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استقالل در زيباترين بازی فصل،  مس را طوری برد که 
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در روزي كه همه منتظر یك برد آسان براي پرسپولیس 

بودند، قعرنشین مشهدي بدون حتي یك ضربه داخل 
چارچوب این تیم را متوقف كرد
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داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

 باالترین میزان تولد و مرگ و میر 
در کدام استان ها ثبت شد؟

براساس آمار ثبت احوال کشور در پاییزامسال، تهران باالترین میزان تولد 
و همچنین مرگ و میر را ثبت کرده است. در این داده نما، تعداد فوت ها و 

والدت ها در كشور آمده است:

۲۸۷ هزارو ۱۷۳ 

۱۲۴هزار و ۶۹۱ 

میزان والدت های ثبت شده در پاییز

میزان فوت  های ثبت شده در پاییز

۱۴۷۶۴5

۶۹۴۷۴

۱۳۹5۲۸

55۲۱۷

پسر

فوت شده مرد

دختر

فوت شده زن

 3 استانی که باالترین 
میزان تولد را ثبت کرده اند.

 3استانی که باالترین میزان
 مرگ و میر  را دارند.

 3استانی که پایین ترین 
میزان تولد را ثبت کرده اند.

 3 استانی که پایین ترین میزان 
مرگ و میر را دارند.

۳۷۱۱۶ نفر
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۱۹۶۷0 نفر
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کهگیلویه و بویراحمد

۸۶5 نفر
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سمنان
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یادداشت
مهدی فضائلی ؛ کارشناس مسائل سیاسی

رهبر حكیم انقالب اسالمی در دیدار با خانواده و ستاد 
بزرگداشت سپهبد شهید سلیمانی با اشاره به حذف نام 
شهید سلیمانی در فضای مجازی، این فضا را زیرکلید مستكبران توصیف کردند و 
آن  را موجب تنبه مسئوالن دانستند. برخی به بهانه این جمله، برداشت هایی مطابق 
رأی خود کردند یا درصدد القائاتی برآمدند که به نوعی تحریف دیدگاه رهبرانقالب 
درمورد فضای مجازی محســوب می شود. در این یادداشــت و به همین مناسبت 
می خواهم  مروری داشــته باشم بر دیدگاه های ایشــان درباره فضای مجازی و در 
همین ابتدا اذعان می کنم که بررسی نگاه و رویكرد رهبرانقالب به فضای مجازی، 

مجال و تفصیلی به مراتب بیشتر طلب می کند.

بخش حقیقی زندگی مردم:
یكی از جنبه های مهم عقالنیت، واقع بینی اســت. افرادی که چشم خود 1

را روی واقعیت ها می بندند، قطعا رفتار و تصمیمات شــان با عقالنیت فاصله دارد؛ 
همانگونه که ترک آرمانگرایی با عقالنیت مغایر اســت. رهبر انقالب فضای مجازی 
را یــک حقیقت غیرقابل انكار و بخشــی از زندگــی مردم می داننــد: »االن واقعا 
فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده؛ حاال دولت الكترونیک و از 

این قبیل که به جای خود محفوظ است- شكی نیست.«

نگاه فرصت محور:
بعد دیگر نگاه رهبری به فضای مجازی، نگاه فرصت محوری اســت. چنین 2

نگاهی موجب می شــود حداکثر بهره برداری از این فضا صورت گیرد و دیگران را 
نیز به اســتفاده حداکثری و صحیح از این ابزار توصیه و ترغیب کنند: »البته امروز 
فضای مجازی یک فرصتی است... . حاال دشمنان از فضای مجازی جور دیگر استفاده 
می کنند، اما شما جوان های عزیز... از فضای مجازی استفاده کنید برای امیدآفرینی، 
برای توصیه  به صبر، برای توصیه  به حق، برای بصیرت آفرینی، برای توصیه  به خسته 

نشدن، تنبلی نكردن، بیكاره نماندن و مانند اینها.«
یا جای دیگر می فرمایند: »امروز همه   ما بایســتی در میدان فضای مجازی حرکت 
بكنیم؛ هرکدام به نحوی و با ســهمی که دراین راه داریم.« یا این تأکید و تعبیر به 
جهاد: »هرکدام از شما ]جوانان[ به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک 
نوری پیرامون خودتان را روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار 
افكار. این فضای عمومی در کنار مشكالتی که ممكن است به وجود بیاورد، برکات 

بزرگی هم دارد. می توانید افكار درســت را، افكار صحیح را 
منتشر کنید. پاسخ به اشكاالت را، پاسخ به ابهام آفرینی ها را 

در این فضا با استفاده  از این امكان منتشر کنید و می توانید در این زمینه به معنای 
واقعی کلمه جهاد کنید.«

 جنتلمن های تروريست
پشت اينستاگرام!

ادامه 
در صفحه 2

جهان درگیر کرونا
ایران زیر چتر واکسن

300 ميليون مبتال در جهان؛ كرونا همچنان می تازد 

رشد ساخت مسکن در پايتخت

فصل ارائه كارنامه با پرداخت وجه نقد

میانگین ابتال به کرونا در دنیا؛  65درصد افزایش، در ایران 26درصد کاهش

حساب و کتاب ساخت و ساز در تابستان امسال چقدر بوده است؟

 مدیران بعضي مدارس از امتحان و کارنامه دانش آموز به عنوان ابزاري براي گرفتن پول از والدین 
استفاده مي کنند  3

همزمان با شیوع سریع کرونا در جهان، اروپا و آمریكا به کانون اصلي بحران این بیماری تبدیل شده اند
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ابهت نظامی آمريكا 
فروريخت

گفت وگو با اسماعیل كوثري 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 

مأموریت؛ نجات باغ مظفر
  شهرداری مانع تخریب یكی از باغ های  شمال تهران شد

  مدیرعامل سازمان بوستان ها: باغ های پایتخت عنصر جدایی ناپذیر
از سیستم شهري است
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تعداد پروانه های ساختمانی كشور

۱۶0۹پروانه
تعداد پروانه های ساختمانی تهران
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در دست ساخت كشور
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 تعداد واحدهای مسكونی 
در دست ساخت تهران
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تغییر نسبت به بهار1400
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تغییر نسبت به بهار1400

تهرانایران
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به شهادت رساندن سردار سپهبد حاج قاسم سليماني ازسوي ارتش 
تروريستي اياالت متحده آمريكا، عالوه بر جنبه هاي عاطفي آن در گزارش

داخل، پيامدهاي سياســي و ژئوپليتيك قابل توجهي نيز در سطح 
منطقه داشت و زمينه ساز برهم خوردن توازن مطلوب آمريكايي ها در خاورميانه و 
خليج فارس شد؛ نظمي كه فروپاشي آن از حمله موشكي سپاه پاسداران به پايگاه 
آمريكايي عين االسد آغاز شد و روح تازه اي را در رگ گروه هاي مقاومت در سطح 

منطقه دميد. 
در نخستين ساعت هاي چهارشنبه، 18دي ماه 1398و درحالي كه مردم داغدار 
ايران مشغول به خاك سپردن پيكر مطهر ســردار دل ها در گلزار شهداي كرمان 
بودند، نخستين مرحله از انتقام سختي كه به تروريست هاي آمريكايي وعده داده 
شده بود، كليد خورد و سپاه پاسداران در عملياتی كه با نام »شهيد سليماني« مزين 
شده بود، با شليك ده ها موشك بالستيك، از كرمانشاه پايگاه نظامي آمريكايي ها 
در عين االسد را مورد هدف قرار داد؛ عملياتي كه از يك سو به اعتقاد كارشناسان 
نظامي نخستين حمله مستقيم به پايگاهي متعلق به آمريكا پس از جنگ جهاني 
دوم تلقي مي شد و از سوي ديگر زمينه ساز تقويت اراده و اعتماد به نفس گروه هاي 
مقاومت براي بيرون راندن آمريكايي ها از عراق شد و نشان داد كه به بركت خون 
شهيد حاج قاسم ســليماني، ديگر زمان خروج آنها از خاورميانه فرارسيده است. 
حمله موشكي ايران به پايگاه عين االسد آمريكا، به عنوان بزرگ ترين پايگاه نظامي 
اين كشور در خاورميانه، پيامدهاي بسياري به همراه داشت كه يكي از مهم ترين 

آنها، شكسته شدن هيمنه نظامي اين كشور در سطح خاورميانه و البته جهان بود. تا 
پيش از اين ارتش اياالت متحده همواره به عنوان يكي از مجهزترين قواي نظامي در 
جهان مطرح و هميشه در لباس مهاجم ظاهر شده بود، اما ضرباتي از سپاه پاسداران 
دريافت كرد كه زمينه ساز شكست اين هيمنه شد و نشان داد مي توان با شجاعت 
مقابل قدرت نظامي اين كشور ايســتادگي كرد. ضربه موشكي سپاه آنقدر براي 
آمريكايي ها گيج كننده بود كه تا مدت ها پنهان كاري پيرامون ميزان خسارت ها ي 
اين حمله را در دستوركار قرار داده  بودند و حاضر نمي شدند كه بپذيرند در جريان 
اين حمله خسارت هاي سنگيني به مهم ترين پايگاه نظامي اياالت متحده در عراق 
وارد شده اســت. پنتاگون پس از چند روز پنهان كاري دربــاره آمار تلفات حمله 
موشكي ايران به پايگاه عين االسد، سرانجام اعالم كرد 11نفر از نيروهاي آمريكايي 
براثر اين حمله موشكي دچار ضربه مغزي خفيف شده اند و حتي دونالد ترامپ اين 
آسيب ديدگي ها را تا حد سردرد تقليل داده بود، اما در ادامه پنتاگون نه تنها طي 
چند مرحله آمار مجروحان حمله موشكي ايران به عين االسد را تا 11۰نفر افزايش 
داد، بلكه اذعان كرد تعدادي از مجروحان به نوع شديدتري از ضربه مغزي موسوم 
به TBI دچار شده اند. پنهان كاري آمريكايي ها دراين زمينه حدود 23ماه ادامه 
داشت تا اينكه در اواسط آذرماه گذشته شبكه »يو.اس.اي.تودي« در گزارشي اعالم 
كرد كه به 39نفر ديگر از زخمي هاي اين حادثه مدال افتخار اعطا مي شــود. اين 
درحالي است كه تا پيش از اين مقام هاي آمريكايي مي كوشيدند با كوچك نمايي 

اين حادثه، از زير بار اين ضربه سنگين شانه خالي كنند. 

بازخواني همشهري از پيامدهاي حمله موشكي سپاه به عين االسد

شكست هيمنه آمريكا

جنتلمن های تروریست پشت 
اینستاگرام!

ادامه از  نگاه فرصت محوری  آنچنــان در نظر رهبر 
حكيم انقالب جدی است كه می توان گفت صفحه اول

با حياتی دانســتن ضرورت قوت در اين حوزه، يكی از راه های 
تحقق ايران قوی را در قوی بــودن در فضای مجازی می دانند: 
»امروز قوت در فضای مجازی حياتی است، امروز فضای مجازی 
حاكم بر زندگی انسان هاســت در همه  دنيا و يك عده ای همه  
كارهايشان را از طريق فضای مجازی پيش می برند. قوت در اين 

]زمينه[ حياتی است.«

 توجه جدی به تهدیدها 
نگاه فرصت محوری به فضای مجازی نبايد موجب غفلت 3

از پيچيدگی های اين ابزار و ســاده انگاری در مورد آن شــود. 
تهديدهای فضای مجازی مستقيما هم متوجه مردم است و هم 
نظام؛ لذا هم برای مراقبت از حقوق مردم و هم نظام كه آن هم 
مربوط و متعلق به مردم است، اقتضا می كند تهديدات اين فضا 
نيز با دقت شناســايی و در برابر آنها اقدام های الزم انجام شود. 
توجه به تهديدهای فضای مجازی، اختصاص به كشور ما ندارد و 
كشورهای غربی اعم از آمريكا و اروپا كه خود خاستگاه اين ابزار 
هستند، بيش از ديگران، خود را برای مقابله با تهديدها آماده و 
قوانين متعددی را وضع كرده اند. رهبرمعظم انقالب اســالمی 
نيز بارها نسبت به اين مسئله هشدار داده اند؛ ليكن توجه الزم 
مبذول نشده است. ازجمله اين هشدارها اينكه: »متأسفانه در 
فضای مجازی كشور ما هم آن رعايت های الزم با وجود اين همه 
تأكيدی كه من كردم صــورت نمی گيرد و در يك جهاتی واقعا 
ول است، كه بايستی آن كسانی كه مسئول هستند حواس شان 
باشد. همه  كشورهای دنيا روی فضای مجازی خودشان دارند 
اعمال مديريت می كنند، ]درحالی كــه[ ما افتخار می كنيم به 
اينكه ما فضای مجازی را ول كرده ايم! اين افتخار ندارد؛ اين به 
هيچ وجه افتخار ندارد. فضای مجازی را بايستی مديريت كرد.«

رهبرمعظم انقالب بالفاصله پس از اين هشدار و برای پيشگيری 
از سوءبرداشــت برخی، تأكيد می كنند: »از اين امكان، مردم 
استفاده كنند. برای مردم بالشك وســيله  آزادی است، خيلی 
هم خوب است، اما نبايد اين وسيله را در اختيار دشمن گذاشت 
كه بتواند عليه كشــور و عليه ملت توطئه كند.« نكته ای كه در 
مراقبت و صيانت از فضای مجازی بايد مورد توجه باشد، پرهيز 
از افراط و تفريط و نگاه فرصت محوری در كنار توجه جدی به 

تهديدها و پيشگيری از آنهاست.

تأکید بر رعایت جنبه های اخالقی 
يكی از آســيب های مهم فضای مجــازی، بی اخالقی، 4

حريم شكنی، قبح زدايی و گســترش و ترويج بی حيايی است. 
حريم شكنی ها و قبح زدايی های سازمان يافته از گناه و بی حيايی، 
ازسوی دشمنان انجام می شود كه بخشــی از تهديدات را هم 
به خود اختصاص داده است؛ ليكن بی اخالقی هايی مانند تهمت 
و افترا و شايعه پراكنی، اختصاص به دشمن ندارد و عموم مردم 
و متأسفانه گاهی ازسوی انقالبی ها و متدينين صورت می گيرد!

حضرت آيت اهلل خامنه ای بارها نسبت به اين مسئله نيز هشدار 
و تذكر داده اند؛ ازجمله، همان جايی كه حضور و فعاليت صحيح 
در اين فضا را در حد جهاد باال می برنــد، اصل قطعی را رعايت 
مســائل اخالقی می دانند: »در اين زمينه )مقابله با شبهات در 
فضای مجازی و...( به معنای واقعی كلمه جهاد كنيد. البته اصل 
قطعی در اين باب اين است كه بايستی از شيوه  اخالقی در اين 
كار پيروی كرد.« يا در جای ديگری چنين می فرمايند: »امروز 
در فضای مجازی انسان گاهی اوقات بی عدالتی مشاهده می كند؛ 
خالف می گويند، تهمت می زننــد، دروغ می گويند، قول بغير 
علم می گويند؛ اينها بی عدالتی است؛ اينها نبايد انجام بگيرد.«

مستدل و منطقی بودن 
ســخن محكم و مســتدل گفتن از ديگر توصيه های 5

رهبرمعظم انقالب بــرای مجاهدان و فعــاالن فضای مجازی 
است. دفاع از حقايق انقالب همانند خود اين حقايق بايد محكم 
و منطقی باشد. با سخنان و اســتدالل های ضعيف نمی توان از 
مواضع مستحكم نظام و انقالب دفاع كرد؛ هرچند دشمنان در 
مقابله با مبانــی فكری يا مواضع و تصميمــات نظام غالبا فاقد 
چنين استحكام و منطقی هستند. ايشان می فرمايند: »بايستی 
حقايق را با منطق قوی، ســخن متين و عقالنيت كامل، همراه 
با زينت عاطفه و عواطف انسانی و به كارگيری اخالق در فضای 

مجازی، مطبوعات و... منتشر كرد.«

 فضایی زیر کلید مستکبران 
حال كه با برخــی محورهای نگاه رهبــری به فضای 6

مجازی آشنا شــديم، يك واقعيت مهم اين فضا كه ايشان نيز 
بارها به آن اشاره كرده اند، يعنی تســلط استكبار بر اين فضا را 
نبايد ناگفته گذاشت. ديكتاتوری جنتلمن های اداره كننده اين 
ابزار در سطح جهانی، واقعيت غيرقابل انكاری است كه تازگی 
هم نــدارد و گردانندگان اين فضا هر زمان كــه چيزی را برای 
منافع خود زيانبار تشخيص داده اند، به حذف و فيلتر كردن آن 
در توييتر، اينستاگرام،  فيسبوك و... اقدام كرده اند. آنها با منافع 
و امنيت ملی خود شوخی ندارند و برای تأمين آن با هيچ كس 
حتی خودشان  رودربايستی نمی كنند. رفتارشان با ترامپ در 
مقطع انتخابات را به ياد بياوريد! يكــی از ابعاد مهم تهديد اين 
فضا نيز دقيقا به همين ســلطه مســتكبران بر آن برمی گردد. 
ســرآمد اين ديكتاتوری را به خصوص در ايام سالگرد سپهبد 
شهيد سردار سليمانی به وضوح ازسوی اينستاگرام شاهد بوديم. 
جنتلمن های گرداننده اينستاگرام درست مثل تروريست های 
فرودگاه بغداد، همه تالش شــان را برای حذف نام و تصوير اين 
قهرمان بين المللی به كار بردند و ميليون ها پســت و صفحه را 

حذف كردند. 
رهبرمعظم انقالب اســالمی با اشــاره به همين مطلب چنين 
فرمودند: »امروز هم مســتكبران از نام او وحشت دارند، از ياد 
ـ البد بيشتر از من  او وحشــت دارند؛ ببينيد در فضای مجازیـ 
ـ با اســم او چه برخوردی دارند می كنند؛   اطالع داريد ديگرـ 
اين هم يك تنبيه ديگری اســت، تنبه بيشتری است برای ما و 
مسئوالن فضای مجازی كشور كه بفهمند چه كار بايد بكنند تا 
دشــمن نتواند هر جور دلش می خواهد، با هر جايی كه دلش 
می خواهد رفتار كند. و خب فضای مجازی موجود دنيا زير كليد 

مستكبران است...«

خبرهای كوتاه

  سخنراني رهبر معظم انقالب به مناسبت قیام 19دي
رهبر معظم انقالب در ســالروز قيام 19دي مردم قم در ســال ۵۶ 
عليه رژيم ستم شــاهي، امروز به صورت تلويزيوني با مردم قم سخن 
مي گويند. براساس گزارش خبرگزاري فارس، اين سخنراني ساعت1۰ 
روز يكشــنبه،19 دي 1۴۰۰ به صــورت زنده از ســايت و صفحات 
KHAMENEI.IR در شبكه هاي اجتماعي و همچنين از شبكه هاي 

تلويزيوني و راديويي رسانه ملي پخش خواهد شد. 

   به روز رساني فهرست تحریم شدگان دخیل در ترور 
شهید سلیماني 

وزارت امور خارجه در بيانيه اي فهرست جديد اشخاص تحريمي دخيل 
در ترور سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني را اعالم كرد. در اين بيانيه 
با اشــاره به اينكه وزارت امورخارجه در اجراي قانون »مقابله با نقض 
حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه«، 
به  ويژه مواد۴و۵ قانون مذكور، عالوه بر تحريم مقامات ارشــد دولت 
پيشين آمريكا، ۵1نفر از افرادي را كه حسب مورد، در تصميم گيري، 
برنامه ريزي، سازماندهي، تامين مالي، پشتيباني، راهبري يا اجراي 
اين اقدام تروريستي مشاركت داشته يا از طريق حمايت از اين جنايت 
ددمنشانه، تروريســم را كه تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي 
است، ترويج كرده اند به ليست تحريمي خود اضافه كرد. در اين ليست، 
اسامي افرادي ازجمله رئيس ستاد مشــترك ارتش آمريكا، مشاور 
امنيت ملي معاون رئيس جمهور، فرمانده گروه نظامي تروريســتي 
ســنتكام، فرمانده فرماندهي مركزي نيروي هوايي تا فرمانده پايگاه 

هوايي العديد قطر به چشم مي خورد.

    واکنش اداره زندان ها به درگذشت بکتاش آبتین
اداره كل زندان هاي استان تهران درپي درگذشت بكتاش آبتين به دليل 
ابتال به كرونا، در اطالعيه اي به تشــريح داليل اين موضوع پرداخت. 
به گزارش ميزان، دراين اطالعيه آمده  اســت: »زنداني بكتاش آبتين 
كه به جرم تبليغ عليه امنيت ملي كشــور دوران محكوميت ۵ســال 
حبس خود را در بازداشتگاه اوين سپري مي كرد، در تاريخ 1۴آذرماه 
سال جاري با عالئم سينوزيت به بهداري مراجعه و طبق تجويز پزشك 
داروي مربوطه را دريافت كرد. در ادامه به دليل بروز برخي عالئم بعدي، 
به تشخيص پزشك بيمارستان بازداشتگاه، جهت اقدامات بيشتر درماني 
و تشخيص احتمال بيماري كرونا، نامبرده به بيمارستان طالقاني اعزام 
شــد. با اين حال پس از 2روز بستري در بيمارســتان، با اخذ و تمديد 
مرخصي نامبرده، وي به تشخيص خانواده اش به يكي از بيمارستان هاي 
خصوصي منتقل مي شــود كه متأســفانه طي 3۵روز بستري در آن 

بيمارستان با وجود تالش پزشكان نامبرده فوت مي كند.« 

مذاكرات وين ديروز با برگزاري نشست كارگروه رفع تحريم ها پيگيري شد

 توافق موقت، سنگي پیش روي مذاکرات وین
  غربي ها با طرح مباحثي مانند »كمبود زمان« و »توافق موقت« مسير روبه جلوي مذاكرات را تحت تأثير قرار می دهند

هشــتمين دور از مذاكــرات 
كميسيون برجام ديروز درحالي دیپلماسی

ادامه يافت كه نشســت كارگروه 
كارشناســي رفع تحريم ها با حضور كارشناسان 
ايران و گروه 1+۴ در هتل كوبورگ وين برگزار شد 
و طرف هاي حاضر پيرامــون چارچوب لغو اين 
تحريم هــاي ظالمانــه بــه بحــث و تبادل نظر 

پرداختند.
ازسوي ديگر ديروز روند مذاكرات براي دستيابي 
به توافق در سطح روساي هيأت ها نيز به صورت 
دوجانبه و چندجانبه ادامه يافت؛ گفت وگوهايي 
كه طي روزهاي گذشته در سطوح مختلف و البته 
به صورت فشرده اي ادامه يافته است و گمانه زني ها 
نشان مي دهد مسير حصول توافق هموارتر از قبل 
شــده و تقريبا همه طرف هاي حاضر در وين به 
روند رو به جلو در مذاكرات اذعان دارند و معتقدند 

دستيابي به توافق در دسترس تر شده است.
مقام هاي ايراني بارهــا تأكيد كرده اند كه هرقدر 
طرف مقابل آمادگي جدي تري براي لغو تحريم ها 
داشــته باشــد و اراده جدي تري براي پذيرش 
ســازوكارهاي مدنظر جمهوري اســالمي ايران 
در لغو تحريم ها از خود نشــان دهــد، به ويژه در 
2موضوع »راستي آزمايي« و »تضمين« در مدت 

زمان كوتاه تري مي توان به توافق دست يافت.

استفاده از 2حربه بي اثر
در روزهاي اخير شاهد بوده ايم كه غربي ها تالش 
كرده اند با طرح مباحثي مانند »كمبود زمان« و 
»توافق موقت«، هيأت مذاكره كننده كشورمان را 
براي كوتاه آمدن از خواســته ها و مطالبات بحق 
جمهوري اســالمي ايران كه براساس منافع ملي 
و البته توافق هسته اي 2۰1۵تنظيم شده است، 
تحت فشــار قرار دهند.»توافق موقت« تاكتيك 
ديگري بود كه غربي ها مي كوشند با جا انداختن 
آن در رســانه ها، فضــاي روبه جلــوي حاكم بر 

گفت وگوها را تحت تأثير قرار دهند.
برهمين اســاس هم بود كــه در روزهاي اخير 
برخي رسانه هاي غربي ســعي كردند با تمركز 
ويژه بر 2خبر حضــور هيأت هايي از كره جنوبي 
و عربستان ســعودي در ويــن، شــبهه حصول 
قريب الوقــوع توافــق موقــت را القا كــرده و 
مذاكره كنندگان كشــورمان را تحت فشار قرار 

دهند.
در روزهاي اخير برخي رســانه ها و تحليلگران 
غربي تالش داشتند با طرح اين ادعا كه آزادسازي 
بخشي از دارايي هاي ايران امتيازي تلقي مي شود 
براي توقف برخي فعاليت هاي هسته اي كشورمان، 
به دســت آمدن »توافــق موقــت« را خروجي 
قريب الوقوع مذاكرات روزهاي گذشته تلقي كنند؛ 
شبهه اي كه حضور هيأت ديپلماتيك كره جنوبي 
در ويــن آن را تقويت كرد و بــه گمانه زني هاي 

رسانه اي در اين زمينه دامن زد.
برخي ناظران بين المللي معتقدند ســفر هيأت 
كره اي به وين از اهداف تبليغاتي نيز برخوردار بوده 
و مقام هاي سئول مي كوشند از رهاورد مذاكرات، 

ژســت ايفاي نقــش در تحــوالت بين المللي و 
گره گشايي از گفت وگوهاي برجامي وين را بگيرند. 
اين درحالي است كه منابع آگاه در وين معتقدند 
برخالف برخــي گمانه زني هــا، تاكنون موضوع 
»توافق موقت« در روند مذاكرات مطرح نشده است 
و هيأت ايراني صرفا به دنبال دستيابي به يك توافق 
كامل است كه قابليت راستي آزمايي داشته باشد. 
برهمين اساس هم بود كه مقام هاي ايراني اعالم 
كردند ديدار رئيس هيأت مذاكره كننده كشورمان 
با معاون وزيرامورخارجه كره جنوبي به درخواست 
طرف كره اي انجام و درجريان آن به مقام هاي اين 
كشور تأكيد شده است كه آزادسازي دارايي هاي 
جمهوري اسالمي ايران ضرورتي است كه منوط به 

اجازه يا تصميم اياالت متحده نيست.
آزادســازي پول هــاي بلوكه شــده ايــران در 
بانك هاي كره جنوبــي مطالبه  حقوقــي ايران 
اســت كه رايزني هاي انجام شــده در اين زمينه 
تاكنون بي نتيجه مانده اســت و طرف كره اي به 
وعده هاي خود عمل نكرده  اســت. اين كشور در 
3سال گذشته به بهانه تحريم، 8ميليارد دالر پول 

ايران را بلوكه كرده و در انتظار اجازه آمريكايي ها 
براي آزادسازي پول هاي ايران است؛ اقدامي كه 
مي تواند بر آينده روابط 2كشور تأثير نامطلوبي 

برجا بگذارد.

القاي یك شبهه
حضور ديپلمات هاي سعودي در وين نيز ازجمله 
محورهاي تبليغاتي بود كه در مسير القاي شبهه 
»توافق موقت« در روزهاي اخير مورد اســتفاده 
برخي رســانه هاي غربي قرار گرفت. عبداهلل بن 
خالد بن ســلطان، نماينده عربستان سعودي در 
ســازمان هاي بين المللي وين، عالوه بر ديدار با 
ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه در مذاكرات 
وين، با فيليپ ايريرا، رئيــس تيم مذاكره كننده 
فرانســوي، انريكه مورا، نماينده اتحاديه اروپا در 
مذاكرات هســته اي و رابرت مالي، نماينده ويژه 

آمريكا در امور ايران نيز ديدار داشته است.
درچنين شرايطي يك منبع آگاه اعالم كرده است 
كه مالقات ديپلمات هاي روســيه و عربستان در 
وين ارتباطي بــه ايران نداشــته  و در اين ديدار 
نمايندگان 2كشور پيرامون مسائل مورد عالقه 
دوطرف و البتــه غيرمرتبط با ايــران گفت وگو 
كرده اند. اوليانوف، مذاكره كننده ارشد روسيه نيز 
در اين زمينه با انتشار پيامي در توييتر از مالقات 
با هيأت سعودي در ســاختمان نمايندگي دائم 
روسيه نزد ســازمان هاي بين المللي مستقر در 
وين خبر داد و نوشت كه در اين جلسه دوطرف 
پيرامون مســائل مختلــف ازجملــه دورنماي 
گفت وگوهــاي امنيتي در حــوزه خليج فارس 
بحث و تبادل نظر كرده انــد. اين ديپلمات روس 
به خبرنگاران مســتقر در مقابل هتل كوبورگ 
نيز اعالم كرد كــه مالقات  انجام شــده با طرف  
سعودي در حاشيه مذاكرات وين صورت گرفته 
و ارتباطي با گفت وگوهاي جاري و مسائل مربوط 

به ايران ندارد.

اسماعيل كوثري در گفت وگو با همشهري:

ابهت نظامي آمريكا فروريخت
اســماعیل کوثري، نماینده مردم تهران و عضو 
کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس 
درباره حمله به پایگاه عین االســد معتقد است 
عملیات انتقام خون حاج قاســم سلیماني ضربه 
سهمگیني بر پیکره آمریکایي هاي تروریست وارد 
کرد و پیامدهاي جهاني و منطقه اي بسیاري به همراه 
داشت. گفت وگوي همشهري با اسماعیل کوثري را 

در ادامه مي خوانید.

حمله به پایگاه آمریکایی عین االسد   
چه پیامدهاي منطقه اي به همراه داشت؟

حمله موشكي ســپاه به پايگاه آمريكايي عين االسد 
را از زواياي مختلفي مي توان مورد بررســي قرار داد و 
پيامدهاي آن  را تحليل كرد. نخستين مورد اين است 
كه ما بايد اقتدار خود را نشــان مي داديم كه در مقابل 
چنين اقدام هاي شرورانه اي ساكت نخواهيم بود و پاسخ 
دشمنان را در هر سطحي مي دهيم. ازسوي ديگر اين 
حمله پيام روشني هم براي كشورهاي منطقه به همراه 
داشت؛ اينكه نبايد با همكاري كشورهاي فرامنطقه اي 
ثبات و امنيت خليج فارس و خاورميانه را به مخاطره 
بيندازند. كشورهاي منطقه بايد درنظر داشته باشند 
كه نبايد با كشور ثالثي كه با قلدري به منطقه آمده و 
خوي استكباري و اشــغالگري دارد، عليه همسايگان 
خود همكاري كنند. اين حمله به خوبي نشان داد كه 
ما مهاجمان را در هر جايي كه باشند، دنبال مي كنيم و 

آنان را به سزاي اعمال شان مي رسانيم.
حمله موشکي به عین االسد چه پیامي 

براي مردم جهان داشت؟
به نظرم مهم تريــن موضوع در ايــن عمليات، پيامي 

است كه به جهانيان مخابره شد. با حمله سنگين 
جمهوري اســالمي ايران به عين االسد، همه 
آزاديخواهان جهــان فهميدند كه آمريكا آن 
ابرقدرتي نيست كه سعي مي كند القا كند و 
در دنيا تصوير غيرواقعي از خود نشان مي دهد؛ 

چراكه هيمنه پوشالي آنان فروريخت 
و همه به نتيجه رسيدند كه 

آمريكايي هــا صرفا الف 
مي زنند. ازسوي ديگر 
ملت هاي آزاده جهان 

فهميدند كه مي توانند از زير يوغ استكباري آمريكا رها 
شوند و نبايد فريب ابهت پوشالي آنان را خورد.

عملیات شهید سلیماني چه تأثیري بر 
ژئوپلیتیك منطقه برجا گذاشت؟

مهم ترين موضوع در اين زمينه اين است كه آمريكايی ها 
متوجه شدند كه بايد بار خود را ببندند و از منطقه اي 
كه متجاوزانــه درآن حضور دارند، برونــد. پس از اين 
ضربه موشــكي همه به اين نتيجه رسيدند كه اكنون 
ديگر زمان فرار آمريكايي ها از غرب آســيا فرا رسيده 
اســت و ديگر جايي براي آنها نيســت. بعد از آن هم 
ديديم كه آمريكايي ها از افغانســتان خارج شــدند 
و نيز عراق را هــم ترك كردند. اگرچــه آنها با عنوان 
مستشــاري همچنان به صورت محــدودي در عراق 
حضور دارند، اما به بركت خون شهداي مقاومت، اين 
حضور بسيار محدود شده است. اين موضوع نشان داد 
ديگر كشورهاي تحت ســلطه نيز بايد تالش كنند از 
زير يوغ اين نيروهاي اشغالگر خارج شوند. اكنون ديگر 
ملت هاي منطقه به برخي دولت هاي خودفروخته اجازه 
نمي دهند منافع ملي آنان را طعمه بيگانگان و كشورهاي 

فرامنطقه اي كنند.
دولتمردان آمریکایي در داخل کشور با 

چه مشکالتي در این زمینه مواجه هستند؟
خون حاج قاسم مي جوشد و به ملت هاي جهان آگاهي 
مي دهد كه نبايد تسليم گردنكشــان و جنايتكاران 
باشند. پس از اين حمله دولتمردان آمريكايي بايد در 
داخل اين كشور پاسخگوي بي آبرويي به وجود آمده 
براي اين كشور باشند؛ چراكه ابهت نظامي آمريكا فرو 
ريخت. پيش از اين و در جريان تسخير النه جاسوسي 
آمريكا در تهــران، ابهت سياســي اياالت متحده در 
دنيا فروريخت و در 18آذرماه1398و پس از 
حمله موشكي ســپاه به پايگاه عين االسد، 
ابهت نظامي آنــان از بين رفــت و ضربه 
جبران ناپذيــري به آنان وارد شــد. اكنون 
مستكبران و اذناب منطقه اي آنان مانند رژيم 
صهيونيستي بايد بدانند كوچك ترين خطايي 
از سوي آنان با پاسخ محكم و قاطع 
جمهوري اســالمي ايران مواجه 
خواهد شد كه زمينه ساز محو 

رژيم صهيونيستي مي شود.

بعد از شهادت سردار سپهبد حاج قاسم 
ســليماني از ســوي ارتش تروريستي 
آمريكا و به  دستور مستقيم دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور اين كشــور، قاعدتا مردم سراســر ايران انتظار داشتند 
نيروهاي نظامي كشورمان انتقام ســخت از جنايتكاران را در دستور 
كار قرار داده و پاسخ دندان شكني به تروريست ها بدهند. براين اساس 
طرح ريزي براي حمله موشكي به پايگاه آمريكايي عين االسد در عراق 
آغاز شد، چراكه اين پايگاه از يك سو از مهم ترين پايگاه هاي اين كشور 

در عراق و حتي خاورميانه به شــمار مي رفت و از سوي ديگر به عنوان 
مهم ترين محور طراحي و اجراي عمليات ترور شهيد سليماني مطرح 
بود؛ بنابراين حمله موشكي به عين االسد اقدامي بود كه آمريكايي ها 
گريزي از آن نداشــتند و خوشــبختانه اين پايگاه با ضربات پي درپي 
موشك هاي بالستيك ايران مورد هدف قرار گرفت و درس عبرتي شد 
براي تروريســت هاي آمريكايي كه اقدام هاي خصمانه آنان بي پاسخ 
نخواهد ماند. در اين ميان امــا نكته مهم تر، پيامدهاي اجراي عمليات 
»شهيد سليماني« بود كه در چند محور مي توان به مهم ترين آنها اشاره 
كرد. نخست اينكه جداي از بحث »انتقام«، آمريكايي ها به اين نتيجه 
رسيدند كه جمهوري اسالمي ايران از توان راهبردي قابل توجهي براي 
پاسخگويي به شرارت هاي آنها برخوردار است و درصورت انجام هرگونه 
اقدام شرورانه اي از اين دست، مي تواند با قاطعيت پاسخ دهد و انتقام 
بگيرد. نكته ديگر اين است كه آمريكايي ها باور نداشتند توان نظامي 
ايران تا اين حد ارتقا يافته باشد؛ موضوعي كه نقطه زني دقيق موشك هاي 

ايران و اصابت به نقاط درنظر گرفته شده عين االسد گوياي اين نكته بود. 
بنابراين آنان از چند جهت گيج شده و با توان بازدارنده جمهوري اسالمي 
ايران مواجه شــدند كه برايشان بســيار گران تمام شد. پس  از حمله 
موشكي سپاه پاسداران به پايگاه عين االســد، دولتمردان آمريكايي 
به اشتباه محاســباتي خود پيرامون قدرت راهبردي ايران پي بردند و 
به اين نتيجه رسيدند كه حمله آنان نخستين و آخرين اقدام نخواهد 
بود و ايران از توان بازدارندگي قابل توجهي برخوردار اســت و مي تواند 
با قاطعيت پاسخ هر تجاوزي را بدهد؛ موضوعي كه از موشكباران دقيق 

عين االسد هويدا شد.
نكته مهم ديگر اين است كه تا پيش از اين، آمريكايي ها براي خود در 
منطقه خاورميانه و خليج فارس ابهتي متصور بودند كه تسهيل كننده 
اقدام هاي مداخله جويانه آنان بود و اينگونه به كشورهاي منطقه القا شده 
بود كه اياالت متحده است كه همواره نقش حمله كننده و تسخيركننده را 
ايفا مي كند و هيچ دولتي جرأت و جسارت پاسخگويي به آنان را ندارد، اما 

جمهوري اسالمي اين ابهت پوشالي را شكست و با قاطعيت اعالم كرد كه 
حمله مي كند و اينگونه هم شد و آمريكايي ها پاسخ دندان شكني دريافت 
كردند كه ناشي از شجاعت منحصربه فرد ايرانيان در مقابل كسي بود كه 

ادعاي ابرقدرتي دنيا داشت.
از سوي ديگر، حمله موشكي به عين االسد اين پيام را هم براي كشورهاي 
ديگر به  همراه داشت كه جمهوري  اسالمي ايران براي برقراري ثبات و 
آرامش در منطقه، شهدايي مانند حاج  قاسم سليماني را تقديم و خون 
عزيزترين فرزندان امت را نثار كرده  است؛ بنابراين كشورهاي منطقه بايد 
بدانند كه تروريست ها، دوست واقعي آنان نيستند و صرفا براساس منافع  
ملي خود، هرجايي كه اقتضا كند، حضور مي يابند و به هر اقدامي دست 
مي زنند. كشورهاي همسايه و منطقه بايد به اين درك روشن برسند كه 
ايران دوست حقيقي آنان محسوب مي شود كه درصورت لزوم و نياز، در 
بحران هايي مانند آنچه در عراق و سوريه به وقوع پيوست، به كمك شان 

مي شتابد و صادقانه در مسير برقراري ثبات و امنيت همكاري مي كند.

عبرت هاي حمله به عین االسد
شهریار حیدري

عضو كميسيون امنيت  ملي مجلس

مقاله اي برخالف اصول حقوق بين الملل
هرچه روند مذاکرات در وین به سوي مراحل حساس تري پیش مي رود، فضاسازي هاي رسانه اي 
در غرب نیز شــدت مي گیرد؛ راهبردي که به نظر مي رسد بیش از هرچیز باهدف خارج کردن 
ابتکارعمل از دســت هیأت مذاکره کننده ایراني انجام مي شــود. در آخرین نمونه از چنین 
جوسازي هایي، روزنامه »وال اســتریت ژورنال« در مقاله اي رئیس جمهور ایاالت متحده را به 
اقدام نظامي علیه ایران تشویق کرد. در این مقاله تأکید شده است که با توجه به احتمال شکست 
مذاکرات وین، بهتر است جو بایدن خود را براي یك حمله نظامي به ایران آماده کند. این مقاله 
واکنش نمایندگي دائم ایران در سازمان ملل را نیز به همراه داشت و این دفتر مقاله وال استریت 
ژورنال را خالف اصول حقوق بین الملل دانست. دفتر نمایندگي دائم ایران در سازمان ملل در 
حساب توییتري خود نوشت: »تشویق و توصیه به رهبران براي انتخاب گزینه نظامي- به ویژه 
زماني که یك فرایند دیپلماتیك جدي در جریان است - حماقت بار، خصمانه و مغایر با اصول 
حقوق بین الملل است. کســاني که چنین طرح هاي بي مالحظه اي را طراحي و اجرا مي کنند، 

مسئول عواقب آن خواهند بود.«

ث
مك
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  پيگيري هاي همشهري و پيام هاي 
137مبني بر اينكــه در باغ مظفر گزارش

شــمال تهران اتفاقاتي در حال رخ 
دادن است، شهرداري تهران را مجاب به بررسي 
بيشتر درباره اين باغ كرد. وضعيت باغ مظفر در 
محله قلهك، در روزهاي گذشته همسايگان را بر 
آن داشت تا روزنامه همشهري و شهرداري تهران 
را در جريان اقداماتی كــه بوی تخريب درختان 
دارند، قرار دهند. اين باغ با درختان سر به فلك 
كشيده و داستان هاي خاطره انگيزش، در منطقه 
3قرار دارد و البته به گفته مديرعامل ســازمان 
بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران، خطري اين 
باغ را تهديد نمي كنــد. علي محمد مختاري به 
همشــهري گفت: »بعــد از شــنيدن اين خبر، 
بالفاصله برخي همكاران را به باغ مظفر فرستاديم 
و شهروندان به خصوص ساكنان محله های قلهك 
و زرگنده مطمئن باشــند كه جلــوی هرگونه 
آسيبی به اين باغ و ساير امالكی كه باغ هستند 

گرفته می شود.« 
ظاهرا هرس درختان باغ و به موازات آن آتش زدن 
شاخ و برگ درختان حساسيت درباره وضعيت 
باغ مظفر را افزايش داده است. درحالي كه حفظ 
باغات شهر تهران از اولويت هاي شهرداري تهران 
و سازمان بوستان ها محسوب مي شود. چنان كه 
مديرعامل سازمان بوستان ها در اين باره عنوان 
كرد: »باغات شــهر تهران عنصــر جداناپذير از 
سيستم شهري است. با توجه به ارزش اقتصادي 
زمين، حفاظت و نگهداشت باغات براي جلوگيري 

از سوداگران)ساخت وساز غيرمجاز در باغات( كه 
در گذشته سبب تخريب اين منابع شده، نياز است 
كه توجه ويژه به آن شــود.« مختاري ادامه داد: 
»حفاظت و صيانت از باغات شهر تهران با توجه به 
ارزش هاي اكولوژيكي آن براي شهر كه هم ارتقاي 
كيفيت زيست محيطي و هم تلطيف محيط را در 
پي دارد، مهم اســت. ما سعي كرديم اين ارتقاي 
كيفيت محيط زيستي را داشته باشيم و در شهر 
تهران عــالوه بر ارزش هــاي اكولوژيكي، ارزش 
هويتي و تاريخي را با هم بايد درنظر بگيريم، زيرا 
بخشــي از تاريخ و ثروت معنوي شهر به حساب 

مي آيند.«

معروف به باغ مظفر
باغ كي نژاد-اســالميه در خيابان يخچال بعد از 
ساخت ســريال طنز باغ مظفر در آنجا به »باغ 
مظفر« معروف شــد. چنان كه از سال 1385به 
بعد نام »مظفر« روي اين باغ باقي ماند. البته بعد 
از اينكه فيلمبرداري ســريال باغ مظفر به پايان 
رسيد، اين باغ سال ها رها شده تا به مخروبه اي 
تبديل شــود. بعد از ســال ها مالك تصميم به 
پاكســازي باغ گرفت كه ابهاماتي در اين زمينه 
به وجود آمد. شهردار ناحيه 5شهرداري منطقه 

3در اين خصــوص به همشــهري گفت: »يك 
بــار 10روز پيش و يك بــار 3روز پيش به دليل 
پيام هاي 137به مالك باغ مظفر اخطار داديم و به 
آنها اعالم كرديم كه اگر درختي را از بين ببرند، به 
سرعت جريمه خواهيم كرد. مطمئنا نمي توانند 
درختي را قطع كنند. همين امروز)ديروز( بازديد 
دوباره اي از اين باغ داشتيم و در بررسي متوجه 
شــديم كه نه درختي قطع شــده و نه درصدد 
ايجاد سازه هستند.« مهدي مصيبي ادامه داد: 
»چندين بار همســايگان با 137تماس گرفته 
بودند و به هميــن دليل ما اقدامــات الزم را از 
منطقه 3انجام داديم. خوشبختانه مشكل خاصي 

وجود ندارد.«
همچنين معاون خدمات شــهري شــهرداري 
منطقه دربــاره وضعيت باغ مظفــر گفت: » به 
اتفاق مسئول فضاي سبز شــهرداري منطقه از 
باغ مظفر در چندين مرحلــه بازديد كرديم. اين 
باغ بعد از سريال باغ مظفر رها شده بود. مالك باغ 
به تازگي به تهران برگشته تا مشكل مالكيت آن 
را برطرف كند. ظاهرا زماني كه ايشان باغ مظفر 
را خريداري كرده، مالك قبلي باغ را تحويل نداده 
و از طريق مراجع قضايي ملك را تحويل گرفته 
است. براي همين، در زمان تحويل آن، باغ تبديل 

به مخروبه اي شــده بود.« مهدي مجيدي ادامه 
داد: »آتش زدن شاخ و برگ درختان سبب انتشار 
دود در اين محدوده شده بود. ما هم چندين بار از 
باغ بازديد كرديم و همسايه ها هم گاليه داشتند 
كه اين دود ما را خفه كرده. براي همين به مالك 
باغ اخطــار داديم و آنها هم ديگــر چنين كاري 

نكردند.« 
او اضافه كرد: »يك ســازه مسكوني به مساحت 
حدود 300متر در انتهاي باغ قــرار دارد. به اين 
سازه رسيدگي نشده و هم اكنون به نقاشي و تميز 
كردن سازه مشغول هســتند. در واقع باغ مظفر 
بافت قديمي خود را حفظ كرده و عالوه بر آسيب 
به سازه، برخي از درختان باغ نيمه خشك بودند. 
درختان كاج قديمي زيادي در اين باغ وجود دارد 
و جالب اينكه در نقشه هوايي 70درخت را نشان 
مي دهد، درحالي كه مالك باغ 10تا 15درخت را 
به باغ اضافه كرده است. در زمان ساخت سريال 
باغ مظفــر عوامل فيلم چندين درخت كاشــته 
بودند. خوشــبختانه تعداد درختان باغ بيشتر از 

قبل است.« 

دود دردسرساز
مساحت باغ مظفر حدود 5هزار مترمربع است و 

بيشتر از 85اصله درخت در اين باغ وجود دارد. 
باغي ارزشمند كه به گفته معاون خدمات شهري 
منطقه 3، هويت آن حفظ شــده است. مجيدي 
گفت: »مالك باغ شــاخ و برگ هاي خشــك را 
به اصطالح خشــكه چيني كرده. آنها باغ را تميز 
و مرتب مي كنند تا هويت خود را حفظ كند.« او 
ادامه داد: »تنها اشتباه اين بوده كه كارگران شاخ 
و برگ هاي جمع شده را آتش زدند و تماس هاي 
137از آنجا شروع شد. ما هم بالفاصله اقدام   و از 
مالك باغ خواهش كرديم كه شــاخ و برگ هاي 
هرس شده را آتش نزنند. حتي به آنها پيشنهاد 
داديم كه حاضريم شــاخ و برگ هــا را با هزينه 

خودمان جابه جا  كنيم.« 
با توجه به اينكه درختان قديمــي در باغ مظفر 
وجود دارد، قطع يك اصله درخت هزينه سنگيني 
براي مالك آن خواهد داشــت. معاون خدمات 
شــهري در اين رابطه گفت: »اگر درختي قطع 
شــود، مالك باغ بايد جريمه سنگيني پرداخت 
كند. به خصوص اينكه درختان باغ مظفر قديمي 
و قطور هستند و هر درخت قطع شده بين 500تا 
600ميليــون تومان جريمه بــراي مالك باغ به 
همراه خواهد داشــت. البته آنها هم قصد چنين 
كاري ندارند و اعالم كردند كــه تنها به هرس و 

تميز  كردن باغ مشغول هستند.« 
مهدي مجيدي با يادآوري اينكه در محله دروس 
چندين باغ وجود دارد، اضافه كرد: »به دليل اينكه 
قيمت زمين در اين محله باالســت، شهرداري 
نمي تواند اين باغ ها را خريداري كند، درحالي كه 
مالكان باغ ها تمايل به فروش باغشــان دارند. در 
نتيجه بابت فضاي ســبز اين باغات، شهرداري 

تأكيد دارد كه نبايد براي آن اتفاقي رخ دهد.« 

با پيگيري هاي همشهري، شهرداري مانع تخريب يكي از باغ هاي شمال تهران شد

مأموریت؛ نجات باغ مظفر
محمود مواليي

خبر نگار

يادداشت

خبر

شهرها و فرصت ويژه شوراي عالي 
استان ها

 انتخابات شــوراي عالي اســتان ها و 
برگزيده شــدن آقاي پرويز سروري به 
رياست اين شورا فرصت مناسبي است 

تا پيگيري مطالبات شهرداري شكل جدي تري به خود بگيرد.
نهاد شوراي عالي اســتان ها،  بزرگ ترين نهاد شورايي در ساختار 
سياسي جمهوري اسالمي ايران اســت و در حدود وظايف خود 
طرح هايي تهيه و مســتقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي 

اسالمي پيشنهاد مي كند.
از اين رو پيگيري سهم شــهرداري ها از ماليات ارزش افزوده و نيز 
اليحه درآمد پايدار شــهرداري ها، پيگيري عدم اجرايي شــدن 
مصوبات هيأت دولت كه البته مربوط به دولت هاي گذشته به ويژه 
مصوبه سال13۹6 شــوراي اقتصاد براي تامين 1۹هزار اتوبوس 
شهري و بين شهري است،   ازجمله مواردي است كه شوراي عالي 

استان ها مي بايست دنبال كند.
اينكه در اليحه بودجه1401 پيشنهادي دولت به مجلس شوراي 
اسالمي كمترين بودجه ممكن براي حمل ونقل عمومي پيشنهاد 
شده جاي تأسف دارد و اميدواريم با پيگيري شوراي عالي استان ها 
و مســاعدت نمايندگان محترم مجلس اين موضوع نيز تصحيح 

شود.
ضمن تقدير از مديريت آقاي احمــدي اميدواريم با حضور آقاي 
سروري در راس شوراي عالي استان ها شاهد رشد و ارتقاي جايگاه 

شوراها در سراسر كشور باشيم.
امروز نبــود مديريــت يكپارچه شــهري در پايتخــت و ديگر 
كالنشهرها به حلقه مفقوده حل مشكالت شهروندان تبديل شده 
و شوراي عالي استان ها مي تواند كمك كند تا 23وظيفه اي كه قرار 
بود به شهرداري ها محول شــود تا مديريت يكپارچه شكل گيرد 
شكل واقعي تر به خود گيرد. البته بايد درنظر داشت اين وظايف بايد 
به گونه اي به شهرداري محول شود كه بودجه و اختيارات الزم را 
نيز در بر داشته باشند و آنگاه مي توان با تحقق مديريت يكپارچه 

شهري ديد واقع بينانه تري به حل مشكالت شهر داشته باشيم.
البته يكي از نكاتي كه به نظر مي رســد بايد درخصوص شوراهاي 
كشــور بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد، آموزش در ســطح 
شوراهاي شهرهاي كوچك است. اين مهم سبب مي شود تا تعداد 
بيشتري از اعضاي محترم شوراها با آگاهي نسبت به قوانين موجود 
و وظايفي كه به عهده دارند، بتوانند اصلي ترين خواسته هاي شهر و 
شهروندان را از نهادهاي باالدستي به ويژه مجلس و دولت مطالبه 
كنند. وقتي مطالبه گري از نيازهاي اولويت دار شهرها رساتر اعالم 
شود، قطعا توجه ها و رسيدگي ها هم بيشتر خواهد شد. چه آنكه 
اغلب مطالبه گري هايي مثل تامين بودجه براي توسعه و نوسازي 
ناوگان حمل ونقل عمومي، بازچرخاني آب و حفظ فضاهاي سبز، 
ارتباط مستقيم با سالمت مردم و بهبود كيفيت زندگي در شهرها 
را در پي خواهد داشت. در واقع بايد گفت كه اعضاي شوراها نه تنها 
به عنوان نيروهاي نظارتي بر عملكردهاي اجرايي در قامت پارلمان 
شهري فعال هستند بلكه از بعد نمايندگي مردم، صداي شهروندان 
درخصوص نيازهاي شهري شان به حساب مي آيند. در اين ميان، 
شوراي عالي استان ها يكي از درگاه ها و مسيرهاي مناسب است تا 

بتوان نيازهاي كالنشهري را پيگيري و مطالبه كرد.

