
شهید سلیمانی؛ ملی ترین و امتی ترین چهره  ایران
رهبرمعظم انقالب در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مطرح کردند

»شهید« سلیماني براي دشمنان خطرناك تر از »سردار« سلیماني است»صدق« و »اخالص« خالصه، نماد و نمایه مکتب سلیمانی است

 ارز 4200          براي 
داروهاي   بيماران خاص 

حذف نمي شود
  120شرکت ایرانی در حال حاضر چندین هزار 

قلم دارو  را تولید می کنند. در سال های اخیر بسیاری از 
 شرکت های چند ملیتی از ایران خارج شده اند

و خأل حضور آنها را شرکت های ایرانی پر کرده اند

  تامین دارو مهم ترین وظیفه ماست به ویژه داروی 
باکیفیت و پایدار. نهاد ریاست جمهوری هم حمایت 
 می کند و همانطور که اعالم شد، روند اختصاص ارز

به دارو امسال هم ادامه دارد

 گفت وگو با رئیس سازمان غذا و دارو درباره
 اما و اگرهاي لغو ارز ترجیحي دارو و نگراني بیماران
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 قهرمان
10 سال بعد

آغاز عرضه امالك 
دولت در بورس 

مهیج ترین 
رخدادهای فضایی

مونوریل مازندران 
تکرار تجربه شکست

قتل خانم معلم با
 پرتاب بلوك سيمانی

آنها که 10سال پیش به انتخاب 
خود از مبالغ هنگفتی گذشتند

 آیا امروز از کار شان پشیمان نیستند؟

معاون بورس کاال از شناسایي 383ملك 
  متعلق دولت و عرضه 34 ملك دولتي

 به زودي در بورس کاال خبر داد

سال 2022 می تواند  به سال مهم 
فضایی تبدیل شود و پروژه های 
مهمی به مرحله واقعیت برسند

 در حالی از  آغاز  ایجاد مونوریل
 در شمال خبر می رسد که این 
 تجربه  در سال های گذشته 

با شکست مواجه شد

 اقدام دیوانه وار 
مردي در بزرگراه نواب

صفحه13

صفحه5

صفحه11

صفحه6

صفحه21

سيستم كمك داور ويدئويي هم 
براي عدالت كافي نيست

چلسي و ليورپول يكي از جذاب ترين بازي هاي اين هفته را برگزار خواهند كرد
  دوئل آلماني در جزيره

19

19

  ٢-يك به نفع داور
  نبايد تمديد مي كرديد

  شروع دوباره الليگا  ستاره بالتكليف
وقتي در فصل »كم مهاجم« پرسپوليس به عبدي اعتماد نمي شود

رئال و بارسا زير سايه كرونا دور برگشت را آغاز مي كنند

18
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 باشگاه پرسپوليس با ارسال نامه رسمي به
 آنتورپ بلژيك خواهان جذب عليرضا بيرانوند شد

گلر ما را 
پس بدهيد

منچسترسيتي1آرسنال 2

از هر طرف كه نگاه كنيم ادامه همكاري استقالل با 
رشيد مظاهري زيانبارترين تصميم ممكن بود

صفحه17

داده نما
گرافیك: مهدی سالمی

سیگار در ایران چقدر مالیات دارد؟
همــه ســاله میــزان مالیــات بــر دخانیــات و ســیگار بــه مناقشــه ای بیــن 
 وزارت بهداشــت و تولیدکننــدگان ســیگار تبدیــل مــی شــود. در ایــن داده نمــا 
مقایسه ای بین میزان مالیات بر دخانیات در ایران و برخی کشورهای اتحادیه اروپا 

داشته ایم.

میانگین مالیات بر دخانیات در اتحادیه اروپا: 80 درصد قیمت خرده فروشی

15درصد  
قیمت خرده فروشی 

مجموع مالیات و عوارض وضع شده 
روی کاالی دخانی

10.000.000نفر
تعداد افرادی که  در ایران 
دخانیات مصرف می کنند.

65میلیارد نخ 
مصرف ساالنه سیگار  

٣٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان
ارزش ریالی  مصرف دخانیات

مالیات در بودجه 1400

اهداف

مالیات بر دخانیات در کشورهای اتحادیه اروپا

۲5 تومان 
هر نخ سیگار  تولید داخل

3300 تومان 
 هر بسته ۵0 گرمی 
تنباکوی تولید داخل

درآمد وزارت صمت در 
بودجه از صدور مجوز توزیع 

محصوالت دخانی

380 میلیارد تومان

385 میلیارد تومان

10.000 تومان 
 هر بسته ۵0 گرمی 

تنباکوی وارداتی

50 تومان 
تولید با نشان بین المللی

150 تومان 
سیگار وارداتی

سال 1400

سال 1401

 کاهش مرگ و میر 
ناشی از عوامل خطر 

غیر واگیر 

۲5 درصد
کاهش مصرف 
دخانیات تا سال 

 1404

30درصد
قیمت خرده فروشی 

افزایش مجموع مالیات و 
عوارض بر روی کاالی دخانی

75درصد

 انگلستان
91.6

 یونان
84.8

 اسپانیا
79.3

 استونی
90.3

 سوئد
7۵.۵

 فرانسه
84.1

 اسلوونی
81.1

 بلژیک
78.۵

 هلند
79

 کرواسی
80.9

ویژه های  امروز

ما درمجلس تعداد قابل توجهــی نماينده داريم منتها، 
نمايندگانی داريم که بــا رأی قابل توجه موتلفه به 
مجلس راه پيدا کرده اند اماعضو موتلفه نيستند. 
سياست ما در مجلس اين نيســت که هر روز 
درباره موضوعی ســرو صدا به راه بيندازيم. 
سياســت ما در برابر دولت ها تقابل، تحقير و 
تضعيف نيست بلکه سياســت ماهمکاری، 

نقد منصفانه و رصد هوشمندانه است.

اسداهلل بادامچیان  و نقش مؤتلفه در سپهر امروز و سیاست ایران

حزبی با چراغ خاموش

20

نويد رضايي فر هم مثل همه بسکتباليســت ها آرزوي 
بازي کــردن در NBA را دارد ولي مي داند رفتن به 
اين ليگ کار سختي است و به خاطر همين توقعش را 
کمي پايين تر آورده است. او مي خواهد به اروپا برود 
و اسپانيا و رئال مادريد، کشــور و تيم محبوب نويد 
هستند. رضايي فر که طي 2سال گذشته جايگاهش 
را در تيم ملي ثابت کرده، اين فصل با شــيميدر 

صدرنشين ليگ است.

دیدار با جمال میرصادقي، نویسنده در آستانه 88سالگي
خالقيت، عامل اصلي نوشتن نيست

نوید رضایی فر بازیکن تیم شیمیدر و ستاره لیگ بسکتبال
NBAآرزوی همه است ولی من رئالی ام

کارگردان و مدير قديمی تئاتر اين روزها درگير برپايی مهم 
ترين رخداد ساالنه عرصه نمايش است . حسين مسافر آستانه 
در حالی دبيری چهلمين جشنواره تئاتر فجر را عهده دار شده 
است که اين جشنواره با مشــکل بودجه مواجه است. 
هرچند وزير ارشاد به تازگی قول مساعدت برای برگزاری 
مطلوب جشنواره تئاتر را داده و مسافر آستانه هم در 
گفت وگو با همشهری می گويد با وجود مشکالت 

مالی جشنواره چهلم را آبرومند برپا خواهيم کرد.

گفت و گو با حسین مسافرآستانه، دبیر جشنواره تئاتر فجر
 تئاتر فجر و مشکلي به نام بودجه

جمال ميرصادقي، با گذشت ســاليان هنوز دلمشغول 
نوشتن و پژوهش و خواندن است. ده ها عنوان رمان 

و مجموعه داستان و مجموعه هايي ارزشمند از 
داستان و نقد داستان و آموزش داستان نويسي 
در کارنامه پربار ادبي او به چشــم مي خورد 
که جملگــي براي داستان نويســان جوان 
چراغ راه در اين عرصه محسوب مي شود. با 

اين نويسنده  ديدار کرده ايم.

  ضمیمه
   روزنامه همشهری
  به مناسبت دومین

  سالروز شهادت
حاج قاسم سلیمانی

 با گفتارها و نوشتارهايی از:

  مهدی چمران 
  حسين اميرعبداللهيان 
  نرجس سليمانی
  ايرج مسجدی
    ريان الکدانی 
  مراد شيخ کالو 
  اميرعلی ابوالفتح
    علی مراد 
  احمد يوسف زاده 
  حبيب اهلل صادقی و ...

سود و زیان افزایش آسمان خراش های پایتخت
بررسی نظر موافقان و مخالفان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ايران در خصوص آزاد شدن بلندمرتبه سازی

 گزارشی از میزان دسترسی معلمان 
به ابزار هوشمند آموزش مجازی در دومین سال 

تحصیلی کرونایی  در ایران 

 آموزش مجازی
 از جيب معلمان
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یادداشت
علي اصغر قائمي ؛ عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران

عدم رعایت قانون توســط موتورســواران سبب ایجاد 
مخاطراتي براي عابران پیاده و حتي خودروســواران 
شده اســت و از این  رو معضل شهر محسوب مي شود. 
به نظر مي رسد قبل از اینکه دســتگاه هاي حاکمیتي مانند مدیریت شهري، پلیس 
راهور و نیروي انتظامي و... براي حل این مشکل به وظایف خود عمل کنند، ضروري 
است روي مقوله فرهنگ متمرکز شــویم؛ چراکه شاید بتوان بخشي از تخلفات 
مانند نادیده گرفتن چراغ راهنمایي، تردد در پیاده روها و عبور و مرور از خطوط 
ویژه و... را با گماردن و استقرار نیروهاي راهور در تقاطع ها، چهارراه ها و مکان هاي 
پرتردد کنترل کرد اما بخش زیادي از این موضوع توسط خود موتورسواران قابل حل 
است؛ بنابراین از تمام کساني که بنا به هر دلیلي از موتور براي کار یا تردد استفاده 
مي کنند تقاضا مي کنیم در این مسیر با نهادهاي حاکمیتي همراهي کنند و با رعایت 
فرهنگ موتورسواري باعث امنیت و آرامش خود و سایرین شوند. بازدارنده نبودن 
قوانین مربوط به موتورســواران هم همواره مورد بحث بوده و عده اي باور دارند که 
به جاي فرهنگسازي باید قوانین سختگیرانه تري لحاظ شود که در تمام دنیا تجربه 
شده و ما هم مي توانیم به آن متوسل شــویم اما با توجه  به اینکه اکثر موتورسواران 
به ناچار از این وســیله براي کسب وکار اســتفاده مي کنند و قشر ضعیفي هستند، 
نیروهاي تصمیم گیرنده سعي مي کنند با رأفت به این مسئله بنگرند و ازاین رو مدل 
سختگیرانه را در دستور کار ندارند. حال در شرایطي اگر خسارت و زیان این تصمیم 
بیش از نفع آن باشد حتما باید در آن تجدیدنظر شــود. به طورکلي در جمع بندي 
مقوله ساماندهي موتورسواران باید ذکر کنم که این امر یك وظیفه دوگانه است که 
هم دستگاه هاي مدیریت شهري و هم راکبان موتورسیکلت  در آن نقش دارند و البته 
از طریق فرهنگسازي و با همکاري و همراهي موتورسواران مي توان به نتایج بهتري 
دست  یافت. همان طور که 20سال پیش فرهنگ بستن کمربند ایمني در خودروها 
مطرح شد و پلیس هم با جدیت ورود کرد و یك سال بعد این فرهنگ نهادینه شد، 
بار دیگر هم مي توان از این الگوي موفق براي نهادینه کردن فرهنگ موتورسواري 
بهره گرفت. درست مانند کاري که پلیس راهور در قالب طرح و کمپین آغاز کرده و 
امیدواریم با چنین شیوه هایي بتوانیم براي همیشه معضالت مربوط به موتورسواران 

را در کالنشهرها ازجمله پایتخت حل کنیم.
مسئله موتورســیکلت ها و خودروهاي شــهر یکي از موضوعات مهم در کمیسیون 
حمل ونقل است چرا که در فصل زمســتان هم شــاهد وارونگي دما و آلودگي هوا 
هستیم. اگر بتوانیم حجم تردد موتورهاي بنزیني را در شهر کاهش دهیم، قدم هاي 
مؤثري در زمینه بهبود وضعیت هوا برداشته ایم. این موضوع عالوه بر اینکه نیازمند 
عزم جدي مدیران شهري و اعضاي شوراي شهر است، همکاري تمامي دستگاه هاي 
مرتبط را هم مي طلبد. البته اگر از شرکت هاي استارت آپي که در زمینه تولید خودرو 
و موتورسیکلت هاي برقي فعالیت مي کنند، حمایت شــود، مي توان امیدوار بود که 
عالوه بر تولید موتورهاي برقي با قیمت مناسب ، در کاهش آلودگي هاي هوا اقدامات 
ماندگاري صورت گیرد. اگر قرار باشد موتورسیکلت برقي 60کیلومتر در روز مسافت 
طي کند و باتري اش خالي بشــود و بعد براي هر بار شارژ باتري 8ساعت زمان صرف 
شود، استفاده از چنین وســیله نقلیه اي بیهوده خواهد بود. اگر ما به دنبال استفاده 
انبوه از موتورسیکلت هاي برقي هم باشیم و بخواهیم استفاده از این نوع وسیله نقلیه 
را در ســطح جامعه به صورت فراگیر در بیاوریم و مردم را براي به کارگیري این نوع 
وسیله نقلیه  که از سوخت هاي پاك استفاده مي کند تشــویق کنیم، باید به 2نکته 
استاندارد هاي فني و انحصاري نشدن بازار تولیدات توجه کنیم. قطعا استفاده از تجربه 
دیگر نقاط دنیا مي تواند به ما کمك کند، اما عمده ترین مســائل هر شهري تا حدود 
زیادي به ویژگي هاي بومي همان شهر مربوط خواهد بود. موتورسیکلت هاي قدیمي 
که در سطح شهر تردد مي کنند، چندبرابر یك خودرو آالیندگي تولید مي کنند و باید 
با جایگزین کردن موتورسیکلت هاي برقي بخش عمده اي از آالیندگي را کاهش دهیم.

 نهادينه  شدن 
فرهنگ موتورسواري

................. حداكثر 300متر پردیس ها
مراكز تجاری................ حداكثر ۲00متر
عرصه عمومی.............. حداكثر 140متر

 980ساختمان 
بلندمرتبه  درشهر  تهران 

ساخته شده است.

 ۲70برج
بیش از 12طبقه در معابر 

كم عرض قرار دارند.

364مجوز
فقط در منطقه یک برای 

بلندمرتبه سازی صادر شده.

3منطقه 
20،16 و 21 فاقد درخواست 

مجوز بلند مرتبه هستند.

ارتفاع ویژه بلندمرتبه سازی
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   گزارشي از فعاليت هاي بنياد شهيد سليماني
پیش از سخنان رهبرمعظم انقالب اسالمي، خانم زينب سلیماني، فرزند شهید و مسئول بنیاد شهید سلیماني گزارشي از 
فعالیت هاي اين بنیاد و همچنین اقدامات انجام شده در ستاد مردمي بزرگداشت دومین سالگرد شهداي مقاومت بیان كرد. 
همچنین سردار سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، شهید سلیماني را حقیقتي جاري، جوشان و الهام بخش 
براي جوانان امت اسالمي برشمرد و افزود: دشمن با آن جنايت به دنبال خاموش كردن نور مقاومت بود ولي اعجاز خون آن 

شهیدان پرافتخار موجب پیشرفت مقاومت و عقب زدن دشمن در همه جبهه هاي درگیري شد.

رهبر معظم انقالب اسالمي صبح دیروز 
)شنبه( در دیدار خانواده و اعضاي ستاد رهبری

بزرگداشت سردار شــهيد حاج قاسم 
سليماني، »صدق« و »اخالص« را خالصه و نماد و نمایه 
مکتب ســليماني خواندند و با اشــاره به الگو شــدن 
حاج قاسم در ميان جوانان منطقه، افزودند: سليماني 
عزیز، ملي ترین و امتي ترین شخصيت ایران و دنياي 

اسالم بود و هست.
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام  معظم  رهبري، 
رهبر معظم انقالب، شهادت سردار سليماني را حادثه اي 
ملي و حادثه بين الملل اسالمي برشمردند و افزودند: 
بزرگداشــت مردمي و مبتکرانه حاج قاسم در سراسر 
ایران، نشان دهنده  پيشرو بودن ملت در قدرشناسي از 

این شهيد واالمقام است.
ایشــان با اســتناد به آیات متعدد قرآن كریم گفتند: 
صدق و اخالص، جوهره و شکل دهنده مکتب سليماني 
است كه هم زندگي و هم شهادت او را پربركت ساخت 
و كيفيت شهادت او نيز، به فضل الهي حجت را بر همه 

بندگان خدا و دشمنان اسالم تمام كرد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي پایبنــدي و وفاداري كامال 
صادقانه سردار سليماني به عهدي كه با پروردگار بسته 
بود و تعامل از سر صدق حاج قاسم با امام و آرمان هاي 

اســالم و انقالب را مایــه بركت فعاليت هاي ســردار 
سليماني خواندند و افزودند: سردار عزیز ملت ایران، رنج 
مجاهدت در راه آرمان ها را با همه وجود تحمل مي كرد 
و با كمال دقت و در همه عمر به وظایف خود در قبال 

ملت ایران و امت اسالمي وفادار بود.

دوگانه دروغین »ملت و امت«
ایشان با انتقاد از كساني كه خواسته یا ناخواسته خط 
دشمن در ترویج دوگانه دروغين »ملت و امت« را دنبال 
مي كنند، گفتند: حاج قاســم ثابت كرد كه مي توان 

ملي ترین و درعين حال امتي ترین بود.
رهبرمعظم انقالب با اشــاره به حضور ده ها ميليوني 
ملت در تشييع پيکر مطهر سردار افزودند: این واقعيت 
نشان مي دهد حاج قاسم ملي ترین چهره بوده و هست، 
ضمن اینکه نفوذ روزافزون یاد و نام او در دنياي اسالم 
اثبات مي كند سليماني عزیز، امتي ترین چهره دنياي 
اسالم نيز بوده و هســت. حضرت آیت اهلل خامنه اي، 
حاج قاســم را مظهر تالش و كار خســتگي ناپذیر و 
حيرت انگيز برشمردند و افزودند: سردار قهرمان ملت 
ایران، در همه كارهــا و فعاليت هاي بي پایانش درحد 
تحســين برانگيزي از شجاعت و شــهامت و درعين 
حال عقالنيت برخوردار بود و ضمن شــناخت دقيق 

از دشــمن و امکانات و ابزارهایش، بدون ذره اي بيم، 
با قدرت و تدبير وارد ميدان مقابله مي شــد و كارهاي 
اعجاب انگيزي انجام مي داد. ایشــان تحسين ملت از 
شجاعت سردار سليماني را ازجمله نتایج صدق حاج 

قاسم در وفاداري به عهد الهي خواندند.

اخالص و كار براي خدا
رهبرمعظم انقالب، »اخالص و كار براي خدا« را ویژگي 
دیگر شهيد ســليماني و مایه بركت بي بدیل در كار او 
دانستند و افزودند: او از دیده شدن فرار مي كرد و اهل 
تظاهر و الف زني نبود و آن تشييع ده ها ميليوني و رواج 
نام و یاد او در جهان، نخستين پاداش و جزاي الهي به 

اخالص او در دنيا بود.
ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهيد سليماني به الگو 
و قهرمان جوانان دنياي اسالم و منطقه، گفتند: امروز 
ســليماني در منطقه ما نماد اميــد، اعتماد به نفس، 
رشادت و رمز استقامت و پيروزي است و همچنان كه 
برخي به درستي گفته اند، »شــهيد« سليماني براي 
دشمنانش خطرناك تر از »ســردار« سليماني است. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي افزودند: دشــمنان خيال 
مي كردند با شــهادت ســليماني، ابومهــدي و دیگر 
همراهان ایشــان، كار تمام خواهد شــد، اما امروز به 
بركت آن خون عزیز و مظلومانه، آمریکا از افغانستان 
فرار كرده است، در عراق ناچار به تظاهر به خروج و اعالم 

رهبرمعظم انقالب در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهيد حاج قاسم سليمانی مطرح كردند

شهيد سليماني؛ ملی ترين و  امتي ترين چهره ايران 
روي خط خبر

   ماجراي تماس شهید  سلیمانی  با ظريف
مسئول سابق نمایندگي ولي فقيه در نيروي قدس سپاه با اشاره به سفر 
اسفندماه1397 بشار اسد به تهران و استعفاي محمدجواد ظریف، وزیر 
سابق امورخارجه به علت دعوت نشدن در جلسه دیدار اسد با رهبر معظم 
انقالب به خبرگزاري مهر گفت: برخي افراد ازجمله آقاي روحاني به عنوان 
رئيس جمهور در جریان )سفر بشار اسد به تهران( بودند و حضرت آقا هم 
در جریان بودند. رئيس جمهور باید مشخص كند و به آقاي ظریف بگوید 
كه به جلسه بياید یا نياید و این دیگر مربوط به نيروي قدس نيست و به 
دولت مربوط مي شود. به گفته حجت االسالم علي شيرازي؛ »آقاي ظریف 
از این برخورد ناراحت شد و استعفا داد. روز بعد بود كه تازه متوجه شده 
بودند آقاي ظریف استعفا داده اند. صبح روز بعد ما داشتيم با حاج قاسم 
به نيروي قدس مي آمدیم، در مسير به آقاي پورجعفري گفت كه با آقاي 
ظریف تماس بگير، تماس گرفت و گوشي را به حاج قاسم داد، حاج قاسم 
با شوخي و خنده آقاي ظریف را پاي كار آورد و آقاي ظریف استعفایش را 
پس گرفت و به وزارت امورخارجه آمد. حاج قاسم به عنوان یك پدر نگاه 
مي كرد كه اینها فرزندان این خانه اند و باید حفظ شان كرد. نباید بگذاریم 

كه اینها از هم بپاشند، نباید كشور ضرر ببيند.«

    رتبه اول پويش هاي سردارسلیماني
برچسب »قهرمان« پایگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه اي 
به مناسبت دومين ســالگرد شهادت ســپهبد شهيد قاســم سليماني 
فرمانده سابق نيروي قدس سپاه و شــهداي همراه او، پركاربردترین واژه 
  KHAMENEI.IR شبکه اجتماعي تویيتر شــد. پایگاه اطالع رســاني 
با آغاز این پویش كــه برگرفته از ســخنان رهبر معظم انقــالب درباره 
شهيدسليماني است، مجموعه كاملي از محتواي مرتبط با آیت اهلل خامنه اي 
و حاج قاسم سليماني را جهت اســتفاده و توليد محتواي هنري و استفاده 
پژوهشــگران و عالقه مندان منتشــر كرد. همچنين برخي دانشجویان 
دانشــگاه ها نيز با راه اندازي پویش »دادخواهي خون سرداران مقاومت« 
خواســتار پيگيري حقوقي و قضایي ترور سردارسليماني و همراهانش در 
فرودگاه بغداد شدند. براساس گزارش فارس، برگزار كنندگان این پویش 
از دانشجویان و مردم خواســتند با امضاي نامه پویش خطاب به نهادهاي 
بين المللي، به خصوص ســازمان ملل متحد و انتشــار آن در شبکه هاي 

اجتماعي، به این پویش بپيوندند.

 گزارش كمیســیون اصل90 
درباره چگونگي اجــراي قانون »اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها« چه زماني 

به صحن علني مي رسد؟
با توجه به بررسي هاي انجام شده، قرار است 
جدیدترین گزارش كميســيون اصل90 
پيرامون چگونگــي اجراي قانــون اقدام 
راهبردي در یکي از جلسه هاي علني هفته 
 جاري قرائت شــود تا عموم نمایندگان و 
البته مردم كشــورمان در جریان كيفيت 
اجراي این قانون از سوي دولت قرار گيرند. 
كميســيون اصل90 همواره تالش كرده 
صرفا در مســير فني و كارشناسي حركت 
كند و به دور از گرایش هاي سياســي، روند 
احقاق حقــوق ملت در پرونده هســته اي 
ایران را زیرنظر داریم. قانون اقدام راهبردي 
پشــتوانه اي براي دولتمردان به حســاب 
مي آید كه با دســت  پر در مذاكرات حاضر 

شوند.
 پايبندي دولت ســیزدهم 
نســبت به قانون اقــدام راهبردي را 
درجريان پیشــبرد مذاكرات برجامي 

چگونه ارزيابي مي كنید؟
دولــت ســيزدهم پــس  از آغاز بــه كار، 
راهبردهاي مذاكراتي خود را در چارچوب 
این قانون تغيير داده  و تالش كرده با درنظر 
گرفتن چارچوب هاي تعيين شده در قانون 
اقدام راهبردي در زمينه لغــو تحریم ها و 
فعاليت هاي هسته اي، مذاكرات را به مسير 
مطلوبي هدایت كند و ابتکار عمل را به دست 
گيرد. البته كميسيون اصل90 نيز تاكنون 
در ایــن زمينه فعاليت هــاي قابل توجهي 
داشته و با برگزاري نشست هاي مختلف با 
مســئوالن، تالش كرده ایم نظارت مؤثري 
بر روند اجراي این قانون داشــته  باشــيم. 
دراین راستا اخيرا نشستي با حضور اعضاي 

كميسيون و محمد اسالمي، رئيس سازمان 
انرژي اتمي برگزار شــد و روند اجراي این 
قانون مورد بررســي قرار گرفــت. دراین 
جلسه كه كارشناسان مركز پژوهش هاي 
مجلس نيز حضور داشتند، به برخي ابهام ها 
و سؤاالت موجود در این زمينه پاسخ گفته 

شد.
 برايند اين نشست 

چه بود؟
در این جلسه مصادیق عدول 
سازمان انرژي اتمي از اجراي 

قانــون اقــدام 
ي  د هبــر ا ر
مطرح شد و 

نماینده مركز پژوهش ها نيز از تخلف هاي 
صورت گرفتــه تا پایان شــهریور1400 
گزارشــي تطبيقي ارائه كــرد. معتقدم 
مهم ترین بخش این نشســت ســخنان 
رئيس ســازمان انــرژي اتمــي بود كه 
قانون اقدام راهبــردي را به مثابه یکي از 
جلوه هاي قدرت ملي ارزیابي و تأكيد 
كرد كه ســازمان انرژي اتمي در 
دولت سيزدهم نسبت به اجراي 
آن پایبند اســت و هرگــز از آن 

تخطي نخواهد كرد.
 به عملكرد دولت 
دوازدهــم در اجراي 
اين قانــون چه 

اشكاالتي وارد بود؟
متأسفانه دولت قبل قانون اقدام راهبردي را 
به طور كامل اجرا نکرد. ارزیابي هاي گذشته 
كميســيون اصل90 كه پــس  از برگزاري 
جلسه هاي متعدد و بررسي گزارش مراكز 
پژوهشي و كارشناسي به دست آمده بود و در 
تابستان1400 و در نشستي با حضور رئيس 
وقت سازمان انرژي  اتمي مورد بررسي قرار 
گرفت، نشان مي داد این قانون به طور كامل 
از سوي سازمان انرژي اتمي اجرا نشده  است. 
درآن نشست دكترصالحي توضيحاتي در 
این زمينه ارائه داد، اما بررسي هاي انجام شده 
نشــان مي داد دولت در زمينه هایي مانند 
غني سازي و همچنين ذخيره سازي اورانيوم 
تخطي هایي از قانون مجلس داشته  و برخي 

زمانبندي ها رعایت نشده است.
 اجراي اين قانــون چگونه 
مي تواند به پیشبرد مطلوب مذاكرات 
وين از سوي مذاكره كنندگان كشورمان 

كمك كند؟
قانــون اقــدام راهبردي ســبب شــده 
مذاكره كنندگان كشــورمان با ابتکار عمل 
در وین حاضر شوند و با دست پر به احقاق 
حقوق ملت ایران بپردازند. درنظر داشتن 
این قانون ســبب مي شــود ایران با ایجاد 
فشار، كشــورهاي اروپایي را ملزم به انجام 
تعهدات شــان كند و در صورت عدم  انجام 
تعهدها از سوي آنها، ایران مي تواند هرچه 
سریع تر به پيشــرفت هاي خود در زمينه 
هســته اي ادامه دهد. معتقدم قانون اقدام 
راهبــردي براي لغو تحریم هــا، مهم ترین 
مصوبه مجلس در حوزه سياســت  خارجي 
بوده كه اجراي صحيح آن، مي تواند تحول 
مهمي در برنامه هسته اي ایران ایجاد كند 
و نقش مؤثري در رونــد مذاكره براي رفع 

تحریم ها داشته باشد.

قرائت گزارش كميسيون اصل90 از نحوه اجراي قانون اقدام راهبردي در دستوركار مجلس
ارزيابي مجلس از عملكرد برجامي دولت

مجلس در 3نشست علني یکشنبه، 
سه شنبه و چهارشنبه این هفته، مجلس

روزهاي پركاري را پيش رو دارد و 
یکي از مهم ترین دستوركارها، قرائت و بررسي 
گزارش كميســيون اصل90 دربــاره چگونگي 
اجراي قانون »اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها« 
در صحن علني است كه با توجه به همزماني ارائه 
این گزارش بــا پيگيري مذاكرات كميســيون 
مشــترك برجام در ویــن، از اهميــت ویژه اي 

برخوردار است.
كميسيون اصل90 مجلس در شرایطي گزارش 
خود را در زمينه چگونگي اجراي این قانون ارائه 
خواهد داد كه لغو مؤثر تحریم ها و راستي آزمایي 
این موضوع، به عنوان محــور گفت وگوها ميان 
دیپلمات هاي ایران و 1+4 در وین در دستور كار 
قرار گرفته و همه طرف هاي حاضر در مذاكرات 
توافق كرده اند موضوع لغو تحریم ها و چگونگي 
اجراي آن با رعایت حساســيت ها و نگراني هاي 

ایران، در اولویت بحث ها قرار گيرد.
راهبرد مذاكراتي تيم اعزامي ایــران به وین در 
زمينه »لغو مؤثر تحریم ها« و »راستي آزمایي«، با 
توجه به ماده7 قانون اقدام راهبردي پيش مي رود 
كه قابليت برگشت پذیري فعاليت هاي هسته اي 
ایران را به انجام تعهدات طرف هاي مقابل منوط 
كرده است؛ »چنانچه كشورهاي متعاهد ازجمله 
كشــورهاي 1+4 )آلمان، فرانســه، انگلستان، 
چين و روسيه( نســبت به اجراي تعهدات خود 
و رفع كامل تحریم ها، ازجمله هسته اي، نظامي، 
حقوق بشري و امثال آن عليه جمهوري اسالمي 
ایران اقدام كنند، دولت موظف اســت گزارش 
دقيق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه كند. 

كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي و نيز 
كميسيون انرژي مجلس ارزیابي خود را نسبت به 
این گزارش به منظور تعيين تکليف در مجلس، به 
مجلس شوراي اسالمي به استناد بند7 ماده4۵ 

قانون آیين نامه داخلي مجلس ارائه مي كنند.«

نقشه راهي براي مذاكرات
در شــرایط كنوني قانون »اقدام راهبردي براي 
لغو تحریم هــا و صيانت از منافــع ملت ایران« 
كــه در 9مــاده و 2تبصــره در جلســه علني 
12آذرماه1399 مجلس تصویب شــد و همان 
روز هم به تأیيد شــوراي نگهبان رسيد، به مثابه 
نقشه راهي است كه پيش روي مذاكره كنندگان 
كشــورمان در وین قرار دارد و برقراري توازن 
ميان فعاليت هاي هسته اي ایران و عمل گرایي 
طرف هاي غربي در انجام تعهدات شان را هدف 
قرار داده است. اگرچه تصویب این قانون ازسوي 
مجلس یازدهم با واكنش ها و مقاومت هایي در 
دولت دوازدهم مواجه شــد، اما مجلس هدف 
از تصویب این قانون را پشــتيباني و حمایت از 
دیپلمات ها در مسير تحقق خواسته هاي مردم 
ایران عنوان كرد. برهمين اســاس هم بود كه 
رئيس مجلس یازدهم یــك روز پس  از تصویب 
این قانون در مجلس، در واكنش به موضع برخي 
مسئوالن دولتي وقت در این زمينه، رئيس دولت 
دوازدهم را به یکصدایي، همدلــي و همزباني 
در موضوع هاي »امنيت ملي« و »منافع ملي« 
دعوت و آرزو كرد رفع تحریم ها به دســت این 

دولت اتفاق بيفتد.
ازسوي دیگر »خنثي سازي اثرات تحریم« یکي 
دیگر از اهداف تصویب این قانون بود؛ موضوعي 

كه سبب شد دولت ســيزدهم با دست پر وارد 
هفتمين دور از مذاكرات كميســيون مشترك 
برجام شود و با ارائه 2سند پيشنهادي پيرامون 
لغو تحریم ها و فعاليت هاي هسته اي، ابتکار عمل 

در پيشبرد مذاكرات را به دست بگيرد.
اجراي قانون اقدام راهبردي در دولت دوازدهم 
با حاشــيه هایي نيز همراه بــود و توافق دولت 
ایــران و آژانــس بين المللي انــرژي اتمي در 
اسفندماه1399 انتقاد مجلس  را به دنبال داشت.  
براین اساس در نخستين روزهاي اسفندماه آن 
سال، نمایندگان مجلس این توافق را نقض قانون 
اقدام راهبردي مجلس دانستند و خواستار ابطال 
موقت توافق ازســوي قوه قضایيه و رسيدگي به 
تخلف رئيس جمهوري وقت شدند. این درحالي 
بود كه دولتي ها تأكيد داشتند مهلت سه ماهه 
ایران به آژانس براي انجام راســتي آزمایي، به 
معني دسترســي فراپادماني به آژانس نيست و 

قانون اجرا مي شود.
ازســوي دیگر بررســي هاي بعدي كميسيون 
اصل90 مجلــس در مردادمــاه1400، درباره 
نحوه اجراي قانون اقدام راهبردي نشان مي داد 
این قانون به طوركامل اجرا نشده و این موضوع 
انتقادهایي را به همراه داشت. با وجود این پس از 
آغاز فعاليت دولت سيزدهم و تعيين راهبردهاي 
تازه براي پيشــبرد مذاكرات برجامي، اجراي 
بي نقص قانــون اقدام راهبردي در دســتوركار 
دولتي ها قرار گرفت و فعاليت هاي هســته اي 
كشورمان نيز بر این اساس ادامه یافت؛ موضوعي 
كه بارها از ســوي نمایندگان مجلس و اعضاي 
كميسيون امنيت  ملي و سياست  خارجي مورد 

تأیيد قرار گرفت.

سخنگوي كميسيون اصل90:
 قانون اقدام راهبردي

پشتوانه اي براي مذاكره كنندگان

K
H

A
M

EN
EI

.IR
س: 

عک

نقش مستشاري و بدون حضور نظامي است كه البته 
برادران عراقي باید با هوشــياري این مسئله را دنبال 
كنند، در یمن جبهه مقاومت رو به پيشرفت است، در 
سوریه، دشمن زمينگير و بدون اميد به آینده است و 
درمجموع جریان مقاومت و ضداستکباري در منطقه، 
امروز از دو سال قبل، پررونق تر، شاداب تر و اميدوارتر 
درحال كار و حركت اســت. رهبرمعظم انقالب با نقل 
نمونه اي از برخورد عميقا مهربانانه شهيد سليماني با 
فرزندان شهدا، خاطرنشان كردند: آن شهيد عزیز با آن 
روحيه عطوف در مقابل خانواده شهدا، در مقابل اشرار 
و مفسدان داخلي و خارجي چنان قاطع و با شدت بود 
كه حتي خبر حضورش در یك منطقه، روحيه دشمن 

را نابود مي كرد.

ترس دشمنان از اسم »شهید سلیماني«
ایشان برخورد حذفي مستکبران با شهيد سليماني در 
فضاي مجازي را نشــانه ترس آنها حتي از اسم شهيد 
و واهمه شــان از رواج و تکثير آن الگوي گران سنگ 
دانستند و گفتند: در دنياي امروز، فضاي مجازي زیر 
كليد مستکبران اســت و این واقعيت باید مسئولين 
فضاي مجازي كشور را نيز هوشيار كند تا به نحوي عمل 
كنند كه دشمن نتواند به هر شکل و هرجا كه اراده كرد، 

در فضاي مجازي برخورد كند.
حضرت آیت اهلل خامنه اي، شــهيد ســليماني را یك 
واقعيت ماندني و تا ابد زنده، خواندند و افزودند: قاتالن 
او همچون ترامپ و امثال آن، جزو فراموش شــدگان 
تاریــخ خواهند بــود و در زباله دان تاریــخ گم و گور 
مي شوند، البته پس از آنکه تقاص جنایت دنيوي خود را 
پس بدهند. رهبرمعظم انقالب با تحسين فعاليت هاي 
خانواده، همرزمان و دوستان شهيد سليماني و به ویژه 
سردار قاآني، فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران در 
دنبال كردن و به پيش بردن خــط مبارك مقاومت، 
گفتند: خداوند به كســاني كه در راه اراده و اهداف او 
حركت كنند، وعده دفاع و نصرت داده است و این وعده 

اميدبخش شامل حال ملت ایران خواهد بود. 

پس از آغاز به كار دولت ســیزدهم و تغییر راهبردهاي مذاكراتي ايران در چارچوب 
كمیسیون مشترك برجام، اجراي كامل قانون »اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها« در 
دستور كار دولت و مذاكره كنندگان كشورمان قرار گرفت و پیشنهادهاي اصولي ايران 
در زمینه لغو مؤثر تحريم ها و فعالیت هاي هسته اي كشورمان نیز بر اين اساس تهیه و 

به طرف هاي مقابل ارائه شد.
اين موضوع سبب شــد ديپلمات هاي اعزامي ايران به وين با به دست گرفتن ابتكار 
عمل، طرف هاي غربي حاضر در وين را به مسیر ترسیم شده از سوي جمهوري اسالمي 
ايران هدايت كنند و رايزني ها با تمركز ويژه روي لغو تحريم ها، راستي آزمايي و ارائه 
تضمین هاي روشن ادامه يابد. بر اين اســاس هم هست كه علي خضريان، سخنگوي 
كمیســیون اصل90 مجلس معتقد اســت قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها 
زمینه ساز به دست گرفتن ابتكارعمل مذاكراتي ازسوي ديپلمات هاي كشورمان شده 

 است. گفت وگوي خضريان با همشهري را در ادامه مي خوانید.
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  دیــروز صبــح برخــی از 
خانواده های شهدا و تعدادی گزارش

از جانبــازان و ایثارگــران 
شاغل در شركت متروی تهران در سالن 
والیــت ســاختمان مركــزی شــركت 
بهره برداری متروی تهران گردهم آمدند 
تا مراسم نامگذاری ســاختمان ها به نام 

2شهید بزرگ كشور برگزار شود.
بر این اساس، به مناسبت دومین سالگرد 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و هفته 
مقاومت، طی مراســمی ساختمان های 
شماره یك و شماره2 شركت بهره برداری 
راه آهن شــهری تهران و حومــه به نام 
شهید حاج قاسم ســلیمانی و دانشمند 
شهید محسن فخری زاده نامگذاری شد؛ 
مراسمی كه با تقدیر از خانواده های معظم 
شــهدا، جانبازان و ایثارگران شــاغل در 
شركت بهره برداری متروی تهران و حومه 

همراه بود.
به گزارش همشــهری، مهدی چمران، 
رئیس شــورای اســامی شــهر تهران، 
مهدی شایسته اصل، مدیرعامل شركت 
بهره برداری متروی تهران و حومه، علی 
امام، مدیرعامل شــركت متروی تهران، 
مهدی فخری زاده، فرزند شــهید محسن 
فخری زاده، معاون دادســتان كل كشور، 
نمایندگانی از ستاد كل نیرو های مسلح، 
سپاه پاســداران انقاب اسامی، نیروی 
انتظامی بــه همراه جمعی از ســرداران 
8سال دفاع مقدس در این مراسم حضور 

داشتند.

امیدوارم از نور این شــهیدان منور و 
بهره مند شویم 

مهدی شایسته اصل، مدیرعامل شركت 
بهره بــرداری متروی تهــران و حومه در 
این مراسم بر رویكرد شــهرداری تهران 
در تكریم و گرامیداشت شهدا و خانواده 
معظم و معزز ایشان تأكید كرد: »رویكرد 
شــهردار محتــرم تهران، جنــاب دكتر 
زاكانــی تأكید بر تكریم و گرامیداشــت 
خانواده معظم شهداست. حقیر خودم را 
خادم الشهدا و كوچك تمام خانواده های 
معظم شهدا می دانم. یكی از برجسته ترین 
ویژگی های شــهید عزیز ما حاج قاســم 
سلیمانی به عنوان قهرمان ملی و فراملی، 
اهتمام ویژه ایشــان نســبت به خانواده 
معظم شــهدا بود. رهبر معظــم انقاب 
جمات ارزشمند بسیاری درباره شهید 

سلیمانی فرمودند. 
بنده یكی از جمــات را منتخب كرده ام 
كه ایشان می فرمایند: »شهید سلیمانی 
نرم افــزار مقاومت و الگوی مبــارزه را به 
ملت ها تعلیم كرد.« ایــن جمله همانند 
دیگر منویات رهبر انقاب جمله بســیار 
فاخری است. یك جمله هم درباره شهید 
دانشــمند محســن فخــری زاده عرض 
می كنــم. در پیامی كه حضــرت آقا به 
مناسبت شهادت ایشان داشتند یك جمله 
را برجســته می كنم كــه فرمودند: »علو 

مقامی كه خداوند با شهادت به آن بزرگوار 
عطا كرد، مزد زحمات و اخاص كم نظیر 
او بود و این مقام بــا هیچ یك از مقام های 
دنیوی قابل مقایسه نیست.« زمانی كه ما 
در خدمت شهید فخری زاده بودیم ایشان 
جمات ارزشمندی داشتند كه فقط یكی 
از آنها را عرض می كنم. ایشان بر انجام كار 

دست اولی تأكید داشتند. 
این شــهید بزرگوار می فرمود كه اگر بر 
مبنای اســتانداردهایی كه تعیین شده 
حركــت كنیــم، نمی توانیــم در انجام 
كارها میانبر بزنیــم و وظیفه ما انجام كار 
دســت اولی و قدم زدن در سرزمین های 
ناشناخته اســت. امروز بنده و همكارانم 
در شــركت بهره برداری متروی تهران و 
حومه مفتخریم كه ساختمان های مترو را 
به نام شهید سلیمانی و شهید فخری زاده 
مزین كنیم تــا با این نامگــذاری از روح 
شهیدان بهره مند شویم. درواقع هویت و 
روح فعالیت های ما باید با این نامگذاری 
از نور این شهیدان بهره مند و منور شود. 
ان شــاء اهلل به دعای خیر ایــن عزیزان و 
خانواده معظم شهدا و این مراسم توفیق 
داشته باشــیم تا پاســدار خون شهدای 

عزیزمان باشیم.«

هركاری انجام دهیم، باز هم به شهدا 
ادای دین نكرده ایم 

رئیس شورای اسامی شــهر تهران كه 
یكی دیگــر از مهمانان این مراســم بود، 
گفت: ما هرقدر كه برای شــهدا و به نام 
آنها كار كنیم باز هم ادای دین نكرده ایم و 
بدهكار آنها هستیم؛ هرچند هركاری هم 
كه انجام می دهیم سودی برای شهدای 
واالمقام ندارد و تمــام منفعت آن باز هم 
برای خودمان اســت و به كشور و مردم 

برمی گردد. 
مهــدی چمران افــزود: »به مناســبت 
سالگشت شهادت شــهید بزرگوار سردار 
ســپهبد قاسم ســلیمانی و همچنین به 
یادبود دانشمند بزرگ شهیدمان شهید 
فخری زاده امروز 2ســاختمان شــركت 
بهره برداری متروی تهران و حومه به نام 
و یاد این شهیدان بزرگوار نامگذاری شد. 

این برنامه در یك جایگاه و محل تخصصی 
و فنی انجام شــد تا ارتباطی هم با شهید 
بزرگوار محسن فخری زاده داشته باشد. 
هرچه برای این شهدا یا به نام آنها كاری 
انجام دهیــم باز هم كم اســت و كم كار 
كرده ایم؛ چــون این شــهدای بزرگوار و 
همه شهدای ما آنچه داشــتند را در راه 
خدا ایثار كرده و زندگی و جان خودشان 
را فــدای مكتب، انقاب، میهن، كشــور 
و ایده خودشــان كرده انــد؛ بنابراین ما 
هرقدر هم تاش كنیم و زحمت بكشیم و 
مراسم نامگذاری یا بزرگداشت یا مجلس 
و برنامه های متنوع و فراوان بگذاریم، باز 
هم در مقابل عظمت این شهدا ادای دین 
نكرده ایم. البته شهدا نیازی به این كارها 
ندارند و جایگاه آنها باالتــر و برتر از این 
چیز هاست. شهدا در بهشت برین هستند 
و نیازی به آمدن، رفتن، نشستن، سخن 
گفتن، نامگذاری و كارهایی از این دست 

نداشته و ندارند و ســودی هم نمی برند، 
بلكه این خود ما هســتیم كــه از چنین 
كارها و برنامه هایی سود می بریم. جامعه 
ما، اجتماع ما، انقاب و مكتب ماست كه 
با بزرگداشت شهدا سود می برد و می تواند 
استمرار یابد وگرنه ما با این نامگذاری ها 
و بزرگداشت ها چه نفعی می توانیم از آنها 

برده باشیم؟ 
این چیز ها كه برای ســردار ســلیمانی و 
دیگر شــهدا ســودی ندارد و فقط برای 
مملكت ما و مردم ماست كه می تواند مفید 
واقع شود و قطعا هم مفید واقع می شود. 
ما زمانــی می توانیم انقــاب خودمان را 
استمرار ببخشــیم و زمانی می توانیم با 
قدرت در مقابل دشمنان مان بایستیم كه 
انقاب ما و مردم ما مقــاوم و جوانان مان 
توانمند باشــند و روحیه شهادت طلبی 
در مردم زنده باشد. اگر این روحیه زنده 
باشــد، آن وقت می توانیم زنده باشــیم. 
اگر ملتی این روحیه را نداشــته باشــد 
نمی تواند زنده بماند؛ آن هم ملتی مثل ما 
كه از همه طرف بر آن می تازند و دشمنان 
فراوانی مثل آمریكا و اســرائیل داریم كه 
نمی خواهند انقاب اسامی ما پا بگیرد، 
اما به كوری این دشــمنان 42سال است 
كه این انقاب پیش می رود و ان شــاءهلل 
هر روز جلوتر و محكم تر و مقاوم تر پیش 

خواهد رفت.« 
 چمران انرژی هســته ای را فقط بهانه ای 
برای فشار آوردن به ملت ایران و انقاب 
می داند و می گوید مشكل اصلی آنها با ما 
انقاب اســامی و آرمان های آن است: 
»دشمنان با انقاب اســامی مخالفند، 
چرا؟ چون ایدئولوژی، مكتب و تفكر آنها 
از بین مــی رود. به بهانه بمب هســته ای 
و برای جلوگیری از دســتیابی كشور به 
فناوری انرژی هسته ای دانشمندان عزیز 
ما را به شهادت می رسانند؛ چرا؟ به خاطر 
اینكه ما نتوانیم ایــن تكنولوژی را ادامه 
دهیم و به آن دســت پیدا كنیم و با این 
فشارها می خواهند حركت رو به جلوی ما 
را متوقف كنند. چرا این كار را می كنند؟ 
آیا ما واقعا به دنبال بمب هسته ای هستیم؟ 
خودشان هم می دانند چنین نیست. اصا 
بحث شــان فقط انرژی هسته ای نیست. 
انرژی هســته ای را كشــورهای دیگری 
هم دارند. اسرائیل موشك های هسته ای 
و بمب های هســته ای را آماده كرده و به 
هیچ كسی هم جواب پس نمی دهد و در 
هیچ معاهده بین المللی هم شركت نكرده 
است. عضو معاهده بین المللی ضد اشاعه 
و گســترش بمب و ســاح هسته ای هم 
نیست و به كسی هم پاســخ نمی دهد و 
نمی دانند و نمی دانیم اصــا چه میزان 
بمب و ساح هســته ای دارد! چرا آمریكا 
به پروپــای آنها نمی پیچد؟ مگر كشــور 
همسایه ما پاكســتان و آن طرف تر هند، 
انرژی هســته ای ندارند؟ مگر كشورهای 
اروپایی انــرژی هســته ای ندارند؟ چرا 
فقط در مقابــل انرژی هســته ای ایران 
مقاومت می كنند؛ آن هم انرژی هسته ای 
صلح آمیز؟ حتما خاطرتان هســت وقتی 
برای مصارف طبی خودمــان در همین 

رآكتور انرژی دانشــگاه تهران نیاز پیدا 
كردیم، اورانیوم غنی سازی  20درصد به 
ما ندادند با اینكه قول و قرار داشــتند كه 
بدهند، اما همان مقدار كم را هم ندادند و 
همین دانشمندان عزیز هسته ای ما بودند 
كه توانســتند در مدت كوتاهــی به این 
فناوری دست پیدا كنند و خودشان آن را 
بسازند و تولید كنند و توانستیم نیاز كشور 
را برطرف كنیم. وقتــی نیازمان برطرف 
شد تازه گفتند حاال آماده ایم كه به شما 
اورانیوم 20درصد بدهیــم؛ آن هم چون 
دیدند خودمان به آنجا رسیده ایم؛ بنابراین 
آنها بحــث انرژی هســته ای ندارند. آنها 
می خواهند جلوی این تكامل، پیشرفت، 
جهش علمــی، فرهنگــی و انقابی ما را 
بگیرنــد و ما را از این مســیر پیشــرفت 
باز بدارند و مســائل دیگر بهانه ای بیش 

نیست.« 

استقالل در علم و تكنولوژی
رئیس شورای شهر تهران بار دیگر عنوان 
كرد كه تنها راه پیشرفت و سربلندی مردم 
و كشور ایستادگی در برابر دشمنان است: 
»مردم و ملت بزرگوار ما و رهبر عالیقدر 
ما این موضوع را به خوبی درك كرده اند و 
مقابل این رفتار و تفكر آنها ایســتاده اند. 
همین ماهواره سیمرغ را كه دانشمندان 
ما همین چند روز پیــش پرتاب كردند، 
عزیزی كه مسئول آن بود، توضیح می داد 
كه خارجی ها هیچ حمایــت و كمكی نه 
به لحاظ تكنولوژی و نه به لحاظ فنی در 
اختیار ما نگذاشــتند. نه اینكه خودشان 
در اختیارمان نگذاشتند؛ حتی اگر كسی 
هــم بخواهد به آن دســت بیابــد اجازه 
نمی دهند و مانع می شوند. ما خودمان به 

تنهایی به آن علم و تكنولوژی رسیده ایم 
و این موضــوع برای مــا ارزش و اهمیت 
فراوانی دارد. با ما دشمنی می كنند، فشار 
می آورند و بــا تبلیغات فراوان و شــدید 
می خواهنــد مردم را از انقــاب مایوس 
و زده كنند. با ایجاد مشــكات فراوان و 
نگه داشــتن و حصر كــردن منابع مالی 
ما در بانك های خارجــی می خواهند ما 
را به زانــو دربیاورند، اما غافــل از اینكه 
مردم ما مشكات و ســختی ها را تحمل 
می كنند و روی پای خود می ایســتند و 
جلو می رونــد و راه پیــروزی هم همین 
است. اگر تسلیم شویم و با آنها كنار بیایم 
مثل همان 8سالی می شــود كه دیدید 
وقت، عمر و انرژی مــا را تلف كردند و ما 
را به عقب برگرداندند و ما به هیچ چیزی 
هم دست نیافتیم. كشورهای ذلیل را هم 
می بینیم كه نوكر آنها می شــوند و با آنها 
دســت دوســتی می دهند، اما به چیزی 

دست نمی یابند.
 از ایــن قبیل كشــور ها كنار مــا فراوان 
هســتند و نیازی به راه هــای دور رفتن 
نیست. ما ایســتادیم و مقاومت كردیم و 
توانستیم مقابل شان سخن خودمان را به 
كرسی بنشانیم و ان شاءاهلل باز هم جلو و 
جلوتر خواهیم رفت، ولی فراموش نكنیم 
همه اینهــا به بهای خون پاك شــهدای 
عزیز ماست؛ چه شــهدای دفاع مقدس و 
چه شــهدای مدافع حرم و چه شــهدای 
دانشــمند و هســته ای ما، همه و همه 
به بهای خــون پاك این شــهدای عزیز 
است. بنابراین هرچه برای این شهدا كار 
كنیم باز هم وظیفه و دین خودمان را ادا 
نكرده ایم، باز هم كم كار كرده ایم و همواره 

مدیون آنها هستیم.« 

طی مراسمی به مناسبت سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و هفته مقاومت انجام شد

نام مرد میدان، زینت بخش مترو

 صبح دیروز، مراســم بهره برداری از 
میدانگاه شــهدای صادقیــه با هدف   در شهر

استفاده شهروندان از فضاهای عمومی 
و بهبــود منظر شــهری برگــزار شــد. از ابتدای 
اردیبهشــت1400 عملیات عمرانــی احداث یك 
میدانگاه برای استفاده شهروندان در بلوار شهدای 
صادقیه شروع شــد و اكنون در دی ماه1400 این 
پروژه به بهره برداری رســیده اســت. بــه گزارش 
همشهری، در میدانگاه شــهدای صادقیه عاوه بر 
اقداماتی از قبیل بازطراحی و اصاح مسیر رفت وآمد 
خودروها، ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری و 

توسعه مسیرهای پیاده روی، فضاهایی برای مكث و 
استراحت ایجاد شــده تا در كنار ساماندهی فضای 
سبز و البته نورپردازی، یك فضای باكیفیت شهری 
در اختیار شــهروندان قرار گیرد. این میدانگاه كه 
معماری خاصی هم دارد، پنجمین دستاورد عمرانی 
دوره ششــم مدیریت شهری به حســاب می آید. 
سرپرست سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران 
در این مراســم با اعام اینكه عرصه پروژه میدانگاه 
شــهدای صادقیــه یــك هكتــار اســت، گفت: 
»بهره برداری از این میدانگاه، ســرانه فضای سبز 
منطقه 2را افزایش داده و ضمن ایجاد مســیرهای 

پیاده روی و دوچرخه ســواری، نقش بســزایی در 
زیباســازی این محدوده از شــهر تهــران خواهد 
داشــت.« به گفته هادی حق بین، برای ســاخت 
میدانگاه شهدای صادقیه حدود 10میلیارد تومان 
هزینه شده است. بلوار شــهدای صادقیه و خیابان 
ستارخان با مجموعه ای از مسیرهای ایمن سواره، 
پیاده و دوچرخه به یكدیگر متصل شده اند و فضای 
سبز و مســیرهای پیاده روی بلوار به حدود دوبرابر 
افزایش یافته است؛ امری كه نقش مهمی در بهبود 
سرانه های توسعه این محدوده از منطقه2 شهرداری 
تهران خواهــد داشــت. بهره گیــری همزمان از 
مسیرهای سواره، پیاده و دوچرخه با توجه ویژه به 
عابران پیاده و دوچرخه سواران ازجمله ویژگی های 

منحصر به فرد این پروژه است.

میدانگاهی در نزدیكی ایستگاه مترو
میدانگاه شهدای صادقیه با هدف توسعه عرصه های 
عمومی و ارتقای كیفی محیط، ساماندهی ترافیكی 
و بازپیرایی محدوده بلوار و البته با رویكرد اجرای 
طرح های انسان محور به مرحله اجرا رسیده است. 
استفاده حداقلی از وسایل نقلیه شخصی و تشویق 
شهروندان به پیاده روی و دوچرخه سواری از دیگر 
اهداف تعریف شده و اجرای این پروژه بوده است. 
معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران نیز كه در 
حاشیه مراســم بهره برداری از میدانگاه شهدای 
صادقیــه در جمع خبرنگاران حضــور یافته بود، 
طی صحبت هایی از تاش برای تكمیل پروژه ای 
مشابه احداث میدانگاه شهدای صادقیه در ورودی 
شمالی ایستگاه مترو خبر داد. عباس شعبانی گفت: 

»عوامل اجرایی پروژه تــاش می كنند میدانگاه 
متروی صادقیه همزمان با دهه فجر انقاب اسامی 
به بهره برداری برسد.« او از پروژه احداث خیالستان 
زندگی به عنوان یكی از اقدامــات در حال اجرای 
مدیریت شهری پایتخت با هدف ارتقای كیفیت 
فضاهای شــهری نام برد و با بیان آنكه خیالستان 
زندگی، پهنه های شرقی و غربی بخشی از بزرگراه 
امام علی)ع( در محدوده منطقــه8 را به یكدیگر 
متصل خواهد كــرد، یادآور شــد: »بهره برداری 
از این پروژه در ســال1401، مشكل گسستگی 
پهنه های شــرقی و غربی محله سبان را برطرف 

خواهد كرد.« 

احداث ساختمان خانه شهر
معاون فنــی و عمرانی شــهرداری تهــران پروژه 
ســاماندهی میــدان امام خمینــی)ره( را از دیگر 
طرح های در حال اجرا در حوزه احداث میدانگاه و 
ارتقای كیفی میادین شهر تهران دانست و با اشاره 

به احداث ساختمان خانه شهر در شمال این میدان، 
گفت: »ساختمان خانه شهر كه به بلدیه نیز موسوم 
اســت، ضمن احیای ساختمان ســابق شهرداری 
تهران، یك موزه فاخر به شــمار می آید. ساختمان 
این پروژه در حال اتمام است، اما جزئیات متعددی 
در داخل ساختمان وجود دارد كه احتماال ابتدای 
سال آتی تكمیل خواهد شد.« بلدیه در سال1302 
احداث شــد تا از منافع شــهرها محافظت كرده و 
مدیریت شهری را بر شهر تهران به عنوان پایتخت 
حاكم كند. بنای بلدیه در آن دوران و نوع فعالیتی 
كه در آنجا انجام می شد، تازه و نوپا بود. پیش از آن، 
موضوع خدمات رسانی به شهرها مفهوم امروزی را 
نداشت و بافت شهری آنچنان كه باید و شاید شكل 
نگرفته بود؛ برای همیــن، ازجمله فعالیت های آن 
دوران بلدیه، ساخت كوچه، میدان، پیاده رو و پاك 
نگه داشــتن آن بود. حاال رفته رفته با احداث خانه 
شهر، این ساختمان به عنوان نماد شهرداری تهران 

جایگاه سابق خود را پیدا خواهد كرد. 

بهره گیری همزمان از مسیرهای سواره، پیاده و دوچرخه از ویژگی های این میدانگاه با 10هزار مترمربع مساحت است
افتتاح میدانگاه شهدای صادقیه

گزارش 2

آزاد سازی  معابر پیاده رو با احداث 
پاركینگ موتور

پیگیری یك مطالبه در كمیسیون معماری و شهرسازی 
شورای شهر تهران در راستای احقاق حقوق شهروندی

 نبود پاركینگ ویژه موتورسواران و دوچرخه سواران معضاتی هستند 
كه سبب آشفتگی ترافیكی در پایتخت و ایجاد اختال در عبور و مرور 
شده اند و به گفته رئیس كمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر 
تهران، ساخت پاركینگ برای موتور و دوچرخه در كانون های پرتردد یكی 
از راهكارهای حل این معضات است. این روزها در نقاط پرترددی چون 
خیابان های خیام، ظهیراالسام، ولیعصر، كارگر، انقاب، وحدت اسامی 
و... كه در هسته مركزی شهر قرار دارند، به علت ترافیك های سنگین اكثر 
تردد مسافران و حتی جابه جایی بارها با موتور انجام می شود و نبود فضای 
مناسب برای جای پارك موتورها سبب شده راكبان از پیاده روها یا حتی 
فضای سرپوشیده روی نهرها به عنوان پاركینگ استفاده كنند. كاری كه 
به نوعی سد معبر محسوب می شود و به گفته عباس تدین، حقوقدان و 
استاد دانشگاه شهید بهشــتی تصرف فضای عمومی بدون مجوز سد 
معبر است و براساس قانون 55شهرداری ها، باید با متخلفان در چارچوب 
قوانین برخورد شود. البته موتورسیكلت وسیله نقلیه محسوب می شود 
و اعمال قانون باید توسط نیروهای راهور صورت گیرد كه در همین مورد 
جریمه 50هزارتومانی برای پارك موتورسیكلت در پیاده روها تعیین شده 
اما شواهد امر بیانگر آن است كه این جرائم یا اعمال نمی شوند، یا پلیس 
راهور قدرت الزم برای اعمال قانون را ندارد. مأموران راهور در چارچوب 
قانون و اختیارات خود با راكبان متخلف برخورد می كنند اما باید پذیرفت 
قوانین بازدارنده نیست و برای ساماندهی وضعیت موتورسواران نیاز به 

قانون سختگیرانه تری است.

اصالحات هندسی برای ایجاد جای پارك
مدتی پیش گزارشی با تیتر عبور موتورســواران از قانون در همشهری 
منتشر شــد كه در آن به معضل پارك موتور در پیاده رو و گذرگاه های 
عابرپیاده هم اشاره شده بود كه در این راستا مطالبه عابران، عبور امن از 
پیاده روها بود و خواسته راكبان هم وجود فضای مناسب برای پارك موتور. 
مطالبات بحقی كه در راستای حقوق شهروندی است و به گفته رئیس 
كمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران احداث پاركینگ ویژه 
موتور می تواند منجر به احقاق حقوق شهروندی شود. مهدی عباسی به 
همشهری گفت: »باید پذیرفت امروز تهران با معضل نبود پاركینگ موتور 
و دوچرخه مواجه است و همین امر سبب شده پیاده روها و حتی پیاده راه ها 
به پاركینگ موتورسیكلت ها تبدیل شوند. ساماندهی وضعیت آشفته 
ایجاد شده مطالبه همه مردم است و شهرداری باید در كانون های پرتردد 
)مراكز تجمعی( در راستای ایجاد فضای پارك مناسب اصاحاتی اعم از 
هندسی و ترافیكی... انجام دهد.« به گفته او قطعاً این معضل كامل حل 
نمی شود اما شهرداری با موقعیت شناسی و جانمایی درست و اصولی برای 
ایجاد فضای پارك مناسب همچنین اختصاص بخشی از پاركینگ های 
عمومی به موتورها می تواند بخش زیادی از معضل را حل كند. عباسی 
تأكید كرد كه فضای پیش بینی شده برای موتور باید قابل دسترسی باشد 
تا در كاهش آشفتگی تأثیر بگذارد در غیراین صورت هیچ نتیجه مثبتی 
نخواهد داشت. این عضو پارلمان شــهری با بیان اینكه پیگیری ایجاد 
پاركینگ برای موتورسیكلت ها اولویت كمیسیون معماری و شهرسازی 
خواهد بود، گفت: »امیدواریم شهرداری در این موضوع عزم جدی داشته 
باشد تا از یك سو حقوق شــهروندی مردم محقق شود و از سوی دیگر 

پایتخت از آشفتگی ترافیكی رهایی یابد.«

    زینب  زینال زاده
خبر نگار

مهدی اسماعیل پور
خبرنگار

 اینها جهادگران علمی 
را هم می كشند

فرزند شهید محســن فخری زاده 
پیش از مراسم نامگذاری ساختمان 
شماره 2شركت بهره برداری متروی 
تهران و حومه به نام این شــهید 
واال مقام، از ویژگی های این شهید 
دانشمند هسته ای سخن گفت: از 
عزیزان شركت بهره برداری راه آهن 
شــهری تهران و حومه و اعضای 
شورای شهر   و شهردار محترم برای 
نامگذاری این دو ساختمان به یاد 
این دو عزیز تشكر می كنم. این دو 
شهید هركدام در جایگاه خودشان 
پیام های مشخص و بزرگی داشتند؛ 
یكی در حــوزه مقاومت و دیگری 
در حوزه جهاد علمــی. همانگونه 
كه حضرت آقــا فرموده اند زنده 
نگه داشتن یاد شهدا كم از شهادت 
نیست. ان شــاءاهلل این مراسم ها و 
نامگذاری ها به شناختن مسیر شهدا 
و تبیین اهداف آنها منجر شود و به 
ما كمك كند تا این مسیر را كه یقینا 
مسیری الهی است و منتهی به مسیر 
ختمی مرتبت است، فراموش نكنیم. 
جمله ای كه شهید فخری زاده در یكی 
از سخنرانی های شان داشتند این بود 
كه می گفتند اینها نشان دادند كه 
جهادگران علمی را هم می كشند. 
پس امروز ما هم امید داریم كه شهید 
شویم. مهدی فخری زاده افزود: از 
قول پدر خاطره ای را عرض می كنم 
كه بی مناسبت با این اتفاقات نیست. 
ایشان در جریان مسیری كه انتخاب 
كــرده و ادامه دادند تــا به مقصد 
رسیدند فرمودند كه این مسیر را 
در سن 15ســالگی انتخاب كردند. 
یعنی زمانی كه می خواســتند در 
دبیرستان انتخاب رشته كنند. رشته 
فیزیك را انتخاب كردند و در ادامه در 
رشته هسته ای ادامه تحصیل دادند 
و در این حوزه توانستند اقدامات و 
كارهای بزرگی انجام دهند كه همگی 
شاهد آن هستیم. در همان بخش 
هسته ای كشور اتفاقاتی رقم خورد 
كه برای دنیا قابل باور نبود. قابل باور 
نبود كه كشور ایران بتواند با وجود 
تحریم ها، مقاومت ها و جلوگیری ها 
در این زمینه رشد كند و موفق شود 
به عنوان یكی از معدود كشورها در 
حوزه هسته ای نقش آفرینی كند. 
خب این نمونه بــارزی از كلمه ما 
می توانیم بود. یعنــی ما می توانیم 
همچون شهید فخری زاده و همچون 
دیگر بزرگان در عرصه جهاد علمی، 
با تكیه بر توان خودمان و بدون نیاز 
به قدرت های دیگر در بخش هایی كه 
برای هیچ كس در جهان قابل تصور 
نیست، موفق شویم. او گفت: شهید 
فخری زاده از ابتدای كار و از ابتدا تا 
انتهای تحصیالت در داخل كشور 
خودمان مسیر را ادامه داد. هیچ وقت 
برای ادامه تحصیل به خارج نرفت  و 
با اینكه شرایطش مهیا بود، حاضر 
نشد از كشور خارج شود. جمله ای 
كه همیشه می گفت این بود كه ما باید 
در همین جا   بمانیم و درس بخوانیم و 
با تكیه بر توان خودمان موفق شویم. 
این كلمه »ما می توانیم« از عرصه 
فناوری های هسته ای عبور كرد و 
همانطور كه در یك سال اخیر بارها 
و بارها شــنیده ایم در عرصه های 
مختلف چه در عرصه های دفاعی و 
چه در عرصه های صنعتی و چه در 
عرصه های كمك به بخش تولید و چه 
در عرصه های درمان نقش آفرینی 
كرده اســت. ادامه دادن این مسیر 
و این جهاد علمی، برای ایشــان 
منتهی به مقام واالی شهادت شد و 
به فرموده مقام معظم انقالب، مقام 
واالی شهادت پاداش الهی تالش های 

علمی او بود.
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مساحت فضای سبز 
3هزار مترمربع

 مساحت كل پروژه
10هزار مترمربع

 مساحت سطح پوشیده شده از سنگفرش كفپوش و آجر

 7هزار مترمربع

سعیدشرفدوست
مدیرعاملسازمانرفاه،خدماتو

مشاركتهایاجتماعیشهرداریتهران:
بهمناسبتایامفاطمیهودومینسالگرد
شهادتسردارشهیدحاجقاسمسلیمانی
پویش»نذوراتمردمی«بامحوریتكمك
بهافرادآسیبدیده،محروموكمبرخوردار
ودرراستایترویجفرهنگمشاركت،
كمكبههمنوعوارتقایمسئولیت

اجتماعیشهروندانبرگزاروسبببهبود
خدمترسانیبهنیازمندانمیشود.

عالقهمندانبرایكسباطالعاتبیشتر
میتوانندبرایمشاركتدراینپویشبا
شماره۰۹۱۲۳۹۴۸۵۱۵تماسبگیرند.

مهدیجمالینژاد
معاونعمرانیوزیركشور:

درسالهایاخیرنبضحركتهایمدیریت
شهریدرحوزههوشمندسازی،گاهتندوگاهكند
زدهوحركتهامقطعیوقائمبهحضورمدیران
بودهوازانسجامویكپارچگیالزمبرخوردارنبوده
است.هوشمندشدنفعالیتهایمدیریت

شهریتأثیرزیادیبرتوسعهحملونقلشهری،
مبارزهبافساد،حذفتشریفاتزائدوموارد

دیگردارد.وزیركشوردربرنامهریزیهایدقیقو
اصولیبرایهوشمندشدنشهرهاوروستاهاو

الكترونیكیشدنامورجدیاست.

عبدهللامتولی
مدیرعاملاتحادیهسازمانهای
حملونقلهمگانیكشور:

ناوگانحملونقلهمگانیدارایبیشاز۲۳۳هزار
خودروشاملتاكسی،ون،اتوبوس،مینیبوس،
وانت،كامیونوكامیونتاستكهبهسبب

بیتوجهیبهمقولهنوسازیطییكدههگذشته،
بیشاز۷۱درصداینخودروهافرسودهشدهاندو
برایحلاینمعضلدرصورتامكانبایدازمنابع
مالیرسوبیسازمانشهرداریهاودهیاریهای
كشوردربانكهابراینوسازیناوگانحملونقل

همگانیكشوراستفادهشود.
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   نگراني هاي مالكان 
بافت فرسوده رفع مي شود؟

در شهر تهران ۱۲هزار هكتار بافت ناپايدار اعم 
از بافت فرســوده، ناكارآمد و حاشــيه شهري 
وجود دارد كه معادل ۱۱.۷ درصد از كل بافت هاي 
فرسوده، ناكارآمد و حاشيه شهري كشور است. 
از اين مقــدار، ۴هزار و ۵۶۰ هكتــار مربوط به 
بافت هاي فرسوده اســت كه از نظر پراكندگي، 
عمدتًا در مناطق ۱۲، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ تهران 
قرار دارند و حدود نيمي از آنها با مشكل كم دوامي 
و آسيب پذيري باال در برابر زلزله مواجه هستند. 
با وجود محرز بودن خطرات بافت هاي فرسوده 
تهران و اجماع همگاني بر لزوم رفع مشــكل 
اين بافت ها، مســائل زيادي وجود دارد كه به 
همكاري نكردن مالكان، ارگان ها يا افكار عمومي 
منجر مي شــود و راه اصالح اين بافت ها را سد 
مي كند. در اين وضعيت، يكي از مواردي كه در 
كانون توجه كميته مشترك نوسازي بافت هاي 
فرسوده تهران قرار گرفته و انتظار مي رود اخبار 
رسمي آن به زودي منتشر شــود، اين است كه 
با احصاي موانع بازســازي بافت هاي فرسوده، 
پيشنهاد ها، مشوق ها و تخفيف هايي ارائه شود تا 
فاز جديد بازسازي بافت هاي فرسوده با استقبال 
مالكان، ســرمايه گذاران و توسعه گران همراه 
باشــد. تخفيف جذاب در هزينه صدور پروانه 
ساختماني يكي از مشوق هايي است كه احتماال 
در دســتورالعمل نهايي ايــن كميته گنجانده 
خواهد شــد. عالوه بر اعطاي تراكم تشويقي 
به ازاي عريض تر كــردن معابر، حذف موانع در 
اعطاي مجوزهاي آب، برق، گاز و تلفن واحدهاي 
نوســاز در بافت هاي هدف، امكان استفاده از 
كل تســهيالت مصوب در نهضت ملي مسكن 
براي هر واحد آپارتمــان احداثي در بافت هاي 
فرسوده و... ازجمله مشــوق هايي است كه به 
مالكان بافت هاي فرسوده و سرمايه گذاراني كه 
در اين مناطق قصد تجميع پالك هاي فرسوده 
و احداث بناهاي جديد دارند، اعطا خواهد شد. 
نكته قابل توجه اين است كه طبق اعالم محمود 
محمود زاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي، اعطاي تسهيالت نهضت ملي 
مسكن به خودمالكان و همه سازندگاني كه قصد 
دارند بناهاي نيمه تمام يا جديد خود را احداث 
كنند، بدون نياز به سپرده گذاري يا خريد اوراق 
امتياز مسكن )تســه( امكان پذير است و همه 
فعاالن صنعت ساختمان مي توانند با ثبت نام در 
سامانه نهضت ملي مسكن به ازاي همه واحدهايي 
كه در پروانه ساختماني تعيين شده، در تهران 
تسهيالت بانكي ۴۵۰ميليون توماني و در ساير 
نقاط شهري نيز تسهيالت مصوب همان شهرها 

را دريافت كنند.

   فضاسازي براي گراني گوشت
رئيس شوراي تامين و صادركنندگان دام با اشاره به خبر رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي درباره رسيدن 
قيمت گوشت ران گوســفندي به ۱۷۵هزار تومان افزود: قيمت عمده فروشي هر كيلوگرم گوشت شقه بره نر پرواري 
۱۱۵هزار تومان است كه با احتساب سود مصوب خرده فروشي هيچ وقت نرخ گوشت ران گوسفندي به ۱۷۰هزار تومان 
نمي رسد، اما برخي به دنبال بر هم زدن نظم بازار هستند. او با تأكيد بر اينكه بايد قيمت دام زنده به نرخ مصوب واقعي 
خود در محدوده ۶۲هزار تومان برسد، گفت: اكنون به دليل عرضه مازاد دام سبك اين قيمت در محدوده هر كيلوگرم 
۵۵تا ۵۶هزار تومان است. پوريان درباره علت افزايش شكاف قيمت گوشت گوسفندي در سطح خرده فروشي توضيح 
داد: برخي در مراحل توزيع و قطعه بندي، قيمت ها را افزايش داده اند به همين دليل گوشت با قيمت هاي باال به دست 
مصرف كننده مي رسد. او تأكيد كرد: با توجه به شرايط توليد و ذخاير مطمئن گوشت قرمز تا حتي بهار سال آينده مشكلي 
براي تامين گوشت نداريم و به دليل افت تقاضا، اينگونه بازي ها به افزايش قيمت گوشت منجر نخواهد شد. پوريان افزود: 
با اقدام دولت براي خريد دام مازاد و صادرات كنترل  شده دام، امكان بازيابي صنعت دامپروري فراهم شده و در نتيجه 

دوراني كه قصاب ها تعيين كننده قيمت دام زنده در بازار بودند، به پايان رسيده است.

