرد. 
فيلم فجر هميشه محل كشــف نام هاي تازه هم بوده 
است. اغلب نام هاي آشناي همين جشنواره امسال هم 
)تحقيقا همه شــان، جز مســعود كيميايي كه تنها 
كارگردان نسل اولي همچنان در صحنه است( روزي 
به عنوان چهره هاي گمنام يا كمتر شناخته شده وارد 

فجر شدند و از همين جا به شهرت رسيدند.
 

جشنواره دوران گذار 
هرچه هســت در توليد فيلم هاي جشنواره  امسال، مديران فعلي دخالتي نداشته اند )از 3
فيلم هاي مسابقه فقط فيلم مهدويان پروانه ساختش 
توسط دولت فعلي صادر شده( ولي مسئوليت انتخاب 
به هر حال به پاي آنها نوشــته مي شود. اينكه تعداد 
فيلم هاي بخش خصوصي كم است. اينكه فيلم هاي 
بيرون مانده از اغلب آثار پذيرفته شده، شناخته شده تر 
هســتند و مي شــد ايــن تركيــب را جذاب تــر و 
كنجكاوي برانگيز تر چيد، همه نكاتي هستند كه ذيل 
شرايط، معذوريت ها و سياست هاي مديريت فرهنگي 
بايد تحليل شــوند.اين جشــنواره اي اســت كه با 
فيلم هاي توليد شــده در دوره مديران قبلي ولي با 
سليقه و نگاه مديران جديد برگزار مي شود. با همان 
مالحظات معمول كه نتيجه اش هم همان كنايه هاي 

مرسوم است.

سي وهفتمين جشنواره فيلم ساندنس كه به نمايش و 
فيلم هاي مســتقل اختصاص دارد، فهرست فيلم هاي 

خود را اعالم كرد.
به گزارش ورايتي، اين دوره از جشنواره ساندنس از 30دي 
تا 10بهمن به صورت حضوري و برخط در پارك سيتي 
ايالت يوتا برگزار خواهد شد. تابيتا جكسون مدير جشنواره 

ســاندنس در اين باره مي گويد احتمال دارد بسياري از 
سينماگران، بازيگران و مردم نتوانند در اين فصل از سال 
در خيابان هاي كوهستاني و يخ زده پارك سيتي پياده روي 
كنند و ما نيز چنين انتظاري نداريم بنابراين تالش داريم 
با حفظ رويكرد آنالين زمينه مشاركت گسترده تر براي 

افرادي كه تــوان حضور 
فيزيكي در اين جشنواره 

را ندارند، مهيا كنيم.

تدابیر کرونايی ويژه در ساندنس
با شيوع سويه اوميكرون ويروس كرونا و افزايش ميزان 
مبتاليان در آمريكا، مسئوالن جشنواره ساندنس تدابير 
ويژه ای را به منظور پيشگيری از ابتالی حاضران در اين 
جشنواره به ويروس كرونا اتخاذ كرده اند، برای حضور 
فيزيكی در اين جشنواره تمام افراد از جمله كارمندان، 
داوطلبان، عموم مردم، هنرمندان و اصحاب رســانه و 
خبرنگاران بايد دوز سوم)دوز يادآور يا بوستر( واكسن 
كرونا را تزريق كرده باشــند و  گواهی واكسيناسيون 
را همراه خود داشته باشــند. برنامه های اين جشنواره 
ضمن رعايت پروتكل های مربوط به محدوديت پذيرش 
تماشاگر در ســالن های جشنواره و ســالن هايی كه 
اختصاص به نمايش فيلم های جشنواره ساندنس دارند، 

برگزار خواهد شد.

شانس دوم 
»شانس دوم« جديد ترين فيلم رامين بحراني نيز به عنوان 
يكي از فيلم هاي مطرح اين دوره از جشــنواره ساندنس 
به نمايــش درخواهد آمد. در اين فيلم داســتان صاحب 
يك پيتزافروش بــه نام ريچارد داويس روايت مي شــود 
كه رستورانش در حال ورشكستگي است. او براي نجات 
از ورشكســتگي دســت به ابتكاري مي زند و يك جليقه 
ضدگلوله مي سازد و براي اينكه نشان دهد كه اين جليقه 
كارآمد اســت، 1۹2گلوله به آن شــليك مي كند. با اين 
ابداع او يك شــركت بزرگ كه ميليون ها دالر هزينه آن 
شده راه اندازي مي كند و نزد پليس نيز اعتباري ويژه پيدا 
مي كند. در »شانس دوم« كه بيشتر حالت يك فيلم مستند 
را دارد تا شكل يك فيلم درام، 
صعود و ســقوط يك فرد در 

جامعه نشان داده شده است.

ضیافت کرونايی مستقل ها در ساندنس 
82فيلم بلند در ايالت يوتا نمايش داده مي شود 

آرش نهاوندي
مترجم

   ساندنس به روايت آمار 
جشنواره ســاندنس در ســال2022 میالدي، 82فیلم بلند در برنامه 
خود دارد که از میان 3762فیلم بلند دريافتــي آنها را انتخاب کرده 
اســت. 40درصد اين فیلم ها، آثاري از کارگرداناني هستند که براي 
نخستین بار فیلمســازي را تجريه مي کنند. 52درصد از فیلم هاي اين 
دوره از جشنواره را نیز فیلمسازان زن ساخته اند. 35درصد از فیلم هاي 
منتخب جشنواره ساندنس در سال آينده میالدي نیز توسط کارگردانان 
رنگین پوست ساخته شــده اند. تعداد فیلم هاي اين دوره از جشنواره 
نسبت به 70فیلم بلند انتخابي سال گذشته افزايش و نسبت به 118فیلم 

بلنــد انتخابي دوره 
پیــش از همه گیري، 
کاهش نشان مي دهد. البته براي جشــنواره ساندنس در سال2022، 
فهرستي مرکب از فیلم هاي درام و مســتند انتخاب شده اند. اغلب 
فیلم هاي منتخب فهرست ساندنس در دوره شیوع کرونا ساخته شده اند 
که اين مسئله نشانگر آن است که فیلمسازان توانسته اند در دوره اي که 
يك بحران عظیم بهداشتي سینما را تهديد مي کند با اتخاذ شیوه ها و 

راهكارهاي جديد به فیلمسازي ادامه دهند.

بی
عی

ز ش
رو

 به
ته

اخ
ی س

قبل
ار 

 قر
ون

 بد
لم

 فی
ی از

ماي
ن

ون
كر

ومی
ه ا

ساي
ير 

س ز
دن

سان
ره 

نوا
ش

ج

   عارفي با 2چهره 
تازه هاي 

»عارفي با 2چهره« با زيرعنوان » ســيري در آثار و نشر
احوال محمود شبســتري« نوشته صمد موحد به 
تازگي از سوي نشر ماهي منتشر شده است. محمود شبستري، 
عارف نامدار قرن هشــتم، عالوه بر منظومه گلشن راز كه زبانزد 
اهل حكمت و عرفان است، منظومه ديگري به نام سعادت نامه 
دارد كه چندان شناخته شده نيست. كتاب شامل دو بخش است. 

در بخش اول كتاب نويســنده به تحليل آرا و عقايد شبستري در 
منظومه »سعادت نامه « مي پردازد و نشــان مي دهد شبستري در اين منظومه در 
كسوت متكلمي اشعري و متشرعي صوفي مشرب نمود مي يابد. در بخش دوم كتاب 
نويسنده شبستري را از راه دقيق شــدن در منظومه »گلشن راز« تحليل مي كند؛ 
منظومه اي كه در آن شبستري ســروده هاي عطار را با تعليمات ابن عربي در يك 
جا جمع كرده است. صمد موحد، همچون برادرش استاد محمدعلي موحد به دليل 
تسلط بر آثار كهن فارسي، توانايي بااليي در تحليل و بررسي اين آثار دارد. اين كتاب 

124صفحه اي با شمارگان هزار نسخه، به بهاي 40هزار تومان منتشر شده است.

  کالين و واگنر
كتاب »كالين و واگنر، سيدارتا.گشت و گذار« اثر »هرمان هسه« 
را علي اصغر حداد به فارســي برگردانده است. كتاب شامل دو 
داستان با عنوان: »كالين و واگنر و ســيدارتا« و يك مجموعه 
يادداشت درباره سفر هرمان هســه به كوهپايه هاي آلپ به نام 

گشت وگذار است.
هرمان هسه، اين كتاب را داســتان خرده بورژوايي ناميده بود 

كه »به جهان ماجراجويي كشــيده مي شود، جهان بدي و خطر، 
عرصه اي ناامن و ناآشــنا، و در اين عرصه از دست مي رود«. ســيدارتا هم حاصل 
كند وكاو طوالني مدت هســه در فلســفه و مذهب هندوست. گشــت وگذار نيز، 
مجموعه اي است به راستي حاصل گشت وگذارهاي هسه در طبيعت كوهپايه هاي 
آلپ. اين مجموعه را نقاشــي طبيعت در قالب كالم هم ناميده اند. هرمان هســه، 
 زاده 2ژوئيه18۷۷ و درگذشــته ۹اوت1۹۶2 ميالدي، اديب، نويســنده و نقاش 
آلماني- سوئيسي و برنده جايزه نوبل سال1۹4۶ ادبيات بود. نشر ماهي اين كتاب 
248صفحه اي را با شمارگان هزار نسخه، به بهاي ۶0هزار تومان منتشر كرده است.

گفت و گويي متفاوت و كتابي با ابوالفضل جليلی، كارگردان سينما

مطالعه استعداد نمي خواهد، انگيزه مي طلبد!