  امكان بهره برداري از ۳۲ كيلومتر مسير خط ۶ مترو 
امكان بهره برداري پيوسته از 32 كيلومتر مسير خط 6 مترو در سال 
1401 درصورت تامين اعتبار وجود دارد. به گزارش همشــهري، 
يكي از اولويت هاي شركت مترو در دوره كنوني مديريت شهري، 
تكميل ايستگاه هاي باقيمانده خطوط 6 و 7 است و به اين منظور 
اعضاي كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران، پيگير 
موضوع مذكور هستند. در اين راستا سيدجعفر تشكري هاشمي 
رئيس كميسيون مربوطه و علي اصغر قائمي عضو كميسيون عمران 
و حمل ونقل، ضمن حضور در نشست بررسي پيش نيازهاي افتتاح 
بموقع ايستگاه هاي خط 6 كه در كارگاه خيابان بهار شيراز برگزار 
شــد، در ادامه به ايستگاه هاي ميدان شــهداي هفتم تير، ميدان 
حضرت وليعصر)عج(، كارگر و پارك الله سركشي كرده و از نزديك 
در جريان آخرين وضعيت پيشرفت عمليات اجرايي اين ايستگاه ها 
قرار گرفتند؛ ايستگاه هايي كه درصورت تامين بموقع منابع مالي، 
سال آينده در اختيار شهروندان قرار خواهد گرفت. نكته حائز اهميت 
در اين بازديد، تقاضاي دست اندركاران اجرايي ايستگاه هاي خط 6 
مترو از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران مبني بر حمايت از روند 
تامين 3 هزار ميليارد تومان براي سال آينده بود تا به موجب اين 
امر، 7ايستگاه و 14كيلومتر مســير خط مذكور در سال 1401 به 
بهره برداري برســد. درصورت تحقق اين مهم، امكان بهره برداري 
پيوسته از 32 كيلومتر مسير خط 6 از دولت آباد تا محدوده كن و 
سولقان ميسر خواهد شد؛ ضمن اينكه ايستگاه هاي تقاطعي خطوط 
يك و 3 با خط 6 نيز افتتاح شده و بهره وري شبكه خطوط مترو به 

نوبه خود ارتقا خواهد يافت.

  اعزام تجهيزات براي كمك به سيل زدگان كنارك 
مديرعامل ســازمان مديريت پسماند شــهرداري تهران از اعزام 
چندين دستگاه ماشين آالت تخصصي و نيروي انساني براي كمك 
به سيل زدگان كنارك خبر داد. به گزارش همشهري، محمدمهدي 
عزيزي در اين رابطه گفت: »طبق دستور شهردار تهران و باتوجه به 
وضعيت استان سيستان و بلوچستان و به ويژه شهرستان كنارك، 
شهرداري تهران و به تبع آن سازمان مديريت پسماند و سازمان 
آتش نشاني در روزهاي گذشته تالش كردند تا مجموع اقداماتي 
را براي تخليه ســيالب در اين شهرستان ســيل زده انجام دهند. 
برهمين اساس تاكنون، 2دســتگاه جنتكس به ظرفيت 15هزار 
ليتر و با مكش قوي توسط 2دستگاه كمرشكن 4محور به استان 
سيستان و بلوچستان اعزام شده تا  همراه اكيپ تخصصي سازمان 
آتش نشاني معابر و منازل كنارك را به وضعيت عادي بازگردانده و 
به بهترين شكل به مردم سيل زده اين شهرستان خدمات رساني 
كند.« او ادامــه داد: »همچنين بــا توجه به شــرايط اضطراري 
شهرســتان كنارك و درخواست مسئوالن اين شــهر از شهردار 
تهران، ديروز 2دســتگاه كاميونت فان ويــژه جمع آوري و حمل 

پسماند به سيستان و بلوچستان اعزام شد.« 

احمد صادقي
عضو شوراي شهر تهران

 بنزين هميشه ماجراي هاي 
جالبــي دارد و اين كاالي گزارش ۲

يارانه اي بســتري مناسب 
براي داللي و ايجاد شــغل هاي كاذب به 
وجود آورده است؛ موضوعي كه به ظن و 
گمان كارشناسان، اجراي طرح اختصاص 
بنزين به خانواده ها و باال گرفتن تب و تاب 
فروش ســهميه بنزين يارانه اي توســط 
شهروندان فاقد خودرو، بازار را براي ظهور 
و بروز داللــي و واســطه گري از اين هم 

مناسب تر و مساعد تر خواهد كرد.

وانت ها در نقش پمپ بنزين سيار!
در اين روزها كه فعال خبري از دادوستد 
و خريد و فروش ســهم ماهانه بنزين بين 
مردم نيســت، فرصت طلبان از شلوغي 
و ترافيــك در برخــي از معابــر تهران 
ازجمله در حاشــيه بزرگراه شهيد همت 

كه به نــدرت رنگ 
آرامــش و خلوتي 
را به خود مي بيند، 
ه  د ســتفا ا ء سو

كرده و با فروش بنزين به صورت گالن هاي 
20ليتري مابه التفاوت چند هزار توماني را 
در ازاي هر ليتر بنزين به جيب مي زنند. 
اگر در ساعت هاي پيك ترافيك گذرتان 
به بزرگراه ها ازجمله بزرگــراه همت در 
محــدوده پل فجر تا خيابــان گاندي كه 
تقريبا هميشه ترافيك ســنگيني دارد، 
افتاده باشــد، البد وانت هايــي كه اغلب 
نيسان هاي آبي رنگ هستند را در حاشيه 
معبر ديده ايد كه خيلي واضح و آشــكار 
درحال فــروش بنزين به صــورت گالني 
بوده و روي كاغذ و مقوا با فونت درشــت 

نوشته اند: »بنزين موجود است.« 

پمپ بنزين هاي موتوري
در كنار پديده فــروش بنزين به صورت 
گالني در حاشــيه معابر كه البته مسبوق 
به ســابقه اســت، اين روزها بــا پديده 
جالب ديگري هم در زمينه توزيع بنزين 
مواجه هســتيم كه فروش بنزين توسط 
موتورســيكلت هاي مجهز بــه مخزن و 
نازل اســت؟! جالب تر اينكه فعاليت اين 
موتورسيكلت ها به صورت شركتي است و 
از طريق اينترنتي يا تماس تلفني سفارش 
مي گيرند و به سمت محل موردنظر روانه 
مي شــوند تا به خودرو هاي بنزين تمام 
كرده يا رانندگاني كه وقت و حوصله 
رفتن به پمپ بنزين و ايســتادن در 
صف انتظار را ندارند، خدمات حضوري 

ارائه كنند. 
فروش و ارائــه بنزين روي 
ســيكلت  ر تو مو
جــدا از موانــع و 
ي  يت هــا د و محد
قانونــي كــه دارد، 
و  كاري پرخطــر 
پرريسك محسوب 
مي شــود كــه هر 
لحظه ممكن است 
باعــث بــروز حادثه 
و ســانحه اي شــود. 

در صفحــه آناليــن ســفارش اينترنتي 
پمپ بنزين هاي موتوري، امكان سفارش 
بنزيــن از 10 تا 100ليتر وجــود دارد و 
هزينه آن هم از 6۹ تــا 34۹هزار تومان 
اســت. در توضيحات اين سايت آمده كه 
براي مقابله با كرونا و رهايي از ايســتادن 
در صف هاي طوالني و آلوده اين خدمات 
را توســط راننده هاي آموزش ديده ارائه 

مي كنند. 
در ايــن ســايت برخــالف خودرو هاي 
سوخت رســان »پي دو« كــه در آنها بر 
اخذ مجوز و تأييديه شــركت ملي پخش 
فرآورده هــاي نفتــي ايران و ســازمان 
آتش نشاني اشاره و تأكيد شده است، اثري 
از چنين موردي به چشــم نمي خورد. در 
خودرو هاي سوخت رسان »پي دو« تمام 
جوانب ايمني سنجيده و رعايت شده است، 
اما حمل و فروش و عرضه سوخت به وسيله 
مخزن هايي كه روي موتورســيكلت هاي 
معمولي نصب شده است، به هيچ عنوان 
نمي تواند ايمن و مورد اطمينان باشــد؛ 
به ويژه اينكه دست كم در تصاوير موجود 
روي موتورسيكلت وسايل اطفاي حريق 
ديده نمي شود و راكب موتور حداقل هايي 

مانند كاله ايمني را هم ندارد.  
پيگيري هاي ما بــراي گفت وگو با يكي از 
مديران يا مسئوالن اين شــركت درباره 
داشــتن مجوز از شــركت ملــي پخش 
فرآورده هــاي نفتــي ايران و ســازمان 
آتش نشاني و ناايمن بودن و خطرات چنين 
روشي براي سوخت رساني بي نتيجه بود و 

حاضر به پاسخگويي نشدند. 

صدها ليتر بنزين را از كجا تامين مي كنند؟ 
براي بررســي بيشــتر اين موضوع سراغ 
روابط عمومــي شــركت ملــي پخــش 
فرآورده هاي نفتي ايران رفتيم تا پاســخ 
و ديدگاه مديران و مسئوالن اين شركت 
درباره فــروش گالني بنزين در حاشــيه 
معابر و همچنين توزيــع و فروش بنزين 
در قالب پمپ بنزين هاي موتوري را جويا 

شويم و بررسي كنيم كه اوال اين 
شــركت براي چنيــن فعاليت 
پرخطري داراي مجــوز قانوني 
اســت و ثانيا وانت هاي بنزين 
گالني فروش و پمپ بنزين هاي 
موتوري صدها ليتر بنزيني كه 
بــه روش هاي پرخطــر عرضه 
مي كننــد را چگونــه و از كجا 
تاميــن مي كننــد؟ از آنجا كه 
طبق دســتورالعمل شــركت 
ملــي پخــش فرآورده هــاي 
نفتي و اتحاديه جايگاه داران، 
جايگاه هاي عرضه سوخت به 
هيچ وجه نبايــد بنزين را در 
ظرف عرضه كنند، اگر چنين 
اتفاقــي مي افتــد، احتماال 
تخلفي رخ داده كه از چشــم 
ناظران و مأموران اين شركت 
پنهان مانده اســت. اگر هم 
جايگاه هاي ســوخت تخلف 
نمي كنند، پس منشأ صدها 
ليتــر بنزين عرضه شــده 

كجاست و چطور به دســت فروشندگان 
غيرقانوني مي رسد؟ 

درباره فروش موتوري بنزين هم اين سؤال 
پيش مي آيــد كه آيا شــركتي كه به اين 
صورت فعاليت مي كند، مانند خودرو هاي 
»پــي دو« داراي مجوز قانونــي و ايمني 
مناسب اســت؟ اگر پاسخ مثبت است كه 
چطور و براســاس چه مبنا يا تأييديه اي 
از ســوي سازمان آتش نشــاني به چنين 
وسيله نقليه پرخطري اجازه داده شده تا 
مانند يك بمب ســاعتي در خيابان هاي 
تهران تردد كند و آيا تمام استاندارد هاي 
الزم و ضروري رعايت شــده است تا اگر 
فــردا روزي حادثه اي رخ دهــد، ارگان و 
شخصي مســئوليت آن را برعهده بگيرد 
يا طبق معمول كسي زير بار پاسخگويي و 
پذيرفتن تبعات آن نخواهد رفت؟! با وجود 
پيگيري هاي زيــاد هيچ كدام از مديران و 
مسئوالن شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي ايران حاضر به پاســخگويي در اين 
رابطه نشدند. 

 مخالفت و بي خبــري پليس از فروش 
بنزين با موتور!

آخرين مرجعي كه موضوع فروش بنزين 
در بزرگراه هــا را از طريــق آنها پيگيري 
كرديم، پليس راهور تهــران بزرگ بود. 
سرهنگ علي همه خاني، معاون آموزش 
و فرهنگ ترافيك پليــس راهور درباره 
فروش بنزيــن به صورت گالني توســط 
خودرو هــا و همچنين فــروش بنزين با 
نصب مخازني روي موتورســيكلت ها به 
روزنامه همشهري مي گويد: »اگر خودرو 
و موتورســيكلت ها به فــروش بنزين در 
قالب گالن هاي 20ليتري و ديگر مخازن 
و ظروف اقدام كنند با آنها برخورد قانوني 

شده و ضمن جريمه، وسيله نقليه متخلف 
توقيف مي شــود. دربــاره اينكه فروش 
بنزين در پشــت موتورســيكلت مجوز 
شــركت پااليش و پخــش را دارد يا نه، 
اطالعي نداريم، اما پليس راهور در جريان 
اين موضــوع قرار نــدارد و چنين روش 
ناايمن و پرخطري براي عرضه ســوخت 
مورد تأييد ما نيست و مجوزي از پليس 
راهور بــراي اين منظور دريافت نشــده 
اســت. البته فعاليت عرضه بنزين توسط 
خودرو هاي ايمــن و داراي مجوز قانوني 
مانند »پي دو« كه باعث كاهش ترافيك 
و خلوت تر شدن پمپ بنزين ها مي شود، 
مورد تأييد اســت، اما  ما فروش بنزين با 
موتورســيكلت را با توجه به اينكه ايمن 
نبوده و مي تواند باعث بروز حادثه شود، 

تأييد نكرده و نامناسب مي دانيم.« 

فروش عجيب بنزين از وانت هاي حاشيه بزرگراه تا موتورسيكلت هاي اينترنتي با خطرات بسياری همراه است

عرضه بنزین با چاشنی خطر
مهدي اسماعيل پور
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نقد خبر

پول نفت
محسن خجسته مهر، مديرعامل شرکت 
ملي نفت ايران مي گويــد: فروش نفت و 
میعانات گازي ايران افزايش خوبي داشته 
است و پول نفت صادراتي وصول مي شود 

و برنامه داريم که ظرفیت تولید نفت را تا پايان سال۱۴۰۰ به عدد قبل 
از تحريم ها بازگردانیم. او در عین حال مي افزايد: از گفتن اعداد و ارقام 
صادرات معذور هستم؛ فقط در همین حد مي توانم توضیح دهم که 
وضع بهتر شده است. گزارش هاي ماهانه از صادرات نفت و میعانات 
گازي ايران به مقام هاي ارشد ارسال مي شود و آنها در جريان جزئیات 
قرار دارند. مديرعامل شرکت ملي نفت توضیح مي دهد: اين شرکت 
وظیفه خود را در فروش نفت به درســتي انجام مي دهد و اين بانک 
مرکزي است که تصمیم مي گیرد از اين پول چه استفاده اي ببرد و چه 
اجناسي را وارد کند؛ زيرا پول حاصل از فروش نفت را دريافت مي کنیم. 
به گفته خجسته مهر، بنا بر آنچه از درآمدهاي نفتي ايران که بعضا در 
بانک هاي خارجي بلوکه شده مربوط به فروش نفت ايران قبل از دولت 
سیزدهم است و به ويژه از موقع روي کارآمدن دولت سیزدهم که بنده 

در جزئیات کار هستم، پول نفت دريافت مي شود.
برآيند صحبت هاي اين مقام ارشد نفتي اين اســت که ايران نه تنها 
مشــكلي در فروش نفت خود نــدارد، بلكه بــا روي کارآمدن دولت 
سیزدهم، بن بستي در وصول پول ها نیست؛ در نتیجه حاال بايد از بانک 
مرکزي ســؤال کرد؛ پول هاي نفت ايران کجاست؟ اگر صحبت هاي 
خجسته مهر تأيید شــود، به نظر مي رسد درآمدهاي پیش بیني شده 
ناشي از صادرات نفت قابل تحقق خواهد بود و خطري دخل و خرج سال 
آينده را تهديد نخواهد کرد. اين در حالي است که مرکز پژوهش هاي 
مجلس نسبت به احتمال تحقق درآمدهاي نفتي سال آينده ابراز ترديد 
و حتي دولت در اليحه بودجه۱۴۰۱ پیش بیني کرده اگر نتواند به اندازه 

کافي نفت بفروشد، به جاي آن اوراق قرضه چاپ کند.

 ايراد دهك بندي
و اقساط مسكن دولتي

  خبر: از شواهد و قرائن چنین برمي آيد که وزارت راه و شهرسازي 
مي خواهد نرخ سود تسهیالت نهضت ملي مسكن را براي دهک هاي 
يک تا 3)خانوارهاي تحت پوشش کمیته امداد و بهزيستي( 5درصد، 
دهک هــاي ۴ و 5 حوالي ۹درصد و براي ســاير دهک هاي درآمدي 

۱8درصد تعیین کند.

  نقد: براساس معیارهاي فعلي دهک بندي هاي خانوارها در ايران، 
خانوارهاي با درآمد ماهانه بیش از 5میلیون تومان عمدتاً در 5دهک 
باالي درآمدي قرار مي گیرند و ازنظر وزارت راه و شهرسازي مشمول 
دريافت يارانه سود نهضت ملي مسكن نمي شوند؛ ازاين رو متقاضیان 
مسكن دولتي در اين 5دهک بايد براي بازپرداخت اقساط سنگین در 
قبال دريافت تسهیالت ۱8درصدي نهضت ملي مسكن آماده باشند. 
برآوردها نشان مي دهد مبلغ اين اقســاط در شهر تهران از 7میلیون 
تومان بیشــتر خواهد بود و در کالنشهرها و ســاير نقاط شهري نیز 
متقاضیان 5دهک باالي درآمدي بايد اقساط ماهانه 6.3تا 3.۹میلیون 
توماني بپردازند. البته حمايت هاي دولتي کار 5دهک پايین درآمدي 
را راحت خواهد کرد به گونه اي که 3دهک پايیــن درآمدي در ازاي 
تسهیالت اختصاص يافته به مناطق روســتايي، شهرهاي کوچک، 
کالنشهرها و تهران بايد ماهانه ۱.8میلیون تومان تا 3.2میلیون تومان 
قسط بپردازند و اقســاط دهک هاي ۴و 5 نیز در اين مناطق به 2.3تا 
۴.2میلیون تومان کاهش مي يابد. نكته قابل تأمل اين است که بنا بر 
معیارهاي فعلي دهک بندي، اقساط ماهانه نهضت ملي مسكن براي 
5دهک محروم از يارانه هاي دولتي گاهــي از کل درآمد ماهانه اين 
خانوارها نیز بیشتر است و عمالً امكان بازپرداخت آن را ندارند. بايد ديد 
دولت بعد از تشويق مكرر به ثبت نام همه متقاضیان مسكن در نهضت 
ملي مسكن، با ناتواني بخش قابل توجهي از متقاضیان در بازپرداخت 
اقســاط چه خواهد کرد و درصورت عالج نكردن اين ماجرا، بر ســر 

پروژه هاي نهضت ملي مسكن و پیمانكاران آن چه باليي خواهد آمد.

آمارهاي رسمي از منفي شدن 
رونــد صــدور پروانه هــاي مسكن

ساختماني در مناطق شهري 
حكايــت دارد؛ به گونه اي که در تابســتان 
امسال، تعداد واحدهاي مسكوني پیش بیني 
شده در پروانه هاي ســاختماني شهر تهران 
۹.6درصد و در کل نقاط شــهري کشــور 
3۱.۹درصد نسبت به تابســتان سال قبل 

کاهش پیدا کرده است.
به گزارش همشهري، از بهار سال گذشته و 
همزمان با کاهش صدور پروانه ساختماني 
در شهر تهران، اين شــاخص در ساير نقاط 
شهري کشــور روند افزايشي پیدا کرد و اين 
وضعیت به دلیل اختالف در هزينه تمام شده 
ساخت وساز مســكوني تا بهار امسال ادامه 
يافت؛ اما عاقبت آنگونه که آمارهاي رسمي 
نشــان مي دهد اين مهاجــرت معكوس در 
تولید مسكن در فصل تابستان امسال کامال 
متوقف شده و صدور پروانه هاي ساختماني در 
مناطق شهري کشور هم نسبت به فصل قبل 
و هم نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش 

قابل توجهي را تجربه کرده است.

برنامه ريزي ساخت مسكن شهري
بررســي نتايج طرح گــردآوري اطالعات 
پروانه هــاي ســاختماني صادر شــده در 
شــهرداري هاي کشــور در فصل تابستان 
ســال۱۴۰۰ نشــان مي دهد در اين فصل 
32هــزار و ۱36پروانــه ســاختماني در 
شهرداري هاي سراسر کشور صادرشده که 
نسبت به فصل گذشته ۱۴.۹درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذشــته 3۹.۴درصد 
کاهش داشته اســت. به گزارش همشهري، 
اين تعداد پروانه صادر شده، کمترين مقدار 
از پايیز۹7 تاکنون محسوب مي شود. آمارها 
حاکي است: در تابســتان امسال، مجموع 
مساحت زيربناي پروانه هاي صادر شده براي 
احداث ســاختمان ۱8میلیون و 3۹5هزار 
مترمربع بوده که اين میزان نسبت به فصل 
گذشته ۱۰.۴درصد و نسبت به فصل مشابه 
ســال گذشــته 2۹.۱درصد کاهش داشته 
است. در اين فصل میانگین مساحت زيربنا 
در پروانه هاي احداث ساختمان مسكوني به 
578مترمربع مي رسد. به گزارش همشهري، 
در تابستان امســال کال ۹3هزار و 578هزار 
واحد مســكوني در پروانه هاي ساختماني 
مجوز ساخت گرفته که اين تعداد نسبت به 
بهار امســال ۹.5درصد و نسبت به تابستان 
پارسال 3۱.۹درصد کاهش دارد. همچنین 
به طور میانگین تعداد واحدهاي پیش بیني 
شده در هر پروانه ساختماني در کل مناطق 

شهري کشور 3.3واحد بوده است. 
از نگاهي ديگر، مجموع مساحت پروانه هاي 
صادر شده براي احداث ساختمان در تابستان 

امسال ۱7میلیون و ۴72هزار مترمربع بوده 
که اين مقدار نسبت به بهار امسال 52.8درصد 
و نسبت به تابستان پارسال 8.5درصد افزايش 
نشــان مي دهد. در ضمن میانگین مساحت 
زمین در هر پروانه ساختمان مسكوني در اين 
فصل ۴5۱مترمربع بوده است. اين آمارها را 
مي توان به افزايش ساخت خانه هاي وياليي، 
لوکس، بزرگ متراژ و کم تراکم دانســت که 
عمدتا در شــهرهاي کوچک تــر رواج دارد 
و توانســته آمار کلي را تا حــدودي تعديل 
کند. نــكات قابل توجــه در آمارهاي صدور 
پروانه هاي ساختماني اين است که با کاهش 
تولید مســكن مصرفي، به خصوص در متن 
کالنشهرها، مســاحت زمین مورد استفاده 
براي احداث ســاختمان در روندي صعودي 
قرار گرفته و از اين منظر، تابستان امسال پس 
از زمستان سال گذشته، رکورددار بیشترين 
مقدار زمین اختصاص يافتــه به پروانه هاي 

ساختمان هاي مسكوني بوده است.

نقشه كشوري توليد مسكن
بررســي وضعیت استان هاي کشــور ازنظر 
تعداد واحدهاي مســكوني پیش بیني شده 
در پروانه هاي احداث ســاختمان شهرهاي 
کشور حاکي است ازنظر تعداد تولید مسكن، 
استان هاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي 
و فارس در رتبه هاي اول تا چهارم بیشترين 
میزان تولید مسكن قرار دارند و البته تولید 
هر ۴استان در مقايسه با تابستان سال قبل 

کاهش قابل توجهي را تجربه کرده است. در 
اين میان روند صدور پروانه ســاختماني در 
مناطق شهري استان هاي هرمزگان، قزوين، 
سیستان و بلوچســتان، خوزستان، بوشهر، 
البرز و آذربايجان شرقي با رشد مواجه بوده 
اســت؛ هرچند میزان تولید مسكن در اين 
استان ها درصد کمي از تولید مسكن کشور را 
شامل مي شود و در بسیاري موارد، اين رشد 
تولید فقط جبران افت فصل بهار بوده و اتفاق 

خارق العاده در حوزه مســكن اين استان ها 
محسوب نمي شود.

ليدر بازار مسكن برگشت
براساس آمارها، در تابســتان امسال، هزار 
و 6۰۹پروانه ســاختماني توسط شهرداري 
تهران صادر شده که اين تعداد نسبت به بهار 
امســال ۱5درصد افزايش نشان مي دهد اما 
نسبت به تابستان پارسال ۱۱.7درصد کمتر 

است. اين رويه در تعداد واحدهاي پیش بیني 
شده در پروانه هاي ساختماني شهر تهران نیز 

مشهود است.
به گــزارش همشــهري، در دوره مهاجرت 
معكوس در تولید مسكن که از بهار ۱3۹۹آغاز 
شد و تا اواخر بهار امسال ادامه داشت، به مدت 
5ماه، روند فصلي صدور پروانه ساختماني در 
تهران منفي بود و در عوض به واسطه پايین تر 
بودن سرمايه موردنیاز براي ساخت وساز در 
نقاط شهري نســبت به تهران، روند صدور 
پروانه ســاختماني در خارج از تهران رونق 
گرفته بود. حاال اما، بعد از يک وقفه 5ماهه، 
بار ديگر روند صدور پروانه ساختماني در شهر 
تهران افزايشي شده و اين احتمال وجود دارد 
که بنا به مالحظات و تحوالت اقتصاد کالن و 
همچنین نقش لیدري تهران در اغلب بازارها، 
اين روند بعد از چند فصل به ساير نقاط شهري 
کشور نیز سرايت کند و تولید مسكن در اين 

مناطق وارد روند صعودي شود.

حال و هواي توليد مسكن در پايتخت
در تابستان امسال، ۱3.۴درصد کل واحدهاي 
مســكوني پیش بیني شــده در پروانه هاي 
ساختماني به شهر تهران اختصاص داشته 
اســت؛ به گونه اي که از مجمــوع ۹3هزار و 
578هزار واحد مســكوني پیش بیني شده 
در پروانه هاي ساختماني کل مناطق شهري 
کشــور، ۱2هزار و ۴۹3واحد مربوط به شهر 
تهران بوده است. اين تعداد در مقايسه با فصل 
بهار ۱3درصد افزايش و نســبت به تابستان 
سال قبل ۹.6درصد کاهش نشان مي دهد. 
همچنین میانگین تعداد واحد مسكوني در 
پروانه هاي ساختمان مسكوني شهر تهران در 
تابستان امسال 7.۴واحد بوده که ازنظر تراکم 
ســاخت، 2.2برابر میانگین کشوري است. 
بررسي وضعیت صدور پروانه ساختماني به 
تفكیک مناطق 22گانه تهران نشان مي دهد 
در تابستان امسال، بیشترين رشد در صدور 
پروانه ســاختماني به منطقه 22اختصاص 
داشته است. تعداد پروانه هاي صادر شده در 
اين منطقه با جهــش ۱6۱درصدي به هزار 
و 2۰۴پروانه رسیده که نسبت به فصول قبل 
رقم کم سابقه اي محســوب مي شود. بعد از 
منطقه22، مناطق۹ و ۱2 نیز با جهش های 
6۴  و 6۰درصدی در صدور پروانه ساختماني 
نسبت به فصل بهار در رتبه هاي دوم و سوم 
قــرار گرفته اند؛ ضمن اينكه صــدور پروانه 
ســاختماني در منطقه۱7 بالغ بر 2۰درصد، 
مناطق 3 و ۱۹حدود ۱۱درصد و در منطقه 
2حدود ۹درصد نســبت به فصل بهار رشد 
کرده اما در ۱5منطقــه باقیمانده اين روند 
شاخص کاهشي بوده و به ترتیب مناطق۱۰، 
2۱ و 5 با افت ۴3.7،  ۴3.5 و 3۴.5درصدي 

بیشترين میزان کاهش را تجربه کرده اند.

رشد ساخت مسکن در پایتخت
حساب و کتاب ساخت و ساز در تابستان امسال چقدر بوده است؟
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رشد برنامه ريزي براي توليد مسكن در 
تابستان1400 نسبت به فصل بهار

تعداد واحدهاي مسكوني پيش بيني شده بر مبنای پروانه هاي 
ساختماني مناطق10و 21تهران در تابستان امسال بيش از 
43درصد نسبت به فصل بهار كاهش داشته است.

در تابستان امسال، تعداد واحدهاي مسكوني پيش بيني شده بر مبنای پروانه هاي 
ساختماني منطقه22 تهران 161درصد نسبت به فصل بهار افزايش يافته است.

كاهش برنامه ريزي براي توليد مسكن در 
تابستان1400 نسبت به فصل بهار

   درصد تغییر برنامه ریزی برای تولید مسکن جدید در مناطق 22گانه تهران - تابستان 1400

منطقه

آيا بودجه سال آينده ايران مي تواند تنش 
آبي کشــور را کم کند و به دردسرهاي گزارش

تامین آب پايان دهد؟ اين سؤالي است که 
پاسخ آن را مي توان در ارقام و اعداد سند مالي سال آينده 
رصد کرد ولي مهم ترين مسئله پیش روي سیاستگذاران 
و مجريان طرح هاي آبي ايران اين اســت که اولويت با 
مديريت مصرف باشد يا عرضه آب براي تامین نیاز در 
ســال آينده. مرکز پژوهش هاي مجلس مي گويد: در 
نخســتین اليحه بودجه دولت ســیزدهم، اعتبارات 
طرح هاي عمراني فصل آب نســبت به قانون بودجه 
امســال يک درصد کاهــش پیدا کرده امــا اعتبارات 
پیش  بیني شده براي طرح ها و پروژه هاي عمراني فصل 
آب و فاضالب رشدي 2۱.7درصدي را نشان مي دهد 
درحالي که اعتبارات عمراني برنامه هايي چون مهندسي 
رودخانه ها، ســواحل و بهبود وضعیت بهره برداري و 

حفاظت از منابع آبي ايران کمتر شده است.
به گزارش همشهري، در يک برايند کلي، بودجه آبي 
ايران در سال آينده انقباضي است. دولت تالش کرده 
اعتبارات را بیشــتر به تامین و عرضه آب ازجمله ارائه 
خدمات آب شهري و روستايي اختصاص دهد و رشد 
چشــمگیري در اين زمینه ديده مي شود. نكته مثبت 
در بودجه آبي ســال آينده از نظر کارشناســان مرکز 
پژوهش هاي مجلــس، برقراري دوبــاره حق  نظارت 
منابع آب هاي زيرزمیني اســت. ايران کشوري درگیر 
خشكسالي و سیل در سنوات گذشته بوده و تنش آبي 
بین شهرها و روســتاها افزايش يافته؛ به همین دلیل 

دولت ها تالش مي کنند تا با حساسیت بیشتري درباره 
اختصاص بودجه بخش آب اقدام کنند.

اسكن بودجه آبي سال آينده نشان مي دهد بیشترين 
سهم از اعتبارات ســال ۱۴۰۱ به ترتیب به برنامه هاي 
عرضه و تامین آب اختصاص دارد به گونه اي که بودجه 
برنامه تامین آب 67درصــد و بودجه برنامه عرضه آب 
۱۰.5درصد بیشتر شــده درحالي که بقیه برنامه ها و 

طرح هاي آبي با کاهش بودجه مواجه شده است.

بودجه آب هاي مرزي
از جمله تغییرات اليحه بودجه ســال آينده نسبت به 
بودجه امســال، حذف رديف بودجه از صندوق توسعه 
ملي براي آب هاي مرزي اســت. به گونه اي که با وجود 
تخصیص اعتبــارات قابل توجه براي برنامه توســعه 
منابــع آب در حوضه هاي آبريــز رودخانه هاي مرزي 
و مشترك از صندوق توســعه ملي در سال هاي قبل، 
به دلیل تكمیل نشــدن و بهره برداري اين طرح ها اين 
رديف بودجه خاص حذف شده و به جاي آن در بخش 
رديف هاي متفرقه بودجه سال آينده 2۰۰میلیارد تومان 
اعتبار براي تكمیل طرح هاي مهــار و تنظیم آب هاي 

مرزي پیش بیني شده است.

رودخانه ها را دريابيد
بازوي تحقیقاتي مجلس مي گويد: تاکنون 8۰درصد 
از اعتبارات آبي ايران در بودجه امسال اختصاص يافته 
اما کمترين عملكرد اعتباري براي برنامه مهندســي 

رودخانه ها و سواحل و بیشــترين آن نیز براي برنامه 
توســعه منابع آب در حوضه هاي آبريز رودخانه هاي 
مرزي و مشترك بوده اســت، افزون بر اينكه در فصل 
آب و فاضالب نیز بیشترين عملكرد اعتباري مربوط به 
برنامه ارائه خدمات آب شهري و روستايي بوده است. 
کارشناسان اين نهاد پژوهشــي مي افزايند: عملكرد 
بودجه اي به نسبت پايین تر برنامه بهبود بهره برداري 
و حفاظت از منابع آب و برنامه مهندســي رودخانه ها 
و ســواحل با توجه به اهمیت اين برنامه ها در ارتقاي 
بهره وري و همچنین کاهش خســارات ســیل هاي 

احتمالي بايد مورد توجه قرار گیرد.
 

شكست سامانه هاي آبي
بازوي پژوهشــي مجلس کارکرد ســامانه هاي نوين 
آبیــاري در صرفه جويي واقعي آب کشــاورزي را زير 
سؤال برده و مي گويد: توســعه طرح سامانه هاي نوين 
آبیاري باعث افزايش مصرف آب و ســطح زيرکشــت 
و تغییر الگو به ســمت گیاهان پرمصرف به خصوص 
باغي شده است. نتیجه اينكه گســترش سامانه هاي 
نوين آبیــاري در بخش کشــاورزي تأثیري بر کاهش 
مصرف آب نداشته و بهره وري آب را تغییر نداده است؛ 
چراکه سیاستگذاران از کنترل وضعیت تخصیص آب 
ازجمله نصب کنتورهاي هوشــمند غفلت کرده اند و 
در عمل کشاورزان ترغیب شده  اند تا آب را بیشتر و از 
منابع آب زيرزمیني عمیق تري برداشت کنند. به گفته 
کارشناســان مرکز پژوهش هاي مجلس، براي اصالح 
اين وضعیت کنترل دسترســي بــه آب بايد مقدم بر 
به کارگیري روش هاي پیشرفته آبیاري باشد. پیشنهاد 
مرکز پژوهش هاي مجلس اين است که سیاست هاي 
صرفه جويي آب در اولويت قرار گیرد، میزان اثربخشي 
اين روش ها متناسب با افزايش راندمان آبیاري رصد و 

حقابه هاي کشاورزان اصالح شود و بودجه هاي عمومي 
و يارانه هاي مربوط به اين ســامانه ها به ويژه در بخش 
کشــاورزي مورد بازنگري قرار گیرد. بازوي تحقیقاتي 
مجلس فاش مي کند که متأســفانه با وجود هشدار و 
تأکید چندين باره، اصالح روندهاي تخصیص بودجه 
و هدفگذاري درباره روش هاي آبیاري تحت فشار مورد 

توجه مسئوالن و سیاستگذاران ذيربط قرار نمي گیرد.
 

بر باددادن سرمايه آبي ايران
اين گزارش مي افزايد: تا اوايل دهه ۱37۰ تعداد چاه هاي 
آب کمتر از 3۰۰هزار حلقه بوده ولي براساس رويكرد 
و سیاســت هاي توسعه اي با گذشــت 25سال تعداد 
چاه هاي بهره برداري شــده 65درصد افزايش داشته 
که اين امر به افزايش حجم پروانه هاي صادر شــده به 

5۰میلیارد مترمكعب منجر شــده است. اين در حالي 
است که به رغم افزايش تعداد چاه هاي مجاز و غیرمجاز 
به دلیل محدوديت پتانســیل آبخوان، میزان برداشت 
نسبت به سال هاي قبل بیشــتر نشده و در دامنه ثابت 
باقي مانده است که از فرسوده و ناتوان شدن اين سرمايه 

ملي حكايت دارد.
بررســي هاي نهاد پژوهشي مجلس نشــان مي دهد: 
منابع آب زيرزمیني 57درصد از نیاز آب شرب شهري، 
83درصد از نیاز آب شرب روستايي و 52درصد از آب 
کشاورزي و درمجموع 55درصد از کل نیاز بخش هاي 
مختلف کشــور را تأمین مي کنند که درنتیجه ادامه 
وضع موجود تبعاتي بسیار منفي و جبرا ن ناپذير را براي 
کشور در پي خواهد داشــت و درنهايت امنیت ملي را 

تحت الشعاع قرار خواهد داد.

مرکز پژوهش هاي مجلس رونمايي کرد

بيم و اميد بودجه آبي 1401

   بازار لوكس سازي  داغ مي شود؟
از نكات قابل تأمل در توليد تابستاني مسكن در شهر تهران، افزايش قابل تأمل ميانگين مساحت زمين در پروانه هاي ساختماني است كه در اين فصل 
با 34.4درصد افزايش نسبت به فصل بهار، به 612هزار مترمربع رسيده است. اين مقدار نسبت به تابستان سال قبل نيز 5.7درصد افزايش نشان 
مي دهد و به نوعي از كاهش توليد مسكن كوچك متراژ و مصرفي در متن شهر حكايت دارد. بررسي ها نشان مي دهد بيشترين جهش در مساحت 
زمين در پروانه هاي ساختماني شهر تهران به منطقه 5اختصاص داشته كه باوجود افت 34.5درصدي تعداد پروانه هاي ساختماني، ميزان زمين مورد 
استفاده براي اين پروانه هاي ساختماني 310درصد افزايش پيدا كرده و از حوالي 51هزار مترمربع در فصل بهار امسال به بيش از 215هزار مترمربع 
در تابستان رسيده است. بررسي ها نشان مي دهد ميانگين زمين در هر پروانه ساختماني صادر شده در منطقه5 تهران در تابستان سال گذشته 

215مترمربع بوده كه در فصل بهار امسال به 169مترمربع كاهش يافته و يكباره در فصل تابستان امسال به 281مترمربع افزايش پيدا كرده است.