گزارش یك نهاد رســمی نشــان 
می دهد: رشد نرخ اجاره بها، افزایش 
هزینه حمل ونقل و همچنین گرانی 
نان و برنج فشــار تــورم را در جیب 

شهرنشینان ملموس تر كرده است

نقد خبر

توافــق دولت هاي ملــي و محلي براي 
بازســازي بافت فرســوده در تهران به مسكن

مرحله جدیدي رســیده و قرار اســت 
تهران به الگویي براي هم راستایي نهضت ملي مسكن با 
بازآفریني و نوســازي بافت هاي فرســوده و ناكارآمد 

تبدیل شود.
یافته هاي همشــهري حاكي از این است كه به زودي 
از ســناریوهاي جذابي براي حل معضــل بافت هاي 
فرسوده شهر تهران رونمایي خواهد شد؛ سناریوهایي 
كه متكي به مشوق ها و تخفیف هاي شهرداري تهران و 
همراهي و تسهیالت شركت بازآفریني شهري ایران از 
محل منابع نهضت ملي مسكن است و صرفه اقتصادي 
بازسازي بافت هاي فرسوده را براي مالكان، سازندگان 

و توسعه گران افزایش مي دهد.

رايزني هاي فشرده پشت درهاي بسته
اواخر مهرماه بود كه علیرضا زاكاني، شــهردار تهران 
به ظرفیت بسیار مســاعد بافت هاي فرســوده براي 
ساخت مسكن در قالب نهضت ملي مسكن اشاره كرد؛ 
ظرفیت هایي كــه البته در متن قانــون جهش تولید 
مسكن نیز به آن توجه شده، اما در آغاز اجراي نهضت 
ملي مسكن، توجهي به این ظرفیت قانوني و ظرفیت 
قابل توجه نشــده بود. 50روز پــس از این اظهارنظر 
شهردار تهران، وزیر راه و شهرسازي نیز وارد عمل شد و 
از توافق اولیه وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران 
براي تجمیع امكانات و اختیارات 2مجموعه به منظور 
متحول كردن بافت هاي فرســوده خبر داد. اواســط 
آذرماه، رستم قاســمي اعالم كرد كمیته مشتركي با 
حضور وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران براي 
نوسازي بافت هاي فرســوده با استفاده از قابلیت هاي 
نهضت ملي مسكن تشكیل مي شود و اینك یافته هاي 
همشهري حاكي است این كمیته با حضور نمایندگاني 
از شهرداري تهران و شركت بازآفریني شهري رسمیت 
پیدا كرده و جلسات كارشناسي فشرده اي را به منظور 
تدوین دســتورالعمل كارآمد و تعیین مشــوق ها و 
تخفیف هاي اعطایي به بازســازي بافت هاي فرسوده 
برگزار مي كند. اگرچه تاكنون جزئیاتي از جلســات 
این كمیته منتشر نشــده، اما منابع آگاه در وزارت راه 

و شهرسازي به همشهري مي گویند دوطرف در حال 
تدوین فهرستي از مشوق هاي بازسازي بافت فرسوده 
هم در حوزه مسئولیت هاي شهرداري در مورد صدور 
پروانه ســاختماني و تعیین تراكم ســاخت و هم در 
حوزه اختیارات مرتبط با نهضت ملي مسكن در مورد 
تسهیالت بانكي و تأمین زیرســاخت هاي آب، برق و 
گاز هستند كه مي تواند یك محرك قوي براي روشن 
كردن موتور تولید مسكن در بافت هاي فرسوده باشد 
و مي تواند تهران را به الگویي براي هم راستایي نهضت 
ملي مسكن و بازآفریني و نوسازي بافت هاي فرسوده و 

ناكارآمد تبدیل كند.

دليل اهميت الگوسازي
ســند ملي بازآفریني شــهري، مدون ترین حركت و 
برنامه اي بود كه در ایران به دنبال ایجاد شرایطي ایده آل 
و آرماني براي بازآفریني بافت هاي فرسوده، ناكارآمد و 

حاشیه اي شهري بود و تالش مي كرد محالت ضعیف 
و فرسوده شــهر را از نظر امكانات و كیفیت زندگي تا 
میانگین شهر ارتقا دهد، اما این سند با وجود استفاده 
از ســرمایه بخش خصوصي و باز توزیع آن با اهرم ها و 
مشوق هاي قابل توجه، از یك ســو به دلیل هزینه اي 
كه براي دولت، شــهرداري و حتي مالــكان به همراه 
داشت و از سوي دیگر به واســطه وخیم شدن اوضاع 
مالي دولت در جریان تنش اقتصادي ســال 1397به 
بعد، هرگز نتوانست به جایگاهي برسد كه از قبل مقرر 
شده بود. اهمیت توجه به بازآفریني شهري و ارتقاي 
كیفیت بافت هاي مسكوني شــهرها به حدي بود كه 
هیأت وزیران در اردیبهشت 1397 براي اجراي سریع و 
متمركز این سند ملي، اساسنامه شركت مادر تخصصي 
عمران و بهسازي شهري ایران )زیرمجموعه وزارت راه 
و شهرســازي( را اصالح و ضمن تغییر نام این شركت 
به »بازآفریني شــهري ایران« مأموریت هاي ویژه اي 

را در چارچوب ســند ملي بازآفریني براي این شركت 
تعیین كرد.

به گزارش همشهري، در شــرایط فعلي، نهضت ملي 
مسكن آخرین تالش بزرگي محسوب مي شود كه یك 
دولت مي تواند براي حل مشــكل مسكن ایران انجام 
دهد و منابع، تسهیالت و مشوق هاي اختصاص یافته 
به این نهضت نیز نهایت توان مالي و حمایتي موجود 
در كشور محســوب مي شــود؛ از این رو، استفاده از 
ظرفیت هاي نهضت ملي مسكن براي نجات بافت هاي 
فرسوده شــهري و آغاز یك حركت بزرگ براي حل 
معضل این بافت ها، آخرین راهكاري است كه متولیان 
امر در وزارت راه و شهرســازي و شهرداري پیش روي 
خود دارند. بر همین اساس است كه كمیته مشترك 
نوسازي بافت هاي فرسوده تهران جلسات فشرده اي را 
براي آغاز این حركت برگزار كرده كه نتایج آن به زودي 

رسانه اي خواهد شد.

آغاز دور جديد نوسازي بافت فرسوده در تهران
 كمیته نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران با حضور نمایندگان شهرداري و شركت بازآفریني شهري 

فعال شده و به زودي دستورالعمل نوسازي بافت هاي فرسوده را ابالغ مي كند

تازه ترین آمارهای رســمی نشان می دهد: 
ســفره جمعیت شهرنشــین، به ویژه در تورم

كالنشهرها، به سبب افزایش قیمت خدمات 
حمل ونقل، به همراه گران شدن قیمت نان و غالت ازجمله 
برنج و همچنین رشد اجاره بها، كوچك تر شده و دهك های 

متوسط و فقیر شهرنشین را تحت فشار قرار داده است.
مركز آمار و اطالعات راهبــردی وزارت تعاون، كار و رفاه 
ایران می گوید: رشــد اجاره بها، نرخ خدمات حمل ونقل و 
قیمت نان و غالت، 3موتور شتاب دهنده تورم در آذرماه 

بوده است.
به گزارش همشهری، این گزارش رسمی نشان می دهد: 
این 3متغیر همچنین باعث افزایش نــرخ تورم نقطه به 
نقطه در آذرماه امسال نسبت به آذرماه پارسال شده است. 
در آبان ماه، نرخ خدمات بهداشــت و درمان به جای نرخ 
خدمات حمل ونقل یكی از موتورهای رشد تورم به همراه 

نرخ اجاره بها و قیمت نان و غالت بوده است.

سبقت تورم از پيش بينی ها
بازوی آماری و تحقیقاتی وزارت كار، پیش از این پیش بینی 
كرده بود نرخ تورم از مرداد امســال روندی نزولی را طی 

خواهد كرد و از 45درصد در میانه تابستان به 29.8درصد 
در پایان امسال می رسد، اما روند نرخ تورم در 4ماه گذشته 
نشان می دهد؛ نرخ تورم واقعی، از تورم پیش بینی شده، 
فاصله گرفته؛ به گونه ای كه برخالف پیش بینی قبلی، به 
جای تحقق نرخ تورم 38.2درصدی پیش بینی شده، در 
آذرماه، نرخ تورم واقعی به 43.4درصد رســیده است. به 
این ترتیب بعید است نرخ تورم در پایان سال به محدوده 

پیش بینی یادشده برسد.
مركز آمــار و اطالعات راهبــردی وزارت كار می گوید: از 
بین 12گروه عمده هزینه ای خانوارهــای ایران، 4گروه 
مسكن، آب، برق، گاز و دیگر حامل های انرژی، خوراكی ها 
و آشامیدنی ها، بهداشــت و درمان و حمل ونقل به ترتیب 
بیشــترین وزن را در ســبد خانوارها تشــكیل می دهد؛ 
به گونه ای كه 76درصد از ضریب اهمیت ســبد كاالها و 
خدمات مورد مصرف خانوارهای ایرانی، در مناطق شهری 
و روستایی را شــامل می شــود. افزون بر این سهم گروه 
مسكن، آب، برق و گاز و سایر حامل های انرژی به همراه 
خوراكی ها و آشامیدنی ها 59درصد از وزن سبد هزینه ای 

خانوار را دربرمی گیرد.
برآورد سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد با حذف ارز 

4200تومانی دست كم 7درصد بر نرخ تورم افزوده می شود 
و در این شرایط دولت مصمم است تا هم الگوی اختصاص 
ســهمیه بنزین را از خودرومحوری به شــخص محوری 
افزایش دهد و هم اینكه با حذف ارز 4200تومانی واردات 
كاالهای اساســی، به توزیع یارانه نقدی بین دســت كم 
64میلیون ایرانی اقدام كند. به گزارش همشهری، به نظر 
می رسد این دو اقدام باز هم شتاب حركت 3موتور تورم، 
شــامل قیمت خوراكی ها و آشــامیدنی ها، حمل ونقل و 

اجاره بها را به ویژه در كالنشهرها افزایش دهد.

پيشتازان تورم خوراكی ها
نهاد آماری وابســته به وزارت كار در گــزارش خود فاش 
می سازد؛ در آذرماه امسال، نسبت به آبان ماه، قیمت اقالمی 
چون ادویه و چاشنی شامل زعفران، رب گوجه فرنگی و 
سس گوجه فرنگی با 5.5درصد و دخانیات با 3.9درصد و 
سبزی ها و حبوب، از جمله ســیب زمینی، گوجه و پیاز با 
3.5درصد در صدر جدول تورم ماهانه اقالم خوراكی قرار 
داشته اســت. در همین بازه زمانی، كمترین رشد قیمت 
مربوط به میوه و خشكبار با 1.1درصد، گوشت قرمز و مرغ 

با منفی 2دهم درصد بوده است.
در مقایسه رشــد قیمت خوراكی ها در آذر امسال نسبت 
به آذر ماه سال گذشته، قیمت شكر، مربا، عسل، شكالت 
و شیرینی با 58.3درصد و گوشــت ماهی با 57.5درصد 
بیشــترین و قیمت گوشــت قرمز و مرغ با 24.8درصد 
كمترین نرخ تــورم نقطه به نقطه را ثبــت كرده اند. این 
گزارش می افزاید: باالترین نرخ تورم ســاالنه هم به رشد 
قیمت روغن و چربی ها به میزان 86درصد، شــیر، پنیر و 
تخم مرغ با بیش از 71درصد و گوشت ماهی با 67درصد 

اختصاص داشته است.

تك خط خبر

آمار های وزارت صمت نشان می دهد با توجه 
به روند افزایش قیمت كاال های اساسی در یك 

سال گذشته، در آبان ماه۱۴۰۰ برنج تایلندی 
با ۱۱.۲درصد كمترین افزایش و شكر سفید با 

۷۶.۱درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 
ماه مشابه سال قبل داشته اند.

مركز آمار و اطالعات راهبردی وزارت رفاه تحلیل كرد

رئیس شوراي تامین دام در گفت وگو با همشهري: نرخ 150تا 175هزار توماني گوشت گوسفندي در بازار وجود 
خارجي ندارد. قیمت عمده فروشي هر كیلوگرم گوشت الشه بره نر پرواري 115هزار تومان است

3موتور شتاب دهنده تورم در آذر ۱۴۰۰
فضاسازي صنفي براي افزايش قيمت گوشت قرمز
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 این روزها بازار گوشــت قرمز به محل 
تالقي 2دیدگاه تبدیل شــده است. در بازار

شرایطي كه رئیس اتحادیه فروشندگان 
گوشت گوسفندي از رسیدن نرخ هركیلو ران گوسفند 
به 175هزار تومان خبر داده، رئیس شوراي تامین دام 
با اشاره به شرایط مناسب تولید، وجود ذخایر مطمئن 
و قیمت كنوني دام زنده در بــازار داخلي، مي گوید: 
گوشت 175هزار توماني در بازار خرده فروشي وجود 
ندارد، اعالم این نرخ ها نوعي فضاســازي براي گراني 

گوشت است. چه كسي راست مي گوید؟
به گزارش همشهري، همزمان با آغاز صادرات دام زنده 
و انتشار برخي گمانه زني ها در مورد حذف ارز ترجیحي 
نهاده هاي دامي، برخي فعاالن صنفي از افزایش قیمت 
این كاالي اساســي در بازار مصرف خبر مي دهند. در 
مقابل، دســت اندركاران تولید و تامین دام سبك و 
سنگین با استناد به وضع مســاعد تولید، وجود دام 
مازاد پرواري و ذخایر مناسب گوشت قرمز، از پیشي 
گرفتن میزان عرضه از تقاضاي دام زنده و گوشت قرمز 

سخن مي گویند.

گرم شدن بازار عرضه چندنرخي گوشت 
مشاهدات میداني خبرنگاران همشهري در مغازه هاي 
سطح شهر تهران، بیانگر ثبات نسبي قیمت گوشت 
قرمز و افزایش شــكاف بین نرخ خرده فروشــي این 
محصــوالت در مناطق مختلف شــهر حكایت دارد، 
به نحوي كه اكنون فاصله قیمت یك كیلوگرم گوشت 
الشه بره نر پرواري در مناطق مجاور هم مثل تهرانسر 
و شــهرك آپادانا به 11هزار تومان رسیده است. این 
فاصله قیمــت در برخي مناطق شــمالي و مركزي 
كالنشــهر تهران بیشتر اســت و برخي فروشندگان 
گوشــت الشــه گوســفندي را به نرخ هر كیلوگرم 
150هزار تومان نیز به مشتریان عرضه مي كنند. با این 
شرایط دیروز در منطقه تهرانسر قیمت هر كیلوگرم 
گوشت شقه گوسفندي 129هزار تومان، ران 155هزار 
تومان، سردســت 145هزار تومان، گردن 130هزار 
تومان و مخلوط چرخكرده گوسفندي و گوساله بنابر 
كیفیت از 145تا 150هزار تومان در نوســان بود. اما 
این قیمت ها در شــهرك آپادانا به ترتیب 140هزار، 
162هزار، 157هزار، 140هزار و گوشــت چرخكرده 
مخلوط بنابر كیفیت از 160تــا 175هزار تومان بود. 
همچنین قیمت هر كیلوگرم گوشت ران گوساله در 
منطقه تهرانسر 150هزار و در شهرك آپادانا 175هزار 
تومان بود. در بازار مرغ نیز قیمت خرده فروشــي هر 
كیلوگرم مرغ تازه در منطقه تهرانســر 30تا 31هزار 
تومان و در شهرك آپادانا در محدوده 33هزار تا 33هزار 

و 500تومان بود.

نرخ ۱۷۵هزار توماني گوشت ران گوسفندي 
بــه تازگي رئیــس اتحادیه فروشــندگان گوشــت 
گوســفندي از افزایش 15هزار تومانــي قیمت هر 
كیلوگرم از این نوع گوشت در یك هفته اخیر خبر داده 

و علت این گراني را قرنطینه گوسفندان براي صادرات 
به كشورهاي حاشــیه خلیج فارس اعالم كرده است. 
علي اصغر ملكي مي گوید: قیمت خرده فروشــي هر 
كیلوگرم گوشت شقه گوسفندي از 115هزار تومان در 
هفته قبل به 135هزار تومان در هفته جاري رسیده، 
حتي قیمت گوشت ران گوسفندي از 170هزار تومان 
هم بیشتر شده است. او توضیح مي دهد: هر دام پیش 
از صادرات باید 14روز قرنطینه شود و اكنون دام ها از 
میادین جمع آوري و با هدف صادرات در كرمانشاه و 
استان هاي جنوبي قرنطینه شــده و قرار است از مرز 
باشماق صادر شــود. او مدعي شده این مسئله باعث 
تنش بازار داخلي گوشت شــده است، زیرا فروشنده 
داخلي دام را كیلویي 62هزار تومان خریداري مي كند 

اما قیمت دام صادراتي كیلویي 90هزار تومان است.
در مقابل افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام 
ســبك ضمن تأیید خبر صادرات نخستین محموله 
دام سبك به عراق، مي گوید: برخي قیمت باالي دام 
صادراتي را عامل كاهش عرضه دام زنده در بازار داخلي 
مي دانند اما همه دام هاي صادراتي كه در قرنطینه ها 
جمع آوري شده، به ازاي هر كیلوگرم 62هزار تومان 
صادر مي شــود، بنابراین قیمت 90هزار توماني دام 

صادراتي به هیچ عنوان صحت ندارد.

بزرگنمايي صادرات براي گراني گوشت 
رئیس شوراي تامین و صادركنندگان دام در گفت وگو 
با همشهري با اشاره به اینكه صادرات دام زنده سبك از 
یك ماه پیش آغاز شده گفت: صادرات دام زنده و خرید 

حمایتي گوشت به خوبي انجام شده و ذخیره سازي  
مناسبي براي این محصول صورت گرفته، قرار است 
به زودي بخشي از این ذخایر با قیمت مناسب در بازار 
عرضه شــود. منصور پوریان، با رد تأثیر صادرات دام 
بر گراني گوشــت افزود: در مجمــوع مجوز صادرات 
200هزار راس دام سبك و 50هزار راس دام سنگین 
داده شده و این میزان صادرات عددي نیست كه بر بازار 
گوشت تأثیري داشته باشد. او افزود: برخي كه به دنبال 
برهم زدن آرامش موجود در بازار گوشــت هســتند، 
چنین القا مي كنند كــه صادرات علــت گراني این 
محصول است. قرنطینه دام صادراتي در استان هایي 
كه اعالم شده صحت ندارد. قرنطینه دام سبك، تنها 
در بخش كوچكي از استان خوزستان انجام مي شود 
كه تأثیري بر تامین گوشت در كالنشهر تهران ندارد. 
پوریان افزود: در بخش دام زنده كشــتاري همچنان 
عرضه زیاد است كه این رشــد عرضه موجب شده تا 
قیمت كنوني بره زنده نر كشتاري در بازار 54تا 55هزار 
تومان باشد اما قیمت بره ماده زنده مولد به دلیل رشد 
تقاضا براي زاد و ولد گوسفند به هر كیلوگرم 56هزار 
تومان رسیده است. او افزایش قیمت دام سبك زنده را 
رد كرد و افزود: افزایش قیمتي در دام زنده نداشته ایم 
و دام هاي سبكي كه براي صادرات قرنطینه شده نیز 
بیشــتر بره نر پرواري و غیرمولد سال گذشته است. 
پوریان تأكید كرد: در فصل پاییز و زمســتان امسال 
شاهد زایش 4میلیون راس دام سبك بوده ایم و از قبل 
نیز تا 14میلیون راس دام ســبك آماده كشتار وجود 

دارد كه باید ذخیره سازي  یا كشتار شود.

فيل در تاريكي
  خبر: تفاهمنامه همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و 7بانك 
عامل با موضوع تامین مالي زنجیره اي تولید با حضور علي صالح آبادي، 
رئیس كل بانك مركزي، سیدرضا فاطمي امین، وزیر صمت، احسان 
خاندوزي، وزیــر اقتصاد و علي آقامحمدي، عضو مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام به امضا رسید.
  نقد: این تفاهمنامه دیروز در حالي امضا شد كه هیچ جزئیاتي از 
آن منتشر نشده اســت. به جاي آن حاضران به تعریف و تمجید از آن 
پرداختند و هریك هدف و برداشت خود از آن را بیان كردند تا جایي كه 
علي صالح آبادي مي گوید: با اجراي این طرح نیاز به نقدینگي واحدها 
كمتر مي شود و در نتیجه آن فشــار بر سیستم بانكي كاهش خواهد 
یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانك ها خواهیم بود. در مقابل فاطمي امین 
امضاي این تفاهمنامه را نتیجه یك كار مشترك خوانده و مي گوید: 
بازگشت پذیري تســهیالت به بانك ها و حذف فاكتورهاي صوري و 
دسترسي سهل تولیدكنندگان در دریافت اعتبارات از ویژگي هاي مهم 
این طرح است. خاندوزي اما این طرح را حلقه مقاومت در برابر تحریم ها 
مي داند. به گفته او، طرح یادشــده موجب انسجام و ضابطه مندشدن 
اعطاي اعتباري و تسهیالت در واحدهاي تولیدي خواهد شد و بر این 
اساس صف و تقاضاهاي صوري براي دریافت تسهیالت از بین خواهد 
رفت و با این اقدام با كمترین اعتبار بیشترین پوشش را در بحث اعطاي 

تسهیالت در تولید شاهد خواهیم بود.
آقامحمدي هم از این طرح خوشحال است و مي گوید: این موضوع باید 
به حوزه ارزي هم تعمیم پیدا كند و مي افزاید: باید شركت هاي بورس 
در جریان تامین مالي زنجیره اي قرار بگیرند تا سهام وثیق باشد و از این 
طریق فقط به شركت هاي بورسي تسهیالت داده مي شود و بخشي از 

مشكالت این شركت ها برطرف خواهد شد.
در یك برایند كلي، گفته هاي این مسئوالن در غیاب انتشار جزئیات 
این تفاهمنامه همانند داستان فیل در تاریكي در شعر موالناست كه 
هریك از مشاركت كنندگان تنها تصویري را از آنچه لمس كرده اند، بیان 
مي كنند. باید منتظر ماند تا چراغ اتاق روشن شود و همه ببینند كه فیل 

موجود در اتاق، در واقعیت چه شكلي است.

   سیب زمینی، هويج را ضربه فنی كرد
ديروز مركز آمار ايران در گزارشی از تابلوی رشد قيمت خوراكی ها در آذرماه رونمايی كرد. براساس اين گزارش، از ۵3قلم 
كاالی خوراكی منتخب در مناطق شهری ايران، تعداد 33قلم كاالها تغيير ساالنه باالتر از نرخ تورم نقطه به نقطه، به ميزان 
3۵درصد را تجربه كرده اســت. اگر تا چندماه پيش هويج فرنگی در بازار ميوه و در بين اقالم خوراكی منتخب يكه تازی 
می كرد و صدرنشين رشد قيمت ها بود، حاال اين سيب زمينی است كه هويج را ضربه فنی كرده و در يك ماه با رشد قيمت 
۲۴درصد مصرف كنندگان را غافلگير كرده؛ آن هم در ماهی كه هويج فرنگی ۲۴درصد افت قيمت داشته است. نه فقط هويج 
فرنگی، بلكه به گفته مركز آمار، در آذرماه امسال، فلفل دلمه ای، پرتقال، كدوسبز، تخم مرغ، موز، ليموترش، ماكارونی، 
گوشت گوسفندی، هلو، مرغ ماشينی، روغن نباتی جامد و گوشت گوســفندی در آذرماه نسبت به آبان ماه سال جاری 

ارزان تر شده و در مقابل ساير كاالهای خوراكی گران شده است.

درصد تغییر متوسط قیمت اقالم خوراكی منتخب ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل )آذر ماه 1399(

نقشه بافت فرسوده تهران
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مزيتهايعرضهدربورسكاال
رئيس اداره مطالعات اقتصادي بورس كاال، درباره مزيت هاي عرضه امالك در بورس كاال نيز گفت: با پذيرش امالك 
در بورس كاال، اين اطمينان حاصل مي شود كه فروش و واگذاري اين امالك در آينده و انتقال قطعي آن با مشكلي 
مواجه نخواهد شد. بخش حقوقي و واحد پذيرش بورس كاال، وظيفه بررسي و انطباق را دارند تا اين اطمينان 
حاصل شود كه انتقال سند در آينده با مشكلی مواجه نمي شود؛ در اين زمينه شفافيتي كه در مسير پذيرش 
و عرضه در بورس كاال وجود دارد، سبب استقبال مردم از اين عرضه ها خواهد شد. محمدي پور اضافه كرد: در 
بورس كاالي ايران، هر عرضه اي را كه صورت مي گيرد تمام مستندات آن روي سايت منتشر مي شود و كامال 
مشخص است كه خريدار و عرضه كننده چه كسي است و چه مبلغي پرداخت مي شود. مهدي طغياني، نماينده 
مجلس هم در اين باره گفت: يكي از مسيرهاي موجود براي عرضه شفافيت، با اطمينان و برابر اموال و امالك 
دولتي بستر بورس كاالست. در حوزه هاي مختلف، بورس كاال، موفق بوده است؛ به طور مثال، عرضه تمام سيمان 
در بورس كاال سبب كاهش التهاب اين بازار و به تعادل رسيدن آن شد. او گفت: مقداري بحث استاندارد سازي  
امالك دشوار است اما ويژگي هايی را كه بورس كاال دارد، ضمانت هايي كه از عرضه كنندگان دريافت مي كند، 
صالحيت سنجي در زمينه عرضه كننده و شفافيت اطالعاتي كه دارد همه اينها مواردي است كه مي توان قانع 

شد كه براي عرضه اموال و امالك مازاد دولتي، بورس كاال بستري مناسب است.

تجهیزاتروز
بهمانمیفروشند

تجهيزات مورد استفاده در صنعت بافت 
پوشاك، بيشــتر آلمانی است اما اين 
كشــور تكنولوژی روز خود را به ايران 
نمی فروشد. به گفته فعاالن حوزه توليد 
پوشاك بافت، درحال حاضر تجهيزات 
مورد استفاده در كشــور توليد سال 
1992تا نهايتا 2015اســت و توليدات 
جديدتر آلمان در اختيــار تركيه قرار 
می گيرد، نه ايران. توليدكننده ايرانی 
در بهترين شرايط می تواند به تكنولوژی 
15سال قبل دسترســی داشته باشد 
و خريــد همين تجهيــزات هم 500تا 
600ميليون تومان برای او هزينه دارد. 
با اين حال بسياری از توليدات ايران از 
لحاظ كيفيت با محصوالت خارجی كه 
با تكنولوژی روز دنيا توليد شــده اند، 
رقابتی شانه به شانه دارند و اين از توان 

باالی اين صنعت در ايران حكايت دارد.

3 ماه بعد از ابالغ بخشنامه معاون 
اول رئيس جمهــوري، آنطور كه بورس

ديروز معاون بورس كاال اعالم كرد؛ 
به زودي فرايند عرضه امالك مــازاد دولت آغاز 
مي شود. تاكنون 383ملك دولتي شناسايي شده 
و قرار است، در گام نخست، ظرف روزهاي آينده 
34ملك دولتــي در بورس كاال فروخته شــود. 
بــورس كاال همچنين اعالم كــرده؛ براي عرضه 
امالك شهرداري هم با اين نهاد وارد مذاكره شده 

است.
به گزارش همشــهري، ۲۵مهرمــاه معاون اول 
رئيس جمهور بخشــنامه اي را با عنــوان تامين 
مالي دولت از طريق فروش امالك مازاد به همه 
دســتگاهاي دولتي ابالغ كرد. در اين بخشنامه 
گفته شده؛ »تمام دستگاه هاي اجرايي موظفند 
فهرست اموال مازاد شــان را براي فروش ظرف 
يك ماه آينده به وزارت اقتصاد اعالم كنند. طبق 
اين بخشــنامه، اين اموال مازاد از ۲راه مزايده و 
بورس كاال قابل فروش هســتند. قبــل از صدور 
اين بخشنامه احسان خاندوزي، وزير اقتصاد نيز 
با ارســال نامه اي به رئيس جمهوري خواســتار 
تســريع در فروش اموال مازاد دولت شــده بود. 
بحث فروش اموال مازاد دولت از ســال 139۵با 
افزايش محدوديت هاي مالي دولت بيشتر شده 
اما در طول اين سال ها، دولت توفيق زيادي براي 
فروش اموال مازادش نداشته است و هنوز به طور 
دقيق مشخص نيست كه ميزان اموال مازاد دولت 

چقدر است. 
براســاس گزارشــي كــه در آبــان مــاه 
1397خزانه داري كل كشــور ارائــه كرد، رقم 
دارايي هاي دولت تا آن تاريخ 7ميليون ميليارد 
تومان بود كه بخش زيادي از اين اموال، شــامل 
امالك و سهام شركت هاي دولتي است و بقيه به 

ساير اموال اختصاص دارد.
فرهاد دژپسند، وزير سابق اقتصاد پارسال اعالم 
كرد؛ ۲800هزارميليارد تومــان از اموال دولت 
شامل ســهام شــركت هاي دولتي است. يعني 
احتمــاال ارزش كل امالك دولــت 4000هزار 

ميليارد تومان است.
برخي اطالعات تعداد امالك دولتي را بيش از يك 
ميليون فقره برآورد مي كنند كه البته فقط بخش 
كمي از اين امالك شناســايي شــده است. طی 
3سال گذشــته، رحمت اهلل اكرمي، معاون وقت 
وزير اقتصاد و خزانه دار كل كشــور با بيان اينكه 
يك ميليون ملك دولتي وجــود دارد كه از اين 
تعداد فقط 3۵0هزار ملك شناسايي و در سامانه 
ثبت شده گفته بود: براساس بررسي هاي انجام 
شده، ارزش اين اموال چندين هزار هزار ميليارد 
تومان برآورد مي شود. اين رقم آنقدر بزرگ است 

كه آن را از پشت تريبون اعالم نمي كنم.

 دارايي هايي كه نقد نشده است
با وجود ارزش باالي امالك دولتي، هنوز بخشي 
زيادي از اين امالك واگذار نشده است. آنطور كه 
مسئوالن مي گويند: يكي از داليل فروخته  نشدن 
اين امالك، نبود بســتر هاي معامالتي مناسب و 
در عين حال مقاومت دســتگاه هاي دولتي براي 

فروش اين اموال بوده است.
طبق قانــون بودجه ســال 1400؛ »دولت بايد 
امســال 4۵هزار ميليارد تومان از اموال و امالك 
مازاد خود را مي فروخت امــا تاكنون تنها ۵هزار 
ميليارد تومان يعني 11درصد آن فروخته شده 
اســت. در بودجه 1401 نيز تأكيد شده؛ دولت 
بايد ۲6هزار ميليارد تومان از امالكش را بفروشد.

معين محمدي پور، رئيس اداره مطالعات اقتصادي 
بورس كاالي ايران درباره داليل استقبال نكردن 
دســتگاه های دولتي، براي فروش امالك شــان 
مي گويد: اين موضوع به تمايل نداشتن نهادها به 
واگذاري برخي از امالك خود بازمي گردد. در كل 
امالكي كه مرغوب است، معموال مديران دستگاه ها 
تمايل كمتري براي واگذاري آن دارند. به گفته او، 
برخي ديگر از داليل فروخته نشدن امالك دولت 
نيز به بروكراســي خوِد نهادها بازمي گردد. زيرا 
دســتگاه ها براي فروش امالك به دريافت برخي 
مجوزها بــراي عرضه هاي امالك خــود نيازمند 
هستند. مهدي بيات منش، كارشناس بازار سرمايه 
هم در اين باره مي گويد: يكــي از داليل فروخته 
نشدن امالك دولت، مقاومت دستگاه هاي دولتي 
است و اين موضوعي اســت كه وزير اقتصاد هم 
درباره آن گزارش داده است. همچنين شناسايي 
نشدن اين اموال و چسبندگي دستگاه ها به آنها از 
ديگر عواملي است كه موجب شده تا فروش امالك 

دولتي محقق نشود.

دارايي هايي كه قرار است نقد شود
با وجــود مقاومت هايي كه بــراي فروش امالك 
دولت از ســال 139۵تاكنون وجود داشته، حاال 
به نظر مي رســد بخشــنامه ۲۵مهر ماه محمد 
مخبر، معاون اول رئيس جمهوري و نامه احسان 
خاندوزي، وزير اقتصاد مسير را براي عرضه امالك 
مازاد دولت باز كرده است. به طوري كه روز گذشته 
جواد جهرمي، معاون بــورس كاالي ايران اعالم 
كرد؛ در پي پيگيري هــاي وزيرامور اقتصادي و 
دارايي، 383مورد از امالك مازاد دولت شناسايي 
شده و قرار است 34ملك مازاد دولت بعد از انجام 
مراحل پذيرش در هفته هاي آينده در بورس كاال 

عرضه شوند.
او در اين بــاره تأكيد كرد: به تدريج ســاير اموال 
شناسايي شده دولت نيز مراحل پذيرش و عرضه 
را طي خواهند كرد. اطالع رساني درخصوص اين 
اموال شامل موقعيت مكاني، شرايط اين امالك و 
همينطور نوع تســويه معامالت و زمان عرضه به 

مرور از سوي بورس كاالي ايران انجام مي شود.

معيــن محمدي پــور، رئيــس اداره مطالعات 
اقتصادي بــورس كاالي ايران هــم در اين باره 
گفت: از پارسال بازار امالك در بورس كاال ايجاد 
شــده و همكاري هايي با وزارت دفاع، وزارت راه 
و شهرســازي و يكي از بانك ها داشته ايم و اين 
سازمان ها برخي امالك شــان را در بورس كاال 

فروخته اند.
 او افزود: درحال حاضر نيز با شهرداري تهران در 
حال مذاكره هستيم كه احتماال در آينده نزديك 
اتفاق خوبي در زمينه فروش امالك شهرداري، 
رقم خواهد خورد. محمدي پور همچنين توضيح 
داد؛ بســتر بورس كاال براي فروش امالك دولت 
فراهم است و هيچ مشــكلي وجود ندارد. بستر 
ديگر، صندوق امالك و مســتغالت است كه در 
اين قسمت بايد دولت يك كارگروه تشكيل دهد و 
مواردي را كه مي تواند مولدسازي انجام دهد تا از 
آنها درآمدزايي داشته باشند به صورت يكجا و در 
قالب صندوق و از طريق پذيره نويسي سرمايه گذار 

عمومي را جذب كند.

معاون بورس كاال از شناسايي 383ملك متعلق به دولت  و عرضه 34ملك دولتي   خبر داد

بورس كاال براي فروش و عرضه امالك شهرداري وارد مذاكره شد.

آغازعرضهامالكدولتدربورس

كاهش قيمت يك سوم محصوالت فرنگی
زمستان، قيمت سبزی و صيفی را در ميادين پايين آورد

همزمان با آغاز فصل زمستان، قيمت بيش از يك سوم 
محصوالت فرنگی ميادين ميوه و تره بار تهران بين ۲00 تره بار

تا ۲700تومان كاهش يافت. به گزارش همشــهری، 
براساس نرخنامه جديد سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداری تهران، 
قيمت 18قلم سبزی و صيفی در ميادين ميوه و تره بار از ابتدای دی ماه 
كاهش يافته كــه ازجمله می توان به گوجه فرنگی، ســير، زنجبيل، 

فلفل دلمه رنگی و سبز و سبزی پاك كرده اشاره كرد. 
طی هفته گذشته قيمت محصوالتی همچون پياز زرد، سبزی دسته ای 
و ســيب زمينی تا ۲00تومان، قيمت گوجه فرنگی تا ۲700تومان، 
قيمت سير ۲۵00تومان و قيمت زنجبيل ۲هزار تومان كاهش يافت. 
براساس اين گزارش، فلفل ريز، ترب سياه و سفيد، گل كلم، بادمجان 
قصری، كدوی مســمايی، پياز زرد، چغندر، كلم قرمز و كرفس ساير 
محصوالتی هســتند كه قيمت آنها در ميادين ميوه و تره بار كاهش 
پيدا كرده اســت. البته قيمت برخی از اقالم ميوه و سبزی هم نسبت 
به نرخنامه قبلی باال رفته است. خيار رسمی و ذرت شيرين از معدود 
محصوالتی هســتند كه قيمت آنها در ميادين ميوه وتره بار افزايش 
يافته است. در ميان ميوه ها انواع پرتقال، سيب، خيار، كيوی، هندوانه 
و گريپ فروت ميوه هايی هســتند كه با قيمت زير 1۵هزار تومان در 
ميادين ميوه و تره بار عرضه شده اند. بعضی از ميوه های زمستانه ازجمله 
انار، به، ليموشيرين، خرمالو، نارنگی، ازگيل، ميوه های خارج از فصلی 
همچون توت فرنگی و انگور و همچنين ميوه های وارداتی ازجمله موز، 
قيمت هايی باالی 1۵هزار تومان دارند. قيمت ميوه و تره بار در ميادين 

دست كم 30درصد از ميانگين قيمت سطح شهر پايين تر است.

آخرین قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی در میادین تره بار تهران
هر كیلو - توماننام میوههر كیلو - توماننام سبزی و صیفی

13.800سیب زرد 9.500تره فرنگی
12.200سیب قرمز8.900سیب زمینی
10.300پرتقال تامسون شمال8.800گوجه فرنگی

16.200پرتقال تامسون جنوب4.100پیاز قرمز
17.500به13.000لیموترش
16.700انار5.900بادمجان

14.300كیوی5.500نارنج
17.200لیموشیرین5.900هویج

15.900نارنگی بندری7.200كدو مسمایی
12.800پرتقال توسرخ5.700كاهو رسمی

18.000ازگیل5.500چغندر
22.000خرمالو5.500شلغم

فرخنده رفائی
خبرنگار

آمار خبر

در مبادالت روزگذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 440شركت 
كاهش و 150شركت افزایش یافت. قیمت سهام 12شركت 

هم تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
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 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به ميليارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی هزار و 861میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 

حقیقی به 2هزارو 320میلیارد تومان رسید. سهامداران 
حقیقی دیروز 459میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج 

كردند.این میزان سهام را سهامداران حقوقی خریدند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روزگذشته 18هزارو 
416واحد، معادل 1.32درصد افت كرد و به یك میلیون و 

378هزارو 895واحد رسید.

دیــروز 6هــزارو 419میلیــارد تومــان اوراق بهادار 
در بازار ســرمایه دادوستد شــد كه از این میزان 2هزارو 
513میلیــارد تومان بــه معامالت خــرد ســهام و بقیه به 

اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

2513 میلیارد تومان

زمســتان در ابتدای راه اســت اما بــازار لباس های 
زمستانی كم كم به پايان راه خود می رسد. خريد لباس پوشاك

گرم معموال با نخستين موج سرما يا نخستين باران 
پاييزی آغاز می شود و تا پيش از رسيدن زمستان، بيشتر خانوارها 
خريدهايشان را انجام داده اند. دی ماه معموال توليدكنندگان آخرين 
فاكتورهای زمســتانی را می بندند و بهمن  و اسفند بازار به سمت 
فروش عيد می رود. ســرمای اين روزهای هوای تهران اين تصور را 
ايجاد می كند كه بازار پوشــاك با فروشــی خوب به استقبال عيد 
می رود ولی صحبت با توليدكنندگان و فروشندگان خالف اين تصور 
را به تصوير می كشد. بازار پوشاك حال و روز خوشی ندارد و صنعت 
پوشاك در 3بخش توليد، توزيع و مصرف با مشكل مواجه است. در 
بخش توليد با توجه به افزايش نرخ ارز و بحران های مواداوليه، بهای 
تمام شده توليد افزايش پيدا كرده اســت. در بخش توزيع، قاچاق 
گسترده كاالی استوك فضا را برای توليدات داخلی تنگ كرده و در 
بخش مصرف نيز خريداری وجود ندارد. به گفته مجيد افتخاری، عضو 
هيأت مديره اتحاديه فروشندگان پوشاك تهران، بعد از كرونا ميزان 
تقاضای ساالنه برای پوشاك رو به كاهش بوده و اين كاهش همچنان 
ادامه دارد. اين كارشــناس حوزه پوشــاك، ريزش تقاضا را عاملی 
تأثيرگذار بر شــرايط بــد بازار پوشــاك می داند و معتقد اســت: 
»دهك های باالی جامعه يعنی دهك 10و 9 به مصرف كاالی ايرانی 
تمايلی ندارند و در بخشی ديگر از دهك های جامعه نيز مصرف به 
حداقل رسيده است؛ در نتيجه، به دليل شرايط بد اقتصادی شاهد 

افت شديد تقاضا برای لباس در سطح جامعه هستيم«. 

فروشی در كار نيست
لباس در ســال های اخير به شدت گران شــده و اين گرانی دست 
مصرف كنندگان زيادی را از بازار پوشــاك كوتاه كرده است. اكبر 
كريمی كه ۲0سال اســت در زمينه تريكوبافی و توليد لباس بافت 
فعال است با بيان اينكه امسال شرايط بازار به هيچ عنوان با انتظارات 
ما همخوانی نداشت، به همشهری می گويد:»فروش صنف ما رابطه 
مستقيمی با سرمای هوا دارد و اينكه در زمستان های نه چندان سرد 
و بدون برف و باران، فروش كمتری داشته باشيم برای توليدكنندگان 
و فروشندگان پذيرفته و عادی است اما در يكی، دو هفته اخير به رغم 
سرمای به نســبت شــديد هوا باز هم بازار خوب نبوده تا جايی كه 
به عنوان يك فروشنده زمستانی به جرأت می توانم بگويم 4۵روز است 
كه مطلقا هيچ خبری نيست، اين حرف به اين معنا نيست كه فروش 
كم است، بلكه به اين معناست كه به هيچ عنوان فروشی در كار نيست 
و اين نه تنها مشكل صنف ما بلكه حال و روز تمام رسته های پوشاك، 
چه داخلی و چه وارداتی است؛ به طور كلی خريداری در بازار وجود 
ندارد«. اين فعال حوزه توليد پوشاك با تأكيد بر غيرقابل پيش بينی 
بودن وضعيت بازار می افزايد:»تا چندســال پيش می شــد فروش 

هر ماه را بر اساس تجربيات ســال های گذشته پيش بينی كرد اما 
در سال های اخير، تورم به قدری شــرايط بازار را متفاوت كرده كه 
پيش بينی امكانپذير نيســت و بايد جلو برويم تا ببينيم چه پيش 
می آيد«. كريمی فروش خوب زمســتان99 را مثال می زند و ادامه 
می دهد:»پارسال با اينكه بيشتر مردم به دليل دوركاری خانه نشين 
بودند و به نظر نمی رسيد بازار پوشــاك وضع مطلوبی داشته باشد، 
فروش ما به طور عجيبی خوب بود تا جايی كه بازار ۲ ماه فروش اضافه 
به ما داد و در اسفند هم فروش داشتيم، درحالی كه در شرايط عادی 
پرونده پوشاك زمستانه دی ماه بسته می شود و بهمن و اسفند بيشتر 
تقاضا برای خريد به لباس های بهاره مربوط است«. امسال اما شرايط 
برعكس شده و وضعيت بسيار نااميدكننده است؛ »امسال كه با خروج 
خيلی از توليدكننده ها از بازار فضا بازتر شده و انتظار فروش بيشتری 

داشتيم شرايط اصال خوب نيست.«

قيمت لباس دوبرابر شده است
كارشناسان و فعاالن حوزه پوشاك معتقدند تورم اين بخش با تورم 
ديگر اجناس برابری نمی كند و هميشه عقب تر است، با اين حال قيمت 
پوشاك فقط ظرف يك ســال اخير دوبرابر شده است. محمدحسن 
قربانی، توليدكننده ديگری است كه با همشهری از مشكالت بازار 
پوشاك، گرانی مواداوليه و حركت ناگزير توليدكنندگان به سمت 
افزايش قيمت می گويد؛»قيمت توليدات پارسال ما ابتدا و انتهای فصل 
فروش فرق داشت؛ چراكه نتوانستيم با توجه به گران شدن مواداوليه 
قيمت هايمان را ثابت نگه داريم و اجناس پله پله گران شد. اين رشد 
قيمت امسال هم ادامه يافت و توليدات ما در مقايسه با ابتدای فصل 
فروش گذشــته 100درصد و نســبت به فاكتورهای پايان فصل تا 

۵0درصد افزايش قيمت داشته است.« 

تأمين مواداوليه، چالش اصلی صنعت پوشاك
توليدكنندگان پوشاك دسترســی به مواداوليه را مهم ترين چالش 
توليد پوشــاك در ايران می دانند. نخ ايرانی نامرغوب اســت و نخ 
خارجی، گران. تحريم های اقتصادی، افزايــش نرخ ارز و تعرفه  باال، 
واردات را پرهزينه كرده و حتی نخ باكيفيت توليد داخل هم به دليل 
وارداتی بودن مواداوليه  آن برای توليدكننده ها بسيار گران درمی آيد. 
صرف نظر از توليدكنندگانی كه خودشــان بــرای كاهش هزينه ها 
تمايل به استفاده از نخ باكيفيت ندارند، توليدكننده ای كه بخواهد 
كاری درجه يك و قابل رقابت با نمونه های خارجی توليد كند، هزينه 
زيادی را برای تهيه نخ متحمل می شود. به گفته توليدكنندگان در 
ســال های اخير نخ هايی در ايران توليد شده كه از لحاظ كيفيت به 
توليدات خارجی نزديك شده اما قيمت اين نخ ها هم زيادی با انواع 
وارداتی متفاوت نيست. كريمی در اين زمينه می گويد:»نخ مرغوب 
ايرانی هم اكنون كيلويی ۲16تا ۲۲0هزار تومان و نخ وارداتی ۲60هزار 
تومان است درحالی كه من توليدكننده انتظار دارم قيمت توليد داخلی 
پايين تر و در حد نصف وارداتی باشد تا توليد برای من ارزان تر تمام شود 
اما خود توليدكننده نخ هم بايد مواداوليه را از تركيه وارد كند«. درحال 

حاضر بيشتر توليدكنندگان از نخ هايی با قيمت های كيلويی 180تا 
۲00هزار تومان استفاده می كنند اما با توجه به قيمت باالی پوشاك 
توليدی با اين نخ ها و وجود تقاضا برای لباس ارزان تر در بازار، بعضی 
توليدكنندگان استفاده از نخ های ارزان و بی كيفيت را در دستوركار 
قرار داده اند. قربانی، توليدكننده پوشاك تريكو می گويد: »بعضی از 
توليدكنندگان پوشاك برای كاهش هزينه ها از نخی استفاده می كنند 
كه در موكت بافی مصرف می شود و در صنف ما به آن آشغال نخ گفته 
می شود. اين نخ كيلويی 80تا 90هزار تومان است و برخی توليدی ها 
حتی برای توليد لباس بچگانه از آن استفاده می كنند تا توليدات را با 
قيمت پايين به بازار بفرستند، اما خريداران نمی دانند اين نخ اصال با 
پوست انسان سازگاری ندارد. زبری آن را به جان می خرند، زيرا اين 
لباس را می توانند با قيمت 90هزار تومان بخرند و لباس توليدی ما با 

قيمت ۲۲0هزار تومان برايشان گران است.

افزايش چهاربرابری هزينه توليد
قيمت هر كيلو نخ وارداتی با توجه به اينكه به دالر به فروش می رسد 
فقط ۲0ســنت افزايش يافته و از 6.۲دالر به 6.4دالر رسيده است 
اما افزايش نرخ دالر و افت ارزش ريــال، هزينه را برای توليدكننده 
ايرانی به شدت باال برده است. توليدكننده ای كه 3سال پيش نخ را 
با دالر 1۲هزار تومان با قيمت ۵0هزار تومان وارد می كرده االن بايد 
همان نخ را با دالر 30هزار تومانــی وارد كند كه كيلويی ۲60هزار 
تومان برايش تمام می شــود. خروجی رشــد قيمت دالر به همراه 
هزينه های گمركــی و باربری، افزايش 4برابری هزينه تمام شــده 

توليدكننده هاست.

نقل قول

عدد خبر

دیــروز قیمــت هــر دالر آمریــكا بــا 230تومــان 
كاهش به 29هــزارو 740تومان رســید. قیمــت هر یورو 
هم 80تومان نــزول كرد و به نــرخ 33هــزارو 820تومان 

مبادله شد.

29740تومان

به دنبال نزول قیمــت دالر، هرگرم طالی 18عیار 
هــم دیــروز 10هــزارو 850تومان كاهــش یافــت و به یك 
میلیــون و 297هــزار و 843تومان رســید.هر مثقال طال 
هــم 47هــزار تومــان ارزان شــد و بــه قیمــت 5میلیون و 

622هزار تومان خریدو فروش شد.

10850تومان

قیمت هرسكه طرح جدید دیروز 80هزار تومان 
افت كرد و به 13میلیون تومان رسید اما قیمت هرسكه 
طرح قدیم تغییر نكرد و به همان روز چهارشنبه به نرخ 

12میلیون و 750تومان دادوستد شد.

80000 تومان

استفاده از نخ موكت بافی برای كاهش هزينه توليد لباس
فعاالن حوزه پوشاك می گويند به علت كاهش قدرت خريد و وجود تقاضا برای لباس ارزان در بازار، بعضی توليدكننده ها با نخ موكت بافی لباس می بافند
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1,385

1,380
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مصطفی رجبی مشهدی
مدیرعامل شركت مدیریت شبكه برق 

ایران: وزارت نیرو از تغییر تعرفه برق مصرفی 
به دنبال درآمدزایی نیست، چنان كه 75درصد 

از مشتركان برق كه به درستی و به صورت 
صحیح از برق استفاده می كنند، مشمول 

افزایش تعرفه نمی شوند و تغییری را در نحوه 
محاسبه قبوض برق خود شاهد نخواهند بود.

محسن علیزاده
عضو ناظر مجلس در شورای بورس: 

تصمیمات خوبی در شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا گرفته شده و همچنین در 
زمان شكل گیری هیأت مدیره جدید سازمان 

بورس رویكردهای خوبی را شنیدیم اما اتفاقی 
رخ نداده است.

حسین قربان زاده
 رئیس كل سازمان خصوصی سازی:

رقم 71هزار میلیارد تومانی پیشنهادی برای 
درآمد دولت از خصوصی سازی در سال آینده 
بعید است محقق شود، چون به جز بانك ها 

بقیه سهام دولت در كارخانه های فوالد، 
مس، ایران خودرو، سایپا و دیگر شركت ها در 

وثیقه بانك هاست.

علی حسین رعیتی فرد
معاون روابط كار وزیر كار: تاكنون 3جلسه 

تخصصی كمیته دستمزد كارگران ذیل 
شورای عالی كار برگزار شده، اما هنوز سبد 
معیشت خانوار كارگری مشخص نشده، 
قرار است وزارت اقتصاد آمار شاخص های 

اقتصادی را اعالم كند و بعد از آن سبد معیشت 
خانوار میانگین كارگری مشخص خواهد شد.

مسیح كشاورز
دبیر انجمن واردكنندگان برنج: اخذ مالیات 
بر ارزش افزوده برای واردات برنج، قیمت 

تمام شده این محصول را افزایش می دهد. 
90درصد از برنج وارداتی را قشر آسیب پذیر 

مصرف می كند.

همایون صالحی
رئیس كانون انجمن های صنفی جایگاه داران:  

روزانه 4.5 تا 5میلیون لیتر بنزین سوپر در 
كشور توزیع می شود اما با توجه به گران بودن 

این سوخت نسبت به بنزین سوبسیدی 
و آزاد، در برخی جایگاه ها از آن استقبال 

نمی شود.
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عدد خبر

مدیركل گمرك ایالم گفت: از ابتدای سال تا پایان 
آذر، ۲۰۷هــزار تن انــواع محصوالت كشــاورزی بــه ارزش 
۶۳میلیون دالر از مــرز بین المللــی مهران به عــراق صادر 
شــد. به گــزارش ایرنــا، روح هللا غالمی گفت: ایــن  میزان 
كاال از نظر وزنی نســبت به ســال گذشــته ۱۳۳درصد و از 

نظر ارزش دالری ۱۲۰درصد رشد داشته است.

۲۰۷هزار تن

معــاون وزیــر جهادكشــاورزی با اشــاره بــه اینكه 
۲میلیون تن نهاده بین دامداران روستایی و عشایر طی 
۳ماه گذشته توزیع شد، گفت: مدل كشاورزی تجاری 
باید گسترش یابد. به گزارش مهر، حسین دماوندی نژاد 
افزود: همچنیــن مجوز صــادرات ۳۰۰هزار دام ســبك و 

۵۰هزار گوساله پرواری را صادر كردیم. 

۲میلیون تن

طبــق اعــالم اداره تعزیــرات حكومتــی اردبیــل، در 
۹ماه سال جاری ۱۱هزارو۱۵۶پرونده وارد اداره كل تعزیرات 
حكومتی استان شده و به ۱۱هزارو۱۲۸مورد رسیدگی شده 
اســت. به گــزارش ایســنا، در ایــن پرونده هــا متخلفــان به 
پرداخت مبلغ هزار و ۱۶۷میلیارد ریال جزای نقدی محكوم 

شدند كه حدود ۲۰۵میلیارد ریال وصول شده است. 

ونده 111۲8  پر

عکس خبر

روستای گوچكوه 

روستای گوچكوه در شهرستان فنوج در جنوب سیستان و بلوچستان واقع شده 
است كه در آن ۱۸خانوار با ۱۴۰نفر جمعیت زندگی می كنند ولی فاقد برق و آب 
آشامیدنی هستند. به گزارش ایرنا، فنوج نقطه ارتباط مكران »بلوچستان« با 
منطقه پر رونق و دارای تمدن كهن جیرفت، جنوب كرمان و هرمزگان بوده است.

ضرب االجل برای ساماندهی باشماق
رئیس كل دادگســتری كردســتان با بیان اینکه حدود ۱۰سال از 
رسمی و بین المللی شدن مرز باشــماق می گذرد، گفت: متأسفانه 
با وجود تشکیل جلســات متعدد در سطح ملی و استانی مشکالت 
زیادی درباره این مرز به صورت حل نشــده باقی مانده اســت. به 
گزارش ایسنا، حجت االسالم و المســلمین سیدحسین حسینی 
افزود: مرز باشماق - مریوان به عنوان دومین مرز مهم كشور وضعیت 
مناسبی ندارد و متأسفانه از بی نظمی و مشکالت رنج می برد. وی با 
تأكید بر اینکه از نظر دستگاه قضایی استان مشکالت مرز باشماق و 
راهکارهای حل و رفع آنها به وضوح روشن است، گفت: انجام نشدن 
تکالیف قانونی و كم كاری از ناحیه تعدادی از مراجع و نهادهای ملی 
و استانی موجب شده است پیشرفت چشمگیری برای رفع مشکالت 
این مرز نداشــته باشیم. رئیس كل دادگســتری كردستان بر عزم 
دستگاه قضایی بر رفع مشــکالت مرز باشماق از 2حوزه دادستانی 
مریوان )با نظارت دادســتانی مركز اســتان( و ســازمان بازرسی 
استان تأكید و خاطرنشــان كرد: دستگاه قضایی استان با قاطعیت 
با دستگاه هایی كه در این راســتا مرتکب كم كاری، قصور و یا ترك 
فعل و یا حتی سوءاستفاده شــوند، برخورد خواهد كرد. رئیس كل 
دادگستری كردســتان ضمن تعیین ضرب االجل برای ساماندهی 
این مرز تأكید كرد: مدیران اجرایی اســتان و شهرستان با فوریت 

برای توسعه مرز و رفع مشکالت آن اقدام كنند. 

خبر  

ســامانه بارشــی ای كــه از روز 
چهارشنبه هفته گذشته )8دی( از آب و هوا

جنوب وارد كشور شده بود، جمعه 
و شــنبه آخرین تأثیرات خود را در استان های 
جنوبی چون سیستان وبلوچســتان، بوشــهر، 
هرمزگان، كرمان و فارس گذاشــت. به گزارش 
همشهری، مهم ترین تبعات فعالیت این سامانه 
بارشــی اما مربوط به سیســتان و بلوچستان و 
هرمزگان بــود به طوری كه در شهرســتان های 
كنارك و چابهار موجب بروز ســیالب  در معابر و 
آبگرفتگی  منازل شد و در هرمزگان هم منجر به 
فوت یك كودك 8ساله شــد. همه این اتفاقات 
موجب شده است مدیریت بحران استان هرمزگان 
هشدار نارنجی خود را به هشدار قرمز تغییر دهد. 
در سیستان وبلوچستان هم پیش از این مدیركل 
هواشناسی اعالم خطر جدی سیل از امروز كرده 
و از مردم خواســته بود در چند روز آینده همه 

توصیه های هواشناسی را جدی بگیرند.

آبگرفتگی كنارك ادامه دارد
مدیركل هواشناسی سیســتان و بلوچستان با 
بیان اینکه طی بارش های ســنگین چند روز 
اخیر در جنوب استان چابهار ركورد بیشترین 
مقدار بــارش خود را طــی ۴۰ســال اخیر با 
۱۴۴.8میلی متر شکست، می گوید: شهر كنارك 
هم درحالی كه بیشترین مقدار بارش را در تاریخ 
۱۶خرداد ۱۳8۶ به میــزان ۱2۱.2 میلی متر 
به خود دیده بود، تا روز شنبه ۱۱دی با افزایش 
۵۶درصدی، میزان بارشــی ۱8۹میلی متری 
 داشــت كه از بــدو تاســیس ایســتگاه باران

سنجی این شهر بی سابقه بوده است.
محسن حیدری همچنین از ورود سامانه بارشی 
جدید از امروز، یکشنبه خبر می دهد و می افزاید: 
با توجه به پتانسیل رطوبتی استان، پیش بینی ما 
این است كه سامانه بارشی جدید بارندگی های 
شــدید با ســیالب های خطرنــاك و بادهای 

ســهمگین 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 مشکالتی در 

خدمات رسانی داشته باشیم.
حیدری در شرایطی از خروج ســامانه قبلی و 
ورود سامانه جدید خبر می دهد كه بسیاری از 
محله های كنارك سیستان و بلوچستان هنوز از 

سامانه قبلی دچار آبگرفتگی هستند.

هشدار قرمز برای بوشهری ها
سامانه جدید بارشی هم بیشترین فعالیت خود 
را در جنوب كشــور خواهد داشــت. به همین 
دلیل از بوشــهر كه طی روزهای گذشــته از 
حجم بارندگی ها و تگرگ دچار خسارت هایی 
در بخش كشــاورزی شــده بود خبر می رسد 
هشدار به ســطح قرمز تغییر یافته است. پیش 
از این ســازمان هواشناســی برای استان های 
 جنوبی هشــدارهایی در ســطح نارنجی صادر 

كرده بود.
مدیركل هواشناســی بوشــهر با بیــان اینکه 
امــروز و فــردا ســامانه قدرتمند بارشــی در 
اســتان فعال اســت، می گوید: این ســامانه 
از اواخر وقت روز گذشــته وارد استان بوشهر 
شــده اســت و امروز بیشــتر نقاط این استان 
 به ویژه مناطــق جنوبــی و مركــزی را در بر 

خواهد گرفت.
فرج اهلل شــکوهی پور تمركز بیشتر این سامانه 
را در شهرســتان های جنوبی و مركزی شامل 
شهرســتان های عســلویه، كنگان، جم، دیر، 
دشتی، بخش هایی از تنگســتان و دشتستان 
و بوشــهر می داند و می افزاید: فعالیت سامانه 
فرارو به شــکل رگبار باران، رعد و برق، وزش 
 باد شــدید و گاهی بارش تگــرگ پیش بینی 

شده است.

سیل در هرمزگان قربانی گرفت
هرمزگان هم همپای دیگر استان های جنوبی 
و همســایه خود در روزهای گذشــته شــاهد 
بارندگی های شدید و خسارت های متعدد بود، 
اما مدیركل مدیریت بحران این اســتان تأكید 
می كند فعالیت سامانه بارشــی جدید طوری 
است كه هشدار نارنجی در این استان به هشدار 
قرمز تغییر یافته اســت. مهرداد حسن زاده در 
این باره به همشهری می گوید: فعالیت سامانه 
قبلی در سطح نارنجی بود كه تا اواخر روز گذشته 
فعالیت های پراكنده ای در بندرعباس، جزایر و 
در شرق استان و به ویژه بشــاگرد داشت، اما از 
امروز تا سه شنبه در همه مناطق استان هشدار 
قرمز صادر شــده و همه دســتگاه ها در حالت 
آماده باش هســتند. وی با اشــاره به خسارت  
گسترده سامانه بارشی قبلی به بخش كشاورزی 
اســتان توضیح می دهد: هرمزگان به دلیل آب 
و هوای خــود در فصل های پاییز و زمســتان 
كشاورزی خارج از فصل دارد و به همین دلیل 
بارندگی های اخیر خسارت قابل توجهی به این 

بخش وارد كرد. حسن زاده با اشاره به فوت یك 
كودك 8ساله كه برای تماشای رودخانه رفته 
بود، تأكید می كند مردم هشدارهای هواشناسی 

را جدی بگیرند.
به گفته او، با توجه به قدرت ســامانه بارشی و 
همچنین حضور تعداد زیادی گردشگر در استان 

مکان های امن برای اســکان اضطراری درنظر 
گرفته شده است.

خلیج فارس توفانی است
رئیس مركز ملی پیش بینــی و مدیریت بحران 
مخاطــرات وضع هوا بــا بیان اینکه از شــنبه 
)۱۱دی( تا دوشــنبه )۱۳دی( بارش در برخی 
مناطق استان های واقع در نیمه جنوبی كشور 
رخ می دهــد، می گوید: یکشــنبه )۱2دی( در 
بوشهر، كهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، 
كرمان، جنوب اصفهان و دوشنبه )۱۳دی( در 
بوشهر، كهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، 
كرمان، خراسان جنوبی و جنوب اصفهان سنگین 
و با رعد و برق و وزش باد شدید و احتمال ریزش 
تگرگ همــراه خواهد بود. صــادق ضیاییان با 
بیان اینکه امروز و فردا در مناطقی از سیستان 
و بلوچســتان و كرمان وزش باد خیلی شدید با 
احتمال گرد و خاك رخ می دهد، می افزاید: طی 
۵روز آینده خلیج فارس، تنگــه هرمز و دریای 

عمان به تناوب مواج و توفانی است.

هشدار قرمز سیل در جنوب 
فعالیت سامانه بارشی جدید در استان های جنوبی به ویژه سیستان وبلوچستان  

بوشهر و هرمزگان منجر به صدور هشدار قرمز هواشناسی شده است

بســیاری از محله هــای كنــارك در سیســتان 
و بلوچســتان هنــوز از ســامانه قبلــی دچــار 
آبگرفتگی هســتند درحالی كه سامانه بارشی 

جدید هم فعال شده است

هرمــزگان در فصل هــای پاییــز و زمســتان 
كشاورزی خارج از فصل دارد و به همین دلیل 
بارندگی های اخیر خسارت قابل توجهی به این 

بخش وارد كرد

  خاطره مونوریل تهران  
اما تجربه ســاخت مونوریل در دیگر شهرهای كشور چه 
ثمری می تواند برای اســتان های دیگر ازجمله مازندران 

داشته باشد.
ســاخت خط مونوریل صادقیه تا فرودگاه در سال82 در 
جلسه شورای شهر تهران مطرح شد. برخی اعضا صراحتا 
با این موضوع مخالفت كردند، اما یاران شــهردار وقت در 
نهایت توانستند حرف خود را به كرسی بنشانند و مصوبه 
۶كیلومتر مونوریل صادقیه تا اكباتان را برای اجرا به محمود 
احمدی نژاد بسپارند. در آن زمان ۵2میلیارد تومان صرف 
ســاخت پروژه ۶كیلومتری با ۵ایستگاه شــد كه باید در 
2سال به بهره برداری می رسید، اما با وجود امضای قرارداد 
در سال8۴ متوقف شد. شــهردار بعدی یعنی محمدباقر 
قالیباف در ابتدای شــهرداری حتی پایه های مونوریل را 
جمع آوری كرد تا این هزینه هنگفت از یاد مردم شهر برود.

   مونوریل قم، مسیر اشتباه  
در ســال88 طرح مونوریل قــم كلنگ زنی و ســازمان 
قطار  شهری قم نیز رسما افتتاح شــد. بنا بود 2فاز ۶.2 و 
۱۱ كیلومتری مونوریل بار ترافیکی قم را كم كند. از همان 
ابتدای كار مباحث فراوانی درباره مطالعات و مســیریابی 
صورت گرفته ایجاد شد، ولی پس از یك سال با استانداری 
محمدحسین موسی پور كار ســرعت بیشتری گرفت و با 
صرف هزینه زیاد ســتون های مونوریل در نقاطی از شهر 

قد علم كرد.
بنا بود پروژه در ســال۹۰ به بهره برداری برسد، اما پس از 
مدتی اعتراض و مباحثی درباره نحــوه عبور مونوریل از 
مقابل حرم مطهر حضرت معصومه)س( ایجاد و منجر به 
كندی انجام كار شــد. تا زمانی كه در سال۹۳ مهر ابطال 
بر پروژه مونوریل قم زده شــد، حدود 2۰۰میلیارد تومان 
بودجه صرف شده بود و در آخر بنا شد مبلغ ۳۶۰میلیارد 
باقی مانده صرف سرمایه گذاری در زیرساخت های متروی 

این شهر شود.
نایب رئیس شــورای شــهر قم در این باره به همشهری 
می گوید: مهم ترین اشــتباه در ساخت این پروژه انتخاب 
مسیر آن بود. آن زمان احساس شد بستر خشك رودخانه 
قم كه حریم و معارضی نداشــت، می تواند مسیر درستی 

برای نصب پایه های مونوریل باشد. البته قرار بود در كنار 
مونوریل مترو قم هم به عنوان یك پروژه جانبی دنبال شود 
با این حال از نظر حجم ســرمایه گذاری مونوریل ارزان تر 
به نظر می رسید و همین باعث شد مسئوالن وقت مترو را 

برای قم مناسب تر بدانند.
محمود مســگری با تأكید بر اینکه مسیر انتخاب شده از 
جنوب به شمال شهر در كریدور جمعیتی قم قرار نداشت، 
می افزاید: قیمت ســاخت و نگهــداری از مونوریل هم با 
بودجه ای كه قم در اختیار داشت، هماهنگ نبود. افزایش 
قیمت ارز هم به این هزینه ها اضافه شد و چون 8۰درصد 
كل هزینه طرح باید برای خرید تجهیزات خارجی صرف 
می شد، مسئوالن شهر متوجه شدند قیمت تمام شده یك 
كیلومتر مونوریل چندان هم كمتر از مترو نیست. این موانع 
موجب شد ساخت مونوریل قم متوقف و در گذر زمان به 

طرحی شکست خورده تبدیل شود.
وی با بیان اینکه به طور كلی حتــی اگر این طرح تکمیل 
شود، اســتفاده از مونوریل برای شــهروندان قمی هم به 
صرفه نیست، می گوید: مونوریل قم در صورت راه اندازی 
می توانست ۳7 تا ۴۰كیلومتر برساعت سرعت داشته باشد. 
شما باید شهروندان را مجاب كنید درحالی كه می توانند 
مسیر امتداد رودخانه قم را با سرعت 8۰كیلومتر بر ساعت 
خودروی شخصی طی كنند، هزینه گران بلیت مونوریل را 
بپردازند و با سرعتی كمتر و صرف زمان بیشتر به مقصد 
برسند. این شــرایط در مترو برعکس است و اگر به جای 
مونوریل سراغ مترو می رفتیم توجیه اقتصادی و اجتماعی 

بیشتری برای اجرای طرح وجود داشت.
نایب رئیس شورای شهر قم ادامه می دهد: به دلیل همین 
مسائلی كه گفتم پس از مدتی مســئوالن طرح تصمیم 
گرفتند روی جنبه توریستی مونوریل قم كار كنند. هرچند 
برای چنین تصمیمی هم به بودجــه نیاز بود درحالی كه 
یکی از مشــکالت مهم طرح مونوریل قم پرداخت طلب 

۵۰۰میلیارد تومانی پیمانکار است.
 مســگری درباره طرح های جایگزین طرح مونوریل هم
می گوید: ادامه دادن طرح مونوریل قم به عنوان یك گزینه 
حمل ونقلی و حتی توریســتی ممکن نیســت، زیرا هم 
مونوریل توان جابه جایی جمعیت زیــاد را ندارد و هم در 
صورت راه اندازی نمی تواند هزینه های خود را تامین كند و 

باز هم شکست خواهد خورد.
وی می افزاید: برای آنکه بتوان از آنچه در مونوریل قم انجام 
شده اســتفاده كرد، طرح اتصال فرودگاه قم و مجموعه 
تفریحی مهر وماه با مونوریل مطرح شده كه به مطالعه نیاز 
دارد. اگر با كارشناسی و به قصد گردشگری این كار انجام 
شود، ممکن است ایده خوبی باشد و در نهایت نتیجه بدهد. 
البته ناوگان مونوریل قم كامل خریداری شده است و در 
صورت به نتیجه نرسیدن   از ادوات خریداری شده می توان 

برای مترو هم استفاده كرد.

   ماجرای كرمانشاه  
سرنوشت حمل ونقل شهری كرمانشــاه در ادوار مختلف 
دستخوش تغییرات متفاوتی شــد. اولین بار در سال78 و 
در زمان استانداری محمدحسین مقیمی، پروژه »تراموای 
كرمانشاه« مطرح شــد، اما به نتیجه خاصی نرسید.  طرح 
جامع حمل ونقل و ترافیك كرمانشــاه در سال8۴ توسط 
شركت حمل ونقل و ترافیك تهران انجام شد. در سال8۵، 
خط ریلی كرمانشاه به طول۱۳/۵ كیلومتر مطرح شد و در 
شصت وهفتمین جلسه شورای عالی ترافیك به صورت مترو 
به تصویب رسید. با  این حال در 2۶شهریور سال88 كمیته 
فنی شورای عالی ترافیك كشور به دالیلی كه آنها را »تفکر 
مهندسی و اصالح الگوی مصرف« اعالم كرد پروژه مترو را 
به پروژه مونوریل تبدیل كرد و مدعی شد هزینه و بودجه 

اجرای قطار  شهری كرمانشاه به نصف كاهش یافته  است.
برنامه اجرایی ســاخت خط یك قطار  شهری كرمانشاه از 
اواخر سال۱۳۹۰ و اوایل سال۱۳۹۱ در قراردادی به مبلغ 
اولیه 2۱۵میلیون یورو و مدت زمان اجرایی ۴2ماه آغاز و 
پیش بینی شد تا سال۱۳۹۳ نخستین فاز آن به بهره برداری 
برســد.   با انتقاد كارشناســان و نمایندگان شهر از پروژه 
مونوریل قرار شد مترو جایگزین آن شود. با  این حال از آنجا 
كه عملیات ساخت و نصب ستون ها آغاز شده و تا حدی 
پیش رفته بود، نمایندگان از حفظ این بخش دفاع كردند 
و به این ترتیب شــبکه حمل ونقل ریلی كرمانشاه دوپاره 
شد. در دولت یازدهم نیز مقامات اســتانداری كرمانشاه 

از جایگزینی مونوریل با قطار سبك شهری خبر دادند.
 عضو شورای شــهر كرمانشــاه درباره ثمرات این طرح 
بی نتیجه برای شــهر به همشــهری می گوید: مونوریل 

كرمانشاه میراث بد مدیران گذشــته شهر است. طرحی 
كه معلوم نیست با كدام توجیه اجرا شده است؟ مونوریل 
معموال یك طرح توریستی و برای مناطقی اجرا می شود 
كه گردشگر بتواند از باال مناظر را تماشا كند، اما آنچه در 
كرمانشاه اجرا شده اســت نه تنها توریستی نیست كه در 

مسیر خود معارضان بسیار دارد.
 بیمارستانی كه در مسیر مونوریل قرار دارد قطعا درصورت 
اجرا توان تحمل صدای حاصل از حمل ونقل این وســیله 
را ندارد. از ســوی دیگر طاق بستان هم معارض دیگر این 
طرح است و میراث فرهنگی بارها اعالم كرده مونوریل هم 
از نظر فیزیکی و هم از نظــر منظر برای این بنای تاریخی 

نامناسب است.
پوریا فخری با بیــان اینکه طرح مونوریل كرمانشــاه به 
كارشناســی و مطالعه جدی نیاز داشته است، می افزاید: 
اجرای این طرح هزینه بسیاری برای استان به همراه داشته 
و تا كنون برای این پروژه در مجموع حدود ۴هزار میلیارد 
تومان بودجه صرف شده است، رقمی كه می توانست خرج 
كارهای دیگری شــود. مثال با چنین بودجه ای می شود 
میدان های شــهر را به تقاطع تبدیل كرد تا ترافیك شهر 

كنترل شود و اساسا نیازی به مونوریل نداشته باشیم.

