
كمترين نرخ بيكاري در 25سال گذشته

  

 در این پرونده 10متهم با درجات نظامی مختلف 
در مرحله محاکمه هستند

5 اقدام اساسی ایران در بررسی 
حادثه هواپیمای اوکراینی

داستان های من 
سیاسی نیستند

دیدار با سیدمهدي شجاعي، 
داستان نویس به بهانه انتشار 

2کتاب جدیدش

  دغدغه من این است که 
فضلیت دانش را بر جهل و راستی 
و درستی را بر دروغ و نفاق و لقمه 
 حالل را بر مال حرام، تبیین کنم

   نویسنده ای سیاسی  است که 
عضو یک اردوگاه سیاسی باشد 
یا دغدغه تضعیف یا تقویت یک 

حزب را داشته باشد

  در فرهنگ مردم ما دروغ ، 
فریب، خیانت، قساوت، دزدی، 
اختالس، حرامخواری همواره 

مذموم و منفور بوده است

  برای نابود کردن یک لشکر، 
نیازی به تهاجم با سالح های مدرن 
نیست. کافی است که شما جای 
ارتشبد را با سرباز صفر عوض کنید
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آغاز ساماندهی 
روددره فرحزاد

هشدار درباره 
همه گيری آنفلوآنزا

 بازی غربی ها 
با برگ سوخته زمان

آزمون تاريخی روسيه 
در قزاقستان

بهورزان، همراه  
عشاير می شوند

 برداشته شدن گام اول 
شهرداری تهران برای ساماندهی 
معتادان متجاهر در مناطق 2و 5

بررسي جزئیات شیوع همزمان 
3ویروس در کشور ، نشانه هاي ابتال 

و عوامل موثر در انتقال آنها 

 نشست هاي کارشناسي 
 و دیدارهاي دوجانبه و چندجانبه 

در وین ادامه دارد

روسیه براي نخستین بار در چارچوب 
سازمان پیمان امنیت جمعی، 

نیروهایش را به قزاقستان  فرستاد

طرح »بهورز عشایری« فرصتی 
 است برای جوانان  که به عنوان بهورز 

همراه عشایر شوند
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  نامه تمام!
AFC   نامه نهايي مربوط به حذف پرسپوليس، 

استقالل و گل گهر را ارسال كرد تا سرخابي ها و 
تيم سيرجانی رسما از ليگ قهرمانان حذف شوند
19

 ساعي؛ برنده دوئل رياست پايان دوران سندسازي؟

 راه شب 14

4نكته در مورد حذف تيم های ايرانی از ليگ قهرمانان آسيا
رئيس فدراسيون تكواندو بعد از 21 سال تغيير كرد

در هفته چهاردهم ليگ فوتبال، پرسپوليس كار ساده تري 

نسبت به استقالل  و سپاهان دارد؛  آيا شكل جدول امشب 
عوض مي شود؟

15:00 پرسپولیسپدیده

مهديترابي،ستارهپرسپوليسدربارهاحتمالتركاينتيمميگويد:

دوستدارمبمانم،كجابهترازپرسپوليس؟

حذف از آسيا شوك بزرگي بود

18

20

مس رفسنجان17:00 استقالل
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t e l e g r a m

i n s t a g r a m

نگاهیادداشت
دانیال معمار؛  سردبیرمحسن مهدیان؛  مدیرعامل

نام اوکراین مي آید ذهنتان کجا مي رود؛ کشور اوکراین 
یا شلیک به هواپیماي اوکرایني؟ آبان چي؛ ماه آبان یا 

حوادث آبان98؟
چرا این کدگذاري ها در ذهن شــما انجام مي شــود؟ 
چه کسي ذهن شما را برچسب زده است؟ این برچسب ها و کدگذاري ها چه ادراك 

و رفتاري را مي سازد؟ 
این ســناریو یک ترور ذهني براي جامعه ایراني اســت؛ فرایندي براي مسخ کردن 

مخاطب. قدم به قدم پیش مي رویم:
واکنش مردم در شلیک به هواپیماي ایراني چه بود؟ 

یک حادثه تلخ و تأســف برانگیز؛ هم عذرخواهي نیاز داشــت و هم محاکمه و هم 
تقاص قانوني. تا اینجا مسئله روشن است. این مسیر منطقي طي شد، اما این پرونده 
نباید بسته مي شد. هواپیماي اوکراین باید تبدیل به نمادي براي القاي ناکارآمدي 

جمهوري اسالمي مي شد.
بنابراین ســهمگین تر از اصل ماجرا، »طرح فریبي« است که رسانه هاي شیطاني با 

هدف »ترور ذهني مخاطب« رقم زدند.
ترور ذهني زماني صورت مي گیرد که مخاطب چنان درگیر هجمه هاي رسانه اي واقع 

مي شود که قدرت تحلیلگري اش براي شناخت واقعه را از دست مي دهد.
هرچند ابلیس های رسانه اي موفق نشدند، اما فرایند این ترور ذهني براي نمونه هاي 

مشابه قابل اعتناست.
اول باید دید نقشه »خناسان رســانه اي« چیست. چند روز بعد از شلیک، »هشتگ 
چرنوبیل« توسط »اشرار رسانه اي« کلید خورد. این هشتگ مي گفت مهم نیست که 
زمینه شلیک چه بوده و مهم نیست ناخواسته زدید و مهم نیست عذرخواهي کردید 
و چطور جبران مي کنید، مهم این است که این شلیک با ماجراي چرنوبیل شوروي 
که منجر به فروپاشي این کشور شد، هماوردي دارد و نشانه ناشي گري ساختاري و 

سقوط یک حکومت است.
اما پروژه چرنوبیل سازي  باید باور اجتماعي پیدا مي کرد. نگرفت و نشد. با این حال این 
پایان ماجرا نبود. از اینجا به بعد فرایند ترور ذهني مخاطب به روش دیگري باید رقم 

مي خورد؛ آن هم روش تکرار و تدریج.
خطا را باید تبدیل به خط کنند. مصداق را باید تعمیم به ساختار دهند و حادثه را به 

نشانه. اینجاست که 3سیاست را کلید زدند:
اول؛ اوکراین باید اسم رمز شود. باید کدگذاري ذهني شود. نباید از جلوي چشم ها 
حذف شود. این کدگذاري نیازمند تحریک احساســات بود. هر روز به بهانه اي این 

حادثه باید بازخواني شود؛ آن هم به قرائت جریان کذاب رسانه اي.
دوم؛ تحریک احساسات باید تبدیل به نفرت از جمهوري اسالمي شود. راهش نیز 

اتهام شلیک عمد است. آنقدر باید تکرار کرد تا جابیفتد.
براي جاانداختن شلیک عمد، 2کار الزم بود؛ یک اینکه مسئوالن جمهوري اسالمي 
دروغ گفتند و دوم اینکه حاضر نیســتند پاسخگو باشــند. طبیعي است که میزان 
پاسخگویي در بند دوم را بند اول تعیین مي کرد؛ یعني پاسخگویي در ابعاد شلیک 

عمد؛ نه خطاي انساني.
سوم؛ تعمیم جزء به کل. از هواپیماي اوکراین به ناکارآمدي ساختاري رسیدن. به 
همین دلیل الزم بود مصادیقي از خطاها را در ابعاد جغرافیایي یک کشور با کلیدواژه 

اوکراین کدگذاري کنند. باید ذهن مخاطب دچار خطاي تعمیم شود.
باز هم موفق نشدند؛ چرا؟ 

اول؛ همان ابتدا پس از شلیک به هواپیما در باالترین سطح، قصورها پذیرفته و مورد 
عذرخواهي قرار گرفت و براي جبران آن اقدام شد.

دوم؛ حادثه اي که 10مورد مشابه دیگر در دنیا داشت و ازجمله 
خود ایران قرباني آن بوده است، در باالترین سطح پیگیري و براي بررسي قصورها و 

تقصیرها محکمه برگزار شد.

رهبر معظم انقالب، ســیلي موشــکي ایران به پایگاه 
عین االسد در پي شهادت حاج قاسم سلیماني را یوم اهلل 
نامیدند. قبل تر هــم بارها تذکــر داده بودند که نباید 
بگذاریم این ایام اهلل فراموش شود. خب، حاال مهم ترین 
سؤال این است که حمله موشــکي ایران به پایگاه آمریکایي ها چه ویژگي داشت که 
در ردیف ایام اهلل مهمي مثل قیام 15خرداد42، روز جمهوري اسالمي، روز پیروزي 

انقالب، 9دي 88 و... قرار گرفت.
  مهم ترین ویژگي حمله موشکي به عین االسد سیلي محکمي بود که به بزرگ ترین 
قدرت نظامي دنیا زده شد. آمریکا با بیش از 700میلیارد دالر بودجه نظامي در سال، 
نه تنها بیشترین بودجه نظامي را در میان کشورهاي جهان در اختیار دارد، بلکه بیش از 
40درصد کل هزینه هاي نظامي در این کره خاکي را به خود اختصاص داده است. آنچه 
در ذهن مردم دنیا وجود داشت این بود که حمله مستقیم به چنین ابرقدرتي، بیشتر 
شبیه یک رؤیاست تا واقعیت. بنابراین تهاجم ایران به یک پایگاه آمریکایي، بیشتر از 
اینکه یک حمله نظامي باشد به قول رهبر انقالب یک ضربه  حیثیتي بود. ایاالت متحده 
7تریلیون دالر در هزاران کیلومتر دورتر از مرزهاي خود خرج کرد تا هژمون منطقه 
باشد و تسلط بالمنازعي در این جغرافیاي استراتژیک به دست بیاورد. اما در ساعت 
یک و بیســت  دقیقه بامداد هجدهم دی ماه ســال 98، هژموني مسلط آمریکایي ها 

به عنوان یک ابرقدرت پایان یافت و عصر جدیدي از افول یانکي ها شروع شد.
  پیام مهم دیگر حمله موشــکي به عین االســد، پیام قدرت بازدارندگي ایران بود؛ 
بازدارندگي در یک کالم یعني ایجاد شــک و ترس در دشــمن براي انجام هرگونه 
خصومت علیه کشور. وقتي کدخداي پوشالي دنیا در مقابل قدرت موشکي کشورمان 
حرفي براي گفتن نداشته باشد، متحدان و وابســتگان آمریکایي ها هم حساب کار 
دستشان مي آید که نمي توانند با ایراني ها از در زور و تهدید نظامي روبه رو شوند. قرار 
بود با ترور سردار ایراني، موضع جمهوري اســالمي در منطقه تضعیف شود و توازن 
اســتراتژیک غرب آســیا دوباره به نفع یانکي ها تغییر کند، اما حمله موشکي سپاه 
پاسداران به بزرگ ترین پایگاه نظامي آمریکایي ها در عراق، همه محاسبات روي کاغذ 

را نه تنها به هم ریخت، بلکه این موازنه را به نفع جمهوري اسالمي برگرداند.
  آمریکا سال هاست که بزرگ ترین فروشنده تسلیحات نظامي در جهان به حساب 
مي آید. ازجمله مشتریان اصلي تسلیحات آمریکایي  هم کشورهاي غرب آسیا هستند 
که تصور مي کنند با خریدهاي میلیارد دالري مي توانند امنیت را براي مردم خود به 
ارمغان بیاورند. حساب و کتاب خریدهاي نظامي کشورهاي غرب آسیا به وضوح نشان 
مي دهد که این کشورها بیشترین واردات سالح را با 25درصد رشد داشته اند. اینها 
حکایت از اعتبار و اعتماد دنیا به قدرت نظامي آمریکا دارد. ایراني ها قبل از یوم اهلل حمله 
موشکي به عین االسد، با ساقط کردن یک پهپاد آمریکایي شروع به اعتبارزدایي از این 
قدرت نظامي کردند، اما سیلي موشکي، این مسیر تازه آغاز شده را خیلي زود به نقطه 
پایان رساند و این سؤال را در ذهن همه کشورهاي منطقه ایجاد کرد؛ چگونه مي توان 
به توان نظامي کشوري اعتماد کرد که خودش از پس تأمین امنیت خود برنمي آید؟ 

  ایاالت متحده سال هاست طرح »خاورمیانه بزرگ« را در منطقه غرب آسیا دنبال 
مي کند. خاورمیانه بزرگ بیشــتر از هر چیز دیگري به دنبال تأمین سیاســت هاي 
آمریکا در این نقطه جغرافیایي است. دومین برنده اجراي طرح خاورمیانه بزرگ هم 
صهیونیست ها هستند که امنیت شان براي همیشه تأمین خواهد شد. موضوع اصلي 
در طرح خاورمیانه بزرگ، تکه تکه کردن کشورهاي قدرتمند منطقه ازجمله ایران و 
ایجاد دولت هاي بي ثبات، وابسته و ناتوان در آنهاست. مهم ترین سد در مقابل این طرح 
آمریکایي، محور مقاومت است که سال ها به فرماندهي سردار سلیماني، مانع تحقق آن 
شد. آمریکایي ها با حذف حاج قاسم به دنبال فروریختن این سد بودند، اما دچار اشتباه 
محاسباتي شدند. ایران با شخم زدن عین االسد نه تنها پاسخ دندان شکني به ترور سردار 
ایراني داد، بلکه باعث فروریختن اقتدار آمریکایي ها، شکست طرح خاورمیانه بزرگ و 

در نهایت اخراج آنها از منطقه غرب آسیا شد.

چرا 18 دي، یوم اهلل است؟اوکراین و ترور ذهني
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خیر کثیر
 پیام  رهبر معظم انقالب در تقارن تشییع پیکر  شهدا  

 با روز شهادت   حضرت فاطمه )س(

2شهید 9
در بوستان دامپزشک منطقه ۱۱

یک شهید 
 در قطعه ۲۸ 
بهشت حضرت زهرا س

250 شهید 
 در سالروز شهادت 
حضرت زهرا س  در کشور 
تشییع شدند

2شهید 
در بوستان 

 سیمرغ 
منطقه ۱3

2شهید 
در بوستان ولیعصر عج منطقه ۱5

2شهید 
 در بوستان بهاران 

منطقه ۱7
 میزبانی از شهدا 

در 5منطقه  تهران

ادامه 
در صفحه 2

 از جمعیت بیکاران 
در پاییز امسال کم شد 132

هزارنفر

نرخ بی سابقه بیکاری 
کشور در حال حاضر است 8.9

درصد

شاغالن 49ساعت  و بیشتر 
در هفته کار می کنند 37

درصد

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

ميزان تمايل مردم ايران  به تزريق دوز سوم
نتایح یك نظرسنجی جدید نشان داده است كه تمایل زیادی بین مردم ایران برای 
تزریق دوز سوم وجود دارد؛ این نتایج نشان می دهد درصد خیلی كمی از مردم 
»فقط دوز اول را تزریق كرده و برای دوز دوم و ســوم هنوز اقدامی نكرده اند ولی 
درمجموع 9۱.۱درصد پاسخگویان حداقل یك دوز واكسن را تزریق كرده اند« 
این نظرسنجی در مركز افكارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( انجام شده است:

 میزان تمایل 
به تزریق دوز سوم

8.6درصد
عدم تمایل  به تزریق واكسن

5 درصد
بدون تصمیم

6.4درصد
خیر

86.6درصد
بله

میزان تزریق واکسن

69.1درصد
2 دوز تزریق کرده اند.

6.9درصد
فقط یك دوز تزریق کرده اند.

15.1درصد
هر3دوز را تزریق کرده اند.

0/3درصد
عدم پاسخ درباره تزریق واكسن

می
ست

ر ر
 امی

ي/
هر

مش
س: ه

عک

 میزان تمایل به تزریق دوز سوم 
واكسن بین زنان و مردان، بین 
گروه های مختلف سنی )جوان، 
میانسال و مسن( و گروه های 

مختلف تحصیلی تفاوت 
معناداری ندارد.
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شنبه 18 دی 21400
سیاست شماره  8407

   بزرگداشت شهدای تشییع شهید سلیمانی برگزار شد
آیین گرامیداشت یادوخاطر شهدای تشییع سردار شهید سلیمانی روز پنجشنبه با حضور حجت االسالم رفیعی، کارشناس 
مذهبی و جمعی از مردم در کنار مزار حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان برگزار شد. حجت االسالم رفیعی در این مراسم 
گفت: اگر تالش شهید سلیمانی نبود دور تا دور ما را داعش گرفته بود؛ در دفاع از حرم حضرت زینب )س( بحث کندن حریم 
و حرم نبود بحث ارزش های دینی بود و اگر مرکز داعش می شد پایگاه اسرائیل نیز می شد اما شهید سلیمانی نگذاشت 
چون وظیفه اش را دانست. ۱7دی ماه۱398 در مراسم تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی در کرمان، ۶۱ نفر بر اثر ازدحام 

و فشار جمعیت جان باخته و شهید شدند و بیشتر از 2۰۰ نفر نیز مصدوم شدند. 

مردم ۲۵اســتان کشــور روز پنجشنبه 
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه گزارش

زهرا)س( پیکر پاک ۲۵0شــهید دوران 
دفاع مقدس را بر روی شانه های خود تشییع کردند. این 
مراســم در تهران از مقابل دانشــگاه تهران به ســمت 
معراج الشهدا برگزار شد و روســای قوا به همراه برخی 
فرماندهان ارشد در این مراســم حضور داشتند. چند 
بوستان تهران میزبان شــهدای گمنام شدند و برخی 

شهدای دیگر نیز در بهشت زهرا)س( آرمیدند. 
پیکر های مطهر ۲۵0 شــهید دفاع مقدس در مناطق 
عملیاتی کربالی۵ در شلمچه و کربالی8 در شلمچه، 
تک دشمن در ســال 1۳۶7 در شــلمچه، تک دشمن 
در ســال 1۳۶7 در زبیدات، عملیــات خیبر در جزیره 
مجنون، تک دشمن در جزیره مجنون، عملیات والفجر 
یک در فکه، عملیات والفجر مقدماتی در فکه، عملیات 
والفجر۹ در چوار تا ســلیمانیه، عملیات کربالی ۶ در 
سومار، عملیات بدر در شرق دجله و عملیات رمضان در 
شرق بصره تفحص شدند. 1۵0 تن از این شهدا در تهران 
و 100 تن دیگر در استان های آذربایجان شرقی و غربی، 
اردبیل، اصفهان، ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان جنوبی و رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان 
و بلوچســتان، فارس، قزوین، قم، کردســتان، کرمان، 
کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، مازندران، 
لرستان، مرکزی و هرمزگان با حضور عاشقان به فرهنگ 

ایثار و شهادت تشییع شدند. رئیس جمهور در حاشیه 
مراسم تشییع با اشاره به پیام شــهیدان به مسئوالن و 
دست اندرکاران امور کشــور گفت: امروز وظیفه بسیار 
ســنگین خدمت خالصانه به مردم و تــالش برای رفع 
مشــکالت آنان را بر عهده داریم و باید ضمن مراقبت 
از خطر نفوذ دشمن، با توسل به شــهدا، امیدوارانه امور 
کشور را به پیش ببریم. سیدابراهیم رئیسی تاکید کرد: 
به برکت خون شــهدا، آینده را بســیار امیدوارکننده و 
درخشان می بینم. همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اســالمی نیز با بیان اینکه در این مکان 
مقدس و در جمع این شــهدای عزیز، امروز یک بزنگاه 
مهم و یک عبرتگاه بی نظیر برای ما مسئوالنی است که 
در مسند قدرت و مسئولیت هستیم، گفت: ما باید بدانیم 
که این شهدای عزیز و گرانقدر ما از همه جان، آبرو و خون 
خود گذشته، دنیا را پس زدند، جان خود را در کف دست 
گرفتند، در میدان حاضر شدند و برای اسالم و انقالب و 

ایران عزیزمان جان خود را دادند و تقدیم کردند.
غالمحسین محســنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه نیز در 
حاشیه این مراسم تاکید کرد: راه برون رفت از مشکالت،  
بهره گیری از آموزه های دفاع مقدس است. دوران دفاع 
مقدس، مشــکالت بیشــتر از امروز بود و مردم با صبر، 
مجاهدت همه جانبه و تالش توانستند از مشکالت عبور 
کنند. با همان روحیه جهاد، ایمان، استعانت از خداوند 

و همکاری و وحدت می توانیم از مشکالت عبور کنیم.

بدرقه باشکوه
۲۵0شهید دفاع مقدس روز پنجشنبه با تشییع باشکوه مردم 

در شهرهای مختلف در خاک آرمیدند

روي خط سیاست

پیام رهبر معظم انقالب به  مناسبت 
تشییع 2۵۰ شهید گمنام:

خیر کثیر برای کشور
رهبر انقالب اســالمی به  مناسبت تشییع 
2۵۰ شهید گمنام در روز شهادت حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها در سراسر کشور پیامی 
صادر کردند. متن پیام به این شــرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم، سالم بر شهیدان 
گمنام، گمنام در میــان خاکیان و معروف 
در عرصه   افالکیــان. فداکارانی که پس از 
گذشت ســالیان دراز از لحظه  شهادتشان 
کشــور را با رایحه  معنویت و جهاد، معّطر 
می سازند و پرچم افتخار به خون های ریخته 
شده در راه اسالم و قرآن را، بیش از پیش به 
اهتزاز در می آورند. تقارن تشییع پیکر این 
مســافراِن به خانه  برگشته، با روز شهادت 
صدیقه  طاهره سالم اهلل علیها مبّشر ابدیّت 
یاد و خاطره  آنان و مژده بخش خیر کثیری 
است که از ناحیه آنان برای کشور امام زمان 
روحی فداه فراهم خواهد آمد ان شــاءاهلل. 
به ارواح طیبه این شهیدان و به چشم ها و 
دل های منتظر پدران و مادران و همسران 
آنان سالم و درود می فرستم و فضل و رحمت 
فزاینده  پروردگار را برای همه  آنان مسألت 

می کنم. 
سّیدعلی خامنه ای ۱۵ دی ۱۴۰۰

فرمانده نیروی قدس ســپاه، شــامگاه پنجشــنبه در کنگره 
بین المللی جبهه مقاومت »یادواره شهدای مهاجر مدافع حرم« 
در مشهد که ده ها نفر از رزمندگان و خانواده های شهدای مدافع 
حرم از کشورهای یمن، لبنان، عراق، افغانستان و پاکستان نیز 
در آن حضور داشتند، با اشاره به انتقام شــهادت سردار قاسم 
سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه گفت: همه جا الزم 
نیست ما به صورت مباشــر حضور داشته باشیم. هر جا که الزم 
باشد زمینه انتقام از آمریکایی ها را از درون خانه های خودشان و 
با افرادی از کنار دست خودشان فراهم می کنیم. بدون اینکه ما 
حضور داشته باشیم. ما با تدبیر خودمان با دشمنان و جنایت ترور 
سردار سلیمانی برخورد می کنیم، رفتار و سبک و سیاق برخورد 

ما با سبک و سیاق و رفتار دشمن متفاوت است.

براساس گزارش ایرنا، ســردار اســماعیل قاآنی بیان کرد: اگر 
عاقالنی در آمریکا پیدا شدند که با کسانی که جنایت ترور سردار 
سلیمانی را مرتکب شــدند برخورد بکنند، این کار برای آمریکا 
بسیار کم هزینه تر است از اینکه فرزندان جبهه مقاومت که هیچ 
مرزی را نمی شناسند خودشان بروند و این انتقام را بگیرند. او 
با بیان اینکه این انتقام شروع شده است، افزود: ما بچه شیعه ها 
بلدیم چگونه انتقام بگیریم، دیده اید نسل های قدیم ما چگونه از 
خاندان بنی امیه انتقام گرفته اند، عمل مختار سر جای خودش، 
اما نسل های گذشته ما ریشه این خاندان را از خاک بیرون آورده 

و از بین بردند. ما دارای یک چنین فرهنگی هســتیم. آنها فکر 
می کنند که شهید سلیمانی را زده اند و کار تمام است، اما خون 
شهید ســلیمانی وجود بچه های مقاومت را به جوشش آورده 

است.
فرمانده ســپاه قدس درباره پیگیری مطالبه ایران برای خروج 
آمریکا از منطقه نیز یادآور شد: ریشه آمریکا به حول و قوه الهی 
از منطقه کنده خواهد شــد؛ البته بخش قابــل توجهی از آنها 
از منطقه ریشه کن شــده اند و بقیه نیز ریشه کن خواهند شد. 
آمریکایی ها اگر عقل داشته باشــند از عراق باید بیرون بروند و 

اگر نه جبهه مقاومت در عراق آنهــا را بیچاره خواهد کرد و باید 
مفتضحانه تر از افغانستان، عراق را ترک کنند. 

فرمانده نیروی قدس ســپاه با رد ادعــای آمریکایی ها مبنی بر 
خروج از منطقه گفت: آنها به دروغ می گویند ما نیروهای خود را 
در عراق کاهش داده و به ۲۵00 نفر رسانده ایم و آنها نیز کارهای 
مستشــاری می کنند. قاآنی با بیان اینکه در روزگاران گذشته 
حرکت ناوهای آمریکایی حکومت ها را سرنگون می کرد، افزود: 
امروز فرماندهان نیروی دریایی آمریکا در جلسه خصوصی در 
حضور رئیس جمهوری جنایتکار قبلی جمع شــدند و گفتند 
ناوهای فرســوده ما در منطقه آهن پاره ای بیش نیست و اینها 
برای سالح ها و موشــک های جبهه مقاومت به بهترین اهداف 

تبدیل شده اند.

انتقامسردارسلیمانیرادرخانهآمریکاییهامیگیریم

در این پرونده 10متهم با درجات نظامی مختلف  در مرحله محاکمه هستند 
5اقداماساسیایران

دربررسیحادثههواپیمایاوکراینی
۲سال پس از حادثه سرنگوني پرواز 7۵۲ اوکرایني با 17۶مسافر، 

همپاي تالش هاي صورت گرفته در داخل براي پرداخت غرامت و گزارش 2
محاکمه عوامل دخیل در این حادثه، تعییــن تکلیف پرونده به 
اقدامــات سیاســي برخي کشــورهاي ذینفــع گره خــورده اســت. صبح 
18دي ماه1۳۹8 یک فروند هواپیماي بوئینگ حامل مســافران ایراني و تبعه 
خارج به مقصد اوکراین به علت شلیک اشتباهي سامانه پدافندي سپاه سقوط 
کرد و همه خدمه و مسافران آن جان باختند. پذیرش اشتباه و تصویب پرداخت 
غرامت نخستین گام هاي جمهوري اسالمي ایران در فرایند حقوقي پرونده بود 
و تشکیل دادگاه محاکمه مسببان حادثه، شاکیان پرونده را به تحقق خواسته 
اصلي خودشــان نزدیک تر کرد. مقامات و فرماندهان لشکري و کشوري از آن 
تاریخ تاکنون با قربانیان این حادثه تلــخ اعالم همدردي کرده اند و بر پیگیري 
حداکثري حقوق قربانیان این پرونده در همه ابعــادش تأکید کرده اند. دولت 
ایران دي ماه ســال گذشته در نخســتین ســالگرد حادثه اعالم کرد که مبلغ 
1۵0هزار دالر یا معــادل یورویي آن بــه خانواده ها و بازمانــدگان هر یک از 
جان باختگان سقوط هواپیماي اوکرایني در اسرع وقت فراهم و مبالغ براساس 

مستندات به ذینفعان پرداخت شود.
وزارت امور خارجه در دومین ســالگرد این حادثه به ۵مورد اقدام صورت گرفته 
در پیگیري این پرونده اشاره داشته است. نخست، »گروه فني مستقل مسئول 
بررسي ســانحه، گزارش فني ســانحه را در چارچوب کنوانســیون هوانوردي 
بین المللي )کنوانســیون1۹44 شــیکاگو( و ضمائم آن، بــا تعامل و همکاري 
کشورهاي ذیربط و سازمان بین المللي هوانوردي بین المللي )ایکائو( در موعد 
مقرر به صورت عمومي منتشــر نمود که مورد اســتقبال حداکثري کشورهاي 

شرکت کننده در فرایند بررسي سانحه قرار گرفت.«
دوم، »سازمان قضایي نیروهاي مسلح و دادستاني نظامي تهران وفق وظایف ذاتي 
و قانوني خود، تحقیقات کیفري الزم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام 
داده است. تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگي به متهمان این سانحه، با 
حضور خانواده هاي جان باختگان برگزار شده است. الزم به ذکر است که جمهوري 
اسالمي ایران براساس اصول مســلم حقوقي ازجمله اصل صالحیت سرزمیني 
محل وقوع سانحه و تابعیت متهمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فرایند 

رسیدگي کیفري و قضایي را انجام داده است.«
ســوم، »درخصوص دلجویي از خانواده هاي داغدار این ســانحه و کاهش آالم 
آنها، هیأت محترم وزیران براساس حســن نیت در تاریخ 1۶دي ماه1۳۹۹ طي 
مصوبه اي، نســبت به تعیین رقمي براي پرداخت به خانواده هاي کلیه قربانیان 
)بدون هیچ گونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها( اقدام کرده است. در راستاي اجراي 
این تصویب نامه، ستادي در وزارت راه و شهرسازي تشکیل شد که اقدامات الزم 
را براي انجام فرایند پرداخت معمول داشــته و تاکنون به تعدادي از خانواده ها، 
پرداخت هایي را وفــق مقررات مربوطه انجام داده اســت. در این راســتا طي 
یادداشت هایي به سفارت هاي دولت هاي ذیربط آمادگي پرداخت به بازماندگان 

۳0تبعه خارجي سانحه اعالم شده است.«
چهارم، »در بعد دیپلماتیک این ســانحه، جمهوري اسالمي ایران با استقبال از 
مذاکرات دوجانبه با کشورهاي مرتبط و با اعالم حسن نیت خود و ارائه توضیحات 
الزم پیرامون ابعاد نظامــي، کیفري، فني و حقوقي مختلف ســانحه، در ۳دور 
مذاکرات دوجانبه با دولت اوکراین در شهرهاي کي یف و تهران مشارکت کرد. در 
این مذاکرات، کلیه جوانب موضوع با جزئیات کامل از سوي کارشناسان دو طرف 

مورد بررسي و مداقه قرار گرفت.« 
پنجم، »جمهوري اسالمي ایران به رغم اقدامات خالف قانون برخي کشورهاي 
خاص که در حال تالش براي سوءاستفاده از این واقعه دردناک و آالم بازماندگان 
در راستاي اغراض سیاسي خود هستند، بار دیگر تأکید مي کند همچنان آمادگي 
دارد تا با هر یک از کشــورهاي مرتبط به صورت دوجانبه درخصوص اقدامات 

صورت گرفته براساس حسن نیت، احترام به حاکمیت کشورها و قوانین داخلي 
و تعهدات بین المللي دولت ها، براساس دستور کار موافقت شده، مذاکره کند.«

مصادیقي از واکنش ها به سقوط هواپیماها ناشي از شلیك موشك 
واقعیت این است که در جریان این حادثه جمهوري اسالمي ایران مظلوم واقع 
شده اســت. مثال چندین نمونه از این اتفاقات در جهان پیش آمده اما واکنشي 
مانند اتفاق سقوط هواپیما در ایران نداشته است. اول؛ هواپیماي کره جنوبي در 
فضاي روسیه توسط پدافند روسیه منهدم شد اما هیچ اتفاقي در روسیه نیفتاد. 
دوم؛ اینکه هواپیمای ایربــاس ایراني ۶۵۵ توســط آمریکایي ها در تیر1۳۶7 
مستقیما توسط ناو وینسنس مورد هدف موشک قرار گرفت و ۲77نفر به شهادت 

رسیدند، اما نهایتا به فرمانده ناو وینسنس جایزه دادند.
سوم؛ اینکه هواپیماي سیبریا روسیه در اوکراین مورد هدف قرار گرفت اما هیچ 
رســیدگي نظامي صورت نگرفت و صرفا بابت هر نفر ۲00هزار دالر خســارت 

پرداخت شد.
چهارم؛ اینکه هواپیماي الکربي شرکت امریکن در روستاي ساتلند سقوط کرد 

اما هیچ اتفاقي نیفتاد.
پنجم؛ اینکه هواپیماي ایشل10مالزي۲014 از اوکراین درحال عبور بود که با 

شلیک سامانه ساقط شد اما هنوز رسیدگي اتفاق نیفتاده است.
همچنین در هلند بعد از 7سال از وقوع سقوط یک هواپیما، به تازگي رسیدگي ها 

شروع شده است.
برخي این سؤال را مطرح مي کنند که چرا با تأخیر سقوط هواپیماي اوکرایني 
توسط موشــک را اعالم کرده اند که در پاســخ آن باید گفت که هیچ کشوري 

نمي تواند به سرعت علت سقوط هواپیما را اعالم کند.
اما از مجموع جان باختگان این حادثه 1۲۶نفر ایراني، ۳0نفر خارجي شامل 11نفر 
اوکرایني - که ۹نفر آنها گروه پروازي بودند - ۵نفر افغانستاني، 4نفر سوئدي و 
۵نفر کانادایي هستند. البته کانادا مدعي اســت که بیش از 40نفر از مسافران 

هواپیماي اوکرایني تابعیت مضاعف کانادا را داشته اند.
براساس برخي گزارش ها، در جریان رســیدگي کیفري به این پرونده 10متهم 
با درجات نظامي مختلف در مرحله محاکمه هســتند و برخي تنبیهات نظامي 
ازجمله خلع درجه و برکناري از مسئولیت نیز شامل حال عوامل این پرونده شده 
که از سوي ستادکل نیروهاي مسلح اعمال شده است. این در حالي است که در 
طرح برخي اظهارات و موضع گیري هاي دولت هاي ذینفع در پرونده همزمان با 
طرح مسائل سیاسي ازجمله عمدي بودن شلیک پدافند، بحث پرداخت غرامت 
با ارقام باالتر نیز باز نگه داشته شده است. اوکراین در صدر این کشورها تاکنون از 
پذیرش غرامت مصوب دولت ایران سر باز زده  و سایر کشورها نیز در یک همسویي 

سیاسي پرونده غرامت ها را مبهم باقي گذاشته اند.

تشکیل 73پرونده در بنیاد شهید
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در مراســم بزرگداشت دومین سالگرد 
شهداي حادثه سقوط هواپیماي اوکرایني با حضور جمعي از مسئوالن و تعدادي 
از خانواده هاي شهداي پرواز اوکرایني گفت: از میان 1۳۳خانواده محترمي که 
شناسایي شده اند، براي 7۳مورد در بنیاد شــهید پرونده تشکیل شده و تعداد 

دیگري هم در حال انجام است.
امیرحســین قاضي زاده هاشــمي افزود: تعدادي از این خانواده ها هم در ایران 
نیستند، اما ما آمادگي داریم به عنوان شهید، براي آنها نیز تشکیل پرونده بدهیم. 
وي ادامه داد: از طرف رئیس جمهور و همه مسئوالن نظام به خانواده هاي شهداي 
پرواز اوکرایني عرض تسلیت داریم و امیدواریم سیر قانوني پرونده این حادثه در 
قوه قضاییه به زودي به  پایان برسد و عواملي که قصور داشتند، شناسایي شوند تا 

آرامشي بر آالم این خانواده ها باشد.

هشتمین دور از مذاکرات کمیسیون مشترک 
برجام درحالي طي روزهاي اخیر در وین ادامه دیپلماسی

دارد که همه طرف هاي حاضر در گفت وگو به 
پیشرفت هاي حاصل شده اذعان دارند و معتقدند چشم انداز 
دستیابي به توافق در روزهاي آینده روشن است و رایزني ها در 

چارچوب هاي مختلف همچنان به صورت فشرده ادامه دارد.
در چنین شــرایطي در ۲روز گذشــته دیدارهاي دوجانبه و 
چندجانبه تیم مذاکره کننده کشورمان همچنان ادامه داشته 
و مذاکره کننده ارشد جمهوري  اســالمي گفت وگوهایي را 
با هیأت هاي دیپلماتیک حاضر در وین برگزار کرده اســت؛ 
رایزني هایي کــه با محوریت لغو مؤثر تحریم ها انجام شــد و 
براســاس ارزیابي علي باقري کني »مثبــت« و »رو به  جلو« 

بوده  است.
براساس آنچه مذاکره کننده ارشد کشــورمان در گفت وگو 
با رســانه ها اعالم کرده، »تالش ها براي دستیابي به نتیجه 
جریــان دارد« و »رمز موفقیت مذاکرات وین، دســتیابي به 
توافق در زمینه لغو مؤثر تحریم هاي ظالمانه علیه ایران است«. 
باقري کني به این نکته هم اشاره کرده  که هرقدر طرف مقابل 
آمادگي جدي  براي لغــو تحریم هــا و اراده جدي تري براي 
پذیرش سازوکارهاي مدنظر جمهوري اسالمي ایران در لغو 
تحریم ها داشته باشد، به ویژه در ۲موضوع »راستي آزمایي« و 
»ارائه تضمین« در مدت زمان کوتاه تــري مي توان به توافق 

دست پیدا کرد.

موافقت کره اي ها با آزادسازي فوري پول هاي ایران
ادامه مذاکرات به صورت فشرده، حتي در روز پنجشنبه گذشته 
که به دلیل یکي از جشن هاي مسیحیان تعطیل عمومي بود، 
از مصمم بودن هیأت هاي حاضر در وین براي حصول نتیجه 
مثبت در کوتاه ترین زمان ممکن حکایت دارد؛ موضوعي که 

از برگزاري مذاکرات در سطوح مختلف قابل مشاهده  است.
برهمین اساس هم بود که روز پنجشنبه گذشته مذاکره کننده 
ارشــد کشــورمان با معاون وزیر امور خارجه کره جنوبي که 
به منظور شرکت در مذاکرات مربوط به لغو تحریم ها در وین 
حاضر شــده بود، دیدار و گفت وگو کرد. براساس آنچه از این 
دیدار در رسانه ها منعکس شد، باقري کني در این جلسه که 

به درخواست کره جنوبي صورت گرفته، به طرف کره اي اعالم 
کرده  کره موظف است پول هاي بلوکه شده ایران را آزاد کند و 
تحریم هاي یکجانبه ایاالت  متحده نمي تواند توجیهي براي 

بدهي هاي کره جنوبي به جمهوري اسالمي ایران باشد.
هیأت دیپلماتیک کره جنوبي عالوه بر گفت وگو با مذاکره کننده 
ارشد کشورمان با روســاي برخي هیأت هاي مذاکره کننده 
حاضر در وین نیز رایزني هایي داشته است. اگرچه کره جنوبي 
عضو برجام نیست، اما گفته مي شود دیپلمات هاي این کشور با 
سفر به وین مي کوشند از فرصت مذاکرات جاري براي بررسي 
راه هاي حل و فصل موضوع دارایي  هاي مسدود شــده ایران از 

طریق رایزني هاي دیپلماتیک استفاده کنند.
وزارت امورخارجه کره جنوبي هم پس  از دیدار معاون وزیر امور 
خارجه این کشور با همتاي ایراني اش، در بیانیه اي با اشاره به 
محورهاي این گفت وگو، از موافقت طرف کره اي با »آزادسازي 
فوري« پول هاي بلوکه شده ایران در بانک هاي کره اي خبر داد. 
براســاس بیانیه اي که در وبگاه وزارت امورخارجه این کشور 
منتشر شــده ، این رایزني ها »صریح« و »ســازنده« ارزیابي 
و ابراز امیدواري شــده »مذاکرات احیاي برجام به زودي به 
نتیجه برسند«. همچنین دوطرف توافق کرده اند کارشناسان 
۲کشور براي بحث پیرامون مسائل مرتبط با انتقال پول هاي 

بلوکه  شده، رایزني هاي کاري انجام دهند.
ازسوي دیگر معاون سیاســي وزیر امور خارجه کشورمان در 
این دیدار تأکید کرده   که فــارغ از نتایج گفت وگوها در وین، 
دولت کره جنوبي موظف به آزادســازي پول هاي بلوکه  شده 
ایران است. همچنین خودداري غیرقانوني و غیرقابل توجیه 
کره جنوبي از بازپرداخت بدهي هــاي خود به ایران، نقطه اي 
تیره در تاریخ روابط ۲کشــور خواهد بود و سئول باید هرچه 

سریع تر نسبت به آزادسازي منابع ایران اقدام کند.

توجیه مخالف خوان ها
ازســوي دیگر اما توجیه مخالفان احیاي توافق هسته اي با 
ایران ازســوي آمریکا و 1+4 یکي دیگر از تحوالت مهم این 
روزهاي مذاکرات هسته اي است. بر این اساس به نظر مي رسد 
طرف هاي حاضر در گفت  وگوها مي کوشند رژیم صهیونیستي 
و عربستان ســعودي، به عنوان اصلي تریــن مخالفان توافق 

هســته اي را نســبت به عواقب مخالف خواني خــود در این 
مسیر همراه کنند. تغییر لحن مقام هاي رژیم صهیونیستي 
و عربستان سعودي نســبت به مذاکرات وین بر همین مبنا 
قابل  تفسیر اســت. در چنین شــرایطي میخائیل اولیانوف، 
مذاکره کننده ارشــد روســیه در وین در حســاب توییتري 
خود از دیدار بــا نماینده دائم عربستان ســعودي در مجامع 
بین  المللي و مقام هاي ریاض در وین خبرداد و اعالم کرد که 
آنان را در جریان وضعیت مذاکرات وین قرار داده است. ناظران 
بین المللي معتقدند روسیه مي کوشد با گوشزدکردن تبعات 
مخالف خواني سعودي ها در جریان مذاکرات، آنها را از عواقب 

تنها ماندن در این عرصه پس از حصول توافق مطلع کند.
اولیانوف همچنین با تأکید بر اینکــه گفت وگوها به صورت 
پیوســته و دائم میان هیأت هاي مذاکره کننده جریان دارد و 
پیشرفت در روند مذاکرات مشهود اســت، تلویحا به مواضع 
مقام هاي اروپایي در روزهاي اخیر درباره »نبود زمان« پاسخ 
داد و با بیان اینکه فعالیت هاي دیپلماتیک تابع ضرب االجل 
نیســت، تصریح کرد: »مذاکرات باید به طور هدفمند براي 

دستیابي به توافق نهایي دنبال شود.«
 

ادامه تناقض گویي هاي هدفمند
همه اینها درحالي اســت که با وجود اذعان همه طرف هاي 
حاضر در وین به پیشرفت محسوس در مذاکرات، کارشناسان 
معتقدند رفتار و مواضع تروئیکاي اروپایي نشان مي دهد آنها 
مي کوشــند با تناقض گویي هاي هدفمند، افــکار عمومي را 
تحت تأثیر قرار داده و مذاکره کنندگان کشورمان را نیز براي 
عدول از مطالبات بحق جمهوري اســالمي ایران تحت فشار 

قرار دهند.
برهمین مبنا هم بود که در روزهــاي اخیر وزیر امور خارجه 
فرانسه با وجود اینکه اعالم کرد »رسیدن به یک توافق درپي 
مذاکرات احیاي توافق هســته اي در ویــن هنوز امکان پذیر 
است«، در ادامه بازي تبلیغاتي غربي ها درمسیر مقصرنمایي 
ایران، ادعا کرد »زمان براي این کار رو به پایان اســت«. این 
سخنان ژان ایو لودریان درحالي مطرح مي شود که در روزهاي 
اخیر آنَالنا بِربوک، وزیر امور خارجه آلمان نیز مدعي شده بود 
که »ایران تاکنون اعتماد زیادي را تلف کرده و فرصت زیادي 

براي احیاي توافق هسته اي باقي نمانده است.«
ازسوي دیگر، ســخنگوي وزارت امور خارجه آمریکا نیز در 
جریان نشست  خبري اخیر خود، در مواضع مشابهي مدعي شد 
»پیشرفت نسبتا کمي در مذاکرات انجام شده است. امیدواریم 
در روزهاي آینده کار را براساس آن پیش ببریم.« ند پرایس 
همچنین افزوده است: »درحال حاضر آنچه حقیقت دارد، این 
است که زمان واقعا کوتاه تر مي شود و ما در گفتن این تعارف 
نداشته ایم. اگر نتوانیم به زودي برســر بازگشتي دوجانبه به 
پایبندي به تفاهم برسیم، اقدام هاي هسته اي ایران که در حال 
سرعت گرفتن است، موجب از بین بردن منافع عدم اشاعه اي 
برجام خواهد شد و مجبور مي شویم مســیر دیگري را براي 

پیش رفتن بررسي کنیم.« 
مواضع طرف هاي اروپایي حاضر در مذاکرات وین و همچنین 
مقام هاي ایاالت متحده پیرامون »محدودیت زمان«، حربه اي 
است که غربي ها در گفت وگوهاي اخیر به دفعات از آن براي به 
انحراف بردن روند گفت وگوها که با ابتکار عمل ایران درجریان 
است، استفاده کرده اند و مي کوشند با جوسازي و مقصرنمایي 
ایران، مذاکره کنندگان کشــورمان را از پیگیري مطالبات و 
منافع ملي منصرف کنند؛ راهبردي که مواضع دیپلمات هاي 
کشورمان نشان مي دهد نتیجه اي به همراه نداشته و غربي ها  
نتوانسته اند ابتکارعمل در پیشــبرد گفت وگوها را از دست 

ایران خارج کنند.

   رئیس جمهور به مجلس مي رود
عضو هیأت رئیسه مجلس شوراي اســالمي از حضور رئیس جمهوري 
در جلسه بررسي کلیات الیحه بودجه1401 خبرداد. به گزارش ایسنا، 
حسین علي حاجي دلیگاني گفت: جلسه بررســي کلیات روز یکشنبه 

1۹دي ماه برگزار مي شود.

   سمت هایي که رئیس مجلس نپذیرفت
روابط عمومي مجلس شــوراي اســالمي در اطالعیه اي اعالم کرد که 
محمدباقر قالیباف، عضویت در هیأت امناي دانشگاه هاي علوم پزشکي و 
تهران را نپذیرفته است. به گزارش ایرنا، دراین  اطالعیه  تصریح شده است 
که رئیس مجلس ضمن تشــکر از این ابراز لطف، موافقت خود را با این 

پیشنهاد اعالم نکرد.

  تسهیل سفر زائران ایراني به سوریه 
سفیر کشورمان در دمشق در دیدار با سرلشکر »محمد رحمون«، وزیر 
کشور سوریه، درباره موضوع تسهیل در ســفر زائران ایراني به سوریه 
گفت وگو کرد. به گزارش ایسنا، مهدي سبحاني در این دیدار با اشاره به 
از سرگیري سفر زائران ایراني و زیارت از عتبات مقدسه سوریه، از شرایط 
فراهم شده ازسوي دولت سوریه براي ایجاد زمینه سفر زائران ایراني ابراز 
خرسندي کرد. وزیر کشور سوریه نیز در این دیدار گفت: وزارت کشور 
سوریه از هیچ تالشي به منظور تسریع در روند ورود زائران دریغ نمي کند.

هواپیمای اوکراین  و ترور ذهني
سوم؛ برخالف روایت خناسان فرایند اطالع رساني  ادامه از 

عاري از هرگونه خالف گویي عمدي بود. مسئوالن صفحه اول
مطلع از همان ابتدا در قرنطینه بودند تا احتماالت دیگر در علت ســقوط 
هواپیما را بررســي کنند. حداقل ۵ احتمال وجود داشت که یکي جنگ 
الکترونیک و دیگري خرابکاري بود. طبیعي است که تکذیب هاي اولیه به 
جهت عدم اطالع از این بررسي ها صورت مي گرفت، اما به محض اینکه خبر 
قطعي شد، صادقانه اطالع رساني صورت گرفت؛ هرچند ماجرا مي توانست به 
نحو بهتري مدیریت شود. خالصه نشد که بشود. پروژه رهزن هاي رسانه اي 
متوقف شد. تنها یک راه باقي ماند و آن هم تکرار، تکرار و تکرار؛ تکرار یک 
روایت انحرافي؛ روایتي که از شلیک هواپیما بتواند شکستن اقتدار یک کشور 
را نتیجه بگیرد. در این پروژه است که جشن تولد گرفتن و عکس هاي عروسي 
و مجلس ختم و ســوگواري هاي ماهانه و بلکه روزانه براي جان باختگان 
هواپیمای اوکراینی، نه براي دلسوزي و شفقت و تسلي، بلکه براي کد گذاري 
یک دروغ بزرگ از طریق تکرار و تخته بند کردن مخاطب در دستور کار قرار 
گرفت. تکرار یک دروغ وقتي از ابزار احساسات و هیجان بهره بگیرید، قدرت 
تفکر و استدالل را از مخاطب گرفته و او را منفعل مي کند. اینجاست که ترور 
ذهني صورت مي گیرد. از این نقطه به بعد راه ایستادن مقابل جریان شیاد 
رسانه اي تنها و تنها مجهز شدن به خرد رسانه اي و شناختي است. اگر نقشه 

کالن دشمن را بیابیم، از هیجان به عدالت مي رسیم.

نشست هاي کارشناسي و دیدارهاي دوجانبه و چندجانبه در وین ادامه دارد

بازي غربي ها با برگ سوخته زمان

پیشرفت مذاکرات در مسیر درست
ادامه گفت وگوها و جلسه هاي کارشناسي در وین درحالي است که رایزني هاي دیپلماتیك خارج از چارچوب مذاکرات 
کمیسیون مشترك برجام نیز به ویژه ازسوي مقام هاي ایراني درحال انجام است که نشان مي دهد جمهوري اسالمي 
ایران همچنان با ابتکار عمل و به کارگیري دیپلماسي فعال، درصدد هدایت گفت وگوها در مسیر دستیابي به »توافق 
خوب« است. برهمین اساس هم بود که وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت وگوي تلفني با آنیکن هویتفلد، همتاي 
نروژي خود، درباره وظیفه غرب در واکنش به ابتکارعمل تهران، تأکید کرد  اکنون این طرف غربي است که باید نشان 
دهد آیا حسن نیت و اراده جدي براي توافق خوب دارد. حسین امیرعبداللهیان در این گفت وگو، فضاي کلي مذاکرات 
را »مثبت« توصیف و تأکید کرده اســت: »اگر طرفین به تعهدهاي خود در برجام به صورت کامل بازگردند، ایران نیز 
اقدام هاي جبراني خود را متوقف خواهد کرد«؛ مواضعي که نشان مي دهد عزم دیپلمات هاي ایراني براي تحقق منافع 
ملي جزم اســت و طرف هاي غربي باید با انجام اقدام هاي عملي براي رفع تحریم ها و ارائه ضمانت هاي عیني و روشن 
براي بقاي برجام، گام هاي محکم تري درمسیر احیاي توافق هسته اي بردارند. ازسوي دیگر رئیس دستگاه دیپلماسي 
کشورمان در گفت وگو با شبکه خبري »الجزیره« نیز با بیان اینکه دور هشــتم مذاکرات وین در مسیر درستي قرار 
گرفته است، بر خواســت ایران مبني بر دریافت ضمانت هایي که مانع اعمال تحریم هاي جدید مي شود، تأکید کرد. 
امیرعبداللهیان به مصادیق این ضمانت  ها نیز اشــاره کرد و گفت که صادرات نفت ایران و دستیابي به درآمدهاي آن 

ازجمله این تضمین هاست.
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 فرحزاد، روددره خــوش آب وهوای 
تهران چند سالی می شود كه از چند گزارش

جبهه تحت فشــار قــرار گرفته تا 
جدی ترین آسیب ها به این منطقه بكر پایتخت وارد 
شود. ساخت وسازهای غیرمجاز و تخریب حاشیه 
رودخانه از یك سو و حضور معتادان و بزهكاران و 
تشــكیل بیقوله ها از ســوی دیگر، باعث شده تا 
فرحزاد، دیگر آن فرحزاد قبل نباشد. به همین دلیل 
شهرداری تهران ساماندهی این روددره و تبدیل آن 
به اكوپارك را در دســتور كار جدی خود قرار داده 
است. جمع آوری آلونك ها و زباله های انبارشده و 
انتقال معتادان متجاهر به مراكز نگهداری و ترك 
اعتیاد نخستین كار در این راستا به حساب می آید 
كه طی روزهای چهارشــنبه ، پنجشنبه و جمعه 

گذشته وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش همشهری، معاون اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری تهران درباره وضعیت روددره فرحزاد 
و اجــرای عملیات پاكســازی و ســاماندهی آن 
گفــت: »بعد از شــكل گیری قــرارگاه اجتماعی 
شهر با محوریت شــهردار تهران و برگزاری منظم 

جلســات هفتگی با حضور ایشــان و نمایندگان 
تمام دستگاه های مرتبط، مطالعات و بررسی های 
انجام شده در مورد چگونگی برطرف كردن معضالت 
دره فرحــزاد به عنوان یكی از مناطق قرمز شــهر 
تهران از لحاظ آســیب های اجتماعی شروع شد. 

همچنین بازدید میدانی شهردار تهران از منطقه و 
جلسات مفصل بین دستگاهی و در تعامل با مردم 
منطقه طرح ســاماندهی دره فرحزاد با هم افزایی 
شهرداران مناطق ۲ و۵ و پشتیبانی معاونت های 
ستادی شهرداری تهران انجام شد.« محمدامین 

توكلی زاده ادامه داد: »عملیات روز پنجشنبه، گام 
نخست ســاماندهی معتادان متجاهر منطقه بود 
كه با كمك نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی و 
سازمان رفاه اجتماعی شــهرداری تهران در حال 
انجام اســت. این عملیات با هدایت افراد به مراكز 
ترك اعتیاد و تفكیك تخصصی صورت می گیرد. 
در این مرحله با كمك معاونت خدمات شــهری 
ساماندهی و امكان تجمیع و تفكیك زباله كه یكی 
از منشأ های خریدوفروش موادمخدر است نیز انجام 

خواهد شد.« 
به گفته معــاون اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
تهران، پس از این مرحله، اصالحات ساختاری و رفع 
تصرفات در حریم رودخانه با كمك قوه قضاییه و 
همكاری مسئوالن آب منطقه ای اتفاق خواهد افتاد. 
توكلی زاده گفت: »جمع آوری آلونك ها و زباله های 
انبارشده از سال های متمادی و كمك به طبیعت 
برای بازیافت خود، خدمت دیگری است كه توسط 

همكاران خدوم شهرداری در حال انجام است.« 
به این ترتیــب، با رفع موانع، طــرح اصلی روددره 
فرحزاد كــه این منطقه را متحــول خواهد كرد و 
موجب شكل گیری یك قطب گردشگری در شمال 
غرب تهران می شود، آغاز خواهد شد. معاون شهردار 
تهران در این خصوص گفــت: »با تمام هزینه ها و 
دشواری هایی كه برای اجرای آن وجود دارد، این 
موضوع آنقدر برای مردم تهران ارزشمند است كه 
می ارزد تمام نهادها و دســتگاه ها به میدان بیایند 

تا این تحول اساسی در منطقه رخ دهد.« او ادامه 
داد: »پیشرفت حاصل شده نتیجه مطالعات دقیق 
و برنامه ریزی مناسب و كار قرارگاهی و هم افزایی 
میان دستگاه ها و مدیریت مردمی و همت و تالش 
میدانی و جهادی است و ان شــاءاهلل با تداوم این 
مسیر شــاهد آینده ای زیبا و فرح زا در این منطقه 
كه از ظرفیت های خــدادادی برخوردار اســت، 
باشیم.«  به گزارش همشــهری، پنجشنبه هفته 
گذشته بود كه بازدید از وضعیت نابسامان بخش 
شــمالی روددره فرحزاد به همراه مقامات قضایی 
و انتظامی و شهرداران مناطق ۲ و ۵ صورت گرفت. 
در همان ابتدای حضور، كار به سنگ پراكنی و حمله 
قاچاقچیان كشــید و واكنش پلیــس را به همراه 
داشت؛ درحالی كه این وضعیت مناسب كالنشهر 
تهران نیست و به همین دلیل، پس از دستور شهردار 
تهران و براســاس مطالعات دقیق صورت گرفته 
مدیریت شهری با همراهی دادستانی، پلیس و دیگر 
دستگاه ها در روزهای گذشته با تمامی قدرت وارد 
دره فرحزاد شد. بعد از این، بهسازی روددره فرحزاد 
و آغاز طرح اكوپارك در دستور كار قرار می گیرد. 
این روند نیز ادامه خواهد داشت؛ تا جایی كه فرحزاد 
برای شــهروندان تهرانی به محلی برای زندگی با 

كیفیت در دل طبیعت تبدیل شود.
در این طرح، شهرداری از معتمدان، نخبگان محلی 
و سازمان های مردم نهاد درخواست كرده تا همراهی 

الزم را داشته باشند.

۵منطقه تهران همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( میزبان پیكر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس و 
پیكر شهید تازه تفحص شده گردان كمیل، سیدمرتضی رضاقدیری بودند

آیین تشییع ۱۵۰شهید دفاع مقدس و خاكسپاری آنها در مناطق مختلف تهران برگزار شد

برداشته شدن گام اول شهرداری تهران برای ساماندهی معتادان متجاهر در مناطق ۲و ۵

عطر شهدا در شهر

آغاز ساماندهی رود دره فرحزاد

خبر

شهرداری متولی كوه ها نیست
روز پنجشــنبه خبری در فضای مجازی منتشر شد كه حاكی 
از بسته شدن مسیر ورودی كوه های شمال شهر تهران توسط 
شهرداری بود. به گزارش همشهری، از قرار معلوم در این روز، 
به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(  ، مجموعه 
تفریحی-گردشگری توچال برای ســاعاتی هم كه شده، ارائه 
خدمات و فعالیت خود را متوقف كرده بــود. به همین خاطر، 
شیطنت برخی دوباره گل كرد تا در راستای تخریبگری، اقدام 
به تهیه و انتشــار خبری مبنی بر بسته شــدن ورودی تمامی 
مسیرهای كوهنوردی و پیاده روی دامنه رشته كوه های البرز در 
شمال پایتخت و ورودی های برخی بوستان های جنگلی كنند. 
عده ای دیگر نیز بدون آنكه صحت و سقم خبر را بسنجد، نسبت 

به بازانتشار خبر اقدام كردند.
اما اصل ماجرا چه بود؟ ابتدا امیر ناظمی، رئیس پیشین سازمان 
فناوری اطالعات ایران در توییتی مدعی شد كه در روز شهادت 
حضرت فاطمه زهــرا)س( كوه های تهران را بســته اند. او در 
بخشی از پست توییتش نوشته بود: »مثل هر روز آمده ام كوه؛ 
بام تهران. ماموری پشت سرم راه افتاده داد می زند: امروز كوه 
تعطیل است! حق ندارید قدم بزنید!« بعد از آن، موج گسترده ای 
علیه شهرداری تهران توسط برخی رسانه ها در فضای مجازی 

به راه افتاد. 
حتی برخی رســانه ها از تصویر مجســمه میدان دربند برای 
این منظور اســتفاده كردند و خبر زدند: »شــهرداری، امروز 
)پنجشنبه( تمامی كوه های تهران را تعطیل كرده است.« این 
در حالی است كه شهرداری اساســا متولی كوه ها و اداره شان 

نیست كه بخواهد آنها تعطیل كند. 
در همین ارتبــاط عبدالمطهــر محمدخانــی، رئیس مركز 
ارتباطــات و روابــط بین الملــل شــهرداری تهــران گفت: 
»شــهرداری تهران متولی كوه ها نیســت كه بخواهد آنها را 
تعطیل كند.« او در واكنش بــه خبر تعطیلی مجموعه توچال 
 نیز اعالم كرد: »مجموعه توچال اساســاً متعلق به شهرداری 

نیست.« 
محمدخانی همچنین در توضیحی درباره بازبودن مسیرهای 
ورودی به كوه های شــمال تهران و بوستان های جنگلی شهر 
گفت: »همه پارك های تهران از پارك جنگلی تلو در منتهی الیه 
شمال شرق تا كوهســار در انتهای كمربند سبز شمال غرب 
كه در دامنه كوه ها قرار دارند پنجشــنبه مثل هر روز به روی 
شــهروندان باز بوده اند.« او اخبار منتشرشده درباره تعطیلی 

كوه ها را مضحك خواند.