   تخریب آب هاي زیرزمیني
مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به آغاز روند تخريب منابع آب هاي زيرزميني از سال 1361 فاش مي سازد كه هيچ كدام 
از 6برنامه توسعه پس از انقالب براي جلوگيري از وضعيت تخريب اين منابع موفق نبوده است و حتي قوانين وضع شده 
طي سال هاي اخير نه تنها در بهبود وضعيت نقش نداشته اند، بلكه به نوعي خود باعث تشديد وضعيت نامطلوب شده اند. 
ازجمله اينكه با تصويب قانون تامين منابع مالي براي جبران خسارت خشكسالي يا سرما زدگي، دريافت حق نظارت آبي 
از كشاورزان ممنوع شد كه نتيجه اين سياست بي انگيزه شدن بهره برداران كشاورزي براي اصالح روش هاي بهره برداري 
و بهينه سازي مصرف آب را به دنبال داشته است. اين در شرايطي اســت كه قانونگذاران در 60سال قبل تالش كردند تا 
حق نظارت بر منابع آبي كشاورزي را به اجرا گذارند كه با حذف اين حق نظارت در سال1384 به بعد و رايگان شدن برداشت از 
منابع آبي، عمال ارزش آب در اقتصاد بخش كشاورزي ناديده گرفته شد. ازجمله پيامدهاي تلخ اين حذف حق نظارت مي توان 
به تضعيف نظارت ساالنه بر چاه ها، ناديده گرفتن عدالت اقتصادي و اجتماعي، حذف مشاركت بهره برداران در مديريت 
آب و حفظ آب مصرفي و عدم مطالبه نظارت قوي بر منابع آب و تضعيف مسئوليت پذيري بهره برداران است. به باور مركز 
پژوهش هاي مجلس، عدم اخذ هرگونه وجه از بهره برداران كشاورزي، موجب باال رفتن تقاضا و بهره برداري بي رويه، اضافه 
برداشت چاه هاي مجاز و در نتيجه سازگار نشدن بهره برداران با شرايط اقليمي و بي توجهي آنها به توصيه هاي كارگزاران 
دولتي شده است. گام مثبت دولت سيزدهم اين است كه در بودجه سال آينده تالش دارد تا پس از 17سال اين حق نظارت 
را احيا كند و قرار است مبلغ 60تومان به ازاي هر مترمكعب از مصرف كنندگان كشاورزي منابع آب زيرزميني با توجه به 
شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور گرفته شود. بازوي تحقيقاتي مجلس مي گويد: اين اقدام دولت يك گام 
مثبت و قابل تأييد در جهت اصالح وضعيت نامطلوب موجود منابع آب زيرزميني خواهد بود مشروط بر اينكه منابع ناشي از 

اين دريافت حق نظارت به برنامه هاي تعادل بخشي و جبران كسري منابع آب زيرزميني اختصاص يابد.

فرامرز توفیقی
 عضو شورای عالی كار: پارسال كه سبد معاش 
خانوار كارگری 6.5میلیون تومان تعیین شده 
بود، دستمزد كارگر 4میلیون تومان تعیین 

شد، یعنی 40درصد از سبد معاش كمتر بود، 
مزد منطقه ای یا مزد صنفی با این شرایط قابل 

اجرا نیست.

احمد نعمت بخش
 دبیر انجمن خودروسازان: تأخیر در تحویل 
خودرو، به بهانه افزایش قیمت نیست؛ زیرا 
افزایش قیمت اعمال شده است. زمانی كه 
قطعه ساز نمی تواند به خطوط تولید قطعه 

برساند، خودروی ناقص در پاركینگ می ماند.

مصطفی قلی  خسروی
 رئیس اتحادیه امالك تهران: نرخ خدمات 

مشاوران امالك، نیم  درصد از طرفین معامله 
است و دریافت حق الزحمه یك درصدی 

تخلف است، مردم پرداخت نكنند.

كمال علیپور خنكداری 
عضو كمیسیون عمران مجلس: حق الزحمه 

 مشاوران امالك، سوداگری را تقویت 
می كند، اگر دولت تعرفه ثابت كمیسیون را 

 تعیین نكند،  مجلس به این مسئله ورود 
پیدا می كند.
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پس از 3 ســال كــه از واگذاري 
مالكيت باشگاه تراكتور به بخش بورس

خصوصــي مي گذرد، قرار اســت 
سهام اين باشگاه فوتبال، به شركت ملي صنايع 
مس، به عنوان يكي از مطرح ترين شــركت هاي 
بورس، با هزاران سهامدار خرد و عمده، در ازاي 
پرداخت مبلغ 500ميليارد تومان واگذار شــود. 
اطالعات موجود نشان مي دهد اين باشگاه در پي 
3سال مديريت نامطلوب بخش خصوصي، داراي 
بدهي هاي سنگيني است كه سهامداران شركت 
ملي مس بايد هزينه اين سوءمديريت را از جيب 

خود پرداخت كنند. 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد شركت ملي 
صنايع مس بايد دست كم 2درصد از سود ساالنه 
خود را صرف خريد سهام باشگاه تراكتور كند و در 
عين حال بدهي هاي ســنگين اين باشگاه را نيز 
پرداخت كند. نكته جالب توجه آنكه شركت ملي 
مس خود هم اكنون مالك 3باشگاه فوتبال فعال 
است و طبيعتا تحميل هزينه هاي مربوط به اداره 
يك باشگاه ديگر به هيچ وجه از نگاه سهامداران 

منطقي به نظر نمي رسد.
به گزارش همشــهري، اواخر هفته قبل جلسه 
انتقال مالكيت باشگاه هاي تراكتور و ماشين سازي  
با حضور رضا فاطمي امين وزير صنعت، اردشير 
سعدمحمدي مديرعامل شركت ملي صنايع مس 
ايران، سردار خرم اســتاندار آذربايجان شرقي و 
همچنين نمايندگان استان آذربايجان شرقي در 
مجلس در غياب محمدرضا زنوزي مالك باشگاه 
تراكتور برگزار شــد. در نهايت اعضاي جلســه 
تصميم گرفتند باشــگاه تراكتور را به شــركت 
مس ايران واگذار كنند. اگرچه مسئوالن شركت 
ملي صنايع مس پيش از اين 2 بار اعالم كرده اند 
عالقه اي به سرمايه گذاري در اين حوزه ندارند، اما 
آخرين خبرها نشان مي دهد كه شرايط بد مالي و 
اوضاع نابسامان باشگاه تراكتور عده اي از مسئوالن 
استاني را بر آن داشته تا رضايت مسئوالن شركت 
ملي صنايع مس را براي گرفتن مالكيت تراكتور 

جلب كنند.
برخي خبر ها نشان مي دهد مالك فعلي باشگاه 
تراكتور كه خود اغلب در ايران حضور ندارد، قرار 
است اين باشگاه را در ازاي دريافت 500ميليارد 
تومان به شــركت ملي صنايع مس واگذار كند؛ 
او كــه در عين حــال مالك هلدينگ توســعه 
سرمايه گذاري دريك با 24شركت زيرمجموعه 
است، 3سال پيش و در زمان دريافت مالكيت اين 
باشگاه در خرداد ماه 1397مبلغي را بابت خريد 
اين باشــگاه پرطرفدار پرداخت نكرده بود و در 
3سال گذشته بدهي هاي سنگيني به اين باشگاه 

تحميل كرده است.

بدهي هاي سنگين تراكتور 
آمار ها نشان مي دهد مالك فعلي باشگاه تراكتور 
مديريت اين باشگاه را در شرايط مطلوبي از نظر 
مالي دريافت كرده؛ به طوري كه 3سال پيش و در 
زمان واگذاري، اين باشگاه در زمره كم هزينه ترين 
باشــگاه هاي فوتبال در ليگ برتر بــود و بدهي 
انباشته چنداني نداشت، اما بدهي هاي اين شركت 
از سال 1397تاكنون چندين برابر شده و بيش از 

چندصد ميليارد تومان به بدهي هاي اين باشگاه 
اضافه شده است.

با توجه به غيرشــفاف بــودن صورت هاي مالي 
باشگاه هاي ورزشــي، اطالعات دقيقي از ميزان 
بدهي هاي باشــگاه تراكتور وجود ندارد؛ با اين 
حال برخي برآورد ها حاكي از آن است كه ميزان 
بدهي هاي اين باشــگاه رقمي بالغ بر 14ميليون 
دالر اســت. رئيس هيــأت فوتبــال آذربايجان 
شرقي پيش از اين مدعي شــده بود كه تراكتور 
388ميليارد تومان بدهي دارد. فرهاد صداقت، 
مدير تيم فوتبال تراكتور نيز مرداد ماه امسال رقم 
كل بدهي هاي اين باشگاه را 500 ميليارد تومان 

اعالم كرده بود.
اين باشگاه همچنين در گذشته با احكام دادگاه 
عالي ورزش به پرداخت 475 هزار دالر به آنتوني 
استوكس، 175 هزار دالر به لي هري اروين، 880 
هزار دالر به كوين كنستانت و 14۶ هزار دالر به 
ميمبال به عنوان بازيكنان سابق اين تيم محكوم 
شده و هنوز از سرنوشــت پرداخت اين بدهي ها 
اطالعي در دست نيست. عالوه بر اين، اين باشگاه 
مبالغ ســنگيني به بازيكنــان و مربيان داخلي 
بدهكار است و در جريان پرونده هاي شكايت هاي 
داخلي)عليرضا منصوريان و عباس چمنيان( نيز 

محكوم شده است.
اين باشــگاه همچنيــن بايد مبالغ ســنگيني 
بابت بدهي و جريمه به كويــن فورچونه يكي از 
بازيكنان سابق اين تيم پرداخت كند. آن طور كه 
خبرگزاري هاي داخلي گــزارش كرده اند ظاهراً 
بدهي ســنگين به او و جرايمي كه بابت ديركرد 
براي پرداخــت اين بدهي درنظر گرفته شــده، 
مبلغي بالغ بر يك ميليون دالر هزينه روي دست 
باشگاه برجاي گذاشــته و فرصتي 45روزه براي 
تسويه آن درنظر گرفته شده است. عالوه بر اين 
چند پرونده باز ديگر هم در مورد تراكتور وجود 

دارد كه به زودي آنها هم از راه خواهند رسيد.
اين ارقام نشــان مي دهد خريدار جديد باشگاه 
تراكتو، يعني شركت ملي صنايع مس ايران، عالوه 
بر پرداخت مبلغي كه مالك فعلي براي فروش اين 
باشگاه تعيين كرده، بايد بدهي هاي سنگين اين 

باشگاه را نيز پرداخت كند. اين مبالغ به غير از زيان 
انباشته باشگاه و هزينه هاي ساالنه باشگاه داري 
است، اما پرسش اين است كه اين هزينه ها از چه 

محلي بايد پرداخت شود؟

پرداخت هزينه از جيب سهامداران
آمارها نشــان مي دهد مبلغ تعيين شــده براي 
واگذاري مالكيت باشــگاه تراكتــور و همينطور 
بدهي هاي ســنگين آن بايد از جيب مشموالن 
سهام عدالت، ســهامداران خرد و بازنشسته ها 
پرداخت شــود كه نزديك به 70درصد از سهام 

ملي صنايع مس متعلق به آنهاست.
تركيب سهامداران شركت ملي صنايع مس كه 
قرار است سهام تراكتور به آن واگذار شود، نشان 
مي دهد كــه هم اكنون 34.78درصد از ســهام 
ملي صنايع مــس ايران در اختيار ســهامداران 
خرد 11.87درصد در اختيار مشــموالن سهام 
عدالت و نزديك به 23درصد از سهام در اختيار 
صندوق هــاي بازنشســتگي ازجملــه صندوق 
بازنشســتگي مس، صنــدوق بيمه عشــاير و 
روستاييان، صندوق بازنشســتگي مس، تامين 

اجتماعي و سرمايه گذاري فرهنگيان است.
بررســي صورت هاي مالي شــركت ملي صنايع 
مس ايران در ســال گذشته نشان مي دهد جمع 
كل درآمد هاي اين شــركت در ســال گذشته 
رقمي بالغ بر 2۶هزار و 184ميليارد تومان بوده 
اســت؛ بنابر اين چنانچه قرار باشد شركت ملي 
صنايع مس، باشــگاه تراكتور را خريداري كند، 
بايد 2درصد از ســود خود را صرف خريد سهام 
اين باشــگاه و دســت كم 2درصد ديگر را صرف 
پرداخت بدهي هاي ســنگين باشــگاه كند كه 
همه اين ارقام را بايد ســهامداران شركت ملي 
صنايع مس پرداخت كننــد. ضمن اينكه برآورد 
مي شود شركت ملي صنايع مس بايد زيان هاي 
انباشته اين باشــگاه را نيز كه اطالعي در مورد 
رقم آن در دست نيســت، پرداخت كند و ساالنه 
چند صــد ميليارد تومــان صــرف هزينه هاي 
باشــگاه داري كند. جمع كل اين ارقام به  معناي 
آن اســت كه شــركت ملي صنايع مس فقط در 

سال نخســت بايد بيش از 1000ميليارد تومان 
از سود ساالنه خود را )صرف نظر از زيان انباشته 
و هزينه هاي باشــگاه داري( براي خريد سهام و 
پرداخت بدهي هاي اين باشگاه صرف كند. همه 
اين مبالغ بايد از محل ســود ساالنه سهامداران 
ملي صنايــع مس پرداخت شــود. اين در حالي 
است كه سهامداران شركت ملي صنايع مس از 
مرداد ماه پارسال، كه نزول بازار سهام آغاز شد، 
تاكنون به دليل نزول قيمت ســهام شركت ملي 
مس، 30درصد زيان كرده اند و حاال بايد بخشي 
از سود ســاالنه خود را به مالك قبلي اين باشگاه 

پرداخت كنند.
هنوز مشخص نيست تصميم براي واگذاري سهام 
تراكتور به شركت ملي مس بر چه اساسي گرفته 
شده، آيا در اين تصميم صرفه و صالح سهامداران 
شــركت ملي مس هم درنظر گرفته شده است؟ 
پرسش ديگر اين اســت كه چرا مالك قبلي كه 
بدون پرداخت هيچ هزينه اي 3 سال پيش مالكيت 
اين باشــگاه را در اختيار گرفته و اكنون عمدتا 
ســاكن يكي از كشورهاي همســايه است، بايد 
با وجود بدهي هاي ســنگيني كه به اين باشگاه 
تحميل كرده، 500ميليــارد تومان نيز به عنوان 
دستخوش، آن هم از جيب سهامداران زيان ديده 

بورس دريافت كند؟

تركيب سهامداران شركت ملي صنايع مس ايران

درصد نام سهامدار
مالكيت

34.78سهامداران خرد
12.05ايميدرو

11.87سهام عدالت 
10.15تأمين اجتماعي

7.86صندوق بازنشستگي ملي مس 
3.07سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

2.31مؤسسه صندوق بازنشستگي، وظيفه و ازكارافتادگي
1.89 واسط مالي آذرچهارم

1.8گروه مالي كيميامس ايرانيان
1.62سرمايه گذاري فرهنگيان

1.54سرمايه گذاري آتيه انديشان مس
1.06صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

1 گروه توسعه مالي مهرآيندگان

برنده ها و بازنده هاي واگذاري تراكتور به شركت ملي مس چه كساني هستند؟

آيا هزينه سوءمديريت در فوتبال از جيب سهامداران زيان ديده سومين شركت بزرگ بورس پرداخت مي شود؟   عكس: همشهری / امير پناهپور

سومينشركتبزرگبورس،قربانيسوءمديريتفوتباليها كاهش 30درصدی قيمت بوقلمون 
قيمت اجــزا و قطعات بوقلمون در مياديــن از ابتدای 

امسال 30درصد كاهش يافته است. تره بار
به گزارش همشهری، قيمت گوشــت بوقلمون بعد از 
جهش 32 درصدی در ابتدای سال، از اواخر ارديبهشت روند كاهشی 
به خود گرفت. با تداوم اين روند كاهشی قيمت هر كيلو شقه بوقلمون 

تا آذرماه 14هزار تومان پايين آمد. 
مقايسه قيمت ها نشان می دهد تمام اجزا و قطعات بوقلمون آبان امسال 
نسبت به ارديبهشت بين 25تا 30درصد ارزان شده است. در نرخ نامه 
جديد ميادين ميوه و تره بار شهر تهران كه 1۶دی ماه منتشر شد نيز 
كاهش قيمت البته با درصد كمتری ادامه يافته است. تنها در يكی دو 

مورد شاهد افزايش قيمت اندكی هستيم.
شــقه بوقلمون در ميادين كيلويی 35تا 3۶هزار تومــان به فروش 
می رسد. مغز ران بدون پوســت و استخوان با 73.500تومان قيمت، 
گران ترين محصول در جدول اجزا و قطعات بوقلمون است. مقايسه 
قيمت كنونی اين گوشت با نرخ های سال گذشته حاكی از تغييرات 
اندكی است كه در مقايسه با افزايش قيمت ديگر محصوالت پروتئينی 

بسيار ناچيز است. 
در جدول، قيمت اجزای بوقلمون در نرخنامه اسفندماه سال گذشته 
ميادين ميوه و تره بار آمده كه نشان می دهد قيمت هر كيلو شقه اسفند 
ماه سال گذشته از قيمت امروز بيشتر بوده است. گوشت بوقلمون با 
توجه به گرانی گوشت قرمز در سال های اخير مورد توجه بسياری از 

خانواده ها قرار گرفته و مصرف آن رو به افزايش است.

قيمت اجزا و قطعات بوقلمون در ميادين تهران- قيمت ها به تومان است

كيلو- تومان نام و مشخصات 
اسفند99

كيلو- تومان  
ارديبهشت 

كيلو- تومان  
دی 

50.80067.20053.000ران با پوست و استخوان
54.50072.60056.200ساق با پوست

46.40061.30048.600سينه بدون بال و گردن- با پوست
71.60095.10073.500مغز ران بی پوست و استخوان

58.80078.00060.900سينه بدون بال و گردن و استخوان و پوست
70.20093.20070.200فيله بسته بندی

16.50021.10019.100بال بدون نوك بال
46.60058.90046.800ران با پوست و استخوان و استخوان كمر

56.30074.50058.400ران بدون پوست 
35.50048.00035.000شقه باالی 15كيلوگرم
36.50049.00036.000شقه زير 15كيلوگرم
36.00049.10038.700 -سينه با بال و گردن
18.50027.50022.000 -گردن بدون پوست

 علی ابراهيمی
خبرنگار

آمار خبر

در مبادالت روزگذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 451شركت 
كاهش و 194شركت افزایش یافت. قیمت سهام 17شركت 

هم تغییری نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حد
ر وا

هزا
به 

ام 
ارق

میزان فروش 
291سهامداران حقوقی

550

2233

1964

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به ميليارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 1964میلیارد تومان 
سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران حقیقی 

به 2هزار و223 میلیارد تومان رسید. سهامداران حقیقی 
دیروز 259میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج كردند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روزگذشته 657واحد، 
معادل 0.05درصد افت كرد و به یك میلیون و362هزار 

و438واحد رسید.

دیــروز 9هــزار و505میلیــارد تومــان اوراق بهــادار 
در بازار ســرمایه دادوســتد شــد كــه از این میــزان 2هزار 
و514میلیــارد تومــان به معامالت خــرد ســهام و بقیه به 

اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

2514میلیارد تومان

1,368

1,367

1,366

1,365

1,364

1,363

1,362

3%

68%

29%

عدد خبر

دیروز قیمت هــر دالرآمریــكا 350تومان كاهش 
یافــت و بــه 28هزارو450تومــان رســید. قیمت هــر یورو 
هم 225تومان نزول كــرد و به نرخ 32هــزارو 325تومان 

مبادله شد.

28450تومان

به دنبال نزول قیمت دالر، هرگــرم طالی 18عیار 
هــم دیــروز 24هــزارو 471تومان كاهــش یافــت و به یك 
میلیون و 237هزار و 129تومان رسید.هر مثقال طال هم 
106هزار تومان ارزان شد و به قیمت 5میلیون و 359هزار 

تومان خرید و فروش شد.

24471تومان

قیمت هرسكه طرح جدید دیروز 300هزار تومان 
كاهش یافــت و بــه 12میلیــون و 500هزار تومان رســید. 
قیمت هرسكه طرح قدیم هم با 300هزار تومان كاهش 

به قیمت 12میلیون و 200هزار تومان رسید.

300000تومان

تك خط خبر

براساس اطالعات سامانه وزارت راه و شهرسازی با 
گذشت 2.5ماه از شروع ثبت نام در نهضت ملی 
مسكن، تاكنون 2میلیون و 506هزار و 63نفر برای 
طرح ساخت 4میلیون مسكن در 4سال ثبت نام 

كرده اند.

در شرایطی كه بانك مركزی بر اعطای وام ازدواج 
در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تأكید كرده اما 
برخی بانك ها 2ضامن رسمی و چك یا سفته 150 
میلیونی از زوج ها درخواست می كنند كه برخالف 

بندهای قانون است.

رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و فروشندگان 
كفش های دست دوز تهران گفت: افت تقاضا 

در بازار كفش های زمستانی، نسبت به سال 
گذشته 50 درصد و میانگین افزایش قیمت 30 تا 

40 درصد است.

نقل قول

 هيچ مشكلی برای واردات روغن خام و 
توليد و تامين نياز بــازار به روغن نباتی بازار

وجود ندارد و گمانه زنی های مطرح در 
مورد احتمال سهميه بندی يا تامين نشدن روغن مورد 

نياز برخی صنايع صحت ندارد.
به گزارش همشهری، زمزمه های حذف ارز ترجيحی 
برخی كاالهای اساسی و نهاده های دامی موجب شده 
برخی توليدكنندگان و فعاالن صنفی از تاثير اجرای اين 
طرح بر كمبود و افزايش شديد قيمت اين گونه كاالها 
خبر دهند. در مقابل توليدكنندگان و مسئوالن دولتی 
با اتكا به ذخاير مطمئن و تداوم روند واردات نهاده های 
توليد، ضمن تاكيد بر رشــد توليد و عرضه كاالهای 
اساسی شائبه های مطرح شده را در مورد كمبود و گرانی 
اين كاالها تا پيش از تغيير نرخ ارز مرجع دولتی واردات 
نهاده های توليد به نيمايــی رد می كنند. در چند روز 
گذشته برخی صنايع مانند سنديكای توليدكنندگان  
كنســرو از تعلل 40 روزه وزارت جهاد كشاورزی در 
تخصيص روغن مورد نياز اين صنايع و تاثير منفی  آن 
بر توليد و اشــتغال اين بخش خبر دادند، عالوه بر آن 
وابستگی 90 درصدی صنعت روغن نباتی به واردات 
روغن خام و دانه های روغنی موجب شده تا برخی افراد 
از احتمال سهميه بندی شدن روغن نباتی در صورت 
افزايش نرخ ارز مرجع واردات اين نهاده ها خبر دهند.  

هشدار تعطيلی صنايع كنسروی به دليل كمبود روغن
دبير ســنديكای صنايع كنســرو ايران  با بيان اينكه 
وزارت كشــاورزی از 40 روز پيش در اعطای روغن به 
انجمن های توليدكننده صنعت كنســرو تعلل و اين 
موضوع توليدكنندگان را با چالش های جدی مواجه 
كرده است، گفت: مسئوليت تنظيم بازار بعد از روی كار 
آمدن دولت جديد از وزارت صمت به وزارت كشاورزی 
تفويض شــد و همين جابه جايی مسئوليت باعث شد 

كه توليد كنندگان در تامين مواد اوليه خطوط توليد 
با چالش مواجه شــوند. محمد ميررضوی با اشاره به 
اين كه تغيير و تحوالت باعث وقفه در تحويل روغن به 
انجمن های توليدی شده ، افزود: پايه توليد كنسروهای 
گوشتی و غيرگوشــتی و محصوالتی چون شيرينی 
و شــكالت، روغن است؛ كنســروهای گوشتی مانند 
ماهی تن، انواع خورشت ها و كنسروهای غيرگوشتی 
مانند كنسرو لوبيا ، كنســرو بادنجان و ... همگی برای 
توليد به روغن نياز دارند. او افزود: جلساتی با مديران 
ارشد وزارت كشاورزی برگزار كرده ايم ، آنها دستورات 
الزم را در اين زمينه داده اند كه اميدواريم اين دستورات 
ترتيب اثر داشته باشد و شاهد توزيع بموقع روغن به 
اتحاديه ها باشيم. ميررضوی در مورد تاثير اصالح نظام 
يارانه ای بر بازار روغن، گفت: توليدكنندگان به خوبی 
اين مســئله را لمس كردند كه ارز 4200 تومانی در 
سال های اخير  رانت و فساد در بدنه اقتصاد ايجاد كرده 
و الزم است كه ارز تك نرخی شود تا فساد ايجاد شده از 
اين مسئله حل و فصل شود. اما حذف يكباره اين ارز 
تبعات ديگری هم دارد. به نظر مــن حذف دفعی ارز 
4200 تومانی در نهايت توان خريد اين محصول را برای 

مصرف كنندگان كاهش می دهد.
او افزود: اميدوارم كه حــذف ارز 4200 تومانی برای 
واردات روغن پلكانی صورت گيرد تا آســيب كمتری 
متوجه مصرف كنندگان نهايی شود. اين احتمال وجود 
دارد كه تا پايان سال جاری ارز ترجيحی برای واردات 
روغن خانوارها ادامه يابد تا خانوارها بتوانند با آسودگی 
نياز خود را در اين بخش تهيه و تامين كنند. ميررضوی 
گفت: از زمانی كه كنسرو ماهی تن از گروه كاالی يك 
خارج شد قيمت اين محصول از 10 هزار تومان به باالی 
30 هزار تومان رسيد. اين قيمت به معنی كاهش مصرف 
اين محصول از ســوی مصرف كنندگان آسيب پذير 
جامعه بود. در واقع با افزايش قيمت كنسرو ماهی تن 
سهم فروش برخی از توليدكنندگان كه كارخانه های 
توليدی كوچكی داشــتند كاهش پيدا كــرد و آنها از 

چرخه توليد خارج شدند.

رشد 30درصدی توليد روغن 
يك عضو هيات مديره انجمن صنايع روغن نباتی ايران 
گفت: توليد روغن نباتی در 9 ماه امســال، نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، 30 درصد افزايش يافته و از يك 
ميليون و 250 هزار تن به يك ميليون و ۶50 هزار تن 
رسيده است. رشيد عزيزپور افزود: در حوزه روغن های 
صنعتی نيز نسبت به سال گذشــته رشد داشتيم به 
طوری كه در 9 ماه پارسال 450 هزار تن روغن صنعتی 
توليد شده بود كه امسال ميزان توليد به ۶۶0 هزار تن 

افزايش يافته است.
او افزود: امسال در حوزه واردات و توليد روغن خوراكی 
با مشــكل خاصی مواجه نبوده ايم و به واسطه شرايط 
كنترلی كه ايجاد شــده، ميزان عرضه و تقاضا كامال 
رصد می شود. اگرچه در برخی از برهه های سال، شاهد 
كمبود هايی در بازار روغن مصرفی خانوار بوديم اما اين 
موضوع بيشتر ناشی از جو روانی و انتشار اخبار كذب در 
فضا های مجازی بود كه موجب شد  مصرف كنندگان 
به بازار هجوم برده و بيشــتر از نياز خود، روغن نباتی 
خريــداری و در منزل انبار كنند، اما خوشــبختانه از 
ابتدای سال، كاهشــی در توليد و واردات اين كاالی 

مصرفی رخ نداده است.

شايعه سهميه بندی روغن نباتی 
عضو هيــات مديــره اتحاديــه توليد كننــدگان و 
صادركنندگان روغن نباتی در گفت وگو با همشهری 
با بيان اينكه مطالب مطرح شده در مورد سهميه بندی 
يا كمبود روغن نباتی مورد نيــاز صنايع و بازار صحت 
ندارد و ميزان توليد و عرضه از نياز بازار پيشی گرفته 
است، گفت: تناژ توليد هيچ يك از كارخانه های روغن 
نباتی كاهش نيافته ، قيمت مصوب اين كاالی اساسی 
نيز تغيير نكرده و نه تنها توزيع اين كاال به روال عادی 
ادامه دارد بلكه برخی كارخانه های روغن نباتی برای 
فروش محصوالتشان تخفيف هايی را در نظر می گيرند.

عبدالرحيم گلستانی افزود: در حالی كه نياز بازار يك 
ميليون و 900 هزار تن است، در 9 ماه امسال 2 ميليون 

تن روغن نباتی توليد و عرضه شــده اســت. او گفت: 
چيزی در مورد كمبود و گرانی روغن نباتی نشنيده ايم 
زيرا هنوز ارز مرجع واردات مواد اوليه يا قيمت اين كاال 

تغييری نكرده است.
او با بيان اينكه هنوز دولت تصميمی برای تغيير نرخ ارز 
مرجع يا افزايش قيمت مصوب روغن اتخاذ نكرده است، 
گفت: هيچ مشكلی برای تخصيص ارز و تامين روغن 
خام مورد نياز صنايع روغــن نباتی وجود ندارد، اغلب 
روغن خام دپو شده در بنادر تخصيص يافته است. در 
اين چارچوب تا كنون ارز مورد نياز 910 هزار تن روغن 

خام موجود در گمرک تامين شده و ذخيره روغن خام  
صنايع روغن نباتی نيز 80 تا 90 هزار تن است كه ميزان 
روغن خام موجود در كشور را به يك ميليون تن افزايش 
می دهد. گلستانی با بيان اينكه دولت بر همه مراحل 
تخصيص روغن خام ، توليد و قيمت گذاری روغن نباتی 
از طريق سازمان حمايت و ساير دستگاه های ذی ربط 
نظارت دارد، گفــت: توليدكنندگان وجه خريد روغن 
خام در سامانه را با مهلت زمانی تدوين شده برای توليد 
و عرضه روغن نباتی پرداخت می كنند و اين رويه ای 

معقول برای توليد روغن است.

عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان روغن نباتی در گفت و گو با همشهری:

روغن نباتی سهميه بندی نمی شود

كمبودیبرایتأمينروغنصنايعنداريم
  عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان روغن نباتی مطالب مطرح شده 
در مورد كمبود روغن مورد نياز برخی صنايع كنسروســازی را رد كرد و گفت: اين اخبار 
كذب است و روغن مورد نياز اين صنايع بر اساس درخواست آنها تامين می شود اما صنايع 
كنسروسازی كه حواله سهميه روغن را دريافت كرده اند بايد برای پرداخت وجه خريد اين 
كاال ، به دليل ظرفيت محدود مصرف، درخواســت خود را به گونه ای ارائه كنند كه  امكان 

دريافت مابه التفاوت قيمت روغن اين صنايع با اعالن دولت برای ميزان موجودی صنايع روغن نباتی وجود داشته باشد. 
گلستانی افزود: بايد توليدكنندگان نامه ای بدهند كه در صورت تغيير ارز مرجع يا نرخ روغن مورد نيازشان، مابه التفاوت 
قيمت روغن خريداری شده ای كه قادر به جذب آن نبوده اند را به صنايع روغن نباتی پرداخت كنند. او افزود: متاسفانه 
برخی صنايع كنسرو مانند توليدكنندگان كنسرو ماهی تن يا حتی قنادی ها، روغن مورد نياز خود را با نرخ مصوب دريافت 
اما كاالی نهايی را به قيمت ارز آزاد صادر می كنند يا به مردم می فروشند.  گلستانی افزود: كارخانه های روغن نباتی ملزم به 
تحويل روغن مورد نياز صنايع بر اساس حواله های شركت بازرگانی دولتی يا صنايع هستند اما اين صنايع بايد مابه التفاوت 
احتمالی قيمت كه صنايع روغن نباتی به دولت پرداخت می كنند را به كارخانه های روغن نباتی پرداخت كنند. او افزود: 
متأسفانه با آزاد شدن احتمالی نرخ ارز روغن خام برخی صنايع سعی در افزايش قيمت ها دارند اما با وجود افزايش قيمت 
مثال ماهی تن، نرخ روغن نباتی تغييری نكرده است. با اين وجود قيمت روغن نباتی تابع نرخ ارز واردات روغن خام است. 

رشید عزیزپور
دبیركل انجمن های صنایع غذایی:  قیمت 

مصرف كننده درج شده روی بسیاری از 
كاالها قیمت های واقعی و قانونی نیست، 

بلكه قیمت هایی است كه با توافق واحدهای 
تولیدی، واسطه ها و فروشگاه تعیین می شود؛ 

بنابراین درج قیمت تولیدكننده روی كاالها 
باعث می شود كه دست واسطه ها كوتاه شود 

و قیمت های كاذب از میان برود.

سیدمحمد هادی سبحانیان
 معاون وزیر اقتصاد: اختصاص ارز 

4200تومانی شیوه ناكارآمد و غیرمؤثری بود 
كه قرار است آن را به شیوه مؤثر و كارآمد 
تغییر دهیم تا به جامعه هدف به درستی 

اصابت كند.
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عدد خبر

خبر

بیش از 3هزار بیمار نیازمند، توســط ۵۵پزشك 
كشوری به مدت 3روز در اهواز به صورت رایگان معاینه 
و درمان شــدند. به گزارش ایرنا، ٧٠٠خدمت تخصصی 
چشــم پزشــكی، هــزار معاینــه دندانپزشــكی ازجملــه 
عصب كشــی و ترمیــم از خدماتــی بــود كــه بــه بیمــاران 

نیازمند این منطقه كم برخوردار اهواز ارائه شد.

 3 هزار 

با گذشــت بیش ازیك مــاه از آغاز ثبت نــام برای 
طرح جهش تولید مسكن هنوز در ۶شهر خراسان جنوبی 
قاین، آیســك، مود، ماژان، باغســتان و آبیــز زمین برای 
این طرح تأمین نشــده اســت. به گزارش مهــر، تاكنون 
در طــرح جهــش تولید مســكن بیــش از 3۴هــزار نفر در 

خراسان جنوبی ثبت نام كرده اند.

6 شهر

مدیــركل منابــع طبیعــی گیــان بــا بیــان اینكــه 
زراعت چوب عاوه بر اراضی ملی در حدود ۴۰هزار هكتار 
از مســتثنیات انجام می شــود، گفت: گیــان در زراعت 
چــوب در اراضی مســتثنیات رتبــه اول كشــور را دارد. به 
گزارش ایسنا، میرحامد اختری عنوان كرد: از ۱۱میلیون 
مترمكعب نیــاز چوبی كشــور در ســال،حدود ۵میلیون 

مترمكعب معادل ۴۰درصد در گیان مصرف می شود.

رتبه اول 

مدیــركل كمیته امداد اســتان خراســان شــمالی 
گفــت: بــا مشــاوره ها و پیگیری هــای ایــن نهاد، امســال 
۸۲نفــر از فرزنــدان خانوارهــای نیازمند اســتان كه ترك 
تحصیل كــرده بودند به مدرســه بازگشــتند. بــه گزارش 
ایســنا، مجیــد الهــی راد علــت اصلــی تــرك تحصیــل و 
بازماندگــی این فرزنــدان از حضــور در مدرســه را عوامل 

فرهنگی و معیشتی عنوان كرد.

۸۲ دانش آموز 

توســط مركــز پایــش و كنتــرل كیفیــت هــوای 
اداره كل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان هوای 
شهر اصفهان، روز گذشته هم برای عموم مردم ناسالم 
اعام شــد. به گــزارش تســنیم، میانگین كیفی هــوا در 
ایســتگاه های رودكــی و رهنــان در وضعیــت نارنجــی و 
ایســتگاه های میدان احمدآباد، انقاب، باهنر، پروین، 
میرزاطاهر، فرشــادی، فیض، كاوه و خیابان استانداری 

در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

۹ ایستگاه 

هشدار به فرمانداران در خوزستان
فرمانده قــرارگاه عملیاتی و نظارتی ســتاد مدیریــت كرونا در 
خوزستان از تعیین ضرب االجل برای افزایش رعایت پروتكل های 

بهداشتی در دفاتر پیشخوان و قضایی خبر داد.
به گزارش ایسنا، ولی اهلل حیاتی در نشست ستاد استانی مدیریت 
كرونا كه روز گذشته در اســتانداری خوزستان برگزار شد، اظهار 
كرد: با توجه به ضعیف بودن میزان رعایت پروتكل های بهداشتی 
در دفاتر پیشخوان و قضایی، برنامه ریزی انجام و اداره كل ارتباطات 
و فناوری خوزستان به عنوان دستگاه متولی برای پاسخگویی در 
این خصوص به قرارگاه عملیاتی و نظارتی ســتاد مدیریت كرونا 

دعوت شد.
به گفته وی، قرار شــده اســت زمانی برای نصب تهویه و افزایش 

رعایت پروتكل های بهداشتی در این اماكن تعیین شود.
فرمانده قــرارگاه عملیاتی و نظارتی ســتاد مدیریــت كرونا در 
خوزستان گفت: هماهنگی برای افزایش پوشش واكسیناسیون 
در مناطق با پوشش كم واكسیناسیون نیز باید انجام شود. قرار شد 
هفته آینده در قالب پیامك، هشدارهای الزم به ساكنان این مناطق 
داده شود. به فرمانداران شهرهای دارای پوشش كم واكسیناسیون 

نیز تذكرات الزم داده شد.

عكس خبر

پیست اسکی آلوارس سرعین  

پیست اسكی آلوارس در فاصله ۱۲كیلومتری روستای آلوارس و 
۲۴كیلومتری سرعین قرار دارد. از آنجا كه در ارتفاع 3۲۰۰متری از 
سطح دریاست، در نیمه دوم سال پر از برف می شود و در حدود 

۶تا ۸ماه از سال مورد استفاده قرار  می گیرد. 
منبع: ایرنا

طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه، منابع مناطق محروم 
و شهرستان هایی كه شــاخص های توسعه ای آنها زیر 
میانگین كشوری است در الیحه بودجه سال۱۴۰۱ بیش 
از ۶۳درصد رشد داشته و از ۱۹هزارو۳۰۰میلیارد به بیش 

از ۳۲هزار میلیارد تومان رسیده است.

  كارگروه ویژه در كمیسیون تلفیق  
با توجه به رشد بودجه مناطق محروم، چند روز پیش عضو 
كمیســیون تلفیق الیحه بودجه۱۴۰۱ در مجلس شورای 
اسالمی از تالش برای تشكیل كارگروه ویژه مناطق محروم و 

كم برخوردار در كمیسیون تلفیق خبر داد.
ســیدعلی موســوی با تأكید بــر اینكه مناطــق محروم و 
كم برخوردار در بودجه سنواتی سال های گذشته مظلوم واقع 
می شدند، گفت كه تعداد زیادی از اعضای فراكسیون مناطق 
محروم در كمیسیون تلفیق عضویت دارند و به همین دلیل، 
تالش می شود كارگروه ویژه مناطق محروم و كم برخوردار در 
این كمیسیون تشكیل و ردیف های بودجه اختصاص یافته به 
این مناطق با هدف ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی تقویت 
شود. او تأكید كرد كه در بودجه۱۴۰۰ هر كجا كمبود منابع 
بودجه رخ داد برای جبران آن از ردیف های اعتباری مناطق 
محروم و كم برخوردار هزینه شــد كه این رویه باید اصالح 
شــود؛ زیرا این اقدام به افزایش محرومیــت در این مناطق 

دامن می زند.

   راه جایگزین كمبود بودجه  
تشــكیل كارگروه ویژه مناطق محــروم و كم برخوردار در 
كمیسیون تلفیق اتفاق مثبتی است كه همه استان ها به ویژه 
استان های محروم به آن نگاه خوبی دارند، اما نكته مهم تر از 
بودجه مناطق محروم، تخصیص آن اســت. طی سال های 
گذشــته بودجه تصویب شــده برای مناطق محروم به طور 
كامل تخصیص نمی یافت و ایــن موضوع به دلیل توقعی كه 
در میان مردم ایجاد شــده بود، 

شكاف اجتماعی را رقم می زد.
نماینــده اهــواز در مجلــس 
شورای اسالمی   این موضوع را 
تأیید می كند و به همشــهری 
می گویــد: با توجه به شــرایط 
اقتصادی كشــور و  تحریم ها به نظر می رســد برای جبران 
این اتفاق باید چند موضوع را درنظــر گرفت؛ اول اینكه هر 
استانی ظرفیت های خاصی مانند منابع طبیعی، مرز، نفت، 
دریا و بنادر تجاری، معدن، صنعــت و... دارد كه به نوعی از 

راه های مختلف به كشــور اعتبار تزریق می كنند. اگر امكان 
تخصیص كامل بودجه مناطق محروم وجود ندارد می توان 
بخشی از درآمدهای این ظرفیت ها را در اختیار مناطق قرار 
داد تا محرومیت هایشــان را كم كنند. از سوی دیگر، ما در 
بودجه ریزی قطعا تأثیر تحریم، درصدهای عمرانی و جاری 
بودجه و... را دیده ایم و بودجه مناطق محروم را براساس آن 
تعیین كرده ایم و به همین دلیل اگر قرار اســت انقباضی در 
بودجه وجود داشته باشد باید در مناطق برخوردار بیشتر و 

مناطق كم برخوردار كمتر باشد.

  بودجه ای برای عدالت 
سیدكریم  حســینی در ادامه با اشاره به تشــكیل كارگروه 
مناطق محروم در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
تأكید می كند: اغلب استان های ما مناطق یا شهرهایی دارند 
كه محروم مانده اند و به همین دلیل، رســالت دولت و نظام 
این است كه رسیدگی بیشــتری به مناطق محروم داشته 

باشــد تا عقب ماندگی آنها در برهه های مختلف رفع شود. 
همه ما اعتقاد داریم كه پیشرفت باید برای همه كشور باشد و 
در كنار آن هم عدالت برای همه مناطق رعایت شود. فلسفه 
وجودی بودجه ای برای مناطق كم برخوردار و محروم هم بر 
همین اساس است؛یعنی مناطقی كه به هر دلیلی نتوانستند 
خودشان را به پیشرفت سایر مناطق برسانند در بودجه ریزی 
مورد توجه قرار گیرند. به گفته او، نگاه به مناطق محروم در 
بودجه نگاه ویژه ای نیست، بلكه یك نگاه بحق و براساس عدل 
و انصاف است تا مناطق محروم در بودجه ریزی ساالنه دیده 

شوند و به سایر مناطق برسند.

   
عالوه بر بودجــه مناطق محروم در الیحه بودجه، دوســوم 
از 3درصد درآمدهــای نفتی به شهرســتان ها، بخش ها و 
دهســتان های مناطق كمتر برخوردار 3۱اســتان كشور 
اختصاص پیدا كرده است. این رقم از 5۴۴۰میلیارد تومان در 
بودجه۱۴۰۰ به 6666میلیارد تومان در الیحه بودجه۱۴۰۱ 
افزایش یافته است. همچنین در بودجه۱۴۰۱ از محل اعتبار 
قانون اســتفاده متوازن از امكانات كشــور و توزیع عادالنه 
آن برای شهرســتان هایی كه شــاخص های توسعه ای آنها 
زیر میانگین كشــوری اســت ۲5هزارو6۰۰میلیارد تومان 
درنظر گرفته شــده كه این رقم در بودجه امســال حدود 
۱۴هزار میلیارد تومان است. براساس اعالم سازمان برنامه 
و بودجه، منابع قانون اســتفاده متوازن از امكانات كشور به 
شهرســتان هایی اختصاص پیدا می كند كه شــاخص های 
زیربنایی، تولیدی، فرهنگی و اجتماعــی آنها زیر میانگین 
كشوری باشد. عناوین شاخص ها و وضعیت شهرستان ها در 

دستورالعمل اجرای بودجه۱۴۰۱ تدوین خواهد شد.

رشد 63درصدی بودجه مناطق محروم در الیحه 
قرار است كارگروه ویژه مناطق محروم و كم برخوردار در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی شكل گیرد
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خسارت ۲5۱8میلیارد ریالی در سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان در ۲هفته اخیر پیش از همه استان ها 
با بارندگی های شدید و ســیل روبه رو و از روز چهارشنبه 
هفته گذشته  )8دی( دچار سیالب و آب گرفتگی شدید 
شد؛ سیالبی كه هنوز خسارت های آن  جمع بندی نهایی 
نشده اما تا همین امروز به گفته معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی سازمان جهادكشاورزی سیستان و بلوچستان، 
۲5۱8میلیارد ریال به كشاورزی این استان خسارت وارد 

كرده است.
فریدالدین ســلیمی طبس اعالم می كند كه ســیالب 
به ۱3هزار هكتــار اراضی زراعی زیركشــت محصوالت 
جالیزی و سبزی و صیفی، 6۲۲هكتار باغ، 56۰دامداری 
روستایی و عشایری، ۲8گلخانه، ۱۱5كلنی زنبور عسل، 
۲8۰چاه و ٩8قنات، ۱5۲كیلومتر جاده دسترســی به 
مزارع، ۲۱۲هكتار سیســتم نوین آبیاری، ۱8٩كیلومتر 
انتقال آب با كانال و لوله، ۴5٧بند و ســازه آبخیزداری و  

5۴ استخر پرورش ماهی خسارت وارد كرده است. به گفته 
او، شهرستان های چابهار، دلگان، زرآباد و كنارك خسارت 

بیشتری را متحمل شده اند. 
مدیركل مدیریت بحران سیســتان و بلوچســتان هم با 
بیان اینكه دلگان بیشــترین خسارت كشــاورزی را در 
بارندگی های اخیر دیده اســت به همشــهری می گوید: 
اراضی این شهرستان بیشتر به كشــت حنا و همچنین 
صیفی جات اختصاص دارد. همچنین شهرستان باهوكالت 
هم كه به كشت صیفی جات، پیاز و گوجه اشتغال  دارند هم 

خسارت قابل توجهی دیدند.
علیرضــا شــهركی توضیــح می دهد كــه بعــد از این 
شهرســتان ها، فنوج و راســك قــرار دارند كــه از نظر 

محصوالت باغی خسارت قابل توجهی دیدند.
هم اكنون مجموع اراضی كشــاورزی و باغی سیستان و 
بلوچســتان ۲۲8هزار و ۴5۱هكتار شــامل ۱35هزار و 

٧۴۱هكتار زراعی و ٩۲هزار و ٧۱۰هكتار باغی است.

سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط خاص آب و هوایی 
در تولید برخی محصوالت كشــاورزی در كشور خاص 
است به طوری كه رتبه نخســت تولید محصوالت خارج 
از فصل كشــور با ۴۲5هزارتن از ســطح ۱٧هزار هكتار 
زمین را دارد و نقش بسزایی در تنظیم بازار و ایجاد درآمد 
برای كشاورزان ایفا می كند. با توجه به این شرایط آسیب 
بارندگی ها و سیل به كشــاورزی این استان می تواند در 
روزها و هفته های آینده تأثیر مســتقیمی بــر بازار این 

محصوالت داشته باشد.

