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علی شجاعی كه مقابل تراكتور فقط 45دقیقه بازی كرد می گوید 

زمین اراك خیلی از پرسپولیسی ها را مصدوم كرده است

اوضاع منچستر بدتر از آن است كه سرمربي جدید 

و رونالدو بتوانند آن را درست كنند. به نظر مي رسد 

بركناري سولسشائر هم درمان درد منچستریونایتد 

نبود. رالف رانگنیك هنوز نتوانسته اثري از خودش 
روي تیم نامتوازن منچستر بگذارد

  رالف خرابكار!
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  امسال هم قهرمان،هفته آخر معلوم می شود
  پوالدگر- ساعي؛  نبرد بزرگ  پايان 3 سوءتفاهم

  مشكل بزرگ تراكتور؛ بازيكنان 
سولدو را قبول ندارند

  صدرنشين خطاكار
استقالل در اراك 3برابر آلومینیوم خطا كرد و 

درمجموع دومین تیم پرخطاي فصل جاري است

1819
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درس هاي مهم توقف در اراك براي استقالل
تكلیف رئیس فدراسیون تكواندو امروز مشخص می شود
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فرشاد احمدزاده در لباس سپاهان به يكي از برترين هاي ليگ تبديل شده است. او در گفت وگو با 

همشهري ورزشی از اتفاقات ابتداي فصل و داليل نرفتنش به استقالل و پرسپوليس مي گويد

شايد در سليقه 
گل محمدی جا نداشتم
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صفحه17

داده نما
گرافيک:  مهدی سالمی

ایرانی ها چقدر ورزش می کنند؟
براســاس یــک آمــار فقــط 46/5درصــد ایرانــی هــا مرتــب ورزش مــی کننــد و 
53.5درصد اعالم کرده اند ورزش نمی کنند؛ نتایج این نظرسنجی که مرکز 

آمار کشور آذرماه امسال منتشر کرده بود در این داده نما آمده است:

ان
یر

ر ا
ما

ز آ
رک

: م
بع

من

46.5 درصد 
 از افراد 15 سال و باالتر 

ورزش می کنند.

53.5 درصد 
 از افراد 15 سال و باالتر 

ورزش نمی کنند.

مکان هایی که برای ورزش استفاده می شود.

37 درصد 
محل سکونت

21.9 درصد
پارک ها

11.3 درصد
سایر

21.4 درصد 
سالن های خصوصی

8.3 درصد 
سالن های دولتی

ورزش گروهی : 29.3درصد

ورزش انفرادی : 70.7 درصد

توضیح: هر نفر امکان انتخاب حداقل یک و حداکثر 4 فعالیت ورزشی را داشته است.

3.8 درصد
کوهنوردی

3.5 درصد
دوچرخه سواری

2.8 درصد
رزمی

2.4 درصد
شنا

7.6
سایر ورزش ها

64.7 درصد 
پیاده روی

16.4 درصد 
آمادگی جسمانی

14.4 درصد
فوتبال و فوتسال

9.4 درصد 
پرورش اندام

5.6 درصد
والیبال

يادداشت
حسن رشوند؛  دبير گروه سياسی

ســالروز شــهادت صديقه طاهره حضرت زهرا)س( 
و تقارن آن با اين روزها که مردم در ســوگ شــهادت 
سيدشــهيدان جبهه مقاومت، حاج قاســم سليماني 
نشسته اند، فرصت مناســبي است تا در يک بررســي اجمالي بدانيم بين 2 مكتب 
حضرت زهرا)س( و مكتب حاج قاسم که در واقع متأثر از مكتب صديقه طاهره است، 

تا چه ميزان پيوند وجود دارد.
مكتبي که شهيد سليماني متصف به آن است و اين شخصيت بي نظير را با ويژگي هاي 
جمع شده در او در قالب يک مكتب مي شناســيم، داراي ارکاني است که ريشه اين 
ارکان را بايد در وجود شــريف حضرت زهرا)س( جست وجو کرد. 1- تبعيت مطلق 
از واليت 2- صداقت و اخالص در عمل 3- مقاومت در مقابل دشــمنان 4- فروتني 
و مهرباني نســبت به ضعفا 5- شــجاعت همراه با تدبير،  از ارکان مشترك مكتب 

حضرت زهرا)س( و حاج قاسم است.
در تبعيت از واليت، آنچه حضرت زهــرا )س( در عمر کوتاه، ولي پربرکت 

خويش در حمايت از ولي خويش انجام دادند، بر کسي پوشيده نيست. آن 1
حضرت براي اينكه از چنين جايگاه مهمي که سرنوشــت بشر به او گره خورده بود، 
حمايت کند، از هيچ کوششي فروگذار نكردند. تا آنجا که براي معرفي علي)ع( به تک 
تک خانه انصار و مهاجرين مراجعه کرده و شخصيت بي نظير دين و ولي خدا را که 
ســتون دين بر او اســتوار بود، معرفي مي کردند تا در آينده افســوس بي مهري و 
بي توجهي هاي خود را نخورند. شهيد سليماني نيز همچون صديقه طاهره که درك 
عميقي از جايگاه واليت داشتند همواره خود را وقف شناخت و معرفي رهبر و ولي امت 
مي کردند و تقريبا در جلسه و جمعي نبود که به نوعي سخن از واليت فقيه و شخصيت 
بي نظير آن رهبر فرزانه انقالب نكرده باشند و همانگونه که صديقه طاهره در واپسين 
روزهاي حيات خويش همه همت خود را صرف معرفــي امام خويش کرده بودند و 
هشدار الزم را نسبت به آينده مي دادند، شهيد سليماني نيز اين جمله تاريخي را به 
بچه هاي جبهه و جنگ می گفتند که »برادران، رزمندگان، يادگاران جنگ؛ يكي از 
شئون عاقبت به خيري »نسبت شما با جمهوري اسالمي و انقالب« است. واهلل واهلل 
واهلل از مهم ترين شئون عاقبت به خيري همين است. واهلل واهلل واهلل از مهم ترين شئون 
عاقبت به خيري، رابطه قلبي، دلي و حقيقي ما با اين حكيمي است که امروز سكان 
انقالب را به دست دارد.«، عمال با تک تک ما اعم از مسئوالن و جريانات سياسي اتمام 
حجت کردند و اگر در آينده دچار خطا در ادامه اين مســير شديم، يقين بدانيم که 
همانگونه صحابه پشت کرده به اميرالمومنين علي)ع( در دنياي باقي مورد بازخواست 

پروردگار و صديقه طاهره قرار مي گيرند، ما نيز چنين سرنوشتي خواهيم داشت.
 اخالص و صداقت نخستين شرط يک عمل صالح است و اگر عملي از روي 

صداقت و اخالص نباشد، نتيجه آن عمل نيز فاقد برکت خواهد بود. حيات 2
حضرت زهرا سرشار از صداقت بود. وقتي اميرالمومنين)ع( در شرايط سختي قرار 
گرفتند و حتي نزديكان شانه از زير بار مسئوليت خالي مي کردند و کمتر در مسئله 
دفاع از امامت و حق حضور مي يافتند، حضرت زهرا)س( در تمامي اين عرصه ها به 
تنهايي اين عمل و رفتار را داشتند و لقب صديقه نيز گوياي همين خصوصيت در اين 
است.حاج قاسم نيز شخصيتي از جنس حضرت زهرا بود. او اگر مي ديد نسبت به کسي 
انصاف رعايت نشده، لحظه اي به خود ترديد راه نمي داد و براي خوش آمدن يا نيامدن 
کسي از بيان سخني سر باز نمي زد و يا در تأييد کسي کوتاهي نمي کرد. آنچه براي 
شهيد سليماني مطرح بود فقط صداقت داشتن در بيان بود. بسيار سراغ داريم که او 
در رابطه فردي يا شخصيتي سخني گفته بود که ديگران را خوش نيامده بود و يا از 

عمل کسي انتقادي کرده بود که همان افراد که پيش تر درباره 
آنها سخن تأييد آميزي داشته است، از او دلگير شده بودند. 

سليماني فقط و فقط رضايت خدا و صداقت در گفتار و اخالص در عمل را مبناي رفتار 
خويش مي کرد والغير.

معنايابي مكتب شهيد سليماني 
در مكتب حضرت زهرا)س(
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شهادت بانوي دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها را تسليت مي گوييم

ضمیمه امروز روزنامه همشهری در مناطق 1 ، 6 ، 12 ، 20

 محلـه با همشهری محـله باصفاست
با ما به محله های تهران سـر بزنید
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سياهپوش شدن  تهران 
به مناسبت ايام فاطميه 

ويژه های  امروز

علی شجاعی، مدافع هافبك پرسپوليس در سه چهار 
بازی گذشته تيمش يكی از آماده ترين بازيكنان بوده 
كه توانسته هم گلزنی كند و هم پاس گل بدهد. او كه 
در بازی با سپاهان عملكرد بســيار خوبی داشت، اين 
هفته مقابل تراكتور فقط يــك نيمه بازی كرد. بازيكن 
جوان پرسپوليس درخصوص اين بازی و ساير اتفاقات به 

سؤاالت همشهری پاسخ داده است.

علی شجاعی: زمين اراك خيلی از پرسپوليسی ها را مصدوم کرد

امسال هم قهر مان، هفته آخر معلوم می شود

گفت وگو با مصطفي خرامان، نويسنده ادبيات کودك و نوجوان
رقابت نابرابر كتاب هاي تأليف و ترجمه

مصطفي خرامان، متولد 1334 از داستان نويسان فعالي است كه 
در سال هاي اخير بيشتر در زمينه ادبيات كودك و نوجوان فعال 
بوده و همزمان كارشناسي در برخي مراكز انتشاراتي و داوري 
آثار جشنواره هاي ادبي را هم بر عهده داشته است. او براي دو بار 

برنده جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران شده و از داوران 
جايزه كتاب سال در دوره هاي ديگر و همچنين داور جايزه 

ادبي شهيد حبيب غني پور بوده است.
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 پيش بينی می شود روند نزولی قيمت ارز ادامه يابدقيمت هر دالرديروز به کانال 28هزار تومان بازگشت

اوميكرون،  مدرسه ها را تعطيل مي كند؟تجليل شهردار از خانواده شهدای مدافع حرم
 عليرضا زاکانی: جريان های ضدانقالب از ابتدا تا امروز به دنبال خاموش کردن 

نور انقالب اسالمی بوده اند
با وجود همه تمهيدات،خانواده ها همچنان آموزش حضوري را  در تعارض با سالمت فرزندان خود مي دانند

جديدتر از اوميكرون هم رسيد؛ همه آنچه درباره سويه جديد کرونا مي دانيم 

عطریاس
در شهر پیچید

 متروی تهران
سال 1401
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12ایستگاه مترو
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تکمیل به 36ایستگاه 
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افزايش اختال ف نظرها در رژيم صهيونيستي

ادامه گفت وگوهاي كميسيون  مشــترك برجام در وين درحالي است كه به نظر 
مي رسد تروئيكاي اروپايي و به ويژه فرانسه با فاصله گرفتن از مواضع خود پيش از 
آغاز گفت وگوهاي وين، هماهنگ با سياســت هاي رژيم صهيونيستي، درحال 
تخريب اصل مذاكرات هستند. بر اين اساس اخيرا يك منبع آگاه نزديك به تيم 
مذاكره كننده ايران از هماهنگي 3كشور اروپايي عضو برجام با رژيم صهيونيستي 
درباره مذاكرات وين خبرداد و گفت كه جلسه هاي متعددي ميان دوطرف براي 

اخالل در گفت وگوها و به نتيجه نرسيدن توافق درباره احياي مفاد برجام تشكيل 
شده است. گفته مي شود رژيم صهيونيســتي به كشورهاي اروپايي عضو برجام 
اعالم كرده درصورت پررنگ شدن نقش ايران در منطقه خاورميانه، حضور اين 
رژيم تضعيف خواهد شد و اين موضوع سبب مي شود منافع اقتصادي اروپا از جهت 

تجارت و فروش سالح و... كاهش يابد.
اين درحالي است كه اختالف ها پيرامون گفت وگوهاي برجامي در وين در روزهاي 
اخير باال گرفته است؛ درحالي كه مقام هاي اين رژيم با افزايش تهديدهاي خود در 
قبال فعاليت هاي هسته اي ايران تالش دارند روند مذاكرات را تحت تأثير قرار دهند، 

يك عضو پارلمان رژيم صهيونيستي در مصاحبه اي اذعان كرد هرگونه اقدام اين 
رژيم عليه ايران براي خاورميانه فاجعه بار خواهد بود.

احمد الطيبي در گفت وگو با خبرگزاري »آناتولي« درباره برخي تهديدها براي اقدام 
عليه ايران ازسوي رژيم صهيونيستي هشدار داد و گفت كه در اسرائيل اتفاق نظر 
براي چنين حمله اي وجود ندارد؛ »افرادي هستند كه با هرگونه اقدام عليه ايران 
مخالفند و ترجيح مي دهند اين كشــور به توافق هسته اي 2015 پايبند باشد.« 
وي همچنين تأكيد كرده اســت كه هرگونه اقدام نظامي  عليه ايران، پيامدهاي 

فاجعه باري براي منطقه خاورميانه به همراه خواهد داشت.

ث
مك

سخنگوي كميسيون  امنيت ملي در گفت وگو با همشهري تشريح كرد

چرا روسيه »شريك راهبردي« ايران است
سفر آتي سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري كشورمان به مسكو عالوه بر جنبه هاي اقتصادي، از اهميت سياسي و راهبردي 
ويژه اي نيز برخوردار است؛ اهميتي كه با توجه به جريان داشتن گفت وگوهاي برجامي در وين دوچندان شده  است و اين پيام 
را براي طرف هاي غربي دارد كه جمهوري اسالمي موفقيت سياست خارجي خود را در گرو توافق هسته اي نمي داند.اين درحالي 
است كه پس از آغاز به كار دولت سيزدهم توسعه همكاري هاي سياسي – اقتصادي با كشورهاي منطقه و همسايه از اهميت 
ويژه اي برخوردار شد و اكنون با توجه به تحوالت جهاني و منطقه اي، سفر رئيسي به مسكو و ديدار با پوتين مي تواند به عنوان 
نقطه عطفي در روابط دو كشور و همچنين ثبات و امنيت در منطقه تلقي شود. از اين رو محمود عباس زاده مشكيني، سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي اين سفر را تحول مهمي در راستاي گسترش همكاري هاي دوجانبه با كشورهاي 
منطقه و جزئي از راهبردهاي اصلي در حوزه سياست خارجي دولت سيزدهم مي داند و معتقد است در شرايط كنوني دو كشور 
اشتراكات و ظرفيت هاي بسياري دارند كه بالفعل شدن آنها بر توان استراتژيك دو كشور مي افزايد. گفت وگوي همشهري با 

عباس زاده مشكيني را در ادامه مي خوانيد.

سفر آتي رئيس جمهوري كشورمان به مسكو از 
چه جنبه هايي داراي اهميت است؟

درباره انجام اين سفر بايد توجه داشــته باشيم كه گسترش 
روابط تهران – مسكو در واقع بخش مهمي از رويكرد منطقه اي 
دولت سيزدهم در حوزه سياســت خارجي است. از زماني كه 
دولت آقاي رئيسي فعاليت خود را آغاز كرد، توسعه همكاري 
و گسترش روابط با كشورهاي منطقه و همسايه در دستوركار 
قرار گرفت و در ماه هاي اخير هم اقدام هاي قابل توجهي دراين 
زمينه انجام شده كه نشان مي دهد دولت در پيشبرد سياست 
گسترش همكاري هاي منطقه اي جدي است. برهمين اساس 
از آنجايي كه فدراسيون روسيه از مهم ترين قدرت هاي »شرق« 
به حساب مي آيد، توســعه روابط با اين كشــور در چارچوب 

استراتژي »نگاه به شرق« در دستور كار قرار گرفته است.
توسعه روابط ايران و روسيه چه جايگاهي در 

سياست خارجي دولت سيزدهم دارد؟
عالوه بر اهميت توسعه روابط با روسيه در چارچوب گسترش 
همكاري هاي منطقه اي و »نگاه به شــرق«، بايد توجه داشت 
كه ايجاد توازن در ارتباط هاي بين المللي ازجمله راهبردهاي 
جمهوري اسالمي ايران در دوره جديد به شمار مي رود. ازسوي 
ديگر بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه كشــورها براساس 
منافع و ظرفيت هاي موجود، نســبت به تنظيم راهبردهاي 
همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه اقدام مي كنند. دراين ميان 
طبيعتا فدراسيون روسيه از كشورهايي محسوب مي شود كه 
نقش ويژه اي در تحوالت جهاني دارد و اين موضوع توســعه 
روابط را اقتضا مي كند. برهمين اساس مقام هاي دوكشور براي 
ارتقاي روابط دوجانبه برنامه ريزي كرده اند و مي كوشند دراين 
مســير گام هاي مؤثري بردارند. دراين چارچوب در گذشته  

اقدام هاي كارشناسي ازسوي دوكشور انجام شده 
و مسئوالن وزارت امورخارجه پيگيري هاي 

الزم را دراين زمينه انجام داده اند واكنون 
مي توانيم چارچوب استراتژيك مناسبي 
براي تقويت و توســعه روابــط في مابين 
جمهوري اسالمي ايران و فدراسيون روسيه 

داشته باشيم.
پس اين سفر مي تواند به عنوان 

نقطه عطفي در روابط دو كشــور 
به حساب آيد؟

قطعا چنين است. ديدار سران دو 
كشور كه اصلي ترين دستوركار 
اين ســفر خواهد بود، نشانه 

خوبي براي اين نكته است 

كه در شرايط كنوني ايران و روسيه داراي روابط استراتژيكي 
هستند كه مي تواند گره گشاي بسياري از چالش هاي جهاني 
و منطقه اي باشد. ازسوي ديگر بايد به اين موضوع هم اشاره 
كرد كه براي اين ســفر برنامه هاي ديگري نيز درنظر گرفته 
شــده  اســت كه در حوزه هاي اقتصادي و تجاري مي تواند 
دستاوردهاي بسياري به همراه داشته  باشد. بنابراين عالوه بر 
جنبه هاي سياســي و راهبردي، بايد توجه ويــژه اي هم به 
دســتاوردهاي اقتصادي چنين ســفري دراين سطح عالي 

داشته باشيم.
در شرايط كنوني چه اشــتراكاتي زمينه ساز 

نزديكي بيش از پيش دو كشور شده  است؟
هم اكنون و با توجه به تحوالت منطقه اي و بين المللي، روسيه و 
جمهوري اسالمي ايران از اشتراكات بسياري برخوردار هستند 
كه در گسترش روابط دوجانبه اهميت ويژه اي دارد. بايد درنظر 
داشت كه روسيه نيز كمابيش تحت تحريم هاي غرب قرار دارد 
و اين موضوع سبب شــده ايران و روسيه دراين حوزه اهداف 
و راهبردهاي مشتركي داشته باشــند. عالوه براين دو كشور 
به نوعي در حوزه خزر همســايه هســتند و در اين بخش نيز 
منافع مشتركي داريم كه زمينه ساز نزديكي بيش از پيش ايران 
و روسيه مي شود. چنين است كه اكنون دو كشور از اهميت 

قابل مالحظه اي براي يكديگر برخوردار هستند.
بنابراين مي توان گفت كه روسيه مي تواند يك 

»شريك راهبردي« براي ايران باشد؟
نخست بايد به اين موضوع اشــاره كرد كه كشورها در حوزه 
سياست خارجي بر مبناي منافع ملي خود سياستگذاري كرده 
و روابط شان با كشورهاي ديگر را تنظيم مي كنند. بنابراين 
بايد درنظر داشت كه روسيه و ايران هم متناسب با جايگاه و 
ظرفيت هاي متقابل براي توسعه روابط برنامه ريزي مي كنند. 
اين درحالي است كه توســعه روابط با ايران هم براي روسيه 
اهميت دارد، چراكه جمهوري اســالمي در »هارت لند« 
قرار گرفتــه و ازنظر ژئوپلتيكــي از اهميــت ويژه اي 
برخوردار است. ايران متصل كننده شرق و غرب و داراي 
منافع انرژي بسياري است كه اهميت گسترش روابط 
با كشــورمان را براي روسيه دوچندان مي كند. 
مي خواهم نتيجه بگيرم كه در شــرايط 
كنوني، توسعه روابط براي هر دو كشور 
مهم است و زماني كه سفري در سطح 
سران انجام مي شود، نشان مي دهد 
ايران و روســيه از اراده الزم براي 
گسترش همكاري هاي دوجانبه 

برخوردار هستند. 

انفعال تروئيكاي اروپايي در هشتمين دور از مذاكرات وين ادامه دارد

بي اعتمادي موجه ايران به آمريكا

 هشــتمين دور از مذاكــرات 
كميســيون مشــترك برجام ديپلماسی

درحالي در هتل كوبورگ وين 
ادامه دارد كه شــواهد موجود نشان مي دهد 
طرف هــاي غربــي همچنــان بــر طبــل 
»ضرب االجــل« مي كوبند و قصــد دارند با 
فضاسازي هاي سياسي و رسانه اي، مذاكرات را 
از مســير اصلي خود كه بررسي مسائل اصلي 
مانند چگونگي لغو تحريم ها، راستي  آزمايي و 
ارائه تضمين هاي روشن بر ادامه توافق است، 
منحرف كنند. درچنين شرايطي به نظر مي رسد 
به كارگيــري حربه »ضرب االجل« ازســوي 
طرف هاي غربي، بيشتر با هدف پنهان سازي 
تناقض هاي موجود در رفتار آنان انجام مي شود. 
در اين بين نبايد از نقش مخرب اياالت متحده 
در پيشبرد مذاكرات وين از مسير اصلي خود 

غافل بود. بررســي ها نشــان مي  دهد  اگرچه 
بازگشت به برجام براي مقام هاي اين كشور از 
اهميت ويــژه اي برخوردار اســت و مي تواند 
به مثابه جامه عمل پوشاندن به يكي از شعارهاي 
انتخاباتي بايــدن در كارزار2020باشــد، اما 
آمريكايي ها مي كوشــند از فرايند گريزناپذير 
بازگشت به توافق هسته اي 2015، ضمن ارائه 
كمترين امتيازها به جمهوري اسالمي ايران و 
رفع حداقلي تحريم ها، بيشترين محدوديت ها 
را بر فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كشورمان 
اعمــال كننــد؛ راهبــردي كه بــا مقاومت 
هيأت مذاكره كننده كشورمان در وين، به نتيجه 

نرسيده است.

ريشه بي  اعتمادي ها
در ايــن ميان طرف هــاي غربــي درحالي 

كوشــش مي كنند ايران را عامل كندي در 
روند مذاكرات معرفي كننــد كه مقام هاي 
ايراني بارها تأكيد كرده اند كه هيأت اعزامي 
كشورمان با دســت پر و ابتكار عمل در وين 
حاضر شده و با ارائه پيشــنهادهاي سازنده 
به طرف هاي حاضر، آمادگي خــود را براي 
رسيدن به »توافق خوب« اعالم كرده است. 
برهمين اســاس هم هســت كه ايران اعالم 
كرده ضرب االجل هاي ساختگي را نمي پذيرد 
و تسليم جوســازي هاي سياسي و رسانه اي 
نخواهد شــد. همه اينها درحالي اســت كه 
بي اعتمادي جمهوري اســالمي ايــران به 
غرب ريشه در عملكرد طرف هاي اروپايي و 
آمريكايي در قبال توافق هسته اي سال2015 
دارد و سبب شده در گفت وگوهاي جاري در 
وين، ايران با اتخاذ راهبردهاي عمل گرايانه 

 سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري 
كشورمان قرار است در روزهاي آينده به دولت

مسكو سفر كند؛ ســفري كه به دعوت 
والديمير پوتين، رئيس جمهوري اين كشــور انجام 
مي شــود و در شــرايط كنوني تحــوالت جهاني و 
منطقه اي، از اهميت راهبردي ويژه اي برخوردار است 

و نقطه عطفي در روابط دو كشور به شمار مي رود.
اين سفر در شرايطي انجام مي شود كه دولت سيزدهم 
رويكرد توسعه تعامالت و پيوندهاي منطقه اي، به ويژه 
با كشورهاي همسايه را به عنوان يكي از اساسي ترين 
راهبردهاي حوزه سياست خارجي خود در دستوركار 
قرار داده  اســت؛ رويكردي كه در ماه هاي اخير نقش 
پررنگــي در رفت وآمدهاي ديپلماتيــك مقام هاي 

كشورمان داشته  است.
قائل شــدن اهميت ويژه براي توســعه ديپلماســي 
منطقه اي و گسترش روابط با همسايگان در شرايطي 
است كه مقام هاي دولت سيزدهم بارها تأكيد كرده اند 
جمهوري اسالمي ديگر حاضر نيست همه تخم مرغ هاي 
خود را در سبد غرب بگذارد و در كنار پيشبرد مذاكرات 
برجامي در وين، بــه تقويت همكاري هــاي متقابل 
با كشــورهاي منطقــه  و همچنين همســايه توجه 
ويژه اي خواهد داشت. ازســوي ديگر ايران و روسيه 
در زمينه هــاي اقتصادي و تجــاري نيز ظرفيت هاي 
قابل توجهي براي توسعه روابط دوجانبه دارند؛ ازجمله 
در حــوزه فناوري هاي نويــن و »هاي تك«، خدمات 
فني- مهندسي، محصوالت پتروشيمي، كشاورزي، 
موادغذايي، صنايع سنگ و ســراميك، سيمان، قير، 

خشكبار، ميوه و سبزيجات مي توانند همكاري كنند.

اهميت همكاري راهبردي ايران و روسيه 
دراين سفر كه براساس برخي اخبار قرار است در آخرين 
روزهاي دي ماه جاري برگزار شــود، مسائل راهبردي 

دوجانبه، منطقه اي و بين المللي مورد بحث و بررسي 
قرار خواهــد گرفت و توافقنامه هايــي در زمينه هاي 
اقتصادي، مالي، عمراني و... نيز به امضا مي رسند كه 
نقش ويژه اي در افزايش همكاري هاي دوجانبه برعهده 

خواهند داشت.
عالوه بــر جنبه هاي اقتصــادي و مالي اين ســفر  كه 
كارشناسان معتقدند اقتصاد جمهوري اسالمي ايران 
و فدراسيون روسيه مكمل يكديگرند و در زمينه هاي 
مختلف قادرند با يكديگر همكاري داشته باشند، ديدار 
روساي جمهور دو كشور با توجه به شرايط ژئوپلتيك 
منطقه، از نظر سياســي از اهميت ويژه اي برخوردار 
خواهد بود، چراكه تهران و مســكو در سال هاي اخير 
همكاري هاي منطقه اي نزديك تري، به ويژه در سوريه، 
داشــته اند كه با وجود برخي مخالف خواني ها ازسوي 
بعضي كشورهاي منطقه و قدرت هاي غربي، همچنان 
تداوم يافته و توانســته عمق استراتژيك قابل توجهي 

براي دو كشور به همراه داشته  باشد.
به اذعان كارشناسان بين المللي، همكاري استراتژيك 
جمهوري اسالمي ايران و روسيه درپي تحوالت سوريه، 
زمينه ساز بازگشت ثبات و امنيت به اين كشور شد و 
نابودي داعش و همچنين گروه هاي مســلح سلفي را 

به دنبال داشت.
براين اســاس روابط ايران و روسيه در سال هاي اخير 
از عمق قابل توجهي برخوردار شده  است و اشتراكات 
دو كشــور در موضوع ها و حوزه هــاي مختلف، مانند 
تحريم هاي جهاني، نزديكي بيــش از پيش روابط دو 
كشور را به همراه داشته است؛ تا جايي كه در سال هاي 
اخير روابــط ديپلماتيك تهران و مســكو به صورت 
روزافزوني گسترش يافته و عالوه بر نقش آفريني مثبت 
روســيه در پيشــبرد گفت وگوهاي برجامي در وين، 
ســفرهاي ديپلماتيك هيأت هاي دو كشور افزايش 

داشته  است.

در واقــع مي تــوان چنيــن پنداشــت كــه راهبرد 
سياســت خارجي دولت ســيزدهم در قبال رويكرد 
»نگاه به شرق« كه در توسعه همكاري هاي دوجانبه 
و سه جانبه با كشورهايي مانند روسيه و چين متبلور 
شده ، بر مبناي دستيابي به سياست خارجي »متوازن«، 
»پويا« و »هوشمند« شكل گرفته كه مي كوشد از همه 
ظرفيت ها و مزيت هاي منطقه اي و جهاني براي تحقق 

منافع ملي كشور به خوبي بهره مند شود.
برهمين اساس هم بود كه سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت امورخارجه، در نشســت  خبري اخير خود در 
تشريح سياست »نگاه به شرق« عنوان كرد كه رويكرد 
دولت سيزدهم در گرايش به شرق، از نگاه اصيلي ناشي 

مي شود كه »در نفي يا عكس العمل به كسي نيست«.
اين درحالي است كه به اذعان مقام هاي بلندپايه ايران 
و روسيه، دو كشور عالوه بر مسائل دوجانبه در حوزه 
مســائل مختلف منطقه ازجمله قفقاز، آسياي ميانه و 
»روند آســتانه« نيز با يكديگر تبادل نظر و همكاري 
دارند كه روابطي »طبيعي« و »شناخته شده« است؛ 
رويكردي كه برخي مي كوشــند با »دوگانه سازي« از 
چنين روابطي، مانع از تحقق اهداف و منافع ترســيم 

شده شوند.

موافقتنامه جامع در فرآيند تصويب
ازســوي ديگــر كارشناســان معتقدند ســفر آتي 
رئيس جمهوري كشــورمان به روسيه، ترسيم كننده 
نقشه راه همكاري هاي دوجانبه جمهوري اسالمي ايران 
و روسيه خواهد بود؛ موضوعي كه امضاي موافقتنامه 
همكاري هاي جامع دو كشور كه از مدت ها قبل بحث ها 
و رايزني ها پيرامــون آن در دو كشــور جريان دارد، 
مي توانست يكي از دستوركارها باشد. اكنون اما سفير 
جمهوري اســالمي ايران در روســيه در گفت وگو با 
رسانه ها  مي  گويد دراين سفر »موافقتنامه درازمدت 

يا موافقتنامه همكاري هاي جامع امضا نخواهد شد.«
كاظم جاللي دربــاره دليل اين موضــوع هم عنوان 
مي كند: »با توجه به اينكه پيش نويس اين موافقتنامه 
ازسوي جمهوري اســالمي ايران تهيه شــده و طبعا 
نيازمند اين اســت كه طــرف روس هــم درباره آن 
اظهارنظر كند، قاعدتــاً زمانبر خواهد بود و تا ســفر 

رئيس جمهوري به مرحله امضا نخواهد رسيد.«
وي همچنيــن بحــث و تبادل نظر درباره مســائل 
بين المللــي و منطقــه اي، همكاري هــاي دوجانبه، 
همكاري ها در عرصه هاي منطقــه اي و بين المللي و 
تحوالت منطقه را از مهم ترين محورهاي گفت وگوي 
رئيســي و پوتين دراين ديــدار اعــالم مي كند كه 

اصلي ترين دستوركار اين سفر نيز خواهد بود.
جاللي درباره توافق بلندمدت ايران و روسيه هم عنوان 
كرد:»ما در ســال 2001، يــك موافقتنامه همكاري 
بين دو كشــور را امضا كرديم و ايــن موافقتنامه در 
مجلس شوراي اسالمي ششم به عنوان يك موافقتنامه 
20ساله تصويب شد. اين موافقتنامه در سال 2021 
به پايان رســيد، اما در همين موافقتنامه مكانيسمي 
براي تمديد آن وجود دارد و آن اين است كه يك سال 
قبل از پايان دوره ايــن موافقتنامه، اگر هيچ يك از دو 
كشور نظر منفي نسبت به تمديد موافقتنامه نداشته 
باشــند، اين موافقتنامه خودبه خود براي يك مدت 
5ســاله قابل تمديد خواهد بود.« در چنين شرايطي 
قرارداد مورد اشــاره در قالب »موافقتنامه« است كه 
بايد در پارلمان هاي دو كشور به صورت علني بررسي و 
سپس تصويب شود؛ موافقتنامه اي كه حدود 20سال 
از امضاي آن مي گذرد و نيازمند روزآمد شدن است و 
اكنون مســئوالن بلندپايه دوكشور براي به روز كردن 
آن به تفاهم رسيده اند و قرار شده پيش نويس قرارداد 
ازسوي ايران تهيه شود و پس از ارائه نقطه نظرات طرف 

روس، در فرايند تصويب قرار گيرد.

سفر آتي رئيسي به روسيه نقطه عطفي در روابط دو كشور به شمار مي رود

ايران در مسير همكاري راهبردي با روسيه

 معنايابي مكتب شهيد سليماني 
در مكتب حضرت زهرا)س(

از ويژگي هاي بارز مكتب صديقه طاهره، مقاومت در 
برابر دشمنان بود. حتي آنجايي كه حق شخصي خود 3

همچون »باغ فدك« مطرح بود نه از باب توجه به امور دنيوي، 
بلكه از آن جهت كه اگر در مقابل دشمن تضييع كننده حقوق 
ديگران ايستادگي نشود، آن فرد جري شده و حقوق ديگر 
مردمان را زير پا مي گذارد، ايستادگي كرد تا نشان دهد در 
مقابل ظلم و ظالم بايد ايستادگي كرد و اين درس ايستادگي 
در برابر دشمن و ظالمان زمان را به نسل سليماني ها ياد داد. 
اگر مي بينيم در مكتب حاج قاسم ايستادگي در برابر دشمن 
از داعش گرفته تا قلدر هاي بزرگي همچون آمريكا، مقاومت 
او امروز زبانزد خاص و عام شده اســت، ريشه آن را بايد در 

مكتب صديقه طاهره حضرت زهرا معنايابي كرد.
حضرت زهــرا)س( در مقابــل اغنيــاي متكّبر و 

بي منطق، بي توجه و در مقابل فقرا و ضعفا فروتن و 4
مهربان بودند. تا آنجا كه با وجود بيماري فرزندان خويش امام 
حسن و امام حسين عليهم السالم و روزه گرفتن و نداشتن 
چيزي براي خــوردن، همان قرص ناني را كــه براي افطار 
داشتند، هر سه شب به مستمنداني كه درب منزل آن بزرگوار 
را مي زدند، داده بودند. سراسر زندگي آن بزرگوار مملو است 
از اين مصاديقي كه نشان از توجه آن حضرت به ضعفا داشت. 
در مكتب شهيد سليماني نيز از اين جنس مهرباني ها و توجه 
به ضعفا بسيار است. اصال فلسفه رفتن او به عراق و توجه به 
ايزدي هايي كه گرفتار داعش شده بودند و يا شيعيان فقيري 
كه در نبل و الزهرای سوريه چند ماه در محاصره بودند يا توجه 
ويژه او به خانواده هاي مدافعان حرم افغاني و ده ها نمونه ديگر 
از مصاديق روشن مكتب حاج قاسم است. كيست كه نمونه اي 
از مهرباني ها و توجه ويژه شهيد سليماني را در ذهن خويش 

نداشته باشد.
حضرت زهرا آنجا كه الزم بود شــجاعانه در مقابل 

دشمن مي ايستادند و آنجا كه به فرمان امام و ولي 5
خويش دستور بر سكوت داشت و هرگونه سخن گفتن را در 
زماني كه گوش هاي ناشــنوا توان شــنيدن سخن حق را 
نداشتند، مهر سكوت بر لب هاي مباركشان مي زدند. شهيد 
سليماني هم درست چنين عمل مي كردند. در خيلي جاها 
ديگران انتظار داشــتند اين عزيز موضع گرفته و ســخني 
بگويند و از آنجا كــه نتيجه اي در آن نمي ديدند ســكوت 
مي كردند و در جايي كه الزم بود از حق دفاع مي كردند و وارد 
ميدان مي شــدند. تا آنجا كه در مقام عمل از دشــت هاي 
خوزســتان تا وجب به وجب خاك عراق و ســوريه گواه بر 
رشادت ها و جانفشــاني هاي اين عزيز ســفر كرده است و 

شجاعت هاي بي مثال او ناگفتني است.

روي خط مجلس

  اروپايي ها از آمريكا مي ترسند
علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس با بيان 
اينكه زماني اروپايي ها قصد هتل سازي 
در ايران را داشــتند و آنقــدر هيأت 
اقتصادي مي فرستادند كه مكان اقامت 
براي آنها نداشــتيم، گفت: همان ها از 
ترس آمريكا از همكاري با ايران دست 
كشيدند و حتي نقش سردار سليماني 
در نابودي داعش و ايجاد امنيت براي 
اروپا را انــكار مي كنند؛ درحالي كه در 

خفا به آن اعتراف دارند. / خانه ملت

  روحاني واكسن را سياسي كرد
مجتبي يوســفي، نماينــده اهواز در 
تذكر شــفاهي گفت: آقــاي روحاني 
واكســن را وسيله رســيدن به هدف 
 FATF سياسي خود قرار داد و آن را به
و برجام مرتبط كــرد؛ درحالي كه در 
دولت ســيزدهم در مدت ۴ماه حدود 
120ميليــون دوز واكســن تزريــق 
شــد و 1۸0ميليون دوز واكسن وارد 
كشور شده است، پس اين نگاه بايد در 
موضوعات مختلف براي حل مشكالت 

اقتصادي مردم جاري شود.

  كيك اغنيا از نان فقرا بزرگ تر نشود
روح اهلل ايزدخواه، نماينــده تهران با 
بيان اينكه حذف ارز ترجيحي نشان از 
استيصال در پيشبرد تغييرات اساسي 
و ساختاري دارد، گفت: راهكار كسري 
بودجه ايجاد كسري در سفره و جيب 
مردم نيســت كه نتيجــه اش تعميق 
شــكاف هاي اجتماعي و بزرگ كردن 
كيك اغنا از محل نــان و پنير فقرا و 
تنبيه مستضعفان بدون ايجاد خدشه 
به ساختار داللي ها و سوداگري هاست. 
ظاهــرا فرمودنــد نظر منتقــدان را 
شنيده ايم اما راهكار جايگزيني نداريم. 
راهــكار نداريد محصوالت اساســي 
كشــاورزي را بــه قيمــت جهاني از 
كشاورز داخلي بخريد تا توليد كاالهاي 
اساسي رونق بگيرد و مردم مرغ يخي 

خارجي نخورند!

ادامه از 
صفحه اول

به دنبال »راســتي آزمايي رفع تحريم ها« و 
»دريافت تضمين هاي روشن و عيني« درباره 
آينده توافق هسته اي باشد. حتي رسانه هاي 
غربــي بي اعتمــادي جمهوري اســالمي 
به آمريــكا و اروپايي ها را نتيجــه عملكرد 
غربي ها در قبال توافق هسته اي و همچنين 
عهدشــكني هاي مكرر ارزيابــي مي كنند. 
برهمين اســاس هم بــود كه تد اســنايدر، 
دانش آموخته فلســفه و تحليلگــر تاريخ و 
سياست خارجي آمريكا، ديروز در يادداشتي 
در وبگاه آمريكايي »آنتي وار« با برشــمردن 
فهرســتي از نقض عهدهاي اياالت متحده، 
بي اعتمادي ايران به اين كشــور را ناشي از 
پرونــده قطور اياالت متحــده در خلف وعده 
دانست. اين تحليلگر آمريكايي خروج آمريكا 
از توافق هسته اي در تاريخ هشتم مي 201۸ 
)1۸ارديبهشت  ماه 1۳۹۷( را »يكجانبه« و 
»غيرقانوني« مي  داند و آن را به عنوان نمونه اي 
از فهرست بلندباالي عهدشكني هاي مسئوالن 
اين كشور مطرح مي كند. اســنايدر معتقد 
است اين نقض عهد يك مشكل ديپلماتيك 
براي اياالت متحده ايجاد كرد؛ اينكه ســاير 
كشــورها در آينده ممكن اســت تمايلي به 
امضاي توافقنامه با اياالت متحده نداشــته 
باشــند، چراكه قادر نخواهند بود به آمريكا 
اعتماد كنند كه به قول خود عمل خواهد كرد 

و دوباره وعده خود را زير پا نمي گذارد.

نقش بايدن
وي تأكيد مي كند كه »مشكل فقط اين نبود 
كه ترامپ وعده آمريكا را شكســت و از توافق 
خارج شــد، بلكه بايدن هم با عدم بازگشــت 
فوري به برجام، اين نقض عهد را تأييد كرد«؛ 
موضوعي كــه دريافــت تضمين هاي عيني 
ازسوي ايران را ضرورتي انكارناپذير كرده است. 
اين تحليلگر آمريكايي معتقد است اين، فقط 
ايران نيســت كه از ايــاالت متحده ضمانت 
خواسته اســت كه درصورت مذاكره مجدد 

در مورد اين توافق، ايــاالت متحده تضمين 
كند آنها بــه اين توافق به عنــوان يك توافق 
الزام آور احترام خواهند گذاشت؛ بيست ويكم 
دســامبر 2021 )۳0آذرمــاه ســال جاري( 
والديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه گفت: 
»ما به خوبي مي دانيم حتي تضمين هاي قانوني 
نيز نمي توانند كامال بي خطر باشــند، براي 
اينكه اياالت متحده به راحتــي از هر معاهده 
بين المللــي كه ديگر برايش جالب نيســت، 
خارج مي شود«. اسنايدر تصريح مي كند كه 
»ايران و روسيه هر دو از وعده هاي نقض شده 
آمريكا آســيب ديده اند؛ در تازه ترين مورد با 
خروج ترامپ از برجام به ايران خيانت شــد، 
اما اين نخستين باري نبود كه به ايران خيانت 
مي شــد. زماني كه رئيس جمهــور علي اكبر 
هاشمي رفسنجاني از نفوذ ايران براي كمك 
به آزادي گروگان هاي آمريكايــي در لبنان 
اســتفاده كرد، رئيس جمهور اچ.دبليو بوش 
)بوش پدر( قول داد كمــك ايران براي مدت 
طوالني به يادگار خواهد ماند و حســن نيت 
باعث حسن نيت خواهد شد، اما اينطور نبود 
و نشد. بوش خيانت كرد و اياالت متحده تعهد 
خود را زيرپا گذاشت: آمريكايي ها پيام دادند 
كه دولت وقــت ايران نبايــد انتظار واكنش 

متقابل آمريكا را داشته باشد.«

مقام كره جنوبی  وارد وين شد
روز گذشــته خبرگزاری »يونهاپ« خبر داد 
»چوی جونــگ كان« معــاون وزير خارجه 
كره جنوبی راهی وين شــد تا با نمايندگان 
كشــورهای عضو برجام و آمريكا ديدار كند. 
اين رســانه كره ای گفته اين سفر به منظور 
حل مسئله دارايی های مســدود شده ايران 
در كره جنوبی اســت. بدهی كره جنوبی به 
ايران در ازای خريد ميعانات گازی، مجموعاً 
به ارزش هفت ميليارد دالر است كه از سال 
201۸ و به بهانه تحريم های آمريكا پرداخت 

نشده است.
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آجرپزی،سکونتگاههایغیررسمی،ســرانههایفرهنگیو...مشکالتو
کمبودهاییدارند؛بنابرایننیازاستتاشهرداریدرتنظیمبودجهسال1401

برایمناطقکمبرخوردارتوجهبیشتریداشتهباشد.

مهدیاقراریان
بهدلیلشرایطاقتصادیاکثرنیروهایآتشنشاندرشهرهایاقماریساکن
شدهاندوهمینامرسببمیشودبرایرسیدنبهمحلکارشانساعتهادر
ترافیکبمانندکهاینقطعامشکالتیرابرایآنهابهوجودمیآورد؛بنابراین
نیازاستشهرداریرسیدگیبهوضعیتآتشنشانانرادراولویتکارهایش

قراردهد.

اینجاتهراناست؛شهر
همیشــهبیدارکهدرگزارش

مختلف مناسبتهای
پیشقدمدربرپاییمراسماست.از
چندروزپیشنقطــهبهنقطهاین
شهربزرگبهمناسبتفرارسیدن
شــهادتبانویدوعالم،حضرت
فاطمهزهرا)س(سیاهپوششد؛از
بازاربزرگگرفتهتاخیابانباالبلند
ولیعصر)عج(،مناطقحاشیهایو
رویعرشهپلها.هرگوشهازشهربا
نصبپارچهوپرچمهایسیاهرخ
دیگریازخودنشــانمیدهد؛
بهطوریکهکالبداینشهربزرگ
رنگماتموسوگواریبهخودگرفته
است.اکثرسازههایفرهنگیشهر
تهراندربیشاز50هزارمترمربع،
برایایامسوگواریشهادتحضرت
فاطمهزهرا)س(وگرامیداشتیادو
خاطرهسردارشــهیدحاجقاسم
ســلیمانی،آمادهشدهاست.رضا
صیــادی،مدیرعاملســازمان
زیباسازیشهرداریتهراندرباره
برنامهسیاهپوششدناینایامبه
همشــهریمیگوید:»امسالبا
رویکردشعار»ذکریافاطمهسربند
سلیمانیهاست«،تصاویرسربندیا
فاطمهالزهرارویپیشانیپلهای
عابرنصبواکرانشدوهمچنین
فرازهاییازخطبهفدکیهحضرت
زهرا)س(نیزکــهجنبهکاربردی

دارددراکثرپرتابلهایفرهنگی
شهربهنمایشگذاشتهشدهاست.«

منطقه 13 و 15 میزبان پیکر شهدای گمنام 
بســیاریازســاکنانهرمنطقه
برحســبارادت،درودیوارخانهو
کوچههایشــانراباپرچمهای»یا
زهرا«مزینکردهانــدوگهگاهیبا
نذوراتشانازشــهروندانپذیرایی
میکنندواینمناسبتسببشده
تااینافتخارنصیببرخیازمناطق
شودومیزبانپیکرشهدایگمنام
دفاعمقدسباشندوازشهروندان
تهرانیبرایحضوردراینمراســم
نیزدعوتکردهاند.شهروندانبرای
حضــوردراینمراســممیتوانند
جمعهبهمنطقه13بروندودرمراسم
اللههایزهراییدریادماناینشهدا
دربوستانســیمرغشرکتکنند.
همچنینبرنامهدیگرروز17دیدر
منطقه15باتشــییعپیکر2شهید

گمنامدربوســتانولیعصر)عج(
برگزارخواهدشــد.هریکازاین
دومراسمازساعت9صبحبامداحی
ومرثیهســراییمداحــانآغازو
سپسپیکرشــهدابردوشجمعی
ازشهروندانتشــییعخواهدشد.
اگرشهروندانتهرانیدرشبهای
اینایامگذرشــانبهمیداننبوت،
بوستانهایتســلیحات،فدکو
کوثردرمنطقــه8افتاد،میتوانند
نمایشآیینیراکهساعت16و18
برگزارمیشودتماشاکنند.همزمان
شدنمناسبتهایسالگردشهادت
سردارشــهیدحاجقاسمسلیمانی
وایامفاطمیهبهبرگزاریمراســم
درمنطقه18تهــرانرنگوبوی
فاطمیدادهاســت.برنامهشاخص
آنبرپاییمجلسعزاداریفاطمی
باگرامیداشترشادتهایسردار
شهیدحاجقاسمپسازنمازمغرب
وعشــاونیزیادبوددرگذشتگان

منطقه18براثرکروناستکهدر2شب
متوالی15و16دیماهبرگزارمیشود.

روضه خوان
چهارمیــندورهپویشجهادیبا
هدفترویجروضههــایخانگی
باهمکاریمداحانوســخنرانان
مذهبیدرحالبرگزاریاست.بر
ایناساس،خانوادههاییکهبههر
دلیلیامکانحضوردرمراســمو
اجتماعاتعــزاداریراباتوجهبه
شرایطکروناییندارند،میتوانند
باهماهنگییکمراســمروضهو
عزاداریرادرمنــزلخودبرگزار
کنندوازخدماترایگاناعزاممداح
توسطشهرداریتهران،بهرهمند
شــوند.عالقهمندانبهبرگزاری
مراســمروضهخانگیمیتوانند
درسایتجلوهســوگبهآدرس
jelveyesoog.farhangsara.ir
ثبتنامکردهیاباشمارهتلفنهای
33303843و09123982090

تماسبگیرند.

بلندا
یکیدیگرازپویشهایمیدانیدر
ایامفاطمیه»بلندا«نامداردکهبا
هدفاحیایاینآیینقدیمیتوسط
نوجوانانوجوانانبرگزارمیشود.
اینمراسمبامشارکتهیئتهای

نوجوانانبرپامیشود.
گروههــایکوچــک
عزاداریدرایامشهادت
هر زهرا)س( حضرت

روزدریککوچهحضورپیداکرده
وبارعایتپروتکلهایبهداشتی
مراســمکوتاهعزاداریرابرگزار

میکنند.

18سال نوری
»18ســالنوری«،عنواننهمین
کنگرهسراســریشــعرفاطمی
اســتکهبههمتمجمعشاعران
اهلبیت)ع(وبامشارکتسازمان
فرهنگیهنریبــاهدفتجلیلاز
افرادصاحبنامعرصهشعروادبیات
آیینیومعرفیافرادبرگزیدهوبرتر
حوزهشعرآیینیباحضورچهرههای

شاخصایندورهبرگزارمیشود.

کوچه های بنی هاشم
نمایشگاهونمایشمیدانیهمانند
سالهایگذشتهباعنوانکوچههای
بنیهاشمدرمیدانخراسانبرگزار
میشود.همچنیننمایشفاطمی
»حدیثدرد«باروایتیاززندگی
وشــهادتحضرتفاطمه)س(و
باهدفآشــنایینســلجوانبا
30بازیگردرگروهسنی14تا19سال
باهمکاریمســجدقائمبهمدت
5شبدرفرهنگســرایگلستان

اجرامیشود.

کتاب ماه
مســابقهکتابخوانیبهمناسبت
ایامشهادتحضرتفاطمه
زهرا)س(وسالروزسردار
شهیدحاجقاسمسلیمانی

ازکتابهــای»چهلدســتهگل
سفارشــی«نوشتهســیدمهدی
موسوی،»زناناسوه،حضرتفاطمه
زهرا)س(«نوشتهقاسمخانجانی،
»ازچیزینمیترسیدم«زندگینامه
خودنوشتقاسمسلیمانیو»مکتب
سلیمانی«ازموسسهجوانانآستان

قدسرضویبرگزارمیشود.
عالقهمنــدانبــرایتهیهکتاب
»چهلدســتهگلسفارشــی«
نمیترســیدم« چیــزی »از و
میتوانندازطریقوبگاهرســمی
manvaketab.irشــبکهتوزیع
کتابخوبدرکشورباکدتخفیف
ketabmahوهمچنیــنازطریق
ارســالنامکتاببهســامانهپیام
کوتــاه3000141441کتــابرابا
تخفیفویژهبههمراهارسالرایگان

تهیهکنند.
همچنیــننســخهالکترونیکی
کتابهای»زناناســوه،حضرت
فاطمــهزهــرا)س(«و»مکتب
ســلیمانی«نیــزبــههمــراه
ســواالتمســابقهبــهآدرس
tlibrary.tehran.irمنتشرشدهو
قابلاستفادهاست.شرکتکنندگان
میتوانندپاسخهایهرکتابراتا
10بهمندرقالبمســابقه»کتاب
ماه«بهترتیــببهصورتیکعدد
10رقمــی)ازچپبهراســت(به
شماره2000183745پیامککنند.
همچنینبــرایدریافتاطالعات
بیشترباشماره96653462تماس

بگیرند.

 فعالیت اتوبوس های خواب که برای 
پناه دادن به تعدادی از بی خانمان های شورا

شهر راه اندازی شــده بودند، متوقف 
می شــود.  معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهردار 
تهران پیش تر در جلسه شورای شهر تهران گزارشی از 
نحوه ساماندهی و خدمت رسانی به بی خانمان ها ارائه 
داده و موضوع اتوبوس های خواب را مطرح کرده بود. 
محمدامیــن توکلــی زاده گفتــه بــود: »برخی از 
بی ســرپناهان بنا بــه دالیلی تمایلی بــه حضور در 
گرمخانه ها را ندارند و ازاین رو برای استقرار آنها و در 
امان ماندنشان از سوز سرما اتوبوس هایی پیش بینی 
شده است.« در همان جلسه رئیس شورای شهر تهران 
از این اقدام انتقاد کرد و گفت که موضوع را پیگیری 
می کند. دیروز مهــدی چمران در صحن شــورا از 
گفت وگو با علیرضا زاکانی در خصوص اتوبوس های 
خواب خبر داد و گفت: »شــهرداری تهــران از روی 
خیرخواهی و برای خدمت رسانی به کارتن خواب ها 

اقدام به راه اندازی اتوبوس های خواب کرده است، اما 
به هرحال اتوبوس ها شرایط و فضای بهداشتی خوبی 
ندارند و در گفت وگویی که با شهردار تهران داشتم، 
مقرر شد این اتوبوس ها اوایل هفته آینده جمع آوری 
و بی خانمان ها در مکان های مناسب دیگری اسکان 

داده شوند.«

سولههایبحرانجایگزیناتوبوسهایخواب
ناصر امانی هم در تذکر خود به موضوع اتوبوس های 
خواب بی خانمان هــا و انعکاس آن در رســانه های 
مختلف اشاره کرد و گفت: »شــهرداری در راستای 
پناه دادن به کسانی که برای انجام کارهایی چون مداوا 
و... به تهران می آیند و مکانی برای اســتقرار ندارند 
و نمی خواهنــد به گرمخانه ها برونــد، اتوبوس هایی 
را پیش بینــی کــرده اســت. درواقع این مشــکل 
ناشــی از پایتخت بودن تهران اســت و مادامی که 
تمرکزگرایی در تهران وجــود دارد و مردم مجبورند 
برای کوچک ترین کار به این شــهر بیایند، شــاهد 
چنین مشــکالتي خواهیم بود.« او ادامه داد: »نکته 
مهم این اســت که کار ارزشمند شــهرداری تهران 

انعکاس بیرونی خیلی بدی داشته؛ به گونه ای که تمام 
شــبکه های خارجی موج عظیمی از تخریب و دروغ 
را  به این موضوع افزوده و نثار جمهوری اســالمی و 
کشور کرده اند؛ بنابراین پیشنهاد می کنم شهرداری 
اتوبوس ها را جمع آوری و از ظرفیت های دیگری چون 
سوله های بحران برای استقرار بی خانمان ها استفاده 
کند.« استفاده از ظرفیت مســاجد برای اسکان بی 
خانمان ها هم گزینه دیگری است که دیروز رسانه ای 
شد و توکلی زاده گفت: »این موضوع نیاز به بررسی 
بیشــتر دارد تا بتوانیم تصمیم بگیریم چگونه و چه 

گروه سنی را در این فضاها اسکان دهیم.«

خانهتهران،تأسیسنمیشود
بررسی طرح »تأسیس خانه تهران« مهم ترین دستور 
جلســه دیروز پارلمان شــهری بود؛ طرحی که یک 
فوریت آن باهدف ایجاد فضایی مناسب برای تعامل و 
تبادل نظر تهران پژوهان، مدیران شهری، نمایندگان 
مردم و ... آبان سال گذشــته تصویب شد، اما دیروز 
اعضای شورای شهر تهران خواســتار لغو آن شدند. 
نرگس معدنی پور در توضیــح این تصمیم گفت: »از 

یک سو احتمال دارد با تأسیس خانه تهران تشکیالت 
و ساختار جدیدی در شهرداری ایجاد شود و از سوی 
دیگر اهداف مدنظر طرح اکنون در مراکزی چون خانه 
گفت وگوي شهر، خانه اندیشمندان علوم انسانی، خانه 
اتحادیه و... در حال انجام است.« در نهایت این طرح 
با نظر اکثریت اعضای پارلمان شهری لغو و مقرر شد 
از ظرفیت خانه اتحادیه برای تحقق اهداف این طرح 

استفاده شود.

نتیجه2دستورجلسهدیگر
دیروز اعضای شورای شــهر تهران انتخاب 6نماینده 

برای عضویت در کمیته اعطای نشان های شهروندی 
را در دســتور داشــتند که پس از رای گیری محمد 
جعفریان از کمیسیون برنامه وبودجه، شهرزاد بخشی 
از کمیسیون معماری و شهرســازی، سوده نجفی از 
کمیسیون سالمت و محیط زیست، مرتضی جعفرپور 
کارشناسی از کمیسیون عمران و حمل ونقل، نرجس 
ســلیمانی از کمیســیون نظارت حقوقی و علیرضا 
نادعلــی از کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی برای 
عضویت در این کمیته معرفی شدند. در ادامه پرونده 
8 پالک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن بررسی شد 

و به جز یک پرونده، همه رأی باغ گرفتند.

به مناسبت سالروز شهادت بانوی دوعالم، حضرت فاطمه زهرا)س( و دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، تهران رخت عزا به تن کرد

 رئیس شورای شهر تهران از جمع آوری اتوبوس های خواب بی خانمان ها در تهران خبر داد
و خواستار استقرار کارتن خواب ها در فضاهای مناسب شد

سوله های مدیریت بحران و مساجد، جایگزین اتوبوس های خواب می شوند؟

عطر یاس در شهر پیچید

ایستمدیریتشهریبهاتوبوسخوابی

خبر

تجلیلشهردارتهران
ازخانوادهشهدایمدافعحرم

 مراسم »یادمان سلیمانی« برای گرامیداشت شهدای مدافع حرم تهران 
دیشب برگزار شد. به گزارش همشــهری، در این مراسم شهردار تهران 
ضمن تسلیت ایام سوگواري حضرت فاطمه)س( و دومین سالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم سلیماني گفت: »ما مانند ماهی هستیم  که در آب است 
و بی توجه به نعمتی هستیم که در آن  به سر می بریم. این نعمتی که ما 
از آن برخورداریم ناشی از تالش حق جویان تاریخ است. داستان هابیل و 
قابیل آغازی بود که انبیای الهی در مسیر رشد انسان ها به تربیت بشریت 

بپردازند و رسالت الهی شان را دنبال کنند.« 
علیرضا زاکانی افزود: »این مســیر ادامه پیدا کرد تا به مبعث و تولدی نو 
رسید و اسالم راه هدایت جامعه بشری تا ابد قرار گرفت. چه خون دل ها 
و فدارکاری هایی که رخ داد تا اسالم شرایطی را فراهم کرد که پرچم حق 
درغرب آسیا برافراشته شود. مسیر ناب اسالمی ادامه پیدا کرد و عاشورا در 
اوج عظمت خود رخ داد. ســال ها گذشت تا شرایط جدیدی در جهان به 
وجود آمد. جنگ جهانی اول ۱۰میلیون کشته و جنگ دوم جهانی بالغ بر 
۷۰میلیون کشته برجای گذاشتند اما خودخواهی های زورمداران عالم  
سیری پذیری نداشت. در زمانی که دین را افیون و مضر می دانستند انقالب 
اسالمی با نشان دادن قدرت دین، رهبری دینی و مردم پا به عرصه گذاشت 
و در سال۵۷ جریان ناب شیعی و اسالمی را تبدیل به حکومت کرد. البته 
جریان شرق و غرب آن روز تاب دیدن چنین نوری را نداشتند و تالش کردند 
که این نور را خاموش کنند؛ از ابتدا با 8سال جنگ تحمیلی تا به امروز.« او 
همچنین درباره شخصیت واالی شهید سلیمانی گفت: »سردار سلیمانی 
عبدصالح  خدا بود که به تبعیت از اولیا،  استمرار آن را در والیت فقیه با تمام 
وجود باور داشت. او به مردم عشق می ورزید و خود را فدای آرمان های ملت 
ایران و دیگر ملت های بزرگ کرد.«  مهدی چمران، رئیس شورای شهر 
تهران نیز در این مراسم گفت: »شهید سلیمانی یک فرد نبود که با شهادت او 
تفکر مقاومت رخت بربندد، همچنان که راه و نام امام حسین )ع( با شهادت 
او  پایان نپذیرفت. امروز همچنان مسلمین راه امام حسین )ع( را  می پیمایند 
و امروز اگر دین واقعی و نه دین سعودی، باقی مانده به خاطر شهادت امام 
حسین )ع( بوده و هست، همانگونه نیز شهید سلیمانی زنده است.«  در این 
مراسم که سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس نیز حضور داشت و 

سخنرانی کرد، از تعدادی از خانواده معزز شهدا تجلیل به عمل آمد.

پرویزسروري
رئیسشورايعالياستانهاشد

پرویز ســروري  به عنوان رئیس شوراي عالي اســتان ها انتخاب شد. 
به گزارش همشــهري، انتخابات هیأت رئیسه ســال اول دوره ششم 
شوراي عالي استان ها روز گذشته در حضور احمد وحیدي، وزیر کشور 
برگزار شد. بر این اساس پرویز سروري،  نماینده استان تهران و شهرام 
دبیري، نماینده استان آذربایجان شرقي نامزد ریاست سال اول از دوره 
ششم شوراي  عالي استان ها شدند که در نهایت پرویز سروري با کسب 

38رأي به عنوان رئیس انتخاب شد. 

لزومبازبینيبودجه1401مدیریتشهري
عضو هیأت رئیسه مجلس شوراي اسالمي و رئیس فراکسیون شوراها، 
مدیریت شهري و روستایي مجلس در نامه اي به سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور، خواســتار بازبیني در الیحه بودجــه۱۴۰۱ در جهت 

حمایت از مدیریت شهري و عموم شهروندان شد.
به گزارش همشهري، در متن نامه محسن پیرهادي آمده است: »سهم 
توسعه شهرها، زیرساخت هاي شــهري و به صورت مشخص ناوگان 
حمل ونقــل عمومي، در حالي در الیحه بودجه ســال آتي از ســوي 
کارشناسان امر مورد غفلت واقع شده که جنابعالي به درستي و مکررا در 
دیدارهاي خصوصي و گروهي با نمایندگان بر ضرورت فراگیري، توسعه، 
نوسازي و حتي بهســازي ناوگان حمل ونقل عمومي، با هدف اجراي 
قانون هواي پاک و رعایت کرامت،  شأن و حقوق شهروندي هموطنان 
تأکید داشته اید.« در بخش دیگري از این نامه آمده است: »عقب ماندگي 
بودجه توسعه اي و عمراني شهرها در الیحه پیشنهادي دولت سیزدهم 
نسبت به الیحه بودجه سال۱۴۰۰ که از سوي دولت قبلي تهیه و تنظیم 
شده بود، سهوي مي نمایاند و تعجب متخصصان حوزه مدیریت شهري 
را به دنبال داشته است آن هم در شرایطي که به خوبي مي دانید که اوضاع 
و احوال ناوگان حمل ونقل عمومي کشور مطلوب نیست. ضروري است 
که جهت تأمین نیازهاي اولیه شــهروندان، ســهم توسعه و بهسازي 
زیرساخت هاي ناوگان حمل ونقل عمومي در الیحه بودجه سال۱۴۰۱ 

به صورت واقع بینانه مورد بازبیني قرار گیرد.«

زینبزینالزاده
خبر نگار

زهراکریمی
خبر نگار

تاکسیرانان در بوستان والیت
امروزبوستانوالیتدرمنطقه19میزبانتعدادزیاديازتاکسیراناناست.بر
ایناساس،بهمناسبسالروزشهادتحضرتفاطمهزهرا)س(ودومینسالگرد
شهادتسرداردلها،همایشبزرگخودرویيعزاداريتاکسیرانانباهمکاري
سازمانتاکسیرانيوسازمانبســیجمستضعفینشهرداريتهراندرساعت
10صبحبرگزارميشود.اینبوستاندیروزهممیزبانیاراندبستانيحاجقاسم،
درویژهبرنامهايباعنوان»نامهايبهآسمان«بود.دراینبرنامه500دانشآموز
حاضر،دلنوشــتههايخودراکهبرايشهیدحاجقاسمسلیمانينوشتهبودند

همراهبابادکنکهادرآسمانبوستانبهپروازدرآوردند.
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چهارشنبه 15 دی 41400
اقتصاد شماره  8406

سند دخل و خرج سال آینده دولت در 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب بودجه

شد. اعضای کمیسیون تلفیق با مشورت 
نمایندگان دولت در تالش برای زمینه سازي اصالحات 
بودجه ای هســتند. آنها از روز گذشــته بررســی و 
تصمیم گیری کلیات نخستین الیحه بودجه سال آینده 
را با هدف ثبات در اقتصاد کشور شروع کردند. پیش از 
این کمیســیون برنامه و بودجه کلیات این الیحه را 
تصویب کرده بود. با تصویب کلیات در کمیسیون تلفیق 
بودجه، گزارش این کمیسیون به صحن علنی مجلس 
فرستاده خواهد شد تا در صورت رأي موافق اکثریت 
نمایندگان، دوباره اعضای کمیســیون تلفیق درباره 

جزئیات آن تصمیم گیری کنند. 
رشد 8درصدی اقتصاد، کنترل نرخ تورم و شفاف سازی 
تدریجی یارانه ها از جمله اهدافی است که در بودجه 
سال آینده هدف گذاری شده؛ هرچند هنوز نرخ تورم 
هدف در ســال آینده اعالم نشده اســت. حمیدرضا 
حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه 
مجلس می گوید: کمیسیون برنامه و بودجه براساس 
قانون جدید آیین نامه داخلی مجلس باید گزارشی در 

مورد کلیات الیحه بودجه سال آینده تدوین و به منظور 
قرائت در جلسه علنی به هیأت رئیسه ارائه کند. او افزود: 
با تصویب کلیات بودجه در نشست کمیسیون تلفیق، 
گزارش آن برای قرائت در صحن علنی مجلس و اعالم 
رأی نمایندگان ارائه خواهد شد و کمیسیون تلفیق بعد 
از تصویب کلیات بودجه سال۱۴۰۱ در صحن علنی 

وارد بررسی جزئیات می شود.

