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محمدرضا خلعتبري، مهاجم سپاهان اعتقاد دارد اين تيم چون 
زيبا بازي مي كند، روزي نتيجه هم خواهد گرفت
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مخمصه
بهروز رســايلي |  بدون اغراق بايد گفت در 2دهه 
گذشته، حساسيت بازي پرسپوليس و سپاهان كمتر 
از داربي تهران نبوده است. با آغاز ليگ برتر و تزريق 
پول به سپاهان، اين باشــگاه به يكي از قطب هاي 
فوتبال ايران تبديل شد و در اين ميان به ويژه تقابل 
طاليي پوشان با پرسپوليس اهميت مضاعفي پيدا 
كرد؛ تا آنجا كه به اين مســابقه لقب »ال كالسيكو« 
داده شد. اين مقدمه الزم بود تا روشن شود در شرايط 
عادي هم شكست ســپاهان برابر پرسپوليس براي 
كادرفني اين تيم يك نمره منفي بزرگ به شــمار 
مي آمد، چه برسد به اينكه چنين باختي، پنجمين 
شكست فصل طاليي پوشان باشد. در نتيجه عجيب 
نيست كه حاال محرم نويدكيا در كانون انتقادات جدي 
قرار گرفته باشد؛ فضايي كه شايد از ابتداي كار او در 

سپاهان »بي سابقه« بوده است.

  41درصد شكست
باوركردني نيست، اما سپاهان در 41درصد مسابقات 
اين فصلش شكست خورده است. امروز طاليي پوشان 
4باخت در جدول دارند، اما در حقيقت آنها 5بار برابر 
رقبا زانو زده اند. غير از پرسپوليس، استقالل، پيكان 
و ذوب آهن، اتفاقا بدترين باخت فصل ســپاهان با 
نتيجه 4 بر يك برابر گل گهر سيرجان رقم خورد، اما با 
خوش شانسي محض نويدكيا كميته انضباطي نتيجه 
آن مســابقه را 3 بر صفر به سود تيم اصفهاني اعالم 
كرد؛ آن هم درحالي كه بازيكن غيرمجاز گل گهر فقط 
در چند دقيقه پاياني راهي زمين شــده بود. از نظر 
فوتبالي اما او 5بازي از 12مسابقه اين فصل را باخته 
و چنين عملكردي از يك مدعي قهرماني قابل قبول 
نيست. بيانيه رسمي باشــگاه، عذرخواهي آنها از 
هواداران و قول شــان براي بررسي عملكرد تيم، به 

وضوح نشان مي دهد سپاهاني ها هم از اين شرايط 
خرسند نيستند.

  با اين همه ستاره؟
آنچه باعث افزايش فشــارها روي محرم نويدكيا 
مي شود، تيم پرمهره اي است كه سپاهان در اختيار 
دارد. نفراتي در اين تيم توپ مي زنند كه هر باشگاهي 
آرزو داشت مي توانست آنها را جذب كند. محمدرضا 
حسيني، اميد نورافكن، ســروش رفيعي، فرشاد 
احمدزاده، شهريار مغانلو، سجاد شهباززاده، دانيال 
اسماعيلي فرد، مسعود ريگي و... واقعا بازيكنان بدي 
نيستند. اينكه نويدكيا با چنين فهرستي مدام در 
مقابل تيم هاي مختلف شكست مي خورد، طبيعتا 
بحث برانگيز است. حتي اگر بپذيريم تيم او فوتبال 
خوبي بازي مي كند، بــاز عدم نتيجه گيري با چنين 

ستاره هايي قابل قبول نيست. همچنين به نظر مي رسد 
شكست هاي پياپي سپاهان باعث شده بازيكنان اين 
تيم اعتماد به نفس خود را از دست بدهند، چه اينكه 
در دقايق پاياني بازي با پرسپوليس عمال شاهد تحرك 

جدي از طاليي پوشان براي جبران نتيجه نبوديم.

  تصميمات عجيب
سپاهان چه در مســابقه با پرسپوليس و چه مقابل 
اســتقالل موقعيت هاي خوبي براي گلزني داشت، 
اما بازيكنان اين تيم به شكلي ناشيانه توپ را به در 
و ديوار مي كوبيدند. اينها شايد خيلي تقصير مربي 
نباشد، اما عملكرد نويدكيا و تصميمات فني خود او 
هم قابل تامل بوده است. به عنوان مثال محرم ديدار 
با پرسپوليس را در شرايطي شروع كرد كه ياسين 
سلماني را در اختيار نداشت و شهريار مغانلو و سجاد 

شــهباززاده را هم روي نيمكت نشانده بود. طبيعتا 
اگر يكي از اين دو نفر فيكس مي شــد و خلعتبري 
38ساله به عنوان بازيكن تعويضي در دقايق پاياني 
مورد اســتفاده قرار مي گرفت بهتر بود. نويدكيا در 
بازي با استقالل هم مغانلو را در تركيب اصلي قرار 
نداده بود كه تصميم عجيبي به نظر مي رسيد. يادتان 
باشد سپاهان براي جذب شــهريار هزينه و تالش 
زيادي داشــت. اينكه او در چنين مسابقاتي مورد 
استفاده قرار نگيرد، يا نشان مي دهد خريد مغانلو 
اشتباه بوده يا حكايت از آن دارد كه كادرفني قادر 
به اســتفاده صحيح از اين بازيكن نيست. به عالوه 
مشكالت دفاعي سپاهان را هم نبايد از ياد ببريم. اين 
تيم روي معدود حمالت رقبا بسيار آسيب پذير است 
و در چنين شرايطي، رسيدن به عنوان قهرماني ميسر 

نخواهد بود.

نويدکيا؛ سرمربي نجيب سپاهان

بيش از يك سوم مسابقات را باخته و به شدت زير فشار است

  پرسپوليس با تك موقعيت برنده شد
  يك حذف و 4ضرر

  اول يقه خودت را بگير!
  نبرد غول پير با غول جوان

 چرا حضور در آسيا براي استقالل و پرسپوليس 
حياتي است؟

در مورد كنعاني زادگان و آن فايل صوتي عجيب
رونمايي ليگ برتر و جذابيت هايش در سال نو ميالدي
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داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

یادداشت
حسن رشوند ؛  دبیر گروه سیاسی

روز پنجشــنبه خبرگزاري ها  خبری  را منتشر کردند 
که پیش از آن کمتر به آن پرداخته شده بود. خبر این 
بود: ماهواره بر ســیمرغ با موفقیت به فضا پرتاب شد 
و ســخنگوي فضایي وزارت دفاع به عنوان مرجع این 
اقدام گفت که این ماهواره بر براي نخســتین بار اســت که 3محموله تحقیقاتي را 
 به صورت همزمان به ارتفاع 470کیلومتري و با ســرعت 7350متر بر ثانیه حمل

مي کند.
نخستین ماهواره و کاوشــگر فضایي ایران »سینا1« بود که در ششم آبان1384 با 
موشک ماهواره بر »کاسموس-3 ام« روسي به فضا پرتاب شــد. پس از آن بود که 
همه تالش دانشمندان کشــورمان بر این قرار گرفت با اتکا به ظرفیت هاي داخلي 
به فناوري ارسال ماهواره دست یابند. در این مسیر که تاکنون فقط در اختیار چند 
کشور صاحب نام در حوزه فضایي است، ایران توانست پیشرفت هاي شایاني کسب 
کند. بســیاري اقدام ایران در پرتاب ماهواره را غیرممکن دانسته و با عدم موفقیت 
در این کار بزرگ، شــروع به شانتاژ کرده و اقدام کشــورمان در این حوزه را کاري 
شکســت خورده از قبل معرفي مي کردند. این ســؤال براي برخي مطرح است که 
چرا با وجود گذشت 16سال از نخستین ماهواره اي که به فضا پرتاب کردیم، هنوز 
نتوانسته ایم تقریبا به یک نقطه اطمینان بخش برســیم. پاسخ این سؤال را باید به 
عدم اعتقاد دولت هاي یازدهم و دوازدهم به حرکت در این مســیر دانست که اگر 
اعتقادي بود قطعا وضعیت ما متفاوت تر از گذشته مي شد. دنبال کردن صنعت ارسال 
ماهواره براي کشورهایي که هیچ محدودیت تحریمي ندارند بسیار سخت است و این 
براي کشوري همچون ایران که از دریافت حداقل هاي تجهیزاتي آن محروم است، 
به مراتب سخت تر خواهد بود. این سد زماني شکسته شد که سپاه ماهواره »نور1« را 
که یک ماهواره چندمنظوره است، سوم اردیبهشت99 توسط »ماهواره بر قاصد« از 

کویر مرکزي ایران با موفقیت در مدار 425کیلومتري زمین قرار داد.
تجربه ثابت کرده که هیچ گاه کشــورهاي صاحب فناوري هاي نوین، کشــور هاي 
غیربرخوردار از این فناوري را تغذیه نمي کنند و اگر قرار است اقدامي صورت گیرد 
باید با توجه به تالش و ظرفیت هاي داخلي انجام شود؛ چراکه اصوال آنها مي دانند 
توسعه در چند فناوري، زمینه ساز توسعه در بخش هاي دیگر خواهد بود. غرب در 
دادن 4 فناوري »هســته اي، فضایي، نانو و ژنتیک« همیشه با کشورها با خساست 
برخورد کرده و با ما در این حوزه ها متصلّبانه تر برخورد مي کند، چراکه به درستي 
مي داند کشوري که در این حوزه ها پیشرفت مي کند، پیشرفت در حوزه هاي دیگر 

برایش امر آساني خواهد بود. 
امروز اصلي ترین چالش ما با غرب در موضوع هسته اي براي همین است که ایران 
با پشت سر گذاشــتن مرزهاي دانش در این حوزه، نتواند دیگر مرزهاي دانش را 
درنوردد. با درك این شرایط بود که جمهوري اسالمي ایران تقریبا از 2دهه پیش، 
فناوري فضایي و ارســال ماهواره را در دســتور کار خویش قرار داد. وقتي مبنا بر 
محدودیت و محروم کردن باشد، طبیعي اســت که باید بیشترین تالش ها صورت 
گیرد تا در فرصت باقیمانده به نقطه اطمینان بخش رسید؛ چراکه در کنوانسیوني که 
در سال1999 بین کشورها منعقد شد، با توجه به محدودیت فضا براي قرارگرفتن 
در نقطه اي از جو، سهم همه کشورها مشخص شده است. از آنجا که ماهواره، صرفا 
از مدار مشخص شــده قابل مخابره اطالعات خواهد بود و به جز آن، چنین امکاني 
فراهم نیســت، باید در مدت زمان مشــخص که این روزها به پایان آن رسیده ایم، 
حداکثر تالش به عمل آید. در غیر این صورت، براي همیشه از این امکان ارتباطي 
نوین محروم خواهیم بود و تنها باید به ماهواره هاي اجاره اي یعني همان کاري که 

عربستان یا دیگران به آن بســنده کرده اند، روي آوریم که 
تجربه تلــخ آن را در معطل کردن و درنهایــت انجام ندادن 

فالن کشور اروپایي به مدت چندسال در ارسال ماهواره اي که مي خواستیم پرتاب 
کنیم، داشتیم. 

موفقیتي دیگر در اوج تحریم

ویژه های  امروز

رئیس سازمان خصوصي ســازي در مورد زمان قطعي 
واگذاري سهام پرسپولیس و استقالل به همشهري گفت: 
کار ارزشگذاري سهام ســرخابي ها آغاز شده و تا 15روز 
دیگر به پایان مي رســد همزمان قرار است باشگاه 
پرسپولیس نیز تا 15 دي ماه صورت هاي مالي خود 
را به سازمان خصوصي سازي ارائه کند. در نتیجه با 
پایان این دو مرحله سهام این دو باشگاه در بهمن 

ماه آماده وگذاري مي شود.

گفت وگو با حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصي سازي

عرضه 20درصد از سهام سرخابي ها
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تیم فوتبال سپاهان چند هفته اي است که نتایج دلخواهش 
را نمي گیرد و شكست مقابل پرســپولیس اوضاع را براي 
این تیم اصفهانی و پرطرفدار بدتر کرده است. با این وجود 

محمدرضــا خلعتبری اعتقاد دارد ایــن تیم چون زیبا 
بازي مي کنــد، روزي نتیجه هم خواهــد گرفت. او 
در گفت و گو با همشــهری ورزشــی ابراز امیدواری 
 کرده ســپاهان در پایان فصل یک جام به هواداران 

هدیه بدهد.

گفت وگو  با وحید مجروح، وزیر پیشین بهداشت افغانستان
بخش درمان افغانستان،  مستعد حضور ایران

محمدرضا خلعتبري، مهاجم سپاهان:
پرسپولیس با تک موقعیت برنده شد

23

آندرانیک سیمونیان، چهره شناخته شده ادبیات ارمني 
در ایران است. سیمونیان استاد دانشگاه و در حوزه زبان و 
ادبیات ارمني یكي از مدعیان و پیشكسوتان حال حاضر 
ایران است. به بهانه فرا رسیدن میالد عیسي مسیح)ع( 
و جشن آغاز ســال نو میالدي، با وي گفت و گو 
کرده ایم درباره ادبیات ارمني که به لحاظ تعداد 
شهروند در ایران، بزرگ ترین اقلیت دیني 

را در کشورمان به خود اختصاص داده اند.

دیدار با آندرانیک سیمونیان نویسنده، پژوهشگر
 کتاب نزد  ارمنیان  همواره ارج داشته است

سیستم بهداشتي افغانســتان از زمان تسلط طالبان با بحران 
شدیدي روبه رو شده اســت. با توجه به مسدود شدن مسیر 
کمک هاي مالي به افغانستان، این کشور براي حفظ نظام بهداشت 
و درمان خود به کمک هاي برون مرزي نیاز دارد. ایران مي تواند 

از موقعیت همسایگي خود در این زمینه بهره بگیرد که 
به گفته دکتر وحید مجروح، وزیر پیشــین بهداشت 
افغانستان، تعاملي برد-برد است. پیشنهاد او انتقال 

بیماران افغان براي مداوا به ایران است.

سال نوي میالدي را به هموطنان مسیحي تبریک مي گوییم

تکمیل  مترو؛ 4سال به جای 20سال 
زاکاني: طبق برنامه تا سال 1420 باید مترو تکمیل شود. با مشارکت مردم 

میمی شود کار را 4ساله انجام داد
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  گام های دولت رئیسی برای 
تحقق 4 وعده انتخاباتی 

 الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی این روزها در کانون نقد و بررسی نمایندگان، 
کارشناسان و رسانه هاست که دولت خطوط کلی را در اجرای تعهدات خود به 
مردم ترســیم کرده و ضمن پیگیری این تعهدات از هر فرصتی برای توضیح، 

تبیین و روشنگری و در نهایت امید آفرینی استفاده می کند.

ب
حمایت از تولید

 وعده انتخاباتی 
 چرخ های تولید را 

به حرکت   می اندازیم.

اقدامات
 اجرای طــرح نهضــت احیا: 
براساس  این طرح بنگاه های 
تولیــدی کــه تعطیــل شــده و 
یا با ظرفیــت پاییــن فعالیت 
دارنــد، تحــت حمایــت قــرار 

گیرند.
   5کارخانــه مهــم توســط 
رئیســی در ســفرهای استانی 
 احیاشــد؛روغن نبانی جهان، 
ریسندگی پاکریس، ریسندگی  
خــوش ریــس، کاغــذ ســازی 
زاگرس و لوازم خانگی آزمایش  

عدالت گسترید
 وعده انتخاباتی 

 هدف من چیزی جز 
اجرای عدالت نیست.

اقدامات
 ۱2 ســفر اســتانی بــه مناطق 

محروم 
 ایجاد صندوق پیشــرفت و 

عدالت در استان ها
 پیش بینی منابع الزم برای 

اشتغال مرزنشینان

الف روند کاهش نقدینگی
 وعده انتخاباتی 

عدم استقراض از بانک مرکزی 
و جلوگیری از افزایش نقدینگی 

ج کاهش فقر مطلق
 وعده انتخاباتی 

رفع فقر حتی در کوتاه مدت 
قابل تحقق است.

اقدامات
 اختصــاص ۶۶ هزار میلیارد 
تومان برای مناطق محروم در 

اختیار استان ها
   اختصــاص مبلــغ 5 هــزار 
میلیــارد تومان برای مســکن 
محرومان از محل هدفمندی 

یارانه ها
 اختصاص ۳5۶هزار میلیارد 
تومان برای کاهش فقر مطلق 
 اختصاص مبلغ ۳۳2میلیون 
یــورو بــرای محرومیــت زدایی 
مناطــق محــروم پیــش بینــی 

شده است.

اقدامات
 کاهــش2.۱  درصدی  رشــد 
ماهانه نقدینگی  کشور در آبان 

نسبت به ماه قبل 
 8  دی؛ رئیــس جمهــور در 
هماهنگــی  ســتاد  جلســه 
اقتصادی: تمام دســتگاه ها 
خــود را به کاهش روند رشــد 

نقدینگی متعهد بدانند.

جناب آقاي  علی بهادری جهرمی
سخنگوی محترم دولت

درگذشت  فرزند گرامیتان  را تسلیت عرض مي نماییم؛  از ایزد منان براي آن 
مرحوم علو درجات و براي جنابعالي و  بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت داریم.
مدیرمسئول و کارکنان روزنامه همشهری
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موفقیتی دیگر در اوج تحریم
امروز بايــد بپذيريم كه مــا در يك »جبر  ادامه از 

تكنولوژي « قرار گرفته ايم و دگرگوني هاي صفحه اول
عميق تاريخي و توســعه تمدني با مقياس ارتباطات سنجيده 
مي شود و اين ارتباطات در ارســال ماهواره امكان پذير است. 
بنابراين تعلل در اين حوزه را براي خود اصال جايز نمي دانيم و 

براي تحقق آن از هيچ كوششي نبايد فروگذار كرد.
اما پرتاب ماهواره بر ســيمرغ در اين مقطع زماني حامل چند 

پيام مهم بود:
1- در آستانه سالگرد شهيدسليماني، همرزمان و همسنگران 
اين شهيد در وزارت دفاع خواســتند اين پيام را منتقل كنند 
پرچمي كه شهيدســليماني برافراشــته با رفتنش هيچ گاه بر 

زمين نخواهد ماند.
2- همزماني اين پرتاب با مذاكرات وين، گوياي آن اســت كه 
مســير مذاكرات متفاوت از اقدامات تحقيقاتي ايران در حوزه 
فضايي است وآمريكا و كشورهاي غربي نمي توانند با پيوندزدن 
مذاكرات هســته اي با اقدامات ايران در حوزه هاي ديگر، مانع 

پيشرفت ايران شوند.
3- اقدام ايران در پرتاب ماهواره بر سيمرغ و پيش از آن شليك 
16موشك بالستيك در رزمايش پيامبر اعظم17 را بايد به نوعي 
پاسخ به ياوه گويي هاي اين روزهاي مقامات رژيم صهيونيستي 

دانست.
4- اين پرتاب و به تبع آن ماهواره هايي كه در آينده نزديك به 
فضا فرستاده خواهند شد، ضمن اينكه قادر است به صورت دقيق 
تحركات دشــمن را رصد كند، ايران اسالمي را هرچه زودتر به 

جمع كشورهاي داراي توانمندي بومي سوق مي دهد.
5- آمريكايي ها خوب مي دانند كشوري كه موشك ماهواره بر 
سه مرحله اي را با موفقيت شــليك مي كند، به چه سطحي از 
توانمندي فّناورانه دســت يافته اســت. اقدامي در اين سطح، 
به آن مفهوم اســت كه ايران به عنوان عمق استراتژيك محور 
مقاومت با استفاده از كميت و كيفيت موشك هاي استراتژيكي 
خود، در حال تبديل شدن به يك قدرت بزرگ بازدارنده است 
كه همزمان مي تواند توانايي هاي استراتژيكي و تاكتيكي خود 
را به بازوهاي منطقه اي اش منتقل و سياست هايش را از طريق 

آنها اعمال كند.

نقل قول 

سیداحمد خاتمی
خطیب موقت نمازجمعه تهران:

فتنه گران در سال1388به مدت 8ماه دروغ 
 گفتند و اغتشاش آفریدند 

و اشك تمساح ریختند 
و سرمایه حضور مردم 
پای صندوق های رأی را 

سوزاندند. /فارس

 سیدمحمد سعیدی
خطیب نمازجمعه قم:

دولت نسبت به 
مسائل فرهنگی و تربیتی استان قم 

توجه ویژه ای 
داشته باشد./تسنیم

 سیدمحمدعلی آل هاشم 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

بعد از ارتحال امام خمینی)ره(
 تشییع پیكری همچون تشییع شهید حاج 

قاسم سلیمانی در ایران 
دیده نشده بود 

 و این حاكی از اخالص او بود.
 /فارس

 علی فدوی  
جانشین  فرمانده  كل سپاه 

و سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه :
تجربه ۴3سال نشان داده است
 اگر از دستورهای خداوند متعال،

 پیامبر)ص(، امامان معصوم)ع( و امامین 
انقالب اسالمی پیروی كنیم  

در همه امور می توانیم به قله برسیم.
 /ایرنا

  سیدمحمدمهدی
 حسینی همدانی

نماینده ولی فقیه در البرز:
عوامل داخلی آمریكا 

درحال اخالل در بازار بورس، سرمایه و ارز 
در كشور هستند. /ایسنا

هيأت های مذاكره كننده ايران و 1+4 دوشنبه به هتل كوبورگ بازمی گردند

آزمون سخت غربی ها در وین
 تجربه  نشان می دهد بدون راستی آزمايی و دريافت تضمين  نمی توان به سرانجام توافق  با تروئيكای اروپايی و آمريكا خوش بين بود

تنفــس 3روزه مذاكرات وين فــردا به پايان 
می رسد و هيأت های مذاكره كننده جمهوری دیپلماسی

 اسالمی و 1+4، دوشنبه به هتل كوبورگ وين 
بازمی گردنــد تا ديپلمات هــا بار ديگر رايزنی هــا پيرامون 
همواركردن مسير دستيابی به توافق نهايی را هموار كنند؛ 
هدفی كه برآوردها نشان می دهد اكنون دست يافتنی شده 

است.
ادامه گفت وگوهای برجامی در وين در حالی روز پنجشنبه 
گذشته به دليل آغاز تعطيالت ســال نو ميالدی برای 3روز 
به تعويق افتــاد كه ديپلمات های حاضــر در وين معتقدند 
فضای مذاكرات در مســير مثبتی در حال حركت اســت و 
ادامه گفت وگوها از روز دوشنبه در صورت اراده طرف های 
غربی، می تواند به احيای توافق هسته ای سال2015 منجر 
شود. اين درحالی است كه گفت وگوهای برجامی تا آخرين 
روز بخش نخســت دور هشــتم با جديت در جريان بود و 
ديپلمات های همه طرف های حاضر در هتل كوبورگ طی 
ديدارهای دوجانبه و چندجانبه با محوريت »رفع تحريم ها«، 
»ارائه تضمين های الزم به ايران« و همچنين »راستی آزمايی 
رفع تحريم ها« به بحث و تبادل نظر پرداختند؛ موضوعی كه 
به نظر می رسد ابراز رضايت از »پيشرفت بحث ها« مهم ترين 

خروجی آن بوده است.

پیشرفت در مذاكرات
بر همين اســاس هم بود كه مذاكره كننده ارشد كشورمان 
در وين در آخرين روز مذاكرات پيــش از تعويق، در جمع 
خبرنگاران حاضر شد و روند پيشبرد گفت وگوها را »مثبت« 
ارزيابی كرد و از حصول پيشرفت هايی در زمينه لغو تحريم ها 
خبر داد. علی باقری كنی در اين زمينــه همچنين از انجام 
مكاتبه هايی درباره لغو تحريم ها ميــان دوطرف خبر داد و 
عنوان كرد كه »پيشرفت های به نسبت خوبی« در چند روز 
ابتدايی هشتمين دور مذاكرات كميسيون مشترك برجام 

به دست آمده است.
وی با تأكيد بر اينكــه مذاكراتی كــه از 6دی در وين آغاز 
شــد با محوريت لغو تحريم ها  پيگيری شده و تمركز اصلی 
گفت وگوها بر اين موضوع بوده است، اظهار كرد: »در چند 
عرصه گفت وگوها و تعامل ميان طرف ايرانی با طرف مقابل 
ادامه داشت، ازجمله چند جلسه در موضوع راستی آزمايی 
هم با هماهنگ كننده كميســيون مشــترك برجام برگزار 
شــد.« باقری كنی همچنين از برگزاری جلسه ای جداگانه 
با هيأت های 3كشــور اروپايی در زمينه »راستی آزمايی« 
خبر داد و ابراز اميدواری كرد كه طرف های اروپايی پس  از 
بازگشت از تعطيالت سال نو ميالدی، گفت وگوها با محوريت 
لغو تحريم ها و همچنين راستی آزمايی را با جديت بيشتری 

پيگيری كنند.
از سوی ديگر نماينده روســيه در مذاكرات وين نيز فضای 
حاكم بر گفت وگوها را »مثبت« و »علمــی« ارزيابی كرد. 

ميخائيــل اوليانوف در توييتــی ضمن اعالم خبــر ديدار 
مذاكره كننــدگان برجامی حاضر در ويــن )به جز ايران( با 
نماينده اياالت متحده آمريكا نوشت: »همه شركت كنندگان 
در جلسه با خشنودی روند مثبت و فضای علمی مذاكرات 

جاری را مورد توجه قرار دادند.«

2دیدار در یك روز
پيش از اين نماينده روسيه در وين از دومين ديدار خود در 
يك روز با رابرت مالی، نماينده ويــژه آمريكا در امور ايران، 
پيرامون روند مذاكرات خبر داده بــود. اوليانوف در اين باره 
در صفحه توييتر خود نوشــت: »ما گفت وگوهای فشرده و 
به اعتقاد من، مفيدی را در جريان مذاكرات وين درباره راه و 

روش عينی احيای برجام انجام داديم.«
اظهارنظر اوليانوف درباره روند مذاكرات برجامی در وين در 
حالی مطرح شد كه سخنگوی وزارت امورخارجه روسيه نيز 
روز پنجشنبه در جريان نشست خبری هفتگی خود نسبت 
به برخی فضاســازی ها پيرامون رونــد گفت وگوها واكنش 
نشان داد و طرح اين ادعا را كه ايران روند مذاكرات وين برای 
احيای برجام را متوقف می كند، »نادرست« خواند و گفت: 

»ما چنين شواهدی در اختيار نداريم.«
ماريا زاخارووا از »اقدامــات ضد برجامی« دولت آمريكا نيز 
انتقاد كرد و از طرف های غربی حاضر در مذاكرات خواست 
به اين واقعيت توجه كنند كه »آمريكا كه خود تنظيم كننده 
برجام و معامله هســته ای بــود، از آن خارج شــد و طرف 

آمريكايی هم اكنون از اين كرده خود پشيمان است«.
وی همچنين با انتقاد از سياست »فشار حداكثری« آمريكا 
عليه ايران تأكيد كرد: »ما می دانيم سياست فشار حداكثری 
آمريكا چه پيامدهايی داشــت و تحريم های آمريكايی چه 
نتايجی به  بار آورد. اميدواريم اين اشتباه طرف آمريكايی، در 

موارد ديگر از سوی شركای ما تكرار نشود.«

نگاه متناقض غربی ها به مذاكرات وین
انتقــاد روســيه از نقش غيرســازنده غربی هــا در جريان 
گفت وگوها و اذعان همه طرف های حاضر در وين به پيشرفت 
مناسب مذاكرات در حالی است كه رســانه های غربی نيز 
تحوالت جاری در ويــن را »ســازنده« و »مثبت« ارزيابی 
می كنند. در چنين شــرايطی خبرگزاری آلمــان به نقل از 
»شركت كنندگان در مذاكرات وين« گزارش داد روند اين 
مذاكرات سازنده و مثبت بوده  است. اين خبرگزاری به نقل از 
يك منبع آگاه تصريح كرده است: »ايران به نوعی می خواهد 
اطمينان حاصــل كند تا توافق های آتی رعايت شــود. اين 
درخواســت ايران را همه پذيرفته اند، اما اجرای آن بسيار 
سخت و دشوار است و پويايی الزم هنوز برای يك توافق نهايی 

در چندهفته وجود ندارد.«
از ســوی ديگر به نظر می رســد طرف های غربی نيز در 
روزهای اخير تحرك ديپلماتيك پيرامون گفت وگوهای 
برجامی را در دستور كار قرار داده اند؛ تحركی كه خالی از 
فرافكنی هم نيست و می كوشــند بدون اشاره به ضرورت 
لغو تحريم ها عليه ايران، با برجسته ســازی فعاليت های 
صلح آميز هسته ای كشورمان كه در ســال های اخير در 
چارچوب پادمان های آژانس بين المللی انرژی اتمی ادامه 
داشته، مســير مذاكرات را از ضرورت لغو مؤثر تحريم ها 
به سوی محدودسازی فعاليت های هسته ای كشورمان سوق 
دهند. بر اين اساس سخنگوی وزارت امورخارجه آمريكا از 
گفت وگوی تلفنی وزير امورخارجه اين كشــور با وزرای 
امورخارجه تروئيكای اروپا )آلمان، فرانسه و انگليس( درباره 
موضوع هايی ازجمله ايران خبــر داد؛ گفت وگوهايی كه 
براساس بيانيه ند پرايس در اين زمينه، درباره »نگرانی های 
مشترك  درباره سرعت پيشــرفت برنامه هسته ای ايران 
در حالی كه زمان برای بازگشــت تهران به برجام كوتاه تر 

می شود« بوده است.

اولين حضور سيدابراهيم رئيسی در قامت رئيس 
دولت سيزدهم در شهر مرجعيت و روحانيت قم دولت

به صورت ويــژه و 2روزه برگزار شــد. ديدارها و 
مالقات های او در ســيزدهمين سفر اســتانی اش استقبال و 
همراهی گروه ها و اقشار مختلف قم را به همراه داشت. رئيسی 
پيش از اين يك بار پس از انتخابات رياست جمهوری و پيروزی 
در رقابت ها نيز برای ديدار با مراجع به قم سفر كرده بود. او طی 
روزهای پنجشنبه و جمعه برنامه های متعدد و فشرده ای برای 
ديدار با مراجع تقليد، شــركت در جلسه شورای اداری استان، 
ديدار با جمعی از خانواده شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم، 
نشست مشترك با اســتادان، طالب و فرهيختگان حوزوی و 
نشست فعاالن فرهنگی و اجتماعی استان قم داشت. سفری كه 
مقدمه آن حضور در حرم حضرت معصومه)س( و گلزار شهدای 
قم بود. رئيس جمهور در اين سفر بر ضرورت ارتباط حوزه های 
علميه با دولــت و كمك اتاق فكر حوزه هــای علميه در برنامه 

تحول دولت برای كشور تأكيد داشت.

كار باید به نتیجه برسد
رئيســی در بخش های قابــل توجهــی از برنامــه ديدارها و 
مالقات های خود بر رويكردهای عمومی دولتش در قبال تحقق 
وعده های سفرهای استانی، تشــكيل دولت مردمی و فارغ از 
حزب و جناح، اصل تعامل با دنيا به ويژه همسايگان و پرهيز از 
فاميل بازی در انتصاب ها تأكيد داشت. او می گفت »روش دولت 
در سفرهای اســتانی اين اســت كه كارها ضمانت اجرا داشته 
باشــند« و از دولتمردان مطالبه كرد »گزارش اقدامات بايد به 
مردم اعالم شود. الزم است آثار كارها و اقدامات در زندگی مردم 
مشخص شود. مردم به خوبی شرايط را درك می كنند. مسئوالن 
بايد نسبت به كارها گزارش دهند، اگر به نتيجه رسيد كه خوب 
است اما اگر به نتيجه نرســيد علل آن را بايد ناظران، مجريان 
و مردم بدانند. كاری كه به دنبال آن هســتيم يك كار جهادی 
است و بايد به نتيجه برسد. جواب های اداری به درد كاری كه 
می كنيم نمی خورد و نتيجه كارها بايد مشخص شود و در اين 
كارها نه نداريم. اگر اين اقدامات نتيجه  نداشــته باشد موجب 
نااميدی مردم و كاهش اعتماد خواهد شد و سرمايه اجتماعی 

آسيب می بيند.«

دیگر ستاد نداریم، دولت داریم
رئيس جمهور در ديدار بــا علما، خانواده شــهدا، ايثارگران و 
جمعی از مردم قم هم با تأكيد بر اينكه امروز مســئله ما ملی 
اســت و اگر بخواهيم حزبی، گروهی و بخشی نگاه كنيم كارها 
ســامان نمی يابد، گفت: به محض اينكه انتخابات تمام شد، در 

جمع اعضای ستاد و كســانی كه در انتخابات حضور داشتند 
گفتم ما ديگر ســتاد نداريم، بلكه می خواهيم دولت تشــكيل 
بدهيم و حاال هم می گويم هر كس چه در ستاد ما بود و چه نبود 
و چه به ما رأی داد يا نداد، دولت متعلق به اوســت و به دولت 
كمك كنند. او در ديدار طــالب و فرهيختگان حوزوی با طرح 
اين پرسش كه چرا پس از 40 سال هنوز كاستی هايی در كشور 
وجود دارد؟ گفت: پاسخ اين پرسش را بايد در عملكرد خودمان 
جست وجو كنيم؛ زيرا آنجا كه كار با اعتقاد و تالش دنبال شد 
به مقصد رســيديم اما آنجايی كه باورها سست شد، مشكالت 
ايجاد شد. رئيسی با اشــاره به مشكالت اقتصادی كشور، عمل 
نكردن به مبانی و بی توجهی به ظرفيت هــای داخلی را عامل 
عقبگرد برشمرد و گفت: اگر به اقتصاد مقاومتی توجه می شد، 
مشكالت امروز را نداشــتيم. او  با بيان اينكه محدوديتی برای 
كسب دانش و تجربه از هيچ كجای دنيا وجود ندارد، افزود: در 
نسخه پيچی برای حل مشــكالت كشور بايد با احتياط حركت 
كنيم زيرا نسخه ها بايد بومی سازی شود و برای پيشرفت باشد 
نه وابستگی كشور. رئيس دولت سيزدهم با نهی همگان از ايجاد 
يأس در جامعه و با بيان اينكه هر چه امور پيش می رود گشايش 
هم بيشتر می شود، افزود: همه تحريم ها برای متوقف كردن و 
كند كردن پيشرفت در كشور اســت اما بايد با اميد و حركت، 
عقب ماندگی ها را جبران كرد. او با اشاره به پيشرفت نامتوازن 
كشــور و توزيع ناعادالنه برخی امكانات در استان ها گفت: به 
جای نظام چانه زنی و پيگيری های فــردی و اقليمی، بايد يك 
نگاه متوازن به اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی در سراسر كشور 

داشته باشيم.

نقاط قوت را ضعف جلوه می دهند
رئيس جمهور در بخشی از ديدار با فعاالن فرهنگی و اجتماعی 
استان قم هم با اشاره به برخی ضعف ها در ادارات و وزارتخانه ها 
تصريح كرد: در دولت سيزدهم سند تحول دولت را آماده كرديم 
كه اليحه بودجه 1401 مبتنی بر اين سند تحول تدوين شده 
است. او درباره هماهنگی تيم اقتصادی دولت هم گفت: ممكن 
است اختالف نظرهايی وجود داشته باشد اما تيم اقتصادی دولت 
در عمل و اجرای تصميمات اقتصادی، هماهنگ عمل می كند. 
رئيسی با اشاره به هجمه های صورت گرفته به دولت سيزدهم 
گفت: متأسفانه نقاط قوت اين دولت را با عمليات روانی، نقاط 
ضعف جلوه می دهند و برای مثال درحالی كه اين دولت به دور 
از فاميل بازی تشكيل شده اما تالش می كنند طور ديگری آن را 
به مردم معرفی  كنند. يا در موضوع كاهش نرخ رشد تورم كه در 
آمار ماه های اخير ديده می شود، سعی می كنند اين نقطه قوت 

را در اذهان، نقطه منفی معرفی كنند.

رئيسی 5 ماه پس از شروع به كار دولت  سيزدهم  به قم رفت

استقبال گرم در شهر فقاهت 

مشكالت قم و وعده های رئیس جمهور
سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در بخشی از سفر قم اشاره داشت: »قبل از اینكه به این استان سفر كنم تیمی از دولت 
به قم آمدند و مشكالت را بررسی كرده و از دیدگاه مراجع، علما و مسئوالن استانی بهره بردند.« او در بخش های مختلف سفر خود و 

دیدارهای متعددش اشاراتی به رئوس این مشكالت و برنامه های دولت برای رفع آنها داشت:
   طرح های نیمه تمام، بیكاری و مشكل مسكن از عمده ترین مشكالت مردم است كه تصمیمات الزم اتخاذ شد.

   مشكالتی مثل فرودگاه قم در این شهر وجود دارد كه با برنامه طراحی شده باید بسامان و به نتیجه قطعی برسد.
   استاندار باید پیگیری كند طرح فرودگاه قم زودتر به نتیجه برسد.

   هرچه سریع تر پارك علم و فناوری استان قم ایجاد شود.
   زمانی كه در قوه قضاییه بودم قرار شد با رفع مشكل مجری طرح فرودگاه قم، پروژه نهایی شود. 

   وزیر صمت با كمك بانك مركزی، صندوق توسعه و استانداری قم كارگروهی برای رفع مشكالت صنایع استان ایجاد كند.
   با توجه به ارتباط قم با ۱۷ استان كشور، مسئله گردشگری در این استان مهم است.

   كارگروه زیارت استان قم باید با حضور افراد مسئول، كار گردشگری مذهبی را دنبال كند.
   چرا با وجود گاز، آب، برق، جاده و خانه بهداشت در روستاها، روستایی ها به حاشیه شهرها می آیند؟

   كارخانه های نیمه تعطیلی داریم كه باید فعالشان كنیم؛ راه حل رفع بیكاری فعالسازی مراكز تولیدی است.
   اگر بعضی از آسیب های اجتماعی در قم پیشگیری و درمان نشود به جرم قابل كیفر تبدیل می شود.

   آسیب های اجتماعی در قم زیاد است.
   آمار طالق در قم نگران كننده است. 

ث
مك

   دیدار رئیسی با مراجع عظام تقلید
رئیس جمهور در سفر 2روزه قم با آیات عظام عبداهلل جوادی آملی، ناصر مكارم شیرازی، جعفر سبحانی، حسین نوری همدانی و محمدعلی علوی گرگانی 
دیدار و گفت وگو كرد. سیدابراهیم رئیسی در دیدار با آیت اهلل جوادی آملی با بیان اینكه دولت از ابتدا اصل را بر تعامل با دنیا به ویژه همسایگان گذاشته 
است، گفت: در همین چند ماه كار دولت جدید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات به كشورهای همسایه افزایش یافته است. آیت اهلل جوادی  آملی نیز با 
اشاره به لزوم حفظ كرامت مردم در اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی، گفت: ما باید مردم را سر سفره خودشان بنشانیم و به كرامت آنها توجه 
كنیم، همانگونه كه خداوند متعال دستور داده است. آیت اهلل جعفر سبحانی از مراجع تقلید با اشاره به برخی مشكالت ازجمله ساخت مونوریل در 
قم از رئیس جمهور خواست نسبت به سروسامان دادن به این موضوع با نظر كارشناسان اقدام شود.رئیس جمهور در دیدار آیت اهلل نوری همدانی با 
بیان اینكه گرانی و تورم به زودی متوقف می شود گفت: گرانی های اخیر نتیجه تصمیمات نادرست گذشته است و آثار تصمیمات ما در ماه های آینده 
روشن می شود. آیت اهلل نوری همدانی نیز در دیدار رئیس جمهور گفت: گرانی ها و محرومیت هایی برای مردم وجود دارد كه نخستین كار دولت باید 
ساماندهی این وضعیت باشد. آیت اهلل ناصر مكارم شیرازی نیز ضرورت راه اندازی فرودگاه قم، اصالح نظام بانكداری و حل مشكل گرانی را خطاب به 

رئیس جمهور یادآور شد.

مراسم بزرگداشت يوم اهلل 9دی در تهران و ۸00شهر كشور برگزار شد

تجلی بصیرت و وحدت
مراسم بزرگداشــت يوم اهلل 9دی بعدازظهر پنجشــنبه همزمان با تهران در همه استان ها و 
۸00شهر كشور با حضور پرشور قشرهای مختلف مردم و رعايت شيوه نامه های بهداشتی برگزار 
شد؛ مراسمی كه امسال در آستانه سالگرد شهادت سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانی حال و هوای 
ديگری داشت و با شعار »يوم اهلل نهم دی، تجلی وحدت ملی و رمز عبور از فتنه« به ميعادگاهی 
برای تجديد ميثاق با آرمان های امام راحل و انقالب اسالمی تبديل شد. به گزارش همشهری، در 
مراسم يوم اهلل 9دی ماه امسال، پير و جوان با در دست داشتن پالكاردها و پرچم هايی كه مزين به 
عكس رهبرمعظم انقالب و سردار شهيد حاج قاسم سليمانی بود، آمده بودند تا در روز »بصيرت 
و ميثاق امت با واليت« فصلی جديد از دشمن شناسی، غيرت دينی و انقالبی، دفاع از واليت 
و واليتمداری را به رخ جهانيان بكشند. در تهران نيز اين مراسم حال و هوای ويژه ای داشت و 
مردم انقالبی پايتخت از ساعت 14:30 بعدازظهر پنجشنبه، با رعايت شيوه نامه های بهداشتی 

در ميدان امام حسين)ع( گردهم آمدند.  
شهردار تهران در مراسم 9دی با حضور جمعی از مسئوالن، هنرمندان و خانواده شهيدهمدانی 
در تاالر ايوان شمس تهران گفت: بايد بكوشيم با كمك مردم و نخبگان و ميدان دادن به آنها و 
استفاده از فكر و ذهن و قدرت شان، ايرانی جديد و تحول يافته بسازيم. عليرضا زاكانی با بيان 
اينكه در دهه نخست انقالب آسيب خورديم اما از پا نيفتاديم، افزود: دهه دوم انقالب با يك شيوه 
جدی، جنگ درون صاحب منصبان نظام آغاز شد و جنگ نرم و آهسته ای شكل گرفت تا باورها 
و ايمان و اعتقادات مان را از ما بگيرد. اگرچه باز آسيب خورديم، اما بلوغ يافته و رشد پيدا كرديم و 
دشمن ناكام تر از گذشته راه جديدی را آغاز كرد. وی ادامه داد: دهه سوم، دهه مردم عليه مردم 
بود كه می خواستند مردم را زمين بزنند، اما بصيرت مردم اين اجازه را به آنها نداد. يك دهه تالش 
كه عمق فتنه را از 10سال قبل از آن پيگيری می كرد، رويكرد جديدی شد كه آنانی كه انقالب 
كرده بودند، در مقابل انقالب می ايستادند و تالش اين بود با اين مسير جديد ظرفيت های نظام 
از درون دچار فروپاشی شود تا الگويی را كه در هر خطه ای از جهان صحنه را تغيير داده بود، از 
بين ببرد. بازهم ما هزينه داديم، اما مردم با جوهره بصيرت، ايمان و آزادی به ميدان آمدند و تبلور 
غيرت مردم، 9دی شد. شهردار تهران تأكيد كرد: دهه چهارم انقالب، دهه تحريم تشديد شده  و 
فشار بود و در اين تحريم مردمی كه مقابل سلطه زانو نزده بودند، متحمل بيشترين فشارها شدند 
كه البته پيام اين روش را هم متأسفانه عده ای از داخل انقالب به بيرون مخابره كرده بودند. دراين 
دهه نيز آسيب خورديم اما زانو نزديم و سرو بلندقامت شده ايم. زاكانی اضافه كرد: دهه پنجم، 
دهه ساختن، خدمت، آبادانی و پيشرفت است. امروز تالش دشمن اين است كه نگذارد اين الگو 
را بسازيم و اجازه ساختن الگوهای مشابه و شكل دادن تمدن نوين اسالمی را ندهد، ما را نااميد 
كند و ريشه اميد و آرزو و بلندبينی و عينيت بخشيدن به شعارهای انقالب را از ما بگيرد. بنابراين 

برای مقابله نياز به ايستادگی و بصيرت و خاكساری در مقابل مردم داريم.

سیداحمد علم الهدی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

درسال 1388عمق فتنه را 
فقط رهبر معظم  انقالب درك كردند؛ 
برخی خواص ریزش كرده و كنار رفتند و 

دشمن كشور را به آشوب كشید 
 و امت و امام مورد تهاجم قرار گرفت. 

/ باشگاه خبرنگاران جوان
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 منطقــه22 كمتر از ديگر 
مناطــق تهران از شــبكه گزارش

عمومــي  حمل ونقــل 
برخوردار اســت و همين دليلــي بود تا 
شــهردار تهران در بازديد روز پنجشنبه  
خود از اين منطقه، اعالم كند كه اگرچه 
طبق برنامه تا ســال۱۴2۰ بايد متروی 
تهران تكميل و انتقال ۱۰ميليون نفر از 
طريق آن انجام شود اما با قابليت هايي كه 
داريم بايد بتوانيم تا ۴سال ديگر خطوط 
متــرو را تكميل كنيــم. عليرضا زاكاني 
همچنين بر اين نكته تأكيد كرد كه براي 
ساخت مترو در ۴سال مشكل منابع مالي 
وجود دارد و براي حل اين مشكل راهي 
جز مشاركت مردم نيست؛ چنان كه بايد 
با هوشمندسازي و فناوري تعداد سفرها 
را كم و حداقل جابه جايي را داشته باشيم 

تا مشكل آلودگي هوا هم حل شود.
شــهردار تهران در اين بازديــد از وجود 
۱2هزار كيلومتر پياده راه مناسب سازي  
نشده و برنامه مناسب سازي  ۶۰۰كيلومتر 
پياده رو پايتخت در سال آينده خبر داد 
تا در مدت ۶ســال با ضريب فزاينده اي 
مناسب ســازي پياده راه هــا و بعد از آن 
ابنيه با توجه به افزايش سالمندان انجام 
شــود و در نتيجه همين مناسب سازي، 
سفرهاي داخل محله نيز به صورت پياده 

انجام شود.
شــهردار پايتخت در هفتمين برنامه از 
سلسله بازديدهاي هفتگي خود از مناطق 
شــهر تهران براي بررســي مشكالت، 

چالش ها و فرصت ها در منطقه22 تهران 
حضور پيدا كــرد. عليرضا زاكاني پويش 
قرار خدمت خود در منطقه22 را از ساعت 
۵:۳۰صبح با زيارت مزار شهداي دانشگاه 
عالمه طباطبايي و اداي احترام به مقام 

شهدا آغاز كرد.
شهردار در نخســتين برنامه اين روز از 
پروژه هزار و يك شهر در شمال بزرگراه 
شهيد خرازي و بعد از آن از پروژه فاز اول 
بيمارستان هزار تختخوابي2 بازديد كرد. 
اين بيمارســتان در۳۰هكتار زمين در 
حال احداث است و مصوبات شوراي عالي 

شهرسازي و كميسيون ماده ۵ را دارد.
شهردار پايتخت و همراهان در ادامه به 
سايت )شهرك( مرواريد شهر رفتند. در 
اين ســايت ۷۰ هكتاري،  آپارتمان هاي 
تعاوني مسكن چند نهاد و ارگان مختلف 
در ۶۰ بلوك طراحي شده و مشكل تامين 

سرانه هاي خدماتي دارد.
معابر و شبكه جمع آوري آب هاي سطحي 
اين شــهرك 2۰۰ ميليارد تومان هزينه 
دارد اما اعتباري كه بــراي آن پرداخت 
شده بسيار اندك است و باعث كندي در 
روند اجرا شده اســت. در سايت مرواريد 
شهر ۱۰هزار واحد در حال شكل گيري 
است و در آينده بيش از ۳۰هزار نفر در اين 
سايت سكونت خواهند داشت. بخشي از 
ساختمان   ها مسكوني هستند و تعدادي 

نيز در مرحله ساخت قرار دارند.
عدم پيشرفت و توسعه زيرساخت شبكه 
جمع آوري انتقال و تصفيــه خانه هاي 

فاضالب شــهري همزمان و متناسب با 
افزايش جمعيت و ســاخت و سازهاي 
منطقه از يك سو و استفاده از سيستم هاي 
غيراســتاندارد و نامناسب دفع فاضالب 
خصوصي مجتمع ها از سوي ديگر باعث 
ايجاد مشــكالتي در اين منطقه شــده 
اســت. بازبيني دفــع و تصفيه فاضالب 
مجتمع هاي در حال ساخت و جلوگيري 
از اضافه شــدن سيســتم فاضالب اين 
مجموعه ها به سيســتم فعلي از مواردي 
است كه در اين بازديد توسط كارشناس 

طرح پيشنهاد شد.
شهردار تهران نيز پس  از بررسي آخرين 
وضعيت فاضالب و تصفيه خانه هاي آن 
در منطقه22 كه مشــكالت آن به چند 
بخش دســته بندي شــد، بر مشخص و 
تفكيك شدن سهم دستگاه هاي مختلف 
و همچنين سهم شهرداري براي حل اين 
مشكل تأكيد و براي مذاكره با نهادهاي 
مختلف براي رفع هرچه سريع تر مشكل 

اعالم آمادگي كرد.

تقاطع هاي غيرهمسطح
شــهردار تهران پس از بررسي وضعيت 
تصفيه فاضالب و مشــكالت آن از پروژه 
تقاطع غيرهمسطح كاج- شهيد همداني 
بازديد كــرد. در اين پــروژه تنها روگذر 
احداث شده و بقيه قسمت ها نيمه كاره 
مانده است كه با برآورد ۱۷ميليارد توماني 
تا كنون ۳۰درصد پيشرفت فيزيكي داشته 
اســت. به گفته عباس شــعباني، معاون 

فني و عمراني شــهرداري تهران احداث 
زيرگذر تقاطع بلوار كوهــك با بزرگراه 
شهيد همداني در منطقه22 نيز ازجمله 
پروژه هايي اســت كه مي تواند مسافت و 
مسير سفر براي شــهروندان منطقه را 
بسيار كاهش دهد. اگر همه رمپ و لوپ ها 
و پروژه هاي اصالح هندســي و تقاطعي 
انجام شود، مســير ســفر و دسترسي 
شــهروندان منطقــه از ۱۹كيلومتر به 
۸.۵كيلومتر كاهش پيــدا مي كند. اين 
بخش از پروژه تا كنون 2۰درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته و مشــكل معارضين آن 
در حال مرتفع شــدن اســت. بازديد از 
تجهيــزات گروه هاي دوام بــراي مواقع 
بحراني نيز از ديگر برنامه هاي شــهردار 

تهران پيش از نشست با نخبگان بود.
 آزادي، عدالت، معنويت و پيشرفت 

شــهردار تهــران در نشســت نخبگان 
منطقه22 با گراميداشت يوم اهلل نهم دي، 
روز بصيرت گفت: پيام انقالب ۴مفهوم 
آزادي، عدالت، معنويت و پيشرفت است 
كه اگر محقق شود كشــور به گلستان 
تبديل مي شود و ما نيز بايد با حضور مردم، 
اهــداف انقالب را دنبــال كنيم. حاصل 
كار بايد امكان رشــد و تعالي انسان ها و 
برخورداري جامعه از آســايش و آرامش 

را فراهم كند .
 زاكاني بيان كرد: تهران سراســر قابليت 
است، تهران يك زيست بوم و بخش هاي 
متصل به هم است و نگاه بخشي نسبت به 
موضوعات آن پاسخگوي نيازها نيست و 
بايد جنبه هاي نرم افزاري و سخت افزاري 

را در كنار هم دنبال كنيم.
شــهردار تهران يادآوري كــرد: كمتر 
از ۴ماه اســت كه توفيق خدمتگزاري 
در شــهرداري داريم. ميراثــي كه در 
دست ماســت نقاط قوتي دارد كه بايد 
بپذيريم و بــر آن بيفزاييم و نقايصي در 
آن وجود دارد كه بايد حــل كنيم و از 
اشتباهات عبرت بگيريم.   او  ادامه داد: 
بايد با فهم درســت و انتخاب مطلوب، 
هويت علمي و فناوري پيدا كند چرا كه 
دانشگاه هاي تهران محور علم و فناوري 
هســتند. بايد پارك هاي علم و فناوري 
را تشــكيل دهيم. بايد براي ايجاد اين 
كارها محدوده هاي چند ده هكتاري را 
مشخص و روساي دانشــگاه ها را براي 
همكاري دعوت كنيــم.  وي يادآوري 
كرد: شــهرداري در مواجهه با مسائل 
اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي امروز 
مسئوليت هاي خود را مي پذيرد و بايد 
درباره كــودكان خيابانــي، معتادان و 
تكدي گري مســئوليت داشته باشد. بر 
همين اســاس با۱۰ تا ۱۵دســتگاه هر 
هفته جلســه داريم تا اين مشكالت را 
حل و به مســائل بنيادي توجه كنيم. 
همچنين شــهرداري متولــي موضوع 
هواي پــاك در تهران شــده اســت. 
2۳دستگاه در اين باره مسئوليت دارند 
كه بنا شد شهرداري تهران محور باشد و 

بقيه بخش ها به آن كمك كنند.

نقاط قوت و ضعف منطقه ۲۲ 
شــهردار تهران ادامــه داد: منطقه 22 
ساخته شده اما نسبت به سرانه هاي آن 
غفلت شده است. اين مسئله براي ما پيام 
سختي دارد و بايد كارهاي اضطراري را 
انجام دهيم. مشــكل فاضالب و آب هاي 
سطحي، منطقه را در معرض آسيب قرار 
مي دهد و براي 2۵۰ هزارنفر از ساكنان 
منطقه گلوگاه هايي ايجاد مي كند. ضمن 
اينكه جمعيت فعلي پس از استقرار همه 
ساكنان در مجتمع ها 2/۵برابر خواهد شد 
و مشكالت بيشتر مي شود. بنابراين بايد 
امروز اين اتفاق را رقــم بزنيم و توجه به 
زيرساخت ها داشته باشيم و منطقه نيز 
بايد از ويژگي هاي ممتاز خود بهره بگيرد. 
بايد بتوانيم به سرعت توسعه سرانه هاي 
هفتگانه را داشته باشيم، البته وضعيت 
منطقه در بحث فضاي ســبز مناســب 
اســت اما در بحث آموزشي و فرهنگي و 
ساير حوزه ها و زيرساخت هاي فاضالب 

و آب هاي سطحي بايد توسعه پيدا كند.
زاكاني گفت: بايد با اقداماتي كه صورت 
مي گيــرد مقدمه حضور فعــال مردم را 
براي تغيير و تحول فراهم كنيم. در كنار 
مردم ســاالري ديني در بحث سياسي، 
اقتصــاد، اجتماع و فرهنگ مــا نيز بايد 
مردم ساالر باشد. اميدواريم شهر تهران 
الگو و منطقه22 نيز الگوي ساير مناطق 

در برخي از ابعاد و حوزه ها باشد.
شــهردار منطقــه22 نيز در نشســت 
نخبــگان منطقــه و شــهردار، گفت: 
اميدواريم درحوزه مشــاركت مردمي 
و اســتفاده حداكثــري از ظرفيت هاي 
الگوي نوين حكمراني در شــهر تهران 
و در راســتاي تحقــق الگــوي تهران 
كالنشهر جهان اسالم گام برداريم. با اين 
رويكرد مي توان بر تثبيت نقش مديرت 
شهري مردم محور به عنوان يك تصوير 
 مردمي از مديريت شهري در اين دوره

 اميدوار بود. 
وحيد رضا محمدي بيان كرد: در همين 
دوره كوتاه با حضور در مســاجد و ديدار 
با مردم و خانواده شهدا، علما، روحانيون 
و نخبگان بر آن هســتيم تا بــا هدايت 
شهردار تهران شــاهد تحول ملموس با 
خدمت رســاني بي منت به شــهروندان 
باشيم. شهردار تهران همچنين به جلسه 
شــوراي معاونين رفت تــا موضوعات و 
مشــكالت احصا شده توســط معاونين 
در حوزه هاي مختلف درباره منطقه22 
بررســي و مصوبات آن استخراج شوند. 
حضور در منــزل خانواده هاي شــهدا 
به دليل برنامه هاي فشرده شهردار تهران 
به مناسبت نهم دي در پويش اين هفته 
انجام نشد و به دليل شيوع سويه جديد 
كرونا حضور در مســجد و ديدار مردمي 
شهردار تهران نيز در برنامه هاي   اين دوره 

از پويش قرار نداشت.

شهردار تهران در جريان برنامه هفتمين »قرار خدمت« و بازديد منطقه 22 بيان كرد

عليرضا زاكاني: ۶۰۰كيلومتر از معابر تهران سال  آينده مناسب سازي مي شود
تکمیل  مترو؛ 4 سال به جای 20 سال

۱2ساختمان در نسيم شهر و در ۱۵كيلومتري جنوب غرب تهران به دليل فرونشست به طور كامل تخليه شدند
جدي ترين هشدار فرونشست، زير پاي تهران

يادداشت

خبر

شهروندان حقوقي دارند، تهران هم!

 توسعه و پيشــرفت حق مردم تهران 
است. مديران شــهري بايد تمام همت 
خود را به كارگيرند تا حقوق مردم تهران 
در سطح شهر رعايت شود و خدمات شهري به صورت عدالت محور 
به مردم توزيع شود. شهرفروشــي، فساد مديريتي، تراكم فروشي و 
نظاير آن ازجمله موارد تضييع حقوق تمامی شهروندان شده و منجر 

به آسيب هاي بازگشت ناپذير زيست محيطي و انساني خواهد شد.
اما آيا مردم هم حقوق كالنشهر تهران را رعايت مي كنند؟

وقتي از حقوق تهران بر مردم حرف مي زنيم تنها ابتدايي ترين چيزي 
كه به ذهن متبادر مي شود مسئله رعايت نظافت شهري است؛ اما آيا 
اينكه عضو كمپين هاي پرتعداد »زباله نريزيم« باشيم و در صفحات 
مجازي خود مرتب هشتگ بسازيم و در مدح پاكبانان، متون احساسي 
منتشــر كنيم حق تهران را ادا كرده ايم؟ تهران حقوق ديگري دارد 
كه شايد برخي از آنها حتي به گوش مردم هم برخورد نكرده باشد. 
شايد هم برخورد كرده باشــد و اين يادداشت مصداق بردن زيره  به 
كرمان بشود، اما معتقدم تهران جان دارد، اگر زبان هم داشت، حتماً 
مطالباتش از شهروندان را مطالبه مي كرد! اگر شما اجازه بدهيد در 

چند سطر زبان تهران باشم!
تهران مي گويد يك شــهروند بايــد با تمامی حقــوق خويش در 
جامعه شــهري و با وظايف و تكاليف مديريت شهري و توانايي ها و 
محدوديت هاي مديريت شهري در اداره شهر آشنا باشد، بعد كه با همه 
اينها آشنا شد حقوق شهروندي خويش را منصفانه و هماهنگ با سطح 
توقعات خود با اين وظايف و امكانات مطالبه كند. تهران مي گويد هر 
شهروند بايد براي احقاق حق خويش و بالطبع بهبود وضعيت جامعه 
شهري خود اقدام كرده و مديريت شهري را وادار به انجام  وظيفه نمايد.

 تهران مي گويد هر شهروند بايد براي مشاركت در اداره شهر سعي و 
تالش كند. تهران مي گويد يك شهروند وظيفه دارد در حفظ نظافت 
و سالمت معابر و مجاري آب هاي سطح شهر تالش كند و از اشغال 

پياده روها و معابر پرهيز كند!
بله! تهران داغ دلش تازه شــده و دارد كم كم جزئي ترين وظايف هر 

شهروند را يادآوري مي كند!
تهران مي گويد شهروندان نبايد نخاله هاي ساختماني و زباله هايشان 
را در اماكن غيرمجاز تخليه كنند! تهران مي گويد شهروندان بايد در 
جلوگيري از رواج پديده مذموم تكدي گري در سطح شهر مشاركت 
كنند. تهران مي گويد هر شهروند بايد به مديران شهر دست بدهد تا 
مراكز فرهنگي در شهر گسترش پيدا كند و سطح فرهنگ عمومي 

جامعه باالتر برود.
 تهران مي گويد شهروندان از گذاشــتن هر نوع اشيا در بالكن هاي 
مشــرف و مجاور به معابر عمومي خودداري كنند. تهران مي گويد 
شهروندان و كسبه اي كه در شهر مشــغول فعاليت هستند، بايد از 
نصب آگهي هاي تبليغاتي در محل هاي غيرمجــاز و به طوركلي از 
انجام هرگونه اقدامي كه باعث كاهش نظافت و زيبايي شــهر و نيز 

آسيب رساني به منظر شهري مي شود خودداري كنند.
 تهران مي گويد شــهروندان در عمل و رعايت مقــررات مصوب كه 
به منظور انتظام بخشــي به زندگي شهري وضع شده كوشش كنند، 
خودشان از قانون شكني همشهريان جلوگيري كنند و براي رعايت 
مقررات شهري، همشهريان را آگاه سازند. تهران مي گويند يك شهروند 

مؤثر كسي است كه نگران و دلمشغول رفاه و آسايش ديگران باشد!
چه كار كرديم با تهــران كه اين همه دلش پر از درد اســت؟! تهران 
يك چيز ديگر مي گويد كه جمع بندي موارد باالست. تهران مي گويد 
يك شهروند اگر وظايف شهروندي خود را انجام ندهد، شهروند تهران 
نيست، او صرفاً »ســاكن تهران« است! نه يك كلمه بيشتر و نه يك 

كلمه كمتر!

ضرورت تامين پاركينگ براي پالسكو 
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران گفت: 
تامين پاركينگ براي ســاختمان پالســكو ضروري است و بنياد 
مستضعفان بايد تعهد خود را در اين زمينه اجرا كند چراكه قرار بود 
پاركينگ ساختمان را تامين كنند.  به گزارش همشهری، مهدي 
عباسي افزود: پالسكو عالوه بر اين تخلفات ديگري هم داشته است و 
آن تبديل كردن انبارهاي تجاري  به ملك تجاري در طبقه زيرزمين 
است. او گفت:  درست است كه ساختمان پالسكو ساخته و تعهدات 
بنياد نيز در برابر صاحبان سرقفلي ها انجام شد، اما پروژه بي نقص 
اجرا نشد؛ نقص هايي كه با توجه به اينكه پروژه ساخته شده در خود 

پروژه نيز قابل رفع نيست.

محمد پاداش
كارشناس رسانه

 ۱2ساختمان در نسيم شهر استان تهران 
به علت فرونشست زمين تخليه شد. اين در شهر

اتفــاق در جنــوب تهــران، جايي كه 
دشت هاي ورامين دچار آسيب شده و هميشه در معرض 
خطر فرونشست قرار دارد، يك هشدار جدي محسوب 
مي شــود. اســتخراج آب هاي زيرزميني در ارتباط با 
شهرنشيني و رشــد جمعيت، عامل اصلي فرونشست 
زمين در كالنشهرها به حســاب مي آيد و اكنون تخليه 
واحدهاي مسكوني به دليل فرونشست مي تواند موجي 
از نگراني  را براي پايتخت نشــينان به وجود بياورد. زيرا 
فرونشســت زمين مي توانــد منجر به بلعيده شــدن 
۱2ساختمان شود. سرپرست شهرداري نسيم شهر دليل 
اين فرونشست را در بي توجهي به قنات هاي خشك و 
مدفون قلمداد كرد.  يوسف نصيري درباره اينكه عمق 
فرونشست چقدر بوده است، به مهر گفت: »در پي اين 

فرونشست كه عمق آنها حدود ۱۵متر محاسبه شده، 
۱2واحد مسكوني در معرض بلعيده شدن توسط زمين 
قرار گرفته اند كه همگي آنها فعال تخليه شده اند.« او با 
بيان اينكه تمامي انشعابات آنها قطع شده است، ادامه 
داد: »بررسي هاي اوليه نشان مي دهد فرونشست اين 
قنات تا حياط اين چند ساختمان ادامه دارد؛ اگر ميزان 
فرونشست تا همين اندازه باشد با تزريق بتن مشكل را 
حل مي كنيم، در غير اين صورت ماجرا فرق مي كند.«  
به گفته سرپرست شهرداري نسيم شهر، اين ۱2واحد 
مسكوني در دهه۸۰ توسط چند ســازنده با آگاهي از 
وجود قنات ساخته شده اند و اكنون به خاطر رطوبت هاي 
همين ســاختمان ها اين قنات دچار فرونشست شده 
است. نصيري درباره سرنوشــت نهايي ساختمان هاي 
مذكور اضافه كرد: »درنهايت قرار شــد كارشناســان 
اســتحكام اين چند ســاختمان را به همــراه ميزان 
فرونشست اين قنات بررسي كنند تا ما با توجه به  نظرات 
كارشناسان تصميم نهايي را اعالم كنيم.   در نهايت از 
آنجايی كه پيشروی اين فرو نشست فقط در محدوده 

كوچه و حياط ساختمان های اطراف بود تصميم بر اين 
شد تا با بتن   پر شود.« 

 وی در ادامه با بيان اينكه بيش از ۶ كيلومتر از طول قنات 
در بافت مسكونی نسيم شهر قرار دارد، گفت:» اين قنات 
از شمالی ترين نقطه نسيم شهر وارد شهر شده و مبدأ آن 
از اراضی »دهشاد« و مظهر آن محله »اسماعيل آباد« 
است.« نسيم شهر در ۱۵كيلومتري جنوب غرب تهران 
قرار گرفته كه مســاحت آن حــدود ۸۰كيلومترمربع 
است. طبق سرشماري سال۱۳۹۵، جمعيت نسيم شهر 
حدود 2۰۰هزارنفر است و فرونشست زمين در يكي از 

محله هاي اين شهر رخ داده است.