خسارت 5۹8۰میلیارد ریالی به هرمزگان
هرمزگان نیز به عنوان یكــی از مهم ترین تولیدكنندگان 
محصوالت باغی و زراعی فصل زمســتان خسارت قابل 
توجهی را از ســیل اخیر متحمل شده است. رئیس اداره 
مدیریت بحــران و كاهش مخاطرات جهادكشــاورزی 
هرمزگان درباره این خســارت ها به همشهری می گوید: 

ســیل در هرمزگان بیشتر به اراضی كشــاورزی و باغی 
بندرعباس، رودان و میناب آســیب وارد كرده اســت. 
بیشترین خسارت به بخش زراعی با ٧38٩هكتار سطح 
زیركشت وارد شــده و همچنین ۴٩56هكتار از اراضی 

باغی استان هم دچار خسارت است.
روح اهلل رمضان  پــور با بیان اینكــه در مجموع ۱۲هزار و 
3۴5هكتار اراضی زراعی و باغی استان دچار خسارت شده 
اســت، می گوید: ارزش ریالی خسارت ها 5٩8۰میلیارد 
ریال است. در بخش زیرساخت ها و تاسیسات كشاورزی 

نیز به قنوات، كانال هــا، جاده های بین مزارع، 
تاسیسات آبیاری تحت فشار، سیل بندها، 

سدهای خاكی و سازه های كشاورزی 
هم بیــش از 3۱۰۰میلیــارد ریال 
خسارت وارده شده است و خسارت 
تولیدات دامی هم بــه  3۰میلیارد 

ریال می رسد.
وی با اشــاره بــه اینكــه هرمزگان 

تولیدكننده محصــوالت خارج از فصل 
است، می افزاید: باغداران و كشاورزان استان 

بیش از هر زمانــی در این فصل فعالیت دارند و بیشــتر 
محصوالت خسارت دیده ما سبزی و صیفی هستند كه یا 
برداشت آنها تازه آغاز شده بودیا تازه به گل نشسته بودند. 
اما به طور خاص گوجه، بادمجان، فلفل و پیاز محصوالتی 
هستند كه بیش از دیگر محصوالت به آنها خسارت وارد 
شده اســت. البته در بخش باغی هم مركبات بیشترین 
آسیب را دیده اند. در بعضی شهرستان ها 3۰تا ۴۰درصد 

محصوالت از بین رفته است.
رئیــس اداره مدیریت بحــران و كاهــش مخاطره های 
جهادكشاورزی هرمزگان ادامه می دهد: جبران خسارت 
سازوكار خاص خود را دارد، مراحل كار طی و گزارش ها به 
مراجع ذی صالح ارسال شده است و امیدواریم در چند روز 

آینده جبران خسارت را به مرحله اجرا نزدیك تر كنیم.

برآورد خسارت كشاورزی كرمان ادامه دارد
ســیل در جنوب كرمان خســارت قابل توجهی در همه 
بخش ها به جای گذاشته است و كشــاورزی این استان 
جنوبی هم از این آســیب ها دور نمانده. رئیس سازمان 
جهادكشــاورزی جنوب كرمان به همشهری می گوید: 
جنوب كرمان منطقه ای مبتنی بر كشاورزی است و بیشتر 
مردم این منطقه هم كشاورز هستند. آنچه برآورد اولیه 
خسارت سیل نشان می دهد حدود ۱۱۰۰میلیارد تومان 
است كه به جز محصوالت كشاورزی شامل چاه ها، قنوات 

و تاسیسات كشاورزی و گلخانه نیز می شود.
سعید برخوری با بیان اینكه از نظر سطح زیركشت هم به 
حدود ۱5هزار هكتار از اراضی جنوب استان آسیب وارد 
شده است، می افزاید: البته با توجه به اینكه جاده های بین 

مزارع در گل و الی هستند و امكان بازبینی از همه مزارع 
وجود ندارد نمی توان گفت كدام محصوالت بیشتر در این 
سیل آسیب  دیده، اما خسارت به ۱۰۰درصد محصوالت 
كشاورزی وارد نشده اســت. منوجان، رودبار و قلعه گنج 
بیشترین آسیب محصوالت كشاورزی را متحمل شده اند.

وی درباره مهم ترین دغدغه بخش كشــاورزی استان از 
خسارت سیل می  گوید: جلسات بحران تشكیل شده و فرم 
خسارت برای همه كشاورزان نوشته شده، اما نگرانی مهم 
ما منابع آب خسارت دیده مثل قنات ها در بخش كشاورزی 
اســت. طی شــدن مراحل پرداخت خســارت می تواند 
زمان بر باشد و با توجه به اینكه تا ۲هفته دیگر زمین های 
كشاورزی دوباره به آبیاری نیاز دارند، تامین نشدن منابع 
مالی مورد نیاز می تواند زمین های كشاورزی استان را با 
خسارت دیگری مواجه كند. هم اكنون برای حل مشكالت 
این بخش فقط به شكل آنی حدود 66میلیارد تومان نیاز 

است كه باید هرچه سریع تر تامین شود.

   
خســارت ســیل به بخش كشــاورزی می تواند زنجیره 
غذایی كشــور را با تهدیــد مواجه كنــد و همین دلیل 
كافی است تا مســئوالن جبران خسارت كشاورزان را در 
اولویت برنامه های خود قرار دهند زیرا درصورتی كه این 
خسارت ها جبران نشود، نه تنها كشــاورزان با مشكالت 
مالی دست به گریبان خواهند شــد بلكه تولید و تامین 
محصوالت برای ماه های آینده هم به چالش خواهد خورد.

هرچند برآورد خسارت های سیل به كشاورزی جنوب  هنوز ادامه دارد، اما  بارندگی ها، عالوه بر آسیب به 
محصوالت، بازار را نیز دستخوش مشكالتی خواهد كرد

بحران کشاورزی پس از سیل جنوب

سیل هفته گذشته در استان های 
جنوبــی به بخش كشــاورزی 
آسیب های شدیدی وارد كرده است. از آنجا كه استان های جنوبی معموال محصوالت 
خارج از فصل مورد نیاز بازار های داخلی را تامین می كنند و این روزها فصل برداشت 
این محصوالت هم رسیده، كشــاورزان سیستان وبلوچستان، هرمزگان، كرمان و 
فارس به دلیل از دست دادن بخش قابل توجهی از محصوالت خود با مشكالت زیادی 
مواجه شده اند. هرچند به جز محصوالت، منابع تامین آب كشاورزی مانند چاه ها، 

قنوات و تاسیسات كشاورزی هم از سیل اخیر درامان نمانده اند. همین مشكالت 
موجب شده كه محمدمهدی برومندی، معاون وزیر جهادكشاورزی در امور باغبانی 
خبر از پرداخت بسته های حمایتی كشاورزان خسارت دیده از سیل را مطرح كند 
تا دست كم بخشی از مشكالت پیش روی آنان رفع شــود. به گفته معاون وزارت 
جهادكشاورزی در امور باغبانی، مقام عالی وزارت جهادكشاورزی دستور بررسی 
وضعیت كشاورزان و برآورد خسارات در مناطق سیل زده را صادر كرده و قرار است 

بسته های حمایتی به سیل زدگان در دولت مطرح و پرداخت شود. 

حمیده پازوكی
خبرنگار 

وضعیــت  بررســی  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
کشاورزان و برآورد خسارات در مناطق سیل زده 
 را آغــاز کــرده و قرار اســت اختصاص بســته های 

حمایتی به سیل زدگان  در دولت مطرح شود

آسیب 7هزار میلیارد ریالی 
سیل به فارس  

بارش های سیل آسای روزهای ۱۲ و ۱۳دی، 
محصوالت بیش از ۲۰هزار هكتار زمین های 
زراعی در مناطق سیل زده استان فارس را 
با خود بُرد و خسارت در این بخش بسیار 

سنگین است. 
به گفته معــاون وزیر جهادكشــاورزی 
در امور باغبانی، تاكنــون رقمی بیش از 
7هزار میلیارد ریال خســارت ناشی از 
سیل به بخش كشــاورزی جنوب فارس 
اعم از زراعت، دام و طیور، باغ ها، شیالت 
و سیستم های آبیاری تحت فشار برآورد 
شده اســت كه احتمال افزایش این رقم 

وجود دارد.
محمد مهدی برومندی می گوید: سیل 
همچنین ۱۲۳چاه كشاورزی را در فارس 
تخریب كرد و بیش از ۶هزار قطعه مرغ 
خانگی در مناطق سیل زده را نیز از بین 

برده است.
 فارس درحالی كه با تولید بیش از 
۱۴میلیون تن محصوالت زراعی 
و باغی رتبه نخست را در كشور 
دارد و معیشت اصلی مردم در 
همین بخش تامین می شــود، 
نیازمند عزم جدی و راسخ دولت 
برای حمایت و پشتیبانی بی دریغ 
برای جبران خسارات ناشی از سیل 

به كشاورزان این منطقه هستیم.

ث
مك

سیده زهرا عباسی
خبرنگار

نگاه به مناطق محروم در بودجه نگاه ویژه ای نیســت، 
بلكه  یك نگاه بحق و براســاس عدل و انصاف اســت تا 
مناطق محروم در بودجه ریزی ســاالنه دیده شوند و به 

سایر مناطق برسند

در بودجه۱۴۰۰ هــر كجا كمبــود منابع بودجــه رخ داد، 
بــرای جبــران آن از ردیف هــای اعتباری مناطــق محروم 

و كم برخوردار هزینه شد كه این رویه باید اصاح شود 
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 تيرماه سال گذشته بود كه »ســتاد ملي هماهنگي و 
محیط 
مديريت تاالب هاي كشور« برنامه 5ساله براي حفاظت زیست

و احياي تاالب ميانكاله و خليج گرگان را تدوين و براي 
اجرا به دستگاه هاي مربوطه ابالغ كرد. اين برنامه پس از اعتراضات مردم 
و درخواست نمايندگان شهرهاي كردكوي، گميشان، بندرگز و تركمن 
و بقيه ساكنان حاشيه جنوبي تاالب ميانكاله و خليج گرگان به دليل بروز 
پديده ريزگرد، آن هم با محتواي فاضالب همين شهرها و روستاهاي  
پيراموني، 2 سال پس از مرگ گسترده پرندگان مهاجر به دليل بروز سم 
بوتوليسم مصوب شد. به گزارش همشهري، حاال از خليج گرگان كه 
روزگاري ۴۰ هزار شغل ايجاد مي كرد، ديگر چيزي باقي نمانده است و 
بخش هايي از آن خشك شده است. احمد الهيجان زاده، معاون محيط 
دريايي سازمان حفاظت محيط زيست همين هفته گذشته اعالم كرد 
كه 8هزار هكتار از خليج گرگان خشك شــده است، اما طي برنامه اي 
5ساله تكاليف سازمان ها براي احياي اين پهنه آبي اعالم شده و امسال 

نيز بودجه اي براي آن درنظر گرفته شده است.
او در مورد داليل خشكي تاالب گفت: امروز تامين حقابه خليج گرگان 
بسيار مهم اســت و گرگان رود مقدار زيادي از آن را تامين مي كند. اما 
توسعه كشاورزي، صنايع شيالت و افزايش جمعيت در اين منطقه سبب 

شده است تا اين حقابه به خليج گرگان نرسد.
به گفته اين مقام مســئول در ســازمان حفاظت محيط زيست، امروز 
فاضالب بسياري از روستاها و شهرهاي استان گلستان به خليج گرگان 
سرازير مي شــود و عمال كيفيت آب اين منطقه را پايين آورده است. 
كودهاي شيميايي زمين هاي كشــاورزي نيز از طريق رودخانه به اين 
خليج وارد مي شــود و عوامل طبيعي همچون تغييــر اقليم، افزايش 
دما و به دنبال آن افزايش تبخير، سبب شــده وضعيت خليج گرگان 

بحراني شود.
ذخيره گاه زيست كره ميانكاله، شامل 2 محيط آبي با وسعت ۴5 هزار 
هكتار شامل خليج گرگان و تاالب ميانكاله و عرصه خشك به وسعت 
23.8هزار هكتار شامل شــبه جزيره ميانكاله، ساحل و جزاير كوچك 

است. اين ذخيره گاه زيست كره، زيستگاه زمستان گذراني و جوجه آوري 
نزديك به يكصد گونه انواع پرندگان آبزي و كنارآبزي است.

براساس مصوبه سال گذشته براي برنامه هاي احياي تاالب ميانكاله و 
در نتيجه خليج گرگان 2 اولويت درنظر گرفته شد؛ اولويت اول شامل 
برنامه هاي است كه اثربخشي زيادي دارند ولي كم هزينه هستند. انجام 
مطالعات و اجراي عمليات تســهيل ارتباط بين دريا و خليج گرگان 
ازجمله اين برنامه هاست. قرار بود مركز اقيانوس شناسي تا پايان تابستان 
سال گذشته، نظر نهايي خود را در مورد مطالعات انجام شده اعالم كند 
و پس از تأييد كارگروه فني ستاد، اجرايي شود. اين مطالعه انجام شده، 

ولي هنوز اعتباراتي براي اجرای آن درنظر گرفته نشده است.
 حسينعلي  ابراهيمي كارنامي، مديركل حفاظت محيط زيست استان 
مازندران در گفت وگو با همشهري با تأكيد بر اينكه برنامه 5ساله احياي 
ميانكاله، شامل خليج گرگان نيز مي شود، مي گويد: اين تاالب ساحلي 
است و بخشي از فرآيند پرآب شدن آن وابسته به آبي است كه از دريا 
مي آيد. شيب آن به سمت ضلع شرقي و خروجي درياست. در نتيجه 
خشكي آن از سمت غرب رخ مي دهد و وقتي مي گوييم »تاالب ميانكاله 
خشك شد«، يعني بخشي از انتهاي غربي خليج گرگان خشك شده 

است.
به گفته او، مركز اقيانوس شناسي در اعالم نتيجه مطالعات خود بر لزوم 
اليروبي 2 كانال آشوراده و چاپاغلي تأكيد كرده است. اين دو كانال در 

ضلع شرقي كه بيشترين ارتباط را با دريا دارد قرار دارد كه عمق اين 
دو كانال هم اكنون بسيار كم است.

برنامه نجات با انتقال آب بین حوضه ای
در كنار اليروبي، ايده پمپاژ آب دريا از سمت غربي تاالب 

ميانكاله نيز مطرح شد و حاال مديركل حفاظت محيط زيست مازندران 
در اين باره مي گويد: مطالعات اين ايده انجام شده و براي تصميم گيري 
نهايي به دفتر سازمان ارائه شده كه درصورت تأييد، اجرايي خواهد شد، 

ولي ميزان آب پمپاژ شده بستگي به ميزان سرمايه گذاري دارد.
او در پاسخ به اينكه احياي اكولوژيك اين تاالب به چه ميزان آب نياز 
دارد، مي گويد: در ضلع غربي اگر ميزان آب شــور دريا و آب شيرين 
به صورت نصف نصف تامين شود، مناسب است. در تامين آب شور كه 
هيچ مشكلي نيست، ولي براي تامين آب شيرين نياز به مطالعات بيشتر 
توسط وزارت نيرو داريم تا از رودخانه هاي حوضه هاي همجوار مانند 
نكارود، تجن و تالر، آب به ميانكاله بياوريم. پمپاژ حدود 5۰۰ليتر بر ثانيه 
از دريا و مخلوط كردن همين ميزان آب شيرين از رودخانه ها، قدرت 
خودپااليي و گردش آب را در اين دو پهنه متصل به هم تضمين مي كند.
ابراهيمي كارنامــي تأكيد مي كند: مطالعات براي پمپاژ آب شــور به 
ميزان باالتر در حال انجام است و اگر نتيجه اين مطالعه مثبت ارزيابي 
شود، تاالب ميانكاله قابليت احيا دارد. اما تجربه نشان داده كه ورود آب 
شور خيلي مشكلي را ايجاد نخواهد كرد و به خود پااليي تاالب كمك 
مي كند. حتي اگر مصوبات ستاد ملي احيا نيز عملياتي شود، اين تاالب 

احيا مي شود.

حقابه  طبیعت، پشت آب بندان ها
عمليات اجرايي پروژه اليروبي بخش غربي خليج گرگان هنوز شروع 
نشده است. متولي اين كار سازمان بنادر و كشتيراني است، ولي 
هنوز براي اين كار تامين اعتبار نشده است. حسينعلي  ابراهيمي 
كارنامي البته تأكيد مي كند كه اليروبي اين كانال ها، براي 
احياي بستر خشــك تاالب ميانكاله و خليج گرگان كار 

خاصي نخواهد كرد، ولي امكان چرخش آب و خودپااليي تاالب را در 
بخش هايي از آن ايجاد خواهد كرد.

منظور او از 5۰۰ليتر در ثانيه آب شور دريا، تقريبا 16ميليون مترمكعب 
ساالنه است. اما براي همين ميزان آب شيرين از مرزهاي غربي، تاالب 
ميانكاله و خليج گرگان حقابه اي دريافت نمي كنند. حسينعلي ابراهيمي 
كارنامي مي گويد: چندين سال است كه آب شيرين در مرزهاي غربي 
تاالب نداريم. 5هزار حلقه چاه مجاز و غيرمجاز در اين قسمت وجود دارد. 
3۰ميليون مترمكعب حقابه تاالب نيز در آب بندان ها مهار مي شود. اين 
حقابه، باعث چرخش آب در تاالب و تعادل آب شور و شيرين در تاالب 

ميانكاله و خليج گرگان مي شد.
تالش براي احياي 5ســاله تــاالب ميانكاله و خليج گــرگان، فارغ از 
ريزگرد هايي كه سالمت ساحل نشــينان اين دو پهنه آبي را به خطر 
انداخته، جلوگيري از بروز مجدد مرگ وميــر ده ها هزار پرنده مهاجر 
است كه در 2 سال گذشته رخ داده اســت. نگراني مديركل حفاظت 
محيط زيست مازندران در 3 ماه پاياني سال پيدا كردن الشه فالمينگويي 
است كه بر اثر سم بوتوليسم از بين رفته باشد؛ چرخه اي كه منجر به مرگ 
پرندگان بيشتر مي شود. او مي گويد: همكاران در سازمان دامپزشكي 
معتقدند كه چرخش آب در اين تاالب و خليج گرگان، منجر به هوادهي 

بيشتر به آب و كاهش ميزان سم بوتوليسم خواهد شد.

3 مشكل و 6راهكار براي میانكاله و گرگان 
براساس گزارش ارائه شده به ستاد ملي تاالب ها، تاالب ميانكاله 3 دسته 
مشكل اساسي ناشي از كمبود آب، آلودگي ها و تصرفات و تغيير كاربري 
دارد؛ براي دسته اول از مشكالت ميانكاله 2 راهكار اساسي پيش بيني 
شده است. اول تســهيل ارتباط آبي بين خليج گرگان و دريا و ديگري 

تامين و تعيين نياز آبي ميانكاله است.
براي دسته دوم مشكالت كه ناشي از آلودگي هاست 2 راهكار مصوب 
شده است. اول تجهيز و تكميل تصفيه خانه هاي شهر ها و روستاهاي 
اطراف تاالب و راهكار دوم ســاماندهي مصارف كود و ســم در مزارع 
كشاورزي باالدست است. در بخش تصرفات و تغيير كاربري تاالب نيز 2 
راهكار ارائه شده كه شامل حل مشكالتي كه با بانك زمين وجود دارد و 

تعيين حد، بستر و حريم تاالب مي شود.

خلیج گرگان بي جان تر از همیشه
خليج گرگان و ميانكاله يك سال پس از تصويب برنامه احيا خشك تر شدند

زهرا رفیعي
خبرنگار

خبرهای كوتاه

  مزار سردار سلیماني مقصد »گردشگري مقاومت« شد
معاون گردشــگري از امكان صدور ويزاي توريســتي در فرودگاه 
كرمان خبر داد و گفت: مزار ســردار شــهيد ســپهبد حاج قاسم 
سليماني نيز مقصد گردشگري مقاومت شده است. به گزارش وزارت 
ميراث فرهنگي، علي اصغر شــالبافيان در نشست با سرمايه گذاران 
بخش خصوصي صنعت گردشــگري اســتان كرمان با بيان اينكه 
خوشــبختانه امكان دريافت ويزاي ايران براي گردشگران خارجي 
در برخي از فرودگاه هاي بين المللي كشــور در حال فراهم شــدن 
اســت كه نام فرودگاه كرمان در بين آنها ديده مي شــود، گفت: از 
اين پس گردشــگران و اتباع خارجي كه وارد استان كرمان  شوند، 
مي توانند در فرودگاه بين المللي آيت اهلل رفســنجاني شهر كرمان 
رواديد دريافت كنند. معاون گردشــگري افــزود: آثار ثبت جهاني 
زيادي در كرمان وجود دارد و اخيرا »گردشــگري مقاومت« نيز به 
اين جذابيت ها افزوده شد. شالبافيان با اشاره به جمعيت زياد زائران 
مزار سردار شــهيد سپهبد حاج قاسم ســليماني، گفت: وزارتخانه 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دســتي درصدد تسهيل ورود 
مشــتاقان و عالقه مندان از داخل و خارج از كشور به استان كرمان 
است و تدوين و اجراي طرحي با محوريت و با هدف شناساندن آثار 
مرتبط با شهيد سليماني در راستاي ترويج گردشگري مقاومت در 

دستور كار است.

  باستان شناسان در جســت وجوي زباله دان باستاني 
شهر سوخته

رئيس هيأت باستان شناسي شهر سوخته با اشاره به پايان نوزدهمين 
فصل كاوش در اين شــهر باســتاني، گفت: به دليل كمبود بودجه 
نتوانســتيم قبرســتان را كاوش كنيم و در فصل هاي آينده قطعا 
به دنبال زباله داني باستاني شهر سوخته خواهيم بود. به گزارش ايلنا، 
نوزدهمين فصل كاوش در شهر سوخته درحالي به اتمام رسيد كه 
كشف لوح حسابداري در اتاق شــماره 2۷ واقع در بخش مسكوني 
شرقي، يكي از مهم ترين دســتاوردهاي اين فصل از كاوش در شهر 
سوخته بود. سيدمنصور سيدسجادي گفت: امسال لوح حسابداري 
شهر سوخته پس از 5۰ سال، آن هم چســبيده به ديواري در كنار 
يك زباله داني باستاني پيدا شــد.  اميدواريم اگر بتوانيم سال آينده 
آن بخش از زباله داني را حفاري كنيم تا به آثار و اطالعات بيشتري 
دست يابيم. او افزود: زباله داني باســتاني همانند زباله داني امروزي 
نيست. بلكه در اين بخش مي توانيم اشيايي از پيكرك هاي شكسته 
تا سفال هاي شكسته و مهرهاي شكسته و حتي الواح شكسته ديگر 

را پيدا كنيم.

  كشف كتیبه دوره ساساني در حوالي شهر استخر
مدير پايگاه جهاني تخت جمشيد از كشف يك كتيبه مربوط به اواخر 
دوره ساساني با 6 ســطر و به زبان پهلوي در حوالي شهر استخر در 
مرودشت خبر داد. به گزارش مهر، حميد فدايي گفت: اين كتيبه در 
ابعاد ۴۰ در 35 سانتي متر است كه نام زرتشت بر آن حك شده است. 
وي افزود: در اسناد كاغذي تاريخي نام زرتشت آورده شده بود، ولي  

وینخستين بار است كه در كتيبه اين نام شناسايي شده است.
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زينبزينالزاده
خبرنگار

 »ريحان شهر« عنوان نخستين 
رويداد فرهنگــي، اجتماعي، گزارش

فراغتي و اقتصــادي اداره كل 
امور بانوان شهرداري تهران است. اين رويداد 
به صورت »پويش« و با هدف افزايش حكمراني 
مشاركتي و تعامالت دوسويه ميان شهرداري و 
شــهروندان )زنان( براي شناسايي مشكالت، 
ارائه طرح و ايده هاي خالقانه و بهبود وضعيت 
محله ها، اجرا مي شود. مريم اردبيلي، مديركل 
امور بانوان شهرداری تهران ديروز در نشست 
خبري خود عالوه بر تشريح ابعاد اين پويش از 
شناسايي 2هزار نقطه بي دفاع شهري و افزايش 
حس امنيت زنان در پايتخت خبــر داد و به 
همشهري گفت كه رفع نقاط ناامن و افزايش 
حس امنيت زنان در شــهر، پله اول است و در 
پله هاي ديگر بايد اقداماتي انجام شود تا زنان 
حس نشاط و آرامش داشته باشند و به طوركلي 
بتوانيم به نقطه ای برسيم كه شهر به خانواده ها 

لبخند بزند.

امنسازيفضاهابرايزنانوخانوادهها
براســاس آمارهــاي ســامانه 137فضاهاي 

بي دفاع شــهري ازجمله نقاطي هســتند كه 
زنان در مواجهه با آنها حس ناامني مي كنند. 
اين موضوع در نشســت خبري ديروز مطرح 
شد و مشــاور شــهردار در امور بانوان گفت: 
»اكنون حــدود 2هزار فضاي ناامن توســط 
بانوان شناسايي و در ســامانه 137ثبت شده 
است. برخي از اين فضاها را مي توان با اقداماتي 
چون افزايش روشــنايي و هرس فضاي سبز 
و تغيير وضعيت بيلبوردهاي پل ها، امن كرد 
كه اين كارها توسط شهرداران مناطق انجام 
مي شود. در بعضي از مواقع نياز است تا برخي 
از زيرساخت هاي فني، محيطي، شهرسازي 
و... تغيير كنند كه در ايــن صورت بايد پروژه 
كالنشهري براي چنين فضاهايي تعريف شود 
كه قطعــاً نياز به اعتبار دارد و امســال درصد 
كمي از اين اعتبارات در مناطق محقق شــده 
اســت.« اردبيلي ادامه داد: »پيشــنهادهايی 
براي افزايش و انتقــال بودجه به مناطق براي 
رفع فضاهاي ناامن شــهري ارائه داده ايم كه 
اميدواريم پذيرفته شــود تا بتوانيم اقدامات 
را اولويت گــذاري و در طول ســال عملياتي 
كنيم.« او با بيان اينكه فاصله زيادي با رسيدن 
به نقطه ايده آل در شــهر داريم، تأكيد كرد: 
»اقدامات صرفاً به امن ســازي نقــاط ناامن و 
بي دفاع شهري معطوف نمي شود و در مراحل 

بعدي بايد به سمت وســويي برويم تا زنان و 
خانواده ها در شهر حس نشاط كنند. چرا كه 
باور داريم وقتي شــهر براي حضور زنان امن 
شود قطعاً مي تواند جاي زيست بهتري براي 
خانواده ها هم باشــد.« مديــركل امور بانوان 
شــهرداري تهران به زيست پذيرشدن شهر 
براي خانواده ها هم اشاره كرد و گفت: »يكي از 
اشكاالت امروز جامعه اين است كه افراد حس 
مي كنند بعد از ازدواج و تشكيل خانواده به دليل 
دشواري هايي كه وجود دارد ديگر نمي توانند 
تفريحات و خوشي هاي گذشته را داشته باشند 
اما قصد داريم با ايجاد تحول در شــهر نشان 
دهيم ازدواج، پايان خوشي ها نيست بلكه اين 
اتفاق بزرگ مي تواند توأم با شــادي و نشاط 
باشد.« به گفته اردبيلي رايزني ها براي افزايش 
50درصدي بودجه حوزه زنان انجام شده است.

شروعجديددرشهر
پويش ريحان شــهر، اقدام جديدي اســت 
كه به گفته اردبيلي با اجــراي آن در محله ها 
مردم ســطح ديگري از حكمرانــي مردمي و 
تحوالت محله محوري را حس خواهند كرد. 
مديركل امور بانوان شهرداري تهران با تأكيد 
بر اينكه در اين پويش خانواده ها محور اصلي 
هســتند، گفت: »حدود 4تــا 5ميليون زن و 
دختر در تهــران وجود دارند كــه مي توانند 
از طريق كنشــگري، پيگيري و حل مسائل 
شهري را تســريع كنند. در واقع اين پويش 
يك طرح نيست و آغاز يك جريان حكمراني 
مشــاركتي، تعامل دوســويه )شــهرداري و 
شــهروندان( و گام دوم انقالبي... در راستاي 
رفع مشكالت محله هاست. ايمان داريم زنان با 
توانمندي هايشان مي توانند محله هاي شهر را 
زنده و پويا كنند.« او تأكيد كرد: »در قالب اين 
پويش، خانواده ها و زنــان اگر بخواهند كاري 
در محله انجام دهند، براي ما رســميت دارد 
و باور داريم تهران دوســتدار خانواده، زماني 
محقق مي شود كه فقط محدود به ارائه سند 
نباشــد، بلكه در جنبه هاي مختلف شــهري 
ازجمله مباحث حمل ونقل و خدمات شهري و... 
موضوع زنان و خانواده مورد توجه قرار گيرد.« 

به  گفته اين مقام مسئول در پويش ريحان شهر 
همه كارها از جمله شناسايي مشكالت، ارائه 
طرح هاي خالقانه و نوآورانــه و اجراي آن در 
محله ها توسط زنان و خانواده ها انجام مي شود 
و مديريت شهري فقط نقش تسهيل گري دارد.

افزايشمراكزويژهبانوان
مراكز كوثر با هدف توانمندسازي زنان به ويژه 
زنان سرپرســت خانوار در مناطق راه اندازي 
شــده اند و به گفته مديركل اداره امور بانوان 
شهرداري تهران قرار اســت اين مراكز سال 
آينده دوبرابر شــوند. اردبيلي گفت: »اكنون 
زيرساخت راه اندازي 64مركز كوثر در تهران 
وجود دارد و سعي مان بر آن است تا تعداد اين 
مراكز دوبرابر شــود تا بتوانيم بخش زيادي از 
زنان را تحت پوشــش و حمايت قرار دهيم.« 
بوســتان بانوان هم موضوع ديگري است كه 
در حوزه امور بانوان مورد توجــه قرار گرفته 
اســت و به گفته او االن 9بوســتان بانوان در 
تهران وجود دارد و قرار اســت تا پايان ســال 
5تا 7بوســتان ديگر به اين تعداد اضافه شود. 
اردبيلي در ادامه به شهربانوها )مركز تفريحي، 
اجتماعي، فرهنگي و ورزشــي ويژه زنان( هم 
اشاره و عنوان كرد: »پراكندگي اين فضاها در 
تهران يكسان نيست. به گونه اي كه در برخي از 
مناطق 2 شهربانو و در بعضي از مناطق اصاًل 
شهربانو وجود ندارد؛ بنابراين مي توان از وجود 
22زيرساخت براي احداث شهربانو در پايتخت 
استفاده كرد. همچنين در سال هاي اخير بنا به 
داليلي نگهداشت شهربانوها به درستي انجام 
نشده اســت كه احيای دوباره آنها در دستور 

كار قــرار دارد و نكته مهم ديگــر بازنگري در 
نحوه بهره برداري اين فضاهاســت. چرا كه در 
دوره هاي گذشته و منطبق با نياز جامعه و زنان 
اين فضاها احداث و بهره برداري  شــده اند، اما 
امروز نيازها و خواسته هاي جامعه و زنان تغيير 
كرده اســت و از اين رو ضرورت دارد بازنگري 
در نحوه بهره برداري شهربانوها انجام شود تا 
خدمت رساني مطلوبي به جامعه هدف داشته 
باشيم.« توسعه شهردخت )مكان ويژه دختران 
با امكاناتي چون مجموعه ورزشي، كافه، گالري 
و...( هم خبر ديگري است كه توسط مديركل 
امور بانوان شــهرداري تهران رسانه اي شد و 
او تأكيد كرد: »تنها شــهر دخت پايتخت در 
منطقه 6 قرار دارد كه با توجه  به نياز دختران 
قطعاً چنين فضاهايي بايد توسعه يابند و اين 

موضوع را پيگيري خواهيم كرد.«

حضورزنانمتخصصدرشهرداري
براســاس ماده 74 قانون برنامه 5ساله سوم، 
شــهرداري مكلف است در راســتاي افزايش 
ميزان حضور و ارتقاي جايگاه زنان در مديريت 
شــهري و افزايش كيفيت حضور اجتماعي 
و مشــاركت فعال زنان در شــهر، 30درصد 

پســت هاي مديريتي را به بانــوان اختصاص 
دهد. سهمي كه خيلي موردتوجه قرار نگرفته 
است. مديركل امور بانوان شهرداري تهران اين 
موضوع را تأييد كرد و با بيان اينكه شهرداري 
تهران 11هزار و 400پرسنل زن دارد، گفت: 
تالش مي كنم تا فضايي حاكم شــود كه افراد 
فارغ از جنسيت و براســاس توانمندي ها به 

كارگرفته شوند.«

طــرحنوآورانهبــرايزنــانودختران
آسيبديده

زنان و دختران آسيب ديده شايد تنها كساني 
باشند كه سهم اندكي از برنامه هاي امور بانوان 
شهرداري تهران دارند. چرا كه به گفته اردبيلي 
مجموع آسيب هاي اجتماعي توسط سازمان 
رفــاه، خدمــات و مشــاركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران پيگيري مي شود. او ادامه داد: 
» اما در اين بخش بي تفاوت نبوده ايم و مشغول 
تدوين برنامه هاي ويژه اي براي زنان و دختران 
آسيب ديده هستيم و كار ويژه اي هم با عنوان 
»نوآوري اجتماعي در مواجهه با آســيب هاي 
اجتماعي زنان و دختران« در مناطق طراحي و 

انجام خواهد شد.«

لبخندشهربهخانوادهها
مديركل امور بانوان شهرداري تهران از افزايش حس امنيت و نشاط زنان در پايتخت خبر داد

پويش »ريحان شهر« با هدف افزايش حكمراني مشاركتي و تعامالت دوسويه در راستاي رفع 
مشكالت محله ها راه اندازي شده است

مركزكوثردرتهرانفعالاست. 52
مركزجديدكوثربهمراكزپيشيناضافهميشود. 20

بوستانبانواندرپايتختوجوددارد. 9
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نقل قول

علیرضا نادعلی
ســخنگوى شــوراى اســامى شــهر تهران: سی و 
هشــتمین جلســه شــورای شــهر تهــران امــروز 
یكشــنبه ۱۹ دی مــاه دربــاره فعالیت هــا و 
برنامه های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 

اســت.برنامه هــای دیگــر »سیاســتگذاری و 
قیمت گــذاری بهــای بلیــت تمــام موزه هــای شــهرداری تهــران«، 
اصاح طــرح »الــزام شــهرداری تهــران بــه انجــام مطالعــات طرح 
ســاماندهی و توســعه فرهنگی میــدان آزادی« نیز در دســتور كار 
این جلســه شــورای اســامی شــهر تهران قــرار دارد. در ایــن میان 
ناصر امانی، عضو شــورای اســامی شــهر تهران به ارائه گزارشــی 
دربــاره محلــه رضویــه واقــع در منطقــه ۱۵ می پــردازد و ۱۰ پــاك 
ثبتی از حیث باغ یا غیرباغ بودن نیز مورد بررســی قــرار می گیرد.

علی امام
مدیرعامل شركت راه آهن شــهری تهران و حومه: 

تاكنــون »ریــل ســوم« از كشــورهای خارجــی 
خریــداری می شــد، امــا هم اكنــون ایــن قطعــه 
مهــم در كشــور تولیــد شــده و آزمــون موفقیــت 

خود را گذرانده اســت. تعــدادی ســازنده داخلی در 
بخش هــای تجهیزاتی، جــزو تأمین كننــدگان مجــاز قرار گرفتنــد و در 
مــواردی بــرای تكمیــل خطــوط ۴، ۶ و۷ قطعاتــی هــم خریداری شــد. 
همچنین دو شركت )یك شركت وابسته به وزارت دفاع و شركت دیگر 
خصوصی( به صورت مشترك در 2 سال گذشته قادر به ساخت ریل 
سوم شده اند و به همین منظور این دو شــركت جزو تأمین كنندگان 
مجاز شده اند. تست های ریل سوم تولید داخل در یكی از پایانه های 
مترو انجام شود. تا اطمینان خاطر از استاندارد بودن آن به دست آید.

سعید شرف دوست
 معــاون حمایت هــای اجتماعــی ســازمان رفــاه، 
خدمــات و مشــاركت های اجتماعــی شــهرداری 
تهــران:  از ابتدای شــیوع ویــروس كرونا تــا به االن 
تاش شــده كه تمــام پروتكل هــای بهداشــتی در 
گرمخانه ها رعایت شــود و تــا به حال حتــی یك مورد 
ابتــا بــه كرونــا درمیــان مددجویــان گرمخانه هــا نداشــتیم. درحالی كه 
در ســال گذشــته، ۵۶۷ هــزار و ۵۰۳ نفــر شــب خدمــت در گرمخانه هــا 
داشــتیم و در ۹ ماهــه امســال، ۴۸۵ هــزار و ۵۰۹ نفــر در شــب پذیــرش 
داشــتیم. براســاس آمــار ۹۰ درصــد مددجویــان در گرمخانه ها مــرد و 
۱۰ درصد زن هســتند. هم اكنون 2 هــزار و ۴۰ تخــت داریــم و از این آمار 
حــدود ۳۰۰ تخــت مخصــوص زنــان و مابقــی مخصــوص مردان اســت.
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در چه دوره اي و از چه ســني به كتاب 
عالقه مند شديد و چه شد كه كتاب بخش مهمي از 

زندگي  شما شد؟
قبل از شــروع فوتبــال و از دوران كودكــي به كتاب  
عالقه مند بودم. وقتي با كتاب هاي رده سني كودكان 
آشنا شدم، از همان زمان به كتابخواني عالقه پيدا كردم. 
مطالعه را با خواندن كتاب هاي قصه شــروع كردم. در 
دوران كودكي ما مجموعه داستاني با عنوان »كتاب هاي 
طاليي« وجود داشت كه آن را بسيار دوست داشتم و 
با قهرمان هاي داستان همذات پنداري مي كردم. اين 
عشق و عالقه در وجودم بود و اوقات فراغتم را اغلب با 
خواندن كتاب پر  مي كردم. هرچه پا به سن گذاشتم، 
عالقه ام به كتاب بيشتر شد كه تا امروز ادامه دارد. وقتي 
كتاب مي خواندم، خودم را در همانجايي تصور مي كردم 
كه در كتاب نوشته و توصيف شــده بود. موقع كتاب 
خواندن جسمم در اين دنيا بود و ذهنم در دنيايي ديگر 
سير مي كرد. هنوز هم فكر مي كنم كتاب پنجره اي رو 
به دنيايي ديگر اســت و هرچه بيشتر كتاب بخوانيم، 
پنجره هاي بيشتري به روي ما باز مي شود. درواقع براي 

من كتاب، پنجره اي رو به ماوراست.
بيشتر چه كتاب هايي مي خوانيد و به چه 

موضوعاتي عالقه داريد؟ 
خب، گذشــت زمان نوع نگاه و ديدگاه انسان نسبت 
به كتاب و كتابخواني را تغييــر مي دهد و در هر زمان 
و برهه اي دغدغه هاي تازه اي پيدا مي كنيد و ســراغ 
موضوعات جديد مي رويد؛ مثال وقتي دانشجو بودم و در 
تيم ملي جوانان بازي مي كردم بيشتر دنبال كتاب هاي 
رمان و قصه بودم و بعدها به بحث هاي روانشناســي 
عالقه مند شدم و ســراغ تئوري هاي »كارل گوستاو 
يونگ« رفتم و اين مسير به كتاب هاي »ژاك لكان «، 
»زيگموند فرويد« و »ژوليا كريســتوا« كه گاهي تم 
فلسفي هم داشت، ختم شد. يك موقعي هم به موسيقي 
عالقه مند شدم. هنر هم براي خودش سير مطالعاتي 
طوالني و عجيبي دارد. مدتي هــم به هنر عالقه مند 
شدم و فقط آثار هنرمندان معروف، از كارگردان هاي 
ســينما گرفته تا نقاش هاي بزرگ را مي خواندم. حاال 

هم به خوانــدن كتاب هايي با موضوع فلســفه عالقه 
دارم. البه الي مطالعاتي كه بــا موضوع هاي مختلف 
داشتم، خيلي به شعر و ادبيات عالقه مند شدم. يكي 
از ويژگي هاي كتاب خواندن اين است كه مطالعه هر 

كتابي شما را وارد ژانر تازه اي مي كند.
در تمام اين ســال ها كه مشغول كتاب 
خواندن هستيد، بيشتر تحت تأثير كدام نويسنده 

قرار  گرفته ايد؟ 
اولين نويســنده محبوب من »هرمان هســه« بود. 
بعدها كه به ادبيات كالســيك عالقه مند شــدم آثار 
»داستايوفســكي «، »تولســتوي «، » ويكتور هوگو« 
و... را خوانــدم و بعدها طرفدار نويســنده هايي مثل 
»كافكا «، » آلبر كامو « و » مارســل پروســت« شدم. 
به تازگي با يك انتشاراتي كه رويكردش معرفي مؤلفان 
معاصر است، آشنا شده ام و به واسطه آنها نويسنده هاي 
زيادي را شناخته  و شيفته آثارشان شده ام. آنها عمدتا 
نويسنده هاي ناشناخته اي هستند، اما بي صبرانه منتظر 
آثار جديدشان هستم. در مجموع برايم خيلي سخت 

است كه بگويم كدام نويسنده را بيشتر دوست دارم يا 
بيشتر تحت تأثير آثار كدام نويسنده قرار گرفته ام.

روزانه چقدر از وقت تــان را به مطالعه 
اختصاص مي دهيد؟ 

باتوجه به اينكه بازنشسته هســتم، معموال وقت آزاد 
زيادي دارم؛ بنابراين از هر فرصتي براي مطالعه استفاده 
مي كنم، اما به طور معمول روزي 4 يا 5 ساعت مطالعه 

مي كنم.
براي مطالعه به كتابخانه هم مي رويد؟ 

زيــاد بــه كتابخانــه مــي روم و به نظــرم در تهران 
كتابخانه هاي بسيار خوبي داريم كه انواع مختلف كتاب 

را مي توان در آنها پيدا كرد و به امانت گرفت.
چقدر تالش مي كنيد كــه اطرافيان و 
به ويژه اعضاي خانواده تان را به كتابخواني تشويق 

كنيد؟ 
هر زمان بخواهم به كسي هديه اي بدهم، هديه ام كتاب 
است و هميشه توصيه ام به ديگران، به ويژه اطرافيانم اين 
است كه كتاب را رها نكنند و تا آنجا كه مي توانند مطالعه 

داشته باشند؛ چون مي خواهم شادي و نشاطي كه كتاب 
به من مي دهد در اطرافيانم هم ايجاد شود. تا جايي كه 
بتوانم دوست، فاميل و خانواده را به كتابخواني دعوت 
و عالقه مند مي كنم. باور من اين است كه اگر كسي به 

كتاب عالقه پيدا كند زندگي اش دگرگون خواهد شد.
چه در دوراني كه فوتبال بازي مي كردم و چه در دوره 
مربيگري، هر موقع فراغت پيدا مي كردم و حتي وقتي 
داخل هواپيما نشســته بوديم، يا كتاب مي خواندم يا 
چيزي مي نوشتم. ديدن چنين تصويري هم به هر حال 
روي اطرافيان تأثير خودش را مي گذارد. همچنين بر 
اين باور هستم كه مطالعه باعث افزايش آگاهي و بينش 
انسان مي شود. كتاب مي تواند تجربياتي را كه انسان ها 
طي هزاران ســال كســب كرده اند به ما منتقل كند؛ 
بنابراين چون ما فقط يك بار زندگي مي كنيم بهتر است 
كتاب بخوانيم و با مطالعه به تجربياتي دست پيدا كنيم 
كه طي قرن ها نصيب انســان شده است. ما مي توانيم 
خيلي راحت و با كمتريــن هزينه ممكن يعني خريد 
كتاب و گذاشتن وقت براي مطالعه آنها به اين تجربيات 
گرانبها دست پيدا كنيم و به اين شكل بر آگاهي مان 
افزوده شود. اگر پنجره هاي زندگي مان را روي كتاب باز 

كنيم، دنيا را شكلي ديگر خواهيم ديد.
به عنوان كتابخوان حرفه اي، وضعيت اين 

روزهاي كتاب را چطور ارزيابي مي كنيد؟ 
با وجود آنكه حدود 2سالي مي شود كه كرونا شيوع پيدا 
كرده و كشور دچار ركود اقتصادي است، اما هنوز انتشار 
كتاب هاي مختلف متوقف نشده و ما مي توانيم هر نوع 
كتابي را كه مي خواهيم  از كتابفروشي ها تهيه كنيم. 
البته بايد گفت كه در اين مدت قيمت كتاب هم پا به 
 پاي ديگر چيزها در كشور ما افزايش پيدا كرده و نسبت 
به گذشته گران تر شده است، اما هنوز نسبت به بسياري 

كاال ها قيمت كمتري دارد.
اين روزها فضاي مجازي باعث شده تا 
افراد كمتر به سمت كتاب بروند. به نظر شما وجود 
فضاي مجازي مانعي براي مطالعه به حساب مي آيد؟ 
شخصا هيچ ارتباطي با فضاي مجازي ندارم، چون به 
اعتقاد من فضاي مجازي ذهــن را پراكنده مي كند و 
براي مطالعه به يك ذهن متمركز نياز است. البته فضاي 
مجازي مزيت هايي هم دارد و نمي توان منكر آنها شد. در 
مجموع بايد طريقه استفاده درست از اين فضا آموزش 
داده شود و اينجاست كه نقش خانواده و مدرسه پررنگ 
مي شود. من در كتابخانه ام بيش از 5هزار جلد كتاب 
دارم و در اين ســال ها هر كتابي را كه به آن عالقه مند 
بوده ام، خريده ام. بي نهايت بــه خريدن كتاب عالقه 
دارم و دوست دارم كتاب را لمس كنم و آن را ورق بزنم. 
يك وقت هايي دوستان مي گويند كتابي كه دنبالش 
مي گردي مي تواني در فضاي مجــازي دانلود كني و 
بخواني، اما من نمي توانم اين مدلي كتاب بخوانم. كتاب 
براي من موجودي عزيز است و در كتابخانه ام هيچ وقت 

احساس تنهايي نمي كنم.