آخرين کتابي که خوانده ايد چه بود؛ فلسفه، 
ادبیات  داســتاني، تاريخ، روانشناسي يا دين؟ به چه 

حوزه مطالعاتي بیشتر عالقه منديد؟ 
بايد اعتراف كنم كه كال چندان كتابخوان نيستم. اگر اجازه 
بدهيد، دليلش را هم خواهم گفت. وقتي در خارج از ايران 
ورك شاپ برپامي كنند، به من مي گويند نزد دانشجويان 
نگو كه فيلم نمي بيني و كتاب نمي خواني. آنها همواره اين 
پرسش در ذهنشان هست كه چطور جليلي فيلم نمي بيند، 
اما موفق است و اينكه مي گويم كتاب نمي خوانم، به اين 

معنا نيست كه اين روش را قبول دارم. 
در جايي گفته ايد به قول شــريعتي اگر 
مي خواهي از بند جهل، خرافه و ديكتاتوري رها شوي، 

بخوان و بخوان و بخوان.
)لبخند( باور كنيد از دكتر شريعتي فقط كتاب »كوير« را 
خوانده ام، اما اين را كه مي گويد اگر مي خواهي اسير هيچ 
ديكتاتوري اي نشوي بخوان و بخوان و بخوان، بسيار قبول 
دارم. به نظرم بايد آگاه بود تا اســير نشد. اين اسارت البته 
مي تواند همه  چيز باشــد؛ در جايي ديكتاتوري، در جاي 
ديگر عشق هاي كذايي، هواي نفس و... خواندن بسيار عالي 
است، اما قرار شد ابتدا پاسخي بدهم؛ اينكه چگونه مطالعه 
نمي كنم، اما موفقم. باور كنيد كه من مدام مي انديشــم. 
معموال وقتي كتابي مي خوانيد يا فيلمي مي بينيد، وقتي 
از سينما خارج مي شويد، مي گوييد دارم به آن فيلم فكر 
مي كنم. اين ويژگي در من قدري پررنگ تر بوده و هست. 
به دليل اينكه در كودكي در خانواده اي مذهبي بزرگ شدم، 
برخي از فيلم ها و ژانرهاي خاصي را حرام مي دانســتند. 
البته من هم به تبع آنها هنوز ديدن برخي فيلم ها را حرام 

مي دانم. اما از همان ابتدا به سينماي رئال عالقه مند بودم.
درباره كتاب، از كودكي معتقدم كه انســان فطرتي دارد. 
به گمانم وقتي خدا انسان را از گل مي سرشت، يك ديگ 
كنارش بود و مالقه اي هم در دست داشت. در يكي از آن 
ديگ ها معرفت بود، در ديگري شعر، در ديگري هنر، تفكر 
و... . به تعبير من يك مالقه مي ريخت ســر آن كسي كه 
سرشــته بود و او را رها مي كرد و خودش هم مي رفت پي 
كائنات. من اما با تعمق شــخصيتم شكل گرفته است؛ نه 
اينكه آدم روشــنفكري ام يا آدم مهم و تافته جدابافته ام؛ 
نه، اتفاقا اصال اينطور نيست. آدمي ام كه واهلل خودم را صفر 
مي دانم. هر كشــوري هم كه مي روم عنــوان مي كنم كه 
بي سوادترين كارگردان روي زمينم، اما زياد فكر مي كنم و 
چون به انديشيدن عادت دارم و عادت كرده ام كه شب در 
جاي خلوت زياد به آسمان نگاه كنم و يك نوع ارتباط كه 
تأكيد مي كنم، همه مي توانند بگيرند، داشته باشم، به اين 
نتيجه معقول و منطقي مي رسم كه من كجا هستم و چقدر 
كوچكم. اينكه به فرض آسمان چيســت و معناي اينكه 

جهان اليتناهي است يعني چه؟! 
براي يــك کارگردان و فیلمســاز چقدر 

ضرورت دارد مطالعه کند؟ 
زماني كه زلزله بم اتفاق افتاد، تلويزيون را نگاه مي كردم. 
ديدم همه دارند گريه مي كنند. هيچ كسي تعمق نمي كرد. 
چشــم مي ديد، اما ذهن كار نمي كرد. همه مي گريستند. 
به چند نكته رســيدم. گفتم خيلي ها دلشــان براي آنها 
نمي سوزد، ناراحت نيستند كه آنها زير آور مانده اند، اينها 
گريه خودآرام كننده اي است كه مي گويد خدا را شكر كه 
براي من چنين اتفاقي نيفتاد! زلزله بم كه اتفاق افتاد، ما را 
به تلويزيون بردند و گفتند كه پيام دهيد كه مردم كمك 
كنند. به من هم تأكيد كردنــد چرند نگويم و تذكر دادند 
كه برنامه زنده است. گفتم اگر نمي خواهيد اصال نمي روم. 
گفتند كه نه، برو و ابراز همــدردي كن و بگو مردم كمك 
كنند. ما 2نفر بوديم؛ يكی ورزشكار و ديگري من. گفتم من 
حرف خودم را مي زنم. در عالم، فكر و خياالت خودم بودم. 
در همان موقع گفتم االن ديگــر كمك نكنيد. هم اكنون 
آنقدر كمك كرده اند كه حســينيه ارشاد پر شده است از 
كمك هاي شما، شامل خوراكي و پوشاك و همه  چيز. اين 
خوراكي ها فاسد مي شود تا به آنجا برسد. هم اكنون كمك 
نكنيد، بلكه آرام آرام اين مهم را محقق كنيد. بچه اي كه 
پدر و مادرش را از دســت داده و ۶سال دارد، تا 2۶سالگي 
نياز به كمك دارد. االن هول نزنيد و هيجان زده نشــويد. 
بعد اينكه، چرا سياستمداران ما هيچ كدام نمي روند آنجا؛ 
چون به نظر من هنرمند بايد هر درد و مطلبي را حس كند 

و سياستمدار بايد ببيند.
همين جا پلي مي زنم به اين حرفــم و بايد به ضرس قاطع 
اعالم كنم كه براي حس كردن يك هنرمند، او بايد حتما 
مطالعه كند. يك هنرمند اگر مي خواهد راجع به يك كارگر 
فيلم بسازد، به هيچ عنوان نمي تواند در ناز و نعمت باشد و 
جلوي سفره اي كه ۷رقم غذا آن را رنگين كرده، بنشيند 
و از زندگي يك كارگر فيلم بســازد. البته اين را هم بگويم 
كه مطالعه صرف هم فايده اي ندارد. بايد با تجربه و درك 

زندگي ممزوج باشد.

دســت اندرکاران ســینماي ما مطالعه 
مي کنند؟ منظورم به ويژه بازيگران ما هستند.

هر يك از آنها نقشي را بازي كرده اند و تا پايان عمر همان 
نقش را تكرار كرده اند. چرا فكر مي كنيد چنين مي شود؛ 
چون مرتبه اولي كه آن نقش را بازي كردند، خودشــان 
بوده اند و شناخت، آگاهي و مطالعه روي آن نقش داشته اند 
و احتماال با آن نقش زندگي كرده اند. آنها معموال نقش هاي 
ديگر را به شكلي ديگر و با ديالوگ هايي ديگر تكرار مي كنند. 
حاال پرسش اينجاست كه چرا كارگردان ها نمي آيند از يك 
بازيگر چيز ديگري بخواهند و به اصطالح از او بازي خالقانه 
ديگري بخواهند؟ به خاطر اينكه آن كارگردان هم دانش، 
آگاهي و توانايي الزم را نسبت به آن كار ندارد. بعينه ديده ام 
كه مثال مي گويند خسرو جان)شكيبايي(! در هامون چه كار 
مي كردي؟! يك همچين رولي بازي كن! در عرصه سينما 
صددرصد مطالعه، شناخت و تحقيق الزم است. ما چنين 
كارهايي اصال در ســينماي ايران نديده ايم. مي خواستم 
مطلبي بنويســم و عنوان كنم كه چرا خيلي ها كارگردان 
نمي شوند؟ در عين حال كه كارگرداني بسيار ساده است و 
اصال كاري ندارد! شما پول داشته باش و به يك سناريست 
بده تا بهترين سناريو را برايت بنويسد. باز هم پول داشته 
باش و بهترين بازيگران و بهترين عوامل را جمع كن و يك 
مبل بزرگ هم بگير. 10نفر هم اســتخدام كن كه كنارت 
باشند! نگاه كن و بگو صدا، دوربين، حركت! نه! خوب نبود! 
مي تواني هم بپرسي و بگويي بچه ها خوب است، وقتي آنها 
گفتند نه، تو هم با صدا بلنــد تكرار مي كني كه نه، يك بار 
ديگر مي گيريم. اين مي شود كارگرداني در ايران. چرا كه 
هم اكنون هيچ چيز سر جاي خودش نيست. من هنوز، به 
خدا قسم، خودم را كارگردان نمي دانم. جايي كه آدم هاي 
دانشمندي باشند و بپرسند چه كاره اي؟ مي گويم فيلم كار 
مي كنم و رويم نمي شــود بگويم كارگردانم! كارگردان به 

اعتقاد من يعني تاركوفسكي، برگمان، فليني و كوروساوا. 
ما فيلم كاريم و نه فيلمساز؛ چون مطالعه و آگاهي چنداني 
نداريم. نهايتا داســتاني را در جايي گير مي آوريم و آن را 

مصور مي كنيم.
اوايل دهه60 به فرض کتابي با ترجمه نجف 
دريابندري 5هزار نسخه تیراژ داشت، جلوتر که آمديم 
شد 3هزار نسخه و در سال هاي بعد 2هزار نسخه و اين 
روزها هم از هزار نسخه کمتر شده و به 500 و 300 نسخه 
رسیده است. چه حسي نســبت به 300 نسخه شدن 

