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 نمايش  »تمليخا«
 و »تا اشكستان« 
در ايام سوگواری

 حال ناخوش 
گوزن زرد ايرانی

جای خالی آب

دختر جوان رقيب 
عشقی اش را ربود

سیل جنوب، همچنان 
جان می گیرد

 جمعيت گوزن هاي زرد جزيره اشك
 از 300 راس به  26رأس رسيد 

 تازه ترين اطالعات وزارت نيرو
از كاهش ۴0 درصدی ورودی آب 
به سدها و خالی بودن 63درصد 

ظرفيت مخازن حكايت دارد

عالقه 2دختر به مهندس جوان 
پايان عجيبي داشت

  هشدارهای قرمز 
و امدادرسانی ها در استان های 

جنوبی ادامه دارد

  باران های سيل آسا در جنوب كشور 
 تا كنون منجر به مرگ 5 نفر 
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 قصه بدترين سقوط
 نمره قبولي  در آزمون همدلي

 دستمزد مربی خارجی زنان را چه كسی می دهد؟

رامين رضاييان بعد از جام جهاني2018 چه كرد؟

بازيكنان تيم ملي در داستان طارمي  روسفيد شدند

فدراسيون واليبال می گويد فدراسيون جهانی هزينه كمپدلی ايتاليايی را می دهد اما 

گفته می شود دستمزد او از محل بدهی های فدراسيون جهانی تأمين خواهد شد 
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سپر به سپر در صدر
پرسپوليس به چهارمين برد متوالي رسيد و استقالل به پنجمين برد متوالي نرسيد 

حاال قرمزها به يك امتيازي صدر رسيده  و روزهاي آخر نيم فصل را حساس تر كرده اند

استقالل 1آلومینیوم 1

تراکتور 1پرسپولیس 2
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  وقت تلف شدن
استقالل باز هم در وقت هاي تلف شده گل 
خورد و پيروزي اش را از دست داد؛ از 3گل 
خورده آبي ها در اين فصل 2گل در اين دقايق 
به ثمر رسيده و باعث شده تيم مجيدی4 امتياز 

باارزش را از دست بدهد
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داده نما
گرافيك: مهدی سالمی

سپهبد محمد ولی قرنی
آخرین پست: رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی

9 صبح 3 اردیبهشت 1358 
عامالن ترور: گروه فرقان 

ساعت نحس
ساعت 1:20 دقیقه بامداد جمعه 13 دی ماه سال 1398 سردار سرافراز شهید 
سلیمانی به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا ترور شد؛ ترور سرداران، 
مسئوالن و دانشمندان جمهوری اسالمی قصه ای ناشناخته برای مردم ایران 
نیســت. در این داده نما به اختصار برخی ترورها و همچنین ترور ســرداران و 

فرماندهان کشور را مرور کرده ایم.

مسعود علیمحمدی 
آخرین پست: دانشمند هسته ای

7:30 صبح 22 دی 1388 
عامالن ترور: عوامل رژیم صیهونیستی

سردار حاج قاسم سلیمانی
آخرین پست: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

جمعه ساعت 1:20 صبح 13 دی 1398 
عامالن ترور: دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا

داریوش رضایی نژاد
آخرین پست: دانشمند هسته ای

4:30 بعدازظهر 1 مرداد 1390 
عامالن ترور: عوامل رژیم صهیونیستی

سپهبد علی صیاد شیرازی
آخرین پست: جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
بامداد 21 فروردین 1378 
عامالن ترور: منافقین

مصطفی احمدی روشن
آخرین پست: دانشمند هسته ای
8:30 صبح 21 دی 1390
عامالن ترور: عوامل رژیم صهیونیستی

مجید شهریاری
آخرین پست: دانشمند هسته ای

7:30 صبح 8 آذر 1389 
عامالن ترور: عوامل رژیم صهیونیستی

محسن فخری زاده
آخرین پست: رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی
2:30 بعدازظهر 7 آذر 1399
عامالن ترور: عوامل رژیم صهیونیستی

يادداشت
مناف يحيي پور ؛ روزنامه نگار

چند ماه پيش »علي لندي« نوجوان ايذه اي و حدود 
2هفته پيش »اميره بروايه« كودك 7 ســاله اهوازي؛ 
بي هيچ ادعــا و آموزش ويــژه اي، قهرمانانه در نجات 
جان ديگران پيشقدم شــده اند. خبر كوتاه تقدير جانشين فرمانده انتظامي استان 
خوزستان از شجاعت اميره 7ساله، پنجشنبه 2دي ماه جاري در صفحه21روزنامه 

همشهري منتشر شد.
شايد نام و ماجراي شجاعت آن نوجوان و اين كودك، مدتي در رسانه ها بچرخد و به 
يادها بماند، اما علي لندي ديگر به آغوش خانواده اش بازنمي گردد. يا درست است 
كه اميره، كودكي يك ساله را از غرق شدن در مجراي روباز فاضالب شهري نجات 
داد، ولي چند هفته پيش اميره 7ســاله اي حضور نداشت تا جان كودك يك ساله 
ديگري را نجات دهد و آن كودك غرق شــد، همچنان كه پيش از آن نيز كودكان 

ديگري غرق شده بودند و احتماالً پس از اين نيز غرق خواهند شد.
اين نخستين بار نيست كه خبر شجاعت و قهرماني كودكان و نوجوانان در رسانه ها 
منتشر مي شــود و نام بعضي از آنها ســر زبان ها مي افتد. اين داستاني است كه از 
كودكي پدران و مادران و شــايد از كودكي پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي بچه هاي 
امروز نمونه هايش روايت شــده اســت. چند دهه پيش كتاب هاي درسي داستان 
واقعي-تخيلي »پطرس« و همچنين ماجراي »ريزعلي«، دهقان فداكار )كه البته 
جوان بود نه كودك( را به سراسر كشــور بردند. بعدها در روزهاي انقالب و سپس 
جنگ تحميلي، داستان هاي واقعي زيادي از نوجوانان شجاع روايت شد كه برخي 

از آنها گسترده تر منتشر شد و بعضي ها كمتر.
ولي متأسفانه نه آن داستان هاي دهه هاي دور و نه حماسه هاي سال هاي نزديك تر 
هيچ كدام باعث نشدند بزرگ ترها و مخصوصاً مسئوالن چنان كه بايد به كودكان و 
نوجوانان، توانايي ها و فهم و دركشان در مواجهه با مسائل و مخاطرات، خواسته ها، 
مطالبات و يا آموزش هاي مورد نياز آنان و جامعه و مهم تر از همه نقش و مسئوليت 

آنها در ساختن و اداره فرداي جامعه توجه كنند.
اين سال ها دغدغه هاي بزرگ و مهمِ  بزرگساالن، تمام وقت و ذهن مسئوالن محترم 
را درگير خود كرده و همانطور كه سهم فرهنگ به طور كلي در جامعه و بودجه كل 
كشور مهم نيست، سهم فرهنگ و ادبيات و كتاب و نشريات و حتي آموزش كودكان 
و نوجوانان هم خيلي ريز است و اصاًل ديده نمي شود. حاال گويي باز هم بايد توقعمان 
را پايين تر بياوريم و بپرســيم آيا انتظار زيادي است كه بخواهيم مسئوالن محترم 
فكري براي فاضالب هاي روباز بكنند تا هر چند وقت يك بار شاهد انتشار خبر سقوط 
كودكي به فاضالب و جان باختن او نباشيم؟ انتظار زيادي است كه بخواهيم در كنار 

آموزش كلي موضوع هاي به درد بخور و به درد نخور، آموزش 
كاربردِي نكات ايمني و چگونگي مواجهه با صحنه هاي خطر 

يا چگونه كمك كردن به خود و ديگران در چنين لحظه هايي در برنامه  آموزشــي 
مدارس گنجانده شود؟

 كودكان و نوجوانان
 قهرمانان لحظه هاي سخت

دوز واكسن تاكنون تامين  شده  دوز موجودی واكسن کرونا است180ميليون جمعيت هدف، دوز  اول را زده اند40ميليون 98درصد

600کیلومتر پیاده روی پایتخت، نونوار می شود
آغاز مناسب سازی شهر تهران با اولويت بندی محل سكونت افراد دارای معلوليت
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نگاهی به برخی 
ترورهای مهم 

»كوواكس« همچنان به ما واكسن بدهكار  و محموله  جديد آسترازنكا در راه است

700
شرکت واردکننده 

موبایل در کشور 
داریم

225
دالر متوسط قیمت 
موبایل وارداتی 
بوده

2/9
میلیارد دالر 
واردات موبایل 
داشته ایم

45
میلیون  موبایل

در 2سال
وارد کرده ایم

%42
واردات موبایل امسال رشد کرده

صدرنشینی 
 موبایل

واردات  در  
گزارش همشهری 

از رشد ساالنه 
واردات و تداوم 
افزايش قيمت 

همراه حكايت داردانواع گوشی تلفن 

ادامه در 
صفحه21
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 تنها تعلق دنيايي حاج قاسم مردم بودند
دختر شهيد سردارسليماني در مراسم بزرگداشت اين سردارشهيد در مصالي تهران با بيان اينكه حاج قاسم هيچ تعلق دنيايي جز 
مردم ايران نداشت، گفت: دشمن فكر مي كرد اگر حاج قاسم را به شهادت برساند، تأثير كالم و نفوذ حاج قاسم خاموش مي شود، ولي با 
ديدن اين حضور مردم مي فهمد كه چه غلطي كرده است.  زينب سليماني تأكيد كرد: حاج قاسم هيچ تعلق دنيايي نداشت و تنها تعلق 
دنيايي حاج قاسم مردم ايران بود. حاج قاسم از اين دنيا هيچ چيز نمي خواست، بلكه سبك پرواز كرد و هميشه بزرگ ترين دغدغه 
زندگي اش اين بود كه مردم ايران با آرامش و با عزت زندگي كنند. او با بيان اينكه هيچ كس نمي تواند عشق حاج قاسم را در دل مردم 
ايران سرد كند، تصريح كرد: هر دروغي كه دشمنان بگويند و هر توطئه اي كه انجام دهند، باز مردم ايران سرباز خود را مي شناسند، 

چراكه حاج قاسم حرف نزد، بلكه عمل كرد و ما امروز شاهد دستاوردهاي او هستيم.
ث

مك

13دي ماه، دومين ســالگرد 
شهادت سردار قاسم سليماني دولت

همچنان اندوه جامعه در ترور 
ناجوانمردانه فرمانده سپاه قدس ايران تازه بود. 
ايــن غم بــزرگ همراه بــا اداي احتــرام و 
بزرگداشت شخصيت برجسته فرمانده بزرگ 
ايران يك بار ديگر يادآور شــجاعت، افتخار و 
همبستگي ايرانيان در همه نقاط كشور بود و 
سهم اقشار مختلف در آن را به تصوير كشيد. 
اجتماعــات و مراســم هاي مختلــف در 
شهرستان هاي مختلف كشور بهانه تجليل از 
سردار قاسم سليماني در سالگرد شهادتش 
شــدند و در تهران اجتماع بــزرگ مردم در 
مصلي براي گراميداشت سردار سليماني گرد 

هم آمده بودند.
در اين مراسم عالوه بر اعضاي خانواده شهيد 
قاسم ســليماني، ســردار سرلشكر حسين 
سالمي فرمانده كل سپاه، سردار قاآني فرمانده 
نيروي قدس سپاه، سردار اميرعلي حاجي زاده 
فرمانده هوافضاي سپاه پاســداران، سردار 
محمد پاكپور فرمانده نيروي زميني ســپاه، 
سردار غالمرضا سليماني رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين و ديگر فرماندهان سپاه و نيروهاي 
مســلح، محســن رضايي معاون اقتصادي 
رئيس جمهور، عليرضا زاكاني شهردار تهران 
و برخي چهره هــا و شــخصيت هاي ديگر 
حاضر شــده بودند. برخي مهمانان خارجي 
از كشــورهاي منطقه اي نيز به اين مراسم 
آمده بودند. از چند ساعت قبل خيابان هاي 
منتهي به مصالي تهران با ترافيك سنگين 
خودروهاي شخصي و صف اتوبوس ها براي 
جابه جايي و انتقال مردم به مراسم بزرگداشت 

سردارسليماني مواجه شده بود.

نمي شود در مكتب حاج قاسم نبود
سيدابراهيم رئيســي، رئيس جمهور در اين 
مراســم كه با عنوان »اجتماع بزرگ مردم 
تهران در فراق حاج قاســم« برگزار شد، رمز 
پيروزي سردار قاسم سليماني را خشيت از 
خدا دانست و گفت: حاج قاسم توان ظاهري 
آمريكا و  سازوبرگ نظامي آنها را مي دانست 
اما با علم به همه اينهــا از عمق جان عقيده 
داشت كه آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند 

و ما مي توانيم بهانه هايي مانند »نمي شود«، 
»مگر ما مي توانيم« و »بايد جوري ســازش 
كرد« را خنثي كنيم. ايســتادگي، مقاومت، 
دشمن شناســي و دشمن ستيزي در مكتب 
حاج قاسم بود و به مثابه يك مكتب و آرمان 

بلند عمل كرد.

فرمانده فراجناحي بود
براساس گزارش ايرنا، رئيسي با ذكر خاطره اي 
از دوره مسئوليت خود در آستان قدس رضوي 
گفت: زماني كه توليت آســتان امام رضا)ع( 
بودم، )سردار ســليماني( به آستان مشرف 
شدند و من هم به عنوان خادم خدمت ايشان 
رسيدم. پرسيدند براي خانواده هاي شهداي 

مظلوم فاطميــون كاري نمي توانيد بكنيد 
و گفتم فكــري مي كنم و ۲۴ســاعت ديگر 
تماس مي گيرم و حضرت امام رضا حواله كرد 
و ۷۰خانواده از نابساماني نجات پيدا كردند. 
هرجا می رفت، فكــر خانواده هاي مظلوم و 

مشكالت مردم بود. 
رئيس جمهور در ادامه با بيان اينكه حاج قاسم 
فرمانده ای انقالبــي و فراجناحي بود، گفت: 
مسئله حاج قاسم، نجات اسالم و مسلمين و 
دفع شر، فساد و ظلم و دفاع از سني، شيعه، 
فلسطيني، لبناني، يمني، ايزدي، مسيحي و 
متدين به اديان ابراهيمي است؛ بنابراين در اين 
حركت، نگاه او اين بود كه چگونه شر دشمن را 

از منطقه رفع كرده و منطقه را آزاد كند.

ظرفيت سازي سردارسليماني
رئيسي با بيان اينكه حاج قاسم در جهان اسالم 
ظرفيت ســازي كرد، گفت: حاج قاسم مرد 
ميدان شد، زيرا ظرفيت داشت و ظرفيت سازي 
كــرد. ظرفيت ها و گنج ها را شــناخت، زيرا 
گنج ياب بود. در افغانستان جوانان افغاني را 
براي دفاع از افغانستان و منطقه، جوانان يمني 
را براي دفاع از يمن و منطقه و جوانان عراقي 
و ســوري را براي دفاع از دين و منطقه به كار 
گرفت. نتيجه به خط كــردن اين ظرفيت ها، 
مرگ داعش و داعشــي ها و پيروزي جبهه 
مقاومت در منطقه شــد و ايــن ظرفيت را 
حاج قاسم ايجاد كرد. آنها از جبهه حزب اهلل 
در لبنان نگران بودند، اما چند حزب اهلل ايجاد 

شد و جريان حزب اهلل تبديل به جبهه مقاومت 
بين المللي در منطقه شد. بايد ظرفيت ها را 
شناخت و به موقع مورد اســتفاده قرار داد و 
آنها را در مقابل جريان استكباري اينگونه با 

شهامت و شجاعت و انگيزه آماده ميدان كرد.
رئيســي با بيان اينكه شهيدسليماني نماد 
شــجاعت و عقالنيت بود، تصريــح كرد: او 
عقالنيت، شــجاعت، مقاومت در راه و هدف 
داشــت و كارهايش از تدبير برخوردار بود، 
حقيقتاً در ميدان اهل خطــر بود. فرق بين 
حاج قاســم و ديگران اين بود كه حاج قاسم 
از منطق قيادت پيروي مي كرد نه ســيادت. 
به مردم نمي گفت برويــد، مي گفت بياييد. 
خودش در قله قرار داشت. همانطور كه رمز 
موفقيت انبياء در تعالي انسان اين است كه 
مي گويند ما واصل شــديم، شما هم بياييد 

واصل شويد.

ترامپ بايد قصاص شود
او در بخش ديگري از ســخنان خود تأكيد 
كرد: دشــمنان و آمريكا تصور كردند كه روز 
سيزدهم دي ماه روز پايان حاج قاسم خواهد 
بود اما زهي خيال باطل. 13دي ماه روز تولد 
دوباره حاج قاسم شد. حاج قاسم در سيزدهم 
دي ماه متولد شد و عمر او تا زمين زمين است 

و زمان زمان، ادامه خواهد داشت.
رئيس دولت ســيزدهم در بخــش ديگري 
از ســخنانش خطاب به آمريكايي ها گفت: 
سردارسليماني مهمان رسمي نخست وزير 
عراق بود و شما هم سيادت عراق را شكستيد 
و نه يك شخص بلكه يك ملت را ترور كرديد. 

او با طرح اين سؤال كه در اين جنايت هولناك 
كه بر همه امت اسالمي بسيار سخت و گران 
آمد، چه بايد كرد، ادامه داد: بايد متجاوز، قاتل 
و جنايتكار اصلي، رئيس جمهور وقت آمريكا 
محاكمــه و قصاص و حكم خــدا در مورد او 
جاري شود. اگر ســازوكار محاكمه عادالنه 
ترامپ، پمپئو و ديگر جنايتــكاران در يك 
دادگاه عادالنه فراهم و به جنايت هولناك شان 
رسيدگي شد و به مجازات اعمال ننگين خود 
رسيدند كه فبها، وگرنه شك نكنيد به همه 
دولتمردان آمريكايي مي گويم كه دست انتقام 

از آستين امت بيرون خواهد آمد.

روی خط سياست

   عالمه مصباح يزدی در بيان رهبر 
معظم انقالب

به مناسبت سالگرد درگذشت آيت اهلل مصباح 
يزدی، برای نخستين بار بخشی از بيانات رهبر 
معظم انقالب درباره عالمه مصباح منتشر شد. 
به گزارش فارس، دربخشی از فيلم اين بيانات 
كه از ســوی پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و 
نشر آثار مقام  معظم  رهبری منتشر شده، آمده 
 است:»امروز بحمداهلَلّ نظام اسالمی ما مفتخر 
است كه شخصيت های برجسته  علمی و معنوی 
در آن حضور دارند؛ مثل همين شخصيت عزيز 
و عظيم - جناب آقای مصبــاح- كه بحمداهلَلّ 
اين  كار هم از بركات ايشان است. من ايشان را 
نزديك به ۴۰ سال است می شناسم و به ايشان 
ارادت قلبــی دارم؛ فقيه، فيلســوف، متفّكر و 
صاحب نظر در مسائِل اساسی اسالم. اگر خدای 
متعال به نسل كنونی ما اين توفيق را نداد كه از 
شخصيت هايی مثل مرحوم عالمه  طباطبايی يا 
مرحوم شهيد مطهری استفاده كند، بحمداهلَلّ 
اين شخصيت عزيز و عظيم، خأل آن عزيزان را 
در زمان ما پر می كنند. من حقيقتا خدا را حمد 

و شكر می كنم.«

   گفت وگوی تلفنی روســای جمهور 
ايران و ارمنستان 

رئيس جمهوری كشــورمان ديروز در تماس 
تلفنی بــا نيكول پاشــينيان، نخســت وزير 
ارمنستان گفت: توسعه ســطح همكاری ها و 
مبادالت اقتصادی بين تهران و ايروان، ضمن 
تأمين منافع همه طرف ها، حتما امنيت ســاز 
هم خواهد بود. به گزارش پايگاه اطالع رسانی 
رياست جمهوری، سيدابراهيم رئيسی افزود: 
حساســيت شــرايط در منطقه قفقاز اقتضا 
می كند كه كشــورهای منطقه به طور منظم، 
موضوع های منطقه ای و دوجانبه را مورد بحث 
و تبادل نظر قرار دهند. پاشــينيان نيز در اين 
گفت وگو ضمن ارائه گزارشی از روند مذاكرات و 
آخرين وضعيت منطقه قفقاز، اظهاركرد: مصمم 
هستيم مناسبات و تعامالت اقتصادی با ايران را 
در تمامی زمينه ها افزايش دهيم و كميسيون 
مشترك همكاری های اقتصادی را فعال تر از 

گذشته كنيم.

   دست  عربستان به سوی ايران دراز 
است

وزير امورخارجه عربستان در اظهاراتی تأكيد 
كرد كه دست مان به سوی برادران مان در ايران 
دراز است. به گزارش ايسنا، فيصل بن فرحان در 
يك نشست خبری با همتای اردنی خود گفت: 
اگر ايران به نگرانی های ما درباره امنيت و ثبات 
منطقه اهميت می دهد، ما به عنوان كشورهای 
عربی دست مان به ســوی برادرانمان در ايران 
دراز است. سخنان اين مسئول سعودی درحالی 
است كه مقام های جمهوری اسالمی همواره 
تأكيد كرده اند كه ايران خواستار رفع اختالف ها 
از طريق راه های مسالمت آميز و گفت وگوست 
و تاكنون برای ايجاد صلح و امنيت در منطقه 

تالش های فراوانی كرده  است.

   برد موشك »قيام« به هزار كيلومتر 
رسيد

اطالعات جديد منتشر شــده از نمونه جديد 
موشك »قيام« نشان  می دهد برد اين موشك 
به هــزار كيلومتر و خطای آن بــه زير ۵۰متر 
رسيده  است. به گزارش تســنيم، نمونه اوليه 
موشك قيام، به عنوان اولين موشك بدون بالك 
ايرانی با سوخت مايع، در سال 1389 و با برد 
8۰۰كيلومتر رونمايی شد. براساس اطالعات 
منتشر شده، نمونه جديد موشك قيام دارای 
كمينه برد 1۰۰ و بيشينه برد 1۰۰۰كيلومتر 
است. اين موشك از يك ســر جنگی به  وزن 
حدودا 6۰۰كيلوگرمی بهره می برد و سرعت 

آن به ۲هزار و93۵متر بر ثانيه می رسد. 

رئيس جمهور در مراسم بزرگداشت شهيدسليماني: 

ترامپ قصاص نشود؛  امت  انتقام می گيرد
يادداشت

درس سردار به پيروان اديان

بايــد بــه نمايندگــي از آشــوريان 
ايران، سالگرد شــهادت سردار قاسم 
ســليماني را به همه هموطنان ايراني 

و آزاديخواهان جهان تســليت بگويم. درباره شهيد سليماني و 
ويژگي هاي ايشان مي توان براي مدت ها صحبت كرد، اما معتقدم 
اين شهيد بزرگوار را نبايد تنها معطوف يا متعلق به ايران و جامعه 
مسلمانان دانست، بلكه او را بايد به عنوان چهره اي متعلق به همه 
اديان و ملل مورد تكريم و قدرداني قرار داد. دليل اين موضوع را 
بايد در عملكرد و رفتار شهيد در مقابل ظلم و جنايت گروه هاي 
تكفيري و تروريســي بر ضد اقليت هاي ديني درعراق و ســوريه 
جست وجو كرد كه بدون تفكيك قائل شــدن ميان مسلمانان و 
اقليت هاي ديني بــه كمك گروه هاي غيرمســلمان از ايزدي ها 
گرفته تا ديگر اديان آمــد و با حضور و وجــودش مانع قتل عام 

اقليت ها ازسوي داعش شد.
بارها از زبان هم كيشــان خود در سوريه شــنيده ام، گروه هاي 
تروريستي و تكفيري چنان حمالتي به اقليت هاي ديني در اين 
كشــور مي كردند كه ادامه اين حمالت مي توانست موجوديت 
پيروان اين اديان را به خطر انداخته و حتي منجر به نابودي شان 
شود. با حضور سردارسليماني و يارانش، نقشه داعش براي نابودي 
اقليت هاي ديني درعــراق و بعد از آن در ســوريه و در ماجراي 

محاصره گروه هاي ايزدي در اين كشور به شكست انجاميد.
جامعه آشوري هاي سوريه، موجوديت خود را مرهون تالش هاي 
مردي مي داند كه اگر حضور بموقع و دالورانه اي در صحنه هاي 
نبرد نداشــت، مشــخص نبود امروز چه سرنوشــتي براي اين 
اقليت در عراق رقم خورده بود. چنين رفتار شــجاعانه، صادقانه 
و انسان دوستانه اي سبب شده اســت ارادت جامعه آشوريان چه 
در ايران و چه در ديگر كشورها به اين شــهيد دوچندان شود و 
از اين رو، آشــوريان خود را با غم شهادت او با هموطنان مسلمان 
ايراني شــريك مي داند. بر اين باورم كه شهيد سليماني مصداق 
اين جمله در كتاب مقدس است كه فرمود: »چيزي باالتر از جان 
نيست و خدمت نقطه عطفي براي انسانيت است. من براي اينكه 
به من خدمت كنيد نيامده ام بلكه براي خدمت به شما آمده ام«. 
شهيد ســليماني نيز با بذل عزيزترين دارايي خود كه همانا جان 
خويش بود، مصداق بارز و نمونه عيني چنين جمله اي است. او با 
شهادتش نشان داد براي دفاع از ميهن، دين و انسانيت فارغ از هر 
قوميت و رنگي آماده خدمت به مردم است. داعش براي نابودي 
انسانيت، تمدن و بشريت ايجاد شد، اما سردار سليماني توانست 
با درايت، توانمندي و هوشمندي خود اين نقشه را ناكام كند و به 
پيروان همه اديان درس انسانيت، آزادي و از خودگذشتگي دهد.

مارنرساي بنيامين
اسقف اعظم كليساي شرق آشور ايران

دادگاه رسيدگي به مطالبه خسارت مادي، 
معنوي و تنبيهي ناشي از شهادت شهيد قضايی

حاج قاسم ســليماني، ديروز همزمان با 
دومين ســالگرد فرمانده ســابق نيروی قدس سپاه در 
شعبه۵۵ حقوقي امور بين الملل تهران به رياست قاضي 

سلمان پورمريدي برگزار شد.
قوه قضاييه در ۲سال اخير پيگيري هاي ويژه اي را براي 
محاكمه و مجازات عامالن و آمران شهيد سليماني در 
دستور كار قرار داده  است و براســاس اعالم مسئوالن 
مربوطه در ايــن قوه، تاكنون 1۲۵مظنــون و متهم در 
پرونده ترور سردار شهيد سليماني شناسايي شده اند كه 

اكثريت شان وابسته به دولت آمريكا هستند.
رئيس شعبه ۵۵ دادگاه عمومي حقوقي تهران در آغاز 
اين جلســه گفت: موضوع دادگاه بررسي دادخواست 
8۰پرونده با شكايت ۲هزارو ۵۷۵نفر از سراسركشور به 
طرفيت ۴۲نفر اشخاص حقيقي و حقوقي از متهمان اين 
پرونده است. متهمان اين پرونده، ترامپ، پمپئو، وزارت 
خزانه داري آمريكا و ساير اشخاصي هستند كه در ترور 
شهيد سليماني، شهيد طارمي، شهيد شهروز مظفري و 
شهيد پورجعفري دخيل بودند. سلمان پورمريدي افزود: 
ترور سردار شهيد سليماني در ۲جنبه كيفري و حقوقي 

قابليت پيگيري دارد. شــعبه ما از منظر حقوقي به اين 
موضوع رسيدگي مي كند؛ چراكه شعبه حقوقي روابط 
بين الملل تهران هستيم و اين دادگاه صالحيت جهاني 

رسيدگي به دعاوي حقوقي جهاني را دارد.
وي با بيان اينكه اين افراد از بابت خســارت هاي ناشي 
از جرم و خســارت هاي مــادي و معنوي طــرح دعوا 
كرده اند، ادامه داد: جنبه كيفري پرونده نيز در دادسراي 
بين المللي تهران درحال رســيدگي اســت و خارج از 

صالحيت دادگاه امروز است.
روح اهلل ســالجقه وكيل تعدادي از شاكيان اين پرونده 
نيز با بيان اينكه از سوي موكالن خود در استان كرمان 
دادخواهي مي كند، ترامپ، رئيس جمهوري وقت آمريكا 
و تعدادي از مقام ها و نهادهاي آمريكايي را از خواندگان 
اين پرونده معرفي كرد و گفت: درخصوص قوانين دادگاه 
و صالحيت خواندگان در قوانيــن داخلي و بين المللي، 
صالحيت دادگاه هاي حقوقي و عمومي اســتان تهران 
با اســتناد به قوانين ازجمله قانــون صالحيت محاكم 
دادگستري جمهوري اسالمي براي رسيدگي به دعاوي 
معنوي عليه دول خارجي مصوب ســال 139۰مجلس 
شوراي اسالمي تصويب شده اســت كه گرچه ماهيت 
كيفري دارند، اما به دليل نــوع و كيفيت مجرمانه ترور 

شهيد سليماني، استناد به آنها براي صالحيت دادگاه ها 
مورد تأكيد قرار گرفته  است.

وكيل دوم پرونده نيز در اين جلسه دادگاه گفت: حضور 
سپهبد حاج قاسم سليماني در عراق بنا به دعوت كشور 
ميزبان و به نمايندگي ازسوي جمهوري اسالمي ايران 
انجام شد و ســفر وي به اين كشــور، در راستاي انجام 
وظايف بين المللي و همچنين قوانين داخلي جمهوري 
اسالمي براي مالقات رسمي با مقام هاي عراقي و مقابله 

با پديده شوم تروريسم انجام شده است. 
حجت االســالم  احمد بهارلو افزود: ساعاتي پس از ترور 
شهيد ســليماني، وزارت دفاع آمريكا مسئوليت ترور را 
برعهده گرفت و طي بيانيه اي اعــالم كرد اين عمليات 
براساس دستور رئيس جمهوري دولت ترامپ و توسط 
ارتش اياالت متحده اجرا شده اســت. اقدام تروريستي 
اياالت متحده آمريكا و ساير خواندگان دعوي سبب ايراد 
خسارات مادي و معنوي به خواهان دعوي شده است و با 
توجه به صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران بر 
مبناي قانون صالحيت دادگستري ايران براي رسيدگي 
به دعــاوي مدني عليــه دولت هــاي خارجي مصوب 
139۰مجلس شوراي اســالمي، خواستار رسيدگي به 

اين پرونده هستيم.

دادگاه رسيدگي به پرونده مطالبه خسارت هاي ناشي از ترور شهيد سليماني برگزار شد

پرونده جنايت ترامپ با 80دادخواست و 2575شاكي 

 مذاكرات برجامي پس از 3روز ازسر گرفته شد
وين؛ بيم ها و اميدها

عصر ديــروز هشــتمين دور از مذاكرات 
كميسيون  مشترك برجام در هتل كوبورگ ديپلماسی

وين، پس از 3روز وقفه به دليل آغاز سال نو 
ميالدي، ازســر گرفته شــد تا هيأت هاي مذاكره كننده 
جمهوري اسالمي ايران و 1+۴ با تمركز ويژه بر موضوع هاي 
محتوايي و خواست ايران در لغو تحريم ها، يك گام ديگر به 

احياي توافق هسته اي ۲۰1۵ نزديك تر شوند.
ازسر گيري مذاكرات كه از جمعه گذشته متوقف شده بود، 
درحالي اســت كه با وجود وقفه ناگزيــر به وجود آمده در 
روند گفت وگوها، رايزني هاي غيررسمي و تبادل متون در 
جلسه هاي غيررسمي ميان هيأت هاي كارشناسي ايران با 
هيأت هاي مســتقر در وين ادامه داشته است. اين موضوع 
درحالي اســت كه برآوردها از روند مذاكرات در وين نشان 
مي دهد همه طرف ها ضمن اذعان به پيشــرفت مذاكرات 
و روند روبه جلوي گفت وگوها، درشرايط كنوني چشم انداز 
موفقيت رايزني ها را روشن تر از گذشته ترسيم مي كنند و 
معتقدند دســتيابي به »توافق خوب« كه به خواسته هاي 
ايران نزديك باشد، در دسترس  تر از قبل شده است.  برخي 
منابع حاضر در ويــن معتقدند كندي به وجــود آمده در 

روند مذاكرات بيشتر به دليل اشتباه ها و نواقص محتوايي 
ازســوي طرف هاي غربي و همچنين بي عملي تروئيكاي 
اروپايي در زمينه تالش براي كاهش اختالف هاست. هيأت 
اعزامي جمهوري اسالمي به وين از ابتداي هفتمين دور از 
گفت  وگوهاي برجامي با ارائه متون پيشــنهادي خود در 
۲محور »لغو تحريم ها« و همچنين »فعاليت هاي هسته اي« 
جديت و ابتكارعمل خود را براي پيشبرد مذاكرات نشان داد 
و تاكنون نيز با رويكردي منعطف و سازنده ادامه مذاكرات را 
پيگيري و همواره اعالم كرده كه آماده است گفت وگوها را با 

سرعت بيشتر و بدون وقفه ادامه دهد.

ضرب االجلي در كار نيست
تأكيد ايران از يك ســو و مذاكره كنندگان روسيه و چين 
ازســوي ديگر بر لزوم ادامه مذاكرات ازســوي تروئيكاي 
اروپايي با جديت و ابتكارعمل بيشــتر، درحالي است كه 
به نظر مي رســد غربي ها، اگرچه محتاطانه تر از گذشته، 
اما همچنان از تاكتيك جوسازي دســت برنداشته اند و 
مي كوشند با عمليات رواني، فضاي گفت وگوها را تحت تأثير 
قرار دهند. برهمين اســاس هم بود كه ديروز و همزمان 

با ورود هيأت هــاي مذاكره كننده به شــهر وين، برخي 
رسانه ها به نقل از »ديپلمات هاي آمريكايي« مدعي تعيين 
ضرب االجل براي جلوگيري از طوالني شــدن مذاكرات 
شدند؛ ادعايي كه ازسوي منابع نزديك به تيم مذاكره كننده 
كشورمان تكذيب و تأكيد شد: »هيچ ضرب االجلي براي به 
نتيجه رسيدن مذاكرات تعيين نشده و موضوع اصلي براي 
هيأت مذاكره كننده ايراني احقــاق حقوق ملت ايران در 

چارچوب توافق هاي قبلي است.«
آنچه مشهود است، اينكه خبرســازي هايي از اين قبيل 
در روزهاي اخير مسبوق به ســابقه بوده و غربي ها تالش 
كرده اند با تحميل فضاي تشنج بر مذاكرات، راهبرد و عزم 
هيأت مذاكره كننده ايران براي دستيابي به »توافق خوب« 
را تحت تأثير قرار دهند و جمهوري اسالمي را از دستيابي 

به مطالبات بحق خود بازدارند.

پاسخ به حواشي
حاشيه سازي پيرامون پيگيري مذاكرات برجامي در وين در 
داخل ايران نيز واكنش هايي را به همراه داشت و سخنگوي 
وزارت امورخارجه در جريان نشســت خبري ديروز خود، 
در اين باره گفت: برخي به دليل اينكه نمي توانند از متن 
خبرسازي خاصي بكنند، به دنبال »حواشي شاذ« مي روند؛ 
حاشيه هايي را درست مي كنند و براساس آن حاشيه ها، 

تصور مي كنند برداشت درستي را منتقل مي كنند.
ســعيد خطيب زاده با تأكيد بر اينكه سازوكارهايي كه در 
وين پيگيري مي شود مشخص اســت، افزود: بين ايران و 

1+۴ به صورت دوجانبه و چندجانبه گفت وگوها در وين 
در جريان بوده است. يك سازوكار سه جانبه نيز ميان ايران، 

روسيه و چين وجود دارد كه همواره پيگيري شده است.
اشــاره ســخنگوي وزارت امورخارجــه كشــورمان به 
حاشيه هايي است كه در روزهاي اخير درباره گفت وگوي 
مستقيم ايران و آمريكا و نقش روسيه در اين بين، در جريان 
مذاكرات برجامي وين ايجاد شده بود؛ »اينكه 1+۴ با چه 
مكانيسمي خودشان با آمريكا صحبت مي كنند و مكانيسم 
مشترك يا انفرادي دارند، ما ورود نمي كنيم. اين هم براي 
نخستين بار نيســت كه به صورت دوجانبه و چندجانبه 

گفت وگو مي كنند. فقط مختص به روسيه هم نيست.« 
خطيب زاده دليل برجسته شــدن چنين حاشيه هايي را 
فعاليت برخي از مذاكره كنندگان در فضاي مجازي مي داند 
كه عكس  هايي كه منتشر مي كنند، مورد توجه رسانه ها 
قرار مي گيرد. وي معتقد اســت در دوره هاي گذشــته 
مذاكرات وين نيــز هيأت هاي 1+۴ با هيــأت آمريكايي 

گفت وگو داشته اند و اين، موضوع جديدي نيست.
ازســوي ديگر خطيب زاده به چگونگي پيشبرد مذاكرات 
ميان ايران و آمريكا نيز اشاره مي كند و معتقد است براي 
تبادل نظر ۲كشور در زمينه برجام، مسير مشخصي وجود 
دارد كه البته مكتوب است و به صورت مشخص و روشن 
صرفا براي اينكه سوءتفاهم و سوءبرداشت به وجود نيايد، 
انجام و به شكل »غيررسمي«، شامل پيشنهادهايي است 
كه از طريق هماهنگ كننده كميســيون مشترك، يعني 

انريكه مورا، ارائه مي شود. 

عقب نشيني غربي ها از 
درخواست هاي حداكثري

وزارت  ســخنگوي 
امورخارجه دستيابي 
به متن مشترك براي 
ادامه گفت وگوهاي وين 
را حاصــل واقع نگري 
و  غربي  طرف هــاي 
عقب نشيني شــان از 
درخواست هاي حداكثري دانســت، چراكه آنها به 
اين نتيجه رســيدند كه نمي توانند »فراتر از برجام« 
در موضوع هسته اي درخواســتي داشته باشند و 
»فروتر از برجام« بخواهند تعهدهاي رفع تحريمي را 
انجام دهند. سعيدخطيب زاده به چگونگي پيگيري 
هشتمين دور مذاكرات برجامي در وين پس از 3روز 
وقفه از عصر ديروز هم اشــاره كرد. وي درباره نتايج 
حاصل از گفت وگوها در 2دور اخير نيز عنوان كرد: در 
دور هفتم توافق هايي داشتيم. در چند روز اول دور 
هشتم نيز پيشرفت هايي به دست آمد. در هر 4حوزه 
»تحريم«، »هسته اي«، »تضمين« و »راستي آزمايي« 
پيشرفت هايي داشتيم؛ در برخي حوزه ها كمتر و در 
برخي بيشتر. خطيب زاده البته به اين نكته هم اشاره 
مي كند كه نتيجه گيري مناســب از پيشرفت هاي 
حاصل شــده در مذاكرات منوط به اين اســت كه 
طرف  هاي غربي جديت و تعهد خود را در اين زمينه 
نشان دهند و در چنين شــرايطي جمهوري اسالمي 

ايران ضرب االجل هاي ساختگي را نمي پذيرد.
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نوسازیبافتفرسودهبانهضتملیمسكنچگونههمراستامیشود؟
در روزهای آینده قرار است شهردار تهران و وزیر راه و شهرسازی اقدام به انعقاد و مبادله تفاهمنامه ای در مورد نوسازی بافت های فرسوده و هم راستا كردن آن با نهضت ملی 

تأمین مسكن كنند. رئوس این تفاهمنامه عبارتند از:
  حمایت همه جانبه دولت و شهرداری تهران از سازندگان انبوه و جزء در بافت های فرسوده

   تأمین خدمات پشتیبان سكونت همزمان با اجرای نهضت ملی ساخت مسكن
   كاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی در محدوده بافت های فرسوده

   فراهم كردن امكان صنعتی سازی، ارزان سازی و سریع سازی مسكن در بافت های فرسوده شهری
   تهیه و تصویب بسته ضوابط شهرسازی مختص بافت فرسوده

   افزایش میزان تسهیالت نوسازی مردمی و ودیعه اسكان موقت در بافت فرسوده شهر تهران
   تشكیل كمیته مشترك برای بررسی و اجرای راهكارهای كاهش مشكالت موانع تولید مسكن در محدوده های هدف 

ث
مك

 واقعیت آن است كه اغلب معابر شهر تهران برای تردد 
شهروندان مناسب نیستند؛ پیاده روهایی كه تردد در گزارش

آنها برای ســالمندان، افراد دارای معلولیت و كم توان 
گاهی اصال امكان پذیر نیست. 

همین مسئله باعث شده تا شهردار تهران از اهمیت مناسب سازی 
معابر صحبت كند و بگوید: »با تمام توان باید تالش كنیم تا دست كم 
600كیلومتر از معابر پایتخت در سال آینده برای تردد همه اقشار 
جامعه مناسب سازی شود.« علیرضا زاكانی از برنامه ریزی و تعیین 
بودجه الزم برای این منظور سخن گفته است و همین موضوع سبب 
شده تا چگونگی انجام عملیات ها در بیست وششمین جلسه ستاد 
مناسب سازی  فضاهای شهری در دســتور كار قرار بگیرد. خروجی 
مهم جلسه را هم معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران اعالم 
كرد: »مناسب سازی با اولویت محل سكونت جانبازان و افراد دارای 
معلولیت انجام می شود.« به گزارش همشهری، در این جلسه ضمن 
ارائه گزارش طرح جامع مناسب سازی ، تعیین اولویت های پروژه های 
مناسب سازی  در سال 1400 تا 1401 و تعیین ردیف بودجه متمركز 
برای عملیات مناسب سازی  در سال1401 مورد بررسی قرار گرفت. 
به این ترتیب می توان انتظار داشت كه در سال آینده 600كیلومتر 

پیاده روی تهران به معنای واقعی مناسب سازی شوند.

9936كیلومتر معبر در دستور كار مناسب سازی  
براســاس برنامه حدود 10هــزار كیلومتر پیاده رو در دســتور كار 
مناسب سازی قرار گرفته اند. مجید نادری، معاون معماری اداره كل 
معماری و ساختمان شهرداری تهران رقم دقیق را 9936كیلومتر 
اعالم می كند و می گوید: »شــهر تهــران 3672كیلومتر معبر زیر 
12متر، 1518كیلومتر معبر اصلی و 3026معبر فرعی دارد كه در 
مجموع آنچه در دستور كار مناسب سازی  قرار دارد 9936كیلومتر 
از معابر اصلی و فرعی در فازهای مختلف اجرایی  اســت. همچنین 
براساس سنجش معابر، 54درصد از معابر نیازمند اصالحات مقطعی 
اســت، 28درصد اصالحات اساســی، 15.5درصــد از معابر فاقد 
پیاده روست كه تنها 2.5درصد از معابر به طور كامل مناسب سازی  

شده  اند.«
اطالعاتی كه نادری اعالم می كند در قالب یك نقشه GIS در سامانه 
شهرسازی تهران پیاده سازی  شده و امكان مشاهده اقدامات مورد 
نیاز در هر مقطع وجود دارد. معاون معمــاری اداره كل معماری و 
ساختمان شــهرداری تهران در این باره می گوید: »از وضع موجود 
تمامی قطعات معابر شهر تهران كه در دســتور كار مناسب سازی  
هستند، عكسبرداری و برای هر قسمت آنها دستور كاری تهیه شده 
كه در زمان مناسب باید اجرایی شوند؛ بنابراین مناسب سازی  معابر 

اصلی در 3 اولویت اول، دوم و سوم و در 8فاز پیش بینی شده است. 
فاز یك شامل 224كیلومتر، فاز2 شامل 168كیلومتر، فاز 3 شامل 
157كیلومتر معبر اســت و ما اكنون از نظر اجرایی در فاز یك قرار 
داریم. تاكنون 104كیلومتر در فاز یك اجرا شده و اجرای فاز 2 و 3 
برای افق1401 در دستور كار قرار دارد.« به عبارت دیگر، شهرداری 
تهران حتی از برنامه زمانبندی ســال آینده )مناسب سازی 550 تا 

600كیلومتر معبر( جلوتر است.

مناسب سازی، هوشمند و هدفمند شود
در ســال گذشــته 536میلیارد تومان بودجه برای مناسب سازی  
اختصاص داده شده كه 319میلیارد آن هزینه شد. در سال1400 
این مبلغ به 1100میلیارد تومان رسید كه 337میلیارد تومان آن 
تاكنون تخصیص داده شــده، اما به گفته نادری در مرحله اجرا تنها 
80میلیارد تومان آن هزینه شده اســت. او می گوید: »مناطقی كه 
موفق به اجرای كامل برنامه های مناسب سازی  نشده اند، می توانند با 

بودجه باقیمانده، پروژه های عقب مانده خود را اجرا كنند.«
به گفته او، برای مناسب سازی  معابر و اتصال خانه معلوالن به معابر 
اصلی در افق1401 به 900میلیارد تومان بودجه نیاز است و برای 
اختصاص ردیف اعتباری از معاونت برنامه ریزی شهرداری درخواست 
شده تا در بودجه سال آینده، برای مناسب ســازی  ردیف اعتباری 
تعریف شود. حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهردار 
تهران نیز درباره ارزیابی عملكرد مناطق در حوزه مناسب ســازی  
می گوید: »اقدامات برای مناسب سازی  باید هدفمند و هوشمند باشد. 
اكنون ممیزی، نســبت به جمع آوری آمار و اطالعــات مربوط به 
مختصات مكانی سكونت معلوالن اقدام كرده است و حدود 40درصد 
این اطالعات اكنون به صورت آنالین قابل دسترسی بوده و بهتر است 
تعیین محورها برای مناسب سازی  در هر منطقه با هماهنگی سازمان 
بهزیستی براساس محل سكونت معلوالن و نوع معلولیت آنها باشد. 
تاكنون حدود 2.5درصد از معابر در شهر تهران مناسب سازی  شده 

و الزم است برای سرعت بخشیدن به آن اقدامات هوشمند باشد.« 

روند كند مناسب سازی  بوستان ها در سال99
رئیس سازمان بوستان های شهر تهران می گوید كه از سال 95 تا 98 
به طور كلی 103بوستان به صورت كامل مناسب سازی  شده است. 
به گفته علی محمد مختاری در ســال99 نیز مقرر بود 34بوستان 
مناسب سازی  شوند كه تنها مناسب ســازی  15بوستان محقق شد 
و تعدادی نیز در ســال1400 در ســطح مناطق 22گانه در دست 
اقدام است. او می گوید: »شهرداری تهران برنامه ای را ابالغ كرده كه  
پارك های جدید با شرط مناسب سازی  صدرصدی افتتاح می شود.«

 مناسب سازی شهر تهران با اولویت بندی محل سكونت افراد دارای معلولیت انجام می شود

600کیلومترپیادهرویپایتخت
نونوارمیشود

خبر

زاكانی: درخواست كمك مردم مناطق 
محروم را بی پاسخ نمی گذاریم

شــهردار تهــران در 
صفحه شخصی خود 
در فضــای مجــازی 
بــا اشــاره به بــاران 
سیل آسا در سیستان 
و بلوچســتان اعــالم 
كرد؛ شهرداری تهران 
به درخواست كمك و 

همكاری از طرف مناطق محروم پاسخ می دهد.
به گزارش همشهری، علیرضا زاكانی در حســاب كاربری اش در 
توییتر نوشــت: »با توجه به وقوع باران سیل آســا در  سیستان و 
بلوچستان ، تعدادی از آتش نشانان متخصص و بخشی از تجهیزات 
فنی شهرداری تهران، جهت امدادرســانی به مردم  كنارك  اعزام 
شدند و در حد توانمان، درخواست كمك و همكاری به خصوص از 
طرف مناطق محروم را بی پاسخ نخواهیم گذاشت. تهران ، شهری 
است برای همه مردم ایران« در سال های گذشته، شهرداری تهران 
با اعزام نیرو های خود به نقاط مختلف كشــور به امدادرسانی در 
هنگام وقوع حوادث طبیعی پرداخته بود. ارسال كمك و تجهیزات 
مقابله با سیل و آبگرفتگی به استان های گلستان و خوزستان در 
هنگام بارندگی و سیل  سال98 و استان لرستان در سیل سال97 

در همین چارچوب انجام شد.

 ارسال تجهیزات به كرمان
 برای برگزاری مراسم سردار دل ها

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری تهران از ارسال 
تجهیزات الزم به كرمان برای برگزاری مراســم دومین سالگرد 
شهادت سردار رشید اســالم و جبهه مقاومت شهیدحاج قاسم 
ســلیمانی خبر داد. محمدمهدی عزیزی با اعــالم این خبر به 
 شهر گفت: »در تاریخ 11دی ماه، 9دســتگاه ماشین برقی برای 
جا به جایی شــركت كنندگان در مراســم،50عدد مخزن فلزی 
پسماند و تعدادی چادر به مقصد شــهر كرمان بارگیری و صبح 
دیروز )13دی  ماه( درگلزار شــهدای این شهر تحویل نیروهای 
شهرداری كرمان شد.« او با اشاره به دستور شهردار تهران مبنی 
بر كمك به مناطق ســیل زده كنارك نیز عنوان كرد: »سازمان 
مدیریت پسماند به منظور یاری رســانی به هموطنان عزیزمان، 
نسبت به اعزام 2 دستگاه كمرشكن 4محور، 2دستگاه جنتكس 
لجن كش بــه ظرفیت 12 تا 15هــزار لیتر و 8نفــر از نیروهای 
متخصص سازمان به این منطقه اقدام كرده است.« این تجهیزات 
و افراد به دستور شــهردار پایتخت راهی مناطق سیل زده استان 

سیستان و بلوچستان شدند.

با انعقاد همكاری میان شهرداری و شركت بازآفرینی و تعیین برنامه های نوسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده صورت می گیرد

 تهران، الگوی پیشتاز نهضت ملی مسكن 
هم افزایی شهرداری تهران 

بــرای نوسازی دولــت  و 
هم راستاسازی نهضت ملی 
مســكن با نوســازی بافت های فرسوده 
شهری شروع شد. به گزارش همشهری، 
پس از آنكه برنامه نهضت ملی مسكن از 
سوی دولت ابالغ شد، پای موضوع نوسازی 
بافت های فرسوده در شهرها به ویژه تهران 
هم به میان آمد. همین كافی بود تا سؤالی 
مطرح شود كه مالكان خانه های فرسوده 
آیا می توانند از تســهیالت و طرح های 
تشویقی بهره مند شوند یا خیر؟ از طرف 
دیگر اگر عملیات نوسازی محدوده ای در 
دستور كار قرار بگیرد، تكلیف ساكنان آنجا 
تا زمانی كه نوســازی به اتمام برسد، چه 
خواهد بود؟ پاســخ این ســؤاالت تا حد 
زیادی در جلســه ای كه علیرضا زاكانی، 
شهردار تهران و محمد آیینی، مدیرعامل 
شركت بازآفرینی شهری ایران شنبه شب 
از ســاعت 20:30داشــتند، معلوم شد؛ 
جلسه ای كه تا پاســی از شب و با حضور 
تعدادی از مدیران عالی شهرداری برگزار 
شد. به این ترتیب، طرفین چارچوب های 
اولیه را برای تحقــق اهداف نهضت ملی 
مســكن در تهران با تمركز بر نوســازی 
بافت های فرســوده و ناكارآمد مشخص 

كردند.

فرصت بافت فرسوده
اینطور كه شهردار تهران اعالم كرده از 
14000هكتار بافت ناپایدار پایتخت، 
4500هكتار بافت فرســوده اســت. 
4500هكتــار هم عرصــه ناكارآمد و 
رهاشده به حساب می آید كه تمركزشان 
عمدتا در مركز و جنوب شــهر است. 
علیرضا زاكانی معتقد است كه بافت های 

فرسوده و عرصه های ناكارآمد در عین 
حالی كه یــك خطــر و تهدید جدی 
هستند، می توانند به عنوان یك فرصت 
بالقوه برای توسعه و تجدید حیات شهر 
تهران به شمار آیند؛ »شهرداری تهران 
با چنین رویكردی درصدد فعال سازی 
این فرصت است و اعتقاد دارد كه باید 
از همــه ظرفیت ها و به ویــژه ظرفیت 
مردم در این راستا اســتفاده كرد.« در 
جلسه ای كه میان شــهرداری تهران و 
شركت بازآفرینی شهری ایران برگزار 
شد، محمد آیینی، مدیرعامل این شركت 
نیز اســتفاده از ظرفیت های مردمی را 
برای نوســازی مهم دانســت و گفت: 
»بخش قابل توجهی از سطح شهرهای 
كشــور - به خصوص كالنشــهرها- با 
فرسودگی و ناكارآمدی مواجه است و 
در این محدوده ها، سرمایه های انسانی، 
مالی، اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 
كشور در معرض خطرات ناشی از حوادث 
غیرمترقبه محیطی، اجتماعی و... بوده 
و نیاز جدی به بهســازی، بازآفرینی و 
ســاماندهی وجود دارد.« او همچنین، 
سیاســت توســعه درونی یا درون زای 
شهری را ازجمله سیاست های توسعه 
شهری دانست و افزود: »چنین سیاستی 
دارای مزیت های متعددی نســبت به 
سایر سیاست ها ازجمله گسترش افقی 
شهرهاســت؛ چراكه شهرها می توانند 
از طریق توســعه درونی، ضمن حفظ 
اراضی طبیعی و عدم دســت اندازی به 
محدوده های پیراشــهری، پاسخگوی 
نیازهایــی ازجمله اســكان ســرریز 
جمعیت شــهری و ارتقای سرانه های 
خدمات شهری باشــند. كمااینكه در 
داخل محدوده شــهرها، به دلیل وجود 

زیرساخت ها و حداقلی از خدمات، امكان 
توسعه با هزینه های بسیار كمتر وجود 
دارد. بنابراین، مادامی كه ظرفیت الزم 
برای توسعه شهری درون تهران وجود 
دارد، روی آوردن به گســترش افقی و 
افزایش محدوده شهر هزینه های اضافه 
بر مردم و دولت تحمیــل خواهد كرد 
و این به لحاظ علمــی و عقلی پذیرفته 
شــده نیســت.« معــاون وزیــر راه و 
شهرسازی افزود: » بهسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده شهری و استفاده از 
عرصه های ناكارآمد و رهاشــده درون 
شهرها و اصالح كاربری های نامناسب 
نظیر پادگان ها، زندان ها، كارخانجات 
و صنایــع مزاحم شــهری از اقداماتی 
است كه امكان مواجهه با تهدید ناشی 
از بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری 
را فراهم می كند و در عین حال، فرصت 
مناسبی را برای تأمین نیازهای شهر )از 
جمله مسكن( و ارتقای كیفیت زندگی 
مهیا می سازد. در این راستا، باید توجه 
داشت كه پیشــبرد سیاست نوسازی 
شهری در بستر شهر موجود و با حضور 
ساكنان و شهروندان صورت می پذیرد؛ 

بنابراین موضوعی پیچیده، چندوجهی، 
بین بخشی و حتی فرابخشی است كه 
به جز بعــد كالبدی، ابعــاد اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و زیســت محیطی 
را در بر می گیــرد و نیازمند همكاری و 

همراهی همه ذی مدخالن است.«
این موضوع را شهردار تهران هم تایید 
كرد. زاكانی ضمن تأیید سیاست توسعه 
درونی و ضرورت اولویــت دادن به این 
رویكرد در نهضت ملی مسكن، گفت: »از 
یك طرف، در شهر تهران نیاز به تأمین 
حداقل 150هزار واحد مسكونی در سال 
وجود دارد؛ درحالی كه از سال 1393به 
این طرف 60هزار واحد در سال تأمین 
شده اســت؛ كمااینكه بخش عمده ای 
از واحدهای تولیدشــده در استطاعت 
خانواده های فاقد مسكن نیست. از طرف 
دیگر، بافت های فرسوده و عرصه های 
رهاشــده ظرفیت كافی را برای تأمین 
همه مســكن مورد نیاز در شهر تهران 
دارند و دولت و شهرداری باید در كنار هم 
اقدام به آزادسازی ظرفیت های موجود 
كنند تا بتوان زمینه حل بحران مسكن 

در شهر تهران را فراهم كرد.«

10هزار كیلومتر 
پیاده روی تهران برای مناسب سازی  بررسی شده  اند 

9936كیلومتر 
از معابر تهران طی 3 فاز مناسب سازی می شوند

550 تا 600كیلومتر 
معبر تا پایان سال1401 باید مناسب سازی شوند

  از معابر نیاز به 
اصالحات مقطعی دارند

  از معابر نیاز به 
اصالحات اساسی دارند

 از معابر كل تهران 
فاقد پیاده رو هستند 

 از معابر به طور كامل
 مناسب سازی شده اند

 54 %

 28 %

 15.5  %

 2.5   %
  3فاز برای مناسب سازی معابر تا انتهای سال1401

  فاز یك شامل 224كیلومتر )104كیلومتر تمام شده است(
  فاز 2 شامل 168كیلومتر )برای افق1401(

  فاز3 شامل 157كیلومتر معبر )برای افق1401(

مناسب سازی خیابان های اصلی شــرقی- غربی و 
شــمالی - جنوبی مانند خیابان شــریعتی، انقالب 
و جمهوری بــا اولویــت محدوده هــای پرتــردد افراد 

دارای معلولیت

 برنامه آتی مناسب سازی  
در افق1401

54 ایستگاه مترو
 333 بوستان

 67 میدان میوه و تره بار

 133 ساختمان شهرداری 
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سه شنبه 14 دی 41400
اقتصاد شماره  8405

چهره روز

نقد خبر

قدروقیمتاشتغالزایی
حجت اهلل عبدالملكی، وزیر تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی، 3سال پیش، یعنی زمانی 
كه معاون اشــتغال و خودكفایی كمیته 
امداد امام خمینی )ره( بود از ایده جالب 
ایجاد اشتغال با یك میلیون تومان رونمایی 
كرد و البته همچنان معتقد است با وجود 

گذشت چند سال و گرانی مواداولیه، می توان با این سرمایه یك شغل 
ایجاد كرد. این ایده فارغ از همه شوخی هایی كه در فضای مجازی با 
آن می شود، ایده بی راهی نیست و می تواند از آن برای كمك به اشتغال 
خانوارهای نیازمند كه زیر چتر ســازمان های حمایتــی قرار دارند، 
استفاده كرد؛ اما نكته اینجاست كه آیا در اقتصادی كه جمعیت بزرگی 
از كارگران آن زیر عنوان شاغالن فقیر قرار دارند و شكاف میان مزد و 
هزینه معیشت آنها به بیش از 60درصد رسیده، آیا این ایده قادر است 
باری از هزینه معیشت خانوارهای بیكار و به خصوص 14میلیون نفر 

بیكار، شاغل پاره وقت، شاغل بدون بیمه و... بردارد؟
البته این نكته قابل كتمان نیســت كه رفع بیكاری به هر شــیوه ای 
می تواند یك خدمت اجتماعی محسوب شــود و ایده اشتغال زایی با 
سرمایه اندك نیز كه غالباً در حوزه مشاغل خانگی معنا پیدا می كند 
از این منظر ایده پســندیده ای بوده و می توان مصادیق بسیاری برای 
آن برشــمرد؛ اما وقتی وزیــر كار این ایده را مطــرح می كند نه یك 
مدیركل در زیرمجموعه وزارت كار یا سازمان بهزیستی و كمیته امداد 
امام خمینی )ره( می توان آن را از منظر اقتصادی به چالش كشید و در 
ترازوی هزینه معیشت قرار داد تا مشخص شود كه عیار این اشتغال زایی 
چقدر است و چه اندازه می توان برای حل مشكل بازار كار ایران از آن 
بهره جست. از ســوی دیگر ماجرا، اگر اشتغال سازی با سرمایه اندك 
موفق باشد، به شرطی ارزش افزوده حاصل از این شغل می تواند هزینه 
معیشت نیروی كار را پوشش دهد كه بتواند از محل ارزش افزوده ایجاد 
شده، خود را توسعه دهد كه در این صورت، باید دید آیا محصوالت این 
شغل بازار خوبی دارد كه نیازمند خواب سرمایه نباشد؟ در ویدئویی كه 
اخیراً وزارت كار منتشر كرده و در آن شواهدی برای تأیید اشتغال زایی 
با سرمایه كم ارائه داده است، تراش عقیق و ساخت انگشتر به عنوان یك 
شغل با سرمایه حداقلی معرفی شده بود كه راه اندازی آن به آموزش 
حداقلی و سرمایه پایین نیاز دارد؛ اما سؤال اینجاست در جامعه ای كه 
به دلیل عدم رشد متوازن حقوق و دســتمزد و جهش های مكرر نرخ 
تورم و قیمت ارز، سبد مصرفی 7دهك هزینه ای به كاالها و مایحتاج 
اساسی و ضروری خانوار محدود شده، آیا چنین كسب وكاری می تواند 
در مقیاس همان كسب وكار یك نفره به تولید انبوه برسد؟ تناسب این 
نوع اشتغال زایی با نیاز واقعی بیكاران ایران كه بیش از 40درصد آنها 

فارغ التحصیالن آموزش عالی و دانشگاه ها هستند هم به كنار.