  بحران در تهران
معضل فرونشست، بســياري از دشت هاي كشور را در 
وضعيت بحراني قرار داده اســت. اين پديده به واسطه 
اينكه در دشــت هاي كشــور اتفاق مي افتــد، هنوز 
شهرنشــين هاي تهراني را با خطر مواجه نكرده است. 
البته جمعيت 2ميليــون و ۳۰۰هزار نفري در مناطق 

۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهر تهران در معرض خطر قرار دارند. 
علي نصيري، سرپرست ســازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شــهر تهران معتقد اســت فرونشســت زمين 
مسئوالن را بايد نگران كند تا نســبت به تبعات آن در 
آينده تصميمات مناســب تري اتخاذ كنند. هم اكنون 
۴۰۰دشت كشور به دليل فرونشست زمين در وضعيت 
بحراني قرار دارند و دشــت هاي تهران نيز از اين حيث 
وضعيت مناسبي ندارند. از سال۱۳۵۵ در كشور بيالن 
آب منفي شــد و برداشــت بي رويه آب از ســفره هاي 

زيرزميني سبب پايين آمدن سطح آب شد و فرونشست 
زمين اتفاق افتاد. در دهه۷۰ استفاده بي رويه از آب هاي 
زيرزميني شــدت يافت و اكنون بيشتر از ۱۳۵ميليارد 
مترمكعب آب هــاي زيرزميني از بين رفته اســت. در 
اســتان تهران ۳۰هزار چاه غيرمجاز وجــود دارد كه 
روزانه از آب هاي زيرزميني برداشت مي كنند. در كنار 
آن، ۵۰هزار چاه مجاز در تهران وجود دارد و ســازمان 
بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران بابت آبياري كمربند 
ســبز پيرامون تهران ســال ها از آب هاي چاه استفاده 
مي كرد. اكنون اين ســازمان با انعقاد قرارداد با سازمان 
آب و فاضالب شهر تهران براي آبياري درختان و فضاي 
سبز از پساب اســتفاده مي كند. هم اكنون ۱۴ميليون 
مترمكعب از آبياري كمربند سبز پيرامون شهر تهران از 
پساب تامين مي شــود و قرار است تا سال۱۴۱۰ ميزان 

استفاده از پساب به 2۱۰ميليون مترمكعب برسد.

سرعت باالي ايران در فرونشست
خشكسالي ممتد، رشد جمعيت، سياست هاي ناپايدار 
كشاورزي، آبياري غرقابي و حفاري چاه ها، فرونشست 
زمين را بيشــتر مي كند. چنان كه ارديبهشت۱۴۰۰ 
محققان مؤسســه زمين شناســي و معدن اسپانيا با 
بودجه يونسكو مطالعاتي را در مورد فرونشست زمين 
انجام دادند كه خروجي آن نگران كننده اســت. اين 

مطالعات كه در مجله اسمارت اســپانيا منتشر شد، 
نشــان مي دهد كه فرونشســت ناشــي از استخراج 
آب هــاي زيرزميني بر ۱۹درصــد از جمعيت جهان 
تأثير می گــذارد. روبرتو توماس، محقــق اصلي اين 
پروژه، توضيح داده است: »در برخي از مناطق جهان، 
وضعيت ناشي از فرونشست زمين ناپايدار شده و حتي 
باعث جابه جايي شهرها شــده است، همانطور كه در 
اندونزي دولت در حال بررسي جابه جايي آن است.« او 
در ادامه اشاره اي به وضعيت فرونشست زمين در ايران 
كرده و گفته است: »فرونشست نيز با افزايش سريع 
جمعيت انساني و همچنين فقدان مقررات پمپاژ بدتر 
مي شــود. اين عوامل مي توانند توضيح دهند كه چرا 
شهرهاي ايران هم اكنون در ميان سريع ترين مراكز 
شهري در جهان هســتند كه هر سال 2۵سانتي متر 
سقوط مي كنند. در نيم قرن گذشته، جمعيت كشور 
بيش از دوبرابر شده، اما پمپاژ آب هاي زيرزميني هنوز 
بدون نظارت است.« در بخشي از اين مطالعات آمده 
اســت: »هلند در اروپا نيز قرباني فرونشست آب هاي 
زيرزميني است و يك چهارم كشور را زير سطح دريا 
قرار مي دهد. با اين حال، تقريبا ۹۰درصد از جمعيتي 
كه در معرض اين پديده قرار دارند در آسيا هستند. در 
اروپا، خطرناك ترين مناطق عمدتا در منطقه مديترانه 

قرار دارند.«

 چالش هاي منطقه22

از زبان نخبگان
در نشست جمعي از نخبگان منطقه۲۲ با 
شهردار تهران، برخي از حاضران به بيان 

ديدگاه هاي خود پرداختند.

  اصغر قديمي، عضو شوراياري منطقه :
اولين مشــكل منطقه فاضالب است و از 
ســال۹۶ هنوز حفاري فاضالب هاي آن 
تمام نشده است.  تقويت زيرساخت هاي 
منطقه، اتمام پست برق منطقه، پاركينگ 
طبقاتي درياچه، احياي پارك چيتگر و 
جلوگيري از قطع درختان در آن، عملياتي 
شدن ايستگاه خط مترو، راكد شدن آب 
درياچه و تبديل آن بــه مرداب، كمبود 
اتوبوس و مشكل در حمل ونقل عمومي و 
كمبود مدارس ازجمله نيازها و مشكالت 

منطقه۲۲ است.

  عبداهلل معتمدي، رئيس دانشگاه عالمه 
طباطبايي: 

در دوره ۴۰ ساله، مديران ما انگيزه ها و 
نيات خوبي براي كمك به مردم داشتند اما 
چون تصميمات مبتني بر دانش و پشتوانه 
علمي نبود نه تنها كمك نكرده بلكه امروز 
مورد نقد قرار مي گيرد. امروز اگر با مشكل 
جمعيت مواجه هســتيم، بخشي از آن 
مربوط به افت زاد و ولد اســت و بخش 
ديگري از آن مشكل سالمندي جمعيت 
است. جمعيت سالمندي در نقاطي مانند 
اكباتان و بلوار كشــاورز باالي ۲۲درصد 

است كه پيامدهايي دارد.

  هــادي آجيلي، عضو هيــأت علمي 
دانشگاه عالمه طباطبايي :

 ظــرف ســال هاي آينــده امكانات 
تكنولوژيكــي مثــل حوزه هاي هوش 
مصنوعي و ســاير حوزه هــا و تركيب 
جديــدي از تكنولوژي هايي را مي بينيم 
كه در اختيار عموم قــرار مي گيرد و اگر 
شــهرداري و مديريت شهري نسبت به 
آن عقب بماند، جامعه و نســل بعدي هر 
چيزي را كه ببينــد به عنوان ناكارآمدي 

تلقي مي كند.

  حامد سعيدي، دبير كارگروه پهپاد و 
ريزپروازهاي كشور:

منطقه۲۲ قطب صنايع هوايي شهر است 
كه در كل كشور تأثيرگذار خواهد بود.   در 
منطقه۲۲ شهرداري چند زمين در اين باره 
به سازمان هواپيمايي پيشنهاد داده شده 
و نياز به تعامل ميان سازماني وجود دارد 
و اين گره به دست شهردار تهران قابل باز 

شدن است. 

  ناصر شفق، كارگردان صداوسيما :
منطقه۲۲ تازه تاســيس و جذابيت هاي 
زيادي در آن مستتر است. جمعيتي كه 
در منطقه به وجــود آمده نياز به آموزش 
دارند و كمبود مدرســه در آن به شدت 

احساس مي شود.

  فريدون معطر تهراني، اســتاد شيمي 
دانشگاه شريف:

شهرداري از توانمندي ها و پتانسيل هاي 
دانشــگاه ها به ويژه دانشگاه هاي صنعتي 
استفاده كند. پســماند الكترونيك هم 
خطرناك اســت و هم محيط زيســت را 
آلوده مي كنند. شهرداري مي تواند آنها را 
جمع آوري كند و از آنها براي تبديل به ساخت 
مواداوليه باتري هاي ليتيومي استفاده كرد. 
چرا كه مواداوليه اين باتري ها ارزبر اســت 
و از خارج وارد مي شــود و اين كار نيازهاي 
كشور براي مواداوليه توليد اين باتري ها را 

بر طرف مي كند.

ث
مك

شهردار تهران با برشمردن سجاياي 
اخالقــي شهيدســليماني و جهان مراسم

پهلوان تختي گفت: اگــر امروز نام 
تختي بزرگ اســت به اين  دليل است كه تختي 
چيزي را بــراي خودش نخواســت. وقتي حادثه 
بوئين زهرا اتفاق افتاد همه را بــه ياري طلبيد و 
دستگيري كرد. اگر مي بينيم كه همه عالم در داغ 
شهيد سليماني مي سوزند به اين دليل است كه او 
نيز همه وجودش را وقــف امنيت، اعتالي دين و 

ارزش ها كرد. به گزارش پايگاه خبري شهر، عليرضا 
زاكانــي در آييــن جوانمــردي و پهلواني، آيين 
گلريزان  و پويش مردمي حمايت از ايتام به نيت 
شهيدحاج قاسم ســليماني گفت: زورخانه نماد 
پهلواني و ورزش پهلوانان اســت  و گلريزان، آيين 
جوانمردي و گذشت در جهت دستگيري است. او 
با بيان اينكه اين ايام مصادف با شــهادت حضرت 
زهرا)س(، ســالگرد شهادت شهيدســليماني و 
سالروز درگذشت جهان پهلوان تختي است، افزود: 

اين ايام پيام هاي متعددي براي ما دارد و اين مكان 
و مراسم براي ما يادآور مسئوليت هاي بزرگي است. 
يادم مي آيد كه پدرم مي گفت مرحوم تختي ماهانه 
يك دريافتي از كارخانه ســيمان ري داشت و در 
بعضي اوقــات كل آن دريافتــي را همانجا توزيع 
مي كرد. شــهردار تهران افزود: اميدواريم مشي 
پهلواني و مرام گذشــت و بزرگمردي را روزبه روز 
زنده نگه داريم، آن هم در برهه اي كه ســختي ها 

تحمل را كم   و فشار را افزون كرده است.

 شهردار پايتخت 
در پويش مردمي حمايت از ايتام:

 تختي چيزي را  
 براي خودش 
نخواست

     کار 20ساله را می توان 4ساله انجام داد
شهردار تهران در توييتي با اشاره به تكميل خطوط مترو نوشت كه با مشاركت مردم مي توان كار 
۲۰ساله را ۴ساله انجام داد. به گزارش همشهري، عليرضا زاكاني در صفحه شخصي خود نوشت. 
»طبق برنامه تا سال۱۴۲۰ بايد  مترو تهران تكميل شود. با وجود مشكل منابع مالي، با مديريت 
قابليت هاي داخل شهرداري بايد بتوانيم طي ۴ســال خطوط مترو را تكميل كنيم و به انتقال 

۱۰ميليون نفر از طريق مترو برسيم. با  مشاركت مردم مي شود كار ۲۰ساله را ۴ساله انجام داد.«

  محمود مواليي
خبر نگار

اده
ب ز

 عر
بی

جت
س: م

عك

   بررسي احداث خط LRT در منطقه22
   معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در هفتمين پويش قرار خدمت كه در منطقه۲۲ برگزار شد، دستوراتي را براي تسهيل تردد شهروندان 
صادر كرد. نياز به احداث شبكه LRT)قطار سبك شهري( در منطقه۲۲ نيز در اين بازديد مورد توجه مسئوالن قرار گرفت و مقرر شد احداث خط 

LRT در كميته حمل ونقل عمومي بررسي و درصورت تأييد مطالعات صرفا با سرمايه گذاري بخش خصوصي صورت پذيرد.
 به گزارش همشهري، سيدمجتبي شفيعي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران و جمعي از مديران ارشد اين معاونت ضمن بازديد از فضاها 
و اماكن مختلف مرتبط با حوزه حمل ونقل و ترافيك، دستوراتي را براي اقدام عملياتي صادر كرد كه ازجمله اين موارد مي توان به تسريع در تكميل 
خط۱۰ مترو اشاره كرد. بر اين اساس، مصوب شد عمليات اجرايي فاز غربي مسير خط۱۰ همزمان با فاز شرقي در منطقه۲۲ در دستور كار اجرا قرار 
گيرد. اصالح هندسي زيرگذر ايران خودرو از ديگر دستورات صادر شده بود. بر اين اساس، مقرر شد طرح قبلي احداث روگذر مجددا بررسي و طرح 

پيشنهادي منطقه براي انجام اصالحات هندسي زيرگذر موجود در كميته اصالح هندسي بررسي شده و پس از تأييد براي تأمين اعتبار اقدام شود.
طراحي و بازنگري در محدوده و معابر اطراف پايانه وردآورد با هدف بازنگري، طراحي و ارائه طرح هاي فاز۱و ۲ در محدوده پايانه وردآورد و تسريع در 
توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي از ديگر دستورهاي صادره بود. بر اين اساس، مقرر شد بازنگري خطوط اتوبوسراني منطقه در دستور كار و اولويت 
اول كميته حمل ونقل عمومي قرار گيرد. همچنين، در اين بازديد تخصيص راننده به ناوگان نوسازي شده اتوبوسراني منطقه۲۲ مورد توجه قرار گرفت 

و مقرر شد با توجه به شرايط بحراني منطقه با استفاده از ظرفيت موجود، توزيع رانندگان در قالب كميته حمل ونقل عمومي بررسي شود.
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افزايش دپوي خودروهاي ناقص و تجاري 
نشــدن بخشــي از توليدات شركت هاي خودرو

خودروسازي موجب شد سازمان بازرسي 
وارد عمل شود. در آخر هفته گذشته، با احضار هيأت مديره 
خودروسازان، به آنها تفهيم اتهام شد. به گزارش همشهري، 
با وجود افزايش 18درصدي رســمي قيمت خودروهاي 
داخلي در هفته هاي اخير، تازه ترين آمارها از رشــد دپوي 
خودروهــاي ناقص و تجــاري نشــده در پاركينگ هاي 
شركت هاي خودروسازي حكايت دارد. سازمان بازرسي كل 
كشــور با تفهيم اتهام اعضاي هيأت مديره شــركت هاي 
خودروساز، به دليل احتكار، منجر به اخالل در رقابت، به اين 
اتفاق واكنش نشــان داد. مســئوالن اين نهــاد، مديران 
شركت هاي خودروساز را به دليل اهتمام نداشتن در كاهش 
تعداد خودروهاي ناقص، موظف به ارائه دفاعيه كرده است. 
پيش تر، در هفته گذشته، روزنامه همشهري با استناد به 
گزارش هاي ارائه شده رسمي خودروســازان، در سامانه 
كدال، از تجاري نشدن و دپوي 7درصد خودروهاي توليد 
شــده در 9ماه امســال، يعني معادل 49هزار دستگاه از 
خودروهاي توليد شده، تا پايان آذرماه، خبر داده بود. طبق 
اين آمار ميزان توليد خودرو در 9ماه امســال نســبت به 
پارســال 2.3درصد رشــد كرده، اما ميزان فروش خودرو 
10درصد، يعني معادل 70هزار دستگاه، كاهش يافته كه 
نشان مي دهد اين خودروها به جاي عرضه در بازار، راهي 

پاركينگ خودروسازان شده است.

دفاعيات 2خودروساز شنيده شد
بنابر اعالم سازمان بازرسي كل كشور، در پي نشست هاي 
تخصصي و بازديدهاي ميداني كارشناسان اين سازمان از 
گروه هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا و قطعه سازان، 
با هدف پايش روند تجاري ســازي و تكميل خودروهاي 
ناقص و با توجه به اسناد و مدارك مثبته، هشدار مقتضي 
به منظور ارائه برنامه زمانبندي و ضرورت كاهش خودروهاي 
مذكور براي كاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و 
خودروسازان داده شد. بنابراين گزارش،  انجام نشدن اقدام 
متناظر اجرايي و روند كند كاهش تعداد خودروهاي ناقص 
در پاركينگ هاي ايران خودرو و سايپا موجب شد سازمان 
بازرسي كل كشور، اقدام خودروسازان را از مصاديق احتكار، 
منجر به اخالل در رقابت، تلقي و با تفهيم اتهام به اعضاي 
هيأت مديره خودروســازان، به استماع دفاعيات آنها براي 
ادامه فرايندهاي الزم به موجــب آيين نامه اجرايي قانون 

تشكيل سازمان بازرسي مبادرت كند.

دفاع از اقدام دستگاه قضايي 
يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو 

با همشــهري با بيان اينكه اقدام دستگاه قضايي مي تواند 
به تكميل و تجاري ســازي  خودروهاي ناقص كمك كند، 
گفت: نبايد اجازه دهيم كاله خودروسازان بر سر مردم برود. 
هزينه هاي باالسري توليد خودرو زياد است. مشخص نيست 
هزينه تمام شده واقعي يك خودرو و سهم هزينه باالسري 

در آن چقدر است. 
خودروســازان توان توليد 2.2ميليون دستگاه خودرو را 
دارند، اما كمتر از يك ميليون خودرو توليد مي كنند و تازه 
بخشي از آن را نيز به صورت ناقص و به بهانه كمبود قطعات 
دپو مي كنند. قطعا اين كار، زمينه كمبود در بازار و افزايش 

قيمت خودرو را فراهم مي كند. 
جواد حســيني كيا افزود: اشــراف و نظارت دستگاه هاي 
نظارتــي مي تواند به حركــت دســتگاه هاي اجرايي در 
مسير درســت كمك كند. او افزود: تا چندي پيش تعداد 
خودروهاي دپو شــده در پاركينگ هاي خودروســازان 
بين 80 تا 100هزار دستگاه بود، خودروسازان با افزايش 
18درصدي قيمت، حركت به ســمت تجاري سازي  اين 
خودروها را وعده دادند، اما چون بازار، انحصاري اســت، 
خودروسازان براي رشد تيراژ توليد و عرضه، بهبود كيفيت 
محصوالت و توليد خودروهاي ارزان قيمت انگيزه اي ندارند. 
او افزود: اقدام ســازمان بازرسي به تكميل و تجاري سازي  
خودروهاي ناقص و دپوشده در خطوط توليد خودروسازان 
كمك خواهد كرد. به نظر مي رســد صنايع خودروسازي 
بايد دستگاه هاي نظارتي را باالي سر خود ببيند و در قبال 

عملكردشان پاسخگو باشند.

ريشه  يابي دپوي خودروهاي ناقص 
رئيس پيشين كميســيون صنايع و معادن مجلس هم در 
گفت وگو با همشهري با بيان اينكه قبال نيز موضوع دپوي 
خودروهاي ناقص در دستگاه هاي نظارتي بررسي شده بود، 
گفت: در توليد برخي خودروهاي ناقــص، واقعا با كمبود 
قطعات مواجهيم، در چنين شرايطي خودروساز واقعا چه 

كاري مي تواند بكند. 
عزيز اكبريان افــزود: يك خودرو از چنــد ميليون قطعه 
تشكيل شده، وقتي چند قطعه موجود نيست، خودروساز 
چه كار مي تواند بكند، دپوي خودرو، به نفع خودروســاز 
نيست. بايد ابتدا مشــكالت خودروســازان ريشه يابي و 
رفع شــود. او افزود: متأســفانه به جاي علت ها به معمول 
مي پردازيم، وقتي بازار به 2ميليون دستگاه خودرو احتياج 
دارد و در خوش بينانه ترين حالت توليد داخل به 1.2ميليون 
دستگاه مي رسد، معلوم اســت كه قيمت خودرو افزايش 
مي يابد. اكبريان تأكيد كرد: در چنين شرايطي يا بايد ميزان 
توليدات كيفي در داخل افزايش يابد، يا اينكه مجوز واردات 

خودرو براي پاسخگويي به نياز بازار صادر شود.

خودروسازان با شكايت سازمان بازرسی كل كشور تفهيم اتهام شدند 

پرونده احتکار خودرو  روی  ميز دادگاه
سازمان بازرسي كل كشور با شنيدن دفاعيات مديران ايران خودرو و سايپا بر ضرورت كاهش تعداد 

خودروهاي ناقص، به خودروسازان هشدار داد

نتيجه سياستگذاري اشتباه ارزي 
و گمركي اكنون نمايان شــده گزارش

اســت. يك گزارش پژوهشي از 
قاچــاق كاالهــا و ارز در تجارت رســمي پرده 
برمي دارد و نشان مي دهد از سال1392 به بعد 
ساالنه دست كم 12ميليارد دالر قاچاق كاال انجام 

مي شود، يعني ماهي يك ميليارد دالر.
به گزارش همشهري، مركز پژوهش هاي مجلس 
مي گويد: از ســال1392 به بعد، آمارهاي ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال نشــان مي دهد در 
كمترين حالت مجموع قاچاق ورودي و خروجي 
)شــامل قاچاق معكوس( بيــش از 12ميليارد 
دالر بوده كه نســبت به تجارت رســمي كشور 
رقم قابل توجهي است و طيف وسيعي از كاالها 
ازجمله پوشاك، كفش، ســيگار، لوازم خانگي، 

لوازم آرايشي و بهداشتي را شامل مي شود.
نكته قابل تامل در تازه ترين گــزارش اين نهاد 
تحقيقاتي وابسته به مجلس، رونمايي از چگونگي 
قاچاق كاال در واردات، صادرات و ترانزيت است 
كه نشــان مي دهد سياستگذاري اشــتباه، در 
تعيين تعرفه هاي گمركي، باعث ريشه دواندن 
اين تجارت كثيف و ناسالم شده، اما نكته اي كه 
در اين گزارش به آن اشاره صريح نشده، ردپاي 
رانت ارزي، ناشي از چندنرخي شدن ارز، به ويژه از 

سال1391 به بعد است.

روش هاي قاچاق
اين خطــاي تصميم گيري اكنــون نمايان تر از 
هميشــه آثار مخرب خود را بر اقتصــاد و البته 
شــكاف طبقاتــي و درآمدي نشــان مي دهد، 
به گونه اي كــه در رويه هــاي واردات كاالها به 
كشــور، اقتصاد ايران با پديده هايي چون اظهار 
نادرســت كااليي با حقــوق ورودي كمتر، به 
جاي كاالي با حقوق ورودي باال، جعل اســناد 
مربوط به اظهارنامه هاي گمركي، تجميع كاالي 
تعاوني هاي مرزنشــينان و ورود كاالي قاچاق 
در پوشــش مرجوعــي كاالي صادراتي و حتي 
خروج كاال از منطقه ويژه، بدون پرداخت حقوق 
ورودي مواداوليه آن، مواجه شده است. افزون بر 
اين در عرصــه واردات ظهور انحراف هاي جدي 

چون واردات با بيش اظهاري وزن لفاف، استرداد 
غيرقانوني حقوق ورودي كاالها با جعل اسناد، 
اظهار خالف واقع مشخصات كاال و اخذ نشدن 
مجوز و واردات كاال با مجوز جعلي ثبت سفارش 

رخ داده است.
اين تازه يك روي سكه قاچاق در مبادي رسمي 
و گمركي اســت. در صادرات كاالها هم فساد و 
انحراف نمايان است به نحوي كه قاچاق سوخت 
در پوشــش كاالهاي ديگر، و خــروج كاالهاي 
يارانه اي، در پوشش كاالهاي صادراتي، ازجمله 
صادرات كود شيميايي، بدون استهالك مجوز يا 

مجوز تكراري، انجام مي شود.

قاچاق از مسيرهاي ترانزيت
بازوي تحقيقاتي مجلس درباره قاچاق كاالها از 
مسير ترانزيت مي گويد: اين كار از طريق اعالم 
وصول صوري محموله در مقصد، تخليه كاالي 
اظهارشده در بين مسير ترانزيت، حمل كاالي 
قاچاق )از مبادي غيررسمي( تحت عنوان كاالي 
ترانزيت انجام مي گيرد. افزون بر قاچاق كاال در 
مبادي رســمي، اقتصاد ايران با چالش قاچاق 
غيررسمي هم مواجه است كه ازجمله مي توان 
به ورود كاالها از مرزهاي زميني و صعب العبور 
كوهســتاني، خورها و اســكله هاي غيرمجاز و 
متروكه و همچنين ورود كاالي غيرمجاز از طريق 

مسيرها و معابر مرزي غيررسمي اشاره كرد.

مسيريابي قاچاق ارز
يافته هاي بازوي تحقيقاتي مجلس از مسيرهاي 
قاچاق ارز نشــان مي دهد سياست  دولت هاي 
پيشين در سركوب نرخ ارز نتيجه عكس داده و 
راه را براي خروج ارز هموار ساخته است. ازجمله 
اين مسيرها مي توان به جمع آوري ارز مداخله اي 
و خروج آن از مسير مناطق مرزي اشاره كرد كه 
البته اين يك مســير قديمي قاچاق ارز به شمار 
مي رود. به نحوي كه وقتــي دولت ها به فروش 
ارز با قيمت مشــخص، با هــدف كنترل قيمت 
در بازار داخلي، اقدام مي كنند، هر صرافي يا هر 
شخص حقيقي امكان خريد ميزان مشخصي ارز 
از صرافي هاي منتخب بانكي را دارد، در نتيجه 

برخي صرافي ها در هر روز فروش ارز مداخله اي، 
عالوه بر خريد سقف ارز تخصيصي خود از ساير 
صرافي ها و با سوءاســتفاده از مدارك شناسايي 
اشــخاص ديگر، به جمع آوري ارز مداخله اي از 
بازار و فروش آن به دالالن بازار ارز اقدام مي كنند.
مســير دوم، ورود و خروج ارز از طريق جاســاز 
است، به نحوي كه ارز جمع آوري شده دالالن، كه 
عمدتاً ارز مداخله اي يا ترجيحي با قيمت پايين 
است، از طريق واسطه هايي، به صورت چمداني، 
به مرزهاي عمدتاً غربي قاچاق شده و از آنجا نيز 
به علت تفاوت قيمت با خارج از كشور، به خارج 
قاچاق شــده و معادل آن يا به صــورت ريالي از 
طريق واســطه ها تحويل مي شــود يا به صورت 
كاالي قاچاق و عمدتاً مشروبات الكلي و طال وارد 
كشور مي شود. كانال سوم شناسايي شده قاچاق 
ارز شامل ثبت نشــدن يا ثبت صوري معامالت 
ارزي در سامانه سنا مي شود. در اين روش برخي 
صرافي هاي مجــاز، به منظور فــرار از پرداخت 
ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده، از ثبت 
اطالعات مربوط به معامالت ارزي خود در سامانه 
سنا خودداري مي كنند و برخي ديگر نيز اقدام 
به ورود اطالعات غيرواقعــي يا اطالعات واقعي 
مربوط به برخي مشــتريان خود، بدون رضايت 
و اطالع آنان مي كنند و براي مقاصدي همچون 

قاچاق كاال، اقدام به معامله ارز مي كنند.
گزينه ديگــر قاچاقچيان ارز، به سوءاســتفاده 
از حســاب هاي بانكي افــراد نيازمنــد و فقير 
بازمي گردد. جايي كه بسياري از صرافان مجاز 

و غيرمجاز، به منظور فرار از كشف فعاليت ارزي 
خود، به صورت نوبه اي به استفاده از حساب هاي 
بانكي اشخاص ديگر اقدام مي كنند، اين اشخاص 
عمدتاً يا اشخاص نيازمند هستند يا كارمند يك 
صرافي مجاز يا غيرمجاز. روش ديگر قاچاق ارز 
هم شامل تباني در ثبت سفارش، فروش حواله 
ارزي تخصيصــي، وارد نكــردن كاال يا واردات 
كاالي لوكس مي شود. به گونه اي كه ابتدا با تباني 
و با استفاده از اسناد جعلي، ثبت سفارش واردات 
كاال انجام مي پذيرد و پس از تأييد ثبت سفارش 
و تخصيص ارز دولتي ناشي از تباني، بانك عامل 
به تأمين ارز از طريق حواله اقدام مي كند. نتيجه 
اينكه متخلفان از آنجا كه اساساً بناي واردات كاال 
را ندارند، از طريق رابطه ها و واســطه هاي خود 
به پيدا كردن مشــتري بــراي حواله هاي ارزي 
غيرقانوني اقدام و ارز دولتي را با قيمتي بســيار 
بيشتر از قيمت خريد و كمي پايين تر از قيمت 
بازار آزاد مبادله مي كنند. صدور و ارائه فاكتورهاي 
صوري در صرافي ها از ديگر شيوه هاي قاچاق ارز 
در ايران اســت. به نحوي كه مركز پژوهش هاي 
مجلس مي گويد: تقريباً در همــه پرونده هاي 

قاچاق ارز از نوع ارز ورودي يا خروجي، چند روز 
پس از كشف جرم، متخلفان با ارائه فاكتورهايي 
كه صرافي هاي مجاز صادر كرده اند، ســعي در 
قانوني جلوه دادن حمل ارزهاي مكشوفه دارند 
كه در برخي موارد نيز به علت ناآشــنايي قاضي 
پرونده و همراهي نكردن بانك مركزي در پاسخ 
به استعالم مرجع قضايي، سبب انحراف مسير 

پرونده ها نيز شده  است.
سرانجام اينكه يافته هاي اين پژوهشگران وابسته 
به مجلس، از قاچاق ارز از طريق افتتاح حساب 
بانكي در مناطق آزاد و انجام عمليات صرافي در 
سرزمين اصلي حكايت دارد. براساس آيين نامه 
اجرايي عمليات پولي و بانكــي در مناطق آزاد، 
انجام عمليات ارزي در مناطق آزاد مجاز است. 
اما با توجه به نظارت غيردقيــق بر فرايند ورود 
و خروج و معامــالت ارز در اين مناطق، عده اي 
با ثبت شــركت در اين مناطق و افتتاح حساب 
بانكي، بدون اخــذ مجوز از بانــك مركزي، به 
انجام فعاليت هاي گسترده ارزي اقدام مي كنند 
درحالي كه محل فعاليت واقعي اين اشخاص در 

تهران يا ساير شهرهاي ديگر كشور است.

درحالي كه تعداد متقاضيان مسكن دولتي 
به 2 ميليون و 330 هزار نفر رسيده، متوليان مسکن

نهضت ملي مســكن در 3جبهــه در حال 
آخرين چانه زني ها، براي بهبود شــرايط خانه دار شدن، از 
مسير تسهيالت اين نهضت هســتند؛ در اين ميان قواعد 
ثبت نام مردان مجرد باالي 2۵ سال نيز در حال نهايي شدن 
است تا پس از اتمام مهلت ثبت نام متقاضيان خانه اولي در 
1۵دي ماه، نســبت به ثبت درخواست خود اقدام كنند. به 
گزارش همشــهري، تا اينجاي كار، پرداخت تســهيالت 
خودمالكان نهضت ملي مســكن، بدون نياز به خريد اوراق 
حق تقدم نهايي شده اســت و با دستور رياست جمهوري، 
 پرداخت وام روستايي نيز با شرايطي همچون بازپرداخت
20 ساله، سود ۵ درصد و ضمانت سفته زنجيره اي 3 نفره 
خواهد بود. در بخش ديگر نيز آنگونه كه وزير راه و شهرسازي 
مي گويد: تالش مي شود امكان بازپرداخت پلكاني تسهيالت 
مهيا شود تا متقاضيان در سال هاي نخست مبالغ كمتري 

قسط بپردازند و به مرور زمان مبلغ آن افزايش پيدا كند.

بازپرداخت پلکاني اقساط
در شــرايط عادي و بدون درنظر گرفتن يارانه هاي دولت، 
براي دهك هاي كم درآمد، دريافت كنندگان تســهيالت 
نهضت ملي بايد اقساط وام خود را در طول 18سال پس از 
اتمام ساخت مسكن پرداخت كنند. در اين وضعيت، يك 
متقاضي تهراني در قبال دريافت تســهيالت 4۵0ميليون 
توماني، با نرخ ســود 18درصد و با احتســاب دوره 2ساله 
مشاركت در ساخت و دوره بازپرداخت 20ساله، درمجموع 
بايد يك ميليــارد و 70ميليون تومان ســود بپردازد، رقم 
اقساط ماهانه در اين شرايط به 7ميليون تومان مي رسد؛ اما 
رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي مي گويد: در حال توافق 
با سازمان برنامه و بانك مركزي هستيم تا اقساط تسهيالت 
نهضت ملي مسكن به صورت پلكاني و منطبق با توانمندي 
متقاضيان تعيين شود. اگر اين وعده وزير راه محقق شود و 
مقتضيان مسكن دولتي قادر باشند بازپرداخت اقساط خود 
را به صورت پلكاني با ضرايب افزايش 3، ۵و 9درصد در سال 
انجام دهند، در آن صورت مبلغ اقساط وام آنها در سال هاي 
نخست، با شيوه پرداخت ســاده، كاهش قابل مالحظه اي 
پيدا مي كند، در تهران، اقساط وام 4۵0ميليون توماني از 
7ميليون تومان در شرايط عادي به 4.۵تا 6.1ميليون تومان 
خواهد رسيد و به مرور زمان كه با رشــد تورم، دريافتي و 
درآمد خانوارها رشد كرد، مبلغ اقساط نيز به صورت پلكاني 
افزايش مي يابد تا اينكه در ســال آخر به 10تا 19ميليون 
تومان در ماه مي رســد. بررسي ها نشــان مي دهد  مجموع 
سود تعلق گرفته به تسهيالت 4۵0ميليون توماني نهضت 
ملي مسكن در تهران با احتساب نرخ سود 18درصد و دوره 
بازپرداخت 18ســاله به يك ميليارد و 70ميليون تومان 
مي رسد اما اين مبلغ درصورت بازپرداخت پلكاني با ضريب 
افزايش 3درصد به يك ميليــارد و 270ميليون تومان، با 

ضريب ۵درصد به 1.4ميليارد تومــان و با ضريب افزايش 
9درصد به يك ميليارد و 800ميليون تومان خواهد رسيد. 
بر اين اساس، در شيوه بازپرداخت پلكاني، مجموع رقمي 
كه تسهيالت گيرنده بايد به عنوان اصل  و فرع وام پرداخت 
كند به شدت افزايش مي يابد اما اين متقاضيان بخش عمده 
ديون خود را در ســال هاي آخر مي پردازند كه به واســطه 
روند مســتمر كاهش ارزش ريال و رشد تورم، عماًل مبالغ 
بازپرداختي آنها قدرت خريد بااليي ندارد و بخش كمي از 

درآمد خانوار را شامل مي شود.

وام خودمالکي بدون خريد اوراق
در نهضت ملي مسكن، به افراد واجد شرايطي كه در سامانه 
»ثمن« ثبت نام كرده و زمين مناسب براي ساخت مسكن 
داشته باشند، تسهيالت بانكي پرداخت مي شود تا بتوانند 
مسكن موردنياز خود را به صورت خودمالكي و خويش فرما 

بسازند. 
در اين فرايند، افراد واجد شرايط نهضت ملي مسكن پس از 
ثبت نام در سامانه ثمن و تأييد شدن از سوي معاونت مسكن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، براي دريافت وام به بانك 
معرفي مي شوند و تسهيالت مصوب براي شهر مورد تقاضاي 
آنها بدون نياز به سپرده گذاري يا خريد اوراق خريد حق تقدم 
)تسه( به آنها پرداخت مي شود. محمود محمودزاده، معاون 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اشاره به اينكه 
ثبت نام خودمالكان هيچ محدوديتي وجود ندارد و در همه 
شهرهاي كشور و همه روســتاها امكان ثبت نام براي اين 
دسته از متقاضيان فراهم است، مي گويد:  برای  هركسي با 
هر تعداد واحد مسكوني كه در پروانه ساختماني درج شده 
باشد، امكان ثبت نام و اخذ تسهيالت خودمالكي وجود دارد 
و كساني كه به صورت شخصي واحدي را مي سازند يا براي 
سازندگان حرفه اي كه پروژه اي احداث مي كنند اين امكان 
وجود دارد كه با ثبت نام در ســامانه نهضت ملي مســكن، 
تقاضاي تســهيالت خودمالكي داشته باشــند. او تأكيد 

مي كند: تمام فعاالن حوزه هاي ساختماني اعم از تعاوني ها، 
سازندگان حرفه اي و خودمالكان كه صاحب زمين هستند، 
مي توانند براي ساخت يا اتمام پروژه هاي در حال اجراي خود 
از تسهيالت نهضت ملي مسكن استفاده كنند. محمودزاده 
توضيحي در مورد سرنوشت واحدهاي احداث شده به صورت 
خودمالكي يا انبوه ســازي با تسهيالت نهضت ملي مسكن 
ارائه نداده اما بررسي سابقه اين مورد در قانون جهش توليد 
مسكن و اظهارات قبلي متوليان اين حوزه، نشان مي دهد كه 
مسكن احداث شده از اين طريق، مي تواند به عنوان مسكن 
موردنياز خودمالك استفاده شود و واحدهاي اضافي نيز با 
شرايطي نظير نهضت ملي مسكن و با انتقال تسهيالت، به 

ديگر متقاضيان واگذار شود.

تسهيالت جذاب براي روستائيان
در نهضت ملي مســكن، براي احداث مسكن خانه اولي ها 
در مناطق روستايي 2۵0ميليون تومان تسهيالت تصويب 
شده است. اصل اين تسهيالت نيز با نرخ سود 18درصد، دوره 
مشاركت 2ساله و دوره بازپرداخت 18ساله خواهد بود اما با 
اختصاص يارانه سود دولت كه دستور رياست جمهوري نيز 
براي آن صادر شده، نرخ سود آن تا ۵درصد كاهش مي يابد 
و شرايط بسيار جذابي براي احداث مسكن خودمالكي در 

مناطق روستايي فراهم مي آورد.
 اكبر نيكزاد، رئيس بنياد مسكن مي گويد: رئيس جمهوري 
 دســتور پرداخت وام روســتايي با شــرايط بازپرداخت

 20 ساله، سود ۵ درصد و ضمانت سفته زنجيره اي 3 نفره 
را صادر كرده و تا هفتــه آينده با هماهنگي بانك مركزي و 
سازمان برنامه وبودجه در راســتاي عملياتي شدن دستور 
رياست جمهوري بخشنامه وام مسكن روستايي به بانك هاي 

عامل ابالغ مي شود.
 به گزارش همشــهري، در شــرايط عادي، يك متقاضي 
نهضت ملي مسكن در مناطق روســتايي   در ازاي دريافت 
وام 2۵0ميليــون توماني با نرخ ســود 18درصــد و دوره 
بازپرداخت 18ســاله بايد ماهانه 3.9ميليون تومان قسط 
بپردازد و مجموع اصل وفرع پرداختي او در 18سال به حدود 
844ميليون تومان خواهد رسيد؛ اما با كاهش نرخ سود اين 
تسهيالت به ۵درصد، قسط ماهانه متقاضي اين تسهيالت 
نهايتاً يك ميليون و 7۵7هزار تومان خواهد بود و كل مبلغ 
بازپرداختي او در 18ســال نيز از 380ميليون تومان فراتر 

نخواهد رفت.

همشهري آخرين تحوالت وام مسكن دولتي را بررسي مي كند

3بسته تسهيالت بانکي براي نهضت ملي مسکن
 متقاضيان مسكن دولتي، منتظر پلكاني شدن بازپرداخت اقساط وام، اعطاي وام

 بدون شرط به خودمالكان و ابالغ سود ۵درصدي تسهيالت مسكن روستايي باشند

ثبت نام مسكن مردان مجرد
براساس آخرين آمار معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، تاكنون 2 ميليون و 33۰ هزار و 2۱۸ نفر 
در سامانه نهضت ملي مسکن )ثمن( ثبت نام كرده اند كه البته تعداد متقاضيان واجد شرايط پس از پايش اطالعات 
و بررسي فرم جيم آنها مشخص خواهد شد. طبق اعالم همين معاونت، آخرين فرصت ثبت نام متقاضيان در نهضت 
ملي مسکن تا ۱5دي ماه تمديد شده و احتماالً، آنگونه كه محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازي مي گويد: اين فرصت تمديد نخواهد شد؛ اما ازآنجا كه به تازگي قواعدي براي ثبت نام از مردان مجرد 
باالي 25سال تعيين شده، سامانه ثمن بعد از ۱5دي براي ثبت نام اين افراد باز خواهد شد تا با قبول شرايطي نظير 
تأهل حتمي تا زمان تحويل مسکن، نسبت به ثبت تقاضاي خود اقدام كنند. البته همچنان متن پيشنهادي براي 
دستورالعمل ثبت نام مجردها نهايي نشده اما طبق اعالم معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازي، مردان مجرد باالي 
25سال به شــرط تنظيم تعهدنامه محضري براي ارائه عقدنامه در هنگام واگذاري واحد مسکوني مي توانند بعد 
از ابالغ نهايي دستورالعمل، نسبت به ثبت نام در طرح نهضت ملي مسکن اقدام كنند. براساس متن پيشنهادي، 
درصورتي كه مجردان متقاضي مسکن دولتي، در هنگام واگذاري واحد مسکوني به تعهد ازدواج عمل نکرده باشند، 
قرارداد واگذاري واحد فسخ مي شود. البته جزئيات نحوه فسخ قرارداد در دستورالعمل نهايي مشخص خواهد شد 
اما فعالً 2 فرضيه براي اين مسئله وجود دارد كه براساس فرضيه اول واحد مسکوني پس از فسخ قرارداد به قيمت روز 
و بدون مشوق هاي نهضت ملي مسکن به متقاضي تحويل داده مي شود و در فرضيه دوم، آورده متقاضي بعد از كسر 

حق فسخ به او عودت داده شده و واحد مسکوني در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.

ث
مك

 ردپاي قاچاق
در تجارت رسمي ايران

مركز پژوهش هاي مجلس پرده برداري كرد

 طبق برآورد بازوي پژوهشي مجلس، ميزان قاچاق كاال در اقتصاد ايران ماهانه دست كم يك ميليارد دالر برآورد مي شود

   نمونه عجيب قاچاق گازوئيل 
نشانه آشکار از فساد در صادرات رسمي را مي توان به پديده قاچاق گازوئيل نسبت داد كه نشان مي دهد 
عمده قاچاق سوخت، نه فرآورده اي به نام بنزين بلکه نفت گاز يا همان گازوئيل است. به گفته كارشناسان 
مركز پژوهش هاي مجلس، قاچاق گازوئيل در مبادي رسمي، هم در پوشش ترانزيت صوري صورت مي گيرد 
و هم از طريق حمل ونقل ريلي و در تانکر هاي صادراتي، رانندگان با تعبيه مخزن جاساز گازوئيل قاچاق 
مي كنند و خروج غيرقانوني اين فرآورده استراتژيك با سوءاستفاده از سهميه سوخت شناورها ادامه دارد.
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مديرعامل سازمان خصوصي سازي  از 
قطعي شدن واگذاري سهام سرخابي ها گزارش

تا ماه آينده خبر داد. حسين قربان زاده 
تأكيد كرد: با پايان ارزشگذاري سهام هر دو باشگاه 
تا 15روز ديگــر و ارائه صورت هاي مالي باشــگاه 
پرسپوليس در هفته جاري، سهام اين دو باشگاه در 
بهمن ماه آماده عرضه خواهند شد. با اين حال بعد از 
اين واگذاري، مالكان باشــگاه ها براي اجراي اصول 
حاكميت شركتي، مدنظر كنفدراسيون فوتبال آسيا 

بايد بيشتر تالش كنند.
به گزارش همشهري، ســابقه تالش براي واگذاري 
سهام پرســپوليس و اســتقالل به ابتداي دهه80 
بازمي گردد؛ از آن زمان تاكنون سهام اين دو باشگاه 
بارها تا مرحله نهايي واگذاري پيش رفته اما هر بار بنا 
به داليلي، برنامه واگذاري سهام آنها لغو شده است. 
اما اين بار دولت در تالش اســت تا طلسم واگذاري 
سهام اين دو باشــگاه را بشــكند. آنطور كه رئيس 
سازمان خصوصي ســازي  مي گويد ســهام اين دو 

باشگاه در بهمن ماه قطعا واگذار مي شود.

عرضه خرد سهام
قرار است بخشي از ســهام اين دو باشگاه به صورت 
خرد به عموم از طريق فرابورس عرضه شــود. گفته 
شــده، منابع به دســت آمده از طريق پذيره نويسي 
به هر دو باشــگاه تزريق مي شود. خبرهاي دريافتي 
نشان مي دهد سهام اين دو باشگاه بعد از واگذاري، 
هفته اي يك بار در بازار پايه فرابورس، با دامنه نوسان 
يك درصد قابل معامله خواهد بود. برخي برآوردها 
حاكي اســت در صورت موفقيت آميز بودن مرحله 
نخســت پذيره نويسي ســهام ســرخابي ها، رقمي 
بين 300تا 400ميليارد تومــان نقدينگي جديد، 
از محل افزايش ســرمايه، به روش صرف سهام، به 
هر دو باشــگاه تزريق خواهد شــد و اين باشگاه ها 
مي توانند از اين طريق توان مالــي خود را افزايش 
دهنــد. آخرين باري كه ســهام اين دو باشــگاه در 
فروردين ماه امسال ارزشــگذاري شده بود، باشگاه 
استقالل1600 و پرسپوليس1800ميليارد تومان 
قيمت گذاري شــد. اين ارزشگذاري براساس اعتبار 
يا ارزش برند اين دو باشگاه انجام شــده بود. البته 
ســازمان خصوصي ســازي  مي گويد قرار است اين 

دو باشگاه بار ديگر، براي فروش سهام در بهمن ماه، 
ارزشگذاري شــوند؛ بعد از طي شــدن مراحل اين 
ارزشگذاري فرايند آماده سازي  سهام 2باشگاه براي 
عرضه به پايان مي رسد و سرخابي ها آماده ورود به 

بازار سرمايه مي شوند.

عرضه قطعي در بهمن ماه
رئيــس ســازمان خصوصي ســازي  روز جمعه در 
مورد زمان قطعي واگذاري ســهام پرســپوليس و 
استقالل به همشهري گفت: كار ارزشگذاري سهام 
سرخابي ها آغاز شده است و تا 15روز ديگر به پايان 

مي رسد؛ همزمان قرار است باشگاه پرسپوليس نيز 
تا 15دي ماه صورت هاي مالي خود را به ســازمان 
خصوصي سازي  ارائه كند. در نتيجه با پايان اين دو 
مرحله سهام اين دو باشگاه در بهمن آماده وگذاري 

مي شود.
حسين قربان زاده در پاسخ به اين پرسش كه بعد از 
واگذاری 20درصد از سهام اين دو باشگاه در بهمن، 
چه كارهايي بايد انجام شــود تا نظر كنفدراسيون 
فوتبال آسيا براي خصوصي سازي  در اين دو باشگاه 
تامين شــود، گفت: بحــث كنفدراســيون فوتبال 
آســيا بحث نظام باشــگاه داري و كنترل مالكيت 

باشگاه است، به همين دليل بعد از اين وگذاري بايد 
تالش هاي بيشتري انجام شود تا مسائل مدنظر اين 

كنفدراسيون رعايت شود.
او ادامه داد: بحث كنفدراسيون فوتبال آسيا به عنوان 
يك نهاد ناظر، معطوف به پيشگيري از تباني، فساد 
و تخلف در برگزاري مسابقات است و از اين منظر بر 
اجراي مالكيت يگانه بر باشــگاه هاي فوتبال تأكيد 
دارد؛ زيرا مالكيت يگانه از تخلف و فساد در باشگاه ها 
جلوگيري مي كند و موجب مي شــود 2باشگاه در 
لحظات يا مسابقات حســاس، تصميم هايي نگيرند 

كه به زيان ساير تيم ها باشد.
قربان زاده با بيان اينكه براي خصوصي سازي  كامل 
در باشگاه هاي ورزشــي بايد تالش كرد، ادامه داد: 
البته درنظر داشته باشيد خصوصي سازي  يك شبه 
اتفاق نمي افتد اما كاري كه براي واگذاري ســهام 
سرخابي ها انجام شــده به معناي آن است كه مسير 
خصوصي ســازي  اين دو باشــگاه آغاز شده است؛ 
موضوعي كه برخي باشــگاه هاي فوتبال در منطقه 

خاورميانه حتي در مسير آن هم قرار ندارند.
او با ذكر مثالي توضيح داد: اگــر دقيق تر نگاه كنيم 
مالكيت بسياري از باشگاه هاي فوتبال در كشور هاي 
منطقه به طور مثال در عربســتان، قطر و امارات به 
نوعي دولتي يا شــبه دولتي است درحالي كه برخي 
از اين باشگاه ها در مسير خصوصي سازي  نيستند اما 
روند اجرايي شده در باشگاه پرسپوليس و استقالل 
نشان مي دهد كه ما در مسير اجراي نظام حاكميت 
شركتي در اين دو باشگاه ورزشي قرارگرفته ايم و اين 

فرايند ادامه خواهد يافت.

ويژگي هاي عرضه 
قربان زاده درباره ويژگي عرضه سهام اين دو باشگاه 
پرطرفدار در بازار ســهام گفت: عرضه سهام اين دو 
باشگاه در بازار سهام كمك مي كند تا وضع مالي اين 
باشگاه ها شفاف تر شود زيرا صورت هاي مالي اين دو 
باشگاه بايد در ســامانه كدال منتشر شود و همين 
موضوع عملكرد اقتصادي آنها را در معرض قضاوت 
عمومي قرار مي دهد. به گفته او همين روند فعاليت 
2باشــگاه را به ســطح قابل  قبولي از نظر حاكميت 
شركتي خواهد رساند و به شــفافيت عملكرد آنها 

كمك خواهد كرد.

حسين قربان زاده، رئيس سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

  نخستين بخش از سهام پرسپوليس و 
استقالل به صورت خرد واگذار مي شود

  فرايند ارزشگذاري دوباره سهام 2باشگاه 
تا 15روز ديگر به پايان مي رسد

   طبق آخرين برآورد در فروردين امسال، استقالل1600 و 
پرسپوليس1800ميليارد تومان ارزشگذاري شده بود

عرضه 20درصد از سهام سرخابي ها در بهمن ماه 
سوپر ماركت

افزايش قيمت مرباي هويج و آلبالو
قيمت مرباهاي پرمصرف در 3 ماه گذشــته 40درصد افزايش يافته 
است. مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري و مقايسه قيمت انواع 
مربا در سوپرماركت ها نشان مي دهد، اين محصول كه از اصلي ترين 
اقالم مصرفي خانوارهاست همچنان در مسير افزايش قيمت در حال 
حركت است و قيمت  درج شــده روي توليدات جديد بيشتر برندها 
در مقايسه با شهريورماه، افزايش نشان مي دهد. قيمت مرباي آلبالو 
از ميانگين 17هزار توماني براي هر 300گــرم به ميانگين 25هزار 
توماني رسيده و هر كيلو از اين مربا هم اكنون دست كم 83هزار تومان 
قيمت دارد. مرباي هويج، ديگر مربــاي پرفروش و به صرفه از لحاظ 
اقتصادي است كه معموال كمترين قيمت را در ميان همتايان خود 
دارد. ميانگين قيمت شيشه هاي 300گرمي اين مربا تا شهريورماه 
15هزار تومان بود ولي توليدات امروز اين محصول در وزن گفته شده، 
حداقل 18هزار تومان قيمت دارند و هر كيلوگرم از اين مربا به قيمت 
60هزار تومان رسيده اســت. ديگر انواع مربا قيمت هاي باالتري در 
مقايسه با اين دو نوع دارند. مرباي بالنگ از جمله مرباهاي به نسبت 
گران است كه هر كيلوگرم از آن بيش از 110هزار تومان قيمت دارد. 
قيمت انواع مربا از اسفند پارســال تا امروز در بعضي برندها بيش از 
100درصد افزايش داشته است. برند اصالت ازجمله برندهاي داراي 
بيشترين رشد قيمت بوده كه قيمت شيشه هاي 820گرمي مرباي 
به اين برند از 25.500تومان در زمســتان پارسال به 52هزار تومان 
 در توليدات جديد رسيده است. بعضي برندها هم به افزايش قيمت
60 - 50درصــدي اكتفا كرده اند تا همزمان با رشــد تورم و كاهش 
قدرت خريد، بتوانند ســهم بازار خود را حفظ كنند. برند كامور كه 
محصوالت رژيمي آن قيمت به نســبت بااليي دارند كمترين رشد 
قيمت را در 9 ماه گذشــته داشته و مقايســه قيمت يك سال اخير 

محصوالت اين برند حاكي از افزايش 22درصدي قيمت هاست.

قيمت فروش بعضي از انواع مربا در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند
33.000زردآلو - 310گرميشانا
70.000بالنگ - 570گرميشانا

56.500آلبالو - 850گرميآبشن
55.000توت فرنگي - 820گرمياصالت
55.000آلبالو - 820گرمياصالت
26.500هلو - 390گرميسحر
18.000هويج - 300گرميبيژن
21.500هويج - 380گرميآبشن

15.000آلبالو - 225گرميموسوي
18.500گل - 300گرميدكتر نيك

24.000آلبالو - 320گرميبهروز
24.000آلبالو - 275گرميمهرام
26.500آلبالو - 350گرمياصالت

چهره روز

بازنده جاده يك طرفه
اميرمحمــد پرهام فر، 
مديركل دفتر پيشگيري 
ســتاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز مي گويــد: 
سال هاي ســال است 
كه به دليل حمايت از توليــد داخل تعرفه هاي 
ســنگين بر واردات خودرو وضع شــده و حتي 
ورود خودرو هاي خارجي ممنوع شــده، اما اثر 
خوبي را در داخل شاهد نبوده ايم. او مي افزايد: 
توليدكنندگان داخلي در يك مسابقه تك نفره، 
به رغم اينكه تمام رقبا را بــراي آن كنار زده ايم، 
برنده نبوده اند و شــاهد افزايــش قيمت و افت 
كيفيت و تنوع محصوالت هستيم. اين فاش گويي 
مسئولي كه متولي دفتر پيشگيري ستاد مبارزه 
با قاچاق كاالها و ارز ايران اســت نشان مي دهد 
انحصار هميشه بد است و از قضا با سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي مبني بر افزايش رقابت پذيري 
منافات دارد. بديهي اســت كه رشد گلخانه اي 
صنايع فرقــي نمي كند صنعت خودرو باشــد 
يا صنعــت لوازم خانگــي و...، نتيجــه اش افت 
كيفيت، حــذف از بازارهاي جهانــي و افزايش 
نارضايتي اســت و مصداق بارز اين شكست در 
سياســتگذاري صنعتي و تجــاري در صنعت 
خودروسازي ايران نمايان شده است. آنها حتي 
در يك جاده يك طرفه و مسابقه تك نفره هم برنده 
نيستند و ادامه اين وضعيت آنها را از جاده رقابت با 
ديگران به جاده خاكي سوق خواهد داد. تكرار يك 
اشتباه، نه اتفاقي است و نه اينكه ممكن است در 
نهايت باعث اثبات حقانيت اشتباه شود. حمايت از 
توليد داخلي، راهبرد روشني دارد و هرگونه رانت 
ريالي، ارزي و تجاري باعث شكل گيري انحراف 
و تباهي منابع خواهد شــد. انحصار هرگز باعث 
تقويت توليد داخل نمي شود و تكرار حركت در 
يك مسير اشتباه به نظر ناشي از رانت جويي است 

تا منافع عمومي.
   بلوك15درصدي هلدينگ خليج فارس مشتري دارد

به موازات آماده سازي  سهام پرسپوليس و استقالل، قرار است ســازمان خصوصي سازي  در هفته جاري 3بلوك از سهام 
هلدينگ خليج فارس را به عنوان دومين شركت بزرگ ايران در بورس عرضه كند. طبق برنامه قرار است بلوك هاي يك و 
2درصدي سهام اين شركت در روزهاي 11و 12دي ماه و بلوك 15درصدي سهام آن در روز 15دي ماه در بورس واگذار شود. 
برآورد مي شود اين واگذاري بزرگ ترين واگذاري تاريخ بورس لقب بگيرد زيرا هلدينگ پتروشيمي خليج فارس هم اكنون 
با ارزشي معادل 316هزار ميليارد تومان)11ميليارد دالر( بعد از فوالد مباركه اصفهان دومين شركت بزرگ بازار سهام ايران 
است. برآورد مي شود ارزش كل بلوك هاي سهام قابل واگذاري 70هزار ميليارد تومان باشد. آنطور كه ديروز رئيس سازمان 
خصوصي سازي  به همشهري خبر داده، بلوك 15درصدي سهام اين شركت يك خريدار جدي دارد كه در روز عرضه، وارد 
رقابت براي خريد سهام اين شركت خواهد شد. حسين قربان زاده اما درباره هويت و نام خريدار اطالعاتي ارائه نكرد. قرار 
است بعد از تكميل اين فرايند،  واگذاري بخشي از سهام پتروشيمي بندرامام و پتروشيمي الوند از زيرمجموعه هاي هلدينگ 

خليج فارس نيز در بورس عرضه شود.

تك خط خبر

تازه ترين گــزارش وزارت صنعت 
نــشـــان مــى دهــــد طــى 8مـــاه 
امســال از ۲۷كاالى منتخب صنعتى، توليد 
روغن نباتى و ماشين لباسشــويى بــا 8 /۴۰ و 

۲6.8درصد بيشترين افزايش را داشته اند. 

پوستر جديد سايت رهبر انقالب در آستانه سالگرد شهادت شهيد سليمانی 
درباره لذت آمريكايی ها  از رنج و سختی ملت ايران



شنبه 11 دی 61400
ايرانشهر شماره  8402

س
 فار

ری
گزا

خبر
س: 

عك

عدد خبر

مدیركل دامپزشــكی گلســتان گفت: ایــن اداره 
كل از ابتدای امسال، برای ۵۹ هزار و ۸۰۵ تن محصوالت 
دامــی از طریــق ســامانه قرنطینــه دامپزشــكی، مجــوز 
بهداشــتی ارســال بــه اســتان های كشــور را صــادر كرد. 
به گزارش ایرنــا، غالمرضا محرابی افــزود: محموله های 
صادراتی اســتان شــامل میگــو، لبنیات، پودر گوشــت ، 
تخم مرغ خوراكی، پای و پنجه مرغ، آالیش مرغ، خوراك 

و مكمل آبزیان و خوراك دام است.

 60هزار تن 

مركــز پایــش كیفــی هــوای اداره كل حفاظــت 
محیط زیست آذربایجان شــرقی اعالم كرد؛ هوای تبریز 
روز گذشــته،)جمعه( بــرای گروه های حســاس ناســالم 
بود. به  گزارش ایرنا، هوای تبریز از روز یكشنبه، ۵دی از 
وضعیت سالم خارج شده و جمعه، ششمین روز متوالی 

آلودگی هوای این شهر بود.

وز 6 ر

معــاون امــور گیاهــی ســازمان جهــاد كشــاورزی 
گیالن گفت: روزانه بین ۲۷ تــا ۴۰ كانتینر ۲۰ تنی كیوی 
از گیالن به روســیه و اوراســیا صادر می شود. به گزارش 
ایسنا، علی موســوی از افزایش 1۰درصدی تولید كیوی 
در گیالن خبر داد و افزود: پیش بینی می شــود امســال 

۲۲۰هزار تن كیوی برداشت شود.

40كانتینر 

و  گردشــگری  میــراث  فرهنگــی،  مدیــركل 
صنایع دســتی آذربایجان شــرقی از تصویــب ۸طــرح 
سرمایه گذاری گردشگری در استان خبر داد. به گزارش 
ایســنا، احمــد حمــزه زاده اظهــار كــرد: از میــان ۸طــرح 
مصوب در این جلســه 3مورد به ســاخت هتــل، 3طرح 
بــه ایجــاد ســفره خانه ســنتی و ۲طــرح نیــز بــه مجتمــع 

گردشگری اختصاص  یافته است.

ح 8طر

تشكیل بازار بهینه سازی انرژی
مدیرعامل فوالد مباركه  اصفهان در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد 
با بیان اینكه مزیت تولید فوالد در كشورمان براساس گاز طبیعی است، 
گفت: ۷۰درصد نیاز كشور بر پایه گاز طبیعی تأمین می شود و جایگاه 
دهم فوالد جهان بر همین مزیت نسبی گاز طبیعی بنا نهاده شده است. 
محمدیاسر طیب نیا با اشاره به مصرف ساالنه ۱۱میلیارد مترمكعب 
مصرف صنایع فوالدی كه معادل ۲.۵درصد مصرف گاز كشور است، 
خاطرنشــان كرد: در ۵-4ســال آینده مصرف گاز صنایع فوالدی به  
۲برابر افزایش خواهد یافت و براســاس ظرفیت های تولید فوالد به 
۲۲میلیارد متر مكعب خواهد رسید كه با تولید توسعه گاز متناسب 
نخواهد بود. وی با اشــاره به اینكه تولید گاز بــا ظرفیت های موجود 
صنعت همخوانی ندارد، گفت: برای پایداری در صنعت نیاز اســت تا 
بازنگری جدی در توسعه و بهینه سازی صنعت فوالد صورت بگیرد. 
طیب نیا به ارائه پیشنهادهای شركت فوالد مباركه برای عبور از بحران 
محدودیت گاز در كوتاه مدت پرداخت و گفت: تشكیل بازار بهینه سازی 
انرژی، پیشنهاد عملیاتی است كه ما اعالم آمادگی می كنیم، معادل 
میزان صرفه جویی مصارف بخش خانگــی را از مصرف كننده نهایی 
خریداری كنیم. وی با اشــاره به راهكارهایی كه بــرای برون رفت از 
محدودیت تامین گاز وجود دارد، اظهار كــرد: برای كاهش مصرف 
انرژی، به ویژه گاز اقداماتی در شركت فوالد مباركه انجام می شود كه به 
شارژ گرم اسلب می توان اشاره كرد؛ اگرچه این اقدام به كاهش راندمان 
كار منجر می شود. مدیرعامل شركت فوالد مباركه به ذخیره سازی به 
روشNG  و اســتفاده از آن در پیك های مصرف و ذخیره سازی  گاز 
طبیعی در گنبدهای نمكی هم اشــاره كرد و افزود: در كوتاه مدت با 
تشكیل كارگروه های تخصصی از كارشناسان مربوطه می توان فرصت 

بهینه سازی در مصرف انرژی را توسعه بخشید.

عكس خبر

روستای بندول 

روستای بندول با جمعیت ۲۰۰خانواری در دهستان دزلی 
بخش مركزی سروآباد واقع شده و شغل اصلی مردم این روستا 

دامداری است. منبع: ایرنا  

خبر  

 آذربایجان غربی با تولید ساالنه ۱.۲میلیون تن 
سیب درختی رتبه اول تولید سیب كشور را در پیگیری 

اختیار دارد؛ سیبی كه ۳۰درصد آن صنعتی است 
و بخش قابل توجهی از آن باید صادر شود. با این حال طی نزدیك 
به ۱۰ســال گذشــته نبود الگوی مناســب كشــت، سورت و 
بسته بندی مناسب محصول، به موقع نبودن خرید و فروش سیب 
و موانع پیش پای صادرات موجب شده است بازار این میوه چنان 
آشفته شود كه هر سال بخش بزرگی از آن بدون خریدار بماند یا 
پس از آنكه دیگر برای مصرف تازه مناسب نبود با قیمتی اندك به 
صنایع تبدیلی فروخته شود. گرچه امسال جهادكشاورزی سیب 
صنعتی استان را به شكل تضمینی خریداری كرده، اما این خرید 
تضمینی مشكالت باغداران را كاهش نداده است. بعد از گذشت 
ســال ها از این مشــكل، نمایندگان آذربایجان غربی و وزارت 
جهادكشــاورزی كمیته ای با عنوان كمیته ویژه سیب تشكیل 

داده اند تا مشكالت این حوزه را حل كند.

  اعزام نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی   
نماینده ارومیه با بیان اینكه مشكالت مربوط به تولید و بازاریابی 
سیب در آذربایجان غربی به اطالع وزیر جهادكشاورزی رسیده 
است و طبق اعالم رسمی وزارتخانه، كمیته ویژه ای تشكیل و به 
این استان اعزام می شــود، می گوید: انتظار می رود این كمیته 
ویژه در یك اقدام ریشه ای برای مسائلی مانند اصالح ارقام سیب 
تولیدی، فــرآوری، قیمت گذاری، فروش داخلــی، صادرات و 

بازاریابی تصمیمات الزم را اتخاذ كند.
وحید جالل زاده می افزاید: اینكه هر سال فروش و صادرات سیب 
با مشكل مواجه است پذیرفتنی نیســت و انتظار می رود دولت 

سیزدهم دغدغه های كشاورزان را مورد توجه قرار دهد.
وی با بیان اینكه بیش از ۷۰۰هزار تن ســیب در سردخانه های 
آذربایجان غربی دپو شــده اســت، اظهــار می كنــد: وزارت 
جهادكشــاورزی عالوه بــر اختصاص تســهیالت بانكی و رفع 
موانع ایجاد شــده برای صادرات محصوالت كشاورزی از محل 

تعهدســپاری ارزی، باید تجهیز و تكمیل ناوگان حمل ونقل با 
اولویت كامیون های یخچال دار جاده ای را نیز فراهم كند.

   کمیته ویژه می تواند راهگشا باشد  
نایب رئیس كمیسیون كشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی 
آذربایجان غربی هم با بیان اینكه تشكیل این كمیته برای بررسی 
مشــكالت باغداران و صادركنندگان ســیب ایده بسیار خوبی 
اســت، به همشــهری می گوید: اصلی ترین كار كمیته بررسی 
موانع و مشــكالت، ارائه راهكارهای كارشناسی و كمك گرفتن 
از مجموع نظرات جهادكشاورزی، اتاق بازرگانی و وزارت صمت 
اســت. با توجه به اینكه این كار با همراهی نمایندگان مجلس 
انجام می شــود می توان از همین طریق نظرات را در مجلس و 
حتی دولت هم مطرح كرد تا راه حل مناسبی برای مشكل سیب 

آذربایجان غربی پیدا شود.
بهنام تاج الدینی با تأكید بر اینكه محصول كشــاورزی به ویژه 
محصول فسادپذیری مانند سیب به فروش نیاز دارد، می افزاید: 
مشكل اصلی ســیب آذربایجان غربی تولید مازاد بر نیاز بازار و 
صادرات است. برای رفع این مشكل در كنار تولید ارقام خوب و 
میزان مناسب سیب، باید صادرات را به بیش از یك میلیون تن 

رساند كه این كار نیازمند دیپلماسی  اقتصادی است.
وی با بیان اینكه كشــاورزی عامل پایداری یك كشور و   امنیت 
غذایی مردم است، می گوید: اگر در رفع موانع صادراتی سستی 
نمی كردیم و به موقع اقدام و رایزنی می شد این مشكالت برای 

صادرات سیب به وجود نمی آمد.
نایب رئیس كمیسیون كشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی 
آذربایجان غربی درباره مشــكالتی كه در زمینه فروش ســیب 
صنعتی وجود دارد هم اظهار می كند: متأسفانه صنایع تبدیلی 
به موقع سیب را از باغداران خریداری نمی كنند. از سوی دیگر 
تعاونی های روســتایی وارد عمل شــدند، اما هنوز بهای سیب 
خریداری شده از باغداران را پرداخت نكرده اند كه این مشكالت 
كشاورزان را دوچندان كرده است. صنایع تبدیلی به به روزرسانی 

و تعیین قیمت واحد نیاز دارند و اگر در این بخش سرمایه گذاری 
بیشتری انجام شود، نتیجه بخش خواهد بود.