دريچهتازه هاي نشر

  هياهوي زمان 
كتاب هياهوي زمان، نوشــته »جولين بارنز« 
نخستين بار سال2016 وارد بازار نشر شد. در اين 
رمان 188صفحه اي »دميتري شوستاكوويچ« 
كه به تازگي 30 ساله شده، نگران روحيه و به طور 

كلي زندگي خود است. او كه اكنون اطمينان دارد به سيبري تبعيد يا در 
آنجا اعدام خواهد شد، به رنج ها و مشكالت، گذشته، والدين، معشوقه، 
همسران و فرزندان خود و تمام كساني فكر مي كند كه سرنوشتشان 
به سرنوشت او گره خورده است. شوستاكوويچ با خوش اقبالي از مرگ 
نجات مي يابد، اما براي دهه ها بايد زير چنگال استبداد زندگي كند و 
تحت فرمان صاحبان قدرت باشد. جولين بارنز در اين رمان، تصويري 
روشنگرانه از روند پرهياهو و آشــوبناك شكل گيري اتحاد جماهير 
شوروي را ترسيم مي كند. نشــر ماهي اين رمان را با ترجمه سپاس 
ريوندي در شمارگان 1500نســخه به بهاي 29هزار تومان منتشر 

كرده است.

  به اميد ديدار در آن دنيا
زمان اين رمان كه نوشــته »پي ير لوتر« اســت، 
سال1918 آغاز مي شود؛ زماني كه جنگ در جبهه 
غربي تقريباً به پايان رسيده است. يك ستوان جاه 
طلب به اســم هنري دالني پردل، 2 سرباز را به 
ميدان نبرد فرســتاده و براي تحريك افرادش در 

حمله به خطوط آلمان، به طور پنهاني به آنها شليك مي كند. وقتي آلبرت 
ميالرد، يكي ديگر از سربازان، اجساد آن 2 نفر را پيدا مي كند و متوجه 
شيوه مرگشان مي شود، دالني پردل براي ساكت كردنش، او را به درون 
يك خاكريز مي اندازد. آلبرت توسط همرزم هنرمندش، ادوارد پريكورت 
نجات می يابد، اما گلوله اي به صورت اين همرزم اصابت مي كند و او براي 
اينكه خانواده اش با اين معلوليت مواجه نشوند، وانمود مي كند مرده است 
و... نشر ماهي اين رمان 500صفحه اي را با ترجمه مهستي بحريني در 

شمارگان 1500نسخه به  بهاي 65هزار تومان منتشر كرده است.

  رهنمودهايي براي نزول در  دوزخ 
»دوريس لســينگ« برنده جايزه نوبل ادبيات 
در اين رمان بلندپروازانــه و جذاب، به فضاهاي 
دروني و زندگي شخصي فردي مبتال به فراموشي 
پرداخته اســت. چارلز واتكينز، استاد دانشگاه 
كمبريج، دچار زوال عقل شده و به يك بيمارستان 
رواني انتقال مي يابد. دوســتان چارلز و دكترها 

تمام تالششــان را مي كنند تا او را بــه زندگي عــادي برگردانند اما 
واتكينز، ماجراجويي ذهني شگفت انگيزي را آغاز كرده است كه او را از 
قايق سواري در اقيانوس اطلس تا يك شهر سنگي مخروبه در جزيره اي 
اســتوايي و ســفري فضايي و عجيب و غريب با خود همراه مي سازد. 
لســينگ در اين رمان هيجان انگيز، مخاطب را به سفري دلهره آور به 
ناشناخته ترين اعماق ذهن و روان بشــر مي برد. نشر ماهي اين رمان 
302صفحه اي را با تيراژ 1500نسخه، به بهاي 15هزار تومان منتشر 

كرده است.

نقد و بررسي »سفر شهرزاد«
نشست نقد و بررسي كتاب »ســفر شهرزاد« 
نوشــته فاطمه مرنيســي با ترجمه شــيرين 
كريمي، سه شنبه 21دي ســاعت 11صبح با 
حضور شكوه حسيني، فاطمه صادقي و شيرين 
كريمي به صورت مجازي برگزار مي شود. فاطمه 
مرنيسي، جامعه شناس مراكشي در كتاب سفر 
شهرزاد كه توسط شــيرين كريمي به فارسي 
ترجمه وبه همت نشركراسه منتشرشده است، 
تجربه هــاي منحصربه فــردش را، در جايگاه 
زِن مراكشــي آزاد و مســتقلي كه با عجايب و 
تخطي هاي غيرمنتظــره فرهنگ غرب روبه رو 
مي شود، نگاشته است. عالقه مندان مي توانند 
اين نشســت را از اينســتاگرام مركز فرهنگي 
شهركتاب به نشاني ketabofarhang، كانال 
تلگرام bookcitycc و صفحه اين مركز در سايت 

آپارات پيگيري كنند.

برپايي نشست شعر »آواژه« 

خانه شــعر و ادبيات واقع در منطقه فرهنگي 
و گردشــگري عباس آباد نشســت ادبي شعر 
معاصر را يكشنبه، 19 دي ماه برگزار مي كند. به 
 گزارش همشهري، در اين نشست كه از ساعت 
15 تا 1۷ برگزار مي شــود، جمعي از شاعران 
همچــون ابراهيم اســماعيلي اراضي، عليرضا 
بديع، ارمغان بهداروند و غالمرضا طريقي حضور 
خواهند داشت. نشست ادبي »آواژه« قرار است 
به صورت ماهانه به اجرا درآيد و عالقه مندان شعر 
معاصر براي شركت در اين نشست مي توانند در 
همايشگاه »جالل آل احمد« واقع در خانه شعر و 
ادبيات منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد 
به نشاني بزرگراه حقاني، خروجي كتابخانه ملي، 
بلوار شهداي بانك مركزي حضور به هم رسانند.

حميد عليدوستي ستاره دهه هاي 50، 60 و 70 فوتبال ايران، به همان اندازه كه فوتباليستي تكنيكي بود، كتابخواني حرفه اي 
و تمام عيار هم محسوب مي شد و مي شود و عالقه اش به مطالعه و كتاب در بين اهالي ورزش و فوتبال زبانزد است. عليدوستي 
كه متولد سال1334 است مطالعه را از دوران كودكي آغاز كرد و در طول سال هاي دانشجويي و فوتبال و بازنشستگي، از عطش و عالقه اش به كتاب و مطالعه 
كم نشده تا به قول خودش پنجره هاي بيشتري به دنياي ديگر و ماورا به رويش باز شود. كمتر ورزشكار و فوتباليستي را مي شود پيدا كرد كه تا اين اندازه و به 

شكل تخصصي اهل مطالعه باشد. همين موضوع بهانه و فرصتي شد تا با ستاره سال هاي نه چندان دور فوتبال ايران درباره كتاب هم كالم شويم.

سعيده مرادي
روزنامه نگار

گفت وگويي متفاوت با حميد عليدوستي، پيشكسوت فوتبال

كتاب، پنجره اي به ماوراست
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داستانهمانداستانتكراريچندين
دههگذشتهمدارسدولتياست.ديگزارش

ماهكهميشــودمديرانمــدارساز
امتحانوكارنامهدانشآموزبهعنــوانابزاريبراي
گرفتنوجهنقدازوالديناستفادهميكنندوآنهارادر
تنگناقرارميدهند.نمونههمدراغلبمدارسمشابه
استوازيكمسئلهاساســيسرچشمهميگيرد.
»نداشتنسرانهكافيبرايادارهامورجاريمدرسهو
فشــاربهوالدينبهجايپيگيريمطالبــاتازاداره

آموزشوپرورش.«
فرزادكيانيفرزندشدانشآموزدبيرستانيدرجنوب
شــرقتهراناســت،روزدومامتحاناتبهاونامهاي
سربستهدادندكهبهوالدينشبرساند.»داخلنامه
اينبودكهبرايامتحانبعــديبهفرزندم300هزار
تومانوجهنقدبدهمكهبهمعاونمدرســهتحويل
دهدياخودمبرايپرداختنقديبهمدرسهمراجعه
كنم.پسرماينموضوعرافهميدواسترسگرفتكه
اگرپولراندهينميگذارندامتحانبدهموآبرويم
جلويدوستانمميرود.«اواينپولراهرطورشده
فراهمكردهوميپردازداماازايناجبارهايهمراهبا
گروكشــيگاليهدارد:»چرااصوالمابايدبهمدرسه
پولبپردازيموقتيكهميگويندآموزشرايگاناست
وچرادقيقاسربزنگاههادنبالگرفتنپولازماهستند
وبچههايماراتحتفشارميگذارندوكاريميكنند
كهعزتنفسآنهاجلويهمكالسيهايديگرشان

مخدوششود؟«

كمك براي برگه امتحاني
تاچندســالپيشمديرانمــدارسميگفتندكه

برايپرداختپولآب،بــرق،گازوتلفنياتعميرات
ســاختمانمثلشــوفاژخانه،ايزوگامپشــتبامو
كالسهايفوقبرنامهنيازدارندكهوالدينبهمدرسه
كمكنقديكنندامــاحاالدرخواســتآنهابراي
هزينهكرددراموريمثل»خريدجوهربرايپرينتر«،
»خريدبرگهA4برايسؤاالتامتحان«،»پرداخت
حقوقمستخدموســرايدارمدرسه«و»خريدچاي

برايدفتر«تقليلپيداكردهاست.
مطهرهخيرخواه،مادرســتارهكهدرپايههشــتم
مدرسهايدرمنطقه16درسميخواند،3روزقبلاز
امتحاناتمجبورشده150هزارتومانبهمدرسهبراي
خريدبرگهسفيدوجوهرپرينتربرايچاپسؤاالت
امتحانيو200هزارتومانبرايحقوقبابايمدرسه
پرداختكند.»تازهاينبخشيازهزينههاستوتا
پايانســالبهحدوديكميليونتومانميرسدكه
بايدماهانهپرداختكنيم.اغلــبوالديناينرقمرا
ميپردازندتاجبرانكسانيشودكهتواناييپرداخت
ندارند.اماچراپرداختميكنيم؟چونمديرمدرسه
جلسهگذاشتهوبعدازمرثيهخواندنمفصلبرايما
گفتكهاگرپولندهيد،مجبورمبابايمدرسهرارد
كنمبرودواينطوريكالسهادراينشرايطكرونايي
كثيفميمانندياپولنداريمجوهرپرينتربخريمكه
سؤاالتراپرينتبگيريمواينطوريمجبوريمسؤاالت
راسرجلسهبخوانيمتابچههابنويسندو...يعنييك
جورتهديدماليمومحترمانهكههرسالدرشكلو

شمايلجديدظاهرميشود.«
يكشيوهجديدكهمديرانمدارسبهكارميگيرند
تاراهشكايتوالدينبهآموزشوپرورشراببندند،
ايناستكهبرعكسگذشتهاغلبخواستهشانرااز

والدينبهطورشفاهيعنوانميكنندتاامكانانكار
آنوجودداشتهباشــد.داوودخرسندي،پدريكياز
دانشآموزانشيرازيدراينبارهميگويد:»اينهم
يكترفندجديداستكهمديرانمدارسزيادبهكار
ميبرندتارديازخواستهاجباريخودباقينگذارند.
مثالدرجلســاتاولياومربيانخواستهشانرابيان
ميكنندياشــفاهيبهدانشآموزميگويندكهبايد
بابتاينيكيا2موردپولبياوري.اينطوريماهم
امكانشــكايتدرادارهآموزشوپرورشراازدست

ميدهيمچونازمامستنداتميخواهند.«

حتي از معلمان هم پول مي گیریم
اماكاسهوكوزهماجرايدريافتوجهنقداجباريبر
سرمديرانمدارسشكستهمیشود؛كسانيكهدر
جامعهبابتاينموضوعبهعنوانيكچهرهمنفيو
مقصرشناختهشدهوخطادرنهايتبهاسمآنهاتمام
ميشود.كسانيكهمجبورندامورمدرسهرابهنحوي
سپريكنندكهنهمديرانباالدستيآنهارابهكمكاري
متهمكنندونهوالدينآنهارابهپولگرفتنمحكوم.

ح.الف،مديرمدرسهاياستكهتابهحال3باربابت
دريافتوجهنقدازسويدفتررسيدگيبهشكايات
مردمــيادارهآموزشوپرورشمــوردمواخذهقرار
گرفتهاست.اوميگويدكهمديرانادارهاوراشماتت
كردندكهچراطوريدرخواســتكمككرديكه
موجبشــكايتوالديندانشآموزانشودوگرنهدر
اصلدريافتپولمشكلينداشــتند.»وقتيسرانه
مدارسديروبهمقداركمپرداختميشوددرحاليكه
هزينههايجاريبهعلتتــورمافزايشيافتهوخود
مديرانبهطورضمنيميگويندكهازكمكانجمن

اولياومربياناســتفادهكنيد،چطورميتوانندمارا
محكومبهكارغيرقانونيكنند؟«

اوتوضيحداد:»والديندانشآموزانبايدبدانندكهما
پولراصرفهزينههايشخصيخودنميكنيم،اين
پولهاجبرانهزينههاييراميكندكهدولتبايددر
قالبسرانهبهمدارسبپردازدولیاينكاررانميكند.
چندينسالاستكهســرانهمدارسهيچتغييري
نكردهوتازههمانراهمخيليديــرميپردازند.آيا
مديرمدرسهبهمستخدميكهدرقالبنيرويآزادكار
ميكندياكارگريكهبرايتعميرشوفاژوسرويس
بهداشــتيآمدهياتعميركاركامپيوتــر،پرينترو...
ميتواندبگويدكهمنپولتورا6ماهديگرپرداخت
ميكنم؟خيليازمديرانمدارسحتيپولچايو
نانصبحانهراهمازخودمعلمانميگيرندوازسرانه

پوليبرنميدارند.«
اينمديرمدرســهمعتقدبهآموزشرايگاناســت
همانطــوركهدراصــل30قانوناساســيآمده،اما
ميگويدمديراندرشرايطنامساعدمجبوربهتصميم
ديگريميشوند؛»درجلســاتعموميبامديران
مدارسبارهاوبارهاتكرارميشودكهازكمكمالي
والديندرادارهمدرسهاستفادهكنيدامابهشيوهاي
باشدكهموجبشكايتآنهانشود.ماهمشرايطمالي
مردمرادراينسالهاميفهميموازكاريكهميكنيم
خشنودنيستيم،امابينانتخاببدوبدترمجبوريمبد
راانتخابكنيمتابهآموزشعموميلطمهواردنشود.«
امامديرانوزارتآموزشوپرورشميگويندچنين
چيزيصحتنداردواصالآنهابنــاندارندكهبهاين
شيوهكســريبودجهمدارسراجبرانكنندامادر
خاللحرفهايشانكمبودسرانهراتكذيبنميكنند.

والدین كمك كنند اما نه با زو ر
محمدحسينكفراشــي،رئيسادارهكلارزيابي
عملكردوپاســخگوييبــهشــكاياتآموزشو
پرورشدراينبارهبههمشــهريگفت:»معموال
شكايتازمديرانمدارسبرايدريافتوجهنقد
اجباريازاواخرديواوايلبهمنكهزمانتحويل
كارنامههاســت،شروعميشــودوهنوزشكايت

خاصيدراينزمينهنداشتيم.«
اوافزود:»قبولداريمكهســرانهمدارسبهدليل
محدوديتهــايماليانــدكاســتوآموزش
وپرورشبودجهمــوردنيازمــدارسراندارداما
حداقلهايــيرادراختيــارمديــرانمــدارس
ميگذارند.ضمناينكهعنوانشــدهدرخواست
پولازوالديندانشآمــوزاندرقالبكمكهاي
داوطلبانهازخانوادههايتوانمندباشدوكسيرادر

اينبارهتحتفشارنگذارند.«
كفراشــيباتأكيدبراينكهمديرانمدارسنبايد
خانوادههاييكهازنظرماليدچارمشكلهستند
راتحتفشاربگذارند،گفت:»بههرحالمدارس
هزينههايزياديدارندكهبايــدآنرابپردازندو
درايــنراهوالدينمديرانراكمــككنند.«اين
صحبتهايكفراشيدرحالياستكهآموزشدر
مدارسدولتيطبققانوناساسيازاولابتداييتا

پاياندوازدهممتوسطهبايدرايگانباشد.
تقابلبينمديرانمدارسووالدينبرسرپرداخت
شهريهدرحالياستكهآموزشوپرورشبهعنوان
مجريبــزرگآموزشعموميهيــچگاهتوضيح
نميدهدكهچراسرانهمدارساندكاستوهمان

اندكاينقدرديرپرداختميشود.

مديرانبعضیمدارسازامتحانوكارنامهدانشآموزبهعنوان
ابزاریبرایگرفتنپولازوالديناستفادهمیكنند

فصل ارائه كارنامه
با پرداخت وجه نقد

عددخبر

گروكشي شركت در امتحانات مدارس و دادن كارنامه 
در ازاي پرداخت وجه نقد از سوي مدارس، ظاهرا به 
چالش حل نشدني نظام آموزشي در ایران تبدیل شده 
است. حتي در روزهایي كه در پي مشكالت اقتصادي، هزینه هاي جاري فزوني گرفته و بسیاري از مردم 
متوسط و ضعیف جامعه در تامین معاش خانواده خود درمانده اند، طلب هزینه اجباري توسط برخي مدارس 

متوقف نشده و تقابل همیشگي میان والدین دانش آموزان و مدیران مدارس در حال تكرار شدن است.

4.5میلیون 
زوج نابارور در كشور زندگی 
می كنند كه عمده این افراد 
در تهران خدمات را دریافت 
می كنند، بیمه سالمت و 
سازمان تامین اجتماعی، 
با توجه به استانداردهای 

تعریف شده خدمات را ارائه 
می دهند.

۷۰۰ میلیارد  تومان 
اعتبار امسال برای خدمات 
ناباروری در نظر گرفته شد. 

محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت ایران 

می گوید: ارائه خدمات ناباروری از 
سال گذشته در قانون بودجه ۱۴۰۰ 

پیش بینی شده است.

3بار  در  سال 
هزینه های درمان ناباروری پرداخت 

می شود. بیمه سالمت تا پایان 
سال جاری، همه هزینه ها را پرداخت 

می كند و زوج ها می توانند با ارائه 
فاكتور نسبت به دریافت هزینه های 

پرداختی از ابتدای سال نیز اقدام 
كنند.

2 ماه  پیش 
بیمه سالمت به صورت فعال 
با مراكز ارائه دهنده خدمات 
درباره درمان زوج های نابارور 
قرارداد جدیدی منعقد كرده 
یا قراردادهای گذشته تمدید 
شده و درصد باالیی از این 
خدمات تحت پوشش بیمه 

سالمت قرار دارد.

منبع:خبرگزاری فارس
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   دوز چهارم واکسن فعاًل الزم نیست
متخصصان انگليسي مي گويند فعال نيازي به ترزيق دوز چهارم واكسن كوويد-19نيست؛ چراكه دوزهاي تقويت كننده به اندازه كافي 
در برابر بيماري وخيم ناشي از سويه اوميكرون، به ويژه در افراد مسن محافظت ايجاد مي كنند. آژانس امنيت سالمت بريتانيا نشان داده 
است 3ماه پس از دوز تقويت كننده، محافظت در افراد 65سال به باال در برابر بستري  شدن 90درصد شده است. البته اين محافظت در 

برابر عفونت هايي با عالئم متوسط و خفيف كمتر است و پس از 3ماه به 30درصد مي رسد.
بنابراين آمار نشان مي دهد چرا زدن دوز تقويت كننده واكســن عالوه بر 2دوز اوليه واكسن كوويد-19واجب است. با 2دوز اوليه 
واكسن، محافظت در برابر بيماري وخيم، پس از 3ماه به 70درصد و پس از 6ماه به 50درصد مي رسد. پروفسور وي شن ليم، رئيس 
ايمني زايي كوويد-19در كميته مشترك واكسيناسيون و ايمني زايي مي گويد: داده هاي فعلي نشان مي دهد كه دوز تقويت كننده 
سطح بااليي از محافظت را در برابر عالئم شديد كوويد-19 حتي براي افرادي كه مشكالت زمينه اي ازجمله كهولت سن دارند، ارائه 

مي كند. اين نشان دهنده ارزش باالي دوز تقويت كننده است.
ليم مي گويد: با رشد نرخ ابتال به سويه اوميكرون من به همه پيشــنهاد مي كنم تا دوز تقويت كننده واكسن خود را به سرعت بزنند يا 

اگر هنوز واكسن نزده اند، حتما 2دوز اوليه را در سريع ترين زمان دريافت كنند تا احتمال ابتالي آنها به نوع سخت بيماري كم شود.
به گفته ليم با استناد به آمار و داده ها، فعال نيازي نيست درباره برنامه واكسيناسيون با دوز چهارم فكر كنيم. هرچند برخي كشورها براي 

مقابله با موج ابتال به اوميكرون در حال انجام اين كار هستند.

 قزاقســتان روزهاي ناآرامي را 
سپري مي كند. سياسيون جهان رمزارز

چشــم به تحوالت اين كشور 
پهناور در آسياي ميانه دوخته اند؛ كشوري كه 
پرتاب هاي سايوز به سمت ايستگاه بين المللي 
از آنجا شكل مي گيرد. با اين حال اما، در كنار 
سياســتمداران، اقتصاددانان و فعاالن حوزه 
فناوري ارزهاي ديجيتال هم چشم شــان به 
اتفاقات قزاقستان است. ناآرامي هاي داخلي 
كشور قزاقستان و قطع شــدن اينترنت اين 
كشــور تأثيرات منفي روي استخراج رمزارز 
داشــته و باعــث كاهش 13درصــدي نرخ 

هش ريت بيت كوين شده است.
قزاقستان از نظر نرخ »هش ريت« استخراج 
بيت كويــن دومين كشــور بــزرگ جهان 
محســوب مي شــود و قطعي اينترنت باعث 
شد براي نخســتين بار از ماه سپتامبر قيمت 
بيت كوين به زير ۴3 هزار دالر ســقوط كند. 
در كنار ناآرامي هــاي جهاني و قطع اينترنت 
عوامــل ديگري هســتند كــه دارايي هاي 
ديجيتال مردم جهان را در معرض ريسك هاي 

عمده اي قرار داده اند.

ممنوعيت ماينينگ
كشورهاي مختلف جهان يكي پس از ديگري 
به مقابلــه با اســتخراج ارزهــاي ديجيتال 
برخاســته اند و در جديدترين مــورد، كوزوو 
نيز به صــورت رســمي ايــن كار را ممنوع 
اعالم كرد. چين مدت ها بزرگ ترين كشــور 
اســتخراج كننده رمزارزها در جهان بود، اما 
قوانين سختگيرانه دولت اين كشور باعث شد 
تا در ســال2021كار ماينينگ در اين كشور 
به پايان برســد و ماينرها راهي كشــورهاي 

ديگر شــوند. پس از ايــن اتفاق، 
آمريكا كم كم توانســت صدرنشين 

جــدول ماينينگ شــود و پــس از آن 
قزاقستان در رتبه دوم قرار گرفت. بسياري از 
استخراج كنندگان دستگاه هاي خود را از چين 
و بسياري ديگر از كشورهايي كه با محدوديت 
و ممنوعيت روبه رو شده بودند به اين كشور 

پهناور بردند و كار را از سر گرفتند.

داستان برق
يكي از اصلي تريــن داليلي كــه ماينينگ 
در كوزوو ممنوع شــد، كمبود بــرق بود. در 
قزاقســتان نيز موضوع تامين برق شهرها و 
روستاها به يك چالش جدي تبديل شد. اين 
كشور، كشوري سردســير است و برق نقش 
مهمي را در گرم كردن منازل و ادارات دارد. 
در آغاز سرما، برق در اين كشور جيره بندي 
شد و به همين دليل بسياري از دستگاه هاي 
استخراج رمزارز خاموش شدند كه اين براي 

صاحبان آن چيز ناخوشايندي بود.

نوسان قيمت
يك اصل ساده در اقتصاد است كه مي گويد، 
وقتي عرضه يك كاال نسبت به تقاضا كاهش 
يابد، قيمت آن كاال افزايــش پيدا مي كند و 
البته برعكس. در زمينه رمزارزها گويا چنين 
اصلي صحت ندارد. وقتي استخراج با مشكل 
روبه رو شود، قيمت ارزهاي ديجيتال كاهش 
پيدا مي كند؛ بنابراين، وقتي در قزاقســتان 
آشــوب مي شــود و اينترنت دچار قطعي يا 
كندي مي شــود، بايد هم شــاهد كاهش و 
ريزش ارزش ارزهاي ديجيتال باشيم؛ چراكه 
ماينينگ با اختالل روبه رو شده است. به هر 
حال به نظر مي رســد كه ارزهــاي ديجيتال 
روزهاي تاريكي را با دل بستن به كشورهايي 

همچون قزاقستان در پيش دارند.

رشد ايران در ماينينگ جهاني
ســيزدهم اكتبــر ســال2021، مقامات 
آمريكايــي اعالم كردند كه اين كشــور در 
اســتخراج بيت كوين براي نخســتين بار 
در تاريــخ از چين پيشــي گرفته اســت. 
طبق آخرين آمار ارائه شــده در آگوســت 
سال2021، آمريكا با 35/۴درصد هش ريت 
)Hashrate( جهانــي در صدر ماينرهاي 

دنيا قرار گرفت. 
قزاقســتان نيز با 18/1درصــد هش ريت 
جايــگاه دوم را به خــود اختصــاص داده 
اســت. نكته جالب توجه رشد ايران در اين 
نمودار اســت. درحالي كه ســهم ايران در 
سپتامبر سال2019)شهريور و مهر 1398( 
1/7درصد بود، در آگوست2021)مرداد و 

شهريور 1۴00( به 3/1درصد رسيد.

حركت ماينرها به سوي آمريكا
چــرا كريپتوماينرهــا ايــاالت متحــده را 
به عنوان خانه جديد خود انتخاب مي كنند؟ 
در پاسخ به اين پرســش مي توان گفت كه 
آمريكا هم اكنون ســطح بيشــتري از ثبات 
نســبي را ارائه مي دهــد. در اين كشــور، 
ايالت تگزاس يكي از داغ تريــن نقاط براي 
اسكان اســتخراج كنندگان است. اين ايالت 
نه تنهــا داراي زمين هاي باز فراوان اســت، 
بلكه يك شــبكه برق بدون نظارت نيز دارد. 
ايالت تگزاس به استخراج كنندگان ارزهاي 
ديجيتال اجازه مي دهــد تا با ارائه دهندگان 
برق گوناگون بر ســر نرخ ها مذاكره كنند و 
قراردادهاي بلندمدتي را به امضا برسانند كه 

در نهايت برايشان به صرفه باشد.

قطع اينترنت در قزاقستان و ناآرامي هاي اين كشور با 
كاهش »هش ريت« استخراج بيت كوين باعث ضررهاي 

هنگفتي ميان مردم جهان شد، اما عوامل پرريسك ديگري 
هم در اين بازار شكل گرفته اند

تست هاي سريع كوويد-19كه 
به آن تست سريع آنتي ژن نيز 
گفته مي شود، با نمونه گيري 
به وســيله ســواب از بيني به اندازه كافي براي تشخيص 
ابتال به ســويه اوميكرون در روزهاي اوليــه بيماري قابل 
اعتماد نيســت؛ به همين خاطر هر نوع عالئمي هم اكنون 
بايد كرونا تلقي شــود و به گفته محققان ديگر چيزي به 
اسم سرماخوردگي وجود ندارد. متخصصان بيماري هاي 
عفوني مي گويند سازمان غذا و داروي آمريكا براي اينكه 
كاربران با امنيت كامل بتوانند نمونه هاي مخاطي را از حلق 

جمع آوري كنند، مجوز بدهد.
به گزارش رويترز، ســازمان غــذا و داروي آمريكا درباره 
نمونه گيري از حلق توسط بيماران ابراز نگراني كرده است. 
دكتر مايكل مينا، رئيس اداره علمي در eMed مي گويد: 
وقتي گلو و بزاق فردي به عفونت اوميكرون دچار مي شود، 
قبل از رســيدن ويروس به بيني، او مي تواند آن را به افراد 
ديگر منتقل كند؛ بنابراين استفاده از سواب در حفره بيني 

براي تشخيص عفونت بسيار زود است.
مطالعه اي كه در نشــريه medRxiv منتشــر شد، روي 
29كارگر مبتال به اوميكرون با مشاغل پرخطر انجام شده 
است كه آزمايش هاي PCR و آنتي ژن را به طور همزمان در 
چند روز انجام دادند. آزمايش هاي PCR بزاق ويروس را 
به طور ميانگين 3روز قبل از مثبت شدن نمونه هاي سواب 

سريع بيني شناسايي كردند.
باليت آدامسون، رهبر ارشــد اين مطالعه مي گويد: وقتي 
آزمايش با تست هاي آنتي ژن سريع منفي مي شود، ممكن 
است فرد همچنان به بار ويروسي بااليي مبتال باشد و آن را 
به ديگران نيز منتقل كند، اما به گفته مينا، تست آنتي ژن 

سريع مثبت، بسيار قابل اعتماد است.

خطر تست خودسرانه گلو
در شــبكه هاي اجتماعي، بســياري از متخصصان از 

كاربران خواسته اند پيش از واردكردن سواب به بيني، 
آن را با جمع آوري نمونه مخــاط گلو امتحان كنند، اما 
سازمان غذا و دارو مي گويد كاربران بايد دستورالعمل 

شركت سازنده را دنبال كنند.
اين آژانس مي گويد: درباره نمونه گيري خود فرد از گلو 
چند نكته مهم و نگران كننده وجــود دارد؛ چراكه اين 
روش بسيار پيچيده تر از نمونه گيري از بيني است و اگر 
به اشتباه انجام شود، مي تواند باعث آسيب به بيمار شود.

مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها نيز توصيه كرده 
است كه سواب گلو بايد حتما توســط افراد حرفه اي و 

آموزش ديده انجام شود.
پيش از اينكه سازمان غذا و داروي آمريكا تست سواب 
خانگي را تأييد كند، ســازندگان بايد مطالعاتي در اين 
زمينه انجام دهند و سپس طبق آن، دستورالعملي روي 
كيت هاي تست سريع قرار دهند تا مصرف كننده بتواند 
با خيال راحت تســت را در خانه با نمونه گيري از گلو 
انجام دهد. مينا مي گويد، اگر افراد خارج از دستورالعمل 
سازمان غذا و دارو كاري انجام دهند ريسك آن برعهده 

خودشان است.
به گفته مينا، كيت هاي تست ســريع آنتي ژن مصرفي 
در انگليس شامل دســتورالعملي براي تست گرفتن از 
نمونه حلق است؛ درحالي كه رعايت راهنماي سازمان 
غذا و دارو مهم است، اما بايد موارد علمي را هم درنظر 

داشته باشيم.
تحقيقات نشان مي دهد كه عالئم كوويد-19با سويه 
اوميكرون به نسبت ساير ســويه هاي قبلي،  سريع تر 
خودش را نشــان مي دهد. مينا مي گويد: وقتي عالئم 
را احســاس كرديد خودتان را مثبت فرض كنيد، اما 
چند روز بعد از بروز عالئم با يك تست سريع آنتي ژن 
خودتان را آزمايش كنيد. بــه محض اينكه اوميكرون 
وارد بيني شــود، تســت ها مثبت مي شــود و به آن 

اطمينان كنيد.

خطای »تست سريع« در تشخيص اوميكرون
در شرايطي كه انجام تست تشخيصي PCR زمان بر و پرهزينه است، بسياري از افراد به 

تست هاي خانگي سريع آنتي ژن روي آورده اند كه به گفته متخصصان، جواب آن با نمونه گيري 
از بيني، چندان قابل اعتماد نيست

آينده مبهم بیت کوين

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

به سوی آينده

شمارش معكوس براي ريال ديجيتال 

مدت كوتاهي پس از آنكه علي صالح آبادي، رئيس كل بانك مركزي 
بر اهميت راه انــدازي رمز ارز ملي ايران تأكيــد كرد، حاال معاون 
فناوري هاي نوين بانك مركزي از آماده بودن زيرساخت هاي فني 
در اين رابطه خبر داده است. رمز ارز ملي ايران يا به شكل صحيح تر 
ريال ديجيتال از طرح هايي اســت كه ســال ها درباره آن بحث و 
گفت وگو شــده، مي تواند فرصت هاي جديــدي به ويژه در حوزه 

اقتصاد ديجيتال به وجود آورد.
مهــران محرميان، معــاون فناوري هاي نوين بانــك مركزي در 
گفت وگو با »پيوست« اعالم كرده كه اقدامات فني براي راه اندازي 
رمز ارز ملي مدت هاست كه انجام شده و نهايي شدن و اجرايي شدن 
آن نيازمند مصوبه اي است كه بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار 
برسد. محرميان گفته اســت: هم اكنون قوانين جديد اين حوزه 
به هيأت عامل بانك مركزي ارســال و اين قوانين از سوي هيأت 
عامل مصوب شده و براي تصويب نهايي به كميسيون هاي فرعي 
و اصلي شوراي پول و اعتبار رفته و نظرات آنان براي اصالح موارد 

جمع آوري شده است.

او ادامه داد: اكنون در حال نهايي كردن نظرات اصالحي براي اين 
مصوبه هستيم و اميدواريم پس از نهايي شدن آنها اين مصوبه در 

شوراي پول و اعتبار به نتيجه برسد.
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي در پاســخ به اين سؤال كه 
چه زماني اين پروژه به بهره برداري خواهد رسيد، گفت: از آن رو 
كه نهايي و اجرايي شدن اين پروژه نيازمند جمع آوري و همكاري 
دستگاه ها و ذي نفعان مختلف است، نمي توان زمان دقيقي براي 
آن تعيين كرد، اما مسلم است كه امكان اتفاق نظر در مورد رمز پول 

بانك مركزي نسبت به رمزارزهاي جهان روا بيشتر است.
نمود بالكچيني ريال به نام رمز ارز ملي شــناخته مي شود و آن را 
بايد با رمز ارزهاي جهاني مثل بيت كوين و اتريوم متفاوت دانست.

اولين تفاوت اصلي اين است كه رمز ارزهايي مثل بيت كوين، ارز 
رمزنگاري شده ديجيتال هستند و CBDC يا همان »واحد پول 
ديجيتال بانك مركزي« اينگونه نيست. ارزهاي »رمزپايه« مانند 
بيت كوين در يك شبكه بالكچين غيرمتمركز ذخيره مي شوند، 
درحالي كه دارايي CBDC با اســتفاده از روشي متمركزتر صادر 
و ذخيره مي شــود. اين بدان معني اســت كه بيت كوين ماهيت 
غيرمتمركز دارد و نمي تواند به  وسيله يك مرجع واحد كنترل شود. 
در مقابل، يك دارايي CBDC مي تواند توسط مرجع صادركننده، 
مانند بانك كنترل شود. همچنين هنگام استفاده از بيت كوين، از 
آدرس كيف پولي استفاده مي شــود كه هيچ اطالعات شخصي يا 
شناسه اي به آن متصل نشده اســت و اين به معناي آن است كه 
مي توان بيت كوين را به صورت ناشناس براي ديگران ارسال كرد. 
به نظر مي رســد كه CBDCها جايگزيني براي پول نقد باشند و 
تحت نظارت و مقررات بالقوه ناشر قرار مي گيرند. CBDCها درواقع 
 USD Coin و )USDT(شبيه به اســتيبل كوين هايي مانند تتر
هستند. رمز ارز ملي در نمود بالكچيني ريال به حساب مي آيد و 
مي توان از مزاياي تكنولوژيك آن در توسعه كسب وكارهاي خرد 
در دوران اقتصاد ديجيتال استفاده كرد. همچنين ريال ديجيتال 
مي تواند شفافيت را در سيستم هاي مالي بيشــتر كرده و امكان 
تحليل بهتري به اكوسيستم استارتاپي كشور بدهد. همچنين از 
ريال ديجيتال مي توان در معامــالت بين منطقه اي و پيمان هاي 
پولي چندجانبه به عنوان يك تسهيل گر استفاده كرد و مشكالت 

جابه جايي پول را به وسيله آن كم كرد.

تلسكوپ جيمز وب به عنوان بزرگ ترين تلسكوپ فضايي ساخت 
بشر در حال نزديك شدن به شكل كامل خود است. در جديدترين فضا

گام براي نزديك شدن به وضعيت عملياتي اين تلسكوپ، نخستين 
بال آينه اي طالپوش و غول پيكر خود را با موفقيت باز كرده است.

ناسا در بيانيه اي كه براي خبرنگاران ارسال كرده، گفته است: آينه اصلي جيمز 
وب درحال شكل گيري نهايي است. امروز نخســتين بال از 2 بال آينه اصلي يا 
همان پانل هاي جانبي با موفقيت باز و در جاي خود مستقر شد. اين فرايند قرار 

است براي پانل هاي سوي ديگر رصدخانه نيز تكرار شود.
طبق جدول زماني، استقرار ارائه شده توسط ناسا، در روزهاي آينده تيم جيمز 
وب به ترتيب 18بخش آينه مجزا را كه هريك از آنها توسط 7 محرك جداگانه 
كنترل مي شوند، تغيير خواهد داد. همچنان كه تلسكوپ فضايي جيمز وب در 
فضا پيش مي رود، روند اســتقرار آن هم با هدايت تيم زميني گام به گام انجام 
مي شود. طي روزهاي گذشته، مراحل بسياري ازجمله باز شدن پالت هاي جلو و 
عقب، ارتفاع گرفتن برج قابل تنظيم و پوشش محافظ براي رسيدن به نقطه عطف 
كنوني پشت سر گذاشته شده اســت. درصورت موفقيت اين عمليات تلسكوپ 
10ميليارد دالري، آخرين مرحله بازشدن خود را هم پشت سر مي گذارد و بايد 
وارد فاز نهايي عملياتي شدن خود شود. اين رصدخانه تا رسيدن به مقصد خود 
كه فاصله اي حدود 1.5ميليون كيلومتري از ســطح زمين دارد، حدود 2 هفته 
ديگر در سفر است. پس از آن دانشمندان تخمين مي زنند كه جيمز وب بتواند 

نخستين مشاهدات خود را از تابستان سال ميالدي جاري آغاز كند.
با گشــايش آينه ها، مي توانيم بگوييم كه مراحل اصلي پياده سازي تلسكوپ به 
پايان مي رسد. هدف بعدي ناسا، احتراق موتوري است كه جيمز وب را وارد مدار 

نهايي خود در فاصله 1.5ميليون كيلومتري زمين مي كند.

بال گشودن جيمز وب 
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بزرگ ترين كشورهای استخراج كننده رمزارز در جهان

چين به خاطر نرخ پايين برق توانسته 
بود در استخراج رمزارزها پيشتاز 
باشد، اما ممنوعيت ها باعث شد 
تا اين كشور سود ساالنه 6ميليارد 
دالری را از دست بدهد

زهرا خلجی
خبر نگار
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میز خبر

آغاز گردش اوميكرون در جامعه
 رئیــس اداره مراقبــت مرکــز مديريــت بیماري هــاي واگیر 
وزارت بهداشــت، از آغاز گردش اومیكرون در جامعه خبر داد و 
گفت:» ممكن است در چند هفته آينده با افزايش چشمگیر موارد 
ابتال مواجه شويم.« به گزارش ايســنا، ابراهیم قادري در توضیح 
بیشــتر گفت:» رعايت  نكردن پروتكل هاي بهداشتي و استفاده 
 نكردن از ماسك، بسیاري از کشورها را با چالش مواجه کرده است. 
در کشــور ما هم اکنون 467بیمار مبتال به اومیكرون شناسايي 
شده اند.« به گفته اين مسئول در وزارت بهداشت، بیماران مبتال 
به اومیكرون در شهرهاي بزرگ شناسايي شده اند که اين موضوع 
نگران کننده اســت و نشــان مي دهد که انتقال درون جامعه اي 
اين ويروس آغاز شده اســت. او ادامه داد:» برخي استان ها مثل 
هرمزگان، تهران، خراسان رضوي، اصفهان و مازندران بیشتر در 

معرض خطر هستند و بايد مراقبت بیشتري داشته باشند.«

رعایت ۴۸درصدي پروتكل هاي 
بهداشتي

سرپرست مرکز روابط  عمومي و اطالع رســاني وزارت بهداشت، 
اعالم کرد با وجود توصیه هاي وزارت بهداشت، رسانه ها و...، میزان 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي حدود 47 تا 4۸درصد اســت که 
آمار خوبي نیست. محمد هاشمي درباره وضعیت کرونا در کشور 
گفت:»حتي کم شــدن آمار يك نفر فوتي، تأثیر بسیار خوبي در 
جامعه دارد. با اين حال بايد بسیار هوشیار و مراقب بود که انتشار 
آمارهاي امیدبخش، منجر به عادي انگاري و سهل انگاري در رعايت 
پروتكل ها نشود.« به گفته هاشــمي، در کنار استفاده از ماسك و 
رعايت پروتكل ها، مهم ترين اقدام، تزريق واکسن است:» افرادي 
که واکسن تزريق نكردند يا واکسیناسیون شان را تكمیل نكردند 
بايد نسبت به آن اقدام کنند و به ويژه تزريق دوز سوم را هم جدي 

بگیرند.«

ماجراي تاریخ انقضاي واكسن هاي 
كرونا چيست؟ 

بررسي ها نشان مي دهد تاريخ انقضاي واکسن هاي کرونا، بین 6 تا 
9ماه است؛ اين موضوعي است که سؤال ها و ابهامات زيادي درباره 
تاريخ انقضاي اين واکسن ها ايجاد کرده است. با اين حال مديرکل 
امور دارويي سازمان غذا و دارو، در اين باره مي گويد که نوع واکسن، 
تاريخ مصرف آن را مشخص مي کند. به گزارش مهر، واکسن هاي 
کرونا در جهان که تاکنون وارد چرخه مصرف شده اند، اغلب داراي 
تاريخ انقضاي 6 تا 9 ماهه هستند که شامل واکسن هاي خارجي 
و داخلي مي شود. سازمان غذا و دارو به عنوان متولي صدور مجوز 
تولید واکسن در کشور، براي واکسن هاي کرونا که در داخل کشور 
تولید مي شوند، بنابر نوع فرموالسیون آنها، تاريخ انقضا صادر کرده 
است. محمدرضا اينانلو، مديرکل امور دارويي سازمان غذا و دارو، 
در اين باره توضیح مي دهد:»موضوعي که قابل بحث اســت، نوع 
واکسن هاي موجود است. واکسن هاي mRNA ناپايدارتر هستند 
و در دماي پايین نگهداري مي شــوند اما واکسن هاي غیرفعال و 
پروتئیني پايدارتر هستند. واکســن هاي مدرنا و فايزر ناپايدارتر 
هستند اما سینوفارم چون غیرفعال است، 2سال پايداري دارد.« 
مديرکل امور دارويي سازمان غذا و دارو، در ارتباط با واکسن هاي 
تولید داخل مي گويد:» واکســن هاي برکت و اسپايكوژن 2سال 
پايداري داده اند. به مدت يك ســال در حال انجام مطالعه هستند 
و تعهد براي ادامه پايــداري داده اند و به مــرور داده هاي علمي 
آنها مي رسد. بر اين اساس به مدت 2سال به دلیل ماهیت واکسن 
پذيرفته شده است.« براساس اعالم اينانلو، هنگام ورود واکسن به 
بازار، مطالعات بررسي مي شود و اگر مطابقت نداشته باشد، اجازه 
ورود داده نمي شود. اين کار در کشورهاي ديگر هم مرسوم است 
مثال  در آمريكا وقتي تاريخ پايداري افزايش يافت، سري ساخت ها 
را براي تاريخ جديد اعالم کردند و مصرف شد. اين موارد به دلیل 
شرايط خاص واکسن هاي کوويد است و طبیعتا نوع واکسن اهمیت 

زيادي دارد.

 افزایش خطر ابتال به دیابت دركودكان 
مبتال به كرونا

مرکز کنترل و پیشــگیري از بیماري ها در اياالت متحده اعالم 
کردکه بیماري کوويد-19 خطر بروز ديابت را در کودکان افزايش 
مي دهد. به گزارش ايسنا و به نقل از نیويورك تايمز، متخصصان 
مرکز کنترل و پیشــگیري از بیماري هاي اياالت متحده گزارش 
کردند، کودکاني که از بیماري کوويد-19 بهبود يافته اند، به طور 
قابل توجهي در معرض خطر ابتال به ديابت نوع يك يا 2 قرار دارند. 
براساس مطالعات انجام شده، پیش تر هم خطر ابتال به ديابت در 
میان بزرگساالني که از بیماري کوويد-19 بهبود يافته اند، ديده 
شده است. متخصصان اروپايي از زمان آغاز همه گیري و همچنین 
افزايش آمار کودکان مبتال به ديابت نوع يك را گزارش کرده اند. 
به گفته کارشناسان مرکز کنترل و پیشــگیري از بیماري ها در 
اياالت متحده، اين مطالعه يكي از نخســتین بررسي هايي است 
که شــیوع موارد جديد ابتال به ديابت را در کودکان زير 1۸ سال 
که به کوويد-19 مبتال يا به کروناويروس آلوده شده اند، بررسي 
مي کند. در اين مطالعه، متخصصان بیماري ديابت را در کودکان 
و نوجوانان زير 1۸ ســال که به بیماري کوويد-19 مبتال شــده 
بودند با کودکاني که به اين ويروس آلوده نشــده بودند، مقايسه 
کرده و به نتايج فوق دســت يافتند. به گفته محققان، با اين حال 
هنوز مشخص نیســت که ديابت پس از ابتال به کوويد-19 يك 
بیماري مزمن در کودکان خواهد بود يا يك وضعیت گذراســت 

که برطرف مي شود.