وی با تأكید بر اینکه مدیران وقت باید در مقابل شکست 
طرح مونوریل پاسخگو باشند، گفت: یکی از مشکالت ما این 
است كه مدیران به خاطر از دست دادن فرصت ها در زمان 
فعالیتشان بازخواست نمی شوند. ستون هایی كه االن در 
بهترین بلوار كرمانشاه باقیمانده وضعیتی را ایجاد كرده كه 
شهر و مدیریت شهری نه راه پس دارد نه راه پیش. فضای 
شهر دلگیر و زشت شده و حتی جمع كردن این ستون ها 
هم به راحتی ممکن نیست و تبعات این كار برای شهر بسیار 
زیاد است. عضو شورای شــهر كرمانشاه درباره این پایه ها 
می افزاید: به كمیته زیباسازی شهر پیشنهاد دادیم و حاال 
كه امکان جمع كردن این پایه ها ممکن نیست، دست كم 
منظر شهری این پایه ها را بهبود دهیم. به جز این ما به یك 
مشاور قوی هم در كرمانشاه نیاز داریم كه به ما راهکاری 

برای استفاده جایگزین از این پایه ها ارائه دهد.
فخری با بیان اینکه منتظریم پس از انتخاب شهردار جدید 
كرمانشاه جلسه ای داشته باشیم و تکلیف مونوریل را روشن 
كنیم، می گوید: اگر قرار اســت طرح ادامه پیدا كند باید 
آگاه باشــیم كه با بودجه های قطره چکانی تکمیل چنین 
طرحی ممکن نیست. اگر هم قرار است ادامه پیدا نکند، 
فکری كنیم و پرونده مونوریل كرمانشاه را ببندیم. با این 
حال مسئله این است كه با توجه به هزینه های نگهداری از 
مونوریل و به صرفه نبودن استفاده از آن برای شهروندان، 
اجرای آن بسیار هزینه بر خواهد بود و عمال ممکن نیست.

   
تالش برای اجــرای مونوریل در مازنــدران البته موضوع 
امروز نیست. از اوایل دهه۹۰ نمایندگان و مسئوالن استان 
به دنبال اجرای چنین پروژه ای بودند، در سال۹۴ رمضانعلی 
شجاعی كیاسری، نماینده وقت ساری درخواست اولویت 
دادن به مونوریل آمل در بودجه سال۹۵ را داده بود. اكنون 
ایجاد مونوریلی بین ۳شــهر ساری، قائمشــهر و بابل كه 
در حوزه استحفاظی ۳شــهر قرار دارد، دور از ذهن به نظر 
می رسد زیرا شهرهای دیگر در مقیاس های بسیار كوچك تر 
و مدیریت های واحد نتوانستند طرح های خود را تکمیل 
كنند. جای آن دارد كه مسئوالن مازندران آنچه تهران، قم 
و كرمانشاه از سر گذرانده اند را نیك بنگرند تا از اجرای طرح 

بی نتیجه دیگر و صرف بودجه های كالن پیشگیری شود.

استاندار مازندران در حالی از  آغاز مطالعه ایجاد یك مسیر گردشگری با مونوریل بین 
۳شهر ساری، قائمشهر و بابل خبر می دهد كه تجربه مونوریل در ۳شهر كرمانشاه، قم و 

تهران در سال های گذشته با شکست مواجه شد

مونوریل مازندران  
تکرار تجربه شکست!؟

مونوریل در شــهرهای ایران، پروژه ای آشناســت كه با  حمیده پازوكی
بی سرانجامی گره خورده و اجرای 3طرح بی نتیجه در تهران، خبرنگار 

قم و كرمانشــاه نشــان می دهــد این پروژه هــا با همه 
جذابیت هایشان اثربخش نیستند. سال هاست از آغاز پروژه های مونوریل می گذرد و در هیچ یك از این 
شهرها خبری از پایان پروژه نیست. در این سال ها البته بودجه فراوانی هزینه شده، اما مونوریل ایران 
هیچ گاه مسافری به  خود ندیده است. حال پس از همه این تجربه ها استاندار مازندران اعالم كرده است 
مطالعه برای ایجاد یك مسیر گردشگری بین 3شهر ساری، قائمشهر و بابل آغاز شده است؛ طرحی كه 
از مونوریل شهرهای دیگر بزرگ تر است و به نظر می رسد برای اجرا و به نتیجه رسیدن مسیری دور و 
پرپیچ وخم در پیش دارد. به  گفته سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران حجم تردد و ترافیك 
سنگین در جاده ها و راه های مواصالتی استان بسیار زیاد است و مطالعه طرح ساخت مونوریل به عنوان 

یك راه حل در شهرهای مركزی مازندران توسط متخصصان این حوزه آغاز شده است.  

عضو شورای شهر کرمانشاه: حدود ۴هزار میلیارد تومان 
بودجه صرف شــده اســت، رقمی که می توانست خرج 
کارهای دیگری شــود. مثال با چنین بودجه ای می شــود 
میدان های شهر را به تقاطع تبدیل کرد تا ترافیک شهر 

کنترل شود و اساسا نیازی به مونوریل نداشته باشیم

کارشناســان شــهری معتقدنــد مونوریــل طرحــی 
مناسب انتقال گردشگران است، با این حال تعارض 
مونوریل کرمانشاه با محوطه تاریخی طاق بستان و 
تردیدبرانگیز بودن موفقیــت مونوریل قم درصورت 
اســتفاده از آن برای مقاصد گردشــگری، این کاربرد 

مونوریل را نیز با چالش مواجه کند 

ژاد
ی ن

ویان
ی كا

هد
ی/ م

شهر
 هم

س:
عک

سنا
س: ای

عک

برای خواندن متن 
 كامل گفت و گو

كیوآركد را  اسکن یا 
به سایت همشهری 

آنالین مراجعه كنید.
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درياچه اروميه در ســال  آبي گذشته 
محيط 
تنها يك سوم حقش را گرفت و مابقي  زيست

سهمش با البي هاي منطقه اي، براي 
توسعه سطح اراضي زيركشت محصوالت كم بازده  

استفاده شد.
به گفتــه مديــركل حفاظــت محيط زيســت 
آذربايجان غربي، ۳۲درصد از حقابه درياچه اروميه 
در سال آبي گذشته محقق و ۱.۱ميليارد مترمكعب 
از مجموع ۳.۴ميليارد مترمكعب به سمت درياچه 
سرازير شــد. بخشــي از اين عدد مربوط به حقابه 
درياچه از پاياب سد هاست كه به گفته مدير حوضه 
آبريز درياچه اروميه در وزارت نيرو از 650ميليون 
مترمكعب حقابــه درياچه اروميــه ۲۳0ميليون 
مترمكعب يعني حدود يك سوم پرداخت شده است.

عدم احياي درياچه اروميه بــراي همه گران تمام 
مي شــود به خصوص براي ۱5ميليــون نفري كه 
ريزگردهاي نمكي مي تواند يكجانشــيني  آنها را به 

كوچ اجباري تبدل كند.

همراهي دستگاه قضايي
قسمت هاي سازه اي برنامه هاي ستاد احياي درياچه 
اروميه كه االن 7سالي از شروع آن مي گذرد، هنوز به 
اتمام نرسيده است و به گفته مدير برنامه ريزي ستاد، 
گزارش تخلفات و ابهامات به دستگاه هاي مربوطه 
به خصوص ســازمان هاي برنامه و بودجه، شوراي 
امنيت ملي، قوه قضاييه و معاون اول رئيس جمهور 
داده شده است. با وجود مصوبات ملي درباره احياي 
درياچه اروميه، در همه اين سال ها، مقامات محلي 
از شوراهاي عالي در ســطوح مختلف، دستگاه ها و 
نهادهاي مختلف مجوز بهره برداري از آب و توسعه 

سطح زيركشت گرفته اند. مسعود تجريشي، معاون 
انساني ســازمان حفاظت محيط زيســت و مدير 
برنامه ريزي ســتاد احياي درياچه اروميه در پاسخ 
به اين سؤال همشــهري كه خشك شدن درياچه 
به دليل منافع منطقــه اي را چگونه كنترل خواهد 
كرد؟ مي گويــد: ما موضوع توســعه اراضي را ابتدا 
پيش آقــاي جهانگيري مطرح كرديــم. او به جاي 
اينكه موضوع را به دستگاه هاي اجرايي ارجاع دهد، 
اين بار به شــوراي امنيت ملي ارجاع داد. استدالل 
ســتاد اين بود كه خشــكاندن درياچه اروميه يك 
حق عامه است و ما بايد پاسخگوي مردم باشيم؛ اگر 
درياچه به قيمت افزايش سطح زيركشت، خشكانده 
شود ما بايد پاسخگوي سالمت مردم باشيم. شوراي 
امنيت ملي ماجرا را به قوه قضاييــه ارجاع داد. در 
آن زمان بهانه دســتگاه هاي اجرايــي اين بود كه 
هيچ قانوني براي مقابله با افزايش سطح زيركشت 
نداريم، اما قوه قضاييه معتقد بود كه موضوع درون 
سازماني است و بايد از قانون مربوط به تغيير كاربري 
استفاده كنيد؛ مثاًل اگر كســي براي توسعه اراضي 
سطح زيركشــت، استخر بســازد مي توانيد پس از 

راستي آزمايي با آن برخورد كنيد.
او نقطه قوت اين بخش از برنامه هاي ستاد را همراهي 
كردن دستگاه قضايي عنوان مي كند و مي گويد: ما 
متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي كرديم. در آن 
زمان توانســتيم با موضوعي به نام »حقوق عامه« 
دســتگاه هاي اجرايي را به صالبه بكشيم. از همان 
زمان با دادســتان ها و معاونان حقوق عامه شــان 
مذاكره كرديــم تا بتوانيم از دســتگاه هاي اجرايي 
بازخواست كنيم. از ۲ سال پيش قوه قضاييه براساس 
گزارش هاي ما عمل مي كند. ما ديگر با دستگاه هاي 
اجرايي جلســه نمي گذاريم. دفاتــر حقوق عامه با 
آنها جلســه مي گذارد. با آنها اتمــام حجت كرده 
كه هر تغييــر كاربري كه اتفاق بيفتــد، از آنجايي 

كه موضــوع مربوط به حق عامه اســت، درصورت 
عدم نظارت و برخورد به عنــوان ترك فعل خاطي 
به دادگاه معرفي خواهد شــد. البتــه هنوز تخلف 
»افزودن به ســطح زيركشــت« رخ مي دهد ولي 
ديگر دســتگاه هاي دولتي به متخلــف خدماتي 
مانند آب و نهاده هاي كشاورزي نمي دهند. به گفته 
مسعود تجريشي، بخشي از صورت مسئله خشك 
شــدن درياچه اروميه نمايندگان مجلس هستند 
كه وعده هاي انتخاباتي شان منجر به افزايش سطح 
زيركشــت مي شــود. او مي گويد: بايد در مجلس 
سيستمي وجود داشته باشد كه جلوي نمايندگاني 
كه به دنبال توسعه سطح زيركشت در حوضه آبريز 
درياچه اروميه هســتند را بگيرد؛ ولي مشــكل آن 
است كه دســت وزراي دولت زير ساطور استيضاح 
نمايندگان اســت. آقاي كالنتــري زماني به آقاي 
رئيســي گفته بود كه اگر مي خواهــي مملكت را 
نجات دهي به اين فكر كنيد كه هر سال وزراي نيرو 
و جهادكشاورزي را به يك بهانه استيضاح خواهند 
كرد و به آنها رأي اعتماد نخواهند داد. شما نيز مجبور 
خواهيد بود هر سال يك وزير جديد انتخاب كنيد. 
چون برخي از آنها توســعه ســطح زيركشت و سد 
بيشتر مي خواهند. او تأكيد مي كند: آنچه با كمك 
دادستاني ها به دست آمده بســيار شكننده است. 
چرا كه هنوز اقدامات ســتاد نهادينه نشــده است. 
بنابراين براي اينكه فعاليت هاي ستاد بعد از تغيير 
دولت كماكان ادامه پيدا كند ۳ نهاد تشــكيل شده 
است. اول اينكه در وزارت نيرو ساختار مديريتي به 
»مديريت حوضه هاي آبريز« تغيير پيدا كرده است و 
در هر حوضه آبريز يك شوراي باالدستي متشكل از 
همه ذينفعان از كشاورز تا نماينده مجلس خبرگان 
تشكيل شده است. تصميمات اين شورا حوضه اي 
و نه استاني اســت. مركز آينده پژوهي براي پايش 
شرايط درياچه اعم از نحوه اجراي مصوبات، مطالعات 

آورده ساالنه آب، افزايش سطح زيركشت و... تشكيل 
شده است. با گزارش هاي اين مركز، تصميم گيري 
دولت به روز مي شود. كميته »همبست كشاورزي، 
آب و محيط زيست« تشكيل شــده است تا وزارت 
جهادكشاورزي براي كاهش ۴0درصدي مصرف آب 
در اين حوضه مشكل ساختاري نداشته باشد. در واقع 
مراحل غيرسازه اي احياي درياچه اروميه در قالب 

اين ساختار اجرايي خواهد شد.

بدهي انباشته
مسعود باقرزاده كريمي، مديرحوضه آبريز درياچه 
اروميه نيز مي گويد براســاس دوره هاي رســمي 
آماربــرداري آب در وزارت نيــرو، در دوره اول كه 
بين سال هاي ۱۳۴5تا ۱۳76اســت، آورد ساالنه 
آب تجديدپذيــر در حوضه آبريــز درياچه اروميه 
8876ميليون مترمكعب )8.8ميليارد( بوده است. 
در دوره دوم آماربرداري بين سال هاي 77تا 9۱اين 
ميزان به 7۱۳6ميليون مترمكعب رسيده است. اين 
بدان معناست كه آورد حوضه ۲0درصد نسبت به 
دوره قبل كاهش داشته اســت. مبناي محاسباتي 
همچنان 7.۱ميليارد مترمكعب است ولي براساس 
آمارهاي دوره ســوم كه از ســال 9۲تــا ۱۴00را 
شامل مي شود،  آورد ســاالنه با كاهش ۲5درصدي 
به 5070ميليون مترمكعب رســيده اســت. اين 
درحالي است كه مصارف در ۳ بخش اصلي )شرب 
و بهداشت- محيط زيست - صنعت و كشاورزي( به 

5۳50ميليون مترمكعب رسيده است.
او به همشــهري مي گويد: هم اكنون ۱۲.5ميليارد 
مترمكعب كسري آب سطحي وجود دارد و ساالنه 
60ميليون مترمكعب بيش از تغذيه آب زيرزميني 
مصرف مي شــود. مجمــوع بدهي آب ســطحي و 
زيرزميني در اين حوضه آبريز حــدود ۱۴ميليارد 
مترمكعب اســت. چنين بدهي اي در شرايطي بايد 

پرداخت شود كه پيش  بيني هاي سازمان هواشناسي 
براي اين حوضه آبريز اين است كه بارش ها در پاييز 
۲5تا 50درصد زيــر نرمال و در زمســتان صفر تا 
۲5درصد زير نرمال خواهد بود. پيش بيني بلندمدت 
تا ســال ۱۴۳0نيز نشــان مي دهد كــه نه تنها دما 
كماكان افزايش خواهد داشــت بلكه ميزان بارش 
از نرمال بيشتر نخواهد بود. برخی از كارشناسان اما 
معتقدند به جاي اينكه سالي ۳ ميليارد مترمكعب 
آب به درياچه بدهيم و همين ميزان هم تبخير داشته 
باشيم، بخشــي از آن به ســفره هاي آب زيرزميني 
تزريق می شود. اســتدالل آنها هم اين است كه آب 

مناطق جنوبي درياچه رو به لب شور شدن است.
مسعود تجريشــي، معاون محيط زيســت انساني 
ســازمان حفاظت محيط زيســت معتقد است كه 
اگر آب به ســفره هاي آب زيرزميني تزريق شــود 
به درياچه نمي رســد. او مي گويــد: مطالعاتي كه 
ســازمان انرژي اتمي با همراهي مؤسسه مطالعات 
آب انجام داده نشــان مي دهد كه چنين ارتباطي 
وجود ندارد. براســاس اين تحقيق كه در سال 9۲ 
به روش تاريخ گذاري راديوكربن انجام شــده، سن 
آب درون درياچه، جوان تــر از آب هاي زيرزميني 
و چشمه هاســت. اين بدان معناســت كه بين آب 
درون درياچه و آب هاي زيرزمينــي ارتباط وجود 
ندارد. مطالعات هيدرولوژيست ها و زمين شناسان، 
داده هاي مختلفي را نشــان مي دهــد. تحقيقات 
آمريكايي ها روي درياچه »گريت ســالت« نشــان 
داده بود كــه وجود يك »پتوي رســي« نمي تواند 
ارتباط بين درياچه و آب هاي زيرزميني را قطع كند. 
اطالعات را كنار هم گذاشتيم و به اين جمع بندي 
رسيديم كه تنها 5درصد درياچه در گوشه اي نزديك 
ســلماس با درياچه ارتباط دارد. اين موضوع براي 
خود ما هم بسيار با اهميت بود، چون نمي خواستيم 
با ريختن آب به درياچه اراضي اطراف شــور شود. 
دور درياچــه اروميه نيز پتوي رســي قــرار دارد و 
مدل سازي هاي كامپيوتري نشان داد يكهزار سال 
طول مي كشــد تا آب هاي زيرزميني بــه درياچه 

ريخته شود.

حقابه درياچه اروميه قربانی توسعه كشاورزي  شد
زهرا رفيعي

خبر نگار

خبرهای كوتاه

    ممنوعيت كوهنوردی در هفته جاری
رئيس مركز ملی پيش بينی و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا 
با اشاره به بارش برف و باران در ارتفاعات كشور گفت: كوهنوردان 
در اين هفته به كوهنوردی نرونــد. صادق ضيائيان با بيان اينكه در 
هفته جاری بارش مناسبی در نيمه جنوبی كشور، خواهيم داشت، 
به ايسنا اعالم كرد: طی اين مدت در ارتفاعات زاگرس، استان های 
فارس، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحــال و بختياری بارندگی 
پيش بينی می شود. وی با اشــاره به ميزان باالی بارندگی ها در اين 
هفته گفت: در ارتفاعات استان كرمان بارش برف را شاهد خواهيم 
بود و دوشــنبه )۱۳دی ماه( در ارتفاعات رشته كوه البرز و زاگرس 
بارش برف، دور از انتظار نيســت. رئيس مركــز ملی پيش بينی و 
مديريت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پديده های جوی غالب 
در كوهستان ها گفت: روز سه شنبه )۱۴دی ماه( پديده جوی خاصی 
در ارتفاعات مورد انتظار نيست و بارش برف و باران نداريم. پديده 
غالب در كوهستان ها به شكل وزش باد است كه بدين سبب كوالك 
برف پيش بينی می شود. وی افزود: روز چهارشنبه )۱5دی ماه( در 

رشته كوه های البرز بارش برف پيش بينی می شود.

    كشف يك قالده شير در مرزهای آذربايجان غربی
يك قالده شير قبل از خروج غيرقانونی از مرزهای آذربايجان غربی 
كشف شد. به گزارش پايگاه اطالع رسانی مرزبانی كشور، سردار يحيی 
حسين خانی، فرمانده مرزبانی آذربايجان غربی گفت: برابر اخبار و 
اطالعات واصله مبنی بر فعاليت قاچاقچيان منطقه در امر قاچاق يك 
قالده شير، انسداد نوار مرزی و پوشش خالء های مرزی در دستور 
كار مرزداران هنگ مرزی سردشت قرار گرفت. وی ادامه داد: در اين 
راستا مرزبانان در عملياتی غافلگيرانه و دقيق توانستند يك قالده 
شير را قبل از خروج غيرقانونی از كشور كشف و مهار نمايند.در اين 
عمليات قاچاقچيــان با تنگ ديدن عرصه، با اســتفاده از موقعيت 
جغرافيايی و تاريكی شب از محل متواری شــدند كه شناسايی و 
دستگيری آنان در دســتور كار مرزبانان قرار گرفته است. فرمانده 
مرزبانی آذربايجان غربی خاطرنشان كرد:هرگونه حمل و نگهداری 
حيوانات وحشی بايد با كسب مجوزهای الزم و با تأييديه بهداشتی 

و سالمت دامپزشكی و با مجوز صورت گيرد.

چهره روز

انتقال آب از دريا؛ درد يا درمان؟
بحران آب، نشان دهنده وضعيتي است كه ميزان سرانه آب تجديدپذير 
براي مصرف هر نفر كمتر از شــاخص آســتانه بحراني كمبود آب، 
500مترمكعب در سال باشــد. ايران ازجمله كشورهايي است كه با 
كمبود آب مواجه بوده و براســاس پيش بيني بانك جهاني و ناسا، به 
مرز اضطرار رسيده است كه از نشانه هاي آن، فرونشست زمين غالب 
دشت هاي كشور است. در برنامه ششم توسعه كشور، شيرين سازي  يك 
ميليارد مترمكعب آب دريا به عنوان يكي از راهكارهاي تامين آب براي 
مناطق خشك منظور شده است. درحالي كه انتقال آب بين حوضه اي 
زماني توصيه مي شود كه هيچ آبي در دسترس نباشد، چرا كه اگر چه 
انتقال آب بخشــي را ســيراب مي كند، ولي با آثار مخربي همچون 
فرسايش خاك، تغيير خرد اقليم، كاهش تغذيه آب زيرزميني، شوري 

خاك و تنش هاي اجتماعي خصوصا در حوضه مبدأ همراه است.
به طور كلي انتقال آب از يك حوزه به حــوزه ديگر در دنيا با توجه به 
شروطي همچون كسب اطمينان از مصرف بهينه منابع آب در مقصد، 
عدم بروز پيامدهاي سوء محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي، توجيه 
اقتصادي منفعت - هزينه، پذيرش عمومي، توجه به نقش ذينفعان، 
همجواري و همخواني اكوسيستم هاي مبدأ و مقصد، صورت مي گيرد. 
اما سؤال اينجاســت كه چرا با وجود شكست طرح هاي انتقال آب در 
استان هاي اصفهان، يزد، خوزستان و كاشان و پيامدهاي ناشي از آن 
نظير خشك شدن تاالب ها و رودخانه ها، آلودگي صنعتي و تنش  هاي 
اجتماعي، همچنان اصرار بر اجراي طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي 
با صرف بودجه هاي كالن داريم و متأســفانه اخيــرا مي بينيم كه در 
اليحه بودجه سال ۱۴0۱ براي پروژه  هاي شيرين سازي  و انتقال آب 
خليج فارس، درياي عمــان و درياچه خزر به فــالت مركزي، رديف 

اعتباري درنظر گرفته شده است.
به طور كلي طرح هاي انتقال آب در شــمار گران ترين طرح  هاي دنيا 
بوده و جز در شــرايط اضطــرار، توصيه نمي شــوند. هزينه اوليه هر 
مترمكعب آب شيرين شــده از آب دريا حدود ۳دالر برآورد مي شود 
و هزينه تمام شــده آن، با احتساب خســارات وارده به محيط زيست 
و هزينه هاي خطوط انتقــال آب، پمپاژ آب، نگهــداري و تعميرات، 
به مراتب بيشتر خواهد شد. در ادامه مي توان پرسيد كه آيا امكان تامين 
آب براي استان هاي فالت مركزي، با استفاده از گزينه هاي كم ضرر و 
ارزان تر وجود نداشته است؟ و آيا هزينه تمام شده براي توليد هر ليتر 
آب به اندازه اي هســت كه با ســرانه مصرف روزانه آب شرب معادل 
۲00ليتر، دولت قادر به اعطاي يارانه براي چنين آب گراني باشد؟ يا 
اينكه مشخص است كه اين آب قرار است صرف چه فعاليت صنعتي 
و كشاورزي شود كه سودآوري الزم و ارزش جبران خسارات وارده به 
محيط زيست را داشته باشد؟ يا بيشتر اينكه آيا مي توان هزينه گزاف 
اجراي اين طرح ها را صرف توسعه بنادر ساحلي شمال و جنوب كشور، 
استقرار صنايع آب اندوز در استان هاي كويري و شكوفايي اقتصادي 
كشور كرد؟ ســؤال آخر اينكه، آيا پيامدهاي ســوء محيط زيستي، 
اقتصادي و اجتماعي اين دســت طرح ها را به دقت بررسي و محاسبه 

كرده ايم؟
اشــاره به اين نكته ضروري است كه ساالنه در كشــور ۱00ميليارد 
مترمكعب آب براي مصارف كشــاورزي، صنعتي و شــرب به صورت 
غيربهينه تخصيص داده مي شود، درحالي كه در بخش كشاورزي حدود 
۴0 تا 60درصد اتالف آب داريم و صرفا در بخش كشــاورزي مي توان 
ساالنه حداقل ۱5ميليارد مترمكعب آب صرفه جويي كرد. از اين رو مسلم 
است كه منابع آب در استان هاي كويري بهينه استفاده نشده و لذا اجراي 
اين دست طرح ها منجر به ايجاد و افزايش تقاضاي آب، تداوم كم توجهي 
به ضرورت مصرف بهينه آب، تشديد آلودگي صنعتي، توسعه ناپايدار، 
مهاجرت نامتوازن و لجام گسيختگي اجتماعي در اين استان ها مي شود. 
لذا مي توان اصالح الگوي مصرف و تقاضا در تمامي بخش ها، جانمايي 
صنايع آب بر در استان هاي ساحلي، تغيير نگرش در برنامه ريزي توسعه و 
تخصيص آب، حذف مصارف نامولد، بازچرخاني و بازيافت آب، جلوگيري 
از هدررفــت آب، به كارگيري دانش بومي، احيــاي قنوات، حمايت از 
كسب وكارهاي كم مصرف، فناوري هاي نوين بهينه سازي  مصارف آب، 
آموزش گســترده بهره برداران، اصالح الگوي كشت و توسعه آب اندوز 
را جايگزين راهكارهاي ناپايدار و كم اثري همچون انتقال آب از دريا و 
توسعه آب بر در استان هاي كويري كرد تا از اين طريق از رويكردهاي 
سازه اي و عرضه محور گذر كرده و به سمت مديريت يكپارچه منابع آب 

حركت كنيم.

چهره روز

حمايت بسيج از ترويج درختکاری
مسئول سازمان بسيج سازندگی كشور از برگزاری پويش ايران سرسبز به 
 منظور ترويج فرهنگ درختكاری و ترويج جنگل كاری خبر داد تا چهره 
امروز زيست بوم شود. در اين پويش، بسيجيان كشور در امر درختكاری 
و افزايش منابع طبيعی كشور مشاركت می كنند. سردار زهرايی كه اين 
خبر را در همدان می داد، اعالم كرد: در همين راستا با مشاركت مردم، 
بسيج، همياران طبيعت، تشكل های زيست محيطی و منابع طبيعی، 
سازمان های مردم نهاد، هالل احمر و كليه دســتگاه ها و نهاد اجرايی عضو، نهضت سبز در كشور 

راه اندازی شده و چشم انداز آن نيز ايرانی سرسبز و ايرانی قوی خواهد بود.
 مسئول سازمان بسيج سازندگی افزود: در پويش ايران سرسبز به دنبال كار نهضتی و پای كارآوردن 
مردم هستيم و اميدواريم با مشــاركت مردم و گروه های جهادی در اين پويش، شاهد گسترش 
فرهنگ درختكاری و ترويج جنگل كاری در سطح كشور باشــيم. با اين اقدام به ترويج فرهنگ 
درختكاری كمك بزرگی می كنيم و ان شاءاهلل به زودی شاهد تبديل شدن اين پويش به يك گفتمان 
بزرگ مردمی خواهيم بود.  مسئول سازمان بسيج سازندگی در پايان درخصوص اهميت پويش 
ايران سرسبز گفت: آيندگان ما را به رفتار امروزمان قضاوت خواهند كرد و از ما خواهند پرسيد كه 
با طبيعت چه كرده ايم؟ همانطور كه آبا و اجداد ما اين ميراث گرانبها را برای ما به ارث گذاشته اند، 

ما نيز وظيفه داريم كه طبيعت را برای آيندگان حفظ كنيم.

درخواست از وزير ميراث فرهنگي براي پيگرد قضايی 
گنج يابان اينترنتي

 اتحاديه انجمن هاي علمي دانشــجويي تاريخ 
از وزيــر ميراث فرهنگي خواســت كميته اي 
براي شناســايي و پيگيري قانوني »سوداگران 
فضاي مجازي« كــه مبادرت بــه »گنج يابي« 

مي كنند با همكاري قوه قضاييه تشكيل شود.
به  گزارش مهــر، اتحاديــه انجمن هاي علمي 
دانشجويي تاريخ كشــور در نامه اي به عزت اهلل 
ضرغامي وزير ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري پيشــنهاد كرد تفاهمنامه اي ميان 
وزارت ميراث فرهنگي و قوه قضاييه جهت طرح 
شكايت عليه شيادان و سوداگراني كه در فضاي 
مجازي با عنوان گنج يــاب و متخصص دفينه 
فعاليت مي كنند، منعقد و در نهايت كميسيوني 
مشــترك براي شناســايي و پيگيري قانوني 

تشكيل شود.
در ايــن نامه آمده اســت: »اين روزها شــاهد 
پديده هايي در حوزه ميراث فرهنگي در سطح 
جامعه هســتيم كه موجب حيرت و شــگفتي 

بسيار است.
 عده اي در روز روشــن، با هويت مشــخص و با 
عناويني جعلي همچــون متخصص گنج يابي 
و كارشــناس دفينه و عناويني از اين دســت، 
در فضاي مجازي مشــغول به فعاليت هستند. 

روزبه روز بر شــمار ايــن »غارتگــران ميراث 
اجــدادي« افزوده مي شــود كه در سرتاســر 
ايران زمين مشغول فعاليت مخرب هستند. تنها 
با يك جست وجوي ساده در اين زمينه با انبوهي 
از صفحات  مجازي متعلق بــه اين افراد روبه رو 

خواهيد شد.
متأسفانه ميراث فرهنگي هيچ گاه به اندازه امروز 
در معرض خطــر و نابودي قرار نگرفته اســت. 
ميراث فرهنگي زيربنــاي وجودي، كيان ملي و 
شناســنامه ايرانيان است. مولفه هاي مذهبي و 
ملي ايرانيان بر پايه ميراث فرهنگي استوار بوده 
و نابودي و ويراني اين ميراث مساوي با نابودي 

تاريخ كهن ايران زمين است.
از جنابعالي اســتدعا داريم كــه به عنوان وزير 
ميراث فرهنگــي، تفاهمنامه اي ميــان وزارت 
ميراث فرهنگي و قوه قضاييه جهت طرح شكايت 
عليه اين اشخاص شياد و سوداگر كه در فضاي 
مجازي با عنوان گنج ياب، متخصص دفينه و... 
مشغول به فعاليت هســتند، منعقد فرمائيد تا 
يك كميسيون مشترك متشكل از كارشناسان 
وزارت ميراث فرهنگــي و قوه قضاييــه بــراي 
شناســايي و پيگيري قانوني اين افراد به وجود  

آيد.«

خبر روز

تجارت پرندگان تزئيني حمايت نشده يا پرورشي از ايران 
به خارج از كشــور و بالعكس آزاد است و سازمان حفاظت 
محيط زيست حتي براي تجارت اين گونه ها مجوز ورود و 

خروج صادر مي كند.
 باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسيما در گزارشي 
از صدور مجوز صادرات پرندگان زينتي توســط سازمان 
حفاظت محيط زيست خبر داد و نوشــت كه در سوم آبان 
ماه ۱۴00وقتي مأموران فرودگاه اهواز محموله پرندگان 
زينتي شــامل 850 بال قناري، بلبل خرمــا، مرغ مينا و 
جوجه شترمرغ به مقصد كويت را توقيف كردند، شركت 
صادركننده اين محموله مجوز صــدور اين پرندگان را به 

فرودگاه اهواز ارائه كرد. 
بلبل خرما اما در فهرست سازمان حفاظت محيط زيست 
در رديــف ممنوعيت شــكار و نگهداري قــرار دارد، ولی 
شهاب الدين منتظمي، مديركل دفتر مديريت و حفاظت 
حيات وحش به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: مجوز 
صادر شــده براي صدور اين تعداد پرنده براساس مشاغل 
خانگي صادر شده و تجارت و صادرات پرندگان زينتي در 
جهان امري عادي اســت. به گفته او در فهرست ارائه شده 
به فرودگاه اهواز نامي از »بلبل خرما« وجود نداشته است. 
براساس اين گزارش، كشور هاي حوزه خليج فارس از چند 
سال قبل براي غني كردن زيســتگاه هاي خود پرندگان 
ايراني را خريــداري مي كنند كه به هميــن دليل قاچاق 
پرندگان در بازار ايران افزايش يافته است. با انتشار اين خبر، 
سازمان حفاظت محيط زيست به نقل از محمدجواد اشرفي، 
مديركل حفاظت محيط زيست استان خوزستان اعالم كرد 
كه صدور مجوز خروج بلبل خرما كه از گونه هاي غيرحمايتي 

و پرورشي بوده كامال قانوني است.

براساس اين خبر، بلبل خرما، ازجمله پرندگاني است كه 
از نظر كنوانسيون سايتيس )تجارت بين المللي گونه هاي 

جانوري و گياهي( منعي براي تجارت ندارد.
به گفته مديركل حفاظت محيط زيست استان خوزستان، 
از نظر قوانين ســازمان حفاظت محيط زيست گروه هاي 
جانوري شامل در خطر انقراض، حمايتي و حفاظت شده، 

آسيب رسان و غيرحمايت شده و تقسيم بندي شده است.
اشرفي گفت: گروه هاي آسيب رســان و غيرحمايت شده 
كه جمعيت مناســبي دارند، پس از اخذ مجوز هاي الزم 
حتي مي توانند شكار هم شــوند كه برخي از آنها بومي و 
برخي مهاجرند. وي گفت: از نظر قوانين سازمان حفاظت 
محيط زيست، بلبل خرما از زمره گونه هاي غيرحمايتي و 
پرورشي است كه جمعيت مناسبي دارد و خطري نسل آنها را 
تهديد نمي كند كه با موافقت سازمان حفاظت محيط زيست 

امكان ورود به كشور و يا خروج از آن را دارد و اينكه صدور 
مجوز براي بلبل خرما كه از نــوع گونه هاي غيرحمايتي و 
پرورشي محسوب مي شود، قانوني اســت. از نظر قانوني، 
تجارت گونه هاي وحشــي، صــادرات و واردات پرندگان 
وحشي، زينتي و پرورشي در چارچوب دستورالعمل هاي 
جاري سازمان حفاظت محيط زيست امكان پذير است و از 
نظر »كنوانسيون سايتيس« )تجارت بين المللي گونه هاي 
جانوري و گياهي( نيز منعي ندارد. »كنوانسيون سايتيس« 
برخي گونه هاي جانوري و گياهي را در ۳ضميمه معرفي 
مي كند كه تجارت آنها در چارچوب ضوابط خاص امكان پذير 
است و در اين ميان فقط گونه هاي ضميمه ۱ با سختگيري 
بيشــتر امكان تجارت دارند و تجارت گونه هاي جانوري و 
گياهي خارج از ضمايم سه گانه اين كنوانسيون بدون مانع 

اعالم شده است. 

تجارت پرندگان زينتي حمايت نشده آزاد است
پس از اعالم خبر انتقال 850 بال قناري، بلبل خرما، مرغ مينا و جوجه شتر مرغ از فرودگاه اهواز به كويت، 

سازمان حفاظت محيط زيست صادرات پرندگان تزئيني حمايت نشده را آزاد اعالم كرد 

علي ارواحي
متخصص مديريت زيست بوم هاي تاالبي

بلبل خرما، آفت خرما
محل زيست بلبل خرما، باغ ها، نخلستان ها و مکان هاي پردرخت است و گاه رويشگاه هاي اندك است. غذاي 
اصلي اين پرنده ميوه درخت خرما و ساير ميوه هاست، بلبل خرما را در رديف آفات درخت خرما نيز محسوب 
مي كنند، چون شهد خرماهاي رسيده را مي خورد و ميوه خرما را النه تخمگذاري حشرات مي كند. اما بلبل 
خرما كه آوازخوان است و بالفاصله با انسان و محيط اســارت انس مي گيرد به عنوان يك پرنده خانگي نيز 
نگهداري مي شود. پراكندگي زيستگاه بلبل خرما در شمال عراق، جنوب ايران، افغانستان، پاكستان، شمال 
غرب هندوستان و شبه جزيره عربستان است كه البته در مناطق گرمسيري ايران بيشتر مشاهده مي شود. 
پراكندگي بلبل خرما در ايران از بلوچستان تا كرمان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، فارس و تا حدودي مناطق 
معتدل تر ديده مي شود. جمعيت اين گونه برغم آنکه زيستگاه اصلي اش در خوزستان و جنوب ايران است، در 
سال هاي اخير در تهران نيز افزايش يافته است. دليل اين امر نيز مهاجرت زياد جمعيت بلبل خرما از پاكستان 
و هندوستان به سمت نخل زارهاي بوشهر و خوزستان و افزايش جمعيت آن در اين نواحي و كشيده شدن 

جمعيت اين پرنده به سمت تهران و شهرهاي ديگر كشور است. 
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یادداشت

تهران نياز به برج ندارد

مطالعاتي كه در 20ســال گذشته انجام 
شده نشــان مي دهد بزرگ ترین مشكل 
تهران تراكم اســت. فروش تراكم یعني 

افزایش ســاختمان و این اقدام نتيجه اي ندارد جز افزایش چگالي 
جمعيت كه درنهایت منجر به نابودي طبيعت شهري و فضاي سبز 
مي شود. منطقه22، طبيعت شهري تهران است كه در سال هاي اخير 
بلندمرتبه سازي  در آن منجر به نابودي این طبيعت و مسدود شدن 
كریدور وزش بادهاي تهران)شمال غرب به جنوب شرق( شده و همين 
امر آلودگي هواي تهران را تشدید كرده است. ترافيك امروز كه سبب 
كاهش كيفيت زندگي شهروندان شده، نتيجه همين بلندمرتبه سازي  
بي ضابطه است. این روزها نه تنها در خيابان ها بلكه در پياده روها هم 
با ترافيك عابران مواجه هستيم و در یك  كالم اصال زیبایي هاي شهر 
دیده نمي شود؛ بنابراین در چنين شرایطي تهران نياز به برج سازي 
ندارد. چرا كه بلندمرتبه ســازي  یك اصل علمي است اما در تهران و 
حتي سایر كالنشهرهاي كشور كمتر موردتوجه قرار گرفته است ولي 
مي توان این فرایند را اصالح كرد. درست مانند اقدامي كه در برج سازي 
شــهرهایي چون نيویورك، شــيكاگو و پاریس انجام شده و نه تنها 
مشكلي براي شهر و شهروندان ایجاد نشده بلكه سبب بهبود كيفيت 
زندگي شده است. برج هاي این شهرها در مناطق خاص و به صورت 
متمركز ساخته شده اند؛ نه مانند تهران كنار خيابان یا در معابر باریك 
و كم عرض. بنابراین اگر مدیران شهري قصد دارند بار دیگر برج سازي 
را احيا كنند، مي توانند باتوجه  به الگوهاي موفقي چون شهرك اكباتان 
و شهرك آپادانا در این مسير موفق باشند. در واقع ساخت شهرك در 
شهرهاي اقماري تهران در سایه بلندمرتبه سازي  مي تواند از یك سو 
زمينه مهاجرت معكوس جمعيتي را رقم بزند و از سوي دیگر موجب 
كاهش بار ترافيك شــود. البته این نتایج زماني حاصل مي شود كه 
حمل ونقل عمومي هم توسعه یابد و دسترسي شهروندان از شهرك ها 
و شــهرهاي اقماري به مركز شهر و خدمات شــهري تسهيل شود.  
 وقتی ناوگان مترو و اتوبوس توسعه یابد و مردم مطمئن باشند كه در 
كوتاه ترین زمان و البته با كمترین هزینه می توانند به مراكز درمانی، 
تجاری، آموزشی و ... دسترسی داشته باشند نه تنها در برابر مهاجرت 
معكوس مقاومت نمی كنند بلكه به این كار ترغيب می شــوند. چرا 
كه از یك سو در محل امن و آرامی سكونت می كنند و از سوی دیگر 
فارغ از شلوغی و آلودگی هوا می توانند به امكانات شهری دسترسی 

داشته باشند.
 این شــيوه راه نجات تهران از تراكم جمعيت و ترافيك و آلودگی هوا 
است و گر چه گذشتگان به آن توجهی نداشتند و برخی از تصميمات 
نادرست شهری سبب افزایش مشكالت در تهران شد ولی بازهم فرصت 
هست تا از شــهر برای آیندگان حفاظت كرد و برای تحقق این كار 
حاكمان شهر نباید شيوه های نادرست را در پيش بگيرند و با رویكرد 

و سياست های جدید نسخه قابل قبولی برای پایتخت تجویز كنند.

اواخــر آذر امســال بود كه 
شــوراي عالي شهرسازي و گزارش

معماري ایران، مكان یابي و 
ضوابــط و مقــررات ســاخت بناهــاي 
بلندمرتبه )بيش از 12طبقه( در محدوده 
شهر تهران را تصویب كرد؛ مصوبه اي كه 
نگراني هایي را همراه داشت و عده اي آن را 
زمينه ساز فساد و رانت و مخدوش شدن 
چهــره شــهر دانســتند و گفتنــد كه 
بلندمرتبه ســازي بدون ضابطه و مقررات 
سبب آشفتگي در شــهر شده و نتيجه اي 
جز بي نظمي نخواهد داشــت. در مقابل 
برخي از كارشناسان حوزه شهري هم در 
حمایت از این مصوبه گفتند كه جمعيت 
تهــران همچنان در حال  رشــد اســت؛ 
بنابراین مي توان از طریق بلندمرتبه سازي 
از یك سو سبب توسعه شهر شد و از سوي 
دیگر مسكن شــهروندان را تأمين كرد. 
بهــروز مرباغــي، دانش آموختــه حوزه 
شهرسازي و عضو كانون معماران ایران هم 
اجراي مصوبه بلندمرتبه سازي را ضرورت 
شــهر دانســت و به همشــهري گفت: 
»كالنشــهرها در حال  توسعه و پيشرفت 
هســتند و تهران هم از این امر مستثني 
نيســت و به همين دليل باید به برخي از 
طرح هاي شــهري نگاه خوش بينانه تري 
داشت. بلندمرتبه ســازي في نفسه اقدام 

بدي نيست و به نوعي نياز جامعه و شهر و 
شهروندان است، اما اهميت دارد كه با چه 
ضوابطــي و در چه نقاطي از شــهر انجام 
شود.« به گفته او، برج ســازي در مناطق 
غربي و جنوبي كه فضاي خالي وجود دارد، 
منطقي است، اما در مناطق شمالي كه از 
جمعيت، ساختمان و حتي بار ترافيكي، 
اشباع شده كار درستي نيست و قطعا سبب 
بروز مشكالت متعددي در حوزه شهري 
ازجمله عدم تأمين پاركينگ، دسترســي 
نامناســب به امكانات خدماتي و رفاهي، 
عدم امدادرساني مناسب در مواقع بحراني 

و... خواهد شد.

قد كشيدن برج ها در پايتخت
ســاخت برج هــا در تهــران بــه دهــه 
80بازمي گردد و آن سال ها قانون خاصي 
براي بلندمرتبه ســازي وجود نداشــت و 
شهرداري تهران به تشــخيص خود و در 
كميسيون ماده 5مجوز این بناها را صادر 
مي كرد و همين امر ســبب شــد تا سال 
94ســاختمان هاي بلندمرتبــه )بيش از 
12طبقه( افسارگسيخته و قارچ گونه در 
پایتخت یكي پس از دیگري بنا شــوند. 
گرچه آمار دقيقــي از برج هــاي تهران 
وجود نــدارد، اما گفته مي شــود بيش از 
980ســاختمان بلند 12طبقه و بيش از 

آن در تهران وجــود دارد كه 
بخش زیــادي از آنها در معابر 
كم عرض ســاخته شــده اند. 

همچنيــن براســاس اصــول 
شهرســازي در بلندمرتبه ســازي 

30تا 40درصد مجوز ســطح اشــغال بنا 
داده مي شــود و 60تا 70درصد فضا هم 
به محوطه ســازي و ایجاد فضاي ســبز 
اختصاص دارد كه به گفته كارشناســان 
حوزه شهري، ســازندگان برج ها به دليل 
مالحظــات اقتصادي به ضوابــط پایبند 

نبودند.

آزاد سازي  بعد از 6سال
حدود 6ســال خبري از برج ســازي  در 
تهران نبود تــا اینكه آذر امســال فرزانه 
صادق مالواجــرد، دبيــر شــوراي عالي 
شهرســازي و معمــاري از آزادســازي 
بلندمرتبه سازي خبر داد و گفت: »كنترل 
ساخت وسازها، كنترل گســترش افقي 
شــهر، بهره وري بهينه از زميــن، ایجاد 
ارزش افــزوده در بافت هــاي ناكارآمد، 
امكان حفظ باغ ها و فضاي ســبز شهري، 
جلوگيري از پراكنده ســازي بلندمرتبه 
در سطح شــهر و هدایت آن به محورها و 
پهنه هاي مناســب بلندمرتبه و با رویكرد 
برنامه ریزي در شــهر و براســاس اصول 

شهرســازي، اهداف مصوبه مكان یابي و 
ضوابط و مقررات ساخت بناهاي بلندمرتبه 
در تهران هستند.« هرچند در این مصوبه 
ضوابط بلندمرتبه ســازي تعيين شــده، 
اما همچنــان این نگراني وجــود دارد، تا 
وقتــي رعایت ضوابط در شــهر عملياتي 
نشــود، قطعا این مصوبه هــم نتيجه اي 
جز هرج ومرج در شــهر نخواهد داشت. 
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران 
با حمایت از این مصوبه و پاســخ  دادن به 
برخي از نگراني ها گفت: »براساس ابالغيه 

شــوراي عالي معماري و شهرسازي قرار 
اســت برج ســازي  با ضوابط انجام شود 
و پيشــنهاد ما هم این بود كــه با رعایت 
ضوابط و البته در نقــاط خاصي این كار 
صورت گيرد و اميدواریم اینچنين شود.« 
اما مهدي عباســي، رئيس كميســيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
با بيان اینكه ایراداتي در این مصوبه وجود 
دارد، گفت: »آنچه در ابالغيه شوراي عالي 
شهرســازي و معماري ذكر شده به نظر 
كارشناسي نيست. بلندمرتبه سازي مقوله 

پيچيده اي اســت و نياز به بررســي هاي 
دقيق دارد و ضروري است تا در این اقدام 
مهم همه جوانب بررســي شــود؛ به طور 
مثال آیا نقاطي كه براي بلندمرتبه سازي 
شناسایي شــده اند به لحاظ قرار گرفتن 
روي گسل یا بارگذاري جمعيت هم مورد 
بررســي قرار گرفته اند؟« به هر حال این 
مصوبه از سوي شــوراي عالي معماري و 
شهرسازي ابالغ شده و باید منتظر بود و 
دید مدیریت شــهري چه تصميمي براي 

اجرایي شدن آن دارد.

سود و زیان افزایش آسمان خراش های پایتخت
 بررسي نظر موافقان و مخالفان مصوبه شوراي عالي شهرسازي و

 معماري ایران  درخصوص آزاد شدن بلندمرتبه سازي
سيدرضا حسيني الهيجي

استاد دانشگاه

ارتفاع ويژه بلندمرتبه سازي  به 
تفكيك عرصه هاي مختلف شهري

پرديس و مراكز تجارت جهاني
 حداكثر 300متر

مراكز تجاري و اداري شهر
 حداكثر 200متر

عرصه هاي گسترده و عمومي شهر
 حداكثر 140متر

تعداد 
مجوز هاي صادر 

شده براي ساخت 
برج هاي 12طبقه و 

 بيش از آن 
در مناطق

980ساختمان بلندمرتبه در تهران وجود دارد
270برج بيش از 12طبقه در معابر كم عرض 
6 تا 12متر قرار دارند
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 شهرهايي كه
 آسمان خراش نياز داشتند

بررسي روند ساخت آسمان خراش ها در جهان نشان مي دهد كه 
گرایش به ســاختن بنا هاي خيلي بلند و چشمگير در شهر هاي 
بزرگ جهان كاهش داشته اســت. بخشی از این كاهش مي تواند 
به دليل بحران هاي ناشي از بيماري كرونا باشــد كه امور اداري 
مربوط به تجارت و كسب وكار را كاهش داد و در نتيجه بر درآمد 
واحد هاي اداري تأثير گذاشــت، اما نكته اینجاســت كه ميزان 
پروژه هاي آسمان خراش سازي  هم كاهش قابل توجهي را نشان 

مي داد و این نمي تواند صرفا به دليل همه گيري كرونا باشد.

ایجاد آســمان خراش هاي باالي 200متر از قــرن19 و به دنبال 
اختراع فناوري هاي بهتر براي توليد فوالد و ســيمان شروع شد. 
در نيمه اول قرن بيستم و تا پایان جنگ جهاني دوم این انحصار 
در اختيار اروپا و بيشتر از آن آمریكا بود. در دوران توسعه جهاني 
كه چند دهه بعد از آن فرارسيد، كشــور هاي دیگري مانند ژاپن 
و بلوك شــرق هم به این گروه پيوســتند و در شــهرهاي خود 
آسمان خراش هایي ساختند كه كاربرد مخابراتي یا اداري داشتند. 
در اواخر قرن بيستم در شــهر هاي حاشيه خليج فارس و آسياي 
جنوب شــرقي هم برج هاي بسيار بلند ساخته شــدند. در ميانه 
ســال هاي 90 ميالدي ركــود اقتصادي باعث كاهش ســاخت 
آسمان خراش ها شد اما روند، به سرعت به حالت عادي برگشت و 
در پایان قرن شتاب بيشتري گرفت. در سال2010 شتاب باز هم 
بيشتر شد و كشور چين تعداد زیادي از پروژه ها را به نتيجه رساند. 

در 10سال گذشته مركز ساخت آسمان خراش هاي بلند جهان 
در شــهرهاي چين و در چند مورد شــهر هاي حاشيه جنوبي 
خليج فارس بوده اســت. درســت مثل برج هاي پتروناس كه با 
حدود 450متر ارتفاع نماد توسعه كواالالمپور، پایتخت مالزي 
شــدند و از همه مهم تر برج خليفه با ارتفاع 800متر اســت كه 
بلندترین بناي حال حاضر جهان به شمار می رود. برج خليفه را 
نباید با )برج( هتل العرب كه به شكل بادبان كشتي ساخته شده 
و حدود 300متر ارتفاع دارد اشــتباه گرفت. هتل العرب اكنون 
یكي از نماد  هاي گردشــگري امارات متحده عربي در تبليغات 
تور هاي گردشگري است. تا چندســال پيش تصور مي شد كه 
روند ســاخت برج هاي بلندمرتبه همچنان ادامه داشــته باشد 
اما مهم ترین بازیگر این عرصه یعني چين در مسيری معكوس، 
ایجاد بنا هایي كه بيش از حد بلند باشد را در شهر هایي با جمعيت 

عادي ممنوع كرده است.
برخي اطالعات نيز نشــان مي دهد كه در 20ســال گذشته و 
همزمان با واردشدن چين و امارات متحده به برج سازي ، ساخت 
آسمان خراش جدید در شهر هاي آمریكاي شمالي، كاهش داشته 
است. از طرف دیگر بحث هاي فراواني درباره جنبه محيط زیستي 
این سازه هاي بزرگ و ميزان مصرف انرژي و مواد اوليه آنها مطرح 
شده اســت. معماران با همين انگيزه ســاختمان هاي جدیدي 
را طراحــي كردند كه براي كنتــرل دما و نور انــرژي كمتري 
مصرف كنند یا بتواننــد آب مصرفي را تصفيــه و بازچرخاني 
كنند. با پایان یافتن همه گيري كرونا، دفاتر اداري دوباره به كار 
مي پردازند و پروژه هاي برج ســازي نيمه كاره نيز به سوي اتمام 
عمليات ساختماني و بهره برداري مي روند اما بازگشت به دوران 

جنون آميز برج سازي ممكن است دور از انتظار باشد.
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به خاطر دارم كه ســال ها پيش در 
نشستي كه خيل قابل مالحظه اي از جوانان در 
آنجا حضور داشتند، شــركت كرديد. در آنجا 
به جوان ها گفتيد همه شما مي توانيد نويسنده 

شويد. آيا هنوز هم همان اعتقاد را داريد؟ 
حقيقت امر اين است كه من اين موضوع را سال ها 
پيش گفتم و حق دارم بگويم كه نظرم تغيير كرده 
است. شما به تحوالت زندگي هم كه نيك بنگريد، 
درخواهيد يافت كــه روزبه روز هــر چيزي تغيير 
می كند؛ بالطبع آدمي هــم تغيير مي كند و عوض 
مي شود. بگذاريد موضوع را از اينجا شروع كنم كه 
هم اكنون چيزي قريب به 85ميليون نفر جمعيت 
داريم. چرا از صدر مشروطيت تاكنون 100 تا 150 
نويسنده داشــته ايم؟ حاال بحثش علي حده است 
كه در اين بين نويســندگاني داشــته ايم كه فقط 
مي نوشتند و همچنين نويســندگاني كه صاحب 
ذهن و انديشــه بودند. آن زمان تصور من اشتباه 
بود و گمان مي كردم هر كه قدرت خالقه داشــته 
باشــد، مي تواند داستان هم بنويســد. هم اكنون 
به طور كلي ذهنيتم در اين باره تغيير يافته اســت 
و به اين موضوع رســيده ام كه شــايد البته قدري 
براي شما عجيب باشد كه داستان نويسنده اش را 

انتخاب مي كند.
پس موضوع خالقيت كــه آن روز 
)به گمانم سال1394 بود( به آن اشاره كرديد، 

چه مي شود؟ 
كســاني كه محور اصلي را روي موضوع خالقيت 
بنيان مي نهند، بايد بدانند كه اين مهم در مرحله 
دوم اهميت قرار دارد. اين موضــوع همانطور كه 
گفتم قدري عجيب اســت، اما من به اين موضوع 

رسيده ام.
اساســا تعريفي براي داستان قائل 
هســتيد تا بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه چه 

كساني مي توانند داستان بنويسند؟ 
دقيقا پرســش خوب و بجايي را مطرح كرديد. اگر 
بخواهم به شكل دقيق داستان را تعريف كنم، اين 

داستان، بي ترديد خود آدمي است. خود فرد و خود 
آدم، داستان است.

بنابراين هر كسي مي تواند داستان 
خودش را بنويسد؟ 

موضــوع همين جا گره مي خورد. متأســفانه همه 
در اين روزگاري كه ما مي بينيــم و در آن گرفتار 
آمده ايم، نمي توانند خودشــان باشند و به همين 
دليل به ظاهر ساده، نمي توانند داستان  بنويسند؛ به 
همين دليل است كه هر كسي نمي تواند نويسنده 
شود؛ يعني اول هر انساني بايد به قدري با خودش 
روراست باشد كه واقعا داســتان باشد. در مراحل 
بعد، قدرت خالقه، شناخت داستان و غيره و غيره 
مطرح مي شود. اين همان اســاس داستان نويسي 
است كه من پس از سال ها كاركردن در اين حوزه 

به آن رسيده ام.
تكليف كســاني كه در كالس هاي 
داستان نويســي ثبت نام مي كننــد و از قضا 
هركدام پس از چند ســال يكي، دو جلد كتاب 

هم منتشر مي كنند، چيست؟ 
ساليان سال در دانشــگاه درس داده ام و هنوز هم 
كالس داستان نويســي دارم. زماني 35شاگرد در 
روزهاي يكشنبه داشتم و هم اكنون هم شاگردانم 
به 10، 11نفر تقليل يافته انــد. همين اينهايی كه 

وارد كالس من مي شدند با اين تصور كه هر كسي 
مي تواند داستان نويس شود، به اشــتباه وارد اين 
وادي مي شــدند. هر يك هم يكي، دو داستان در 
مجالت و بعضا به شــكل كتاب چاپ مي كردند و 
مي كنند و بعد هم راهشان را مي گيرند و مي روند. 
امروز كه شاگردانم به 10، 11نفر تقليل يافته اند، 
واقعا به اين نتيجه رسيده ام كه داستان سراغ همه 
نمي رود. اين موضوع غريب است و شايد هم قدري 
عجيب باشد، اما به اين موضوع ايمان دارم؛ اينكه 
هر كسي نمي تواند داستان نويس شود. شايد برخي 
بگويند از روي هــوا اين حرف را مي زنــم اما اين 
موضوع را امروز مي گويم كه 88ســال دارم و طي 
همه اين سال ها از نوجواني و جواني كتاب خوانده ام 
و در عرصه داســتان و داستان نويسي كتاب چاپ 
كرده ام و وقفه اي هم بين فعاليت مستمر و انتشار 

كتاب هايم نيفتاده است.
باالخره نويسنده شــدن هيچ گونه 

الزاماتي ندارد؟ 
خير! پاسخ شما يك نه بزرگ است. من نه مي توانم 
بگويم اين اســت، نه آن. يك دليل ساده هم دارد؛ 
چون من نمي توانم تشخيص بدهم كه چه كساني 
داستان دارند و داستان را انتخاب مي كنند يا بهتر 
بگويم داستان، آنها را انتخاب مي كند. اين مشخصه 
صدالبته صرفا مربوط به ايران نيست و در هر جاي 

دنيا اين امر مصداق دارد.
پس اگر چنين باشــد بايد شــمار 
نويســندگان واقعي خيلي پايين تر از اين حد 

هم باشد. 
شما به طور مثال به كشــور اياالت متحده آمريكا 
نگاه كنيد. به نســبت مهندس و پزشك و هر شغل 
ديگري، تعداد نويســندگان بســيار اندك است. 
داستان در درجه نخســت قرار دارد و اصل است و 
پس از آن شناخت داستان، قدرت خالقه و مهارت 
در نوشتن. فرض كنيد كساني كه داستان »ايجاد 
مي كنند« موضوع ديگــري را رقــم مي زنند؛ نه 

داستان به معناي واقعي را! 

تكليــف آنهايي كه قــدرت خالقه 
دارند، چه مي شود؟ آنهايي كه اتفاقا دست به 

نوشتن شان هم خوب است.
خيلي ها همانطور كه گفتيد قــدرت خالقه دارند 
و شــايد دســت به نوشتن شــان هم خوب باشد، 
اما داستان نويس نشــده و نمي شــوند. خيلي ها 
داستانگو هستند. شــما نگاه كنيد آنهايي كه مثال 
در قهوه خانه ها نقالــي مي كنند، هم قدرت خالقه 
دارند و هم قدرت بيان و فضاسازي، اما شما حتي 
يكي شان را ســراغ نداريد كه داستان نويس از آب 
درآمده باشد! داستان خودش، خودش را انتخاب 
مي كند و اتفاقا به هركسي هم ميدان نمي دهد. از 
مشــروطيت تا به امروز تعداد داستان نويســان ما 
از 100، 150نفر فراتر نرفته اســت. از اين تعداد 
هم، اغلبشــان يكي، دو مجموعه منتشر كرده اند 
و آنهايي كه طي اين يكصد سال ماندگار شده اند، 
بسيار اندك  هستند. فرض بفرماييد،  در نسل اول 
داستان نويسان مان، 8نويســنده بزرگ داشتيم. 
منظورم نويســندگاني اند كه نامي از خود به جاي 
گذاشته اند و در عرصه ادبيات  داستاني به اصطالح 
تثبيت شده اند؛ جمالزاده، هدايت، چوبك، به آذين 

و ديگران. 
اينكه خود آدم داستان است؛ يعني 

چه؟ 
داستان، خود آدم اســت. اجازه دهيد پرسش را با 
پرسش پاســخ دهم؛ چون قدري موضوع پيچيده 
مي شــود. چرا اين 150هزار نفر داســتان نويس 
نشدند؟ چون داستان سراغ آنها نرفته است؛ چون 
داستان نبودند. بعضي ها نمي توانند داستان نويس 

شوند و داستان آنها را به اصطالح پس مي زند.
 چرا؟ 

سلسله مســائلي غريب اســت و قابل قبول 
نيست، اما واقعيت دارد. واقعيتش اين است 

كه از ســال 1300 تا 1400، 100سال 
گذشــته. مي بينيم كه داستان نويسان 

ما هنــوز هــم اندك شــمارند. اين 
مهم همانطور كه اشــاره كردم 

مختــص ايران هم نيســت. 
در اياالت متحــده آمريكا 
هم كه حقوق نويســنده 
سرشار اســت تا آمريكاي 
التين همين وضع وجود 
دارد. توضيــح بي موردي 
نيست كه داستان نويسي 
- به شــكل عام مي گويم 
نه تك نويســندگاني مانند 

جيمــز جويس كــه مثال در 
انگلســتان ظاهر شــدند - از 
فرانســه به وجود آمــد؛ يعني 

حركت داستان از جنبه عام از فرانسه آغاز مي شود 
و اين حركت در اروپا و كشورهاي ديگر مي چرخد 
و به ايران هم مي رســد. به آمريكا مــي رود، آنجا 
نويسندگان قدري مانند ارنست همينگوي، ويليام 
فاكنر، اســكات فيتــز جرالد و... ظهــور مي كنند 
و پــس از آن هم نويســندگاني ماننــد جي.دي.

سلينجر يا ريموند كارور وارد عرصه مي شوند كه به 
نوبه خود تك و منحصربه فردند. دست آخر داستان 
به آمريكاي التين مي رود. در اين دوره نويسندگان 
سرشناس جهان از آمريكاي التين  هستند. ماركز 
و يوسا مي آيند. مي خواستم كوتاه به حركت خود 
داستان هم اشاره كنم كه اين حركت داستان هم 
در اختيار ما و بشر نيست. داستان در گام اول خود 

آدم ها و در گام دوم كشورها را انتخاب مي كند.
دست كم نويســنده شدن شرايط و 

عواملي ندارد؟ 
شــرط اصلي اين اســت كه داســتان، خود آدم 
باشــد. حاال هر آدمي هم در تعيين اينكه خودش 
داستان باشد، نقش تعيين كننده اندكي دارد. اگر 
مي توانستم شرايطش را بگويم حتما توضيح دادني 
بود و من هم برايتان توضيحــش را ارائه مي دادم. 
واقعيتــش را بخواهيد نمي تــوان توضيح داد كه 
چرا از مشــروطه تا به امروز 150نويسنده بيشتر 
نداشته ايم كه البته اغلب آنها هم به معناي واقعي 
داستان نويس نبوده اند و در بهترين حالت داستان 
بافته اند! نويسندگان واقعي نسل سوم هم هنوز به 
تعداد انگشتان يك دست نمي رسند. البته در اين 
نسل بيشتر زنان وارد عرصه شده اند؛ كساني مانند 
فريبا وفي و منيرو رواني پور كه جزو شاخصان اين 
نسل  هستند. باز هم بايد تأكيد كنم كه اين موضوع 
عقيده شخص من نيست و در خارج هم بيش و كم 
چنين نظري دارند. يكي، دو داستان و يكي، دو 

مجموعه افراد را نويسنده نمي كند.
 خودتان هم هنوز به نتيجه 

منطقي در اين باره نرسيده ايد؟ 
باور كنيد كه خودم هم تا بــه امروز به 
نتيجه معقول و منطقي نرســيده ام 
كــه چگونــه داســتان جايي 
ظاهر مي شــود و جاي ديگر 
خير؛ چراكه داســتان خود 
آدم اســت. توضيحات من 
به هيچ وجــه دليل منطقي 
ندارند تا برايتان شرح دهم 
و به فــرض بگويــم به اين 
دليل و فالن دليــل. درباره 
اندك بودن نويســندگان در 
كشورهاي ديگر نسبت به ديگر 
مشــاغل هم تا به امــروز دليل 

موجهي نيافته ام.

ديدار با جمال ميرصادقي، نويسنده و مدرس داستان نويسي در آستانه 88سالگي  

خالقيت، عامل اصلي نوشتن نيست
تازه هاي نشر

  ه  ه  ح ه  
كتاب »ه  ه  ح ه « با زير عنوان »هايدريش، هوش و 
حواس هيملر« نوشته لوران بينه را احمد پرهيزي 
به فارسي برگردانده و از سوي نشر ماهي منتشر 

شده است. اين اثر كه نخستين رمان اين نويسنده 
فرانسوي اســت، در همان سال انتشار، از سوي انتشــارات »گراسه« 
برنده جايزه اول گنكور در بخش رمان شــد. »راينهــارد هايدريش« 
خطرناك تريــن و مرگ آورترين مــرد در كابينه قــدرت هيتلر بود و 
شكست ناپذير به نظر مي رسيد تا اينكه 2 مأمور تبعيد شده اسلوواك 
و چك، او را از ميان برداشتند و مسير تاريخ را عوض كردند. در اين اثر 
درخشان از لوران بينه، مخاطب با 2 مأمور با نام هاي ژوزف گابسيك و 
جان كوبيش همراه مي شود و داستان فرار پرحادثه آنها از چكسلواكي 
تحت اشغال نازي ها، حمله مرگبارشان به هايدريش و اتفاقات خونين 
زيرزمين كليسايي در شهر پراگ را پي مي گيرد. اين رمان، با تركيبي از 
خاطرات، اتفاقات واقعي و تخيل بي نظير لوران بينه، اثري بسيار نفس گير 
و تفكر برانگيز اســت؛ رماني با ضرباهنگ سريع و توفاني درباره جنگ 
جهاني دوم و همچنين، تفكري عميق درباره بدهي هاي ما به تاريخ است. 
نشر ماهي، ترجمه اين رمان 380صفحه اي را با شمارگان هزار نسخه، به 

بهاي 83هزار و600تومان منتشر كرده است.

  سالم اول 
كتاب »سالم اول« نوشــته يكي از مورخان 
تاريخ ساز آمريكا به نام »باربارا تاكمن« است. 
اين كتاب تاريخي، نمايشي دقيق از انقالب 
آمريكا را ترسيم مي كند و انقالب را در بستر 
قرن ها درگيري در بين انگليس، فرانســه و 
هلند قرار مي دهد. باربــارا تاكمن در كتاب 

»ســالم اول«، انقالب آمريكا را از ديدگاه اروپا توصيف مي كند. 
استعداد بزرگ تاكمن، استعدادي كه وي را از بسياري از مورخان 
متمايز مي كند، توانايي او در نوشــتن تاريخ به عنوان يك روايت 
فكري و پيونــد دادن حقايــق متراكم و به  هم  پيوســته در يك 
چارچوب هميشــه در حال رشد اســت كه لزوما براساس تقويم 
نيست، اما هميشه دقيقا در همان جايي به پايان مي رسد كه قرار 
بوده باشد. در اين كتاب،هدف نبرد »يورك تاون« است و تاكمن 
نتيجه گيري قاطع از وقايع را در پي درك صحيح مسائل بين المللي 
در اروپا و روابط بين انگليس و مستعمرات خود مي داند كه شامل 
جنگ تجاري هلند و انگليس، خصومت هاي انگليس و فرانســه، 
درگيري هاي سياسي در انگلســتان و وضعيت جديد انگليسي ها 
در قرن هجدهم مي شــود. تاكمن در نيمه اول كتاب خود تقريبا 
با تمركز انحصاري بر ســمت اروپايي، مســائلي را از درياســاالر 
انگليسي سر جورج بريگز رودني، ژنرال انگليسي لرد كورنواليس 
و درياساالر دگراس فرانســوي توصيف مي كند و در نهايت يك 
ديدگاه تازه و خيره كننده به خواننده ارائه مي دهد. باربارا تاكمن 
)زاده 30ژانويه1۹12 - درگذشــته 6فوريه1۹8۹( گزارشــگر و 
تاريخ نگار آمريكايي و برنده جايزه پوليتزر اســت. نشر ماهي اين 
كتاب 356صفحه اي را به  بهاي 140هزار تومان منتشر كرده است.

جمال ميرصادقي، از مسن ترين نويسندگان ادبيات داستاني ايران است كه با گذشت ساليان هنوز دلمشغول نوشتن، 
پژوهش و خواندن است. ده ها عنوان رمان و مجموعه داستان و مجموعه هايي ارزشمند از داستان و نقد داستان و آموزش 
داستان نويسي در كارنامه پربار ادبي او به چشم مي خورد كه جملگي براي داستان نويسان جوان چراغ راه در اين عرصه محسوب مي شود. او معتقد است 
نوشتن داستان كار هركسي نيست و »داستان« بايد نويسنده را به خود فرابخواند. با اين نويسنده كه در كنار ابراهيم گلستان از معدود بازماندگان نسل دوم 

تاريخ يكصدساله داستان نويسي ايران  هستند، ديدار كرده ايم.

فرشاد شيرزادي  
روزنامه نگار

برای خواندن متن 
 كامل گفت و گو

كيوآركد را  اسكن يا 
به سايت همشهری 
آنالين مراجعه كنيد.

 از مشــروطيت تا بــه امــروز تعداد 
داستان نويسان ما از 100، 150نفر فراتر 
نرفته است. از اين تعداد هم، اغلبشان 
يكي، دو مجموعه منتشــر كرده اند و 
آنهايي كه طي اين يكصد سال ماندگار 

شده اند، بسيار اندك  هستند
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فهیمه طباطبایی
خبرنگار

 حاال نزدیك به 3 ســال است كه 
معلمان با گوشي تلفن همراه، لپ تاپ گزارش

و تبلت شخصي خود سر كالس درس 
مجازي حاضر مي شوند و تدریس مي كنند و اگر در 
این مدت ابزارشان مستهلك شد یا از بین رفت یا 
دزدیده شــد، وزارت آموزش و پرورش بابت آن 
هزینه  یا تسهیالتي پرداخت نمی كند و آنطور كه 
مسئوالن این وزارتخانه مي گویند، برنامه اي هم 
ندارند كه هزینه اي پرداخت كنند. حاال معلمان 
مانده اند و تلفن همراه  و لپ تاپ هاي فرسوده و حتي 
از رده خارج شده و آموزش مجازي كه شانه به شانه 
آموزش حضوري دنبال مي شود و قرار است براي 

همیشه ادامه پیدا كند.
خردادسال1399بودكهآمار3ميليونيدانشآموزان
محرومازتلفنهمراه،لپتاپوتبلت-كهالزمهآموزش
مجازياست-ازســويوزيرآموزشوپرورشوقت
مطرحشدوحساسيتجامعهرانسبتبهبيشترشدن
محروميتازتحصيلدانشآموزانبرانگيختكهموج
كمكهايبيشــماردراينحوزهرابههمراهداشت؛
كمكهاييكهبيشــترمردميبودنــدودولتتالش
خاصيبرايتأميناينابزارهوشــمندآموزشينكرد.
وســيلهايكهدرايرانتابعقيمتارزاستوتحوالت
اقتصاديسالهايگذشتهروزبهروزدسترسياقشار
ضعيفوحتيمتوسطرابهآندشوارتركردهاست.در
اينميانامامديرانآموزشوپرورشنسبتبهتامين
اينابزاربرايمعلمانسكوتكردندوتهيهآنرابهعهده

خودمعلمانگذاشتند.

   توان خرید گوشي جدید نداریم       
آمارمعلمانيكهبهابزارموردنيازآموزشمجازيمانند
تلفنهمراههوشمند،تبلتولپتاپدسترسيندارند،
مشخصنيستومعاونانآموزشــيوزارتآموزشو
پرورشهمميگويندطياين2سال،اطالعاتيدراين
زمينهاستخراجنكردهانداماگزارشهايميدانينشان
ميدهدبخشيازمعلمانبرايارتقاوجايگزينكردن
تلفنهمراه،لپتاپوتبلتخوددرماندهاندوبخشي
ديگرنگرانازدســتدادنتلفنهمراهولپتاپخود

بهدليلاستفادهمداوموبيشازحدهستند.
هوراشريفي،معلمپايهسومابتداييمدرسهابرارتهران
يكيازمعلمانياســتكهاينروزهابــرايحضوردر
كالسمجازيدچارمشكالتزياديشدهكهمهمترين
آننداشتنگوشيهوشمنداست.»2هفتهپيشگوشي
موبايلمحينتدريسازدستمافتادوصفحهنمايشگر
آنشكست.قبلازكروناهمباتريموبايلمدائمخالي
ميكردوحتيباتعويضباتريهمدرستنشدهبود.