   
برای تولید هر كیلوگرم ســیب ۱۵۰لیتر آب نیاز است و امسال 
۲میلیارد مترمكعب آب در حوضــه آبریز دریاچه ارومیه صرف 
تولید سیب شــده اســت؛ آبی كه می توانســت به جای تولید 
این همه سیب فاسدشــده صرف نیازهای دیگری شود. سیب 
آذربایجان غربی در حالی تولید می شود كه حوزه دریاچه ارومیه 
به آب نیازی حیاتی دارد؛ در این شــرایط امكان صادرات مهیا 
نیســت؛ خرید تضمینی ثمری ندارد و صنایــع تبدیلی آنقدر 
سیب صنعتی را نمی خرند تا اســترس واردشده به بازار قیمت 
خرید سیب را از ۱4۵۰تومان به نصف تقلیل دهد. كمیته ویژه 
جهادكشاورزی در این میان راهی دشوار در پیش دارد تا بتواند 

برای همه این مشكالت سامانی بیابد.  

پرونده سیب ارومیه به كمیته ویژه رفت 
وزارت جهادكشاورزی كمیته ای ویژه برای بررسی و رفع مشكالت فروش نرفتن سیب  كشاورزان آذربایجان غربی تشكیل داده است

سامانه بارشی جدید در راه است 
مدیركل هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان اینكه 
این سامانه بارشی از بعدازظهر چهارشنبه، 8دی به جنوب 
كشور وارد شده اســت به همشهری می گوید: بارندگی از 
ساعت ۱۷ در چابهار و اطراف آن شــروع شد و در همان 
۱۲ساعت نخست ۱۱۲میلی متر بارش داشتیم كه منجر 
به بروز مشكالتی شد. در همین تاریخ و ساعت در كنارك 

۵4میلی متر بارندگی گزارش شد.
محســن حیدری با بیان اینكه این سامانه گرم و مرطوب 
بوده و همه مناطق استان را در برگرفته است، می افزاید: 
تا صبح روز گذشــته )جمعه( با فعالیت سامانه به ترتیب 
در كنارك۱۷4، چابهــار۱۳4.۲، طیس۱4۰، مومان۵۳، 
توتان۵۳، كمبل سلیمان49، فرودگاه۳4، دستگرد۳۱، 
مچان۲۰.۵، راسك۱8.8، نیكشهر۱۵.۳، مهرستان۱۲.۵، 
ســراوان6.۷، فنوج6، قصرقند۵، خاش۳.9، هیرمند۳، 

 زهك۱.۳و زابل۱.۲میلی متر بارش داشتیم.
وی با بیان اینكه این سیستم آخر وقت روز گذشته از استان 

خارج شده است، از ورود سامانه بارشی جدید از یكشنبه 
خبر می دهــد و می گوید: با توجه به پتانســیل رطوبتی 
استان، پیش بینی ما این است كه ســامانه بارشی جدید 
بارندگی های شدید با ســیالب های خطرناك و بادهای 
سهمگین ایجاد كند. به همین دلیل از مردم می خواهیم 
به هشدارها توجه كنند، توصیه ها را جدی بگیرند و حتی 
برای چند روز مایحتاج خود را تامین كنند؛ چون احتماال با 
این بارش ها مسیرهای ارتباطی مسدود شود یا مشكالتی 

در خدمات رسانی داشته باشیم.

   رگبار، تندباد و گرد و خاك از یكشنبه  
حیدری بارش باران، رگبار و رعد و بــرق، وزش تندبادهای 
لحظه ای، احتمال بارش تگــرگ و در ارتفاعات تفتان بارش 
برف، وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاك در زاهدان 
و ســایر مناطق مركزی، نوار غربی و جنوب شرق استان را از 
پدیده های غالب این ســامانه جدید می داند كه تا پایان روز 
سه شــنبه، ۱4دی ادامه خواهد داشت. مدیركل هواشناسی 

سیستان و بلوچســتان مناطق تحت تأثیر این سامانه را در 
روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱4دی به این شرح اعالم می كند: یكشنبه 
۱۲دی نیمه شمالی استان شــامل هیرمند، هامون، نیمروز، 
زهك، زابل، زاهدان، ایرانشهر، دلگان، خاش، تفتان، میرجاوه، 
دوشنبه ۱۳دی نیمه شمالی و غرب اســتان شامل زاهدان، 
ایرانشــهر، بمپور، تفتان، خاش، دلگان، زابل، زرآباد، زهك، 
فنوج، قصرقند، میرجاوه، نیكشهر، نیمروز، هامون و هیرمند و 
سه شنبه ۱4دی خاش، تفتان، دلگان، سراوان، سرباز، سیب و 
سوران، فنوج، قصرقند، كنارك، گلشن، مهرستان، نیكشهر، 
ایرانشهر، بمپور، چابهار و دشــتیاری تحت تأثیر این سامانه 
خواهند بود. حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینكه زمستان سال گذشته استان فقط ۰.4میلی متر بارندگی 
را تجربه كرد، توضیح می دهد: سیستان و بلوچستان 6۰درصد 
بارندگی خود را در كل سال زراعی در زمستان دریافت می كند 
و امسال پیش بینی می شود فعالیت سامانه های بارشی جدید 
بخشــی از بارندگی های اســتان تامین شــود كه البته رفع 

خشكسالی را نمی كند.

  آب گرفتگی 40درصد منازل 
مدیركل هواشناسی سیســتان و بلوچستان در شرایطی 
از ورود ســامانه بارشــی جدید از فردا خبر می دهد كه 
بارندگی های چهارشنبه تا جمعه در این استان مشكالت 
زیادی را برای شــهروندان به ویژه در ۲شهرستان چابهار 
و كنارك رقم زده اســت. بندركنارك كه در 48ســاعت 
گذشته پربارش ترین شهر ایران لقب گرفت با بارندگی های 
سیل آســای ۳روز گذشته شــاهد آب گرفتگی منازل و 

شكل گیری رواناب شد.
فاروق اعظمی، عضو شورای شهرستان كنارك 

با بیــان اینكــه در پی ایــن بارندگی ها 
بیش از 4۰درصــد منــازل مردم و 
معابر شــهر كنارك زیر آب رفته و 
امكانات شهرستان پاسخگوی رفع 
مشكالت فعلی نیســت، می گوید: 
خروج آب از منازل مردم با استفاده از 

امكانات شهرستان و شهرهای همجوار 
انجام شــد، اما باید توجه داشته باشیم 

كه امكانات پاســخگو نیســت و طبق برآورد 
صورت گرفته بیش از ۳۰۰كف كش دیگــر نیاز داریم تا 
 در بارندگی مشابه در مدت زمان 48ساعت آب از منازل 
مردم خارج شــود. آمارها نشــان می دهد سامانه بارشی 
موجب آب گرفتگی معابر و نفوذ آب به بیش از ۵۰۰واحد 
مسكونی شــده و اهالی برخی محله ها روز گذشته را به 
ناچار بیرون از منازل خود ســپری كردند. معاون امداد و 
نجات هالل احمر سیستان و بلوچستان هم در این باره به 
همشهری می گوید: این بارندگی ها اغلب در منطقه شهری 
رخ داد و با توجه به مســائلی چون شیب بندی خیابان ها 
و مشكالت شبكه دفع آب های سطحی و فاضالب منجر 
به ایجاد روانــاب و ماندگاری آب در خیان هــا و نفوذ   به 

منازل شد.
 اكبر كیخاساالر، با بیان اینكه تا صبح روز گذشته )جمعه( 
به ۲۳۳خانوار آســیب دیده از بارندگی شهرهای چابهار 
و كنارك امدادرســانی صورت گرفــت، می افزاید: 8تیم 
امدادی این جمعیــت به 9۳۷نفر در قالــب ۲۳۳خانوار 
 آســیب دیده ســیل درشــهرهای كنــارك و چابهــار 
كمك ارائه كردند.  طوری كه عالوه بر اســكان اضطراری 
6۵نفر از هموطنان در ایــن مناطق ۲۳۵پتو، 99موكت، 
۲۰۵كیلوگرم نایلون پوششــی و ۷۰بســته غذایی بین 

آسیب دیدگان توزیع شد.
وی با بیان اینكه آماده باش و امدادرسانی ها همچنان ادامه 
دارد، تأكید می كند مكان ها و ســوله هایی برای اسكان 
اضطراری پیش بینی شده اســت تا اگر كسی نیاز داشت 
اســتفاده كند، اما تاكنون فردی برای اسكان اضطراری 

مراجعه نكرده است.

آماده باش همه شهرستان ها 
با توجه به مشــكالت بارندگی های چند روز گذشــته و 
از آنجایی كه سامانه بارشــی جدید هم بی خطر نخواهد 
بود، مدیركل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و 
بلوچستان تأكید می كند كه همه شهرستان ها و فرمانداران 
ســتاد شهرســتانی بحران تشــكیل دادند و اخطارها و 

آماده باش های الزم به آنها داده شده است. 
علیرضا شــهركی با بیان اینكه در ابتدای فصل زمستان 
نخســتین پیش بینی اقدامات برای مقابله با بحران های 
احتمالی ناشــی از بارندگی به همه دستگاه های اجرایی 
ابالغ شده اســت، می افزاید: اطالع رســانی های الزم در 
 مناطق روستایی و عشــایری و به ویژه در مناطق شهری

پرخطر داده شده است.

 با وجود خروج سامانه بارشی  از سیستان و بلوچستان  كه منجر به بروز آب گرفتگی در كنارك شده بود  
 سامانه بارشی جدید از یكشنبه فعال می شود و احتمال بروز سیالب های خطرناك  وجود دارد

هشدار جدی بارندگی و سیالب در سیستان وبلوچستان 

ســازمان هواشناسی روز 
گذشــته )جمعه، 10دی( با 
اشاره به بارش برف و باران ۵روزه در اکثر مناطق نسبت به بارش های 
سیل آسا در 14استان هشدار داده است. این هشدار در شرایطی صادر 

شده که اســتان های جنوبی از بعدازظهر چهارشــنبه )8دی( شاهد 
بارش های شدید هستند که در برخی مناطق ازجمله کنارك و چابهار در 
سیستان و بلوچستان موجب بروز آب گرفتگی و جاری شدن رواناب در 

سطح شهر شده است.

سیده زهرا عباسی
خبرنگار 

 پیش بینــی این اســت كه ســامانه بارشــی جدید 
بارندگی هــای شــدید بــا ســیالب های خطرناك و 
بادهای سهمگین در سیستان و بلوچستان ایجاد 
كند طبق اعالم عضو شــورای شــهر كنارك در پی 
بارندگی های اخیر بیش از ۴۰درصد منازل مردم 

و معابر شهر كنارك زیر آب رفت

نماینده ارومیــه: كمیتــه ویژه ســیب باید در یــك اقدام 
ریشه ای برای مسائلی مانند اصالح ارقام سیب تولیدی، 
فــرآوری، قیمت گــذاری، فــروش داخلــی، صــادرات و 

بازاریابی تصمیمات الزم را اتخاذ كند

نایب رئیــس كمیســیون كشــاورزی و صنایــع غذایــی 
اتــاق بازرگانــی آذربایجان غربی:  مشــكل اصلی ســیب 
آذربایجان غربی تولید مازاد بر نیاز بازار و صادرات است

14  استان  در معرض سیل 
 بررسی ها نشان می دهد امروز، شنبه از فعالیت 
سامانه بارشی در شرق کشور کاسته می شود. 
این ســامانه فقط در نوار جنوبی کشور فعال 
خواهد بود. در جزایر خلیج فارس و تنگه هرمز، 
سواحل دریای عمان، نیمه جنوبی بوشهر و 
فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و 
بلوچستان بارش باران پیش بینی شده است. 
بعدازظهر امروز در برخی مناطق غرب، جنوب 
غرب، دامنه های جنوبی البــرز در زنجان، 
قزوین، جنوب آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی و کردستان بارش پراکنده باران و در 
ارتفاعات بارش برف پیش بینی شده است. 
یكشنبه گستره فعالیت این سامانه کل کشور 
به جز نوار شمالی را فرا می گیرد. براساس اعالم 
سازمان هواشناسی در استان های جنوبی، 
ســواحل خلیج فارس رگبار و رعدوبرق و در 
مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف پیش بینی 
شده است. در این روز شدت بارش ها در فارس، 
بوشهر، شمال و شــرق خوزستان، جنوب 
لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، غــرب هرمزگان، جنوب 
کرمان و جزایر خلیج فارس اســت. 
روز دوشنبه سامانه بارشی در کل 
کشور فعال است و باعث بارندگی 
در تمام مناطق به جز شمال غرب 
می شود. در این روز شدت بارش ها 
برای هرمــزگان، شــرق کرمان و 
غرب سیســتان و بلوچستان است و 
در ارتفاعات غرب و جنوب غرب کشــور 
بارش برف پیش بینی شــده. سه شنبه نیز 
گستره فعالیت سامانه بارشی در نیمه شرقی 
است و در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان 
بارش ها شدت می گیرد. در بعدازظهر این روز 
به تدریج با خروج این سامانه موج دیگری از 
شمال غرب وارد کشــور می شود. در برخی 
مناطق شــمال غرب، غرب، ارتفاعات واقع 
در جنوب غرب و دامنه هــای جنوبی البرز و 
مرکز،  بارش های پراکنده باران، برف و وزش 

باد پیش بینی می شود.

ث
مك

حمیده پازوکی
خبرنگار 

۶۰ هزار هکتار از مجموع 1۲۰ هزار هکتار 
باغ های استان به درختان سیب اختصاص دارد 
که ۵۴ هزار هکتار ســطح باغ های مثمر سیب و 

۶ هزار هکتار باغ نهال سیب است

 60هزار هکتار

ارومیه بــا اختصاص حــدود ۴۵ درصد از 
باغ های ســیب اســتان در رتبــه اول و شــهرهای 
سلماس، مهاباد، اشنویه، نقده و میاندوآب در 

رتبه های بعدی قرار دارند

ومیه 45 درصدی ار
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 نهميــن مــوج آلودگــي هــواي 
 آلودگي 

كالنشهرهاي كشور در 4ماه اخير كه هوا
از عصر يكشــنبه هفته گذشته آغاز 
شــده، با آغاز هفته جديد همچنــان با قوت در 
آسمان شــهرهاي بزرگ باقي مانده و قصد رفتن 

ندارد.
مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات 
وضع هوا، ديروز طي اطالعيــه اي اعالم كرد كه 
آلودگي هواي تهــران، كرج، تبريــز، اصفهان و 
مشهد تا فردا ادامه مي يابد. البته 2 سامانه بارشي 

نيز از روز دوشنبه به كشــور وارد مي شوند تا در 
نيمه هفته پيش رو، بارش برف و باران در بيشتر 

استان هاي كشور پديده غالب باشد.

صدور هشداِر زرد رنگ
در پي تداوم آلودگي هوا در كالنشهرهاي كشور، 
سازمان هواشناســي هشــدار زرد رنگ خود را 

صادر كرد.
به گزارش همشهري، در كالنشهرهاي كشور در 
صورت خودداري از كنترل منابع آالينده ثابت و 
متحرك افزايش آلودگي هوا تا حد ناســالم براي 
گروه هاي حساس و در مناطق پرتردد و صنعتي 
احتمال افزايش آلودگي هوا در حد ناسالم براي 

تمام گروه ها پيش بيني مي شــود. در اين شرايط 
جوي، ســازمان هواشناسي نســبت به پرهيز از 
رفت وآمد غيرضروري در ســطح شهرها، به ويژه 
براي سالمندان،كودكان و افراد با سابقه بيماري، 
پرهيز از فعاليت هاي فيزيكي و ورزشي در فضاي 
باز، مديريت مصرف سوخت هاي فسيلي و زمان 
فعاليت واحدهــاي صنعتي در ســطح و حومه 

كالنشهرها توصيه مي كند.
در عيــن حال كميتــه اضطرار آلودگــي هوا در 
شهرهاي تهران و اصفهان تنها دستورالعمل هايي 
را صادر كرده كه كارايي الزم براي كنترل آلودگي 
هوا را نداشــته و ندارد. چهارشنبه هفته گذشته 
در تهران، كميته اضطرار بار ديگر 7توصيه كلي 
خود را اعالم كرد. اين توصيه ها شامل لزوم انتقال 
نمايشگاه هاي بين المللي به شهرآفتاب، برخورد با 
خودروهاي آالينده، جلوگيري از خودروهاي فاقد 
برگه معاينه فني، جلوگيــري از تردد خودروها و 
موتورســيكلت هاي آالينده، جلوگيري از روشن 
ماندن اتوبوس هــا و ميني بوس هــا در پايانه ها، 
جلوگيري از پسماندسوزي و ســوزاندن شاخ و 
برگ درختان و جلوگيري از مازوت سوزي است 
كه طي4 ماه اخير بارها اعالم شده كه در هيچ يك 
از 9موج آلودگي 4 ماه اخير، كارايي الزم را نداشته 
است. در اصفهان نيز كميته اضطرار تردد خودروها 

را زوج و فرد اعالم كرده؛ درحالي كه اين وضعی به 
كاهش آلودگي هوا كمكي نكرده است.

لزوم نگاه واقع گرايانه به بودجه سال1401قانون 
هواي پاك

بهزاد اشجعي، عضو ســابق كارگروه ملي كاهش 
آلودگي هواي كشــور در اين باره به همشــهري 
مي گويد: كميته هاي اضطرار، در اين مواقع تنها 
به اعالم تشديدها بســنده مي كنند؛ درحالي كه 
گزارش ســال 2021 بانك جهاني نشان مي دهد 
آلودگي هوا ساالنه 2.۶ميليارد دالر به تهراني ها 
خســارت مي زند كه ســرانه اين عدد، براي هر 
خانواده 4نفره در شــهري مثل تهــران، حدود 

14ميليون تومان است.
در عين حال به گفته اين كارشناس، بودجه اجراي 
قانون هواي پاك در اليحه1401 بيشــتر شبيه 
يك شوخي است تا واقعيت. عددي كه در اليحه 
آمده ۳20ميليارد تومان است كه نشان مي دهد 
در مجراي ارائه  دهنده بودجــه نيز عزمي براي 
اقدامات كاهش دهنده آلودگي هوا وجود ندارد. 
اين بودجه فقط هزينه خريد 80 دستگاه اتوبوس 

شهري جديد است.
 اشــجعي تصريح مي كند،چرا بايد چنين رقمي 
براي بهبــود هوا اختصــاص يابد؟ آيــا وقت آن 

نرسيده كه ارقام مؤثر و چشمگير به بزرگ ترين 
معضــل اجتماعي محيط زيســتي ايــران كه با 
زندگي ميليون ها ايراني ارتباط مستقيمی دارد، 
برسد؟ اين پديده نامبارك سالي 12هزار كشته 
مستقيم دارد و صدها هزار بيماري ايجاد مي كند 
كه هزينه آن به تمام بخش هاي بهداشت درمان، 
آموزش و ادارات سرشكن مي شود. بايد بودجه اي 
درخور تعيين شــود و مجلس اين رقم را حقيقتا 

واقع گرايانه افزايش دهد.

وضعيت نابسامان استان تهران
تهران در ســال  جاري، با 84روز هــوای آلوده، 
بي شــك آلوده ترين هوا را در سطح كشور داشته 
است. از سوي ديگر، همه شهرستان هاي جنوبي 
و غربي همراه با كالنشهر تهران، آسماني آلوده را 
در اين 84 روز تجربه كرده و همچنين ســاكنان 
اسالمشهر، پاكدشت، شــهريار، تهران، ورامين و 
قرچك طي 5روز اخير، هواي آلوده ای را تنفس 
كرده اند كه طی امروز و فردا نيز هوايشان ناسالم 

خواهد بود.
در كالنشهر تهران كه هوا از عصر يكشنبه 5دي تا 
ساعت 8صبح امروز دست كم 1۳5ساعت متوالي 
آلوده بوده، براساس پيش بيني هاي انجام شده در 
شركت كنترل كيفيت هوا، اگرچه امروز افزايش 
نســبي تندي باد را خواهد داشــت و تا حدودي 
از غلظت آالينده ها كاســته می شــود، اما با آغاز 
تردد خودروها در نخســتين روز هفته، بر غلظت 
آالينده ها افزوده خواهد شد و كاهش كيفيت هوا 
در بيشتر مناطق پرتردد نيز پيش بيني مي شود. 
البته كاهش تندي طي روز از پراكندگي آالينده ها 
جلوگيري خواهد كرد. اين شرايط جوي تا ساعات 
پاياني امروز ادامه خواهــد يافت و كيفيت هوا در 
بيشتر مناطق در محدوده ناسالم براي گروه هاي 
حساس قرار خواهد گرفت. همچنين روز يكشنبه 
نيز هوا آلوده خواهد بود و شمار روزهاي متوالي 

آلوده اخير به 7روز خواهد رسيد.  

خبرهای كوتاه

خبر روز

 تكميل سرشماري حيات وحش تهران 
رئيس اداره حفاظت و مديريت حيات وحش تهران با اشاره به افزايش 
جمعيت گونه ها در برخي مناطق استان گفت: جمع بندي سرشماري 
زمستانه تا اوايل اسفندماه تكميل خواهد شد. به گزارش ايسنا، محمد 
كرمي گفت: سرشماري زمستانه در حال كامل شدن است و هنوز در 
مناطقي مانند ورجين، ارتفاعات شــمال تهران و منطقه كوير انجام 
نشده است كه پيش بيني مي كنيم فرايند سرشــماري ارسباران تا 
اواســط يا اواخر دي ماه كامل شود. وي با تشــريح برآورد اداره كل 
محيط زيست استان تهران از وضعيت زاد و ولد گونه ها گفت: در مناطق 
فيروزكوه، كوه سفيد دماوند، پارك ملي الر، سرخه حصار و جاجرود 
افزايش طبيعي چند درصدي گونه ها گزارش شده  است. جمعيت اين 
گونه ها طبق آمارها در اين مناطق حدود 5 درصد افزايش يافته است. 
وي علل افزايش جمعيت گونه هاي حيات وحش را اينگونه تشريح كرد: 
افزايش جمعيت مي تواند به علت عوامل مختلفي مانند افزايش ارتفاع 
سرشماري، افزايش دقت سرشــماري و زادآوري در فصل بهار باشد 

يا ممكن است به دليل باالتر رفتن امنيت منطقه اتفاق افتاده باشد.

سيدمحمد فخار
خبر نگار

محمدباريكانی
دبير گروه زيست بوم

شاخص ديروز و كيفيت هواي امروز كالنشهرهاي كشور

 امروزوضعيت جمعهشاخص جمعهشهر
)پيش بينی(

آالينده

ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرونآلودهناسالم براي گروه هاي حساس141تبريز

ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرونآلودهناسالم براي گروه هاي حساس128اصفهان

ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرونآلودهناسالم براي گروه هاي حساس140كرج

ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرونآلودهناسالم براي گروه هاي حساس134تهران

ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرونآلودهناسالم براي گروه هاي حساس128مشهد

كيفيت هواي روز جمعه 
شهرستان هاي تهران

شاخص  شهر

164اسالمشهر

159پاكدشت

154شهريار

134تهران

158ورامين

164قرچك

تاالب شــيدور در جزيره مارو اســتان هرمزگان كه 
زيستگاه امن مارهاي جعفري، الك پشت پوزه عقابي گردشگري

و پرندگان مهاجر است حاال با درج آگهي هاي كاذب 
ســفر به مالديو ايران، زيــر پاي گردشــگراني رفته كه با ســفر 
غيرمسئوالنه به اين جزيره جز تخريب زيستگاه و برجاي گذاشتن 
زباله و حتي رهاســازي گربه هاي خانگي در جزيره دســتاوردي 

نداشته است.
تاالب شيدور به اعالم ايسنا، در سال1999 به عنوان چهارمين تاالب 
بين المللي استان هرمزگان در فهرســت كنوانسيون رامسر ثبت 
شد. اين جزيره به عنوان تنها جزيره آبسنگ مرجاني حفاظت شده  
كشور در فهرست مهم ترين آبسنگ هاي مرجاني اتحاديه  بين المللي 

حفاظت و منابع طبيعي )IUCN( نيز به ثبت رسيده است.

تاالب بين المللي شيدور در جزيره مارو هرمزگان يكي از مناطق مهم 
تجمع پرندگان از سوي مؤسسه بين المللي حيات پرندگان شناخته 
شده و دبيرخانه كنوانسيون گونه هاي مهاجر واقع در دفتر منطقه اي 
يونپ در بانكوك تايلند نيــز نام آن را يكي از زيســتگاه هاي مهم 
الك پشت دريايي در اقيانوس هند و جنوب شرق آسيا معرفي كرد.

اما گردشگران چه باليي بر سر تنها جزيره ايران با ساحل شن سفيد 
آورده اند؟ به گفته مديركل اداره حفاظت محيط زيســت اســتان 
هرمزگان، تمام مســاحت جزيره مارو كه تاالب بين المللي شيدور 
را به عنوان يك منطقه حفاظت شــده در خود جاي داده و عنوان 
ذخيره گاه حيات وحش است، 98كيلومتر است و آنطور كه حبيب 
مســيحي تازياني به همشهري خبر داده اســت، گردشگران خط 
ساحلي سفيد اين جزيره را با كندن بوته ها و روشن كردن آتش به 

خط ساحلي سياه تبديل كرده اند.
مديركل محيط زيســت اســتان هرمزگان به همشهري مي گويد: 
وجود سواحل ماســه اي ســفيد و مرجاني جزيره و برخورداري از 

سواحل صخره اي، جزيره مارو و تاالب شــيدور را تبديل به جاذبه 
گردشگري كرده و گردشــگران عالقه مند به شب ماني در جزيره 
هستند. اما از آنجا كه ســازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت 
مديريت اين جزيره را دارد، طي ۳سال گذشته موضوع شب ماني در 
جزيره را ممنوع كرده است و در عين حال اعالم كرده كه ممنوعيتي 
براي بازديد گردشــگران از جزيره با گرفتن مجوز محيط زيســت 

وجود ندارد.
به گفته وي، متأسفانه برخي گردشگران غيرمجاز كه بدون مجوز 
محيط زيســت به اين جزيره سفر كرده اند با شــب ماني در جزيره 
نه تنها باعث تخريب ساحل شده اند كه شب ماني آنها در جزيره، كه 
هيچ امكاناتي براي اسكان در آن وجود ندارد، به دليل وجود مارهاي 
جعفري در اين زيستگاه خطرساز اســت. به همين دليل اين مقام 
سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرد: ورود گردشگران به جزيره 
مارو و تاالب شيدور تنها در اواخر فصل زمستان و اوايل بهار يعني 
از اسفندماه تا ميانه ارديبهشــت كه فصل زمستانگذراني پرندگان 
مهاجر در اين زيستگاه امن است و فصل تخمگذاري الك پشت هاي 

پوزه عقابي است در جزيره مارو به طور مطلق ممنوع است.
به گفته مسيحي تازياني، تالش سازمان حفاظت محيط زيست در 
مديريت اين جزيره آن است كه جزيره مقصد ماندگاري گردشگران 
نشود و آنها با اسكان در ساحل مكسر، سواحل شهرستان پارسيان 
و سواحل بكر بندر لنگه تنها اجازه بازديد از جزيره در روز را داشته 
باشــند و براي شــب ماني از جزيره خارج شــوند تا آسيب به اين 

زيستگاه امن گونه هاي حيات وحش كاهش يابد.
مديركل حفاظت محيط زيست استان هرمزگان از مكاتبات زيادي 
خبر داده است كه ســازمان حفاظت محيط زيست با دستگاه هاي 

مختلف انجام داده تا براساس آن گردش در جزاير الوان، شيدور و 
هندورابي تنها به بازديد محدود شود و گردشگران امكان شب ماني 
در اين جزاير حفاظت شــده را نداشــته باشــند. تا بدين ترتيب 
آسيب هاي اكوسيستمي ناشــي از ماندگاري آنها در جزاير كاهش 

يابد.
او اين تصميم را نه به معناي ممنوع كردن گردشــگري در جزاير 
ايران كه تنها به دليل حفاظت بهتر از جزاير در مقابل گردشــگري 
غيرمسئوالنه اعالم كرد و گفت: يكي از مواردي كه در جزيره مارو و 
تاالب شيدور اتفاق افتاد اين است كه گردشگران با بوته كني براي 
ايجاد آتش و شب ماني در جزيره تمام شن هاي سفيد جزيره را به 
ســياهي آلوده اند و ماسه هاي ســفيد جزيره تبديل به ماسه سياه 

شده است.
مديركل اداره حفاظت محيط زيست اســتان هرمزگان اما از نكته 
عجيب ديگري خبر مي دهــد كه گردشــگران در جزيره موجب 
خســارت به تخم پرندگان و بر هم زدن نظم اكوسيســتم منطقه 
شدند. او مي گويد: گردشــگران ورودي به شــيدور در سال هاي 
گذشته گربه هاي اهلي و خانگي خود را در جزيره رها كرده بودند كه 
آنها تخم پرندگان را مي خوردند كه خوشبختانه سال گذشته اين 

گربه ها از جزيره جمع آوري شدند.
جزيره مارو و تاالب بين المللي شيدور به عنوان بهشت پرستوهاي 
دريايي نيز لقب يافته اســت كه بدون اســترس در بهــار اقدام به 
النه سازي  و تخم گذاري در اين پناهگاه حيات وحش مي كردند. اما 
بنا بر اعالم حبيب مسيحي تازياني، با حضور مستمر گردشگران به 
جزيره مارو و تاالب شيدور، پرستوهاي دريايي جزيره مارو احساس 
ناامني كردند و حاال تعداد اين پرندگان در جزيره با كاهش مواجه 

شده است.
جزيره مارو و تاالب شــيدور به اين دليل پناهــگاه حيات وحش 
لقب گرفته اســت كه زيســتگاه خزندگاني همچون مار جعفري، 
الك پشت هاي حفاظت شده و در معرض خطر انقراض پوزه عقابي و 
پرندگان مهاجر، پستانداران دريايي نظير دلفين در نوار آبي و البته 
مرجان هاي دريايي دور تا دور جزيره اســت. كلوني هاي مرجاني 
جزيره زيستگاه اصلي آبزيان است. آب  زالل و سواحل صخره اي و 
مرجاني جزيره اما به عامل جذب گردشگران و حتي معرفي آن به 
عنوان مالديو ايران تبديل شده كه به گفته مديركل محيط زيست 
استان هرمزگان با حضور گردشگران و سفرهاي غيرمسئوالنه در 

حال آسيب  ديدن است.
حبيب مســيحي تازياني، مديركل حفاظت محيط زيست استان 
هرمزگان به همشهري مي گويد: عده اي براي غواصي و شب گذراني 
و عده اي براي استفاده از ســاحل بكر جزيره مارو و تاالب شيدور 
به اين منطقه ســفر مي كنند اما وقتي پس از خــروج آنها همراه 
با دوســتداران محيط زيست براي پاكســازي به اين منطقه ورود 
مي كنيم هربار دو قايق زباله برجاي مانده از گردشگران را از منطقه 
خارج مي كنيم كه بيشتر آن حاوي بطري هاي آب معدني، تنقالت 
برجاي مانده و اضافه غذاهاي دور ريخته شــده است كه جزيره و 

تاالب را آلوده مي كند.
به گفته او، هم اكنون جزيره مارو و بازديد از تاالب شــيدور به روي 
گردشگران بسته نشده است اما شب ماني در جزيره ممنوع است و 
گردشگران براي ورود به جزيره بايد از اداره حفاظت محيط زيست 
استان هرمزگان مجوز بگيرند و گردشگران غيرمجاز نيز حق ورود 

به جزيره را ندارند.

ممنوعیت شب مانی گردشگران در  جزيره مارو
  گردشگران با بوته كني و برافروختن آتش تنها جزيره سفيد ايران را سياه كردند

  رهاسازي گربه هاي خانگي در تاالب بين المللي شيدور اكوسيستم را برهم زد 
  پرستوهاي دريايي به دليل استرس ورود گردشگران، مارو و شيدور را ترك كردند

تداوم آلودگي كالنشهرها تا يكشنبه
   سامانه بعدي بارش از نيمه هفته جاري دركشور حاكم مي شود

   بودجه اجراي قانون هواي پاك در اليحه1401 معادل قيمت خريد 80 دستگاه اتوبوس شهري نو است
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اتمام كاداستر در  سيستان و بلوچستان؛ 
به زودی

رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
به دليل اعالم يك خبر خــوب در حوزه 
بازگشــت اراضی ملی به منابع طبيعي، 
امروز چهره روز صفحه زيســت بوم شده 
است. حسن بابايي كه به استان سيستان 
و بلوچستان سفر كرده بود اعالم كرد كه 
يكي از اهداف او از اين سفر بررسي آخرين وضعيت اجراي كاداستر منابع 
طبيعي در استان سيستان و بلوچستان بود. به گزارش مهر، معاون رئيس 
قوه قضاييه، استان سيستان و بلوچستان را دومين استان پهناور كشور 
اعالم كرد كه بيش از 18ميليون هكتار وسعت دارد. بابايي گفت: وضعيت 
بيش از 15ميليون هكتار اراضي استان سيستان و بلوچستان تثبيت شده 
و اسناد آن نيز در حال صدور است. او ابراز اميدواري كرده است كه تا پايان 
بهمن ماه اجراي طرح كاداستر منابع طبيعي استان سيستان و بلوچستان 
به اتمام برسد. به گفته رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، در پايش 
و رصد عملكرد مجموعه ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان در 
حوزه هاي مختلف، همچون مختومه كردن پرونده اجراي اســناد، آمار 
هيأت ها و صدور اسناد مالكيت و مابقي بخش هاي ثبتي شاهد عملكرد 
مطلوبي بوديم كه ماحصل تالش بي وقفــه كاركنان و نظارت راهبردي 
مديريت مجموعه بر واحدهاي ثبتي است. حسن بابايي همچنين اعالم 
كرد: از كل 17ميليون هكتار اراضي ملي استان سيستان و بلوچستان براي 
بيش از 14ميليون و200 هزار هكتار آن سند كاداستري صادر شده است.

چهره روز

   توجه به سفرهاي ارزان و خانواده محور
مديركل دفتر توسعه گردشگري داخلي از برنامه هاي اين اداره كل براي توجه 
به ســفرهاي ارزان قيمت و خانواده محور جهت گردشگري داخلي، توجه به 
ظرفيت بخش خصوصي و فعاالن گردشــگري و اصالح تقويم گردشــگري 
سال 1401 خبر داد. مصطفي فاطمي به ايلنا گفت: كارهايي مانند سفرهاي 
ارزان قيمت، نمايشگاه گردشــگري تهران و امور جاري در بخش برنامه هاي 
كوتاه مدت اين اداره كل قرار گرفته و بايد به سرعت به نتيجه برسد. به گفته او، 
به دليل عقب ماندگي از برنامه ها با توجه به تغييرات در اداره كل هاي معاونت 
گردشگري در برخي امور بايد به سرعت نتايج نهايي در اين موارد را استخراج 

كرد.

   كشف پايه ستون هاي هخامنشي در بافت كرمان
معاون ميراث  فرهنگي اســتان كرمان از كشف 2پايه ســتون سنگي دوره 
هخامنشي در يكي از زمين هاي كشاورزي جنوب شهرستان بافت خبر داد. 
به گزارش ايرنا، مجتبي شفيعي گفت: طبق گزارش يكي از اهالي روستاهاي 
جنوبي شهرستان بافت، كشاورزان اين منطقه حين شخم زدن به 2پايه ستون 
سنگي برخورد كردند كه كارشناسان ميراث فرهنگي با دريافت اين گزارش 
براي حصول اطمينان از درســتي خبر به اين روستا عزيمت و متوجه شدند، 
زمين كشاورزي بر يك محوطه باستاني ايجاد شده است. او افزود: 2پايه ستون 
كشف شده سفيد رنگ و قدمت آنها با ارتفاع 40 و قطر 50سانتي متري به دوره 
هخامنشي مي رسد. او افزود: وجود اين دو پايه ستون نشان دهنده حضور فعال 
هخامنشيان در شهرستان بافت بوده كه در مطالعات باستان شناسي از اهميت 

ويژه اي برخوردار است.
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بامشاركتبخشخصوصيقابلحلاست.اگربخواهيمخدماتراازسبدهزينه
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كاهشآسيبهایاجتماعي
نيازبهرصدخانهشهريدارد

تهران كالنشهري اســت كه مانند سایر 
شهرهاي بزرگ مســتثني از آسيب هاي 
مختلف نيســت؛ بنابراین بــراي كاهش 

آســيب در شــهرهاي بزرگ باید مطالعات زیادي انجام شود؛ به طوري 
كه این موضوع نياز به رصدخانه شهري براي آسيب هاي اجتماعي دارد. 
براي چنين اقداماتي باید از تجربه، دانش، علم و تشكيل كميته تخصصي 
استفاده كرد. چرا كه افرادي كه بي خانمان شده اند یك روز همه آنها سقف 
باالي سري داشته اند و اكنون دســت روزگار تقدیر آنها را اینگونه رقم 
زده است و بنا به هزار دليل مختلف بي خانمان شده اند. به همين منظور 
در این رصد و تشكيل بانك اطالعاتي باید این افراد بر حسب مشكالت 
دســته بندي شــوند و نباید همه آنها را كه دچار اعتياد یا انواع بيماري 
هستند در یكجا نگهداري كرد. شاید امتناعي كه برخي از آنها براي رفتن 
به گرمخانه دارند به دليل همين مسائل باشد كه بهتر است جایي نروند كه 
بيمار و یا دچار آسيب هاي دیگر شوند. در نگاه كلي وجود چنين امكاناتي 
در شهر و خدماتي كه ارائه داده مي شود، براي حمایت از این قشر بدون 
شك مایه دلگرمي است. نكته مهم در راستاي اقداماتي كه شهرداري انجام 
مي دهد، آن است كه این كار با مطالعه و سياست هاي متناسب با هر گروه 
از آنها باشد. باید بررسي شود چرا برخي تمایل به استفاده از این خدمات 
ندارند و این مسئله مهمي است. نكته بعدي آنكه كار مددكار اجتماعي 
همراه بــا تيم حرفه اي باشــد و در ادامه جمع آوري، ایــن افراد به حال 
خودشان رها نشوند. این مستلزم آن است كه فقط به حمایت آنها از شب 
تا صبح اكتفا نكنيم و باید كاري كرد تا به اجتماع و كانون خانواده برگردند.

غربتهران،ميزباننخستينيادواره
بانوانشهيده

همزمان با فرا رســيدن ایام فاطميه)س( و سالگرد شهادت سردار حاج 
قاسم ســليماني، ویژه برنامه هاي این ایام با بهره گيري از ظرفيت هاي 
محلي و با همكاري ناحيه مقاومت بسيج حمزه سيدالشهدا)ع( در پهنه 
غربي پایتخت برگزار مي شود. به گزارش همشهري، بر این اساس قرار 
است برنامه هاي ویژه اي از جمله برپایي موكب امام هادي)ع( در ميدان 
آزادي، برپایــي موكب هاي مختلف در محالت منطقــه 9 با همكاري 
 خيرین و نيروهاي بسيج و مساجد، اجراي برنامه آبروي محله، مراسم 
روضه خواني ایام شــهادت بانو حضرت زهرا)س(، روضه هاي خانگي با 
حمایت شهرداري، مراسم تعزیه خوانی حضرت زهرا)س(، اجراي سرود 

و تئاتر خياباني به یاد شهيد حاج قاسم سليماني برگزار شود.

 مدیریت شهري تهران به دنبال 
راهكارهایــي بــراي منــع گزارش

به كارگيري كودكان زباله گرد 
است. البته از قرار معلوم، هدف این است كه 
طرح هایي به دست آید تا زباله گردي به طور 
كامل از چرخه پسماند پایتخت حذف شود. از 
سوي دیگر، افرادي هم كه به خاطر معيشت به 
ایــن كار روي آورده اند، به صــورت قانوني، 
ضابطه مند و آموزش دیده به كمك عمليات 
جمع آوري و دفن زباله در تهران بيایند؛ یعني 
تالش مي شــود به نوعي كودكان زباله گرد تا 
حد ممكن به كانون خانواده بازگردند و سایر 
افراد، تغيير شغل  دهند. اینگونه هم مدیریت 
پســماند بهتر صورت مي گيــرد و هم رزق و 
روزي عده اي نيازمند قطع نمي شود. سرانجام 
نيز دست افراد سودجو از ماجرا كوتاه خواهد 

شد.
به گزارش همشهري، در دوره مدیریت شهري 
پيشين بود كه شهرداري ابالغيه اي را مبني بر 
منع به كارگيري كودكان زباله گرد صادر كرد؛ 
ابالغيه اي كه دســتورالعملي به آن پيوست 
شــده بود و در بازه اي كوتاه مدت، تا حدودي 
مؤثر واقع شــد اما نتيجه اي كــه مدنظر بود 
حاصل نشد. پس از گذشت مدتي هم دوباره 
همه  چيز رها شــد تــا كــودكان و نوجوانان 
زباله گرد به وفور از خود چهره نشــان دهند. 
بر این اســاس، زهرا شــمس احسان، رئيس 
كميته اجتماعي شوراي شــهر تهران اعالم 
مي كند كه باید براي ساماندهي كودكان كار 
و زباله گرد، جدي تر از هميشه آستين همت 
باال زد. او با تأكيد بر لزوم تدوین برنامه جامع 
در حوزه كودكان زباله گرد مي گوید: »دراین 
باره صراحت قانوني وجــود دارد و آنچه باید 
تقویت شــود قانونگرایي و اجراي قوانين در 
این حوزه است. تشــدید مجازات افرادي كه 
از كودكان در حوزه زباله گردي و تكدي گري 
استفاده مي كنند تا حدي مي تواند عاملي در 
جهت پيشگيري از تداوم و گسترش این جرم 
باشد.« این عضو شــوراي شهر تهران، معتقد 

است اگر هماهنگي دستگاه هاي مسئول براي 
حل آسيب زباله گردي، با محوریت مدیریت 
شهري انجام شــود، نتيجه الزم بهتر و زودتر 
كسب مي شود. شمس احسان مي گوید: »با 
این حال، شهرداري به تنهایي مسئول نيست. 
بنابراین نياز به برنامه اي جامع و مدون در این 
حوزه احساس مي شود.« او همچنين مدیریت 
و فرهنگسازي پسماند را مهم تر از برنامه هاي 
مربوط به زباله گردي مي داند و اعالم مي كند: 
»چنين مســئله اي جزو سياســت هاي آتي 
كميســيون اجتماعي و فرهنگي شوراست. 
درباره ارزش زباله توليد شــده در تهران عدد 
و رقم هاي عجيــب و غریبي بيان مي شــود 
كه درباره آن بهتر اســت مدیران شهري نظر 
دهند. متوســط توليد زباله در ایران دو برابر 
نرخ جهاني به ازاي هر فرد است كه رقم باالیي 
محسوب مي شود.« او همچنين یكي از دالیل 
پيگيري نشدن ابالغيه شهردار پيشين تهران 
را غيرایراني بودن اكثریت كودكان زباله گرد 

مي داند.
نرجس ســليماني، دیگر عضو شوراي شهر 
تهران نيز مي گوید كه برنامه مدیریت شهري 
ابتــدا در زمينه كاهش و مدیریت پســماند 
تنظيم مي شود؛ »اگرچه نباید چشم را روي 
زباله گردي بست اما ما قصد داریم براي آنكه 
موضوع ریشه اي حل شــود، به بحث كاهش 
پســماند توليدي خانواده ها با فرهنگسازي 
بپردازیم. اگر آموزش هاي الزم انجام شــود، 

خودبه خود، پسماند خشــك و باارزشي كه 
روانه سطل ها مي شوند از چرخه حذف شده 
و زباله گردي نيز كم رنگ مي شــود. براي این 
منظور، اجراي پویش هایي در سطح محله ها و 
مناطق در دستور كار قرار گرفته كه مي تواند 
كمك بزرگــي به قضيه كنــد. در عين حال، 
هدف مدیریت شهري این است تا كساني كه 
از طریق زباله گردي امرار و معاش مي كنند، به 
نوعي در بحث مدیریت پسماند تهران به كار 

گرفته شوند.«

آماردقيقالزماست
به هرحال زباله گردي در تهران رواج پيدا كرده 
و حضور مافياي پســماند را در پشت صحنه 
نمي توان كتمان كرد. بنابرایــن باید هرچه 
زودتر با همراهي شهروندان، شهرداري، نيروي 
انتظامي و دیگر نهادهایــي كه نقش اصلي را 
در اشــتغال زایي دارند، این پدیده به حداقل 
ممكن برسد. نكته اینجاست كه هم اكنون آمار 
دقيقي از تعداد كودكان زباله گرد در پایتخت 
كشــور وجود ندارد و به دست آوردن آن، یك 
ضرورت در تدوین راهكارها به شمار مي آید. 
اگرچه رئيس اورژانس اجتماعي كشــور در 
اردیبهشت ماه امســال اعالم كرده بود كه به 
نقل از ســازمان هاي مردم نهــاد زباله گردها 
۴۰۰۰ نفر هســتند اما مطالعات شهرداري 
تهران نشان داد كه تعداد آنها بيشتر و حدود 

۴5۰۰نفر است.

وقتتغييرشغلزبالهگردها
مدیریت شهري تهران برنامه هایي را براي منع به كارگيري كودكان زباله گرد و 

كاهش پسماند های خانگی در دستور كار قرار داده است

152
ميليون

50
درصد

82
درصد

45
درصد

حدود
 400تا 700هزار

كودك در جهان درگير 
 كار هستند 

)برآورد سازمان 
بهداشت جهاني در 

سال 2016(

كودكان كار در 
حوزه هايي فعاليت 
دارند كه مستقيما 
سالمت، ايمني و 

رشدشان را به خطر 
مي اندازد

كودك كار در ايران 
وجود دارد ، براساس 

پايش داده هاي 
آمارگيري نيروي كار در 

سال 1396 

كودكان كار پسر و 
17.7درصد دختر 

هستند

نرخ مشاركت 
اقتصادي كودكان 
10 تا 14سال از 
سال 1345كه 

14.8درصد بود، 
در سال 1365به 

4.1درصد و در سال 
1396به 1.4درصد 

كاهش يافت
 )بهبود وضعيت كار 

كودك(

شاغالن  10 تا 14 سال 
بدون مزد مشغول 

به كار هستند

ميزان 
زباله اي كه 

به صورت مكانيزه 
جمع آوري مي شود: 
20درصد زباله ها

استاندارد 
ميزان زباله اي 

كه بايد به صورت 
مكانيزه جمع آوري 
شود: 80درصد 

زباله ها

اعطاي 
مشوق هايي 

مانند استفاده از فضاي 
تبليغاتي شهري به اصنافي 

كه گام هاي مؤثري در 
كاهش توليد و بازيافت 

پسماند بردارند

ايجاد 
8 مجموعه 

ايستگاه مياني براي 
پردازش و بازيافت 

)MRF( زباله ها

اجراي 
طرح اتاقك 
پسماند در 

مجتمع هاي مسكوني 
50واحد به باال

برنامه هاي 
شهرداري براي 
كاهش پسماند 

توليدي:

آمار پسماند تهران

سرانه روزانه توليد پسماند در تهران: 800گرم به ازاي هر شهروند

ميزان پسماند توليدي روزانه در تهران )سال 1399(: 5896تن

ميزان پسماند توليدي روزانه در تهران )اكنون(: 5000تن

ميزان پســماند كاهش يافته توليدي پس از اجراي طرح كاپ 
در تهران نسبت به سال گذشته )كاهش پسماند(: 6.7درصد

2 قانون مهم
ماده 79 قانون كار، به صراحت اشتغال  بكار 

كودكان زير 15 سال را ممنوع دانسته و براي 
متخلفان هم جرائمي درنظر گرفته است.

طبق ماده 84 قانون كار براي مشاغل و كارهايي 
كه به علت ماهيت آن براي سالمتي يا اخالق 

كارآموزان و نوجوانان زيان آور است، حداقل 
سن كار 18 سال تمام عنوان شده

7چالش  مهم منع به كارگيري كودك 
كار در تهران )پژوهش مركز مطالعات 

شهرداري(

نبود آمار دقيق
عدم درك درست از كار كودكان و عواقب آن

كافي نبودن آگاهي عمومي و 
عدم حساسيت نسبت به موضوع

نبود كميته يا نهاد مسئول و صاحب اختيار

 فقدان دانش مرتبط براي مبارزه
 با كار كودك

نبود سند جامع اجرايي براي 
مبارزه  با كار كودك

كمبود نيروي انساني متخصص 
براي انجام كارهاي الزم

آماري براساس مطالعات معاونت 
اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 

دادگستري تهران

تعداد كودكان زباله گرد تهران 
4500نفر

80درصد كودكان 
زباله گرد از اتباع خارجي 
ازجمله اهل افغانستان 

هستند
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در حوزه ادبیات داستاني غرب، با چه كیفیتي و چقدر 
درباره میالد حضرت مسیح)ع( داستان، رمان و شعر سروده شده 

است؟ دست كم شاخص ها كدامند؟ 
اين پهنه، خيلي وسيع است، به قدري كه نمي توان وارد حوزه پاسخگويي 
به شكل دقيق به اين پرسش شد. همين قدر شايد بتوان گفت كه اين 
امر چه از نظر تأييد و چــه از نظر رد، در همه انــواع و ژانر هاي ادبيات 

مغرب زمين به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.
در این صورت، پذیرش مسیحیت از سوي ارامنه با توسل 
و توجه به متون مقدس شان، از چه زماني شكل گرفته و بازتابش در 

ادبیات ارمني چگونه است؟ 
پاســخ به اين پرسش هم ميدان بســيار وســيعي دارد و توضيحات 
گسترده اي را مي طلبد. خود ايراني ها و پارتي ها هم در اين موضوع نقش 
داشته اند. در ارمنستان كنيه پارتي داشــتن افتخار بود. اگر بخواهيم 
مســيحيت و ارامنه را با هم تلفيق و نمود، بــروز و ظهور بيروني اش را 
در ادبيات واكاوي كنيم، بايد ارمني ها را به عنوان نخســتين قومي كه 
مسيحيت را به عنوان دين رسمي دولتي پذيرفتند، درنظر داشته باشيم. 
در اين خصوص متون تدوين شده در قرن پنجم ميالدي، كه به عصر 
طاليي ادبيات ارمني معروف اســت، خيلي گويا و سرشار از اطالعات 
ذيقيمت هســتند. كتاب هاي اين دوره از نظر انعــكاس زندگي ملت 
ايران و وقايع جاري در اين سرزمين كهنسال نيز شايان توجه بسيارند. 
»آگاتانگقوس« تاريخ مسيحي شــدن ارمنيان را نگاشته است، بوزند، 
خورناتسي، گوريون، پارپه تسي، يقيشه، كقباتسي شيراكاتسي، آنهاقت 
و ديگران اسناد بسيار ارزشمندي را از خود به يادگار گذاشته اند كه هم 
از نظر پژوهش هاي ارمني شناســي و هم به ويژه از نظر پژوهش هاي 
ايران شناسي، حائز اهميت بسيارند. مشتركات، تأثيرات و تأثرات ايراني 
- ارمني در قرون بعد نيز بسيار وسيع، گسترده و قابل تأمل هستند و به 
اميد حق تعالي، در مناسبتي ديگر مي شود به آنها پرداخت. همين قدر 
بگويم كه در ادبيات ارمني نيز حماسه اي در تشابه با شاهنامه وجود دارد 
كه تحت عنوان »روستام زال« شناخته مي شود و همين 2  ماه قبل اثري 
پژوهشــي درباره اين پديده، در ايروان رونمايي شد. ادبيات داستاني 
صدالبته پديده اي نوظهور محسوب مي شود. در ادبيات ارمني البته اين 
پديده، مانند ورود آن به ادبيات فارسي، چندان جديد محسوب نمي شود 

و مربوط به قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است.
مي توانید به طور متمركز روند شــكل گیري ادبیات 
داستاني ارمني را از همان اواخر قرن نوزدهم برایمان خالصه از 

ابتدا بازگو كنید؟ سلسله جنبان ادبیات داستاني ارمني كه بود؟ 
»گريگور ظهراب« پيش قراول اين ادبيات در ميان ارمنيان غربي است. 
او كه در عثماني نماينده مجلس و حقوقدان بود، آغازگر نوول نويسي در 
ادبيات ارمني هم است. همانطور كه مالحظه مي كنيد، اين مهم حدود 
چهار، پنج دهه زودتر از ايران به وقوع پيوست و شايد تأخير تحقق اين 

امر از بزرگ ترين لطمات قاجار نيز است.
در ايران در دهه بيســتم قرن چهاردهم شمسي كساني مانند صادق 
چوبك، صادق هدايت، جمالزاده و ديگران با قدري تأخير آغازگر اين 
حركت بودند. شايد دليل اصلي تأخير اين اســت كه در ابتداي دوره 
رضاشاه هم فضاي سياسي و حيات ادبي تفاوت چنداني با دوره قاجار 
نداشته و به همين دليل ادبيات معاصر ايران با جنبش دانشكده شكل 
مي گيرد. هم در شعر و هم در ادبيات روايي و ژانرهاي مختلف اين دو 

نوع، ادبيات جديد در اين دوره شــكل مي گيرند و قوام مي يابند. 
اگر بخواهيم به پيشــينه اين بحث در ايــران بپردازيم بايد از 
ملك الشعراي بهار و نقش برجســته وي در زندگي ادبي - 
اجتماعي ايراني و نقش رهبري وي در جنبش دانشكده ياد 
كنيم. از اين حيث ايشان شخصيت حائز اهميتي است. در 
ايران، همزمان با شــهريور1320 اين جريان قوام مي يابد. 

فكرش را بكنيد كه در ادبيات ارمني، نوول بيش 
از 40سال از ادبيات داستاني و نوول فارسي 

جلوتر اســت. اما تفاوتي عمده با ادبيات 
فارســي دارد. ارمنســتان در اين دوره 
استقالل ندارد و ادبياتش اساساً در 2 
شاخه ادبي ارمني شرقي در تفليس 
و شهر هاي ديگر امپراتوري روسيه 
تزاري و ارمني غربي در اســتانبول 
و ديگر نواحي امپراتوري عثماني در 

حال باليدن است. تفاوت ديگر اين است 
كه در ادبيات ارمني هــم باورهاي مذهبي 

وجود دارند، اما انعكاس بيروني، ظهور و بروز قابل اعتنايي ندارند.
نویسندگان ادبیات داســتاني ارمني چه نگاهي به 
نویســندگان غربي داشــته اند و از چه منظري بــه آثار آنها 

نگریسته اند؟ 
در ابتداي قرن بيستم چهره هايي در ادب ارمني بودند كه در متن زندگي 
ادبي و هنري روسيه تزاري و برخي كشور هاي اروپايي حضور پرباري 
داشته و نشريات ارمني زبان روســيه و عثماني را از فيض اين حضور 
بهره مند مي ساختند. يكي از آنها »شــيروان زاده« است. شيروان زاده 
در ادبيات ارمني چهره تأثير گذاري است. او اغلب به فرانسه مي رفت. 
در پاريس و ديگر شهر هاي اروپايي در نمايشگاه هاي مختلف شركت 
مي كرد. نامه نگاري هايي با دوستان و نزديكانش دارد كه بسياري از آنها، 
در همان زمان، به صورت مقاله، يا تك نگاري منتشر شده اند. بسياري از 
اين يادداشت ها عميقا جنبه آموزشي دارند. از خالل يادداشت هاي او به 
نيكي مي توان دريافت كه انتقال تأثيرات هنر نو اروپا خيلي زياد است. 
همچنين گروه بزرگي از چهره هاي بارز ادبيات ارمني در روسيه و اروپا 

زيسته اند و درس هاي بزرگ و همه جانبه اي آموخته اند.
نگاه روشنفكران ارمني در سال2021 به آن دوره چگونه 
است؟ آن دوره انسداد و مخالفت با دین در ادبیات امروز چگونه 

بروز و ظهوري دارد؟ 
از ســال1945 كه جنگ كبير ميهني پايان يافت و آنها شروع 

كردند به سازندگي تا سال1953 كه سال 

مرگ استالين است، دوره اي ساخت وساز را در برمي گيرد. از سال1953 
تا نيمه هاي دهه70 جريان هايي با هم درگيرند كه از درون آنها بازنگري 
اساسي سر برون مي آورد. اين دوره، با محدود كردن عملكرد خروشچف، 
)مردي كه با روحيات يك موژيــك روس، تضاد هاي بزرگي را در خود 
حمل مي كــرد( روي كارآمدن برژنف را در پي داشــت؛ دوره اي كه با 
فعاليت هاي گسترده آغاز و به تدريج وارد بستر طوالني رخوت و سكون 
شد. متأسفانه در دوران پس از فروپاشي، عصر فطرت بزرگ فرهنگ و 
هنر و ادب در همه سرزمين هاي اتحاد شوروي سابق آغاز شد و هنوز با 
گذشت بيش از 30 سال از اين واقعه بزرگ تاريخي، بسياري از اقوام و 
ملل هنوز خود را باز نيافته و باز تعريف جامعي از خود ارائه نكرده اند. نقش 
كليسا و باور هاي ديني در اين دوران نقشي متعادل كننده و وحدت گرا 
بوده است. اگرچه اين نقش در جوامعي كه سال ها در معرض تبليغات 
مادي گرايي بوده اند، نمي تواند موفقيت هاي آني و بزرگي داشته باشد. 
در واقع نگاه ديني مردم ارمني نسبت به كتاب يك نگاه توأم با تقدس و 
كتاب همواره نزد ارمنيان ارج داشته است. در واقع تقديس كتاب در بين 
ارمنيان و خاصه ارمنيان ايران امري گسترده و رايج بوده است. مردم به 
زيارت برخي كتب مي رفتند، اصطالحا گفته شده است كه »پاي كتاب« 
مي رفتند. باور و ايمان مردم بر اين مبنا استوار بود كه برخي كتب، قدرت 
شفابخشي دارند. كتاب به وسيله متولي آن)براي اينگونه كتاب ها واژه 
صاحب به كار نمي رود( در اتاقي جداگانه روي طاقچه گذاشته مي شد. 
زير آن را پارچه حرير ابريشمي پهن مي كردند، روي آن را هم با پارچه 
مشابهي مي پوشاندند. متولي كتاب از زائرانش وجهي دريافت نمي كرد 

و خود را موظف به پذيرايي از آنان مي دانست.
با این اوصاف، معروف ترین كتاب شفابخش ارمنیان 

ایران چیست؟
معروف ترين كتاب زائر پذير و شفابخش ارمنيان ايران نسخه اي از 
كتاب انجيل است. اين كتاب به نام »انجيل سروشچگان« شناخته 
مي شــود. البته پر بيراه نخواهد بود، اگر گزارش جامعي درباره اين 
كتاب شريف تهيه و منتشر شــود. كتاب »انجيل سروشچگان« 
هم اكنون در مركــز كتب قديمــي و دســت نويس ارمني به نام 
»ماتنــاداران« در ايروان نگهداري مي شــود و هرســاله در هفته 
بعدي عيد پاك آن را از محل نگهداري اش خارج كرده به كليساي 
»گئورگ مقدس« روســتاي »موقني« منطقه »آراگاتســودن« 
ارمنستان مي برند و در اين روز در كليســاي مزبور مراسم عشاي 
رباني برگزار مي شود و ارمنيان ايراني ساكن در ارمنستان و حتي 
از كشــور هاي خارجي براي زيارت آن مي روند. كتاب سال149۸ 
ميالدي در روستاي »آسپيسناك« شهرستان »كاجبروني« استان 

»واسپوراكان« ارمنستان غربي نوشته شده است. 

ديدار با آندرانيك سيمونيان
نويسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه

كتاب نزد ارمنيان 
همواره ارج داشته است

تازه هاي نشر

  جامع االسرار و منبع االنوار
كتاب »جامع االســرار و منبع االنوار« تاليف 
سيدحيدر آملي را محمدرضا جوزي به فارسي 
برگردانده و از سوي نشر هرمس منتشر شده 
است. اين اثر، از اندك نوشته هاي باقي مانده 

از ميان خيل آثار »ســيد حيدر آملي«، عارف و انديشمند بزرگ 
قرن هشتم هجري است. از همين معدود آثار به جاي مانده از شيخ 
سيدحيدربن علي بن حيدر علوي حسيني آملي، مي توان پختگي و 
صالبت فكر و كالمي را ديد كه بر جهان فكري دوران خودش و پس از 
آن در شرق و غرب تأثير بسياري گذاشته است. »سيد حيدر آملي« 
در اين كتاب به مسئله توحيد پرداخته و معتقد است توحيد منحصرا 
يا الوهي اســت يا وجودي. همينطور در باب تقسيم توحيد نيز، به 
توحيد وصفي، ذاتي و فعلي يا علمي، عيني و حقي معتقد است. در 
اين كتاب درخصوص كليت مسئله توحيد و مباحث پيرامون آن در 
عرفان، فلسفه و فقه اسالمي، تعريفات جامعي ارائه شده است. نكته 
ارزشــمند ديگر كار اين متفكر، پرداختن به تشكيك ها، شبهات، 
تشــتت ها و راز و رموز مربوط به مبحث توحيد است كه به كتاب 
جامعيت و جهانشــمولي ويژه اي مي دهد. نشر هرمس اين كتاب 
4۸6صفحه اي را در شمارگان 500نسخه  به بهاي 110هزار تومان 

منتشر كرده است.

  اساطیر و اساطیرواره ها
كتاب » اســاطير و اســاطيرواره ها« نوشــته 
سيروس شميســا در 655صفحه از سوي نشر 
هرمس منتشر شده است. انسان از هزاره هاي 
پيشين تا همين امروز با اساطير درگير بوده و 
بي وقفه زندگي اش با حضور آنها گذشته است. 
كمتر متفكر، هنرمند و اديبــي را مي توان نام 

برد كه مسئله اساطير و نقش شــان در تاريخ بشر و زيست – جهان 
انسان برايش واجد اهميتي ويژه نباشد. اسطوره ها چه از نوع متقدم 
و چه از نوع متاخرشان، چنان بر همه جنبه هاي زيستن ما در جهان 
سايه انداخته اند كه از جزئي ترين و خصوصي ترين لحظه هاي زندگي 
مثل زندگي زناشويي تا عمومي ترين وضعيت ها مثل حضور در مراسم 
تدفين، به آنها مرتبطند. سيروس شميســا كه سال هاي متمادي 
عمرش را به نوشــتن و پژوهش در حوزه هاي مختلف فرهنگ، هنر، 
ادبيات، فلسفه، روانشناسي و... گذرانده، مجموعه  يادداشت هايي را 
كه طي ساليان درباره  اسطوره ها نوشــته در قالب كتاب »اساطير و 
اساطيرواره ها« گرد آورده است. اين يادداشت ها كه ماحصل تدقيق 
و تعمق در پديده هاي پيراموني نويسنده است، از چيستي و چرايي 
اسطوره ها تا نسبت شان با تاريخ، ادبيات، هنر، سياست، دين و... را در 
برمي گيرند. شميسا از تماشاي يك فيلم سينمايي گرفته تا حضور در 
مراسم عيد پاك در واتيكان را جرقه هايي در نوشتن يادداشت های 
اين كتاب مي داند و با توجه به وسعت نظر و دامنه  وسيع معلومات و 
قوه  تحليل اش، مجموعه اي خواندني را به نام اساطير و اساطيرواره ها 
عرضه كرده است. هرمس اين اثر را با شمارگان هزار نسخه، به بهاي 

190هزار تومان منتشر كرده است.

»آندرانیك سیمونیان« چهره شناخته شده ادبیات ارمني در ایران است. سیمونیان، استاد 
دانشگاه است و در حوزه زبان و ادبیات ارمني یكي از مدعیان و پیشكسوتان حال حاضر ایران 
است. به بهانه فرا رسیدن میالد عیسي مسیح)ع( و جشن آغاز سال نو میالدي، با وي غوري كرده ایم در ادبیات ارمني كه به لحاظ 
تعداد شهروندان در این سرزمین، بزرگ ترین اقلیت دیني را در كشورمان ایران، به خود اختصاص داده اند. در این گفت وگو ادبیات 

داستاني و شعر ارمني، از قرن نوزدهم تا پیش و پس از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي مرور شده است.

فرشاد شیرزادي  
روزنامه نگار

برای خواندن متن 
 كامل گفت و گو

كیوآركد را  اسكن یا 
به سایت همشهری 
آنالین مراجعه كنید.