هدف بازگشت اعتماد مردم به اقتصاد
به گزارش همشــهری، اصلی ترین چالش بر سر راه 
دستیابي به اهداف الیحه بودجه سال آینده، چگونگی 
پوشش کســری ساختاری بودجه اســت. مهم ترین 
نگرانی این است که با حذف ارز ۴2۰۰تومانی، سیاست 
جبرانــی دولت چگونــه خواهد بود؟ ســیدابراهیم 
رئیســی به هنگام تقدیم الیحه بودجــه به مجلس، 
هدف نخست را ثبات در اقتصاد اعالم کرده بود، حاال 
مسعود میرکاظمی، معاون او و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه می گوید: هدف اصلــی الیحه بودجه۱۴۰۱ 
بازگشت اعتماد مردم به اقتصاد است. او در نشستی 
با نمایندگان مجلس اعالم کرد: اگر تورم کنترل شود 

و در تصمیم گیری های اقتصادی ثبات باشد، می توان 
با اهرم کــردن منابع دولتی ازجملــه منابع صندوق 
پیشرفت و عدالت، ســرمایه های بخش خصوصی و 

مردم را برای ایجاد رشد اقتصادی به حرکت درآورد.
این مقام ارشــد دولتــی می گویــد: امــروز اغلب 
شــاخص های کالن اقتصادی در وضعیت نامناسبی 
قرار دارند؛ به گونه ای که در حال حاضر دولت ماهانه 
۵۰هزار میلیارد تومان حقوق و ۱۱هزار میلیارد تومان 
اوراق دولــت قبل را پرداخت می کند و با این شــیوه 

نمی توان مشکالت کشور را حل کرد.

تغییر مسیر بودجه عمرانی
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه از تغییــر ریل در 
تخصیص بودجه عمرانی خبر می دهد و با بیان اینکه 
در بودجه۱۴۰۱ منابع طرح های عمرانی را ۴۳درصد 
افزایش داده ایم، می افزاید: اما اگر بخواهیم به شــیوه 
دولت های پیشین این پول را بین هزاران ردیف توزیع 

کنیم 28سال دیگر هم طرح ها به اتمام نمی رسد.
این گزارش می افزاید: دولت در بودجه سال آینده رشد 
8درصدی اقتصادی را هدف قرار داده و حاال به گفته 
میرکاظمی، اختصاص بودجه بــه طرح های عمرانی 
به گونه ای خواهد بود که بیشــترین اثر را بر شاخص 
رشــد اقتصادی خواهد گذاشت. حل مشکل بیکاری 
و مدیریت تنش آبی از دیگر هدف های گنجانده شده 
در ســند دخل و خرج ســال آینده اســت و معاون 
رئیس جمهور خبر داده که منابع آب در الیحه۱۴۰۱ 
با ۱۳۰درصــد افزایش از ۱۱۶هزار میلیــارد ریال به 
2۶8هزار میلیارد ریال افزایش یافته و انتظار می رود با 
ادامه این روند مشکالت تنش آبی در سال های آینده 

مدیریت شود. 

تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق

طوالنی شــدن مذاکرات 
هســته ای و همچنیــن گزارش

بالتکلیفی تصمیم دولت 
برای حذف ارز ترجیحی، کسب وکارها را 
در داالن انتظار متوقف کرده و به تبع این 
فضای مبهم، شاخص مدیران خرید نیز 
در یك وضعیت نسبتاً خنثی باقی مانده 

است.
به گزارش همشهری، آخرین اطالعات 
بازوی پژوهشــی اتاق ایــران در مورد 
شاخص مدیران خرید )PMI( موسوم به 
شامخ حاکی از این است که این شاخص 
در آذرمــاه برای کل اقتصــاد ۰.۱واحد 
و بــرای بخش صنعت ۰.۵8نســبت به 
ماه قبــل کاهش پیــدا کرده اســت. 
به عبارت دیگــر، از جوانــب مختلــف، 
کسب وکار و بنگاه های اقتصادی تقریباً 
در همان شــرایط آبان ماه فریز شده اند 
و آنگونه که از نظرســنجی ها برمی آید، 
از یك سو نسبت به نوســانات نرخ ارز و 
همچنین کمبود نقدینگی در تولید گالیه 
دارند و از ســوی دیگر، بالتکلیفی های 
بزرگ در حوزه سیاست های ارزی دولت 
)به خصوص برای حــذف ارز ترجیحی( 
و نتیجــه مذاکرات هســته ای، قدرت 

برنامه ریزی را از آنها گرفته است.

شامخ كل اقتصاد در آذر
براســاس نظرســنجی انجام شــده از 
بنگاه های اقتصادی کشــور، شــاخص 
مدیران خرید بــرای کل اقتصاد ایران 
در آذر امسال ۵۰.97 محاسبه شده که 
هرچند کمترین مقــدار در ۴ماه اخیر 
محسوب می شــود اما اختالف آن با ماه 
قبل فقط ۰.۱واحد است که رقم بسیار 
ناچیزی به حساب می آید. بررسی آمارها 
نشان می دهد در آذرماه از میان ۵مؤلفه 
اصلی شامخ، فقط 2مؤلفه »مقدار تولید 
محصوالت« و »سرعت انجام و تحویل 
ســفارش« باالی ۵۰واحد قرار داشته 
و ۳مؤلفــه دیگر زیر ۵۰ ثبت شــده اند. 
نکته دیگر اینکه رکــود در بخش های 
ساختمان، خدمات و کشاورزی ازجمله 
عوامل کاهش شــامخ کل نسبت به ماه 

قبل بوده است.
اطالعات گزارش شــامخ نشان می دهد 
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در 
آذرماه )۵۳.۱۳( طی ۴ماه اخیر کمترین 
رشد را داشــته و این شاخص در بخش 
ساختمان به دنبال اثرات فصلی با رکود و 
کاهش شدید همراه بوده است. همچنین 

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
)۴8( در آذرماه کاهش داشته اما شدت 
کاهش آن اندکی نســبت به آبان کمتر 
بوده اســت. در آذرماه بخش ساختمان 
به دلیل اثرات فصلی با کاهش شــدید 
تقاضا روبه رو بــوده و بخش خدمات نیز 
به دنبال افزایش قیمت ها و کمبود شدید 
نقدینگی با کاهش تقاضای مشــتریان 
روبه رو بوده است. از سوی دیگر شاخص 
موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده 
)۴۶.۴9( در آذر افزایش داشته؛ اما این 
شــاخص در بخش هــای ســاختمان، 
خدمات و کشــاورزی به دلیل افزایش 
نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کاهش 

زیادی تجربه کرده است.

كاهش استخدام و افت صادرات
بررسی جزئیات شامخ کل اقتصاد حاکی 
از این است که در آذرماه شاخص میزان 
اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
)۴8.7۴( تحت تأثیر انتظارات ایجادشده 
برای تولید، کاهش داشته و همزمان با 
افزایش هزینه های بنگاه ها، این شاخص 
به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی و 
بعد از آن ساختمان با کاهش بیشتری 

همراه بوده است. 
از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کاال 
یا خدمات )۴7.77( همچنان در آذرماه 
نیز کمتر از ۵۰ است و در هر سه بخش 
اقتصادی با کاهش روبه رو بوده اســت. 
البته شدت کاهش این شاخص به ویژه 
در بخش صنعت بیشتر به چشم می آید. 
در این میان روند افزایشی شاخص قیمت 
خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شــده 
)82.۰۱( ادامه پیدا کرده؛ اما از شــدت 
افزایش آن نســبت به ماه قبل کاســته 

شده است. 
فعاالن اقتصادی می گویند کاهش تقاضا 
و قدرت خرید باعث شده تولیدکنندگان 
کاال و ارائه دهندگان خدمــات نتوانند 
متناســب با میزان افزایش هزینه های 
خــود، قیمت محصــوالت و خدمات را 
افزایــش دهند؛ به طوری که شــاخص 
قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات 
ارائه شده )۵۵.۳9( باوجود افزایش شدید 
هزینه ها به کمترین مقــدار خود طی 

2۰ماه گذشته رسیده است.

تب انرژی و كاهش انتظارات مثبت
یکی از نکات گــزارش شــامخ آذرماه 
این است که شــاخص انتظارات فعاالن 

اقتصادی و بنگاه ها برای مــاه آینده به 
کمترین مقدار در 9ماه اخیر رســیده و 
روی رقم ۵۶.۰۳واحد ایستاده است. البته 
کاهش این شاخص در بخش خدمات و 
کشاورزی مشــهودتر بوده که ازجمله 
دالیل آن می توان به اثرات کرونا در حوزه 
خدمات و تبعات خشکســالی در بخش 

کشاورزی اشاره کرد. 
نکته دیگر در کاهــش انتظارات فعاالن 
اقتصادی در آذرمــاه، چالش های حوزه 
انرژی اســت که عماًل با قطع گاز یا برق 
بنگاه های اقتصــادی آنها را در وضعیت 
سختی قرار خواهد داد. براساس آمارهای 
شامخ آذرماه، شــاخص میزان مصرف 
حامل های انرژی بــه باالترین مقدار در 
طول دوره انتشار شامخ )27ماه گذشته( 
رسیده؛ آن هم در شرایطی که همزمان 
با افزایش مصــرف به دلیل تغییر فصل، 
بســیاری از فعاالن اقتصادی با افزایش 
باالی قیمت سوخت اصلی و جایگزین 
روبه رو هستند. با توجه به اظهاراتی که در 
مورد کمبود گاز در کشور مطرح می شود 
و تعداد بیشتری از بنگاه های اقتصادی 
را ناچار به استفاده از سوخت جایگزین 
می کند، ایــن احتمال وجــود دارد که 
با سردترشــدن هوا، انتظــارات فعاالن 
اقتصادی برای تولید در 2ماه باقیمانده از 

زمستان بازهم کاهش پیدا کند.

چالش بخش صنعت با كاهش تقاضا
شــرایط شــاخص مدیــران خرید در 
بخش صنعــت قدری با شــرایط آن در 
کل اقتصاد متفاوت اســت؛ اما برخی از 
چالش های اشاره شــده در شــامخ کل 
در این بخش نیز وجود دارد. براســاس 
داده هــای به دســت آمده از بنگاه های 
بخش صنعت، شــاخص مدیران خرید 

تغییر الگــوي اختصاص 
سهمیــــه بنــزیـــن از سوخت

خـودرو محــــوري بــه 
شــخص محوري در ابهام قــرار گرفت. 
اکثریت اعضاي کمیسیون انرژي مجلس، 
دیروز با این تغییر مخالفت کرده و اعالم 
کردند با افزایش قیمت بنزین در ســال 
آینده مخالف هستند. به این ترتیب، به نظر 
مي رسد تصمیم گیري نهایي درباره این 

تغییر به سران قوا واگذار خواهد شد.
دیروز رئیس کمیســیون انرژي مجلس 
با بیان اینکــه به یقین دولــت و مجلس 
چیزی را اجــرا نخواهد کــرد که منافع 
مردم را تهدید کنــد و نارضایتي عمومي 
درپي داشــته باشــد، گفت: از آنجا که 
طرح آزمایشــي توزیع بنزیــن از خودرو 
به هر فرد صرفا در جزایر قشــم و کیش 
اجرا شــده، ممکن اســت نتایــج آن به 
توقف اجراي سراســري آن منجر شود. 
فریدون حســنوند دیروز پس از جلســه 
اعضاي کمیسیون یادشده با حضور وزیر 
نفت براي بررســي جزئیات طرح توزیع 
بنزین از خودرو به هــر فرد، افزود: نتیجه 
این شد که دولت و مجلس قصد افزایش 
قیمت بنزین را ندارند و موضوع افزایش 
قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۱ نیز به طور 

کامل منتفي اســت. این نماینده مجلس 
با بیان اینکه کمیسیون انرژي این طرح 
را فراقوه اي دانسته و اجراي آن را مستلزم 
هماهنگــي میان قواي مختلــف به ویژه 
مجلس و کمیســیون تخصصي مي داند، 
گفت: همچنیــن از منظــر نمایندگان 
درنظر گرفتن پیوست هایي مانند پیوست 
فرهنگي، اجتماعــي، اقتصادي و امنیتي 

براي این مهم ضروري است.
رئیس کمیسیون انرژي مجلس تأکید کرد: 
این ایده یا طرح که از طرف دانشگاهیان 
به دولت ارائه شده، در معاونت اقتصادي 
دولت مورد بحث قرار گرفته و تاکنون نیز 
اجرا نشده و در حال بررسي است لذا مقرر 
شد  نگراني هاي مردم و نمایندگان توسط 
وزیر در دولت مطرح شود و به یقین دولت و 
مجلس هر آنچه منافع مردم را تهدید کند 
و نارضایتي عمومي در پي داشــته باشد، 

اجرا نخواهند کرد.
سخنگوي کمیســیون انرژي هم دیروز 
اعالم کرد: اکثریت اعضاي کمیســیون 
زمان اجراي طــرح بازتوزیع یارانه بنزین 
را مناســب ندانســته اند و الزم است این 
طرح با تعامل و همفکري فراقوه اي مورد 
بررســي و ارزیابي قرار گیــرد. مصطفي 
نخعي اعالم کرد: جواد اوجي، وزیر نفت 

در این زمینه گفته که سهمیه هر فرد ۱۵تا 
2۰لیتر خواهد بود و هنــوز جمع بندي 
روي میزان ســهمیه انجام نشده است. او 
اعالم کرد: با توجه به التهاباتي که در حوزه 
اقتصاد کشور وجود دارد، اکثریت اعضاي 
کمیســیون زمان را براي اجراي چنین 
طرح هایي مناسب نمي دانند، به خصوص 
اینکه بحث حذف ارز ۴2۰۰ توماني نیز در 
بودجه  مطرح اســت، به هیچ عنوان زمان 
براي اجراي چنین طرح هایي مناســب 
نیست. این نماینده مجلس افزود: انتقادات 
دیگري که از سوي نمایندگان مطرح شد، 
شکل گیري قاچاق گســترده سوخت در 
مرزها، ایجاد تورم ناشــي از پرداخت این 
یارانه ها و ایجاد بازار سیاه که ممکن است 
در سامانه پیش بیني شــده براي خرید و 

فروش بنزین شکل بگیرد، بود.
سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس افزود: 
اجراي طرح هاي این چنیني نیازمند تعامل 
و همفکري بین تمام بخش ها بوده و یك 
مسئله فراقوه ای است، اینگونه نیست که 
دولت به تنهایي چنین تصمیمي را اتخاذ 
کرده و آن را اجرایي کند. نخعي مي گوید: 
بحث محل اجراي این طــرح در جزیره 
قشــم و کیش هم محل ابهام نمایندگان 
بوده چرا که به گفتــه نماینده بندرعباس 

در مجلس، این دو جزیــره آمادگي الزم 
براي اجراي چنین طرح هایي را ندارند و 
باید تجدید نظر شود. او تأکید کرد: به طور 
کلي باتوجه بــه ابهامات بســیار زیادي 
که درخصوص این طرح وجود داشــت، 
درخواست کمیسیون انرژي از دولت این 
بود که طرح بازتوزیع یارانه بنزین را با نگاه 
دقیق تر ببیند و نباید با یك اقدام شتاب زده 
مشکالت جدي تري را در کشور به وجود 
آورد. به گفته ایــن نماینده مجلس، وزیر 
نفت گفته که این طرح به صورت پایلوت 
در مناطق اعالم شده اجرایي شده و معلوم 
نیست که به طور قطع در کل کشور اجرایي 
شود و شاید اصال اجرایي نشود و هدف این 
طرح این اســت که به هیچ عنوان قیمت 

بنزین افزایش پیدا نکند.

نقد خبر

بوروكراسي در خانه هاي خالي
  خبر: به دنبال اختالف نظر شــدید میان وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور 

مالیاتي، قفل مالیات ستاني از خانه هاي خالي همچنان باز نشده باقي مانده است.
  نقد: بیش از ۶سال از تصویب قانون مالیات ستاني از خانه هاي خالي مي گذرد و 
آخرین اصالحیه این قانون نیز مربوط به یك سال قبل است. نگاه کلي به ماجراي 
۶ساله خانه هاي خالي نشان مي دهد همه حواشي ناشي از خطاي بزرگ قانونگذار در 
متن اولیه قانون است که از یك سو وزارت راه را مکلف به ایجاد سامانه و جمع آوري 
اطالعات کرده  و از سوي دیگر از سازمان امور مالیاتي خواسته  نسبت به وصول مالیات 
از خانه هاي خالي اقدام کند. این در حالي است که اگر از همان ابتدا، از صفر تا صد 
فرایند شناسایي و مالیات ستاني از خانه هاي خالي را بر عهده سازمان امور مالیاتي 
مي گذاشــت، حاال ماجرا به دعواي مرغ و تخم مرغ میان دو دســتگاه متولي ختم 
نمي شد. از یك سو وزارت راه و شهرسازي مي گوید براســاس اطالعات موجود در 
سامانه ملي امالك و اسکان، یك میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکوني به عنوان خانه 
خالي شناسایي شده و بعد از 2بار ارسال پیامك اخطار به مالکان و اقدام ۱2۰هزار 
نفر از مالکان نسبت به  خوداظهاري در این سامانه، اطالعات یك میلیون و ۱7۴هزار 
واحد مسکوني به عنوان خانه خالي به ســازمان امور مالیاتي ارجاع شده است و از 
منظر این وزارتخانه، ازآنجایي که در متن قانون اعالم شده هر خانه اي در سامانه ثبت 
نشود، خالي قلمداد خواهد شد، پس کل این فهرست مشمول مالیات است؛ اما در 
مقابل سازمان امور مالیاتي مي گوید از مجموع اطالعات ارسالي از سوي وزارت راه 
و شهرسازي توانسته خالي بودن ۳هزار و 779واحد را احراز کند که از این تعداد نیز 
فقط 2هزار و ۴۵۴واحد کاربري مسکوني دارند و مطابق قانون مي توان از آنها مطالبه 
مالیات کرد. عالوه بر این سازمان امور مالیاتي از ناهماهنگي میان واحدهاي مسکوني 
فهرست شده و کدپستي آنها نیز گالیه دارد که وزارت راه و شهرسازي مي گوید  این 
اطالعات توسط خود سازمان امور مالیاتي به وزارت راه و شهرسازي ارسال شده است.

   یارانه دارو چه می شود؟
مهم ترین دغدغه مردم، به ویژه در شرایط فعلی، این است كه سرانجام واردات دارو با نرخ ارز ترجیحی چه خواهد شد؟ 
یک مقام سازمان برنامه و بودجه آشکارا از اختصاص یارانه دارو به صورت ریالی خبر داده كه نشان می دهد عزم دولت 
این است كه به واردات دارو در سال آینده ارز 4200تومانی اختصاص ندهد. به گفته رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعي 
سازمان برنامه و بودجه، در صورت حذف ارز ترجیحی دارو، سال آینده دست كم 116هزار میلیارد تومان برای حفظ ثبات 
وضع موجود، بودجه مورد نیاز بخش سالمت خواهد بود. رضا عوض پور خبر داده كه مجموع اعتبار هزینه اي عمومي و 
یارانه اي1400 وزارت بهداشت و درمان، دستگاه هاي تابعه و دانشگاه هاي علوم پزشکي در الیحه بودجه سال1401 نسبت به 
قانون بودجه سال جاری حدود ۳0درصد رشد دارد. این مقام مسئول با تایید خبر افزایش هزینه دارو و سالمت مردم با تغییر 
نرخ ارز ترجیحی می گوید: تأمین مناسب، بموقع و به اندازه منابع ریالي موردنظر و جلوگیري از انتقال افزایش هزینه هاي 
دارو و تجهیزات پزشکي به بیماران، مستلزم تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحي تخصیصي و هزینه هاي جانبي مترتب بر 

آن در سه حوزه دارو، تجهیزات پزشکي و خدمات تشخیصي و درماني است.

تغییر الگوي سهمیه بنزین در ابهام
کمیسیون انرژي مجلس با تغییر الگوي اختصاص سهمیه بنزین مخالفت کرد

برایند محاسبات شاخص مدیران خرید نشان می دهد:

بنگاه های اقتصادی در سایه ابهام در نتیجه مذاکرات هسته ای و تصمیم دولت برای 
حذف ارز ترجیحی، به دپوی مواد اولیه و انبارش کاالهای تولیدی روی آورده اند

فریز كسب وكارها در داالن انتظارات

بخش صنعت در آذرماه به عدد۵۶.۵۳ 
رســیده که ۰.۵8واحد کمتر از آبان ماه 
است؛ آن هم درحالی که در آذرماه همه 
زیرشاخص های اصلی شاخص صنعت، 
عدد باالی ۵۰ را به ثبت رسانده اند و این 
افت جزئی ناشــی از کاهش مؤلفه های 
فرعی شــامخ بــوده اســت. اطالعات 
دسته بندی شــده بر مبنــای اظهارات 
فعاالن اقتصادی نشان می دهد در آذرماه 
شاخص مقدار تولید محصوالت )۵8.8۴( 
نسبت به آبان رشــد کمتری داشته که 
دلیل اصلی آن کاهش رشــد تقاضای 

مشتریان و کمبود نقدینگی است. 
همچنین شــاخص میزان سفارشــات 
جدید مشــتریان در آذرمــاه )۵۳.۳۳( 
نســبت به ماه قبل کمتر شده و تقاضا با 
رشد کمتری روبه رو بوده است. فعاالن 
اقتصادی می گویند کاهش قدرت خرید 
مشتریان و افزایش شدید نرخ ارز باعث 
شده تقاضای مشتریان افزایش نداشته 
باشد. در این وضعیت، شاخص موجودی 
محصول نهایی در انبار )۵2.82( نسبت 
به ماه قبل افزایش پیــدا کرده و به نظر 
می رســد با کمترشدن ســطح تقاضا و 
کاهش شاخص فروش، موجودی کاالها 

در انبارها افزایش یافته است.

دپوی مواداولیه صنعتی
بررســی ها نشــان می دهد شــاخص 
موجودی مواداولیه بخــش صنعت در 
آذرماه )۵2.۶۰( برای نخستین بار طی 
7ماه گذشته افزایش پیدا کرده؛ آن هم در 
شرایطی که شرکت ها همچنان با مشکل 
افزایش شدید قیمت مواداولیه و نرخ ارز و 
نقدینگی پایین برای تأمین مواد موردنیاز 

مواجه هستند. 
به نظــر می رســد بدبینــی بنگاه های 
اقتصــادی به تحــوالت اقتصــادی در 
ماه های آتی و به خصــوص اثرات حذف 
ارز ترجیحی بر قیمت مواداولیه، ازجمله 
عواملی اســت که بنگاه های صنعتی را 
به انبارش مواداولیه ترغیب کرده است. 
البته در آذرماه، صنایع پوشاك و چرم، 
شیمیایی، فلزی و فرآورده های نفت و گاز 
با کمبود مواداولیه روبه رو بوده اند. انبارش 
مواداولیه، افزایش موجودی کاال در انبار 
و کاهش فروش، همگی در شــرایطی 
رخ داده که شــاخص قیمت محصوالت 
تولیدشــده بخش صنعت در آذرماه به 
کمترین مقدار ۶ماهه خود رسیده و روی 

رقم ۵۵.2واحد ایستاده است. 
با توجه به اینکه این شــاخص در آبان 
افزایشی بوده، این احتمال وجود دارد که 
در آذرماه به دنبال کمترشدن سفارشات 
و پایین بودن قدرت خرید، متناســب با 
هزینه های تولید افزایش نیافته باشد اما 
این احتمال نیز بعید نیست که به دلیل 
پایین بودن صرفه اقتصادی فروش کاال با 
قیمت های فعلی، تمایل تولیدکنندگان 
به فروش کاال و محصول تولیدی کاهش 
پیدا کرده باشد؛ به خصوص که همزمان 
موجودی مواداولیه را نیز افزایش داده اند.

   کاهش استخدام و افزایش هزینه انرژی
از دیگر نکات شــامخ بخش صنعت در آذرماه این است كه شــاخص میزان استخدام و 
به كارگیری نیروی انسانی در این ماه نسبت به 2ماه قبل كمتر شده و به ۵۳.۷۸واحد رسیده 
است. افزایش مستمر هزینه های تولید از قبیل قیمت مواداولیه و قیمت انرژی می تواند بر 
كاهش میزان استخدام تأثیرگذار باشد. نکته دیگر اینکه در بخش صنعت نیز مانند سایر 
بخش های اقتصادی شاخص میزان مصرف حامل های انرژی به دلیل سردشدن هوا و البته 
افزایش تولید رشد كرده و به 64.۵1واحد رسیده است. در این میان باالرفتن قیمت سوخت 
نیز نتوانسته از افزایش مصرف جلوگیری كند؛ هرچند اكثر فعاالن اقتصادی از تأثیر باالرفتن 
قیمت سوخت در هزینه های تولید با توجه به محدودیت هایی كه برای افزایش قیمت محصول 
دارند، شکایت دارند. در بخش صنعت، اكثر فعاالن اقتصادی معتقدند به دنبال نابسامانی 
شدید در ثبات قیمت ارز و ســایر هزینه های تولید، امکان پیش بینی و برنامه ریزی برای 
ماه های آینده وجود ندارد و نمی توانند هیچ افق برنامه ریزی برای ادامه فعالیت ها طی ماه های 
آینده متصور باشند. از سوی دیگر بسیاری از شركت ها با مشکالتی مواجه هستند كه صنایع 
باالدست مانند پتروشیمی ها )در تأمین مواداولیه و صنایع پایین دست( و خودروسازی ها )در 

پرداخت بدهی و تعهدات( برایشان به وجود آورده اند.
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تغییر سهمیه ارز مسافرتی
بانك مركزی روز گذشته با صدور اطالعیه ای سهمیه ارز های مسافرتی را تغییر داد و سهمیه ارز 
برای كشور های بدون ویزا را 300یورو تعیین كرد. دیروز ابتدا این خبر تكذیب و دوباره توسط 
مقامات بانك مركزی تأیید شد. طبق اطالعیه منتشر شده در سامانه سنا، میزان فروش ارز 
مسافرتی در صرافی ها برای كشورهای با ویزا، ۲000یورو و برای كشورهای بدون ویزا معادل 
300یورو شده است. پیش از این براساس دستورالعمل بانك مركزی میزان سهمیه ارز مسافرتی 
برای همه ســفر ها اعم از زمینی، هوایی و... با ویزا و بدون ویزا به طور یكسان ۲۲00یورو بود. 
براساس تغییرات تازه سرفصل های ارز مسافرتی به 3طبقه تقسیم شده است كه به سفرهای 
هوایی با ویزا ۲هزار یورو، سفرهای هوایی بدون ویزا 300یورو و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی 
300یورو ارز مسافری تعلق می گیرد. بر همین اساس سایت ایبنا متعلق به پژوهشكده پولی و 
بانكی به نقل از یك مقام مسئول در بانك مركزی كه نامی از او برده نشده، علت چنین تصمیمی 
را ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی اعالم كرد و گفت: رصد و پایش بانك مركزی و دیگر 
دستگاه های نظارتی و همچنین گزارش های مردمی دال بر ایجاد تخلفات و سوءاستفاده هایی در 
این زمینه بود؛ بنابراین با بررسی های انجام شده و همچنین جلسات متعددی كه برگزار كردیم 
مقرر شد براساس تكلیف دولت، بانك مركزی در سرفصل های مسافرتی تغییراتی اعمال كند. او 
تأكید كرد: این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی بود و هیچ گونه كمبودی 

در منابع ارزی كشور نداریم و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

ث
مك

در فضاي مجازي 
مشاهده شده 

توقفگاه هايي داريم 
كه هزاران خودرو در 
آنجا پارك شده ، مردم 
از مسئوالن قضايي 

مي پرسند علت وجود 
اين تعداد خودرو 
در پاركينگ هاي 

خودروسازان چيست؛ 
درحالي كه متقاضيان 
بسياري در نوبت خريد 

خودرو هستند

قيمت هر دالرآمريكا روز سه شنبه 
و بعد از60روز از آغاز دور جديدی ارز

از رشد، تحت تأثير عوامل سياسی 
و اقتصادی به كانال 28هزار تومان عقب نشينی 
كرد، با اين حال قيمت دالر هنوز به سطح 2ماه 

پيش بازنگشته است.
به گزارش همشهری، قيمت هر دالرآمريكا از نيمه 
آبان ماه و اندكی قبل از آغاز دور جديد مذاكرات 
وين وارد يك روند صعودی شــد و از آن زمان تا 
اواخر آذر ماه نزديك به 10درصد رشد كرد اما با 
آغاز زمستان روند صعودی قيمت دالر متوقف شد 
و ظرف چند روز گذشته حتی شيب نزولی قيمت 

دالر بيشتر شده اســت به طوری كه هفته قبل 
قيمت دالر ابتدا به كانال 29هزار تومان سقوط 
كرد و ظرف 2روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا 
دست كم با 1.5درصد افت به كانال 28هزار تومان 
عقب نشينی كرد. ديروز حتی اگرچه قيمت هر 
دالر در بازار نقدی تهران به 28هزارو 950تومان 
رســيد اما در مبادالت فردايی هرات قيمت دالر 
به نرخ 28هــزارو 900تومان مبادله می شــد. 
قيمت درهم نيز كه به نوعی به بازار دالر سيگنال 
صعود و نزول می دهد بعــد از مدت ها به كمتر از 
8هزار تومان رســيد و در پايان مبادالت ديروز 
به 7هزارو 920تومان رســيد. آن طور كه روند 

مبادالت فردايی و قيمت خريد ارز خانگی توسط 
صرافی ها در دادوستد های ديروز نشان می دهد؛ 
روند نزولی قيمت دالر احتمــاال ظرف روز های 
آينده ادامه خواهد يافت. شــواهد ميدانی نشان 
می دهد روند مبادالت ارز در دادوستد های فردايی 
نزولی است و صرافی ها ارزهای خانگی را ديروز به 
قيمت 28هزارو 700خريــداری می كردند، اين 
رويداد نشان می دهد معامله گران بازار ارز رشد 
قيمت دالر را در روز های آينده چندان محتمل 

نمی دانند. اما علت اين اتفاق چيست؟

عوامل سیاسی
به زعم تحليلگــران يكی از داليل نوســان های 
قيمت دالر ظرف چند ســال گذشته و به ويژه از 
ســال 1397تاكنون اعمال تحريم های جديد 
عليه ايران اســت كه جريان ورود ارز را به كشور 
محدود كرده، بر همين اساس هر نوع گشايشی در 
مذاكرات هسته ای كه بتواند به كاهش تحريم ها 
و افزايش جريان ورود ارز به كشــور منجر شود، 
می تواند بر رونــد قيمت دالر به طور مســتقيم 
تأثير بگذارد. بر همين اســاس به نظر می رســد 
بخشی از داليل نزول قيمت دالر ظرف روز های 
گذشته به افزايش خوش بينی ها نسبت به آينده 
مذاكرات هســته ای بازمی گردد. هشتمين دور 
گفت وگوهای وين از دوشــنبه آغاز شده و ايران 
با حفظ مواضع اصولی خــود در عرصه دفاعی و 
تكنولوژی هسته ای به چانه زنی با بازيگران اصلی 
جامعه جهانی مشغول اســت با اين حال در اين 
دور از مذاكرات برخــاف دور قبل اميد به انجام 
يك توافق بيشتر از گذشــته است. اگرچه هنوز 

قيمت هر دالر آمريكا ديروز به كانال 28هزار تومان بازگشت
دالر روی موج عقب نشینی گوشت گران شد

قيمت گوشت قرمز در ميادين ميوه و تره بار باز هم باال 
رفت. به گزارش همشهری، گوشت قرمز گوسفندی و تره بار

گوســاله كه در ماه های اخير شتاب افزايش قيمت آن 
تندتر شــده، باز هم در نرخنامه ميادين ميوه وتره بار افزايش قيمت 
داشت و در مقايسه با آذرماه 5درصد گران شد. نرخنامه جديد حاكی 
از آن است كه در يك ماه اخير قيمت گوشت قرمز در ميادين به طور 

ميانگين 10.500تومان افزايش يافته است.
مقايسه قيمت قطعات مختلف گوشت گوسفندی و گوساله در ميانه 
آذر با قيمت های امروز نشــان می دهد هر كيلو راســته بی استخوان 
گوســفندی 13هزار تومان، ماهيچه گوســفندی 12.300تومان و 
هر كيلو راسته بی استخوان گوســاله 8.500تومان نسبت به آذرماه 
گران تر شده است. قيمت گوشــت قرمز در آذرماه هم در مقايسه با 
ماه قبل از آن بين 5 تا 7هزار تومان در هر كيلوگرم افزايش يافته بود. 
در نرخنامه جديد ميادين ميوه و تره بار قيمت گوشــت منجمد نيز 
افزايشی شده است. براســاس اين نرخنامه هر كيلو گوشت منجمد 
گوساله 15.500تومان و هر كيلو گوشت منجمد گوسفندی 7هزار 
تومان گران تر شده اســت. با افزايش قيمت گوشت قرمز در آبان ماه 
عرضه گوشت منجمد وارداتی با قيمت تنظيم بازاری نيز در ميادين 
آغاز شــد كه اين اقدام روند افزايش قيمت گوشت را تا حدودی كند 
كرد. در نرخنامه جديد از گوشــت وارداتی خبری نيست اما گوشت 
منجمد داخلی همچنان با 20هزار تومان اختاف قيمت با گوشــت 
گرم، در ميادين ميوه و تره بار عرضه می شود. قيمت باالی گوشت قرمز 
و كاهش توان اقتصادی خانوارها تقاضا برای گوشت قرمز را در 2سال 

اخير به شدت كاهش داده است.

تغییرات قیمت گوشت قرمز گرم در میادین میوه و تره بار نسبت به آبان  ماه

هر كیلو - تومان نام و مشخصات محصول 
آبان ماه

هر كیلو - تومان 
دی ماه

120.800135.100راسته با استخوان گوسفندی
170.300190.000راسته بی استخوان گوسفندی
115.200128.900سردست گوسفندی با ماهیچه
133.200149.000كف دست گوسفندی با ماهیچه

84.30094.100قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان
107.400120.000گردن گوسفندی

158.200174.800ماهیچه گوسفندی
154.700173.000خورشتی گوسفندی

146.200159.800راسته بدون استخوان گوساله
146.200159.800ران پاك كرده گوساله

144.200157.800سردست پاك كرده گوساله
101.500111.400قلوه گاه گوساله
146.100159.800ماهیچه گوساله
134.000147.100گردن گوساله

155.700171.000خورشتی گوساله

تغییرات قیمت گوشت قرمز منجمد در میادین میوه و تره بار نسبت به آبان  ماه

هر كیلو - تومان نام و مشخصات محصول منجمد
آبان ماه

هر كیلو - تومان 
دی ماه

110.600126.000سردست گوساله
112.500128.000ران گوساله

92.20099.000قلوه گاه گوساله
110.600120.000گردن گوساله

105.700113.000كف دست كامل گوسفندی
108.600115.000ران كامل گوسفندی

96.000101.000گردن گوسفندی با استخوان
98.900107.000سردست گوسفندی

106.700110.000راسته گوسفندی با استخوان 
92.20099.000قلوه گاه گوسفندی بی استخوان 

آمار خبر

در مبادالت روزگذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 
436 شركت كاهش و 158 شركت افزایش یافت. قیمت 

سهام 24 شركت هم تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حد
ر وا

هزا
به 

ام 
ارق

میزان فروش 
298سهامداران حقوقی

696

2055

1656

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی هزار و 656 میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 

حقیقی به 2 هزارو 55 میلیارد تومان رسید. سهامداران 
حقیقی دیروز 399 میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج 

كردند. این میزان سهام را سهامداران حقوقی خریدند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 13 هزارو  
254 واحد، معادل 0.96 درصد افت كرد و به یك میلیون و 

362 هزارو 794 واحد رسید.

دیروز 10 هزارو 885 میلیارد تومان اوراق بهادار در 
بازار سرمایه دادوستد شد كه از این میزان 2هزارو 353 
میلیــارد تومان بــه معامالت خرد ســهام و بقیه بــه اوراق 

بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

2353 میلیارد تومان

1,377,5

1,375

1,37۲,5

1,370

1,367,5

1,365

1,36۲,5

4%

70%

26%

قیمت هر سكه طرح جدید دیروز 160هزار تومان 
كاهــش یافــت و بــه 12میلیون و700هــزار تومان رســید. 
قیمت هر سكه طرح قدیم هم با 150هزار تومان كاهش 

به قیمت 12میلیون  و400هزار تومان رسید.

160000تومان

نقل قول خبر

قیمت دالر از نیمه آبان ماه تاكنون- ارقام به تومان

احتمال ارجاع پرونده خودروهاي ناقص 
ايران خودرو و ســايپا به قــوه قضاييه، خودرو

درصورت كافــي نبــودن توضيحات 
شركت هاي خودروسازي افزايش يافت.

به گزارش همشهري، سازمان بازرسي كل كشور هفته 
قبل دپوي خودروهاي ناقص در انبارهاي شركت هاي 
خودروســازي را از مصاديق احتــكار، منجر به اخال 
در رقابت تلقي و اين اتهام را به مديــران ايران خودرو 
و ســايپا تفهيم كرد. متعاقب اين تفهيم اتهام، برخي 
مديران صنايع خودروســازي به تشريح داليل دپوي 
خودروهاي ناقص پرداخته و تأكيد كردند اين موضوع 
به دليل كمبود برخي قطعات الكترونيك و ريزتراشه ها و 
ناشي از شرايط تحريم بوده است، اما اين پايان ماجراي 
خودروهاي ناقص نبود، ديروز ســخنگوي قوه قضاييه 
با مطرح كردن برخي ابهامات موجود در روند تكميل 
و عرضه ايــن خودروها، از احتمال ارجــاع اين پرونده 
به مراجع قضايي، درصــورت كافي نبودن توضيحات 
خودروســازان در مورد چرايي كندي روند تكميل و 
عرضه اين خودروها خبر داد. معاون قضايي دادستان 
كل كشور نيز در گفت وگو با همشهري بر ضرورت رفع 
مشكات كنوني توزيع و فروش خودروهاي داخلي به 

شيوه قرعه كشي تأكيد كرد.

خودروهاي ناقصي كه تكمیل نشد
9دي ماه امســال ســازمان بازرســي كل كشــور در 
اطاعيه اي اعام كرد: در پي نشســت هاي تخصصي 
و بازديد هاي ميداني ســازمان بازرســي از گروه هاي 
خودروسازي ايران خودرو و سايپا و قطعه سازان، براي 
پايش روند تجاري سازي  و تكميل خودرو هاي ناقص، 
هشــدار مقتضي به منظور ارائه برنامــه زمانبندي و 
ضرورت كاهش خودرو هاي ناقــص به وزارت صمت و 
خودروسازان داده شد. پيش از آن در 26مهرماه امسال 
نيز حسن درويشيان، رئيس سابق سازمان بازرسي كل 
كشور از صدور اولتيماتوم سازمان بازرسي كل كشور 
خطاب به خودروســازان خبر داده و اعــام كرده بود، 
1۴5هزار خودرو در پاركينگ سايپا و ايران خودرو وجود 
دارد كه اين آمار بايد تا پايان آبان 1۴00 صفر شود. در 
نهايت، ايران خودرو وعده كاهش محصوالت ناقص خود 
از 90 هزار به 60 هزار دستگاه را داد و سايپا نيز اعام كرد 
53 هزار خودروي ناقص  را به 10 هزار دستگاه كاهش 
مي دهد. اما 3 آذر ماه امسال، سازمان بازرسي كل كشور 
اعام كرد خودروســازان به وعده خــود بابت كاهش 
محصوالت دپويي عمل نكرده اند. اشكان ميرمحمدي، 
بازرس كل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسي 

كل كشور هم گفت: شواهد امر نشان مي دهد هيچ كدام 
از 2شركت خودروساز نتوانســتند مبادرت به كاهش 

خودرو هاي دپوشده خود كنند.

ورود قوه قضاییه به موضوع خودروهاي ناقص 
سخنگوي قوه قضاييه در نشســت خبري ديروز خود 
با اشــاره به تفهيم اتهام ســازمان بازرسي كل كشور 
به خودروسازان، گفت: سؤال همكاران ما اين است كه 

اگر ايــن خودروها به علت نقص و 
كمبود قطعه در انبار هستند، چرا 
زماني كه قيمت خــودرو در بازار 
افزايش مي يابــد، بافاصله تعداد 
خودروهاي دپوشــده با كاهش 
روبه رو مي شود. ذبيح اهلل خداييان، 
افزود: از مســئوالن 2خودروساز 
بزرگ توضيح خواســته ايم، اگر 
پاســخ قانع كننده اي ارائه نشود، 
مراتب به مراجــع قضايي ارجاع 
مي شــود. همه مــردم در فضاي 
مجــازي مشــاهده كرده اند كه 
خودروسازان توقفگاه هايي دارند 
كه هزاران خــودرو در آنجا پارك 
شده ، مردم از مســئوالن قضايي 
مي پرسند علت وجود اين تعداد 
خودروي پارك شده در پاركينگ ها 
چيســت؛ درحالي كه مــردم در 
نوبــت خريد خودرو هســتند. او 
افــزود: همكاران مــا در ماه هاي 
قبل بازديدهايــي از توقفگاه هاي 

خودروسازان و برخي شركت هاي قطعه ساز داشته اند، 
با اين مسئوالن مذاكره شده بود كه تا پايان آبان امسال 
تعداد خودروهاي داراي نقص كاهش يابد، اما متأسفانه 
بر تعداد آنها افزوده شــده اســت. مدعي هستيم كه 
اين خودروهاي پارك شــده، مصداق احتكار و سبب 
التهاب بازار بوده كه به حبس سرمايه منجر شده است. 
خداييان با اشاره به اينكه امكان كاهش اين خودروها 
وجود دارد تا به بازار عرضه شــوند، گفــت: همكاران 
ما از مسئوالن اين دو خودروساز 
توضيحاتي درباره احتكار خواستند 
كه اگر پاسخ قانع كننده اي نداشته 
باشــند، مراتب به مرجع قضايي 
ارسال خواهد شد. البته وزير صمت 
نامه اي را ارسال و زمانبندي را براي 
انجام اين كار تهيه كرده است، اما 
خواهش ما اين است كه جدي تر 
وارد موضوع شوند. االن تنظيم بازار 
خودرو بر عهده اين وزارتخانه است 
و بايد با ورود جدي، مانع التهاب 

بازار خودرو شوند.
خداييان در مــورد اينكه راهكار 
قوه قضاييــه در مورد خودروهاي 
دپوشــده چيســت، گفــت: در 
سال هاي مختلف سازمان بازرسي 
اين موضوع را بررسي كرده  و البته 
خودروسازان هم ادعاهايي داشتند. 
بازار خودروي ايران در اختيار اين 
دو شركت است و واردات خودروي 
خارجــي در حمايــت از اين دو 

خودروساز متوقف شده اســت. وجود تحريم را قبول 
داريم، اما اينطور نيست كه اگر مديري با روحيه جهادي 
وارد عمل شــود، نتواند قطعات تحريمي را وارد كشور 
كند؛ همانطور كه شــركت هاي خصوصي نيز اين كار 

را مي كنند.
 او افزود: اقدام دســتگاه قضايي و سازمان بازرسي بايد 
آخرين راه حل باشد. انتظار داريم وزارت صمت جدي تر 
وارد اين حوزه شــود، پيگيري كند و متخلفان را مورد 
بازخواســت قرار دهد تا با اين موارد مواجه نشــويم. 
خداييان، افزود: هنوز موضوع كم كاري و كاهش توليد 
خودروسازان را بررسي نكرده ايم، اما وقتي دستگاه هاي 
ناظر به وظيفه شان عمل نكنند، ما وارد مي شويم، بدوا 
هشدار مي دهيم و چنانچه اقدامي صورت نگيرد، تفهيم 
اتهام مي كنيــم و مديران متخلف بــه مراجع قضايي 
معرفي مي شوند .خداييان گفت: ســؤال است كه آيا 
سازمان بازرسي هم مي تواند تفهيم اتهام كند يا خير؟ 
براســاس قانون وقتي اين سازمان موضوعي را بررسي 
كند و متوجه شــود كه جرم صورت گرفته است، اول 
توضيحات مطالبه مي شود و اگر اين توضيحات كافي 
نباشد، بازرسان ما مي توانند تفهيم اتهام كنند؛ حتي 
درصورت نياز قرار جلب صادر و پرونــده را به مراجع 
قضايي ارســال مي كنند. در موضوع خودروسازان نيز 
بازرس قضايــي اقدام كرده اند، اگــر توضيحات كافي 

نباشد، پرونده به مراجع قضايي ارجاع خواهد شد.

كاهش قیمت خودرو با تكمیل خودروهاي ناقص
معاون قضايي دادســتان كل كشــور در گفت وگو با 
همشــهري با بيان اينكه اگر خودروهاي دپو شــده 
2خودرو ساز بزرگ كشور به بازار عرضه شود خيلي از 

مشكات مربوط به قيمت حل مي شود، گفت: امروزه 
در كشور ما خودرو به عنوان كاالي سرمايه اي نگهداري 
مي شود و اگر خودروهاي ناقص دپو شده تكميل و به بازار 
عرضه شود، خودبه خود قيمت ها كاهش مي يابد. سعيد 
عمراني، با تأكيد بر اينكه بايد صادقانه به مردم گفته شود 
كه در اين شــركت ها چه اتفاقي مي افتد، افزود: از يك 
طرف خودروهاي توليدي از طريق قرعه كشي عرضه 
و امتيازات خاصي را براي برخي افراد ايجاد مي كند و 
از سوي ديگر خودروسازان در پرداخت حقوق كاركنان 
خود با مشكل مواجه بوده و ده ها ميليارد تومان نيز به 
قطعه سازان بدهكار هستند. او افزود: تنها با تعادل در 
نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو اســت كه مي توان 
انتظار ســاماندهي بازار و كاهش قيمت ها را داشت در 
وهله نخست درصورتي كه خودروهاي ناقص دپو شده 
تكميل، تجاري ســازي  و به بازار عرضه شود، مي توان 
انتظار كاهش قيمت ها با رشد عرضه خودرو را داشت. 
عمراني افزود: اكنون در شرايطي كه ايران خودرو و سايپا 
ده ها هزار ميليارد تومان به قطعه سازان بدهكار بوده و 
براي پرداخت حقوق كاركنان خود از بانك ها و صندوق 
توسعه وام مي گيرند كه از طرفي با فروش خودرو به شيوه 
قرعه كشي، ساالنه فقط به 50 تا 100هزار نفر بين 80 تا 
100ميليون تومان مابه التفاوت قيمت مصوب و كارخانه 
هديه مي دهند كه اين شيوه عرضه خودرو، سودي براي 
قاطبه مردم ندارد. معاون قضايي دادستان كل كشور 
افزود: اين درحالي است كه اگر بدهي خودروسازان به 
قطعه سازان پرداخت شود، صنايع قطعه سازي  از بين 
نمي رود و با رشــد توليد و عرضه قطعات، خودروهاي 
ناقصي دپو شده تكميل و تجاري سازي  شده و با رشد 

عرضه خودرو به بازار، قيمت ها كاهش مي يابد.

اخطار سخنگوي قوه قضاییه به  خودروسازان
 بازرس قضايي پرونده خودروسازان را بررسي مي كند

اگر توضيحات شركت هاي خودروساز كافي نباشد، پرونده به مراجع قضايي ارجاع خواهد شد

   تحمیل هزینه خودروسازان به دولت
معاون قضایي دادستان كل كشور با اشاره به اینكه بازارخودرو نیز همانند سایر بازارها، تابع نظام 
عرضه و تقاضاست اما اتخاذ برخي تصمیمات براي واقعي سازي  قیمت و رشد عرضه خودرو به 
بازار شجاعت مي خواهد، گفت: باید صادقانه از مردم پرسید شما خودرو را چند مي خرید و آیا 
قیمت كارخانه تأثیري در كاهش قیمت خودرو در بازار داشته است؟ باید سیاستي اتخاذ شود 
تا خودرو هایي كه نه براي مصرف بلكه به عنوان سرمایه نگهداري شده به بازار گسیل شود. 

عمراني، با تأكید بر اینكه دو خودروساز بزرگ كشور عمدتاً جزو بخش خصوصي محسوب مي شوند اما براي تامین مالي به 
دولت متكي هستند، گفت: هزینه هاي خودروسازان ۲ تا 3برابر درآمد آنهاست و در زمینه پرداخت حقوق، هزینه قطعات 
و... همیشه با مشكل مواجه هستند. در نهایت نیز این هزینه ها در قالب رشد هزینه تمام شده باالي تولید و افزایش قیمت 
خودرو از جیب بیت المال هزینه و در نهایت به مردم تحمیل مي شود كه نتیجه آن گراني قیمت خودرو براي مصرف كننده 
واقعي خودرو بوده و سود اختالف قیمت مصوب و بازار خودرو نیز نصیب دالل مي شود. او افزود: در شرایط عرضه دونرخي 
شدن خودرو، رشد توزیع به شیوه قرعه كشي نیز چاره ساز نخواهد بود. گرچه بازرسان دستگاه قضا بر فرایند قرعه كشي و 
فروش خودرو نظارت دارند اما با پیشرفت علم آي تي و برنامه نویسي، تضمیني براي هك نشدن سامانه هاي فروش وجود 
ندارد. با این شرایط آیا نمي توان رباط هایي را تعریف كرد تا فقط اسم افراد مورد نظر را از قرعه كشي فروش خودرو خارج كند. 
متخصص این علم نیستم و قصد القاي سوء ظن ندارم و فقط از مردم مي شنوم هیچ كس از قرعه كشي ها راضي نیست. معاون 
قضایي دادستان كل كشور افزود: باید با مردم صادق بود و به صراحت گفت كه با تداوم چنین شرایطي هیچگاه خودرو با نرخ 
مصوب كارخانه به دست متقاضیان واقعي نخواهد رسید و آنچه عاید مردم خواهد شد، همان قیمت آزاد و كف بازار است. او 
افزود: مقام معظم رهبري در آخرین جلسه خود با هیأت دولت قبلي اعالم كردند كه حل مشكالت اقتصادي نیازمند شجاعت 
و همت است؛ در چنین شرایطي چه توجیهي دارد كه از بودجه دولت برداشت كرده و براي پرداخت هزینه خودروسازاني كه 
بیش از 70درصد سهام آنها متعلق به بخش خصوصي است، هزینه كنیم. عمراني افزود: اگر خودرو تك نرخي شود در كمتر از 
۲ماه قیمت از وضع موجود پایین تر خواهد آمد، چرا كه عرضه دو نرخي همیشه زمینه فساد و رانت را فراهم مي كند و عالوه 
بر آن تعداد زیادي خودرو كه اكنون در اطراف و اكناف شهرها نگهداري مي شود به ناچار به بازار روانه خواهد شد. همچنین 

معتقدم كه باید چوب واردات همیشه باالي سر تولیدكنندگان خودروهاي كم كیفیت و گران داخلي باشد.

حجت براتعلی
مدیركل هماهنگی توزیع و فروش شركت 
بازرگانی دولتی ایران: مجوز توزیع ماهانه 
30هزار تن برنج وارداتی صادر شده است. 
این میزان برنج تا آغاز ماه مبارك رمضان از 
طریق شبكه های توزیع سراسری در اختیار 

مصرف كنندگان قرار می گیرد.

ناصر نبی پور 
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران: سهمیه دی ماه نهاده های 

دامی هنوز به تولیدكنندگان عرضه نشده و 
هم اكنون برخی از واحدهای تولیدی ناچار به 
تأمین نهاده های مورد نیاز خود از بازار آزاد 

هستند.

محمد مسیحی
 معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی: 
تركیب مالیات وصولی نشان می دهد، 

اشخاص حقوقی در 9ماه امسال 80هزار 
میلیارد تومان مالیات پرداخته اند. از 

مشاغل، حقوق بگیران و مستغالت 46هزار و 
500میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

مختار آخوندی
مدیركل دفتر صید و صیادی سازمان 

شیالت: 13هزار و 419تن ماهی كیلكا از 
ابتدای امسال تا پایان آذرماه از آب های 

استان های گیالن و مازنداران صید شده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 8درصد 

رشد نشان می دهد.

اخبار روشنی از نتايج مذاكرات هسته ای در دست 
نيســت، اما ابراز اميدواری نمايندگان روسيه و 
چين در مذاكرات وين، گفت وگوی وزيران امور 
خارجه ايران و عمان، ابراز اميدواری واشنگتن و 
اعضای تروئيكای اروپايی به نتايج قابل دسترس، 
از هموار شدن مسير دستيابی به توافق حكايت 
دارد. همچنين براساس اظهارات مقام های ايرانی 
و آنچه ميخائيل اوليانوف نماينــده ويژه دولت 
روسيه گفته اســت، تهران با قبول توصيه های 
مسكو و پكن راه را برای رســيدن به يك توافق 

هموار كرده است.
بر همين اساس به نظر می رسد بخشی از داليل 
نزول قيمت دالر ظرف چند روز گذشــته ناشی 
از اميدواری هايی است كه در زمينه حصول يك 

توافق در وين ايجاد شده است.

عوامل اقتصادی
در كنار عوامل سياسی برخی عوامل اقتصادی نيز 
ظرف چند هفته گذشته بر بازار ارز اثر گذاشته و 
به افت قيمت دالر منجر شده است. آمارها نشان 
می دهد ظرف هفته های گذشته فاصله قيمت ارز 
نيمايی با ارز بازار آزاد كاهش يافته و همين عامل 
صادركننده های غيرنفتی را برای عرضه بيشتر 
حواله های ارزی در سامانه نيما ترغيب كرده است. 
از طرف ديگر آنطور كه دولــت در اليحه بودجه 
ســال بعد اعام كرده در تاش اســت نظام ارز 
تك نرخی را در سال آينده اجرا كند اين موضوع 
نيز از ديگر عوامل اقتصادی اســت كه سيگنال 
مثبتی به بازار ارز صادر كــرده و زمينه های افت 

قيمت دالر را فراهم كرده است.
همچنيــن برخی منابــع خبری از آزاد ســازی  
منابع ارزی بلوكه شــده ايران در ساير كشور ها 
خبر می دهند كه درصــورت تحقق آن می تواند 
ميزان عرضه ارز دركشور را افزايش دهد و از نظر 

اقتصادی منجر به افت قيمت دالر شود.
ديروز در همين رابطه خبرگزاری يونهاپ خبر داد: 
چوی جونگ كان، معاون وزير خارجه كره جنوبی 
برای ديدار با نمايندگان كشورهای عضو برجام و 
آمريكا عازم وين شده است. سئول پيش تر گفته 
بود متعهد شده با توجه به اهميت اتحاد با آمريكا 
و روابط با ايران، به تاش های ديپلماتيك برای 
احيای برجام ادامه دهد. بدهــی كره جنوبی به 
ايران در ازای خريــد ميعانات گازی، مجموعاً به 
ارزش 7ميليارد دالر اســت كه از سال 2018 و 
به بهانه تحريم های آمريكا پرداخت نشده است. 
در چنين شرايطی خبر سفر معاون وزير خارجه 
كره جنوبی به وين احتمال آزادسازی دست كم 
7ميليارد دالر از منابع ارزی ايران را افزايش داده 
است. از سوی ديگر برخی خبر ها نيز حاكی از آن 
است كه گشايش های تازه ای برای تسهيل روابط 
تجاری با عراق و نقل و انتقال ارز با اين كشــور 
به وجود آمده است كه می تواند در ماه های آينده 
به زمينه های اقتصادی بــرای نزول قيمت دالر 

تبديل شود.



چهارشنبه 15 دی 61400
ايرانشهر شماره  8406

عدد خبر

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
آذربایجان شرقی گفت: در ۹ماه امسال تردد کامیون ها 
از پایانه مــرزی جلفــا در مقایســه با مدت مشــابه ســال 
گذشته ۲۰درصد افزایش یافته اســت. به گزارش ایرنا، 
اورجعلــی علیــزاده افــزود: در ایــن مــدت ۵۰هــزار و ۷۰۰ 
دســتگاه وســایل نقلیه ســنگین باری ایرانی و خارجی از 

مرز جلفا تردد کرده اند.

۲۰درصد 

مدیرعامل آب منطقه ای فارس گفت: حجم آب 
درون ســدهای اســتان 1311میلیــون مترمکعــب اســت 
که از این میزان حدود ۸۲۷میلیــون مترمکعب آن قابل 
اســتفاده اســت. بــه گــزارش مهــر، حمیدرضــا دهقانی 
افزود: شــدت بارش های اخیر در مناطق جنوبی اســتان 

فارس بسیار تاثیرگذار بوده است.

۱۳۱۱میلیون متر مکعب

معاون راهداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای خوزســتان از نصب و نگهداری بیــش از ۵۴هزار 
تابلو و عالئم جاده ای در ۹ماه امسال در استان خبر داد. 
به گزارش ایســنا، محمد جوالنژاد اظهار کرد: این حجم 
با اعتبــار بیــش از ۹3هــزار و ۲۶۸میلیــون ریــال نصب و 

نگهداری شد.

۵۴هزار 

عکس خبر

خبر

جایی میان پاییز و زمستان در مازندران 
مازندران به واسطه موقعیت جغرافیایی خود از طرفی به 

دریای مازندران و از سوی دیگر به رشته كوه های البرز منتهی 
می شود كه این موقعیت موجب شده   در تمام فصول سال از 
زیبایی های خاص برخوردار باشد. خزان جنگل های هیركانی 
از اواسط ماه آبان در جنگل های باال دست شروع می شود 
و تا اواخر آذر به جنگل های پایین دست می رسد. منطقه 
چهاردانگه و دودانگه ساری، سوادكوه، هزارجریب نكا ، 

جنگل های دالی خانی و جواهرده رامسر، مازیچال كالردشت 
و منطقه ۲ هزار و 3 هزار تنكابن از بارزترین این مناطق 

هستند كه در فصل پاییز و منتهی به زمستان از زیبایی های 
دوچندان  برخوردار هستند.

منبع: ایسنا

تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری تبریز 

معاون گردشگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آذربایجان شرقی از تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری شهر تبریز 

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد.
به گزارش ایرنا، علیرضا بایرام زاده افزود: بسترسازی و تسهیل گری برای 
جذب سرمایه گذاری جهت توسعه زیرســاخت ها، حفظ و احیای بافت 
تاریخی تبریز، اســتفاده از عنوان های ملی و جهانی تبریز همچون شهر 
جهانی فرش، فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ )بازاریابی دیجیتال(، 
حمایت از ارائه  دهندگان خدمات گردشگری و توسعه شبکه پیاده راهی به  
هم  پیوسته از محورهای مطالعاتی و اجرایی این همکاری ها خواهد بود. 
به گفته وی، در این راستا با همفکری اداره گردشگری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز، اهداف توسعه گردشگری شهر تبریز 
براســاس چند محور مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بایرام زاده بررسی 
ظرفیت های موجود و برنامه ریزی در راستای توسعه گردشگری شهر تبریز 
را از مهم ترین موضوعات مطرح  شــده در این جلسه عنوان و اضافه کرد: 
امیدواریم با همکاری این 2مجموعه تحوالت مثبتی در توسعه گردشگری 
تبریز به وجود  آید. وی ادامه داد: از محورهای مورد مطالعه در این راستا 
می توان به تعریف رویدادهای ملی و بین المللی براساس تقویم رویدادی 
برای سال۱۴۰۱، هدایت و استفاده بهینه از موزه های در اختیار شهرداری 
تبریز، تعریف ۷مسیر گردشگری و بررســی و ایجاد امکانات الزم برای 
مسیرهای مذکور، توسعه زیرســاخت های فناوری اطالعات گردشگری 

هوشمند و انجام مطالعات برندینگ گردشگری تبریز اشاره کرد.