وقتيبرايتعميرصفحهنمايشگربهبازارموبايلرفتم
گفتچونگوشيشماقديمياست،السيديآنوارد
نميشودوباتريآنهمموجودنيست.واقعيتايناست
كهمنتوانخريدگوشيجديدندارم،چونارزانترين
گوشــيموجوددربازاركهكيفيتمتوسطيداشته
باشد،حداقلحدود7ميليونتومانميشود.مشكل
رابامديرمدرسهومعاونمنطقهدرميانگذاشتمولي
آنهاگفتندكههيچكمكخاصــينميتوانندبهمن

داشتهباشند.«
انتقادشريفيايناســتكهچرامعلمانبايدازتلفن
شخصيخودبرايتدريساستفادهكنندوچراوزارت
آموزشوپــرورشابزارآموزشمجــازيرادراختيار
آنهانميگذاردوياحداقلتســهيالتيدراينزمينه
برايمعلماندرنظرنميگيرد؟»معلميكهحقوقش
5ميليونتوماناســتوهزينههايبيشــماريدر
زندگيدارد،چطورميتواندبرايخريدتلفنهمراهكه
قيمتهايآندراينچندسالسربهفلكگذاشتهو
ديگرجزولوازملوكسبهحسابميآيد،هزينهكند؟يا
حداقلچرااينابزاررادراختيارمدارسقرارنميدهند

تامعلمانازآناستفادهكنند؟«
معلمانزيادينسبتبهاينكهمجبورندبالوازمشخصي
هوشمندخودشانتدريسكنند،معترضند.حرفآنها
ايناستكههزينهاستهالكاينابزارشخصيكهبراي
كاراستفادهميكنندراچهنهاديميپردازد؟محمدرضا
نيكنژاد،معلموفعالصنفيدراينبارهبههمشهري
ميگويد:»اصوالچرامعلمانبايدازوســيلهشخصي
خوددركارهزينهكنند؟آنهمابزاريكهقيمتآندر
بازاربسيارباالستوتهيهياتعميرآنبرابراستبايك
ياچندماهحقوق؟آياسايركارمنداندولتهمازلوازم
شخصيخودبهصورتمستمردركاراستفادهميكنند
يابرايآنهاتسهيالتيدرنظرميگيرند؟مثالكارمندان
دولتبرايرفتوآمدكاريخودازيــكادارهبهاداره
ديگرازخودرويادارياستفادهميكنندياشخصي؟
يااگربرايپروژههايتحقيقاتينيازبهابزاريداشــته
باشندبايدكارفرماآنراتهيهكندودراختيارشانقرار
دهدياخودشــانتهيهميكنند؟جالباستبدانيد
معلماندرپروژهآموزشمجازينزديكبه2سالاست
كهازتلفنهمراه،لپتاپوتبلتخوداستفادهميكنند

وتازههزينههاياستهالكآنرانيزازجيبشخصي
خودشانميدهند.«

   استمرار آموزش مجازي با كدام امكانات؟  
وقتيكرونــافراگيرشــد،پيشبينياوليــهاينبود
كهآموزشمجازينهايتايكســالبعدتمامشودو
دانشآموزانبهمدرســهبرگردندامااستمرارآموزش
مجازيدرطولسالتحصيليجديدواحتماالسالهاي
آينده،مشكلابزارهوشمندموردنيازتدريسمجازي
معلمانراتبديلبهيكبحرانكردهاســت.حسين
يازرلو،معلمفيزيكشهرستانرباطكريمازمعلماني
ميگويدكهدراينمدتمجبورشــدهاندبرايخريد
گوشــييالپتاپوامبگيرنديازيربــارقرضبروند.
»قيمتتلفنهمراهيالپتاپباكيفيتآنقدرباالست
كهاغلبمعلمانهيچوقتتوانخريدآنرانداشتهو
ندارند.بههميندليلدراينمدتكهآموزشهامجازي
شدبامشكالتزياديكهكســيآنرانديد،روبهرو
شدند.مثالبعدازهرامتحانمجازيبيشاز100برگهاز
دانشآموزانكالسهايمختلفبرايماارسالميشود،

درحاليكهحافظهگوشياغلبمامعلمانپاييناست
ودائممجبوريمعكسهايشــخصيراپاككنيمتا
بتوانيمبرگهبچههارادريافتكنيم.ياهمكارانيداريم
كهمجبورشدندبيشاز3ميليونبرايارتقايلپتاپ
خودبدهندتابتوانندبرايآموزشمجازيتوليدمحتوا
كنند.جالباينكهمديرانآموزشوپرورشازاستمرار
آموزشمجازيدركنارآموزشحضوريبرايهميشه
ســخنميگويند.خبباكدامامكاناتوتجهيزات؟
حداقلكاريكهميتوانستيدانجامدهيداينبودكه
بابرخيتعميرگاههايلپتاپوموبايليافروشگاهها
قراردادببنديدتــامعلمانازخدمــاتآنهاباقيمت

پايينتريابهصورتقسطيبهرهببرند.«

   ما مسئول نیستیم   
دروزارتآمــوزشوپــرورشهيچكسمســئوليت
رســيدگيبهموضوع»تامينابزارهوشمندآموزشي
معلمان«رانميپذيرد.بهطورنمونهگودرزكريميفر،
مديركلرفاهوپشتيبانيوزارتآموزشوپرورشدرباره
اينكهاينوزارتخانهچهتسهيالتيبرايتهيهتلفنهمراه
ولپتاپبهمعلمانداده،بههمشهريگفت:»دراين
زمينهادارهمامسئوليتينداردوجانشينوزيردرطرح
هدايتكهبهمنظورتامينتجهيزاتهوشمندآموزشي

دركروناايجادشده،بايدتوضيحدهد.«
سيدجوادحسيني،جانشينوزيردرطرحهدايت
است؛كسيكهبارهاباارائهآماردانشآموزانمحروم
ازتبلتوموبايلتالشكرداحساســاتجامعهرا
برانگيزدوكمكهايمردميرابهســمتتهيهاين
ابزارهدايتكند،اوهمدراينبارهبههمشهريگفت:
»ماتنهامسئولتهيهتبلتبرايدانشآموزانبوديم
ودربارهمعلمانمسئوليتيبهمادادهنشدهاستاما
ظاهراصندوقذخيرهفرهنگيانوشــركتصنايع
آموزشيدراينبارهتسهيالتيبهمعلمانارائهدادهاند

كهمفيدبودهاست.«
وقتيازمسئوالنشــركتصنايعآموزشيواعضاي
هيأتمديرهصندوقذخيرهفرهنگياناينموضوعرا
پيگيريكرديم،آنهاابرازبياطالعيكردهوگفتندكهاز
چنينتسهيالتيبيخبرهستند.محمدرضانيكنژاد،
فعالصنفيمعلماندراينبــارهگفت:»اصالچنين
تسهيالتينهازسويشــركتصنايعآموزشيونهاز
سويصندوقذخيرهفرهنگيانبهمعلماندادهنشده
وماازآنبيخبريم.چنينادعاييدرستنيستواگر
واميبهمعلماندادهاند،بگويندكجاوبهچهتعدادمعلم

وچهمقدار؟«
آموزشمجازيهمچنانادامهداردوآنطوركهمسئوالن
وزارتآمــوزشوپرورشميگويندقراراســتبراي
هميشهبخشــيازدروسبهاينروشارائهشود،حاال
معلمانماندهاندوگوشيولپتاپهايفرسودهوقيمت
ابزارجديديكههرروزدربازارايرانباگرانشدنارز

باالوباالترميرود.

گزارشیازميزاندسترسيمعلمانبهابزارهوشمندآموزشمجازي
دردومينسالتحصيليكروناييدرايران

آموزش مجازي از جيب معلمان

عددخبر

حداكثــر تعــداد مصرف كننــدگان ســیگار در 
كشــور اســت. ایــن آمــاری اســت كــه رئیــس دبیرخانه 
ســتاد كشــوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت اعالم 

كرده است.

10 میلیون 

ســال1404  تــا  دخانیــات  مصــرف  كاهــش 
هدفگــذاری شــده اســت كــه رئیــس دبیرخانــه ســتاد 
كشــوری كنتــرل دخانیــات وزارت بهداشــت از آن یــاد 
می كنــد. به گفتــه بهــزاد ولــی زاده، افزایــش مالیــات بر 
دخانیــات، تأثیر مســتقیمی بــر كاهش میــزان مصرف 

آن دارد.

30 درصد

عدد درآمدی بودجه1400 از مالیات بر دخانیات 
اســت. در بودجه1401 با كاهش 61درصــدی این عدد 
روبــه رو هســتیم و ایــن مغایــر بــا سیاســت ها و اســناد 
بــاال دســتی از جملــه اصــل۷۵ قانون اساســی كشــور 
و سیاســت های كاهــش مصــرف دخانیــات در كشــور 

است.

6000 میلیارد

قیمت خــرده  فروشــی دخانیات، مالیاتی اســت 
كه هم  اكنون از این صنعت دریافت می شود. در حالی 
كه طبق هدفگذاری های انجام شده عدد مؤثر برای این 

صنعت در ایران، ۷۵درصد است.

15 درصد

هزینه درمان عوارض مصرف دخانیات بر دوش 
نظام سالمت است. همچنین بار ۹0هزار میلیاد تومانی 
ناشــی از مرگ زودرس و از كار افتادگی و ناتوانی ایجاد 
شــده در اثر مصرف و مواجهه با دود دخانیات بر ســایر 

بخش های توسعه ای كشور تحمیل می شود.

40 هزار میلیارد

سنا
س:اي

عك
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 اميد براي كشــف واكســن 
مادام العمر كوويد-19

محققان ژاپني در حال توسعه يك واكسن 
رؤيايي براي مقابله با كوويد-19 هستند كه 
اثربخشي مادام العمر ارائه مي كند. به گزارش 
ژاپن تايمز، در شــرايطي كه ويروس كرونا 
به سومين سال حضور خود در جوامع وارد 
شده است، اين واكســن مي تواند همه  چيز 
را تغيير دهد. به نظر مي رسد به دليل پايين 
آمدن سطح آنتي بادي و اثربخشي واكسن ها 
در طول زمان، واكسن هاي كوويد-19 نياز به 
تزريق دوزهاي تقويتي دوره اي داشته باشند 
و به همين دليل وجود يك واكسن با اثرگذاري 
طوالني به اندازه زمــان زندگي مي تواند به 
يك صرفه جويي مالي جهاني منجر شــود 
و دستي رو دســت كرونا ويروسي باشد كه 
تاكنون به طور رسمي 270ميليون نفر را مبتال 
و 5ميليون را هم به كام مرگ كشانده است. به 
ادعاي محققان مؤسسه علوم پزشكي توكيو 
متروپوليتن اين واكســن قابل نگهداري در 
دماي اتاق است و به همين دليل حمل ونقل آن 

به هرنقطه از جهان كار آساني است.

در ســال جديد ميــادي، پيش بيني 
مي شــود كه هزينه هاي جهاني براي فناوري

تحــول ديجيتــال ســاالنه ۲۰درصد 
افزايش يابد و در ســال آينــده بــه يك تريليون و 
8۰۰ميليــارد دالر برســد. به گزارش استتيســتا، 
اختاالت بازار ناشي از همه گيري بيماري كوويد-19و 
پذيرش گسترده مدل هاي كاري تركيبي، اين روند را 
تسريع كرده است. كارشناسان صنعت مي گويند كه 
بسياري از كســب وكارها تمايل بيشتري به توسعه 
فناوري هاي داخلي دارند تا وابســتگي خــود را به 
ارائه دهندگان خدمات شــخص ثالث كاهش دهند و 
اطمينان حاصل كنند كه درصورت اختاالت زنجيره 
تامين در آينده كمتر تحت تأثير قرار مي گيرد. جان 
ديويد الوالك، معاون پژوهشــي مؤسسه تحقيقاتي 
گارتنــر مي گويــد: »ابتكارهاي فنــاوري ديجيتال 
به عنوان يك اولويت تجاري استراتژيك براي شركت ها 
باقي مي ماند؛ زيرا آنها همچنان به ابداع آينده كار خود 
ادامه مي دهند. تمركز بر هزينه ها به منظور ضدضربه 
كردن زيرساخت ها و تطبيق كار تركيبي پيچيده تر 
براي كارمنداني است كه وارد سال۲۰۲۲مي شوند.« 
در ميان افزايــش بودجه تحول ديجيتــال و ظهور 
آخرين نوآوري هــا، به 1۰ترنــد برتر فنــاوري در 

سال۲۰۲۲نگاهي مي اندازيم.

هوش مصنوعي مولد
  يكي از قوي ترين تكنيك هاي هوش مصنوعي كه 
به بازار مي آيد، هوش مصنوعي مولد است. اين موضوع 
شــامل مجموعه اي از روش هاي يادگيري ماشيني 
مي شود كه در مورد محتوا يا اشــيا از داده هاي آنها 
ياد مي گيرند و از دانش براي توليد محصوالت كاما 

جديد و واقعي تر استفاده مي كنند.

تأمين مالي ديجيتال به جريان اصلي تبديل شود
  نوآوري هــاي مالــي ديجيتال، ماننــد ارزهاي 
ديجيتال و توكن هاي تحــت حمايت بانك هايي كه 
رمزارزها را قبول دارند، باعث افزايش مشاركت مالي 

و بهبود پرداخت هــاي بين مرزي 
مي شود. بانك هاي مركزي در نقاط 

مختلف دنيا در حال سبك و سنگين 
كردن شرايط اين ارزها هستند.

سيستم هاي خودمختار
  با ادامه در تحول كسب وكارها، 
يــا ديگــر برنامه نويســي ســنتي 
اتوماسيون ســاده به اندازه كافي 

مشتري نخواهد داشت. سيستم هاي 
خودمختــار، سيســتم هاي فيزيكي يا 

نرم افزاري خودمديريتي هســتند كــه از محيط ياد 
مي گيرند. برخاف سيستم هاي خودكار، سيستم هاي 
خودمختــار مي توانند الگوريتم هاي خــود را بدون 
به روزرســاني نرم افزار خارجي تغيير دهند كه آنها را 
قادر مي سازد به سرعت با شرايط جديد در اين زمينه 

سازگار شوند؛ درست مانند انسان.

EV قابليت همكاري شبكه شارژ
  محبوبيت وســايل نقليه الكتريكي به سرعت در 
حال افزايش است؛ زيرا مشوق ها و يارانه هاي دولتي 
باعث پذيرش آنها مي شود. اما شــارژ همچنان يك 
مشكل است؛ زيرا شبكه هاي شارژ عمومي EV معموال 
سطح پاييني از قابليت همكاري را دارند. اين شامل 
روش هاي دسترســي، انواع پرداخت و حساب هاي 
مختلف است. در سال جديد ميادي، برنامه ريزي ها 
به ســمت همكاري بيشتر بين ايســتگاه هاي شارژ 

خواهد رفت.

محاسبه كوانتومي
  رايانه هاي كوانتومي نشان دهنده شتاب عظيمي 
در ســرعت و عملكرد محاسباتي هســتند. انتظار 
مي رود كه پيشرفت هاي خارق العاده اي را در بسياري 
از صنايع ازجمله توسعه داروسازي، انرژي هسته اي، 
علم مواد، انرژي هاي تجديدپذير، كاهش تغييرات آب 

و هوا، كشاورزي پايدار و... پديد آورند.

هايپراتوماسيون
  هايپراتوماســيون فرايندي اســت كــه در آن 
كســب وكارها با اســتفاده از ابزارهايي مانند هوش 
مصنوعي، يادگيري ماشــين و روباتيك تا حد امكان 

وظايف خــود را خــودكار مي كنند. يافتن ســريع، 
آزمايش و خودكارسازي هرچه بيشتر فرايندها، رشد 
سريع و انعطاف پذيري كسب وكار را ممكن مي سازد.

اتصال هوشمند براي افزايش رشد
  به گفتــه كارشناســان صنعــت، اتصــاالت 
ديجيتال ســريع تر، بــا 5G و اينترنت اشــيا، 
پتانسيل هاي بكر را باز مي كند و به اقتصاد جهان 
مي افزايد. اطمينــان از ارتباطات ســريع تر در 
زمينه هايي مانند مراقبت هاي بهداشتي، توليد و 
خرده فروشي مي تواند توليد ناخالص داخلي جهاني 
را تا سال۲۰3۰از يك تريليون و ۲۰۰ميليون دالر به 

۲تريليون دالر افزايش دهد.

شبكه امنيت سايبري
  شبكه امنيت سايبري يك اســتراتژي است كه 
به طور مستقل هر دســتگاه را با محيط خاص خود 
ايمن مي كند. بيشتر روش هاي امنيتي سنتي از يك 
محيط واحد براي ايمن كــردن كل محيط فناوري 
اطاعات استفاده مي كنند، اما شبكه امنيت سايبري 

از رويكردي دايره اي تر و فراگير استفاده مي كند.

زنجيره هــاي تامين براي اســتفاده از آخرين 
فناوري ها در راستاي انعطاف پذيري

  اختاالت و حمات سايبري در دوران همه گيري 
بيمــاري     كوويد-19، ضرورت داشــتن شــبكه 
انعطاف پذير از زنجيره هاي تامين را در كانون توجه 
قرار داده است. كارشناســان پيش بيني كرده اند كه 
امنيت ســايبري زنجيره تامين به يك نگراني براي 
همه صنايع تبديل خواهد شــد؛ نه فقط صنايعي كه 

مستقيما با نرم افزار سروكار دارند.

محاسبات ابري
  همه گيري و افزايش خدمــات ديجيتال، ابر را به 
مركز تجربيات ديجيتال جديد تبديل كرده اســت. 
طبق گزارش گارتنر، در سال۲۰۲۲، درآمد جهاني 
ابري بالغ بر 474ميليارد دالر تخمين زده مي شود كه 
از 4۰8ميليارد دالر در سال جاري سبقت مي گيرد. 
اين نكته كليــدي را نبايد فرامــوش كنيم كه هيچ 
استراتژي كسب وكاري، بدون استراتژي ابري وجود 

ندارد.

 شمارش معكوس
برای مهيج ترين رخدادهای فضايی

سال۲۰۲۲ مي تواند به سال مهم فضايي تبديل شود و پروژه هاي 
مهمي به مرحله واقعيت برسند
دستيابي بشر به فضا هرگز تا اين اندازه نبوده است. بنابراين بايد اميدوار بود 

كه ســال2022 بتواند يكي از هيجان انگيزترين ســال هاي تاريخ بشر در فضا
اكتشافات فضايي باشد. سايت گيزمودو در اين متن شما را با رخدادهايي آشنا 

مي كند كه طي ماه هاي آينده شاهد آن خواهيم بود.

10جريان 
مهم فناوری 

در 2022

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

به سوی آينده

قدم بلند جيمز وب با بازكردن سپر نقره اي

در يك اتفاق مهم و حســاس تلســكوپ فضايي جيمز وب كه لقب 
قدرتمندترين تلسكوپ فضايي تاريخ بشــر را به همراه دارد توانست 

۵ اليه سپر خورشيدي خود را در عملياتي پيچيده باز كند.
 حســاب توييتر تلســكوپ جيمز وب به تازگي اعام كرد كه ســپر 
خورشيدي باز شده و مطابق انتظار در حالت لوزي شكل قرار گرفته 
است. مهندسان ناسا اين سپر ۲1.۲ در 14.۲ متري را در حالت فشرده 
روي موشك »آريان ۵« قرار داده بودند و باز شدن آن شامل مراحل 

پيچيده اي بود كه مي توانست حتي كل پروژه را به شكست بكشاند.
تلسكوپ فضايي جيمز وب اكنون شــكل الماس مانند نهايي خود را 
گرفته است. همچنان كه تلســكوپ فضايي جيمز وب در فضا پيش 
مي رود، روند اســتقرار آن هم با هدايت تيم زميني گام به گام انجام 
مي شود. طي روزهاي گذشــته مراحل بســياري ازجمله باز شدن 
پالت هاي جلو و عقب، ارتفاع گرفتن برج قابل تنظيم و پوشش محافظ 
براي رسيدن به نقطه عطف كنوني پشت سر گذاشته شده است. اما 

جديدترين مراحل فضاپيما را به شكل نهايي خود رساندند.
كريستال پوگا، مهندس سيســتم هاي فضايي تلسكوپ جيمز وب 
مي گويد: »سپر خورشــيدي اين تلسكوپ شــامل 14۰ مكانيسم 
رهاسازي، تقريبا 7۰ لوال، 8 موتور پياده سازي، فنر، چرخ دنده، حدود 
4۰۰ قرقره و 9۰ كابل به طول 4۰۰ متر است.« فرايند گشايش سپر 
خورشيدي چند روز پيش با باز شدن قاب هاي جلو و عقب آغاز شد كه 

اليه هاي پنج گانه سپر را نگه مي دارند.

بامداد روز گذشــته ابتدا نخســتين بازو از ۲ بازوي سپر خورشيدي 
يعني تيرك سمت چپ باز شد. اين گام مهم براي انجام در اوايل روز، 
برنامه ريزي شده بود، اما تيم مأموريت، عمليات را متوقف كرد تا تأييد 
كند كه پوشش آفتابگير، به عنوان آخرين مرحله آماده سازي پيش از 

استقرار پايه ها، كاما باز شده است.
سوئيچ هايي كه بايد نشــان مي دادند كه اين روكش به درستي جمع 
شده است، فعال نشده بودند. با وجود اين روش هاي جايگزين دوم و 

سوم، باز شدن كامل پوشش محافظ را تأييد كردند.
تكميل باز شدن پوشش آفتابگير و پايه هاي مياني در ۲ روز گذشته 
نقطه  عطف مهمي براي وب محسوب مي شود زيرا اكنون همه 1۰7 
دستگاه آزادكننده  پوسته  آفتابگير كه هر يك از آنها بايد براي استقرار 
درســت كار مي كردند، اكنون با موفقيت باز شــده اند. جيمز وب در 
مجموع داراي 178 مورد از اين عملگرهاي موتوري است كه 1۰7 مورد 
از آنها براي ايمن و جمع شــدن نگه داشتن آفتابگير پيش از استقرار 
استفاده شدند. گشايش سپر خورشــيدي دستاورد مهمي براي تيم 
تلسكوپ محسوب مي شود، اما كار هنوز تمام نشده است. سيستم هاي 
تلسكوپ حاال بايد كشــش مناســب را براي اليه هاي كپتوني سپر 
خورشــيدي تنظيم كنند. اين كار در طول ۲ روز آينده انجام خواهد 
شد. سپس نوبت به گشايش آينه هاي ثانويه و اوليه تلسكوپ مي رسد. 
اين فرايند نيز احتمــاال در زودترين حالت در تاريــخ 17 دي انجام 

مي شود، اما احتمال تأخير در آن وجود دارد.

اولين پرواز سامانه پرتاب فضايی ناسا
يكي از قابل پيش بيني ترين رويدادهاي سال جاري ميالدي در بهار 
آينده اتفاق مي افتد، يا حداقل اميدواريم كه اتفاق بيفتد. ناسا اقدام 
به پرتاب نخستين موشك SLS به ارتفاع 101متر خواهد كرد كه عماًل 
آغازگــر دوران آرتميس)يك برنامه فضايــي بين المللي با هدف 
فرستادن انسان ها ازجمله نخستين زن به ماه( است. اين يك صحنه 
نفس گير خواهد بود، زيرا موشك در هنگام بلند شدن 8.8ميليون 
پوند نيروي رانش را اعمال مي كند كه 15درصد بيشتر از موشك زحلV ناساست. براي اين 
منظور، آرتميس يك )فضاپيماي بدون سرنشين اوريون( 450هزار كيلومتر را تا مدار ماه طي 
مي كند و بالفاصله به زمين بازمي گردد. پرتاب موفقيت آميز SLS زمينه را براي آرتميس2 

كه براي سال2023 برنامه ريزي شده، فراهم مي كند.

اولين پرواز مداری استارشيپ
شركت اسپيس ايكس هم احتماالً در ژانويه يا فوريه يك موشك بزرگ 
را پرتاب خواهد كرد. موشــك بزرگ استارشيپ كه قابل استفاده 
مجدد است، از تقويت كننده Super Heavy Booster 4 و نمونه 
اوليه SN20 تشكيل شده است. اين موشــك با ارتفاع 120متر، 
بلندترين موشك ساخته شده تا امروز است. اين موشك با پرتاب از 
مقر استاربيس شركت اسپيس ايكس كه در بوكا چيكاي تگزاس واقع 
شده، وارد مدار زمين مي شود اما كمتر از يك چرخش كامل را انجام مي دهد. تقويت كننده 
اين موشك در خليج مكزيك شناور مي شــود و مرحله دوم آن در اقيانوس آرام)نزديك 
هاوايي( غوطه ور مي شود. ايالن ماسك، مديرعامل اسپيس ايكس، مي گويد كه »خطرات 
زيادي در ارتباط با نخستين پرتاب« وجود دارد و او به صراحت شكست را پيش بيني مي كند.

دومين آزمايش بدون خدمه بوئينگ
همه نگاه ها به بوئينگ دوخته شده تا روشن شود كه آيا اين شركت 
باالخره كپسول CST-100Starliner خود را توسعه خواهد داد يا 
نه. بوئينگ در حال توسعه اين كپســول، به عنوان بخشي از برنامه 
تجاري سرنشين دار ناساست، اما اكنون به نظر مي رسد كه سال ها از 
برنامه عقب مانده است. يك شكست بزرگ در اكتبر2021 رخ داد، 
يعني زماني كه آزمايش پرواز مداري بوئينگOFT-2( 2( پس از باز 
نشدن 13دريچه از 24دريچه اكسيدكننده در سيستم پيشران فضاپيما، ناكام ماند. تست 
اوليه استارلينر در سال2019 هم يك شكست كامل بود. با اين حال، به گفته ناسا، بوئينگ 

اكنون خود را براي پرتاب استارلينر در ماه مي 2022 آماده مي كند.

كنترل تقويت كننده موشك با هلی كوپتر 
در سال2022، شركت Rocket Lab كه يك سازنده در حوزه هوافضا 
به شــمار مي رود، تالش خواهد كرد تا يك تقويت كننده موشك 
Electron در حال سقوط را در هوا بگيرد و سپس آن را براي استفاده 
مجدد به ســرزمين اصلي بازگرداند )Rocket Lab اين ايده را با 
موفقيت در آوريل2020 آزمايش كرده است.( پس از تالش هلي كوپتر 
براي گرفتن تقويت كننده به شكلي ايمن، يك سيستم چتر نجات، 
سرعت سقوط تقويت كننده را در طول فرود كاهش مي دهد. همچنين يك مخزن سوخت 
كمكي به هلي كوپتر اضافه مي شــود كه امكان پرواز طوالني تر را فراهم مي كند. شركت 

Rocket Lab انتظار دارد اين شكار جسورانه را در نيمه اول سال2022 انجام دهد.

سفر به ماه!
هيچ انساني در سال2022 به ماه ســفر نخواهد كرد، اما فرودگرها و 
روبات ها از اين موضوع مستثنا هستند چراكه اياالت متحده، روسيه، 
هند و ژاپن همگي براي ماموريت هاي ماه در سال آينده آماده مي شوند. 
شركت آســتروبوتيك كه در پيتسبورگ مســتقر است، در حال 
برنامه ريزي براي ارسال كاوشگر Peregrine Lunar Lunar در 
مقطعي از سال2022 به ماه است. اين ماموريت بخشي از ابتكار خدمات 
تجاري انتقال بار به ماه )CLPS( از سوي ناساســت كه در آن اين آژانس فضايي با شركاي 
تجاري قرارداد خواهد بســت. اين فرودگر كه مجهز به 14محموله متنوع است، با موشك 
United Launch Alliance Centaur پرتاب خواهد شد. Intuitive Machines هم 

در حال برنامه ريزي براي ارسال فرودگر Nova-C به ماه در نيمه اول2022 است.
 

يك مريخ نورد ديگر در راه مريخ 
مريخ نورد روزاليند فرانكلين كه متعلق به آژانس فضايي اروپاست، 
همراه با فرودگر كازاچوك روسيه، قرار است در 29سپتامبر به فضا 
پرتاب شود. روزاليند فرانكلين پس از رسيدن به مريخ، نمونه هاي 
ســطحي را جمع آوري و آنها را خرد مي كند. سپس آزمايشگاه آن، 
تجزيه و تحليل هاي شيميايي، طيفي و فيزيكي دقيق را انجام خواهد 
داد. قابليت هاي ناوبري اين مريخ نورد بايد اين امكان را فراهم كند كه 
در هر روز مريخي، اين مريخ نورد بتواند 100متر را طي كند. در عين حال، مي توانيم منتظر 
اكتشافات جديدي به وسيله مريخ نوردهاي كنجكاوي و استقامت ناسا )و شايد پروازهاي 
بيشتر هلي كوپتر نبوغ( و البته مريخ نورد Zhurong چين باشيم. ماموريت InSight ناسا 

هم در سال2022 به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

با ورود به 
سال جديد ميادي 

پيش بيني مي شود كه اسامي، 
استراتژي ها و مفاهيم جديدي 

در دنياي فناوري سر 
زبان ها بيفتد

روي  مطالعــات 
حيوانات آزمايشگاهي 
و بافت هاي بدن انسان 
نخستين نشــانه هاي علت كم خطر بودن سويه 
مسري تر اوميكرون را فاش كرد. به گزارش ياهو، 
در مطالعه روي موش ها و همسترها، اوميكرون 
منجر به عفونتي كم خطر با آسيب بسيار محدود 
در مسير تنفسي فوقاني مانند بيني، گلو و ناي 
ايجاد كرد. به اين ترتيب مشخص شد اين سويه 
ريه را كمتر مورد هدف قرار مي دهد درحالي كه 
سويه هاي قبلي بيشترين آسيب را متوجه اين 
قسمت مي كردند و فرد بيمار با مشكات تنفسي 

جدي و حتي مرگ مواجه مي شد.

آلوده كردن مجاري تنفسي فوقاني
رونالــد اليــس، زيست شــناس محاســباتي 
در انســتيتوي بهداشــت برلين، كه نحوه نفوذ 
ويروس هاي كرونا به مجراي تنفسي را مطالعه 
كرده است، مي گويد: به نظر مي رسد، سويه جديد 

ديگر قصد دارد مسير تنفسي فوقاني را آلوده كند. 
در نوامبر كه نخستين گزارش سويه اوميكرون 
در آفريقاي جنوبي منتشــر شــد، دانشمندان 
فقط مي دانستند كه اين ســويه قطعا به نسبت 
شكل هاي اوليه ويروس، متفاوت رفتار مي كند 
و اينكه تركيبي متمايز و نگران كننده با بيش از 
۵۰ جهش ژنتيك دارد. تحقيقات پيشين نشان 
داده بود كه برخي از ايــن جهش ها به ويروس 
اجازه نمي دهد به راحتي وارد ســلول شود. اما 
جهش هاي ديگر باعث مي شدند ويروس بتواند 
از آنتي بادي ها فرار كند. اما اينكه چطور ســويه 
جديد ممكن است درون بدن رفتار كند يك راز 
است. راويندرا گوپتا، متخصص ويروس شناسي 
در دانشگاه كمبريج مي گويد: نمي شود فقط از 

روي جهش ها، رفتار ويروس را پيش بيني كرد.

بار ويروسي كمتر
هفته گذشــته يــك كنسرســيوم بــزرگ از 
دانشمندان ژاپني و آمريكايي گزارشي منتشر 

كردند كه طبق آن همســترها و موش ها هم با 
سويه اوميكرون و هم با يكي از سويه هاي اوليه 
كرونا مبتا شدند. آنهايي كه به اوميكرون مبتا 
شدند كمتر دچار آســيب ريه، وزن كم كردن 
و مرگ شــدند. با اينكه حيوانات مبتا شده با 
اوميكرون به طور ميانگيــن دچار عائم خفيف 
شدند اما دانشــمندان به ويژه از نتايج در مورد 
همســترهاي ســوري، گونه اي كه به شدت با 
تمام نســخه هاي قبلي ويروس بيمار مي شود، 
شگفت زده شــدند. مايكل دياموند، متخصص 
ويروس شناسي در دانشگاه واشنگتن و نويسنده 
اين مطالعه مي گويد: ايــن واقعا غافلگيرانه بود 
به ويژه آنكه همه ســويه هاي قبلي به شدت اين 

همسترها را مبتا مي كرد. علت اينكه اوميكرون 
خفيف تر است ممكن اســت مربوط به آناتومي 
آن باشــد. دياموند و همكارانــش دريافتند كه 
ميزان اوميكــرون در بيني هاي همســترها به 
اندازه حيواناتي بود كه با سويه هاي قبلي ويروس 
مبتا شده بودند. اما ميزان اوميكرون در ريه ها 
يك دهم و حتي كمتر از ميزان باقي سويه ها بود.

مطالعه اي مشابه از محققان دانشگاه هنگ كنگ 
منتشــر شــد كه روي تكه هايــي از بافت هاي 
تنفسي انساني انجام شده بود. در 1۲نمونه ريه، 
محققان دريافتند كه اوميكرون آهسته تر از دلتا 
و سويه هاي قبل از آن، رشــد مي كند. ابتا به 
كرونا از بيني يا دهان شروع شده و در گلو منتشر 

مي شود. در نوع خفيف، عفونت از اين پايين تر 
نمي شود. اما وقتي كرونا به ريه مي رسد مي تواند 

آسيب هاي جدي بزند. 

خطر كم اوميكرون براي ريه 
محققان با انجام تحقيقات روي حيوانات و بافت ريه انسان به اين نتيجه رسيدند كه آسيب 

سويه اوميكرون به ريه بسيار كم است و به همين دليل باعث عائم خفيف مي شود

دانشــگاه كيوتــو در ژاپن حــدود 77ترابايت از 
داده هــاي خــود را به علــت خطا در سيســتم امنيت

پشــتيبان گيري ابررايانه هيولت پاكارد خود از 
دست داده است.

به گزارش وب ســايت بليپينــگ كامپيوتر، ايــن حادثه بين 
14تا16دســامبر۲۰۲1 رخ داده و منجر بــه حذف 34ميليون 
فايل مرتبط با 14گروه پژوهشي، از سيســتم و فايل پشتيبان 

شده است.
پس از بررســي هاي انجام شــده براي تعيين ميزان خسارت، 
دانشگاه به اين نتيجه رســيد كه فايل هاي آسيب ديده 4گروه 

پژوهشي، قابل بازيابي و ترميم نيست.
همه كاربران آسيب ديده به صورت جداگانه از طريق يك اي ميل 
از اين حادثه مطلع شــده اند، اما هيچ جزئياتي در مورد نوع آثار 

گم شده منتشر نشده است.
اكنون فرايند پشــتيبان گيري متوقف شده است. دانشگاه براي 
جلوگيري از نابودي داده ها، سيستم پشتيبان را متوقف كرده و 
قصد دارد اصاحاتي را اعمال كند. هدف از اين كار اين است كه 

دانشگاه در ژانويه ۲۰۲۲مجدداً آن را عرضه كند.

درحالي كه جزئيات نوع داده هايي كه از بين رفته اند براي عموم 
فاش نشده است، تحقيقاتي كه به وسيله ابررايانه ها انجام مي شود 
چند صد دالر در ساعت هزينه دارد. به همين خاطر، اين حادثه 

باعث نگراني گروه هاي آسيب ديده شده است.
دانشگاه كيوتو يكي از مهم ترين مؤسسات تحقيقاتي ژاپن است 
و از كمك هاي مالي دومين پروژه بزرگ سرمايه گذاري مرتبط با 

تحقيقات علمي منتفع مي شود.
برتــري و اهميــت تحقيقاتي اين دانشــگاه به ويــژه در حوزه 
شــيمي)رتبه چهارم جهان( قابل توجه اســت. در عين حال، 
اين دانشگاه در حوزه هاي علمي زيست شناسي، فارماكولوژي، 

ايمني شناسي، علم مواد و فيزيك هم سرآمد محسوب مي شود.
اگرچه برخي از رسانه ها از دانشــگاه كيوتو درخواست كرده اند 
تا جزئيات بيشــتري در مورد اين حادثه و تأثير آن بر گروه هاي 
تحقيقاتــي را رســانه اي كند، اما هنــوز اين دانشــگاه به اين 

درخواست ها پاسخ نداده است.

قدرتمندترين ابررايانه جهان در ژاپن
ژاپن اكنون قدرتمندترين ابررايانه جهان به نام »فوگاكو« را در 

اختيار دارد كه به وسيله مركز علوم محاسباتي Riken در شهر 
كوبه مديريت مي شود.

فوگاكو يك سيســتم اگزامقياس اســت كه به وسيله شركت 
فوجيتســو ســاخته شــده و قادر بــه عملكرد محاســباتي 
 FLoating point 442 )مخفــف عبــارتPFLOPS
OPerations per Second و مقياسي براي سنجش كارايي 
پردازشگر رايانه ها( اســت. دومين ابررايانه در فهرست جهاني، 
ابررايانه Summit است كه به وسيله شركت  اي بي ام ساخته شده 
 148PFLOPS و عملكرد محاسباتي آن بسيار كمتر و حدود

است.
ســاخت ابررايانه فوگاكو 1/۲ميليارد دالر هزينه داشته است و 
براي تحقيقات در مورد بيماري    كوويد-19،  تشخيص، درمان و 
شبيه سازي انتشار ويروس كرونا مورد استفاده قرار گرفته است.

اين ابررايانه با ريزپردازنده فوجيتسو A64FX ساخته شده است. 
اين CPU براساس معماري پردازنده ARM نسخه 8.2A است 
و از افزونه هاي برداري مقياس پذير براي ابررايانه ها اســتفاده 
مي كند. هدف فوگاكو اين بود كه حدود 1۰۰برابر قدرتمندتر از 

كامپيوتر K )يعني عملكرد هدف 1exaFLOPS( باشد.

پاك شدن 77 ترابايت 
اطالعات در اشتباه سيستمي
مقام هاي دانشگاه كيوتو مي گويند به خاطر خطاي 

سيستم پشتيبان گيري ابررايانه اين دانشگاه 77 ترابايت 
اطاعات آنها به طور كامل از دست رفته است

زهرا خلجي
خبر نگار
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غلبه اومیكرون بر دلتا

 وضعیت شیوع سویه های مختلف كرونا
 در 5 کشورصدرنشین جهان 
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 از ابتدای شیوع كرونا، این ویروس 11 جهش داشته است؛ آلفا، بتا، گاما، 
دلتا، اپســیلون، اتا، لوتا، کاپــا، المبدا، مــو و در آخرین ماه از ســال میالدی 
2021 ســویه اومیکرون که در بسیاری از کشــورهای دنیا به سرعت در حال 
افزایش است و آغاز سال نوی میالدی را در بسیاری از کشورها با محدودیت 
مواجه کرده است. این در حالی است که تا چند ماه پیش سویه دلتا به مدت 
چند ماه واریانت غالب در بسیاری از کشورهای دنیا بود و جان صدها هزار 
نفر را گرفت اما حاال اومیکرون به سرعت در حال انتشار است و در کمتر از 
یک ماه به سویه غالب تبدیل شــده است. در 5 کشــور صدرنشین ابتال به 
ســویه جدید کرونا، آمار ابتالی اومیکرون رکورد روزانه را ثبت كرده اســت، 
به طوری که شــمار مبتالیان به کرونا در انگلیس تنها در آخرین روز از سال 
2021، 1۸۹ هزار و ۸۴۶ نفر اعالم شــد. چینی ها هم شهر 1۳ میلیون نفری 
شــی-  آن را به دلیل مقابله با همه گیــری کووید-1۹ قرنطینــه کامل کرده اند 
و دیگــر کشــورها هــم محدودیت هــای هوایی و مــرزی بــا دیگر کشــورها در 
نظــر گرفته اند. در ایــران هم 12 اســتان مــوارد ابتــال را گــزارش کرده اند، اما 
آمارهای رسمی وزارت بهداشت از شناســایی این بیماران ۴۳ مورد است؛ 
17 مورد در تهران، 5 مورد در مشــهد، 5 مورد در هرمزگان، ۳ مــورد در یزد، 
۳ مورد در قم، 2 مورد در اصفهان، 2 مورد در شــیراز، 2 مورد در بوشهر و در 
بابل، ارومیه، البرز و اراک هم هر کدام یک مورد. هر چند متخصصان حوزه 
بهداشــت و درمان معتقدند که اومیکرون پیش از اعالم رسمی ورودش به 
کشــور در حال گردش در شــهرها بــوده و بر این اســاس تمام موارد مشــابه 
سرماخوردگی در افراد را در وهله اول باید کرونای اومیکرون در نظر گرفت. 
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نگاهی به ماجرای جبران کمبود پزشك

افزایش پزشك به چه قیمت و  با چه كیفیت

 مدتی است بحث بر سر افزایش سهمیه رشته پزشكی بین شورای عالی 
انقالب فرهنگی، وزارت بهداشت و مسئوالن نظام پزشكی جریان دارد 
و  به دنبال آن موافقان و مخالفان و دالیل و شواهد بعضا موجز و در خور 
تامل مطرح می شود. البته تحقیقات واقع بینانه هم بر افزایش سهمیه 
پزشكی صحه می گذارد؛ از این رو انجام این مهم نیاز مبرمی به کارشناسی 
و برنامه ریزی دقیق دارد. چنین الزاماتی نظیر تامین استاد، تجهیزات 
پزشــكی، کالس های مجهز به سیســتم اینترنتی، امكانات تشریح و 
دستگاه های پیشرفته و به روز و آزمایشــگاه ها و... سازوکارهای الزم را 
می طلبد تا برسد به نحوه پذیرش دانشجو که مهم ترین رکن است. نكته 
اینجاست که در سال های اخیر شــاهد فارغ التحصیالنی فاقد مهارت و 
کاردانی با عناوین گوناگون از دانشگاه های غیرانتفاعی و جدیدالتاسیس 
بوده ایم؛ تصدی مشاغل مغایر با نوع تخصص آنها هم مؤید همین مسئله 
است. بی شك، نبود هماهنگی و تناســب برنامه آموزشی دانشگاه ها با 
نیاز اشتغال جامعه معضل مهمی است که غفلت از آن انحطاط از مسیر 
توسعه و عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت. سؤال اینجاست که هدف 
از افزایش سهمیه پزشكی، ارتقای کیفیت است یا کمیت؟ ظاهرا هدف 
کمیت است. داشتن پزشك به تعداد ایده آل و مطلوب به چه قیمتی و با 
چه کیفیتی؟ آیا هیچ نظارت مستقیم و علمی بر میزان دانش و مهارت و 

تخصص اینگونه از فارغ التحصیالن وجود خواهد داشت یا صرفا، برون داد 
این مراکز تحت عنوان خانم و آقای دکتر هدف نهایی و مقصود غایی است؟

الزم به یادآوری است در کشورهای پیشرفته که فارغ التحصیالن پزشكی 
ایران به قصد ادامه تحصیل یا کار به آنجا می روند باز هم مورد آزمون های 
علمی قرار می گیرند و درصورت موفق شدن در این آزمون ها و داشتن 
سطح دانش موردنظر می توانند تحت قوانین و ضوابطی تخصص بگیرند یا 
در بیمارستان ها مشغول به کار شوند. بدیهی است در جوامع شرقی، علم 

و کارایی دانشجویان پزشكی از موضوعات مهم است.
جهت کنكاش درباره کمبود پزشك، اگر در شهرهای کالن، در ساعات 
پذیرش بیمار سری به ساختمان ها و مراکز پزشــكی بزنید، متوجه و 
متعجب خواهید شد؛ چراکه نه تنها کمبود پزشكی وجود ندارد، بلكه با 
وفور تخصص های گوناگون مواجه می شوید؛ درحالی که اغلب کمتر از 
حد معمول بیمار دارند و حتی بعضی فاقد بیمارند و همچنین پزشكان 
حاذق و کاردانی نیز هستند که مطبشــان به واسطه تجمع بیمار جای 
نشستن ندارد. مسلما نداشتن بیمار هم دلیل نداشتن مهارت پزشكان 
نیست و دالیل دیگری در این موضوع نقش دارد؛ ازجمله باال بردن ویزیت 
متخصصان، نداشتن شناخت کافی نســبت به دانش و تجربه آنها، دور 
بودن مراکز پرجمعیت شهرها از مراکز پزشكی و... درصورتی که این گروه 
متخصصان اگر حداقل نصف ســاعات خودشان را به مناطق کوچك یا 
محروم استان خود اختصاص دهند، بعضا با افزایش مراجعه کنندگان بیمار 
روبه رو می شوند و از اینكه می توانند مفیدتر باشند، احساس رضایتمندی 

بیشتری هم می کنند. به لحاظ اهمیت بحث پزشكی و ضرورت و حیاتی 
بودن مهارت در تشخیص نوع بیماری و معالجه بیماران ناگزیر از ذکر 
مواردی واقعی هستم. آقای میانســالی از بستگان چند سالی بود که 
ناراحتی دیسك کمر داشت، با این حال به زندگی عادی و کار خود ادامه 
می داد و با وجود بیماری گاه خوب و گاه ناراحت بود تا اینكه به پیشنهاد 
پزشك و به امید بهبودی، تن به تیغ جراحی داد، اما افسوس که پس از 
گذراندن دوره نقاهت دیگر نتوانست بلند شود و راه برود و فلج شد و پس 

از مدتی هم از این غصه دق کرد و به رحمت خدا رفت.
دختر دانشجویی از نزدیكانم که همزمان تحصیل و تدریس می کرد و 
همیشه فعال بود، جهت معالجه الغری خود و گرفتن رژیم چاقی به 
مطب دکتر محله مراجعه می کند و پس از گرفتن دستورالعمل راهی 
داروخانه می شود. هنگام دریافت نسخه با دیدن مقادیر زیادی از قرص، 
شربت، سرم و سوزن، تعجب کرده و معترض می شود که اشتباه شده و 
این نسخه من نیست. مسئول داروخانه جواب می دهد اشتباهی نشده 
و این داروهای نسخه شماســت. آنگاه آرزوی سالمت و ترك اعتیاد 
برای او می کند. دختر دانشــجو »به گفته خودش« انگار آب سردی  
 رویش ریخته باشند، دچار شوك می شود و خجالت زده و با استرس 
و ناراحتی بسیار سعی می کند بفهماند که معتاد نیست و سوءتفاهمی 
پیش آمده است و سرانجام پی  می برد که دکتر مربوطه چون مراجعان 
معتاد داشته الغری و ضعیفی او را دلیل بر اعتیاد تشخیص داده؛ ازاین رو 
نسخه مخصوص افراد معتاد را برایش تجویز کرده است. موارد متعددی 
از اینگونه را دیده و شنیده ام. در همین جا ضروری است اشاره ای هم 
به دندانپزشكان داشته باشم؛ چنان که بارها خود شاهد بوده ام، هنگام 
معالجه دندان ها به علت تفاوت هزینه پر کردن دندان با عصب کشی و 
متعاقب آن گذاشتن روکش مرغوب، دندانپزشك تأکید بر کشیدن 
عصب و معالجات )واقعا گزاف و کمرشــكن( بعدی می کند و دالیل 

خودش را برای استحكام دندان با عصب کشی می آورد.
مسئله مهم دیگر نسخه نویسی اغلب پزشكان است که عادت به نوشتن 
طوماری از قرص، آرامبخش، آمپول، تقویتی و احیانا گرافی های متعدد 
دارند. البته در راستای آسیب شناسی ناچار از اشاره به پاره ای از خطاها 
در حوزه پزشكی شدم و خدایی ناکرده منظور تخفیف جامعه شریف 
پزشكان نیست، بلكه به ضرورت نقادی و سنجش کیفیت درمان از سر 
دلسوزی و دغدغه خاطر این موضوع را مطرح کردم؛ آن هم با رویكردی 
پژوهشی در جهت شناخت نواقص و کمبودها که منتج به اتخاذ تصمیم 

بی جا و مقتضی در مورد افزایش سهمیه پزشكی خواهد شد.
همه ما شاهد بوده ایم که کادر پزشــكی و پرستاران وظیفه شناس و 
زحمتكش با چه فداکاری ها و ازخودگذشــتگی هایی در این دوران 
کرونایی انجام وظیفه و آسایش خود را فدای سالمت جامعه کرده و 

حتی عزیزانشان را در این راه از دست داده اند.
خوشبختانه در کشورمان پزشــكان باایمان و مجرب کم نیستند که 
یك روز در هفته، نیازمندان را به رایگان معالجه می کنند؛ چنان که خود 
شــاهد بودم دختر دانش آموزی که غده ای در سرش رشد کرده بود و 
جانش را تهدید می کرد و خانواده اش هم از نظر اقتصادی ضعیف بودند، 
توسط جراح کاردان و نیكوسیرتی بدون هیچ گونه هزینه و دستمزد عمل 
شد و از خطر مرگ حتمی نجات پیدا کرد و هم اکنون به سالمت زندگی 
می کند. در اینجا به چند راهكار با هدف بهبود روند پذیرش دانشجوی 

پزشكی و رفع کمبود پزشك در مناطق محروم اشاره می کنم:
الف- افزایش سهمیه پزشكی تا حد امكان باید از بین داوطلبان شهرها 
و مناطق محروم صورت گیرد. به دلیل بومی بودن و داشتن تعلق خاطر 

بیشتر نسبت به محل زندگی و عالقه به خدمت در زادگاه شان.
ب- عالوه بر شرط قبولی در رشته پزشــكی، یكی از شرایط گرفتن 
ضمانت کار پس از فارغ التحصیلی در شهرستان های کوچك و محروم 

در حدود 2 تا 5 سال است که می تواند مشكل گشا باشد.
پ- ایجاد انگیزه بیشتر برای کار و خدمت فارغ التحصیالن پزشكی در 
مناطق محروم از طریق طرح های تشویقی مانند افزایش درصد حقوق 
و مزایا، تهیه مسكن، تسهیل در رفت وآمد به منطقه و ویزیت بیماران 

در روستاها.
ج- تقویت حس انسان دوستی و محبت به موضوع آموزش های اصولی 

و تأثیرگذار در دانشگاه ها.
د- اعزام پزشــك داخلی و متخصص هر 15روز به مدت 3-2روز به 
مناطق محروم و تأمین آسایش آنها در محل از نظر مسكن مناسب و... 
از طریق طرح های تشویقی مدون و قانونی؛ به طوری که هر 2 یا 3 روز 
از هفته، به یك کادر درمانگر و متخصص اختصاص یابد تا مردم مناطق 
محروم بتوانند از این طریق به پزشكان با تخصص های موردنیازشان 

دسترسی داشته باشند و معالجه شوند.
ه - حضور پرسنل نظارت مستمر و غیرمحسوس نظام پزشكی کشور بر 
نحوه کار پزشكان و میزان دریافت ویزیت از بیماران طبق قانون مقرر و 
جلوگیری از سوءرفتارهایی نظیر زیرمیزی، سكه و... می تواند کارساز 

و مفید واقع شود.
به نظر نگارنده پذیرش دانشجوی پزشكی باید مطابق با نیاز واقعی جامعه 
طبق ضوابط حرفه مقدس طبابت و با درنظر گرفتن پارامترهای سنجش 
هوش باال و برخورداری از استعداد الزم انجام گیرد و تنها صرف حفظ 
مطالب درسی معیار نباشد؛ زیرا داشتن ذکاوت و درصد هوش باال از 
مهم ترین عوامل درك و فهم بهتر و کشف علم و خالقیت است؛ از این رو 
اهمیت رشته پزشكی ایجاب می کند که حساسیت و دقت مضاعفی 
نسبت به سایر رشته ها در گزینش دانشجو لحاظ شود. دوران بورسیه 
و امتیازات جانبی بدون داشتن شرایط فوق خیانت به سالمت جامعه 

به شمار می رود.

یكی از مهم ترین دغدغه های 
فعلــی و در ماه های پایانی ســال1400، 
خبرهایی اســت كه پیرامون حذف ارز 
4200تومانی درباره دارو مطرح می شود، 
آیا دارو از ســال آینده با ارز آزاد تامین 

خواهد شد؟ 
آزادسازی ارز ترجیحی 4200تومانی بخش 
دارو نه در کوتاه مدت و نــه در بلندمدت به 
هیچ عنوان مطرح نیســت و حتی ارز مورد 
نیــاز دارو هم تــا پایان امســال اختصاص 
خواهد یافــت. البته برای ســال آینده پس 
از تصمیم گیــری مجلس و بررســی الیحه 
بودجه نحوه اختصاص آن اعالم خواهد شد 
چرا که ضرورت توجه به تأمین و اختصاص 
ارز مورد نیاز دارو به ویژه برای بیماران خاص، 
صعب العالج و مزمن همیشــه وجود داشته 
اســت. این مســئله امری انكارناپذیر است 
که ارکان دولت و وزارت بهداشــت موظف 
به تامین دارو به شكل مطمئن، باکیفیت و 
قیمت مناســب برای این بیماران هستند، 
چون آنهــا دارو را به صــورت روزانه مصرف 
می کننــد و نباید با کمبودی بــرای تامین 
نیازشــان مواجه باشــند. از ســوی دیگر، 
تجهیزات پزشكی  و مواداولیه هم وضعیتی 

مشــابه داروهای خاص دارند و باید تامین 
شــوند. بنابراین با توجه به امكانات موجود، 
سیاســتگذاری در حوزه سالمت چیزی جز 
تامین دارو و تجهیزات پزشــكی و درمانی 
در بیمارستان ها نیست و این هزینه همیشه 

مدنظر تمامی دولت ها بوده است.
یعنی همچنــان داروها از ارز 
ترجیحی برخوردار می شــوند و داروها 

گران تر نمی شوند؟
سیاست حمایتی دولت و وزارت بهداشت 
پرداخت حداقل هزینه ها از ســوی بیمار 
است که دسترسی راحت تری به دارو داشته 
باشــد و با تحمیل هزینــه  مضاعف تامین 
کاالی سالمت، در سبد معیشتی اش مواجه 
نشود. البته به جز زمانی که درباره داروهای 
بدون نسخه، معمولی و عمومی، مكمل ها و 
ویتامین ها صحبت می کنیم که هزینه آنها 
از سوی درخواست کننده پرداخت می شود 
و این امــر جزو مواردی نیســت که بر آنها 
تأکید می شود. در حالت عادی ممكن است 
مردم 2 تا 3بار در ماه مراجعه به پزشــك و 
مراکز درمانی داشته باشــند و برای تهیه 
نسخه و مراحل درمانی با توجه به پوشش 
بیمه، هزینه های آنها از سوی سازمان های 

بیمه گر پرداخت می شود. این شكل عادی 
از درمان اســت و هیچ ربطــی به مصرف 
روزانه داروهای خاص درباره بیماری های 
صعب العالج با قیمت های باال نــدارد. اما 
درباره داروهای خاص و تجهیزات پزشكی به 
هیچ عنوان قرار نیست حذفی صورت بگیرد؛ 
چرا که می تواند سیر درمان بیماران خاص 
را دچار مشــكل کند. اما مشكل مكانیسم 
حمایت و پشتیبانی است که نواقصی دارد 
و ایراداتی به آن وارد است. تمام سیاست ها 
بر این اســاس پایه ریزی شده که منابع ارز 
ترجیحی دارو به همین امر اختصاص پیدا 
کند و ریالــی از چرخه تامیــن دارو خارج 
نشــود، بنابراین باید مكانیســمی تعریف 
شــود که این تضمین و کنتــرل را تمام و 
کمال پوشش دهد و تنها بیماران از این ارز 
منتفع شوند. این مسئله کامال واضح است 
که ما محدودیت منابع داریم و این بودجه 
باید به گونه ای مدیریت شــود که در سیر 
تامین دارو به مشكل بر نخوریم. اما به طور 
کلی سیاست های وزارت بهداشت و دولت 
پشتیبانی و حمایت از تامین داروهای خاص 
از طریق تامین ارز و بیمه خواهد بود و قرار 
نیست گرانی در این باره وجود داشته باشد.

بنابراین تغییــرات احتمالی 
در سیاســت های اختصاص ارز، درباره 
داروها و تجهیزاتی خواهد بود كه مرتبط با 
بیماری های خاص نیست؟ این اتفاق منجر 
به افزایش قیمت این داروها و تجهیزات 

نمی شود؟
خیر، داروهایی کــه برای درمــان مدنظر 
است، قطعا تحت پوشــش بیمه می مانند و 
همچنان از این شرایط برخوردار خواهند بود. 
اما باید در این باره بازنگــری صورت بگیرد، 
داروهای درمانی به صورت عمومی و داروهای 
بیماری های خاص به صورت اختصاصی باید 
با بازنگری در اختصاص ارز همراه شوند. البته 
برخی از داروها ممكن اســت در این مقوله 
قرار نگیرند، ازجمله داروی بیماران نادر که 
در هیچ جای دنیا، دولت ها قــادر به تامین 
هزینه ها و پوشش بیمه ای آنها نیستند. این 
مســئله   خارج  از هزینه های دولت است و 
از ســوی NGO ها تامین می شود و عمدتا 
هم چند شرکت تولیدکننده محدود بیشتر 
ندارد. بهترین اقدام این است که تولید چنین 
محصوالتی از سوی شرکت های دانش بنیان 
داخلی مورد مطالعه قرار بگیرد و تولید شود. 
البته اقداماتی هم در این زمینه انجام شــده 
و در آینده در این باره بیشتر خواهیم شنید. 
دارو در تمام دنیا محصولی گران قیمت است 
و هر قدر سطح تكنولوژی و فناوری باالتری 
داشته باشد، تامین کننده های آن هم محدود 
می شوند و قیمت گذاری آن هم باالتر خواهد 
بود. البته در کشــور ما فعالیت های زیادی 
برای تولید دارو در تمــام حوزه ها و اقالم در 
حال انجام است که چنین ظرفیتی را تنها در 

معدود کشورهای دنیا شاهد هستیم.
بیماران می گویند امسال سال 
نایابی و گرانی دارو بود، این موضوع هم 
تنها شامل داروی بیماران خاص نیست. 

در این وضعیت چه باید كرد؟
بسیاری از داروها حتی برای بیماران خاص 
در داخل کشور تولید می شــود و می تواند 
پاسخگوی نیاز آنها باشد. اما مشكل اینجاست 
که برخی پزشكان و بیماران اصرار به استفاده   
نوع خاصی از داروی یك شرکت یا برند خاص 
دارند که این مســئله می تواند در مقطعی 
منجر به افزایش نیاز و کمبود در بازار مصرف 
شود. اما سیاست حمایت از تولید داخل باید 
به  گونه ای پیش برود که توجه پزشــكان و 
بیماران به سمت استفاده بیشتر از داروهای 
تولید داخل باشــد. البته همواره درصدی از 
داروهای خاص خارجی هم در بازار دارویی 
کشــور موجود اســت و به افزایش کیفیت 
داروهای داخلــی کمك می کنــد؛ چراکه 
بهره گیری از فناوری هــای برتر دنیا مدنظر 
است و بخشــی از ســهم بازار به این داروها 
اختصاص دارد، مشروط بر اینكه فناوری  آنها 
به داخل کشور منتقل شــود. چه بسا اینكه 
بسیاری از داروهای ضدسرطان هم امروز با 
همین فناوری های جدید در داخل کشــور 
تولید می شود و منجر به ذخیره و صرفه جویی 
چند هزار میلیارد تومانی در زمینه واردات دارو 
شده اســت. این داروها مورد تأیید است، اما 
نیازمند فرهنگسازی بیشتر هستیم که تمامی 
پزشــكان و بیماران کیفیت داروهای تولید 
داخل را باور کنند و بیشــتر مورد استفاده 

قرار دهند.
اما مشكل اینجاست كه بیماران 
خاص مثل مبتالیان به تاالسمی و سرطان 
سال هاست نوع خارجی برخی داروها را 
مصرف و تأثیر خوب درمانی آن را مشاهده 
كرده اند، اما اكنــون عنوان می كنند كه 
برخی داروهای ایرانی یا حتی وارداتی از 
كشورهای همسایه ازجمله تركیه و هند 
كیفیت داروهای قبلی را نداشته و حتی 

عوارضی هم گزارش كرده اند.
بحث کیفیت چه درباره دارو و چه کاالهای 
دیگر تمامی ندارد و می توان ساعت ها درباره 

آن صحبــت کرد. موضوعی که مهم اســت  
رعایت حداقل هاســت که در کشــورهای 
پیشــرفته هم درنظر گرفته می شود. اما در 
مســائلی ازجمله عوارض داروها این مسئله 
تنها شامل تولیدات ایرانی نیست و برندهای 
خارجی هم دارای عوارضی هســتند. اینها 
مباحث فنی و تخصصی اســت و نباید وارد 
مسائل حاشــیه ای پیرامون آنها شد، چرا که 
در بحث تأیید داروها در کشــور سختگیری  
زیادی مطرح است تا منجر به تولید داروی 
اثربخش شــود. پرداختن به این حاشیه ها 
منجر به ضرر تولیدکننــده و مصرف کننده 
اســت. تمام تالش دولت و وزارت بهداشت 
رضایت مصرف کننده است و در این باره نیاز 
است که تمامی انجمن ها و پزشكان همسو 
با سیاســت های تولید داخــل پیش بروند. 
به هر صورت شــرکت تولیدکننده داخلی 
که وارد حوزه تولیــد دارو به ویژه  داروهای 
خاص می شود، ریسك زیادی را می پذیرد. 
درباره بیماران خاص ایــن داروها باید تمام 
عمر مصرف شــوند و هرگونه کیفیت کم و 
عارضه می تواند منجر به شكست طرح تجاری 
تولیدکننده دارو و هدررفت سرمایه هایشان 
شــود. اما درباره عوارض دارو به عنوان یك 
محصول شیمیایی همیشــه با این مسئله 
مواجهیم و البته مردم در حالت عادی نباید 
مصرف خودسرانه دارو و بدون تجویز پزشك 
داشــته باشــند و حتی درباره ویتامین ها و 

مكمل ها هم همین توصیه وجود دارد.
آیا امكان دارد تا ایجاد اعتماد 
در جامعه نســبت به مصرف داروهای 
ایرانی، واردات همچنان وجود داشته باشد 

و اینطور با كمبود دارو مواجه نشویم؟ 
شــرکت های دارویــی ایرانــی جــزو 
تولیدکننده های مورد تأیید در کشور هستند 
و همین حاال هم چندین هزار قلم دارو از سوی 
120شرکت ایرانی تولید می شود. به این مسئله   
توجه کنید که در سال های اخیر بسیاری از 
شرکت های چند ملیتی از ایران خارج شدند و 
خأل حضور آنها را شرکت های ایرانی پر کردند. 
اگر قرار بود تمرکز بر واردات باشد با توجه به 
تحریم ها مشــكالت چندین برابر می شد اما 
با وجود تمام محدودیت هــا همچنان تولید 
دارو در کشــور داریم که کار سخت و بزرگی 
اســت و باید حمایت شــود. اینگونه نیست 
که تولید دارو به راحتی و با ســود باال صورت 
بگیرد به عالوه اینكه نظارت و سختگیری بر 
شرکت ها و تولیدکننده های دارویی به مراتب 
بیشــتر از ســایر تولیدکننده هاست چرا که 
حساسیت های بیشتری هم در حوزه سالمت 
وجود دارد. هم اکنون عمده نیاز کشور از همین 
تولیدکنندگان داخلی تامین می شود و حمایت 
نشدن و دور شدن آنها از چرخه تولید می تواند 
ضرر هنگفتی بر کل جامعه داشته باشد، چرا 
که آنها مهم ترین و آخرین زنجیره درمانی را 
تامین  می کنند و تمام فرایندهای درمانی به 

دارو ختم می شود.
بنابرایــن سیاســت كاهش 
واردات دارو در آینــده هم ادامه خواهد 
داشت و ســبد داروی خارجی در كشور 

محدود می شود؟ 
در این باره نیاز است مبحث کاهش واردات را 
براساس نیاز داخلی و تولید در داخل کشور 
بسنجیم. همیشــه اولویت با تولید داخلی 
است اما اگر کمبودی باشد، باید به هر شكلی 
تامین شود. وظیفه سازمان غذا و دارو تامین 
داروی باکیفیــت و در دســترس قراردادن 
پایدار و مناسب آن در کشور است. این تامین 
دارو  از داخل در اولویت قرار دارد، در غیراین 
صــورت از هر منبع تأیید شــده بین المللی 
خریداری می شود. اما این را هم باید درنظر 
گرفت که صنعت داروسازی یكی از پویاترین 
صنایع دنیا به لحاظ تكنولوژی اســت و در 
کشورمان هم شــاهد نوآوری در این حوزه 
هســتیم. تعداد متناوب داروهای جدید هر 

روز به بازار جهانی عرضه می شوند و کشورها 
براســاس دارونامه، مطالعات، کمیته های 
علمی و نظر متخصصان خودشــان اقدام به 
افزایش یا کاهش داروهای مورد نیازشــان 
می کنند. اما این مسئله را هم درنظر بگیرید 
که داروهای جدید زمانی که وارد فهرســت 
می شود، در بدو ورود گران هستند و مدت ها 
طول می کشد که قیمت آن متعادل شود و به 
راحتی در دسترس سایر کشورها قرار بگیرد. 
اما اینكه ما به سرعت می توانیم داروهای روز 
دنیا را در کشور خودمان تولید کنیم، یكی از 
محاسن صنعت داروسازی ایران است و باید 

تقویت شود.
این مسئله مشابه اتفاقی است 
كه برای بیماران تاالسمی رخ داده است. 
به طوری كه با وجود تغییر مصرف تزریقی 
به نوع خوراكی اما همچنــان در ایران 
تأكید بر دســفرال تزریقی است. برخی 
معتقدند این مســئله به دلیل سوددهی 
باال در استفاده از تجهیزات مورداستفاده 
داروهای تزریقی همچنان ادامه دارد و به 
همین دلیل ســازمان غذا و دارو واردات 
نوع خوراكی دســفرال را در دستور كار 

قرار نمی دهد؟ 
این هم بحث دوگانه علمی و حاشیه ای است 
و اگر بحث های علمی و فنی به حاشــیه برود 
نمی تــوان در این باره درســت تصمیم گیری 
کرد. شرکت تامین کننده دســفرال در حال 
تعطیلی خط تزریقی آن است و تولید داروی 
خوراکی را آغاز کرده است. این شرکت به عنوان 
تنها تولیدکننده دســفرال در دنیا فقط برای 
ایران و عراق داروی تزریقــی تولید می کند. 
تا جایی که توانســتیم، از این شــرکت خرید 
کردیم و حدود 350هزار ویال وارد کشور شده و 
واردات آن حتی در سال آینده هم ادامه خواهد 
داشت. اما در برخی موارد بیمار و پزشك اصرار 
به استفاده از این دارو دارند آن هم درحالی که 
این شــكل از تولید در حال حذف شدن است 
و ما هم باید تغییر  جهت به سمت استفاده از 
داروی خوراکی را داشــته باشیم. همین حاال 
اگر انسولین به صورت خوراکی توصیه و مصرف 
شود، نباید بیمار اصرار به استفاده از نوع تزریقی 
داشته باشد، چرا که یكی از مشكالت بیماران 
دیابتی همین بحث تزریق است و اگر نوعی از 
انسولین باشد که استنشاقی و خوراکی باشد 
جای تعجب دارد که مورد استقبال قرار نگیرد و 
همچنان اصرار به همان تكنولوژی قدیمی وجود 
داشته باشد. تولید داروهای فناورانه جدید یك 
هنر است و صنعت دارویی هم در همین مسیر 
قرار دارد. اما اینكه چه حواشــی حتی درباره 
دسفرال و مسائلی ازجمله سودجویی مطرح 
می شود هم مورد تأیید ما نیست و حتی برای 

بخش درمان هم آسیب زا خواهد بود.
یعنی دغدغه بیماران درباره 

رفع كمبودهای دارو  برطرف می شود؟
 این دغدغه همه است و رئیس جمهوری هم 
به طور مداوم آن را پیگیری می کند. تامین 
دارو مهم ترین وظیفه ماست به ویژه داروی 
باکیفیت و پایدار. نهاد ریاست جمهوری هم 
حمایت می کند و همانطور که اعالم شــد، 
روند اختصاص ارز به دارو امســال هم ادامه 
دارد. برای سال آینده برنامه ریزی هایی انجام 
شده تا مشكلی در تامین نیاز درمانی کشور 
وجود نداشته باشــد. تمام اهداف سازمان، 
تامین ارز و رفع کمبودهای دارویی است. ما 
در محاصره اقتصادی و مشكالت انتقال پول 
هستیم و به طور رسمی به ما اعالم می کنند 
که یك دارو مثل پانسمان بیماران ای بی را به 
ما نمی فروشند. این مسئله برای ما دردناك 
اســت و تامین پایدار دارو به ویــژه درباره 
داروهای خاص را با مشكل مواجه می کند. 
البته تعداد کمی از داروها به شكل فراورده  
نهایی وارد می شود و قیمت باالیی دارد اما 
همین مشــكالت باعث ایجــاد اختالل در 
تامین داروست و گریبان بیماران را می گیرد.

گفت وگوی همشهری با رئیس سازمان غذا و دارو،  درباره اما و اگرهای لغو ارز ترجیحی دارو و نگرانی بیماران

 ارز 4200 برای داروهای
 بیماران خاص حذف نمی شود

 از ابتدای امســال بســیاری از بیماران خاص در دسترســی به 
داروهایشان با مشكالت زیادی مواجه شــده اند. این موضوع هم 
تنها محدود به بیماران خاص نمی شــود و بیماران عمومی هم در 
دسترسی به داروهایشان با مشكل مواجه شده اند، تا جایی كه بسیاری از بیماران امسال را سال نایابی و گرانی دارو 
عنوان می كنند. حاال هم با مطرح شدن ماجرای حذف ارز ترجیحی یا همان 4200تومانی دارو در بودجه 1401، موضوع 
ابعاد تازه ای به خود گرفته و خیلی ها نگران موج جدیدی از كمیابی دارو و افزایش چندین برابری قیمت آنها شده اند. 
موضوع به اینجا ختم نمی شود، سبد واردات دارو با هدف حمایت از تولیدات داخلی، كوچك تر شده و همین موضوع بر 
دسترسی به داروهای شیمی درمانی، تاالسمی، هموفیلی و... تأثیر قابل توجهی داشته است؛ داروهایی كه سال ها وارد 

شده و حاال نوع داخلی آن ساخته شده كه به اذعان بیماران، با عوارض زیادی همراه است. 
پیش از این همشهری در چندین گزارش خود به مشكالت بیماران تاالسمی، هموفیلی، مبتالیان به سرطان 
و... پرداخته و جزئیات بازار گرانی دارو و دست نیافتی بودن آن را روایت كرده و حاال بهرام دارایی، رئیس 
سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت به نگرانی  بیماران پاسخ می دهد. او می گوید كه داروهای جدید 
برای بیماران خاص قطعا با نظارت سختگیرانه سازمان، مجوز ورود به سبد دارویی كشور را دریافت 
كرده اند اما برخی بیماران و پزشكان اصرار به استفاده از یك برند خاص در برخی داروها دارند. 
او تأكید می كند كه ارز ترجیحی برای داروی بیماران خاص و صعب العالج، مواداولیه دارویی 
و برخی تجهیزات پزشكی حذف نمی شود و در گفت وگو با همشهری، درباره تمام حواشی و 

مشكالت دارویی در ماه های گذشته توضیح می دهد.

 مریم سرخوش
خبرنگار

خبر

انگلستان

دانمارك
آمریكا
كانادا

آلمان

كاهش  35درصدی مصرف لبنیات 
میوه و پروتئین ها

 مدیرکل دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت از کاهش 
20تا 35درصــدی مصرف لبنیات، میوه، ســبزیجات و پروتئین 
خبر داد. زهرا عبداللهی، روز گذشــته در نشست خبری در پاسخ 
به همشــهری درباره وضعیت تغذیه مــردم از لبنیات و پروتئین 
گفت: »سال گذشته در شروع بیماری کرونا مطالعه ای با همكاری 
انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور انجام شد که نتیجه 
این مطالعات حاکی از آن بود که مصرف برخی اقالم غذایی ازجمله 
گوشت قرمز و سفید، شیر، لبنیات و میوه کاهش 20تا 35درصدی 
داشته است.« این مسئول، یكی از دالیل کاهش مصرف این اقالم 
را افزایش قیمت و گرانی دانســت و گفت: »ادامــه دار بودن این 
وضعیت، می تواند عوارضی داشــته باشد که اول به صورت الغری 
و سپس به صورت توقف رشد قدی خود را نشان می دهد یا اینكه 
رشد نامناسب جنین را سبب می شود. وقتی سیستم ایمنی بدن 
ضعیف باشد، ابتال به بیماری ها و مرگ هم می تواند بیشتر شود؛ 
بنابراین امیدواریم با سیاست های دولت از نظر اختصاص یارانه به 
دهك های درآمدی پایین این مشكل برطرف و منابع پروتئینی و 

ریز مغذی ها به سفره مردم وارد شود.« 
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قهرمان ها این روزها كجا هستند؟ در میان خبرهایی كه روزانه ذهن همه ما را به خود مشغول می كند، خبرهای 
مربوط به قهرمان ها در قعر كدام پایگاه خبری مدفون می شود؟ آن زمان كه هر یك از ما با هزار مشكل كوچك و 
بزرگ دست و پنجه نرم می كنیم، قهرمان ها، كجای قصه هایشان ایستاده اند؟ حتما بعضی هایتان فیلم »قهرمان« 
اصغر فرهادی را دیده یا داستان آن را شنیده اید. داستان مردی كه كیف پولی پیدا می كند، اما با وجود درگیری های مالی و خانوادگی تصمیم می گیرد 
صاحب كیف را پیدا كند، درحالی كه می تواند آن را به بدهكارانش بدهد و از مخمصه خالص شود. این تصمیم اش از او قهرمان می سازد. هر چند گمان 
نمی برده ماجرا اینگونه شود و مورد تشویق قرار گیرد اما این تشویق ها هم دردسرهای تازه ای برای او ایجاد می كند. با احترام به تصمیم اخالقی 
قهرمان هایمان، تصمیم گرفتیم سراغ چند تن از آنها برویم. همه این افراد یك دهه پیش تصمیم گرفتند چیزهایی كه پیدا كرده اند را به صاحبانش 
بازگردانند. از بعضی از آنها به خاطر این تصمیم اخالقی تشكر و قدردانی شده است. اما آیا زندگی شان هم پس از این تصمیم دگرگون شده است؟ در 

این 10سال چه بر سر آنها و تصمیم شان آمده و حاال چگونه زندگی می كنند؟

قهرمان، ده  سال  بعد
آنها كه 10سال پیش به انتخاب خود از مبالغ هنگفتی گذشتند

 آیا امروز از كار شان پشیمان نیستند؟

نگار حسینخانی
روزنامهنگار

آبانماه1390بودكهرانندهتاكسیدرخودروی
خود،3میلیونتومانپولپیداكرد.جســتوجو
برایپیداكــردنصاحــبآنپولهــاازكاغذ
چســباندنوپیگیریبهجایینرســید،تااینكه
بهرامروئییتصمیــمگرفــتازرویمهرروی
پولهابهســراغبانكرفتهو3ماهطولكشــید
صاحبپولراپیداكند.ازقضاصاحبپولهاتاجر
بودوروئییراننــدهایكهبرایدخترشجهیزیه
تهیهمیكــرد.بااینحالاوپــولرابهصاحبش
برگرداندوخودراهیمحلكارش،تاكسیتلفنی
تهرانشــد.روئییمیگویدآنزمــانخیلیها
شماتتلشكردندكهچراپولرابرگردانده،حتی
مدتیبعــدبیهودهاخراجومجبورشــدخودش
بهشــكلآزادكاركنــد.اوهمچناندرمســیر
آزادی_تهرانپارسبهشــكلآزادباتاكسیكار
میكند.امادوستیاشباصاحبآنپولهاادامه

پیداكردهاست.