دستورخوب
خبر: ســید ابراهیم رئیســی از زمــان در اختیــار گرفتن زمام 
ریاست جمهوری بارها از تیم اقتصادی دولت و بانك مركزی خواسته 
جلوی رشد نرخ تورم را بگیرند. او بارها گفته رشد پایه پولی و استقراض 
از بانك مركزی خط قرمز دولت اســت. رئیسی دیروز هم اعالم كرد: 
بانك مركزی با افزایش نظارت بر عملكرد بانك های دولتی و خصوصی 
از خلق نقدینگی جلوگیری كند. به گفته رئیس جمهوری، بانك ها باید 
از بنگاه داری خارج شــوند؛ زیرا ناترازی بانك ها تهدیدی علیه نظام 
بانكی است. او در دستوری به بانك مركزی تأكید كرده بهبود كفایت 
سرمایه بانك ها را جدی بگیرد و برای اجرایی شــدن آن یك برنامه 

عملیاتی ارائه كند.

نقد: گفته های سید ابراهیم رئیســی درصورت جدی گرفتن آن 
در بانك مركزی و الزام دولت به تحقق این مسئله می تواند یك نقطه 
عطف در تغییر نگرش دولت به نظــام بانكی با هدف اصالح وضعیت 
كنونی قلمداد شود؛ زیرا ناترازی بانك ها و شكاف بین منابع و مصارف 
آنها باعث ازدیاد برداشــت آنها از منابع بانك مركزی شده و به مثابه 
هیزمی بر تنور تورم خواهد بود. به واقع عالوه بر كسری بودجه شدید 
دولت، خلق نقدینگی از مسیر اعتیاد بانك های ناتراز به بانك مركزی 
از دیگر ریشــه های تورم باال در ایران محسوب می شود. از این جهت 
اگر قرار بر اجرای دستور رئیس جمهور باشد، الزمه آن دست كشیدن 
دولت از سیاست های پولی دستوری و تكلیفی است؛ زیرا استمرار این 
روند، به بیراهه ای شبیه است كه تصویر آن در خلق بی رویه نقدینگی 
توسط بانك ها مشاهده می شود. از سوی دیگر، نسبت كفایت سرمایه 
بانك های ایران به شدت متزلزل و ناكافی و حتی در اكثر بانك ها منفی 
اســت و این وضع در عمل به معنای ناتوانی بانك ها و زمینگیر شدن 
آنهاست. اكنون باید منتظر ماند و دید علی صالح آبادی و همكارانش 
در بانك مركزی چه برنامه عملیاتی برای بهبود كفایت سرمایه بانك ها 
دســت كم به میزان 8درصد ارائه می كنند و آیــا بانك ها به رعایت 
استانداردهای بین المللی ملزم خواهند شد؟ سال هاست كه از بانك ها 
خواسته می شود دست از بنگاه داری بردارند، اما این مطالبه در نتیجه 
سیاست های مالی دولت ازجمله تسویه دیون خود به بانك ها در قالب 
واگذاری سهام بنگاه ها به آنها یا سیاست های تكلیفی و دستوری در 
ریل گذاری پولی ابتر مانده است؛ ازجمله اینكه بسیاری از بنگاه های 
اقتصادی بدهكار به بانك ها به رغم دریافت تسهیالت ارزان قیمت در 
طول سال های گذشته ناتوان از برگرداندن پول بانك ها شده  یا اینكه 
عزمی برای تســویه بدهی خود ندارند. در چنین شرایطی دستور به 
بانك ها مبنی بر تملك نكردن بنگاه های بدهكار درصورتی كه برنامه 
عملیاتی روشنی برای تسویه بدهی آنها وجود نداشته باشد، یك دستور 
اشتباه است و استمرار آن باعث بدهكار شدن بانك ها به بانك مركزی 
و ناترازی شــدید تر در آینده نزدیك خواهد شد. نتیجه اینكه مبنای 
سیاستگذاری پولی در طول 4ســال آینده می تواند بر خطوط قرمز 
تعیین شده رئیس جمهوری مورد بازنگری قرار گیرد تا دست كم هزینه 
خطای سیاستگذاری را مردم با تورم نپردازند. سخت است، اما شدنی 

است و تنها یك اراده مستحكم و برنامه شفاف را می طلبد.

آب نیســت؛ این روایــت عریان 
آمارهای وزارت نیــرو از وضعیت آب

سدهاســت. طبــق اطالعــات و 
داده های آب، در شرایط فعلی فقط 18میلیارد و 
700میلیون مترمكعب آب در مخازن سدها وجود 
دارد كه البته بخش قابل توجهی از این مقدار نیز 
به عنوان حجــم مــرده و آب غیرمفیــد، قابل 

بهره برداری نیست.
به گزارش همشــهری، به دنبال محرمانه شدن 
اطالعات و آمار مربوط به بارندگی در حوضه های 
آبریز، تنها منابع قابل اتكا برای بررسی شرایط آب 
كشور، آمارهایی است كه گاهی دفتر اطالعات و 
داده های آب كشــور ارائه می كند و البته همین 
آمارها نیز از شرایط نامســاعد آبی حكایت دارد. 
خالی ماندن 63درصد ظرفیت ســدهای كشور 
آن هم در دوره پرباران پاییز و زمســتان، آخرین 
آمار منتشــر شــده از این مرجع است كه نشان 

می دهد اوضاع از سال قبل نیز وخیم تر است.

پرشدگی37درصدیمخازن
ظرفیت مخــازن ســدهای بزرگ كــه بخش 
قابل توجهــی از بار تأمین آب شــرب بــه آنها 
اختصــاص دارد، ۵0میلیــارد و ۵00میلیــون 
مترمكعب اســت كه در آخریــن آمارها، میزان 
پرشــدگی آنها به 18میلیــارد و 700میلیون 
مترمكعــب معادل 37درصد رســیده اســت؛ 
درحالی كــه در زمســتان پارســال باوجــود 
خشكســالی، بیش از ۵۵درصد ظرفیت مخازن 
پر آب بود و در زمســتان 2ســال قبل كه كشور 
از نظر بارندگی در شــرایط نرمالی قرار داشــت 
میزان پرشدگی سدها از 60درصد فراتر می رفت.  
به عبارت دیگر، در زمســتان امسال، شرایط آبی 
نسبت به زمستان سال قبل به مراتب نامطلوب تر 
شده و در خوش بینانه ترین حالت، موجودی آب 
سدها 33.۵درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل 
است. از نگاهی دیگر، اگر شــرایط آبی سدها در 
زمستان 1398مطلوب تلقی شود، فعالً ذخایر آبی 

سدها 12میلیارد مترمكعب كمتر است.
 كســری 9میلیارد مترمكعبــی آب در مخازن 
سدها نسبت به ســال قبل و كسری 12میلیارد 
مترمكعبی نســبت به 2 ســال پیش، موضوعی 
است كه می تواند شرایط ســختی برای تأمین 
آب شرب در بهار و تابستان سال آینده ایجاد كند 

و برای جلوگیری از آن، بایــد از هم اینك فكری 
برای مدیریت مصرف و جلب مشاركت حداكثری 

مشتركان آب شرب شود.

كاهش40درصدیورودیآب
بررسی اظهارات مســئوالن و كارشناسان حوزه 
آب از نیمه دوم سال گذشته تاكنون حاكی است 
بخشی از وضع به نسبت مطلوب ذخایر آبی سدها 
در زمستان و بهار امسال و اثرپذیری پایین آنها از 
وضعیت بارندگی، افزایش شتاب ذوب ذخایر برفی 
بوده اســت. در نتیجه این اتفاق، ذخایر برفی در 
ارتفاعات مشرف  به سدها در سال جاری به شدت 
كمتر از سال قبل است و در مقایسه با سال قبل، 
آب كمتری از محل ذوب برف روانه سدها می شود. 
در این وضعیت، هم به واسطه كاهش ذوب برف و 
هم به دلیل افت محسوس بارش های جوی نسبت 
به میانگین بلندمدت، ورودی آب به مخازن سدها 
40درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل شده و 
همین مســئله به كاهش تراز آبی مخازن دامن 

زده است. 
مدیركل دفتر اطالعات و داده های آب كشــور 
 می گویــد: در صدویكمیــن روز از ســال آبی

1401-1400 )اول مهر تا شــامگاه 11دی ماه( 
میزان كل حجم ورودی آب به ســدهای كشور 
معادل ۵میلیارد و 140میلیون مترمكعب بوده 
است كه معادل 40درصد نسبت به مدت مشابه 
در سال آبی گذشته كاهش نشان می دهد. البته 
شــدت كاهش ورودی آب برای همه ســدهای 
كشور یكسان نیست؛ اما برخی از سدهای كشور 
كه دچار شرایط ناگوار خشكسالی هستند، امسال 
نیز وضعیت بــدی را تجربــه می كنند و همین 
مسئله به كاهش شدید تراز آبی آنها منجر شده 
است. براساس اظهارات فیروز قاسم زاده، میزان 
پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده رود، شمیل 
، نیان و سفیدرود در شــرایط فعلی حدود 13تا 
22درصد است كه با توجه به مأموریت های آبی 

این سدها، رقم پایینی محسوب می شود.
قاسم زاده می گوید: در اســتان های خوزستان و 
تهران، میزان پرشدگی متوسط مخازن طی سال 
آبی جاری به ترتیب 42درصد و 18درصد است. 
البته آنچه در مورد پرشدگی سدها اهمیت دارد، 
میزان آب مفید سدهاست درحالی كه آمارهای 
مدیركل دفتر اطالعات و داده های آب كشــور 

فقط به كل موجودی آب اعم از آب مرده و مفید 
اشاره دارد. 

آمارهای غیررســمی مطلعان حوضــه آب ارائه 
شده حاكی از این است كه حجم آب مفید و قابل 
استحصال در برخی از سدهای كشور ازجمله سد 

زاینده رود در مركز، به شــدت كاهش پیدا كرده 
اســت. یك ماه پیش، فرهاد ایزدجو، مدیرعامل 
سازمان آب و برق خوزســتان نیز گفته بود فقط 
4درصد از حجم مفید مخازن سدهای این استان 

دارای آب است.

جای خالی آب
تازه ترین اطالعات وزارت نیرو از كاهش 40 درصدی ورودی آب 

به سدها و خالی بودن 63درصد ظرفیت مخازن حكایت دارد

آمارهای رسمی از حال نامساعد سدها حكایت دارد

تك خبر

رضا جوالیی، مدیر دیسپچینگ شركت گاز گفت: از 
ابتدای آبان امسال تاكنون نسبت به  مدت مشابه 

سال قبل بیش از یك میلیارد مترمكعب بیشتر 
گاز مصرف شده است. ۱۲روز است كه روزانه بین 

۵۸۰میلیون تا ۶۰۰میلیون مترمكعب گاز به مصارف 
خانگی و تجاری می رسد كه سابقه نداشته به  مدت 

طوالنی چنین مصرف باالیی داشته باشیم.

ثبتناممجردها
درنهضتملیمسكن،ازفردا

وزارت راه و شهرسازی اعالم كرد: ثبت نام مردان مجرد زیر 4۵سال در نهضت ملی 
مسكن از فردا )1۵ دی ماه( در دستور كار قرار می گیرد و این افراد پس از اعالم این مسكن

وزارتخانه می توانند با مراجعه به نشانی saman.mrud.ir نسبت به ثبت نام خود 
اقدام كنند.

به گزارش همشهری، یكی از شروط اصلی متقاضیان در طرح های مسكنی دولت اعم از مسكن 
مهر، و نهضت ملی مسكن، شرط تأهل و سرپرست خانوار بوده است؛ اما در طرح اخیر مسكنی 
یعنی نهضت ملی مسكن، مقرر شد ثبت نام مردان مجرد نیز با قید شروطی آزاد شود. آخرین متن 
پیشنهادی مسئوالن وزارت راه و شهرسازی برای ثبت نام مجردها حاكی از این بود كه مردان 
مجرد می توانند با دادن تعهد محضری برای ازدواج و ارائه عقدنامه، تا زمان تحویل واحد مسكونی، 
در نهضت ملی مسكن ثبت نام كنند و اگر در زمان تحویل به این تعهد عمل نكرده باشند، باید 
برای تحویل واحد، قیمت روز زمین اختصاص یافته به ساخت مسكن را بپردازند؛ اما اكنون گفته 
می شود مطابق متن پیشــنهادی درصورتی كه در هنگام واگذاری به تعهد ازدواج عمل نكنند، 

قرارداد واگذاری واحد فسخ می شود.
هم اكنون ثبت نام نهضت ملی مسكن در 726شهر در حال انجام است و در 674شهر هنوز ثبت نام 
این طرح به دلیل تأمین نشــدن زمین آغاز نشده كه وزارت راه و شهرســازی وعده داده است 
به محض تأمین زمین، ثبت نام در این شهرها نیز انجام شود. همچنین آخرین مهلت ثبت نام در 
نهضت ملی مسكن برای 726شهر فعلی، 1۵دی ماه اعالم شده كه احتماالً تمدید نیز نخواهد شد.
در استان تهران امكان ثبت نام متقاضیان در 12شهر فراهم شــده است كه این شهرها شامل 
اسالمشهر، پاكدشت، پیشوا، رباط كریم، ورامین، بومهن، دماوند، رودهن، فیروزكوه، شهر جدید 
هشتگرد، شهر جدید پرند و شهر جدید ایوانكی است؛ اما ساكنان شهر تهران صرفاً مجاز به ثبت نام 
در پاكدشت، رباط كریم، پرند، هشتگرد و ایوانكی هستند و اگر ثبت نام اشتباه در سایر شهرهای 
استان انجام دهند در فرصت باقیمانده باید انصراف داده و مجدد شهر درست را انتخاب كنند. 
متقاضیان مابقی شهرهای استان تهران )به غیراز شهر تهران( صرفاً می توانند متقاضی ثبت نام در 
شهر محل سكونت خود باشند. ثبت نام نهضت ملی مسكن یك ماه بعد از ابالغ قانون جهش تولید 
توسط رئیس جمهور از 28مهرماه در سامانه saman.mrud.ir آغاز شد. نهضت ملی مسكن 
یكی از سیاست های كالن دولت سیزدهم در حوزه مسكن است كه براساس این سیاست، احداث 

4میلیون واحد مسكونی طی 4سال در برنامه دولت قرار گرفته است.
متقاضیان با داشتن 4 شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵سال سكونت در شهر 
موردتقاضا، فاقد مالكیت خصوصی و درنهایت عدم استفاده از امكانات دولتی از اول انقالب در 
حوزه مسكن، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام كنند. براساس این قانون، زنان خودسرپرست 
مشروط به داشتن حداقل 3۵سال سن، معلوالن جسمی و حركتی با 20سال سن، می توانند در 
قانون جهش تولید مسكن )نهضت ملی مسكن( مشاركت داشته باشند. همچنین، قانون برای 
سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته اســت، چون این افراد سرپرست خانوار تعریف 
می شوند و برای قانونگذار متأهل یا سرپرست خانوار بودن مالك است. درعین حال، زنان و مردان 
سرپرســت خانوار كه به دلیل متاركه به صورت مجردی زندگی می كنند و سرپرست فرزندان 
خود هستند خانوار تلقی شده و بدون مالك سن می توانند ثبت نام كنند. براساس مصوبه تازه 
شورای عالی مسكن، مردان مجرد باالی 4۵سال سن و بیماران خاص با تأییدیه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكی، امكان ثبت نام در نهضت ملی مســكن را دارند. بنا بر اعالم معاونت 
مسكن و ساختمان، برای مهاجران از كالنشهرها، سابقه سكونت به یك سال تقلیل پیدا كرده 
است. به عبارت دیگر، اگر كسی ساكن كالنشهری بوده و در شهر دیگر، تقاضای مسكن دارد با 
حدود یك سال سابقه سكونت در همان شهر امكان ثبت نام در طرح نهضت ملی مسكن را دارد. 
همچنین برای كاركنان دولت و نیروهای نظامی و روحانیون براساس حكم اداری و یا براساس 
تشخیص حوزه های علمیه، سابقه سكونت ۵ساله در طرح نهضت ملی مسكن موردنیاز نیست. 
این افراد می توانند به جز تهران در سایر شهرهای كشــور از این مزیت بهره مند شوند. تاكنون 
براساس اعالم معاونت مسكن و ســاختمان بیش از 2میلیون و 387هزار نفر در سامانه نهضت 

ملی مسكن ثبت نام كرده اند.

مسعود میركاظمی، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه، ارز

ضمن تأكید براینكه دیگر 
ارز 2نرخی از ســال آینــده در بازار وجود 
نخواهد داشت، گفت: اگر بخواهیم یارانه ای 
به كاالیی تخصیص دهیم به صورت ریالی 
خواهد بود. یارانه به ذی نفع نهایی و مردم 
پرداخــت می شــود. این گفتــه جدید 
ارشدترین مقام ســازمان برنامه و بودجه 
نشان می دهد دولت تصمیم دارد به حیات 
بیش از یك دهه ارز چندنرخی در اقتصاد 
ایران پایان دهــد. اقتصاد ایــران پس از 
انقالب، به دفعات، بــا نظام چندنرخی ارز 
مواجه بوده، تا اینكه سرانجام در سال1381 
و در زمان ریاســت محســن نوربخش، 
رئیس كل فقید بانك مركزی، ارز تك نرخی 
شد. این بزرگ ترین دستاورد بانك مركزی، 

در اوایل دهه90 از دست رفت.
به گزارش همشــهری، تشدید تحریم ها و 
كاهش درآمدهای نفتی سرانجام باعث شد 
تا شكاف نرخ ارز در بازار داخلی ایران بین 
نرخ بازار و نرخ رسمی افزایش یابد و دولت 
محمود احمدی نژاد سیاست تثبیت نرخ 
ارز به قیمت هر دالر آمریكا 1226تومان 
را هدف گذاری كرد كه البته مطابق انتظار 
شكســت خورد. پس از احیــای برجام، 
فرصت برای خــروج از دوران پرچالش و 
رانت ارز چندنرخی فراهم شــد اما دولت 
حسن روحانی این كار را نكرد و در فروردین 
سال1397 اشتباه قبلی دوباره تكرار شد، 
این بار با نــرخ ارز 4200تومانی. حاال اما 
به نظر می رسد دولت سید ابراهیم رئیسی 
تصمیم خود را گرفته و تصمیم دارد جلوی 
یك سیاست اشــتباه را با اصالح نرخ ارز 
و واگذار كــردن آن به عرضــه و تقاضای 
واقعی، جلوی رانت ارزی را بگیرد و تعادل 
از دست رفته بیش از یك دهه را به اقتصاد 

بازگرداند.

خداحافظدالر4200تومانی
دولت در ســال جاری تنها اجازه داشــت 
8میلیارد دالر ارز با نرخ ترجیحی معادل هر 
دالر آمریكا 4200تومان به واردات كاالهای 
اساسی و دارو اختصاص دهد اما نیاز كشور 

به قدری زیاد شــد كه میزان مصرف ارز 
4200تومانی به بیش از 13میلیارد دالر 
رسیده است. حاال رئیس سازمان برنامه و 
بودجه از خداحافظی اقتصاد ایران با دالر 
4200تومانی خبر می دهد. او در پاســخ 
به پرسشــی مبنی بر اینكه وضع یارانه ها 
در ســال آینده به چه صورتی خواهد بود، 
می گوید: این مســائل تا پایان سال جاری 
باید تعیین تكلیف شود، طبق قانون دیگر 
نمی توانیم ارز 4200 را داشــته باشیم و 
می توانیم از این پس با ریال حمایت های 
خود را انجام دهیم؛ یعنی دیگر ارز 2نرخی 
در بازار وجود نخواهد داشــت. او توضیح 
می دهد: اگر بخواهیم یارانه ای را به كاالیی 
تخصیص دهیم به صورت ریالی خواهد بود 
و به ذی نفع نهایی و مردم پرداخت می شود 
زیرا تمامی مســائل حاكی از آن اســت، 
یارانه ای كه از طریــق دو نرخی كردن ارز 
پرداخت می شد، در سفره مردم قرار نگرفته 
است. به گزارش همشــهری، هنوز دولت 
درباره زمان و نحوه حذف ارز 4200تومانی 
به جمع بندی نرسیده، اما برخی گزارش ها 
حكایت از آن دارد كه بانك مركزی رسما از 
این اقدام حمایت و اعــالم كرده كه منابع 
ارزی این بانك دیگر كفاف نیازهای ارزی با 

قیمت 4200تومانی را نمی دهد.

سفرهمردمیابودجهدولت؟
اصلی تریــن مســئله ارزی روی میــز 

دولت سیزدهم این اســت كه چگونه ارز 
4200تومان را حذف كند و همزمان از فشار 
تورمی آن بكاهد؟ به نظر می رسد استمرار 
سیاست ارز ترجیحی، به شكاف نرخ ارز در 
بازار آزاد و رسمی دامن می زند و می تواند 
موتوری برای خیزش بیشتر قیمت ارز در 
بازار داخلی باشد و ثبات نسبی و شكننده 
كنونی را از بین ببرد. برآوردهای نهادهای 
پژوهشی و كارشناسی دولت، حداكثر نرخ 
تورم حذف دالر 4200تومانی را 8درصد 
برآورد كرده اما پیش بینی ها حكایت از آن 
دارد، از آنجا كه، اصــالح این فرایند باعث 
خلق پول جدید و تزریــق آن به اقتصاد از 
كانال بانك مركزی نخواهد شد، اثر تورم 
واقعی آن قابل كنترل خواهد بود، مشروط 
بر اینكه دولت بتوانــد انتظارات تورمی را 

مهار كند.
برآوردهای همشــهری نشــان می دهد؛ 
درصورتی كــه دولت بتواند بســاط دالر 
4200تومانــی را جمع كند، بــه ازای هر 
دالر آمریكا دست كم 23هزار تومان منابع 
به دست می آورد كه با احتساب اختصاص 
13میلیــارد دالر ارز تخصیــص یافته در 
سال جاری تاكنون، برآورد می شود جمع 
منابع ناشــی از این تغییر سیاست ارزی 
300هزار میلیارد تومان خواهد شــد. این 
میزان درآمد با احتساب نرخ دالر در بازار 
نیمایی اســت كه اكنون بیش از 24هزار 

تومان است.

نقل قول
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مك

همشهری سناریوی احتمالی دولت برای اصالح سیاست ارزی را بررسی می كند

رئیس سازمان برنامه و بودجه: سال آینده دیگر ارز 2نرخی در بازار نخواهیم داشت
پیشبهسویارزتكنرخی

آیا دولــت تصمیــم دارد با حــذف ارز 
4200تومان تمام منبــع آن را در قالب 
یارانه نقدی بیــن دهك های هدف توزیع 
كند؟ بعید به نظر می رسد و انتظار می رود 
كه بخشی از این میزان درآمد صرف تامین 
كسری بودجه دولت شود تا از این مسیر 
جلوی شتاب بیشتر نرخ تورم گرفته شود. 
برآوردهای مركــز پژوهش های مجلس 
نشان می دهد از یك سو دولت برای تامین 
بودجه مورد نیاز برای حمایت از دهك های 
هدف با كسری بودجه 100هزار میلیارد 
تومانی مواجه اســت و بودجه سال آینده 
دولت هم دســت كم 1۵6هــزار میلیارد 
تومان كسری خواهد داشــت. البته این 
میزان كســری بودجه دولــت، حداقلی 
اســت و میزان كســری بودجــه واقعی 
دولت می تواند بیش از 300هزار میلیارد 
تومان باشد زیرا منابع بودجه دچار بیش 
برآورد است. پیش فرض سیاست حذف 
ترجیحی، بر مبنای یك تیــر و دو هدف 
است به این نحو كه با تغییر سیاست ارزی 
فعلی و تك نرخی شدن ارز، دولت درآمدی 
به دست خواهد آورد كه هم از دردسر دالر 
4200نجات پیدا خواهد كرد و هم اینكه 
بخش قابل توجهی از كسری بودجه اش 

را تامین می كند.

ارزتكنرخیمیشود؟
پرسش مهم این اســت كه آیا حذف ارز 
4200تومانی به معنای تك نرخی شــدن 
ارز خواهد بود؟ پاسخ این سؤال بستگی به 
نرخ ارز در بازار آزاد دارد، هرچند كه بانك 
مركزی نرخ واقعی ارز را نرخ معامله شده در 
بازار متشكل ارزی می داند و نرخ معامالتی 
در بازار غیررسمی را قبول ندارد. در چنین 
وضعیتی اگر قرار باشد، ســال آینده ارز 
2نرخی نباشــد، باید دید نــرخ واقعی بر 
مبنای كدام بازار خواهد بود و دولت برای 
پر كردن شكاف نرخ ارزی چه سیاستی را 

اعمال خواهد كرد؟ 
به گزارش همشــهری، موفقیت دولت در 
یكسان سازی نرخ ارز در سال آینده بستگی 
زیادی به میزان ورودی ارز به اقتصاد دارد و 
به نتیجه رسیدن مذاكرات هسته ای و رفع 
تحریم ها دست دولت را برای یكسان سازی 
نرخ ارز باز خواهد گذاشت. از سوی مقابل 
درصورت به نتیجه نرســیدن مذاكرات 
در وین، تنگنــای ارزی در ســال آینده 
به قوت خــود باقی خواهــد ماند ورؤیای 
یكسان سازی نرخ ارز پس از یك دهه دور از 

دسترس خواهد بود.

مسعود بصیری
سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد 

كشاورزی: از مجموع ۵.۵میلیون تن محصول 
كشاورزی و غذا كه در ۸ماهه امسال صادر 
شده، فقط چند كامیون و محموله كوچك 
برگشت خورده، میزان محصوالت برگشتی 

بسیار كمتر از ۵درصد بوده است.

افشین صدردادرس
مدیرعامل اتحادیه مركزی دام سبك: تالطم 

قیمت گوشت در بازار ادامه دارد؛ دام های مولد 
با قیمت هر كیلو ۳۰ تا ۳۵هزار تومان از دامدار 

خریداری شده و با نرخ ۹۰هزار تومان باید 
به دست مصرف كننده برسند كه متأسفانه در 

بازار كمتر از ۱۱۰ تا ۱۲۰هزار تومان نیست.

محمدصادق مفتح
قائم مقام وزیر صنعت: ورود محصوالت زنجیره 

فوالد و همچنین پتروشیمی به بورس كاال 
آغاز شده است. این رویداد، دو مزیت بزرگ 
برای بخش تولید دارد كه نخست، تامین نیاز 
صددرصدی و بدون دغدغه واحدهای تولیدی 

و دوم، كشف قیمت های منطقی تر است.

محسن علیزاده 
 عضو كمیسیون اقتصادی مجلس: 

الزم است دولت، پیشنهاد اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار را خودش به صورت الیحه 
به مجلس بیاورد. در سال گذشته شاهد 

بودیم كسانی كه سیگنال فروشی می كردند 
و اطالعات غلط می دادند؛ باعث فریب و 

متضررشدن مردم شدند.

سید مصطفی موسوی
عضو اتاق بازرگانی ایران: كاهش ارزش لیر به نفع 
ایران نیست. با توجه به كاهش قیمت كاالهای 

ترك و رعایت استانداردهای بین المللی این كشور 
می تواند بازارهای هدف ایران را قبضه كند. كاهش 

ارزش لیر، گردشگری در تركیه را رونق می دهد؛ 
در همین مدت با توجه به ارزان شدن سفر به 
این كشور، پروازها به مقصد تركیه اوج گرفته 
است. همین مسئله صنعت هوایی تركیه را 

رونق می بخشد و درآمدهای تركیه از راه گردشگری 
به شدت افزایش می یابد.
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   مورد عجیب واردات گوشی های هندی و نپالی
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم صوتی  تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در توضیح یك عامل عجیب 
افزایش واردات گوشی تلفن همراه، به همشهری گفت: متأســفانه برخی افراد گوشی هایی را كه مطابق با 
استانداردهای برخی كشورها مانند هند، نپال و اندونزی تولید شده و فاقد اصالت الزم است با 30درصد قیمت 
كمتر وارد و به نام گوشی های اصل به مشتریان عرضه می كنند. باید سازمان بازرسی وارد عمل شود و با این 
تخلفات برخورد كند. درستی، افزود: این شیوه واردات موجب زیان مصرف كنندگان و واردكنندگانی شده كه 
گوشی و تبلت را از برندهای اصلی تامین و با سود خرده فروشی مصوب عرضه می كنند. او افزود: این موضوع 
یكی از عوامل رشد واردات گوشی در 2سال اخیر بوده است و متأسفانه اینگونه گوشی ها كه استانداردهای الزم 
برای استفاده در ایران را ندارد به راحتی وارد و با سود باال نسبت به هزینه تمام شده در بازار عرضه می شود. او 
افزود: قیمت گوشی بر مبنای نرخ روز ارز نیمایی محاسبه می شود و در مقایسه با نرخ ارز در سال های97و 98و 

قیمت كنونی ارز نیمایی، قیمت گوشی افزایش مشهودی نداشته است.

تازه ترین آمارهای رسمی از رشد 
میــزان و ارزبری بــاالی واردات بازار

رســمی گوشــی تلفن همراه از 
سال98 تا پایان آذر ماه امسال حكایت دارد این 
روند، گوشی موبایل را به لحاظ ارزش، صدرنشین 
جدول واردات در 9ماه منتهی به آذر ماه امسال 

كرده است.
به گزارش همشــهری، شــیوع ویروس كرونا، 
افزایــش دوركاری و آموزش آنالین در 2ســال 
گذشته، میزان تقاضا برای خرید انواع گوشی های 
هوشــمند تلفن همراه را افزایش داده اســت. 
همزمان قیمت این كاال متاثر از نوســان نرخ ارز 
و نحوه عرضه 700شــركت وارد كننده همواره 
در حــال افزایش بوده اســت. عالوه بــر آن در 
شــرایطی كه افت قدرت خریــد موجب اقبال 
مصرف كنندگان به استفاده از گوشی های تلفن 
همراه رده قیمتی پایین و متوسط شده، آمارهای 
رسمی نشان می دهد با وجود ســهم ناچیز 4تا 
5درصدی گوشــی های موبایل لوكــس، از بازار 
مصرف، هنوز هم میزان ارزبری واردات اینگونه 
گوشــی های گران قیمت بیش از 600دالری، با 
وجود وضع تعرفه 12درصدی، از سبد گوشی های 
وارد شــده به كشور بسیار باالســت. اگرچه این 
نوع گوشــی ها مشــتریان خاص خود را دارد اما 
به نظر می رسد در شرایط تنگنای ارزی، افزایش 
حجم و ارزش واردات گوشی موبایل، به خصوص 
انواع لوكس و گرانقیمت آن، عاملی مؤثر در سیر 
صعودی قیمت ها در بازار این كاال داشــته است.

به گفته فعاالن صنفی سهم گوشی های موبایل 
رده قیمتی 3تا 4میلیون تومــان از بازار این كاال 
75درصد و سهم گوشی های لوكس گرانقیمت 
50تا 70میلیون تومانی 4تا 5درصد اســت. در 
شرایطی كه در آمارهای رسمی، ارقام مربوط به 
واردات مسافری گوشی های موبایل یا اصطالحا 
»رویه مســافری« لحاظ نشده اســت، تنها در 
9ماه سال جاری، 940میلیون دالر برای واردات 
گوشــی های لوكس با قیمت بــاالی 600دالر 
هزینه شده، این رقم در طول سال 1399معادل 

670میلیون دالر بوده است.

واردات 45میلیون گوشی موبایل طی 2سال 
بررسی آمارهای رســمی گمرك ایران از واردات 
گوشــی تلفن همراه نشــان می دهد ازابتدای 
ســال1398 تا انتهای آذرماه امسال 45میلیون 
دستگاه گوشــی تلفن همراه به ارزش 9میلیارد 
دالر وارد كشور شده كه 2.3میلیارد دالر آن)به 
تعداد 2.1میلیون دستگاه( متعلق به گوشی های 
گرانقیمت باالی 600دالر با سهم بازار فقط 4تا 
5درصدی بوده است. با این شرایط برای واردات 
هر تلفن همراه لوكس، عمال ارز مورد نیاز واردات 
5دستگاه گوشــی تلفن همراه با قیمت متعارف 
مصرف شــده اســت. عالوه بر این، آمارها نشان 
می دهد در 9ماه امســال 940میلیون دالر برای 
واردات گوشی های تلفن همراه با قیمت بیش از 
600دالر هزینه شده، رقم ارز تخصیص یافته برای 
واردات این نوع گوشــی ها در طول سال گذشته 

670میلیون دالر بوده است.

گوشی موبایل، صدرنشین ارزشی واردات 
معاون فنی دفتر آمار گمرك ایران با بیان اینكه 

تلفن همراه در 9ماه منتهی به آذرماه امســال با 
رشد 42درصدی در صدر كاال های وارداتی قرار 
داشته اســت، گفت: در این مدت 13میلیون و 
61هزار دســتگاه گوشــی تلفن همراه به ارزش 
2میلیارد و 942میلیون دالر با رویه تجاری )به 
غیراز ورود موبایل توســط مسافران یا اصطالحا 
رویه مسافری( وارد كشور شــده كه این آمار در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد رشد 
42درصدی و از نظر ارزش رشــد 117درصدی 
داشته اســت. آرزو غنیون، افزود: میزان واردات 
گوشــی تلفن همراه در 9ماه سال جاری نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشــته از نظر تعداد نیز 
3میلیون و 896هزار دستگاه بیشتر شده است. 
او افزود: گوشی تلفن همراه در بین 10قلم عمده 
كاال های وارداتی به لحاظ ارزشی نخستین كاالی 

وارداتی بوده است. 
همچنین حدود 2میلیــارد و 900میلیون دالر 
به واردات این كاالی مصرفــی اختصاص یافته 
كه 8درصد از ارزش كل واردات كشــور در 9ماه 
سال جاری را شامل می شود. غنیون افزود: میزان 
واردات گوشــی تلفن همراه در 9ماه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه پارســال، از نظر تعدادی 
3میلیون و 896هزار دستگاه بیشتر شده است. او 
در مورد قیمت تلفن همراه وارداتی گفت: متوسط 
قیمت واحد هر دســتگاه گوشــی تلفن همراه 
وارداتی در مدت زمان مورد بررســی 225دالر 
بوده است كه نسبت به متوســط ارزش وارداتی 
هر دســتگاه گوشــی تلفن همراه در 9ماه سال 
گذشته)148دالر( 77 دالر بیشتر بوده و این رقم 
متضمن افزایش 52درصدی شــاخص متوسط 

ارزش وارداتی این كاالست. 
همچنین بررســی میزان واردات گوشــی های 
تلفن همــراه با ارزش بــاالی 600دالر در مدت 
زمان مورد بررسی نشان می دهد 5درصد از تعداد 
كل واردات گوشــی های تلفن همراه وارداتی به 
گوشی های باالی 600دالر اختصاص داشته اما 
با توجه به قیمت باالی این نوع گوشــی موبایل 
حدود 27درصد ارزش كل گوشی های وارداتی 
در مدت مذكور به گوشی های تلفن همراه لوكس 

اختصاص داشته است.

سایه كرونا و افزایش تقاضا بر رشد واردات گوشی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی  تصویری، 
تلفن همــراه و لــوازم جانبــی در گفت وگو با 

همشــهری با بیان اینكه این روزها بازار گوشی 
موبایل و تبلت متاثر از كاهش تقاضای ناشــی از 
افت قدرت خرید، افزایش عرضه و ثبات نســبی 
نرخ ارز شرایط آرامی را ســپری می كند و ركود 
حرف نخست این بازار است، گفت: افزایش قیمت 
گوشی موجب رشــد تقاضا برای محصوالت رده 
قیمتی پایین و متوسط و حتی گوشی های دست 

دوم در بازار شده است. 
بازار موبایــل روزهای آرامی را ســپری می كند 
و خریداران بیشــتر خواهان موبایــل با نرخ 3تا 
4میلیونی هستند. ابراهیم درســتی با اشاره به 
اینكه از ابتدای امسال افزایش قیمت چندانی را در 
گوشی و تبلت نداشته ایم، افزود: قیمت ها در بازار 
كنونی این محصوالت تثبیت شده و ركود حاكم 
بر بازار افزایش یافته اســت. با وجود این كاهش 
قدرت خرید و قیمت های باال موجب ركود بازار 
گوشی شده اســت به نحوی كه اگر یك كارمند 
بخواهد گوشی موبایل با قیمت متوسط خریداری 
كند باید 4تا 5ماه پس انداز كند. درستی در مورد 
افزایش واردات رســمی گوشــی تلفن همراه از 
ســال98 تا پایان آذر ماه امسال، گفت: از 2سال 
پیش با شیوع ویروس كرونا، دوركاری و آموزش 
مجازی میزان تقاضا برای انواع گوشی تلفن همراه 
و تبلت افزایش یافته و شرایط به گونه ای شده كه 
اكنون گوشی تلفن همراه جزو كاالی ضروری در 

سبد مصرفی خانوارهاست. 
او افزود: اكنون برخالف دهه70 كه گوشی موبایل 
تنها یك وســیله ارتباطی بود، این كاال به ابزاری 
برای تجارت الكترونیك و كســب درآمد تبدیل 
شده اســت و اگر فردی یك روز گوشی موبایل 
خود را در منــزل جا بگذارد برای انجــام امور با 
مشــكل مواجه می شود. درســتی، افزود: عالوه 
بر آن فرهنگ تنــوع طلبی خانــواده ایرانی نیز 

موجب رشد تقاضای گوشــی شده و اكنون یك 
خانواده 3نفره ممكن اســت بنابر قدرت خرید و 
هزینه 700هزار تا 50الی 60میلیون تومانی 5تا 
8گوشی داشته باشد. از سوی دیگر شركت های 
عرضه كننده گوشی موبایل نیز یك روزه نرم افزارها 
و امكانات الزم را روی این وسیله ارتباطی نصب 
نكرده و بــرای حفظ بازارشــان به طور تدریجی 

مدل های باالتر گوشی را راهی بازار می كنند.

برابری ارزش گوشی های لوكس با سایر انواع آن 
رئیس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم صوتی 
 تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینكه 
به دلیل ركود حاكم بر بازار امسال حتی نوسان 
مقطعی نــرخ ارز نیز تأثیری در گرانی گوشــی 
نداشته است، گفت: گوشــی با ارز نیمایی وارد 
می شود و اكنون انواع گوشی و تبلت به وفور در 
بازار وجود دارد از نظر قیمت نیز 75درصد سهم 
بازار مربوط به گوشــی های در رده قیمتی 4تا 
6میلیون تومان و 25درصد مربوط به گوشی های 
رده قیمتی متوســط به باالست اما از نظر ارزش 
واردات 25درصدی این گوشی های گران قیمت 
با واردات 75درصدی ســایر گوشــی ها برابری 

می كند.
 درستی واردات گوشی های لوكس با قیمت بیش 
از 600دالر را در چارچــوب تعرفه 12درصدی 
مصوب مجلس و قانونی دانست و گفت: درصورت 
افزایش تعرفه واردات گوشی های لوكس قیمت 
سایر گوشــی های رده قیمتی متوسط و پایین 
نیز افزایش خواهد یافت. عالوه بــر آن با وجود 
تنگناهای ارزی كنترل سالیق مصرف كنندگان 
گوشی دست ما نیســت، حتی قبال ممنوعیت 
واردات گوشی های باالی 300دالر مطرح شده 

بود كه نهایی نشد.

گزارش همشهری از رشد ساالنه واردات و تداوم افزایش قیمت انواع گوشی تلفن همراه حكایت دارد

از ابتدای سال۱398 تا انتهای آذرماه امسال 45میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش حدود 9میلیارد دالر وارد كشور شده كه 2.3میلیارد دالر 
آن)27درصد( متعلق به گوشی های گران قیمت باالی 600دالر با سهم بازار 4تا 5درصدی بوده است.

صدرنشینی موبایل در جدول واردات
 علی ابراهیمی

خبرنگار

آمار خبر

در مبادالت روزگذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 421شركت 
كاهش و 199شركت افزایش یافت. قیمت سهام 13شركت 

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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294سهامداران حقوقی
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میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی هزار و 640میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 

حقیقی به هزارو 861میلیارد تومان رسید. سهامداران 
حقیقی دیروز 221میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج 

كردند.این میزان سهام را سهامداران حقوقی خریدند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روزگذشته2هزارو 
971واحد، معادل 0.22درصد افت كرد و به یك میلیون و 

376هزارو 69واحد رسید.

دیــروز 141هزارو 619میلیــارد تومــان اوراق بهادار 
در بازار ســرمایه دادوســتد شــد كه از این میــزان 2هزارو 
155میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق 

بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

2155میلیارد تومان

۱.38۱

۱.380

۱.379

۱.378

۱.377

۱.376

آمار های فدراسیون جهانی بورس ها نشان 
می دهد بــورس تهران با ارزشــی معادل بورس

222میلیارد دالر در رتبه 31جهان بعد از 
بورس های ویتنام و فیلیپین قرار گرفتــه و از نظر بازده 
سرمایه گذاری نیز با 2.6درصد در رتبه 78جهان واقع شده 

كه جزو كمترین بازده ها در میان بورس هاست.
به گزارش همشهری، سال 2021به پایان رسید و در این 
ســال ارزش بورس های جهان 20تریلیون دالر افزایش 
یافت و در مجمــوع ارزش بورس های جهان به 122هزار 
میلیارد دالر رسید. در ســال گذشته میالدی همچنین 
بورس های منطقه ای توســعه بیشــتری پیدا كردند؛ به 
این معنا كه بسیاری از كشــور های جهان ترغیب شدند 
تا از طریق ایجاد اتحادیه های منطقه ای به سمت تشكیل 
بورس های متحد چند كشــوری حركت كنند؛ به همین 
دلیل در سال گذشته روند تقویت بورس های منطقه ای 
ســرعت بیشــتری گرفت و تفاهمنامه های زیادی بین 
بورس های دنیا برای ایجاد بازار های منطقه ای و مشترك 
منعقد شد. برآورد می شــود این روند توســعه در سال 
2021سرعت بیشتری بگیرد و در طول چند سال آینده 
شاهد تولد بورس های جدیدی باشیم كه از اتحاد كشور ها 
به صورت منطقه ای تاسیس می شــوند. هم اكنون سهام 
48هزار شــركت در بورس های دنیا دادوســتد می شود 
كه با روند توســعه فعلی می توان انتظار داشت تعداد این 

شركت ها به سرعت افزایش یابد.
 در سال گذشته میالدی كمترین میزان مشاركت برای 
تشــكیل بورس های منطقه ای مربوط بــه خاورمیانه و 
بیشترین میزان مشــاركت مربوط به اروپا و آفریقا بوده 

است.

جایگاه بورس تهران در جهان
آمار های فدراسیون جهانی بورس ها نشان می دهد ارزش 
كل بورس های جهان در سال 2021میالدی 44.5درصد 
رشد كرده و از 102هزار میلیارد دالر به 123هزار میلیارد 
دالر رســیده اســت. در این میان بورس تهران در سال 
گذشــته میالدی با 17درصد افت در رده سی ام دنیا قرار 
گرفته است. ارزش كل بورس تهران در ابتدای سال جاری 
میالدی رقمی معادل 268میلیارد دالر بود كه این میزان 
در پایان سال با 46میلیارد دالر كاهش به 222میلیارد دالر 
رسیده اســت. چند ماه قبل از آغاز سال 2021میالدی و 
در 20مرداد سال قبل به دلیل رشد پرشتاب بورس ارزش 
كل بورس تهران به 424میلیارد دالر رسیده بود و همین 
موضوع موجب شده بود بورس تهران به بیست وششمین 
بورس بزرگ دنیا در كنار بورس مالزی تبدیل شود، اما بعد 
از آن با نزول های مداوم شاخص بورس رتبه بورس تهران 
در رتبه بندی جهانی كاهش یافت و اكنون در پایان سال 

2021میالدی با 4پله نزول مواجه شده است.
اغلب كارشناســان بــرآورد می كننــد با رشــد دوباره 
شاخص های بورس، بازار سهام ایران بار دیگر جایگاه قبلی 
خود را پس خواهد گرفت و حتی با اضافه شدن شركت های 
جدید این قابلیــت وجود دارد كه بورس تهــران در رده 

20بورس بزرگ دنیا دسته بندی شود.
هم اكنون در میان كشــور های منطقه بورس عربستان 
با ارزشــی معادل 2800میلیارد دالر بزرگ ترین بورس 
منطقه اســت كه در رده بندی جهانی در رتبه یازدهمین 
بورس بزرگ دنیا قرار گرفته است. بعد از آن بورس ابوظبی 
با ارزشی معادل 390میلیارد دالر در رتبه دوم قرار گرفته 
و هم اكنون بیســت و هفتمین بورس بزرگ دنیاست. در 

عدد خبر

به دنبال نزول قیمت دالر، هرگــرم طالی 18عیار 
هــم دیروز12هــزارو 928تومــان كاهــش یافــت و بــه یك 
میلیون و 280هزار و 760تومان رسید.هر مثقال طال هم 
56هزار تومان ارزان شد و به قیمت 5میلیون و 548هزار 

تومان خریدو فروش شد.

12928تومان

در پایان سال 2021میالدی به ثبت رسید

ارزش كل بورس تهران در پایان سال گذشته میالدی به 222میلیارد دالر رسید
بورس تهران در رتبه 3۱جهان

تك خط خبر

رده بندی فدراســیون جهانی بورس ها بازار مالی دوبی با 
ارزشی معادل 107میلیارد دالر در رده39قرار گرفته است.

بزرگ ترین بورس های جهان
آمار های فدراسیون جهانی بورس ها نشان می دهد درسال 
2021میالدی بورس نیویورك و نزدك آمریكا همچنان 
رتبه های اول و دوم خود را در جهان حفظ كرده اند؛ ضمن 
اینكه ارزش بورس نیویورك با 44.4درصد رشد در پایان 
سال گذشــته میالدی به 28تریلیون و 238میلیارد دالر 
رسیده است. ارزش بورس نیویورك در سال 2021میالدی 

6تریلیون دالر افزایش یافت. ارزش بورس نزدك آمریكا هم 
با 50درصد رشد به 24تریلیون دالر رسید.

بعد از این دو بورس آمریكایی، بورس های شانگهای چین 
و یورونكســت اروپا در رتبه های ســوم و چهارم دنیا قرار 
گرفته اند. در سال 2021میالدی ارزش بورس شانگهای 
چین با 20درصد رشد معادل یك هزارو 275میلیارد دالر 
افزایش یافته و به 7هزارو 775میلیارد دالر رسیده است. 
بورس یورونكست اتحادیه اروپا نیز با 2هزارو 500میلیارد 
دالر رشد به 7هزارو 380میلیارد دالر رسیده است. بعد از 
این بورس ها بورس های ژاپن، هنگ كنگ، شنزن چین و 

بورس لندن در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

بیشترین رشد در جهان
اطالعات فدراسیون جهانی بورس ها نشان می دهد؛ با وجود 
آنكه بورس های بزرگ دنیا با رشــد های خیره كننده ای 
به دلیل اجرای سیاســت های تورمی و انبساطی مواجه 
شده اند، اما در عین حال در ســال 2021بیشترین بازده 
مربوط به برخی بورس های نوظهور بوده است. سهامدارانی 
كه در این بازار ها فعال بوده اند بیش از ســایر بورس های 
جهان بازده به دســت آورده اند. طبق آمار های موجود در 

ســال 2021میالدی بورس هانوی ویتنام با 204درصد 
رشد بیشترین بازده را در میان بورس های جهان به ثبت 
رسانده است و بعد از آن بورس های لوكزامبورگ و ابوظبی 
به ترتیب با 92و 73درصد بــازده در رتبه های بعدی قرار 
گرفته اند. بازار سهام ایران نیز با 2.6درصد بازده در رتبه 
78در میان كل بورس های جهان قرار گرفته و این به معنای 
آن است كه بورس تهران پنجمین بورسی در جهان بوده كه 
كمترین میزان بازده را داشته است. بعد از ایران بورس های 
هنگ كنگ، رواندا، بوتسوانا و سوئیس قرار دارند كه میزان 

بازده شان كمتر از بورس تهران بوده است.

بورس نیویورك

بورس مكزیك

بورس مسكو

وپا ونكست ار بورس یور

بورس عربستانبورس تهران

بورس شانگهای چین

بورس ژاپن

بورس استرالیا

وهانسبورگ آفریقای جنوبی بورس برزیلبورس ژ

28,238,038,870,000 دالر

436,792,940,000 دالر

932,433,560,000 دالر

7,380,948,810,000  دالر

2,809,316,900,000  دالر222,000,000,000  دالر

7,774,907,910,000  دالر

6,683,362,300,000 دالر

 1,904,682,340,000 دالر

 1,098,475,850,000 دالر 1,123,586,770,000 دالر
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 سیب زمینی
پیشتاز گرانی سبزی و صیفی 

با فروكش كردن تب افزایش قیمت گوجه فرنگی، این 
روزها سیب زمینی پیشــتاز افزایش قیمت سبزی و تره بار

صیفی در مغازه های میوه فروشــی سطح شهر تهران 
شده است. 

به گزارش همشهری، با وجود مباحث مطرح در زمینه مرجوع شدن 
برخی محموله های صادراتی میوه و ســبزی مانند سیب زمینی از 
ازبكستان و تركمنستان و تاثیر احتمالی رشد عرضه این محصول بر 
كاهش قیمت خرده فروشی، نرخ سیب زمینی طی چند روز گذشته 
سیر صعودی داشــته اســت. به نحوی كه اكنون میوه فروشی های 
سطح شهر هر كیلوگرم سیب زمینی را به نرخ 12 تا 15 هزار تومان 
به مشــتریان عرضه می كنند. این افزایش قیمت در شرایطی است 
كه نرخ عمده فروشی و خرده فروشی سایر انواع سبزی و صیفی در 
میادین و میوه فروشی های سطح شهرنه تنها نوسان كمتری نسبت 
به هفته گذشته داشته است بلكه با وجود بارش ها و شرایط نامساعد 
جوی نرخ برخی اقالم ماننــد گوجه فرنگی افت یك تا 2هزار تومانی 
قیمت را تجربه كرده است. با این وجود برخی، افزایش صادرات سیب 
زمینی را به برخی كشورهای همسایه، عامل این رشد قیمت می دانند. 
عالوه بر آن فاصله قیمت كف، سقف و ممتاز انواع سیب زمینی نورس 
و سیب زمینی ترشی در میدان مركزی میوه و تره بار فاصله مشهودی 
با نرخ خرده فروشــی این اقالم دارد، به نحوی كــه نرخ هر كیلوگرم 
سیب زمینی نورس در نرخنامه ســازمان میادین به ترتیب 4هزار ، 
6هزار و 7 هزار تومان و سیب زمینی ترشــی 8 هزار، 10 هزار و 12 
هزار تومان تعیین شده اســت.   با در نظر گرفتن میزان سود مصوب 
خرده فروشــی این محصول در واحدهای صنفی، رشــد 2 تا 5 هزار 

تومانی این محصول را در سطح خرده فروشی شاهد هستیم.   

نرخ برخی انواع سبزی و صیفی در میدان مرکزی میوه و تره بار  
قیمت :کیلوگرم- تومان

قیمت ممتازقیمت سقفقیمت کفنوع محصول
6.0007.0009.000بادمجان قلمی 

8.0009.00012.000بادمجان گلخانه ای 
3.0005.0007.000گل کلم   
5.0006.0007.000پیاز قرمز 
4.0005.0006.500پیاز زرد 

5.0007.0008.000چغندر برش 
5.0006.0007.000سبزی جور

6.0007.0008.000سبزی خوردن 
4.0006.0007.000سیب زمینی نو 

6.0007.0008.000کاهو رسمی 
5.0006.0007.000شلغم
5.0007.0008.500هویج

آمار ها نشان می دهد قیمت هر كیلو برنج ایرانی 
در آذر ماه 55درصد رشد كرده و قیمت آن تا مرز 
70هزار تومان هم دادوستد شده است. قیمت 
هر كیلو برنج خارجی هم حداقل 24هزار و 300 و 

حداكثر 32هزار و 100تومان بوده است.

سازمان خصوصی سازی ، روز شنبه 11دی بلوك 
یك درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
را به قیمت پایه هر سهم 996تومان در بورس عرضه 

كرد كه خریداران به آن اقبالی نشان ندادند.
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3روز از فعالیت سامانه بارشی جدید 
و یك هفته از بارش های سیل آسا در آبوهوا

جنوب ایران می گذرد. شهروندان 
سیستان وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر، كرمان، 
فارس و خوزستان بیش از همه از این بارندگی ها 
آســیب دیده انــد و به جــز آبگرفتگــی معابر، 
مسدود شدن گاه به گاه راه های ارتباطی، خسارت  
در بخش زیرســاختی، مســكونی و كشاورزی، 
5كشته داشته است. روز گذشته 3نفر در استان 
فارس بر اثر سیالب، یك نفر در استان بوشهر بر اثر 
صاعقه و یــك نفر هم پیــش از این در اســتان 
هرمزگان بر اثر سیالب جان خود را از دست داده 

بودند.
به گزارش همشهری، بعد از هشدارهای مسئوالن 
اســتانی، صادق ضیائیان، مدیركل پیش بینی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی اعالم كرده بود 
در بوشهر، فارس، هرمزگان و جنوب كرمان هشدار 
سطح قرمز هواشناسی صادر شده  است و سامانه 
بارشی جدید بیش از همه خوزســتان، بوشهر، 
فارس، هرمزگان، كرمان، سیستان وبلوچستان، 
كهگیلویه و بویراحمــد و چهارمحال بختیاری، 
خراســان جنوبی، بخش هایی از خراسان رضوی، 
اصفهان، یزد، ایالم، لرستان، جزایر خلیج فارس و 

تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سیالبدرفارس3كشتهبرجایگذاشت
هرچند فارس در میان استان های جنوبی از سامانه 
بارشی پیشین كه از چهارشنبه هفته گذشته فعال 
بود، آســیب چندانی ندید، اما با فعالیت سامانه 
بارشی جدید از یكشنبه در این استان هم هشدار 
قرمز صادر شد. با وجود توصیه های هواشناسی و 
مدیریت بحران استان،  اما سیالب  روز گذشته در 

این استان 2كشته برجای گذاشت.
در مــورد اول، بــاران شــدید و تجمــع آب در 
كانال های جدول خیابان موجب شــد یك خانم 
53ساله در بلوار صدرای شهر داراب بیفتد و غرق 
شــود. فوت دوم مربوط به فردی بود كه در رود 

فصلی شهر ُمهر، جان خود را از دست داد.
مجاهد دبســتانی، مسئول آتش نشــانی داراب 

شامگاه یكشنبه در مصاحبه با ایرنا گفت: در پی 
بروز حادثه و تماس با آتش نشانی داراب در ساعت 
2۰:3۰دقیقه یكشنبه شب، تیم امداد و نجات این 
مركز به محل اعزام شد و خانم 53ساله را كه در 
پشت مانعی گیر افتاده بود، از آب بیرون كشید و 

جسد بی جان وی را تحویل اورژانس داد.
همچنین در پی طغیان رودخانه و جاری شــدن 
ســیل 3محور ارتباطی بخــش وراوی از توابع 
شهرستان ُمهر مسدود شــد كه حمزه محمدی، 
فرماندار در این باره گفت: به دلیل طغیان رودخانه 
وراوی راه ارتباطی شــهر خوزی به مركز بخش 

وراوی نیز مسدود شده است.
همچنین بنابر اعالم سیدمحمد عباسی، مسئول 
روابط عمومی منطقه ویژه اقتصــادی المرد، در 
پی بارش شدید باران یكشنبه شــب در المرد و 
ُمهر، جاده دسترسی المرد به سایت منطقه ویژه 
اقتصادی نیز برای مدتی بســته شد. بسته شدن 
راه های ارتباطی باغگر، پازنویه، چاه تلخ، زردزال، 
خفت بیده، گودظهــرو، انبارآبــاد، خلزهلدان، 
حسنی، دابســت، سكده و شــیردان از روستاها 

یا آبادی هــای بخش مركزی جهــرم با مجموع 
جمعیتی حدود 15۰۰نفر، اختالل در پروازهای 
فرودگاه الرســتان و خســارت به بخشی از كوه 
)قلعه( شاه نشین شــهر بنارویه الرستان فارس و 
خســارت آن به برخی خانه های مسكونی بخش 
دیگری از مشكالتی است كه بارندگی های اخیر 

برای استان فارس رقم زد.

جنوبكرمانراآبگرفت
بخش های جنوبی اســتان كرمان هــم از گزند 
باران های سیل آسای این روزها در امان نمانده اند؛ 
به طوری كه طبق اعالم مجید سعیدی، مدیركل 
مدیریت بحران استانداری كرمان بارش باران در 
جنوب كرمان در نخســتین گام، موجب طغیان 
آبنما و مسدود شدن 2مســیر فرعی زهكلوت- 
ایرانشــهر و رودبار-كهنوج شــده است. هرچند 
تأكید شد بعد از پایان بارش ها و فروكش كردن 
آب، این محورها مجدد بازگشایی خواهند شد، اما 
هشدار قرمزرنگ بارندگی همچنان در این استان 

هم برقرار است.
مســدود شــدن راه ارتباطی 17روستای بخش 
مركزی قلعه گنج در جنوب اســتان، باال آمدن 
ســطح آب رودخانه كهنــوج و آبگرفتگی چند 
منزل در این شهر، آ بگرفتگی 4روستا در سوغان 
و یك روســتا در بخش مركزی ارزوئیه، طغیان 
رودخانه آمــوزش و پرورش و جاری شــدن آب 
در خیابان اصلی رودبارجنوب، آبگرفتگی برخی 
خانه های روستاهای بخش مركزی رودبارجنوب 
و آبگرفتگی برخی روستاهای حاشیه جازموریان و 
روستای مرادآباد و گزگنجی فاریاب بخش دیگری 
از تبعات بارندگی های اخیر در كرمان اســت. در 
مجموع می توان گفت به علت بارش باران، طغیان 
رودخانه های فصلی و نیز بارش برف، راه 5۹روستا 
در شهرستان های رودبارجنوب، قلعه گنج، فاریاب 

و بافت تا اطالع بعدی مسدود است.
بنابر اعالم مســئوالن كرمان، به علت آبگرفتگی 
شدید مراحل تخلیه ساكنان و اسكان اضطراری 
شماری از روستاییان ســیل زده این شهرستان 
شــروع شــده و در دســت انجام اســت. طبق 

  باران های سیل آسا در جنوب كشور تا كنون منجر به مرگ 5 نفر شده است
  هشدارهای قرمز و امدادرسانی ها در استان های جنوبی همچنان ادامه دارد

سیلجنوبهمچنانجانمیگیرد

سازمان هواشناسی مازندران 
خبر داده است كه چهارشنبه 
15دی سامانه بارشی جدیدی 
وارد اســتان خواهد شــد كه 
به دنبــال آن دمای هوا كاهش 

خواهد یافت

32خانوار در ســیالب جنوب 
اســتان كرمان دچــار حادثه 
شدند و تاكنون به 133نفر نیز 
از طریق جمعیت هالل احمر 
امدادرســانی شــده اســت. 
اسكان اضطراری در روستاها 
ازجمله شهید چاه نصیری زر، 
چراغ آبــاد،  حاجی آبــاد، 
جنگل آبــاد و رســتم آباد در 

قلعه گنج انجام شد

عدد خبر

بــر اثــر بارندگی هــای 13و14دی ســد اســتقالل 
مینــاب در شــرق هرمــزگان 1۰۰درصــد آبگیــری شــد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ظرفیت این سند قبل 
از بارندگی ها ۲۰درصد مفید بود كه هم اكنون به حدود 
1۰۰درصد رسیده و دریچه های تحتانی برای تعادل در آب 

ورودی از صبح روز گذشته باز شده است.

100درصد

مدیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی البــرز از تصویب 
1۲طرح اســتانی و ملی با اولویت افزایــش جمعیت خبر 
داد. به گزارش ایسنا، ناصر مقدم اظهار كرد: برای تأمین 
اعتبار این طرح ها، مصوبات استانی به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ارائه می شود و پس از تأیید نهایی در این 
وزارتخانه اعتبار به این طرح ها اختصاص خواهد یافت.

ح 1۲طر

مدیركل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراســان 
شمالی گفت: طبق برآورد انجام شده برای رفع نواقص 
موجود در بزرگراه های استان به ۹۰میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است. به گزارش ایســنا، جعفر شهامت اظهاركرد: 
این رفع نواقص شــامل نصــب تابلو عالئــم و رفع نقص 

دوربرگردان هاست.

۹0میلیارد تومان

مدیــركل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ایــالم از 
اتصال 13روســتای اســتان )13۰۰ خانوار( به شبكه ملی 
اطالعات و اینترنت پرسرعت 3G/4G خبر داد. به گزارش 
روابط عمومــی اداره كل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
ایالم، عباس بیرامی افزود: اتصال روستاهای باقیمانده 

در دست اقدام است.