تیراژ کتاب داريد؟
آن 300نسخه را هم براي خالي نبودن عريضه چاپ مي كنند. 
موقعي كه بچه بودم، پدرم كه كارمند دادگســتري بود مرا 
به دادگاه ها و نزد آدم هاي قالتــاق مي برد و مي گفت با اين 
آدم ها آشنا شو و آنها را بشناس. اينها را ببين كه فردا بزرگ 
شــدي گول نخوري. براي مثال، مــن در همان كودكي با 
»مهدي بليغ« مالقات داشتم. بزرگ ترين گانگستر خاورميانه 
يا با دكتر حسن صدر كه نويسنده دادگستري بود و نويسنده 
كتاب »علي)ع( مرد نامتناهي« و چندين كتاب ديگر. پدرم 
مرا نزد آدم هاي مختلف مي فرستاد، به عشق اينكه بروم و 
ياد بگيرم و قالتاق نشوم. او تأكيد داشت كه با روحاني، وزير 
و وكيل آشنا شوم تا خوب ســخن گفتن را بياموزم و آينده 
درخشاني داشته باشم. به پدرم در همان سن و سال گفتم، 
من هم اكنون تابلو نويسي مي كنم. از سال هاي نوجواني شروع 
كرده بودم به تابلو نويسي و پول خوبي هم درمي آوردم. تقريبا 
دوبرابر پدرم كه حقوق مي گرفت، درآمد داشــتم! به پدرم 
در همان زمان گفتم كه نگران آينده من نباش، من خيلي 
پول دارم! پدرم گفت پول داشتن با آدم بودن فرق دارد. تو 
بايد آدم بشوي و بلد باشي با مردم چگونه رفتار كني. پولدار 
شدن با آدميت فرق دارد. يك موقعي پدر خانواده مي خواهد 
كه فرزندش آگاه و دانشــمند شود كه فردا آينده خودش و 
پدرش و آن خانواده را به بهترين وجه حفظ كند، اما زماني 
پدري مي خواهد فقط گذران زندگي كند. مي گويد، ول كن، 
دانايي و دانش را مي خواهي چه كار كني. برو پول دربياور كه 
درنماني. اين موضوع به مسئوالن فرهنگي ارتباط دارد. اگر 
مسئوالن بخواهند مردم آگاهي داشته باشند و آنها را آگاه 
كنند، آنها را آگاه مي كنند و مي دانند چگونه آنها را كتابخوان 
بار بياورند. البته معتقدم كه مردم ما مردمي كتابخوان اند، 
اما شــيوه مطالعه كتاب متفاوت اســت و آنها به فرض در 
اينستاگرام كتاب مي خوانند؛ چراكه در اينستاگرام هر كس 
مي تواند آنچه را دوست دارد، مطالعه و پيدا كند و بخواند، اما 
برخي مسئوالن دوست دارند مردم آنچه را خودشان دوست 
دارند بخوانند. مردم هم وقتــي چند كتاب خاص مميزي 
مي شود، اعتمادشان سلب مي شود. مردم همه دنيا نياز به 
آگاهي دارند و جست وجوگرند. چنين نيست كه مي گويند 
آمار مطالعه در ايران پايين است. خير، معتقدم مردم در ايران 
كتاب كاغذي را كم مي خوانند، اما در عوض راجع به مذهب 
هم كتاب هاي خوبي مطالعه مي كنند. در همين اينستاگرام 
هم مي توانيد ببينيد كه مردم مباحث مذهبي را همچنان 

دنبال مي كنند.

ابوالفضل جلیلي، کارگرداني مولف است. 3دهه پیش 
کتاب »تمام کودکي ام در يك چمدان گذشت« او 
برگزيده شوراي کتاب کودك ايران شد. فیلم »مسیر 
معكوس« وي، بهار امسال )1400( برنده 2جايزه از 
جشنواره معتبر فیلم شانگهاي چین شد. او بازيگران 
ايران را فاقد مطالعه مستمر ارزيابي مي کند و دست 
آخر مي گويد: »مردم ما کتــاب مي خوانند، اما در 
اينستاگرام!« با او که جزو معدود کارگردانان موفقي 
است که اعتراف مي کند، مطالعه کمي دارد، درباره 

کتاب و کتابخواني گپ زده ايم.

فرشاد شیرزادي
روزنامه نگار

مــن هنــوز، خــودم را كارگــردان 
نمي دانــم. كارگردان بــه اعتقاد من 
يعني تاركوفسكي، برگمان، فليني و 

كوروساوا. ما فيلم كاريم و نه فيلمساز

مالحظات معمول، كنايه هاي مرسوم 
تركيب كم ستاره فيلم هاي بخش مسابقه جشنواره چهلم فجر واكنش هاي 
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حمله به كنگره آمريكا

آمريكايي ها ســال2021 را با يــك واقعه بي ســابقه آغاز كردند. 
هــواداران دونالد ترامــپ كه حاال نــام بازنده رقابــت انتخابات 
رياست جمهوري بر پيشــاني اش نقش بسته بود، روز ششم ژانويه 
به خيابان های واشــنگتن آمدند و در حمايت از او تجمع كردند. 
همزمان با برگزاري نشست نمايندگان كنگره براي تأييد انتخابات، 
هزاران نفر به سمت ســاختمان كنگره حركت كردند و در سايه 
بي تدبيري مقام هاي امنيتي پايتخت، توانســتند خود را ابتدا به 
محوطه داخلي و سپس ساختمان هاي اصلي برسانند. دونالد ترامپ 
از هفته ها پيش، ششم ژانويه را روز تسويه حساب اعالم كرده بود. 
او از طرفدارانش خواسته بود كه در اين روز به واشنگتن بروند و در 
اعتراض به نتيجه انتخابات تجمع كنند. در جريان يورش طرفداران 
ترامپ به ساختمان كنگره، 5نفر ازجمله يك مأمور پليس كشته 
شدند. رسيدگي به پرونده ترامپ، اطرافيان و هوادارانش در مورد 

اين حادثه همچنان ادامه دارد.

مردم عليه كودتای ميانمار

ارتش ميانمار در اول فوريه قدرت را در دســت گرفت و به مدت يك 
ســال اعالم حكومت نظامي كرد. فرماندهان ارشــد ارتش علت اين 
حركت را بروز تخلفات گســترده در انتخابات به نفع حزب ليگ ملي 
دمكراسي به رهبري آنگ سان سوچي عنوان كردند. اين حزب 3 ماه 
قبل از آن توانسته بود با كسب 83درصد آرا در انتخابات پارلماني به 
پيروزي برسد. در پي كودتا، خانم سوچي نيز بازداشت شد. كودتا به 
اعتراض  هاي گسترده خياباني مردم و ســپس درگيري ميان آنها با 
نيروهاي پليس و ارتش منجر شد. درجريان اين درگيري ها دست كم 

هزارو178نفر كشته و 7هزارو355نفر دستگير شدند.

 به گل نشستن كشتی اورگيون
كشتي غول پيكر كانتينربر »اِِورگيِون«، هنگام عبور از كانال سوئز، 
بر اثر باد شديد از مسير خارج شد، به گل نشست و به صورت اُريب 
راه كانال را بســت. در پي اين حادثه كه در تاريخ 150ساله كانال 
سوئز بي ســابقه بوده، بخش مهمي از تجارت جهاني مختل شد. 

حدود 12درصد تجارت دريايي دنيا از طريق كانال 1۹3كيلومتري 
سوئز انجام مي شــود. اين كانال درياي مديترانه را به درياي سرخ 

وصل مي  كند و به اين ترتيب مسير آسيا به اروپا را كوتاه تر مي كند. 
كشــتي اورگيون در ورودي كانال از ســمت درياي سرخ به گل 
نشســت كه باريك ترين بخش كانال به شمار مي رود و رفت وآمد 
كشتي ها در آنجا يك طرفه اســت. اين كشتي پس از يك عمليات 
6روزه با به كارگيــري ناوگان قايق هاي يدك كش و شــناورهاي 
اليروبي، بار ديگر شناور شد. در اين عمليات يك نفر هم كشته شد.

اعتراض های ضدنژادی در آمريكا

همزمان با برگزاري دادگاه قتل جورج فلويد، جوان سياهپوســت 
آمريكايي، قتل يك جوان آفريقايي تبار ديگر به دســت نيروهاي 

پليس در حومه شهر مينياپوليس، اين شهر را به صحنه درگيري 
ميان معترضان و نيروهاي امنيتــي تبديل كرد. جورج فلويد يك 
سال قبل از آن در جريان دســتگيري توسط پليس مينياپوليس، 
كشته شده بود؛ حادثه اي كه سراسر آمريكا را به ميدان اعتراض هاي 
ضدنــژادي عليه دولت آمريــكا و پليس اين كشــور تبديل كرد. 
اعتراض هاي  مــاه آوريل2021، به دليل كشته شــدن دانته رايت 
20ساله درپي شليك يك افسر پليس رخ داد. دانته رايت به دليل 
نقض قوانين رانندگي متوقف شــده بود. افسر شليك كننده گفته 
بود به اشتباه، به جاي ســالح الكتريكي از اسلحه واقعي استفاده 

كرده است.