سیدبهرام روئیی
 58ساله،تهران

قهرمان 
اول

»وقتی118میلیونتومانچكروزوتاریخگذشتهپیدا
كردم،یكنفرگفتهمهرا50میلیونمیخردامامن
جوابمنفیدادموتالشكردمصاحبچكهاراپیدا
كنم.«؛اینالبتهتازهتریناقدامابوالفضلغضنفریاست.
اوسال1390هم10میلیونو400هزارتومانپیداكرده
بود.ابوالفضلمیگویدكهنماینــدهكارگراناینكاررا
رسانهایكردهاستواواصالاطالعینداشته،اماوقتی
میبیندكهدرشبكههایاجتماعیخیلیهادربارهكاراو
نوشتهاند،ازكامنتهادلگیرمیشود؛»بعضیهانوشته
بودندكهچونچكبوده،طرفنمیتوانستهخرجش
كند.درحالیكهچكهاصیادینبــودودروجهحامل
بود.منبارهاچیزهاییكهپیــداكردمرابهصاحبانش
برگرداندهبودم،مثالیكبارانگشتریپیداكردمكه7گرم
وزنداشت.یاباردیگركیفپولپیداكردم.تركهایك
مثلدارندكهمیگوید:ایَتنشیئی،همیشهُگزآختارار/
چیزیكهگمشده،همیشهچشمیمنتظرشاست.«
غضنفریدر3ســالگذشــتهكارگرنمونهشدهاست.
خودشمیگویدبهاوشغلپشتمیزیپیشنهادشده
امابعدازمدتیمتوجهمیشودكهدوستداردجاروبزند
وبهشغلقبلیبازگردد.حقوقش3میلیونو500هزار
توماناستكهبااضافهكاربه5میلیونتومانمیرسد،
خودشمیگویدوجدانراحتازهمهچیزبرایشمهمتر

است.دوفرزند6و7سالهداردكهبهاوافتخارمیكنند.

ابوالفضل غضنفری
 34ساله، تبریز

قهرمان 
دوم

حسنوندسال1391كهپســتچیادارهپستبودهیك
پاكتپیدامیكنــد.روزنامههایآنروزهــاازقولاو
نوشــتند:»بیننامههایكپاكتدیدمكهنیمهبازبود.
بخشیازمحتوایآنكنارصندوقریختهشدهبودوباقی
بینپاكتهایدیگرماندهبود.یكسندملكیمربوط
بهیكمجتمعفرهنگیواوراقبهاداروچكهایسفید
امضاشدهوچكهایحامل،یكفقرهدستهچك،یك
سندماشینوچندینقولنامهآپارتمانوخانه،چندین
سندملكیدیگر،اوراقبهاداروسفتهایامضاشده.چكها
هركدامبهنامیكنفربود.«آنزمانحسنوندفورابهاداره
پستبرمیگرددتاصاحبآنبستهراپیداكند.مجموع
مداركیكهپیداكردهبود،آنروزهابیشازیكمیلیارد
تومانارزشداشت.حاالاماحسنونددرادارهثبتاحوال
مشغولبهكاراســت.خودشمیگویدسال1389هم
كیفیپرازطالدرجــادهپیداكردهكــهبهصاحبش
برگردانده.حســنوندحاال2میلیونو700هزارتومان
حقوقمیگیردكهبااضافهكارو...آنعددبه4میلیونو
100هزارتوماندرماهمیرسد.دوفرزندداردكهیكیاز
آنهاازدواجكرده.بهگفتهخودشآنروزهامیتوانستبا
آنبسته،2واحدآپارتماندرشهرستانخودشانبخرد؛
»وقتیپدرمفوتكرد،خواهروبرادرهایمراخودمبهخانه
بختفرستادم.حاالدخترمهمازدواجكردهونوهایدارم.
اماهیچوقتبهاینفكرنبودهامكهریالیازمالدیگرانرا
درزندگیامخرجكنم.سالمتزنوفرزندانمراازهمین

میدانم.آنهاهماینكارمنراستایشمیكنند.«

علی اشرف حسنوند
 48ساله، الشتر

قهرمان 
سوم

رفتگر40ســالهشــهرداریمنطقهیكبجنورد
اردیبهشتسال1391كیفیبهارزشیكمیلیارد
تومانحاویوجــهنقد،جواهــرات،كارتهای
اعتباری،اســنادو...رادرخیابانامیریهبجنورد
پیداكردوصبحروزبعدآنرابهصاحبشتحویل
داد.اوحاالنگهبانودربخشحراستشهرداری
مشغولبهكاراست.درآمدشدرحدخرجروزمره
است.یكپسرو2دخترداردوحاالمشغولتهیه
جهیزیهبرایدخترخوداســت.درآمدشنهتنها
تغییرنكردهكهدرهمانحدوداستكههركس
دیگریدراینردهشغلیمیگیرد.امابارهامورد
تقدیرقرارگرفتهوآبروییكســبكــردهكهاز
هرچیزبرایشبااهمیتتراســت.مثالداریوش
مهرجوییدراكرانفیلــم»نارنجیپوش«ازاو
تقدیركردهونامشبیناهالیشهربهنیكیبرده
میشــود.اینتنهاچیزیاســتكهآنانتخاب

برایشبهارمغانآوردهاست.

احمد ربانی
49ساله، بجنورد

قهرمان 
چهارم

25سالطولكشــیدتامریمتوانستصاحبكیف
طالهاراپیداكند.آنزماندختر17ســالهایبودكه
برایخریدجهیزیهبامادرشبهبــازاردزفولرفت.
حاالزنیاستكه2فرزند17و13سالهدارد.صاحب
آنكیفدیگرزندهنیستوپسرآنزنكهكیفشرا
گمكرد،حاالمأمورپلیسشده.مریمكههمانسالها
همتالشزیادیبرایپیداكردناینكیفكردهبود،از
ثبتاحوالتاعكاسیوهمهمغازههاییكهكیفرادر
آنمحلپیداكردهبــود،رفت.وقتیكارشبینتیجه
ماندتصمیمگرفتپسازمرگمادروتقســیمارثیه
دوبارهبهدنبالصاحبآنكیفبگردد.بنابراینهمهآن
مراحلرادوبارهطیكردواینباردرنرمافزاردیواردنبال
صاحبآنكیفگشت.باالخرهپسازسالهااینكیف
بهصاحبخودبازگشت.حتینخواستنامشفاش
شودیاتصویریازخودبگذارد.اومیگویدكهشوهرش
نانواستونهتنهاحاالوضعیتزندگیچندانخوبی
نداردكههموارهدرزندگیدچارمشكالتفراوانیبوده
اماحتیبهاینفكرنكردهدستبهامانتمردمبزند.او
میگوید:»مادرمهمیشهاینكیفراكنارسندخانه
میگذاشتوحتیازآنكیفبیشترمراقبتمیكرد
چونامانتمردمبود.«اومیگویدنذركردهبودمكه
صاحباینكیفپیداشود.حاالهمخوشحالمكهكیف

رابهصاحبشبرگرداندم.

مریم
 42ساله، دزفول

قهرمان 
پنجم

چه كسانی می توانند  
زندخوانده داشته باشند؟ فر

مروریبرقوانینبهروزشدهسازمانبهزیستی
برایپذیرشسرپرستیبچهها

فرزندخواندگی در ایران، با باید و نبایدهایی همراه است و افرادی 
كه خواهان پذیرفتن كودك یا نوجوانی به عنوان فرزند خود هستند 
باید اصولی كه از جانب سازمان بهزیستی تعیین شده است را دارا 
باشند. در همین راستا سازمان بهزیستی با انتشار پاسخ های برخی سؤاالت متداول، به چگونگی درخواست 

فرزندخواندگی پاسخ داد.

شرایط عمومی برای همه 
متقاضیان سرپرستی چیست؟

تمكن مالی 

زنوشوهر
بدونفرزند

دخترانوزنان
بدونشوهرو

فرزند

زنوشوهر
دارایفرزند

چه 
كسانی 

می توانند 
متقاضی 

سرپرستی 
باشند؟

 تابعیت 
ایرانی داشته 

باشند.

مقید به انجام 
واجبات و ترك 
محرمات باشند.

 
دارای 

صالحیت 
اخالقی 
باشند.

 ازدوج زوجین 
باید عقد دائم 

باشد.

 حداقل یكی 
از زوجین، بیش از 

۳۰ سال داشته باشد. 
دختر مجرد هم باید 

حداقل ۳۰سال داشته 
باشد.

زنان ایرانی 
كه همسر خارجی 

دارند نمی توانند متقاضی 
سرپرستی باشند؛ مگر آنكه 

شوهر خارجی، تابعیت 
ایرانی نیز داشته 

باشد.

لیال شریف
روزنامهنگار

متقاضیان

كمتر از 5۰سال
در اولویت هستند

متقاضیان

بیشتر از 5۰سال
احتمال موافقت با 

درخواست شان كمتر است.

  تمكن مالی با ابزارهایی مانند شغل پایدار 
با درآمد مكفی، خانه مســكونی اعــم از ملكی 
یا استیجاری و... از جانب بهزیستی سنجیده 

خواهد شد.
  متقاضیان دارای بیمه پایه اجتماعی با رعایت 
سایر شرایط، در اولویت هستند اما داشتن بیمه 
پایه اجتماعی الزامی نیست. تمكن مالی یكی از 
زوجین در زمان ارائه تقاضانامه، برای حائز شرط 

بودن كفایت می كند.

  برای پذیرش درخواســت زوجین دارای فرزند، رعایت 
تناسب سنی كودكان زیستی )بیولوژیك( متقاضی و كودك 
تحت سرپرســتی الزامی اســت. احراز این تناسب توسط 

سازمان بهزیستی انجام می شود.
  واگــذاری كــودك غیرهمجنــس بــا كــودكان زیســتی 

متقاضیان بالمانع است.
  در صورتی كه متقاضیان سه كودك زیستی داشته باشند كه 
با متقاضیان زندگی می كنند، آنها می توانند یك كودك دیگر را به 
سرپرستی بپذیرند؛ مگر آنكه كودكان تحت سرپرستی، خواهر و 
برادر باشند. اگر كودكان زیستی به دلیل ازدواج با خانواده زندگی 

نمی كنند، نیاز به رعایت شرایط ذكرشده نیست.

شرایط برای زن و 
شوهر دارای فرزند 

شرایط برای 
خانم های مجرد

  خانم مجرد نباید فرزند داشته باشد.
  دختران و زنان بدون شوهر باید دارای منزل مسكونی 
به صورت مستقل باشند؛ البته ملكی یا استیجاری بودن 
منــزل، تفاوتــی نــدارد. اگــر متقاضــی در منزلی بــه همراه 
اعضــای خانواده خــود زندگی می كنــد، منزل مذكــور باید 
دارای امكانات رفاهی برای كودك باشد. همچنین اعضای 

خانواده نیز باید بررسی شوند.
  چرخه حمایتی خانم مجرد توسط خانواده وی در ایران 
یا خارج كشور حائز اهمیت است. این امر توسط سازمان 

بهزیستی بررسی خواهد شد.

   تملیك اموال یا حقوق، یا تعهد به تملیك اموال یا حقوق در آینده به نفع كودك یا نوجوان و 
نیز بیمه عمر، باید از جانب زن و شوهر )هر دو( انجام شود.

آیا  فرزندخوانده باید بیمه شود یا بخشی 
از اموال خانواده به نام او ثبت شود؟

  مبتال به بیماری واگیر یا صعب العالج نباشند.
  معتقد به یكی از ادیان مصرّح در قانون اساسی باشند.
  اعتیاد به مواد  مخدر، روانگردان و الكل نداشته باشند.

  محكومیت كیفری نداشته باشند.
  تمكن مالی داشته باشند.

  سفیه یا مجنون نباشند.
  سالمت جسم و روان  داشته باشند.

  توانایی عملی نگهداری از كودك را دارا باشند.

زنان

آیا خانه داری یك شغل است؟
نگاهیبهیكسؤالپرمناقشهحولموضوعبیمهزنانخانهدار

بیمه زنان خانه دار و تلقی كردن »خانه داری« به عنوان یك شغل، حرف 
و حدیث های زیادی پیرامون خود دارد. موافقان و مخالفان بارها درباره 

این موضوع پرمناقشه صحبت كرده اند

موافقانبیمهزنانخانهدارمعتقدند
اگربرایخانهداریبهعنوانیكشغل
درآمدیدرنظرگرفتهشود،بسندگی
اقتصادیبرایزنــاندرپیخواهد
داشتوباعثمیشودآنهامجبورنباشندهمزمانهممتحملكارخانه
وهمكاربیرونازخانهبهعنوانیكضرورتاقتصادیشوند.اینحرف
درستیاستواغلبكاركرددارد.البتهافرادیدربیناینموافقانوجود
دارندكهمعتقدندباحذفضرورتاقتصادیكارزنان،زنبهجایگاهاصلی
خود،یعنیخانهداری،برمیگردد.رویسخنمناینتفكرنیست.اما
موافقاندیگراینایدهمعتقدندكهزنهایزیادیهســتندكهبهدلیل
داشتنبچه نمیتوانندشغلیداشتهباشند.ازطرفینوعكاراغلبزنان
بهنحویغیرتخصصیودرزمرهكارهاییدیتعریفشــدهكهامكان
فعالیتپارهوقتیااصطالحادوركاریرانیزازآنانمیگیرد.زنانیراتصور
كنیمكهازپشتوانهمالیوتخصصیمحرومندوبرایكسبحداقلدرآمد،
زمانخودرااصطالحامیفروشندوكاریدیمیكنند.نگهداریفرزند
برایزنانمیتواندبهمثابهاینباشدكهازدرآمدیكهمیتوانستندداشته
باشندمحروممیشوندبدونآنكهمابازاییاجتماعیواقتصادیبرایكار
سختوشبانهروزیخانهداریوفرزندپروریدریافتكنند.جامعهبرای
كارخانهوبچهداریشــأناقتصادیقائلنیست.درنتیجهدربسیاری
مواقع،همســرانهمزنانراازنظرمالیتامیننمیكنندوفعالیتهای
انجامشدهراشاملپاداشمالیندانستهووظیفهایذاتیقلمدادمیكنند،
اینامردرخانوادههاییباتمولمالیباالترهمشایعاست.بنابرایناین
ایدهكهدولتدرازایخانهداریونگهداریازفرزندانبهآنهادستمزدی
بدهد،نوعیارزشگذاشتنبرایكارخانگیمحسوبمیشود.ایناتفاق
درفرهنگعمومیهمجایگاهخانهداریوفرزندپروریرابهعنوانكار

سختوطاقتفرسایزنانهارتقامیدهد.

توجیهی برای تجربه های اجتماعی
اینطرحمخالفانیداردكهازســویهغیراقتصادیوفرهنگیآنوارد
میشوند.آنانبهاینواقعیتاشارهمیكنندكهتجربهكاربیرونازخانه،
صرفاتجربهایاقتصادینیستوازاینرونبایدتصمیمگیریدربارهآن
رابهحوزهاقتصادواگذاركرد.چنانچهتجربهتاریخیمادربسیاریموارد
اینبودهكهتنهازمانیبخشسنتیجامعهبهزنهااجازهدادواردعرصه
كارشوندكهپایتوجیهاقتصادیبهمیانآمد.مردهامتوجهشدندكه
وقتیزنخانههمشــغلداشتهباشــد،رفاهمالیواقتصادیبیشتری
خواهندداشت.اینتوجیهبهزنهاكمككردهاستكهبتوانندحیات
اجتماعیخودراحفظكنند.حالاگرقرارباشدبهزنهابابتماندندر
خانهپولیپرداختشــود،آنگاهدفاعزنانازحقشانبرایكاربیروناز
خانهبسیاردشوارمیشود.اینمخالفاناززنانییادمیكنندكهدرصورت
اجراییشدناینایده،ممكناستخالفخواستهخودخانهنشینشوند؛
میدانیمكهكارخالقانهبخشــیازنیازهرانسانیاستوحتیاولویتی
بیشترازتوجیهاتمالیواقتصادیدارد.همچنینداشتنشغل،دركنار
تامینمالی،نیازهایمختلفدیگریازجملهنیازبهمعاشــرت،داشتن
حریممخصوصبهخودو...راهمتامیــنمیكند.آیاپرداختبیمهكار
خانگی،آنراتبدیلبهیكشغلپیشفرضوانتخابنشدهنمیكندكه
زنانبایدباآنمواجهشدهوبرایبرونرفتازآن،مقاومتكنند؟اینجا
بایدبپرسیماینایدهبرای»نقشوجایگاهزن«دركدامرویكردوبرای

كدامزن،مطرحشدهاست؟

كار خالقانه و كار یدی
درهرقانونگذاریای،بایدبهاینموضوعفكركنیمكههدفاصلیمتعلق
بهچهرویكردیاست؟گروههدفاینسیاستگذاریكیست؟وبعدبه
سراغطراحیمسیربرویموبررسیكنیمكهآیااینطراحیبهگروههدف

میرسدیانه!؟
اینكهسیاستقانونگذاراعتباربخشیدنبهكارزنانیكهدرخانههستند
باشدوكمكردنوابستگیاقتصادیزنانبهمردخانه،یكنوعرویكرد
سیاستیاســتاینرویكردبااهدافوراهبردهاییكههدفشدرخانه
ماندنزنانبرایكمكبهسیســتممردساالرانهباشــدمتفاوتاست.
پیچیدگیاینموضوعتنهادررویكــردایدئولوژیكبهآنهمخالصه
نمیشود،برایمثالجایگاهطبقاتیایبرایكاروموضوعاشتغالوجود
داردكهحائزاهمیتاست.شغل،برایگروهیعملخالقانهاستامادر
فرایندصنعتیشدنكشور،زنان،نیرویكار»ازخودبیگانهای«هستندكه
كاررابهعنوانیكضرورتاقتصادیصرفدركمیكنند؛مثالزنیكهبه
اجبارفرزندشراجاییكهتضمینیبرایامنیتشوجودنداردمیسپارد
ودركارگاهیكاریدیمیكند،بازنانیكهبرایرشدشخصیوحرفهای
درفضایكسبوكارودانشگاهوجامعهتالشمیكنند،دودنیایشغلی
متفاوتازهمراتجربهمیكنند.وقتیدربارهكارحرفمیزنیملزوماو
ضرورتابایدآنراامریمربوطبهطبقهوجایگاهآدمهابدانیم،اینجاباید
بپرســیمبرایكدامكاروكدامطبقهاینسیاستطراحیشدهاست؟

سیاستگذاریهانمیتواندكلیوكالنبرایهمهگروههاباشد.
نكتهمهمیكهدراینایدهبایدحتمادرنظرگرفتهشودایناست:اگریك
سیستماجتماعیدیرپارابایكسیاستعجوالنهونسنجیدهبهمسئله
پولواقتصادپیوندبزنیم،باتأثیراتوپیامدهایبسیارعمیق،ریشهدارو
غیرقابلبازگشتیمواجهخواهیمبود.برایمابایداینسؤالدرمحوریت
قرارگیردكهچهكسانیپیرامونتأثیراتاینسیاستهااندیشیدهاند؟
اســنادپشــتیبانآنبرایتوجیهضرورتها،راهكارهایجایگزینو
پیامدهایاحتمالیكجاست؟چهكســانیآنراطراحیكردهاندوچه
كســانیمســئولیتآنرامیپذیرند؟تأثیراتهرگونهتغییریبهویژه
اقتصادیدرنظاماجتماعیكنونی،پیامدهایبیشمارمثبتیامنفی
برایذینفعانمتفاوتومتكثریایجادمیكندكهمااحتماالبسیاریاز
آنهارانادیدهمیگیریمویادرحوزههاییرخمیدهدكهمااصالازقبلبه
آنهافكرنكردهایم.برایمثالآیادریافتمستمریزنانبهمعنایحذف
آنانازبازاركاراستیاآنانرابیشازگذشتهبهسویاشتغالغیررسمی
سوقمیدهد؟تأثیراینامربروضعیتاقتصاد،حقوقكارگران،وضعیت
اشتغالوبرزنانفرودستچیست؟آیااینطرحمیتواندمشوقیبرای
خانهماندنزنانشود؟آیامشــوقیبرایداشتنفرزندانبیشتراست؟
دانستنتبعاتاینتصمیمموضوعمهمیاستكهبایدرویتمامابعاد
آنفكرشود؛بهزنروستایی،زنشهری،زنتحصیلكرده،زنیكهصرفا
نیرویكاراست،بچههاو...بایدفكروابعادبیشمارتأثیراتآنسنجیده
شود.درنهایتمامیدانیمچنینایدههاییآنچنانسطحیونیندیشیده
مطرحمیشــوندكهحتیتواناجراییآننیزارزیابینشده،لذاقابلیت
اجرایفنیومالیآننیزوجودندارد.اماســخنگفتنازدامنهبزرگ
تأثیراتاحتمالیآن،جامعهرانسبتبهپیچیدگیچنینسیاستهایی
آگاهمیكند.اینآگاهیمارابرایایستادندرجایگاهموافقیامخالفیك

ایده،محتاطومتفكرمیكند.

نرگس آذری
پژوهشگرحوزه

جامعهشناسیسیاسی
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»بازار اراك« عنوان كتابی اســت كه توســط حســین هاشمی 
مشهدالکوبه به رشــته تحریر در آمده و توسط انتشارات یوحنا به 
چاپ رسیده است. نگارنده این كتاب در مقدمه آن عنوان كرده است: 
پژوهش در بافت قدیم بازار اراك به عنوان هسته اصلی شکل گیری 
این كانون شهری از سال 138۶كلید خورد و تالش شد در اثر حاضر 
ردپای نقش آفرینی و اثربخشی مجموعه بازار اراك كه مستقیم ترین 
بازار ایران و جهان اســت واكاوی شود. هدف از نوشــتن این اثر، 
گردآوری اطالعات صحیح از این مجموعه تاریخی برای آگاهی عموم 
و عالقه مندان به ویژه كسبه بازار و گردشگران است. ارزیابی نواقص، 
مشکالت و خطرهای بازار اراك، مساحت و شاكله معماری و گذرها 
و سراهای آن، معرفی بافت حواشی و خیابان های اطراف مجموعه 
بازار و روند شکل گیری آنها، معرفی كوچه های معروف اطراف بازار، 
ارزیابی نقش پلیس میراث فرهنگی در حیات بازار، آسیب شناسی 
سازه و اقدامات مرمتی، معرفی فرش و مشاغل وابسته به عنوان یکی 
از كسب وكارهای مهم در بازار اراك، كارویژه ها و نقش بازار اراك در 
مناسبت ها و مراســم فرهنگی از دیرباز تاكنون، مجموعه مدارس 
قدیمی داخل بازار، سردر بازار اراك نمایه فرهنگی و تاریخی شهر، 
معرفی بنا و موزه حسن پور، كاروانسراها و گذرهای بازار شریان حیات 
اقتصادی، معرفی دروازه های بازار و مساجد در كالبد این مجموعه 

تاریخی بهشی از مطالب عنوان شده در این كتاب است.

بازار اراك كتاب 

چیلوك بافی )سیس بافی( به رشــته طناب هایی گفته می شود كه 
از الیاف درخت خرما تولید می شــود و اســتحکام باالیی دارد و از 
آن برای بســتن خوشه های خرما )خوشــه بندی( و همچنین انواع 
تولیدات صنایع دستی اســتفاده می شود. سیس بافی به معنای خلق 
محصوالتی كاربردی و تزئینی است كه از سیس )لیف – الیاف( خرما 
به دست می آید. در بم اســتان كرمان بافتن ریسمان فقط به وسیله 
دست و با كمك پا انجام می شود ولی در بخش شهداد، اول به كمك 
دست ریسمان به نســبت باریك تری تهیه می شود و بعد با استفاده 
از دستگاه بسیار ساده و ابتدایی ریســمان های كلفت تری به وجود 
می آورد. در اســتان كرمان زنان و مردان عهده دار تهیه ریســمان 
هستند. به تازگی مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان فهرج گفته است كه با توجه به آغاز چیلوك ریسی در این 
شهرستان، پیش بینی می شــود بیش از 20میلیون رشته چیلوك 
توسط هنرمندان صنایع دستی تولید شود. حمید وحیدزاده با بیان 
اینکه تولید چیلوك در این شهرســتان به صورت خانوادگی و از اول 
دی آغاز و تا اتمام خوشه بندی نخلستان ها انجام می شود، اعالم كرده 
است كه ۷0درصد مردم این شهرستان به تولید این نوع صنایع دستی 
می پردازند و هر خانواده فهرجی بیش از ۵0هزار چیلوك یك متری 
تولید می كند. تولید چیلوك دارای ارزش ریالی 20میلیارد تومانی در 
طول یك سال است و فهرج استان كرمان تنها شهرستانی است كه در 
آن تولید انبوه چیلوك انجام می شود و انتظار می رود فهرج به عنوان 

شهرملی چیلوك ریسی كشور ثبت و معرفی شود.

چیلوك ریسی صنایع
 دستی

روستای قطرم، یکی از روســتاهای دیدنی یزد است كه مهم ترین 
دلیل جاذبه آن ســبك معماری پلکانی منازلش است كه همچون 
ماسوله با شیبی كمتر در قلب كویر یزد در نزدیکی شهرستان بافق 
با تاریخچه ای باستانی مربوط به 2۵00ســال قبل از میالد مسیح 
است. روستای قطرم در دامنه های غربی كوه های باجگان و دره ای 
كوهستانی در جنوب شرقی شهر بافق نیز واقع شده است. مردم این 
روستا اغلب به دامداری و كشت محصوالت زراعی مشغول هستند. 
از لحاظ آب و هوایی روستای قطرم در بافق یزد شرایط جوی بسیار 
متنوعی دارد و 4فصل را در آن می توانید مشاهده كنید. در این روستا 
محصوالت گرمسیری نظیر خرما، مركبات و محصوالت سردسیری 
نظیر گردو و بادام به بار می نشــیند. اهالی روســتای قطرم در یزد 
از دامن های بلند پین دار، چارقد و دســتمال روی آن نیز استفاده 
می كنند. پیراهن مردان روســتا نیز متفاوت و یقه بسته با دو دكمه 
است كه جیبی بزرگ برای نگهداری لوازمی نظیر ساعت، نخ و سوزن، 
كبریت، چسب و سایر ملزومات دارد. روســتای قطرم در بافق یزد 
جاذبه های گردشگری بسیاری دارد كه هر یك می تواند جذابیت های 
ویژه ای برای گردشــگران داشته باشد. چشمه آب بســیار گوارا و 
با ارزش روستا در میان بیشه زاری سرسبز قرار دارد و حیات دیرینه 
این روستا به آن وابسته اســت. همچنین یك زیارتگاه به نام »پیر 
قطرم«، قبرستان خورشیدی، تاسیسات آبی قدیمی نظیر استخر و 
آسیاب های آبی، 8 مسجد، قلعه دختر، چند كمینگاه و چشمه های 

متعدد در این روستا قرار دارد كه تماشای آنها خالی از لطف نیست.

ماسوله پنج هزارساله روستا

»شــهر باران های نقره ای«، »شــهر همیشه 
بیدار«، »شهر خانه های سفالی« و »شهر خالق 
خوراك شناسی« نام هایی است كه با آن از شهر 
رشت یاد می كنند؛ شهری كه می گویند عمر هزار ساله دارد و از زمان حكومت صفویه، مركز گیالن 
شده است. واقعیت این است كه نام رشت از گذشته های دور تا امروز با تاریخ ما گره خورده است؛ از 
همان زمانی كه رشت مركز گیالن و به یكی از شهرهای تجاری كشور تبدیل شد تا بعدها كه دروازه 
ورود به كشورهای همسایه بود. زمانی كه در جریان انقالب مشروطه در فتح تهران و سرنگونی 
استبداد محمدعلی شاهی نقش بسزایی داشت و كمی بعد نهضت جنگل در آن شكل گرفت تا 
همین امروز كه به عنوان شهر خالق خوراك شناسی به شبكه شهرهای خالق جهان یونسكو راه 
یافته است. شاید به افتخار همین حضور همیشگی رشــت در تاریخ ایران است كه یك روز از 
365روز سال به نام این شهر تاریخی و اثرگذار نامگذاری شده؛ روزی كه رشت در 464سال پیش 

به عنوان مركز سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گیالن انتخاب شد.

پرنیان سلطانی
خبر نگار

رشت؛ شهر هزار ساله
از گذشــته های دور رشت یك آبادی گزارش

كوچك در خطه گیالن بود. این گذشته 
دور كــه از آن صحبت می كنیم، حوالی قرن ســوم 
هجری قمری است؛ یعنی بیش از هزار سال پیش. اما 
رشت از روزی كه به عنوان مركز خطه گیالن انتخاب 
شد، اهمیت دوچندانی پیدا كرد. تا پیش از انتخاب 
رشت به عنوان مركز سیاســی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی گیالن، این خطه به دو بخش دو ســوی 
سفیدرود تقسیم شده بود كه از آنها با نام »بیه پس« 
و »بیه پیش« نام می بردند. بیه پیش، سرزمین های 
بخش شرقی گیالن یعنی محدوده الهیجان بود و بیه 
پس محدوده غرب گیالن یعنی فومن. »بیه« هم یك 
واژه گیلکی به معنای آب است كه از آن با عنوان مصب 
بین دو رود هم نام برده می شــود. این دو بخش كه 
رودخانه سفیدرود آنها را از هم جدا كرده بود، حاكمان 
مخصوص خودشان را داشتند و به نوعی خودمختار 

اداره می شدند. واقعیت این است كه كوه های بلند با 
گذرگاه های باریك پرپیچ و خم، جنگل های غیرقابل 
تسخیر و بارش باران های فراوان در این خطه باعث 
شده بود تا حکومت های مركزی كشور كمتر سراغی 
از گیالن بگیرند و به گرفتن خراج از حاكمان این دو 
محدوده بسنده كنند تا اینکه نوبت به حکومت صفویه 
رســید. در زمان حکومت صفویه در تاریخ 12دی 
سال 93۶خورشــیدی حکومت های محلی گیالن 

برچیده و رشت مركز سیاسی گیالن شد.

رد پای تاجران در رشت
هوشنگ عباسی، پژوهشگر و گیالن شناس نام آشنای 
رشــت می گوید از زمانی كه رشــت به عنوان مركز 
گیالن انتخاب شد، این شهر به تدریج رشد كرد. به 
این ترتیب كه تولیدات ویژه  آن ازجمله تولید ابریشم 
و برنج موجب شــد پای تاجران كشورهای مختلف 
به رشت باز شود. در واقع رشــت تبدیل به یکی از 

روزی به نام »شهر باران های نقره ای«

رشت؛ شهر 
سیاست و تجارت

12دی ماه سال93۶خورشیدی شهر رشت به عنوان 
مركز سیاسی گیالن انتخاب شد. این روز در تقویم 

رسمی كشور با نام روز رشت شناخته می شود

روایت جهانگردان و مسافران از رشت
از آنجا كه رشــت از دیرباز یكی از مراكز مهم تجارت با دنیا به حســاب می آمد همواره پای 
مسافران، تاجران و جهانگردان بسیاری به آن باز می شــد تا جایی كه نام آن را می توان در 
بسیاری از سفرنامه های مهم دنیا مشاهده كرد. به عنوان مثال در بخشی از سفرنامه ارنست 
اورسل، جهانگرد بلژیكی كه حدود 140سال پیش نوشته شده، درباره رشت می خوانیم: »مثل 
همه گیالنی ها، رشتی ها به حاصلخیزی سرزمین شان سخت می بالند. گیالن درواقع جنگل 
پهناوری است كه بعضی قسمت های آن به صورت محل سكونت مردم یا مزارع برنج درآمده 

است. هر نوع رستنی كه در اروپا می روید- غیر از نوعی صنوبر- در این منطقه نیز می روید. 

گاه
ن

خرید تضمینی دام در خوزستان، هفته  جاری
مدیركل پشتیبانی امور دام خوزستان از آغاز خرید تضمینی 
دام زنده از عشایر و روستاییان خوزستان توسط این شركت از 
هفته جاری )هفته سوم دی( خبر می دهد و می گوید: موضوع 
خرید تضمینی دام زنده از عشــایر و روســتاییان در آبان  در 
شورای قیمت گذاری محصوالت كشاورزی، مصوب و توسط 
وزیر جهادكشــاورزی ابالغ شــد. حمید بدوی با بیان اینکه 
كمیته های استانی این كار در حال تشکیل است، می افزاید: در 
مرحله انعقاد قرارداد با كشتارگاه ها برای خرید دام ها هستیم. 
وی با بیان اینکه براساس این مصوبه هر كیلوگرم گوشت بره 
پرواری زنده با قیمت ۶2هزار تومان و هر كیلوگرم گوســاله 
پرواری زنده ۵9هزار تومان خریداری می شود، اظهار می كند:  
این كار به منظور تامین ذخایر استراتژیك، حمایت از دامداران 
و جمع آوری دام مازاد انباشــت شده، اســت. وی پیش بینی 
می كند خرید تضمینی دام زنده از هفته جاری اجرایی شود و 

تا پایان سال ادامه داشته باشد.

خرید دام روستایی در فارس آغاز شد
درحالی كه مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران 
متحرك ایران، خرید تضمینی دام عشــایر برای صادرات را 
فعال مربوط به ۶اســتان دانســته بود اما در استان های دیگر 
هم خریدهای حمایتی دام به شــکل های مختلف آغاز شده 

است. مدیركل پشــتیبانی امور دام فارس در همین روزها از 
آغاز خرید دام روستایی در اســتان خبر می دهد و می گوید: 
خرید حمایتی با هدف جلوگیری از زیان تولیدكنندگان دام 
روستایی در استان در حال انجام است. رهام رحمانی با بیان 
اینکه در روز های اخیر حدود 200گوســفند و گوساله زنده 
خریداری شده اســت، می افزاید: قیمت خرید گوسفند زنده 
پرواری به ازای هر كیلوگرم ۶2هــزار تومان خواهد بود كه از 
این مبلغ ۵3هزار تومان نقــد و مابقی در قالب خوراك دام به 
مقدار 2.8كیلوگرم كنســانتره یا جو به انتخاب دامدار بدون 
اخذ وجه به آنها تحویل می شــود. رحمانــی ادامه می دهد: 
مشخصات دام های قابل خرید، بره زنده پرواری وزن حداقل 
40كیلوگرم و حداكثر ۵۵كیلوگرم و حداكثر 3.۵كیلوگرم دنبه 
قابل تحویل خواهد بود. همچنین قیمت خرید گوساله زنده 
پرواری به ازای هر كیلوگرم ۵9هــزار تومان خواهد بود كه از 
این مبلغ ۵0هزار تومان نقد پرداخت می شود و مابقی در قالب 
خوراك دام به مقدار 2.8كیلوگرم كنســانتره یا 1.۷كیلوگرم 
جو به انتخاب دامدار بدون اخذ وجه به آنها تحویل می شود. 
به گفته وی، وزن گوســاله نر پرواری حداقل 400كیلوگرم و 
حداكثر ۶۵0كیلوگرم است كه درصورت تحویل دام بیش از 
این و حداكثر تا ۷۵0كیلوگرم قابل پذیرش خواهد بود. از وزن 
۶۵0كیلوگرم تا سقف اعالمی به ازای افزایش هر ۵0 كیلوگرم 

وزن اضافی، یك درصد از وزن دام زنده كسر خواهد شد.

مدیركل پشتیبانی امور دام اســتان فارس تأكید می كند كه 
دامداران متقاضی این طرح باید اطالعات گله و پالك گذاری 
دام خــود را ثبــت و بــرای كســب و معرفی نامه بــه اداره 

جهادكشاورزی شهرستان مربوطه مراجعه كنند.

خرید حمایتی در دستور كار است 
اغلب استان ها خرید تضمینی یا حمایتی دام عشایر و دامداران را 
آغاز كرده اند. از برخی استان ها هم خبر می رسد كه این حمایت 
را در دستور كار دارند و به زودی آن را آغاز می كنند. مدیركل امور 
عشایری سمنان با بیان اینکه ۶۶هزار دام سبك عشایر استان  در 
طرح خرید حمایتی دام حذفی عشایر همزمان با كشور خریداری 
می شود، می گوید: با توجه به خشکســالی بی سابقه و شدید در 
كشــور و اثرات آن بر معیشت عشــایر، طرح حمایتی خرید دام 
حذفی عشــایر در 9منطقه كشور اجرا شــد. علی اصغر جاللی با 
بیان اینکه از خرداد 1400 تا آبان تعداد 1۷هزار و 310راس دام 
سبك حذفی عشایر استان سمنان با وزن تقریبی ۷00تن توسط 
شركت پشتیبانی امور دام اســتان به ارزش ریالی 200میلیارد 
خریداری شد، می افزاید: در طرح حمایتی خرید دام حذفی عشایر 
در كنار پرداخت وجه نقد به ازای هــر كیلوگرم وزن دام زنده نیز 
3كیلوگرم نهاده دامی به قیمت دولتی تامین و توزیع شد. حسین 
موهبتی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراسان جنوبی هم خرید تضمینی دام مازاد دامداران، روستاییان و 
عشایررا  از برنامه های اولویت دار استان  می داند.  سیدمحمدحسن 
آل هاشم، مدیركل امور عشایر آذربایجان شرقی هم بر این موضوع 
تأكید می كند و می گوید كه با هدف حمایت از تولید دام و ایجاد 
تعادل و تنظیم بازار، خرید تضمینی دام زنده از عشایر استان در 

دستور كار قرار گرفته است.

آغاز خریدهای حمایتی دام در استان ها 
برخی استان ها، خرید حمایتی دام مازاد را از عشایر، روستاییان و دامداران آغاز كرده اند 

و دیگر استان ها این طرح را در دستور كار دارند

 آغاز خرید حمایتی 
دام مازاد تولیدكنندگان

طبق اعالم رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی 
گاوداران، خرید حمایتی دام مازاد تولیدكنندگان آذر 

امسال در چند استان شروع شد و خرید تضمینی 
برای صادرات هم در همین روزها در كشور آغاز شده 
است. این خریدها در شرایطی است كه از 29میلیون 
راس دام عشایر با طرح خرید تضمینی و صادرات دام 

در یك مرحله فقط یك میلیون و 500هزار راس و در 
مرحله دیگر در مجموع 300هزار راس دام خریداری 

می شود اما بقیه میزان دام عشایر برای تامین علوفه 
و نهاده مشكل جدی دارند

چند هفته پیش بود كه خبر رســید بعد از یك مرحله خرید تضمینی دام عشایر در بهار و تابستان، صادرات 
دام زنده از كشور آغاز می شود و اقدامات حمایتی برای حمایت از دامداران و عشایر برنامه ریزی شده است. بر 
مبنای این خبر طبق اعالم مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرك ایران با توجه به اینكه 
كشورهای مقصد بیشتر دام های كردی و عربی می خواهند فعال برای صادرات دام عشایر 6استان كرمانشاه، 
خوزستان، فارس، لرســتان، آذربایجان غربی و ایالم برای این كار انتخاب شده اند. از طرف دیگر در روزهای 

گذشته از استان ها خبر رسید خرید تضمینی دام عشایر شروع شده است.

اولین ها 
در شهر تاریخی

قدیمی ترین راه آهن ایران در مسیر 
بندر انزلی به پیربازار و رشت ساخته شد. 

اولینراهآهن

نخستین تئاتر ایران به شكل كالسیك و 
اجرای سالنی، در شهر رشت به اجرا درآمد.

اولینتئاتر

نخستین كتابخانه ملی ایران در سال 1306 
در رشت گشایش یافت.

اولینكتابخانهملی

نخستین شعبه بانك سپه در سال 1304در 
شهر رشت افتتاح شد.

اولینشعبهبانكی

نخستین اتوبوس ایران توسط یك تاجر 
بلژیكی در شهر رشت به كار گرفته شد.

اولیناتوبوس

شــهررشــتدرســال1394عنــوانشــهر
خــاقخوراكشناســیراازآنخــود
كردتــانخســتینشــهرایرانباشــدكــهبه
همراه18شــهردیگــرجهان،نامــشرادر
زمینــهخوراكشناســیدریونســكوبــه
ثبتبرســاند.شــایدبرایتانجالبباشــد
بدانیدرشــت290نوعخوراكــیمحلیدر
گروههــایخورشهــاوغذاهــا،آشهــا،
شیرینیها،نانها،چاشنیهاوترشیها
دارد.ازمهمترینغذاهایرشتمیتوان
بــهمیرزاقاســمی،اناربیــج،واویشــكا،
باقاقاتــوق،مــرغتــرش،تــرشتــره،پنیر

برشتهوخورشنرگسیاشارهكرد.

شهرهای بزرگ تجاری زمان خودش شد و رفته رفته 
دروازه بین ایران و دیگر كشورها نام گرفت تا جایی كه 
شاهان قاجاری برای سفر به فرنگ، ابتدا خودشان را 
به رشت رسانده و بعد از طریق بندر انزلی راهی دیگر 

كشورها می شدند.

اولین ها در شهر تاریخی
اما رشد شهر رشت به همین  جا منتهی نشد. این شهر 
عالوه بر اینکه نام خودش را در زمره شهرهای تجاری 
آن دوره قرار داد و مركز سیاســی گیالن بود، خیلی 
زود به یکی از قطب های فرهنگی كشــور هم تبدیل 
شد. هوشنگ عباسی می گوید: شهر رشت در حوزه 
فرهنگ و هنر یکی از شهرهای پیش روی كشور بود تا 
جایی كه نخستین چاپخانه ها در رشت شکل گرفت 
و تاسیس روزنامه ها نیز از اینجا شروع شد. در فاصله 
سال های 1290تا 1300، حدود 100انجمن فرهنگی 
و احزاب سیاسی در رشت فعالیت می كردند. ضمن 
اینکه رشت جزو نخستین شهرهایی بود كه شهرداری 

داشت و قانون مصوب شهري تصویب كرد.

رشت، میزبان نهضت جنگل
با وجود اینکه رشت را مي توان با عنوان ها و نمادهاي 
مختلفي معرفي كرد، اما شــکي نیســت كه نهضت 
جنگل، شناسنامه این شهر تاریخي به حساب مي آید. 
رشت كه به گفته هوشنگ عباسي در اواخر سده پیش 
یکي از مراكز مهم جنبش آزادي خواهي در ایران بود، 
بزرگ ترین جنبش های معاصر ایران را به نام خود كرد؛ 
نهضت جنگل به رهبري میرزا كوچك خان جنگلي 

كه بیش از 1۶قومیت كشور را با خود همراه كرد.

شهر تاالب ها و رودخانه ها
از اهمیت تاریخي رشــت كه بگذریم به موقعیت 
جغرافیایي این شهر و طبیعت زیبایش مي رسیم. 
رشــت را عالوه بر همه نام هایي كــه به آن اطالق 

مي كنند مي توان شهر تاالب ها هم نامید.
 تاالب »عینــك« در پیرامون این شــهر یکي از 
بزرگ ترین تاالب هاي كشــور به حساب مي آید. 

این شهر عالوه بر جنگل هاي بســیار زیبایي كه 
دارد، 2رودخانه معروف از شــعبه هاي سفیدرود 
را در خود دارد كه به دلیل داشتن آب هاي زالل و 
پاك نامشان را »گوهررود« و »زر جوب« نهاده اند. 
هر چند كه این رودخانه ها این روزها حال خوشي 
ندارند و دیگر مثل قبل پاك و زالل نیستند، اما به 
هر حال جزو جاذبه هاي طبیعي رشت به حساب 

مي آیند.

از خانه هاي سفالي تا باران هاي نقره اي
معروف تریــن نامي كه به رشــت داده اند، شــهر 
باران هاي نقره اي است. این شــهر به همراه شهر 
انزلي پرباران ترین شهرهاي ایران هستند، اما درباره 
نقره اي بودنش چند روایت وجــود دارد كه یکي از 
معتبرترین آنها این اســت كه تركیب قطرات ریز 
باران با آفتاب یك فضاي نقره اي در شهر به وجود 
مي آورد و به همین دلیل رشت به شهر باران هاي 
نقره اي معروف شده اســت. عالوه بر این، به چند 
شهر شــمالي ازجمله آســتارا، الهیجان و رشت، 
شهر خانه هاي ســفالي هم گفته مي شود. دلیلش 
هم این است كه به دلیل باران هاي مداوم، مردمان 
این شهرها از گذشــته هاي دور بام خانه ها و حتي 
خود خانه هایشان را از سفال مي ســاختند تا هم 
جلوي رطوبت را بگیرد و هم دماي داخل خانه را از 
سرما و گرماي بیروني حفظ كند. به گفته هوشنگ 
عباســی، تا همین ۵0ســال پیش می شد رد این 
خانه های سفالی را در شــهر رشت دید اما به مرور 
آپارتمان ســازی و تغییرات ساخت وساز باعث شد 

این هویت رشت از بین برود.
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در چند دوره اخیر مسئوالن حزب اعالم 
كرده اند كه دنبال جوانگرایی و استفاده از نیروهای 
جوان در مؤتلفه هستند اما تركیب هسته مركزی 
حزب چیزی برخالف این موضوع را نشان می دهد. 
چرا جوانان در كادر اصلی مدیریتی حزب مؤتلفه 
حضور ندارند و معموالً چهره های سنتی این حزب 

در جایگاه خود ابقا می شوند؟ 
اینكه می گویید جوانگرایی نشده است درست نیست. رهبر 
انقالب هم وقتی از جوانگرایی صحبت كردند ادامه دادند 
منظورشان پیرستیزی نیســت. موضوع اصلی در مسئله 
جوانگرایی سن نیست. مسئله توجه به جوان هاست؛ چون 
آینده در اختیار آنهاســت. ما هم معتقدیم كه جوانگرایی 
ضرورتی غیرقابل اجتناب اســت و در اسالم نیز به انجام 
آن در اجرای امور تأكید شده اســت. در مؤتلفه اتفاقاً ما 
موضوع جوانگرایی را از مدت ها قبل در دســتور كار قرار 
داده ایم. بدنه اجرایی مؤتلفه اســالمی از مدیران نشریه 
هفتگی حزب گرفته تا دبیران استانی آن عمدتاً از نیروهای 
جوان و با انگیزه انتخاب شده اند. بخش جوانان ما با جوانان 
ســایر احزاب حتی اصالح طلب با حفظ ارزش ها ارتباط 

نزدیكی دارند.
اما نقدی كه وارد می شــود به شورای 

مركزی و تركیب آن است.
تركیب شورای مركزی یك حزب غیر از تركیب مدیران 
یك شركت یا سازمان است. یك حزب، براساس سابقه ای 
كه دارد ســنجیده و ارزیابی می شــود. به عنوان نمونه، 
دركشورهای دیگر كه احزابی با قدمت 50، 60، 100سال 
دارند آیا پیران آن حــزب را از مجموعه بیرون می كنند؟ 
حزب محل حضور نمایندگان منتخب اعضای حزب است. 
اعضای منتخب حزب از بین نسل های گوناگون انتخاب 
شده اند. نســل اولی ها، نســل دومی ها، نسل سومی ها و 
نسل چهارمی ها. االن هر 4نسل در تركیب شورای مركزی 
حضور دارند. آقای توكلی بینا، نماینده نسل اولی هاست. 
آقایان انواری و انبارلویی، نماینده نسل دومی ها هستند. 
نسل سومی هایی مانند آقای طهرانی كه قائم مقام حوزه 
بین الملل ماست نیز در تركیب شورای مركزی حضور دارد. 
نماینده نسل چهارم هم در حزب حضور دارد. اصوالً حزب 
محل پیوند نسل هاست نه گسست آنها. بنابراین این نقد 

كه ما جایی برای جوان ترها نگذاشته ایم را قبول ندارم.
برخی معتقدنــد آقــای بادامچیان، 
میرسلیم و دوســتانی مانند ایشان باید در حزب 
باشند اما به عنوان مشــاور نه مدیران همیشگی 

حزب.
بخشــی از این كارها را انجام داده ایم. امــا 2بحث داریم. 
مســئول حزب باید كسی باشــد كه بدنه حزب او را باور 
داشته باشد. یعنی وقتی رئیس شورای مركزی در شورای 
مركزی قرار می گیرد 39عضو دیگر شــورای مركزی او را 
قبول داشته باشند. حال اگر این فردی كه همه او را قبول 
دارند كنار برود و فردی بیاید كه تازه وارد است ممكن است 
عده ای او را قبول داشته باشند و عده ای دیگر قبول نداشته 
باشند. در چنین شرایطی چه اتفاقی رخ می دهد. اینكه فرد 
مورد وثوق همه اعضای شورای مركزی كنار برود و به فردی 
كه عده ای به او اعتماد ندارند مشاوره بدهد، این فرایند در 
قالب یك حزب قابل اجرا نیســت. اگرموضوع استفاده از 
جوانان اســت، باید بگویم كه االن 50درصد از نیروهای 
حزب جوان هستند و مســئوالن بدنه اجرایی هم جوانان 
هستند. اما اگر سؤال این است كه چرا در شورای مركزی 
افرادی مانند میرسلیم همیشه عضویت دارند؛ جوابش این 
است كه امام)ره( تا زمانی كه در قید حیات بودند كسی از 
مراجع جلو می آمد تا مرجعیت را برعهده بگیرد؟ درمؤتلفه 
اعضای شورای مركزی با رأی اكثریت انتخاب می شوند. در 
انتخابات اخیر هم برای عضویت در شورای مركزی از3نسل 
مختلف افرادی داوطلب شدند و این میرسلیم بود كه رأی 

الزم را برای عضویت در شورای مركزی كسب كرد.
دلیلش را منتقدان در این می دانند كه 
تركیب شورای مركزی به گونه ای نیست كه منجر 

به تغییر خاصی در تركیب مدیریتی مؤتلفه شود.
تغییر این نیست كه در یك حزب بگوییم 80درصد اعضا 
عوض شوند. در احزاب بزرگ دنیا هم این اتفاق رخ نمی دهد 
چراكه این افراد سابقه، تجربه، موقعیت و شهرت اجتماعی 
دارند. نمی شود افراد گمنام را به مدیریت احزاب انتخاب 
كرد. اگر قرار است افراد جوان را بیاوریم و مدیریت احزاب 
را به آنها بدهیم اما این افراد تابع بزرگ ترها باشند چرا باید 
این كار را انجام دهیم؟ االن در آمریــكا ترامپ و بایدن و 
رؤسای جمهور دیگر در این كشور هیچ كدام جوان نیستند 
و آن یك جوانی را هم كه رئیس جمهور شــد، خودشان 

كشتند. االن در مؤتلفه اكثریت رأی خود را داده اند.
ممكن است روزی برسد كه بخواهید از 
كار سیاسی بازنشسته شوید و نخواهید در مؤتلفه 

كار سیاسی كنید؟ 
اوالً اینكه من كارمند نیستم كه بازنشستگی برایم معنا و 
مفهومی داشته باشد. كار سیاسی هم بازنشستگی ندارد 
و تا زمانی كه هستم كار سیاســی خودم را انجام می دهم 
و بــا آب باریكه ای كه در زندگی شــخصی ام دارم روزگار 
می گذرانم. از محل فعالیت در مؤتلفه هم درآمدی ندارم كه 
نگران از دست دادن آن باشم و به این دلیل وابستگی مالی 
هم به حزب ندارم. اینكه چنین حرف هایی زده می شــود 
بیشتر از روی احساســات اســت. واقعیت این است كه 
چهره های مشهور برای فعالیت های سیاسی مورد توجه 
قرار می گیرند نه جوان ترهایی كه ممكن است مردم آنها 

را باور نداشته باشند.
به نظر می رســد نبود روحیه نشــاط 
و جوانی در مؤتلفه سبب شــده است این حزب 
به رغم گذشــت نزدیك به 6دهه از عمر خود در 
سپهر سیاســی ایران، در اعالم مواضع، كنش ها و 
واكنش های سیاسی سرعت عمل الزم را نداشته 
باشد و این مسئله به مؤتلفه آسیب بزند. چرا تا این 
اندازه در واكنش نشان دادن به وقایع در مؤتلفه كند 

عمل می شود؟
وقتی یك حزب كار می كند ممكن است در برخی موارد 
كند، تند یا شتابزده عمل كند. این مسئله طبیعی است. 
حزب هم مانند یك انسان زنده است و نباید از آن انتظار 
ماورایی داشت. اگر حزبی مانند مؤتلفه جایگاه ویژه ای در 
سیاست ایران دارد یعنی حضور تأثیرگذار داشته است و 
حضورش احساســی نبوده كه این موضوع دارای اهمیت 

است.
تأثیرگذاری مؤتلفه در كدام موضوع را 

می توانید مثال بزنید.
از هر كس بپرسید كه تنها حزب سازمان یافته كشور كدام 
حزب است همه مؤتلفه را معرفی می كنند. حزب جایگاه 
ویژه ای دارد. ما در كمیسیون احزاب بیشتر از20سال نقش 
اصلی را داشتیم. به بیش از 300حزب مجوز فعالیت دادیم و 
مانند اصالح طلبان نگفتیم تنها چند حزب باشند و فعالیت 
كنند. این نقش ما در كمیسیون احزاب بود. در انتخابات 
مجلس در قالب شــورای ائتالف و دیگر شوراها نقش مان 
برجسته بود. مؤتلفه اسالمی ســال قبل، نامه ای به حزب 
حاكم چین فرســتاد و از آنان خواست تجهیزات مقابله با 
كرونا را در اختیار ایران قرار دهد. این در حالی بود كه وزارت 
بهداشت و دولت مدعی بود كسی به ما تجهیزات مقابله با 
كرونا نمی دهد. ما با نفوذی كه داشتیم توانستیم از چین 
تجهیزات مقابله با كرونا تهیه كنیم و آن را در اختیار وزارت 
بهداشــت قرار دهیم. قبل از پایان دولت روحانی، وزارت 
كشور نامه ای ارســال كرد كه در آن حزب حاكم ویتنام 
درخواست برقراری تعامل مشترك با مؤتلفه را كرده بود كه 
در حال انجام امورات مربوط به آن هستیم. آیا این اثرگذاری 
مؤتلفه را بین گروه های سیاســی نشان نمی دهد؟ چرا ما 
درicapp جایگاه ویــژه ای میان400حزب معتبر دنیا 
داریم و از اعضای هیأت رئیسه آن هستیم؟ آیا این نشان 
نمی دهد مؤتلفه جایگاه خود را در عرصه های بین المللی 

پیدا كرده است.
شــما می گوییــد نفــوذ باالیی در 
مجامع بین المللـــی دارید اما در مجلس شاهد 

حضور نمایندگانی با نام مؤتلفه اسالمی نیستیم.

ما در مجلس تعداد قابل توجهی نماینــده داریم منتها، 
نمایندگانی داریم كه با رأی قابل توجه مؤتلفه به مجلس 
راه پیدا كرده اند اما عضو مؤتلفه نیســتند. سیاست ما در 
مجلس این نیســت كه هر روز درباره موضوعی سرو صدا 
به راه بیندازیم. سیاست ما در برابر دولت ها تقابل، تحقیر 
و تضعیف نیست بلكه سیاست ما همكاری، نقد منصفانه 
و رصد هوشمندانه اســت. مؤتلفه در دولت هاشمی وزیر 
داشــت و اتفاقاً وزیر مربوطه از موفق ترین وزرای كابینه 
مرحوم هاشمی بود. در دولت خاتمی با اینكه او از ما وزیری 
انتخاب نكرده بود، دعوایی هم نداشتیم چرا كه این حق 
رئیس جمهور اســت كه كابینه خود را انتخاب كند. ما در 
مؤتلفه هرگز دنبال ســهم خواهی از هیچ دولتی نبودیم 
گرچه اغلب رؤســای جمهور از مؤتلفه می خواستند كه 

اســامی كاندیداهای خود را برای حضور در دولت به آنان 
ارائه دهد. ما معتقدیم دولتی كه سركار است نباید تضعیف 

شود ولو اینكه ضعیف باشد.
این درست است كه شــما دنبال نقد 
منصفانه هستید اما، دولت روحانی به قدری مشكل 
داشت كه مطالبه افكار عمومی از احزاب به عنوان 
بخشی از بدنه نخبگانی جامعه این بود كه از دولت 
مطالبه جدی درباره عملكردش داشــته باشند و 
دولت را پاسخگو كنند. این مطالبه از حزبی مانند 
مؤتلفه به دلیل قدمتی كه دارد بســیار بیشتر از 
احزاب دولت ساخته و مانند آن است. تا چه اندازه 

به این مطالبه پاسخ دادید؟
ما دولت روحانی را نقد كرده ایم. هرهفته دبیركل ما اعالم 
موضع دارد. البته االن حضور ذهن ندارم كه به كدام عملكرد 
دولت روحانی نقد جدی داشتیم اما، نقد داشتیم كه چرا 
از همه نیروهای داخل كشور اســتفاده نمی كند. درست 
همان نقدی كه در دوره دوم احمدی نژاد به او داشــتیم. 
وقتی كه احمدی نژاد خودش را منحصر در جبهه پایداری 
و رایحه خوش خدمت كرد شكســت خورد. این باالترین 
نقد است. مؤتلفه نه تنها در مواضع هفتگی نقد خود را به 
دولت اعالم كرده است بلكه، در نامه های محرمانه ای كه 
به شــخص آقای روحانی دادیــم او و عملكرد دولت های 
تحت مدیریت ایشان را نقد كردیم. حتی با وزرای دولت 
روحانی هم گفت وگو كردیم و خواهان اصالح برخی موارد 
شدیم. وقتی دولتی هیچ گوش شنوایی برای شنیدن نقد 
نداشته باشد و به شــكل باندی عمل كند و نیروهایی را 
كه به كار می گمارد صرفاً براســاس رفاقت و دوستی و نه 
براساس شایسته ساالری و انتخاب اصلح این دولت شكست 
می خورد و در نهایت به موفقیتی نمی رسد. اینجاست كه 

صدای نقد هم شنیده نمی شود.
شما رسانه دارید و می توانید از طریق 
هفته نامه شــما كه ارگان مطبوعاتی حزب است 

حرف تان را به گوش مردم برسانید.
مؤتلفه دولت قبل را بارها نقد كرده است اما، بگذارید حرفم 
را راحت بزنم. رســانه ها معموال مؤتلفه را در انتشار اخبار 
سانسور كرده اند. ما برای اینكه هفته نامه شما را تبدیل به 

روزنامه كنیم پول نداریم.
یعنی حزبی با این سابقه قادر به تأمین 
هزینه تولید روزنامه برای انتشار دیدگا ه های خود 

نیست؟
مشكل همینجاست. مســئله ما هزینه های حزبی است. 
احزاب براساس قانون احزاب كه قانون درستی هم هست، 
حق ندارند خرید و فروش یا كار تجــاری كنند. موضوع 
بعدی این است كه احزاب باید از پول و هدایای مردم روزگار 
بگذرانند و خودشــان را اداره كنند. یك جایی هست كه 
برخی احزاب باج گیرند. برای اینكه فهرست های انتخاباتی 
خود را ببندند از داوطلب انتخابات مبالغی را طلب می كنند 
و می خواهند این پول ها را در قالب كمك به حزب پرداخت 
كنند. از این موارد زیاد داریم. یا پیمانكارانی هســتند كه 
مشكل دارند می آیند و به احزاب پول می دهند به این امید 
كه بعد انتخابات نفری كه به قدرت می رسد برای آنها كار 
كند. مؤتلفه چنین پول هایی را از كســی نمی گیرد. االن 
با اینكه ما حزب فراگیری هســتیم و دفاتر زیادی داریم، 
مجموع كمك های مردمــی و هدایایی كــه می گیریم 
حداقل نیازهای ما را تأمین می كند. مؤتلفه از همان ابتدای 

تاسیسش تاكنون پول شبهه ناك از كسی نگرفته و كسی 
هم جرأت پرداخت چنین مبالغی را به ما نداشته است.

احزابی داریم كه ســاختمان های چند 
طبقه و روزنامه دارند و اصطالحًا متمول اند. یعنی 
این احزاب از روش هایی كه به آن اشــاره كردید 

تأمین مالی می شوند؟
اینكه این دســته از احزاب از كجا تأمین مالی می شوند 
را باید از خودشان بپرســید. من كسی را متهم نمی كنم. 

می گویم مؤتلفه در طول این ســال ها از مردم پول گرفته 
اســت آن هم برای انقالب و نه برای خــودش. االن فقط 
می توانیم هزینه های حداقلی خودمان را تأمین می كنیم. 
سال هاست دلمان می خواهد پولی داشته باشیم تا هفته نامه 
را روزنامه كنیم اما مردم پولی برای روزنامه نمی دهند. مردم 
برای چاپ روزنامه باید به ما پول بدهند و قرار نیست كه از 
حق عضویت افراد یا كمك مردم كه برای امور دیگری است 
بیایم و پول روزنامه بدهیم. برای همین اســت كه صدای 

مؤتلفه در رسانه ها كمتر شنیده می شود.
سابقه تاریخی مؤتلفه نشان می دهد بازار 

از شما حمایت مالی خوبی داشته است.
بازار هم مانند سایر اقشار از مؤتلفه حمایت می كند. البته 
بازار اسالمی نه بازار ســودجو. االن كمك هایی كه از بازار 
به دســت ما می رســد از طرف بازاریان مسلمان و معتقد 
است. نباید اینطور تصور شود كه سودجویان بازار از مؤتلفه 

حمایت می كنند.
به بازار اشــاره كردید، مؤتلفه معتقد 
به بازار اسالمی اســت و آن را ترویج می كند اما 
عماًل  توفیق چندانی نداشــتیم. مشكل را در كجا 

می بینید؟
ما به اقتصاد اسالمی معتقدیم. نوشته های زیادی در این 
حوزه در مؤتلفه تألیف شده است. قاعده فكری ما مبتنی بر 
اقتصاد اسالمی است. امام)ره( می فرمایند دولت می تواند 
مسائل را محدود كند. حتی می تواند بگوید نمی توانید هر 
سال فرزند دار شــوید یا بگوید كه حق ندارید درختی كه 
كاشته اید را قطع كنید. دولت بر چه مبنایی این حرف را 
می زند؛ بر مبنای اداره جامعه. در حوزه اقتصاد هم دولت 
نگاهی به اقتصاد اسالمی نداشت.و تالش كرد اقتصاد آزاد 
را به عنوان اقتصاد اسالمی معرفی كند. این را باید بدانیم كه 
اقتصاد آزاد، اقتصاد اسالمی نیست و به این دلیل است كه 

هنوز نتوانسته ایم اقتصاد اسالمی را در كشور عملی كنیم.
مؤتلفه خواهان اقتصاد اسالمی است آیا 
از بعد بهمن 57تاكنون موفق به اجرای آن شده ایم؟

ذهنیت هایی كه در موضوع اقتصاد در سال های بعد انقالب 
بوده است برمبنای غرب زدگی بود. در دولت میرحسین 
هم برمبنای چپ گرایی بود كه آن هم مبنای غربی دارد. 
اتفاقاً میرحسین می گفت كه اقتصاد چپ بر مبنای اسالم 
اســت و بارها در این باره با او مجادله هم كردیم. اقتصاد 
راســت هم اقتصاد سرمایه داری اســت. اقتصاد بازار هم 
اقتصاد سودجویانه است و تناسبی با اسالم ندارد. اقتصاد 
اسالمی، هدف و مبنا دارد كه هدف نهایی آن توزیع عدالت 
و ثروت  خدایی بین توده های مردم است. درهیچ دولتی كه 
تاكنون مستقر بوده است؛ اقتصاد اسالمی در دستور كار 
نبود. اما در همه این دولت ها افرادی بودند و دوست داشتند 
كه اقتصاد اسالمی داشته باشیم حتی میرحسین موسوی 
هم چنین عالقه ای داشت اما، كسانی كه در فرایند اجرای 
امور بودند اعتقادی به آن نداشتند. بنابراین ممكن است 
رئیس جمهور، نخست وزیر و افراد دیگر به اقتصاد اسالمی 
و اجرای آن عالقه مند بوده باشند اما، عماًل موفق به عملی 

كردن سازوكارهای اقتصاد اسالمی نشده باشند.
یكی از مشكالتی كه اكنون با آن روبه رو 
هستیم این است كه زمانی افراد با درآمد پایین با 
مشكل معیشتی روبه رو بودند اما اكنون حتی افراد 
دارای درآمد باال هم با مشكالتی در این حوزه روبه رو 

هستند. این اتفاق ناشی از چیست؟
این ناشی از همان سیاســت های اقتصادی غرب گرایانه 
در سیاست هایی است كه تاكنون اجرا كرده ایم. در قانون 
اساســی اقتصاد 3بخش دولتی، خصوصی و تعاونی دارد. 
زمانی اقتصاد دولتی شــد، بعد برای اصالح این موضوع 
بخش تعاونی را هم وارد ماجرا كردند و حتی وزارتخانه ای 
برایش ایجاد شد. بخش تعاونی ما با وجود تأكیدات قانونی 
و ایجاد سازوكار مشخص قادر نیست به درستی آنچه باید 
انجام دهد و تعهدات خود را عملی كند. این ناشی از نگاه 
غربی به بخش تعاونی در اقتصاد ماست. بگذارید از منظر 
دیگری به این سؤال جواب بدهم. ما امروز شاهد هستیم 
كه تراز واردات و صادرات مان تقریباً مناسب است. حدود 
140میلیارد دالر از صادرات و پول آن نیز در خارج كشور 
باقی مانده است. با این حال، خدمات خوبی به مردم داده 
شد اما، بخشی از مردم با مشــكل روبه رو بودند. در 8سال 
گذشته با حاكم شــدن تفكر غربی در كشور كار به جایی 
رسید كه حتی اقشاری كه درآمد باالیی هم دارند با مشكل 
روبه رو هستند. االن فردی كه ثروتمند است برای ازدواج 
فرزندش دچار مشــكل اســت. همه این موارد محصول 
اشتباهات بســیار جدی دولت روحانی در حوزه اقتصاد 
بود چون ذهنیت غلط داشت و افرادی ناكاربلد، غرب گرا، 

سرمایه ساالر در رأس كار قرار داده بود.
با توجه به اینكه كسی در سیستم اداره 
كشــور به اقتصاد اســالمی توجه ندارد پس چرا 
همچنان مصرانه دنبال اجرای چنین اقتصادی در 

كشور هستید.
مگر غرب االن در اقتصادش موفق است؟ آنها در حال غارت 
كشورهای دیگر برای پر كردن كسری های خود هستند. 
آمریكا اكنون در حجم سنگینی از بدهی دست و پا می زند. 
ما هم همین مدل را تاكنون داشــته ایم و باید برای اینكه 
مانند این كشورها در بدهی غرق نشویم به سمت اقتصاد 
اســالمی برویم. مشكل ما این اســت كه اقتصاد در نظام 
مردم ســاالری پایه مردمی دارد اما، دولت هایی كه از بعد 
انقالب روی كار آمدند جز دولت شهید رجایی، اقتصاد را 
دولتی كردند. همین االن در وزارت صمت هیچ جایی برای 

اقتصاد اسالمی دیده نشده است.
دولت كه االن هم طیف شماســت چرا 
نمی توانید دولت را متقاعد كنید كه مدل اقتصاد 

اسالمی را در سیاست های خود اجرا كند؟
بله دولت هم طیف ماست اما كسی كه در دانشگاه درس 
اقتصاد خوانده اســت اما فقه اسالمی نخوانده است. البته 
اقتصاد تنها در فقه اسالمی خالصه نمی شود. االن كسی 
می توانــد در اقتصاد موفق باشــد كه اقتصــاد حوزوی، 
دانشــگاهی، بین الملل، دولتــی و اداری را بداند و درك 
كند كه اقتصاد بومی چیست و راه استفاده از بازار اقتصاد 
اسالمی چیست. ما این موارد را به دولت فعلی هم متذكر 
شــدیم. دولت رئیســی هم از نیروهای ما استفاده نكرد. 
دولت ایشان مال خودشان اســت و قرار نیست كه دولت 
ما یا شورای ائتالف باشد. ایشان اسامی را از همه گروه ها 
گرفت اما از بین اسامی كه داده شد كسانی را كه خودش 
می خواست انتخاب كرد. این طبیعی است اما، بهتر بود از 

افراد باتجربه در دیگر احزاب هم استفاده می شد.
پس دولت ها نگاهی به احزاب ندارند.

بله متأسفانه. چاره ای نداریم كه در آینده به سمت دولت 
حزبی حركت كنیم. همه این را باور دارند كه كشــور نیاز 

به احزاب دارد.
رهبر معظم انقــالب در یكی از آخرین 
ســخنرانی های خود قبل از انتخابات فرمودند كه 
ممكن است این آخرین انتخاباتی باشد كه به این 
شكل در حال برگزاری اســت. ممكن است كه در 
آینده ما به سمت حذف ریاست جمهوری، احیای 
نخســت وزیری و انتخاب رئیس دولت از ســوی 
مجلس در راستای تقویت احزاب و نظارت بهتر و كم 

هزینه تر برعملكرد دولت باشیم؟
به این شكل نمی شود. در مسئله ریاست جمهوری یعنی دو 
رئیس بودن دولت در حزب جمهوری اسالمی بحث های 
زیادی شد. بحث شهید آیت این بود كه رئیس جمهور بعد 
از رهبری یك چهره معتبر و ثبات بخش برای كشور است. 
از طرف دیگر نمی شود در دوره چهارساله ریاست جمهوری 
هم به سادگی او را اســتیضاح كرد. بحث شد كه 2رئیسی 
می شــود و دیدند كه نمی شــود. در دوره شهید رجایی، 
چون رجایی خود را مقلد امــام)ره(، برادر رئیس جمهور 
و فرزند ملت می دانست مشــكلی پیش نیامد. در دولت 
میرحســین موســوی او بدون نظــر رئیس جمهور هر 
 كاری دلش می خواســت می كــرد. در دوره بازرگان هم

همینطور بود. 
امام رهبر بود و بــازرگان كار خــودش را می كرد. حتی 
بازرگان مصاحبــه ای كرد و معترف شــد همه كارهایی 
كه انجام می دهد با دعواســت. همه رسیدن به اینجا كه 
 از یك طرف رئیس جمهور و از ســوی دیگر نخست وزیر

می خواهنــد قــوه مجریــه را اداره كنند. بــرای همین 
نخست وزیری حذف شد. 

نگاه

مؤتلفه اسالمی سال قبل، نامه ای 
به حزب حاكم چین فرستاد و از آنان 

خواست تجهیزات مقابله با كرونا را در 
اختیار ایران قرار دهد. این در حالی بود 
كه وزارت بهداشت و دولت مدعی بود 

كسی به ما تجهیزات مقابله با كرونا 
نمی دهد. ما با نفوذی كه داشتیم 

توانستیم از چین تجهیزات مقابله با 
كرونا تهیه كنیم و آن را در اختیار وزارت 

بهداشت  قرار دهیم

برخی احزاب باج گیرند. برای اینكه 
فهرست های انتخاباتی خود را ببندند 
از داوطلب انتخابات مبالغی را طلب 

می كنند و می خواهند این پول ها را در 
قالب كمك به حزب پرداخت كنند. از 

این موارد زیاد داریم. یا پیمانكارانی 
هستند كه مشكل دارند می آیند و 
به احزاب پول می دهند به این امید 
كه بعد انتخابات نفری كه به قدرت 
می رسد برای آنها كار كند. مؤتلفه 

چنین پول هایی را از كسی نمی گیرد

واقعیت های »پلنB« آمریكا و 
رژیم صهیونیستی علیه ایران

اخیرا یائیر الپید، وزیر امور خارجه  حمید خوش آیند
رژیم صهیونیستی در گفت وگو با كارشناس مسائل منطقه

روزنامه آلمانی »دی ولت« تأكید كرد كه زمان اجرای »پلنB« علیه 
ایران فرا رســیده اســت. طرح یا پلنB گزاره جدیــدی در روابط 
بین الملل نیست و بارها توسط كشورهای مختلف به ویژه قدرت های 
بزرگ با اهداف و مقاصد خاص تعریف شده و در رابطه با دیگر كشورها 
به كار گرفته شده است. همچنان كه این پلن، در سال های گذشته 
بارها توسط آمریكا، اروپا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مطرح شده 
است. به عنوان مثال، در سال1392و همزمان با ماه های پایانی دوره 
اول ریاست جمهوری اوباما، »مركز امنیت جدید آمریكا«، اعالم كرد 
 »Bدرصورتی كه استراتژی مهار ایران با شكست مواجه شود، »پلن
به عنوان یك طرح جایگزین برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران 

اجرا خواهد شد.

رژیم صهیونیستی، پیشگام طرح پلنB؟!
اخیــراً، پلنB به صورت رســمی توســط بنی گانتــز، وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی مطرح شد. او شهریورماه گذشته در گفت وگو با 
نشریه فارن پالیسی گفت: »اســرائیل خواستار انجام طرح B است. 
اســرائیل توانایی رهبری طرح واقعی B را ندارد، ما نمی توانیم یك 
رژیم تحریم اقتصادی بین المللی ایجاد كنیم. این طرح باید توسط 

ایاالت متحده هدایت شود.«
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریكا در امور ایران هم مهرماه سال جاری 
طی سخنانی در اندیشكده كارنگی اذعان داشت: »ما آماده ایم خود 
را با واقعیتی وفق دهیم كه در آن با تمامی گزینه ها برای رسیدگی 
به برنامه هســته ای ایران – درصورتی كه این كشور حاضر نباشد به 
محدودیت های خود )در برجام( بازگردد - سروكار داشته باشیم. ما 

در حال كار روی پلنB هستیم.

Bامكان سنجی عملیاتی شدن پلن
با توجه به پیشینه ای كه از پلنB آمریكا در قبال جمهوری اسالمی 
ایران موجود است و همچنین با استناد به اظهارات مقامات آمریكایی 
و صهیونیســتی درخصوص لزوم به كارگیری پلنB در قبال ایران، 
طرح مذكور نمی تواند خارج از چارچوب ها و اقدامات مناسب باشد. 
پلنB برای »دوره پســابرجام« و زمانی كه مذاكرات وین به نتایج 
مطلوب نرسیده و تمام طرف ها از آن خارج شوند، طراحی شده است. 
این درحالی است كه به رغم تالش های رسانه ای، سیاسی و امنیتی 
گسترده رژیم صهیونیستی برای از بین بردن برجام، هنوز داده های 
معتبر و برآورد دقیقی از اینكه برجام از بین خواهد رفت وجود ندارد؛ 
بلكه برعكس قرائن موجود حاكی از این است كه طرفین بر احیای 

برجام و اجرایی شدن تعهدات همه طرف ها، تأكید دارند.