 پایتخت ایران همزمان با ایام فاطمیه و دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی شاهد برگزاری مراسم تشییع شهدای 
تازه  تفحص شده بود و جمع زیادی از شــهروندان با حضور خود در این مراسم با شــهدای دفاع مقدس وداع كردند. به گزارش در شهر

همشهری، صبح روز ۱6دی ماه آیین تشییع پیكرپاک  ۱۵۰شــهید گمنام دوران جنگ تحمیلی با حضور جمع كثیری از مردم و 
مسئوالن از مقابل دانشگاه تهران برگزار شد. این ۱۵۰شهید گمنام مربوط به عملیات كربالی۵ در شلمچه، كربالی۸ در شلمچه، تك دشمن در 
سال6۷ در شلمچه، تك دشمن در سال6۷ در زبیدات، عملیات خیبر در جزیره مجنون، تك دشمن در جزیره مجنون، عملیات والفجر یك در 
فكه، عملیات والفجر مقدماتی در فكه، عملیات والفجر۹ در چوار تا سلیمانیه، عملیات كربالی6 در سومار، عملیات بدر در شرق دجله و عملیات 

رمضان در شرق بصره هستند.
شهردار تهران در بخشی از مراسم تشییع و وداع با پیكر شهدای گمنام دفاع مقدس گفت: »این ۱۵۰شهیدی كه مردم تهران امروز )پنجشنبه( 
مهمانشان هستند، كسانی اند كه به ندای حق لبیك گفتند و شهیدانه زندگی كردند و ندای »ارجع الی ربك « را شنیدند و خداوند آنها را در 

كنار خودش پذیرفت.« 
علیرضا زاكانی افزود: »این شــهیدان اهدافی داشــتند و آرمان هایی را پیگیری می كردند. آنچه اهمیت دارد این است ما كه به تشییع و به 
مهمانی این شهیدان آمده ایم و سر سفره آنها نشسته ایم درک درستی از آن آرمان ها داشته باشیم و بكوشیم جهاد كنیم و همه وجود مان و 

ظرفیت هایمان را خرج كنیم تا آن اهداف محقق شود.«
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، غالمحسین محسنی اژه  ای، رئیس دستگاه قضا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی  
، سردار علی فدوی، جانشین فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سردار بهمن كارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و سردار سرتیپ حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در این مراسم حضور پیدا كردند. تشییع پیكر 
مطهر ۱۵۰شهید گمنام دفاع مقدس از دانشگاه تهران آغاز و در معراج شهدا خاتمه یافت. علیرضا زاكانی، شهردار تهران در همین روز، 
به دیدار خانواده مرحوم سردار محمدكریم بیات، فرمانده قبلی یگان حفاظت شهرداری تهران رفت كه مدتی پیش بر اثر ابتال به كرونا 

درگذشته بود.

از شورا چه خبر؟

علیرضا نادعلی  
 سخنگوی شورای شهر تهران

در بازدید از سازمان بهشت زهرا(س(: 
معتقدم این دوره از مدیریت شهری، یك 
دوره ویژه خواهد بود؛ زیرا شهردار تهران 

به دنبال برداشتن بارهای روی زمین مانده 
است، از همین رو در انتخابات مدیران 

خود نیز حساس است و مدیری را انتخاب 
می كند كه به  دنبال كار جهادی باشد. 

بخشی از بارهای بر زمین مانده در سازمان 
بهشت زهرا(س(، مربوط به پرسنل است 
كه مدیرعامل این مجموعه در مسیر رفع 
آنها گام برداشته و شورای شهر نیز هرگونه 

حمایت و اقدامی كه الزم باشد را انجام 
خواهد داد.

سیدجعفر تشكری هاشمی
 رئیس كمیسیون عمران

و حمل ونقل شورای شهر تهران: مدل 
اجرای طرح ترافیك، باید تغییر كند. مدل 
اجرای طرح باید مبتنی بر هوشمند سازی ، 

تقویت عدالت محوری و همینطور با توجه به 
موضوعات زیست(  محیطی باشد كه ما در 

شورای شهر به این مسائل توجه می كنیم. اما 
در مورد محدوده، ساعت اجرای طرح، تعداد 
و نوع خودرو باید شورای ترافیك در مورد آن 
تصمیم گیری كند. ما به  دنبال آن نیستیم 

كه بگوییم یك طرح قبال داشتیم و باید به آن 
برگردیم. یا الزاما همه آن چیزی را كه هم اكنون 

وجود دارد تغییر دهیم. بلكه در این نگاه، 
ما به دنبال آن هستیم كه انضباط بیشتری 
در معابر شهر حاكم شود و این از الزامات 

بازنگری طرح ترافیك است.

محمد آخوندی  
 رئیس كمیسیون برنامه 

و بودجه شورای شهر تهران در بیستمین 
جلسه طرح رصد در منطقه 15: در تالش 
هستیم تا قبل از ارائه الیحه بودجه ١۴٠١ 
توسط شهرداری به شورای اسالمی شهر 
تهران، بازدیدهایی را از ٢٢ منطقه شهری 
داشته باشیم و از نزدیك با مشكالت و 

نیازهای مردم مناطق آشنا شویم تا در زمان 
ارائه الیحه بودجه سال آینده، با نگاهی 

متفاوت و با توجه به نیازهای مردم، بودجه 
شهرداری های مناطق برنامه ریزی و نهایی 
شوند. با توجه به تدابیر اندیشیده شده و 
پیگیری های صورت گرفته از سوی كمیته 
نظارت و بودجه، بازدید از مناطق تا پایان 

هفته آینده به اتمام خواهد رسید.

همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه)س( با حضور در قطعه ۴۰گلزار 

بهشت زهرا)س(، مراسم روایتگری خاطرات شهدا برگزار شد.

تشییع و تدفین پیكر شــهید تازه تفحص شــده گردان كمیل، شهید سیدمرتضی 

رضاقدیــری در منطقــه1۰ از خیابان شــهید بنكدار به ســمت بیت شــهید و حركت 

به سمت بهشــت زهرا(س( برگزار شــد تا خاكســپاری شــهید در قطعه ۲۸بهشت 
زهرا(س( انجام شود.

بوستان سیمرغ منطقه1۳ 
محل آرامیدن ۲شهید 

گلگون كفن دیگر جنگ 
تحمیلی بود. مراسم تشییع 
باشكوه این شهدا از مسجد 

انصارالحسین)ع(آغاز 
شده بود.

پیكر مطهر ۲شهید 
گمنام نیز در 

بوستان ولیعصر 
منطقه15 به خاك 

سپرده شد. در 
این مراسم كه از 
میدان خراسان 
آغاز شده بود، 

شهردار تهران نیز 
حضور یافت.

منطقه1۷ 
تهران كه به 
دارالشهدا معروف 
است، میزبان 
۲شهید سرافراز 
كشورمان بود. 
مردم شهیدپرور 
منطقه1۷ از میدان 
ابوذر این دو شهید 
گمنام را باشكوه 
تا بوستان بهاران 
تشییع كردند.

۲شهید گمنام از مسجد 
حضرت ولیعصر)عج( در 
خیابان آذربایجان تشییع 
و در بوستان دامپزشك 
منطقه11 به خاك سپرده 
شدند.
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شنبه 18 دی 41400
اقتصاد شماره  8407

ايران شايد در رتبه بهتر
ايران براساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته همچنان در رتبه هشتم دنيا از حيث شاخص فالكت در بين 
156كشور دنيا قرار دارد، اما با سبقت نرخ تورم تركيه از ايران و بهبود وضعيت تورمي در كشورمان، اين احتمال 
مطرح است كه رتبه ايران بهتر شده باشد. به گزارش همشهري، شــاخص فالكت ايران در پايان سال98به 
45.4درصد رسيد و در پايان سال گذشته هم با ثبت ركورد 46.1درصدي باالترين حد نصاب را در دهه90به دست 
آورد. تا اينكه در پايان نيمه نخست سال1400شاخص فالكت با 9.3درصد رشد، نسبت به اول امسال، از مرز 
55درصد فراتر رفته و به باالترين ركورد در بعد از انقالب رسيده و آمارهاي رسمي از فروكش كردن روند فزاينده 
شاخص فالكت حكايت دارد. نرخ تورم باال و رشد نزديك به نيم درصد اقتصاد ايران در دهه 90باعث شده تا ايران 
در جمع كشورهايي قرار گيرد كه باالترين وضعيت فالكت را تجربه مي كنند، اما دولت سيدابراهيم رئيسي در 
تالش است با مهار تورم و ايجاد اشتغال، روند را بهبود بخشد. شاخص فالكت يكي از معيارهاي سنجش كارايي 
سياست هاي اقتصادي دولت در مواجهه با تورم و مقابله با فقر و شــكاف طبقاتي است. استيو هانكه، استاد 
اقتصاد دانشگاه جان هاپكينز آمريكا خردادماه امسال گفته بود كه تورم باال اصلي ترين دليل باال بودن شاخص 
فالكت اقتصادي در ايران و كاهش ارزش ريال، مهم ترين عامل باال بودن تورم است. به گفته او در شرايطي كه 
تأثير ساير متغيرها را ثابت بدانيم، ميزان رضايت مردم يك كشور از وضعيت اقتصادي زماني به اوج مي رسد 
كه شاهد يك رشد اقتصادي قوي، نرخ بيكاري و تورم پايين و نرخ بهره كم باشيم. استيو هانكه در رابطه با رتبه 
ايران در شاخص فالكت طبق شاخص تعديل يافته فالكت گفت: در بين 156كشور رتبه بندي شده، ايران در رده 
هشتم قرار مي گيرد. باالترين ميزان فالكت اقتصادي هم مربوط به كشورهاي ونزوئال، لبنان، زيمبابوه، سودان، 

سوريه، آرژانتين و تركيه است.

ث
مك

در پاييز 1400، سهم فارغ التحصيالن 
آموزش عالي از كل بيكاران كشور به 
42.3درصد مي رسد و سهم آنها از كل 
شاغالن كشــور از 25.8درصد فراتر 

نمي رود

چهره روز نقد خبر

انتخاب ناگزير بين بد و بدتر
ســيدحميد پورمحمدی، معــاون امور 
اقتصادی و هماهنگی ســازمان برنامه و 
بودجه می گويد: بــا توجه به محدوديت 
منابع ارزی و اجبار دولت و بانک مركزی 
به چاپ پول، با ادامه سياست تخصيص 
ارز ترجيحی، 28 درصد بر رقم فعلی تورم 

اضافه خواهد شد.
اين سخنان براي هزار و يكمين بار اين واقعيت را عيان مي سازد كه 
ساختار اقتصاد ايران متزلزل است و از جراحی گريزی نيست. برآوردها 
و بررسی ها هم حاكی اســت اين جراحی ناگزير، با درد و خونريزی 
همراه خواهد بود؛ اما ميزان درد آن بر اساس هر سناريوی انتخابي، 
متفاوت است. در شرايط فعلی، موضوع حذف ارز ترجيحی و بستن 
پرونده دالر 4200 تومانی روی ميز دولت و مجلس است و از آنجا كه 
دولت منابعی برای تداوم تخصيص اين ارز به كاالهای اساسی ندارد، 
بايد درباره آن تصميم قاطعی گرفته شود. آن گونه كه معاون سازمان 
برنامه و بودجه در اظهارات اخير خود اشاره كرده، حذف نكردن اين 
ارز و تداوم تخصيص يارانه دولتی به اين حوزه نيازمند چاپ پول است 

كه در نهايت تورم فعلی را 28 درصد افزايش می دهد. 
در مقابل، آن طور كه پيش  از اين مسعود ميركاظمی، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه اعالم كرده است: حذف ارز ترجيحی نيز ۷٫۶ درصد 
تورم ايجاد می كند. اقتصاد ايران، به خصوص بعد از جهش ۷ برابري 
نرخ ارز و رشــد  نقدينگي و پايه پولي، تاب و تــوان تخصيص يارانه 
همگاني را ندارد در اين وضعيت دولت ناگزير است ميان اين 2 سناريو 
كه از نظر تورم مصداق بد و بدتر هستند يكی را انتخاب كند. جامعه 

نيز ناگزير بايد به يكی از تبعات تورمی تن دهد.

بهبود 10پله اي شاخص فالكت در 3ماه پاييز
بررسي هاي همشهري از آمارهاي رسمي نشان مي دهد

طبق محاسبات همشهري، پايين ترين شاخص فالكت مربوط به استان خراسان رضوي به ميزان 39.1و 
بيشترين شاخص فالكت هم به استان ايالم به ميزان 52.8درصد اختصاص دارد

در پاييز امسال، از جمعيت بيكاران ايران 
132هزارو۷38نفر كاســته شــده كه گزارش

122هزارو111نفــر به جرگه شــاغالن 
پيوســته و 10هزارو۶2۶نفر نيز عطای بــازار كار را به 
لقايش بخشيده اند؛ با اين تغييرات، نرخ بيكاری ايران به 
8.9درصد رسيده كه كمترين مقدار در ربع قرن اخير 

است.
به گزارش همشهری، آخرين اطالعات رسمی مركز آمار 
ايران از بازار كار كشور حاكی است: در فصل پاييز امسال، 
هرچند روند كاهشی نرخ مشاركت اقتصادی ادامه داشته 
و 0.5درصد پايين آمده است، اما همزمان جذب بيكاران 
در مشــاغل نيز شــتاب گرفته و برايند آن كاهش نرخ 
بيكاری كل كشور به رقم بی سابقه 8.9درصد بوده است. 
اين پايين ترين رقم نرخ بيكاری از زمان شروع محاسبه 

اين شاخص )سال13۷۶( در ايران محسوب می شود.

روايت آمار از بی ميلی به كار
در پاييز امســال، ۶3ميليون و133هزار نفر در ايران در 
رده سنی 15سال و بيشتر قرار داشته اند كه 40.9درصد 
از اين جمعيــت تقاضای ورود به بازار كار و مشــاركت 
اقتصادی داشته اند؛ اين ميزان نسبت به پاييز سال قبل 
0.5درصد كمتر اســت و با ارقامی كه بتواند نشانه ای از 
عدالت اقتصادی و روشن شدن موتور رشد توليد و اقتصاد 
در كشور قلمداد شود، اختالف چشمگيری دارد. فعاالن و 
بنگاه های اقتصادی، از ابتدای سال جاری تاكنون بارها در 
گزارش شامخ نسبت به بی ميلی نيروی كار برای پيوستن 
به جرگه شاغالن هشدار داده اند و يكی از داليل اصلی آن 
را نبود تناسب ميان دستمزد دريافتی و هزينه معيشت 

عنوان كرده اند. 
به هرحــال، پايين بودن نرخ مشــاركت در ايران كه در 
مناطق شهری نسبت به روســتايی و در جمعيت زنان 
نسبت به جمعيت مردان بيشتر است، يكی از نشانه های 
ناسالم بودن فضای اقتصاد برای رشــد و جهش توليد 
محســوب می شــود كه درصورت اصالح روابط كار و 
سهيم كردن نيروی كار در ارزش افزوده توليد می توان 

نسبت به رفع آن اقدام كرد. 
در اين صورت، به فرض موفقيت تمهيدات دولت برای 
اولويت دهی به توليد و صــادرات، اين اميدواری وجود 
دارد كه اتفاقاتی نظير آنچه در دهه80 در كشــور چين 
رخ داد، در اقتصاد ايران نيز به واقعيت بپيوندد و عالوه 
بر توانمند شدن اقتصادی، سطح رفاه و عدالت اقتصادی 
در كشور نيز ارتقا پيدا كند. در شرايط فعلی، آنطور كه 
گزارش جديد مركز آمار نشان می دهد، 3۷.3درصد از 
جمعيت در سن كار كشور )جمعيت 15ساله و بيشتر( 
شاغل هستند كه اين شــاخص در بين مردان بيشتر از 
زنان و در نقاط روستايی بيشــتر از نقاط شهری است و 
در بين فارغ التحصيالن آموزش عالی به رقم بسيار پايين 

25.8درصد می رسد.

گوشه گيری زنان و تحصيلكرده ها
بررسی نرخ بيكاری جمعيت 15ساله و بيشتر در پاييز 
امسال نشان می دهد 8.9درصد از جمعيت فعال بيكار 
بوده اند. بررســی روند تغييرات نرخ بيكاری كل كشور 
حاكی است اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل )پاييز1399( بالغ  بر 0.5درصد كاهش داشته است. 
همچنين براســاس نتايج گزارش مركز آمار ايران، نرخ 
بيكاری در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری 

نسبت به نقاط روستايی بيشتر بوده است. 
از نكات قابل توجه گزارش پاييزی بــازار كار ايران اين 
است كه در اين فصل، نرخ بيكاری جوانان 24-15ساله 
همچنان باال مانده و با ثبت ركورد 23.۶درصدی فقط 
0.1درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل عقب نشينی 
كرده است. اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و 
در نقاط شهری نســبت به نقاط روستايی بيشتر بوده و 
زنان جوان و جوانان شهری، سهم عمده ای از جمعيت 

بيكاران جوان كشور را به خود اختصاص داده اند. بررسی 
اين شاخص برای گروه سنی 35-18ساله نيز حاكی از 
آن اســت كه 1۶.1درصد از اين جمعيت بيكار بوده اند 
كه 0.4درصد كمتر از سال قبل است و در اين شاخص 
نيز زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط 

روستايی شرايط بدتری داشته اند. 
روی ديگر ســكه بازار كار ايران، نرخ بيكاری جمعيت 
فارغ التحصيــالن آموزش عالی اســت كــه در پاييز 
امســال 13.8درصد از آنها بيكار بوده اند. اين شاخص 
از نظر جنســيتی برای زنان و از نظــر منطقه ای برای 
مناطق روســتايی ارقام باالتری ثبت شده به گونه ای 
كه نرخ بيكاری برای زنان تحصيلكرده 23.4درصد و 
برای تحصيلكرده های روســتايی 20درصد محاسبه 

شده است.
به گــزارش همشــهری، جوانان تحصيلكــرده يكی از 
مزيت های اقتصــادی جمعيت ايران اســت كه بخش 
قابل توجهی از آن به دليل نبود تناســب ميان نياز بازار 
كار و آموزش های عالی كشور و همچنين نبود تناسب 
اشــتغال موجود با تخصــص علمی و خواســته مادی 
تحصيلكردگان، بالاســتفاده مانده است به گونه ای كه 
سهم فارغ التحصيالن آموزش عالی از كل بيكاران كشور 

به 42.3درصد می رسد و سهم آنها از كل شاغالن كشور 
از 25.8درصد فراتر نمی رود.

اقتصاد زير سايه خدمات
در پاييز امسال، بررسی اشــتغال در بخش  های عمده 
فعاليت اقتصادی نشان می دهد بخش خدمات همچنان 
سهم غالب از بازار كار كشور را در اختيار دارد و با سهم 
49.9درصدی، بيشترين تعداد از اشــتغال را پوشش 
می دهد. اين رقم 0.9درصد بيش از پاييز سال قبل است 
و به نوعی بر خدماتی شدن اقتصاد ايران داللت می كند. 
در مراتب بعدی، بخش صنعت با سهم 34.۷درصدی از 
بازار كار ايران در رتبه دوم و بخش كشــاورزی با سهم 
15.4درصدی در رتبه سوم قرار دارد. اين ارقام نسبت به 
پاييز سال قبل به ترتيب 0.4درصد افزايش و 1.3درصد 

كاهش نشان می دهد. 
به عبارت ديگر، در پاييز1400 و در ســايه خشكسالی و 
تشديد تنش آبی، حوزه اشتغال كشاورزی ايران تحليل 
رفته و حــدود 2۷5هزار نفر از شــاغالن اين بخش كه 
حدود 84درصد از آنان روستايی بوده اند، از اين بخش 
خارج شــده اند. همزمان با اين ريــزش قابل توجه در 
اشتغال بخش كشاورزی روستايی، بيش از 30هزار نفر 
از شاغالن صنعتی مناطق روستايی نيز ريزش كرده اند 
و درمجموع حدود 2۶0هزارنفر از اشتغال كشاورزی و 
صنعتی روستايی منفک شده اند. بررسی آمارها نشان 
می دهد كه در پاييز امسال از مجموع ريزش 2۶0هزار 
شاغل روستايی، ۷۷هزار نفر به اشتغال خدماتی در بخش 
روستايی اضافه شــده  و مابقی به كلی از بازار كار خارج 
شده اند. سناريوی ديگر كه البته داده ای برای اثبات آن 
وجود ندارد، اين است كه بخشی از بيكار شدگان روستايی 
پس از مهاجرت به مناطق شــهری در بخش خدمات 

مشغول شده باشند.

داده هاي جديد مركز آمــار ايران از بهبود 
10پله اي شــاخص فالكت ايران در فصل آمار

پاييز امسال نسبت به فصل تابستان حكايت 
دارد. اين روند برايند كاهش محسوس نرخ بيكاري و نرخ 
تورم در 3ماهه منتهي به فصل پاييز است. انتظار مي رود با 
ادامه روند كاهشي نرخ تورم و بيكاري، در ماه هاي آينده، 
شاخص فالكت، به عنوان مجموع نرخ بيكاري و نرخ تورم، 

به نحو مطلوبي كاهش پيدا كند.
محاسبات همشــهري نشــان مي دهد، شاخص فالكت 
كه در تابســتان ســال جاري به رقم 55.4درصد رسيده 
و به نقطه جوش نزديک شــده بود، در پايان فصل پاييز 
45.5درصد در كل كشور كاهش يافته است. بر مبناي اين 
محاسبات، پايين ترين شــاخص فالكت مربوط به استان 
خراسان رضوي به ميزان 39.1 و بيشترين شاخص فالكت 
هم به استان ايالم به ميزان 52.8درصد اختصاص دارد كه 
نشان مي دهد شكاف شاخص فالكت در بين استان هاي 

كشور به 13.۷درصد رسيده است.
10مهرماه سال جاري، همشهري، در گزارشي از شكسته 
شدن ركورد شــاخص فالكت در ايران خبر داده و نوشته 
بود: در پايان فصل تابســتان دست كم 8اســتان ايران از 
حيث شاخص يادشده در محدوده ۶0درصد قرار گرفته اند. 
محاسبات جديد اما نشان مي دهد؛ اســتان هاي ايران از 
نقطه جوش شاخص فالكت فاصله گرفته و در پايان فصل 
پاييز فقط 10استان از حيث شاخص فالكت در كانال 50تا 

53درصد قرار دارند.
به گزارش همشهري، شاخص فالكت يک نمايه اقتصادي 
اســت كه از مجموع نرخ بيكاري و نرخ تورم محاســبه 
مي شــود. به باور اقتصاددانان نرخ فزاينده تــورم با نرخ 
بيكاري باال باعث افزايش هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي 
براي كشورها مي شود. براي نخستين بار، محسن رضايي، 
معاون اقتصادي رئيس جمهوري فعلي، به عنوان كانديداي 
انتخابات رياست جمهوري ســال1388، در يک مناظره 
تلويزيوني با محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري وقت، از 
رسيدن شاخص فالكت ايران به 40درصد پرده برداشت. 
از آن زمان تاكنون وضعيــت اقتصادي مردم از حيث نرخ 
تورم و نرخ بيكاري بر مبناي شاخص فالكت اندازه گيري 
مي شود. با گذشت 12سال از مناظره هاي جنجالي سال 
1388همچنان شاخص فالكت در ايران باالتر از 40درصد 
است و حتي در تابستان امســال به اوج خود رسيد و عدد 

55.4درصد را ثبت كرد.

تغيير محسوس در دولت سيزدهم
طبق اين گزارش، هرچند شاخص فالكت در 3ماهه پاييز 
امسال بهبود 10پله اي داشته، اما همچنان ايران يكي از 
كشورهاي داراي تورم باالست و سياست دولت هاي گذشته 
براي كشاندن نرخ تورم به محدوده تک رقمي در يک بازه 
زماني دست كم 4ساله به شكست انجاميده است. براساس 
آخرين برآورد مركز آمار ايران، نرخ تورم در پايان شهريور 
به 45.8درصد و نرخ بيكاری به 9.۶درصد رسيده؛ به اين 
ترتيب شاخص فالكت در كشور در پايان تابستان امسال 
به 55.4درصد رســيده بود. حاال اما همين مركز گزارش 
داده نرخ بيكاري در پايان آذرماه 1400به 45.5درصد و 
نرخ بيكاري به 8.9درصد و در نتيجه شــاخص فالكت به 

45.5درصد رسيده است.

زاگرس نشينان در نقطه جوش شاخص فالكت
بررسي هاي همشهري نشــان مي دهد باالترين شاخص 
فالكت در پاييز امسال به استان هاي ناحيه زاگرس نشين، 
ازجملــه ايــالم، كهگيلويــه و بويراحمد، لرســتان و 
چهارمحال و بختياري اختصاص دارد. ايالم با ثبت شاخص 
فالكت 52.8درصدي در صدر جدول قرار دارد و پس از آن 
استان هاي كهگيلويه و بويراحمد با )52.4( درصد، لرستان 
با )52.2درصد( و چهار محال و بختياري با  )51.5درصد( 
در رتبه هاي دوم تا چهارم جا خــوش كرده اند. افزون بر 
استان هاي يادشده، ساكنان استان هاي آذربايجان غربي، 
هرمزگان، كردســتان، زنجان، كرمانشــاه و اردبيل هم 

شاخص فالكت باالي 50درصد را تجربه كرده اند.

استان هاي سبزنشين در شاخص فالكت
پايين ترين رتبه در شــاخص فالكت به استان خراسان 
رضوي با )39.1( درصد و پس از آن اســتان ســمنان با 
)40.۶( درصد، اســتان تهران )42.2( درصد، سيستان 
و بلوچســتان با )42.۶( درصد و به قم با )43.5( درصد 
اختصاص دارد. از مجموع 31استان ايران در پاييز امسال، 
9استان خراســان رضوي، ســمنان، تهران، سيستان و 
بلوچســتان، قم، همدان، قزوين، فارس و البرز شاخص 
فالكت كمتر از ميانگين كشــوري را تجربــه كرده اند و 

وضعيت در بقيه استان ها از ميانگين كشوري بدتر است.

وضع بهتر در مركز
برآوردهاي همشهري نشان مي دهد شاخص فالكت در 
استان هاي مركزي ايران، وضع بهتري نسبت به استان هاي 
مرزي در پايان تابستان1400داشته است. فارس، گيالن، 
كرمان، زنجان، گلســتان، بوشــهر، اصفهان، سيستان و 
بلوچستان، آذربايجان شــرقي، آذربايجان غربي و يزد هم 
در محدوده نارنجي يعني كانال 55تا ۶0درصدي شاخص 
فالكت قرار دارند. اين گزارش مي افزايد: استان هاي ايالم، 
كهگيلويه و بويراحمد، كردســتان، لرستان، خوزستان، 
خراســان شــمالي، چهارمحال و بختياري، كرمانشاه و 
هرمزگان در محدوده قرمز باالي ۶0درصدي شــاخص 
فالكت جــاي گرفته اند. يكي از داليــل اصلي وضع بهتر 
استان هاي قم، تهران و سمنان از حيث شاخص فالكت، 
نرخ تورم پايين تر از ساير استان ها، در پايان تابستان امسال 
بوده؛ به گونه اي كه نرخ تورم 12 ماه منتهي به شــهريور 
امسال در اســتان قم 41.3درصد، تهران 41.8درصد و 
سمنان 43.2درصد بوده است؛ افزون بر اين نرخ بيكاري 
در اين 3استان به ترتيب 8.5درصد، 8.9درصد و ۶.5درصد 
برآورد شده است. اين در شــرايطي است كه استان هاي 

كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، آذربايجان شرقي، زنجان، 
چهارمحال و بختياري، كردستان، خراسان شمالي و ايالم 

در شهريورماه با نرخ تورم باالي 50درصد مواجه شده اند.
به گزارش همشهري، ۷اســتان ايران شامل استان هاي 
قزوين، مازندران، اردبيل، فارس، سمنان، همدان و زنجان 
در فصل تابســتان امســال نرخ بيكاري كمتر از ۷درصد 
را تجربــه كرده اند؛ درحالي كه باالتريــن نرخ بيكاري در 
استان هرمزگان 18.2درصد به ثبت رسيده و پس از آن 
استان هاي خوزستان 14.3درصد، كرمانشاه 14درصد، 
يزد 13.۶درصــد، اصفهان 12.۶درصــد، چهارمحال و 
بختياري 12.4درصــد، لرســتان 11.8درصد، گيالن 
11.۶درصد، خراسان شــمالي 11.4درصد، سيســتان 
و بلوچســتان 11.2درصد، كرمان 11.1درصد، بوشــهر 
10.5درصد و كهگيلويه و بويراحمد 10.2درصد قرار دارند. 
اين گزارش مي افزايد: از 31استان ايران در پايان تابستان 

امسال 13استان نرخ تورم دورقمي را تجربه كرده اند.

راز باال و پايين شدن استان ها
اصلي ترين پرسش شايد اين باشد كه راز بهبود شاخص 
فالكت برخي استان ها نسبت به استان هاي ديگر چيست؟ 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد دليل بهبود محسوس 
شاخص فالكت در استان هاي خراسان رضوي، سيستان 
و بلوچستان، سمنان، قم و تهران ناشــي از پايين  آمدن 
همزمان نرخ بيكاري و نرخ تورم است. در مقابل نرخ بيكاري 
باال در استان هايي چون يزد، هرمزگان و كرمان مانع بزرگي 
بر سر كاهش شاخص فالكت بوده است. در طرف مقابل 
اســتان هايي چون كهگيلويه و بويراحمد، زنجان و ايالم 
هرچند نرخ بيكاري پايين را تجربه كرده اند اما نرخ باالي 
تورم باعث شده تا شــاخص فالكت اين استان ها باالتر از 

50درصد گزارش شود.

صيانت ارزی را فراموش نكنيد
  خبر:  علی باقری، معاون سياسی وزير امور خارجه در ديدار همتای كره ای خود در وين تاكيد 
كرد: كره جنوبی موظف به آزادسازی دارايی های ايران است. به گفته اين مقام ارشد مذاكره كننده 
ايران، فارغ از نتايج گفت وگوها در وين، تحريم های يكجانبه آمريكا نمی تواند توجيهی برای پرداخت 

نشدن بدهی ها به ايران باشد. 
  نقد: ماجرای آزادســازي دالرهای بلوكه شــده ايران، سال هاســت به شــاه بيت مذاكرات و 
گفت وگوهای سياســی و اقتصادی در ســطوح باالی ديپلماســی بين ايران و ديگر كشورهای 
بلوكه كننده ارزها تبديل شده است. بر اساس برخی برآوردها، ايران 100 ميليارد دالر در بانک های 
خارجی موجودي دارد كه تنها اجازه دسترسی به 10 ميليارد دالر آن را دارد. فارغ از اينكه نتيجه 
تالش ها و رايزنی های ديپلماسی برای رفع حصر دالرهای مسدود شده به كجا می انجامد، ضرورت 
دارد تا همگان به ويژه مجلس و دولت بدانند بخش زيادی از اين ارزها ناشی از كسری بودجه دولت 
در سال های گذشته به ريال تبديل و هزينه شده اســت. بنابراين دولت سهم اندكی از اين دالرها 
دارد در نتيجه ضرورت ايجاب می كند تا صيانت از منابع ارزی در اولويت اصلی قرار گيرد و بی جهت 
بابت پولی كه قبال هزينه شده، دوباره هزينه تراشی نشــود. صيانت از اين منابع ارزشمند ارزی به 
سياست گذاری ارزی، پولی و مالی بستگی دارد و می توان از هر دالر آن برای مقاوم سازی پايه های 
اقتصاد استفاده كرد. مشروط بر اين كه بدانيم آنچه در بانک های ديگر كشورها در حساب ها باقی 
مانده، يک ثروت ملی است و خرج تراشی از اين ثروت به معنای بر باددادن ارزها و البته ابترگذاشتن 

تالش های ديپلماسی است. 
از سوی ديگر انتظار می رود ديپلمات های ايران در گفت وگو با مقامات كشورهای بلوكه كننده دالرها، 
آنها را متقاعد كنند كه مسدود كردن مسير دسترسی ايران به حق خود خالف قاعده بين المللی است 
و  اين اقدام تضييع تمام عيار حقوق مردم ايران است و پيوند زدن آن به تحريم های يكجانبه آمريكا 
موضوعيت ندارد. از ديگر سو، گفت وگوها بر سر رفع تحريم ها نبايد موقتی و محدود به رفع حصر از 
دالرهای ايران باشد بلكه انتظار می رود تضمين های الزم برای حق دسترسی ايران به منابع ارزی 
گرفته شود و  كشورها ديگر نتوانند به بهانه تحريم ها راه را ببندند. بدانيم كه هر ايرانی موظف است از 
حقوق مسلم ايران از جمله حق دسترسی به منابع ارزی حمايت كند و اين يک مطالبه ملی و فراگير 
است زيرا هزينه مسدود شدن مسير دسترسی به  دالرها را مردم ايران می پردازند. وظيفه ملی ما 

ايجاب می كند كه پاسدار منابع ارزی خود در خارج و داخل باشيم و از آن صيانت كنيم. 

گزارش همشهری از چهره پاييزی بازار كار ايران

نرخ بيكاری در پاييز امسال با 0.5درصد كاهش به 8.9درصد رسيد كه كمترين مقدار از سال13۷5 تاكنون است

كمترين نرخ بيكاري در 25 سال گذشته

اشتغال ناقص و كم كاری اجباری
داده  های مركز آمار ايران حاكی است: در پاييز امسال، 30.2درصد از كل شاغالن به هر دليل كمتر از 44ساعت 
در هفته )معيار قانون( كار كرده اند كه بيش از يك چهارم آنها باوجود آمادگی برای كار، دچار اشتغال ناقص 
بوده اند. از منظر كالن، در پاييز امســال 10.6درصد از كل شاغالن در اقتصاد ايران باوجود آمادگی برای كار 
بيشتر، دچار اشتغال ناقص بوده اند كه اين مقدار 0.7درصد بيشتر از پاييز سال قبل است و در بين مردان بيشتر 
از زنان و در نقاط روستايی بيشتر از نقاط شهری بوده است. بررسی سهم شاغالن 15ساله و بيشتر براساس 
ساعت كار معمول نشان می دهد، 37.4درصد شاغالن، به طورمعمول 49ساعت و بيشتر در هفته كار می كنند. 
اين شاخص كه يكی از نماگرهای كار شايسته است، نشان می دهد در كشور سهم زيادی از شاغالن بيشتر از 
استاندارد كار می  كنند. اين شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.5درصد افزايش داشته است. به گزارش 
همشهری، بخش عمده شاغالنی كه بيش از 49ساعت در هفته كار می كنند، كسانی هستند كه با هدف تأمين 
معيشت ناچار به انجام اضافه كاری مستمر يا فعاليت در شغل دوم بوده و عمال بخشی از ظرفيت اشتغال موجود 
در اقتصاد ايران را اشغال می كنند درحالی كه با ترميم شكاف مزد و معيشت، ارتقای شرايط مزدی نيروی كار و 
سهمی كردن آنها در ارزش افزوده فعاليت های اقتصادی، می توان ظرفيت های مضاعف اشتغال را برای جذب 
بيكاران اختصاص داد و همزمان با معقول كردن اجرت و مزد، شرايط را برای باال بردن نرخ مشاركت اقتصادی 

و جذب جوانان غيرفعال اقتصادی فراهم آورد.

ث
مك
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دانه های روغنی و خوراك دام كه در گزارش 
فائو باالترین رقم رشــد قیمت در مقایسه 
با دیگر اقالم خوراكی به آنها نســبت داده 
شده، از اقالمی است كه رشد قیمت آنها در 
ایران طی 2سال گذشته بر افزایش قیمت 
كاالهای وابسته بسیار تأثیرگذار بوده است

  بــازار مســكن از نظــر میزان 
بازده در رتبه سوم جدول بازارها 
قرار گرفته؛ در 20ســال گذشته 
ارزش دارایی ســرمایه گذاران در 
بازار امالك تهران 96برابر افزایش 

یافته است
  آمار ها نشــان می دهد میزان 
بازده بازار ارز از همه بازار ها كمتر 

بوده است
  ارزش دارایی سرمایه گذاری در 
بازار ارز در طول 20سال گذشته با 

رشد 35برابری مواجه شده است

 آمار ها نشــان می دهد ارزش بازار 
دارایی ها در 20ســال گذشــته بورس

چندده برابر شــده و در این میان 
ارزش دارایی ها در بازار مولد بورس 382برابر و در 

بازار سكه 190برابر شده است .
به گزارش همشهری، نرخ تورم در طول چندسال 
گذشته شیب فزاینده ای داشــته و این موضوع 
توجه به بــازار دارایی ها برای ســرمایه گذاری را 
بیشتر كرده است، چراكه ارزش این بازار ها همگام 
با تورم رشد می كند و سرمایه گذاران می توانند با 
سرمایه گذاری در این بازار ها از خود در برابر تورم 
محافظت كنند. بر همین اســاس در طول چند 
سال گذشته به دلیل افزایش پرشتاب تورم توجه 
مردم نیز به  سمت بازار دارایی ها بیشتر شده است؛ 
چراكه این بازار ها می توانند دست كم سطح قدرت 

خرید مردم را ثابت نگه دارند.
اقتصاددانان بر این باورند كه در یك اقتصاد تورمی 
بیشــترین موضوعی كه به مردم آسیب می زند 
نگهداری پول نقد است، چراكه قدرت خرید ریال 
تحت  تأثیر تورم سال به سال كاهش می یابد و این 
منجر به تضعیف قدرت اقتصادی خانواده می شود. 
این موضوعی اســت كه مردم نیز بــه آن توجه 
می كنند و در طول سال های گذشته به طور سنتی 
بخشــی از پس انداز مردم صرف سرمایه گذاری 
در بازار مسكن و طال شده اســت. به بیان دیگر 
بازار های مسكن و طال ازجمله بازار هایی در ایران 
هستند كه به عنوان سپر تورمی عمل می كنند و 
مردم برای اینكه قدرت خریدشان در مقابل تورم 
حفظ شود، عمدتا در این بازار ها سرمایه گذاری 

می كنند. 
این در حالی اســت كه كارشناســان اقتصادی 
اعتقاد دارند اگر محیط اقتصاد كالن پویا تر شود، 
نقدینگی ایــن امكان را پیــدا می كند كه صرف 
بازار های مولد ازجمله بورس شود و مستقیما در 

چرخه تولید قرار گیرد.
هنوز اطالعاتی وجود ندارد كه نشان دهد ساالنه 
چه میــزان نقدینگی صرف تولیــد و چه میزان 
نقدینگی راهی سایر بازار های غیرمولد می شود 
اما بررســی های آماری كه توسط یك مؤسسه 
مدیریت سرمایه انجام شــده نشان می دهد كه 
بیشترین میزان بازده در 20سال گذشته مربوط به 
بازار مولد بورس بوده است. البته این به  معنای آن 

نیست كه بخش عمده نقدینگی نیز راهی این بازار 
شده است، اما نشان می دهد كه سرمایه گذاران 
می توانند از طریق ســرمایه گذاری بلندمدت در 
این بازار بیشــترین بازده را به دست بیاورند و به 

رشد اقتصادی كشور نیز كمك كنند.

بازار سهام در صدر
آمارها نشان می دهد بیشــترین میزان بازده در 
20سال گذشته یعنی از ســال1380 تاكنون، 
مربوط به بورس بوده است. آنطور كه روند شاخص 
بورس نشان می دهد ارزش دارایی ها در این بازار 
در 20سال گذشــته 382برابر شده است. البته 
این به معنای آن نیست كه هیچ سرمایه گذاری 
در بورس زیان نكرده، بلكه به معنای آن اســت 
كه میانگین بازده ســرمایه گذاری در بورس در 
دوره بلندمدت 20ساله با فاصله زیادی بیشتر از 
سایر بازارها بوده است. شاخص كل بورس تهران 
در 20ســال گذشــته با فراز و فرودهای زیادی 
مواجه شــده و همچون دوره فعلی كه 1.5سال 
از دوره نزول بورس می گذرد، دوره های افت هم 
داشته است. اما چنانچه شاخص بورس را دریك 
دوره 20ساله بررســی كنیم، متوجه می شویم 
ارزش بازار ســهام بیشتر از ســایر بازارها رشد 
كرده است. شاخص بورس كه بیانگر میزان بازده 
سرمایه گذاری در بورس اســت، در سال1380 
در محدوده 3هــزار و 758واحد بود اما اكنون به 
یك میلیون و 363هزار واحد رســیده است؛ این 
روند به خوبی نشان می دهد ارزش سهام شركت ها 

در این دوره چه میزان رشد كرده است.
با وجود چنین رشــد هایی به نظر می رسد بازار 
سهام در 20سال گذشته نقدینگی كمتری نسبت 
به سایر بازار ها جذب خود كرده؛ به این معنا كه 
بخش زیــادی از نقدینگی صرف نظر از 2ســال 
اخیر، راهی سایر بازار ها ازجمله طال و ارز و مسكن 

شده است.

طال در رتبه دوم بازده
بعد از بازار ســهام، بازار طال كه یك بازار سنتی 
برای سرمایه گذاری ایرانیان است با فاصله زیادی 
در رتبه بعدی قــرار دارد. طبق آمار های موجود 
قیمت هر ســكه طرح قدیم در 20سال گذشته 
190برابــر افزایش یافته و در رتبــه دوم جدول 

بازارها از نظر میزان بازده قرار گرفته است. با اینكه 
آماری از میزان نقدینگی سرمایه گذاری شده در 
بازار طال وجود ندارد اما به نظر می رســد بخش 
زیادی از نقدینگی خانواده های ایرانی برای مقابله 
با تورم صرف خرید طال می شود. برآورد می شود 
نقدینگی جذب شــده در این بازار بیشتر از بازار 
سهام بوده است. علت این موضوع شاید این است 
كه چسبندگی قیمت ها در بازار طال بیشتر از بازار 
سهام است، یعنی قیمت ها پس از رشد در این بازار 
به سختی كاهش پیدا می كنند اما در بازار سهام 
به دلیل باالبودن قدرت نقدشوندگی، چسبندگی 
قیمت هــا كمتر اســت و با كمتریــن تحوالت 

اقتصادی قیمت ها با نزول مواجه می شوند.
برخی برآوردها نشان می دهد دست كم 250هزار 
میلیارد تومان طال در خانه ایرانیان ذخیره شده 
است. چنان كه در سال1397 محمد كشتی آرای 
عضو هیأت مدیره طال و جواهر تهران گفته بود: 
طبق برآوردی كه داریم میزان ذخایر خانگی طال 
در ایران 200تن است كه این رقم در حال افزایش 
است. همان موقع بیزنس اینسایدر نیز در گزارشی 
اعالم كرده بود مردم ایران از سال2016 تا كنون 
یكی از بزرگ ترین خریداران طال در جهان بوده اند 

و تاكنون توانسته اند این جایگاه را حفظ كنند.

مسكن؛ سومین بازار پربازده
بعد از بازار طال كه یكی از مهم ترین بازارها در ایران 
است، بازار مسكن از نظر میزان بازده در رتبه سوم 
قرار گرفته است. آنطور كه آمار ها نشان می دهد 
سطح عمومی قیمت ها در مناطق 22گانه شهر 
تهران در 20سال گذشته 96برابر افزایش یافته 
است. این میزان بازده فاصله زیادی با بازار سهام 
دارد، با این حال شواهد میدانی نشان می دهد این 
بازار نیز مانند بازار طال توانســته در طول 2دهه 

گذشــته بخش زیادی از نقدینگی را جذب خود 
كند، زیرا ریسك سرمایه گذاری در این بازار كمتر 
از بازار سهام است و چســبندگی قیمت در بازار 
مسكن حتی از بازار طال هم بیشتر است؛ به طوری 
كه طبق آمار های موجود، كمتــر دوره هایی را 
می توان در اقتصاد ایران شناسایی كرد كه قیمت 
مسكن بعد از رشد، با كاهش معناداری مواجه شده 
باشد. به نظر می رسد همین عامل منجر شده است 
حجم سرمایه گذاری در این بازار بسیار بیشتر از 
سایر بازار ها باشد؛ به ویژه آنكه این بازار صرف نظر 
از جایگاه سرمایه گذاری یك بازار مصرفی نیز تلقی 
می شود و یك كاركرد دوگانه در اغلب كشور های 

دنیا دارد.

سپرده گذاری و بازده بازار ارز
با وجود رشد های پرشتاب قیمت ارز از سال1397 
تاكنون كه به رشد چندصددرصدی قیمت دالر 
منجر شده، آمار ها نشان می دهد میزان بازده بازار 
ارز از همه بازار ها ازجمله سپرده گذاری در بانك 

كمتر بوده است. 
اطالعــات موجــود نشــان می دهــد اگر یك 
ســپرده گذار یك میلیون تومان وجــه نقد را با 
نرخ سود 20درصدی در ســال1380 در بانك 
ســپرده گذاری كرده بــود، هم اكنــون ارزش 
دارایی هایش 38برابر افزایش یافته بود اما همین 
میزان سرمایه گذاری در بازار ارز با رشد 35برابری 
مواجه شــده اســت. علت این موضوع این است 
كه نرخ ارز به دلیل حساســیت های اقتصادی، با 
اهرم های در اختیار سیاستگذار كنترل می شود 
و بانــك مركزی در دوره هــای زمانی مختلف از 
طریق مكانیزم های افزایش عرضه، قیمت دالر را 
ثابت نگاه داشته است. به زعم برخی كارشناسان 
یكی از دالیل رشد های 3سال گذشته قیمت دالر 
این بوده كه ذخایر ارزی بانك مركزی تحت تأثیر 
تحریم ها كاهش یافته و ایــن بانك برای تامین 
كاالهای اساسی دست به عرضه های گسترده ارز 
در بازار نزده تا به هدررفت منابع ارزی كشور، برای 

تامین كاالهای اساسی منجر نشود.

بازده بورس در 20سال گذشته 382برابر و طال 190برابر شده است

ارزش دارایی های سپرده گذاران در بانك ها در 20سال گذشته 38برابر افزایش یافته است.    عكس: همشهری / امیر پناهپور

برندگان بازارها در 20سال گذشته افزایش 50درصدی قیمت خرما 
قیمت خرما از ابتدای امسال به طور میانگین، 50درصد 

افزایش یافته است. به گزارش همشــهری، نرخنامه تره بار
جدید میادین میوه وتره بار نشان می دهد كه قیمت انواع 
خرما در این مراكز خرید، ظرف 8ماه گذشته تا 55درصد رشد داشته 
است. مقایســه قیمت های امروز خرما با نرخ  ماه های ابتدایی امسال 
حاكی از افزایش 5 تا 10هزار تومانی قیمت هر كیلو از انواع خرما در 
میادین است. ارزان ترین نوع خرمای عرضه شده در میادین، براساس 
نرخنامه جدید، خرمای دشتستان اســت كه هر كیلو از آن 22هزار 
تومان به  فروش می رسد، گران ترین نیز پیارم ممتاز است كه هر كیلو 

از آن 80هزار تومان قیمت خورده است. 
خرمای مضافتی بم نیز از ارقام به نسبت گران قیمت خرماست كه برای 
هر كیلو ممتاز آن در نرخنامه قیمت 41.500تومان تعیین شده است. 
اما مقایسه قیمت خرما در میادین میوه وتره بار با مغازه های سطح شهر 
و حتی فروشگاه های زنجیره ای حاكی از اختالف زیاد قیمت هاست. 
در بازار بسته های 450گرمی خرمای مضافتی بم بین 50 تا 60هزار 
تومان قیمت خورده كه در نتیجه، قیمت هر كیلو از این نوع خرما تا 
120هزار تومان می رسد. قیمت پیارم از این هم باالتر است و برای هر 
كیلوگرم از این نوع خرما بین 160تــا 250هزار تومان باید بپردازید. 
بسته های 450گرمی این نوع خرما در بعضی برندها تا 105هزار تومان 
و اگر بسته بندی آن خاص باشد تا140هزار تومان به فروش می رسد. 
خاصویی و زاهدی هم كمتر از 75هزار تومان فروخته نمی شــوند و 
قیمت 90هزار تومانی هم برای آنها دیده می شود. قیمتی كه تا اوایل 

امسال نهایتا 65هزار تومان بود.
 مقایسه قیمت های امروز انواع خرما با نرخ های اوایل امسال، بر مبنای 
آماری كه خبرنگاران همشــهری گردآوری كرده اند، نشان می دهد؛ 
گران ترین ارقام خرما در كشــور یعنی پیارم و كبكاب در اردیبهشت 
امسال نهایتا 100هزار تومان قیمت داشتند كه در 8ماه گذشته قیمت 
آنها تا 150درصد رشد داشته است. در میادین اما رشد قیمت این رقم 
از خرما 18درصد بوده كه در مقایســه با دیگر انواع خرما رشد قیمت 
كمتری را نشان می دهد. هر كیلو از این خرما تا اردیبهشت 59هزار 
تومان قیمت داشت كه درآخرین نرخنامه به 65تا 79هزار تومان برای 

نوع ممتاز رسیده است.

مقایسه قیمت امروز انواع خرما در میادین با قیمت اردیبهشت ماه

قیمت )هر كیلو - تومان(نام محصول
اردیبهشت 

قیمت )هر كیلو- تومان( 
دی ماه

28.00036.000آلویی
30.00030.000بیزو
59.00065.000پیارم

24.50032.000خاصویی
17.00022.000دشتستان

28.00038.000ربی
23.90028.000زاهدی
24.00036.500كبكاب

19.90031.000زرد طالیی
17.00025.000كلیته

عدد خبر

قیمــت هــر دالر آمریــكا در هفتــه گذشــته هزارو 
170 تومان معادل 4 درصد كاهش یافت و در آخر هفته 
به 28 هزارو 800 تومان رسید. قیمت هر یورو هم با هزارو 

350 تومان كاهش  به 32 هزارو 550 تومان رسید.

28,800 تومان

به دنبــال افت قیمت دالر،قیمــت هر گرم طالی 
18 عیار هم در هفته قبل 48 هزارو 940 تومان نزول كرد 
و در آخر هفته به یك میلیــون و 259 هــزارو 753 تومان 
رســید. هر مثقال طال هم 212 هزار تومان ارزان شد و به 

5 میلیون و 457 هزار تومان در آخر هفته قبل رسید.

48940 تومان

قیمت هر ســكه طــرح جدیــد در مبــادالت هفته 
قبل با 280 هــزار تومان كاهــش معــادل 2.14 درصد به 
12 میلیون و 800 هزار تومان رسید. هر سكه طرح قدیم 
هم هفته قبــل 250 هــزار تومــان نــزول كرد و بــه قیمت 

12میلیون و 500 هزار تومان دادو ستد شد.

280000 تومان

نقل قول

تك خط خبر

تاالر سیمان بورس کاالی ایران امروز، شنبه 
18دی ماه میزبان عرضه یک میلیون و 58هزار و 

184تن انواع سیمان تیپ یک و دو تولیدشده 
در ٦٥شرکت سیمان است. از نکات قابل توجه 

 افزایش 47هزار و 39۶تنی حجم 
عرضه هاست.

به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، با توجه 
به رشد تولید شکر و انجام واردات برای تکمیل 

ذخایر استراتژیک، موجودی شكر در شرایط 
بسیار مطلوب قرار دارد و بازار شکر نیز مانند سایر 

کاالهای اساسی آرام است؛ ضمن اینكه امسال 
تولید و تحویل چغندر قند به کارخانه ها نسبت به 

سال گذشته 25درصد افزایش یافته است.

علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صنعت در صفحه 
مجازی خود در توییتر از برگزاری نخستین جلسه 

کارگروه مشترک ارزی وزارت صنعت و بانک 
مرکزی با هدف تسهیل تجارت خبرداد.

در 8ماه سال جاری 320میلیون دالر شیرینی و 
شکالت به كشورهای دیگر صادر شده كه این 
رقم مشابه سال قبل است. این محصوالت به 

كشورهای عراق، افغانستان، کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، اروپای شرقی، روسیه و چین صادر 

می شود.

سهام عدالت که با کاهش ارزش مواجه شده بود، 
در هفته پایانی آذرماه تغییر روند داشت و رشد 

قابل توجهی را به ثبت رساند. این روند مثبت در 
هفته اول دی ماه نیز ادامه داشت، اما در هفته 
دوم دی ماه با نزول همراه و این سهام در هفته 
گذشته با افت 2.59درصدی مواجه شد؛ این 

مساله در حالی رخ داده که شاخص کل بورس و 
شاخص کل هم وزن بورس نیز به ترتیب با کاهش 

2.4 و 2.45درصدی در این هفته مواجه شدند.

مقایسه بازده بازار ها در 20سال گذشته

بازده 20ساله بازار
)برابر(

  1380 -1390
)برابر(

  1385-1395
)برابر(

  1390 -1400
)برابر(

3826.97.955.5بورس- شاخص كل
1909.76.619.7طال- سكه طرح قدیم

966.84.714.2مسكن- میانگین تهران
386.26.26.2سپرده بانكی- 20درصد

351.5423.3ارز- دالر بازار آزاد
281.73.116.1خودرو- پراید

گزارش فائو از قیمت مواد غذایی در دنیا 
نشــان می دهــد؛ رشــد قیمــت این بازار

محصوالت در ســال2021 به باالترین 
سطح طی 10سال گذشته رسیده است. 

براساس این گزارش، شــاخص قیمت غذای سازمان 
خواربار و كشاورزی ملل متحد )فائو( كه قیمت عمده 
كاالهای غذایی مبادله شده در سطح جهانی را دنبال 
می كند، در ســال2021 به 125.7واحد رســید كه 
باالترین سطح از ســال2011 بوده اســت. افزایش 
هزینه های تولید، شیوع بیماری كووید-19 و شرایط 
ناپایدار و نه چندان امیدواركننده آب و هوایی در دنیا 
موجب شده محصوالت غذایی با قیمت بسیار باالتری 
در مقایسه با سال  قبل از آن به دست مصرف كنندگان 

در سطح جهان برسد.
این افزایش قیمت به رشــد تورم همزمــان با احیای 
اقتصادهای جهانی از ركود ناشی از بحران ویروس كرونا 
دامن زده است. فائو هشدار داده؛ هزینه های باالتر مواد 
غذایی جمعیت فقیر را در كشورهای وابسته به واردات، 
در معرض خطر قرار می دهد. كارشناســان معتقدند؛ 
اگرچه انتظار مــی رود افزایش تولیــد، تاحدودی از 
قیمت ها بكاهد اما هزینه بــاالی تولید، ادامه پاندمی 
جهانی و شــرایط اقلیمی نامعلوم، فضای اندكی برای 
خوش بینی باقی می گذارند. براساس آخرین گزارش 
فائو در یك سال گذشــته قیمت جهانی غالت، گندم 
و ذرت تا 44درصد، خــوراك دام و دانه های روغنی تا 
65درصد، شــكر 30درصد، پنیر 17درصد و گوشت 

12.7درصد رشد داشته است. 
به باور تحلیلگــران، تأثیر این افزایــش قیمت ها در 
بازارهای جهانی، در ایــران، به دالیلی ازجمله تحریم 
و افزایش نرخ ارز، خود را بیشــتر از دیگر كشــورها 

نشان داده است.

رشد قیمت ها در ایران
گزارش های رسمی منتشر شــده درباره روند تورم در 
ایران نشــان می دهد؛ بعد از منفی شدن تورم ماهانه 
در اردیبهشت ســال1396، روند تورم ماهانه تا امروز 
همواره صعودی و در برخی مقاطع جهشی بوده است. از 
اردیبهشت1397 تورم ماهانه با جهش های فزاینده ای 

مواجه شده است. 
در ســال1399 نیز عالوه بر ادامــه تحریم ها و بروز 
نوسانات نرخ ارز، شــیوع ویروس كرونا با تأثیراتی كه 
بر عرضه و تقاضای برخی اقالم خوراكی، شــوینده و 
همچنین بسته شــدن مرزها و به دنبال آن تغییر در 
نحوه صادرات و واردات كاالها و اقالم ایجاد كرد، سبب 
نوسانات چشمگیری در بازار برخی كاالها شد. اما این 

تورم در برخی اقالم تأثیرگذارتر بوده است. 
دانه های روغنی و خــوراك دام كه در گــزارش فائو 
باالترین رقم رشــد قیمت در مقایســه با دیگر اقالم 
خوراكی به آنها نســبت داده شــده، از اقالمی است 
كه رشــد قیمت آنها در ایران طی 2ســال گذشته بر 
افزایش قیمت كاالهای وابسته بسیار تأثیرگذار بوده 
اســت. تحریم های اقتصادی در ایران و كاهش منابع 

ارزی در ایران از ابتدای سال گذشته واردات خوراك 
دام را بــا چالش های جدی مواجه كرد و دسترســی 
تولیدكنندگان دام و طیور به این اقالم با مشــكالت 
جدی مواجه شد. افزایش قیمت نهاده های دام و طیور 
در حالی بود كه دولت بــرای واردات این نهاده ها ارز 
دولتی تعریف كرده بود اما به دلیل كمبود منابع ارزی، 

تامین آن با سختی امكان پذیر بود. 
گرانی  نهاده ها باعث شــد با وجود كاهش به نســبت 
شدید تقاضا به دلیل محدودیت های قرنطینه ای ناشی 
از كرونا در سال گذشته، قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ 
به شدت افزایش یابد. تداوم گرانی شدید كاال و خدمات 
با كاهش شدید قدرت خرید تا به امروز، سرانه مصرف 
گوشت را در كشور به كمتر از نصف رسانده و گوشت 
قرمز را از سفره بخش زیادی از مصرف كنندگان حذف 

كرده است.  

تولید تخم مرغ و لبنیات نیز به طور مســتقیم به این 
اقالم وابسته بوده، به طوری كه بســیاری از مرغداران 
و دامداران، دام و طیــور مولد خــود را به دلیل نبود 
دسترسی به موقع به خوراك، به كشتارگاه روانه كردند. 
رسیدن قیمت هر شانه تخم مرغ به 80هزار تومان در 
ماه های اخیر نخستین پیامد كاهش جوجه ریزی ناشی 
از افزایش هزینه های تولید است كه مسئوالن صنفی از 

سال گذشته نسبت به آن هشدار داده بودند.