غزه  زير آتش صهيونيست  ها 

در روز دهم مي  2021، پس از حمــالت محدود راكتي نيروهاي 
حماس به سمت سرزمين هاي اشغالي، ارتش رژيم صهيونيستي 
يك حمله هوايي تمام عيار را عليه باريكه غــزه آغاز كرد. حمله 
حماس پس از چنــد هفته تنش ميــان فلســطيني ها و رژيم 
صهيونيستي بر سر يك محله در بخش اشغال شده بيت المقدس 
شرقي اتفاق افتاد كه به زد و خورد ميان فلسطيني ها و نيروهاي 
امنيتي اسرائيلي منجر شد. حماس به اسرائيل براي عقب نشيني 

از اين محله هشدار داده بود. 
به گفته مقامات وزارت بهداشت دولت حماس در غزه، در 11روز 
حمله هوايي صهيونيســت ها حداقل 230فلســطيني ازجمله 
65كودك و 3۹زن كشــته شــدند. هزارو80واحد مســكوني 

اقتصاد جهــان در ســال2021 روندي 
رو به بهبود داشــت، اما با سرعتي كند و 
ضعيف. صندوق جهاني پول با بررســي 
داده هاي كالن اقتصــادي درباره تورم، 
بازارها، ســرمايه گذاري و مصرف، چنين 
تصويري از پايان ســال2021 داشــت، 
اما تا پيش از كشــف ســويه اوميكرون. 
شناسايي ســويه اوميكرون در شرايطي 
كه نرخ واكسيناسيون جهاني به سطحي 
قابل قبول رســيده، اميد به عادي شدن 
روند زندگي در جهــان و احياي اقتصاد 
را نااميد كرده است.  اگرچه هنوز برآورد 

دقيقي از عقبگرد اقتصاد 
جهــان وجود نــدارد، 
امــا تهديــد اوميكرون 
باعث شد احياي كامل 
اقتصاد جهاني با تأخير 
مواجه شود. با اين همه 
پيش بيني هايي كه كمي 
پيش از ظهور اوميكرون 
منتشر شده اند، بااحتياط 
آينده اقتصــاد جهان را 
رو بــه بهبــود توصيف 
كرده اند. براساس گزارش 
آذرماه صندوق جهاني 
پول، كرونا چرخه تامين 
كاال در جهان را با مشكل 

جدي روبه رو كــرد و اختاللي طوالني تر 
از حد انتظار را در اين چرخه ايجاد كرد؛ 
اختاللي كه ارمغانش براي بســياري از 
كشورهاي جهان افزايش قيمت كاالهاي 
مصرفي كليدي و افزايش تورم بوده است. 
اين وضعيت فشــار مالي بر خانوارهاي 
فقيرتــر را افزايش داده و خطر آشــوب 

اجتماعي را باال برده است.
براساس گزارش صندوق جهاني پول در 
سال2021 چشــم انداز اقتصادي جهان 
با تهديدهاي بيشتري مواجه و مبادالت 
سياســي پيچيده تر از قبل بوده اســت. 
براساس پيش بيني هاي اين صندوق رشد 
اقتصادي جهان در اين ســال 5.۹درصد 
بوده است. اما اين پيش بيني در زمان پيش 
از كشف ســويه اوميكرون انجام گرفته و 
بازگشت محدوديت هاي كرونايي مي تواند 
بر ميزان رشد اقتصاد جهاني تأثير منفي 

داشته باشــد. عالوه بر اين، شدت مختل 
شدن روند رشــد براي همه كشورهاي 
جهان يكسان نيست. كشورهاي كم درآمد 
و درحال توسعه در سال2021 آسيب هاي 
شــديدتري از همه گيري كرونا ديده اند 
و با وجــود اوميكرون، احتمال شــدت 
گرفتن اين آسيب وجود دارد. اقتصادهاي 
پيشرفته هم از اين آسيب هاي احتمالي 
در امان نيســتند. اختالالت ايجاد شده 
در بخش هــاي صنعتي در ســال جاري 
باعث شــده تا احياي بازار كار در بيشتر 
كشــورهاي جهان از روند احياي بخش 

توليد فاصله زيادي گرفته و عقب بماند.
صندوق جهانــي پول تا پيــش از ظهور 
اوميكرون معتقد بــود بازيابي و احياي 
اقتصــاد جهــان در 
كوتاه مــدت همچنان 
ادامــه دار خواهد بود. 
به گفته اين صندوق در 
نيمه اول ســال2021 
رشــد توليد ناخالص 
ملي باالتر از حد انتظار 
بوده اســت كه نشان 
از تــداوم ســازگاري 
اقتصاد با استانداردها و 
محدوديت هاي مرتبط 
با همه گيــري دارد. با 
اين همه، اين روند در 
نيمه دوم سال2021 
به واسطه افزايش ابتال، 
اختالل در زنجيــره تامين كاال و كاهش 
سرمايه گذاري كندتر شــد. در مجموع، 
داده هاي موجود از وضعيت اقتصاد جهاني 
نشــان از تداوم روند بهبود اقتصاد دارند؛ 
روندي كه ســويه اوميكــرون مي تواند 
به واسطه ممنوعيت ها و محدوديت هاي 
جديد، منجر بــه توقف يا حتــي وارونه 
شدن آن شود. در حقيقت هرچه ميزان 
گســترش اوميكرون در جهان افزايش 
پيدا مي كنــد، جهت گيري پيش بيني ها 
نسبت به يك ماه پيش بدبينانه تر مي شوند. 
سازمان ملل متحد در گزارش چشم انداز 
تجارت جهاني آذر ماه خود، ارزش تجارت 
جهانــي ســال2021 را 23درصد باالتر 
از ســال2020 پيش بيني كرده بود كه 
به گفته كارشناســان اقتصــادي، انتظار 
مــي رود ايــن رقــم به واســطه اجراي 

محدوديت هاي جديد كاهش پيدا كند.

حدود 2سال اســت كه بحران جهاني 
پناهجويان تحت تأثير همه گيري كرونا 
قرار گرفته است. اما در سال2021 تعداد 
افرادي كه از فقر و درگيري از كشور خود 
گريخته اند به صورت نگــران كننده اي 
افزايش يافته و اين نشــان مي دهد كه 
اين وضعيت در سال2022 بدتر خواهد 
شــد. حجم باالي اخباري كه در مورد 
وضعيــت پناهجويان در اروپا منتشــر 
مي شود اينگونه تداعي مي كند كه اروپا 
كانون بحــران پناهجويــان و آوارگان 
است اما براساس آمار كميسارياي عالي 
 ،)UNHCR( پناهندگان سازمان ملل
بــار اصلــي در ايــن بحران بــر دوش 
كشــورهاي در حال توســعه و مناطق 
همسايه كشورهاي جنگ زده يا درگير 
بحران اســت. 85درصد از 20ميليون 
نفري كه آواره ديگر كشــورها شده اند، 
به كشــورهاي همســايه پناه برده اند. 
بنابراين اروپا سهم چنداني از اين ماجرا 
ندارد. براساس آمار رسمي سازمان ملل، 
تركيه بيش از هر كشور ديگري در داخل 
مرزهاي خود پناهي براي آوارگان بوده 
است. بيش از 3ميليون و500هزار آواره، 
در اين كشــور وجود دارنــد. طبق آمار 
غيررسمي اما ايران بيشــترين آواره را 

در خود جــا داده. ايران دســت كم 
ميزبان 4ميليون افغان اســت كه 
طي سال هاي اخير به دليل جنگ 

و فقر از كشورشان خارج شده اند. 
حدود 500هزار نفــر از اين 
افراد طي 4 مــاه اخير، بعد از 
ســقوط كابل به ايران پناه 
آورده انــد. اردن پذيــراي 
حــدود 3ميليــون پناهجو 

است، درحالي كه لبنان كوچك 
ميزبــان يك ميليون و500هزار 

پناهجو است.
آلمان به عنوان ســخاوتمندترين 
كشــور اروپايي خانه يك ميليون 
پناهجو است. درحالي كه انگليس، 
با يك دهــم اين آمار، بــا بحراني 
بســيار كوچك تر روبه رو است. با 
اين حال، برخي سياســتمداران 
انگليســي بــه دروغ مي گويند 

كه اين كشــور را پناهجويان تســخير 
كرده اند و خصومتشان با مهاجران روبه 
افزايش اســت. با اين همــه، طبق آمار 
دولتي در انگليس طي سال2021 بيش 
از 23هزارو500پناهجــو، يعني 2برابر 
آمار سال2020، با عبور از كانال مانش 
خود را از فرانسه به انگليس رسانده اند. 
اين آمار 2برابر آمار ســال2020 است 
و از يــك جهش در شــمار پناهجويان 
اروپا حكايــت دارد. دريــاي مديترانه 
همچنان مسير اصلي عبور پناهجويان 
از آفريقا و خاورميانه به سمت اروپاست؛ 
افرادي كه يا از جنــگ گريخته اند يا در 
جست وجوي زندگي بهتر هستند. آمار 
كميســارياي عالي پناهندگان سازمان 
ملل نشــان مي دهد در ســال2021، 
حدود 81هزارو700نفر براي رســاندن 
خود به اســپانيا، ايتاليا، مالت، يونان يا 
قبرس در عبور از مديترانه خود را به خطر 
انداخته اند. در اين ميان، 2هزارو543نفر 
جــان خود را در اين مســير از دســت 
داده اند. درواقع از ســال2015  هرساله 
آمار كاهش چشــمگيري داشته است. 
در سال2016 حدود  380هزارو300نفر 
و در سال2017 حدود 178هزار نفر به 
اروپا رسيدند. طي 3ســال بعدي، اين 
تعداد كاهش بيشــتري داشته است؛ از 
141هزارو400نفر در ســال2018 به 
۹5هزارو700نفر در سال2020. اما در 
سال2021، بعد از گذشت 
5سال اين روند نزولي 
ســير معكوس به خود 
گرفــت. در 11 مــاه 
ســال2021، حــدود 
14هزار نفر بيشــتر از 
تعداد كل سال2020 به 
اروپا رفته اند. كارشناسان 
معتقدنــد افزايش موج 
پناهجويــان  حركــت 
به سمت اروپا را مي توان 
به عنوان نماگر وضعيت 
بحران هاي جهان درنظر 
گرفت. به عنوان مثال، اينكه 
25درصد از كل پناهجوياني 
كه در ســال2021 به اروپا 
رفته اند، اهل تونس بوده اند، 
نشان دهنده مشكالت اجتماعي 