تشدید تحریم ها
فشار اقتصادی در قالب »تشدید تحریم ها« بخش اصلی پلنB است. 
در این چهارچوب، 2دســتورالعمل با هدف فروپاشی كامل اقتصاد 
ایران مورد تأكید است: نخست، شناســایی منافذ و راه هایی كه در 
تحریم ها دور زده می شوند و تالش برای انسداد آنها. دوم، تحت فشار 
قرار دادن كشورهایی كه در شرایط تحریم با ایران مبادالت نفتی و 
اقتصادی دارند ازجمله كشورهای آسیایی به ویژه چین. پیشبرد این 
سیاست در عمل كار آسانی نبوده و تا حدی غیرممكن است. چرا كه 
بی سابقه ترین تحریم های تاریخ روابط بین الملل كه علیه جمهوری 
اسالمی ایران اعمال شــده، با وجود مشكالتی كه برای مردم ایجاد 

كرده، نتوانسته است اقتصاد ایران را دچار فروپاشی كند.

فشار دیپلماتیك و انزوای سیاسی
»انزوای سیاسی« از دیگر ابزارهای پلنB است كه به 2 دلیل در قبال 
ایران كارایی چندانی نداشته است؛ نخســت آنكه شرایط منطقه و 
بین الملل هرگونه توان اجماع ســازی علیه ایران را از آمریكا گرفته 
اســت. و دوم اینكه سیاســت خارجی كارآمد جمهوری اســالمی 
ایران و همچنین برخــورداری از ظرفیت های ملــی، منطقه ای و 
جهانی و بهره مندی از دیپلمات های كاردان باعث شــده كه پروژه 
منزوی ســازی ایران با موانع مهمی مواجه باشد. پلنB در بردارنده 
برخی »پیشــنهادات دیپلماتیك« نیز هســت؛ در این باره مایكل 
سینگ، مدیر ارشــد امور خاورمیانه در شــورای امنیت ملی دولت 
جورج بوش، با انتشار یادداشتی در فارن افرز به دولت بایدن پیشنهاد 
داده اســت؛ »در قالب این طرح باید به مقامات تهران یك پیشنهاد 
دیپلماتیك ارائه شود، مبنی بر اینكه از طریق همراهی با تالش های 
دیپلماتیك در راستای حل وفصل موضوع هسته ای، شانس بیشتری 

برای بقا خواهند داشت.«

خرابكاری صنعتی و حمالت سایبری
تالش برای »خرابكاری صنعتی« در مراكز هســته ای و »حمالت 
سایبری« گزاره بعدی در پلنB است. البته از سال ها قبل جمهوری 
اسالمی ایران با این قبیل اقدامات )ترور دانشمندان هسته ای، سرقت 
اسناد هسته ای، خرابكاری در مراكز هســته ای، حمله سایبری به 
سامانه های سوخت و ...( مواجه بوده است، اما تجربه نشان داده انجام 
اقدامات اینچنینی با وجود خسارات احتمالی برای ایران، برای عامالن 
آن نیز هزینه بر بوده و نتایج دلخواه و مورد انتظار آنها را در پی نداشته 
است. بعضاً گفته می شود »تهدید نظامی قاطع« هم جزو گزاره های 
مطرح در پلنB اســت. این اقدام كه در 2 ســطح محدود و فراگیر 
تعریف شده است، با توجه به عواقب وخیم و پیامدهای هولناكی كه 
دارد، نمی تواند گزینه مطلوبی برای واشنگتن باشد. حتی پنتاگون 
و ســازمان های اطالعاتی آمریكا نیز با بــرآوردی كه از چالش های 
عملیاتی، توان رزمی، منابع مالی و اقتصادی، مدیریت تبعات جنگ و 
حساسیت های افكار عمومی خود دارند، به این جمع بندی رسیده اند 

كه حمله به ایران، هزینه گزافی به دنبال خواهد داشت.

سخن پایانی
با توجه به شكست راهبرد فشار حداكثری كه حتی مقامات كنونی 
دولت آمریكا نیز به آن اذعان كرده  اند، بعید اســت بتوان با راه های 
جایگزین، جمهوری اســالمی ایــران را بین 2 گزینه بقــا و برنامه 
هسته ای قرار داد. اســتفاده از طرحی كه بخش مهم و كلیدی آن 
را »تشدید تحریم ها« تشــكیل می دهد در قبال كشوری كه دست 
و پنجه نرم كردن با تحریم را فراگرفته است، فاقد هرگونه اثرگذاری 
مطلوب اســت. طرح مكرر پلنB در فضای رســانه ای، سیاسی و 
امنیتی، بیشــتر با هدف ایجاد جنگ روانی و تأثیرگذاری در روند 
مذاكرات وین اســت. لذا به نظر می رسد این طرح به اندازه ای كه در 
فضای روانی و رسانه ای دیده می شــود، در فضای حقیقی و واقعی 

وجود خارجی ندارد.

اسداهلل بادامچیان به همشهری از نقش مؤتلفه در سپهر امروز و سیاست ایران گفت 

حزبی با چراغ خاموش
سیاست مؤتلفه در مجلس این نیست كه هر روز درباره موضوعی سرو صدا به راه بیندازد؛ سیاست ما در برابر 

دولت ها تقابل، تحقیر و تضعیف نیست بلكه سیاست ما همكاری، نقد منصفانه و رصد هوشمندانه است

گفت وگو با اسداهلل بادامچیان در آستانه80 سالگی اش در ساختمان سالخورده حزب مؤتلفه اسالمی بعد از 
برگزاری انتخابات اخیر این حزب انجام شد؛ انتخاباتی كه نشان داد تغییر و تحول در ساختار حزبی كه نزدیك 
6دهه از عمر خود را گذرانده است كار ساده ای نیست. گرچه بادامچیان معتقد است حزب در حال جوانگرایی 
است اما می گوید مدیریت یك جریان حزبی با یك شركت متفاوت است و نمی توان افراد گمنام یا كمتر شناخته شده را برای عضویت در شورای مركزی و ریاست 
آن انتخاب كرد. با این چهره اصولگرای منتسب به جریان راست سنتی از سیاست، اقتصاد و نقدهایی كه به مؤتلفه می شود هم صحبت شده ایم. دبیركل حزب 
مؤتلفه در این گفت وگو از نقش بین المللی مؤتلفه سخن به میان آورد و از نمایندگانی گفت كه چراغ خاموش در مجلس اهداف این جریان را پیگیری می كنند.

حمیدرضا بوجاریان
خبرنگار

احیای نخست وزیری ممكن است؟
 نه بعید می دانم. یكی از بحث های جدی ما تغییرات مورد نیاز درقانون اساسی است. 
هر وقت ولی بخواهد این اتفاق می افتد. ما االن در مسئله انتخاب رئیس جمهور اختیار 
دست توده مردم است و می گوییم اختیار دست والیت است. امامت با امت همراه است. 
یعنی امامت مردمی است. ازسوی دیگر امت، امت امام دار است و چطور باید در قانون 
اساسی این موضوع را ببینیم كه درمسئله ریاست جمهوری هم انتخاب مردمی اعمال 
شود هم اینكه نظر والیت حاكم باشد. این را باید فكر كنیم كه چطور باید انجام شود.اگر 

نخست وزیری را احیا كنیم ممكن است فردی با تبلیغات گسترده رأی مردم را بگیرد و 
مانند 88شود. اگر در این سال موسوی رأی آورده بود، رهبری تنفیذ می كردند. فردی 
كه استكبار او را پوشش رسانه ای گسترده داده بود و تالش می كرد رئیس جمهور شود. 
این باید حل شود. االن رئیس قوه قضاییه دارد كار می كند اما من كه در قوه قضاییه بودم 
می دانم تا زمانی كه تحولی عظیم در ساختار تشریفات قوه ای كه داور فراماسونر آن را 

طراحی كرده است ایجاد نشود، توفیقی به دست نمی آید.
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فرحناز دبلشكي
مترجم

 کارگردان، بازیگر 
یا بازیگر- کارگردان 

كنت برانا، فيلمنامه نويس، 
كارگردان و ازجمله بازيگران 
تئاتــري مشــهور فيلم ها و 
اقتباس هاي سينمايي شكسپير است. او بريتانيايي و اصالتا متولد 
شهر بلفاست در ايرلند شمالي است. كنت برانا اخيرا با ساخت فيلم 
شخصي بلفاست دوباره در مركز توجه قرار گرفته و خود را در زمره 
گزينه هاي اصلي دريافت جايزه اسكار در سال2022 قرار داده 
است. كنت برانا كه متولد يك خانواده كارگري در شهر بلفاست 
مركز ايرلند اســت، توانست در 9ســالگي به همراه خانواده از 
وقايعي كه اين شهر را به آشوب كشيده بود، بگريزد و در انگلستان 
تحصيالتش را  ادامه دهد. او درباره اصالت خود چنين مي گويد: 
خود را ايرلندي احساس مي كنم و نمي توانم از هويت بلفاستي 

خود صرف نظر كنم.
 كنت برانا ازجمله بازيگران و كارگردانان پرآوازه بريتانيايي است 
كه تا كنون براي دريافت 5جايزه اســكار و 5گلدن گلوب نامزد 
دريافت جايزه شده است. او همچنين تا به امروز 3جايزه بفتا و 

2جايزه امي را از آن خود كرده است.
كنت برانا در طول دوران فعاليت هنري خود همچنين در تعداد 
زيادي از اقتباس هاي سينمايي از نمايشنامه هاي شكسپير بازي 
كرده و فيلمنامه تعدادي از اين آثار را خود نگاشته و تعدادي ديگر 
را نيز كارگرداني كرده است. كنت برانا در برخي از اقتباس هاي 
شكسپيري تغييرات و ابداعاتي نيز انجام داده است. او داستان 
برخي از نمايشنامه هاي شكسپير را براي ساخت فيلم هايي كه 
رويدادهاي آن در زمان معاصر مي گذرند، اقتباس كرده است؛ 
در واقع نوعي اقتباس تطبيقي با زمان حال صورت داده است. 
او براي اقتباس سينمايي »هملت« در سال1996 نامزد دريافت 
جايزه اسكار در رشته بهترين فيلمنامه غيراوريژينال شده بود. 
ازجمله ساير آثار مطرح سينمايي كه وي با اقتباس از نمايشنامه 
شكسپير ساخته و در آنها نيز نقش آفريني كرده است، مي توان به 
»هنري پنجم«)1989(، »هياهوي بسيار براي هيچ«)1993(، 
»اتللو«)1995(، »درد بيهوده عشق«)2000( و »همانطور كه 

دوست داري«)2006( اشاره كرد.
كنت برانا عالوه بر اين تاكنون 2اقتباس ســينمايي از آثار آگاتا 
كريستي با شــخصيت هركول پوآرو انجام داده است؛ »قتل در 
قطار سريع السير شرق«)2017(، »مرگ در نيل« )2022( كه 
در هر دوي اين آثار نيز در نقش هركول پوآرو بازي كرده است. در 
اقتباس »قطار سريع السير شرق«، كنت برانا از بازيگراني نظير تام 
بيتمن، پنه لوپه كروز، ويلم دافو، جودي دنچ و جاني دپ بهره برده 
است. برانا در زمينه ساخت فيلم هاي ترسناك و اكشن- ترسناك 
هم از خود تبحر نشان داده است. او در سال1991 فيلم »مرگ 
دوبــاره« را كارگرداني و در آن ايفاي نقش كرد، در ســال هاي 
1994و 2014نيز به ترتيب فيلم هاي ترسناك »فرانكنشتين 

ماري شلي« و »جك رايان: سرباز سايه« را كارگرداني كرد.
كنت برانا اما عالوه بر سينما و تئاتر در سريال هاي زيادي ازجمله 
سريال »واالندر« كه در ايران نيز با استقبال زيادي ميان مخاطبان 
سريال هاي جنايي مواجه شد، نقش آفريني كرده است. او در اين 
سريال كه يك سريال محصول مشترك بريتانيا و سوئد در ژانر 
نورديك نوآر)سريال هاي پليســي و جنايي كه در كشورهاي 
اسكانديناوي ساخته مي شوند( اســت در نقش كورت واالندر، 
يك كارگاه پليس سوئدي در شهر كوچك »ايستاد« بازي كرده 
است. برانا شخصيت كارگاه واالندر را اينگونه توصيف كرده است: 
اگزيستنسياليستي كه همواره از خود سؤاالت زيادي درباره اسرار 
زندگي و داليل كارهايي كه هر روز انجام مي دهد، مي پرسد. از نظر 
او اقدامات خشونت بار و جنايت هيچ گاه تبديل به كاري نمي شود. 
كنت برانا براي نقش آفريني در ســريال واالندر يك جايزه امي 

بين المللي را به خود اختصاص داده است.
عالوه بر اين كنت برانا از بازيگران مورد عالقه كريستوفر نوالن 
نيز محسوب مي شود و در 2فيلم اخير وي »دانكرك«)2017( 
و »تنت«)2020( نيز نقش آفريني كرده است. او همچنين در 
يكي از اقتباس هاي سينمايي هري پاتر با نام »هري پاتر و تاالر 
اسرار« بازي كرده است. كنت برانا به خاطر بازي در نقش رينهارد 
هيدريچ، افسر ارشــد اس اس در فيلم »توطئه« يك جايزه امي 

پرايم تايم را به خود اختصاص داده است.
كنت برانا در فيلم »هفته اي كه با مرلين گذراندم« )2011(، نيز 
در نقش الرنس اوليويه )از بازيگران بزرگ تئاتري و ســينمايي 
بريتانيا( بازي درخشاني از خود ارائه داد و به خاطر نقش آفريني 
در اين فيلم نامزد دريافت جايزه اسكار در رشته بهترين بازيگر 
مكمل مرد شــد. كنت برانا در گفت وگويي به اين مسئله اشاره 
كرده كه زماني كه براي بازي در اين فيلم آماده مي شد به صداي 
الرنس اوليويه در زمان خواندن انجيل گوش فرا مي داد و همين 
مسئله باعث شــد از آن زمان به بعد او به فرد معتقدتري از نظر 
مذهبي تبديل شود. او همچنين بازي هاي درخشاني در فيلم هاي 
»ستاره«)1998(، »غرب وحشي وحشي«)1999(، »به سوي 
الدورادو«)2000(، »والكايري«)2008( و »قايقي كه راك پخش 

مي كرد«)2009( از خود ارائه داده است.
كنت برانا همچنين راوي فيلم هاي مستند بسياري نظير »جنگ 
سرد«)1998(، »همراه با دايناســورها«)1999(، »ترانه »آل« 
بزرگ«)2001(، »همــراه با هيوالها« و »جنــگ جهاني اول 
به صورت رنگي«)2005(، بوده است. همسر سابق كنت برانا نيز 
اما تامپسون بازيگر بريتانيايي بود. اين دو در سريال»سرمايه هاي 
جنگ«، فيلم هاي»هنري پنجم«، »هياهو براي هيچ« و »مرگ 

دوباره«، هم بازي بوده اند.

»بلفاست« با الهام از فيلم »سينما پارادیزو« ساخته شده است

بازگشت به كودكی  پرآشوب 
گفت وگو با كنت برانا، بازيگری كه كارگردانی می كند 

اگر پاندمي رخ نمــي داد آیا همچنان به 
ساخت فيلم بلفاست مبادرت مي کردید؟

سؤال جالبي است، سكوت ناشي از قرنطينه و عدم ارتباط 
با فضاهاي بيروني به من اجازه داد تا صداها و تجربيات 
دوران كودكي به طور خيلي بهتــر و زنده تري در ذهنم 
دوباره حك شــود، در هرصورت بعد از گذشت 50سال 
از آن دوران و آن روزگار، صداها و تصاويري از اشخاص و 
رويدادهاي سال1969 در ذهنم شكل گرفته بود و ناگزير 
بودم زماني را به تحقيق و مكاشفه درباره آنها اختصاص 
دهم. به ويژه آنكه وضعيت قرنطينه ناشــي از شــيوع 
ويروس كرونا مرا در وضعيت مشابه وضعيت سال1969 

قرار داده بود.
از نقدهاي مثبت دربــاره این فيلم و از 
استقبال در خور توجه تماشــاگران از بلفاست چه 

حسي دارید؟
نكته جالب و خيلي خوب در اين باره اين است كه شما 
افرادي از نقاط مختلف دنيا را مي بينيد كه از بلفاســت 
استقبال كرده اند و به شــما مي گويند، اين داستان من 
است؛ اين بهترين دستاوردي اســت كه توانسته ام بعد 
از ساخت بلفاست به آن دســت پيدا كنم؛ چرا كه من با 
نگاهي قلبي درباره يك داستان خاص و درباره يك مكان 
خاص فيلمنامه بلفاست را نوشــتم. اينكه اين داستان 
توانسته باشد احساســات مردمي را در سراسر دنيا به 
وجد بياورد، خيلي اتفاق مهمي است. زماني كه مردم با 
من صحبت مي كنند درباره داستان خود فيلم صحبت 
نمي كنند و آنها سخن خود را از خاطرات دوران كودكي 
خود آغاز مي كنند. انفجار كوچكي كه فيلم بلفاست در 
اذهان ايجاد كرده بر فكر و انديشــه مخاطبان اين فيلم 
چنان اثر گذار بوده كه آنــان در مواجهه با من يا هر فرد 
ديگري مي خواهنــد از دوران كودكي خــود بگويند و 
داســتان هاي اين دوران را با ديگران نيز به اشــتراك 

بگذارند.
آیا در اتاق تدوین بــا موانعي در جهت 

تدوین فيلم بلفاست مواجه شدید؟
مهم ترين مانع در توليد اين فيلم يا شــايد بزرگ ترين 
دشــواري در زمينه ساخت فيلم بلفاســت اين بود كه 
تدوينگر ما در اتاق تدوين حاضر نبود و ما از راه دور ارتباط 
مي گرفتيم. اونا ني دوهو نگالي، تدوينگر فيلم در دابلين 
بود و من در حومه لندن بودم اما كامال مشخص بود كه هر 
دوي ما مشتاق به كار جدي روي تدوين اين فيلم هستيم. 
در تدوين فيلم بلفاست بسيار موشكافانه و دقيق عمل 
كرديم و حتي تمام حاالت صورت چهره و احساســات 
بازيگران را مورد بررسي جزئي قرار داديم. درصورت بروز 
مشكالتي در بازيگري دوباره فيلمبرداري مي كرديم و 
تالش داشتيم كه در لحظه اي كه بازيگر تمام توجهش 
معطوف به بازيگري است و واكنش ها و بروز احساساتش 
كامال زنده و طبيعي است فيلمبرداري كنيم. همچنين 
براي تدوين بهتر و ساخت نسخه اي كامل تر از فيلم، پيش 
از شروع پروژه، من به صدها ساعت برنامه خبري از آن 
دوران تاريخ ايرلند گوش دادم. همچنين تصاوير زيادي 

از وقايع سال1969 در ايرلند را بررسي كردم.
کامال مشخص اســت که بلفاست یك 
فيلم شخصي اســت. چه مدت در ذهن خود براي 
تبدیل داستاني اینچنين شخصي به یك فيلمنامه 

کلنجار رفتيد؟
با فيلم بلفاســت مي خواستم به گذشــته بازگردم و با 
نسخه ديگر خود در 9سالگي دست بدهم و با خاطراتش 
در زمان حال براي مدتي به ســر ببرم. در نتيجه درباره 
ساخت فيلمي درباره حوادث و وقايع دوران كودكي خود 
براي مدت طوالني فكر كردم. در تصوراتم مي خواستم 
فيلمي بســازم و در آن روايتي از آنچه تجربه كرده ام و 
روايتي از داســتان هاي خانوادگي قديمي در محيطي 
پر از بحران ارائه دهم. همين فكر مبدا كارم شد و شروع 

به يادداشــت برداري كردم. هر زمان كــه تصوير و صدا 
و خاطره اي از گذشــته به ذهنم مي آمد، اين تصوير را 
به صورت نوشته روي كارت هايي جداگانه مي آوردم. من 
فهرست بلند بااليي از كارت ها درباره حوادث، رويدادها 
و لحظات گردآوري كردم. در زمان شروع پاندمي كرونا 
و زماني كه فرصت بيشتري براي فكر كردن در اين باره 
پيدا كرده بودم، شروع به بررسي اين مسئله كردم كه آيا 
مي توان اين حوادث و رويدادهــا را به هم ربط داد يا نه. 
به طور ناخودآگاه با گذاشتن اين كارت ها كنار هم يك 
روايت داستاني براي فيلمي كه مي خواستم بسازم پديد 
آمد. بنابراين زمان زيادي را به فكر كردن به اين مسئله كه 

آيا براساس اين يادداشت ها 
فيلمي خواهم ساخت يا نه، سپري كرده بودم.

به نظر مي رسد که فيلمنامه اوليه از نظر 
حجم و موضوعات متفاوت تر با فيلمنامه نهایي بود. 

قدري درباره فيلمنامه اوليه توضيح مي دهيد؟
من نسخه طوالني تري از فيلمنامه داشتم و براساس 
آن من داســتان زندگي شــخصيتي را در زمان حال 
روايت مي كردم كه نسخه  قديمي اش در زمان گذشته 
حوادث زيادي را از سر گذرانده بود. او مي بايست براي 
پيدا كردن گذشته خود و باز شناسي شخصيت قبلي 
خويش به بلفاست باز مي گشــت. بر مبناي فيلمنامه 

اوليه بايد كارهاي خيلي بيشــتري براي تبديل اين 
فيلمنامه به داستاني تاريخي انجام مي گرفت. يكي از 
ساختارهاي سينمايي الهام بخش من براي ساخت فيلم 
بلفاست،»سينما پاراديزو« بود. اگر به ياد داشته باشيد 
اين فيلم با داستان زندگي مرد بزرگسالي آغاز مي شود 
كه خبر مرگ آپاراتچي سينما در شهر زادگاه خود در 
ايتاليا را مي شنود و همين مسئله باعث مي شود تا او 
دوباره به كشورش ايتاليا بازگردد و از همين جاست كه 
داســتان فيلم با فلش بك به گذشته و دوران كودكي 
اين مرد آغاز مي شود اما به دليل اينكه فيلم مدت زمان 
مشخصي دارد و نمي توان به تمام موضوعات حاضر در 

يك فيلمنامه در فيلمي سينمايي پرداخت و خود فيلم 
بلفاست نيز فيلمي با درونمايه تاريخي بود، ناگزير شدم 
فيلمنامه را تا جايي كه مي شــود خالصه تر كنم و در 
نسخه سينمايي به مهم ترين وقايع و موضوعات مطرح 
شــده در فيلمنامه بپردازم. همچنين تعداد زيادي از 
صحنه ها و تصاويري از اين فيلم وجود دارد كه در زمان 

تدوين حذف شده اند.
آیا تصاویر حذف شــده در دسترس 
هستند و مي توان آنها را دید یا کال آن تصاویر نيز 

از بين رفته اند؟
برخي از تصاوير حذف شده از فيلم را مي توانيد در نسخه 
خانگي فيلم مشاهده كنيد. ازجمله صحنه بازگشت 
شخصيت اصلي فيلم و تعدادي از صحنه هاي ديگر كه 

مي تواند شما را شگفت زده كند.
شــما کار روي بخش هایي از فيلمنامه 
بلفاست را در مراحل اول قرنطينه شروع کردید. 
در چه زماني به این نتيجه رســيدید که در زمان 
قرنطينه شدن در خانه باید کاري انجام بدهيد و اال 

در قرنطينه خانگي دیوانه مي شوید؟ 
روز 23مارس 2020به خوبي يادم مي آيد كه در ابتداي 
دوران شيوع كرونا هنوز نمي دانستيم چه اتفاقي در حال 
رخ دادن است. من يك هفته مرخصي گرفته بودم. يك 
مشكل فني پيش آمده بود و ما بايد براي فيلم »مرگ 
در نيل«)به كارگرداني كنت برانا با اقتباس از رماني به 
همين نام اثر آگاتا كريستي ساخته شده و قرار است در 
2022اكران شود(، مقداري محتواي ديجيتال فراهم 
مي كرديم تا بتوانيم فيلم را به پايان برسانيم؛ بنابراين 
من صرفا يك هفتــه مرخصي گرفته بــودم و تصور 
مي كردم كه در اين زمان مراحل اوليه پروژه ســاخت 
فيلم بلفاســت را كليد بزنم اما تنها يك روز از نگارش 
فيلمنامه نگذشته بود كه بوريس جانسون بر مانيتور 
تلويزيون ظاهر شد و خبر از قرنطينه خانگي داد. تصور 
مي كردم خــب مدتي ناگزير خواهم بــود كه به دليل 
قرنطينه  در خانه بمانم و بعدا همه  چيز به حالت اولش 
باز خواهد گشت، در آن زمان برايمان خيلي دشوار بود 
بفهميم چه اتفاقي در حال رخ دادن است اما واقعا قرار 
بود براي مدت بسيار طوالني نتوانيم خيلي از كارهاي 
زندگي روزمره خود را انجام دهيم. به نظر مي رسيد كه 
مانند شمعي در حال ســوختن و آب شدن تدريجي 
هستيم. براي اجتناب از اينكه اين حس وضعيتي منفي 
را در ذهنم ايجاد كند، نوشتن را شروع كردم و طي 2 ماه 

بعدي هر 7روز هفته را مشغول نگارش بودم.
چقدر زود به دنبال انتخاب تيم بازیگران 

فيلم رفتيد؟
من 4 ماه بعــد از نگارش فيلمنامه بــا جيمي دورنان 
صحبت و شروع به انتخاب بازيگران فيلم كردم. به دليل 
فرصتي كه براي نگارش برايم ايجاد شده بود، فيلمنامه 
را زودتر از زماني كه فكر مي كردم به پايان رســاندم. 
سپس به اين فكر افتادم كه ما نمي دانيم كي از قرنطينه 
خارج مي شــويم. ما در آن مقطــع زماني درحالي كه 
تمام سالن هاي نمايش فيلم و تئاتر بسته شده بودند، 
نمي دانستيم چه سر ســينما و تئاتر پس از قرنطينه 
خواهد آمد. بنابراين در آن مقطــع هدفم اين بود كه 
فيلمنامه را به خواهر و برادرانم نشــان دهم كه خود 
شاهداني از آن روزگار پرحادثه بودند و از آنها تأييديه 
بگيرم اما با تــداوم قرنطينه ما نمي دانســتيم كه آيا 
مي توان براي ساخت فيلم ســرمايه گذاري كرد و آيا 
مي توانيم تيم بازيگراني بــراي آن انتخاب كنيم؟ در 
نتيجه تصميم گرفتم در آن موقع تيم بازيگران فيلم را 
انتخاب كنم؛ چرا كه نمي دانستم بعدا چه اتفاقي خواهد 
افتاد. ما در اين مســير خيلي خوش شانسي آورديم 
اما با وجود اين مي دانســتم كه بايد از فرصتي كه در 

اختيارمان قرار گرفته استفاده كنم.

»بلفاست« به کارگرداني کنت برانا از شخصي ترین فيلم هاي سال2021 و 
از بخت هاي اصلي کسب جایزه اسكار در سال2022 محسوب مي شود؛ 

کسب جایزه اســكار بهترین فيلم، بهترین کارگرداني و بهترین 
فيلمنامه اوریژینال)غير اقتباسي( مي تواند دوباره خاطره شگفت انگيز فيلم شخصي »رما« به کارگرداني 
آلفونسو کالدرون در مراسم اسكار را تكرار کند. کنت برانا در بلفاست به کودکي هاي خود بازگشته و خاطرات 
خود از دوران پرمخاطره سال1969 را در فيلم بلفاست دوباره زنده کرده است؛ ازجمله آثار مهم سينمایي 
الهام بخش او براي ساخت فيلم بلفاست، فيلم خاطره بر انگيز شخصي دیگري، به نام »سينما پارادیزو«)1988( 

به کارگرداني جوزپه تورناتوره بوده است. کنت برانا اذعان مي دارد که قصد داشت در فيلم بلفاست ساختار فيلم 
»سينما پارادیزو« را پياده کند و بر همين اساس شخصيت اصلي فيلم را براي مرور خاطرات گذشته به دوران 

کودکي و زادگاهش بازگرداند. بلفاست فيلم نيمه زندگينامه اي 
است که بر مبناي دوران زندگي کنت برنا در دوران کودکي خود 
در بلفاست ساخته شده است. در این فيلم به داستان خانواده اي از 
طبقه کارگري پرداخته شده است که خود را یكباره در ميانه جدال 
و خشونت هاي تابستان سال1969 در بلفاست مي بينند. این فيلم 
به طور زیبایي به صورت سياه و سفيد فيلم برداري شده و موسيقي 
آن را نيز وان موریسون، آهنگساز مشهور اهل بلفاست ساخته 
است. در این فيلم جيمي دورنان، کایترونا بالفه، سياران هيندز، 
جود هيل و جودي دنچ، نقش آفریني کرده اند. این مطلب نگاهي 
دارد به مجموعه اي از گفت وگوهاي کنت برانا با واشنگتن پست، 
کوالیدر، پلي ليست و برنامه مورنينگ شو، درباره فيلم بلفاست.

آرش نهاوندي
مترجم

هستم و تا 9سالگي در این شهر زندگي کردم. داستان این نگاه  کنت برانا:خودم متولد ایرلند شمالي و شهر بلفاست 
فيلم هم واقعا درباره اتفاقاتي اســت که براي خودم در 
9سالگي رخ داده است. ما در یك خيابان شلوغ زندگي مي کردیم. خانواده 
من بســيار پرجمعيت بود و من خيلي دختر عمو، پسر عمو، دختر خاله، 
پسر خاله، پسر دایي و دختر دایي داشتم. من به نوعي با نيمي از بلفاست 
ارتباط نسبي و سببي داشتم و فردي که تقریبا با نيمي از بلفاست ارتباط 
خانوادگي یا دوستانه دارد، به طور طبيعي نيمي دیگر از جمعيت این شهر 
را مي شناسد. این شناخت باعث مي شد شــما بدانيد دقيقا کجا دارید 
زندگي مي کنيــد. در چنين فضاي آشــنایي بود که تابســتان داغ 
1969خشونت در خيابان هاي شهر جاري شد. در ميان این همه خشونت 
لحظه اي بود که من حس کردم تعدادي از زنبورهاي مهاجم از دور در حال 
حمله کردن هستند. اما با نزدیك تر شدن صدا متوجه شدم، صداي زنبور 
نيست بلكه این صدا از جمعيت بزرگ معترضاني مي آید که در حال حرکت 
به سمت خيابان محل سكونت ما هستند. این جمعيت معترض که کاتوليك 

بودند وارد خيابان محل سكونت ما- که عمدتا 
پروتستان مذهب بودیم- شدند و شروع به 
شكستن شيشه پنجره خانه ها کردند. ما آن 
زمان با همســایگان کاتوليك خود زندگي 
بسيار مسالمت آميزي داشتيم اما به یكباره 
وضعيت خيابان محل سكونت ما دگرگون شد 
و مردم سنگ هاي پياده رو خيابان را کندند و 
از آنها براي سنگر بندي استفاده کردند و از آن 
زمان خشــونت ها به طوري اوج گرفت که ما 

ناگزیر تا آرام شدن اوضاع دوران طوالني خود را در خانه محبوس کردیم. 
از آن زمان به بعد نيز زندگي من دگرگون شد و زندگي من از مسير طبيعي 
و قابل انتظار خود خارج شد. رفتار من دیگر تغيير کرده بود و من به جاي 
دیگري رفتم و زندگي من شكل دیگري به خود گرفت. در زمان قرنطينه 
ناشي از شيوع کرونا دوباره خاطرات گذشته و زماني که ما به دليل بروز 
خشونت در خيابان محل سكونتمان نمي توانستيم از خانه خارج شویم، 
دوباره در ذهنم تداعي شد؛ تجربه خشونت در سن 9سالگي و گير افتادن 
در منزل شخصي خودمان باعث شد تا  نتوانم دوران کودکي خود را آنگونه 
که باید و شاید تجربه کنم و یكباره وارد دوران بزرگسالي شدم؛ درست 
مانند قرنطينه کنوني که خيلي از زندگي ها را با وضعيت متفاوتي روبه رو 
کرده و کودکان را از کودکي کــردن محروم کرده اســت. زمان بروز 
خشونت ها در بلفاست و در منطقه اي که زندگي مي کردم یكباره وارد 
دنياي جدیدي شــدم و براي نخســتين بار به آینــده نامطمئني که 
مي توانست در انتظارم باشد فكر کردم. یكباره افكاري نظير اینكه آیا در 
همين جایي که اکنون زندگي مي کنم در آینده هم زندگي خواهم کرد؟ به 
ذهنم هجوم آوردند، مدتي پس از فرو کاستن 
از خشونت ها من براي ایجاد تغيير در زندگي 
خود به سرگرمي هایي نظير فوتبال و سينما 
روي آوردم. در آن زمان دوســتي نيز به نام 
کاترین داشــتم. در واقع با روي آوردن به 
کارهاي سرگرم کننده تالش داشتم ذهن خود 
را از خطرات مشوش دوران گذشته پاك کنم 
و به معناي دیگري از زندگــي در آن دنياي 

پریشان برسم.

تجربيات شخصی مبنای ساخت» بلفاست«

»ســينما پاراديزو« از جمله شخصی ترين و 
محبوب ترين آثار سينمايی سال های آخر قرن 
بيستم بود كه بســياری از تماشاگران ايرانی 
عالقه مند به سينما را نيز در اوايل دهه1370 
شمسی مجذوب خود كرد و به عنوان فيلمی 
خاطره انگيز در حافظه ســينمايی  مخاطب 
ايرانی ثبت شد، اما شــهرت و برد اين فيلم 
تنها محدود به آن سال ها نشــد و كنت برنا 
همانگونه كه خود اذعان داشــته در ساخت 
فيلم بلفاست از ساختار داستانی فيلم سينما 

پاراديزو الهام گرفته است. 
در بلفاست نيز نظير سينما پاراديزو شخصيت 
اصلی فيلــم از مكانی ديگر بــه زادگاه خود 
بازمی گردد تا خاطرات تلخ و شيرين سال های 
كودكی خــود را دوباره در ذهــن مرور كند. 
در سينما پاراديزو خبر درگذشت آپاراتچی 
سينمای روســتای محل زادگاه شخصيت 
اصلی فيلم، سبب رجوع دوباره وی به خاطرات 
دوران كودكی و درنتيجه بازگشت به زادگاه 
خود می شــود. البته موســيقی فيلم سينما 

پاراديزو نيز مانند موســيقی فيلم بلفاست از 
عوامل تاثيرگذار در شــهرت اين فيلم بوده 
است. در واقع اســتاد انيو موريكونه توانسته 
با موسيقی خود فيلم سينما پاراديزو را برای 
هميشه در اذهان بسياری از سينمادوستان 

جاودانه كند. 
»ســينما پاراديزو« فيلم ايتاليايی ســاخته 
شده در سال 1988 است كه جوزپه تورناتوره 
فيلمساز مشهور ايتاليايی نگارش فيلمنامه و 
كارگردانی آن را به عهده داشته است. در اين 

فيلم جمعی از بازيگران ايتاليايی و فرانسوی 
مشهور آن زمان نظير ژاك پرين، فيليپ نواره، 
لئوپولدو تريســته، ماركو لئوناردی، آگنس 
نانو و سالواتوره كاسيو، نقش آفرينی كرده اند. 
موسيقی اين فيلم را نيز مائسترو انيو موريكونه 
به همراه فرزندش آندره آ ساخته اند. اين فيلم 
درنهايت توانست جايزه بهترين فيلم خارجی 
را در شــصت ودومين دوره برگزاری مراسم 

اسكار از آن خود كند. 

خاطراتی نوستالژیك از  سينما پارادیزو
سينماپاراديزو تصويرگر دوستی ها و عاليق 
فراموش شــده اثرگذار دوران كودكی است. 
داســتان فيلم »ســينما پاراديزو« درباره 
كارگردانی مشــهور به نام ســالواتوره دی 
ويتاســت كه در رم زندگی می كند. يك روز 
ديرهنگام كه به خانه بازمی گردد، نامزدش 
بــه وی می گويد مادرش زنــگ زده و گفته 
كه مردی به نام آلفردو درگذشــته اســت. 
سالواتوره  زمانی كه نامزدش از وی می پرسد 
»آلفردو كيست؟«، به يكباره جا  می خورد و 
به ياد خاطرات دوران كودكی خود می افتد. 

او به ياد می آورد كه چندسال پس از جنگ 
جهانی دوم  و زمانی كه 8ســال داشــته با 
مادرش زندگی می كرده و او را با نام توتو صدا 
می زده اند. او در اين زمان كودكی شيطان و 

باهوش بوده كه به ديدن فيلم های سينمايی 
كه در روستايشــان نمايش داده می شــده 
بســيار عالقه مند بوده و بيشــتر وقت آزاد 
خود را در سالن نمايش فيلم روستايشان به 
ديدن فيلم های سينمايی سپری می كرده؛ 
اين ســالن »ســينما پاراديزو« نام داشت. 
كنجكاوی هــای او در ابتدا باعــث كلنجار 
رفتنش با آپاراتچی سينما موسوم به آلفردو 
می شود، اما بعدا اين دو با هم دوست می شوند 
و كار به جايی می رسد كه آلفردو به توتو اجازه 
می دهد فيلم هــا را از دريچه دوربين آپارات 

تماشا كند. 
آلفردو پس از دوستی با توتو به وی آموزش 
می دهد كه چگونــه با آپارات ســينما كار 
كند و فيلم ها را برای تماشــاگران سينما در 
زمانی كه او حضور نــدارد نمايش دهد. اما 
در جريان نمايش سكانس های متعددی از  
يكی از فيلم ها كه آلفــردو در حال نمايش 
آن روی ديوار يكی از خانه های روستاست، 
انفجاری در دســتگاه آپارات روی می دهد 
كه سالواتوره)توتو( آلفردو را نجات می دهد 
و آلفردو پس از اين حادثه نابينا می شــود. 
سينما پاراديزو كه پس از اين حادثه تخريب 
شــده، دوباره توســط يكی از اهالی متمول 
روستا بازسازی می شود و سالواتوره به جای 
آلفردو در سينمای جديد وظيفه آپاراتچی و 
نمايش فيلم ها برای اهالی روستا را به عهده 
می گيرد. او پس از پايان مدرســه و كســب 
يك تجربه جنجالی اوليه در فيلمســازی به 
خدمت سربازی می رود و پس از آن آلفردو به 
وی توصيه می كند كه از روستا برود، چراكه 

روســتای محل سكونت شــان برای تحقق 
آرزوهای ســالواتوره بســيار كوچك است. 
او همچنين از ســالواتوره می خواهد به ياد 
گذشته خود نباشد و روياهايش را در جايی 

بزرگ تر دنبال كند. 
سالواتوره از خواسته آلفردو تبعيت می كند و 
در رم به تحصيل در زمينه سينما می پردازد، 
اما ســال ها بعد در زمانی كه او ديگر بدل به 
كارگردان بزرگی در ســينما شــده، دوباره 
برای مراســم تدفين آلفردو بــه زادگاهش 
بازمی گردد و متوجه تغييرات زيادی كه در 
آنجا صورت گرفته می شود. بيوه آلفردو به وی 
می گويد كه همسرش همواره موفقيت های 
او را در شهر رم و در عرصه فيلمسازی دنبال 
می كرده، سالواتوره در زمان حضور در مراسم 
تدفين آلفردو چهره بسياری از حاضران را باز 
می شناسد و متوجه می شــود كه بسياری از 
آنها از تماشاگران ديروزی فيلم های آلفردو 

در سينما پاراديزو هستند.
سالواتوره همچنين متوجه می شود كه قرار 
است محل  سينما پاراديزو را خراب كنند و 
به جايش پاركينگ بسازند و اهالی روستا با 
وجود داشتن خاطراتی نوستالژيك از سينما 
پاراديزو نسبت به اين مساله اعتراضی ندارند 
و با دفن خاطرات گذشــته خود، از كنار اين 
مساله بی تفاوت گذشته اند. ســالواتوره كه 
ديگر همه خاطرات شيرين و تلخ گذشته خود 
در روستای كوچك زادگاهش را بربادرفته و 
نابودشده می بيند، با حسرت همراه با حلقه و 
دستگاه آپارات آلفردو به رم بازمی گردد و در 

آنجا متوجه رازی عجيب می شود.

تكرار نوستالژی سينما پارادیزو در بلفاست
نگاهی به اثر خاطره انگيزی كه جايزه اسكار بهترين فيلم خارجی را در سال1989 به خود اختصاص داد
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چه كسي را بخرند سردار؟

مهار گلزن ها

لذت بازي دادن به جوان ها

باران چشــمه كه ســال ها به خاطر 
اطالع رســاني در حوزه بازيكنان 
ســرباز مطرح بود، حــاال گزينه 
مديرعاملي پرســپوليس شــده 
اســت. او البته خودش با اشــاره به 
دشواري هاي كار، مدعي شده زياد مايل 
به پذيرش مسئوليت نيست. با اين حال بخش عجيب سخنان 
باران چشــمه جايي بود كه او از تماس آجورلو با خودش پرده 
برداشت و گفت او پيشنهاد داده اين چهره به پرسپوليس بيايد. 
تصور كنيد مثال فلورنتينو پرس، مدير رئال به الپورتا زنگ بزند و 
او را تشويق كند براي انتخابات بارسا اسم بنويسد! روشن نيست 
تعيين مديرعامل پرسپوليس چه ارتباطي به مديرعامل استقالل 
دارد. حاال كه اينطوري شد، خوب اســت آقاي آجورلو در مورد 
نقل وانتقاالت زمستاني پرسپوليس هم به گل محمدي مشورت 

بدهد و روشن كند پرسپوليس چه بازيكناني را بايد بخرد!

12هفته از ليگ برتر گذشته اما هنوز 
هيچ بازيكن ايراني نتوانسته بيشتر 
از 4گل بزنــد. 4گل در 12هفته 
يعني هر 3بازي يــك گل! كريم 
اســالمي، مهدي عبدي و ســعيد 
صادقي با چنين آمــار نازلي بهترين 
گلزنان ايراني ليگ برتر هستند و البته از ميان آنها مهدي عبدي 
معموال نيمكت نشين است و كمتر به زمين مي رود؛ چون يحيي 
گل محمدي كامال مراقب اســت كه مبادا گلزن جوان تيمش 
آقاي گل ليگ برتر شود! همين پارسال سجاد شهباززاده با آمار 
خوبي صدرنشين گلزن ها بود و چيزي نمانده بود ركورد تاريخ 
ليگ برتر را هم جابه جا كند. البته او هم توسط نويدكيا مهار شد 
و در اين فصل طي 12بازي فقط 2گل زده است. منشا و پريرا 
هم كه آماري بهتر از ايراني ها دارند 70-60  درصد گل هايشان 

پنالتي بوده است.

از روزي كه يحيــي گل محمدي به 
پرسپوليس آمد بارها و بارها به او 
گفته شــد كه كمي در استفاده 
از بازيكنــان جوان و ناشــناخته 
جسورتر باشد. يحيي در اين مورد 
فوق العاده محافظــه كار بود و حتي در 
بازي هاي تشــريفاتي هم به ندرت از جوانان استفاده مي كرد. 
سرانجام اما او تحت تأثير فشارها تصميم گرفته تغيير رويه بدهد 
و اخيرا از بازيكناني مثل محمد شريفي و علي شجاعي استفاده 
مي كند. شجاعي كه در ديدار با سپاهان در پست دفاع چپ به 
ميدان رفت، اين امكان را به وحيد اميري داد كه آزاد شود و يك 
خط جلو برود. خود شــجاعي هم با يك ارسال خوب از سمت 
چپ تك گل پرسپوليس را برابر سپاهان ساخت؛ گلي كه شايد 
همه معادالت فصل را دستخوش تغيير كند. به جوانان بازي 

بدهيد. از آنها نترسيد.

حسن بيت سعيد با كسب امتياز8.69 از 

ســايت متريكا بهتريــن بازيكن هفته 8/69
دوازدهــم ليــگ برتــر شــد. مهاجم 
صنعت نفت آبادان اين هفته مقابل تيمي 
كه از ابتداي فصل فقط 2گل خورده بود، هم گل زد و هم يك پاس گل 
داد. بيت سعيد 4بار دروازه حسين پورحميدي را با شوت تهديد كرد 
كه نيمي از شوت هاي او در چارچوب بود. او 3بار هم با پاس كليدي 
روي دروازه آلومينيوم موقعيت ساخت. بيت ســعيد در 10دوئل از 
16نبردي كه شركت كرد پيروز شد تا مهم ترين نقش را در برد 3 بر 
يك صنعت نفت مقابل آلومينيوم داشته باشد. از تيم صنعت نفت كه 
برد باارزشي مقابل آلومينيوم كسب كرد احمد گوهري و محمد طيبي 
هم در تيم منتخب هفته قــرار گرفتند تا نفت آبــادان با 3بازيكن 

بيشترين سهميه را در اين تيم داشته باشد.

تيم نفت آبادان با ثبت امتياز فني7.5 در 

هفته دوازدهم، به عنوان بهترين تيم هفته 7/5
از نگاه متريــكا برگزيده شــد. در هفته 
دوازدهم هيچ تيمي به اندازه نفت آبادان 
شوت در چارچوب نزد. شاگردان منصوريان 14شوت زدند كه نيمي از آنها 
در چارچوب بود. نفتي ها جزو تيم هاي قلدر هفته هم بودند و در 56درصد 
از نبردهاي يك مقابل يك هم پيروز شدند. بعد از آباداني ها كه با بردن تيم 
بدون شكست آلومينيوم بهترين تيم هفته شدند ذوب آهن و پرسپوليس 
ديگر تيم هاي برتر اين هفته بودند. ذوب آهــن در تبريز تراكتور را برد و 
نمره7.5 گرفت. پرسپوليس هم براي بردن سپاهان نمره فني7.4 را از 
متريكا كسب كرد. جالب اينكه فوالد با نمره7.3 چهارمين تيم برتر هفته 

بود اما بازي اش را به استقالل باخت.

تيم اســتقالل اين هفته مقابل فوالد هم 

كلين شــيت كرد تا ضمن ثبت پنجمين 532
كلين شيت متوالي اش به ركورد 532دقيقه 
بسته نگه داشــتن دروازه برسد؛ بهترين 
ركورد اين فصــل، 68دقيقه كمتــر از بهترين ركورد فصل گذشــته، 
350دقيقه كمتر از بهترين ركورد تاريخ اســتقالل كه توسط حسين 
حسيني در سال96 ثبت شد و 408دقيقه كمتر از بهترين ركورد تاريخ 
ليگ هاي ايران كه توسط پيام نيازمند در سال98 به ثبت رسيده است. 
ركورد قبلي فصل جاري با 447دقيقه در اختيار آلومينيوم بود كه در همان 
دقايق ابتدايي بازي استقالل- فوالد شكسته شد. آبي ها اين هفته با همين 
تيم آلومينيوم بــازي دارند و اگر تــا دقيقه68 گل نخورنــد از ركورد 

600دقيقه اي پرسپوليس در فصل گذشته عبور خواهند كرد.

به طور كلي بايــد از مهدي عبدي به عنــوان بالتكليف ترين بازيكن 
پرســپوليس يحيي گل محمدي ياد كرد. او سابقه خوبي در گلزني و 
درخشش در 3فصل اخير ليگ برتر دارد و به ويژه در مسابقات مهم تر 
عملكرد بسيار خوبي ارائه داده، اما هنوز در تثبيت جايگاه خودش در 
تركيب اصلي پرسپوليس هم مشكالت اساســي دارد. عبدي تا اين 
مقطع از فصل با 4گل زده بهترين گلزن پرسپوليس بوده، اما باز هم 
در مسابقه بسيار مهمي مثل ديدار با سپاهان در تركيب قرار نگرفت و 
حتي به عنوان بازيكن تعويضي هم بخت حضور در زمين را پيدا نكرد. او 
در ديدار قبلي با ذوب آهن هم صرفا در دقيقه90 به بازي آمد كه براي 
چنين بازيكني جالب نيست. عبدي قبل از اين دو بازي، در مسابقه 
با پيكان فيكس بود و حتي گل اول تيمش را هم به ثمر رساند، اما در 
دقايق پاياني مسابقه تعويض شد و پس از آن بار ديگر اعتماد كادر فني 

را از دست داد.

اگر يك مسئله قطعي وجود داشته باشد، اين است كه يحيي به عبدي 
اعتماد كامل ندارد. در فصلي كه او با بحران مهاجم مواجه اســت و 
حتي گاهي ناچار مي شــود از امثال وحيد اميري يا اميد عاليشاه در 
خط حمله استفاده كند، باز هم عبدي در خيلي از مسابقات بيرون 
مي ماند. اين بازيكن در داربي تهران هم صرفا در 20دقيقه پاياني به 
ميدان فرستاده شد. انتخاب اصلي يحيي در اين فصل عيسي آل كثير 
بوده كه با وجود دقايق بيشتر بازي نسبت به عبدي، يك گل كمتر از 
او به ثمر رسانده است. به نظر مي رسد عبدي در زمينه دويدن، پرس 
كردن و فشار آوردن به خط دفاع حريف نتوانسته توقعات كادر فني را 
برآورده كند و اگر پرسپوليس بين 2نيم فصل خط حمله اش را تقويت 
كند، موقعيت اين بازيكن بيش از قبل به خطر خواهد افتاد. عبدي بايد 
بيشتر تالش كند. حيف اين روزهاي درخشان است كه براي خودش 

و پرسپوليس از دست مي رود.

نكته بازی

متریکاآماربازی

ستاره بالتكليف
وقتي در فصل »كم مهاجم« پرسپوليس به مهدي عبدي اعتماد نمي شود

گزارش يك شكست
زنوزي براي بازگرداندن تراكتور اعالم آمادگي كرده؛ او در اين باشگاه چه كرد؟

بهروز رسايلي| مسئوالن فعلي تراكتور با انتشار بيانيه اي اعالم 
آمادگي كرده اند باشگاه را تحويل دولت بدهند. به طور مشخص 
منظور از كسي كه چنين بيانيه اي داده محمدرضا زنوزي است؛ 
سرمايه داري كه از ابتداي ليگ هجدهم، يعني خرداد97 مالك 
باشگاه تبريزي شد و طي 3 سال ونيم گذشته عملكرد بسيار 
بحث برانگيزي در اين تيم داشت. زنوزي امروز در حالي با خيال 
راحت دم از آمادگي براي تحويل تراكتور مي زند كه قرار بود او 
اين باشگاه را به نقطه اي دست نيافتني در فوتبال ايران برساند، 
اما حاال با كارنامه اي پر از شكست و بدهي، بدون چشم اندازي 

روشن تصميم به واگذاري تيم گرفته است.

در منطقه سقوط
تراكتور كه فصل بسيار بدي را پشت سر مي گذارد، با 11امتياز از 
12بازي در رده ســيزدهم جدول رده بندي قرار گرفته و رسما در 
منطقه سقوط است. آنها با فجرسپاســي و نفت مسجدسليمان 
هم امتياز هستند و عميقا بايد ممنون تيم بحران زده پديده باشند 
كه با 3 امتياز از مدت ها قبل عمال ســقوطش به دسته پايين تر را 
قطعي كرده است. صد البته هنوز نيم فصل اول هم به پايان نرسيده 
و براي قضاوت خيلي زود است، اما شرايط فني تراكتور به هيچ وجه 
جاي دفاع ندارد. آنها امســال در ليگ قهرمانان آسيا هم حضور 

ندارند كه خودش يك نمره منفي ديگر است.

حذف از جام حذفي
شــرايط بد تراكتور تنها محدود به ليگ برتر نيست، چرا كه اين 
تيم در جام حذفي هم خيلي زود كنار رفت. تراكتور كه در مرحله 
يك شانزدهم نهايي به مس رفســنجان خورده بود، بعد از تساوي 
بدون گل در طول 120دقيقه در ضربات پنالتي مغلوب حريف شد. 
اگرچه اين بازي بحث بسيار جدي داوري داشت و به نظر مي  رسد 
تراكتور متضرر شــد، اما به هر حال نخستين جام فصل براي آنها 
خيلي زود از دســت رفت. با توجه به فاصلــه 17امتيازي با صدر 

جدول، طبيعتا از قهرماني ليگ هم خبري نخواهد بود و اين يعني 
تراكتور فصلي عجيب و دلسردكننده را مي گذراند.

بدهي هاي سنگين
به طور كلي از آنجا كه نگاه زنوزي به تراكتور يك پروژه جاه طلبانه 
بود، او مربيان و بازيكنان خارجي زيادي استخدام كرد كه با اغلب 
آنها قراردادهاي طوالني مدت و ناشــيانه بسته شــد. در نتيجه 
تراكتور با انبوهي از بدهي مواجه است كه طبيعتا باعث آزار مالكان 
بعدي خواهد شد. آخرين خبر در اين مورد آن بود كه تراكتور بايد 
ظرف يك ماه آينده بيش از يك ميليون يــورو غرامت به كوين 
فورچونه بپردازد. اين تازه غيراز محكوميت هاي باشگاه در پرونده 
بازيكناني مثل لي اروين و عكاشــه حمزاوي است. تجربه نشان 
مي دهد اين قبيل شــكايات خارجي تا چند سال ديگر مي توانند 

وصول شوند و كار را براي مديران سخت كنند.

وعده هاي محقق نشده
دوران مالكيت زنــوزي در تراكتــور اما با انبوهــي از وعده هاي 
محقق نشده همراه بود. او قول داده بود زياد مصاحبه نكند و جنجال 
راه نيندازد، اما راه انداخت. او قول داده بود تراكتور را به يك بنگاه 
اقتصادي تبديل كند و ظرف 2 سال سهام آن را به هواداران بدهد، 
اما نداد. او قول داده بود براي تراكتور ورزشگاه اختصاصي جديد و 
مدرن بسازد، اما حتي كلنگش را هم به زمين نزد. او قول داده بود 
تيمش را قهرمان ليگ برتر كند، اما نكرد و امســال هم نمي كند. 
او قول داده بود پاي ســتاره هايي را به ايران بكشاند كه تا به حال 
نظيرشــان را نديده بوديم، اما اين اتفاق هم رخ نداد و تنها مشتي 
بازيكن خارجي عموما متوسط با دستمزدهاي باال و قراردادهاي 
دردسرساز به سرخپوشان تبريزي پيوستند. حقيقت آن است كه 
مالكيت تراكتور از ســوي زنوزي، يك شكست تمام عيار بود. اين 
تيم »احتماال« در حالي به دامان دولت برمي گردد كه مشكالتش 

نسبت به قبل بسيار بيشتر شده است.

حاال ديگر خبر اخراج رشــيد مظاهري از استقالل كسي 
را متعجب نمي كند. او هفته هاســت كه به طور كامل از 
برنامه هاي فرهاد مجيدي خارج شده است. مظاهري تنها 
در هفته دوم و بازي با ذوب آهن فرصت حضور در ميدان را 
پيدا كرد. در آن مسابقه حسين حسيني در دقيقه هشتم 
آسيب ديد و مظاهري به زمين رفت. اتفاقا رشيد كلين شيت 
كرد و يكي دو موقعيت خوب را هم از تيم حريف گرفت، با 
اين حال پس از آن هرگز فرصت بازي پيدا نكرد تا روشن 
شود مشكلش خيلي هم »فني« نيست. خود مظاهري هم 
بعد از پايان مسابقه در ميكس زون ورزشگاه فوالدشهر از 
مشكالت غيرفوتبالي اش ســخن گفت كه تمركز را از او 
گرفته است. پس از آن سريال خط خوردن هاي اين بازيكن 
از فهرست 18نفره استقالل شروع شد. مظاهري آن اوايل 
سعي مي كرد با استوري هاي حمايت از باشگاه، تعصبش 
را نشان بدهد و وجهه اش بين هواداران را حفظ كند، اما 
كم كم حوصله او سر رفت. رشيد يك استوري اعتراض آميز 
خطاب به فرهاد مجيدي گذاشــت و كمــي بعد به بهانه 

بي انضباطي در اختيار باشگاه قرار گرفت.

   نه؛ به اين داليل
بي گمان خريد و تمديد بد در ليگ امسال كم نداشته ايم، 
اما از هر طرف كه نگاه كنيم ادامه همكاري اســتقالل با 

رشيد مظاهري زيانبارترين تصميم ممكن از اين دست 
بود. اول اينكه استقالل يك گلر مدعي به اسم حسين 

حسيني داشت و يك گلر آينده دار به نام عليرضا 
رضايي را هم جذب كــرد. دوم اينكه مظاهري 
پارسال با حسيني هم رابطه خوبي نداشت، چه 
برسد به اينكه عالوه بر او بتواند ارتباطش با 
يك دروازه بان جديد را مديريت كند. سوم 
اينكه رشيد اصال دروازه بان ارزاني نبود كه 
باشگاه بخواهد قراردادش را بدون توجيه 
فني تمديد كند. چهارم اينكه زاويه با اين 
دروازه بان، از معدود وجوه مشترك فرهاد 
مجيدي و احمد مددي بود و سرمربي و 
مديرعامل پيشين استقالل ديدگاه جالبي 
نســبت به ادامه همكاري با ايــن بازيكن 

نداشــتند. پنجم اينكه همه ايران فهميدند 
رشيد بعد از نااميدي از استقالل دورهايش را 

زد و چون مشتري خوب پيدا نكرد دوباره پاي ميز 
مذاكره برگشت... باور كنيد اين فهرست را همچنان 

مي توان ادامه داد، اما دست كم به اين 5 دليل قرارداد 
مظاهري نبايد تمديد مي شد. اين اتفاق اما رخ داد تا هم 
پول زيادي از بين برود و هم در فصل نســبتا آرام آبي ها 

حاشيه كاذب ساخته شود. خب چرا اين كار را  كرديد؟

5 گل عقب تر از پارسال
در مورد حامد پاكدل خريد محو 

شده پرسپوليس
حامد پاكدل يكي از خريدهاي فصل جديد پرسپوليس براي 
خط حمله بود؛ بازيكني كه شايد براي پر كردن جاي خالي 
شهريار مغانلو جذب شد، اما تا اينجاي كار حضور ناموفقي در 
جمع سرخپوشان داشته و چه بسا گروهي از پرسپوليسي ها 
اصال يادشــان نيســت كه چنين بازيكني در اختيار دارند! 
پاكدل اغلب روي نيمكت اســت و به ندرت بازي مي كند. او 
پارسال در آلومينيوم اراك گل كرد و بارها شايعه حضورش 
در تيم هاي مدعي و بزرگ مطرح شد. خود حامد هم تا جايي 
كه مي توانست به همه تيم هاي نامدار چراغ سبز نشان داد. 
درنهايت اما او به پرسپوليس پيوست. اين اتفاق در شرايطي رخ 
داد كه به نظر نمي رسيد جذب پاكدل اولويت اصلي كادرفني 
سرخ ها بوده باشد.اتفاقي كه هم اكنون براي اين مهاجم رخ 
داده، يك عقبگرد كامل نسبت به فصل گذشته است. پاكدل 
فصل گذشته تا اين مقطع يعني پايان هفته دوازدهم 6گل به 
ثمر رسانده بود. از قضا گل ششم او در همين هفته دوازدهم 
برابر خود پرسپوليس به ثمر رسيد. با وجود اين مهاجم 30ساله 
سرخ ها امسال فقط يك گل زده كه به همان بازي هفته اول 
برابر فوالد اهــواز برمي گردد. اين روزها شــايعاتي در مورد 
احتمال جدايي پاكدل از پرسپوليس در پنجره زمستاني به 
گوش مي رسد؛ اتفاقي كه اگر رخ بدهد پرونده حضور ناموفق 

اين بازيكن در تركيب مدافع عنوان قهرماني را خواهد بست.

برنامه بازی ها

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

1721528-1284استقالل1

12741178925پرسپولیس2

127141551022سپاهان3
12561115621آلومینیوم اراک4
125431611519مس رفسنجان5

125431412219پیکان6

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 يك هشتم نهايی

دوشنبه ۲7 دی

سه شنبه ۲۸ دی

ليگ برتر هفته  سيزدهم

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-پیکان

آلومینیوم- سپاهان 

خیبر خرم آباد-صنعت نفت

مس کرمان- فوالد

مس رفسنجان- پدیده

نفت مسجد سلیمان-خلیج فارس ماهشهر 

ذوب آهن- پرسپولیس

پیکان- استقالل

نساجی- گل گهر

مقد ماتی جام جهانی - مرحله نهايی

پنجشنبه 7 بهمن 1400

سهشنبه 1۲ بهمن 1400

ایران - عراق

ایران - امارات

ليگ برتر هفته چهاردهم

شنبه 1۸ دی 1400

نساجی-ذوب آهن

فجر سپاسی-تراکتور

پدیده مشهد-پرسپولیس

پیکان-آلومینیوم

گل گهر-هوادار

استقالل-مس رفسنجان

سپاهان-فوالد

صنعت نفت-نفت  مسجدسلیمان

 به 5 دليل نبايد
 تمديد مي كرديد

رشيد، استقالل و يك بحران قابل انتظار
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درحالي كه كرونا به همه تيم هــاي الليگايي غير از 3 تيــم ختافه و آالوس و 
ويارئال حمله برده، دور برگشــت الليگا و نيم فصل دوم اين رقابت ها از امروز 
آغاز مي شود. رئال مادريد ساعت 16:30با يكي از 3 تيم مصون از كرونا يعني 
ختافه بازي مي كند و بارسلوناي كرونازده با مايوركا. ظرفيت ورزشگاه ها براي 
مسابقات الليگا به 75درصد كاهش يافته و ســختگيري هاي بيشتري براي 

تماشاگران اعمال شده است.

رئال
رئال در سال2021توانســت 96امتياز كســب كند 
و تنها 2 باخت در الليگا داشــت. رئــال فصل قبل با 
بدشانســي و اشــتباهات داوري قهرمان ليگ نشد. 
اوكي ديارا، يكي از رسانه هاي اسپانيايي بررسي و ادعا 
كرده كه در سال ميالدي گذشته 22پنالتي براي رئال 
گرفته نشده يا به اشتباه به زيان اين تيم گرفته شده. 
حاال با توجه به اختالف زيادي كه بين اين تيم با بارسا و اتلتي به وجود آمده و 
فاصله 8امتيازي با ســه وياي رده دومي، بهترين زمان براي قهرماني آنچلوتي 
در تنها ليگي است كه قهرماني آن را به دست نياورده. سرمربي رئال در سري آ، 
بوندس ليگا، ليگ فرانسه و ليگ برتر قهرمان ليگ شده. غير از يوويچ تست همه 
بازيكنان رئال كه قبال مثبت شــده بود، منفي شد. وينيسيوس هم همينطور 
اما تا ديروز مشخص نبود اينها مجاز به حضور در مسابقه هستند يا خير. مجوز 

كاماوينگاي محروم و كورتوا و والورده براي اين بازي صادر شده.

بارسا
بارسا براي بازي امشب با مايوركا كه بازي ساده اي 
به نظر مي رســد كار ســختي در پيش دارد چون 
تعداد بازيكنان در دســترس اين تيم نســبت به 
غايبان كمترند. فاتي، بريت ويــت و ممفيس در 
آخرين مرحله ريكاوري هستند ولي مقابل مايوركا 
حضور نخواهند داشت. اين 3 بازيكن براي سوپرجام اسپانيا در عربستان حضور 
خواهند داشت. دني آلوز، جوردي آلبا، دمبله، بالده، كوتينيو، اومتيتي، ازلزولي 
به دليل ابتال به كرونا، پدري، فاتي، فران تورس، ممفيس ديپاي، سرخي روبرتو، 
بريت ويت به دليل مصدوميت، گاوي به دليل محروميت و كرونا، بوســكتس 
به دليل محروميت و سرجينيو دست به دليل مصدوميت و كرونا در اين بازي 
غايب خواهند بود. تست دوباره لنگله منفي شد و او براي اين بازي در دسترس 
است. بارسلونا در سال2022شلوغ ترين باشگاه اروپا خواهد بود و ورودي ها و 
خروجي هاي زيادي خواهد داشت. به ژاوي براي جذب بازيكن اختيار تام داده 
شــده و او مثل مربيان ليگ برتري مي تواند كارهاي مديريتي را هم به عهده 
بگيرد. ماركا گزارش داده كه ژاوي به بازيكنان زنگ مي زند و مكالمه را اينگونه 
آغاز مي كند: »ســالم، من ژاوي ام، مي خواهي براي بارسلونا بازي كني؟« اين 
نخستين پيام ژاوي به بازيكناني است كه مي خواهد با آنها قرارداد ببندد، تمام 
اختيارات مديريتي به او داده شــده تا بازيكناني را كه مي خواهد و متناسب با 
فلسفه خود انتخاب كند. اوست كه مذاكرات را آغاز مي كند و اين كار را با موراتا 

و فران تورس نيز انجام داده است.

درحالي كه يك بازي ديگر بين 2تيم ســاوتهمپتون و 
نيوكاســل به دليل ابتالي بازيكنان نيوكاسل به كرونا 
لغو شده، مسابقات ليگ برتر امروز و فردا هم پيگيري 
مي شــود. دومين بازي بزرگ هفته ساعت20 امشب 
بين چلسي و ليورپول خواهد بود. ديروز تيم هاي اول و 
چهارم ليگ يعني من سيتي و آرسنال با هم بازي كردند 
و امشب تيم هاي دوم و سوم جدول. چلسي مدتي است 
خوب نتيجه نمي گيرد و براي همين صدر را از دست 
داده. جدا از ناكامي در نتيجه گيري، مصاحبه جنجالي 

لوكاكو هم اين تيم را بار ديگر وارد حاشيه كرده است.
  ريس جيمز پس از پارگي همسترينگ در تساوي 
چلسي مقابل برايتون، حداقل 6 هفته از ميادين دور 
خواهد بود. چلســي مي خواهد دوژان استرلينگ را 
برگرداند و اگر نتواند اورا بازگرداند يك مدافع راست 
در ژانويه جذب خواهد كرد. تريپيه از اتلتيكو هم جزو 
گزينه هاست. ضمن اينكه آسپليكوئتا هم مي تواند در 

اين پست بازي كند.
  ديگر مدافع و وينگ بك كناري اين تيم در سمت 
چپ هم اخيرا دچار مصدوميت شديد شده و بن 
چيلول مدت ها از ميادين دور خواهد بود. دينيه 
هم براي اين پســت در نقل وانتقاالت زمستاني 
مدنظر باشگاه لندني است تا از اورتون خريداري 

يا قرض گرفته شود. تاليافيكو، مدافع چپ آژاكس 
هم چراغ سبز را براي خروج در ژانويه گرفته است. او 

با اريك تن هاخ به مشكل خورده است.

  كريستنســن و لوفتوس چيــك هــم به دليــل 
آســيب ديدگي در اين بازي غيبت دارند اما ورنر و 
تياگو سيلوا به تركيب برگشته اند. كريستنسن چند 

بازي به دليل كمردرد غايب خواهد بود.
  عالوه بر تياگو 2 بازيكن ديگر از ليورپول به كرونا 
مبتال شده اند كه گفته مي شود يكي از آنها آليسون 
است. كلوپ نام اين دو را لو نداده: »هر روز يك مورد به 
كرونايي هاي تيم اضافه مي شود و االن كاركنان مان 
بيشتر به كوويد مبتال مي شوند ولي ما بايد صبر كنيم 
و منتظر بمانيم. ما بدون تياگــو و مينامينو به لندن 
خواهيم رفت. اين دو به دليل درد عضالني در ديدار 

ميان هفته مقابل لسترسيتي غايب بودند.«
  وقتي فابينيو و تياگو هر دو با هم در خط هافبك 
بازي كرده اند، ليورپول شكست ناپذير بوده؛ 15برد و 
يك تساوي، درحالي كه 41گل به ثمر رسانده و فقط 

6گل دريافت كرده است.
  رابرتسون به دليل اخراج در بازي با تاتنهام سومين 
و آخرين جلسه از محروميت خود را سپري مي كند و 

در اين بازي هم حضور نخواهد داشت.
  در 31 بــازي اخير ايــن دو تيم، 11 برد ســهم 
ليورپول، 10 مساوي، 10 برد براي چلسي بوده است. 
اين دو  تيم آخرين بار در آنفيلد به مصاف هم رفتند و 

به تساوي يك-يك رضايت دادند.
  تقابل 2 ســرمربي آلماني هم كه شاگرد مكتب 
رالف رانگنيك و گيگن پرسينگ هستند جالب توجه 
است. توخل 58درصد برد و 992امتياز كسب كرده 
و كلــوپ 53.25درصد بــرد و 1651امتياز. كلوپ 
نزديك به دو برابر توخل ســابقه مربيگري دارد؛ 

905مسابقه در برابر 481مسابقه.
  در رويارويي هــاي قبلي بين 2 ســرمربي در 
تيم هاي مختلف اين كلوپ بــوده كه بردهاي 
بيشــتري داشــته؛ 9برد در برابــر 2 باخت و 
3 تســاوي. 10 مصــاف از ايــن تقابل هــا در 
بوندس ليگا رخ داده؛ زماني كه كلوپ هدايت تيم 
قوي تر يعني دورتموند را برعهده داشت و توخل 
جاي قبلي كلوپ روي نيمكت ماينس را پر كرده بود.

دوئل آلماني در جزيره
چلسي و ليورپول يكي از جذاب ترين بازي هاي اين هفته را برگزار خواهند كرد

جهان

گزارش بازی

 سندروم 
»همه چي قبال بهتر بود«!
اينتر جايي براي لوكاكوي ناراضي ندارد

هواداران اينتر بــا اينكه در فصل جاري تيــم بهتر و هجومي تري 
نسبت به فصل قبل كه توانستند نوار قهرماني هاي 9ساله يوونتوس 
را در ســري آ پاره كنند دارنــد، به اختالف بيــن لوكاكو و توخل 
واكنش هاي متفاوتي نشــان داده اند. برخي براي بازگشــت اين 
مهاجم بلژيكي لحظه شــماري مي كنند و برخي ديگر نه. لوكاكو 
در مصاحبه اي با اسكاي اسپرت ايتاليا گفته بود كه دوست داشته 
قراردادش را با اينتر تمديد كند ولي آنها نخواسته اند. او از احتمال 
بازگشت به اين تيم در آينده هم خبر داد. همين حرف ها توماس 

توخل را ناراحت كرد. 
سرمربي آلماني چلسي در پاســخ به اين مصاحبه گفته بود كه آن 
حرف ها را دوست ندارد چون تيم در شــرايطي نيست كه به اين 
مصاحبه ها نياز داشته باشــد. اينتر با وجود مهاجماني مثل ژكو، 
الئوتارو و ديگران و تالش براي جذب سباســتين هالر از آژاكس 
و قيمت باالي لوكاكو بعيد اســت بتواند يا بخواهد مهاجم فصل 
قبل خود را برگرداند. اميد بخشــي از هــواداران تيم ايتاليايي به 
انتقال قرضي اين بازيكن ناراضي است اما هيچ اتفاقي در زمستان 

نخواهد افتاد.
لوكاكو در بازگشت به چلسي شروع خيلي خوبي داشت و در همان 
نيمه اول نخســتين بازي اش به آرســنال گل زد اما مصدوميتي 
ناگهاني باعث افت او شد، افتي كه او را از تركيب دور كرد تا مدت ها 
در حســرت گلزني بماند. روملو در 2 فصل حضورش در باشــگاه 
ايتاليايي 64گل در 95بازي به ثمر رساند و اين تيم را به نخستين 
قهرماني پس از 11سال هدايت كرد و سپس با 115ميليون يورو 
به چلسي فروخته شــد. او در اين فصل تنها در 18بازي به ميدان 
رفته و 7گل و 2 پاس گل به نام خودش ثبت كرده. توخل در پاسخ 
به خبرنگاري كه پرسيده بود چگونه مي شود لوكاكو را در بهترين 
فرمش ديد، گفته: »تمرين، تمرين، بازي، تمرين، بازي، تمرين، 
خواب، تغذيه مناسب، تمرين، بازي، نوشــيدن زياد آب، خواب، 
تغذيه مناســب و مصاحبه نكردن!« يعني لوكاكــو همه اينها را 
رعايت نمي كند. لوكاكو حتي در بخشي از مصاحبه اش گفته بود 
كه به الئوتارو پيشنهاد كرده به چلسي نرود تا بار ديگر در اينتر در 
كنار هم بازي كنند. در بخش ديگري حتي از سيستم چلسي هم 
انتقاد كرده بود. او حاال از چشم چلسي و اينتر افتاده. او گفته دوست 
دارد به اينتر برگردد و سپس براي اندرلخت هم بازي كند. پيش از 
بازگشت به چلسي براي بازگشت به اين تيم هم بي تابي مي كرد. 
لوكاكو دچار سندروم نوستالژيك و افسردگي است؛ تصور مي كند 
در گذشــته همه  چيز بهتر بود و براي همين دوست دارد هر بار به 

چلسي، اينتر يا اندرلخت برگردد!