جنوب تا آخر هفته بارانی است
 با وجود اینکه مسئوالن استانی خبر می دهند تا حدودی از شدت بارندگی ها در 

جنوب ایران کاسته شده اســت، اما طبق اعالم کارشناس سازمان هواشناسی آب وهوا
همچنان تا روز پنجشــنبه بارش های شــدید همراه با وزش باد در سیستان و 

بلوچستان، شرق هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی پیش بینی می شود.
به گزارش همشهری، کبری رفیعی با بیان اینکه روز گذشــته )سه شنبه ۱۴دی( استان های 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، کرمان و یزد بارش باران و رعدو برق و وزش 
باد شدید و در مناطق مرتفع بارش برف را داشتند، افزود: امروز، چهارشنبه با توجه به شمالی 
شدن جریانات روی دریای خزر، استان های ساحلی خزر بارش باران و کاهش نسبی دما را تجربه 
خواهند کرد. به گفته کارشناس سازمان هواشناسی، روز گذشته با عبور موج جدید روی مناطق 
مرکز و ارتفاعات و دامنه های البرز و زاگرس مرکزی و شــمال شرق و شرق کشور، بارش باران 
و برف و در شمال غرب کشور بارش پراکنده ادامه داد و این بارش ها امروز با شدت کمتری در 
خراسان رضوی، یزد و شرق هرمزگان ادامه خواهد یافت و در اواخر وقت پنجشنبه این سامانه 
از کشور خارج می شــود. رفیعی توضیح می دهد که روز جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی 
آرام حاکم خواهد بود، اما طی 3روز آینده در مناطقی از جنوب شــرق و شرق کشور وزش باد 
شدید و خیزش گرد و خاك رخ می دهد. بارش ها در استان های جنوبی خسارت های زیادی به 
همراه داشته است. طبق اعالم مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان، حدود ۸۰۰خانوار 
تحت تأثیر سیل در شهرســتان های قلعه گنج، منوجان و رودبارجنوب قرار گرفتند و خسارت 
دیدند. رضا فالح تأکید می کند که شماری از روستاهای جنوب استان در محاصره سیالب قرار 
گرفتند و راه های دسترسی آنها بسته شد که تاکنون راه های عمده آنها بازگشایی شده است. در 
سیستان وبلوچستان عالوه بر جان باختن 2نفر بر اثر ریزش آوار ناشی از بارش باران، فرماندار 
کنارك اعالم کرد که آب حاصل از بارش باران به بیش از 2هزار خانه در این شــهر بندری نفوذ 
پیدا کرده است و بیش از ۱2هزار نفر درگیر آبگرفتگی خانه های خود هستند. عبدالغفور هوت 
افزود: شــهر کنارك بیش از ۴۰هزار نفر جمعیت دارد و به  واسطه خاك نفوذناپذیری که دارد 
نمی تواند بیش از 5میلی متر آب را در خود جای دهد و در واقع زمین این شهر کشش الزم برای 
جذب بیش از 35۰میلی متر بارندگی چند روز اخیر را ندارد. در هرمزگان هم بعد از خسارت های 
متعدد باران به زیرساخت ها، بخش کشاورزی و منازل مسکونی، تخلیه اضطراری 5روستا، ورود 
آب دریا به بندرعباس و فوت چند نفر بر اثر سیالب باالخره روز گذشته اعالم شد از شدت فعالیت 
موج بارشی در مناطق شرقی استان کاسته شده و وقوع بارش ها در برخی نقاط استان و مناطق 
دریایی به صورت پراکنده ادامه دارد. طبق اعالم مدیریت بحران فارس هم کشته های سیل در این 
استان به 5نفر رسید. رحیم آزادی در این باره گفت: یك نفر از شهرستان مهر، 2نفر از شهرستان 
الرستان، یك نفر از زرین دشــت و یك نفر از داراب در این حوادث بر اثر سقوط در کانال آب و 

رودخانه های فصلی جان خود را از دست دادند.
رئیس جمهوری وزیر نیرو را به عنوان نماینده ویژه مأمور کرده اســت تا ضمن بازدید از مناطق 
سیل زده استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته 

برای کمك و امدادرسانی به مردم در این استان ها ارائه کند.

 
حاشیه نشینی سال هاست بار ســنگینی بر دوش بسیاری از شهرهای کشور    حمیده پازوکی

گذاشته است. حاشیه نشینی زخمی بر پیکر کالنشهرهاست که با مهاجرت پیوند خبرنگار
خورده است. در سال های گذشته دالیلی مانند خشکسالی و بیکاری عده ای را 
وادار کرد تا از شهر و روستای خود مهاجرت کنند و با امید یافتن شغل و درآمد بهتر در حواشی کالنشهرها 
ساکن شوند. قیمت پایین اجاره بها و هزینه کمتر زندگی نیز از دیگر دالیل عمده مهاجرت به حاشیه شهرها 
محسوب می شود، اما مشکل اینجاست حاشیه شهرها غالبا از حداقل امکانات رفاهی نیز برخوردار نیستند و 
افراد حاشیه نشــین عمال تنها با حواشــی پدیده حاشیه نشــینی همچون فقــر و محرومیت ها روبه رو 
می شوند. ساخت وساز نامناسب اما این حاشیه ها را از نظر شهرسازی برای زندگی ناایمن و دشوار کرده است. 
محله هایی که نه خانه هایشان براساس اصول معماری ساخته شــده اند و نه کوچه هایشان از عرض و طول 
درستی برخوردارند. امکانات رفاهی مثل فضای آموزشی و تفریحی هم برای این سکونتگاه های غیررسمی 

تعیین نشده و همین موجب شده بنیاد مسکن برای بهسازی این مناطق وارد عمل شود. 

طرح بهسازی حاشیه شهرها به مواردی چون بازسازی مسکن 
خیابان سازی ، ایجاد فضای سبز و ساخت اماکن تفریحی می پردازد

بهسازی حاشیه های 10 شهر

طرح های بلندمدت
معاون شهرسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه 
حاشیه نشــین ها معموال مهاجرانی هســتند که در مناطق 
حاشیه ای شهرها سکنی گزیده اند اما خانه هایشان را براساس 
اصول شهرسازی نســاخته اند به همشهری می گوید: گاهی 
اوقات هم زمین این حاشیه نشین ها سند ندارد و قولنامه ای 
است و همین موضوع مشکالتی را برایشان ایجاد می کند و 

به همین دلیل این مناطق به عنوان سکونتگاه های 
نابســامان معرفــی می شــوند. حمیدرضا 

سهرابی با بیان اینکه این شهرها معموال 
با درخواست مراجع محلی و نمایندگان 
مردم این شــهرها در مجلس شــورای 
اســالمی در برنامه کاری بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی قرار می گیرد، می افزاید: 

طرح های ساماندهی از حدود 5سال قبل در 
شهرهای مختلف آغاز شده اند، چنین طرح هایی 

کوتاه مدت نیستند و به جز بخش مطالعات که خودش به 
زمان زیادی نیاز دارد، اجرای طرح ها هم زمان بر است. وی با 
بیان اینکه گاهی بعضی طرح ها نیاز به به روزرسانی مطالعات 
دارد و همین موضوع روند اجــرای طرح را افزایش می دهد، 
اظهار می کند: این مناطق مسکونی پس از مطالعات محیط 
باید بهسازی و معابر تعریض شود و مجموعا ساماندهی هر 

یك از این حاشیه ها به ۴تا 5سال زمان نیاز دارد.

مطالعات ساماندهی 
معاون شهرسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی درباره اقدامات 
انجام شــده در شــهرهای جزو این طرح اظهار می کند: در 
سیستان و بلوچستان و در حاشیه شهر زاهدان برای ۱۰هزار 
واحد مســکونی، چابهار ۱۰هزار واحد و زابل 6هزار واحد و 
برای سایر شهرهای سیستان وبلوچستان هم یك پیش نویس 

مصوبه با هماهنگی دفتر ریاست جمهوری درنظر گرفته شده 
است که ساماندهی 2هزار واحد مسکونی را شامل می شود. 
سهرابی با بیان اینکه حاشیه شهر مشهد هم در برنامه بنیاد 
مســکن قرار دارد، توضیح می دهد: در این شــهر ابتدا قرار 
بود 2هزار واحد مسکونی ســاماندهی شود، اما اکنون تعداد 
این واحدها به ۴هزار مســکن رسیده اســت. دوگنبدان در 
کهگیلویه وبویراحمد هم از شهرهایی است که کار ساماندهی 
حاشیه آن در مراحل پایانی قرار دارد. وی با اشاره به 
اینکه بافت نابسامان حاشیه مسجد سلیمان 
هم بازسازی خواهد شد، می گوید: در بندر 
امام خمینی)ره( 5هزار واحد مســکونی 
ساماندهی خواهد شــد. در کرمان هم 
2هزار واحد مســکونی نابســامان و در 
معرض خطر در حال بازســازی هستند. 
حاشــیه بعضی دیگر از شــهرها مثل قم و 
زنجان هم مطالعه شده است و کار ساماندهی 
آنها پس از تامین منابع آغاز خواهد شد. آبادان هم یکی 
از شــهرهایی اســت که کارهای مقدماتی برای ساماندهی 

حاشیه آن آغاز شده تا به این فهرست اضافه شود.

بهسازی محیط
در ساماندهی حاشیه شــهرها فقط بازسازی خانه ها مدنظر 
نیست. معاون شهرسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی درباره 
این موضوع می گوید: یك طرح بازآفرینی مناســب شامل 
فعالیت های عمرانی و اجتماعی توامان اســت یعنی به جز 
ساماندهی مسکن بخش های حاشــیه ای، معابر و خیابان ها 
هم بهسازی می شود. به عنوان مثال در چابهار معابر اصالح 
و آسفالت، ساخت جوی و نصب جدول انجام شده است و در 

محله پارك، فضای سبز و فضای ورزشی ساخته ایم. 
ساماندهی حاشــیه شــهر باید همه جانبه انجام شود زیرا 

چنین طرح هایی پیش رو توسعه هستند. ما اراضی با کاربری 
آموزشــی را در اختیار آموزش و پرورش قرار می  دهیم و اگر 
بودجه ساخت آن را در اختیار ما قرار دهند کار ساخت فضای 

آموزشی برای این مناطق حاشیه ای را هم انجام می دهیم.
سهرابی تأکید می کند که هدف ما بهسازی و مطلوب شدن 
محیط اســت تا افرادی که تمایلی به نوسازی مسکن خود 
ندارند به این کار تشویق شــوند؛ برای این کار البته کمك 
بالعوض و تســهیالت ارزان قیمت هم در اختیار افراد قرار 

می گیرد.

چالش های ساماندهی 
معاون شهرسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی درباره اینکه 
ساماندهی حاشیه شهرها چه دشواری هایی به همراه داشته 
است، اظهار می کند: ســاماندهی بخش حاشیه ای شهرها 
چالش های خاص خودش را دارد و مــردم این بخش ها در 
زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشکالت 
متعددی دارند. در چنین بخش هایی به دلیل فقط ساکنان، 
بزه هــای اجتماعی هم شــکل می گیــرد و همین موضوع 
معضالت متعددی ازجمله ناامنی این محــالت را به دنبال 
دارد. سهرابی با بیان اینکه گاهی مالکیت اراضی مشکالتی 
پیش  می آورد که وضعیت را پیچیده می کند، می افزاید: مثال 
فردی در زمینی دولتی ساخت وســاز انجام داده یا در جایی 
که کاربری مســکونی ندارد خانه ســاخته است. جابه جایی 
ساکنان چنین مسکن هایی بســیار دشوار است، افراد تصور 
می کنند از خانه شان بیرون شــده اند درحالی که زمین این 
خانه تصرفی است. گاه حتی خانه غیرمقاوم و کپری است و در 
حوادث طبیعی می تواند دچار آسیب شود و برای ساکنانش 
هم خطرناك باشد.به گفته او، برای همه افرادی که قرار است 
خانه شان جابه جا شود، معوض زمین درنظر گرفته شده است 

تا بتوانند در جای دیگری خانه بسازند.

ساماندهی حاشیه هر شهر  
۵سال زمان می خواهد

بنیاد مسکن چند سالی است که توجه به حاشیه شهرها را در برنامه خود قرار داده است. گرچه تعداد شهرهایی که با حاشیه نشینی و 
معضالت آن مواجهند کم نیست، اما در سال های گذشته تعداد شهرهایی که ساماندهی حاشیه آنها در دستور کار قرار گرفته، افزایش 

یافته است. بنیاد مسکن در تفاهمی با وزارت راه و شهرسازی و مراجع استانی، ساماندهی حاشیه چند شهر را در دست اجرا دارد.

حاشیه نشینی در ۳۰      استان
براساس مطالعات انجام شده، تا قبل از سال ۹۰، در هزار و ۱۰۰محله از ۱۱۰شهر کشور، 
حدود ۶میلیون و ۷۰۰هزارنفر ساکن سکونتگاه های غیررسمی بوده اند که با تطبیق آن 
با آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، این تعداد به بیش از ۱میلیون نفر رسیده است. از سال 

۹۵ تاکنون آمار رسمی از تعداد جمعیت حاشیه نشین کشور وجود ندارد، اما برخی تخمین 
می زنند این جمعیت درحال حاضر شاید تا ۱۹میلیون نفر هم رسیده باشد.

جمعیت استان
توضیححاشیه نشین

بیشترین حاشیه نشینان استان در تبریز، ۶۰۰هزار نفرآذربایجان شرقی
مراغه و مرند ساکن هستند.

حاشیه نشینان جویندگان کار از شهرها  و ۳۵۰ هزارنفرآذربایجان غربی
استان های اطراف هستند.

۶/۶ درصد از اردبیل
جمعیت استان

مهم ترین چالش حاشیه نشینان استان اردبیل 
با شهرداری در رابطه با ارائه امکانات و خدمات 

شهری است.

-اصفهان
 وجود صنایع  و تولیدی ها، استان را 

مهاجرپذیر کرده است که از تبعات آن 
حاشیه نشینی است.

یک سوم جمعیت البرز
استان

رتبه نخست مهاجرپذیری که یکی از تبعات آن، 
افزایش حاشیه نشینی است.

۹درصد جمعیت ایالم
استان

به دلیل غیررسمی بودن،  به ساکنان آنها 
خدمات رسانی نمی شود یا این خدمات بسیار 

ناچیز است.

در ۲شهر بوشهر و برازجان حاشیه نشین ۶۹هزارنفربوشهر
هستند. 

-چهارمحال وبختیاری

در سال های گذشته مساله حاشیه نشینی 
به خوبی دراین استان مدیریت شده و ازسوی 
دیگر حاشیه نشینی در فرهنگ مردم شهری و 

 روستایی این استان جایی نداشته  
و چهارمحال و بختیاری بیشتر استان 

مهاجرفرست است تا مهاجرپذیر.

-خراسان جنوبی
در شهرهای استان و به ویژه بیرجند، به 

دلیل کم بودن جمعیت، منطقه ای به عنوان 
»محله های حاشیه نشین« وجود ندارد.

خراسان رضوی
یک میلیون و 

۷۲۰هزار نفر از 
جمعیت استان

ترافیک  سنگین ساخت وسازهای غیرمجاز، 
خیابان های کم عرض از مشکالت اصلی مناطق 

حاشیه نشین است. 

یک سوم جمعیت خراسان شمالی
بجنورد مرکز استان

مهاجران شهرهای دیگر و روستاییان بیشترین 
حاشیه نشینان هستند.

8۵۰هزارنفر از خوزستان
جمعیت استان

تامین آب، شبکه فاضالب و ناامنی کانال های 
روباز برای کودکان از مهم ترین چالش های 

مناطق حاشیه ای استان است.

۶۶ هزارنفر از زنجان
جمعیت استان

بهداشت، آسفالت مناسب برای معابر، 
گسترش فضای سبز و تقویت امکانات تفریحی 
برای کودکان نیاز اصلی مناطق حاشیه نشین 

استان است.

۳۰هزار نفر از سمنان
جمعیت استان

افزایش مهاجرت ها برای تأمین نیروی کار   
دالیل حاشیه نشینی در این استان هستند

سیستان وبلوچستان
یک میلیون نفر فقط 
در زابل، زاهدان 

و چابهار

استان »رکورددار حاشیه نشینی« در کشور 
است. نداشتن جاده  مناسب، تأمین آب 

آشامیدنی، نداشتن برق، گاز و وجود مشاغل 
آالینده از چالش های مناطق حاشیه نشین 

استان است.  

۱۲درصد از جمعیت فارس
استان

نبود آب و کاهش بارندگی ها از مهم ترین 
عوامل به وجود آمدن حاشیه نشینی در 

استان است.

۲۰۰هزار نفر از قزوین
مهاجرپذیری به دلیل تامین نیروی کارجمعیت استان

قم
بیش از ۱۶۳هزارنفر 

از جمعیت مرکز 
استان

-

۵۱درصد جمعیت کردستان
شهری استان

توسعه فضاهای عمومی، فرهنگی و آموزشی 
و بهسازی معابر مهم ترین مشکالت   حاشیه 

شهرهای کردستان است.

۷۰هزار نفر از کرمان
-جمعیت مرکز استان

بیش از ۳۰۰هزار کرمانشاه
نفر از جمعیت استان

محروم بودن از خدمات مدیریت شهری و 
شهرداری برای ساماندهی معابر، نبود امکانات 
عمومی مانند فضای سبز، زمین بازی یا بوستان 

و امکانات فرهنگی و آموزشی از مهم ترین 
نیازهای این محله ها به حساب می آید.

۱۰۰ هزار نفر از کهگیلویه  و بویراحمد
-جمعیت مرکز استان

۱۵درصد از جمعیت گلستان
استان

مهاجرت ناشی از خشکسالی و بیکاری 
فزاینده در استان های مرکزی و جنوبی 

کشور به گلستان عامل حاشیه نشینی در این 
استان است.

حاشیه نشینان در رشت، لنگرود، تالش و ۲۰۰هزار نفرگیالن
بندرانزلی سکونت دارند.

۳84هزار نفر از لرستان
جمعیت استان

جمعیت ذکر شده در حاشیه ها و بافت های 
ناکارآمد مرکز شهرها ساکن هستند.

4درصد از جمعیت مازندران
استان

حاشیه نشینان بیشتر در ساری، بابل، 
قائمشهر، آمل، بهشهر و تنکابن ساکن هستند.

۱۳درصد از جمعیت مرکزی
استان

حاشیه نشینان با مشکالت بیکاری و نیاز به 
توسعه زیرساخت های شهری مواجهند.

4۰درصد از جمعیت هرمزگان
استان

 تفاوت حاشیه نشینی در بندرعباس 
با شهرهای دیگر استان در حاشیه نشینی 
بندرگاهی باراندازی و جذب کارگرهایی با 

دستمزد پایین است.

۳۰درصد از جمعیت همدان
مرکز استان

افزایش مهاجرت روستاییان دلیل اصلی 
حاشیه نشینی است.

8۵هزارنفر از یزد
جمعیت مرکز استان

مهاجرپذیری و فقر دلیل اصلی حاشیه نشینی 
در یزد است.

زاهدان

85هزار 1260

کرمان

12هزار و 700 575

آبادان

57هزار و 500 413

قم
12هزار و 665 70

زنجان

24هزار و 400 96

ن سلیما مسجد

43هزار 675

اجرای عملیات زیربنایی – 
ساخت واحدهای مسکونی

 تهیه و
 تصویب طرح

مطالعات
 اولیه

مطالعات
 اولیه

 ساخت واحدهای 
مسکونی

مطالعات
 اولیه

دوگنبدان

25هزار 164

اتمام فاز اول عملیات 
ساماندهی  

زابل

11هزار 430

 تهیه
 طرح

چابهار
1000 55هزار

 اجرای عملیات 
زیربنایی و روبنایی- ساخت 

واحدهای مسکونی

25هزار 200

اجرای عملیات زیربنایی – 
ساخت واحدهای مسکونی

بندر امام خمینی)ره(

ری
شه

هم
ی 

اص
تص

 اخ
  

مرحلهجمعیت ساکن  )نفر(مساحت محدوده های حاشیه نشینی)هکتار(شهر

 فیلم
 این گزارش   را 
با اسکن این کد 
ببینید
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تاكید دولت بر حفظ خاك كشور
دولت، مصوبه خط مشي  مديريت، حفاظت و بهره برداري پايدار از خاك ايران را به سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهادكشاورزي ابالغ كرد 

در روزهاي اخير به استناد ماده2 قانون حفاظت از خاك، 
دولت مصوبــه اي مربوط به خط مشــي هاي مديريت، خاک

حفاظت و بهره برداري پايدار از خاك كشــور امضا و به 
وزارت جهاد كشاورزي و ســازمان حفاظت محيط زيست ابالغ كرد كه 
محتواي آن تفاوت چنداني با قانون خاك كه 2سال پيش مجلس تصويب 
كرده بود ندارد. اما به اعتقاد كارشناســان، تصويب اين خط مشي ها به 
جرم انگاري تخريب خاك از هر طريقي كمك مي كند؛ چراكه تا پيش از 
اين، نهاد هاي مسئول، قانوني نداشتند كه براساس آن متخلف را به مراجع 

قضايي بكشانند.
براســاس ماده2 قانون خاك، وزارت جهادكشــاورزي موظف بود كه 
با همكاري ســازمان حفاظت محيط زيست، خط مشــي ها را تدوين 
كند؛ به نحوي كه متضمن حفظ و ارتقاي كيفي خاك باشــد. حال اين 
خط مشي ها ابالغ شــده و بايد ديد ذيل اين مصوبات چه اتفاقي در امر 

حفاظت از خاك رخ خواهد داد.
ازجمله مهم ترين بند هاي اين مصوبه اخير دولت، اســتقرار حكمراني 
مطلوب، يكپارچه و جامع منابع خاك در كشــور، افزايش آگاهي هاي 
عمومي و آموزش هاي رسمي و غيررسمي در زمينه ارزش و اهميت خاك، 
ارتقاي بهره وري و بهينه سازي روش هاي بهره برداري از منابع خاك در 
تمامي فعاليت ها و امور زيربنايي، پيشگيري از تخريب و فرسايش خاك، 
مهار سيالب ها و تقويت آبخوان ها، پيشــگيري و جلوگيري از آلودگي 
خاك، احيا و بازسازي منابع خاك آسيب ديده، حفظ و توسعه پوشش 
گياهي، جنگلي و مرتعي، پيشگيري و مقابله با هرگونه خروج خاك از 

كشور و بهينه سازي مصرف نهاده هاي كشاورزي در منابع خاك است.
علي مريدي، مديركل آب و خاك ســازمان حفاظت محيط زيست در 
گفت وگو با همشهري مي  گويد: خط مشي ها اصول كلي است و قرار است 
براساس آن هر دستگاهي مستقال براي خاك تصميم بگيرد. اقدامات همه 
دستگاه ها بايد ذيل وزارت جهادكشاورزي صورت بگيرد. بخشي از مفاد 
اين مصوبه مثل مسئله آموزش در قانون ديده نشده بود و بخش هايي از 

آن با قانون حفاظت خاك همپوشاني دارد.
طبق مواد 14و15 قانون حفاظت خاك درصورت بروز آلودگي خاك، 
آلوده كننده مكلف است مراتب را بالفاصله به نزديك ترين اداره حفاظت 
محيط زيست اطالع دهد و با هماهنگي و تأييد اداره مذكور، آلودگي خاك 
را تا رسيدن به حد مجاز برطرف كند. سازمان هم مكلف است نسبت به 
شناسايي و برخورد قضايي با واحدهاي آالينده خاك اقدام كند. به گفته 
مديركل آب و خاك ســازمان حفاظت محيط زيست در يك سال اخير 
بيش از 800پرونده قضايي با استناد به اين مواد قانوني تشكيل داده است. 
قرار گرفتن ماده18 از مصوبه جديد كه روي خوداظهاري صنايع آالينده 

خاك تأكيد دارد، كار سازمان را راحت  كرده است. آالينده هاي عمده از 
چشم كارشناسان شهرستان دور نمي ماند و آنها مي دانند كه چه كسي 
چه ميزان فاضالب توليد و بدون تصفيه رهاسازي مي كند يا كدام كشاورز 
با فاضالب محصوالتش را آبياري مي كند. حسن خاك اين است كه اثبات 
آلوده شدنش براي كارشناسان و دستگاه قضايي راحت و انكارناپذير است.

او معتقد است كه آلودگي ها در سطح خرد با آموزش برطرف مي شود و 
در سال هاي اخير مشاركت مردم در حفظ محيط زيست بسيار بيشتر 
شده است. او مي گويد كه بسياري از پرونده ها با گزارش و مطالبه مردم 
تشكيل شده است. تا قبل از تصويب قانون خاك مردم نسبت به آلودگي 
خاك حســاس نبودند، ولي االن ما بايد به آنها پاســخگو باشيم. فقط 
نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اينكه مردم بايــد در مورد موضوعات 
اصلي و مهم محيط زيست اطالعات درست داشته باشند؛ به طور مثال 

هم اكنون مردم در مورد فرســايش خاك كه جزو اصلي ترين معضالت 
كشور است اطالع دقيقي ندارند و جزو مطالباتشان نيست. اين موضوع 
به مراتب مهم تر از موضوعاتي مانند سگ هاي ولگرد است. مديركل آب و 
خاك سازمان حفاظت محيط زيست كشور، درباره وضعيت خاك كشور 
مي گويد: واقعيت اين است كه در حوزه تخريب خاك وضعيت مناسبي 
نداريم. مهم ترين دليل آن هم غفلتمان است. در حوزه فرسايش خاك، 
فرونشست و تخريب آبخوان ها وضعيت بدتر است. آمارها نشان مي دهد 
كه در صيانت از خاك جدي نبوده ايم. گردوغباري كه به عنوان آلودگي 
هوا مشاهده مي كنيم نتيجه فرسايش خاك و از بين رفتن مراتع است. 
آب گل آلودي كه در رودها پس از سيل جريان مي يابد، ناشي از تخريب 
خاك در باالدست است. اين خاك مراتع از دست رفته، مخزن سدها و 
تاالب ها را پر كرده است. استفاده بي رويه از سود و كود مواردي است كه 

وضعيت آب و خاك را بدتر كرده است. حسن مصوبات مجلس و دولت 
اين است كه براي برخورد با مخربان خاك ديگر قانون داريم و مي توانيم 
اعالم جرم كنيم؛ مثال قبال براي فروش خاك قانوني نداشتيم. االن قوه 
قضاييه موظف شده كه شعب تخصصي تخلفات محيط زيستي تاسيس 
و خارج از نوبت به آن رسيدگي كند. اما آيا نقطه برگشتي براي احياي 
خاك تخريب شــده، داريم؟ به اعتقاد اين متخصص حوزه آب و خاك 
براي جلوگيري از فرســايش خاك بايد هزينه كــرد. هر يك ريالي كه 
براي جلوگيري از فرسايش خاك صرف مي شود، منافع صدبرابري براي 
اقتصاد كشور دارد. در موارد فرونشست يا خاكي كه فرسوده شده و درون 
مخزن سد ها و تاالب ها وارد شده، ديگر برگشتي وجود ندارد و كاري هم 
نمي توان كرد، ولي براي اينكه شرايط بدتر نشود، پيشگيري بسيار مهم 

است. اما اگر فرسايش خاك را كنترل كنيم وضعيت، بدتر نخواهد شد.

زهرا رفيعي
خبرنگار

يادداشت

سخت تر شدن سفرهاي خروجي

طي 2 روز گذشته با گران شــدن بليت پروازهاي داخلي و خارجي 
به علت 9درصــد ماليات بر ارزش افزوده و بــه روايت فعاالن صنعت 
گردشگري، سفرهاي داخلي به ميزان 20درصد و سفرهاي خارجي به 

ميزان 30درصد گرانتر شده است.
همين ديروز هم مصوبه كاهش ارز مسافرتي كه تا 2 روز قبل، ساالنه 
2200 يورو بود و از صبح ديروز به 2 هزار يورو براي مسافران داراي ويزا 
و 300يورو براي مسافران كشورهاي بي نياز از رواديد تفكيك و كاهش 
يافت، گام ديگري براي متقاعدشدن ايراني ها برای خارج كردن سفر 

خارجي از فهرست نيازهاي مسافرتي برداشته شد.
تخصيص ارز مســافرتي در ماه هاي گذشته اســير دالل بازي شد و 
گزارش هاي رسانه ها ازجمله روزنامه همشهري پرده از سوءاستفاده 
دارندگان كارت هاي ملي در صف هاي طويل صرافي هاي دولتي براي 
گرفتن ارز دولتي روي بليت پرواز برداشت. حاال سياست جديد دولت 
بر كاهش ارز مسافرتي متمركز شده است تا در نگاه نخست بساط رانت 

و رانت بازي در گرفتن ارز دولتي براي سفرهاي خارجي برچيده شود.
اما يك نكته اصلي در تصميم گيري هاي 2 روز گذشته دولت كه به طور 
مستقيم با سفرهاي داخلي و خارجي مرتبط است وجود دارد؛ گرانتر 
شدن سفر و به تدريج از دسترس خارج شــدن سفرهاي خارجي كه 
كسب وكار نزديك به 5هزار آژانس گردشگري و دفاتر خدمات مسافرت 

هوايي و جهانگردي ايران را در سراسر كشور تحت تأثير قرار مي دهد.
آنطور كه فعاالن صنعت گردشگري روايت مي كنند، با افزايش قيمت 
بليت پرواز و با محاسبه ركود حاكم بر صنعت گردشگري كشور طي 2 
سال گذشته و البته جوانه زدن حس دوباره سفر پس از واكسيناسيون 
گسترده در ايران و جهان بستر رونق كســب وكارهاي گردشگري با 

افزايش هزينه ها بار ديگر ناهموار مي شود.
دولت البته سفرهاي ورودي، اقامت در هتل هاي تا 3ستاره ، وسايل 
حمل ونقل ريلي، جاده اي و دريايي را معاف از پرداخت دائمي ماليات 
بر ارزش افزوده كرده اســت. با اين حال بخش زيادي از مردم كه در 
سفرهاي داخلي با خطوط هوايي تردد مي كردند با گرانترشدن نرخ تور 
و پرواز عطاي سفر در قالب تور را حاال كه چند ماه مانده به آغاز پيك 
سفرهاي پرحجم نوروزي، به لقاي آن بخشيده اند و جاده هاي كشور 
را مملو از خودرو مي كنند.  با بستن ماليات 9درصدي بر هتل هاي 4و 
5ستاره و افزايش تقاضا براي خانه هاي استيجاري و باالرفتن نرخ اقامت 
در اين بخش، مردم ترجيح خواهند داد سفرهاي خودرويي و اقامت در 

چادر را جايگزين سفرهاي قاعده مند در قالب تور كنند.
چشم انداز سفرهاي خارجي هم كه اقتصاد گردشــگري در نوروز و 
پيك هاي تعطيلي را به گردش در مــي آورد و گردش مالي خوبي در 
بخش گردشگري كشــور ايجاد مي كرد، با كاهش ميزان تخصيص 
ارز مسافرتي از 2200 يورو به 2 هزار يورو و 300يورو، از همين حاال 

پيداست.
كاهش ميزان تخصيص ارز مسافرتي و گرانتر شدن سفرهاي هوايي به 
ميزان بيش از 3ميليون تومان در سفرهای خارجی با بستن ماليات بر 
ارزش افزوده بر بليت پرواز كه با هدف جلوگيري از خروج ارز و برچيدن 
بساط دالل ها از بازار ارزهاي خارجي در كشور اتخاذ شد. اما، عواقب 
ديگر اين استراتژي اعمال فشار بيشتر بر فعاالن گردشگري و دفاتر 
خدمات مسافرتي است كه از 3 سال پيش تاكنون به دليل ركود سفر 
به شدت متضرر و براي بقاء در صنعت گردشگري بدهكار بانك ها شدند.

محمدباریکانی
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عدد خبر

مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری استان تهران از 
اخذ سند تك برگی برای بيش از ۱۱هزار هكتار از اراضی ملی 
در شهرســتان های دماوند و فيروزكوه خبر داد. به گزارش 
ايسنا علينقی حيدريان گفت: اجرای طرح »كاداستر« در 

استان موجب كاهش اختالفات دولت و مردم می شود.

11000 هكتار 

  2.5 
ميليارد تن خاک در 
سال فرسوده مي شود

%7.7 
درصد فرسایش خاک 
دنيا براي ایران است.

برابر متوسط جهاني  4  
ميزان فرسایش خاک 

كشور است.

درصد از اراضي كشور  %70
در طبقه حساس قرار 

دارند.

16 
 تن در هکتار 
فرسایش آبي

30 
   تن در هکتار

 فرسایش بادي

  20 
ميليون نفر از جمعيت شهري در زون هاي فرونشستي زندگي مي كنند.

  404 
دشت از 609دشت  

كشور دشت ممنوعه 
است.

 6
هزار ميليارد تومان 

خسارت ساالنه پدیده 
گردوغبار به 5استان  

است.

هر 20 ثانيه 
یك زمين فوتبال از جنگل هاي ایران 

تخریب مي شود.

1.5  ميليون هكتار
از سطح جنگل هاي كشور، طي 6دهه 

اخير از بين رفته است. 

ساالنه 103 هزار هكتار 
از سطح جنگل هاي نيمه  انبوه 

كاسته شده است.

2
  برابر شدن دشت هاي 

ممنوعه از دهه80 
تا كنون

 55
درصد از سطح كشور 

بيابان است و روزبه روز 
بر ميزان آن اضافه 

مي شود.

 370
ميليون یورو تا كنون از صندوق 

توسعه ملي براي مقابله با 
گردوغبار هزینه شده است.

105
در 17سال   ميليارد مترمکعب 

 34.6
ميليون هکتار كانون 

داخلي)حدود 17درصد 
آن با شدت زیاد و 
خيلي زیاد است.(

 30
درصد بودجه گردوغبار صرف 
مقاوم سازي  سيستم برق در 

مقابله با گردوغبار شده است. 

18
درگير پدیده   استان از 31استان 
فرونشست است.

 درصد سهم 75
خشکسالي

 132
كسري تجمعي ذخيره  ميليارد مترمکعب 
آب هاي زیرزميني

درصد عوامل انساني25 

  18
ميليارد 

ميليون هکتار كانون 300 در 5سال اخير
خارجي گردوغبار 



چهارشنبه 15 دی 81400
شهر شماره  8406

علي امام
مديرعامل شركت متروي تهران
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ساخت بخش هاي تأثير گذار خطوط جديد

براي اينكه تصور نشود توسعه بخش هاي 
مختلف مترو به شــكل ســليقه اي انجام 
مي شود، از 2سال گذشته از شركت هاي 

متخصص مشــاور خواســتيم كه 4خط جديد را »امكان ســنجي« و 
اولويت هاي آن را تعيين كنند. خطــوط 8، 9، 10 و 11 مجموعا حدود 
153كيلومتر طول دارنــد و بايد ببينيم كه چه بخش هايــي از آنها در 
مراحل اول اجرايي قرار بگيرند و بتوانند بيشتر و سريع تر مثمرثمر باشند. 
درنتيجه اين مطالعات 21قطعه در اين 4خط مشخص شدند و پژوهش ها 
در حال نهايي شدن است. تا سال 1420كه افق اجرايي طرح جامع ريلي به 
شمار مي آيد بايد قطعاتي از خطوط جديد را بسازيم كه به يكي از خطوط 
قديمي اتصال داشته باشــد تا قطار بتواند از آنها وارد بخش جديد شود. 
به عنوان مثال خط 10كه از مناطق 1، 2، 3، 5 و 22 مي گذرد و 43كيلومتر 
طول دارد، نقش زيادي در جابه جايي شهروندان خواهد داشت، اما بايد 
ببينيم كه با منابع محدود بايد چطور اين كار را انجام دهيم. در دوراني 
پروژه هاي مترو به اين شكل اجرا مي شدند كه يك خط به صورت كامل 
ساخته و به بهره برداري مي رسيد و بعد خط ديگر آغاز مي شد، اما اكنون 
بايد اولويت هاي ترافيكي و اثر گذاري را مدنظر قرارداد. همچنين مسائل 

شهرسازي و نكاتي مانند مجتمع هاي ايستگاهي هم اهميت دارد.
محور ديگر فعاليت هاي ما اين اســت كه خطوط هفت گانه جديد مانند 
خط هاي 6 و 7را تكميل كنيم. در 4ســال گذشــته هم ايــن كار دائما 
انجام مي شد. در خط 7 تعداد 5ايســتگاه و در خط 6 تعداد 14ايستگاه 
بايد تكميل شــود و به بهره برداري برسد. از ســال 90هم توسعه غربي 
خط 4شروع شده بود تا آن را از ايستگاه ارم سبز به سمت ايستگاه هاي 
پروانه، كاشاني و چهارباغ ادامه دهد. توســعه شرقي خط 4 هم نزديك 
11كيلومتر ادامه خواهد داشت و آن را از ميدان كالهدوز به حكيميه و 
خاك سفيد مي رســاند و مناطق 8، 13و 4را تحت پوشش قرار مي دهد. 
از طرف ديگر خط يك تا كنون به فرودگاه امام )ره( رسيده كه بايد از اين 
نقطه 19كيلومتر تا شهر جديد پرند ادامه پيدا كند. اگر اينها انجام شود 
245كيلومتر خطوط موجود به 300كيلومتر مي رسد و خطوط جديد 

153كيلومتر به آن اضافه مي كند و از 450كيلومتر بيشتر خواهد شد.
طبق برنامه ريزي ها انتظار داريم كه تا پايان ســال بتوانيم 2ايســتگاه 
18شهريور و بوستان گفتگو را در خط 7 به بهره برداري برسانيم و 3ورودي 
جديد اين خــط را هم افتتاح كنيــم. از طرف ديگر يكــي از مهم ترين 
قســمت هاي باقيمانده در شــبكه مترو بخش مياني خط 6 است كه از 
مناطقي مانند ميدان امام حسين)ع(، ميدان ســپاه، ميدان هفت تير، 
ميدان وليعصر، بلوار كشاورز، دانشــگاه تربيت مدرس و... عبور مي كند 
و ايســتگاه هاي آن نقش مؤثري در انتقال جمعيت مركزي شهر تهران 
خواهند داشت. بودجه امســال مترو حدود 6هزار ميليارد تومان بود كه 
تاكنون نيمي از آن پرداخت شده اســت و اميدواريم تا پايان سال بقيه 
بودجه را تحويل بگيريم تا بتوانيم آن را به پيمانكاران و سازندگان انتقال 

دهيم و براي سال آينده آماده ادامه پروژه ها باشيم.

حادثه خروج قطار مترو از ريل 
در خط 5 و برخورد با قطاري گزارش

ديگر كه چهارشــنبه 2 هفته 
پيش رخ داد، براي يك روز ايستگاه صادقيه و 
اين خط را با اختالل جــدی روبه رو كرد. اين 
درصورتي است كه اگر دولت ها به هشدارهاي 
داده شده براي توجه بيشــتر به مترو، توجه 
مي كردند، اين حادثــه و اختالل هاي كنوني 
خطوط مختلف رخ نمي داد. حاال هم اگر دولت 
سيزدهم گوشه چشــمي براي تامين منابع 
مورد نياز داشته باشد، از يكسو نوسازي ناوگان 
و تكميل خطوط فعلي انجام مي شود و از سوي 
ديگر، اين شــبكه انبوه بر مســافري، توسعه 
مي يابد.  اينكه تكميل خطــوط فعلي و آغاز 
عمليــات اجرايــي خطــوط جديــد مترو، 
يك جورهايي از نان شــب هم بــراي تهران 
واجب تر شده را نمي شود كتمان كرد. آنچه در 
طرح جامــع حمل ونقل ريلي تهــران براي 
افق1420 آمده نيز نشان مي دهد، براي آنكه 
آلودگي هوا از آســمان پس زده شده و قفل 
ترافيك تهران باز شود، بايد منابع مالي مترو به 
سرعت تامين شود. تنها در اين صورت است كه 
متروي پايتخت كشور، شبكه يكپارچه كاملي 
خواهد بود. البته به گفته شهردار، با مشاركت 
مردم و همراهي دولت، مي توان در مدتي كمتر 

از 20سال به اين شبكه دست پيدا كرد.

تكميل و رفع نقص هاي خطوط موجود
شــبكه متروي تهران كه 7خط آن ساخته و 

4خط آن باقي مانده  درصورت تكميل مي تواند 
حجم زيــادي از مســافران را جابه جا كند و 
درصورت آســيب ديدن موقت بخشي از آن 
هم، بقيه شبكه به دليل ارتباط كامل با يكديگر 
به كار ادامه خواهد داد. يكي از برنامه هاي مهم 
طرح جامع حمل ونقل ريلي تهران، ســاخت 
خط10 مترو اســت؛ خطي كه به ايســتگاه 
ورد آورد متصل مي شود و اگر مشكل 2هفته 
پيش دوباره پيش بيايد، مي توان مسافران را 
بدون پياده شدن در ايستگاه صادقيه، از سمت 
شمال وارد خطوط شبكه متروي تهران كرد. 
همچنين خط11 قبل از رسيدن قطار كرج 
به صادقيه يك ايســتگاه دارد تا مقداري از 
حجم مسافران كم شود و اينگونه دسترسي 
شهروندان از سمت جنوب به مقصد هاي خود 
آسان تر مي شود. با اين حساب، اتصال  ميان 
خطوط عالوه بر افزايش استفاده شهروندان، 
موجب بيشتر شدن تاب آوري مترو نيز خواهد 
شد. اين در حالي است كه ساخت مترو يكي 
از پرهزينه ترين پروژه هاي عمراني به شمار 
مي آيد كه نمي تــوان آن را با ديگر طرح هاي 
عمراني حتي با ســاخت بزرگراه مقايســه 
كرد. هزينه ساخت تونل ها و تجهيزات مترو 
آنقدر زياد اســت كه به صــورت كلي از توان 
مالي شهرداري هاي ايران خارج است و براي 
انجام آن از منابع مالي دولتي و ملي استفاده 
مي شود. افزايش قيمت دالر هم مستقيما بر 
آن تأثير مي گذارد. به صورتي كه اكنون ساخت 
و تجهيز يك كيلومتر مترو براي تهران، حدود 
1200ميليارد تومان مي شــود. حال سؤال 
اينجاست كه در چنين شرايطي، شهروندان 
بايد منتظر انجام چه اقداماتي در سال آينده 

مترو باشند؟ چه ايستگاه هايي به بهره برداري 
مي رســد و چه خطوطي كامل تر از گذشته 

مي شود؟
سيدجعفر تشكري هاشمي، معاون حمل ونقل 
و ترافيك شــهرداري تهران در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: »وقتي بتوانيم خطوطي 
كه قابل اتصال به هم هســتند را با قطعات 
كوچك تر به هم متصل كنيــم كاربري آنها 
قطعا افزايــش پيدا مي كند. وقتــي بتوانيد 
دسترسي هاي بيشتري فراهم كنيد و مردم 
بتوانند در كوتاهترين پيمايش خودشــان 
را به ساير خطوط برســانند يك مزيت تلقي 

مي شود.
او كه اكنون رئيــس كميســيون عمران و 
حمل ونقل شوراي اسالمي شهر تهران است، 
با اشاره به طرح جامع حمل ونقل ريلي تهران 
مي گويد: »در اين طرح كليات خطوط متروي 
تهران در سال1420 مطرح شــده اما هنوز 
جزئيات و طراحي كامــل اين خطوط انجام 
نشده اســت و نياز به مطالعات كامل تر دارد. 
طبيعي است كه با توجه به ظرفيت ساختي 
كه در مترو وجــود دارد و منابعي كه ممكن 
است در اختيار داشــته باشيم، زمان ساخت 
هر خط تابــع مالحظاتي اســت و متفاوت 
خواهد بود. 4خط جديــد مجموعا نزديك 
به153كيلومتر طــول دارند. حتي اگر تصور 
كنيم كه بتوان پروژه هاي مترو را مانند دوراني 
كه 4خط همزمان در حال ساخت بودند )نيمه 
دهه80 تا نيمه دهه90(، اجــرا كرد باز هم 
ساالنه 15-10كيلومتر تونل ساخته مي شود 
و در اين صورت هم ساخت مسافت باقيمانده 
از 11خط زمان زيادي نياز دارد. پس با توجه 

به اين موضوع و همينطــور محدوديت هاي 
مالي شــهرداري و عدم كمــك مالي دولت، 
اولويت اصلي مترو تكميل خطوط موجود و 

رفع نواقص فعلي است.«

خبر خوب براي شهروندان منطقه۵
اينطور كه مديرعامل متــروي تهران عنوان 
مي كند يكي از اولويت هاي كاري، دسترسي 
شــهروندان منطقــه5 پايتخت به شــبكه 
حمل ونقل ريلي درون شــهري اســت. علي 
امام مي گويد: »از ســنوات گذشــته تالش 
گســترده اي براي توســعه خطوط مترو در 
غرب تهران به ويژه منطقه5 آغاز شده است، 
در طراحي هايــي كه براي تكميل شــبكه 
حمل ونقل ريلي شــهر تهران انجام شــده، 
خطوط مختلفي در منطقه5 سرويس دهي 
كرده و در خدمت شهروندان خواهند بود. در 
اين راستا، 24ايستگاه در منطقه5، طي چند 

ســال آينده به تدريج به مرحله بهره برداري 
رسيده و در خدمت شــهروندان قرار خواهد 

گرفت.«

روند توسعه خطوط مترو
برنامه هايي كــه بايد در ســال1400 اجرا 
مي شد بيش از هر چيز به تامين منابع مالي 

بستگي دارد. بخشي از اين برنامه شامل افتتاح 
ايســتگاه هاي جديــد و ورودي هاي جديد 
ايستگاه هاي قبلي در اين مدت است. نگاهي 
به اين فهرست نشان مي دهد كه توسعه مترو 
در ســال جاري و احتماال در سال بعد بيشتر 
معطوف به تكميل و افزايش توانايي خطوط 

موجود است.

اولويت مترو، تكميل خطوط فعلي
تهراني ها در سال آينده منتظر پايان چه عمليات هايي در خطوط مترو باشند؟

برنامهبخش 

تكميل تجهيزات و افزايش ايمني مسير، ادامه ساخت ورودي هاي جديدخطوط ۲، ۳ و ۴
 اجراي آسانسورها و مناسب سازي

افزايش تعداد سفر با افتتاح ايستگاه هاي باقيماندهخطوط ۶ و ۷

خطوط انشعابي
پايان حفاري توسعه جنوبي خط۶ و ايستگاه هاي آن. فاز نخست توسعه غربي خط۴ . 

اجراي بخشي از توسعه شمال غربي خط۷ . شروع اجراي توسعه شمالي و جنوبي خط۳ و 
آغاز توسعه شرقي خط۴ با تامين منابع مالي

پيگيري عمليات اجرايي فاز نخست خط۱۰ مترو كه در شهريور سال۹۹ شروع شد. خطوط جديد
آغاز عمليات اجرايي خط۱۱ در صورت تامين منابع مالي

افتتاح فاز نخست پايانه آزادگان در خط۳ و همچنين بهره برداري از فاز نخست پايانه پايانه ها و پاركينگ ها
اكباتان و فاز دوم پايانه شهيد كالهدوز در خط۴ به عنوان توسعه زيرساخت هاي مترو

جاري سازي  و اجراي بخشي از قرارداد هاي تامين واگن ، تكميل آزمايش ها و تحويل توسعه ناوگان ريلي
يك رام قطار ملي به مترو

غرب و نوار شمالي تهران در انتظار مترو: پراكندگي ايستگاه هاي مترو در شهر تهران 
يكسان نيست و شهروندان ساكن محدوده غرب و شمال، شمال غرب و جنوب غربي 
پايتخت دسترسي چنداني به قطارشهري ندارند. نوار شمالي تهران از غرب به شرق 
را بايد به بخش هايي از شهر اضافه كرد كه با كمبود خطوط و ايستگاه مواجه است. 
مشكلي كه با راه اندازي خط 10مترو برطرف مي شود و محله هاي شلوغ و پرترددي 
چون سعادت آباد، نمايشگاه بين المللي، پارك وي، لويزان، جنت آباد، پونك، دهكده 
المپيك و درياچه شهداي خليج فارس به شبكه مترو متصل مي شوند. به نظر مي رسد 

ايجاد مترو در اين محدوده و محورها بايد در اولويت قرار بگيرد.

 مناطق 9، 
17، 18 و 1۵: 
فقط يك يا 
2ايستگاه 

مترو دارند كه 
به اندازه كافي 

پاسخگوي نياز 
حمل ونقلي 
شهروندان 

ساكن در 
اين مناطق 

نيست.

منطقه 18: فقط 
ايستگاه آزادگان 

را دارد كه آن 
هم در بخش 

جنوبي آن فعال 
است. محله ها و 

شهرك هاي شلوغ 
و پرجمعيتي 
چون شهرك 

وليعصر)عج( و 
شادآباد در اين 

منطقه قرار دارند.

 منطقه17: با وجود 
محله هاي شلوغ و 

پرجمعيتي چون 
امامزاده حسن، 

ابوذر، يافت آباد و 
قلعه مرغي فقط 

يك ايستگاه زمزم 
در انتهاي بزرگراه 

نواب دارد كه 
پاسخگوي نياز 
اهالي اين محله 

نيست.

منطقه 1۵: فقط 
2ايستگاه متروي بعثت 
و كيانشهر را دارد. اين 

در شرايطي است كه 
منطقه1۵ در بخش 

جنوب شرقي تهران 
با داشتن محله ها و 

اماكن پرترددي چون 
فرهنگسراي خاوران و 
پرديس تئاتر تهران به 
ايستگاه هاي بيشتري 

نياز دارد.

منطقه 9: فقط 2 ايستگاه مترو دارد كه 
شامل ايستگاه هاي يك و 2 فرودگاه 

مهرآباد مي شود و همين 2 ايستگاه نيز 
چندان به كار ساكنان اين منطقه نمي آيد. 
هرچند وجود ايستگاه هاي استادمعين و 

ميدان آزادي در مناطق 2 و ۵ كه با منطقه9 
همجوار است تا حدودي اين نقيصه را 
برطرف كرده است، اما ديگر محله ها و 

محدوده هاي شلوغ و پرتردد اين منطقه 
به ويژه ميدان شمشيري، 30متري جي، 

امامزاده عبداهلل)ع( و ميدان فتح به مترو 
دسترسي ندارند.

منطقه 21:  اين منطقه غربي ترين منطقه 
تهران به شمار مي رود كه هنوز مترو ندارد و 
تا به  امروز هيچ برنامه قطعي و مشخصي هم 
براي ورود قطار شهري به اين محدوده ديده 

نمي شود. هرچند قرار بود 2ايستگاه در قالب 
خط11 مترو در تهرانسر و بزرگراه فتح سهم 

اهالي منطقه21 از مترو باشد، اما اين طرح هم 
در حال بازنگري است و ممكن است تغييراتي 

در آن ايجاد يا كال منتفي شود. تهرانسر 
به عنوان پرجمعيت ترين محله تهرانسر حدود 

20دقيقه با نزديك ترين ايستگاه مترو يعني 
متروي بيمه در منطقه۵ فاصله دارد.

محدوده و محله هایى كه در انتظار رسيدن قطار شهرى هستند
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  رمان جديد شــما با عنوان»النگوي 
شيشه اي« به نوعي به موضوع اشتغال و نوجوانان 
مي پردازد. اين مسئله چقدر برايتان دغدغه بوده 

كه درباره  آن كتاب نوشته ايد؟ 
به نظرم اشتغال جوانان مهم است اما راه حل توصيه اي 
ندارد و بايد زيرســاخت ها درست شود. با اين حال، 
در كتاب النگوي شيشــه اي بيش از آنكه كار مهم 
باشد، كارآفريني مهم اســت. در اين كتاب، كسي 
كه نمايشگاه ماشين دارد )دالل است(، مي خواهد 
زمينه هاي يــك كار را از بين ببرد؛ همان اتفاقي كه 
به نوعي در جامعه هم رخ داده اســت. با اين حال، 
موضوع كتاب اين هم نيست. مضمون كتاب اشاره 

دارد به اينكه بار كج به منزل نمي رسد.
در اوضاع فعلي، تنوع موضوعات در 
آثار منتشر شــده براي كودكان و نوجوانان را 

چگونه مي بينيد؟ 
تنوع موضوع به بطــن جامعه برمي گردد. در جامعه 
امروز، بچه ها رها نيســتند. پــدر و مادرها بچه ها را 
كنترل مي كنند كــه آنها دكتر و مهندس شــوند. 
بچه ها رها نيستند تا استعدادهايشان بروز پيدا كند؛ 
مثاًل مدارس بچه ها را اردو نمي برند تا آنجا برايشان 
ماجرا پيش بيايد و بچه تصميــم بگيرد. بچه هايي 
كه دائم كنترل مي شوند، زندگي يكنواختي دارند. 
البته مميزي هم بي تأثير نيســت. با اين حال تنوع 
در داستان ها، به خصوص داســتان هاي كودك بد 
نيســت. در حوزه نوجوان البته كار سخت تر است و 

تنوع كمتر.

زماني صحبت از نابرابري در كيفيت 
آثار تأليفــي در مقابل ترجمه ها بــود كه آثار 
ترجمه اي كيفيت بهتري نســبت به تأليفي ها 

دارند. شما هم با اين موضوع موافقيد؟ 
آثار تأليف و ترجمه در يك مســابقه نابرابر هستند. 
نويســندگان ايراني مجبورند با تمام كشــورهاي 
پيشــرفته و در حال توســعه جهان كه كتاب توليد 
مي كنند، مسابقه بدهند. البته شما به عنوان خبرنگار 
اگر تحقيق كنيد كه به آثار تأليفي چگونه حق التأليف 
مي دهند، مي بينيد كه كار از ريشــه مشكل دارد. 

ما متولــي فرهنگي نداريم كه بــراي اين مهم 
سرمايه گذاري كند.

آثار تأليفي نويسندگان ايراني 
در حوزه ادبيات كــودك و نوجوان تا چه 
اندازه شانس ترجمه به زبان هاي ديگر را 

دارند و االن وضعيت چگونه است؟ 
در تمام كشــورها سياســت هايي 

بــراي ترجمه آثارشــان اعمال 
مي شــود. همانطور كــه ما در 
حوزه  توليد بي برنامه هستيم، 
در حوزه  ترجمــه  آثارمان هم 
بي برنامه ايم. بعضي ناشــران 
تــالش مي كننــد امــا هيچ 
مشــوقي وجود ندارد كه اين 

تالش ها اوج بگيرد.
انــدازه  تا چــه 
و  ادبــي  جشــنواره هاي 

جايزه هاي كتاب سال را در رشد و تعالي ادبيات 
كودك و نوجوان مؤثر مي دانيد؟ 

تشــويق در هر زمينه اي كارساز اســت. در زمينه 
ادبيات نيز چنين است.

  جلســات نقد و بررسي و بخش هاي 
ادبي نشريات و رســانه ها چه نقشي در توسعه 

ادبيات كودك و نوجوان دارند؟ 
نقد و بررسي عالي است اما در كشور ما بي رمق است. 
هيچ برنامه مدون و مرتبي وجود ندارد. گاهي چنين 
جلساتي برگزار مي شود. مي بينيد كه ما فهرستي از 
كتاب هاي مناسب نداريم. البته الك پشت پرنده و 
شوراي كتاب كودك در اين زمينه فعال هستند كه 

هر دو خصوصي اند و البته باسليقه هاي خاص.
تعداد ناشــران حرفــه اي در بخش 
كتاب هاي كودك و نوجوان قابل قبول اســت يا 

نقصي در اين زمينه مي بينيد؟ 
به نظرم بايد به جاي ناشــران حرفه اي مي پرسيديد 
نويسندگان حرفه اي. نويسندگان هستند كه محتوا را 
توليد مي كنند و ناشران آن را چاپ مي كنند. مقايسه  
تعداد نويسندگان فعال با فهرست ناشران كودك و 

نوجوان حقايق تلخي را آشكار مي كند.
چه پيشــنهادي براي 
بهتر شدن اوضاع كار نويسندگان 

كودك و نوجوان داريد؟ 
يك وقتي مجالت مخصوص كودك 
و نوجــوان بودنــد كه زمينه  رشــد 
نويســندگان را فراهم مي كردند. 
اكنون اين زمينه  هم وجود 
ندارد. اگــر تالش كنيم، 
فهرستي از نويسندگان 
حرفــه اي )حرفه اي نه 
به معناي اينكه از اين راه 
زندگي مي كنند، اينجا 
منظورم نويسندگاني 
اســت كــه فعالند(، 
داشته باشيم مي توانيم 
تحليل هاي بسياري بر 

اساس آن ارائه بدهيم.

جهاني شــدن ادبيات يك كشور، از 
روياهاي نويسندگان آن كشور است و ما هنوز 
دستاوردي در اين زمينه نداريم. به نظر شما چرا 

ادبيات ما جهاني نشده است؟ 
ادبيات ما بايد در كشور خودمان باور شود، وقتي كه 
ما خودمان آثارمان را آنطور كه بايد ارج نمي گذاريم، 
چطور انتظار جهاني شدن داريم. متوليان فرهنگي 
ما بايد فكر و راهكاري را براي اين اتفاق پيدا كنند. تا 
زماني كه آثار برتر ادبي كشورمان جوايزي را كسب 
مي كنند كه اصاًل در  شأن وقت و زحمت آنها نيست، 
هيچ اتفاق مثبتي براي ادبيات ما در جهان نمي افتد. 
امروز اوضاع نويســندگان ما براي گذران زندگي از 
اين راه، خوب نيست. كساني كه همچنان مي مانند 
و مي نويسند، به اين كار عالقه دارند. معتقدم با كمي 
حمايت هاي درســت و هدفمند اتفاقــات خوبي را 

مي توانند رقم بزنند.
سوژه هاي داستاني شما تا چه اندازه از 
رويدادهاي واقعي بهره  مي گيرند و چه ميزان از 

آنها تخيلي است؟ 
در هر صورت داســتان بايد هر دو جنبه را داشــته 
باشــد؛ هم عيني و باورپذير باشد تا مخاطب بتواند 
با آن ارتباط برقرار كند و هم نگاه نويسنده و تخيل 
او در آن نقش داشته باشد. بايد توجه كنيم كه اين 
نگاه و جهان بيني نويسنده اســت كه بر روح كتاب 
حاكم مي شــود و تأثيري بر مخاطــب مي گذارد. 
نويسنده الزم است كه جداي از تخيل نويسندگي، 
نگاه جامعه شــناختي و روان شــناختي هم داشته 
باشد و البته يك مســئله را در داستان بايد نه تنها با 
رويكرد ادبي و داستاني كه با رويكرد جامعه شناسي 

و روانشناسي نوشت.
دربــاره آثــار در دســت تأليف و 

زيرچاپ تان بگوييد. در چه مرحله اي هستند؟
يك جلســه آنالين داســتان نوجوان در انتشارات 
مدرسه داريم كه 2عنوان كتاب كه محصول همين 
جلسه است در دست انتشار است. يك رمان نيز در 
دست تأليف دارم كه براي به نشر است. اخيراً هم يك 
رمان از من به نام »من ضامن« توسط به نشر منتشر 

شده است.

دريچه

آخرين مهلت ثبت نام ناشران 
در نمايشگاه مجازي كتاب

ناشران داخلي براي 
ثبت نــام در دومين 
نمايشــگاه مجازي 
كتــاب تهــران تا 
۱۶ دي مــاه فرصت 
دارنــد. بــه گزارش 
بــه  همشــهري، 

نقــل از روابط عمومي خانه كتــاب و ادبيات 
ايران، ثبت نام ناشــران داخلــي براي حضور 
در دومين نمايشــگاه مجــازي كتاب تهران 
از شــنبه )يازدهم دي ماه ۱۴۰۰( آغاز شده 
است و تنها تا پنجشنبه )شــانزدهم دي ماه 
 ۱۴۰۰( فرصت دارند كه با مراجعه به سايت 
ketab.ir ضوابط و شــرايط حضــور در اين 
نمايشگاه را مشاهده كرده و نسبت به ثبت  نام 
اقدام كنند. بنا بر اعالم، عضويت ناشران داخلي 
در سامانه »پست كتاب« به منظور بهره مندي 
از تخفيف هاي پســت كتاب، ويژه نمايشگاه 
مجازي كتاب تهران نيز الزامي است. ناشران 
مي توانند كتاب هاي خود را كه از سال۱۳۹۱ 
منتشر كرده اند در اين نمايشگاه عرضه كنند. 
مركز پاســخگويي ۰2۱۹۱۰۰۹۸۹۸ آماده 
پاسخگويي و راهنمايي ناشران براي ثبت نام 
در دومين نمايشگاه مجازي كتاب تهران است.

چهل ودومين درس گفتار 
بوعلي سينا 

چهــل ودوميــــن 
نشست از مجموعه 
درس گفتارهايــي 
درباره بوعلي سينا، 
امروز، چهارشــنبه 
۱۵دي ســاعت۱۱ 
صبــح بــه »ابوعلي 
سينا، طنز و ادبيات 

كــودك و نوجــوان« اختصــاص دارد كه با 
سخنراني حميد عبداللهيان به صورت مجازي 
پخش خواهد  شد. عالقه مندان مي توانند اين 
برنامه را از اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب 
به نشاني ketabofarhang، تلگرام اين مركز 
به نشاني bookcitycc و صفحه اين مركز در 

سايت آپارات پيگيري كنند. 

تازه هاي نشر

  بودنبروك ها
رمان بودنبروك هــا )زوال يك خاندان( اثر 
توماس مان را علي اصغر حداد به فارســي 
برگردانده است. بودنبروك ها كه نخستين 
بار سال۱۹۰۱ و در 2۶سالگي توماس مان 

به انتشار رسيد، به اثري كالسيك در ادبيات 
مدرن تبديل شــده است. كتاب، داستان ۴نســل از يك خانواده 
ثروتمند و بورژواي آلماني در شمال آلمان را روايت مي كند كه در 
مواجهه با ظهور مدرنيته قرار گرفته اند. در دنيايي جديد و ناآشنا، 
ارتباطات و سنت هاي اين خانواده شروع به متالشي شدن مي كنند. 
مان، افول خانواده بودنبروك را از ثروت به ورشكستگي و از ذهني 
خالق و اخالقي به زوال و ديوانگي نشان مي دهد و مخاطب را به 
دنيايي بســيار زنده و ملموس دعوت مي كند كه از تولد و مرگ، 
ازدواج و طالق، تهمت و غيبت و شــوخ طبعي شكل گرفته است. 
كتاب بودنبروك ها با گســتردگي خيره كننده، غناي جزئيات و 
تصويري واقعي كه از انسانيت نشان مي دهد، از تمامي كتاب هايي 
كه به شرح اتفاقات يك خانواده مي پردازند، پيشي جسته است و 
توانايي مان در نوشتن رماني بســيار هيجان انگيز و تأثيرگذار را 
به همگان نشــان مي دهد. توماس مان، برنده جايزه نوبل ادبيات 
سال۱۹2۹ است. فيلمي هم با همين عنوان، براساس اين كتاب و 
به كارگرداني هاينريش برلوئر در سال2۰۰۸ ساخته شده است. 
نشــر ماهي اين رمان 7۸۴صفحه اي را به بهاي ۱۸۵هزار تومان 

منتشر كرده است.

  ثروت انقالبي
كتاب»ثروت انقالبي« نوشــته الوين تافلر و 
هايدي تافلر را رضا امير رحيمي به فارســي 
برگردانده و از سوي نشر ماهي منتشر شده 
اســت. »ثروت انقالبي« بر چگونگي ايجاد 
ثروت در قرن بيســت و يكم متمركز شــده 
است. نويسندگان مطرح اين كتاب معتقدند 

كه اقتصاد مبتني بر دانش )واقعيتي كه تافلرها 
چهل سال پيش، پيش بيني كرده بودند( همچنان جايگزين اقتصاد 
مبتني بر صنعت است. پول ديگر تنها تعيين كننده ثروت نيست. 
تافلرها توضيح مي دهند كه ما در حال تبديل شــدن به يك ملت 
»خريدار« هستيم؛ يعني آنچه را كه خود توليد مي كنيم مصرف 
مي كنيم. آنها استدالل مي كنند كه همه ما »شغل سوم« را به عهده 
گرفته ايم؛ كاري كه ما ناخواسته بدون اينكه بدانيم در حال انجام 
دادنش هستيم. آنها با استفاده از نمونه هاي جذاب زندگي روزمره 
ما نشان مي دهند كه چگونه فعاليت هاي روزمره ما- وبالگ نويسي، 
نقاشي خانه و بهبود رژيم هاي غذايي- به يك اقتصاد غيرپولي كمك 
مي كند كه تا حد زيادي از ديد اقتصاددانان پنهان است. تافلرها با 
نوشتن با همان بينش و وضوح كه كتاب هاي قبلي خود را پرفروش 
كردند، روش هاي جديد و پيشــگامانه جديدي در مورد ثروت را 
ارائه مي دهند. اين كتاب 7۱2صفحه اي به بهاي ۱۹۰هزار تومان 

منتشر شده است.

مصطفي خرامان، متولد 1334از داستان نويسان فعالي است كه در 
سال هاي اخير بيشتر در زمينه ادبيات كودك و نوجوان فعال بوده و 
همزمان كارشناسي در برخي مراكز انتشاراتي و داوري آثار جشنواره هاي ادبي را هم بر عهده داشته است. 
او براي نگارش 2كتاب »كاله حصيري« و »به جاي ديگري« 2بار برنده جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي 
ايران شده و از داوران جايزه كتاب سال در دوره هاي ديگر و همچنين داور جايزه ادبي شهيد حبيب غني پور 
بوده است. بيش از 40عنوان رمان و داستان كوتاه از او منتشر شده  است. خرامان عضو هيأت مديره  انجمن 
نويسندگان كودك ونوجوان در دوره هاي متعدد بوده و از ديگر فعاليت هاي اجرايي او در حوزه كتاب طي 
سال هاي گذشته مي توان به عضويت در شوراي نويسندگان سروش نوجوان، مديريت گروه كودك و نوجوان 
انتشارات علمي و فرهنگي و عضويت در شوراي طرح و برنامه مركز پويانمايي صبا اشاره كرد. به بهانه انتشار 

كتاب جديد اين نويسنده با عنوان»النگوي شيشه اي« با او گفت وگو كرده ايم.