و اقتصادي در اين كشور است.
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سميرامصطفينژاد
روزنامه نگار

فتانهاحدي
روزنامه نگار

28هزار ميليارد دالر
تجــارت  ارزش 
جهانی كه ســازمان ملل 
پیــش از كشــف ســویه 
 2021 ســال در  كرونــا 
حــدود  زده  تخمیــن 
28هــزار میلیــارد دالر 
رقمــی  اســت؛  بــوده 
كــه 23درصــد باالتــر از 
ارزش تجــارت جهــان در 
محاســبه   2020 ســال

شده است

تنش ها و حتــي جنگ هــا هنوز به 
كلي از ميــان نرفته اســت اما براي 
كســاني كه با تحوالت منطقه غرب 
آسيا طي دست كم يك دهه گذشته 
آشنا هستند روشن اســت كه سال 
2021در اين منطقه سالي كم تنش 
بود؛ 365روزي كه در آن نه تنها جبهه 
جديدي از نبرد و درگيري گشــوده 
نشــد، بلكــه بســياري از تنش ها و 
بحران هــا خاتمه يافته يا در مســير 
پايان قرار گرفــت. آغاز ماجرا با پايان 
محاصره قطــر بود؛ بحراني 4ســاله 

كه تا مــرز درگيري 
نظامــي پيــش رفت 
و معــادالت قــدرت 
را در حاشــيه عربي 
خليج فــارس به كلي 
تغييــر داد. رهبران 
عربســتان سعودي و 
قطر در پنجمين روز 
از ســال 2021رسما 
به اين بحــران پايان 
داده و به اين ترتيب، 
مقدمــه تغييراتــي 
بزرگ در ســطح كل 
منطقه را مهيا كردند. 
پايان خصومت با قطر 

به معناي آمادگي كشــورهاي عربي 
براي كاهش تنش با مهم ترين متحد 
دوحه در غرب آســيا، يعنــي تركيه 
بود. از اينجا مذاكــرات و تماس هاي 
كشــورهايي مانند مصــر، امارات و 
سرانجام عربســتان سعودي با تركيه 
آغاز شد. بازيگران منطقه اي كه طي 
10سال گذشــته و مخصوصا پس از 
سقوط دولت محمد مرسي در قاهره، 
دشــمنان خونيــن هم بودنــد و در 
چندين جنگ نيابتــي عليه يكديگر 
صف كشي داشــتند حاال بر سر ميز 
مذاكره نشســتند و به جاي حمالت 
رســانه اي، از منافع مشترك سخن 
گفتند. نقطــه اوج ايــن روند بدون 
شــك ســفر محمد بن زايد، وليعهد 
ابوظبي به آنكارا و مالقات حضوري او 
با رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور 

تركيه بــود. دوميــن چرخش قطب 
نماي كشورهاي عربي به سوي ايران 
بود. با تحوالت ايجاد شــده در سطح 
جهان و منطقه غرب آســيا، بسياري 
از كشورهاي عربي كه طي سال هاي 
گذشته مواضع منفي نسبت به ايران 
اتخاذ مي كردند، حــاال يكي پس از 
ديگري براي ارتبــاط تقويت روابط با 
تهران ابراز آمادگي كردند. در اينجا نيز 
امارات پيشگام بود. سفر شيخ طحنون 
بن زايــد، مرد اول دســتگاه امنيتي 
امارات و بــرادر وليعهــد ابوظبي به 
تهران مانند بمب در سطح رسانه هاي 
جهان عرب صدا كرد. از اين مهم تر اما 
مذاكرات مســتقيم ايران و عربستان 
ســعودي، پــس از 
نزديك به 5سال قطع 
روابط ديپلماتيك به 
ميزباني بغــداد بود. 
مقامــات 2كشــور 
در ســال ميــالدي 
گذشته با تأييد خبر 
اين مذاكــرات بارها 
از آمادگــي خــود 
بــراي كاهش تنش 
و ضــرورت برقراري 
روابط گسترده ميان 
ايــران و عربســتان 
گفتنــد.  ســخن 
انتظــار  اگرچــه 
مي رفــت فرايند مصالحــه بزرگ در 
غرب آســيا، تغييرات بزرگي هم در 
2بحران نظامي ايــن منطقه، يعني 
ســوريه و يمن به دنبال داشته باشد، 
اما ايــن دو بحران در ســال 2021 
خاتمه نيافتند. ادلب هنوز در سيطره 
گروه هاي تروريستي است، مذاكرات 
قانون اساسي سوريه به هيچ نتيجه اي 
نرسيده و تحريم هاي سزار هم با شدت 
اقتصاد اين كشور جنگ زده را تحت 
فشار قرار داده اســت. از سوي ديگر 
نبرد مارب ميان انصاراهلل با متحدان 
عربستان سعودي با شدتي بيشتر از 
قبل ادامــه دارد، مذاكرات آتش بس 
به ميانجيگري عمان و ســازمان ملل 
بي نتيجه مانده و صنعا نيز، در معرض 
شديدترين بمباران هاي هوايي توسط 

جنگنده هاي سعودي قرار دارد.

2021؛ سال مصالحه در غرب آسيا

سياوشفالحپور
روزنامه نگار

804ميليارد دالر
بــا وجــود رشــد 
اقتصــاد  توجــه  قابــل 
ســال  طــــــی  امـــــارات 
عربســتان  گذشتــــــه، 
ســعودی بــا 804میلیارد 
ناخالــص  تولیــد  دالر 
همچنـــــــان  داخلــی، 
بزرگ ترین اقتصاد عربی 
در ســطح خلیج فــارس 
و خاورمیانــه بــه شــمار 

می رود

نيز در اين حمالت نابود شــدند. ارتش اســرائيل طي اين مدت 
زيرســاخت هاي شــهري غزه را نيز به طور جدي هدف حمالت 
قرار داد. بسياري از ساختمان هاي بلندمرتبه اين منطقه ازجمله 
ساختمان محل اســتقرار رســانه هاي خارجي نيز به طور كامل 

منهدم شدند.

 سالم نتانياهو به پايان

رژيم صهيونيستي در سال2021 براي چهارمين بار طي 2سال 
شــاهد برگزاري انتخابات پارلماني بود؛ رخــدادي كه در تاريخ 

7دهه اي اين رژيم سابقه نداشته است.
 انتخابات  ماه مارس اســرائيل، باز هم پيروز قطعي نداشــت اما 
نتيجه اش ائتالف مخالفان بنيامين نتانياهو عليه او، و پايان كارش 
بعد از 12سال حضور در قدرت بود. پارلمان اسرائيل 120كرسي 
دارد و تشــكيل دولت با ثبات كه بتواند 4ســال دوام بياورد، به 
ائتالفي شامل دست كم 61كرســي نياز دارد. نتانياهو توانست 
5۹كرسي از پارلمان را به دست بياورد. نفتالي بنت، رئيس حزب 
يمينا در پي توافق با يائير الپيد، رئيس حزب آبي-سفيد، جانشين 

نتانياهو شد.

سقوط كابل؛ بازگشت طالبان
در نيمه تابستان2021، نيروهاي طالبان پس از 20سال بار ديگر 
قدم به خيابان هاي كابل گذاشــتند. شهر بدون مقاومت تسليم 
شد. روند تســليم شهرها در افغانســتان از چند هفته قبل آغاز 

شده بود اما طي 2هفته مانده به 15آگوست )24مرداد(، روزي 
كه كابل سقوط كرد، سرعت گرفته بود. تصور اين است كه كابل 
صبح روز يكشنبه، 24مرداد، زماني كه نيروهاي طالبان وارد شهر 
شدند، ســقوط كرد اما واقعيت اين است كه صداي پاي طالبان 
در خيابان هاي پايتخت افغانستان از سال ها قبل شنيده مي شد؛ 
از زماني كه طالبان براي هر واليت، دولت موازي تشــكيل داد، 
نيروهايش را سازماندهي دوباره كرد و روي موج نارضايتي مردم 
محلي از حمالت نيروهاي خارجي و خشم آنها از فساد بي پايان 
دولتمردان  سوار شد تا بتواند خاك افغانستان را وجب به وجب و 

قدم به قدم تحت سيطره خود در آورد. 
رهبران طالبان از ســال ها قبل منتظر روزي بودند كه نيروهاي 
خارجي افغانستان را ترك كنند. 3 ماه قبل از سقوط كابل، با آغاز 
روند خروج اين نيروها فرصت براي پيشروي هاي طالبان فراهم 
شد. نيروهاي خارجي حتي پيش از موعد اعالم شده )31آگوست( 
افغانستان را ترك كردند و اين كشــور را تقديم طالبان كردند. 
سقوط كابل، همزمان شد با پايان 20سال جنگ بي نتيجه آمريكا 

در افغانستان.

آتش به جان جنگل های كاليفرنيا
بيش از 8هزارو600مورد آتش ســوزي در تابســتان داغ غرب 
آمريكا، حــدود 2ميليون و600هزار هتكار جنــگل را در ايالت 
كاليفرنيا نابود كرد. اين ميزان حدود 1.5ميليون هكتار بيشتر از 
جنگل هاي تخريب شده در سال2020 در آمريكاست؛ موضوعي 
كه از تشــديد وضعيت بحران آب و هوايي حكايت دارد. حداقل 
3هزارو600خانه هم در اين آتش ســوزي هاي بي سابقه طعمه 
حريق شدند. تغيير اقليم، خطر آب و هواي داغ و خشك را كه به 

آتش سوزي ها دامن مي زند، افزايش داده است. 