٢-يك به نفع داور
سيستم كمك داور ويدئويي هم براي عدالت كافي نيست

آرسنال طبق معمول به منچسترسيتي باخت و اين روند در ليگ 
برتر از 2015 به اين ور سابقه دارد اما باخت اين بار كامال فرق داشت. 
نه سيتي تيم هميشگي و عالي بود و نه داور اجازه داد آرسنال مزد 
برتري اش را بگيرد. يك صحنه پنالتي مشــكوك روي اودگارد در 
نيمه اول گرفته نشد و يك صحنه مشــكوك تر روي برناردو سيلوا 
به سود سيتي پنالتي اعالم شد. آكه يك توپ را از روي خط دروازه 
من ســيتي برگرداند و مهاجم اين تيم يعني ژســوس بدون آنكه 
توپ به پايش بخورد 60دقيقه در زمين حضور داشــت و داور يك 
كارت قرمز بي جا به گابريل، مدافع آرسنال داد و... اين خالصه باليي 
بود كه داور و بدشانسي در اين بازي سر آرسنال آوردند. هواداران 
در ثانيه هاي پاياني شعار »2-يك به نفع داور« سرمي دادند. آنها از 
استوارت اتول مي پرسيدند كه منچسترسيتي چقدر به او پول داده 

است. احتمال محروميت براي اين داور زياد است.
  سيتي در نيمه اول ضربه اي به چارچوب دروازه آرسنال نداشت 
)منچسترسيتي حاال در نيمه اول هر دو بازي اش در شمال لندن 
نتوانسته شوت در چارچوبي بزند( با اين حال اين گوارديوال توانست 
يازدهمين بازي پياپي خود را در ليگ جشن بگيرد. بازي رفت در 
ابتداي فصل 5 بر صفر به سود سيتي تمام شــده بود. آرسنال در 
13 بازي قبلي مقابل منچسترسيتي در امارات تنها موفق به كسب 

2 پيروزي شده؛ 5تساوي و 6شكست.
  آلبرت استوينبرگ كه به جاي آرتتاي كرونايي سرمربي آرسنال 
شده بود، به آلبرت ايرپادي مشهور اســت چون هميشه ايرپاد به 
گوش روي نيمكت مي نشيند. او به ركورد صددرصد باخت به عنوان 

سرمربي آرسنال رسيد؛ البته تنها در يك بار تجربه.
  جايگاه آرسنال در روز اول ســال هاي ميالدي با آرتتا؛ 2020 
دوازدهم با تفاضل گل منفي4، 2021 سيزدهم با تفاضل گل منفي 
3 و 2022 چهارم با تفاضل مثبت8. آرسنال در 12بازي قبلي ليگ 
در روز سال نو ميالدي بي شكست بود )9برد 2تساوي( و آخرين 
شكســت به 1985 مقابل تاتنهام برمي گشت اما به لطف داور بعد 

از 12بازي باخت.
  بوكايو ساكا با 20 سال و 118 روز ســن به جوان ترين بازيكن 
آرسنال بعد از نيكوالس آنلكا )18سال و 240روز در نوامبر1997 
مقابل منچستريونايتد( تبديل شد كه مقابل مدافع عنوان قهرماني 
موفق به گلزني در يك بازي پرميرليگ مي شود. گل ساكا نخستين 

گل ليگ آرسنال مقابل منچسترسيتي در 3سال اخير بود.
  كارت هاي قرمز آرسنال در اين فصل ليگ هر دو مقابل من سيتي 
بوده؛ گرانيت ژاكا در بازي رفت و گابريل در بازي برگشــت. اين 
صدمين كارت قرمز آرســنال در تاريخ ليگ برتر بود. آرسنال به 
نخستين تيم در تاريخ پرميرليگ تبديل شد كه 100 كارت قرمز 
دريافت مي كند؛ 11 كارت قرمز زيرنظر ميكل آرتتا داده شده كه 
بيشتر از هر تيم ديگري از نخســتين بازي آرسنال زيرنظر مربي 

اسپانيايي است.
  منچسترسيتي 2 ماه است تمام بازي هايش در ليگ برتر را با برد 
پشت سر مي گذارد. منچسترسيتي در 5 ماه اول اين فصل 53 امتياز 
در ليگ از 63امتياز ممكن را به دست آورده و ركورد صددرصد در 

 ماه نوامبر و دسامبر و ژانويه دارد.

اميرحسين اعظمی |  باشگاه پرسپوليس در فاصله 
چند هفته مانده تا شروع نقل وانتقاالت زمستاني، 
درصدد جذب چند بازيكن اســت تا تيمش را براي 
نيم فصل دوم تقويت كند. يكي از پست هايي كه كادر 
فني پرسپوليس قصد تقويتش را دارد، خط دروازه 
است؛ پســتي كه بعد از جدايي عليرضا بيرانوند با 
جذب حامد لك پر شــد و حاال يحيي گل محمدي 
و همكارانش مي خواهند با جــذب يك دروازه بان 
جديد، نگراني ها را در خــط دروازه به كمترين حد 
ممكن برسانند. اين در حالي است كه رادوشوويچ هم 
از جمع سرخ پوشان جدا شده و احتمال بازگشت اين 

دروازه بان نزديك به صفر است.

   بيرانوند؛ گزينه جدي پرسپوليس
هم اكنون جدي ترين گزينه كادر فني سرخ پوشان عليرضا 
بيرانوند است و حتي باشگاه پرســپوليس با ارسال نامه اي 
رسمي به باشگاه آنتورپ، خواهان جذب دروازه بان سابقش 
شــده اســت، چون اين دروازه بان ملي پوش تحت قرارداد 
آنتورپ بلژيك اســت و به طور قرضي در بواويشــتا بازي 
مي كند. گل محمدي اميدوار است كه بيرانوند براي بازگشت 
به فوتبال ايران راضي شــود و حتي صحبت هايي را با اين 
دروازه بان انجام داده است. بيرانوند مدتي پيش در مصاحبه 
با همشهري ورزشي به اين موضوع اشــاره كرد كه فعال در 
فكر بازگشــت به فوتبال ايران نيســت ولي حاال وضعيت 
بواويشتا طوري است كه اگر مديران آنتورپ راضي به فروش 
بيرانوند شــوند، اين گلر ايراني حاضر است چالش جديدي 

را تجربه كند.

گلر ما را
پس بدهيد

باشگاه پرسپوليس با ارسال نامه 
رسمي به آنتورپ بلژيك خواهان 

جذب عليرضا بيرانوند شد

بواويشــتا در جدول ليگ 18تيمي پرتغال در رده يازدهم 
قرار دارد و نسبت به تيم هفدهم جدول فقط 4امتياز بيشتر 
گرفته است. يكي از داليلي كه بيرانوند را براي جدايي ترغيب 
مي كند، ضعف هاي فني بواويشتا ست و گلر ايراني بي ميل 
نيست كه با تغيير تيم در فضاي جديدي شانس خودش را 
امتحان كند. از طرفي بيرانوند جايگاه هميشــه ثابتي هم 
در اين تيم نداشته و در فصلي كه قرار است به جام جهاني 
منتهي شود، دوســت ندارد جايگاهش در تيم ملي را هم از 

دست بدهد.
مســئله مهم اينجاســت كه باشــگاه بلژيكی در نخستين 
واكنش به پرسپوليســي ها پاســخ منفي داده و گفته قصد 
فروش اين دروازه بان را ندارد. جالب اينجاست كه 2باشگاه 
پرتغالي كه در ليگ برتر اين كشور جايگاه بهتري نسبت به 
بواويشــتا دارند نيز براي جذب بيرانوند اقدام كرده و حتي 
پيشنهاد مالي خوبي هم ارائه كرده اند ولي مديران آنتورپ 

به اين دو پيشنهاد هم پاسخ منفي داده اند.

   پرسپوليس هنوز منصرف نشده است
با وجود اينكه باشــگاه پرتغالي به پيشنهاد پرسپوليس 
پاسخ منفي داده، ولي طرف ايراني هنوز از جذب دروازه بان 
سابقش منصرف نشــده اســت. در اين ارتباط با يكي از 
اعضاي كادر فني پرســپوليس هم صحبت كرديم كه به 
همشهري ورزشي گفت: »باشگاه مذاكرات را با بلژيكی ها 
ادامه خواهد داد و ما به دنبال اين هستيم تا شرايط را براي 
بازگشــت بيرانوند فراهم كنيم.« پرســپوليس در حالي 
درصدد بازگرداندن بيرانوند اســت كه طبيعتا با توجه به 
پرداخت پول رضايتنامه و درنظرگرفتن يك دســتمزد 
باال، بايد هزينه ســنگيني در اين زمينه انجام دهد. البته 
شايد عقد قرارداد با كارگزار جديد و بهبود وضعيت باشگاه 
بعد از در اختيار گرفتن تبليغات محيطي، اين اجازه را به 
پرسپوليس بدهد تا به فكر بازگرداندن بيرانوند باشد. با اين 
حال، پاسخ ابتدايي بلژيكی ها منفي بوده ولي پرسپوليس 

اميدوار است تا شايد با چراغ سبز آنتورپ مواجه شود.

پرسپوليس درصورت عدم موفقيت در جذب بيرانوند بايد 
سراغ گزينه هاي ديگر برود. يكي از گزينه ها پيام نيازمند 
است كه البته اين دروازه بان فعال تصميمي براي بازگشت 
به فوتبال ايران ندارد. يكي ديگر از گزينه ها هم مي تواند 
رشيد مظاهري باشد؛ دروازه باني كه فصل پرحاشيه اي را 
سپري مي كند و فرهاد مجيدي در اســتقالل به او روي 

خوش نشان نداده است.
بدون شــك اگر كادر فني پرســپوليس به اين دروازه بان 
پيشنهاد بدهد، مظاهري از اين پيشنهاد استقبال خواهد 
كرد. اما بعيد اســت مجيدي دروازه بانــش را به تيم هاي 
مدعي و رقباي مستقيم اســتقالل در صدر جدول بدهد. 
همه اين اتفاقات در حالي اســت كــه گل محمدي هفته 
گذشته در پاسخ به سؤالي پيرامون جذب دروازه بان مدعي 
شد با هيچ دروازه باني مذاكره نشده  و به اين ترتيب سعي 
كرد روحيه حامد لك را براي ادامــه رقابت ها تا نيم فصل 

باال نگه دارد.

چلسي و ليورپول 169بار با هم روبه رو شده اند 
و اين يكصدوهفتادمين تقابل 2 تيم است. در 
بازي هاي قبلي 82بــار ليورپول برنده بوده و 

65بار چلسي برنده از زمين بيرون آمده 
است. تا به امروز 22 مصاف 2 تيم هم 

برنده اي نداشــته است.

شروع دوباره الليگا
رئال و بارسا زير سايه كرونا دور برگشت را آغاز مي كنند
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ورزشــكاران رشــته دوومیدانــی معترضند كه چرا در 2ســال 
گذشته اردویی نداشــته اند و برای تمرینات باید از جیب هزینه 
كنند. دوومیدانی كاران كه مســابقات قهرمانی آسیا و بازی های 
آسیایی را در پیش دارند، می گویند چرا فدراسیون برای آنها اردو 
نمی گذارد؟ هرچند فدراسیون این اعتراض را رد می كند و مدعی 
اســت كه همه نفرات ملی پوش در اردو هســتند، اما مربیانی كه 
شاگردانشان در سطح ملی ركورددار هستند، می گویند در 2سال 
گذشــته نه تنها اردویی نبوده بلكه فدراسیون كمترین حمایت را 

از آنها داشته است.
حمیدرضا فردین پور، مدیر تیم های ملی دوومیدانی در پاســخ 
به كســانی كه معترضند چرا فدراســیون فقط بــرای یكی، دو 
ورزشــكار هزینه می كند، می گوید: »خود مربیان موافق اردوی 
متمركز نبودند. بعضی از ورزشكاران باید در ارتفاع تمرین كنند، 
برای بعضی ها شرایط آب و هوایی مهم اســت. االن تقریبا همه 
نفرات در اردو هســتند. چند نفر در خارج از ایران تمرین دارند. 
در بوشــهر، بروجن، شــیراز، كیش و... اردو داریم.« فردین پور 
مدعی است فدراسیون برای 24نفر كه شانس مدال در مسابقات 

پیش رو را دارنــد، هزینه می كند. ورزشــكاران یك تا 5میلیون 
تومان كمك هزینه می گیرند و مربیان یــك تا 8میلیون تومان. 
فردین پور توضیــح می دهد: »این كمك هزینــه ماهانه به همه 
پرداخت می شــود. البته اگر ورزشــكار خارج از شــهر خودش 
تمرین كند، به او هزینه اســكان و تغذیه هم تعلق می گیرد. اگر 
كسانی مثل حســن تفتیان یا فرزانه فصیحی بخواهند با كمك 
اسپانسر خارج از ایران تمرین كنند، معادل تمرین در ایران برای 

آنها هزینه می شود.«
با این توضیحات شــاید به نظر برســد منتقدان فدراسیون نگاه 

مغرضانه ای دارنــد، اما مربیان می گویند اگر فدراســیون به آنها 
و شاگردانشان پرداختی داشته اســت، مستندات را منتشر كند. 
محسن ربانی كه مربی مهسا میرزاطیبی، ركورددار پرش با نیزه 
است، می گوید: »یادم نیســت چه تاریخی بود، برج 3 یا 4 بود كه 
3میلیون تومان به من و یك میلیــون تومان به خانم میرزاطیبی 
پول دادند. بعــد از آن دیگر ما دریافتی نداشــته ایم. اگر چیزی 
بوده مســتندات را بدهند ما هم ببینیم.« مسئله مهم این است 
كه فدراســیون با ربانی كه شــاگردش جزو نفرات مطرح است، 
قراردادی ندارد: »مِن مربی با فدراســیون قــراردادی ندارم كه 

بخواهم براساس آن حقی را مطالبه كنم. كمك هزینه ای هم كه 
می گویند پرداخت می كنند مســتمر نیست و عدد آن هم متغیر 

است.«
شــاید دوومیدانــی كاران خیلی خوش شــانس هســتند كه 
فدراسیون برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقالب از آنها پولی 
نمی گیرد. طی مدت 2ســال، تامین لبــاس ، كفش، مكمل و 
تغذیه به عهده خود ورزشكاران بوده است. ربانی می گوید: »ما 
در این مدت هیچ اردویی هم نداشــتیم. خودمان با هزینه خود 
در ورزشگاه آفتاب تمرین می كنیم. نمی دانیم این كمك هزینه 

به چه عنوانی پرداخت می شــود؛ پول مترو، غذا و مكمل است 
یا پاداش ركوردشكنی های میرزاطیبی.« میرزاطیبی چندبار 

ركورد ملی را ارتقا داده است.
فردین پور تأكید می كند: اگر كسی كمك هزینه پایین می گیرد یا 
اصال مبلغی به او داده نمی شود به خاطر این است كه شانسی برای 
گرفتن مدال ندارد. میرزاطیبی جزو بهترین دوومیدانی كاران زن 

است. چرا فدراسیون نباید روی او سرمایه گذاری كند؟
ربانی و شاگردش تنها كسانی نیستند كه از محبت های فدراسیون 
محروم هســتند. یكی از مربیانی كه شاگرد ملی دارد و نمی خواهد 
نامی از او برده شود، حرف های ربانی را تأیید می كند: »فدراسیون 
فقط به چند ورزشكار خاص و مربی شان توجه می كند. شاید فقط 
یكی، دو مربی باشند كه حقوق 8میلیون تومانی می گیرند. آنها هم 
از دوستان فدراسیون هستند.« این مربی می گوید: فدراسیون به 
بهانه كرونا در 2سال گذشته اردو برگزار نكرده است تا هزینه ها را 
به حداقل برســاند. اعتراض مربیان فقط به اردو و دستمزد نیست. 
آنها می گویند فدراسیون نه نظارتی روی تغذیه ورزشكاران دارد و 

نه خبر دارد كه آنها در چه شرایطی تمرین می كنند.

اعتراض دوومیدانی كاران؛ نه اردو هست نه پول
 فدراسیون می گوید همه مربیان و ورزشكاران كمك هزینه می گیرند، اما محسن ربانی، مربی میرزاطیبی می گوید

 اگر فدراسیون به جز یك بار پرداختی دیگری داشته، مستندات را منتشر كند

هت تریك، پوكر، گالت

در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنــان 34گل از خط دروازه ها 
گذشت و 3بازی 2۶گل داشت. گلزنان 2دبل، یك هت تریك، 
یك پوكر و یك گالت به جا گذاشــتند و جدول گلزنان را زیر و 
رو كردند. سپاهان با گالت هاجر دباغی 10 بر صفر ملی پوشان 
شهركرد را شكست داد. مونا حمودی برای شهرداری بم 4گل 
به ثمر رســاند. هت تریك هفته هفتم هم به نام الهام فرهمند 
ثبت شــد. مادر آرنیكای ۶ماهه كه این روزهــا در آماده ترین 
دوران فوتبالی اش به ســر می برد و خبرساز شده، با این گل ها 
خودی نشان داد. باید دید این گل ها او را به جام ملت های آسیا 

می رساند یا نه.

آسترازنكای تساوی ساز

شهرداری سیرجان مدافع عنوان قهرمانی در خانه  مقابل نماینده 
البرز با تســاوی یك- یك متوقف شــد. مریم نجاتی سرمربی 
سیرجانی ها این تساوی را گردن فدراســیون انداخته است. او 
معترض است كه چرا فدراسیون 48ساعت مانده به بازی تیمش 
در لیگ به بازیكنان تیم ملی دوز سوم واكسن زده  است؟ بازیكنان 
تیم ملی كه باید در جام ملت های آسیا بازی كنند، برای دوز سوم 
آسترازنكا زده اند و بعضی  از آنها عوارض داشته اند. فاطمه علیپور، 
مدیر تیم ملی در پاســخ نجاتی گفته است: »تزریق ۷2ساعت 
قبل از بازی ها با هماهنگی كمیته پزشكی انجام شد و بازیكنان 

24ساعت دوران نقاهت را در اردو سپری كردند.«

پس از وقفه  طوالنی بر سر انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال 
زنان، خبر رسیده كه فروزان سلیمانی عهده دار این مسئولیت 
شده است. ســال2015 كه تیم ملی برای اولین بار در جام 
ملت های آسیا به قهرمانی رسید، سلیمانی سرمربی تیم بود 
و رزومه او این انتخاب فدراسیون را تأیید می كند اما معلوم 
نیست چرا فدراسیون در اعالم خبر انتخاب او مردد است و 
دست دســت می كند. گفته می شود سلیمانی حتی لیست 
بازیكنانی را كــه به اردوی اول دعوت كرده به فدراســیون 
داده و كارش را شروع كرده اســت. سلیمانی در تماس های 
تلفنی خبرنگاران هم گفته است: »در زمان مناسب صحبت 

می كنم.« در فدراسیون چه خبر است؟

سكوت مرموز فدراسیون

گلزن
الهاممحمودی|روزنامهنگار
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افقی:
 1- جانشین- برادر سگ زرد 

است!- فیلسوف دیالكتیك
2- تكرار حرفی- مسجد آبی 

استانبول- پول ژاپن
3- پرنده مهاجر- سرازیری- 

چند رئیس
4- غده فوق كلیوی- فرمان 

توقف- شك و تردید
5- رهبر- اتاق قابل حمل

۶- از گناهــان كبیــره- 
وســیله ای برای پــرواز- اثر 

مشهور صادق هدایت
۷- مزدور- بنیانگذار حكمت 

متعالی- نوعی بازی محلی
8- انتها- كاشتنی انفجاری- 

برانگیختگی درونی
9- غذای رقیق- ورزش رزمی 

كره ای- نافرمانی كردن
10- بزرگ ترین بخش معده 
نشــخواركنندگان- هیأت 
وزیران- پخــت برنج بدون 

آبكش كردن
11- فرخنده- رمانی نوشته 

رضا امیرخانی
12- از نماز هــای یومیــه- 

خانه های عرب- از مركبات
13- متاع- آب گوارا- صفت 

باد
14- مــادر عــرب- مهاجم 
فرانســوی تیــم فوتبــال 

رئال مادرید-  جدید
15- بخشندگی- ورودی های 

خانه های قدیمی- پیشوا
  

عمودی:
1- تازه به راه افتاده- یدكی- 

هنرمند دوربین به دست
2- جنگ- لقب پادشــاهان 

حبشه بود- بلند و رفیع
3- بیمــاری كــه بــدون 
بستری شدن در بیمارستان 

معالجه شود- فالگیر
4- رقیب فالوده- چاهك كف 

حوض- پژواك
5- از تنقــالت ترش مــزه- 

رفیق منحرف- برهنه
۶- رود بزرگ- مالمت كننده- 

بنیان نهادن
۷- درختی جنگلــی- گره 
فرش- نوعی ماهی آب های 

شمال ایران
8- درس نگارشی- درست دانستن 
سخن یا عملی- از راه های انتقال 

گرما
9- غیرمذهبــی- جعبــه 
نگهداری امــوال- از اجزای 

ترمز
10- نوعــی مجــــــازات 
محكومین- فرزند- زندگی 

كن
11- زهر- لولــه دودكش- 

ادامه یافتن
12- شب نزول قرآن- بسندگی- 

خواربار
13- معروف ترین پل خط راه آهن 
شمال كشــور- مسجد منسوب به 

امام زمان)عج( در قم
14- جریان متناوب برق- شــغل 

وزیر- جسمی
15- فیلمی ساخته هیچكاك كه 
ســكانس پالن نامیده می شــود- 

15رهگذر- قوم حضرت موسی)ع(

پگریپسبورشكبا
لوكامنیابتمین

میهسحانجكشتا
عانتمایاربرحس
لسانوررایباو
قفاقیفرهراكره
یلعاتسیبرمحا
مكارسناوراكمن

حوتفرینمهشرا
تسدیهتایهمهنگ
ررتایتهمیدنا
مشیلپیراتسویر
فساتشقنمتراد
یقدرمرباسكدنا
كتخبیتامدقمهن

 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 | 4112
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

276845913
183927546
495613728
719468352
562391874
834752169
628179435
947536281
351284697

متوسط

  7  2   8 
2   9   7 4 
5 1       6
1  9 7     
        
     3 6  7
4       6 5
 6 2   5   9
 8   3  1  159682437

842573196
376491825
613248579
584769213
297135648
731826954
928354761
465917382

ساده

متوسط

947126583
236958741
518374296
159762438
673841952
824593617
491287365
362415879
785639124

سخت

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

ساده

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

آرزوی همه است 
ولی من رئالی ام
 نوید رضایی فر بازیكن تیم شیمیدر و ستاره لیگ بسكتبال می گوید

 مقصد همه آمریكاست اما تالش او رسیدن به لیگ اروپاست 

 دوست دارم 
اگر بشود در 
تیم های مطرح 
اروپایی بازی 
كنم. لیگ های 
آلمان، فرانسه، 
ایتالیا و اسپانیا 
سطح خیلی 
خوبی دارند. 
رئال مادرید تیم 
مورد عالقه من 
است 

لیلیخرســند| نویدرضاییفرهممثلهمهبسكتبالیستها
آرزویبازیكــردندرNBAراداردولیمیداندرفتنبهاین
لیگكارسختیاستوبهخاطرهمینتوقعشراكمیپایینتر
آوردهاست.اومیخواهدبهاروپابرودواسپانیاورئالمادرید،
كشوروتیممحبوبنویدهستند.رضاییفركهطی2سالگذشته
جایگاهشرادرتیمملیثابتكردهاست،سالپیشباشهرداری
گرگانقهرمانلیگشدواینفصلهمباشیمیدرصدرنشین
است.اوباشوتهای3امتیازیوبازیهایقابلقبول،خودشرا

بهعنوانستارهجدیدبسكتبالمعرفیكردهاست.

میگوینددراینچندسالهنویدرضاییفرهرجابازی
كرده،تیمنتیجهگرفتهاست.چهكارمیكنید؟

همه دوستانی كه این نظر را دارند، نسبت به من لطف دارند. هر جایی كه 
هستم و بازی كرده ام، تمركزم روی هدفی بوده كه مجموعه تیم داشته 
اســت. من به تنهایی كاری نمی كنم؛ كادرفنی و بقیه بازیكنان خیلی 
زحمت می كشند و زحمت همه است كه تیم را به موفقیت می رساند. 
تنها كاری كه من می كنم این است كه همه تالشم را برای موفقیت تیم 

انجام بدهم.

باشیمیدرصدرنشــینلیگهستید.لیگامسال
راضیكنندهاست؟

هم سال  گذشته و هم امسال لیگ خوبی داشــتیم. هم پارسال و هم 
امسال بازیكنان خارجی خیلی خوبی به لیگ آمدند. پارسال از پلی آف 
خارجی های خوبی وارد لیگ شدند ولی امسال سطح بازیكنان خارجی 
خیلی باالتر است. بیشتر تیم ها هم مهره های خوبی دارند. هم بازیكن 
داخلی خوب گرفته اند و هم خارجی. به خاطر همین اصال قابل  پیش بینی 
نیست كه چه تیمی قهرمان می شود. باید بازی به بازی و مرحله به مرحله 

پیش رفت.

كارشناسانبســكتبالمیگویندبازیكنانخارجی
خیلیتعیینكنندههستندوهرتیمیكهخارجیبهتریداشته

باشد،بهقهرمانینزدیكتراست.
به نظر من تیمی موفق اســت كه یك یا 2بازیكن خارجی خیلی خوب 
و مؤثر دارد و بازیكنان داخلی اش هم كارایی و اثربخشی باالیی دارند؛ 
بازیكنانی كه در نبود بازیكنان خارجی  هم بتوانند كارایی الزم را داشته 
باشند. اگر یك تیم 2بازیكن خارجی درجه یك داشته باشد و بقیه بگویند 
»ما بازی كنیم یا نكنیم مهم نیست، خارجی ها هم بازی می كنند و هم 
گل می زنند« تیم نتیجه نمی  گیرد. تیمی در لیگ به خصوص مراحل  
باالتر موفق است كه هم بازیكن داخلی خوب داشته باشد و هم خارجی 
خوب. انسجام تیمی هم مهم اســت اینكه بازیكنان در پست هایشان 

درست بازی كنند.

نظربعضیهاایناستكهخارجیهاكمكمیكنند
وسطحبازیكنانداخلیراباالمیبرندولیبرخیهممیگویندبا

آمدنخارجیهابازیبهداخلیهانمیرسدواینبهضرربازیكن
است.شماترجیحمیدهیدكنارخارجیهابازیكنید؟

بودن شان خیلی بهتر است. به خصوص ما جوان ها از آنها درس می گیریم. 
من خودم همیشه سعی كرده ام از همه بازیكنان خوب چه داخلی و چه 

خارجی چیزهای مفید یاد بگیرم.

شیمیدریكبازیكنهمازNBAآوردهاست.
بله او در 2بازی آخر با تیم بازی كرد. بازیكن خیلی خوبی است و رزومه اش 
مشخص است. امیدوارم بتوانیم كنار هم بازی های خوبی انجام بدهیم و به 
تیم كمك كنیم. بیشتر بازیكنان خارجی كه به ایران می آیند، بازیكنان 
بزرگی هستند. رفتارشان در داخل زمین و بیرون زمین كامال حرفه ای 
است. رفتارهای آنها روی ما تأثیر می گذارد. بچه ها سعی می كنند با آنها 

ارتباط بگیرند و از تجربه شان استفاده كنند.

آنهارامیبینیدوسوسهنمیشویددرلیگهایخارجی
بازیكنید؟

یكی از هدف های من این اســت كه بتوانم لژیونر شــوم و در یك تیم 
مطرح بازی كنم. برای رســیدن به این هدف تــالش می كنم. از همه 
بسكتبالیست ها به خصوص جوانان بپرســی چه آرزویی دارند، همه 
می گویند بازی در NBA ولی می دانیم كه كار سختی است. دوست دارم 
اگر بشود در تیم های مطرح اروپایی بازی كنم. لیگ های آلمان، فرانسه، 
ایتالیا و اسپانیا سطح خیلی خوبی دارند. رئال مادرید تیم مورد عالقه من 

است. لیگ اسپانیا را دنبال می كنم و دوست دارم در این تیم بازی كنم.

برایرفتنبهاینتیمتالشهمكردید؟
فعال تمركز من روی لیگ است و بعد هم بازی های ملی را داریم. سال 
قبل در المپیك بازی كردیم كه میدان و بازی های بزرگی بود و برای من 
تجربیات خیلی خوبی در بر داشت. بعد از المپیك هم كه در پنجره های 
انتخابی جام جهانی بازی كردم. در پنجره اول توانستیم در 2بازی بحرین 
را شكست دهیم. اسفند هم پنجره دوم است. در هر پنجره باید بازی به 
بازی پیش رفت و هیچ تیمی را دست كم نگرفت. سطح همه تیم ها باال 

رفته است و تیمی نیست كه بخواهی جلویشان شل بازی كنی.

سختنیستهمبرایتیممدعیلیگبازیكنید،هم
برایتیمملیوهمدرسبخوانید؟

دوست دارم به تحصیل ادامه بدهم و این دو را كنار هم پیش ببرم. سخت 
كه هست ولی من دوست دارم ورزش و تحصیل را كنار هم پیش ببرم. 
درست است كرونا بد بود و همیشه دعا می كنم زودتر تمام شود ولی در 
این دو سال به من كمك كرد و كالس ها آنالین برگزار شد. من دانشجوی 

مقطع كارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهیدبهشتی هستم.

برایمدیریتدرورزشآمادهمیشوید؟
فعال به این موضوع جدی فكر نكرده ام و سعی می كنم هدف گذاری كنم 

و برایش تالش كنم.
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  مراكز تزريق، واكسن پاستوكووك و آسترازنكا ندارند
اغلب كارشناسان داخلي و خارجي تأكيد كردند كه بهتر است دوز 
سوم واكسن را از نوعي دیگر تزریق كنيم و مثال به جاي سينوفارم 
واكسن آسترازنكا یا پاســتوكووك بزنيم. روي نقشه مراكز تزریق 
واكسن 95درصد مراكز واكسن هاي آســترازنكا و پاستو كووك را 
صرفا براي كساني مي زنند كه دوز دومشان هم همان واكسن بوده 
باشد. همين موضوع باعث عدم استقبال از تزریق دوز سوم شده است.

فاطمي از تهران 

 چرا كشوري مانند ايران بايد ميوه صادر كند
ایران كشور پرآبي نيست و برخالف تصور عموم و بعضا دولتمردان 
نباید در همه زمينه ها خودكفا باشيم؛ مثال مرجوع شدن ميوه هاي 
ما نشان از هدر رفت صدها ميليون مترمكعب آب دارد. اصال سؤال 
این است كه كارشناسان كجا هستند كه در شرایطي كه ایران عزیز 
ما با بحران آب مواجه است ما محصول كشاورزي صادر مي كنيم؟ ما 
مي توانيم از منابع زیرزميني و گاز و نفت فراواني كه داریم صادرات 
كنيم و درآمد سرشار داشته باشيم یا از بخش گردشگري درآمدهاي 
كالن داشته باشــيم و به جایش براي جلوگيري از كم آبي برخي 
محصوالت را توليد نكنيم یا كم توليد كنيم و مازاد نياز را وارد كنيم 

كه این، روال همه اقتصادهاي موفق دنياست.
محمدرضا خانقاهي از رشت

 دولت حقوق شاغالن بخش خصوصي را احيا كند
در خبرها خواندیم كه قوانين فعاليت در بخش خصوصي با حضور 
پررنگ سازمان مربوطه اصالح مي شود. اميدواریم با وعده اصالح 
خصوصي توســط دولت محترم حق و حقــوق جامعه كارگري و 
كارمندي تحت پوشش شركت هاي پيمانكاري از ضایع شدن نجات 
یابد و درصد امكان تعرض و كامل پرداخت نشدن حقوق و مزایاي 

این قشر به صفر برسد.
صفرپور از تهران 

  كمربندي »آمل« به »ساري« روشنايي و عالئم راهنمايي ندارد
كمربندي جدید شهر آمل به ساري فاقد روشنایي و عالئم راهنمایي 
و رانندگي اســت. این موضوع باعث شده تا بســياري از رانندگان 
ترجيح دهند از داخل شهر عبور كنند كه این امر به ترافيك داخل 
شهر اضافه كرده است. از مسئولين راهداري درخواست داریم تا هر 

چه زودتر این مشكل را رفع كنند.
حسين لو از بابل

  خودروسازان همچنان بدقولي و در عين حال ثبت نام مي كنند
در 17شهریورماه 145ميليون تومان براي تحویل 90روزه خودروي 
ســاینا ریختم. از 18آذرماه همچنان در صف تخصيص هستم و با 
گذشــت بيش از 3 ماه خبري از تحویل خودرو نيست درحالي كه 
ســایپا همچنان براي پيش فروش خودرو ثبت نام مي كند. بعد از 
پيگيري هاي فراوان یكي از پرســنل به من گفت ماشــين توليد 
شده اما قطعه نداریم كه آن را تكميل كنيم. من پول قرض كردم 
تا براي دریافت خودرو ثبت نام كنــم و از كنار آن بتوانم لقمه ناني 
درآورم ولي متأسفانه پولم دست شركت مانده و از تحویل خودرو یا 
پرداخت سود آن خبري نيست. سامانه 124هم مي گوید رسيدگي 
به این قضيه بر عهده ما نيســت. واقعا چه نهادي مي تواند حریف 

خودروسازان شود؟
در انتظار خودرو از تهران 

  فدراسيون ورزش هاي هوايي تشكيل شود
با وجود تنوع زیاد در رشته هاي ورزش هاي هوایي و فعاليت بيش از 
7هزار نفر در این رشته ها، تاكنون فدراسيوني شكل نگرفته و فعاالن 
این رشته ها زیرنظر انجمن هاي ورزشي هستند. از مسئوالن تقاضا 
داریم با توجه به فعاليت این تعداد عالقه مند در رشته هایي مانند 
پاراگالیدینگ، هنگ گالیدینگ )كایت(، پاراموتورینگ، پاراترایك، 
چتربازي، هواپيماي مدل، بانجي جامپينگ، پارااسكي، كوهنوردي، 
پرواز و... و ثبت بيش از 7هزار فعال و ورزشكار و بيش از 300 مربي 
داراي گواهينامه مربيگري ورزشي در سراســر ایران اجازه دهند 
فدراسيون ورزش هاي هوایي تاســيس شود و انجمن ورزش هاي 
هوایي كه یكي از 22زیرمجموعه فدراسيون انجمن هاي ورزشي 
است مستقل عمل كند كه قطعا در توســعه این رشته و تشویق 

ورزشكاران و عالقه مندان بسيار مؤثر خواهد بود.
ماهيني از آبيك

قدرداني
تنها دكه مطبوعاتي آستانه اشرفيه قابل تقدير است

از كاركنان تنها دكه مطبوعاتي شهرستان آستانه اشرفيه كه بي ادعا 
جهت ارتقاي فرهنگ مردم این شهر كوشش مي كنند به نمایندگي 

از مردم این شهرستان تشكر مي كنم.
نبي پور از آستانه اشرفيه

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

هالكت 6شرور در 
سيستان و بلوچستان

در جریان درگيري مسلحانه ميان رزمندگان 
قرارگاه قدس سپاه و اشرار مسلح در سيستان 
و بلوچســتان 6شــرور به هالكت رسيدند و 
3رزمنده مدافع امنيت به درجه رفيع شهادت 

نایل شدند.
براساس اطالعيه روابط عمومي قرارگاه قدس 
نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
درپي درگيري هاي چند روز اخير رزمندگان 
قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در جنوب 
شرق كشور، دیروز، رزمندگان این قرارگاه با 
رصد دقيق و عمليات پيچيده اطالعاتي موفق 
به شناسایي مخفيگاه و مقر استقرار تعدادي از 
اشرار مسلح معروف در منطقه عمومي كورین 

استان سيستان و بلوچستان شدند.
این اطالعيه مي افزاید: در این درگيري شدید 
»غالم شه بخش« همراه با 5شرور مسلح دیگر 
به هالكت رســيده و 5نفر از آنان نيز زخمي 
شدند. همچنين مخفيگاه و مقر اشرار مسلح 

به طور كامل منهدم شد.
در این درگيري كه در جوار یكي از روستاهاي 
منطقه انجام پذیرفت تعداد 3نفر از رزمندگان 
بومي و بسيجي مدافع امنيت مردم كه براي 
نجات خانواده هایي كه اشرار آنها را به عنوان 
سپر انساني خود قرار داده بودند به شهادت 

رسيدند.

اسيدپاش شهريار:
 شيشه مصرف كرده بودم 

متهــم پرونده اسيدپاشــي در شــهریار در 
تازه ترین اعترافاتش مدعي شــد روز حادثه 
شيشه مصرف كرده بود. به گزارش همشهري، 
هفته گذشته خبر اسيدپاشي در پارك مریم 
شــهریار بار دیگر خاطره تلخ اسيدپاشي در 
اصفهــان را تداعي كرد. در ایــن حادثه فرد 
ناشناسي روي 3زن اسيد پاشيده اما صدماتي 
جزئي به آنهــا وارد كرده بود. بــا وجود این 
به دليل اهميت ماجرا چندین گروه از مأموران 
پليس تالش هایشان براي دستگيري عامل 
اسيدپاشــي را آغاز كردند تا اینكه سرانجام 
روز چهارشنبه مرد اسيدپاش دستگير شد. 
این متهم سابقه دار كه به شيشه اعتياد دارد 
ضمن اعتراف به اسيدپاشــي به زنان گفت 
كه به دليل اعتياد به مواد مخدر به كمپ ترك 
اعتياد رفته بود و به تازگــي از آنجا مرخص 
شده است. او در تازه ترین اعترافاتش درباره 
انگيزه اسيدپاشي گفت: من مي خواستم اداي 
اسيدپاش ها را دربياورم. یك نفر اذیتم مي كرد 
و مي خواستم با این كار دست از سرم بردارد. 
خدا را شكر اتفاق خاصي براي این زنان نيفتاد. 
از خدا مي خواهم مرا ببخشيد. از روي ناداني 
این كار را كردم. مدتــي در كمپ بودم، دوا و 
شيشــه مصرف مي كردم. آن روز هم شيشه 
مصرف كرده بودم. كارم اشتباه بود. براساس 
این گزارش، هم اكنون متهم در بازداشت به 

سر مي برد و تحقيقات در این باره ادامه دارد.

درگيري خونين در 
ساحل سرخرود

درگيري لفظي بين چند جوان در ترافيك به 
چاقوكشي و قتل یكي از آنها انجاميد.

به گزارش همشــهري، این درگيري شامگاه 
پنجشــنبه در منطقه خط دریاي سرخرود 
واقع در شهرســتان فریدونكنار اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود كه چند جوان كه سوار 
بر خودروهایشــان براي تفریح به ســاحل 
رفته بودند در ترافيك ایجاد شده با یكدیگر 
درگيري لفظي پيــدا كردنــد. هرچند این 
درگيري ابتدا در حد بگومگو بود اما وقتي كار 
باال گرفت از خودروهایشان پياده شدند و كار 
به زد و خورد كشيده شد. هرچه مي گذشت 
شدت درگيري بيشتر مي شد تا جایي كه كار 
به چاقوكشي رسيد و در نهایت دعوا با مجروح 
شدن 2نفر از آنها به پایان رسيد. دقایقي از این 
حادثه مي گذشت كه مجروحان به بيمارستان 
منتقل شــدند. یكي از آنها دچار جراحت و 
خونریزي شدیدي شده بود. پزشكان تالش 
زیادي براي نجات وي انجــام دادند اما یك 
روز بعد او روي تخت بيمارســتان جانش را 
از دســت داد. به دنبال این حادثه تحقيقات 
پليس براي شناســایي عامــالن درگيري و 
قتل آغاز شــد و مأموران توانستند 3متهم را 
شناسایي و دستگير كنند. سرهنگ محمود 
حسين زاده، فرمانده انتظامي محمودآباد در 
این باره گفت: این درگيري ميان چند جوان 
از اهالي سرخرود فریدونكنار و یك شهروند 
گرگاني اتفــاق افتاد و علت اوليــه آن ایجاد 
ترافيك و مزاحمــت خودرویي جوانان براي 
یكدیگر بود كه منجر به زد و خورد و چاقوكشي 
شــد. او ادامه داد: یكي از مجروحان حادثه 
به علت ميــزان باالي جراحت و هوشــياری 
پایين در بيمارستان فریدونكنار جانش را از 
دست داد و دومين نفر تحت درمان قرار دارد. 
4 نفر از عوامل این درگيري دستگير شده اند 

و تحقيقات در این باره همچنان ادامه دارد.

مردي در اقدامي جنون آميز بلوك هاي ســيماني 
را به ســمت خودروهاي در حال حركت در بزرگراه 
نواب پرتاب كرد و همين باعث قتل یك خانم معلم و 

زخمي شدن دو راننده دیگر شد.
به گزارش همشــهري، صبح پنجشــنبه گذشته 
رهگذراني كه از زیــر پلي در بزرگــراه نواب عبور 
مي كردند شــاهد اتفاق هولناكي بودند؛ اتفاقي كه 

ظرف 5ثانيه رخ داد و پایان دردناكي داشت.
در بلوار وسط بزرگراه تعدادي بلوك سيماني چيده 
شده بود و مردي ناگهان بلوك هاي سيماني را از روي 
زمين برداشت و دیوانه وار به سمت چند ماشين كه 

از اتوبان عبور مي كردند پرتاب كرد.
این اقدام جنون آميز مرد خطرناك موجب شــد تا 
بلوك هاي سيماني با 3خودروي رنو ساندرو، تيبا و 
پراید برخورد كند. هر سه خودرو متوقف شدند و در 
این شرایط مرد خطرناك در یك چشم بر هم زدن از 
نظرها ناپدید شد و با رساندن خودش به الین دیگر 

بزرگراه فرار كرد.

شاهدان كه شوكه شــده بودند سراسيمه خود را به 
سه خودرویي كه آسيب دیده و متوقف شده بودند، 
رســاندند. همزمان ماجرا به پليس گزارش شــد و 
مأموران نيــز در كوتاه ترین زمــان ممكن در محل 

حادثه حاضر شدند.
صحنه دردناكي مقابل چشمان آنها بود. بلوك هایي 
كه با شدت زیاد به ســمت ماشين ها پرت شده بود، 
وارد آنها شده و به راننده ها برخورد كرده بود. هر 3نفر 
خون آلود پشت فرمان ماشين هایشان افتاده بودند. 

عالوه بر این به هر سه خودرو آسيب رسيده بود.
با حضور امدادگران اورژانــس، رانندگان مجروح از 
داخل ماشين ها بيرون كشيده شدند اما معلوم شد 
كه راننده خودروي ساندرو كه زني جوان بود بر اثر 
برخورد بلوك سيماني با ســرش جانش را از دست 
داده است. راننده دو خودروي تيبا و پراید مرد بودند 
كه اگرچــه آنها هم از ناحيه صورت، چشــم، فك و 
دست آسيب دیده بودند اما خوشبختانه زنده بودند 
كه براي درمان به بيمارستان انتقال یافتند. در این 

شرایط گزارش این حادثه مرگبار به قاضي ساسان 
غالمي بازپرس جنایي تهران اعالم شد و او دستور 
تحقيقات بيشتر در این باره را صادر كرد. بررسي ها 
حكایت از این داشــت كه راننده خودروي ساندرو 
زني جوان و معلم بوده كه بــا اقدام جنون آميز مرد 
خطرناك به قتل رســيده بود. اما هنوز به درستي 
مشخص نبود كه مرد خطرناك چه كسي بوده و با چه 

انگيزه اي دست به این اقدام جنون آميز زده است.

بررسي دوربين مداربسته
تيم جنایي براي به دست آوردن اطالعات بيشتري از 
این حادثه به بررسي تصاویر دوربين هاي مداربسته 
پرداختند. آنطور كه دوربين ها نشــان مي داد مرد 

ناشناس رفتارهاي عادي نداشته است. او كه تعادل 
روحي و رواني نداشــته با حركات عجيب به سمت 
بزرگراه رفته و یك راست سراغ بلوك هاي سيماني 
كه براي تعميرات در آنجا دپو شــده بود رفته، آنها 
را برداشته و به ســمت خودروهاي در حال حركت 
پرت كرده است. همچنين فيلم ها نشان مي داد كه 
او بعد از پرت كردن 3بلوك به بزرگراه به سرعت از 
محل فرار مي كند. آنطور كه به نظر مي رسد عامل این 
جنایت احتماال كارتن خواب بوده و یا تحت تأثير مواد 
دست به این جنایت زده است. هم اكنون تيم جنایي 
در حال تحقيق است تا هرچه سریع تر ردي از متهم 
این حادثه به دست آورد و او را دستگير و انگيزه وي از 

این اقدام جنون آميز را فاش كند. 

اقدام ديوانه وار مردي در بزرگراه  نواب

قتل خانم معلم با
 پرتاب بلوك سيماني

هيأت كارشناسان دادگستري شرایط تعطيل نشدن بازار گل محالتي را اعالم كرد

16شرط براي فعاليت بازار گل سوخته 
هيأت كارشناسي كه با دستور بازپرس 
جنایي، تحقيقات درباره انفجار مرگبار 
بازار گل محالتــي را آغاز كــرده بود با 
بررســي هاي همه جانبه اعالم كرد كه 
چنانچه غرفه داران 16شــرط و اصول 
ایمني را رعایت كنند، بازار گل تعطيل 

نخواهد شد.
به گزارش همشــهري، حادثه انفجار در 
بــازار گل محالتي روز پنجشــنبه دوم 
دي ماه اتفاق افتاد و موجب آتش سوزي 
در چند مغازه شــد. پس از مهار آتش و 
جست وجو در آنجا پيكرهاي دو مرد كه 
حدودا 30ســاله بودند از زیر آوار بيرون 
كشيده شــد كه یكي از آنها دردم فوت 
شد و دیگري پس از انتقال به بيمارستان 
جانــش را از دســت داد. در این حادثه 
همچنين 5نفر دیگر مصدوم شــدند و 
پرونده اي براي رسيدگي پيش روي قاضي 
محمدحسين زارعي، بازپرس دادسراي 
جنایي تهران قــرار گرفت. با دســتور 
بازپرس جنایي، تيم كارشناسي تشكيل 
و براي بررسي هاي همه جانبه راهي محل 
حادثه شد تا علت انفجار و مقصران این 
حادثه مرگبار را معرفي كند. شواهد اوليه 
نشــان مي داد كه حادثه به علت انفجار 
كپسول هاي گاز هليوم كه با آنها بادكنك 
باد مي كردند رخ داده است. با وجود این، 
بررسي هاي كارشناسي و فني در این باره 

ادامه داشت تا اینكه تيم كارشناسي پس 
از بررسي هاي گســترده 16شرط براي 

فعاليت مجدد بازار گل اعالم كرد.
نخســتين شــرط این اســت كه 2در 
اضطراري براي خروج در ضلع شــرقي 
و غربي قرار داده شــود. هم اكنون 2در 
وجود دارد كه باید 2در اضطراري دیگر 
بــه آنها اضافه شــود. نكته بعــدي این 
است كه ورود هرگونه سيلندر تا اطالع 
ثانوي به بازارگل ممنوع است. نگهباني 
از شــركت هاي زیرمجموعه ناجا براي 
بازار گل باید درنظر گرفته شــود تا آنجا 
را تحت كنترل قرار دهــد. نكته بعدي 
كه بر رعایت آن تأكيد بيشــتري شده، 
ایمن سازي  سيستم برق در بازار گل است. 
منطقه بندي یا زون بندي حریق نيز باید 
با توجه به نوع فعاليت بعضي از غرفه داران 
كه ممكن است وسایل اشتعال زا داشته 
باشــند صورت بگيرد. از ســوي دیگر با 
توجه به حساسيت منطقه، با هماهنگي 
آتش نشــاني دربــاره نحــوه چيدمان، 
مشــورت هاي تخصصي انجام شــود. 
یعني آتش نشــاني نيز بر نحوه چيدمان 
و راه ورود و خروج نظارت داشــته باشد 
تا اطمينان حاصل شود كه مسير تردد 
مسدود نباشــد و در صورت بروز حادثه 
ســازمان هاي امدادي به راحتي بتوانند 
تردد داشته باشند. شرط بعدي این است 

كه هر غرفه یك كپســول آتش نشاني 
برایش درنظر گرفته شود و آتش نشاني 
نيز آموزش اســتفاده از كپســول ها را 
به غرفــه داران بدهــد. همچنين اصول 
انبارداري و ایمني انبار بــه غرفه داران 
آموزش داده شــود. از سوي دیگر معابر 
توسط دستفروش ها و غرفه داران به هيچ 
عنوان نباید مسدود شود تا هنگام حادثه 

احتمالي راه تردد وجود داشته باشد.
اصل بعدي این است كه كميته حفاظت و 
بهداشت طبق پيش بيني قانون وظيفه اش 
را انجام بدهد. جمع آوري وسایل و اقالم از 
بام ها و سایبان پالستيكي كه آتش زاست، 
اصالح معابر دسترســي آتش نشــاني با 
هماهنگي مدیریت آتش نشاني و موارد 
دیگر از شروط تعيين شــده است كه به 

غرفه داران ابالغ شده است.
براساس این گزارش طبق ماده114 آیين 
دادرســي كيفري، اگر فعاليت كارگاه، 
كارخانه، شــركت تجــاري، تعاوني یا 
امثال آن باعث برهــم زدن امنيت جاني 
شهروندان شود، دادســرا مي تواند مانع 
فعاليت شــود و به هميــن دليل هيأت 
كارشناسان دادگستري براي جلوگيري 
از تعطيلي بازار گل محالتي این شروط 
را تعيين كرده اند تــا در صورت رعایت 
آنها، غرفــه داران بتوانند به فعاليت خود 

ادامه دهند.

مصدومان و خانواده متوفيان مي توانند 
شكايت كنند

از ســوي دیگر با توجه به اینكه انفجار 
باعث تخریــب مغازه و غرفه ها شــده، 
باید مجوز براي ســاخت یا بازسازي از 
مسئوالن ذیربط اخذ شــود و باید این 
مسئله به صورت اساســي بررسي شود؛ 
چراكه غرفه داران نمي توانند به بازسازي و 
ساخت مجدد غرفه هایشان اقدام كنند، به 
این دليل كه مالك نيستند. براي ساخت 
باید حتما از مالكان اصلي كسب تكليف 
شود چون اگر غرفه دار یا مغازه دار بدون 
كسب تكليف اقدام به بازسازي یا ساخت 
كند، احتمال تبعاتــي مانند تخریب و... 

وجود خواهد شد.
براساس این گزارش پرونده این حادثه در 
دادسراي جنایي تهران در حال رسيدگي 
اســت و تاكنــون هيچ یــك از خانواده 

متوفيان و افراد مصدوم براي شكایت به 
دادسرا مراجعه نكرده اند. اگرچه به صورت 
قانوني ماجرا در حال رســيدگي است 
تا به زودي مقصران ایــن حادثه مرگبار 
مشخص شــود اما با وجود این، خانواده 
متوفيان یا مصدومــان مي توانند براي 

شكایت به دادسرا مراجعه كنند.
همچنيــن بازپــرس پرونده دســتور 
بررسي ها درباره شركتي كه كپسول هاي 
گاز را به غرفه داران فروخته صادر كرده 
است. باید بررسي شــود كه آیا شركت 
مذكور مجوز فروش به مغازه داران بازار 
گل را داشــته یا نه. این شركت ها ملزم 
هستند كپسول ها را در اختيار مراكزي 
قرار بدهند كه مجوز داشته باشند. حال 
این مســئله در حال رسيدگي است كه 
آیا مغــازه داران بــازار گل مجوز خرید 

كپسول ها را داشتند یا نه.

5تبهكار با تشكيل باندي مخوف دست به سرقت هاي مسلحانه از خانه هاي شمال 
پایتخت مي زدند. آنها پس از ورود به خانه ها، دست و پاي صاحبخانه ها را بسته و 

اموال باارزش شامل پول و طال را با خود مي بردند.
به گزارش همشهري، رسيدگي به این پرونده از چندي قبل به دنبال سرقت از 
2خانه در مناطق زعفرانيه و تجریش آغاز شد. ماجرا از این قرار بود كه 5مرد مسلح 
با ورود به این خانه ها ابتدا دست وپاي افرادي را كه در آنجا حضور داشتند بسته 
و سپس با جست وجو در خانه اموال باارزش شامل پول، طال و ارز را جمع آوري 
و ســرقت كرده بودند. یكي از مالباختگان در این باره گفت: در خانه بودیم كه 
زنگ به صدا درآمد و وقتي در را باز كردم ناگهان 5مرد مسلح كه نقاب به چهره 
داشتند وارد شدند و شروع به تهدید كردند. مي گفتند اگر سروصدا كنيم و كسي 
از حضورشان باخبر شود ما را مي كشــند. آنها من و اعضاي خانواده ام را به یك 
اتاق بردند و دست و پا و دهان مان را بستند و شروع به جست وجوي خانه كردند، 
در نهایت هرچه پول، طال و دالر داشتيم با خود بردند و ما را در همان وضعيت 
رها كردند. شواهد به دست آمده حاكي از این بود كه اعضاي این باند از قبل این 
خانه ها را تحت نظر داشــته و با نقشه قبلي دست به این ســرقت ها زده بودند. 
همچنين معلوم شد كه هر دو خانه اي كه سارقان به آنجا دستبرد زده اند مجهز 
به دوربين هاي مداربسته بوده اما تبهكاران پيش از خروج از آنجا دوربين هاي 
مداربسته را نيز با خود برده اند. از ســوي دیگر برآورد مأموران نشان مي داد در 
این دو سرقت اموالي به ارزش دست كم 5ميليارد تومان سرقت شده است. در 
این شرایط بود كه تحقيقات پليس در شــاخه هاي مختلف آغاز شد. ماموران 
در تحقيقات ميداني خود پي بردند كه سارقان مســلح پس از تهدید نگهبان 
ســاختمان، از طریق او به اطالعاتي درباره طعمه هایشان دست پيدا كرده اند. 
نگهبان ساختمان مي گفت كه سارقان با اســلحه او را تهدید كرده اند و او هم از 
ترس مجبور به همكاري شده است. هرچند تبهكاران تالش كرده بودند تا هيچ 
سرنخي از خود باقي نگذارند اما با ادامه یافتن تحقيقات، كارآگاهان پليس آگاهي 
توانستند هویت 5سارق مسلح را به دســت آورده و مخفيگاه شان را شناسایي 
كنند. این اطالعات نشان مي داد كه 3نفر از اعضاي این باند براي اجراي یك نقشه 
سرقت به جنوب كشور سفر كرده اند و 2نفر دیگر در تهران حضور دارند. در این 
شرایط بود كه مخفيگاه متهمان در جنوب كشور نيز شناسایي شد و مأموران 
در 2عمليات همزمان در تهران و جنوب هر 5متهم را دستگير كردند. مأموران 
همچنين در بازرسي از مخفيگاه متهمان توانســتند 40قلم از اموال سرقتي را 
كشف كنند. ســردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ با اعالم 
جزئيات این پرونده گفت: كارشناسان ارزش اموال سرقتي در این دو سرقت را 
5ميليارد تومان برآورد كرده اند. هم اكنون 5متهم در بازداشت به سرمي برند و 

تحقيقات براي افشاي سایر جرایم احتمالي شان ادامه دارد.

دیده شدن یك قاتل فراري به نام آلفردو سانچز كه رسانه هاي اسپانيا به 
او لقب »رامبوي گاليسيا« داده اند در اطراف شهري در شمال غرب این 
كشور، باعث شده كه مردم شهر براي شكار این قاتل تحت تعقيب وارد 
عمل شوند. این قاتل 63ساله تا كنون 2بار موفق به فرار از زندان اسپانيا 
شده و از آنجا كه مهارت زیادي در زندگي در شرایط سخت جنگل دارد، 

به رامبوي گاليسيا معروف شده است.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي اســپانيا، آلفردو سانچز در 
سال1996 به جرم قتل مردي به نام مانوئل گارسيا در شهر كورتيس 
توسط پليس دستگير شد. او پس از محاكمه در دادگاه به تحمل 30سال 
حبس محكوم شد و به زندان انتقال یافت اما تنها 3سال بعد و با شگردي 
عجيب موفق به فرار از زندان شد. او با بســتن تعدادي ملحفه به هم 
طنابي بلند ساخت و در حالي كه بقيه زندانيان در حال سرگرم كردن 
نگهبانان  بودند موفق شد با استفاده از آن از دیوار زندان باال رفته و خود 
را به آن سوي دیوار برســاند و فرار كند. پس از فرار پروسروصداي این 
مرد، تحقيقات پليس براي دســتگيري دوباره او آغاز شد اما تا 2سال 
بعد هيچ ردي از او به دست نيامد. چراكه این مرد به دليل آموزش هایي 
كه در ارتش دیده بود، به زندگي در شرایط سخت كامال آگاه بود و در 
این مدت تالش مي كرد با زندگي در جنگل و كوهستان خود را از دید 
پليس مخفي كند. از سوي دیگر او تبحر زیادي در فرار از دست پليس 
داشت و هربار كه مخفيگاهش لو مي رفت به راحتي مي توانست از دست 
مأموران بگریزد.  در همان زمان بود كه با توجه به تسلط قاتل فراري به 
تكنيك هاي بقا در مناطق جنگلي، رسانه هاي اسپانيا به او لقب رامبوي 
گاليســيا دادند. با این حال مرد جنایتكار پس از 2سال فرار از دست 
پليس با این شگرد به دام مأموران افتاد و بار دیگر به زندان انتقال یافت.

فرار دوباره از زندان 
آلفردو سانچز بار دیگر به زندان منتقل شــد تا اینكه چندماه پيش و 
پس از گرفتن مرخصــي یك روزه بار دیگر از آنجــا گریخت و زندگي 
عجيبش را از سر گرفت. فرار دوباره این مرد نام او را سر زبان ها انداخت و 
عكس هایش در تمام مناطق شمال غرب اسپانيا منتشر و تالش پليس 

براي دستگيري او آغاز شد.
درحالي كه هيچ ردي از این مرد نبود، پليس شهري كوچك در منطقه 
گاليسيا متوجه ماجراي عجيبي شد. مردم زیادي با مراجعه به پليس، 
گزارش سرقت از خانه هایشان را اعالم كردند اما نكته عجيب این بود كه 
سارق پس از ورود به این خانه ها فقط مواد غذایي و نوشيدني دزدیده بود. 
حال آنكه داخل خانه ها لوازم باارزش زیادي وجود داشت كه سارق به 

آنها دست نزده بود. از همان زمان بود كه احتماالتي درباره مخفي شدن 
قاتل فراري در جنگل هاي اطراف این شهر مطرح شد. مردم كه نگران 
شده بودند، گروهي 8نفره تشــكيل دادند كه وظيفه آن گشتزني در 
خيابان هاي شهر بود تا سارق مرموز شناسایي شود. در نهایت سه شنبه 
هفته گذشته بود كه همه احتماالت درباره مخفي شدن رامبوي گاليسيا 
در اطراف این شهر به حقيقت پيوست. چراكه تعدادي از بچه ها زماني كه 
در حال قدم زدن در كنار رودخانه بودند، با مردي روبه رو شدند كه ظاهر 
عجيبي داشت. یكي از بچه ها كه از قبل عكس هاي قاتل فراري را دیده 
بود، او را شناخت و با عجله به خانه برگشت و ماجرا را به پدرش اطالع داد 
اما زماني كه آنها به همراه مأموران پليس به كنار رودخانه رفتند، اثري از 
آن مرد نبود. یك روز پس از این ماجرا نيز یك شكارچي با دیدن مردي 
كه در كوهستان هاي اطراف چادر زده بود، به او نزدیك شده و فهميده 
بود كه وي همان قاتل فراري است اما زماني كه ماجرا را به پليس اطالع 

داد و به همراه آنها به كوهستان رفت، اثري از رامبوي گاليسيا نبود.
در این شرایط مردم شــهر كوچك پونتدئوم دور هم جمع شده اند و با 
تشكيل گروه هاي جست وجو، گشتزني در مناطق اطراف شهر را آغاز 

كرده اند تا شاید بتوانند به فرار این قاتل سرشناس پایان دهند.

دستگیری سارقان مخوف شمال تهران يك شهر در تعقيب رامبوي قاتل 

ترفندي كثيف براي جيب بري از شهروندان

اعضاي باند جيب بري پایتخت براي عملي كردن نقشه شان از ترفندي 
كثيف استفاده مي كردند. به گزارش همشهري، چند روز قبل به دنبال 
وقوع 2فقره جيب بــري در محدوده كالنتري 134شــهرك غرب، 
تحقيقات براي دستگيري جيب برها آغاز شد. تحقيق از مالباختگان 
نشــان مي داد یكي از ســارقان پس از پرتاب آب دهان روي دست 
مالباخته، به بهانه عذرخواهــي و تميزكردن، اموال بــا ارزش او را 
سرقت كرده است. در این شرایط با كمك مالباختگان چهره سارق و 
همدستش شناسایي شد و در اختيار تيم هاي مختلفي از گشت هاي 
انتظامي كالنتري قرار گرفت و مأموران موفق شدند هر دو سارق را 
در گشتزني هاي خود دستگير كنند. در بازرسي از دستگيرشدگان 
كيف پول مسروقه كشــف و هر دو متهم به كالنتري منتقل شدند. 
آنها در جریان بازجویي ها ضمن اعتراف به جيب بري درباره شــيوه 
كثيف شان گفتند كه این كار را از ســركرده باندشان یاد گرفته اند. 
سرهنگ جليل موقوفه  اي، رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ در 
این باره گفت: با اعترافات 2متهم، سركرده این باند در مخفيگاهش 
در جنوب تهران دستگير شــد و تحقيقات براي كشف سایر جرایم 

اعضاي این باند ادامه دارد.
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آثار داخلي و خارجي راه يافتــه به دوازدهمين 
جشــنواره بين المللي پويانمايي تهران، معرفي 
شــدند. به گزارش همشــهري، هيأت انتخاب 
دوازدهمين جشنواره بين المللي پويانمايي شامل 
شهرام حيدريان، شيوا ممتحن، ساره شفيعي پور، 
حسين ماليمي، فرنوش عابدي، مهدي شيري و 

امين حق شــناس، ۴۶۸ فيلم در بخش مسابقه 
ايران و ۱۰۴۸فيلم از ۸۵كشور جهان را بازبيني 
كرد. هيأت انتخاب ۲۱۷فيلم را براي شركت در 
بخش مســابقه بين الملل اين دوره از جشنواره 
پويانمايي شــامل۳۶فيلم ايرانــي و ۱۸۱فيلم 

خارجي را معرفي كرد.

تعداد ۳۶فيلم ايراني شــامل 
۱۵اثر در بخــش فيلم كوتــاه، ۳اثر در بخش 
كودك و نوجوان، ۳اثر در بخش تجربي، ۴اثر 
در بخش تلويزيوني، ۴اثر در بخش تبليغاتي، 
۶فيلم دانشــجويي و يک فيلم بلند به بخش 
مســابقه بين الملل راه يافته اند. آثار خارجي 
جشنواره ۱۸۱اثر شامل ۸۹فيلم كوتاه، ۴۸اثر 
دانشجويي، ۵اثر تلويزيوني، ۶اثر تجربي، ۵اثر 
تبليغاتي، ۲۶اثــر در بخش كودك و نوجوان و 

۲فيلم بلند است كه در بخش مسابقه  بين الملل 
اين جشــنواره حضــور دارنــد. عالقه مندان 
مي توانند بــا مراجعه به پايگاه اطالع رســاني 
جشنواره اسامي آثار راه  يافته به بخش مسابقه  

بين الملل را دريافت كنند.
دوازدهمين جشنواره بين المللي پويانمايي تهران 
از ۱۵ تا ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ در مركز آفرينش هاي 
فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان برگزار مي شود.

تا فجر  

پالن

اولين عكس بيرو

همزمان با انجام مراحل فني و ساخت موسيقي فيلم سينمايي »بيرو« 
به كارگرداني مرتضي عباس علي ميرزايي و تهيه كنندگي مجيد برزگر 
نخستين تصاوير اين فيلم رونمايي شد. به گزارش همشهري، تصاوير فيلم 
سينمايي »بيرو« سومين فيلم سينمايي مرتضي علي عباس ميرزايي 
به تهيه كنندگي مجيد برزگر رونمايي شــد. »بيرو« روايتي از زندگي 
عليرضا بيرانوند، دروازه بان تيم ملي فوتبال ايران از دوران كودكي تا ورود 
به فوتبال حرفه اي و عضويت در تيم ملي فوتبال ايران است. اين فيلم 
هم اكنون در مراحل فني پس از توليد و ساخت موسيقي قرار دارد تا براي 
نمايش و رقابت در بخش سوداي سيمرغ چهلمين جشنواره فيلم فجر 
آماده شود. حسين بيرانوند، رضا داوودنژاد، سعيد داخ، صحرا اسداللهي 

و سهيل قنادان ازجمله بازيگران اين فيلم هستند.

معرفي فيلم هاي جشنواره پويانمايي 

درگذشت دختر زرين تلويزيون 
بتي وايــت، بازيگر آمريكايي درگذشــت. به گــزارش خبرگزاري 
ورايتي، بتي وايت معروف به »مادربزرگ محبوب همگان« در طول 
عمر هنري خود ۵بار برنده جايزه امي پرايم تايم شده و ۳بار جايزه 
انجمن بازيگران را برده است. وي در ۹۹سالگي درگذشت. جو بايدن، 
رئيس جمهور آمريكا در پيامي از او به عنوان »نماد فرهنگي« ياد كرد. 
درگذشــت بتي وايت در كمتر از ۲هفته مانده به ۱۰۰سالگي اش 
درحالي رخ داد كه در سال هاي اخير در اينترنت اخبار جعلي زيادي 
از مرگ وي منتشر شده بود. بتي وايت بيشترين شهرتش را مديون 

بازي در سريال طنز 
»دختران زرين« بود. 
وي آخرين عضو زنده 
تيم بازيگران سريال 
طنز كمدي موقعيت 
آمريكايي »دختران 
زريــن« بــود. ايــن 
سريال از سال ۱۹۸۵تا 

۱۹۹۲پخش مي شد. او در اين سريال در نقش مقابل بي ارتور، رو مک 
كالناهان و استل گتي كه هر سه از بازيگران زن ميانسال بودند، ايفاي 
نقش كرد. اين سريال كمدي در آمريكا به چنان محبوبيتي دست 
يافت كه يک فصل ديگر در ادامه آن با عنوان »مكان زرين« در سال 
۱۹۹۲ساخته شد. او همچنين بازيگر نقش مكمل در فيلم هايي نظير 
»درياچه آرام« و »پيشنهاد« بود. وي اخيرا نيز براي سريال هاي كوتاه 
»فوركي يک سؤال مي پرسد« كار دوبله و صداگذاري انجام داده بود.

بتي وايــت ۱۷ژانويه  ۱۹۲۲ در اوك پارك واقــع در ايالت ايلينوي 
آمريكا متولد شد. او با خانواده در زمان ركود بزرگ اقتصادي آمريكا در 
اواخر دهه ۱۹۲۰به لس آنجلس نقل مكان كرد. بتي وايت تنها چندماه 
پس از پايان دبيرستان وارد فعاليت هاي داوطلبانه و خيريه شد و در 
زمان جنگ جهاني دوم نيز به نيروي خدمات زنان داوطلب پيوست و 
به انتقال كمک هاي دارويي و غذايي به جبهه هاي جنگ جهاني دوم 
از طريق ايالت كاليفرنيا كمک كرد. او در اواخر دهه ۱۹۴۰به عنوان 
يک مجري راديويي فعاليت مي كرد. بتي وايت از بازيگران نسل اول 
تلويزيون آمريكا بود. او در سال ۱۹۴۹از راديو به تلويزيون انتقال يافت 
و همراه آل جارويز، ميزبان برنامه »هاليوود در تلويزيون« شد. پس 
از جارويز نيز او مدتي به اجراي اين برنامه راديويي كه ۶روز در هفته 
پخش مي شد، پرداخت. در سال ۱۹۵۱به خاطر حضور و نقش آفريني 
در برنامه »هاليوود در تلويزيون« نامزد دريافت جايزه امي در رشته 
بهترين بازيگر زن شد. اين نخستين سالي بود كه رشته اي در امي 
مختص ارائه جايزه به زنان برتر بازيگر اختصاص مي يافت. او از سال 
۱۹۵۲تا ۱۹۵۵نيز در نخســتين ســريال تلويزيوني خود با عنوان 

»زندگي با اليزابت« بازي كرد.

تئاتر فجر و مشكلي به نام بودجه
دبير جشنواره تئاتر فجر: تالش مي كنيم هزينه ها را كم كنيم تا جشنواره آبرومند برگزار شود

چهلمين جشــنواره بين المللي تئاتر فجر دهم 
بهمن به مدت ۱۰روز و تقريبا همزمان با برگزاري 
جشنواره فيلم فجر كارش را آغاز مي كند. به گفته 
حسين مسافرآســتانه، دبير جشنواره تئاتر فجر 
در بخش مســابقه صحنــه اي ۳۰نمايش و در 
بخش غيررقابتي هم ۲۵نمايش در جشــنواره 
چهلــم حضــور دارد. وي همچنيــن از بودجه 
جشــنواره مي گويد و اينكه شــرايط اقتصادي 
كشور خاص است و ســعي بر اين خواهد بود كه 
با نهايت صرفه جويي اين جشنواره برگزار شود و 
بودجه هم براساس همين اصل ارائه شده است. 
در همين راستا، از بســياري مسائل حاشيه اي 
صرف نظر كرده و بسياري از تشــريفات را كنار 
گذاشتيم تا با بودجه كنوني جشنواره اي آبرومند 

را برگزار كنيم.
حسين مسافرآستانه، دبير اين دوره از جشنواره 
كه اين روزها همراه هيــأت انتخاب نمايش ها را 
بازبيني می كند، درباره روند حضور نمايش ها در 
جشنواره به همشــهري مي گويد: »بعد از اعالم 
فراخوان در بخش مسابقه صحنه اي، غيررقابتي، 
خياباني و... بيش از ۶۰۰ اثر به دبيرخانه رسيد كه 
در ارتباط با گروه هاي نمايشي شهرهاي ديگر هم 
از ميان آثار رسيده، ۷۰اثر از طريق جشنواره هاي 
استاني به دبيرخانه رسيده و مابقي هم خودشان 

درخواســت حضور در جشــنواره تئاتر فجر را 
داده اند. با توجه به تعداد آثار متقاضي براي حضور 
در جشنواره و انجام بازبيني ها، نتيجه نهايي در 

هفته پاياني دي ماه )۲۵دي( اعالم مي شود.«
مسافرآستانه درباره ميزباني سالن هاي نمايشي 
نيز توضيح مي دهد: »ميزباني تماشــاخانه هاي 
دولتي مشخص شده اســت و اگر اجراها بيشتر 
شــود از ظرفيت تماشــاخانه هاي خصوصي نيز 
استفاده خواهيم كرد.« مدير اسبق مركز هنرهاي 

نمايشي كه تجربه  دبيري جشنواره را در دوره هاي 
قبلي هم داشــته، درباره بخــش بين الملل هم 
يادآور مي شود: »با توجه به بهبود شرايط كرونايي 
كشورهايي چون آلمان، فرانسه، ايتاليا و برخي از 
كشورهاي همسايه متقاضي حضور در جشنواره 
بودند. با توجه به وضعيت بودجه و شرايط، آثار به 
لحاظ كيفي هم در حال بررسي است و در نهايت 
اگر به مشــكلي برنخوريم، ۱۰نمايش در بخش 
بين الملل انتخاب می شود و روي صحنه مي رود.«

اين 15فيلم را از دست ندهيد 
بهترين های ۲۰۲۲ از نگاه منتقدان نشريه ايندي واير

منتقدان نشــريه ايندي واير، فهرست ۱۵فيلم برتر 
تاكنون ديده شــده خود را منتشر كرده كه در سال 

جديد ميالدي در آمريكا اكران خواهند شد.
۲ فيلم ايراني »قهرمان« ساخته اصغر فرهادي كه 
از جمعه ۷ژانويه)۱۷دي( در سينماهاي آمريكا و از 
جمعه ۲۱ژانويه )اول بهمن( روي ســامانه آمازون 
پرايم پخش خواهد شد و »جاده خاكي« ساخته پناه 
پناهي كه هنوز زمان اكران آن  مشخص نيست، در 

اين فهرست حضور دارند.
ايندي واير، اســامي ۱۵فيلم را كــه منتقدان اين 
ســايت آنها را ديده اند و تاريخ اكران شان نيز تأييد 
شده را منتشر كرده است. در اين فهرست همچنين 
به نام برخي از فيلم هايي كه در ســال ۲۰۲۱اكران 
محدودی داشتند و در ســال ۲۰۲۲ كه قرار است 

به صورت گسترده اكران شوند، اشاره شده است. 
»قهرمــان« بــه كارگردانــي اصغر فرهــادي از 
ايران)تاريخ اكران: ۷ژانويه در ســالن هاي ســينما 
و ۲۱ژانويه در آمازون پرايم تايم(، »زيبا« ســاخته 
مامورو هوســودا از ژاپن )تاريخ اكران: ۱۴ژانويه در 
سالن هاي ســينما(، »مطالعات ايتاليايي« ساخته 
ادام لئون از آمريــكا )تاريخ اكــران: ۱۴ژانويه در 
سالن هاي ســينما(، »سيرانو« ســاخته جو رايت، 
محصول مشــترك آمريكا، بريتانيا و كانادا، )تاريخ 
اكران: ۲۱ژانويه در ســالن هاي سينما(، »غروب« 

به كارگردانــي مايكل فرانكو، محصول مشــترك 
مكزيک، فرانسه و ســوئد، )تاريخ اكران: ۲۸ژانويه 
در سالن هاي ســينما(، »بدترين آدم دنيا« ساخته 
يواكيــم ترير، محصول مشــترك نروژ، فرانســه، 
دانمارك و سوئد)تاريخ اكران: ۴فوريه در سالن هاي 
ســينما، اين فيلم به عنوان نماينــده دانمارك در 
اسكار ۲۰۲۲انتخاب شده است(، »لينگويي: روابط 
مقدس« ســاخته مهمت صالح هــارون، محصول 
مشترك فرانسه، چاد، آلمان، بلژيک)تاريخ اكران: 
۴فوريه در سالن هاي ســينما(، »زيباترين را بگير« 
ســاخته جوزف كوبوتــا از آمريكا )تاريــخ اكران: 
۱۱فوريه در ســالن هاي نمايش فيلــم(، »عمارت 
توت فرنگي« به كارگردانــي البرت بيرني و كنتاكر 
اودلي از آمريكا)تاريخ اكران: ۱۸فوريه در سالن هاي 
نمايش فيلم(، »يک ضيافت« ساخته روت پاكستون 
از انگليــس )تاريخ اكران: ۱۸فوريه در ســالن هاي 
نمايش فيلم(، »بنديكشن« ساخته ترنس ديويس، 
محصول مشــترك بريتانيا و آمريكا)تاريخ اكران: 
۱۳ماه مه در سالن هاي نمايش فيلم(، »تلفن سياه« 
به كارگرداني اسكات دريكســون از آمريكا)تاريخ 
اكران: ۲۴ژوئن در سالن هاي نمايش فيلم(، »جاده 
خاكي« ســاخته پناه پناهي از ايران)تاريخ اكران: 
۲۰۲۲(، »بشمار سه« ســاخته جرود كارمايكل از 
آمريكا)تاريخ اكران: ۲۰۲۲(، »همه به نمايشــگاه 
جهاني مي رويم« كارگردان جين شونبرون از آمريكا 

)تاريخ اكران: ۲۰۲۲(.