عكس: همشهري/ احمد سيدپور
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كودكي به نام هالل
طبق آمار سازمان امداد و نجات جمعيت گزارش

هالل احمر، 60درصد حــوادث امدادي 
اين جمعيت را حوادث جاده اي تشــكيل مي دهد. اين 
حوادث در پاييز و زمســتان به اوج خود مي رسند. براي 
همين هم پايگاه هاي موقت زمســتانه هر سال با آغاز 
بارندگي و سرما در اغلب جاده هاي كشور داير مي شوند. 
مهدي ولي پور، رئيس ســازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر مي گويد: »با اعالم هشدارهاي هواشناسي، 
تيم هاي امدادي در اين استان ها و شهرستان ها به حالت 
آماده بــاش در مي آيند. تصادف هاي جــاده اي به دليل 
شرايط بد جوي در اين فصل خيلي شايع است. از طرفي 
مشكل هر ساله ما در جاده ها اين است كه راننده ها زنجير 
چرخ به همراه دارند اما اســتفاده از آن را بلد نيستند. يا 
پيش بيني ماندن در برف و كوالك را نمي كنند و سوخت 

و مواد غذايي كافي به همراه ندارند.«
بارش نخستين برف در پاييز هر سال، مسير دسترسي 
روستاهاي كوهســتاني متعددي را مســدود مي كند ؛ 
اتفاقي كه گاهي تا 6 ماه هم دوام پيــدا مي كند. انتقال 
مصدومان و افــراد بيمار به مراكــز درماني و همچنين 
انتقال زنان باردار به خانه هاي بهداشت و درمانگاه ها در 
اين ايام بر عهده هالل احمر است. رئيس سازمان امداد و 
نجات جمعيت هالل احمر مي گويد: »با هماهنگي هايي 
كه با شبكه بهداشت انجام شده، از قبل فهرستي از افراد 

دياليزي، زنان باردار و بيماراني كه نياز به انتقال به مراكز 
درماني دارند در روستاها تهيه شده است. امدادگران در 
مناطق سردســير به اين مناطق مراجعه  و مصدومان و 
بيماران را به نزديك ترين مركز درماني منتقل مي كنند.«  
وی از كودكي به نام »هالل« ياد مي كند كه در آمبوالنس 
هالل احمر، حيــن انتقال به مركز درمانــي به دنيا آمد 
و خانواده اش بــراي قدرداني از تــالش امدادگران  اين 
عمليات، نام كودك را هالل گذاشتند: »اهالي روستاهاي 
دورافتاده اي كه از خدمات بهداشــتي و درماني محروم 
هستند، زمستان ها به كمك و امدادرساني بيشتري نياز 
دارند. به خصوص زنان باردار در اين روستاها كه گاهي 
امدادگران بايد آنها را در مسير طوالني و برفي با برانكارد 

به خودروی امداد  انتقال دهند.«

به روزرساني تجهيزات امدادي
جاده هاي كوهستاني پر پيچ و خم و پربرف و مسيرهاي 
مالرو منتهي به اغلب اين روســتاها، امــكان تردد هر 
نوع خودرو را از نهادهاي امــدادي مي گيرد. نمونه اش 
شهرستان »چاراويماق« اســتان آذربايجان شرقي كه 
در زمستان هاي عادي تنها با خودروی مخصوص آرگو 
امكان امدادرساني به روستاهاي آن وجود دارد و اغلب 
ماموريت هاي زمســتانه را بايد به كمــك بالگرد انجام 
داد. »سعيد رضايي« مســئول پايگاه امداد و نجات اين 
شهرســتان مي گويد: »زمستان ســال98 چنان برف 

سنگيني در اين منطقه باريده بود كه حتي خودروهاي 
آرگو هم امكان تردد در اين جاده ها را نداشتند. راهداري 
برف روبي مي كرد و  بالفاصله بعد از آن برف روي زمين 
مي نشست. آن سال همه عمليات هاي امدادي زمستانه 

در اين شهرستان به كمك بالگرد انجام شد.«
استان هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان، كرمان، سيستان 
و بلوچســتان، فارس، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان 
جنوبي، اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري اين روزها 
متاثر از حوادث جوي ازجمله آبگرفتگي، برف و كوالك 
هستند. استان هاي چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و 
بويراحمد، آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، كردستان، 
لرســتان، ايالم، خراسان شــمالي و خوزستان ازجمله 

استان هايي هستند كه بارش هاي زمستانه باعث مسدود 
شدن محورهاي كوهستاني آن مي شود.

تجهيزات به روز
به روز كردن تجهيزات لجستيكي جمعيت هالل احمر و 
جايگزين كردن امكانات و تجهيزات تازه به جاي ابزارهاي 
مستهلك، از ضرورت هايي است كه رئيس سازمان امداد 
و نجات از آن ياد مي كند. ولي پور مي گويد: »   هالل احمر 
20بالگرد فعــال در اختيار دارد. طبيعي اســت كه در 
چنين شرايطي نمي توانيم در هر استان يك بالگرد براي 
امدادهاي اضطراري داشته باشيم. با اين حال برنامه ريزي 
الزم براي استفاده همه استان ها از اين بالگردها درصورت 

نياز انجام شده است و به محض اعالم استان، بالگرد در 
اختيار آنها قرار مي گيرد. تجهيزات ديگري هم هستند 
كه به صورت روزانه و دائم مورد استفاده قرار مي گيرند. 
براي همين بايد مدام به روزرساني شوند تا كارايي خود 
را از دســت ندهند. اميدواريم امسال هم مجلس توجه 
ويژه اي به بودجه نوسازي تجهيزات امدادي و لجستيكي 

جمعيت داشته باشد.«
هواشناسي براي روزهاي آينده  بارش برف و كوالك را در 
11استان كشور  پيش بيني كرده است. امدادگران با 
اعالم وضعيت نارنجي در اين استان ها خود را براي 
امدادرساني در سيل و آبگرفتگي و همچنين برف و 

كوالك آماده كرده اند.

ادامه بارش ها در ايران، دسترسي جاده اي به 
روستاهاي كوهستاني 11استان را با مشكل مواجه كرده است

آماده باش براي
انتقال زنان باردار

عدد خبر

در راســتای حمایــت از كــودكان كار و بازمانــده 
از تحصیــل شــروع بــه راه انــدازی شــده کــه ایــن خبــر را 

مدیرعامل بنیاد بركت عنوان كرده است.

ح 2هزار طر

مدرســه كانكســی قــرار اســت در ایــن طــرح 
جمع آوری شود.

یك هزار 

مدرسه عادی توسط بنیاد بركت احیا خواهد شد.

 ۵۰۰

 یا بیشــتر برای هر مدرسه نیاز اســت تا در این طرح 
قرار گیرد، زیرا كمتــر از این تعداد توجیهی از ســوی آموزش 

و پرورش ندارد.

2۰دانش آموز

مدرســه جدیــد نیــز جایگزیــن مدرســه ســنگی و 
كانكسی خواهد شد.

یك هزار 

نقطــه در اولویــت امســال  شناســایی شــده  و در 
دست ساخت است. مجید مجیدی، كارگردان سینما قرار 
اســت در این پروژه و برای جذب كمك هــا و حمایت های 
مردمی بــا بنیاد بركــت همراهی كند. مدرســه ســاخته و 
اداره آن به یكــی از ســازمان های مردم نهاد یــا گروه های 
جهــادی كــه در این حــوزه فعال هســتند و ســابقه دارند، 

سپرده می شود.

یك هزار 

منبع: ایسنا

مار
61آ

خودرو از برف 
رهاسازي شده 

است.

1۰۵
تيم عملياتي و 
امدادي، امداد 

زمستانه را انجام 
می دهند.

7۰
نفر از خدمات 

اسكان اضطراري 
استفاده كرده اند.

1239
نفر در 2روز پایاني 

هفته گذشته 
توسط هالل احمر 
امدادرساني شدند.

11
استان در 
وضعيت 

هشدارهاي 
جوي قرار دارند.

 دیواره هاي برفي 3متري راه هاي روســتایي را مسدود كرده و 
جاده هاي كوهستاني در 11استان كشور در شرایط هشدار برف 
و كوالك قرار دارد. درست در شروع مســيرهاي كوهستاني و 
جاده هاي برف گير، مأموران راهداري خودروهاي بدون زنجيرچرخ را متوقف مي كنند. اغلب كســانی كه با 
خودرو دل به این جاده ها زده اند از وضعيت بارندگي در باالي گردنه بي خبرند؛ امری كه اغلب حوادث جاده اي 
كشور را در زمستان رقم مي زند. در نخستين هفته زمستان امسال، تنها در 2روز پایاني هفته، هالل احمر به 
1239نفر خدمات امداد زمستانه داده است. از اسكان اضطراري گرفته تا كمك به درراه مانده هاي جاده هاي 
برفي، رهاسازي از برف، توزیع مواد غذایي و آب  و پتو و همچنين امداد و نجات در تصادفات و كمك به مصدومان. 
انتقال زنان باردار از روستاهاي محروم سردسيري به مراكز درماني، از حساس ترین فعاليت هاي امدادي این 

روزها در كشور بوده است.

مرضيه موسوی
خبر نگار
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  مقام های وزارت دفاع اعالم کرده اند نسل بهینه شده موشک ماهواره بر سیمرغ توانسته با سرعت
۷3۵۰ متر بر ثانیه 3 محموله تحقیقاتی را به صورت همزمان به   ارتفاع ۴۷۰ کیلومتری  زمین برساند

ايــن روزهــا 
آيفون، يكي از 
ين  ب تر محبو
گوشي هاي هوشمند در بازار به حساب مي آيد، 
اما در دهه 2۰۰۰میالدی، گوشي هاي بلک بري، 
يكي از جالب ترين دســتگاه هايي بودند که هر 
فردی مي توانســت آن را تهیه کند. به گزارش 
وب ســايت ورج، اگرچــه تلفن هــاي قديمي 
بلک بري مدت هاست که از بین رفته اند، اما اين 
شــرکت تا به امروز از آنها پشتیباني می کرده، 
ولي گويــا حاال زمــان آن فرا رســیده که اين 

پشتیباني، به خط آخر خود برسد.

پايانراهبرايسيستمعاملبلكبري
براي پايان دادن به يک دوره رسمي، بلک بري 
روز پنجشنبه به صورت رســمي اعالم کرد که 
به پشتیباني از گوشي هاي هوشمند کالسیک 
خود کــه داراي سیســتم عامل هاي بلک بري 
۷/۱و نسخه هاي قبلي، بلک بري۱۰ و پلي بوك 
او اس PlayBook OS 2.1(2/۱(هســتند، 

پايان مي دهد. اين شرکت 
به مشــترياني که هنوز از 
تلفن هايــی کــه چنیــن 
نرم افزاري دارند، استفاده 
مي کنند هشــدار داد که 
ديگــر خدماتــي در اين 
خصوص نخواهند داشت. 
بر ايــن اســاس بلک بري 
در  رســمي  به صــورت 
وب سايت خود به کاربران 
دســتگاه هاي قديمي که 
از ايــن سیســتم عامل ها 
بهره مي برند اعــالم کرد 
که پس از تاريــخ چهارم 
ژانويــه 2۰22 )۱۴ دي(، 
احتمال دارد اين دستگاه ها 
عملكردهــاي اصلي خود 
ماننــد برقــراري تماس، 
داده هــاي تلفــن همراه، 
پیامــک و تماس هــاي 
اضطــراري را از دســت 
بدهند. البتــه اين تصمیم 
روي گوشــي هاي ايــن 
داراي  کــه  شــرکت 
سیســتم عامل اندرويــد 
هســتند، تأثیري نخواهد 

داشت.

ورودآيفونبــهبازار؛
سقوطبلكبري

بايــد گفت کــه به طور 
در  آيفــون  حتــم، 
ســال2۰۰۷ تمام 
صنعت گوشي هاي 
هوشمند را تغییر 
داد، اما تقريبا همه 

ســازندگان تلفن در آن زمان باور نداشتند که 
اپل بتواند چنین تأثیري بر بازار داشــته باشد. 
هنگامي که اپل نخســتین آيفــون را معرفي 
کرد، چندين مدير از RIM )شــرکت ســازنده 
بلک بري( با گوشــي هوشــمند اپل شــوخي 
کردند، زيرا فكر مي کردند که مصرف کنندگان 
هرگز گوشــي هوشــمندي با صفحه نمايش 
لمســي و صفحه کلید مجــازي نمي خواهند. 
مايک الزاريديس، مؤسس شــرکت بلک بري 
در ماه نوامبر ســال2۰۰۷ درباره آيفون گفته 
بود: »ســعي کنید يک کلید وب را روي صفحه 
لمســي آيفون اپل تايپ کنید، اين يک چالش 
واقعي است. شــما نمي توانید آنچه را که تايپ 
مي کنید ببینید.« اما با اين حال، مشــتريان از 
داشتن يک گوشي هوشمند با نمايشگر لمسي 
بزرگ اســتقبال مي کردند و درحالي که آيفون 
کم کم به يــک موفقیت بــزرگ جهاني تبديل 
شد، ارزش بازار بلک بري تنها در سال هاي پس 
از معرفي نخستین آيفون به میزان قابل توجهي 
کاهش پیدا کرد. از ســوي ديگر، شرکت هايي 
مانند سامسونگ به سرعت 
مســیر اپل را با گوشي هاي 
هوشــمند صفحه لمســي 
دنبال کردند تا در بازار باقي 
بمانند. زماني که بلک بري 
تصمیم گرفت با گوشي هاي 
هوشــمند خود وارد کارزار 
شود، ديگر خیلي دير شده 
بود. اگر شــما هنوز از يک 
گوشي کالسیک بلک بري 
اســتفاده مي کنیــد، بهتر 
اســت در اســرع وقــت از 
تمام اطالعات خود نســخه 

پشتیبان تهیه کنید.

مغلوباندرويد
شرکت بلک بري لیمیتد در 
سال۱۹۸۴ توســط مايک 
الزاريديس و با نام »ريسرچ 
اين موشــن« تاسیس شد. 
دفتر مرکزي اين شــرکت 
در شــهر واترلو در اســتان 
انتاريو، کانادا قــرار دارد. در 
سال2۰۱3 نام اين شرکت 
بــه بلک بري تغییــر يافت. 
بلک بري که در گوشي هاي 
هوشمندش از سیستم عامل 
خود اســتفاده مي کــرد، از 
سال2۰۱۵، ارائه گوشي هاي 
هوشــمند با سیستم عامل 
اندرويــد را آغــاز کرد. 
اين يک عقبگرد بســیار 
بزرگ براي شــرکتي که 
خود را پیشــرو در زمینه 
تولید گوشي هاي هوشمند 

مي دانست بود.

پايانافسانهبلكبری
از چند روز ديگر، پشتیباني از سیستم عامل بلک بري از سوي اين شرکت 

پايان می يابد و دوران مهمی در تلفن همراه به پايان مي رسد

پرواز  بلند سیمرغ به سوی آينده

نگرانيجديدازبيماري»فلورونا«

کرونا به نظر قصد ترك زندگي بشر را به اين راحتي ندارد. پس از آنكه 
با شیوع سويه اومیكرون کشورهاي مختلف مجبور به تزريق عمومي 
دوز سوم يا تقويتي واکسن ها شده اند حاال گزارش ها از کشف بیماري 
جديدي خبر مي دهد. براساس گزارشــي که در روزنامه يديعوت 
آحارنوت منتشر شــده دانشــمندان با بیماري ترکیبي آنفلوآنزا و 
کوويد-۱۹ مواجه شده اند. اين بیماري با ترکیب نام فلو)آنفلوآنزا( 
و کرونا اکنون فلورونا نام گرفته اســت. گفته مي شود آزمايش هاي 
صورت گرفته روي زني که به تازگي بچه خود را در بیمارســتان به 
دنیا آورده بود نشان مي دهد که او به صورت همزمان به 2 بیماري 
آنفلوآنزا و کوويد-۱۹ مبتال بــوده و تســت هاي او درباره اين دو 
بیماري مثبت شده است. اين زن در دوران بارداري خود هیچ نوع 

واکسني براي مقابله با کوويد-۱۹ دريافت نكرده بود. گزارش ها اما 
نشان مي دهد که عالئم اين زن در سطح متوسط است و او در روند 
درمان خود مشكل خاصي ندارد. محققان مي گويند اين ماجرا البته 
مسئله جديدي نیست و احتماال در فصل سرما انسان هاي بسیاري 
به صورت همزمان به اين دو بیماري مبتال شده اند و تحت درمان قرار 
گرفته اند. عالئم اين ماجرا هم شبیه همان عالئم آشناي کروناست. 
تب، آبريزش بیني، سرفه، تنگي نفس، سردرد و حالت تهوع مي تواند 
مهم ترين عالئم فلورونا تلقي شود. ويروس کرونا در واقع خانواده اي 
از ويروس هاســت که از طريق ايجاد عفونت دســتگاه تنفسي در 
پرندگان و پســتانداران، ايجاد بیماري مي کنــد. ويروس هاي اين 
خانواده مي توانند عامل ايجاد برخي از انواع سرماخوردگي معمولي 
تا عامل بیماري هاي شديدتري همچون سارس، مرس و کوويد-۱۹ 

باشند.

پيشزمينهچينيآنفلوآنزا
دانشمندان از چند ماه پیش لزوم واکسیناسیون آنفلوآنزا را با شروع 
فصل سرما هشدار داده بودند. تزريق واکسن آنفلوآنزا به ويژه براي 
افراد ســالمند، دچار بیماري هاي زمینه اي و ضعف سیستم ايمني 

به شدت توصیه مي شود.
اين احتمــال وجود دارد 
که ابتال به آنفلوآنزا باعث 
تضعیف سیســتم ايمني 
بدن شــده و بــه راحتي 
فــرد را در معــرض ابتال 
به کوويــد-۱۹ قرار دهد. 
طبــق اطالعــات مرکز 
کنتــرل و پیشــگیري از 
بیماري هــاي آمريــكا 
مي توانید در کنار تزريق 
دوز اول، دوم يــا تقويتي 
واکسن کوويد-۱۹وقتي 
بــه مرکــزي مراجعــه 
مي کنید، واکسن آنفلوآنزا 
را نیز دريافت کنید. در ابتداي توزيع و تزريق واکسن کوويد-۱۹، 
مقامات بهداشــتي توصیــه مي کردند که بین تزريق آن و ســاير 
واکسن ها حداقل 2هفته فاصله باشد اما از آن زمان اين توصیه تغییر 
کرده است و حاال ما مي دانیم که همه افراد مي توانند در کمال ايمني 

اين واکسن را در کنار واکسن ديگر دريافت کنند.
ترکیبي از واکسن کوويد-۱۹و آنفلوآنزا احتماال تا اواخر زمستان، 
براي مقابله با بحــران همزماني اين دو بیماري بــه بازار مي آيد تا 
نگراني از احتمــال ابتالي همزمان به ايــن بیماري ها هم در کادر 
درمان هم مردم کمتر شــود. تنها خبر خوب اين اســت که طبق 
داده هاي پزشكان در آمريكا، ســال گذشته میزان ابتال به آنفلوآنزا 
به دلیل استفاده از ماسک و رعايت فاصله اجتماعي و قرنطینه، بسیار 
پايین تر از سال هاي گذشــته بود. اما به هر حال ابتال به آنفلوآنزاي 
فصلي مي تواند در شرايطي که سیستم درماني درگیر هجوم بیماران 

کرونايي است، بیمارستان ها را دچار مشكل اساسي کند.

عجلهچينوروسيهبرايايستگاهماه
مقام هــاي چین اعالم 

کرده اند ايستگاه فضايي فضا
بدون سرنشین آنها در  
ماه که به طور مشــترك با روســیه 
ساخته مي شود، تا حدود سال2۰2۷ 

عملیاتي خواهد شد.
به گزارش شینهوا، چندي پیش بود 
که روسیه و چین به صورت مشترك 
اعــالم کردند کــه قصد ســاختن 
ايستگاهي فضايي روي سطح ماه را 

در پروژه اي مشترك دارند.
 چین و روسیه که رقابت فضايي آنها 
با آمريكا به اوج رسیده، اعالم کرده اند 
که هدف اصلي اين ماموريت »ساخت 
يک پايگاه مستحكم براي استفاده از 

منابع ماه« است.
مقام هاي چیني اکنون برنامه ساخت 
پايگاه خود در  ماه را سرعت بیشتري 
بخشیده اند. تغییر ناگهاني برنامه هاي 
چین احتماال به دلیل برنامه هاي ناسا 
براي اکتشــاف در  ماه است که گفته 
مي شود در سال2۰2۵ انجام خواهد 
شد و چین قصد دارد زودتر به اين امر 

مهم دست پیدا کند.
چین نخســتین مأموريــت فضايي 

خود را در سال2۰۱3 انجام داد و در 
سال2۰۱۸ نخستین کشوري بود که 
يک روبات کاوشگر را به  ماه فرستاد. 
اداره فضانوردي چین در سال2۰۱۹ 
اعالم کرد که قرار اســت در ۱۰سال 
آينده ايستگاه فضايي خود را در قطب 

جنوب ماه ايجاد کند.
ماموريت اکتشاف  ماه چین که با نام 
Chang'e 8 شــناخته مي شود، در 
ابتدا با هدف انجــام مطالعات علمي 
مانند چاپ سه بعدي غبار سطح  ماه 
اعالم شده بود، اما وو يان هوا، معاون 
 )CNSA(اداره ملي فضايــي چین
اکنون اعالم کرده کــه هدف جديد 
دولــت، قــرار دادن يک ايســتگاه 
تحقیقاتي بدون سرنشین در سطح 
 ماه است که انجام اين کار قبال براي 

سال2۰3۵ برنامه ريزي شده بود.

طول:

 25/9متر

وزن:

 87تن

سرعت:

 7350متر بر ثانيه

قابليت پرتاب 
ماهواره تا وزن 

250كيلوگرم

تعداد موتور 
بهينه شده 

پيشران: 4 عدد

قابليت فرستادن 
ماهواره به مدار 
500كيلومتری 

زمين

قابليت انتقال 
ماهواره ها در مدار 
 بازگشت ناپذير بيش
از هزار كيلومتر از 

سطح زمين

قابليت تزريق 
ماهواره های 

چندصد كيلوگرمی 
در مدارهای نزديك 

زمين

گفته می شود آزمايش های 
صورت گرفتــه روی زنی که 
به تازگــی بچه خــود را در 
بیمارستان به دنیا آورده بود 
نشان می دهد که او به صورت 
همزمان به2 بیماری آنفلوآنزا 
و کوويد-۱۹ مبتــال بوده و 
تســت های او درباره اين دو 

بیماری مثبت شده است

از كوين اسپیسي تا استیو جابز
سالهاي2007و2008وقتيازخريداران
گوشيهايبلكبريعلتچنينانتخابي
راميپرســيديد،بســياریازآنهابه
غيرقابلشنودبودنايننوعگوشیها
اشارهميكردند.حتيبسياريازمردم
عاديكهشنودحرفهايروزمرهشان
ســودوعائديبرايكسينداشتهم
بهاينخاصيتوويژگيگوشــيهاي
هوشمندبلكبريواكنشمثبتنشان
ميدادند.صحبتاينبودكهروســاي
جمهوريآمريكاهمگيازگوشيهاي
بلكبرياستفادهميكنند.درسريال
»خانهپوشالي«بابازي»كويناسپيسي«
درنقشفرانكآنــدروود،اينموضوع
بهصورتكامالملموسبهچشــممی
آمد.اويكيازمشــتريانپروپاقرص
گوشيهايبلكبريبودوپسازرسيدن
بهِسمترياستجمهوريهمازايننوع
تلفنهايهوشــمنداستفادهميكرد.
البتهظاهراديگرچنينموضوعيادامه
نداردومستأجرانكاخسفيدنيزصاحب
گوشیهایآيفونباطراحیاستيوجابز
شــدهاند.بااينحاليكزماني،عمده
تبليغاتحولگوشيهايبلكبريرا

چنينموضوعاتیتشكيلميداد.

نوع سوخت 
 پيشران: 

مايع

ساسانشادمانمنفرد
خبر نگار

عمادالدينقاسميپناه
خبر نگار

گــزارش  براســاس 
مقام هــاي وزارت دفاع فناوري

روز پنجشــنبه گذشته 
ماهواره بر »ســیمرغ« موفق شــد 
3محموله پژوهشــي را به فضا پرتاب 
کند. برخالف پرتاب قبلي که با حضور 
خبرنگاران صورت گرفت اين بار اين 

پرتاب به دور از پوشش رسانه اي بود.
 اين ماهواره بر طي يک بــازه زماني 
حدودا ۱2ســاله توانســت بــه اين 
موفقیــت دســت يابــد. در بهمن 
مــاه۱3۸۸ و همزمــان بــا روز ملي 
فناوري فضايي، ايــن ماهواره بر چند 
مرحلــه اي که به وســیله ســازمان 
هوافضاي وزارت دفاع ســاخته شده 
بود، براي نخستین بار رونمايي شد. با 
اين حال، سیمرغ در روز آخر فروردين 
مــاه۱3۹۵ يعنــي زماني بــه پرواز 
درآمد که براي يــک پرواز تحقیقاتي 
زيرمداري آماده شده بود. حاال نسل 
جديد سیمرغ، طي اين سال ها نقاط 
ضعف خود را برطرف کرده و درنهايت 
پس از ۴پرتاب که تنها يكي از آنها با 
موفقیت همراه بود، پنجمین پرتاب 
موفقیت آمیــز خــود را تجربه کرد. 
کارشناســان معتقدند، شكست در 
پروژه هــاي فضايي بخشــي از روند 
پیشرفت محسوب مي شود. اين يک 
اصل جهاني است، چراکه هر شكست، 
منجر به جمع آوري ديتاهايي مي شود 
که در دستیابي به نتیجه نهايي بسیار 

اهمیت دارد.

پرتاب3محمولهبهطورهمزمان
يكي از نــكات مهم در پرتــاب اخیر 
سیمرغ، اين اســت که اين ماهواره بر 
توانســت 3محموله تحقیقاتي را به 

فضا پرتاب کند.
ســخنگوي فضايــي وزارت دفاع و 
پشــتیباني نیروهاي مســلح در اين 
مورد توضیح داد: »طي اين مأموريت 
تحقیقاتــي فضايي، براي نخســتین 
بــار 3محموله تحقیقاتــي به صورت 
همزمان به ارتفــاع ۴۷۰کیلومتري و 
با ســرعت ۷3۵۰متر بر ثانیه پرتاب 

و محقق شد.
ســید احمد حســیني بــه احصاي 
کامل ديتاهاي تله متــري از فرايند 
اين پرتاب اشاره کرد و ادامه داد: »با 
تطبیق داده هــا و تطبیق عملكردها، 
برنامه ريزي الزم براي پرتاب عملیاتي 

انجام خواهد شد.«
از ديگــر ويژگي هاي ايــن ماهواره بر 
مي تــوان بــه وزن ۸۷تنــي و طول 
2۵/۹متري آن اشــاره کرد. سیمرغ 
همچنین از سوخت پیشران مايع بهره 
مي برد و مجهز به ۴موتور بهینه شده 

پیشران است.
يكي ديگــر از قابلیت هاي ســیمرغ، 
تزريــق ماهواره هــاي چندصــد 
کیلوگرمــي در مدارهــاي نزديــک 
زمیــن)LEO( اســت. همچنیــن 
قابلیت انتقــال ماهواره هــا در مدار 
بازگشت ناپذير بیش از هزار کیلومتر 
از ســطح زمین به عنوان يكي ديگر 
از توانايي هاي ايــن ماهواره بر اعالم 
شده اســت. اين قابلیت نه تنها باعث 

افزايش تأمین عمرهاي بســیار باال 
براي ماهواره ها مي شــود، بلكه زمان 
پوشش دهي ماهواره ها بر کشور را نیز 

به نحو چشمگیري افزايش مي دهد.

سيمرغچگونهسيمرغشد؟
ماهواره بر سیمرغ در مجموع ۵پرتاب 
داشــته که 3مــورد آنها بــا ناکامي 
همراه بوده است. نخســتین پرتاب 
کــه در 3۱فرورديــن ۱3۹۵ انجام 
شــد، موفق بود. اين پرتاب نخستین 
پرواز تحقیقاتي زيرمداري به شــمار 

مي آمد و در آن زمان، ســیمرغ هیچ 
محمولــه اي را با خود حمــل نكرد. 
دومین پرتاب که در عین حال، دومین 
پــرواز تحقیقاتي زيرمــداري بود در 
مرداد۱3۹6 انجام شــد که نتیجه اي 
نداشــت. اين در حالي بود که اواخر 
دي ماه۹۷ سیمرغ درحالي که ماهواره 
پیام را حمل مي کرد، در مرحله سوم 
با مشكل مواجه شد و پرتاب ناموفق 
ماند. حدودا يک ســال بعــد، يعني 
در 2۰بهمن ۱3۹۸ســیمرغ اين بار، 
ماهواره ظفر را با خود حمل کرد. اما 

اين بار هم به خاطر مشكلي که پیش 
آمد، به سرعت کافي نرسید تا محموله 

آن در مدار زمین قرار بگیرد.

چراماهوارهنميخريم؟
يكــي از مهم ترين پرســش هايي که 
مطرح مي شــود اين اســت کــه آيا 
دســتیابي به تكنولــوژي پرتابگرها 
و داشــتن ماهواره ايرانــي مقرون به 
صرفه اســت يا نه. به نظر مي رســد 
اين صنعت حدودا از ســابقه 6۰ساله 
در دنیا برخوردار اســت. بسیاري از 
کارشناســان بر اين باورنــد که اين 
صنعــت بیــن 3۰۰تــا ۴۰۰درصد 
بازگشت سرمايه  دارد و طي سال هاي 
اخیر گردش مالي آن چیزي در حدود 
۴۰۰میلیارد دالر بوده اســت. توجه 
به اين نكتــه هم ضروري اســت که 
کشورهاي محدودي از اين تكنولوژي 
برخوردارند و درصورت موفقیت ايران 
در اين صنعت، منبع درآمد مطمئني 

براي کشور ايجاد مي شود.
ســیاوش صفاريان پور، روزنامه نگار و 
مروج علم درباره اين ســؤال که چرا 
اصال ما نیاز به پرتــاب ماهواره داريم 
به همشــهري مي گويــد: »به همان 
دلیلي که ما نیاز بــه دکل مخابراتي 
داريم. همان قدر که ما امروز به دکل 
مخابراتي نیاز داريم به ماهواره هم نیاز 
داريم. دنیاي جديد اقتضائات جديدي 
دارد و داشتن ماهواره اکنون براي ما 
مسئله استراتژيک به حساب مي آيد. 
کشورهاي ديگر خیلي قبل تر از ما به 

اين مسئله رسیده اند.« 
همچنین در زماني که شما خودتان 
داراي ماهواره نباشــید عمال کنترل 
آن را هم به صورت کامــل در اختیار 

نداريد.
صفاريان پور در اين مــورد مي گويد: 
»مثــال در مواقعــي مانند ســیل، 
ماهواره اي که به تصاويرش نیاز داريم 
ممكن اســت در باالي ايران نباشد و 
تصاويرش موقعي به دست ما برسد که 
سیل آمده و رد شده است. درصورتي 
که با داشــتن ماهواره، کنترل آن و 
پیش بیني مســائلي از اين دست در 
اختیار خودمان اســت. پس بديهي 
اســت که ما به ماهواره خودمان در 

مدار نیاز داريم.«
صفاريان پور همچنین عنوان مي کند 
که »به هر دلیلي، کشــورهاي ديگر 
پرتــاب ماهواره براي ايــران را انجام 
نمي دهند يا آن را در نوبت هاي بسیار 
دور قرار مي دهند. پس مجبور هستیم 

خودمان بسازيم و پرتاب کنیم.«  
ساخت ماهواره و پرتاب آن دو مقوله 
بسیار متفاوت با هم هستند. حداقل 
۵۸ کشور جهان به صورت مستقل يا 
در پروژه  های مشترك با ديگر کشورها 
توانايی ساخت ماهواره در حوزه های 
مختلف  را دارند. امــا در دنیا تنها ۱۱ 
کشور پرتاب کننده ماهواره هستند. 
اکثر کشــورهای جهان ماهواره های 
مورد نیاز خود را خريــداری يا اجاره 
می کنند و سپس با پرداخت هزينه به 
کشورهای ديگر آنها را به مدار زمین 
می فرســتند. ايران از مدت ها پیش 
تصمیم گرفت که با تحريم های صورت 
گرفته خودش به صورت مستقل اقدام 

به ساخت و پرتاب ماهواره کند.
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پيش از این، با تأیيد ورود سویه اوميكرون 
به کشور، افزایش موارد بستري پيش بيني 
شده بود، هر چند که براساس آخرین اعالم 
وزارت بهداشــت، تاکنون 34مورد قطعي 
ابتال به اوميكرون در کشور شناسایي شده 
اما به گفته متخصصان، عدد واقعي بسيار 
بيشتر است. روز گذشــته پيام طبرسي، 
عضو کميته علمــي کشــوري مقابله با 
کروناي وزارت بهداشت، در این باره اعالم 
کرد که برخي افــراد کروناي اوميكرون را 
با سرماخوردگي اشتباه مي گيرند و براي 
انجام تســت مراجعه نمي کنند، بنابراین 
نمي توان گفت که تنها موارد قطعي ابتال 
به اوميكــرون، همين تعدادي اســت که 
مورد تأیيد قــرار گرفته اســت. وضعيت 
اخير استان هاي کشــور در ابتال و بستري 
کرونا، وضعيت نگران کننده اي ایجاد کرده، 
هر چند که گفته مي شود موارد مرگ به 
پيك نمي رســد اما احتمال ایجاد پيك 
جدید را باال برده است. هم اکنون وضعيت 
آرامي از شــيوع کرونا گزارش مي شود. 
به طوري که، نادر توکلــي، معاون درمان 
ستاد مقابله با کرونای استان تهران اعالم 
کرده که پایتخت چنين شرایطي دارد، اما 
مراکز درماني همچنان با مراجعه کنندگان 
سرپایي مواجه اســت که شامل بيماران 
مبتال بــه کرونــا و آنفلوآنــزاي فصلي 
هستند؛ به طوري که روزانه حدود 2هزار 
تا 2500نفر مراجعه ســرپایي دارند که 
تعداد قابل توجهي از آنها مبتال به آنفلوآنزا 

هستند. مثبت هاي کرونایي حدود 5درصد 
از مجموع مراجعه ها را تشــكيل مي دهد. 
حاال سؤال این است که با توجه به افزایش 
موارد بســتري در برخي استان ها آیا باید 
انتظار وقوع پيك دیگري این بار از نوع سویه 

اوميكرون را داشت؟ 

پيش بيني افزايش موارد بستري 
چه زماني باید نگران شــروع پيك جدید 
کرونا در کشور شــد؟ این سؤالي است که 
حميد سوري، استاد اپيدمولوژي دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي در گفت وگو 
با همشهري به آن پاسخ مي دهد. به گفته 
او، این اتفاق وابســته به معيارهایي است 
که درنظر گرفته مي شود؛ یعني ابتال، مرگ 
و بســتري: »درباره اوميكرون پيك ابتال 
را خواهيم داشت اما با پيك مرگ مواجه 

نمي شویم. البته پيك بستري را هم مي توان 
به دليل افزایش موارد ابتال پيش بيني کرد.« 
سوري درباره شرایط شيوع در هفته هاي 
آینده هم توضيح مي دهد و مي گوید:» اگر 
سویه در حال چرخش را اوميكرون تصور 
کنيم، در هفته هاي آینــده این چرخش 
ویروس افزایش پيدا مي کند. البته با اینكه 
ميزان مرگ زایي و شدت این سویه نسبت 
به سایر سویه ها پایين تر است، اما با توجه 
به افزایش موارد ابتال، افزایش موارد بستري 
هم رقم خواهد خــورد و این انتظار وجود 
دارد که تعداد استان هایي با این وضعيت 
در روزهاي آینده بيشــتر هم شود.« البته 
به گفته سوري، این مســئله تأیيد شدت 
بيماري نيست و تنها تعيين کننده افزایش 
چرخش ویروس در مناطقي اســت که با 
افزایش موارد ابتال و بستري مواجه شده اند. 
او درباره افزایش موارد ابتال و بســتري در 
برخي اســتان ها هم مي گویــد:» اگر در 
برخي اســتان ها، با افزایش ابتال و بستري 
مواجه اند به این معني اســت که ســویه 
جدید به ســرعت در حال چرخش است، 
بنابراین پــس از 2هفته مي تــوان درباره 
وضعيت یك منطقه براســاس ميانگين 
عددي که به دســت مي آید در مقایسه با 
عدد 2هفته قبل، تصميم گيري کرد.« او 
درباره احتمال تغيير رنگ بندي شــهرها 
با توجه به شــدت کمتر ابتال و کشندگي 
این ویروس نسبت به سویه قبلي، توضيح 
مي دهد:»در این باره شاخص هاي متفاوتي 

وجود دارد که مي توان براي سنجش سطح 
خطر مناطق مختلف از آن اســتفاده کرد. 
در برخي کشــورها 21متغيــر را درنظر 
مي گيرند و شــهرها را در وضعيت ترتيب 
خطر قرار مي دهند. در کشــور ما درباره 
اوميكرون باید بدانيم که چرخش و سرعت 
آن چقدر اســت و در این باره متغيرهایي 
ازجمله ميزان انتقــال ویروس وجود دارد 
که به عنوان یــك متغير پيش بيني کننده 
مطرح است و مشخص مي کند در 2هفته 
آینده وضعيت کشور چگونه خواهد بود. اما 
اندازه گيري ميزان انتقال ویروس باید به 
شكل سيستماتيك و منظم انجام شود تا 
بتواند قابل تعميم به تمام استان ها باشد 
وگرنه با بررسي چند مورد کوچك نمي توان 
به چنين دستاوردي رسيد.« این متخصص 
اپيدميولوژي، ميــزان رعایت پروتكل ها 
را در وضعيــت آینده چرخــش ویروس 
مؤثر مي دانــد و مي گوید:» در کنار ميزان 
سرایت ویروس، ســنجش سطح ایمني 
جامعه، شناســایي کانون هــاي آلودگي، 
محدودیت  در تجمعات و رعایت پروتكل ها 
هم جزو دیگر شــاخص ها هســتند. اما 
نكته مهم اینجاست که باید شاخص هاي 
تعيين کننده بــراي درنظر گرفتن ترتيب 
خطر یا رنگ بندي ها در شهرها به صورت 
درســت انجام شــود و از نظر علمي هم 
انجام پذیر باشد چرا که ممكن است برخي 
شــاخص هاي جهاني در کشــور ما قابل 
سنجش نباشد و شاید همين مسئله هم 

باعث شد که رنگ بندي هاي اوليه براساس 
ميزان بستري ها درنظر گرفته شود که یك 

عدد ساده و کوچك بود اما دقيق نبود.« 

مقابله با كرونا يكسويه نيست
به گفته سوري یكي از مهم ترین اقدامات 
درباره اوميكــرون کاهش تراکم تجمعات 
اســت: »این کاهــش تراکم بایــد براي 
محيط هاي سربســته تــا 50درصد و در 
محيط هاي باز تا 25درصد درنظر گرفته 
شــود. مثــال در مراکز آمــوزش ازجمله 
مدرسه و دانشــگاه، تراکم تجمعات باید 
تا 50درصد کاهش یابد تا شانس گردش 
ویروس را کاهش دهد. اگر چنين مسئله اي 
نباشد، ما با افزایش موارد ابتال و در نتيجه 
بستري مواجه خواهيم شد.« او البته معتقد 
است که از این پس مقابله با کرونا یكسویه 
نخواهد بود و مدیران کنتــرل اپيدمي و 
مردم باید به موازات هم و به صورت مكمل 
در این زمينــه پيش روند: »مــردم نباید 

شــرایط را عادي تصور کننــد چرا که با 
موارد افزایشــي قابل توجه ابتال مواجه 
خواهيم شد. سياســتگذاري مدیران هم 
مسئله مهمي اســت، آنها باید بدانند که 
در شرایط فعلي چه تصميمي بگيرند. ما با 
زنجيره اي از تصميم گيري درباره وضعيت 
بومي کشــور و ایجاد تغييرات مناســب 
در وضعيت رنگ بندي هــا مواجهيم، اما 
مشــاهده مي شــود که حتي در کميته 
علمي مقابله با کروناي وزارت بهداشــت 
هم مجموعه مطالعــات الزم و ضروري 
وجود ندارد و فاصله بين کميته هاي علمي 
و مراجع سياستگذاري کالن هم پر نشده 
است. کميته علمي اگر چيدمان درستي 
داشته باشد، حلقه واســطه اي از زنجيره 
توليد مســتندات علمي تا سياستگذاري 
ازجمله توليد علم بومي، سياست ســازي 
و... خواهد بود. بــدون رعایت مقدمات و 
موخرات این زنجيره، نظرات کميته علمي 
نه تنها کمك کننده نيست بلكه مي تواند 
گمراه کننده باشد. این موضوع اجتناب از 
خطاي تصميم گيــري در مدیریت کرونا 
بسيار مهم است و اميدوارم دوستان وزارت 
بهداشت به این موارد توجه کنند.« به گفته 
او، با هر پيش بيني و وضعيت شــيوعي در 
کشــور، اکنون تزریق واکســن و رعایت 
پروتكل هاي بهداشــتي مانند ماســك، 
فاصله گذاري اجتماعي و شستن دست ها 
همچنان مؤثرترین راه مقابله با اوميكرون 

است.

  

تــرس از اضافــه وزن و ابتــال بــه انواع 
بيماری های مرتبط با فشارخون و دیابت، 
خيلی ها را به ســمت رژیم هــای غذایی و 
ورزش کشــانده اســت. با افزایش ابتال به 
بيماری هــای غيرواگيــر در ســال های 
گذشــته، حاال افراد در گروه های ســنی، 
تمایل بيشتری به سالم خوری پيدا کرده اند. 
شــمارش کالری خوراکی ها، اســتفاده از 
موادغذایی کم  کالری، کم  نمك و کم شكر، 
موجی از توليدات خوراکی  با این ویژگی ها 
را ایجاد کرده است. با این همه متخصصان 
معتقدند که زیاده روی در ســالم خوری، 
می تواند عارضه معكوســی داشته باشد. 
به گفته آنها اندازه مصرف مــواد غذایی از 
انــواع خوراکی مهم تر اســت. هرچند که 
مصرف برخــی از موادغذایــی، با توجه به 
نوع ابتال به بيماری هــا، با ممنوعيت هایی 
مواجه اســت. محمدرضا وفــا، متخصص 
تغذیه و رژیم درمانی است و در گفت وگو با 
همشهری، درباره اشتباهات رایج مردم در 
مصرف مواد غذایی توضيح می دهد. به گفته 

او بسياری از باورهای رژیمی اشتباه است، 
درحالی که مهم ترین موضوع درباره مصرف 
موادغذایی برای افراد سالم این است که با 
توجه به جنس، ســن و وضعيت جسمی و 
ميزان فعاليت بدنی خــود باید تمام گروه 
موادغذایی الزم برای حفظ سالمت فيزیكی 
را دریافت کنند. بنابراین مهم ترین موضوع 
توجه به برخــوردار بــودن از رژیم غذایی 
متعادل، متنوع و مناسب است. او به چند 

نكته در این زمينه اشاره می کند:

  افراد سالم نمی توانند از هر ماده غذايی 
هرچند ســالم و مفيد مثل سبزی ها و 
ميوه ها بيش  از اندازه مصرف كنند؛ يعنی 
رعايت اندازه در رژيم غذايی و همچنين 
انتخاب بهتر از ميان مواد غذايی متنوع، 
موضوع مهمی است كه بايد به آن توجه 

داشت.
  تغذيه، موضوعی فردی است و به طور 
مطلق و صفر و صدی نمی توان در مورد 
آن نظر داد. بنابراين براســاس توصيه 
سازمان جهانی بهداشت، شخصی كه 
سالم است و وزن طبيعی دارد و سابقه 
بيماری مزمنــی نــدارد، می تواند تا 

10درصد از كالری موردنياز روزانه خود 
را از قندهای ساده دريافت كند. يعنی 
می تواند مقداری از آن را از بيسكوئيت 
هم دريافت كند. اما فردی كه اضافه وزن 
يا مشكالت ديگری دارد مجاز به دريافت 
همان 10درصد هم نيســت. بنابراين 
نمی توان مصرف يك ماده غذايی را برای 

همه مفيد يا مضر قلمداد كرد.
  درصنعــت مواد غذايی بــه وفور از 
واژه های رژيمی استفاده می شود. افراد 
تصور می كنند برچسب رژيمی روی مواد 
غذايی، مهر تأييدی بر ميزان مفيد بودن 
آن است. البته كم بودن روغن و شكر در 
بعضی از اين مواد غذايی می تواند مفيد 
باشد، اما به اين معنی نيست كه افراد هر 
چقدر بخواهنــد می توانند از اين مواد 

استفاده كنند.
  آگاهی از ميــزان مجاز برای خوردن 
هركدام از اين گروه هــای مواد غذايی 
براســاس نياز افراد بــه كالری تعيين 
می شود. دريافت ميزان كالری موضوع 
مهمی است، چرا كه اگر فردی بيش از 
اندازه نياز خود كالــری دريافت كند، 

برايش آسيب زا خواهد بود.

همشهري آخرین وضعيت تأثير شيوع سویه جدید بر ميزان بستري و ابتال را بررسي کرد

حركت خزنده اوميكرون به شهرها 

گفت وگو با متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره تصورات اشتباه افراد در مصرف مواد غذایی 

در سالم خوری زیاده روی نكنید

وضعيت شيوع كرونا در كشــور از افزايش موارد بستري و ابتال به 
كرونا حكايت دارد. كهگيلويه و بويراحمد، اردبيل، قزوين، تهران، 
خراسان رضوي، بوشــهر، سيستان و بلوچســتان و خوزستان، 
استان هايي اند كه در يك هفته اخير با افزايش موارد بستري مواجه شده اند. اين افزايش در اردبيل قابل توجه است، 
به طوري كه ميزان بستري در مقايسه با 2هفته اخير از 66 ابتال به 83 ابتال رسيده و در سيستان و بلوچستان هم در 
14روز اخير روند افزايشي بستري كرونا تداوم داشته است. براساس آمارهاي رسيده به همشهري، ميانگين مرگ در 
كشور در 2هفته اخير، 3.74درصد گزارش شده كه استان هاي يزد، خراسان شمالي و خراسان جنوبي بيشترين موارد 
مرگ و استان هاي همدان، قم و بوشهر، كمترين موارد مرگ را داشته اند. موارد مرگ در همدان در يك هفته، هر روز 
صفر بوده است. به استناد اين گزارش، با توجه به ميانگين 13.66درصد مرگ زايي كرونا در بيماران بستري، استان هاي 
خوزستان، چهارمحال و بختياري و اصفهان، بيشترين موارد مرگ زايي بيماري و استان هاي همدان، ايالم و كهگيلويه 

و بويراحمد كمترين ميزان مرگ زايي را داشته اند. 

 يكتا فراهانی
خبرنگار

 مريم سرخوش
خبرنگار

هفتــه اول فروردیــن 785 بســتری 52 فــوت  1536 بیمــار ســرپایی 
هفتــه اول اردیبهشــت  3502 بســتری 320 فــوت 10455 بیمــار ســرپایی 
هفتــه اول خــرداد 1988 بســتری 255 فــوت 5142 بیمــار ســرپایی 
ســرپایی  بیمــار   5993 فــوت   120 بســتری   1601 تیــر  اول  هفتــه 
هفتــه اول مــرداد 3464 بســتری 354 فــوت 10466 بیمــار ســرپایی 
هفتــه اول شــهریور 3936 بســتری 466 فــوت 10299 بیمــار ســرپایی 
ســرپایی  بیمــار   5946 فــوت   201 بســتری   2026 مهــر  اول  هفتــه 
3235 بیمــار ســرپایی  165 فــوت  1149 بســتری  آبــان  هفتــه اول 
ســرپایی  بیمــار   822 فــوت    85 بســتری   700 آذر  اول  هفتــه 
ســرپایی  بیمــار   422 فــوت    53 بســتری   484 دی  اول  هفتــه 

میانگین شیوع کرونا در هفته اول هر ماه از ابتدای 1400

توضیح: هفته های کرونایی سال 1400 تاکنون در حالی با عبور از 2 پیک سنگین چهارم 
و پنجم سپری شــده که تنها هفته ابتدایی دی  میزان موارد بســتری و درمان سرپایی در 
کمترین میزان ثبت شده است، البته  بررسی وضعیت کرونا در 3 فاکتور بستری، فوت 
و درمان ســرپایی در هفته آخر آذر نســبت به سایر هفته های ســال جاری کمترین عدد 
را داشــته و در روزهــای اول دی به جز درمــان ســرپایی در 2 فاکتور دیگر افزایش داشــته 
است. اما به نظر می رسد که با توجه به روند خوب واکسیناسیون در کشور آمار فوتی ها 
و میزان موارد بستری در کشور در بهترین وضعیت خود نسبت به دیگر هفته هاست و 
روز گذشته تعداد فوتی های کشور برای اولین بار در سال جاری با کاهش قابل توجه به 

34 مورد رسید و موارد بستری هم 279 نفر تنها در یک روز اعالم شد. 

میانگین بستری در کشور 2.74 درصد
 استان های با 

بیشترین موارد بستری
 استان های با 

کمترین موارد بستری

 توضیــح:  عــالوه بــر اســتان های با بیشــترین مــوارد بســتری در 
قزوین، تهران، خراسان رضوی، بوشهر، سیستان و بلوچستان 
و خوزســتان هم طی یک هفتــه اخیر آمار افزایشــی در بســتری 
بیماران مبتال بــه کرونــا داشــته اند. در این میــان آمارهای ثبت 

شده در اربیل بیش از سایر استان هاست و نکته قابل توجه 
تــداوم رونــد افزایشــی 

بســتری  میــزان 
و  سیســتان  در 
بلوچســتان است 
که از دو هفته اخیر 

آغاز شده است.

خوزستانکهیگلویه و بویراحمد

قمخراسان جنوبی

البرزایالم

سیستان و بلوچستاناردبیل

هرمزگانیزد

9.57

7.88

7.13

6.28 

5.74 

0.45 

0.97 

1.10 

1.14 

1.19 

میانگین درصد مرگ زایی    13.66 درصدمیانگین مرگ در کشور 3.74 درصد

2.82 

2.33

استان های با بیشترین 
موارد کشندگی بیماری

استان های با کمترین 
موارد کشندگی بیماری

توضیح: میانگین مرگ زایی در هفته آخر آذرماه 14.20 درصد 
ثبــت شــد و ایــن عــدد در هفتــه اول دی کاهــش و بــه 13.66 
درصد رسید. این در حالی است که در خوزستان و چهارمحال 

و بختیــاری ایــن عــدد افزایــش 
داشــته و در خوزســتان از 

37.50 بــه 45.45 و در 
چهارمحال و بختیاری از 

25.00 به 33.33 
درصــد رســیده 

است.

همدانخوزستان

ایالمچهارمحال و بختیاری

کهگیلویه و بویراحمداصفهان

بوشهرفارس

قمآذربایجان شرقی

21.71

21.35 

45.45

33.33

28.57

6.67 

7.69

0

ميز خبر

ارز 4200 دارو حذف نمی شود

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت 
اعالم کرد که آزادسازی ارز ترجيحی بخش دارو در دولت مطرح 
نيســت و پس از تصویب بودجه در مجلس در مورد یارانه دارو 
تصميم گيری می شود. محمد هاشمی در حالی این خبر را اعالم 
کرد که 3 روز پيش، معاون رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور 
از حذف ارز ترجيحی یا همــان 4200تومانی گندم و دارو خبر 

داده بود. 
حاال اما وزارت بهداشــت، اعــالم خبر حــذف ارز ترجيحی را 
فضاسازی رسانه های بيگانه و تحریف خبر رئيس سازمان غذا و 
دارو توصيف کرد و گفت: »همانطور که معاون اول رئيس جمهور 
اعالم کرد، آزادســازی ارز ترجيحــی برای بخــش دارو نه در 
کوتاه مدت و نه در بلندمدت در دولت مطرح نيست. ارز ترجيحی 
دارو تا پایان امسال با دستور رئيس جمهور اختصاص می یابد و 
برای سال آینده، ممكن است پس از تصویب بودجه در مجلس، 
مابه التفاوت ارز دارو به سازمان های بيمه گر و یا به صورت یارانه 

سالمت منتقل شود.«
 به گفتــه او، وضعيــت ارز دارو پس از طــرح و تصویب بودجه 
سال آینده در مجلس مشخص می شــود و تمام تالش دولت، 
حفاظت از مردم و تحميل نكردن فشارهای ناشی از گرانی دارو 

بر آنهاست.

»سند الگوی اسالمی - ايرانی 
پيشرفت« حامی باروری مادران 

رئيس سابق انجمن جمعيت شناسی ایران با اعالم اینكه روند 
باروری از ســال 95تحت تأثير شــرایط نامناسب اقتصادی و 
شيوع کرونا، به شدت کاهش یافته و در سال 99به 1.7فرزند 
رسيده، اجرای سند الگوی اســالمی - ایرانی پيشرفت، برای 
حمایت از باروری مادران و تامين مســكن جوانان را در رشد 
جمعيت مؤثر دانست. براساس اعالم محمدجالل عباسی، این 
سند  براساس تحليل روند گذشــته، حمایت از زنان و مادران، 
تأمين اشتغال برای جوانان، تســهيل ازدواج و تأمين مسكن  
که از عوامل مؤثر برای افزایش ميزان باروری هستند را هدف 

قرار داده است.
 به گزارش دفتــر ارتباطات مرکــز الگوی اســالمی - ایرانی 
پيشرفت، تدابير پيش بينی شده در سند الگوی اسالمی - ایرانی 
پيشرفت به عنوان مهم ترین نيازهای جاری، نقشه راه کشور یا 
به عبارت روشن تر سياســت ها و اقدام های اساسِی بلندمدت 

کشور را روشن کرده است. 
در یكی از تدابير ســند الگوی اســالمی - ایرانی پيشرفت به 
بنيادی  ترین کانون اجتماعی جامعه یعنــی خانواده و ازدواج 
پایدار و فرزنــدآوری پرداخته اســت. این تدبيــر تأکيد دارد 
که تبيين و نهادینه ســازی ســبك زندگی اســالمی   ایرانی و 
استوارســازی بنيان خانواده بــا آسان ســازی ازدواج پایدار و 
فرزندآوری و تأمين مســكن و اشــتغال برای زوج های جوان 

امكان پذیر و قابل ضمانت است.« 
عباسی که استاد جمعيت شناسی دانشگاه تهران است به تغيير 
در وضعيت باروری در کشور اشاره کرد و گفت: » سطح باروری 
در ایران در ســال های 90تا 95روند افزایشی داشت و با اندك 
افزایشی به سطح جانشينی نزدیك شد. افزایش باروری در این 
دوره زمانی ناشی از شرایط مقطعی و جبران تأخير باروری بود؛ 
به همين دليل انتظار می رفت سطح باروری در سال های بعد از 
آن، روند کاهشی پيدا کند. شواهد حاکی است از سال 95 بر اثر 
شرایط نامساعد اقتصادی و کرونایی ميزان باروری کاهش یافت 

و در سال 99به حدود 1.7فرزند رسيد.
 او ادامــه داد: » افزایش ســطح باروری به حد جانشــينی و یا 
پيشگيری از کاهِش بيشــتر باروری، مســتلزم ایجاد شرایط 
تســهيل گر ازدواج و فرزنــدآوری و نهادینه شــدن خدمات 
فرزندآوری اســت. الگوی سنی باروری در ســال های اخير از 
الگوی زودرس فرزندآوری به سمت الگوی دیررس فرزندآوری 
در حال تغيير بوده است. با این حال، الگوی زودرس باروری در 
نقاط روستایی در همين مدت مشابه موجب افزایش باروری در 
این مناطق شده است. البته این الگو تغيير خواهد کرد. با توجه 
به درصد کم جمعيت نقاط روســتایی در کشــور، تأثير سطح 

باروری زنان روستایی بر باروری کل کشور، کم است.«
 براساس اعالم این جمعيت شناس، بررســی سطح باروری بر 
مبنای تحصيالت، نشــان دهنده نقــش تحصيالت در کاهش 
باروری بوده است. با توجه به افزایش سطح تحصيالت و مقدار 
کم باروری افراد تحصيلكرده، درك شــرایط فرزندآوری زنان 
تحصيلكرده و عرضه تسهيالت الزم برای ازدواج و فرزندآوری 
آنها، در آینده باروری مؤثــر خواهد بود. با توجــه به  احتمال 
افزایش تجرد قطعی و افزایش زنان بــدون فرزند به ویژه برای 
زنان تحصيلكرده، باروری ممكن اســت به ســطح پایين تری 
کاهش یابد؛ بنابراین روند جدید باروری با الزامات سياســتی 
ویژه ای همراه خواهد بود.  رئيس سابق انجمن جمعيت شناسی 
ایران با طرح این پرسش که دستيابی به باروری بيشتر از سطح 
جانشينی، چگونه امكان پذیر اســت، پاسخ داد: »ازدواج، تأثير 
زیادی در تداوم باروری در سطح جانشينی و بيشتر از آن دارد. 
امنيت اقتصادی برای جوانان، تســهيالت مســكن و افزایش 
اشــتغال زنان، ازدواج و فرزندآوری را آســان می کند. اعمال 
سياست های دوستدار خانواده و حمایت از مادران برای ترکيب 
کار و امور خانواده، مشوق فرزندآوری است. فرهنگسازی، ارائه 
پيام های مثبت و منطقی برای ارزش فرزنــد، لغو تبليغ برای 
تعداد خاص فرزند و تشویق خانواده ها به هر تعداد فرزندی که 
می خواهند داشته باشند هم از دیگر راهكارها به شمار می روند.«  
او ادامه داد:»تداوم، انعطاف پذیری و سخاوتمندی در حمایت از 
فرزندآوری، رمز موفقيت برنامه های تشویقی است. سند الگوی 
اسالمی - ایرانی پيشرفت هم براساس تحليل روندهای یادشده، 
حمایت از زنان و مادران، تأمين اشتغال برای جوانان، تسهيل 
ازدواج و تأمين مســكن را که از عوامل مؤثر در افزایش ميزان 

باروری است هدف قرار داده است.«

نان و غالت
شامل نان و برنج و ماكارونی و تمام موادغذایی حاوی نشاسته اســت. در انتخاب نان هم درنظر داشته 
باشــیم نان ســنگك از بربری و تافتون و لواش بهتر اســت. همانطور كه نان لــواش هم از انــواع نان های 
ســفید و باگت و فانتزی بهتر اســت. درباره برنج هم باید گفت برنج قهوه ای بهتر از نوع سفید آن است.

سبزی ها و میوه ها
این گــروه برای افراد ســالم بــا وزن طبیعــی، آزادتریــن گروه اند و شــامل تمام ســبزی های برگــی و میوه ها و 
صیفی جات می شوند. البته درباره مصرف میوه ها باید دقت كرد كه بعضی از آنها بیش از اندازه شیرین اند 
مثل خرما، كشــمش، تــوت و انگور و انجیــر. توصیه اصلــی در مــورد میوه ها هم خــوردن میوه آن اســت نه 
آبمیوه. بــه این موضوع هم باید دقت شــود كــه كمپوت و آبمیــوه نباید جای اســتفاده از آبمیــوه را بگیرند.

لبنیات كم چرب
یكــی از گروه هــای غذایــی اصلــی در یــك رژیــم غذایــی متعــادل لبنیــات اســت و اگر ایــن گــروه غذایی 
را از رژیــم غذایــی خــود حــذف كنید عمــال برنامــه غذایی شــما ناقص اســت. شــیر و لبنیــات مهم ترین 
منبــع غذایی تامین كلســیم مــورد نیــاز بدن مــا بــه شــمار مــی رود. در این گــروه غذایــی عالوه بر شــیر،  
ماســت، پنیــر، كشــك و بســتنی هــم قــرار می گیــرد. تأكیــد بــر اســتفاده از لبنیــات كم چــرب اســت.

گوشت 
شامل گوشت قرمز، سفید و ماهی كه هنگام خرید یا استفاده باید به انتخاب كم چرب تر بودن آن دقت كرد. باید 
توجه داشت كه تخم مرغ آبپز و مغز دانه هایی كه شور یا مزه دار نشده باشند هم در گروه گوشت ها قرار می گیرند.

چربی های اشباع
افــراد ســالم و بالــغ نبایــد روزانــه بیــش از 7درصــد انــرژی مــورد نیــاز خــود را از چربی هــا دریافــت كننــد. 
چربی هــای اشــباع شــامل روغــن، كــره، خامــه و مارگاریــن و همچنیــن تمــام انــواع روغن هــای 
فــرآوری شــده و چربــی موجــود در آنهاســت. بایــد توجــه كــرد كــه مصــرف روغــن حیوانــی اصــل نســبت 
بــه روغــن زیتــون بدتــر اســت، امــا در مقایســه بــا روغن هــای هیــدروژن شــده نباتــی بهتــر اســت.

موارد بســتري کرونا در یك 
هفته اخيــر در اســتان هاي 
کهگيلویه و بویراحمد، اردبيل، 
قزوین، تهران، خراسان رضوي، 
بوشهر، سيستان و بلوچستان 
و خوزستان، با افزایش مواجه 

شده است

اســتاد  ســوري،  حميــد 
اپيدميولوژي دانشــگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي: با پيك 
ابتال و بستري مواجه مي شویم 
اما پيك مرگ نخواهيم داشت

 استان های با
 بیشترین موارد فوت

 استان های با 
کمترین موارد فوت

همدانیزد

قمخراسان شمالی 

بوشهرخراسان جنوبی

هرمزگانسمنان

سیستان و بلوچستانکرمان

9.57

11.82

7.50 

6.85 

6.68 

0

0.74

0.83 

1.08 

1.39 

توضیح: همدان تنها اســتانی اســت كه در یک هفته گذشــته 
هیچ مواردی از فــوت را ثبت نکرده اما یزد و خراســان شــمالی 
هم با وجود رتبه اول و دوم در آمار فوتی های بیشتر از میانگین 
کشــوری، یــک روز بــدون فوتــی را اواســط هفته گذشــته ثبت 

کردند.

چه غذاهایی باید در فهرست تغذیه ما باشند؟
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 صندوق های خرد زنان عشاير 
در كدام نقاط استان تهران فعال هستند؟

اين صندوق ها در شهرستان هاي ورامين، پاكدشت، شميرانات، دماوند و 
فيروزكوه تاسيس شده اند، در هر صندوق حدود ۵۰ تا ۷۰ نفر از زنان عشاير 

عضو هستند كه ماهانه مبلغي به عنوان سرمايه گذاري در صندوق خود واريز 
مي كنند و پس از گذراندن ۶ ماه كالس هاي آموزشي مشغول به فعاليت 

توليدي مي شوند.

 صندوق های خرد زنان عشاير
 در مناطق عشايری چه می کنند؟

اين صندوق ها، تشكل هاي محلي هستند كه با زمينه سازي  هاي الزم از سوي دفتر 
زنان روستايي و عشايري ايجاد  مي شود و دسترسي به منابع مالي و استفاده آسان 
از تسهيالت كم بهره براي فعاليت هاي دامپروري و كشاورزي را امكان پذير مي كند.

جامعه کودکان

راه تعامل با كودكان بيمار
بيماري هاي ســخت و مزمن 
وقتي به جان فردي مي افتد، 
مي تواند روال زندگي را برهم 
بزند و بيمار را با دغدغه هاي جديــدي روبه رو  كند. زماني كه 
اين مشــكل پيش پاي يك كودك قرار مي گيــرد، مديريت 
موقعيت ايجاد شده سخت تر از زماني است كه يك بزرگسال 
با بيماري دست به گريبان مي شود. كودكاني كه دچار بيماري 
مزمن مي شوند، بيش از ساير كودكان براي رفع مشكالتشان 
نيازمند توجه و رسيدگي هستند اما افراط در اين توجه مي تواند 
آسيب هاي تربيتي به دنبال داشــته باشد و گاهي در كودكان 
اين احساس ايجاد مي شود كه براي دسترسي به خواسته ها و 
برآورده شدن نيازهاي عاطفي و روحي خود از توجه والدين و 
اطرافيان براي رسيدن به هدف خود استفاده كنند. براين اساس 
بايد قبول كرد كه آگاهي خانواده در كنار آگاهي كودك بيمار 
مي تواند شرايط را براي پذيرش بيماري و حل برخي مشكالت 
مهيا كند. در اين مسير مي توان از حمايت اطرافيان، دوستان و 

روانشناسان كودك نيز بهره  برد.
 به گزارش سايت healthychildren، به دست آوردن دانش كافي، 
نخستين گام براي رفتار با كودكان بيمار است؛ چرا كه اين روند 
مي تواند شرايط به وجود آمده را براي خانواده و كودك شفاف 
كند. براساس گزارش اين سايت  به عنوان نخستين قدم، براي 
شما و فرزندتان مهم است كه سعي كنيد نيازهاي ويژه فرزندتان 
را درك كنيد و تا آنجا كه مي توانيد از وضعيت او و مراقبت از آن 
مطلع شــويد. هرچه اطالعات والدين و فرزندان بيشتر باشد، 
افراد مي توانند كنترل بيشتري بر شرايط و تأثيرات آن بر زندگي 
كودك و خانواده خود داشته باشند. اطالعات همچنين به افراد 
در برنامه ريزي، راهنمايي و حمايت از فرزند بيمار كمك مي كند. 
با گذشــت زمان، مي توان به كودك ياد داد كه شرايط خود را 
مديريت كند و ياد بگيرد كه از طريق سيستم هاي آموزشي و 

مراقبت هاي بهداشتي مدافع خود باشد.

 چگونه بيماري را به فرزند خود توضيح دهيد؟
نوع اطالعاتي که والدين به فرزند خود منتقل مي کنند بايد با سن و 
توانايي هاي رشدي کودك شما مناسب باشد. اين قابليت را مي توان 
با گوش دادن به ســؤاالت کودك ارزيابي کرد. به گزارش ســايت 
کودکان سالم به عنوان مثال مطالعات نشــان مي دهد که کودکان 
در ســنين مهدکودك معموالً بيماري را کاماًل جادويي مي بينند. 
کودکان خردسال مبتال به ديابت ممكن است گاهي اوقات فكر کنند 
که بيماري آنها به دليل خوردن آب نبات زياد است. برخي از کودکان 
بر اين باورند که به دليل گوش ندادن به حرف مادر يا پدرشان بيمار 
شده اند و به عنوان تنبيه در بيمارستان بستري شده اند. از حدود سن 
10تا دوازده سالگي، کودکان شروع به درك اين موضوع مي کنند که 
چه اتفاقاتي مي تواند به بيماري يا ناتواني ختم شــود. به ياد داشته 
باشيد که با بزرگ شــدن کودکان، توانايي آنها در درك اطالعات و 
مباحث مربوط به مراقبت از خود افزايش پيدا مي کند. در بيشــتر 
مواقع توضيحات و شرح جزئيات در مورد وضعيت بيماري کودکان 
به همان بحث هاي شكل گرفته در زمان تشخيص بيماري محدود 
مي شود اما کارشناســان معتقد ند که با توجه به تغيير سطح دانش 
و آگاهي کودکان، الزم است که در بازه زماني هاي مختلف، والدين 
به بررسي اطالعات کودك در مورد بيماري يا ناتواني شان بپردازند، 
نقاط مبهم را بررســي و اطالعاتي را که کودك به درســتي درك 

نمي کند، اصالح کنند.