علي  اهلل سليمي
روزنامه نگار

گفت وگو با مصطفي خرامان
نويسنده ادبيات كودك و نوجوان

رقابت نابرابر كتاب هاي تأليف و ترجمه



چهارشنبه 15 دی 101400
جامعه شماره  8406

نقل قول

 تقابل ديدگاه بين مديران ارشــد آموزش و پرورش و 
والدين دانش آموزان از اواسط شيوع كرونا شروع شد. 
مديران وزارتخانه از ابتداي ســال تحصيلي گذشته 
تالش كردند كه مدارس را باز كنند و دانش  آموزان را 
به كالس درس برگردانند و از طرف ديگر اغلب والدين 
مقاومت شديدي نسبت به بازگشايي مدارس نشان 
می دادند و مي گفتند كه با چه اطميناني فرزندان شان 
را به كالس هاي درس پرجمعيت بدون سيستم تهويه 
بفرستند؟ اين تقابل ديدگاه و مقاومت والدين در سال 
تحصيلي جديد با كاهش شيوع كرونا در كشور كمتر 
شد و باالخره مدارس فعاليت شان را به صورت حضوري 
شروع كردند اما باز هم بخشي از خانواده ها نسبت به 
توانايي آموزش و پرورش در تامين امنيت ســالمت 
فرزندان شــان اطمينان نكردند و تأكيــد بر آموزش 

مجازي داشتند.
حاال كه خبر شيوع گسترده ويروس اميكرون در جهان 
پيچيده و هر روز رسانه  هاي رسمي و اجتماعي نسبت 
به آن هشــدار مي دهند و از طرفي ميزان بيماري در 
برخي مدارس باال رفته، خانواده هاي بيشتري خواهان 
بازگشت فرزندانشــان به آموزش مجازي هستند اما 
وزارت آموزش و پرورش تأكيد دارد كه مشكلي نيست 
و مدارس بايد به فعاليت خود ادامه دهند. به طور نمونه 
يوسف نوري، وزير آموزش و پرورش ديروز در بازديد از 
يك مدرسه پسرانه در كرمان گفته است: »۹۰درصد 
فرهنگيان كشور دو نوبت واكســن كرونا را دريافت 

كرده انــد و از طرفي تربيت اجتماعــي دانش  آموزان 
اولويت اصلــي آموزش و پرورش اســت، بنابراين در 
نظام تعليم و تربيت، تعطيلي مدارس معنايي ندارد و 
همه بايد تالش كنيم كه آموزش به شكل حضوري در 

مدارس پيگيري شود.«
از طرفي سرپرســت دفتر سالمت و تندرستي وزارت 
آموزش و پرورش تالش كرده تا بــا ارائه برنامه  هاي 
جديد، خيــال والدين و دانش آمــوزان را تا حدودي 
درباره ايمنــي كالس هاي درس حضوري آســوده 
كند. اعظم گــودرزي درباره آمارهايــي كه از ابتالي 
دانش آموزان به كرونا در شــهرهاي مختلف منتشر 
مي شــود، گفت: »معموال در فضاي مجــازي اخبار 
متعددي اعالم مي  شود. ما در اينجا يك سامانه ثبت 
 داريم كه برمبناي آن، مشــخصات دانش  آموزاني  كه 
كوويد-۱۹ دارند يا مشكوك هستند، ثبت خواهد شد. 
همچنين در سامانه رصد بيماري كوويد-۱۹ كه آمار 
واكسن در آن درج شده، غيبت دانش آموزان هم در آن 

سامانه به دليل مشكوك بودن يا ابتال درج مي شود.«
او با بيان اينكــه ما نمي توانيم همــه آمارهايي را كه 
در فضاي مجازي اعالم مي شــود، تأييد كنيم، گفت: 
»سعي مي كنيم در مدرسه پروتكل  ها را رعايت كنيم تا 
دانش  آموزان حتي االمكان مبتال نشوند و اگر شخصي 
هم مبتال شود، قطعا مدير مدرســه براي حفظ جان 
ســاير دانش آموزان از ورود آن شــخص به مدرسه 
جلوگيري مي كند. ضمن اينكه ســامانه رصد نظام 

مراقبت كوويد-۱۹ در حال فعال شدن است و اگر فعال 
شود، با همكاري ستاد مقابله با كرونا و وزارت بهداشت 
به كل آزمايشــگاه هاي وزارت بهداشت )خصوصي و 

دولتي( متصل مي شود.«
گودرزي درباره اينكه اين ســامانه چطور مي تواند از 
شــيوع كرونا در مدارس جلوگيري كند، توضيح داد: 
»اگر دانش آموز و اعضاي خانواده اش پي سي آر مثبت 
شوند، از طريق آن لينك مشــخص مي شود كه چه 
كساني مبتال هســتند؛ يعني وقتي كه مدير مدرسه 
صبح اول وقت سامانه سيدا را باز كند، متوجه مي شود 
كه كدام دانش آموز و خانواده اش مبتال يا مشكوك به 
كرونا هستند. بر مبناي اين سامانه اگر اعضاي خانواده 
دانش آموز نيز كرونا داشــته باشــند، دانش آموز نيز 
محتمل و مشكوك اســت و نبايد وارد مدرسه شود. 
اگر خودش هم تستش مثبت شــود، قطعا نبايد وارد 

مدرسه شود.«
سرپرست دفتر سالمت و تندرســتي وزارت آموزش 
و پرورش اينكه چطور افراد مشــكوك توسط مدير 
و مســئوالن مدرسه شناسايي مي شــوند، نيز گفت: 
»يك ســامانه ديگر هم وجود دارد؛ به اين صورت كه 
افراد مشكوك توسط مدير و مراقب سالمت شناسايي 
خواهند شد، به اين شــكل كه افراد مشكوك و داراي 
عالئم سرماخوردگي معمولي، آبريزش بيني، كسلي 
و خستگي را شناسايي می كنند، زيرا اينها مشكوك 
هستند و بايد از ورود آنها به مدرسه جلوگيري شود.«

او افزود:  »وزارت بهداشت اعالم كرده  كه اگر در كالس 
يك نفر داراي پي سي آر مثبت و مشكوك بود قطعا آن 
كالس به شكل مجازي برگزار مي شود. براي مدارس 
قرار شــد كه با دفاتر مختلف معاونت بهداشتي آنها 
جلسه اي ترتيب داده شود و بر مبناي آن تعيين كنند 
كه در هر مدرسه اگر چند كالس با حضور دانش آموز 
مبتال داشتند، مي  توانند كل مدرسه را مجازي كنند. 
قرار شده اين موضوع به ما اعالم شود، اما فعال به ادارات 
آموزش و پرورش مناطق كشــور گفته شده كه طبق 
نامه سال گذشــته عمل كنند تا نامه جديد برايشان 

ارسال شود.«
اما مربيان بهداشت و ســالمت مدارس مي گويند كه 
اجراي اين طرح بسيار سخت است و در شرايط فعلي 
ناممكن به نظر مي رســد. عاليه فرح بخــش، مربي و 
كارشناس بهداشت در اين باره به همشهري مي گويد: 
»ايده مديركل سالمت و تندرستي آموزش و پرورش 
خوب است اما نشــدني اســت. همين االن كنترل 
كاركنان دولت يا مسافران خارجي به اين شكل دشوار 
است، بعد چطور ۱4ميليون دانش آموز در مدارس را 

به اين شيوه مي  توان كنترل كرد؟«
فرح بخش معتقد است اين طرح ايده آل گرايي شديدي 
دارد و از اين جهت با شكست مواجه مي شود. »همين 
االن سامانه شاد با ده ها مشــكل روبه روست و بعد از 
2ســال آموزش و پرورش نتوانســته آن را براي يك 
آموزش كامل روزانه آمــاده كند و معلمان فقط براي 

حضور و غياب از آن اســتفاده مي كنند، بعد چگونه 
قرار است به سرعت ســامانه اي ايجاد شود كه روزانه 
و با دقت دانش آموز و خانواده مبتال در آن رصد شود. 
ضمن اينكه االن بيشتر مبتاليان براي تست پي سي آر 
اقدام نمي كنند و جايي اطالعات آنها ثبت نمي شود.«

ســالمت كودكان و نوجوانان و تحصيل آنها در اين 
2ســال رو در روي هم قرار گرفته انــد و از يك طرف 
كارشناسان بهداشت و ســالمت مي گويند آموزش 
حضوري خطرناك است و از ســوي ديگر مسئوالن 
آموزش و پرورش مي گويند آمار افت و ترك تحصيلي 
افزايش يافته و خطر بي ســوادي جامعــه را تهديد 
مي كند. رضوان حكيم زاده، معــاون آموزش ابتدايي 
چند روز پيش اعالم كرد: »مقايســه نتايج ارزشيابي 
سال گذشته دانش آموزان دوره ابتدايي با 2سال قبل 
از آن، وضعيت نگران كننده اي در برداشت. به عنوان 
مثال در درس فارســي پايه هــاي اول و دوم درصد 
دانش آموزاني كه نتيجه »خيلــي خوب« گرفته اند 
۱۰درصد كاهش داشــته و درصد دانش آموزاني كه 
»نيازمند به تالش« در كارنامه  شان ثبت شده، افزايش 
يافته اســت.«  كرونا كه قصد رفتن ندارد و در جامعه 
انساني ماندگار شده و هر روز با شكل و شمايل جديدی 
به صحنــه مي آيد و جوالن مي دهد امــا بايد ديد كه 
باالخره نظام آموزشي و سالمت ايران چه زماني به يك 
نقطه اشتراك مي رسند و بحران تحصيل دانش آموزان 

را به پايان مي رسانند؟

با وجود همه تمهيدات آموزش و پرورش،
خانواده هاي دانش  آموزان ايراني همچنان آموزش حضوري را 

در تعارض با سالمت فرزندان خود مي دانند

اوميكرون مدرسه ها را 
تعطيل مي كند؟

 تقابل آموزش حضوري و سالمت همچنان ادامه دارد. از يك سو پدران و مادران نگران 
سالمت فرزندان دانش آموز خود هستند كه بايد در شرايط كرونايي به مدرسه بروند و در گزارش

كالس هاي شلوغ و پرتعداد درس بخوانند و از سوي ديگر مديران وزارت آموزش و پرورش 
تأكيد دارند كه شرايط عادي است و تحصيل حضوري بايد ادامه پيدا كند و دانش آموزان به مدرسه 
بروند. والدين مي گويند اين روزها كه بچه ها به مدرسه مي روند بيشتر مريض مي شوند كه مشخص 
نيست سرماخوردگي است، آنفلوآنزاست يا كرونا؟ تب مي كنند، گلودرد دارند، سرفه هايشان قطع 
نمي شود، بي حالند و.... اخباري كه مبني بر سرعت باالي انتقال اوميكرون منتشر شده نيز آنها را بيشتر 
مضطرب كرده و ناراحتند كه چرا با وجود مجازي بودن كالس درس دانشــجويان و امتحانات شان، 

دلدانش آموزان همچنان بايد به مدرسه بروند و سر كالس درس حاضر شوند؟
ا عا

 من
س:

عك

رضا تویسركان منش  
مدیركل درمان و حمایت های 

اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر: داروهای 
الغری كه در آرایشگاه ها و باشگاه های زنانه 

در دسترس است، همه دارای تركیبات 
شیشه هستند و اگرچه در كوتاه مدت با 

كاهش اشتها، وزن فرد كاهش پیدا می كند 
اما باعث ایجاد اعتیاد در فرد می شوند.)ایلنا(

سردارحسین رحیمی
فرمانده انتظامی تهران بزرگ: 

در طرح ظفر ۲تن و ۱۲۶كیلوگرم انواع
 مواد مخدر  در تهران كشف شده و همچنین 

اجرای این طرح منجر به انهدام ۵باند مواد مخدر 
و دستگیری ۹۶قاچاقچی شد. هزار و ۷۳۵معتاد 

متجاهر در این طرح جمع آوری و به مراكز 
بازپروری و ترك اعتیاد معرفی شدند. )ایسنا(

ذبیح هللا خدائیان   
سخنگوی قوه قضاییه:

 پرونده ای درخصوص جمعیت امام علی)ع( 
در محكمه حقوقی تشكیل شده كه در آن 
وزارت كشور و برخی از مراجع، تقاضای 

انحالل این جمعیت را دارند و مدعی هستند 
جمعیت امام علی)ع( بدون مجوز و خارج از 
چارچوب قانون فعالیت می كند. دادگاه در 

رأی بدوی خود، حكم به انحالل این جمعیت 
داده كه قابل تجدیدنظرخواهی است و هنوز 

رأی دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است.

پیرحسین كولیوند 
رئیس جمعیت هالل احمر: طی ۶روز 

گذشته تا صبح ۱۴دی ماه، ۲۹استان كشور، 
متأثر از برف و كوالك و سیل و آبگرفتگی 

بودند. ۸۷شهرستان در ۱۷استان به 
خدمات امدادی نیازمند بودند و در این 
استان ها در مجموع به ۲۰هزار و ۵۲۶نفر 

امدادرسانی شده است.)ایرنا(
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   چه بايد كرد؟
كريم بيگي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ريپيترها 
و جمرها قابل شناســايي و رهگيري هستند يا نه، 
مي گويد: »امكان شناســايي آنها وجود دارد، اما 
رگوالتوري بايد با خودروهاي پايش كه در سطح شهر 

مي چرخند آنها را پيدا كند.«
او همچنين به كاربران موبايــل توصيه مي كند كه 
درصورت اختالل شــكايت كنند تا اين دستگاه ها 

سريع تر شناسايي شود.
اين كارشــناس فناوري اطالعات تأكيد مي كند كه 
»فروش و اســتفاده از اين دستگاه ها بايد به عنوان 
يك جرم كيفري تلقي شود تا فضا براي فروشندگان 
و استفاده كنندگان اين قبيل تجهيزات ناامن شود. 
اين در حالي است كه ظاهرا استفاده كنندگان اين 
دستگاه ها، براي جمع آوري تجهيزات غيرقانوني، 

فقط اخطار مي گيرند«.

   سقوط جذاب تر از ظهور
هولمــز زمانــي يك شــخصيت 
كاريزماتيك بود؛ او در ابتدا به عنوان 
يك روياپرداز مورد ســتايش قرار 
گرفت. با رشــد ترانوس، شــركت، 
سرمايه گذاران بزرگي ازجمله وزيران 
خارجه پيشــين آمريكا يعني جورج 
شولتز و هنري كيسينجر را جذب كرد. 
ترانوس در اوج خود بيش از 9ميليارد 
دالر ارزش داشت. او حتي از كمپين 
تبليغاتي هيالري كلينتون در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا نيز توانست 
400ميليون دالر سرمايه جذب كند. اما 
ترك هاي سطح براق آن در سال2015 
و زماني كه گزارش هاي وال استريت 
ژورنال نشــان داد كه آزمايش هاي 
انجام گرفته غلط هاي فاحشي دارد و 
اين شركت آزمايش هاي ديگري را با 
استفاده از روش هاي سنتي خون گيري 
و آزمايشــگاه هاي بيرونــي انجام 
مي داده است، شروع به نمايان شدن 
كرد. وال اســتريت ژورنال در واقع 
نقطه اصلي ضربه خــوردن هولمز و 
افشا شدن دروغ هايش درباره راه حل 
جديد ابداعي اش براي آزمايش خون 
بود. نكته جالب اينجاست كه سقوط 
ترانوس با شور و شوق بيشتري نسبت 
به ظهور تماشايي آن دنبال شده است. 
قرار است چندين مستند الهام بخش، 
يك فيلم ســينمايي و يــك برنامه 
تلويزيوني در آينده در اين خصوص 
ساخته شــود. از اواخر ماه آگوست، 
انبوهي از خبرنگاران در ساعات اوليه 
صبح براي يك صندلي در داخل دادگاه 
فدرال در ســن خوزه، كاليفرنيا صف 
مي كشيدند تا اين جريان را با حرارت 

خاصي پوشش دهند.

 از چند مــاه پيش كــه كاربران 
موبايل و اينترنت سيار، گاليه هاي موبايل

متعددي را در مورد اختالل و افت 
كيفيت مطرح كردند، تاكنون چند عامل براي 
اين مسئله مطرح شده اســت. ازجمله عوامل 
مطرح شــده، مي توان به كاهــش پهناي باند 
اينترنت بين الملل، قطع شدن كابل هاي دريايي 
و اليه مياني اشــاره كرد. حاال يك متهم جديد 
ديگر شناسايي شده است. اين متهم كه البته 
ســابقه طوالني در ايجاد اختالل دارد، همان 
تجهيزات غيرقانوني حوزه تلفن همراه اســت. 
تكراركننده هــا يــا ريپيترها، دســتگاه هاي 
مختل كننــده)jammer(، تقويت كننده هاي 
شناســه راديــو  و  تلويزيــون   آنتــن 
 )Radio Frequency Identification(
دستگاه هايي هستند كه به گفته مديركل نظارت 
بر طيف رگوالتوري به عنوان مختل كننده هاي 
شبكه تلفن همراه معرفي شده اند. عظيم فرد، 
طي نشستي با مديران عامل اپراتورهاي سيار و 
شركت ارتباطات زيرســاخت با اشاره به اينكه 
بيشترين تداخالت در باندهاي فركانسي ۹۰۰ 
و ۱۸۰۰ مگاهرتــز وجــود دارد، 65درصــد 
اختالالت را مربوط به تكراركننده هاي غيرمجاز 
مي داند. اگر در اينترنت يك جست وجو كنيد، 
هزاران سايت وجود دارند كه اين دستگاه هاي 
غيرمجاز را علنــي و بدون مشــكل به فروش 

مي رسانند.

نصب ريپيتر؛ يعني حذف دكل
»با توجه به مموري شبكه تلفن همراه و براساس 
طراحي و نظام مهندســي خاصي كه براي هر 

شــبكه در يك منطقه خاص صورت 
مي گيرد، تعيين مي شود كه در كدام 
باند، فركانسي در كدام مناطق، در چه 

ارتفاع و با چه تواني، يك شبكه سلولي 
تلفن همراه مي تواند يك شهر را تحت پوشش 

خود قرار دهد.«
آرش كريم بيگي، مديرعامل شاتل موبايل كه با 
اين مشكل روبه روست در گفت وگو با همشهري 
با اشــاره به اين مطلب مي گويد: »همانطور كه 
حذف يك دكل موبايل)BTS( مي تواند پوشش 
و كيفيت اينترنت يك منطقه را تحت تأثير قرار 
دهد، به همان نســبت هم نصب يك فرستنده 
يا تكراركننده)repeater( راديويي كه بدون 
اطالع اپراتور و خارج از طراحي مدنظر اپراتور و 
بدون مجوزهاي الزم از طرف مرجع متولي حوزه 
فركانس)رگوالتوري( و اپراتور صورت گرفته، 
مي تواند يك منطقه را دچار اختالل كند و باعث 

هم پوشاني آنتن شود.« 

اختالل در شعاع باال
كريم بيگي به مواردي اشاره مي كند كه بعضي از 
افراد براي منزل يا محل كار خود كه از آنتن دهي 
خوبي برخوردار نبــوده، به طور غيرقانوني يك 
دستگاه ريپيتر را خارج از رادار سازمان تنظيم 
مقــررات و خــارج از رادار اپراتور بــه راحتي 

خريداري و نصب مي كنند.

كارشناس ارتباطات و فناوري اطالعات كاركرد 
اين دستگاه را دريافت امواج يك دكل موبايل 
از يك منطقه و تكرار آن امواج در منطقه مورد 

نظر)خانه يا محل كار( مي داند.
كريم بيگي تأكيد مي كند كه »اين تكرار وقتي 
خارج از طراحي اپراتور صورت مي گيرد، باعث 
ايجاد اختالل در يك شعاع قابل توجه و به ويژه 

در ساختمان هاي اطراف مي شود.«
او با اشــاره به اينكه اپراتورها به خاطر ريپيترها 
با اختالل مواجه هســتند، از عــدم  برخورد با 
فروشندگان و استفاده كنندگان اين دستگاه هاي 
غيرقانوني، طي ســال هاي اخير اظهار تأسف 

مي كند.

استفاده غيرمجاز از جمرها
مديرعامل شــاتل موبايل، همچنين با اشــاره 
به اينكــه جمرها هم باعث اختالل شــديد در 
ســرويس تلفن همراه يك منطقه مي شــود، 
مي گويــد: »طــي ســال هاي اخيــر مختل 
 )jammer(كننده هاي شــبكه هاي همــراه
به كــرات در ابعاد و توان هــاي مختلف، بدون 
استاندارد)حتي بدون استاندارد حد تشعشع( و 
بدون دريافت مجوز از رگوالتوري و اپراتورها، 
در اماكن مختلف)مناطــق نظامي و انتظامي، 
ســفارتخانه ها و حتي مدارس( مورد استفاده 

قرار گرفته اند.« 
كريم بيگي موردي اشاره مي كند كه يك شركت 
تجاري براي اينكه كاركنانش در هنگام كار، از 
تلفن همراه استفاده نكنند، اقدام به نصب جمر 

در ساختمان شركت كرده بود.
اين كارشناس با اشــاره به اينكه ايران يكي از 
كشــورهاي ســختگير در حوزه حد تشعشع 
فركانس است، در عين حال تأكيد مي كند كه 
»هم جمرها و هم ريپيترها، اگر استانداردهاي 
حوزه سالمت را نداشته باشند كه ندارند، عالوه 
بر اينكه شبكه تلفن همراه يك منطقه را براي 
شهروندان مختل مي كنند و عالوه بر اينكه در 
مواقع بحران باعث مخاطرات گسترده مي شوند، 
در مواقع غيربحراني هم با توجــه به اينكه در 
حوزه تــوان و در حوزه فركانس از اســتاندارد 
خاصي تبعيت نمي كنند و مجوزهاي الزم را هم 
دريافت نكرده اند، حتما مي توانند براي سالمت 
انســان ها خطرناك و مضر 

باشند«.

ريپيترها و جمرها عالوه بر اينكه باعث اختالل و افت كيفيت در شبكه مي شوند، سالمت 
مردم را در شهرها به خطر انداخته اند

ثروتمندترين زن 
خودساخته جهان، 
پيشتاز استارت آپي 
و رهبر پيشــرو؛ اينها القابي بود كه زماني رسانه ها 
براي اليزابت هولمز، يكي از جنجالي ترين چهره هاي 
ســيليكون ولي بــه كار می بردند. اليزابــت هولمز، 
مؤسس ترانوس اما ســرانجام در 4مورد از ۱۱مورد 
اتهام كالهبرداري، مجرم شناخته شد و بدين ترتيب 

يــك محاكمــه طوالنــي كه 
ســيليكون ولي را درگير خود 
كــرده بود، بــه پايان رســيد. 
به گــزارش روزنامــه گاردين، 
هيأت منصفه، هولمز را پس از 
يك روز دراماتيــك به اتهامات 
متعددي ازجملــه توطئه براي 
كالهبرداري از سرمايه گذاران 
گناهــكار شــناخت. 4اتهــام 
تأييدشده هولمز عبارتند از: يك 
فقره توطئه براي كالهبرداري 
از ســرمايه گذاران و 3فقــره 
كالهبرداري از طريق فعاليت 
متقلبانه الكترونيكي بين ايالتي 
عليه سرمايه گذاران. در همين 
حال، هولمز از 3اتهام، ازجمله 
يك توطئه براي كالهبرداري 
از بيمــاران و 2اتهام مربوط به 
بيمارانــي كه نتايــج آزمايش 
نادرســت دريافت كرده بودند، 
تبرئه شــد. يك اتهام در اوايل 
محاكمه كنار گذاشــته شد و 
هيأت منصفــه در مورد 3اتهام 

باقي مانده حكمي صادر نكرد.

 از 9ميليارد دالر تا صفر
اليزابــت هولمز دانشــجوي 
۱۹ســاله انصرافي دانشــگاه 
استنفورد، اســتارت آپي را در 
ســال2۰۰3 راه اندازي كرد به 
نام ترانوس )Theranos(. اين 
اســتارت آپ درواقــع به نوعي 
همــه را فريــب داد و بيش از 
6۰۰ميليــون دالر ســرمايه 
جذب كــرد و اســتارت آپي با 

ارزش بيشــتر از ۹ميليارد دالر ســاخت. ترانوس 
وعده توليد دســتگاه كوچكي براي آزمايش خون 
را داده بود كه مي توانســت صدها تست مختلف را 
مورد ارزيابي قرار دهد. اين دستگاه تنها از مقداري 

خون در نوك انگشــتان كاربر اســتفاده مي كرد و 
افراد مي توانستند حتي در خانه و به راحتي از خود 
آزمايش  بگيرند. طبيعي است كه ظاهر اين ماجرا 
جذاب و بســيار مهم باشــد. آزمايش خود يكي از 
سخت ترين كارهايي است كه افراد انجام مي دهند. 
در كنار فرايند آن، بحث هزينه ها نيز مطرح مي شود. 
اما اگر يك اســتارت آپ به شــما بگويد كه خيلي 
آسان و شبيه به تست قند خودتان مي توانيد انواع 
تســت ها را در خانــه بگيريد، 
شرايط خيلي متفاوت مي شود. 
حس سالمتي و كنترل روزمره، 
مي تواند حس خوبي باشــد و 
اينكــه اگر مشــكلي به وجود 
بيايد، خيلي ســريع مي توان 
براي درمــان آن اقدام كرد. اما 
تمام اين حرف ها، چيزي شبيه 
به باد هواست. ترانوس كه يك 
اســتارت آپ در حوزه پزشكي 
و ســالمت بود، همه را به بازي 
گرفــت و ســرانجام متهم به 

فريبكاري و كالهبرداري شد.

زندان در انتظار هولمز
ديويــد رينــگ، وكيلي كه 
پرونــده هولمــز را از نزديك 
دنبال مي كند، گفت: »هرچند 
متهم در مواردی تبرئه شــد، 
اما براي اليزابــت هولمز ضرر 
اســت، زيرا او دست كم براي 
چند سال به زندان مي رود.« 
هولمز 37ساله با حكم زندان 
مواجه اســت؛ اگرچــه تاريخ 
صدور حكم هنوز مشــخص 
نشده است. او مدعي شده كه 
بي گناه است و انتظار مي رود 
درخواست تجديدنظر بدهد. 
پس از اينكــه قاضي دادگاه را 
ترك كرد تا به صورت انفرادي 
با اعضاي هيأت منصفه مالقات 
كند، هولمز برخاست تا شريك 
زندگي خــود بيلــي ايوانز و 
والدينش را قبــل از خروج با 
وكاليش مالقات كند. در طول 
نزديك به 4ماه، دادستان هاي فدرال 2۹شاهد را 
فراخواندند و كالهبرداري هاي هولمز را در طول 
۱5ســال حكومتش به عنوان مديرعامل ترانوس، 

تشريح كردند.

پايان استارت آپ جعلي
اليزابت هولمز، بنيانگذار استارت آپي كه مدعي كشف طيف گسترده اي از 
بيماري ها با آزمايش چند قطره خون بود، در دادگاه مجرم شناخته شد 

چند متهم ديگر اختالل درشبكه موبايل

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آينده

همه آنچه درباره سويه جديد كرونا مي دانيم 
جديدتر از اوميكرون هم رسيد

درحالي كه دنيا تازه جنگ با ســويه بســيار مســري اوميكرون 
كوويد-۱۹ را آغاز كرده ، ســويه جديدي با جهش  هاي بيشتر در 
فرانسه پديدار شده اســت. به گفته متخصصاني كه اين سويه را 
به تازگي شناســايي كرده اند، 46جهش در اين سويه وجود دارد 
كه باعث مسري تر شــدن و مقاومت بيشــتر در برابر واكسن ها 
 IHU Mediterranean مي شود. محققان مستقر در مؤسســه
Infection اين سويه را كشف و نام آن را IHU گذاشته اند. طبق 
گفته اين محققان، IHU شامل 46جهش است كه با اين حساب از 

جهش هاي اوميكرون نيز پيشي گرفته است.

تاكنون حداقل ۱2مبتال به اين ســويه در بندر مارسي شناسايي 
شده اند كه از سفر به كشور آفريقايي كامرون بازگشته بودند. اريك 
فيگل دينگ، اپيدميولوژيســت آمريكايي، يكي از متخصصاني 
است كه درباره اين سويه جديد هشدار داده است. وي در توييتي 
نوشت: ســويه جديدي كه دانشمندان فرانســوي آن را پس از 
ابتالي ۱2نفر كشــف كرده اند، تركيبي غيرمعمول از 46جهش 
دارد و زنگ خطر را به صدا در آورده است. آنچه دانشمندان تاكنون 
درباره اين سويه جديد دريافته اند، به اين ترتيب است: اين سويه 
46جهش دارد كه حتــي از 36جهش اوميكــرون در پروتئين 
اسپايك نيز بيشتر است. اين جهش ها باعث مي شود اين سويه در 
برابر واكسن ها و عفونت هاي قبلي مقاوم تر شود. آزمايش ها نشان 
مي  دهد اين سويه حامل جهش N501Y است كه نخستين بار در 
سويه آلفا ديده شــده بود و به اعتقاد متخصصان مي تواند درجه 
سرايت پذيري آن را بيشتر كند. همچنين طبق گفته دانشمندان 
اين ســويه شــامل جهش E484K اســت كه مي تواند به اين 
معني باشــد كه سويه IHU در 
برابر واكســن ها مقاوم تر است. 
به جز جنوب فرانسه، هنوز در 
كشورهاي ديگر نشــانه اي از 
انتشار اين سويه گزارش نشده 
است. هم اكنون اوميكرون گونه 
غالب كوويد-۱۹ در فرانســه 
و ســاير كشــورهاي اروپايي 
ازجمله انگليس و پرتغال است 
كه هــر روز شــمار مبتاليان 
را چند برابــر افزايش مي دهد. 
آژانس بهداشت عمومي فرانســه اخيرا گفته بود كه 62.4درصد 
از آزمايش هــاي كوويد-۱۹ مربوط به ســويه اوميكرون اســت. 
اليوير وران، وزير بهداشت فرانســه گفت: موج ويرانگر اوميكرون 
وارد كشور شده اســت. اين موج اگرچه بســيار بزرگ است، اما 
نبايد باعث واهمه ما شود. در مسير تالش براي مقابله با اين موج، 
واكسيناسيون حداكثري افراد در اين كشور الزم است. در فرانسه 
ورود به اماكن عمومي مانند رســتوران  ها، كافه هــا، فرودگاه ها، 
راه آهن و پايانه هاي مســافربري نياز به ارائه كارت واكسن دارد.  
به گزارش خبرگزاري فرانســه، اين كار با هــدف ترغيب و اجبار 
5ميليون نفر باالي ۱2ساله اي است كه هنوز واكسيناسيون انجام 
نداده اند. هم اكنون، ارائه گذرنامه سالمت براي حضور در بسياري 
از اماكن عمومي مانند رســتوران ها، ســينما،  تئاتر، كنســرت، 

باشگاه های ورزشي و اماكن مسافرتي در فرانسه الزامي است.

46
گفتـــــــــــــــــه  بـــــــه 
ایــن  کــه  متخصصانــی 
سویه را به تازگی شناسایی 
کرده اند، 46 جهش در این 
سویه وجود دارد که باعث 
مسری تر شدن و مقاومت 
بیشتر در برابر واکسن ها 

می شود.

پوشش رسانه ای باعث شده بود كه تا همين چند سال قبل اليزابت هولمز به عنوان يك كارآفرين موفق و 
ثروتمند شناخته شود

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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در ايران وقتي دارويي توليد 
مي شود و مجوز پخش پيدا 
مي كنــد، واردات داروی 
خارجي متوقف می شود. اين 
در حالی اســت كه بعضی از 
بيماران با داروی جايگزين 
شــده ســازگاري ندارند و 
دسترسی شــان بــه داروی 

اصلی هم قطع می شود

آمــار مبتاليــان  ديروز
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 نگراني خانواده ها 
از كمبودها و عوارض دارويي

 »آريا« 14ساله است و مشكل نقص توجه و تمركز دارد. او 
به مدت 9ماه نوع خارجي داروي ريتالين را مصرف كرد و 
شرايط بهتري پيدا كرد، اما از ابتداي مهر كه داروي خارجي 
پيدا نمي شود، به توصيه پزشك، داروي مشابه ايراني برايش 
تجويز نشد. حاال به گفته مادرش، وضعيت روبه بهبود او، در 
حال برگشت به قبل از شروع درمان است:» داروي خارجي 
ريتالين بيمه نيست، از اول مهر اما براي خريد همين دارو، 
با مشكل زيادي مواجه شديم، بسياري از داروخانه ها اين 
دارو را ندارند و به همين دليل پسرم براي مدتي دارو مصرف 
نكرد كه منجر شد تا وضعيت اش به قبل برگردد.« مادر آريا 
مي گويد:» براي جلوگيري از شدت گرفتن بيماري، داروي 
مشابه ايراني برايش خريديم تا مشكلش حادتر نشود، اما 
وقتي اين دارو را مصــرف مي كند دچار تپش قلب، لرزش 
دست و اضطراب شديد مي شود و در نهايت همه اينها در 
كنار هم روي وضعيت تحصيلي اش كه بهتر شده بود، تأثير 
منفي گذاشت.« عوارض دارويی باعث شد مادر آريا ترجيح 
دهد داروي فرزندش را قطع كنــد: »به زحمت مي توانيم 
داروي ريتالين پيدا كنيم، داروخانه ها هم اگر داشته باشند، 
تنها چند عدد به ما مي فروشند. چون تقاضا زياد است و دارو 
كم. اين، مشكل بسياري از خانواده هاست.« خانم »ش« هم 
2فرزند دارد كه بايد داروي ريتالين مصرف كنند؛ يك پسر 
16ساله و يك دختر 10ساله. پسرش از 10سالگي و دخترش 
از 8سالگي ريتالين مصرف مي كنند و حاال با مشكل مضاعفي 
مواجه شده است: »فرزندانم با مصرف داروي خارجي، حال 
بهتري دارند و نشانه هاي اختاللشــان كم مي شود. اما به 
سختي مي توان ميزان بسيار كمي داروي خارجي پيدا كرد. «

 
 كمبود دارو تبديل به معضــل جديد بيماران 

اعصاب و روان شده است؛ براساس اعالم بيماران گزارش
و متخصصان روانپزشكي، داروهاي مربوط به 
درمان اين افراد، مدت هاست كه با كمبود مواجه شده و حاال به 
سختي در بازار پيدا مي شوند. بسياري از اين داروها ديگر وارد 
نمي شوند؛ آنهايي هم كه در بازار موجود هستند، يا تاريخ مصرف 
گذشته اند و يا اگر تاريخ مصرف معتبر دارند  به صورت سهميه اي 
در اختيار داروخانه هاي محدود قرار مي گيرند. بررســي هاي 
همشهري نشان مي دهد هم اكنون، بيشترين كمبود را داروهاي 
نوع خارجي داروي فلوكستين، ريتالين، متيل فنيدات ساندوز و 
ريســپريدون دارند كه براي درمان افســردگي، بيش فعالي و 
اختالالت مشابه مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين ميان حتي 
گفته مي شود كه بخشي از اين داروها وارد شده اما به دليل توليد 
نوع مشــابه اين داروها، از توزيع داروهاي خارجي جلوگيري 
مي شود. همه اينها در شرايطي است كه به اذعان خانواده بيماران 
و همچنين روانپزشكان، برخی از انواع  داخلي اين داروها، كيفيت 
الزم را ندارد و بيماران با عوارضي مواجه می شــوند. مسئوالن 
سازمان غذا و دارو  می گويند كه كيفيت داروهاي ايراني موجود 
در بازار، مورد تأييد اســت. اما متخصصان روان مي گويند اين 
داروها اثربخشي نوع خارجي را ندارند و با توجه به اينكه برخي از 
بيماران مصرف دارو را قطع كرده اند، نگراني از شــدت گرفتن 

اختالل شان باال رفته است.
 

خطر بازگشت اختالل با كمبود دارو 
 جواد محمودي قرائي، رئيس انجمن روانپزشــكي كودك و 

نوجوان ايران از وضعيتي كه به كمبود داروهاي اعصاب و روان 
منجر شده، انتقاد مي كند و به همشهري مي گويد: »در بحث 
دارو ما با مسائل مختلفي روبه رو هستيم. يكي از آنها كمبود 
بعضي از اقالم دارويي است كه گاهي كمياب يا ناياب مي شوند. 
البته اين اتفاق براي داروهاي ايراني هم مي افتد. داليل مختلفي 
براي كمبود دارو از سوي مسئوالن سازمان غذا و دارو مطرح 
مي شود، اما نكته اينجاســت كه براي آنها تنها يك موضوع 
مهم اســت و آن هم نزديك بودن تركيبات شيميايي داروي 
ايراني به داروي خارجي. درحالي كه براي تعيين اثربخشي يا 
معادل بودن اثربخشي باليني آن، هيچ شرطي وجود ندارد و 
شركت هاي دارويي هم ملزم به انجام اين كار نيستند.« به اعتقاد 
اين روانپزشك، بايد توجه داشــت كه اختالالت روانپزشكي 
اختالالت مزمني بوده و درمان بسياري از آنها مستلزم سال ها 
مصرف داروست؛ يعني قطع شدن دارو حتي به مدت كوتاه، خطر 
بازگشت اختالل را افزايش مي دهد. مسئله ديگر كه اهميت 
زيادي دارد، كيفيت داروســت. قرائي، در اين باره مي گويد: 
»براي اين موضوع معموال 2 نوع كيفيت مدنظر قرار مي گيرد. 
يكي كيفيت داروي يك برند است كه در مطالعات و تحقيقات 
معموال كيفيت برند مورد ارزيابي قرار مي گيرد و براساس آن 
تأييديه داده مي شود. به طوري كه ساير شركت هاي توليدكننده 
هم سعي مي كنند كيفيت داروي توليدي خود را به حد برند 
مورد تأييد برسانند. اما موارد زيادي وجود دارد كه حتي يك 
شركت خارجي دارويي را توليد مي كند كه كيفيت يك برند 
معتبر را ندارد.« به گفته او، در مورد توليدات داخل كشور هم 
مهم است كه داروي توليد شده در حد داروي اصلي و برند مورد 
تأييد اثربخشي داشته باشد. اما گاهي اين اتفاق نمي  افتد، ضمن 
اينكه شركت هاي توليدكننده براي گرفتن تأييديه از سازمان 
غذا و دارو با اينكه بايد استانداردهايي را رعايت كنند، اما ملزم 

به مقايسه باليني كيفيت داروهايشان با داروي اصلي نيستند.

توزيع قطره چكاني
براساس اعالم رئيس انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ايران، 
در ايران وقتي دارويي توليد مي شود و مجوز پخش پيدا مي كند، 
واردات داروي خارجي متوقف مي شود. اين در حالي است كه 
بدن بعضی از بيماران با داروي جايگزين شده سازگاري ندارد و 
دسترسي شان به داروي اصلي هم قطع مي شود. او ادامه مي دهد: 
»مسئله اي كه وجود دارد اين اســت كه اثر داروي توليدي به 
خوبي داروي اصلي نيست و بسياري از كودكان عوارض آن را 
تحمل نمي كنند. در مورد قطره ها و شربت ها هم گاهي طعم 
دارو براي كودكان قابل تحمل نيســت و معموال از مصرف آن 
خودداري مي كنند. موضوع مهم بعــدي در بحث دارو، نحوه 
توزيع آن است. اخيرا شــاهد هستيم كه بعضي از داروهاي پر 
مصرف مثل متيل فنيدات به صورت قطره چكاني توزيع مي شود، 
يعني به هر داروخانه مقدار اندكي دارو تحويل داده مي شود. 
همچنين داروهاي ايراني هم به اندازه كافي در دسترس نيستند. 
هر چند براي اين سياست توجيه هايي ارائه مي شود، اما به طور 
كلي با مشكالت و پيامدهاي زيادي همراه است.« او مي گويد:» 
توزيع اندك، امكان تهيه دارو را براي بيماراني كه نيازمند مصرف 
طوالني دارو هستند كم كرده و باعث قطع و وصل شدن مصرف 
داروهاي شان شده است. برخي بيماران هم با داروي خاصي 
ســازگاري دارند و مصرف نكردن داروي جايگزين منجر به 
بازگشت اختالل و ايجاد پيامدهاي جدي براي آنها شده است.«  

 تاريخ مصرف داروهاي خارجي بازار، گذشته
مهشيد رابطيان، فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان به 
كمبود داروي ريتالين اشاره مي كند. ريتالين، پرمصرف ترين 
داروي افراد بــا اختالل بيش فعالي اســت كــه به گفته اين 
متخصص، به طور متوسط 9تا 10درصد كودكان به اين اختالل 
دچارند؛ كودكاني كه اغلب در گروه ســني 3تا 12سال قرار 
دارند. اين اختالل بيش از همه در ميان پسران ديده مي شود 
و مي تواند از بدو تولد تا 18سالگي و گاهي تا پايان عمر، فرد را 
درگير كند. رابطيان درباره معضلي كه براي تهيه اين دارو ايجاد 
شده، توضيح بيشتري مي دهد و به همشهري مي گويد: »داروي 
تجويزشده براي اختالل بيش فعالي، ريتالين است كه هم اكنون 
با كمبود مواجه شده؛ اين درحالي است كه داروهاي خارجي 
موجود در بازار، تاريخ مصرف شان گذشته است؛ به طوري كه، 
تاريخ اعتبار اغلب اين داروهــاي وارداتي، مربوط به ماه 7 يا 8 
سال 2021است.« به گفته رابطيان، در كنار اين دارو، داروي 
ديگري به نام »متيل فنيدات« هم وجود دارد كه طوالني اثر 
و متعلق به شركت ساندوز فرانسه است. اين دارو در بازار به نام 

»متيل فنيدات ساندوز« شناخته مي شود. نماينده هاي شركت 
ساندوز مي گويند اين دارو به ميزان زيادي وارد كشور شده، اما 
شركت هاي پخش اجازه توزيع گسترده آن را ندارند؛ چراكه 
يكي از شــركت هاي ايراني نوعي ريتالين به نام استيمديت 
10و 20توليد كرده كه استيمديت 10كوتاه اثر و استيمديت 
20طوالني اثر اســت. درحالي كه داروي شركت ساندوز 3دوز 
18، 36و 54دارد كــه فقط با وارد شــدن دوز 36آن موافقت 
شده است؛ اين در شرايطي است كه بعضي بيماران كه به دوز 

كمتر نياز دارنــد، نمي توانند از اين 
داروها اســتفاده كنند.« به عقيده 
اين روانپزشك، با اينكه تأثيرگذاري 
بعضی از داروهاي  ايراني اصال مانند 
داروي خارجي نيســت و سيستم 
آزاد سازي  و فارماكولوژي آن كامال 
متفاوت است، اما سازمان غذا و دارو 
معتقد اســت وقتي دارويي مشابه 
ايراني دارد، نيازي به انجام واردات 
نيســت.   او تأكيد مي كند: »بعضی 
از بيماران معموال با مصرف ريتالين 
ايراني بي قرارتر مي شوند و تپش قلب 
مي گيرند؛ به گونه اي كه در بسياري 
از موارد بهتر است بيمار اصال داروي 
ايراني مصرف نكند و تنها از طريق 
كار درماني ذهني بر تمركز ذهن او 

كار شود.« او مي گويد: »ضرورت استفاده از دارو براي كودكان 
بيش فعال مانند نياز بيماران مبتال به ديابت به انسولين است. اگر 
كودكان بيش فعال به موقع درمان نشوند، در بزرگسالي احتمال 
گرايش آنها به اعتياد تا 3برابر بيشتر مي شود. همچنين افت 

تحصيلي بيشتري در اين كودكان ديده مي شود.«

فلوكستين خارجي وارد نمي شود
براساس اعالم اين متخصص روانپزشك، مشكل اما تنها به 
داروي ريتاليــن و افراد با اختالل 
بيش فعالــي محدود نمي شــود. 
هم اكنون براي تهيه بســياري از 
داروهاي اعصاب و روان، مشــكل 
ايجــاد شــده اســت. او توضيح 
مي دهد: »مشكالت در اين زمينه 
تنها محدود بــه داروي ريتالين 
نيســت؛ مثال در داروهاي مربوط 
به اعصاب و روان، شــربتي به نام 
»ريسپريدون« وجود دارد. اين دارو 
براي كودكاني تجويز مي شود كه در 
طيف اوتيسم يا افراد با مشكالت 
خلقي و رفتاري قــرار دارند؛ مثال 
دچــار اختــالل دوقطبي اند يا 
پرخاشگري هاي شديد دارند. اين 
شــربت مدتي از كشورهاي ديگر 

ازجمله انگلستان وارد مي شد، تنظيم دوز آن راحت بود و 
بيماران هم مشكلي با آن نداشــتند. قيمت هر شربت كه 
براي يك دوره 4ماهه مصرف مي شــد، حدود 100تومان 
بود؛ چراكه با دوز خيلي كم براي كودكان تجويز مي شد.« 
به گفته رابطيان، حدود يك سال است كه اين دارو ديگر وارد 
نمي شود؛ به اين دليل كه قرص آن در كشور توليد مي شود: 
»توليد داخلي اين دارو چند مشــكل دارد؛ يكي از آنها اين 
است كه تنها به صورت قرص توليد مي شود و از آنجايي كه 
گاهي اين دارو براي كودكان زير 3سال هم تجويز مي شود، 
خوردن قرص براي آنها سخت است و از سوي ديگر، از نظر 
كيفي هم ضعيف تر از نوع خارجي آن اســت.« او در ادامه 
به كمبود شربت فلوكستين اشــاره مي كند: »قبال شربت 
فلوكستين كه ضداضطراب و افسردگي است در ايران توليد 
مي شــد و نوع خارجي آن هم به نام پروزاك وارد مي شد، 
اما حدود يك سال اســت كه به پروزاك مجوز واردات داده 
نمي شود.« به گفته اين روانپزشــك، تهيه داروي خارجي 
پروزاك در ايران آسان نيســت و اغلب بيماران با توجه به 
اينكه تهيه اين دارو در كشورهاي مجاور مانند تركيه يا دوبي 
نياز به نسخه ندارد، آن را از اين كشورها تهيه مي كنند. نوع 
ايراني اين دارو هم به شكل كپسول است كه مصرف آن براي 
كودكان مناسب نيست؛ بنابر اين 2مشكل درخصوص اين 
داروها وجود دارد؛ يكي اينكه نوع خارجي آن كه باكيفيت 
است، وارد نمي شود و دوم اينكه فرم خوراكي نمونه ايراني آن 

هم مناسب استفاده كودكان نيست.«

 همشهري از گسترده تر شدن دايره كمبود داروهاي خارجي و معضل بيماران با اختالل روان براي تهيه داروهايشان گزارش مي دهد

 فروش داروهاي اعصاب  خارجي تاريخ  مصرف گذشته 
 يكتا فراهاني

  خبرنگار

زان
 مي

س:
عك

عوارض دارويی گزارش شود
پيش از اين سازمان غذا و دارو به همشهري اعالم كرده بود كه دسترسي به ارز، يكي از مشكالت در ورود داروهاي 
خارجي است، از سوي ديگر، تمام داروهايي كه در دسترس بيماران قرار مي گيرند، مورد تاييد هستند و اگر عوارض 
جدي براي بيماران داشته باشد، برايشان مجوزي صادر نمي شود. اين موضوع شامل تمام داروها براي بيماري هاي 
مختلف مي شود و داروهاي اعصاب و روان هم از اين موضوع مستثني نيستند. حاال هم با مشكالت ايجاد شده 
براي بيماران اعصاب و روان در تهيه داروها، اين سازمان تاكيد كرد كه براي داروهايي كه عوارض دارند يا تداخلي با 
روند درماني بيمار پيدا مي كنند، مجوز صادر نمي شود. از سوي ديگر، در اين سازمان فرم های زردرنگ ADR ثبت 
عوارض داروها   تهيه شده و اگر اين فرم ها پر و به دست سازمان برسد،  می توان عوارض را مجدد بررسی و آزمايش 
كرد. در صورتی كه اثبات شود يك دارو اثربخشی ندارد قطعا جلوی توليد محصول گرفته می شود. همچنين بر 
اساس اعالم اين سازمان، اگر پزشكي در نسخه بيمار، عوارض دارويي ناشي از مصرف داروي مشخصي را عنوان 

كند و اين نسخه به دست سازمان غذ ا و دارو برسد، به طور قطع، مشكل پيگيري مي شود.
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دوركردن 
سگ سياه افسردگی

راه های پیشگیری و درمان
 مشکالت روانی و افسردگی چیست؟

ما در مقابل بیوه زن طالب ها
طاووس يك سال و نيم است كه شوهرش را از دست 
داده. همين چند ماه پيش با رواديد درماني به ايران 
آمده بود تا طفل 5ساله اش را درمان كند. مي گويد 
قصد داشت كليه اش را به فرزندش بدهد اما فرزندش 
در اين سفر مرد و او با بدن بي جان پسرش، درحالي كه 
كابل سقوط كرده بود و طالبان افغانستان را گرفته 
بود، به كشورش بازگشت. طاووس، تازه چهارمين دهه 
زندگي را آغاز كرده، اما خودش مي گويد ديگر توان 
نگهداري از فرزندانش را ندارد؛ »دستم را دم مسجد و 
در بازار دراز مي كردم تا هر كس خيراتي داشت، به ما 

كمك كند. اما در افغانستان كار نيست. بازار تعطيل 
است و همه از شــهرها رفته اند. طالب كمكي به ما 
نمي كند. آن روزها دولت آرد و برنج به ما مي داد، اما 
طالب مي گويد ما خود بيوه زن داريم و نمي توانيم به 

شما كمك كنيم.
 بعضي هايشــان نيمه شــب با تفنگ جلوي من را 
مي گرفتند كه با ما ازدواج كن. مي گفتم من پيرزنم 
و بچه در خانه دارم. حاال دو طفــل در خانه دارم كه 
نگرانم از گرسنگي مرده باشند.« لحظه اي مي خندد 
و لحظه اي اشــك مي ريزد. شــال را روي صورتش 
مي چسباند و مي گويد اگر جايي پيدا كند كه زندگي 

كند، روزها سر كار مي رود و خرجش را در مي آورد. 
نگران دختراني اســت كه يكي 10و ديگري 6ساله 
است و از زمان مرگ پدر ديگر مدرسه نرفته اند؛ »اين 
بچه ها مكتب نمي روند. اگر خياطي ياد بگيرند از پس 
خود برمي آيند. قاچاق بران  نفري 7ميليون تومان از ما 
گرفتند. ما را در اتاقی محبوس كردند تا تسويه كنيم. « 
او مي گويد همراهان زيادي با او به ايران آمده اند. بيش 
از 50نفر در يك شب همراه او از مرز به شكل قاچاق 
به ايران آمده اند. مهاجران مي گويند كه آنها كه پولي 
ندارند به ايران و پاكستان مي روند و آن دسته كه پول 

دارند به آمريكا و اروپا.

شوش براي مهاجران مناسب نیست
طــاووس مي گويد كه بعضــي از مددجويان آزارش 
داده اند كه اين گرمخانه براي ايراني هاســت و بايد از 
آنجا برود. سپيده عليزاده، مدير اين مركز مي گويد: 
»نمي دانم آدرس اين مركز را چه كسي به مهاجران 
افغانستاني مي دهد. اما مشخص است كه در نهايت 
به آنها گفته مي شود كه مركزي در تهران وجود دارد 
كه خدمات رايگان به زنان و كودكان ارائه مي كند. ولي 
واقعيت اين است كه اين مركز محل مناسبي براي اين 
افراد نيست. دليلش هم آن است كه آسيب ديده ترين 
افراد جامعــه در اين مركز حضور دارنــد و بعضي از 
آنها مصرف كننده هستند، درحالي كه اين مهاجران 
جنگ زده اند و هر يك ســبك زندگــي خاصي در 
كشورشان داشته اند. اين افراد با وجود احترام اجتماعي 
در كشورشان يكباره خود را ميان آدم هايي مي بينند 
كه مصرف كننده  مواد يا طردشده ترين آدم هاي جامعه 
هستند. مثال ما در اينجا مهاجر افغانستاني داشتيم 
كه ماما بوده و در مركز ما به مددجويان بسيار كمك 

كرده است.«
به نظر برنامه مشــخصي درباره حمايت از اين افراد 
وجود ندارد. از اين رو خيلي از اين افراد ايران را محل 
گذر براي مهاجرت به ديگر كشورها مي دانند. هرچند 
مشخص نيست آن دسته كه بدون گذرنامه و قاچاق 
به ايران آمده اند، چطور مي توانند به كشورهاي ديگر 
بروند اما مشخص اســت كه فضاي فعلي نيز جاي 
مناســبي براي اين دست از افراد نيســت. عليزاده 
مي گويد: »ما در مركز يك اتاق مــادر كودك براي 
روزهاي مبادا تدارك ديده ايم كه زني با فرزندش در 
روز سرد بيرون نماند و سرپناهي داشته باشد. واقعيت 
اين است اين مركز اصال فضاي مناسبي براي زندگی 
بچه های مهاجر نيست. خصوصا اگر بخواهند حضور 

طوالني مدتي در آن داشته باشند.« 

مددجويان آسیب ديده، مهاجران آزرده
اين فضا فقط مي تواند براي حضور كوتاه مدت مهاجران 
باشد تا تن خســته خود را از سفر طوالني بشويند و در 
جاي مطمئني بخوابند، چيزی بخورند و فرزندان شان 
را از سرما و ناامني حفظ كنند. آنها از جنگ فرار كرده اند 
و روزهاي سختي را پشت  ســر گذاشته اند، تهيه لباس 
گرم و مناسب فصل، برگزاري جشــن براي بچه ها و... 
تالش براي اين اســت كه مركز، ميزبــان خوبي براي 
اين مادران و فرزندان شان باشــد. اما اينها مرهم هاي 
موقت است. نگاه از باال به پايين در كشور وجود دارد و 
بسياري از اين مهاجران، توسط همين مددجويان آزرده 
مي شوند. عليزاده با اشاره به اين موارد مي گويد: »پرسنل 
مجموعه توجيه شده اند كه اين افراد غريب هستند و راه 
دشواري را پشت سر گذاشته اند. زندگي و امنيت خود 
را در يك شب از دست داده اند اما منكر اين نيستم  كه 
بعضي از مددجويان اين افراد را با انگ و تبعيض مليتی 
آزرده مي كنند. البته تبعيض های مليتی امري است كه 

متاسفانه وجود دارد و مختص اين مركز نيست«.
نگهباني و شغل هاي اين چنيني كاري است كه چندان 
به زنان پيشنهاد نمي شود. طاووس مي گويد: »مردم به 
بيوه زن كار نمي دهند. مي گويند اگر دزدي به سرا بيايد 
تو زور نداري. بايد چطور خودم را قوي بگيرم؟ براي آن 
پسر كه مادر خوبي نبودم، مي خواهم براي اين دخترها 
مادر خوبي باشــم«. دغدغه طاووس البته غم مشترك 
زنان مهاجر بسياري اســت كه آمده اند آينده خود را با 
ترس، گمنامي و حتي پنهاني در مرزهاي ديگري روشن 
كنند. طاووس تنها نمونه اي از مهاجراني است كه هر روز 
به ايران مي آيند و سرپناهي براي زندگي ندارند. اما شايد 
چيزي كه بيش از پيش نياز به رسيدگي داشته باشد، 
تصميم مسئوالن و سازمان های بين المللی در رسيدگي 
به مهاجران آسيب پذير و جنگ زده است كه در مراكز 
كاهش آسيب، مي توانند رنگ  تندتري به بحران بدهند.

درمان افسردگی گاهی روندی طوالنی 
و چند مرحله ای در پیش دارد. صبر كافی برای 
عبور از این بحران را داشته باشید. این بیماری 
مثــل جراحــی بخشــی از بــدن نیســت كــه در 
زمان مشــخص و بــا انجام عمل مشــخص به 

پایان برسد.

يك توصيه مهم

فشار روانی روی مهاجران
نویده احمدی که فعالیت های حمایتی و خیرخواهانه درباره این مهاجران 

افغانستانی می کند، می گوید که بسیاری از این زنان راه های سخت و صعبی را 
می گذرانند. بعضی ها در این مسیر جان خود را از دست می دهند و همراهان 

مجبورند تلی خاک روی یار از دست شده بریزند و او را ترک کنند. همین باعث شده 
بوی بد و تعفن مرزها و دره ها را پر و ترس مهاجران را چند برابر کند. خیلی ها در راه 
آزار می بینند و بعضی بیمار می شوند. اینها به استثنای فشار روانی است که یک 
مهاجر با آن رو به روست. از این رو وقتی به اینجا می آیند، وضعیت روحی وخیمی 
دارند. در حالی که بیشترین کمک به این گروه رفع نیازهای اولیه و ابتدایی است.

كابل   -  شوش
زنان مهاجر افغانستانی در مركز آسیب تهران، چه مي كنند؟

مرضیه موسوي
روزنامه نگار

بحث ممنوع

آخر هفته و تکالیف فرزندان
با عصبانيت از آشپزخانه بيرون آمد 
و درحالي كه مداد قرمز و خط كش را 
باال گرفته بود به پدر خانواده گفت: 
وقتي تشريف آورده بوديد به غذا ناخنك بزنيد، آنجا جا گذاشته بودي!

با ناراحتي و اندكي خجالت جلو آمد و درحالي كه لحن التماس آميزي 
به خود گرفته بود و مداد قرمز و خط كش را مي گرفت گفت: مگه نبايد 

برم خريد؟!خب تحقيق علوم رو تو انجام بده.
- من! پس ناهار رو چطور آماده كنم؟ در ضمن دارم شعر از بر مي كنيم 
بعدش هم يه نقاشي از تعطيالت آخر هفته بايد بكشم، يك دستم هم 
كه به پختن غذاست. بجنب ديگه يك ساعت بيشتر وقت نداريم. در 
همين حال پسربچه نه ساله و دختر خانم دوازده ساله در دست يكي 
موبايل و در دســت ديگري تبلت از كنار پدر و مادرشان رد شدند و 
گردن هاي خميده در صفحه هاي الكترونيكي خود را اندكي خميده تر 

كردند.
- پسرم امال نوشتي؟

- نه، بابا هنوز رياضي ها را ننوشته.
- دخترم صداي تمرين سازت را نشنيدم!

- بله چون دارم براي كالس روباتيك آماده مي شوم. خودت چي مامان 
خانم، كاردستي رو براي فردا مي خوام ها! تازه سؤال جغرافي هم هنوز 

طرح نكردي.
 خانم و آقا درمانده آرزو كردند كه زودتر مشق هايشان تمام شود و ناهار 
آماده شود و مهمان هاي ظهر روز تعطيل بيايند و بروند و خانه را تميز و 
لباس هاشان را آماده كنند و شب زودتر بخوابند تا فردا صبح، هفته كاري 
دل انگيز خود را آغاز كنند. مادر، خانم خانه دار، كارمند و دانش آموز 
كالس سوم و كالس ششم بود. پدر، همسر دلسوز و هميار، كارمند، 
و دانش آموز كالس سوم و ششم. كاش به معلم هاي مدرسه دختر و 
پسرشان بگويند تكاليف آخر هفته را اندكي كمتر كنند!!! كالس هاي 
خارج از برنامه چون موسيقي و زبان، روباتيك و پرورش، خالقيت و 
ورزش را كه نمي توان حذف كرد! پس بهتر آن است كه به تالش خود 
اضافه كنند بيشتر كار كنند و هزينه كنند و هر طور شده فرزنداني همه 

فن حريف، نخبه و سرآمد تحويل جامعه دهند.
 ناگهان ساعت 1۲ ظهر و آشوب آغاز شد. پسرك گريه مي كرد و نوشتن 
امال آغاز نشده  تبديل به مصيبت شده بود، مادر فرياد مي كشيد و از 
دختر مي خواست كه سر از تلفن همراه بيرون بياورد و تهديد كنان از 
پدر خواست، در امر تربيت دخالت كند. پدر فغان كشان بين تنبيه بدني، 
فرياد بلند تر كشيدن و مقصر شمردن و شماتت مادر به خاطر اهمال 
در تربيت فرزندان، پيچ و تاب خوران پاشنه كفش ها را ور كشيد تا با 
استفاده از تكنيك »خروج غضبناك از منزل« غائله هفتگي را پايان 

ببخشد كه مهمان ها از راه رسيدند.

سؤال
مســئوليت والدين در انجام تكاليف فرزندان چيست؟ و تا چه اندازه 

است؟
اولويت چيست؛ تكاليف فرزندم يا استراحت و مهماني؟ آيا واقعا نيازهاي 
فرزندم را برآورده مي كنم؟ تفاوت روز تعطيل آخر هفته با ديگر روزها 
چيست؟...  به سلطه بايد ها و نبايد ها پايان دهيد! پيشنهاد حل تعارضات 
خانوادگي هر آخر هفته با اين جمله آغاز مي شود. بايد همه  چيز طبق 
اصول پيش برود! بايد فرزندم همه  چيز تمام باشد!  بايد تكاليف آخر هفته 
تمام و كمال انجام شود! بايد آخر هفته شامل تفريح و مهماني هم باشد! 

نبايد بگذارم معلم و ديگران فكر كنند من حواسم به فرزندم نيست!

راه حل ها
افكار، عقايد و اصول خود را مورد بازبيني قرار دهيم. كدام يك براي ما 
واقعا در اولويت اســت؟!  زندگي امروزي، زير بار فشارهاي اقتصادي و 
اجتماعي، تبديل به مسابقه اي بي پايان شده است ؛ مسابقه اي كه خط 
پايان ندارد! با وجود اين هر يك از ما خود را عضوي معمولي و مجبور به 
حضور در ماراتني بي پايان مي داند كه »بايد« فرزندي نمونه پرورش دهد؛ 
فرزندي كه در تمام علوم و فنون داراي مهارت و صد البته برتري نسبت 
به سايرين باشد و اما در حقيقت مسئوليت والدين پرورش انسان برتر، 
نام آور و نامدار نيست، چه بسا بسياري از فالسفه و عالمان علم روانشناسي 
نبوغ و جنون را در يك كفه قرار مي دهند. تعطيلي آخر هفته را روز پاياني 
ماراتن هفتگي آموزش و پرورش بدانيد و همچنين، روز تجديد قوا براي 
آغاز هفته اي جديد. ما به عنوان پدر و مادر مسئول فراهم كردن امكانات  
آموزشي، آن هم به حد »كفايت« براي فرزندانمان هستيم. امر آموزش 

به عهده مدرسه و انجام تكاليف و ياد گيري به عهده فرزندان ماست.