ميانگين دماي زمين از زمان شــروع عصــر صنعتي 1.2درجه 
ســانتي گراد باال رفته و اگر دولت ها براي مهــار جدي گازهاي 
گلخانــه اي كاري نكنند، رونــد گرمايش ادامــه خواهد يافت. 
آتش سوزي جنگل ها در سال2021 فقط محدود به آمريكا نبوده 
و جنگل هاي زيادي در اين ســال از اســتراليا گرفته تا روسيه، 

خاورميانه، اروپا و كانادا نابود شدند.

پسازتقالبرايزندگيدرميانهبحرانكرونادر
سال2020،همهتصورميكردندكه2021،سال
رهاييازچنگويروسوســالزندگيباشد.
اميدهابهتوليدواكسنبود.واكسنبهتوليدانبوهرسيداماكرونانشاندادكهجانسختتر
ازآناستكهتصورميشد.ويروسكروناهرچندماهيكبار،باجهشيتازههمهراغافلگير
كرد.مردمودولتهادرسال2021همزيســتيباكروناراپذيرفتندوزندگيجديدآغاز
شد.همين،بهجهانكرونازدهيكرونقاقتصاديبخشيد.بااينحال،كرونادرسال2021
جانهايبيشتريراگرفت.طبقآماررسميبيشاز2ميليونو600هزارنفرجانخودرادر
اينسالبراثرابتاليبهكروناازدستدادند.هرچندآمارغيررسميچيزيحدوددوبرابر
اينآماراست)درسال2020،آماررسميمرگوميركروناحدوديكميليونو800هزارنفر

بود(.درســال2021،بحرانهايجهانفقطمحدودبهكرونانبود.درجايي،آتشجنگي
20سالهخاموششدامادرجاييديگر،آتشچندينجنگخانمانسوزشعلهورشدتامردم
جهانهمچنانبيپناه،اسيردستجنگساالرانوسياستمدارانباشند.آتشبهجان
جنگلهاهمافتادتاهشداريباشدبرايبحرانتغييراتاقليميكهتماماساختهدستبشر
است.اگرامروزجهانگيريويروسكرونازندگيرابهكامهمهتلخكرده،فرداراهگريزي
ازبحرانآبوهوايينيست.درسال2021ابتداميليونهاهكتارجنگلدرآتشسوختند
واندكيبعد،هزارانخانهطعمهسيالبشدند.جهان2021،بيشازپيشبهساكنانزمين
يادآوريكردكهزندگيشاندرهمتنيدهاست.چهجنگوآوارگيباشد،چهكروناباشد
وچهتغييراتآبوهوايي،بحرانهايامروزگوشهايازجهانميتوانددرگوشهديگر،

زندگيديگرانراهمتحتتأثيرقراردهد.

محمدامينخرمي
روزنامه نگار

كناره گيري آنــگال مركل- صدراعظم 
بانفوذ پيشــين آلمان- از قدرت، بعد 
از 16ســال، نه  تنها آغاز فصلي نو در 
كشور خودش است كه خالئي در اروپا 
به وجود آورده كه پُركردن آن، از عهده 
هركسي بر نمي آيد. مركل در16سال 
صدراعظمي اش، عمال رهبر اروپا بود 
و اتحاديه اروپا را بحران به بحران جلو 
آورد و به نقطه باثبات امروزش رساند.

حاال غيبــت او، ثبــات و يكپارچگي 
اتحاديه اروپــا را به خطــر انداخته و 
ايــن بلوك، به كســي نيــاز دارد كه 
نقش رهبري مــركل را ادامه دهد. از 
ميان گزينه ها، احتمــاال هيچ كدام به 
اندازه امانوئل مكرون ظرفيت و البته 
جاه طلبي الزم را ندارد كه جانشــين 
مركل شود. رئيس جمهور فرانسه، بعد 
از برگزيت تا آنجا كه مي توانست خود 
را به مركل نزديــك و هماهنگ كرد و 
بيشــتر از هر رهبر اروپايي ديگري، بر 
طبل استقالل اروپا در صحنه جهاني 
كوبيده است. استقالل اروپا از آمريكا، 
در ســال هاي اخير به يكي از اهداف 
بلنــد پروازانه مكرون تبديل شــده و 
رئيس جمهور فرانسه هر بار با جديت 

بيشــتري در حرف و عمــل به آن 
مي پردازد.

فرانســه 3روز ديگــر رياســت 
دوره اِي اتحاديــه اروپــا را بر 

 عهــده خواهــد گرفــت و 
مكرون در ســمت رئيس 
دوره اي ايــن اتحاديــه، 
احتماال بيــش از پيش، 
ايــن ايــده را پيگيري 
خواهــد كــرد. او براي 
ايــن كار، انگيزه هــاي 
ملي و شخصي هم دارد. 
پيمــان همكاري هاي 

امنيتي- نظامي استراليا 
با انگليــس و آمريــكا كه 

باعث شد اســتراليا قرارداد 
چند ده ميليارد دالري توسعه 

زيردريايي هــاي اش توســط 
فرانســه را لغو كنــد، چنان 

ضربــه اي به فرانســه وارد 

كرد كه فرانســوي ها اين اقدام آمريكا 
را خنجر از پشــت زدن خواندند و به 
دستور مكرون، ســفراي اين كشور از 
استراليا و آمريكا به پاريس برگشتند. از 
نظر پاريس، اين بحران به خوبي ثابت 
كرد كه اروپا چاره اي جز اســتقالل از 
آمريكا ندارد و بايــد به دنبال جايگاه 

خود در عرصه جهاني بگردد.
با وجود جاه طلبي هــاي مكرون، از 
نظر برخي از كارشناسان، او توانايي 
پركردن خأل مــركل را ندارد. اول از 
همه كه به زودي بايــد در انتخابات 
رياســت جمهوري فرانســه شركت 
كند؛ جايي كه از ســوي راست هاي 
افراطــي و محافظــه كاران ميانه رو 
به شدت تهديد مي شــود. عالوه بر 
آن، مكرون نمي تواند انتظار داشته 
باشــد كه به اين زودي هــا پيوندي 
همچون رابطه اي كه با مركل داشت، 
ميان او و صدراعظــم جديد آلمان 
شكل بگيرد. صدراعظم آلمان، اوالف 
شــولتز فعال درگير تشكيل دولت و 
همه گيري كرونا در آلمان اســت و 
آنقدر دردســرهاي داخلي دارد كه 
نمي توانــد جاه طلبي هــاي اروپايي 
مكــرون را همراهي كند. در ســند 
ائتالف حزب شولتز با 2 حزب ديگر 
آلمان براي تشكيل دولت، صراحتا به 
مسئله »استقالل اروپا« اشاره 
شده و ممكن است حتي وقتي 
مشــكالت داخلي در آلمان 
برطرف شدند، شولتز نه در 
قامت يك متحد مكرون 
كه به عنوان رقيب او 
در اتحاديــه اروپا پا 
به ميدان بگذارد. با 
وجود جاه طلبي هاي 
مكرون براي پركردن 
جاي مركل و تبديل 
شدن به رهبر اتحاديه 
اروپا، اين احتمال جدي 
وجــود دارد كــه اتحاديه 
اروپــا، در غيــاب مــركل، 
وارد دوره اي از بي ثباتــي در 
رهبري و به جاي درخشيدن 
در صحنه جهانــي، تابعي از 
روابط متالطم و رقابتي چين 

و آمريكا شود.

2021؛ سال چرخش قدرت به نفع فرانسه 

جوادنصرتي
روزنامه نگار
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تقويم/ رويدادعدد خبر

 اعدام صدام حسين  
دیکتاتور سابق عراق

آنهايي كه خاطــرات تلخي از 
8سال جنگ تحميلي دارند و با 
پوست و گوشت و استخوان آن 
روزهاي ناگزير را درك كرده اند، 
تصوير تحقير شــده صدام در 
قاب تلويزيون را هم خوب به ياد 
دارند. صدام حسين، ديکتاتور 
سابق عراق پس از حمله آمريکا و 
متحدانش به عراق در سال۲۰۰۳ 
مقام خــود را از دســت داد. او 
در ۱۳ دســامبر ۲۰۰۳ توســط 
نيروهاي آمريکايي درحالي كه 
خود را در يك حفره كوچك در 
نقطه اي دورافتاده مخفي كرده 
بود دستگير شد. او پس از آنکه 
توســط دادگاه به اتهام جنايت 
عليه بشريت ازجمله كشتار ۱۴۳ 
تن از مردم دجيل در سال۱۳۶۱ 
مجرم شــناخته شد، در ساعت 
 ۶:۰۷ به وقت محلــي در تاريخ
۹ دي ۱۳8۵ به دار آويخته شد. 
مراسم اعدام در اردوگاه عدالت 
در شهر كاظمين در شمال عراق 
برگزار شد. اين مركز سابقًا محل 
حضور سران اطالعات نظامي بود. 
اين اردوگاه بعدها با نام اردوگاه 
بانزاي شناخته مي شد كه در آن 
شهروندان عراقي زيادي توسط 
مأموران صدام شکنجه و كشته 
شــدند. صدام از سال۱۳۵8 تا 
۱۳8۲ كــه نيروهــاي ائتالف 
بين المللي به رهبري آمريکا به 
عراق حمله كردند، رئيس جمهور 
عراق بود. هفته نامه اكونوميست 
از بزرگ تريــن  او را يکــي 
ديکتاتورهاي انتهاي سده ۲۰و 
روزنامــه نيويورك تايمز او را 
يکــي از بي رحم ترين حاكمان 
خودكامــه در تاريــخ معاصر 