اين روزها در فضای مجازی بسیار تكرار 
می شود که مواد خوراکی مورد مصرف گزارش

مشكالتی دارند؛  استفاده بیش از حد 
سموم دفع آفات در محصوالت کشــاورزي، وجود 
ســموم و فلزات ســنگین در برنج، نگراني از توزيع 
میوه هاي صادراتي برگشــت خورده در بازار مصرف 
داخلي و حتي انتشار نتايج مطالعه محققان دانشگاه 
علوم پزشــكي اصفهان درباره وجود نوعي انگل در 
مرغ هاي خانگي و صنعتي، برای مردم  ترديدهايی 
ايجاد  کرده است. هر چند که به تأکید علیرضا رحیم نیا، 
مديرکل دفتر بازرسي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به 
شكايات وزارت بهداشت، القای وجود سموم بیش از 
حد در محصوالت کشاورزي، درست نیست و مجوز 
براي ورود محصوالت آلوده داده نمي شود. با اين حال، 
بسیاري از کارشناسان معتقدند با وجود پروتكل هاي 
علمي استفاده از سموم، اما کشــاورزان همچنان از 
میزان استفاده درست از سموم آگاهي ندارند و با توجه 
به رقابتي که براي بازدهي محصــوالت خود دارند، 
سموم را بدون توجه به پروتكل هاي علمي استفاده 
مي  کنند. به ويژه اينكه شبكه پايش منسجمي بر میزان 
استفاده از سموم در محصوالت کشاورزي وجود ندارد 
و اين موضوع مي تواند تهديدي بر سالمت جامعه باشد. 
البته به گفته جالل الدين میرزاي رزاز، رئیس انجمن 
تغذيه ايران بهترين شكل مصرف با کمترين عوارض 
بر سالمتي مردم هم اکنون پوست کني محصوالت 
کشــاورزي به ويژه میوه ها و پخت کامل مواد غذايي 
است که مي تواند تا حدودي میزان سموم موجود در 

آنها را کاهش دهد.

سمپاشــي خارج از پروتكل به داخل محصول 
نفوذ مي كند 

هدايت حسیني، اســتاد گروه علوم و صنايع غذايي 

انستیتوي تحقیقات تغذيه  اي کشور درباره نگراني  
مردم از وجود سموم در مواد غذايي ازجمله میوه و 
سبزيجات به همشهري توضیح مي دهد و مي گويد: 
»حدود 130میلیون تن محصوالت کشــاورزي در 
ايران تولید مي شود و هیچ شبكه پايش منسجمي بر 
میزان استفاده از سموم در محصوالت کشاورزي وجود 
ندارد. به همین دلیل نمي توانیم بگويیم که چه میزان 
محصول کشاورزي منطبق با استانداردها استفاده 
مي شوند.« به گفته اين کارشناس در استفاده از سموم 
براي محصوالت کشاورزي بايد چند نكته مهم مدنظر 
قرار بگیرد؛ اول اينكه هر محصول کشاورزي با توجه به 
متابولیسم گیاه میزان مشخصي از سم را بايد دريافت 
کند و دوم مقدار و زمان مناسب استفاده از سم است: 
»استفاده بیش از حد سموم منجر به آلودگي محصول 
مي شــود و هر زماني هم نمي توان بــراي پرورش 
محصول سمپاشــي انجام داد.« حسیني، درست 
انجام نشدن اين 3بخش را دلیل باقي ماندن غیرمجاز 
سموم در محصوالت کشاورزي مي داند و مي گويد: 
»با توجه به اينكه دو سوم سبد غذايي مصرف مردم 
از منابع گیاهي تامین مي شود، اگر اين باقیمانده هاي 
غیرمجاز وجود داشته باشند، آسیب جدي به سالمت 
جامعه وارد مي کند.« حاال ســؤال اينجاست که با 
وجود اين تأکیدات، چرا اســتانداردهاي استفاده از 
سموم کشاورزي در ايران با ديگر کشورها متفاوت 
است؟ موضوعي که اخیرا از سوي رئیس سازمان غذا 
و دارو در توضیح برگشت خوردن برخي محصوالت 
کشاورزي صادراتي عنوان شد. حسیني در اين باره 
مي گويد: »هر کشوري با توجه به سرانه مصرف، نحوه 
پخت و آماده سازي موادغذايي، استانداردهاي ملي 
دارد که برگرفته از استانداردهاي جهاني است. البته 
سال هاي زيادي از تدوين استانداردهاي ما گذشته و 
نیاز داريم که آنها را به روزرساني کنیم. نكته مهم تر 
 MRL اين است که بايد بیشــتر اين بازنگري ها در
)حداکثر باقیمانده سموم کشاورزي در محصوالت( 
و اســتانداردها براســاس مطالعات ارزيابي خطر و 

همچنین فهرست محصوالت سمي صورت بگیرد.« 
به گفته او، در برخي مــوارد حتي با اصالح تمام اين 
شرايط، اما اتفاقي که در مزارع رخ مي دهد، مطابق با 
استانداردها نیست و کشاورزان گاهي سموم گیاهان 
متفاوت را براي ديگر محصوالت استفاده مي کنند 
که علمي نیست. او درباره ضرورت استفاده از سموم 
در محصوالت کشاورزي هم مي گويد: »استفاده از 
سموم منجر به کاهش ضايعات کشاورزي مي شود. 
محصول به دلیل آفات از بین مي رود و به همین دلیل 
استفاده از سموم در کشاورزان افزايش پیدا کرده تا 
بازدهي تولیدشان بیشتر شود. اما مي تواند منجر به 
عرضه محصول ناســالم به بازار شود، چراکه سم در 
بخش خوراکي گیاه هم نفــوذ مي کند. البته کندن 
پوست و شست وشو با ضدعفوني کننده ها، بخشي از 
سموم باقیمانده را کاهش مي دهد اما به اين نكته هم 
بايد توجه کرد که اگر محصولي در طول زمان رشد 
و اتصال به بوته و درخت، مكررا مورد سمپاشي قرار 
دارد، اين ترکیب سمي در کل بافت هاي گیاه پراکنده 
مي شود و با شستن و پوست کندن تمام سموم از بین 

نمي رود.« 

احتمال وجود باقيمانده ســموم در محصوالت 
گلخانه اي

چهاردهم دي ، رئیس ســازمان حفظ نباتات کشور 
اعالم کرد بیشترين سمي که در محصوالت کشاورزي 
مي ماند، در بخش سبزي و صیفي محصوالت تولیدي 
محیط هاي کنترل شده مثل گلخانه هاست. حسیني 
درباره اين موضع هم توضیح مي دهد و مي گويد: »در 
محصوالت گلخانه اي چون دوره رســیدن محصول 
خیلي کوتاه تر است و عوامل محیطي )آفتاب، باد و 
باران( که منجر به تجزيه ســم مي شود وجود ندارد، 
احتمال اينكه باقیمانده ســموم بیشتر باشد، وجود 
دارد.« براســاس اعالم متخصصان حوزه کشاورزي، 
9۸درصد سم مورد نیاز کشور وارداتي است و همین 
مسئله، منجر به شكل گیري شبكه اي غیررسمي يا 
همان مافیا در اين زمینه شده است. حسن علیزاده، 
عضو کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي هم 
هفته گذشته از وجود مافیايي در يكي از سازمان ها، 
براي واردات سموم خبر داده و گفته بود که از همین 
طريق، سموم غیراستاندارد به کشور وارد کرده و بیش 

از هزار میلیارد سود به صورت ساالنه به اين مافیا تعلق 
مي گیرد. از ســوي ديگر احمد شهیدي، متخصص 
صنايع غذايي دهم دي گفته بود که مافیاي واردات 
ســم و برخي واردکنندگان سودجو نقش مهمي در 
کاهش کیفیت سموم مصرفي کشاورزان دارند. حاال 
اين کارشناس در پاســخ به اين سؤال که آيا مافیاي 
فروش سم و واردات غیرقانوني سموم ارزان تر باعث 
شده که محصوالت ما بیشتر در معرض آسیب قرار 
بگیرند، مي گويد: »نمي توان مشكالت موجود را به 
مافیاي فروش سم ارتباط داد و بايد نهادهاي نظارتي 
در اين باره اقدامات جدي تر انجام دهند. به ويژه اينكه 
در زمان واردات سموم به عنوان مواداولیه محصوالت 
کشاورزي بايد بررسي هاي الزم درباره ترکیبات آن 
صورت بگیرد. البته تمام سمومي که به شكل قانوني 
وارد کشور مي شود، تأيید شده  اند اما مشكل واردات 
غیرقانوني سموم اســت که مي  تواند منجر به تولید 

محصوالت ناسالم شود.« 
الري، يكي از باغداران منطقه لواسانات هم افزايش 
استفاده از ســموم دفع آفات براي محصوالتشان را 
تأيید مي کند و به همشهري مي گويد: » سم و کود الزم 
در اختیار کشاورزان و باغداران نیست و سازمان هاي 
مربوطه هم اطالعات کافي در اختیار ما قرار نمي دهند 
تا بتوانیم با سموم مختلف، استفاده درست و بموقع، 
محصوالت بهتري تولید کنیم. با گران شدن سموم 
هم باغداران براي از بین بردن حشــرات از ســموم 
سیستمیك استفاده مي کنند که داخل گوشت میوه 
مي ماند. از سوي ديگر با وجود اينكه برداشت محصول 
بايد حداقل 40روز بعد از سمپاشــي صورت بگیرد، 
اما با توجه به خرابي محصول برداشــت زودتر انجام 

مي شود.« 

2توصيه مهم: كندن پوست محصوالت كشاورزي 
و پخت كامل گوشت

استاد گروه علوم و صنايع غذايي انستیتوي تحقیقات 
تغذيه  اي کشور البته تأکید مي کند که فعال با همین 
توصیه هاي شست وشو و پوست گیري بايد مصرف 
اينگونه مواد غذايي ادامه داشــته باشد؛ چراکه قطع 
مصرف هم مضراتي دارد. جالل الدين میرزاي رزاز، 
رئیس انجمن تغذيه ايران هم دراين باره به همشهري 
مي گويد: »بهترين شكل مصرف با کمترين عوارض 

بر ســالمتي مــردم در روزهاي مواجهــه با چنین 
نگراني  هايي، پوســت کني محصوالت کشاورزي و 
پخت کامل مواد غذايي است.« به گفته او، پیش از اين 
توصیه مي شد با توجه به اطمینان از استفاده استاندارد 
سموم، پوست محصوالت غذايي هم مورد استفاده قرار 
بگیرد، اما اکنون توصیه مي شود که پوست کني قبل 
از مصرف انجام شود. بهتر است اين مسئله به عنوان 
يك عامل پیشگیري از انتقال سموم به بدن در مصرف 
میوه هاي بدون پوســت درنظر گرفته شود تا نتیجه 
تحقیقات در بررسي میزان سموم موجود در برخي 

 محصوالت مشخص و اعالم شود.

سازمان دامپزشكي ســالمت گوشت را تأیيد 
مي كند

ماجراي سالمت مواد غذايي اما تنها محدود به استفاده 
از سموم در محصوالت کشاورزي نمي شود. اواخر هفته 
گذشته يك گروه از محققان دانشگاه علوم پزشكي 
اصفهان، نتیجه تحقیق شان را منتشر کرده و عنوان 
کردند که بررســي  درصد قابل توجهي از مرغ هاي 
خانگي و صنعتي نشان داده که اين مرغ ها آلوده به يك 
نوع انگل بوده  که مي تواند به انسان هم منتقل شود. 
جزئیات بیشتري از اين تحقیق در دسترس نیست اما 
رئیس انجمن تغذيه ايران، درباره اين موضوع مي گويد: 
»پختن کامل مواد غذايي توصیه اصلي است و حتي 
پس از شــیوع کرونا هم طبخ درست و کامل بیشتر 
تأکید شد. شیوه پخت کبابي توصیه نمي شود، چرا که 
امكان حرارت نديدن و پخته نشدن مغز گوشت، وجود 
دارد  و مي تواند بر سالمت مواد غذايي تأثیر بگذارد.« 
او ادامه مي دهد: »درباره نتیجه اين تحقیق بايد گفت 
که استاندارد ما سازمان دامپزشــكي است که اين 
محصوالت را تأيید مي کند. به همین دلیل مبناي ما 
سالم بودن گوشت هاي عرضه شده در بازار است.« البته 
به گفته اين مسئول درصورت وجود انگل، انتقال آن به 
انسان قطعا خطرناك خواهد بود اما در ابتدا بايد تأيید 
شود که اصال چنین چیزي مورد تأيید است يا خیر: 
»بهتر است درباره اين محصوالت غذايي هم از مصرف 
نیم پز و کبابي پرهیز شود و پخت کامل داشته باشد. 
البته بحث وجود انگل در گوشت مرغ ضعیف است 
چرا که درصورت وجود انگل در اين ماکیان، رشد آنها 

کامل نخواهد بود و از بین مي روند.« 

گزارشی از ماجراي سالمت موادغذايي گوشتي و محصوالت کشاورزي

توزیع محصوالت 
غذایی سمی ممنوع! 

میانگین ابتال به کرونا در دنیا؛  65درصد افزايش، در ايران 26درصد کاهش

جهان درگیر کرونا، ایران زیر چتر  واکسن
در حالی که در جهان، اروپا و آمريكا به کانون 
اصلی بحــران کرونا تبديل شــده اند ايران با 
واکسیناسیون گسترده توانسته اين بیماری 
را تا حد زيادی مهار کنــد. جديدترين نتايج 
تحقیقات جامعه علمي دنیا حاکي از اثربخشي 
قابل توجه دوز سوم واکسن کرونا در مقابله با 
اومیكرون است. براساس اعالم آژانس امنیت 
سالمت انگلســتان تزريق دوز سوم يا بوستر 
مي تواند در ايجاد ايمني بــاال و مقابله با نوع 
حاد ابتال به اومیكرون در افراد بالغ و سالمندان 
تأثیرگذار باشد. آنها اعالم کرده اند که حدود 
3ماه پس از دريافت دوز سوم، میزان بستري در 
بیمارستان در افراد بیش از 65سال، 90درصد 
کاهش خواهد يافت. اين در حالي اســت که 

آمار ابتال به اومیكرون هم در کشور ما شیب 
افزايشــي کندي دارد و براساس اعالم وزارت 
بهداشت تا ظهر ديروز تعداد موارد قطعي مبتال 
به کوويد-19 با واريانــت اومیكرون به 467 
مورد در 22استان رسیده است. 5استان هم 
با بیشترين ابتال در صدر قرار دارند؛ هرمزگان: 
122 مورد، تهران: ۸5 مورد، خراسان رضوي: 
7۸ مورد، اصفهان: 3۸ مــورد و مازندران: 36 
مورد. اين در حالي است که انتظار از افزايش 
موارد ابتال به اومیكرون بیش از اين عدد بوده 
و در ابتداي شناسايي اين ويروس در کشور، 
بسیاري از متخصصان نسبت به روند انفجاري 
ابتال به اين سويه جديد هشدار مي  دادند. البته 
حمید سوري، اســتاد اپیدمیولوژي دانشگاه 

علوم پزشــكي شهید بهشــتي معتقد است 
نبايد نسبت به وضعیت کنوني و کمتر بودن 
موارد ابتال به اومیكرون در کشور در مقايسه 
با ساير کشورهاي درگیر با اين سويه آفريقايي 
خوش بین بود. او به همشهري مي گويد: »تا 
همین چند روز پیش طبق داده هاي سازمان 
جهاني بهداشت، رتبه نهم را در موارد شديد 
ابتال داشتیم و درگرفتن تســت کرونا رتبه 
116جهان به ما اختصاص داشت. هم اکنون، 
در دنیا، میانگین ابتال، 65درصد افزايش پیدا 
کرده اســت و ايران 26درصد کاهش. در اين 
میان ترکیه 75درصد در زمینه ابتال رشــد 
داشته اســت. اما اين وضعیت نبايد منجر به 
خوش بیني و عادي انگاري شــود.« به گفته 

ســوري هم اکنون هیچ مداخلــه ديگري به 
جــز واکسیناســیون در مديريــت بیماري 
کرونا در کشور انجام نمي شــود. البته طبق 
گزارش ســازمان جهاني بهداشت رتبه ايران 
در واکسیناسیون 2دوز ۸4است و اين يعني 
۸3کشور ديگر ازجمله تقريبا تمام کشورهاي 
اروپايي و بیشتر کشــورهاي منطقه درصد 

باالتري را کامل واکسینه کرده اند، اين در حالي 
است که رعايت پروتكل ها هم زير 50درصد 
رسیده و در مرزها افزايش موارد ابتال گزارش 
مي شود. او ادامه مي دهد:» 130کشور جهان 
ازجمله کشورهاي همســايه مانند ترکیه و 
عراق و پاکستان و امارات افزايش موارد ابتال 
به کرونا دارند و اين مي تواند به نوعي هشدار 

آتش زير خاکســتر در صعودي شدن موارد 
ابتال به کشور باشد که با عادي انگاري هاي رخ 
داده قابل پیش بیني  است.« سوري، البته به 
عوامل ديگري در افزايشي نشدن موارد ابتال 
به اومیكرون هم اشاره مي کند و مي گويد: »در 
پاندمي دلتا و آلفا درصد بزرگي از مردم در پیك 
چهارم و پنجم درگیر بیماري شدند و موارد 
مرگ بااليي در افراد پرخطر و حتي عادي ثبت 
شد. همچنین تأخیر در واکسیناسیون نسبت 
به ساير کشورها هم منجر شده تا مردم ايمن تر 
باشند.« به گفته او، نكته قابل توجه، همزماني 
ابتال به سرماخوردگي و آنفلوآنزا با کروناست، 
برخي مــوارد ابتال بــه کرونا ممكن اســت 
2بیماري ديگر درنظر گرفته شود. به همین 
دلیل براي آنها تست انجام نمي شود و پیگیري 
و غربالگري صورت نمي گیرد. به همین دلیل 
نبايد از وضعیت کنوني ذوق زده شد و رعايت 
پروتكل ها و تكمیل دوز 2و 3واکسن ها مي تواند 

تا حدودي تداوم وضعیت کنوني را رقم بزند.

محصوالت غذایي سمي، مجوز توزیع نمي گيرند 
نگراني از محصوالت كشاورزي با سموم باال و حتي توزیع ميوه هاي برگشت خورده از كشورهاي همسایه 
به عنوان یكي از دغدغه هاي جدي مطرح است، اما عليرضا رحيم نيا، مدیركل دفتر بازرسي ارزیابي عملكرد 
و پاسخگویي به شكایات وزارت بهداشت، توزیع این محصوالت در سبد غذایي كشور را تأیيد نمي كند و به 
همشهري مي گوید: »به هيچ عنوان سالمت مردم با چيزي معامله نمي شود و اگر آلودگي محصولي تأیيد 
شود، مجوز توزیع آن صادر نخواهد شد. البته سازمان غذا و دارو در این باره حساسيت هاي الزم را دارد 
و محصولي كه وارد بازار شود حتما شرایط الزم را داشته و در غير این صورت امحا شده است.« او درباره 
برگشت مواد غذایي صادراتي كه اخيرا خبري شد هم مي گوید: »برگشت مواد غذایي به كشور كه اخيرا 
رخ داده برخالف اخبار منتشر شده در فضاي مجازي به دليل وجود سموم بيش از حد نيست و ممكن است 
آلودگي در محصول وجود داشته باشد كه از نظر كشور مقصد مجاز نيست و در پروتكل هاي بهداشتي آنها 
تأیيد نمي شود.« به گفته رحيم نيا، در صادرات محصوالت غذایي، نبود هماهنگي وزارتخانه ها با وزارت 
بهداشت مي تواند منجر به بروز برخي مشكالت این چنيني شود. تمام توليدات كشاورزي از نظر قانوني 
باید تحت نظر وزارت بهداشت و داراي شناسه باشند تا ميزان سموم مجاز آنها اندازه گيري شود. اگر مجوز 
صادرات از سوي وزارت بهداشت براي آنها صادر شود، آنها مي توانند اقدام به صادرات محصوالتشان كنند. 

در برگشت برخي محصوالت، این هماهنگي صورت نگرفته بود و منجر به این اتفاق شد.
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جامعه  کودکان

راهیبرایتعاملباكودكبیشفعال
یك روانپزشك کودك معتقد است که باید فضای 

فیزیکی بیشتری را در اختیار کودکان بیش فعال قرار داد 

در این زمانه دیگر کمتر کسی است که با واژه»کودك بیش فعال« 
آشنا نباشد؛ به عبارت دیگر تا حدودی مسیر فهم و تعامل با کودکان 
بیش فعال مهیا شــده است اما این شــناخت هنوز کامل نیست. 
همانطور که برخی از سر بی اطالعی نمی دانند چرا باید کودکی را 
به عنوان کودك بیش فعال بپذیرند، در سوی دیگر میدان، افرادی 
قرار دارند که هر کودك بازیگوش را در دسته کودکان بیش فعال 
قرار می دهند. کودکان دچار اختالل بیش فعالی رفتارهایشان با 
کمبود توجه و تمرکز همراه می شود. این کودکان 3دسته عالئم 
دارند که این 3 دسته عالئم ممکن اســت با هم یا به تنهایی بروز 
پیدا کنند. نداشــتن توجه و تمرکز،  فعالیت های حرکتی بیش از 
حد معمول و عجول بودن)رفتار تکانشی( نشانه های بیش فعالی 
هستند. نسرین امیری، فوق تخصص روانپزشکی کودك و نوجوان 
در گفت وگو با همشهری در رابطه با نحوه تعامل والدین با فرزندان 
بیش فعال توضیــح داد:» والدین برای رفتار با فرزندانشــان باید 
کودکشان را بشناســند؛ یعنی اگر کودکی میان صحبت کردن 
مادرش می پرد این به معنی بی تربیتی فرزندانشــان نیست بلکه 

نشان دهنده رفتار تکانشی کودك است«.

چندتوصیهبهوالدین
براســاس گفته این روانپزشــك، اگر فضای حرکتی کودك کم 
باشــد و خانواده نیز از کودك بخواهند که کمتــر فعالیت کند، 
شرایط برای بروز مشــکالت رفتاری مهیا می شود؛»من به عنوان 
روانپزشــك بخشــی از آموزش هایم به خانواده ها را به این بحث 
اختصاص می دهم که گاهی اوقات والدین میان زمان نشســتن 
بچه ها یك ســری فعالیت های حرکتی را به آنها بدهند تا از این 

طریق مشکالت رفتاریشان شدت پیدا نکند.
والدین کودکی که عالئم نداشــتن توجه و تمرکز را از خود نشان 
می دهد نباید از کودکشان درخواست انجام چندکار با هم داشته 
باشند؛»به عنوان مثال اگر به کودك خود می گویند به اتاق برو و 
بشقاب، چنگال، قاشق را بیاور، این احتمال وجود دارد که کودك 
بیش فعال چند مورد را فراموش کند، بــه همین دلیل ما توصیه 
می کنیم که کارها را جداگانه به کودکشان بگویند یا اینکه از بچه 
بپرسند که متوجه حرف شده است یا خیر؟ چون همان موقع که 
کودك قاشق را می شنود، تمرکزش مختل می شود و باقی کلمات 

به گوش اش نمی رسد.«
خانواده ها می توانند با انجام چند توصیه به فرزندان بیش فعالشان 
کمك کنند؛»کودکان بیش فعال به فضای فیزیکی بیشتری نیاز 
دارند و در خانه های کوچك دچار مشکل می شوند، بر این اساس 
شاید با پارك بردن به شرایط کودکشان کمك کنند اما نباید گمان 
کرد که بردن کودکان به پارك یك راه درمانی اســت، بلکه بردن 
کودکان به فضای بزرگ تر شرایطی را مهیا می کند که این مشکل 
کمتر خودش را نشــان بدهد. بنابراین تغییر سبك زندگی افراد 
و ساکن شــدن در خانه های کوچك را می توان به عنوان یکی از 
علت های افزایش بیش فعالی ذکر کرد؛ چرا که زمانی انسان ها امکان 
زندگی در فضای بزرگ تر را داشــتند، در آن زمان هم بیش فعالی 
بود اما کمتر خودش را نشان می داد اما االن وقتی کودکی در خانه 
آپارتمانی و کالس های درس کوچــك زندگی اش را می گذراند، 

بیش فعالی بیشتر خودش را نشان می دهد.«
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که استفاده از راه حل هایی که به 
گمان برخی موجب تخلیه انرژی کودك می شود، درست نیست. 
چنین راه حل هایی حالل مشــکل کودکان بیش فعال نیســتند. 
براســاس گفته امیری، در مورد کودکان بیش فعال این باور غلط 
وجود دارد که برخی گمان می کنند این کودکان انرژی بیشتری 
دارند، درحالی که درســت اســت بگوییم که انرژی این کودکان 
کانالیزه نیست؛»شما در خانه تان یك کمد با قفسه بندی دارید و 
وسایلتان را در آن کمد می گذارید، زمانی هم هست که وسایل شما 
همان میزان است اما دیگر کمدی وجود ندارد که شما وسایلتان 
را مرتب کرده و در آن کمد بگذارید. بر این اســاس درست است 
که بگوییم این کودکان انرژی شان بیشتر نیست و بلکه انرژی شان 
سازماندهی نشده است؛ بنابراین هر اندازه این کودکان را با بازی 
و بردن به پارك خســته کنیــد، وقتی به خانــه بازگردند باز هم 
انرژی شان سازماندهی نشده و باز هم نشــانه های بیش فعالی را 

مشاهده می کنیم.«

بیشفعالیارثیاست؟
سایت پزشکی »وب ام دی« در گزارشــی به مهم ترین سؤال ها و 
نگرانی های والدین پاسخ داده است و در بخشی از این گزارش به 
تأثیر ژنتیك بر این اختالل تمرکز کرده اســت؛» برخی مطالعات 
نشــان می دهند که این بیماری در خانواده ها رایج است و ممکن 
است ژن های خاصی وجود داشته باشد که احتمال ابتالی افراد به 

این اختالل را افزایش دهد.«

كودكانبیشفعالزیادقندمیخورند؟
بسیاری از مردم فکر می کنند که رابطه ای بین زیاده روی و خوردن 
قند وجود دارد اما براساس گزارش ســایت پزشکی »وب ام دی« 
باید گفت که »تحقیقات این ادعاهــا را تأیید نمی کنند. چندین 
مطالعه، رفتار و یادگیری را در کودکانی که شــکر دریافت کرده 
بودند در مقابل یك جایگزین قنــد مورد آزمایش قرار دادند و در 
نتیجه هیچ تفاوتی ایجاد نشــد، البته این بدان معنا نیســت که 
مصرف قند در کودکان ایده خوبی اســت اما حــذف آن از رژیم 
غذایی کودك احتماالً به مشکل پایان نمی دهد. برخی مطالعات 
نشان می دهد که درصد کمی از کودکان بیش فعال ممکن است 
به برخی از افزودنی ها حساس باشند. والدین اگر فکر می کنند که 
استفاده از این افزودنی ها ممکن است برای کودکشان حساسیت 
ایجاد کند، می توانند یك »رژیم غذایی حذفی« را امتحان کنند؛ 
به عبارت دیگــر والدین می توانند منابــع افزودنی های مصنوعی 
مانند آب نبات، نوشیدنی های میوه ای، نوشابه، غالت با رنگ های 
روشن و غذاهای ناسالم را حذف کنند و پس از آن تغییرات رفتاری 
فرزندانشان را بررسی کنند«. در ادامه این گزارش آمده است که 
گاهی اوقات سر و صدای زیاد و فعالیت زیاد در خانه می تواند آرامش 
را برای فرزندتان سخت کند؛ به عنوان مثال، درگیری بیش از حد 
خانوادگی، مانند مشــاجره، می تواند باعث استرس شود. پس به 
والدین توصیه می شــود که تا حد امکان جو را آرام نگه دارند و در 

تقویم خود جایی برای اوقات فراغت خانواده بگذارند.
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آشكاراست:هنوزاغلبمصرفكنندگانكاالهایفرهنگی،حقوقمؤلفومصنفراچندانرعایتنمیكنندوبه
خریدقانونیحقمصرفشانپایبندنیستند.اماچراآنهابرایخریدكتابپولهزینهمیكنند؟شایدپاسخاین
استكهبسیاریازكتابها،آنچنانكهفیلمهاوسریالهاوبرنامههایپلتفرمهاسرازمراجعغیرقانونیدانلود
درمیآورند،بهصورتنسخههایالكترونیكیتبدیلبهگزینههایلوروندهنمیشوند.البتهكهدرفضایاینترنت
نسخهپیدیافبســیاریازكتابهابرایدانلودرایگانموجوداستاماگستردگیاینتخلف،بهاندازهتخلفی
كهدررابطهبامحصوالتتصویریرخمیدهدنیست.ازهمینروستكهمردمبرایكتاببیشترهزینهمیكنند،
شایدبهاینخاطركهچارهایندارندامادررابطهبادیگرمحصوالتیكهبیشترازكتابمیپسندند،بهراحتیبه

نسخههایغیرقانونیرایگاندسترسیپیدامیكنند.

ته
نک

دو عامل 
در نقاط بی دفاع 

شهری، باعث بروز 
جرم و بزه
 می شود

مفت خواهان كتاب باز!
نظرسنجی همشهری درباره رفتار مصرف کاالهای فرهنگی جامعه

شــمابرایمصرفكاالهایفرهنگی،چهرفتــاریرادرپیش
میگیرید؟بههریكازآنهاكهنیــازدارید،تهیهاشمیكنیدیا
همهتالشتانرامیكنیدتانســخههایرایگانآنهاراازمراجع
غیرقانونیكشبروید؟!گذشتهازاینكهحاضرهستیدبرایسرگرمشــدنتانهزینهكنیدیانه،كدامیكاز
كاالهایفرهنگیرابیشترمیپسندید؟آیاكاالییكهمیپسندید،همانیاستكهبیشترازهمهبرایشسركیسه
راشلمیكنید؟یكیازمهمترینمطالعههادرمطالعاتاجتماعی،بررسیفرهنگورفتارمصرفدرجامعهاست؛
حاالاگربررسیاینفرهنگ،بهمطالعهرفتارمصرفكاالهایفرهنگینیزتسریپیداكند،نتایجحاصلآمدهاز
تحقیقهمبهكارجامعهشناسانخواهدخوردوهمدرتصمیمسازیهابرایاهلفرهنگسودمندخواهدبود.
كارشناساناجتماعینیزهموارهعاملفرهنگیرامهمترینعاملمؤثربررفتارمصرفكنندههادانستهاند.چند
سالیاســتیكیدومركزمرتبطباارائهآماروارقام،چنینمطالعاتیرابیشازپیشموردتوجهقرارمیدهند.
اماچونجامعههدفآنآمارگیریهاعموممردماست،نتایجاسفباریحاصلمیشود.البدشنیدهایدكهچند
وقتیكباراهلفرهنگوااسفاسرمیدهندكهكسیهنرتئاتروتجسمیراجدینمیگیردیاسرانهمطالعهدر
كشورناامیدكنندهاستوسالنهایبرگزاریكنسرتهاواكرانفیلمهابااینكهبهنظرمیرسدپررونقترازدیگر
جغرافیاهایفرهنگیهستند،بازهمبادرنظرگرفتنعموممردم،درصدبسیارپایینیازمردمراسرگرممیكنند.
ماتالشكردیمنظرسنجیخودراازبینكسانیانجامدهیمكهرفتارمصرفشان،اصطكاكیهمباكاالهایفرهنگی
دارد.بهعبارتدیگردرگزارشنتایجایننظرسنجیكهپیشرویشماست،كسانیراموردپرسشقراردادهایم
كهدستكمعالقهمندبهكاالیفرهنگیدرصنعتسرگرمیبودهباشند.حدود130نفردرایننظرسنجیشركت
كردهوبه3پرسشپاسخگفتهاند.نخستاینكهبرایكدامكاالیفرهنگیبیشازباقیكاالهایفرهنگیهزینه
میكنند؟سپساینكهبهكدامیكبیشترعالقهدارند؟ونهایتااینكهاگرقرارباشدرفتارمصرفشانمبتنیبر
مشاركتاجتماعیباشد،یعنیاگرقرارباشددررویدادیفرهنگیشركتكنند،چهنوعرویدادهاییراانتخاب

میكنند.

  برای كدام كاالی فرهنگی
 بیشتر هزینه می كنید؟

 127نفر به این پرسش نظرسنجی همشهری پاسخ 
گفته اند. 84نفر گفته اند بیشترین هزینه ای که برای 
گنجاندن کاالیی فرهنگی در ســبد مصرفی شان 
صــرف می کنند بــرای خرید کتاب اســت؛ چه 
به صورت خرید نســخه فیزیکی، چه نسخه های 
الکترونیکی و صوتی. 21نفر فیلم ها و سریال های 
پلتفرم ها را به عنوان مهم تریــن هزینه کردهای 
فرهنگی شــان معرفی کرده اند. بدیهی است در 
این پرســش، منظور از هزینه کردن برای فیلم و 
سریال، تماشای آنها از پلتفرم های رسمی و با خرید 
اکانت یا لینك دانلود است. 9نفر گفته اند سینما، 
اصلی ترین خرج فرهنگی شان محسوب می شود. 
5نفر خرید نســخه های الکترونیکــی و فیزیکی 
آلبوم های موســیقی را صدرنشین فهرست شان 
کرده اند و همین تعداد هم گفته اند که بیشترین 
هزینه را برای تماشای برنامه های تلویزیون های 
اینترنتی صرف می کنند. تنها 3نفر در پاســخ به 
پرسش نخســت این نظرسنجی، تماشای آنالین 
نمایش ها از پلتفرم های رسمی و خرید نسخه های 
فیلم تئاتر نمایش ها را به عنوان گزینه اول شان برای 

هزینه کرد فرهنگی انتخاب کرده اند.
یك:كتاب

دو:فیلموسریال
سه:سینما

چهار:موسیقیوبرنامههایتلویزیونهایاینترنتی
پنج:نمایش

 به كدام كاالی فرهنگی
 بیشتر عالقه دارید؟

128نفر به این پرسش نظرسنجی همشهری 
پاسخ گفته اند. کتاب، خالف پرسش نخست، 
در دومین پرسش، از صدر به نزدیکی های قعر 
جدول رفته اســت. برنامه های تلویزیون های 
اینترنتی شــامل تاك شــوها، ریالیتی شوها 
و... با 41نفر در صدرند. ســریال های شــبکه 
نمایش خانگی با 31انتخاب دوم اند و فیلم های 
همین شبکه با 25انتخاب سوم اند. 22نفر نیز 
گفته اند موسیقی عالقه مندی نخست شان بین 
کاالهای فرهنگی اســت. کتاب با 12انتخاب 
پنجم اســت و نمایش و هنرهای تجسمی هر 

کدام تنها با یك رأی آخرند.
یك:برنامههایتلویزیونهایاینترنتی

دو:سریال
سه:فیلم

چهار:موسیقی
پنج:كتاب

شش:نمایشوهنرهایتجسمی

ویداد فرهنگی را برای   اغلب كدام ر
شركت انتخاب می كنید؟

117نفر به این پرســش نظرسنجی همشهری 
پاسخ گفته اند. موســیقی که در هر دو پرسش 
پیشین، چهارمین جایگاه را به خود اختصاص داده 
بود، حاال با مالحظه اینکه اگر قرار باشد به صورت 
حضور در سالن های برگزاری کنسرت پیگیری 
شود، به رتبه نخست رسیده است. 39نفر گفته اند 
که اگر قرار باشــد رویدادی فرهنگــی را برای 
شــرکت کردن انتخاب کنند، انتخاب اول شان 
موسیقی است. جشــنواره های فیلم با 2انتخاب 
کمتر در رتبه بعدی اند و نمایشگاه های کتاب و 
حراجی های فصلی و ساالنه آن نیز با 25انتخاب 
سوم اند. 12نفر هم گفته اند که نشست های ادبی 
ازجمله مراسم رونمایی کتاب ها و بزرگداشت ها 
و سمینارها را برای شرکت ، برمی گزینند. حضور 
در گالری ها برای تماشای آثار هنرهای تجسمی 
نیز مانند پرسش پیشــین، انتخاب آخر است با 

چهار رأی.
یك:كنسرت

دو:جشنوارههایفیلم
سه:نمایشگاههاوحراجیهایكتاب

چهار:نشستهایادبی
پنج:رویدادهایهنرهایتجسمی

نگارحسینخانی
 روزنامه نگار

مرضیهموسوی
روزنامه نگار

شناسایی بیش از
 26هزار نقطه بی دفاع شهری در تهران

عرصه های تولید جرم و بزه
»فضایبیدفاعشهری«عمدتابهعنوانفضایی
درشهرشــناختهمیشــودكهامكانوقوع
خشــونت،جرموبزهدرآنفراهماست؛اززیر
پلهایتاریكوپرتگرفتهتاساختمانهاینیمهكارهرهاشدهایكههیچنظارت
ونگهبانیایازآنهانمیشود.ویژگیهایظاهریوشهریوهمچنینویژگیهای
اجتماعیمختلفیمیتوانندگوشهوكنارشهررابهمحلهاییناامنبرایتردد
شهروندانتبدیلكنند.نبودنوركافییكیازمهمترینویژگیهایفیزیكیاین
فضاهاست.فضایبیدفاعشهریجاییاستكهدرآنعنصرنظارتیایوجود
نداردوحستعلقخاطریهمبهآنایجادنمیشود.اینفضامیتواندبستریبرای
آسیبهایاجتماعیوفعالیتهایغیرمجازونابهنجار،ازریختنزبالهتااستفاده
ازموادمخدر،سرقتیاحتیتجاوزبهعنفراایجادكند.درعینحالمیتوانبا
انجامراهكارهایی،اینفضاهارابهنقاطامنیبرایترددوزیستشهریتبدیل
كرد.طبقاعالمرئیسكمیتهاجتماعیشورایشهرتهران،هماكنون26هزارنقطه

بیدفاعشهریدرپایتختشناساییشدهاست.

شایع ترین جرم هایی كه 
در نقاط بی دفاع شهری تهران رخ می دهد

سرقت)بلوارهجرت،خیاباناتابكوپاركولیعصر(
مزاحمت)خیاباناسدآبادی،نبشخیابانبهاروچهارراهولیعصر(

نزاع و درگیری)میدانمقدم،میدانابوذروپارك22بهمن(
كیف قاپی)زیرپلسیدخندان،پاركشریعتیوخیابانخواجهعبداهللانصاری(

44%

 از شهروندان 
شركت كننده 
در نظرسنجی 

معاونت 
اجتماعی 
شهرداری، 

اعالم كرده اند 
كه از تردد در 
زمان تاریكی 
هوا در معابر 

احساس 
ترس و ناامنی 

می كنند.

2  %
 افزایش سرقت 
و كیف قاپی در 
8 ماهه نخست 
امسال نسبت 
به سال گذشته 

اتفاق افتاده 
است.

4  %
كاهش نزاع 

خیابانی نسبت 
به سال گذشته 

در تهران رخ 
داده؛ این 

عدد با توجه 
به دوركاری 
30درصدی 
كارمندان و 

تعطیلی های 
كرونا، كاهش 
ناچیزی از این 

جرم است.

137
نقاطبیدفاعمحلهخود
راازطریقاینسامانهبه
مدیریتشهریاعالم

كنید.

رهكارهایی برای كاهش
 آسیب پذیری اجتماعی و كم شدن نقاط بی دفاع

تامیننوركافیدرگذرهاوكوچهها
تعیینتكلیفساختمانهاینیمهكارهورهاشده

نظارتبیشترباحضورنگهباندرفضاهایعمومیبزرگ
ساختوسازهایاصولیدرشهرمتناسبباالگوهایاستاندارد

كاهشوسعتاتوبانهایدرونشهریوبیشتركردنفضاهایانسانمحور
جلوگیریازایجادپهنههایتككاربریدرشهركهموجبخلوتیمحلهها

درساعاتمشخصیازروزمیشود
افزایشرفاهاجتماعیواقتصادی

بیشترین خشونت های اجتماعی و جرم ها در 
تهران  در چنین فضاهایی رخ می دهد

اطرافتقاطعبزرگراههایدرونشهری
زیرپلها

رویپلهایعابرپیادهكمرفتوآمدكهدیدمناسبیندارند
محلساختوسازهاینیمهكاره

زمینهاوامالكرهاشده
اطراففضاهایعمومیكمنوروخلوت

ویژگی های ظاهری و فیزیكی
 نقاط بی دفاع شهری

كمبودوفقداننوروروشنایی
ساختمانهایمخروبه
ساختمانهاینیمهكاره
منظرودیدمحدودشده

بینظمیفیزیكی
فرصتهاینظارتوكنترلمحدود

كنجوگوشه
پیچوخم

محصوربودن
مجاورتبافضاهاینمایان

تراكمساختمانی
كمبودنساختمان

نداشتنمرزومحدودهمشخص
توالیوامتداد

نقاطفرورفتهوبرآمده

ویژگی های اجتماعی نقاط بی دفاع شهری

عدمحضوریااستفادهمستمر
خلوتی
شلوغی
ازدحام

خالیبودنازحضورانسان
عدمحضورمأموریامسئول

بینظمیفعالیتی
كاهشقابلیتهایكنترلونظارتازسویمردم

كمیارتباطمردمبافضا
تراكمفعالیتی

نقطه از فضاهای بی دفاع شهری تهران، طبق اعالم نیروی انتظامی، از مهم ترین نقاط جرم خیز شهر هستند. 108

نقطه بی دفاع شهری 
در تهران شناسایی شده

26,000
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این كتاب  نگاهي به تاریخ، 
جغرافيا، نژاد، مســكن 
اوليه، آداب و رسوم اقوام 
ایراني كردهــا در ادوار 
گذشــته تا كنون نوشته 
سعيد اسدي فر سال1396 
از سوي نشر سفير اردهــال 
منتشــر شــده اســت. اقوام 
مختلفي مثــل لــر، آذري، 
تركمن، كرد، بلوچ و عرب كه 
در جغرافياي كشور ما زندگي 

مي كنند، سابقه تاریخي و نژادي و دیني و آداب و رسوم و گویش 
آنان در گذشته و حال باید دانسته شــود كه چگونه بوده اند؟ در 
این كتاب تالش شده است كه به شيوه علمي و بر پایه مستندات 
تاریخي و با تکيه بر دیدگاه و نظریات اندیشــمندان در مورد قوم 

»كرد« به تمامي این مطالب پاسخ داده شود.
در فصل اول درباره اصل، نسب و نژاد قوم كرد سخن گفته شده و 
دیدگاه افراد مختلف در این باره بيان شده است. فصل دوم درباره 
ظهور زرتشت و ارتباط كردها با آن آمده است و در ادامه نيز عشایر 
و ایالت كردان معرفي شده اند. ایالت و عشایر كرمانج ارمنستان، 
دیگر كردان در ایران، ایالت و عشایر كرد خراسان، عشيره بارزاني، 
عشيره برادوست و عشــایر مامدي و …، مختصري از جغرافياي 
كردستان و مشایخ و مذاهب در بين كردها و معرفي برخي از مشایخ 

آنها در فصل هاي بعدي آمده است.
برخي از ادبا و نامداران كرد در فصل یازدهم معرفي شــده اند. در 
فصل دوازدهم موسيقي كردي و انواع آن و همچنين رقص كردي و 
انواع آن معرفي شده است. آداب و رسوم و فرهنگ عامه كردي مثل 
مراسم عروسي و عزاداري، سرگرمي هاي مردم و چند ضرب المثل 
كردي در فصل ســيزدهم و قصه هاي كردي در فصل چهاردهم 

آورده شده است.

سرزمين كرمانج ها كتاب

بازار سنتي رشت در كنار ميدان شــهرداري قرار دارد و از جاذبه هاي 
این شهر گردشگري محسوب مي شود. در بافت ۲4هکتاري بازار رشت 
14كاروانسرا وجود دارد كه از طریق راسته ها به هم وصل مي شوند. 
این كاروانســراها در زمان قاجار و پهلوي كانون هاي بازرگاني شهر 
محسوب مي شــدند كه ازجمله آنها مي توان به طاقي كوچك، طاقي 
بزرگ، ســعادت، كاروانسراي محتشــم، چيني چيان و ملك اشاره 
كرد. مســجد حاج مجتهد هم در این بازار قرار دارد. در راسته اصلي 
بازار، چرخي هاي مختلف را مي بينيد كه جگر و چنجه و لبو و باقالي 
مي فروشند و بازار شب گردي حسابي گرم است. این بازار در نزدیکي 

سبزه ميدان رشت قرار دارد.
 در اطراف بازار، بوي ســير تازه، زیتون و انواع ســبزي محلي از دور 
هوش از سر رهگذران مي برد. از هر گوشه بازار هم آوازهاي گيلکي به 
گوش مي رسد؛ آوازهایي كه محلي ها مي گویند برآمده از آوازخواني 
كشاورزان است. بازار رشــت یا تنها بازار غيرمسقف كشور این روزها 
بيشتر محل فروش ماهي و محصوالت كشاورزي است، اما در گذشته 
هر راسته آن مخصوص شــغلي بود؛ مثال كاروانسراي سعادت محل 
كسب فرش  و ابریشم فروشان یا راسته اي براي طالفروشان و مس گران. 
با این همه بازار جنبه هاي دیگري هم داشــته است. روایت است كه 
نخســتين تئاتر نوین ایران در رشــت و در همين بازار در كليساي 
ارمني ها یعني »مســروپ مقدس« شــکل گرفت. این كليسا بعدها 
كاروانسرا شد و حاال پاســاژي به نام »آرسن« با مالکيت خليفه گري 

ارامنه گيالن جاي آن را گرفته است.