كاهش سرانه مصرف لبنیات
رشــد جهانی قیمت دانه های روغنی كه در گزارش 
فائو به آن اشاره شده در حالی است كه گرانی فزاینده 
این اقالم در ایران به دلیل مشكالت واردات، با افزایش 
هزینه نگهداری دام، قیمت شیر و لبنیات را نیز به شدت 
افزایش داده است. بر اســاس آمارهای موجود سرانه 

اهرم اثرگذار خارجی بر قیمت خوراكی ها در داخل
گزارش سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد از افزایش قیمت مواد غذایی و اثر رشد نرخ ها در بازار جهانی بر گرانی این كاالها در ایران حكایت دارد

مصرف لبنیــات در ایران به نصف یك دهه گذشــته 
و به كمتر از یك ســوم ســرانه جهانی رسیده است. 
قیمت لبنیات در ایران طی سال گذشته تا امروز بارها 
به صورت رسمی و با تغییر نرخ مصوب افزایش یافته، 
این درحالی اســت كه كارخانه ها هنــوز قیمت های 
كنونی را بســیاركمتر از هزینه های تولید می دانند. 
قیمت اقالم لبنی پر تقاضا در یك ســال اخیر بیش از 
100درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت های 
جهانی در كنار تصمیمات جدید دولت برای حذف ارز 
دولتی واردات دانه های روغنی می تواند قیمت روغن، 
اقالم پروتئینی و لبنیات را تا چندین برابر قیمت های 

كنونی افزایش دهد.

افزایش هزینه تولید محصوالت كشاورزی
افزایش قیمت كود كه به نوبه خود ناشــی از افزایش 
قیمت های انرژی است، هزینه تولید را برای كشاورزان 
باال برده و تردیدهایی را نسبت به چشم انداز برداشت 
سال آینده ایجاد كرده است. ایران با اینكه از لحاظ تولید 
محصوالت كشاورزی جزو غنی ترین كشورهاست اما 
در زمینه نهاده های تولید شامل ســم و كود واردات 
همچنان حرف اول را می زنــد و به گفته انجمن های 
واردكننده، هزینه واردات این اقالم در 2سال گذشته تا 

6برابر افزایش یافته است.
 افزایش قیمت میوه در2 ســال اخیــر از چالش های 
مصرف كنندگان بوده است. در آخرین گزارش مركز 
آمار از متوسط قیمت كاالهای اساسی، 4كاالی صدر 
جدول تورم نقطه به نقطه را كاالهای كشاورزی تشكیل 

داده است. 
هندوانه بــا 119.7درصــد، خربزه بــا 106درصد، 
ســیب زمینی با 88درصد 3 محصولی هســتند كه 
درآذرماه امسال بیشترین افزایش قیمت را در مقایسه 
با ماه مشابه سال گذشته داشته ا ند. چهارمین كاال نیز 
رب گوجه فرنگی بود كه تورم 77درصدی آن ناشــی 
از افزایش شــدید قیمت گوجه در ماه های اخیر بوده 
است. سیب زمینی و هندوانه در مقایسه با آبان ماه 24 و 

18درصد افزایش قیمت داشته اند.

علی فكری
معاون وزیر اقتصاد: بانك جهانی با نادیده 
گرفتن تالش آمریكا و البی صهیونیستی 
با اعطای وام 90میلیون دالری به وزارت 

بهداشت ایران، برای مقابله با كرونا 
موافقت كرد.

مسعود میركاظمی
رئیس سازمان برنامه و بودجه: ناترازی 
صندوق های بازنشستگی میراث شومی 

است كه دولت سیزدهم در جهت حل آن قدم 
برخواهد داشت. به همین دلیل برای حمایت از 
بازنشستگان در الیحه بودجه، 200هزار میلیارد 

تومان كمك به صندوق های بازنشستگی 
كشوری و لشكری درنظر گرفته شده است.

محمد مسیحی
معاون سازمان امور مالیاتی: براساس قانون 

دائمی مالیات برارزش افزوده، نخستین انتقال 
خودرو از كارخانه های سازنده یا وصل كننده 
قطعات پیش ساخته)مونتاژكننده( داخلی 

یا واردكنندگان)نمایندگی های رسمی 
شركت های خارجی( به خریداران، مشمول 

پرداخت مالیات نقل و انتقال است.

شاهپور عالیی مقدم
سرپرست سازمان حفظ نباتات: بعد 
از مذاكراتی كه با هندوستان داشتیم 

صادرات كیوی از ایران به این كشور ازسر 
گرفته شد.

سیدمحمد میررضوی
دبیر سندیكای صنایع كنسرو ایران: وزارت 
كشاورزی در اعطای روغن به انجمن های 

تولید كننده صنعت كنسرو 40روز تعلل كرد 
و همین تولیدكنندگان را با چالش های جدی 

مواجه كرده است.

احسان خاندوزی
وزیر اقتصاد: دولت سیزدهم در شهریورماه 
در شرایطی شروع به كار كرد كه ما در حال 
تجربه تورم بسیار باال برای چهارمین سال 

پیاپی بودیم؛ امری كه در 70سال اخیر 
بی سابقه بود اما نرخ تورم در آذرماه امسال 
پس از 4ماه تالش شبانه روزی كاهش یافت.



شنبه 18 دی 61400
ايرانشهر شماره  8407

عدد خبر

بــا  برق رســانی  طــرح   ۲۰ اجرایــی  عملیــات 
ســرمایه گذاری بیــش از ۲۱۰میلیارد ریال در شهرســتان 
باشت و با حضور مســئوالن شهرستانی و اســتانی آغاز 
شــد. بــه گــزارش ایرنــا، جمــال معتمــدزاده، مدیرعامل 
شــركت توزیع نیروی برق كهگیلویــه و بویراحمد گفت: 
از ایــن تعــداد، ۱۷ طــرح در ۱۰ نقطــه شــهری و ۱۹پــروژه 
در مناطــق روســتای باشــت پیش بینی شــده اســت. در 
این طرح ها بیش از ۱۳ كیلومتر شــبكه فشــار متوسط، 
بیش از ۲۸ كیلومتر شــبكه فشــار ضعیف و ۲۶ دستگاه 

ترانسفورماتور ها اجرا می شود.

ح  ۲۰ طر

دولــت ۱۶ هــزار و ۳۰۰ راس دام ســبك و ســنگین 
عشــایر و دامداران روســتایی خراسان شــمالی را خرید. 
به گزارش ایرنا، علیرضا توســلی نیا، مدیركل پشتیبانی 
اموردام خراسان شمالی گفت: خرید دام از پرواربندان 
بــره و گوســاله در قالــب طــرح خریــد دام روســتایی و 
عشایری در حال اجراست كه در آن دولت برای حمایت 
از دامداران، بره و گوساله نر را با قیمت مصوب خریداری 

و كشتار می كند. 
در این طرح بــه ازای هر كیلوگرم وزن دام ســبك 
زنده )صرفا بره نر( ۵۳۰ هزار ریــال و به ازای هر كیلوگرم 
وزن دام زنده )صرفا گوساله نر( ۵۰۰ هزار ریال به صورت 
نقد پرداخت می شود و ۲۸۰۰گرم كنسانتره و یا ۱۷۰۰گرم 

جو نیز برای دام سبك در اختیار قرار می گیرد.

۱۶ هزار و ۳۰۰ راس دام 

برای حمایت از كسب وكارهای فناورانه كردستان 
اختصــاص یافــت. بــه گــزارش ایرنــا ابراهیــم ادریســی، 
سرپرســت اداره كل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
كردستان گفت: این تسهیالت در قالب ۷طرح حمایتی 
و بــرای توســعه كســب وكارهای حــوزه فــاوا در اســتان 

پرداخت می شود. 
وی با بیان اینكه فرصت پرداخت این تسهیالت 
تا پایان خرداد سال آینده اســت، افزود: به شركت های 
فناور نوپــا كه كمتــر از ۳ســال فعالیت دارنــد، درصورت 
داشتن طرح تا سقف ۳میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 

خواهد شد.  

۴۱۱ میلیارد ریال 

گذراندن دوره های تحصیالتی 6ماهه تا 2ساله
انتخاب بهــورزان از میان نیروهــای داوطلب و 
عالقه مند یكی از ویژگی های این طرح اســت. 
ثبت نــام در دوره های بهورزی عشــایر از طریق 
فراخوان در روســتاهای مربوطه اطالع رســانی 
می شــود. افرادی كه دیپلم دارنــد در دوره های 
2ساله و افراد با مدرك كارشناسی در دوره های 
6ماهه تحصیل می كنند و ســپس به روستاها و 
محل ســكونت خود بازگشــته و به عنوان بهورز 
مشغول به كار می شوند. اســتان سمنان دارای 
۳هزارو۱۸۱خانوار عشــایری با جمعیتی حدود 
۱۵هزار نفر است. این عشایر ۸.2درصد جمعیت 

استان سمنان را تشكیل می دهند.
كسائیان درباره موانع جذب بهورزان در دانشگاه 
علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
سمنان نیز می گوید: حضور بهورزان با تحصیالت 
عالی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی مطلوب به 
جمعیت عشایر ازجمله نقاط قوت عرصه سالمت 

در استان سمنان محسوب می شود.
به گفته معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشكی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، این 
دانشــگاه در ســال جاری موفق به كسب مجوز 
جذب و اســتخدام بهورز عشــایری شده است 

و اكنون 2بهورز جذب دانشــگاه علوم پزشــكی 
سمنان شــده اند. استان ســمنان دارای 4خانه 
بهداشت عشایری است و به منظور تامین نیروی 
بهورز موردنیاز این مراكز، به جذب 2بهورز دیگر 

نیز نیاز است.
 بهورزان عشایر از جمعیت عشایر تحت پوشش 
براســاس دســتورالعمل جذب بهورز عشایری 
انتخاب می شــوند تا بعــد از طی دوره 2ســاله 
آمــوزش در مركز آموزش بهــورزی و بازآموزی 
برنامه های ســالمت، به عنوان بهورز عشــایری 
به ایل خود بازگردند و همــراه آنان در كوچ های 
ییالق و قشالق به ارائه خدمات بهداشتی درمانی 
بپردازند. بهداشــت و مراقبت كودك و مادران 
باردار، بهداشــت محیــط، بهداشــت خانواده، 
بهداشت مدارس و به طور كلی همه مسائل مربوط 
به بهداشت روســتا برعهده بهورزان است. آنها 
اجازه ورود به حــوزه و امور پزشــكی را ندارند، 
 اما در شــرایط خاص می توانند برخی داروها را 

تجویز كنند.

اولین خانه های بهداشت سیار عشایری 
پیش از راه اندازی خانه های بهداشــت عشایری 
ارائه خدمات درمانی به عشــایر، توسط رابطان و 

مراقبان سالمت انجام می شــد، اما با راه اندازی 
خانه بهداشت سیار عشــایری به صورت كانكس 
و بهره مندی از بهــورزان دانش آموخته، خدمات 
به شیوه مطلوب تری به عشــایر ارائه شد. تاریخ 
راه اندازی خانه های بهداشــت سیار عشایری به 
سال۱۳۸۵ برمی گردد و فارس نخستین استان 
كشــور در عملیاتی كردن پروژه راه اندازی خانه 

بهداشت سیار عشایری است.
احد امیری قرقانی، كارشناس مسئول بهداشت 
عشایر دانشگاه علوم پزشكی شیراز در گفت وگو 
با همشــهری در این بــاره می گویــد: معاونت 
بهداشــت دانشگاه علوم پزشكی شــیراز از سال 
۸۵به دنبال این موضوع بود كــه عدالت و توزیع 
خدمات ســالمتی در همه مناطق و روســتاها 
اجرا شود. هدف از ارائه طرح خانه های بهداشت 
سیار عشــایری این بود كه به جوامع روستایی و 
عشــایری هم مانند جوامع شهری در قالب خانه 
و پایگاه سالمت، خدمات بهداشــتی ارائه  شود. 
زندگی جوامع عشــایری مبتنی بــر دامداری و 
كوچ است و معموال 6ماه از سال در ییالق و 6ماه 
در قشالق به ســر می برند. به دلیل ثابت نبودن 
محل استقرار آنها، الزم بود تا خدمات بهداشتی 
به گونه ای متفاوت و در دسترس ارائه شود. طرح 

راه اندازی خانه بهداشت عشایری در قالب كانكس 
پیشنهادی بود كه از سوی استان فارس مطرح شد 
و مهم ترین موضوع نیز اســتفاده از بهورزانی بود 
كه خود از عشایر بودند. طرح پس از پیشنهاد به 
وزارتخانه، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و برای 
اجرا به كل كشور تعمیم داده شد. اكنون دانشگاه 

علوم پزشكی  ایران ساخت برخی از كانكس های 
سیار خانه بهداشت عشــایر را برعهده دارد. در 
سال9۳ نخستین بهورزان جذب شدند و سال9۵ 

و 96 رسما شروع به كار كردند. 
احــد امیری قرقانی در ادامــه می گوید: در حال 
ســاخت و تحویل كانكس های خانه بهداشــت 

عشایر به دانشگاه علوم پزشكی   ایران هستیم.

اولویت با عشایر
انتخاب بهورزان از میان عشایر، این امكان را فراهم 
می كرد تا جامعه عشایر هنگام كوچ به استان ها و 
مناطق دیگر بتوانند از خدمات بهداشتی و سالمت 
برخوردار باشند. كارشــناس مسئول بهداشت 
عشایر دانشــگاه علوم پزشكی شــیراز، انتخاب 
بهورزان را منوط به تأیید از شورای روستا، انجام 
آزمون، گذراندن دوره های آموزشــی و مصاحبه 
و كســب امتیاز الزم می داند. بهــورزان پس از 
طی این مراحل با تأیید دانشــگاه علوم پزشكی 
همراه خانواده خود كه از عشــایر هستند، كوچ 
می كنند. تا كنون 6بهورز در دانشگاه علوم پزشكی 
شیراز جذب شده اند و 20بهورز در حال فعالیت 
 هستند. برای جذب 20بهورز دیگر نیز آگهی داده

 شده است.

هفته گذشته فعالیت سامانه های 
بارشی در جنوب كشور موجب پیگیری

بروز ســیل و خسارت شدید در 
استان های سیستان وبلوچستان، هرمزگان، 
فارس و كرمان شــد. با آنكه از جمعه ۱7دی 
جو آرامی بر بیشــتر مناطق جنوبی كشــور 
حاكم شــده اما خسارت ســیل اخیر بر این 
استان ها دست كم موجب اسكان اضطراری 
۱۳هزار نفر شده است. به گزارش همشهری، 
به گفته پیرحسین كولیوند، رئیس جمعیت 
هالل احمر به دنبال تغییــرات جوی برف و 
كوالك و آب گرفتگی از ۸دی ماه، ۱0نفر جان 
خود را از دست داده ۱۳هزارو2۵۳نفر اسكان 
یافته و ۱24نفر به منطقه امــن و ۱۵نفر به 
مراكز درمانــی منتقل شــده اند. همچنین 
امدادرســانی در ۳۸شهرســتان استان های 
سیستان وبلوچســتان، هرمزگان، كرمان و 

فارس ادامه دارد.

  خسارت ۱۹۰۰میلیاردی به هرمزگان
هرچه از روزهای پس از ســیل ۱2 و ۱۳ دی 
می گذرد ابعاد ویرانگری آن بیشــتر نمایان 
می شود، براساس اعالم هواشناسی هرمزگان، 
میناب بــا 272 و رودان بــا ۱76میلی متر 
بیشترین بارش  را داشــتند. این بارش ها كه 
موجب آب گرفتگی و جاری شــدن سیالب 
در برخی مناطق شــهری شده است تاكنون 

۱900میلیارد تومان به بخش های كشاورزی، 
باغ ها، منازل مسكونی و زیرساخت های استان 

هرمزگان خسارت وارد كرده است.
به گفتــه اســتاندار هرمــزگان عمده ترین 
خسارت های ســیل در هرمزگان در بخش 
كشاورزی است و در جلســات برگزار شده با 
حضور وزیران كشور و نیرو، برای جبران این 

خسارت ها تصمیم گیری شد.
مهدی دوســتی می افزاید: همچنین بر اثر 
سیل، 2هزار واحد مســكونی در هرمزگان، 
دچار آب گرفتگی و آسیب شدند كه اقدامات 
امدادرسانی و تخلیه آب از این منازل، انجام 
شده است. اســكان اضطراری و توزیع اقالم 
مورد نیاز در میان سیل زدگان از دیگر اقدامات 
بود. همچنین در برخی مناطق ســیل زده، 

غذای گرم در حال پخت و توزیع است.

  سامانه دیگری در راه سیستان وبلوچستان
بارندگــی بیــش از ۳۵0میلی متــری در 
سیستان وبلوچستان موجب شد این استان 
هم مانند هرمزگان از ســیل هفته گذشــته 
آسیب بسیاری متحمل شــود. به گفته علی 
بامری، معاون راهداری اداره كل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای جنوب استان سیل فقط 
۸00میلیارد تومان به راه های جنوب استان 
خسارت زده است، براثر ســیل ۸0محور با 
۱060كیلومتر راه، 277ابنیه فنی آســیب 

جدی دیده و تخریب شده است.
با ایــن حــال مدیــركل مدیریــت بحران 
سیستان وبلوچســتان در گفت وگــو بــا 
همشــهری تصریــح می كنــد كــه حجم 
گسترده خســارت ها موجب شده كه برآورد 
 دقیقی از همه خســارت های استان هنوز در 

دسترس نباشد.
علیرضا شــهركی می گوید: ســامانه بارشی 
شامگاه پنجشــنبه ۱6دی از اســتان خارج 
شد و مدت كوتاهی اســت كه جو آرامی بر 
استان حاكم شــده همكاران ما در اداره كل 
بحران اســتان و بنیاد مسكن در حال برآورد 
خســارت های وارد شــده به زیرساخت ها و 
منازل مسكونی هستند و در نخستین فرصت 

میزان خسارات اعالم خواهد شد.
وی با بیان اینكه راه ها، زمین های كشاورزی و 
منازل مسكونی بیشترین خسارت را از سیل 
اخیر استان متحمل شده اند، اظهار می كند: 
شهرســتان كنارك و روســتاهای اطراف و 
همچنین مناطق روستایی جنوب استان آن 

بسیار آسیب دیده اند.
شبكه فاضالب زابل و كنارك هم آسیب قابل 
توجهی متحمل شده است، همچنین شبكه 

آب های سطحی در شهرها نیز دچار خسارت 
شده اند. در روزهای گذشته كنارك، چابهار، 
تیس، فنوج، زابل با آب گرفتگی معابر مواجه 
شدند.  این آب گرفتگی موجب از بین رفتن 
معابر شــهری شــد و گاه امدادگران مجبور 
شدند برای هدایت آب های سطحی معابری را 
تخریب كنند به همین دلیل میزان خسارت ها 

بسیار افزایش یافته است.
مدیركل مدیریت بحران سیستان وبلوچستان 
درباره خســارت بــه منازل مســكونی هم 
می گوید: با اینكه در شهرستان كنارك روند 

تخلیه منازل از آب خیلی خوب انجام شــده 
است اما همچنان سكونت در خانه ها ممكن 
نیســت، بســیاری از خانه ها به دلیل میزان 
آسیب  های وارده ایمنی ندارند. به همین دلیل 
سایت های اسكان همچنان فعال هستند تا 
سیل زدگان تا زمانی كه منازلشان بازسازی 

شود در آنها بمانند.
شهركی ادامه می دهد:  یك سایت اسكان در 
كنارك، یك ســایت در روستای پزم، سایت 
دیگری در شــهر تیس و یك ســایت هم در 
منطقه دشتیاری فعال هســتند. به عالوه با 

توجه به دمای مناســب هوای منطقه، مقرر 
شده اســت برای مناطق مســكونی دیگری 
كه ایمنی كافی برای ســكونت مردم ندارند 
هم چادر اختصاص داده شود تا مردم بتوانند 
نزدیك منازل خود به شــكل موقت اسكان 
یابند. وی با بیان اینكه سامانه بارشی كه هفته 
گذشته اســتان را درنوردید سامانه سودانی 
نام دارد، درباره وضعیت بارندگی های استان 
در روزهای آینده هــم می افزاید: پیش بینی 
هواشناســی این اســت كه تا ۱0روز آینده 
هوای استان پایدار باشــد اما به احتمال زیاد 
2۵دی ماه سامانه سودانی دیگری بارش  های 
سنگینی را در جنوب استان رقم خواهد زد. 
برای كاهش خسارت این بارندگی ها درنظر 
داریم شهرهایی كه بیشــترین آب گرفتگی 
را داشتند به ســرعت از فاضالب و آب های 
سطحی تخلیه شــوند. همچنین مقرر شده 
اســت تمام تجهیزاتی كه از مركز كشــور یا 
استان های همجوار به اســتان منتقل شده 
است، در انبار پشــتیبان بحران آبفای كشور 
بماند تا اگر وضعیت بحرانی شــد به سرعت 

بتوانیم از آنها استفاده كنیم.

   
برآورد خســارت و امدادرســانی به مناطق 
آســیب دیده این اســتان ها همچنان ادامه 
دارد. به گفته مســئوالن اســتانی بازسازی 
 منازل مسكونی پس از برآوردهای اولیه آغاز

خواهد شد.

اسکان اضطراری 13 هزار سیل زده 

طرح »بهورز عشایری« فرصتی است برای جوانان عالقه مند به ادامه 
تحصیل و عشایر تا در فصل كوچ بهورزان را همراه خود داشته باشند

 بهورزان 
همراه عشایر می شوند

كوچ به مناطق مختلف و ییالق و قشالق، جزئی جدانشدنی از  شهره كیانوش راد
زندگی عشایر است، اما این نوع زندگی همواره با مسائلی همراه خبرنگار 

است كه موجب می شود ارائه برخی خدمات مانند بهداشت و 
سالمت به این قشر از جامعه با مشكالتی مواجه باشد. طرح بهورز عشایری، عنوان طرحی است كه سعی 
دارد با بهره گیری از نیروهای جوان عشایر، مشكالتی از این دست را حل كند. این طرح  با موفقیت در 
برخی از استان ها اجرا شده است و در آن بهورزان عشایری پس از گذراندن دوره های آموزشی با تأیید 
وزارت بهداشت، می توانند به ارائه خدمات مشغول شــوند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان با توجه به این طرح درباره جذب و استخدام نخستین بهورزان 
عشایری در این دانشگاه می گوید: بهورزان ارتقا دهنده فرهنگ سالمت و پیام آور بهبود شرایط بهداشتی 
عشایری هستند. سیدسعید كسائیان، افزایش آگاهی جمعیت عشایر استان سمنان در زمینه بهداشت 
و سالمت را از مهم ترین اهداف جذب بهورزان عشایری در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 
درمانی این استان عنوان می كند و می افزاید: كوچ عشایر در برخی از فصل های سال آنها را با محدودیت 
دسترسی به خدمات بهداشت و درمان روبه رو می كند و در برخی موارد سالمتی آنها را به خطر می اندازد؛ 

به همین دلیل حضور بهورزان در میان عشایر اهمیت ویژه ای دارد.

بهــورزان از متقاضیان با مــدرك كاردانی یا 
كارشناسی از رشته های بهداشت عمومی، 
بهداشــت محیــط، پرســتاری و مامایــی بــه 

تفكیك جنسیت انتخاب می شوند  

 افــراد  عالقه منــد بــه بهــورزی كــه باالتریــن 
نمــره را در مرحلــه اول كســب كننــد بــرای 
انجــام مصاحبــه دعــوت و پــس از گذراندن 
مراحل تأیید و آزمون به خانه های بهداشت 

مورد نظر معرفی می شوند 

رنا
س: ای

عك

كرمان و فارس درگیر خسارات سیل
در كرمان و فارس هم همچنان امداد رســانی به آســیب دیدگان از سیل و آب گرفتگی 
ادامه دارد. در كرمان ســیل ۱۵۰میلیارد تومان به جاده های جنوب اســتان خسارت 
 وارد كرده است. در این اســتان هم ســاكنان بعضی مناطق ناایمن اسكان اضطراری 

داده شده اند. 
به گفته علی زینی وند، استاندار كرمان با وجود بارش  بی سابقه باران كه در بعضی مناطق 
مانند منوجان به حدود 2۳۰میلی متر می رســید،اقدامات پیشــگیرانه مانند الیروبی 
رودخانه ها در طول سال گذشــته، آماده باش كامل همه ستادهای بحران استان، بسیج 
امكانات بخش خصوصی، شــهرداری ها و بخش دولتی موجب شد حجم خسارات سیل 

كاهش پیدا كند و از وقوع رخدادهای ناگوار جلوگیری شود.
در فارس هم سیل جنوب و شرق استان را طی روزهای گذشته تحت تأثیر خود قرار داد، 
الرستان، بیرم و الر و زرین دشــت و داراب و ُمهر و المرد در این استان از سیل خسارت 
بسیار متحمل شدند. به جز خسارت به راه های اســتان، در بخش كشاورزی و دامداری، 
باغ ها و شیالت، سیل خسارت قابل توجهی به اســتان وارد و حتی بخشی از سد خاكی 
روستای آبكنه را نیز تخریب كرد. به طور كلی سیل بیش از ۱۳۰۰میلیارد تومان به بخش های 
مختلف و زیرساخت ها و امور زیربنایی و منازل مسكونی مردم در شهرهای جنوبی فارس 

خسارت وارد كرد.

ث
مك

مدیــركل مدیریــت بحــران سیســتان 
 وبلوچســتان: پیش بینــی هواشناســی 
این است كه تا ۱۰روز آینده هوای استان 
پایدار باشد اما به احتمال زیاد ۲۵دی ماه 
ســامانه ســودانی دیگــری بارش  هــای 
سنگینی را در جنوب استان رقم خواهد 
زد. برای كاهش خسارت این بارندگی ها 
درنظــر داریــم شــهرهایی كه بیشــترین 
آب گرفتگــی را داشــتند بــه ســرعت از 
فاضالب و آب های سطحی تخلیه شوند

بارش شدید باران و جاری شدن سیالب در روزهای گذشته استان های هرمزگان، 
سیستان وبلوچستان، كرمان و فارس را با خسارت شدید در بخش های مسكونی، راه،   

كشاورزی و دامداری مواجه كرده است

ری
شه

هم
س: 

عك
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 سيل هفته گذشته با وجود همه هشدارها 
و اطالعيه هايــي كه داده شــد، به مردم آبخيزداري

استان هاي جنوبي كشور خسارت هايي 
وارد كرد و 8نفر نيز جان خود را از دســت دادند اما اين 
نخستين بار اســت كه فعاليت هاي انجام شده در بخش 
آبخيزداري، دامنه اثرگذاري خود را به وضوح نشان داده 

است.
چهارشــنبه هفته اخير بود كه رئيس جمهور در جلسه 
هيأت دولــت، راهــكار برو ن رفت از خطرات ســيل را 
آبخيزداري دانست. سيد ابراهيم رئيسي در اين باره صراحتا 
اعالم كرد كه »راهكار برون رفت از خطرات ناشي از سيل، 
تقويت حوزه آبخيزداري اســت و دستگاه هاي مربوطه 

در اين زمينه بايد فعاليت هاي خود را گسترش دهند.«
طي 3سال اخير حجم عمليات آبخيزداري در ايران به 
۴ميليون هكتار رسيد و توانست بخش قابل توجهي از 
خسارات ناشي از سيالب هاي مكرر و خسارت بار را كنترل 
كند. كارشناســان منابع طبيعي كشور، سهم عمليات 
آبخيز در كنترل خسارات سيل را 70درصد اعالم كردند.

به  گزارش همشــهري، راهبرد كنترل سيالب به تغذيه 
ســفره هاي آب كمك مي كند و موجب مي شــود كه 
قنات ها، چشــمه ها و چاه ها با توليد آب بيشتر، بتوانند 
زمين هاي كشاورزي زيادتري را زيركشــت برده و در 
توليد محصوالت غذايي بيشتر و تامين آب شرب جوامع 
روستايي كه دغدغه اصلي است، نقشي مهم ايفا كنند. 
آمارهاي اعالم شــده از ســوي ســازمان جنگل ها كه 
اختصاصي در اختيار همشهري قرار گرفته شده، نشان 
مي دهد در هفته اخير 262ميليون مترمكعب آب توسط 

سازه هاي آبخيزداري مهار شده است.

مشاهده اثرات طرح هاي آبخيزداري
مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك ســازمان 
جنگل ها درباره اثرات طرح هاي آبخيزداري بر كنترل 

سيل هاي جاري شده اخير به همشهري مي گويد: طي 
هفته گذشته با وجود همه سختي ها و مشكالتي كه از 
جاري شدن سيل پديد آمد، اجراي عمليات آبخيزداري 
در جريان سيل هاي سهمگين در 2۹استان، دل مردم 
را شاد كرد. به گفته هوشنگ جزي، در بشاگرد استان 
هرمزگان و چابهار استان سيستان و بلوچستان، مردم 
زير باران و سيل در كنار ســازه هاي آبخيزداري اشك 

شوق ريختند و خدا را شكر كردند.
جزي درخصوص سوابق اجرايي اين طرح ها مي گويد: 
پس از سيل سال۹8 همه كشــور به دنبال علت بودند 
درحالي كه آبخيزداري نشــان داد، تنها راه، مديريت 
جامع حوزه هاي آبخيز است. البته باز هم فراموش شد 
و مجددا امسال سيل 2۹اســتان را تهديد كرد. يك بار 
ديگر رئيس جمهور به وزير نيرو دستور داد كه موضوع 
را پيگيري كند و باز هم اثــرات و خيرات آبخيزداري 
ديده نشد و راه به اشتباه انتخاب شد و منابع اعتباري 
كشــور به دســت عامل تخريبي اي نظير سد ميناب 
سپرده  شد. به گفته اين كارشــناس، اثرگذاري باالي 
طرح هاي آبخيــز، البته باز هم طــي ماه هاي پيش رو 
فراموش مي شود و مي گذرد و در ســالياني نه چندان 
دور مجددا شاهد خســارت و تخريب منابع و از دست 
رفتن جان هموطنــان خواهيم بود امــا  اي كاش در 
نظام تصميم گيري ســازمان برنامه و بودجه تغييرات 
عميقی حاصل شــود و كارشناسان سنتي بپذيرند كه 
برنامه  ريزي و توزيــع منابع اعتباري كشــور نيازمند 
تحول و تغيير در نگرش سنتي آنان است كه در غير اين 
صورت اين راه ادامه مي يابد و ما با كمال تأسف شاهد 
سختي هاي مردم و از دست رفتن منابع طبيعي كشور 

خواهيم بود.
مديركل دفتــر آبخيزداري ســازمان جنگل ها تأكيد 
مي كند: برآوردهاي كارشناسي نشــان داده عمليات 
آبخيزداري راهكاري كم هزينه براي كنترل و مديريت 
سيل است و الگويي مثل سيل سال۹8 نشان مي دهد 
عمليات آبخيزداري و آبخوانداري دست كم 70درصد 
خسارات ناشي از سيل را مديريت مي كند. در عين حال 

كاهش فرسايش خاك، نفوذ آب در زمين و تغذيه آب 
قنوات، چاه ها و چشمه ها از ديگر مزيت هاي آبخيزداري 
و آبخوانداري اســت. بررسي ها نشــان مي دهد كه با 
احداث سازه هاي آبخيزداري، آبدهي قنوات نيز تا 3برابر 

افزايش مي يابد. 

آبگيري 90درصد س ازه هاي آبخيزداري كرمان 
۹0درصد ســازه هاي آبخيزداري در اســتان كرمان 
طي بارش هاي اخير آبگيري شــدند. تعداد سازه هاي 
آبخيزداري 7شهرســتان اســتان كرمــان ۹۵0عدد 
است. به گزارش اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
كرمان، اين ســازه هاي آبخيزداري در شهرستان هاي 
رودبارجنوب، قلعه گنج، منوجــان، فارياب، كهنوج و 
عنبرآباد آبگيري شــدند. همچنين كارشناسان اداره 
كل منابــع طبيعي ميزان آب ذخيره شــده حاصل از 
ســيالب را در ســازه هاي آبخيزداري كرمان به طور 
ميانگين 7۵ميليون مترمكعب اعالم كردند. اين ميزان 
آبگيري سازه هاي آبخيزداري در جنوب كرمان نقش 
مهمي در بهبــود و تغذيه ســفره هاي آب زيرزميني 
دارد. براســاس بازديدها و نظارت هاي صورت گرفته 
توسط كارشناســان منابع طبيعي در زمان بارش ها، 
خســارتي به ســازه هاي آبخيزداري وارد نشده است. 
ســاخت ســازه هاي آبخيزداري موجب كنترل سيل، 
كاهش خسارت ســيالب، تغذيه آبخوان ها و قنات ها، 
افزايش سطح سفره هاي آب زيرزميني، كاهش حجم 
رسوب، جلوگيري از فرسايش خاك و تخريب اراضي 

كشاورزي مي شوند.

ذخيره 22ميليون مترمكعب آب در بوشهر
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اســتان بوشهر از 
ذخيره 830ســازه  آبخيزداري اين اســتان در سامانه 
بارشــي اخير تا 22ميليون مترمكعــب آب خبر داد. 
عالوه بر اين 830بند خاكي و سنگ مالتي، در سطح ده ها 
هكتار نيز عمليات بيومكانيك و بيولوژيكي شامل هاللي 
آبگير و نهال كاري انجام شــده است. مجموعه عمليات 
اجرا شده تاكنون مســاحتي بيش از ۴36هزار هكتار از 
سطوح حوضه هاي آبخيز استان بوشهر را تحت تأثير قرار 
مي دهد و نتيجه آن كاهش و كنترل فرســايش خاك و 
حمل رسوب، استحصال آب ناشي از بارش هاي ساالنه، 
كنترل سيالب هاي مخرب ســاالنه و كاهش خسارت 
احتمالي ناشي از آن است. اين سازه هاي آبخيزداري كه از 
سال هاي گذشته تاكنون در استان اجرا شده اند مي توانند 
در هر مرحله با آبگيري كامل 33ميليون مترمكعب آب را 
استحصال و به سفره هاي زيرزميني تزريق كنند. تزريق 
اين ميزان آب به ســفره هاي زيرزميني موجب افزايش 
منابع آب زيرزميني شده و به طور مؤثر در كنترل سيالب 

و كاهش خسارت ناشي از سيل نقش دارد.

مديريــت 15ميليون مترمكعــب رواناب در 
خراسان جنوبي

در پي بارندگي ها در خراســان جنوبي، اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري اســتان اعالم كرد كه 1۵ميليون 
مترمكعب رواناب در ســازه هاي آبخيزداري اســتان 
مديريت شد. شهرســتان نهبندان با ثبت 83ميلي متر 
بارندگي بيشــترين حجــم مديريت روانــاب را نيز با 

۹ميليون مترمكعب به خود اختصاص داده اســت. اگر 
وجود ســازه هاي آبخيزداري نبود به احتمــال زياد در 
شهرستان نهبندان خســارت هاي فراوان سيالب وارد 
مي شد. هم اكنون 2هزار و 1۵3سازه آبخيزداري در استان 
ساخته شده و امسال نيز ساخت 200سازه ديگر با اعتبار 
160ميليارد تومان در دستوركار است كه تعدادي از اين 
سازه ها تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد. آبخيزداري 
يكي از شيوه هاي نوين حفاظت آب و خاك، مهار و پخش 
سيالب هاست كه باعث كنترل سيالب هاي مخرب و نفوذ 

آب به داخل سفره هاي آب زيرزميني مي شود.

آبگيري150ميليون مترمكعبي در هرمزگان
اداره كل آبخيزداري منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
هرمزگان از آبگيري ســازه هاي آبخيــزداري واقع در 
هرمزگان در پي سامانه بارشي اخير خبر داد. در جريان 
بارش هاي هفته اخير، آب باران در 837سازه آبخيزداري 
در سراسر استان هرمزگان اســتحصال شده است كه 
اين ميزان استحصال آب نقش بسيار مؤثري در كنترل 
سيل داشته است. اين ســازه هاي آبخيزداري با اهداف 
مختلف كنترل سيالب، جمع آوري رواناب هاي سطحي، 
تقويت ســفره هاي آب زيرزميني و مبارزه با پيامدهاي 
خشكسالي و توسعه پوشش گياهي احداث شده است. 
جمعا 1۵0ميليون مترمكعب آب در بارش هاي اخير در 
سراسر استان استحصال شده اســت كه عالوه بر اينكه 
به مصارف آب شــرب روستاها و شــرب دام و مصارف 
كشاورزي مي رسد، آبگيري ســازه ها نقش بسزايي در 

تقويت سفره هاي آب زيرزميني نيز خواهد داشت. 

مهار 262 ميليون مترمکعب آب در سيالب جنوب 
   اجرای موفق عمليات آبخيزداری در ۴ استان جنوبی، منجر به مهار خسارات ناشی از سيالب و ذخيره رواناب ها شد

سيدمحمد فخار
خبر نگار

چهره روز

احتمال اصالح قانون  ماليات بر بليت 
پرواز

قانون ۹درصد ماليات بــر ارزش افزوده 
ســفرهای هوايی كه  از چند روز قبل 
اجرايی شــد، با اعتراض فعاالن صنعت 
گردشگری مواجه شد و اقبال شاكری، 
يك عضو كميســيون عمران مجلس 
در نشســت با فعــاالن گردشــگری و 
ايرالين های خارجی خبر داده اســت كه احتمال اصالح اين قانون 
در بودجه سال1۴01 وجود دارد. به گفته او، موضوع بليت هواپيما، 
يكی از مهم ترين مسائلی است كه مجلس آن  را دنبال  و كميسيون 
تخصصی عمران به طور مســتمر آن را پايش می كند و سعی دارد 
قوانين مرتبط به بهترين شكل تصويب شوند. به گزارش ايسنا، او 
با توجه به نقدهايی كه از سوی آژانس های مسافرتی و شركت های 
هواپيمايی خارجی فعال در ايران، نسبت به اجرای قانون ماليات بر 
ارزش افزوده بر بليت هواپيما شــد، گفته است: كميسيون عمران 
مجلس حاضر اســت تبعات آن را بررسی كند و می توان به بررسی 
بيشتر ابهامات با حضور نمايندگان وزارت راه، سازمان هواپيمايی، 
تشكل های دفاتر مسافرتی و شركت های هواپيمايی داخلی و خارجی 
در همين هفته،  اگر الزم باشد، در بودجه سال1۴01 قانون ماليات 

بر ارزش افزوده بر بليت هواپيما اصالح شود. 

عدد خبر

مدیركل میراث فرهنگی اســتان هرمــزگان اعالم 
كــرد در بــارش سیل آســای این اســتان ۸۵میلیــارد ریال 
خســارت بــه آثــار تاریخــی وارد شــد. بــه گــزارش وزارت 
میراث فرهنگــی، ســهراب بناونــد گفــت:  قلعه هــای 
»هــزاره«، »گوربنــد« ، »كــردر« ، »مغویــه«، 
»پرتغالی های« جزیــره هرمز ، »كمیــز« و قلعه و حمام 
»خان«، در بارندگی و سیالب اخیر دچار آسیب شدند.

۸۵میلیارد   ریال 

حسینعلی ابراهیمی كارنامی، مدیركل اداره حفاظت 
محیط زیســت مازندران به ایلنا گفــت: هم اكنون وضعیت 
خلیج گرگان نه تنها تغییر نكرده كه ســطح خشــكیدگی در 
سال۱۴۰۰ بیشــتر هم شــده و امســال حدود ۱۵۰۰هكتار به 

بخش خشك شده خلیج گرگان اضافه شده است.

   تأكيد معان اول رئيس جمهور بر توسعه آبخيزداري1۵00هكتار خشكیدگی
محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهور در ستاد مديريت بحران استان كرمان بر توسعه فعاليت هاي آبخيزداري تأكيد كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، محمد مخبر با اشاره به اينكه در يك منطقه در طول سال، هم خشكسالي داريم و 
هم سيل، بر توسعه فعاليت هاي آبخيزداري براي حل اين مشكل تأكيد كرد. به گفته مخبر، موضوع سيل بند هم از طريق 
وزارت جهاد كشاورزي پيگيري مي شود. البته بررسي هاي هوايي نشان داده كه 100كيلومتر باالتر از محل وقوع سيل، اگر 
سيل بند تعبيه شود همه اين شهرهاي پايين دست از سيل در امان مي مانند. مخبر تأكيد كرد كه هر جا عمليات آبخيزداري 

انجام شده، شاهد خسارات كمتري هستيم و بايد اين اقدامات با سرعت بيشتري توسعه يابد.

مساحت عمليات آبخيزداري 
  بوشهر

 ۹۹۹هزار و ۵۶۸ هكتار
   سيستان و بلوچستان

يك ميليون  و ۲۱۸هزار و ۸۵۳هكتار
   كرمان

۶۰۰هزار و ۳۲۶هكتار 
   هرمزگان 

۹۴۸هزار و ۸۸۷هكتار

حجم عمليات آبخيزداري ۳سال 
اخير در كشور

  ۴ميليون هكتار
 

سهم ظرفيت كنترل سيالب 
مخازن سازه ها 

  ۵۴ميليون مترمكعب

اثر آبخيزداري در كنترل 
خسارت سيل

  ۷۰درصد
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اغلب داستان هاي مجموعه »اجتناب 
عاليجناب« كنايه اي به برخي مســئوالن دارد؛ 
مسئوالني كه وظيفه اصلي خود را انجام نمي دهند. 
چه شد كه اين بار كه البته به گمانم اين اتفاق چندان 
بي سابقه نيست با اين قوت و پيرنگ، اين دست از 

مسئوالن سوژه داستان هاي شما شدند؟
نه دغدغه من و نه ســوژه اين داســتان ها، مقامات و 
مســئوالن نيســتند. محوريت اصلــي در همه اين 
داســتان ها، نقد وضع موجود اســت. نقــد به مفهوم 
جداسازي سره از ناسره. البته نه تنها نقد كه انتقاد از وضع 
موجود هم جاي تعجب ندارد، رضايت از وضع موجود، 
موجب تعجب مي شود. چه كسي مي تواند از ظلم، فقر، 
ذلت، تبعيض، بي عدالتي، اختالس و چپاول دفاع كند؟! 
جالب اينجاست همان ها كه كار دستشان بوده و هست 

هم باز به وضع وجود منتقدند.
به نظرتان سياست و ادبيات چه سنخيتي 

با هم دارند و آيا اصال با هم جمع مي شوند؟
براي نابود كردن يك لشــكر مقتدر، نيازي به تهاجم 
با سالح هاي مدرن و پيشــرفته نيست. كافي است كه 
شما جاي ارتشبد را با ســرباز صفر عوض كنيد. لشكر 
در كمترين زمان و بدون جنــگ و خونريزي منهدم 
مي شود. اين اتفاقي است كه در عرصه فرهنگ و هنر 
افتاده و مربوط بــه اين دولــت و دولت هاي ديگر هم 
نيست. سال هاست كه اين مصيبت، گريبانگير نهادهاي 
فرهنگي كشور شده است. در رمان »كمي ديرتر2« كه 
هنوز منتشر نشده، همين مسئله را كامال تبيين كرده ام 
و طرح و برنامه آدم هاي سياسي را در رأس قدرت براي 

انهدام فرهنگ، ادب، هنر و اهالي آن شرح داده ام.
به نوشتن داستان سياسي چقدر اعتقاد 

داريد؟
اجازه بدهيد كه مسئله را از نگاه كالن تر ببينيم و تبعات 
سياستگذاري هاي كالن فرهنگي را ارزيابي كنيم؛ براي 
تبيين اين معنا كه داســتان هاي من اساسا سياسي 
نيستند. جامعه ما به طرز افراطي و نامعقولي سياست زده 
شده است؛ يعني سلوكش، عقلش، اخالق و آدابش، دين 
و مذهبش، اعتقادات و باورهايش و حتي حب و بغضش، 

تابع سياست شده است؛ سياست نه به مفهوم فلسفي و 
علمي و آكادميك، سياست به معناي امور نازل روزمره 
و اين يكي از بزرگ ترين خطرها و آسيب هايي است كه 
مردم ما را تهديد مي كند. مردم ما طي ده ها و صدها سال 
گذشته، اصول ، مباني، اخالق، آداب و عادات ارجمند و 
محترمي داشته اند. در فرهنگ مردم ما دروغ، فريب، 
خيانت، قساوت، دزدي، اختالس و حرام خواري همواره 
مذموم و منفور بوده است. در فرهنگ مردم ما صداقت، 
مهرباني، امانتداري و... و اساسا پا يبندي به مباني اخالقي 

هميشه و همه جا مطلوب و ممدوح بوده است. در 
اصطالح قرآن و فرهنگ دينــي به اين معروف 
و به آن منكر گفته مي شــود. معروف يعني به 

خوبي شناخته شده و وقتي اين اصول ثابت 
و محكمات به تبع سياســت، مشتبه، 

متشابه و متزلزل شــود، جامعه از 
ارزش ها و مباني اخالقي، تهي 

مي شــود و دچار انحراف، 
انحطاط و ابتذال مي شود. 
اخالق تابع سياست، يعني 

اگر دارودسته و جناح مقابل 
من دروغ بگوينــد و خيانت، 

جنايــت و دزدي كنند، 
منكــر و محكوم 

است، ولي 

اگر همين اتفاقات از سوي جناح من بيفتد، مقبول و 
موجه يا الاقل قابل توجيه و اغماض است. اخالق تابع 
سياست، يعني براي يك هدف مقدس يا شبه مقدس، 
ارتكاب هر ظلم و جنايتي مجاز است. دين و اخالق تابع 
سياست، فقط سردمداران اين روش و منش را تابع خود 
نمي كند، بلكه اين جهان بيني و عملكرد مبتني بر آن 
را در تمام آحاد اردوگاه خود ساري و جاري مي سازد. 
وقتي كه دين و اخالق، تابع سياست و قدرت مي شود، 
ادبيات و همه عرصه هاي فرهنگي و هنري به 
طريق اولي سياست زده مي شود و آثاري 
كه در دسته بندي هاي همه دنيا، ذيل 
عنوان اجتماعي، طنز، روانشناسي، 
جامعه شناســي، اخالقي و... قرار 
مي گيرد در اينجا سياســي تلقي 
مي شود. معتقدم داستان اگر به 
مفهوم مصطلح آن سياسي 
شود، تاريخ مصرف روي آن 
مي خورد و توفيق ماندگاري 
پيدا نمي كنــد؛ به عنوان مثال 
كتاب »دمكراسي يا دموقراضه« 
در زمينه هاي مختلف، حرف هاي 
اساسي و مبنايي دارد؛ حرف هايي كه 
در كشورهاي مختلف با فرهنگ هاي 
متفاوت مي تواند مورد توجه قرار بگيرد. 
بهترين گواه آن، ترجمه و انتشارش به 
زبان هاي ديگر است و بازتاب هاي آن . 
اما در يك مقطعي يك فرد مشخص از 
يك جناح سياسي كه به قدرت مي رسد، 
مردم ما شــباهت هاي زيادي را بين او و 
دموقراضه پيدا مي كنند و مشابهت ها را 
هم سردست مي گيرند و نشان مي دهند. 
همين اتفاق ممكن است زماني در كشور 
ديگري بيفتد. اين خيلي فرق مي كند 
با اينكه رماني در وصف شــخصيت و 
عملكرد يك فرد يا جناح نوشته شده 

باشد.

موضوع داستان هاي 2مجموعه اخيرتان 
را كه گويي در پيوندي ناگسستني با آثار قبلي تان و 
مثال »دمكراسي يا دموقراضه« است، حاوي كنايه اي 
سياسي مي دانيد يا اساسا داستان هايي  هستند كه 

مصايب و مباحث اجتماعي را بازگو مي كنند؟
نه من و نه داستان هايم ابدا سياسي نيستيم. از منظر 
من نويسنده اي سياسي محســوب مي شود كه عضو 
يك اردوگاه سياسي باشد يا دغدغه تضعيف يا تقويت 
يك حزب يا جناح با گرايش سياسي را داشته باشد و 
در جهت مصالح و منافــع آن جناح قلم بزند. آنچه من 
هرگز نداشــته ام و ندارم گرايش سياسي است؛ اعم از 
اثبات و نفي، رد و تأييد و تضعيف و تقويت يك دسته يا 
گروه يا جماعت و اساسا وجود چنين گرايش و تالشي 
را معارض با حريت قلم،  شأن، منزلت و رسالت نويسنده  
مي دانم. براي من چه فرقي مي كند كه عمرو بر سر كار 
باشد يا زيد؟ من شخصا ممكن است كه از بي سوادي 
برخي مســئوالن كشــورم رنج ببرم، ولي دغدغه من 
به عنوان يك نويسنده اين نيست كه دنبال جابه جايي 
آنها با كسي ديگر باشم. بماند كه از منظر من، رئيسي، 
روحاني و احمدي نژاد فرقي با يكديگر ندارند. دغدغه من 
اين است كه فضليت دانش را بر جهل و راستي و درستي 
را بر دروغ و نفاق و لقمه حالل را بر مال حرام تبيين كنم. 
اين دغدغه ها و محصولشان هيچ نسبتي با سياست به 

مفهوم مصطلح آن ندارند.
با اين وصف، چرا اين جنس از آثارتان در 

مميزي گير مي كند؟
سيستم مميزي اگر درست دريابد به دنبال رد و نشان 
اشخاص و مصاديق در آثار من نمي گردد. اگر بفهمد كه 
من به دنبال تبيين مفاهيم هســتم نه اعالم مصاديق، 
داستان عوض مي شود. سيســتم مميزي اگر اشرافي 
الاقل به وزارت ارشاد مي داشت و شناخت مختصري از 
من، مي فهميد كه من سال هاي متمادي  فارغ از اينكه 
وزير ارشاد كيست و از كدام جناح است به وزارت ارشاد 
مشورت مي دادم. در اين صورت هم رويكرد مشفقانه 
خودم و آثارم را درمي يافت و هم متوجه مي شد كه من 
الاقل به اندازه آنها خطوط قرمز را مي فهمم. چه در اين 
دو مجموعه اخير كه با زحمت از مميزي خالص شد و 
چه زماني كه خالص نشد، همه دغدغه نويسنده، حفظ 
و حراست از مباني اخالقي جامعه است؛ انذار از درآمد 
نامشروع و لقمه حرام است؛ توصيه به حفظ حقوق مردم 
مظلوم و بي دفاع است و هشدار در مورد تخريب باورهاي 

ديني و اعتقادي مردم است.

تازه هاي نشر

  وزن كلمات
در اين كتاب، سيمون از كودكي شيفته  زبان بوده و 
براي سركشي از خواست والدين، مترجم مي شود 
و مي خواهد تمــام زبان هاي محــدوده  درياي 
مديترانه را بياموزد. وقتي همسرش مؤسسه  اي 

انتشاراتي را به ارث مي برد، ســيمون همراه او مي رود و سرانجام، يك 
خطاي پزشــكي زندگي اش را زيرورو مي كند. اين توفان ناخواســته، 
سيمون را ســر دوراهي زندگي به ترديد مي اندازد. وزن كلمات درباره 
احساس آزادي است كه ادبيات به ما مي بخشد. مرسيه همچنين به اين 
سؤال بنيادي مي پردازد: ما به چه اندازه در انتخاب هايمان در زندگي، 
آزادي عمل داريم؟ نويســنده »وزن كلمات« پتر بيري با نام مستعار 
پاسكال مرسيه 23ژوئن1944در برن متولد شــد. او از 1993 استاد 
رشته  فلسفه در دانشگاه آزاد برلين است. نشر افق رمان »وزن كلمات« 
نوشته پاسكال مرسيه را با ترجمه مهشيد ميرمعزي در 648صفحه به 

بهاي 155هزار تومان منتشر كرده است.

  زمستان آليسا
»زمستان آليسا« نوشــته  زوران درونكار درباره  
دختري 10ساله است كه تنها با مادرش زندگي 
مي كند و از مصيبتي بــه مصيبت ديگر مي افتد. 
مادر آليســا او را طناب نجاتش كرده اســت. هر 
روز زندگي مثل روزهاي باراني است و اين جوري 
مي شود كه آليس در چله تابستان شروع مي كند 

به يخ زدن. آليس مريض نيست؛ او سوگوار است؛ براي پدري كه مدتي 
پيش در تصادف از دست داده است. او در رؤيايي 3كودك را مي بيند با 
سرنوشتي شبيه به خودش و اينجاست كه مي فهمد همه چيز به خودش 
بستگي دارد تا بتواند از شر اين سرماي جانفرسا رهايي يابد. اين رمان با 
خريد حق انحصاري نشر اثر )كپي رايت( از سوي نشر افق منتشر شده و 
حق انتشار ترجمه  فارسي آن در سراسر جهان متعلق به اين ناشر است. 
نشر افق اين رمان 224صفحه اي را با ترجمه فريبا فقيهي به بهاي 60هزار 

تومان منتشر كرده است.

  حماسه اندرون 
رمان »حماسه اندرون« پنجمين و آخرين جلد 
از مجموعه »پتش خوآرگر« مجموعه اي از آرمان 
آرين اســت كه بر مبناي اوستا و بُنَدهش نوشته 
شده است. آرمان آرين، نويسنده  نام آشناي ادبيات 
نوجوانان، ايــن بار نام قهرمــان اصلي مجموعه 
پنج گانه اش را پتش خوآرگر گذاشــته اســت؛ 

فرمانروايي كه ســرانجام جهان، نهايت نبرد نيكي و شر، به او بستگي 
دارد. پتش خوآرگر فرمانرواي دژ چرات در قلب ســوادكوه اســت كه 
حدفاصل ميان آدميان و ديوان است، اما دل در گرو كردارهاي اهورايي 
دارد. مجموعه  پتش خوآرگر نفس گير است و متفاوت با آنچه از جهان 
ادبيات فانتزي مي شناسيم. آرين هنرمندانه در آخرين جلد از مجموعه 
ماندگارش به سؤال هاي بسياري پاســخ مي دهد. نشر افق اين رمان را 

براي نوجوانان به بهاي 98هزار تومان منتشر كرده است.

آثار سيدمهدي شجاعي، همواره مخاطبان خاص و انبوه خود را دارد. »كشتي پهلو گرفته« از مطرح ترين آثار شجاعي است؛ 
مرثيه و سوگنامه اي داستاني درباره مصايب زندگي و نقاط عطف و حوادث مهم زندگي حضرت فاطمه زهرا)س(؛ كتابي كه 
بيش از 50بار تجديدچاپ شده و مخاطبان فراواني داشته است. سيدمهدي شجاعي، به تازگي 2مجموعه با نام هاي »اجتناب عاليجناب« و »از كرامات شيخ ما« 
را از سوي نشر نيستان راهي بازار كتاب كرده است. اين بار هم ساده و صميمي او را يافتيم و پرسش هايمان را درباره اين دو مجموعه با او مطرح كرديم؛ البته 

الجرم ارجاع هايي هم به مجموعه هاي قبلي مانند »دمكراسي يا دموقراضه« داشته ايم.

فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

ديدار با سيدمهدي شجاعي، داستان نويس به بهانه انتشار 2كتاب جديدش

داستان های من سیاسی نیستند
زبان داستاني شــما در عين حال كه 
چندســاحتي و چند ظرفيتي است، ساده، سهل 
و غني اســت. در »از كرامات شيخ ما« و »اجتناب 
عاليجناب« ديالوگ ســهم عمده و ســاختاري 
دارد. براي رســيدن به چنين زباني، نويسنده چه 
مرارت هايي را بايد تجربه كند؟ نويسندگاني مانند 
غالمحسين ساعدي يا مثال رضا براهني در برخي 
آثارشان مانند »ترس و لرز«، »آواز كشتگان« و... 
وظيفه زمين مانده خبرنگار را به دوش كشــيدند. 
در 2مجموعه جديدتــان »پيرنگ«، نكته و نقطه 
محوري و فراموش نشدني داستان هاست. چرا در 
طول 100سال تاريخ ادبيات داستاني ايران، بسياري 
از نويسندگان شعار سياســي داده و در بهترين 
حالت، وظيفه زمين مانده خبرنگار را انجام دادند؛ 
به طوري كه امروز ما با انبوهي داستان و رمان هايي 
روبه روييم كه پيرنگ داستاني ندارند يا پيرنگ در 

آنها محوري نيست؟
از توجه شما به اين وجه داستان ها ممنونم. واقعيت اين 
است كه گذشته از محتوا، وجوه تكميلي اين مجموعه 
داستان عمدا يا سهوا تا امروز مورد ارزيابي قرار نگرفته 
است. اميدوارم در فرصت مستقلي بتوانيم درباره اين 

وجوه، صحبت كنيم.
چگونه عــادت كرده ايد كه در ذهنتان 
به مميزي در خلق معنا فكر نكنيد؟ در عين حال 
كه البه الي اغلب داســتان هايتان در 2مجموعه 
اخير، كنايه هاي مســتقيم و غيرمســتقيمي به 

دست اندركاران سياست وجود دارد.
اجازه بدهيد با يك مثال ســاده به پاســخ اين سؤال 
بپردازم؛ مدتي است كه يكي از نامه هاي قديمي آقاي 
مهران مديري مورد تداعي و توجه قرار مي گيرد و دست 
به دست مي چرخد؛ برگزاري يك مسابقه در تلويزيون 
است كه يك مجري دارد و 3شركت كننده. برنده مسابقه 
از قبل تعيين و تقلبات الزم و كافي هم به او رسانده شده 
و امتيازات نداشته اش هم چارال پهنا حساب مي شود. 
2شركت كننده ديگر با وجود هوش و استعداد بيشتر، 
رسما سركارند و دكور صحنه. جالب اينجاست كه برنده 
موردنظر با وجود همه تمهيدات دائما دسته گل به آب 
مي دهد، اما درنهايت هم براســاس طرح و نقشه قبلي 
برنده مي شود. خب، حاال اگر در سطوح مختلف مملكت، 
اتفاقاتي مشابه اين برنامه بيفتد، مي توان تهيه كنندگان 
اين برنامه را متهم و محكوم كرد يا برچســب مخالف 
به آنان زد؟! فكر كنيد يــك رماني كه كامال منطبق بر 
تخيل خلق شده، آنقدر در مميزي مي  ماند كه تخيالت 
نويسنده به وقوع مي پيوندد و حوادث و آدم هاي واقعي، 
بر حوادث و آدم هاي رمان، منطبق مي شوند. حسرت 
نويسنده به جاي خود كه پيشــگويي هايش از ارزش 
افتاده و تبديل به گزارش شــده، ولي حقيقتا در زمان 
خلق اثر به مابازاهــاي بيروني فكر نمي كــرده كه به 
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وضعیــت معلم هــای خریدخدمتی 
همچون كالف سردرگمی است كه هر گزارش

سال مشكالت زیادی را روی دوش این 
معلمان قرار می دهد و نیم نگاهی به سیاســت های 
فعلی، این واقعیت را گوشــزد می كنــد كه راه های 
موقت، توان حل و فصل این مسائل را ندارند و كمتر 
معلم خریدخدمتی است كه از وضعیت آینده شغلی 

خود اطمینان خاطر داشته باشد.
بار اصلی جبران كمبود معلم در آموزش و پرورش 
بر دوش معلمان خریدخدمتی است؛ چراكه طرح 
به كارگیری معلمــان خریدخدمتی یــا نیرو های 
برون ســپار از ســال ۱۳۹۳ برای تامین معلمان 
موردنیاز در مناطق محروم رقم خورد و این معلمان 
با وجود مشكالت در زمینه دریافت حقوق، بیمه و 
امنیت شغلی در مناطق محروم همچنان سر كالس 

درس حاضر می شوند و تدریس می كنند.
براســاس آخرین آمار كه سال گذشــته از سوی 
آموزش و پرورش اعالم شــد، 2۱هزار و700معلم 
خریدخدمت در كل كشــور تدریس می كنند كه 
بیشــتر آنها در شهرســتان ها و مناطق روستایی 
حضور دارند. عبید  ملك رئیسی، یكی از این 2۱هزار 
و 700معلم است كه این روزها به دلیل درخواست 
مرخصی مجبور به استعفا از شغل خود شده است. 
او از شــرایط ناعادالنه دریافت حقــوق گله دارد و 
از معلم هــای خریدخدمتی صحبــت می كند كه 
به دلیل شرایط ســخت اقتصادی مجبور هستند تا 
سوخت بری، شــاگردی مغازه و... را به عنوان شغل 

دوم خود دنبال كنند.
ملك رئیســی به دلیل بیماری مادرش مجبور شده 
چند روزی در محل كار حاضر نشود و زمانی كه این 
درخواست را با مسئول آموزش منطقه مطرح كرد، 
با برخورد نامناسب این مسئول روبه رو شد: »به من 
گفت كه تو اصال معلم نیســتی كه بخواهیم به تو 
مرخصی بدهیم. من به آنها گفتم كه من مرخصی 
بدون حقوق و بیمه می خواهم، اما باز هم موافقت 
نكردند و گفتند كه خرید خدمات، معلم نیست. این 
حرف ها و تحقیرها باعث شد تا استعفا به عنوان تنها 

راه برایم باقی بماند.«

 هویت ما را به عنوان معلم قبول ندارند
به رسمیت نشــناختن معلم های خریدخدمتی از 
ســوی آموزش و پرورش دردی اســت كه بر جان 
این دســته از معلم ها نشسته اســت: »در ساختار 
اداری آمــوزش و پرورش به عنوان معلم شــناخته 
نمی شــویم و هویت حقوقی ما را قبول ندارند. این 
مشكل تنها محدود به من نیست. به خاطر دارم در 
روزهای شروع كارم، یكی از معلم های خریدخدمتی 
به دلیل تصادف فوت كرد، بعد از فوت او نه تنها هیچ 
حق و حقوقــی به خانواده اش تعلــق نگرفت، بلكه 
حتی مدیران آموزش و پرورش و مدرســه حاضر 
نشدند یك بنر تسلیت برای این معلم نصب كنند. 
حتی در زمــان دولت قبل كه قرار بــود به معلم ها 
اینترنت رایگان بدهند، زمانی كه ما وارد ســامانه 
شــدیم، دیدیم كه اینترنت رایگان برای آموزش به 
ما تعلق نمی گیرد. نداشتن هویت یكی از مهم ترین 
مشكالت این معلم هاست. اگر آنقدر صالحیت ندارند 
كه به عنوان معلم شــناخته شــوند، چرا چند هزار 

دانش آموز را به آنها می سپارند؟«
نداشتن پوشــش بیمه ای مناســب، مشكل دیگر 
معلمــان خریدخدمتی اســت؛ به عنــوان مثال 

ملك رئیسی با وجود 4سال سابقه تدریس تنها یك 
سال و 4ماه بیمه دارد: »بعضی ماه ها تنها ۱0روز یا 
۱5روز برای ما بیمه رد شده بود و در تابستان و ایام 

نوروز نیز بیمه نداریم.«

 افزایش حقوق اما بدون ثبات
براساس گفته این معلم ســابق، اعتراض های اخیر 
معلم های خریدخدمتی نســبت به وضعیت شان 
موجب شد تا بخشی از پرداخت ها وضعیت بهتری 
پیدا كند، امــا تضمینی وجود نــدارد كه این روند 
به ثبات برسد: »سال گذشــته حقوق ها به همان 
4میلیون تومان مصوب وزارت كار رسید و مبنای24 
ساعت كار درنظر گرفته شــد، اما دیوان محاسبات 
مخالفت كرد و گفت كه قانــون كار باید برای این 
معلمان لحاظ شــود. به دلیل اینكه قانون كار 44 
ساعت در ماه درنظر گرفته شده بود، باز هم حقوق ها 
كاهش پیدا كرد و نصف شــد. بعد از تجمعات اخیر 
معلمان شــاهد هســتیم كه برای مهر، آبان و آذر 
علی الحساب برای معلم های خریدخدمتی نزدیك 
به 4میلیــون تومان حقوق واریــز كردند، اما چون 
مصوبه خاصی وجود نــدارد و نمایندگان مجلس 

هم تنها شــفاهی این موضــوع را پیگیری كردند، 
ممكن اســت كه این روند ادامه پیــدا نكند و این 
افزایش حقوق فقط به این دلیل باشد كه تا حدودی 

اعتراض ها كاهش یابد.«

ماشین سوخت بری، سرویس معلمان است
»در استان سیستان و بلوچستان نزدیك به 4هزار 
معلم خریدخدمت فعال هســتند و براساس گفته 
مدیركل اســتان به بیش از ۱2هزار معلم دیگر نیاز 
است.« ملك رئیسی با گفتن این آمار از شرایط سخت 
همكارانش برای كار می گوید: »سوخت برها سرویس 
معلم های خریدخدمتی در استان هستند. وضعیت 
درآمدی بسیاری از این معلم ها آنقدر سخت است كه 
مطلع شده ام برخی از همكارانم خودشان سوخت بر 
شــده اند. بعضی ها هم  به شــاگردی برای مغازه ها 
مشغول شده اند یا در بخش تأسیسات كار می كنند.«

سود اصلی در جیب مؤسسات پیمانكاری
طرح »خرید خدمات آموزشــی« این امكان را به 
مؤسسات خصوصی و پیمانكاری می دهد كه سرانه 
آموزشی دانش آموزان - كه اغلب در مناطق محروم 

2۱ هزار و 700 معلم خرید خدمتی كه بیشتر درمناطق روستایی كار می كنند با كمترین حقوق و پایین ترین میزان بیمه مشغول 
به تدریس هستند

مصائب معلمان شركتی؛ از سوخت بری تا شاگردی در مغازه

خسرو ساكی   
رئیس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش: 
»امتحانات نهایی« در نهایت امانت، نظم 
و آرامش برگزار می شود و تاكنون نیز سند 
معتبر یا گزارشی از طرف هیچ یك از مراجع 
نظارتی و كانال های تلگرامی مبنی بر اینكه 

حتی یك دقیقه قبل از شروع امتحان، 
سؤاالت افشا شده باشد، وجود ندارد.)مهر(

سرهنگ عین هللا جهانی 
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیك پلیس راهور ناجا: 
برای انتقال پالك خودروی متعلق به افراد فوت شده 
به وارثان باید ظرف كمتر از یك سال از زمان فوت 

صاحب پالك، موضوع به مراكز شماره گذاری پلیس 
راهور ناجا در شهر محل سكونت متوفی اعالم شود، 

پس از آن ورثه باید با مدارك مربوط به انحصار 
وراثت به مراكز شماره گذاری و تعویض پالك 

مراجعه كرده و درخواست خود برای انتقال پالك به 
نام خود را ثبت كنند.)ایسنا(

علی همت محمودنژاد 
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن 
ایران: طبقه بندی براساس دهك عادالنه 
نیست، زیرا طیف وسیعی از افراد دارای 

معلولیت در بین یك دهك و در دهك های 
باالتر طیف بسیار اندكی قرار می گیرند. باید 
سازمان  هدفمندی یارانه ها به جای دهك، 
طبقه بندی )صدك( را درنظر گیرد.)ایسنا(

یوسف نوری  
 وزیر آموزش و پرورش: حادثه تلخ و ناگوار انفجار 

مین در منطقه »كنجان چم مهران« استان 
ایالم موجب جراحت و مصدومیت شدید ۴ 

نفر از دانش آموزان برومند عشایر و تأثر شدید 
و اندوه فراوان اینجانب گردید. ایمنی، حتی 
در خارج از ساعات آموزشی و در فعالیت های 
مختلف دانش آموزان از راهبردهایی است كه 
همواره مورد تأكید تمام اركان وزارت آموزش و 

پرورش بوده و هست.)ایرنا(

نقل قول

لیال شریف
خبر نگار

تحصیل می كنند- را دریافت كنند و به این ترتیب 
تمام هزینه های آمــوزش ازجمله پرداخت حقوق 
معلمــان از طریق این پیمانكارها انجام می شــود. 
براساس گفته یكی دیگر از معلمان خریدخدمتی 
»دولت ها در تالش هســتند تا هزینه های خود را 
كاهش بدهند؛ چــون با حقوق یــك معلم كه در 
آموزش و پرورش استخدام است، می توانند حقوق 
چند معلم خریدخدمتــی را پرداخت كنند. در این 
میان ســود اصلی پرداخت ها به جیب مؤسســات 
پیمانكاری می رود؛ چون ســرانه آموزشــی اول به 
این مؤسسه ها پرداخت می شود و من به عنوان معلم 
حتی برای گرفتن یك ماژیــك و تخته باید به این 
مؤسسه ها مراجعه كنم. این مؤسسات سود اصلی را 
می برند و معلم خریدخدمتی كه كار اصلی را انجام 
می دهد، نه حقوق مناســب دریافــت می كند و نه 

امنیت شغلی دارد.«
ناعادالنه بودن شــرایط معلم هــای خریدخدمتی 
موضوعی اســت كه هرازگاهی پایش به نطق ها و 
تذكرهای نمایندگان مجلس نیز كشیده می شود. 
نصراهلل پژمان فر، نماینده مشهد در مجلس، چندی 
پیش در جلســه علنی اعالم كرده بــود: »هرچند 
وزارت آموزش و پرورش به منظور رفع مشكل این 
افراد اعالم كرده كه حداقل حقوق كارگری به آنها 
پرداخت و بیمه آنها واریز شــود، اما این كار وزارت 
آموزش و پرورش به مثابه این مثل است كه »اومد 
ابروش رو درست كنه، زد چشمش رو هم كور كرد«؛ 
چراكه دستگاه های نظارتی به این اقدام ایراد گرفته 
و مطرح كرده اند اگر منظور حقوق كارگری است، 
پس این افراد باید 44ساعت در هفته خدمت كنند؛ 
درحالی كه سایر معلمان در هفته 24ساعت خدمت 
می كنند. باید شــرایطی فراهم شــود كه تمامی 
نیروهای خریدخدمــت نیز مانند ســایر معلمان 

فعالیت كنند.«
براســاس گفته این نماینده مجلــس »هم اكنون 
دریافتی معلمــان خریدخدمــت به دلیل موضوع 
مذكور حدود 2میلیون تومــان یا كمتر از این عدد 
است كه این موضوع ظلم به آنهاست. عالوه بر تأخیر 
۳تا 4ماهه در پرداخت حقوق نیروهای خریدخدمت 
باید به این نكته نیز توجه شود كه جمعیت این قشر 

زیاد نیست.«
حاال هم چند روزی است كه معاون حقوقی و امور 
مجلس وزارت آموزش و پرورش از رایزنی برای حل 
مشــكالت خرید خدمت معلمان خبر داده است؛ 
اتفاقی كه هــر چند بارقه های امیــد را در دل این 
دسته از معلمان روشــن كرده، اما براساس گفته 
ملك رئیسی بسیاری از این صحبت ها در حد همان 
حرف باقی می ماند و تا زمانی كه این دســتورها و 
رایزنی ها، مكتوب و ابالغ نشوند، نباید منتظر اتفاق 

خاصی بود.
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 )CES( نمايشگاه الكترونيك مصرفي 
هميشه پنجره اي بوده براي پاسخ به اين فناوري

پرسش كه دنياي فناوري چگونه خواهد 
بود. اما امسال به عنوان يك نمونه كوچك از وضعيت 
زندگي پر هرج و مرج، آشــفته و غيرقابل پيش بيني 
امروز ما عمل كرده است. به گزارش وب سايت سي نت، 
اين نمايشگاه تجاري در مورد برگزاري يك نمايشگاه 
تركيبي با حضور فيزيكي قوي در سال2022 مصمم 
بود و با آرام شــدن اوضاع پس از افزايش سويه دلتاي 
كوويد-19 در تابســتان، به نظر مي رسيد كه اين يك 
هدف واقع بينانه باشــد. قرار بود، همه  چيز حضوري 
باشــد، اما شــيوع ســويه جديد ويروس كرونا با نام 
اوميكرون، وضعيت را بار ديگر دگرگون كرد تا نمايشگاه 
امســال هم به صورت حضوري و غيرحضوري برگزار 
شود. امسال هم شاهد نوآوري هاي بسيار در زمينه هاي 

مختلف بوديم كه انتخاب بين آنها كار سختي است.

   ژاكت متاورسي
يــك ژاكــت مجهــز به 
حســگرهايي كــه بــه 
پوشــندگان آن اجــازه 
مي دهــد در واقعيــت 
مجازي، در آغوش گرفتن 
يا حتي گرفتن چيزي را 
احســاس كنند، ازجملــه نوآوري هايي بــود كه در 
نمايشگاه CES2022 به متاورس برتري واقعي تري 
داد. اســتارت آپ اســپانيايي Owo، ژاكــت خود را 
به گونه اي معرفي مي كند كه مي تواند پوشــندگان را 
غرق كند، چه در بازي هاي ويدئويي و چه در متاورس! 
اين ژاكت به آنها اجازه مي دهد يك تيراندازي، وزش 
باد، كســي كه بازوي آنها را گرفته و حتي در آغوش 
گرفتن يكي از عزيزان شان را احساس كنند. اين ژاكت 
داراي نوارهايي اســت كه به پوســت مي چســبند و 
حســگرهايي دارد كه با اپليكيشــن موبايل همگام 
مي شوند. قبل از اســتفاده از هدست واقعيت مجازي 
)VR(، كاربر مي تواند شدت هر حس را انتخاب كند. 

خوسه فيورتس، مديرعامل اين استارت آپ درحالي كه 
اين ژاكت را امتحان مي كرد، گفت: »ماموريت ما تبديل 
فضاي مجازي به واقعيت با پوسته دوم است؛ افزودن 

حس المسه در متاورس يا در بازي هاي ويدئويي.«

   سبك و سريع
نســخه هاي  ايســوس 
جداگانــه اي از لپ تــاپ 
 ZenBook 14OLED
جديدتريــن  بــا  را 
پردازنده هــاي اينتــل و 
AMD معرفي كرد. نسخه 
با پردازنده نسل دوازدهم اينتل موسوم به آلدر ليك، از 
رم DDR5 و اتصــال تاندربولت 4بهــره مي برد. اين 
لپ تاپ از حداكثــر 16گيگابايــت رم و حداكثر يك 
ترابايت حافظــه داخلي PCIe پشــتيباني مي كند. 
نيروي لپ تاپ توســط يــك باتري 75واتــي تامين 
مي شود و وزن آن كمتر از 1300گرم است. اين دستگاه 
پورت هاي مختلفي دارد و داراي فناوري واي فاي6اي و 
بلوتوث5.2 نيز اســت. ايســوس همچنين »نسخه 
فضايــي« )Space Edition( اين لپ تاپ را نيز ارائه 
خواهد كرد كه عالوه بر ويژگي هاي نسخه استاندارد، 
مي تــوان آن را بــا حداكثــر 32گيگابايــت رم 
DDR5پيكربندي كرد. اين نســخه همچنين تنها با 
پردازنده اينتل عرضه شده و از باتري كوچك تر 63واتي 

سود مي برد.

   نوستالژيك گران قيمت
اگر خاطره نوستالژيكي با 
گوشــي هاي هوشمند با 
 صفحه كليــد كشــويي 
داريــد، ممكن اســت، 
كامپيوتــرز«  »پلنــت 

 )Planet Computers(
با گوشي »آسترو اســاليد Astro Slide 5G « مورد 
توجه شــما قرار گيرد. اين دســتگاه كه در نمايشگاه 
CES 2022 معرفي شده است، يك صفحه كليد با نور 
پس زمينه را به همراه دارد كه به لطف مكانيزم لوالي 
منظم آن از زير نمايشگر گوشي به بيرون مي چرخد. 

اين تلفن هوشمند، سيستم عامل اندرويد11 دارد، اما 
مي توان آن را با لينوكس نيز راه اندازي كرد. آســترو 
اساليد 5G يك پنل 6.39اينچي AMOLED با وضوح 
+FHD و محافــظ گوريــال گلس3 با حاشــيه هاي 
يكنواخت و دوربين جلويي 13مگاپيكســلي را ارائه 
 Dimensity 8005G مي كند. اين گوشي از چيپست
همراه با رم 8گيگابايتي و حافظه داخلي 128گيگابايتي 
پشتيباني مي كند كه از طريق microSD قابل ارتقا 
است. »آسترو اساليد 5G« فقط با رنگ آبي و با قيمت 
862پوند به فروش مي رسد. گفته مي شود كه تحويل 

از ماه مارس آغاز مي شود.

   تاخت و تاز غول هاي خودرو
شركت جنرال موتورز در 
نمايشــگاه  خــالل 
مصرفــي  الكترونيــك 
امسال در الس وگاس يك 
وانت برقي و 2شاسي بلند 
جديد خود را معرفي كرد. 
جنــرال موتورز قصد دارد يك نســخه وانــت كار از 
شورولت سيلورادو برقي جديد خود را براي مشتريان 
تجاري بســازد و يك مدل لوكس هم زماني كه وانت 
جديد را در ســال آينده عرضه كرد، با قيمتي بيش از 
100هزار دالر روانه بازار كند.  همچنين شورلت هاي 
ايكنوكــس و بليزر نيز رســما به عنــوان محصوالت 
مدل2024 رونمايي شدند. هر 2محصول جديد بر پايه 
 Ultium« پلتفرم برقي جديد جنرال موتورز بــا نام

EV« توسعه داده شده اند. 

   رنگ خودرو: هر رنگي كه مي خواهيد
براي آنهايي كه نمي توانند 
تصميم بگيرند خودروي 
چــه رنگي بخرنــد، يك 
راه حــل در نمايشــگاه 
مصرفــي  الكترونيــك 
CES2022 از سوي غول 
خودروساز آلماني ارائه شده است. ب ام و در نمايشگاه 
امسال فناوري را عرضه كرده است كه طبق آن، رنگ 
 ix خــودرو مي توانــد تغيير كند. ايــن ب ام و بــا نام

سروصداي بســياري را در نمايشــگاه ايجاد كرده و 
مسئوالن شــركت هم درباره فناوري شــان توضيح 
بيشــتري ارائه نمي دهند. همه  چيز با زدن يك دكمه 
صورت مي گيرد و رنگ خودرو شروع به تغيير مي كند.

   صفحه تاشوي جديد؛ نويدي از آينده متفاوت
نســل جديد صفحه هاي 
تاشــو در راهنــد. غول 
ســازنده گوشــي هاي 
هوشــمند كره اي، نمونه 
اوليــه از يــك گوشــي 
هوشمند تاشو را به نمايش 
گذاشــت كه نيمه بااليي آن كوتاه تــر از نيمه پاييني 
است. يعني وقتي كه تا مي شود، قسمت پايين نمايشگر 
در معرض ديد قرار مي گيرد؛ جايي كه اطالعات اوليه 
مانند زمان و آب و هوا بــه نمايش درمي آيد. با نمايان 
شدن صفحه نمايش پايين، گوشي هاي هوشمند تاشو 
ديگر نيازي به صفحه  نمايش ثانويه در قسمت بيروني 
ندارند. اين مي تواند هزينه هــا را به طور قابل توجهي 
كاهش دهد و فرايند توليد را نيز به مراتب ساده تر كند. 
اين شــركت همچنين پنل هاي نمايشگر QD تاشو و 
رول شونده را معرفي كرد. قابل خم شدن دوبل، يعني 
The Flex S، به داخل و خارج تا مي شود و يك منحني 
»S« ايجاد مي كند. اين ســري همچنين شامل يك 
صفحه نمايش تاشو 17.3اينچي است كه مي تواند به 
بهترين وجــه در دســتگاه هاي قابل حمــل مانند 
نوت بوك ها اســتفاده شــود كه تا صفحــه نمايش 

7.3اينچي قابل تطبيق براي تبلت گسترش مي يابد.

   خودنمايي يك استارت آپ از تركيه
استارت آپ TOGG كه 
پيش تر نمونــه اوليه يك 
خــودروي برقــي تمام 
تركيه اي را ارائه كرده بود، 
قصد دارد تا سال2030، 
بيــش از يــك ميليون 
خودرو را به نقاط مختلف جهان صــادر كند. آنها در 
نمايشگاه الكترونيك مصرفي، يك طرح مفهومي جديد 
را آورده اند كه يك خودروي ســدان خاص را نشــان 

نمايشگاه الكترونيك مصرفي امسال، برخالف انتظار و به دنبال شيوع 
گونه اوميكرون به صورت حضوري و آنالين برگزار شد و مورد توجه 

رسانه ها قرار گرفت 

شگفتي سازهاي جديد فناوري

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

به سوی آينده

فلورونا؛ از شايعه تا واقعيت

واژه جديد فلورونا كه در واقع تركيبي از 2كلمه Flu به معناي آنفلوآنزا و 
كرونا ويروس است با مثبت شدن همزمان تست آنفلوآنزا و كوويد-19 
چندين نفر در آمريكا، ساخته شد. اما به گفته متخصصان بيماري هاي 
عفوني، ابتالي همزمان بــه 2 ويروس اتفاق جديــد و غيرمعمولي 
نيست. در شــرايطي كه فصل آنفلوآنزا در بسياري از كشورهاي دنيا 
شروع شده و شدت گرفته اســت، برخي از بيمارستان ها با بيماراني 
روبه رو هســتند كه هم به كوويد-19 و هم به آنفلوآنزا دچار شده اند. 
عفونت همزمان 2 بيماري مجراي تنفســي پديده جديدي نيست و 
گزارش هايي مبني بر مثبت شدن آزمايش كوويد-19 و آنفلوآنزا در 
ابتداي همه گيري ويروس كرونا هم وجود داشته است. ناشناخته بودن 
آن اما اكنون براي عموم مردم، ترس و نگراني را به دنبال داشته است. 
طبق اعالم سازمان بهداشت 
جهانــي و مركــز كنترل و 
پيشگيري از بيماري ها، هر 
انســاني ممكن است به طور 
 همزمــان بــه آنفلوآنــزا و
كوويد -19 مبتال شــود. اما 
فلورونا يك نام غيررســمي 
بــراي تعريف ايــن ابتالي 
همزمان است. جاناك پاتل، 
رئيس بخــش بيماري هاي 
عفونــي و ايمونولــوژي در 
دانشــگاه پزشــكي تگزاس 
در گفت وگو با وال اســتريت 
ژورنال مي گويــد: اين چيز 
جديدي نيســت. ما نبايد با 
اين اسم ها و برچسب ها شوكه شويم. هميشــه ابتالي همزمان به 2 
ويروس را ديده و داشته ايم. متخصصان بيماري هاي عفوني مي گويند 
انتشار همزمان آنفلوآنزا و سويه بسيار مسري اوميكرون مي تواند شمار 
ابتال را به شدت افزايش دهد. تيموتي بريور، استاد بخش بيماري هاي 
عفوني در دانشكده پزشكي دانشگاه كاليفرنيا مي گويد اين دو ويروس 
متفاوت هستند و نمي توانند با هم تركيب شوند و يك بيماري جديد 
بسازند. هيچ كدام از اتفاقاتي كه افتاده است غيرمعمول و غيرمنتظره 
نيست. اين ويروس ها دقيقا به گونه اي رفتار كرده اند كه انتظار مي رفت.

مي دهد. اين استارت آپ مي خواهد در 5كالس 
گوناگون، خودروهاي خود را به بازار عرضه كند كه 
نخستين آن نيز يك شاسي بلند كالس C خواهد بود 

كه در ابتداي سال2023 به بازار خواهد آمد.

   غول فنالندي و 4گوشي جديد
نوكيا هم در نمايشــگاه 
امســال بيكار نبوده و با 
4گوشــي جديد به دنبال 
بازاريابي و به دست آوردن 
اقتدار گذشــته اســت. 
C100و  مدل هــاي 
C200جديدترين گزينه هاي اقتصادي اين سازنده با 
تراشــه هاي MediaTek Helio A22، باتــري  
4000ميلي آمپر ساعتي و دوربين  پشتي تك هستند. 
قيمــت C100 را 99دالر اعــالم كرده انــد و ايــن 
درحالي كه اســت كه C200 با قيمت 119دالر ارائه 
 G400 و G100 خواهــد شــد. در ادامــه، نوكيــا
گوشــي هاي توانمندتري هســتند كه تراشــه هاي 
اســنپ دراگون 615SD  و 5G480SD را ارائــه 
مي كنند و تا 6گيگابايــت رم و 128گيگابايت فضاي 
ذخيره سازي دارند. در مورد G400 يك صفحه نمايش 
با نرخ نوســازي 120هرتز 6.5اينچي و يك دوربين 
سه گانه با ماژول اصلي 48مگاپيكسلي در كنار لنزهاي 
ماكرو و فوق عريض وجــود دارد. نوكيا G100 داراي 
تنظيمات دوربين سه گانه، اسكنر اثر انگشت كناري و 
باتري 5000ميلي آمپر ساعتي است. G100 با قيمت 
149دالر و G400 با قيمــت 239دالر عرضه خواهد 

شد.

   ساخت خودرو به جاي كنسول بازي!
گروه سوني ژاپن قصد دارد 
در بهار سال جاري ميالدي 
با افتتاح يك شركت، ورود 
بــه بــازار خودروهــاي 
الكتريكي را مورد بررسي 
قرار دهــد. اين غول لوازم 
الكترونيك به دنبال اســتفاده از نقــاط قوت خود در 
حوزه هاي ســرگرمي و حســگرها، براي ايفاي نقشي 
پررنگ تر در صنعت حمل ونقل نســل بعدي اســت. 
»كنيچيرو يوشــيدا« رئيس اين گروه، در يك نشست 
خبري در حاشيه نمايشــگاه CES گفت كه شركت 
جديد با نــام Sony Mobility Inc، در حالي به وجود 
مي آيد كه غــول فناوري ژاپني در حــال كاوش براي 
راه اندازي تجاري خودروهاي الكتريكي اســت. او در 
اين باره گفت: »با فناوري هاي تصويربرداري و سنجش، 
ابر، 5G و فناوري هاي ســرگرمي همراه با تســلط بر 
محتوا، ما معتقديم سوني به عنوان يك شركت سرگرمي 
خالق براي تعريف مجدد حركت، جايگاه خوبي دارد.«

   عالئم فلورونا 
كوويد-19 و آنفلوآنزا 2 بيماري 
تنفســي متفاوت با درمان ها و 
واكسن هاي مختلف هستند. اما 
گاهي شباهت هايي به هم دارند 
كه ازجمله آن عالئم ابتال و روش 
انتشار است. عالئم مشابه اين دو 
بيماري شامل سرفه، احساس 
ضعف، تب، تنگي نفس، گلو درد، 
بدن درد و آبريزش بيني مي شود. 
با چنين عالئم مشابهي تنها راه 
تشخيص اينكه به چه بيماري اي 
مبتال شده اســت، انجام تست 

تشخيصي است.
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 سرانه مصرف شكر ایرانیان 
چقدر است؟

مصرف بــاالی قند و شــكر، از عوامل اصلــی اضافه وزن، 
چاقی، دیابت و برخی از سرطان ها مثل سرطان پانکراس 

است

نیمی از دیابتی ها در كشور شناسایی  شده اند

حدود ۲۲ درصــد از مبتالیان به كرونا كــه فوت می كنند، 
دیابتی اند

۹۰ درصد دیابتی ها نوع ۲ هســتند كه عمدتا افراد باالی 
۳۰ سالند

حدود ۵ تا ۱۰ درصد از دیابتی ها به دیابت نوع یک مبتال 
می شوند

حــدود ۱۲ درصــد از جمعیــت بزرگســال کشــوربه دیابت 
مبتال هستند

بیش از ۸ میلیون نفر در ایران مبتال به دیابت اند

میزان مرگ در میان دیابتی های مبتال به كرونا، حدود ۱4 
درصد است، در افراد عادی ۸.4 درصد

14
8/4

بیــش از 6/7 درصد از مرگ  بزرگســاالن دنیا بــه دیابت و 
عوارض آن مربوط می شود 6/7

در ســال ۲۰۱۹ از هــر ۱۱ نفر بزرگســال یک نفر بــه دیابت 
مبتال بود، حاال از هر ۱۰ نفر، یك نفر

خبر: مدیركل دفتر بهبــود تغذیه وزارت بهداشــت بــا توجه به بــاال بودن 
مصرف شكر در كشور، پیشنهاد افزایش قیمت یا حذف یارانه شكر را داد.

پیش بینی می شــود تا ســال ۲۰4۵ از هــر ۸ نفر یک 
نفر به دیابت مبتال باشد 

هر ۱۵۰ کالری شکر مصرف شده توسط فرد، خطر ابتال به 
دیابت نوع ۲ را ۱/۱ درصد افزایش می دهد

 مصــرف بــاالی شــكر، میــزان ابتــال بــه افســردگی را تــا
 4۰ درصد باال می برد

باعث ذخیره چربی و افزایش كلسترول می شود

ســرانه قند و شــكر مصرفی در كشــور، 66 گرم است، در 
حالــی كــه بایــد 4۰ گــرم در روز باشــد )در ایــران باالتــر از 

استانداردهای جهانی است(

 مخازن خون را محدود می كند

 روی دستگاه گوارش تاثیر منفی می گذارد

 
  متخصصان عفوني نســبت بــه پاندمي 

آنفلوآنزا هشدار مي دهند؛ این در حالي است گزارش
که اکنون جهان درگير ســویه اوميكرون 
کروناست و هر روز رکورد جدیدي در این باره ثبت مي شود. 
به طوري که براساس اعالم سازمان جهاني بهداشت در 7روز، 
حدود 9ميليون و 520هزار مبتالي جدید به این ســویه 
شناسایي شدند که نشان دهنده رشد 71درصدي است. 
هم اکنون 3ویروس  یعنی کرونا با سویه جدید، آنفلوآنزا و 
ویروس سرماخوردگي، به جان مردم افتاده است. از زمستان 
سال98، با شيوع کووید-19 مردم به دليل هراس از ابتال به 
کرونا، پروتكل هاي بهداشــتي را رعایت مي کردند و این 
مســئله منجر به کاهش بيماري هاي تنفســي ازجمله 
سرماخوردگي و آنفلوآنزا شد. به طوري که رئيس وقت اداره 
آنفلوآنــزاي وزارت بهداشــت در پایيز99 آمــار ابتال به 
آنفلوآنزاي انساني را صفر اعالم کرد. امسال اما به دليل حذف 
قرنطينه هاي سراســري، برقراري پروازهاي بين المللي، 
واکسيناسيون، کم شــدن آمار مرگ هاي کرونا و کاهش 
پروتكل هاي بهداشــتي به زیر 50درصد، مــوارد ابتال به 
آنفلوآنزا افزایش پيدا کرده است. حاال نگراني جدي از رقم 
خوردن پاندمي جهاني آنفلوآنزا با توجه به جهش احتمالي 
در سویه هاي این ویروس ایجاد شــده، چرا که به گفته، 
کارشناس مسئول برنامه مراقبت آنفلوآنزا وزارت بهداشت، 

ویروس آنفلوآنزا هر 10تا 15ســال یك جهش منجر به 
همه گيري دارد و از آخرین پاندمي آن هم اکنون 12سال 
گذشته اســت. با اینكه روند نزولي ابتال به کرونا در کشور 
ادامه دارد و روز گذشته تعداد فوتي هاي روزانه به 19نفر 
رسيد، اما موارد ابتال به آنفلوآنزا به تأیيد مسئوالن وزارت 
بهداشت، در مقایسه با سال قبل افزایش دارد، به طوري که 
ميزان مراجعات به مراکز درماني و آزمایشگاه ها بيشتر شده 
و نشانه هاي مشترك در ابتال به سرماخوردگي، آنفلوآنزا و 
کروناي اوميكرون سردرگمي مردم را رقم زده است. از سوي 
دیگر نگراني هایي هم از ابتالي همزمان به کرونا و آنفلوآنزا 
وجود دارد، هرچند که به تأکيد متخصصان فلورونا )ترکيب 
کرونا و آنفلوآنزا( بيماري جدیدي نيست و عوارض همزمان 

این دو بيماري تاکنون نگران کننده نبوده است.

  افزايش موارد ابتال به آنفلوآنزا
نشــانه هاي مشــابه ابتال به اوميكرون، آنفلوآنــزا و حتي 
سرماخوردگي، مردم را سردرگم کرده است و برخي با تصور 
ابتال به سرماخوردگي نه تنها به پزشك مراجعه نمي کنند و 
تست پي سي آر نمي دهند بلكه حتي اصول قرنطينه را هم 
رعایت نمي کنند و به فعاليت هاي روزانه شان ادامه مي دهند؛ 
اتفاقي که مي تواند منجر به افزایش بيماري هاي ویروسي و 
تنفسي ازجمله آنفلوآنزا و کرونا شود. محمدنصر دادرس، 
کارشناس مسئول برنامه مراقبت آنفلوآنزاي وزارت بهداشت 
درباره اینكه مردم چطور مي توانند این سه بيماري  را از هم 
تفكيك دهند، به همشهري توضيح مي دهد و مي گوید: »از 

نظر باليني این بيماري ها نشانه هاي مشابه دارند، اما از دید 
پزشكي مي تواند عالئم خفيف و شدید بودن آنها، مالك قرار 
بگيرد. مردم به صورت طبيعــي نمي توانند این بيماري ها 
را از هم تشخيص دهند.« براســاس اعالم او، در آنفلوآنزا 
اغلب شروع بيماري با یك تب حاد و ناگهاني است و سپس 
نشــانه هاي دیگر به آن اضافه مي شود. سرماخوردگي هم 
مي تواند خفيف تر آغاز شود. در اوميكرون نشانه ها تاکنون 
متغير بوده و گاهي آبریزش بيني و گاهي هم تب غالب است؛ 
به همين دليل توصيه مي شود در ابتدا به پزشك مراجعه 
کنند تا با توجه به نشانه ها، توصيه و تجویز به انجام تست 
صورت بگيرد. دادرس دربــاره احتمال نگران کننده بودن 
شيوع آنفلوآنزا و ســرماخوردگي و ثبت موارد فوت، مانند 
دوران پيش از شيوع کرونا، توضيح مي دهد: »هم اکنون در 
فصل شيوع بيماري هاي آنفلوآنزا و سرماخوردگي قرار داریم و 
افزایش موارد، طبيعي است. موارد ابتال در مقایسه با سال قبل 
افزایش دارد؛ البته موارد ابتال نسبت به سال هاي قبل از شيوع 
کرونا، افزایشي نيست.« به گفته او، سال گذشته مردم نسبت 
به کرونا هراس داشتند و موارد بهداشتي را رعایت مي کردند تا 
کرونا نگيرند، اما امسال رعایت پروتكل هاي بهداشتي کاهش 

پيدا کرده و با افزایش بيماري ها همراه شده است.

نگراني از همه گیری جديد آنفلوآنزا 
این مسئول در وزارت بهداشت، بيشترین نگراني را از تكرار 
روند پاندمي هاي آنفلوآنزا در هر 10 تا 15 سال مي داند و 
درباره جهش هاي این ویروس، مي گوید: »ویروس آنفلوآنزا 
به طور مداوم در حال تغييرات کوچك فصلي و ساالنه است 
که هر 3 تا 5 سال رخ مي دهد و نگران کننده نيست. البته این 
ویروس در طول قرن ها تغييرات شدید هم داشته که منجر 
به پاندمي یا همه گيري جهاني شده است؛ این اتفاق هر 10 
تا 15سال رخ مي دهد. این ویروس تاکنون 4 تا 5پاندمي 
بزرگ جهاني را رقــم زده و در آخرین پاندمي آنفلوآنزا در 
ســال88 )2009-2008( نزدیك به 25ميليون ابتال در 
جهان و 300هزار مرگ ثبت شد. البته در ایران با توجه به 
اقدامات مداخله اي آمار فوت و ابتال عدد کمي در مقایسه با 
دیگر کشورها بود.« او درباره شيوع سویه جدیدي از آنفلوآنزا 
در کشور و احتمال افزایش موارد ابتال هم مي گوید: »اقدامات 
مراقبتي، کنترلي و بهداشتي در مقابل جهش هاي شدید 
ویروس مؤثر اســت. البته هم اکنون هيچ جهش جدیدي 
نداریم و همان سویه هاي قدیم در حال گردش  هستند، اما 
چند سویه جدید در آسياي جنوب شرقي و اروپا گزارش 
شــده که تك گيرند و فعال جاي نگراني نيســت. موضوع 
دیگر، وجود آنفلوآنزاي پرندگان اســت که چندین مورد 

ابتال به تازگي در کشورهاي سردسير گزارش شده و حتي 
سازمان محيط زیست ایران هم مواردي در ميان پرندگان 
ایراني گزارش کرده اســت. این سویه هاي جدید در ميان 
پرندگان و حتي حيوانات مي تواند قدرت انتقال به انسان 
را هم داشته باشد و منجر به پاندمي آنفلوآنزا شود؛ چراکه 
بدن انسان نسبت به این سویه هاي حيواني آشنایي ندارد 
و گروه هاي حساس ازجمله سالمندان، خردساالن و افراد 
داراي بيماري هاي زمينه اي و باردار را بيشــتر در معرض 

خطر قرار مي دهد و باعث مرگ آنها مي شود.«

زمان تزريق واكسن آنفلوآنزا تمام نشده است 
دادرس، درباره اینكه آیا با گذشــت زمان طالیي تزریق 
واکسن باز هم مي توان تزریق را انجام داد، توضيح مي دهد: 
»بهترین زمان براي تزریق این واکســن، شهریور و مهر 
اســت، اما زماني که احتمال  وقوع پيك  را داریم، مي توان 
نسبت به تزریق آن حتي تا اردیبهشت سال آینده هم اقدام 
کرد. آنفلوآنزا یك پيك بزرگ در اواخــر آذر و دي دارد، 
یك پيك کوچك در اســفند و یك پيك معمولي هم در 
فروردین و اردیبهشت؛ بنابراین هر زمان که واکسن تزریق 
شــود، مي تواند منجر به افزایش ایمني به مدت یك سال 
شود.« او ادامه مي دهد: »تمام این شرایط منوط به تامين 

واکسن است؛ چراکه در کل دنيا 800 تا 900ميليون دوز 
واکسن آنفلوآنزا توليد و بيشتر آنها از سوي خود کشورهاي 
توليدکننده مصرف مي شود. کشورهاي دیگر هم سهميه اي 
دارند و ما هم از این ســهميه برخورداریــم که با اولویت 
گروه هاي مختلف تزریق آن انجام مي شود و همچنان هم 
ادامه دارد.« براساس اعالم این مسئول در وزارت بهداشت، 
مرگ ناشي از آنفلوآنزا در جهان نيم درصد به ازاي هزار مورد 
ابتالست و بيشتر در ميان کودکان دیده مي شود. او بهترین 
روش مقابله و پيشگيري از انتشــار و انتقال بيماري هاي 

تنفسي را همان روش هاي معمول مي داند. 

 كودكان، سالمندان و بیماران، در معرض خطر
البته پيام طبرسي، عضو کميته علمي مقابله با کروناي وزارت 
بهداشت، آمار ابتال به آنفلوآنزا در ماه هاي اخير را با توجه به 
فصل سرما باال نمي داند و به همشهري مي گوید:» بيشترین 
موارد ابتال به آنفلوآنزا در سال جاري نوع H3N2 با خطر بيشتر 
براي کودکان، سالمندان و بيماران خطرناك، است. هنوز آمار 
ابتال به آنفلوآنزا در کشور به ميزان ابتال در سال هاي قبل از 
کرونا نرسيده و با توجه به اینكه در فصل ابتال به این بيماري 
قرار داریم، اميدواریم این وضعيت همچنان تداوم داشــته 
باشد.« او درباره جهش هاي ویروس آنفلوآنزا مانند ویروس 
کرونا هم توضيح مي دهد: »جهش هاي آنفلوآنزا کامال مشخص 
و کوچك است که هر سال اتفاق مي افتد. البته جهش ها در 
ویروس آنفلوآنزا اگر از ترکيب چند ویروس ازجمله ویروس 
انساني و سایر حيوانات رقم بخورد مي تواند خطرآفرین باشد و 
ایجاد پاندمي کند که تاکنون شاهد چنين جهشي نيستيم.« او 
همچنين درباره نگراني هایي از شيوع فلورونا )ترکيب آنفلوآنزا 
و کرونا( با توجه به اعالم گزارش هایي مبني بر ابتالی همزمان 
در کشور مي گوید: »این مسئله اتفاق جدیدي نيست و سال 
گذشته هم مواردي ازابتالي همزمان کرونا و آنفلوآنزا وجود 
داشته است.« به گفته او، تاکنون آمار افزایشي در موارد بستري 

ناشي از ابتال به آنفلوآنزا گزارش نشده است. 

همشهري جزئيات شيوع همزمان 3 ویروس در کشور ، نشانه هاي ابتال و عوامل موثر در انتقال آنها را بررسي کرد

هشدار درباره همه گیری آنفلوآنزا

تفاوت نشانه های ابتال به آنفلوآنزا با کرونا و سرماخوردگی
سرماخوردگیکروناآنفلوآنزانشانه ها

به ندرتدارد داردتب 
خفیفدارد داردسرفه 

از دست دادن 
در برخی موارد دارد به ندرتبویایی و چشایی 

دارد )مشترک با سویه اومیکرون خستگی 
در برخی موارد )مشترک با سویه در برخی موارد کرونا(

اومیکرون کرونا(

دارد )مشترک با سویه اومیکرون سردرد 
به ندرت )مشترک با سویه اومیکرون در برخی موارد کرونا(

کرونا(
دارد در برخی موارد داردبدن درد

آبریزش و گرفتگی 
بینی 

در برخی موارد )مشترک با سویه 
دارد )مشترک با سویه اومیکرون کم اومیکرون کرونا(

کرونا(

در برخی موارد )مشترک با سویه گلودرد 
دارد )مشترک با سویه اومیکرون در برخی موارداومیکرون کرونا(

کرونا(

دارد )مشترک با سویه اومیکرون ندارد ندارد عطسه 
کرونا(

ندارد در برخی موارد ندارد تنگی نفس 

 مريم سرخوش
  خبرنگار

  پارسال مردم از ترس کرونا، پروتكل هاي 
بهداشتي را رعایت مي کردند و موارد ابتال 
به ویروس هاي فصلي کمتر بود، امسال 
رعایت پروتكل های بهداشتی کاهش 
پيدا کرده و بيماري هــاي فصلي زیاد 

شده است 
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مغازه دار دو پســر جوان اند، با شانه های 
پهن و بازوهای برآمده كه برجستگی اش 
از پیراهن بیرون زده و صورتی كه پر است 
از رد تیزی های كهنــه و تازه. كم حوصله 
و بی اعصابند و جواب هر كــس را كوتاه 
و محكــم می دهند؛»ایــن تك لــب فنر 
اصل اســتاد علی 3میلیون، جای چونه 
هم نــداره«، »ایــن دولب ٧٠ســانتی 
٢٢٠هزارتومن تضمینی«، » تیز می كنم 
ولی بعد 3بار اســتفاده باید بیاری واسه 
تیزی مجــدد وگرنه گردن مــرغ رو هم 
نمی بره«، » این ضامن دار 4٠تومن، این 

یكی 1٠٠تومن« و... .
 فروش شــان فقط چاقو و قمه نیســت، 
سالح های ســرد دیگری هم می فروشند 
كه نامش بــرای ما جدید اســت اما برای 
خودشــان تازگی ندارد؛ مثل »بامبوزن« 
كه شبیه ساطور اســت و تیزی سرش رو 
به باال و خشونت از سر و شكل فوالدی اش 
می بارد؛»بامبو رو از روی شیرشاه آمریكایی 
ساختن؛ دم پر یكی رو بگیره كار تمومه، ولی 
هر كســی نمی خره«. بامبوزن را شاهین 
می خرد 35٠هزار تومن و غالفش می كند 
و از مغازه بیرون می رود. با ریش و سیبیل 
تازه درآمده به زور 19ســال دارد اما تن 
صدایش را طوری می كند كه 3٠ســاله 
به نظر برسد؛ تالش اش بیهوده است؛»من 
كلكســیون  دارم. انواع بامبوزن و شمشیر 
سامورایی تو اتاقم هســت؛ عشقه دیگه. 
كاریش نمی شه كرد.« گوشه ابرویش رد 
سفید یك زخم است و به موازات بینی اش 
یك خــط عمیق دیگر. ســعی می كند با 
نیم رخ خــط خطی اش با ما حــرف بزند. 
»تیزی رو وقتی می كشن كه تیزی روت 
بكشــن، من تا كسی سر به ســرم نذاره 
بامبوزنم رو از غالف در نمی آرم.« ســر به 

سرش نمی گذاریم كه بامبوزنش در غالف 
بماند.

سهراب پشت مغازه مشــغول تیز كردن 
یك قمه است. می گوید 35سال است كه 
كارش همین است. قمه و چاقو و شمشیر 
تیز می كنــد و حاال هم بامبــوزن و قداره 
و وارن كلیف و دراپ پوینــت و...؛»قدیم  
فقط لوطی های هر محل قمه داشتند كه 
وقتی اوباش محله هــای دیگر مزاحم می 
شــدن، ازش اســتفاده می كردن اما االن 
دست هر بچه ای یه تیزی هست. دروغ چرا، 
فروشنده فكر سودشه نه فكر كاسبی حالل. 
اون كاری نداره چیزی كه می فروشه بعدا 
می تونه شكم آدمی رو سفره كنه یا خون 
یكی رو بریزه یا دست و بال یكی رو خراش 
بزنه، همین ٢ســال پیش 5٠متر باالتر از 
مغازه ما یك جوون با قمه زد هم محلی اش 

كاهش احساس امنیت و گرایش به سالح سرد

استفاده از قمه در ایران ریشه تاریخی و فرهنگی 
دارد و مسئله ای نیســت كه امروز جامعه به آن 
مبتال شده باشد. در گذشته لوطی های هر محله 
یك قمه داشتند كه از آن به عنوان سالح استفاده 

می كردند یا در عشایر ایران استفاده از آن برای حفاظت از ایل رایج بود اما در 
دهه های اخیر چون مدرنیته به طور ناقص در جامعه ایرانی پیاده شده، استفاده 
از این سالح سرد توسط گروه های خاصی از جامعه به خصوص جوان هایی كه در 
محله های حاشیه ای دنبال هویت یابی هستند، رایج است. وزارت كشور اخیرا 
اطالعاتی را منتشر كرده كه نشان می دهد پیوندهای اجتماعی به شدت لطمه 
خورده و سرمایه اجتماعی رو به كاهش است. بنابراین اگر جامعه را یك » مای 
بزرگ« فرض كنیم، این ما حاال دچار بحران شده و در هر رتبه و پایگاه اجتماعی 
خشونت اش افزایش پیدا كرده كه در بخشــی از جامعه نمود آن استفاده از 
سالح های سرد حین نزاع اســت. قطعا دسترسی آسان به اقالم خطر آفرینی 
مانند چاقو، قمه، شمشیر و... موجب ترویج خشــونت خواهد شد. بنابراین 
نیروی انتظامی و دســتگاه های قضایی وظیفه دارند در شرایطی كه خشونت 
رو به افزایش است، از خرید و فروش آزادانه این ابزار جلوگیری كنند یا تهیه 
و توزیع آن را تابع مقررات خاصی قرار دهند. ضمن اینكه دولت ها بدانند كه 
هر زمان احساس امنیت در جامعه كم شود، گرایش برخی شهروندان به سالح 
افزایش می یابد، چون می خواهند شخصا امنیت را برای خود و اطرافیان شان 

تامین كنند.

گاه
ن

دست هر بچه ای 
 گشتی در محفل قداره فروشان پایتخت

میان قمه و شمشیر  و چاقوی های ضامن دار

حسین ایمانی جاجرمی  
جامعه شناس

برخورد جدی با فروشندگان سالح سرد

قانون كافی و الزم درباره ممنوعیت اســتفاده از 
سالح سرد هست اما به نظر می رسد در اجرای آن 
و بطن جامعه مشكالتی وجود دارد كه گرایش به 
سالح به خصوص از نوع سرد رو به افزایش است. 
البته این نكته را هم نمی توان نادیده گرفت كه هر 

زمان احساس ناامنی در جامعه زیاد شود، گرایش به این سالح ها به خصوص در 
محله های حاشــیه ای افزایش می یابد. از طرفی دولتمردان باید بدانند كه فقر 
مادر فسادهاست، جامعه تهیدست به دزدی رو می آورد و در این راه از سالح هم 
استفاده می كند؛ همین ناامنی باعث می شود طرف مقابل نیز دنبال تامین امنیت 
خود به خرید چاقو، قمه و... رو بیاورد و بدین ترتیب خشونت در جامعه تكثیر 
می شود. مسئله به همین سادگی است كه اگر تورم كاهش یابد، شغل مناسب به 
اندازه كافی در جامعه باشد و معیشت مردم رو به سامان باشد، آن وقت خشونت، 
دزدی و اغلب جرائم كاهش پیدا می كند، امنیت باال می رود و استفاده از سالح 
و ابزار نزاع نیز كم می شــود. از طرفی نیروی انتظامی باید با افرادی كه سالح 
سرد خرید و فروش می كنند كه تعداد آن در سایت های اینترنتی و سطح شهر 
زیادشده، برخورد جدی كند و اجازه ندهد كه فروش چنین اقالمی در جامعه باب 
شود؛ چرا كه پس از مدتی جمع كردن آن از دست افراد بسیار سخت خواهد شد؛ 
سالح هایی كه امنیت روانی و جسمی جامعه را به خطر می اندازد و وحشت را بین 
مردم افزایش می دهد. ضمن اینكه در وزارت كشور باید فوری این موضوع را در 
دستور كار قرار دهند و درباره آن تصمیم جدی بگیرند چرا كه ادامه وضعیت 

موجود خطرناك است.

گاه
امان اهلل قرایی مقدم  ن

جامعه شناس

پیشنهادهاي اجتماعي

بانك جامع كودكان نیازمند
درباره طرح كودك نیازمند، كه خانواده ایراني مي تواند 

شادي را به خانواده هاي مناطق محروم بازگرداند 

پالن اول: كودكان ما
باتوجه به تغییر فصل و سرد شدن هوا، در فروشگاه كفش و لباس 
نزدیك محله كه باتوجه بــه تورم و گراني هاي افسار گســیخته 
همچنان ســعي در مراعات حال مردم دارد، پــدر و مادر پوریا و 
سارا مشغول بررسي انواع و اقســام مدل ها، رنگ ها و طرح هایي 
هســتند. فروشــنده اعالم كرده این محصوالت كارهاي جدید و 
پرفروش امسال هستند تا آنها نیز باتوجه به شرایط اقتصادي خود 
بتوانند خریدهایي را براي فرزندانشان انجام دهند و از آنها در برابر 
سرماخوردگي و بیماري هاي شایع این فصل محافظت كرده و در 
ضمن موجب این اتفاق نشوند كه بچه ها در كنار سایر دوستان خود 
احساس حقارت كنند. در نهایت نتیجه كار مي شود خنده و شادي 
كودكاني كه با خوشحالي ســعي دارند هریك خریدهاي مربوط 
به خودشان را تا منزل حمل كرده و در نخستین فرصت ممكن از 

آنها استفاده كنند.

پالن دوم: كودكان نیازمند
سرماي هوا دوباره با سرعت بیشتر از قبل فرا رسیده و خانواده سعید 
باتوجه به شرایط زندگي خود در یك منطقه محروم كشور دوباره 
زانوي غم بغل گرفته اند كه چگونه وقتي در ســیر كردن شكم و 
تحصیل بچه هاي خود مانده اند، براي آنها لباس و كفش تهیه كنند. 
شرایط به گونه اي است كه حتي لباس هاي فرزندان بزرگ تر هم كه 
با وصله و پینه به فرزندان كوچك تر داده شده دیگر قابل استفاده 
نیستند و كفش ها به دلیل سوراخ هاي سر انگشت در هنگام بارندگي 
فقط موجب رنج و عذاب بچه ها مي شــوند. پــدر و مادر ناامیدانه 
شاهد وضعیت نابه سامان زندگي خود كه به دلیل خشكسالي هاي 
اخیر بیشتر هم شده و تنها مي توانند از خداوند طلب گشایش در 

كارشان كنند تا بیش از این جلوي فرزندان خود شرمنده نشوند.

پالن سوم: كودكان ما و كودكان نیازمند
درحالي كه با احساس مســئولیت فراوان مشغول خرید كفش و 
لباس براي فرزندان خود هستیم، به دلیل قبول مسئولیت حمایت 
از یك كودك نیازمند در یكي از مناطق محروم كشــور و داشتن 
اطالعات كافي از ایشان این دفعه با شوق و ذوق چندبرابر در حال 
خرید هستیم و عجله داریم هرچه زودتر كار خرید انجام شود تا از 
طریق پست كفش و لباس هاي سعید نیز به دستش برسد. در این 
میان بچه ها نیز از پدر و مادر خود مي خواهند هر نوع لباس، كفش 
و پوششي را كه براي آنها خریداري مي شود درصورت امكان مشابه 
آن را براي سعید نیز خریداري كنند و در ضمن به دلیل نوع دوستي 
و احساس مســئولیتي كه در خود حس مي كنند، مبلغي را نیز با 
اجازه پدر و مادر از پس انداز خود بــراي خرید مایحتاج مورد نیاز 
خواهر و برادر سعید كنار گذاشته اند كه با كمك پدر و مادر تعدادي 
لباس و كفش نیز براي ایشان خریداري شود. بچه ها پس از تحویل 
بسته ها به اداره پست با خوشــحالي هر چه تمام تر و اصرار براي 
حمل خریدهاي خودشان تا منزل به مقصد مي رسند و در ضمن 
با پدر و مادر توافق مي كنند كه در یك فرصت مناسب خودشان 
نیز به محل زندگي ســعید رفته و از نزدیك بــا او و خانواده اش 
آشنا شوند؛ چراكه قرار است تا رشــد و نمو كامل او، مراقبت ها و 

حمایت هاي الزم را از ایشان به عمل آورند.

نتیجه: نوع دوستي و حس خوب مسئولیت اجتماعي
فقط كافي اســت در هیاهوي زندگي روزمره لحظه اي چشــم 
خود را ببندیم و به این موضوع فكــر كنیم اگر هر خانواده ایراني 
كه احســاس مي كند دغدغه فرزندان این مرز و بوم را دارد وارد 
میدان شده و از بچه هاي نیازمند حمایت كند، چه اتفاق بزرگي 
رخ مي دهد. این ایده مي تواند با استفاده از یك برنامه و مكانیسم 
مشخص، در اقدامي داوطلبانه و خداپســندانه باتوجه به وسع و 
توانایي مالي خانواده ها - به خصوص در شهرهاي بزرگ كه از هر 
قشري مانند كارمند، كاسب، پزشــك، پرستار، مهندس، معلم، 
مدیر، هنرمند، ورزشــكار، پیمانكار، فنــي كار و... در آن زندگي 
مي كنند - اجرا شود. كافي است هر خانواده اي تنها مسئولیت یك 
كودك محروم و نیازمند را قبول كند. این ایده مي تواند آینده این 
كودكان را تغییر داده و آنها را به سمت آینده اي درخشان هدایت 
كند. قطعاً مردم خوب و نجیب ایران همیشــه در انجام اقدامات 
خداپسندانه كه نشــأت گرفته از وجدان بیدار و حس مسئولیت 
اجتماعي آنهاست، مشاركت الزم را به عمل آورده و امید است در 
این طرح كه عنوانش مي تواند »كودك نیازمند، خانواده ایراني« 

باشد، مشاركت كنند.

راهكار اجرایي
برای پیاده سازي  این طرح كه جدا از فعالیت سازمان ها و نهادهاي 
دولتي و متكي به آحاد مردم است، در وهله اول نیاز به ایجاد بانك 
اطالعاتي جامــع از كودكان و خانواده هــاي بي بضاعت و محروم 
است كه مي توان آن را از سازمان هاي ذي ربط مانند فرمانداري ها، 
آموزش و پرورش و... در هر استان دریافت كرد سپس با گروه بندي و 
اولویت بندي استان هاي محروم و اطالع رساني الزم به مردم خوب 
ایران در اقصي نقاط كشــور، ضمن معرفي این طرح و اهداف آن 
نسبت به جذب خانواده هاي داوطلب اقدام كرد. بدیهي است كه 
برنامه ریزي اجرایي و نظارت الزم بدون ایجاد هرگونه محدودیت و 
مزاحمت براي خانواده هاي محترم حامي و همچنین با حفظ شأن 
و منزلت خانواده هاي محروم توسط نهادي مردمي كه در هر استان 
تشكیل خواهد شد صورت خواهد پذیرفت كه طرح كامل آن در 
نیز دست تهیه اســت. بدون تردید دریافت بازخورد این پیشنهاد 
از خوانندگان محترم روزنامه و كارشناسان مسائل اجتماعي، در 

پیشبرد سریع تر و بهتر تأثیري قابل توجه خواهد داشت.

حسین گلي اسكاردي
فعال اجتماعي حامي حقوق كودكان

برق تیزی قمه هــا و شمشــیرها و قداره های 
ردیف شــده پشــت ویترین مغازه، چشم هر 
رهگذری را می گیرد و لرزه به اندامش می اندازد. 
قمه های دو لبه، تك لبه، 70اینچی، شمشیرهای بلند دسته طالیی و چرمی، چاقوهای ضامن دار 
و... از در و دیوار مغازه آویزان اســت و هر یكی كه فروش می رود ســریع یكی دیگر جایش 
می نشیند. داخل مغازه جای سوزن انداختن نیست، چند تایی آمده اند قمه بخرند، یكی آمده 

شمشیرش را تیز كند و دو نفری هم آمده اند كه اسمشان را روی قمه و غالفش حك كنند.