توصيف كرده است.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
پاكدامنی، اساس هر خير و خوبی است.
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ديــروز جناب خان،  فاميل دور، گابي، جگر سامان رضایی
و چند شخصيت نام  آشناي ما ايراني ها در آخرين 
تمرين اعضاي تيم ملي فوتبال زنان براي شركت 
در جام ملت ها حضور داشتند. جناب خان برعكس 
هميشــه ســاكت بــود، فاميــل دور بــا آن 
بيني عروسكي اش هيچ حرفي درباره »در« نزد و 
هيچ كس به جيگر )كه اصال هم ممنوع التصوير 
نيست( نگفت خر. فوتباليست ها كه با مربيگري 
ايراندوست اردوي 10روزه اي را در جزيره كيش 
به اتمام رسانده بودند براي كودكان خانواده هاي 
بي بضاعت عروسك خريده بودند و تمام آنها را با 
خود سر تمرين آورده بودند. حتي برخي از آنها 
بهترين عروسك شان را آورده بودند تا بهترين شان 
را هديه كنند. همين دورهمي عروســك ها در 
تمرين دختران فوتباليســت ايران زمين بهانه 
خوبي است تا به عالقه تماشا گرهاي اسپانيايي 
فوتبال به عروسك ها هم بپردازيم و داستان باران 
عروسك در استاديوم هاي اسپانيا را نقل كنيم. از 
زاويــه ديــد كــودكان بي بضاعــت اســپانيا 
تماشــاگر نماهاي اين كشــور و به خصوص تيم 

رئال بتيس بهترين تماشاگر نماهاي جهان 
هستند. آن هم فقط به يك دليل ساده و 

محكمه پســند. تماشــاگر نماهاي 
استـاديـوم هـاي اسپانيا 

برعكس تماشاگر نماهاي مثال انگلستان كه بطري 
و ســنگ به زمين پرتاب مي كنند طي يك رسم 
باشگاهي بعد از بازي ناگهان صد ها هزار عروسك  
را به سمت زمين فوتبال پرتاب مي كنند؛ رسمي 
كه اندك اندك به ساير باشــگاه هاي فوتبال هم 
سرايت كرد. تماشاچي هاي ياد شده حتي وقتي 
تيم شــان از حريف شكست مي خورد عصبانيت 
خود را اينگونه نشان مي دهند. نشان به آن نشان 
كه در سال 2019ميالدي رئال بتيس در آخرين 
بازي سال خود به مصاف اتلتيكو مادريد رفت و با 

نتيجه 2بر يك هم شكست خورد. 
همين شكست و مصادف شدن آن با كريسمس 
و نياز بچه ها به عروســك و اســباب بازي كافي 
بود تا بهترين  تماشــاگر نماهاي جهان از زمين 
سبز ورزشگاه خانگي خود زميني فرش شده از 
عروسك هاي هزاررنگ بسازند؛ زمين رنگارنگي 
كه بهشــت هر كودكي بود. در اين روز هاي سرد 
سال يادمان باشــد هر يك از ما هم ممكن است 
براي »گيگيلي« محله اي دور يا نزديك يك »آقاي 
همساده« باشيم كه ما را به چشم »فاميل  دور« 
مي بيند. بنابراين هرچه »ديبي« درونمان 
مي گويد برعكس اش را انجام دهيم تا 
مثل بازيكن هاي فوتبال زنان كشور 
حتي پيش از سوت شــروع بازي، 

گلـي كـاشـتـه باشيم.

توقف! تخريب خانه های قديمی تهران ممنوع است... عکس: همشهری / منا عادل اول آخر

حافظ

چه آسان می نمود اول غم دريا به بوی سود

غلط كردم كه اين طوفان به صد گوهر نمی ارزد
نویسندگان باشگاه

اين غم كه مراست، كوه قاف است

پنجشنبه

وقتي نيچه گريست

بگذار از راهبي بودايي برايت بگويم  كه ســال پيش او را  در انگادين شریل استرید
مالقات كردم. زندگي محقري داشت. نيمي از ساعات 
بيداري اش را به تفكر مي پرداخت و گاه هفته ها را بدون 
رد و بدل كردن كالمي با ديگــران مي گذراند. غذايش 
ساده بود: يك وعده در روز، هرچه گدايي كرده بود، گاه 

تنها يك سيب. ولي درباره آن سيب چنان مي انديشيد كه انگار از شدت قرمزي، پرآبي و 
تردي در حال تركيدن است. در پايان روز، با شور و هيجان، در انتظار غذايش بود. 

بوك مارك

گازكشــي فراگير نشــده بود، شيدا اعتماد در تمــام ســال هايي كه هنوز 
خانه ها با گازوئيل يا نفت گرم مي شدند. اگر منبع خانه 
كوچك بود يــا منبع يدكي نداشــت در حــد فاصل 
خالي شدن منبع تا پر شــدنش بايد چند روزي سرما را 
تحمل مي كرديم. من هنوز به روشني يادم هست  حتي 
زماني هم كه گازوئيل داشتيم، به جاي همه خانه فقط 
بخش هايي از خانه را گرم مي كرديم و زندگي را متمركز 

مي كرديم در آن بخش ها. 
هنوز يادم هســت كه جلوي تلويزيون كه مي نشستيم 
هركي پتويي براي خودش داشت كه بكشد روي تن اش 
كه يخ نكند. يادم هست كه از سرماي خانه پناه مي بردم 
به دانشگاه و دلم براي مادرم مي سوخت كه مجبور بود 

توي خانه يخ زده بماند.
گاز كه آمد، زمستان هاي سرد فراموش شدند. ارزان و در 

دسترس بودنش باعث شد كه زمستان و لباس زمستاني 
به خاطره اي دور تبديل شــوند. ديگر كســي در خانه 
پليور و جوراب پشمي نپوشــيد. لباس هاي چهار فصل 
سال يكسان شد. پتوهاي روي مبل بازنشسته شدند و 
جايشان را دادند به بالش هاي رنگي بي استفاده. به جاي 
آنها پتوهاي تزئيني بالاستفاده آمدند و روي مبل ها قرار 
گرفتند. انگار اين مبل ها بودند كه سردشــان مي شد و 

بايد تن پوشي مي پوشيدند.
زمستان ها، هرچند ديگر آن ابهت برفي قديم را ندارند 
اما سرما و سوز خشــك كماكان هست. سوخت زيادي 
مصرف مي شود تا دماي خانه ها را بهاري كند درحالي كه 
دماي آسايش انسان بين 20تا 22درجه است. اگر دماي 
خانه در اين حد باشــد، مجبور مي شــويم كمي بيشتر 
لباس بپوشيم. شــايد هم با پليورها و جوراب ها آشتي 
كنيــم و آن پتوهاي رنگي به خانــه برگردند؛ پتوهايي 
كه نرم و خوشــايند روي پوست كشــيده مي شدند و 
اگر  فرزندي با پدرش ســر شوخي داشــت، پاي يخ زده 

كوچكش را مي لغزاند زير پتوي پدرش و مي چســباند 
به پاي گرم او. 

پتوهايي كه وقتي روي مبل ها قــرار مي گرفتند رنگ و 
نرمي و گرما به خانه مي بخشــيدند. پتوهاي واقعي نه 
پتوهاي تزئيني. پتوهايي كه خاطره شب هاي زمستان را 
داشتند. پتوهايي كه وصل مي شدند به خاطره روزهايي 

كه زندگي ساده تر، خوشايندتر و كمي آهسته تر بود.

مان

فاطمه عباسي

پروازهاي كوویدي

گرينويچ

شعبه هاي رستوران هاي 
زنجيره اي مك دونالد 
به جــاي صندلــي 
دوچرخه هاي ثابتي 
در شــعبه ها نصــب 
كرده اند كه مشــتري ها 
مي توانند هنــگام صرف غذا كالري بســوزانند. 
به گزارش آديتي سنترال مشــتري ها از ميزان 
كالري غذايشــان آگاه مي شــوند و مي توانند به 
دوچرخه ها تنظيماتي  ارائه كنند كه كل كالري 
غذا يا بخشي از آن را بسوزانند. اين طرح اگر چه 
در ابتدا با انتقادهايي روبه رو شــد اما اكنون مورد 
توجه مشــتري ها قرار گرفته اســت. همچنين 
دوچرخه هاي يادشده با اتصال به يك منبع توليد 
برق، انرژي الزم براي روشــن بودن دستگاه هاي 

داخل رستوران را هم تامين مي كنند.

گروه هاي تندروي هندو 
كــه بارها ســازمان 
مبلغان خيريه مادر 
ترزا را متهــم كرده 
بودند سرانجام موفق 
شدند حساب هاي بانكي 
خيريه او را ببندند. به گــزارش اينديپندنت، اين 
در حالي اســت كه خيريه او يكي از بزرگ ترين 
سازمان هاي امدادي هند است و براي مردم فقير 
هند امكاناتي تهيه مي كند. اين اتفاق پس از آن 
روي داد كه در تعطيالت آخر هفته، چندين گروه 
تندرو هندو جشن هاي كريسمس مسيحيان در 
بخش هايي از اين كشــور را به هم زدند؛ ازجمله 
اين مناطق ايالت پرجمعيت اوتارپرادش بود كه 
در ابتداي سال آينده، انتخابات مهم مجلس ايالتي 
آنجا برگزار خواهد شد. گروه هاي تندرو هندو كه 
بيشتر آنها به حزب نارندا موري، نخست وزير اين 
كشــور، يعني حزب »بهاراتيا جاناتا« وابسته اند، 
بارها ســازمان مبلغان خيريه مادر ترزا را متهم 
كرده اند كه در پوشــش فعاليت هاي مددكاري 
و فراهم آوردن خوراك، پوشــاك و سرپناه براي 
فقيران هندو، به دنبــال تغيير كيش آنان از آيين 
هندو به مسيحيت اند. مادر ترزا يكي از راهبه هاي 
مشهور جهان بود كه در بســياري از كشورهاي 

جهان خيريه هاي بزرگي تاسيس كرد.