نکته مهم
آخر هفته را صرف آموزش روابط اصيل و انساني خانوادگی شود، مهر 
دادن و گرفتن، شنيدن تجارب اعضاي خانواده و رسيدگي به نيازهاي 
روانشناختي يكديگر كنيم، نه آنكه با ادامه روال پرتنش ديگر روزهاي 
هفته، خود و فرزندانمان را فرسوده و از حضور در جمع خانواده بيزار 
و دلزده كرده، موجبات پرورش نسلي مضطرب و از لحاظ شخصيتي 
»نمايشي«را فراهم كنيم. به ياد داشــته باشيم آنچه »نياز« ماست، 
»نياز« فرزندانمان نيست. ابتدا كودكان و نوجوانان خود را بشناسيم و 
بعد به قدر توانشان از آنها توقع داشته باشيم و مسئوليت برعهده شان 
بگذاريم. جمع هاي خانوادگي را به عرصه هنرنمايي )در واقع تبديل 
به سيرك نمايشي( فرزندانمان نكنيم. يادمان باشد والدين با كفايت، 
والديني آگاه به نيازهاي خود و فرزندان هستند . اعتدال را در همه امور 
رعايت مي كنند! اولويت، داشتن فرزنداني شاد و به لحاظ روانشناختي 

سالم است.
 با هم انديشــي و درنظر گرفتن عاليق و ســاليق هر يك از اعضاي 
خانواده، برنامه هاي تفريحي، دورهمي ها و بازي هاي خانوادگي درنظر 
بگيريد و از فرزندانتان بخواهيد براي انجام اين امور در آخر هفته آماده 

باشند. 
 شما مسئول برآورده كردن نياز به تفريح آخر هفته هستيد و فرزندان 

صبح شنبه مسئول ارائه تكاليف! 
 سيستم و سلسله مراتب خانوادگي اگر به درستي چيده شود  و هر 
يك از اجزا به مسئوليت خود عمل كنند، همه  چيز در صلح و آرامش 

خواهد بود. 
 تكليف آخر هفته والدين:

فراهم كردن محيطي شاد، آرام و ايمن است. 
 باور كنيد مشق ها نوشته خواهند شد و آنچه بر آينده ما اثر گذار است، 

خود تكليف نيست. 
 تكاليف آموزشي هدفي جز سياه كردن كاغذ دارند. 

دست دو دختر بچه  را در دست گرفته و خالف ديگر زنان به مکان هاي خلوت مركز مي رود. مي گويد نامش طاووس و تخلصش  
محمدي است. تازه از راه رسیده. فقط وقت كرده تني به آب بزند و يك شب را در گرمخانه به صبح برساند. اينجا مركز جامع 
كاهش آسیب بانوان شوش است؛ گرمخانه اي كه اين روزها میزبان مهاجران افغانستاني هم شده. اين امر البته به هیچ وجه 
شکل قانوني ندارد. مدير گرمخانه مي گويد كه يك شب 14زن و كودك به مركز آمدند و خواستند شب آنجا بمانند. مي گفتند شماره و نشانی آنجا را دفتر 
سازمان ملل در اختیارشان قرار داده  است،اما به نظر ماجرا آنطور كه آنها مي گويند هم نیست. آنهايي كه قوم و خويشي در ايران دارند، به محض ورود، به 
خانه آشنا مي روند و آن دسته كه كسي را نمي شناسند، آوارگي شان از نو آغاز مي شود؛ از شوش كه آخر خط خیلي هاست. چه كسانی معلوم نیست آدرس 

اين گرمخانه را به مهاجران بي مکان مي دهند تا شب را در مکاني رايگان به صبح برسانند. اما چرا اينجا، آغاز حركت افغانستاني هاست؟ 

نگار حسینخاني
 روزنامه نگار

ساناز فالح زاده
روانشناس

خوراکی های
 مفید

»افسردگي« همیشه با نشســتن در اتاقي تاريك 
و چهره اي غمگین همراه نیست؛ افسردگي گاهي 
چهره اي خندان و مهربان دارد و با عالئم بیروني اي 
كه فرد از خود نشان مي دهد نمي توان آن را به راحتي شــناخت. عالوه بر شرايط 
پراضطراب يا قرار گرفتن در موقعیت نارضايتــي از برخي رويدادهاي مهم زندگي، 
تغذيه و محیط زندگي هم مي تواند باعث ايجاد يا تشديد افسردگي در افراد شود. 
افسردگي در پايیز و زمستان اتفاق شايع تري نسبت به ساير فصل هاست. با شناخت و 
آگاهي از آن مي توانیم كنترل بیشتري روي افسردگي و تبعات بعد از آن داشته باشیم. 

افسردگي، از مهم ترين داليل بروز مشکالت و آسیب هاي اجتماعي به شمار مي رود.

  افسردگي گاهي خود را پشت اين عالئم پنهان مي كند:

  بي قراري
  بدخوابي
  وسواس

 اضطراب و درماندگي
  احساس بي ارزش بودن
 احساس خستگي مفرط

  كاهش وزن و بي اشتهايي
  عدم تمركز و ضعیف شدن حافظه

 دردهايي كه با روش هاي درماني فروكش نمي كنند
 بي عالقه شدن به فعالیت هايي كه زماني از آنها لذت مي برديد

عالئم پنهان

عوامل مؤثر در بروز افسردگي:

  ژنتیك
 عوامل محیطي
 تغییرات فصلي

 تغییرات هورموني
  اختالل در واكنش هاي شیمیايي مغز

 تجربه هاي سخت روحي و رواني

عوامل بروز

پيشگيری
اين ابزارها مي تواند در پيشگيري از افسردگي به ما كمك كند:

  ورزش
  تغذيه مناسب

  سبك زندگي كم اضطراب
  سالمت فیزيکي

  معاشرت با دوستان
 آگاهي و تسلط به رويدادهايي كه در حال وقوع است

درمان
راه هاي درست درمان افسردگي

  مراجعه به روانپزشك و دريافت داروي مورد نیاز
  مراجعه به روان كاو براي براي يافتن علت و ريشه افسردگي

  مراجعه به روانشناس و مشاور براي پیدا كردن راه حلي براي درمان 
ريشه هاي افسردگي

34%
از مردم تهران، 

طبق آمار 
رسمی دچار 
افسردگی 

هستند
12/5%

 نرخ رشد 
افسردگی در 
ايران است 
كه نشان از 

رشد تصاعدی 
اين بيماری در 

كشور دارد

چند نكته درباره 
افسردگی و مشكالت روحی

  افسردگي يك انگ اجتماعي نیست و مثل هر 
بیماري ديگر قابل درمان است.

   افسردگي دستمايه اي براي كسب افتخار 
نیست؛ افراد افسرده را جدي بگیريم.

   افسردگي توان فیزيکي فرد را تحلیل داده 
به طوري كه ممکن است حتي بیدار شدن و 
غذا خوردن ساده را براي فرد افسرده به يك 

فرايند دشوار تبديل كند.
   افراد افسرده را سرزنش نکنید. قبل از هر كاري، 

براي كمك به افراد افسرده آنها را درك كنید.
افکار منفي افراد افسرده را جدي بگیريد. گاهي تنها 
شنیدن حرف  هاي يك فرد افسرده مي تواند افکار 

پرخطر را از او دور كند.
  طبیعت، از ابزارهايي اســت كه همجواري با آن 

مي تواند به بهبود روحیه افراد افسرده كمك كند.
   افسردگي هايي مثل افسردگي بعد از زايمان تنها 
مخصوص زنان نیست و مردان هم بعد از به دنیا آمدن 
فرزندشــان، به دلیل تغییرات بزرگي كه در زندگي 

اتفاق افتاده افسردگي را تجربه مي كنند.

شماره تماس مشاوره رايگان 
روانشناسي است كه سازمان بهزيستي 

در اختیار مردم قرار داده.
مشاوران اين مركز پاسخگويي

 هر روز از ساعت 8تا 24فعال هستند.

دريافت   ويتامين دي   در پیشــگیري از افسردگي و درمان 
آن مؤثر اســت. اين ويتامین را مي توانید به اشکال مختلفي 

دريافت كنید.

نور آفتاب / مصرف ماهي / قرص هاي روزانه يا ماهانه ويتامین دي

روانشناس  تقلبی
مراقب روانشناس هاي تقلبي باشید. 
افرادي كه بیماري روحي را تجربه 
مي كنند در آسیب پذيرترين حالت 
خود به سرمي برند. افرادي با عناوين 
مختلــف از اين شــرايط به دنبال 
سودجويي هستند. اپلیکیشن هاي 
موبايلي، صفحــات مجازي زرد و... 

انتخاب خوبي براي دريافت 
روانشناسي  مشاوره 

نیستند.

مصرف روزانه میوه و سبزيجات تازه، تأثیر زيادي
 در بهبود حال روحي و جسمي هر فردي دارد.

شما می توانید موضوع بحث برانگیز خانوادگی خود 
را با مشاور ما در این ستون با شماره 23023630در 

میان گذاشته و از او راهنمایی بخواهید.
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ایذه بعد از اســام با نگرشي بر 
تاریخ قوم بختیــاري نام کتابي 
از منصور اماني اســت که سال 
80از سوي نشر دارالكتاب منتشر 
شده است. ایذه یكي از شهرهاي 
استان خوزستان در جنوب غربي 
ایران قرار دارد که در این کتاب 
ویژگي ها و موقعیت و شــرایط 
سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و 

فرهنگي این شهر پس از اسام تا دوران معاصر بررسي شده است.
در فصل اول از پیدایش، شــكل گیري، وجه تسمیه، بافت شهري 
و سرگذشت شهر از سقوط ساســانیان تا دوره معاصر به تفكیك 
دوره هاي ساســاني تا صفوي، صفویه، افشــاریه، زندیه، قاجاریه 
و معاصر تشریح مي شــود. مطالب فصل دوم به اوضاع اجتماعي 
اختصاص یافته شــامل اطاعاتــي درباره خانــواده، جمعیت، 
اخاقیات، پوشــش، کوچ، تعلیم و تربیت، تربیت بدني، ازدواج، 
مرگ ومیر و بازي هاي محلي است. فصل سوم به اوضاع اقتصادي 
و بحث درباره کشاورزي، دامداري، آب، قنوات، صنعت، تجارت و 
بازرگاني، پســت و تلگراف و مالیات مربوط مي شود. فصل چهارم 
درباره اوضاع فرهنگي مشــتمل بر مطالبي درباره مذهب، اماکن 
مذهبي، باورها، زبان و ادبیات، موسیقي، هنر، شعرا، آثار تاریخي، 
جهانگردي و امكانات فرهنگي و هنري اســت. کتاب با ضمائمي 
شامل تصویر تعدادي سند و عكس هایي از جلوه هاي زندگي مردم 

ایذه، همچنین فهرست منابع به پایان مي رسد.

ایذه در گذر تاریخ كتاب

کاریز قصبه شهر گناباد یكي از شــاهكارهاي آبي جهان است و از 
2رشته اصلي و 6شاخه فرعي تشكیل شده  است و مادرچاه آن در 
دامنه شمالي ســیاه کوه و خروجي کنوني قنات در جنوب محله 

معروف به قصبه شهر قرار دارد.
این قنات در اجاس اســتانبول ترکیه در تاریخ 24تیر 1۳۹5 در 

فهرست آثار ثبت شده در یونسكو قرار گرفت.
قنات قصبه بدون شك با جنگ بزرگ تاریخ ایران کیخسرو پیوند 
دارد. در اکثر منابع تاریخي گناباد شهري قدیمي نامیده شده و از 
جنگ دوازده رخ و جنگ فرود که در این منطقه روي داده اند، یاد 

شده  است.
قطعه ســفال هاي پراکنده در اطراف حاکي از این است که رشته 
قصبه واقع در مسیر اولیه اصلي قنات بوده که در زمان هخامنشیان 
حفر شده و به دنبال آن رشته هاي دیگر قنات در مواقع خشكسالي 

حفر شده  است.
فیلم مســتند »قنات قصبه گناباد« )فیلــم ۷0دقیقه اي( توان 
مهندسي حفاران ایراني را در طول تاریخ براي حفر قنات به همراه 
تبیین اهمیت آن به تصویر کشیده است. نقش قنات قصبه در تأمین 
آب در شرایط کمبود مایه حیات در مناطق کویري در این مستند 
داستاني نشان داده شده است. این فیلم براساس خاطرات سفر و 
اقامت چندین ساله هانري گوبلو، محقق فرانسوي در اواسط قرن 

بیستم میادي و بازدید از قنات هاي ایران روایت شده است.

كاریز گناباد گردشگري

روستاي کوهســـتاني یاسه چاه یا یاسه چاي از توابع شهرستان 
سـامان در چهارمحال و بختیاري اســـت که در 52کیلومتـري 
شـهرکرد مرکز اســـتان قرار دارد. ارتفاع ایـن روسـتا از سـطح 
دریـا 1۹00متـر و آب و هواي آن در فصـل بهـار و تابسـتان مایـم 
و مطبـوع و در زمستان ها نسبتا سرد است. رودخانه زاینده رود در 
شرق روستا جریان دارد و در اصل یاســه چاي به معني رودخانه 
عریض و پهن و از کلمات ترکي اسـت و با توجه به اینكـه در ایـن 

ناحیه رودخانـه عرض بیشـتري دارد به این نام نهاده شده است.
بقایـاي حصـــار پیرامـون روســـتا و خرابه هاي حمام قدیمـي 
قدمـت ایـن روسـتا را بـه پیـش از دوره قاجاریـه مربوط مي کند.

مردم این روسـتا به زبان ترکـي ســـخن مي گوینـد. خانه هاي 
روسـتاییان با سـقف هاي مسـطح در شـیب دامنـه کـوه در کنـار 
هم و به طور پلكاني سـاخته شده اند که با داالن هاي سرپوشیده به 
یكدیگر راه دارند. روستاي یاسه چاي در نگاه نخست فاقد هرگونه 
خیابان و معبر است و همین دلیل هم روستاي بدون کوچه ایران 

نامیده شده.
مصالـح به کار رفتـــه در خانه هاي قدیمي خشـت، گل، چوب و 
ســـنگ است اما در ساخت خانه هاي جدیـد از آهـن، سـیمان، 
آجـر، سـنگ و گـچ نیـز اسـتفاده مي شود. پیرامـون ایـن روسـتا 
را باغ هـاي وسـیع فرا گرفته و جلوه جذابي به روسـتا بخشـیده 

است.
درآمـد مـردم روسـتاي یاسـه چاي غالبـا بر فعالیت هاي زراعـي 

به ویژه باغـداري و دامداري استوار است.

یاسه چاه روستا

پرنیان سلطانی
خبر نگار

روز فرهنگي کرمان بهانه اي شد تا با 
همراهي سیدمحمدعلي گاب زاده، گزارش

مدیــر مرکز کرمان شناســي، تاریخ 
پرفراز و نشیب و صد البته پرافتخار این سرزمین را 

ورق بزنیم که در ادامه خواهید خواند.

كرمان 11هزار ساله
هنوز هیچ کس به طور دقیــق نمي داند »کرمان« 
چند سال دارد، اما باستان شناسان و صاحب نظران 
تاریــخ بــا کاوش در این ســرزمین و بررســي 
یافته هایشــان از این دیار به این نتیجه رسیده اند 
که کرمان امــروزي، همان کــه در تاریخ با عنوان 
تمدن باستاني »کارمانیا« از آن یاد مي شود، جزو 
نخســتین خاســتگاه هاي پیدایش تمدن جهان 
به حســاب مي آید و حتي برخي معتقدند مي توان 
آن را قدیمي تر از تمدن بین النهرین درنظر گرفت.

سیدمحمدعلي گاب زاده، مدیر مرکز کرمان شناسي 

ققنوسی
 به نام كرمان

 1۷ دی روز فرهنگي کرمان است؛ شهري که بعد از فراز و نشیب هاي بسیار 
در تاریخ چون ققنوسي از دل خاکستر برخاست

مدیرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خبر داد 

 مطالعه بدون اعتبار 
طرح جامع پسماند خراسان شمالی

 بجنورد با بیش از 200هزار نفر جمعیت بزرگ ترین شهر استان خراسان شمالي است كه تولید زباله آن با بسیاري از شهرهاي 
بزرگ هم تراز و حتي بزرگ تر از خود برابري مي كند. ساالنه48 هزارو 800 تن زباله در شهر بجنورد تولید مي شود كه سهم 
هر نفر در روز به میزان 576گرم بوده و رقم باالیي محسوب مي شود. موضوع دفن زباله هاي شهر بجنورد نیز مشكلي است 
كه از سال هاي پیش وجود داشت و مدت هاست زباله ها در نزدیكي تفرجگاه این شهر دفن مي شود. به گزارش همشهري، 
چند سال پیش كارخانه كمپوست یا پسماند شهرداري بجنورد براي بازیافت زباله هاي شهري در بلندترین نقطه شهر 
یعني منطقه باباموسي راه اندازي شد اما با توجه به غیركارشناسي بودن انتخاب محل، شهروندان منطقه شاكي شده و 
این كارخانه با وجود هزینه هاي زیاد، جمع آوري شد. حاال همه مدیران استان هرازچندگاهي از ضرورت ساخت كارخانه 

جدید كمپوست مي گویند اما تاكنون خبري از تاسیس نیست.

بیش از ۸۰درصد از زباله تولیدی در كشور به سمت 
لندفیل  ها یا محل های دفن زباله هدایت می شود 

درحالی كه دپوی روباز زباله بدترین روش دفع زباله 
است و خسارت  های جبران ناپذیری به محیط زیست 

كشور وارد آورده است. جز بجنورد، تقریبا همه شهرها 
محل دفن زباله ای دارند كه شرایط بحرانی  دارد

یك گروه پژوهشگر موفق شد 8لوح را مورد بررسي 
باستان شناســانه قرار دهد و این فرضیه را مطرح 
کند که کرماني ها ۳50ســال پیش از سومري ها از 
خط استفاده مي کردند؛ فرضیه اي که با پیدا شدن 
چند لــوح دیگر در جیرفت بیش از گذشــته قوت 
گرفت. این لوح هاي تازه یافت شده هنوز رمزگشایي 
نشده اند اما اگر رمزگشایي آنها هم صورت بگیرد، 
مي تواند تأییدي بر ایــن موقعیت و جایگاه کرمان 

در جهان باشد.«

دیار فرهنگ و هنر كارمانیا
کرمان یكي از پیشــگامان تمدن فرهنگي جهاني 
اســت و بزرگان این خطه هــر کــدام به تنهایي 

مي توانند دلیلي براي این ادعا باشند.
ابوعبداهلل عیسي ماهاني، ریاضي دان و منجم قرن 
سوم که معادله درجه سوم را به او نسبت مي دهند 
یكي از مفاخر کرمان به حســاب مي آید. محمد بن 
بحر رهني یكي دیگر از بزرگان اهل کرمان اســت 
که در قرن چهارم، عالم، فقیه و متكلم نام آشنایي 
بود. ابوحامــد کرماني که به »افضــل کرمان« هم 

معروف است، نام یكي دیگر از چهره هاي شاخص 
کرمان به حســاب مي آیــد که در قرون ششــم و 
هفتم مي زیســت و مورخ، طبیب، نویسنده، شاعر 
و فیلســوفي نامدار بود. شــاید در این میان عماد 
فقیه کرماني و خواجوي کرماني، عارفان و شاعران 
هم عصر ســعدي و حافظ براي ما بیشتر شناخته 
شده باشــند. احتماال همه ما این شعر حافظ را در 
مدح خواجوي کرماني شنیده ایم:»اســتاد سخن 
سعدي است پیش همه کس اما / دارد سخن حافظ، 

طرز غزل خواجو«.
این همه ادیب و طبیب و دانشــمند و ریاضي دان 
بي جهت از سرزمین کرمان برنخاسته اند. در تاریخ 
ثبت شده که وقتي ابوعلي محمد بن الیاس مرکزیت 
کرمان را از سیرجن به بردســیر )کرمان امروزي( 
منتقل کــرد، در آن روزگار کرمــان کتابخانه اي 
با 5هزار جلد کتاب داشــت. به گفتــه مدیر مرکز 
کرمان شناســي، آن زمــان که نقل شــده کرمان 
کتابخانــه اي 5هزار جلدي داشــته، بســیاري از 
داعیه داران فرهنگ و تمدن امروز حتي به وجود هم 
نیامده بودند و اینها همه نشان از عظمت و بزرگي 

فرهنگي کرمان در طول تاریخ دارد.

بالیایي كه كرمان از سر گذراند
اما نكته اي که در این میان اهمیت دارد، این است 
که کرمان در حالي همواره مهد بزرگان تاریخ بوده 
و توانسته چهره هاي سرشناسي را به فرهنگ و هنر 
کشــور تقدیم کند که در طول تاریخ با سختي ها و 
فجایعي دست به گریبان بوده و به تعبیر مدیر مرکز 
کرمان شناسي، بارها و بارها سوخته و خاکستر شده 
اما چون ققنوس از میان خاکستر خود برخاسته و 

به حیاتش ادامه داده است.
جدا از بایاي طبیعي مثل سیل و زلزله و خشكسالي 
که این سرزمین را به وفور در تنگناهایي قرار داده، 
چشم طمع ســتمگران نیز همیشــه به این دیار 
پررونق بوده تا جایي کــه مي آمدند و مدتي در این 
دیار روزگار مي گذراندند، بعد آتشــي به پا کرده و 

مي رفتند.
 نمونه اش اســكندر مقدوني که با فتح ایران، 2ماه 
در کرمان اتراق کرد و بعد از خســارات ســنگیني 
که به کرمــان و مردمانش وارد کرد، این شــهر را 
در اختیار فاتحان مقدوني قــرار دارد تا به قتل عام 

در این باره مي گوید:»اگرچه تولد تاریخ کرمان به طور 
دقیق مشخص نیست اما صبغه تاریخي بسیار کهن 
این سرزمین بر هیچ کس پوشیده نیست. در اسناد و 
نقشه هاي تاریخي، نام کرمان به شكل هاي مختلف از 
جمله کارمان و کارمانیا به ثبت رسیده که این نشان 
مي دهد کرمان نیز همگام با تمدن هاي نخستین بعد 
از دوره پارینه سنگي و نوسنگي وجود داشته است. 
خود بنده در پژوهش هایي کــه براي نگارش کتاب 
تاریخ اقتصــاد و تجارت کرمان از هــزاره نهم پیش 
از میاد داشــتم، در باب اقتصاد و تجارت کرمان به 
هزاره نهم پیش از میاد رسیدم؛ یعني حدود 11هزار 

سال پیش.«

دیرینگي همراه باكیفیت
کرمان در حالي دســت کم 11هزار سال عمر دارد 
که این قدمت و دیرینگي همــواره با یك کیفیت 
ارزشمند همراه بوده تا جایي که ژان اوبن، مستشرق 
فرانســوي، مي گوید:»کســي که تاریخ کرمان را 
به درستي بخواند، مانند آن اســت که تاریخ همه 
جهان را خوانده باشــد.« یعني این ســرزمین از 
گذشــته تا به امروز در حوزه هاي مختلف سرآمد 
تمدن هاي بشــري بوده که ازجمله مهم ترین آنها 

مي توان به فرهنگ و هنر اشاره کرد.

كرماني ها؛ مبدع خط
همانطور که گفته شــد یافته هاي باستان شناسان 
از کرمان نشان داده اســت این تمدن در سنجش 
قدمت حتــي مي تواند از تمــدن بین النهرین هم 

پیشي بگیرد.
به همین مناســبت ممكن اســت برخي دیگر از 
فرضیه هاي صاحب نظران تاریخ نیز دســتخوش 
تغییر شود ازجمله اینكه با پیدا شدن لوح هاي گلي 
خط نوشته در کرمان این فرضیه قوت گرفته است 
که پیش از سومري ها، این کرماني ها بودند که خط 

را اختراع کرده اند.
وقتي موضوع را با گاب زاده، نویسنده، پژوهشگر 
و کرمان شــناس نام آشــنا در میــان مي گذاریم، 
مي گوید:»در دهه 40شمســي یك پژوهشــگر 
آمریكایــي، کاوش هایــي در تپه یحیــي واقع در 
صوغان بافت کرمان انجام داد کــه در یكي از این 
کاوش ها به 88لوح گلي دســت یافت. او به همراه 

و چپاول گــري بپردازند. چند ســال بعد در زمان 
نادرشــاه هم واقعه دلخراش دیگــري در کرمان 
به وقوع پیوست. بنابه روایت هاي گوناگون از جمله 
پرداخت نشــدن به موقع مالیات یا حتي خوردن 
سر نادر به دروازه ورودي کرمان و آسیب دیدن او 
موجب شد شاه افشار به مردمان کرمان خشم بگیرد 

و دستور بدهد از سر کرماني ها مناره اي بسازند.
در تاریخ آمده است که شاه دســتور داده بود این 
مناره باید 15متر شــود و براي ساختن این مناره 
حدود ۷00نفر از کرمانیان جــان باختند. اینطور 
کــه گاب زاده مي گوید، محله پامنــار کرمان که 
روبه روي مســجد جامع کرمان واقع شده، یادآور 
همان بي گناهــان کرمانی هایی اســت که در این 
واقعه غم انگیز جان خودشان را از دست دادند. اما 
داســتان دلخراش کرمان به همین جا ختم نشد. 
همه ما از جنایت آغامحمدخان قاجار در این دیار 
شنیده ایم؛ از اینكه شاه سنگدل قجري با شكست 
محاصره کرمان دســتور داد به تــاوان پناه دادن 
لطفعلي خان زند، چشــمان کرماني ها را از حدقه 
درآورده و پیش پایش بریزند. تاریخ مي گوید در این 
فاجعه خونین 20هزار جفت چشم پیش پاي شاه 

قاجار ریخته شد.

بالتكلیفي كارخانه كمپوست
چند روز پیش اما مدیرکل دفتر امور شــهري و شــوراهاي 
استانداري خراسان شمالي گفت: مطالعه طرح جامع پسماند 
استان در دستور کار قرار دارد که البته هنوز اعتباري براي این 
منظور درنظر گرفته نشده است.  علیرضا باغچقي با بیان اینكه 
کارخانه کمپوســت در بجنورد به علت مشكات اجتماعي و 
اعتراض مردمي تعطیل شد، افزود: اجراي کارخانه کمپوست 
هنوز هم تعیین تكلیف نشده است و تاش داریم تا این موضوع 

با همكاري سایر دستگاه ها به نتیجه برسد.

درخواست از وزارت كشور
یكي از اعضاي شوراي اسامي شــهر بجنورد هم در این باره 
گفت: تعیین تكلیف اجراي این واحد تولیدي برعهده وزارت 
کشور است، شــهرداري اعتبار الزم براي اجراي این پروژه را 

ندارد و در این زمینه کمك دولت مورد نیاز اســت. احمدرضا 
یزداني با اشاره به اینكه وزارت کشــور مي تواند اعتبار براي 
اجراي این کارخانه را در اختیار شــهرداري قرار دهد، افزود: 
اکنون به علت نبود دفنگاه مناسب، زباله ها در کوه باباموسي 

دپو و به صورت غیراصولي دفن مي شود. به گفته وي، به علت 
تكمیل نبودن ایستگاه میاني زباله، زباله ها در ایستگاهي در 
مكاني در نزدیكي مجموعه مسكوني گلستان شهر دپو مي شود 
که بوي تعفن ناشــي از آن موجب گایه مردم این مجموعه 
مسكوني شده است. مهدي معلم، دیگر عضو شوراي اسامي 
شهر بجنورد هم دفن زباله در کوه باباموسي را غیرمجاز عنوان 
کرد و گفت: دفن زباله ها در این مكان مجوز ندارد و البته مردم 
روستاهاي علي آباد و باغچق و نیز ساکنان مجموعه گلستان 
شــهر از بوي ناشــي از دپوي زباله ها در این مكان گایه مند 

هستند.

زباله هاي شهري، بالي جان محیط زیست
تولید ساالنه زباله هاي شــهري ایران بیش از 10میلیون تن 
و براساس آمار اطلس کانشــهر تهران، متوسط سرانه تولید 

زباله هاي شــهري در ایران 240کیلوگرم در ســال اســت. 
بیشترین تولید ســرانه زباله مربوط به پایتخت کشور، تهران 
است و در این کانشــهر به ازاي هر نفر تا 450کیلوگرم زباله 
شهري در سال تولید مي شود. میانگین درصد بازیافت زباله و 
تولید کمپوست در جهان حدود 1۹درصد است و در مقیاس 
جهاني براساس برخي مطالعات انجام  شده میزان بازیافت در 
ایران حدود 6درصد و میزان تولید کمپوست حدود 10درصد 

برآورد مي شود.
 بیش از 80درصد از زباله تولیدي در کشور به سمت لندفیل  ها 
یا محل هاي دفــن زباله هدایت مي شــود درحالي که دپوي 
روباز زبالــه بدترین روش دفع زباله اســت و خســارت  هاي 
جبران ناپذیري به محیط زیست کشــور وارد آورده است. جز 
بجنورد، تقریبا همه شــهرها محل دفن زبالــه اي دارند که 

شرایط بحراني  دارد.

»كرمان« سرزمین بســیار كهني است؛ آنقدر كهن كه از  
گذشته هاي بسیار دور همیشه نامش در تاریخ وجود داشته 
تا جایي كه برخي از كرمان پژوهان معتقدند خاســتگاه 
نخســتین تمدن هاي جهان، بین النهرین نیست و ایالت 
باستاني »كارمانیا« یعني همین كرمان امروزي را باید نخستین جایگاه پیدایش تمدن در جهان باستان 
درنظر گرفت. در این تاریخ چند هزار ساله، نام این سرزمین همواره با اتفاقات تاریخي بزرگي گره خورده 
است؛ اتفاقاتي كه از برخي از آنها مي توان به عنوان بزرگ ترین فاجعه هاي بشري نیز نام برد. در این سرزمین 
بود كه به دستور نادرشاه افشار، سر مردمان را بریدند و به شكل منار روي هم قرار دادند و همین جا بود كه 
آغامحمدخان قاجار دستور داد چشم هاي افراد را از حدقه درآورند. اما كرمان، این دیار همیشه پررونق 
تاریخ از پس همه این فجایع جان ســالم به در برد و خودش را به امروز رساند تا برایمان از تمدن، فرهنگ 
و هنر همیشگي اش بگوید؛ فرهنگي كه بزرگاني چون ابوعبداهلل عیسي ماهاني، ریاضي دان و منجم قرن 
سوم، محمد بن بحر رهني، عالم و فقیه قرن چهارم، ابوحامد افضل كرماني، مورخ، طبیب، نویسنده، شاعر و 
فیلسوف نامدار قرون ششم و هفتم، عماد فقیه كرماني و خواجوي كرماني، شاعران بزرگ قرن هشتم و... را 

به تاریخ این مرز و بوم هدیه كرد.

یادی از
 بزرگان معاصر كرمانی
كرمان اما از پس همه وقایع 

دلخراشی كه در طول تاریخ برایش 
رقم خورد، برآمد و خودش را به 

امروز رساند؛ خودش را به امروز 
رساند تا باز هم بتواند بر بلندای 
فرهنگ این مرز و بوم بدرخشد 

و بزرگانی ازجمله علی اكبر 
صنعتی، نقاش و مجسمه ساز، 
محمدابراهیم باستانی پاریزی، 

مورخ و نویسنده، هوشنگ 
مرادی كرمانی، نویسنده 

نام آشنای كودك و نوجوان، ایرج 
بسطامی،خواننده موسیقی سنتی 

و...را به ایران تقدیم كند

كرمان یعنی
 جایگاه تالش و اقتدار

درباره وجه تسمیه كرمان روایت های 
مختلفی وجود دارد اما به نظر 

می رسد معتبرترین روایت این 
است كه كرمان در اصل »كارمان« 
بوده كه از دو جزء »كار« و »مان« 

تشكیل شده است. در گویش 
كرمانی كار به معانی مختلف از 

جمله كار و تالش و سازندگی، بافته 
و بافتنی و همچنین اقتدار، بزرگی و 

جنگاوری به كار می رود

از قالی كرمان
 تا خرمای بم و حنای شهداد
كرمان در عصر ما بیش از هر چیز 

با نعمت هایی كه خدا به آن ارزانی 
كرده است و صنایعی كه كرمانی ها 

آن را به اوج خودش رسانده اند، 
شناخته می شود. این استان پهناور 

جدای از صبغه تاریخی بی نظیر و 
نقش منحصر به فردش در تاریخ 
فرهنگ و هنر ایران زمین، شهر 

خرمای بم، حنای شهداد، قالی و 
شال كرمان، معادن زغال سنگ 

زرند، مس سرچشمه، مس 
شهربابك، فوالد گل گهر و... است
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دولت و مجلس با يكديگر همسويي 
و نزديكي دارند. با اين حال، اختالف نظر هايي 
هم وجــود دارد. نقش معاونــت پارلماني در 
تنظيم رابطه ميان دولت و مجلس و هماهنگي 

وزارتخانه ها با قوه مقننه چيست؟ 
ارتباطوتعاملدوقوهمجربهومقننهدرشــرايط
فعليكهازنظرفکريوسیاسيمیاندولتومجلس
تفاهمويکدســتيوجودداردبهگونهاياستكه
مردمانتظاردارندكارهايبزرگيانجامشود.قطعاً
میاندوقوهدربرخيمواردممکناســتاختالف
نظركارشناسيوجودداشتهباشدكهطبیعياست.
ايناختالفنظروقتيبهچشمميآيدكهدر8سال
گذشــتهمشــکالتزياديرويهمانباشتهشده
اســتونمايندگانمردمانتظاردارنددولتهمه
توانخودرابرايبرطرفكردناينمشــکالتدر
كوتاهترينزمانممکنبــهكاربگیرد.وظیفهمادر
معاونتپارلمانيبهدلیلارتباطوشــناختيكهاز
روحیهنمايندگانبهواسطهحضوردردولتوكسوت
نمايندگيدارمبرايناســاستعريفشدهاستو
تالشدارمخواستههايمعقولومنطقينمايندگان
راازطريقرياســتجمهوريياوزارتخانههاپیگیر
باشم.ازســويديگر،معرفيواقعیتهايموجود
بهنمايندگانهمبخشديگريازوظايفمعاونت
پارلمانياســت.ايجادانســجاموهماهنگيمیان
معاونتهــايپارلمانــيوزارتخانههــاوبرگزاري
جلساتمستمرباآنانبرايايجادهماهنگيمیان
معاونینپارلمانــيوزراهممأموريــتديگراين

وزارتخانهاست.
 بسياري از نمايندگان براي نخستين 
بار اســت كه به مجلس راه يافته اند. در چنين 
شرايطي ممكن است خواسته هاي نمايندگان 
بيشتر از توان دولت باشد. چگونه خواسته هاي 
نمايندگان را تعديل مي كنيد كه همراهي آنان با 
دولت دچار نقص نشود هم مطالباتشان پاسخ 

داده شود؟
اينکهماهمهمطالباتنماينــدگانرانميتوانیم
برآوردهكنیم،يكواقعیتاست.منابعدولتبراي
پاسخدادنبهمطالباتنمايندگانكههمانمطالبه
مردمازآناناســتمحدودبودهوايــنموضوعرا
نمايندگاننیزميدانند.بسیاريازنمايندگاندنبال
بهجريانافتادنطرحهايمعطلماندهچندسالهاند
وخواهانآنهســتندكهباتخصیصمنابعكافي
پروژههايناتمامحوزهانتخابیهشانسروسامانپیدا
كند.اماوقتينمايندگانتكتكبارئیسجمهور
صحبتميكنند،ازبضاعتدولتمطلعوازاينکه
انبوهيمطالبهازاستانهايديگروجودداردكهبايد
براياجرايآنمنابعتأمینكرد،آگاهميشوندخود
مطالباتشــانراتعديلميكنند.دولتنیزبراي
پاسخبهخواســتههاينمايندگانازآنانخواسته
استمسائلاصلياستانخودرااولويتبنديكنند
تادولتبتواندبرايبرطرفكردنمشکلاقدامالزم

راانجامدهد.
اما به نظر مي رسد نظر نمايندگان در 
بررســي بودجه در موارد زيادي به نظر دولت 
نزديك نباشد و اين خود منجر به تغييرات زيادي 

در اليحه بودجه شود.
دراينکهنمايندگاندرتصويباليحهبودجهنقش
اصليرادارندترديدينیست.امانبايدكاريكنند
كهبودجهباكســريروبهروشــود؛چونكسري
بودجهيعنيتورموافزايشگراني.توقعداريمكه
چارچوبهايبودجهدرمجلسازسوينمايندگان
حفظشودوآنانبهاينموضوعتوجهالزمراداشته
باشــند.اگرنمايندگانمــردمدرمجلسطرحيا
پیشــنهاديدارندوميخواهنــدآنرادربودجه
لحاظكنندبايدطرحخودرادرمسیروروالقانوني
خودشپیگیريكنندتارسیدگيشود.امیدواريم
اليحهتغییراتزيادينداشتهباشدكهبتوانیمآن

رااجراكنیم.
اخيــراً دولت در نامــه اي خطاب به 
وزارتخانه ها از آنان خواسته غيراز مواردي كه 
در بودجه تدوين شده است، پيشنهاد يا تغييري 
خارج از آن ارائه نكنند. نمايندگان معتقدند اين 
نامه مانع انجام امور نمايندگي آنان مي شود. چرا 

چنين ابالغي به دستگاه ها داده شده است؟ 
برخيدســتگاههاياجراييبــانمايندگانتماس
ميگیرندوميخواهندكهنمايندگانمطالبآنها
رابهعنوانطرحارائهكنند.مــادردولتخواهان
پاياندادنبهايــنرويههســتیم.وزراومعاونین
پارلمانينبايدتغییريدربودجــهبدهندچراكه
دربارهبودجــهدردولتوگروههايكارشناســي
بحثشــدهونظراتدقیقيبرايتدوينآنلحاظ
شدهاست.بايدمسائلبخشيراجداكردومصالح
كشوررادرنظرگرفت.ممکناستنمايندگانمردم
نظرياپیشنهادهاييداشتهباشــندكهآنراارائه
كننداما،بايددرنظرداشــتكهبودجهتاحدودي
ميتواندموردجرحوتعديلقرارگیرد.اگردراليحه
آنقدرتغییردادهشودكهبهطرحتبديلشودروال
قابلقبولينیســتچراكهچنینچیــزينیزدر

بررسيبودجهدرمجلسروالنیست.
يعني اگر اليحه بودجه تغييرات زيادي 
داشته باشد ممكن است دولت آن را اجرا نكند؟

ماميگويیمپیشــنهادهاینماينــدگانمطرحو
دركمیســیونهايتخصصيوكمیسیونتلفیق
بررسيشــود.درنهايتهرمصوبهايكهمجلس
ونمايندگانتصويــبكنندماتابعآنهســتیم.
امسالهمرأيگیريدوشورياستودوبارانجام
ميشود.ازايننظرفرصتبیشتريبراينمايندگان
هستكهنظراتخودرامطرحكنند.حرفمااين
اســتكهمحدوديتهايدولتدرتأمینبودجه
رانمايندگاندرنظــربگیرند.دولتومجلسازهم
جدانیستند.اگرپیشنهاديتصويبشودكهدولت
نتواندآنرااجراكند،درچنینشرايطينمايندگان
همقادربهپاســخگوييبهمطالبــهموكالنخود
درحوزههايانتخابیهنخواهندشــدواينموضوع

ميتواندمشکالتيراايجادكند.

نگاهويژه

اهداف كشورهاي عربي
 از تالش براي عادي سازي روابط با سوريه

يككارشناسمسائلســوريهبابیاناينکهبخشعمدهاياز
تصمیمبرايعاديســازيروابطكشــورهايعربيباسوريه
بهرقابتيكهباايرانوتركیهدارنــد،برميگردد،گفت:محور
مقاومتبايدمکانیسمهاياقتصاديرادراينمنطقهوسوريه
فعالكند؛درغیراينصورتباكاهشنفوذمواجهوبهشــدت

غافلگیرخواهدشد.
مصطفينجفيبااشارهبهاظهاراترئیسپارلماناردنكهگفته
بودسوريه،وارثمسلماناناستوزمانآنرسیدهكهبابازگشت
بهاتحاديهعرب،بهآغوشكشورهايعربيبازگردد،خاطرنشان
كرد:ســال2018اماراتباوجودهمهمخالفتهاييكهوجود
داشت،سفارتخودرادردمشــقبازگشاييكرد؛حتيآمريکا
ابوظبيراتهديدكردهبودكهبهســمتعاديســازيروابطبا
دمشقنرود،اماجهانعربتصمیمخودراگرفتهبودكهسوريه

راواردفرايندهاوساختارهايسیاسيمنطقهكند.
وياظهاراترئیسمجلساردنرادرادامهروندعاديســازي
روابطباسوريهدانســتكهدرچندماهگذشتهتشديدشدهو
افزود:اظهاراتوزيرخارجهســوريهمبنيبراينکه14سفارت
عربيدراينكشــورفعالهستند،نشــانميدهدكهزمینه
بازگشتسوريهبهمناســباتسیاسيوساختارهايمنطقهاي
جهانعربفراهمشدهاستاماآنچهميتوانددرنهايتبهدولت
بشاراسدجايگاهمنطقهايببخشد،وروددوبارهاشبهاتحاديه
عربوسازمانهايياستكهبعدازاتفاقاتسال2011ازآنها

كنارگذاشتهشدهبود.

رقابت اعراب با ايران و تركيه در سوريه
نجفيبااشارهبهاخبارمنتشرشــدهدرخصوصسفرهیأتياز
عربستانبهســوريهادامهداد:همهاينهانشاندهندهايناست
كهواقعیتحضوراســددررأسنظامسیاســيسوريهتوسط
كشورهايعربيبعدازحدود11سالتالشبرايساقطكردن
آنپذيرفتهشــدهوآنهاقصددارندواردفازاقتصاديوسیاسي
رقابتها،بهعنوانمرحلهايجديددرســوريهشــوند؛چراكه
آنهادرمباحثسختنفوذدرســوريهبهايننتیجهرسیدهاند
كهپروژهشانباشکستمواجهشــدهواكنونناچارندواردفاز

سیاسيرقابتدرسوريهخصوصاًرقابتباايرانشوند.
ويتوضیــحداد:بخشعمدهايازتصمیمبرايعاديســازي
روابطكشورهايعربيباســوريهبهرقابتيكهباايرانوتركیه

دارند،برميگردد.
تركیهباهمهدشمنيهاياردوغانبابشاراسد،دومینشريك
تجاريسوريهاستودوطرفتوانستهاندروابطتجاريشانرا
درســطحينگهدارند،امااكنوناماراتبهدنبالايناستكه

سرمايهگذاريباالييدرسوريهانجامدهد.
اينتحلیلگرمسائلسوريهاضافهكرد:كشورهايعربيبادرك
اينمسئلهوشناختتحوالتاقتصاديوسیاسيكهدرآينده
سوريهوجودداردبهدنبالاينهستندكهازفازامنیتيونظامي
وبراندازينظامسیاسيسوريه،واردپذيرشواقعیتموجودو
نظامسیاسيآنورقابتباايرانوتركیهشوندوبهنظرميرسد
كهآمريکاييهانیزدراينمسیرتاحدينرمشنشاندادهاند؛
همانطوركهدرموضوعآغازپروژهانتقالگازمصربهلبنانكهاز

مسیرسوريهميگذرد،شاهدآنهستیم.

پيامدهاي عادي سازي روابط سوريه و اعراب
 بر محور مقاومت

نجفيدرخصوصپیامدهايروابطسیاسيسوريهباكشورهاي
عربيبرمحورمقاومــتتأكیدكرد:درشــرايطبحرانيهیچ
بازيگريدرمحیطمنطقهايبهاندازهايــرانومحورمقاومت،
قابلیتوظرفیتكنشــگرينداردامامسئلهمهمايناستكه
درشرايطثباتسیاسيواحتماالًاقتصادي،مقاومتچهنقشه
راهيبرايبازيگريونفوذدرسوريهدارد.باتوجهبهاينکهسوريه
ستونفقراتمحورمقاومتاست،تدويناستراتژيبرايادامه

مسیربسیاراهمیتدارد.
ويگفت:اگرمحورمقاومتبخواهدواردرقابتپايداروهمراه
بامزيتنسبيدرسوريهشود،بايدمکانیسمهاياقتصاديرادر
اينمنطقهوسوريهفعالكند؛درغیراينصورتباكاهشنفوذ
خودمواجهوبهشــدتغافلگیرخواهدشد.همانطوركهحجم
تجارتخارجيكشــورهايعربي،خصوصاًاماراتوتركیه،در

سوريهدرحالافزايشاست.
اينكارشناسمســائلســوريهبايادآورياينکهبشاراسددر
شرايطكنونينیازبهبازسازيكشــورشدارد،ادامهداد:ايران
بايدباورودبهاينمناسباتاقتصادي،دربازسازيسوريهنقش
عمدهايايفاكند؛درواقعمحورمقاومتبايدبرايمحکمكردن
حضوروحفظدســتاوردهايخود،مکانیســمهاومناسبات

اقتصادياشراتقويتكند.
نجفيبااشارهبهسیاستغرب،آمريکاوبرخيكشورهايعربي
برايعاديســازيروابطاعراببارژيمصهیونیســتي،امکان
پیگیريچنینپروژهايرادرخصوصسوريهنیزمحتملدانست
وتصريحكرد:اگركشورهايعربيبخواهندروابطشانباسوريه
راشرطيسازيورژيمصهیونیستيراوارداينمناسباتكنند،
باوجوداينکهاسدهموارهدرونجبههمقاومتتعريفشده،بعید
نیستبهسمتكاهشتنشوحتيآتشبسدرمنطقهجنوب
وجنوبشرقسوريهپیشرود.شايديکيازاهدافعمدهايكه
اماراتوكشورهايعربيازعاديسازيروابطباسوريهدنبال

ميكنند،اينمسئلهباشد.
ويبابیاناينکهســوريهكشــوريتأثیرگذاردرجهانعرب
اســتوهمراهيضمنيواحتماليآنبافرايندسازشبارژيم
صهیونیستيميتواندبخشعمدهايازپروژهسازشدرمنطقه
راپیشببرد،گفت:دورازانتظارنیستكههدفاينپروژهكالن
منطقهاي،ايجادشــکافدرمحورمقاومتباشد.البتهممکن
استنتوانندسوريهرابهبخشــيازروندسازشتبديلكنند،
اماهمینكهسوريهدراينفراينداخالليايجادنکندويادولت
سوريهراقانعكنندازمحیطامنیتيسوريهاخالليايجادنشود،

ميتواندبرايآنهادستاوردباشد.
اينتحلیلگرمسائلسوريهبهبرخيتالشهابرايواردكردنعراق
بهروندعاديســازيروابطبارژيمصهیونیستياشارهكردوادامه
داد:نميتوانبهطوردقیقدرخصوصتصمیمسوريهدرقبالپروژه
عاديسازيبارژيمصهیونیستيچشماندازيتعريفكردامابعید
نیستسوريهخواستهياناخواستهبرايرسیدنبهثباتسیاسيو
اقتصاديبهسمتفرايندسازشدرسطحمنطقهسوقدادهشود.

منبع: شورای راهبردی روابط خارجی

ســند تحول دولت قرار اســت چه 
راهبردي داشته باشــد و چه مواردي را شامل 

مي شود؟
شعارآيتاهللرئیســيدرجريانانتخاباتسال96
وهمدرســال1400تغییروضعموجودبود.براي
تحققچنینهدفي،ازكمكگروههايمطالعاتي
وتحقیقاتــيونیزپژوهشــگرانومحققانمراكز
تحقیقاتياســتفادهشــدتاوضعیتيراكهمردم
نميپسنديدندباعمليكردناينراهکارهاتغییر
دهند.مردمدرانتخاباتاخیر،بارأيبهرئیسدولت
سیزدهم؛خواستهخودرابرايعمليكردنتغییر
وضعموجودنشــاندادند.جنستحوليكهعموم
مــردمآنراازدولتســیزدهممطالبهميكنند،
اقتصادياست.درآغازفعالیتدولت؛مسئلهسالمت
اولويتاولدولتبودودولتبرايارتقايآنهمه
توانخودرابهكارگرفت.باعبورازمرحلهســخت
گذشــتهنوبتبهتحولاساسيدرحوزههايديگر
ازجملهدراقتصاد،علموفناوري،صنعتومعدن،
كشاورزي،سیاســتخارجيوديگروجوهكشور
رسیدهاســت.براياجرايتحولدراينحوزهها،
37موضوعدرقالبســندتحولدولتبامشاركت
متخصصانوكارشناســانتدوينشــدهاست.در
سندتدوينشده،وضعموجودارزيابيوتبیینشده
استودرمرحلهبعدوظیفهدستگاههاياجراييدر
بخشهايمختلفبرايتحولدرفرايندكاريهر
وزارتخانهوسازمانمشــخصوبهزودياينسند

واردمرحلهاجراخواهدشد.چوندربحبوحهارائه
اليحهبودجههستیمونمايندگانمشغولبررسي
اليحهبودجههســتند،بهزوديوباپايانبررسي

بودجه1401اينسندرونماييخواهدشد.
نمايندگان تا چه اندازه در جريان مفاد 

سند تحول هستند؟ 
ســندتحولدولتبعدازجهتدادنبهرويههاي
دولتبايدبهشکلگفتماندرآيدوصاحبنظران
وانديشمنداناينحوزهنظراتخودرابیانكنند.
نشستهاييتاكنونبانمايندگانمردمدرمجلس
شوراياسالميبرگزارشدهاســتتاآنانازمفاد
ســندتحولدولتمطلعشــوندچراكهاينسند
محرمانهنیســتوهمهميتوانندبهآندسترسي
داشتهباشند.اينسند،بدونشكالزاماتيداردو
ممکناستدرجاييآيیننامههايجديديبراي
پیشبردامورنیازباشد.مادرحوزههايمختلفبايد
اقداماتــيراانجامدهیموهرجاكــهنیازبهقانون
باشدبهنمايندگانومجلسمراجعهخواهیمكرد.
اينکهنمايندگاناشرافبهاينسندداشتهباشند
الزماستواقداماتخودرابرايافزايشتعاملبا
نمايندگانبرايتبیینسندتحولدولتافزايش
دادهايــم.دولتانتظارداردهمــهصاحبنظرانو
كارشناســانبرايبهبودمفادسندتحولپايكار
بیايندودرصورتنیازنســبتبهاصالحياتکمیل
آنكمككنند.رئیسجمهــورتأكیدداردكهبايد
صادقالوعدباشیموبههمهوعدههاييكهميدهیم،
عملكنیم.احیاناًاگراز10وعدهايكهدادهشــده
استيکيازآنهامحققنشد،بايدباصراحتداليل
چراييمحققنشــدنوعدهدادهشدهبیانشودتا
مردمدرجريانواقعیتموضوعقراربگیرند.بنابراين
اينسندميتواندراهنماييخوببرايجهتدادن

بهحركتهايآيندهكشورباشد.
گفته مي شــود نماينــدگان برخي 
اســتان ها به دليل البي گري با دولت ســهم 
بيشتري از منابع بودجه را در اختيار مي گيرند. 
اين موضوع منجر به بي عدالتي درتقسيم منابع، 
رشد ناهمگون استان ها و نارضايتي مردم شده 
است. دولت درتنظيم و تقسيم نخستين بودجه 
مصوب خود چه رويكردي را براي پايان دادن به 

اين بي عدالتي در دستور كار قرار داده است؟

يکيازمشکالتكشــورتاكنونهمینچانهزنيها
والبيگريهابودهاســتواينواقعیتياستكه
نميشــودآنراانکاركرد.ايــنالبيهادرمواردي
دولتهاراازتوزيععادالنهامکاناتدوركردهاست.
دولتسیزدهمباشعارتوسعهعدالتمستقرشده
اســتوتالشميكندامکاناتكشــوربهشــکل
عادالنهدراختیارهمهمردمقــرارگیرد.ازاينرو،
شروعســفرهاياســتانيهمازمناطقمحرومو
كمتربرخوردارآغازواينســببشدمسئوالناز
واقعیتهايمناطقمحرومكشــوربهتروبیشتر
آگاهشــوند.اكنوندولتميداندكداماستانهابا
چهمشکالتيروبهروهستندوراهکاربرطرفكردن
مشکلچیست.زمانيدولتبدونتحركبودوتنها
درتهرانمينشستوصرفادرديداربانمايندگان
يادريافتگزارشهامنابعرااختصاصميداداما،
دولتسیزدهمدولتفعالياستوباسفربهمناطق
مختلف،ديداربامســئوالنمحليومردمنیازهارا
احصاوسازمانبرنامهوبودجهرامکلفكردهاست
براساسايننیازهاونیزتوجهبهطرحهايآمايش
سرزمینبهاستانهابودجهتخصیصدهد.بنابراين
البيهادراختصاصمنابــعدربودجه1401مؤثر
نیستالبتهدولتتابعقانونمصوبمجلساست.

اين موضــوع ممكن اســت منجر 
به نارضايتي نمايندگان از دولت شــود. براي 
كم كردن نقاط اختالف ميان دولت و مجلس چه 

تدابيري پيش بيني شده است؟

مردمازتنشواصطکاكمیانقواخستهشدهاند.
مردمازماومجلسكاربیشتربرايحلمشکالت
خودميخواهنــدوعالقهايبهشــنیدنتنشو
اختالفدرقالبسخنرانيدرتريبونهاندارند.براي
كمكردننقاطاختالفيــاگاليههاينمايندگان،
رئیسجمهورديداربامجمعنمايندگاناســتانها
رادردستوركاردارد.برخيمواقعنمايندگانگاليه
ميكردندكهحرفماشنیدهنميشديادسترسيبه
رئیسجمهورياوزرايدولتسابقسختبود.اكنون
وزرابهشکلمستمربانمايندگاندرارتباطهستند
ودراينراستا،1666موردمالقاتياپاسخبهسؤال
نمايندگانانجامشدهاســت.رئیسجمهورنیزدر
مدتكوتاهعمردولت،تاكنون6باربهمجلسرفتهو
بانمايندگانديداركردهاست.عالوهبراين،معاونین
پارلمانيوزارتخانههادرقالب577موردبهسؤاالت
نمايندگانپاسخدادهاند.اينتعدادحضوردرمجلس
وپاسخبهسؤاالتنمايندگانبيسابقهودرراستاي
افزايشتعاملمیاننمايندگانمردمودولتبوده
است.براساسآمارها،درمدتكوتاهیكهازعمر
دولتســیزدهمميگذردتعدادسؤاالت4/5برابر
سؤالنمايندگانمردمدردورههايگذشتهومدت
مشابهبودهاستكهنشانهپاسخگوييدولتاست.

پس چــرا همواره مباحثــي درباره 
استيضاح وزرا در مجلس به گوش مي رسد؟ 

بحثهاييكهاخیراًدربارهاســتیضاحوزرامطرح
ميشود،بیشترفضاسازياست.دربارهوزيراقتصاد
سؤاالتيمطرحشدهاستاما،حتييکيازسؤاالت
دركمیسیونمربوطههممطرحنشدهوبهصحن
همنرسیدهاست.روالاســتیضاحروالمشخصي
اســت.نمايندهدرابتدابايدتذكردهدوســپس
سؤالخودراطرحكند.وزيرفرصتداردبهسؤال
پاسخدهدواگرنمايندهازپاسخقانعنشد،سؤالبه
كمیسیونتخصصيارجاعدادهمیشوددرصورتي
كهسؤالكنندهقانعنشــدبهصحنميآيد.دراين
مرحلهبارديگرسؤالمطرحودرصورتقانعنشدن
سؤالكنندهفراينداستیضاحفعالميشود.تاكنون
چنیناتفاقيرخندادهاستومانیزتوقعنداريمدر
زمانكوتاهيكــهازفعالیتدولتميگذردچنین
مباحثيدرمجلسطرحشود.نمايندگانبايداين
رادرنظربگیرندكهاقداماتخوبيدرايندورهانجام
شدهاستاما،برخيازاقداماتتابهنتیجهبرسدبه

زماننیازداريم.
اما به نظر مي رســد خواست برخي 
نمايندگان در اســتيضاح وزرا ناشي از مسائل 

ديگري باشد.
درموردوزارتخانهايماننــدوزارتصمت،برخي
نمايندگانممکناستارتباطاتيباافرادمختلف
داشتهوتوقعدارنددربخشيازعزلونصبهانظر
آنهالحاظشــود.انتظارماازنمايندگانايناست
كهآنانبهتوصیههايمقــاممعظمرهبريدرباره
اينکهانتصاباتبايدبهعهدهوزراباشدعملكنند.
وظیفهنمايندگانقانونگذاريونظارتاستوآنان
بايدوميتوانندبافرديكهدرآيندهوظیفهاشرا
بهدرستيانجامندادهاستبااستفادهازابزارتذكر،
سؤال،تحقیقوتفحصواستیضاحبرخوردكنند.
امااگردرآغازراهبخواهندبهگونهايعرصهرابراي
وزراومديرانتنــگكنند،رونــدادارهاموردچار

اخاللخواهدشد.
همــواره نمايندگان درحــال تهيه 
طرح هايي براي ارائه در صحن علني هســتند. 
تاكنون چه تعداد طرح از ســوي نمايندگان در 
نوبت بررسي قرار گرفته و آيا اين موضوع تأثير 

منفي بر عملكرد دولت نخواهد گذاشت؟
درمجلساصلبايدبراليحهباشــدومقاممعظم
رهبرينیزبراينموضوعتأكیدفرمودهاند.رئیس
محترممجلسهمبراينموضوعاصراردارندچراكه
اليحههاييكهدولتبهمجلسميدهد،برمبناي
كاركارشناســيوبادقتباالييتنظیمميشود.اما
شاهدهســتیمكهبرخينمايندگانايدهايدارند
وبرايآنايدهطرحتهیهوطرحخودرابهامضاي
چندنمايندهميرســانندتادرصحنبررسيشود.
بعضاًدريكموضوعمشــخص،چنــدطرحآماده
ميشود.درمجلسفعليتاكنون577طرحمطرح
شــدهاســتكهواقعاًفرصتومجاليبرايطرح
آنوجودندارد.ازاينروانتظــارداريمنمايندگان
طرحهاييراكهتصورميكنندنیازاستجمعبندی
شودودراختیاردولتقراردهندتابابررسيدقیق
اينطرحهابهعنواناليحهبهمجلسبرايتصويب
ارسالشود.گرچهدرشرايطكنونينیز140اليحه

ازقبلداريمكهمنتظربررسياست.
آيا ممكن اســت كه دولت بخواهد 

برخي از اين لوايح را پس بگيرد؟ 
كاربررســيلوايحراانجامدادهايموغالباًخواهان
ادامهرســیدگيآنهاهســتیم.برخيازاينلوايح
اشکاالتيدارندكهدرجزئیاتاستوميتوانآنها
رابدونعودتبهدولتبرطرفكــرداما،برخياز
آنهانیازمنداصالحاتاساسيوتطبیقآنباسند
تحولدولتاســتكهخواهــانبازگرداندناين
لوايحشدهايم.برخيديگرنیزدرمجمعتشخیص
مصلحتدرنوبتبررسياستكهتصمیمرابهعهده

مجمعبرايتعیینتکلیفنهاييگذاشتهايم.
برخي بر اين باورند كه دولت به دليل 
شرايط اقتصادي خاص خود، كمتر بايد به سفر 
برود. آيا تغييري در روند ســفرها ايجاد شده 

است؟
دولتروزهاياولهرهفتهسفراستانيداشت.در
شرايطفعليسفرهاهردوهفتهيكباراماباانسجام
ونظمبهتريانجامميشود.بســیاريازمصوبات
سفرهانیزنیازمندتأمینمنابعماليسنگیننیست
وبعضاًبادســتوراتاداريياهزينههايكمقابل

انجاماست.
دربرخيمواردنیزتفويضاختیاربهاســتانداران
انجامميشودتامشکلايجادشدهدريكاستانرا
بتوانندبرطرفكنند.بنابراينهزينهزياديدراين

سفرهابهدولتتحمیلنميشود.

معاونت حقوقي و پارلماني ادغام مي شود؟  
قبل از اينكه حكم انتصاب معاونان حقوقي و پارلماني از ســوي رئيس جمهور صادر شود، 
موضوع كوچك ســازي دولت و ادغام اين دو معاونت با هم مطرح بــود. اما، در اين دوره 
معاونت هاي اجرايي، اقتصادي احيا و دستيار اقتصادي براي دولت تعيين شد.ممكن است 
دولتي بي تحرك باشد و وجود اين معاونت ها ضروري نباشــد اما، دولت سيزدهم دولت 
پرتحركي است و نمي شــود بخش هايي از آن را كه به تحرك دولت كمك مي كنند، حذف 
كرد. معاونت پارلماني از 2بعد داراي وظايــف و ماموريت هاي مهمي چه در حوزه تقنين و 
چه در حوزه نظارت است. معاون پارلماني بايد پيگير امور لوايح و طرح ها و نيز پاسخگوي 
سؤاالت و مطالبات نمايندگان باشد.اكنون در يكي دو وزارتخانه معاون پارلماني نداريم كه 
اين موضوع سبب بروز مشكل در ارتباط نمايندگان با آن وزارتخانه ها شده است. معاونت 
حقوقي نيز اكنون پرونده هاي مهمي را در دست پيگيري دارد كه پرونده كرسنت از آن 
جمله اســت. ادغام اين دو معاونت مي تواند سبب بروز اختالل در روند ارتباط ميان 
دولت و مجلس و پيگيري پرونده هاي حقوقي شــود. از اين رو، 
معتقدم اين دو معاونت نبايد تضعيف شــوند اما، در نهايت 

تابع نظر رئيس جمهور در اين باره هستيم.

ث
مک

 تعهد به وعده ها
رئیس جمهور تأكید دارد كه باید 

صادق الوعد باشیم و به همه 
وعده هایی كه می دهیم، عمل كنیم. 
احیاناً اگر از10وعده ای كه داده شده 
است یكی از آنها محقق نشد، باید با 
صراحت، دالیل چرایی محقق نشدن 
وعده داده شده بیان شود تا مردم در 

جریان واقعیت موضوع قرار بگیرند

پیگیری تا رسیدگی
توقع داریم كه چارچوب های بودجه در 

مجلس از سوی نمایندگان حفظ شود و 
آنان به این موضوع توجه الزم را داشته 
باشند. اگر نمایندگان مردم در مجلس 

طرح یا پیشنهادی دارند و می خواهند آن 
را در بودجه لحاظ كنند باید طرح خود را 
در مسیر و روال قانونی خودش پیگیری 

كنند تا رسیدگی شود

معاون پارلماني رئيس جمهور مي گويد توقع اين است كه نمايندگان در اليحه بودجه دولت، تغييرات عمده اي ايجاد نكنند 

ح مجلس باید اصل   را   بر    الیحه   بگذارد  نه   طر
سيد محمد حسينی: اگر نمايندگان مردم در مجلس پيشنهادهايی دارند و مي خواهند آن را در 

بودجه لحاظ كنند نظرات خود را در مسير و روال قانوني پيگيري كنند تا رسيدگي شود. اميدواريم 
اليحه تغييرات زيادي نداشته باشد تا بتوانيم آن را اجرا كنيم

هم ســابقه نمايندگي   مجلس را دارد، هم ســابقه وزارت و حضور در دولت را. شايد اين 
موضوع دليل اصلي انتخاب سيدمحمد حســيني به عنوان معاون پارلماني دولت سيزدهم 
باشد؛ معاونتي كه زمزمه ادغامش با معاونت حقوقي رياست جمهوري كه نزديك به يك دهه 
قبل از آن مستقل شده بود به گوش مي رسد. با اين حال، معاونت پارلماني دولت سيزدهم، روزهاي شلوغي را سپري مي كند. اليحه 
بودجه 1401و تغيير دولت از يك سو و خواسته ها و مطالبات بي شــمار و به حق نمايندگان از سوي ديگر سبب شده است اين معاونت 
رياست جمهوري در كانون توجه نمايندگان مردم قرار بگيرد. گفت وگو با معاون پارلماني دولت سيدابراهيم رئيسي در حالي در محل 
دفتر كارش در ميدان بهارستان انجام شد كه زمزمه هاي استيضاح وزير اقتصاد از مجلس به گوش مي رسد؛ زمزمه هايي كه حسيني آن 

را رد مي كند و مي گويد خبري از آن نيست.