 چگونه مي توان از كودك بيمار مراقبت كرد؟
هنگامي که کودکي با بيماري مزمني درگير مي شــود، بسياري از 
والدين به محافظــت افراطي از کودك بيمــار روي مي آورند و اين 
محافظت گاهي به محدوديت هاي نادرست ختم مي شود. براساس 
توصيه انجمن روانشناســي آمريكا بهتر اســت کــه والدين از اين 
شيوه رفتاري پرهيز کنند. ســعي کنيد به کودك خود پناه ندهيد 
و فعاليت هاي او را بي جهت محدود نكنيد. از ســوي ديگر، برخي از 
والدين کودکان بيمار، بيش از حد سهل گير هستند. به عنوان مثال 
به کودك اجازه مي دهند تا دير وقــت بيدار بماند يا ميان وعده هاي 
اضافي بخورد. تا حد امكان سعي کنيد همان روال خانوادگي را که 
قبل از بيمار شدن فرزندتان داشتيد حفظ کنيد. بسياري از والدين با 
نحوه صحبت کردن با کودك در مورد بيماري او مشكل دارند. مطمئن 
شويد که اطالعات مناسب با سن را به اشتراك مي گذاريد. اطالعات 
زيادي ندهيد، اما همچنين سعي نكنيد که حقايق را پنهان کنيد. اگر 
کودکي حرف هاي پزشك را بشنود يا متوجه نشود که چه اتفاقي دارد 

مي افتد، ممكن است بدترين حالت را تصور کند.
براساس توصيه اين انجمن بهتر است که والدين با کودکان در مورد 
احساس شان صحبت کنند. والدين ممكن است تعجب کنند که کدام 
جنبه از يك بيماري براي کودك دشوارتر است. به عنوان مثال براي 
کودکان مبتال به سرطان ممكن است ناتواني در انجام کارهايي را که 
قبل از بيماري انجام مي دادند، استرس زاتر از نبود اطمينان در مورد 
بقا باشد. همچنين نبايد فراموش کرد که اگر والدين فرزندان ديگري 
دارند، مهم اســت که آنها با هم وقت بگذارند حتي بهتر است که به 
فرزندان آموزش داده شود که چگونه مي توانند در مراقبت از برادر يا 

خواهر خود مشارکت داشته باشند.
مدرسه و گروه هاي دوستي نيز مي تواند اضطراب و استرس بسياري 
را بر دوش يك کودك بيمار قرار دهد؛ اضطرابي که مي تواند منجر 
به انزواي کودکان بيمار شــود. به همين دليل شايد مناسب باشد 
که تا با همكاري والدين و کودك، يك متن کوتاه به شكل شفاهي 
آماده شود تا درصورت مواجه شدن با نگاه هاي پرسشگر، پاسخ کوتاه 
و مناسبي مطرح شود. در کنار تمام شيوه هايي که والدين با تكيه 
بر آن مي توانند شرايط را براي زندگي کودك بيمار آسان تر کنند، 
نبايد از مشاوره هاي روانشناسان آموزش ديده غافل شد؛ چرا که هر 
کودك با توجه به ويژگي هاي شخصيتي خود مي تواند راه متفاوتي 

براي درك بيماري داشته باشد.

ليال شريف
روزنامه نگار
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باديگارد الكچري، ساعتي 10ميليون تومان
استخدام محافظ براي چهره ها و افراد ثروتمند، قانوني است يا غيرقانوني؟

 در اين گزارش پديده باديگاردهاي عملياتي و تشريفاتي را از ابعاد مختلف بررسي کرده ايم

اولين روزهاي فصل بهار و پاييز زماني است كه عشاير براي كوچ انتخاب مي كنند 
و دهه ها با همين فرمول در دل طبيعت زندگي كرده اند. توليد دام، صنايع دستي، 
لبنيات و... بخشي از فعاليت هاي روزانه زنان و مردان عشاير را تشكيل مي دهد و 
براي حمايت از اين سبك زندگي و اشتغال عشاير بر ايده هايي همچون صندوق 
خرد زنان عشاير و صندوق بيمه اجتماعي تكيه شده است. براساس آخرين آمار 
بايد گفت كه جمعيت عشاير ايران چند هزارنفري افزايش پيدا كرده است و 

ميانگين سني عشاير نيز در رده 2۰تا 29سال قرار گرفته است.

    60/000  تن
  محصول لبنی

 عشاير استان ســاالنه بيش از۶۰ هزار تن محصوالت لبني، 
دامي و پروتئيني توليد و روانه بازار مي كنند. حدود ۴۰ درصد 
اين محصوالت كه بيش از 2۵ هزار تن است توسط زنان عشاير 

توليد مي شود.

   5/000  نفر
 رشد جمعيت عشاير

معاون توسعه و امور زيربنايي سازمان امور 
عشاير ايران از افزايش جمعيت عشاير كوچنده 
كشور از 2۴۶ هزار خانوار به 2۵۱ هزار خانوار خبر 
داد و گفت كه اين آمار رشد ۵هزار نفري جمعيت 

عشايري را نشان مي دهد.

20   تا   29   سال
   ميانگين سنی

آخرين سرشماري جامعه عشايري ايران كه آبان ماه سال ۱399 
با روش ثبتي مبنايي انجام و اعالم شــد، نشان مي دهد كه 
جمعيت عشاير كشور يك ميليون و ۱۰8هزار و ۶۴۰نفر در قالب 
2۴۶هزار و ۴۵خانوار است. در اين ميان، تعداد مردان ايلياتي 
كشور ۵9۰هزار و ۷۵9نفر و جمعيت زنان عشاير نيز ۵۱۷هزار و 
88۱نفر است. طبق اطالعات سرشماري 99، بيشترين جمعيت 
عشايري در ميانگين سني 2۰تا 29سال، هم در ميان زنان و هم 

در ميان مردان ثبت شده است.

رفتار غيرقابل پيش بيني طرفداران
در بين ســايت هايي که از شــرکت هاي خدمات 
تشريفات در فضاي مجازي به روز هستند، يكي را 
انتخاب مي کنم تا به عنوان مشتري، تماس تلفني 
برقرار کنم. صداي خش دار مردانه اي از آن طرف 
تلفن شنيده مي شود. صاحب صدا خدمات شرکت 
را اينچنين برمي شمارد:»متناســب با مراســم و 
مهمان هاي شما، باديگارد آقا يا خانم در اختيارتان 
قرار مي گيرد. از ساعتي 700هزار تومان نيرو داريم 
تا عقدقراردادهاي چند  ده ميليون توماني که باز آن 
هم با توجه به تخصص هايي که از باديگاردها انتظار 
داريد، تغيير مي کند. شرکت ما زيرنظر مستقيم 
ناجا فعاليت دارد و حين مراســم مشــكلي پيش 
نخواهد آمد. خيالتان راحــت. خيلي از بازيگرها و 
خواننده ها، تأمين امنيت خود و مراسم شان را به 
ســبب ازدحام طرفداران که بعضي شان هم قابل 

پيش بيني نيستند، به ما مي سپارند.« 

گرمي بازار ايونت ها با باديگاردهاي آراسته
صفحه خوش رنگ و لعابي را در يكي از شبكه هاي 
مجازي مي يابــم. اين بار خانمي جــوان با صدايي 
کش دار، تماســم را پاســخ مي دهد:» اگــر براي 
مراسم تان باديگارد خانم درنظر داشته باشيد کمي 
هزينه هايتان باال مي رود. البته اينكه شكل و ظاهر 
آن خانم باديگارد هم آراسته باشد باز افزايش قيمت 
خواهيم داشت. نمايشي بودن باديگارد يا عملياتي 
 بودن آن هم مهم اســت.« خيلي صريح مي پرسم:

» باديگاردهاي تان مجوز حمل و اســتفاده از سالح 
را هــم دارند؟« ديگــر صدايش کش دار نيســت. 
با کمي مكث، جــدي مي شــود و مي گويد:» فكر 
نمي کنــم ايونت شــما بــه چنين خدماتــي نياز 
داشــته باشــد. اگر هم نياز باشــد، مجوزهايش را 
مي گيريم. خدمات ما بيشــتر جنبه شو و نمايش 
دارند که بــه نوعي ماهيــت مهماني هــا و ايونت 
 شــما را گرم مي کند.« بي معطلــي ادامه مي دهد:

» اگر براي مراسم تان نيروي حفاظت خانم درنظر 
گرفته ايد بايد از يك هفته قبل رزرو کنيد.«

مراقبت از عروس و داماد
با مؤسسه ديگري که آن نيز مدعي است زيرنظر 

مســتقيم ناجا و نيروهاي مسلح فعاليت مي کند، 
تماس برقرار مي کنم. مسئول روابط عمومي اش، 
ســؤاالتم را با حوصلــه پاســخ مي دهد:»کمتر 
مؤسســه اي مثل ما مجوز فعاليت در اين حوزه را 
دارد. خيلي ها ادعا مي کنند مجــوز دارند ولي در 
واقع با پوشش يك باشــگاه يا مجموعه ورزشي، 
کالس هاي خصوصي براي پرورش باديگارد برگزار 
مي کنند که نه از گواهينامه پايــان دوره خبري 
اســت و نه از بازار کار! نيروهاي ما دوره هاي خود 
را در خارج از کشــور فرا ديده اند و مدارك شــان 
هم بين المللي است. قيمت هايي هم که دريافت 
مي کنيم مطابق بــا نرخ مصوب اســت و با آنچه 
اغلب مؤسسه ها مي گيرند تفاوت چشمگير دارد. 

مي توانيد سري به سايت مان بزنيد و سابقه ما در 
تامين امنيت کنسرت ها و ايونت هاي سلبريتي ها 
را بررسي کنيد. البته بعضي از مشتري هايمان نيز 
براي نمايش و تكميل تشــريفات مراسمي مانند 

عروسي به ما مراجعه مي کنند.«

هر ورزشكاري، باديگارد نيست
يكي از مربيان کاراته بانــوان که نمي خواهد نامش 
فاش شود، در يكي مؤسســه هاي آموزش و تربيت 
نيروهاي حفاظــت، مراقبت و همراهــي، در کرج 
مشغول به کار است. او مي گويد:» فعاليت در حرفه 
باديگاردي شايد چون کلمه باديگارد بار منفي دارد 
يا حساسيت زاست، با محدوديت يا ممنوعيت هايي 
مواجه است. فعاليت بانوان هم که چند سالي است 
در اين زمينه نسبت به قبل کمرنگ تر شده. درست 
از زماني که در رســانه ها انعكاس پيدا کرد. معموال 
هم در خارج تهران که بــه نوعي نظارت ها کم رنگ 
است، دوره هاي آموزشي مرتبط برگزار مي کنند.« 
اين مربي، صحبت هايش را با بيان جمالت پاياني، 
چنين تكميــل مي کند:»لزوما هر کســي که قد و 
هيكل درشت داشته باشــد يا کمي از ورزش رزمي 
سردربياورد، باديگارد نيست. اين حرفه آموزش هاي 
تخصصي خود را از مديريت بحران گرفته تا کنترل 
خشــم، دارد. بعضي از مؤسســه ها به دليل همين 
آموزش هاي کامــل، هزينه هاي بيشــتر دريافت 
مي کننــد، از دوره هــاي 50ســاعته 3ميليوني تا 
ترم هاي 2ماهه 7ميليونــي با اعطاي مدرك معتبر 

بين المللي. به نظرم چون فعاليت در اين حوزه، اغلب 
زيرزميني و بدون نظارت مســتقيم نهاد مشخصي 
صورت مي گيرد، گاهي دردسرهايي به وجود مي آورد 
که اگر شكايتي درميان باشد، نيروي انتظامي وارد 
عمل مي شود. در غيراين صورت باديگاردها روزبه روز 
در حال افزايش هستند. در باالي شهر يك جور و در 

پايين شهر جوري ديگر!«

زايش پديده باديگارد از فقدان قانون مداري
»باديگاردها« از بستر فقدان قانون مداري و كاركرد ناقص برخي 
نهادهاي مرتبط با حوزه انتظامي و امنيتي، به وجود مي آيند. نيره 
توكلي، دكتري جامعه شناسي ضمن بيان اين مطلب، در واكاوي 
اين پديده مي گويد:» اگر امنيت اجتماعي و نظارت بر همه عرصه هاي آن به طور كامل برقرار شــود، 
پديده هايي مانند باديگاردهاي عملياتي يا تشريفاتي آن هم در بخشي كه اصال نيازي به آنها نيست، 
ظهور پيدا نمي كنند.« توكلي ادامه مي دهد: »حفاظت از افرادي كه جايگاه سياسي و علمي دارند به 
قانوني اجتماعي و بين المللي تبديل شده كه گذر زمان، نياز به آن را به ضرورتي بديهي تبديل كرده 
اســت. اما اينكه برخي افراد عادي - ســلبريتي يا داراي تمكن مالي- به بهانه هاي مختلف)رواني و 
فرهنگي( از اين ظرفيت سازماني و نهادي بخواهند استفاده كنند در واقع موضوعي فرهنگي و انتظامي 
است كه بايد با فرهنگسازي و نظارت افزون تري همراه شود تا پيامدهاي رواني ناشي از آن توهم ناامني 

و يا برتري را در جامعه به وجود نياورد.«

ته
نيره توكلينك

دکتري جامعه شناسي

باديگارد ها    مجوز ندارند
پدیده و كسب وكار متفاوت »مراقبت 

و حفاظت از افراد« یا »بادیگارد« 
موضوعی است كه بارها از سوی 

مقام های انتظامی، غیرقانونی معرفی 
و خدمات مرتبط با آن نیز غیرمجاز 

خوانده شده است. در این ارتباط ناجا، 
به صراحت اعالم داشته كه هیچ گونه 

امكانات آموزشی دفاع شخصی به 
افرادی كه با عنوان بادیگارد اقدام به 

فعالیت می كنند، نداده و نخواهد داد. 
از این رو هرگونه شكایت افراد حقیقی و 
حقوقی در این زمینه با جدیت، پیگیری 

خواهد شد

فقط كافي است كمتر از يك ساعت در 
فضاي مجازي با كليدواژه »باديگارد 
آقا و خانم«، دنبال تامين نيرو براي 
تشريفات مراسم يا محافظت از افرادي خاص باشيد. فهرستي متنوع 
از انواع شركت هاي تشريفاتي و لوكس مقابل چشمان تان نقش مي بندد 
كه با اسكرول آنها مي توانيد نمونه مورد پسندتان را انتخاب كنيد. از 
باديگاردهاي خوش استايلي كه بيشتر جنبه نمايشي و شو در كنار 
سلبريتي ها دارند تا هيكل درشت هايي كه چندتايي وسيله بازدارنده و 

كوچك، جايي در لباس هايشان به بهانه اعتماد و امنيت بيشتر، مخفي 
كرده اند. اين شركت ها، خدماتشــان را از ساعتي ۷۰۰هزار تومان تا 
چندده ميليون تومان ويژه برگزاري مهماني هاي الكچري مي فروشند! 
خدماتي كه فاعل شان اغلب به چند رشته ورزشي و رزمي مسلطند و 
به گواهي مداركي مهر و موم شــده، دوره هايي نيز در خارج از كشور 
گذرانده اند. حضور روزافزون بانوان در اين كسب وكار متفاوت، ابعاد 
تازه اي را به وجود آورده كه در گفت وگو با كارشناســان و مسئوالن 

مرتبط، آن را بررسي كرده ايم.

سحر جعفريان
روزنامه نگار

اعداد و ارقام از جامعه عشاير ايران

زندگی در كوچ

   000/ 1/600      تومان
  ميانگين درآمد خالص

 طبق اعالم سازمان امور عشاير ميانگين درآمد 
خالص ماهانه هر خانوار عشــايري در شهريور 

سال 98، يك ميليون و ۶۰۰هزار تومان بود.

25%
    تأمين  نياز كشور در گوشت قرمز

 نياز ساالنه كشور به گوشت قرمز حدود 9۰۰ هزار 
تن است و براســاس گفته معاون سازمان امور 
عشاير ايران، 2۵درصد از اين ميزان - حدود 2۰۰ 
هزار تن - توسط عشاير توليد مي شود؛ به عبارت 
ديگر يك نفر از عشاير، گوشت مورد نياز ۱۶ نفر از 

جمعيت كشور را توليد مي كند.

توليد دام، صنايع دستي، لبنيات و... 
بخشي از فعاليت هاي روزانه زنان و 

مردان عشاير را تشكيل مي دهد

 ۱۱ صندوق خرد زنان عشاير در استان تهران
براساس گفته مدير امور عشاير استان تهران در راستاي سياست هاي سازمان 
امور عشاير ايران و ارتقاي معيشت زنان عشايري تاكنون ۱۱ صندوق در استان 

تهران تاسيس شد و 3۶۱ نفر از زنان عشايري استان تهران در صندوق هاي خرد 
زنان عضو و مشغول كار توليدي و عرضه در بازار مصرف هستند.
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 محله سنگ ســياه، نام يكي از محله هاي شيراز قديم است كه از 
زمان كريم خان زند كه محالت را كمتر و كوچك تر و حصار شهر 
را تنگ تر كردند، محله درب كازرون كــه خود محله اي جداگانه 
بود با اين محله ادغام شــد و روي هم رفته به هر دو محله  سنگ 
سياه مي گفتند. از بناهاي شاخص محله مي توان به امامزاده بي بي 
دختران، مسجد ايلخاني، حمام ايلخاني، مسجد مشير، حسينيه 
مشــير، بازارچه ارامنه، كليساي ارامنه، حســينيه كردها، خانه 
فروغ الملك، خانه سعادت، خانه ضيائيان، بازارچه حاج زينل و بقعه 
سيدتاج الدين غريب اشاره كرد. آرامگاه دانشمند بزرگ عمروبن 
عثمان، معروف به ســيبويه در اين محله قرار داشته  كه  روي قبر 
وي سنگي سياه قرار داشت. در ابتدا نام اين محله سنگ سيبويه 
بود؛ يعني محله اي كه سنگ قبر وي در آن قرار داشت، اما به مرور 
زمان در اثر اشتباه عوام و وجود سنگ سياه روي قبر به نام سنگ 

سياه مشهور شده است.
 اين محله از شمال به محله سرباغ و محله ميدان شاه، از غرب به 
محله باروي شــهر، از جنوب به دروازه كازرون و از شرق به محله 
سردزك محدود مي شده  است. امسال طي يك تفاهمنامه، گذر 
فرهنگ و هنر در محله تاريخي سنگ سياه راه اندازي شد كه هدف 

آن ارائه تسهيالت به هنرمندان بود.

سنگسياه گذر

گليم مشته، يكي از مهم ترين صنايع دستي زنان عشاير شهرستان 
كهگيلويه در استان كهگيلويه و بويراحمد است كه به دليل بي توجهي 
رو به فراموشي سپرده شده بود و حاال چند سالي است با تالش زنان 
ديشموك دوباره احيا شده است. گليم مشته، نوعي گليم يك رو بافت 
است كه از يك طرف بافته شــده و نقش و نگار آن در روي ديگرش 
ظاهر مي شود و فقط همين يك روي آن مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اين گليم به خاطر پرزهاي رهاشده در قسمت زيرين آن بسيار نرم 
است و نسبت به گليم معمولي قطر بيشــتري دارد. در بافت گليم 
مشــته، بافنده به صورت ذهني نقش و نگار طرح را پياده مي كند و 
از روي طرح خاصي عمل نمي كند و تا زماني كه گليم به طور كامل 
بافته نشود نقش و طرح نهايي آن مشخص نمي شود، همانند ُمشت 
دست كه تا زماني كه كامال باز نشود درون آن مشخص نيست و به 
همين خاطر به آن گليم مشته مي گويند. نخ هاي تار و پود گليم مشته 
را بافندگان اين هنر قديمي و اصيل از پشــم گوسفندان خودشان 
تهيه و با استفاده از رنگ هاي گياهي و طبيعي رنگ مي كنند. سال 
1392و با تالش كارشناسان صنايع دســتي كهگيلويه و بويراحمد 
گليم ُمشته نشان مهر اصالت از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي كشور را دريافت كرد. روستاي درغك بخش ديشموك 
از توابع شهرستان كهگيلويه تنها روستاي استان است كه گليم ُمشته 

در آن بافته و توليد مي شود.

ُمشتهبافي صنایع
دستي

روســتاي خورنــــج در 
پيرانشــهر در فاصلـــه 
20كيلومتري شمال شرقي 
اين شــهر و در مجاورت 
منطقــه اي قــرار گرفته 
اســت كه با ســنگ هاي 
عظيم الجثه احاطه شده. 
ايــن ســنگ ها بــه طرز 
شــگفت انگيزي روي هم 
انباشته شــده اند. هر يك 
از ســنگ هايي كه در اين 
منطقه وجود دارند، اسم 
خــاص و داســتان هاي 
مربوط به خودشان را دارند. 
در ميان آنها ســنگ هايي 

يافت مي شود كه داراي نقش برجسته و كنده كاري شده حيواناتي 
مانند شــتر و مار و پرنده هستند. در اطراف روســتا عالوه بر اين 
سنگ ها چند تپه باســتاني با تاريخ قبل از اســالم و يك كتيبه و 
همچنين آثار يك دژ محكم كوهســتاني شناسايي شده است كه 
حكايت از تاريخ كهن و پرفراز و نشــيب اين منطقه دارد. بعضي از 
اين آثار توسط سازمان ميراث فرهنگي ثبت شده اند و بعضي ديگر 
در شرف ثبت شــدن قرار دارند. تاكنون هيچ گونه تحقيق علمي و 
زمين شناسي درباره نحوه تشكيل اين سنگ ها صورت نگرفته است.

 اين سنگ ها به صورت تكه هاي حجيمي روي هم انباشت شده و 
منطقه گردشگري كندوان را در ذهن هر بيننده اي تداعي مي كند. 
براي اين سنگ ها، داستان ها و روايات فولكلور و تاريخ زيادي وجود 
دارد كه به دليل نبود مستندات تاريخي به صورت افسانه درآمده اند. 
به طور كلي پيرانشهر در استان آذربايجان غربي، شهري تاريخي 
و پراهميت اســت كه 113تپه باســتاني دارد كه نشان مي دهد 
تمدن هاي نيرومند پيش از اسالم مانند تمدن ماننا، پارسوا، اورارتو، 

مادها، زاموا و تمدن اسالمي در اين منطقه وجود داشته است.

خورنج روستا 10ميليون واحد مسكوني
 آسيب پذير در ايران 

شكينيستشاهكليدمقابلهبازلزلهوكاهشآثار
اینباليطبيعيمقاومســازيساختمانهاست؛
نكتهايكهدرچندســالاخيربيــشازپيش
موردتوجهمسئوالنمرتبطقرارگرفتهوتالش
نهادهايدســتاندركارهــمافزایشضریب
ایمنيساختمانهايكشــوربهویژهواحدهاي
مسكونياست.امااینكههماكنونوضعيتایمني
ساختمانهايموجوددركشــوربهچهصورت
استوبرايافزایشهرچهبيشــترایمنيآنها
چهكارهایيميتوانانجامداد،ســؤاالتياست
كهدرگفتوگوباعلي
بيتاللهي،مدیربخش
زلزلهوخطرپذیريمركز
تحقيقاتراه،مســكن
وشهرســازيبهدنبال

پاسخآنهاهستيم.

آماري وجود دارد كه وضعيت كلي ساختمان هاي 
كل كشور را از نظر ايمني در برابر زلزله نشان دهد؟
ساختمانهابهچندگروهمســكوني،اداري،
عموميو...تقسيمميشــوند.ساختمانهاي
مسكونيبيشاز95درصدساختمانهايمارا
تشكيلميدهندكهبراساسآمارسال95مركز
آمارایــراندرایرانحــدود13ميليونواحد
مسكونياسكلتدارو10ميليونواحدمسكوني
فاقداســكلتوجودداردیعنــيبهطوركلي
23ميليونواحدمســكونيدركشــورداریم
كهحدود10ميليونواحــددرمقابلزلزلههاي
متوسطوبزرگآســيبپذیرهستند.دراین
ميانبرخيازاینواحدهايمسكونيبهشدت
آسيبپذیرندیعنيازنوعگلي،خشتوگلو
سنگوگلهستند.همچنيندرصدعمدهاي
ازواحدهايمسكونيشــهريمادربافتهاي
فرسودهمستقرهســتندكهاینموضوعآنها
راهمدرزمرهســاختمانهايآسيبپذیرقرار

ميدهد.

براي افزايش ضريب ايمني اين ســاختمان ها چه 
راهكارهايي وجود دارد؟

بهترینراهكاربرايارتقايایمنيساختمانهاي
مسكونيكشورایناستكهنظارتسازماننظام
مهندسيراهنگامساختوسازواحدهاباالتر
ببریم.هماكنونمشكلاصليما،نظارتاست
وگرنهازنظرضوابطوآیيننامهتقریبادرسطح

قابلقبوليدردنياهستيم.

نظارت درباره ساختمان هاي در حال ساخت است. 
درباره 10ميليون ساختمان آســيب پذير كشور 
مي توان كاري انجام داد؟ امكان مقاوم سازي در اين 

ساختمان ها وجود دارد؟
بله،امكانمقاومسازيوجودداردواتفاقانتيجه
خوبيهمدرپيدارد،امامشكلاینجاستكه
مقاومسازيآپارتمانهايچندواحديوچند
مالكهنيازمندوفاقمالكاناست.متأسفانهاین
وفاقبهدالیلمختلفازجملهاینكهممكناست
مالكخودشدرملكشمستقرنباشد،نتوانداز
پسهزینهمقاومسازيبربيایدیااساسانيازيبه

اینكاراحساسنكند،صورتنميگيرد.

با مقاوم سازي ســاختمان هاي موجود و افزايش 
نظارت در ساخت و سازها چقدر مي توان به كاهش 

آثار زلزله اميد داشت؟
خيليزیــاد.منهماكنوندربمهســتمودر
همایشيكهبهمناســبتهجدهمينسالگرد
زلزلهغمانگيزبمبرگزارشده،شركتكردهام.
دراینهمایشاطالعاتبسيارمهميارائهشد
ازجملهاینكهدرزلزله،ساختمانهایيكهحتي
درصدكميازآیيننامهومقرراتمليدرآنها
رعایتشدهبود،كاملفروریزشنكردندوجان

ساكنانشانبهخطرنيفتاد.

جداي از بحث كلي و كشــوري كه توضيح داديد 
كداميك از استان هاي ما آسيب پذيرتر هستند؟

خراســانرضوي،سيســتانوبلوچستان،
هرمــزگان،فارس،خراســانجنوبيوگيالن
دارايســاختمانهايمســكونيبامقاومت
نســبيپایينترينســبتبهزلزلههستند.
همچنيــنتهراننيزبهدليــلجمعيتباالیي
كهدارد،همراســتايایناستانهادررتبهاول

آسيبپذیريقرارميگيرد.

در ابتداي صحبت تان به تقسيم بندي ساختمان هاي 
كشور اشاره اي داشــتيد. درباره ساختمان هاي 

غيرمسكوني وضعيت چگونه است؟
دربارهمقاومسازيمدارسكهجزوایندسته
ازســاختمانهاقراردارد،كارنامهقابلقبولي
وجــوددارد.بهایــندليلكــهدریكبرهه
زماني،ســازمانمعينيبهنامسازماننوسازي
مدارسشــكلگرفتوبودجــهقابلتوجهي
همبهنوســازيمدارساختصاصدادهشــد
امادربارهبيمارســتانهايمااینطورنيست.
اهميتمراكزدرمانيوبيمارستانهادرروزهاي
پساززلزلهبرهيچكسپوشــيدهنيستوبه
هميندليلمحكمترینساختمانهايماباید
بيمارستانهاباشنددرحاليكهمتأسفانهاینطور
نيستوبرآوردكليازوضعيتاینساختمانها
نشانميدهددركلكشــورحدود60درصد
بيمارســتانهافاقدكيفيتالزمومقاومتدر
برابرزلزلههستند.دليلاینموضوعهمكاركرد
بالانقطاعاینساختمانهاســتوازآنجاكه
بيمارســتانهاتعطيليبردارنيســتند،عمال
نميتوانكارمقاومســازيرادرآنهاانجامداد.
بههميندليلبهترینراهــكاردراینحوزه،
ساختســاختمانهاينوبرايبيمارستانها
بهحسابميآیدكهبایدبهطورجديتريروي

آنكارشود.
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همشهري وضعيت استان هاي مختلف كشور از نظر قرار گرفتن در خطر زلزله و 
راهكارهاي آنها براي كاهش اثرات اين بالي طبيعي را بررسي كرده است

مقاومسازي،شاهكليدمقابلهبازلزلهدرتهران
بي شــك يكي از زلزله خيزترين استان هاي 
كشور تهران اســت؛ جايي كه به دليل قرار 
داشتن پايتخت و متعاقب آن وجود سازه هاي 
بي شــمار و جمعيت بســيارش، موقعيت 
اســتراتژيكي دارد. زير پاي تهران 17گسل 
فعال وجود دارد و زمين شناســان معتقدند 
دوره بازگشت زلزله در تهران به طور ميانگين 
هر 150سال است درحالي كه از وقوع آخرين 
زمين لرزه بزرگ در پايتخت بيش از 180سال 

گذشته است.
به همين دليل اســت كه در سال هاي اخير 
مديريت شــهري تمام تالش خود را براي 
مقاوم سازي ســازه ها و در كنار آن آموزش 
شهروندان پايتخت نشــين به كار گرفته تا 
آثار اين بالي طبيعــي را درصورت وقوع به 
حداقل برساند. مهدي زارع، استاد پژوهشگاه 
بين المللي زلزله شناســي و مهندسي زلزله 
در ميزگردي كه چند روز پيش در ســالروز 
زلزله بم برگزار شــد، تهران را از نظر تجمع 
جمعيتي داراي حادتريــن وضعيت از نظر 
وقوع احتمالي زلزله در ايران دانســت و از 
اصطالح تجمــع جمعيتي و مقاوم ســازي 
بناها به عنوان راهكارهاي كاهش خسارات 
زلزله نام بــرد. ارائه آموزش هــاي الزم در 
فرهنگسراها و سراهاي محله در كنار حدود 
100سوله مديريت بحران فعال در پايتخت 
كه هنگام بروز زلزله براي اسكان به كار گرفته 
مي شود از اقداماتي اســت كه در سال هاي 
اخير براي كاهش اثرات زلزله در تهران انجام 

شده.

54هزارپالكثبتيالبرزرويگسلزلزله
البرز هم يكي ديگر از اســتان هاي پرخطر 
زلزله به حســاب مي آيد تا جايي كه به گفته 
مديركل مديريت بحران اســتانداري البرز، 
هم اكنون 54هزار پالك ثبتي اين اســتان 

روي گسل زلزله است.
 اين طور كه محمدرضــا فالح نژاد، مديركل 
مديريت بحران اســتانداري البرز مي گويد 
بخشي از محله هاي البرز مقاوم سازي نشده 
كه در ستاد بازآفريني و شوراي برنامه توسعه 
اين اســتان مورد پيگيري قرار دارد. اين در 
حالي است كه اين اداره كل با اجراي نصب 
دستگاه هشداردهنده سريع زلزله به لوله هاي 
گاز، اين امكان را به وجود آورده كه چند ثانيه 
پيش از وقوع زلزله، گازرساني شهر قطع شود 
تا مشــكلي از اين بابت پيش نيايد. اجراي 
مانورهاي مختلف در زمينه زلزله نيز اقدام 
ديگري است كه در دستور كار اداره مديريت 
بحران البرز قــرار گرفته تا بــه اين ترتيب 

خسارت هاي ناشي از زلزله كاهش يابد.

ایجادپدبالگردتااسكاناضطراري
آذربايجان شــرقي و به ويژه كالنشهر تبريز 
هم يكي ديگر از مناطق زلزله خيز كشــور 
به حســاب مي آيد. اســتاني كه يك بار در 
21مرداد سال1391به شــدت لرزيد و اين 
اواخر نيز در آبان سال98زمين لرزه را تجربه 
كرد. مديركل مديريت بحران اســتانداري 
آذربايجان شــرقي در اين بــاره مي گويد: ما 
همواره نگران گســل شمالي تبريز هستيم، 
زيرا يك چهارم جمعيت تبريز حاشيه نشين 

هستند و در بافت فرسوده سكونت دارند. 
محمدباقر هنربر با بيان اينكه حاشيه نشينان 
را بايد به نقاط امن انتقــال دهيم و در حال 
انتقال اين افــراد به شــهرك هاي طالئيه، 
كركج و جوانان هستيم، مي افزايد: ايجاد پد 
بالگرد، تامين محل اسكان اضطراري در قالب 
پارك هاي محله اي و سالن هاي چندمنظوره، 
تشديد نظارت  بر مقاوم ســازي، بهسازي و 
نوسازي خانه ها از اقداماتي است كه در اين 

استان با جديت دنبال مي شود.

90گسلفعالدرخراسان
خراســان ها به ويژه شــهرهاي مشــهد در 
خراسان رضوي و بيرجند در خراسان جنوبي 
هم از مناطق زلزله خيز كشور هستند. همين 
چند روز پيــش بود كه زلزلــه اي به بزرگي 
4ريشــتر »ريوش« در خراســان رضوي را 
لرزاند تا يادمان باشد در اين استان 90گسل 
فعال وجود دارد و 65درصد از پهنه اين استان 
زلزله خيز اســت. محســن نجات، مديركل 
مديريت بحران استانداري خراسان رضوي 
در اين باره مي گويــد: در تاريخ خراســان 
رضوي 25مــورد زمين لرزه 6ريشــتري و 
بيشتر از 6ريشــتر به ثبت رسيده كه نشان 
از شرايط حســاس اســتان دارد. به همين 
دليل از آنجا كه شــهر ايمن، شــهري است 
كه قدرت پاســخگويي مؤثر بــه حوادث را 
داشته باشد، آموزش همگاني توانمندسازي 
و ســازماندهي و مشــاركت و اقدامات الزم 
براي هماهنگ ســازي دستگاه ها در دستور 

كار قرار دارد.«

ازدیگراستانهاچهخبر؟
اســتان هاي ديگر هــم هر يك هــم و غم 
خود را صرف ايجاد ايمنــي در برابر حوادث 
غيرمترقبه به ويژه زلزلــه كرده اند. به عنوان 
مثال در فارس 111لرزه نگار نصب شــده تا 
دستگاه هاي خدمات رســان بتوانند زلزله را 
پيش بيني و ســريع تر اقدام به امدادرساني 
كنند. معاون بازســازي و مسكن روستايي 
بنياد مســكن چهارمحال و بختيــاري نيز 
به تازگــي از مقاوم ســازي 44هــزار واحد 
روســتايي در اين اســتان خبر داده و گفته 

است تاكنون 52درصد واحدهاي مسكوني 
روستايي در اســتان مقاوم ســازي شده و 
به طور ميانگين ساالنه 2500تا 3500واحد 
مسكوني در اين استان مقاوم سازي مي شوند. 
مسئوالن اســتاني چهارمحال و بختياري 
تاكنون 86روستاي در معرض خطر خود را 

هم در قالب 55شهرك امن اسكان داده اند.
 در قزوين هم از آنجا كه در 5ســال گذشته 
440زلزله به ثبت رســيده، مســئوالن به 
فكر اقداماتي هســتند كه آسيب هاي زلزله 
احتمالــي را كاهــش دهند. يكــي از اين 
راهكارها مقاوم ســازي اســت كه به گفته 
مديركل مديريت بحــران قزوين 54درصد 
واحدهاي روســتايي اســتان مقاوم سازي 

شده اند.

دورتادورمــانرازنــگخطروتابلوهايهشــدار
فراگرفتهاند.یكروزنيستكهدرشهرهايكشورقدم
بزنيموخبريدربارهخطروقوعزلزلهنشنویم.واقعيت
ایناستكهخطرزلزلهدرشهرهايمختلفایرانبسيار
نزدیكترازآناستكهفكرشرامیكنيم.كافياست

بدانيمزیرپایمان575گسلریزودرشتوجوددارد
كه120موردآنهاخطرناكهســتند،حدود80درصد
شهرهايكشــورماندرمعرضخطرزلزلههستندو
روزانه60زلزلهدركشورثبتميشودوبراساستخمين
ســازمانلرزهنگاريبهطورميانگينساالنه2هزاربار
زمينایرانميلرزد.آنوقتاستكهدیگرنميتوانيم
بهراحتيازكنارهشدارهاوزنگخطرهابگذریم،بحران
رادریكقدميخودحسميكنيموازخودميپرسيم

چارهچيســت؟ادارهكلمدیریتبحراناستانهاي
مختلفكشــور،اینروزهابيشازهرزماندیگري
بهپاسخهاياینپرسشفكرميكنند.بهویژهاینكه
بهتازگيروز»ایمنيدربرابرزلزلهوكاهشاثراتبالیاي
طبيعي«راپشتسرگذاشتهایم.دراینگزارشنگاهي
بهاستانهايپرخطرزلزلهانداختهوراهكارهایيكه
برايكاهشاثراتاینباليطبيعيبهكارگرفتهاندرا

بررسيكردهایم.

تهران 8/9ميليون نفر
مشهد 2/9ميليون نفر
اصفهان 2ميليون نفر

كرج 2ميليون نفر
تبريز 1/9ميليون نفر

شيراز 1/8ميليون نفر
اهواز 1/4ميليون نفر
قم 1/3ميليون نفر

كرمانشاه 1/1ميليون نفر 
اروميه 900هزار نفر 

28%
مردمدرپهنهخطرباال

سكونتدارند

 15/300/000 نفر
 در خطر

10 شهر 
مهم ايران

خطرناك ترين گسل های ايران
 گسل البرز – مشا، 

ايوانكی، كهريزك، پيشوا، 
رباط كريم

   گسل شمال تبريز 
   گسل كوه خضر 

 گسل اصلی جوان زاگرس  

  گسل غربی فروافتادگی 
درياچه اروميه
   گسل بافران 

  گسل هيرمند  
  گسل مكران  

 گسل ساحلی بندرعباس 

پرنيانسلطانی
خبرنگار

استان های  كم خطر
اگر چه براساس نقشه گسل های فعال و مناطق پرخطر، مناطق 
كم خطر ما شامل كویرهای میانی كشور از جمله كویر لوت است 

كه كسی در آنجا زندگی نمی كند اما اصفهان، همدان، كردستان و 
مركزی و همچنین مناطقی از خوزستان از جمله آبادان و خرمشهر و 
بخش هایی از زنجان و یزد و كرمان شهرها و استان هایی هستند كه 

شاید زلزله هر چند هزار سال هم سراغشان نیاید.

استان های   پرخطر
 حدود 80درصد شهرهای ایران در معرض خطر زلزله قرار دارند. 

تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، فارس، خوزستان، قم، كرمانشاه، هرمزگان و 
بخش هایی از كرمان، استان هایی هستند كه در زمره مناطق 

پرخطر زلزله تقسیم بندی می شوند. شمال تنگه هرمز در 
بندرعباس به عنوان لرزه خیزترین نقطه ایران معرفی شده كه 

دلیل آن میزان تغییر شكل پوسته در این منطقه است.

زلزله های مرگبار بم، رودبار بوئین زهرا و سرپل ذهاب با فعالیت 
گسل های بم، آستارا، ایپک و جبهه کوهستان رخ داد.
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هكشركتكلونيالپايپالين

در اوايل مــاه می، يــك باج افزار به شــركت 
Colonial Pipeline ضربه زد. اين شــركت 
كه خط لولــه اي به طــول 8800كيلومتر را 
تغذيه مي كند، تقريباً نيمي از سوخت)بنزين، 
گازوييل و گاز طبيعي( ساحل شرقي آمريكا 
را از تگزاس تا نيوجرســي تاميــن مي كند. 
در نتيجه ايــن حمله، كلونيــال بخش هايي 
از اين خط لولــه را، هم براي مهــار بدافزار و 
هم به دليــل اينكه اين حمله سيســتم هاي 
مالــي اش را آفالين كرد، تعطيــل كرد. پس 
از آنكه صف پمپ بنزين ها در جنوب شــرقي 
آمريكا شلوغ شد، وزارت حمل ونقل طي يك 
دستور اضطراري، اجازه توزيع گسترده سوخت 
با كاميون ها را صادر كرد. اين در حالي بود كه 
اف بي آي اين باند بدنام باج افزار را كه مرتبط 
با روسيه اســت، به عنوان عامل حمله معرفي 
 )DarkSide(كرد. نام اين گروه نيمه تاريك
است. كلونيال پايپ الين براي رفع و رجوع اين 
حادثه 75بيت كوين بــاج داد كه در آن زمان 

بيش از ۴ ميليون دالر ارزش داشت.

كاسيا

 SolarWinds حملــه هكري بــه شــركت
مهم ترين حملــه به زنجيره تاميــن نرم افزار 
در ســال هاي 2020و 2021بود اما ســازش 
شــركت نرم افزار مديريت فناوري اطالعات 
Kaseya يكــي ديگر از مــوارد قابل توجهي 
بود كه مي توان بــه مجموعه حمالت زنجيره 
تامين در سال جاري اضافه كرد. در ابتداي ماه 
 REvil جوالي، هكرهاي مرتبط بــا باج افزار
كه در روسيه مســتقرند، از حفره اي در ابزار 
مديريت سيســتم مجازي)VSA( شــركت 
كاسيا سوءاستفاده كردند. به خاطر اكوسيستم 
پيوسته اين سيســتم، مهاجمان توانستند از 
نقص VSA براي آلوده كردن 1500سازمان 
 REvil .در سراسر جهان سوءاســتفاده كنند

باج هايي در حدود ۴5هزار دالر براي بسياري 
از قربانيان پايين دستي و تا 5ميليون دالر براي 

خود ارائه دهندگان خدمات تعيين كرد.

توييچ

ســرويس پخش زنده Twitch كه متعلق به 
آمازون است، تأييد كرد كه در  ماه اكتبر پس از 
انتشار يك مجموعه ناشناخته 128گيگابايتي 
از داده هاي اختصاصي به ســرقت رفته از اين 
شركت، هكرها به اين سرويس نفوذ كرده اند. 
 )source code(اين رخنه شــامل كد منبع
كامل توييچ بود. اين شركت در آن زمان گفت 
كه اين حادثه نتيجه »تغيير پيكربندي سرور 
است كه اجازه دسترســي نادرست به وسيله 
يك شخص ثالث غيرمجاز را مي دهد.« توييچ، 
افشــاي گذرواژه ها در اين رخنــه را رد كرد 
اما اذعان كرد كه اطالعــات مربوط به درآمد 
استريمرهاي فردي به سرقت رفته است. عالوه 
بر خود كد منبع و داده هاي پرداخت استريمر 
مربوط به ســال 2019، اين مجموعه حاوي 
اطالعاتي درباره سيستم هاي وب سرويس هاي 
 ) SDK(توييچ و كيت هاي توســعه نرم افزار

هم بود.

هكمايكروسافتاكسچنج

 Hafnium يك گروه هكري چيني كه بــه نام
معروف است، در سال2021 حمالت گسترده اي 
را در سراسر جهان انجام داد. آنها با بهره برداري 
 از مجموعه اي از آســيب پذيري ها در نرم افزار

مايكروســافت،   Exchange Server  
صندوق هاي اي ميل هدف ها و ســازمان ها را 
به طور گســترده  در معرض حمله قرار دادند. 
اين حمالت ده ها هزار نهاد را در آغاز ژانويه در 
سرتاسر آمريكا و با شــدت عجيبي در روزهاي 
اول مارس، تحت تأثير قرار داد. اين حمله هاي 
ســايبري به مجموعه اي از قربانيــان، ازجمله 
مشاغل كوچك و دولت هاي محلي ضربه زدند. 

همچنين اين حمالت بر تعــداد قابل توجهي 
از ســازمان هاي خارج از آمريكا)پارلمان نروژ 
و ســازمان بانكــداري اروپا( تأثير گذاشــت. 
مايكروســافت به روزرســاني اضطراري را در 
2مارس براي رفع آسيب پذيري ها منتشر كرد 
اما با توجه به اينكه اين هك ها از قبل شروع شده 
بود، روزها يا هفته ها طول كشيد تا بسياري از 

سازمان ها اين آپديت ها را نصب كنند.

NSOهكباابزارهای
جاسوس افزارهاي گروه NSO وابسته به رژيم 
صهيونيستي به طور فزاينده اي در سال2021 
براي ســرقت اطالعات فعاالن حقوق بشــر، 
مقام هاي سياســي و خبرنگاران مورد استفاده 
قرار گرفت. ابزارهاي هك اين گروه به وســيله 

مشــتريان دولتي بيشــتري در سراسر جهان 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. واتساپ در 
ســال2019 از NSO شــكايت كرد. اپل هم 
در ماه نوامبر سال2021، پس از افشاگري هايي 
مبني بر توليــد ابزارهايي براي آلــوده كردن 
 Pegasus با نرم افزار جاسوســي iOS اهداف
iM�  و سوءاستفاده از عيب هاي پلتفرم ارتباطي
essage اپل، دادخواستي را عليه NSO مطرح 
كرد. در  ماه ژوئيه گذشته، يك گروه بين المللي 

از محققان و روزنامه نگاران عفو   بين الملل به نام 
»داستان هاي ممنوعه« و بيش از ده ها سازمان 
ديگر شواهدي را منتشر كردند كه نشان مي داد 
بعضي از دولت ها در سراســر جهــان از جمله 
مجارســتان، هند، مكزيك، مراكش، عربستان 
و امــارات، جزو مشــتريان NSO هســتند. 
محققان فهرستي از 50هزار شــماره تلفن لو 
رفته را كه مربوط به فعــاالن، روزنامه نگاران، 
مديران و سياســتمداراني كــه همگي اهداف 
بالقوه تحت نظارت اين سازمان بودند، بررسي 
كردند. البته گروه NSO اين ادعاها را رد كرده 
است. در ماه دسامبر، پژوهشگران گوگل به اين 
نتيجه رســيدند كه پيچيدگي بدافزار NSO با 
توانايي هاي هكرهاي نخبه دولتي و غيردولتي 

برابري مي كند.

ماجرایجیبیاس

شركت جي بي اس، بزرگ ترين شركت فرآوري 
گوشــت جهان، در پايان ماه می مورد حمله 
باج افــزار عظيمي قرار گرفت. شــركت تابعه 
آن به نــام JBS USA در بيانيه اي در ابتداي 
ژوئن گفت هــدف يك حمله ســازمان يافته 
سايبري قرار گرفته كه بر برخي از سرورهاي 
پشتيباني كننده سيستم هاي فناوري اطالعات 
آمريكاي شــمالي و اســتراليا تأثير گذاشته 
اســت. دفتر مركزي JBS در برزيل اســت و 
تقريباً 250هزار پرسنل در سراسر جهان دارد. 
اگرچه نسخه هاي پشتيبان آن دست نخورده 
بود اما JBS USA مجبور شــد سيستم هاي 
 JBS آســيب ديده را آفالين كند. تأسيسات
در استراليا، اياالت متحده و كانادا با اختالالتي 
مواجه شدند و اين حمله باعث ايجاد موجي از 
خسارت در كل صنعت گوشت شد. اين اتفاق 
منجر بــه تعطيلي كارخانه ها، خانه نشــيني 
كاركنــان و بازگرداندن دام ها بــه دامپروران 
شد. اين حادثه تنها چند هفته پس از حمله به 
شركت كلونيال پايپ الين رخ داد و شكنندگي 
زيرســاخت هاي حياتي و زنجيره هاي تامين 

حياتي جهان را بيش از پيش برجسته كرد.

ايرادفايروالاكسليون

اكســليون كه فروشــنده فايروال است، يك 
آپديت امنيتي را در اواخر دسامبر منتشر كرد 
و سپس در ژانويه2021 اصالحات بيشتري 
را براي رفع مجموعه اي از آســيب پذيري ها 
در يكي از تجهيزات شبكه خود منتشر كرد. 
با اين حال، اين آپديت ها يا با ســرعت براي 
ده ها سازمان در سراسر جهان عرضه نشدند 
يا اصال نصب نشدند. بسياري از آنها به خاطر 
اين آسيب پذيري ها دچار نشت داده ها شدند 
و در نتيجه، اخاذان از اين موضوع اســتفاده 
كردند. به نظر مي رســد هكرهايي كه پشت 
 FIN11 اين قانون شكني قرار داشتند با گروه

و بــاج  فــزار Clop مرتبط بودنــد. قربانيان 
اين حملــه بانك مركزي نيوزلنــد، برخي از 
سازمان هاي ايالت واشــنگتن، سازمان اوراق 
بهادار و ســرمايه گذاري اســتراليا، شركت 
امنيت سايبري Qualys، شركت مخابراتي 
 Jones شركت حقوقي ،Singtel سنگاپور
Day، فروشــگاه هاي زنجيره اي مواد غذايي 

Kroger و دانشگاه كلرادو بودند.

تی-موبايلونيمنماركوس

تعدادي از شركت هايي كه قباًل به دليل نشت 
داده ها، بدنام بودند، ســال2021 هم دچار 
مشكالت جديدي شدند. شركت مخابراتي 
بي سيم T�Mobile در  ماه اوت اعتراف كرد 
كه داده هاي بيــش از ۴8ميليون نفر در اين 
ماه، طي يــك رخنه در معــرض خطر قرار 
گرفته است. از اين تعداد، بيش از ۴0ميليون 
 T�Mobile قرباني جزو مشــتركان فعلــي
نبودند، بلكه مشتريان قبلي يا كساني بودند 
كه براي دريافت اعتبار از اين شــركت براي 
آينده درخواست داده بودند. طي اين حمله، 
اســامي قربانيان، تاريخ تولد، شماره تامين 
اجتماعي و مشــخصات گواهينامه رانندگي 
آنها به سرقت رفت. عالوه بر اين، نام، شماره 
تلفن و پين هاي 850هزار مشــتري نشــت 
كرد. اين وضعيت خيلي اســفناك بود، زيرا 
T�Mobile دو بــار در ســال2020، يك بار 
در سال2019و يك بار در سال2018 مورد 

حمله قرار گرفته بود.
يكي ديگر از قربانيان تكراري فروشگاه هاي 
زنجيــره اي Neiman Marcus بــود كه 
اطالعات تقريباً ۴/6ميليون نفر از مشتريانش 
در ماه می2020به سرقت رفت. اين شركت 
در  ماه اكتبــر اين حادثه را فــاش كرد. طي 
اين حمله نام، آدرس، ساير اطالعات تماس 
قربانيــان، به اضافــه اعتبارســنجي ورود، 
پرسش ها و پاســخ هاي امنيتي حساب هاي 
آنالين، شماره كارت اعتباري و تاريخ انقضا و 
همچنين شماره كارت هاي هديه نشت كرد. 
نيمن ماركوس در سال201۴ هم دچار رخنه 
اطالعاتي شد كه طي آن، مهاجمان اطالعات 
كارت اعتباري 1/1ميليون مشــتري را طي 

3 ماه دزديدند.

درمان مؤثر از راه دور
به گزارش ساينتيفيك آمريكن، اين تغيير شرايط 
طيف عظيمي از جامعه روانشناسان را در بر مي گيرد. 
در يك نظرســنجي از هزار و 1۴1روانشناس كه در 
آبان از سوي اتحاديه روانشناســان آمريكا صورت 
گرفت، 96درصــد از آنها گفتند كــه از راه دور يا با 
استفاده از سرويس telehealth براي ارتباط گرفتن 
و درمان بيماران خود اســتفاده كرده اند كه به گفته 

بيماران نيز اين روش ها مؤثر بوده است.
لين بوفكا، مدير ارشــد تحول و كيفيت در اتحاديه 
روانشناســان آمريكا مي گويد: تا سال 2019تنها 
21درصد از روانشناســان به برنامه هــاي ارتباط 
ويدئوكنفرانســي مانند زوم Zoom به عنوان يك 
گزينه براي ارتباط با بيماران توجه مي كردند. اين 
موضوع حتي براي برخي بيماران هنوز جاي سؤاالت 
زيادي دارد: آيا ارتباط ويدئويي با تراپيست واقعا به 
اندازه جلسه حضوري مؤثر است؟ درباره مراحل اوليه 
تشخيص چطور؟ آيا برخي از انواع درمان نسبت به 
ســايرين براي ارتباط از راه دور مناسب ترند؟ براي 
برخي از اين سؤاالت ما يك پاسخ قاطع داريم و براي 

برخي ديگر هنوز نه.

درمان رفتاري- شناختي
پيش از كوويد-19، محققان روي كاركرد از راه دور 
روان درماني، مطالعــه كرده اند. اكثر مطالعات روي 
افراد مبتال به افســردگي كه با درمان شــناختي-
رفتاري درمان شــده اند، متمركز بوده اســت. اين 
رويكرد كه با هــدف تغيير الگــوي منفي تفكرات 
و رفتارها انجام مي شــد، به گفته بوفكا كامال براي 
مطالعه منعطف بود؛ چراكه ساختار و فرايند روشني 
داشــت. در درمان شــناختي-رفتاري بيماران از 
طريق يك ســري ماژول ها و تمرين هاي اطالعاتي 

كار مي كردند.
يك تجزيه و تحليل گسترده از 20مطالعه در سال 
2018كه با بيش از 1۴00بيمار انجام شــد، نشان 
داد كه اين درمان همان انــدازه كه براي اختالالت 
اضطرابي راهگشاست براي افسردگي نيز مؤثر است، 

چه به صورت حضوري و چه به صورت آنالين.
پيم كويپرز، روانشناس باليني از دانشگاه ورجي در 

آمستردام گفت: شما مي توانيد اين كار را به صورت 
انفرادي و يا گروهي با تلفن يا برنامه هاي اينترنتي 
انجام دهيد و تأثير آن اصال تغييري نمي كند. برخي 
از جايگزين هاي درمان رفتاري- شناختي نيز مورد 
مطالعه قرار گرفته اند، هرچند با عمق كمتر. كويپرز 
همراه با همكارانــش در هلند و اســتراليا دريافت 
كه روان درماني درون فردي – يك رويكرد بســيار 
ساختاريافته ديگر- در مسير آنالين به اندازه درمان 
رفتاري- شناختي روي عالئم افسردگي مؤثر است 
و يك تجزيه و تحليل گسترده ديگر در سال2020 
به اين نتيجه رســيد كه حتي درمان روان پويشي 
كه بيشتر بر ريشــه هاي مشــكالت تمركز دارد تا 
رفتارهاي بيروني، مي تواند به طــور مؤثر از طريق 

فناوري ارائه شود.

تشخيص از راه دور
فناوري هاي راه دور مي تواند براي تشخيص بيماري 
هم بسيار خوب كار كند. در بسياري از مطالعات روي 
درمان راه دور، تشخيص هاي اوليه به صورت حضوري 
انجام مي شد. بوفكا توضيح مي دهد: اكنون بيمه گران 
قوانين مربوط به تشــخيص و درمــان از راه دور را 
كاهش داده اند و پزشكان از راه دور براي ارزيابي هاي 

اوليه استفاده مي كنند.
پيتــر هالپرين، از مركــز مراقبت هاي بهداشــتي 
ديكينسون مي گويد: من نگران از دست دادن ارتباط 

ظريف و غيركالمي بودم نه اينكه در اتاقم بنشينم و 
همه  چيز را با دوربين تماشا كنم. اما او هم مزايايي در 
اين روش ديده است. هالپرين مي گويد: براي برخي 
بيماران آمدن به ساختمان و ديدن يك فرد جديد 
كار سختي است و من به اين نتيجه رسيدم كه افراد 
وقتي از خانه درباره مســائل و مشكالتشــان با من 

حرف مي زنند بسيار راحت تر هستند.
البته اين كار مي تواند اشــكاالتي هم داشته باشد. 
اتحاديه روانشناســان آمريكا طي يك نظرسنجي 
دريافت كه اصلي ترين چالش هاي بيماران، مشكالت 
فني و ارتباطي و همچنيــن پيدا كردن يك فضاي 
خصوصي براي برگزاري جلسات است. بكر مي گويد: 
براي افراد انجام تراپي از داخل ماشين كار عادي اي 
به نظر نمي آيد. برخي از بيماران و حتي خود او دلشان 
براي صميميت جلسات حضوري تنگ شده است. در 
مالقات هاي حضوري، او مي تواند از حضور فيزيكي 
خود استفاده كند و هنگامي كه بيمار ناراحت است 
با دلسوزي به جلو خم شود يا زماني كه زوجين در 
جلســات درماني دچار تنش بيش از حد مي شوند، 

كنترل را به دست بگيرد.
با همه اين اوصاف، به نظر مي رســد درمان راه دور 
ماندگار مي شود؛ درست مانند انجام برخي درمان ها 
و آزمايش ها در منزل كه در زمــان كوويد رخ داد. 
رسيدگي به بهداشــت ذهني و رواني در اين دوره 

نه تنها مناسب كه بسيار الزم است.

جهش فناوري براي روانشناسي از راه دور 
دوران شيوع كوويد-19شرايطي فراهم كرد تا روانشناسان بتوانند فارغ از جلسات حضوري

 با بيماران خود از راه هاي ارتباطي ديگر مانند اپليكيشن هاي ارتباطي استفاده كنند
سال هاي قبل از شيوع كوويد-19، لزلي بكر فلپس، روانشناس باليني با بيمارانش در اتاق مرتب و خصوصي اش مالقات مي كرد و با 
دقت رفتارها، زبان بدن و در مورد زوج ها جو بين فردي آنها را با دقت زيرنظر مي گرفت اما اين شرايط با به وجودآمدن پروتكل هاي 
بهداشتي نظير رعايت فاصله گذاري اجتماعي و زدن ماسك به دليل شيوع كوويد-19تغيير كرده است. بكر مي گويد: مطب من يك 
اتاق 4در 4متر است و من نمي توانم با ماسك به درمان بيماران بپردازم؛ چرا كه ماسك باعث مي شود، چهره ام كه مهم ترين عضو براي درمان است پوشانده 

شود. امروز جلسات او از طريق ويدئو كنفرانس يا گاهي تلفن انجام مي شود و به گفته بكر گويا اين روش به طور غافلگيركننده اي كار كرده است.

زهرا خلجي
 روزنامه نگار

پرسش اساسي زيست محيطي
اســتفاده از خودروهاي برقي مي تواند به پاكيزه شدن شهرها كمك شاياني كند 
اما اگر قرار باشد برق اين خودروها را با سوخت هاي فسيلي تامين كنيم، آن وقت 
اســت كه يك عالمت ســؤال بزرگ پيش روي مان قرار مي گيرد؛ فايده چنين 
رويكردي چيست؟ اگرچه بيشتر نيروگاه ها دورتر از شهرهاي بزرگ بنا شده اند 
اما در هر صورت آنها اگر وابسته به سوخت هاي فسيلي باشند، به آاليندگي هوا 
كمك خواهند كرد كه در مجموع براي محيط زيست مضر خواهند بود. با اين حال 
بايد گفت كه حتي با چنين فرضي هم توسعه وسايل نقليه برقي بايد در اولويت 

برنامه هاي دولت هاي مختلف جهان باشد.

استانداردهاي متفاوت
يكي از معضالت مربوط به شارژ خودروهاي برقي، مشكل استانداردهاي متفاوت 
است. با اين حال، ارائه دهندگان جايگاه هاي شارژ با روش هاي گوناگون درصدد 
رفع اين معضالت هستند. به همين منظور در برخي از ايستگاه ها، دستگاه هاي 

چندمنظوره نصب شده است.

روند رو به رشد فروش
چندي پيش آژانــس بين المللي انــرژي )IEA( اعالم كرد كــه فروش جهاني 
خودروهاي الكتريكي )EV( در ســال2021 با افزايش قابل توجهي روبه رو بوده 
است اما اقدامات بيشتري از سوي دولت ها در مورد ايستگاه هاي شارژ و ممنوعيت 
خودروهاي سوخت  فســيلي مورد نياز است تا اين شــتاب ادامه داشته باشد. 
درحالي كه همه گيري كوويد-19 باعث كاهش 16درصدي فروش جهاني خودرو 
در ســال2020 شــد، فروش خودروهاي برقي با افزايش ۴1درصدي به حدود 

3ميليون دستگاه رسيد.

انواع ايستگاه هاي شارژ
به طور كلي، ايســتگاه هاي شــارژ وســايل نقليه الكتريكي به ۴دسته تقسيم 

مي شوند:
 شارژرهاي خانگي

شايد راحت ترين كار اين باشد كه شما شــب خودروي برقي تان را در پاركينگ 
به برق متصل كنيد؛ يعني خيلي راحت، دوشاخه را به پريز زده تا در طول شب، 
وسيله نقليه شما شارژ شود. اگر نياز به شــارژ سريع وجود داشته باشد، آن وقت 
است كه نياز به سيم كشي متفاوت پيدا خواهد شد. اما در حالت عادي، كار بسيار 

ساده است.
پاركينگ هاي عمومي

اين ايستگاه ها هم عملكردي مشابه با شارژرهاي خانگي دارند. دارنده خودروي 
برقي زماني كه وسيله نقليه اش را در پاركينگ مخصوص پارك كرده و دنبال كاري 
مي رود، مي تواند خودروي خود را نيز به برق وصل كند تا در اين فاصله، وســيله 
نقليه شارژ شود. البته در اينجا موضوع پرداخت هزينه و سازوكار وجه نيز مطرح 
است. البته ديده شده كه بين برخي از رانندگان بر سر جاي پارك هاي اين چنيني 

كشمكش و حتي درگيري نيز رخ داده است.
جايگاه هاي مخصوص

 اين جايگاه ها درســت مانند همان پمپ بنزين ها عمل مي كننــد. خودرو را به 
دستگاه شارژ سريع متصل مي كنيد و وسيله نقليه با توان دست كم ۴0كيلو وات 
شارژ مي شود. بسته به شارژ و نوع بسته باتري خودرو، بين 10تا 30دقيقه شارژ 
مي تواند حدود 100كيلومتر به برد خودرو بيفزايد. براي شارژ كامل البته نياز به 

زمان بيشتري وجود دارد.
 جايگاه تعويض باتري

 اين يكي از جديدترين روش هاي شــارژ خودروهاي برقي است. در واقع در اين 
ميان اصال خبري از شارژ نيســت بلكه در مدت زمان تقريبي 10دقيقه، باتري 
خودروي شما در يك ايســتگاه مخصوص تعويض مي شود و شــما مي توانيد با 
يك باتري كامال شارژ به مســير خود ادامه دهيد. هم اكنون برخي از شركت ها و 

استارت آپ ها چنين خدماتي را ارائه مي دهند كه البته فعال بسيار محدود است.
 

نگاهي اجمالي به ايستگاه هاي شارژ در دنيا
همانطور كه اين نمودار با اســتفاده از داده هاي آژانس بين المللي انرژي نشــان 
مي دهد اختالف زيادي در كشــورهايي مانند نيوزيلند وجود دارد؛ جايي كه در 
سال2020 به ازاي هر ايستگاه شــارژ عمومي، 52وسيله نقليه الكتريكي وجود 
داشت. كره جنوبي كه در آن دعوا بر سر جاي پارك در ايستگاه شارژ مطمئناً يك 
اتفاق بسيار نادر است، به ازاي هر دو خودروي برقي در كشور، يك شارژر عمومي 

وجود دارد.

به دنبال جاي شارژ 
مهم ترين بحث اين روزها در كشورهاي مختلف، افزايش توليد خودروهاي برقي نيست بلكه ساخت 

ايستگاه هاي شارژ به تعداد كافي است
پيشرفت درخصوص پايداري و تغييرات آب و هوايي هنوز براي آنچه جهان به آن نياز دارد، بسيار كند است. با اين حال، يكي از 
حوزه هايي كه سرعت آن واقعا در حال افزايش بوده، صنعت خودروهاي الكتريكي است. در اين حوزه، هم توليد رو به رشد بوده 
و هم خريد با افزايش قابل توجهي روبه رو بوده است. وقتي نوبت به زيرساخت هاي عمومي براي مطابقت با اين تقاضاي فزاينده 

مي رسد، بسياري از كشورها هنوز از برنامه ارائه شارژ مناسب به خودروها عقب هستند.

مخرب ترین هك هاي 2021
سال گذشته، دنيا شاهد حمله هاي سايبري گسترده به مراكز و زيرساخت هاي حياتي بود

به نظر مي رسد سال 2021سال پادشاهي هكرها در سراسر جهان بود. گروه هاي توليد باج افزار به  شكل 
شوكه كننده اي، تهاجمي عمل كردند و مراكز مختلف ازجمله مراكز مراقبت هاي بهداشتي، مدارس و 
زيرساخت هاي حياتي را با ســرعتي باورنكردني هدف قرار  دادند. همچنين هكرها با حمله به زنجيره 
تامين پيامدهاي گسترده اي را رقم زدند. با وجود همه گيري كرونا كه هنوز ادامه دارد، مديران سيستم ها، كنشگران حوادث)پليس و مأموران 
آتش نشاني(، نهادهاي جهاني مجري قانون و همه دست اندركاران امنيتي، به طور خستگي ناپذيري براي مقابله با موج اين حمالت تالش كردند. 
همچنين دولت ها تالش كردند تا اقدامات ملموس تري در برابر تهديدهای آنالين انجام دهند. به گزارش سايت وايرد، با اين حال، اين بازي موش 

و گربه و به ظاهر بي پايان، همچنان ادامه دارد. در اين متن با بدترين هك هايي كه طي سال گذشته ميالدي در جهان اتفاق افتاده آشنا مي شويد.

عمادالدين قاسمي پناه
 روزنامه نگار

ساسان شادمان منفرد
 روزنامه نگار

خودروي برقي بدون برق؟
نسبت تعداد خودروهاي برقي به مراكز شارژ باتري در كشورهاي 

منتخب در سال2020
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خاطره

ايرانياندر4دههگذشتهبهچهخنديدهاند؟

قهقهه هاي ماضي 
در طول 4دهه گذشــته ما به چه چيزهايي يا به چه كساني 
خنديده ايم؟ جنس شــوخي هايي كه در طول 4دهه گذشته 
ما را به خنده واداشــته، چه تغييري كرده اســت؟ در دي 
1400، ايراني ها چه چيزهايي و چه كســاني را بامزه و بانمك 
و شوخ طبع مي دانند و نگاه شــان به طنز و كمدي چقدر با 
دهه هاي گذشته توفير كرده است؟ شايد با نگاه به خنده سازان 
دهه هاي گذشته بتوان به تغييراتي كه در ذائقه و سليقه جامعه 
ايراني براي خنديدن رخ داده پي برد. در مطلب پيش رو، نام 
تعدادي از برنامه هاي خنده ساز را مرور كرده ايم كه هنوز در 

خاطره جمعي چند نسل حضور دارند.