وستا 1۳ر

عكس خبر

»خراطی« نقش هنر روی چوب
محمد درزی و بالل اصغری از جوانان روستای نفت چال لفور 
سوادكوه به همراه برادرانشان، خراطی را پیشه كسب وكار 

خود كرده اند. خراطی، هنر ساختن اشیا از چوب است كه در 
آن خراط از تراشیدن و شكل بخشیدن به چوب در اثر حركت 
ماهرانه و دورانی با ابزار و وسایل مخصوص، اثری زیبا خلق 

می كند و جان دوباره ای به چوب می دهد.
منبع: مهر

 مشهد، قم و شیراز از شهرهاي زیارتي كشورمان هر 
سال میزبان جمعیت بســیاري از زائران ایراني و گپ

خارجي هســتند و فراهم آوردن امكانات رفاهي 
همواره یكي از دغدغه هاي مسئوالن امور زیارتي براي زائران بوده 
است. در میان شــهر هاي زیارتي، مشــهد با آمار ساالنه حدود 
3۰میلیون زائر نیاز به نگاه ویژه مسئوالن و اختصاص بودجه اي 

براي رفع مشكالت در زمینه اسكان زائران دارد. 
دبیرخانه دائمي این كارگروه نیز بر عهده اســتانداري خراسان 
رضوي اســت تا امكان جذب اعتبار و اتخاذ تصمیم در ســطح 

ملي صورت گیرد.
 تشــكیل و فعالیت كارگروه زیارتي در ســفر رئیس جمهوري 
به اســتان خراســان رضوي مطرح شــد و رئیس جمهوري با 
تشــكیل كارگروه ملــي زیارت موافقــت كرد. با وجــود این، 
به گفته یعقوب علي نظري، اســتاندار خراســان رضوي هنوز 
تاریخ تشكیل كارگروه مشخص نشــده است، اما این امیدواري 
وجود دارد كه با تشــكیل كارگــروه زمینه الزم بــراي زیارت 
 مراكز زیارتي به ویژه مشــهد مقدس براي عموم مردم كشــور 

فراهم شود.

اختصاصبودجهبرايرفعمشكالت
تشكیل كارگروه ملي زیارت براي نخســتین بار در زمان دولت 
دهم مطرح شد تا با توجه به حضور میلیوني مردم در شهر مقدس 
مشهد براي حل مشكالت زیارتي به ویژه اسكان و تردد تمهیداتي 
فراهم شود و بر همین اساس بودجه اي نیز براي آن درنظر گرفته 
شد و اكنون مسئوالن استاني در حال رایزني براي احیاي ردیف 
بودجه زیارت هستند.  نمایندگان مجلس پیشنهادهاي خود به 
كمیسیون هاي مربوط را ارائه مي دهند تا در اختیار كمیسیون 
تلفیق قرار بگیرد و روند تخصصي بررســي بودجه انجام  شود. 
اگر ردیف بودجه زیارت در بودجه 14۰1 احیا شــود، مسائل و 
مشكالت شهر مقدس و زیارتي مشــهد با رویكرد ایجاد رفاه و 

تسهیالت براي زائران محقق خواهد شد.
مدیركل هماهنگی امور رفاهی زائرین 
اســتانداري خراســان رضوي در 
گفت وگو با همشــهري ســاخت 
زائرسراها، بهبود و نوسازي بافت هاي 
فرســوده اطراف حرم رضــوي را از 
مسائل قابل پیگیري در این كارگروه 
عنوان مي كند و مي افزاید: پیشنهاد كارگروه ملي زیارت به این 
دلیل بود تا بتوانیم مســائل مربوط به زائران و مشكالت اساسي 

شهر را رفع كنیم و راهي براي تسهیل امور زائران داشته باشیم.

احمد قرباني ادامه مي دهد: عضویت وزیرراه و شهرسازي و وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، استاندار، تولیت آستان قدس رضوي 
و ریاســت معاون اجرایي رئیس جمهوري نیز نشان از اهمیت 
تشكیل این كارگروه ملي دارد تا بتواند در كالنشهر زیارتی مشهد 
مقدس اهداف مدنظر را با جدیت بیشتري پیگیري كنیم. وي با 
بیان اینكه ساخت زائرسراهاي ارزان قیمت از موضوعاتي است كه 
به صورت جدي پیگیري مي شود، مي گوید: عالوه بر این در سطح 
كالن نیز به موضوعاتي مانند پیگیری برای تسریع روند اجرایی 
و عملیاتی شدن پروژه های قطار برقي تهران - مشهد یا مطالعات 

براي قطار سریع السیر نیز توجه مي شود.
به گفته قرباني، ردیفي براي بودجه زیارت پیش بیني شــده كه 

متأسفانه اعتباراتش در سال هاي گذشــته متناسب با اهمیت 
موضوع نبوده است. او با بیان اینكه پژوهشكده زیارت در دانشگاه 
فردوسي مشهد نیز از موضوعاتي اســت كه با هدف مطالعه در 
حوزه زیارت فعالیت مي كند، مي افزاید: ساالنه جمعیتي بیش 
از 3۰میلیون نفر زائر داخلي و حدود 5میلیون نفر زائر خارجي 
به شهر مقدس مشهد سفر مي كنند. هر چند این آمار به واسطه 
شیوع كرونا در این دوسال با تغییراتي همراه بوده است، اما به گفته 
قرباني، یكي از كارهایي كه به واسطه شكل گیري معاونت زیارت 
در استانداري وكارگروه ملي زیارت قرار است انجام شود، برآورد 
جمعیت زوار و برنامه ریزي براساس این موضوع است تا بتوانیم 

مشكالت و موانع پیش رو را كاهش دهیم.

زيارتكمهزينهبرايزائرانمشهد
مدیركل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداري خراسان رضوي در گفت وگو با 

همشهري درباره كارگروه زیارت توضیح داد
شهرهكیانوشراد

خبرنگار

گزارش های اولیه 32خانوار در این حوادث دچار 
حادثه شــدند و تاكنون به 133نفر نیز از طریق 
جمعیت هالل احمر امدادرســانی شده است. 
اسكان اضطراری در روستاها ازجمله شهید چاه 
نصیری زر، حاجی آبــاد، چراغ آباد، جنگل آباد و 

رستم آباد در قلعه گنج انجام شد.
مدیركل مدیریت بحران كرمان درباره وضعیت 
امدادرسانی به همشهری گفت: امدادرسانی از 
ساعات اولیه بامداد دوشــنبه 13دی آغاز شد، 
اما دسترسی به بعضی مناطق روستایی به دلیل 

آبگرفتگی به سختی ممكن بود.
مجید ســعیدی با بیان اینكه دســتوری برای 
تخلیه كامل هیچ روســتایی صادر نشده است، 
افزود: بعضــی از خانه های روســتایی كه دچار 
آبگرفتگی شــده بود، با كمك نیروهای امدادی 
تخلیه شد. خیلی از روســتاها هم متأسفانه در 
محاصره سیالب هستند و دسترسی به آنها برای 
امدادرسانی میسر نیست. با این حال همه نیروها 
و امكانات به مناطق جنوبی استان اعزام شده اند. 
وی ادامه داد: اســتان كرمان از 1۰روز قبل در 
آماده باش كامل قــرار دارد و تمام ســتادهای 
مدیریت بحران شهرســتان  ها آماده هســتند. 
آماده باش هم فعال تمام نشده است و ما كماكان 
آماده مقابله با حوادث ناشی از بارندگی های اخیر 

و بارندگی های پیش رو هستیم.
مدیركل مدیریت بحران كرمــان درباره ادامه 
بارش باران در این اســتان هــم گفت: بارش ها 
از اواخر وقت روز دوشــنبه به اتمام رســید، اما 
هواشناسی توده های دیگری را پیش بینی كرده 
است كه در روزهای آینده موج دیگری از بارش 
را به همراه دارند كه برای این بارش های جدید 

هم آماده هستیم.

خسارتبارانبه965خانواردرهرمزگان
در هرمزگان فعالیت ســامانه بارشــی پیشین 
در ســطح نارنجی بود و تا شــنبه فعالیت های 
پراكنده ای در بندرعباس، جزایر و در شرق استان 
و به ویژه بشاگرد داشت، اما از ابتدای هفته جاری 
تا پایان وقت امروز در همه مناطق هشدار قرمز 
صادر شده و همه دستگاه ها در حالت آماده باش 
هستند. طبق اعالم رئیس اداره مدیریت راه های 
هرمزگان، 1۰راه اصلی و روستایی هرمزگان بر 
اثر طغیان رودخانه های فصلی مســدود شدند. 
محمد خزایــی در این باره گفت: جــاده اصلی 
بندرعباس بــه جالبــی، رودان، بندرعباس به 
سمت كهنوج، جاسك به بشــاگرد، جاسك به 
سیریك، بندرخمیر به بندرلنگه از آبنما كنف، 
بندرچارك به بندرآفتاب و میناب به ســه راهی 
چاه شیرین مسدود بود. در این مدت همچنین 
3راه روستایی رویدر به كهورستان بندرخمیر، 
تنگ داالن دشت جیهون بستك و لََبنی سیریك 
نیز بسته شــده اســت. به گفته وی،  تا فروكش 
كردن آب رودخانه ای فصلی امكان بازگشــایی 
جاده ها وجود نداشــت كه درحال حاضر همه 

راه های اصلی بازگشایی شده است.
همچنیــن مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر 
هرمزگان با اشاره به جاری شدن سیل در برخی 
نقاط اســتان گفت: این جمعیت به ۹۶5خانوار 

آسیب از بارندگی های اخیر امدادرسانی كرد.
مختار سلحشور افزود: این تعداد خانوار 4۹54نفر 
را شامل می شود كه توسط نجاتگران امدادرسانی 

شدند و از این تعداد ۹۰خانوار اسكان اضطراری 
داده شدند.

به گفتــه وی، همچنیــن 54چــادر امدادی، 
154موكت، 222پتو، 71۶5كیلوگرم نایلون، 
117بسته غذایی 72ســاعته و 52شعله والور 

میان آسیب دیدگان توزیع شد.

تخلیهاضطراری6روستادرهرمزگان
مدیركل مدیریت بحران هرمزگان با اشــاره به 
وضع بحرانی این اســتان پس از بارندگی های 
اخیر به همشهری می گوید: عالوه بر آبگرفتگی 
شدید منازل و معابر در شهرستان های  میناب، 
پارســیان، رودان، بندرعبــاس و قشــم، برق 
37روستا و آب 25 روستا نیز قطع شد. با وجود 
بازگشایی مسیرهای اصلی و فرعی اما همچنان 

راه ارتباطی ۶5روستا مسدود است. 
مهرداد حســن زاده با بیان اینكــه خانواده های 
آسیب دیده اسكان اضطراری یافته اند از تخلیه 
اضطراری 5روســتا در میناب، یك روســتا در 
بندرعباس و برخی محله ها در شهر پارسیان خبر 
می دهد.  به گفته او، وضعیت اضطراری بارندگی 
و سیالب تا اواخر ظهر امروز ادامه خواهد داشت.

ورودسامانهبارشیجديدبهمازندران
در مازندران هم بارندگی منجر به بروز مشكالتی 
شد؛ هرچند این بحران شبیه به بحران سیالب 
و آبگرفتگــی در جنوب نیســت، امــا تعطیلی 
مدارس بابلسر در روز گذشته )دوشنبه( و اعالم 

آماده باش را به دنبال داشت.
معــاون اداره كل مدیریت بحران اســتانداری 
مازندران با اشــاره به پیش بینی هواشناســی 
مبنی بر ورود ســامانه بارشی به این استان كه با 
بارش شدید باران و كاهش محسوس دما همراه 
است، گفت: دستگاه های امدادی و خدمات رسان 
استان برای امدادرســانی احتمالی در مناطق 

مختلف در حالت آماده باش قرار دارند.
عطاءاهلل داداش پــور با بیان اینكه بــا ورود این 
سامانه جدید از اواخر یكشنبه شب، بارش باران 
در مناطــق مختلف مازندران آغــاز و در برخی 
شهرســتان ها نیز عالوه بر بارش رگباری باران، 
بارش لحظه ای و نقطه ای تگرگ نیز گزارش شده 
است، افزود: بارش رگباری باران و تگرگ صبح 
روز گذشته در بابلسر كه آبگرفتگی معابر عمومی 
و اختالل در تردد را نیز به همراه داشت، عالوه بر 
تعطیلی تمامی مدارس این شهرستان، باعث لغو 
امتحانات غیرنهایی دانش آموزان این منطقه شد. 
با وجود خسارت های جزئی و اختالل در تردد، 
با خروج سامانه بارشی، اســتان مازندران امروز 
)سه شنبه( آسمانی نیمه ابری همراه با افزایش 

دما را سپری می كند.
سازمان هواشناسی مازندران خبر داده است كه 
فردا، چهارشنبه 15دی سامانه بارشی جدیدی 
وارد استان خواهد شد كه به دنبال آن دمای هوا 
كاهش خواهد یافت. با ورود ســامانه بارشی به 
این استان، احتمال آبگرفتگی معابر در مناطق 
ساحلی و جنوبی وجود دارد. بارش ها در ارتفاعات 
به صورت برف خواهد بود. با توجه به مه آلودگی 
هوا بــه رانندگانی كه قصد عبــور ازمحورهای 
كوهســتانی دارند هشدار داده شــده است كه 
ضمن تجهیز خودروهای خــود به زنجیر چرخ، 
احتیاط های الزم را انجام دهند. برای پنجشنبه 

و جمعه جوی پایدار گزارش شده است.
 

جاری شــدن ســیالب، طغیــان رودخانه های 
محلــی و بســته شــدن 4مســیر در جنوب 
سیستان وبلوچســتان و همچنیــن قطعــی 
برق در برخــی مناطق دلگان، فــوت یك تبعه 
افغانســتانی بر اثر برخورد صاعقه در روستای 
صعب العبور سرچشمه شهرســتان جم از توابع 
بوشــهر، آبگرفتگی معابر در شهرهای مختلف 
خوزستان، آبگرفتگی معابر و خانه ها در خراسان 
جنوبی، تعطیلی مدارس در برخی مناطق هم از 
پیامدهای برف و بارانی اســت كه حال و هوای 

استان های كشور را زمستانی كرده.

سنا
س: ای

عك
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حال ناخوش گوزن زرد ايراني
جمعيت گوزن هاي زرد جزيره اشك از 300 راس به  26رأس رسيد 

گوزن زرد ايراني يكي از گونه هاي جانوري 
در معرض خطر انقراض ايران است كه در حیات وحش

سال هاي اخير تالش هاي بسياري براي 
حفاظت از اين گونه انجام شده  است. آنگونه كه سازمان 
جهاني حفاظت محيط زيست)IUCN( در سال 2021 
اعالم كرده، اين گوزن در زمره گونه هاي در معرض خطر 

انقراض )EN( قلمداد شده است.
زيســتگاه اصلي گوزن زرد ايراني مناطقــي از غرب و 
جنوب غربي ايران اســت، اما روند كاهشــي جمعيت 
اين گونه ارزشــمند و زيبا در دهه30 ســبب شد كه از 
اواخر همان دهه اقداماتي بــراي نجات گوزن هاي زرد 
ايراني در كشور انجام شود. بدين ترتيب از اوايل دهه۴0 
نگهداري اين گونه ها در مناطق و زيستگاه هاي جديد و 
حفاظت شده آغاز شد و جزيره اشك پارك ملي درياچه 
اروميه يكي از اين زيستگاه هاي ارزشمند و امني بود كه 
ميزبان اصلي گوزن هاي زرد ايراني شد. اكنون ۴۴سال از 
ورود نخستين گله از گوزن هاي زرد ايراني از دشت ناز 
ســاري به جزيره 2هزارو3۵0 هكتاري اشك در پارك 
ملي درياچه اروميه مي گــذرد و در طول اين مدت اين 
مهمانان گرانبها، دوران پرفراز و نشيبي را طي كرده اند. 
زماني گله هاي آنان به 300رأس مي رسيد، اما امروز به 

26رأس رسيده است.

سربلندي يزدي ها 
منطقه حفاظت شــده جنگل باغ شــادي استان يزد 
از نظر جانوري و گياهي تفاوت هاي اساســي با ســاير 
اكوسيســتم هاي حفاظتي گوزن ها دارد. اين موقعيت 
باعث شده كه شــاهد راه اندازي مركز تكثير و پرورش 
گوزن زرد ايراني در اين منطقه حفاظت شــده باشيم. 
موضوع رهاسازي گوزن زرد ايراني در محدوده هايي از 
جنگل باغ شادي شهرستان خاتم از سال1380 مدنظر 
قرار گرفت. قابليت و توان بوم شناختي زيستگاه جنگلي 
باغ شادي و تجربه نسبتا موفق حفاظت محيط زيست يزد 
در اجراي طرح تكثير و پرورش گورخر ايراني، زمينه اين 
طرح را قوت بخشيد. بدين منظور محدوده اي به وسعت 
200هكتار در منطقه حفاظت شده جنگل باغ شادي 
فنس كشي شد و در تاريخ 29ارديبهشت سال 8۵تعداد 
6رأس گوزن با تركيب جنسي 2نر و ۴ماده از دشت ناز 

ســاري به اين مركز انتقال يافت كه فعال در محدوده 
70هكتاري از سايت مزبور زندگي مي كنند. اداره كل 
حفاظت محيط زيست يزد مطابق با طرح احياي گونه 
گوزن زرد در ايران، نسبت به آماده سازي  زيرساخت هاي 
الزم ازجمله ســاخت آبشخور، پاســگاه محيط باني و 
همچنين افزايش سطح حفاظتي منطقه جهت رهاسازي 
اين گونه ارزشمند در تنها زيستگاه جنگلي استان اقدام 
كرد. احياي جمعيت حيات وحش در طبيعت، ضمن 
برقراري توازن و تعادل زيســتي در يك اكوسيســتم، 
فرصت هايي نظير رشد صنعت گردشگري را به دنبال دارد 
و همچون كشورهاي پيشگام در زمينه حفاظت از گونه ها، 
با ايجاد درآمد پايدار براي جوامع محلي به حفاظت پايدار 
از اكوسيســتم و اجزاي آنها منجر خواهد شد. با شروع 
زادآوري گوزن هاي سايت گوزن زرد باغ  شادي، دومين 
گوساله سايت در سال98 به دنيا آمد و هم اكنون جمعيت 
گوزن زرد در اين سايت به 2۴رأس رسيده كه سازگاري 
خوبي نيز با اين جنگل دارند. البته به عنوان يكي ديگر از 
خبرهاي مسرت بخش درباره حفاظت از گونه گوزن زرد 

ايراني در استان يزد مي توان به مشاهده نخستين گوساله 
گوزن زرد ايراني در ســايت تكثير و پرورش استان يزد 
اشاره كرد. محيط بانان منطقه حفاظت شده جنگل باغ 
شادي حين پايش سايت، موفق به مشاهده يك رأس 
گوساله گوزن كه تازه به دنيا آمده بود، شدند كه نشان 
مي دهد جمعيت اين گونه در حال افزايش است. به تازگي 
در عمليات پايش مشترك دامپزشكان و كارشناسان 
محيط زيست از ســايت گوزن زرد ايراني استان بازديد 
به عمل آمده و در بررسي انجام شده وضعيت گوزن ها 
و منابع آبي و غذايي موجود مناسب ارزيابي شده است. 
سايت تكثير و پرورش باغ شادي با وسعت 200هكتار در 
جنوبي ترين نقطه استان و در قلب منطقه جنگلي باغ 

شادي شهرستان خاتم واقع شده است.

 پناهگاه حیات وحش دشت ناز
پناهگاه حيات وحش دشــت ناز در مازنــدران يكي از 
مهم ترين سايت هاي پرورش و تكثير گوزن زرد ايراني 
محسوب مي شود. محدوده اي ۵۵هكتاري كه سال هاست 
به محل انحصاري زندگــي و زاد و ولد يكي از زيباترين 
جانواران دنيا تبديل شده و زيرنظر كارشناسان حفاظت 
محيط زيســت و محيط بانان به صورت ويژه اي تحت 
كنترل قرار دارد تا گوزن هاي زرد بتوانند بدون دغدغه و 
خطر در آن زندگي كنند. مازندران خاستگاه و زيستگاه 
اصلي گوزن زرد محسوب نمي شود و فقط به دليل شرايط 
اقليمي مناسبش از سال ها پيش تاكنون براي اجراي 
طرح ملي احياي گوزن زرد ايراني و تكثير اين گونه نادر 
و ارزشمند انتخاب شده است. در پناهگاه حيات وحش 
دشــت ناز حتي خطرات جانوري نيز گوزن ها را تهديد 
نمي كند. به دليل نبودن گونه هاي مهاجم و اختصاص 
كل فضاي ۵۵هكتاري پناهگاه به گوزن زرد هيچ حيوان 
مهاجمي وارد اين محدوده نمي شود. اهميت اين گونه نادر 
و ارزشمند سبب شده براي جلوگيري از انقراض آنها از 
قرار گرفتن شان در چرخه عادي طبيعت و حيات وحش 
جلوگيري شود و در محدوده اي با ويژگي هاي طبيعي اما 
محصور به روش تكثير در اسارت از آنها نگهداري كنند. 
اقدامات انجام شــده در پناهگاه حيات وحش دشت ناز 
طي سال هاي اخير سبب شده كه بر تعداد گوزن هاي 
زرد ايراني اين پناهگاه افزوده شود. البته برخي عوامل 
طبيعي مانند بروز بيمــاري يا مرگ بر اثــر باال رفتن 
سن گاهي سبب كم شدن تعداد گوزن ها مي شود، اما 
در مجموع طي ســال هاي اخير تعداد گوزن هاي زرد 

ايراني پناهگاه حيات وحش دشت ناز رو به افزايش بود. 
هم اكنون 63رأس گوزن زرد ايراني در پناهگاه دشت ناز 
نگهداري مي شود كه تعدادشان نســبت به سال قبل 

حدود 2۵درصد افزايش يافته است.

حال برادرزاده هاي قرمز بهتر است
در شــرايطي كه گوزن هاي زرد ايران در شرف انقراض 
هستند، گوزن هاي قرمز ايراني شــرايط بهتري دارند. 
مهم ترين محــل زندگــي و زادآوري گوزن هاي قرمز 
ايراني به عنــوان بزرگ جثه ترين گــوزن ايراني و گونه 
بومي جنگل هاي هيركاني، پارك ملي گلستان است. 
جمعيت اين گونه در نيم قرن اخير و به ويژه با شــيوع 
بيماري به نام يون و شكار غيرمجاز روند كاهشي داشته 
است. براساس سرشــماري جمعيت جانوري در اواخر 
دهه ۵0 بيش از 2هزار رأس مرال يا همان گوزن قرمز 
در پارك ملي گلســتان زندگي مي كردند، اما اين آمار 
در سرشــماري اوايل دهه90 با كاهش 80درصدي به 
حدود 200رأس رسيد. در آخرين سرشماري سال99 
با اجراي برنامه هــاي حفاظتــي و زادآوري، جمعيت 
مرال هاي پارك ملي گلستان به 612رأس رسيد. البته 
برنامه حفاظتي اين گونه از دهه۴0 آغاز شده و براي حفظ 
و نجات گوزن هاي قرمز از خطر انقراض نخستين مركز 
نگهداري و تكثير گوزن هاي قرمز كشور با حدود ۴0رأس 
مرال در پارك جنگلي قرق در استان گلستان برپا شد. 
اين مركز طي ۵0ســال گذشــته، 100رأس اين گونه 
را به نقاط مختلف پرورش گوزن قرمز در كشــور مانند 
سمسكنده، ارسباران، زاهدان و قزوين ارسال كرده، اما 
حاال پس از ۵0سال تعداد گوزن هاي نگهداري شده در 
اين مركز به كمتر از تعداد انگشتان 2دست رسيده است؛ 

گرچه وضعيت زادآوري اين گونه در پارك ملي گلستان 
اميدبخش است.

چهره روز

رديابي كاتالیست اجاره اي 
كاتاليست يكي از اجزاي اصلي خودرو 
براي كنترل آالينده هاســت. وجود اين 
قطعه كه از عناصر ارزشــمند تشكيل 
شده، براي تثبيت آالينده ها و قبولي در 
معاينه فني الزم است اما اجاره كاتاليست 
در برخي مراكز غيرمجاز گزارش شــده 
است. معاون محيط زيست انساني اداره كل محيط زيست استان تهران 
اما براي يك پيشــنهاد چهره روز صفحه زيست بوم شده است. زهره 
عبادتي در گفت وگو با ايسنا پيشنهاد كرده است به منظور جلوگيري از 
اجاره كاتاليست، راه حل اول اين است كه در زمان توليد خودرو، براي 
كاتاليســت هر خودرو يك كد منحصر به فرد درج و اين كد با شماره 
شناسايي خودرو )VIN(  متصل شود. در زمان شماره گذاري نيز پليس 
كد كاتاليست هر خودرو را با توجه به شماره شناسايي آن ثبت كند 
به گونه اي كه در سامانه »سيمفا« قابل استعالم باشد. در اين شرايط 
با مراجعه خودروهــا به مراكز معاينه فني با خوانش كد كاتاليســت 
خودرو و مطابقت آن با شماره شناسايي خودرو مي توان فهميد كه آيا 
كاتاليست خودرو دستكاري شده است يا خير؟ البته مشابه اين طرح در 
آيين نامه فني قانون هواي پاك هم وجود دارد اما تاكنون توسط پليس 
اجرا نشده اســت. به اعتقاد او البته شناسايي و اثبات كاتاليست هاي 
اجاره اي، كار سختي است. راهكار اين موضوع درنظر گرفتن مجازاتي 
سخت براي اينگونه تخلفات است تا بازدارندگي كافي را داشته باشد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد نيز بايد اين موضوع 

را پيگيري كنند. اجراي اين سازوكار زمانبر اما شدني است.

خبركوتاه

مرگ تدريجي حیات وحش در باغ وحش ها
به گفته  مديركل محيط زيست استان كرمان، صاحب باغ وحش سيرجان 
كه به دنبال شكايت ســازمان محيط زيست متواري شده است، پس از 
دريافت تذكر از سوي سازمان محيط زيست و مراجع قضايي، به دادسرا 

احضار شد.
 به گزارش تسنيم، وضعيت اسفناك يك قالده شيردر روزهاي گذشته 
با واكنش منفي جامعه روبه رو شد. باغ وحش سيرجان كه در سال139۴ 
افتتاح شده بود در ميان كارشناسان حيات وحش به گورستان حيوانات 
شناخته مي شود. در سال هاي گذشته يك قالده خرس در اين باغ وحش 
تلف شد و گونه هايي ازجمله عقاب طاليي، كاراكال و گرگ كه ساكن 
اين باغ وحش بودند، مفقود شدند كه بسياري از كارشناسان معتقدند 
اينگونه ها به صورت قاچاق از كشــور خارج شــده اند. مجوزهاي اين 
باغ وحش هم اكنون لغو شده است و به جز يك شير نر، تمامي حيوانات 
اين باغ وحش منتقل شــده اند. شير باغ وحش ســيرجان از باغ وحش 

كرمان منتقل شده بود.

استان هاي اصلي زيستگاه هاي 
گوزن زرد
خوزستان

مازندران

آذربايجان غربي

يزد

فارس

البرز

قزوين

روند كاهش گوزن هاي زرد در پارك ملي 
درياچه اروميه )اصلي ترين محل حفاظت(

تعدادسال

300رأس1356

255رأس1392

166رأس1394

29رأس1399

26رأس1400

   برخالف ساير وسايل حمل ونقل بين شهري 
و مســافري نظير قطار، اتوبــوس، قايق و گردشگري

كشــتي، بليت پرواز در بخش حمل ونقل 
هواپيمايي از صبح ديروز براســاس قانون دائمي شــدن 
ماليات ها اجرايي شد و از همين روز مسافران فرودگاه ها 
براي پرواز به هر نقطه كشور حتي در پروازهاي خارجي بايد 
9درصد ماليات بر ارزش افــزوده را عالوه بر هزينه خريد 

بليت پرواز پرداخت كنند.
تا 2روز قبل مسافران و گردشــگران كه با خطوط هوايي 
به سفر مي رفتند، ۵درصد عوارض شــهرداري ها را روي 
بليت پروازها پرداخت مي كردند تــا اين عوارض هزينه 
زيرساخت هاي شهري شود. اما از ديروز مسافران پروازها با 
ايرالين هاي داخلي و خارجي در بخش خروجي و داخلي 
ناگزير از پرداخت 9درصد ماليات بــر ارزش افزوده روي 
بليت هواپيما شدند تا 1درصد از اين مبلغ صرف توسعه 
بخش بهداشت و درمان كشور  شــود و ۴درصد آن سهم 

شهرداري ها و ۴درصد مابقي به خزانه دولت واريز  شود.
 اما اين اتفاق چه بر سر سفرهاي داخلي و خارجي ايراني ها 
مي آورد و اساسا هر ايراني براي سفر بايد چند درصد هزينه 
بيشتر عالوه بر پرداخت 9درصد ماليات بر ارزش افزوده در 
خريد بليت پرواز در بخش هاي مختلف صنعت گردشگري 

متحمل شود؟
طي ماه هاي گذشته جامعه تورگردانان ايران توانست با 
رايزني هاي متعدد در دولــت و مجلس، پرداخت ماليات 
بــر ارزش افزوده در بخــش تورهــاي ورودي را معاف و 
بدين ترتيب فعاالن گردشگري ورودي مشمول معافيت 
مالياتي بر تورهاي ورودي شدند. جامعه هتلداران ايران 
نيز توانست با پيگيري هاي صورت گرفته ماجراي پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده را بــراي هتل ها و مراكز اقامتي تا 
سه ســتاره به نفع فعاالن اين بخش ختم به خير كند و 
پرداخت 9درصد ماليات بر ارزش افزوده براي مراكز اقامتي 

تا سه ستاره را مشمول معافيت كند.
اما در بخش دفاتر خدمات مسافرتي، متولي اصلي بخش 

خصوصي در اين بخش يعني انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي ايران كم كاري كرد و نتوانست 
در بخش معافيت ماليات بــر ارزش افزوده دفاتر خدمات 
مسافرتي كشور كاري از پيش ببرد. همين كم كاري حاال 
نه تنها دامان فعاالن گردشگري در بخش تورهاي داخلي 
و خارجي را گرفته است كه گردشگران و مسافران داخلي 

و خروجي را هم با افزايش هزينه سفر مواجه كرده است.
گفت وگوي همشهري با فعاالن گردشگري مشخص كرده 
است كه با اجرايي شدن قانون دريافت 9درصد ماليات بر 
ارزش افزوده بر بليت پروازها، سفرهاي داخلي را تا 20درصد 

و سفرهاي خارجي را تا 30درصد گران تر مي كند.
علي منوري، كارشناس امور مالياتي در بخش گردشگري 
درباره اجرايي شــدن قانون پرداخت 9درصد ماليات بر 
ارزش افزوده از سوي مسافران گردشگران به همشهري 
مي گويد: تابستان 1۴00 قانون دائمي شدن ماليات بر ارزش 
افزوده در صحن علني مجلس بعد از تغييرات به تصويب 
رسيد و در رفت و برگشت به شــوراي نگهبان و مجلس، 
اشكاالت آن برطرف و توسط رئيس جمهوري براي اجرا 
در تاريخ 13دي ماه سال جاري ابالغ شــد. قانونگذار اما 
6ماه مهلت داد تا سازمان امور مالياتي كشور با همكاري 
ذي نفعان و فعاالن اقتصادي در صنوف مختلف آيين نامه ها 
و بخشنامه هاي مرتبط با دائمي شــدن ماليات بر ارزش 
افزوده را در صنوف مختلف تدوين و اجرايي كند. به گفته 
اين كارشناس امور مالياتي در بخش گردشگري كشور، 
پيش تر حمل ونقل هوايي، زميني، دريايي و ريلي از پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده معاف بودند و حاال در قانون جديد 
تنها بخش حمل ونقل هوايي از اين قاعده مستثني شده 
است و حمل ونقل هوايي در بخش مسافري و باري مشمول 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شد. اما نكته قابل تامل اين 
است كه بار مالي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در اين 

بخش روي دوش مصرف كننده است.
علي منوري مي گويد: آژانس هاي هواپيمايي حق العمل كار 
و نماينده فروش ايرالين ها هستند و بابت بازاريابي و فروش 

بليت حق الزحمه مي گيرند كه قانون جديــد آنها را نيز 
مشــمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي كند و در 
نهايت بار مالي اين ماجرا به مصرف  كننده و خريدار تور و 

پرواز منتقل مي شود.
به گفته او، با اجرايي شدن قانون پرداخت 9درصد ماليات 
بر ارزش افزوده در بخش حمل ونقل هوايي، مســافران و 
گردشــگران عالوه بر پرداخت 9درصد ماليات بر ارزش 
افزوده بايد 9درصد ماليات هــم در بخش هتل و اقامت 
پرداخت كنند و 9درصد ديگر نيز براي خريد تور و... كه در 
نهايت مسافران و گردشگران بايد 27درصد ماليات بر ارزش 

افزوده در سفرهاي خود پرداخت كنند.
به گفته اين فعال گردشگري و كارشــناس امور مالياتي 
در بخش گرشگري كشور، اگر نرخ مصوب بليت پرواز به 
مقصد كيش يك ميليون تومان باشد، با محاسبه 9درصد 
ماليات بر ارزش افزوده 90هزار تومان بر نرخ بليت ها افزوده 
مي شود و در اين شرايط اگر يك خانواده 3نفري قصد سفر 
به كيش با پرواز داشته باشــد، 270هزار تومان بايد بابت 
ماليات بر ارزش افزوده تنها روي بليت پرواز خود بپردازد، 
در بخش اقامت نيز بايد پرداخت همين ميزان ماليات بر 
ارزش افزوده را متقبل شــود. آژانسي هم كه تور را به آنها 
فروخته است، مجبور مي شــود 9درصد ماليات بر ارزش 

افزوده را از مسافر بگيرد.
او گفت: در يك پكيج 6ميليون توماني ســفر ۵00هزار 
تومان سود آژانس فروشــنده است كه 9درصد آن شامل 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي شــود و بدين ترتيب 
حدود 700هزار تومان به هزينه سفر افزوده مي شود و به 
همين دليل گراني بليت پرواز يكــي از عوامل تأثيرگذار 
در گران تر شدن سفر است كه در نهايت سفرهاي داخلي 

ايراني ها را 10 تا 20درصد گران تر مي كند.
علي منوري، كارشناس امور مالياتي بخش گردشگري، 
درباره سفرهاي خارجي نيز به افزايش قيمت در تورهاي 
خروجي اشاره مي كند و مي گويد: اگر يك مسافر يا گردشگر 
نيز قصد سفر به تركيه داشته باشد كه هزينه سفر او تا پيش 
از اجرايي شدن قانون جديد 10ميليون تومان تخمين زده 
مي  شد، حاال با افزايش قيمت بليت پرواز  حدود ۵۵0هزار 
تومان بر هزينه سفر او افزوده مي شود و با احتساب عوارض 
خروج حدود ۴00تا 800هزار توماني تور 10ميليون توماني 
تركيه براي هر نفر بيش از 12ميليون تومان افزايش نرخ 

پيدا مي كند.
به گفته منوري، با اجرايي شدن قانون پرداخت ماليات بر 
ارزش افزوده در حمل ونقل هوايي، تورهاي داخلي بسته 
به مبالغ و مسيرها تا 20درصد گران مي شوند و در تورهاي 
خروجي هم احتمال مي رود تا 30درصد افزايش قيمت پيدا 
كنند. او تأكيد كرد: گردشگري مي توانست جايگزين نفت 
در ايران شود.  كشــورهاي موفق نيز با استفاده از صنعت 
گردشگري به اقتصاد خوب رســيدند و همه دنيا به اين 
صنعت سوبسيد مي دهند. اما متأسفانه خودمان را از اين 
نعمت محروم كرده ايم.  اين فعال بخش گردشگري تأكيد 
كرد: مازاد بر همه اين مشكالت، فرصت سوزي ها، كم كاري 
و بي تفاوتي انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي 
و جهانگردي ايران موجب شده اســت وضعيت فعاالن 
صنعت گردشگري كشور به اين نقطه برسد. چون انجمن 
تورگردان ها و هتلدارها توانستند با پيگيري خوب از دولت 
معافيت مالياتي بر تورهاي ورودي و هتل هاي تا سه ستاره 
بگيرند و از افزايش هزينه هاي سفر و متضرر شدن صنعت 

وابسته به خود جلوگيري كنند.

سفرگران تر شد
ماليات 9درصدي ارزش افزوده بر بليت پروازها، سفرهاي داخلي 

و خارجي را 20 تا 30درصد گران مي كند

سیدمحمد فخار
خبر نگار

 شكار

خشكسالي آبشخورها 

   ورود گونه هاي  رقیب 

افزايش گوشتخواران 

تقارب ژنتیك 

عوامل انقراض گوزن هاي زرد

هماهنگي با قطر در جذب 
گردشگران جام جهاني 

افشــار فتح اللهي به عنــوان مديرعامــل منطقه آزاد قشــم از 
برنامه ريزي براي جذب گردشگران جام جهاني به قشم خبر داد و گردشگري

گفت: چند سال است مي دانيم جام جهاني قطر چه زمان برگزار 
مي شود و بايد به سمت ايجاد زيرساخت هاي ورزشــي، اقامتي و حمل ونقل 
مي رفتيم. اما اين اتفاق نيفتاد و در فرصت كوتاهي كه وجود دارد امكان ايجاد 

چنين فضاهايي نيز وجود ندارد.
مديرعامل منطقه آزاد قشم به ايســنا گفت: هم اكنون فقط مي توان بر بخش 
اقامتي جام جهانــي قطر در ايران تمركز كرد و مي توان ميزبان تماشــاگران 
جام جهاني قطر بود. چون قطر كشور گراني است و ايران مي تواند با توجه به 
ظرفيت هاي گردشگري و جاذبه هاي موجود در جزاير كيش و قشم بخشي از 

اين تماشاگران را به سمت خود جذب كند.
وي افزود: مذاكراتي با وزارت ميراث فرهنگي و فدراسيون فوتبال صورت گرفت 
و تفاهمنامه هايي منعقد شد تا حضور تماشاگران جام جهاني قطر در ايران و 
قشــم و كيش اتفاق بيفتد كه هر اندازه بتوان جذب بيشــتر انجام داد، نتايج 

بهتري نيز دارد.
به گفته فتح اللهي، قرار است برخي شركت ها قراردادهايي درخصوص جذب 
گردشگران جام جهاني به ايران و قشــم و كيش منعقد كنند كه هماهنگي 
آن با قطر است و طي آن شــرايط و تعداد ورود تماشــاگران به ايران و اينكه 
از چه كشوري باشند مشخص خواهد شــد. البته هنوز گزارش دقيقي از آن 

ارائه نشده است.
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گرمخانه ها يا مددســراها با هدف 
استقرار و ساماندهي كارتن خواب ها گزارش

و بـي خـانمـان هـــا ساخــتـــه و 
بـهـره بـرداري شــده انــــد امــا بــا وجـــود 
20گرمخانه)16گرمخانه ويژه مردان و 4گرمخانه 
ويژه زنان( در پايتخت، چرا همچنان شــاهد بروز 
پديده هاي خیابان خوابي و... هســتیم؟ پاسخ اين 
پرسش را مي توان در نبود زيرساخت هاي مناسب 
گرمخانه ها يافت؛ زيرساخت هايي كه منجر به منع 
پذيرش افراد زير 18ســال، مادر و كودك و پدر و 
كودك شده اند. به  گفته ســخنگوي شوراي شهر 
تهران نبود همین زيرساخت ها ممكن است برخي 
افراد به ويژه كساني كه زير 18سال سن دارند را در 
معرض آسیب هاي اجتماعي قرار دهد. گرچه توجه 
به اين موضوع درگذشته مغفول مانده اما شوراي 
شهر ششم خواستار بررسي و رفع موانع پذيرش 
افراد در گرمخانه هاي شــهرداري است. علیرضا 
نادعلي به همشــهري گفت كه اين موضوع بايد 

به طور مشترك در كمیسیون اجتماعي و فرهنگي 
شوراي شهر و معاونت اجتماعي شهرداري تهران 
بررسي و راهكار مناسبي ارائه شود. او با بیان اينكه 

ورودي آسیب هاي اجتماعي بايد كنترل 
شود، تأكید كرد: »افراد بي خانمان 

الزاما آســیب ديده اجتماعي 
نیستند؛ چراكه برخي مسافر 

و در راه مانده اند و وقتي به 
تهران مي آينــد و جاي 
امنــي بــراي اســكان 
مجبــور  نمي يابنــد 
مي شــوند شــب را كنار 

خیابان صبح كنند. همین 
امر آنها را در معرض آســیب 

قرار مي دهد و اگــر در اين میان 
افراد زير 18سال باشند، قطعا مسائل 

و مشكالت اجتماعي بدتر به وجود مي آيد؛ بنابراين 
پیگیر اين موضوع خواهیم بود و تالش مي كنیم با 

تدابیري بتوان اين معضل را حل كرد.«

پذیــرشتوســطاورژانس
اجتماعي

گرمخانه ها مــكان عمومي 
هســتند و ازاين رو براي 
حضور كودكان به تنهايي 
يا همراه با پــدر يا مادر، 
مناسب نیستند. معاون 
امور اجتماعي و فرهنگي 
شــهردار تهران با بیان اين 
مطلب به همشــهري گفت: 
»يكي از دغدغه هاي شهرداري 
منع پذيرش افراد زير 18ســال، مادر 
و كــودك و پدر و كــودك در مددسراهاســت؛ 
بنابراين با فراهم كردن برخي زيرساخت ها ازجمله 
راه اندازي اتاق مادر و كودك در گرمخانه شــوش 
و پدر و كودك در گرمخانه منطقه14 توانســتیم 
مشــكل منع پذيرش اين افراد را تا حدود زيادي 

رفع كنیــم.« محمدامیــن توكلــي زاده درباره 
وضعیت پذيرش افراد زير 18ســال هــم اظهار 
كرد: »شــهرداري در قبال پذيرش ايــن افراد يا 

ســاماندهي آنها در گرمخانه ها وظیفه اي 
ندارد و ســازمان بهزيستي متولي 

اين موضوع است اما برحسب 
مسئولیت اجتماعي نسبت 
به ايــن افــراد بي تفاوت 
نبوده ايم و پس از حضور 
آنهــا در گرمخانه ها، با 
هماهنگــي الزم تحويل 
اجتماعــي  اورژانــس 

مي شوند.«

بهرهبرداريازمركزيخاص
درمنطقه15

 مديريت شهري در راستاي مسئولیت اجتماعي 
اقدام به راه اندازي مركز پذيرش معتادان متجاهر 
15 تا 18سال كرده كه اواسط دي ماه اين مركز در 
حريم منطقه15 بهره برداري مي شود. توكلي زاده 
بــا تأيید اين مطلــب تأكید كــرد: »پذيرش اين 

افراد بايد با حكــم قضايي انجام شــود. بنابراين 
شهرداري در جمع آوري آنها نقشــي ندارد و اين 
كار توسط پلیس انجام مي شــود و پس از انتقال 
به مراكز غربالگري ســازمان بهزيستي با 
حكم قضايي به ايــن مركز منتقل 
مي شــوند.« به  گفتــه معاون 
امور اجتماعــي و فرهنگي 
شهردار تهران اين افراد تا 
زمان تكمیل دوره درمان 
در مركز مي مانند و پس 
از آن ســازمان بهزيستي 
است كه تصمیم مي گیرد 
به مراكز نگهداري سازمان 
بروند يا در مراكز كارآفريني 
مشغول به كار شوند. معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي شــهردار تهران 
در پايان گفت كه ســاماندهي معتادان متجاهر 
زير 15سال با سازمان بهزيســتي است و درمان 
آنها بايد توسط وزارت بهداشت و درمان پیگیري 
شود و ازاين رو شهرداري نمي تواند به اين موضوع 

ورود كند.

ساماندهی نوجوانان معتاد متجاهر در حریم پایتخت
نبود زيرساخت های مناسب در مددسراهای تهران سبب منع پذيرش افراد زير 18سال شده و ساماندهی آنها توسط اورژانس اجتماعی انجام می شود

نقل قول

احمد علوى
عضو كمیسیون فرهنگى و اجتماعى  شوراى  
شهر تهران: ایجاد شب مردگى  در منطقه ۱۱ 
شهردارى  یك تهدید به حساب مى  آید. این 

معضلى  اساسى  است كه منطقه ۱۲ دچار آن 
شده و اكنون منطقه ۱۱ و ۷ را نیز تهدید مى  كند. 
باید براى  آن تدبیرى  اندیشید؛ لذا الزم است با 
حوزه شهرسازى  در این خصوص بحث شود. با 
توجه به ظرفیتى  كه این منطقه دارد می تواند 
به قطب اول گردشگرى  پایتخت تبدیل شود، 
اما مراقب باشیم كه بالیى  كه سر منطقه یك 
آمد، اینجا تكرار نشود. منطقه یك تبدیل به 
قطب گردشگرى  شد، اما منفعت آن به جیب 
سرمایه داران رفت و مردم منطقه تنها ترافیك و 

معضالت فرهنگى  نصیبشان شد. 

شادى  مالكی 
معاون هماهنگى  و ارزیابى  امور مناطق سازمان 

مدیریت پسماند شهردارى  تهران: به منظور 
ارتقاى  سطح تفكیك پسماند از مبدأ، به تازگى  
موضوع ناوگان خودرویى  جمع آوری پسماند 
خشك مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ زیرا 
این ناوگان، داراى  پتانسیل بسیار خوبى  بوده 
و با بهره مندى  از ظرفیت آن، امكان جمع آورى  
پسماند خشك به شكل مطلوب وجود خواهد 

داشت. بدین ترتیب، تا پایان سال تعداد 
غرفه هاى پسماند از ۴۴۵غرفه به ۵۰۰غرفه 

افزایش پیدا مى  كند و این، اقدام بزرگى  است 
كه مى  تواند بسترهاى  الزم براى  جلب مشاركت 

هرچه بیشتر شهروندان را فراهم آورد.

كامران عبدولى 
معاون حفاظت و پیشگیرى  از حریق سازمان 
آتش نشانى  و خدمات ایمنى  شهردارى  تهران: 

بازدید از ساختمان هاى  مسكونى  و ادارى  
كم خطر )دفاتر خصوصى ( پایتخت از آنجایى  كه 
حریم شخصى  مردم است، نیاز به هماهنگى  
با آنها دارد و اگر بخواهیم ایمنى  این واحدها 
را بررسى  كنیم به دلیل هماهنگى  كه باید با 
شهروندان انجام گیرد، زمان بر خواهد بود. 

هم اكنون ٩۵٠هزار ساختمان كم خطر ادارى  و 
مسكونى  وجود دارند كه براى  بازدید از آنها به 

هماهنگى  نیاز داریم.

معاونامور
اجتماعیوفرهنگی
شهردارتهران:يكی از 
دغدغه های شهرداری منع 

پذيرش افراد زير 18سال، مادر 
و كودك و پدر و كودك در 

مددسراهاست

سخنگویشورای
شهرتهران:

افراد بی خانمان الزاما آسیب ديده 
اجتماعی نیستند؛ چراكه برخی مسافر 

و در راه مانده اند و وقتی به تهران 
می آيند، مجبور می شوند شب را 

كنار خیابان صبح كنند
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كتابخوانــي را از چه زمانــي و با چه 
كتاب هايي شــروع كرديد؟ ميزان مطالعه شما 

چقدر است؟ 
اوايل عالقه زيادي به شــعر داشــتم و زياد شــعر 
مي خواندم. آن وقت ها كه از قضا خيلي هم در فوتبال 
مصدوم مي شــدم، در فيزيوتراپي ســعي مي كردم 
مطالعه داشته باشــم و آن كتاب هايي را كه دوست 
داشــتم، بخوانم. اين يك فرصت مناســب بود كه 
بتوانم كمي مطالعه ام را بيشتر كنم و االن هم چند 
سالي اســت كه فوتبال را كنار گذاشته  و توانسته ام 
فرصت هاي بيشــتري را براي مطالعــه كتاب پيدا 
كنم. غيــر از زمان هايي كه به مطالعــه كتاب هاي 
تخصصي فوتبال و دوره هــاي مربيگري مي پردازم، 
حدود 4روز در هفته مطالعه آزاد دارم و در مجموع از 
هر فرصتي براي مطالعه استفاده مي كنم. البته فكر 
مي كنم در روزهايي هم كه مطالعه نمي كنم از تنبلي 
خودم است و زمان بيشــتري را مي توانم به مطالعه 

اختصاص دهم.
به نظر شــما يك كتاب خوب بايد چه 

ويژگي هايي داشته باشد؟ 
به نظرم نمي توان چارچوبي براي كتاب خوب تعريف 
كرد. به اعتقاد من يك كتاب خوب كتابي اســت كه 
مخاطب را جذب كند و باســليقه و روحيه خواننده 

كتاب جور باشد و از مطالعه آن لذت ببرد. قطعا اگر 
كسي با كتابي كه دوســت دارد آشنا شود، حتما آن 
را تا انتها مي خواند. كتاب خوب مثل ســريال خوب 
است كه مخاطب را تا انتها با خودش مي كشد. كتاب 
اگر آدم را جذب خود كند، كنار گذاشتن آن سخت 
مي شود. كتاب خوب، مانند فيلم و سريال خوب براي 
خواننده عطــش ايجاد مي كند. به نظرم اگر كســي 
تاكنون كتابي نخوانده، هنوز كتابي را كه از خواندن 

آن لذت ببرد، پيدا نكرده است.
مطالعه و عادت به كتابخواني چه تأثيري 

بر زندگي مردمان يك جامعه دارد؟ 
باعث مي شود تا انسان زندگي متفاوت و باكيفيت تري 
داشته باشد. معتقدم كتابخوان ها تبديل به آدم بهتري 
براي جامعه  شان مي شوند. كســي كه به كتابخواني 
عادت دارد و اهل مطالعه اســت، دايــره اطالعاتش 
وسيع اســت و بينش بااليي دارد. شخص كتابخوان 
راحت تر وارد يك جمع مي شــود و اغلب حرف هاي 
به درد بخوري بــراي گفتن دارد و بهتــر مي تواند با 
ديگران تبادل نظر و گفت وگو كنــد. كتاب خواندن 
باعــث افزايش اعتماد بــه نفس در افراد مي شــود؛ 
بنابراين من هــم به خودم و هم به ديگــران، به ويژه 
جوان هاي ورزشــكار توصيــه مي كنم تــا آنجا كه 
مي تواننــد كتاب بخواننــد؛ چون كتاب يكســري 

تجربيات را به انســان منتقل مي كند كه ديگر نياز 
نيست براي كسب آن تجارب، هزينه  كنيم.

به نظرتان چه داليلي باعث شــده تا 
امروزه مطالعه در جامعه   ما كاهش يابد و افراد وقت 

كمتري را صرف كتاب خواندن كنند؟ 
يكي از داليل كاهش مطالعــه در جامعه امروز ما باال 
رفتن سرعت زندگي است. اين سرعت باالي زندگي 
باعث شده تا افراد فرصت كمتري براي انجام هر كاري 
داشته باشند و بسياري از آنها مطالعه شان محدود به 
مرور اخبار، آن هم از طريق گوشي موبايل شود، اما 
واقعيت اين است كه آدم ها اگر در زندگي صبور باشند 
و براي خودشان وقت بگذارند و زماني را صرف مطالعه 
يا كارهاي مورد عالقه شــان كنند، آرامش بيشتر و 

زندگي بهتري خواهند داشت.
خانواده شــما هم مثل خودتان اهل 

مطالعه هستند؟ 
همسرم به شــدت اهل مطالعه اســت؛ به طوري كه 
من در برابر همسرم خيلي كم كتاب مي خوانم. او به 
كالس هاي نويسندگي هم مي رود، اما من هم تالشم 
را مي كنم كه پــا به پاي او در ايــن زمينه جلو بروم. 
هميشــه در انتخاب كتاب براي مطالعه از همسرم 
كمك و مشورت مي گيرم. براي 2فرزندم هم هميشه 
كتاب مي خرم. براي فرزند كوچك ترم كه فعال خودش 
نمي تواند مطالعه كند كتاب هاي مصور مي گيريم و 
برايش كتاب مي خوانيم. بچه هــا با حرف كتابخوان 
نمي شــوند. وقتي بچه ها كتاب را در دســتان پدر و 
مادرشــان ببينند، آنها هم به سمت كتاب مي روند. 
بنابراين براي كتابخوان شدن فرزندان، الزم است تا 
والدين خودشان هم اهل مطالعه باشند. البته نبايد 

انتظار داشته باشيم كه بچه ها از هر كتابي خوششان 
بيايد. شايد تاكنون 100كتاب براي فرزندانم خريده 
باشم، اما آنها تنها 40كتاب را مطالعه كرده اند. بعضي 
كتاب ها را 40بار خوانده انــد و بعضي از كتاب ها هم 

اصال مورد عالقه شان نبوده است.
اوليــن و آخرين كتابي كــه مطالعه 

كرده ايد، چه كتابي بوده است؟ 
اوليــن كتابي كه خوانــده ام يك كتاب شــعر بود و 
آخرين كتابي كه اخيرا مطالعــه آن را تمام كرده ام، 
»لنگرگاهي در شــن روان« اســت. اين كتاب يك 
مجموعه داســتان كوتاه اســت كه داستان هايش 
در مجالت معتبر آمريكايي به چاپ رســيده است. 
6داســتان كتاب درباره مواجهه با سوگ است و در 
مورد كساني است كه در همين ايام كرونا عزيزانشان 
را از دست داده اند و حال و هوايشان را در اين وضعيت 
تعريــف مي كنند. اگرچه من خودم قبــال پدرم را از 
دســت داده ام و خواندن اين كتاب تا حدودي اذيتم 
كرد، اما به نظرم اين كتاب داستان ها و اتفاقات جذابي 
دارد كه به بهترين شكل روايت و نوشته شده  است و از 

خواندن آن لذت بردم.
بيشــتر به چه كتاب هايي عالقه مند 
هستيد و در بين كتاب هايي كه خوانده ايد كدام 

برايتان جذابيت بيشتري داشته است؟ 
هر كتابي را خوب باشد دوست دارم، اما به كتاب هاي 
روانشناسي و رمان هاي روان شناختي عالقه زيادي 
دارم. از بيــن كتاب هايــي هم كه تاكنــون مطالعه 
كرده ام، كتاب »درمان شــوپنهاور « و » وقتي نيچه 
گريست« اثر اروين د يالوم را خيلي دوست داشتم و 

از خواندن آنها لذت بردم.

دريچه

بررسي جهان داستاني 
»هرمان بروخ«

نشســت نقــد و بررســي كتــاب 
»خوا ب گردها« امروز، سه شنبه 14دي 
ســاعت 11صبح با حضــور منوچهر 
بديعي، موســي اكرمــي و علي اصغر 
حداد به صورت مجازي برگزار مي شود.

به تازگي كتاب »خواب گردها« نوشته  
هرمان بروخ با ترجمه  علي اصغر حداد 
به همت نشر الهيتا منتشر شده است. 
هرمان بروخ با اين سه گانه حماسي، نام 
خود را به عنوان يكي از برجسته ترين 
مبتكران در ادبيات مدرن مطرح كرد؛ 
نويسنده- فيلســوفي پيشگام و قابل 
مقايسه با بزرگاني چون جيمز جويس، 
توماس مان و روبــرت موزيل. بروخ با 
اينكه داســتان خود را در دل اتفاقات 
روزمره زندگي در آلمان روايت مي كند، 
اما به شكلي هوشــمندانه به تغييرات 
وسيعي مي پردازد كه اندكي بعد، اين 
زندگي روزمره را واژگون می كند. بروخ 
چه در حال نوشــتن درباره  يك افسر 
ارتش تندخو باشــد، چه يك كتابدار 
غمگين و ناراضي يا مردي فرصت طلب 
كه از جنگ گريخته، خود را به اعماق 
ذهن كاراكترهايش مي برد و تصويري 
فراموش نشــدني از جهانــي را خلق 
مي كند كــه به خاطر از دســت دادن 
ايمان، اخالق و منطق خود، در رنجي 

ناتمام گرفتار شده است.
عالقه مندان مي توانند اين نشست را از 
اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب 
به نشــاني ketabofarhang، كانال 
تلگــرام bookcitycc و صفحه اين 

مركز در سايت آپارات پيگيري كنند.

تازه هاي نشر

  پانصد ميليون ثروت بانو بيگم
رمان »پانصد ميليون ثروت بانو بيگم« 
نوشــته ژول ورن را فرزانه مهري به 
فارسي برگردانده و به تازگي از سوي 

انتشارات ققنوس منتشر شده است.
در اين رمان پركشــش و خواندني، 
ســارازن، پزشك فرانســوي مطلع 

مي شــود صاحب ارثيه اي هنگفت از 
سوي شــخصي به نام »بانو بيگم« شده اســت. او وقتي اين خبر 
را مي شنود، شــروع به رويابافي مي كند، تا اينكه سر و كله ورثه 
ديگري پيدا مي شود. آقاي پروفسور شولتز، آنطور كه ادعا مي كند 
نوه خواهر بزرگ مرحومه بيگم است. پروفسور شولتز كه آلماني 
متعصبی است، دوست ندارد اين ارثيه به اين راحتي ها نصيب رقيب 
فرانسوي اش شود؛ بنابراين وارد عمل مي شود و... . در نهايت، ارثيه 
بين سارازان و شولتز تقسيم مي شــود. هركدام از آنها با توجه به 

رؤيايي كه در سر دارند براي اين پول نقشه هايي مي كشند.
ژول ورن زماني اين اثر را به رشــته تحريــر در آورد كه آلمان به 
خاك فرانسه حمله و بخشــي از آن را تصرف كرده بود. انتشارات 
ققنوس اين رمان 239صفحه اي را به بهاي 55هزار تومان منتشر 

كرده است.

  شوخي با نظامي ها
مجموعــه داســتان »شــوخي بــا 
نظامي ها« در برگيرنده 14داســتان  
كوتاه، نوشته مازن معروف را منصوره 
احمدي جعفري به فارسي برگردانده 
و به تازگي از سوي انتشارات ققنوس 

منتشر شده است.
مازن معروف، نويســنده، شــاعر و 
روزنامه نــگار مطرح لبناني اســت. 
داستان »شــوخي با نظامي ها« كه 

اين مجموعه هم نام خود را از آن گرفتــه، ماجراي خواندني و 
تأثيرگذار پســربچه اي اســت كه برادر دوقلوي ناشنوايي دارد 
و پدرش در خشكشــويي كار مي كند. پدر او مرد ترسويي است 
و مدام از نظامياني كه در كوچه و خيابان به قول خودشــان در 
حال محافظت از مردم  هستند كتك مي خورد. پدر بايد هر روز 
براي سربازها جوكي تعريف كند تا آنها اذيتش نكنند؛ از اين رو 
پسر براي آنكه پدرش ترسناك به نظر برسد، تا سربازها نتوانند 
كتكش بزنند و خودش هم بتواند در مدرسه جلوی بچه ها سرش 
را باال بگيرد، به راه هاي زيادي متوسل مي شود. يكي از اين راه ها 
اين است كه كاري كند پدرش كور شود و يك چشم مصنوعي 
داشته باشد، مثل بستني فروش محل تا بقيه از او حساب ببرند. 
كتاب »شــوخي با نظامي ها« نامزد نهايي جايزه من بوكر سال 
2019 بوده و نظر بســياري از منتقــدان را به خود جلب كرده 
اســت. اين مجموعه 251صفحه اي به بهاي 28هــزار تومان 

منتشر شده است.

مجتبي جباري، فوتباليست متفاوتي است. يكي از مواردي كه  هافبك 
سابق استقالل و تيم ملي را از ديگر همتايانش متمايز مي كند، عالقه 
او به كتاب و مطالعه است. جباري از نخستين فوتباليست هايي بود كه سراغ كتابخواني رفت و خودش را 
به عنوان ورزشكار اهل مطالعه جاانداخت. به نظر او خواندن كتاب مي تواند در زندگي اجتماعي هر فردي 

تأثيرگذار باشد و حتي مسير زندگي او را تغيير دهد.