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار
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بهاره افشاري، از بازيگران سينما و تلويزيون است كه 
چند سال اخير تالش كرده اســت تا مسير كاري خود 
را تغيير دهد. كارگرداني مستند »سريك« آخرين فعاليت جدي او در سينما به شمار مي آيد. 
افشاري از سال 92حضور در تئاتر را نيز تجربه كرد و نمايش »احتماالت« چندمين كاري است 
كه به عنوان بازيگر در آن حضور دارد. اين بازيگر در نمايش احتماالت ايفاگر نقش آغامحمدخان 
قاجار است و وجهه اي متفاوت از اين شــخصيت تاريخي به نمايش مي گذارد. به بهانه اجراي 
نمايش احتماالت در سالن چهارسوي مجموعه تئاترشهر، درباره تغيير مسيري كه بهاره افشاري 

در روند كاري خود سپري كرده و چالش هاي بازي در اين نمايش با او به گفت وگو پرداخته ايم.

نگاه

اندر باب شخصي سازي
اصطالح »شخصي ســازي« را اين 
روزها بيــش از هر جايــي درباره 
اپليكيشــن ها، سيستم هاي عامل 
و البته ســايت ها و جهان ســايبري مي يابيد. برنامه هاي مختلف 
براي به دســت آوردن دل مخاطبان خود، به ســراغ واژه جذاب 
شخصي ســازي مي روند و آن را گامي بزرگ در باب دمكراســي و 
آزادي بيان برمي شــمرند. هرچند مدل شخصي ســازي در ابعاد 
تجاري چيزي نيســت جز همان شعار مشهور شــركت فورد كه 
 منتج به آهنگ مشهورتر از شعار توســط گروه پينك فلويد شد: 
 .»as long as it’s black ،You can have it any color you like«
با اين حال شما باز محدود به گزينه هايي مي شويد كه دارنده خدمات 
به شما ارائه و به شما توهم نوعي آزادي مي دهد. شما در واقع چيزي 
را شخصي نمي كنيد بلكه با چيزهاي محدودي كه در اختيارتان 
گذاشــتند، بازي مي كنيد. اين وضعيت درباره فضاي مجازي نيز 
صادق است. فضاي مجازي به ما اين توهم را مي دهد كه شما آزاديد 
و مي توانيد صفحات شخصي خود را شخصي سازي كنيد. به شما 
اندك ابزاري مي دهد و مي گويــد توليد محتوا كن اما اگر كمي به 
دورو برمان نگاه كنيم درمي يابيم كه عموم افراد در حال بازتوليد 
محتواي ديگرانند. هيچ شخصي ســازي اي در كار نيست بلكه 
»همرنگ سازي« غريبي رخ مي دهد و حتي مسابقه اي در كار است 
كه گويي نبايد از كسي در اين رقابت عقب بماند. در اين وانفسا اندك 
افرادي مي توانند دوام بياورند. برخي اساسا عطاي حضور در جهان 
سايبري را به لقايش مي بخشند و عده اي نيز جهان شخصي شده 

حقيقي خود را مجازي مي كنند.

اين مقدمه نسبتا طوالني دريچه اي بود براي من تا به جهان علي شمس 
در »احتماالت« وارد شوم؛ نمايشي كه در ابتدا نامش »احتماالت علي 
شمس« بود، امروز شخصي ترين اثر اوست و در واقع مثال خوبي است از 
مفهوم شخصي سازي. اما اين شخصي سازي كليتش در دنياي تئاتر رخ 
نمي دهد بلكه يك پايش به همان جهان مجازي گول زنك بازمي گردد؛ 
به جايي كه علي شمس تالش مي كند صفحه خود را شخصي كند و از 
چيزهايي بگويد و بنويسد كه تاب و تحمل »همرنگ شدگان« را مخدوش 
مي كند. او اصرار شديدي بر شــخصي گويي دارد. درباره ادبا و فضالي 
قديم لفاظي مي كند و با چنگ زدن به فلسفه دريدا و تهي سازي واژه از 
معنا، مفاهيم قابل استنباط و تعبيري از اشعار و متون ادبي را به سخره 
مي گيرد. اين شخصي سازي زبان اما برايش گران تمام شده بود.  رگه هاي 
اين موضوع در احتماالت نيز قابل مشــاهده است. او زندگي شخصي 
خودش را هم روي صحنه تئاتر بازنمايي مي كند تا بيشتر به شخصي بودن 
 اثرش پي ببريم اما شخصي ســازي به چه سبكي! به سبك برگمان در 

»فاني و الكساندر«! يا وودي آلن در »آني هال«!
پاسخ، هيچ كدام است. شخصي  ســازي در حد افراط. علي شمس باور 
دارد كه مي تواند تاريخ را روايت كند و اين روايت شخصي است و قرار 
نيست به كســي تعلق بگيرد و يا آن را باور كند. اين صرفا يك روايت 
است. مصداقش براي اين رويكرد گويي به همان نگاه دريدا بازمي گردد 
از زنجيره بي پايان يافتن معاني در لغتنامه ها. در پرده نخست نمايش 
احتماالت، شــخصيت تاروش در برابر لغتنامه – كه نامش در نمايش 
شاه كوتاه قدان است – مي پرســد تشبث چيست و ناگهان زنجيره اي 
از معاني تو در توي بي ربط فضــاي نمايش را دربرمي گيرد تا جايي كه 
تاروش به اين نتيجه مي رسد كه تشبث يعني زنده به گوري. در دنياي 
شخصي سازي شده علي شمس اين مهم ناشدني نيست و گويي قابل 
اثبات است؛ همان منطق ســفت و سختي كه تالش مي كند ميان هر 
علت و معلولي خط ربطي پديد آورد، گاه دچار ضدمنطق درون خويش 
مي شود.  علي شــمس در احتماالت قصدش آن است كه جهان را از 
دريچه اي بازخواني كند كه براي خودش مهم اســت نه براي ديگران. 
او چيزي به مخاطب نمي دهد كه دلش بخواهد. مثال مخاطب ايراني 
بي شك ميان لطفعلي خان خوش سيماي شــيرازي و آغامحمدخان 
مقطوع النسل اســترآبادي، اولي را انتخاب مي كند، به هر حال اولي 
صاحب مقبره اي است در امامزاده زيد تهران و دومي جايي در نجف از 
نظرها پنهان شده است و اين خود نشان از محبوبيت دارد. اما در نمايش 
علي شمس همه  چيز وارونه مي شود. او تاريخ را جايي روايت مي كند كه 
راوي در كار نبوده است و حاال دلش مي خواهد شاه مخنث را نه سنگدل 
و ســفاك كه كمي هم در تالش براي برقراري عدل اســت، بازنمايي 
كند. او تاريخ را براي خود شخصي سازي  و آن را عرضه مي كند. با اين 
حال عرضه كردن روايت، به معناي پذيرش قضاوت اســت. وضعيتي 
پارادوكس پيش مي آيد كه آيا قضــاوت مخاطب مي تواند درگيرودار 
شخصي سازي شود؟ آيا ما داوري هاي شــخصي مي كنيم يا متأثر از 
جهان اطراف خود، به ســوي گفتمان غالب پيش مي رويم. جايي در 
نمايش احتماالت علي شمس كتاب شهريار را در كنار مجموعه آثار 
اصغر نوري نهاده است كه اشاره به رويدادي تلخ براي اوست. علي شمس 
در قالب مجاز، جزئي كم خطر از آن واقعه را در نمايش خود مي گنجاند 
و از قضا اشاره مي كند كه در داوري، ما عموما از شخصي سازي قضاوت 
بهره نمي بريم بلكه نگاه مي كنيم موج شكل گرفته به كدام سو حركت 
مي كند تا سوار بر موج، احتماال از خفگي و غرق شدگي نجات يابيم. پس 
شخصي سازي چيزي نيست كه هر كسي بدان دست يابد. بياييد باز 
به دنياي مجازي بازگرديم و درباره دو مفهوم UI و UI صحبت كنيم. 
اولي طراحي رابط كاربري اســت و دومي طراحي تجربه كاربري. در 
اولي ظاهر يك سايت يا اپ ديده مي شود و در دومي امكاناتي كه براي 
مخاطب آن سايت و اپ درنظر گرفته شده است. اولي دنياي سلبي است 
كه ما دخالتي در شكل گيري آن نداريم اما دومي جايي است كه به ما 
امكانات انتخاب مي دهد. داوري ما نسبت به اثر هنري هم دست كمي 
از اين دو مفهوم ندارد با اين تفاوت كه در UI به ما حقنه مي كند كه دو 
گزينه »خوب يا بد« موجود در UI استفاده كنيم؛ بدون آنكه بدانيم چه 
چيزي خوب است و چه چيزي بد. خوب و بد محصول موج ها هستند 
براي نجات از گزندها. پس گويي نمي توان داوري خود را شخصي سازي 
كنيم. حاال اگر همين مفهوم را به دنياي علي شمس بسطش دهيم اين 
پرسش مطرح مي شود UI اثر چيست؟ مخاطب كار تا چه اندازه حق 
انتخاب دارد؟ او چه نقشي در شكل گيري اثر پيدا مي كند؟ علي شمس 
چقدر به مخاطب خودش اجازه ورود به اين دنياي شخصي را مي دهد؟ 
پاسخش را جايي مي يابم كه برخي منتقدها بدون ذكر مخالفتشان با 
رويكرد پست مدرن علي شــمس، با زبان تعريض از كنار اثر گذشتند. 
سهم او از اين دنيا اندك اســت. نه خودش را مي بيند و نه جهانش و از 

همين رو شخصي سازي علي شمس افراطي است.

گفت وگو با بهاره افشاري، بازيگر نقش آغامحمدخان قاجار  در نمايش »احتماالت«

تئاتر به نسبت تصوير
هنر اصيل تری است

فعاليت حرفه اي شــما از كار با محمد 
شيرواني آغاز شد و با بازي در سريال هاي تلويزيوني 
ادامه داشــت و به تجربه كارگرداني در سينماي 
مستند مي رسد. اكنون نيز چندمين نمايشي است 
كه به عنوان بازيگر در تئاتر حضور پيدا كرده ايد. 
درباره مسير طي شده خود در اين سال ها، توضيح 

می دهيد؟ 
از ۱۵ سالگي تئاتر خواندم. يعني خاستگاه اولم و جايي 
كه هميشه عالقه مند بودم بيشتر از مديوم هاي ديگر در 
آن ديده شوم، تئاتر بوده است. به همين دليل مدرك 
ديپلم من تئاتر است. شايد ندانيد ولي من در ۱۵ سالگي 
نمايش »كلفت ها« اثر ژان ژنه را به اجرا بردم و از همان 
زمان به تئاتر عالقه مند بودم. ولي وقتي كه درگير كار 
تصوير شدم، ديگر هيچ وقت اين فرصت پيش نيامد كه 
خيلي خوب و آنطور كه دوست دارم در تئاتر كار كنم. آن 
سال هايي كه كار تصوير انجام مي دادم، تئاتر اين ابهت و 
قدرت كنوني را نداشت و توسط مخاطبان زيادي ديده 
نمي شد. به همين دليل شايد خيلي بودن در آن ارزش 

نبود. ولي به مرور و طي يك دهه اخير مخاطبان بسياري 
به سمت آن جذب شدند. در واقع متوجه شدند كه تئاتر 
به نسبت تصوير، هنر اصيل تر و درست تري است. براي 
من هم همين اتفاق افتاد. به صورتي كه در اين سال ها 
مرتب سعي كردم تجربه كنم و به همان جايي كه از اول 
دوست داشتم بيايم. يك سري تجربه هم كردم كه دو 
مورد آنها كامال ناموفق بود و من را از اين فرم زده كرد. 
به تازگي هم يك تجربه ديگر داشتم كه استقبال خيلي 
خوب از آن، آن اتفاقي كه من دلم مي خواست به عنوان 
بازيگر برايم ايجاد شــود، رخ نداد. اما اكنون از تجربه 

نمايش احتماالت رضايت دارم.
حضور در نمايــش احتماالت چگونه 

اتفاق افتاد؟
از ابتدا نمي دانستم كه قرار است تا اين اندازه متفاوت 
ظاهر شويم. در واقع 3سال پيش كه تازه همكاري من 
و علي شمس در مستند سريك به پايان رسيد، به من 
پيشنهاد بازي در نمايش را داد؛ گفتم چراكه نه. در واقع 
اينطور فكر كردم كه دوباره با هم يك كار ديگر را تجربه 

را براي اين نمايش تمرين كرديم. مــن در تمام اين 
مدت تازه چند روز پيش بــه كارگردان گاليه كردم و 
گفتم كه حداقل فشــار را از روي من تنها بردار. البته 
متوجهم، به دليل اينكه شايد من از تصوير آمده بودم 
و در كارهايي حضور داشتم كه با سليقه او جور نبود، 
مرتب ســعي مي كرد كه من را وارد آن جهان كند و 
بگويد كه هركاري كه تــا االن انجام دادي را فراموش 
كن، چون اين كار متفاوت از آنهاســت. واقعا هم اين 

اتفاق افتاد.
آيا بازيگري در تئاتر را ادامه مي دهيد؟ 
مي توان انتظار داشت كه به سمت كارگرداني تئاتر 

هم گرايش پيدا كنيد؟
 خيلي قطعي مي گويم كه هرگــز كارگرداني تئاتر را 
تجربه نخواهم كرد. به اين خاطر كه هرقدر شــما در 
فيلمســازي احتياج به علم داريــد، در تئاتر بايد آن 
را ضربدر ميليون كنيد. البته اگــر بخواهيد يك كار 
استاندارد بيرون دهيد. تجربه بازيگري تئاتر را حتما 
انجام خواهم داد. شايد دلم بخواهد كه سالي يك كار با 
همين قد و قواره و به همين شكل متفاوت داشته باشم 
ولي اتفاقي در احتماالت برايم رقم خورده كه موجب 
شده تا سختگيرتر به ماجرا نگاه كنم. در واقع اگر قرار 
باشد كه براي يك نقش معمولي اين ميزان زماني كه 
براي اين نمايش گذاشتم را بگذارم، شايد ترجيح بدهم 
اين وقت را در تصوير خرج كنم. براي اينكه امروز تئاتر 
برايم خيلي جاي مهم تر و مقدس تري از تصوير است. 
باتوجه به اين حجم از زجري كه در اين يك سال بر من 
و گروه گذشــت، فكر مي كنم تمام گروه بايد راجع به 

بازيگري در اين كار صحبت كنند.
تقريبًا همه بازيگــران در اين اثر دو، 
ســه نقش بازي كردند. نحوه هدايت كارگردان و 
مواجهه اش با شما و بازيگران ديگر به چه صورت 

بود؟ 
يكي از دوستانم در روزهاي ابتدايي شروع اجرا، نمايش 
را ديد و بعد گفت كه باورم نمي شود با اينكه نسبت به 
ادبيات اشراف دارم، بسياري از بخش هاي نمايش را 
متوجه نشدم و بايد دوباره ببينم تا تازه متن را متوجه 
شوم. به او گفتم اينكه چيزي نيســت، دو ماه و نيم 
طول كشــيد تا ما بتوانيم از روي متن كامل و 
بدون تپق بخوانيم. در ايــن نمايش، درد را 
تبديل به كلمه كرده و بــه خورد بازيگرش 
داده است. بنابراين شــما وقتي متوجه متن 
مي شويد، با همه وجود خود آن را روي صحنه 
مي آوريد. به همين دليل اســت كه بعد از 
اجرا مخاطب مي پرسد كه چطور بازيگر با 
اين متن سخت كه پر از كلمات عجيب 
و غريب است كنار آمده و حتي يك 
تپق نمي زند؟ دليل اين اتفاق همان 
يك ســال زندگي اســت كه ما در 

تمرين هاي اين اثر داشتيم.
در صحنه اي كه در 
ابتداي آن به احتمال جعل تاريخ 
اشاره شده است، ايفاگر نقش 
آغامحمدخان قاجار هستيد 
و تصويري متفــاوت از آن 
چيزي كه ما نسبت به اين 

شخصيت مي دانيم، ارائه مي كنيد. تا چه اندازه نياز 
بود كه شما به عنوان بازيگر شخصيت آغامحمدخان 

را بشناسيد؟ 
روز اول اصال فكر نمي كردم كه قرار اســت جز نقش 
آغا محمدخان، 2نقش ديگر را هــم در نمايش بازي 
كنم. حتي در اوايل تمرين هم تمركزم تنها روي نقش 
آغامحمدخان بود. اما از يك جايي به بعد 2 نقش ديگر 
را هم شروع كرديم. شخصا خيلي دانش و اشرافي به 
تاريخ ندارم. چراكه تاريخ جز عالقه مندي هايم نيست. 
اما در مورد شــخص آغامحمدخان، خيلي سال پيش 
كتاب خواجه تاجدار را خوانده بودم و براي اين نمايش 
تصميم گرفتم آن را دوباره مرور كنم. ولي اطالعات كلي 
كه وجود داشت اين بود كه قرار بود چيزي را بازي كنيم 

كه دقيقا نقطه مقابل آغامحمدخان در تاريخ است.
در نتيجه اگر اطالعات تاريخي هم درباره آغامحمدخان 
پيدا مي كردم، در اين كار خاص بــه دردم نمي خورد 
و كمكي به مــن نمي كرد. بيشــتر اطالعاتي بود كه 
كارگردان بايد به من مــي داد. در واقع فرم اجراي من 

براي كارگردان مهم تر از شخصيت بود.
شــكل پارودي كه ما از اين شخصيت 

مي بينيم، چطور شكل گرفت؟
در روزهاي ابتدايي تمرين، قرار بود هركس به صورت 
جداگانه مهم ترين نقش خــود را اتود كند. من وقتي 
براي شــخصيت آغامحمدخان به صحنه آمدم، هيچ 
كاري براي ارائه نداشــتم. نه بدن، نه بيان و نه حتي 
پيشــنهاد اينكه چه كاري بايد براي اين نقش انجام 
دهيم. پروسه اينكه من به بدن و بيان يك بازيگر تئاتر 
برسم، يك بازه زماني ۹ ماهه بود. در واقع يك روز در 
تمرين ها به خودم آمدم و به فرزين محدث گفتم كه 
من كي اين نقش را ســاختم؟ يك روز از خواب بيدار 
شدم و فكر كردم كه ما كي اين نمايش را ساختيم؟ از 
اشاره انگشت هاي دســت تا اينكه صدا از كجا بيايد و 
چطور گفته شــود؛ از باال و پايين تن صدا تا چگونگي 

رقص كلمات كه آموختم.
دوري شما از ســينما به دليل حواشي 
امروز آن است؟ بعضا ديديم به خاطر ورود پول هاي 
مشــكوك از طريق آدم ها و ارگان هاي خاص به 
فيلم ها، پاي بازيگران نيز به وسط كشيده شده و 

آنها هم مورد مواخذه قرار گرفتند؟
خوشحالم كه اين ماجرا درباره من مشهود است. به اين 
خاطر كه آدم وقتي خودش درگير ماجرايي مي شود، 
فكر مي كند كه شايد بقيه از بيرون متوجه آن نيستند و 
نمي دانند كه شما چقدر با سختي در حال تغيير مسير 
خود هستيد. ممكن است كه در اين چند وقت كارهايي 
به من پيشنهاد شده باشد كه به داليلي عالقه مندي 
شخصي ام نبوده كه در آنها بازي كنم. ولي واقعيت اينكه 
خيلي به حواشي موجود فكر نمي كنم. به عنوان مثال 
اگر سرمايه گذاري با پولي به اصطالح كثيف به پروژه اي 
مي آيد، من به عنوان بازيگر مسئول آن نيستم. در اين 
ماجرا شايد كارگردان خيلي بيشتر تأثيرگذار باشد. به 
اين خاطر كه شايد من زماني متوجه موضوع شوم كه 
كار بيرون آمده و پخش شده است. روند كار ما به صورتي 
نيست كه من به دفتري بروم و بگويم كه خب اينقدر 
دستمزد مي گيرم ولي ببخشيد شما شغل تان چيست 

و اين پول را از كجا آورده ايد؟

حامد قريب
روزنامه نگار

گفت وگو با علي شمس، كارگردان نمايش »احتماالت«

تاريخ يك امر به شدت نسبي است
نمايش »احتماالت« آخرين ساخته علي شمس در سمت كارگردان بوده كه هرشب ساعت 19:30 در 
سالن چهارسو ميزبان مخاطبان بسياري است. احتماالت، اثري پست مدرن در راستاي كارهاي قبلي 
اين كارگردان است و به موضوع كتاب سوزي در تاريخ ايران مي پردازد. اين اثر با استفاده از نماد و 
نشانه هاي مختلف تالش دارد تا داستان خود را از سالن اجرا بيرون برده و به ذهن مخاطبان راه پيدا 
كند. عزالدين  توفيق، امير  باباشهابي، آرش  اشاداد، محمدامين  پازوكي، دانيال  خيري  خواه، نسرين 
 درخشان زاده، فرزين  محدث، بهاره  افشاري و افسانه  كمالي بازيگراني هستند كه در اين اثر به ايفاي 
نقش پرداختند. به بهانه اجراي اين نمايش در سالن چهارسو مجموعه تئاترشهر، پيرامون موضوعات 

مطرح شده در آن با علي شمس به گفت وگو پرداختيم.

احتماالت در يــك كتابخانه آغاز 
شده و ما روايتي از يك كتاب را مي بينيم؛ كتاب 
»احتماالت« علي شمس . آيا شمس خودش را 
يك قرباني مي داند يا اينكه فكر مي كند در آينده 

قرار است قرباني شود؟
پاسخ به اين سؤال خيلي سخت است. خودم را يك 
قرباني مي دانم ولي اين اتفاق بيشــتر يك شوخي 
پست مدرنيستي به منزله ابراز نظريه مولف در متن 
است؛ اينكه من بخشي از خودم را در متن بياورم و 
سويه اي از خودم را در روايت به كار بگيرم كه توامان 
كه در حال روايت هســتم، روايت هم بشــوم. اين 
به منزله يكي  شــدن راوي و روايت است و با اينكه 
كسي اتوبيوگرافي خودش را بنويسد متفاوت است. 
كانســپت كتابخانه به منزله يك امــر خيلي مهم 
كه سال هاســت ذهن من را مشغول كرده انتخاب 
شده. به اين معنا كه اين كشور، در دوران باستان و 
بعد از آن، كشور پردانشگاهي بوده و مدام تحت هر 
حمله اي يكي از مهم ترين بخش هاي آن كه مورد 

غارت و تخريب واقع شــده كتابخانه هاي آن است 
و ما هنوز نتوانستيم در اين مملكت يك كتابخانه 
را از زير خاك بيرون بكشيم.  اين كانسپت كلي بود 
كه من را با فضاي كتابخانه مواجه مي كند. حال اين 
كتابخانه مي تواند كتابخانه ملي باشد، يا كتابخانه اي 
كوچك در بخشي كوچك و در دهستاني كوچك تر 

از اين مملكت.
شايد بتوان چكيده نمايش احتماالت 
را در صحنه مواجهه كتابدار و كتاب سوز خالصه 
كنيم؛ صحنه اي كه روايتــي از مواجهه اين دو 
شــخصيت در طول تاريخ بــا يكديگر بوده و 
گذشته را به حال متصل مي كند. با پيش فرض 
ديالوگ هايي كه در آن صحنه خاص مي شنويم، 
مي توان اينطور نتيجه گرفت كه ديگر انديشه 

تازه اي اجازه زايش ندارد؟ 
اين حرف كه اين صحنه چكيده نمايش است را قبول 
ندارم. البته به تفسير هرمونتيكي مخاطب و منتقد 
كاري ندارم اما به نظرم چون احتماالت در يك فضاي 

پست مدرنيستي نوشته شده، يك اجرا و متن متكثر 
است. بنابراين مي توان همپوشاني تاويلي براي آن 
قائل شد ولي نمي توان آن را خالصه كرد؛ مانند يك 
پره آكاردئون مي ماند كه به همان ميزاني كه گشاد 
مي شود، مي تواند تنگ هم بشود. به اين ترتيب حكم 
اول سؤال شما را قبول ندارم ولي در مورد اين بخش 
پرســش كه مي گوييد زايش تازه اي وجود ندارد، 
يك عمر مي توان سخن از زلف يار گفت. در دوره اي 
زندگي مي كنيم كه اگر بخواهيم به آفرينش چيزي 
بديع قائل باشــيم، يعني خلق چيزي از نو، خب به 
اندازه كافي آزموده شــده است. اكنون پلتفرم هاي 
جديدي اضافه شده و به هر حال ابزاري آمده كه ما 
به واسطه آن بتوانيم به لحاظ تكنيكال، روباتيك و... 
تصويري بديع از يك اثر هنري نشان دهيم. منتهاي 
مراتب حرف من اين است كه ما در دوره اي زندگي 
مي كنيم كه در كالژ هنرمندانه و تركيب چيزهاست 
كه مي توانيم به يك بدعت برسيم، نه در خلق از نطفه 
چيزي از پيش نبوده. بنابراين اصوال در هر مديومي 
كه كار مي كنم، قائل به باز چينش پديده ها هستم تا 

خلق پديده اي از قبل نبوده.
ما در نمايش، شــخصيتي داريم با 
عنوان لغتنامه يا صاحب كلمه كه در عين حال 
كتاب سوز هم هست. آيا استفاده از لغتنامه اي كه 
كتاب سوز است، مي تواند تمثيلي براي نمايش 

هم باشد؟ 
مي شود از آن چنين برداشتي هم كرد.

از اين ديد مي گويــم در آن صحنه 
خاص اجازه زايش و انديشه جديدي وجود ندارد 
كه شخصيت لغتنامه شما، خود را صاحب كلمه 
معرفي كرده و صريحا به اين موضوع اشــاره 
مي كند كه هيچ لغتنامه تازه اي كه لغتش از من 

بيشتر باشد اجازه زايش و پيدايش ندارد؟ 
مگر در تاريخ كم از اين چيزها داشتيم؟ اين هماني 
اساطير نمونه هايي از آن است؛ مانند داستان كورش 
و آستياگ كه همه خواب مي بينند كه چنين اتفاقي 
مي افتد يا در دوره بين النهرين مثل داستان سارگون 
كه خواب مي بيند كه كسي مي آيد و تاج و تخت را از 
بين مي برد. مگر كم از اين موارد داشتيم؟ به لحاظ 
فرم و اسطوره همين كار را انجام مي دهد. منتهاي 
مراتب در اين نمايش با ساحت كتاب مواجه هستيم. 
مگر در شوروي غير از اين بود كه بسياري از كتاب ها 
اجازه عرضه نداشتند. مگر بولگاكف و اثر شاهكارش 
»مرشد و مارگاريتا« 6۰، ۵۰ سال خاك نخورد؟ مگر 
اساسا توصيه و تأكيد روي رئاليسم سوسياليستي 

نبود؟ مگر مايرهولد كشته نشد؟
جدا از اين مباحث كه مطرح كرديد، 
در نمايش روي اين نكته تأكيد مي شود كه ديگر 

انديشه اي نيست؛ به گونه اي كه انگار اميدي هم 
وجود ندارد؟

آن را نمي دانم و به تاويل شــما به عنوان مخاطب 
برمي گردد. به شخصه معتقدم »نيست اميد صالحي 
ز فساد حافظ، چون كه تقدير چنين بود، چه تقدير 
كنم؟« من مي دانم چه مي گذرد اما برون رفت از آن 

را بلد نيستم. تنها مي توانم شرايط را درك كنم.
در اين نمايش صحنه هايي از تاريخ 
نشــان داده شــده كه در آنها شخصيت هاي 
تاريخي به صورتي پارودي گونه وارونه آن چيزي 
كه مي دانيم نمايش داده مي شــوند. در مقابل، 
شــخصيت لغتنامه اي را داريم كه همه توليد 
انديشــه موجود را زيرنظر دارد و اجازه چيزي 
فراتر از خود را نمي دهد. آيا با اين پيش فرض ها 
مي توان اينطور نتيجه گرفت كه به انديشــه، 
لغتنامه و كتب تاريخي موجود نمي توان اطمينان 

كرد؟ 
حتما نمي شود اطمينان كرد. براي مثال به كشور 
آذربايجان برويد و با دانش آموزانــي كه در باكو 
درس مي خوانند، صحبت كنيد و بگوييد شــما 
تحت يك قــرارداد در دوره قاجــار از ايران جدا 
شديد. اصال باور نمي كنند. فكر مي كنند كه شما 
ديوانه ايد و چرت و پرت مي گوييد. تاريخ يك امر 
به شدت نسبي اســت كه باور آن به حجم ارتزاق 
فكري كه در طول بازه اي زماني به آن فرد تحميل 

شده، بستگي دارد.
به همين خاطر اساســا به تاريخ به همان اندازه كه 
به عنوان يك امر متقن نگاه مي شود، بايد به عنوان 
يك امر متزلزل و سرشــار از دروغ نيــز نگاه كرد. 

ريشه وقايع، همنشــيني پديده ها در كنار 
هــم و چيزهايــي از اين دســت 
سرشــار از نقاط و نكات هستند. 
به همين خاطر احساس مي كنم 
تاريخ و تعين تاريخي به همان اندازه 

كه جعلياتي تاريخي را مي توانيم برايش 
متصور بشويم، با يكديگر همپوشاني دارد. 

روي همين دليل به همان اندازه كه 
مي توان به يك تاريخ فكت آورد، 
به همان اندازه مي تــوان در آن 

تشكيك كرد.
يك  به عنــوان 
نويسنده و كارگردان تئاتر، 
معتقديد تاريخ را نمي توان 

قطعي دانست؟!
حتمــا همينطــور اســت. ما 
بــا يك ســري مكتوبــات و 
پديده هايــي مواجهيــم كــه 

به دست ما رســيده و وقايعي را گزارش مي كند. 
كشــور ما از حيث تاريخ كم ندارد و دست بر قضا 
بسياري از اين تواريخ مغلوط است. ما تاريخ هاي 
كمي مانند تاريخ واقدي، طبري و بيهقي داريم. 
تواريخ معــدودي داريم كه گــزارش دقيقي از 
پديده ها مي دهند، يعني منبع روايت و تشكيك 
آنها و اصل و فرعشان معلوم است. به همين خاطر 
مي خواهم بگويم در يك ســرزمين تاريخي كه 
سرشار از روايت هاي دوگانه نسبت به يك واقعه 
است، تنها كاري كه مي شــود كرد اين است كه 
مخاطب ببيند به كدام يك از اين روايات نزديك تر 
است كه آن را قبول كند. به شخصه حيثيتي براي 
تاريخ و اسطوره قائل نيستم. به نظرم سرشار و فربه 
از پديده هاي جعلي هستند كه خودشان را در يك 
امر واقع بازنمايي مي كنند و به ما مي قبوالنند كه 

آنها را باور كنيم.
نمايش احتمــاالت پــر از نماد و 
نشانه هايي است كه شــايد بتوان گفت براي 
بخش عمده اي از مخاطبان قابل فهم نباشــد. 
مخاطب هدف شــما در اين اثر چه گروهي را 

شامل مي شود؟ 
از تئاتر اولي كه كار كردم، هيچ وقت آن را ســاده 
نديدم و دنبال يك متن ســاده نرفتــم، هر وقت 
مي نويسم، به نظرم متن بايد سرشار از بطن باشد؛ 
يعني هــم در تكنيك هاي زبانــي و هم در حرفي 
كه مي خواهد بزند. به همين خاطر اســت كه فكر 
مي كنم آدمي كه به ســالن مي آيد و تماشاگر هر 
تئاتري از من اســت، بايد با خود پيش داشت هاي 
ذهني متعددي را حمل كنــد كه ارجاعات بيرون 
از متن و اجراي من را بالفاصله بتواند مونتاژ كند. 
مانند يك زوج عاشــق كه بــا يكديگر كليد و 
قفلي دارند؛ اين به يــك ديالكتيكي منجر 
مي شــود كه به پيش داشــت هاي ذهني 
مخاطب برمي گردد. اگر مخاطب فاقد اين 
پيش داشت هاي ذهني باشد، قاعدتا 
مي تواند از يك رويه سطحي اجرا 
لذت ببرد.البتــه در بعضي از 
كارها مانند نمايش »وقتي 
خروس غلــط مي خواند« 
يــا »قلعه انســانات« آن 
لــذت را هــم نمي تواند 
ببــرد. عمومــا معتقد به 
يك متن و يــا يك اجراي 
عميق هستم. عميق به معني 
كندو كاو زبانــي، معنايي و يك 
تركيب بندي بديــع قائم به ذات 

خود.

مي كنيم. ولي از زماني كه تمرين ها شروع شد، اتفاق 
ديگري رخ داد. به نظرم كارگردان توانسته يك اتفاق 
نامهم را براي شما مهم كند. به صورتي كه اينقدر آن 
چيز براي شما مهم مي شود كه ديگر هيچ چيز در جهان 
را به اندازه آن كاري كه به عنوان بازيگر در حال انجامش 
هستيد نمي بينيد. شايد هم در زمان و مكان درست به 
من برخورد كرده و من پــر از انگيزه براي انجام كاري 

بودم كه با همه كارهاي زندگي ام متفاوت باشد.
پروســه تمرين ها چطور بود؟ با چه 

چالش هايي مواجه بوديد؟
تمرين هاي اين نمايش مــرا تبديل به موجودي كرد 

كه بتوانم يك ســال كار تصوير را به طور كامل 
كنار بگذارم. شايد كارگردان نمايش فكر كند 
كه لطف كرده ام ولي در واقع با اين كار مانند 

يك دانشگاه برخورد كردم. فكر كردم 
كه جايي رفته ام و در حال خواندن 
درسي هستم تا چيزهاي جديدي را 
در بازيگري به خودم اضافه كنم. در 
نهايت هم قرار است با يك شكل 

و قواره ديگري شروع كنم.
كارگردان هــاي 
تئاتر در مقايســه با سينما 
افراد سختگيرتري هستند. 

آيا اين ســختگيري از سوي 
كارگردان در همكاري با شما هم 

اتفاق افتاد؟ 
اگر زماني كه به خاطر كرونا و نبودن 
كارگردان در ايران را حساب نكنيم، 
به طور مستمر يك سال و چندماهي 

احسان زيورعالم
روزنامه نگار
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علی شجاعی كه مقابل تراكتور فقط 45دقیقه بازی كرد می گوید 
زمین اراك خیلی از پرسپولیسی ها را مصدوم كرده است

اوضاع منچستر بدتر از آن است كه سرمربي جدید 
و رونالدو بتوانند آن را درست كنند. به نظر مي رسد 
بركناري سولسشائر هم درمان درد منچستریونایتد 
نبود. رالف رانگنیك هنوز نتوانسته اثري از خودش 

روي تیم نامتوازن منچستر بگذارد

  رالف خرابكار!
20   امسال هم قهرمان،هفته آخر معلوم می شود

  پوالدگر- ساعي؛  نبرد بزرگ  پايان 3 سوءتفاهم

  مشكل بزرگ تراكتور؛ بازيكنان 
سولدو را قبول ندارند

  صدرنشين خطاكار
استقالل در اراك 3برابر آلومینیوم خطا كرد و 

درمجموع دومین تیم پرخطاي فصل جاري است
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تكلیف رئیس فدراسیون تكواندو امروز مشخص می شوددرس هاي مهم توقف در اراك براي استقالل
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فرشاد احمدزاده در لباس سپاهان به يكي از برترين هاي ليگ تبديل شده است. او در گفت وگو با 
همشهري ورزشی از اتفاقات ابتداي فصل و داليل نرفتنش به استقالل و پرسپوليس مي گويد

شايد در سليقه 
گل محمدی جا نداشتم
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دمتگرمكهكارتنميگيري!

ازهيچكستعريفنكن

اگرنبريم،همهچيزبدبوده

بعدازبازيپرســپولیسوهوادار،
زمانيكهويدئــويمربوطبهگل
دومحريفمنتشــرشــدوهمه
فهمیدندبازيكنهوادارتوپرابا
دستزده،حامدلكتريپبرداشت
كه»منصحنههندراديدم،امااعتراض
نكردمكهاخطارنگیرم.«يكطوريكهانگاراوتابهحالكارت
زردراازنزديكنديدهاست!لكدرحالياينحرفراميزد
كهعالموآدمميداننداوتابهحالدرتیمهايمختلفكلي
كارتزردبهخاطراتالفوقت،اعتــراضبهداوريو...گرفته
اســت.االنهمخواســتیميادآوريكنیماســتادبعدازآن
مصاحبهحماسي،2كارتزردمفتديگرهمگرفتهكهاورادر
آستانهمحرومیتقراردادهاست.محرومیتلكدرروزهايي
كهبوژيداررادوشوويچقهركرده،ميتواندبرايپرسپولیس

گرانتمامشود.

درجريانبازيپرسپولیسوتراكتور،
پیمانيوسفييكروزشگفتانگیز
راتجربهكرد.آقايگزارشگرابتدا
ازرســیدنمحمدرضااخباريبه
بازيبهعنوانبهتريــنخبربراي
تراكتوريهايادكرد،اماهنوزكالمش
منعقدنشدهبودكهآلكثیردروازهاخباريرابازكرد.بعدنوبت
بهستايشهاييوسفيازجاللحسینيرسید.پیمانكلياز
كاپیتانپرسپولیستعريفكردوخودشهمباتوجهبهسوابقش
گفت:»ازشوريچشمخودمميترسم.«دقايقيبعدمعلومشد
هراسآقايگزارشگربيدلیلنبوده،چراكهپیمانباباييروي
پايجاللگلمساويرازد.بیندونیمههمحسینيتعويضشد
تاقدرتتخريبچشميوسفيمشخصشود.خببرادرعزيز؛
شماكالازكسيتعريفنكنتامشكليبهوجودنیايد!نیازيبه

توضیحنیستكهداريمباپیمانشوخيميكنیم.

گويــافرهــادمجیــدياصليدر
مربیگــريداردكهبراســاسآن
زمانيكهتیمشدريكمسابقهبه
پیروزينميرسد،بايداززمینو
زمانايرادبگیرد.درهفتههاييكه
استقاللپشتسرهمميبرد،محال
بودشــمابتوانييكجملهحرفاعتراضيازبینســخنان
مجیديبیرونبكشي،امابعدازتوقفبرابرآلومینیوماراكاو
دوبارهبههمهچیزگیرداد؛ازكیفیتزمینمسابقهوحضور
تماشاگراناضافيدرورزشگاهتابددهانيبوقچيهاو...عین
همینشرايطدربازيبافجرسپاسيهموجودداشتوآنجا
هممجیديبعدازدريافــتگلمســاويدردقايقآخربه
همهچیزگیرداد.باوركنیدخیليازاينكاستيهادرزمانبرد
استقاللهموجوددارد،اماشماآنقدرخوشحالیدكهآنهارا

نميبینید.كميخويشتندارباشیدجنابمجیدي!

شايدباورنكنیداماتیمگلگهرسیرجان

كهدررتبههشتمجدولنشسته،بهگواه7/08
آمارهايمتريكابهترينتیملیگبرترتا
اينمقطعازفصلبودهاســت.عملكرد
فنيگلگهرطي13هفتهگذشتهدرمجموعنمره7.08راازسايت
متريكاگرفتهوباعثشدهاينتیمبهلحاظفنيباالترازتمامتیمها
قراربگیرد.بعدازاينتیمسپاهان)7.04(دررتبهدوماستواستقالل
وپرسپولیسكهدرجدوللیگبرتراولودومهستنداينجارتبههاي
سوموچهارمرادارند.گلگهردراينفصل7امتیازرابهخاطرحكم
كمیتهانضباطيازدستدادهكهاگرآنامتیازاتراازدستنميداد

االندررتبهسومبود.يعنيبازهمرتبهاشكمترازلیاقتشبود.

دانیالاسماعیليفربانمرهبسیارخوبي

كهمقابــلپديدهگرفت،هــمبهترين7/39
بازيكنهفتهسیزدهمشدوهمرتبهاش
رادرصدرجــدولبازيكنانلیگپس
گرفت.مدافعراستسپاهاناينهفتهدرمصافباپديدههردوگل
تیمشراساختو2شوتدرچارچوبو6عملكرددفاعيهمداشت.
اوباايننمايشعالينمره8.85راازمتريكادريافتكردوبامیانگین
امتیاز7.39دوبارهبهتريــنبازيكنفصلشــد.مهديمهديپور
)استقالل(كههفتهگذشتهبهجايدانیالصدرنشینشدهبوداين
هفتهدراراكنمره6.80گرفتو2پلهدرجدولسقوطكرد.اوحاال
بامیانگینامتیاز7.25سوماستوفرشــاداحمدزاده)سپاهان(با

امتیاز7.26رتبهدومرادارد.

دومیــنبازيكنبرترايــنهفتهمیالد

جهانــي)ذوبآهن(بودكــهدرمقابل8/71
فجرسپاسيفقط67دقیقهبازيكرداما
تمامگلهاياينفصلــشرادرهمین
67دقیقهزد.میالدازابتداياينفصــليعنياززمانآمدنمهدي
تارتاربهذوبآهنرابطهخوبيبااينمربينداشتهواوايلفصلخیلي
كمبازيميكرد.اودر4مسابقهاصالبهمیداننرفتودر4مسابقههم
بهعنوانبازيكنذخیرهدقايقيبهزمینرفتكهبراييكيازبهترين
بازيكنانفصلگذشتهذوبآهناتفاقعجیبيبود.امامیالددر3هفته
اخیرهمیشــهدرتركیباصليبــودهوباالخرهايــنهفتهمقابل
فجرسپاسيبهترينبازياشراارائهكرد.او2شوتزدكههردويآنها
تبديلبهگلشدندو3پاسكلیديهمدادتامجموعابهنمرهعالي

8.71برسد.

اســتقاللدربازيباآلومینیومرويزمینسفتاراك3برابربیشتراز
حريفشخطاكردكهآمارعجیبوقابلتوجهياست.بهاستنادآمارهاي
متريكا،آبيپوشاندراينبازيبرايمهارحمالتحريف25بارمرتكب
خطاشدنددرحاليكهبازيكنانآلومینیومفقط8بارخطاكردند.جالب
اينكهايناتفاقتقريبادرتمامبازيهاياخیراســتقاللتكرارشــده
ومشخصايكيازحربههايآبيپوشــانبرايبرتريمقابلحريفان،
خطاهايپرشماروبرخوردهايمحكمدرنبردهايفیزيكيمیانهمیدان
بودهاست.تیمفرهادمجیديازداربيهفتههشتمبهبعد،بهاستثناي
يكبازيدرتمامبازيهايشبیشــترازحريفانخطاكردهاست.تنها
مسابقهايكهاستقاللبدونتوسلبهخطاتوانستبرحريفشچیره
شود،بازيباپديدهقعرنشیندرشهرمشهدبود.درداربيتهران،آمار
خطاهانشانازبرتري16-11اســتقالليهاداشت.يكهفتهبعددر
مصافباپیكان،آبيهادرمقابل13خطايحريف21بارمرتكبخطا
شدند.بازيكناناستقاللدرمقابلسپاهان25بارمرتكبخطاشدند

كهباالترينركوردآنهادراينفصلبود.درآنبازيزردپوشان9خطا
كمترانجامدادندوفقط16باربازيكنانمیزبانراباخطامتوقفكردند.
درمقابلفوالدآمارخطاها20به11بازهمبهسوداستقاللبودوآبيها
تقريبا2برابرحريفشانخطاكردندتابايكگلبرندهشوند.درمصافبا
آلومینیومهمكهاستقاللباركورد25خطايخودشدربازيباسپاهان
مساويكردودرمقابلفقط8بارباخطامتوقفشد.درمجموع13هفته
همتیممجیديبامیانگین18.1خطادرهربازيدومینتیمخطاكار
فصلبعدازنساجي)18.4(است.استقاللدرگرفتنكارتزردهمبعد
ازنساجيوتراكتور،سومینركورددارفصلجارياست.درجدولهاي
متريكاآيتميبهنام»موفقیتدرنبردها«وجودداردكهتیماستقاللبا
موفقیتدر53.2درصدنبردهايشرتبههشتمرابین16تیمدارد.اين
آماربرايتیمصدرنشین،آمارچندانخوبينیستوظاهرابرايجبران
همینكموكاستياستكهشاگردانمجیديبهخطاهايپرشمارروي

حريفانروميآورند.

نكته بازی

متريكاآماربازی

صدرنشين خطاكار
استقاللدراراك3برابرآلومینیومخطاكردودرمجموعدومینتیمپرخطايفصلجارياست

امیرحسیناعظمي|شكستمقابلپرسپولیسوادامهناكاميهايتراكتوردرفصلجاريباعثشده
تاهواداراناينتیمدرصفحاتمجازيبهشدتعلیهمديرانباشگاهازجملهمحمدرضازنوزيموضع
بگیرند.زنوزيكهدر3سالگذشــتهبابتتغییراتمديريتيوكادرفني،يكركوردمنحصربهفردرا
درتراكتورثبتكرد،بعدازكنارگذاشــتنفیروزكريميتصمیمبهاستخداميكمربيخارجيديگر
گرفتواينباريكمربيكرواتراروينیمكتتراكتورنشاند.زوانیمیرسولدوامادر9بازيكههدايت
سرخپوشانتبريزيرابرعهدهگرفتهصاحب5شكست،2مساويوفقط2بردشده.اوبايدخوشحال
باشدكهلیگامســالآنقدرتیمضعیفداردتاپايینترازتراكتورقراربگیرندواينتیمبزرگكامال

قعرنشیننشود.
وحیدفاضليچندروزبعدازآمدنسولدوبهتراكتوربهكادرفنياينتیماضافهشدولي2هفتهپیش
ازسمتخودكنارهگیريكردودلیلشهمنتايجضعیفتیمبود.جالباينجاستكهفاضلييكجلسه
فنيهمباسولدوبرگزاركردودرآنجلسهخطاببهاوگفت:»باتماماحتراميكهبرايشماقائلهستم
بايدبگويمكههیچنشانهايازپیشرفتفنيدرتراكتورنميبینمواينرويهبايدتغییركند.«نكتهمهم
درموردسولدواينبودكهاودرخصوصمسائلفنياختیارچندانيهمبهفاضليندادواينمربيهم
ديگردرتمريناتحاضرنشــد.تراكتوربااينمربيكرواتتغییرخاصيپیدانكردهوحتييكمربي
متوسطايرانيهمميتوانستهمیننتايجرادر9بازيگذشتهبگیرد.امامسئلهنگرانكنندهدرتراكتور
ايناستكهبازيكنانازلحاظفنيسولدوراقبولندارندواينموضوعميتواندمشكالتتیمتبريزي
رابیشتركند.آنهادر3بازيآيندهبايدبرابرفجرسپاسي)درشیراز(،نساجيوگلگهر)درتبريز(قرار
بگیرندكههر3بازيبرايتراكتورسختخواهدبود.عدمنتیجهگیريدراين3بازيميتواندجايگاه

سولدودرتراكتورراقبلازتعطیالتلیگمتزلزلترازقبلكند.
يكيازبازيكنانتراكتوربهخبرنگارهمشهريميگويد:»مابامشكالتزياديدرلیگقهرمانان

آسیابرابرالنصرعربستانقرارگرفتیموبااينكهبايكگلباختیمولينمايشخوبيداشتیم.
همانبازيمديرانتیممارافريبدادكهتراكتورباهزينهنكردنوبازيكننگرفتنميتوانددر
فصلجديدموفقباشدولياينطورنشد.مابايدچندبازيكنسطحباالجذبميكرديمولي
متأسفانهبرخيازخريدهاضعیفبودندوبابتاينموضوعضربهخورديم.ضمناينكهبازيكنان

خوبيرانسبتبهفصلگذشتهازدستداديم.«يكيديگرازبازيكنانتراكتورميگويد:»تیممابا
سولدوهیچفرقينكردهوبرخيتصمیماتعجیباوحسبياعتماديدربینبازيكنانبهوجودآورده
است.تیمماازلحاظانگیزشيهمضعیفشــدهواينوظیفهسرمربياستكهبهتیمشروحبدهدو
شرايطراعوضكند.اوضاعتیمماطورياستكهبرخيبازيكنانسرمربيراقبولندارندوايناصال

براييكتیمخوبنیست.«
روزگذشتههمشايعاتيدرخصوصاحتمالواگذاريتراكتوربهشركتمسسونگونمطرحشد.
ديروزاهللورديدهقانينمايندهشهرستانورزقاندرمجلسشوراياسالميدربارهاينكهزنوزياعالم
كردهاستقصدواگذاريباشگاهراداردبهتسنیمگفت:»اينچیزياستكهدرظاهرگفتهاست،
بايدببینیمدرعملچهميخواهد!شايداوبرايواگذاريباشگاهپولبخواهد،امااينامكانندارد.
باشگاهســاالنه200میلیاردهزينهداردوامكاننداردپولديگريهزينهشود.يكباربرايهمیشه

بايدتكلیفمشخصشود.اگرميتوانندتیمداريكنند،باشگاهرانگهدارند،درغیراينصورتبگويندتا
باشگاهبهشركتمسواگذارشود.«اودرواكنشبهپرسشيمبنيبراينكهگفتهميشودشركتمس
تمايلچندانيبرايتیمداريندارد،تصريحكرد:»دستخودشركتمسنیستكهقبولكنديانه،
مابهاوتكلیفميكنیم.مسساالنهبايديكهزارو500میلیاردتومانبهشهرستانورزقانپولبدهد،
وليتااالنهیچپوليندادهاست.ايندرآمدهادراســتانهايديگرهزينهميشود.االنشركتمس

17تیمدارد.مادراينزمینهقانونداريمكهتااالنبهآنعملنشدهاست.«

مشكل بزرگ تراكتور؛ بازيكنان سولدو را قبول ندارند

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

1831529-1385استقالل1

138411991028پرسپولیس2

138141751225سپاهان3
136431911822مس رفسنجان4
13571126622آلومینیوم اراک5

135531513220پیكان6

218-13463911فوالد7

317-134541316گل گهرسیرجان8
417-13526812ذوب آهن9

116-133731213نساجی مازندران10

214-1335568هوادار11

613-13346713صنعت نفت آبادان12
511-133281116تراکتور13

611-13256511فجر سپاسی14

711-13256613نفت  مسجدسلیمان15

173-310320-13پديده مشهد16

سه شنبه ۲۸ دی

برنامه بازی ها

جام حذفی یک هشتم نهایی

دوشنبه ۲۷ دی

15:00

15:00

17:00

17:00

14:00

14:00

14:30

14:30

15:30

15:30

آلومینیوم- سپاهان 

خیبر خرم آباد-صنعت نفت

مس کرمان- فوالد

مس رفسنجان- پديده

نفت مسجد سلیمان-خلیج فارس ماهشهر 

ذوب آهن- پرسپولیس

پیكان- استقالل

نساجی- گل گهر

مقد ماتی جام جهانی - مرحله نهایی

پنجشنبه ۷ بهمن 1400

سهشنبه 1۲ بهمن 1400

ايران - عراق

ايران - امارات

ليگ برتر هفته چهاردهم

ليگ برتر هفته پانزدهم

شنبه 1۸ دی 1400

پنجشنبه ۲3 دی 1400

نساجی-ذوب آهن

فجر سپاسی-تراکتور

پديده -پرسپولیس

پیكان-آلومینیوم

گل گهر-هوادار

استقالل-مس رفسنجان

مس رفسنجان-پیكان

ذوب آهن-گل گهرسیرجان

نفت  مسجدسلیمان-استقالل

آلومینیوم-سپاهان

تراکتور-نساجی

هوادار-صنعت نفت

پرسپولیس-فجر سپاسی

فوالد-پديده

سپاهان-فوالد

صنعت نفت-نفت  مسجدسلیمان

بهروز رسایلي|  انگار كه دقيقا سناریوي بازي با فجرسپاسي 
براي استقالل تكرار شــده باشد، این تيم دوباره روي یک 
زمين ناهموار در آخرین دقایق بــازي یک گل بد خورد و 
برتري ناشي از پنالتي بحث برانگيزش را از دست داد. این 
بار تمام این داستان در ورزشگاه خانگي آلومينيوم در اراك 
تكرار شد؛ جایي كه در ۲ فصل اخير قتلگاه پرسپوليس بوده 
و قشنگ مشخص بود استقالل كار آساني در آن ندارد، اما 
باز هم آبي ها غافلگير شدند و نتوانستند با گل عجيب شان 
به پيروزي دست پيدا كنند. استقالل با وجود این تساوي 
همچنان در صدر جدول باقي مانــد، اما توقف این تيم در 

اراك دست كم به چند سوءتفاهم پایان داد.

شما هميشه خوش شانس نيستيد
بيگماناستقاللامسالبدشانسيهاييهمداشتهاست.مثال
ميخواهید؟ناديدهگرفتهشدنخطايپنالتياينتیمدربازي
باپرســپولیس.بااينحالازكنارخوشاقباليهايتیمفرهاد
مجیديهمنميتوانبيتفاوتعبوركرد.استقاللدراينفصل
شايدمنهايبازيبانفتآبادان،درسايرمسابقاتازكمترين
موقعیتهايممكنبهگلرسیدهاست.اينتیمهمچنیندر
برخيبازيهاصاحبپنالتيهاييشدهكهحتياگرنگويیمبه

اشتباهاعالمشدهاند،دستكمروياشتباهاتفاحشوعجیب
مدافعانحريفرقمخوردهاســت.پنالتياراكراكهديديد،
پنالتيفجرسپاسيرايادتانهســت؟بااتكابهاينمواردشايد
گاهيبتوانبرندهبود،اماهمیشــهقرارنیســتچنیناتفاقي
رخبدهد.زمانيهممثــلبازياخیــردراراك،تیممقابلبه
حداقلحقشميرسدو2امتیازكلیديازاستقاللميگیرد؛2
امتیازيكهشايدارزشحیاتيآندرپايانفصلمشخصشود.

شما هميشه یک بر صفر نمي برید
اســتقاللدراراكدرآستانهكســبپنجمینپیروزيخودبا
نتیجهيكبرصفربود.آبيهاقبالدراينفصلتیمهايهوادار،
تراكتور،ســپاهانوفوالدراباايننتیجهشكستدادهبودندو
چیزينماندهبودبرابرآلومینیــومنیزبهيكپیروزيناپلئوني
ديگردستپیداكنند،امابارديگرمشخصشداتكابهحداقل
نتیجهبرايپیروزيكافينیست.فوتبالورزشلحظههاستو
هرآنممكناســتاندوختهيكتیمبهبادبرود.تنهاراهگريز
ازاينسرنوشت،افزايشفاصلهاســت؛آنچهاستقاللدراين
مسابقهناديدهگرفتوبهسختيمجازاتشد.درسراسرنیمه
دوماينمسابقهمشخصبودكهاستراتژياستقاللفقطوفقط
دفاعمطلقاست.عجیباينجاستكهبهنظرميرسیدآبيها

حتيبرايضدحمالتهمبرنامهندارند.تعويضآرمانرمضاني
باآرشرضاوندبیندونیمه،بهوضوحاينمسئلهرانشانداد.
مجیديدراينمسابقهاستراتژيهايفنيقابلدفاعينداشت.

شما خط دفاع فوق العاده اي ندارید
بله؛حتيباوجودگليكهمیثممجیديدرآخريندقايقاين
بازيوارددروازهاســتقاللكردهمهنوزآبيهابهترينخط
دفاعفصلوشــايدتاريخلیگبرترتااينمقطــعرادراختیار
دارند،اماصالبتيكهدرآماراســتقاللبهچشمميخورد،در
زمینپیدانیســت.اينتیمموقعیتهايگلزنيزياديبهرقبا
ميدهد.ســپاهانرقیبيبودكهبهدفعاتخطدفاعاستقالل
رابازكردوصاحــبموقعیتهايمتعددگلزنيشــد.اينكه
آبيهاآنروزگلنخوردند،بیشترناشيازبيدقتيمهاجمان
حريفبود.همانطوركهكلینشــیتاســتقاللبرابرفوالدرا
بايدمديونفرصتســوزيشــگفتانگیزبوحمداندرمقابل
دروازهخاليدانست.گاهيامامثلگليكهمیثممجیديزد،
سخاوتمنديساختاردفاعياستقاللبافرصتطلبيتیمرقیب
همزمانميشودوكارازدســتميرود.خطدفاعفوقالعاده،
خطدفاعياســتكهكمموقعیــتبدهد،نــهاينكهكمگل

بخورد.

پايان 3 سوءتفاهم
درسهايمهمتوقفدراراكبراياستقالل
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منهای فوتبال

 پوالدگر- هادي ساعي؛ 
نبرد بزرگ امروز

مجمع انتخاباتي رياســت فدراســيون تكواندو، امــروز با حضور 
5نامزد در محل آكادمي ملي المپيك برگزار مي  شــود. 15نامزد 
براي شــركت در انتخابات تكواندو ثبت نام كردنــد كه در نهايت 
با حضور سيدمحمد پوالدگر، هادي ســاعي، محمد جمشيدي، 
حسين حسين زاده و ســيروس رضايي موافقت شد تا با يكديگر 

به رقابت بپردازند.
در 5دوره گذشته مجمع انتخاباتي فدراسيون تكواندو، سيدمحمد 
پوالدگر به عنوان رئيس فدراسيون انتخاب شده است. پوالدگر در 
حالي در ششــمين مجمع انتخاباتي حاضر مي شود كه خيلي ها 
معتقدند در اين دوره تنها با هادي ســاعي رقابت خواهد كرد و 
ســاير كانديداها خطري براي او نخواهند داشت. او طي 20سال 
حضورش در رأس فدراســيون تكواندو هيچ گاه چنين فضايي را 
تجربه نكرده است. بعد از نتايج ضعيف تكواندوكاران در المپيك 
توكيو، موج اعتراض به رياســت پوالدگر آغاز شــد. آغاز ناكامي 
فدراســيون پوالدگر از المپيك ريو آغاز شد؛ جايي كه 3نماينده 
ايران در بخش آقايان خيلي زود از دور مسابقات كنار رفتند و تك 
مدال برنز كيميا عليزاده ناجي فدراسيون شد؛ مدالي ارزشمند و 
بي سابقه در بخش بانوان كه باعث شد عدم نتيجه گيري فدراسيون 
تكواندو در بخش آقايان به چشم نيايد. پيش از آن تكواندوكاران 
ايران هميشه در جدول مدال آوران المپيك نقش بسزايي داشتند. 
هادي ســاعي در المپيك هاي ســيدني، آتن و پكن 2طال و يك 
برنز كسب كرد. يوسف كرمي در آتن به مدال برنز رسيد و محمد 
باقري معتمد در المپيك2012 لندن صاحب مدال نقره شد. زنگ 
خطر براي تكواندو از المپيك ريو بــه صدا درآمد ولي بي توجهي 
مســئوالن رده باالي ورزش، باعث ناكامي مطلق اين رشــته در 

المپيك توكيو شد.
امروز اعضاي مجمع فدراسيون تكواندو بايد از بين 5نامزد 
معرفي شــده، يك نفر را به عنوان رئيس معرفي كنند تا 
شــايد فدراســيون به روزهاي خوبش بازگردد. شنيده ها 
حكايت از اين دارد كه حسين حسين زاده و رضايي كه عضو 
هيأت رئيسه و رئيس ســازمان ليگ تكواندو ست، پيش از شروع 
رأي گيري انصراف خواهنــد داد و در نهايت رقابــت اصلي بين 
هادي ساعي و محمد پوالدگر شــكل خواهد گرفت. پوالدگر كه 
در اين انتخابات شــانس زيادي براي رســيدن مجدد به صندلي 
رياست دارد، درصورت انتخاب وارد سومين دهه رياست خود در 

فدراسيون تكواندو خواهد شد!

 انتخاب مجدد
رئيس پرحاشيه كبدي 

عباس اورسجي براي 4سال ديگر رئيس فدراسيون كبدي شد. اين 
در حالي بود كه رقيبان او تا لحظه آخر تالش كردند اعضاي مجمع 
را متقاعد كنند كه او با شــعارهاي كــذب رأي جمع آوري كرده 
است. اورسجي در ماه هاي گذشته و بعد از مرگ رئيس فدراسيون 
جهاني، مدعي شــده بود كه به عنوان سرپرســت اين فدراسيون 

انتخاب شده است. 
ســعيد مقدم بقا كه پيش از اين نايب رئيس فدراســيون بود، به 
همراه بعضي از مربيان مطرح اين رشــته، اين ادعاي اورسجي را 
غيرواقعي دانستند. آنها براي اثبات حرفشان از كنفدراسيون آسيا 
هم استعالم گرفتند و گفتند اين فدراسيون سرپرستي اورسجي 
را تأييد نمي كند. درحالي كه آنها منتظر بودند مراجع باالدستي؛ 
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك پيگير ماجرا باشند اما اورسجي 
براي حضور در انتخابات تأييد صالحيت شــد. مقدم بقا ديروز در 
مجمع انتخاباتي هم گفت كه سرپرســتي اورسجي صحت ندارد: 
»آيا دبير فدراســيون جهاني كه از كره جنوبي اســت، سرپرست 

ايراني را مي شناسد؟« 
مقدم بقا بارها تأكيد كرده كه طبق اساســنامه فدراسيون جهاني 
در نبود رئيس فدراسيون، دبير امور اداري را به  دست مي گيرد و 
انتخاب سرپرست در اساسنامه پيش بيني نشده است. تالش هاي 
مقدم بقا بي نتيجه بود، چراكه از 51عضو مجمع، 47نفر به اورسجي 
رأي دادند و حرف هاي مقدم بقا فقط 4خريدار داشت. اورسجي كه 
همچنان مدعي است سرپرست فدراسيون جهاني شده، وعده داد 
همه تالشش را مي كند تا رئيس فدراســيون جهاني شود: »همه 
مي دانند ما در سطح بااليي هستيم. فدراســيون جهاني منتظر 
برگزاري انتخابات ما بود تا اجالس جهانــي براي انتخاب رئيس 
برگزار شــود. براي ميزباني و برگزاري اجــالس در ايران رايزني 
مي كنم تا رياســت فدراســيون جهاني از آن ما باشد.« انتخابات 
فدراسيون برگزار شد اما كسي هســت كه با اطمينان سرپرستي 
اورسجي را در فدراسيون جهاني تأييد كند؟ مسئوالن كميته ملي 
المپيك و وزارت ورزش در اين مدت نه حرف هاي او را رد كردند و 

در مقابل مخالفان حامي او شدند.

به نظر مي رسد بركناري سولسشائر هم درمان درد منچستريونايتد نبود. 
رالف رانگنيك هنوز نتوانسته اثري از خودش روي تيم نامتوازن منچستر 
بگذارد. با رالف از گل هاي زياد خبري نيست؛ 7 گل در 6 مسابقه، تنها 
يك مسابقه با بيش از يك گل زده، يك برد در 3 مسابقه اخير، ثبت تنها 
2 شوت در چارچوب در شكست يك بر صفر مقابل وولورهمپتون. تيم 

ميهمان در اين برد يك بر صفر 19شوت به سمت دروازه دخه آ زد.
 منچســتر هم اكنون پس از 19 بازي 9 امتياز كمتر از فصل گذشته 

دارد.
 ولورهمپتــون در نيمــه اول 15 شــوت به ســمت دروازه 

منچستريونايتد زد كه بيشترين تعداد شوت از فصل 
04-2003 براي يك ميهمــان در اولدترافورد در 

45 دقيقه اول ليگ برتر است.
  كريســتيانو رونالدو پس از 14 سال كاپيتان 
منچستريونايتد شد. آخرين باري كه او بازوبند 
كاپيتاني را بر بازوي خود بسته بود مارس200۸ 
و در جريان برد 2 بر صفر مقابل بولتون بود؛ در 

روز نيمكت نشيني رايان گيگز. سال2003 رونالدو اولين بار در تركيب 
ثابت من يونايتد قرار گرفت كه حريف اين تيم همين ولوز بود.

  اسكات مك تاميني و لوك شو به دليل 5 كارته شدن در بازي بعدي 
تيم در ليگ مقابل استون ويال محروم خواهند بود.