فهیمه طباطبایی
 روزنامه نگار

افزایش استفاده از سالح های سرد در نزاع ها
اگر تا چند سال پیش قمه و قداره كشی در كوچه پسكوچه های حاشیه 
شهر و محله های پرخطر رخ می داد، حاال اوباش در مكان های عمومی 
مثل سینما قمه می كشــند و عربده می زنند و مردم را می ترسانند. 
 آش خشونت با سالح سرد در محیط های مختلف عمومی به قدری 
شور شده كه رئیس پلیس پیشــگیری تهران چندی پیش به مردم 
توصیه كرد كه»اگر دچار كیف قاپی شــدند به هیچ عنوان مقاومت 
نكنند؛ چرا كه امكان دارد مورد حمله شدید سارق قرار بگیرند؛ لذا 
برای ما حفظ جان از مال شهروندان مهم تر است«. آمارهای سازمان 
پزشكی قانونی كشور هم نشــان می دهد كه میزان نزاع در 8ماهه 
نخست امسال افزایش چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
داشته اســت. 425هزار و61نزاع در این مدت ثبت شده كه فاعل 
285هزار و601مورد آن مردان و 139هزار و460مورد آن زنان بوده اند. 
میزان نزاع هایی كه در آن افراد با سالح سرد آسیب دیده اند، در این 
آمار مشخص نشده اما یك منبع آگاه در پزشكی قانونی به همشهری 
گفت:»تعداد مراجعانی كه با چاقو، قمه و پنجه بوكس در نزاع خانگی و 
خیابانی آسیب دیده و به ما مراجعه می كنند، نسبت به 3سال گذشته 
افزایش چشمگیری داشــته و به وضوح بیشتر شده است. استفاده 
از سالح های سرد در پسران زیر 18سال هم افزایش یافته كه زنگ 
خطر جدی برای امنیت جامعه است«. هشدارهای پلیس پیشگیری 
و آمارهای پزشكی قانونی به عالوه میزان كشفیات سالح های سرد 
در نزاع ها و سرقت ها كه از سوی پلیس آگاهی منتشر می شود همگی 
از افزایش استفاده از سالح سرد در كشور خبر می دهد؛ ابزاری كه 

به راحتی در مغازه ها و حتی فروشگاه های اینترنتی پیدا می شود.

یك تیزی است

اینجا كسانی رو داریم 
كه میان برای دختر یا 

زنشون چاقو ضامن دار 
یا نیمچه قمه می خرن. 

باالخره شب زن تنها 
تو خیابون اگر كسی 

دست درازی كرد باید یه 
چیزی تو كیفش باشه كه 

از خودش دفاع كنه

رو كشــت كه خبرش مثل توپ همه جا 
رو پر كــرد اما همون روز فــروش قمه تو 
این مغــازه باال رفــت.« می گوید مجبور 
اســت كه در این كار بماند، كار دیگری 
بلد نیست؛ » قبال فقط تیزكردن چاقوی 
قصابی و خونگی بود اما حاال قمه و قداره و 
شمشیر میارن. اگر خرج زن و بچه و ترس 
از بیكاری نبود، خیلی وقت پیش این كار 

رو ول می كردم.«

سهراب از مشتری هایی می گوید كه باالی 
٢٠قمــه و چاقو دارند؛»مشــتری اینجا 
می آد كه 3 ماه یك بار، قمه یا شمشــیر 
جدید می خره. 33ســال داره. صندوق 
عقب ماشینش 8تا قمه هست كه اگر دعوا 
شد، هم برای خودش قمه باشه و هم برای 
دوســتاش یا یكی رو داریم كه توی یك 
جیبش چاقوی ضامــن داره، توی جیب 
دیگه اش بامبوزن، پشت كمرش هم یك 

نیمچه قمه می ذاره. با اینها احساس قدرت 
می كنه، این می شــه كه یكــی نگاه چپ 
بهشون بندازه، ســریع تیزی می كشن. از 

این دست آدما كم نیستن.«
در این مغازه قمه و چاقو و شمشیر به اندازه 
پول جیب همه مشتری ها پیدا می شود. از 
3٠هزار تومان تا 1٠میلیون و حتی بیشتر، 
بسته به فوالد كار شــده و دسته ساده یا 
طالكوب و... خالصه هیچ مشتری ای اینجا 
دست خالی از مغازه بیرون نمی رود. الف، 
صاحب مغازه می گوید:»مگه چاقو و قمه 
فقط برای دعواست؟ خیلی ها كلكسیون 
دارن یــا بــرای شــكار و طبیعت گردی 

می خرن«.
مردی با ســیبیل های تا بناگوش در رفته 
و صدایــی خــش دار، تك جمله وســط 
حرف هــای صاحــب مغــازه می گوید 

و ٧٠٠هزار تومن كارت بــرای یك قمه 
می كشد؛»باالخره مرد وســط دعوا باید 
پشتش به چیزی گرم باشــه. اگر روح اهلل 
داداشی یك چاقوی آشپزخونه هم داشت، 

االن سینه قبرستون نبود.«
كاســب های اطــراف، از ایــن مغــازه و 
مشــتری هایش دل خوشــی ندارنــد. 
می گویند احســاس ناامنی می كنند اما 
جرأت اعتراض هــم ندارند. حاج حبیب، 
خیاط محــل می گوید كه خیابان شــده 
محل تــردد اوباش؛»این مغازه بین اراذل 
تهران معروف شــده، هر خالفكاری را كه 
فكر كنید یك دور اینجا آمده، بعضا تا سر 
خیابان نرســیده یك دعوا راه می اندازند. 
تعداد این مغازه ها هم در اطراف مولوی، 
قیــام و خراســان مثل قلیون فروشــی 
زیادشده و تا دلتون هم بخواهد مشتری 
دارند. مثل قارچ هم در حال زیاد شــدن 
هســتند؛ همه هــم جــوان؛ جوان های 
رعنایی كــه آلوده خالف شــده  و معلوم 
نیست با این قمه و قداره ها چه بالیی سر 
خودشــان و یكی دیگر درمی آورند. چرا 
دولت به این كســب وكارها هیچ نظارتی 
ندارد و جمعشــان نمی كند؟ قبال در بازار 
مغازه هایی بود كه چاقوی خانگی و سالخی 
می فروختند و همانجا تیــز می كردند و 
تمام اما حاال عمال ســالح ســرد در شهر 

می فروشند و ترویجش می كنند.«
ساعت 1٠شب اســت، مغازه های راسته 
یكی یكی كركره شــان را پایین می كشند 
و می روند اما چاقو فروشی همچنان شلوغ 
است، انگار شیرینی فروشــی شب عید. 
چاقوها، قمه ها، شمشــیرها، بامبوزن ها 
و قداره های نو و تیــز از در مغازه می آیند 
بیرون و در شــهر، محله و خانه ها پخش 

می شوند.

قانون درباره حمل و استفاده از قمه چه می گوید؟
طبق مصوبه ٢9دی ماه سال 1396، حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوكس 
درصورتی كه صرفاً به منظور درگیری فیزیكی و ضرب و جرح انجام شود، جرم 
محســوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محكوم می شود. 
واردات، تولید و عرضه سالح های مذكور ممنوع است و مرتكب به جزای نقدی 
درجه6 محكوم و حسب مورد این ســالح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم 
می شود.در تبصره٢ این مصوبه هم آمده كه تولید، عرضه یا حمل ادوات 
موضوع تبصره یك در موارد ورزشی، نمایشــی، آموزشی و نیاز ضروری 
اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بالمانع 
اســت. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه  ای است كه ظرف 
مدت 3ماه از تاریخ ابالغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و كشور 
و با همكاری نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران تهیه می شود و به 

تصویب هیأت وزیران می  رسد.

قمه و چاقو و شمشیر 
به اندازه پول جیب همه 

 مشتری ها پیدا 
می شود؛ بسته به فوالد 
 كار شده و دسته ساده 
 یا طالكوب و... خالصه 

هیچ مشتری ای اینجا 
دست خالی از مغازه 

بیرون نمی رود
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مرزهاي جديد در راحتي
از قديم، تشك ها يك وضعيت دوگانه داشته اند؛ شما يا مي توانيد براي خواب راحت، يك 
جاي نرم داشته باشيد يا براي محافظت از بدن يك تكيه گاه محكم داشته باشيد، اما هر دو 
اين حالت ها امكان پذير نيست. با اين حال، نوآوران اين صنعت در حال عوض كردن اين 
وضعيت هستند. شركت پرپل يكي از اين نوآوران است. اين شركت يك شبكه پليمري 
فوق االستيك توليد كرده تا ضمن حمايت از نواحي تحت فشار بدن، مواد به كار رفته در 
تشك شرايطي را فراهم مي كند كه با شكل بدن سازگار مي شود. شركت هاي ديگر، مانند 
نكتار، از رويه هاي ژله اي براي تشك ها استفاده مي كنند تا حس هاي جديد گهواره اي 

را براي افراد ايجاد كنند.

افزايش قابليت تنظيم به سطح بعدي
براي سال ها، تبليغات تلويزيوني مختلف را در مورد چارچوب هاي تختخواب كه در 
بخش سر يا پاها باال و پايين مي روند و همچنين تشك هايي كه سفتي آنها قابل تنظيم 
است، ديده ايم اما اكنون همه  چيز بسيار پيشرفته تر شده است. شركت مالوف تشكي 
عرضه كرده كه دائماً حركات كاربران را حــس مي كند و مي تواند به طور خودكار، 
تغيير فشار يا وضعيت سر را تنظيم كند تا از سقوط، چرخش، خروپف و بسياري از 

مسائل ديگر جلوگيري كند.
 شركت تمپورپديك هم مي تواند ارتفاع ســر افراد را درصورت تشخيص خروپف 
تنظيم كند. حتي مي تواند به شما بگويد كه خواب شما در چه زماني از خواب، بهتر 
يا بدتر بوده است. شركت پرسونال كامفورت هم تختخوابي را طراحي كرده است 
كه برخي از محدوديت هاي پلتفرم قديمي شركت اسليپ نامبر را جبران مي كند، 
مانند جلوگيري از فرورفتگي در وسط تشك، حتي زماني كه هر دو طرف تخت در 
سطوح سفتي متفاوتي قرار دارند. شركت ارگوموشن، سازنده تخت هاي قابل تنظيم 
هم در اين بازار حضور دارد و افراد را ماساژ مي دهد. اين تختخواب فرايند بيدار شدن 
را هم به نحوي ارائه مي كند كه فرد صبح خوبي را آغاز كند. اين نوآوري همچنين 
 Calm سيستم هاي صوتي تعبيه شده براي پخش نويز سفيد يا اپليكيشن هايي مانند

را ارائه مي دهد.
 

خنك كردن تشك
يكي ديگر از داليلي كه افراد در شــب خواب خوبي ندارند اين است كه دماي بدنشان 
بيش از حد باال مي رود. اين موضوع مي تواند براي برخي از افراد مانند خانم هاي باردار 
مسئله ايجاد كند. شركت هاي صنعت خواب با اين چالش به شكل هاي مختلف مقابله 
مي كنند. شبكه اي از هوا در تشك هاي شركت پرپل وجود دارد كه دما را كنترل مي كند. 
شركت MLily يك تشك سوراخ دار با فن هايي زير آن ارائه مي دهد. كاسپر داراي يك 
اليه گرافيتي در ساختار تشك است كه گرما را به بيرون تشك منتقل مي كند. شركت 
Bedgear فومي با چگالي متفاوت را به ثبت رسانده است كه از علم فيزيك براي انتقال 

گرما از تشك به محيط استفاده مي كند.

اهميت محيط زيست
چند شركت هم براي راه حل هاي سازگار با محيط زيست بيشتر كار مي كنند. تعداد كمي 
از آنها مانند پرپل داراي گواهينامه CertiPUR هستند كه محصوالتشان از چالش هاي 
زيست محيطي مانند انتشار مقادير قابل توجهي از تركيبات آلي فرار)VOCs( كه مي تواند 
باعث مشكالت تنفسي شود، جلوگيري مي كند. Bedgear داراي تشكي است كه اجزاي 
 Awara .آن را مي توان تعويض كرد و ارتقا داد و نيازي به دور انداختن كل محصول نيست

يك برند تشك است كه از پشم نيوزلندي و روكشي از پنبه ارگانيك ساخته شده است.

رايحه درماني 
ما همچنين شاهد معرفي تعداد انگشت شــماري از شركت هاي سازنده تشك هستيم 
كه راه حل هاي رايحه درماني را معرفي مي كنند؛ به عنوان مثال، شركت مالوف تشكي را 
عرضه كرده كه روغن CBD غيرتوهم زا به آن تزريق شده و گفته مي شود كه باعث آرامش 
 CBD مي شود. اين شركت همچنين طيف وسيعي از بالش ها را ارائه مي كند كه نه تنها
بلكه رايحه هاي آرامش بخش ديگر مانند بابونه يا اسطوخودوس هم به آنها تزريق مي شوند.

شرط بندي روي آينده
آيا مصرف كنندگان براي همه اين پيشــرفت ها ارزش قائل هستند؟ قضاوت آنها بايد 
براساس قيمت ها انجام شود. قيمت اين محصوالت مي تواند بيش از 5هزار دالر باشد و 
به نظر مي رسد كه خرده فروشان در نمايشگاه به شدت عالقه مند به انبار كردن بسياري از 
اين محصوالت هستند. آنها مي توانند بسيار گران تر از تشك هاي سنتي باشند اما براي 
محصولي كه احتماالً بيشتر شب هاي خود را سال ها در آن سپري مي كنيد، بازيگران اين 
صنعت تصور مي كنند كه اين يك خريد ارزان است. با اين حال، يك چيز مسلم است؛ 
سرعت نوآوري كند نمي شود و طي چند ســال آينده ممكن است شاهد نوآوري هاي 

بيشتر باشيم.

نوآوري هاي فناوري براي صنعت خواب! 
اگرچه سرعت نوآوري در صنعت خواب طي سال هاي اخير كند بوده اما به نظر مي رسد كه بازيگران اين 

صنعت دست به كار شده اند
به خاطر تغيير و شيوه زندگي، اين روزها خيلي از مردم جهان دچار مشكل بدخوابي هستند. گزارش اخير ماركت ريسرچ نشان 
مي دهد كه ارزش بازار »صنعت خواب« تنها در آمريكا ۲۳ميليارد دالر است. صنعت خواب شامل كاالها و خدماتي مي شود كه 
آدم ها بهتر بخوابند؛ از قرص هاي خواب تا تشك ها و بالش هاي طبي، تا ربات هاي بغل كردني و اپليكيشن ها و پتوهاي هوشمند. 
طي چندين دهه، صنعت خواب با سرعتي آهسته و يكنواخت، نوآوري هايي با اســتفاده از فناوري هاي جديد ارائه كرده است. شايد آخرين نوآوري هاي بزرگ اين 
صنعت كه شامل تشك فوم حافظه دار و تخت قابل تنظيم است، دهه ها پيش عرضه شده باشد. با اين حال، بخش قابل توجهي از مردم به سرعت به خواب نمی روند، 
خوب نمی خوابند يا به راحتي از خواب بيدار نمی شوند. براي چيزي كه تا اين حد براي آرامش انسان مفيد است، اين موضوع شايد يك استثنا باشد كه شاهد سرعت 
نوآوري در آن نيستيم. اما اين شرايط در حال تغيير است. غول ها و حتي تازه كارهاي اين صنعت به طور همزمان شتاب نوآوري را در اين صنعت سرعت بخشيده اند. 

اخيرا يكي از بزرگ ترين نمايشگاه هاي تجاري صنعت خواب در آمريكا برگزار شد كه از 5ويژگي برخوردار بود.

فروش توكن با قيمت هاي هنگفت 
NFTها يا توكن هاي غيرمثلي در سال گذشته ميالدي بازاري باالتر از 40ميليارد دالر داشتند و 

معامالت عجيبي و غريبي در بازار آن صورت گرفت
در ابتداي سال۲0۲1، تنها گروهي خاص از عالقه مندان به ارزهاي ديجيتال مي دانستند توكن هاي غيرمثلي )NFT( چيست. با 
اين حال، طبق آخرين داده ها تا پايان سال، نزديك به 41ميليارد دالر براي NFT ها هزينه شده است كه بازار آثار هنري ديجيتال 
و كلكسيون ها را تقريبا به اندازه بازار جهاني هنر ارزشمند مي كند. ميسون نيستروم، تحليل گر تحقيقاتي در شركت ارزهاي 
ديجيتال مساراي در اين باره مي گويد:»اين سال شاهد انفجار بازار NFT از يك بازار زير ميليارد دالري به يك صنعت چند ميليارد دالري بوديم«. شيدايي NFT در  ماه 
مارس زماني كه كالژ »بيپل« در نخستين حراجي از نوع خود در حراج كريستي به قيمت 69.۳ميليون دالر فروخته شد، به اوج اصلي خود رسيد. اين هنرمند كه نام 

اصلي اش مايك وينكلمن است با يك توييت پاسخ داد: »لعنتي«.

ساسان شادمان منفرد
 روزنامه نگار

نااميدكنندهترينگجتهاي2021
هميشه حرف از بهترين هاي سال است اما برخي گجت هاي معرفي شده

 در سال گذشته ميالدي نتوانسته اند رضايت كاربران و كارشناسان را برآورده كنند 
گجت هاي فناوري هميشه تسهيل كننده كارهاي انساني هستند 
اما برخي مواقع، توليد اين گجت ها به سمت و سويي مي رود كه آنها 
را عمال غيركاربردي يا بي استفاده مي كند. وب سايت گيزمودو با 
بررسي گجت هاي سال۲0۲1 به گزينه هايي رسيده است كه انصافا خوب بودند اما در اين بين، 

توليدات بدي هم وجود داشت كه اگرچه از نظر طراحي خوب هستند اما در عملكرد چندان 
اميدواركننده ظاهر نشدند. چند گجت فقط در حد توليد شركتي بوده و حتي به بازار هم عرضه 
نشده است. بنابراين ممكن است هيچ وقت شانس ديدن آنها را در عمل نداشته باشيم. در اينجا 

به 7 نمونه از نااميدكننده ترين گجت هاي سال ۲0۲1پرداخته شده است.

زهرا خلجي
 روزنامه نگار

عمادالدين قاسمي پناه
 روزنامه نگار

4نمونهازگرانترين
NFTهایهنری
فروختهشده

زنگ ها شماره 109
اثر ديميتري چرنياك
قيمت: 7117908دالر

كريپتوپانك
 شماره 7804

قيمت: 7560000دالر

كريپتوپانك
 شماره 75۲۳

قيمت: 11754000دالر

هر روز: 5000روز نخست 
اثر بيپل

قيمت: 69۳46۲50دالر

Duo 2 مايكروسافت
مايكروســافت همچنان به تالش خود براي ارائه يك گوشــي اندرويدي 
ادامه مي دهد اما هنوز موفق نشــده است. اكنون، سه نسل گذشته است و 
گوشي هاي تاشو سامسونگ بهتر شــده اند اما دومين تالش مايكروسافت 
براي يك گوشي تاشو باز هم به يك دســتگاه عجيب ختم شده است كه 
هيچ كس به آن نياز ندارد. برخالف ساير گوشي هاي تاشو كه صفحه نمايش 
آنها واقعا تا مي شود، مايكروســافت Surface Duo 2 دو صفحه نمايش 
جداگانه دارد كه از طريق يك لوال از هم جدا مي شوند. دوربين عقب آنچنان 
از قاب پشتي بيرون زده است كه اجازه نمي دهد گوشي به شكل صاف روي 
زمين قرار بگيرد. اين گوشي ضدآب هم نيست و هيچ شارژر بي سيمي هم 
ندارد و كاربر مجبور است براي استفاده از آن به عنوان گوشي تلفن، از هر دو 

دستش براي نگه داشتن كمك بگيرد.

Amazon As tro روبات
اگرچه اين روبات در سال2021 از نظر فني براي خريد در دسترس نبود اما 

آمازون روبات كوچك خود را كه حريــم خصوصي را هم نقض مي كند، 
امســال معرفي كرد، بنابراين هنــوز هم اهميت دارد. آســترو كم و 

بيش همان الكســاي اما روي چرخ با دو ابروي بانمك و زيباست. با 
قيمتي بين هزار تا 1500دالر، آسترو به عنوان يك دستيار داخلي 
صورتحســاب و تبليغ شناخته مي شــود. مانند هر دستيار خوب 
ديگري، آســترو مي تواند با تك تك اعضاي خانواده ارتباط برقرار 
كند. اين روبات با ثبت چهره و صداي هــر يك از اعضاي خانواده 
كه ممكن است به طور قابل تصور به آن دستور بدهد، شروع به كار 
مي كند و سپس به نقشه برداري آزادانه از زمين خانه كاربر مي پردازد 

تا بتواند بدون افتادن از پله ها به اطراف بچرخد. براي آنهايي كه حفظ 
حريم خصوصي برايشان مهم است، آمازون روي اين روبات، گزينه اي 

فعال كرده است كه ميكروفن، دوربين و حسگرها به طور دستي غيرفعال 
شود. اما واقعيت اين است كه آســترو تنها يك افزوده وحشتناك ديگر به 

دنياي لوازم ديجيتال ماست و در واقع چون مدام در حال تماشاي زندگي كاربر 
است مي تواند تا حد امكان تمام داده ها را به حافظه سپرده و تجزيه و تحليل كند.

AirTags اپل
AirTags اپل يك محصول بسيار خوب است. 
وظايف خود را خيلي هــم خوب انجام مي دهد 
و به اندازه كافي ارزان و مؤثر اســت اما به لطف 
فراگيربودن شــبكه Find My اپل، مي توان از 
آنها براي رديابي افرادي استفاده كرد كه متوجه 
نمي شوند در حال رديابي شدن هستند و اپل به 
اندازه كافي براي كاهش اين خطر، كاري انجام 
نداده اســت. از زماني كه AirTags عرضه شد، 
اپل ويژگي هاي ضد تعقيب ايرتگ را افزايش داده 
است و حتي اپليكيشن اندرويدي هم عرضه كرده 
اســت تا كاربران غيرآيفوني نيز بتوانند محيط 
اطراف خود را براي ايرتگ هاي ناخواسته اسكن 
كنند. اما اين كار باعث سوءاســتفاده افرادي با 
اهداف پليد هم مي شــود. در اين بين خانم ها 
به ويژه بسيار آسيب مي بينند؛ چرا كه در چند 
مورد، ايرتگ ها، دزدها را در ماشــين يا وسايل 
خود پيدا كرده اند كه اين يعني اپل كار را براي 
افراد شرور، راحت كرده اســت. در سال2022 
اميدواريم شركت هاي تكنولوژي درباره ابزارهايي 

كه سوءاستفاده را آسان مي كند، فكري بكنند.

روبات تسال
روبات تســال هنوز يك محصول واقعي نيست )و هرگز 
هم نخواهد بود(. اما ايالن ماســك، مديرعامل تسال آن 
را امسال رونمايي كرد، بنابراين مي تواند در اين سياهه 
قرار بگيرد. ماسك، شخصيت سال مجله تايم، ايده خود 
را براي نمونه اوليه روباتي كه درنظر دارد ســال آينده 
بسازد، با استخدام يك شخص واقعي براي تظاهر به 
روبات به پايان رساند. منطقي است كه ماسك بخواهد 
كارگران انساني را با روبات جايگزين كند. اين شركت 
سابقه طوالني در شــكايت كارمنداني كه از شرايط 
بد كاري، آزار و اذيت در محــل كار و حتي صدمات 
فيزيكي گاليه مند بودند، داشته است. چرا كارمندان 
خود را با روبات هايي جايگزين نكند كه هيچ احساسي 
ندارند، شكايت نمي كنند و گله اي از آسيبي كه كار به آنها 
مي زند، ندارند؟ البته اين ايده هنوز در حد حرف است اما 
ميلياردرهايي با ايده هاي بد، همچنان خطرناك هستند، 
حتي اگر روبات هايشان فقط انســان هايي با لباس هاي 

تنگ باشند.

 OnePlus ساعت
ســاعت 160دالري OnePlus بدتريــن 
ســاعت هوشــمندي بــود كه در ســال 
2021معرفــي شــد. در بررســي ها 
مشخص شد كه اين ســاعت فقط نسخه 
بتــا از ويژگي هايــي را ارائــه مي كند كه 

به طور جــدي تجربــه اوليه را در اســتفاده 
از آن مختــل مي كند. رديابي خــواب، رديابي 

تناســب اندام و حتي پايش ضربان قلب نادرست 
بوده و باعث شد تا اين دستگاه پوشيدني غول پيكر 
46ميلي متري تقريبا بي استفاده شود. حتي پس از 

به روزرساني، ساعت OnePlus باز هم باگ هايي دارد و تجربه اي را كه حتي از 
يك ساعت هوشمند مقرون به صرفه تر انتظار داريد، ارائه نمي كند.

عينكفيسبوكوری-بن
Ray-Ban Stories نخســتين تالش 
فيسبوك – شــركتي كه حاال به نام متا 
شناخته مي شود- براي يك جفت عينك 
هوشمند است. اما عينكي كه بتواند همه 
حركات و حرف هاي افــراد را به صورت 
مخفيانه ضبط كند، چيزي نيست كه همه بخواهند داشته باشند، درست مانند عينك 
گوگل كه قبال اين موضوع را ثابت كرده است. عينك قصه هاي ري بن، يك ابزار عالي 
به نظر مي رسند و حتي بهتر از عينك گوگل كار مي كنند. اما اين دقيقا همان چيزي 
است كه به نقطه ضعف تبديل مي شود. عينك قصه هاي ري بن كه به عنوان پاسخي به 
عينك هاي هوشمند رقيب ازجمله عينك هاي گوگل و عينك اسنپ، عرضه شده اند، 
به شما امكان مي دهد از هر چيزي كه با آن روبه رو هستيد عكس و فيلم بگيريد. شراكت 
با يك برند جالب، به ويژه براي يك برند معروف مانند فيسبوك، سود خوبي بود، دقيقا به 
اين دليل كه روي پتانسيل نامطلوب اين عينك در استفاده براي اهداف پليد سرپوش 
مي گذارد. وقتي سوار مترو مي شويد مي توانيد، گوشي تلفن خود را روي صورت كسي 
بگيريد تا عكس يا فيلم او را ثبت و ضبط كنيد، اما با اين عينك كار راحت مي شود. با 
اين حال، اين همان دنيايي است كه در حال حركت به سمت آن هستيم. يك واقعيت 
مجازي سرد و بي احساس كه ما را از انساني ترين انگيزه هايمان دور مي كند و همزمان 

داده هاي ما را به فيسبوك برمي گرداند.

 تردميلعجيب
پلوتون تريد پالس يك تردميل غول آساي گرانقيمت است كه ساخت آن به سال2019 بازمي گردد اما سال2021 بزرگ ترين 
سال آن بود. پلوتون Tread+ )كه با نام Tread عرضه شد( را تغيير داد تا تردميل جديد، ارزان تر و كوچك تري را عرضه 

كند كه تريد نيز ناميده مي شود. اما پلوتون مجبور شد قبل از اينكه تردميل جديد خود را عرضه كند، خاطرات 
Tread+ را كه با گزارش هاي هولناكي در تابستان ازجمله جراحات و مرگ يك كودك همراه بود، يادآوري 

كند. اين شركت در ابتدا به خوبي با اين حوادث برخورد نكرد و آنها را به خطاي كاربر نسبت داد تا اينكه سرانجام 
اعتراف كرد كه Tread+ به جاي تسمه سنتي مانند ساير تردميل هاي خانگي، طراحي منحصربه فردي دارد كه 

احتمال آسيب را بيشتر مي كند. تحت فشار نهادهاي فدرال، اين شركت تريد پالس را به كارخانه 
بازگرداند اما هنوز تردميل جديد را تعمير يا عرضه نكرده است.

همه وارد شده اند
هنرمنــدان، ورزشــكاران و اهالي موســيقي و حتــي مالنيا 
ترامپ، به سرعت شروع به ســاخت NFTها كردند كه اساسا 
گواهي هاي مالكيت ديجيتال ثبت شده در يك بالك چين براي 
سرمايه گذاري و يافتن راه هاي جديد براي ارتباط با طرفداران 
محسوب مي شــود. ســاير موفقيت ها شــامل مجموعه هاي 
شــماره دار NFT هايي بود كه در فضاي مجازي منتشر شدند، 
ازجمله كريپتوپانك و باشــگاه ميمون هاي كسل كه وضعيت 
صاحبان شان را نشان مي داد و به عنوان آواتار در پروفايل هاي 
رسانه هاي اجتماعي استفاده مي شد. نيستروم گفت: »ارزش 
اصلي همچنان انحصار اســت«. او اشاره كرد كه مجموعه هاي 
گران قيمت همچنين به خريداران امكان دسترسي به كانال هاي 
قفل شده در پلتفرم گفت وگوي Discord و جلسات و مهماني ها 
را مي دهند. او افزود: »مانع زيادي براي ورود وجود دارد - يك 
هزينه سرمايه گذاري - و شــما در اطراف ثروت خالص و ساير 
افراد هســتيد«. Chainalysis، يك گــروه تجزيه و تحليل 
ارزهاي ديجيتال گفت كه در مجمــوع 40/9ميليارد دالر به 
 NFT قراردادهــاي بالك چين اتريوم كه معموال بــراي ايجاد
استفاده مي شــود، ريخته شده است. اگر شــامل NFTهايي 
باشد كه براي ســاير بالك چين ها مانند Solana، هدف قرار 
مي گيرند، مجموع حتي بيشتر هم مي شــود. در مقايسه بايد 
به اين نكته اشاره كرد كه سال گذشته ارزش بازار جهاني هنر 

50/1ميليارد دالر بود.

نهنگ ها
Chainalysis دريافته اســت كه NFTها تعــداد زيادي از 
ســرمايه گذاران خرد را به دنياي ارزهــاي ديجيتال معرفي 
كرده اند؛ با تراكنش هاي كوچك و كمتر از 10هزار دالر كه بيش 
از 75درصد از بازار را نشان مي دهد اما دقيقا مانند بازار ارزهاي 
ديجيتال، اين بازار همچنان تحت تسلط برخي بازيگران بزرگ يا 
»نهنگ ها« قرار دارد. بين پايان فوريه و نوامبر، 360هزار مالك 
NFT وجود داشــت كه 2/7ميليون NFT بين آنها نگهداري 
مي شد. Chainalysis دريافت كه از اين مقدار، حدود 9درصد 
يا به عبارتي 32400كيف پول، 80درصــد از ارزش بازار را در 
اختيار داشته اند. استفان ديهل، يك مهندس نرم افزار شكاك 
در حوزه رمزارزها گفت كه بسياري از نهنگ ها »افرادي هستند 
كه روي صدها ميليون دالر ارز ديجيتال نشسته اند« و »به دنبال 

تبديل كريپتوهاي خود به ارزهاي ديجيتال بيشتر هستند«.

ديگران مي گويند كــه آنها به عنــوان معامله گــران حرفه اي 
)جمع آوري كننده( به بازار نزديك مي شــوند. به گفته آنها، يك 
ســرمايه گذار معروف NFT، معروف به پرانكسي در توييتر كه 
در سال2017 با سرمايه گذاري اوليه 600دالر شروع به كار كرد، 
اكنون داراي يك ســبد NFT به ارزش بيش از 20ميليون دالر 
است. آنها به فايننشــال تايمز گفتند كه در حال سرمايه گذاري 
در تركيبي از پروژه ها هستند. برخي از آنها حجم معامالت روزانه 
باالتري دارند و برخي ديگر جذابيت ويژه تري. جدا از پروژه هاي 
ســودآور كه در حال چرخش هستند، پرانكســي گفت: »آنها 
قطعات خاصي دارند كه من قصد دارم به عنوان سرمايه گذاري 
بلندمدت نگه شان دارم«. براساس تحليلي كه براي فايننشال تايمز 
توسط پلتفرم تجزيه و تحليل بالك چين نانسن انجام شده است، 
كلكســيونرهاي اوليه نيز از افزايش قيمــت NFTها بهره مند 
شده اند. البته تاكنون، بيشتر كلكسيونرهاي جديد NFT در بازار 

ثانويه هنوز هزينه خريد خود را جبران نكرده اند.

داستان كالهبرداري ها
فضاي غيرقانوني نيز گرفتار كالهبرداري و دستكاري بازار است، 
به خصوص كه شناسايي هويت هاي دنياي واقعي خريداران و 
فروشندگان، اگر نگوييم غيرممكن، قطعا دشوار است. تجزيه 
و تحليل توسط نانسن نشان داد كه در 30روز منتهي به اواسط 
دســامبر، 2ميليون دالر فعاليت مشــكوك در مجموعه هاي 
كريپتوپانك و باشــگاه  ميمون هاي كسل وجود دارد؛ به عنوان 
مثال، برخي از NFTها با 95درصد تخفيف در ميانگين قيمت، 
فروخته شده اند، چه به دليل اشتباهات خريداران و فروشندگان، 
چه به دليل حذف ماليات و يا به دليل كالهبرداراني كه از كاربران 
غيرماهر سوءاستفاده مي كند. محققان همچنين هشدار داده اند 
كه بازار احتماال با تجارت رمزارز WAX متورم مي شود؛ زماني 
كه يك معامله گر هر دو طرف معامله را به كار مي گيرد تا تصور 
نادرســتي از تقاضا را ايجاد كند. روديگر كي ونگ، مديرعامل 
شركت هنري ونگ در آلمان، گفت: »شما مي توانيد يك NFT را 
در يك پلتفرم عمومي بخريد و بفروشيد. اينگونه به نظر مي رسد 
كه عالقه زيادي به اين قطعه وجود دارد، وقتي فقط شما قيمت 
را باال ببريد. اين در دنياي هنر سنتي نيز اتفاق مي افتد اما اگر يك 
تغيير در يك اثر هنري ايجاد كنيد، بايد 25درصد از حق فروش 
را به مؤسسه  حراج كننده آن اثر پرداخت كنيد كه طبيعتا سود 
شــما را كمتر مي كند. هزينه اين كارمزدها در NFTها بسيار 

پايين تر است«.
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معماريـ  شهرسازي 

ويژگي هاي »خانه مطلوب« چيست؟

نه ايده آل، نه الكچري، نه ناامن
از آنجــا كه داشــتن يك خانه 
مناســب و خوب، همانند حق 
بهره مندی از خوراك ســالم و 
بهداشتي، از حقوق اوليه هر شخص و خانواده اي است، مهم 
است كه بدانيم خانه مطلوب براي سكونت و زندگي، چگونه 
خانه اي اســت و چه ويژگي هايي دارد. مسلمًا داشتن يك 
خانه مناسب و مطلوب، بر بهداشت فردي و جمعي ساكنان 
آنـ  به خصوص در سالمت و نشاط روحي و روانيـ  نتيجه اي 

مستقيم و مشهود دارد.

پيش از هر چيز، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه بين خانه مطلوب 
و خانه ايده آل تفاوت بسياري است. خانه مطلوب، خانه اي است كه 
در طراحي، ساخت و سازماندهي آن، حداقل استانداردهاي زيستي 
و ضوابط نظام مهندسي لحاظ شده باشد. اما خانه ايده آل درست 
در نقطه مقابل آن قرار دارد؛ يعني بنايي كه حداكثر استانداردها )يا 
حتي بيش از ضوابط استاندارد( در طراحي و ساختش لحاظ شده 
باشد. همچنين ضروري است بدانيم خانه ايده آل با خانه الكچري 
)لوكس( به يك معنا نيست. چه بسا بسياري از خانه هاي الكچري، 
نيمي از مشخصات يك خانه ايده آل را نداشته باشند و همچنين 
بسياري از خانه هاي ايده آل با همه خصوصيات و قابليت هاي عالي و 
كاملي كه دارند، الكچري )حداقل به آن معنا كه در عامه مردم رايج 
است( نباشند. برخالف تصور عموم، بسياري از خانه هاي مسكوني 
كه ما در آنها ساكن هستيم، نه تنها با خانه ايده آل بسيار فاصله دارند 
بلكه حتي فاقد ويژگي هاي يك خانه مطلوب نيز هستند. صرف نظر 
از اينكه زندگي در خانه هاي زير استاندارد براي بسياري امري ناگزير 
اســت )به خاطر هزينه  باالي خريد يا اجاره يك مسكن مطلوب( 
اما بخشي از مالكان يا مســتأجران چنين خانه هايي، نه به خاطر 
محدوديت مالي، بلكه به دليل عدم شناخت و آگاهي از ويژگي هاي 
يك خانه مطلوب، دست به انتخابي اشــتباه زده اند. لذا آگاهي از 

حداقل دو ويژگي مهم و اساسي خانه مطلوب اهميت دارد.
براي بررسي شرايط و خصوصيات خانه مطلوب، دو حوزه مطالعاتي 

بايد درنظر گرفته شود: 
حوزه نخست: بررسي خانه از لحاظ ســاختمان آن بدون درنظر 
گرفتن جغرافياي زيستي يا به عبارت ساده تر، موقعيت مكاني آن 
نسبت به ديگر ساختمان ها و سازه هاي شهري )يا روستايي(. در 
اين حوزه، ما به بررسي طرح و نقشه ساختمان، نحوه استقرار بنا، 
كيفيت ساخت، اجزاي الزامي براي يك خانه مسكوني، تاسيسات 
الكتريكي و مكانيكــي و فضاهاي مورد نيــاز در داخل يك خانه 
مطلوب مي پردازيم. اين حوزه مطالعاتي، همان چيزي است كه در 

حيطه معماري و ساخت خانه قرار مي گيرد.
حوزه دوم: بررسي خانه از نظر موقعيت مكاني استقرار آن، منظر 
شــهري و جغرافياي زيســتي. اين حوزه مطالعاتي به اين موارد 
مي پردازد كــه يك خانه مناســب و مطلوب در چــه مناطقي از 
شهر ساخته مي شــود. همجواري ها، دسترسي هاي محلي، راه و 
مسيرهاي ارتباطي و ديگر مسائلي را بررسي مي كند كه هر خانه 
را نسبت به ديگر ساختمان ها )مسكوني يا غيرمسكوني( و درون 
يك محله يا مجموعه اي از ساخت و سازهاي شهري يا روستايي، 
تعريف مي كند. در سطح تخصصي، اين بررسي ها بيشتر در ذيل 

حوزه شهرسازي و مطالعات شهري، طبقه بندي مي شوند.
بديهي است  كه براي داشتن خانه ای مطلوب، اين دو حوزه الزم و 
ملزوم يكديگر هستند و درنظر گرفتن خصوصيات هر دو ضروري 
است. براي روشن شدن اهميت موضوع، مثالي را درنظر مي گيريم: 
فرض كنيد يك خانه بسيار عالي و ايده آل از نظر كيفيت ساخت، 
اندازه زيربنا، نقشــه مهندســي و ديگر خصوصيات انفرادي يك 
ســاختمان، در منطقه اي مخروبه و نامناسب با محيطي آلوده به 
مواد شيميايي خطرناك يا تحت تشعشع راديواكتيويته قرار دارد؛ 
يا اينكه ساختماني اســت تك و تنها و بدون هيچ همسايه اي در 
يك بيابان، بدون دسترسي به اصلي ترين نيازهاي شهري )مانند 
درمانگاه، فروشگاه، مدرسه و...( و مسيرهاي ارتباطي مانند جاده 
و خيابان. آيا با فرض اينكه در اين ساختمان تمامي استانداردها 
و ضوابط طراحي و ســاخت به خوبي رعايت شــده، مي توان اين 
ساختمان را خانه اي مطلوب براي سكونت فرض كرد؟ يا برعكس، 
فرض كنيد در يك محله كه با بهترين ضوابط طراحي شهري، بنا 
شده و داراي تمامي امكانات ازجمله فروشگاه هاي متعدد، درمانگاه، 
پاركينگ شــبانه روزي، پارك و امكانات تفريحي، سالن و زمين 
ورزشي، كتابخانه و... و مسيرهاي دسترسي متنوع مانند خيابان، 
بزرگراه، ايستگاه اتوبوس و متروست، آپارتماني براي اجاره آگهي 
شــده كه نه از نظر ايمني و كيفيت ساخت، قابل اطمينان باشد و 
نه از طرح و نقشه خوبي برخوردار باشــد و از سيستم گرمايش و 
سرمايش نيز بي بهره! آيا چنين خانه اي تنها به خاطر اينكه در يك 
منطقه بسيار خوب شهري قرار گرفته است، خانه اي مطلوب براي 

زندگي است؟ 
بنابراين براي داشتن خانه ای مناســب زندگي، منطبق بر اصول 
معماري و شهرسازي، آگاهي داشتن و درنظر گرفتن خصوصيات 

هر دو حوزه اشاره شده، الزم و ضروري است.

حسين معيني
معمار

از اين پس قرار است در صفحه »فرهنگ« به تفحص و تتبع در موضوعات، مفاهيم و انديشه هايي بپردازيم كه 
در سپهر فرهنگ عمومي جاي دارند و با زيست و زندگي روزمره مردم در پيوند هستند. قصدمان از پرداختن 
به اين موضوعات آن است كه از سطح خبر و گزارش صرف درگذريم و هر موضوعي را از نظرگاه هاي متنوع 
علوم انساني بررسي كنيم. ما معتقديم در دوره اي كه خبرها به سرعت آب شدن يك گوله برف جذابيت خود 
را از دست مي دهند و در داالن هاي هياهو و فراموشي مدفون مي شوند، تجزيه و تحليل خالق مي تواند به 
بررسي جلوه هايي از زندگي عمومي جامعه بپردازد كه در فرهنگ رسانه اي مبتني بر خبر كمتر مورد توجه 
قرار مي گيرد. در اين مسير مي كوشيم در حد و اندازه اي كه از يك صفحه روزنامه اي عمومي انتظار مي رود، با 
زباني شفاف و روان و قابل فهم سخن بگوييم و از پيچيده گويي و به كار بردن تعابير و اصطالحات تخصصيـ  
كه تنها عده اي قادر به درك شان هستندـ  حذر كنيم. هدف ما اين است كه به جاي جريان آب به سنگ هاي 
صيقل خورده كف رودخانه بنگريم تا دريابيم چه شكلي هستند، در كجا قرار دارند و اصال چرا به اين شكل 
درآمده اند؟ براي آغاز اين صفحه، موضوع خانه را برگزيديم. خانه جايي است كه ميليون ها انسان هر صبح 
آن را ترك مي كنند و شب دوباره به آن بازمي گردند. خانه هم مبدأ  است و هم مقصد. خانه مأوا و ملجاء است. 
خانه آرامش و راحت است. خانه ريشه و هويت است. خانه تداعي حس امنيت زهدان مادر است. اينكه اغلب 

آدم ها رؤياي خريد خانه را در ســر مي پرورانند، بيش از آنكه به دنبال ارضاي نياز به 
مالكيت باشند يا قصد منتفع شدن از ارزش مالي آن را داشته باشند، به 

اين دليل است كه مي خواهند در جايي پا بگيرند و به جايي احساس 
تعلق كنند. خانه نخستين جايي است كه آدم به آن احساس 

تعلق مي كند؛ وطني كوچك كه دولت و شهروندش يك 
نفر است. خانه مفهومي است كه از فرط آميختگي 

با زندگي روزمره بايد قدري بايستيم و نگاهي از 
سر صبر به آن بكنيم. چرا خانه مهم است؟ 

خانه چه تداعي هايي با خود به همراه 
دارد؟ و خانه هاي مطلوب و رؤيايي 

كدامند؟ در اين صفحه، مفهوم 
خانه را از چشم اندازهاي 

بررســي  مختلف 
كرده ايم.

چرا نياز به خلق يك خانه داريم؟
»خانه« مكانی است كه ارزش ها و شايستگی های 

معنوی ما را مجسم می كند 

يكي از معنادارترين فعاليت هايي كه ما 
هميشه مشغول آن هستيم، خلق يك 
خانه است. طي سال هاـ  به طور معمول 
با انبوهي ايده و فداكاري فراوانـ  مبلمان، ظرف و ظروف، تابلوها، فرش ها، 
نازبالش ها، گلدان ها، گنجه ها، شيرآالت، دستگيره هاي در و چيزهايي از اين 
قبيل راـ  در منظومه متمايزي كه با واژه »خانه« تقدسش مي بخشيم ـ گرد 
مي آوريم. درحالي كه اتاق هاي مان را خلق مي كنيم، چنان با شور و اشتياق 
درگير فرهنگ مي شــويم كه ظاهراً به ندرت در قلمروهــاي واالتر موزه ها و 
گالري ها چنين مي كنيم. ما به طور عميقي به اتمسفر يك تابلو مي انديشيم، 
درباره رابطه بين رنگ هاي روي يك ديوار تأمل مي كنيم، درمي يابيم كه شكل 
پشتي يك مبل چقدر مي تواند مهم باشد و دقت مي كنيم كه چه كتاب هايي 

واقعاً شايسته توجه مدام ما هستند.
خانه هاي مان لزوماً جذاب ترين يا مجلل ترين محيطي نيست كه مي توانيم 
در آنها وقت بگذرانيم. هميشه هتل ها يا فضاهاي عمومي اي وجود دارد كه 
به مراتب شكوهمندتر است. اما بعد از اينكه مدت زيادي در سفر بوده ايم، بعد 
از اينكه شــب هاي زيادي را در اتاق هاي هتل يا تختخواب هاي دوستان مان 
گذرانده ايم، به طور معمول اشتياق نيرومندي را به بازگشت به اسباب و اثاثيه 

خودمان حس مي كنيم؛ اشتياقي كه في نفسه ربطي به راحتي وسايل ندارد.
خانه هاي ما كاركــردي خاطره گرايانه دارند و آنچه در به خاطرســپاري اش 
به ما كمك مي كنند شــگفتا كه خودمان هستيم. ما مي توانيم 
اين نياز به تســلي هويتي با ماده را در تاريخ ببينيم. انسان ها 
از روزهاي نخســتين، توجه و خالقيتي ويژه را صرف ساخت 
خانه براي آفريدگاران شان كرده اند. آنها فكر نمي كرده اند كه 
آفريدگاران شــان مي توانند هر جايي زندگي كنند، بيرون در 
طبيعت يا مثاًل در هتل؛ آنها باور داشته اند كه آفريدگاران شان 
به مكان هايي خــاص، همچون معابد، نياز دارند كه سرشــت 

خاص شان مي تواند از طريق هنر و معماري متجلي شود.
براي يونانيان باســتان، آتنا، الهه خرد، منطق و تناسب 
و توازن بود و در ســال420 پيش از ميــالد براي او 
خانه اي در تپه هــاي آكروپوليس بنــا كردند. 
خانه اش بــزرگ نبودـ  تقريبــاً اندازه يك 
آشــپزخانه متوســط آمريكاييـ  اما 
به طور فوق العاده اي درخور و زيبا 
بود. اين معبد حس شكوهمندي 
و در عين حــال مهمان نوازي را 
تلقين مي كرد. به طور نازك بينانه اي 
متعادل و منطقي، آراســته و فرهمند بــود. معبد، همان 
ســكناگزيده اش بود كه هنرمندانه در دل ســنگ آهك 

حك شده بود.
يونانيان چنين توجهي را به خانــه ـ معبد آتنا مبذول 
مي كردند، چراكه آنها ذهن انساني را درك مي كردند. 
آنها مي دانستند بدون معماري به زحمت مي افتيم كه 
بايد به چه چيزي توجه كنيم وـ  افزون بر آنـ  چه كسي 
هستيم. به زبان آوردن اينكه آتنا مظهر شكوه و توازن بود، 
به خودي خود كافي نبود. به بنايي نياز بود كه اين ايده را 
به طور قوي و مداوم يادآوري كند.
خانه هاي ما نيز بــدون ايده اي 
بلندپروازانــه يــا فوق طبيعي 
همچــون معابد هســتند. فقط 
اينكه آنهــا معابدي بــراي ما 
هســتند. ما انتظــار نداريم كه 
پرستيده شويم؛ با اين حال بر آنيمـ  كه همچون معبدـ  مكاني بسازيم كه به 

شكلي بسنده ارزش ها و شايستگي هاي معنوي ما را مجسم كند.
ما حرص وجوش مي خوريم، زيرا اشيا، به شيوه خودشان، همگي كامال بّين 
هستند. دو صندلي كه نقش فيزيكي كمابيش مشابهي ايفا مي كنند، مي توانند 
ديدگاه هاي كاماًل متفاوتي را درباره زندگي بيان كنند. يك صندلي ساخته 
معمار سوئيسي قرن بيستمي لو ُكربوزيه، درباره كارايي، هيجان درباره آينده، 
روح بين المللي، بي تابي پيرامون نوستال ژي و دل بستگي به خرد خبر مي دهد. 
صندلي ديگر ساخته طراح انگليسي قرن نوزدهمي ويليام موريس، ارجحيت 
جهان پيشاصنعتي، زيبايي سنت، جاذبه شكيبايي و كشش امر محلي را عيان 
مي سازد. احتماالً وقتي نگاه مان به يك صندلي مي افتد، چنين سناريوهاي 
روشــني را در ذهن نداريم اما در نزديك ترين حد به آستانه خودآگاهي، ما 
ملزميم به چنين پيام هايي كه از سوي اشيا به  آرامي و به پيوستگي به جهان 

ساطع مي شود، قوياً واكنش نشان دهيم.
كاوش براي ساخت يك خانه به نياز، به ثبات و ساماندهي خود پيچيده مان 
مرتبط است. اين كافي نيســت كه در ذهن  خودمان بدانيم كيستيم. ما به 
چيزي ملموس تر، مادي تر و حســي تر براي تعين بخشــيدن به جنبه هاي 
متنوع و متناوب هويت مــان نياز داريم. ما بايد روي انواع مشــخصي كارد 
و چنگال، قفســه هاي كتاب، گنجه هاي رختشــويي، صندلي هاي راحتي 
براي هماهنگ شــدن مان با اينكه كيســتيم و مي خواهيم كه باشيم تكيه 
كنيم. ما بــراي خودمان فيس و افــاده نداريم؛ ما مي كوشــيم هويت هاي 
خودمان را در يك مخزن گرد آوريم، خودمان را از تباهي و تشتت محفوظ 
بداريــم. خانه يعني جايــي كه روح ما احســاس مي كند ظــرف فيزيكي 
مناســبش را پيدا كرده اســت؛ جايي كه هر روز اشــيائي كه در ميان شان 
 زندگــي مي كنيم، در ســكوت اصيل تريــن تعهدات و عشــق هاي مان را 

به ما يادآوري مي كنند.
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خانــه يك احســاس 
اســت نه يــك مكان 
صــرف. اگر خواب ها يــا خاطرات خــود را از نظر 
بگذرانيم بهتر درك خواهيم كرد كه اين احساس 
در دورترين اليه هاي روان ما رد خود را به جا گذاشته 
اســت. خانه كودكي هايمان، خانــه  مادربزرگ، 
اتاق هايي كه رو به يكديگر باز مي شــدند، خنكي 
ديوارهاي گچي، آفتــاب بعدازظهر افتاده بر قرمز 
الكي قالي، بوي آشــپزخانه و پســتوها، تاريكي 
وهم انگيــز زيرزميــن و....خانه نخســتين مكان 
شكل گيري و بروز احساســات عميق در ماست. 
همچنين دورترين خاطرات ما از محيط اطراف مان، 
عموما از خانه والدين مان آغاز مي شود. مكاني كه 
مي تواند حس پذيرفته شدن، آسايش و امنيت را 
به چگونگي چيدمان اثاثيه و چيســتي اشيا خود 
بياميزد و يك كل مطلوب و منحصــر به فرد را در 
حافظه و ذهن ماندگار كند. شكل، نوع و چيدمان 
اثاثيه هر خانه اي سخن هاي ناگفته اي از صاحبخانه 
در دل دارد. از نگاهش به پديده ها سخن مي گويد، 
از رؤياهايش، از تاريخ و فرهنگــي كه به آن تعلق 
دارد، از سفرهايي كه رفته است و از سرزمين هايي 
كه دوست دارد برود، از ميزان ارتباطش با طبيعت 
و...خانه مي تواند آينه اي از هويت صاحبخانه باشد. 
تصور عمومي بر اين است كه تنها زماني مي توانيم 
به رؤياي خانه ايده آل مان در واقعيت دســت يابيم 
كه از وســع مالي بااليي برخوردار باشيم. اين نگاه 
تا حدي درســت اســت خصوصا در مورد متراژ و 
مســاحت يك خانه اما مي تواند چندان هم مطلق 
نباشد؛ چراكه امروزه در مورد دكوراسيون داخلي 

يا خريد اشــيا و لوازم منزل، روش ها و ترفندهاي 
زيادي در اختيار اســت. يكي از اين راه ها كســب 
دانش و اطالعات بيشتر در مورد طراحي و شناخت 
پتانسيل هاي فضاي داخلي اســت كه مي تواند در 
رسيدن به شكل و شمايل دلخواه خانه ما مؤثر افتد. 
روش ديگر تهيه و خريد لوازم خانگي دســت دوم 
است. مهم نيست كه تمام اســباب و وسايل خانه 
شما نو باشد، مهم آن اســت كه آگاهانه انتخاب و 
خريداري شوند تا بتوانند خانه شما را تكميل كنند و 
در هماهنگي با ساير وسايل قرار بگيرند. ممكن است 
يك صندلي يا ميز تلويزيــون در خانه اي اضافي و 
ناهمگون به نظر  آيد اما همان صندلي يا ميز، چيدمان 
داخلي خانه اي ديگر را كامل خواهد كرد. اطالعات 
زيادي دربــاره اين موضوعات بــه لطف اينترنت و 
فضاي مجازي در دسترس همگان قرار گرفته است؛ 
اطالعاتي كه به افراد عالقه مند كمك خواهد كرد 
بيشتر و بيشتر تكه هايي از جهان بزرگ درون خود 
را در مكان كوچك خانه شان به نمايش بگذارند. از 
نكات مهم در انتخاب و خريد فرش و قالي مناسب، 
مبلمان و ساير لوازم منزل گرفته تا انواع روش هاي 
نورپردازي منزل و چگونگي به كار گرفتن فضاهاي 
مرده و نامرئــي در هر خانــه، ترفندهاي طراحي 
منازل با متراژ كوچك، انواع ســبك هاي عمومي 
طراحي داخلي، فنگ شويي، كاربرد گياهان خانگي 
در سالمتي و نشــاط صاحبخانه، المان هاي اصلي 
در طراحي اتاق كــودك و... . طراحي داخلي الزاما 
به معناي صرف هزينه زياد نيست. گاه با تمهيداتي 
ساده و كم هزينه هم مي توان محيطي زيبا، صميمي 

و آرامش بخش براي زندگي فراهم ساخت.

يهسقفبيروزن
»خانه« فقط ساختمان نيست؛ كالبدي 

است كه روح ما را در خود دارد 

روزگار سپري شده 
خانه هاي سالخورده

از آخرين يادگار هاي معماري عصر قاجار. اتاق هايي 
كه به صورت مدور كنار هم قرار گرفته اند، با حياطي 
بزرگ و باغچه اي و حوضي باصفا كه به مرور زمان و 
مشخصا با ورود به عصر تجدد دوران پهلوي، ساكنانش 
خانه و محله شان را عوض كردند و اتاق ها اجاره داده 
شدند به افراد پرشماري كه هر كدام داستاني براي 
خود داشــتند. خانه هايي كه بيش از نيم قرن است 
كه به عنوان خانه قمر خانم شهرت يافته اند، فراز و 

نشيب هاي فراواني را پشت سر گذاشته اند.

لوكيشن آشنا
خانه اي قديمي با ســاكنان زيــاد و خانواده هايي كه هر 
كدام شان يك اتاق در اختيار دارند. با دستشويي مشترك 
در حياط بزرگي كه وســطش حوضي هم وجود دارد و 
حمامش هم سر كوچه است. اين تصوير آشناي فيلم ها 
و سريال هاي قديمي ايراني است. خانه هاي به جا مانده از 
عصر قاجار، در دهه هاي 40 و 50 لوكيشن آثاري شدند 
كه معموال تصويري از طبقه فرودســت ارائه مي دادند. 
خانه هايي كه بعد از پخش ســريال »خانه قمر خانم« با 
اين عنوان شناخته شــدند؛ خانه اي با اتاق هاي تودرتو، 
پنجره هايي هاللي خور، مطبخي مشترك و حياطي بزرگ 
و مشــجر با حوضي در ميانه و حس وحالي از گذشته ها، 
همه در كنار هم اما به ســختي و رنــج و در هجمه فقر و 

مصيبت هاي زندگي شهري نوظهور، زندگي مي كردند.

سريالي كه گل كرد، فيلمي كه شكست خورد
از دهه 40كه تلويزيون ملي ايران به راه افتاد، ساخت سريال 
براي جذب مخاطب هم در دستور كار قرار گرفت. سريال، 
خانه قمر خانم از نخستين مجموعه هاي تلويزيوني اي بود 
كه در طول 2سالي كه روي آنتن رفت )از مهر ۱۳4۸ تا مهر 
۱۳50( ميان مردم گل كرد. آن قدركه خانه هاي قديمي 
پر اتاق بعد از آن به عنوان خانه قمرخانم شــهرت يافتند. 
درخشــش پروين ملكوتي در نقش قمرخانم صاحبخانه 
بداخالقي كه با مستأجرانش داســتان ها داشت، ايراني ها 
را پاي تلويزيون نشــاند تا شاهد سريالي باشند كه متنش 
را چند نويسنده و طنزپرداز مطبوعاتي باعنايت به سنت 
پاورقي نويسي و نمايشــنامه هاي راديويي نوشته بودند و 
چند چهره تئاتري و تلويزيوني كارگرداني اش كردند. چند 
قسمتي را محمدعلي كشاورز و فخري خوروش به عنوان 
كارگردان هنري ساختند و نام محسن هرندي و برهان آزاد 
و سهراب اخوان هم در تيتراژ سريال به عنوان كارگردان آمد. 
خانه بزرگي كه قمرخانم هر اتاقش را به شخص يا خانواده اي 
اجاره داده بود، خانه آشــنايي براي ايرانيــان بود  . در دهه 
40خورشيدي كه ســريال پخش مي شد مشابه اين خانه 
در مناطق مركزي و جنوبي شــهر زياد بود؛ خانه هايي كه 
پيشينه شان به دوران قاجار بازمي گشت. در عصر ناصري اين 
خانه هاي قمر خانمي اعيان نشين بودند  و در گذر زمان كه 
تهران گسترش يافت و متحول شد، ساكنان اين خانه هاي 
بزرگ و دنج محله و خانه عوض كردند و خانه هايشان كه 
محصول ذوق معماران ايراني بود و بهترين هايش در محله 
عودالجان به عنوان محله اعيان نشــين عصر قاجار، شدند 
خانه هاي شلوغي كه تيپ هاي مختلف اجتماع از كارگر ساده 
و دالك و محصل و دانشجو تا كارمند و پاسبان در آنها شب 
را به صبح رساندند؛ خانه هايي كه هر اتاقش قصه اي داشت. 
اين قصه ها در ســريال موفق خانه قمر خانم حسابي گل 
كرد؛ درست برعكس فيلم ناموفقي كه بهمن فرمان آرا در 
ابتداي دهه 50 بعد از اقبال عمومي به سريال كارگرداني اش 
كرد. در فيلم فرمان آرا قمرخانــم )پروين ملكوتي( موجر 
تندخويي است كه در خانه دنگالش مستأجران بي شماري 
دارد. يكي از مستأجرها به نام اوس كاظم )محسن هرندي( 
ـ كه چيني بندزن استـ  قصد دارد از طريق ازدواج با اكرم 
)زري پورزند(، دختر قمرخانم، خانه را از چنگ او درآورد 
و هدف قمرخانم از اين وصلت تصاحب ثروت اوس كاظم 
است. قمرخانم مســتأجرها را كه دل پرخوني از او دارند 
وادار مي كند كه در مراســم عروسي شركت كنند. پس از 
اين بر اوس كاظم و مستأجرها آشكار مي شود كه خانه فاقد 
سند رسمي است و مي كوشند به كمك جوان دانشجويي 
به نام آقاكمال )اصغرزاده( كه مســتأجر خانه است، خانه 
قمرخانم را تصاحب كنند؛ اما خود كمال چشمداشتي به 
خانه قمرخانم ندارد. قمرخانــم به كمك داش غالم )علي 
اكبر آقاجاني( از منافع خود دفاع مي كند و موفق مي شود 
تعدادي از مستأجرها را از خانه بيرون كند. يك سال بعد از 
پخش ســريال، فيلم خانه قمر خانم اكران شد و شكستي 
همه جانبه را تجربه كرد. بعدها فرمان آرا گفت مردم دوست 
ندارند بابت چيزي كه قباًل مجاني در تلويزيون تماشايش 

كرده اند پول بليت بدهند.