سعيده مرادي 
خبرنگار

گفت وگويي كتابي با مجتبي جباري، هافبك اسبق استقالل و تيم ملي

كتابخوان ها شهروندان 
بهتری هستند
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ایثارگران بدانند

رأی ديوان و رفع موانع 
تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران 

برخي از كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با طرح 
شــكایتي در هيأت عمومي دیوان عدالت اداري خواستار ابطال 
بخشــنامه مورخ ۲۶خرداد ۱۴۰۰ معاونت توسعه نيروي انساني 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، موضوع تبدیل وضعيت 
ایثارگران و صدور دستور موقت شدند. در متن شكایت آمده است:

 ۱ - متأسفانه در بخشنامه یادشده جهت تبدیل وضعيت نيروهاي وزارت 
بهداشت و سایر ارگان  ها تمامي فرزندان ایثارگر  بدون هيچ گونه آزمون 
استخدامي و تعيين سطح تبدیل وضعيت مي شوند كه از جمله عواقب 
این بخشنامه از دست دادن فرصت شغلي براي بسياري از افراد جامعه 

كه خواهان خدمت به كشور خود هستند، خواهد شد.
 ۲ - این بخشنامه را تبعيض ناروا و مغایر بند۹ اصل سوم قانون اساسي 

جمهوري اسالمي دانسته اند.
 ۳ - این بخشنامه را مغایر با موارد مشابه در آرای هيأت عمومي دیوان 

عدالت اداري برشمرده اند.
 لذا خواهان ابطال این مصوبه شدند. هيأت تخصصي استخدامي دیوان 
عدالت اداري به تاریخ دادنامه یكم دي ماه۱۴۰۰ رأي خود را چنين صادر 
مي كند: ابتدا به ماده۲۱ قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران اصالحيه 
مصوبه۱۴ اسفند سال۱۳۹۵ اشاره مي كند كه كليه دستگاه هاي موضوع 
ماده ۲ قانون جامع خدمات رســاني به ایثارگران، مكلفند حداقل در 
مجموع ۳۰درصد سهميه استخدامي خود را به ایثارگران مشمول در 
این ماده قانوني اختصاص دهند.  ثانيا تأكيد مي كند بر اساس بند»د« 
تبصره ۲۰ قانون بودجه ســال۱۴۰۰ كل كشور، دستگاه هاي مشمول 
ماده۲ قانون جامع ایثارگران مكلفند نســبت به استخدام و نيز تبدیل 
وضعيت استخدامي كليه مشموالن ماده۲۱ قانون جامع خدمات رساني 
به ایثارگران كه با عناوین مختلف در دستگاه موضوع قانون مذكور شاغل 
هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين یا 

شركتي است به صورت استخدام رسمي اقدام كنند.
ثالثا براساس تبصره۲ بند»و« ماده۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم، مصوبه 
۱۸بهمن سال۱۳۹۰ رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، 
جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان، فرزندان شاهد، 
جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و 
دستگاه هاي مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سني، 
تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومي گزینش با هماهنگي 
بنياد شــهيد و امور ایثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي 
استخدام كنند.  بنا به مراتب مذكور بخشنامه معترض عنه كه متضمن 
تبدیل وضعيت استخدامي مشمولين ماده۲۱ قانون جامع خدمات رساني 
به ایثارگران اصالحي مصوب ۱۴اسفند سال۹۵ بدون آزمون استخدامي 
است، در راســتاي اجراي قوانين و مقررات مذكور و بخشنامه سازمان 
برنامه و بودجه كشور و سازمان امور اداري و استخدامي صادر گردیده 
و مغایرتي با آنها نداشته و خارج از حدود اختيارات مقام صادر كننده 
آن نبوده و قابل ابطال نيست. با این وصف شكایت شكات نيز در این 
زمينه توسط هيأت تخصصي استخدامي دیوان عدالت اداري رد شد.

 قانــون حمايت از افــراد دچار 
معلوليت بيش از 17سال به تصويب گزارش

مجلــس رســيده. ايــن قانون 
دستگاه هاي مختلف را به ميدان آورده تا شرايط 
زندگي براي افراد دچار معلوليت به زندگي ديگر 
افــراد جامعه نزديك تر شــود ؛ بهســازي  و 
مناسب سازي فضاهاي عمومي و دولتي، تامين 
وسايل توانبخشي و كمك به هزينه هاي درمان و 
تامين دارو، كمك هزينه تامين وسايل بهداشتي 
مورد نياز براي معلوالن ضايعه نخاعي، تامين 
امكانات ويژه براي حمل ونقل و تردد اين افراد و 
حضور در جامعه، مهارت آموزي، اشتغال ، امكان 
استفاده از بيمه ســامت و خدمات اجتماعي، 
ايجاد مراكز شــبانه روزي، مراكز ورزشي براي 
افراد با نيازهاي ويژه و... تنها گوشــه اي از اين 
قانون حمايتي اســت. با اين حال مديرعامل 
انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران از ســهم 

اندك معلوالن در بودجه 1401خبر مي دهد.

سرانه اي معادل دو عدد تخم مرغ
۲هزار و ۸۰۰ميليــارد تومان، بودجه اي اســت 
كه براي قانون حمایــت از معلوالن درنظر گرفته 
شده اســت؛ عددي كه قرار اســت به كمك آن 
نه تنها بخشــي از نيازهاي اوليه جامعه معلوالن 
برطرف شــود، بلكه براي بهبود وضعيت گذشته 
و تاميــن برخي زیرســاخت ها هم بــه كار بياید. 
»علي همت محمودنــژاد« مدیرعامــل انجمن 
دفاع از حقوق معلوالن ایــران مي گوید:»باتوجه 
به تعداد معلوالن تحت پوشش سازمان بهزیستي 
كه حدود یك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر را شــامل 
مي شوند، بودجه اي كه در كميسيون تلفيق براي 
معلوالن تعریف شــده به هيچ عنــوان نمي تواند 
 حتي پاسخگوي وســایل توانبخشــي معلوالن 

باشد.«
وي از جمعيت یــك ميليون و ۸۰۰هــزار نفري 
معلوالن كشور مي گوید كه تحت پوشش بهزیستي 
هســتند و با تقســيم رقم بودجه بر این جمعيت، 
به ســرانه روزانه ۵هزار تومان بــه ازاي هر معلول 
مي رســيم:»به عبارتي بودجه لحاظ شــده براي 
اجراي قانون معلوالن، روزانه معادل قيمت ۲ عدد 
تخم مرغ اســت. فرد دچار معلوليت با این ميزان 
مشــكالت، آیا با هزینه اي معــادل قيمت ۲ عدد 
تخم مرغ مي توانــد زندگي كند؟ البتــه ما در این 
راستا با مركز پژوهش هاي مجلس جلسه اي برگزار 
و توجيه كردیــم كه بودجه افــراد دچار معلوليت 
متناســب با نيازهاي آنها نيســت. لذا باید منتظر 

ماند و دیــد كه مجلس در این زمينــه چه اقدامي 
انجام مي دهد.«

معلوالن؛ محروم از خدمات و فضاهاي عمومي
افراد دچار معلوليت به دليل نقص هایي كه در كالبد 
شهري و روستایي، خدمات رساني هاي عمومي و... 
وجود دارد، براي گذران زندگــي روزمره هزینه اي 
بيشتر از ســایر افراد جامعه متحمل مي شوند. این 
هزینه ها مضاف بر هزینه هاي درمان و توانبخشــي 
آنها به شمار مي رود. بخشي از این مشكالت قرار بود 
كه با تصویب قانون حمایت از معلوالن در سال ۸۳و 
اختصاص بودجه، برطرف شود. عليرضا رجبي معلول 
ضایعه نخاعي و مدیرعامل سراي راهبردي معلوالن 
جنوب تهران مي گوید:»یك فــرد دچار معلوليت 
نمي تواند از برخی وسایل نقليه عمومي استفاده كند. 
حتي مراجعه به اداره ها، مدارس، دانشگاه ها، مراكز 
خدماتي و... هم براي بسياري از این افراد غيرممكن 
است. درحالي كه اگر مناسب سازي هاي الزم انجام 
شــود این مشــكل پيش روي ما نخواهد بود. این 
موضوع مستقيم و غيرمستقيم، هزینه هاي زیادي 
به افراد دچار معلوليت تحميل مي كند. مثل هزینه 

استفاده از آژانس به جاي وسيله نقليه عمومي براي 
انجام هرگونه فعاليت بيرون از خانه.«

بيكاري از مهم ترین مشــكالتي اســت كه جامعه 
معلــوالن را درگير خــود كرده و عــالوه بر ایجاد 
وابستگي هاي اقتصادي، آنها را از حيات اجتماعي 
دور كرده اســت. رجبــي مي گوید:»طبق قانون 
حمایــت از معلوالن، ۳درصد از اســتخدامي هاي 
هر اداره و نهادهاي دولتي بایــد از اعضاي جامعه 
معلوالن باشــند. اما در واقعيت اینطور نيست. ما 
اگر هم بتوانيم شغلي پيدا كنيم درآمد عادالنه اي 

نخواهيم داشت.«
او از كمك هزینه اي مي گوید كه ۵سالي است سازمان 
بهزیســتي براي تهيه اقالم بهداشــتي به معلوالن 
ضایعه نخاعي پرداخت مي كند:»هزینه اي كه سال ها 
پيش بهزیســتي پرداخت مي كرد همان روزها هم 
كفاف تامين اقالم بهداشتي مورد نياز را نمي داد. چه 
برسد به این روزها. این رقم هر سال از تورم جامانده 
و از ارزشش كم شده است درحالي كه اقالم مورد نياز 
ما روزبه روز گران تر شــده اند. از طرفي براي خرید 
 همين وسایل باید هزینه اي مضاعف براي رفت وآمد 

بپردازیم.«

300هزار تومان هزينه فيزيوتراپي در خانه
صحبت از هزینه هــاي روزانه فرد دچار معلوليت 
كه مي شود، مدیرعامل سراي راهبردي معلوالن 
جنوب تهران به دریاي بي ساحل هزینه ها اشاره 
مي كند و مي گوید:»هزینه یك جلسه فيزیوتراپي 
در خانه براي فردي كه دچار معلوليت شده كمتر 
از ۳۰۰هزار تومان نيست. بســياري از معلوالن 
به دليل عدم توان مالي پرداخت چنين هزینه هایي، 
زمان طالیي بــراي بهبود عملكرد را از دســت 
مي دهند. همين موضوع باعث مي شود مشكالت 
دیگري به سراغشــان بياید و هزینه هاي دیگري 
به آنها تحميل مي شود. وسایل توانبخشي گران 
شده. براي خرید ارزان ترین ویلچر بازار كه افراد 
را دچار كمردرد هاي مزمن مي كند و اســتاندارد 
نيست، حداقل باید ۲ميليون تومان هزینه كرد. 
ویلچرهاي برقــي باكيفيت ۴۰ميليــون تومان 
قيمت دارنــد. پروتز و ازتر هزینه هــاي چند ده 
ميليون توماني روي دست خانواده ها مي گذارد. 
آن هم براي اندامي كه مدام سایز عوض مي كند 
و افراد هر یكي دو سال یك بار مجبور به تعویض 
آنها مي شوند. كفش هاي طبي، سمعك، خدمات 

توانبخشــي و... هر كدام هزینه هاي سر به فلك 
كشــيده اي دارند. این روزها اغلب خانواده هاي  
دارای عضو معلول تــوان تامين این هزینه ها را از 

دست داده اند.«
حل مشكالت جامعه معلوالن در فضاهاي عمومي 
و شهري، از ابتدایي ترین اقداماتي است كه دولت 
مي تواند براي كاهــش هزینه هاي افــراد دچار 

معلوليت انجام دهد.
رجبــي مي گویــد: »سياســت پيشــگيري، 
كم هزینه ترین راهكاري اســت كه هــر دولتي 
مي توانــد اتخاذ كند. من چند ســال پيش بر اثر 
تصادف دچار معلوليت شدید شدم و از آن زمان 
امكان حركت ندارم. هر روز آمار نگران كننده اي 
از تصادف هاي جاده اي و حوادثي مثل ســقوط 
از داربســت و... مي شــنویم. با بازرسي درست و 
اصولي وضعيت خودروهاي بين شهري، وسایل 
نقليه عمومي، جاده ها و... مي تــوان آمار چنين 
معلوليت ها و آسيب هایي را بســيار پایين آورد. 
عالوه بــر هزینه هاي تحميل شــده بــر دولت، 
خانواده ها هم هزینه هاي مالي و روحي بسياري را 

از چنين حوادثي متحمل مي شوند.

مرضيه موسوي
روزنامه نگار

مرگ به شيوه تكراري
كدام عوامل در ۸ماه سپري شده از سال ۱۴۰۰بيشتر جان ایرانيان را گرفته اند؟

بازگشت همه به سوي اوست، اما همه از يك مسير به مقصد نمي رسند. مرگ هزار و يك رنگ دارد و همچنان غافلگيرترين عنصر 
جهان براي انسان است. ممكن است كسي شب بخوابد و صبح در دنياي ديگري بيدار شود، ديگري احتمال دارد حين راه رفتن در داده نما

خيابان يك جسم سخت روي سرش بيفتد و همان  لحظه جانش در برود. آدم هايي بعد از سال ها رنج و محنت بيماري و برخي طي يك 
سانحه طبيعي يا انساني تسليم مرگ مي شوند، اما در اين ميان افرادي هم هستند كه به شكل يكسان مي ميرند با اندكي دخل و تصرف. اطاعات 
زير حكايت آدم هايي است كه در هشت ماهه ابتدايي سال 1400به يك شيوه رخت از زندگي بسته اند، سبك و سياقي كه هر روز، هر ماه و هر سال 

براي ديگراني هم تكرار خواهد شد.

مسموميت با گاز
 308ايراني با گازگرفتگي از اين دنيا عبور 
كردند كــه 228نفر آنهــا مــرد و 80نفر زن 

بوده اند.
 تهران با 62 و اصفهان با 29كشــته ركورد 
مــرگ بــا گازگرفتگــي را به خــود اختصاص 

داده اند.
  در هرمزگان و خراسان شــمالي هيچ فوت 
شــدگي با گاز گــزارش نشــده و كهگيلويه و 
بويراحمد، كردستان، قزوين، خراسان جنوبي 

با يك كشته كمترين تلفات را داشته اند.

228 80

سوختگي
 هزار و 133نفر بر اثر ســوختگي در ايران 
جان باختند كه 839نفر آنها مــرد و 474نفر 

زن هستند.
 تهــران بــا 213 و اصفهان با 127كشــته 

ركورددار مرگ بر اثر سوختگي هستند.
 ســمنان با يك سوختگي، خراســان شمالي 
با 3 مــورد و كهگيلويه و بويراحمــد با 6مورد 
پايين ترين ميــزان مرگ بر اثر ســوختگي را 

داشته اند.

839 474

نزاع
 آمار كشته شدگان نزاع مشخص نيست، 
اما پزشــكي قانوني كشــور اعالم كرده كه 
425هزار و 61مراجعه براي ثبت جراحت 
داشته  است كه 285هزار و 601نفر مرد 

و 139هزار 460نفر زن هستند.
 بيشــترين دعوا براي اســتان تهــران با 
66هزار و 489مورد و ســپس اصفهان با 

29هزار و 397نفر ثبت شده است.
 بوشــهري ها با ثبت 2 هزار و 305نزاع و 
ايالمي ها با 2 هزار و 531مورد نشان دادند 

كه كمتر از كل كشور با هم دعوا مي كنند.

تصادفات
 11هــزار و 773ايراني بر اثــر تصادف 
رانندگي فوت شده اند كه 9هزار و 458نفر 
آنها مرد و 2 هزار و 315نفر زن هستند كه 
اين ميزان نســبت به مدت مشابه در سال 

99، 10درصد رشد پيدا كرده است.
 تهران با 822 و سيســتان و بلوچستان 
با 752فوتي، در صدر جــدول مرگ ومير 
بر اثــر تصادف هســتند. همچنيــن ايالم 
بــا 87مــورد و كهگيلويــه و بويراحمــد با 
162كشته شــده بر اثر تصادف كمترين 

ميزان تلفات را داشته اند.

2315 9458

غرق شدگي
 956ايرانــي در ايــن مــدت در آب غــرق 
شــده اند كه 825نفر آنها مرد و 131نفر زن 

هستند.
 مازندراني هــا بــا 134و خوزســتاني ها 
با 104مــورد بيشــترين آمــار مرگ بــر اثر 

غرق شدگي را ثبت كرده اند.
 ســمناني ها با 5 مورد، قمي ها بــا 6 مورد و 
خراسان جنوبي با 8 مورد، كمترين ميزان فوت 

بر اثر غرق شدگي را داشته اند.

131 825

برق گرفتگي
 627نفر از شهروندان در اثر برق گرفتگي 
فوت شــده اند كه 568نفر آنها مرد و 59نفر 

زن بوده اند.
 تهران با 96فــوت و خوزســتان با 52فوت 
در صدر جــدول فوت ناشــي از برق گرفتگي 

قرار دارد.
 جالب اينكه در چهارمحال بختياري هيچ فوتي 
بر اثر برق گرفتگي رخ نداده و زنجان، خراسان 
جنوبــي و ايــالم با 5 كشــته كمتريــن ميزان 

مرگ ومير بر اثر برق گرفتگي را داشته اند.

568 59

 سرانه افراد دچار معلوليت در قانون بودجه
كدام هزينه هاي روزانه اين افراد را پوشش مي دهد؟

5هزار تومان رؤيايي 
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 تــا همين چنــد وقــت پيش 
مقام هــاي بهداشــتي جهــان دانش

توصيه هاي زيادي درباره دوختن 
و استفاده از ماسك هاي پارچه ها به خاطر ارزان 
و دسترس بودن شان داشــتند، اما تحقيقات 
جديد نشان مي دهد ماسك هاي پارچه اي يك 
اليه ممكن است محافظت كافي در برابر ابتال 
به سويه بسيار مسري اوميكرون نداشته باشد. 
به گزارش وال اســتريت  ژورنال، بســياري از 
متخصصــان بيماري هاي عفونــي مي گويند 
ماســك هاي پارچه اي در روزگار همه گيري 
كوويد-19بــه محبوبيت زيادي رســيده اند. 
متخصصان معتقدند اســتفاده راحت، قابليت 
اســتفاده مجدد و تنوع طرح هــا، باعث اين 
محبوبيت شده است. اما ماسك پارچه اي يك 
ايراد بزرگ دارد؛ اين ماســك ها فقط قادر به 
مســدود كردن راه ورود و خروج ذرات معلق 
بزرگ تر كوويد-19هســتند؛ نه آئروسل هاي 
بســيار كوچك كه ويروس را بــا خود حمل 

مي كنند.
به گزارش فاكس نيوز، كلينيــك مايو با انجام 
تحقيقات مختلف، به اين نتيجه رســيده است 
كه همه افــراد بايد از ماســك جراحي N95يا 
KN95 اســتفاده كنند. آنها حتي به بيماران و 
مراجعان خود نيز توصيه مي كنند فقط از اين 
نوع ماسك ها استفاده كنند و درصورت داشتن 
ماســك پارچه اي،  به آنها يك ماسك جراحي 
داده مي شود تا روي ماسك پارچه اي و تك اليه 

خود بزنند.

تفاوت در مسدود كردن ذرات معلق در هوا
ماســك هاي جراحي از طريق ويژگي هاي بار 
الكترواســتاتيك پلي پروپيلن ذرات ويروسي 

كوويد-19را مســدود مي كنــد؛ درحالي كه 
ماسك هاي N95به نسبت ماسك هاي جراحي 
يا پارچه اي از الياف محكم تر و بسيار فشرده تري 
ســاخته شــده اســت كه آن هم از ويژگي بار 
الكترواستاتيك اســتفاده مي كند. اين ويژگي 
به ماسك اجازه مي دهد از ورود و خروج ذرات 
بســيار كوچك معلق در هوا حيــن دم و بازدم 

جلوگيري كند.
مركز كنترل و پيشــگيري از بيماري ها با اين 
حال، همچنان ماسك N95 را تنها براي كادر 
درمان پيشــنهاد مي كند و به مــردم توصيه 
مي كند يا از ماسك هاي جراحي يا ماسك هاي 
پارچه اي كه دو يا بيشتر از دو اليه دارد و كامال 
صورت و دهان را مي پوشاند استفاده كنند. جدا 
از نوع ماسك، نحوه اســتفاده از آن و چگونگي 
پوشاندن صورت نيز بســيار مهم است. ماسك 
بايد طوري روي صورت قرار بگيرد كه هيچ گونه 
فاصله اي نداشته باشــد تا از ورود و خروج هوا 

جلوگيري شود.
اما دكتر مونيكا گاندي، متخصص بيماري هاي 
عفوني در دانشــگاه كاليفرنيــا، مي گويد همه 
بايد براي محافظت در برابر ســويه اوميكرون، 
مناسب ترين ماســك را انتخاب كنند. گاندي، 
ماســك N95، KN95، KF94، و FFP2را 
توصيه مي كند، اما اگر اين ماسك ها در دسترس 
نبود، 2ماســك -يك ماســك پارچه اي چند 
اليه روي ماسك جراحي- توصيه مي شود. اما 
ســاير متخصصان مي گويند ماســك جراحي 
هم ممكن اســت محافظت كافــي را در برابر 
اوميكرون ارائه كند، اما بــراي اطمينان از اين 
موضوع، تحقيقات بيشتري الزم است. دكتر رانو 
ديلون، پزشك بيمارستان زنان بريگام مي گويد: 
زدن هر نوع ماسكي، بهتر از ماسك نزدن است، 
اما ماسك هاي پارچه اي و ماسك هاي جراحي 
به اندازه ماسك هاي N95در جلوگيري از ورود 

سويه اوميكرون مؤثر نيستند. 

محققان دريافته اند برخالف توصيه هاي گذشته ماسك هاي پارچه اي به دليل مسري تر بودن سويه 
اوميكرون ديگر نمي تواند در ورود و خروج ذرات ويروسي چندان مؤثر عمل كند

مدتي پيش، وزارت نيرو اعالم كرد؛ 
فعاالن صنعت اســتخراج رمزارز با فناوري

احداث نيروگاه هــاي تجديدپذير، 
برق مورد نياز خود را تامين كنند. كارشناســان 
صنعت ماينينــگ در آن زمــان در گفت وگو با 
روزنامه همشــهري، اين موضــوع را به چالش 
كشيدند. نخستين دليلي كه فعاالن اين صنعت 
اعالم كردند، اين بود كه براســاس در دسترس و 
ارزان بودن انرژي، هر كشــوری قاعدتا از همان 
انرژي اســتفاده مي كند؛ به عنوان مثال، فراواني 
زغال ســنگ در هند، اين كشــور را ترغيب به 
استفاده از آن مي كند يا فراواني گاز در ايران باعث 
مي شــود كه اين نوع انرژي مورد اســتفاده قرار 
بگيرد. دومين دليل هم از ســوي فعاالن صنعت 
ماينينگ، مقــرون بــه صرفه نبــودن احداث 

نيروگاه هــاي تجديدپذير 
عنوان شد. آنها معتقدند كه 
اگر چنين سرمايه گذاري، 
بازگشت ســرمايه منطقي 
داشت، پيش از اينها بخش 
خصوصي براي احداث اين 
نيروگاه ها اقــدام مي كرد. 
حاال يك بار ديگر، وزير نيرو 
اعالم كرده كــه اگر فعاالن 
اســتخراج رمزارز، نيروگاه 
تجديدپذيری احداث كنند، 
امكان اتصال به شبكه براي 
آنها فراهم خواهد شد. با اين 
حال، پرسشــي كه مطرح 
مي شود اين اســت كه آيا 
انرژي هــاي تجديدپذير به 
لحاظ فنــي، توانايي های 
الزم بــراي تاميــن بــرق 
دســتگاه هاي ماينينگ را 

دارند؟

انرژي تركيبي
اميد علــوي، رئيس هيأت 
مديــره انجمن فنــاوران 
زنجيــره بلــوك )انجمن 
بالكچيــن( در گفت وگو با 
همشهري اين كار را زماني 
امكان پذيــر مي دانــد كه 
انرژي هــاي تجديدپذير با 
انرژي هاي فسيلي تركيب 

شوند تا بتوانند برق كافي را فراهم كنند.
علوي مي گويد: »در نيروگاه هاي بادي، ما با جريان 
متناوب و متغير باد روبه رو هستيم. درواقع، هيچ 
نقطه اي از كشور وجود ندارد كه از جريان ثابت باد 

برخوردار باشد.«
اين كارشناس صنعت ماينينگ همچنين به اين 
موضوع اشاره مي كند كه نمي توان يك صنعت را 
از صنايع ديگر جدا دانست و توصيه كرد كه از يك 

روش خاصی براي تامين انرژي استفاده كند.

به گفته علوي، »نتيجه چنين اتفاقي، زيرزميني تر 
شدن صنعت ماينينگ خواهد بود كه البته توسعه 

ای هم در اين حوزه نخواهيم داشت.«

سرمايه گذاري پرخطر
رئيس هيــأت مديره انجمن بالكچين با اشــاره 
به توصيه وزير نيرو براي اســتفاده از انرژي هاي 
تجديدپذيــر در صنعــت ماينينــگ مي گويد: 
»سرمايه گذار بررســي مي كند كه آيا اين حجم 
از ســرمايه گذاري با توجه به ريســك اقتصادي 
و سياســتگذاري هاي موجود، بازگشت سرمايه 
منطقي خواهد داشت يا نه. درصورتي كه تناسبي 
بين ســرمايه گذاري و بازگشت ســرمايه وجود 
نداشته باشد، ســرمايه گذار به ناچار كشوري را 
براي سرمايه گذاري انتخاب مي كند كه اطمينان 
حداقلي از بازگشت ســرمايه را بتواند پيش بيني 

كند.«
علوي معتقد اســت كه »خــود وزارت نيرو بايد 
محاسبات مربوط به استفاده 
از انــرژي تجديدپذيــر در 
صنعت ماينينــگ را انجام 
دهــد. يعنــي وزارت نيرو 
بايد شــرايط)وام، زمين( را 
براي احــداث نيروگاه هاي 
تجديدپذير فراهــم كند؛ 
به عنــوان مثــال، بــراي 
نيروگاه هــاي بــادي در 
زابل و خراســان جنوبي و 
نيروگاه هاي خورشيدي در 
غرب و شمال غرب كشور، 
تسهيالت الزم را در اختيار 

اين صنعت قرار دهد«.
با ايــن حــال، او مي گويد: 
»درصورتي كه وزارت نيرو، 
برق را به قيمت مناســب 
از ماينرهايي كــه توانايي 
احداث نيروگاه تجديدپذير 
را دارند خريداري كند، آنها 
براي احداث نيروگاه تشويق 

مي شوند.«
علوي به مقــرون به صرفه 
نبودن استفاده از انرژي هاي 
تجديدپذير اشاره مي كند 
و مي گويــد: »وقتي بخش 
خصوصي، ســرمايه گذاري 
در ايــن حــوزه را به صرفه 
نمي دانــد، در نتيجه براي 
احداث چنين نيروگاه هايي 

هم تالش نمي كند.«
به گفته اين كارشــناس، »وقتي ما در شــرايط 
تحريم قرار داريم و هزينه هاي واردات تجهيزاتي 
چون ويفر براي پنل خورشــيدي يا توربين هاي 
بادي سنگين اســت، بديهي اســت كه چنين 
سرمايه گذاري مقرون به صرفه نيست. در نتيجه 
بخش قابل توجهــي از مردم با اســتفاده از برق 
صنعتي يا خانگي به ماينينــگ غيرقانوني روي 

مي آورند«.

ماينينگ با انرژي تجديدپذير؛ از رؤيا تا واقعيت
مقامات وزارت نيرو ماينرها را تشويق به استفاده از انرژي های تجديدپذير كرده اند، اما 

آيا مشكل اين صنعت حل مي شود؟
تسليم شدن ماسك پارچه اي در برابر اوميكرون

زهرا خلجي
خبر نگار

به سوی آينده

 اعتراض حقوقي ايران به متا 
و اينستاگرام 

 همزمان با دومين سالگرد شهادت ســردار حاج قاسم سليماني، 
وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات در نامه اي بــه مديران 
پلتفرم هاي تحت مديريت شركت مادر متا با محكوم كردن سانسور 
مطالب و تصاوير مرتبط با شهيد سليماني در اينستاگرام، خواستار 
پايان دادن به اين سانســور و بازگرداندن حساب ها و پست هاي 

تعليق شده در پي اعمال اين سياست شد.

اينستاگرام، فيسبوك و واتساپ ازجمله پلتفرم هايي هستند كه 
زيرمجموعه شركت متا)فيسبوك سابق( فعاليت مي كنند.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رســاني وزارت ارتباطات، 
همزمان با دومين سالگرد شــهادت سردار حاج قاسم سليماني و 
افزايش دوباره حذف و سانسور مطالب مرتبط با شهيد سليماني 
در شبكه اجتماعي اينستاگرام، مديركل حقوقي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات در نامه اي خطاب به مديران متا و اينستاگرام 
ضمن محكوم كردن اين اقدام خواســتار توضيــح اين پلتفرم ها 

درباره اين سياست غيرقانوني براي كاربران شد.
در بخشــي از اين نامه كه خطاب به مارك زاكربرگ، مديرعامل 
شركت متا پلتفرم كورپوريشن نوشــته  شده و رونوشت آن براي 
آدام موسري، رئيس اينســتاگرام و جسيكا روزن وورسل، رئيس 
كميسيون ارتباطات فدرال اياالت متحده ارسال  شده، آمده است 
كه حذف و سانسور تصاوير و مطالب مرتبط با سردار شهيد قاسم 
سليماني، قهرمان مبارزه با تروريسم و محوكننده داعش جنايتكار 
با هيچ يك از معيارهاي بين المللي سازگاري ندارد. در ادامه تأكيد 
شــده اســت: »از مديران اينســتاگرام انتظار مي رود به احترام 
ميليون ها كاربر عالقه مند به اين قهرمان مبارزه با تروريســم هر 

چه زودتر به اين سانسور گسترده پايان داده شود.«
در بخشي از اين نامه آمده اســت:  موضوع اين نامه دفاع از حقوق 
ميليون ها كاربر ايراني و عالقه مندان به ايران در يكي از پلتفرم هاي 
تحت مديريت جنابعالي اســت؛ كاربراني كه به ناحق و بدون هيچ 
توجيه منطقي، از گراميداشت قهرمان ترور شده خود، يعني ژنرال 
قاسم سليماني كه پرچمدار مبارزه با تروريسم و خشونت در جهان 
بود، به شكل بي سابقه اي منع شــده اند. امروز دومين سالروز ترور 
ناجوانمردانه ژنرال قاسم سليماني اســت؛ همان كسي كه حتي 
رسانه هاي غربي او را به خاطر شكست دادن گروه تروريستي داعش 
تمجيد مي كردند و درحالي كه براي يك سفر ديپلماتيك رسمي 
در عراق بود، با پهپاد مــورد هدف جنگ افــروزان افراطي دولت 
ترامپ قرار گرفت و به شهادت رسيد. در پي اين حمله تروريستي، 
درحالي كه ملت هــاي زيادي در منطقه در غــم و اندوه بودند، در 
يك سانسور آنالين گســترده، كه در تاريخ شبكه هاي اجتماعي 
بي ســابقه بود، اينســتاگرام بدون توجه به قوانيــن بين المللي، 
شــروع به حذف تمام محتواهاي مرتبط با اين شهيد نمود. از آن 
زمان تاكنون، ميليون ها كاربر ايراني و غير ايراني اينستاگرام از به 
اشتراك گذاشتن تصاوير، متن ها و هر نوع اطالعات مرتبط با اين 
قهرمان محبوب خود منع شده اند. اكانت كاربراني كه تحت تأثير اين 
سانسور شديد قرار گرفته اند صرفا با دريافت پيامي مبني بر اينكه 
»شما مقررات و چارچوب هاي پلتفرم را ناديده گرفته ايد« حذف 
شــده و هيچ توضيحي در اين خصوص و  راهنمايي اي براي نحوه 

بازيابي اكانت به آنها داده نشده است.

   نسخه پيچي براي ماينينگ 
علوي با اشــاره به اينكــه نمي توان 
انرژي تجديدپذير را تنها براي صنعت 
ماينينگ درنظر گرفت، اين سؤال را 
مطرح مي كند كه چرا چنين نسخه اي 

براي صنايع ديگر پيچيده نمي شود؟ 
اين كارشناس صنعت ماينينگ معتقد 
اســت كه دليل اين موضوع اين است 
كه فعاالن صنعت ماينينگ جوانان و 
متخصصاني هستند كه هيچ حامي و 

پشتيباني ندارند.
او با اشــاره به اينكه تمام مصرف برق 
ماينينگ قانوني در كشور حدود يك 
درصد مصرف كل برق كشــور است، 
ادامه مي دهد: »اين در حالي است كه 
به عنوان مثال، صنعــت فوالد حدود 
10درصد و پتروشيمي حدود 5درصد 
برق كشور را مصرف مي كنند. بنابراين 
پرسشي كه مطرح مي شود اين است؛ 
چرا اين صنايع كه مصرف برق بااليي 
دارند، توصيه به استفاده از انرژي هاي 

تجديدپذير نمي شوند.«
علوي همچنين هشــدار مي دهد كه 
»اگر همان اشتباهات گذشته دوباره 
تكرار شود، سال آينده با خاموشي هايي 
به مراتب گسترده تر از امسال، روبه رو 
خواهيم بود؛ پيش بيني ها حاكي از آن 
است كه 3هزار مگاوات برق مصرفي 
ماينرهاي غيرقانوني در ســال آينده 

خواهد بود«.

ماسك جراحی

 ماسك تنفسی 
N95

در 6دهه اخير، ماســك هاي جراحي يكبار مصرف 
به طور گسترده در بين پزشكان، پرستاران، جراحان 
و ساير متخصصان پزشكي استفاده مي شود. تعريف 
ماسك جراحي از سوي سازمان غذا و دارو اين است: 
وسيله اي يكبار مصرف، راحت و مانعي بين دهان و 
بيني استفاده كننده و آالينده هاي احتمالي در محيط. 
اين ماسك ها ضخامت هاي مختلفي دارند. برخي از 
آنها 3اليه و برخي ديگر 4اليه هستند كه بر توانايي 
آنها براي محافظت از فرد در برابر پاشش اسپري ها، 
قطرات ذرات بزرگ يا پاشــش هايي كه ممكن است 

حاوي ويروس يا باكتري باشد، تأثير مي گذارد.
با اين حال اين ماسك ها در مسدود كردن نفوذ ذرات 
بسيار كوچك موجود در هوا كه ممكن است از طريق 
سرفه يا عطسه منتقل شوند،  چندان مؤثر نيستند؛ به 
همين دليل است كه برخي محققان براي ايمني بيشتر 

پيشنهاد 2ماسك روي هم را ارائه مي كنند.
طبق بررسي گسترده روي ماسك هاي مختلفي كه 
 Science Advances سپتامبر گذشته در مجله
منتشر شده است، محققان دانشــگاه داك به اين 
نتيجه رسيدند كه ماسك هاي جراحي دومين ماسك 
برتر براي محافظت است و ماسك N95كه استاندارد 

طاليي دارد در رتبه اول واقع شده است.

در دنياي پزشكي ماسك تنفسي N95يا در استاندارد 
چين KN95به عنوان اســتاندارد طاليي پوشاننده 
صورت شناخته مي شود. اين ماسك طراحي بسيار 
مناسب تري به نسبت ماسك هاي جراحي دارد و بهتر 
صورت را مي پوشاند و لبه هاي آن به صورت مي چسبد.
تعريف سازمان غذا و دارو از ماسك تنفسي N95اين 
است: وسيله محافظتي طراحي شده براي محافظت 
بسيار بهتر از صورت و فيلتر بسيار كارآمد ذرات معلق 
در هوا. محققان داك دريافتند كه N95در فيلتر كردن 
ذرات ويروسي و هوايي بسيار بيشتر مؤثر است. ميزان 
انتقال ذرات در اين ماسك ها كمتر از 0/1درصد است. 
البته بايد توجه كنيد كه نبايد هيچ گونه فيلتري روي 
آن باشد تا براي ديگران نيز مفيد واقع شود. سازنده 

اكثرماسك هاي N95 آمريكاست.
دانشــمندان داك مي گويند: وجــود فيلتر روي 
ماسك هاي N95باعث بيرون رفتن هواي بازدم فردي 
مي شود كه آن را بر  صورت دارد؛ درحالي كه وجود اين 
فيلتر هوا، براي خود فرد بسيار مفيد است، اما براي 

اطرافيان او اصال مناسب نيست.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

   هك سايت هاي اسرائيلي 
 روز گذشته سايت و حســاب توييتري 2رسانه اسرائيلي هك 
شد. به گزارش رويترز، روز گذشــته براي ساعاتي وب سايت 
جروزالم پست و حساب توييتري معاريو از دسترس خارج شدند. 
در اكانت توييتري معاريو و همچنين در صفحه اصلي وب سايت 
روزنامه جروزالم پست تصويري از مشــت گرده كرده شهيد 
سردار سليماني بر فراز تاسيسات هسته اي ديمونا در جنوب 
سرزمين هاي اشغالي توسط هكرها منتشر شده كه روي آن به 
زبان انگليسي و عبري نوشته شده: ما به شما نزديك هستيم در 

جايي كه تصورش را هم نمي كنيد.
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98 درصــد جمعيت هدف 
كشــور، حداقل يــك دوز 
 واكســن را تزريق كرده اند. 
 جمعيت هدف اعالم شــده 
بــراي ايــران، حــدود 68 
ميليون نفــر در نظر گرفته 
شده كه افراد باالي 12 سال 

را شامل مي شود
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 مشكل كمبود پزشك 
در مناطق محروم برطرف مي شود

مناطق محروم، با بحران كمبود پزشك متخصص مواجهند. بسياري از 
پزشكان به دليل حذف طرح هاي تشويقي كه قبال در طرح تحول نظام 
سالمت براي ماندگاري آنها در اين مناطق درنظر گرفته شده بود و 
همچنين كمبود امكانات رفاهي، پرداخت ديرهنگام حقوق و وضعيت 
سخت معيشتي قيد حضور در مناطق محروم را مي زنند و اهالي اين 
مناطق را با مشكالت زيادي در روند درماني شان روبه رو مي كنند. حاال 
سعيد كريمي، معاون درمان وزارت بهداشت در نخستين نشست 
خبري اش به همشهري پاسخ داد: »بحث توزيع پزشك در مناطق 
محروم به دليل مشكالت رفاهي، معيشتي و پرداختي با مشكل مواجه 
است. پزشــكان پس از دوره فارغ التحصيلي يك دوره اجباري را در 
مناطق محروم مي گذرانند، اما بعد از پايان طرح، هيچ تعهدي براي 
ماندگاري ندارند. اگر قرار باشد ماندن شان در اين مناطق صورت بگيرد 
بايد شرايط اقامت براي آنها تسهيل شود.« كريمي با اشاره به ارائه يك 
بسته پيشنهادي درباره ماندگاري پزشكان در مناطق محروم تأكيد 
كرد: »رفع مشكل كمبود پزشك در مناطق محروم جزو پيشنهادهايي 
است كه ارائه كرديم تا بتوانيم براي افرادي كه در مناطق محروم ارائه 
خدمت انجام مي دهند، تسهيالتي فراهم كنيم. البته هنوز اين بسته 
تصويب نشده و به همين دليل جزئيات آن را مطرح نمي كنم. به هر 
حال بايد اقداماتي انجام دهيم كه يك پزشك متخصص بعد از دوره 
تعهدش، با رضايت در منطقه محروم بماند. مردم در مناطق محروم 
حق دارند كه پزشــك متخصص ماندگار داشته باشند، نه اينكه هر 
چند سال يك بار پزشــك آنها تغيير كند. اين جزو مطالب مهمي 
است كه در برنامه ها و پيشــنهادهاي ما وجود دارد.« او در پاسخ به 
اين سؤال كه وزارت بهداشت چه تعداد پزشك براي رفع كمبودها 
در اين مناطق نياز دارد، گفت: »درست است كه تعداد پزشكي كه 
در مناطق محروم حضور دارند كفايت نمي كند اما اين به معناي آن 
نيست كه پزشك متخصص به اندازه كافي نداريم بلكه تجمع آنها در 
مراكز استان ها بيشتر است و در مناطق محروم حضور ندارند. البته 
درباره مناطق محروم 30درصد سهميه وجود دارد و از اين طريق هم 
مي توانيم به صورت بومي گزيني براي اين مناطق پزشك جذب كنيم 
كه در همان منطقه اي كه هستند، ارائه خدمت كنند. اگر بخواهيم 
مشكل حل شود بايد كاري كنيم كه خود پزشك با رضايت در منطقه 
محروم ارائه خدمت كند و ما ماندگاري شان را تسهيل كنيم. حال اين 
تسهيالت مي تواند رفاهي، معيشتي و... باشد و اگر بسته پيشنهادي ما 

تصويب شود، اميدوارم بتوانيم اين مشكل را رفع كنيم.« 

آمار فوتي هــاي روزانه 
كرونا به كمترين ميزان گزارش

از ابتداي شــيوع كرونا 
تاكنون رسيده است؛ 22فوتي در يك 
شبانه روز. هر چند كه وزارت بهداشت 
روز گذشته اعالم كرد كه آخرين بار 
17اسفند ســال98 بود كه كمترين 
ميزان مرگ روزانه با 21جان باخته، به 
ثبت رســيد كه البته آن زمان هنوز 
شيوع كرونا به اين ميزان نرسيده بود 
و كشــور در ابتداي نخستين پيك 

كرونا با سويه كالسيك قرار داشت. 
روند كاهش مــوارد فــوت كرونا از 
اوايل مهر ماه شــروع شد. به طوري 
كه در نخستين روز اين ماه، 317نفر 
جانشان را از دست دادند و در آخرين 
روز، 165نفر. در آبان ماه هم وضعيت 

با همين روند ادامه داشت.
 در روزهاي اول اين ماه، آمار فوتي ها 

بين 124 تا 200نفر ثبت شــد و در 
روزهاي آخر به حدود 100نفر رسيد.

 در آذر اما ميــزان كاهش فوتي هاي 
روزانه چشمگير تر بود، به طوري كه از 
ابتدا تا پايان اين ماه، تنها در نهم آذر، 
تعداد فوتي ها بــاالي 100نفر يعني 
119نفر اعالم شــد و در ساير روزها، 
موارد فوت به 41نفر هم رســيد كه 
كمترين ميزان جان باختگان روزانه 

كرونا در آذرماه بود. 
دي ماه اما ركورددار كاهش فوتي ها 
بود. از ابتداي اين ماه، ميزان فوتي ها 
از 60نفــر باالتر نرفت. بــا 44مورد 
شروع شــد و روز گذشته به كمترين 
ميزان در 23ماه گذشــته رسيد. در 
اين ميان آمار ابتال هــم روند نزولي 
 طي كرد و بــه مــرز 1000 نفر هم

 رسيد. 
نكته مهم اما تعداد بستري هاســت، 
با اينكه روزانه بين هــزار تا 2 هزار 
مورد جديد ابتال به كرونا در كشور 
شناسايي مي شود اما موارد بستري 
ناشي از اين بيماري، ر وزانه كمتر از 
400نفر است كه نشــان از ضعيف 

شدن بيماري زايي ويروس دارد. 
همه اينها در شــرايطي اســت كه 
جهان در ميدان نبــرد با اوميكرون 
قــرار دارد. در ايران هم براســاس 
آخرين اعــالم وزارت بهداشــت، 
تاكنون 194مورد تأييد شــده ابتال 
به اوميكرون شناسايي شده  است، با 
اين حال هنوز تأثير شيوع احتمالي 

اوميكرون در كشــور، بــر آمارهاي 
روزانه مشهود نيســت. روز گذشته 
معاون درمان وزارت بهداشت، تعداد 
مراجعه كنندگان ســرپايي با عالئم 
مشــكوك كرونا به صورت روزانه را 
1250نفر اعالم كرد كه نســبت به 

پيك قبلي، كاهش داشته است.
 در ايــن ميــان تعداد بســتري در 
آي ســي يو هم حــدود 1400 مورد 

است. 
شــرايط فعلــي را واكسيناســيون 
گســترده عليه كرونا ايجــاد كرد، 
به طوري كه براساس اعالم سرپرست 
دفتــر آمــوزش و ارتقاي ســالمت 
وزارت بهداشــت به مهر، 98درصد 
جمعيت هدف كشور، حداقل يك دوز 
واكســن را تزريق كرده اند.)جمعيت 
هدف اعالم شــده براي ايران، حدود 
68ميليون نفر درنظر گرفته شده كه 
افراد باالي 12سال را شامل مي شود.( 
به گفته فرشــيد رضايي، هم اكنون، 
65درصد جمعيت كشور هم با تزريق 
2 دوز واكسن، در برابر بيماري ايمن 
شده اند. براســاس اعالم او، از ميان 
دانش آموزان هم 85 تا 90درصد اين 
گروه باالي 12سال واكسن دريافت 

كرده اند.
 هــر چنــد كــه تأكيد مي شــود 
واكسيناســيون به تنهايي نمي تواند 
كرونا را مهار كند و بايــد براي ادامه 
اين روند پروتكل هاي بهداشتي مورد 

توجه قرار گيرند.
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رئيــس ســازمان غــذا و دارو در تازه ترين 
گفت وگو با همشــهري ممنوعيت واردات گزارش2

واكسن به كشــور را رد كرد و گفت: »قرار 
نيست واردات واكسن هاي خارجي متوقف شود، چرا كه ما 
ميلياردها دالر به كوواكس سازمان بهداشت جهاني براي 
دريافت واكسن كرونا، پول داده ايم كه به وقت اضطرار به ما 
تحويل نداده اند. حاال بايد اين محموله هاي خريداري شده به 
ايران فرستاده شود. قرار نيست ممنوعيتي براي واردات آنها 
داشته باشيم. حتي ممكن است واكسن هاي اهدايي از ساير 

كشورها هم داشته باشيم.«

ماجراي اعالم ممنوعيت واردات واكسن چه بود؟
 ماجراي ممنوعيت واردات واكسن به كشور روز يكشنبه از 
قول 2معاون وزير بهداشت خبري شد. بهرام دارايي، رئيس 
سازمان غذا و دارو در بخشي از صحبت هايش با رسانه ها عنوان 
كرده بود كه هيچ واكسني به ايران وارد نمي شود و توليدات 
داخل براي تامين نيازهاي اصلي مانند دوز سوم كافي است. 
همچنين كمال حيدري، معاون وزير بهداشت ايران هم با 
تأكيد بر كافي بودن توليد داخلي واكسن كرونا گفته بود ستاد 

ملي مقابله با كرونا در شرايط اقتصادي فعلي واردات واكسن 
كرونا را ممنوع كرده است. ممنوعيت واردات واكسن، پيش 
از اين در اوايل آذر، از سوي بهرام عين اللهي، وزير بهداشت هم 
مطرح شــده بود. او در مراسم تحويل 5ميليون دوز واكسن 
مؤسســه رازي، اعالم كرده بود كه واردات واكسن ممنوع 
اســت و از اين پس بايد متكي به توليــدات داخلي بود. آن 
زمان محموله هاي زياد واكسن وارد كشور شده بود. قبل از 
آن در دولت قبل هم وزير بهداشــت وقت، براي حمايت از 
توليد داخلي، اين موضوع را مطــرح كرده بود، اما از آنجا كه 
وعده توليدكنندگان داخلي براي تامين واكسن مورد نياز 
كشور محقق نشد، واردات واكســن های خارجي )بهارات، 
اسپوتنيك وي، آسترازنكا و ســينوفارم( در دولت سيزدهم 

ادامه پيدا كرد و از مرز 150ميليون دوز هم گذشت.

2مسير واردات واكسن هاي خارجي 
بهرام  دارايي، رئيس ســازمان غذا و دارو درباره خبر منتشــر 
شده در مورد ممنوعيت واردات واكسن به همشهري توضيح 
بيشــتري مي دهد و مي گويد:»به هيچ عنوان كلمه اي تحت 
عنوان ممنوعيت براي واردات واكســن هاي خارجي عنوان 
نكردم. پيش از اين بارها در مصاحبه هاي مختلف گفته ام كه 
وظيفه ما تامين دارو، تجهيزات پزشكي و واكسن است و از هر 
مســيري كه بتوانيم اين تامين صورت مي گيرد؛ چه از مسير 

واردات و چه از توليدات داخلي.«  به گفتــه دارايي هم اكنون 
توليدات واكسن هاي ايراني جوابگوي نياز كشور است و ديگر 
كشور در اين زمينه واردات ندارد، اما به هيچ عنوان اين مسئله 
به معني ممنوعيت ورود واكسن هاي خارجي نيست: »برخي 
كشورها واكسن هايشان را به ما اهدا مي كنند. در سبد كوواكس 
هم ميلياردها دالر پول از سوي ايران پرداخت شده، اما در زمان 
لزوم، واكسن  كمتري را دريافت كرده ايم و واردات اين واكسن ها 
هم ادامه خواهد داشت. ما 2 مسير واردات واكسن داريم و هيچ 
ممنوعيتي در اين باره وجود نخواهد داشــت.« اين مسئول با 
تأكيد بر اينكه در وضعيت كنوني هيــچ اضطراري به تامين 
واكسن  از خارجي ها وجود ندارد و ظرفيت توليد واكسن هاي 
داخلي در كشور مطلوب اســت، ادامه مي دهد: »در آينده هر 
تصميمي براي واردات واكسن وجود داشته باشد ازجمله نياز 
به واكسن خاص براي گروه هاي سني جديد و تغيير نياز كشور 
براي دسترسي به واكسني غيراز واكسن هاي داخلي، قطعا خريد 
و واردات انجام خواهد شد. درباره واكسن و دارو هيچ زماني كلمه 
ممنوعيت معنا ندارد. تمام تصميم گيري ها در اين باره منوط 
به اتفاقات آينده اســت چرا كه كرونا و ويروس آن رفتار قابل 
پيش بيني ندارد.« او درباره آمار توليد واكسن هاي داخلي هم 
مي گويد: »تاكنون 180ميليون دوز واكسن تامين شده است 
كه 25ميليون دوز آن توليد داخل است. واكسن سازهاي داخلي 
هم اكنون ظرفيت و توان توليد 15ميليون دوز واكسن را دارند 

و درصورت نياز و سياســتگذاري هاي آينده ظرفيت افزايش 
توليد هم وجود دارد.« به گفته اين مسئول، موجودي واكسن 
كرونا در كشور حدود 40ميليون دوز است و عالوه بر واردات 
واكسن هاي خارجي از 2 مسير اهدايي و كوواكس، توليدات 
واكسن سازهاي داخلي هم در انبارهايشان موجود است و به 

موقع تحويل گرفته مي شود.

آسترازنكا موجود نيست
مطرح شدن ماجراي ممنوعيت واردات واكسن، از روز گذشته، 
بازتاب هاي بسياري در فضاي مجازي و رسانه ها داشته و موجي از 
نگراني در ميان مردم براي تزريق واكسن خارجي براي دوز سوم، 
چرا كه با وجود توصيه ها مبني بر تزريق واكسن متفاوت براي 
دوز سوم، بخش قابل توجهي از كساني كه در گذشته سينوفارم 
تزريق كرده اند، اصرار به تزريق آسترازنكا دارند، اما موجودي اين 
واكسن در بسياري از پايگاه هاي واكسيناسيون صفر شده است 
و در دسترس نيست. هر چند كه دستورالعمل معاونت وزارت 
بهداشت عالوه بر آسترازنكا براي تمامي واكسن ها، پاستوكووك 
پالس هم بوده، اما به نظر مي رسد كه آسترازنكا به عنوان واكسني 
با تأييديه بين المللي بيشتر مورد اقبال است. پيك اوميكرون در 
بسياري از كشورها آغاز شده و پيش بيني مي شود موارد آن در 
ايران هم باال رود. سازمان جهاني بهداشت و همسو با آن وزارت 
بهداشت ايران يكي از مؤثرترين روش هاي مقابله با اوميكرون 
را تزريق دوز سوم واكسن هاي كرونا 3ماه پس از تزريق دوز دوم 
عنوان كرده اند و حتي سازمان جهاني بهداشت پيشنهاد داد، 
تزريق واكسن ها در دوز سوم متفاوت از 2دوز قبل باشد تا منجر 
به افزايش ايمني شود؛ اين در حالي است كه بيش از 90درصد 
واكسن هاي تزريق شده در كشور، واكســن سينوفارم بر پايه 

ويروس كشته  شده است.

 واردات آسترازنكا از چند روز ديگر 
حاال محمد هاشــمي، سرپرســت روابط عمومــي وزارت 
بهداشــت، درباره كمبود و نبود آسترازنكا منجر به نگراني 
در تزريق دوز دوم و حتي دوز سوم شده است، به همشهري 
مي گويد:»تا چند روز ديگر محموله هاي جديد اين واكسن 
وارد كشور خواهد شد و افرادي كه تمايل به تزريق اين واكسن 
براي دوز ســوم را دارند بايد اندكي صبوري كنند. با ورود 
محموله هاي جديد اين واكسن به سرعت توزيع و در اختيار 
افراد قرار خواهد گرفت.« البته به گفته اين مسئول مشكلي 
در تزريق دوز سوم متفاوت براي كساني كه دو دوز آسترازنكا 
تزريق كرده اند هم وجود ندارند:»طبق دستورالعمل هاي 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت كساني كه دوز اول و دوم 
واكسن شان را آســترازنكا دريافت كرده اند مي توانند براي 
نوبت سوم از واكسن جايگزين يعني پاستوكووك پالس يا 
اسپوتنيك استفاده كنند. اين دستورالعمل براي افرادي كه 
دوز اول و دوم واكسن هايي مانند اسپوتنيك دريافت كرده اند 
هم وجود دارد و درصورت در دســترس نبودن آسترازنكا 
مي توانند براي دوز سوم، پاستوكووك پالس تزريق كنند.« 

پيامدهاي اعالم ممنوعيت واردات واكسن 
ماجراي محدوديت در واردات واكسن، مسئله اي است كه 
همواره مطرح مي شود و محمد كريمي نيا، معاون قرارگاه 
پدافند زيستي به عنوان يكي از عوامل اجرايي توليد واكسن 
فخرا، به سياســت واردات بي رويه و حذف بي رويه اشــاره 
مي كند و درباره اهميت واردات واكسن يا حمايت از توليد 
داخل به همشــهري مي گويد: »اگر در اين باره به درستي 
برنامه ريزي شده باشــد، حتي با تأكيد بر توليد داخل، هر 
زماني كه نياز به واردات پيش بيايد، به همان سمت مي رويم.« 

به گفته كريمي نيا، مشكل اينجاست كه براساس برآوردهاي 
بين المللي سازمان بهداشت جهاني قبل از دلتا بايد 75درصد 
جامعه هدف به صورت كامل)تزريق 2دوز( واكسيناسيون 
مي شــدند اما بعد از دلتا اين عدد به 85درصد رسيد يعني 
150ميليون دوز واكسن بايد تزريق مي شد اما اكنون هنوز 
30ميليون دوز واكسن تزريق نشده و حدود 15ميليون نفر 
يا ناقص واكسينه شده اند يا اصال واكسن دريافت نكرده اند. 
به همين دليل مي توان گفت كه سياست ممنوعيت واردات 
يا حمايت ناكافي از توليد داخلي مي تواند منجر به آسيب 
شود. كريمي نيا تأكيد مي كند كه اعالم ممنوعيت واردات 
واكسن تحت هر شرايطي اشتباه است و منجر به نگراني مردم 
مي شود. حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه نياز به خريد و 
واردات نيست اما در ماه هاي گذشته همواره واكسن هايي 
به ايران اهدا شده كه اكنون اشــكالي ندارد اين واكسن ها 
را دريافت و به كشــورهايي واگذار كرد كه هنوز نتوانسته 
واكسيناسيون خود را كامل كنند. او در ادامه درباره تأكيد 
بر تزريق واكســن خاص براي دوز ســوم توضيح مي دهد: 
»آسترازنكا، تزريق گسترده اي نداشته و اينطور نبوده كه در 
ايران ده ها ميليون نفر با آن واكسينه شده باشند كه اكنون 
به دليل در دسترس نبودن دچار چالش شوند. اما هيچ تأكيد 
100درصدي براي تزريق آســترازنكا در دوز سوم نيست و 
واكسن هاي پاستور و رازي هم مي توانند جانشين آن شوند. 
حتي مبحث مطرح شده از سوي سازمان بهداشت جهاني 
مبني بر تغيير دوز سوم از ويروس كشــته شده به واكسن 
وكتوربيس)غيرفعال شــده ويروس( هم يك پيشنهاد بود 
و الزامي نيست.« اين مســئول تأكيد كرد كه نبايد با تصور 
نبود يك واكسن تزريق دوز سوم را به تعويق انداخت چرا كه 

واكسن هاي جايگزين در كشور موجود است.

رئيس سازمان غذا و دارو در گفت وگو با همشهري:

ممنوعیت واردات واکسن سوءتفاهم بود

اتفاق روز

رفع كمبود داروي بيماران هموفيلي تا پايان دي
مديــركل دارو و مواد تحــت كنترل 

ســازمان غــذا و دارو از تامين داروي خبر
بيماران هموفيلي تــا پايان ماه جاري 
خبر داد و گفت: »اميدواريم با اولويت بندي درست و 
تامين داروهاي حياتي و ضروري بيماران، كمبودها را 

به كمتر از مقدار فعلي برسانيم.« 
حميدرضــا اينانلو با اعــالم اينكه در حــال حاضر 
مهم ترين وظيفه ايجاد دسترسي پايدار به داروهاست، 
به ايلنا گفت: »با توجه به محدوديت هاي منابع ارزي 
در كشــور و اينكه در شــروع نيمه دوم سال  جاري 
ارز كافي براي تامين داروهــاي مورد نياز بيماران به 
ما تخصيص داده نشــده، اولويت بندي الزم را انجام 
داده ايم تا دچار كمبودهاي گسترده نشويم و تمركز 
اصلي مان را بر تامين دارو گذاشتيم تا در پايان سال 
بتوانيم پايــداري در تامين دارو را بــراي آنها ايجاد 
كنيم. در كنار آن نظارت جدي بر كيفيت داروهايي 
كه تامين مي كنيم، خواهيم داشــت تــا داروهايي 
كه به دست مردم مي رســد و بيماران آن را مصرف 
مي كنند، از كيفيت الزم برخوردار باشــند و بتوانند 

باعث افزايش سالمت بيماران شوند.« 
او افزود: »در شروع نيمه دوم سال  جاري ارز الزم براي 
تامين دارو به سازمان غذا و دارو اختصاص داده نشد، 
اما با دســتوري كه چند هفته پيش رئيس جمهوري 
داد و دستور تامين ارز مورد نياز را براي تامين دارو تا 

پايان سال  جاري صادر كرد، اميدواريم با اولويت بندي 
درست و تامين داروهاي حياتي و ضروري بيماران، 

كمبودها را به كمتر از مقدار فعلي برسانيم.« 
به  گفته اينانلو تا پايان آذر، كمبودها بين 40 تا 42قلم 
برآورد شده اســت: »اگر ارز الزم تامين شود و ما با 
چالش ارزي روبه رو نشــويم، كمبودها را به كمتر از 
20قلم مي رسانيم. ما كمبودهاي دارويي را براساس 
نام ژنريك داروها در نظر مي گيريم و از نظر منطقي 
كمبود داروهــاي برند كه معادل توليــد داخل آنها 
وجود دارد، از نظر ســازمان غذا و دارو جزو كمبودها 
به حســاب نمي آيند؛ زيرا ما با منابع ارزي اي كه در 
اختيار داريم و براساس آن اولويت بندي الزم را انجام 
مي دهيم، جهت تامين داروهاي توليد داخل و وارداتي 
برنامه ريزي مي كنيــم و با توجه به پيشــرفت هاي 
خوبي كه در توليد دارو در داخل كشــور داشتيم و 
نظارت جدي اي كه بــر كيفيت آنها داريم، محوريت 
ما تامين دارو با توليدات داخل اســت. بر اين اساس 
كمبود داروهاي برند كه مشابه توليدات داخل دارند 
از نظر ما مشــمول كمبود دارو حساب نمي شوند. از 
سوي ديگر تجويز تك نسخه اي از سوي پزشكان نيز 
ممنوع است و به هيچ عنوان جزو اقالم داراي كمبود 
به حســاب نمي آيد. اگر ارز الزم تامين شــود و ما با 
چالش ارزي روبه رو نشــويم، كمبودها را به كمتر از 

20قلم مي رسانيم.« 

اين مسئول درباره كمبود داروي فاكتور9 كه مربوط 
به بيماران هموفيلي است هم توضيح داد: »كمبود اين 
دارو هم به دليل مشكل در اختصاص ارز بود. در برخي 
رسانه ها بيان شده بود كه موجودي اين دارو به صفر 
رسيده اما چنين چيزي درســت نيست و موجودي 
اين داروها صفر نشده است. ما حداقل موجودي الزم 
را داريم و براساس اســتعالمي كه از معاونت درمان 
صورت مي گيرد، بــراي مصارف اضطــراري توزيع 
مي كنيم. اما برنامه ريزي الزم انجام شــده و تا پايان 
دي، تقريبا كمبودهاي اين دارو برطرف مي شــود. 
برنامه ريزي پايداري هم براي تامين دارو در ماه هاي 
بهمن و اسفند داريم كه براي بيماران هموفيلي مان به 

مقدار كافي داروي فاكتور9 تامين شود.« 
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داللی  و گاوداری
 با مدرك پزشكی

مراكز ترك اعتياد، مؤسسه های كنكور، كشاورزي
گاوداري و... مقصد پزشكان عمومي دل بريده از شغل پزشكي است

صف عشاق رشته پزشكي در سال هاي پشت كنكور، اين تصور را در ذهن ايجاد كرده  
است كه قرار گرفتن در جايگاه پزشكي، مي تواند آرزوي افراد بسياري باشد. اطالعات 
دقيقي از كعبه آمال مردم از ساير نقاط كره زمين نداريم ولي در ايران اينطور به نظر 
مي رسد كه آينده هر ايراني از اين طريق تضمين مي شود اما اين نگاه با ناپديد شدن پزشكان عمومي دچار تزلزل شده و اما 
و اگرهاي بسياري را به همراه آورده است. »حدودا ۱۵ هزار پزشــك عمومي در كشور داريم كه فعال نيستند و كار طبابت 
نمي كنند.«؛ اين نقل قول از محمد رئيس زاده، رئيس كل سازمان نظام پزشكي، نشان از خروج بسياري از پزشكان عمومي 
از حيطه فعاليت تخصصي شان دارد. اين آمار، سؤال هاي بسياري در ذهن ايجاد مي كند كه مهم ترين شان شايد اين باشد: 
پزشك هايي كه كار طبابت نمي كنند، پس چه كارهايي را به عنوان شغل انتخاب مي كنند؟ پزشكان عمومي بعد از خروج از 
شغلي كه براي رسيدن به آن سال ها درس خوانده اند، چه جايگزين هايي دارند و به سمت چه مشاغلي رفته اند؟ براي يافتن 
پاسخ اين سؤال به سراغ چند پزشك عمومي ازجمله مدير روابط عمومي نظام پزشكي تهران بزرگ رفته ايم و هر يك از اين 

افراد براساس تجربه و مشاهدات خود به اين سؤال پاسخ داده اند.