مثل آباد )1360(، محله بروبيا )1361(، محله بهداشت )1363(
دردهه60،خنديدنبيدليل
مجازنبودواگــربرنامهاييا
كسيقصدخنداندنمردمرا
داشت،حتمابايدپياميراهم
ضميمــهكارشميكرد.اين
پيامبهشــكلواضحيدرك
ودريافتميشــدتاهرگونه

شــائبهلغوولودگيراملغيكند.يكيازنخستينسريالهايي
كهبااينرويكرددربعدازانقالبنمايشدادهشد،»مثلآباد«به
كارگردانيرضاژيانبودكهازشبكهيكپخششد.درهرقسمت
ازاينمجموعهيكضربالمثلدرقالبداستانبهتصويركشيده
ميشدودركل6قسمتبود.بازيگراناينمجموعهرااكبرعبدي،
حميدجبلي،آتيالپســياني،مرحومرضاژيان،مرحوماسماعيل
داورفر،مرتضيضرابيو...تشكيلميدادندكهازاينجمعاكبر
عبديوحميدجبليدرســالهايبعدبهعنــوانبازيگرانآثار
كمديشناختهشدند.درســالهايبعد2مجموعهديگرهمبا
همينگروهبازيگرانوكارگردانانديگرســاختهشدند.»محله
بروبيا«بهكارگردانيداريوشمودبيان،مجموعهاي12قسمتي
بودكههدفشآشــناييبچههاباواژه»قانــون«وكاربردشدر
زندگيروزمرهبود.اينمجموعههمچنينبچههارابااتفاقاتيكه
ممكناستدرخارجازمنزلباآنروبهروشوندآشناميكردوبه
آموزشعالئمراهنماييورانندگيدرقالبطنزميپرداخت.در
اينمجموعهازسرودهمبرايجذابكردنكاربهرهبردهشدهبود
كهدرنوعخوددردهه1360جالببود.بازهمآموزشبهزبانطنز.
عالوهبرتعداديازبازيگرانمجموعهمثلآباد،فردوسكاويانيو
محمودجعفريوفاطمهمعتمدآريــاهمدراينمجموعهحضور
داشتند.مجموعهسوميكهباهمانحالوهواوباهدفآموزش
بهزبانطنزساختهشد،»محلهبهداشت«بودكهكارگردانياش
رابيژنبيرنگبرعهدهداشت.محلهبهداشتهم12قسمتداشت
وتالشميكردتاكودكانرابامقوله»بهداشت«وكاربردشدر
زندگيروزمرهآشناكند.اينمجموعههمازترانهبهرهميبرد.اما

اينترانههااسبابدردسرشدند.

»صبح جمعه با شما« و »هفته نامه گل آقا«
دردهههــای60و70،برنامه
راديويي»صبحجمعهباشما«
بامزهترينوشيرينتريندقايق
رابــرايشــنوندگانراديوبه
ارمغانميآورد.آدماصلياين
مجموعهمرحوممنوچهرنوذري
بودكهباتبحرشدرتيپسازي

وبداههگويي،شخصيتهايبامزهايمثل»آقايدستودلباز«و
»آقايملون«راخلقكرد.ازديگرطنزپــردازاناينبرنامهبايدبه
منوچهرآذري،عليرضاجاويدنياومرحومانفرهنگمهرپرور،كنعان
كياني،رضاعبدي،حسيناميرفضلي،حسينعرفاني،عزتاهللمقبلي
و...اشارهكرد.دراينبرنامههمهدفازخندهوشوخيوطنزباهدف
آموزشمسائلشهرونديواخالقيوگاهانتقادهايبسياركوچكاز
برخيمسائلمديريتيكشوربود.يكیديگرازجلوههایطنزفارسی
بعدازانقالبگلآقاست.دهه70رابايددوراناوجاينهفتهنامهطنز
بهمديريتكيومرثصابريفومنيدانست.هفتهنامهگلآقا،مديران
معموالدولتسازندگيرابهعنوانسوژههاييهميشگيدرطنزهاي
تصويريرويجلدشمدنظرداشــت؛طنزهاييكهبازبانيساده،
نقدهاييرابهسياستهايداخليوخارجيدولتمطرحميكرد،

آنچنانكهبهنقدشوندههمبرنخورد.

»ساعت خوش« )1374(
اينمجموعهشاملآيتمهاي
كوتاهطنزبودكهرويكردش
بهطنــزبــابرنامــهايمثل
»صبحجمعهباشــما«بسيار
متفاوتبود.برخالفمجموعه
صبحجمعهباشــماكهاغلب
درخصــوصموضوعاتيمثل

بيچارگيكارمنداندولتيازورگوييصاحبخانهوماننداينهابود
وبردادنپياماخالقيدرهرقسمتهماصرارداشتند،درساعت
خوشمســتأجرهازورگوبودندوگاهيتنهابيانگريكوضعيت
طنزبودند.اينمجموعهآغازگرحركتجديدومعرفيبازيگران
جديديدرعرصهطنزشد.برخيازبازيگراناينمجموعهبهدليل

شهرتيكهدركوتاهزمانيتحصيلكردند،ازكارممنوعشدند.

سريال هاي موفق كمدي
دردهــه80،مجموعههــاي
»زيرآسمانشــهر«)مهران
غفوريــان(،»پاورچيــن«،
»نقطــهچين«،»شــبهاي
برره«)مهرانمديري(»خانه
بهدوش«،»متهمگريخت«،
»ترشوشيرين«و»بزنگاه«

)رضاعطاران(تلقيجديديازطنزراشكلدادندكهمبتيبرنقد
اجتماعيبود.ســلطانبالمنازعكمديدردهه1390،مجموعه
تلويزيوني»پايتخت«)سيروسالوند(استكهنقدروحياتايراني
درقالبشخصيتهايمختلفباعثموفقيتآنشد.درسالهاي
اخيربرنامه»خندوانه«اســتندآپكمديرادرجامعهترويجداد
كهبهدليلمحدوديتهاييكهدراجراياينطنزدرايرانوجود

دارد،چندانفراگيرنشد.

حتما برايتان پيش آمده كه در محفل و مجلسی جدی- و حتی 
بگذاريد بگوييم عبوس- حاضر باشيد كه به هر دليلی نبايد 
بخنديد؛ يعنی در آنجا خنديدن از نظر اخالقی، عملی نادرست 
تلقی می شده است اما ناگهان خنده به زير پوست تان خزيده و عضالت صورت تان را چنان به هر 
سو كشيده كه چاره ای جز خنديدن نداشته ايد. به  احتمال زياد در اين وضعيت سعی كرده ايد با 
پرت كردن فكرتان از موضوعی كه شما را به خنده می اندازد يا با فشار زبان به سقف دهان تان يا 
َمِكش قشر درونی چپ و راست لپ تان يا با منقبض كردن عضالت صورت تان  جلوی خنده تان را 
بگيريد. بماند كه در چنين موقعيتی چهره آدم چقدر خنده دار و مسخره می شود و حتی ممكن 
است به سوءتفاهم بيشتری دامن بزند اما تا به حال فكر كرده ايد كه اين وضع چقدر دارای بار 
دراماتيك است؟ منظور از دراماتيك اين اســت كه چنين موقعيتی چقدر قابليت نمايشی و 
سرگرم كنندگی دارد. برنامه واقع نما يا رياليتی شوی ايرانی »جوكر« بر اساس همين موقعيت، 
توليد شده است. 8بازيگر و چهره شناخته شده كه اغلب هم در آثار كمدی حضور داشته اند، برای 

مدتی در اتاقی دور هم جمع می شوند و بايد در برابر اعمال و رفتار و حرف های مضحك و خنده دار 
يكديگر مقاومت كنند و اصال و ابدا نخندند تا در نهايت برنده مسابقه مشخص شود. اين برنامه، 
مثل برنامه »شب های مافيا« يك ميزبان دارد كه در اتاقی جدا از شركت كنندگان می نشيند و با 
مانيتورهايی كه روبه رويش قرار دارد، بر نخنديدن شركت كنندگان و رعايت قوانين بازِی »اون 
زودتر خنديد« نظارت می كند. اين برنامه از روی برنامه ای خارجی ساخته شده و سازندگانش 
در همان ابتدای كار به كپی بودن برنامه شان اعتراف كردند و به اين ترتيب اجازه ندادند كه ايده 
اقتباسی برنامه شان به موضوعی برای انتقاد در فضای مجازی و رسانه ای بدل شود. اما آيا اين 
برنامه كه فصل اولش چندی پيش تمام شد و پخش فصل دومش با شركت كنندگان جديد آغاز 
شده، جذاب و موفق است؟ آيا در وضعيتی كه ما درگير كرونا و مسائل اقتصادی هستيم، ساخت 
چنين برنامه ای كه هدفش ايجاد خنده است، كاری عقالنی و اخالقی است؟ فلسفه، چه نگاهی به 
خنده دارد؟ برنامه ای كه الگوی »جوكر« بوده، چه نام داشته؟ اصال چرا بايد بخنديم و خنديدن چه 

تأثيری بر بدن و زندگی ما دارد؟ جواب اين سؤال ها را در اين صفحه پيدا خواهيد كرد.

ياور يگانه
روزنامهنگار

آيا خنده بر هر درد بی درمان دواست؟

جوكر؛ نخند تا نبازی

عددشناسی خنده

در موقعیت های اجتماعی 
از زمانی كه تنها هستیم 

بیشتر می خندیم.

افزایش گردش خون 
در اثر خنده

عدد بهینه تعداد افرادی 
است كه با هم به 

موضوعی می خندند؛ 
پیش از آنكه »اثر 

همبسته كننده« خنده 
كاهش یابد.

سیستم ایمنی بدن را 
تقویت می كند. بنا بر 

بعضی تحقیقات، خنده 
حتی از استراحت كردن 

نیز مفیدتر است.

تعداد سلول های طبیعی 
فعاِل كشنده ویروس را 

زیاد می كند.

كاركرد مغز را بهبود 
می بخشد و عضالت را 
ورزیده و ریلكس می كند.

وقتی حرف می زنند 
از مردانی كه شنونده 

هستند، بیشتر می خندند.

مواقع آدم های اطراف تان 
می توانند به درستی 

تشخیص دهند كه شما 
دارید ادای خندیدن 

درمی آورید و خنده تان 
واقعی نیست.

هوای مرطوب راكد داخل 
ریه را به گردش درمی آورد 

كه باعث افزایش 
اكسیژن خون می شود  و 
تنفس را بهبود می بخشد.

مقاومت سیستم ایمنی را 
باال می برد و هورمون های 

مرتبط با استرس را 
كاهش می دهد.

ضربان قلب را افزایش 
می دهد و آستانه درد و 

تحمل را باال می برد.

اغلب كمتر از زنان 
می خندند.

 طول می كشد 
تا یك خنده بی اختیار 

ایجاد شود.

 كاهش گردش خون 
در اثر استرس

30بار

%22

3,35 

زنان

%67

مردان

 2,1ثانیه

%35
6:03 عصر

زمانی است كه افراد بیشتر به جوك ها می خندند. 
محققان، این ساعت را با توجه به امتیازهایی كه 
كاربران در طول روز به  صورت آنالین به جوك ها 

داده اند، تعیین كرده اند.

01:30 شب
زمانی است كه افراد، كمتر به جوك ها می خندند.

افراد سالم در طول روز لبخند می زنند.

100تا 400بار

جنسیت
میزان خنده گوینده و شنونده را 

)رابرت پرُواین، روانشناس آمریكایی(معین می كند. 

یك خنده درست وحسابی...

در اثر خنده از ته دل،  3,5کالری
می سوزد.

ماجرا از چه قرار است؟
مسابقه جوكر يا به فارسی لطيفه گو يا بذله گو، يك مجری 
يا ميزبان دارد. در هر فصل آن 8هنرمند، 6ساعت زمان 
دارند تا در يك خانه مجهز با تمام امكانات، با برنامه های 
مختلف، يكديگر را بخندانند و از بازی حذف كنند، بدون 
اينكه خودشان بخندند؛ به همين ســادگی و بامزگی! 
فضای كلی اتاقی كه شركت كنندگان در آن حضور دارند 
و مسابقه در آن انجام می شود، طراحی ای شبيه فضای 
خانه دارد و دارای اتاق نشيمن و آشپزخانه است. كنار اتاق 
شركت كنندگان، يك اتاق آكسسوار و گريم نيز وجود 
دارد. شركت كنندگان در طول بازی هر گاه خواستند به 
اين اتاق می روند و ابزاری از آنجا با خود می آورند يا تغييری 
در ظاهر خود ايجاد می كنند تــا بتوانند با آن ديگران را 
بخندانند. هر شــركت كننده يك فرصت ويژه با مدتی 
محدود در اختيار دارد كه هر زمان خواست می تواند از 
آن استفاده كند. در اين فرصت ديگران بايد كامال به او 
توجه كنند و اجازه هيچ كار ديگری ندارند و فرد در اين 
زمان اجرای ويژه ای انجام می دهد تا ديگران را بخنداند. 
شــركت كنندگان از روش های مختلفی برای خنداندن 
ديگران اســتفاده می كنند و انواع مختلفی از كمدی را 
اجرا می كنند كه ازجمله آنها می توان به اين موارد اشاره 
كرد: اجرای نمايش كمدی، كاراكترسازی و تيپ سازی، 
شوخی های كالمی، اجرای موســيقی كميك، اجرای 
استندآپ كمدی، اســتفاده از آكسسوار و ابزار مختلف 
مثل عروســك و لباس های بامزه، پارودی ســازی آثار 
مشهور، كمدی فيزيكی و... . هر شركت كننده كه كارت 
قرمز بگيرد و از مسابقه حذف شود، به اتاق ميزبان می رود 
و كنار او ادامه مسابقه را تماشا می كند. همچنين ميزبان 
می تواند با تشخيص خودش، شركت كننده حذف شده را 
برای مدت مشخصی به اتاق برگرداند تا ديگران را بخنداند. 
با حذف شدن تدريجی شركت كنندگان، آخرين كسی كه 
در اتاق بماند، برنده مسابقه می شود و تنديس و جايزه 
بزرگ را از آن خود می كند؛ همچنين به قســمت فينال 
فيناليست ها راه می يابد. ميزبان برنامه نقش داور مسابقه 
را هم ايفا می كند. او اتاقی جداگانه با فضايی شبيه به اتاق 
مانيتورينگ دارد كه حين مسابقه در آن مستقر می شود 
و شركت كنندگان را زير نظر می گيرد. ميزبان هر جا خنده 
يكی از شركت كنندگان را از مانيتورهای اتاق خود مشاهده 
كند با دكمه قرمزی كه جلويش قرار دارد بازی را متوقف 
می كند؛ سپس به اتاق بازی می رود و با نشان دادن صحنه 
آهسته خنديدن، شركت كننده خاطی را جريمه می كند؛ 
بعد از آن دوباره به اتاقش برمی گردد و با دكمه سبز، ادامه 

مسابقه را اعالم می كند.

شركت كنندگان فصل اول جوكر
  سام درخشانی    بيژن بنفشه خواه    اميرمهدی ژوله    
امير كاظمی    هوتن حاجی عبداللهی    سهيل مستجابيان  

  رضا نيكخواه    امين حيايی

شركت كنندگان فصل دوم جوكر 
  هومن برق نورد    بهنام تشكر    آرش نوذری    ايمان 
صفا     ســپند اميرســليمانی    عباس جمشيدی    

شهرام قائدی    وحيد آقاپور

عوامل ثابت جوكر
مجری جوكر:  سيامك انصاری

كارگردان مسابقه جوكر: 
احسان عليخانی، سيدحامد ميرفتاحی

تهيه كننده اجرايی: 
اميرحسين بزرگ زادگان و محسن نجفی سوالری

تهيه شده:  استوديو  قرن جديد

الگوهای خارجی؛ از ژاپن تا آمريكا
الگوی »جوكر« ايرانــی، برنامه ژاپنی »هيتوشــی 
 ماتســوموتو مســتندطوری تقديــم می كنــد« 
 )HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental( 
است كه پخش آن از سال2016 شروع شده و 10بازيگر 
را برای 6ســاعت در اتاقی قرار می دهند تا يكديگر را 
بخندانند بدون اينكه خودشان بخندند. به برنده اين 
مسابقه 10ميليون يِن ژاپن تعلق می گيرد. ماتسوموتوـ  
بازيگر برنامه های كمدیـ  در ژاپن بسيار شناخته شده 

است.
برنامه ژاپنی ديگری به نــام »Gaki No Tsukai« هم 
وجود دارد كه از برنامه هيتوشی ماتسوموتو قديمی تر 
است و پخش آن از سال1989 شروع شده است. اين 
برنامه تلفيقی از مسابقه، تاك شو و رياليتی شو است كه 
5بازيگر، خودشان و ديگران را برای سرگرمی شكنجه 
می دهند و تحقير می كنند. در اين برنامه هم هيتوشی 

ماتسوموتو حضور دارد.
 »HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental« برنامه 
نمونه های آمريكايی، مكزيكی، استراليايی، ايتاليايی، 
آلمانی، اسپانيايی، فرانسوی، هندی و برزيلی هم دارد. 
فرق مهم اين برنامه ها با »جوكر« ايرانی در خط قرمزهای 
آنهاســت. »جوكر« در فضايی كامــال محافظه كارانه 
ساخته شــده و با بســياری از موضوعات نمی تواند 
شوخی كند؛ به همين دليل شركت كنندگان حاضر در 
اين برنامه، بايد با شــكلك و صدادرآوردن يا لودگی، 
همديگــر را بخندانند اما در برنامه هــای غيرايرانی، 
شــركت كنندگان از اين امكان برخوردارند كه با هر 
حيطه ای كه می خواهند شــوخی كنند يا هر رفتاری 
كه می توانند، از خود بروز دهنــد تا رقبا را از ميدان به 
در كنند. شگردهايی كه شركت كنندگان اين مسابقه 
برای خنداندن هم از آنها اســتفاده می كنند متاثر از 
سريال های 90قسمتی تلويزيونی است كه ذائقه و تلقی 
آنها را از امر كميك شكل داده است. تقريبا كمتر شاهد 
شيوه ای خالق يا شگردی جذاب هستيم. شوخی ها و 
بامزّ گی ها قابل پيش بينی و ُكند و مالل آور است. با وجود 
محدوديت هايی كه در ساخت كمدی در داخل كشور 
وجود دارد، اين سؤال پيش می آيد كه چرا سازندگان 
اين برنامه پيش خود خيال كرده اند كه ورسيون ايرانی 

اين برنامه می تواند جذاب از كار درآيد؟ 

آيا حاال وقت مناسبی برای خنديدن است؟
خنديدن خصلتی انسانی است و نمی توان كسی را به 
دليل خنديدن سرزنش كرد اما شايد آنچه بتوان به آن 
خرده گرفت، اصرار و تأكيدی است كه در چند سال اخير 
در برنامه های رسانه های مختلف روی خنديدن می شود. 
واقعيت اين است كه مشكالت اقتصادی و معيشتی را با 
خنده نمی توان حل كرد. خنده را می توان مثل سالحی 
شخصی يا رويكردی فردی در مقابله با مشكالت به كار 
گرفت اما نمی توان از آن به عنوان راهكاری كالن برای 
حل مسائل و مشكالت فراگير استفاده كرد. اين تأكيد 
زياده از حد بر خنديدن و ساخت برنامه هايی در حمايت 
از اين ايده را می توان در نسبتش با گسترش فرهنگ 
جهانی »كول بودن« تعريف كــرد. گرايش جهانی به 
كول بودن از كشورهای مرفه و سرمايه داری برخاسته 

كه جوانان را به اتخاذ يك سبك زندگی كول تشويق 
می كند. كاركرد اصلی گرايش به »كول بودگی« را بايد 
در حل وفصل نارضايتی جوانان اين كشــورها از نظام 
سرمايه داری در دل خود اين نظام جست. جوانان برای 
آنكه هر چه بيشتر بخندند، هر چه بيشتر كول باشند 
و هر چه بيشتر از نگرانی دســت بكشند، بايد بيشتر 
مصرف كنند؛ اين راه حلی است كه فرهنگ سرمايه داری 
به آنها پيشــنهاد می كند. حاال وقتی جامعه ای درگير 
تامين بخشــی از نيازهای ضروری اش است، تشويق 
به خنديدن و شاد بودن شــايد به نوعی فرهنگ كول 
ســرمايه داری را تداعی می كند كه دلچسِب اينجا و 
اكنون ما نيست و شــايد غيراخالقی جلوه كند. پس 
به طور خالصه می توان گفت خنديدن به خودی خود 
ايرادی ندارد و انسان ها حتی در سخت ترين برهه های 
زندگی شان نيز می خندند اما آنچه محل اشكال است، 
تأكيد بر فرهنگی اســت كه مصرف گرايی را تشويق 

می كند و بر واقعيت موجود، چشم می بندد.

»جوكر« به روايت برگسون 
آنری برگسون )متولد 18 اكتبر 1859ـ  درگذشته 4 ژانويه 
سال 1941(، فيلسوف نامدار فرانسوی، رساله ای موجز و 
مختصر در باب خنده دارد كه به فارسی هم ترجمه شده 
است. برگسون در اين اثر كم  حجم اما بديع و عميق، سه 
خصلت اصلی برای خنده برمی شــمرد. اول اينكه خنده 
خصلتی انسانی است. اگر شیء يا حيوانی و به طور كلی هر 
پديده ای انسان را به خنديدن وادارد، به اعتقاد برگسون، 
به دليل رفتار يا حالت انسانی آن است. از اين منظر، انسان 
صرفا جانداری نيست كه می خندد بلكه جانداری است كه 
می خنداند و اگر ما به چيزی )اعم از جاندار يا غيرجاندار( 
می خنديم، حتما به سبب شباهتش به انسان يا تأثير انسان 
بر آن است. ويژگی دومی كه برگسون، آن را با خنده مالزم 
می داند، بی احساسی است. منظور برگسون از بی احساسی، 
متاثرنشدن است؛ نوعی برخورد عاری از احساس و از سر 
شعور و منطق برای خنديدن به موضوعی الزم است. اگر ما 
از زمين خوردن چاپلين يا سقوط باستر كيتون متاثر شويم، 
توانايی خنديدن به موقعيت آنها را از دست می دهيم؛ پس 
برخورد سرد و منطقی با پديده ای احساسی و غيرمنطقی 
است كه ما را به خنده می اندازد. نكته سوم، مسری بودن 
خنده است. برگسون برای خنده، نقشی اجتماعی قائل 
است و معتقد است كه خنده به نوعی تفاهم و اشتراك نياز 
دارد. در واقع خنده به درك متقابلی نياز دارد تا گروهی از 
افراد را درگير كند. از ديد برگسون، خنده حاصل غفلت 
است و نوعی مجازات اجتماعی برای شخِص غافل محسوب 
می شود. كسی كه به هر دليلی در اجتماع، موجبات خنده 
ديگران را فراهم می سازد، غفلتی كرده كه او را از وضعی 
طبيعی كه مورد پذيرش اجتماع اســت خارج كرده و به 

موضوع خنده سايرين بدل كرده است. 
اگر با اين ديد فلسفی به »جوكر« نگاه كنيم، می بينيم 
كه شركت كنندگان اين برنامه برای آنكه رقبايشان را به 
خنده بيندازند، خودشان را به گيجی و غفلت می زنند؛ 
طوری رفتار می كنند كه از وضعيت طبيعی خودشان خارج 
شوند تا اسباب خنده ديگران را مهيا كنند. در واقع آنها از 
اين موضوع آگاهند كه اگر بتوانند از قالب های اجتماعی 
پذيرفته شدهـ  تا جايی كه امكانش وجود داردـ  عدول 
كنند، مضحك جلوه می كنند و به مقصودشان كه همان 
خنداندن بقيه است می رسند. در اينجا، كسی كه موضوع 
خنده قرار می گيرد، مجازات نمی شــود بلكه كسی كه 
نتوانسته خنده اش را كنترل كند، از بازی خارج می شود.



 حضور سرزده 
در اردوي بزرگان

محمدرضا خلعتبري، مهاجم سپاهان اعتقاد دارد اين تيم چون 
زيبا بازي مي كند، روزي نتيجه هم خواهد گرفت

طارمي هم طلسم گلزني اش را شكست و هم قيمت خودش را باال برد

  گل يك ميليون يورويي
18

هم اكنون اوميكرون روي فوتبال 
اروپا هم سايه افكنده. در اسپانيا 

3 غول بزرگ فوتبال اين كشور اسير 
كرونا شده اند
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مخمصه
بهروز رســايلي |  بدون اغراق بايد گفت در 2دهه 
گذشته، حساسيت بازي پرسپوليس و سپاهان كمتر 
از داربي تهران نبوده است. با آغاز ليگ برتر و تزريق 
پول به سپاهان، اين باشــگاه به يكي از قطب هاي 
فوتبال ايران تبديل شد و در اين ميان به ويژه تقابل 
طاليي پوشان با پرسپوليس اهميت مضاعفي پيدا 
كرد؛ تا آنجا كه به اين مســابقه لقب »ال كالسيكو« 
داده شد. اين مقدمه الزم بود تا روشن شود در شرايط 
عادي هم شكست ســپاهان برابر پرسپوليس براي 
كادرفني اين تيم يك نمره منفي بزرگ به شــمار 
مي آمد، چه برسد به اينكه چنين باختي، پنجمين 
شكست فصل طاليي پوشان باشد. در نتيجه عجيب 
نيست كه حاال محرم نويدكيا در كانون انتقادات جدي 
قرار گرفته باشد؛ فضايي كه شايد از ابتداي كار او در 

سپاهان »بي سابقه« بوده است.

  41درصد شكست
باوركردني نيست، اما سپاهان در 41درصد مسابقات 
اين فصلش شكست خورده است. امروز طاليي پوشان 
4باخت در جدول دارند، اما در حقيقت آنها 5بار برابر 
رقبا زانو زده اند. غير از پرسپوليس، استقالل، پيكان 
و ذوب آهن، اتفاقا بدترين باخت فصل ســپاهان با 
نتيجه 4 بر يك برابر گل گهر سيرجان رقم خورد، اما با 
خوش شانسي محض نويدكيا كميته انضباطي نتيجه 
آن مســابقه را 3 بر صفر به سود تيم اصفهاني اعالم 
كرد؛ آن هم درحالي كه بازيكن غيرمجاز گل گهر فقط 
در چند دقيقه پاياني راهي زمين شــده بود. از نظر 
فوتبالي اما او 5بازي از 12مسابقه اين فصل را باخته 
و چنين عملكردي از يك مدعي قهرماني قابل قبول 
نيست. بيانيه رسمي باشــگاه، عذرخواهي آنها از 
هواداران و قول شــان براي بررسي عملكرد تيم، به 

وضوح نشان مي دهد سپاهاني ها هم از اين شرايط 
خرسند نيستند.

  با اين همه ستاره؟
آنچه باعث افزايش فشــارها روي محرم نويدكيا 
مي شود، تيم پرمهره اي است كه سپاهان در اختيار 
دارد. نفراتي در اين تيم توپ مي زنند كه هر باشگاهي 
آرزو داشت مي توانست آنها را جذب كند. محمدرضا 
حسيني، اميد نورافكن، ســروش رفيعي، فرشاد 
احمدزاده، شهريار مغانلو، سجاد شهباززاده، دانيال 
اسماعيلي فرد، مسعود ريگي و... واقعا بازيكنان بدي 
نيستند. اينكه نويدكيا با چنين فهرستي مدام در 
مقابل تيم هاي مختلف شكست مي خورد، طبيعتا 
بحث برانگيز است. حتي اگر بپذيريم تيم او فوتبال 
خوبي بازي مي كند، بــاز عدم نتيجه گيري با چنين 

ستاره هايي قابل قبول نيست. همچنين به نظر مي رسد 
شكست هاي پياپي سپاهان باعث شده بازيكنان اين 
تيم اعتماد به نفس خود را از دست بدهند، چه اينكه 
در دقايق پاياني بازي با پرسپوليس عمال شاهد تحرك 

جدي از طاليي پوشان براي جبران نتيجه نبوديم.

  تصميمات عجيب
سپاهان چه در مســابقه با پرسپوليس و چه مقابل 
اســتقالل موقعيت هاي خوبي براي گلزني داشت، 
اما بازيكنان اين تيم به شكلي ناشيانه توپ را به در 
و ديوار مي كوبيدند. اينها شايد خيلي تقصير مربي 
نباشد، اما عملكرد نويدكيا و تصميمات فني خود او 
هم قابل تامل بوده است. به عنوان مثال محرم ديدار 
با پرسپوليس را در شرايطي شروع كرد كه ياسين 
سلماني را در اختيار نداشت و شهريار مغانلو و سجاد 

شــهباززاده را هم روي نيمكت نشانده بود. طبيعتا 
اگر يكي از اين دو نفر فيكس مي شــد و خلعتبري 
38ساله به عنوان بازيكن تعويضي در دقايق پاياني 
مورد اســتفاده قرار مي گرفت بهتر بود. نويدكيا در 
بازي با استقالل هم مغانلو را در تركيب اصلي قرار 
نداده بود كه تصميم عجيبي به نظر مي رسيد. يادتان 
باشد سپاهان براي جذب شــهريار هزينه و تالش 
زيادي داشــت. اينكه او در چنين مسابقاتي مورد 
استفاده قرار نگيرد، يا نشان مي دهد خريد مغانلو 
اشتباه بوده يا حكايت از آن دارد كه كادرفني قادر 
به اســتفاده صحيح از اين بازيكن نيست. به عالوه 
مشكالت دفاعي سپاهان را هم نبايد از ياد ببريم. اين 
تيم روي معدود حمالت رقبا بسيار آسيب پذير است 
و در چنين شرايطي، رسيدن به عنوان قهرماني ميسر 

نخواهد بود.

نويدکيا؛ سرمربي نجيب سپاهان
بيش از يك سوم مسابقات را باخته و به شدت زير فشار است

  پرسپوليس با تك موقعيت برنده شد
  يك حذف و 4ضرر

  نبرد غول پير با غول جوان  اول يقه خودت را بگير!

 چرا حضور در آسيا براي استقالل و پرسپوليس 
حياتي است؟

رونمايي ليگ برتر و جذابيت هايش در سال نو ميالديدر مورد كنعاني زادگان و آن فايل صوتي عجيب
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اگر فقط تیتر را بخوانید...

این آرامش را از خودت نگیر

200هزار یورو؟ همین؟

بعضی رســانه ها در پوشش خبری 
لیگ امارات تیتر زده اند: »مهدی 
قائدی بهتریــن بازیكن االهلی 
مقابل الشباب.« تیتر طوری است 
كه اگر خبر را بــاز نكنید، احتمال 
می دهید مهاجم پیشین استقالل در 
این بازی هت تریك كرده و 4تا هم پاس گل داده است، اما خب 
از این خبرها نیســت. االهلی بازی را با نتیجه 4 بر یك باخته 
و در نتیجه تقریبا تمــام بازیكنان این تیم عملكردی افتضاح 
داشته اند. بین اینها آمار قائدی از نظر دقت پاس و... كمی بهتر 
بوده. او 2 ضربه به ســمت دروازه هم زده كه هیچ كدام داخل 
چارچوب نبوده اســت. متوجه تكنیك های جذب مخاطب 
در تیترزنی می شویم، اما اینكه ستاره آینده دار فوتبال ایران 
به عنوان بهترین بازیكن تیمش در جریان یك شكست4 گله 

در لیگی مثل امارات برگزیده شود، فراتر از فاجعه است!

كال 2 مصاف اخیــر پورتو و بنفیكا 
در جام حذفی و لیگ از هر جهت 
به سود پورتو تمام شد. آنها بازی 
اول را 3 بر صفر و بازی دوم را 3 
بر یك به سود خودشان به پایان 
بردند. خاصیت پیروزی اول این بود 
كه سرمربی بنفیكا اخراج شد و خاصیت پیروزی دوم هم 
الاقل برای ما ایرانی ها این است كه پای مهدی طارمی به 
گلزنی باز شــد. مهاجم ایرانی بعد از 11مسابقه ناكامی در 
گلزنی كه انتقادات زیادی را هم متوجه او كرد، ســرانجام 
موفق شد دروازه بنفیكا را باز كند. این اتفاق پس از آن رخ 
داد كه بین مهدی و كادرفنی تیم ملی »آتش بس« رخ داد و 
حتی خبر بازگشت طارمی به اردوی تیم ملی رسانه ای شد. 

امیدواریم طارمی این آرامش را از خودش نگیرد.

مارك ویلموتس بلژیكی در مراكش 
هم افتضاح باال آورده و در آستانه 
اخراج از راجا كازابالنكا اســت. او 
كه ظاهرا زندگی اش را از مســیر 
»دریافــت غرامت« پشــت ســر 
می گذارد، این بار در آســتانه بریدن 
گوش مراكشی هاست. ویلموتس در لیگ نتایج خوبی نگرفته 
و با شكست در سوپرجام هم حســابی هواداران راجا را ناامید 
كرده اســت. طی روزهای گذشته شــایعات زیادی در مورد 
اخراج زودهنگام مربی بلژیكی وجود داشته است. با این حال 
چیزی كه مدیران باشــگاه را مردد كرده، پرداخت 200هزار 
یورو بابت غرامت است. آقا این هم فكر كردن دارد؟ ما خودمان 
با ویلموتس قطع همكاری كردیم، 40 برابر این رقم را دادیم 
و كك مان هم نگزید. االن شــما به خاطر 200هــزار یورو عزا 
گرفته اید؟ خب البته پول برای مدیران شــما ارزشــمندتر از 

مسئوالن ایرانی است.

مهدی مهدی پور بهترین بازیكن بازی 

استقالل و فوالد بود و موقعیت خودش 8.08
را به عنوان بهتریــن بازیكن این فصل 
استقالل بیشــتر از قبل تثبیت كرد. 
مهدی پور در مصاف آبی ها مقابل فوالد تك گل بازی را به زیبایی زد 
و به جز گلش یك شوت داخل چارچوب دیگر هم داشت تا هر دو 
ضربه داخل چارچــوب آبی ها به نام همین بازیكن ثبت شــود. او 
4پاس كلیدی هم به همبازی هایش داد و 10بار در بازپس گیری 
توپ به اســتقالل كمك كرد. مهدی پور با این عملكرد توانست از 
متریكا نمره عالی 8.08 را دریافت كنــد و برای دومین بار در این 
فصل بهترین بازیكن یك بازی شود. او هفته قبل هم با نمره 8.46 

بهترین بازیكن دیدار استقالل و پدیده مشهد شده بود.

 تیم استقالل در حالی فوالد را شكست 

داد كه ضربات داخل چارچوبش كمتر 0.81
از حریف بود و حتی امید گل كمتری 
نسبت به میهمانش ایجاد كرد. تعداد 
ضربات داخل چارچوب در این بازی 3بر2 به ســود فوالد بود و در 
خلق مروقعیت گل هم فوالدی ها با امید گل 0.81 عملكرد بهتری 
نسبت به استقالل داشتند كه امید گلش فقط 0.25 بود. در واقع 
مجموع امید گل 2 تیم در این بازی به اندازه ثبت یك گل بود كه 
بازی هم به همین اندازه گل داشت اما این یك گل با خوش اقبالی 
سهم استقاللی ها شد. مالكیت توپ 2 تیم 50-50 مساوی بود و در 
تعداد پاس هم طرفین فقط به اندازه 12پاس اختالف داشتند. دقت 
پاس استقاللی ها 73درصد و دقت پاس فوالدی ها 71درصد بوده 

است.

 اســتقالل در مقابــل فــوالد یكی از 

ضعیف ترین نمــرات فنی اش را در این 6.3
فصل دریافت كرد اما با خوش شانسی از 
سد این حریف گذشت و 3امتیاز بسیار 
حساس گرفت. سایت متریكا امتیاز فنی آبی ها را در این بازی 6.3 
از 10ثبت كرده اســت درحالی كه حریف بازنده آنها به امتیاز 7.2 
رسیده كه بیشــترین امتیاز این فصل برای یك تیم بازنده است. 
استقالل در حالی به امتیاز 6.3 رسید كه میانگین امتیازاتش تا قبل 
از این بازی 7.06 )باالتر از تمامی تیم هــا( بود. اما تیم مجیدی با 
امتیاز 6.3در بازی با فوالد سومین امتیاز ضعیف این هفته را از آن 
خود كرد. فقط آلومینیوم اراك و مس رفســنجان با امتیاز 6.2 در 

این هفته امتیازی كمتر از استقالل گرفتند.

نكته بازی

متریكاآماربازی

اول یقه خودت را بگیر!
در مورد كنعانی زادگان و آن فایل صوتی عجیب

یك حذف و 4ضرر
چرا حضور در آسیا برای سرخابی ها حیاتی است؟

سپاهان همین 
االن هم شرایط 

خوبی دارد. 
الحمدلله 

همه  چیز نرمال 
است. هیچ 

مشكلی نیست 
و همه  چیز خوب 

پیش می رود. 
باالخره آدم از 
باخت ناراحت 

می شود، ما هم 
سپاهان هستیم 

و طبیعی است كه 
از این وضعیت 
ناراحت باشیم

برنامه بازی ها

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

1721528-1284استقالل1

12741178925پرسپولیس2

127141551022سپاهان3
12561115621آلومینیوم اراک4
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

153-39318-12پدیده مشهد16

جام حذفی یك هشتم نهایی

دوشنبه ۲۷ دی

سه شنبه ۲۸ دی

لیگ برتر هفته  سیزدهم

15:00

15:00

17:00

17:00

14:00

14:00

14:30

14:30

15:30

15:30

دوشنبه 13 دی 1400

پدیده-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- پدیده

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

ایران - عراق

ایران - امارات

لیگ برتر هفته چهاردهم

شنبه 1۸ دی 1400

نساجی-ذوب آهن

فجر سپاسی-تراکتور

پدیده مشهد-پرسپولیس

پیكان-آلومینیوم

گل گهر-هوادار

استقالل-مس رفسنجان

سپاهان-فوالد

صنعت نفت-نفت  مسجدسلیمان

بهروز رسایلی| فارغ از اینكه آیا امسال مجوز حضور پرسپولیس و استقالل در لیگ قهرمانان 
آسیا صادر خواهد شد یا نه، باید به این نكته كلیدی اشاره كرد كه به طور كلی حضور مستمر 
نمایندگان ایران و مخصوصا پرســپولیس و استقالل در این تورنمنت واجد ارزش های زیادی 
است؛ آنچه نمی توان به سادگی از كنارش عبور كرد. در این چند روز كامنت های منفی زیادی 
از سر خشم و عصبانیت داشتیم كه خیلی از آنها آرزو می كردند با حذف سرخابی ها تلنگری 
به این سیستم آماتور و ناكارآمد وارد شود. اصل حرف البته غلط نیست و نیاز داریم كه یك بار 
برای همیشه مشكالت اساسی این دو باشگاه حل شود، اما حقیقتا از مزیت های حضور در آسیا 

نمی توان چشم  پوشید.

  زیان میلیون دالری
می دانید و می دانیم كه بسیاری از راه های درآمدزایی در فوتبال ایران مسدود هستند. مهم ترین آنها 
حق پخش تلویزیونی است كه در فوتبال حرفه ای دنیا بین 50تا 70درصد مخارج باشگاه ها را پوشش 
می دهد. در ایران اما صداوسیما عین خیالش هم نیســت. كپی رایت هم نداریم و در نتیجه خبری از 
فروش پیراهن و ســایر محصوالت اختصاصی نخواهد بود. به این ترتیب در كنار اسپانسرها، یكی از 
معدود راه های باقیمانده برای كسب درآمد همین حضور و موفقیت در مسابقات آسیایی است. لیگ 
قهرمانان پاداش های در خور توجهی دارد كه درصورت قهرمانــی تا 4میلیون دالر هم قابل افزایش 
است. هر پیروزی در این مسابقات و هر مرحله صعود به سهم خودش پاداش به همراه دارد. البته شاید 
وصول این پول ها به دلیل تحریم های بانكی دشوار یا حتی ناممكن باشد، اما به هر حال آنها در حساب 
باشگاه های ایرانی باقی می مانند یا یك روز با بهبود اوضاع وصول خواهند شد یا به شكلی با بدهی این 

باشگاه ها به مربیان و بازیكنان خارجی تهاتر می شوند. آنچه مســلم است اینكه كسب این درآمدها 
بسیار بهتر از چشم پوشی از آنهاست.

   ریزش حداكثری
به دلیل اوضاع بد اقتصادی، باشگاه های ایرانی در شرایط عادی هم بخش زیادی از جذابیت خود را برای 
بازیكنان از دست داده اند. امروز به شكل گسترده و كم سابقه ای از آذربایجان و هند تا كشورهای شرق و 
غرب اروپا لژیونر داریم. بازیكنی كه بتواند بیرون از ایران حتی 300هزار دالر قرارداد ببندد، در جدایی 
تعلل نخواهد كرد. در این شرایط برخی از نفرات باكیفیتی كه مانده اند، به شوق حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا و كسب موفقیت های بین المللی است. اگر قرار باشــد این ویترین جذاب از دست برود، مطمئن 

باشید ریزش در اردوگاه سرخابی ها از این هم بیشتر خواهد شد.

  كاهش ارزش لیگ
درصورت عدم اصالح اشكاالت ســاختاری پرسپولیس و اســتقالل و درصورتی كه حذف آنها از لیگ 
قهرمانان آسیا قطعی و طوالنی باشد، شك نكنید این مســئله روی كیفیت آنها در لیگ داخلی هم اثر 
منفی خواهد گذاشت. هم اكنون بخشی از انگیزه ســرخابی ها )مثل هر تیم دیگری( برای موفقیت در 
لیگ، كسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان است؛ اگر قرار باشــد این امتیاز از بین برود، شاید میزان 

شور، حرارت و جنگندگی باشگاه ها هم كاهش بیابد.

  آسیب به برند
مهم ترین سرمایه هر مؤسسه ای در جهان شاید »برند« آن باشد و این در مورد باشگاه های فوتبال هم 
صدق می كند. پرسپولیس و استقالل به خاطر برخورداری از انبوه هواداران، پتانسیل بسیار زیادی برای 
كسب اعتبار و جایگاه بین المللی چشمگیر، حداقل در سطح آسیا دارند. تا امروز به خوبی از این پتانسیل 
استفاده نشده، اما درصورت حذف از لیگ قهرمانان، برند سرخابی ها حتی از این هم بیشتر آسیب خواهد 
دید. با این اوصاف، انتظار می رود مسئوالن مربوطه تمام تالش شان را برای رفع اساسی و اصولی اشكاالت 

به كار بگیرند و نعمت حضور در لیگ قهرمانان را از محبوب ترین باشگاه های كشور نگیرند.

حتما می دانید كه طی روزهای گذشته یك فایل صوتی 
حاوی محتوای غیراخالقی منتســب به محمدحسین 
كنعانی زادگان در شبكه های اجتماعی منتشر شده است؛ 
فایلی كه می رود تا او را دچار دردسر بسیار بزرگی كند. 
این نخستین بار نیست كه كنعانی دچار چنین مشكالتی 
می شود. او به طور كلی سهل انگار است و گاهی احساس 
می شود فراموش كرده چه موقعیتی دارد و چطور زیر 
ذره بین است. انتشار این فایل اما واكنش های عجیبی 
را هم به دنبال آورده اســت؛ به عنوان مثال برخی از 
كارشناســان و پیشكســوتان از مردم می خواهند 
زیاد موضــوع را پررنگ نكنند و بعضــی دیگر، از 
پخش كنندگان این صدا گالیــه دارند. كار حتی 
به جایی رســیده كه یكی از بازیكنان هم پستی 

كنعانی متهم شده است به اینكه او فایل صوتی مدافع تیم 
ملی را منتشر كرده تا خودش فیكس شود.

كاری به صحت و سقم این شــایعات نداریم، اما به نظر 
می رسد كنعانی یا موافقان او به جای ایراد گرفتن از بقیه، 
اول باید كار خود این بازیكن را زیر سؤال ببرند و جایگاهش 
را به او یادآوری كنند. اشتباه دیگران، نافی خطای بزرگ 
كنعانی نیست. اساسا اگر فایلی در كار نباشد، بدخواهان 
كنعانی هم چیزی برای منتشر كردن نخواهند داشت. آیا 
بهتر نیست بازیكنی كه سال هاست به شهرت رسیده و 
می رود تا در جام جهانی بازی كند، كمی بیشــتر مراقب 
رفتار و كردارش باشد؟ در این میان متأسفانه حمایت های 
چشم بســته از كنعانی هم احتمال تكرار این اتفاقات از 

سوی او را افزایش می دهد.

محمد زارعي| تیم سپاهان چند هفته ای است كه نتایج دلخواهش را نمی گیرد و شكست مقابل 
پرسپولیس اوضاع را برای این تیم بدتر كرده است. اما بازیكنان این تیم بعد از 3باخت متوالی با 
انتشار یك پست مشترك در اینستاگرام به هواداران قول دادند وضعیت شان در هفته های آتی 
بهتر خواهد شد. محمدرضا خلعتبری یكی از پرسابقه ترین بازیكنان این تیم اصفهانی است 
كه در مقابل پرسپولیس هم با بازوبند كاپیتانی در تركیب زردپوشان حاضر بود. با او درخصوص 

این مسابقه و شرایط كلی تیمش به گفت وگو پرداخته ایم.

  به نظر می رسد با وجود شكست ها همچنان 
حمایت هــای الزم از محرم نویدكیا انجام می شــود. 

اینطور نیست؟
صد درصد همینطور است. با اتفاقاتی كه در این دو سه هفته 
رخ داده، هواداران حق دارند از ما ناراحت باشند. سپاهان 
همیشه باید نتایج قابل قبول بگیرد ولی فوتبال است دیگر؛ 
برخی مواقع این بدشانسی ها پیش می آید. اما باالخره یك 
جایی این بدشانسی ها تمام می شود. ما جبران می كنیم و 

جواب اعتماد آقای نویدكیا و هواداران را می دهیم.

  اشاره داشتی به اینكه سپاهان مشابه همین 
شرایط را داشت ولی در نهایت توانست قهرمان شود. 

منظورت كدام فصل است؟
زمان آقــای فركی بود كه ما حتی 7-6امتیــاز از صدر جدول 
عقب بودیم اما در 6هفته آخر 6برد آوردیم و قهرمان شدیم. روز 
آخر تراكتور و نفت تهران در تبریز مساوی كردند و ما قهرمان 
شدیم. تازه تیم فعلی ما از لحاظ بازیكن و شرایط پیرامونی خیلی 
بهتر از آن دوره است. اتفاقاتی را كه در هفته های اخیر برای ما 
افتاده فراموش می كنیم و به آینده امیدواریم. مطمئنم نتایج 
قابل قبولی می گیریم و سپاهان به جایگاه اصلی اش برمی گردد.

  تا اینجای فصل كدام تیم ها را مدعی دیدی؟
وقتی جــدول را نــگاه می كنید ســپاهان، اســتقالل، 
پرســپولیس، فوالد و گل گهر تیم های آن باال هســتند. 
تیم هایی كه مطمئنا در پایان فصل هم جزو  4-5 تیم باالی 

جدول خواهند بود.

  در مصاحبه ای گفته بــودی آخر فصل از 
فوتبال خداحافظی می كنی. تصمیمت را گرفته ای؟

اگر ببینــم دیگر نمی توانم بــازی كنم و از نظــر بدنی به 
من فشــار می آید بالفاصله فوتبال را كنار می گذارم. ولی 
هم اكنون وضعیتم نرمال است و به نظرم می توانم امسال و 

چه بسا فصل آینده هم به تیمم كمك كنم.

  برخی از كارشناسان می گویند زیبا بازی 
كردن ســخت تر از نتیجه گرفتن است. حاال سپاهان 

زیبا بازی می كند اما نتیجه نمی گیرد.
ما چون زیبا بازی می كنیم مطمئنــا نتیجه هم می گیریم. دلیل 
نمی شود به خاطر اینكه 2 هفته نتیجه نگرفتیم ناامید باشیم. همین 
روند را ادامه می دهیم و رو به جلو می رویم، مطمئن باشید نتیجه 
هم می گیریم. ان شــاءاهلل هواداران هم به ورزشگاه بیایند چون 
جایشان خالی است. ما در این 2-3 هفته شرمنده شان شدیم و 
امیدوارم آخر فصل بتوانیم یك قهرمانی به هواداران هدیه بدهیم.

  راستی در بازی با پرسپولیس بعد از دقایق 
ابتدایی كه خوب بازی كردی، به نظر خسته شدی و در 

صحنه گل جا ماندی. نظر خودت چیست؟
نه من مشــكلی بابت این موضــوع نداشــتم. صحنه گل 
پرسپولیس از جایی نبود كه من باید آنجا باشم. فقط آمدم 
آنجا پوشش بدهم كه دفاع چپ پرسپولیس دور زد و ارسال 
كرد. اینكه نیمه دوم به بازی نیامدم هم ربطی به این موضوع 
نداشت. اتفاقات فوتبال است و باید یك چنین اتفاقاتی بیفتد 

كه گل ردوبدل شود. در آن صحنه مشكل از من نبود.

   از بازی با پرسپولیس شروع كنیم. به عنوان 
كاپیتان سپاهان نظرتان چیست؟

بازی خیلی خوبی بود. ما بازی را خوب شروع كردیم و خیلی 
هم موقعیت داشتیم. حتی می توانستیم نیمه اول را با گلزنی 
تمام كنیم ولی متأسفانه موقعیت هایمان تبدیل به گل نشد 
و پرسپولیس از تك موقعیتی كه داشت به گل رسید. نیمه 
دوم هم بازی خوبی انجام دادیم اما فوتبال است و اتفاقاتش. 
متأسفانه شانس هم با ما یار نبود و توپ هایمان تبدیل به گل 
نشد و بازی را واگذار كردیم. این بازی برای ما تمام شد و به 
فكر بازی آینده هستیم. می توانیم این هفته 3امتیاز را بگیریم 

و دوباره برگردیم به جمع مدعیان.

  بعد از 3باخت متوالی و اختالف 6امتیازی با 
صدر جدول، شرایط روحی سپاهان چطور است؟

به نظر من ســپاهان همین االن هم شــرایط خوبی دارد. 
الحمدهلل همه  چیز نرمال اســت. هیچ مشــكلی نیست و 
همه  چیز خوب پیش می رود. باالخره آدم از باخت ناراحت 
می شود، ما هم سپاهان هســتیم و طبیعی است كه از این 
وضعیت ناراحت باشــیم. از هواداران بابــت این اتفاقاتی 
كه افتاده عذرخواهی كردیم. ان شــاءاهلل در آینده جبران 
كنیم و به روزهای خوبمان برگردیم. البته من مشابه این 
اتفاقات را سال های گذشته هم كه در سپاهان بودم دیدم 
ولی جبران كردیم و حتی قهرمان هم شدیم. ما تیم خیلی 
خوبی داریم و مطمئن باشید در هفته های آتی حرف های 
زیادی برای گفتن داریم. مطمئن باشید سپاهان واقعی را 

دوباره می بینید.
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 پر سپو لیس   
 با  تك  موقعیت

 بر نده شد
 محمدرضا خلعتبری، مهاجم سپاهان اعتقاد دارد این تیم چون

 زیبا  بازی می كند، روزی نتیجه هم خواهد گرفت
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جهان

گرانفروشي دمبله
بازيكن فرانسوي قصد اخاذي از بارسلونا دارد 

عثمان دمبله كه به تازگي ازدواج كرده، تازه فهميــده زندگي خرج دارد و براي 
همين از بارســلونا رقم كالني را براي تمديد قرارداد درخواست كرده است. 
او كه در تابســتان بازيكن آزاد مي شــود و مي تواند رايگان باشگاه را ترك 
كند، براي آمدن به بارسلونا 120ميليون يورو خرج روي دست اين باشگاه 
گذاشته بود و مسابقات زيادي را به دليل مصدوميت از دست داد. حاال او براي 

تمديد خواهان دريافت 20ميليون يوروي خالص پاداش است. بارسا يك بار 
براي مسي 70ميليون يورو پرداخت تا قراردادش را تمديد كند و به اين پول 

لقب پاداش وفاداري داد. وينگر فرانسوي بارسا جدا از پاداش 20ميليون يورويي 
خواهان دستمزد ساالنه 43ميليون يورو است كه بعد از كسر ماليات 

به 20ميليون خالص تبديل مي شود. درخواست هاي ديگري 
هم وجــود دارد؛ پاداش 5ميليــون يورويي قهرماني در 

ليگ قهرمانان اروپا و 2 ميليوني براي به دست آوردن 
سهميه ليگ قهرمانان در هر فصل. اين درخواست ها 
راهي براي بارسا نگذاشته جز آنكه او را در نقل وانتقاالت 

زمستاني با قيمت پاييني بفروشند يا حتي قراردادش را توافقي فسخ 
كنند. پيش از اين بايرن مونيخ كه پيش بيني مي شــود كينگزلي كومان 

را به دليل درخواست حقوق باالي زياد از دست بدهد، به عنوان مقصد دمبله 
معرفي شده بود اما شنيده مي شود كه يوونتوس هم او را مي خواهد. راديو كاتالونيا 

گزارش داده طبق درخواست ايجنت هايش براي تمديد، تنها ســال اول قرارداد دمبله حدود 100 ميليون 
يورو براي بارسلونا هزينه دارد. فران تورس دقيقا براي پستي خريداري شده كه دمبله در آن بازي مي كند و 

البته بازي نمي كند چون بيشتر مصدوم است. عملكرد عثمان دمبله با بارسلونا؛ 126مسابقه، 7262دقيقه 
بازي، 30 گل زده و 23 پاس گل، 9 كارت زرد، يك كارت قرمز، 15مصدوميت، غيبت در 104 بازي، 

غيبت به مدت 702 روز يا معادل يك ســال و 11ماه. عثمان در اين سال ها بيش از كادر درمان 
در بيمارستان ها حضور داشته و زمان زيادي را به دليل مصدوميت از تمرين به دور بوده است.

نبرد غول پير با غول جوان
رونمايي ليگ برتر و جذابيت هايش در سال نو ميالدي

يك بازي بزرگ و سخت؛ البته براي آرسنال و نه منچسترسيتي. من سيتي و 
آرسنال 2 تيمي هستند كه هر 5 مســابقه آخر خود را با اقتدار برده اند و حاال 
ساعت16امروز يكي بايد ترمز ديگري را بكشد. آرسنال بدون آرتتا، سدريك، 
تومياسو و ميتلند نايلز كه تســت كوويدشان مثبت شــده پا به اين مسابقه 
مي گذارد. در موردهاي قبلي كه آرتتا هم بود همگي به باخت بد او به اســتاد 
سابقش منتهي مي شد؛ شكست 5 بر صفر در دور رفت اين فصل، باخت يك 
بر صفر در دور برگشت فصل گذشته و شكست 4 بر يك در جام اتحاديه فصل 
قبل. هر 4 تيم باالي جدول هفته آتي مقابل هم بازي دارند؛ آرسنال ميزبان 

منچسترسيتي است و از ساعت20 فردا چلسي از ليورپول ميزباني مي كند.
   آرسنال در 3 بازي آخرش 14گل به حريفان زده؛ نوريچ )5-صفر(، 
ســاندرلند )5-يــك(، ليدز )4-يــك(، وســتهم )2-صفر( و 
ســاوتهمپتون )3-صفر(. گوارديوال هــر 10 بازي آخر ليگ 
برتري اش را با پيروزي پشت سر گذاشته. عملكرد من سيتي 
در 5بازي آخر در همه رقابت ها به اين صورت بوده؛ پيروزي 
بر برنتفورد )1-صفر(، لسترســيتي )6-3(، نيوكاسل 

)4-صفر(، ليدز )7-صفر( و ولوز )يك-صفر(.
   گوارديوال براي چهارمين بار در دوران حضورش 
در سيتي، تيمش را به حداقل 10 پيروزي پياپي 
رسانده اســت؛ درحالي كه در تاريخ ليگ برتر 
هيچ ســرمربي ديگري نتوانسته بيش از 2 بار 
)مقاطع مختلف( تيمش را بــه 10برد پياپي 
برساند؛ پپ گوارديوال با 4 بار، فرگوسن با 2 بار و 
آرسن ونگر با 2 بار در اين زمينه ركورددار بوده اند.

   آرسنال 9 بازي پشت هم مقابل منچسترسيتي 
در ليگ با شكست روبه رو شده. اين طوالني ترين روند در تاريخ 
باشگاه اســت كه آرســنال مقابل حريفي در ليگ شكست 
مي خورد. آخرين باري كه آرســنال توانســت در ليگ برتر 
منچسترسيتي را شكست دهد سال2015بود كه بازيكناني 
مثل چك، مونرئال، كوشيلني، رمزي، فالميني، اوزيل، 

ولكات، ژيرو و... در اين تيم بازي مي كردند كه تعدادي از آنها بازنشسته شده اند.
   آرسنال در 12 بازي قبلي ليگ  مقابل منچسترسيتي 10 گل در 15 دقيقه 

ابتدايي خورده.
   منچسترسيتي در حالي ركورد 113 گل زده در يك سال ميالدي در ليگ 
برتر را به ثبت رســاند كه تا پيش از اين، ركورد بيشترين تعداد گل زده ليگ 
برتري در يك سال ميالدي نيز در سال2017 توســط شاگردان پپ به ثبت 
رسيده بود با اين تفاوت كه آنها بخش دوم سال2021 را بدون در اختيار داشتن 

مهاجم شماره9 تخصصي سپري كردند.
   تيم هايي كه از آخرين باري كه آرســنال منچسترسيتي را شكست داده، 
موفق به شكست منچسترسيتي شده اند؛ چلسي، منچستريونايتد و تاتنهام 
هركدام 5 بــار، لسترســيتي و ليورپول هركــدام 4 بار، كريســتال پاالس، 
ساوتهمپتون و ولورهمپتون هر كدام 2 بار، برايتون، اورتون، ليدز، نيوكاسل و 

نوريچ هم كدام يك بار.
   در غياب آرتتا، دستيار مربي آرسنال آلبرت استيوونبرگ هدايت ديدار امروز 
آرسنال مقابل منچسترسيتي را برعهده خواهد داشت. حتي گفته مي شد شايد 

مرتساكر در اين بازي سرمربي باشد.
   آرسنال توانسته 17 بازي آخر خود از 22 بازي كه انجام داده با حضور گابريل 

ماالگائش را با پيروزي پشت سر بگذارد.
   يكي از ركوردهاي تاريخي آرســنال در هفته گذشته حفظ شد. آرسنال 
)2001-2002( تنها تيمي كه در تمامي مسابقات موفق به گلزني شد. اين 
ركورد بعد از شكست سه شنبه شب ليورپول در مصاف با لسترسيتي كماكان 

در اختيار توپچي هاست.
   اختالف ســيتي با تيم دوم يعني ليورپول به 8 امتياز افزايش يافته و اگر 
آرسنال نتواند در اين بازي كاري براي مدعيان بكند، سرنوشت قهرماني ليگ 
از همين حاال مشخص خواهد شد. توپچي ها در رده چهارم 15امتياز با سيتي 

فاصله دارند و همين قدر با تيم برنتفورد در رده چهاردهم.
   در همه رويارويي هاي گذشــته بين 2 تيم بردهاي بيشتر براي آرسنال 
بوده و اين تيم توانســته 98بار ســيتي را ببرد، 45مســاوي و 61برد براي 

من سيتي.

سروصداي يك بلژيكي
روملو لوكاكو يكــي از خبرســازترين چهره هاي 
فوتبالي در 24 ســاعت اخير بوده اســت. مهاجم 
بلژيكي كه در تابســتان گذشــته با انتقال ركورد 
شــكن 115 ميليون يورويي از اينتر راهي چلسي 
شــد، به تازگي مصاحبه اي اختصاصي با اسكاي 
اسپرت داشته و مدعي شده از شرايطش در جمع 
آبي ها راضي نيست. او در اين مصاحبه درخصوص 
آخرين شرايط خودش گفته است: »از لحاظ بدني 
فرم مناســبي دارم، اما بابت شــرايط فعلي ام در 
چلسي خوشحال نيستم. توخل سيستم متفاوتي 
را براي بازي تيم درنظر گرفته اســت. از وضعيتم 
رضايت ندارم اما االن زمان تسليم شدن نيست. من 
يك بازيكن حرفه اي هستم و تسليم نخواهم شد.«

البته اين تنها بخش هايي از صحبت هاي جنجالي 
لوكاكو نبوده است. مهاجم بلژيكي در اين مصاحبه 
براي اينتري ها سنگ تمام گذاشته و گفته است:  
»االن زمان مناســبي براي صحبت كردن و بيان 
احساساتم است. هميشه گفته ام كه اينتر در قلب 
من قرار دارد. مي دانم كه روزي به اينتر برمي گردم 

و اميدوارم كه اينطور شود.«

  واكنش ها به مصاحبه
هــواداران چلســي كــه حســابي از لوكاكــو و 
صحبت هايش درخصوص عالقه به اينتر عصباني 
بودند، روز گذشــته با يك  بنر خودشان را به محل 
تمرين رســاندند، بنري كه در آن نوشته شده بود: 
»كســاني كه زير باران از ما فــرار مي كنند مهم 
نيستند، بلكه كساني كه در توفان كنار ما مي مانند، 

مهم هستند. خداحافظ روملو.«
توخل سرمربي چلسي هم به اين مصاحبه واكنش 
منفي نشان داده و گفته است: »راستش را بخواهيد، 
مصاحبه روملو را دوست نداشــتيم چون به سر و 
صداها نياز نداريم. ما بــه محيطي آرام و تمركز در 

كار نياز داريم.«

گل يك ميليون يورويي
طارمي هم طلسم گلزني اش را شكست و هم قيمت خودش را باال برد

يك برد پرگل ديگر مقابل رقيب ديرينه، بنفيكا و باطل شــدن طلسم 
گلزني مهدي طارمي ســال2021 را براي پورتــو و مهاجم ايراني اش 
رؤيايي به پايان رساند. با اين برد تعداد پيروزي هاي پورتو در رويارويي 
با اين رقيب سنتي به عدد69 رسيد در برابر 30تساوي و 17باخت. پس 
از 11 بازي پياپي كه اين بازيكن موفق به گلزني نشده بود، در دقيقه69 
گل سوم پورتو به نام طارمي ثبت شد. پيش از اين مسابقه سرپرست تيم 
ملي در مصاحبه اي گفته بود كه طارمي به اردوي سوم بهمن ماه تيم ملي 
دعوت خواهد شد. از زماني كه در تاريخ 20اكتبر آن توييت نحس را عليه 
سرمربي تيم ملي درباره تاكتيك پذير بودن بازيكنان ايراني منتشر كرده 
بود، بيش از 40روز طول كشيد تا طارمي به بازيكن درخشاني كه قبل از 
آن توييت بود برگردد. با وجود اين آمار طارمي در سال2021 درخشان 
بود. طارمي در اين سال توانست آمار اســتثنايي 27 گل و 22 پاس گل 
براي پورتو را به ثبت برساند. طارمي در تيم ملي هم 4 گل زد و 5 پاس گل 
ارسال كرد تا نقشي كليدي در موفقيت هاي تيم اسكوچيچ داشته باشد. 
او از اين لحاظ يعني مجموع گل و پاس گل پس از امباپه، لواندوفسكي، 

هالند و بنزما، در رده پنجم قرار گرفت.
اين سي وسومين گل طارمي با پيراهن پورتو بود؛ 21گل براي ريوآوه، 
16گل براي الغرافه، 55گل براي پرســپوليس، 12گل براي ايرانجوان 

بوشــهر و 26گل با پيراهن تيم ملــي ايران و مجمــوع 163گل. اين 
هشــتمين گل مهدي در ليگ برتر پرتغال در ايــن فصل بود. به عالوه 
5پاس گل در ليگ در 16مســابقه و 1311دقيقه بازي؛ هر 164دقيقه 
يك گل در ليگ و هر 199دقيقه يك گل در همه رقابت هاي اين فصل. 

طارمي در هر 16بازي ليگ در تركيب ثابت حضور داشته و 
در 92درصد دقايق ممكن بازي كرده و روي 50درصد 
گل هاي تيم تأثيرگذار بوده اســت. پيــش از اين گل 
ارزش مهاجم ايراني پورتو در ســايت ترانسفرماركت 
يك ميليون يورو كاهش يافته و به 15ميليون رسيده 
بود اما بالفاصله با اين گل يك ميليون يوروي كسر شده 

به ارزش تخميني او در بــازار نقل وانتقاالت 
برگشت. طارمي با بوسيدن لوگوي تيم 

)اين بار سمت آن را اشتباه نكرد و 
طرف راست را نبوسيد( نشان 

داد كه بي توجه به شايعات 
نقل وانتقاالتي مي خواهد 
ادامــه فصــل را هم در 

باشگاه پرتغالي بماند.

 حضور سرزده 
در اردوي بزرگان

بارسا، اتلتيكو، رئال و بقيه بزرگان اسير سويه جديد كرونا 
شده اند

سويه جديد كرونا با اينكه كمتر افراد را راهي بيمارستان 
مي كند )شايد به اين دليل كه بيشتر مردم واكسن زده اند(، 
دربرگيري و انتشار آن سريع تر از سويه هاي پيشين است. 
هم اكنون اوميكرون روي فوتبال اروپا هم سايه افكنده. در 
اسپانيا 3 غول بزرگ فوتبال اين كشور اسير كرونا شده اند و 
نيم فصل دوم الليگا هم از فردا آغاز مي شود. طبق بخشنامه 
جديد الليگا هر تيم مي تواند تنها يك مسابقه اش را به بهانه 
دچار شدن تعداد زيادي از بازيكنانش تا ماه آينده ميالدي 
به تعويق بيندازد. اگر 13بازيكن در ليست حضور داشته 
باشــند يا 5بازيكن از تيم اصلي در سالمت به سر ببرند، 
درخواست تعويق پذيرفته نمي شود. اين در حالي است كه 
وزارت بهداشت اسپانيا ظرفيت ورزشگاه ها را به 75درصد 
كاهش داد. پروتكل هاي بهداشتي الليگا هم دچار تغيير 
شده و قرنطينه اجباري بعد از مثبت شدن تست از 10 روز 

به 7 روز كاهش پيدا كرده است.

  الليگا
تعداد بازيكنان كرونايي در الليگا؛ اسپانيول )5(، 
بارســلونا )10(، رايووايكانو )10(، رئال مادريد 
)4(، والنسيا )4(، سلتاويگو )7(، سوسيداد )10(، 
بيلبائو )5(، مايوركا )7(، الچه )7(، ســه ويا )4(، 
بتيس )6( و... تنها 3 تيم ختافه، آالوس و ويارئال تيم هايي هستند 

كه بازيكني با تست مثبت نداشته اند.