به جا مانده از روزگار سپري شده
سال ها گذشت و نام خانه قمر خانم ماند روي خانه هاي 
قديمي بازمانده از دوراني ســپري شده؛ خانه هايي كه 
روزگاري وزيــر و وكيل و بازاريان با خدم و حشــم در 
آنها زندگي مي كردند و از عصر پهلوي شد محل زندگي 
خوش نشين ها و هر چه زمان گذشت خانه ها فرسوده تر 
و ويران تر و ساكنانش فقير تر شدند  . هنوز در حوالي بازار 
مي شود از اين خانه هاي قمر خانم ديد كه بيشترشان 
حاال به عنوان انبار مورد استفاده بازاريان قرار مي گيرد. 
در حوالي مثال ميدان شوش هنوز هم از خانه هاي قمر 
خانمي ياد مي شود؛ خانه هايي كه حاال بيشتر ساكنانش 
خاكسترنشــين هايي هســتند كه اينجا برايشان آخر 

خط است.

سعيد مروتي
مفهوم خانهروزنامه نگار

بازتاب جهان بزرگ درون

فلسفه

محمدناصر احدي
مترجم

تاريخچه

طراحی داخلی

آزاده تاجدينی
روزنامه نگار

معبد آتنا در آكروپوليس يونان
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  نامه تمام!
AFC   نامه نهايي مربوط به حذف پرسپوليس، 
استقالل و گل گهر را ارسال كرد تا سرخابي ها و 
تيم سيرجانی رسما از ليگ قهرمانان حذف شوند
19

 ساعي؛ برنده دوئل رياست پايان دوران سندسازي؟

 راه شب 14

رئيس فدراسيون تكواندو بعد از 21 سال تغيير كرد4نكته در مورد حذف تيم های ايرانی از ليگ قهرمانان آسيا

در هفته چهاردهم ليگ فوتبال، پرسپوليس كار ساده تري 
نسبت به استقالل  و سپاهان دارد؛  آيا شكل جدول امشب 

عوض مي شود؟

15:00 پرسپولیسپدیده

مهديترابي،ستارهپرسپوليسدربارهاحتمالتركاينتيمميگويد:
دوستدارمبمانم،كجابهترازپرسپوليس؟

حذف از آسيا شوك بزرگي بود

18

20

مس رفسنجان17:00 استقالل
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سالسياهگلگهر

عاشققدبلندها

اديبپرآوازهقرن

از مدت هــا پيــش انتظــار حذف 
پرسپوليس و اســتقالل از ليگ 
قهرمانــان آســيا مي رفــت، اما 
به نظر مي رســيد درصورت وقوع 
اين اتفاق، گل گهر سيرجان يكي 
از تيم هايي باشــد كه از سهميه ايران 
استفاده كند. با وجود اين كنفدراسيون فوتبال آسيا در نامه 
اعالم خبر حذف پرسپوليس و اســتقالل، مدعي شد باشگاه 
سيرجاني هم موفق به دريافت مجوز حرفه اي نشده است. به 
اين ترتيب فصل عجيب و بد گل گهر تكميل شد؛ تيمي كه ابتدا 
به خاطر استفاده از يك بازيكن غيرمجاز گابني با مجازات 3 بر 
صفر شدن 3 مسابقه اش مواجه شد و بعد هم اميدش براي يك 
حضور بادآورده در ليگ قهرمانان را از دست داد. در اين مدت 
لحن آرام گل گهري ها در اعتــراض به حكم كميته انضباطي 
به خاطر اميدشان براي آسيايي شدن بود كه آن هم بر باد رفت.

باالخره بخت استنلي كي روش هم 
باز شــد و او بعد از يك نيم فصل 
خانه نشــيني، تيم جديدش را 
پيدا كرد. به اين ترتيب مهاجم 
پيشين سپاهان از اين به بعد براي 
گل گهر ســيرجان توپ خواهد زد؛ 
تيمي كه هدايت آن برعهده امير قلعه نويي است. به طور كلي 
امير عاشق بازيكنان قدبلند اســت؛ طوري كه از قد و قواره 
انتخاب هايش بيشتر به نظر مي رســد با يك مربي واليبال 
مواجه هستيم تا سرمربي فوتبال! استنلي كه نخستين بار 
توسط خود قلعه نويي به فوتبال ايران معرفي شد، مي رود تا 
در خط حمله كنار مرتضي تبريزي بلندزن قرار بگيرد و البته 
در همين تيم هم شــايان مصلح را داريم كه به وقت نياز به 
راحتي به جمع مهاجمان اضافه مي شود. اساسا اين بخشي 

از تاكتيك »بريز و بزن« اميرخان در زمين فوتبال است!

اميدواريم يك مركز ويژه تاســيس 
شود كه كارش جمع آوري جمالت 
قصار حميدخــان مطهري براي 
آيندگان باشــد. حيف است عمر 
اين عبارات طاليي با يك بار شنيده 
شدن به پايان برسد. جمالت زيبايي كه 
حميدخان به كار مي گيرند، مي تواند باعث تغيير مسير چندين 
نسل در ايران شود. مثال به آخرين جمله مربي پرسپوليس توجه 
كنيد: »مثل يك گالدياتور كار كن و مثل يك پادشــاه زندگي 
كن!« آدم اگر بدون اسم گوينده اين جمله را بشنود، گمان مي كند 
گاندي يا نهايتا دكتر شريعتي اين حرف را زده اند، غافل از آنكه پاي 
آقاي مطهري در ميان است. فقط كاش استاد در مواقع ناكامي هم 
همين شخصيت را حفظ كنند. به عالوه اينكه ما همچنان ترجيح 
مي دهيم به جاي اين حجم از مصاحبــه، در زمين نمايش هاي 

باكيفيت تري از پرسپوليس ببينيم.

تيم سپاهان با داشــتن 4بازيكن در تيم 

منتخب هفتــه ســيزدهم از اين لحاظ 8/85
ركورددار شد. ذوب آهن هم 3بازيكن در 
اين تيم داشــت تــا 7نفــر از 11بازيكن 
منتخب هفته از تيم هاي اصفهاني آمده باشــند. زردپوشــان دانيال 
اسماعيلي فر، اميد نورافكن، گولسياني و فرشــاد احمدزاده را در تيم 
منتخب داشتند كه از ميان آنها اسماعيلي فر با نمره8.85 بهترين بازيكن 
هفته هم بود. ذوب آهن آرمان قاسمي، محمد خدابنده لو و ميالد جهاني 
را داشت كه جهاني با نمره8.71 دومين بازيكن برتر هفته شد. دروازه بان 
منتخب اين هفته داوود نوشي صوفياني از مس رفسنجان بود و پيمان 
رنجبري )پيكان( به همراه عاشوري و صادقي )گل گهر( ديگر بازيكنان 

تيم منتخب بودند.

2تيم صدرنشين ليگ يعني پرسپوليس و 

استقالل هيچ نماينده اي در تيم منتخب 7/62
اين هفته نداشتند. استقالل كه در اراك 
متوقف شد و پرسپوليس هم با وجود برتري 
مقابل تراكتور هيچ بازيكني در تيم منتخب هفته نداشت. بهترين بازيكن 
پرسپوليس در آن مسابقه سيامك نعمتي بود كه نمره7.62 را از متريكا 
دريافت كرد و با اين نمره حتي بهترين بازيكن ميدان هم نشد. بهترين 
بازيكن آن مسابقه پيمان بابايي گلزن تراكتور بود كه از متريكا نمره7.65 
گرفت و باالتر از پرسپوليســي ها كه برنده بازي بودند، بهترين بازيكن 
زمين شد. تيم پرسپوليس هم در بازي با تراكتور نمره فني7.1 )از 10( را 
از سايت متريكا گرفت. در هفته سيزدهم، نمره5 تيم بيشتر از پرسپوليس 

بود و درواقع سرخپوشان به لحاظ كيفي ششمين تيم اين هفته بودند.

اســتقالل اگرچه در تيــم منتخب هفته 

بازيكني ندارد اما 2 بازيكن اين تيم برترين 04
آمارها را در پست خودشان به جا گذاشته و 
در جمع »ترين هاي هفته« جاي گرفته اند. 
كوين يامگا با 4دريبل موفق در اين بخش ركورددار بوده و تكنيكي ترين 
بازيكن هفته سيزدهم محسوب مي شود. عارف آقاسي هم در خط دفاعي 
با 12دفع توپ بيشترين آمار اين بخش را به خود اختصاص داده و البته 
يك شــريك به نام عقيل كعبي )مس رفسنجان( هم دارد. شوتزن ترين 
بازيكنان هفته سيزدهم مغانلو )ســپاهان( و بابايي )تراكتور( با 5شوت 
بوده اند كه اولي مقابل قعرنشين جدول و دومي مقابل پرسپوليس اين 
آمار را به جا گذاشته اند. ســروش رفيعي هم به همراه 2بازيكن گل گهر 

)صادقي و تيكدري( بيشترين پاس كليدي را در اين هفته داده است.

به طور كلي ليگ بيســت ويكم فوتبال ايران از نظر كيفي در سطح 
پاييني قرار دارد و ميانگين گلزني در اين فصل هم اصال چنگي به 
دل نمي زند. اين وضعيت در برخي هفته ها رســما »وحشتناك« 
مي شود، مثل هفته هفتم كه در 8بازي تنها 9گل به ثمر رسيد! باز 
وضعيت گلزني در هفته سيزدهم خيلي بد نبود و در 8مسابقه شاهد 
به ثمر رسيدن 16گل بوديم. اين يعني هر بازي به طور ميانگين 2 
گل داشته است. شايد براي اروپايي ها چنين آماري جالب نباشد، 
ما اما در ايران چنان زمستان هاي سختي را پشت سر گذاشته ايم 

كه با اين نيمچه بهار هم جشن مي گيريم!
مشكل گلزني در فصل جاري اما فقط به صورت تيمي وجود ندارد، 
بلكه به شــكل فردي هم خودش را در جدول گلزنان برتر نشــان 
مي دهد. باوركردني نيســت كه در پايان هفته سيزدهم ليگ برتر 
ايران، بهترين گلزن مســابقات گادوين منشا است كه 7گل زده و 
تازه از اين تعداد 5گل را از روي نقطه پنالتي به ثمر رسانده است. 
يعني مهاجم مس رفسنجان قشنگ به زحمت افتاده كه توانسته 
2 گل در جريان بازي بزند! دومين گلزن برتر هم خارجي اســت؛ 

لوسيانو پريراي 38ســاله كه تا اينجا 6گل به ثمر رسانده و او هم 
نيمي از گل هايش را از روي نقطه پنالتي زده است. در رده بعدي 
عيســي آل كثير، مهدي عبدي، پيمان بابايي، كوين يامگا، سعيد 
صادقي و كريم اســالمي را داريم كه همگي 4گل زده اند. فارغ از 
اينكه آيا اين دوستان پنالتي هم زده اند يا نه، 4گل در 13مسابقه 

به طور ميانگين يعني »0.30« گل زده در هر بازي!
براي اينكه وخامت اوضاع را بهتر درك كنيد، خوب است از شرايط 
مشابه تا اين مقطع زماني از ليگ فصل گذشته مثال بزنيم. در پايان 
هفته سيزدهم ليگ بيستم، سجاد شــهباززاده با 11گل در صدر 
جدول برترين گلزنان ايســتاده بود و گادوين منشاي 9گله را در 
تعقيب خودش مي ديد. نفر سوم هم امين قاسمي نژاد بود كه تا اين 
مقطع 8گل به ثمر رسانده بود. اين يعني نفر سوم پارسال، گل هاي 
بيشتري نسبت به نفر اول امسال داشت. اگرچه درنهايت بايد يك 
نفر به عنوان گلزن برتر انتخاب شود، اما ليگ بيست ويكم دست كم 
تا اينجا چهره اي با لياقت كسب كفش طال نداشته است. آيا روند 

كار در ادامه تغيير خواهد كرد؟

نكته بازی

متريكاآماربازی

برنامه بازی ها

وز چهره ر

اين ليگ »كفش طال« ندارد

قهرمان ليگ فقرا كيست؟
رسول بهروش |  اساسا ارزيابي ســنجه هاي كيفي كار راحتي 
نيســت و به همين دليل زشــتي و زيبايي را به همين راحتي 
نمي توان قضاوت كــرد. با اين حــال بــدون پيچيدگي هاي 
فني و فلسفي هم آشــكار است كه ليگ بيســت ويكم فوتبال 
حرفه اي در ايران از ســطح بااليي برخوردار نيست. حتي گروه 
زيادي از هواداران متعصب فوتبال، امســال از كيفيت تيم هاي 
محبوب شــان راضي نيســتند و غرولند از اين بابــت، به وجه 
مشــترك بحث هاي هواداري بعد از پايان هر بازي تبديل شده 
است. 13 هفته از ليگ21 گذشته و بهترين گلزن اين مسابقات 
گادوين منشا فقط با 7گل زده اســت كه تازه 5تايش را از روي 
نقطه پنالتي به ثمر رســانده! تنها همين گزاره به خوبي از حال 

نزار ليگ امسال پرده برمي دارد.
پرسپوليس، اســتقالل و ســپاهان مثلث مدعيان ليگ امسال 
هستند و دشــوار اســت كه بتوان به عملكرد كيفي آنها نمره 
قبولي بي قيد و شرط داد. هر يك از اين 3 تيم فراز و فرودهايي 
داشــته اند، اما به طور كلي از آنچه بايد باشند فاصله دارند. يك 
بخش از داستان به خروج مستمر و بي پايان ستاره هاي مستعد از 

ليگ داخلي مربوط مي شود. صدقه سر دالر 30هزار توماني، هر 
كسي هر پيشنهادي داشته راه خروج از كشور را در پيش گرفته 
و امروز از پرتغال تا نروژ و از آذربايجان و تاجيكســتان تا هند و 
بنگالدش لژيونر داريم. در نتيجه با احتــرام به همه بازيكنان 
حاضر در ليگ، چيزي كه براي فوتبال باشگاهي ما باقي مانده 

در عمده موارد مصداق »ته بار« است.
به عنوان مثال پرسپوليس به عنوان قهرمان اين ساليان فوتبال 
ايران به طور پيوسته ســتاره هايي مثل عليرضا بيرانوند، شجاع 
خليل زاده، محمدحســين كنعاني زادگان، صــادق محرمي، 
رامين رضاييان، احمد نوراللهي، علي عليپور، مهدي طارمي و... 
را از دست داده و تازه نفراتي مثل جالل حسيني، وحيد اميري 
و مهدي ترابي هم در يك مقطع جدا شــده اند و باز برگشته اند. 
استقالل هم فراق مهره هاي كارآمدي همچون مجيد حسيني، 
اميد ابراهيمي، سرور جباروف، مامه تيام، كاوه رضايي، مهدي 
قائدي، صيادمنش، شيخ دياباته و... را تحمل كرده است. روي 
كاغذ، سپاهان متمول ترين باشگاه ايراني است و ظاهرا مشكل 
مالي ندارد، اما همين تيم هم در فصلي كه به شــدت مشــتاق 

قهرماني بود نتوانست امثال پيام نيازمند، احسان حاج صفي و 
محمد محبي را حفظ كند. تــازه اين بخش مربوط به بازيكنان 
اســت؛ اگرنه جاي خالي مربيان خارجي باكيفيت هم حسابي 
حس مي شــود. آيا واقعا مي تــوان نقش انقالب گونــه برانكو 
ايوانكوويچ در احياي پرسپوليس و بازگشت شخصيت باشكوه 
اين تيم به كالبد ســرخ ها را ناديده گرفت؟ حتي مربياني مثل 
گابريل كالدرون، آندرا استراماچوني و وينفرد شفر هم ايده هايي 

داشتند كه به غناي تاكتيكي فوتبال ايران كمك مي كرد.
به هر حال قهرمان ليگ فقير و ضعيف شده امسال، تيمي است كه 
صرفا كمتر از ديگران اشــتباه كند و بيشتر قدر فرصت ها را بداند. 
چنين تيمي )هر كه مي خواهد باشد( بيش از آنكه به توانايي هاي 
فني اش بنازد، بايد شــكرگزار ضعف و ناتواني رقبا باشد. از ليگي 
ســخن مي گوييم كه تراكتــورش را در خطر ســقوط می بيند، 
اســتقاللش با وجود صدرنشيني ســرجمع 3 بازي با كيفيت هم 
انجام نداده، سپاهانش تقريبا نيمي از بازي ها را باخته و پرسپوليس 
قهرمانش هم نشانه هاي زيادي از گذشته نزديك و فاخرش ندارد. 

بايد منتظر ماند و ديد فاتح اين رقابت كم جان كيست.
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نماد بدشانسي
محمد شريفي چطور در بدترين زمان ممكن 

مصدوم شد؟

يكي از بزرگ ترين اشكاالت گرفته شده از يحيي 
گل محمدي طي 2 فصل اخيــر، بي اعتنايي او به 
بازيكنان جوان تيمش بود. بعد از انبوه فشــارها 
و پس از اينكــه خريد بزرگي مثل رضا اســدي 
در ميانه ميدان جواب نــداد و كمال كاميابي نيا 
هم پرنوسان ظاهر شد، سرانجام نوبت به محمد 
شريفي رسيد تا به عنوان يكي از 2 هافبك مياني 
سرخپوشان كنار ميالد ســرلك به ميدان برود. 
او اتفاقا حضــور مؤثري در زمين داشــت و برابر 
ويســتاتوربين در جام حذفي موفــق به گلزني 
هم شــد، اما مصدوميت در بدترين زمان ممكن 
ســراغ اين بازيكن آمد و او موفق به ادامه حضور 
در تركيب اصلي نشد. شريفي بازي با سپاهان را از 
دست داد تا كمال كاميابي نيا به تركيب برگردد و 
تك گل اين بازي بسيار مهم را به ثمر برساند. اين 
آسيب ديدگي ادامه يافت و باعث غيبت شريفي 
در بازي با تراكتور هم شــد. سرخپوشان در اين 
مسابقه با زوج سرلك و كاميابي نيا به ميدان رفتند 
و ميالد يك پاس گل هم داد. حاال هم شــريفي 
ديدار با پديده را به دليل مصدوميت از دست داده 
و اين يعني احتماال باز هم شاهد حضور كمال در 
تركيب اصلي خواهيم بود. شايد اگر شريفي چند 
هفته پشــت ســر هم بازي مي كرد، مي توانست 
ميخ خودش را در ارنــج بكوبد، اما مصدوميت در 
بدترين زمان ممكن ســراغ او آمد. او را بايد يكي 

از بداقبال ترين بازيكنان نيم فصل اول دانست.

راه شب 14
 در هفته چهاردهم ليگ فوتبال، پرسپوليس كار ساده تري نسبت به استقالل 

و سپاهان دارد؛  آيا شكل جدول امشب عوض مي شود؟

هفته چهاردهم ليگ برتر فوتبال ايران، امروز و امشب برگزار مي شود تا تيم ها به هفته پاياني نيم فصل برسند. اين بار هم مثل چند هفته اخير 
همه بازي ها در يك روز برگزار مي شود تا صدرنشين جدول در هفته ماقبل پاياني نيم فصل، قبل از ساعت19امشب مشخص شود. پرسپوليس كه 

با اختالف يك امتياز در تعقيب استقالل است، امروز بازي نسبتا آسان تري دارد و سپاهان در يك بازي سخت بايد با فوالد روبه رو شود.
پديده - پرسپوليس

سرخپوشان تهران امروز كمي زودتر از رقباي خود 
به زمين مي روند. آنها از ساعت15در مشهد ميهمان 
آخرين تيم جدول رده بندي يعني پديده هستند. 
جالب اينكه بازي نساجي و ذوب آهن نيز همزمان 
با اين مسابقه در مشهد برگزار مي شود و ورزشگاه 
بهتر و مجهزتر خراســان به آن بازي رسيده نه به 
بازي خود مشهدي ها با پرســپوليس! پديده تنها 
تيم بدون برد اين فصل اســت و در ورزشگاه ثامن 
از تيمي ميزباني مي كند كه بعد از 4برد متوالي به 
دنبال كسب پنجمين پيروزي است. هيچ تيمي در 
اين فصل نتوانسته به 5برد متوالي برسد و استقالل 
هم هفته گذشته در دقيقه92از كسب اين ركورد 
بازماند. پرســپوليس همچنان خوب و راحت گل 
مي خورد اما خط حمله اش فقط در 2بازي گل نزده 

كه بهترين ركورد در بين همه تيم ها است.

نساجي - ذوب آهن
تيم قائمشهري دارد ميزباني را در يك يك شهرهاي 
ايران آزمايش مي كند. آنها امروز در ورزشگاه امام 
رضا مشهد ميزبان تيمي هستند كه 2بازي اخيرش 
را برده و اوج گرفته است. نساجي هم در هفته هاي 

اخير فرم خوبي داشــته و 6بازي متوالي است كه 
نمي بازد. تيم ساكت الهامي با 2برد و 4مساوي در 

اين هفته ها، سومين تيم موفق 6هفته اخير است.

فجرسپاسي - تراكتور
تراكتور 3هفته متوالي اســت كه هيــچ امتيازي 
نگرفته و فجرسپاســي هــم گل زدن را كامال از 
ياد برده اســت. شــيرازي ها 492دقيقه اســت 
گل نمي زننــد، 8هفته متوالي اســت هيچ بردي 
نداشــته اند و در خانه خودشــان هم هنوز پيروز 
نشده اند. تراكتور هم از 6بازي اخيرش فقط يكي 
را نباخته است. اين دو تيم با 11امتياز در ته جدول 
همسايه اند و رقابت شان يك مســابقه 6امتيازي 

است.

پيكان - آلومينيوم
پارسال از بازي اين دو تيم به عنوان مصاف دو تيم 
چغر ليگ ياد مي شــد اما پيكاني ها امسال كمي 
سيســتم هاي دفاعي فصل قبل را رهــا كرده اند 
و بازي هايشــان پرگل تر شده اســت. پيكان طي 
3هفته اخيــر كارهاي عجيبي كرده؛ ســپاهان را 
در اصفهان برده و از فوالد در اهواز مساوي گرفته، 

اما در خانه خودش نتوانســته پديده را ببرد! تيم 
مجتبي حسيني در خانه حريفان تيم بهتري است 
اما ميهمان امروزش آلومينيومي است كه از 2بازي 

اخيرش فقط يك امتياز گرفته است.

گل گهر - هوادار
حســاب هوادار را از آن تيمي كــه در هفته هاي 
ابتدايي ديديد جدا كنيد. اين تيم 6هفته اســت 
نباخته، آخرين تيمي اســت كه از پرســپوليس 
امتياز گرفته و با 4كلين شــيت متوالي به ركورد 
360دقيقه گل نخوردن رسيده است. در مقابل اين 
دفاع محكم، امروز خط حمله گل گهر مي ايســتد 
كه با 40.7درصد صاحب باالترين دقت شوت در 
ليگ جاري است و بيشترين گل زده واقعي را بعد 

از پرسپوليس دارد.

استقالل - مس رفسنجان
گلي كه اســتقالل در دقيقه92بازي با آلومينيوم 
خورد خيلــي چيزهــا را براي فرهــاد مجيدي و 
شــاگردانش تغيير داد. حاال حتي روزنامه هوادار 
آبي ها هم دائما در حــال انتقاد از نمايش فني اين 
تيم اســت. بعد از يك توقف نابهنگام و رســيدن 

پرسپوليس به يك قدمي صدر، آبي ها به هيچ وجه 
طاقت يك توقف ديگر را ندارنــد. اما مس در اين 
فصل آن قدر خوب نتيجه گرفته كه با اعتمادبه نفس 
باال حتــي از پيــروزي در زمين اســتقالل حرف 
مي زند. بــازي امروز، بــازي دو تيمي اســت كه 
ركورددار كســب پنالتي در ليگ جاري بوده اند. 
مســابقه اي كه بهترين خط دفاعــي ليگ در يك 
طرف ميدان ايستاده و آقاي گل حال حاضر هم در 

سمت ديگر ميدان.

سپاهان - فوالد
هافبك هاي درخشان تيم ملي در سال هاي دور، بد 
موقعي به تور همديگر خورده اند. محرم نويدكيا بعد 
از 3باخت متوالي پديده را برد اما هنوز خيلي مانده 
تا عقب ماندگي آن باخت هــا را جبران كند. جواد 
نكونام هم از 2بازي اخيرش فقط يك امتياز گرفته 
و 3هفته است پيروز نمي شــود. تيم نكونام البته 
شروع هاي خوبي دارد؛ تنها تيمي است كه در نيمه 
اول بازي هايش گل نخورده و اگر فقط نتايج نيمه 
اول را مالك بگيريم به همراه استقالل صدرنشين 
ليگ است. اما در نيمه هاي دوم عملكرد فاجعه باري 
داشته است. جدال سپاهان و فوالد، مصاف تيم هاي 
اول و آخر ليگ در آمار دريبل هم هست. سپاهان 
بيشترين دريبل موفق را داشته و فوالد ضعيف ترين 

تيم در اين زمينه بوده است.

نفت آبادان - نفت مسجدسليمان
جدال بي پول ترين تيم هاي ليگ كــه در انتهاي 
جدول رقابت ســختي براي فرار از سقوط دارند. 
نفت مسجدسليمان همراه با تراكتور و فجرسپاسي 
11امتيازی است كه آباداني ها فقط 2امتياز بيشتر 
دارند. جالب است كه امروز اين 4تيم بين خودشان 
بازي مي كنند و تكليف خيلي ها در اين بازي هاي 

6امتيازي مشخص مي شود.
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وز اتفاق ر

 جوكوويچ در 
مسافرخانه پناهندگان!

دولت استراليا با قرنطينه ستاره بزرگ تنيس، جهان ورزش 
را شوكه كرد؛ جوكوويچ واكسن نزده و استراليا قوانين خيلي 

سختي در اين زمينه دارد

نواك جوكوويچ براي گرفتن بيســت ويكمين جــام قهرماني اش در 
گرانداسلم ها به ملبورن رفت اما بعد از 5ساعت بازداشت در فرودگاه، 
در يكي از بدترين  هتل هاي اين كشور كه مخصوص پناهجويان است 
قرنطينه شد. مرد شماره يك تنيس جهان اعتقادي به واكسن كرونا ندارد 
و قوانين سرسختانه استراليا او را به دردسر انداخته است. اين اتفاق حتي 

پاي مردان سياسي  استراليا و صربستان را هم به ماجرا باز كرده است.
نو له در 3دوره قبلي مسابقات آزاد ملبورن قهرمان شده بود و براي گرفتن 
جام چهارم عازم اين كشور شــد. از زماني كه نواك خبر داد كه در اين 
مسابقات شركت مي كند، خيلي  ها پيش بيني كرده بودند كه او با چالش 
بزرگي روبه رو مي شود. هرچند صربستان هم مثل بيشتر كشورها قوانين 
سرسختانه اي براي واكسيناســيون مردمش دارد اما نواك را از زدن 
واكسن معاف كرده است. مردم صربستان بارها به اين تبعيض معترض 
شده اند اما جوكوويچ با داشتن معافيت پزشكي، مشكلي براي حضور در 
مجامع عمومي ندارد. با اين حال او تصور نمي كرد در استراليا برخوردها 
متفاوت باشد. جوكو با توجه به همان معافيت پزشكي عازم اين كشور 
شد. كميته برگزاري مسابقات خبر داشت نوله واكسن نزده است، با اين 
حال از حضور او در اين جام استقبال كرد. مردم استراليا و حتي كساني 
كه درگير تنيس هستند، طي روزهاي گذشته معترض شدند كه چرا 
جوكوويچ بدون اينكه واكس زده باشد، مي تواند پا به خاك اين كشور 
بگذارد. جوكوويچ به فرودگاه ملبورن رسيد اما قدرت قوانين اين كشور 
بيشتر از چيزي بود كه او و مسئوالن برگزاري مسابقات تصور مي كردند. 
پليس، جوكوويچ را در اتاقي ايزوله قرنطينه كرد. او درحالي كه به تلفن 

همراهش دسترسي نداشت، 5ساعت در اين اتاق ماند.
به نظر مي رسد مدارك پزشكي كه در صربستان نوله را از زدن واكسن 
معاف كرده، مورد تأييد استراليايي ها نبوده است. اسكات موريسون، 
نخست وزير استراليا قبل از اينكه پرواز جوكوويچ در فرودگاه ملبورن 
بنشيند به مردم كشــورش قول داده بود كه اگر مدارك پزشكي اين 
ورزشكار با دستورالعمل هاي بهداشتي استراليا مطابقت نداشته باشد، 
او به كشــورش بازمي گردد. مدارك مورد تأييد نبــود و ويزايي براي 
جوكوويچ صادر نشد. در اين مدت سرجان، جوكوويچ پدر به سفارت 
صربستان در استراليا معترض شد و مصاحبه  تندي با سايت اسپوتنيك 
داشت:  »آنها پسرم را 5ساعت بازداشت كرده اند. اين تصميمي شرم آور 
است و يك نوع تبعيد به شمار مي رود. همه ما بايد برويم آنجا به مالقات 
او. من حتي نمي توانم با پسرم صحبت كنم، چون با او مثل يك جنايتكار 
رفتار مي كنند. كلمات كافي بــراي كاري كه با او كردند پيدا نمي كنم 

تا به زبان بياورم.«
الكساندر ووچيچ، رئيس جمهور صربستان هم وارد ماجرا شد و در تماس 
با جوكوويچ به او قول داد خيلي سريع مشكل را حل مي كند ولي توييت 
نخست وزير استراليا چيز ديگري مي گفت: »ويزاي آقاي جوكوويچ لغو 
شده است. قوانين بايد اجرا شــوند، به ويژه وقتي صحبت از مرزهاي ما 
در ميان باشد. هيچ كس باالتر از قانون نيســت.« ووچيچ در واكنش به 
صحبت هاي موريسيون گفت: »همه صربستان با نواك است و ما هر كاري 
مي كنيم تا اين وضعيت پايان يابد. اين كار استراليايي ها ناجوانمردانه و 
مثل يك شكار سياسي اســت كه همه ازجمله نخست وزير استراليا در 

آن دست دارند و مي خواهند بگويند قانون براي همه اعمال مي شود.«
وكالي جوكوويچ از طريق قانوني پيگير ماجرا شــده و درخواســت 
تجديدنظر براي باطل شدن ويزاي نوله را داده اند. در مقابل استراليايي ها 
هم در پرواز بازگشت به صربستان يك صندلي براي او رزرو كردند اما 
دادگاه تجديدنظر فدرال فرصت ديگري به او داد. تا ساعت 10صبح روز 
دوشــنبه، اجراي حكم ديپورت جوكوويچ از استراليا به حالت تعليق 
درآمده و وكالي او فرصت دارند مدارك پزشكي نواك را تكميل كنند. 
جوكو در پارك هتل ملبورن كه ســازمان هاي حقوق بشــري بارها از 
وضعيت بد آنجا انتقاد كرده اند، قرنطينه شده و تا روز دوشنبه بايد در اين 
هتل بماند. او اميدوار است مشكلش حل شود اما حاميان زيادي را كنار 
خودش نمي بيند. بيشتر از همه شايد صحبت هاي نادال او را آزرده خاطر 
كرده باشد. نادال گفته اســت: »جهان به اندازه كافي ]از اين بيماري[ 
رنج كشيده اســت. همه بايد واكسينه شــوند. نواك اگر مي خواست 
مي توانست بدون هيچ مشكلي در اســتراليا بازي كند. هركس مختار 
اســت براي خودش تصميم بگيرد، اما هر تصميمي عواقبي هم دارد، 

اينطور نيست؟«
ديانا، مادر جوكوويچ هم از شرايط هتل او انتقاد كرده است: »وضعيت آن 
هتل وحشتناك است. يك محل كوچك براي مهاجران كه بسيار كثيف 
است و غذاي وحشتناكي هم دارد. به او حتي اجازه نمي دهند به هتل 

ديگر يا خانه اي نقل مكان كند.«
مســابقات ملبورن از 27دي آغاز مي شــود و با توجه به شرايطي كه 
جوكوويچ در اين كشور دارد  ، بعيد اســت بتواند خودش را به مسابقه 

برساند.

AFC نامه نهايي مربوط به حذف پرسپوليس 
و استقالل را ارسال كرد تا سرخابي ها رسما از 

ليگ قهرمانان حذف شوند

بهروز رســايلي |  ســرانجام گمانه زني ها به حقيقت پيوست و با اعالم 
كنفدراسيون فوتبال آسيا، پرسپوليس و استقالل رسما از مسابقات 
فصل آتي ليگ قهرمانان آسيا كنار گذاشته شدند. حتي گل گهر 
سيرجان هم موفق به دريافت مجوز حرفه اي نشد تا سپاهان و 
فوالد تنها نمايندگان ايران در اين مسابقات باشند. اين البته 
خبر غيرمنتظره اي نبود، اما به هــر حال طعم گس خاص 

خودش را داد و انتشار آن، كام هواداران 2 تيم را تلخ كرد.

    مرگ يك بار، شيون يك بار
بعد از اعالم رســمي اين خبر، شاهد 2 نوع واكنش 
متفاوت و شاخص از سوي هواداران 2 تيم بوديم. 
عكس العمل يك گروه، ناراحتي شديد و تالش براي 
مقصريابي بود، گروهي ديگر اما ابراز خوشــحالي 
كردند و اميدوار بودند بــا اتفاقي كه رخ داده، الاقل 
يك بار براي هميشه رســيدگي جدي به مشكالت 
اساسي 2 باشــگاه صورت بگيرد. واقعا تا كي مي شد 
با سندســازي و جعل آمار و ارقام، پرســپوليس و 
اســتقالل را »ســودده« جا زد و با استرس شديد و 
نگراني تا دقيقه 90، به زحمت مجوز حضور آنها در 
ليگ قهرمانان آسيا را گرفت؟ مي گويند »مرگ يك 
بار، شيون هم يك بار«؛ آيا شيون عصر آدينه، آغازي 
بر اصالحات اساســي در 2 باشــگاه خواهد بود؟ 
اميدواريم همين اتفاق رخ بدهد، نه آنكه غيبت 
سرخابي ها در آسيا تبديل به اتفاقي عادي براي 

مديران فوتبال و ورزش ايران شود.

    با مديران كم كار چه مي كنيد؟
اگرچه حذف پرســپوليس و اســتقالل از ليگ 
قهرمانان آسيا بيشتر محصول اشكاالت ساختاري 

مثل مالكيت مشترك و دولتي 2 باشــگاه بود، اما كم كاري و اشتباهات 
تعدادي از مديران آنها نبايد زير سايه اين مسئله ناديده گرفته شود. گفته 
مي شود يكي از اشكاالت فاحش كه منجر به عدم صدور مجوز حرفه اي 
براي پرسپوليس شــد، پرداخت ديرهنگام طلب گابريل كالدرون بود. 
پرسش اينجاســت كه اين طلب غيرضروري و زيانبار را كدام مدير در 
پرسپوليس به ارث گذاشت و كدام مديران در تسويه به هنگام آن كوتاهي 
كردند؟ بله؛ ساختارها ايراد دارد، اما نبايد از سهم اين آقايان هم غافل شد.

    واكنش فني سرخابي ها چيست؟
اتفاقي كه رخ داده اما وضعيت پرسپوليس و استقالل در ادامه فصل را هم 
به چالش خواهد كشيد. ترديدي نيست كه بازيكنان و مربيان 2 تيم بسيار 
مشتاق بودند كه در ليگ قهرمانان آسيا هم حاضر باشند. حاال كه چنين 
فرصتي از آنها دريغ شده، ممكن است سرخابي ها دچار ضربه روحي شوند 
و انگيزه الزم براي ادامه رقابت در ليگ را هم از دست بدهند. اين مسئله 
مي تواند به سود رقيبي مثل سپاهان باشد. اين سكه اما يك روي ديگر هم 
دارد؛ اينكه پرسپوليس و استقالل با معافيت از جنگيدن در جبهه آسيا، از 
اين به بعد همه انرژي و تمركزشان را روي ليگ بگذارند و بكوشند تا فاتح 
مسابقات اين فصل شوند. در اين صورت كار براي سپاهان سخت خواهد 

شد؛ تيمي كه همزمان بايد در ليگ قهرمانان آسيا هم بجنگد.

    تأثير روي پنجره زمستاني
حذف از آسيا اما معادالت نقل وانتقاالتي پرسپوليس و استقالل را هم 
دستخوش تغيير خواهد كرد. به هر حال هر دو تيم اميدواري زيادي 
داشتند كه در پنجره زمستاني با جذب مهره هاي خوب تقويت شوند، 
اما حاال انگيزه بازيكنان جديد براي پيوســتن به جمع سرخابي ها 
كاهش خواهد يافت. به هر حال حضور در آسيا امتيازي بود كه باعث 
مي شد بازيكنان داخلي يا خارجي راحت تر جذب شوند. اين امتياز 
هم اكنون از بين رفته و شايد اين مســئله روي تحركات زمستاني 

سرخابي ها هم اثر بگذارد.

كنفدراسيون فوتبال آسيا باالخره حكم نهايي را درخصوص 3باشگاه 
ايراني اعالم كرد و اين باشــگاه ها رسما از حضور در ليگ قهرمانان 
آسيا در فصل2022 محروم شدند. 3باشگاه پرسپوليس، استقالل 
و گل گهر پيش  تر با تذكرات شــديد AFC روبه رو شــده و مهلت 

كوتاهي براي رفع نواقص پرونده حرفه  اي خود دريافت كرده بودند. 
تا اينكه روز گذشــته باالخره AFC در بيانيه اي با اعالم حذف اين دو 
باشگاه توضيح داد: »كميته مســتقل كنترل تصميم گرفت كه مجوز 

تيم هاي پرسپوليس، استقالل و گل گهر ســيرجان را براساس بندهاي 
14.4و 14.5مقررات حرفه اي رقابت ها لغو كند...« اين كميته اعالم كرده 
كه هيچ كدام از اين 3باشــگاه معيارهاي الزامي حضور در اين رقابت ها را 

فراهم نكردند؛ معيارهايي كه در بندهاي 3.1 و 3.2A مقررات حرفه  اي اين 
كنفدراسيون آمده و براساس اين مسئله مجوز حضور در رقابت هاي سال2022 

ليگ قهرمانان آســيا به آنها داده نشده است.« بخشي از مشــكالت باشگاه هاي ايراني 
مربوط به بدهي آنها به بازيكنان و مربيان داخلي و خارجي است كه مي توان اميدوار بود تا 
ليگ قهرمانان سال آينده حل شود. اما مشكالت زيرساختي و به خصوص مسائل مربوط 
به مالكيت 2تيم، بعيد اســت به اين زودي ها قابل حل باشــد. بنابراين شايد محروميت 
سرخابي ها از ليگ قهرمانان در سال هاي آينده هم تكرار شود. نكته مهم  تر اينكه AFC در 

بيانيه اش متذكر شده پرونده اين باشگاه ها براي بررسي بيشتر و اعمال محروميت ها به 
كميته انضباطي و اخالق هم ارجاع شده و به اين ترتيب ممكن است در آينده نزديك 

شاهد جرايم و محروميت هاي بيشتري براي 2تيم بزرگ ايراني باشيم.

حذف از آسيا شوك بزرگي بود
مهدي ترابي، ستاره پرسپوليس درباره احتمال ترك اين تيم 

مي گويد: دوست دارم بمانم، كجا بهتر از پرسپوليس؟

اميرحسين اعظمي | پرسپوليس امروز در حالي برابر 
پديده مشهد قرار خواهد گرفت كه جو اردوي اين تيم 
تحت تأثير حذف از ليگ قهرمانان آسيا قرار دارد. در 
هفته هاي گذشته هم بحث حذف سرخابي ها از آسيا 
حــرف و حديث هاي زيادي را ايجاد كــرده بود ولي 
AFC در نهايت حكم قطعــي را در اين زمينه اعالم 
كرد تا پرسپوليس و استقالل فرصت حضور در فصل 
جديد ليگ قهرمانان را از دســت بدهند. در آستانه 
بازي با پديده با مهدي ترابي صحبت كرديم و هافبك 
سرخ پوشــان به سؤاالت همشــهري ورزشي پاسخ 
داد. او حذف از ليگ قهرمانان را يك شوك بزرگ به 

پرسپوليس قلمداد كرد.

   در مورد تصميم AFC و كنار گذاشتن 
پرسپوليس و استقالل از آسيا چه صحبتي داري؟

اين اتفاق يك شوك منفي و بزرگ به پرسپوليس بود 
و تصور نمي  كرديم چنين اتفاقي رخ دهد. پرسپوليس 
سال هاي متمادي در اين جام حضور داشت و در اين 
سال ها هم عملكرد خوبي در ليگ قهرمانان از خودش 
به نمايش گذاشت. اين بازي ها قطعا يك ويترين بزرگ 
براي باشگاه ها، بازيكنان و مربيان محسوب مي شود و 

غيبت در اين جام به ضرر فوتبال ايران است.

   ايــن موضوع مي توانــد در ادامه 
بازي هاي ليگ برتر به شما آسيب روحي وارد 

كند؟
به هر حال بايد با اين شرايط كنار بياييم. شرايط ليگ 
برتر متفاوت اســت و هواداران هم از ما انتظار دارند 
نتيجه بگيريم. ليگ داخلي هم قطعا براي ما اهميت 

دارد و دنبال ششمين قهرماني پياپي هستيم.

   وضعيت فني تيم در آستانه بازي با 
پديده چطور است؟

شرايط فني ما خوب است و 4برد پياپي هم به دست 
آورده ايم. مهم اين است كه روند فعلي را حفظ كنيم 
و در بازي با پديده هم بايــد 3امتياز را بگيريم. اينكه 
تصور كنيم بازي ساده اي در پيش داريم، اصال درست 

نيست و بايد با انگيزه باال مقابل پديده ظاهر شويم.

   چرا پرســپوليس در ليگ امسال 
نمي تواند بــا اختالف گل بــاال حريفانش را 

شكست دهد؟
اكثر تيم ها مقابل پرســپوليس بــازي دفاعي انجام 
مي دهند و طبيعتــا دنبال اســتفاده از ضدحمالت 
هستند. اين كار ما را سخت مي كند ولي با اين حال 

در هر بازي موقعيت هاي زيــادي را ايجاد مي كنيم 
و مشكل اصلي اين اســت كه نمي توانيم از فرصت ها 
نهايت استفاده را ببريم. بايد در اين زمينه بيشتر كار 

كنيم تا به سادگي موقعيت از دست ندهيم.

   در بازي با تراكتور هم كه يك پنالتي 
را از دست دادي.

اين نخستين باري بود كه در پرســپوليس پنالتي از 
دســت دادم و بعد از بازي هم گفتم كه آن را جبران 

مي كنم.

   اينكه در 2بازي قبلي عيسي آل كثير 
قصد داشت پنالتي بزند، روي تو بار رواني ايجاد 

نكرد؟
خير، اصال اينطور نيســت. در پرسپوليس همه براي 

موفقيت تيم بازي مي كنند.

   تو قبال گفته بودي كه مهدي عبدي 
يكي از بهترين مهاجمان ايران اســت. فكر 
مي كني چرا يحيي گل محمــدي زياد از اين 

بازيكن در تركيب ثابت استفاده نمي كند؟
عبدي واقعا بازيكن خوبي اســت و حتــي مي تواند 
در ليگ ايران آقاي گل شــود. مطمئنــا كادر فني 
پرسپوليس هم مي داند چگونه از اين بازيكن مراقبت 
كند. هيچ كدام از مربيان، بد بازيكنان را نمي خواهند.

   در مورد شرايط فعلي خودت صحبت 
كن، آيا از عملكردت راضي هستي؟

نمي گويم كامال راضي هستم ولي ناراضي هم نيستم 

و هميشه سعي مي كنم 
مســابقه  زميــن  در 

بهترين عملكرد را داشته 
باشم.

   فكر مي كني پرسپوليس در اين 
فصل قهرمان شود؟

پيش بيني خيلي ســخت اســت و 17بازي ديگر 
باقي مانده كه حكم فينال را دارند. هر تيمي خوب 
امتياز بگيرد و كمترين اشــتباه را داشــته باشد، 
درنهايت قهرمان خواهد شــد. ما قطعا هدفي جز 

كسب ششمين قهرماني پياپي نداريم.

   قرارداد تو با پرسپوليس در پايان 
فصل جاري به اتمام مي رســد. آيا باشگاه 
صحبتي در مورد تمديد قرارداد با تو انجام 

نداده است؟
هنوز صحبت خاصي با من انجام نشــده ولي اول 
بايد ببينيم تكليف مديريت باشگاه چه مي شود. در 
چند ماه اخير كه آقاي صدري زحمت كشيدند و 
امور باشگاه را به صورت كامل بر عهده داشتند ولي 
اين اصال خوب نيست كه هنوز تكليف مديرعامل 

مشخص نشده است.

   تو دوست داري در پرسپوليس 
بماني؟

بله، دوست دارم. كجا از پرسپوليس بهتر؟ با 
اين حال ما بازيكنــان بايد بدانيم كه تكليف 

مديرعامل چه مي شود.

ليلي خرســند |  بعد از 2ســال تعطيلي، باالخره تيم ملي 
فوتسال زنان هم تشكيل شــد. اين تيم يك سال در زمان 
فدراســيون قبلي فعاليت نداشت و يك ســال هم منتظر 
بود فدراسيون جديد ســرمربي انتخاب كند. در اين مدت 
فدراسيون هرازگاهي از مذاكره با يكي از مربيان خبر مي داد؛ 
از شــهرزاد مظفر گرفته تا نيلوفر اردالن و شهناز ياري، اما 
تيم به فروزان ســليماني رسيد. ســليماني نام آشنايي در 
بين مربيان فوتسال است و ســال2015 ايران با مربيگري 
او قهرمان آسيا شد. تيم ملي 2مسابقه مهم در پيش دارد. 
از 28دي بايد در شهر دوشنبه تاجيكستان در كافا 2022 
شركت كند. سال آينده هم مســابقات قهرماني آسيا را در 
پيش دارد، مسابقاتي كه قرار اســت در كويت برگزار شود 
اما ميزبان هنوز زمان برگزاري مسابقات را به كنفدراسيون 
اعالم نكرده است. سليماني هنوز نيامده و كارش را شروع 
نكرده، با انتقاد روبه رو شده است. چند روز پيش قبل از اينكه 
فدراسيون رسما او را سرمربي معرفي كند، ليست بازيكنان 
تيم ملي لو رفت. در ليست سليماني 4چهره بزرگ تيم غايب 
بودند؛ فرشته كريمي، نســيمه غالمي، فاطمه اعتدادي و 
فهيمه زارعي. در ليست رســمي هم خبري از اين نفرات 
نيست. سليماني درباره شــرايط تيم و نبود اين بازيكنان با 

همشهري صحبت كرده است.

  در شرايط سختي ســرمربي تيم ملي 
شده ايد. 2ســال تيم ملي تعطيل بود. در اين مدت 
بعضي از بازيكنان پا به سن گذاشتند و شايد ديگر 
انگيزه اي براي بازي در تيم ملي نداشــته باشند. 
جوانان هم در نبود تيم ملي، دليلي براي نشان دادن 

توانايي هايشان نمي ديدند.
كار خيلي سخت است. با توجه به اينكه تيم 2قهرماني آسيا 

دارد، انتظارات باالست. 2سال تيم ملي ما تعطيل بود ولي رقبا 
كارشان را انجام داده اند و رشد داشته اند. اما اين را قبول ندارم كه 
بازيكنان انگيزه ندارند. تيم ملي  حفاري اين هفته با پيكان بازي 
داشت. بازيكنان هر دو تيم خيلي باانگيزه بودند. ما بازيكنان 
جوان و خيلي خوبي داريم. فقط بايد جمع كردن و بازي گرفتن 

از آنها مديريت شود. تيم بايد جوان تر و شاداب تر شود.

  در مقايســه با تيم هايي كه سال 2015 و 
2017 قهرمان آسيا شدند، وضعيت بازيكنان چطور 
است؟ بعد از اين مدت حرفه اي تر شده اند يا به خاطر 

نبود بازي افت كرده اند؟
آن سال ها نسل طاليي فوتسال كه بازيكنان ارزشمندي 
بودند، در تيم ملي بازي مي كردند. شــايد سال ها طول 
بكشد تا بتوانيم بازيكني مثل فهيمه زارعي را در تيم داشته 
باشيم. گل هايي كه او سال 2015 و 2017 براي تيم ملي 
زد، بي نظير بود ولي اين حرف ها به اين معني نيست كه 
جوانان ما توانايي هايشان كم است. ما بازيكنان باانگيزه  اي 
داريم كه اگر اردوهاي هفتگي و بازي هاي تداركاتي خوب 
داشته باشند، مي  توانند خيلي خوب نتيجه بگيرند. مهم 
اين است كه دست روي دست نگذاريم و موقع اعزام كار 

را شروع نكنيم.

  كار را شــروع نكرده، انتقاد شروع شده 
است. ايراد گرفته اند كه چرا كريمي و چند بازيكن 

مطرح ديگر را به تيم دعوت نكرده ايد؟
فرشته كريمي در ليگ كويت بازي مي كند و قرار است به 
تيم اضافه شود. يا از كويت به تاجيكستان مي آيد يا در تهران 
به تيم ملحق مي شود. ما بازيكني را كنار نگذاشتيم، فقط 
تصميم گرفتيم براي جام كافا بازيكنــان جوان تر را ببريم 
و بيشتر به آنها ميدان بدهيم. تيم چند بازيكن باتجربه هم 
دارد ولي به اين معني نيست كه بقيه نيستند. تيم اصلي بعد 

از ليگ تشكيل مي شود.

  شــما هم اكنون در ليگ هم تيم داريد. 
مي شود 2كار را با هم انجام داد؟

ليگ اسفندماه تمام مي شود و بعد از مسابقات اردوهايمان را 
مي گذاريم. براي مسابقات كافا هم بايد تيم مي داديم و هم 

بايد يك نفر مسئوليت را قبول مي  كرد.

  پروسه انتخاب سرمربي تيم ملي خيلي 
طوالني شد و با جنجال همراه بود. اين مسائل روي 

كار شما تأثير نمي گذارد؟
من تمايل ندارم درباره اين مسائل صحبت كنم.

  مديرفني تيم هم مثل هميشه مرد است؟
فعال در كادر فني فقط من هســتم و زيور بابايي. قرار است 
فدراسيون يك نفر را هم سرپرست بگذارد. بعد از مسابقات 

كافا كادر تكميل مي شود.

  به نظر مي  رسد فعال فوتبال براي فدراسيون 
در اولويت است. با اين حال، حتي براي آن تيم هم كه 
قرار است براي نخستين بار در جام ملت هاي آسيا بازي 
كند، تدارك ويژه  اي نديده اند. شرايط شما چطور است؟ 
ما هم از صعود به جام ملت  ها خوشــحاليم ولي فوتســال با 
2قهرماني در آسيا حتما در اولويت فدراسيون هست. بستگي 
دارد كه اولويت را چطور تعريف كنيم. اينكه چطور به يك تيم 
امكانات بدهند، بستگي به درخواست هاي خود ما دارد. ما تازه 
كار را شروع كرده ايم، هم بازي تداركاتي خوب مي خواهيم و 
هم اردو. مطمئن هستيم كه فدراسيون هم حمايت مي كند.

  مي شود به قهرماني دوباره تيم در آسيا 
اميدوار بود؟ 

اگر همه  چيز خوب پيش برود مي شود. هيچ وقت فدراسيون 
برند قهرمانش را ناديده نمي  گيــرد و براي قهرماني دوباره 

حمايت مي كند.

فرشته 
هست، بقيه 
هم مي آيند 
فروزان سليماني، سرمربي 
جديد تيم ملي فوتسال 
زنان توضيح مي دهد كه 
چرا بازيكنان بزرگ را به 
اردوي تيم ملي دعوت 
نكرده است

م!
ما

ه ت
نام

پايان دوران سندسازي؟
4نكته در مورد حذف سرخابي ها از ليگ قهرمانان آسيا
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پرتغال كجاي واليبال است؟

تيم ملي واليبال پرتغال در رنكينگ جهاني جزو ۴۰تيم اول دنيا 
نيست و اين نشان مي دهد واليبال اين كشور از ما عقب  تر است. پس 
چرا حضور در ليگ اين كشور كه بيشتر به فوتبالش مشهور است، 
براي بازيكنان ما به ويژه دختران، مهم شده است؟ حضور در اين 
ليگ چه لطفي دارد كه اين همه براي رفتن به آن تبليغ مي شود؟ 
مي پذيريم كه زندگي در اين كشور ده يازده ميليون نفري كه عضو 
اتحاديه اروپا ست، باكيفيت است ولي بحث ما واليبال است؛ چرا بايد 
زهرا مغاني، پاسور آينده دار تيم ملي در تيم هاي پايه باشگاهي مانند 
پورتو وقت بگذراند؟ كاش از كمپدلي، سرمربي ايتاليايي درخواست 

كنيم مقدمات حضور دختران ما را در ليگ كشورش فراهم كند.

از چوب، داور و ناظر ساخته نمي شود

نگاهي به اسامي ناظران داوري و فني ليگ يك و حتي ليگ برتر 
بيندازيد؛ يك مربي درجه3 يا يــك داور درجه پايين مي تواند 
عملكرد داوران بين المللي، بازيكنان رده ملي و مربيان تيم ملي 
شاغل در ليگ را ارزيابي كند؟ يعني اداره و سازماندهي مهم ترين 
مسابقات داخلي كشور در اين حد ساده است؟ سال هاي دور يكي 
در مقابل مدعيان مدعي بود كه اگــر بخواهد از چوب هم داور 
مي سازد ولي نتوانست و ديديم هيچ داوري در آن دوران ساخته 
و پرداخته نشد. دوســتان باور كنيد كه هر كسي را براي كاري 
ساخته اند و ناظر و داور بايد از آنهايي كه داخل زمين هستند، 

باالتر باشد يا حداقل هم سنگ  آنها.

سال۲۰۱۹ كه تيم واليبال نوجوانان ايران قهرمان مسابقات زير 
۱۹سال جهان شد، يك يل خوش قواره ۲جايزه انفرادي مسابقات 
را گرفت؛ او كسي نبود جز اميرحسين اسفنديار كه با قد ۲متر و 
7سانتي متر، يكي از بهترين دريافت كننده های دنياي واليبال لقب 
گرفت. اسفنديار اگرچه هنوز از بهترين هاي واليبال ماست، اما يك 
 سال وقت خود را در ليگ بي كيفيت بلژيك هدر داد. در حدي كه 
آلكنو، سرمربي پيشــين تيم ملي او را به المپيك نبرد. در همان 
مسابقات جهاني، ايتاليايي ها هم نو جواني به نام ميچلتو را رو كردند 
كه حاال برگ برنده  الجوردي پوشان است. اين بازيكن چپ دست 
دريافت كننده با ۲۱۱ســانتي متر قد، از نظر فوق ستاره اي چون 

پوداشكانني صرب، نه تنها در اروپا بلكه در جهان بي مانند است. 

اسفنديار و ميچلتو؟

پشتخطزن
جمشید حمیدی | كارشناس واليبال

ساعي؛ 
برنده دوئل 
رياست
رياست فدراسيون تكواندو بعد از 
۲۱سال تغيير كرد و هادي ساعي 
جانشين محمد پوالدگر شد
محسن محمودصفري |  صندلي رياست فدراسيون تكواندو 
بعد از ۲۱سال به شخص ديگري جز سيدمحمد پوالدگر 
رسيد. طبق پيش بيني ها در روز انتخابات از 5نامزد پست 
رياســت كه در مجمع حضور داشتند 3نفر كنار كشيدند 
تا ســاعي و پوالدگر براي رســيدن به صندلي رياست با 
يكديگر رقابت كنند. در اين رقابت هادي ساعي پيروز شد 
اما حواشي بعد از اين انتخاب توسط حاميان رئيس سابق 
رنگ تازه اي به خود گرفت. همشهري با استناد به اساسنامه 

جديد فدراسيون ها، اين حواشي را بررسي كرده است.

  پايان 2 دهه رياست
در 5مجمع انتخاباتي گذشته فدراسيون تكواندو، پوالدگر 
با رأي قاطع برنده شده بود و پيروزي در ششمين مجمع 
به نظر كار ســختي براي او نبود. هادي ســاعي، دارنده 
۲ مدال طال و يك برنز المپيــك رقيب پوالدگر بود كه با 
اعتمادبه نفس باال همانند روزهايي كه روي شياپ چانگ 
مي رفت در مجمع انتخاباتي فدراسيون حاضر شد. بعد از 
سخنراني نامزدها و كنار كشيدن 3كانديدا كه ۲ نفرشان 
به نفع پوالدگر كنار رفتند راي گيري آغاز شــد. ســاعي 
نخستين اعتراض را به نحوه مديريت مجمع داشت. او در 
تذكري خواستار تغيير جايگاه نيري دبير مجمع شد، چون 
اعتقاد داشــت صندلي نيري به صندوق اخذ راي گيري 
نزديك است. اين درخواست با موافقت شكوه فر نماينده 

وزارت ورزش همراه شد. بنيامين شكوه فر، معاون پارلماني 
وزير ورزش كه در اين مجمع حضور داشت در اتفاقي نادر 
از دادن رأي خودداري كرد و دربــاره دليل اين اقدامش 
گفت: »از آنجا  كه وزارت ورزش نگاه بي طرف به انتخابات 
فدراسيون ها دارد از دادن رأي خودداري مي كنم. بنابراين 
تعداد اعضاي مجمع 56نفر هستند.« درنهايت ساعي با 
كســب ۲۹راي در مقابل۲7راي پوالدگر به عنوان رئيس 

فدراسيون تكواندو انتخاب شد.

  حاشیه هاي نصف به اضافه يك!
سيدمحمد پوالدگر پس از شمارش آراي مجمع انتخاباتي 
فدراسيون تكواندو درخواست خود را براي بازشماري آرا 
مطرح كرد كه با موافقت اعضاي مجمع روبه رو شــد. اما 
پس از موافقت مجمع، پوالدگر از تصميم خود برگشــت 
و درخواســتش را پس گرفت! پس از آن شائبه »نصف به 
اضافه يك« توسط حاميان پوالدگر مطرح شد. آنها معتقد 
بودند با رأي ندادن نماينده وزارت در انتخابات نبايد تعداد 
اعضاي مجمع 56نفر محاسبه شود و چون مجمع با 57نفر 
به رسميت رســيده رأي شــكوه فر بايد ممتنع محاسبه 
شــود. به اين ترتيب مالك، ۲8.5راي مي شــود و با گرد 
كردن اين عدد رو بــه باال براي رئيس شــدن يك فرد به 
3۰راي احتياج دارد. اين شائبه در حالي مطرح شده كه در 
اساسنامه جديد فدراسيون ها صراحتا در ماده۱5بنِد يك 

عنوان شده: تصميمات با اكثريت آرا مورد پذيرش است. 
در جاي ديگري از همين اساسنامه به قانوِن نصف به اضافه 
يك رأي براي عزل رئيس در مجمع فوق العاده اشاره شده 
است. ظاهرا طرفداران رئيس سابق، اين دو بند را با يكديگر 
اشتباه گرفتند و حواشي پيرامون انتخابات به همين دليل 

ايجاد شده است.