زبان شهر

چي شد »شاخ« شدي؟
 اصطالحي كه از ابزار دفاعي حيوانات

 به شبكه هاي مجازي رسيد
زبان ها بسيار گسترده اند؛ تمام هم 
و غم ، شادی  و خواسته هايمان را 
در خود جای داده اند. هزاران هزار 
كلمه برای سخن گفتن، نوشتن و درد دل كردن؛ بماند كه گاهی 
همه اينها هم كافی نيست. كلمات راز جاودانگی اند. همه كسانی 
كه از هزاران سال پيش در تاريخ  مانده اند به وسيله كلمات جاودانه 

شده اند، سوزانده شده اند، خاك شده اند اما نمرده اند. 

ما امروز در زبــان محــاوره از اصطالحات انگليســی كم قرض 
نگرفته ايــم؛ بعضی از آنهــا را در همين ســتون آورده ايم. گاهی 
اصطالحاتی كه امروزه استفاده می كنيم در زبان محاوره قديم به 
معانی ديگری استفاده می شدند و حاال با تغيير زبان دوباره با معنی 
جديدی به كلمات روزمره و محاوره مردم بازگشــته اند. بعضی از 
كلمات تنها يک يا 2معنی ندارند و به همين خاطر از آنها به راحتی 
می توان در اصطالحات استفاده كرد و آنها را تغيير داد اين كلمات 
مرگ ندارند. شايد كاربردشان متفاوت شود اما می توان آنها را در 
موقعيت های مختلفی به كار برد. يكی از اين كلمات »شاخ« است. 
همين حاال قطعا چند معنا يا كاربرد به ذهن تان آمده است. شاخ 
چند معنی دارد؛ شاخ درخت و حيوانات در لغت نامه های عميد و 
معين »پاره يا قطعه« هم معنی شده است. با اين كلمه اصطالحات 
زيادی داريم مثل شاخ به شاخ شدن، شاخ درآوردن، شاخ و شونه 
كشيدن، شاخ شمشاد، شاخ به شــاخ پريدن، شاخ شاخ و خيلی 
اصطالحات ديگر اما بعضی از اين اصطالحات مثل شــاخ شاخ به 
معنی پاره پاره و ريش ريش ديگر اســتفاده نمی شود. امروزه اين 
كلمه را به معانی ديگری می شــنويم، می بينيم يا حتی خودمان 
به كار می بريم؛ مثال خيلی شنيده ايم كه فردی خطاب به ديگری 
گفته است »شــاخ بازی درنيار برای من« يا »خيلی شاخ شدی« 
حتی عده ای را »شاخ مجازی« خطاب می كنيم. شاخی كه شايد 
معنی درست آن را در كودكی آموختيم در اصل وسيله ای دفاعی 
برای حيوانات است. شاخ حيوانات بعضا بسيار زيباست و كاربرد آن 
دفاع حيوان از خود در برابر خطر است پس معنی شاخ كه امروزه 
استفاده می شود می تواند برگرفته از اين معنی اوليه كلمه هم باشد، 

يعنی محكم، بزرگ و زيبا.
 شاخ در اصطالحات امروزی را می توان با استفاده از اصطالحات 
ديگر مثل قد علم كردن، موی دماغ شدن و قدرتمند شدن معنی 
كرد. در لغت نامه معين درباره  اصطالح شاخ و شونه كشيدن آمده 
است كه قسمتی از گدايان كه شاخ گوســفندی در يک دست و 
شانه ای در دست ديگر می گرفتند و آن شانه را بر شاخ می كشيدند 
تا صدای ناهنجاری برآيد و مردم از آن صدا به ستوه آمده چيزی 
به آنها بدهند. پس شايد بتوان گفت 2اصطالحی كه شايد كمی 
نزديک به معنی شاخ در زبان محاوره امروز باشد را می توان اصطالح 
شاخ به شاخ شدن و شاخ و شونه كشــيدن دانست. در هر دو اين 
اصطالحات نوعی قلدری و بزرگ بينی و خودشيفتگی نهفته است 
كه نزديكی زيادی به خلق وخوی آدم هايی كــه در زبان محاوره 
جديد آنها را شاخ اطالق می كنند ديده می شود. استفاده كلماتی 
كه شــايد قديم در زبان محاوره استفاده می شــده، تغيير معنی 
واژگان، بازتوليد اصطالحات و جديد كردن آنها چه ريشه در همين 
خاك داشته باشند چه ريشــه در فرنگ، نه تنها خدشه ای به زبان 
فارسی وارد نمی كنند بلكه آن را گســترش می دهند تا بتوانيم با 

كلمات تازه تری با هم گفت وگو كنيم.

شاخ به شاخ 
افشين داورپناه، انسان شناس، در اين باره مي گويد كه اصطالحي 
چون »شاخ به شاخ شدن« و ضرب المثلي چون »آسته بيا آسته 
برو كه گربه شاخت نزنه!« مي تواند از كاربردهاي پيشيني اصطالح 
»شاخ« باشد اما از منظر انسان شناسي و نمادشناسي، شاخ نمادي 
بوده كه از گذشته و باستان در فرهنگ و هنر دنيا حضور داشته؛ از 
مصر تا يونان، ايران و آفريقا. در همه فرهنگ ها نيز شاخ به عنوان 

نمادي از قدرت و برتري به كار گرفته مي شده. 
اسب تک شاخ نيز در همين راســتا موجودي فرازميني محسوب 
مي شد كه قدرت آن را داشــت كه كارهاي بسياري انجام دهد و 
قدرت جادويي داشت. بنابراين شــاخ در ميان الهه هاي باستان 
در يونــان و مصر نيز از ويژگي هاي برجســته خدايان باســتاني 
محسوب مي شد؛ مثال آمون، خداي معروف مصر باستان قدرتش 
معادل زئوس در يونان بود و شاخ او  نشاني از قدرت و سيطره اش 
محســوب مي شــد. از اين رو اين نماد در فرهنگ و هنر هم بسط 
يافته و مبارزان و جنگجويان نيز روي كالهخود از اين نشانه بهره 
بردند؛ مثال معروف است اسكندر روي كاله خود شاخ هايي به نشانه 
آمون داشت. در فرهنگ ايراني نيز چنين نمادهايي يافت مي شود 
مثال بعضي حيوانات مثل اســب، گاو، بز و ... در نقش برجسته ها و 
حكاكي هاي به جا مانده كه چيزهاي ارزشمند و گرانقيمت و مهمي 
بين شاخ هاي آنها نگهداري مي شود. بنابر ديرينه شناسي اين كلمه، 
مي توان آن را در زبان نيز جست وجو كرد. در زبان انگليسي هم اين 
كلمه مثل ايران با همين معنا به كار گرفته و بازتوليد شــده است 

مثال شاخ مجازي و ... .

ليال شريف
 روزنامه نگار

صنم حسينخاني
 روزنامه نگار

 تدريس خصوصي و داللي 
علي هاشم نژاد، پزشــكی عمومي است كه سال ها 
در درمانگاهي مشغول فعاليت است. پرسيدن اين 
سؤال از اين پزشــک عمومي همچون نيشتر عمل 
كرد و موجب شــد تا او زبان به درددل بگشايد و از 
درآمد پايين پزشــكان عمومي به عنوان مهم ترين 
عامــل خداحافظي پزشــكان عمومي از شــغل 
محبوبشان ياد كند؛ »بسياري از پزشكان عمومي 
ما در مطب كار نمي كنند چون درآمدشان مناسب 
با هزينه هايشــان نيســت و آينده اي را براي خود 
نمي بينند. از نظر من نبود تعرفه هاي واقعي موجب 
مي شود تا بسياري از پزشــكان عمومي به سمت 

شغل هاي ديگر حركت كنند.«
براساس گفته هاشم نژاد، درصد بااليي از پزشكان 
عمومي به سراغ شــغل هايي مي روند كه ربطي به 
تخصص شان ندارد؛ از ساختمان سازي گرفته تا هر 
كار ديگري كه درآمد مناسبي داشته باشد از جانب 
پزشكان عمومي بررسي مي شود؛ »اگر بخواهم با 
توجه به حيطه فعاليت همكاران و هم كالسي هاي 
سابق خودم درباره شغل هاي مورد عالقه پزشكان 
عمومي فراري از تخصص كاريشان مثالي بزنم، بايد 
بگويم كه در اطراف من پزشــكان عمومي زيادي 
بوده اند كه مســير خريد و فروش لوازم پزشــكي 
را انتخاب كرده اند، البته اين شــغل تا حدودي به 
شغل پزشكي مرتبط اســت اما تعداد قابل توجهي 
از همكاران من هم به ســمت ساختمان ســازي ، 
واردات تجهيزات پزشكي يا واردات هر نوع كااليي 

ديگر رفتند.«

تدريس خصوصي نيز يكي از شغل هاي پرطرفدار 
پزشكان عمومي است؛ »بسياري از دوستان من 
در مؤسسات شناخته شده كنكور مشغول تدريس 
شدند و از ميزان درآمدشــان نيز راضي هستند، 
چون به عنوان پزشــک عمومي درآمد مناسبي 
نداشتند. در اين ميان نيز كم نبودند افرادي كه به 
كارهاي داللي مانند خريد و فروش خودرو روي 
آوردند. گرايش پزشكان عمومي به اين مشاغل 
را نمي توان زيرســؤال برد چــون وقتي يک فرد 
در مضيقه باشد، مجبور مي شــود تا از هر راهي 
براي ايجاد تعادل ميان درآمد و هزينه هاي خود 
استفاده كند. بسياري از كلينيک هاي زيبايي نيز 

تحت مديريت پزشكان عمومي هستند، پزشک 
عمومــي دوره هايي را براي كســب مهارت هاي 
مرتبط با اين موضوعــات مي گذراند و با تكيه بر 
اين آموخته دســت به احداث كلينيک زيبايي 

مي زند.«

 مراكز ترك اعتياد و كلينيك هاي زيبايي
برخالف گفته هاشم نژاد كه خريد و فروش خودرو و 
ساختمان سازي  را به عنوان يكي از شغل هاي رايج 
ميان پزشكان عمومي مي داند، امير صدري، مدير 
روابط عمومي نظام پزشــكي تهران، بزرگ چنين 
نگاهي را رد مي كند. صدري كه به عنوان پزشــک 

عمومي ســال ها در دنياي رســانه دستي بر آتش 
داشت، اين روزها در جايگاه مديريتي اما مرتبط با 

رشته تحصيلي خود فعال است.
براساس گفته صدري، بايد حيطه كاري پزشكاني 
كه در حــوزه تخصصي خــود فعال نيســتند را 
به3دسته تقسيم كرد؛ »بخشي از پزشكان عمومي 
كار درماني انجام نمي دهند و دســت به راه اندازي 
مراكز ترك اعتياد و مراكــز زيبايي زده اند. بخش 
ديگري از پزشــكان كارهاي مديريتــي در حوزه 
درمان انجام مي دهند و جذب سيستم هاي وزارت 
بهداشت مي شــوند و همچنين تعداد بسياري از 
پزشكان عمومي وجود دارند كه كار درماني انجام 

نمي دهند و مشغول كارهاي اجرايي در بخش هاي 
مختلف مانند روابط عمومي هســتند اما دســته 
سوم كساني هستند كه به طور كلي از دسته بندي 
فعاليت هاي پزشكي خارج شده اند؛ مانند پزشكاني 
كه در ســازمان هاي ديگر به عنوان مدير مشغول 
فعاليت هستند و حيطه اجرايي شان هيچ ارتباطي 

با بحث پزشكي ندارد.«
صدري معتقد است كه براساس چند مورد خاص، 
نمي تــوان حكم كلي صــادر كرد؛ »شــايد چند 
مورد پزشک عمومي وجود داشــته باشند كه در 
حيطه ساخت وساز يا حتي خريد و فروش ماشين 
فعال باشــند اما تعداد اين افراد بسيار كم است و 
نمي توانيم براســاس اين تعداد كم به دسته بندي 
كلي دســت زد. من به عنوان فردي كه در سازمان 
نظام پزشكي مشغول فعاليت هســتم با قاطعيت 
تمام مي گويم كه پزشكان عمومي كه در حوزه خود 
فعال نيستند در همان سه حوزه مراكز ترك اعتياد 
و كلينيک هاي زيبايي و همچنين حوزه مديريتي 
متناسب با حوزه پزشكي و حوزه غيرمرتبط فعاليت 
مي كننــد، در اين ميان تعداد انگشت شــماري به 
شــغل هاي ديگر همچون تدريس مباحث كنكور 
مي پردازند. از نظر من كارهاي داللي، ســازگار با 
روح پزشــكان نيست و كمتر پزشــک عمومي اي 
وارد حوزه داللي مي شود. در نهايت نبايد فراموش 
كنيم كه مهيا نشدن موقعيت شغلي براي پزشكان 
عمومي همانطــور كه موجب تمايــل اين افراد به 
شغل هاي ديگر مي شود، زمينه مهاجرت پزشكان 

را نيز فراهم مي كند.«

كشاورزي و گاوداري
شمس يكي از پزشكاني است كه بعد از سال ها كار كردن در حوزه تخصصي 
خود، به اميد درآمد بهتر، عطاي اين شغل را به لقايش بخشيد و مديريت يك 
مركز ترك اعتياد را برعهده گرفت؛ »بحث معيشــت موجب شد تا از قالب 
كاري خود به عنوان يك پزشك عمومي جدا شوم و جايگاه جديدي را براي 
خود مهيا كنم. من ۱0سال در حوزه اعتياد فعاليت مي كنم و در ابتداي راه تنها 
به دليل درآمد بهتر به سمت اين كار آمدم اما هم اكنون به دليل نقش مثبت اين 
كار بر روند كاهش آسيب هاي اجتماعي، حس بهتري به شغلم دارم. مسئله 
اصلي درباره جدايي پزشكان عمومي از شغل محبوبشان اين است كه در چند 
سال گذشته با وجود تورم  باال، تعرفه ها چندان رشد نكرده اند و به همين دليل 

بسياري از همكارانم به شغل هاي مرتبط و حتي غيرمرتبط روي آورده اند.«
براســاس گفته اين مدير مركز ترك اعتياد، بيشــتر پزشكان عمومي در 
حوزه هايي همچون زيبايي، اعتياد و طب كار فعاليت مي كنند، هر چند اين 
افراد بيمار عمومي ويزيت نمي كنند اما كارشان به شكلي مرتبط با پزشكي 

است؛ »اگر بخواهيم درباره حوزه هاي غيرمرتبط صحبت كنيم بايد بگوييم 
يك فرد با مدرك پزشكي عمومي به سمت هر كاري كه سود متناسبي داشته 
باشد، كشيده مي شــود.  اين كارها مي توانند شامل خريد و فروش خودرو، 
تجارت و ساخت وساز باشد، حتي بعضي از همكاران ما به سمت كشاورزي و 
ايجاد گاوداري رفته اند.« با مرور صحبت هاي اين سه پزشك عمومي مي توان 
شغل هايي همچون مديريت مراكز ترك اعتياد، كلينيك هاي زيبايي، تدريس 
خصوصي، روزنامه نگاري و همچنين تدريس در مؤسسات كنكور را در كنار 
مشــاغل مديريتي در وزارت بهداشت و ســازمان هاي غيرمرتبط با حوزه 
پزشكي به عنوان رايج ترين شــغل هاي مورد عالقه پزشكان عمومي پس از 
خداحافظي از شغل تخصصي شان ذكر كرد اما در اين ميان شغل هايي همچون 
ساختمان سازي، خريد و فروش خودرو و تجارت، كشاورزي، گاوداري، خريد 
و فروش لوازم پزشكي و... هم توانسته اند تعدادی از پزشكان عمومي را به 

سمت خود جذب كنند.

ته
نك

 152/000/000
كودك در سراسر جهان، 

كودك كار
 محسوب می شوند

 72/000/000
يعنی نيمی از
 كودكان كار 

در آفريقا كار می كنند

 62/000/000
 كودك كار

 در آسيا و اقيانوسيه
 زندگی می كنند

ايرانی ها
 و كودك كار

در ايران، پژوهشگران با انجام يك 
مطالعه مقطعي در شهريورماه ۱۳۹۷ 
تا ارديبهشــت ۱۳۹۸، ۲۵0 كودك 
را در ۷مركز حمايت از كودكان كار 
شهر تهران مورد بررسي قرار دادند 
و شيوع سوءاستفاده از كودكان در 
محيط كار و عوامل مرتبط با آن را 
ارزيابي كردند. براساس بررسي هاي 
اين مطالعه، تعداد قابل توجهي از 
كودكان )۷۷.۶ درصد( حداقل يك 

نوع بدرفتاري را تجربه كردند. 

وظايف 
دولت ها

 در راهبردهای پيشگيری
 از سوءاستفاده 

در محل كار
دولت ها بايد بازرسي هاي منظمي 
ايجاد و اجرا كند تــا كارفرمايان 
پاســخگو باشند. ســازمان هاي 
غيردولتــي، داوطلبــان و فعاالن 
اجتماعي كه به طور مســتقيم يا 
غيرمســتقيم با كودكان كار، كار 
مي كننــد، از سوءاســتفاده هاي 
احتمالي تجربه شده در محيط هاي 
كاري و عوامل خطر آن آگاه باشند. 
اين امر به ارائــه خدمات مؤثرتري 
براي پيشــگيري، درمان و حمايت 
از كودكان كار كمــك مي كند. به 
عنوان مثال، سازمان هاي غيردولتي 
كه با اين كــودكان، كار مي كنند با 
اولويت بندي خدمات خود، مي توانند 
منابع بيشتري را براي توانمندسازي 
آموزشي كارگران دختر، كودكان 
كوچك تر، كودكاني كه در مشاغل 
خارج از خانه كار مي كنند و كساني 
كه به تنهايي يا با يك والدين زندگي 

مي كنند، اختصاص دهند.

4شكل جهانی آزار
  آزارديدگی شامل غفلت

Neglect 
  آزار عاطفی

Emotional Abuse 

  آزار جسمانی
 Abuse Physical 

  آزار جنسی
 Abuse Sexual 

كودك از هر ۱۰ كودك در سراسر 
جهان ، كودك كار است يك

از كودكان كار، 
در كشورهای 

در حال توسعه 
ساكن هستند

95%

70%
كودكان 
كار مورد 

سوءاستفاده 
عاطفی 
بوده اند

77%
از كودكان كار  
سوءاستفاده 
در محل كار 

را تجربه 
كرده اند

52%
كودكان كار 

بی توجهی كه 
شايع ترين 

نوع بدرفتاری 
بوده را 
ديده اند

نكته
 يافته هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه زندگي كردن كودكان به تنهايي 
يا با يك والد مجرد، مي تواند به عنوان عوامل خطر بدرفتاري با كودكان باشد. 
درحالي كه كودكاني كه در مشاغل خانگي كار مي كردند، پسرها و آنهايي كه 

سن بيشتري داشتند، آزارهاي كمتري را در محل كار تجربه كرده بودند.

38%
6%

از كودكان 
كار مورد آزار 
جسمی قرار 

گرفته اند

3/5%

كودكان كار 
مورد آزار 

جنسی قرار 
گرفته اند

در 10  سال گذشته
 كار كودك 

در دنيا كاهش 
داشته است

1114 نفر
كودك تحت حمايت انجمن حمايت 

از كودكان كار قرار دارند.

در شهر تهران و يك مركز در شهر بم  
مربوط به انجمن حمايت از كودكان كار است.  4مركز

2021
سالي است كه سازمان ملل آن را سال 
حذف كار كودك نامگذاري كرده است. 
در اين ســال قرار بود چالش هايي كه 
همه گيري كوويد-19در مسير حذف 
كار كودك ايجاد كرده، بررســي شود 
و برنامــه اي مــدون و بين المللي براي 
شتاب به مسير پيشرفت در رسيدن به 
هدف 7.8توسعه پايدار مبين بر حذف 
كار كودك در همه اشــكال آن تا سال 

2025فراهم شود.

زهرا رستگارمقدم
 روزنامه نگار

كار كردن كودكان به نوعي استثمار آنهاست و 
فرصت هاي زندگي سالم را از آنها سلب مي كند. 
با اين حال كار كودكان، در سراسر جهان امري 
رايج است. هر نوع كاري كه توسط كودكان انجام 
مي شود و آنها را از توانايي،  شأن و رشد فردي 
محروم مي كند و براي سالمت جسمي و رواني 
آنها مضر است، به عنوان كار كودكان تعريف 
مي شود. اما هيچ آمار دقيق بين المللي درباره 
كار كودكان وجود ندارد.  بررســي پژوهشي 
كودكان كار در تهران نشان مي دهد كه بيش 
از ۷۷ درصد از آنها، تجربه سوءاستفاده در محل 
كار را دارند و سوءاستفاده عاطفي و بي توجهي 
شــايع ترين نوع از آنان بوده است.يافته هاي 
اين مطالعه كه در شــهريورماه ســال جاري، 
به صورت مقاله علمي بــا عنوان »كار كودكان 
در تهران، ايران: سوءاستفاده هاي تجربه شده 
در محيط هاي كاري« در نشريه كودك آزاري و 
بي توجهي )Child Abuse & Neglect( منتشر 
شد  و  به گزارش ايســنا، توسط پژوهشگران 

دانشگاه علوم بهزيستی انجام شده است.

از آزارهای 
کودکان
 جسمی
 است

سوء استفاده
 از كودكان كار 

در ايران و جهان 
به روايت آمار

6درصد

نقش گاو در فالت ايران
 كه ميان شاخ هايش شیء ارزشمندی 

نگهداری می شد.

* تمام آمارها از ۱00درصد است، بعضی كودكان در چند گروه آسيب بررسی شده اند
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این  آش معروف و خوشمزه كه بیشتر در زمستان سرو می شود یكی 
از پرطرفدارترین غذاهای محلی سنندج است. آشپزهای كردستانی 
گوشت مرغ یا بوقلمون، عدس، كشك، برنج، سینه مرغ، پیاز و ادویه 
را با هم مخلوط می كنند تا این آش خوش رنگ و البته مقوی آماده 
شود. آش سه نگه سیر به لطف مواداولیه با ارزش غذایی باال، به یكی از 
بهترین آش های كردستان تبدیل شده كه اغلب گردشگران در سفر 
به این منطقه طعم بسیار خوب آن را تجربه می كنند. برای پخت 
این  آش، گوشت مرغ و عدس را به همراه پیاز، زردچوبه و فلفل و از 
طرفی برنج را هم جداگانه می پزند و وقتی مرغ و عدس پخته شد 
برنج را اضافه می كنند و كشك ساییده شده را درون آن می ریزند. 
بعد از 20دقیقه جوشیدن و قوام آمدن بخشی از نعناع داغ و پیاز داغ 
و سیر داغ را درون  آش می ریزند و بقیه را روی  آش تزئین می كنند. 
كردهای كردستان در كنار ســه نگیر، آش های دیگری هم دارند. 
دانه كوالنه، بهترین غذا برای مادران تازه است كه كردها زمانی كه 
یك بچه نخستین دندانش در می آید هم آن را سرو می كنند. آش 
برویشین تورش هم با تركیب بلغور، لپه، زردآلو، سركه، پیاز، روغن و 
ادویه به عنوان غذای اصلی و دسر استفاده می شود.  آش عدس بلغور 
هم بین غذاهای محلی سنندج جایگاه ویژه ای دارد و از عدس، بلغور 
گندم، پیاز، سیب زمینی و ادویه تهیه می شود و البته به اسم های 

دیگری مانند نیسم و ساوار هم معروف است.

آشزمستانهسنندجیها خوراك
شناسی

محور دردشت از محدوده بازارچه پاگلدســته شروع می شود و با 
گذر از مسجد پاگلدسته، مدرس بوعلی سینا و مدرسه شفیعیه به 
خیابان ابن سینا می رسد و سپس با گذر از بازارچه دردشت به سمت 
دو منار دردشت، آرامگاه سلطان بخت آغا و از آنجا به عصارخانه و 
حمام شــیخ بهائی و نهایتاً به میدان امام علی)ع( منتهی می شود. 
محور تاریخی-گردشگری دردشــت 2.5كیلومتر طول دارد و به 
نام های دیگری نظیر درب دشت و باب الدشت نیز نامیده شده است. 
زمانی كه قوم یهود از بابل به اصفهان رسیدند محل فعلی دردشت را 
برای زندگی خود انتخاب كردند و نام بابل دشت را بر آن نهادند. این 
محدوده تاریخی پیش از اسالم و پس از اوایل سده اول هجری قمری 
تا سده یازدهم و تشكیل حكومت صفوی یكی از مهم ترین مناطق 
رشد و توسعه شهری در اصفهان به شمار می رفت و در دوره های بعد 
از اسالم و به ویژه در دوره دیالمه و سلجوقیان هم از مراكز مهم علمی 
شهر اصفهان بود. به تازگی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اصفهان از همــكاری اداره كل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرســتان و شهرداری اصفهان برای 
مرمت این محــور تاریخی خبر داده بود. اعضای ششــمین دوره 
شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از این محله بر لزوم همكاری 
شهرداری و اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

اصفهان برای مرمت این محدوده تاریخی تأكید كردند.

دردشت گذر

روستای تمین در سیستان و بلوچستان یكی از مناطق توریستی 
و گردشگری شهرستان تفتان محســوب می شود كه در قسمت 
شمالی قله تفتان و باالتر از روستای بسیار زیبا و دیدنی الدیز قرار 
دارد. این روستا 3قسمت دارد كه شامل جش، روپس، تمین باال، 
تمین مركزی و تمین پایین می شــود كه هر یك از آنها در فاصله 
300متری از هم واقع شــده اند. با توجه به موقعیت جغرافیایی، 
روســتای تمیــن در سیستان و بلوچســتان آب و هوایی خنك و 
زمستانی دارد و همجواری با كوه تفتان و وجود چشمه های جاری 
موجب حاصلخیزی و رشــد انواع درخت  ها و میوه ها در منطقه 
تمین شده است. آثاری از پیشــینیان از چند هزار سال پیش در 
اطراف تفتان یافت شده كه همین نشــان دهنده تمدن طوالنی 
این خطه از ایران است. روستای تمین در سیستان و بلوچستان 
هم تحت تأثیر آن دارای آثاری از قبیل تپه های باستانی قبرستان 
باســتانی، چله خانه، معماری صخره  ای آسیاب های آبی، قلعه ها 
و قبرســتان هفتاد مأل، كوره های ذوب فلز در نواحی مختلف و 
غارهای باســتانی اســت كه تمام این آثار بیانگر تمدنی عظیم 
در این روســتا و سایر روســتاهای اطراف تفتان اســت. امروزه 
باستان شناسان آثار و تمدن اطراف تفتان را با توجه به شواهد و 
مدارك علمی و باستانی به دست آمده بین 80 تا 100هزار سال 

پیش تخمین زده اند.

تمین روستا

اگرچین،ژاپنوكرهرابا»چاپستیك«هایشانمیشناسند،اگرمصربامجسمههایمینیاتوریبه
شكلاهرامبرایگردشگرانشناختهشدهاست،اگرهندیها،گلدوزیشیشهایشانمعروفاست
واگربهترینصنایعدستییونان،جواهراتوزیورآالتمنحصربهفردشبهحسابمیآید،درنگاه
دنیانامكشورمابافرشایرانیگرهخوردهاست؛هنردستیكهازدیربازتابهامروزدرسرتاسركشورتولیدشدهوعالوهبرایرانیها،برایبسیاری
ازمردمدنیادارایارزشواعتباراستامامدتیاستكهحالاینصنایعدستیبینظیرچندانخوشنیست.عواملمختلفیدستبهدستهم
دادهاندتاتولیدفرشایرانیدر2دههاخیراز6میلیونمترمربعبهكمتراز2میلیونمترمربعكاهشیابدوصادراتفرشازیكمیلیاردو200میلیون
دالردرسال،به60میلیوندالر)باتوجهبهارزش،متراژونوعفرش(برسد.بااینحالاماهنوزهمصنعتفرشدراستانهایمختلفكشوردر
جریاناستوصدهاهزارنفرباگرهزدنبرتاروپودقالی،روزگارمیگذرانند.دراینگزارشسریبهقطبهایتولیدفرشكشورزدهایمتاببینیم

اوضاعبافتفرشدرایناستانهابهچهصورتاستودرنهایتچهتعدادهنرمندایرانیبااینهنردستجهانیسروكاردارند.

پرنیانسلطانی
خبر نگار

تبریز؛پایتختفرشدســتباف
جهانگزارش

فرقــی نمی كند هــر كــدام از ما تا 
چه اندازه از فــرش دســتباف و ریزه كاری هایش 
ســر در بیاوریم، به هر حال همه ما نام فرش تبریز 
و فرش هریس را شــنیده ایم. تبریز در سال1394 
به عنوان پایتخت فرش دستباف جهان در یونسكو 
به ثبت رســید و به همین مناســبت اگر نگوییم 
آذربایجان شــرقی قطب قالی بافی ایران اســت، 

پای از دار 
كشیده اند

جمعیتبافندگانفرشكشوربهدلیلحمایتنشدن
ونداشتنبیمهومشكلصادراتروبهكاهشاست

گفت وگو با مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی تولیدكنندگان فرش دستباف كشور 
درباره وضعیت فعلی تولید فرش در ایران

فقط700هزارنفربافندهداریم
پیگیریاستانبهاستانماازقطبهایتولیدفرشایراننشانمیدهدكههماكنونقریببهیكمیلیونو400هزارنفردر
سرتاسركشوربهبافندگیفرشمشغولهستنداماكارشناسانحوزهفرشدستبافمعتقدندكهاینعددبسیاركمتراز
اینهاستوتعدادبافندههایفرشاز2میلیوننفردریكی،دودههپیش،اینروزهابهكمتراز700هزارنفررسیدهاست!
برایاینكهدرجریانآخرینوضعیتتولیدفرشدستبافدرایرانقراربگیریموعلتاختالفچشمگیرآماراستانهابا
آماراتحادیهفرشدستبافكشورراجویاشویم،سراغعبداهللبهرامی،مدیرعاملاتحادیهسراسریتعاونیتولیدكنندگان
فرشدستبافكشــوررفتیم.دراینگفتوگویكوتاهبهرامیبرایمانازدالیلكاهشمیزانصادرات،تولیدوتعداد

بافندههادرقطبهایتولیدفرشدستبافكشورگفتهاستكهدرادامهخواهیدخواند.

هماكنونچهتعدادبافندهفرشدستبافدر
كشورداریم؟

واقعیت این اســت كه متأســفانه آمار رســمی و دقیقی از 
تعداد بافنده های كشــور در دســت نداریم و آمارها نسبی و 
تقریبی هستند اما همین آمار نسبی نشان می دهد كه تعداد 
بافنده های ما از حدود 2میلیون نفر در یكی، دو دهه پیش، به 

كمتر از 700هزار نفر تقلیل پیدا كرده است.
درآماریكهمابهصورتاســتانبهاستاناز
قطبهایتولیدفرشكشوربهدستآوردهایم،بهتعداد
حدودیكمیلیونو300هزاربافندهرســیدهایم؛یعنی
تقریبادوبرابرتعدادیكهشمامیگویید.دلیلایناختالف

چشمگیرچیست؟
ببینید آمار باید براســاس تعداد كارگاه فعال و میزان تولید 
باشــد. اینكه عده ای صرفا كارت قالی بافی دارنــد، دلیل بر 
این نیست كه بافنده هستند و در تولید فرش دستباف نقش 
دارند. این افراد در آمار شــمرده می شــوند اما عمال فعالیتی 
ندارند و صرفا به دلیل داشــتن كارت قالی بافــی، جزو آمار 

بافنده ها به حســاب می آیند. یكی از میزان های سنجش در 
این خصوص، میزان تولید اســت. هر بافنده در طول ســال 
دست كم 3متر می بافد. وقتی كل میزان تولید ما در سال كمتر 
از 2میلیون مترمربع است، با یك حساب سرانگشتی به همان 
عدد 700هزار نفر و حتی كمتر می رسیم. براساس پرونده های 
موجود و موثق، هم اكنون 250هزار بافنده بیمه شده داریم و 
حدود 450هزار بافنده هم پشت درهای بیمه تامین اجتماعی 

ایستاده اند.
پسبهتناسبهمینكاهشچشمگیربافندهها
از2میلیوننفربه700هــزارنفر،درتولیدوصادراتهم
باكاهشفراوانیمواجههستیم.دربارهآخرینوضعیت

تولیدفرشدستبافدركشوربرایمانمیگویید؟
تولید فرش در 2دهه اخیر حدود 6میلیون مترمربع بود كه این 
عدد امروز به كمتر از 2میلیون مترمربع رسیده است. صادرات 
ما هم در 2دهه اخیر حدود یك میلیارد و200میلیون دالر بود 
اما حاال به 60میلیون دالر كاهش پیدا كرده اســت، یعنی در 
2دهه گذشته حدود 32درصد از صادرات غیرنفتی ما مربوط به 

فرش بود كه این عدد امروز به كمتر از نیم درصد رسیده است!
دلیلاینافــتقابلتوجهچیســت؟بهجز

تحریمهاكهاحتماالجلویصادراتراگرفتهاست.
واقعیت این است كه مشــكل امروز ما تحریم نیست! تحریم 
شاید نهایتا توانسته باشــد 20درصد جلوی صادرات ایران را 
بگیرد. درحالی كه 80درصد موانع ما، موانع داخلی هســتند. 
مصوبه تعهد ارزی بانك مركزی از صادرات فرش، مشــكالت 
مربوط به بیمه قالی بافی، نبود سرمایه و تسهیالت برای تولید، 
حمایت نكردن از موضوعات فرآوری فــرش و... همه و همه 
دست به دست هم داده اند تا فرش ایران با سابقه 3هزار ساله كه 
همواره در دنیا جایگاه خاص خودش را داشت، این روزها حال 
خوشی نداشته باشد. درحالی كه فرش دستباف تنها كاالیی 

در كشور است كه حدود 95درصد صادرات محور و ارزآور است. 
بحث اشتغال زایی آن هم مربوط به چند دهك پایین جامعه 
می شود و درصورت بهره مندی از حمایت مسئوالن، می تواند 

نقش به سزایی در اقتصاد كشور داشته باشد.
هماكنونقطبهایتولیدفرشدستبافكشور

كداماستانهاهستند؟
اساسا یكی از مزایای فرش دستباف ایران این است كه ما در 
همه استان ها پتانسیل بافت فرش را داریم؛ یعنی در واقع فرش 
دستباف تنها كاالیی است كه مزیت بومی سازی در كل كشور 
را دارد اما از گذشــته تا به امروز برخی از اســتان های كشور 
بیش از ســایرین در این حوزه فعالیت دارند كه استان های 
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، قــم، اصفهان، فارس، 
خراسان، یزد و... ازجمله آنها هستند. این استان ها هم میزان 
تولید باالتری نسبت به دیگر استان ها دارند و هم تولیدات شان 
ارزش افزوده باالیی دارد؛ یعنی درآمدی كه برای بافنده های 
این استان ها ایجاد می شود، بیشتر از سایر استان هایی است 
كه به روز نشده و خودشان را با وضعیت روز بازار وفق نداده اند. 
آن 700هزار نفر بافنده ای هم كه به آنها اشاره كردیم، عمدتا 

در همین استان ها مشغول به كار هستند.

تولید فرش در 2دهه اخیر حدود 6میلیون مترمربع 
بود كه این عدد امروز به كمتر از 2میلیون مترمربع 
رسیده است. صادرات ما هم در 2دهه اخیر حدود 

یك میلیارد و200میلیون دالر بود اما حاال به 60میلیون 
دالر كاهش پیدا كرده است! یعنی در 2دهه گذشته 

حدود 32درصد از صادرات غیرنفتی ما مربوط به 
فرش بود كه این عدد امروز به كمتر از نیم درصد 

رسیده است!

اصفهان؛درجایگاهدوم
اگر قطب های فرش دســتباف كشــور را براساس 
تعداد بافنده ها طبقه بندی كنیم، اســتان اصفهان 
بعد از آذربایجان شــرقی در جایگاه دوم قرار دارد. 
هم اكنون 280هزار بافنده در این اســتان مشغول 
به كارند كه فعالیت این افراد سال گذشته منجر به 
صادرات 2میلیون و540هزار و 8 دالر فرش دستباف 
اصفهان شد. شــهرهای مختلف استان اصفهان در 
دوره صفویه از مراكز مهم بافت فرش دســتباف در 

ایران بود و هم اكنون شهرهایی مثل نائین، كاشان، 
اردستان، جوشقان و...، طرح های مختلفی ازجمله 
عمارت چهل ستون، مدرسه چهارباغ، مسجد امام و 
دیگر جاذبه های اســتان اصفهان را روی قالی های 

خوش نقش و نگار می برند.

فرشهایثبتجهانیآذربایجانغربی
آذربایجان غربــی هم با داشــتن 224واحد كارگاه 
تولید فــرش دســتباف و كارگاه هــای خانگی و 
همچنین 72هزار بافنــده، یكی دیگر از قطب های 
تولید فرش كشور به حساب می آید. اینطور كه رئیس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 
می گوید، طرح های قبا، ماهی، نقشه، افشار و فرش 
تمام ابریشم ازجمله فرش های دستباف این خطه 
اســت. فرش های ریز ماهی خوی و افشار تكاب در 
شمال و جنوب این استان در سال1389 ثبت ملی 
شده و فرش بافته شده در خوی نیز سال1392 به 
ثبت جهانی رسیده اســت. البته فرش افشار تكاب 
امسال به ثبت جهانی هم رســید. براساس آخرین 
آمار، ســاالنه 290هزار مترمربع فرش دستباف در 
این استان تولید شــده و به بازار داخلی و خارجی 

صادر می شود.

در سرتاســر كشــور، هر روز پــای دار قالی 
می نشــینند تــا طــرح و نقــش ایرانــی را بــر 
تــن فــرش نشــانده و هنــر منحصر به فــرد 
كشورمان را به دیگر كشورهای دنیا نشان 

دهند.

میــزان صــادرات فــرش مــا هم اكنــون 
اســت. درحالی كــه میــزان صــادرات 
فــرش ایرانــی تــا همیــن یكــی،دو دهــه 
 پیــش، یك میلیارد و200میلیــون دالر 

بود.

میزان تولید ساالنه فرش كشور 
است كه بیشتر آن توسط استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 

اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی،  
خراسان شمالی، فارس و... تولید می شود.

میزان تولیدی است كه هر بافنده 
در طول یك سال دارد؛ یعنی به طور 
میانگین هر قالی باف هر سال 3متر 

فرش می بافد.
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حتما یكی از قطب های تولید فرش دستباف كشور 
به حســاب می آید. تبریز یك بازار فرش قدیمی و 
بســیار زیبا دارد كه در آن می توان انواع و اقســام 
طرح و نقش های بافته شــده در 19شهرســتان 
و روســتای اســتان را مشــاهده كرد. هم اكنون 
حدود 500هزار نفر در این اســتان شــمال غربی 
كشــور به بافندگی فرش مشــغول هســتند كه 
 از ایــن تعداد فقط 50هــزار نفر بیمــه قالی بافی

 دارند.

خراسانبزرگ؛مركزتولیدفرشدستباف
و اما در میــان قطب هــای قالی بافی كشــور، نام 
اســتان های خراســان رضوی، خراسان شمالی و 
خراســان جنوبی به چشــم می آید. بدون شك در 
بین شهرهای این سه استان، هیچ شهری به اندازه 
مشهد در تولید فرش دستباف شناخته شده نیست 
اما عالوه بر مشهد، شهرهای دیگر ازجمله بیرجند، 
سبزوار، بجنورد، فردوس و قائنات نیز در تولید فرش 
ید طوالیی دارند. هم اكنون 40تا 45هزار قالی باف 
در خراسان رضوی وجود دارد كه ساالنه بین 30تا 
35هزار مترمربع تولید دارند. از خراســان جنوبی 
هم خبر می رســد كه 50هزار بافنده در این استان 
مشغول به كارند كه از این تعداد فقط 8درصد بیمه 
هستند و 92درصد دیگر متأســفانه بیمه ندارند. 
آمارهای خراسان شمالی هم نشان از فعالیت 26هزار 

قالی باف در این استان دارد.

شیراز؛شهرفرشهایترنجدار!
در نهایت به اســتان فارس می رســیم؛ استانی كه 
ســابقه بافت فرش دســتباف در آن و به ویژه شهر 
شیرازش به قرن ســوم هجری قمری می رسد! در 
این استان عالوه بر شهر شــیراز كه به نوعی معدن 
تولید فرش دستباف به حساب می آید، در شهرهای 
نی ریز و استهبان هم كارگاه های بسیاری در حوزه 
بافت فرش فعال است. این استان هم اكنون 50هزار 
بافنده دارد كه مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش 
دستباف روستایی استان فارس می گوید تا همین 
15- 10ســال پیش، تعداد بافندگان فرش بسیار 
بیشــتر از این رقم بود. در ســال1385 این استان 
بیش از 185هزار بافنده داشته كه بیشتر آنها بنا به 
دالیل مختلف ازجمله نبود حمایت كافی از پای دار 
قالی برخاسته و شغل دیگری را برای خود انتخاب 

كرده اند.

هزار نفر500 آذربایجانشرقی

هزار نفر280 اصفهان

هزار نفر72 آذربایجانغربی

هزار نفر60 كردستان

هزار نفر50 خراسانجنوبی

هزار نفر50 فارس

هزار نفر50 همدان

هزار نفر45 خراسانرضوی

هزار نفر40 كرمان

هزار نفر40 قم

هزار نفر33 مركزی

هزار نفر32 كرمانشاه

هزار نفر26 خراسانشمالی

هزار نفر16 یزد

نگاهی به قطب های قالی بافی 
و تعداد بافنده های كشور

700هزارنفر60میلیوندالر2میلیونمترمربع300سانتیمتر
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ايستگاه هاي شارژ؛ بازار پررونق آينده
 سال2022 يك »كالس دارايي جديد« در حوزه شارژ 

 وسايل نقليه الكتريكي ظهور خواهد كرد و ايستگاه هاي شارژ 
مانند پمپ بنزين ها بيشتر خواهند شد

ميزان پذيرش خودروهاي سواري برقي در سال هاي اخير از سوي مردم 
سراسر دنيا به شدت افزايش يافته است و قطعا بيش از اين هم افزايش 
خواهد يافت. در آمريكا، دولت فدرال فشــار مي آورد تا 50درصد از 
كل فروش خودروهاي جديد تا سال2030، به وسايل نقليه الكتريكي)EVs( اختصاص يابد. با اين حال، 
انگليس هدف گذاري وسيع تري را برنامه ريزي كرده است. اين كشور پيشنهاد كرده كه فروش همه ون ها 
و خودروهاي بنزيني و ديزلي جديد ممنوع شود. برقي شدن خودروهاي متوسط و سنگين هم از نظر دور 

نمانده و به سرعت در حال تبديل شدن به خودروهاي برقي هستند.

چالش شارژ 
با اين حال، پرسشــي كه مطرح مي شود اين است كه 
اين همه وســيله نقليه برقي چگونه بايد شارژ شوند و 
انرژي الزم را به دست آورند. در سال2022، يك كالس 
  EV دارايي جديد براي پشــتيباني از زيرساخت شارژ
ظهور خواهد كرد. با اين حال، ســرمايه گذاران براي 
جلوگيري از نابودي آن، بايد فرصت ها و خطراتي كه 
اين همگرايي پيچيده انرژي، حمل ونقل و فناوري را 
رقم مي زند، درك كنند. در سال 2022، شاهد گسترش 
قابل توجه وسايل نقليه الكتريكي متوسط خواهيم بود و 
خودروهاي سنگين هم به زودي همين مسير را خواهند 
پيمود. با اين حال، هنوز فاصله قابل توجهي بين حركت 
و حمل ونقل وســايل نقليه و برخــورداري از توانايي 
گسترده براي شــارژ آنها وجود خواهد داشت. شارژ 
اين ناوگان جديد هــم در اياالت متحده و هم در اروپا، 

شبكه هاي اشباع شده برق را تحت فشار بيشتري قرار 
مي دهد. به عنوان مثال، بــراي تامين برق 50كاميون 
مفصلي )نوعي كه اغلب در بزرگراه ها ديده مي شــود( 
شبكه بايد 50مگاوات انرژي را منتقل كند. براي اينكه 
موضوع روشن شود، اين ميزان، معادل مصرف برق يك 

كارخانه بزرگ يا يك ديتاسنتر بزرگ مقياس است.

بازار بزرگ
اين ميزان به اين معني است كه ســرمايه گذاري در 
زيرســاخت شــارژ بايد از االن آغاز شــود. تجهيزات 
شــارژ ناوگان هم متفــاوت خواهد بــود. واحدهاي 
شــارژ كوچك تر به صحنه اي آشــنا در ايستگاه هاي 
سرويس دهي بزرگراه ها و كنار جاده هاي شهر تبديل 
مي شــوند. آنها انرژي را مســتقيماً از شبكه دريافت 
مي كنند و در طــول روز به عنوان منبع برق رســاني 

بدون وقفه، مورد استفاده قرار مي گيرند. با اين حال، 
ناوگان خودروهاي برقي كاالهاي سنگين براي شارژ، 
به طور همزمان به توليد و ذخيره سازي  برق در محل 
و همچنين مديريت قوي، شبكه تعاملي و تقاضا نياز 
دارند. به همان نســبت كه اين منابع انرژي يكپارچه 
جديد عرضه مي شــوند، اين قابليــت را هم خواهند 
داشــت كه منبعي انعطاف پذير باشــند؛ منبعي كه 
به طور بالقوه قادر به پشــتيباني از شبكه با كاهش بار 
يا حتي وارد كردن برق به شــبكه درصورت نياز باشد. 
كنترل هاي هوشمندتر و نظم بخشي در شبكه به منابع 
انعطاف پذيرتر اجازه مي دهنــد كه به كاهش افزايش 
تقاضا از سوي ايستگاه هاي شــارژ EV كمك كنند. 
همه اينها نسبت به بســياري از سازمان ها به سرمايه، 
مديريت ريســك، عمليات و تخصص بيشتر در حوزه 
انرژي نيــاز دارد و منجر به ظهور بخــش جديدي از 
ارائه دهندگان زيرساخت هاي تخصصي شارژ مي شود. 
 EV مسئله اصلي براي زيرســاخت هاي شارژ به موقع
براي پاسخگويي به تقاضا، جذب سرمايه گذاري در اين 
كالس دارايي نوپا خواهد بود كه البته مي تواند دشوار 
باشد. ســرمايه گذاران عالوه بر درك علم و لجستيك 
حوزه شارژ در چنين مقياسي، بايد بتوانند خودشان 
وارد عمل شوند و دوباره قراردادهايي را منعقد يا حتي 
امكاناتي را راه اندازي كنند. قراردادهاي شارژ EV بسيار 
متفاوت از قراردادهايي است كه در كالس هاي دارايي 
آشناتر، مانند زيرساخت هاي خورشيدي و بادي وجود 
دارد. آنها احتماال كوتاه مدت تــر از دوره تأمين مالي 
دارايي هاي اساســي خواهند بود. همچنين صاحبان 
دارايي و سرمايه گذاران بايد بتوانند مخاطرات قرارداد 
مجدد را كه در پايان دوره يك قــرارداد رخ مي دهد، 
پيش بيني كنند و عــالوه بر اين بايــد اتفاقاتي را كه 
ممكن است درصورت خارج شدن مشتري از قرارداد 
رخ دهد، مديريت كنند. سال2022، زيرساخت هاي 
شارژ، فرصتي براي سرمايه گذاران براي ورود به بازاري 
چندميليارد دالري در سراسر دنيا فراهم مي كند. با اين 
حال، آنها بايد درك كاملي از تقاضاي مصرف كننده، 
امالك و مســتغالت، بازارهاي سرمايه و انرژي داشته 
باشــند تا بتوانند با نرخي مطلوب، تامين مالي كنند. 
همچنين سرمايه گذاران بايد به اين نكته توجه كنند 
كه اين كالس دارايي جديد با سرعتي بايد رشد كند 
كه بازدهي الزم را داشــته باشــد. اگرچه حوزه هاي 
قضايي، بخش دولتي و خصوصي براي حمايت از اين 
سرمايه گذاري وارد ميدان خواهند شد اما در عين حال 
بايد توجه كرد كه با ورود نخستين ناوگان خودروهاي 
برقي متوسط در سال2022 به جاده ها، كارهاي زيادي 

وجود دارد كه بايد انجام شود.

درمان زوال عقل با اسپري بيني
محققان ژاپني با تركيب 2داروي آنتي بيوتيك و آنتي اكسيدان 
درماني براي درمان و حتي پيشگيري از زوال عقل پيدا كرده اند

دارويي به شكل اسپري بيني با تركيبي از 2داروي قدرتمند، 
ممكن اســت در درمان و حتي پيشــگيري از آلزايمر- 
شايع ترين شكل زوال عقل- مؤثر باشد. به گزارش استادي 
فايند، محققان دانشگاه اوزاكا ژاپن مي گويند درمان هاي بالقوه پيشگامانه با تركيبي از آنتي بيوتيكي به نام 

ريفامپيكين و آنتي اكسيدان گياهي به نام رسوراترول ساخته شده است.

آزمايش های انجام شــده روي موش ها چنان براي 
دانشــمندان ترغيب كننده بود كه كارآزمايي باليني 
جهاني را وارد فاز برنامه ريزي كردند. در آزمايش های 
حيوانــي، دانشــمندان از نظر ژنتيــك حيوانات را 
مهندسي كردند تا آلزايمر، زوال عقل فرونتومپورال و 
زوال عقل لويي بادي را كه 3شكل اصلي اين بيماري 
است در آنها گســترش دهند. اما پس از تزريق اين 
تركيب شيميايي از سوي تيم تحقيقاتي به موش ها 
در يك دوره 4هفتــه ای و به ترتيب 5بــار در هفته، 
مهارت هاي شــناختي در موش به طور چشمگيري 
پيشــرفت كرد. آزمايش هاي پس از درمان نشــان 
داد كه جوندگان پروتئين هاي ســمي كمتري به نام 
آميلوئيد بتا و تاو داشــتند كه هــر دو نقش مهمي 
در ايجــاد زوال عقــل دارند. پس از اينكه اســپري، 
سيناپس هايي را كه سلول هاي عصبي مغز را به هم 

متصل مي كنند، بازسازي كرد، ارتباط بين نورون ها 
نيز بهبود يافت. محققان خاطرنشــان كردند كه دوز 
روزانه براي هر موش تنها 0.02ميلي گرم ريفامپيسين 
بود. پروفسور تاكامي تومياما در يك بيانيه دانشگاهي 
در اين بــاره گفت: ايــن دوز به دوز انســاني مبتني 
بر ســطح بدن، تبديل به 0.081ميلي گــرم در روز 
مي شود. هم اكنون ريفامپيسين در دوز 10ميلي گرم 
روزانه به عنــوان آنتي بيوتيك تجويز مي شــود و در 
مقايسه با اين، ما اثر آن در دوزهاي كمتر را هم تأييد 

مي كنيم.

جلوگيري رسوراترول از عوارض جانبي در كبد 
مطالعات پيشين اين تيم نشان داد كه ريفامپيسين 
مي تواند آميلوئيدبتــا و تائو را از مغــز موش حذف 
كند. بــا اين حال، ايــن دارو همچنين بــا عوارضي 

مانند آســيب كبدي در ارتباط بود. خوشــبختانه 
رســوراترول عملكرد اعضا را تقويــت مي كند. اين 
ماده به طور طبيعي در تركيبــات ميوه ها، آجيل ها 
و شــكالت ها ديده مي شــود و توليدكنندگان آن را 
به عنوان مكمل غذايي مي فروشند. پروفسور تومياما 
در اين باره گفت: براي مقابله با عوارض جانبي منفي 
داروي فعلي ريفامپيســين، ما به فكر تركيب كردن 
آن با اثرات محافظ كبد كه همان رسوراترول است، 
افتاده ايم. پس از افزودن اين آنتي اكسيدن به تركيب، 
محققان متوجه شــدند كه ميــزان آنزيم كبدي در 
خون- يك نشانه از آســيبي كه ذاتا با ريفامپيسين 
افزايش مي يابد- همچنان در سطح نرمال باقي مانده 
 BDNF است. عالوه بر اين، يك ماده شيميايي به نام 
)فاكتور مغــزي نوروتروفيك( كه بــراي يادگيري 
حياتي اســت، در مركز حافظه مغز يا هيپوكامپوس 
افزايش يافت. نويسندگان اين مطالعه، هنگام تجويز 
ريفامپيسين متوجه آن نشــده بودند. تومياما افزود 
كه نتايج نشــان مي دهد دوز ثابت داروي تركيبي، از 
درمان هاي قبلي در هر دو بحث ايمني و اثربخشــي، 

بهتر است.

پيدا كردن درمان براي بحران هاي زوال عقل آينده
با پير شدن جمعيت، دنيا با بحران زوال عقل روبه رو 
است. آمارها نشــان مي دهد موارد زوال عقل ممكن 
است تا سال2050 سه برابر شــده و به 150ميليون 
نفر برســد. دكتر توموهيرو اومدا، نخستين نويسنده 
اين مطالعــه گفت: تعــداد بيماران مبتــال به زوال 
عقل در همه نقــاط جهان در حال افزايش اســت و 
برخــي منابع پيش بينــي مي كنند كه ايــن عدد تا 
20ســال آينده 2برابر شــود. با اين حال، هنوز هيچ 
درمان اثربخشــي برای اين بيماري وجــود ندارد. 
مطالعات اخير نشان داده اســت كه بيش از 20سال 
قبل از شــروع بيماري، ناهنجاري ها در مغز بيماران 
زوال عقل ظاهر مي شــوند. محققان با اســتفاده از 
تكنيكي كه به عنوان استفاده مجدد از دارو شناخته 
مي شــود، اين تركيب اميدواركننــده پيدا كرده اند. 
از آنجا كه هزينــه درمان هاي جديد توســعه يافته 
بسيار باالســت، دانشــمندان اغلب به داروهايي كه 
قبال تأييد شــده اند مراجعــه مي كنند تــا ببينند 
 مي توانند در كنار هدف اصلي، مشكالت ديگر را نيز 

درمان كنند يا خير.
به گفته نويسندگان اين مطالعه، اسپري بيني انتقال 
دارو را به مغــز افزايش مي دهد و فراتــر از آن، باعث 
افزايش توانايي درمان براي متوقف كردن عالئم زوال 

عقل مي شود. 

دروازه اي براي رسيدن به مريخ
عملكرد گيت وي بسيار فراتر از يك ايستگاه فضايي است 

و اختيارات و امكانات بيشتري را در اختيار آژانس هاي فضايي قرار مي دهد

لونار گيت وي )LunarGateway( يا گذرگاه قمري و به طور ساده لونار، يك ايستگاه فضايي كوچك برنامه ريزي شده 
در مدار  ماه است كه به عنوان يك مركز ارتباطي با انرژي خورشيدي، آزمايشگاه علمي، ماژول سكونت كوتاه مدت براي 
فضانوردان سازمان هاي دولتي و همچنين مكاني براي نگهداري مريخ نوردها و روبات هاي ديگر درنظر گرفته شده است. اين يك پروژه مشترك چندمليتي 
است كه شامل چهار آژانس همكار مي شود. ناسا، آژانس فضايي اروپا )ESA(، آژانس اكتشافات هوافضاي ژاپن )JAXA( و آژانس فضايي كانادا )CSA( در 
اين پروژه با يكديگر همكاري مي كنند. لونار هم نخستين ايستگاه فضايي در اعماق فضا )فراتر از مدار پايين زمين( محسوب مي شود و هم نخستين ايستگاه 
فضايي است كه به دور ماه مي چرخد. اين ايستگاه فضايي حداكثر 4سرنشين مي تواند داشته باشد و پرتاب آن براي  ماه نوامبر سال2024 برنامه ريزي شده 
است. انتظار مي رود اين پروژه پس از سال2024  نقش مهمي در برنامه آرتميس ناسا ايفا كند. اين برنامه فضايي بين المللي با هدف فرستادن انسان ها ازجمله 

نخستين زن به ماه ايجاد شده است. مقصد نهايي اين برنامه، قطب جنوب  ماه و زمان اجراي آن تا سال2024 است.

ساسان شادمان منفرد
خبرنگار

يك بندر براي انسان و كاوشگرهاي گيت وي
روباتيك  ماه و فراتر از آن است.

دسترسي به و از سطح ماه
حمايت از فضانورد و بهره برداري از دارايي هاي روي سطح راه دور

ورود بارهاي ارسالي
گسترش اقتصاد فضا با بارها و كاالهايي 

كه توسط سفينه هاي همكاران و همچنين 
توسعه موقت حجم ايستگاه براي 

بهره برداري بيشتر.

سرنشينان بين المللي
سرنشين های  بين المللي مي توانند از 
اوايل سال2024 حداكثر 30 روز در آن

 اقامت كنند.

بازگشت نمونه ها
نمونه هاي جديد به ايستگاه آورده شده و در 

موعد مقرر به زمين ارسال مي شوند.

دموهاي علمي و فني
از محموله ها در داخل نگهداري مي كند، در خارج فيكس نگه مي دارد 

يا آزادانه در نزديكي به پرواز درمي آورد يا روي سطح قرار مي دهد. 
آزمايش ها و تحقيقات به صورت خودكار ادامه پيدا مي كند؛ حتي زماني 

كه خدمه حضور نداشته باشند.

رله ارتباطات
اطالعات سطح و ماموريت هاي مربوط به روبات هاي مداري فرستاده مي شود. 

همچنين ارتباطات فراوان با كيفيت به و از زمين شكل مي گيرد.

شش روزه مدار  ماه را 
دور مي زند
مدار، خدمه را در ارتباط مداوم 
با زمين و خارج از سايه  ماه 
نگه مي دارد.

 پايگاهي براي 
مقاصد ديگر

از اين مدار، وسايل نقليه به 
مقصدهاي چندگانه ارسال 
می شوند؛ ماه، مريخ و فراتر.

مشخصات گيت وي

گزاره 50كيلوواتي 
انرژي خورشيدي

4نفر 
خدمه

30تا 90روز 
ماموريت 

خدمه

125مترمكعب 
فضاي 

قابل دسترسي با سامانه پرتاب فضايي ناسا و قابل استفاده
همچنين سفينه هاي تجاري و بين المللي 

تا  75
ميليون تن

دسترسي
384000 كيلومتر فاصله از زمين

زهرا خلجي
عمادالدين قاسمی پناهخبر نگار

 روزنامه نگار
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ازگذشتهها

قهرمان تك افتاده و زخمي
جواد طوسی

    كيمياييهموارهبرجايگزينيدنيايفانتزي»سلطان«بهدنياي
واقعياشتكيهدارد.لودگيســلطانوهمراهياشباناصربلبلدر
شروعفيلم،بهفصلخيابانوعبورموتورسيكلتحاملاووناصردر
جهتخالفمســيرعبوراتومبيلهاختمميشود.سلطاندرطول
مسيرچراغانيشــدهاش،لببهسخنميگشــايدوازدلتنگياش
ميگويد.غربتوتكافتادگياوراباآنموتورســيكلتوهمركاب
غلطاندازش،بهوضــوحميتوانحسكرد.زمانــيرضاي»ردپاي
گرگ«واســبغرورشوحالسلطانوموتورســيكلتعتيقهاش
كهگوييتنهاهمراهانوسرنشــينانشعشقومعصوميتهستند.
روحيهحساسوشــكنندهوعدالتخواهســلطانبراياينتغييرو
تبديلپرشتابوناهمگونساختهنشده.گذشتهپاكواصيلشدر
ايندگرگوني،صافشدهواوتنهاميتواندبهنشانههاييبهجامانده

درذهنشدلخوشدارد.

هوشنگ گلمكانی
    ...امااعتمادبهنفسكيمياييســتودنيوغبطهبرانگيزاســت.
اينهمهارجاعبهخود)درسلطان،ارجاعهايستايشآميزبه»رضا
موتوري«(جسورانهاست.شخصاوقتيميخواهمبهضرورتواجبار
بهنوشــتهايازخودمارجاعبدهم،دچارمشكلميشومواحساس
بديدارم.جسارتالزمراندارمودرنهايت،هنگاميكهراهديگري
نمييابمبااكراهدســتبهاينكارميزنم.بههمينجهتشجاعت
كيمياييراتحسينميكنم.اينكهآدمنقشيدرفيلمشبهپسرش
بدهدورويتصويراواززبانشخصيتاصلياشبگويد»خيليمرد
است.مثلپدرشاست«)نقلبهمضمون(ازآدمهايبيدلوجرأت
ساختهنيست.وقتيآدمنميتوانداعتنايديگرانرادرحدانتظارش
برانگيزد،گاهيخودشرابهرخميكشدومناقبشراخودميگويد.