بازار رشت بازار

چشمه چپقلي، چشــمه اي در نزدیکي شــهر اراك واقع در استان 
مركزي است كه در 14كيلومتري خروجي جنوب  غربي شهر اراك و 
در دامنه هاي رشته كوه سفيدخاني قرار دارد. راه دسترسي به چشمه 
از طریق روستاي رباط ميل است. آب چشمه چپقلي به سنگ شکن 
طبيعي شــهرت دارد و در باور مردم مصرف آب این چشمه در دفع 
ســنگ كليه و مجاري ادراري و دیگر بيماري ها اثري نافذ دارد. آب 
چشمه چپقلي ازجمله آب هاي بي كربناته كلسيك و منيزین آهن دار 
است. این آب خنك و گوارا فاقد آلودگي ميکروبي بوده و از نوع آب هاي 
سرد و سبك است. آشاميدن آب معدني این چشمه خواص درماني 
متعددي دارد. پارك جنگلي  نيز در كنار چشــمه چپقلي از شرق به 
رشته كوه ميران و سفيد پي، از غرب به كوه هاي كالغ نشان و قدمگاه، 
از شمال به دشت شازند و خطوط لوله نفت و از جنوب به جبال تحت 
بزرگ و قالي خاني منتهي مي شود و از نظر اقليمي داراي زمستان هاي 
سرد، بهار و پایيز معتدل و تابستان هایي مطبوع است. تفرجگاه چپقلي 
از سال 1371 تحت پوشــش اداره كل منابع طبيعي استان مركزي 
قرار دارد و توسعه فضاي ســبز آن با درختان بادام، اقاقيا، بيد، سرو 
خمره اي، افرا، زبان گنجشك و گردو در دستور كار قرار گرفته است. 
باوجود ظرفيت باالي مجموعه گردشگري چپقلي براي توسعه توریسم 
درماني اما به دليل نبــود امکانات كافي از این ظرفيت گردشــگري 

استفاده نمي شود.

چشمه چپقلي گردشگري

گردشگري سالمت، زمستاني، طبيعت گردي، بوم گردي، گردشگري تاریخي و بسياري 
از انواع دیگر گشت و گذار همه قابليت هایي هستند كه مي توانند انبوهي از مسافران 
را به شمال غرب بكشــانند؛ ظرفيت هایي كه جز معدودي، مغفول مانده اند و در همه 
سال هاي گذشته بارها مسئوالن استان هاي این خطه تصميم گرفتند شرایطي را براي 
رونق گردشگري منطقه، اشتغال زایي و توسعه فراهم كنند. 2سال پيش هم با همين 
هدف قرار شد طرحي با عنوان طرح جامع گردشگري 7استان شمال غرب كشور شامل 
آذربایجان غربي، آذربایجان شرقي، اردبيل، كردستان، قزوین و زنجان تدوین شود؛ 
هرچند از چند و چون این طرح و سرانجام آن اطالعي در دست نيست اما در این پرونده 
به بررسي مهم ترین ظرفيت ها و ویژگي هاي گردشگري، وضعيت آمادگي زیرساخت ها 
براي پذیرایي مناســب از گردشگران، بررسي آماري اشــتغال ایجاد شده در حوزه 
گردشگري تا قبل از كرونا، پایداري شغل ها و تأثير همه گيري كرونا بر اشتغال گردشگري 

آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، اردبيل و زنجان پرداخته ایم.

اميد شمال غرب 
به گردشگري پساكرونا

بسياري از مشاغل مرتبط با گردشگري در آذربایجان شرقي، 
آذربایجان غربي، اردبيل و زنجان پس از همه گيري كرونا از دست رفت 

اما این استان ها برنامه هاي زیادي براي جبران ضرر در آینده دارند
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وعده 6هزار شغل پایدار
 در آذربایجان شرقي

چهره گردشــگري آذربایجان شــرقي در یك دهه 
گذشــته تفاوت هاي زیادي كرده اســت. تا همين 
چند سال قبل این استان ظرفيت هاي زیادي براي 
گردشگري نداشــت اما به اذعان گردشگراني كه از 
اوایل دهه90به این منطقه سفر كرده اند زمينه هاي 
گردشگرپذیري آن تفاوت  زیادي با گذشته كرده است. 
مسافران در گذشته با سفر به استان فقط مي توانستند 
از ائل گلي و بازار تبریز دیدن كنند اما در ســال هاي 
گذشــته جاذبه هاي زیادي براي گردشگران ایجاد 
شده و به اذعان كارشناسان، هنوز پتانسيل زیادي در 

این زمينه وجود دارد.
ارتقاي منطقه آزاد ارس در ســال هاي گذشــته و 
تبدیل آن بــه مجموعه اي كم نظيــر از جاذبه هاي 
گردشگري موجب شده اســت موجي از مسافران از 
مركز و مناطق مختلف كشور راهي آذربایجان شرقي 
شــوند. خودروهاي لوكس خارجي و جوالن آنها در 
خيابان هاي چهاربانده و جدید ارس براي مسافران 
جوان و عالقه مند بــه  خودروهاي خارجي جذابيت 
زیادي دارد و عالوه بر آن، امکان سفر راحت و یك روزه 
به نخجوان از جلفا براي مسافراني كه قصد خرید و 

گردش در یك كشور خارجي را دارند، جذاب است.
در كنار همــه این جذابيت هــا، زیبایي  جنگل هاي 
ارسباران موجب شده است این منطقه در سال98و 
درســت قبل از همه گيري كرونا پدیده گردشگري 
كشور معرفي شود تا در ادامه و با آغاز ساخت هتل، 
اماكن اقامتي و مجتمع هاي تفریحي براي گردشگران 
نياز به نيروي كار در این زمينه در اســتان بيشــتر 
شــود. راه اندازي رشــته هاي مربوط به گردشگري 
در دانشــگاه هاي علمي-كاربردي استان با جدیت 
مطرح شد و بيش از 3هزار نفر در این زمينه مشغول 
به كار شده اند. برگزاري تورهاي گردشگري زميني 
رونق را براي ميني بوس داران و اتحادیه هاي مربوطه 
هم به همراه داشــت و ميني بوس هاي فرسوده هم 
براي خدمات دهي به گردشــگران به خط شدند اما 
با آغاز كرونا همه این فرصت ها محدود شــد؛ با این 
حال فعاالن گردشگري براي دوران پساكرونا آماده 

مي شوند.
در شهرهاي مختلف اســتان ازجمله شهر محروم 
آبش احمد، مجموعه هاي آب درماني به وجود آمده 
است و كارشناســان پيش بيني مي  كنند این شهر 
بتواند در آینــده نزدیك با توجه بــه ظرفيت هاي 
منحصر به فرد منابع طبيعي و زیبایي هاي خدادادي و 

آذربایجان غربي در سال هاي گذشته توجه به توسعه 
زیرساخت هاي گردشــگري در این استان همچنان 
مغفول مانده و متناسب با ظرفيت هاي آن رشد نکرده 
است. فرودگاه اروميه به عنوان تنها فرودگاه استان، 
پروازهاي محدودي به شهرهاي داخلي كشور دارد 
و در زمينه پروازهاي خارجي نيــز عملکرد چندان 

مطلوبي نداشته است.
گردشگران بين المللي براي سفر به این استان و دیدن 
جاذبه هاي آن باید از فرودگاه بين المللي تبریز یا تهران 
اقدام كنند و گردشــگران داخلي هم براي رسيدن 
به مکان هایي چون تخت ســليمان و آرامگاه شمس 

راه هاي چندان ساده اي در پيش ندارند.
در ســال هاي قبل از كرونــا برنامه ریزي هایي براي 
جذب گردشگر در استان صورت گرفته بود و مجموع 
شاغالن حوزه گردشگري در استان حدود ۲هزار نفر 
بودند. با وجود اینکه تعداد دفاتر خدمات گردشگري 
و مسافرتي استان حدود یك سوم استان مجاور خود 
یعني آذربایجان شــرقي بود اما فعاالن گردشگري و 
مسئوالن براي توسعه گردشــگري و افزایش دفاتر 

مسافرتي در استان برنامه هایي داشتند.
با شــيوع كرونا و محدودیت هاي ســفر به استان تا 
80درصد این اشتغال ها از بين رفت ولي در ماه هاي 
اخير اقدامات بيشتري صورت گرفته و درحالي كه در 
استان هاي همسایه دفاتر مسافرتي تعطيل بودند اما 
در آذربایجان غربي براي 13دفتر خدمات مسافرتي و 

گردشگري مجوز جدید صادر شده است.
همچنين با اقدامات صورت گرفته در دوران پساكرونا 
پيش بيني مي شود براي حدود ۲هزار نفر هم در حوزه 
گردشگري شغل ایجاد شود در صورتي كه مسئوالن 
اســتاني براي ســاخت مجموعه هاي گردشگري و 
آب درماني در كنار دریاچه اروميه همچنين هتل در 
خوي و ساخت اقامتگاه مناسب در جوار تخت سليمان 
اقدامات عملياتي انجام دهند مي توان به ایجاد اشتغال 
پایدار در این حوزه در استان اميدهاي فراواني داشت.

بوم گردي
 نقطه روشن گردشگري زنجان 

زنجان ظرفيت هاي زیاد گردشگري مانند آثار تاریخي 
و طبيعت زیبا دارد اما با وجود این صنعت گردشگري 
در این استان به حد ظرفيت مطلوب رشد نکرده است.

هم اكنون زنجان بيشــتر از آنکه مقصد گردشگري 
باشد به عنوان معبري براي گردشگران تبدیل شده 
است و حضور گردشگران به توقف كوتاه در این استان 
محدود مي شود. به گفته مسئوالن، سهم گردشگري 
در اشــتغال این اســتان فقط 5درصد و تالش براي 
تحقق توســعه اشــتغال زایي در بخش گردشگري 
نيازمند برنامه ریزي عملياتي و اصولي اســت. یکي 
از دالیل توســعه نيافتن این صنعت بهره وري پایين 
در گردشگري عنوان مي شود درحالي كه با استفاده 
مناسب از ظرفيت ها مي توان بهره وري را افزایش داد و 
اشتغال و اقتصاد استان را تقویت كرد. دليل دیگر، نگاه 
سنتي به گردشگري در این استان است درحالي كه 
امروزه صنعت گردشــگري نگاه هاي مدرن و نویني 
براي توسعه دارد كه همراه با جذب گردشگر توسعه 

اقتصادي را نيز رقم مي زند.
از زیرساخت هاي مطلوب توسعه گردشگري زنجان 
مي توان به راه هاي متنوع حمل ونقل در این اســتان 
اشاره كرد. زنجان به شبکه ریلي كشور متصل است، 
از ســوي دیگر عالوه بر فــرودگاه، راه هاي ارتباطي 
بزرگراهي این استان امکان تردد گردشگران را تسهيل 
مي كند. به عقيده كارشناسان، بوم گردي نقطه روشن 

براي تقویت گردشگري زنجان است و این استان مقام 
پنجم كشور را در راه اندازي خانه هاي بوم  گردي دارد. 
اقامت ارزان قيمت و تجربه زندگي روستایي موجب 
جذب گردشگران زیادي به اقامتگاه هاي بوم گردي 
در روستاها مي شود و سرمایه گذاري در این ظرفيت 
مي تواند گام هاي توسعه گردشگري زنجان را تسریع 
كند. در دوران همه گيري ویروس كرونا در زنجان نيز 
مانند سایر استان ها ميزان حضور گردشگر به حداقل 
رسيد و این كسادي حضور گردشگران، اشتغال در 
این حوزه را تحت تأثير قرار داد. مراكز تاسيســاتي با 
حداقل نيرو به ارائه خدمات مي پردازند و اشــتغال 
غيرمستقيم حوزه گردشگري تا حدود زیادي كاهش 

پيدا كرده  است.

جاي خالي برنامه ریزي 
در گردشگري اردبيل

اردبيل از مقاصد مهم گردشگري در كشور است. تاریخ 
كهن، طبيعت بکر و متنوع، آب هاي گرم دامنه سبالن 
و ســرمایه گذاري هاي بي بدیل انجام شده از اردبيل 

مقصدي رؤیایي براي گردشگران ساخته است.
تنوع جاذبه هاي گردشگري در این استان را مي توان 
ویژگي خاص آن نام بــرد. از طبيعت جنگلي فندقلو 
تا ســاحل رودخانه ارس، از كوهســتان هاي زیبا تا 
دشــت هاي پرباغ و از مناظر بي نظير مانند شيروان 
دره و دومولي تا پدیده هاي نــاب مانند دریاچه نئور 
در ارتفاعات كوهستاني همه گوشه اي از جاذبه هاي 
منحصر به فرد گردشگري اردبيل هستند. آثار تاریخي 
مانند بقعه شيخ صفي كه در ميراث جهاني ثبت شده 
است یا بقعه شيخ حيدر و شهري به تنهایي مي توانند 
براي توسعه گردشگري یك اســتان كفایت كنند و 
حال، قرار گرفتن این آثار در كنار آثار دیگر اردبيل را 
متمایز از همه مناطق گردشگري دیگر استان كرده 
است. مراكز اقامتي مهم ترین زیرساخت گردشگري 
هســتند كه اردبيل مقام دوم را از نظر ميزان مراكز 
اقامتي در كشور دارد. از سوي دیگر سرمایه گذاري هاي 
انجام شده مانند پل معلق مشگين شهر و پل شيشه اي 
معلق هير كه به عنوان خاص ترین پل ها در كشور مطرح 
هستند موجب شده است اردبيل در گردشگري آوازه 
بلندي داشته باشد. اما این استان ویژگي خاص تري 
در گردشــگري دارد؛ چشــمه هاي آبگرم در دامنه 
سبالن كه در شــهرهاي نير، سرعين و مشگين شهر 
جاري شده اند و شهرت گردشگري اردبيل را جهاني 
كرده اند تا گردشگران از سراسر جهان تن را به آب هاي 
شفابخش این خطه بســپارند. با وجود این جاذبه ها 
اردبيل نقاط ضعفــي در برنامه ریزي براي توســعه 
گردشگري داشــته كه مهم ترین آن غفلت از تنوع 

جاذبه هاي این استان است.
محدود شدن گردشگري به اســتفاده از چند آبگرم 
با وجــود ظرفيت هاي بســيار متنــوع جفایي در 
حق گردشــگري این استان محســوب مي شود كه 
سال هاست پاشنه آشيل توسعه گردشگري اردبيل 
شده. برنامه ریزي كارشناسي و اصولي براي استفاده 
از همه ظرفيت ها نياز حياتي صنعت گردشــگري 
اردبيل است كه باید با تشکيل اتاق هاي فکر و مشاوره 
با كارشناسان و سرمایه گذاران اتفاق بيفتد. همه گيري 
كرونا را مي توان تجربه تلخ براي گردشگري اردبيل 
دانست. در این ایام و زماني كه مجتمع هاي آبگرم براي 
پيشگيري از شيوع ویروس كرونا تعطيل شدند به دليل 
نبود برنامه ریزي دیگر مانند گردشــگري سالمت، 
توریسم ورزشي و گردشگري عشایري خسارت هاي 

زیادي به بخش صنعت گردشگري اردبيل وارد شد.

خواص درماني آب هاي معدني آن رقيب جدي براي 
سرعين در اردبيل باشــد. در ۲سال گذشته با وجود 
مشکالتي كه براي بخش گردشگري به وجود آمده 
است حدود ۲00پروژه گردشــگري و مسافرتي در 
استان به بهره برداري رسيده و آماده دوران پساكرونا 

هستند.
هرچند اشــتغال در این بخش تا حــدود 70درصد 
آسيب جدي دیده و اشــتغال گردشگري استان به 
زیر هزار نفر رسيده اســت اما مسئوالن قول داده اند 
براي دوران پساكرونا در استان حداقل براي 6هزار نفر 

اشتغال پایدار در حوزه گردشگري ایجاد شود.
هرچند در ۲سال گذشته ضریب اشغال تخت  هتل ها 
در استان بســيار كم شده اســت و در برخي موارد 
شاهد كاهش 95درصدي مســافران ورودي به این 
هتل ها هستيم اما هتل ها، مراكز اقامتي، رستوران ها 
و آژانس هــاي مســافرتي با وجود تعدیــل نيروي 
70درصدي همچنان فعال هستند و سرمایه گذاري 
گسترده در این حوزه موجب ایجاد اشتغال پایدار در 

حوزه هاي گردشگري شده است.

اشتغال زایي براي 2هزار نفر
 در آذربایجان غربي

مسافراني كه به آذربایجان غربي سفر مي كنند همه بر 
این موضوع اذعان دارند كه از نظر داشتن ظرفيت هاي 
گردشــگري با هيچ اســتاني قابل مقایسه نيست و 
ظرفيت هاي گردشــگري آن نه تنها در سطح ملي 
بلکه در ســطح بين المللي حرف هاي زیادي براي 

گفتن دارد.
قرار گرفتن بزرگ ترین دریاچه شــور جهان در این 
استان به تنهایي مي تواند براي هر گردشگري جذاب 
باشد؛ دریاچه اي كه كسي را غرق نمي كند و مي توان 
به راحتي و بدون دانستن اصول شنا روي آن شناور 
ماند. براي درك جذابيت بالقوه این دریاچه مي توان 
آن را با همتاي خود، وان در تركيه مقایسه كرد؛ دریاي 
بحرالميت ساالنه هزاران گردشــگر خارجي دارد، 
افرادي كه مشتاقند بدانند چگونه مي توان روي سطح 
آب دراز كشيد و غرق نشد. ظرفيت هاي منحصر به فرد 
آذربایجان غربي از نظر جذب گردشــگر منحصر به 

دریاچه اروميه نيست.
در آن سوي دیگر اســتان، مقبره شمس تبریزي در 
خوي و بناي معروفي كه كنار ایــن مقبره قرار دارد 
یکي از جاذبه هــاي منحصربه فرد گردشــگري در 

استان است.
با وجود ظرفيت هاي منحصربه فرد گردشــگري در 

اردبيل
جمعيت: ۱٬۲۷۰٬۴۲۰نفر

ميراث جهاني یونسكو:
 آرامگاه شيخ صفي الدین

شهر ملي: عنبران شهر ملي گليم 
و اصالندوز شهر ملي ورني 

سهم گردشگری در اشتغال اردبيل
سهم گردشگری در اشتغال اين استان فقط 5درصد و تالش برای تحقق 
توسعه اشتغال زايی در بخش گردشگری نيازمند برنامه ريزی عملياتی و 

اصولی است

زنجان 
جمعيت: ۱٫۰۵۷٫۴۶۱نفر

ميراث جهاني یونسكو:
 گنبد سلطانيه

شهر ملي: زنجان شهر ملي مليله

آذربايجان غربی
جمعيت: ۳٬۲۶۵٬۲۱۹نفر

ميراث جهاني یونسكو:
 مجموعه تخت سليمان

آذربايجان شرقی
جمعيت: ۳٬۹۰۹٬۶۵۲نفر

ميراث جهاني یونسكو:
 مجموعه 3كليساي ارمني قره كليسا، 

استفانوس مقدس و زور زور
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پيگير اجراي سياست هاي كلي خانواده  و 
مسائل زنان  هستيم

رئیس فراكسیون زنان مجلس با بیان اینکه پیگیر اجراي سیاست هاي 
كلي خانواده در دولت جدید هستیم، گفت: تدوین پیوست خانواده 
را از معاونت امور زنان و خانواده پیگیري خواهیم كرد و در این رابطه 
نامه هایي به تمامي دستگاه هاي اجرایي ارسال كرده ایم و در آنها ضمن 
تذكر تکالیف دستگاهي ذیل سیاســت هاي كلي خانواده، جمعیت 
و قانون برنامه ششم توســعه، مواردي كه الزم است در حوزه زنان و 

خانواده به آنها توجه داشته باشند را متذكر شده ایم.
فاطمه قاســم پور در گفت وگو با همشــهري با بیــان اینکه تدوین 
پیوست هاي مربوط به مســائل زنان و خانواده یکي از ضرورت هاي 
فوري در آگاه سازي و توجه دادن به مســائل حوزه زنان و خانواده در 
تمام بخش هاي اجرایي اســت، گفت: گاهي رویکردهاي سخت در 
امور اجرایي موجب كم توجهي به مقوالتي اســت كه وجه اجتماعي 

و فرهنگي دارند.
نماینده تهران، ري و شمیرانات در مجلس یازدهم افزود: به عنوان مثال 
شاید وزارت نفت، در نگاه نخست وزارتخانه اي باشد كه كمتر نسبتي با 
مسائل زنان و خانواده در برنامه ریزي ها داشته باشد یا اینکه جنس این 
وزارتخانه و مسائل آن بیشتر از جنس مسائل كالن اقتصادي و سیاسي 
باشد اما درنظر داشــتن مالحظات نهاد خانواده در فرایند بازتوزیع 
نیروهاي ذیل وزارتخانه و در پتروشیمي ها، سکوهاي نفتي، حفاري، 
پاالیشگاهي و مانند آن یا در وزارت صمت در شهرك هاي صنعتي و 
مناطق ویژه، یکي از مواردي اســت كه الزم است در این وزارتخانه ها 

به آن توجه شود.
وي با اشــاره به بند دوم سیاســت هاي كلي خانواده و تأكید این بند 
بر اهمیت حفظ جایــگاه خانواده و ارجح دادن خانــواده در تبیین و 
تدوین قوانین افزود: در این بند، محور قرار گرفتن خانواده در قوانین 
و مقررات، برنامه ها، سیاســت هاي اجرایي و تمام نظامات آموزشي، 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به ویژه نظام مسکن و شهرسازي مورد 
تأكید قرار گرفته است. از این رو، باید با جدیت این بند از سیاست هاي 
كلي نظام در حوزه زنان و خانواده به شکل جدي مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تهــران در مجلس یازدهم با بیــان اینکه مطابق ابالغ 
اجرایي این سیاست ها، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوري 
به عنوان مرجع اصلي اجراي این سیاســت ها مکلف به برنامه ریزي و 
نظارت بر حسن اجراي قوانین است، گفت: در دولت گذشته با وجود 
پیگیري هاي فراكســیون زنان و خانواده مجلس، شــاهد اقدامي در 
راستاي این سیاست ها از طرف دولت نبودیم. قاسم پور یادآور شد: ما 
در مجلس و فراكســیون زنان، پیگیر اجراي این سیاست ها در دولت 
جدید هســتیم و به طور قطع با توجه به شأن نظارتي مجلس، تدوین 
پیوست خانواده را از معاونت امور زنان و خانواده پیگیري خواهیم كرد.
عضو كمیسیون اجتماعي مجلس با اشاره به برخي از این موارد گفت: 
براي نمونه در نامه وزارت میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري، 
تعریف فرایندهایي مؤثر و تمهیدات قانوني الزم براي افزایش مشاركت 
و نقش آفریني زنان در صنایع دستي، تقویت حمایت از زنان فعال در 
عرصه صنایع دستي، اتصال بخش صنایع دستي به بازارهاي خارجي، 
طراحي برنامه آموزشــي مشخص جهت توســعه نقش آفریني زنان 
درعرصه صنایع دستي و تدوین پیوست خانواده در تعریف الگوهاي 

گردشگري، برخي از موارد مذكور است.
قاسم پور یادآور شد: پیشبرد و حل مســائل زنان و خانواده نیازمند 
اهتمام ملي و تبدیل مسئله زن و خانواده به مسئله درجه یك كشور 
است؛ همان رویکردي كه رهبر معظم انقالب نیز بر آن تأكید داشته اند 
از این رو ضروري اســت نهادهاي متولي مســائل زنــان و خانواده از 
ابزارهاي خود براي فعال ســازي ظرفیت هاي مختلف دستگاهي در 

حوزه زنان و خانواده بهره برند. 
وي با اشــاره به جایگاه فراكســیون زنان مجلس براي تحقق اهداف 
مرتبط با موضوع زنان و خانواده گفت: در فراكسیون زنان و خانواده با  
شأن نظارتي مجلس، موارد مطرح شده در قوانین حمایت از حقوق زن 
و خانواده را به دستگاه ها ابالغ و بر روند اجراي درست قوانین ابالغي 
نظارت خواهیم كرد. فراكسیون زنان در زمینه حمایت از حقوق زنان 
و خانواده كوچك ترین اغماضي نخواهد داشت و تالش مي كند قوانین 

به درستي و دقت اجرا شود.

ضرورت انجام امور درماني زنان
 از سوي پزشك خانم

 عضو فراكسیون زنان مجلس گفت: انجام امور درماني زنان توسط 
پزشــك خانم چه از نظر مباني دیني و چــه از نظر حفظ امنیت 
رواني خانم ها یك ضرورت است و اگر استثنائاتي هم دراین زمینه 
وجود دارد، باید برطرف و امور درماني زنان توســط پزشك خانم 

انجام شود.
فاطمه رحماني در گفت وگو با فارس افزود: استفاده از پزشك خانم 
براي حوزه زنان در كشــور یك اولویت و یك ضرورت است و باید 

زمینه براي این موضوع فراهم شود.
وي ادامه داد: براساس آموزه هاي دیني ما ضرورت دارد تا خانم هاي 
ما توسط پزشك خانم به ویژه در حوزه زنان و زایمان درمان شوند 

و امورشان انجام شود.
این نماینده مجلس تصریح كرد: عالوه بر این، امنیت رواني بانوان 
ایجاب مي كند تا امور مربوط به خانم ها از سوي پزشك خانم انجام 

شود و همینطور كه گفتم این مسئله یك ضرورت است.
رحماني عنوان كرد: از ابتداي پیروزي انقالب اســالمي تاكنون 
اقدام هاي خوبي دراین باره انجام شــده و ما در بسیاري از موارد 
شاهد هستیم كه امور زنان و زایمان توســط پزشك خانم انجام 
مي شود، اما اگر اســتثنائاتي هم وجود دارد، باید برطرف و به طور 

صددرصدي خانم ها توسط پزشك خانم كارشان انجام شود.
وي اضافه كرد: نباید اجازه داد در حوزه زنان و زایمان آقایان در اتاق 
زایمان حضور داشته باشند و ما به طور جدي پیگیر موضوع انجام 
امور زنان و زایمان خانم ها ازسوي پزشك خانم هستیم تا همانطور 

كه گفتم استثنائات دراین مورد نیز برطرف شود.

شــما از خانــواده ای مذهبــی و 
دانشگاهی كه ســابقه سياسی و اجتماعی هم 
دارد در عرصه سياســی حضور پيدا كرده اید 
و در جایگاه معاونــت امور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری قرار گرفته اید. چرا تا این اندازه 
درباره شما و اظهارنظرهایی كه می كنيد حاشيه 

ایجاد می شود؟
اینکه چرا اینقدر حاشیه برایم ایجاد می كنند را باید 
از اصحاب رسانه پرسید كه نقل قول هایی را منتشر 
می كنند كه از اســاس بیان كننده آن من نیستم. 
برخی از این مطالب هم بسیار ناشیانه جعل شده و 
حتی نمی گویم مطلبی را تحریف یا تقطیع می كنند 
و بعد انتشــار می دهند بلکه می گویم مطالبی را از 
خودشان تولید و ســپس به نام ام منتشر می كنند. 
اقداماتی كه اكنون شاهد آن هستیم قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری و شکل گیری دولت سیزدهم آغاز 
شده است. مشابه اقدامات و حواشی ای است كه در 
دوره انتخابات ریاست جمهوری برای آیت اهلل رئیسی 

ساخته و پرداخته شد.

یعنی این رویه را ناشی از برنامه ای 
هدفمند برای تخریب دولت سيزدهم می دانيد؟

قطعاً همینطور اســت. همان هایی كه می گفتند 
رئیسی دنبال دیواركشی در خیابان هاست، حاال ما 
را متهم می كنند كه معاونت امور زنان و خانواده قرار 
است برنامه های ساختگی آنان در دوره انتخابات را 
در حوزه زنان عملی كند. نمی گویم خبرنگارها بلکه 
می گویم دست هایی قصد دارند مانع حركت دولت 
شــوند و به این دلیل دنبال ایجاد حاشیه ای برای 
دولت و اركان آن هستند تا از شتاب خدمت به مردم 

كه در این دولت مشهود است كم كنند.

شما می گویيد برخی، اظهارنظرهای 
شما را تقطيع، تحریف یا اصوالً به نام شما توليد 
و منتشــر می كنند. اخيراً سفری به استان قم 
داشــتيد كه اظهارنظرهای منتســب به شما 
خصوصًا در حوزه حجــاب بازتاب های زیادی 
داشت. دیدگاه شما درباه حجاب و قوانين مربوط 
به آن چيست كه چنين بازتابی پيدا كرده است؟

همه این را می دانیم كه حجاب در كشور یك قانون 
است. اگر قانونی داریم كه اجرا نمی شود آن حرف 
دیگر است. در ســفر به قم، نشست صمیمانه ای با 
اقشار مختلف بانوان برگزار شد كه سؤاالت و مسائلی 
از سوی بانوان حاضر مطرح شــد كه به آنها جواب 
دادم. یکی از مطالبات طرح شده، موضوع حجاب بود. 
برخی بانوان حاضر از اینکه به قانون عمل نمی شود 
گالیه مند بودند. پاسخی كه دادم این بود كه دولت 
مصمم است قانون را در همه حوزه ها اجرا كند و عمل 
به قوانین را برای خود ضروری می داند. در مســائل 
مربوط به شــئون خانم ها، آن چیزی كه به خانم ها 
در محیط اداری و كاری امنیت می دهد و می تواند 
حضور سالم و با فکر و اندیشه را تضمین كند حجاب 
است. حجاب قانون است و فردی كه كارمند دولت 
است، قانون را پذیرفته و متعهد است به آن عمل كند. 
بانوان مطالبه اجرای این قانون را داشتند. دولت هم 
خود را متعهد به اجرای قوانین جاری كشور می داند، 
همانگونه كه در قانون های دیگر مانند شــفافیت 
اداری و جلوگیری از فســاد اداری دولت مصمم به 
اجرای قوانین موجود و وضع قوانین مکمل بازدارنده 

از فساد است.

اما ماجرای دیگری هم در این نشست 
اتفاق افتاد و آن موضوع كشنده بودن استفاده 
از اینترنت برای جوانان بود كه شما از آن ابراز 
نگرانی كرده بودید. این اظهارنظر نيز واكنش های 
شدیدی در فضای مجازی داشت. شما از دانشگاه 
به دولت رفته اید آیا اعتقاد دارید اســتفاده از 

اینترنت، برای جوانان كشنده است؟
این هم از شیطنت های كسانی است كه غرض دارند 
و دوست دارند مطالبی را كه خودشان می خواهند 

در جامعه القا كنند. اتفاقاً عکس این مطلب را بیان 
كــرده ام. خانم های قمی درخواســت كرده بودند 
برخی محدودیت هــا برای انتشــار و ورود برخی 
كتاب ها اعمال شود. به آنان گفتم نمی شود جلوی 
فضای مجازی را گرفت. اگر ما درســت از این فضا 
اســتفاده نکنیم آن وقت فضای مجازی می تواند 
كشنده باشد. درست استفاده كردن از آن راهش این 
است كه خود، خانواده، اقوام، دوستان و جوانانمان 
را مقابل هجمه های فضای مجازی واكسینه كنیم. 
برای واكسینه كردن باید ابعاد فرهنگی و اعتقادی 
خود را تقویت كنیم. حتی گفتم كه فضای مجازی 
گسترش بیشتری پیدا خواهد كرد و چیزی نیست 
كه بشود مانع آن شد. مهم این است كه بتوانیم خود 
را به مبانی فکری ای كه بتواند  در مقابل كشنده بودن 

فضای مجازی، ما را مسلح كند، مجهز كنیم.

اینطور كه متوجه شدم شما هم با نظر 
بسياری از مردم درباره اینكه اینترنت را نمی توان 
محدود كرد همراه هستيد. می خواهم نظر شما را 
درباره طرح صيانت كه البته در مجلس از دستور 
كار خارج شده است بدانم و بپرسم كه آیا این 

طرح را مفيد می دانيد یا خير؟
اطالعات كامل و كارشناســی درباره طرح صیانت 
ندارم و به نظــرم باید متخصصان فــن در این باره 
اظهارنظر كنند اما با اینکه فضــای مجازی نباید 
محل ارتکاب جرم، كالهبرداری و مانند آن باشــد 

موافقــم. ازطرف دیگر بایــد این را 
درنظر بگیریم كــه نمی توانیم 

بسیاری از فضاهای فکری 
و فرهنگی را با بســتن 

راه های دسترسی به 
آن محدود كنیم. 

بهتریــن راه 

برای مدیریت این فضا این است كه خود را واكسینه 
كرده و با بهره گیری از خوراك خوب محتوایی از این 

فضا به نفع ارتقای جامعه بهره برداری كنیم.

بگذارید از حاشــيه ها كمی فاصله 
بگيریم و به خــود معاونت زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری و برنامه های آن هم بپردازیم. 
مهم ترین برنامه و رویكردی كه در معاونت زنان 
در مقطع كنونی پيگيری می شود چه مواردی را 

در بر می گيرد؟
از مهم ترین كارهایی كه وظیفه معاونت زنان است 
رفع محرومیت و گسترش عدالت است. بخشی از این 
عدالت جنسیتی و بخش دیگری از آن كه فراگیرتر 
است و از وظایف ماست شامل همه مسائل زنان و 
خانواده های آنان است. برای همین در تالش هستیم 
با اجرای برنامه ها و سیاست هایی كه بتواند مشکالت 
زنان را كاهش دهد، در مسیر بهبود وضعیت زندگی 

زنان و خانواده های آنان گام برداریم.

چه طرحی بــرای عملی كردن این 
موضوعات در معاونت زنــان و خانواده تدوین 

شده است؟
رئیس جمهور از ابتدای دولــت بر تدوین برنامه  ای 
جامع برای بهبود وضعیت زنان و كاهش آسیب هایی 
كه آنان را تهدید می كند تأكید داشتند. از این رو، 
در معاونت زنان و خانواده و با بهره گیری از نظرات 
كارشناسی اســتادان و نخبگان این حوزه، برنامه 
جامع توانمند سازی  و آســیب زدایی تدوین شده 
اســت. این برنامه با تأكید بر 2بعد توانمندسازی 
زنان و آسیب زدایی از آنان و خانواده هایشان نهایی 
و به زودی رونمایی می شود، مسئله آسیب هایی كه 
زنان با آن درگیر هستند به شــکل جدی واكاوی 
و راهکارهایــی برای كاهش عوارض ناشــی از آن 

پیش بینی شده است.

ایــن برنامــه چــه مــواردی را 
در بر می گيرد؟

آسیب هایی مانند اعتیاد، خودكشی و طالق 3محور 
اصلی برنامه توســعه امور زنان و خانواده است. در 
این برنامه، به موضوع طالق و ضرورت كاهش آن 
در جامعه كه اكنون نرخ رو به رشدی دارد تأكید و 
توجه جدی شده است. امیدواریم در برنامه تدوین 
شده، با مشاركت بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، 
قوه قضاییه و سازمان ها و دستگاه های ذی ربط دیگر 
بتوانیم نرخ این آسیب را كاهشــی كنیم. در بعد 
توانمندسازی نیز در حیطه های مختلف، از زندگی، 
كار و فعالیت های علمی گرفته تا نوع پشتیبانی هایی 
كه باید از نخبگان در رشته های ورزشی، علمی، 
فرهنگی، هنری و نوع تشــویق ها و حمایت ها 
پیش بینی شده است تا زنان توانمندی های خود 
را شناخته و بتوانند ضمن تامین نیازهای خود 
ظرفیت های بالقوه خود را شکوفا سازند. عالوه 

بر این در حوزه زنان بدسرپرســت، بی سرپرست و 
خود سرپرســت نیز حمایت هایی صورت می گیرد 
كه بخشی از آن تحت عنوان كسب وكارهای پایدار 
خانواده محور درنظر گرفته شده است كه عالوه بر 
حمایت از زنان واجد شرایط، از خانواده های آنان نیز 

پشتیبانی  می كند.

این توانمندسازی به چه شكلی انجام 
خواهد شد؟

برای عملی كردن فرایند توانمندســازی زنان در 
این پروژه تالش كرده ایــم از توان علمی و ظرفیت  
اداری و مالــی ســازمان ها و وزارتخانه هایــی كه 
می توانند در این حوزه به پیشبرد بهتر امور كمك 
كنند اســتفاده كنیم. كارگروه های تخصصی در 
حوزه های اشتغال، آسیب زدایی از زنان بدسرپرست 
و بی سرپرست و مانند آن را در معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری تشکیل داده و كارگروه های 
متناظر آن را در استانداری ها ذیل مشاور امور بانوان 
استانداران سازماندهی كرده ایم. انتظار ما این است 
كه بتوانیم براساس رویکردهایی كه در برنامه امور 
زنان و خانواده تبیین شــده است، نسبت به بهبود 
وضعیت زنان و هم افزایی منابع و امکانات، مســیر 
مناســبی را در كاهش مشــکالت زنان در جامعه 

ایجاد كنیم.

آیا منابع مالی كافی برای اجرای این 
طرح در بودجه پيش بينی شده است؟

بودجــه مــا در معاونــت زنــان و خانــواده 
ریاست جمهوری مستقل است و برخی مواردی 
كه گفته شده بودجه این معاونت ذیل اعتبارات 
ریاســت جمهوری قرار گرفته و كاهش یافته، 
درســت نیســت. اتفاقاً در این دولت، بودجه 
معاونت زنان و خانواده در مقایسه با سال قبل 
از آن نه تنها روند كاهشــی نداشته است بلکه 
هجده و نیم درصد افزایش یافته اســت. برای 
اجرای برنامه توســعه زنان و خانواده نیز منابع 
مورد نیاز در تبصره ها دیده شــده اســت كه با 
نظارت معاونت زنان هم در ایجاد اشتغال و هم 

در آسیب زدایی هزینه خواهد شد.

مشــاوران بانوان در وزارتخانه ها 
آنطور كه باید و شاید نتوانسته اند كاركردی را 
كه از آنها انتظار می رفت برآورده كنند. بسياری 
از این مشاوران می گویند در جایگاهی نيستند 
كه وزیر یا استاندار را متقاعد كنند تا طرح یا 
موضوعی را عملی كنند. برای ارتقای جایگاه 
مشــاوران امور زنان در دستگاه ها و رفع این 

مشكل چه برنامه ای دارید؟
یکی از مطالباتی كه زنان از ما در معاونت امور زنان 
و خانواده پیگیری می كنند، موضوع ارتقای جایگاه 
آنان در دولت اســت. برخی انتقاد دارند كه دولت 
توجه كمی به زنان دارد اما از همان ابتدای فعالیت 
دولت سیزدهم، موضوع ارتقای جایگاه زنان در بدنه 
دولت در دستور كار این معاونت قرار گرفته است 
و در این راستا، در قالب الیحه ای 7بندی خواستار 
ارتقای جایگاه ساختار اداری زنان در وزارتخانه ها، 
استانداری ها و دستگاه های اجرایی شده ایم. این 
الیحه تاكنون چندین بار مورد بررسی قرار گرفته 
و اكنون در كمیســیون اجتماعی دولت در حال 
بررسی نهایی است. در این الیحه، پیش بینی شده 
است كه جایگاه مشاور امور بانوان در وزارتخانه ها 
و استانداری ها به معاونت وزیر یا رتبه هم طراز آن 
در اســتانداری ها ارتقا یابد. درصورت تحقق این 
درخواســت، امکان پیگیری امور زنــان در قالب 
معاون وزیر یا معاون استاندار و با سازوكار دقیق تر 
و منسجم تری انجام می شــود و قادر خواهیم بود 
برنامه هایی را كه در حــوزه زنان و خانواده تبیین 

می شود بهتر از قبل اجرایی كنیم.

اخيراً نقدهایی درباره تورم قانون در 
حوزه زنان مطرح شده است. شما تا چه اندازه به 
این موضوع معتقد هستيد و آیا نياز به بازنگری 
در برخی قوانين و احتماالً اصالح یا حذف آن 

می بينيد؟
به نظرم حوزه زنان از حوزه هایی است كه با تعدد 
قوانین روبه رو است. از این رو، بازنگری در قوانین 
این حوزه از برنامه هایی اســت كه آن را پیگیری 
می كنیم. باور ما بر این است كه برخی قوانین نیاز 
به تعدیل دارند یا برخی دیگر باید تکمیل تر شوند. 
در مورد برخی از این قوانین در حــال مذاكره با 
قوه قضاییه هســتیم و رئیس قوه قضاییه نیز این 
اطمینــان را داده اند كه به قوانین حــوزه زنان و 
خانواده با نگاه ویژه ای توجــه و مواردی را كه نیاز 
به اصالح دارد مورد بازنگری قرار دهند. امیدوارم 
به زودی خبرهای خوبی در این حوزه داشته باشیم.

ایــن قوانين چــه مــواردی را 
در بر می گيرد؟

چون در حال بازنگری موارد و بررسی های بعدی 
هستیم اجازه بدهید درباره این موضوع صحبت 

نکنم.

یكی از این قوانين موضوع صدور 
شناســنامه برای كودكان دارای مادر ایرانی 
و پدر غيرایرانی اســت. انتقاد از كندی روند 
صدور شناسنامه برای این بچه ها هر روز بيشتر 
می شود. برای برطرف كردن این مشكل چه 

تدابيری دارید؟
در موضوع صدور شناســنامه بــرای این بچه ها، 
مشکالتی پیش آمده است و ســرعت كار از نظر 
ما هم بسیار كند است. یکی از مواردی كه دنبال 
اصالح مقررات آن هســتیم هم بــه این موضوع 
برمی گردد. ما خواهان سرعت گرفتن بیشتر این 
مسئله و كاهش مشکالت خانواده هایی كه با این 
مشکل روبه رو شده اند هســتیم. در حال بررسی 
موضوعاتی هستیم كه روند كار را كند كرده است و 
به نظر می رسد با رفع برخی نگرانی ها و مفسده هایی 
كه وجود دارد، می توان سرعت صدور شناسنامه 
برای كودكانی كه مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند 

را افزایش داد.

گفت وگو با انسيه خزعلی ، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور
 از حاشيه های پررنگ تر از متن تا دغدغه های واقعی حوزه زنان 

دنبال محدود كردن  زنان
 در جامعه نیستیم

برخی انتقاد می كنند كه دولت توجه كمی به زنان دارد اما از همان 
ابتدای فعاليت دولت سيزدهم، موضوع ارتقای جایگاه زنان در 

دولت در دستور كار این معاونت قرار گرفته است

حميدرضا بوجاریان
خبرنگار

انســيه خزعلي، معاون امــور زنــان و خانواده 
رئيس جمهور در دولت سيزدهم است كه ریاست 
دانشگاه الزهرا را از ســال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ و ریاست 
پردیس خواهران دانشگاه علوم اسالمي رضوي را برعهده داشته است. خزعلي متولد قم است. او تا 
سطح ۳ حوزه علميه قم جامعه الزهرا در سال ۱۳۶۵ تحصيل كرده است و ليسانس، كارشناسي ارشد و 
دكتري خود در ادبيات عرب را از دانشگاه تهران دریافت كرده است. این چهره دانشگاهي البته سابقه 

زندگي در خانواده اي مذهبي - سياسي را دارد.
 شاید این موضوع یكي از دالیلي باشد كه به گفته خودش، برایش متن مي نویسند و به نامش منتشر 
مي كنند تا وارد حاشيه اش كرده و از این طریق او و خانواده اش را تخریب كنند؛ تخریب هایي كه این 
روزها دامنه گسترده اي پيدا كرده است و تقریبا روزي نيست كه به نام او مطالبي عجيب در فضاي مجازي 
و برخي رسانه ها منتشر نشود. به بهانه حاشيه هاي اخير سفر او به قم كه بازتاب هاي زیادي پيدا كرد، 
در روزنامه همشهري ميزبان او بودیم. گرچه خزعلي تقریبا به هيچ سؤال سياسي  پاسخ نداد اما تالش 
كردیم برخي سؤاالتي را كه درباره او و عملكردش در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوري دولت 

سيزدهم وجود دارد، مطرح كنيم.

دغدغه عدالت جنسیتی
از مهم ترین كارهایی كه وظیفه 

معاونت زنان است رفع محرومیت 
و گسترش عدالت است. بخشی از 

این عدالت جنسیتی و بخش دیگری 
از آن كه فراگیرتر است و از وظایف 
ماست شامل همه مسائل زنان و 

خانواده های آنان است. برای همین 
در تالش هستیم با اجرای برنامه ها 

و سیاست هایی كه بتواند مشكالت 
زنان را كاهش دهد، در مسیر بهبود 
وضعیت زندگی زنان و خانواده های 

آنان گام برداریم

برخورد با نگاه های سلیقه ای در حوزه زنان  
موضوعی كه درباره ممنوعيت فعاليت باشگاه های بدنسازی رسانه ای را از شخص 
وزیر ورزش پيگيری می كنم. ما در دولــت مانعی برای ورزش كردن زنان ایجاد 
نكرده ایم بلكه از اینكه زنان در عرصه های ورزشی فعال و درميدان حاضر باشند 
استقبال می كنيم. ورزش سبب بهبود وضعيت روحی و جسمی بانوان می شود. 
با ورزش اســت كه مادران آینده بهتری را می توانيم تربيت كنيم. به این دليل 
است كه در هر سفر استانی، توجه به ایجاد زیرساخت های ورزشی برای زنان در 
دستور كار قرارمی گيرد؛ به عنوان نمونه در سفر اخيرم به قم، 20ميليارد تومان 
برای احيای ورزشگاه تختی كه در محدوده مركزی شهر قرار دارد و پيش از این در 
اختيار مردان بود به زنان اختصاص داده شده است كه با تخصيص این اعتبار زنان 
می توانند از این ورزشگاه استفاده كنند. قطعًا نگاه های سليقه ای مورد تأیيد 
دولت نيست و موضوعات اینچنين را با جدیت پيگيری می كنيم تا محدودیتی 
برای زنان در عرصه فعاليت های ورزشی ایجاد نشود. اگر زنان در جریان 
اعمال سليقه های فردی قرارگرفتند می توانند موضوع را به خط پيامكی 

۱0۱ و سایت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری منعكس كنند.