  پوالدگر: اعضاي مجمع خودزني كردند!
ســيدمحمد پوالدگر بعد از ناكامي در انتخابات تكواندو 
گفت: »پس از ۲۱سال از تك تك اعضاي مجمع و خانواده 
بزرگ تكواندو تشكر مي كنم. فكر مي كنم در اين سال ها 
تنها رمز موفقيت ما همدلي ميان اعضــا بود و كمترين 
حاشــيه را در اين مدت ديديم، به خاطر همين است كه 
نهادهــاي بين المللي و مخصوصا فدراســيون جهاني از 
فدراسيون تكواندوي ايران به نيكي ياد مي كنند. گاهي 
اوقات اعضاي خانواده تكواندو به خاطر منافع شــخصي 
خودزني مي كنند.« پوالدگر سال۱373به نايب رئيسي 
فدراســيون تكوانــدو رســيد و از سال۱37۹رياســت 

فدراسيون را برعهده داشته است.

  ساعي: از پوالدگر مي خواهم كنار ما بماند
رئيس جديد فدراســيون تكواندو پس از كســب آرا در 
مجمع انتخاباتي فدراســيون گفت: »انتخابات سختي 

بود و رقابت هم خيلي سنگين بود. اما درنهايت خانواده 
تكواندو تصميــم به اين انتخاب گرفــت و اميدوارم اين 
لياقت را داشته باشم. همه بايد كنار هم جمع شوند تا از 
همه پتانسيل خانواده بزرگ تكواندو استفاده كنيم. بايد 
از آقاي پوالدگر كه سال ها براي تكواندو زحمت كشيد و 
من افتخاراتم را در زمان مسئوليت ايشان به دست آوردم، 
تشــكر كنم. از آقاي پوالدگر خواهش مي كنم همچنان 
كنار ما باشند. تجربه ايشان را با پول نمي توان خريد و از 
ايشان مي خواهم كنار ما باشند تا از تجربيات شان استفاده 
كنيم.« هادي ســاعي در حالي به رياســت فدراسيون 
تكواندو رســيد كه كمتر از يك ســال ديگر بازي هاي 
آســيايي هانگژو در پيش اســت و كاروان ايران حساب 
ويژه اي روي مدال هاي تكواندو باز كرده اســت. ناكامي 
تكواندوكاران در ۲ المپيك گذشــته ريــو و توكيو هم 
ازجمله چالش هاي بزرگ تكواندو اســت كه در فرصت 
باقي مانده تا المپيك ۲۰۲۴پاريس، ســاعي بايد راه حل 

مناسبي براي خروج از اين بحران پيدا كند.
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افقي:
 ۱- كودك- محكــم و استوار- 

پسر رستم در شاهنامه
۲- از بازي هــاي گروهــي 

كودكان قديم- مقابل
3- وارونه اش خوب نيست!- 

فراواني- لرزنده
۴- زورگيــري- مخالــف- 

ميوه خوب
5- ظرف جوشــاندن آب- 
از سوره هاي شــريف قرآن 
كه با حــروف مقطعه آغاز 
مي شــوند- هر بخــش از 

مسابقه تكواندو
6- مرطوب- ســهيم- مثل 

 ماه شب چهارده
7- دوره ده روزه- جال دهنده 

كفش- مخترع برق
8- فرزند زاده- فاش شده

۹- شيشه- بيستمين سوره 
قرآن- درخت خرما

۱۰- روز عــرب- هرگــز 
نشــود- مركز استان االنبار 

در عراق
۱۱- اقيانوس كبير- دختر 

امام حسين)ع(- تن پوش
۱۲- درختچه اي گرمسيري- 

نامباركي- مصيبت ها
۱3- هدايت شدن- سرقت- 

رنگ نشده!

۱۴- شب عرب- مهاجم تيم 
ملي فوتبال بلژيك و باشگاه 

چلسي
۱5- اســتقبال مهمــان- 
بيزاري- بخش اصلي نوشته

  
عمودي:

۱- پــس از مرحلــه قبل- 
روستاي صخره اي آذربايجان 

شرقي- قتلگاه
۲- حالتي از نشستن- مژده 
دهيد باغ را بوي... مي رسد- 

ضمير انگليسي
3- ضميري عربي- معادل 
فارســي مينياتور- درختي  

جنگلي
۴- گوشه ها- آشيانه جغد

5- روزنه و سوراخ- جاري- 
گرامي

6- از علوم قرآني- اســب 
سياه- بسيار مهربان

7- از مشــتقات نفــت- 
نقدي- از سرداران يزدگرد 

ساساني
8- مذكــر- كال- صبــر و 

تحمل- لنگه در و پنجره
۹- فيلمي ساخته داريوش 
مهرجويي- نوعي آسياب- 

كم ارزش
۱۰- استان جنوبي- صاحب 

شغل و مقام- باجناق
۱۱- طرز عمل- هالك و نابودي- 

صادركردن
۱۲- به بچه شــرور و پر شيطنت 

گويند- فرشتگان
۱3- از حبوبات- ســلطان جاده 
لقب اين خودرو است- مادر عرب

۱۴- گل سرخ- متعفن- دعايي 
براي رونق كسب وكار

۱5- متولد شده- كشور استعمار 
15پير- از الفباي فارسي

هلادرگتحارتسا
فاقنارمعشاتكب
ريمضماسرسمايا
يلامازايتمانز
دناركفقاورهد

وهديپارريطخس
نمااونيبهعسوت
شامقراكاننابش
هيوداملراهران
بزرحمنوفيسلم
امشيزاگعمالي
زاتايوهسهلاغچ
يسومترپارميرك
اوزناناتوبكود

ناراسچگناگيار

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4116
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

189273564
562481397
743695128
374169852
215837649
896542713
458326971
931754286
627918435

متوسط

   5    4 7
      9 8  
    4   2  
  6 2   4  1
9   7  5   8
1  3   8 7   
 1   3     
 2 8       
3 7    6    715864293

684239157
329175846
461398725
938752614
572641389
896523471
253417968
147986532

ساده

متوسط

231589647
467321985
895647123
786293451
942715368
153468792
514932876
628174539
379856214

سخت

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

ساده

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

جنگ دبير و وزير
بي پولي وزارت ورزش حميد سجادي را دچار 

مشكل كرده و او هر روز با اعتراض يكي از 
روساي فدراسيون ها روبه رو مي شود

روز گذشــته تعدادي از كانال هاي خبري به صورت هماهنگ در فضاي 
مجازي خبري منتشر كردند با اين مضمون كه يكي از روساي فدراسيون ها 
در مراسم عزاداري حضرت فاطمه الزهرا)س( با وزير ورزش درگيري لفظي 
داشته است. در متن خبر تأكيد شده بود اين درگيري در مراسم عزاداري 
بوده و هتك حرمت اتفاق افتاده است. با پيگيري هاي همشهري مشخص 
شد اين بحث بين عليرضا دبير رئيس فدراسيون كشتي و حميد سجادي 
وزير ورزش بوده اما در جريان مراســم رخ نداده است. اين بحث در پايان 

مراسم و در اتاق عاصم يوسفي مديرعامل شركت توسعه و تجهيز رخ داده و 
موضوع بحث نيز عدم اختصاص بودجه براي فدراسيون كشتي بوده است.

  سجادي در گوشه رينگ
رئيس فدراسيون كشــتي با اعتراض به اينكه وزارت ورزش بسياري از 
نامه هاي آنها را بي پاسخ گذاشته و مطالبات فدراسيون كشتي از وزارت 
نزديك به ۱۴ميليارد مي شــود خطاب به ســجادي گفته: »يا بركنارم 
كنيد يا پول كشــتي را بدهيد و كارهايش را پيگيري كنيد. من تا زماني 
كه اينجا هستم، محكم براي حق كشتي مي ايستم. چون در المپيك ها 
و بازي هاي آســيايي تمام مدال ها را كشــتي مي گيرد اما تا امروز حتي 
نامه ارزي هم پيگيري نشده اســت. كارهاي مالي و نامه هايي كه بايد به 
شركت توسعه و شوراي برون مرزي زده مي شد انجام نشده و وزارتخانه 
معاون ورزش قهرماني ندارد كه به كارهاي مربوط به اين حوزه رسيدگي 
كند.« بعد از استعفاي مهدي علي نژاد از معاونت قهرماني وزارت ورزش 
كه ۲۰آذر۱۴۰۰ اتفاق افتاد، هنوز جانشين او توسط وزير معرفي نشده و 

همين موضوع يكي از داليل اعتراض فدراسيون ها است. پيش از اين علي 
مرادي رئيس فدراسيون وزنه برداري نسبت به عملكرد وزير ورزش انتقاد 
داشت و عنوان كرده بود عدم تخصيص بودجه به وزنه برداري مشكالت 
زيادي را در آستانه اعزام به مســابقات جهاني ازبكستان براي آنها ايجاد 
كرده بود. شــنيده ها حكايت از اين دارد كه وزيــر ورزش هم در جريان 
درگيري لفظي با دبير اصرار داشته به دليل مشكالت مالي، دولت بودجه 
ورزش را تخصيص نداده و روساي فدراســيون ها بايد خودشان بتوانند 
بودجه مورد نيازشان را تامين كنند! به نظر مي رسد وزير ورزش در گرفتن 
بودجه اين وزارتخانه با مشكل روبه رو شده است و همين مسئله در آينده 

نزديك موجب اعتراض ساير فدراسيون  ها نيز خواهد شد.

  فضاي مجازي، ناجي حمید سجادي!
حمله برخي از كانال هاي تلگرامي به عليرضا دبير در حالي آغاز شده كه 
از مدت ها قبل مشخص بود روابط وزارت ورزش و فدراسيون كشتي ديگر 
حسنه نيست. اين موضوع در روز پاياني ليگ برتر كشتي كامال مشهود 

بود. فينال ليگ در حالي در سالن ۱۲هزارنفري آزادي برگزار شد كه وزير 
ورزش حضور نداشت. گفته مي شود فدراسيون كشتي وزير را به اين مراسم 
دعوت نكرده بود تا پرده از اختالف وزير و فدراسيون كشتي برداشته شود. 
اتفاقي غيرمعمول كه پيش تر شاهد آن نبوديم و هميشه كاپ تيم قهرمان 
توسط وزير ورزش اهدا مي شد. بدون شك چالش ميان فدراسيون كشتي 
و وزارت ورزش هر چه به بازي هاي آسيايي ۲۰۲۲ نزديك مي شويم بيشتر 
خواهد شد. با توجه به همزماني بازي هاي آســيايي و مسابقات كشتي 
قهرماني جهان بايد ديد نفرات اصلي به كدام مسابقات اعزام خواهند شد؟ 
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك درخواست داشته اند تيم اول راهي 
بازي هاي آسيايي شود و نفرات دوم در مسابقات جهاني صربستان حاضر 
شوند. درخواستي كه پيش تر با موافقت تلويحي فدراسيون كشتي همراه 
بود ولي با توجه به عدم تخصيص بودجه توســط وزارت ورزش بايد ديد 
فدراسيون كشتي چطور مي خواهد۲ تيم را براي شركت در ۲ رويداد مهم 
پيش رو مهيا كند. كشتي در بازي هاي آسيايي ۲۰۱8 جاكارتا، 5مدال طال 

و 3مدال برنز براي كاروان ايران كسب كرد.

شائبه »نصف به 
اضافه يك« توسط 

حاميان پوالدگر 
مطرح شد. آنها 

معتقد بودند با رأي 
ندادن نماينده وزارت 

در انتخابات نبايد 
تعداد اعضاي مجمع 
56نفر محاسبه شود 

و چون مجمع با 
57نفر به رسميت 

رسيده رأي شكوه فر 
بايد ممتنع محاسبه 

شود
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 ترافيك اتوبان صدر كالفه كننده است!
قسمت راست گرد اتوبان صدر)شرق( بين ساعت هاي 2 تا 8شب، 
ترافيك بسيار سنگين و كالفه كننده اي دارد. دليل آن هم اين است 
كه خودروها در چند الين قصد عبور از اين قسمت را دارند. استقرار 
يك چراغ راهنمايي يا يك نيروي پليس مي تواند به اين وضع سر 

و سامان دهد.
حمزه لو از تهران

 
 كارهاي عمراني شهر، اولويت بندي و اجرايي شوند 

مطلبي را در روزنامه همشهري خواندم كه به نقل از شهردار گفته 
شــده بود 600كيلومتر از پياده روهاي تهران بازسازي مي شوند. 
اين كار به خودي خود بد نيست اما مسئله اينجاست كه هم اكنون 
كارهاي عمراني ضروري تر و فوري تري وجود دارد كه شــهرداري 
ابتدا بايد آنها را انجام دهد. در هر صورت عملكرد شهرداري از نظر 

ما بهتر از گذشته است.
كيارستي از تهران

  ارسال پستي خرما از گناوه بسيار سخت و محدود است
ما در بندرگناوه براي ارسال بسته هاي پستي بسيار اذيت مي شويم. 
درحالي كه چند جــوان كارآفريــن و توليد كننده هســتيم كه 
محصوالت ســنتي و ســالم را توليد مي كنيم و به وسيله فضاي 
مجازي به فروش مي رســانيم و مشــتري هاي زيادي از سرتاسر 
كشور داريم اما هميشه يك مشكل بزرگ بر سر راه ما وجود دارد. 
اينكه با محدوديت ارســال و محدوديت وزن بار روبه رو هستيم 
و گاهي با تأخير چندروزه بسته هاي ما ارســال مي شود. آن هم 
با اصرار و التماس... گاهي اوقات بســته ها بــدون دليل منطقي 
برگشت مي خورند. گاهي هم مفقود مي شوند. نگران هستيم كه 
اگر اعتراض كنيم همين چندبســته اي هم را كه برايمان ارسال 

مي كنند ديگر ارسال نكنند.
در گناوه اولويت ارسال با بسته هاي ملواني است و در آخر بسته هاي 
ديگر... چرا خرما كه يك سوغات ارزشمند بوشهر است بايد ارسالش 
چنين سخت باشد؟ چون وزني بيشتر ولي حجم كوچك تري دارد 
و سود آن براي مراكز پستي بسيار كم است؟! در بسياری از رسانه ها 
سعي كرده ايم صدايمان به گوش مسئوالن برسد... اميدواريم كسي 

صداي ما را بشنود.
عالي حسيني از بوشهر

  هيچ نظارتي بر نرخ خدمات مهمان پذيرها نيست
من به عنوان مديــر داخلي يكي از مهمان پذيرهاي جنوب شــهر 
تهران، شــاهد اين هســتم كه صاحبان اين مهمان پذيرها به طور 
كامال دل بخواه و بدون هيچ مدرك  و سندي نرخ اتاق ها و خدمات 
را افزايش مي دهند آن هم درحالي كه كيفيت خدمات ارائه شــده 
هيچ سنخيت و هماهنگي اي با نرخ آن ندارد. از طرفي هر مجموعه 
خدماتي موظف اســت تابلويي را در ورودي خود نصب كند و نرخ 
خدماتش را در معرض ديد عموم قرار دهد تا درصورت تخلف قابل 
پيگيري و استناد باشد. متأسفانه اماكن و سازمان گردشگري هم 
نظارتي بر اين وضعيت ندارند و مســافران بيچاره در اين شرايط 
اقتصادي مجبور به پرداخت هزينه هاي سنگين در قبال خدمات 

بي كيفيت هستند.
مدير داخلي يكي از مهمان پذيرهاي تهران

  آسفالت خيابان ها و كوچه هاي شــيراز و صدرا نيازمند 
ترميم جدي است

سطح آسفالت اكثر خيابان ها و كوچه هاي شــيراز و صدرا داراي 
ترك خوردگي و چاله و برآمدگي و عدم تناســب سطح خيابان با 
دريچه فاضالب در اثر موارد مختلف است. اين موضوع به وفور قابل 

رؤيت است و مورد بي توجهي كامل قرار گرفته است.
هژبري از شيراز

  جلوي تخريب »باغ مظفر« را بگيريد!
 ما جمعي از ســاكنان خيابان كي نژاد واقــع در خيابان يخچال 
منطقه قلهك هستيم. انتهاي اين خيابان باغي به نام »باغ مظفر« 
وجود دارد كه عالوه بر قدمت بســيار زياد كه آن را به يك ميراث 
فرهنگي مبدل كرده تنها جای سرســبز در اين منطقه است كه 
عالوه بر زيبايي در فصول مختلف ســال، هــم موجب تميز نگه 
داشتن هواي منطقه مي شــود و هم محل سكونت دائم يا موقت 
پرندگان مختلف است. متأسفانه از تاريخ 6دي امسال عده اي با 
تصرف باغ، دست به شكستن شــاخه ها و قطع درختان مي زنند 
و شــاخه هاي ســبز و جوان را قطع كرده و از باغ بيرون مي برند. 
از طرفي ســاعت هاي متوالي شــاخه هاي خشــك را وسط باغ 
مي سوزانند كه اين كار موجب آلودگي محيط و همين طور دردسر 
ساكنان اطراف باغ مي شود. ما با سامانه 137 هم تماس گرفتيم و 
مشكل را مطرح كرديم اما متأسفانه تا حاال اقدامي صورت نگرفته 
است! از مسئوالن درخواست داريم كه جلوي اين فاجعه را بگيرند 
تا اين باغ زيبا و اين ميراث ارزشــمند بيــش از اين براي مقاصد 

عده اي سودجو تخريب نشود.
جمعی از  ساكنين محل

  آب شهر اللجين همدان قابل شرب نيست
لطفا به مشكالت اللجين اســتان همدان، كمبودها و وضعيت آب 
شرب اين شهر رسيدگي شود. آب شهر، هم بي كيفيت است و هم 

اغلب اوقات قطع است.
كاظمي از اللجين همدان

  تقاضای جمع آوری سگ هاي ولگرد
جمع آوري سگ هاي ولگرد روستاي خورين ورامين از خواسته هاي 
جدي مردم اين روستاســت و از مسئوالن تقاضا داريم به خواسته 

اهالي توجه جدي كنند.
فتحي از ورامين تهران

  بازسازي مسجد علوي خرم آباد نيمه تمام مانده  است
سال هاست از تخريب مسجد علوي شــهر خرم آباد كه يك بناي 
قديمي است، مي گذرد؛ حال كه قصد بر بازسازي آن بود سال هاست 
به حال خود رها شده و اقدام جدي اي در جهت ساخت آن صورت 
نمي گيرد؛ لذا از مســئوالن مربوطه خواستار پيگيري هستيم. در 
شرايط جنگ نرم با اســتكبار جهاني نبايد محله اي كه مركز شهر 

است بدون مسجد رها شود.
حسيني از خرم آباد

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

خروج ترسناک هواپيما از 
باند فرودگاه اصفهان

خروج هواپيما از باند فرودگاه شــهيد بهشتي 
اصفهان موجب مصدوميت 4نفر از سرنشينان 
هواپيما شــد. به گزارش همشــهري، ساعت 
17:10چهارشــنبه، هواپيمــاي بوئينــگ 
737متعلق به شركت كاسپين كه با 110مسافر 
از مشهد به سوي اصفهان پرواز كرده بود، هنگام 
فرود به دليل نقص در ارابه فرود، از باند فرودگاه 
خارج شــد. هرچند هواپيما پس از چند تكان 
شديد در بخشي از باند فرودگاه متوقف شد اما 
اين حادثه ترس و وحشت مسافران را به همراه 
داشت. در اين شرايط بود كه با باز شدن درهاي 
اضطراري هواپيما مسافران در كوتاه ترين زمان 
ممكن از هواپيما خارج شــدند. دقايقي از اين 
حادثه گذشــته بود كه فيلم لحظه حادثه كه 
جرقه زدن هواپيما هنگام فرود و خروج مسافران 
وحشــت زده از هواپيما از درهاي اضطراري را 
نشان مي داد در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد. 
منصور شيشه فروش، مديركل مديريت بحران 
اســتانداري اصفهان در واكنش به اين حادثه 
گفت: پرواز 737 كاسپين مشهد به اصفهان در 
حال نشستن در فرودگاه اصفهان به علت نقص 
در چرخ هواپيما از باند خارج شــد و تعدادي از 
مســافران به علت اضطراب، خدمات امدادي 
دريافت كردند و به ترمينال منتقل شــدند. در 
همين حال عباس عابدي، مدير روابط عمومي 
مركز فوريت هاي پزشــكي اصفهــان درباره 
آســيب ديدگان اين حادثه گفت:يك خانم با 
مصدوميت ضربه به مچ پا، 2 خانم با مشكل فشار 
خون و يك آقا با مشكل قلبي با آمبوالنس هاي 

اورژانس به مراكز درماني منتقل شدند.
دليل نقص فني هواپيماي كاسپين قرار است از 

سوي شركت كاسپين اعالم شود.

تحقيقات در پرونده قتل پسري جوان كه جسدش داخل يك 
گوني در خياباني در تهران پيدا شــده به بازداشت نامادري و 

اعتراف او به جنايت منجر شد.
به گزارش همشهري، بامداد پنجم دي ماه و با پيدا شدن جسد 
پســر جواني در يك گوني در خياباني حوالي مشيريه تهران، 
تحقيقات براي كشف راز اين جنايت كليد خورد. مقتول حدود 
22ساله بود و بر اثر ضرباتي كه به سرش وارد شده بود، به قتل 
رسيده و حدود 8روز از مرگش مي گذشت، اما آثار خوني كه 
روي زمين به چشم مي خورد نشان مي داد كه جسد به تازگي 
به اين محل منتقل شــده و تا پيــش از آن در جاي ديگري 
نگه داري مي شده اســت. تيم جنايي با دنبال كردن رد خون 
به مقابل خانه اي 3طبقه رســيد. صاحبخانه، مردي ميانسال 
بود كه با ديدن جسد، مقتول را شناسايي كرد و مدعي شد كه 
پسرش است. او مي گفت كه حدود 11روز پيش پسرش به طرز 
مرموزي گم شده و او گزارش ناپديد شدن وي را به پليس اعالم 

كرده و در اين مدت نمي دانســت چه اتفاقي براي وي افتاده 
است. مأموران در ادامه و با پيدا كردن آثار خون در داخل حياط 
خانه مطمئن شدند كه جسد مقتول از داخل اين خانه به كوچه 
منتقل و در آنجا رها شده است. در اين شرايط پدر مقتول به 
همراه نامادري  او كه در آنجا زندگي مي كردند دستگير شدند. 
آنها منكر جنايت بودند، اما پس از چند روز در نهايت اســرار 

جنايت برمال شد.
پدر و نامادري  مقتول در بازداشــت بودند و در اين ميان ظن 
تيم جنايي به نامادري بيشتر بود. چرا كه مأموران در جريان 
بررسي ها متوجه اختالفاتي ميان اين زن و مقتول شده بودند. 
بازجويي از اين زن ادامه داشت تا اينكه او اسرار جنايت را فاش 
كرد و گفت به دليل اينكه مقتول با رفتارهايش او را آزار مي داده، 
وي را به قتل رســانده اســت. او پس از اقرار به قتل با دستور 
بازپرس جنايي در اختيار مأمــوران اداره دهم پليس آگاهي 
تهران قرار گرفت و تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

لق بودن پايه هــاي اجــاق گاز و تنها ماندن 
پسربچه 4ساله در خانه، حادثه  هولناكي را در 

مشهد رقم زد.
به گزارش همشهري، هفته گذشته به قاضي 
صادق صفري، بازپرس جنايي مشــهد خبر 
رسيد كه پيكر بي جان پســربچه اي  4ساله 
درحالي كه ســاعتي از مرگ او مي گذشت به 
يكي از بيمارســتان هاي مشهد منتقل شده 
است. آنطور كه مسئوالن بيمارستان گزارش 
كرده بودند، پسربچه بر اثر واژگون شدن اجاق 
گاز 5شــعله به رويش، زير اجاق گاز گرفتار 
شــده و در نهايت جان باخته بود. علت مرگ 
پسربچه عجيب بود و بازپرس جنايي پس از 
دريافت گزارش به همراه تيمــي از مأموران 
آگاهي راهي بيمارســتان شــدند. كسي كه 
پيكر پســربچه را به بيمارستان منتقل كرده 
بود، مادر او بود. زن جوان گفت: مدتي قبل از 
همسرم به صورت توافقي جدا شدم و حضانت 
پسرم بر عهده من بود. ما در آپارتماني كوچك 
زندگي مي كرديم و مــن گاهي مجبور بودم 
پسرم را در خانه تنها بگذارم تا  سر كار بروم. وي 
ادامه داد: روز حادثه، طبق معمول درحالي كه 
پسرم در خانه تنها بود به محل كارم رفتم. براي 
اينكه اتفاقي رخ ندهد، در را نيز قفل كردم اما 
بعدازظهر وقتي برگشتم، با صحنه اي هولناك 
روبه رو شدم. پسرم ظاهرا به دليل گرسنگي به 
آشپزخانه و سراغ اجاق گاز رفته و از آن آويزان 
شده بود تا دستش به غذا برسد اما اجاق گاز 
روي او واژگون شده و از حال رفته بود. با ديدن 
اين صحنه وحشتزده پسرم را از زير اجاق گاز 
بيرون كشيدم و با اورژانس تماس گرفتم و وي 

را به بيمارســتان منتقل كرديم، اما پزشكان 
پس از معاينه او اعالم كردند كه وي جانش را از 
دست داده و ساعتي از مرگ او مي گذرد. اينكه 
يك اجاق گاز 5شعله به راحتي روي پسربچه 
افتاده بود، عجيب به نظر مي رســيد. در اين 
شرايط به دستور قاضي صفري جسد پسربچه 
به پزشكي قانوني انتقال يافت و بررسي ها براي 
مشخص شــدن علت مرگ او آغاز شد. كمي 
بعد متخصصان پزشكي قانوني اعالم كردند 
كه هيچ آثاري از اينكه پسربچه به قتل رسيده 
باشد در بدن او پيدا نشــده است و وي ظاهرا 
بر اثر خفگي جان باخته است. از سوي ديگر 
وقتي مأموران براي تحقيق راهي محل زندگي 
زن جوان و پسرش شــدند و به پرس وجو از 
همسايه ها پرداختند، آنها گفتند كه زن جوان 
عاشق پسرش بود و آنها روز حادثه هيچ مورد 
مشكوكي نديده و هرگز نشنيده بودند كه وي 

پسرش را شكنجه كند.

پايه ها لق اجاق گاز 
بازپرس جنايي كــه همچنان بــه موضوع 

مشــكوك بود اين بار براي بررســي  صحنه 
مرگ پسربچه راهي خانه آنها شد؛ آپارتماني 
حدودا 50متري با يك اتاق خواب، يك هال و 
يك آشپزخانه. او به سمت آشپزخانه رفت و در 
بررسي اجاق گاز بود كه همه  چيز روشن شد. 
پايه ها اجاق گاز آنقدر لق بود كه به راحتي تكان 
مي خورد و با يك فشار ساده مي توانست سقوط 
كند. زن جوان درحالي كه گريه مي كرد و خود 
را مقصر مرگ تنها فرزندش مي دانست گفت 
كه اجاق گاز مدت ها در چنين وضعيتي بوده 
و چندبار ديگر هم نزديك بــوده كه واژگون 
شود اما وي هرگز فرصت آن را پيدا نكرده كه 

مشكل آن را برطرف كند.
با مشخص شدن اسرار مرگ پسربچه 4ساله، 
بازپرس جنايي مشهد دستورات الزم در اين 
پرونده را صادر و به شــهروندان توصيه كرد 
مراقبت فرزندان خردسال خود در خانه باشند 
و از تنها گذاشتن آنها جدا خودداري كنند. اما 
درصورت اجبار همه وســايل خطرناك را از 
دسترس دورنگه داشته و محيط امني را براي 

آنها فراهم كنند.

تحقيقات تيم جنايي پايتخت در پرونده دختران نجات يافته 
از خانه وحشت نشان مي دهد كه آنها بي گناه هستند و نقشي 
در قتل يا پنهان كردن جسد دختري كه در آنجا كشته شده 
ندارند. در اين شرايط با تشــخيص بازپرس جنايي هردو 
آزادشــدند كه يكي از آنها تحويل خانواده اش و ديگري به 

بهزيستي منتقل شد.
به گزارش همشــهري، از روز پانزدهم آذر و پس از افشاي 
اســرار خانه وحشــت پايتخت كه در آن دختري به قتل 
رسيده است و 2 دختر ديگر پس از ماه ها زنداني بودن نجات 

يافته اند، تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.
متهم اصلي اين پرونده جواني 33ســاله به نام سعيد است 
كه با معرفي خود به عنوان مأمور پليس، دختران فراري را 
فريب داده و به خانه اش در حوالي خيابان قزوين مي كشاند 
و به  همراه خواهرش آنها را زنداني مي كرد. پيدا شدن جسد 
نايلون پيچ يك دختر در اين خانه كه حدود 4ماه از قتل او 
مي گذشت و نجات 2دختر ديگر كه يكي از آنها از 3سال قبل 

و ديگري از 8ماه قبل در اين خانه زنداني بودند، نشان مي داد 
كه پليس با پرونده اي پيچيده و مرموز روبه رو است.

به همين دليل ســعيد و خواهرش با دستور قاضي محمد 
وهابي، بازپرس دادسراي جنايي تهران در اختيار مأموران 
اداره دهم پليس آگاهــي تهران قرار گرفتند، اما ســعيد 
همچنان مدعي است دختري كه در خانه اش به قتل رسيده، 
توســط همان 2 دختري كه از آنجا نجات يافته اند، كشته 
شده است.  به همين دليل دختران نجات يافته در بازداشت 
بودند تا همه ابعاد پرونده فاش شود. سرانجام تيم جنايي با 
بررسي همه جانبه به اين نتيجه رسيد كه دختران نقشي در 
قتل يا اخفاي جســد ندارند و به دليل شرايطي كه داشتند 
نمي توانستند ماجراي وجود جسد در خانه را به پليس و يا فرد 
ديگري اطالع بدهند. به اين ترتيب روز چهارشنبه، بازپرس 
جنايي تهران دســتور آزادي هر دو را صادر كرد و ماجرا به 
خانواده هايشان اطالع داده شد كه يكي از خانواده ها دخترش 
را تحويل گرفت اما ديگري ترجيح داد كه به بهزيستي واگذار 

شود. در همين حال، مسعود افرازه كه به صورت داوطلبانه 
وكالت 2دختر نجات يافته از خانه وحشت را به عهده گرفته 
است مي گويد: به دنبال آزادي موكالنم، براي دفاع از آنها در 
اسرع وقت از ســعيد به اتهام تجاوز به عنف، تهديد، ضرب 
و جرح عمدي، فحاشــي، غصب عنوان و حبس غيرقانوني 

شكايت خواهم كرد تا حقوق آنها پايمال نشود.

تنها ماندن پسربچه در خانه حادثه ای  دردناک  رقم زد

مرگ دردناك پسربچه 4ساله 
در سقوط اجاق گاز 

زندانيان خانه وحشت آزاد شدند

 كودكان و خطرات تنها ماندن در خانه

اين روزها كه اغلب مهدكودک ها 
تعطيل شده و مدرسه ها نيز نيمه 
حضوري هستند و كالس هاي درس 
اغلب به شكل آنالين برگزار مي شود، بسياري از پدرها و مادراني كه شاغل 
هستند گاهي مجبور مي شوند فرزندان شان را در خانه تنها بگذارند. اما اين 

تنها ماندن كودكان چه خطراتي را ممكن است به همراه داشته باشد؟
زماني كه كودكان به تنهايي در خانه رها مي شوند، به خصوص در سنين كم، 
ممكن است خطراتي آنها را تهديد كند و گاهي اتفاقاتي رخ بدهد كه جبران 
ناپذير باشد. آتش سوزي، سقوط از ارتفاع، سقوط اجسام و وسايل روي آنها، 
بلعيدن اجسام خطرناک و... فقط بخشــي از اين خطرات است. اما براي در 
امان ماندن كودكان از اين خطرات چه بايد كرد؟ كودكان با توجه به توانايي 
هاي شان شرايط مختلفي دارند، اما به طور كلي توصيه مي شود كه تا قبل از 
11سالگي، كودكان در منزل تنها نمانند و بعد از اين سن هم تنها ماندن آنها 
در خانه نبايد بيشتر از 3ساعت باشد. آكادمي روانپزشكي كودكان آمريكا، 
شرايطي را مطرح كرده كه بايد زمان تنها گذاشتن كودكان در خانه رعايت 

شود. برخي از اين شرايط به اين شرح است: 
كودكان بايد نحوه پاسخ  دادن مناسب به تلفن را بدانند و آگاه باشند كه به 
افراد غريبه نگويند در خانه تنها هستند. مثال بايد به آنها آموزش داده شود كه 
اينطور پاسخ دهند كه مادرم االن نمي تواند صحبت كند و مي توانم شماره شما 
را بگيرم كه مادرم بعدا با شما تماس بگيرد. آنها بايد بدانند در مواقع اضطراري 
مثل آتش سوزي، نياز به كمك پزشكي، حضور فرد غريبه پشت در خانه و يا هر 
موقعيت اضطراري ديگري، چه كاري انجام دهند و با چه كسي تماس بگيرند. 
محل قرار گرفتن جعبه كمك هاي اوليه و وسايلي مانند پنبه، دستمال كاغذي 
و... براي جراحت، خون دماغ شدن و سوختگي هاي كوچك و در صورت امكان 
نحوه روشن و خاموش كردن فيوز برق را بدانند. كودكاني كه كمي بزرگ تر 
هستند و توانايي جسمي بيشتري دارند، بايد نحوه خاموش كردن اجاق گاز و 
استفاده از كپسول آتش نشاني را تا حدودي بدانند. بايد به آنها آموزش داده 

شود كه در مواقع اضطراري چطور مي توانند با شما تماس بگيرند.
توصيه مي شود زماني كه كودک در خانه تنهاست با او تماس بگيريد. حتما 
يك فرد بزرگسال آشنا را به او معرفي كنيد تا در صورتي كه به شما دسترسي 
نداشت، بتواند با اين فرد تماس بگيرد. بايد زمان رفت وآمدتان به خانه را به 
كودک بگوييد تا او كمتر دچار اضطراب شــود. با وجود همه اين شرايط اما 
توصيه مي شود كه كودک در هفته بيش از يك مرتبه در خانه تنها نماند.  در 
جريان تحقيقاتي كه در سال 2017در ژاپن انجام شد، متخصصان به اين نتيجه 
رسيدند كه بين تنها ماندن بيش از يك بار كودک در خانه و مشكالت روحي او 
ارتباطی وجود دارد. اين كودكان كه 6 تا 7ساله بودند، بيشتر از كودكان ديگر 
به ترس، احساسات منفي، بيش فعالي، نقص توجه و مشكالت با همسن و 
سال هاي شان دچار شدند. اين مشكالت مي تواند هم به تنها بودن كودک در 
خانه مرتبط باشد و هم به ارتباط ضعيفي كه بين كودک و والدين وجود دارد. 
اين دسته از والدين بيشتر كودک را در خانه تنها مي گذارند و براي كارهاي 

شخصي شان خانه را ترک مي كنند.

ث
مك

تالش هاي تيم هاي امدادي براي يافتن 2جوان گمشــده در جنگل هاي رودبار به 
كشف پيكرهاي يخ زده آنها منجر شد.

به گزارش همشهري، اين دو جوان كه از افراد بومي منطقه بودند روز دوشنبه هفته 
گذشــته به جنگل هاي دهســتان جنت رودبار رفتند و قرار بود تا چند ساعت بعد 
برگردند اما وقتي خبري از آنها نشد خانواده هاي شان شروع به جست وجو براي يافتن 
آنها كردند. نزديكان اين دو نفر وقتي با گذشت 2 روز نتوانستند ردي از آنها به دست 
بياورند روز چهارشنبه از گروه هاي امداد و نجات درخواست كمك كردند و عمليات 
جست وجو آغاز شد. هاتف باقرسليمي، رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان رامسر 
در اين باره گفت: ساعت 7:30 چهارشــنبه پس از اعالم مفقودي اين افراد از سوي 
خانواده هاي شان موضوع در دســتور كار نيروهاي امدادي هالل احمر قرار گرفت، 
آنها به منطقه اعزام شدند و ســاعت 9:25 موفق شدند 2جوان گمشده را كه هر دو 
نفر جان شان را از دست داده و پيكرهاي شان يخ زده بود در ارتفاعات دهستان جنت 
رودبار كشف كنند. به گفته وي پيكر قربانيان به پزشكي قانوني منتقل شده و علت 

دقيق فوت اين افراد در دست بررسي است.

 مقتول از من نفرت داشت
متهم مي گويد كه پسر شوهرش )مقتول( از او خوشش 
نمي آمد و بارها از وي خواسته بود كه از زندگي پدرش 
بيرون برود. همه اينها باعث شد كه وي در نهايت دست به 
جنايت بزند، اما حاال پشيمان است و در ارتكاب جنايت 

شوهرش نقشي نداشته است.

چرا مقتول از تو خوشش نمي آمد؟
او مي گفت من جاي مادرش را گرفته ام و وي تحمل ديدن مرا 
در خانه ندارد. مادر وي سال ها پيش فوت شده بود و مدتي 
قبل من با پدرش ازدواج كردم، اما احساس مي كردم كه او 
از من متنفر است و مدتي قبل اتفاقي افتاد كه اين احساس 

بيشتر شد.
چه اتفاقي افتاد؟

پسر شوهرم عكس ها و فيلم هاي شــخصي مرا به دست 
آورده بود و با آنها تهديــد مي كرد كه اگر از زندگي پدرش 
بيرون نروم آنها را در فضاي مجازي منتشر می كند و آبرويم 
را مي برد. عالوه بر اين من رازي داشــتم كه كامال شخصي 
بود، اما او متوجه اش شده بود و تهديدم مي كرد كه رازم را 

به پدرش مي گويد.
به خاطر همين راز او را كشتي؟

راســتش تا قبل از اين اتفاقات همه رفتارها و اذيت هاي 
مقتول را به خاطر شوهرم تحمل مي كردم، اما اين دو ماجراي 

اخير برايم غيرقابل تحمل بود. او مي خواست با آبروي من 
بازي و زندگي ام را نابود كند.

از روز حادثه بگو ؟
قصد قبلي نداشــتم و همه  چيز ناخواسته و در يك لحظه 
رخ داد. روز حادثه به گمان اينكه پســر شوهرم به سركار 
رفته به طبقه سوم كه او در آنجا زندگي مي كرد، رفتم. در 
طبقه اول ساختمان من و شوهرم زندگي مي كرديم و طبقه 
سوم هم محل زندگي او بود. مي خواستم از آنجا وسيله اي 
بردارم براي پخت غذا كه با مقتول مواجه شدم. او به سركار 
نرفته بود و باز شروع كرد به تهديد من. ديگر خسته شده 
بودم و نمي دانستم بايد چه كار كنم. مي خواستم فيلم هاي 
شخصي ام را از او بگيرم و از تهديدهايش خالص شوم. ناگهان 
چشمم افتاد به يك ميله آهني كه كنار ديوار بود. ناخواسته و 
درحالي كه عصباني بودم آن را برداشتم و ضربه اي به سرش 
زدم. بعد از آشپرخانه چاقويي برداشتم و ضرباتي به او زدم. 
به خودم كه آمدم ديدم نفس نمي كشد و وحشت زده به جسد 
نگاه مي كردم. از كاري كه كرده بودم پشيمان بودم، اما ديگر 

نمي توانستم زمان را به عقب برگردانم.
بعد از قتل با جسد چه كردي؟ 

جسد را كشــاندم و بردم انداختم داخل حمام. پس از آن 
نقش بازي كردم تا شوهرم متوجه نشود. وقتي شوهرم از 
سركار برگشت به او گفتم پسرش براي رفتن به محل كار 
از خانه خارج شده، اما بازنگشته است. حتي به او گفتم تمام 
خانه اش را گشته ام، اما اثري از پسرش نبوده است. شوهرم 

اوايل فكر مي كرد كه پسرش با دوستانش جايي رفته، ولی 2 
روز كه گذشت و خبري از او نشد، نگران شد و وقتي فهميد 
كه پسرش در اين مدت به محل كارش هم نرفته، به كالنتري 

رفت و گزارش گم شدن او را اعالم كرد.
چطور جسد را از خانه بيرون بردي؟

چند روز جسد داخل حمام بود، اما مي ترسيدم كه باالخره 
پيدا شود. يك شب كه شــوهرم در خانه نبود جسد را از 
حمام بيرون آوردم و داخل قاليچه گذاشتم. كشان كشان 
و به ســختي جســد را پايين آوردم و داخل حياط درون 
گوني قرار دادم. بعد منتظر شدم هوا تاريك شود و وقتي 
خورشيد غروب كرد، گوني را به بيرون از خانه بردم. بعد به 
يك كارتن خواب مقداري پول دادم و از او خواستم آن را دور 
از خانه رهايش كند. البته به او گفتم كه آشغال است. سپس 
برگشتم حياط و راه پله ها را شستم تا اينكه جسد كشف شد 

و رد خون راز قتل را فاش كرد.
شوهرت در قتل با تو همكاري نداشت؟

نه. همه اين كارها را به تنهايي انجــام دادم. حتي بعد از 
قتل گوشي مقتول را شكستم و از بين بردم. به دليل اينكه 
مي خواستم ردي از فيلم هاي شخصي من داخل گوشي او 
نباشد. بعد سيم كارت پسرشوهرم را برداشتم و براي اينكه 
صحنه سازي  كنم با آن به خودم و شوهرم پيامك دادم و از 

قول او نوشتم كه ديگر به خانه برنمي گردد.
شوهرت با اين پيامك نگران نشد؟

فكر مي كنم اصال متوجه پيامك نشد. 

ث
مك

 ساحل گرامی
روانشناس كودك 

يخ زدن 2جوان در جنگل هاي رودبار جنايت هولناك نامادري براي حفظ يك راز 



شنبه 18 دی 221400
فرهنگی شماره  8407

خبر پيتر باگدانوويچ، كارگردان فيلم كالسيك »آخرين نمايش فيلم« درگذشت

مردي شبيه ارسن ولز

»من هميشــه مي خواســتم فيلم بســازم، 
حتي وقتي كه خودم هــم از اين موضوع خبر 
نداشــتم.« اين جمله را پيتر باگدانوويچ كه 
پنجشــنبه پيش در 82ســالگي درگذشت، 
طي مصاحبه اي گفته بود. پيتــر باگدانوويچ 
كارگردان، نويســنده، تهيه كننــده، بازيگر، 
منتقد و مورخ سينما در سال1939 از پدري 
صربستاني و مادري اتريشي در نيويورك متولد 
شد. او خيلي زود مفتون دنياي سايه هاي روي 
پرده شد. تقريبا 10سالش بود كه »رودخانه 
ســرخ«)هاوارد هاكــس، 1948( را 5بــار و 
»دختري با روبان زرد«)جــان فورد، 1949( 
را 10بار تماشا كرد. باگدانوويچ در سال1955 
سر كالس هاي بازيگري اســتال آدلر- استاد 
شهير بازيگري كه بازيگران نامداري همچون 
مارلون برانــدو، رابرت دنيرو، مــارك روفالو، 
كريستوفر والتز و... شاگردش بودند- نشست. 
بازي در تئاتر آغاز حركت او به ســمت سينما 
بود. چند سال بعد، شــروع به نوشتن درباره 
سينما براي نشريه »اســكواير« كرد. به گفته 
خودش، 2منتقد در پرورش سليقه سينمايي او 
نقش بسزايي داشتند؛ اندرو ساريس و يوجين 
آرچر. باگدانوويچ در اين باره گفته: »من درباره 
بعضي چيزهاي مسلم نادان بودم، مثال آن موقع 
»رواني«)آلفرد هيچكاك، 1960( را دوست 
نداشتم. فكر مي كردم فيلم درخشاني است، 
اما غيرخالقي است يا يك فكر احمقانه اي در 
همين مايه ها. يادم است يك شب در كافه اي 
نشســتيم و آنها به من توضيح دادند كه چرا 
»رواني« فيلم بزرگي اســت. به مدت 2سال 
آنها تأثير زيادي روي من داشتند و مسائل را 
برايم روشن مي كردند ولي من هم زمينه اش را 
داشتم.« سال1966 بود كه با الهام از منتقدان 
»كايه دو ســينما« همچون گدار و تروفو كه 
فيلم ساختند، باگدانوويچ هم تصميم گرفت 
فيلــم بســازد. در آن دوران، اگر تــازه كاري 
مي خواست فيلم خودش را بســازد، يك نفر 
بود كه مي توانست كمكش كند و آن شخص 
راجر كورمن-  كارگردان مســتقل- بود. در 
سال1968، باگدانوويچ در 2فيلم از استوديوي 
كورمن به نام هاي »ســفر به ســرزمين زنان 
پيشاتاريخي« و »هدف ها« تجربيات گرانبهايي 
به دست آورد كه او را آماده ساخت نخستين 

فيلمش كرد.
نخســتين فيلم باگدانوويچ، »آخرين نمايش 
فيلم«)1971(، را بايد »همشــهري كين« او 
دانســت. فيلمي كه ســتايش هاي فراواني را 
برايش به ارمغان آورد و البته همچون ارسن ولز 
كه نخستين فيلمش بر تمام زندگي حرفه اي 
او ســايه انداخت، اولين فيلم باگدانوويچ هم 
انتظارها را به قــدري از او باال بــرد كه تمام 
فيلم هاي بعــدي اش همواره با آن مقايســه 
مي شــدند. »آخرين نمايش فيلم« فيلمي 
درباره بلوغ و مصايب  گذار از دوره نوجواني 
به بزرگسالی است. راجر ايبرت درباره فيلم 
نوشته: »اين فيلم، بيش از هر چيز يك 

حال  و هوا را به ياد مي آورد. شــهري 
كه دليلي براي وجودش نيســت و 

مردمي كه بي دليــل در آن زندگي مي كنند. 
تنها اميد در گناهكاري اســت.« وينســنت 
كنبي، منتقد فيلــم نيويورك تايمز، فيلم را 
اينگونه وصف كرد: »فيلمي دوست داشتني كه 
كشف كننده دوباره يك زمان، يك مكان، يك 
فرم فيلم و يك بخش كوچك اما مهم از تجربه 

آمريكايي است.«
»آخرين نمايش فيلم«، در چهل و چهارمين 
مراسم اسكار در سال1971، نامزد بهترين فيلم 
و بهترين كارگرداني شد و بن جانسون جايزه 
بهترين بازيگر نقش مكمــل مرد و كلوريس 
ليچمن جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل زن 
را براي بازي در اين فيلم به دست آوردند. فيلم 
در گيشه هم فروش موفقي داشت و با استقبال 
تماشاگران مواجه شد. موفقيتي تمام عيار در 
گام نخست براي باگدانوويچ. فيلم هاي بعدي 
باگدانوويچ مثل »چه خبر، دكتر؟«)1972(، 
»ماه كاغذي«)1973( و »ديزي ميلر«)1974( 
با اينكه به هيچ وجه از ظرايف سينمايي خالي 
نبودند، اما به اندازه فيلم نخســت باگدانوويچ 
قدر نديدند. كشته شــدن دوروتي اسِتراتِن- 
بازيگري كه رابطه عاشــقانه اي با باگدانوويچ 
داشت- و هياهوي زيادي كه درباره اين قتل 
به راه افتاد، حرفه اين كارگردان را تحت تاثير 
قرار داد. آخرين فيلم باگدانوويچ با عنوان »اون 
اونجوري بامزه است« در سال2014 اكران شد 
و بعد از آن او بيشتر به بازي در فيلم هاي ديگران 
پرداخت. يكي از نقش آفريني هاي به يادماندني 
باگدانوويچ به ايفاي نقش »اليوت كوپ فِربرگ« 
در سريال »سوپرانوز« برمي گردد. از آخرين 
كارهاي باگدانوويچ در ســينما تكميل فيلم 
نيمه تمام ارسن ولز به نام »آن سوي باد« بود 

كه پس از 40سال در سال2018 اكران شد.
باگدانوويچ از ستايش كنندگان ولز بود و كتاب 
گفت وگوي او با ولز يكي از بهترين منابع براي 
شناخت سينماي ولز اســت. باگدانوويچ، جز 
ولز، كارگردانان ديگري مثل هيچكاك، فورد، 
هاوارد هاكس و فريتز النگ را مي ستود و درباره 
آنها كتاب هايي نوشــت. كتاب او درباره جان 
فورد با عنوان »سينماي جان فورد«)انتشارات 
س روش ، 1370( با ترجمه اميد روشن ضمير 
و كتاب ديگرش دربــاره فريتز النگ با عنوان 
»تبعيد خودخواســته؛ زندگــي و فيلم هاي 
فريتز النگ« )انتشــارات ف اري اب ، 1363( با 
ترجمه رحيم قاسميان به فارسي منتشر شده 
است. باگدانوويچ دل بسته سينماي كالسيك 
بــود و معتقــد بود 
بايــد فيلم هاي 
كالسيك را به 
نشان  جوانان 
داد تــا آنها با 
سينماي واقعي 

آشنا شوند.

دخل كم، خرج زياد
انتقاد رئيس سازمان سينمايي از بودجه سينما در سال1401

سريال ساترا- ارشاد ادامه دارد 
مديران ساترا به دنبال تصويب مجلس هستند تا حضور خود در شبكه نمايش خانگی را رسمی تر كنند

محمد خزاعي، رئيس سازمان سينمايي اين روزها جلسات 
متعددي با اعضاي كميسيون هاي مختلف مجلس شوراي 
اسالمي داشته است. موضوع جلسات تشريح برنامه هاي 
سازمان سينمايي و كوشــش براي گرفتن اعتبار براي 
سينماي ايران بوده اســت. خزاعي مي گويد: مهم ترين 
دغدغه بنده و همكارانم اين روز ها با توجه به اعالم رسمي 

بودجه سال1401 درخصوص بودجه سينماست.
متأسفانه در بودجه ســال آينده شاهد افزايش حداقلي 
بودجه سينما هســتيم؛ اين در حالي است كه مطالبات 

بر زمين مانده و ضريب نياز سينماي ايران بسيار است.
رئيس سازمان سينمايي اشاره كرد: رايزني ها و تالش هاي 
گسترده اي در راستاي تحقق برنامه هاي سازمان سينمايي 
و راهبرد هاي جديد آن بــراي جلب حمايت و همراهي 
مجلس شوراي اســالمي انجام داديم و خوشبختانه در 

عزيزان مجلس هم اين نگاه حمايتي حس مي شود.
رئيس سازمان سينمايي، لزوم تقويت و رشد تكنولوژي و 
ايجاد فضا ها و ظرفيت هاي جديد در حوزه توليد، عرضه 
و تقاضا به ويژه در حوزه سينماي مناطق و شهرستان ها 
را ازجمله ســرفصل هاي مهم گفت وگو با نمايندگان و 
كميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسالمي عنوان 
و اضافه كــرد: »تامين منابع اقتصادي و پشــتوانه هاي 
اعتباري براي تقويت و ارتقاي سينما با توجه به مباحث 

مربوط به بودجه و افزايش حداقلي آن براي سال آينده، 
از ديگر مباحث گفت وگوي بنده در مجلس بوده است. 
بديهي اســت با توجه به تدوين برنامه ها و راهبرد هاي 
جديد اجرايي و عملياتي در سازمان سينمايي ضرورت 
افزايش اعتبارات و منابع اجتناب ناپذير باشد و قطعا رايزني 
خواهيم كرد تا بنيه اقتصادي سينماي ايران در زمينه هاي 
معيشتي، توليدي، آموزشي و صنعت زيرساخت قوي تر 

و محكم تر شود.«
در خالصه بودجه ســال1401، براي وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمي 5 هزارو38ميليارد تومان برآورد شده 
اســت. براي فصل فرهنگ و هنر اشاره شده كه عملكرد 
سال1399، 1577ميليارد تومان بوده كه در سال1400، 
بيش از 2هزارو845ميليارد تومان مصوب شــده بود و 
حاال براي سال1401، بالغ بر 3هزارو705ميليارد تومان 

برآورد شده است.
در جدول خالصه بودجه دستگاه هاي اصلي براي حمايت 
از امور رفاهــي و اجتماعي نويســندگان، هنرمندان و 
روزنامه نگاران )صندوق هنر( 327ميلياردو600ميليون 
تومان درنظر گرفته شده است. براي حمايت و گسترش 
ســينماي ملي هم 336ميليــارد و908ميليون تومان 
برآورد شده است. همچنين براي حمايت از توسعه هنر 

237ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

مديران ساترا )ســازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير 
فراگير( در تالشند، با تصويب در مجلس حضور خود را 
در فضاي توليد و نمايش شبكه نمايش خانگي به شكل 
رسمي ادامه دهند. هر چند كه در چند سال اخير هم به 
نوعي ساترا با داشتن چند تأييديه در نهادهاي حكومتي 
نظارت كامل را در پلتفرم  ها داشته و تالش هاي وزارت 
ارشاد براي بازگرداندن بخش نمايش خانگي بي نتيجه 

مانده است.
هفته گذشته، هشتمين جلسه كميسيون تنظيم مقررات 
رســانه هاي صوت و تصوير فراگيــر در دولت جديد با 
رياست پيمان جبلي برگزار شــد؛ جلسه اي كه تالش 
شد تمام مديران و مسئوالن نهادها و سازمان ها حضور 
داشته باشند. در پايان اين جلسه مقرر شد نظر به طي 

فرايند مفصل نظرخواهي تخصصي و عمومي در مورد 
2پيش نويس دستورالعمل رقابت و تبليغات در رسانه هاي 
صوت و تصوير فراگير و دريافــت نظرات مكتوب اعضا، 
پيش نويس نهايي طي مدت يك هفته مورد بررسي قرار 
گيرد و درصورت عدم دريافت نظرات اصالحي مكتوب 
اعضا، اين دو دستورالعمل مصوب تلقي شده و جهت اجرا 

به رسانه ها ابالغ شود.
بعد از پايان اين جلســه محمدرضا بهمني، مشاور وزير 
فرهنگ و رئيس مركز توســعه فرهنگ و هنر در فضاي 
مجازي، همچنان بر موضع وزارت ارشــاد تأكيد كرده 
كه نظارت بر شبكه نمايش خانگي در حيطه اختيارات 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي اســت. مديران ساترا 
برگزاري جلسه هشتم ساترا با حضور نمايندگان دولت را 
به مثابه تأييد حضور ساترا در فضاي شبكه نمايش خانگي 
در دولت جديد تلقي  مي كنند. رياســت پيمان جبلي، 

حضور عيســي پور، وزير ارتباطات و محمدرضا بهمني 
رئيس مركز توســعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي 
وزارت ارشــاد در هشتمين جلســه كميسيون تنظيم 
مقررات رسانه هاي صوت و تصوير فراگير مي  تواند يك 
تأييديه براي تصويب قانوني فعاليت ساترا باشد. از سوي 
ديگر، شنيده هاي خبرنگار ما از مديران ساترا خبر از تغيير 
بهمني از مديريت فعلي مي دهد. مديران ساترا مي گويند 

اظهارات او به عنوان نماينده ارشاد را تأييد نمي كنند.
ساترا به دســتور شــوراي عالي فضاي مجازي سال96 
تشكيل شد و يك سال بعد به شكل رسمي كارش را آغاز 
كرد؛ سازماني كه قرار بود نظارت بر شبكه نمايش خانگي 
يا همان توليد و نمايش فيلم و... را در پلتفرم ها داشــته 
باشد؛ پلتفرم هايي كه سابقه كاري آنها تقريبا به 2دهه 
قبل بر مي گردد. ســاترا در دوران علي عسگري، رئيس 
رسانه ملي تشكيل شد و در روزهاي پاياني هم مدير اسبق 
سازمان احكام اعضاي هيأت نظارت بر توليد و نمايش 
فيلم هاي شبكه نمايش خانگي را  صادر كرد. ساترا بعد از 
چند سال هنوز با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به توافق 

و تفاهم كاري نرسيده است.

محمدناصر احدي
روزنامه نگار

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

محمد خزاعي و همكارانش در جلسه شوراي 
معاونان و مديران ســازمان سينمايي چند 
تصميم تازه گرفتند كــه مهم ترين هايش 
اينهاست: واگذاري ســامانه سمفا )سامانه 
مديريت فروش و اكران ســينماي ايران( 
به مؤسسه سينما شــهر، پرداخت تمامي 
بدهي هاي ســازمان به فيلمسازان كوتاه و 
مستند كه از ســال۹۸ معوق مانده است، 
تاســيس دفاتر پخش فيلم هــاي كوتاه، 
مستند و انيميشــن و راه اندازي آموزش 
فيلمســازي آنالين. همچنين بنابر اعالم 
سازمان سينمايي، نشان و شناسه و هويت 
اسمي »سينما فرهنگ« از اين پس جايگزين 

»سينما اميد« مي شود.
پروژه سينما اميد كه روند نسبتا قابل قبولي 
را طي كرده و  موجب توســعه ظرفيت هاي 
نمايشي در استان هاي مختلف كشور شده از 
اين پس با عنوان پروژه سينما فرهنگ تداوم  

خواهد يافت.