  از آخرين روزي كه فيل جونز در تركيب ثابت من يونايتد بازي 
كرده بود 707 روز مي گذرد. او آخرين بار در روز 26ژانويه2020 و 

در پيروزي مقابل ترنمير )جام حذفي( در تركيب يونايتد قرار 
گرفته بود. در ليــگ برتر 712روز از آخريــن حضورش در 

تركيب مي گذرد )مقابل برنلــي(. اين طوالني ترين 
فاصله ميان 2 بازي متوالي يك بازيكن براي 

منچستريونايتد، بدون ترك باشگاه 
محسوب مي شود.

  ولوز پس از 41 ســال، 
يعني از سال19۸0، موفق 

به شكست منچستر يونايتد 
در اولدترافورد شد.

درباره بارسلوناي جديد در دوران پسا مســي حتما اطالعات زيادي 
داريد؛ اينكه اين تيم متكي به بازيكنان جوان برخاســته از تيم »ب« 
اســت و 8  بازيكن از تيم دوم در تيم اصلي بازي كرده اند و بارسا در 
حال تبديل شدن به شــعبه دوم تيم ملي اسپانياست و... . اين را هم 
بدانيد كه بارسا كه قبال به تيمي هجومي و عالقه مند به مالكيت توپ 

شناخته مي شد، حاال خشن تر شده است. تعداد خطاهاي 
تيم از زمان ژاوي به طور محسوسي افزايش پيدا كرده. 
بخشي از اين خشونت به خاطر سبك بازي گاوي است. 
او در تركيب تيم ملي هم خطاهاي زيادي مي كند و از او 

خواسته مي شود كه بازيكنان حريف را با خشونت از 
كار بيندازد. بازيكنان بارسا در پيروزي يك بر صفر 

برابر مايوركا 24بار مرتكب خطا شــدند كه 2 خطا از 
حريف بيشــتر بود و ميانگين هر 3.75دقيقه يك خطا 

را نشــان مي داد. آبي اناري ها از 13سال پيش به اين سو كه گوارديوال 
هدايت اين تيم را بر عهده گرفت، هرگز در يك بازي اين اندازه مرتكب 
خطا نشده بودند. بارساي پپ گوارديوال ماه نوامبر سال2008 كه ماالگا 
را در ورزشگاه روسالدا با نتيجه 4 بر يك شكست داد، 24بار مرتكب 
خطا شد. در اين فصل بارسايي ها تنها 2بار نسبت به تيم حريف خطاهاي 
كمتري انجام داده اند؛ بتيس )17به 12( و اسپانيول )17به 
9(. تيــم كاتالوني از لحاظ تعداد خطــا هفتمين تيم 
الليگاست؛ والنسيا 309خطا )16.9خطا به طور متوسط 
در هر بازي(، ختافــه 294)15.4(، آالوس 286)15(، 
مايــوركا 176)14.5(، رايووايكانو 276)14.4(، لوانته 
270)15(، بارسلونا 269)14.1(... سه ويا 228)12.6(، 
اتلتيكومادريد 226)11.8(، رئال مادريد 217)10.8(، 

كاديس 212)11.7(، اسپانيول 203)10.6(.

شاید در سلیقه گل محمدی جا نداشتم
فرشاد احمدزاده در لباس سپاهان به يكي از برترين هاي ليگ تبديل شده است. او در گفت وگو با همشهري از اتفاقات 

ابتداي فصل و داليل نرفتنش به استقالل و پرسپوليس مي گويد

رالف 
خرابكار!

اوضاع منچستر بدتر از آن 
است كه سرمربي جديد 

و رونالدو بتوانند آن را 
درست كنند

منچستريونايتد 
در 4 بازي خانگي اين 

فصل موفق به گلزني نشده 
است. آنها در سال پيش تنها 

در 3 بازي موفق به گلزني 
نشــده بودند.

رئال در جامي كه از آن مي ترسد
در فاصله يــك هفته مانده تا ال كالســيكوي ســوپرجام در عربســتان، 
رئال مادريد ساعت24 امشب در ورزشگاه صد ساله باشگاه آلكويانو 
يك ديدار انتقامي در جام حذفي در پيش دارد. اين همان 
تيمي اســت كه رئال زيدان را فصل پيش از كوپا بيرون 
انداخت و 10 نفره كهكشــاني ها را 2 بر يك شكست داد. 
نتيجه سال قبل دقيقا همان نتيجه اي بود كه 70سال 
پيش از آن هم رقم خورده و اين تيم گمنام موفق شده 
بود رئال را ببرد. فصل پيش به دليل كرونا بازي بدون 
تماشاگر برگزار شد و حاال نزديك به 5هزار هوادار اين 
تيم مي توانند بازي را از نزديك در شهر والنسيا تماشا 
كنند. مثل فصل گذشــته به دليل كرونا امكان معاوضه 
پيراهن بازيكنان در پايان مســابقه وجود ندارد و براي همين 
باشگاه مادريدي از باشگاه رقيب خواسته كه فهرستي ارائه كنند تا مشخص 
شــود كدام بازيكن از كدام بازيكن رئال پيراهــن مي خواهد. فصل پيش 

90درصد بازيكنان آلكويانو پيراهن كريم بنزما را درخواست كرده بودند.
  رئال مادريــد هيچ وقــت جام حذفي را جــدي نگرفته و بــه تيم هاي 
دسته ســومي مثل همين آلكويانو يا آلكوركون و خيلي هاي ديگر باخته و 
حذف شده. البته آنچلوتي در دوره اولش توانست تيم هايي نظير شاتيوا و 
كورنيا را حذف كند و در ســال2014 رئال را به قهرماني كوپا برساند. اما 
حذف مقابل تيم هاي ضعيف در كوپا دل ري تخصص رئال مادريد است؛ در 
فصل 9۸-1997 توسط آالوس دسته دومي، در فصل 01-2000 توسط 
تولدو دسته سومي، در فصل 09-200۸ توسط رئال آيرون، در فصل 10-
2009 توسط آلكوركون و در فصل 16-2015 پيروزي بر كاديس اما حذف 

به دليل استفاده غيرقانوني از چريشف محروم، رئال بازنده شد!
  آنچلوتي از بازيكناني كه دقايق كمتري بــازي كرده اند، همانند لونين 
مقابل الكويانو اســتفاده خواهد كرد كه همين خطرناك است. لونين در 
يك سال و نيم اخير فقط 120 دقيقه مقابل آلكويانو بازي كرده. در اردوي 
رئال تقريبا آثار كرونا از بين رفته و تســت وينيسيوس هم منفي شده. اما 
چند مصدوم هنوز روي دست كارلتو هست؛ كارواخال به تمرينات برگشته 
و ممكن است به ال كالسيكوي هفته آينده برسد و گرت بيل ابتداي 2022 
را هم از دست داده. بازيكن ولزي 140روز اســت كه براي رئال به ميدان 
نرفته. رئالي ها مدعي اند كــه در اين فصل در بازي بــا ويارئال، كاديس، 
اوساسونا و ختافه داوران از گرفتن پنالتي قانوني به سود تيم شان خودداري 

كرده اند؛ اتفاقي كه فصل پيش هم رخ داد.

بارسا آشنا با حريف دسته سومي
ساعت22امشب بارسلونا در زمين تيم گمنام لينارس 
به ميدان مي رود. كوپــا دل ري تورنمنت مورد عالقه 
بارسلوناســت و اين تيم در اين جام توانســته 31بار 
قهرمان شــود كه آخريــن آنها همين فصــل قبل با 
پيروزي 4بر صفر مقابل بيلبائو در فينال به دست آمد. 
بارســا 4تا از 5بازي آخرش در جام حذفي را برده اما 
در 4ديدار خارج از خانه آخرش تنها يك برد به دست 
آورده است. لينارس دپورتيوو در دور قبلي جام حذفي 
توانسته بود آالوس را حذف كند و پيش از سال نو هم 
سه ويا اتلتيكو را شكســت دهد. آنها ۸ مسابقه پياپي 
است كه شكستي نداشته اند. اين تيم در دسته سوم با 
بارسلوناي »ب« در يك ليگ حضور دارد. باشگاه حريف 
بارسا قدمتي ندارد و از سال2009تاسيس شده و اخيرا 
در دسته چهارم حضور داشته. در دور اول خيمناستيا 
را در پنالتي برد و در مرحله بعد تيم الليگايي آالوس را 
2بر يك شكست داد. آنها با 22امتياز از 17بازي در رده 

چهاردهم ليگ دسته سوم جاي گرفته اند.
   اين بارسا با اين همه مصدوم و كرونايي و اين همه 
جوان كه ۸بازيكن از بارساي »ب« در اين فصل در آن 

بازي كرده اند، شباهت به همان تيمي دارد كه در 
دســته ســوم و كنار لينارس بازي مي كند. براي 

جوانان بارسا، لينارس تيم ناشناخته اي نيست.
  بارسا با كومان از 10 بازي ليگ 15 امتياز گرفت 
اما حاال ژاوي توانسته از 7 بازي، 14 امتياز بگيرد. 

بارســا با ژاوي كم گل مي زند اما با جوانانش به تيم 
بهتري تبديل شده است.

  خريد گران قيمت و جديد بارسا يعني فران تورس 
جدا از اينكه به دليل پر بودن ليست و سقف دستمزدها 
مجاز به بازي نيســت، پس از شــركت در مراســم 
معارفه اش دچار كوويد-19شــد. او به همراه پدري 
مصدوم به تمرين رفته بود كه هر دو تست شان مثبت 
اعالم شد. تورس حتي درصورت دريافت مجوز بازي 

هم به سوپرجام در عربستان نمي رسد.
  اومتيتي گفته حاضر نيست به ليگ تركيه برود و اگر 
پيشــنهادي از تيمي حاضر در ليگ قهرمانان برسد، 
بارســلونا را ترك مي كند. باشگاه به او هشدار داده كه 
ممكن است مثل لوييس سوارس قراردادش را يكطرفه 
فسخ كند و احتماال اين اتفاق هم خواهد افتاد. اومتيتي 

تا به امروز 5پيشنهاد را رد كرده است.
  جذب موراتا هم به بن بســت خورده. يوونتوس از 
بارسلونا شاكي است كه چرا فقط با خود بازيكن مذاكره 
كرده اند و چيزي به اتلتيكو مادريد كه مالك قانوني اين 
بازيكن اســت نگفته انــد و همه  چيز را گــردن يووه 
انداخته اند. ممكن اســت به همين دليل يوونتوس از 
دادن موراتا به بارسا خودداري كند و او را تا آخر فصل 

نگه دارد.
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به بارسلونا اعالم كرده كه 

درصورت وجود پيشنهاد آماده است 
اين باشــگاه را ترك كند. بارسا هم اعالم 

كرده اگر باشگاهي اين بازيكن را مي خواهد، 
تخفيف خوبي خواهد گرفت. شــايعه شــده 
تاتنهام و آرسنال او را مي خواهند. با رفتن اين 
برزيلي جا براي ثبت قرارداد فران باز مي شود. 

كوتينيو نمي خواهــد ماجراجويي كند 
و فقط خواهان حضــور در ايتاليا يا 

ليگ برتر انگليس است.

  از انتخاب 
سپاهان راضی هستی؟

من هميشه در تيم های بزرگ بازی كردم. 
زمانی كه در پرسپوليس بودم، كامال حس می كردم 
كه فشار زيادی روی بازيكن وجود دارد و بايد طوری 
كار می كردم كه اين فشارها كنترل شود. بازيكن بايد 
در شرايط سخت هميشه بهترين عملكرد را داشته 
باشد. حاال در تيم بزرگی مثل سپاهان حضور دارم 

و از اين انتخاب هم راضی هستم. اميدوارم 
بهترين عملكرد ممكن را داشته 

باشم.

اميرحسين اعظمي |  فرشــاد احمدزاده كه حدود 10سال پيش 
برای اولين بار پيراهن پرسپوليس را بر تن كرد، در 2مقطع از اين تيم 
جدا شد كه يك بار پيراهن تراكتور را پوشيد و يك بار هم راهی ليگ 
لهستان شد. او حاال در سپاهان بازي می كند، آن هم در حالی كه قبل 
از شروع فصل خبرهای مختلفی در خصوص احتمال بازگشتش به 
جمع سرخ پوشان تهرانی شنيده می شد. احمدزاده اما بعد از درخشش 
با پيراهن فوالد در نهايت راهی سپاهان شــد و حاال جزو بازيكنان 
تاثيرگذار اين تيم محسوب می شود. او در بازی روز دوشنبه با پديده باز 
هم گل اول تيمش را به ثمر رساند و سپاهان در روزی كه به 3امتياز اين 
بازی نياز داشت، با درخشش اين بازيكن به پيروزی رسيد. احمدزاده 
در حال حاضر بر اساس نمرات متريكا دومين بازيكن برتر فصل جاري 
است. او كه در اين سال  ها تا حدود زيادی از رسانه ها فاصله گرفته، در 
گفت وگوی اختصاصی با همشهری ورزشی به سواالت پاسخ داده است.

  به نظر می رسد قبل از بازی با پديده، فشار روانی 
زيادی روی تيم شما وجود داشت؟

بله، همين طور است. ما 3شكست پياپی داشتيم و به تيم استرس وارد 
شده بود، ولی خدا را شكر كه پديده را برديم تا اوضاع كمی بهتر شود.

  چرا سپاهان 3شكست پشت سر هم را تجربه كرد؟
اين شرايط ممكن است برای هر تيم بزرگی پيش بيايد. ما در هيچ كدام 
از اين بازی  ها مستحق شكست نبوديم. تيمی هستيم كه موقعيت های 
زيادی ايجاد می كنيم ولی بدشانس هستيم كه توپ ها تبديل به گل 

نمی شود. اميدوارم در بازی های بعد بهتر از فرصت ها استفاده كنيم.

  در بازی با پديده دومين گلت را در اين فصل به ثمر 
رساندی ولی به نظر می رسد امسال در گل زدن بدشانس هستی؟

بله، در بعضی از بازی ها توپ هايم يا به تير خورد يا به بيرون رفت. بايد 
روی ضربات آخر بيشــتر تمرين و دقت كنم، زدن 2گل كم است و 

تالش می كنم تا اين آمار بهتر شود.

  جالب اينجاســت كه از رســانه ها هم فاصله 
گرفتی؟

من در پرســپوليس كه بزرگ ترين تيم ايران بــود، بازی كردم. آن 
زمان شايد با مسائل حاشيه ای روبه رو می شدم يا اينكه تجربه االن 
را نداشتم. فكر می كنم مهم ترين موضوع اين است كه روی فوتبالم 

تمركز داشته باشم.

  برخی از هواداران پرسپوليس اين انتظار را دارند 
كه دوباره به اين تيم برگردی. آيا برای آينده چنين تصميمی 

داری؟
من با باشگاه سپاهان قرارداد دارم و از حضور در اينجا احساس بسيار 
خوبی دارم. نمی  توانم در مورد آينده حرفی بزنم. مهم اين است كه االن 

از بازی در سپاهان خوشحالم.

  قبل از شروع اين فصل از پرسپوليس پيشنهاد 
داشتی؟

خير، من پيشنهادی از پرسپوليس نداشتم و صحبتی ميان من و اين 
باشگاه صورت نگرفت.

  ولی در رســانه ها اين موضوع عنوان شد كه با 
پرسپوليس مذاكره كردی و به توافق نرسيديد. حتی برخی 
رسانه ها و هواداران پرسپوليس هم كادر فنی اين تيم را بابت 
جذب نكردن نفراتی مثل تو و ســروش رفيعی تحت فشار 

گذاشتند؟
همانطور كه گفتم پيشنهادی از پرسپوليس دريافت نكردم. اين 
چيزها در فوتبال طبيعی است و بايد به سليقه ها و عقايد ديگران 
احترام بگذاريم. شايد من در سليقه و افكار يحيی گل محمدی جا 
نداشتم و حاال هم خوشحالم كه در سپاهان فوتبال بازی می كنم. 
ما بايد با اين موضوع كنار بياييم كه هر بازيكن يا مربی ای ممكن 

است برای انتخاب هايش فاكتورهای مختلفی را در نظر بگيرد.

  البته قبل از شروع فصل شايعاتی هم در مورد 
احتمال حضور تو در استقالل مطرح شــد. آيا به اين تيم 

نزديك نشده بودی؟
مثل اينكه با مدير برنامه هايم صحبت هايی شــده بود. من 

2سال پيش هم از استقالل پيشــنهاد داشتم و همان 
زمان هم در اين مورد خيلی فكر كردم و به اين نتيجه 

رسيدم كه اخالقی نيست به استقالل بروم. من 
چند سال در پرسپوليس بازی كردم و البته 

برای استقالل و هوادارانش احترام 
بســيار زيــادی 
قائل هســتم. با 

وجــود اينكــه آن 
زمان بــرای تيم رقيب 

كری می خواندم ولی بايد بگويم 
استقالل و هوادارانش برايم قابل احترام هستند. فكر می كنم تصميم 
درستی هم گرفتم و با وجود اينكه از استقالل پيشنهاد داشتم، ولی 

اخالقی نبود كه اين تيم را انتخاب كنم.

  فكر می كنی سپاهان قهرمان ليگ شود؟
ما قطعا برای رسيدن به اين هدف تالش می كنيم ولی در ليگ امسال 
چيزی قابل پيش بينی نيست و می بينيد كه 3تيم باالی جدول رقابت 

فشرده ای دارند.

  كاركردن با محرم نويدكيا چطور است؟
تنها تيمی هســتيم كه همه بازيكنان از كار كردن با سرمربی لذت 

می برند، حتی آنهايی كه كمتر بازی می كنند.

  به تيم ملی هم فكر می كنی؟
 قطعا به ايــن فكر می كنم كــه با عملكــرد خوبم بــه تيم ملی 

دعوت شوم.
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افقی:
 1- رفــع خســتگی- قطعه 

سنگی بزرگ تر از قلوه سنگ
2- بزرگ ایــل و طایفه- نام 
پدر حضرت مریم)س(- كوه 

سیمرغ
3- روز هــا- نوعــی اختالل 
روانــی- جانشــین اســم در 

دستور زبان
4- از دامنش مــرد به معراج 
می رود- اجازه انتشار روزنامه- 
كتاب ارزنده شیخ صدوق در 

حدیث
5- روزگار- آگاه و با خبــر- 

كناره
6- دارای اهمیت- نوعی قلم 

رسم- خدای درویش
7- گســترش- تهیدســت- 

بدون خطر
8- چوپــان- صدمه دیــده- 

پارچه
9- آتش- شــهری در هلند- 

چاشنی های غذایی
10- از محبــت ســركه ها... 
می شود- فالش تانك- قطعی 

و مسلم
11- درخشان- موتورسیكلت 

بدون دنده- ضمیر جمع
12- میوه هســته دار نارس- 
اشتباهاتی كه نمازگزار هنگام 
خواندن نماز مرتكب می شود- 

طمع
13- سخاوتمند- گزارش- از 

پیامبران اولوالعزم
14- وسیله نخ ریسی- گازی 

خفه كننده- گوشه نشینی
15- مفت و مجانی- شهری در 

استان كهگیلویه و بویراحمد
  

عمودی:
1- كنایــه از اینكــه بســیار 

خسیس است
2- نام دختر امام حسین)ع(- 

مایه درد سر- تكبر
3- از حروف یونانی- چهره و 

سیما- سگ فضانورد شوروی
4- مجموعه شعری از زنده یاد 
مهرداد اوســتا- ســرزنش- 

تندرست
5- غذای رقیق- گوشه ای در 
دستگاه سه گاه- هیزم- كیف 

انگلیسی
6- پوشاننده- سودمند- جایز

7- عرق كردن- دیوار گرداگرد 
شهر- نوعی پارچه براق

8- از آثــار هرتا مولــر، بانوی 
نویسنده رومانیایی تبار آلمانی

9- خــوك وحشــی- ویتنام 
قدیم- تخت پادشاهی

10- اهلــی- نوعــی ماهــی 
اســتخوانی آب های شیرین- 

برتری

11- رود آرام- شــعبه ای از نــژاد 
ســفید- شــب زنده داری كردن- 

شالوده
12- مرهم- شــب نــزول قرآن- 

خواهش
13- ادب از بی ادبــان آموخــت- 

تعلیم- گناه و معصیت
14- ترسناك- خواهر اسفندیار در 

شاهنامه- غیرخدا
15- موسیقی متن فیلم های سردار 
15جنگل و داد شاه از ساخته های اوست

مچربنامرفاگما
اشگهارحالصدمحم
یمرنگراشحوبج
مهداسیلپراتسد

لانریارمارگ
كملیاحایبیرجم
نیودتوشروگاد
كدنایمابهردند

ارحرفظمنونكا
وسیگونربجدننس
لیاسویسكاتر

نوهرمنژرانامگ
ییادرتقلخكرش
ناكینلصوتسدیهت
یرایهدنزورفمه

 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 | 4115
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

7 6   9       2  
        5   3   7
9   3 8          
3 1         7    
                 
    4         1 5
          1 4   2
5   2   4        
  7       3   5 67 5 2 3 4 8 1 9 6

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

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

بهروز رسایلی| به  طور كلی انتقال یحیی گل محمدی از پدیده به پرسپولیس كه بین 2 نیم فصل لیگ 
نوزدهم رخ داد، از آن داستان های كشدار و پردردسر فوتبال ایران بود كه تبعاتش حاال حاالها ادامه دارد. 
این انتقال از سویی موجب فسخ قرارداد گابریل كالدرون شد كه مربی آرژانتینی هم شكایت كرد و پوست 
پرسپولیس را كند، از سوی دیگر هم هزینه ها و تعهداتی در قبال باشگاه مشهدی به وجود آورد كه پرونده اش 
هنوز باز است. باشگاه پرسپولیس بابت دریافت رضایتنامه یحیی، روی عدد6 میلیارد تومان با پدیده توافق كرد 
كه یك ونیم میلیارد تومان از آن به طور نقد پرداخت شد و بابت بقیه اش هم چك دادند؛ چك هایی كه از روز 
اول معلوم بود پاس نمی شود! پدیده هم در توافقنامه بین دوطرف، جریمه دیركرد به ازای هر روز 10 میلیون 
تومان تعیین كرد كه االن بالی جان سرخ ها شده است. تیم مشهدی پارسال با شكایت به كمیته استیناف 
توانست پرسپولیس را به پرداخت حدود 8میلیارد تومان در این پرونده محكوم كند، اما سرخ ها باز هم این 
پول را ندادند تا جریمه دیركرد روزانه ادامه بیابد. گفته می شود االن پولی كه پرسپولیس باید به پدیده بدهد، 
چیزی حدود 15میلیارد تومان شده و به همین دلیل پنجره های نقل وانتقاالتی باشگاه دوباره بسته شده است!

670هزار دالر بابت رضایتنامه

دی ماه 98كه رضایتنامه یحیی صادر شد، دالر حدود 13هزار تومان بود. این یعنی پرسپولیس در آن زمان 
تعهد كرد رقم فضایی و عجیب و غریب 460هزار دالر را بابت دریافت رضایتنامه گل محمدی بپردازد. شاید 
با خود این پول می شد یك مربی معقول خارجی به ایران آورد، اما پرسپولیسی ها آن را صرف رضایتنامه 
گل محمدی كردند. محمدحسن انصاری فرد و شــركا در آن زمان یك ونیم میلیارد تومان یعنی تقریبا 
115هزار دالر نقدا به باشگاه مشهدی پرداخت كردند و بقیه اش به عذاب الیم سرخ ها تبدیل شد. اگر فرض 
كنیم همین امروز پرسپولیس 15میلیارد تومان به پدیده بپردازد و پرونده را ببندد، این رقم با احتساب 
دالر 27هزار تومانی چیزی حدود 555هزار دالر می شود. این به اضافه 115هزار دالری كه قبال پرداخت 
شده، 670هزار دالر می شود. واقعا چطور می شــود این اعداد و ارقام را باور كرد؟ آن هم درحالی كه اگر 
گل محمدی پایان فصل جدا می شد، اصال نیازی به رضایتنامه نداشت و این همه دردسر درست نمی شد.

دستمزد خودش چقدر است؟

از روز اول حضور گل محمدی در پرسپولیس روایت های متناقضی در 
مورد دستمزد او وجود داشته و این تشتت همچنان ادامه دارد. طبیعتا 
فضای فوتبال ایران آنقدر شــفاف نیســت كه چنین مسایلی در آن به 
راحتی عنوان شود. بنابراین ناچاریم به شایعات استناد كنیم. از نیم فصل 

دوم لیگ نوزدهم كه بگذریم، گفته می شود یحیی برای لیگ بیستم قرارداد 
پنج ونیم میلیارد تومانی داشــته و با فشار شــدید روی مهدی رسول پناه، 

مدیرعامل وقت ســرخ ها به دنبال افزایش دوبرابری این عدد بوده است. گویا 
یكی از اختالف نظرها بین دوطرف همین بوده است. بعضی منابع می گویند یحیی 

در این مورد كامروا شده و دستمزدش برای لیگ بیستم را به 11میلیارد تومان افزایش 
داده است. در مورد رقم قرارداد او در فصل جاری هم اطالعات خاصی در دست نیست، اما 

تمدید چندباره و زودتر از موعد قرارداد ســرمربی پرسپولیس احتماال نشان دهنده افزایش 
دستمزد اوست. حاال خودتان هر طور كه راغب هستید اعداد مطرح در فضای غیررسمی )چه 

پنج ونیم میلیارد، چه 11میلیارد و چه بیش از آن( را با هزینه های صرف شده برای دریافت رضایتنامه 
گل محمدی جمع ببندید. او حتما مربی خوب و موفقی برای پرســپولیس بوده، اما عددی هم كه 
باشگاه صرف اســتخدامش كرده »اصال« كم نیست. شاید حتی به دســتمزد برانكو در موفق ترین 

سال هایش نزدیك باشد.

یحیی به قیمت گواردیوال!
یك ضرب و تقسیم ساده در مورد هزینه های هنگفت پرسپولیس برای استخدام گل محمدی

امسالهمقهرمان،هفتهآخرمعلوممیشود
علی شجاعی كه مقابل تراكتور فقط 45دقیقه بازی كرد می گوید زمین اراك خیلی از پرسپولیسی ها را مصدوم كرده است

محمد زارعی| علی شجاعی، مدافع هافبك پرسپولیس در سه چهار بازی 
گذشته تیمش یكی از آماده ترین بازیكنان بوده كه توانسته هم گلزنی 
كند و هم پاس گل بدهد. او كه در بازی با سپاهان عملكرد بسیار خوبی 
داشت، این هفته مقابل تراكتور فقط یك نیمه بازی كرد و بنا به تشخیص 
كادر فنی تعویض شد. بازیكن جوان پرسپولیس درخصوص این بازی و 

سایر اتفاقات هفته های اخیر به سؤاالت همشهری پاسخ داده است.

   از بازی با تراكتور بگو. باز هم برنده شدید اما شما بین 
2 نیمه تعویض شدی.

در بازی با سپاهان، زمین اراك خیلی سفت بود و بیشتر بچه ها مصدوم 
شدند. یكی دو نفر كمردرد گرفتند، من هم عضله كشاله ام گرفت. این 
گرفتگی در بازی با تراكتور هم بود و موقع استارت زدن یا سانتر كردن 
اذیت می شدم. باید MRI بگیرم. امیدوارم مسئله خاصی نباشد. امروز 

)دیروز( هم با تیم ریكاوری كردم و توانستم بدوم.

   بد موقعی مصدوم شدی. در ســه چهار هفته اخیر 
سرمربی به تو اعتماد كرده بود و به جای آقایی در دفاع چپ بازی 

می كردی.
كاری نمی شــود كرد. اگر وضعیت خطرناك باشد استراحت می كنم. 
همه  چیز به نتیجه MRI بســتگی دارد. اگر شــرایط تمرین داشته 
باشــم، كارم را انجام می دهم. اگر هم نیاز باشد درمان می كنم و دوباره 

برمی گردم.

   سیدجالل حسینی هم مصدوم است. فشار چند بازی 
آخر خیلی زیاد بود؟ 

بله، نزدیــك بودن بازی هــا و زمین های نامناســب باعث مصدومیت 
می شود. من تا قبل از بازی اراك مشكلی نداشتم. بعد از آن بازی سیامك 
نعمتی و كمال كامیابی نیا هم كمردرد گرفتند. این زمین ها فشار روی 
بازیكنان را بیشتر می كند و به آنها لطمه می زند. ما هر هفته 2بازی انجام 
می دهیم، حداقل زمین ها باید استاندارد الزم را داشته باشند كه كمتر 

آسیب ببینیم.

   قبول داری تراكتور مقابل پرسپولیس خوب بازی كرد؟

هر تیمی جلوی پرســپولیس قرار می گیرد، بهترین بازی اش را انجام 
می دهد. پرسپولیس تیم بزرگی است و قهرمانی در این چند ساله باعث 
شده همه برای نتیجه گرفتن مقابل این تیم انگیزه داشته باشند. تراكتور 
برای دقایقی ما را تحت فشار گذاشت ولی توانستیم برنده بازی باشیم. 
این پنجمین پیروزی ما با احتساب جام حذفی بود، این بردهای پشت  سر 
هم به شخصیت تیمی ما خیلی كمك می كند. پارسال هم هفت هشت 
برد پشت سر هم به دست آوردیم كه در ادامه لیگ به ما خیلی كمك كرد. 

امیدوارم این پیروزی ها ادامه داشته باشد و به تیم كمك كند.

   چند هفته است كه اســتقالل و پرسپولیس در صدر 
رقابت نزدیكی دارند. به نظرت پرســپولیس می تواند جلو بزند و 

قهرمان نیم فصل شود؟
ما هفته های اول كمی مشكل داشــتیم ولی هر چه زمان گذشت بهتر 
شدیم و خوب امتیاز گرفتیم. اگر بازی های گل گهر 3بر صفر نمی شد، 
ما همین االن هم صدر جدول بودیم. اگر كمیته استیناف رأی گل گهر 
را تغییر بدهد، دوباره به صدر برمی  گردیم. به هر حال امسال نسبت به 
سال های قبل رقابت خیلی فشرده تر است. سپاهان هم تیم باشخصیتی 
است كه هم جلوی ما و هم جلوی استقالل خوب بازی كرد ولی نتوانست 
نتیجه بگیرد. تیم های دیگر مثل مس رفسنجان، فوالد و... هم در باالی 
جدول خوب می جنگند. اما پرسپولیس، استقالل و سپاهان خودشان را 
از بقیه تیم ها جدا كرده اند و رقابت سختی دارند. متأسفانه ما چند امتیاز 
از بازی های خانگی را از دست دادیم و در نیم فصل دوم امتیازگیری اصال 
راحت نیست. امتیازات خیلی نزدیك به هم است، استقالل و سپاهان 
شرایط خوبی دارند و معموال در هر بازی با برد زمین را ترك می كنند. 
در این وضعیت از دست دادن حتی یك امتیاز ممكن است یك تیم را از 

كورس قهرمانی عقب بیندازد.

   پرسپولیسی ها رأی گل گهر را عادالنه نمی دانند؟
خب طبیعی است. امیدوارم چیزی كه حق است و قانون می گوید اتفاق 
بیفتد. من می گویم باید عدالت رعایت شود حتی اگر به ضرر تیم ما باشد.

   از بین استقالل و سپاهان كدام را رقیب جدی تری برای 
پرسپولیس می بینی؟

فكر می كنم امسال هم مثل پارســال، قهرمان در هفته  آخر مشخص 
می شود. ســپاهان و اســتقالل تا هفته پایانی مدعی می مانند و با ما 
می جنگند. ما حق هیچ اشتباهی نداریم و نباید امتیازی از دست بدهیم. 
پارسال فقط سپاهان رقیب بود ولی امسال تعداد رقبا بیشتر شده است.

   بیانیه های اخیر استقالل و پرســپولیس علیه هم، 
بســیاری از اهالی فوتبال را ناراحت كرده است. نظری در این باره 

نداری؟
این كارها را نمی پسندم. هر تیمی كه توانش باالتر است و حقش است 
باید نتیجه بگیرد. در خیلی از مسابقات، قبل از بازی اتفاقاتی را رقم زدند 
كه تمركز ما را به هم بزنند ولی باز هم رفتیم و در زمین نتیجه خودمان 
را گرفتیم. نباید بیانیه نویسی باب شود، باید در زمین حرف زد. خدا را 
شكر بازیكنان ما اصال به این مسائل فكر هم نمی كنند. ما حتی به رأی 
استیناف هم فكر نمی كنیم كه قرار است چه شود. اگر قرار بود تمركزمان 
روی این مسائل باشد خیلی امتیاز از دست می دادیم. دیروز هم آقاسید 
)جالل حســینی( در مصاحبه اش گفت ما اصال به رأی استیناف فكر 
نمی كنیم و تمام توان خودمان را در زمیــن می گذاریم تا آنجا بتوانیم 
3امتیازها را بگیریم. شاید این مسائل روی سپاهان یا تیم های دیگر تأثیر 
گذاشته باشد. حتی گل گهر به خاطر این مسائل یكی دو هفته افت داشت 

ولی برای پرسپولیس اینطور نیست.

   بازی بعدی شما مقابل پدیده انتهای جدولی است. بازی 
سختی كه نیست؟

پدیده نتوانسته خوب امتیاز بگیرد ولی بازی با این تیم ها سخت تر است. 
معموال تیم هایی كه هدفشــان گرفتن یك امتیاز اســت كار را سخت 
می كنند. نباید این تیم را دســت كم گرفت. آنها چیزی برای از دست 

دادن ندارند.

   می  گویند پست اصلی ات هافبك است ولی دفاع چپ 
بازی می كنی!

من از رده های پایه در هر دو پســت بازی كرده ام و در هر دو پست هم 
راحت بوده ام. در نساجی بیشتر هافبك چپ بودم و بیشتر به بازی در آن 

پست عادت كرده بودم.

نزدیك بودن 
بازی ها و 

زمین های 
نامناسب باعث 

مصدومیت 
می شود. من تا 

قبل از بازی اراك 
مشكلی نداشتم. 

بعد از آن بازی 
سیامك نعمتی و 
كمال كامیابی نیا 

هم كمردرد 
گرفتند. این 

زمین ها فشار روی 
بازیكنان را بیشتر 

می كند و به آنها 
لطمه می زند
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 بخشش در آخرين ثانيه 
دومين قاتلي كه به احترام ايام فاطميه از سوي اولياي 
دم بخشيده شد، مردي بود كه 11سال قبل دختري را 

در يكي از روستاهاي آبيك قزوين به قتل رسانده بود.
دادستان عمومي و انقالب آبيك با بيان اين خبر گفت: 
11سال پيش در يكي از روستاهاي شهرستان آبيك بنا 
به داليلي، دخترخانمي توسط آقايي به قتل رسيد كه با 
دستگيري قاتل و انجام تحقيقات، وي در دادگاه محاكمه 

و به قصاص محكوم شد.
مرتضي محمدي ادامه داد: پــس از تأييد حكم و طي 
شدن مراحل قانوني، روز يكشنبه 1۲دي ماه، به عنوان 
زمان اجراي حكم اعالم شد و ســحرگاه آن روز قاتل 
پايه چوبه دار قرار گرفت. پيش از اجراي حكم، با همت 
مسئولين زندان چوبيندر قزوين، مسئولين گروه صلح 
و سازش استان و خيرين جلسه صلح و سازش برگزار 
شد اما خانواده مقتول همچنان اصرار به اجراي حكم 
قصاص داشتند. در اين شرايط قاتل باالي چهارپايه رفت 
و طناب دار به گردنش افتاد اما در آخرين ثانيه و زماني 
كه همه چيز براي اجراي حكم فراهم بود خانواده مقتول 
به احترام ايام سوگواري حضرت زهرا سالم اهلل و با توجه 
به برگزاري جلسات، نشست ها و تالش هاي بسيار براي 
كسب رضايت آنها، از حق خود گذشتند و با بخشش 

قاتل زندگي  دوباره اي به او بخشيدند.

ث
مك

 تقاطع خيابان مدني با كوچه نجف آبادي ســرعت گير 
نياز دارد

خيابان مدني در محدوده ميدان شهيد بروجردي كه مقابل ناحيه 
مقاومت شهيدبهشتي در كوچه شهيد عالم نجف آبادي در نارمك 
واقع است، بسيار پرتردد است. هم عابران زيادي از خيابان مدني 
وارد اين ميدان مي شوند، هم خودروهاي بسياري در مقابل اين 
ميدان از خيابــان مدني دور مي زنند يــا وارد كوچه نجف آبادي 
و كوچه هاي اطراف مي شــوند و هم وجود درمانــگاه و داروخانه 
شبانه روزي و بانك و... آن را پرتردد كرده است. با اين حال نه چراغ 
چشمك زني در كار است و نه سرعت گيري هست كه ايمني اين 
محدوده افزايش يابد. از شــهرداري منطقه 8تهران تقاضا داريم 
نسبت به نصب سرعت گير و چراغ چشمك زن در تقاطع ميدان 
شهيد بروجردي ابتداي كوچه شهيد عالم نجف آبادي با خيابان 

مدني اقدام نمايد.
فالحي از نارمك

 جريمه هاي گرانفروشي بازدارنده نيست
تا وقتي جريمه گرانفروشي بازدارنده نباشد مبارزه با گرانفروشان 
و اقدامات گشت تعزيرات مانند كوبيدن آب در هاون است و با اين 
جريمه هاي مضحك هيچ گرانفروشي كه متنبه نخواهد شد هيچ، 

همچنان آب در دل متخلفان قند خواهد شد.
حبيب از مشهدمقدس

  ازدياد حيوانات موذي در شهرك شريعتي
متأسفانه تعداد موش ها در شهرك شريعتي رو به افزايش است و 
اين حيوانات به راحتي در حال رفت وآمد در سطح شهر هستند.
جداي از وحشــتي كه ديدن آنها براي برخي شــهروندان ايجاد 
مي كند اين حيوانات به شدت ناقل بيماري هستند. از مسئوالن 
شهرداري خواهشــمنديم اقدام عاجل و اساســي براي رفع اين 

مشكل بكنند.
روحاني از شهرك انديشه

  خيابان عادل فرديس همچنان خاكي است
200 متر از خيابان عادل در خيابان ايراني شــهرك ناز فرديس 
خاكي است و كسي به آســفالت آن توجهي نمي كند. مسئوالن 

شهرداري فرديس لطفا اقدامي كنند.
شهروند از فرديس كرج 

 درخواســت راه اندازي مجدد اتوبوس هاي هفت تير به 
آزادي و صادقيه

قبال از ميدان هفت تير به سمت ميدان آزادي و همينطور ميدان 
صادقيه، اتوبوس وجود داشــت كه معلوم نيســت به چه دليلي 
جمع آوري شدند؟ براي افرادي كه به طور مرتب ناچار به رفت وآمد 

در اين مسيرها هستند پرداخت كرايه تاكسي كمرشكن است.
زينالوند از تهران

  طرح نسخه الكترونيكي مردم را سردرگم كرده است
درحالي كه هنوز حذف نسخه هاي كاغذي به خصوص در شهرهاي 
كوچك فراگير نشده است،  اجراي طرح نسخه الكترونيكي باعث 
سرگرداني و نارضايتي شده است. از 18 ماه قبل تاكنون كه براي 
حذف نسخ كاغذي فرصت بود سازوكار اين كار فراهم نشده، آن 
وقت چگونه توقع مي رود كه ظرف چند هفته نســخ الكترونيكي 
تبديل به روال عادي شود و مردم هم مشــكلي نداشته باشند؟ 
هم اكنون رفتن به نزد پزشك با اجراي اين طرح كاري فرسايشي 
شده است زيرا بخش هاي فني و انفورماتيك در بسياري از مراكز 
بركار مسلط نيســتند و مردم هم چيز زيادي از اين طرح و نحوه 

اجراي آن نمي دانند.
قاسمي از مالير

  فكري براي ترافيك دائمي پل فرديس تا مهرويال كنند
اتوبان كرج به قزوين حدفاصــل پل فرديس )پل ورودي كرج( تا 
ترمينال كالنتري و پل مهرويال هميشه ترافيك وراهبندان است 
و ســاعت هاي زيادي از وقت رانندگان در ترافيك هدر مي دهد. 
شايد يكي از علت هاي آن عبور كاميون ها و تريلي ها از اين اتوبان 
باشــد كه به ترافيك دامن مي زند.از اداره راهنمايي و راهداري 
و مسئوالن شــهري تهران و كرج درخواســت داريم گره از كار 

ميليون ها مسافري كه روزانه از اين مسير تردد دارند، باز كنند.
يك شهروند از تهران

پاسخ مسئوالن
كارگران ميادين ميوه و تره بار طبق قانون كار شاغلند

روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران پيرو 
انتشار پيام مردمي با عنوان »حقوق اندك كارگران ميوه فروشي ها 
حتي كارگران شاغل در ميادين ميوه و تره بار« پاسخ داده است: 
ضمن قدرداني از احساس مسئوليت اين شهروند عزيز درخصوص 
مسائل و مشكالت كارگران شــاغل در ميادين و بازارهاي ميوه و 
تره بار شهرداري تهران به اطالع مي رساند: كارگران ميادين ميوه 
و تره بار طبق ضوابط و مقررات سازمان تأمين اجتماعي مشغول 

به كار هستند.
اين كارگران توسط بهره برداران جذب مي شوند و حقوق خود را از 
بهره بردار دريافت مي كنند و هيچ گونه رابطه استخدامي با سازمان 
مديريت ميادين شــهرداري تهران ندارند و اين ســازمان طبق 
توافق في مابين با بهره برداران و قوانين و مقررات داخلي، تنها بر 
ُحسن اخالق، نوع سلوك و نحوه برخورد آنها با مراجعه كنندگان 

نظارت دارد.
با وجــود اين، ســازمان مديريــت ميادين شــهرداري تهران، 
بهره برداران را مكلف كرده است تا با اين كارگران طبق ضوابط و 
مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رفتار نمايند و كارگران 
تحت پوشش و زيرنظر سازمان تأمين اجتماعي بوده و از مزاياي 

حمايتي اين سازمان برخوردارند.
سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران براي حصول اطمينان 
از اجراي درست اين توافق، از همه ابزارهاي حقوقي و اهرم هاي 
قانوني در اختيار بهره مي گيرد، چنان كه بهره بردار در پايان مدت 
زمان اجاره غرفه بدون ارائه اسناد و مدارك الزم مبني بر پرداخت 

حق بيمه كارگران، با ايشان تسويه حساب نمي كند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 دستگيري كالهبردار 
۲500ميلياردي

متهمي كه با تبليغات در شبكه هاي ماهواره اي 
درخصوص مهاجرت دســت به كالهبرداري 
2500ميليارد تومانــي زده بود، هنگامي كه 
قصد ورود به كشور را داشت دستگير شد. به 
گزارش همشــهري، اين متهم از مدتي قبل 
به دنبال ثبت چندين شــكايت تحت تعقيب 
قرار گرفــت. او كه در خارج از كشــور اقامت 
داشت با تبليغات درخصوص   امور مهاجرتي 
در شبكه هاي ماهواره اي افراد زيادي را فريب 
داده و از آنها كالهبرداري كرده بود. درحالي كه 
تعداد شاكيان به 226نفر رسيده و بررسي ها 
نشان مي داد او مبلغي در حدود 2500ميليارد 
تومان كالهبرداري كرده است، حكم جلب وي 
صادر شد. سردار هادي شيرزاد، رئيس پليس 
بين الملل فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران در اين باره گفت: با استفاده از ظرفيت هاي 
موجود در بانك هاي اطالعاتي سازمان اينترپل 
و با تحقيقات انجام شده مشخص شد، متهم در 
كشــورهاي منطقه تردد دارد و در نهايت وی 
هنگامي كه قصد بازگشت به كشور را داشت، 

در يكي از فرودگاه ها دستگير شد.
سردار شيرزاد ادامه داد: اين متهم با استفاده 
از تبليغــات وســيع و برگزاري نشســت ها 
و سمينارهاي ســاختگي و مجلل در برخي 
كشورهاي همســايه، اعتماد مالباختگان را 
جلب  و آنها نيز از طريق چند صرافي اقدام به 
واريز مبالغي پول به حساب متهم و همدستش 

می كردند. 

انفجار كپسول خودرويي كه براي شــارژ گاز وارد 
مركز غيرمجاز سوخت گيري شده بود حادثه تلخي 
به دنبال داشــت و آتش سوزي گســترده اي به راه 
انداخت و موجب جان باختن زني همراه 2فرزندش 

شد.
به گزارش همشهري، اين مركز غيرمجاز در منطقه 
ديزل آباد تبريز قرار دارد. هرچنــد تابلويي كه در 
ورودي آنجا نصب شده مربوط به نمايشگاه خودرو 
اســت اما از مدتي قبل آنجا به مركزي براي شــارژ 
كپســول هاي گاز ال پي جي و خودروهاي دوگانه 
سوز تبديل شده بود. با اين حال اين مركز به شكل 
مخفيانه اداره مي شــد و گرداننــدگان آنجا فقط 

مشتريان خاص خود را به آنجا راه مي دادند.
حدود ساعت 8شب دوشنبه هم يك خودروي پژو 
آردي براي سوخت گيري وارد آنجا شد. اين خودرو 
4سرنشين شامل زن و شــوهري جوان و دو فرزند 
خردسال شان بود. آن زمان حدود 7نفر از كارگران و 
گردانندگان آنجا هم حضور داشتند. راننده آردي از 
خودرو پياده شد و مشغول شارژ كپسول خودرواش 
شــد و اعضاي خانواده اش همچنان ســوار خودرو 
بودند. هنوز چند لحظه بيشتر از شروع سوخت گيري 
نگذشته بود كه ناگهان كپسول گاز آردي منفجر و 
بخشي از محوطه دچار آتش سوزي شد. شدت اين 
انفجار به حدي بود كه عالوه بر آردي، دو خودروي 
ديگر كه آنجا بودند دچار آتش ســوزي شدند. اين 

حادثه در شــرايطي اتفاق افتاد كــه زن جوان و دو 
فرزندش در خودرو گرفتار شده بودند و با مرگ دست 
و پنجه نرم مي كردند و شعله هاي آتش مانع مي شد 
تا كسي بتواند به آنها كمك كند. عالوه بر اين ساير 
افرادي كه در آنجا حضور داشتند نيز شرايط چندان 
خوبي نداشــتند و اغلب آنها بر اثر شــدت انفجار و 

آتش سوزي مصدوم شده بودند.
صداي اين انفجــار مهيب افراد زيــادي را به محل 
حادثه كشاند. هنوز هيچ كس به درستي از آنچه در 
آنجا اتفاق افتاده بود اطالع نداشت و فقط شعله هاي 
آتش ديده مي شد. از ســويي تعداد زيادي كپسول 
گاز در ميان شعله هاي آتش قرار داشت و هر لحظه 
ممكن بود انفجار ديگري اتفاق بيفتد و همين موضوع 
وحشت زيادي به دل شاهدان حادثه مي انداخت. در 
اين شرايط بود كه آتش نشانان و امدادگران اورژانس 

خود را به محل حادثه رساندند.
اكبر دشــتي، معاون عمليات آتش نشاني تبريز در 
اين باره به همشهري مي گويد: دقايق كوتاهي پس 
از اعالم اين آتش سوزي چندين گروه از آتش نشانان 
خود را به محل حادثه رســاندند و مشاهده كردند 
كه تعداد زيــادي ســيلندر گاز  ال پي جي در ميان 
شعله هاي آتش قرار دارد و 3خودرو نيز طعمه حريق 
شده است. در اين شرايط عمليات كنترل و اطفاي 
حريق آغاز شد. دشتي ادامه مي دهد: هر لحظه امكان 
داشت سيلندرهاي گاز منفجر شوند. به همين دليل 

همكارانم اقدام به سردكردن ســيلندرها كردند. 
عمليات حدود 2ساعت ادامه پيدا كرد تا اينكه در 
نهايت آتش سوزي به طور كامل خاموش شد اما در 
اين حادثه سرنشينان خودروي پژو آردي شامل زني 
همراه با دو كودك خردسالش جان خود را از دست 

دادند و 7نفر ديگر مصدوم شدند.
معاون عمليات آتش نشاني تبريز درباره دليل وقوع 
اين حادثه مي گويد: اعالم دقيق علت حادثه به كار 
كارشناسي نياز دارد اما بررسي هاي اوليه حاكي از آن 
است كه انفجار مخزن گاز آردي دليل اوليه حادثه 
است و اين انفجار موجب آتش سوزي در كارگاه شده 
است. او درباره اينكه چرا اين حادثه باعث جان باختن 
3نفر شــد مي گويد: شــيوه نامه ها در جايگاه هاي 
سوخت كه استاندارد هســتند به اين شكل است 
كه براي ايمني بيشتر سرنشــينان خودرو هنگام 

سوخت گيري بايد از خودرو پياده شده و فاصله ايمن 
را رعايت كنند اما در اين حادثه شاهد بوديم كه در 
اين مركز غيرمجاز و غيراستاندارد سرنشينان خودرو 
هنگام سوخت گيري در آن حضور داشتند و همين 

بي احتياطي اين حادثه تلخ را رقم زد.
از سوي ديگر وحيد شادي نيا، سخنگوي اورژانس 
استان آذربايجان شرقي نيز درباره حادثه ديدگان 
اين انفجار مي گويد: به دنبال اعالم خبر وقوع انفجار 
و آتش سوزي در كارگاه كپســول مايع 3دستگاه 
آمبوالنس اورژانس به محل حادثه اعزام شــدند. او 
ادامه مي دهد: در همان بررســي هاي اوليه معلوم 
شد كه 3نفر شــامل دو كودك و يك زن جان خود 
را از دست داده اند و 7نفر مصدوم شده اند كه 2نفر 
از آنها مداوا و 5نفر ديگر به بيمارستان منتقل و در 

آنجا بستري شدند.

»مجبور بودم با شوهرم همكاري كنم، چرا كه 
مي ترسيدم به سرنوشت بچه هايم )مقتوالن( 

دچار شوم.«
اين جمله را همسر اكبرخرمدين ديروز در 
جلسه آخرين دفاع پيش روي بازپرس جنايي 
تهران مطرح كرد. او در ادامه، نقشــش در 
جنايت ها را توضيح داد و گفت كه از زندگي 

در زندان خسته شده است.
به گزارش همشــهري، تحقيقات در پرونده 
جنجالي خرمدين ها بــه مراحل پاياني اش 
در دادسراي جنايي تهران رسيده و به زودي 

منجر به كيفرخواست خواهد شد.
اين پرونده از ارديبهشــت امسال به جريان 
افتــاد و متهم اصلي آن مردي 81ســاله به 
نام اكبــر خرمدين بود كــه مرتكب يكي از 
هولناك ترين جنايت هاي ســال هاي اخير 

پايتخت شده بود.
او پســرش بابك خرمدين را كه مستندساز 
و مدرس سينما بود با همدستي همسرش 
در خانه شــان در شــهرك اكباتان به قتل 
رساند، جسد وي را مثله و بعضي از قطعات 
آن را در سطل زباله رها كرد كه با پيدا شدن 
بخش هايي از جسد بابك، خيلي زود رازش 
فاش شــد و پليس او و همسرش را دستگير 

كرد.
اين تنها قتل زوج سالخورده نبود چراكه در 
تحقيق از آنها اســرار 2جنايت ديگر برمال و 
مشخص شد كه آنها سال ها قبل دخترشان 
آرزو و شوهر سابق او به نام فرامرز كه پسرعمه 

آرزو بود را نيز به قتل رسانده بودند.
اكبر خرمدين و همســرش اقرار كردند كه 
فرامرز )شوهر آرزو( را در سال۹0 و آرزو را در 
سال۹7 به قتل رسانده، اجساد آنها را مثله 
كرده و بعد در نقاط مختلف تهران رها كرده 
بودند. اكبر مدعي شد كه دامادش را به دليل 
اختالفاتي كه او با آرزو داشت به قتل رساند. 
پس از آن از آنجا كه آرزو شاهد اين جنايت 
بود، مدام وي را تحت فشــار قــرار مي داد و 
از اين ابزار براي رســيدن به خواسته هايش 
اســتفاده مي  كرد. تا اينكه طاقت وي طاق 
شده و دخترش را نيز به قتل رسانده است. 
اما پس از آن پسرش بابك به ماجرا مشكوك 
شده و بعد از بررسي هاي فراوان دريافت كه 
خواهرش و دامادشــان توســط وي به قتل 

رسيده اند و به همين دليل نقشه قتل پسرش 
را هم عملي كرد. پــس از اين اعترافات زوج 
قاتل با دســتور قاضي محمدجواد شفيعي، 

بازداشت و روانه زندان رجايي شهر شدند.
درحالي كه تحقيقات در اين پرونده جنجالي 
ادامه داشــت، خواهر و برادران فرامرز)يكي 
از مقتوالن(، اكبر خرمدين را كه دايي شان 
بود بخشيدند. اما هنوز مادر فرامرز نظرش 
را اعالم نكــرده بود و ايــن درحالي بود كه 
پزشــكي قانوني اعالم كرد اين زن مهجور 
است و نمي تواند درباره مجازات قاتل پسرش 
تصميم گيري كند. در اين شــرايط پرونده 
براي كسب تكليف به دفتر رئيس قوه قضاييه 
فرستاده شــد. اما اكبر خرمدين مدتي قبل 
)30آبان امسال( به دليل اينكه دچار سرطان 
پيشرفته شــده بود پيش از آنكه مسئوالن 
بلندپايه قضايي نظر خود را درباره سرنوشت 
او اعالم كنند، در زندان به دليل ايست قلبي 
جانش را از دست داد. حال آنكه پرونده نيز 
چند روز پيش از دفتر رئيس قوه قضاييه به 
دادسراي جنايي تهران بازگشت و مشخص 
شد كه معاون اول رئيس قوه قضاييه ازسوي 
مادر فرامرز مطالبه ديه كرده است. اين يعني 
طبق قانــون ديه فرامرز بايــد از اموال اكبر 

خرمدين به مادر مقتول پرداخت شود.
اما اين همه ماجرا نبود، چراكه با مرگ اكبر 
خرمدين هرچند پرونده متهم اصلي مختومه 
شــد، اما بخش ديگري از پرونده مربوط به 
اتهام متهم رديف دوم يعني همسر وي است 

كه همچنان در جريان است. اين زن ديروز 
از زندان به دادســراي جنايي تهران انتقال 
يافت تا آخرين دفاعيات او اخذ و در پرونده 
ثبت شود. اين زن با قبول اتهامات خود كه 
معاونت در 3فقره قتل عمدي اســت گفت: 
من با شوهرم براي كشــتن بچه ها و دامادم 
همكاري كردم اما همه اين كارها را از ترسم 
انجام دادم چرا كه از شــوهرم مي ترسيدم و 
وحشت داشتم. اين زن سالخورده ادامه داد: 
كار من اين بود كه قرص ها را حل مي كردم و 
در غذا يا نوشيدني بچه ها مي ريختم. پس از 
آنكه همسرم آنها را به قتل مي رساند و اجساد 
را مثله مي كرد نيز در جابه جايي اجساد به او 
كمك كردم. يعنــي همراهش مي رفتم و او 
بقاياي جسد را درون سطل زباله ها در سطح 
شهر رها مي كرد. اما همه اين كارها را از روي 
ناچاري انجام دادم و با ميــل و رغبت نبود. 
چون مي ترسيدم اگر حرف شوهرم را گوش 
نكنم من هم به سرنوشــت بچه هايم دچار 
 شوم. وي از زندگي سخت خود در زندان گله 
كرد و ادامه داد: دلم مي خواهد آزاد شوم. چند 
روز قبل خبر فوت شوهرم را شنيدم. او بيمار 
بود و شرايط خوبي در زندان نداشت. من هم 
خسته ام و زندگي در زندان برايم  سخت است. 
پس از اخذ آخرين دفاع و ثبت اعترافات متهم 
رديف دوم، وي مجددا به زندان انتقال يافت تا 
ظرف چند روز آينده كيفرخواست در پرونده 
صادر شــود و اين زن در دادگاه كيفري پاي 

ميز محاكمه برود.

مسيري كه از زير ريل راه آهن سيرجان عبور مي كرد به خاطر بارش باران 
شديد روز يكشنبه پر از آب شده بود. زن 43ساله به همراه دختر 3ساله اش 
براي رفتن به روستاي چاه دراز بايد از زير پل عبور مي كردند اما وقتي ماشين 

وارد زيرگذر شد، به داخل آب سر خورد و حادثه اي هولناك را رقم زد.
به گزارش همشهري، شامگاه دوشنبه يك تريلي كه در مسيري فرعي به 
سمت روستاي چاه دراز در 35كيلومتري شهرستان سيرجان در حركت 
بود، هنگام عبور از زيرگذر راه آهن متوجه اتفاقي عجيب شد. اين زيرگذر 
تنها مسير رسيدن به روستا بود و باالي آن پلي بود كه ريل راه آهن از روي آن 
عبور مي كرد. داخل زيرگذر به دليل باران شديدي كه يكشنبه باريده بود 
پر از آب بود. با اين حال راننده تريلي شك نداشت كه مي تواند از داخل آب 
عبور كند اما وقتي به ميانه راه رسيد، خودروي او با جسمي سخت برخورد 
كرد و متوقف شد. راننده تريلي كه متعجب شده بود، پس از كمي بررسي 
متوجه شد كه يك خودروي سواري درست مقابل او و در داخل آب گير كرده 
و به دليل اينكه آب تا سقف آن را گرفته، قابل مشاهده نيست. او كه حدس 

مي زد براي سرنشينان خودروي سواري اتفاق شومي رخ داده، موبايلش را 
برداشت و ماجرا را به آتش نشاني و هالل احمر گزارش كرد.

حادثه دردناك 
تيم هاي امدادي به سرعت راهي محل حادثه شدند. ارتفاع آبي كه زيرگذر 
را پر كرده بود زياد بود اما بررسي هاي اوليه نشان مي داد خودرويي كه داخل 
آن گير كرده، يك پژو پرشياست. با اين حال هنوز معلوم نبود كه سرنشينان 
آن دچار چه سرنوشتي شده اند و به همين دليل از غواصان درخواست كمك 

و تيم غواصي راهي محل حادثه شد.
تاريكي از يك طرف و ســرماي هوا از طرف ديگر عمليات جست وجو را با 
مشكل روبه رو كرده بود. با اين حال غواصان وارد آب شدند و پس از تالش 
بسيار، موفق شدند در ماشــيني كه داخل آب گير كرده بود را باز كرده و 
با حقيقتي هولناك روبه رو شوند. سرنشــينان خودرو يك زن و دختري 
خردسال بودند كه هر دوي آنها جانشــان را از دست داده بودند و غواصان 

موفق شدند اجسادشان را از داخل ماشين غرق شده بيرون بكشند.
به گفته نبي اهلل حيدرپورشــبانگاه، رئيس اورژانس شهرستان سيرجان، 
قربانيان زني 43ساله و دختربچه 3ســاله اش بودند و اجسادشان زماني 
پيدا شد كه حدود يك ســاعت از زمان مرگ آنها مي گذشت. اين در حالي 
بود كه خانواده آنها تصور مي كردند كه آن دو گم شده اند و در اين مدت در 

جست وجو براي پيدا كردنشان بودند.
براساس اين گزارش، بررسي ها نشان مي دهد كه اين مادر و دختر هر روز 
سوار بر خودرويشان از اين مسير عبور مي كردند و روز حادثه نيز براي عبور 
از زير پل راه آهن وارد زيرگذر شــده بودند اما ظاهــرا وقتي راننده متوجه 
آبگرفتگي شديد در زيرپل مي شود، قصد برگشت داشته كه به دليل وجود 
خاك و گل و سراشيبي، خودرو سر خورده و به داخل آب مي رود. پس از آن 
نيز خاموش شده و راننده هر چه تالش مي كند موفق به باز كردن در ماشين و 
نجات خود و دخترش نمي شود. از سوي ديگر ارتفاع آبي كه در زيرگذر جمع 
شده بود، به حدي بود كه پس از سقوط خودرو به داخل آن، كامال خودرو را 

پوشانده و به همين دليل قابل مشاهده نبود.
براساس اين گزارش، اجساد هر دو قرباني به پزشكي قانوني منتقل شده و 
تحقيقات نشان مي دهد كه احتماال زمان وقوع حادثه ساعت 17:30روز 

دوشنبه بوده است.

مرگ دردناك مادر و دختر در زيرگذر آب گرفته 

انفجار در مركز غيرمجاز شارژ سيلندرگاز خودرو در تبريز حادثه دلخراشي را رقم زد

يك زن و 2 كودك قرباني 
بي احتياطي شدند

حفظ قرآن، قاتل پشيمان را از قصاص نجات دادمي ترسيدم به سرنوشت بچه هايم دچار شوم
خانواده 2مقتول به احترام ايام فاطميه از قصاص گذشتندهمسر اكبر خرمدين از انگيزه اش براي همكاري با شوهرش گفت 

درحالي كه 2مــرد محكوم به قصاص در آســتانه اجراي حكم قرار 
داشــتند، خانواده هاي مقتوالن به احترام ايام فاطميه از مجازات 

قصاص گذشتند و قاتالن را بخشيدند.
يكي از محكومان مردي است كه 3سال قبل در جريان يك درگيري 
در پايتخت دســت به جنايت زده و ديگري 11سال قبل در قزوين 

دختري را به قتل رساند.
به گزارش همشــهري، پرونده اول دوازدهم دي سال۹7 و با قتل 
مردي در جريان يك درگيري در تهران به جريان افتاد. مرد جوان با 
ضربه چاقو به قتل رسيد و دوست او كه شاهد جنايت بود به مأموران 
گفت: من و دوســتم)مقتول( از محل كارمان خارج شده و در حال 
بازگشت به خانه بوديم. در بين راه و در حوالي خيابان گاندي مردي 
را ديديم كه در حال صحبت با موبايل است. او با صداي بلند صحبت 
مي كرد و فحش و ناسزا مي داد. كلماتي كه به كار مي برد ركيك بود و 
همين باعث شد تا ما به او اعتراض كنيم. دوستم به او گوشزد كرد كه 
مردم و خانواده ها در حال رفت وآمد در خيابان هستند اما به دوستم و 
من توهين كرد و گفت به خودش مربوط است. او گفت دعوا خانوادگي 
است و كسي حق دخالت ندارد و درحالي كه به شدت خشمگين بود 
به سمت ماشينش كه دختري نوجوان در آن نشسته بود رفت و يك 
چاقوي ميوه خوري برداشت. سپس با همان چاقو به سمت ما حمله 
كرد. هرچند من و دوستم سعي كرديم او را خلع سالح كنيم اما مرد 
خشمگين با چاقو به من و دوســتم ضربه زد كه دوستم جانش را از 

دست داد.