  بارسلونا
براي بازي فردا ميان مايوركا و بارســلونا تعداد 
زيادي از بازيكنان 2 تيم درگير كرونا شــده اند. 
براساس اخبار منتشــر شــده 7 نفر از اعضاي 
مايوركا كه 4تاي آنها از بازيكنان اصلي هستند 
تست شان مثبت از آب درآمده. وضعيت بارسلونا خيلي بدتر است. 
ظرف 4روز، 10مورد كرونايي بين بازيكنان كشف شده؛ دوشنبه 
)آلوز، لنگله(، سه شنبه )بالده و آلبا(، چهارشنبه )دمبله، گاوي و 
اومتيتي( و پنجشــنبه )ِدســت، كوتينيو و عبدالصمد الزلزولي(. 
از طرفي اين تيم بازيكنان مصدوم و پشــت خط مانده هم دارد؛ 
شامل سرجينيو ِدست، ممفيس دپاي، پدري، آنسو فاتي، مارتين 
بريتويت، سرخي روبرتو و فران تورس كه تا پيش از فروش بازيكن 
نمي تواند در تركيب بارسا به ميدان برود و سرخيو بوسكتس كه 

براي اين بازي محروم است.

  اتلتيكو
با اعالم رسمي باشگاه اتلتيكومادريد، تست كروناي 
ديه گو ســيمئونه ســرمربي اين تيم مثبت شده 
و مربــي آرژانتيني اتلتي به قرنطينه رفته اســت. 
همچنين تســت كروناي كوكه، آنتوان گريزمان، 
هكتور اره را و ژائــو فليكس نيز مثبت شــده و ايــن بازيكنان 
نمي توانند براي بازي يكشــنبه برابر رايووايكانو در رقابت هاي 

الليگا تيم خود را همراهي كنند.

  رئال مادريد
در اردوي مادريدي ها هم مــوارد زيادي كرونايي 
وجود داشت كه چند موردشان ازجمله كاماوينگا، 
كورتوا و والورده تست تكراري شــان منفي شد. با 
اين حال وينيســيوس و يوويچ با اينكه عاليمي از 
بيماري ندارند اما به دليل تســت مثبت قادر به حضور در تركيب 
در بازي فردا با ختافه نخواهند بود و به بازي چهارشنبه شب جام 
حذفي مقابل آلكويانو هم نمي رسند. اين بازيكنان براي بازي هفته 

آينده با والنسيا بايد دوباره تست بدهند.

  سوپرجام ايتاليا
با توجه به شــيوع مجدد ويروس كرونا و برگزاري 
رقابت هاي سري آ با 50درصد ظرفيت ورزشگاه ها، 
باشــگاه هاي اينتر و يــووه به توافق رســيده اند تا 
درخواستي را به فدراسيون فوتبال ايتاليا ارائه دهند 
تا ســوپرجام ايتاليا در پايان فصل برگزار شود. با توجه به كاهش 
حضور هواداران در ديدار فينال، اين دو باشگاه حدود 1.5ميليون 
يورو درآمد كمتري از بليت فروشــي ســوپركاپ خواهند داشت. 
ســوپرجام ايتاليا قرار اســت 22دي در شــهر ميالن و ورزشگاه 

سن سيرو برگزار شود.

  سري آ
با توجــه به قانون جديــد واكسيناســيون در ايتاليا، 
بازيكناني كه واكســن نزده اند حق شركت در مسابقه 
را ندارند. يك بازيكن اصلي رم كه نام او فاش نشــده، 
از دريافت واكســن خودداري كرده است. رم در پي 
متقاعد كردن اوست و اگر مقاومت اين بازيكن ادامه 
يابد، رم بايد به فكر جايگزين كردن او با بازيكني ديگر 
باشد. پروتكل هاي جديدي براي جلوگيري از شيوع 
سويه جديد كرونا درنظر گرفته مي شود كه روي ورود تماشاگران 
به ورزشــگاه ها هم تأثيرگذار خواهد بود و احتماال عالوه بر كارت 
سبز، براي ورود به ورزشگاه به نتيجه منفي تست كرونا تا حداكثر 

48ساعت قبل از بازي هم نياز باشد.

  ليگ برتر
در ادامه تعويق بازي هاي ليگ برتر، يك مســابقه 
ديگر هم بين لسترسيتي و نوريچ لغو شد. اين بازي 
قرار بود ديروز در كينگ پاور برگزار شود و دليل لغو 
آن تعداد زياد بازيكنان مصــدوم و درگير كرونا در 
تيم نوريچ بود. سرمربي آرسنال هم در آستانه ديدار حساس امروز 
اين تيم مقابل منچسترسيتي براي دومين بار به كرونا دچار شد. 
آرتتا اولين بار در مارس2020 و كمي قبــل از تعطيلي ليگ برتر 
به كرونا مبتال شده بود. تومياسو، ســدريك و ميتلند نايلز هم در 
آرسنال به دليل ابتال به اين ويروس از حضور در تمرين و مسابقه 

محروم  شده اند.

بارسا تيم ملي تر شد
موراتا تازه ترين گزينه اي است كه از تيم ملي اسپانيا به 

بارسلونا مي رود
تيم بارسلونا هر روز به تيم ملي اسپانيا شــبيه تر مي شود. بارسا با يوونتوس بر سر جذب موراتا به 
توافق نهايي رسيد و فقط مانده مشكل حل نشده با اتلتيكو مادريد كه صاحب واقعي اين بازيكن 
است. يوونتوس آمار گلزني فاجعه باري در اين فصل داشته و حتي اگر عالقه بارسا هم نبود، قصد 
داشت مهاجم ديگري را جايگزين موراتا كند. نظر بارسا اين بود كه موراتا با ممفيس معاوضه شود 
كه يووه آن را نپذيرفت. آلگري عالقه اي به جانشــين كردن موراتا با ديپاي ندارد. او يك مهاجم و 
شماره 9 مي خواهد، بازيكن هايي مانند ميليك، ايكاردي و اسكاماكا و اخيرا اوريگي موردعالقه او 
هستند. اتلتيكو هم دوست ندارد بارسا را كه رقيب اين تيم براي كسب سهميه ليگ قهرمانان است، 
تقويت كند اما رابطه بين آنها پيچيدگي هايي دارد. اتلتي هنوز بابت انتقال قرضي گريزمان مبلغي 
به بارسا بدهكار است و براي همين شرط كرده كه قرارداد موراتا با بارسا در تابستان قطعي و دائمي 
شود و از اين محل مبلغ 35ميليون يورو به اتلتيكو برسد. با اين انتقال به نظر مي رسد نفرت از موراتا 
نزد رئالي ها بيشتر شود. محصول آكادمي رئال يك بار به يكي ديگر از دشمنان ديرينه باشگاه يعني 

اتلتيكو مادريد رفته بود و حاال قرار است تا تابستان2023 در بارسلونا باشد.
   بارسا هنوز نتوانسته مجوز بازي فران تورس را بگيرد، چون پيش از آن طبق قوانين الليگا براي رعايت 
سقف پرداخت دستمزد در باشگاه بايد بازيكني را بفروشد يا از بازيكنان موجود تخفيف عمده بگيرد. يك 
قانون ديگر هم هست به نام يك به چهار به اين معنا كه با خرج كردن هر يورو براي خريد بازيكن بايد 4يورو 

درآمد وجود داشته باشد كه اين قانون هنوز در بارسا رعايت نشده است.
   با آمدن موراتا و دستمزد اين بازيكن چاره اي نيست تا باشگاه از شر بازيكنان گراني مثل اومتيتي، لنگله، دمبله، 

كوتينيو و... در همين نقل وانتقاالت زمستاني خالص شود.
   لوئيس انريكه با ريشه رئالي اما دشمن اين تيم و سابقه ياغي گري و رفتن به بارسلونا هم اكنون سرمربي تيم ملي اسپانياست. 
او در يورو حتي يك بازيكن هم از رئال مادريد به تيم ملي دعوت نكرد. در عوض، او وظيفه خودش مي داند كه جوان هايي كه چند 
بازي براي بارسلونا انجام مي دهند را به تيم ملي دعوت كند و آنها را در تركيب ثابت قرار دهد؛ فاتي، پدري، اريك گارسيا، گاوي و... حاال 
بازيكنان ملي پوش مثل فران تورس، موراتا، آسپليكوئتا و... هم سر از بارسلونا در آورده اند و ماتادورها را مثل جام جهاني2010 به شعبه 

دوم بارسا تبديل كرده اند. به نظر مي رسد آسپليكوئتا هم براي پوشيدن پيراهن آبي واناري در تابستان آينده متقاعد شده باشد.
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هندی ها در گنبد

تیم دختران ســریك گنبد كه از مرحله نخست لیگ دسته یك 
باشگاه های كشور صعود كرده، با 2بازیكن هندی وارد مذاكره شد تا 
برای صعود به لیگ برتر این تیم را یاری دهند. ملی پوشان سرزمین 
72ملت درصورتی كه شرایط كرونایی اجازه بدهد، ظرف هفته 
آینده به ایران می آیند. سریك گنبد تیمی است كه با حمایت مالی 
سردار آزمون و پدرش تشكیل شده است. اسم تیم را هم اسم اسب 
محبوب سردار آزمون گذاشته اند. خلیل آزمون پدر فوتبالیست 
ملی پوش ایران هم از مربیان والیبال است. گنبدی ها امیدوارند 
دختران شان تیم لیگ برتری داشته باشند و باید دید این بازیكنان 

هندی چقدر به این تیم كمك می كنند.

كناره گیری بازیكن پرافتخار

داوود علیپوریان، پرافتخارترین بازیكن تیم ملی والیبال نشسته ایران 
و جهان داوطلبانه اعالم بازنشستگی كرد. او 20سال در تیم والیبال 
معلوالن پاس داد و بازیگردانی كرد و چند جایزه انفرادی مسابقات 
جهانی و بازی های المپیك را در ویترین افتخارات خود دارد. با رفتن 
علیپوریان تیم ملی دچار خأل پاسور می شود مگر اینكه فرید صائبی، 
سرمربی جدید تیم ملی تمركز بیشتری روی جانشینان او داشته 
باشد. حمید عباسی و مرتضی رمضانی پاسورهای بعدی تیم ملی 
هستند. عباسی جوان و آینده دار اســت. تیم ملی والیبال نشسته 
تجربه 7دوره قهرمانی در بازی های پارالمپیك را دارد و برای تكرار این 

قهرمانی به سرمایه گذاری روی بازیكنان جوان نیاز دارد.

بازیكن ایرانی شــاغل در لیگ فرانســه به كشور بازگشت. 
محمدجواد معنوی نژاد كه در ســوپرلیگ فرانسه برای تیم 
پویترس بازی می كرد برای درمان آســیب دیدگی مجبور 
شده به ایران بیاید. قرار است او زیرنظر علی فرهادی زانویش 
را درمان كند. در این فاصله معنوی نژاد در كالس مربیگری 
درجه یك كه ویــژه بازیكنان ملی پوش در گــرگان برگزار 
می شود، شركت می كند. مدرس این كالس هم فرهاد داخم 
مدرس و مربی بین المللی اســت. با بازگشــت معنوی نژاد 
از فرانســه تنها بازیكن ایرانی این لیگ كاریل داداش آده، 
بازیكن اهل ارومیه اســت كه برای تیم شــامونت و زیرنظر 

پروفسور پرندی، مربی نام آشنای ایتالیایی بازی می كند.

بازگشت از فرانسه

پشت خط زن
 سرمربی خارجیجمشید حمیدی | كارشناس والیبال

 برای والیبال زنان كافی نیست
فریبا صادقی مربی تیم ذوب آهن، صدرنشین لیگ زنان از حضور مربی خارجی در تیم ملی 

استقبال می كند  اما می گوید بازیكنان بیش از هر چیز به رقابت بین المللی نیاز دارند

 بیشترین چیزی 
كه بازیكن را 

می سازد مسابقه 
بین المللی است. 

در جلسه  ای كه 
كمپدلی با مربیان 
ملی بزرگساالن، 

جوانان و 
نوجوانان داشت 
گفت كه از همین 

حاال رایزنی را 
برای بازی های 

تداركاتی با 
تیم های خارجی 
آغاز كرده است
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افقی:
 1- از ظروف آشــپزخانه- 
جالد انقالب كبیر فرانسه- 

گفت وگوی خودمانی
2- ساز استاد حسن كسایی- 

دارای تفاوت- قابل خوردن
3- كــرم شــب تاب- گروه 

سیاسی- شریك
4- جــادو- در بیــان علت 
به كار می رود- خودداری از 

انجام كاری
5- میراب- گیاه رنگرزی

6- دیگ ســنگی- دوست 
صمیمی- كرانه آسمان

7- ســرخ- نمــره عالــی- 
باالترین

8- خسیس پس نمی دهد- 
محــل اســتراحت قافلــه 
مسافران در قدیم بود- اندك
9- اسباب نواختن ویولون- 

تابناك- گشایش
10- گناه كوچك!- آماده- 

فقیر و بی چیز
11- همنشــین زن- هنــر 

ششم
12- مقاومت متغیر سه سر- 
از ارز های دیجیتال- سنگ 

سبز قیمتی
13- نوعی بازی برای سنجش 
مهارت هدف گیــری- دارای 

نقش و نگار- دریغ
14- شــماره نامــه اداری- 

انسان تاریخ ساز- استفراغ
15- آخرین یــك رقمی- 

ابتدایی و آغازین- كابوس
  

عمودی:
1- اشــاره به دور- شیرینی 
سوغات قم- ژنرال فرانسوی 
كه به نمایندگــی از ناپلئون 
با فتحعلی شــاه قراردادی 

منعقد كرد
2- نوعــی ماهــی جنوب- 

بخشاینده- تخم كتان
3- انباشتگی- مسافر پیاده

4- طالی قالبی- حمل كننده 
بار- حداقل

5- اهلل اكبر گفتن- مهم بودن- 
كام

غذایــی-  چاشــنی   -6
هدایت كننده- دارای مقام 

و منزلت
7- بازار- روزانه- امید كه به 

نیكی یاد شود
8- عضــو شــامه- هــادی 

الكتریسیته- رقیبان
9- روشــنایی- مشــرف به 

موت- بلوز تابستانی
10- دربرگیرنده- از درجات 

نظامی- نت سوم

11- دریــا- انتهــای دو فــك 
ورزش  ادوات  از  پرنــدگان- 

بدن سازی 
12- امتداد- تندرستی- لقمان از 

بی ادبان آموخت
13- پیر و سالخورده- درس دادن

14- ناطق- از گیاهان آپارتمانی 
زیبا- مهربانی

15- رمانــی نوشــته محمدرضا 
بایرامی- گرامی- عــدد بی اثر در 

15ضرب

ایخددیوادتلاسك
لاولاوتاراكفا

هدنونشلاسیرس
روخشاونازكربت
بوتپژانبروهی

وكاسییركواكچ
باهرلوسریكشزپ
یخنلاگوساراو

تهاجوارسامنبش
شكراباولبوها
رتبمویقنامرن
هبرگیامهلیباه

وهورهنسنالاب
اشوینكیتوبلین
رتلاهینهارباضر

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 یك بار جدول اعداد | 4111
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

926783541
413529786
785146923
598267314
347815692
261934857
172358469
659472138
834691275

متوسط

1    3   5  
  7 2      
8  6      4
 2   8   9  
   7  2    
 6   5   3  
3      8  6
     7 5   
 5   4    1621489573

358627941
749153862
485296137
213745698
967318425
194832756
836574219
572961384

ساده

متوسط

192634758
547218963
836975214
425183697
913762485
768459132
374591826
681327549
259846371

سخت

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

ساده

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

لیلی خرسند| والیبال زنان با حرفه ای شدن خیلی فاصله دارد و برای اثبات 
این حرف كافی است نگاهی به جدول لیگ برتر بیندازیم. در جدول 10تیمی، 
ذوب آهن در هفته دوازدهم 12پیروزی دارد ولی تیم بانوان ورامین در همه 
بازی ها بازنده بوده است. از قعر جدول هم یك رده باالتر بیاییم، تیم جوانان 
زرتشتی یزد قرار دارد كه فقط یك پیروزی ثبت كرده است. با این حال فریبا 

صادقی، سرمربی ذوب آهن در مقایســه لیگ امسال با سال قبل می گوید: 
»وضعیت امسال خیلی بهتر است.« صادقی به بازیكنان جوان امیدوار است و 
البته به تحوالتی كه قرار است با حضور الساندرا كمپدلی ایتالیایی در والیبال 
زنان ایران بیفتد. كمپدلی در ایران است تا به عنوان سرمربی با فدراسیون 

قرارداد ببندد.

   از شرایط تیم و لیگ راضی هستید؟
دور رفت كه بدون مشــكل و با نظم برگزار شد. در دور برگشت هم فعال همه  چیز 
خوب پیش رفته است. ما دور رفت بازی های خوبی انجام دادیم. دور برگشت را هم 
خوب شروع كرده ایم. به جز یك بازیكن آسیب دیده هم مشكلی نداریم. شرایط و 

كیفیت لیگ هم راضی كننده است.

  می گویید كیفیت لیگ خوب اســت اما به جز تیم شما، سایپا، 
باریج اسانس و تا حدودی پیكان كه در حد رقابت با هم هستند، 6تیم بعدی 

توان زیادی ندارند.
من این طور فكر نمی كنم. پیكان، ورامین را 3 بر یك شكست داد یا مثال ما مقابل 
مس رفسنجان در ســت اول 26-24 به پیروزی رسیدیم. شاید سطح این تیم ها 

متوسط باشد ولی پتانسیل خوبی دارند و در 
میانه های جــدول بازی های خوبی 

به نمایــش می گذارند. بازیكنان 
جوان و بلندقامت زیاد داریم. 
این بازیكنان بیشتر در رده 

  در یك دهه اخیر همیشه این انتقاد به فدراسیون وارد بود كه 
تمركزش روی والیبال مردان است و به زنان توجهی نمی كند. با آمدن كمپدلی 

می شود به آینده والیبال زنان امیدوار بود؟
فدراسیون به قولی كه 2سال پیش  داده بود، امســال عمل كرد. البته در 2سال 
گذشته اعزام های ما به مسابقات آسیایی هم به خاطر كرونا متوقف شد. اما به هر حال 
فدراسیون به وعده اش عمل كرد و آمدن كمپدلی نوید این را می دهد كه فدراسیون 

نگاه خوش بینانه تری به والیبال زنان دارد.

  صرف آمدن مربی خارجی می تواند والیبال زنان را متحول كند؟ 
به نظر می رسد مشكل جای دیگر است. به هر حال مربیان ایرانی در این چند 
سال خودشــان را به روز كرده اند اما والیبال زنان چه در سطح ملی و چه در 

سطح باشگاهی همیشه روی یك خط حركت كرده است.
نكته مهم، داشتن تجربه بین المللی است كه ما نداریم. تیم ملی سالی یك بار در 
مسابقات آسیایی شركت می كند. تیم باشــگاهی هم اگر باشگاه ها مشكل مالی 
نداشته باشند در جام باشگاه های آسیا حاضر می شود. بیشترین چیزی كه بازیكن 
را می سازد مســابقه بین المللی است. در جلســه  ای كه كمپدلی با مربیان ملی 
بزرگساالن، جوانان و نوجوانان داشت گفت كه از همین حاال رایزنی را برای بازی های 
تداركاتی با تیم های خارجی آغاز كرده است. برای ما مهم است كه بازی  با تیم های 

خارجی در برنامه های این مربی هست.

  مهم ترین ابزار مربی بازیكن است. آیا در این چندساله بازیكنی 
در سطح تیم ملی ساخته شده است؟

بازیكن داریم. از یك طرف باید بازیكنان باســابقه را حفظ كنیم و از  طرف 
دیگر باید اســتعدادهای جدید را شناســایی كنیم. تركیب این دو گروه 

می تواند تیم خوبی را بسازد.

سنی امید بازی می كنند و آینده دار هســتند و باانگیزه كار می كنند. شاید سال 
گذشته بازی ها یك طرفه بود اما لیگ امسال با سال قبل خیلی متفاوت است.

  در این یك سال اتفاق خاصی افتاده است؟
بازیكنان زیر 23سال به خوبی در تیم های شهرستانی پخش شده اند و تعادل ایجاد 
كرده اند. امسال تیم باریج اسانس هم به لیگ اضافه شده است و بازیكنان قدر در بین 
تیم های باالی جدولی تقسیم شده اند، به خاطر همین 3، 4تیم مدعی داریم. با این 
اتفاقات نه تنها بازی های صدر جدول كه بازی های میانه جدول هم جذاب شده است.

  قرار اســت مرحله پلی آف لیگ متمركز برگزار شــود ولی از 
ویدئوچك استفاده كنند. بعضی از تیم ها در لیگ مردان به متمركز بودن 

پلی آف معترضند. شما دوست نداشتید در این مرحله میزبان باشید؟
هنوز به ما خبر نداده اند كه نحوه برگزاری به چه شكلی است. بهتر بود در مرحله 
مقدماتی هم ویدئوچك باشــد. هر چند در همه بازی ها نیازی نبود اما در بعضی 
از بازی های حساس اگر ویدئوچك بود، بهتر بود. مســئله این است كه در همه 
شهرستان ها امكانات نیست و نمی شود از ویدئوچك استفاده كرد. اگر می خواستند 
این كار را انجام دهند، باید بازی ها متمركز برگزار می شد. اینكه فقط پلی  آف متمركز 
باشد و از ویدئوچك استفاده شود، قابل قبول تر است تا اینكه مرحله مقدماتی هم 

متمركز باشد. ما بازی های رفت و برگشت را ترجیح می دهیم.

  در دور برگشت حضور الساندرا كمپدلی، مربی خارجی در سالن 
مسابقات به بازیكنان انگیزه بیشتری داده است...

بله این اتفاق افتاده است. او این هفته در بازی باریج اسانس و سایپا حضور داشت و 
روز شنبه هم قرار است از تمرینات ذوب آهن بازدید كند. همین حضور برای بهتر 

شدن به بازیكنان انگیزه می دهد.
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 3شرور كه در جريان درگيري 
با رزمنــدگان قــرارگاه قدس 
نيروي زميني سپاه در زاهدان 
2نفر از آنها را به شهادت رسانده 
بودند در عملياتــي ضربتي به 

هالكت رسيدند.
به گزارش همشهري، روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در اطالعيه اي 
از به هالكت رسيدن شرور مسلح به نام مهراب شــه بخش و دو عامل ديگر شهادت 
رزمندگان اين قرارگاه در عملياتي موفق خبر داد. در اين اطالعيه آمده است: در پي 
شهادت مظلومانه شهيدان مهران شوري زاده و محسن كيخوايي، 2نفر از رزمندگان 
قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه هنگام انجام ماموريت به  دست اشرار مسلح و مزدور 
استكبار جهاني، با اشــراف اطالعاتي قرارگاه، رزمندگان اسالم در عملياتي دقيق، 
عامالن اين جنايت را به هالكت رساندند. در اين عمليات غافلگير كننده شرور معروف، 
مهراب شه بخش و 2نفر از همدستان و همراهان وي كه در ناامن سازي  و سلب آرامش 
مردم منطقه جنوب شرق كشور فعاليت مي كردند و در آخرين جنايت خود، 2نفر 
از مدافعان امنيت ميهن اسالمي را به شهادت رسانده بودند، هدف قرار گرفتند و به 
هالكت رسيدند. براساس اين گزارش، شهيدان مهران شوري زاده و محسن كيخوايي 

پنجم دي ماه امسال، هنگام انجام ماموريت توسط اشرار مسلح به شهادت رسيدند.

  ميادین منطقه14 تهران كيوسك روزنامه فروشي ندارد
متأسفانه در منطقه14 تهران، هيچ كدام از ميادين بروجردي، 
باغچه بيدي، سرآسياب دوالب و... كيوســك روزنامه فروشي 
ندارند و مــا بايد براي تهيه و خريد روزنامــه تا خيابان پيروز ي 

برويم.
هدایتي از تهران

 آمادگي براي زلزله باید هميشگي باشد نه مقطعي 
باتوجه به زلزله خيز بودن كشــورمان و تجارب تلخي مثل زلزله 
بم و رودبار، هشدار جهت آمادگي هنگام وقوع زلزله و پس از آن 
بايد هميشگي باشــد نه صرفا بعد از وقوع آن! از طرفي مسئوالن 
استان هاي زلزله خيز هم بايد آمادگي كافي و قبلي جهت امداد 

و مديريت بحران در اين شرايط را پيش از وقوع داشته باشند.
توكلي شهميرزادي از قائم شهر

 افزایش حقوق براســاس ميزان دریافتي تحولي واقعي 
است

طبقه بندي حقوق براساس ميزان دريافتي ها و افزايش درصدي بر 
مبناي آن يك تحول واقعي براي از بين بردن فاصله هاي ثروتمند 
و فقير است همان چيزي كه مطالبه چندين ساله معلمان محترم 

و ديگر حقوق بگيران بوده است.
رضایي از تهران 

  با یك ميليون و900هزار تومان در  ماه چگونه زندگي كنم
بازنشســته اي ازكارافتــاده هســتم و چند ســر عائلــه دارم 
كه همگي تحت پوشــش من هســتند. شــما بگوييد با حقوق 

يك ميليون و900هزار تومان در  ماه چگونه زندگي كنم؟
ادیب از كرج

  نظارت بيشــتري بر كار رانندگان تاكسي هاي اینترنتي 
صورت گيرد 

بعضي از رانندگان اينترنتي به محض ســوار كردن مسافر براي 
خودداري از پرداخت كميسيون به شركت، سفر را لغو مي كنند. 
سؤال اينجاست كه درصورت وقوع مشــكل و يا جرم توسط اين 
افراد چطور مي شــود راننده متخلف را تحت تعقيب و بازداشت 

قرار داد؟
علوي از تهران 

   مبالغ تصاعدي مصرف برق در فصل سرما حذف شوند
با سرد شدن هوا در اين روزها و شــب ها، طبيعتا نياز به وسايل 
گرم كننده ازجمله بخاري و شــوفاژ و پكيج بيشتر مي شود، لذا 
ضروري اســت مبالغ اضافــي و تصاعدي مصارف بــرق و گاز و 
جريمه هاي اينگونه موارد در اين فصل سرما از قبض هاي پيامكي 

و يا كاغذي كال برداشته و موقتاحذف شوند.
محمود بليغيان اصفهاني

  چاله هاي بزرگراه آزادگان را پر كنيد
باالي پل شــهيد رجايي در بزرگراه آزادگان، چاله هاي متعدد و 
عميقي هست كه موجب خسارت به جلوبندي خودروها مي شود. 
خود من امروز در يكي از اين چاله هــا افتادم و حاال خدا مي داند 
چقدر بايد براي ماشــينم هزينه كنــم. درحالي كه پر كردن اين 

چاله ها آنچنان هزينه و مشكلي ندارد.
حمزه لو از تهران

  وام مددجوي كميته امداد براي دیركرد اقساط مصادره 
شد

مددجوي كميته امداد و بيمار سرطاني هستم كه سال82 براي 
يك وام ضامن فردي شدم كه اقساط خود را نپرداخت و آن اقساط 
برعهده من بود و البته پولي براي پرداخت آن نداشــتم. چندي 
پيش بعد از دوندگي بســيار و پيدا كردن ضامن به شــرط نصف 
كردن وام 10ميليوني با وي، موفق شدم 10ميليون وام از بنياد 
مستضعفان بگيرم. به محض اينكه وام به حسابم واريز شد همه آن 
يكجا به جاي اقساط معوقه آن فرد مقروض به بانك كه ضامنش 
شده بودم مصادره شــد درحالي كه قرار بود تنها 5ميليون تومان 
از وام دســتم را بگيرد. ديگر نمي دانم صدايم را چگونه به گوش 
كسي برسانم. واقعا بايد براي وام آن فرد بعد از 18سال تنها اميدم 

را نااميد مي كردند.
منصور اسدزاده از فازیك اندیشه شهریار

پاسخ مسئوالن
سازمان مدیریت ميادین شــهرداري تهران خود را قدردان 

اعتماد شهروندان مي داند
روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »قدرداني از دست اندركاران بازار ميوه 
و تره بار حكمت واقع در قيطريه« در ســتون با مردم روز 25آذر 
پاسخ داده است: با امتنان فراوان از پيام قدرداني اين شهروند عزيز 
از حســن عملكرد بازار ميوه و تره بار حكمت واقع در قيطريه در 
عرضه ميوه و تره بار با كيفيت مطلوب و محصوالت تنظيم بازار و 
مديريت مناسب و برخورد خوب پرسنل زحمتكش بازار مذكور، 
مراتب زير را به آگاهي ايشان و ديگر شهروندان محترم مي رساند.
1   خدمت بي منت، برخورد مناســب و احترام به شــهروندان، 
وظيفه اصلي و ذاتي ســازمان مديريت ميادين شهرداري تهران 
است كه مجموعه همكاران اين ســازمان در مورد آن، اجماع و 
توافق دارند و تمام توان و تالش خود را به كار گرفته اند تا اين اصل 

اوليه و اساسي را در تمام سطوح، سرلوحه كار خود قرار دهند.
2   سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران خود را قدردان اعتماد 
و رضايت شــهروندان به عنوان بزرگ ترين سرمايه اجتماعي خود 
مي داند و به منظور حمايت از مردم و كمك به دستگاه هاي مسئول 
در توزيع مســتقيم محصوالت تنظيم بازار بين شــهروندان طي 
سال هاي اخير، تمام امكانات و ظرفيت خويش را به كار گرفته است.

3   از شهروندان عزيز درخواست مي شــود براي نظارت هر چه 
جامع تر و دقيق تر بر عملكــرد ميادين ميوه و تــره بار و رعايت 
بيش از پيش حقوق شهروندي، ناظران آگاه و چشمان بيناي اين 
سازمان در رصد عملكرد اين مراكز بوده و هرگونه پيشنهاد، انتقاد 
يا تقديري را با سامانه نظارت همگاني شهرداري تهران به شماره 

تلفن1888 درميان بگذارند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

»من هيچ دختري را بــه زور در خانه ام نگه 
نداشتم و همه آنهایي كه به آپارتمانم آمدند 
كساني بودند كه جایي براي خواب نداشتند 
و بعد از چندی دلباخته من مي شدند تا حدي 
كه به خاطر من مرتكب قتل شــدند.« این 
چكيده حرف هاي سعيد، شكارچي دختران 
فراري پایتخت است كه در نخستين گفت وگو 
با خبرنگاران جنایي مطرح كرد. گفت وگو با 
این متهم در ابتدا در فضایي پرتنش آغاز شد؛ 
چراكه وي با دیدن خبرنگاران شروع كرد به 
پرخاشگري و فحاشي اما وقتي آرام شد به 

تك تك سؤاالت پاسخ داد.
از ماجراي جسدي كه در خانه ات 

پيدا شده شروع كنيم؟ مقتول كه بود؟
من مشكلي با مصاحبه با خبرنگاران ندارم، 
به شرط آنكه حقيقت را بنویسند. )ناگهان 
فریاد مي كشد و فحاشــي مي كند و كمي 
بعد آرام مي شــود( من قاتل نيستم. قتل را 
دو نفر دیگر مرتكب شده اند و حاال كه پاي 
من گير افتاده مي خواهنــد تمام تقصيرها 
را گردن من بيندازنــد. مي دانيد چرا؟ چون 
من چندسال قبل متهم شدم به كشتن یك 
دختر. اما در دادگاه تبرئه شدم و معلوم شد 
كه قتل عمدي نبوده است. حاال هم كه معروف 
شده ام به شــكارچي دختران فراري.  حتي 
شنيد ه ام كه مي گویند خانه ام معروف شده 
به خانه وحشت؟ مگر غير از این است كه من 
جاي خواب به دختراني داده ام كه هيچ جایي 
براي زندگي نداشته اند؟ آنها از خانه هایشان 
فراري بودند و از آوارگي در خيابان ها خسته 

شده بودند.
پس چه كسي دختر جوان را به 

قتل رساند؟
همان دو دختــري كه در خانــه ام زندگي 
مي كردند. البته تقصير یكي از آنها بيشتر بود. 
دختري كه كشته شد اسمش مينا بود. آنها 
مينا را كشتند و جسدش ماه ها در خانه ام بود.

انگيزه آنها از قتل چه بود؟ 
همه  چيــز خالصه مي شــود در یك كلمه؛ 
حســادت. آنها به مينا حسادت مي كردند، 
چون او به من عالقه مند شده بود. راستش 
را بخواهيد چون مينا مریض بود من بيشتر به 
او توجه مي كردم و آنها نسبت به این مسئله 

حسادت مي كردند.
بيماري اش چه بود؟

نمي دانم؛ به نظر ام اس داشت.

از روز جنایت بگو؟
گفتم كه دخترها حسادت مي كردند به مينا. 
روز حادثه هم یك دفعه ریختند سر او. تا جا 
داشت كتكش زدند، یكي از آنها گردنش را 
گرفته بود. فكر مي كنم او بود كه خفه اش كرد.

یعني پيچ گوشتي در كار نبود؟
نه. مينا مریض بود و آنقدر كتكش زدند كه 
ناگهان حالش بد شد. چند دقيقه هم حالت 
خفگي داشــت و صداي نفس كشــيدنش 

بریده بریده بود و بعد جان باخت.
 چرا مانع شان نشدي؟

)ناگهان فریاد مي كشد( من دیگر به سؤاالت 
شــما پاســخ نمي دهم.  دو نفر دیگر آدم 

كشته اند مرا بازخواست مي كنيد؟
وقتــي آرام تر مي شــود از او 

مي پرسيم: مقتول را مي شناختي؟
نه. دوست همان دو دختري بود كه در خانه ام 
بودند. خودشان شماره اش را به من دادند و 
گفتند برو دنبالش. من هم رفتم حوالي ميدان 

راه آهن دنبال مينا و او را به خانه ام بردم.
یعني مدعي هستي كه آنها در 

خانه ات زنداني نبودند؟
)سعيد بار دیگر خشمگين مي شود و شروع 
مي كند به پرخاشگري. گویي تعادل روحي 
و رواني ندارد و با هر سؤال ناگهان برانگيخته 
شــده و از كوره درمي رود و حتي فحاشي 
مي كند، اما كمي بعد آرام مي شود  و ترجيح 
مي دهد سؤاالت را بي پاسخ نگذارد( این یك 
دروغ محض است. دروغي كه آنها گفته اند و 
همه باورش كرده اند. یكي از آنها كليد خانه 
را داشت، اصال شما تصور كنيد كليد نداشتند 
و من در را به رویشان قفل مي كردم. آن وقت 
زماني كه از خانه مي رفتم بيرون نمي توانستند 
به در بكوبند و از همسایه ها كمك بخواهند؟ 
در طبقه ما چند واحد دیگر هم وجود دارد و 
كلي آدم در آنجا زندگي مي كنند. به هر حال 
یكي براي كمك به آنها دست به كار مي شد، 
نمي شــد؟ یكي از آن دخترها مي گوید كه 
من او را در كمد حبس كرده بودم، شــما به 
خانه من بيایيد، كافي است امتحان كنيد و 
ببينيد در كمد چطــور با یك ضربه كوچك 
باز مي شود. من و یكي از دخترها بارها براي 
خرید مواد از خانه بيــرون رفته بودیم، آیا 
نمي توانســت فرار كند؟ از سوي دیگر دو 
گوشي موبایلم در خانه دست آنها بود و خودم 
با یك گوشي معمولي از خانه بيرون مي رفتم. 

نمي توانستند با پليس تماس بگيرند؟ باور 
كنيد نمایش بازي كرده اند، نه حبسي در كار 
بوده و نه آنها گــروگان من بوده اند. هردوي 
آنها تا حد جنون عاشق و دلباخته من بودند 
و براي مظلوم نمایي این حرف ها را عليه من 
زده اند. صرفا براي اینكه خودشان را از اتهام 
قتل تبرئه كنند. هر دختري قدم در خانه من 
گذاشت با ميل و رغبت گذاشت و هر زماني كه 
دلش مي خواست آنجا را ترك مي كرد. هيچ 

زور و اجباري در كار نبود. 
برگردیم به ماجراي جنایت، چرا 

4ماه جسد را در خانه ات نگه داشتي؟
راستش وحشــت داشــتم. از دستگيري 
مي ترسيدم. من به خاطر پرونده اي كه سال93 
گير افتادم و زنداني شدم، سابقه دار محسوب 
مي شدم. حتي به سرم زد پليس را خبر كنم، 
بعد پشيمان شــدم. البته دو دختري كه در 
خانه ام بودند هم مانع مي شدند تا پاي پليس 

را به ماجرا باز كنم. 
اما خواهرت هم تأكيد كرده كه تو 

جان مقتول را گرفتي؟
)با عصبانيت فریاد مي كشد( نمي دانم خواهرم 
چرا در حق من خيانــت كرده و چنين دروغ 
بزرگي را گفته است. هركس مرا مي فروخت 

او نباید این كار را مي كرد. 

اگــر آن دو دختر عاشــقت 
بودند پس چرا حاضر شدند قتل را گردنت 

بيندازند؟
خانم پاي قتل در ميان است؛ قتل مجازاتش 
قصاص است. پاي جان كه در ميان باشد همه 
یك دروغگوي حرفه اي مي شوند. حتي اگر به 
من قصاص بدهند و استيذان هم انجام شود 

من تا آخرین نفس اعتراض خواهم زد.
تسلط خوبي به مسائل حقوقي 

داري. چطور همه اینها را مي داني؟
یك بار این پروســه قضایي را طي كرده ام 
و آشــنایي كامــل دارم. از طرفي من اهل 
مطالعه ام و براي به دســت آوردن هرگونه 
اطالعاتي شروع مي كنم به جست و جو در 
اینترنت. البته چندسالي هم كه در زندان 
بودم برخــي اصطالحات حقوقــي را یاد 

گرفته ام. 
آنطور كه مي گوینــد از زن ها 

خوشت نمي آید و رابطه خوبي با آنها نداري.

نه، چه  كسي این حرف را زده است؟! اتفاقا 
سال ها قبل عاشق دختري شدم كه هنوز هم 
گاهي یادش مي افتم و فراموشش نخواهم 
كرد. اما نشد با هم ازدواج كنيم؛ به خاطر 
مسائل خانوادگي و مالي كه گریبانگير من 
بود نه او. درواقع یك شكســت خورده در 

عشق محسوب مي شوم!
اگر كسي را داخل كمد زنداني 
نكردي، چطور وقتي پليس وارد خانه ات شد، 
یكي از دختران در كمد زنداني بود؟
ظاهرا خودش گفته كه وقتي پليس وارد شد 

از ترس داخل كمد مخفي شده.
حتي زني كه به همراه كودكش 
یك هفته در خانه تو بودند هم گفته كه یك 
دختر داخل كمد زنداني بوده.

همه اینها دروغ اســت. آنها بــراي اینكه 
خودشان تبرئه شوند همه تقصيرها را گردن 
مــن انداخته اند و از من یــك قاتل مخوف 

ساخته اند.

نجات سرنشينان 2لنج 
غرق شده از مرگ حتمي 

شرايط بد جوي در آب هاي خليج فارس باعث 
غرق شــدن 2لنج در 2 حادثه مختلف شد، اما 
تيم هاي نجات توانستند 12سرنشين آنها را كه 
در دريا سرگردان بودند از مرگ حتمي نجات 
دهند. به گزارش همشهري، نخستين حادثه 
حدود ســاعت 4:30بامداد ديروز رخ داد. يك 
فروند موتور لنج باري با ۶سرنشين از دوبي به 
سمت بندر ريگ در اســتان بوشهر در حركت 
بود كه به دليل شرايط بد جوي در خليج فارس 
گرفتار امواج سنگين دريا شــد. شدت امواج 
به حدي بود كه باعث شد سكان لنج شكسته 
و در نهايت با نفوذ آب بــه داخل آن، لنج باري 
غرق شود. پيش از غرق شــدن لنج اما خدمه 
موفق شدند درخواست كمك كنند و با پريدن 
به دريا، خود را روي ســطح آب شناور كنند و 
اين در حالي بود كه پس از دريافت درخواست 
كمك خدمه توســط مركز كنترل بندر دير، 
بالفاصله شــناور ناجي 8 راهي عمليات نجات 
شد. نجات گران با حضور در موقعيت اعالم شده 
و مشاهده سرنشينان لنج كه در دريا سرگردان 
بودند، موفق شدند هر ۶  سرنشين موتورلنج را از 
مرگ حتمي نجات دهند و بسالمت به بندر دير 
منتقل كنند. اما حادثه دوم در حوالي بندر گناوه 
رخ داد. سياوش ارجمندزاده، مديركل بنادر و 
دريانوردي استان بوشهر گفت: اين حادثه نيز 
حدود ساعت 4بامداد رخ داد. در عمليات دوم 
بنابر اعالم مركز كنترل الور، يك فروند موتور 
لنج باري كه با ۶ خدمه در مسير دوبي به گناوه 
در حال حركت بود به علت شــرايط نامساعد 
جوي غرق شد، اما با حضور يك فروند موتور لنج 
صيادي در محل حادثه، خدمه لنج غرق شده از 
دريا نجات پيدا كرده و به اين لنج منتقل شده 
بودند. با اين حال خطر، لنج صيادي را تهديد 
مي كرد و در اين شرايط شناور ناجي 18 از بندر 
عامري به محل حادثه اعزام و در فاصله 40مايلي 
بندر عامري، سرنشينان لنج غرق شده را از لنج 
صيادي تحويل گرفته و به بندر عامري انتقال 
داد.ارجمندزاده افزود: در اين عمليات، ساعت 
اعالم اضطــرار 4بامداد بود كه شــناور ناجي 
پس از رسيدن به محل حادثه و تحويل گرفتن 
سرنشينان لنج باري غرق شده، موفق شد آنها را 

در ساعت 9صبح به ساحل منتقل كند.
وي تأكيد كرد: با هدف جلوگيري از وقوع حوادث 
احتمالي، از دريانوردان انتظار مي رود با رصد و 
پايش دقيق وضعيت دريايــي از درياروي در 

شرايط نامساعد جدا اجتناب كنند.

اولين گفت و گوي شكارچي دختران فراري پایتخت با خبرنگاران جنایي

هيچ دختري در 
خانه ام زنداني نبود

مرگ مرموز زن جوان
در خانه قدیمي 

پيداشدن جسد حلق آويزشده زني جوان در حياط كوچك 
خانه اي قديمي در مشــهد، پليس و بازپرس جنايي را با 

معمايي پيچيده روبه رو كرده است. 
به گزارش همشهري، حدود ساعت 4 بعدازظهر پنجشنبه 
به قاضي صادق صفري، بازپرس ويژه قتل مشهد خبر رسيد 
كه جسد حلق آويزشده زني جوان در خانه اي قديمي در 
يكي از محله هاي جنوب شهر پيدا شده است. محل حادثه 
خانه اي دوطبقه بود كه طبقه همكف آن به حياطي كوچك 
منتهي مي شد و داخل حياط زن جوان با استفاده از شالي 
زنانه حلق آويز شده بود. اولين كســي كه با جسد روبه رو 
شده و پليس را خبر كرده بود، مردي بود كه طبقه همكف 
ساختمان را اجاره كرده بود. او به مأموران گفت: زن جوان 
را از حدود يك سال قبل مي شناختم و گاهي او را مي ديدم. 
او به من گفته بود كه يك بار ازدواج كرده اما از شوهرش جدا 
شده و تنها زندگي مي كند. آشنايي ما ادامه داشت تا اينكه 
دقايقي پيش وقتي به خانه آمدم و به حياط رفتم، با ديدن 
جسدش كه در حياط حلق آويز شده بود، شوكه شدم. پس 
از آن چاقويي آوردم و شالي را كه زن جوان از آن حلق آويز 
شده بود پاره كردم و جسدش را پايين كشيدم و به اورژانس 
و پليس زنگ زدم اما دير شده بود. اظهارات اين مرد ظن 
بازپرس جنايي را برانگيخت و در ادامه تحقيقات مشخص 
شد تمامي پيام هايي كه در اين مدت بين زن و مرد جوان 
رد و بدل شده بود، از گوشي متوفي پاك شده است. از سوي 
ديگر متخصص پزشكي قانوني پس از معاينه جسد اعالم 
كرد كه ماجرا مشكوك است، چراكه شيار كبودي ناشي از 
خودكشي و حلق آويزي روي گردن متوفي ديده نمي شود. 
همچنين معلوم نبود كه زن جوان چطور وارد اين خانه شده 
است، چرا كه او اصال كليد خانه را نداشته است. اين اطالعات 
باعث شد كه بازپرس صفري دستور بازداشت مرد جوان را 
صادر كند. او تحت بازجويي قرار گرفت و اين بار گفت: وقتي 
به خانه آمدم و جسد زن جوان را ديدم كه در حياط خودش 
را حلق آويز كرده بود، ترسيدم. با چاقو شال را پاره كردم و 
جسدش را پايين آوردم. چون مي ترسيدم پايم در اين ماجرا 
گير باشد، تصميم گرفتم جسد را از خانه بيرون ببرم و همه 
شواهد را نابود كنم. ابتدا همه پيام هايي كه در اين مدت بين 
ما رد و بدل شده بود را پاك كردم و بعد به يكي از دوستانم 
زنگ زدم و كمك خواستم اما او گفت كه بهترين كار اين 
است كه ماجرا را به پليس اطالع دهم و حقيقت را بگويم. 
اين بود كه از ادامه نقشه ام منصرف شدم و پليس و اورژانس 

را خبر كردم.
با اظهارات جديد اين مــرد، بازپرس جنايي براي وي قرار 
قانوني صادر كرده و از پزشــكي قانوني خواسته  است در 
بررسي هاي تخصصي علت مرگ زن جوان را مشخص كنند 
تا معلوم شود كه وي خودكشي كرده يا به قتل رسيده است.

هالكت عامالن شهادت 2رزمنده قرارگاه قدس

»2قطار با يكديگر برخورد كرده بودند و مسير مسدود بود و 
قطار سوم تا لحظاتي ديگر به آنجا مي رسيد. در اين لحظات 
بود كه مأمور وظيفه شناس مترو در نقش ريزعلي خواجوي 
ظاهر شــد و دوان دوان خودش را به قطار ســوم رساند و 
با عالمت او قطار متوقف شــد.« اين ناگفتــه اي از حادثه 
برخورد دو قطار در خط5 متروي تهران اســت؛ حادثه اي 
كه در جريان آن 22مســافر مصدوم شدند اما اقدام مأمور 
وظيفه شناس مترو جان مســافران زيادي را نجات داد و از 

وقوع يك فاجعه جلوگيري كرد.
به گزارش همشهري، اين مأمور فداكار وحيد ايزدي نام دارد 
و از دوســال قبل در بخش انتظامات خط5 متروي تهران 
كار مي كند. او حــاال با كار بزرگي كه انجــام داده ماجراي 
دهقان فــداكار را در اذهان زنده كرده و باعث شــده با نام 
ريزعلي متروي تهران معروف شود. خودش مي گويد كارش 
جلوگيري از سرقت تجهيزات مترو اســت و فكرش را هم 
نمي كرد كه روزي باعث نجات جان مســافران مترو شود: 
»كانكسي كه در آن مستقر هستيم حوالي ايستگاه چيتگر 
واقع شده است. دوسال است كه در قسمت انتظامات مسير 
خط5 مترو فعاليــت مي كنم و مدام گشــت داريم تا مبادا 
سرقت يا خرابكاري در حريم ريلي خط5 مترو اتفاق بيفتد.« 
او درباره روز حادثه مي گويد: »آن روز براي آخرين بار قبل از 
تحويل پست، در اطراف حريم ريلي خط5 گشت زني كردم، 
حدود 200متر تا ايستگاه چيتگر فاصله داشتم كه متوجه 
شــدم قطار كندرو در حال خروج از ايستگاه است. خيلي 
تعجب كردم، چراكه مي دانستم اولويت حركت براي قطار 
تندرويي اســت كه در حال ورود و عبور از ايستگاه بود اما 
راهبر قطار كندرو بي توجه به چراغ عالمت كه براي حركت 

تندرو بود، وارد ريل شد. «
ايزدي صحنه برخورد دو قطار با يكديگر را اينطور توضيح 
مي دهد: »با كمال تعجب ديدم كه قطار كندرو وارد ريل شد 
و همزمان قطار تندرو هم از راه رسيد و راهبر آن كه غافلگير 
شده بود همه تالشش را كرد تا مانع برخورد دو قطار شود. او 
براي اينكه از شدت برخورد كم كند ترمز شديدي گرفت اما 

در نهايت لكوموتيو از ريل خارج شد.«
ايزدي همينطور كــه درباره تصــادف دو قطار صحبت 
مي كند بالفاصله ياد حادثه اي بزرگ تر مي افتد كه امكان 
داشت رخ دهد: »درست در همان لحظات قطار ديگري 
از سمت صادقيه به سمت كرج در حال حركت بود و هر 
لحظه به محل تصادف دو قطار نزديك مي شد. اگر قطار 
ســوم به دو قطار ديگر برخورد مي كــرد معلوم نبود چه 

حادثه اي اتفاق مي افتد.«
در اين شرايط مأمور وظيفه شناس مترو تصميم شجاعانه اي 
گرفت و شــروع به دويدن به ســمت قطاري گرفت كه تا 
لحظه اي ديگر از راه مي رســيد. او مي گويد: »به ميانه ريل 
رفتم و با فرياد و تكان دادن دست هايم به طرف قطار دويدم 

و راهبر وقتي من را ديد ترمز گرفت و قطار متوقف شد.«
آنطور كه او مي گويد اگر قطار سوم به محل حادثه مي رسيد 
ممكن بود هر سه قطار دچار آتش سوزي شوند و افراد زيادي 
جانشان را از دســت بدهند: »خدا به ما رحم كرد، چراكه 
قطارهاي خط5 صــداي كمي دارند و اگــر متوجه آمدن 
قطار سوم نمي شدم، اين ســانحه عميق تر مي شد. خيلي 
از همكاران به مــن گفتند كه چرا ايــن كار را كردي و اگر 
راهبر تو را نمي ديد چه مي شد؟ چون سرعت قطارها باالي 
80كيلومتر است و يا اگر برق مي گرفتت چه مي شد؟ اما من 

براي اين كار با خدا معامله كردم.«
ايزدي درباره دليل برخورد دو قطار بــا يكديگر مي گويد: 
»بعدا متوجه شــدم راهبر قطار كندرو سيستم اي.تي.پي 
خود را خاموش كرده بود و مركز فرمان اطالعي از تصادف 
نداشــت تا راهبر قطار صادقيه را نيز متوقف كند. سريعا با 
مسئوالن خط تماس گرفتم و به آنها اطالع دادم كه دو قطار 
با يكديگر برخورد كرده و مسافران درها را باز كرده اند و وارد 
حريم ريلي شده اند. ورود و حضور مسافرها در حريم ريلي 
به دليل خطرات ناشي از برق گرفتگي خيلي خطرناك است؛ 
اما مسافرها ترسيده بودند. درنهايت با حضور نيروهاي بيشتر 

توانستيم مردم را از ايستگاه خارج كنيم.«

قدرداني از فداكاري كاركنان مترو
اين حادثه و فداكاري وحيد ايزدي باعث شد كه حاال همه 
او را به نام ريزعلي متروي تهران بشناسند. طوري كه هفته 
گذشته شركت بهره برداري متروي تهران از او تقدير كرد. 
در اين مراســم مهدي شايســته اصل، مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه با اهــدای حلقه گل از 
عليرضا مويدي كيا و مهدي احمدي دو راهبر خط5 و وحيد 
ايزدي، مأمور فداكار مترو كه با حضور هوشمندانه خود مانع 

بروز اتفاقات ديگري شده بود، تقدير كرد. 

ريزعلي متروي تهران چطور منجي مسافران شد
ناگفته هاي برخورد 2قطار و فداكاري كاركنان مترو

آيا ساکنان خانه وحشت دروغ مي گويند؟
پرونده جنجالي خانه وحشت در حالی تحت رسيدگی است كه سعيد، متهم اصلی، به اتهام قتل دختری جوان و همچنين زنداني 
كردن 2دختر دیگر در خانه اش در بازداشت است. خواهرش مریم نيز متهم به معاونت در قتل دختر جوان است. خواهر سعيد تا 
پيش از این مدعي بود كه كليد خانه را نداشته و نقشي در زنداني كردن دختران ندارد. اما وقتي براي تحقيق به دادسراي جنایي 
تهران انتقال یافت و پيش روي محمد وهابي، بازپرس شعبه دوم دادسراي جنایي تهران قرار گرفت البه الي صحبت هایش مطرح 
كرد كه كليد خانه را داشته اما سعيد از او خواسته بوده وقتي در خانه حضور دارد، سرزده وارد نشود و زنگ در را بزند. همين كافي 
بود تا اتهام جدیدي به خواهر سعيد اضافه شود؛ اتهام مشاركت در حبس غيرقانوني دو دختر. اما مریم منكر این اتهام شده و 
مي گوید: درست است كه من كليد خانه را داشتم اما دختران هم زنداني نبودند و اگر مي خواستند اجازه داشتند كه به بيرون بروند.
از سوي دیگر مریم در مراحل مختلف بازجویي اعالم كرده بود كه برادرش با پيچ گوشتي جان مقتول را گرفته است اما حاال كه 
پزشكي قانوني اعالم كرده آثار پيچ گوشتي و بریدگي روي سر و بدن مقتول وجود ندارد، او گفته هاي قبلي خود را پس گرفته 

و مي گوید: سعيد با مشت و لگد به جان مقتول افتاد و جانش را گرفت. ماجراي پيچ گوشتي حقيقت ندارد و من دروغ گفته ام!
دو دختري كه از خانه وحشت نجات یافته اند نيز وقتي شنيدند كه پزشكي قانوني اعالم كرده آثار بریدگي در بدن و سر مقتول 
دیده نشده به طرز عجيبي حرف هایشان را عوض كردند. یكي از آنها گفته كه وقتي در كمد زنداني بوده از الي در دیده كه سعيد با 
لگد به قفسه سينه مقتول زده است پيچ گوشتي در كار نبوده است. دیگري نيز مي گوید صداي درگيري مقتول با سعيد را شنيده 

و بعد متوجه شده كه او با ضرب و شتم به زندگي دخترجوان پایان داده است.
یكي دیگر از ابهامات این پرونده سرنوشت 6دختري بود كه مدارك شناسایي شان در خانه وحشت پيدا شده و بررسي ها نشان 

مي دهد كه همه آنها زنده اند. با وجود این تحقيقات در این پرونده براي كشف حقایق بيشتر همچنان ادامه دارد.
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خبر

مردي به اندازه يك حرفه 
صدر الدين الهي  از نماد هاي روزنامه نگاري 

مدرن فارسي درگذشت 

اضافه شدن عبارت شادروان به نام صدر الدين الهي )1400- 1313( اگر 
خبر اول روزنامه هاي فارسي نباشد، بدون شك پاورقي سوزناكي براي 
همه صفحه هايي است كه به نام روزنامه امروز راهي چاپخانه ها مي شود. 
درگذشت مردي كه پاي نهال روزنامه  نگاري در ايران باغباني كرد و براي 
روزنامه نگاران ايراني پدري. آخرين نفسي كه از آن سوي آب ها مخابره 
شد، آخرين مقاومت قلبي بود كه براي پرواز به وطن پر مي زد. او هميشه 
به فارسي انديشيد و به فارسي نوشت؛ مردي كه تا ابديت براي حرفه 

روزنامه نگاري كسوت بي دريغي از استادي را سند زده است.
صدر الدين الهي در محله عودالجان تهران به دنيا آمد. در دانشــگاه 
تهران ادبيات و در دانشــگاه تور- اولئان جامعه شناسي و مطبوعات 
ورزشي را تا مقطع دكتري تحصيل كرد. به واسطه فاميلي دوري كه با 
مصطفي مصباح زاده )مؤسس روزنامه كيهان( داشت، در سال1331 
به شكل حرفه اي وارد كار روزنامه نگاري شــد. الهي سابقه شاعري، 
نوشتن پاورقي در تهران مصور و گزارش و يادداشت در كيهان دارد. 
در راه اندازي كيهان ورزشــي نقش مهمي داشــت و در شكل گيري 
روزنامه نگاري مدرن و تخصصي در دانشگاه ارتباطات و علوم اجتماعي 
در دهه50 نقش مهمي را به عنوان استاد و مدير گروه خبر عهده دار بود. 
به عنوان خبرنگار جنگي به الجزاير و لبنان اعزام شد. به زبان هاي عربي 
و انگليسي و فرانسه مسلط بود چند كتاب از ترجمه ها و گفت وگوهايش 
در زمينه هاي سياسي و ادبي منتشر شده. از سال57 تا زمان مرگش به 
نوشتن گزارش هاي تاريخي و گفت  وگوهاي ادبي و سياسي در خارج 

از كشور ادامه داد.
مهم ترين و مؤثر ترين اقدام الهي در كارنامه روزنامه نگاري او راه اندازي 
كيهان ورزشي بود. او در كيهان ورزشي نگرش انتقادي به رويداد   هاي 
ورزشي را به عنوان ميراث خود برجاي گذاشت. كيهان ورزشي با نگرش 

او هميشه نشريه ا ي مؤثر در ورزش ايران باقي ماند.
الهي يكي از مهم ترين 
نويســندگان ادبيات 
ژورناليستي در دهه  40 
و 50 محسوب مي شود. 
داستان هاي دنباله دار 
هفتگي تاريخــي او در 
گونه درام هاي سوزناك، 
سرگذشــــــت هاي 
واقعي، داســتان هاي 
 ترسناك، داستان هاي 
علمي- تخيلي به صورت 
پاورقي در مجله تهران 
مصور به چاپ رسيده. 

الهي يكي از پركارترين و با سوادترين نويسندگان پاورقي، داستان هاي 
خود را مزخرفات ژورناليستي  توصيف مي كرد. الهي تنها پژوهش قابل 
اعتنا درباره پاورقي نويسي فارســي را به دعوت شادروان دكتر جالل 
متيني در 4بخش در يك پژوهش تاريخي در مجله ايران شناســي 
با عنوان درآمدي بر پاورقي نويســي فارسي نوشته است. تنوع ژانري 
آثار الهي در پاورقي نويســي تنها با نويســندگاني چون شــادروان 
منوچهر مطيعي تهراني قابل مقايسه است. صدر الدين الهي با 3 نام 
مستعار ارغنون، كارون و سپيده داستان مي نوشت؛ داستان هايي كه 
فضا سازي  از مهم  ترين وي ژگي آنها محسوب مي شود. »مو طاليي شهر« 
)سرگذشــت زندگي »پروين غفاري«(، شيرها و شمشيرها )زندگي 
جالل الدين خوارزمشاه( و زنده مرد )زندگي اميركبير( از پاورقي هاي 
تاريخي الهي است. الهي همچنين چند پاورقي مهم كه از لحاظ سبك 
و فضا و داستان پردازي از نمونه هاي مشابه متمايز هستند، در كارنامه 
دارد. »تمام شب در آيينه تو«، »تابوت حسد«، »سرهاي عوض شده« 
و »خانه استخوان خشك ها« نمونه هاي كم نظيري در داستان نويسي 

فارسي محسوب مي شوند.
الهي در گزارش نويســي و گفت وگو ســرآمد بود. گزارش هاي او از 
جنگ  هاي اســتقالل الجزاير با تســلط او به زبان عربي و فرانسه در 
مطبوعات ايران كمتر تجربه شد. او كه با تخلص »كاويان« كار هاي 
قابل اعتنايي در شاعري دارد، با نادر نادرپور، پرويز ناتل خانلري و احمد 
شاملو گفت وگوهاي چالش برانگيزي درباره شعر نو و سياست هاي 
فرهنگي دارد. گفت وگوهاي سياسي او با سيدضياء طباطبايي و محمد 

ساعد بخش مهمي از تاريخ معاصر را درون خود بازتاب مي دهند.
دكتر صدر الدين الهي در 87سالگي روزنامه نگاري ايراني را با ميراث 
چشــمگيري از رويكرد های مضموني و شــگرد هاي فرمي كه هنوز 
در روزنامه هاي فارســي رعايت مي شــود، تنها گذاشت. براي كسي 
كه نســل هاي روزنامه نگاری در ايران حتي اگر نامش را ندانند و در 
كالسش ننشسته باشند و حتي اگر يك خط از داستان ها  و گزارش ها 
و گفت وگو هايش را نخوانده باشند، همين كه نانشان با بوي سرب سر 
سفره مي رود، خود را ميراث دار او و نسلي مي دانند كه روزنامه نويسي را 
در ايران از »كاغذ اخبار« تا »روح رويداد« ارتقا  دادند. فردا تيتر يك همه 
روزنامه ها همان تيتري است كه الهي از فرانسه براي مرگ جهان پهلوان 
از پاريس به تهران فرستاد. تيتر يك كيهان ورزشي اين بود: دل شير 

خون شده بود.

اين بار سريال »ملك سليمان«
شهريار بحراني كه اواخر دهه80 فيلم سينمايي »ملك سليمان« را 
روي پرده سينما داشــت، اين بار نگارش سريال »ملك سليمان« را 
آغاز كرده، سريالي 50قسمتي كه مجيد حقي تهيه كنندگي اش را 
برعهده دارد. مجيد حقي، در اين خصوص به فارس مي گويد:» براي 
پرداخت اين موضوع، ظرفيت زماني زيادي نياز هست كه اليه هاي 
مختلف مفهوم ملك باز شود. بعد از جلســات مختلف كارشناسي 
تصميم گرفته شد ســريال 50 قســمتي آماده كنيم. اين سريال از 
زمان كودكي سليمان نبي آغاز و تا پايان حيات ايشان را دربرمي گيرد 
و موضوعات مربوط به طالوت و داود)ع( به صورت فلش بك به تصوير 
كشيده مي شود. ملك سليمان، به عنوان يك كار تراز و افق چند ساله  
ما مملو از موجودات افسانه اي با رفتارهاي عجيب و غريب و دنيايي با 
قوانين متفاوت خواهد بود. آن چيزي كه گروه كارگرداني براي ساخت 
ملك سليمان دنبال مي كند استفاده حداكثري از ظرفيت تكنيك هاي 
كامپيوتري براي ساخت رئال و بسيار باكيفيت كار خواهد بود. در مسير 
اهداف تعريف شده براي ملك سليمان در گام هاي نخستين نيازمند 
شبيه سازي رئال محيط فيلم با امكان دكوپاژ در لحظه و تغيير رنگ و 

نور و... براي كارگردان با استفاده از امكانات VR هستيم.«

عليرضا محمودي 
دبير گروه ادب و هنر

راهنماي همشهري براي عالقه مندان به هنرهاي تجسمي

قدم زدن در سرزمين عجايب

رفتن به نمايشگاه نقاشي، مجسمه سازي 
و عكس، برخالف ســينما رفتــن، كاري 
نيســت كه در جامعه ما عموميت داشته 
باشد. بسياري از مردم سينما را سرگرمي 
و تفريحي مي دانند كه براي سر در آوردن 
از آن، چندان به زحمت نمي افتند و بدون 
اينكه نياز به آگاهي از نظريه هاي پيچيده 
سينمايي، فلسفي و علوم اجتماعي داشته 
باشــند، مي توانند متوجه شــوند كه يك 
فيلم چه مي خواهد بگويد و چه هدفي دارد. 
هرچند با توسل به همان نظريه هاي پيچيده 
در رد اين برداشت می توان استدالل كرد، اما 
بايد قبول كرد سينماي متعارِف داستان گو 
معموال به راحتي با مخاطبش ارتباط برقرار 
مي كند. اما يك نقاشي چطور؟ يك مجسمه 
چطور؟ يك عكس چطور؟ آيا اينها هم به 
همان راحتي يك فيلم مي توانند مخاطب 
پيدا كنند؟ احتماال وقتي كه با نقاشــي، 
مجسمه يا عكسي رئاليستي سروكار داريم 
كه بــه بازنمايي امر واقع نظــر دارد، براي 

پي بردن به هدف آن، چنــدان به زحمت 
نمي افتيم، ولي ممكن اســت بعد از چند 
دقيقه نگاه كــردن به چنيــن اثري دچار 
مالل شــويم و پيش خود فكر كنيم ديدن 
يك صحنه واقعي هيچ هيجان يا جذابيتي 
ندارد، پس چرا هنرمند چنين اثري خلق 
كرده است؟ در مورد نقاشي ها، مجسمه ها 
و عكس هاي انتزاعــي و غيرمتعارف وضع 
كمي دشوارتر است و معموال در مواجهه با 
اين آثار گيج و مبهوت مي شويم كه هنرمند 
چه منظوري داشته؟ همين درك نكردن اثر 
هنري باعث فاصله گرفتن از دنياي تجسمي 
و آثار زيباي آن مي شود. مسلما درك و فهم 
آثار تجســمي، نيازمند آشنايي با قواعدي 
است، اما الزم نيست براي لذت بردن از هر 
تابلو، مجسمه يا عكسي متخصص هنرهاي 
تجسمي باشيد. كافي است كلياتي را درباره 
هنر بدانيد، سر پرشــوري داشته باشيد، 
به دنبال فاصله گرفتن از روزمرگي باشيد، 
از تجربه كردن نهراسيد و به دانستن عشق 
بورزيد. براي شــروع، راهنماي كوچك ما 

مي تواند به كارتان بيايد.