   مجيد اسالمی
   حاالماماندهايموسلطان،فيلمديگريازمسعودكيمياييكههيچ
ربطيبه»گوزنها«و»قيصر«نــداردوعدهايهمچنانازپايمردي
وتكرارمولفههــايفيلمهايقبليودفاعازارزشهايگذشــتهو...
ميگويندومننميدانمكهچراسلطانبرايكشتنآدمحقيروكم
اهميتيچونكرم،خودشرابهكشــتنداد...ووقتيراجعبهعادل
ميگفت»عينآهويزندهموندس،مثلباباش«؛منظورشچهبود؟

مهرزاد دانش
   موضوعسلطان)مانندبسياريديگرازفيلمهايكيميايي(قابل
باورنيستوالبتهاينامرهيچربطيهمبهموضوعفيلمندارد...موضوع
سلطان)مانندبســياريديگرازفيلمهايكيميايي(دربارهآدمهاي
حاشيهايومفلوكاست.دراينفيلمتقابلزندگيهاياشرافي)اما
توخالي(وزندگيهايحاشيهنشــيني)اماريشهدار(رخمينمايدو
محورايننمايششخصسلطاناستكهقراراستتماشاگررابهدنبال
خودبكشاند.اما)مانندبسياريازشخصيتهايفيلمهايكيميايي(
نميتواند.اينعدمتواناييهرگزبهبازيزيبايفريبرزعربنيامربوط
نميشود.بلكهرفتارهاوروابطاووسايرشخصيتهاچنانغيرمنطقي
وغريباســتكهراهرابرايورودبهذهنيتتماشاگربستهاست.به
راستيدردسلطانچيست؟عشق؟معرفت؟يادرفيقشهيدش؟اگر
چنيناستپسچراجيببريميكند؟چرابعداًمتحولميشود؟...

شاپور عظيمی
  تقريباًشبيهبهتمامقهرمانانآثاركيميايي،سلطانهمداروندارش
رادرگذشتهجاگذاشتهاســت.خانهايكهاكنونوسطيكبزرگراه
است.مادرورفيقيقديميكهدرگذشتهماندهوسلطانرادرزمان
حالجاگذاشتهاند.قهرمانكيميايياكنوندرآستانهماندنورفتن
منتظريكبهانهاست.حتيضدقهرمانيمانندصادقخان)منوچهر
حامدي(در»ردپايگرگ«نيزمايلاســتدرستوحسابيكلكش
كندهشودوكسيبرايشاينكاررابكندكهحرمترفاقتودوستيرا
ميشناسد.سيدهمدرگوزنهااينگونهاست.اومنتظركسياستتا
بيايدويادشبياوردكهچگونهبايددرستوحسابيكلكشكندهشود.
قدرتاينرابهيادشميآورد.حتياماني)سعيدراد(در»خطقرمز«
)بااينكهاثراصليازبيضايياســت(بايددرستوحسابيبميرد.رضا
سرچشمه)پوالدكيميايي(در»جرم«نيزاينگونهاست.واپسينجمله
سلطاندرابتدايتكگويياشدرتاريكيبهتماميازنگاهقهرمانهاي
كيميايياست:»منباهيچچيزوهيچكسايندنياشوخيندارم.«

سيد آريا قريشی
 برداشــتكيمياييازيكيازفيلمهايموفــققديمياش،رضا
موتوري،وادايديناوبه»جيببرخيابانجنوبی«)ساموئلفولر(،با
تمآشنايمرديكهبهدنيايپيرامونشتعلقنداشت،پيشميرود.
ماجراهايفيلمودرگيرشدنسلطاندرماجراهايمريموخانواده
باهري،اورابهخودآگاهيميرســاند.خودسلطانخوبميداندكه
رابطهاشبامريم،منجربهعشقيناممكنخواهدشد.پسبههمهچيز
پشتپاميزندتابهجاييبرودكهبهآنجاتعلقدارد:»تاهمينجاهم
ازقدمابلندتربود.يهجورايي،رقممايهجايديگهاست.«دردنيايي
كهتمامخاطراتسلطانازبينرفتهوجايخودرابهبرجهايسربه
فلككشيدهميدهند،جاييبراياووجودندارد.پسسلطانتصميم
ميگيرداگرنتوانستهآنطوركهميخواهدزندگيكند،الاقلآنطور
كهدلشميخواهدبميرد.سكانسپايانيفيلم،اينفرصترابراياو
فراهمميكند.سلماسيوكرمبهسراغسلطانآمدهاندواوفرصتاين
راداردكهحسابشراالاقلبايكيازآنهاتسويهكند.درشرحسكانس
پايانيدرفيلمنامهســلطان،كيمياييچنيننوشتهاست:»حريف
اينهمهسلماسيكهنميشود.اماحريفكرمچرا.كرمبهاومربوط
است.«پسسلطان،كرمراانتخابميكند.كرمفرارميكندوسلطان
بههمراهنارنجكيكهدردستدارد،پشتسراووارديكيازحجرهها
ميشودكهحاالبهدخمهسياهيتبديلشدهاست.انفجارهمهجارا
ميلرزاندوسلطانبهيكيازآرزوهايشميرسد.همانطوركهخودش
درابتدايفيلمگفتهبود:»درسترفتنازايندنيادرساولوآخره.«

تجديــدديداربا»ســلطان«،هنــوزوهمچنان
شوربرانگيزاســت.ازنخســتيننمايشسلطان،در
بهمن۲۵،۷۵سالميگذرد؛ربعقرنكهخودشعمري
استويادآورسپريشدنروزگارجوانيماكهدرزمانه
ســلطان،بهارزندگيمانرابافيلمجوانانهكيميايي
سپريكرديم؛باشوخيهايشخنديديموبااندوهش
بغضكرديم.۲۵ســالگذشــتوماازجوانيفاصله
گرفتيموليفيلمكيمياييهمچنــانياغيوجوانو
سرحالاســت.فيلمارزانقيمتمسعودكيمياييكه
درپاييز۷۵پسازنااميديازساختفيلميكهمدتها
درگيرپيشتوليدشبود،بهسرعتجلويدوربينبرد.
تماشايدوباره»جيببرخيابانجنوبي«ساموئلفولر
وبعدنوشتنسناريويسلطاندر۴۸ساعتوگرفتن
پروانهساختبهشرطحضورمشاوروناظرارشاد)كه
برايخودشداســتانيدارد(و۳هفتهفيلمبرداري
ورساندنفيلمبهجشــنوارهپانزدهمفجر.فيلمارزان
خيابانيكيمياييكهبهســرعتنوشتهوساختهشد،
زمســتان۷۵رابرايمابهاركرد.نمايشپرشورفيلم
درسينمافلسطينكهحلقههايشتكتكوباتأخير
ميرسيدوميانپردههافاصلهميافتاد،باعثشدجاي
رضاموتوريراخاليكنيمكهفيلمبرسينمابودوفيلم
سلطانحالوهوايشرابهيادميآورد.اينجاهمقهرمان
زخميورمانتيككيمياييرويتركموتورباچشماني
نمناكخيابانهايتهرانرازيرپاميگذاشت؛تهراني
كهدرآنسالهانشانههايتغييرشباظهوراتوبانها
مشهودشدهبود.فيلم،محصولواپسينسالهايعصر
سازندگيبودوجاييكهسلطان)فريبرزعربنيا(،با
چهرهزخميوپيكرخونآلودمريمكوهساري)هديه
تهراني(راسوارسايدكارموتورشكردوبهدلخيابان
زد،تفسيرهايفرامتنيشروعشد؛جاييكهسلطان
درحاشيهاتوبانايستاد،ازموتورشپيادهشدومقابل
چشــمانحيرتزدهمريمكهچندلحظهقبلآدرس
خانهاشراپرسيدهبود،جوريكناراتوبانراهرفتكه
انگارداردطولوعرضــشرااندازهميگيردوكروكي
خانهاشراميكشد؛»خونموناينجابود...اينجاپنج

تااتاق،دوتــاباغچهويهحوضبــود...بزرگنبود،قد
خونهشمانبود...امابود...مادرماتاقشاينجابود.اينجا...
سماورشماينجاروشنبود...هميشهروشنبود...اينجا
اتاقمنبود...قدرت،هميشهاينجامينشست.هميشه
رفيقبود...براساختايناتوباناخونههايماروخريدن.
مامديگهصاحبخونهنشديم.ازخونتمواظبتكن.
خونههاخرابميشنجاشبهترساختهميشه،امابا
پولبيشتر.كيپولبيشترپيشمابوده؟دنيااينجوري
بزرگميشه.شهرشدهعينبهشت.اما...«وازاينجابه
بعدبغضبهســلطاناماننميدادوپشتشرابهمريم
ميكردتاگريهاشرانبيند.ازهمينجابودكهعدهاي
فيلمراعليهسياستهايشهرداروقتتهرانناميدند.
ازآنحكمهــايكليكههمجانمايهاثررابهســطح
دعواهايژورناليستيسياسيتقليلميدادوهمجهان
معترضفيلمراكوچكميكرد.سلطانباهمهسرراستي
وتميزياشكهنفسبهنفستماشاگرآمدوجوانهاي
ديروزوامروزراشيفتهخودشكرد،شدمحليبرايانواع
واقسامسوءتفاهمهاوسوءبرداشتهايكسانيكهدنبال
حاشيهبرايمضمونكوككردنعليهكيمياييبودند.

   ۲۵ســالپيشكهسلطانســاختهشد،نمايش
روابطعاطفيجوانها،درسينمايايرانمرسومنبود.
يكيازداليلاقبالجوانهاازفيلمكيمياييهمهمين
عاشــقانهبودنشبود.حاالكهسالهاگذشتهونمايش
عشقدرفيلمهانهتنهاتابونيستكهشورشهمدرآمده،
هنوزهمگرمايعشقنجيبانهسلطانومريمتأثيرگذار
ودرلحظاتيتكاندهندهاســت؛تأثيريكهازتسلط
كيمياييدرخلقلحظاتعاطفيميآيدوازدرخشش
لحظههايش؛مثلآننگاهپرازشــروشورسلطاندر
لحظهخروجازحياطخانهمريمكوهساريووعدهاشبه
تجديدديداردرلحظهايكهسندخانهرابهدستشداده
است؛»ببيناونيكهبهتدادمفتوكپيه.برااصلشيه
دفهديگهميبينمت.«وصحنهقطعميشودبهحركت
سلطاندرخيابانهايخلوتتهراندرشبوماچهره
قهرمانراميبينيمكهميگريدومارايادديالوگهايش
درسكانسقبليمياندازد؛»هميشههمينجوريه.يه
آدمبيستارهبيفاميلعينمنازخيرسند،پول،طال،از
يهچيزبهدردبخوردخترهميگذره،بهشميده.دختره

بااشكازشميگيره،تشــكرميكنه.بعدبيفاميله...
مرتيكهسوارميشه.موتورياماشين،فرقينميكنه.
ازدخترهجداميشــهوتوراهكهبرميگرده،دلتنگي
ميكنه.واسهخودش.خونهش،ننهش،مدرسهش...يا
خودشآوازميخونهياواسشميخونن....«وفيلماز
همينبزنگاههاستكهمايهعشقبيواسطهبهسينما
راهمميپروراند؛بهخصوصكهســلطان،يكعشق
سينماستكهنوارويدئوكرايهميدهدوجاييازفيلم
ميگويدازجيببرخيابانجنوبيهمميگويدكه»تو

قوطيخارجياصلشرادارد«.
اصالخودسلطانانگارقهرمانياستكهازدلفيلمهاي
سياهوسفيدبهتهراندهه۷0آمدهاست.بهيادبياوريم
صحنهايكهمتوجهســندوقبالهووصيتميشود؛

»اگهبيادبگيرهداستانوفيلمشــروعميشه.اگهما
بريمدمخونهشبازمشروعميشــه.اگرمنديمكهما
اونجوريانيستيم،فيلمدارهشــروعميشه.«حركت
دواردوربيندراينصحنه،ميزانسنيمنطبقباجمله
آخرســلطانميسازد.ســلطانايندلبستهگذشته
پرافتخارازدسترفتهكهبهقولكرم)كيانوشگرامي(
»آنقدرقدشبلنداستكهزيرسايهشدهنفرخنك
ميشوند«وآنقدررفيقبازكههنوزخونخواهرفيق
ازدسترفتهاشاســتودرنهايتهمميرودسراغ
خائنكشي،قهرمانيكهازدلسينماياصيلگذشته
كهكيمياييدلبستهاســت،آمدهوبخشيازغرابتو
ناهمگونياشبازمانهوروزگارهمازهمينجاميآيد.
سلطانمثلخيليازآدمهايكيمياييقهرمانياست
كهدورهاشبهسررســيدهو»خيليدوستداردكه
درستوحسابيكلكشكندهشود.«آنچهسمپاتيك
وجذابشكردههمينروحيهعصيانگروخالفآمدو
عادتروزشاست؛مثلاوايلفيلمكهباموتورخالف

جهتخيابانحركتميكند.

   كيميايي،سلطانراباعجلهوشتاببسيارساخت.
پروانهســاختفيلمآنقدرديرصادرشــدكهبهنظر
ميرسيدفيلمبختيبرايرسيدنبهجشنوارهفجرندارد
وطبقمقرراتآنزماناگرفيلميبهجشنوارهنميرسيد
بايدتاسالبعدوجشــنوارهبعديپشتخطميماند.
كيمياييامادرنهايتفيلمشرابهپانزدهمينجشنواره
فيلمفجررساند؛فيلميباسكانسهايفراوانخياباني
كهبادرنظرگرفتنامكاناتفنيآنالوگسينمايايران
درآنسالها،تمامشدنشرابايدمحصولتواناييهاي
حرفهايكيمياييدانست.ردپاياينشتابدرتوليد
درفيلممشهوداستكهمعروفترينشانسكانسهاي
برجسازياســتكهانگارتكههاييازفيلميديگرند
كهدراتاقمونتاژبهاشــتباهبهسلطانپيونديافتهاند.
درعوضفيلمدرســكانسهايكيميايــيوار،واجد
پرشــورترينوســينماييترينصحنههايياستكه
همتصويراجتماعيموردنظركيمياييوشــهادتش
اززمانهراميســازدوهمعشــقومعرفتوسينماي
محبوبوقهرمانتنهــاوهمهآنمايههــايدلخواه
كيمياييواررابههمراهدارد.ازاينجهتسلطان،يكياز

كيمياييوارترينفيلمهايسازندهاشاست؛فيلميكه
۲۵سالپيشبابيمهريمواجهشد.پيكرشمجروحو
جرحوتعديلشد.درجهكيفي»ج«گرفتومنتقدانبه
آنحملهكردند.بااينهمه،تماشاگرانازهماننخستين
نمايشهايجشنوارهايفيلمرادوستداشتند؛حتي
فضايسينمايمطبوعاتهمدرزمانجشنوارهمثبت
بودوبيشترتيغكشيدنهابهفيلم،زماناكرانعمومي
اتفاقافتاد.درروزهاييكهجوانهاشيفتهقهرمانجذاب
وسمپاتيككيمياييشدهبودندوسلطانباتماشاگر
ارتباطبرقرارميكرد،منتقدانمصربودندكهچراغهاي
رابطهخاموشاست.فيلمالبتهدوستدارانيهمميان
سينمايينويسان)بهخصوصمنتقدانجوانآنسالها(
داشت؛دوستدارانيكههرچهزمانگذشتتعدادشان
بيشترشــدوحاالســلطانيكيازفيلمهايمحبوب
كيمياييبعدازانقالباستكهسالهاستكالتشده.از
ديالوگهاياغلبگوشنوازيكهبهسياقكيمياييعطر
لهجهتهرانيراهمبرخوددارندكهنمونههايشبسيارند:
از»خيليخوببود.كوتاهبوداماخوببود.«و »ديدم
ازت«تا»پنجاهوهفت،پنجاهوهشتهمهميفروختن،

توچطورخريدي؟«
لحظههاوجزئياتيازسلطانحاالربعقرناستكهجزو
يادگارهايهميشهماست؛مثلبازيفريبرزعربنيادر
سراسرفيلم،موســيقيكارنهمايونفردرصحنههاي
عاطفيوفيلمبردارياصغررفيعيجمدرسكانسهاي
شبانه.مثلننهسرمه)پروينسليماني(كهصفحهيانوار
داريوشرفيعيراازمريمكوهســاريميخواهد،مثل
جوانيهديهتهرانيكهباهمينسلطانبهشهرترسيد

ومثلهمهصحنههايدرجهيكدونفرهفيلم.

   كيميايي،ياغياشرا)كهباهيچچيزوهيچكس
ايندنياشــوخيندارد(درمراسمخائنكشي،بادريغ
وحسرتبسياربدرقهميكندتاكهازدلآتش،تصوير
سياهشودودرتاريكيتكرارتكگوييسلطاندرابتداي
فيلم،آتشبهجانتماشاگربيندازد:»واسهاينكهبهتون
بدنگذرهوقدرخندهروبدونين،غموغصهتونميهخورده
كهشدهبذارينكنار،زندگياينرفيقمارمبچرخونين
حواستونوبدينكهضررنميكنين...«ومادراين۲۵سال

هرگزازتماشايسلطانضررنكردهايم.

عين آهوی  زنده مونده
تجديدديداربا»سلطان«بهبهانهنمايشنسخهمرمتشدهاشدرسينماتك

از نخستین نمایش سلطان،  ۲۵ سال 
می گذرد؛ ربع قرن كه خودش عمری 

است و یادآور سپری شدن روزگار جوانی 
ما كه در زمانه سلطان، بهار زندگی مان 

را با فیلم جوانانه كیمیایی سپری كردیم؛ 
با شوخی هایش خندیدیم و با اندوهش 

بغض كردیم . ۲۵ سال گذشت و ما از 
جوانی فاصله گرفتیم ولی فیلم كیمیایی 

همچنان یاغی و جوان و سرحال است

    بيستمينفيلممســعودكيميايي.»سلطان«با  
اينجملهدرآگهيهاوآفيشهايشرويپردهآمد؛
بادرجهايكهباارفاقبستارهشدهبود.يعنيفيلم
جگرفتهبودوبعدبهآنيكدرجهتخفيفدادهبودند.فيلمدرمرداد۱۳۷۶رويپرده
سينماهاآمدوخيليزودوبااينكهقيمتبليتشطبققواعدناعادالنهآنسالها،پايينتر
ازفيلمهايدرجهالفبودبيشــترازبقيهفيلمهابااقبالعموميمواجهشــد.سلطان
پرفروشترينفيلماكرانتابستانبود.استقبالتماشاگرانوبهخصوصجوانانازفيلم
كيمياييجالبتوجهبود.جوانهاييكهكيمياييچندسالقبلشدربهمن۶۹گفته
بودبااووفيلمهايشسرسازگاريندارند.يكسالقبلش»ضيافت«همبااقبالعمومي
مواجهشدهبودكهنخســتينگامجديكيمياييبرايبرقراريارتباطباتماشاگران
نســلتازهبود.قهرمانانكيمياييكهتافيلم»تجارت«پابهپايخالقشــانپابهسن
ميگذاشتند،ازضيافتجوانشدندوحالوهوايكافهماطاووسخيليازجوانهاييرا
كهبافيلمهايقبليكيمياييخيليارتباطبرقرارنكردهبودندحاالبافيلمسازيمواجه
شدهبودندكهباگذرازپنجاهسالگي،يكدفعهمعدلسنيقهرمانانشراپايينآورده
بود.امامسئلهفقطسنوسالنبود.فيلمهايكيمياييچيزيرابهمخاطبجوانارائه
ميدادكهبقيهمحصوالتسينمايايراننداشتندياكمترداشتند.درموردسلطاناين
گرماوشوروكاريزمايشخصيتاصليبودكهكارراجلوميبردوالبتهجادويعشقكه
درآنسالهاپرداختنبهآنمرسومنبود.قهرماندرفيلمسلطان،آدمخيابانوپيادهرو
بود.آدمبامعرفتورفيقبازيكهادبياتشنزديكبهشــخصيتهايدوستداشتني
فيلمهايسياهوسفيدكيمياييبودومثل»رضاموتوري«تركموتورشمينشستو
ازخيابانهايتهرانسانميديد؛تهرانسال۷۵البتهتفاوتهايمحسوسيباتهران

سال۴۹كردهبودواينتفاوتهاراميشدبعينهدرفيلمديدكهگرچهقهرمانشراانگار
ازدهههاي۴0و۵0بهميانههايدهه۷0آوردهبود)وهمينعطرگذشتهكهبرپيكر
كاراكترنشستهبود،بهآنجذابيتدادهبود(وليتفاوتهايدودورانراميشددرفيلم
مشاهدهكرد.سلطانوعادلوناصربلبلومريمكوهســارييكطرفبودندوكرمو
سلماسيوپسربزرگمرحومباهري،طرفديگر.سلطانكههنوززخموكينه۸بهمن۵۸
وشهادترفيقشرابهخاطرداشــت.همانطوركهنارنجكدستسازبهيادگارماندهاز
دوسترا؛»اونيهنارنجكپيشمامانتگذاشته...آويزونشكردمتوچشمم،ميخش
كردمتوقلبم.«سلطانيكهمشخصبودآدمايندورهوزمانهنيستوهنوزداغداررفتن
رفيقوشيفتهاوست؛»جونمبرالبخندونصيحتشدرميرفت،آدمميترسيدباهاش
قدموردارهوغصهداشتهباشه.دالوربودوپراميد.معتقدوخودجوش.جوشخونش
شدهيهزنجيرويهنارنجكويهعادل...بويعادلمسترفاقتمميكنه.بااونوبعداون،
اگهعادلنبودخلوتيواسيريروبهقيمتجونوجوونيمميخريدم...«.هيچكاراكتري
درفيلمهاياكران۷۶باادبياتسلطانحرفنميزد.هيچآدمينارنجكيراازسال۵۷

نگهنميداشتتاعاقبتآدمفروشراازميانبرداردوخودشهمبرود؛كهرفتنسلطان
نهتسليمبهمرگكهتصميمبهمرگبود.هيچعاشقانهايدراكرانسردسال۷۶،مثل
عاشقانهســلطاننبودودرآنسالهاهيچجواناوليدرســينمايايران،دخترمورد
عالقهاشراسوارســايدكارموتورشنميكردودرخيابانهايتهراننميچرخاندتا

برايشازفيلمهايموردعالقهاشبگويد.

   سكانسهايبرجســازانبدبود.دوستشاننداشــتيم.موقعاكران،اگرميشدتا
نوبتبهشروعاينفصلهاميرسيداگرميشدبيرونميزديمودرسالنانتظارمنتظر
ميمانديمتادوبارهســلطانبيايد.آنقدرفيلمراديدهبوديمكهدقيقاميدانســتيم
كيبايدازســالنبيرونبزنيموكيبرگرديم.نوشتههايمنتقدانرادورهميكرديمو
نقدهايمنفيمتحيرمانميكرد.اينكهچطوربهكوچهفرعيميزدندوجهانفيلمرا
دركنميكردند.اينكهچگونهمينوشــتندرفتارهايسلطانغيرمنطقياست.حتي
منتقديازسرعصبانيتسلطانراگردنكلفتناميد.درشرايطيكهجوانهاباسلطان
كيمياييراكشفميكردندمنتقدانهنوزهمانحرفهايقديميراميزدند.اينكه
كيمياييحوصلهنداردو۳هفتهايفيلمميسازدوجامعهامروزرانميشناسد.ارجاعبه
رضاموتوريهمنشانهايازماندندرگذشتهبود.وجزجوادطوسيويكيدونفرديگر،
كسينبودكهبپرسدايرادشچيستكهدربيناينهمهفيلموفيلمسازهمسان،يكي
همسازشناكوكباشدوجهانخودشرابسازد؟هيچنقدمنفياي،سرسوزنيحس
مارابهسلطانعوضنكرد.ماييكهميدانستيمكجاهايفيلممحبوبمانايرادداردو
اينقدرميفهميديمكهاينســكانسهايضعيفوسردستي،درنهايتنفسفيلمرا
نميگيردوآنعصيانوعشقواعتراض،آنديالوگهاونگاههاوآننارنجكوآنانتخاب

ازمياندشمنوخائنودرنهايتآنخائنكشي،كاررادرميآورد.

    ۲۵ سالگذشتهودرميانسالي،همچنانازهرديدارسلطاناستقبالميكنيم.ما
درحالپيرشدنيموسلطانهمچنانجوانماندهودارديكقرارديگرميگذاردبراي

اصلش؛سلطانيكهخودشاصلجنساست.. .

بهروايتمسعودكيميايی
تنهایی سلطان

  ســلطان، قول و قراری با خود گذاشته اســت و به آن پایبند اســت... تنهایی سلطان 
از جنسی است كه تشریح شدنی نیست؛ مثل خیلی از دردهایی كه روح را می خورد اما 
نمود بیرونی ندارد. در واقع ســلطان، صاحب مجلســی اســت كه نمی تواند كسی را به 
آن دعوت كند  خودش، خود تنهایش، تنها میهمان آن مجلس است. اما این برابر با آن 
نیست كه نفس ها، امیدهایی كه در اطرافش هستند را نبیند... البته آنها ] مریم و عادل[ 
نیز نمی توانند حریف تنهایی او باشند  چون هر قراری با خودش یك اجرا دارد. اما چند و 

چون این اجرا شاید برای عده ای غریب باشد .
  یكــی از بزرگ ترین دروغ هایی كه امروز با آن درگیر هســتیم این اســت كه مــا زندگی را 
درز می گیریم. عاشقانه ها در جامعه هستند، بسیار سطحی تر از عاشقانه ها به شدت در 
جامعه وجود دارند. دلتنگی ها، خلوت ها وجود دارند اما اگر فیلمی واقع گرا به زندگی رجعت 

كند، دستش از نشان دادن آنها كوتاه است، حتی نمی تواند به تلویح به آن اشاره كند...
  یک روز داریــوش آشــوری را در خارج از كشــور دیــدم. گفتم چــرا ایــن ایرانی هایی كه 
اینجایند، تا این حد متوقف شده اند؛ چرا این قدر شوخی هایشان قدیمی است؟ گفت: 
زبان آنجایی حركت می كند كه مردم هستند. اینها مردم نیستند. االن به همین اصطالح 
»خالی بندی« توجه كنید. می دانید از كجا می آید؟ اوایل انقالب، عده ای سوءاستفاده گر، 
به قصــد اخــاذی می ریختنــد خانه مــردم یا دفاتــر. یك جلــد اســلحه هم می بســتند زیر 
لباسشــان . در واقع فقط جلد را خالی بســته بودنــد . و از آنجــا این اصطــالح خالی بندی 
رایج شــد.  . . یا دو دره. معنی آن همان دو دوزه بازی كردن است. دو دره، آهنگ محكم تر 

و راحت تری دارد....
  »دیدم ازت« یك اصطالح تهرانی است. توضیح ادبیاتی آن اینطور است كه »وقتی با 
او برخورد كردم، دیدم انگار سال هاست كه می شناسمش«. در ادبیات دهه 40، چنین 
جمالتی فراوان است. در اصطالح تهرانی آن، مثال از كسی می پرسند: »فالنی را دیدی؟« 
می گوید:»نه، اما می شناسمش!« یك جور حس متافیزیكی در این جمله وجود دارد كه 

»دیدم ازت« نیز گاهی جای آن می نشیند.
برگرفته از روزنامه ایران، ۱0 شهریور ۱۳۷۶

سلطان و من 

سعید مروتی
روزنامهنگار

شهاب مهدوي 
روزنامهنگار
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 قصه بدترين سقوط
 نمره قبولي  در آزمون همدلي

 دستمزد مربی خارجی زنان را چه كسی می دهد؟

رامين رضاييان بعد از جام جهاني2018 چه كرد؟

بازيكنان تيم ملي در داستان طارمي  روسفيد شدند

فدراسيون واليبال می گويد فدراسيون جهانی هزينه كمپدلی ايتاليايی را می دهد اما 
گفته می شود دستمزد او از محل بدهی های فدراسيون جهانی تأمين خواهد شد 

19

20

سپر به سپر در صدر
پرسپوليس به چهارمين برد متوالي رسيد و استقالل به پنجمين برد متوالي نرسيد 
حاال قرمزها به يك امتيازي صدر رسيده  و روزهاي آخر نيم فصل را حساس تر كرده اند

استقالل 1آلومینیوم 1

تراکتور 1پرسپولیس 2

18

  وقت تلف شدن
استقالل باز هم در وقت هاي تلف شده گل 
خورد و پيروزي اش را از دست داد؛ از 3گل 
خورده آبي ها در اين فصل 2گل در اين دقايق 
به ثمر رسيده و باعث شده تيم مجيدی4 امتياز 

باارزش را از دست بدهد

ور|
ی پ

ید
 سع

ضا
س|ر

   عك
 



18
2 3 0 2 3 6 0    سه شنبه  14 دی 1400    شماره  8405  2

سه شنبه ۲۸ دی

بحران؟ چطوري حساب كردي؟

در آسيا هم همين را مي گفتي!

قياس از خود مگير

در مســابقه بيانيه نويســي زشتي 
كه بيــن ســرخابي ها راه افتاده، 
ما طرفدار هيچ كدام از 2 باشــگاه 
نيستيم. اين رفتارها از سوي هر دو 
تيم غلط است و جاي چون و چرا هم 
ندارد. در اين مورد كار به جايي كشيد 
كه نهايتا فدراسيون فوتبال نمايندگان 2 باشگاه را احضار كرد. 
اين وسط اما وكيل استقالل حرفي زده كه خيلي بامزه به نظر 
مي رسد. جناب فرشيد ســميعي گفته: »پرسپوليس شرايط 
بحراني دارد و به همين دليل رو به رفتارهاي غيرحرفه اي آورده 
است.« خيلي خوشحال مي شــويم اگر از نظر استاد سميعي 
تعريف »بحران« را بدانيم. سرخپوشان در 5 دوره اخير ليگ برتر 
قهرمان شده اند و همين امسال هم به هر كيفيتي كه است، در 
ميان مدعيان قهرماني ديده مي شوند. آيا واقعا اين بحران است؟ 

بعد ما بايد قبول كنيم شما يك آدم »منطقي« هستيد؟

كارلوس كي روش روي نيمكت تيم 
ملي مصر تك تــك جمالتي را كه 
دوران حضورش در ايــران مورد 
استفاده قرار مي داد، به زبان مي آورد 
و فقط اسم كشــور و قاره را عوض 
مي كند! استاد در آستانه جام ملت هاي 
آفريقا فرموده اند: »در قاره آفريقا مشــكالت لجستيكي وجود 
دارد و حمل ونقل دشوار است. ورزشگاه ها و زمين هاي تمرين 
با كيفيت نيستند و دركل شرايط مثل قاره آسيا و اروپا نيست.« 
خب يعني شرايط در آسيا خوب بود؟ شما كه اينجا پدر ملت را در 
آورده بودي آنقدر انتقاد مي كردي. االن آسيا شد سرمشق آفريقا؟ 
بعد هم وقتي مي بيني اين مشكالت وجود دارد، آيا بهتر نيست 
پيشنهادها را قبول نكني؟ بهتر نيست بروي جايي كه امكانات 
بهتري دارد ، حمل ونقل در آن آسان تر است و زمين ها كيفيت 

خوبي دارند؟ دارد 70 سالت مي شود مرد؛ چقدر غر مي زني؟

خالد شفيعي كه اين روزها در ليگ 
بنگالدش مشــغول بازي اســت، 
در مورد زمــان خداحافظي اش 
از ميادين گفتــه: »الگوي من در 
اين مورد جالل حســيني است و 
معتقدم مدافعان تا سن باال مي توانند 
به بازي ادامه بدهند.« شفيعي هم اكنون 33ساله است و براي 
باشگاه »باشوندارا كينگز« توپ مي زند؛ تيمي كه بعيد است 
كسي بتواند 3بار پشت سر هم اسمش را تكرار كند! به هر حال به 
خالد احترام مي گذاريم، اما بهتر بود او به جاي زمان خداحافظي 
جالل، كاپيتان پرسپوليس را از نظر فني الگو قرار مي داد. در اين 
صورت حتما امروز جايگاه بهتري در فوتبال ايران پيدا مي كرد. 
جالل حسيني در 40 سالگي ســتون پرسپوليس است و اگر 
نباشد جاي خالي اش احساس مي شود. موالنا در چنين مواردي 

مي فرمايد: »كار پاكان را قياس از خود مگير«!

اســتقالل باالخره بعد از 622دقيقه گل 

خورد و ركورد بســته ماندن دروازه اش 622
روي اين عدد متوقف شــد. اين بهترين 
ركورد فصل جــاري بــوده و از بهترين 
ركورد فصل گذشته هم 22دقيقه بيشتر اســت. فصل گذشته خط 
دفاعي پرسپوليس با بسته نگه داشتن دروازه اش به مدت 600دقيقه، 
بهترين ركورد فصل را به جا گذاشته بود. استقالل اگر تا پايان نيم فصل 
دروازه اش را بســته نگه مي داشــت مي توانســت كم كم بــه ركورد 
940دقيقه اي سپاهان و پيام نيازمند در ســال98 هم نزديك شود. 
سيدحسين حسيني كه در 5بازي گذشته كلين شيت كرده بود مقابل 
آلومينيوم هم تا دقيقه90 گل نخورد اما باالخره در وقت هاي تلف شده 

تسليم شد.

 به موازات اســتقالل كه ركــورددار گل 

نخوردن در اين فصل بوده، فجرسپاسي 492
شيراز هم به ركورددار گل نزدن تبديل 
شــده و هر هفته دارد ركوردش را ارتقا 
مي دهد. تيم شيرازي ديروز مقابل ذوب آهن 2 بر صفر شكست خورد 
و باز هم در گلزني ناكام ماند. فجرسپاسي آخرين بار در هفته هشتم به 
گل رسيده و بعد از آن 5بازي متوالي را بدون گلزني به پايان رسانده 
است. جالب اينكه در هفته هشتم حسين مهربان در دقيقه48 دروازه 
تيمي را باز كرد كه به سختي گل مي خورد و خيلي از تيم ها در گل زدن 
به فوالد ناكام بوده اند. به هر حال دقايق گل نزدن شيرازي ها حاال به 
492دقيقه رسيده كه باالترين ركورد اين فصل در بين تمام تيم هاست. 
تيم هوادار هم در مقطعي 448دقيقه گل نزده بود كه دومين ركورد 

اين فصل بوده است.

 تيم هوادار كــه در اين فصل به ليگ برتر 

آمده در هفته هاي ابتدايي شكست هاي 360
متوالي را تحمل مي كرد اما حاال 6هفته 
است شكست نمي خورد و ديروز هم مقابل 
نساجي به تساوي بدون گل رسيد. دليل اصلي شكست ناپذيري هوادار 
را بايد در استحكام خط دفاعي اين تيم جست وجو كرد كه بعد از چند 
هفته اول انسجام خوبي پيدا كرده و حاال به يكي از دفاع هاي رسوخ ناپذير 
ليگ بدل شده است. تيم رضا عنايتي ديروز براي چهارمين بازي متوالي 
كلين شيت كرد و ركورد گل نخوردن خود را به 360دقيقه رساند. هوادار 
آخرين بار در هفته نهم از پرسپوليس گل خورده است؛ همان گلي كه در 
دقيقه91 توسط سيامك نعمتي وارد دروازه هوادار شد و فرصت پيروزي 

مقابل سرخپوشان را از تيم تازه وارد ليگ گرفت.
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مي خواهد تيم ملي را پس بگيرد؟
انگيزه بيرانوند از بازگشت احتمالي به فوتبال ايران

طي چند روز گذشته شايعات زيادي در مورد بازگشت 
عليرضا بيرانوند به پرســپوليس مطرح شــده اســت. 
مي گويند باشگاه ايراني تالش هايي به اين منظور انجام 
داده و البته بيرو هم بدش نمي آيــد چنين اتفاقي رخ 
بدهد. يحيي گل محمدي در نشســت خبري پيش از 
بازي با تراكتور اين موضــوع را تكذيب كرد كه البته 
انتظاري جز اين هم نمي رفت. به هر حال دروازه بان 
اصلي پرسپوليس فعال حامد لك است و نبايد روحيه 
او پايين بيايد. بنابراين تكذيب يحيي را خيلي هم 
نمي شــود جدي گرفت؛ مخصوصا از اين جهت 
كه پرسپوليس بعد از قهر رادوشوويچ دروازه بان 

ذخيره هم ندارد.
در عين حال اما تمايل نســبي عليرضا بيرانوند 

براي بازگشت به فوتبال ايران هم چيز عجيبي نيست. او در 
اروپا به آنچه مي خواست نرسيد. در آنتورپ به ندرت به بازي 
گرفته شد و انتقال قرضي اش به بواويشتا در ليگ پرتغال هم 
خيلي خارق العاده نبوده اســت. بيرو وارد دوران افتي شده 
كه با دريافت گل هاي پرشمار در تيم باشگاهي و نيز برخي 
لغزش ها در تيم ملي آشكار شده است. مجموعه اين مسائل 
هم باعث شد بيرانوند به تازگي جايگاهش در تركيب اصلي 
تيم ملي را به امير عابدزاده تقديم كند. به هر حال او خوب 
مي داند به زودي جام جهاني را در پيش خواهيم داشت و اصال 
دلش نمي خواهد در چنين تورنمنتي نيمكت نشــين باشد. 
بنابراين ممكن اســت انگيزه اصلي بيرو از بازگشت به ليگ 
ايران، قرار گرفتن توي چشم و بازپس گيري جايگاهش در 

تيم ملي باشد.

جدال اســتقالل و آلومينيوم در اراك، بازي عجيبي از آب در 
آمد؛ با 2 گلي كه هر كــدام از يك منظر گل هاي خاصي بودند. 
در بازي 2تيمي كه ســخت تر از تمام تيم هــاي اين فصل گل 
مي خورند، تصميم مشكوك داور در همان 15دقيقه اول اجازه 
نداد بازي بدون گل ادامه پيدا كند. اشكان خورشيدي در اين 
دقيقه به بهانه خطاي هند اســماعيل شريفات سوت پنالتي را 
به سود استقالل زد. تصميم خورشيدي آنقدر غيرمنتظره بود 
كه كارگردان تلويزيون اراك تا دقايقي بعد از گل نمي توانست 
صحنه منجــر به پنالتي را پيــدا كند! به هر حــال بعد از آنكه 
اعتراض بازيكنان آلومينيوم تمام شــد و رســول خطيبي هم 
سناريوهاي هميشــگي اش را اجرا كرد تا تمركز را از پنالتي زن 
اســتقالل بگيرد، كوين يامگا بي خيال تمام اين حرف ها خيلي 
راحت دروازه ميزبان را باز كرد تا حسين پورحميدي ركورددار 
كلين شــيت در فصل جــاري به نهمين كلين شــيت خودش 
نرســد. بعد از اين گل، بازي دقيقا به همان شكلي پيش رفت 
كه قابل پيش بيني بود. اســتقالل به آنچه مي خواست رسيده 
بود و آلومينيــوم هم توان چنداني براي موقعيت ســازي روي 

دروازه حريف نداشــت. تيم خطيبي فقط يك بار در نيمه اول 
موقعيت مسلم گلزني داشت كه شريفات در شرايط تك به تك 
مقابل حسين حسيني مغلوب شــد. در سرتاسر نيمه دوم نيز 
اســتقاللي ها در كنترل بازي موفق بودند و به نظر مي رســيد 
پنجمين برد و ششــمين كلين شــيت متوالي اين تيم در راه 
است. اما درحالي كه داور 4دقيقه وقت تلف شده اعالم كرده بود 
در دومين دقيقه ميثم مجيدي دروازه تيم سابقش را باز كرد و 
استقاللي ها در كمال ناباوري پيروزي شيرين خود را از دست 
دادند. اســتقالل در اين فصل فقط 3گل خورده كه 2تا از اين 
گل ها بعد از دقيقه90 زده شده اند! تيم مجيدي با اين مساوي 
29امتيازي شد و صدرنشين باقي ماند اما فرصت نزديك شدن 

به صدر را به رقبايش داد.

نفس سپاهان برگشت
در روز توقف اســتقالل، تيم ســپاهان بعد از 3باخت متوالي 
باالخره پيروز شد تا به فاصله 4امتيازي صدر برسد. تيم نويدكيا 
البته مقابل پديده قعرنشين هم براي گلزني يك ساعت معطل 

شد اما باالخره در دقايق 67 و 89 توسط احمدزاده و مغانلو به 
گل رسيد تا پرسپوليسي هاي ســابق با يك هفته تأخير براي 
تيمشان گل بزنند. پديده فقط 2هفته فرصت دارد تا نيم فصل 
اول را بدون پيروزي به پايان نرساند. همزمان، مس رفسنجان 
هم در زمين خودش با 3گل به يك برد قاطع و بي حرف وحديث 
مقابل نفت آبادان رسيد. اكســيري كه تيم منصوريان را مقابل 
آلومينيوم برنده كرده بــود ظاهرا فقط يك هفته اثر داشــت 
و آباداني ها اين هفته به تنظيمات قبلي برگشــتند. شــانس 
صنعت نفت اين بــود كه رقبايش در قعر جدول هم شكســت 
خوردند تا اين تيم همچنان 2امتياز از آنها بيشتر داشته باشد. 
فجرسپاســي با گل هاي ميالد جهاني بــه ذوب آهن باخت و 
نفت مسجدســليمان هم مغلوب گل گهر شــد تا 11امتيازي 
بماند و حريفش 17امتيازي شــود. گل گهر اگر بتواند 7امتياز 
ازدست رفته اش را پس بگيرد با 24امتياز در رتبه چهارم جدول 
مي ايستد. ديروز هوادار و نساجي هم در تهران به تساوي بدون 
گل رسيدند تا هر دوتيم هفته هاي شكست ناپذيري خود را به 

6هفته برسانند.

سپر به سپر در صدر
 پرسپوليس به چهارمين برد متوالي رسيد و استقالل به پنجمين برد متوالي نرسيد

 حاال قرمزها به يك امتيازي صدر رسيده  و روزهاي آخر نيم فصل را حساس تر كرده اند
تيم پرسپوليس در مصاف با تراكتور به چهارمين برد متوالي اش دست يافت و با استفاده از 
توقف استقالل به فاصله يك امتيازي اين تيم رسيد. در آخرين بازي هاي هفته سيزدهم كه 
به طور همزمان در تهران و اهواز برگزار شد پرسپوليس و فوالد به ترتيب ميزبان تراكتور و 
پيكان بودند كه پرسپوليس ميزبان موفق تري بود و به هر شكل ممكن حريفش را شكست 
داد. سرخپوشــان تهران در هفته هاي زيادي از اين فصل نيمــه اول را بدون گل به پايان 
مي رساندند و درصد زيادي از گل هايشــان در نيمه دوم به ثمر مي رسيد. اما در دو هفته 
اخير شاگردان يحيي گلزني در نيمه اول را هم به توانايي هاي خود اضافه كرده اند و در همان 
ابتداي بازي به گل مي رسند. بعد از گلي كه هفته گذشته در نيمه اول وارد دروازه سپاهان 
شد، اين بار هم عيسي آل كثير در همان دقيقه10 دروازه تراكتور را باز كرد اما برخالف بازي 
قبلي كه خط دفاعي پرسپوليس نمايش كم نقصي را با رهبري سيدجالل ارائه كرد، اين بار 
زوج سيدجالل و نعمتي در دفاع مياني مقابل مهاجمان تراكتور متزلزل نشان داد و با استفاده 
از همين تزلزل پيمان بابايي در دقيقه24 گل مساوي را زد. بعد از اين گل پرسپوليس دوباره 
از اول شروع كرد و البته خط دفاع اين تيم نيز همچنان روي حمالت تراكتور استحكام الزم 
را نداشت. همين اتفاقات باعث شد يحيي بين دو نيمه نيمي از خط دفاعي 4نفره تيمش را 
تعويض كند و فرجي و آقايي جانشين حسيني و شجاعي شدند. پرسپوليس در نيمه دوم هم 
دقيقا مثل نيمه اول در دهمين دقيقه به گل رسيد و اين بار تا پايان بازي از گلش محافظت 
كرد. در اين ميان يك پنالتي هم نصيب سرخپوشان شــد كه ترابي مي توانست پيروزي 

تيمش را پرگل تر و خيال هواداران را راحت تر كند اما 
پنالتي او از بــاالي دروازه به خارج رفت و آل كثير 

را به زدن پنالتي در بازي هــاي آينده اميدوار 
كرد. نهايتــا تيم يحيي از دقايق پراســترس 
پاياني هم به سالمت عبور كرد تا خودش را به 
نزديك ترين فاصله با صدرنشين برساند. حاال 

در صدر جدول هر 3تيم استقالل، پرسپوليس و 
سپاهان صاحب 8پيروزي هستند و تفاوت آنها فقط در تعداد باخت ها 
و تساوي ها است. استقالل همچنان تنها تيم بي شكست فصل است و 
همان تك امتيازهايي كه از 5تساوي اش به دست آورده اين تيم را باالتر 
از رقبا قرار داده است. تك امتيازهايي كه سپاهان از آنها بي بهره بوده چون 
تيم نويدكيا تقريبا هر گاه پيروز نشده، شكست خورده است. ديشب فوالد 

خوزستان نيز در آستانه پيروزي بر پيكان و رسيدن به رتبه ششم بود اما در 
دقيقه87 گل تساوي را دريافت كرد تا نكونام هم مثل مجيدي از دقايق پاياني 

بازي زخم بخورد. فوالد تنها تيم نيمه باالي جدول است كه تفاضل گل منفي 
دارد. تفاضل گل منفي گل گهر به دليل شكست هاي 3 بر صفري است كه با حكم 

كميته انضباطي به اين تيم تحميل شده است.

وقت تلف شدن
 استقالل باز هم در وقت هاي تلف شده گل خورد و پيروزي اش را از دست داد؛ از 3گل خورده آبي ها

 در اين فصل 2گل در اين دقايق به ثمر رسيده است
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قصه بدترين سقوط
رامين رضاييان بعد از جام جهاني2018 چه كرد؟

شايعات حكايت از آن دارد كه باشــگاه السيليه قطر تصميم به 
خانه تكاني گرفته و ممكن است اين سياست آنها منجر به حذف 
رامين رضاييان شود. مدافع راست پيشين تيم ملي كشورمان 
هم اكنون در عضويت السيليه است؛ تيمي كه نيم فصل اول ليگ 
ســتارگان را با حضور در رتبه آخر جدول 12تيمي اين كشور 
به پايان برد و عميقا در بحران اســت. طبيعتا مسئوالن باشگاه 
نمي توانند از عملكرد چنين تيمي خشــنود باشــند. بنابراين 
شايعات در مورد تغييرات اساســي در تيم بيراه نيست. در قطر 
براي استفاده از لژيونرها محدوديت وجود دارد و به همين دليل 
باشگاه ها سعي مي كنند از اين ظرفيت به بهترين شكل ممكن 
استفاده كنند. به اين ترتيب آنطور كه رسانه هاي قطري گزارش 

داده اند، ممكن است وضعيت رامين رضاييان نيز به خطر بيفتد 
و اين بازيكن در پنجره زمستاني ناچار به ترك السيليه شود.

به طور كلي بين بازيكناني كــه در جام جهاني2018 در تركيب 
تيم ملي ايران به ميدان رفتند، يكي از بدترين سقوط ها مربوط 
به رامين رضاييان بود. او پتانسيل فني زيادي داشت، اما درگير 
حاشيه هايي شــد كه به فوتبالش لطمه زد و حتي تيم ملي را از 
اين بازيكن گرفت. معموال نفراتي كــه در جام جهاني به ميدان 
مي روند، فرصت ترانســفرهاي بزرگ را دارند، اما رامين دقيقا 
مسيري معكوس را طي كرد. او كه حضوري ناموفق در اوستنده 
بلژيك داشــت، پيش از پايان قراردادش به الشحانيه و بعد هم 
الدوحيل قطر منتقل شد. الدوحيل تيم قدرتمندي است و اگر 

قرار باشــد يك بازيكن ملي پوش ايراني در ليگ قطر توپ بزند، 
اين تيم انتخاب خوبي براي او خواهد بود. با اين حال رضاييان 
توقعات را برآورده نكرد و در ميانه راه به الســيليه فرستاده شد. 
حاال رامين در تيم قعرنشين ليگ قطر هم وضعيت خوبي ندارد و 
ممكن است جدا شود. 3سال ونيم بعد از پايان جام جهاني2018، 
دوران حضور رضاييان در تيم ملي براي هميشه به پايان رسيده 
است. تيم كشورمان به مرحله نهايي جام جهاني2022 رسيده، 
اما رامين 31ساله از ســال2019 به بعد ديگر پيراهن اين تيم 
را به تن نكرده است. شــرايط او در رده باشگاهي هم چنگي به 
دل نمي زند تا روشن شــود رضاييان از بهترين روزهاي بالقوه 

فوتبالش، بدترين استفاده ممكن را كرده است.

درحالي كه نقل وانتقاالت ليگ هاي اروپايي رسما آغاز شده، هنوز بمب بزرگي در كار 
نيســت. تنها انتقال قابل توجه رفتن فران تورس از منچسترسيتي به بارسلونا بوده 
كه بارسا هنوز اجازه استفاده از بازيكن 65ميليون يورويي و شماره11 خود را ندارد. 
تورس قرار است سالي 5.5ميليون يورو دستمزد بگيرد اما بارسا بايد فعال بازيكني را 
از ليست خارج كند و سقف دستمزدها را هم پايين بياورد تا اجازه حضور  ملي پوش 
جديدشان صادر شود. اخبار ديروز نقل وانتقاالتي پيرامون لوكاكو مي چرخيد. پس از 
مصاحبه نابخردانه اين بازيكن با اسكاي اسپورت كه در آن گفته بود از شرايطش در 
چلسي راضي نيست، هر روز حاشيه هاي جديدي با نام او ايجاد مي شود. كونته كه در 
اينتر او را در تيمش داشته، گفته كه همه مي دانند او عاشق كار كردن با لوكاكو ست 
اما او فعال بازيكن چلسي است. تازه ترين خبر درباره مهاجم بلژيكي اين است كه او 
در صفحه فيسبوك خود نام باشــگاهش را اينترميالن ثبت كرده؛ از توييتر بيرون 
آمده و فعال منتظر تصميم گيري توخل است. گاتزتا دلو اسپرت پيش بيني كرده كه 
او در تابستان راهي تاتنهام شود: »روملو لوكاكو در چلسي خوشحال نيست و ممكن 
است تصميم بگيرد تابســتان آينده به تاتنهام بپيوندد تا زيرنظر آنتونيو كونته بازي 
كند.« بازيكنان چلسي هم درست مانند توخل از رفتار اخير روملو لوكاكو شگفت زده 

شده اند. برخي آن را تالشــي براي انتقال اجباري مي دانند. در اين 
خصوص منبعي به اتلتيك گفت: »من با يكي از بازيكنان صحبت 
مي كردم و از او پرسيدم كه آيا كسي از لوكاكو حمايت مي كند 
و او گفت نه. هيچ يك از آنها نمي توانند باور كنند كه او اين كار 

را انجام داده است.«
  برناردســكي تا پايان فصل با يوونتوس قــرارداد دارد. 

باشگاه از اين بازيكن سوئدي خواسته دستمزد سالي 
4ميليون يورويــي اش را تخفيف و به 2.5ميليون 
كاهش دهــد. خــودش دوســت دارد بماند اما 
تيم هايي هســتند كه با جديت اخبار مربوط به 
رابطه اش با بانوي پير )لقــب يوونتوس( را دنبال 
مي كنند. خود برناردســكي گفته آماده است تا 
بماند: »مي خواهم در اين تيــم بمانم. بايد در اين 

زمينه توافق حاصل شود و ماجرا مثل ازدواج است! 
در رختكن رسم است هر كسي قراردادش را تمديد 
مي  كند، براي تمام اعضا شام بخرد. اگر تمديد كنم با 
كمال ميل همه را شــام مهمان مي كنم.« يووه او را با 

40ميليون يورو از فيورنتينا خريده بود.
  دليل اينســينيه براي ترك اروپــا و رفتن به ليگ 
حرفه اي فوتبال آمريكا مشــخص شــد؛ پــول! اين 
ملي پوش 30ســاله ناپولي در تيم جديد كانادايي اش 
يعني تورنتو 4.5ميليون پاداش در لحظه بستن قرارداد 
مي گيرد و دستمزد خالص ساالنه اش 8ميليون به عالوه 
3ميليون پاداش خواهد بود. طبيعي است براي او چنين 

قراردادي تا 35سالگي خوب است.
  كار انتقال آكسل توانز  مدافع 23ســاله و انگليسي 
منچستريونايتد به ناپولي تمام شده و اين بازيكن به زودي 

تست هاي پزشكي اين تيم را انجام خواهد داد.

  يورگن كلوپ قصد دارد در نقل وانتقاالت زمستاني يك هافبك بگيرد. گفته مي شود 
اين هافبك ممكن اســت فرانك كســيه باشــد كه تا پايان قــراردادش با ميالن و 
رايگان شدن تنها 6ماه ديگر باقي مانده و براي ميالن هم بهتر است از فروش او پولي 

به دست آورد.
  روزنامه اســپرت در كاتالونيا ادعا كرد كه بارسا و منچســتريونايتد مي  خواهند 

2 بازيكن خود را معاوضه كنند؛ عثمان دمبله از بارسا با مارسيال از منچستر.
  رالف رانگنيك اعالم كرد كه اجازه خروج ادينســون كاوانــي مهاجم اروگوئه اي 

منچستريونايتد را در پنجره نقل و انتقاالت زمستاني نخواهد داد.
  درحالي كه تيم هاي زيــادي به عنوان عالقه مندان به جــذب اوباميانگ به صف 
شده اند، ممكن اســت اين بازيكن از همسايگي ايران ســر درآورد. باشگاه الهالل با 
قراردادي بزرگ به دنبال جذب پير امريك اوباميانگ مهاجم 32 ساله و گابني آرسنال 
است. توپچي ها با فروش اين بازيكن در همين پنجره مشكلي ندارند اما اولويت اين 

بازيكن ماندن در اروپا ست.
  گفته شده كه كارهاي انتقال موراتا از يوونتوس به بارسلونا تمام شده و او مي تواند 
در ســوپرجام پيش رو در ال كالســيكو مقابل تيم ســابقش به ميدان بــرود. يووه 
نمي خواهد در تابستان بند 40ميليون يورويي خريد قطعي او را فعال كند. اين بازيكن 
در تملك اتلتيك قرار دارد و بارســا در تابســتان آينــده مي تواند با 

35ميليون او را بخرد.
  جوزپ پدررول هم كه خبرنگار معروفي است، ادعا كرده امباپه 
درنظر دارد تا پس از بازي رودرروي پاري سن ژرمن با رئال صبر و 
پس از آن اعالم كند كه با رئال مادريد به توافق نهايي رسيده و از 
فصل آينده در اين تيم بازي خواهد كرد. دستمزد پيشنهادي 
رئال ســالي 21ميليون يورو به عالوه 40ميليون يورو 
به عنوان پاداش است كه در بدو ورود به او خواهد داد. 

مادريدي ها حاضــر بودند پيــش از آغاز فصل 
200ميليون يورو بابت اين بازيكن به پاريس 
بدهند كه با آن مخالفت شد. بنابراين چنين 
دســتمزد و پاداشــي باز هم بــراي غول 

مادريدي مي صرفد.
  ممفيــس دپاي هــم تصوير حســاب 
اينســتاگرام خود را كه پيش از اين با لباس 

بارســلونا بود، تغيير داد و در بخش اطالعات 
صفحه، هرگونه اشاره به باشگاه بارسلونا را حذف 
كــرد تا حواشــي زيــادي ايجــاد شــود. برخي 
 خبرگزاري ها انتقال او به يوونتــوس و معاوضه با 
آلوارو موراتا را دليل اين اتفــاق ناميده اند و برخي 
ديگر نيز علت آن را انتشــار موسيقي جديد مهاجم 
هلندي ناميده اند! اين در حالي است كه خاوي ميگل 
مدعي شده است كار انتقال آلوارو موراتا به بارسلونا 
تمام شده و اين انتقال به زودي رسما اعالم خواهد 
شد. اين در حالي است كه بارسا مهاجم شماره9 
مي خواهد؛ كسي شــبيه ايكاردي، مهاجم داخل 

محوطه جريمه.

روملو، آلوارو، كيليان و ديگران
هنوز بمبي در فصل نقل وانتقاالت نتركيده و فقط بارسلونا 2تا نارنجك منفجر كرده

جهان

ادغام بارساي »الف« و »ب«
بارسا با كلي غايب و جوان هايش 3 امتياز با ارزش گرفت

يك شب پيش از معارفه رسمي فران تورس در بارسلونا، آبي اناري ها 
بدون اكثر بازيكنان خود كه به دليل كرونا يا مصدوميت و محروميت 
غايب بودند، توانستند نخستين برد خارج از خانه خود را در اين فصل 
الليگا دشت كنند و با نتيجه يك بر صفر مايوركا را شكست داد. ژاوي 
گفته 17غايب داشتند اما انگار تعداد غايبان اين تيم به 15 مي رسيد. 
ميانگين سني تيمي كه در زمين مايوركا به ميدان رفت جدا از ليست 
نهايي و حضور 9بازيكن از تيم »ب« باشگاه، 24سال و 210روز بود 
كه اين سومين تركيب جوان بارسا پس از فصل06-2005 محسوب 
مي شود. در اين بازي هفتمين و هشتمين بازيكن بارساي »ب« هم 
در اين فصل در تركيب تيم بزرگساالن به زمين رفتند. اين در حالي 
است كه آنچلوتي براي بازي رئال با ختافه تنها يك بازيكن جديد به 
نام فدريكو از تيم كاستيا با خودش آورده بود. نخستين بازي رسمي 
آلوارو سانز و استانيس پدروال چشم انداز آينده بارساي بدون مسي 

را روشن تر ساخت.
  براي نخستين بار پس از ديدار هفته آخر فصل قبل در زمين ايبار 
بود كه بارسا در يك ديدار خارج از خانه كلين شيت مي كرد و اين را 
مديون عملكرد عالي تر اشتگن بود كه در نيمه دوم يك تنه تيمش را 
نجات داد و بهترين بازيكن زمين شد. مدت ها بود دروازه بان آلماني 

به اين خوبي ندرخشيده بود.
  انگار وضعيت تيم در بازي هاي خارج از خانه پس از رونالد كومان 
بهتر شده است. بارســلونا در اين فصل الليگا 9 بازي خارج از خانه 
انجام داده؛ 4بازي با كومان و تنها يــك گل زده و 5 بازي با ژاوي و 

بارخوان و 10 گل زده.
  لوك دي يونگ نخستين بازيكن اين فصل الليگا است كه در يك 
مسابقه 2 شــوت به تيرك دروازه زد و يك گل به ثمر رساند. هيچ 
بازيكني از بارسا از 22آوريل2021 اين كار را انجام نداده بود )مسي 
مقابل ختافه(. لوك دي يونگ 9 گل از 12 گل خود را در خارج از خانه 

به ثمر رسانده است.

رئال در تعطيالت
سال ميالدي با شكست براي صدرنشين الليگا آغاز شد

درحالي كه به نظر مي رســيد يك  بازيكــن از رئال مادريد زننده 
نخستين گل الليگا در ســال ميالدي جديد باشد، رئالي ها بدون 
وينيسيوس طراوت هميشگي را نداشــتند و البته بدشانس هم 
بودند و از داوري هم صدمه ديدند تا نخستين گل سال2022 به نام 
بازيكني ترك تبار از ختافه به ثبت برسد. انس اونال اين افتخار را 
به دست آورد. آنچلوتي با انتقاد از بازيكنانش بدون اشاره به ميليتائو 
كه روي گل مقصر اصلي بود، مدعي شده كه تيمش انگار هنوز در 
تعطيالت بوده. در اين بازي مودريچ تنها بازيكن رئال بود كه بازي 
خودش را انجــام داد. رئال با آنچلوتي قبــال در بازي هاي بزرگ 
عملكرد خوبي در نتيجه گيري نداشــت اما در بازي با تيم هاي 
كوچك خوب مي برد. با زيدان اين روند برعكس شد و زيدان از 
بزرگان امتياز مي گرفت و به فقرا مي داد. حاال آنچلوتي در دوره 
دوم از همان فرمول زيدان پيروي مي كند. بدشانسي رئالي ها 
اين بود كه بارســا و اتلتيكو هم بردند و به صدر نزديك شدند. 
بارســا با يك بازي كمتر 15امتياز از رئال عقب است كه البته آن 

بازي عقب افتاده را هم بايد مقابل سه ويا برگزار كند.
  در سال هاي قبل نخســتين گلزنان ســال جديد چهره هاي 
سرشناس تري بودند؛ زيدان )2005(، ال كروس )2006(، پريتو 
)2007(، ماركس )2008(، آدوريس )2009(، زيگيچ )2010(، 
آدريــن )2011(، برنــاردو )2012(، كاســترو )2013(، كوكه 
)2014(، گريزمان )2015(، توماس )2016(، بورخس )2017(، 
كوريا )2018(، كاســورال )2019(، بريتويــت )2020(، نينيو 

)2021( و انس اونال )2022(.
  كارلتو در 3سال اخير هيچ يك از بازي هاي خارج از خانه اي كه 
نيمه اولش را باخته نتوانسته با پيروزي به پايان ببرد؛ 14باخت و 

2 تساوي.
  اين فصــل هر وقــت مالكيت تــوپ رئالي ها باال بــوده، آنها 
نتوانســته اند بازي را ببرند؛ 82درصد مقابل كاديس، 76درصد 
مقابل شريف، 75درصد مقابل اوساسونا و 74درصد مقابل ختافه.

  رئال مادريد در اين فصل 12امتياز مقابل تيم هايي از دست داده 
كه با تركيب 5 دفاعه بازي كرده اند.