تصميمات تازه 

قزوه در رسانه ملي
عليرضا قزوه، مدير دفتر »شعر و موسيقي و سرود« صدا و سيما شد

بعد از محمــد مهدي نراقيــان، عليرضا 
قزوه، شاعر و پژوهشــگر، با حكم پيمان 
جبلي، رئيس سازمان صدا و سيما به عنوان 
مدير دفتر »شعر و موسيقي و سرود« اين 
سازمان منصوب شد. به گزارش همشهري، 
عليرضا قزوه، با حكم پيمان جبلي، رئيس 

سازمان صدا و سيما، به عنوان مدير دفتر شعر و موسيقي و سرود اين 
سازمان منصوب شد. در بخشي از حكم جبلي و ماموريت هاي قزوه 

آمده است:
»... ارتقاي كمي و كيفي توليد خصوصا درعرصه هاي موســيقي 
حماســي و اجتماعي و آييني؛ هم افزايي جدي با مراكز و عناصر 
فعال موسيقي كشور در بخش هاي دولتي و خصوصي براي تأمين 
نيازهاي نو به نو و گسترده مخاطبان؛ توجه ويژه به ظرفيت توليد 
موسيقي در اســتان ها و نواحي و نيز تعامل فعال با ظرفيت هاي 
گسترده موسيقي ملل خصوصا منطقه، جهان اسالم و جبهه جهاني 
مقاومت؛تقويت و حمايت از اركستر سمفونيك سازمان صداوسيما 

به منظور ضبط و اجراي آثار فاخر ملي و انقالبي...«

سايه اوميكرون روي 
رويداد هاي سينمايي

شيوع گسترده ســويه اوميكرون 
و ابتــالي روزانــه بيــش از 
550هزار نفر در آمريكا به اين 
سويه، باعث ايجاد تغييرات 
گسترده اي در شيوه برگزاري 
جشنواره هاي مهم سينمايي 
ماه هاي اول ســال2022، شــده است. مراســم گلدن گلوب كه از 
نظر بسياري بزرگ ترين ضيافت ســينماي آمريكا و دومين مراسم 
مهم ســينمايي هاليوودي پس از اســكار محســوب مي شود، در 
9ژانويه)19دي( به منظور پيشــگيري از ابتالي حاضران به سويه 
اوميكرون، بدون حضور مجريان مطرح و ســلبريتي و بدون حضور 
مدعوين و رســانه ها برگزار خواهد شــد. البته گلدن گلوب امسال 
حواشــي زيادي نيز دارد و بســياري انجمن مطبوعــات هاليوود، 
برگزار كننده اصلي اين مراســم و انتخاب كننــده نامزدهاي نهايي 
حاضر در گلدن گلوب را متهم به نژادپرســتي و فساد كرده اند؛ اين 
مسئله همراه برخي از بحران ها و جنجال ها و شايعات ديگر پيرامون 
گلدن گلوب، برگزاري مراسم امسال را از هر سال ديگري خبرساز تر 
كرده است. جشنواره ســاندنس كه پيش از اين قرار بود به صورت 
تركيبي هم با حضور مردم و مدعوين و شخصيت هاي سينمايي و هم 
به صورت آنالين از تاريخ 20ژانويه)30دي( تا 30ژانويه)10بهمن( 
برگزار شود، به منظور پيشگيري از ابتال به سويه اوميكرون قرار است 
به صورت كامال آنالين برگزار شود. هنوز مشخص نيست كه آيا مراسم 
اسكار 2022نيز به صورت فيزيكي برگزار مي شود يا خير. نامشخص 
بودن پايان سويه اوميكرون و اينكه آيا اين آخرين سويه ويروس كرونا 
خواهد بود يا اينكه آيا پس از سويه اوميكرون نيز سويه جديدي شيوع 
پيدا خواهد كرد يا نه، باعث شده برگزاري فيزيكي و حضوري مراسم 
اسكار در 27مارس2022)7فروردين1401( نيز در هاله اي از ابهام 
قرار گيرد و هنوز مشخص نباشد كه آيا اين مراسم برگزار مي شود يا به 

تعويق مي افتد يا به صورت كامال آنالين برپا مي شود.
شيوع سريع ويروس اوميكرون باعث شــده تا بزرگ ترين مراسم 
جوايز موسيقي آمريكا موســوم به »جوايز گرمي« كه قرار بود در 
31ژانويه)11بهمن( برگزار شــود، به تعويق بيفتــد و هنوز تاريخ 
مشــخصي براي برگزاري فيزيكي و حضوري مراســم گرمي در 
سال2022 مشخص نشده است. مراســم اعطاي جوايز به انتخاب 
منتقــدان )Critics Choice( كه بنا بــود در 9ژانويه)19دي( و 
همزمان با مراسم گلدن گلوب برپا شود، تا زمان نامشخصي به تعويق 

افتاده است.

آرش نهاوندي
مترجم



23 شنبه 18 دی 1400
جهان شماره  8407

كيوسك

عربســتان ســعودي و 
متحدانش 7سال پيش در گزارش 1

شــرايطي تجاوز نظامي 
عليه يمن را آغاز كردند كه باور داشتند 
اين كشور، ضعيف ترين حلقه در محور 
مقاومت اســت. ائتالف عربي به رهبري 
رياض و ابوظبي با چنين چشــم اندازي 
تالش داشــت از طريق نابودي حاميان 
مقاومت در يمن، فشارها بر اين جبهه را 
در سراسر منطقه افزايش دهد. اظهارات 
شخصيت هايي نظير محمد بن سلمان يا 
عادل الجبير در سال 2015مبني بر فتح 
قريب الوقــوع صنعا و نابــودي جنبش 
مقاومت انصاراهلل ظــرف چند هفته، به 
خوبي نشان از وجود چنين چشم اندازي 
نــزد دســتگاه نظامــي و ديپلماســي 
ســعودي ها داشــت. اما حاال با گذشت 
7ســال از اين جنگ روشن شده نه  تنها 
عربســتان و متحدانش قادر به شكست 
انصاراهلل در يمن نيستند بلكه حتي براي 
تامين امنيت مرزهاي خود مقابل توان 
نظامي اين گــروه چالش هاي متعددي 
پيــش رو دارند. شــايد مهم ترين نقطه 
عطــف در طــول جنگ يمــن، پس از 
مقاومت زميني جنبــش انصاراهلل عليه 
عربستان و شبه نظاميان وابسته به اين 
كشــور، انتقال نبرد به حوزه هوايي بود. 
درحالي كه انتظار مي رفت نيروي هوايي 
بزرگ عربســتان به همراه امارات حرف 
آخر را در حــوزه نبرد هوايــي بزند، اما 
جنبش انصــاراهلل به تدريج با رونمايي از 
دستاوردهاي موشــكي و پهپادي خود، 
معادالت را تغيير داد. به نوشــته نشريه 
فاريــن پاليســي، شكســت هاي مكرر 
ســامانه هاي پدافندي عربستان مقابل 
حمالت پهپادي و موشكي يمن از سال 
2017نشــان داد رياض بــراي تامين 
امنيت عمق خاك خود با معضلي جدي 

مواجه شده است.
 در تازه تريــن تحــوالت، صنعــا جبهه 
جديــدي را عليــه متجاوزان گشــوده 
اســت؛ جبهه دريايي. اگرچه انصاراهلل 
طي سال هاي گذشــته هم با استفاده از 
تسليحات اســتراتژيك به دفاع از حريم 
دريايي خود مي پرداخت اما انتشار خبر 
توقيف چند كشتي سعودي و اماراتي در 
نزديكي ســواحل حديده طي روزهاي 
اخير، نشان از عزمي جديد براي افزايش 
فشارهاي نظامي عليه ائتالف عربي دارد. 
نقطه آغــاز اين تحــوالت، توقيف يك 
كشتي باربري اماراتي در ساحل حديده 
بود؛ كشــتي مخصــوص فعاليت هاي 
بازرگاني و غيرنظامي كــه چندين تن 
بار تســليحاتي به همراه داشت. امارات 
طي سال هاي گذشــته با ارسال حجم 

گسترده اي از تسليحات، مناطق جنوبي 
يمن را بــه كلي ناامن كرده اســت. اين 
بار اما عمليات ارسال غيرقانوني سالح، 
با ورود گارد ســاحلي انصاراهلل شكست 
خورد. اگرچه سازمان كشتيراني امارات 
در ابتــدا با صدور بيانيه اي مدعي شــد 
يك كشتي غيرنظامي اين كشور توسط 
يمن ربوده شــده، اما انتشــار تصاوير و 
مستندات حمل بار تسليحاتي در كشتي 
توسط منابع رسانه اي انصاراهلل واقعيت 
را بــه خوبي نمايان كرد. ســاعاتي بعد، 
ســخنگوي جنبش انصاراهلل در واكنش 
به تهديد عربســتان، مبني بر بمباران 
بندر حديده درصورت عدم آزادي كشتي 
اماراتي نوشــت: به دشــمنان هشدار 
مي دهيم هرگونه اقدامات احمقانه عليه 
بندر حديده با پاسخ سخت مقاومت يمن 
روبه رو خواهد شد. كشتي حامل پرچم 
امارات، برخالف مجوزهــاي قانوني در 
حال انتقال سالح و نيروهاي شبه نظامي 
با مليت هاي مختلف به جنوب يمن بوده 
اســت و تحقيقات درباره جزئيات اين 
پرونده ادامه دارد. روزنامه العربي الجديد 
اين حادثــه را »بزرگ تريــن عمليات 
دريايــي انصاراهلل از آغــاز جنگ يمن« 
توصيف كرده و مي نويسد: عمليات هاي 
سابق يمن، محدود به حمالت موشكي 
عليه كشتي هاي وابسته به ائتالف عربي 
بود؛ اما حاال در پيشروي قابل مالحظه، 
جنبش انصاراهلل رو  به توقيف كشتي ها و 

رصد اطالعاتي آنان آورده است.
پس از اين و بــه فاصله تنهــا 2روز، باز 
هم ائتالف عربي از توقيف يك كشــتي 
وابسته به عربستان در نزديكي سواحل 
حديده خبر داد. وزارت خارجه عربستان 
ضمن تأييد اين خبر، نسبت به افزايش 
تهديدهاي نظامي عليه حركت ناوگان 

دريايي خود در گــذرگاه باب المندب و 
پيامدهاي آن هشدار داد. شبكه الجزيره 
در گزارش خود، وقــوع 2حادثه دريايي 
عليه كشتي هاي ائتالف عربي در نزديكي 
حديده را نشانه اي از گشايش يك جبهه 
جديد عليه عربستان و امارات برشمرد. 
اين در حالي است كه فشارهاي نظامي 
انصاراهلل عليه عربستان در جبهه مارب 
با شدتي بيش از پيش ادامه دارد و اغلب 
پيش بيني هــاي كارشناســان، ناظر به 
شكست متحدان عربستان در اين استان 

استراتژيك يمني است.

بمباران صنعا ادامه دارد
طي هفته هاي گذشــته، پاسخ ائتالف 
عربي به پيروزي هــاي مقاومت يمن در 
جبهه هاي مختلف اقدامــي واحد بوده 
است؛ بمباران مناطق غيرنظامي صنعا. 
اين رويكرد در روزهاي گذشته، فاجعه 
انســاني جديــدي را در پايتخت يمن 
به وجود آورده اســت. به گزارش شبكه 
المســيره بســياري از زيرساخت هاي 
غيرنظامــي صنعا مانند نيــروگاه برق، 
شبكه آب، خيابان ها، استاديوم ورزشي 
و حتي سالن هاي اجتماعات  در جريان 
دور تازه بمباران ها تخريب شــده يا به 
كلي از بين رفته اســت. اگرچه ائتالف 
عربي در مقابل مدعي است اين حمالت، 
به دليل ذخيره سازي  تسليحات انصاراهلل 
در مناطق مســكوني صورت مي گيرد، 
اما تا كنون حتي يك ســند براي تأييد 
ادعاي خود منتشر نكرده است. روزنامه 
رأي اليوم در گزارش خود با اشــاره به 
اين تحوالت، دور جديد حمالت هوايي 
عليه صنعا را واكنشي از روی عصبانيت 
از سوي عربســتان توصيف كرده است. 
در اين گــزارش آمده اســت: ناتواني از 
توقف پيشــروي هاي زمينــي يمن در 
مارب و ضربــات دريايــي جديد باعث 
شده عربستان نيروي خود را بر بمباران 
تاسيســات غيرنظامي صنعــا، با هدف 

تشــديد بحران معيشــتي مردم يمن 
متمركز كند. ســازمان ملــل نيز هفته 
گذشته در واكنش به شرايط صنعا هشدار 
داد با ادامــه وضعيت كنونــي، فاجعه 

انساني جديدي در يمن رخ خواهد داد.

سقوط ريال و بحران اقتصادي
اقتصاد يمن به عنوان يكي از كشورهاي 
فقير جهان عرب را مي توان بزرگ ترين 
قرباني جنگ عربســتان و امارات عليه 
اين كشور به حساب آورد. توقف صادرات 
نفت، تحريــم و محاصره همــه جانبه، 
تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و 
همچنين تخريب عمده زيرساخت هاي 
مدني، ضربات جبــران ناپذيري را طي 
7ســال گذشــته به مجموعــه اقتصاد 
يمــن وارد كرده اســت. با ايــن حال 
افزايش فشارهاي عربستان باعث شده 
پول ملــي يمن ظــرف هفته هاي اخير 
سقوط بي سابقه اي را تجربه كند. بر اين 
اساس ارزش هر دالر در بازارهاي سياه 
يمن به 1400الي 1700ريال رســيده 
اســت. اين در حالي است كه بهاي دالر 
تا ســال 2011تنها 250ريال بود. اين 
تحوالت بدون شــك منجر به سخت تر 
شدن شرايط معيشتي براي شهروندان 
يمني خواهد شد؛ شهرونداني كه به طور 
طبيعــي براي دسترســي بــه حداقل 
نيازهاي روزمره غذايــي يا دارويي خود 
با معضالت متعددي دســت و پنجه نرم 

مي كنند.

زمستان سخت آوارگان يمني
ادامه نبردهاي نظامــي و انفعال جامعه 
جهاني، شــرايط زندگي براي آوارگان 
يمنــي را روزبه روز ســخت تر مي كند. 
به گزارش ســازمان ملــل، تنها ظرف 
2ماه گذشته بيش از 120هزار شهروند 
يمني در اســتان هاي مــارب و حديده 
به دليل تشــديد درگيري هــاي نظامي 
و توقف خدمات زيرســاختي، ناچار به 
ترك مناطــق زندگي خــود و حركت 
به ســوي اردوگاه هاي آوارگان شده اند. 
اين ســازمان همچنين هشــدار داده 
درصورت تداوم شــرايط فعلــي، تعداد 
آوارگان ممكن است دست كم تا 2برابر 
افزايش يابد. تمام اينها در حالي است كه 
حتي وضعيت اردوگاه هاي سازمان ملل 
نيز به دليل كاهش چشمگير حمايت هاي 
خارجي و ســر رســيدن فصل زمستان 
بسيار نامناسب گزارش مي شود. براساس 
گزارش ســازمان ملل در سال گذشته 
ميالدي، مجمــوع  تعــداد آوارگان در 
سراسر يمن بيش از 3ميليون و 100هزار 

نفر برآورد شده است.

جنبش انصاراهلل يمن با توقيف كشتي هاي حامل سالح و شبه نظاميان وابسته به ائتالف عربي، دايره نبرد عليه اشغالگران را به 
حوزه دريايي توسعه داده است

دريا، جبهه جديد جنگ يمن جهان نما

آزمون تاريخي روسيه در قزاقستان

درحالي كه نگاه ها بــه اروپا و اردوي نظاميان روس پشــت مرزهاي 
اوكراين بود، ســربازان ارتش روســيه سر از آســياي ميانه و خاك 
قزاقســتان درآوردند؛ نيروهايي كه قرار است طي روزها يا هفته هاي 
آينده در چارچوب سازمان پيمان امنيت جمعي )CSTO( به عنوان 
»نيروهاي حافظ صلح« عمل كنند. شــهرهاي نورسلطان و آلماتي، 
پايتخت هاي سياسي و اقتصادي قزاقســتان و برخي شهرهاي مهم 
ديگر اين كشور از هفته گذشته صحنه اعتراضات خياباني و درگيري 
معترضان با نيروهاي پليس بوده اســت. بهانــه اعتراض ها، تصميم 
ناگهاني دولت بــراي دوبرابر كردن گاز مايع يــا LPG بوده كه مورد 
استفاده اغلب ماشين ها در قزاقستان اســت. دليل اصلي اما افزايش 
مشــكالت معيشــتي مردم طي ســال هاي اخير، به تأخير افتادن 
اصالحات در قزاقستان و همچنين ادامه كنترل نور سلطان نظربايف، 
رئيس جمهور پيشين، بر حكومت است. نظربايف در سال 201۹ پس 
از 35سال حضور در قدرت و به دنبال يك سري اعتراض هاي محدود از 
قدرت كنار رفت، اما به اعتقاد بسياري، دست نشانده خود، يعني قاسم 

ژمات توكايف را بر كرسي رياست جمهوري نشاند.
در پي به آشوب كشيده شدن خيابان ها، دولت از تصميم خود منصرف 
شده و قيمت سوخت را برگردانده و رئيس جمهور هم كابينه را بركنار 
كرده است، اما خيابان ها همچنان صحنه درگيري است. درگيري ها 
در آلماتي كه در جنوب شرق قزاقســتان واقع شده، شديدتر از ديگر 
شهرهاست. توكايف در واكنش، ديروز در يك پيام تلويزيوني خطاب به 
شهروندان قزاقستان و با »راهزن« خطاب كردن معترضان گفت: »من 
به نيروهاي پليس و ارتش دستور شليك بدون اخطار و به قصد كشتن 
داده ام؛ 20هزار راهزن با نقشه  مشــخص و با باالترين سطح آمادگي 
براي جنگ، به آلماتي حمله كرده اند.« نتيجه اين درگيري ها 26كشته 
در سمت معترضان و 18كشته در سمت نيروهاي امنيتي بوده است.

به گزارش خبرگزاري دولتي ريانووســتي روسيه، 2هزار 500نيروي 
رزمي روسيه اكنون در پايتخت و آلماتي مســتقر شده اند تا در كنار 
نيروهاي امنيتي قزاقســتان، نظم را به خيابان هــا بازگردانند. اين 
نيروها در پي درخواست رئيس جمهور قزاقستان و با هدف »مقابله با 
تروريسم« به اين كشور اعزام شده اند. سازمان پيمان امنيت جمعي 
در طول عمر 20ساله خود، براي نخســتين بار به يكي از كشورهاي 
عضو نيرو اعزام كرده است. پيمان امنيت جمعي در سال 1۹۹2، پس از 
فروپاشي اتحاد شوروي و تشكيل »جمهوري هاي تازه استقالل يافته«، 
در شهر تاشكند ازبكستان امضا شد. كشــورهاي روسيه، ارمنستان، 
بالروس، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان عضو اين پيمان هستند. 
به اعتقاد بســياري، هدف اصلي اين پيمان كه با محوريت روسيه به 
امضا رسيد، محدود كردن گسترش ناتو و نفوذ آمريكا در آسياي ميانه 
و قفقاز بوده است. روز پنجشنبه گذشــته خبر اعزام نيروها از سوي 
نخست وزير ارمنستان كه رياســت دوره اي سازمان را در اختيار دارد 

اعالم شد، اما همه مي دانند كه تصميم در مسكو اتخاذ شده است.
طبق ماده 4پيمان امنيت جمعي، درصــورت حمله به خاك يكي از 
اعضا، ديگر كشــورهاي عضو به كمك او خواهند شتافت. منتقدان 
والديمير پوتين مي گويند كه اعتراضات داخلي قزاقستان، »حمله« 
يك قدرت خارجي به اين كشور نبوده و سازمان پيمان امنيت جمعي 
نمي تواند به اين بهانه به قزاقســتان نيرو اعزام كند. مخالفان روسيه 
معتقدند اين كشــور در سايه تنش با غرب بر ســر اوكراين، به دنبال 

قدرت نمايي در قزاقستان است.

هفته نامه نيوزويك ]آمريكا[

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

جمهوريخواهان و مسئله ترامپ

پوتين رودررو با غرب

نيوزويك نوشــته كه حمايت دونالد ترامپ از 
يك دالل مســكن باعث شده تا او اكنون يك 
پاي رقابت بر ســر يكي از كرسي هاي ايالت 
ميشيگان در مجلس نمايندگان آمريكا باشد. 
اين كرسي اكنون در اختيار جمهوريخواهان 
است، اما ترامپ مي خواهد فرد مورد نظر او بر 
اين كرسي تكيه بزند. اين اتفاق در ديگر نقاط 
هم در جريان است. نامزدهاي شركت كننده 
در انتخابــات ميان دوره اي كنگــره يا بايد با 
ترامپ باشند، يا او نامزد خود را مقابل آنها علم 
خواهد كرد. ترامپ در واقع در حال آماده سازي  
تركيب كنگره براي رياســت جمهوري اش در 

سال2024 است.

مجله اكونوميســت در آستانه آغاز مذاكرات 
ميان روسيه و غرب، طرحي از پوتين را روي 
جلد خود منتشر كرده كه سالح به دست منتظر 
غربي هاست. اين مجله نوشته كه در مذاكرات، 
وقتي يك طرف مذاكره اسلحه اش را باال برده 
باشــد، آنقدرها نمي توان به نتيجه اميدوار 
بود. اشــاره اكونوميســت به تجمع 100هزار 
نيروي رزمي روسيه پشــت مرزهاي اوكراين 
است. مسكو به تقاضاي عضويت اوكراين در 
اتحاديه اروپا و پيمان ناتو معترض اســت و به 
بهانه نگراني هاي امنيتي، نيروهايش را پشت 

مرزهاي اوكراين مستقر كرده است. 

 از استراليا گرفته تا كره جنوبي، و از فرانسه گرفته 
تا تونس، جهان در سال جديد انتخابات متعددي را گزارش 2

به چشم مي بيند كه هر كدام شان مي توانند تصوير 
قدرت در كشورها را تغيير دهند. گرچه انتخابات در هر كشوري 
منحصر به فرد است، اما همه انتخابات مهم پيش روي جهان، از 
الگوي مشابهي پيروي مي كنند. در برخي كشورها، مثل برزيل، 
رأي دهندگان پاي صندوق هاي رأي مي روند تا مشخص كنند 
كه مي خواهند يك اقتدارگراي ترامپيست يك دوره ديگر در 
دفتر رياست جمهوري باقي بماند يا نه. در فرانسه، كه با انتخاب 
چنين رهبري در سال2017 فاصله اندكي داشت، انتخابات پيش 
رو ممكن است فرصتي براي بازگشت راست هاي افراطي باشد. 
در كشــورهاي ديگر، ازجمله بوسني  و هرزگوين و تونس، كه 
دمكراسي در آنها طي سال هاي اخير به گوشه رينگ رانده شده، 
انتخابات مشخص مي كند كه آيا نهادهاي دمكراتيك مي توانند 

چند صباح ديگر به حيات خود ادامه دهند يا خير.
برخي از مهم ترين انتخابات جهان در سال2022، اينها هستند: 

كره جنوبی، 9مارس 
انتخابات رياست جمهوري: هر دو حزب اصلي كره جنوبي به خوبي 
مي دانند كه در رقابت جايگزيني مــون جائه اين، رئيس جمهور فعلي 
اين كشور، به يك اندازه به خاطر رســوايي هاي متعدد، از سوي مردم 
مورد سرزنش هستند. مون كه در سال2017 به قدرت رسيد، براساس 
قانون، مجاز نيســت دوباره در انتخابات شــركت كنــد. او در ابتداي 
همه گيري كرونا، به خاطر مديريت اين بحران مورد ستايش قرار گرفت 
اما كرونا، اخيرا در اين كشور اوج گرفته است. مون همچنين به خاطر 
مالقات تاريخي با رئيس جمهور كره شمالي در مرز دو كره اعتبار زيادي 
به دست آورد. نامزدهاي اصلي جايگزيني او، لي جائه ميونگ هم حزبي 
رئيس جمهور در حزب ليبرال دمكراتيك و يون ســئوك يول از حزب 
محافظه كار قدرت مردم هستند. قدرت مردم تازه 2سال پيش، با ادغام 
احزاب محافظه كار تشكيل شده است. از نظر مردم، هر دو نماينده به 

يك اندازه به خاطر درگيري فساد بي آبرو هستند. 

فرانسه، 10آوريل 
انتخابات رياست جمهوري: بسياري در فرانسه معتقدند كشورشان 

در سال2017 شانس آورد كه به دست راســت هاي افراطي نيفتاد. از 
نظر آنها، به نظر مي رسد  قدرت گيري راســت هاي افراطي در فرانسه 
به هرحال اتفاق می افتد و ممكن اســت همين بهار، ســرانجام نوبت 
به آنها برسد. امانوئل مكرون، رئيس جمهور مستقر كه در دوره قبل با 
اوج گيري يكباره همه را غافلگير كرد، از راســت ميانه برخاست اما در 
ادامه، سياست هايش، به خصوص سياست هاي اقتصادي اش، بيشتر به 
سمت راست متمايل شد. رقيب قديمي او مارين لوپن، رهبر راست هاي 
افراطي در فرانسه، در ســال هاي اخير تالش كرده تصويري معقول از 
خود نشان دهد. اما بسياري معتقدند او همچنان به شدت ناسيوناليست، 
ضد مهاجران، ضد چند جانبه گرايي و پوپوليست است. مكرون احتماال 
خوش شانس است كه لوپن، نمي تواند تمام توانش را براي مقابله با او 
خرج كند؛ چرا كه اريك زمور، چهره بسيار جنجالي راست هاي افراطي 
در فرانســه، يك رقابت داخلي با لوپن به راه انداخته و و لوپن، قبل از 
رسيدن به مكرون، بايد از ســد زمور عبور كند. زمور كه خودش فرزند 
مهاجران الجزايري است، به شدت طرفدار تئوري جايگزيني است؛ يك 
تئوري مورد حمايت ســفيدهاي برتري طلب كه مي گويد مهاجرت 
رنگين پوســتان، در نهايت باعث خواهد شــد كه آنها جاي سفيدها 
را بگيرند. زمور يكي از افراطي ترين راســت ها  در سراسر جهان است 
كه شانس رياســت جمهوري دارد. با اين حال، ثبات فرانسه در دوران 
مكرون، فعال به كمك او آمده و رئيس جمهور، در تمامي نظرسنجي ها، 

از رقبايش باالتر است.

استراليا، تا 21می
انتخابات پارلمانــي: ضرب االجل انتخابات پارلماني در اســتراليا، 
براســاس قانون و ســنت هاي انتخاباتي، 21ماه مي  اســت. اسكات 
موريسون، نخســت وزير نامحبوب اســتراليا، تا آن زمان فرصت دارد 
كه انتخابات را برگزار كند. كار او براي انتخاب مجدد، ســخت اســت. 
درنظرسنجي هاي اخير حزب كارگر باالتر از ائتالف ليبرال موريسون 
قرار داشته است. با اين حال، از نظر فردي، مردم موريسون را به آنتوني 
آلبانس، رئيس حزب مخالفت ترجيح مي دهند. دولت موريسون، در 
واقع، زنجيره اي از بحران ها بوده؛ آتش سوزي هاي تاريخي در تابستان 
ســياه2020، بحران كرونا و قرنطينه سراســري، حمله ديپلماتيك 
استراليا به چين و تقابل ديپلماتيك بي سابقه با فرانسه. سياست هاي 
محيط زيستي موريسون، بيشترين لطمه را به اعتبار او زده است. حزب 

او شــايد در مباحث كالن نفود بااليي داشته باشــد اما براساس يك 
نظرسنجي گاردين، مردم در مســائل جزئي تر، به ائتالف هاي محلي 
اعتماد بيشتري دارند. در چنين شرايطي است كه ممكن است سبزها، 
نقشــي تعيين كننده اي در پارلمان پيدا كنند. از نظر آنها، موريسون 
اهميتي به تغييرات اقليمي نمي دهد و وعده هايش براي حذف كامل 
گاز كربن در استراليا تا سال2050، بسيار كم اهميت و بسيار ديرهنگام 
است. اين يعني، اگر سبزها در پارلمان شگفتي ساز باشند، كرسي هاي 
كافي براي اثرگذاري بر سرنوشــت نخســت وزير خواهند داشــت و 
مي توانند با فراهم ســاختن زمينه بركناري موريسون، شگفتي ها را 

كامل كنند.

برزيل، 2اكتبر 
انتخابات رياست جمهوري: هيچ انتخاباتي در سال جديد ميالدي، 
به اندازه انتخابات رياست جمهوري برزيل توجه جهان را به خود جلب 
نخواهد كرد؛ جايي كه رئيس جمهور راســت گرا و پوپوليست مستقر، 

ژائير بولسونارو، با لوال دا سيلوا، رئيس جمهور سابق چپ گرا به رقابت 
خواهد پرداخت. لوال، كه يكي از بزرگ ترين منتقدان بولسوناروست، 
در سال2018 به اتهام فساد زنداني و يك سال بعد آزاد شد. بولسونارو 
كه با افتخار خود را يك ترامپيســت مي داند، از سال2018 كه به كاخ 
رياســت جمهوري رفته، كشورش را با جنجال اشــباع كرده است. او 
بارها حزب عوض كرده و حاال رئيس حزب راست افراطي ليبرال است. 
عالوه بر حمالت پايان نيافتني به جامعه بوميــان و زنان در برزيل، او 
بارها ديكتاتوري سابق برزيل را ســتايش كرده است. بسياري از حاال 
نگران اين هســتند كه اگر انتخابات آنطور كه بولســونارو مي خواهد 
پيش نرود، برزيل در آتش آشوب غرق شود. او به خاطر نظراتش درباره 
تغييرات اقليمي، به تنهايي، بزرگ ترين تهديد عليه حيات وحش در 
آمازون است و كارشناسان گفته اند انتخاب مجدد او مي تواند پايان اين 

اكوسيستم باشد.

بوسنی و هرزگوين، 2 اكتبر
انتخابات شوراي رياســت جمهوري: مــردم در بوسني همزمان 
با برزيلي ها پاي صندوق هاي  رأي مي روند، امــا به جاي انتخاب يك 
رئيس جمهور، يك شوراي 3نفره رياست جمهوري انتخاب مي كنند. 
اين سازوكار عجيب، نتيجه توافق ديتون اســت كه با حمايت آمريكا 
در سال1۹۹5 و بعد از پايان جنگ داخلي 3ســاله بوسني امضا شد. 
در اين جنگ، 3جبهه مســلمانان، كروات ها و صرب ها ايجاد شــد و 
نسل كشي معروف مسلمانان در سربرنيتســا به دست ارتش صرب ها 
در ســال 1۹۹5روي داد؛ جايي كه بيش از 8هزار نفر قتل عام شدند. 
بوســني و هرزگوين هم اكنون عمال از 2ايالت، يكي براي مسلمانان و 
كروات ها و ديگري براي صرب ها، تشكيل مي شود. هر سه گروه نژادي، 
رئيس جمهور خود را به صورت جداگانه انتخاب مي كنند و اين ســه 
نفر، شوراي رياست جمهوري را تشكيل مي دهند. انتخابات پيش رو، 
به شدت جنجالي شده است. رئيس جمهور صرب، ميلورا دوديك، كه 
به اسالم ستيزي و داشــتن عقايد ناسيوناليستي صرب معروف است، 
وعده خودمختاري صرب ها را داده است. جنجال در بوسني و هرزگوين 
چنان زياد است كه بسياري از اصالح قانون انتخابات صحبت مي كنند 
اما مســلمانان و كروات ها گفته اند در اين صورت،  انتخابات را تحريم 
مي كنند. بسياري معتقدند، از بين رفتن كاركرد انتخابات در بوسني 
مي تواند به تجزيه شدن اين كشور منتهي شــود. برخي كارشناسان 
معتقدند بوسني و هرزگوين دوباره در آستانه جنگ داخلي قرار گرفته 

است.

تونس، دسامبر 
انتخابات پارلماني: تا مدت ها، تونس تنهــا الگوي موفق بهار عربي 

خوانده مي شــد؛ تا اينكه قيس ســعيد پس از رســيدن به كرســي 
رياست  جمهوري، قدرت را قبضه كرد. او چند هفته قبل، نخست وزير 
را بركنار و پارلمان را منحل كرد. در ابتدا مردم از اين رفتار او استقبال 
كردند. از نظر آنها، دولت فاســد و ناكارآمد بود. خود ســعيد گفت كه 
اين كارش موقتي است اما هفته ها گذشت و سعيد با استناد به قوانين 
وضعيت اضطراري، عمال بر اختيارات خود افزوده است. او گفته است 
كه مي خواهد كميته اي براي بررسي قانون اساسي اين كشور كه بعد از 
انقالب سال2014 تصويب شده تشكيل بدهد. براساس اعالم او، اين 
كار براي »آزاد كردن مردم و كشور« ضروري است اما ديگر كمتر كسي 
حرف او را باور مي كند. اينكه ســعيد چه متمم هايي به قانون اساسي 
اضافه كند مشخص نيســت اما مي توان حدس زد كه اصالحات قانون 
اساسي، به نفع رياست جمهوري سعيد خواهد بود. بنابر اعالم سعيد، قرار 
است تغييرات در قانون اساسي در ابتداي تابستان2022 به رأي مردم 
گذاشته شود. 6ماه بعد، قرار است انتخابات پارلماني در تونس برگزار 
شود. اين انتخابات تأثير اندكي بر سرنوشت سياسي سعيد خواهد داشت 
چون تغييرات جديد قانون اساسي احتماال سعيد را از هرگونه دخالت 

پارلمان مصون نگه خواهد داشت.

آمريكا، 8نوامبر
انتخابات پارلماني : انتخابات ميان دوره اي كنگره در آمريكا، رهبر اين 
كشــور را تغيير نخواهد داد اما نه تنها مي تواند به محدود كردن دامنه 
تحركات ديپلماتيك و سياسي او منجر شود، كه مي تواند زمينه را براي 
ظهور مجدد دونالد ترامپ مهيا كند. هم اكنون، دمكرات ها در مجلس 
نمايندگان و ســنا، اكثريت شــكننده اي دارند. در انتخابات پيش رو 
ممكن است اين اكثريت شكننده هم از بين برود و حزب دمكرات چنان 
شكستي متحمل شود كه نتواند خود را براي انتخابات رياست جمهوري 
سال2024 جمع و جور كند. اوج گيري جمهوريخواهان در انتخابات 
كنگره، ممكن است نشانه اي از تمايل دوباره مردم به اين حزب باشد. 
جمهوريخواهان در چند انتخابات ايالتي اخير نشــان دادند كه قدرت 
تهييج مردم را دارند و به موفقيت هايي غيرمنتظره در برخي ايالت ها 
دســت پيدا كردند. تاكتيك جمهوريخواهان، فاصله گرفتن از ترامپ 
بوده اســت، اما روش كار آنها، شبيه چيزي اســت كه رئيس جمهور 
سابق در آن اســتاد بود. آنها رويكرد هجومي دارند و با دست گذاشتن 
بر نقاط ضعف دمكرات ها، كارزار خود را پيــش مي برند. تغيير چهره 
كنگره در آمريكا، مي تواند ضربه اي كاري به جو بايدن باشد. برنامه هاي 
اجتماعي بايدن، براي تصويب به حمايت تمامي نمايندگان دمكرات 
كنگره نياز دارد اما حتي همين حاال هم اختالف هايي در اين باره بين 
بايدن و برخي چهره هاي دمكرات وجود دارد. افتادن اكثريت به دست 

جمهوريخواهان، قطعا كابوس بايدن در 2سال آينده خواهد بود. 

725ميليارد دالر
با وجــود آنكه آمــار دقيقی 
از ميــزان هزينه هــای مســتقيم و 
غيرمســتقيم عربســتان در جنــگ 
يمن وجود ندارد، اما نشريه فارين 
پاليســی مجمــوع  خســارت های 
رياض در ايــن جنگ تا پايان ســال 
2019را بيــش از 725ميليــارد دالر 

عنوان كرده است .
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برگزاری انتخابات پارلماني و رياست جمهوري در كشورهاي مختلف طي سال جديد ميالدي  

مي تواند چهره قدرت را در اين كشورها دگرگون كند
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پــس از اظهارنظر هــاي  جنجالي جان اســتوارت، سامان رضايي
مجري و كمدين مشهوري كه به شباهت اجنه  داستان هاي 
هري پاتر با صهيونيست ها اشاره كرده بود خبرگزاري هاي 
جهان به قدري به اين موضوع پرداختند كه مجري ياد شده 
حرف هايش را پس گرفت. جان استوارت در پادكستي گفته 
بود كه جي كي رولينــگ خالق داســتان هاي هري پاتر 
جن هاي داستان هايش را به قدري شبيه صهيونيست ها 
تصوير مي كند كه نمي توان اتهام يهودستيز بودن را از او 
سلب كرد؛ اما پس از جنجالي كه بر سر اين اظهارنظر برپا 
شد او گفت كه فكر نمي كنم جي كي رولينگ يهودستيز 

باشد.
جان استوارت براي نمونه به شباهت يكي از شخصيت هاي 
داســتان هاي هري پاتر )گابلين Goblin( با ويژگي هاي 

نمادين صهيونيست ها مانند مال اندوزي و سوداي پيروزي 
آخر الزماني اشــاره مي كند. در تصــورات مردمان قديم 
اروپا گابلين ها موجوداتي شــرورند كه هميشــه درپي 
فريب ديگران هســتند. اين موجودات داراي قدرت هاي 
فوق بشري هستند و ميل شــديدي به جمع آوري طال و 
جواهر دارند. گابلين موجودی افسانه اي است كه به لحاظ 

ادبيات و تاريــخ، قدمت آن اغلب به اروپــا و دوران قرون 
وسطي برمي گردد. در قوم هاي مختلف آن را به نوعي جن 
مي شناسند. جان استوارت طي ارائه ديدگاه جنجالي اش 
توصيف شخصيت هاي داستان هاي جي كي رولينگ را با 
توصيف هاي كتاب »پروتكل ريش ســفيد هاي صهيون« 
The Protocols of the Elders of Zion )كتابــي در 
نقد صهيونيســم 1903ميالدي( هم مقايسه كرده بود. 
او در پادكستي كه منتشر شــد درباره عالقه گابلين ها و 
ديگر شخصيت هاي پول پرست داستان هاي هري پاتر به 
بانك داري،  سرمايه داري و استفاده از قدرت براي نفوذ در 
سرزمين هاي ديگر اشاره مي كند. پس از اين اظهارنظر ها 
اما او به رسانه هاي مشهوري مانند نيوزويك، اينديپندنت 
و گاردين انتقــاد كرد كه چرا اتهام يهودســتيزي وي به 

جي كي رولينگ را در تيتر اخبار خود قرار داده اند.

اجنههريپاتروصهيونيستها
با درخواست فرزندان مارادونا براي حراج 
وسايل اين اســطوره آرژانتيني فوتبال 
وسايل او زير چكش حراج رفت. به گزارش 
ديلي ميل، 87قلم از وســايل او شــامل 
خودرو، دستگاه هاي تمرين هاي ورزشي، 
كاله ها و انگشتر ها حراج شدند، اما خانه 
مارادونا خريداري نيافــت؛ خانه  والدين 
مارادونا كه اِل پلوسا به مناسبت تولد 80 
سالگي پدرش به آنها هديه داد. اين خانه  
700 متري و كامال مجهــز كه با قيمت 
پايه  900 هــزار دالر به حراج گذاشــته 
شــد، در نهايت بدون مشتري باقي ماند. 
در مجموع در يك ســاعت اول از فروش 
29 قلم جنس ازجمله كاله و انگشــتر و 
تابلوهاي يادگاري متعلق به اِل پلوسا رقم 
13هزار و710 دالر جمع آوري شد. يكي از 
گران  ترين فروش هاي اين حراجي متعلق 
به تابلويي از چهره  مريلين مونرو بود كه 
مارادونا در زمان حضــورش در امارات از 
آن در خانه  شخصي  اش در دوبي نگهداري 
مي  كرد. اين تابلو كه به گفته  مجري مراسم 
هديه  يك دوست صميمي اهل كلمبيا به 
مارادونا بود در نهايت به مبلغ هزار دالر به 
فروش رفت. متقاضيان آرژانتيني شركت 
در اين حراج براي ورود به مراســم بايد 
بليــت 600 پزويي تهيــه مي  كردند كه 
اين رقم براي شــركت كنندگان خارجي 
10 دالر آمريكا درنظر گرفته شد. حراج 
با يكي از كاله هــاي مارادونا كه با قيمت 
پايه  60 دالر رونمايي شده بود و در نهايت 
به قيمت 320 دالر به فروش رفت، آغاز 
شــد. از ديگر اقالم معــروف مي توان به 
يك انگشتر با نگين ســه رنگ كه هديه  
نيكوالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال 
به مارادونا بــود و به قيمــت 520 دالر 
فروخته شد، اشاره كرد. مارادونا در دوره  
فعاليت به عنوان سرمربي خيمناسيا طي 
بازي هاي تيمش اين انگشتر را به دست 

مي  كرد.

وسايل مارادونا 
زير چكش حراج

برف و قفس، چه غمی بر پرنده روا شده...عكس: فرانس پرس-کابل اول آخر

دريچه

حافظ

شب صحبت غنيمت دان که بعد از روزگار ما

بسي گردش کند گردون بسي ليل و نهار آرد

لمپنيسم از خيابان تا سينما
از روزهايــي 
كه مي شــد 
در سالن ســينما و هنگام نمايش 
فيلم چيپس و پفك خورد، مدت ها 
گذشته؛ هرچند از آن همه، اندك 
خاطراتي كــم و بيش تلخ در ذهن 
جماعت ســينما رو حك شــده و 
يادآوري آن با خنده و شــوخي كه 
همراه مي شود، زهر ماجرا را اندكي 
كم مي كند. اينها در دهه خود جزو 
موارد الينفك عــذاب فيلم ديدن 
در سالن هاي ســينما بود. صداي 
مزاحم تناول تنقالت يا گاهی بوي 
كالباس مزين به دو پرخيارشــور و 
نان بولكي و دود سيگار به انضمام 
تعريــف و توصيــف اتفــاق هنوز 
نيفتاده در قصه فيلم براي دوست 
كنار دســتي را هم به عذاب هاي 
قبلي بيفزاييد كه معجوني بشــود 
روح و جان افزا. خواسته يا ناخواسته 
تحمل وضع موجود تنها گزينه راز 
بقاي جماعت ســينمارو بود و در 
اين بين كمتر پيــش مي آمد كار 
اعتراض به بلبشوي تماشاي فيلم 
به درگيري و كتك كاري بينجامد؛  
اما ماجــراي دود كردن ســيگار و 
در جواب اعتراض ديگــران چاقو 
كشــيدن ديگر اتفاق نوبري است؛ 
حادثه اي كه روح را آزار مي دهد و 
باعث مي شود عطاي فيلم ديدن در 
سينما را به لقايش بخشيد و براي 
تماشــاي فيلم به دنبال جايگزين 

بهتري بود كه البته هست و مي شود 
فيلم را در خانه و در آرامش مطلق 
به تماشا نشســت و حالش را برد. 
اما از تماشــاي فيلم در كنار اهل 
و عيال و دوســتي همــراه در آخر 
هفته ها در ســينما كــه بگذريم، 
لذت فيلم ديدن بر پــرده عريض 
و صداي دالبــي از جنس ديگري 
است؛ كمااينكه بعضي از فيلم ها را 
فقط و فقط بايــد روي پرده و نه در 
تلويزيوني با اينچ باالتر و تصوير بهتر 
ديد. به هر روي تذكر براي رعايت 
يك مورد از حــق و حقوق ديگران 
در مكانــي عمومي به مشــاجره 
كشــيده شــده، تلنگر و هشداري 
جدي اســت براي رو به زوال رفتن 
فرهنگ در مكاني تماما فرهنگي و 
متأسفانه زنده كردن چيزي كه از 
آن به عنوان لمپنيسم ياد مي شود؛ 
لمپنيسمي كه شــايد اتفاقي بود 
در قصه فيلم كه با مجازات يكي و 
قهرمان شدن ديگري به سرانجامي 
خوش مي رسيد كه هرچه بود يك 
فيلم بيشــتر نبود و تمام. اما مورد 
اخير چيز عجيبي است كه به راحتي 
نمي توان از كنارش گذشت و ضرورتا 
بايد راه چاره را نه در سالن سينما كه 
در جايي بيرون از ســينما جست 
تا كار به وقت نمايش فيلم نكشــد؛ 
اتفاقي كه گره اي در فيلم نيســت، 
بلكه حادثه اي دردناك اســت بين 

تماشاچيان بي خبر از همه جا.

تقويم / تولد عدد خبر

 ديكتاتور جوان

کـيـــم جـونـــگ اون  زاده 
8ژانويــه1۹84 رهبر جمهوري 
کــره  خلــق  دمكراتيــك 
)کره شمالي( اســت. او داراي 
عناوين دبير اول حزب کارگران 
کره، رئيس کل کميسيون مرکزي 
نظامي، رئيس کل کميسيون ملي 
دفاع کره شمالي و فرمانده معظم 
ارتش خلق کره است. او در زمان 
به قدرت رسيدن با 27سال سن، 
جوان ترين رهبر کشور در جهان 

بود.
در پي درگذشــت کيم جونگ 
ايل، رهبر پيشــين کره شمالي، 
رســانه هاي دولتي اين کشور 
آغاز زمامداري کيم جونگ اون 
را اعالم کردند. روز دوشــنبه، 
28آذر13۹0 )1۹دسامبر2011(، 
تلويزيون دولتي کره شمالي که 
ســاعاتي قبل خبر درگذشت 
کيم جونگ ايل، »رهبر اعظم« 
اين کشور را گزارش کرده بود، 
اعالم کرد کيم جونگ اون، پسر 
رهبر ســابق، با لقب »جانشين 
بزرگ« جانشــين پدر شــده 
 اســت. کيم جونگ اون سومين 
پســر کيم جونگ ايل است. او 
در سوئيس تحصيل کرده است. 
او را يك ديكتاتور ترســناك 
معرفي مي کنند که انتخابات در 
کشورش وجود ندارد. منتقدان 
حكومتش تحت آزار و اذيت قرار 
مي گيرند، دسترسي به اينترنت 
توسط حكومتش محدود شده و 
در حكومت او شبكه گسترده اي 
از زندان هــا و اردوگاه هاي کار 

اجباري اداره مي شود.

نويسندگان باشگاه

 خدا بگويم چكارت کند يپرم!

شنبه  

 »ديشب پريشب پس پريشب، اشكنه خوردم 
/ خدا خواســت كه نمردم / سر كوچه َدردار / 

شوفرماشينو نگه دار!«
 يك زمان همه دلخوشــي ما اين بود كه اين شــعرهاي شــفاهي 
كوچه بازاري را جمع كنيم و به خاطر اين هم كه شــده برويم كوچه 
دردار را از نزديك ببينيم كه شــاعر اين دو شــعر با چه منظوري به 
ســرودن آن همت كرده اســت. يك زماني ما همــه اش دنبال اين 
مفنگي هاي قديم بوديم كه تلنگ شان دررفته بود اما هنوز حافظه  شان 
عين ســاعت كار مي كرد. براي بيرون كشــيدن يك شعر الله زاري، 

كشتيارشان مي شديم و آنها بّر و بّر نگاه مان مي كردند.
شــعرهاي بداهه اي كه معموال برگرفته از محاوره هاي روزمره مردم 
طهران بود و براساس اتفاقات اتفاقي محالت تهران قديم ساخته شده 
بود البته بعد از آنكه سر زبان ها افتادند تاريخ مصرف زيادي نداشتند 
و طبيعتا هيچ پژوهشــگري هم آنها را به عنوان اسناد اجتماعي يك 
عصر، مورد كنكاش قرار نداد. شعرهايي كه معموال يا به عنوان متلكي 
خطاب به مقامات سياسي ساخته مي شدند مثل »وزير و وكيل نوكر 
توست باريكال... تموم تهرون مال توست باريكال... جنگ هاي دنيا زير 
سرتوست باريكال« يا نشاني از عشق به خون خفته جواني عاشق پيشه 
مثال در خيابان معروف به لختي ها )نام قديمي خيابان سعدي تهران( 
كه ديروقت ها هركسي جرأت ورود به آنجا را نداشت و به پلك زدني، 

مردم را لخت مي كردند. يا حتي تبليغ ميوه جات دوالب:
»زاله زاله زالزالكه، رستم زال زالكه، مال باغ ونكه.«

يا غزلي از يك شاعر »الادري« كه دل باخته بود:
 الهي بشكنه دست قشنگت / الهي خون بشه اون قلب سنگت / الهي 
عزرائيل  آيد به جنگت / كه من راحت بشم از دنگ و فنگت / كور كور 
شي ايشاال / دور دور شي ايشــاال / ميون جاهال كردي خمارم / منو 
خركردي و شدي سوارم / الل الل بشي ايشاال / زير خاك سرد، چال 

چال بشي ايشاال!
خب، البته تعريف و توصيف جوانمردي هاي حاج معصوم لوتي معروف 
تهران هم بود كه در دوران وبا و قحط سالي، نگاه مردم بينوا به بازوهاي 
او معطوف بود كه انتقام شــان را از عالم و آدم بستاند و پشت سرش 
شــعري با ترجيع بند »برق قداره ات دل مو لرزوند حاج معصوم،  اي 

حاج معصوم...« زمزمه مي كردند.
زنان و مرداني نه چندان شاعر اما رديف گو و بداهه سرا كه زبان حال 
خود را به صورت شعرهاي هرچند داراي  قافيه هاي از هم پاشيده و در 
هر شرايط هجايي و وزني مي ساختند و سر زبان ها مي انداختند. آنجا 
كه در وصف اندوه خود در فراق يار مي ســرودند: »شب شد و باز اين 

مرتيكه نيومد... حوصله ام ز تنهايي سراومد...«
يا عقده دل شان را درباره كنيزهاي چپكي و دفرمه و بيچاره شاغل در 

منازل اعيان و اشراف چنين خالي مي كردند كه:
» كلفتي آورده خانوم تو خونه / اينش خوبه كه موهاش آالگارسونه.«

يا رندان بيكاره اي كه در توصيف زندگي خود از شــرافت پاتوق خود 
دفاع مي كردند: 

 »هر كه از پل بگذره خندان بود / زير پُل، منزلگه رندان بود!«
خب البته در چنين شرايطي كه شعرهاي شيرين زبانان بداهه گو در 
دل مردم عوام رســوب كرده بود بعضي نيز در سطح باالتري ظاهر 
مي شدند و با گرته برداري از شــاعران گمنام، شعرهاي عاشقانه آنها 
را سر زبان ها مي چرخاندند و به معروفيت مي رساندند. مثل اين شعر 
بيچاره »مفرد قمي« كه واقعا تصويرســازي اش محشــر بود و حال 

مي داد در زبان گردوفروشان سر پل تجريش، دهان به دهان شود:
»بس كه كردم گريه، خوِن ديده تا ابرو رســيد / آب اين سرچشمه، 

طغيان كرده بر پل مي خورد.«
يا اين بيت از »مظهر استرآبادي« كه شعرش با وجود برخورداري از 
ساختاري قدرتمند و اسطقدوس دار! به درد التون و خرابات خوانان 
و لمپن هاي جهان ســومي مي خورد و آنها وقتي مي خواستند كه در 
توصيف رفاقت خود به سيم آخر بزنند صدايشان را مي انداختند باال و 

در دستگاه افشاريه مي خواندند:
 »براي كشتن من خود كشيده دلبر تيغ / هزار شكر كه قتل ما به غير 

وانگذاشت«.
و نيز اين بيت از طفلك »غياث« كه روي ديفال مغازه بعضي خياطان 

شهر منگنه شده بود: 
»شرمســارم ز رفيق شــب هجران، تا كي / او گريبان مرا دوزد و من 

پاره كنم«.
يا اين بيت اندوهبار قاسم بيك، يكي از اميرزادگان ايل افشار كه يارش 
در شب زفاف، سينه اش را با خنجر شرحه شرحه كرده بود و عاشقان 
ماليخوليايي بهجت آباد، از زمزمه اش در شــب هاي تار تهرون باكي 
نداشتند: »باكم از كشته شدن نيســت، از آن مي ترسم / كه هنوزم 

رمقي باشد و قاتل برود«.
خب البته براي ما تُركان نيز اين بيت محشــر مشهدي علي فراهاني 
پرهوادار بود كه خطاب به جان و جگرهاي فارس مان در حوزه رفاقت 
فرياد بزنيم: »چشم مســت تو مگر يپرِم بمب انداز است؟ / يا ِز تُركان 

صحيح النسب قفقاز است؟«
خدا بگويم چكارت كند يپرم!

ابراهيم افشار/روزنامه نگار

هفته گذشــته در 
هميــن صفحــه 
نوشــتم كه انتخاب مكان هاي نامتعارف 
براي خواب شبانه گرچه در يك كلمه كلي 
ناشي از فقر است، اما كلي ديدن مسائل، 

كمكي به حل آن نمي كند.
وقتي وارد جزئيات موضوع يافتن سرپناه 
مي شويم، مي بينيم بسياري از كساني كه 
در ظاهر جايي براي سكنا گزيدن دارند هم 
با مشكالت متعددي در اين زمينه روبه رو 
هستند و براساس آمار رسمي، جمعيت 
زيرخط فقر مسكن در شــهرهاي ايران 
در ســال98 به بيش از 4دهك رسيد و با 
توجه به وضعيت تورم مسكن در 2سال 
اخير مي توان انتظار داشــت اگر به اين 
ميزان افزوده نشده باشــد، حتما كمتر 
هم نشده اســت. افزايش قيمت مسكن 
در شــهرهاي بــزرگ در فاصله كوتاهي 
تأثير خود را روي اجاره بها نشــان داد و 
براســاس گزارش مركز آمار ايــران، در 
سال99 سهم مسكن در سبد هزينه هاي 
مصرفي خانوارهــاي ايراني به 43درصد 
رسيد كه اين ســهم، فشار سنگيني را به 
خانواده ها وارد مي كند. اين در حالي است 
كه در نيمه اول دهه80 ســهم اجاره بها 
28درصد هزينه هاي خانوارها بود. افزايش 
42درصدي اجاره بها در سال99 كه البته 
در تهران به بيش از 60درصد رسيد، سهم 
بزرگي از درآمدهاي خانواده را مي بلعد و 
بدين ترتيب حداقــل 4دهك از جمعيت 

شهرنشين ايران زير خط فقر مسكن قرار 
گرفته اند.

اين اعداد و ارقام يعني بسياري از آنهايي 
كه شــب ها با اتوبوس و متــرو خود را به 
خانه هايشــان مي رســانند براي تامين 
هزينه هاي مســكن دچار دردســرهاي 
شديدي هستند و كم كم مجبور به ترك 
محل زندگي خــود و مهاجرت به اطراف 
شهرها مي شــوند. تأثير اين فقر البته در 
بخش هــاي ديگري نيز وجــود دارد كه 

به صورت جداگانه بايد به آن پرداخت.
مي دانيم همه آنهايــي كه در محل هايي 
غير از خانه مجبور به خوابيدن مي شوند، 
معتادان طرد شــده از خانواده نيســتند 
و بسياري از آنها كســاني هستند كه در 
روز به كارهاي مختلفي مشــغولند، اما 
درآمدشان آنقدر نيست كه كفاف اجاره 
حتي يك اتاق را بدهد. افزوده شــدن به 
جمعيت زير خط فقر مسكن، يعني كم كم 
به تعداد كارتن خواب ها، ... افزوده خواهد 
شد. البته چاره كار، افزايش ظرفيت چنين 
خوابگاه هاي موقتي نيست و بايد فكري به 
حال افزايش توان افراد براي تهيه سرپناه 

دائمي و سالم كرد.

شهر مكتوب

ميثم قاسمي
مريم ظاهري

واکسن                   بزن!       فقر مسكن 
درحالي كــه خيلــي از مــا ايــن 
روزها درصــدد مراجعه بــه مراكز 
واكسيناســيون هستيم تا دوز سوم واكســن كرونا را هم 
تزريق كنيم و اوميكرون را دور بزنيم، عده اي هنوز به دنبال 
دور زدن واكسن كرونا و پيدا كردن راه هاي تقلب هستند 
تا حرفشان را به كرسي بنشــانند. حرفشان هم اين است 
كه واكسن نه تنها روشي براي پيشگيري از كرونا نيست، 
بلكه خود عاملي اســت براي بيماري! يكــي از كاربران 
فضاي مجازي چند روز پيش در همين راســتا عكسي از 
يك كارت واكسن تقلبي منتشر كرد و نوشت: »يه قانوني 
هســت كه گياه خوارا كرونا نمي گيرند. چي فكر كردي، 
نزدم كارت گرفتم. وقتي همه جا رفيق داشــته باشــي.« 
يعني با پارتي بازي توانسته كارت واكسن تقلبي بگيرد و 
با افتخار عكسش را منتشر كند. حاال اينكه اين فرد تحت 
پيگيري قرار گرفته و قرار است به مجازات كاري كه كرده 
برسد به كنار، سؤال اين است كه چطور عده اي مي توانند 
به همين راحتي با سالمت خود و اطرافيانشان بازي كنند؟ 
چه آنهايي كه با دريافت پول كارت جعلي صادر مي كنند 
يا حتي ممكن است در سامانه سالمت دست مي برند و چه 
عده اي كه از علم و دانش روز چيزي عايدشــان نشده و به 
هر بهانه اي از زدن واكسن سرباز مي زنند و سعي دارند با 
جعل مدرك، خدمات دريافت كنند. حاال كه در دنيا ثابت 
شده واكسن چقدر مي تواند در كم شدن مبتاليان به كرونا 
و كاهش مرگ وميرها مؤثر باشــد، بهتر اســت نظارت ها 
بر عملكرد مراكز واكسيناســيون هم بيشتر شود تا كسي 
نتواند از موقعيت شغلي خود سوءاســتفاده كند و كسي 
هم نتواند با كارت تقلبي كارش را راه بيندازد. كساني هم 
كه اعتقادي به واكســن كرونا ندارند، اگر از اين بيماري 
جان سالم به در بردند، بايد سفت و سخت جريمه شوند تا 
ديگر با سهل انگاري جان ديگران را به خطر نيندازند. اين 

واكسن نزن ها و واكسن دور بزن ها واقعا بسيار خطرناكند.

روزگار

فاطمه عباسي

گرينويچ

زندگي پديا

مرگ بر اثر نپرداختن بليت مترو 

مردي كه قصد داشت براي نپرداختن بهاي بليت مترو از 
روي سكوي كارتخوان بپرد به هوا برخاست اما هنگام فرود 
گردنش شكست و در كسري از ثانيه جان باخت. پيش 
از هر چيز نخســتين واژه ها و جمله هايي كه درباره اين 
خبر ناگوار مخابره شد و مردم درباره آن صحبت كردند 
بهاي بليت بود. قيمتي دقيقا معادل 2دالر و 75ســنت 
كه به هيچ عنــوان ارزش مرگ را نداشــت. به گزارش 
نيويورك پست، او نه تنها خودش از گيت عبور نكرد بلكه 

در آن ساعت شلوغ باعث بسته شدن دروازه هاي ورودي 
ايستگاه مترو شد و بسياري از مسافران هم از سفر خود 

بازماندند.

خيار کيلويي 3هزار دالر

درحالي كه خيــار در آمريكا كيلويي 
نهايتا 3دالر اســت نوعــي خيار در 
جهان وجــود دارد كــه آمريكا يي ها 
حاضرند براي آن تــا كيلويي 3هزار 
دالر هزينــه كننــد. ايــن خيار ها 
همان خيار هــاي دريايي انــد كه از 
وقتي قيمت شــان به كيلويي 3هزار 
دالر رســيد، صياد هــا در سراســر 

جهان تور هايشــان را روي كول شان 
انداخته اند و فانوس دريايي به فانوس 
دريايي دنبال آن گشــتند. آنطور كه 
سايت اينســايدر گزارش كرده، بازار 
جهاني هم براي خريد و فروش بيشتر 
اين آبزي مهياتر شــده است. رئيس 
مؤسســه تحقيقات علوم شــيالت 
ايران در سال1394، از پروژه تكثير 
و رهاسازي خيار دريايي با همكاري 
كارشناسان چيني در آب هاي ساحل 

درياي عمان خبــر داد. اين پروژه در 
مركــز تحقيقات شــيالت آب هاي 

چابهار آغاز شد.

آخر مصور

اين داستان ادامه دارد...
    اثری از سردار بشا شيخ

 را  دور
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