دوچرخه هاي مك دونالد

انسداد حساب بانکي مادر ترزا

همه مي دانند كه حال روزگار، چهار فصل نيست 
و هرچه هست پاييزان است و حاال كه زمستان 
سرد و درد است، اوميكرون هم به نيابت از كرونا 
سرخوشانه آمده و زندگي كامال مجنون اســت؛ يعني كالغ ها بي قرار از 
گرسنگي، گوشت چون برنج شرمنده از گراني، كار، بيكار و بيكاري بسيار 

پركار است.
راست اين است كه زندگي در اين دوره و زمانه، زندگي كردن را فراموش 
كرده است؛ پس برطبل جدايي ها مي كوبد؛ آن سان كه دوري جستن از 
يكديگر تبديل به عادت شده است.  دروغ گفت چون آن قيافه حق به جانب، 
خود دروغ بود. البته اولش راست بود از بس كه آراسته و با وقار ظاهر شد. 
وقتي گفت از اين لحظه، دوست داشتن حرفه من است چون روز و شب 
من فقط با حضور شما، موضوع زندگي است. خب هر كسي جز شما بود، 
حتما باور مي كرد چه برسد به خانم »شين«؛ بانوي دل خسته اي كه 4سال 
پيش تر، ازدواج اولش را در دست طالق گذاشــته بود تا به قول خودش 
مهرش حالل و جانش آزاد شود. اما از آنجا كه ما صورت ها را مي بينيم و نه 
قلب ها را پس طبيعي بود خانم شين بار ديگر بپذيرد باالخره مرد خوب هم 
پيدا مي شود، خصوصاً وقتي كه روانشناسي به او گفته باشد؛ يادت باشد 
تنهايي، بدترين دشمن اميد است. همين شد كه خانم شين دوباره گل به سر 
شد. ما هم خوشحال تر از بهار پيش پاي او و آقاي داماد گلريز شديم. اما 
وقتي چشم در چشم داماد شديم در دوردست هاي نگاهش، دروغگويي 
سرك مي كشيد. پس من طاقت نياوردم و به همراهم گفتم اميدوارم در 
هر كار خيري، شري نهفته نباشد. همراهم گفت باز حرف مفت زدي و من 
الل شدم و اين ايام بهار بود. هنوز پاييز ناتمام بود كه معلوم شد دروغ، آغاز 
دزدي است. آقاي داماد يك تبهكار حرفه اي است؛ دروغگويي كه كارش 
دزديدن دل ها و سپس پايمال كردن آنهاست. پس خانم شين خانه نشين 
شــد؛ يعني مرخصي بدون حقوق از اداره اش گرفت و از آن پس گل هاي 
خانه پدري را آب مي داد. روزي سه بار همه جا را دستمال مي كشيد. حتي 
جعبه دستمال را دستمال مي كشيد. سوپ جو مي پخت و با مداد چشم، 
روي آينه مي نوشت؛ چشم ها و گوش ها دشمنان من هستند، چون دوباره 
فريب خوردند. مادر شين مي گويد كه البته اين روزها حالش رو به بهبودي 
است چون دارد خود را آماده تحصيل مي كند، مي خواهد دكتري مديريت 
بگيرد. شعرهاي سهراب و فروغ را با صداي خودش ضبط مي كند؛ يعني 
دارد دستي به سروصورت احوالش مي كشــد. دوباره حال دوستانش را 
مي پرسد چون تازه فهميده است زندگي در هر لحظه اي آغاز زندگي است.

برعشق توام
نه صبر پيداست، نه دل

بي روي توام
نه عقل برجاست، نه دل

اين غم كه مراست
كوه قاف است، نه غم

آن دل كه تو راست
سنگ خاراست، نه دل

 روزگار غريبي است براي بي شــماراني، دروغ گفتن كسب وكار پررونقي 
است؛ يعني دروغگويي قلمرو مديريت آنان است و مثل همه دروغگويان 
دزد هستند؛ به دروغ عاشق مي شوند و پس از كالهبرداري مثل دود ناپديد 
مي شوند. راست اين اســت كه در روزگار كم و بيش پلشت، راست گفتن 
واقعاً هنر است و به نظر مي رسد هنرمندترين راستگويان هم، هنرپيشه ها 
هستند مثل همين آقاي شهاب حســيني. مثل خانم ليال حاتمي. آنان 
موفق ترين دروغگوهايي هستند كه مي توانند هر چه را كه مي گويند باور 
كنيم. اصاًل گويا روزگار طوري شده است كه همه ما كم وبيش مثل شهاب و 
ليال دروغگو شده ايم چون دزدي اعتماد مردم، حرفه پررونقي است و در اين 

ميان تنها راستگويان، عاشقان هستند كه كشتگان واقعي اند.
آقاي عاقلي مي گويد: پس لطفاً راســت بگوييد تا حقيقت آشكار شود و 
من مي گويم بهترين لذت زندگي خوردن بســتني ناني با مردماني است 
كه به زندگي احترام مي گذارند و آب را گل نمي كنند. خانم عاقل همراه 
او مي گويد: كسي كه دروغ مي گويد شــك نكنيد دشمنش را در آغوش 
گرفته است. شايد حق با اوست من دشمناني را در آغوش گرفته ام اما فقط 
به يكي از آنان دروغ گفته بودم پس چرا آن دو ديگري كه با هردو صادق 
بودم دشمن من بودند؟ همراهم مي گويد البد دروغ هاتو فراموش كرده اي!
كاش مي شد راست بگوييم به قناري تا فريب قفس را نخورد. راست بگوييم 
به ليلي تا مجنون نشود. راســت بگوييم به مردم تا فرهاد نشوند و راست 
بگوييم به گل تا پژمرده نشود و به دل كه نشكند.! حتي راست بگوييم به 
كرونا، يعني ماسك بزنيم و فاصله اجتماعي را رعايت كنيم تا زنده ماندن را 

از ما دريغ نكند. اين را همه فرشته ها هم مي دانند.
آمدي، روزگار عاشق شد

چند باردست در زلف يار عاشق شد
باز هم دامن تو چين افتاد
باد، ديوانه وار عاشق شد

 * شعرها به ترتيب؛ رودكي و غالمرضا بروسان

همه  چيز براي فروش

آخ اگه خســته نبودم  اكبر... نمي ذارن مثل امير ثقفي
آدم زندگي كنيم. آدم اگه بخواد حرف نزنه، از 

هركس و ناكس حرف بشنوه، به يكي چيزي نگه چون كار دست آدم مي ده، با يكي دهن به 
دهن نشه چون كارت پيشــش گيره كه ديگه بايد سرشو بذاره بميره. آخ اگه خسته نبودم 
اكبر... بد موقعي اومدي سراغم. حاال كه قراره زندگيت حراج بشه، بذار واسه داداشت بشه. 
همه  چيزتو بفروش، آدم تنها خوشبخت نيست.نبايد حسرت كاري كه مي شد بكني و نكردي 

تا آخر باهات باشه.

ديالوگ

پتو و زمستان هاي گازوئيلي

يك مــاه اســت كه 
ي  يت هــا د و محد
هوشــمند براي آنهايي كه مسافر هستند در 
حال اعمال شدن اســت. فرقي هم ندارد كه 
بخواهيد سفر داخلي برويد يا خارجي، در هر 
دو صورت براي خريد بليت چه براي سفرهاي 
هوايي، چه زميني و چــه ريلي، بايد يا كارت 
واكسن داشته باشيد يا تست منفي PCR كه 
البته براي سفرهاي خارجي هر دو مدرك الزم 
است. با همه اينها اما انگار برخي از آژانس هاي 
مسافرتي و ايرالين ها اين پروتكل ها را ناديده 
مي گيرند و مسافران را بدون كارت واكسن يا 
تست منفي كرونا پذيرش مي كنند. به گفته 
مسافران، آژانس ها بيشتر در پروازهاي داخلي 
اين دســتورالعمل هاي بهداشتي ابالغ شده 
را رعايت نمي كنند. اين در حالي اســت كه 
حســن خوشــخو، مديركل دفتر نظارت بر 
فرودگاه ها، شركت ها و مؤسسات هوانوردي 
سازمان هواپيمايي كشوري گفته كه رعايت 
اين پروتكل هــا براي همه الزامي اســت و با 
متخلفان برخورد جدي مي شود. او همچنين 
اضافه كرده كه همه بخش هاي مختلف صنعت 

هوانوردي به ســامانه اميد متصل و موظف 
به اجراي پروتكل هاي بهداشتي يعني چك 
كردن وضعيت سالمت مســافران هستند، 
اما اگر در ايــن زمينه تخلفي صورت بگيرد با 
جديت با متخلفان برخورد مي شــود. با اين 
حال گويا اين برخوردهاي جدي هنوز منعقد 
نشــده چون برخي از ايرالين ها كاري به كار 
مسافران ندارند و نه تنها برايشان مهم نيست 
مسافر واكسن زده يا نه و فقط پول مي گيرند و 
بليت مي فروشند، بلكه پروتكل ها را در داخل 
هواپيما هم رعايت نمي كننــد. اتوبوس ها و 
قطارها هم وضعيت بهتري ندارند.  در برخي از 
سفرهاي زميني و ريلي خبري از چك كردن 
كارت واكسن يا تســت منفي PCR نيست. 
كرونا از شهري به شــهر ديگر و از استاني به 
استان ديگر جا به جا مي شــود. اوميكرون يا 
همان سويه جديد اين ويروس هم به تازگي 
به كشــور راه پيدا كرده و روزبه روز بر تعداد 
مبتاليانش افزوده مي شود. در چنين شرايطي 
بهتر است مسئوالن فروش بليت  حمل ونقل 
عمومي، همانطور كه به درآمد و سود بيشتر 
فكر مي كنند، به سالمتي مســافران و البته 
خودشان هم فكر كنند و سختگيري بيشتري 

داشته باشند.

فريدون صديقي / روزنامه نگار
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