  رئال مادريد در 12 بازي گذشــته در ورزشــگاه آلفونسو پرس 
ختافه فقط يك شكست داشت و در 6 بازي آخر شكستي را متحمل 

نشده بود و ركورد 305 دقيقه گل نخوردن را در كارنامه داشت.
  رئالي ها معتقد بودند كه وقتي مدافع حريف پيراهن مارسلو را 
گرفت، بايد به ســود آنها پنالتي اعالم مي شد. در سال2021تنها 
2 بار به ســود رئال پنالتي اعالم شــد و 22پنالتي اين تيم ناديده 
گرفته يا به زيان آنها گرفته شده بود. آنها انتظار نداشتند وقتي در 
365روز 2 پنالتي نصيب شان شــده، در 36ساعت سپري شده از 

سال نو ميالدي يك پنالتي برايشان گرفته شود.

 نمره قبولي
 در آزمون همدلي

 بازيكنان تيم ملي در داستان طارمي
 روسفيد شدند

اتفاقي كه بين مهدي طارمي و دراگان اسكوچيچ رخ داد 
و گويا حاال به طور كامل ختم به خير شده، مي توانست از 
جهات مختلف تيم ملي را به چالش بكشد. هم از نظر فني 
اين احتمال وجود داشت كه تيم كشورمان جاي خالي 
طارمي را حس كند و در مسابقات انتخابي جام جهاني 
آســيب ببيند، هم از نظر رواني ممكن بود جو تيم ملي 
به هم بريزد. باالخره طارمي يكي از بهترين نفرات تيم 
است، دوســت و رفيق زياد دارد و شايد بيم آن مي رفت 
كه بعد از خط خوردنش از ليست، دوستان مهدي براي 
اســكوچيچ ترش كنند. با وجود اين اتفاقي كه رخ داد 
برعكس بود؛ به طوري كه تيم كشورمان هم از نظر فني 
و هم از حيث بلوغ شخصيتي بازيكنان و تعهد آنها نسبت 

به اين پيراهن نمره قبولي گرفت.
تيم ملي بدون طارمي در 2 مســابقه مهم برابر لبنان و 
سوريه پيروز شد و تقريبا كار صعودش به مرحله نهايي 
جام جهاني را تمام كرد. بله؛ اين دو مســابقه روي كاغذ 
خيلي دشــوار نبودند، اما به هر حــال مرحله انتخابي 
جام جهاني حساســيت خاص خــودش را دارد و بردها 
آســان به دســت نمي آيند. حتي در گــروه مقابل هم 
تيم هايي مثل ژاپن و استراليا در بازي با حريفي همچون 
عمان مشكل دارند. به هر حال خيلي ها فكر مي كردند 
اگر طارمي نباشــد بار تيم ملي روي زمين خواهد ماند، 
اما 2 مسابقه گذشته خالف اين فرضيه را ثابت كرد و اين 

حتي براي آينده هم مي تواند نويدبخش باشد.
نكته مهم تر اما مديريت شدن خوب اين ماجرا از سوي 
ساير ملي پوشان بود. كسي به هواخواهي از طارمي براي 
تيم ملي كم نگذاشت، كسي دست به كودتا و تحريم نزد، 
همه بازيكنان نهايت تالش شان را به كار بستند، اما در 
عين حال از كوشــش براي رفع مشكل دوست شان هم 
غافل نبودند. همين تازگي عليرضا جهانبخش فاش كرده 
خودش، كريم انصاري فرد و احســان حاج صفي چيزي 
حدود يك ســاعت با اســكوچيچ حرف زدند تا مشكل 
طارمي حل شود. اين يعني كاپيتان هاي تيم ملي خيلي 
اصولي و بي سروصدا به رايزني با سرمربي مشغول بودند. 
از آن طرف هم سردار آزمون ابتدا يك پست دلگرم كننده 
براي طارمي گذاشت و بعد درون زمين، به يكي از بهترين 
نفرات ما مقابل لبنان و سوريه تبديل شد. اين يعني تيم 
ملي در آزمــون اخير نمره قبولي گرفــت. حاال بيش از 

هميشه به اين تيم اميدواريم.

چلســي در 6بــازي 
آخرش در ورزشــگاه خانگي 

خوب نتيجــه نگرفته. 6بــازي آخر 
چلسي در ليگ برتر در استمفوردبريج؛ 

يك-يك مقابل برنلــي، يك-يك مقابل 
منچستريونايتد، 3بر2 مقابل ليدز، يك-
يك مقابل اورتــون، يك-يك مقابل 

برايتون، 2-2 مقابل ليورپول و تنها 
يك برد در اين 6ديدار.

 همه براي سيتي
 بازي مي كنند

بعيد است در اين فصل هم تيمي جلوي گوارديوال در ليگ بايستد

از جدال تيم هاي دوم و ســوم ليگ برتر منچسترســيتي بيشــترين سود را برد. 
سيتيزن ها كه با برد ناحق مقابل آرسنال يازدهمين پيروزي پياپي خود را به دست 
آورده بودند، با استفاده از تساوي 2-2 چلسي و ليورپول فاصله خود را با تيم دوم 
جدول به 10امتياز افزايش دادند. انگار يك بار ديگر بايد شاهد اين اتفاق تكراري و 
قهرماني سيتي با گوارديوال در ليگ برتر باشيم. هر 4 گل زيباي اين ديدار فوق العاده 
در نيمه اول به ثمر رســيد. بعد از پيروزي 3 بر 2 آرســنال مقابل منچستريونايتد 
)نوامبر1997(، تقابل چلسي - ليورپول دومين تقابل ميان 4 تيم باالي جدول )در 
لحظه برگزاري بازي( در تاريخ ليگ برتر است كه در آن، هر دو تيم به حداقل 2 گل 
در نيمه اول مسابقه دست مي يابند! پس از اين بازي ساديو مانه و مندي كه مقابل 

هم بازي كرده بودند، با هم انگليس را به مقصد آفريقا براي حضور در 
جام ملت هاي آفريقا در كامرون ترك كردند. ليورپول صالح را 

هم به همين دليل به مدت 3 هفته از دست داد.
  محمد صالح در ادامه روند عالي اش در فصل جاري باز 
هم به تيم ســابقش گل زد. با گلزنــي در ديدار مقابل 
چلسي، شمار گل هاي ليگ برتري محمد صالح مقابل 
آبي هاي لندن به عدد4 رســيد تا او بــه همراه كوين 
دي بروينه بيشترين تعداد گل زده مقابل چلسي پس از 

ترك اين باشگاه را به ثمر رسانده باشند.
  فرعون با 16 گل و 9 پاس گل، براي پنجمين فصل متوالي 

روي حداقل 25 گل ليورپول در ليگ برتر نقش مستقيم داشته 
اســت. تنها تيري آنري از اين حيث عملكرد بهتري نسبت به صالح 

داشته، او در 7فصل متوالي )99-2000 تا 2005-06( 
براي آرســنال روي حداقــل 25 گل زده نقش 

مستقيم داشت.
  حاال صالح در مجموع تمامي رقابت ها 
با لباس ليورپــول 148 گل و 52 پاس 
گل را به ثبت رسانده تا در 229 بازي، 
روي 200 گل قرمزها نقش مستقيم 

داشته باشد.
  صــالح بــه تيم هــاي لندني در 
پايتخت انگليس خوب گل مي زند. 
بيشترين گل براي ليورپول در لندن؛ 

صالح 14 گل و جرارد 13 گل.
  طلسم ساديو مانه شكسته شد و بعد از 
8 بازي گل نــزدن در نهمين بــازي موفق به 

گلزني شد.
  كريستين پوليسيك، مهاجم آمريكايي چلسي نشان داد مرد بازي هاي بزرگ است؛ 
گل مقابل منچسترســيتي )ليگ انگليــس- 2020(، گل مقابل آرســنال )فينال 
جام حذفي-2020(، گل مقابل ليورپول )ليگ انگليس-2020(، گل مقابل رئال مادريد 
)نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا-2021(، گل مقابل ليورپول )ليگ انگليس-2022(.

  بازي بعدي 3تيم باالي جدول در ليگ: چلســي - منچسترسيتي، ليورپول - 
برنتفورد، منچسترسيتي - چلسي.

ليورپول در 3 بازي 
اخيرش در ليگ 2 مساوي 
و يك باخت داده و تقريبا 
از كورس قهرماني دور 

مانــده اســت.



20
2 3 0 2 3 6 0    سه شنبه  14 دی 1400    شماره  8405  2

دستمزدمربیخارجیزنانراچهكسیمیدهد؟
فدراسیونوالیبالمیگویدفدراسیونجهانیهزینهكمپدلی،سرمربیایتالیاییرامیدهداماگفتهمیشود

دستمزداوازمحلبدهیهایفدراسیونجهانیبهایرانتأمینخواهدشد

»خولیووالسكوبراینباوراستكهمنمیتوانمبهوالیبالزنان
ایرانكمككنم.«الساندراكمپدلیدرنشستخبریدیروزازاین
جملهاســتفادهكردتابههمهاطمیناندهدانتخابخوبیبرای
سرمربیگریتیمملیاست.الساندرادستیاروالسكودرتیمهای
پایهایتالیاستونشانههاییازاوهمباخودبهایرانآوردهاست.او
صحبتهایشرابایكجملهفارسیآغازكردتاخودشراصمیمی
نشاندهد:»سالنومبارك«ودرپرسشوپاسخهاهمزمانیكه
بعضیازسؤاالتبرایچندبارتكرارشد،گوشهایازاقتدارشرا

همنمایانكرد،چیزیكهوالسكوبهآنشهرتداشت.
كمپدلیخودشرامعلممعرفیكرد،یكمربیكهاجازهمربیگری
درلیگسطحیكمردانایتالیارادارد،13سالدراستانترنتینو
مربیگریكرده،مربیزیر19ســالایتالیابــودهو...امابرایاو
مربیگریدرتیمناشنوایانایتالیا-جاییكهریكاردو،یكیازدو
پسرشآنجابازیمیكند-ارزشدیگریدارد:»مربیگریدرتیم

ناشنوایانكمككردتامنانسانبهتریشوم.«
قراردادالساندرابافدراســیونوالیبالایرانیك+یكاستواگر
بعدازیكسالطرفینازهمراضیبودند،قراردادتمدیدمیشود.
الساندراهممثلخیلیازمربیاندیگرحاضرنشدرقمقراردادش
رااعالمكند:»ترجیحمیدهمبهاینسؤالجوابندهم.«قرارداد
اونكتهدیگریهمدارد؛دســتمزدكمپدلیرافدراسیونجهانی
والیبالپرداختمیكندنهفدراسیونایران.فدراسیونجهانیهر
سالهكمكهاییرابرایكشورهاییكهوالیبالشاندرحالتوسعه
است،درنظرمیگیرد.فدراسیونوالیبالایرانمیگویدبهجای
گرفتنتجهیزات،باهزینهفدراسیونجهانیبرایتیمزنانمربی
استخدامكردهاســت.امابعضیهامیگویندفدراسیونجهانی
پاداشلیگجهانیرابهایرانبدهكاراســتوبهخاطرتحریمها
نمیتوانداینبدهیراصافكندودســتمزدكمپدلیازهمین
بدهیهاپرداختمیشود.سال1372ودرزمانریاستمحمدرضا
یزدانیخرمهمماتسوموتویژاپنیسرمربیتیمملیمردانشد.

آنسالهاهمگفتهمیشدهزینههایاینمربیراكنفدراسیون
آسیاپرداختمیكند.كمپدلیدستیارخارجینداردوقراراست
فدراسیونبرایاودستیارانتخابكند.كمپدلیبافریباصادقی،
سرمربیسابقتیمملی،پدیدهبلوریزاده،سرمربیتیمجوانان
ومیتراشعبانیان،ســرمربیتیمنوجوانانجلسهداشتهاستو
بهنظرمیرسدتمایلداردباآنهاهمكاریكند:»اینافرادبخشی
ازتیمملیایرانهستندواگرانتخاببامنباشد،باآنهاهمكاری

میكنم.«
خواستهفدراسیونازكمپدلیارتقایجایگاهتیمملیدرسطح
آسیاست.ایراندرردههایهفتموهشتماینقارهاست.میشود
بهردههایباالتررسید؟كمپدلیامیدواراستایناتفاقبیفتد:
»همهتیمهایآسیاییرامیشناســمواینشناختبهواسطه
حضوریكیازدوســتانمدرتیمملیكرهجنوبیاست.مناالن
نمیتوانمبگویمچقدرطولمیكشــدتاایرانبهسطحباالتری
برسداماهرچهدرتواندارمبرایبهترشدنتیممیگذارم.«اما
دریكسالچقدرمیشــودكاركرد؟»قراردادمننمیگویدكه
دریكسالنمیتوانمكاریانجامبدهم.مسئوالنوالیبالایران
باهوشهســتندومیدانندباكارامروزوفردانمیشودبهنتیجه
رســیدومابهزماننیازداریم.«مشكلاساســیزنانایراندر
اینچندسالنداشــتنبازیهایتداركاتیاست.فدراسیونبه
كمپدلیقولدادهكهتیمشمشــكلیبرایبازیهایتداركاتی

نداشتهباشد.
كمپدلیدر2هفتهگذشتهچندبازیازلیگبرتروچندبازیاز
لیگیكدیدهاست.بهچندباشگاهسرزدهوشهررادیدهاستواز
هرآنچهدیدهشگفتزدهوهیجانزدهاست:»وقتیمتوجهشدم
چهتعداددختردروالیبالایرانهست،متعجبشدم.دربیناین
نفراتمیشوداستعدادهاییراپیداكردكهبهپیشرفتوالیبال
ایرانكمككنند.متوجهشــدمكهدخترانایــرانبهتمرینات
زیادعادتدارندورویكارشــانتمركزدارندوبرایرسیدنبه

موفقیتمصممهستند.منهنوزبازیكنانلژیونرایرانراكهدر
باشگاههایپرتغال،تركیهو...بازیمیكنند،ندیدهاماماهمین
كهوالیبالایرانتوانستهدراینلیگهابازیكنداشتهباشد،خوب
است.«امكاناتباشگاههایایرانهمكمپدلیراشگفتزدهكرده
است:»حتیایتالیاوكشــورهایدیگرهماینامكاناترابرای
زنانندارند.«عالقهزنانایرانیبهكارهمكمپدلیراهیجانزده
كرده:»منازچیزهاییكهدرایراندیدهامشگفتزدهام.خیلی
اززنانحرفهایاندوعشقزیادیدرونشانهست.زنانایتالیابه
اندازهزنانایرانبهكارعشقوعالقهندارند.«اودربارهنقاطضعف
والیبالزنانایرانحرفینزد:»بیشــترسعیمیكنمنقاطقوت
راكهخیلیزیادهســتندببینم.نقاطضعفیهموجودداردكه
فنیاستودرجاییدیگردربارهآنهاحرفمیزنم.«كمپدلیاز
ایرانوشهرهاییهمكهدیدهاســت،تعریفكردوهمینطوراز
محبتهاییكهدیده:»دراینچندروزاحساسكردمدرخانهو

كشورخودمهستم.«
كمپدلییكماهبهكشــورشبرمیگرددوازماهآیندهتمرینبا
تیمملیراآغازمیكند.دیروزبعضیهالقبوالســكویوالیبال
زنانرابهكمپدلیدادند،كسیكهقراراستناجیوالیبالزنان
باشد.اماكمپدلیمیتواندایننقشراایفاكند؟روزیكهوالسكو
سرمربیایرانشد،تیمملیوالیبالایراننایبقهرمانآسیابود
وپرازســتاره،چندمربیخارجیبهخوددیدهبود،نوجوانانش
رویســكوهایجهانیبودندو...امازنان؟آنهااگرخوششانس
باشندســالییكباردرمســابقاتآسیاییشــركتمیكنندو
بهترینهایشــاندرتیمهایدرجهچندمتركیهوپرتغالتوپ
میزنند.زنانایرانباتیمهایدرجه2آســیاهــمفاصلهزیادی
دارند.بعضیازكارشناسانمعتقدندفدراسیونبایدازپایهبرای
والیبالزنانسرمایهگذاریمیكرد،هماناتفاقیكهبرایمردان
افتاد.آنهااستخدامدستیاروالسكورابیشترتبلیغاتفدراسیون

میدانندتااقدامویژهبرایرشدوالیبالزنان.
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افقی:
1-آخریــنحــرفالفبای
یونانی-مطیع-شیوهوشگرد
2-مهاجممصریتیمفوتبال

لیورپول-چارهساز
3-چــاهعمیــق-جانــور
غیراهلــی-ازعناصـــــــر
تشكیلدهندههوا-ازاعمال

حج
4-عمامــه-مأمــورنظمو

قانون-اسبسیاه
5-دســتورزبــانخارجی-
خبرگزاریجمهوریاسالمی

ایران
6-اجراكننده-نوعیماهی

جنوب-گرهفرش
7-سگانگلیسی-پایتخت
لهستان-گردآوریوتنظیم

8-نیمیازدنیا!-ازمكانهای
تاریخیودیدنیافغانستان-

راندنمزاحم
9-حاال-پیروز-غاربعثت

10-مركزكردســتان-شهر
صنعتیجمهوریچك-موی

بلند
11-ازوســایلحملونقــل
درونشهری-اسبابولوازم

12-پنــدار-درختچهبادام
كوهی-درگرو

13-مقابلتوحید-آفرینش-
باالپوشبلندمــردانقدیم-

حرفدهنكجی
14-فقیــروبیچیــز-از
ساختههایسینماییابراهیم

حاتمیكیا
15-قصدواراده-روشــنو

درخشان-كمك
 

عمودی:
1-بزرگوارتر-یاریوكمك-

سرگردان
2-زندان-معشوق-دارویی

كهرویزخمبگذارند
3-ناپیدا-بــارانمنجمد-

برشتهشدهوسوخاری
4-متناوب-مرواریددهان-

سازكوبهای
5-بیابان-بچــهكنجكاوو

پرتحرك-زیانكردن
6-پیكان-واضحوآشــكار-

فنیدركشتی
7-راهیكهبهآخرنمیرسد!-

دوشبپیش-پرچم
8-ناشدنی-فرمانها-بعضی
جاهابهجــایپــولبهكار

میرود
9-بادها-موردبدگمانیقرار

گرفته-پیشتازسهرقمیها
10-خوراكــیازاســفناج-
عفونــی بیماریهــای از
خطرنــاك-تقویــتامواج

الكتریكی

11-درختیبادانههــایروغن-
وســیلهایبرایردیابیكشــتی-

مقابلرفتن
12-راهشاعرانه-یونمنفی-تأثیر

ونفوذ
13-گردومدور-نیرنگ-ویتامین

انعقادخون
14-واحدشــمارشقنات-كهنه
وفرســوده-حالتیمخصوصزن

باردار
1515-داراییشخصی-مقعر-نوزاد

قمعملاستاحیرفت
اتشانفالتااسر
لررارقارجامی
یوقمبیكشانایك
ناكراییاقاكو

شوراتفنپاتپل
همقمقیهارورای
داریذپكانمنا
انریناگیویدار
اكساویپاپهكد

كسترباررایمر
ناكماتهباكنیس
عنیشتایمسالو

اتشیتبرضیندیس
ناتسدركحیسمركه

 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 | 4114
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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علیارسالن،كشتیگیرفرنگیكارایرانبارفتن
بهصربستانبهتیتراكثررسانههاطیهفتههای
اخیربدلشــد.مهاجرتاوبهصربستانشروع
همهحواشــیهفتههایاخیرپیرامونكشتی
فرنگیبود.بعدازایناتفاقبــودكهمنتقدان،
محمدبنا،ســرمربیتیمملیكشتیفرنگیرا
ســیبلحمالتخودكــردهوگهگاهیهماز
حمیدسوریانانتقادكردند.حامیانمحمدبنا
همدرچندموردشــتابزدهعملكردندتاآتش
اختالفاتبیشترازقبلشعلهورشود.البتهبرخی
ازمنتقدانبنامتأسفانهازدایرهادبخارجشدند
ودرفضایمجازیحمالتتندیبهســرمربی

تیمملیداشتند.
باتوجهبهعملكردمحمدبناكهتیمیازدهمدنیا
راتحویلگرفتهوتاردهدومبــاالآورده،هیچ
دلیلفنیبرایانتقادازاووجــودنداردوبهانه
منتقدانصرفامهاجرتعلیارسالنبهكشور

صربستانبودهاست.حاالارسالنپساز2هفته
حضوردركشورصربســتانبهایرانبازگشتهو
نخستیناقدامشحضوردرفدراسیونكشتی
بودهاست.اوكهازهجمههایپیشآمدهعلیه
خودشبسیارناراحتاستدرگفتوگوبارئیس
فدراسیونكشتیعنوانكرده:»خودراعضوی
ازجامعهبزرگكشتیایرانمیدانم.بهاینآب
وخاكعرقویــژهایدارمومدیونمردمعزیز
كشورمهستم.حتیقرارشدهكهحداقل5روز
درماهدرایرانحضورداشتهباشموتمریناتمرا
دركشورمپیگیریكنم.«پیشترعنوانشده
بودكهارسالنبهصربستانپناهندهشدهاست،
اماحاالخودارســالنعنوانكردهاصالبحث
مهاجرتشمطرحنبودهوفقطتاالمپیك2024با
فدراسیونكشتیصربستانقراردادامضاكردهتا
درالمپیكپاریسبرایاینكشوركشتیبگیرد.
طبققوانیناتحادیهجهانیبارضایتفدراسیون
مبدأامكانثبتقراردادبدوناینكهپناهندگی

صورتبگیردامكانپذیراست.
علیارســالندارنــدهمدالهــایبرنز
بزرگســاالنآســیا،برنــزجوانان
جهــانو4طــالیآســیادر
ردههاینوجوانــانوجوانان
استكهآخرینحضورش
ملــی، تیمهــای در
ســال2018درمسابقات
امیدهایجهــانبودكه
بهمدالینرســید.رفتن
علیارسالنشــایددر
ظاهرامــریبرخالف
منافعكشتیباشدولی
عدمحضــوراوبهعنوان
پناهندهسیاسیكهسابقا
درورزشكشــورشاهدش
بودیمنقطهمثبتیاســتكه
میتواندسببشــودارسالنبه
رویایشكهحضوردرالمپیكاست

برسدوسپسبهكشورخودشبازگردد.

كمپدلی:حتی 
ایتالیا و كشورهای 
دیگر هم این 
امكانات را برای 
زنان ندارند. وقتی 
متوجه شدم چه 
تعداد دختر در 
والیبال ایران 
هست، متعجب 
شدم. از چیزهایی 
كه در ایران دیده ام 
شگفت زده ام. 
خیلی از زنان 
حرفه ای اند و 
عشق زیادی 
درونشان هست. 
زنان ایتالیا به 
اندازه زنان ایران 
به كار عشق و 
عالقه ندارند

ارسالن رفت و برگشت
 فرنگی كار ایرانی با حضور در فدراسیون كشتی
 خبر پناهندگی اش را به صربستان تكذیب كرد

دیـــد 
مـــغـرضانـه  ســرمـربـی

علی ارسالن روز گذشته مصاحبه ای هم با تسنیم 
داشته و در مهم ترین بخش صحبت هایش گفته است: 

»من باز هم می گویم چرخه انتخابی درست است اما این دید 
مغرضانه سرمربی مشكل دارد كه می توانی یكی را به عرش 
برسانی و یك نفر را فراری دهی. محمد بنا كسی را كه بخواهد 
با 6 بار باخت هم كنار نمی رود و كســی را كه نخواهد با 6 بار 
برد هم نمی خواهد. انتقادم از این كادر فنی به معنی تأیید 

كادر قبلی نیست. سال2018 هم در فدراسیون رسول 
خادم، آن شورای فنی و سرمربی تیم ملی حقم را 

خوردند، هرگز آنها را هم نمی بخشم و همه 
را به خدا می سپارم.«
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 وضعيت وسايل نقليه عمومي خيابان بهارستان خوب نيست
مدتي است كه اتوبوس هاي خيابان بهارستان جمع آوري شده اند و به 
جاي آنها ميني بوس گذاشته اند كه دير به دير و با فاصله مي آيند. اين 
وضعيت مسافران را كالفه و مستاصل كرده است. عاجزانه درخواست 
داريم تا دوباره و به روال قبل اتوبوس ها در اين منطقه حضور پيدا كنند.
گلناري از تهران

 گياهان بومي را براي بهبود وضعيت آب و هوا بکارند
براي بهبود آب و هوا و سالمت بهتر است همه مردم و دولت تا حد امكان 
در همه جا درخت بومي آن محل را بكارند و از كاشــت گل و چمن و 
گياهان تزئيني خودداري كنند. شهرداري يا نظام مهندسي، سازندگان 
همه ساختمان ها را مجبور به كاشــت حداقل يك درخت كنند و در 
جاهايي مثل تهران كه بام ســاختمان هاي آن مناسب كاشت است، 

گياهان مناسب با آب و هواي پايتخت بكارند.
 محمدرضا خانقاهي از رشت

  از مترادف فارسي كلمات خارجي استفاده كنيد
به عنوان يكي از مخاطبان و عالقه مندان روزنامه همشــهري، بارها 
شاهد بوده ام كه كلمات انگليسي به شكل اصلي و تنها با الفباي فارسي 
در مقاالت و نوشته هاي روزنامه ها چاپ شده است. از دست اندركاران 
روزنامه و نويسندگان درخواست دارم تا با به كار بردن مترادف فارسي 
اين كلمات، به حفظ و استفاده بيشتر واژگان زبان فارسي كمك كنند.
نيکويي از تهران

  به بهانه شادي و عزا نبايد براي مريض داران ايجاد مزاحمت شود
عده اي جوان پرشور روبه روي منزل هستند كه در هر مناسبت شادي و 
عزايي برنامه دارند. متأسفانه اين جوانان در اغلب اين برنامه ها چندين 
ساعت باصداي بسيار بلند و گوشخراش مبادرت به پخش نواي غم يا 
شادي مي كنند، درحالي كه امثال ما كه در منزل بيمار داريم تحمل 
چنين سر و صداهايي را نداريم. مسئوالن به اين جوان ها تذكر دهند كه 
درهرحالي رعايت حال مردم را بكنند زيرا چه براي شادي و چه براي 

عزاداري الزم نيست صداي بلندگوها بسيار بلند باشد.
مبيني از شهر ري

 جلوي عرضه قطعات تقلبي خودرو را بگيرند
اگر مسئوالن جلوي عرضه قطعات تقلبي خودرو را نگيرند، شرايط براي 
مردم بسيار سخت تر از آن چيزي مي شود كه اكنون هست. متأسفانه 
شناخت قطعات تقلبي از اصلي كار بســيار سختي شده است و هيچ 
نظارتي هم بر اين موضوع نيست درحالي كه قطعات تقلبي، موتور و 
قســمت هاي اصلي را هم از كار مي اندازد. چرا مسئوالن برخوردي با 

توليدكنندگان و فروشندگان اين قطعات نمي كنند؟
رضاپور از اردبيل

  آبنماي پارك دانشجو محل زباله شده است
چند سال قبل در محوطه پارك دانشجو واقع در تقاطع خيابان انقالب و 
وليعصر آبنماي بزرگي ساخته شد كه عمال مورد استفاده و بهره برداري 
قرار نگرفت و متأسفانه به محل قرارگيري زباله تبديل شده است. از 
طرفي چند دكه اغذيه فروشي هم در پياده رو مقابل اين آبنما مشغول 
به كار هستند. پيشنهاد من به عنوان يك شــهروند اين است كه اين 
آبنما برداشته شود و دكه هاي اغذيه فروشي به اين محل انتقال پيدا 
كنند تا هم پياده رو سر و سامان بگيرد و شهرداري از بابت اسكان دائم 
اين دكه ها كسب درآمد كند و هم منظره زشتي كه بر اثر تجمع زباله 

روبه روي بزرگ ترين مركز تئاتر كشور ايجاد شده از بين برود.
داوودپور از تهران

 ثبت نام مسکن ملي متناسب با توان خانواده ها نيست
براي ثبت نام خانه دولتي گفته اند كه در مرحله اول بايد 40 ميليون و 
هر ماه 4ميليون بدهيد. من به عنوان يك زن سرپرست خانوار چطور 
بايد از پس تامين چنين هزينه هايي بربيايم. كجاي اين طرح عادالنه 
و متناسب با توان آحاد جامعه اســت؟ معلوم است كه باز هم مسكن 
به دست پولدارها مي رسد و ما نيازمندان همچنان بي سرپناه مي مانيم.
اميدي از لنگرود

 درخت كاج در حال سقوط بر مزار يك شهيد
درخت كاج ســنگين و نيمه خشكيده اي در حال ســقوط روي مزار 
شهيد »هدايت حسيني« در قطعه 29بهشت زهراست. با دفتر خدمات 
بهشت زهرا تماس گرفته ايم و خواستار قطع اين درخت شده ايم كه 
متأسفانه هيچ اقدامي در اين زمينه نشده اســت. به نظرم آراستن و 
حفظ مزار شهدا، كمترين كاري است كه در قبال فداكاري آنها مي توان 

انجام داد.
حسيني از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 فيلمبرداري از زنان 
در اتاق پرو

متصدي فروشــگاه لباس زنانه در شــهرك 
غرب در اتاق پرو دوربين كار گذاشته بود و از 
مشتريانش فيلمبرداري مي كرد اما سرانجام 

دستگير شد.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده 
از چنــد روز قبل بــا شــكايت زن جواني در 
كالنتري 134شهرك غرب آغاز شد. اين زن به 
مأموران گفت: براي خريد لباس به فروشگاهي 
در يكي از مجتمع هاي تجاري شهرك غرب 
رفته بودم. بعد از انتخاب لباس وارد اتاق پرو 
شدم اما در گوشه اي از آنجا يك دوربين ديدم 
كه به طور مخفيانه نصب شــده بود و در حال 
فيلمبرداري از من بــود. بعد از آن بود كه فورا 
از آنجا خارج شــدم و تصميم گرفتم با پليس 

تماس بگيرم.
دقايقي پس از اين شكايت گروهي از مأموران 
كالنتري راهي اين فروشگاه شدند و با بررسي 
اتاق پرو پــي بردند كه يكي از فروشــندگان 
آنجا در اتاق پــرو دوربين كار گذاشــته و از 
زناني كه براي تعويض لباس به آنجا مي روند 
فيلمبرداري مي كند. در اين شرايط بود كه اين 

متهم بازداشت و به كالنتري منتقل شد.
سرهنگ سليمان شــكري، رئيس كالنتري 
شــهرك غرب با تأييد اين خبر گفت: متهم 

دستگير شده به وســيله گوشي تلفن 
همراهش اقدام به فيلمبرداري 

از زنان در اتاق پرو مي كرد 
و تعــدادي از تصاويــر 
در  نيــز  ضبط شــده 
گوشــي اش كشف شد و 

پرونده اي با شكايت 
2زن تشــكيل 

شـده و متهم 
بـــــــراي 
ادامــــــه 
رونـــــــد 
رسيــدگــي 

روانه دادســرا 
شد.

كمتر از 20روز پس از حمله مرد مسلح به پزشك بخش كرونای يكي 
از بيمارستان هاي شهرستان ميانه، پليس عامالن اين حمله هولناك 

را دستگير كرد.
به گزارش همشهري، حدود ساعت 9شــب 27آذرماه صداي شليك 
گلوله، ساكنان يكي از محله هاي شهرستان ميانه در آذربايجان شرقي 
را به وحشت انداخت. آنها لحظاتي بعد يكي از پزشكان خوشنام شهر را 

ديدند كه غرق در خون در كنار ماشينش روي زمين افتاد بود. شليك 
با استفاده از يك سالح شكاري صورت گرفته بود و به نظر مي رسيد كه 
فرد مهاجم از قبل مقابل مطب آقاي دكتر كمين كرده و وقتي از آنجا 
خارج و قصد سوار شدن به ماشينش را داشــته او را با سالح شكاري 

هدف گرفته و پس از شليك خونين متواري شده است.
شــاهدان ماجرا را به پليس و اورژانس گزارش دادنــد و دقايقي بعد 
پزشك خوشنام كه ســاچمه هاي تفنگ شــكاري به سر و صورتش 
اصابت كرده بود به بيمارستان ميانه انتقال يافت اما شدت جراحات 
او به حدي بود كه وي بالفاصله به بيمارســتان در تبريز منتقل شد و 

تحت درمان قرار گرفت.
به دنبال اين حادثه، تيمي از مأموران وارد عمل شدند و تحقيقات براي 
شناسايي و دستگيري عامالن سوءقصد به جان پزشك ميانه اي آغاز 
شد. اين در حالي بود كه بررسي ها نشان مي داد پزشك مجروح پيش از 

اين نيز مورد 
ســوءقصد قرار گرفته و اين دومين بار بود كه هدف حمله اينچنيني 

قرار مي گرفت.
ســرهنگ محمدتقي ســلطاني، فرمانده انتظامي شهرستان ميانه 
مي گويد: مأموران در ســاعات اوليه در محل حادثه حاضر شــدند و 
با بررسي هاي گسترده موفق شــدند 24ساعت پس از حادثه يكي از 

متهمان را شناسايي كنند. اين مرد كه به يكي از استان هاي همجوار 
گريخته بود دستگير شد و در بازجويي از او هويت 2متهم ديگر پرونده 

نيز شناسايي شد.
وي افزود: طي تحقيقات گسترده و با اعتراف اين فرد، 2متهم ديگر نيز 
توسط مأموران شناسايي شدند و در يك عمليات غافلگيرانه شبانه در 

مخفيگاه خود دستگير و به اداره پليس انتقال يافتند.
ضاربان در بازجويي ها علت حمله به پزشــك خوشنام را مرگ بيمار 
كرونايي خود دانسته و اعتراف كردند كه چون تصور مي كردند پزشك 
ميانه اي در درمان بيمارشان كوتاهي كرده و به همين دليل وي فوت 

شده است، نقشه انتقام جويي كشيده و او را هدف گلوله قرار داده اند.
به گفته فرمانده انتظامي ميانه، سالح شــكاري استفاده شده در اين 
سوءقصد از متهمان كشف شده و آنها با قرار قانوني در اختيار مرجع 

قضايي قرار گرفتند.

ضاربان پزشك بخش كرونا بيمارستان  ميانه دستگير شدند

 حمله خونين به دكتر
پس از مرگ بيمار كرونايي

گفت وگو با متهم
شايد اگر مهران در روز حادثه چاقو در جيبش نبود، حاال 
تبديل به قاتل نشده بود. او تا حاال نه به خاطر درگيري 
و نه هيچ جرم ديگري بازداشت نشده و به قول خودش 
پايش به كالنتري و دادسرا باز نشــده است. اما آن روز 
وقتي آنقدر عصباني شــد كه خون جلوي چشمانش را 
گرفت، به ياد چاقويي افتاد كه در جيب كاپشن اش بود و 
آن را بيرون كشيد و.... مهران 19ساله حاال متهم به قتل 
است. قتلي كه باور ندارد آن را مرتکب شده و مي گويد 
آنقدر عذاب وجدان دارد كه فقط قصاص آرامش مي كند. 

گفت وگو با او را بخوانيد.

چرا با مقتول درگير شدي؟
شايد علتش عجيب و باورنكردني باشــد اما دعوا ميان ما فقط 
و فقط بر سر يك دستبند اســتيل رخ داد. مقتول مي خواست 
دستبند دوســتم را به زور از او بگيرد و در اين ميان من زخمي 

شدم و در دفاع از خودم ناچار شدم از چاقو استفاده كنم.
بيشتر توضيح بده؟

آن روز با دوســتم به گيم نت رفتيم و پس از بــازي، آنجا را ترك 

كرديم. سپس به كوچه اي كه در همان حوالي بود رفتيم كه سيگار 
بكشيم. در آنجا مقتول به همراه 2 نفر از دوستانش حضور داشتند. 
ابتدا به ما تذكر دادند كه چرا وارد محلي شده ايم كه پاتوق آنهاست. 
دعواي اول ما بر سر اين مســئله بود كه يكي از دوستان مقتول، 
وساطت كرد و دعواي اول فيصله يافت. پس از آن يكي از دوستان 
مقتول رفت و ماندند 2نفر. ناگهان مقتول دستش را گذاشت روي 
دستبند دوســت من و گفت بايد اين را به من بدهي. اما دوستم 
به تازگي آن دستبند استيل رنگ ثابت را خريده بود. او حاضر نشد 
دســتبند را به مقتول بدهد، اما او اصرار داشــت كه هرطور شده 
دســتبند را بگيرد. در آن لحظه بود كه من به دوستم تذكر دادم 
حواسش باشد تا دستبند را از چنگش درنياورند كه با گفتن اين 
جمله ناگهان مقتول با قمه به ســمت من حمله كرد. او با قسمت 
پهن قمه ضرباتي به ســرم زد و من براي دفاع از خودم چاقويي از 
داخل جيب كاپشنم بيرون آوردم و به سمت او چند ضربه پرتاب 
كردم. اصال جايي را نمي ديدم و واقعا نمي خواســتم جان كسي را 

بگيرم. اما ضربه ها به مقتول اصابت كرد و جانش را گرفت.
هميشه با خودت چاقو حمل مي كني؟

نه اصال. چند روز قبل اثاث كشــي داشتيم و من چاقويي داخل 
جيبم گذاشتم براي بازكردن جعبه كارتن ها.

مقتول را مي شناختي؟
نه. اما دوستانش را مي شــناختم. در محله ما زندگي مي كردند. من 
ناخواســته تبديل به قاتل شــدم و آنقدر عذاب وجدان دارم كه اگر 
قصاص شوم آرام مي گيرم. مي دانم خانواده مقتول كه حاال عزيزشان 
را از دست داده اند، چه حال و روزي دارند. از آنها مي خواهم مرا حالل 
كنند و بدانند كه من هرگز نمي خواستم دست به جنايت بزنم. من تا 
به حال پايم به اداره پليس و دادسرا باز نشده بود. هيچ سابقه دعوا و 
درگيري ندارم، به جز همان شب حادثه. از 5سالگي كه پدرم فوت شد، 
ناچار شدم كار كنم تا خرج خودم و خانواده ام را تامين كنم. به همين 
دليل تمام وقت سرگرم كار هستم و تراشكاري مي كنم. بخت با من يار 
نبود كه آن شب اتفاق تلخي رقم خورد و دچار چنين سرنوشتي شدم. 
از روزي كه اين حادثه رخ داده، من يك شب هم خواب راحت ندارم 
و هنوز باورم نمي شود كه جاني را گرفته ام. اميدوارم خدا مرا به خاطر 
اين اشتباه بزرگم ببخشد. او خودش از دل من خبر دارد و مي داند كه 

من ناخواسته قاتل شدم.

 نجات 70نفر  از آتش سوزي 
خوابگاه مردانه

آتش سوزي در خوابگاهي واقع در قلب پايتخت جان 70نفر از ساكنان 
آنجا را به خطر انداخت اما آتش نشانان با حضور به موقع خود از يك 

حادثه تلخ جلوگيري كردند.
به گزارش همشهري، ساعت21:05 يكشــنبه به مركز فرماندهي 
آتش نشاني تهران خبر رســيد كه خوابگاهي مردانه واقع در خيابان 
استاد نجات اللهي دچار آتش سوزي شده است و افراد زيادي در آنجا 
گرفتار شده اند. 3دقيقه از اعالم اين خبر مي گذشت كه نخستين گروه 
از آتش نشانان خود را به محل حادثه رساندند. حادثه در ساختماني 
4طبقه اتفاق افتاده بود و دود ناشي از آتش سوزي از آنجا بيرون مي زد.

سيد جالل ملكي، سخنگوي آتش نشــاني تهران در اين باره گفت: 
به دنبال وقوع اين حادثه آتش نشانان 2ايستگاه به همراه امكانات كامل 
به محل اعزام شدند. آتش سوزي در طبقه همكف اتفاق افتاده و دود 
ناشي از آن به طبقات باال سرايت كرده بود. در آنجا انبار بسيار وسيعي 
قرار دارد كه در مجاورت آن نيز يك بالكن به وسعت 15متر قرار گرفته 
است كه آنجا مملو از كارتن و مواد قابل اشتعال بود كه به طور كامل 

دچار آتش سوزي شده و شعله ور بود.
ملكي در ادامه گفت: دود زيادي از طريق اين بالكن به طبقات باالتر 
سرايت كرده و به گفته مسئوالن ساختمان بيش از 70 نفر در طبقات 
حضور داشتند كه تعدادي از آنها پيش از حضور آتش نشانان از آنجا 
خارج شده بودند. در اين شرايط آتش نشانان همزمان با خاموش كردن 
آتش به طبقات باال رفتند و نفرات باقيمانده را نيز خارج كردند و همگي 

بدون آسيب ديدگي از محل خارج شدند.
سخنگوي آتش نشاني تهران در ادامه گفت: با تالش همكارانم دقايقي 
بعد آتش خاموش و از سرايت آن به انبار مجاور جلوگيري شد و پس 
از ايمن ســازي  محل و تخليه دود عمليات به پايان رسيد. ملكي به 
مالكان چنين ســاختمان هاي توصيه كرد مجوزهاي ايمني الزم را 
اخذ كنند و تمهيدات ايمني الزم را به كارگيرنــد تا از وقوع حوادث 

تلخ پيشگيري شود.

همزمان با كاهش دما در اكثر نقاط كشور حوادث مربوط به 
گازگرفتگي نيز افزايش يافتــه و در تازه ترين اتفاق 2نفر در 
مرزن آباد و يك نفر در زنجان به دليل گازگرفتگي جان خود را 
از دست دادند. به گزارش همشهري، نخستين اتفاق يكشنبه 
شب در روســتاي گويتر مرزن آباد شهرستان چالوس اتفاق 
افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه زني 41ســاله براي گرم كردن 

خانه از چراغي تك شعله استفاده كرده بود اما اين كار باعث 
جمع شدن گاز منواكسيد كربن در خانه شد و همين اشتباه 
جان اين زن و پسر 13ســاله اش را گرفت. صدراهلل ردايي، 
بخشدار مرزن آباد در اين باره گفت: بررسي هاي انجام شده 
نشان داد حادثه به دليل استنشاق گاز منواكسيدكربن چراغ 
تك شــعله اتفاق افتاده و حادثه تلخي را رقم زده است. او از 
شهروندان خواست براي جلوگيري از بروز چنين حوادثي از 
وسايل گاز سوز استاندارد استفاده كنند و با توجه به سرماي 

هوا نكات ايمني را به طور جدي رعايت كنند.

دومين حادثه در زنجان اتفاق افتاد و در اين حادثه استفاده از 
اجاق گاز براي گرم شدن به قيمت جان مردي 62ساله تمام 
شد. سرهنگ داوود مرسلي، فرمانده انتظامي شهرستان زنجان 
در توضيح اين حادثه گفت: اين مرد در يك چادر نگهباني در 
ســاختماني نيمه كاره براي گرمايش از اجاق گاز تك شعله 
استفاده كرده بود كه همين كار باعث نشت گاز منواكسيد كربن 
شد. او ادامه داد: هرچند دقايقي بعد از اين حادثه امدادگران 
اورژانس خود را به محل حادثه رساندند اما تالش هاي آنها براي 

نجات جان اين مرد نتيجه نداد و او فوت شد.

اجاق گاز، جان 3نفر را گرفت

دختر جوان رقيب عشقي اش را ربود

پسري 19ساله كه در درگيري به خاطر يك دستبند، جان نوجوان 17ساله اي را گرفته بود، ديروز در جلسه بازپرسي به گريه افتاد و 
هنگام بازسازي صحنه گفت هرگز قصد قتل نداشته است. به گزارش همشهري، ماجراي اين درگيري به روز نهم دي ماه برمي گردد. 
آن روز بين 4نفر بر سر يك دستبند، درگيري هولناكي رخ داد كه به قتل نوجواني 17ساله منجر شد. عامل جنايت پسري 19ساله به نام 
مهران بود كه خودش هم از ناحيه سر زخمي شده و اگرچه پس از قتل فرار كرده بود، اما ساعتي بعد از جنايت توسط مأموران دستگير 
شد. او ديروز براي انجام تحقيقاتی به دادسراي جنايي تهران انتقال يافت و وقتي مقابل قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس شعبه 
پنجم دادسراي جنايي تهران قرار گرفت با گريه گفت كه ناخواسته مرتکب قتل شده است. متهم در جلسه بازپرسي، صحنه قتلي 
را كه مرتکب شده بود بازسازي كرد و به قاضي نشان داد كه چطور ناخواسته تبديل به قاتل شده است. در ادامه بازپرس جنايي براي 

متهم قرار بازداشت موقت را صادر كرد و او براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

پشت پرده درگيري هاي خونين بر سر رقابت عشقي 
معموال پسران جواني هستند كه عاشق يك دختر 
شده و براي حذف رقيب خود دســت به كارهايي 
همچون آدم ربايي، كتك كاري يا حتي قتل زده اند. 
اما حــاال و در اتفاقي عجيب دختــري جوان براي 
حذف رقيب عشقي خود نقشه آدم ربايي كشيد و با 

همدستي فردي ديگر او را ربود.
به گزارش همشــهري، تحقيقات در اين پرونده از 
هفته گذشته و با شــكايت دختري جوان كه مدير 
يك شركت خصوصي بود، شروع شد. دختر جوان 
كه مي گفت 2نفــر او را ربوده و شــكنجه كرده اند، 
وحشــت زده به اداره پليس رفت و در توضيح ماجرا 
گفت: ساعاتي قبل پس از آنكه كارم به اتمام رسيد 
از شركت خارج شدم و به سمت ماشينم رفتم تا به 
خانه بروم اما با ديدن ماشين شوكه شدم. دور تا دور 
ماشينم را خط انداخته بودند و با اسپري جمله هاي 
تهديد آميز روي آن نوشته بودند. وحشت كرده بودم 
و قصد داشتم ماجرا را به پليس اطالع دهم كه مردي 
به من نزديك شد و چاقويي روي پهلويم گذاشت. 
او تهديد كرد كه اگر حرفي بزنم جانم را مي گيرد و 

خواست همراهش بروم.
وي ادامه داد: كامال شــوكه شــده بودم. احساس 
مي كردم جانم در خطر اســت و اگر سر و صدا كنم، 
زندگي ام را از دست مي دهم. آن مرد مرا به زور سوار 
پرايدي كرد كــه در آن نزديكي پارك بود. پشــت 
فرمان ماشين دختري جوان بود كه ماسك به صورت 

داشت. مردي كه چاقو به دست داشت با زور مرا به 
داخل ماشين پرت كرد و دخترجوان راه افتاد.

شــاكي گفت: التماس مي كردم كــه رهايم كنند، 
اما مرد جوان دســت وپا و دهان مرا با چسب بست 
و راننده به ســمت بيابان هاي اطراف تهران رفت. 
در محلي خلوت ماشــين توقف كرد و دختر جوان 
و همدســتش مرا به باد كتك گرفتند. آنقدر كتكم 
زدند كه بي حال شده بودم. بعد دختر جوان تهديد 
كرد كه اگر دور آرين را خط نكشم، جانم را مي گيرد. 
تازه آنجا بود كه متوجه شــدم ماجرا چيست. آرين 
پسري بود كه چند ماه به اســتخدام شركت ما در 
آمده بود. او هم مثل من مهندس برنامه نويسي بود 
و حدود 2 ماه قبل رابطه ما صميمي تر شد تا جايي 
كه او از من خواســتگاري كرد و قرار بود به زودي با 
يكديگر ازدواج كنيم. وقتي اسم او را از زبان آن دختر 
شنيدم، فهميدم كه آدم ربايان بي رحم، خواستگارم 
را مي شناســند. احتماال آن دختر عاشق او است و 
حاال مي خواهد كه من پايم را از زندگي آرين بيرون 
بكشم. در آن لحظات از ترس جانم هرچه گفتند را 
پذيرفتم و قول دادم به ارتباطم با آرين پايان بدهم. 
آنها تهديد كردند كه اگر شكايت كنم و پاي پليس را 
به ماجرا باز كنم جان خودم و خانواده ام نيز در خطر 
است. من از ترس جانم اين مورد را هم قبول كردم و 
به آنها اطمينان دادم كه اگر رهايم كنند هم دور آرين 
را خط می كشم و از شركت اخراجش مي كنم و هم 
اينكه هرگز راز اين گروگانگيري را با كسي در ميان 

نمي گذارم. همين موجب شد تا گروگانگيران رهايم 
كنند. اما من به اداره پليس آمدم تا شكايت كنم.

دوربين هاي مداربسته 
با اين شكايت، مأموران با دســتور بازپرس جنايي 
تهران تحقيقات خود را در اين پرونده آغاز كردند. 
جايي كه آدم ربايي اتفاق افتاده بود مجهز به دوربين 
مداربسته بود و تصاوير دوربين مي توانست كمك 
زيادي به حل پرونــده كند. مأموران به بررســي 
تصاوير پرداختند و معلوم شد كه حرف هاي شاكي 
حقيقت دارد. مأموران موفق شدند در اين مرحله از 
تحقيقات، شماره پالك خودروي پرايد متهمان را 
به دست آورند. عالوه بر اين دوربين ها نشان مي داد 
كه يك ساعت قبل از شروع آدم ربايي و خارج شدن 
دختر جوان از شركت، مردي كه صورتش را پوشانده 
و كاله به سر داشت اقدام به تخريب خودروي مدل 
باالي شاكي كرده و با اســپري روي آن كلمه هاي 
تهديد آميز نوشــته بــود. در گام بعــدي صاحب 
خــودروي پرايد كه دختري جوان بود شناســايي 
شد و مأموران با دستور قضايي او را دستگير كردند.

ندامت
ســارا، نام همان دختري اســت كــه در جريان 
آدم ربايي پشت فرمان خودروي پرايد نشسته بود. 
او در مواجهه با شاكي ناچار شد به جرم خود اقرار 
كند و مدعي شد كه هرگز گمان نمي كرده دختر 

جوان از او شكايت كند.
وي گفت: شاكي رقيب عشقي من بود و هركاري 
كه انجام دادم به خاطر اين بود كه او را از زندگي ام 
حذف كنم. اما نمي دانستم عاقبت كارم به بازداشت 

و آبروريزي مي رسد.
وي ادامه داد: حدود 7 يا 8سال قبل بود كه با آرين 
آشنا شدم. قرار ما از همان ابتدا ازدواج بود اما آرين 
شرايط تشكيل زندگي نداشــت. تا چند سال كه 
ســرگرم تحصيل بود و بعد راهي خدمت سربازي 
شــد. پس از پايان دوره خدمت خود قرار شد كار 
مناســبي پيدا كند و بعد به خواستگاري ام بيايد 
و زندگي مشتركمان را شــروع كنيم. اما از حدود 
2ماه قبل كه در يك شركت استخدام شد، رفتارش 
يكباره تغيير كرد. مدام بهانه مي آورد كه درگير كار 
است و نمي تواند به ديدن من بيايد. تا اينكه چند 
روز قبل آب پاكي را روي دســتم ريخت و گفت 
برنامه ازدواج ما كنسل است. آرين مدعي بود كه 
قرار اســت براي انجام يك پروژه كاري به خارج از 
كشور برود و قصد مهاجرت دارد. به همين دليل 
بايد به ارتباطمان پايان بدهيم و شــرايط ازدواج 
ندارد. اين جمله ها را كه از آرين شــنيدم شوكه 
شــدم. مي دانســتم حقيقت چيز ديگري است. 
پليس بازي ام گل كرد و با خودم گفتم هرطور شده 

بايد از كارهاي آرين و برنامه هايش سردر بياورم.
وي ادامه داد: پس از پرس وجو و تحقيقات فراوان 
متوجه شدم كه آرين به تازگي با مدير شركت كه 
دختري پولدار است آشنا شده و قصد ازدواج با او را 
دارد. مي دانستم حاال كه آرين به شغل خوبي دست 
يافته و موقعيت كاري مناســبي دارد هرگز حاضر 
نمي شود به ارتباطش با مديرشركت پايان بدهد. 
از ســوي ديگر من ســال ها بود كه منتظر او بودم 
تا به خواستگاري ام بيايد. به همين دليل تصميم 
گرفتم دختر جــوان را كه رقيب عشــقي ام بود از 
زندگي  ام حذف كنم. براي اجراي اين نقشه سراغ 
يكي از بستگان نزديكم رفتم و از او كمك خواستم. 
شهرام كه ازبستگانم بود حاضر شد كمكم كند و با 
همدستي يكديگر رقيب عشقي ام را گروگان گرفتيم 
و به تهديد او پرداختيم. اما فكرش را نمي كرديم كه 
او پس از ماجراي كتك كاري شكايت كند و اينچنين 
آبروي ما بــرود. حاال كه در ايــن وضعيت گرفتار 

شده ام به شدت نادم و پشيمان هستم.
با اعتــراف اين دختــر جوان، همدســت وي 
نيز بازداشــت شــد و هر دو با قــرار قانوني در 
اختياركارآگاهــان پليس آگاهي تهــران قرار 

گرفتند.

بازسازی صحنه جنایت در جلسه بازپرسی

عالقه 2دختر به مهندس جوان پايان عجيبي داشت

پاسخ مسئوالن

نيمکت هاي بلوار پروين دوباره نصب شده است
روابط عمومي منطقه 4شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان»نيمكت هاي بلوار پروين را دوباره نصب كنيد« در ســتون با 
مردم روز 19 آذر پاسخ داده اســت: با توجه به اجراي پروژه احداث 
مسير اختصاصي تردد دوچرخه در محل يادشده و پايان يافتن اين 

پروژه، نيمكت هاي مورد نظر شهروند محترم مجددا نصب شد.

 كودكان و نوجوانان
 قهرمانان لحظه هاي سخت

اما تلخ و دردناك اســت كــه به احتمال قوي،  ادامه از 
همچنــان كه كمتــر مســئولي تاكنــون به صفحه اول

ايمن سازي خانه ها در مقابل آتش ســوزي و ديگر حوادث در سطح 
گسترده فكر كرده و قدمي برداشــته يا همچنان كه كمتر مسئولي 
اقدامي جدي براي پايان دادن به داستان فاضالب شهري خوزستان 
و دست كم سرپوشيده شدن آن انجام داده است؛ گمان نمي كنم كمتر 
مسئولي به آموزش روش هاي رويارويي با انواع مخاطرات به كودكان 
و نوجوان اهميت دهد و باز هم خبرهاي دردناكي از اين قبيل منتشر 
خواهد شــد و باز هم وزير و وكيل دغدغه هاي جدي تر و بزرگ تر از 

جان و فرهنگ كودكان و نوجوانان خواهند داشت.
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تماشاخانه هاي پايتخت به مناسبت فرارسيدن ايام سوگواري 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( اجرايي ندارند و از هفته سوم 
نمايش هاي جديد ميهمان تاالرهاي نمايشي مي شوند. در 
هفته سوم دي ماه هم نمايش هاي جديد اجراهاي خود را آغاز 

مي كنند. تمركز كارگردان استفاده از متون خارجي است.

2نمايش مناسبتي در تئاترشهر
در سالن هاي مجموعه تئاترشهر، »احتماالت« در چهارسو، 
»پنگوئن هاي افسرده« در قشقايي و »ليليت « در سايه 3روز 
پاياني هفته اجرايي ندارند و اما نمايش هاي »تا اشكستان« به 
كارگرداني حميد حراء در تاالر اصلي و »تمليخا« به كارگرداني 
بابك پرهام در كارگاه نمايش روزهاي پانزدهم و شــانزدهم 
دي ميزبان مخاطبان تئاتر خواهند بود. »تا اشكستان« كه 
به مناسبت ايام فاطميه در تاالر اصلي تئاتر شهر پيش روي 
مخاطبان قرار گرفته روزهاي چهارشنبه پانزدهم و پنجشنبه 

شانزدهم دي در 2نوبت 16 و 19 روي صحنه مي رود.

اجراي همزمان با آنالين آقاخاني
نمايش »سه گانه پاريسي« به نويسندگي و كارگرداني ايوب 
آقاخاني هم همزمان با اجراي صحنه اي به صورت آنالين هم 
از پلتفرم آپارات پخش مي شــود. جديدترين اجراي ايوب 
آقاخاني روزهــاي 13، 1۴، 16و 1۷ دي ماه، ســاعت2۰، 
همزمان با اجــراي صحنه اي، براي نخســتين بار به صورت 
آنالين و مجازي از ســايت آپارات پخش مي شــود. محمد 
معتضدي و ســمن قناد 2بازيگر نمايــش »آخرين قطره از 
نيمه  پر ليوان« به نويسندگي و كارگرداني آرش واحدي هم 
از هفته  آينده 2۰دي  ساعت2۰ در تماشاخانه  انتظامي روي 
صحنه خواهند رفت. »ســگ هاي انباري« نوشته كوئنتين 
تارانتينو به كارگرداني مهدي اشرافي از 13دي در پرديس 
تئاتر شــهرزاد روي صحنه مي رود. در همين تماشــاخانه 
»جسدهاي پستي« نوشــته داريو فو به كارگرداني محمد 

محب الهي از 13دي ماه ســاعت21:1۵ در ســالن صنوبر 
اجرايش را شروع مي كند.

ميكائيل شهرستاني با 3اجرا
ميكائيل شهرســتاني روزهاي پركاري در مهــرگان دارد. 
»شــاعر« به طراحي و كارگرداني ميكائيل شهرستاني، هر 
روز ســاعت18:3۰ در ســالن2 خانه نمايش مهرگان روي 
صحنه مي رود. همچنين »پيــش از صبحانه« به طراحي و 
كارگرداني ميكائيل شهرستاني، نويسندگي يوجين  اونيل 
كه از ترجمه هاي صادق چوبك است، هر روز ساعت1۷:3۰ 
در سالن2 خانه نمايش مهرگان روي صحنه مي رود. »اسم« 
به نويســندگي الكســاندر دوالپتولير و ماتيــو  دوالپورت، 
كارگرداني شيرين  فرخنده  نژاد و طراحي ميكائيل شهرستاني 
نيز هر روز ساعت2۰ در سالن2 خانه نمايش مهرگان روي 

صحنه مي رود.

اشكان خطيبي و اجراي 2نمايش 
2نمايش »پزشك نازنين« و »چخوف خواني زير نظر نماينده 
فدراسيون روســيه« به تهيه كنندگي و كارگرداني اشكان 
خطيبي كه در اسفند98 همزمان با نخستين تعطيلي كرونا 
متوقف شد، پس از ۴سال آموزش و تمرين، از تاريخ 1۴بهمن 
اجراي خود را آغاز خواهند كرد. »پزشك نازنين« براساس 
نمايشنامه  نيل سايمون، براي سومين بار است كه توسط او و 
هنرجويانش روي صحنه مي رود. همچنين »چخوف خواني 
زير نظر نماينده فدراسيون روسيه« براساس نمايشنامه هايي 
از مايكل فرين، ترجمه شــهرام زرگر، براي دومين بار است 
كه با هنرجويان او روي صحنــه خواهد رفت. هر دو نمايش 

از 1۴بهمن و يك روزدرميان در سپند روي صحنه مي روند.

نمايش اسپانيايي در تماشاخانه مشايخي
»نمايش اســپانيايي« ســومين نمايشــي اســت كه طي 

سال جاري با كارگرداني شاهين چگيني و با بازي دانشجويان 
تئاتر در تماشاخانه مشايخي به صحنه مي رود. ياسمينا رضا 
نمايشنامه »نمايش اســپانيايي« را نوشته است. »نمايش 
اســپانيايي«، از دوشــنبه 13دي1۴۰۰، ســاعت18 در 

تماشاخانه جمشيد مشايخي به روي صحنه مي رود.

دن كيشوت در ايرانشهر
»دن كيشوت« براساس نمايشــنامه ميخائيل بولكاگف با 
طراحي و كارگرداني جواد موالنيا بعــد از يك دوره اجرا در 
عمارت نوفل لوشاتو در تماشاخانه ايرانشهر به صحنه مي رود. 
اين نمايشنامه نخستين بار در سال193۵ ميالدي به چاپ 
رسيد. اين اثر كه اقتباسي نمايشي از رمان »دن كيشوت« به 
قلم نويسنده  اسپانيايي دن ميگل د سروانتس ساودراست به 
نقد حكومت استالين مي پردازد. اين نمايش با تغيير بازيگران 

از 2۰دي اجرا مي شود.

تماشــاخانه ســنگلج هم اين روزهــا ميزبان 
»خاموشان« است كه توسط خانواده زنده ياد علي 
سليماني، بازيگر و كارگردان فقيد تئاتر روي صحنه 
مي رود. سبا، دختر علي سليماني نويسنده اين 
نمايشنامه است و همسر سليمانی، سهيال جوادي، 
كارگرداني اين اثر نمايشــي را برعهده دارد. اين 
نمايش كه به ياد علي سليماني روي صحنه است، 
در هفته پاياني اجراي خود در روزهاي دوشنبه ۱3 
و سه شنبه ۱۴ و روز جمعه ۱۷ دي ماه در 2سانس 
۱۷ و ۱۹ روي صحنه خواهد رفت. »خاموشان« روز 

جمعه ۱۷دي ماه اجراي خود را به پايان مي رساند.