بازداشت قاتل فراري
هرچند متهم پس از اين جنايت فرار كرده بــود اما مأموران موفق 
شدند وي را دســتگير كنند. او در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و 
گفت: روزحادثه با دختر خاله ام براي خريد هديه تولد دوستش بيرون 
رفته بوديم. در همان لحظه موبايلش زنگ خورد. تماس گيرنده پسر 
مورد عالقه اش بود و با هم شروع به حرف زدن كردند اما كمي بعد 
پسرجوان به دخترخاله ام فحاشي كرد. من عصباني شدم و گوشي را 
از دست دخترخاله ام گرفتم و به آن پسر اعتراض كردم اما او شروع 
به فحاشي كرد. درگيري لفظي ميان ما باال گرفت و 2نفر رهگذر كه 
صدايمان را شــنيدند اعتراض كردند. اما من كه به شدت عصباني 
بودم با آنها برخورد بدي كردم و درگير شدم. بعد براي ترساندن آنها 
ضرباتي با چاقو به هردويشان زدم كه متأسفانه يكي از آنها جانش 

را از دست داد.
متهم به قتل پس از مدتي در دادگاه كيفري پاي ميز محاكمه رفت 
و به قصاص محكوم شد. حكم به تأييد قضات شعبه35 ديوان عالي 
كشــور رســيد و پرونده براي انجام مقدمات اجراي حكم به شعبه 
چهارم اجراي احكام دادســراي جنايي تهران فرستاده شد و پيش 

روي داديار امين كرماني نژاد قرار گرفت.
شمارش معكوس براي اجراي حكم قصاص قاتل شروع شده بود و اين 
درحالي بود كه از زندان خبر مي رسيد كه جوان قاتل توبه كرده و در 
سال هايي كه در حبس بوده شروع به حفظ قرآن كرده و توانسته بود 

چند جزء از قرآن را حفظ كند. همين موجب شد تا تيم صلح و سازش 
دادسراي جنايي تهران جلسه اي با حضور اولياي دم برگزار كنند. 
تالش تيم صلح و سازش براي جلب رضايت از اولياي دم نتيجه داد و 
آنها وقتي متوجه شدند كه قاتل از اشتباهي كه مرتكب شده پشيمان 
است و در زندان هيچ خطايي مرتكب نشده و از طرفي به احترام ايام 
فاطميه، حاضر شدند كه قاتل را ببخشند. به اين ترتيب با گذشت 
اولياي دم، مرد محكوم به قصاص از مجازات مرگ رهايي يافت و با 

سپردن وثيقه از زندان آزاد شد. 
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منتهيبهبرگزاريجشنوارهفجرهمچنانتكرارميشود.
ميكسدربارهمصائبكارگردانياســتكهميخواهد
فيلمشرابهجشنوارهبرساند.باتغييراتگستردهدر
عرصهتكنولوژي،انجامامورفنيفيلمهابسيارسادهتر
ازدورانفيلمميكساست.كالباديجيتالشدنسينما،
فيلمسازيدرتمامابعادشسادهترشده،وليداستان
رساندنفيلمهابهجشنوارههمچنانادامهدارد.هرچند
كهسالهايزيادياست)تقريباازهمانزمانساخت
فيلمميكس(رسيدنبهجشنوارهحكممرگوزندگي
راندارد.دردهه60وتاسالهاييازدهه70،شركتدر
جشنواره،شرطصدورپروانهنمايشبود.اگرفيلميبه
هردليلبهجشــنوارهراهنمييافت،امكانحضوردر
جدولاكرانســالبعدراهمپيدانميكرد.الزاميكه
ازكارگردانهايحاضردرجشنوارهامسال،جزمسعود
كيميايي،هيچكسخاطرهايازآنندارد.بااينحال،
شركتدرجشــنوارهفيلمفجرهمچنانوباتمامفراز
ونشــيبها،اهميتشراحفظكــرده؛چنانكهحتي
فيلمسازانيكهدرمصاحبههاازبيعالقگيشانبراي
حضوردرجشنوارهميگويند،بافيلمتازهشانمتقاضي
شركتدرفيلمفجرميشوند.اينمهمانياياستكه
همهدوستدارنددرآنحاضرباشند،اماشركتدراين

مهمانيهمقواعديدارد.يكيازاينقواعدتحويلنسخه
تمامشدهفيلمدرموعدمقرراست.البتهدرگذشتهبارها
پيشآمدهكهدبير،برگزاركنندگانومديرانسينمايي،
استثناهاييدرموردفيلمهاقائلشدهاند.تاآنجاكهپيش
آمدهجشنوارهدرحاليشروعشدهكهيكيازفيلمهاي
حاضردربخشمسابقه،هنوزفيلمبردارياشتمامنشده
بوده.ازايناتفاقهابهخصوصدردهه80،رخدادهولي
دستكمدرسالهاياخيربرگزاركنندگانجشنوارهبه

قواعديكهاعالمكردهاند،پايبندبودهاند.

 ۱۰روز تا پايان فرصت 
رساندن فيلم ها به دفتر جشنواره

طبقآييننامهاجراييجشــنوارهامســال،فيلمهاي
پذيرفتهشــدهتا۲۵ديمــاهفرصتدارندتانســخه
نهاييشانبهدفترجشنوارهبرسد.درآييننامهچهلمين
جشنوارهفيلمفجرچنينآمدهاست:»تهيهكنندگان
فيلمهايمنتخب،بايســتيحداكثرتاساعت۲۴روز
شنبه۱۴00/۱0/۲۵نسخهنهاييفيلمبااستانداردفني
نمايش)DCP(،عكسهايصحنهوكارگردان،تيزرو 
ياحداقل۳دقيقهازفيلمخودرابراياستفادهتبليغاتي
دررسانهها،بهدبيرخانهتحويلدهند.ثبتنامدرسامانه
بهمنزلهپذيرشورعايتكامــلآييننامهومقررات
جشنوارهوضوابطتوليدونمايشفيلمدرايران،ازسوي

صاحبانقانونيفيلمهاست.
درصورتعدمارائهنســخهنهاييفيلمتــاتاريخمقرر
)۱۴00/۱0/۲۵(بــهدبيرخانهجشــنواره،نامفيلماز

فهرستمتقاضيانشركتدرجشــنوارهخارجوفيلم
يافيلمهايرزرو هيأت انتخــاب،بانظردبيرجايگزين
خواهدشد.«بهاينترتيبتا۱0روزديگرفرصترساندن

فيلمهابهجشنوارهبهپايانخواهدرسيد.

فيلم هايي كه تمام نشده اند
هيأتانتخابفيلمهايجشنوارهدرحاليكاربازبيني
آثارمتقاضيحضورراانجامدادكــهمطابقهمهاين
سالهاتعداديازفيلمهاهنوزمراحلمختلفتوليدشان
تمامنشدهبود.اينكهچطورميشودبراساسفيلمهايي
ناقصبهقضاوتپرداخت،معمــوالاعتراضهاييرابه
همراهداردوليظاهراگريزيازاينماجرانيستوعموما
درموردفيلمهايكارگردانهايشناختهشدهياآثاري
كهنمايشــشبرايبرگزاركنندگاناهميتدارد،اين
ارفاقدادهميشودكههيأتانتخاببراساسنسخههاي
ناقصوناتمامداورياشراانجامدهدتادرموقعمقرر

فيلمبهجشنوارهبرسد.امسالهمچندفيلمباچنين
شرايطيبازبينيشدهودرفهرستمسابقهقرارگرفتند؛
فيلمهاييكهممكناســتبرخيشــانبهجشنواره
نرسند.بهگفتهبهروزافخمي،ازاعضايهيأتانتخاب،
از۲۲فيلمبخشمســابقهاحتماال۲فيلمبهجشنواره
نميرسندچونكارهايفنيشانبسيارطوالنياست.به
نظرميرسد»مردبازنده«محمدحسينمهدويانيكي
ازاينفيلمهاست؛فيلميكهبهگفتهبهروزافخمي،بخت
چندانيبرايحضوردرچهلمينجشــنوارهفيلمفجر
ندارد:»بهنظرمفيلم»مردبازنده«بهجشنوارهنميرسد
چونكههنوزفيلمبردايآنادامهدارد.مهدويانريسك
كردكهفيلمرابايكابتــداوميانهوانتهاكهخوبهم
مونتاژشدهبود،بهجشنوارهدادوالبتهگفتكهانتظاري
ندارمكهتأييدشود،چونخيليازبخشهايآندرفيلم
نيستاماترجيحمايناستكهدرجشنوارهباشم.برخي
ازداورانبهفيلمنمرهندادنــدنهبراياينكهفيلمبدي

باشدچونبخشهايديگرفيلمرانديدهاند.«
محمدحسينمهدوياندرحاليبهگفتهافخمياصراربر
حضوردرجشنوارهداشتهكهچنديپيشدرمصاحبهاي
تصويرياعالمكرددلخوشــيازجشــنوارهنداردو
بهنظرشگاهيوقتهافيلمدرجشنوارهباقضاوتهاي
مغرضانهوجويكهعليهشانســاختهميشود،مورد
تخريبقرارميگيرند.مردبازندهدرآذرامسالپروانه
ســاختگرفتوفيلمبردارياشهمچنانادامهدارد.
جوادعزتيورعناآزاديوربعدازحضوردرسريال»زخم
كاري«درمردبازندهمجددابايكديگرهمبازيشدهاند.
ديگرفيلميكهفيلمبــردارياشهمچنانادامهدارد
»موقعيتمهدي«است.نخستينفيلمبلندسينمايي
هاديحجازيفركهدربارهزندگيشهيدمهديباكري
استهمچناندرمرحلهفيلمبرداريبهسرميبرد.البته
موقعيتمهديسريالي7قسمتياستكهقراراست

نسخهسينمايياشبهجشنوارهبيايد.

ترافيک برنامه های گفت و گو محور در آنتن
همزمانباايامسوگواريشــهادتحضرتفاطمه)س(شبكههايتلويزيونيويژه
برنامههايخودرارويآنتنميبرند.باتوجهبهسالگردشهادتسردارقاسمسليماني
همتلويزيونويژهبرنامههايخودرادارد.بهنظــرتوليدبرنامههايمذهبيدرايام

فاطميهكمتربودهوبيشتربرنامههابرمحورگفتوگوو...خواهدبود.

توقف يک برنامه مذهبي 
همزمانبافرارسيدندههدومايامفاطميه،ويژهبرنامهسورهباعنوان»فصلسقيفه«
ازهفتمديماهبرنامهخودراآغازكرد،اينبرنامهقراربود۱0شبازشبكه۴رويآنتن
برودكهبرخیمنابعازتوقفپخشآنخبردادهاند.بنابوددراينبرنامهبهموضوعاتي
چونروايتسقيفه،ازسبكحكومتتاسبكحكمراني،اســتنادهاوانتقادهابه
سقيفهاشارهشود.اينبرنامهتاجمعهادامهدارد.اجرايآنبرعهدهمسعودديانيوبه

تهيهكنندگيمرتضيروحانياستودر۲نوبتپخشميشود.

برنامه هاي روتين مذهبي
برنامههاي»كويمحبت«،»بهتوازدورســالم«،»آيينهخانه«وســخنرانيهاي
مذهبيازديگربرنامههايشبكه۲سيماســت.»كويمحبت«درفاطميهدومدر
۵قسمتبهصورتزندهازسهشنبه۱۴ديتاپنجشنبه۱6ديبهرويآنتنميرود
كهاجرايآنبهصورتمشتركبهعهدهسيدمهديتحويلداروسيدمصطفيموسوي
خواهدبودوبانگاهيبهحياتطيبهحضرتفاطمهزهرا)س(پخشميشود.برنامه
»بهتوازدورسالم«درفاطميهدومدر۳قســمتبهصورتزندهازسهشنبه۱۴تا

پنجشنبه۱6ديساعت۱۲ظهرپخشخواهدشد.
كنداكتورشبكهنسيمهمدرايامسوگواريتغييرميكند.نفسباميزبانيازبانوان
بزرگمنشومادرانسرزمينمانبهصورتويژهدراينايامرويآنتنميرود.نفس

بااجرايفلوراسام،عاشقانهايآرامدرگفتوگوبامادراناست.

خبر

ترور، كليد مي خورد
همزمانبافرارســيدنسالگردشهادتســردارقاسمسليماني،
»ترور«بهعنواننخســتينســريالدربارهاهميتحاجقاســم
درزمينهتامينامنيــتمنطقهبهتهيهكنندگــيحامدعنقاو

كارگردانيحميدزرگرنژادكليدميخورد.
بهگزارشهمشهري،اينســريالبهكارگردانيحميدزرگرنژاد
استكهويكارگردانیفيلم»ماهورا«راهمدركارنامهاشدارد.

مجموعه»ترور«دربــارهجايگاهمنطقهايوبينالملليســردار
سليمانيوتالشچندبارهدشــمنانبرايبهشهادترساندنش
ازجملهتروركرمان،باحضورعواملوبازيگــرانمطرحايرانيو

بينالملليدرايرانوچندكشورمنطقهمقابلدوربينميرود.

»فرزند صبح« در جشنواره عمار
فيلمسينمايی»فرزندصبح«درافتتاحيهدوازدهمينجشنواره
مردمیفيلمعماربعدازگذشت۱۱سالنمايشدادهمیشود.به
گزارشهمشــهريبهنقلازروابطعمومیجشنوارهفيلمعمار،
فيلمســينمايی»فرزندصبح«بهكارگردانیبهروزافخمیپس
ازيازدهسالدرافتتاحيهجشــنوارهعماربهصورتويژهاكران

خواهدشد.
»فرزندصبح«بهكارگردانیونويســندگیبهروزافخمیوتهيه
كنندگیمحمدرضاشــرفالدين،بهزندگیامــامخمينی)ره(
دردورانكودكیوتا7ســالگیمیپردازدوبخشیازآننيزبه
دستگيریویدرپانزدهخردادبازمیگردد.اينفيلمدرجشنواره
فيلمفجرسال۱۳8۹بهطورمحدودبهنمايشدرآمدامابهسبب
اختالفنظرعواملفيلم،هيچگاهاكرانعمومینشــد.افتتاحيه
دوازدهمينجشنوارهمردمیفيلمعمارشنبه۱8دیماهساعت

۱8درتاالرانديشهحوزههنریبرگزارمیشود.

چهفيلمهاييممكناستبهجشنوارهنرسند؟

چالش رسيدن در دقيقه۹۰ 
فيلمبرداري»مردبازنده«و»موقعيتمهدي«تمامنشده

نمايی از فيلم »موقعيت مهدی«  عکس: يوسف عبدالرضايی

كارگردانمستند»پروازيكوبيستدقيقه«معتقداستكهجنبههاي
شخصيتيحاجقاسمسليمانيميتواندبينالملليشود.

بهگزارشهمشــهري،نشستخبريمســتند»پروازيكوبيست
دقيقه«بهكارگردانيمهدينقويانعصرديروزباحضوراينكارگردان
وحسينجودوي،پژوهشگرايناثردرمحلمؤسسهمكتبحاجقاسم

برگزارشد.
مهدينقويان،كارگرداناينمستندگفت:توليدمستند»پروازيك
وبيستدقيقه«درچندماهگذشتهانجامشــد،امااستارتاوليهآن

ازنخستينسالگردشهادتحاجقاســمزدهشد.دراينمستندبراي
نخستينبارخانوادهشــهيدجلويدوربينمیآيندوهمچنينديگر
دوستانويبراينخســتينبارروايتهايناگفتهازشهيدوزندگي
ويارائهميكنند.ويبااشارهبهاينكهاينمستنددر7۵دقيقهساخته
شدهاســت،بيانكرد:بحثعظمتشــهيدووجوهشخصيتيوي
دراينمستندروايتميشــودوبراينخستينبارعكسهاوتصاوير
ديدهنشدهحاجقاسمبهنمايشگذاشتهميشود.نقوياندرپاسخبهاين
پرسشكهچهبرنامهايبرايبينالملليشدناينمستنددرراستاي

فرمايشاتمقاممعظمرهبريدارند،توضيحداد:بحثبينالمللرا
ميتوانازابعادمختلفموردتوجهقرارداد،اينفيلمبهبعدشخصيتي
شهيدميپردازدكهيكمسئلهمهماست،چراكهخصوصياتاخالقي
حاجقاسمميتواندجنبهايكامالبينالملليداشتهباشد.ويدربخش
ديگريازصحبتخودبيانكرد:اسمفيلمازلحظهشهادتحاجقاسم
گرفتهشدهاست.هرچندپروازكلمهكليشهاياستامانشاندهنده
پروازابدياينشهيداســت.اينكارگردانهمچنينتوضيحداد:كار
اصليحاجقاسم،نظاميوامنيتيبودهويكسريازدوستانويبراي
امنيتخودبايدناشناسباقيبمانند.مانيزدراينزمينهدقتكرديمتا
چهرهويانامبرخيازافرادكهدرمصاحبهحضوردارند،مشخصنشود.
نقويانگفت:نخستيننمايشاينمستندروزپنجشنبه۱6ديماه
ساعت۱۵ازشبكهيكوپخشبعديآنجمعه۱7آبانماهساعت۱۳
ازشبكه۳خواهدبود.درادامهنشست،حسينجودوي،پژوهشگراين

پروژهتوضيحداد:پيشازهرچيزبايدازراهاندازيمركزاسنادوتاريخ
شفاهيمكتبحاجقاسمخبربدهم.البتهاينمركز۳ماهاستكهكار
خودراآغازواسنادومداركومصاحبههايمختلفيرادرراستايابعاد
مختلفشخصيتيحاجقاسمسليمانيآمادهكردهاست.دربخشتاريخ
شفاهيحاجقاسمنيزبايدبگويمكهزندگيويازقبلازانقالبتازمان
شهادتبسيارقابلتوجهاستوتماماينابعادومراحلوافراديكه
ميتواننددربــارهدورههايمختلفزندگيحاجقاســمحرفبزنند،
شناساييشدهاند،مستند»يكوبيستدقيقه«نيزدرراستايثبتو
ضبطخاطراتازشهيدسليماني،توليدشدهاست.جودويدرپايان
توضيحداد:افرادبسياريهستندكهميتواننددربارهشهيدحاجقاسم
ســليمانيصحبتكنند.ماتماماينمصاحبههارابهصورتمستند،
كتابوويژهنامهآمادهكردهايموتاســالآيندهبخشعمدهايازآنها

آمادهاستفادهميشود.

 »پرواز يک و بيست دقيقه« 
مستندي درباره شخصيت بين المللي سردار سليماني
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خط و نشان نصراهلل براي رياض
سيدحسن نصراهلل، دبير كل حزب اهلل 
لبنان در ساعات پاياني روز دوشنبه، 
ســخنان تندي را عليــه رهبران 
عربستان سعودي بيان كرد؛ سخناني 
كه در حقيقت، پاسخي بود به مواضع 
غيرمتعارف و تند ملك سلمان عليه 
لبنان و حزب اهلل. نصراهلل در سخنان 
خود به مناســبت دومين ســالگرد 
شهادت حاج قاسم سليمانی و يارانش 
گفت: شرم آور اســت كه سعودي ها 
از تروريسم ســخن مي گويند. شما 
هستيد كه به فرمان آمريكا تروريسم 
وهابي را به منطقه صادر كرديد. شما 
هســتيد كه به فرمان آمريكا، براي 
5سال تمام زيرساخت هاي غيرنظامي 
را ويران و نابود كرديد و كشتارجمعي 
در اين كشور مظلوم به راه انداختيد. 
او همچنين به عربستان هشدار داد 
دست از مداخله در امور داخلي لبنان 
بردارد و به حاكميت ملي اين كشور 

احترام بگذارد.

كيوسك

تنش با عربستان به يكي از 
موضوعات ثابت در سياست گزارش

خارجي لبنان تبديل شده 
است. اين تنش ها اگرچه عناوين مختلف و 
متغيري دارند، اما به نظر مي رسد هدف از 
تمام آنها يكي اســت؛ افزايش فشارهاي 
سياســي و اقتصادي بر لبنان. درحالي كه 
بسياري از رسانه ها و حتي سياستمداران 
لبناني پيش بيني مي كردند با اســتعفاي 
جــورج قرداحي، وزير اطالع رســاني اين 
كشور تنش ها با عربستان سعودي از بين 
می رود يا دست كم كاهش مي يابد، اما گذر 
زمان نشــان داد رياض باز هــم بهانه هاي 
ديگري را براي فشــار بر بيــروت مطرح 
مي كند. ملك ســلمان، پادشاه عربستان 
هفته گذشــته و تنهــا چنــد روز پس از 
استعفاي قرداحي )استعفايي كه به نشانه 
حسن نيت نسبت به ســعودي ها صورت 
گرفــت( حمالت بســيار تنــدي را عليه 
حزب اهلل و حاكميت لبنان بيان كرد. او در 
جمع هيــأت  وزراي ســعودي گفت: اگر 
حزب اهلل سالح خود را زمين نگذارد هرگز 
روابــط عربي با لبنــان به حالــت عادي 
برنمي گردد. او همچنين در تهديدي آشكار 
و خالف عرف هاي ديپلماتيك تأكيد كرد: 
اگر حاكميت لبنان به همكاري با اين حزب 
ادامه دهد تمام ارتباطات اقتصادي ميان 
كشورهاي عربي با لبنان قطع خواهد شد. 
اين سخنان سلمان در حالي بيان مي شود 
كه حزب اهلل عالوه بر حضور دمكراتيك در 
پارلمان و دولت ها، مــورد حمايت بخش 
بزرگي از جامعه اين كشــور نيز قرار دارد؛ 
بخشي كه البته محدود به شيعيان نيست.

ريشه بحران به كجا بر مي گردد؟
عربستان سعودي نقش اساسي در ساختار 
جديد سياســي لبنان داشــته است. اين 
كشور در كنار سوريه و آمريكا، يك ضلع از 
مثلثي بود كه با حمايت از متحدان خود در 
لبنان، توافق طائف را شكل داد؛ توافقي كه 
در سال1989 نظام سياسي جديد لبنان 
پس از جنگ داخلي 15ســاله بر پايه آن 
بنا شده اســت. حزب المستقبل به عنوان 

مهم ترين حزب اهل سنت كه توسط رفيق 
حريري تاسيس شد و در ادامه رهبري آن 
به فرزندش ســعد حريري رسيد، همواره 
از حمايت هاي مالي چشمگير سعودي ها 
برخوردار بود، اما ايــن معادله به تدريج از 
سال 2017تغيير كرد. ريشه اين تغيير به 
تحوالت داخلي عربســتان طي سال هاي 
اخير بر مي گردد؛ تحوالتي كه در پي آن، 
بســياري از چهره هاي شاخص در تعيين 
سياســت هاي منطقه اي ريــاض حذف 
شدند و حلقه نزديكان محمد بن سلمان، 
وليعهد جوان سعودي قدرت را در اختيار 
گرفتنــد. روزنامــه االخبــار در اين باره 
مي نويســد: درحالي كه شــخصيت هايي 
مانند محمدبن نايف يا خالــد التويجري 
طرفدار حمايت همه جانبــه از متحدان 
خود در لبنان مقابل حزب اهلل بودند، محمد 
بن سلمان معتقد است سعد حريري و حزب 
المســتقبل كارايي الزم براي رويارويي با 
حزب اهلل را ندارند و به محلــي براي هدر 

دادن منابع مالي رياض تبديل شده  اند.
براســاس اين ديــدگاه وليعهــد جوان، 
به تدريج حمايت هاي مالي عربســتان از 
حزب المستقبل كاهش يافت تا جايي كه 
تلويزيون اين حزب تعطيل شــد، شركت 
اوجيه )وابســته بــه خانــدان حريري( 
ورشكســته شــد و تعداد كرســي هاي 
المستقبل در پارلمان نيز به دليل ناتواني از 
برپايي كمپين انتخاباتي سراسري كاهش 
يافت. اين رويكرد جديــد با گروگانگيري 
چند روزه حريري در ريــاض به اوج خود 
رســيد؛ حادثه اي كه نشان داد سعودي ها 
ديگر در پرونده لبنان هيــچ اولويتي غير 
از تضعيــف حزب اهلل ندارنــد. وئام وهاب، 
رئيس حزب درزي وحدت عربي در اين باره 
مي گويد: مسئله ساده است؛ سعودي ها در 
مهار سياسي حزب اهلل توسط متحدان خود 
ناكام بوده اند و حاال مي خواهند كل لبنان 

را براي تضعيف اين حزب به آتش بكشند.
اما سعودي ها براي فشار بر جامعه لبنان چه 

اهرم هايي در اختيار دارند؟ مهم ترين اين 
اهرم ها عبارتند از:

سنگ اندازي در مذاكرات لبنان با 
صندوق  بين المللي پول 1

عدم اعطاي كمك هاي مالي جديد 
و خروج سرمايه گذاري هاي عمده 2

از بانك هاي اين كشور
محصــوالت  واردات  توقــف 

كشاورزي از لبنان3
ايجاد مشكل براي قريب به 500هزار 

شــهروند لبناني كه بــراي كار در 4
كشورهاي عربي خليج فارس اقامت دارند.

ميقاتي زير ذره بين سعودي ها
نجيب ميقاتي، نخســت وزيري كه پس از 
يك سال بحران سياســي سرانجام موفق 
شــد رأي اعتماد پارلمان لبنان را كسب 
كند، از ابتداي تاســيس دولتش، نسبت 
به بهبود روابط با عربستان سعودي اظهار 
اميدواري مي كرد. او در گفت وگو با شبكه 
تلويزيوني الشــرق الســعودي به عنوان 
نخســتين مصاحبه رســانه اي خود پس 
از نخســت وزيري گفت: اصالح شــرايط 
اقتصــادي و عبور از بحــران فعلي بدون 
كمك كشورهاي عربي و مشخصا عربستان 
ســعودي ممكن نيســت؛ بنابراين بهبود 
روابط با ريــاض در رأس اولويت هاي من 
براي سياســت خارجي قرار دارد. ميقاتي 
حتي گفتــه بود كــه نخســتين مقصد 
ســفرهاي خارجي او، عربســتان خواهد 
بود. بــا اين حال اما شــرايط مطابق ميل 
نخســت وزير جديد لبنان پيــش نرفت؛ 
به گونه اي كه نه تنها ســعودي ها حاضر به 
استقبال از او نشدند، بلكه به سنگ اندازي 
در كار دولتش پرداختند. روزنامه الشرق 
االوسط سعودي در اين باره مي نويسد: اگر 
ميقاتي خواهان ارتباط با رياض است، بايد 
موضع خود را نســبت به حزب اهلل روشن 
كند. ميقاتي پس از تاسيس دولت مواضع 
مثبتي نســبت حزب اهلل داشــت و از اين 
حزب به عنــوان جزئــي جدايي ناپذير از 
بافت سياســي و اجتماعي لبنان ياد كرد، 
اما طي روزهاي اخير و همزمان با تشديد 

فشارهاي مالي عربستان سعودي، نجيب 
ميقاتي هم براي نخســتين بار انتقاداتي 
علني را نســبت به حزب اهلل مطرح كرده 

است. 

فروپاشي اقتصادي ادامه دارد
بحران هاي اقتصادي لبنان در سايه تعليق 
جلســات هيأت دولــت، بي نتيجه ماندن 
مذاكرات اين كشور با صندوق بين المللي 
پول و افزايش فشارهاي عربستان همچنان 
ادامه دارد؛ ازجمله نتايج اين بحران، سقوط 
ارزش لير مقابل دالر )هر دالر معادل بيش 
از 30هزار لير(، تورم 170درصدي طي يك 
سال گذشته، افزايش نرخ بيكاري تا بيش 
از 45درصد و البته رشد جمعيت زير خط 
فقر تا بيش از 70درصد بوده است. ميقاتي 
روز گذشته با اشــاره به اين شرايط گفت: 
درصورت تــداوم بحران  هاي سياســي و 
انفعال حاكميت نسبت به بحران اقتصادي، 

فاجعه اي بزرگ در پيش است.

فشارهاي همه جانبه رياض عليه لبنان طي ماه هاي اخير، فرايند سياسي و وضعيت اقتصادي اين كشور را دچار بحران كرده است
لبنان، قرباني دشمني عربستان جهان نما

رقابت پنهان براي جانشيني جانسون
وزير دارايي و وزير امورخارجه انگليس درحال يارگيري 

حزبي براي جانشيني بوريس جانسون هستند

رقابت براي جانشيني بوريس جانسون در انگليس آغاز شده است. 
ريشي سوناك و ليز تراس 2نفر از اصلي ترين اعضاي كابينه بوريس 
جانسون در تالشند تا درصورت بازشدن فضا، براي نخست وزيري 
اعالم آمادگي كنند. همزمان، مصايب و رسوايي هايي كه به تازگي 
گريبان دولت جانســون و حزب محافظــه كار انگليس را گرفته ، 
گمانه زني ها درباره كناره گيري يا بركناري جانســون از قدرت را 

افزايش داده است.
در آستانه 2سالگي پيروزي بوريس جانسون در انتخابات انگليس، 
آقاي نخست وزير جايگاه چندان مستحكمي در سياست كشورش 
ندارد. او به تازگي درگير يك رسوايي بزرگ در زمينه نقض قوانين 
مربوط به قرنطينه  كرونا شــده اســت. در رســانه هاي انگليسي 
گزارش شده كه 18دسامبر سال گذشته، يعني درست در زماني 
كه به علت افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا در انگليس، برگزاري 
مهماني هاي كريسمس و ســال نو برقرار شده بود، كاركنان دفتر 
نخست وزيري بدون رعايت اين مقررات در يك مهماني در دفتر 
نخســت وزير شــركت كرده اند. اگرچه بوريس جانسون در اين 
مهماني حضور نداشته اما اين رويداد براي او و دولتش بسيار گران 
تمام  شده است. غيراز اين، عملكرد حزب محافظه كار در انتخابات 
ميان دوره اي اخير ضعيف بوده و همين باعــث افزايش انتقادها 
از جانسون شده است. اينها باعث شــده كه گمانه زني ها در مورد 

كناره گيري يا بركناري جانسون از قدرت افزايش پيدا كند.

ريشي سوناك به عنوان وزير دارايي طي بحران اقتصادي ناشي از 
كرونا، عملكرد بسيار خوبي داشته و به سرعت در فضاي سياسي 
انگليس رشد كرده اســت. ليز تراس هم بعد از برگزيت، مسئول 
بازســازي روابط خارجي انگليس بيرون از اتحاديه اروپاســت. 
يارگيري هاي اين دو در حزب حاكم براي دســتيابي به ســمت 
نخست وزيري چندي است آغاز شــده و سوناك و تراس هم تنها 
رقباي ميدان نيستند. ساجد جاويد وزير بهداشت انگليس، نديم 
زهاوي وزير آموزش، جرمي هانت وزير ســابق بهداشــت و پني 
موردانت وزير تجارت هم احتماال در اين رقابت حاضر خواهند بود.

نياز به حمايت حداكثري
هركسي كه قرار باشد جانشين جانسون شود، بايد از حمايت بااليي 
در حزب برخوردار باشد. رأي عدم  اعتماد 15درصد از نمايندگان 
محافظه كار مي تواند جانسون را به سادگي ســرنگون كند. از آن 
لحظه به بعد، داوطلبان مي توانند براي جايگزيني او اعالم آمادگي 
كنند. ليست اين داوطلبان با رأي نمايندگان، كوچك و كوچك تر 
خواهد شد تا زماني كه تنها 2نامزد باقي بمانند. در چنين شرايطي 
هرچه پشــتيباني حزبي از نامزد ها باالتر باشــد، شانس انتخاب 
افزايش پيدا خواهد كرد. از اين رو كســب پشتيباني هم حزبي ها 
براي جانشين بعدي جانســون از اهميت بااليي برخوردار است. 
وب ســايت خبري-تحليلي پوليتيكو به نقل از منابعي در كابينه 
جانســون آورده كه برگزاري مهماني هاي مجلل شام خانم تراس 
براي جلب آرا مدت هاست كه آغاز شده است. كمپين سوناك هم 
به تازگي مشغول جلب توجه نمايندگان و مقامات خارج از دولت 
است. تمامي اينها نشان مي دهند سوت آغاز رقابت زده شده است.

مصايب رقابت حين كار
اگرچه سوناك و تراس قابليت ها و گرايش هاي سياسي يكساني 
دارند، اما مسئوليت هاي كنوني آنها چالش هايي در برابرشان قرار 
داده كه مي تواند شــانس پيروزي آنها را كاهش دهد. سوناك در 
ابتداي كار وزارتش با وجود بي تجربگي نســبي ، توانست نام خود 
را برسر زبان ها بيندازد. او توانست در دوران همه گيري با سرعت 
براي ميليون ها شركت، كارگر و خانوار نيازمند، بسته حمايت مالي 
دست وپا كند. محبوبيت او به سرعت در ميان مردم و نمايندگان 
محافظه كار از جانسون سبقت گرفت. جديد ترين نظرسنجي ها 
سوناك را گزينه  بهتري از جانسون براي رقابت انتخاباتي با نماينده 
حزب كارگر انگليس مي دانند. با اين همــه موافقت او با افزايش 
ماليات، اعتبار او به عنوان يك محافظه كار را زير سؤال برده است. 
سوناك اين تصميم را اقدامي الزم در شرايطي دشوار مي داند. اما 
توانايي او براي توجيه تصميمش مبتني بر شرايط آينده انگليس 
اســت؛ زماني كه افزايش ماليات ها و تورم، درآمد  شهروندان را 
به شدت كاهش دهد. عالوه بر اين ممكن اســت سال آينده كه 
تحقيقات درباره اقدامات دولت براي مديريت كرونا آغاز مي شود، 
محبوبيت او به دليــل مخالفت هايش با اعمــال محدوديت هاي 

كرونايي خدشه دار شود.
تراس برخــالف ســوناك يكــي از وزراي باتجربه و باســابقه 
كابينه جانسون است. او طي ســال ها فعاليت سياسي توانست 
توانايي هاي خود براي ســازگاري با نوسانات ايدئولوژيك حزب 
محافظه كار را به اثبات برســاند. اگرچه عملكــرد او در وزارت 
دادگستري و محيط زيست انتقادات فراواني را به دنبال داشت، 
اما تــراس در دوره جديد فعاليت هايش توانســت ديدگاه هاي 
منفي را دســت كم در ميان هم حزبي هايش از بين ببرد. او در 
حزب محافظه كار محبوبيت بااليي دارد و طي يك سال گذشته 
محبوب ترين وزير كابينه جانســون بوده اســت. پس از وزارت 
تجارت بين الملل، تراس به عنوان وزير امور خارجه هم توانست 
با تالش براي بهبــود روابط انگليس در خــارج از اتحاديه اروپا 
محبوبيت خود را حفظ كند. پس از اســتعفاي وزير برگزيت،  او 
به عنوان مذاكره كننده ارشــد توافقنامه هاي تجاري انگليس با 

اتحاديه اروپا برگزيده شده است.
پاشنه آشيل تراس اما چالش پروتكل ايرلند شمالي است. انتظار 
مي رفت او در قبال اين مسئله موضع ماليمي داشته باشد. اما در 
نخستين تماس با »ماروس ســفروويچ« قائم مقام اتحاديه اروپا، 
نشــاني از نرمش ديده نشــد. به گفته منبعي نزديك به تراس، او 
احتماال دريافته كه داشتن موضعي سختگيرانه نسبت به موضوع 

ايرلند شمالي مي تواند محبوبيت او را حفظ كند.

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

پادشاهي كپتاگون

كالس ها در آمريكا آنالين شد

كپتاگون يــا فنيتيلين از جملــه قرص هاي 
اعتيادآوري است كه طي سال هاي گذشته در 
برخي از كشورهاي عربي، مخصوصا در حاشيه 
خليج فارس، شايع شده است. عربستان لبنان را 

به قاچاق اين قرص متهم مي كند.

 ركورد كرونا در آمريكا
يک ميليون نفر طي 24ساعت مبتال شده اند

دانشگاه جانز هاپكينز آمريكا 
گزارش داد كه آمار مبتاليان آمريكا

به كرونا در اين كشــور طي 
24ساعت، از مرز يك ميليون نفر گذشته 

است.
در آمريكا كه با شــيوع نگران كننده سويه 
اوميكرون و موج پنجم كرونا مواجه است، 

اين بيشترين آمار ابتالي روزانه به ويروس از ابتداي شيوع كروناست. آمريكا در جهان 
هم بيشــترين آمار ابتالي روزانه را دارد. به گزارش خبرگزاري رويترز، دكتر آنتوني 
فائوچي، مشاور ارشد پزشكي كاخ سفيد، گفته است كه منحني آماري موارد ابتال به 
كوويد- 19 در آمريكا روندي »عمودي« پيدا كرده اســت. مقامات بهداشتي هشدار 
داده اند كه اوج شيوع سريع سويه اوميكرون هنوز در راه است. از ابتداي شيوع كرونا در 
آمريكا تاكنون بيش از 57 ميليون مورد ابتال به كرونا و حدود 849 هزار مورد مرگ و مير 
بر اثر اين بيماري ثبت شده است. بيشترين موارد گزارش شده به ترتيب در ايالت هاي 
كاليفرنيا، تگزاس و فلوريدا بوده است. آمريكا با جمعيت 333 ميليون نفري، سومين 
كشور پرجمعيت جهان است و تاكنون حدود ۶2 درصد از اين جمعيت تمام دوزهاي 
واكسن كرونا را دريافت كرده اند. آمار جهاني واكسيناســيون كامل كرونا هم اكنون 

نزديك به 50 درصد است.
آمار ابتال به كرونا در جهان از 293ميليون نفر عبور كرده اســت. شمار مرگ و مير نيز 
بيش از 5ميليون و 4۶8هزار نفر ثبت شده است. سويه اوميكرون آمريكا، كانادا، بيشتر 

كشورهاي اروپايي و برخي از كشورهاي آفريقايي را در نورديده  است.

 غرق شدن 4400پناهجو 
در راه رسيدن به اسپانيا طي سال 2021

سازمان امدادرساني كاميندو 
فرونترس اعالم كرده كه طي اروپا

سال 2021، دست كم 4هزار 
و 400پناهجو در تالش براي رســيدن به 
خاك اســپانيا، قرباني امواج دريا شده اند. 
اين آمار در مقايسه با سال 2020، دو برابر 

شده است.
به گزارش يورونيوز، آمار ارائه شده از سوي اين سازمان غيردولتي، حدود 3/5 برابر 
بيش از رقمي است كه سازمان جهاني مهاجرت، يكي از نهادهاي زيرمجموعه  سازمان 
ملل متحد اعالم كرده است. طبق آمار رسمي كه از سوي دولت اسپانيا منتشر شده، 
در سال گذشته حدود 39 هزار پناهجو بدون داشتن مدارك شناسايي از طريق دريا 
يا زمين وارد اسپانيا شده اند. مسير مديترانه غربي، يكي از پرخطرترين مسيرهاي 
مديترانه براي رسيدن به اروپاست. بخشــي از اين مسير از درياي مديترانه و بخش 
ديگر از حاشــيه اقيانوس اطلس مي گذرد. پناهجويان در اين مسير سعي مي كنند 
با استفاده از قايق هاي چوبي ساده، خود را از ســنگال، موريتاني يا مغرب به جزاير 
قناري متعلق به اسپانيا برسانند. بســياري از اين قايق ها در نزديكي سواحل آفريقا 
غرق مي شوند. اغلب اين پناهجويان از فقر و شرايط بد اقتصادي در كشورهاي خود 
گريخته اند و به دنبال رسيدن به زندگي بهتر در اروپا هستند. كاميندو فرونترس اشاره 
مي كند كه از ميان تمام قربانيان، 4 هزار و 175 نفر مورد مرگ تأييد و229 پناهجو 
نيز ناپديد شده اند كه قطعا جان باخته اند. به گفته اين سازمان، در ميان پناهجويان 

غرق شده 205 كودك و ۶28 نفر زن بوده اند.

افزايش ناگهاني آمار ابتال به ويروس كرونا در 
آمريكا، مدارس را كه به تازگي بازگشايي شده 
بودند، بار ديگر به تعطيلي كشانده است. مدارس 
دوباره از دانش آموزان خود خواسته اند كه سر 

كالس هاي آنالين حاضر شوند. 
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شايد ماجرا از يك ته سيگار  شروع شــده باشد يا يك فاطمه عباسي
منقل آتش جمع و جور كه دم دماي آخر روشــنايش به 
حال خود رها شده است. در مدت كوتاهي آتش در ميان 
جنگل ها شعله مي كشد و پيش مي رود. در نبود امكانات و 
تجهيزات كافي، همدلي و همياري كه ميان مردم شكل 
مي گيرد، افسار زبانه هاي داغ آتش را مي كشد و در عرض 
چند روز آرامش به جنگل بازمي گردد. اين اتفاقي است كه 
هر سال در جنگل هاي زاگرس و هيركاني رخ مي دهد و 
نيروهاي داوطلب مردمي پيش از رســيدن خودروهاي 
امدادي  بيل و شن كش به دست، با پاي پياده يا با اسب به 
دل جنگل مي زنند تا آتش فرصت پيشروي نداشته باشد. 
مانند نيروهاي داوطلب هالل احمر كه در مواقع بحراني 
مانند ســيل، زلزله، يا حتي در جاده هاي برف گرفته به 

كمك مردم مي شتابند و قبل از آنكه نيروهاي مسئول وارد 
كار شــوند، داوطلبان هالل احمري عده زيادي را نجات 
مي دهند. ايــن ارتش مردمي در همه بحران ها نقشــي 
اساسي ايفا مي كنند و بدون دريافت دستمزد، گاهي حتي 
خود دچار خسران مي شوند اما دست از تالش نمي كشند. 
حاال هم حــدود 150هزار نفر از عالقه منــدان به منابع 
طبيعي به عنوان »همياران طبيعت« در حال گذراندن 
آموزش هاي مربوطه براي پيشــگيري و كنترل حريق 
هستند تا به اين ارتش قهرمانان بپيوندند. به گفته حسين 
ميرزايي، مديركل دفتر آموزش، ترويج و مشاركت مردمي  
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، برنامه هاي آموزشي 
منسجمي در طول سال به ويژه در فصل حريق براي مردم 
با هدف كنترل آتش ســوزي جنگل هــا و مراتع برگزار 
مي شود. در 8 ماه گذشته 1371 دوره آموزشي در كشور 

برگزار شده است و حدود 30 هزار نفر شركت كننده در 
قالب 54 هزار نفر-روز آموزش هاي الزم را فرا گرفته اند. 
بيشــتر اين دوره هــا به صــورت حضوري و بــا رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي و گاهي هم در قالب فضاي 
مجازي اجرا شده است. درســت است كه اين دوره هاي 
آموزشي مي تواند مفيد باشد، اما از سوي ديگر قدرداني از 
اين افراد دلسوز براي وطن و هموطن نيز جاي خود را دارد 
و نبايد فراموش كنيم كه اين افراد بيش از هر چيز نياز به 
حمايت هاي معنوي دارند، چرا كه در مواقع بحراني، اين 
مردم نازنين هســتند كه كمك رســان آسيب ديدگان 
هســتند. كمك رســان هايي بي مزد و منت، اما سزاوار 

تقدير...
 اين ارتش هاي مردمي و اغلب بي نام و نشان 

اين دلسوزي براي وطن و هموطن قدرشناسي مي خواهد.

اين مردم نازنين
انتشار پستي از سوي »اما واتسون« ستاره 
مجموعه فيلم هاي »هري پاتر« در حمايت 
از ملت فلســطين واكنش هاي گسترده 
ازجمله خشم مقامات رژيم صهيونيستي 
را به همراه داشت. او در صفحه اينستاگرام 
خود كه 64.2ميليون دنبال كننده دارد اين 
پست را منتشر كرد كه روي آن تصوير ده ها 
فلسطيني ديده مي شد و روي آن نوشته 
شده »همبستگي يك كنش است«. اين 
پســت بيش از يك ميليون اليك دريافت 
كرد و تا به حال بيــش از 90هزار كامنت 
زير آن ديده مي شود. سايت هايي همچون 
الجزيره و ديلي ميل به اين خبر پرداخته اند 
اما پس از يك جست وجوي ساده با موتور 
گوگل متوجه مي شــويم كه رسانه هاي 
انگليسي زبان رژيم صهيونيستي بيشترين 
واكنش را به آن نشان داده اند.  در كپشن 
پست اينستاگرامي »اما واتسون« به نقل 
از »ساره احمد« محقق و فعال اجتماعي 
آمده است كه همبستگي مستلزم تعهد، 
اقدام و همچنين درك اين نكته است كه 
حتي اگر احساســات، زندگي يكسان و يا 
بدن هاي مشــابهي نداريم اما در جهاني 
مشترك زندگي مي كنيم. اين اقدام ستاره 
هاليوود با واكنش تنــد توييتري »گلعاد 
اردان« نماينــده رژيم صهيونيســتي در 
سازمان ملل همراه شــد. وي در توييتي 
نوشت كه شايد خيال و فانتزي در فيلم هاي 
هري پاتر جواب بدهد اما در دنياي واقعي 
فايده اي ندارد. اما واتســون پيش از اين 
هــم در حمايــت و اعالم همبســتگي با 
فلســطينيان مطالبي را در صفحات خود 

در شبكه هاي اجتماعي منتشر كرده بود.

حمايت ستاره 
هاليوود از فلسطين

شرح عکس: زمستان پشت ديوارها می ماند و ما محکوميم به زندگی، به بهار.../ عکس: منا عادل اول آخر

حافظ

عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد

هر كه را در طلبت همت او قاصر نيست

همــه آن دقيقه هايي 
كه نشســته ايم پاي 
حرف هاي يكي از آدم هاي رنجور دور و برمان، 
يا نــه آن ســاعتي كــه از كالف پيچ در پيچ 
گرفتاري هايمان با كســي حــرف مي زنيم، 
كلماتي هست كه مي تواند نويدبخش روشني 
باشد و شايد همان وقت مرغ آمين در راه باشد. 
مي  دانم و مي دانيم كه وقتي با قصه دردهاي 
آدم ها همراه مي شويم، كم نيستند وقت هايي 
كه كاري از دســتمان برنمي آيد، البته راوي 
هم خود از ابتدا به اين امر آگاه است اما حرف 
مي زند تا شايد از خفقان قلبش كاسته شود 
يا كمر بغض قد كشيده در گلويش بشكند و 
در كنار همه اينها شــايد كلماتي در هوا تاب 
بخورند كــه تنها كمــي از اندوهش بكاهد و 
زخم هايش فقط اندكي التيام يابد؛ كلماتي كه 
زمزمه مي شوند تا از ياد نبريم خدا بزرگ است 
و فردا روز ديگري  اســت. مي دانيد هر چقدر 
هم كه كاري از دســت مان برنيايد، دست كم 
مي توانيم براي هم دعاي خير كنيم. هر چقدر 
هم كه ترديد در دلمان باشــد، مي توانيم به 
آنكه از دردهايش حرف مي زند، بگوييم اين 
روزها هم مي گذرند. ما مي دانيم در تنگناي 
اوضاع و احوال موجود، صاحب خانه شــدن 

بسياري از اجاره نشين ها، رهايي از بدهي ها و 
اقساط هميشگي، خاموشي تنوره ديو بيكاري 
و خالي تر نشدن سفره مردم دور از ذهن به نظر 
مي رســد اما با وجود اين نبايد آدم ها از اميد 
خالي شــوند. كاش اين كمترين كار را از هم 
دريغ نورزيم و هــر جا رنــج را ديديم كه بر 
گرده انساني سوار اســت، با جمالتي كوتاه با 
او همراه شويم. ما مي دانيم اين كافي نيست 
اما در ندانستن ها و نتوانستن هامان دست كم 
مي توانيم با عطر كلمات كمي اميد به ديگران 
هديه كنيم و باور داشته باشيم مرغ آمين شايد 
حوالي ما باشد. كسي چه مي داند، شايد حاال، 
همين حاال كه رو به يكي مي گوييم، ان شاءاهلل 
بيماري به زودي از تنت رخت بربندد يا اينكه 
اميدوارم كار و كســب ات رونــق بگيرد يا از 
اعماق مشكالت رهايي يابي، مرغ آمين دور 
و بر خودمان باشــد و آمين بگويد و دعامان 
مستجاب شود.  مي دانم ته قلب خودمان يكي 
هست كه مي گويد حكايت مرغ آمين افسانه 
است ولي بياييد در جوابش بگوييم گيرم كه 
افسانه باشد يا اينكه ما آن بنده اي نباشيم كه 
دعاهايش روانه آسمان مي شود اما همين كه 
حرف هامان كمي اميد ببخشد به كسي، خوب 

است، مگر نه؟ 

زندگي پديا

خوش خبر

مريم ساحلي

اين شهر دريا ندارد        شايد مرغ آمين در راه باشد 
از  بعضــي  نــام 
در  كوچه هــا 
شــهر بزرگ انگار از آرزويي ناممكن 
سرچشمه گرفته است. در شهري كه 
در تمام عمرش باران درست حسابي 
به خودش نديده، هرگز رودي پر آب از 
آن عبور نكرده و هيچ وقت بوي دريا را 
نشنيده، كوچه ساحل يعني چه؟ مگر 
نه اينكه برآمده از آرزويي است كه در 
يك صبح زرد و خاكســتري  و سرد، 

ساحل را به ياد مخاطب بياورد؟
كوچــه باغ هايي كه محو شــده اند و 
اسم هايشــان جا مانــده و همين هم 
احســاس را به مخاطــب مي دهند. 
كوچه اي با نام باغ گيالس يعني اينجا 
زماني باغي بوده با درخت هاي سرشار 
از ميوه و حاال تا چشم كار مي كند برج 
اســت و آدم هايي كه خانه هايشان را 
مثل قوطي كبريت، عمودي روي هم 
چيده انــد. در كوچه باغ گيالس حتي 
يك درخــت گيالس هم نيســت كه 
خاطره بــاغ را روايت كنــد. برخي از 
محله هاي قديمي پــر از اين كوچه ها 

هستند. باغ سيب. كوچه باغ.
نام ها، خالي از اصل خودشان شده اند. 
شده اند خاطره اي دور كه كسي ديگر 
آن را به ياد نمي آورد. خاصيت شــهر 
بزرگ همين است. در خيابان بهارش 
هم زمستان است. محله آسمانش هم 
خاكستري اســت. كوچه بهشت اش 
باريك است و خيابان آرزو راه به جايي 
ندارد. شــهر بزرگ پر اســت از اسم 
درخت ها و گل هايي كه روي كوچه هاي 

سيماني نشســته اند. پر است از آنچه 
زماني داشته و آنچه هرگز نداشته. دريا 
و ساحلي كه نداشته و باغ و درختي كه 

زماني داشته.
هرچــه شــهر زشــت تر و متراكم تر 
مي شود، نام هاي زيباتري روي كوچه ها 
و ساختمان هايش مي گذارد. انگار كه 
بخواهد زشتي رو به گسترش خودش 
را با زيبايي نام ها بپوشاند. اما نام ها به 
تنهايي نمي توانند چيز زيادي به شهر 

ببخشند.
براي محله ها و كوچه هاي شهر نام هايي 
مناسب هستند كه چيزي از گذشته را 
به امروز بياورند. نگذارند باغ و درخت و 
گل فقط خاطره باشد. نگذارند چشم 
مخاطب سرگردان در كوچه ها بچرخد 
و چيزي در خور تماشــا پيدا نكند. تا 
مي شود بايد به شهرها، سرسبزي اضافه 
كرد. بايد به جنگ خاكستري جاري 
رفت. كاش قانوني همه ساكنان شهر 
را موظف مي كرد   روي تمام بالكن ها، 
تمام هره ها و پنجره ها و تمام پشــت 
بام هاي شهر گل و گياه و درخت بكارند. 
آن وقت شايد جاي خالي باغ هايي كه 
زماني بوده اند، ديگر اين طور توي ذوق 
نمي زد و مخاطب شهر راهي براي ادامه 

دادن و نفس كشيدن پيدا مي كرد.

دغدغه

بر و برگ

خوشه هاي خشم

زنــدون ياد جان استاين بك يه چيزي تو 
گرفتم كه مي خوام بهت بگم، آدم هيچ وقت 
نبايد به اون روزي كه آزاد مي شــه فكر كنه. 
اينه كه آدمو ديوونه مي كنه. بايد به فكر امروز 
بود و بعد به فردا. بايــد همين كارو كرد. اين 
كاريه كــه آدم هــاي كاركشــته مي كنن. 
تازه واردها سرشونو به ديوار مي كوبن و هي 
مي پرســن چقدر ديگه بايد بمونيم. چرا به 
روزي كه هنوز نيومده فكر مي كني؟  مي دونم 
كه تقصيــر اونا نيس. همه كســايي كه من 
باهاشــون حرف زدم به هــزار و يك دليل 
مجبورن راهشونو بگيرن و برن، ولي من ازتون 
مي پرسم كار اين دنيا به كجا مي كشه؟ من 
مي خوام اينو بدونم. ما از كجا سر در مي آريم؟ 
ديگه هيشكي نمي تونه زندگيش رو تامين 
كنه، ديگه هيشكي نمي تونه با كشت زمين 
زندگيــش ر و تاميــن كنه. من اينــو ازتون 

مي پرسم، عاقبت اين كار به كجا مي كشه؟

بوك مارك

روزي روزگاري در آمريکا

تو، توي اين همه سال ها 
چکار مي كردي؟

شب ها زود مي خوابيدم.
مي دونــي پدربزرگم هميشــه چي 

مي گفت؟ 
 ها؟ 

مي گفت قدم هاي بلند بردار. اينطوري 
هم زودتر مي رسي و هم كفش هات ديرتر 

خراب مي شن... .

ديالوگ

تقويم/ زادروزعدد خبر

 زادروز هايائو ميازاكى 
اسطوره دنياى انيمه ها

اعطاي لقب پدرخوانده انيميشــن 
ژاپن و حتي به قول برخي انيميشن 
جهان به هايائو ميازاكي اغراق نيست. 
او را حتي امپراتور و اسطوره انيميشن 
هم لقب داده اند. ميازاكي در پنجم 
ژانويه1941 در بونکيوي توكيو متولد 
شد. زندگي حرفه اي خود را به عنوان 
انيماتور از سال1963 و در استوديوي 
انيميشن ســازي توئي شروع كرد. 
پس از چند ســال كار بي وقفه در 
سال1968 به ِسمت انيماتور ارشد 
رسيد. نخســتين بار در سال1965 
و در همين شــركت بود كه به خاطر 
»سفرهاي گاليور به فراسوي ماه« 
اسمش بر ســر زبان ها افتاد. بين 
سال هاي 1971 تا 1979 پروژه هاي 
متعدد بزرگي را به دست گرفت؛ با 
شركت هاي فيلم ســازي مختلفي 
كاركرد، جوايــز زيادي برد و خيلي 
زود آوازه  كارهايــش به همه جاي 
جهان رسيد. در سال1979 نخستين 
فيلــم انيمه  بلندش به نــام »قلعه 
كاگليوسترو« را ساخت و با نوشتن 
فيلمنامه  آن رؤياي فيلمنامه نويسي 
او به حقيقت پيوست. يکي ديگر از 
ساخته هاي درخشان دوران حرفه اي 
ميازاكــي كه در 11مــارس1984 
منتشر شد، »نائوسيکا از دره باد« 
نام داشــت كه اقتباسي بود از يکي 
از مجموعه مانگاهــاي خودش. با 
اين فيلم بود كه بســياري از تم ها 
و عناصر موردعالقــه  او در آثارش 
شروع به شکل گرفتن و خودنمايي 
كردند؛ عشــق به پرواز، مشکالت 
زيست محيطي دست پرورده بشر 
و ضديت با جنگ. او در ســال2014 
برنده  اسکار افتخاري شد. همانطور 
كه خود ميازاكي هم معتقد اســت 
داســتان هاي كودكانه او بســيار 
الهام بخش هستند. او در هر اثرش 
دنيايي مي سازد كه پيش از اين به 
ذهن كسي خطور هم نکرده بود. با 
نقاشي هاي شگفت انگيزش به دنياي 
بچه ها رنگ مي زند و بزرگساالن را به 

فکر فرو مي برد.

شيدا اعتماد

سرجيو لئونه

تابلوي زاغي )La Pie( از آثار مشهور »كلود مونه«، شهنام صفاجو
نقاش امپرسيونيست فرانسوي است كه سال 1868با 
چشم انداز زمستاني منطقه اترتات )Etretat( نرماندي نقاشي شده است؛ موتيفي 
از يك نت موسيقي به سپيدي زمستاني و سياهي زاغي مرموز كه توصيف تغزلي 

از طبيعت سرد دوران دارد.
امپرسيونيسم يا دريافتگري، بازتابي از مدرنيسم قرن 19است كه در اين جنبش 
هنري، نقاشان نوآوري چون كلود مونه، كاميل پيسارو، ادگار دگا و برت موريسو با 
ضربه كوتاه قلم بر بوم، جداسازي رنگ ها، ترسيم حركت و استفاده از نور و بازتاب 
آن، آثار مهمي را پديد آوردند كه »زاغي« مونه از نمونه هاي درخشان آن است. به 
اين معنا، در زيبايي شناسي امپرسيونيست ها، رنگ ها به جاي تركيب روي پالت، 
بايد به طور خالص روي بوم نقاشــي تركيب شــوند تا حس رنگ در نظر بيننده 

پديدار شود.
مونه هنرمندي پر از ايده هاي نو بود و هميشــه دوست داشت هوايي كه عناصر 
صحنه را لمس مي كرد، نقاشي كند؛ هواي پوشاننده كه محيط فراگير پيرامونش 
را جذب مي كرد. در تابلوي زمستاني او، شاخسار سپيد و پرحركت درختان، حصار 
چوبي و سايه خاكســتري آن كه حد فاصل بيننده و نقاشي مي شود، كلبه هاي 
كاهگلي ته كادري، گذرگهي كه تنهايي زاغي را نشانه رفته و البته هواي صحنه كه 

همان سكوت و سرماي زندگي است، زيبايي كم نظيري دارد.
زاغي مونه نياز به يك نقطه مرجع دارد؛ چيزي كه چشم بيننده را در تركيب بندي 
اين تابلوي رنگ روغن هدايت كند. زاغي صحنه، با ايده قبلي و يا شايد هم اتفاقي، 
زندگي را به فضايي يخ زده تسري مي دهد و اين حس را القا مي كند كه ممكن است 

پرنده سياه اين چارچوب انتزاعي پرواز كند و ما را در خلوتگهي رها كند.
ناگاه، يادي كنيم از شاعر نامي سرزمين مان، استاد شفيعي كدكني كه اندر حكايت 

يك زاغي سياه اينگونه مي سرايند:
زاغي سياه و خسته به مقراض بال هاش/ پيراهن حرير شفق را بريد و 
رفت/ من در حضور باغ برهنه/ در لحظه عبور شبانگاه/ پلك جوانه ها را

آهسته مي گشايم و مي گويم/ آيا/ اينان/ روياي زندگي را / در آفتاب و 
باران/ بر آستان فردا احساس مي كنند؟

تابلوي زاغي كلود مونه كه عمري 154ســاله دارد، هم اينك در موزه اورســي 
)Musée d’Orsay( پاريس نگهداري مي شود و يكي از محبوب ترين آثار اين 
مجموعه فرهنگي و هنري است. نگاه كردن به اين نقاشي و حدس زدن در تونل 
زمان و چگونگي ظاهر شدن زاغي ســياه بر اين بوم سپيد، جزء مهمي از تجربه 

تماشاي ماست تا به تصور ذهني هنرمند نقاش نزديك تر شويم.

نويسندگان باشگاه

 قهرمان  ها عاشق مي شوند

چهار   شنبه

در اشــل جمعي مفهوم تربيت، تعريف و تبيين 
درست »الگو يا اســوه« مي تواند پيشراني براي 
تعالي معنوي جامعه باشد. قهرمان به عنوان يك 
الگوي واقعي بايد درست تعريف شود تا افراد جامعه به فراخور حس و نياز 
از آن خوشه  بچينند .در اين بين كساني كه قهرمانان را اسطوره و غيرقابل 
دسترس مي كنند، بزرگ ترين آسيب را نه فقط به او بلكه به نسل هاي بعد 

از او  مي زنند.
مثلي انگليســي مي گويد: اگر خواستي كســي را از زندگي مردم بگيري، 
قديسش كن! پس مراقب ميل به تقدس گرايي باشيم چون قديس برعكس 

تعريف ما از اسوه دست نيافتني است.
قهرمانان ما زميني تريــن و غيرهاليوودي ترين ويژگي هــا را دارند! آنان 
زندگي  را در كنار ما زيســته اند، با ما بزرگ شده اند، دركنار ما حتي اشتباه 
كرده اند! مهماني، زيارت و ســياحت رفته اند، عاشق شده اند و دلتنگي ها و 

چشم انتظاري ها داشته اند.
آنها سخت كوشيده اند و رشد كرده اند، شايد باورتان نشود كه آنها هم پول 

در مي آوردند و پيتزا هم دوست داشتند!
مي خنديدند، غصه مي خوردند و شايد جاهايي ترسيده باشند اما لَْم يَْرتَابُواْ ؛ 

اصال ترديد نداشتند.
ببينيــد چقــدر از قهرمان هايمان دوريــم! و در فضاي قديس ســازي و 
غيرقابل دسترس كردن آنها دست به تخيل مي زنيم و كم كم از واقعيت دور 
مي شويم؛ آنقدر دور كه فراواقعيت شكل مي گيرد و خودمان يك كمپاني 
روايت سازي مي شويم. اين »خودمان« كه مي گويم عبارت است از مجموعه 

عرضه  و تقاضاهاي احساسي درهم تنيده  و به  هم  پيوسته  يك جامعه  .
برخي در زمان زيستشان گم اند ولي بعد از مرگ آن بُعد مخرب رسانه اي انگار 
فعال مي شود تا از آنها يك خيال ببافد! دريغا كه به بهانه انتشار و تكثيرش 
دارد با او سر يك شوخي بد را باز مي كند! شوخي با ارزش تجربه زيسته  اش.

مدافعين شهيد حرم، مرزبانان شهيد، شهداي دفاع مقدس و... را ببينيد! انگار 
از ما نيستند، يا بهتر بگويم با همين بزرگ گويي ها از ما گرفته شده اند چون 

از آنها  اسوه بودن را منتشر نمي كنيم.
اندك مردان و زناني، هم در زمان حياتشان قهرمانند هم در مماتشان. )مثل 

حاج قاسم عزيزمان(
زيست ايشان واقعا الگوست و شايسته پرداخت و برداشت وسيع است. ولي 
نكته اينجاست؛ براي اينكه شكاف شناختي زير پوست شهرو شهروند به بار 
نيايد مي بايست سؤال و ابهام و ترديد را پاسخ گفت تا باور واقعي قهرماني 

قهرمانمان نتيجه دهد.
روايت مستند زندگي قهرمان اعم از باورها، انگيزه ها، ايمان، چگونگي رشد 
معنوي و اهداف او در زندگي، الگوســازي قهرمان را به اسوه گي و واقعيت 

نزديك مي كند.
نسل امروز بيش  از هميشــه نيازمند قهرمان واقعي است و به خاطر قدرت 
تشخيِص منطقي مآبانه اش، بايد زيست و تجربه قهرمان را برايشان تعريف 

كنيم.
بهترين تصوير از يك قهرمان، با روايت هاي واقعي و صادقانه ساخته مي شود؛ 

اگر هدف الگوسازي باشد نه هياهو.

محمد برمايي/ كارشناس خانواده

زاغي زمستاني 

گرينويچ

پزشك اگر پزشــك باشد و عاشــق كارش باشد )گاهي( 
بي هيچ اسكنري و فقط با چشــم هايش مي تواند بيماري 
را تشــخيص دهد و با چند ضربه روي شانه رهگذري، او 
را از بيماري اش آگاه كند؛ حتي گاهي در اســتاديوم هم 
مي تواند پي به ســرطاني بودن يك خال ببرد،  گوشي را 

بردارد و خبرنگار ورزشــی يا مربي يك تيــم هاكي را از 
احتمال ســرطاني بودن خالش مطلع كند. اين احتمال 
آخري در ونكوور كانادا اتفاق افتاد. يك طرفدار هاكي روي 
يخ با »تشخيص خال سرطاني يكي از مربيان باشگاه هاكي 
روي يخ ونكوور كاناكس« نه  تنهــا در حال حاضر، او را از 
خطر مرگ نجات داده، بلكه 10هزار دالر بورسيه پزشكي 
هم دريافت كرده است. خانم پوپوويچي، پس از مشاهده 

اين خال، روي تلفن همراه خود پيامي نوشت )همانطور 
كه در تصوير مشاهده مي كنيد( و با نزديك شدن به جايگاه 
مربيان و از پشت شيشه هاي پلكسي، به برايان هميلتون 
هشــدار داد. برايان هميلتون مي گويد: در آن زمان ابتدا 
از اين پيام شگفت زده شــد، اما فرداي آن  شب خال را به 
پزشك متخصص نشان داده و بالفاصله مشخص شد كه 

اين خال سرطاني است و بايد برداشته شود.

تشخيص خال سرطاني در استاديوم

کوچه  دریا
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