3شب پيش بود كه محمدمهدي اسماعيلي، وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به تماشاي نمايش مناسبتي 
»تا اشكستان« نشست؛ نمايشــي كه اين شب ها 
در تاالر اصلي تئاترشــهر اجرا مي شود. وي بعد از 
پايان اجراي اين نمايش از كيفيت اجرايي جشنواره 
تئاتر فجر گفت و اينكه دوســتان ما در اداره كل 
هنرهاي نمايشي و جشــنواره، هر درخواستي در 
راستاي افزايش كيفيت اين رويداد داشته باشند، 
خواسته هايشان را برآورده كنيم. وزير عنوان كرده 
كه محدوديتي براي حمايت از تئاتر وجود ندارد. اين 
موضوع به نظر اميدي براي برگزاركنندگان جشنواره 
چهلم ايجاد كرده است. حسين مسافرآستانه درباره 
صحبت هاي وزير مي گويد: »بودجه جشــنواره از 
ماه هاي قبل طي جلسات متعددي كه در دبيرخانه با 
حضور رئيس انجمن هنرهاي نمايشي داشتيم، تعيين 

و اعالم شد. اين برآورد كمتر 
از سال قبل بوده و البته براي 
بخشي چون بين الملل بودجه 
مجزا درنظر گرفته شــده 
اســت.« وي ادامه مي دهد: 

»بودجه اي كه قبل تر مصوب شده بامشكالتي روبه رو 
شد كه شايد دليل بخشي از آن ناشي از تغييرات بوده 
و اميدوارم حل شود؛ چون جشنواره با هزينه هاي 
جاري بااليي سر و كار دارد، اميدوارم با توجه به نظر 
مساعدي كه وزير فرهنگ درباره بودجه جشنواره 
تئاتر فجر داشــتند، اين اختصاص سريعا صورت 
بگيرد تا دغدغه ها كمتر شود.« مسافرآستانه توضيح 
مي دهد: »شرايط اقتصادي كشور خاص است و سعي 
مي شود با نهايت صرفه جويي جشنواره برگزار شود؛ 
به همين دليل از بسياري مسائل حاشيه اي صرف نظر 
كرده و بسياري از تشــريفات را كنار گذاشتيم تا با 

بودجه كنوني جشنواره اي آبرومند را برگزار كنيم.«

  قول وزير براي كمك به تئاتر فجر

 فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

آرش نهاوندی
مترجم

آخر هفته شلوغ بهروز افخمي در تلويزيون و راديو 

شوكران انتخاب
بهروز افخمي كــه يكي از اعضاي هيــأت انتخاب 
چهلمين جشــنواره فيلم فجر اســت، پنجشنبه 
گذشته در برنامه »شهر فرنگ« شبكه خبر حاضر 
شد و به سؤاالت مجري اين برنامه، حميدرضا مدقق، 
درباره فيلم هاي راه يافته به جشــنواره و فيلم هاي 
بازمانده از اين رويداد و همينطور مسائل مطرح شده 

درباره روند انتخاب فيلم ها پاسخ داد. 
افخمي كه ايــن روزها خود را در مقام ســخنگوي 
هيأت انتخــاب جشــنواره چهلم مي بينــد، روز 
جمعه نيــز در برنامه راديويي »حــوض نقره« باز 
هم از فيلم هاي انتخاب شده براي جشنواره چهلم 
گفت. معموال افخمــي مي داند چطور صحبت كند 
و چه بگويد كه توجه ها را به خود جلب كند. از اين 
 منظر مرور صحبت هاي او در ايــن دو برنامه خالي

 از لطف نيست.

فيلم هاي كنار گذاشته شده
در چند روزي كه از اعالم اسامي فيلم هاي جشنواره 
چهلم مي گــذرد، يكي از مهم ترين ســؤاالت اين 
بوده كه هيأت انتخاب چه فيلم هايي را ديده اما از 
جشنواره بيرون گذاشته است؟ افخمي درباره اين 
موضوع گفت: »۲ فيلم به طور مشخص كنار گذاشته 
شد كه نمي شد براي جشنواره پروانه نمايش بگيرند. 
يكي فيلم »عروسک« اصغر يوسفي نژاد كه به زبان 
تركي است و زيرنويس ريزي داشــت كه تندتند 
عوض مي شــد و هيأت انتخاب نمي توانست آن را 
پيگيري كند. فيلم قبلي يوســفي نژاد هم به زبان 
تركي بود. فيلم ديگر »علت مرگ: نامعلوم« بود كه 
شوراي پروانه نمايش صالح نمي ديدند به آن اجازه 
نمايش بدهند و در فهرست رزرو قرار گرفت. خود 
محمدحسين نيرومند كه هم عضو شوراي پروانه 

نمايش است و هم از اعضاي هيأت انتخاب، خيلي 
تالش كرد كه براي اين فيلم پروانه نمايش بگيرد.« 
افخمي در ادامه گفت: احتماال ۲ فيلم به جشنواره 
نمي رسد و حتي ممكن است بيش از ۲فيلم نرسد. 
البته انتخاب فيلم از فهرست رزرو در اختيار دبير 

جشنواره است.
افخمي درباره علت انتخاب نشــدن فيلم »مسيح 
پســر مريم« نيز گفت: »اين فيلم از نظر من فيلم 
بدي اســت. موضوعاتي هســت كه در سينماي 
ايران نمي شــود ســاخت. چرا بايد دنبال چنين 
موضوعاتي برويــم؟ اين فيلم داســتان يک خانه 
بدنام پيش از انقالب اســت كه هر چند زنان اين 
فيلم در ســكانس هايي كاله گيس به ســر دارند، 
فيلمنامه اين فيلم ابتدايي اســت و هم بد نوشته 
شده و هم بد اجرا شده است.« ديگر چه موضوعاتي 
وجود دارد كه سينماي ايران نمي تواند به سراغش 

بــرود؟ افخمي در بخشــي از صحبت هايش 
درباره تنــوع فيلم هاي جشــنواره بيان 
كرد: »سينماي ايران سراغ فيلم علمي 
ـ تخيلي نمي رود. انگار بشــقاب پرنده 
فقط در آمريكا فــرود مي آيد. البته در 
فرانســه هم فيلم علمي ـ تخيلي زياد 
نمي ســازند، هرچند چندتايي ساخته 
شده كه بد هم نبوده اند. فيلم ترسناك 

هم با محدوديت هاي ســينماي 
ايران معموال خنده دار از آب 

درمي آيــد. چيزهايي را 
نمي توانيم بســازيم 

را  چيزهايــي  و 
خودمــان بــاور 
كــه  نداريــم 
بسازيم.  نيم  بتوا
ســينماي  پس 

مــا محــدود بــه 
فيلم هاي سياه نما يا 

نقد اجتماعي شده است.«

فيلم هاي ناقص
افخمي به طور مشخص 
دربــاره فيلــم »مرد 
بازنده« محمدحسين 
گفــت:  مهدويــان 

»مهدويان ريســک كرد و 
فيلمش را با وجود اينكه آماده 

نبود به ما داد. البته فيلمش اول و وســط و آخر 
داشــت، ولي به هر حال ريســک كرد. خيلي از 
داوران هيأت انتخاب به ايــن فيلم نمره ندادند و 
چيزي نمانده كه رد شود. مهدويان خودش گفت 
اگر مي خواهيد فيلــم را رد كنيد ولي ترجيح من 
اين است كه فيلم در جشــنواره باشد.« اگر فيلم 
آماده نبوده، هيأت انتخــاب چه چيزي را داوري 
كرده؟ فيلم نصف و نيمه كه سروشكل پيدا نكرده 
مي تواند براي پذيرش در جشــنواره مورد داوري 
قرار بگيرد؟ آيا نام مهدويان آنقدر بزرگ شده كه 
ديگر حتي اثري ناقص از او را هم نمي شــود كنار 
گذاشت؟ البته فقط فيلم مهدويان نبود كه ناقص 

به سمع و نظر هيأت داوري رسيده. 
به گفتــه افخمي برخي صحنه هــاي CGI فيلم 
»دســته دختران« هم كامل نشــده بوده و هنوز 
كارهاي فني اين فيلم در حال انجام است. اينكه 
فيلم هاي نصف و نيمه چطور توانســته اند 
نظر هيأت انتخاب را جلب كنند، نكته 
مكتومي نيســت. كمــي تدقيق در 
روابط سينماي ايران مي تواند پاسخ 

اين سؤال را به دست دهد.

فيلم هاي ضدسرگرمي
افخمي در بخشــي ديگر 
صحبت هايــش  از 
عمــده فيلم هــاي 
جشــنواره چهلم را 
فيلم هايي دانســت 
كه براي سرگرمي 
ساخته نشــده اند و 
حتي اگر قرار اســت 
سرگرم كننده باشند، 
از طريــق آزار دادن و 
تحقير مردم اين كار را 
انجام مي دهند. افخمي 
گفت: »اين فيلم ها را 
مخالفانشان سياه نما 
و موافقانشــان نقد 
اجتماعي مي نامند، 
امــا كار ايــن نوع 
ســينما پيــش از 
كرونا تمام شده بود. 
ايــن ســينما جذاب 
نيست. به هر حال اغلب 

فيلم هاي جشــنواره اين طوري هســتند و شايد 
چالش برانگيز شوند.«

كســاني كه افخمي را مي شناســند مي دانند كه 
او مخالف خوانــي را دوســت دارد و حاال ســعي 
دارد در برابــر انتقاداتي كه به فهرســت ۲۲تايي 
جشنواره شده، اينگونه موضع بگيرد كه جشنواره 
چالش برانگيز اســت. فرافكني يا فــرار رو به جلو؛ 
اســمش را هرچــه مي خواهيد بگذاريــد؛ همين 
اظهارنظرهاســت كه باعث مي شــود برنامه هاي 
مختلف صداوسيما خواهان حضور افخمي باشند. 
افخمي انتخــاب فيلم ها را كامال امري ســليقه اي 
دانست و در اين باره چنين اســتدالل كرد: »مگر 
در سينما چيزي جز ســليقه وجود دارد؟ سينما 
علم نيست. حتي در مورد تئوري هاي علمي نيز تا 

حدودي سليقه دخالت دارد.« 

افخمي زماني خود از منتقدان دخالت دولت در سينما بود اما حاال نظري مخالف با اعتقاد قبلي اش 
دارد. عضو هيأت انتخاب جشنواره چهلم گفت: »ما بايد براي سينمايي كه فرم تازه اي پيدا كرده  
نقشه هاي تازه اي هم بكشيم. من زماني مي گفتم كه دولت نبايد دخالت كند و بخش خصوصي بايد 
سينما را در سيطره خود بگيرد و فيلم هنري از سينماي تجاري موفق درمي آيد اما االن فكر مي كنم 
بايد در موردش ترديد كنم. سينما به طور كلي كم اهميت شــده و اين سؤال مطرح است كه چه 
رفتاري شده كه 90درصد تماشاگران سالن بيرون مي روند؟ اگر زماني مي گفتم سياست هاي دولتي 
و ناتوان كردن بخش خصوصي باعث شده تا تماشاگران با سينما قهر كنند، امروز فكر مي كنم كه 

براي برگرداندن آن تماشاگران به سينما دير شده است. 
امروز فكر مي كنم ديگر نمي توان بيش از 10 درصد تماشاگران را به سالن سينما كشاند. مدل فيلم 
ديدن حتي در آمريكا هم فرق كرده است. هر آمريكايي در سال 4 بار به سينما مي رود كه اين مقدار 

خيلي كم است. سينما امروز براي حضور تماشاگران در سالن بايد كيفيت يك هنر را پيدا كند.«
افخمي افزود: »امروز فكر مي كنم كه چه بسا الزم باشد دولت دخالت كند و فيلم هايي بسازد كه 
بخش خصوصي نمي تواند بسازد. بخش خصوصي با شيوه هاي پخش از مد افتاده به يك مانع تبديل 
شده است. بسياري از فيلم هايي كه ما امسال انتخاب كرديم، فيلم هايي هستند كه بخش خصوصي 
اصال بلد نيست اينها را توليد كند و فيلم هاي سرگرم كننده اي هستند كه تماشاگر ناراضي از سالن 
بيرون نخواهد رفت. انتقاد من به بخش خصوصي است كه فرصت زيادي داشت اما نتوانست خود را 
به روز كند و با ساختن كمدي هاي مبتذل تالش كرد كه امسال را هم بگذراند. من فكر مي كنم سينما 
به عنوان نمايش در سالن ديگر قدرت برتر نيســت. در دنيا توليد راحت تر شده و تعداد فيلم هاي 

توليدي هم افزايش پيدا كرده اما نمايش سخت شده است.«
اين كارگردان سينما در پايان گفت: »در هيأت انتخاب بحث پرتنشي در مورد فيلم خاصي نداشتيم. 
59فيلم ديديم و در مورد هيچ فيلمي هم بحث جدي پيش نيامد. البته برخي فيلم ها به دليل نداشتن 

پروانه نمايش كنار گذاشته شدند.«

   ضرورت دخالت دولت در سينما 

بهروز افخمي روز جمعــه در برنامه راديويي 
»حوض نقره« حاضر شد و روند سخنراني هاي 
خود در روزهاي پساانتخاب جشنواره فجر را 
ادامه داد. عضو هيأت انتخاب جشــنواره فجر 
درباره نقش سياســتمداران در سينما گفت: 
»در همه جاي دنيا اين موضوع وجود دارد؛ در 
آمريكا هم اداره كنندگان استوديوهاي بزرگ 
همان مسئوالن دولتي هستند.« نكته جالب 
درباره افخمي اين است كه او به رغم اشتغال به 
سريال سازي، حضور در هيأت انتخاب فجر و چه 
و چه و چه، از وضعيت علم گرفته تا سياست در 

همه جاي دنيا هم خبر دارد.
او در پاسخ به اين سؤال كه تماشاگران سينما 
بين 5 تا 10درصد ســينماي ايران بوده است 
و چه كســي مقصر اين موضوع است، توضيح 
داد: »وضعيت به ســرعت تغييــر مي كند و 
به خصوص بعد از كرونا وضعيت سابق )كه البته 
ما راه حل هايش را مي دانستيم اما به آنها عمل 
نمي شد( تغيير كرده است. پيش از اين، سينما 
با شيب ماليمي در حال فرعي شدن بود اما كرونا 
تير خالصي به سينما بود كه باعث شد سينما به 
تعطيلي كامل كشيده شود. سالن سينما ديگر 
اهميت ســابق را ندارد. البته قبل از كرونا هم 
كم رنگ شــده بود اما بعد از كرونا اين موضوع 
بيشتر شد. هنر فيلم سازي هنوز پابرجاست اما 
سالن سينما ديگر شكل سابق نيست. ما مجبور 
مي شويم فيلم را طوري بسازيم كه در موبايل و 
لپ تاپ درست ديده نشود تا مردم براي حضور 

در سالن ترغيب شوند.«

   افخمي در راديو

نقل قول

امین تارخ
بازیگر سینما:

در بازیگری نیازمند آموزش هستیم، هنر 
بازیگری مثل هر هنر دیگری هم برخوردار از 
علم و هم برخوردار از هنر و خالقیت است؛ 
بنابراین طبیعی است كه نیازمند آموختن و 
آموزش است. در 3دهه  گذشته این نظریه 

اثبات شد كه آموزش بازیگری در زمره  
نیازهای اولیه  هنر سینما و هنر تئاتر است، 
اما احساس می كنم كه شاید در یك دهه  

گذشته یا نزدیك به دهه  گذشته یك مقداری 
سهل انگاری شد و حساسیت های الزم نشان 

داده نشد. )مهر(

مجید مطلبی
تهیه كننده :

درباره دلیل غیبت فیلم »تفریق« باید بگویم 
كه این فیلم هم اكنون دارد مراحل صداگذاری 
و موسیقی را پشت سر می گذارد و برای همین 
هم نمی  تواند تا جشنواره چهلم آماده نمایش 
شود. این تهیه كننده همچنین می گوید كه 
در زمان فراخوان شركت در جشنواره این 

فیلم آماده نبود و البته هنوز هم آماده نیست 
و خودش هم به عنوان تهیه كننده هنوز آن 
را ندیده، چه رسد به اعضای هیأت انتخاب 

فیلم برای جشنواره! )خبرآنالین(
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   نگراني هاي آمريكا از 
نفوذ چين در عراق

نگراني آمريكا از رشد نفوذ چين در غرب 
آسيا به واقعيتي آشكار طي سال هاي 
اخير تبديل شــده است. اين نگراني ها 
تنها محدود به كشورهايي مانند عراق 
نيست و حتي مهم ترين متحدان آمريكا 
مانند امارات يا رژيم صهيونيستي را هم 
در بر مي گيرد. پاسخ واشنگتن به اين 
پديده تا كنون امنيتي و سياســي بوده 
است؛ از تهديد دولت نتانياهو گرفته تا 
لغو قرارداد فروش جنگنده هاي اف-35 
به امارات و البته زمينه چيني براي سقوط 
دولت عادل عبدالمهدي در بغداد. آمريكا 
با روي كار آمــدن دولت الكاظمي اميد 
داشت روند فزاينده نفوذ چين در عراق 
متوقف شود. در اين زمينه نخست وزير 
عراق پس از سفر به واشنگتن و مالقات 
با بايدن اعالم كرد شــركت هاي نفتي 
آمريكايي كه خواهــان خروج از عراق 
هستند تنها با شركت هاي آمريكايي و 
نه هيچ كشور ديگري جايگزين خواهند 
شد. همچنين ســپردن پروژه ساخت 
بندر فاو به يك شركت كره اي، با وجود 
پيشنهادهاي مناســب از سوي رقيب 
چيني از ديگر نشانه هاي اميدواركننده 
براي آمريكا پس از روي كار آمدن دولت 
الكاظمي بود.  با اين حال تحوالت ماه هاي 
اخير، ازجمله انعقاد چندين قرارداد مهم 
نفتي ميان بغداد و پكن نشان داده حتي 
دولت جديد عراق هم قادر نيســت به 
سادگي از فرصت هاي اقتصادي بزرگي 
كه مي تواند از طريــق همكاري با چين 
به آنها دست يابد چشم بپوشد. آن هم 
درحالي كه حضور و نفوذ آمريكا چيزي 
جز بي ثباتي و بحران هاي امنيتي براي 

اين كشور به ارمغان نياورده است.

كيوسك

»نفــت در مقابل امنيت«  
اين قاعده ســاختار روابط گزارش1

عربستان سعودي و ديگر 
كشــورهاي نفتي خليج فارس با آمريكا 
طي حدود يك قرن گذشته بوده است. 
براســاس ايــن قاعــده، كشــورهاي 
خليج فارس، نفت به عنوان مهم ترين نياز 
اقتصاد آمريكا و ديگر قدرت هاي غربي را 
تاميــن مي كردنــد و در مقابــل از 
حمايت هــاي امنيتــي، تســليحاتي و 
درصورت لزوم نظامي آنــان برخوردار 
مي شدند، اما در سايه تغيير موازنه قدرت 
جهاني، به تدريــج الگوهاي بديلي براي 
اين قاعده ظهور كرده است؛ الگوهايي با 
هزينه هاي كمتر و منافع بيشــتر براي 
كشــورهاي نفت خيز و صاحب انرژي. 
بارزترين الگو را مي توان سياست چين 
براي ارتباط با كشورهاي نفت خيز و البته 
در حال توسعه جهان دانست. اين قدرت 
شرقي طي سال هاي گذشته تالش كرده 
با ارائه خدماتي اساســي براي توســعه 
زيرساخت هاي اقتصادي كشورهاي در 
حال توســعه از منابع و امتيــازات آنان 
بهره مند شــود. يكي از تازه ترين الگوها 
مربــوط به عراق اســت؛ كشــوري كه 
ســال2018 و در دوران نخست وزيري 
عادل عبدالمهدي موفق شــد به توافق 
مشهور »نفت در برابر سازندگي« با چين 
دست يابد. اگرچه عبدالمهدي بهاي اين 
توافق را با اســتعفاي خــود و خروج از 
صحنه سياست عراق پرداخت كرد، اما 
اجراي توافق مذكور همچنان در دستور 
كار دولت كنوني به رياســت مصطفي 

الكاظمي قرار دارد.

فرصت تاريخي براي بازسازي عراق
بسياري سفر ســال2018 عبدالمهدي 
را به پكن نقطه عطفي در روابط 2كشور 
به شــمار مي آورند. در جريان اين سفر، 
توافقي ميان دولت هاي 2كشور به امضا 
رسيد كه براســاس آن، چين حاضر شد 
در ازاي تاميــن نفت مورد نيــاز خود، 
سرمايه گذاري هاي گســترده اي براي 
توسعه زيرساخت هاي عراق انجام دهد. 
مهم ترين اين سرمايه گذاري ها مربوط به 
حوزه نفت است؛ براي مثال شركت ملي 
نفت چين روز جمعه توافق بي سابقه اي را 
براي تاسيس بزرگ ترين پااليشگاه نفت 
عراق در شهر بصره به امضا رساند. ارزش 
اين قرارداد 7ميليارد دالر عنوان شــده 

و در نتيجه آن، ظرفيت پااليشــگاهي 
عراق به 300هزار بشكه در روز افزايش 
مي يابد. همچنين در فاز دوم اين پروژه 
قرار است بزرگ ترين مجتمع پتروشيمي 
عراق در شهر بصره با ظرفيت ساالنه 3تن 

افتتاح شود.
دولت عراق تالش مي كند با تكيه به اين 
سرمايه گذاري ها ضمن تامين نيازهاي 
داخلي خود، طي ساليان آينده به يكي 
از صادر كنندگان فرآورده هاي نفتي در 
غرب آسيا تبديل شود. عالوه بر اين چين 
هم اكنون دست كم در نيمي از پروژه هاي 
نفتي عراق براي حفاري ميادين يا توسعه 
ظرفيت توليد حضــور دارد و به رقيبي 
سرسخت براي شركت هاي نفتي آمريكا 

و انگليس تبديل شده است.
البته حوزه هاي همكاري مشترك ميان 
چين و عراق به انرژي محدود نمي شود. 
براساس توافق سال2018 چين متعهد 
شده پروژه هاي زيرساختي ديگري مانند 
ساخت مدارس، بيمارستان هاي مدرن، 
توسعه شبكه راه و تقويت زيرساخت هاي 
برق عراق را هم انجام دهد. دولت سابق 
عــراق ارزش مجموعه ايــن پروژه ها را 
نزديك به 500ميليارد دالر عنوان كرده 
بود؛ رقمــي خيره كننده كه درحقيقت، 
ما به ازای صــادرات روزانــه 100هزار 
بشكه نفت عراق به چين است. اهميت 
اين توافق بــراي بغداد زماني بيشــتر 
روشــن مي شــود كه بدانيم دولت هاي 

متوالي عراق طي 2دهه گذشته به دليل 
ناكارآمدي، فســاد اقتصادي گسترده و 
عدم دسترسي به فناورهاي مدرن قادر به 
توسعه زيرساخت هاي تخريب شده اين 
كشور براساس جنگ، اشغال و تروريسم 
نبوده اند. بر اين اساس، اجراي پروژه هاي 
بزرگ توســط پيمانكاران چيني بدون 
دخالت جريانات واسطه گري كه عمدتا 
ناكارآمد يا فاسد هستند فرصتي تاريخي 
براي بهبود خدمات زيرساختي در عراق 

به حساب مي آيد.

چرا عراق براي چين مهم است؟
پكــن طي ســال هاي گذشــته تمايل 
خود بــراي افزودن عــراق بــه ابتكار 
»كمربنــد و جــاده« يا همــان جاده 
ابريشــم جديد را پنهان نكرده اســت. 
موقعيــت جغرافيايي ويژه عــراق اين 
كشور را به پلي استراتژيك براي اتصال 
خليج فارس به تركيه تبديل مي كند و بر 
اين اساس، هيچ كريدور صادراتي كه از 
طريق غرب آسيا به سوي اروپا طراحي 

شود نمي تواند به ســادگي از اين كشور 
چشم بپوشد. شبكه الجزيره در اين باره 
گزارش مي دهد: اگر از زيرساخت هاي 
مدرن چشم بپوشيم، بصره ظرفيت هاي 
اقتصادي و بازرگاني بيشتري نسبت به 
دوبي دارد، اما تحوالت 2دهه گذشته، 
از تحريم ويرانگر عراق در دوران صدام 
گرفته تا جنگ و اشغال اين كشور باعث 
شده تمامي ظرفيت هاي اقتصادي عراق 
در عرصه بين المللي مغفول واقع شده و 
در نتيجه عقب افتاده باقي بماند. حاال با 
بازگشت ثبات به عراق و خروج تدريجي 
آمريكا از اين كشور، بار ديگر بارقه هاي 
اميد بــه اين ســرزمين اســتراتژيك 
بازگشته است. مهم ترين نشانه اين امر 
را نيز مي توان در پــروژه بزرگ بندر فاو 
مشــاهده كرد؛ بندري كه دولت عراق 
تنها براي فاز اول توســعه آن قراردادي 
به ارزش بيش از 2ميليارد و600ميليون 
دالر تنظيم كرده است. به گفته مصطفي 
الكاظمي، فاو به عنوان تنها بندر عراقي 
مشرف به آب هاي خليج فارس، دروازه 
بازگشــت عراق به معــادالت اقتصاد 

جهاني خواهد بود.

الگوي الجزاير
جزئيــات توافق عراق و چيــن كه البته 
بخش مهمي از آن هنوز روي كاغذ باقي 
مانده و اجرايي نشده، يادآور الگوي توافق 
اقتصادي چين با الجزاير است؛ الگويي كه 

نهضتي بزرگ در تاريخ توسعه الجزاير را 
به دنبال داشت. طي 2دهه گذشته، چين 
به تدريج نفوذ خود در اقتصاد الجزاير را 
توسعه داده تا جايي كه هم اكنون سهم 
بيشــتري از اقتصاد اين كشور نسبت به 
آمريكا يا فرانسه در اختيار دارد؛ ازجمله 
نتايج اين رويكرد، ســرمايه گذاري هاي 
گســترده چين براي توســعه ميادين 
نفتي الجزاير، تكميل خط آهن، ساخت 
بزرگ ترين بندر اين كشور و پروژه هاي 
ديگري مانند ســاخت اســتاديوم هاي 
جديد، توســعه شــبكه حمل ونقل يا 
خدمات ارتباطات مدرن بوده است. البته 
دامنه تعامل 2كشــور به حوزه اقتصاد 
محدود نمانده و همكاري هاي نظامي و 
فروش تســليحات ويژه به الجزاير را هم 
شامل مي شود. در ازاي تمام آنچه گفته 
شد، چين به سهمي مشخص و چشمگير 
از صادرات نفت و گاز الجزاير دست يافته 
و همچنيــن از ظرفيت هاي جغرافيايي 
ويژه اين كشــور)طوالني ترين ســاحل 
 در غرب مديترانه( براي طرح »كمربند 

و جاده« خود نيز استفاده خواهد كرد.

 انعقاد قراردادهاي مهم نفتي ميان عراق و چين نشان مي دهد كه دولت الكاظمي هم 
مانند دولت پيشين عراق به دنبال توسعه روابط اقتصادي با پكن است

نفت در برابر سازندگي؛ الگوي چين در عراق جهان نما

 ارمنستان و تركيه
 در مسير عادي سازي روابط 

ايروان و آنكارا، گام هاي متقابلي براي از سرگيري روابط خود برداشته اند 
و قرار است به زودي نمايندگان شان رو در رو با هم مذاكره كنند

 ارمنستان، در آســتانه مذاكرات با تركيه براي عادي سازي روابط،
منع واردات از اين كشور را لغو كرده و پيام هاي روشني براي برقراري 
روابط دوجانبه ارســال كرده اســت. به گزارش يورونيوز، قرار است 
به زودي پروازهاي مستقيم از اســتانبول به ارمنستان بر قرار شود. 
همه اينها بخشي از تغيير رويكرد در 2كشور است. 2كشور به صورت 
تاريخي با يكديگر روابط سردي داشته اند و مرز مشترك آنها از زمان 
فروپاشي شوروي بسته است. اخيرا هر  دو كشور نمايندگان ويژه اي 
در امور يكديگر منصوب كرده اند و قرار است به زودي اين دو نماينده، 
با هم مالقات كنند. وزير اقتصاد ارمنستان در پستي فيسبوكي گفته 
است كه اين كشور منع واردات محصوالت تركيه اي را كه سال پيش و 
در جريان جنگ ناگورنو-قره باغ وضع شده بود، لغو مي كند چون يكي 
از عوامل افزايش تورم در اين كشور است. در اين بيانيه آمده كه انتظار 
مي رود تركيه هم ممنوعيت متقابل واردات از ارمنستان را به زودي 
لغو كند؛ »انتظار مي رود منع لغو واردات از تركيه شرايط مطلوبي را 

براي صادرات كاالهاي ارمني ايجاد كند.«
مقامات در 2كشور همچنين به يك شركت ارمنستاني اجازه داده اند 
كه پروازهايي بين ايروان و اســتانبول برقرار كند. گفته مي شود كه 
خط هواپيمايي پگاسوس تركيه هم در فكر راه اندازي يك خط هوايي 

جديد بين 2كشور است.

شكست سكوت ديپلماتيك
بزرگ ترين گامي كه 2كشــور براي عادي ســازي روابط برخواهند 
داشت، ازســرگيري مذاكرات ديپلماتيك اســت. آنطور كه مولود 
چاووش اوغلو، وزيــر خارجه تركيه گفته، قرار اســت اين مذاكرات 
در مسكو انجام شود. او گفته اســت: »ما درك مي كنيم كه روسيه 
مي خواهد ميزبان نخستين مالقات نمايندگان ما باشد. ارمنستان 
هم، آنطور كه ما متوجه شــده ايم، مي خواهد كه نخستين مالقات 
در مسكو باشد. اگر قرار باشــد كه مالقات در يك كشور سوم باشد، 
براي ما مهم نيست كه روسيه باشد يا نه... روسيه قبال گام هايي در 
اين رابطه برداشته اســت و به همين خاطر از ايده برگزاري مالقات 
در مسكو استقبال مي كنيم.« او در صحبت هايش البته تأكيد كرده 

كه مالحظات آذربايجان در اين مذاكرات درنظر گرفته خواهد شد.
مالقات نمايندگان ويژه تركيه و ارمنستان، نخستين مذاكرات رسمي 

2 كشور از سال2009 به بعد به شمار مي رود.
تركيه يكي از نخستين كشورهايي بود كه اســتقالل ارمنستان از 
شوروي در سال1991 را به رسميت شناخت اما روابط ديپلماتيك 
بين 2كشور هرگز برقرار نشد، چون آنكارا به صورت سنتي در نبرد بر 
سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره باغ، طرف آذربايجان، همسايه 
ارمنستان را مي گرفت. مرز ارمنستان و تركيه، در پي حمايت آنكارا از 
آذربايجان در نخستين نبرد ايروان و باكو در منطقه ناگورنو-قره باغ، 
در ســال1993 بسته شــد. از آن زمان، مرز بســته مانده و آسيب 
زيادي به تجارت وارد شــده 
اســت. تجارت بين 2كشور، 
به پروازهاي مستقيم موردي 
محدود مانده است. اين تنها 
مسئله مورد اختالف دوطرف 
نيســت و دولت هاي پيشين 
ارمنستان از تركيه خواسته اند 
كه ابتدا قتل عام سال1915 
ارامنه را به رسميت بشناسد و 
بعد روابط ديپلماتيك بين دو 
طرف شكل بگيرد. ارمني ها 
مي گويند كه بيــش از 1.5ميليون ارمني از ســال1915 به بعد در 
امپراتوري عثماني دستگير، ديپورت و كشته شده اند. آمريكا سال 
گذشته اين نسل كشي را به رسميت شناخته است. تركيه اين ادعا 
را كامال رد مي كند. با اين حال، وزراي دولت نيكول پاشينيان تأكيد 
كرده اند كه مي خواهند بدون هيچ پيش شرطي با مقامات تركيه اي 
مذاكره كنند. روبين روبينيان، نايب رئيس پارلمان ارمنســتان قرار 
است نماينده كشورش در مذاكرات مسكو باشد. نماينده تركيه هم 
سردار كيليچ، سفير سابق اين كشور در آمريكاست. 2كشور قبال در 
سال2009 با هم به توافق رسيدند و قرار بود مرزهايشان را باز كنند. 
در آن سال، تيم هاي ملي فوتبال 2كشور، در يك گروه در مقدماتي 
جام جهاني قرار گرفتند. روساي جمهور 2كشور، به صورت جداگانه 
بازي هايي را كه تيمشان ميزبان بود، از نزديك ديدند و بعد از آن از 
كشورهاي همديگر ديدن كردند و پروتكلي را براي برقراري روابط 
ديپلماتيك امضا كردند. آذربايجان به شــدت از اينكه از اين توافق 
بدون دليل بيرون گذاشته شــده بود، عصباني شد و تهديد كرد كه 

صادرات گاز و نفت به تركيه را قطع خواهد كرد.
تركيه هم مجبور به عقب نشيني شد و از ارمنستان درخواست كرد تا 
نيروهايش را از منطقه ناگورنو-قره باغ، كه در آن زمان بيشتر آن در 
اشغال ايروان بود، خارج كند. در سال2013، رجب طيب اردوغان 
كه در آن زمان نخست وزير تركيه بود، نامه همدردي به 19زبان به 
ارمني ها نوشت و حوادث غم انگيز جنگ جهاني اول را، بدون اينكه 
از واژه نسل كشــي استفاده كند، مايه تأســف خواند. اما خيلي زود 
اعتراض  هاي شديدي عليه دولت در تركيه ايجاد شد و اردوغان هم 
مجبور شد اين لحن آشتي جويانه را كنار بگذارد و مواضع سرسختي 
اتخاذ كند. ماتيــو بريزا، محقق شــوراي آتالنتيك در اســتانبول 
گفته اســت كه ابتكارات اخير، شــروع پروســه اي چشمگير براي 
جبران گذشته و اصالح امور است. به عقيده او و ديگر كارشناسان، 
موفقيت هاي آذربايجان در جنگ دوم ناگورنو-قره باغ، شــرايط را 
به صورت بنياديني تغيير داده و باكو ديگر مخالف عادي سازي روابط 
بين 2كشور نيست. ارمنستان در نبرد اخير در منطقه، بيشتر مناطق 
تحت كنترل خود را از دســت داد و آذربايجان كه از حمايت شديد 
تركيه بهره مي برد، به فتوحات بزرگي در اين منطقه دست پيدا كرد 

و حاال در موضع برتري قرار دارد.

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

انگليسي ها ناراضي از برگزيت

ويراني در كلرادو

نظرسنجي هاي متعدد در انگليس نشان مي دهد 
كه مردم اين كشور از وضعيت خروج انگليس از 
اتحاديه اروپا، موسوم به برگزيت، راضي نيستند 
و معتقدند اين برنامه به اهداف خود نرســيده 
است. 6نفر از هر 10انگليسي گفته اند كه بوريس 
جانسون به آنها درباره بهبود وضعيت اقتصادي 
پس از برگزيت دروغ گفته است. به اعتقاد آنها 
برگزيت وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم را 

بدتر كرده است.

آتش سوزي هايي در ايالت كلرادو در غرب آمريكا 
نزديك به هزار خانه را نابود كرده و ده ها هزار نفر 
را مجبور به ترك خانه هايشان كرده است. با اين 
حال روز جمعه بارش برف به كمك آتش نشان ها 
آمد. حريق عصر پنجشنبه در بخش بولِدر واقع 
در شمال شهر دنور - مركز ايالت - شروع شد و 
با سرعت زيادي گسترش يافت. اين آتش سوزي 
در خالل يك خشكسالي بي سابقه روي مي دهد. 
بادهايي به سرعت 16۹كيلومتر در ساعت بر آتش 
مي دمد كه آن را به مخرب ترين آتش سوزي در 

تاريخ كلرادو تبديل كرده است.

1993
در ســال 1993، 
در پــی حمايــت تركيــه 
از آذربايجــان در جنــگ 
ناگورنو-قره بــاغ، مــرز 
ارمنستان و تركيه بسته 
شــد؛ مــرزی كــه تــا بــه 
امروز بسته مانده است

دولت جو بايدن در آمريكا در 
آستانه يك ســالگي است و گزارش2

زمان ارزيابــي عملكرد او و 
هم حزبي هايش فرارسيده  است. دمكرات ها 
براي نخســتين بار طي يك دهه اخير، روز 
20ژانويــه 2021 يعنــي روزي كه بايدن 
سوگند ياد كرد، همزمان كنترل همه چيز را 
در اختيار داشــتند؛ مجلــس نمايندگان، 
مجلس ســنا و دولت آمريكا. آنها اگر طبق 
اصــول سياســت و سياســت ورزي عمل 
مي كردنــد، بايد قــدر چنيــن فرصتي را 

مي دانستند و از آن براي 
اجراي برنامه ها و تثبيت 
بهــره  موقعيت شــان 
مي گرفتنــد؛ اتفاقي كه 
طي يك سال گذشته رخ 

نداد.
و  بايــدن  دولــت 
دمكرات هــاي كنگره با 
تصويب قانــون »برنامه 
و  آمريــكا«  نجــات 
1.9هــزار  تخصيــص 
ميليــارد دالر بودجــه 
براي مديريت همه گيري 
كرونا، شروعي قدرتمند 
داشــتند اما پــس از آن 
رفته رفته دچار آشفتگي 
شــدند. گويــي نيروي 

محركه دولت جديــد و حاميانش يكباره 
ته كشيد،  به طوري كه پس از گذشت يك 
ســال، انفعالي عجيب دمكرات ها را در بر 
گرفته اســت. بايدن و هم حزبي هايش در 
يك سال گذشته مي توانســتند اقدامات 
قابل توجهي براي بهبود وضعيت سياسي، 
اقتصادي و اجتماعــي آمريكا انجام دهند، 
اما فرصت را براي انجام تغييرات از دســت 
دادند. بايدن وعده هايــي داد كه برخي از 

آنها را بايد دســت كم طي نخستين سال 
رياســت جمهوري اش محقق مي كرد. اما 
كارنامه او پر از وعده هاي عملي نشده است.

دمكرات هــا بــا اختالفــي بســيار ناچيز 
اكثريت ســناي آمريكا را در اختيار دارند 
و براي تصويب هر طرحــي به تمامي آراي 
50نماينده دمكــرات نياز دارنــد؛ اما اين 
بهانه براي منفعل بودن كافي نيســت. از 
زمان تحليف جو بايدن تــا به امروز ميزان 
محبوبيت او در ميان مــردم و دمكرات ها 
كاهش قابل توجهي يافته اســت. بخشي 
از ايــن افــت محبوبيت، 
به دليــل نبــود برنامــه 
مشخصي از سوي دولت 
بايــدن و حاميــان او در 
كنگره براي آمريكا است؛ 
برنامــه اي كــه بتواند با 
اســتفاده از قدرتــي كه 
بايدن و حزب دمكرات در 
اختيار دارد زندگي مردم 
آمريكا را بهبود بخشــد و 
حتــي قدرت بيشــتري 
براي اين حزب و اعضايش 
دست و پا كند. دليل بالقوه 
ايــن انفعــال را مي توان 
اولويت حفظ قدرت فردي 
بر موفقيت كلي حزب در 
حزب دمكرات دانســت. 
انفعال بايدن و دمكرات ها هردليل شخصي 
يا غيرشــخصي كه دارد، مانع از تحقق اين 

تغييرات در آمريكا شده است:

بهره برداري كامل از قدرت رياست جمهوري
براساس قانون اساسي آمريكا، رئيس جمهور 
قدرت زيادي دارد؛  البته اگر انگيزه اي براي 
استفاده از آن داشته باشد. جو بايدن براي 
لغــو وام تحصيلي، كاهش قيمــت دارو يا 

بســياري از ديگر تصميم ها به رأي كنگره 
نيازي ندارد. اما او هيچ يك از اين اقدامات 
را انجام نداده است. اين در حالي است كه 
به طور مثال در مورد وام هــاي تحصيلي، 
او بارها در رقابت هــاي انتخاباتي گفته بود 
كه اگر رئيس جمهور شود، 10هزار دالر از 
مبلغ وام هر دانشجو را مي بخشد. او البته از 
قدرت فرمان اجرايي براي بازگشت آمريكا 
به پيمان آب و هوايي پاريس استفاده كرده 

است.

محافظت از آراء
درصورتــي كــه تالش هــاي بي وقفــه 
جمهوري خواهان بــراي تضعيف انتخابات 
به نتيجه برسد، دمكراسي و حزب دمكرات 
عمال آينــده اي نخواهند داشــت. بايدن و 
حــزب حامــي او مي توانســتند جلــوي 
جمهوري خواهان را از 3طريق بگيرند. اول 
تصويب قانون موســوم به قانون حق رأي 

جان لوئيس؛ در ايــن صورت ايالت ها پيش 
از دســت بردن در قوانين راي گيري بايد از 
دولت مركزي كسب اجازه مي كردند. دوم 
تصويب قانون آزادي رأي بود كه مي توانست 
از دســتكاري هاي حزبي نتيجه انتخابات 
جلوگيري كند. سوم تحول قانون شمارش 
آرا بود؛ قانونــي كه حاميــان ترامپ قصد 
داشتند پس از شكســت دونالد ترامپ در 
انتخابات، از نقص هاي آن براي نگه داشتن 

او در كاخ سفيد استفاده كنند.

پرداخت كمك هزينه كرونا
پرداخت نكــردن چــك 2هــزار دالري 
پشتيباني مالي دوران كرونا جزو وعده هايي 
است كه در دولت بايدن عملي نشده است. 
دونالد ترامپ در دوران رياســت جمهوري 
خــود دو بــار كمك هزينه هايــي كــه به 
آمريكايي ها وعده داده بود را پرداخت كرد. 
بايدن هم بــه آمريكايي ها وعــده داده بود 

2000دالر كمك هزينه پرداخت كند. اما در 
نهايت 1400دالر به آمريكايي ها پرداخت 
شــد. در واقع دولت بايدن 600دالري كه 
در دوران ترامپ بــه آمريكايي ها پرداخت 
شده بود را از مبلغ وعده داده شده كم كرد. 
ارســال ماســك و كيت هاي رايگان تست 
كرونا براي خانوارهاي آمريكايي اقدام مثبت 
ديگري بود كه انجــام آن با هدف مديريت 
همه گيري بــراي دولت بايدن ســختي و 

هزينه اي نداشت، اما هرگز اجرا نشد.

افزايش حداقل  حقوق 
وعده افزايــش حداقل حقوق به ســاعتي 
15دالر در نخســتين ســخنراني بايــدن 
در كنگره مطرح شــد. پــس از آن يكي از 
نمايندگان ســنا اعالم كرد افزايش حداقل 
حقوق به واسطه تطبيق بودجه امكان پذير 
نيست و بايد موانعي از سر راه برداشته شوند. 
دمكرات ها مي توانســتند اين نظر را ناديده 
بگيرند يا نماينده مذكــور را بركنار كنند. 
اما درعوض تسليم شــدند و حداقل حقوق 
را روي 7.25دالر نگه داشتند. دولت بايدن 
اما توانست از طريق فرمان اجرايي حداقل 
حقوق كارگــري پيمانكاران فــدرال را به 

15دالر برساند.

اقدامات اقليمي
جهان نااميدانه در انتظار اقدام دولت بايدن 
براي كربن زدايي از اقتصاد آمريكا اســت. 
برنامه هاي مختلفي بــراي تحقق اين امر 
در نسخه هاي مختلف طرح 7هزار ميليارد 
دالري »بازســازي بهتر« درنظــر گرفته 
شــده اند. اما با توجه به نامشــخص بودن 
سرنوشــت تصويب اين طرح، كسي انتظار 
چنداني از ايجاد تغييرات مثبت در راستاي 
محقق شــدن اهداف اقليمي توسط دولت 

بايدن ندارد.

تحول دادگاه عالي 
اكثريت كرسي هاي قضاوت در دادگاه عالي 
آمريكا در اختيار جمهوري خواهان اســت. 
اين به آن معني است كه احتماال هر اقدام 
جديدي كه قرار باشــد از سوي دمكرات ها 
در آمريكا انجام گيرد،  از سوي دادگاه عالي 
غيرقانوني يا مغاير با قانون اساســي اعالم 

خواهد شد. تنها راه براي خنثي كردن اين 
اقدام، افزودن اعضايي جديد از سوي بايدن 
به دادگاه اســت. عالوه بر اين، ايجاد بعضي 
تحوالت كه بتوانند خطــر انتصابات آتي را 
كاهش دهند مي تواند تأثيرگذار باشد. بايدن 
در همين راستا كميته اي براي بررسي آنچه 
مي توان با دادگاه عالي انجام داد تشــكيل 
داده است. تشكيل اين كميته چيزي نيست 
به جز حركتي كالســيك براي مواقعي كه 

قرار نيست اقدامي مثبت انجام گيرد.

تغيير سياست خارجي آمريكا
بايدن ترمــز طرح عمليات هــاي پهپادي 
ارتش آمريكا را كشيد و نيروهاي آمريكايي 
 را از افغانســتان خــارج كــرد؛ كاري كه

3 رئيس جمهور پيشين در تمامي دوره هاي 
خود قادر به انجام آن نبودند. اما فراتر از اين 
اقدامات، سياســت خارجــي دولت بايدن 
خارج از مسير پيش بيني شده حركت كرده 
است. او درباره پايان جنگ عربستان در يمن 
صحبت هاي اميدواركننده اي مطرح كرده، 
اما در عمل اقدامي براي پايان جنگ انجام 
نداده است. او همچنين بارها وعده داده بود 
كه با آغاز به كار دولت، به برجام بازمي گردد 
اما با گذشــت يك ســال هنوز سرنوشت 
برجام و تحريم هاي ايران مبهم مانده است. 
سياست او در قبال چين هم مشابهت هاي 
بســياري با دولت ترامپ دارد؛ درحالي كه 

وعده تغيير اين سياست ها را داده بود.

نجات ميليون ها افغان از گرسنگي
خشكســالي، تحريم هاي آمريكا و توقف 
كمك هاي بين المللي پس از آغاز حكومت 
طالبــان در افغانســتان، باعث شــده تا 
ميليون ها افغان با آغاز فصل زمســتان با 
گرسنگي مرگباري دست و پنجه نرم كنند. 
سازمان هاي امدادي هشدار داده اند در اين 
وضعيت احتمال مرگ ميليون ها كودك 
افغان وجود دارد. دولت بايدن اين قدرت 
را دارد تا وضعيت را تــا حد قابل توجهي 
بهبود ببخشد. اما او تاكنون توجه چنداني 
نســبت به نگراني هاي موجــود در مورد 
افغانستان نداشــته و اعضاي كنگره هم 
نسبت به اين فاجعه قريب الوقوع بي تفاوت 

عمل كرده اند.

30ميليارد دالر
حجم مبادالت تجاری ميان 
چين و عراق در ســال2020 بيش از 
30ميليارد و100ميليون دالر اعالم 

شده است

يك سالگي دولت بايدن  
وعده هايي كه محقق نشد

دولت بايدن و دمكرات ها طي يك سال گذشته نتوانستند 
اقداماتي در خور قدرت و اعتباري كه داشتند، انجام دهند

51.6درصد
از  51.6درصــد 
مردم آمريكا از جو بايدن 
ناراضی هســتند. ميزان 
رضايــــت از بايـــــــدن تــا 
آخرين روز سال 2021به 
رســيده  43.4درصــد 
اســت كه در مقايســه با 
57درصــد ابتــدای آغــاز 
بــه كار او، كاهشــی قابل 
توجه به شــمار مــی رود. 
محبوبيــت بايــدن حتــی 
در ميــان دمكرات ها هم 
از 98درصد به 78درصد 

كاهش يافته است

كشتار ارامنه در ســال 1۹15 در عثماني، يكي از داليل اصلي 
اختالفات ارمنستان و تركيه بوده است.
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كافي است دست،  پا و سر يا يك جايي فاطمه عباسي
از اعضاي بدنمان درد بگيرد يا فشــار خونمان باال و 
پايين شود تا از نگراني اينکه اين دردها عالئمي براي 
بيماري نباشــد، براي درمان راهي مطب پزشــك 
مي شويم و كسي از اينکه درد جسماني داشته باشد 
خجالت نمي كشد اما همين ما اگر استرس، اضطراب 
يا وسواس فکري داشته باشــيم، از شرم اينکه انگ 
روان پريش و ديوانه بودن به ما اصابت نکند، صدايش 

را در نمي آوريم.
گستره انگ هاي اجتماعي و اختالالت حوزه روان 
به قدري در جامعه زيادشده كه براساس آخرين آمار 
وزارت بهداشت و درمان، از هر4 ايراني يك نفر درگير 
اختالالت رواني است. براساس اين آمار، اختالالت 
رواني پس از بيماري هاي قلبي و عروقي بيشترين 
تعداد افراد بيمار در كشور را به خود اختصاص داده 

است. اين آمار قطعا زنگ هشــداري براي سالمت 
رواني جامعه اســت؛ موضوعي كه در آينده ممکن 
است با پيامد هايي مانند خشونت، نزاع، افسردگي 
و... نمود پيــدا كند. به همين دليل ايــن روزها در 
شهر مشهد با هدف افزايش ســواد سالمت روان، 
انگ زدايي از بيماران اعصاب و روان و ارائه مشاوره 
روانشناسي و روانپزشکي، پويشي با عنوان »خجالت 
نداره« راه اندازي شده و دانشجويان و پزشکان گروه 
روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي به مراجعه كنندگان 
مشاوره رايگان روانشناســي مي دهند تا به افزايش 
سواد ســالمت روان و حذف برچسب ها و انگ هاي 
اجتماعي كمك كنند. كاري كه همياران سالمت 
دانشگاه شهيدبهشتي تهران نيز در قالبي ديگر براي 
شهروندان پايتخت انجام مي دهند. به هر حال آنطور 
كه روانشناســان مي  گويند، افسردگي و اختالالت 
خلقي بخش عمده اي از بيماري هاي روان را به خود 

اختصاص مي دهد. البته در كنار اين موارد، اختالل 
»سوگ عارضه دار« نيز به تازگي افزايش داشته است؛ 
اختاللي كه در دوران كرونا و به علت از دست دادن 
عزيزان و تغيير در نحوه سوگواري و همدردي شکل 
گرفت. اختالل رواني وســواس هم ديگر عارضه اي 
اســت كه در دوران كرونا بيشتر از پيش شده است 
و به همين دليل نياز هاي رواني و بررسي اختالالت، 
بيشتر از قبل توجه مي خواهد. افزايش دانش و سواد 
در حوزه سالمت روان به وسيله همياران سالمت و 
پويش هاي مختلف در اين زمينه، به هموار شــدن 
مسير تشخيص و درمان اين نوع از بيماري ها كمك 

زيادي خواهد كرد. 

اختالالتي كه خجالت ندارد

كودكان روستای گوچكوه شهرستان فنوج در جنوب استان سيستان و بلوچستان /  عكس:  عادل با خدا اول آخر

حافظ

بعد از اينم چه غم از تير كج انداز حسود

چون به محبوب كمان ابروی خود پيوستم

تقويم/ رويدادعدد خبر
 هرمان هسه

 نويسنده آلمانى

هرمان هسه، نويسنده، شاعر و نقاش 
آلماني در 2 ژوئيه ســال 1877 در 
شــهر كالوي آلمان متولد شد. اغلب 
مردم اين نويســنده بزرگ را با رمان 
معروف »بازي با تيله هاي شيشه اي« 
مي شناســند؛ چراكه هسه در سال 
1۹4۶ براي نوشــتن اين رمان موفق 
به دريافت جايزه نوبل ادبيات شــد 
و همچنان يكــي از پرخواننده ترين 
نويســندگان آلمان است. اين رمان 
بازتاب مشكالت روحي هسه در مقابل 
مسائل سياسي و خطر جنگ جهاني 
دوم است. او كه طرفدار صلح و مخالف 
ناسيوناليست بود، از بحران نازيسم 
احساس نگراني مي كرد؛ براي همين 
به روش خود سعي كرد با اين مسئله 
برخورد كند و مقاالتي نوشت كه خطر 
نازي ها را گوشــزد مي كرد. فروش 
بيش از 10 ميليون نسخه از آثارش و 
موفقيت بزرگي كــه به دليل آخرين 
رمانش، »بازي مهره هاي شيشه اي« 
به دســت آورد، او را به عنوان يكي از 
پرخواننده تريــن و پرطرفدارترين 
نويسندگان آلماني در جهان زنده نگه 

داشته است.

 آيزاك آسيموف
 نويسنده و دانشمند روس

آيزاك آســيموف، يكــي ديگر از 
نويسندگان معروفي است كه در اين 
تاريخ يعني 2ژوئيه 1۹20ميالدي به 
دنيا آمد. شهرت اصلي او بيشتر به دليل 
نگارش كتاب هاي علمي و تخيلي است. 
موضوع داستان هاي او اغلب درباره 
كهكشان ها و سيارات منظومه شمسي 
است. او نبوغ و توانايي خاصي براي 
بيان پيچيده ترين مســائل علمي 
در ساده ترين شــكل ممكن داشت. 
»روبوت يك« و »مؤسســه سه گانه« 
عناوين مهم ترين آثار او هســتند. 
بســياري از كتاب هاي آســيموف، 
نويســنده تخيلي نويس آمريكايي 
روسي االصل به بيشتر زبان هاي زنده 

دنيا ترجمه شده است.

هزار خورشيد تابان

بابا گفته بود كه فـقـط  بـايد چيزهاي خيلي خالد حسيني
ضــروري را بردارند. باقي را مي فروشــند... 
دردناك ترين كار بر عهده  بابا گذاشته شده 
بود. ليال او را ديد كه در اتاق كارش ايستاده 
اســت و همچنان كــه قفســه ها را برانداز 
مي كند، غم عالم از صورتش مي باريد. گفت: 
»آن گفته  معروف يادت هســت؟ در جزيره  
متروكي هســتي و مي تواني 5تــا كتاب با 
خودت داشــته باشــي. كدام ها را انتخاب 
مي كني؟ هرگز تصورش را هم نمي كردم كه 
به اين روز بيفتم... باورم نمي شود كه از كابل 
مي روم. اينجا مدرسه رفتم، نخستين شغل را 
پيدا كردم، در همين شهر پدر شدم. احساس 
غريبي اســت كه به زودي زير آسمان شهر 

ديگري به خواب مي روم.«

جرم

آقا رضا سرچشمه حواست  جمع باشه خوب گوش كن. مسعود كيميايي
آقاجون سپرده دو سه روز ديگه مياي بيرون، آزاد 
مي شي، منم باهاتم... نشوني رو برات مي ذارم دفتر 
مدير زندون، فقط گوش كن، با مدير زندون درست 
باش. اليي كشــي نداريم، با كسي حرف نمي زني، 
كسي باهات تماس نمي گيره، حتي رفعت. كفش 
درنمياري تا بهت بگم. التاري بهــت خورده، كار 
اسمي واست گذاشــتيم، منم باهاتم... بار خودتو 
مي بندي، سر و وضعت درست مي شه، من درستت 
مي كنم. پولش خوبه، امنيتش خوبه، آدماي دور و 
برت هم كه خوبن، منم كه باهاتــم... هر چي هم 
بخواي داري، فقط بايد صبر كني. اسلحه سرد و گرم، 
اتصال برق و باتوم فلزي، اما بي خونريزي، بي زندون، 
بي گزارش، بي پچ پچ، بي اشاره و لوندي، از اين بي ها 

هم زياد داره، ولي درست مي شه، منم باهاتم... .

ديالوگبوك مارك

نويسندگان باشگاه

سقط شدگي و جوان مرگي در خنداننده شو

یکشنبه

 راســتش حاال كه اين خنداننده شو 
شــبکه نســيم مي تواند بــراي ما 1

افسرده دالن پريشــان احوال، گاهي به منزله 
گريزگاهي يا پناهگاهي يا تخليه گاهي تلقي شود و كمي خودمان را 
عادت دهيم به اينکه مي توانيم در اوج اندوه گردي ، با تماشاي كمديني 
گمنام، فرش را گاز بزنيم و استعدادهاي غريزي چهارگوشه مملکت را 
به تماشــا بنشــينيم؛ پس اين داوران هذيان گويش چرا كوفت مان 
مي كنند كه تمام لذت طنزجويي مان تبديل به واگويه اي از غرغرهاي 
دروني شود كه نه، اين جوان مرگي در دنياي طنز را سر پاياني نيست و 
طبق معمول، اين شبه روشنفکران، بيشتر از اينکه براي توسعه طنز در 
يك جامعــه عبوس جان بدهند، خود در نقش ســد ســکندر ظاهر 
مي شوند.اين مثلث هذيان گو كه تکليف خودشــان هم با خودشان 
مشخص نيست چه رسد به حوزه تخصصي طنز شــفاهه كه در اين 
خاك، ريشــه اي ازلي و ابدي دارد و هرگاه به مانع شبه روشــنفکران 
برخورده، بخش عظيمي از آفرينندگي خود را از دســت داده است. 
مثلثي فاقد دانستگي هاي  آكادميك درباره طنز ايراني كه تئوري هاي 
خودساخته را تبديل به ضدتئوري مي كنند و بن بستي مي آفرينند كه 
طنازان جوان را به عقيمي مي كشاند. مثلثي كه يك جا به بهانه اينکه 
طنز بايد منطق داشته باشــد به بي منطق ترين شکل خود طنزهاي 
سوررئال را زير سؤال مي برند و نافهمي خود را نسبت به دنياي پيچيده 
طنز شــفاهي عريان تر مي كنند. مثلث بي نمك و لجوجي كه حتي از 
قواعد طنز ســياه خبر ندارد و جوري ظاهر مي شــود كه انگار فقط 
رئاليسم شلم شــورباي طنز بي خطر ايراني است كه بايد حق نمايش 
داشته باشــد. گاه كمديني را به خاطر اينکه چرا سوژه طنز خود را از 
روابط پر از كنايه پدران و مادران و عموها و پدربزرگ ها و الباقي اقربا 
گرفته اند سکه يك پول مي كنند و تنها يك شب بعد، خودشان براي 
استندآپ كمديني كه داستان رابطه كپي شده »پدر و فندك پسر« را 
روي سن آورده جرواجر مي شوند. جوري كه تکليف شان با خودشان 
هم مشخص نيست. خطاب به يك كمدين يزدي كه از قضا اضطراب 
صادقانه و سادگي اش به غافلگيركنندگي طنز تخيلي شاهکارش كمك 
مي كند اســترس او را مانــع طنزآفريني تلقي مي كننــد و پدر طنز 
درخشان او را درمي آورند و فردايش به يکي ديگر كه خيلي راحت ظاهر 
شده است مي توپند كه شــما ديگر خيلي ريلکس هستي. در همين 
حال، داوري كه خود از فرط استرس نمي تواند دو كلمه فارسي راحت 
به زبان آورد و جمالت را مي جود و نياز به زيرنويسي درخشان دارد، 
به شــدت در اضطرابي ويرانگر غرقه است با نقطه ضعف خود سالحي 
مي سازد تا به جنگ كمدين دلپذير شهرستاني كه لبريز از دل آشوبه 
است برود. پسرك يزدي حق دارد جلوي چشم ميليون ها بيننده كمي 
تپش قلب بگيرد امــا در عين حال، از همان اســترس خود نردبامي 
مي سازد كه به صداقت و جذابيت كمدي او مي افزيد. اما شما چه؟ اين 
ادا و اطوارهاي روشنفکري چيست كه ازش آويزان شده ايد؟ متن ها 
ضعيف اند؟ خب بروند به گروه نويســنده ها كمــك كنيد. ديگر چرا 

اين همه هاختوم واختوم؟ 
  حاال اصال فرض مي كنيم كه همه اينها هذيان گويي من است. 

يعني هيچ كس نيست به اين آقاي رامبد جوان بگويد كه برادر 2
من! شما در طول اين همه سال چقدر توانستي برنامه ات را در راه توسعه 
دادن به سوژه هاي رنگارنگ و متنوع پيش ببري كه حاال گير دادي به 
اينها كه متن شان كپي از روي هم است و چيز درخشاني ندارد. خواهشا 
با شــبه نقدتان، اين 2دقيقه خنديدن ســاده را هم كوفت مان نکنيد.

به نظرم آقاي ژوله كه خيلي هم دوستش شايد داشته باشم اين جمله را 
قديم ها شنيده باشد كه تئوريسين هاي بزرگ دنياي طنز در تحليل اين 
حوزه بي قرار، به اين نظريه بازدارنــده پرداخته اند كه عالم طنازي در 
همه جاي دنيا معموال بر مبناي يك مربع استوار است كه اضالعش را 
»قوميت، جنسيت، سياست و نيز آيين ها و تابوها« تشکيل مي دهند. 
خب الحمدهلل در طول تاريخ اين خاك پرگهر، دريچه اين چهارضلع  كه 
به روي طنزآوران و طنزسازان بومي چندان باز نبوده و طبيعي است كه 
طنازان مان به خاطر همين فقدان ها، يا مجبور به كليشــه گرايي هاي 
مرسوم شده اند و يا عمري مجبور بوده اند در هذيان سرايي ماليخوليايي 
خود پيرامون خط قرمزها و يا در فرماليسم پريشان گوي خود، دست و 
پا بزنند تا مخاطب به فهم ناقص خود چيزي از منظور سخت آنها درك 
كند. شــما كه از تمركز كمدين هايتان در انتخاب سوژه پدر و مادر به 
ســتوه آمده ايد مگر چقدر اجازه شــلتاق هاي زباني و سوژه اي به آنها 
مي دهيد و قيچي هايتان دنياي امني براي شيرين زباني آنها مي سازد؟ 
شما حتي طنز سياه آنها را با سركوبي به نام بي منطقي مي كوبيد و به 
سخره مي گيريد كه اساس در همه اعصار نردبام بزرگي براي دنياي طنز 
به حساب آمده و اساســا اغراق هاي ناباورانه و تخيلي، بخشي از دنياي 
طنز است.به طوري كه ويرانگرترين طنزهاي سوررئال هم مي تواند در 
ظاهر از هيچ منطق رياضي برخوردار نباشــد امــا در عين حال هم از 

منطق خاص فرماليستي خود استفاده كند.
  من گاهي از خدا مي خواهم سببي فراهم كند كه هر ايراني در 

اندرون خود بيش از آنکه يك دانه رامبد جوان داشــته باشد 3
حاوي يك مالنصرالدين عصيانگر باشد. شما به عنوان مدير يك برنامه 
طنز، با آوردن لبخند به صورت هر آدم پريشــان حالي، دين خود را ادا 
كرده اي، اما چه كســي گفته كه شــما و آقــاي معجونــي و بقيه از 
شايستگي هاي قضاوت فوق تخصصي اين دنياي پيچيده برخورداريد؟ 
داوراني كه نه تنها در نقد آكادميك اين دنياي ساحرانه كه حتي از درك 
قواعد طنز شفاهه ايراني )كه خرده فرهنگ ها و پيچ و خم هاي تاريخي 
خاص خــود را دارد( عاجزند و با پارادوكس هاي مســلم خود در ارائه 
تئوري هاي هرشبه درباره ساختمان طنز، مخاطبان خود را به جزجگر 
وامي دارند. گاهي سکوت در امر قضا، به خاطر همين اندك لذت جويي 
كه ما از اين جوانان به شدت مستعد مي بريم از هر سخني برنده تر است. 
ما همچنان كه در ايران 80 ميليون منتقد سياســي مطلق گرا داريم 
ماشــااهلل در حوزه طنز هم براي خودمان يلي هستيم! يعني با وجود 
هزاران طنزآفرين مکتوب و شفاهي، حتي يك منتقد جدي در حوزه 
طنز نداريم. آنکه خود به لطف صابون مراغه توانسته تبديل به سلبريتي 
شود كه نمي تواند ديگران را به قضاوتي اكمل مهمان كند درصورتي كه 
مي توانست متن هاي كمدين ها را تا حد اعال ارتقا دهد، به نظرم بايد در 
حاشــيه اين آموزه ها براي جوان هاي خالق، از پيشــينه دنياي طنز 
شــفاهي ايراني نيز گفته مي شــد كه از مالنصرالدين آغاز و در قرينه 
»هردمبيل و هردم كلنگ« پايان مي يابد. درباره ابديت آنها همين بس 
كه اكنون مالنصرالدين در دنياي طنز اساطيري ما حضور دارد اما آن 
دو كاراكتر ميدان حســن آباد در خاطر هيچ كدام از شــمايان نيست. 
اســتعدادها را با وراجي هاي ميانمايه، ســقط نکنيــد؛ بگذاريد خود 
مخاطبان، ترازو در دست، به قضاوت سالطين فرداي طنز بنشينند. من 

هنوز دارم به دنياي آن آقاپسر يزدي مي خندم.

ابراهيم افشار/روزنامه نگار

گرينويچ

در فرانسه از ديروز، قانون جديد ممنوعيت 
بسته بندي پالستيکي براي بيشتر ميوه ها 
و ســبزيجات اجرايي شــد و ايــن خبر 
بسيارخوشــي براي فعاالن محيط زيست 
بود. به گزارش بي بي ســي، خيــار، ليمو 
و پرتقال ازجمله 30 محصولي هســتند 
كه بســته بندي آنها در پالستيك ممنوع 
شده است. امانوئل مکرون، رئيس جمهور 
فرانســه ايــن ممنوعيــت را »دگرگوني 
واقعي« خوانده و گفته كه چنين اقدامي 
حاكي از تعهد كشورش به حذف تدريجي 

پالســتيك هاي يك بار مصرف تا ســال 
2040 ميالدي اســت. تصور مي شود كه 
بيش از يك ســوم ميوه ها و سبزيجات در 
فرانسه در بســته بندي هاي پالستيکي 
فروختــه مي شــوند و مقامــات دولتي 
معتقدند كه ايــن ممنوعيــت مي تواند 
مانع از استفاده ساالنه يك ميليارد قلم از 
پالستيك هاي يك بار مصرف شود. وزارت 
محيط زيست فرانسه در بيانيه اي كه اين 
قانون جديد را اعالم كرده، گفته كه فرانسه 
از »مقدار وحشــتناكي« پالستيك هاي 
يك بار مصرف اســتفاده مي كند و هدف 
از ممنوعيــت جديد كاهش اســتفاده از 
پالســتيك هاي دورريختنــي و افزايش 

جايگزيني آن با بســته بندي هايي است 
كه از موادي ديگر يا قابل استفاده مجدد و 
بازيافتي تشکيل شده باشد. اين ممنوعيت 
بخشــي از برنامه چند ســاله اي است كه 
توســط دولت مکرون ارائه شده كه هدف 
آن كاهش تدريجي پالستيك در بسياري 

از صنايع خواهد بود.

رونمايي از تنديس كريســتيانو رونالدو، ستاره 
پرتغالي فوتبال جهان در شهر كاالنگوت واقع در 
ايالت گوا در جنوب غربی هند اختالفاتي را ميان 
ساكنان به وجود آورد. به گزارش يورونيوز، برخي 
از آنها مقامات محلي را متهم مي كنند كه با نصب 
اين تنديس به فوتباليست كشوري ارج نهاده اند 
كه زماني آنجا را مستعمره خود كرده بود. به اين 
ترتيب درســت پس از رونمايي از اين مجسمه، 
تجمعات اعتراضي در شهر كاالنگوت برگزار شد. 
ايالت گوا تا سال 1961 ميالدي تحت حاكميت 
پرتغال بود و ســرانجام نيز با حمله ارتش هند و 

وقوع جنگي دو روزه آزاد شــد. مقامات محلي 
تأكيد دارند با نصب اين مجسمه، به دنبال معرفي 
يك الگوي خوب بــراي جوانان بودند اما ميکي 
فرناندز، فوتباليست شــناخته شده بين المللي 
كه اصالتاً اهل ايالت گوا است نيز اين انتخاب را 
»توهين آميز« مي خواند و مي گويد كه اين كار 

يادآور دوران استعمار پرتغالي ها است.

هندي ها  عليه تنديس رونالدوپايان فرانسوی پالستيك

پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي بلژيکي حدود 180ســال است كه 
براي نوه و نتيجه هاي خود افسانه اي را تعريف كردند كه طي آن 
شهردار شهر »ورويه« Verviers چنان قلبش براي شهر مي تپيده 
است كه سرانجام پس از مرگش هم قلب او در اين شهر جا ماند. 
در قصه هاي پرآب چشم به زبان هلندي و گويش فالندري تعريف 
مي كردند كه چگونه پس از فراز و نشــيب هاي بسيار و استقالل 
بلژيك از هلند اين شــهردار محبوب همچنان به خدمت به شهر 
پرداخته و بنابراين مردم شهر پس از مرگش قلب او را جايي زير 
يکي از فواره هاي شهر دفن كرده اند. اين افسانه همينطور سينه 
به سينه نقل مي شد تا اينکه در سال 2021يکي از فواره هاي شهر 
ورويه نياز به نوسازي پيدا كرد و كارگران چند سنگ را زير اين 
فواره جابه جا كردند كه چشم شان به يك صندوق كوچك فلزي 
كوچك خورد؛ صندوقي با روكش روي و مملو از الکل كه قلبي 
در آن غوطه ور بود. پس از اينکه مشخص شد اين قلب واقعا به 
شهردار افسانه اي شهر تعلق دارد، ماكسيم دگي، عضو شوراي 
شــهر ورويه در مصاحبه با رويترز گفت:  امروز افسانه اين شهر 

ديگر افسانه نيست، يك واقعيت است.
گزارش هاي رويتــرز، ديلي ميل و حتي اينســايدر از اين 

رويداد، خالي از علــل محبوبيت اين 
شهردار است و همگي به موقعيت 
اين جعبه در فــواره و اندازه هاي 
آن پرداخته اند. براي پاسخ به اين 
پرسش كه چرا شهر ورويه قلب 

شهردارش را ربود بايد سري به 
تاريخ بلژيك و به ويژه 

تاريخ اين شهر زد. در تاريخ بلژيك مي خوانيم در مسير استقالل 
بلژيك از هلند شهر ورويه ســال ها دستخوش تحوالت سياسي 
شد و در سال 1830ميالدي طغيان مردم بلژيك عليه حکومت 
هلندي ها به صورت يك انقالب تمام عيار درآمد و 21ژوئيه سال 
1831ميالدي با پادشاهي لئوپولد اول بلژيك به استقالل رسيد. 
اما در اين ميان مردي به نام پير ديويد Pierre David چه پيش و 
چه پس از استقالل اين كشور چنان براي پيشرفت شهر تالش  كرد 
كه جناح هاي سياسي مختلف نتوانستند تأثير مخربي بر كارنامه 
او بگذارند. پير ديويد كه كار خود را با شــهرداري شهري زير 
سلطه هلندي ها آغاز كرده بود كار خود را به عنوان شهريار و به 
نوعي پادشاه قلب هاي مردم آن شهر به پايان رساند. او به شخصه 
پروژه راه اندازي نخستين آتش نشاني شهر را به عهده داشت و 
پيوسته در ساخت آن مشاركت داشت. همچنين با هدف دور 
نگه داشتن مردم شــهر از بيماري هاي واگير تصميم جامعه 
پزشکي براي بيرون بردن گورســتان از داخل شهر را با وجود 
مخالفت اقشار ســنتي عملي كرد و به همت او گورستاني 
در خارج از شهر ساخته شــد. با كاهش مرگ ومير بر اثر 
بيماري هاي واگير و كاهش آتش سوزي ها به دليل تاسيس 
آتش نشاني، مردم بيش از پيش تأثير مثبت كارهای او را 
احساس كردند. پس از چند سال چند ايستگاه  قطار 
و چندين خيابان هم به نام او افتتاح شد تا اينکه 
سرانجام با بازســازي فواره وسط شهر 
ورويه مشخص شد افسانه شهري 
كه قلب شهردارش را ربود واقعيت 

داشته است.

جهان  نما

شهري كه قلب شهردارش را ربود

آخر مصور

ويکتور ساويلوف

صــداي خودشــان كه  در مسعود مير امــا  درنمي آيــد 
پانويس هاي تقويم ميالدي كنــار روز دوم ژانويه 
نوشته روز درونگراها. يعني چه كساني؟ يعني روز 
كساني كه از تنهايي لذت مي برند و خودشان براي 
خودشان كافي هســتند. همان هايي كه حوصله 
جمع را ندارند و به قول مادربــزرگ بايد با انبر از 
دهانشان حرف بيرون كشيد و اگر كاري به كارشان 
نداشته باشــيد به اصطالح دورشان تار شيطونك 
مي بندد. البته ايــن درونگراها عمومــا آدم هاي 
باهوشي هستند و در خالقيت حرف هاي بسياري 
براي گفتن دارند. بد نيســت بدانيــد كه يکي از 
سردسته هاي اين جماعت خالق و البته درونگرا 
دپ است؛ جاني دپ را خدمتتان عرض مي كنم كه 
در بازيگري قله هاي بســياري را فتح كرده و البته 
نقــاش و نوازنده چيره دســتي هم هســت. حاال 
همينطور كه احواالت خودتــان را در ذهن مرور 
مي كنيد كه بفهميد درونگرا تشريف داريد يا نه، بد 
نيست بدانيد كه يك پژوهش خوش عطر در آغاز 
سال نوی ميالدي منتشر شده كه مي گويد آنهايي 
كه به چاي، قهوه و حتي شــکالت تلخ عالقه مند 
هستند همگي سويه ژنتيك مشــتركي دارند و 
عموما كمتر به سرطان و بيماري هاي قلبي و ديابت 
مبتال مي شــوند. البتــه پرواضح اســت كه اين 
پژوهش ها روي عالقه امثال ما به شکر و شيريني 
آسيبي وارد نخواهد كرد و ما همچنان قهوه و چاي 
و شکالت را شيرين مي پسنديم اما بد نيست بدانيد 
كه بسياري از همان درونگراهاي اول اين مطلب 

اهل خوردن قهوه تلخ هستند.
درونگرا باشــي و كم حرف و مدام هــم قهوه تلخ 

بنوشي ديگر چه شود؟ امان از دست اين علم...

سوم شخص جمع

دپ، بي شكر
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