»خاموشان« 
به ياد علي سليماني

تا فجر  

انتخاب داوران متناسب با جريان سينما

بهروز افخمي هفته گذشته در برنامه »شهر فرنگ« شبكه خبر گفت 
فيلم »عروسك« ساخته اصغر يوسفي نژاد به رغم كيفيت خوبي كه 
داشت، به دليل زيرنويس ريز و تندتند عوض شدنش كه هيأت انتخاب 
نمي توانست آن را دنبال كند، از جشنواره كنار گذاشته شد. اين دليل 
براي كنار گذاشــتن فيلمي از جشــنواره كه كيفيت قابل قبولي هم 
داشته، اصال منطقي به نظر نمي رسد. روز گذشته، جليل اكبري صحت، 
تهيه كننده فيلم »عروســك« به ايســنا گفت: »اينكه آقاي افخمي 
به عنوان يك ســينماگر مقتدر و پيشكســوت، فيلم »عروسك« را 
حيرت انگيز توصيف كردند براي ما مايه مباهات است، اما داليلي كه در 
پذيرفته نشدن فيلم عنوان شده ما را نگران كرده است؛ چراكه در وهله 
نخست اين فيلم يك سرمايه اجتماعي و معنوي و نيز براي عواملش يك 
سرمايه مادي است و نگرانيم كه اين سرمايه دچار آسيب شود.« وي در 
بخش ديگري از صحبت هايش افزود: »اعضاي محترم هيأت انتخاب 
اظهاراتي را مطرح كرده اند؛ ازجمله غيراســتاندارد بودن زيرنويس 
فيلم يا اينكه مثال ديالوگ ها سريع و تند جابه جا مي شد. بعضي از اين 
مطالب باعث نگراني است و اگرچه نمي خواهم به سن و سال اعضاي 
محترم هيأت انتخاب اشاره كنم؛ چراكه باالخره همه ما در آستانه ورود 
به سنين باال هستيم، ولي حداقل انتظار اين است كه افراد حاضر در 
بخش هاي مختلف جشنواره متناسب با هرم جمعيتي جامعه انتخاب 
شوند.  براين اساس االن بايد نگران هيأت داوران هم باشيم كه ممكن 
است زيرنويس بعضي فيلم ها را نتوانند بخوانند يا دچار مسائلي از اين 
دست شوند. اگر واقعا مشكل اين چيزهاست، بهتر است كساني انتخاب 
شوند كه با جريان سينماي ايران متناسب باشند و تأكيد مي كنم كه 

اين موضوع هيچ ارتباطي به پيري و جواني ندارد.«
اكبري در خاتمه صحبت هايش گفت: »پس از استقبالي كه از فيلم 
قبلي اصغر يوسفي نژاد در جشنواره فجر شد، طبيعي است كه ساخته 
دوم  او كنجكاوي برانگيز باشد و جشنواره فجر بايد رفتار ثابتي در برابر 
استعدادهايي كه كشف مي كند داشته باشد، اما نه تنها اين رفتار را انجام 
نداده، بلكه باعث شده نسبت به اين فيلمساز و حقوق مادي و معنوي 
او در سطح جامعه سينمايي هجمه صورت بگيرد. تنها چيزي كه ما در 
سينما مي دانيم اين است كه مسئوالن سينمايي بايد سينما را دوست و 
نسبت به آن تعهد داشته باشند. سينما مثل صنعت، معدن، كشاورزي 
و...  نيست. سينما اصال محصول پربازدهي  نيست. سينما محصول عمر 
است. تعهد به سينما، تعهد به عمر نسل هاست و من احساس مي كنم 
دوستان مسئول حواسشان نيســت كه ما در سينما هم عمر خود را 

گذاشته ايم و هم خارج از ضوابط و نظام  سينمايي كاري نكرده ايم.«

۱5دي؛ اعالم سينماهاي مردمي فجر

محمدرضا فرجي، مدير امور سينماهاي جشنواره فيلم فجر، درباره 
چگونگي اكران فيلم هاي جشنواره در سينماهاي كشور گفت: امسال 
براي نخستين بار شيوه نامه اي براي اكران فيلم ها در سينماها تدوين 
و منتشر شد كه قابل توجه فعاالن اين عرصه قرار گرفت. براساس اين 
شيوه نامه، نسبت به بررسي و رايزني با سينماهاي موردنظر اقدام شد 
و تا روز چهارشنبه 1۵ دي ماه اسامي ســينماهاي اكران فيلم هاي 

چهلمين جشنواره فيلم فجر را به صورت رسمي اعالم خواهيم كرد.
مديركل نظارت بر عرضه نمايش فيلم ســازمان سينمايي گفت: به 
واسطه شيوه نامه سينماهاي چهلمين جشنواره فيلم فجر، بسياري 
از سينماداران متوجه شدند كه سالن هاي ســينماي آنها بايد چه 
ويژگي هاي داشته باشد؛ به همين دليل، آنها براساس معيارها، تالش 
كردند تا كمبودها را مرتفع و استانداردها را رعايت كنند تا شرايط اكران 

آثار جشنواره و ميزباني از مخاطبان را به دست بياورند.
فرجي با بيان اينكه اين شيوه نامه از آغاز به كار جشنواره چهلم روي 
خروجي اطالع رساني ســايت جشــنواره قرار گرفت، عنوان كرد: 
اميدواريم با تدوين چنين شــيوه نامه اي، شــرايط برگزاري شكل 
دقيق تري بگيرد و به نظر مي رسد اين شيوه نامه براي جشنواره تبديل 

به كار ماندگاري شود.

درامي سياسي در دل التهابات سال ۶۰

همزمان با انجام آخرين مراحل فني فيلم سينمايي »ضد«، تازه ترين 
جزئيات از قصه اين فيلم منتشر شــد. با انجام مراحل پاياني فني 
فيلم سينمايي ضد به كارگرداني اميرعباس ربيعي و تهيه كنندگي 
محمدرضا شفيعي، نخستين عكس از ايفاي نقش ليندا كياني در 
اين فيلم رونمايي شد.ضد به نويسندگي حسين تراب نژاد، يك تريلر 
سياسي است كه در بستر التهابات كشور در تابستان سال 136۰ 
مي گذرد. قصه اين فيلم درباره يك عشــق در دل حوادث سياسي 
است كه پس از سال ها دوباره شعله ور مي شود. مهدي نصرتي، ليال 
زارع، نادر سليماني، ليندا كياني، مهشيد جوادي، مجيد پتكي، روزبه 
رئوفي، عماد درويشي، شيرين آقاكاشي، جواد خاني و...  بازيگران 

ضد هستند. 

تله  تئاتري براي تقويت فرهنگ تماشاي تئاتر در جامعه
»اتوبان خاطره«؛ واكاوي اجتماعي 

زندگي سردار سليماني 
تله تئاتر در دهه۷۰ و حتي در دهه8۰ فرم نمايشــي بود كــه در ميان توليدات 
تلويزيون، مخصوصا در شبكه چهار ســيما، جايگاه ويژه اي داشت و توانسته بود 
مخاطب خود را به دست آورد، اما در دهه9۰ از حجم توليدات اين قالب كاسته شد 
و تله تئاتر به حاشيه رفت. تله تئاترها معموال فضاي صميمي و گرمي دارند كه به 

سرعت با مخاطب ارتباط برقرار مي كنند. 
حاال شبكه۵ سراغ اين قالب رفته تا از قابليت هاي آن بهره ببرد. از پنجشنبه 9دی، 
پخش تله تئاتر »اتوبان خاطره« به نويسندگی و كارگردانی سيدعلی موسويان 
و تهيه كنندگی علی قربانی از شبكه۵ سيما آغاز شــده است. اين تله تئاتر كه 
1۰قسمِت 18 تا 23دقيقه اي دارد، به سردار شهيد حاج قاسم سليمانی مي پردازد. 
تله تئاتر »اتوبان خاطره« داستان زن و شوهر نقاشی به نام های طوبی و حافظ 
است. اين دو بعد از ۵سال زندگی مشــترک به دليل مسائل مالی قصد جدايي 
دارند. در بزنگاه نزديك شدن به طالق شان، از سمت سازمان زيباسازی شهرداری 
با آنها تماس گرفته می شود تا نقاشی سردارسليمانی را روی ديوار مجاور بزرگراه 
شهيدسليمانی بكشند. طوبی كه عازم خارج از كشور است، سفرش را به مدت 
1۰روز به تعويق می اندازد تا اين پروژه انجام شود اما در حين كشيدن نقاشی 
سردار دل ها اتفاقاتی رخ می دهد و در پايان شــخصيت های اصلی داستان ما 
متوجه می شــوند كه در تصميم گيری برای متاركه عجله كرده اند و دوباره به 

زندگی شان برمی گردند.
سيدعلی موسويان، كارگردان تله تئاتر »اتوبان خاطره«، درباره اين سريال گفت: 
»من كار بي تحقيق نمي كنم و برای توليد تله تئاتر »اتوبان خاطره« هم تحقيق كردم 
و تعدادی از كتاب های موجود درباره زندگينامه سردار شهيد حاج قاسم سليمانی را 
خواندم. تله تئاتر »اتوبان خاطره« يك واكاوی اجتماعی از زندگی سردارسليمانی 
است و به موضوع رزم آوری ايشــان نپرداخته است. در واقع اين قصه مجموعه ای 
از 1۰داستان مستقل اســت كه به بهانه فرارسيدن سالگرد شهادت سردار دل ها 
1۰دغدغه اجتماعی مردم را دنبال می كند. قصد من از توليد اين تله تئاتر اين بود كه 
بگويم شهدا رفته اند تا وضعيت مملكت بسامان باشد ولی متأسفانه در بخش هايي 
دچار كاستی ها و نقصان هايی هستيم. اميدوارم كه مسئوالن كارهايی چون تله تئاتر 
»اتوبان خاطره« را ببينند، هرچند ما به عنوان هنرمند فارغ از اينكه مسئوالن اثر ما 

را تماشا مي كنند يا نه، بايد رسالت مان را انجام دهيم.«
اين كارگردان درباره تاثير تله تئاتر در باالبردن فرهنگ تماشاي تئاتر در جامعه افزود: 
»ارگان هايی كه می توانند در زمينه توليد تله تئاتر فعاليت كنند، پا پيش بگذارند 
و نمايش را به تلويزيون بياورند تا سطح فرهنگ مردم با تماشاي تئاتر باالتر برود. 
ارگان هايی كه متولی فرهنگ كشورمان هستند می توانند از هنرمندان تئاتر حمايت 
كنند و گاهی با اين حمايت ها زندگی هايي را نجات بدهند. تئاتر برای هنرمند اين 
عرصه صرفا يك هنر نيست و محل ارتزاق اوست. از مسئوالن می خواهم كه براي 

جايگاه هنر تئاتر ارزش قائل شوند و از هنرمندان اين حوزه حمايت كنند.«
تله تئاتر »اتوبان خاطره« محصول مشترک حوزه هنری انقالب اسالمی و سازمان 
زيباسازی شهرداری تهران است و در آن سيروس همتی، مهروز ناصر شريف، الهه 
زحمتی، هدی آهنگر، رضا رمضانی كيا، حســين ميالنی، محمد آهنگر، نبی اهلل 
پيرهادی، محمدباقر صفانور، رســتا رضوی و نويد اكبري مباركه بازي مي كنند. 
مســعود اميني كارگردان تلويزيوني، حامد نمازي مديــر تصويربرداري، فاطمه 
روزبهاني مدير توليد، وحيد الري طراح دكور و صحنه و لباس و مجتبي گودرزي 

صدابردار اين اثر هستند.

در ايام فاطميه نمايش هاي »تمليخا« و »تا اشكستان« اجرا مي شود

تماشاخانه ها در محاصره نمايشنامه هاي خارجي 

بازگشايي گره گيشه ها 
اقتصاد سينماي جهان زير سايه واكسن، دوباره جان گرفت 

در سال2۰2۱ و تقريبا يك سال پس از آغاز روند واكسيناسيون در سراسر دنيا كه 
با افزايش اميدها نسبت به نزديك شدن به پايان دوران اوج شيوع كرونا همراه 
بود، مجموع فروش در گيشه سينماها نسبت به سال2۰2۰ افزايش قابل توجهي 
را نشان مي دهد. يكي از داليل افزايش فروش در گيشه جهاني، پايان قرنطينه و 
بازگشايي سالن هاي سينما و كاهش محدوديت هاي حضور تماشاگر در سالن هاي 
سينما در ماه هاي اول سال2۰2۱ بوده است. در اين مطلب نگاهي به آمار مجموع 

فروش فيلم ها در گيشه چندين كشور دنيا داريم.

چين
گيشه سينماهاي چين در ســال2۰2۱ با فروش بيش 
از ۷.۴ميليارد دالر ركوردهاي فروش در اين ســال را 
شكست. اين ميزان درآمد از گيشه سينماهاي چين 
برابر با بيش از 3۹درصد مجمــوع فروش فيلم ها در 
گيشه جهاني بود؛ بر همين اساس، گيشه سينماهاي 
چين در سال2۰2۱ دست كم ۶۰درصد بيشتر نسبت به 
سال2۰2۰ درآمد كسب كرده اند. آمارها نشان مي دهد 
8۴.۴۹درصد از اين درآمد ناشــي از فروش توليدات 
داخلي سينماي چين بوده است. پرفروش ترين فيلم 
چين كه همزمان دومين فيلم پرفروش دنيا در سال2۰2۱ 
نيز محسوب مي شود، در مجموع ۹۰۶.3۱۹.۶۱2ميليون 

دالر فروش كرده است.

آمريكاي شمالي 
فروش سينماها در آمريكاي شمالي در سال2۰2۱ به 
حدود ۴.5ميليارد دالر رسيد كه افزايشي ۱۰۱درصدي 
نسبت به سال2۰2۰ داشــته است. آخرين سالي كه 
مجموع فروش فيلم ها در گيشه سينماهاي آمريكاي 
شمالي به ۴.5ميليارد رسيد، سال۱۹۹2 بود. ميزان 
فروش ۴.5ميليــارد دالري همچنــان در قياس با 
ســال2۰۱۹ و فروش ۱۱.۴ميليــارد دالري فيلم ها، 
۶۰درصد كاهش نشان مي دهد. البته با درنظر گرفتن 
اينكه سينماهاي آمريكاي شــمالي به مدت 3ماه و 
تا اوايل بهار2۰2۱ تعطيــل بودند مي توان به صورت 
تخميني اينطور ارزيابي كــرد كه فروش فيلم ها در 
سال2۰2۱ نسبت به سال2۰۱۹ كاهشي ۴۰درصدي 
داشــته اســت. پرفروش ترين فيلم در سينماهاي 
آمريكاي شمالي »مرد عنكبوتي: راهي به خانه نيست« 

با فروش ۶۰۹.8ميليون دالري محسوب مي شود.

فرانسه
مجموع بليت هاي فروخته شده در گيشه سينماهاي 
فرانسه در سال 2۰2۱، ۹۶ميليون بليت بوده است 
كه نسبت به ۶5.2ميليون بليت فروخته شده در 
سال2۰2۰ افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد. 
هم اكنون از مجموع درآمد گيشه سينماهاي فرانسه 
آماري ارائه نشده است. اوضاع گيشه سينماهاي 
فرانسه اما همچنان نسبت به دوران پيش از پاندمي 
كرونا مطلوب نيســت. اين در حالي است كه در 
سال2۰۱۹، يعني سال قبل از شيوع كرونا، فيلم ها 
در مجموع در سينماي فرانسه 2۱3.2ميليون دالر 
فروش كرده بودند. براساس آخرين اخبار درآمد 
ناشي از فروش بليت در گيشه سينماهاي فرانسه 
نسبت به ســال2۰2۰، ۴۷.2درصد افزايش يافته 
اســت كه بخش مهمي از آن ناشي از فروش باالي 

»مرد عنبكوتي: راهي به خانه نيست«، بوده است.

اسپانيا
در گيشه سينماهاي اسپانيا درمجموع در سال2۰2۱، 
۴۱ميليون بليت به ارزش كلي 283.۶3ميليون دالر 
فرخته شده است. درآمد اسپانيا در گيشه نسبت 
به ميانگين آمار فروش ســال هاي 2۰۱5 تا 2۰۱۹، 
58درصد كاهش داشته است. با اين حال مجموع 
ميزان فروش فيلم ها در گيشه سينماهاي اسپانيا 
در سال2۰2۱ نسبت به سال2۰2۰ افزايشي معادل 
۴5درصد را نشان مي دهد. فيلم مرد عنكبوتي: راهي 
به خانه نيســت در افزايش ميزان فروش در گيشه 

سينماهاي اسپانيا بسيار تأثير گذار بوده است.

بريتانيا
مجموع ميزان فروش در گيشه سينماهاي بريتانيا 
امسال به نزديك 55۷ميليون پوند رسيده كه تقريبا 
برابر است با دوبرابر ميزان فروش 2۹۷ميليون پوندي 
سال2۰2۰.  سال2۰2۰ كم فروش ترين سال سينماي 
بريتانيا در گيشه از سال۱۹۹2 بوده است. براساس 
آخرين آمار منتشرشــده فيلم »زماني براي مردن 
نيست« با فروش ۱2۷.۶۴۹.۴۰۴دالري پرفروش ترين 

فيلم در گيشه سينماهاي بريتانيا بوده است.
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كيوسك جهاننما

كرونا؛ موج سوم در قطر، اوج گيري 
دوباره در امارات و عربستان

كرونادرجنوبخليجفارس،دوبارهاوجگرفتهوكشورهايمنطقه
رادرگيركردهاست؛قطردرآغازموجسومهمهگيريكروناست
واماراتوعربستانهمبدترينركوردهايروزانهرادرچندماه

اخيرثبتكردهاند.
بهگزارشالجزيره،روندابتالبهكوويد-19درقطر،از2ماهقبل
افزايشيبوده،امامقاماتگفتهاندكهاينروند،در2هفتهاخير
بهشدتافزايشيافتهاســت.دليلاينافزايشكهسرآغازموج
سومهمهگيريكرونادراينكشوراست،انتشارگستردهگونه

اوميكروناعالمشدهاست.
كرونا،درعربســتانواماراتهماوجگرفتهاست.ركوردروزانه
درعربستانبراينخستينبارازميانهتابستان،از1000مورددر
روزعبوركردهاســت.اماراتهمبعدازمدتهابيشتراز2هزار
و500موردروزانهابتالبهكوويد-19ثبتكردهاســت.ايندو
كشور،آمارخودرابهتفكيكگونههايويروساعالمنميكنند.
بااينحالهردوكشــوربيــشازيكماهپيــشازورودگونه

اوميكرونخبردادند.
برخالفرويهســكوتدربارهگونههادرايندوكشور،درقطر،
دكترسهاالبياتي،رئيسبخشواكسيناسيونوزارتبهداشت
صراحتاازگونهاوميكرونبهعنوانعامــلاصليافزايشموارد
ابتالخبردادهاست؛»بيشترموارد
جديدابتالبــهكوويد-19بهگونه
اوميكرونارتباطدارند.براساس
اطالعاتموجود،اوميكرونبسيار
سريعمنتشرميشــود،اماعاليم
آنماليــمونــهچنــدانجدي

هستند.«
قطرازابتــدايهمهگيريكرونا،
252هزارموردابتالو618موردمرگراگزارشكردهاست.اين
كشورهمچنين5ميليونواكسنتزريقكردهوتزريقدوزسومرا
همازهمينپاييزشروعكردهاست.اينكشوريكشنبه،998مورد

ابتاليجديدگزارشكرد.
عربستان،بزرگترينكشورمنطقهكه30ميليونجمعيتدارد،
درهمينروز1024موردجديدراثبتكردهاست.ايندرحالي
استكهمواردابتاليروزانهدراينكشور،درانتهايتابستانو
ابتدايپاييز،بهزير100مورددرروزرسيدهبود.اماراتهمسايه
عربستانهمكهقطبتجارتوگردشگريمنطقهاستودراوج
فصلگردشگريبهســرميبردوميزبانيكنمايشگاهبزرگ
جهانياست،2هزارو600موردابتاليجديدو3موردمرگدر

همينروزثبتكردهاست.
مواردابتالدرامارات،5روزپيشبهباالي2هزارموردرســيد.
اينكشوردرميانهپاييزبهكمتراز100موردروزانهرسيدهبود.
اماراتگفتهاستكهازيكهفتهديگر،بهشهرونداناينكشور
تنهادرصورتياجازهميدهدبهخارجســفركنندكهواكســن
بزنند.ازافراديهمكههردودوزواكســنرازدهانددرخواست

شدهدوزيادآورياتقويتيرابزنند.
آمارروزانــهكرونادرامــاراتهمچنانبســيارپايينترازاوج
همهگيريدراينكشوردرابتدايزمســتانسالگذشتهبود.
درژانويهگذشته،همزمانباسفرهايدستهجمعيتوريستها
بهامارات،آمار4هزارموردابتالدريكروزدراينكشــورثبت
شد.عربستانهمدرانتهايبهارســال2020ميالدي،4هزار
و700مــوردروزانهراتجربهكردهاســت.انتشــارگونهجديد
ويروسكرونا،دركويتهمباعثنگرانيمقاماتشدهودولتاز
شهرونداناينكشورخواستهاستازسفربهچندكشوراروپايي
خودداريكننــد.وزارتخارجهكويتدربيانيــهايباتوجهبه
»رشدچشمگيروبيسابقهدرتعدادمواردجديد«دركشورهاي
فرانسه،آلمان،انگليس،اســپانياوايتاليا،ازشهروندانكويتي

خواستهاينكشورهاراترككنند.
تعدادمواردروزانهدركويتنسبتاپاييناست؛بااينحالميزان
آنجهشيچشمگيرداشته،يكشــنبهحدود20برابرشدهوبه
600موردرســيده.كويت4ميليونجمعيتدارد.تعدادموارد
ابتالدراينكشور،تقريبادوبرابربحريناست.بحرينكهكمتر
از2ميليوننفرجمعيتدارد،براياستفادهازدارويضدكروناي
شركتفايزربانامپكسلوويدمجوزاضطراريصادركردهاست.
اينداروبرايافرادبزرگســاليكهازنشــانههايشديدابتالبه
كروانرنجميبرندوممكناســتبيماريتهديديجديبراي

آنهاباشداستفادهميشود.
درقطر،برخياوجگيريكرونارابهبرگزاريمســابقاتبزرگ
ورزشياخيردراينكشورمرتبطميدانند.قطرقراراستسال
آيندهميزبانجامجهانيباشــدواخيرابابرگزاريمســابقات
فرموليكوجامكشورهايعربي،خودرابراياينرويدادبزرگ
آمادهكردهاست.تنهاافرادواكسنزدهاجازهحضوردرتورنمنت
فوتبالراداشتند،اماباوجودتأكيدمقاماتبرايرعايتمقررات
بهداشــتي،فاصلهگذارياجتماعيدرمكانهايبرگزارياين

رويدادهارعايتنشد.
دكترالبياتيگفتهاستكهاهمالمردمدررعايتقوانينيكي
ازعواملاوجگيريابتالبودهاســت؛»وقتيكــهگفتيممردم
ميتوانندديگردرمكانهايعموميماســكنزنند،شــرايطي
رادرنظرداشتيم.مثالاينكهمكانهاييكهمردمدرآنهستند
نبايدشلوغباشد.وقتيكهمردمماسكزدنراكنارگذاشتند،
شــاهدافزايشمــواردابتالبــهكرونا،ســرماخوردگيفصلي

وآسمبوديم.«
قطراز5روزپيش،برخيمحدوديتهــارادوبارهاعمالكردهو
مردمدوبارهبايدچهدرفضاهايداخليوچهفضاهايخارجي

ماسكبزنند.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

اوميكرون عليه اقتصاد

تغيير چهره القاعده در سوريه

وال استريت ژورنال نوشته كه سويه جديد كرونا 
به بالي جان كسب و كارها در آمريكا تبديل شده 
است. تعداد زيادي از كاركنان شركت ها به دليل 
ابتال به اوميكرون در خانه قرنطينه شده و برخي 
از شركت ها ناگهان خالي شــده اند. آمار روزانه 
مبتاليان در آمريكا از مرز 400هزار نفر گذشته 
كه از ابتداي شروع بحران كرونا، بي سابقه بوده 
است. همزمان هزاران پرواز نيز به دليل ابتالي 
كادر پروازي لغو شــده است. اخالل در زنجيره 
تامين كاال، يكي از نخستين اثرات سويه جديد 

بر اقتصاد آمريكا بوده است.

واشنگتن پست نوشــته كه گروه تروريستي 
هيأت تحريرالشــام، از گروه هاي وابسته به 
القاعده كه كنترل شهر ادلب در شمال غرب 
ســوريه را در اختيار دارد، رفتار خود با مردم 
را تغيير داده و با افزايش خدمات به ســاكنان 
اين شهر به دنبال كســب وجهه است. هيأت 
تحريرالشــام ديگر با حضور زنان در شــهر 
برخورد نمي كند. واشنگتن پســت نوشته كه 
اين گروه خود را براي دوره بعد از پايان جنگ 

سوريه آماده مي كند.

توييتر،حســابكاربريمارجــوريتيلور
گرين،نمايندهجنجاليجمهوريخواهايالت
جورجيایآمريكارابهخاطرانتشاراطالعات

غلطدربارهويروسكرونامسدودكرد.
توييتراعالمكردهكهحسابكاربريخانم
گرين،پساز5باراخطارمسدودشدهاست.

بهگزارشخبرگــزاريرويترز،
مسئوالناينشــبكهاجتماعي
گفتهاندكهبــهمارجوريتيلور
گريندرمــوردتوقفانتشــار
اطالعاتگمراهكنندههشدارداده
بودند.اوجزوطرفدارانسرسخت
دونالــدترامــپ،رئيسجمهور

پيشينآمريكاستوبارهاايمنيواكسنهاي
كرونا،ضــرورتفاصلهگــذارياجتماعي
واســتفادهازماسكهارازيرســؤالبرده
بود.اودرآخرينمورد،طيروزيكشــنبه
هفتهجاريدليلمرگوميربااليبيماران
كروناييدرآمريكاراتزريقواكسندانسته
بود؛موضوعيكهباعثشدصبرتوييترهم
لبريزشدهوصفحهشــخصياورامسدود

كند.

توييترالبتهپيشازاين،حســابكاربري
مارجوريتيلورگريــنرابهطورموقتطي
بازههايزماني12ساعتويكهفتهمعلق
كردهبود.حسابكاربريرسمياوبهعنوان
نمايندهكنگرهدرتوييترهمچنانبازاست
اماخانمگريــناعالمكردهكــهبعدازاين
قصــدداردبهجــايتوييتر،از
تلگراماستفادهكند.اودرصفحه
شخصياشدرفيسبوكنوشت:
»مافيايسيليكونوليدرنهايت
كارخودشراكرد.توييتربهطور
دائــمحســابكاربــريمنرا
مسدودكرد.شركتهايبزرگ
تكنولوژي،دشمنآزاديبيانهستند.مااين
اتفاقاترافراموشنميكنيم.منرادرتلگرام
دنبالكنيدتاحرفهايمرابدونواســطه
بشنويد.«اوســپسدركانالتلگرامياش
نوشــت:»توييتردشــمنآمريكاســتو
نميتواندحقيقتراكنترلكند.اشــكالي
ندارد،منبهآمريكانشــانخواهمدادكه
مابهآنهانيازنداريموزمانشكســتدادن

دشمنانمانفرارسيدهاست.«

بامدادروزگذشتهعبداهلل
حمدوك،نخســتوزيرگزارش

دولتبرآمــدهازانقالب
ســوداناســتعفاكرد.ايناســتعفارا
ميتوانشــوكيجديدبــرايانقالب
متزلزلونيمهجانســودانبهشمار
آورد؛شوكيكهشــايدآخرينحلقهاز
كودتــاينظاميــانعليــهانقــالب
شهروندانسودانيباشــد.حمدوك،
نخســتوزيريكهطيماههاياخير
بارهاازدخالتهــاينظامياندرامور
دولتــيانتقــادكــردهوگفتــهبود
صالحيتهايقانونيازويسلبشده
اســتدرحاليقدرتراترككردكه
شــاهد خارطــوم خيابانهــاي
درگيريهايشــديديميانارتشو
معترضاناست.ايندرگيريهاتاكنون
دستكم8كشتهودههامجروحبهدنبال
داشتهاست.حمدوكدرنطقيويدئويي
كهدقايقيپسازاعالمخبراستعفاي
ويدرسطحرسانههايسودانيمنتشر
شــد،خطاببهمردماينكشورگفت:
هفتههــاي و روزهــا ســودان
سرنوشتسازيراپشتسرميگذارد.
منهرآنچهدرتوانــمبودبراياجراي
وعدههايانقالبسال2019،ازجمله
تامينآزاديوعدالتبرايشهروندان
انجامدادماماهيچيكازآنوعدهها،به
داليلمتعدديمحققنشد.امروزروشن
استكهباقيماندنمندرقدرتهيچ
توجيهقانونيواخالقيندارد.اوبدون
اشارهبهداليلوجزئياتاينتصميم،
درپاياننطقخودافزود:اميدوارمفردي
كهپسازمناينامانتمليرابرعهده
بــه دادن پايــان در ميگيــرد
چنددســتگيهاوبازگرداندنثباتبه

سودانموفقباشد.

نخست وزيري كه تنها ماند
حمدوكيكيازكارمندانسازمانملل
بودكهپسازانقالبوتحوالتداخلي
سوداندرسال2019،مسيرزندگياش
تغييركردوبهعنواننخستوزيرمورد
توافقهمهاحزابوبازيگرانسياسي
انتخابشد.بسياريگمانميكردند
حمدوكازجملهشخصيتهايياست
كهباانقالبســودان،ســتارهبختش
صعودكردهوبهچهــرهايماندگاردر
تاريخمعاصراينكشورتبديلخواهد
شد.اماگذشتزمانثابتكردحمدوك
تنهايكيازقربانيانايــنانقالببود.
اگرچهنخستوزيريحمدوكدرابتدا
بااقبالچشمگيريدرميانگروههاي
سياســيوحتيبخشهاييازجامعه
سودانهمراهشــد،اماكودتايژنرال
برهان،فرماندهارتشســوداندرمهر
ماهســالجاريهمهمعادالتراتغيير
داد.حمدوكپسازبركنارياجباري

توسطشوراينظامياندرمهرماهاعالم
كردازطريقتاســيسحزبيسياسي،
مبارزاتمدنيعليهكودتاچيانراادامه
خواهدداد.امااوتنهاباگذشتچندروز
ودرسايهرايزنيهايپشتپرده،حاضر
شدرياســتدولتجديداينكشوررا
درچارچوبتوافقيبــاژنرالبرهانو
سايرفرماندهانارتشسودانبپذيرد.
بهعبارتسادهتر،حمدوكبرايباقي
ماندندرقدرتباهمانكودتاچيانيكه
اورابركناركردهبودندبهتوافقرسيد.
روزنامــهالعربيالجديدمينويســد:
ديپلماتتازهكاردرعرصهسياســت،
ازاينمقطعبهبعدحمايتشهروندان
واحزابسياسيسودانراازدستداد.

توافقسال2020برايتشكيلدولت
ائتالفيدرچارچوبهمكاريباشوراي
نظاميان،بدونشكمهمتريناشتباه
زندگيسياســيحمدوكبودهاست.
ايناشــتباهبهاندازهايسرنوشتساز
بودكهحتيبرخيرسانههايانقالبي
ســودان،بهرغــمتشــديداختالفات
حمدوكبانظاميــاندرماههايبعد،
اوراشــخصيتيخائــنوفروشــنده
آرمانهايانقالبتوصيفميكردند.به
اينترتيب،حمدوكدرميانهانقالبيون
وكودتاچيانقــرارگرفت؛درحاليكه
حمايتهايانقالبيونراازدستداده
بودوهرگزنتوانســتباكودتاچيانبه

توافقيپايداردستيابد.

شكســت مجدد انقالب ها در جهان 
عرب

انقالب2019سودانبخشازتحوالت
بزرگياســتكهطيسالهاياخيربه
موجدومانقالبهايبهارعربيمشهور
شدهاســت؛تحوالتيازجملهخيزش
اجتماعيدرلبنــان،تجمعاتخياباني
دراردنوالبتــهاعتراضاتگســترده
شــهروندانالجزايريكهسقوطدولت
بوتفليقهراپسازدههاســالبهدنبال
داشــت.نقطهآغازانقالبســودانبه
تصميمدولتعمرالبشيربرايافزايش
ناگهانيقيمــتحاملهــايانرژيو
برخيموادغذايياساســيازجملهنان
دراواخرســال2018بازميگردد.اين

تصميماعتراضاتپراكندهايرادربرخي
شــهرهايســودانبهدنبالداشتكه
بهتدريجبخشبزرگتريازجامعهرابا
خودهمراهكرد.شهروندانسودانيكه
درجرياناعتراضاتخود،مجموعهاياز
نيروهايصنفي،سياسيورسانهايرا
بهعنوانتنهاسخنگويانمعتبرانقالب
انتخابكردند،براينخســتينبارطي
سالهايگذشتهشــعارهايتنديرا
عليهفسادوناكارآمدياقتصاديدولت
البشيرسردادند.اگرچهايناعتراضات
مســالمتآميزبوداماباپاســختندو
خشونتآميزيازسويارتشونيروهاي
امنيتيســودانروبهروشدتاجاييكه
دههاتنكشــتهوصدهانفرمجروحيا
دستگيرشدند.بااينحالدولتسودان
نتوانستموجگســتردهنارضايتيهاي
اجتماعيرامهاركندونزديكبه3ماه
بعــدازاعتراضات،همراهبااســتعفاي

البشيرسقوطكرد.
انقالبســودانهمانطوركــهخيلي
زودبهنتيجهرســيد،باسرعتيفراتراز
انتظارهمازمســيراصليخودمنحرف
شــدهودردامكودتاچيانقرارگرفت.
روزنامهگارديندراينبارهمينويســد:
سقوطدولتسوداندرسال2019تنها
بهمعنايســقوطعمرالبشــيروحلقه
نزديكانبود.درحاليكهسايرفرماندهان
قدرتمندارتشازجملهژنرالبرهاندر
موضعخودباقيماندهوبهتدريجزمينه
رابرايسيطرهكاملخودبرقدرتمهيا
كردند.ايــنروندتاحدزيــادييادآور
الگويشكستانقالبمصراست؛انقالبي
كهاگرچهبهحكومتديرينحســني
مباركپايانداد،امانتوانســتسيطره
نظاميانرابرتمامشــئونسياســي،
اقتصاديوقضاييمصــرمتوقفكند.
درنتيجه،تنهايكسالبعدباكودتايي
خونينروبهروشــد.شــوراينظاميان
سودانيبارفتاريمشابههمتايانمصري
خودبهتدريجعرصهرابردولتبرآمده
ازانقــالبتنگكردندوعليــهآنوارد
عملشــدند.كودتاياولآنانبهدليل
مخالفتهايگستردهداخليوخارجي
بينتيجهماندومنجربهتشكيلدولت
ائتالفيباعبداهللحمدوكشــد.امااين
باربهنظرميرسدعزمارتشبرايپايان
دادنبهانقالبسال2019جدياست.
نظاميانســودانطيهفتههاياخير
اقداماتبيســابقهايبرايســركوب
هرگونهاعتراضاتخيابانيعليهكودتاي
احتماليانجامدادهانــد؛ازقطعكامل
اينترنــتگرفتهتــاحضــورارتشبا
تجهيــزاتزرهيدرخيابانهــا.بااين
حالاستعفايحمدوكوشكستدولت
ائتالفيســودانبازهمواكنشبسيار
تنديازسويجامعهجهانيومخصوصا

آمريكاواروپابهدنبالداشتهاست.

بااستعفاينخستوزيرسودانوسقوطدولتائتالفي،بهنظرميرسدآخرين
اميدهابراينجاتانقالبسال2019اينكشورازبينرفتهاست

انقالب سودان در ايستگاه آخر

   مرد شماره يك كودتاي سودان
ژنرال برهان 61ساله، متولد يكي از شهرهاي فقير نشين شمال سودان، از خانواده اي متمايل به آيين هاي تصوف 
اســت. او تحصيالت اوليه را در زادگاه خود به پايان رساند و در ادامه وارد دانشــگاه ارتش شد. برهان ازجمله 
فرماندهان نظامي سوداني به حساب مي آيد كه سير پيشرفت طبيعي در ساختار ارتش سودان داشته است؛ از 
سربازي در ميادين جنگ دارفور گرفته تا فرماندهي ميان رتبه و در نهايت، فرماندهي نيروي زميني. برهان به 
استثناي چند دوره آموزش نظامي در مصر و اردن، هيچ اقامت بلندمدتي را در خارج از سودان نداشته است. او 
پس از انقالب سال2019 و سقوط دولت عمر البشير به عنوان رئيس شوراي نظامي كه مسئوليت انتقال قدرت را 

برعهده داشت انتخاب شد. اگرچه اختيارات اين شورا براساس قانون اساسي سودان بسيار محدود است اما برهان با گذشت زمان، نفوذ خود 
در مراكز قدرت را افزايش داده و به بازيگری  كليدي در معادالت اين كشور تبديل شد. به گزارش شبكه الجزيره، ژنرال برهان نقش اساسي در 
اتخاذ تصميمات سرنوشت سازي  ازجمله سركوب خونين اعتراضات مردمي، قطع اينترنت سودان به مدت چند روز و بركناري عبداهلل حمدوك 
از رياست دولت داشته است و بر اين اساس به نظر مي رسد او سوداي رياست جمهوري مادام العمر )تكرار تجربه عمر البشير( را در سر مي پروراند.

توييتر حساب كاربري نماينده طرفدار ترامپ را بست

998نفر 
مــوارد ابتالی 
روزانــه بــه كرونــا در 

قطر 
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قطعه اي در خودرو هست  كنتــرل فاطمه عباسي كارش  كــه 
آاليندگي ناشي از احتراق سوخت اســت و پشت اگزوز 
ماشين نصب مي شود. اگر اين قطعه درست كار كند و سالم 
باشد، گازهاي سمي مانند كربن منوكسيد، هيدرو كربن و 
اكسيدهاي نيتروژن كه از احتراق سوخت درون سيلندر 
ايجاد شده اســت را طي يك فرايند شيميايي به گازهاي 
بي خطر و غيرســمي تبديل مي كند. اما اگــر اين قطعه 
عمرش را كرده باشد، موقع معاينه فني گيرتان مي اندازد. 
آنطور كه كارشناسان مي گويند، اكنون 60 درصد منابع 
انتشار آلودگي هوا در شهر تهران، منابع متحرك هستند كه 
عدد قابل توجهي است. بنابراين مراكز معاينه فني در اين 
شرايط نقشي كليدي و اساسي براي كاهش آلودگي هوا  ايفا 
مي كنند. خودروهايي كه  تاييد نمی شوند ، بايد فيلتر دوده 
يا كاتاليست جديد نصب  كنند اما از آنجا كه اين قطعه از 

فلزات گرانبهايي مثل پالتين ساخته شده و قاعدتا قيمت 
بااليي دارد، خودروهايي كه كاتاليســت آنها درست كار 
نمي كند، معموال با مراجعه به مراكز معاينه فني و مردودي 
در آزمون، به جاي خريد كاتاليست، اين قطعه را ساعتي 
اجاره مي كنند و صرفاً آزمون معاينه فني را با آن پشت سر 
مي گذارند. البته اجاره قطعه فقط محدود به كاتاليســت 
نمي شود و حتي برخي از افراد الستيك اجاره مي كنند تا 
كارشان در مركز معاينه فني راه بيفتد. عالوه بر آن برخي از 
توليدكنندگان كاتاليست در كشور اقدام به توليد قطعه هاي 
تقلبي مي كنند؛ قطعاتي كه در ظاهر شــبيه كاتاليست 
هســتند اما هيچ گونــه پوشــش كاتاليــزوري )فلزات 
واكنش دهنده( روي ســطوح داخلي آنهــا وجود ندارد و  
تأثيري در كاهش انتشــار آالينده هاي گازي منتشره از 
خودرو ندارند و عماًل گازهاي سمي و آالينده بدون تصفيه 
و پااليــش از اگــزوز خارج مي شــوند. بنابرايــن وجود 

كاتاليست هاي تقلبي باعث مي شــود نظارت ها در مراكز 
معاينه فني بر آاليندگي وسايل نقليه بي اثر شود. نتيجه اش 
هم مي شود آلودگي بيشــتر هوا و محيط زيست. به گفته 
زهره عبادتي، معاون محيط زيســت انســاني اداره كل 
محيط زيست تهران قطعه هاي تقلبي يا اجاره  ای كاتاليست، 
اعتبار معاينه فني را زير سؤال مي برد و با افزايش آلودگي هوا 
سبب به مخاطره افتادن جان مردم مي شود. با اينكه فروش، 
اجاره و يا دستكاري كاتاليست ها به هيچ وجه قابل توجيه 
نيست اما مصرف كنندگان اين قطعه، يعني رانندگان بيچاره 
و مالكان خودروها هم عمدتا توانايي مالي اين را ندارند تا 
هزينه تعويض قطعات گران قيمتي مانند كاتاليســت را 
بپردازند. اين جاست كه كاتاليست اجاره اي روي خودرو 
نصب و معاينه فني ماشين تمديد مي شود، اما تهران هم هر 
روز آلوده تر مي شود. اين دوده زدايي جديد از دور زدن قانون 

و البته جيب های خالی مردم است.

دوده زدایي از معاینه فني یك ساعته
ايــن تعريف امروز اســت، ســاده و 
سرراســت و البتــه كمتــر نزديك 
به جــادو جنبــل و علمي تــر. چه 
تعريفي؟ اينكه هيپنوتيزم شاخه اي 
از علم روانشناســي اســت كه در آن 
به وســيله تلقين، شــخص در حالت 
خاصي از هوشــياري قرار مي گيرد. 
خيالتــان راحت چــون ديگر خبري 
از ردپاي عجيب هندوها و اســتفاده 
از اين روش به عنــوان يك درمان به 
آن شــكل كه در ذهن ما جــا افتاده 
نيســت، هيپنوتيزم هاي راسپوتين 
در دربار تزاري هم بيشــتر شــبيه 
قصه هاي جذاب ترسناك است. حاال 
هيپنوتيزم براي خودش علمي است 
قديمي و مفيد كه مــوارد كاربردش 
الاقل روي كاغذ كه جذاب است. مثل 
چــي؟ بخوانيــد: از هيپنوتيزم براي 
درمان برخی اختالالت فيزيولوژيك 
و روان شناختي استفاده مي شود. در 
پزشكي، از هيپنوتيزم براي كاستن از 
اضطراب مربوط به عمل هاي پزشكي و 
دندانپزشكي، آسم، بيماري هاي معده 
و روده، تهوع ناشي از شيمي درماني 
و مديريت درد اســتفاده مي شود. از 
هيپنوتيزم براي كمك به فائق آمدن 
بر اعتياد نيز استفاده مي شود. استفاده 
از هيپنوتيــزم براي حل مشــكالت 
عاطفي-هيجانــي هم كــه همواره 

مطرح بوده است.
خالصه اينكه امروز كه روز هيپنوتيزم 
است را كمي بيشتر مراعات كنيد. اگر 
دلتان خواست، نكاتي درباره اين علم 
جذاب بخوانيــد. ولي فراموش نكنيد 
كه بــا مهرباني و لبخند و انســانيت 
مي توانيد يك هيپنوتيزور خارق العاده 

بشويد...

جذاب مثل 
هيپنوتيزم

همراه زمستاني بي ادعا
بــراي اكثريتي كه عاشــق چاي 
هستند، شنيدن اينكه كسي چاي 
دوست ندارد عجيب است. انگار كه بگويي آسمان آبي را دوست 
نداري. اما واقعيتش اين اســت كه كســاني هم هســتند كه 
چاي دوســت ندارند يا اينكه آنقدرها سرسپرده چاي نيستند. 
دمنوش ها احتماال اختراع همين افراد هستند. البته الزم نيست 

براي دوست داشتن دمنوش ها از چاي گريزان بود.
در زمستان سرد، دمنوش ها هستند كه جاي چاي را  مي گيرند 
يا كنار چاي عــالوه بر گرما، كلــي خاصيت اضافــه هم براي 
مخاطب شان دارند. آويشن با عسل و ليمو سر مي رسد تا جلوي 
سرماخوردگي هاي محتمل را بگيرد. گل گاوزبان و سنبل الطيب 
براي آرامش بخشيدن آمده اند و بهارنارنج و زعفران مي خواهند 
شادماني را هديه بدهند. در كنار همه اينها، برخالف چاي، خواب 
شب را حرام آدم نمي كنند و خيلي هم اصراري به اثبات حضور 

دائم شان ندارند.
دمنوش آييني دارد كه با چاي فرق دارد. چاي را مي شود چشم 
بسته هم دم كرد. دمنوش را نه. اول بايد مواداوليه را جور كني. 
اگر كه مواد خشــك خاك دارد با ماليمت شست وشوي شــان 
بدهي و بيشــتر دمنوش ها تا نبات همراه شان نباشد، يار غار ت 

نمي شوند كه نمي شوند.
دمنوش ها را بايد بگذاري ســر حوصله دم بكشــند و آن عطر 
جادويي را در خانه پراكنده كنند و درســت وقتي كه نخستين 
عطســه آمده تا با هراس اوميكرون خانه نشين ات كند، آويشن 
تلخ عزيز را به جنگش بفرستي. دمنوش ها، مثل چاي ادعايي به 
فتح جهان ندارند. قرار هم نيست جايگاهي هميشگي در خانه ها 
داشته باشند. گاهي هســتند و گاهي نيستند. بستگي به روز و 
شــب و دماي هوا و حال روحي و جسمي ساكنان خانه دارد كه 
بخواهند چه دمنوشي را شريك لحظه هايشان كنند. با اين حال 
حضورشان گرم و صميمي است. مثل يك دوست دور كه هر وقت 
كه مي آيد حضورش خوشايند اســت. خانه را از حضور خودش 
سرشار مي كند و مي رود تا لحظه اي ديگر، عطسه اي ديگر، شب 

بي خوابي ديگر و اندوه كوچكي ديگر.

زمستانه

سوم شخص جمع

كاش روزنامه ما منتشر شود 
روي يك صندلي  كوچــك كنــار سميه جاهد عطائيان
خانه اش نشسته، عصاي سفيدش را به در خانه 
تكيه داده؛ منتظر است. خودش اينطور مي گويد 
كه مدت ها با شنيدن صداي زنگ خانه، به اميد 
رسيدن آقاي پســتچي و آمدن روزنامه »ايران 
سپيد« چشم به راه اســت. انگار مدت ها چشم 
انتظار يك دوست قديمي مانده كه بدون اطالع 
قبلي خبري از آن نشده اســت. اين بار اما اميد 
داشــت كه وقتي روز جهاني خط بريل )الفباي 
نابينايان( رسيده، بدون شك روزنامه هم منتشر 
مي شــود اما تصورش با آنكه مي توانســت به 
واقعيت يا اتفاقي شــيرين تبديل شود، محقق 
نشــد! مي گفت: حداقل با مطالعه اين روزنامه 
مي توانستيم از آخرين تحوالت علم روز دنيا در 
مورد معلوالن به خصوص نابينايان مطلع شويم. 
اصال برايمان افتخار بزرگي بود، نه براي ما، براي 
كشورمان كه روزنامه اي به خط بريل دارد. مگر 
نمي خواهيم و قرار نيست جهان از دستاوردهاي 
كشــورمان مطلع شــود، پس چرا انتشار اين 
روزنامه متوقف مانده، آن هــم بدون صحبت و 
اطالع رساني شــفاف در موردش؟ هم من و هم 
بسياري از نابيناها با روابط عمومي روزنامه ايران 
كه آن را متعلــق به خودمــان مي دانيم تماس 
گرفتيم اما هيچ پاسخ روشن و اميدواركننده اي 
دريافت نكرديم! حيف اســت براي اين روزنامه 

قديمي و خوش نام؛ حيف است.
بله؛ امروز روز جهاني الفباي خط بريل )الفباي 
نابينايان( اســت؛ روزي كه در مطبوعات ايران 
برايش دســتاورد بزرگي داريم. ادعا نيست. ما 
صاحب نخستين و تنها روزنامه به خط بريل در 
كل جهان هستيم اما نتوانستيم از آن محافظت 
كنيم. نمونــه گاهنامه، فصل نامــه، ماهنامه، 
هفته نامه به خــط بريل در كشــورهاي ديگر 
منتشر مي شود اما ما در كشورمان روزنامه اي به 

نام »ايران سپيد« داريم... »داشتيم، بخوانيد« 
متأسفانه بايد از كلمه »داشتيم« استفاده شود. 
حاال به بهانه كرونا انتشــار اين روزنامه متوقف 
شده و با وجود از سر گيري انتشار و فعاليت تمام 
روزنامه ها، چاپ و انتشــار روزنامه ايران سپيد 
همچنان متوقف مانده و در مورد اين اتفاق تلخ 

هيچ توضيحي هم داده نشده است.
روزنامه قرباني شــده ايران ســپيد مخاطبان 
زيادي داشــت كه حتي از ســن نوجواني پاي 
مطالب بريل آن، با اشتياق نشسته و آن را مطالعه 
مي كردند. اين روزنامه تنها امكانات دولتي در 
دســترس نابينايان در دورترين مناطق كشور 
بود كه مي توانستند هر روز نســخه اي از آن را 
به صورت رايگان از در خانــه دريافت كنند و يا 
حتي به خاطر انداخته شــدن روزنامه به داخل 
خانه، از همســايه ها براي پيدا كــردن روزنامه 
محبوبشــان كمك بخواهند تا مبــادا روزنامه 
به صورت اشــتباه جلوي خانه ديگــري و زير 
دست و پاي رهگذران رها شــده باشد! حاال با 
وجود گران بودن كتاب هاي خط بريل و كاهش 
امكان خريد كتاب از سوي بسياري از شهروندان 
نابينا در شهر هاي دور افتاده، تهيه يك نسخه از 
روزنامه به خط بريل هم به رؤيا پيوســته است. 
كمترين خواسته نابينايان انتشار مجدد روزنامه 
ايران سپيد است كه شــايد كمترين خواسته و 
مطالبه اي به حق باشد. كاش نه تنها شهروندان 
عادي بلكه مســئوالن روزنامه ايران فراموش 
نكنند كه تمام نابينايان كشــور بــه اينترنت 
دسترسي نداشته و مطالعه يك روزنامه آن هم 
به خط بريل براي آنها بســيار ضــروري و مهم 
است. و دوباره كاش انتشار اين روزنامه با هدف 
اطالع رساني، پيگيري و تحقق هرچه سريع تر و 
مناسب تر قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن 

در كشور از سر گرفته شود.
اين مطالبه خواسته بزرگي نيست...

دغدغه

ياد ماندگار- بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سليمانی در مصالی تهران/عکس:محمد عباس نژاد اول آخر

شيدا اعتماد

حافظ

 بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
وين سوخته را محرم اسرار نهان باش

فرار از كره جنوبي به كره شمالي
 

درحالي كه مــرز ميان دو كره 
يكي از مجهز تريــن مرز هاي 
غيرقابل نفوذ جهان به شــمار 
مي رود و همچنين اگر كسي 
بخواهد فــرار كنــد معموال 
از كره شــمالي بــه ســمت 
كره جنوبي فــرار مي كند طي 
رويدادي كم نظيــر مردي از 

كره جنوبي فرار كرد و وارد كره شمالي شد. به گزارش يورونيوز، 
بيشتر شهرونداني كه از كره شمالي فرار مي كنند ابتدا سعي دارند 
خود را به چين برســانند و از آنجا تالش مي كنند از طريق يك 
كشور ديگر وارد كره جنوبي شوند. شمار اندكي از شهروندان دو 
كشور تاكنون اين جرأت و جسارت را به خرج داده اند تا از منطقه 
غيرنظامي حائل ميان دو كشــور كه مملو از مين و ســيم هاي 
خاردار است و از دو سو توسط تانك ها و نيروهاي رزمي محافظت 
مي شود، عبور كنند. سال ها سركوب و فقر در كره شمالي سبب 
شده تا بيش از 30 هزار نفر در دهه هاي پس از جنگ دو كره كه 
طي ســال هاي 1950 تا 1953 به طول انجاميد به كره جنوبي 

فرار كنند، اما عبور از مرز در جهت مقابل بسيار نادر بوده است.

باران ماهي
 

اهالي شهر تكساركانا در ايالت 
تگزاس شــاهد بــاران ماهي 
بودند كه از آســمان به حياط 
خانه ها و پياده روها مي باريد. 
يكي از ساكنان اين شهر كه در 
بنگاه ماشين كار مي كند، گفت 
سر كار بود كه از بيرون صداي 
غرش رعد شنيد و وقتي در را 

باز كرد با بارش شديد باران مواجه شد و يك ماهي جلويش به 
زمين افتاد. به گــزارش اينديپندنت، برخي افراد عكس هايي از 
ماهي هايي كه در حياط خانه شان پيدا كرده بودند در رسانه هاي 
اجتماعي منتشــر كردند. بيشــتر اين ماهي ها بزرگ تر از كف 
دست نبودند. صفحه فيسبوك رسمي شــهر تكساركانا در اين 
مورد پستي منتشر كرد و نوشت: »2021 هرچه در چنته دارد 
رو مي كند... اين هم از باران ماهي امروز در تكساركانا. نه، شوخي 
نيست.« در ادامه اين پست توضيح داده شده است پديده »بارش 
حيوانات« زماني اتفاق مي افتد كه حيوانات آبزي كوچك مانند 
قورباغه، خرچنگ و ماهي  تــوي گردبادهاي دريايي مي افتند و 
همزمان با باران مي بارند. اين نخستين بار نيست كه از آسمان 
باران ماهي مي بارد. در سال 2017، معلم ها و دانش آموزان يك 
مدرسه  ابتدايي در كاليفرنيا نيز از بارش 100 ماهي در حياط و 

بام اين مدرسه خبر داده بودند.

نویسندگان باشگاه

 در ستايش اسفنج

سه   شنبه

نه اينكه شــل باشــيم  ليكن صابون طــور ليز 
مي خوريم و اسفنج وار هر فشار و سفتي و سختي 
را در خود حل مي كنيم، جمع مي كنيم؛ بســان 
غريقي كه راه فرار از ته شدن در اقيانوس را رفتن به باالي درخت مي دانست؛ 
ما هم در امر محتومي گرفتاريــم به نام صبوري و شــكيبايي. نه اينكه از 
جربزه و جواني و جنگ، خالي باشيم – كه البته انبان مان خيلي تهي شده و 
رسيديم به ته جان جيوه جواني – ولي راه را دست كم در اين مرحله چيزي 
فرا و وراي درگيري مي دانيم. ما در اين دهه و سده مشخص، افتاده ايم در ناف 
جغرافياي يك جدال نابرابر لعنتي. فرو شده ايم در سرنوشتي كه نخواستيم يا 
بهتر بگويم امضايش نكرده ايم و ليك االن براي ما عين يك قرارداد اجباري 
است. چه كنيم؟ داد بزنيم؟ اعتراض كنيم؟ به چه و كه؟ فرار كنيم؟ كجا؟ 

به درختي كه نيست؟
نمي گويم شل كنيم تا ته مانده شــيره جانمان هم هرز برود و سرخورده و 
سرافكنده بگذاريم دنيا و آدم هايش هركاري مي خواهند با ما كنند ليكن 
گمان مي كنم بايد دوام بياوريم و ايــن دوام و بقا رمز و رازش نه در جنگ و 
جدال كه در تاب آوري است. مالك ماندن هم در اينجا نه قوت جسم كه توان 
روح است، وگرنه كه دايناسورها براي ماندگاري اولي بودند به ما موجودات 
رنجور و كله عصبي و غرغرو و وسواسي. ما مانديم چون ياد گرفتيم يا مجبور 
شديم ياد بگيريم براي بودن بيشتر تاب بياوريم كه بسازيم و لو با ساز ناكوك.

اين ها را نمي نويسم كه اميد واهي و چرك و چولي بدهم به كسي. لزوما فردا 
و آينده چيز روشــن تري از اين وضعيت تار نيست؛ مي نويسم كه به خودم 
يادآوري كنم هنوز وقتش نشــده كم بياوري و بزني زير ميز. مي دانم هنوز 
شكيبي اصفهاني درونم با خودش مي گويد: »ما را به سخت جاني خود اين 
گمان نبود«. ولي خود شكيبي، محكم و جدي تر در بيانيه اش مي گويد كه 

»شب هاي هجر را گذرانديم و زنده ايم.«

سيداحمد بطحايي/ روزنامه نگار

تقويم/ زادروزعدد خبر

  اسحاق نيوتن
كاشف جاذبه 

فکرمی كنيد از همــان زماني كه 
سيب خورد توي سر نيوتن، يکباره 
انفعاالتي در مغزش ايجاد شــد و 
توانست جاذبه زمين را كشف كند؟ 
نه، اينطور نيست. اسحاق نيوتن از 
همان دوران كودكي با همه هم سن 
و ساالنش فرق داشــت. آنطور كه 
تاريــخ مي گويد نخســتين بار 
دايي او كه كشيشــي به نام ويليام 
آيســکاف بود، متوجه شد كه در 
نيوتن اســتعدادي مافوق كودكان 
عادي وجود دارد. بنابراين به اصرار 
دايي اش به دانشگاه كمبريج رفت. او 
از جواني به ابزارهاي مکانيکي عالقه 
داشت تا اينکه در دانشگاه كمبريج 
انگلســتان در زمينه هاي رياضي، 
فيزيك و فلسفه به تحصيل و تحقيق 
پرداخت. نيوتن در 24ســالگي، 
قوانين اساسي فيزيك را تنظيم كرد 
و آنها را درباره اجرام آسماني به كار 
برد و البته كه مهم ترين كشف نيوتن، 
قانون اصلي جاذبه اســت. نيوتن، 
مفاهيم و قوانين اساسي مکانيك 
را فرمول بندي كرد و پس از كشف 
جاذبه عمومي، منظره اي فيزيکي از 
جهان به وجود آورد كه تا آغاز قرن 
بيستم ميالدي، دست نخورده باقي 
ماند. او پس از تحقيقات جالبي كه 
درباره نور انجام داد، ثابت كرد كه نور 
خورشيد يا نور سفيد عماًل از تركيب 
رنگ هاي گوناگــون به وجود آمده 
اســت كه با يك منشور ساده قابل 
تجزيه است. نتيجه اين تجربه، باعث 
ايجاد مفهوم طيف يا نوار رنگ گرديد 
و پايه طيف شناسي ريخته شد. وي 
همچنين با ساخت نوعي تلسکوپ 
كه بــه جاي عدســي، داراي آينه 
بازتابنده بود، پايه تلســکوپ هاي 
امروزي را گذارد و از آن براي بررسي 
اعماق كيهان استفاده برد. او بيش از 
20سال آخر عمر را در مقام رياست 
انجمن سلطنتي انگلستان گذراند 
و فعاليت هاي علمي خود را در اين 

انجمن ادامه داد.

گرينويچ

هرگز تركم مکن

كازوئو ایشي گورو 
امروزه كه به مقاله ام فكر مي كنم، 
بيشتر جزئياتش را مي سنجم. 
شــايد به فكر برداشــت سراپا 
تازه اي بيفتم كه مي توانستم در 
پيش بگيرم. يا مي توانستم روي 
نويسندگان و كتاب هاي ديگري 

 انگشــت بگــذارم. وقتــي در كافه 
پمپ بنزيني، قهوه اي مي نوشــم و از پنجره هاي بزرگ به 
بزرگراه چشم مي دوزم، يكهو بي هيچ دليلي مقاله ام در نظرم 
جان مي گيرد. بعد از نشســتن در آنجا لذت مي برم و آن را 
سبك سنگين مي كنم. اين اواخر حتي با اين فكر درگيرم كه 
دوره كارم كه تمام شد و وقت داشتم، باز بروم سراغش. اما در 
نهايت به نظرم چندان هم در اين باره جدي نيســتم. فقط 
حسرتي است براي گذشــته كه وقت آدم بگذرد. به مقاله 
همانطور فكر مي كنم كه به مســابقه راندرز در هيلشم كه 
به خصوص در آن خوب بازي مي كردم، يا بحثي از زمان دور 
كه حاال فكر مي كنم بايد حرف هاي هوشمندانه تري در آن 

مي زدم. در همين سطح است خيالبافي هاي روزمره.

بوك مارك

نيم رخ ها

ایرج كریمي 
مي دوني رانندگي هامون 
چرا آنقدر بده؟ براي اينکه 
خيابون رو نمي تونيم با هم 
تقسيم كنيم. نمي تونيم 
خيابون رو با هم شريك 

شيم. حتي عشق رو نمي تونيم با هم تقسيم كنيم.
پســرجون، يه خاطره از عشــق و خيابون برات تعريف 
مي كنم. دوره انقــالب يه روز طبق معمــول من و بابات 
رفتيم راهپيمايي. مسيرمون كشيد تا پلي تكنيك. اونجا 
بهمون حمله كردن. تير هوايي و باتوم و بزن بزن و تعقيب 
و گريز. از نفس افتاده بوديم هيچ، از پا نيفتاده بوديم اونم 
هيچ. خونه كه رسيديم بابات گفت ناهار چي داريم؟! ماتم 
برده بود، چون تمام روز با هم بوديم. با هم داد زده بوديم، 

با هم دويده بوديم.
همينا رو بهش نگفتي؟

نه. چون جواب رو مي دونستم. بهش هيچي نگفتم چون 
دوستش داشتم. براش دمي باقالي بار گذاشتم و نيمرو كه 
خيلي دوست داشت. يعني سريع ترين پلويي كه مي شد 

درست كرد. من از سهم خيابونم گذشتم.

ديالوگ

آخر مصور

    اثری از داركو درليويچ
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