موضوع، فرم و محتوا
اگر هيچ آشــنايي اي با هنرهاي تجســمي 
نداريد، فعال همين قدر الزم است بدانيد كه 
هر اثر هنري از 3جزء تشــكيل شده است: 
موضوع، فرم و محتوا. موضوع مي تواند آدم يا 
شيء يا چيزي انتزاعي و غيرمادي باشد. يك 
آدم يا يك شيء را راحت مي شود تشخيص 
داد، اما در مورد آثاري با موضوعات انتزاعي كار 
كمي سخت مي شود. ولي نگران نباشيد. به 
مرور در اين زمينه به تبحر مي رسيد. موضوع 
در هنر زياد مهم نيســت. آنچه اهميت دارد 
طرز بيان و پرداخت موضوع اســت. موضوع 
فقط نقطه آغاز كار است. طرز بيان و پرداخت 
در فرم تجلي مي يابد. فــرم به طور خالصه 
عبارت است از شيوه اي كه هنرمند براي سر 
و شكل دادن به مصالح كارش اتخاذ مي كند؛ 
براي مثال، 2 نقاش با مصالح مختلف )يكي 

رنگ روغن و ديگري آبرنگ( براي نقاشي يك 
گل سرخ به شيوه هاي متفاوتي )يكي واقع گرا 
و ديگري انتزاعــي( عمل مي كنند. در واقع، 
گل ســرخ در نگاه هر يك از آنها از ديگري 
متفاوت است. در آخر هم محتواست؛ همان 
پيامي كه هنرمند قصد انتقالش را داشته و 
بيننده آن را - مطابق با نيت هنرمند يا كامال 
خالف آن - تفسير مي كند. تا همين جا براي 
اينكه اعتماد به نفس كافي براي تماشــاي 
آثار تجســمي را پيــدا كنيد كافي اســت. 
يادتان نرود كه شما در زندگي روزمره بارها 
عكس هاي فضاي مجازي، تابلوهاي تبليغاتي 
يا مجسمه هاي نصب شــده در خيابان ها را 
نقد و تحليل مي كنيد و كامال هم بي تجربه 
نيســتيد. اما براي ديدن آثار تجسمي كجا 
برويد؟ در جدول زير فهرستي از ديدني ها را 

فراهم آورده ايم.
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500ميليارد تومان براي صندوق هنر
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان اينكه اين وزارتخانه 
تصميمي بر مبناي ساليق شــخصي نمي گيرد، گفت: 
500ميليارد تومان اعتبار براي صندوق هنر اختصاص 
يافت. به گزارش همشــهري، محمدمهدي اسماعيلي، 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در پايان هفته، سفري به قم 
داشت و در اين سفر درباره سالن هاي سينما و وضعيت 
صندوق هنر صحبت كرد. وي با اشــاره به كمك هاي 
بالعوض صندوق اعتباري هنر به اصحاب هنر و رسانه تصريح كرد: »دولت 500ميليارد 
تومان اعتبار براي صندوق هنر اختصاص داده  است. هم اكنون 6هزار و500نفر از اصحاب 
رسانه در اين صندوق عضويت دارند.« وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در ادامه با اشاره به 
روند نزولي استقبال و مراجعه مردم به مطبوعات نيز مي گويد: »در پيمايشي كه انجام 
شده، ميزان مراجعه به روزنامه ها متأسفانه به 0.2درصد رسيده كه البته برخي از اين 
روزنامه ها پايگاه مجازي هم دارند اما آمار اين عدد را مي گويد. نزديك به 13هزار و500 
مجوز در حوزه نشريات صادر كرديم و بيش از40 خبرگزاري در كشور داريم. در روزنامه ها 
نيز عدد ما خيلي باالست و مشابه اين وضعيت در كشورهاي ديگر وجود ندارد.« وي با 
اشاره به ضرورت ادامه فعاليت مراكز فرهنگي با افزايش پوشش واكسيناسيون كرونا، 
توضيح مي دهد: »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در جلسات اخير همواره مخالف تعطيلي 
مجدد سينماها و ساير مراكز فرهنگي بوده  است.« اسماعيلي در ادامه صحبت هايش، با 
اشاره به رغبت مردم به مراكز فرهنگي بعد از حدود 2 سال تعطيلي، عنوان كرد: »طي 
 ماه جاري، سينماهاي كشور 3ميليون مخاطب جذب كرده اند.« وي با اشاره به برنامه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي خودكفايي در تامين كاغذ، عنوان مي كند: »طبق 
برنامه ريزي هاي انجام شده تا سال1402 برنامه خودكفايي كاغذ نهايي خواهد شد و كاغذ 

مورد نياز مطبوعات نيز تامين مي شود.« 

مستند »قاسم« بر پرده سينماهاي كشور
سينماي ايران در دومين سالگرد شهادت قاسم سليماني به سردار دل ها اداي احترام مي كند 

مستند »قاسم« روز دوشنبه در سينماهاي سراسر 
كشور اكران مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري، 
اين مستند سينمايي روز دوشــنبه در سينماهاي 
سراســر ايران به صورت رايگان به نمايش درمي آيد. 
در دومين سالگرد شهادت ســردار دل ها، سازمان 
ســينمايي با همكاري حوزه هنري، مستند قاسم را 
به صورت سراســري به نمايش درخواهد آورد. اين 
مستند كه محصول مركز مستند حقيقت است نگاهي 
متفاوت به زندگي اين قهرمان ملي و الگوي مقاومت 
دارد. مســتند »قاســم« به تهيه كنندگي مرتضي 
شعباني، كارگرداني مهدي فارســي و نويسندگي 
محمدرضا ابوالحســني اســت. مســتند »قاسم« 
قرار اســت روز دوشــنبه، 13دي ماه در سينماهاي 
سراسر ايران به صورت رايگان نمايش داده مي شود. 
عالقه مندان براي تماشاي اين مستند و تهيه بليت 
رايگان بايد به سامانه ســمفا samfaa.ir مراجعه 

كنند.

از تولد تا شهادت
در اين 2سال مســتندهاي زيادي درباره حاج قاسم 
ساخته شده است. مستندهايي كه بيشتر در رسانه ملي 
پخش شده اند و تعدادي شان در جشنواره هاي مختلف 
روي پرده رفته اند. در 2دوره اخير جشــنواره سينما 
حقيقت شاهد نمايش چندين مســتند با محوريت 
سردار سليماني بوده ايم و جالب اينكه تنها سينماگران 
ايراني درباره حاج قاسم مستند نســاخته اند و تعداد 
قابل توجهي مســتند خارجي هم درباره ژنرال ايراني 
كه نبوغ نظامي اش چشم جهانيان را خيره كرده بود، 
جلوي دوربين رفته است. در اين ميان مستند سينمايي 
»قاسم« چه ويژگي هايي دارد و با چه زاويه ديدي سراغ 
ماجرا رفته است؟ اينطور كه مرتضي شعباني تهيه كننده 
مستند قاسم مي گويد، فيلمي كه قرار است روز دوشنبه 
به صورت گسترده اكران شود روايت دقيق و موجزي 
است از تولد تا شهادت سردار دل ها. مرتضي شعباني، 
تهيه كننده مستند »قاسم« درباره اين اثر و ويژگي هاي 

آن بيان كرد: اين مستند به زندگي شهيد قاسم سليماني 
از بدو تولد تا شركت در نبردهاي مختلف با تروريست ها 
در ايران، افغانستان، سوريه، فلسطين و عراق و سرانجام 
شهادت ايشان در فرودگاه بغداد اختصاص دارد. در اين 
مستند تالش شده تا زندگينامه ســردار دل ها، حاج 
قاسم سليماني از تولد تا شهادت به تصوير كشيده شود. 
البته محور اتفاقات فيلم، فرماندهي در منطقه و فعاليت 
آن شهيد در ميدان است. شعباني كه با مهر گفت وگو 
مي كرد درباره تصاوير مســتند نيز توضيح داد: در اين 
مســتند تصاويري از كودكي، نوجواني، حضور ايشان 
در 8ســال دفاع مقدس و... به نمايش درآمده است اما 
تمركز اصلي اين مســتند بر فرماندهي وي در محور 
مقاومت است كه در چند سال اخير با مبارزه با داعش 
در عراق، حضور در لبنان و جنــگ 33روزه و... به اوج 
خود رسيد. اين مســتند تالش دارد كه زحمات چند 
ساله اين شهيد را به تصوير بكشد. يكي از ويژگي هاي 
مستند قاسم اســتفاده از تصاوير آرشيوي كمتر ديده 
شده يا ديده نشده اي اســت كه در ادوار مختلف ثبت 
شده است: »بخش زيادي از تصاوير اين مستند ضبط 
شده توسط كارگردانان و تصويربرداران مركز مستند 
حقيقت اســت كه در زمان حيات شهيد سليماني در 
پروژه هاي مختلف همراه او بودند. عالوه بر اين تصاوير 
آرشيوي نيز از لشــكر41 ثاراهلل، بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس و آرشيوهاي شخصي جمع آوري 

شده است.«

مرد ميدان 
آنچه در مستند قاسم عينيت مي يابد، ارائه تصويري 
اسنادي از سردار سليماني به عنوان مرد ميدان است. 
فيلم با رويكردي كالســيك در روايت در نيمه اولش 
بر دوران كودكي و جواني و زيست حاج قاسم متمركز 
مي شــود. در نيمه دوم بيشــتر به روايت سال هايي 
مي پردازد كه شهيد سليماني در قامت فرمانده سپاه 

قدس در ميدان حضور داشــت. در كنارش ســازنده 
مســتند كوشــيده تا پيوندي ميان حضور در عرصه 
نبرد و سلوك شخصي حاج قاسم برقرار كند. مستند 
قاسم مي كوشد به اين پرســش پاسخ دهد كه سردار 
دل ها چگونه از رزمنده اي ســاده به باالترين جايگاه 
نظامي رسيد و آوازه اي جهاني يافت. در كنار تصاوير 

آرشيوي و مصاحبه ها، گفتار متن هم نقش مؤثري در 
شكل بخشيدن به روايت زندگي و زمانه حاج قاسم ايفا 
مي كند. دامنه گسترده اي كه سازندگان مستند قاسم 
درنظر گرفته اند آنها را ناگزير از انتخاب كرده اســت؛ 
انتخاب هايي از مهم ترين فرازهاي زندگي سرداري كه 

هميشه خود را سرباز وطن مي دانست.

    اكران »۷۲ساعت« در سينماهاي تهران و شهرستان 
»۷۲ساعت« مستند ديگری به کارگردانی مصطفی شوقی و 
تهيه کنندگی مهدی مطهر است که با محوريت سردار شهيد 
حاج قاسم ســليماني به نمايش درخواهد آمد. ۷۲ساعت در 
۲نسخه ميني سريال و مستند سينمايي تدوين شده است. 
نسخه اي که قرار است در ســينماها به نمايش درآيد نسخه 
سينمايي اثر است. توليد اين مستند ۲سال به طول انجاميده 
که در آن براي نخستين بار در گفت وگو با نزديك ترين افراد 
ايراني و عراقي به شهيد سليماني روايتي از 3روز پاياني زندگي 
حاج قاسم را روايت مي کند. ۷۲ساعت در يك نسخه سينمايي 
۷5دقيقه اي توليد شده و به زودي در شهرهاي تهران، مشهد، 
شيراز، قم، ساري، اصفهان، دزفول بابلسر، يزد و همدان طي 

مراسم  ويژه اي رونمايي می شود و به نمايش در خواهد آمد.

ندا زندي 
روزنامه نگار

کنسرت همايون شجريان در کشورهاي اروپايي
همايون شجريان خواننده موســيقي ايراني با انتشار مطلبي در صفحه شخصي اش از 
برگزاري كنسرت گروه »سياوش« در چند شهر اروپايي در هفته هاي پاياني سال جاري 
خبر داد. وي در تازه ترين مطلبي كه روز پنجشــنبه نهم دي ماه منتشر كرده، نوشته: 
»دوستان و عالقه مندان، كنسرت هاي پيش رو به همراهي »گروه سياوش« بدين شرح 
است: »1۹مارس بروكسل)بلژيك(، 22مارس الهه)هلند(، 26مارس پاريس)فرانسه(. 

لينك و اطالعات تكميلي متعاقباً به اطالع دوستداران خواهد رسيد.«

معجوني و اجراي نمايش »باغ« 
حسن معجوني كه اين روزها به واسطه بازي در سريال هاي نمايش خانگي پركار است، 
تصميم دارد نمايش »باغ« را با نگاهي به نمايشنامه باغ آلبالو چخوف، بهار آينده در باغ 
كتاب اجرا كند. اين كارگردان و بازيگر تئاتر درباره تازه ترين پروژه نمايشي اش مي گويد: 
نمايش »باغ « را با نگاهي به نمايشــنامه »باغ آلبالو« اثر چخوف اجرا خواهم كرد. اين 
بازيگر قبال همين نمايشنامه را با بازي زنده ياد هما روستا در تماشاخانه ايرانشهر روي 

صحنه برده بود، وي توضيح مي دهد كه اين اجرا متفاوت از اجراي قبل است.
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كيوسك

 سيستم بهداشتي كشور 
جنگ زده افغانســتان از گزارش 1

زمان تســلط طالبــان با 
بحران شديدي روبه رو شده است. بيش از 
2هزار مركز درمانــي در ماه هاي اخير 
به دليل مشكالت مختلف تعطيل شده و 
مراكــز فعال بــا كمبود شــديد دارو و 
تجهيزات مواجهند. همزمان با گسترش 
اوميكرون در سراسر جهان و درحالي كه 
پزشكان افغان خود را براي افزايش شمار 
مبتاليان به اين ســويه نوظهــور آماده 
مي كننــد، بيماري هــاي ديگري مثل 
سرخك، ماالريا، فلج اطفال و تب دنگي 
نيز در بيمارســتان ها جوالن مي دهند. 
مراكز درماني كم امكانات كابل در سرماي 
استخوان سوز امســال با مشكل كمبود 

سوخت هم دست وپنجه نرم مي كنند.

كمك هايي كه متوقف شدند
بعد از تســلط طالبان بــر كابل، جامعه 
جهانــي ارائــه كمك هاي مالــي خود 
به افغانســتان را متوقف كرده اســت. 
همزمان ميلياردهــا دالر از دارايي هاي 
افغانســتان هم در خارج از كشور بلوكه 
شده اســت. آمريكا به تنهايي نزديك به 
9.5ميليــارد دالر از دارايي هــاي بانك 
مركزي افغانستان را مسدود كرد و بانك 
جهاني نيز كمك هاي خود به كابل را به 
حالت تعليق درآورده است. اين مسئله، 
افغانستان را با بحران شديد اقتصادي و 
انساني مواجه كرده كه پيامدهايي براي 
سالمت عمومي نيز داشته است. سيستم 
بهداشــت و درمان افغانستان كه اكنون 
در آستانه فروپاشــي است، تاكنون تنها 
با كمك ســازمان هاي امدادي توانسته 
به كار خود ادامه دهــد. كابل تنها مأمن 
بيماران، به ويژه بيماران كرونايي اســت 

كه از راه هــاي دور و نزديــك خود را به 
بيمارستان هاي پايتخت مي رسانند تا در 
بخش مراقبت هاي ويژه بستري  شوند. 
مديران بيمارستان هاي فعال كابل اعالم 
كرده اند كه با مشكالت مالي و تداركاتي 
شديد، كمبود پول براي پرداخت حقوق 
پرسنل و كمبود دارو و تجهيزات روبه رو 
هســتند. بنابراين مردم كه بــه ناچار 
بيماران خود را به مراكز درماني مي برند، 
به در بســته برمي خورند. »عصمت اهلل« 
كه پدر بيمارش را براي مــداوا به كابل 
آورده، به دويچه وله مي گويد: »پدرم بيمار 
است و ما از واليت بدخشــان آمده ايم. 
اما بيمارســتان ها به دليل كمبود دارو 
و پرداخت نشــدن حقــوق كادر درمان 

بسته اند.«

زمستان سخت؛ چالش بزرگ افغانستان
اكنون ســؤالي در جامعه جهاني مطرح 
اســت كه چگونه مي توان بــه افغان ها 
كمك كرد بدون اينكه بــه نفع طالبان 
باشد؟ افغانســتان طي 20سال گذشته 
هميشــه به كمك هاي خارجي وابسته 
بوده اســت. كمك هاي بين المللي طي 
اين سال ها80درصد بودجه افغانستان را 
تأمين مي كرده است. اكنون با بلوكه شدن 
دارايي هاي اين كشور، سقوط ارزش پول 
ملي و تشــديد بحران اقتصادي، عواقب 
ويرانگري پيش روي مــردم خواهد بود. 
در اين شــرايط، خشكســالي شديد و 
همه گيري ويروس كرونا نيز مزيد بر علت 
شده است. ثريا دليل كه از سال2010 تا 
2014 به عنوان وزير بهداشت افغانستان 
مشــغول بوده، مي گويد كه همه گيري 
كرونــا وضعيت را بــراي افغانســتان 
پيچيده تر كرده است. او مي گويد: »حتي 
كشورهايي كه سيســتم هاي بهداشتي 
قوي اي دارند در پاسخ به موج هاي متوالي 
كرونا، دچار مشــكالت زيادي هستند. 
درحالي كه وقتي صحبت از افغانســتان 

مي شود، وضعيت بســيار حادتر است و 
توجه بيشتري را مي طلبد.«

مارتيــن گريفيتس، معــاون دبيركل 
سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه 
و هماهنگ كننده امدادهاي اضطراري 
هشــدار داده كه افغانســتان نمي تواند 
بدون كمك هاي بين المللي زنده بماند. 
او از كشورها خواســته تا براي پرداخت 
حقوق كاركنان بخش دولتي و حمايت از 
خدمات اساسي مانند بهداشت، آموزش 
و برق، به مردم افغانســتان كمك كنند 
تا بتوانند زمستان امســال را پشت سر 
بگذارند. وزراي خارجه سازمان همكاري 
اســالمي نيز بــا ايجاد يــك صندوق 
بشردوستانه براي رسيدگي به وضعيت 
مردم در افغانستان موافقت كرده اند. طي 
بيانيه اي نيز اعالم كرده اند كه دسترسي 
افغانستان به منابع مالي براي جلوگيري 
از فروپاشــي اقتصادي اقدامي ضروري 
است. آنها همچنين خواستار يافتن راهي 
براي آزادسازي وجوه مسدودشده كشور 
در بانك هاي خارجي شــده اند. برآورد 
مي شــود 24ميليون افغان بــراي زنده  
ماندن در زمســتان امسال به كمك نياز 
داشته باشند. عبدالباري عمر، معاون وزير 
بهداشت طالبان به دويچه وله مي گويد كه 
خدمات بهداشتي تحت تأثير تحريم هاي 
بين المللي قرار گرفته و افغانســتان در 
زمســتان امســال با چالش بزرگي در 
حوزه بهداشــت عمومي مواجه خواهد 
شد. با توجه به اينكه در 20سال گذشته 
نيز مشكالت بهداشــت و درمان مرتفع 
نشده، تانكرد اســتوب از پزشكان بدون 
مرز مي گويد كه افغانستان 3.5ميليون 
كودك مبتــال به ســوءتغذيه دارد. او با 
بيان اينكه دولت ســابق نيز نتوانســت 
كمبود تجهيزات پزشكي را برطرف كند، 
مي گويد: ســوءتغذيه در گذشته هم در 
ميان افغان ها وجود داشته و اين مسئله 

نيازمند توجه فوري است.

توقف كمك هاي بين المللي و توقيف دارايي هاي افغانستان در اروپا و آمريكا  
بيمارستان هاي اين كشور را دچار مشكل كرده اند

 سيستم درماني افغانستان
در بحران

جهان نما

هشدار هاي تلفني بايدن و پوتين
روساي جمهور آمريكا و روسيه، در تماس تلفني، به يكديگر 

درباره وضع تحريم هاي جديد و افزايش تنش ها برسر 
اوكراين هشدار دادند

والديمير پوتين، رئيس جمهور روســيه به جــو بايدن، همتاي 
آمريكايي خود درباره وضع تحريم هاي جديد عليه مسكو هشدار 

داده و اين اقدام آمريكا را اشتباهي بزرگ خوانده است.
به گزارش الجزيره، اين هشــدار در گفت وگوي تلفني در آستانه 
مذاكرات 2كشــور در ژنو مطرح شــده اســت. بايدن هم در اين 
گفت وگوي حدودا يك ســاعته، درباره استقرار ده ها هزار نيروي 

روسيه در مرز با اوكراين هشدار داده است.
غربي ها هفته هاست درباره اســتقرار ده ها هزار نيروي روس در 
پشت مرزهاي اوكراين و حمله به اين كشور هشدار داده اند. مسكو 
هم بارها گفته است كه قصد حمله به اوكراين را ندارد و در مقابل، 

رهبران كشور همسايه را به ايجاد تنش متهم كرده است.
يوري اوشاكوف، دستيار رئيس جمهور روسيه بعد از تماس تلفني 
2رهبر گفته اســت كه كرملين از اين مذاكــرات رضايت دارد. او 
گفته اســت كه محور اصلي مذاكرات، تضمين هاي امنيتي است 
كه مسكو از غرب خواسته است. به گفته اوشاكوف، پوتين در اين 
مذاكره گفته است كه هرگونه تحريم غرب عليه روسيه »اشتباهي 

بزرگ« خواهد بود.

اين دومين بار در اين ماه است كه بايدن با پوتين به  صورت مستقيم 
صحبت مي كند. افزايش تحركات نظامي پشت مرزهاي اوكراين، 
غرب را به شــدت نگران كرده و بايدن اميدوار اســت با مذاكره با 

پوتين، جلوي شرايط بحراني را بگيرد.
كاخ ســفيد در بيانيه اي كه بعد از تماس تلفني 2رئيس جمهور 
منتشر كرده، آورده اســت كه بايدن از پوتين خواسته تنش هاي 
فزاينده را كم كند و به صراحت گفته كــه آمريكا و متحدانش به 
هرگونه حمله مجدد روســيه به اوكراين به صورت قاطعانه پاسخ 

خواهند داد.
روســيه ضمن رد ادعاها درباره قصدش بــراي حمله به اوكراين، 
كشورهاي غربي را متهم مي كند كه شرايط امنيتي در منطقه را با 
گسترش ناتو به سمت شرق ناديده مي گيرند و عمال ثبات را به هم 
مي زنند. يكي از تضمين هاي امنيتي كه روسيه از غرب خواسته، 
توقف گسترش ناتو در شرق اروپاســت. مسكو عالوه بر گسترش 
ناتو به اوكراين، نگران عضويت كشــورهاي حوزه بالتيك در اين 
پيمان امنيتي غربي است. پيشــنهادهاي دوگانه روسيه چندان 
در غرب مورد استقبال قرار نگرفت؛ با اين حال قرار است آمريكا و 
روسيه، در سطوح پايين با هم در ژنو مذاكره كنند. پيش از تماس 
تلفني، 2رهبر بر اهميت اين مذاكرات و لزوم انجام اين تعامالت 
ديپلماتيك تأكيد كرده بودند، اما هيچ نشــانه اي از مصالحه بين 
2كشور ديده نمي شــود. بايدن در مذاكره تلفني با پوتين، از اين 
مذاكرات حمايت و تأكيد كرده است كه پيشرفت تنها در محيط 

بدون تنش حاصل مي شود.
ســاموئل گرين در مؤسســه كينگز كالج لندن به الجزيره گفته 
است كه با توجه به تنش هاي موجود، هم روسيه و هم آمريكا بايد 
تالش هاي بيشتري انجام دهند. او گفته است: »اين فرصتي است 
تا پوتين ادعاي پيروزي كند و نشــان بدهد كه غرب كمي عقب 
مي نشــيند. براي دولت بايدن و متحدان اروپايي هم بسيار مهم 
است تا هر كاري كه مي توانند بكنند تا صلح و امنيت را در اطراف 

اوكراين تضمين كنند.«

پيشنهادي از مسكو 
دولت روسيه حدود يك ماه قبل پيش نويس 2توافقنامه امنيتي 
را ارائه كرد و از ناتو خواســت تا 
اعطاي عضويت بــه اوكراين و 
ديگر جمهوري هاي سابق اتحاد 
جماهير شــوروي را لغو كند و 
نيروها و تسليحاتش را از اروپاي 

مركزي و شرقي عقب ببرد.
ناتو و آمريــكا گفته اند كه تنها 
اعضاي ناتــو مي توانند تصميم 
بگيرند كه چه كشورهايي به اين 
ائتالف بپيوندند و روسيه صالحيت تعيين تكليف در اين زمينه را 
ندارد. آنها همچنين گفته اند كه هرگونه مذاكرات امنيتي با مسكو 
بايد نگراني هاي ناتو را هم درنظر بگيرد و شــامل اوكراين و ديگر 
طرف ها باشد. ســرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه هفته پيش 
گفته اســت كه مذاكرات در ژنو با حضور ديپلمات ها و نظاميان 

روسيه برگزار خواهد شد.
مذاكرات روســيه و آمريكا 10روز ديگر برگزار خواهد شد و قرار 
است 2روز بعد از آن، ناتو و مسكو سر ميز مذاكره بنشينند. سازمان 
امنيت و همكاري در اروپا كه روسيه و آمريكا هم عضو آن هستند، 

يك روز بعد به تنش ها رسيدگي خواهد كرد.
رياست هيأت روســيه را در اين مذاكرات سرگئي ريابكوف، معاون 
وزير خارجه به عهده خواهد داشت و آمريكايي ها هم هيأت خود را با 
رياست وندي شرمن به ژنو خواهند فرستاد. با وجود آمادگي 2كشور 
براي گفت وگوي مستقيم، مقامات رده باالي آمريكايي به اوكراين 
اطمينان داده اند كه آمريكا همچنان از اين كشور حمايت خواهد كرد. 
آنتوني بلينكن، وزير خارجه آمريكا چهارشنبه در تماسي تلفني با 
ولودوميز زيلنسكي، رئيس جمهور اوكراين به او گفته است كه آمريكا 
بدون هيچ گونه تزلزلي از كشور او حمايت مي كند. انگليس هم هفته 
گذشته به روسيه هشــدار داده اســت كه هرگونه ورود به اوكراين 
اشتباه اســتراتژيك بزرگی خواهد بود و با پاسخ جدي كه تحريم ها 
بخشي از آن خواهد بود از سوي انگليس و متحدانش مواجه خواهد 
شد. پوتين گفته است كه خواســتار جنگ نيست و خواهان پاسخ 
سريع آمريكا و متحدانش به درخواست هاي مسكو است. روسيه در 
سال2014 شبه جزيره كريمه در اوكراين را به خاك خود ضميمه 
كرد و بالفاصله بعد از آن از نيرو هاي جدايي طلب در شرق اين كشور 
حمايت كرد. اين اقدامات روسيه با واكنش شديد غرب مواجه شد 
و تحريم هاي سنگيني عليه مسكو وضع شــد. سطح روابط غرب و 

روسيه هم تا حد دوران جنگ سرد تنزل پيدا كرده است. 

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه گاردين ]انگليس[

قلع و قمع اعتراضات سودان 

اسرائيل در امان نيست

كمبود كيت كرونا در انگليس

اعتراض سوداني ها براي مقابله با كودتاي ارتش 
اين كشور عليه دستاوردهاي انقالب سال2019 
ادامه دارد. در جريان اين مبارزات تا كنون ده ها 

نفر كشته و صدها نفر مجروح يا زنداني شده اند. 

گروه هاي مقاومت فلسطيني مستقر در غزه،  با 
برگزاري مانورهاي نظامي پيام هشدارآميزي  را 
براي رژيم صهيونيستي ارسال كردند. استفاده 
از موشك هاي پيشرفته بخشي از اين مانورها  

بوده است.

روزنامه گاردين چاپ لندن، گزارش يك خود را به 
هشدارهاي مقامات درباره كاهش شديد كيت هاي 
تست كرونا اختصاص داده است. وزير بهداشت 
انگليس گفته كه كمبــود كيت براي كارمندان 
بخش درمان مي تواند پيامدهاي فاجعه باري به 

همراه داشته باشد.

2021ســال ســختي براي ميليون ها 
شــهروند عرب زبان در غرب آســيا و گزارش2

شــمال آفريقا بود. به استثنای 6كشور 
نفتي حوزه خليج فارس، تقريبا تمام كشورهاي جهان 
عرب در سال ميالدي گذشــته با بحران هاي شديد 
اقتصادي روبه رو بودند؛ بحران هايي كه ازجمله نتايج 
آن ســقوط ارزهــاي محلــي مقابــل دالر، افزايش 
سرسام آور تورم و بيكاري، وابستگي بيشتر كشورهاي 
عربي به منابع خارجي براي جبران كســري بودجه و 
البته اجراي سياست هاي رياضت مالي براي جلوگيري 
از فروپاشي اقتصادي بود. به عبارت ساده تر، ميليون ها 
شــهروند عربي در سال گذشــته فقيرتر شدند. اين 
وضعيت براي كشــورهايي كه همواره از بحران هاي 
داخلي و بي ثباتي رنج مي برند نگران كننده اســت و 
زنگ خطر به حساب مي آيد. پژوهشــكده كارنگي با 
اشــاره به اين وضعيت پيش بيني كــرده كه طبقات 
محروم و فقير در كشورهاي عربي بار ديگر براي موج 
تازه اي از انقالب ها آماده مي شــوند؛ انقالب هايي كه 

قبل از هر چيز محصول فقر و بي عدالتي است. 
در ادامه شرايط اقتصادي كشورهاي عربي)به استثناي 
شوراي همكاري خليج فارس( طي سال2021 را مورد 

بررسي قرار مي دهيم.

تورم: 23/5درصدمصر

مصر درگير بحران سياسي يا نظامي نيست؛ اين كشور 
پس از كودتاي ســال2013 ژنرال سيســي تا كنون 

باثبات بوده و در معرض فشارها يا تحريم خارجي هم 
قرار ندارد. اما سياست هاي مالي دولت جديد مبتني بر 
اجراي برنامه هاي صندوق بين المللي پول و استقراض 
گسترده، فشار شــديد را بر شــهروندان اين كشور 
تحميل كرده اســت. براي مثال كافي اســت بدانيم 
قيمت برق در مصر طي 7ســال گذشته 850درصد 
و قيمت گاز 2400درصد رشــد داشته است. افزايش 
ماليات، راهكار اصلي دولت سيســي براي توســعه 
اقتصادي است؛ راهكاري كه دايره خط فقر در مصر را 

تا بيش از 30درصد افزايش داده است.

تورم: 7درصدتونس

در سال2021 حجم بدهي هاي خارجي دولت تونس 
براي نخســتين بار به ركورد 35ميليارد دالر رسيد؛ 
رقمي كه معادل 85درصد از توليد ناخالص داخلي اين 
كشور است. از آنجا كه تونس فارغ از گردشگري، هيچ 
منبع درآمدزايي مهم ديگري ندارد، بنابراين تنها راه 
بازپرداخت بدهي هاي خارجي اين كشور هم افزايش 
ماليات و كاهش يارانه هاي عمومي است. اين در حالي 
است كه حتي صنعت گردشگري تونس هم در سايه 
بحران هاي داخلي و شيوع كرونا تضعيف شده است. 
شرايط اقتصادي و معيشــتي مردم تونس هم اكنون 
بسيار بدتر از دوران قبل از انقالب سال2011 است. 
براي مثال جامعه تحت فقر اين كشــور از 12درصد 
در ســال2011 به بيش از 18درصد در سال2021 

رسيده است.

تورم: 41درصديمن

ادامه جنــگ و محاصره اقتصــادي، تعليق مذاكرات 
سياسي و كاهش تدريجي كمك هاي انساني، وضعيت 
اقتصاد و معيشت ميليون ها شهروند يمني را به شدت 
بحراني كرده است. ســال گذشته بانك مركزي يمن 
اعالم كرد كه ديگر قادر به مهار بحران هاي ارزي اين 
كشور نيست و در نتيجه، ريال يمن سقوط بي سابقه اي 
را درمقابــل دالر تجربه كرد. اين در حالي اســت كه 
شرايط خدمات زيرســاختي يمني ها مانند برق، آب 
تصفيه شده يا بهداشت و درمان نيز روزبه روز وخيم تر 
مي شــود. براساس گزارش ســازمان ملل، 75درصد 
از مردم يمن زيــر خط فقر قرار دارند. اين ســازمان 

همچنين نسبت به وقوع فاجعه انســاني در يمن در 
صورت عدم  توقف فوري جنگ هشدار داده است.

تورم: 140درصدسوريه

در ســال2021 در برخي از مناطق ســوريه كه طي 
8ســال جنگ داخلي اين كشــور باثبات بودند هم 
اعتراضات اقتصادي و معيشتي شكل گرفت. سقوط 
ارزش لير ســوريه مقابل دالر، كمبود كاال و اختالل 
گسترده در ارائه خدمات اساســي مانند برق ازجمله 

اصلي ترين داليل نارضايتي مردم عنوان شده است. 
با توجه بــه بي ثباتي و عدم امنيــت در تمام مناطق، 
امكان دسترسي به آمارهاي دقيق و معتبر اقتصادي 
در ســوريه كم اســت اما ســازمان ملل تخمين زده 

 بخش بهداشت و درمان افغانستان،
 مستعد حضور ايران

گفت وگوي همشهري با دكتر وحيد مجروح، وزير پيشين بهداشت افغانستان

با توجه به مسدود شدن مسير كمك هاي مالي به افغانســتان، اين كشور براي حفظ نظام 
بهداشت و درمان خود به كمك هاي برون مرزي نياز دارد. ايران مي تواند از موقعيت همسايگي 
خود در اين زمينه بهره بگيرد كه به گفته دكتر وحيد مجروح، وزير پيشــين بهداشــت 
افغانستان، تعاملي برد-برد اســت. دكتر مجروح متخصص راديولوژي است و پس از پايان 

فعاليتش در وزارت بهداشت افغانستان، در يكي از بيمارستان هاي تهران فعاليت مي كند. 

درپي توقف كمك هاي 
بين المللي، بخش بهداشت و 

درمان افغانستان با مشكالتي 
روبه رو شده است؛ وضعيت 

دقيقا چگونه است؟
به رسميت شــناخته نشدن 

نظــام طالبان و بلوكه شــدن 
دارايي هاي افغانستان و حتي نبود 

ظرفيت الزم  براي عرضــه خدمات در 
نظام هاي اداري افغانســتان، باعث شده 
بخش هاي مختلف به وي ژه نظام بهداشتي 
دچار چالش هاي بســيار جدي شوند. به 
تازگي از طريق ســازمان ملل در بحث 
پرداخت حقــوق ماهانــه كادر درمان 
اقداماتي صورت گرفته امــا دامنه نياز 
بيشتر از اينهاست. كمك هاي بشردوستانه 
مي تواند به نظــام عرضه خدمات دولتي 
كمك كند اما هرگز نمي تواند جايگزين 
بودجه هاي دولتي شــود. در حال حاضر 
اولويت بايد در توزيع مناســب بودجه و 
كمك هاي بين المللي براي عرضه خدمات 
بهداشتي باشــد. اين در حالي است كه 
تقسيم بودجه هاي بين المللي براي دارو، 
آمبوالنس، حقوق كاركنــان و خدمات 
مختلف بهداشــت و درمان به درستي 
انجام نمي شــد. ارائه خدمات بهداشتي 
و درماني حداقل براي 6 تــا 9 ماه آينده 
يك چالش عمده  و اساسي در افغانستان 
خواهد بود. در صورتي كه در دولت گذشته، 
وزارت بهداشت آمادگي كامل در مواقع 
اضطراري و حــوادث غيرمترقبه نظير 
حمالت تروريستي، سيل و ديگر بالياي 
طبيعي را داشت. حتي به دليل اينكه هر 
روز با مباحث امنيتي مواجه بوديم، نظام 
بهداشــت و درمان، آمادگي رسيدگي به 

هزاران هزار زخمي در يك روز را داشت.

چه تعداد تخت بيمارستانی و 
آي سي يو در افغانستان فعال است؟ ضريب 
نفوذ مراكز بهداشت در روستاها و مناطق 

دوردست به چه شكل است؟
در نظام بهداشــت و درمان گذشــته 
افغانستان 12 تا 13هزار تخت موجود بوده 
است. اكنون نيز تخت ها موجود هستند، 
اما قطعا تخت به تنهايي كارآمد نيســت 
و حضور كادر درمان بسيار اهميت دارد. 
اكنون مراكز درماني با مشكالت زيادي 
نظير كمبود دارو و تامين آب و برق مواجه 
هستند. همچنين فقر اجتماعي و اقتصادي 
كه در جامعه بيداد مي كند، باعث شده تا 
بيماران توان خريداري ملزومات درماني 
را در بازار نداشته باشند. در حال حاضر به 
غير از بيمارستان هاي كرونايي كه عرضه 
خدمات روتين دارند، 140بيمارستان فعال 
هستند كه در عين حال با مشكالت جدي 
مواجه اند. با توجه به همكاري ســازمان 
ملل، حدود يك ماه است كه مراكز درماني 
روســتاها و مناطق دور دست هم فعال 

شده اند.

آيا آمــار دقيقــی در مورد 
وضعيت كرونا در افغانستان وجود دارد؟ 

فعال با توجه به اينكه بيمارستان هاي كرونا 
در واليات و مناطق مختلف فعال نيستند 
و تست كرونا انجام نمي شود، آماري هم 
نمي توان داشــت. تنها يك بيمارستان 

در كابل فعال است كه روزانه  50 تا 
60 نفر در آن بستري مي شوند. 
در دولت قبل، هر روز ساعات 
12ظهر، آمار مثبت و منفي و 
تعداد تست هاي انجام شده و 
تعداد بيماران بستري در بخش 
و آي سي يو اعالم مي شد؛ اما االن 
آماري در دست نيست. البته آمارهاي 
غير رســمي از فروكش كردن كرونا در 

افغانستان حكايت دارند.

پس از تســلط طالبــان بر 
افغانســتان، مدتی در پســت وزارت 
بهداشت حضور داشتيد؛ سياست طالبان 

در اين حوزه را چگونه مي بينيد؟ 
بله، من 37 روز در پســت خود بودم. هر 
نظامي در آغاز فعاليت خود، وقتي با چالش 
حكومت داري مواجه است، به زمان نياز 
دارد تا در حوزه هاي ديگر خود را نشان 

دهد.

آيا محدوديت كار برای زنان در 
حوزه بهداشت و درمان از بين رفته است؟

در روزهــاي اول حضــور طالبــان در 
افغانســتان، اجازه نامه اي از آنها براي 
كار زنان گرفتم كه موجب شــد بتوانند 
به سركار برگردند و به فعاليتشان ادامه 

دهند.

ايران چگونه می تواند به حوزه 
بهداشت و درمان به افغانستان كمك كند؟

اكنون فرصت مناســبي براي تعامل دو 
سويه ايران و افغانســتان در حوزه هاي 
مختلف وجود دارد. حوزه بهداشــت و 
درمان نيز از زمينه هايي است كه مي تواند 
تعامل برد-برد براي 2كشور داشته باشد. 
اين اتفاق بستگي به اين دارد كه از سوي 
ايران فضا و پتانسيل ايجاد شود، تاكيد 
من از گذشته تاكنون اين است كه ايران 
و افغانستان مي توانند روابطي كه به نفع 
هردو باشد را باهم برقرار كنند. اكنون كه 
گرفتن ويزاي پاكستان با مشكل مواجه 
شده و هند درهايش را به روي افغانستان 
بسته، زمان مناسبي براي برقراري تعامل 
دوطرفه ميان ايران و افغانستان است. در 
گذشته ما روزي 10 تا 12پرواز براي انتقال 
بيماران به هند داشــتيم كه اكنون اين 

امكان وجود ندارد. 
ايران در 4-3ماه اخير بيشترين انعطاف را 
در صدور ويزا و حتي پذيرش افغان هايي 
كه درخواست ورود به ايران را داشته اند، 
نشان داده است. اين امر زمينه را مساعد 
مي ســازد تا در كوتاه مدت و ميان مدت 
بستري براي درمان بيماران افغان در ايران 
فراهم شود. ايران  مي تواند در بحث درمان 
و تامين دارو نقش مهمي ايفا كند؛ چرا كه 
در بازار افغانستان، هند و پاكستان حضور 
ندارند و با توجه به ظرفيتي كه ايران در 
زمينه پزشكي، دارويي، تجهيزات و انتقال 
تكنولــوژي دارد مي تواند نقش موثري 

داشته باشد.
نظام بهداشــت و درمان  افغانستان در 
20سال گذشته پيشــرفت هاي خوبي 
داشته اما همچنان راه بسيار طوالني براي 
رسيدن به تمام نيازهاي درماني جامعه 

وجود دارد.  

2021؛ سال فقر در جهان عرب
بحران هاي اقتصادي طي يك سال گذشته ميليون ها نفر از شهروندان عرب منطقه را 

به زيرخط فقر كشانده است

170هزار 
غربـــــــی  منابــع 
مدعی انــد كــه روســيه 
170هــزار ســرباز را در 
پشــت مرزهــای اوكراين 

مستقر كرده است

دست كم 60درصد از مردم اين كشور زير خط فقر قرار 
دارند. نقش تحريم هاي اقتصادي سزار در شكل گيري 

اين وضعيت اساسي ارزيابي مي شود.

تورم: 2درصداردن

ســال گذشــته از منظر سياســي براي اردن سال 
خوبي بود چرا كه با اســتقرار دولــت بايدن به تدريج 
فشــارهاي خارجي بر اين كشــور در پرونده معامله 
قرن متوقف شــد. آمريكا ظرف يك ســال گذشــته 
نزديك به يك ميليــارد دالر كمك هــاي اقتصادي 
تحت عناوين مختلف در اختيار اردن قرار داده است. 
با وجود اين، وضعيت معيشتي شهروندان اين كشور 
روزبه روز وخيم تر مي شود؛ كشــوري با ظرفيت هاي 
محدود كه فاقد منابع درآمدزايي باالست و مهم ترين 
ســرمايه گذاري هاي آن به انرژ ي هــاي تجديدپذير 
مربوط مي شود. خط فقر اردن در سال گذشته به بيش 

از يك ميليون نفر)16درصد جمعيت( رسيده است.

تورم: 130درصدلبنان

ســال2021 براي لبناني ها به معناي آغاز فروپاشي 
اقتصادي بود؛ سالي كه با ارزش دالر معادل 8400لير 
شروع شد و با 30هزار لير خاتمه يافت. سقوط آزاد ارز 
در كشوري كه فاقد منابع توليد داخلي است به تنهايي 
مي توانــد عمق بحران معيشــتي براي شــهروندان 
لبنانــي را نمايان كند. تمام اينها در حالي اســت كه 
نظام بانكي لبنان همچنان نزديك به 30ميليارد دالر 
بدهي هاي خارجي دارد كه از پرداخت آنها عاجز است. 
مجموعه اين عوامل باعث شــده خــط فقر در لبنان 
طي يك سال گذشته به بيش از 74درصد در جامعه 
افزايش يابد. ازجمله نتايج اين امر، رشد 250درصدي 

آمار بزهكاري در لبنان ظرف يك سال بود.
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اول آخر

ترافيــك بزرگراه هــا و 
خيابان هاي شــهر تهران 
طي 2 ســال حيات كرونايي، بســيار پيچيده تر از 
قبل شده و ظاهرا داستان به گونه اي پيش رفته كه 
ديگر هيچ راهكاري براي حل آن متصور نيست. اگر 
شلوغي نسبي صبحگاهي كمي قابل تحمل است و 
مي توان وجودش را به زندگــي روزمره اضافه كرد، 
اما ترافيك بين ســاعت 3بعدازظهر تا 8شب واقعا 
تحمل ناپذير است و همه را عصبي و كالفه مي كند؛ 
به خصوص اگر آسمان نم باراني هم زده باشد تا روز 

آدم را تكميل كند.
به نظر مي رســد بخش عمده اي از حل اين مشكل 
پايتخت نشيني، با كمي هوشمندي مديران مياني 
سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي قابل حل 
باشد. يك مدير اداري مي تواند با روش هاي به ظاهر 
ساده اي، حداقل بخشي از بار ترافيكي ساعات پيك 
شهر را رفع و رجوع كند. حال بياييد كمي اين مسير 

را طي كنيم...
1   هم ســفري Carpooling به معناي اشتراك 
خودروي سواري در يك مسير مشخص. با اين روش 
و يك مديريت ساده مي توان همكاراني كه هم مسير 
هستند را در مسير رفت و برگشت روزانه هم سفر كرد 
تا كمي از تعداد خودروهاي تك سرنشين خيابان هاي 
خسته تهران كم شود؛ حتي اگر بهاي آن دقايقي قدم 

زدن تا رسيدن به در خانه باشد.
2   ساعت كار شــناور به مدت محدود يك ربع تا 
نيم ساعت. ناگفته پيداســت همين زمان در برخي 
اوقات، باعث فرار از ترافيك و رسيدن زودهنگام به 

مقصد مي شود.
3    فراهم آوردن شــرايط موقــت دوركاري و يا 
مرخصي تشويقي براي برخي كارمندان در روزهاي 
باراني كه خيابان ها از فــرط تردد اتومبيل ها، ياراي 
حركتي ندارند و همه دير و مســتاصل به ســر كار 

خود مي رسند.
4    احياي ســرويس قديمي اداره هــا براي تردد 
كارمندان؛ برنامه اي كه در گذشــته نه چندان دور 
اجرا مي شد و در كاهش ترافيك شهري مؤثر بود، اما 

مشخص نيست علت  حذف آن چه بود!
5    هماهنگــي با تصميم ســازان تاكســي هاي 
اينترنتي، به منظور ارائه برخي تخفيف ها و خدمات 
بهتر در ســاعات پيك ترافيك و روزهاي سرد سال 
به مسافران ســرگردان. تحت اين شــرايط آقايان 
مدير اين فناوري حمل ونقل شهري مي توانند براي 

كوتاه مدت از درصد سود بيشــتر خود صرف نظر و 
كمكي به حل مشكل ترافيك كنند.

6    البته از نگاه باالدســتي به حل مشكل ترافيك 
هم نبايد غافل شــد؛ يكي از مهم ترين آنها ماليات 
ضد تراكم )taxeanticongestion( اســت كه در 
برخي شهرهاي جهان اعمال مي شود. در اين شهرها 
عوارض تردد خودروهاي سواري شخصي در شبكه 
جاده اي، بزرگراه ها و خيابان هاي اصلي شهر به شكل 
هوشمند محاسبه و با نصب يك سنسور ساده پاي 
صاحب خودرو نوشته مي شــود. وب سايت وظيفه 
)ledevoir.com( در گزارشي آورده كه اين اقدام 
در شهر استكهلم سوئد بين 20 تا 30درصد كاهش 

ترافيك را به دنبال داشته است.
7    برخي شــهرها موانــع ديگــري مقابل چرخ 
راننــدگان قــرار مي دهنــد. ازجمله ماليــات بر 
خودروهــاي بــزرگ، كيلومترهــاي طي شــده 
و قيمت گــذاري سيســتماتيك پاركينگ هــا و 
جايگاه هاي رزرو شــده كه باعث تردد كمتر وسايل 

نقليه شخصي مي شود.
8    واضح اســت كه كماكان گســترش خدمات 
حمل ونقل عمومي، بهبود خدمات شــبكه ريلي و 
اتوبوســراني با تأكيد بر قابليت اطمينان، سرعت و 
راحتي آن؛ فراهم آوردن زيرساخت دوچرخه سواري 
و موتورهــاي برقــي؛ نظــارت دقيق بــر عملكرد 
تاكسي هاي اينترنتي؛ احترام به ايده »طرح ترافيك« 
و متوقــف كردن فــروش روزانــه آن، از مهم ترين 
راه حل هــاي معضــل ترافيك كالنشــهري چون 
تهران است كه البته بايد به آن ضرورت ساماندهي 

پياده روهاي شهري را نيز افزود.

شهر تراپی

شهنام صفاجو

نویسندگان باشگاه

در اهميت مرباي بِه

از مهرباني تا سنگدلي منطق!

شنبه

توي يخچال دفتر يك ميوه بِه روزها گوشه يكي از 
طبقات رها شده بود. كسي از جايي آورده بودش 
گذاشته بود در يخچال و بعد فراموش كرده بود كه قرار بوده باهاش چه كار 
كند. وسط كارهاي روزمره، به را بيرون آوردم، پوستش كردم و بعد به قطعات 
كشيده و نه خيلي ضخيم تقسيمش كردم. نسبت مناسب شكر را 

هم بهش اضافه كردم و گذاشتم آب بيندازد.
مامان جون استاد مربا بود. اســتاد پختن همه  چيز ازجمله مربا. 
مرباي بِه اش در همــه فاميل معروف بود. هميشــه وقت مهمان 
داشتند و ســفره بزرگ پهن بود، توي ظرف هاي ظريف كوچك كه 
فقط در مواقع خاص از بوفه بيرون مي آمدنــد مرباهايي را كه خودش 
درست كرده بود مي ريخت تا مهمان ها به عنوان دسر صرف كنند. مرباي 
پوست پسته، مرباي هويج، مرباي سيب. ولي مرباي بِه مامان جون يك چيز 
ديگر بود. خوشرنگ و لطيف و شيرين. وقتي كه به ها در ظرف آب انداختند 
گذاشتمشان روي شعله ماليم. نصف روز طول كشيد تا آن تكه هاي خام 
ميوه بِه، تبديل به مربايي سرخ رنگ و شيرين شوند. چند دانه هل هم قدري 
با مرباها جوش خورد و عطرو بويي به آن داد. وقتي كه مربا آماده شد، حسرت 
نديدن و نبودن مامان جون هم خودش را بيشتر نشان داد. كاش مي توانستم 
محصولم را بهش نشان بدهم. كمي بِه ها را بچشد، ايراد بگيرد، تشويق كند، 

فوت و فن استادي نشانم بدهد.
مامان جون حاال كمي بيشتر از يك سال است كه از اين جهان رفته. نتوانستم 
ببينمش. نتوانستم باهاش خداحافظي كنم. نشد كه در آغوشش بگيرم و 
ازش بخواهم راز همه آن خوراك ها و خورشت ها و مرباها را به من هم بگويد. 
نشد كه با غذاي ايراني، اين مهم ترين شاخصه تمدن مان آن طوري كه دلم 
مي خواهد و دوست دارم به او وصل شوم. ازش ياد بگيرم. دير فهميدم كه 
هنر او در آشپزي همان چيزي است كه از اين تكه هاي پراكنده قومي و زباني 
يك پيكره واحد فرهنگي مي سازد. عوضش هربار كه چيزي درست مي كنم، 
غذايي، مربايي، فرني يا ماقوتي كه ســال ها او بهترين و خوشــمزه ترين 
نسخه اش را برايم درســت كرده بود، همراهي اش را كنارم حس مي كنم. 
درست است كه فرصت نشــد الاقل يك بار هم كه شده من براي او چيزي 
درست كنم و تأثير آشپزي ام را درصورت و چشمانش ببينم، اما هربار سراغ 
درست كردن محصوالتي مي روم كه او استاد از كار درآوردنشان بود، مي دانم 
كه در كنارم ايستاده و تماشايم مي كند. مي دانم كه بايد حواسم باشد و كار 
را خوب در بياورم و نااميدش نكنم. مثل همين روز عادي و حوصله سر بر و 
پر از خبرهاي بد، كه به لطف بِه توي يخچال روز بهتري شد. انگار كه مامان 

جون را ديده باشم.

اينجا يك نفر در توييتر، به اسم ساجده جبارپور 
كه شاعر خوبي هم هست، نوشته كه در جايي كه 
هستيم، غذا دادن به كبوتران سطح شهر جريمه 
دارد. فكر مي كنيد چقدر جريمه داشــته باشد؟ مي گويد هزار دالر؛ بلكه 
بيشتر. يعني تصور كنيد به پول االن ما، 28يا 29ميليون تومان جريمه تان 
مي كنند اگر به ياكريم يا كبوتر يا... غذا بدهيــد. حاال اين بنده خدا كجا 
ساكن است؟ در كشور استراليا. در نگاه اول، هر كسي جا مي خورد: چرا غذا 
دادن به حيوانات زبان بسته بايد اينقدر جريمه داشته باشد؟ پس مهرباني 
ما آدم ها كجا رفته است؟ بعد يك نفر ديگر كه تخصصي هم در اين حوزه ها 
دارد، مي آيد و مي نويسد كه »غذا دادن به هيچ حيواني كار درستي نيست 
و به داليل مختلفي ازدياد نسل اون حيوون كه خارج از تاب آوري طبيعته، 
به هم خوردن چرخه طبيعي و اكوسيســتم، غذاي نامناسب با حيوان كه 
باعث بيماريش ميشه، عادت به انسان كه براش خطرناكه و...« تا تكليف 

ما را با اين قضيه روشن كند.
وقتي آدم با داليــل منطقي چنين امري مواجه مي شــود، اول كمي جا 
مي خورد. در واقع نكته اصلي اينجاست كه ما انسان ها، غالبا فكر مي كنيم 
كه داريم به طبيعت و محيط زيســت فكر مي كنيم؛ درحالي كه اين غالبا 
ما هســتيم كه داريم به طبيعت و محيط زيست و جريان طبيعي زندگي 
صدمه مي زنيم. فكر مي كنيد دليل اين همه گرمايش زمين و تغييرات آب 
و هوايي و... چيست؟ آيا جز اين است كه تأثيرات انساني در آنها اثرگذار 
بوده است؟ نكته بعدي هم آنجاســت كه ما خودمان اساسا بخشي از اين 
طبيعت هستيم. البته بگذريم كه حاال جامعه شناس ها مي آيند و مي گويند 
كه طبيعت، يعني آفرينش منهاي انســان؛ كه قصه اش حاال جداست و 
مدنظر ما نيســت. به طور تلويحي، ما خودمان بخشي از طبيعت هستيم. 
وقتي خودمان بخشي از يك مجموعه و فراينديم، چطور مي توانيم بر كل 
آن احاطه پيدا  و برايش تعيين تكليف كنيم؟ اينجاست كه فقط بايد ياد 
بگيريم گاهي تسليم باشيم، گاهي درك كنيم كه لزومي ندارد كه هميشه 
برخالف جريان آب شنا كنيم و گاهي تنها كفايت مي كند كه صرفا خودتان 
را رها كنيد؛ در جايي كه مي دانيد جريان طبيعي و طبيعت چيست. در بين 
سرخپوستان آمريكاي مركزي، عقيده جالبي درباره گناه وجود دارد. آنها 
معتقدند هر چيزي كه خالف عقل سليم باشد، گناه است. يعني اگر شما 
عملي انجام بدهيد و مي دانيد كه دارد به ضرر شــما تمام مي شود، درك 
منطقي اين امر مي تواند تعيين كننده گناه و غيرگناه براي شــما باشد. با 
چنين نگاهي، در مورد مراوده ما و طبيعت نيز چنين مي شود گفت؛ گاهي 
مهرباني كردن خارج از عــرف و قاعده با طبيعــت و موجودات طبيعي، 
مي تواند به ضرر خودشان تمام شود. اينجاســت كه آدم ياد آن ماجراي 
»من براي مهربان بودن بايد سنگدل باشم« شكسپير در شخصيت هملت 
مي افتد؛ واقعا چرا بايد براي مهربان بودن گاهي بايد سنگدل بود؟  شايد 
كه اين بحث را همينطور بشود دنبال كرد و به خانواده و اجتماع و زندگي 
فردي و... هم كشــاند. بســيار مي بينيم كه برخي از انسان ها، مأموريت 
سنگيني روي دوش شان احساس مي كنند؛ كه بايد به همه مهر و محبت 
كنند و بايد دنيا را كمي عوض كنند و تبديل به جاي بهتري بسازند و چه و 
چه و چه. اينها همه اش، ادامه همه غذا دادن به كبوترها و ياكريم هاي شهر 
است؛ بسته بندي ظاهري اش مهر است، اما نتيجه داخلي اش در نهايت به 
سختي كشيدن همان حيوانات زبان بســته تبديل مي شود. درك اينكه 
گاهي امر طبيعي، مســتقيم ترين و منطقي ترين كار مي تواند محسوب 
شود، به شــدت مي تواند موجب آرامش ما شود. اينجاست كه كم كم آدم 
ياد مي گيرد در زندگي، اجتماعيات و هر جاي ديگري، همه احساسات و 
عاطفه ها و هيجان هايش را، زير سايه عقالنيت و عقل سليمش جمع كند 
و به نتايج خوبي برســد. ولي انصافا ديدن كبوترها و ياكريم هاي گرسنه 
خسته خيلي سخت است؛ اما چه مي شود كرد، غذا دادن به آنها مي تواند 

خودشان را بيشتر به سختي بيندازد...

سيدجواد رسولي / كارشناس رسانه

عيسي محمدي  / روزنامه نگار

تقويم/ رويدادعدد خبر

 تولد روزنامه تايمز

روزنامه خوان که باشــيد، حتما نام 
روزنامــه معتبر تايمز به گوشــتان 
خورده اســت. تايمز، يك روزنامه 
سراسري در کشــور بريتانيا است 
که از يکم ژانويــه1785 ميالدي در 
لندن توسط جان والتر منتشر شد. 
 نام ايــن روزنامه در ســال1788 از

 Daily Universal Regis ter به 
تايمز تغيير کرد. تايمز و ساندي تايمز 
News Inter�  هر دو از نشــريات
national يا شاخه بريتانيايي نيوز 
کورپوريشن هستند که از سال1۹81 
ميالدي در مالکيت روپرت مرداك، 
ســرمايه دار آمريکايي-استراليايي 
قــرار دارد. با وجود آنکــه تايمز و 
ساندي تايمز هر دو در مالکيت يك 
شرکت هستند، ولي کادر سردبيري و 

خبرنگاران آنها متفاوت است.

يورو؛پول رسمى 19كشور 

ايده پول يکسان، نخستين بار توسط 
ژاك دلور، وزير اقتصاد پيشين فرانسه 
که از ســال1۹85تا1۹۹5، رياست 
کميسيون اروپا را به عهده داشت، ارائه 
شد. هدف اين بود که هويت اروپايي در 
بازارها تقويت و تثبيت قيمت ها، رشد 
اقتصادي و منافع تجاري نصيب اعضا 
شود. به کارگيري يکاي پول مشترك 
»يورو« در يکم ژانويه سال2002 رسمًا 
در کشورهاي آلمان، فرانسه، بلژيك، 
اتريش، اســپانيا، پرتغــال، يونان، 
ايتاليا، ايرلند، لوکزامبورگ، هلند و 
فنالند آغاز شد و اکنون در 1۹کشور 
از 27عضو اتحاديه اروپا به طور رسمي 
در جريان است. نماد اين ارز جديد از 
 )ε( حرف اپسيلون در الفباي يوناني
الهام گرفته شــده و ضرب هر سکه 
)سنت( يا )يورو( در هر کشور عضو 
منطقه يورو شکل خاص و طرح خودش 
را دارد. سکه هاي ضرب هلند، اسپانيا، 
فنالند، آلمان، فرانسه و... با يکديگر 

متفاوت هستند.

سبکبالی تحمل ناپذیر شهري!

يافتن جايي براي خوابيدن يا بهتر 
بگويــم، آرام گرفتن پــس از يك 
روز ســخت، احتماال از نخســتين 
دغدغه هــاي بشــر بوده و شــايد 
هميشــه هم ادامه داشته باشد. در 
حقيقت اين يكــي از نيازهاي اوليه 
انسان اســت كه به واسطه همين 
اوليه بودن، هيچ وقــت از روي ميز 
كنار نمي رود. اتفاقــا هرچه جلو تر 
مي رويم و زندگي بشر داراي ابعاد 
گسترده تري مي شود، يافتن جاي 
خواب هم پيچيده تر مي شــود. اگر 
در روزگاري انسان در باالي درختي 
يا دل غاري آرام مي گرفت، امروز به 
ســرپناه دائمي و امن فكر مي كند 
كه اسباب آسايشش را فراهم كند. 
يعني ديگر تنها موضوع جايي براي 
خوابيــدن مطرح نيســت و انتظار 
انســان از جايي كه لفظ »خانه« را 
براي آن به كار مي برد، چيزي بيشتر 

است.
به همين نســبت كــه پيچيدگي 
زندگي انسان امروز، مسئله سرپناه 
را پيچيده كرده، زندگي در شهرهاي 
بزرگ هم در مقايســه با شهرهاي 
كوچك  اين موضــوع را پررنگ تر 
مي كند و از همين جاست كه هر از 
گاهي گزارش هايي درباره خوابيدن 
برخــي شــهروندان در محل هاي 
مختلف، موضــوع داغ رســانه ها 

مي شود. شــايد در يك نگاه ساده، 
انتخاب همه ايــن محل هاي از نظر 
ما نامناســب براي خواب، ناشي از 
فقر باشد؛ اما آيا واقعا اينطور است؟ 
يعني بهتر نيســت فكر كنيم چرا 
كســاني براي خوابيدن به گور پناه 
مي برنــد و ديگرانــي در خودروي 
شــخصي خود، شــب را به صبح 
مي رســانند يا اتوبوس هاي شهري 
را سرپناه شبانه خود قرار مي دهند 
و...؟ اين ساده سازي مسئله نيست 
كه همه را فقير بدانيــم؟ البته در 
تمام اين مــوارد مي توان ردپايي از 
نداری ديد؛ اما موضوع احتماال ابعاد 

ديگري هم دارد.
حدود 2سال پيش يكي از همكارانم 
گزارشــي نوشــت درباره بعضي از 
رانندگان تاكسي هاي اينترنتي كه 
از شــهرهاي دور و نزديك خود را 
به تهران مي رســانند و روزها كار 
مي كنند و شب ها در خودروي خود 
مي خوابند. احتماال در اينجا مي توان 
ردپاي بيــكاري و اقتصاد كوچك 
و توسعه نيافته شــهرهاي ديگر را 
پررنگ تر از فقر ديــد. يا در همين 
جريان اخير كه بر سر خوابيدن در 
اتوبوس هاس شهري به راه افتاده، 
بايد ديد چه دسته از افراد و چرا به 
اتوبوس پناه مي برند. الزم مي دانم 
توضيح بدهم و تأكيد كنم كه هدفم 
از اين نوشته اصال ناديده گرفتن يا 
انكار فقر رو به گسترش شهروندان 
نيست. اتفاقا هدفم اين است كه از 
ساده سازي موضوع و ناديده گرفتن 
ابعاد مختلف فقــر جلوگيري كنم 
و در يادداشــت هاي بعدي به ابعاد 
ديگر مســئله يافتن جايــي براي 

آسايش و خواب، بپردازم.

دغدغه

ميثم قاسمي

»مكان «هــا هويت ســازند،  تاريخ ســازند، خاطره سازند. حميدرضا محمدي
رابطه شان با آدم ها، امري دوسويه است؛ چراكه اين آدم ها 
هستند كه از يك سو به آن امكنه هويت مي دهند و البته از 

سوي مقابل، در آنها براي خود خاطره مي سازند.
مكان ها درست است كه ُمشتي ســنگ و آجر و خاك و 
كاهگل و گچ و سيمان هستند اما اين پوسته ماجراست. 
گوشته آن، آدم هايي هســتند - حاال به فراخور شكل و 
شيوه كاربري شان - كه يك عمر در آنها زيستند، يا درس 
خواندند، يا بازي كردند، يا موســيقي شنيدند، يا فيلم و 
تئاتر و اثر هنري يا تاريخي ديدند، و يا قهوه و چاي يا غذا 

و شيريني خوردند.
و حاال يكــي از آنها مي رفت تا به تاريــخ بپيوندد. نامش 
البته ســال ها بود كه جزئي از تاريخ شــده بود، اما بناي 
كهنه اش مانــده بود؛ كافــه آيِبتــا )Ibeta(، در تقاطع 
الله زار نو و شاه آباد )جمهوري اســالمي كنوني( و ضلع 
شــمال غربي چهارراه. جايي كه روزگار رونقش، و زمانه 
اوجش، دهه هاي 20 تا 40 بود و محل آيند و  رونِد كسان 
بسيار. سال تأسيس كافه در جايي ذكر نشده اما به شهادِت 
4 عكِس در دسترس، به سال هاي 1308، 1311، 1331 
و 1346، نشان از آن دارد درهاي اين كافه و مهمان خانه اي 
كه در باالخانه اش بود، دســت كم چهاردهه گشوده ماند 
به روي اهل قهوه و فال قهوه. فال قهوه چون آيبتا، يعني 
همان بانوي روس وطن، كه در بحبوحه جنگ جهاني اول 
به تهران آمده بود، و قهوه فروشي و كافه اي به راه انداخته 
بود، به گفته زنده ياد خليل مستوفي، مدير كتاب فروشي 
مســتوفي در خيابان شــاه آباد قديم )جمهوري فعلي(، 
»شازده هاي قاجار، نخســت وزير و درباري ها مي اومدن 

اينجا براشون فال بگيره.«
اما آيبتا براي اهل سياست چنان مركزيت يافته بود كه 

پس از شــهريور 1320، كه آنجا فارغ از وكالي مجلس 
و سياست پيشــگان و روزنامه نــگاران، پاتوقــي براي 
سيدضياءالدين طباطبايي شــده بود و يكي از جاهايي 
بود كه حرف دِرگوشي و پشت پرده زده مي شد و برخي 

جابه جايي هاي مناصب اتفاق مي افتاد، ضرب المثلي 
هم بر سر زبان ها افتاده بود كه؛ »كار از دست 
آيبتا خارج شده، بايد رفت سراغ َسرَچمَبك«، 
چون هرگاه دسايس كارگر نمي افتاد، به  مهدي 

ماست بند در بازار ســرچمبك در محله امامزاده 
يحيي مي رفتند و او تظاهــرات بزن بهادري و الفاظ 

چارواداري، آنچــه را كه باب ميل آقايــان بود به ثمر 
مي رساند.

در اين ميان توجه به نكته اي شــايد جالب توجه باشــد 
آن سوي چهارراه، درست در مجاور آيبتا، كافه پارس واقع 
بود، همان ساختمان دوطبقه گنبدي. جايي كه به گفته 
سيدعبداهلل انوار، تهران شناس، در ســال1313 برقرار 
بوده اما در نمايي از فيلم »حاجي آقا آكتور سينما« كه در 
سال1312 اين كافه ساخته شده بود، يعني اگر به گمان، 
2سال هم براي ساخت آن وقت صرف شده باشد، يعني 
سال1310، درنتيجه آيبتا از آن قديم تر است. همچنين 
سينما متروپل )رودكي امروزي(، كه در سوم آذر1325 
آغاز به كار كرد هم از آيبتا جديدتر است. و بر اين فهرست، 
بيفزاييد ساندويچ فروشي اختياري را، در همان حوالي. 
و اين همه نشــان از قدمت آيبتا دارد. اگرچــه از زمان 
تعطيل شدن و به فراموشي رفتنش، اطالع دقيقي نيست، 
اما صدافســوس و هزاردرد و دريغ كه در دهه هاي اخير، 

جايش را به الكتريكي داده بود.
آيبتا كه يكي از نخستين سلســله كافه هاي الله زار بود، 
آخرين روز 15سال پيش، با شماره18675 در فهرست 
آثار ملي جاي گرفت اما غروب چهارشــنبه، هشتم دي، 

بخشي از آن طعمه آتش شد.
اما بخت يارمان بود و بارمان، كه نجات يافت، تا شــايد 
وقتي و كسي دست به مرمتش زند اما پرواضح است كه 
بايد خيلي وقت پيش ترميم مي شد و مي ماند. تا ميراثي 
باشد از مردمي كه يك صدسال پيش در اين »مكان« قهوه 
نوشيدند و شكالت خوردند، شــعر و داستان خواندند و 
حرف هاي منورالفكرانه زدند، سياســت ورزيدند و نقشه 
كشيدند و عاشقي كردند. آنها بودند كه رابطه اي دوسويه 
با آيبتا برقرار كردند؛ به آن هويت بخشيدند و با آن براي 

خود خاطره ساختند.

مادام آيِبتا و قهوه هايش

جايي براي خوابيدن

فرهنگ و زندگي

 شب تار است
 و ره وادي ايمن در پيش

 آتش طور کجا
 موعد ديدار کجاست

حافظ
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