ث
مک

 توانمندسازی زنان
انتظار ما این است که بتوانیم 

براساس رویكردهایی كه در برنامه 
امور زنان و خانواده تبیین شده 

است، نسبت به بهبود وضعیت 
زنان و هم افزایی منابع و امكانات، 

مسیر مناسبی را در كاهش 
مشكالت زنان در جامعه ایجاد 

كنیم

نکته
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نگاهي به دو پوشه اول سه گانه شهري

دوربين در جایگاه منتقد
پيش از نمایشگاه »انقالب؛ پوشه 
ســوم«، 2نمایشگاه دیگر به 
نام هاي »وليعصر؛ پوشــه اول« 
و »شریعتي؛ پوشــه دوم« در سال هاي 1397و 1398 برگزار 
شده بودند. این سه نمایشگاه را باید ادامه منطقي یكدیگر 
و كوششــي براي ارائه ثبت تصویر تهــران از خالل زندگي 
روزمره دانست. خيابان وليعصر به عنوان بلندترین خيابان 
درختكاري  شــده تهران و بلندترین خيابــان خاورميانه و 
همينطور خيابان شــریعتي به عنوان یكي از طوالني ترین 
خيابان هاي پایتخت، ســال ها نه فقط محل تــردد افراد و 
خودروها بلكه براي ساليان متمادي بافت جدایي ناپذیر زندگي 
آدم ها بوده اند. ساختمان هاي این خيابان ها و جزئياتي همچون 
درها و پنجره ها و سردرها و كاشي ها و... صرفا اشيایي كاربردي 
نيستند و آنها را باید به مثابه دال هایي درنظر گرفت كه در ذهن 
هر عابري مدلولي را یادآور مي شوند. البته، این پروژه تنها به 
بناها یا به طور كلي كالبد شهر توجه ندارد و شهر را در نسبتش 
با آدم ها مي بيند و تعریف مي كند؛ آدم هایي كه در این شهر به 
دنيا مي آیند، زندگي مي كنند، مي روند و به شهر جان مي دهند. 
در ادامه، مروري بر وليعصر؛ پوشه اول و شریعتي؛ پوشه دوم 

داشته ایم تا با هدف این پروژه تجسمي بيشتر آشنا شویم.

وليعصر؛ پوشه اول
در نمايشگاه ولیعصر؛ پوشه اول، 
آثار ۱۷ عكاس از خیابان ولیعصر 
در سه گالري »آريا«، »آبتین« و 
»ag« - که هر ســه در راستاي 
خیابان ولیعصر هستند - در سال 
۱39۷به نمايــش درآمد. رامیار 
منوچهرزاده - طراح و سرپرست 
گروه اين نمايشگاه - در بخشي از 
اســـتیتمنت ولیعصر؛ پوشه اول 
نوشـــــته بود: »ولیعصر؛ پوشه 
اول نخســتین ارائه  هماهنگ از 

پروژه اي آموزشي و پژوهشــي براي شــناخت بهتر شهر تهران 
است. اين پروژه، نگاهي متفاوت نســبت به »عكاسي« دارد و در 
جســت وجوي زباني نو براي بیان و روايت پیچیدگي هاي شهري 
بر بستر ظرفیت ها و جذابیت هاي هنرهاي تصويري است. چگونه 
مي شود هنرمند را از دل درگیري خالق با زندگي روزمره نسبت 
به رويدادها و فضاهاي کالنشهري حساس کرد تا از درون خودش 
به تاريخ و جغرافیاي شهر پل بزند و اين تجربه را با ديگران سهیم 
شود؟« به گفته منوچهرزاده، اين نمايشــگاه برآمده از يك دوره 
آموزشي بوده که در دو ترم ۱۷ نفر براي اين کار انتخاب شدند. در 
ترم اول، افرادي که کارهايي مرتبط با خیابان ولیعصر و مطالعات 
شــهري انجام داده بودند نیز به برگزارکنندگان اين نمايشــگاه 
پیوســتند. منوچهرزاده درباره مديوم و فرم آثار ارائه شده در اين 
نمايشگاه گفته بود: »اين افراد مجاز بودند با هر مديوم و شكلي که 
به تصوير مرتبط باشد کار خود را در اين زمینه انجام بدهند؛ بستر 
کار ما فاين آرت است و لزوما مستند نیست و آثار حالت چیدماني و 
اينستالیشن دارد، اما بخشي از کار هم به مستند فضا برمي گردد.«

منوچهرزاده که خود عكاس است، علت انتخاب خیابان ولیعصر را 
براي اين پروژه چنین توضیح داده بود؛ »خیابان ولیعصر يك قاعده 
و نسبتي با کل شهر دارد و تمامیت و بافت هاي مختلف تهران را 
نشــان مي دهد. اين خیابان آنقدر جذابیت و عمومیت داشت که 
يك بار ديگر به آن نگاه ويژه داشته باشیم.« اين نمايشگاه صرفا ثبت 
عكاسانه خیابان ولیعصر نبود. در عكس هاي به نمايش درآمده از 
خیابان ولیعصر عكاس، دوربینش را وسیله نقد و انديشیدن قرار 
مي دهد. دوربین به مثابه نقاد يا متفكر به شــهر مي نگرد و توجه 
بیننده را به چیزهايي جلب مي کند که از فرط مرئي بودن از نظرها 

دور شده اند.

شريعتی؛ پوشه دوم
شــريعتي؛ پوشــه دوم، دومین 
پروژه ايــن مجموعه ســه گانه 
شهري، با نمايش آثار ۲۴ هنرمند 
در ســال۱398 در ۲ گالري آريا 
و ديلمــان بــه نمايــش درآمد. 
همچون نمايشــگاه ولیعصر، آثار 
اين نمايشــگاه هم از دل فضايي 
آموزش بیرون آمــده بود. يكي از 
ويژگي هاي جالب اين پروژه اين 
است که عكاســان را براي تهیه 
عكس هايي منطبق با هدف پروژه 

آموزش مي دهد. رامیار منوچهرزاده در توضیح اين فعالیت هنري 
نوشته بود؛ »جاده قديم تهران که در قبل از انقالب به آن کورش 
گفته مي شــد پس از انقالب )با توجه به فضاي حسینیه ارشاد و 
سخنراني هاي دکتر علي شريعتي( به خیابان دکتر شريعتي تغییر 
نام داد؛ طولی ۱۲ کیلومتري که مرکز تهران را به شــمال تهران 

پیوند مي دهد. 
خیابان شريعتي برخالف ديگر شــاهراه هاي تهران کمتر مورد 
توجه عموم مردم و کارشناسان قرار گرفته است که البته اين نكته 
سختي کار را دوچندان مي کرد. تالش بر آن بود تا برخالف پروژه 
ولیعصر، تمرکز هنرمندان فقط بر پوشش تصويري و استفاده از 
تصاوير صرف نباشد و اين بدان معنا بود که اين خیابان از زواياي 
مختلف و در مديوم هاي مختلفي به نمايش دربیايد؛ تجربه اي بديع 
و متفاوت که ما را در مسیر جديدي قرار مي داد که شكل گیري و 
ارائه آن مستلزم زمان و تمرکز بسیار باالتري بود. تجربه نمايش 
فضاهاي چیدماني وسیع، ويدئوآرت، عكاسي، طراحي سازه هاي 
بینارشته اي و صدا در کنار اشكال ارائه متفاوت ما را در موقعیت 
پیچیده تري در نسبت با نمايشگاه قبلي قرار مي داد. بي شك، لذت 
تجربه هاي جديد و مشترك يكســاله يك تیم بزرگ و استمرار 
در آن با حمايت هاي آموزشگاه آريا به عنوان پايگاه فعالیت هاي 
هنري و گالري ديلمــان به عنوان يكي از همراهــان اين دوره و 
حمايت مجموعه زيبان به عنوان حامي مالي به دست نمي آمد.« 
مكان هاي مشهور خیابان شــريعتی همچون حسینیه ارشاد که 
هويت جمعي چند نسل از ايراني ها را شكل داده در اين پروژه به 

تصوير کشیده شدند.

گفت وگو با رامیار منوچهرزاده درباره نمايشگاه عكس »انقالب؛ پوشه سوم«

اداي دین به دانشجویان دانشگاه تهران
این روزها نمایشگاه گروهي عكس »انقالب؛ پوشه سوم« در گالري آریا توجه دوستداران 
هنرهاي تجسمي را به  خود جلب كرده است. نمایشــگاهي بر پایه مجموعه آثار بصري 
از 3 شــاهراه اصلي  تهران كه 2 پوشــه قبلي آن تحت عنوان »وليعصر؛ پوشه  اول« و 
»شریعتي؛ پوشه دوم« در سال هاي 97 و 98 به نمایش درآمده بودند. به این بهانه با راميار 
منوچهرزاده، كيوریتور این نمایشگاه كه تا اول بهمن در گالري آریا برپاست؛ گفت وگویي 

انجام داده ایم تا بيشتر با حال و هواي این رویداد آشنا شویم.

براي مخاطباني كه با 2نمایشگاه قبلي 
این مجموعه آشنایي ندارند بفرمایيد ایده برپایي 

این سه گانه از كجا و با چه هدفي شكل گرفت؟
مــن از حــوزه هنرهــاي تجســمي کارم را آغاز و 
سال هاســت در اين فضا تحصیل و فعالیت داشته ام. 
حدود ۱0 سال پیش بود که تصمیم گرفتم دينم را 
نسبت به دانشجوهاي دانشگاه تهران ادا و شرايطي 
به وجود بیاورم تا کارهاي شــان  را به نمايش بگذارم. 
کار نخستین نمايشگاه با ۵ نفر از دانشجويان دانشگاه 
تهران و با عنوان »گورپاژ« آغاز شد. سال بعد با تعداد 
ديگري از دانشــجويان از ديگر دانشــگاه هاي هنر 
فعالیت مان کمي توسعه يافت و با موضوع »مان« يا 
منزل و محل سكونت  هنرمندان دومین نمايشگاه را 
برگزار کردم. پس از آن بود که به نظرم آمد چه خوب 
مي شود اگر کار در حوزه وسیع تري اتفاق مي افتاد تا 
موقعیت اجتماعي مردم و زيست شان را هم به تصوير 

کشید و قاعده مند تر کار کرد.
چطور شد كه این اتفاق در گالري آریا 

رقم خورد؟
تقريبا ۵سال پیش با مجموعه آريا صحبت کردم. چرا 
که هم از قديمي ترين گالري هاست هم آموزشگاهش 
جزو برترين مراکــز خصوصي حوزه هنــر در ايران 
محسوب مي شود. بسیاري از نويسندگان و هنرمندان 
در اين مجموعه تدريس کرده اند و مي توان گفت از 
دهه ۷0تا کنون جايگاه خود را پیدا کرده اســت. در 
نتیجه گفت وگويي که با خانم اقبــال، مدير گالري 
داشتم تصمیم گرفتیم سه تا از شاهراه هاي تهران را 
به نمايش بگذاريم. يك قاعده اي به عنوان کیوريتور 
اين ماجرا برايش درنظر گرفتم تا روند کار در مسیر 
درست پیش برود. ابتدا ۲ترم آموزش درنظر گرفتم 
که حدود يك ســال زمان مي برد. دانشجوها را هم با 
فراخوان و بعد هم گزينش افراد که آن هم مرحله به 

مرحله غربال شدند تا به اعضاي ۱۵ الي ۲0 نفر انتخاب 
شده رسیديم.

به صورت جدي چه زماني وارد مرحله 
اجرا شدید؟

نخســتین پروژه مربوط به خیابــان ولیعصر بود که 
سال9۶ استارت خورد و سال9۷ در 3 گالري برگزار 
شد. دومین کار هم خیابان شريعتي بود که سال9۷ 
آغاز شد و سال98 در گالري ديلمان و آريا به نمايش 
گذاشته شد. سال98 هم استارت پروژه انقالب خورد 
که ســال پیچیده اي هم بود و با اتفاقات زيادي گره 
خورد. مسائل زيادي در کشور رخ داد و نهايتا به کرونا 
ختم شد. با وجود اين کالس ها را به شكل حضوري 
برگزار کرديم. قرار بود سال 99 نمايشگاه داشته باشیم 
که به علت پیك کرونا کنسل شــد و در نهايت پس 

از۱۴ ماه موفق شديم کار را به مرحله اجرا برسانیم.
ابتدا پوشه ســوم قرار بود انقالب تا 

آزادي باشد. علت حذف آزادي چه بود؟
اين پروژه ابتدا قرار بود »انقالب تا آزادي« باشد. يعني 
از میدان آزادي تا میدان امام حسین)ع( اما بهتر ديديم 
که از میدان انقالب تا امام حســین)ع( که نامش هم 
خیابان انقالب است؛ با همین عنوان باشد. چون جمع 
کردن کار در آن وســعت جغرافیايي به نظرم شدني 
نیامد و ممكن بود به کلیت کار آسیب بزند و از طرفي 
خیابان انقالب موقعیت فرهنگي ويژه تري دارد. خیابان 
انقالب شاهراه بین شمال و جنوب تهران و خط مرزي 
ذهني است که پايینش به سمت جنوب و بااليش به 
سمت شمال مي رود. خیاباني است که عالوه بر سبقه 
فرهنگي، اتفاقات زيادي به خود ديده است. مكان هاي 
تأثیرگذار آموزشي مثل دبیرســتان البرز، دانشگاه 
تهران، امیرکبیر و... را در مســیر خود دارد. تمامي 
کتابفروشي ها و اکثر کافه ها، مراکز فرهنگي و هنري 
به واسطه اين دانشگاه ها شكل گرفته اند. به عالوه اينكه 
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وقتينسلجديد
تاريخميسازد

گزارشي از نمايشگاه عكس »انقالب؛ پوشه سوم« در گالري آريا

هنرمندان جواني چون سبا صفايي، نگین فیروزي، 
نگار محسني، هديه خزائي، ثنا احمدي زاده، فرزانه 
رضايي، پارمیس حكیمــي، کاوه زهــدي، عرفانه 
روزگرد، گلناز زيبنده خو، امیرهادي شیرازي، ياسمین 
وفايي، ســحر خزائي، امین وزيري، امیربهادر بیات 
و مهران خوش نويس در اين پوشــه آثارشــان را در 
قالب عكس، ويدئو، چیدمان و... ارائه داده اند؛ نســل 
جديدي که با نگاه خود بخشــي از تاريخ اين شهر را 

براي آيندگان ساختند.
در طبقه همكف گالري آريا آثار عكاســي به نمايش 
گذاشته شــده اند و در زيرزمین با چیدمان ها مواجه 

هستیم.
يكي از نشــانه هاي بارز خیابان انقــالب، کافه هاي 
آن اســت که گلناز زيبنده خو در اين پــروژه از آن 
غافل نمانده و به محض ورود به فضاي نمايشگاه به 

تماشايش مي ايستیم. اين آثار از آن دست کارهايي 
است که زمان به آن ارزش افزوده مي بخشد. همانطور 
که امروز با ديــدن رونق کافه هاي ۵0ســال پیش 
به دنبال ردي از تاريخ مي گرديم، ۵0سال آينده اين 
عكس ها منابع گرانبهايي خواهند شد براي جواناني 
که در گذشته به دنبال ردپاها در تاريخ سفر مي کنند.

در اين طبقه اثري که به خاطر حجم، امتداد و چیدمان 
توجه ها را به ســمت خود جلب مي کنــد متعلق به 
امین وزيري اســت. او طوري تصوير ساختمان ها را 
کنار هم چیده اســت که انگار در حال قدم زدن در 
خیابان انقالب هستید و از کنار تمام ساختمان ها با 
ابعاد واقعي گذر مي کنید. مي توان گفت اين بخش 
برخــورد واقع گرايانه با خیابان انقالب اســت که به 
بیننده کمك مي کند به يك نظم مصور در چیدمان 

ذهني خود برسد.
در مقابل، کارهاي نگین فیروزي را مشاهده مي کنیم 
که صحنه هايي آشنا از تاريخ معاصر است؛ عكس هايي 
از توده مردم درتظاهرات هاي مختلف سال۵۷ که روح 
سیاسي و مبارزاتي اين خیابان را به نمايش مي گذارد.
در ســويي ديگر ســبا صفايي با تكیه بر رنگ ها از 
زاويه هاي بكر نگاهي بر پايه احساس غالب زمانه خود 
بر اين خیابان داشته است. در عكس هاي سبا صفايي 
حتي مي توان صداي خســته درون ذهن مردمان را 
شــنید و از چشــم آنها به خیاباني چشم دوخت که 
براي عابرين و گذرکنندگان هر روزه آن شايد چندان 
نوســتالژيك و جذاب نیســت بلكه يادآور دوندگي 
عذاب آور و بي حاصل شان در پي زندگي در اين ابرشهر 
شلوغ و خیابان هاي پرترافیك و صداهاي کر کننده و 
سوز گزنده زمستان و شكنجه گرماي تابستان هاي 

داغ آن است.
ياسمن وفايي تصاويري ناب از اين خیابان را از زير تور 
مشكي چادر گلدارش به تصوير کشیده و از زاويه اي 

که از قبل انقالب تا امروز بار سیاسي اجتماعي داستان 
هم باالتر بوده است.

با توجه به شرایط كرونا و سایر مسائل 
چه چالش هایي پيش روي شما بود؟

سال 98 که قرار به آغاز اين پروژه بود کار ما با مسائل 
مختلف گره خورد و روند اجرايي ما را پیچیده کرد. 
مجبور بوديم هر هفته مجوزهاي مان را تمديد کنیم. 
پس از آن هم کرونا و بسته شدن دانشگاه ها و خلوتي 
خیابان ما را با دشواري هاي ديگر روبه رو کرد. در نهايت 
و با همت همه دوســتان امروز نمايشگاه برگزار شد. 
تالش کرديم نگاه درست و ويژه به اين داستان داشته 
باشیم و نمود مشــخص از آنچه همه در ذهن دارند، 
نباشد. به باور من هنر کارش اين نیست که مستقیم به 
مبحثي اشاره کند بلكه موظف است چیزي ارائه دهد 
تا مردم با ديدن آثار، به بستر ذهني شان رجوع کنند 
و تجسم خود را داشته باشند. اين به زيبايي داستان 

اضافه مي کند.
از نظر شما چه ویژگي یك عكس را به 
یك اثر هنري تبدیل مي كند؟ آیا اصال عكاسي را 

مي توانيم هنر بدانيم؟
ابتدا بگويم که اين نمايشــگاه صرفا عكاسي نیست. 
چیدمان دارد، آثار مفهومي در آن گنجانده شده اما 
بخش عمده حرف ها با عكس بیان شــده. آنچه در 
فضاي آکادمیك، نمايشگاهي و حتي دانشگاهي 

مي بینم اين است که عده اي ناراحتند، عكاسي 
يك اتفاق عمومي تري شده است. يك زماني 

داشــتن دوربین يك ويژگي ارزشــمند در خانواده 
محسوب مي شــد. با آمدن دوربین هاي ديجیتال و 
گوشــي هاي باکیفیت يك جايي قاعده شكست و 
عكاسي به نوعي در سیستم زندگي عامه مردم رسوخ 
کرد. ديگر نه سرعت مهم بود نه ديافراگم. شما با يك 

قابل قبول بگیريد لمس ساده مي توانستید عكس 

درحالي که همین ۲0 ســال پیش مطلقا اين خبرها 
نبود و اين يك ارزش افزوده را به عكاسي داد؛  اجازه داد 
عكاسي به عنوان يك مديوم هنري نفس بكشد چون 
از چیزي که در فضاي آکادمیك به عنوان يك عكس 
نرمال ارزش محسوب مي شد عبور کرد. در نتیجه اين 
اتفاق، همه سطح توقع شان از هنر عكاسي باالتر رفت. 
امروز ديگر نمي تواني با گرفتن عكس معمولي از يك 
گل، مخاطبت را قانع کني. درحالي که ۴0 سال پیش 
قانع کننده بود. االن مفاهیم هنــري در اين مديوم 
معناي عمیق تري پیدا کرده و تو مجبوري کاري که 
انجام مي دهي فراتر از عكســي باشد که هر شهروند 

عادي قادر به ثبت کردنش است.
در پایان بفرمایيد شخصا كدام مرحله 

از كار براي خودتان جذاب تر بود؟
براي من قشنگ ترين بخش داستان کار کردن با نسل 
جديد بود. تبادل انرژي دو طرفه اي بین من به عنوان 
معلــم و کیوريتور و بچه ها که باانگیــزه و تالش کار 
مي کردند، حاکم بود. من پروژه هاي انفرادي متعددي 
داشتم و همیشه فكر مي کردم پروژه اي به اين عظمت 
از نگاه يك نفر نمي تواند ارائه جامع و کاملي باشــد. 
وقتي شــما در فضايي با ۱۶نفر جوان باانگیزه که هر 
کدام از يك زاويه به قصه پرداخته اند، نگاه مي کنید 
وارد جريان متفاوتي مي شــويد.  يكي با تهیه ويدئو، 
يكي چیدمان، ديگري عكس و... اين نمايشگاه را رقم 
زده و هر کدام رنگ و بويي با خود مي آورند که وسعت 

خیابان را هم بهتر به تصوير مي کشد.

نمایشگاه گروهي عكس »انقالب؛ پوشه سوم«، پس از یك سال 
تأخير به دليل شرایطي كه شيوع كرونا براي ایران و جهان رقم زده 
بود، دهم دي ماه در گالري آریا افتتاح شد و تا اول بهمن ادامه دارد. این نمایشگاه سومين نمایشگاه 
از سه گانه خيابان هاي مطرح تهران بود كه تالش داشت در یك  بازه زماني چند ساله، پيوندي ميان 
شهر و هنرمندان به خصوص نسل جدید و شاید تازه نفس به وجود آورد. راميار منوچهرزاده، طراح 
این نمایشگاه پيش از این، 2پوشه قبلي را تحت عنوان »وليعصر؛ پوشه  اول« و »شریعتي؛ پوشه 
دوم« در سال هاي 97 و 98 به نمایش درآورده بود. او در این سه گانه تالش داشت در یك  بازه  زماني 

چندساله، پيوندي ميان شهر و هنرمندان به خصوص نسل جدید به وجود آورد.

ساناز صفایي
روزنامه نگار

متفاوت به اين گذرگاه شــناخته شــده و عابرين و 
سكنه اش، نگاه کرده.

البته از کارهاي کاوه زهدي نیز نبايد غافل شد؛ او ابتدا 
از نقاشي هاي ديواري خیابان انقالب عكاسي کرده و 
سپس به جست وجوي معادل واقعي همان تصاوير در 
دنیاي واقعي رفته و مسیر حرکت جمعیتي که روزانه 

در اين خیابان مي جوشد را به تصوير کشیده.
هديه خزائــي در مجموعــه »روز، خارجي، خیابان 
انقالب« ساعتي از خیابان انقالب را عكاسي کرده که به 
قول معروف پرنده پر نمي زند. تصوير يكي از شلوغ ترين 
خیابان هاي اين شهر خالي از هر جنبنده اي که گويي 
متعلق به جهان، زمان و مكاني ديگر است، تصويري 

خیال برانگیز و سینمايي است.
عكس هاي سحر خزائي با عنوان »تندرو« مجموعه  
عكسي است که در امتداد خط يك سامانه تندروي 
اتوبوسراني )بي آر تي( و از داخل ايستگاه هاي شیشه اي 
آن عكاسي شــده؛ تصاويري که هزاران بار از مقابل 
چشمان مسافران اتوبوس ها رد مي شوند و ناخودآگاه 

بخشي از ذهن آنها را پر مي کنند.
»نامه هاي برباد«، اثر امیربهــادر بیات به نظر مي آيد 

نامه هاي درد کشیدگان اين خیابان به خداست.
»خواب زده« عكس هــاي زيباي نگار محســني با 
نگاتیوهاي تاريخ مصرف گذشته از اين خیابان است 

که آثاري منحصر به فرد را شكل داده است.
تمامي اين آثار غالبا با مديوم عكاســي کار شده و هر 
چند که تمامیت خیابان انقالب نیســت ولي به قول 
رامیار منوچهــرزاده، طراح ايــن مجموعه هنر هم 
نمي خواهد عین به عین چیزي را روايت کند بلكه با 
اشاره هايي مفاهیم ذهني را القا مي کند و مسیري را 

پیش مي برد.
در زيرزمین گالري آريا بــا چیدمان هاي خالقانه اي 
مواجه مي شــويم. عرفانه روزگرد کــف خیاباني که 

بارها روي آن پا گذاشته ايم را به تصوير کشیده است؛ 
راه آب ها و ســرپوش هاي فاضــالب و... که ورودي 
دنیاي بخشي از ساکنان زيرزمیني اين خیابان مثل 
موش ها و سوسك هاســت؛ عكس هايي که شــايد 
تا قبل از تماشــاي آن بي معني به نظر برسد چرا که 
مي توان گفت آسفالت هاي همه خیابان ها شبیه هم 
به نظر مي رســد اما نگاه دقیق به جزئیات است که به 
اين آثار بار مفهومي مي بخشد و تولید معنا مي کند. 
ثبت رفت وآمد آدم ها از اين زاويه ديد متفاوت، چنان 
دقت را باال مي برد که متوجه خواهید شد اين عكس 
از خیابان انقالب را در هیچ لوکیشن ديگري نخواهید 

ديد.
با سیر و گذر از اين آثار به ديواري مي رسیم که از آثار 
ثنا احمدي زاده درباره پايان نامه هايي دانشــجويان 
دانشگاه تهران در ســال هاي ۵۷و ۵8تالیف شده اند. 
کامال مشخص است قالب موضوعات با تفكرات انقالبي 
و با امید به تغییرات بنیادي گره خورده. با تماشاي اين 
آثار نخستین چیزي که به ذهن خطور مي کند، ارتباط 
بین عنوان خیابان انقالب و جايي است که مرکزيت 
يك انقالب و تظاهرات عمومي مردم در آن شــكل 
گرفته است. اين هنرمند توانسته يك موضوع بینامتني 

را در اين نمايشگاه در معرض ديد بگذارد.
از ديگر دانشــجويان اين دانشــگاه که در نمايشگاه 
»انقالب؛ پوشه سوم« حضور دارند امیرهادي شیرازي 
است. آثار او متكي بر متريال هايي است که در دانشگاه 
تهران واقــع در خیابان انقالب به کار رفته اســت. او 
مواجهه هنر با ســنگ، فلز، چوب و بتن را به تصوير 
کشیده است. سردر بتني دانشگاه، میله هاي سبز فلزي 
و صندلي هاي چوبي با قدمت 80سال و... وقتي بیشتر 
جلب توجه مي کند که شما متوجه کیوآرکدهاي روي 
عكس مي شويد و با اين ابتكار به زمان سفر مي کنید تا 
با استادان دانشگاه و کساني که از اين فضا خاطره دارند 

يا تاريخ ساخته اند بیشتر آشنا شويد.
تابلوهايي از چیدمان بريده روزنامه هايي که پارمیس 
حكیمي کار کرده نیز بسیار ديدني است. برچسب هاي 
آگهي و تابلــوي اعالنات از ســال۱300 تا ۱۴00در 
چندين دوره به ترتیب زماني روي هم قرار گرفته اند 
و تخیل و تجسم شما را از روزگاران پهلوي تا امروز با 
خود همراه مي کنند. عكس هاي اين آثار که از آرشیو 
کتابخانه مجلس گرفته شده هم به وسیله کیوآرکدها 
شما را به تماشاي بخشي از تاريخ در اليه هاي مختلف 

انباشت هاي ذهني تان دعوت مي کند.
آثار فرزانه رضايــي از ديگر بخش هــاي جالب اين 
نمايشگاه است. در اينجا کشوهايي خواهید ديد که 
با گشودن شــان دنیاي خاطرات کسبه قديم خیابان 
انقالب با تمامي عكس و خاطراتــي که از خود به جا 
گذاشــته اند مقابل ديدگان بیننده جان مي گیرند. 
از خیاطخانه و اتوشــويي قديم تا گفت وگو با مالك 
شیريني فروشی معروف فرانسه، همه و همه نمودي 
ديگر از بازنمايي هويت خیابان انقــالب و تاريخ آن 

است.
مهران خوش نويس به کمك گروهي چند رســانه اي 
از هنرمنــدان »خیابان انقالب تهــران« را مطالعه، 
مشاهده و تجربه کرده اســت. او اليه هاي متراکم از 
وضعیت پیچیده و آشــفته اين خیابان را به مخاطب 

نشان مي دهد.
به نظر مي رسد در آينده قرار است اين پروژه سه گانه 
با همكاري نشــر نظر براي ثبــت در تاريخ فرهنگي 
اجتماعي کشور به کتاب تبديل شود تا در آينده نیز در 

دسترس عالقه مندان قرار بگیرد.
اين نمايشگاه تا اول بهمن ماه ۱۴00در گالري آريا واقع 
در خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه بهشتي، کوي زرين، 
پالك ۱0 برپاســت و عالقه مندان مي توانند جهت 

بازديد به اين آدرس مراجعه کنند.
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پوستر اثر مجيد كاشاني

اثر پارميس حكيمی
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استقالل در زيباترين بازی فصل،  مس را طوری برد که 
انتقادها از نمايش فنی اين تيم نيز موقتا خاموش 

شود؛ با اين نتيجه تيم مجيدی قهرمان نيم فصل شد 
مگر اينکه روز آخر اتفاقات عجيبی بيفتد

قهرمان
زیباینیمفصل

رئیسبازندهتكواندو
معاونوزیرشد

ثوریبرد
حسینیقهركرد

پوالدگر بعد از شکست در انتخابات 
فدراسیون،  معاون وزیر ورزش شد

زور بوكسور سابق به رئیس 
سابق نرسید 

20

18

در روزي كه همه منتظر یك برد آسان براي پرسپولیس 
بودند، قعرنشین مشهدي بدون حتي یك ضربه داخل 

چارچوب این تیم را متوقف كرد

پرسپولیس 1پدیده 1

ی|
سای

 پار
یام

س| پ
  عك

پدیدهتویي   
پرسپولیس!

مس رفسنجان 2استقالل 3
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يعني االن آبروريزي نشده؟

حاال نظرسنجي را چه كار مي كنيد؟

شما هم حسابي توي زحمت افتاديد

با حذف پرســپوليس و استقالل از 
آسيا و عدم صدور مجوز حرفه اي 
بــراي گل گهر ســيرجان، حاال 
فوالد و سپاهان به تنها نمايندگان 
فوتبال ايران در فصــل آتي ليگ 
قهرمانان آسيا تبديل شده اند. در همين 
راستا نويدكيا، سرمربي ســپاهان در نشست خبري پيش از 
بازي با فوالد گفته: »اگر سپاهان و فوالد نبودند، يك آبروريزي 
بزرگ براي فوتبال ايران به وجود مي آمد.« يعني احســاس 
مي كنيد تا االن آبروريزي نشده محرم جان؟ چون شما آسيايي 
شديد، ديگر همه  چيز حل است؟ دوست داشته باشيم يا نه، 
پرسپوليس و استقالل با اين همه هوادار، نماد فوتبال باشگاهي 
ايران هستند. بعد مديران فوتبال ما موفق به كسب مجوز براي 
اين دو تيم به منظور حضور در ليگ قهرمانان آسيا نشده اند. 
اگر اين آبروريزي نيست، پس اسمش را بايد چه گذاشت برادر؟

حضور پرســپوليس و استقالل در 
ليــگ قهرمانان آســيا بــا همه 
كم وكاســتي ها ومعايب شــان 
مي توانست جذابيت هاي زيادي 
براي برگزاركننده ايــن رقابت ها 
داشته باشــد. به هر حال اين دو تيم 
بســيار محبوب هســتند و توجه به آنها، ناخــودآگاه اعتبار 
ليگ قهرمانان را هم افزايش مي داد. حاال اما كنفدراســيون 
فوتبال آســيا اين امتياز را از دست داده اســت. از همه بدتر 
اما نظرســنجي هاي چرند و پرند كنفدراســيون در سايت و 
صفحه اش بود كه هميشــه با اتكا به محبوبيت ســرخابي ها 
پركليك مي شد. مورد داشــتيم كه حتي پنالتي پرسپوليس 
و استقالل را هم مي گذاشــتند بين نامزدهاي گل برتر هفته 
و هزاران كليك مي گرفتند. حاال اما به مدت يك سال در اين 

دكان هم تخته خواهد شد.

صد البته حذف پرسپوليس و استقالل 
از ليگ قهرمانان آسيا فقط يك دليل 
ندارد و سلســله اي از عوامل ريز و 
درشــت ما را به اين نقطه رسانده 
اســت. با اين حال مخفي شــدن 
فدراسيون فوتبال پشت ساير مسائل 
هم در نوع خودش جالب است. مثال جناب عزيزي خادم، رئيس 
فدراســيون فوتبال فرموده اند: » اميدواريم اين موضوع درس 
بزرگي براي آينده فوتبال باشد.« دست شما درد نكند. حسابي 
توي زحمت افتاديد. استاد جوري حرف زده اند كه گويا معلم 
تاريخ هستند و قرار است به مردم در مورد فوايد عبرت آموزي 
از وقايع تاريخي پند بدهند. انگار نه انگار كه فدراسيون فوتبال 
هم يك سر داستان است و كم كاري اين مجموعه در فاجعه اخير 
دخيل بوده است. عزيزي خادم از اسفند پارسال سر كار است؛ 

واقعا 10ماه حضور فرصت كافي براي حل مشكالت نبود؟

فصل گذشته پرســپوليس و سپاهان هر 

كدام در مقطعي 6بازي متوالي را بردند و 04
ركورد بيشــترين برد پي درپــي را از آن 
خودشان كردند. امسال اما بردن 5بازي 
متوالي هم طلسم شده اســت و تيم ها به شــكل عجيبي در آستانه 
عدد5ناكام مي شوند. در فصل جاري مس رفسنجان نخستين تيمي 
بود كه به 4برد متوالي رسيد اما در بازي پنجم به فجرسپاسي مساوي 
داد و هفته بعد هم به نساجي باخت. دومين تيم استقالل بود كه بعد از 
تساوي در داربي تهران 4بازي متوالي را برد و مقابل آلومينيوم اراك 
هم تا مرز پيروزي پنجم رفت اما در دقيقه92پيروزي را از دست داد. 
ديروز هم پرسپوليس بعد از 4برد پي درپي مقابل تيم آخر جدول قرار 
گرفت و به نظر مي رسيد سرخپوشان ديگر كار سختي براي پيروزي 

پنجم ندارند. اما ديديد كه چه اتفاقي افتاد!

 فجرسپاسي ديروز بعد از 6بازي گل زد و 

هوادار بعد از 5بازي گل خورد. اين دو تيم 06
كه در اين فصل به ليگ برتر آمده اند هر 
كدام به نوعي طلسم شده بودند كه ديروز 
طلسم هر دوي آنها شكسته شد. فجرسپاسي بعد از هفته هشتم كه با 
فوالد يك-يك مســاوي كرد در 5بازي متوالي گل نزد تا اينكه ديروز 
باالخره در ششمين بازي به گل رسيد. شيرازي ها به تراكتور گل زدند 
و جالب اينكه باز هم يك-يك مساوي شدند. تيم هوادار هم آخرين بار 
در هفته نهم از پرســپوليس گل خورده بود و بعد از آن 4كلين شيت 
متوالي داشت كه براي اين تيم موفقيت بزرگي محسوب مي شد. اين 
تيم ديروز باالخره مقابل گل گهر تســليم شــد و بعد از 375دقيقه 

دروازه اش باز شد.

 تيم پديده مشهد در تاريخ حضورش در 

ليــگ برتر بــه هيــچ تيمي بــه اندازه 08
پرســپوليس نباخته بود اما ديروز اجازه 
نداد آمار شكست هايش باالتر برود. تيم 
مشهدي كه هشتمين دوره حضورش در ليگ برتر را سپري مي كند در 
7دوره قبلي 8بار به پرسپوليس باخته و مقابل هيچ تيم ديگري بيشتر 
از اين شكست نخورده اســت. اين تيم ديروز در پانزدهمين تقابل با 
پرسپوليس به تساوي يك-يك رسيد تا تعداد باخت هايش روي همان 
عدد8متوقف بماند. اين همچنين ســومين تساوي پديده در تقابل با 
تيم هاي يحيي گل محمدي بود. يحيي كه خودش دوره خوبي را روي 
نيمكت پديده گذرانده، همراه با تيم هاي ديگر 8بار مقابل پديده قرار 

گرفته و به 5برد، 2مساوي و يك باخت رسيده بود.

نكته بازی

متریکاآماربازی

پديده تويي، پر سپوليس!
در روزي كه همه منتظر يك برد آسان براي پرسپوليس بودند، قعرنشين مشهدي بدون حتي يك ضربه 

داخل چارچوب اين تيم را 1-1 متوقف كرد

هفته چهاردهم ليگ برتر با توقف عجيب و نابهنگام پرسپوليس 
آغاز شــد. با توجه به بازي آسان تر سرخپوشــان نسبت به رقبا، 
تصور مي شد اين تيم شانس زيادي براي ســبقت از استقالل و 
دورترشدن از سپاهان داشته باشــد. اما پرسپوليس كه زودتر از 
2رقيب ديگرش به ميدان رفته بود، در كمــال ناباوري به تيمي 
امتياز داد كه در 13بازي قبلي اش 10بار باخته بود. پيش از اين 
استقالل و سپاهان به راحتي در مشهد بر اين تيم پيروز شده بودند 
اما پرســپوليس به پديده امتياز داد و نكته جالب اين بود كه تيم 
مشهدي مقابل پرسپوليس حتي يك ضربه داخل چارچوب هم 
نداشت! آمار اين مسابقه در سايت متريكا حاكي از برتري 2-12 
پرسپوليس در تعداد شــوت ها و نتيجه 2 بر صفر در شوت هاي 
داخل چارچوب است. تك گل پديده با گل به خودي وحيد اميري 
به دست آمد و گل پرســپوليس هم يك اتوگل بود و ربطي به آن 

2شوت داخل چارچوب نداشت. تيم يحيي بعد از 4برد متوالي با 
اين تساوي عمال شانس قهرماني در نيم فصل را از خودش گرفت 
و هفته آينده هم مقابل فجرسپاســي كار بسيار سختي خواهد 
داشت. چون سرخپوشان نشان داده اند مقابل تيم هاي قعرنشين 
بيشتر به مشكل مي خورند تا تيم هاي باالنشين جدول. همزمان با 
توقف پرسپوليس در مشهد، يك بازي ديگر هم در اين شهر برگزار 
شد كه نساجي مقابل ذوب آهن به برتري رسيد و فرم عالي اش در 
هفته هاي اخير را ادامه داد. تيم ساكت الهامي كه به دليل زيركشت 
رفتن ورزشــگاه قائمشهر در شــهرهاي ديگر ميزبان حريفانش 
مي شود، ديروز با تك گل ايوب كالنتري در مشهد بر ذوب  آهني 
پيروز شد كه 2بازي قبلي اش را برده بود. حاال نساجي از 7بازي 
اخيرش 3برد و 4مساوي گرفته و شرايط بسيار خوبي پيدا كرده 
است. هوادار هم مثل نساجي در 6بازي قبلي نباخته بود اما ديروز 

در هفتمين بازي باالخره مغلوب گل گهر شد تا سيرجاني ها كامال 
از لحاظ روحي ريكاوري شــوند. تيم قلعه نويي بعد از اعالم حكم 
كميته انضباطي و از دســت دادن 7امتياز، در 2بازي متوالي به 
نتيجه مساوي رســيد اما بعد از آن نفت مسجدسليمان را برد و 
ديروز هم به دومين برد متوالي رســيد. ديروز همچنين در دوئل 
قعرنشين ها فجرسپاسي و تراكتور در شــيراز يك-يك مساوي 
شــدند تا همچنان هم امتياز در قعر جدول باقــي بمانند. پيكان 
هم در يك بازي پرحادثه با آلومينيوم اراك به تســاوي يك-يك 
رسيد. در اين بازي داور مسابقه يك پنالتي به سود پيكان گرفت 
اما بعد از مشورت با كمك هايش تصميم خود را عوض كرد و بازي 
دقايقي به جنجال كشيده شــد. در نهايت مصاف 2تيم مساوي 
شــد تا آلومينيوم براي پنجمين هفته متوالي در كسب پيروزي 

ناكام بماند.

استقالل در زيباترين بازی هفته و شــايد زيباترين بازی اين فصل 
ليگ برتر، تيم خوب و شايســته مس رفســنجان را شكست داد و 
صدرنشــينی اش را دوباره تثبيت كرد. در روز توقف پرســپوليس، 
آبی ها از اين فرصــت به خوبی بهــره بردند و با غلبــه بر ميهمان 
قدرتمند خود فاصله را در صدر جدول دوبــاره به 3امتياز افزايش 
دادند. سپاهان هم روز خوبی داشت و ميهمان پرقدرتش فوالد را با 
نتيجه 2-1 برد تا دوباره به رتبه دوم و حتی اول ليگ چشم بدوزد. 
مهم ترين اتفاق بازی سپاهان، سوپرگل زيبای اميد نورافكن بود كه 
بعد از دريبل 3بازيكن حريف و شوتی سركش از زاويه تقريبا بسته 
زده شد. قبل از اين گل، ســپاهان توسط سروش رفيعی به گل اول 
رسيده بود و بعد از گل نورافكن هم فوالد فرصت پيدا كرد تا از روی 
نقطه پنالتی توسط پاتوســی يكی از گل ها را پاسخ بدهد. سپاهان 
با اين نتيجه، 3امتياز باارزش كسب كرد و دوباره به روزهای خوب 
خودش برگشت. تيم نويدكيا اولين تيم اين فصل است كه توانسته 
2گل به شــاگردان نكونام بزند. فوالد تا قبل از بازگشت نكونام دو 

باخت 3گله داشت اما از زمان آمدن اين سرمربی از هيچ تيمی بيشتر 
از يك گل نخورده بود.

بازی استقالل و مس رفســنجان همان طور كه پيش بينی می شد 
بازی پرحادثه و پرگلی از آب در آمد. دو تيمی كه ركورددار كســب 
پنالتی در اين فصل بوده انــد در ابتدا 3گل از روی 3ضربه پنالتی به 
يكديگر زدند. بعد از دبل يامگا و تك گل منشا از روی اين پنالتی ها، 
مس و اســتقالل به ترتيب با كســب 7 و 6پنالتی طــی 14هفته 
ركوردهای عجيب شــان را باز هم ارتقا دادند. اما اين پايان كار نبود 
و هنوز صحنه های زيبا و مهيج فراوانی در راه بودند. مشــخص بود 
شاگردان محمد ربيعی باز هم توان گل زدن به بهترين خط دفاعی 
ليگ را دارند و ضربه ســر مجيد علياری يكی از صحنه هايی بود كه 
می توانست بازی را 2-2 مســاوی كند اما توپ به تير دروازه خورد. 
هر دو مربی در دقايق پايانــی 3تعويض همزمان انجام دادند و يكی 
از تعويضی های استقالل با اســتفاده از اشتباه خط دفاعی مس گل 
سوم تيمش را زد. پاس به عقب اشــتباه عقيل كعبی به دروازه بان و 

توپ ربايی امين قاسمی نژاد، شماره10 آبی ها را به 
اولين گل اين فصلش رساند و بازی را 3-1 به سود 
ميزبان كرد. استقالل البته عادت گل خوردن در 
دقايق تلف شده بازی را ترك نكرد و در دقيقه92 
گل خورد تا ارزش گل قاسمی نژاد بيشتر مشخص 

شــود. مس به عنوان اولين تيمی كه توانسته در اين 
فصل 2گل به استقالل بزند در دو سه دقيقه باقيمانده 

ســراپا حمله بود و حتی ممكن بود بازی را به تساوی 
3-3 بكشاند اما اين دقايق پراسترس هم سپری شدند و 
زيباترين بازی فصل با نتيجه 3-2 تمام شــد. استقالل با 

اين برد 32امتيازی شد تا قهرمانی اش را در نيم فصل تقريبا 
مسجل كند. تيم مجيدی فقط در صورتی قهرمان نيم فصل 

نمی شود كه پنجشــنبه در مسجدســليمان به نفت ببازد، 
پرسپوليس هم فجرسپاسی را ببرد و برتری 6تايی آبی ها در 

تفاضل گل ها هم در همين دو بازی جبران شود!

برنامه بازی ها

یادداشت

لیگ برتر هفته پانزدهم

پنجشنبه 23 دی 1400

مس رفسنجان-پیکان

ذوب آهن-گل گهرسیرجان

نفت  مسجدسلیمان-استقالل

آلومینیوم-سپاهان

تراکتور-نساجی

هوادار-صنعت نفت
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وضعيت قرمز

نمايــش  بدتريــن  ايــن 
پرســپوليس در فصــل 
بــود؟ خيلــي راحت 
نمي شــود بــه ايــن 
پرســش پاســخ داد . 
چون تعــداد بازي هاي 
بــد پرســپوليس در اين 
مدت، آنقدر بوده كه شــايد بهتر باشــد بگوييم 
اين تازه ترين نمايــش افتضاح تيم گل محمدي 
بود. تيم بي بار و بي حاصلي كه مقابل قعرنشــين 
جدول هم نمي تواند حضور قابل قبولي داشــته 
باشــد و انگار رقبايش هر چه در جدول پايين تر 
باشــند، راحت تر امتياز از دســت مي دهد. بايد 
اين واقعيت را بپذيريم كه اين پرســپوليس در 
گذر زمان تبديل به تيمي ميان مايه با بازيكناني 
متوسط شــده اســت. اين كيفيت فوتبال حد 
تيمي كه مي خواهد در كــورس قهرماني بماند 
نيســت. تيمي كه بيش از 50 دقيقه همانطوري 
بازي كرد كه پديده مي خواست؛ابتر و بي برنامه 
و عصبي. تيمي كه دست كم نيمي از بازيكنانش 
با حداقل تمركز و تصور دقيق از بازي، در زمين 
حاضر مي شــوند. با چنين نمايشي قهرماني كه 
ســهل اســت، ماندن در كورس هم امكان پذير 
نيست. پرسپوليس تنها در 20 دقيقه اول بازي، 
قابل قبول بازي كرد و وقتي فرصت هاي مســلم 
گلزني يكي پس از ديگري از دست رفت، مي شد 
حدس زد چه عاقبتي در انتظارش است. درباره 
تيمي كه گل نمي زند و مقابل تنها توپي كه روي 
دروازه اش مي آيد وا مي دهد چه مي شود گفت؟ 
لطفاً اين نمايش را به حذف از آســيا ربط ندهيد 
كه مدت هاست همه مي دانستند اي اف سي چه 
تصميمي برايمان گرفته است. اين تيم بي رمق و 
بي برنامه، فقط نام قهرمان 5 دوره اخير ليگ را به 
همراه دارد. تيمي كه كادر فني اش در طول هفته 
دائم در حال مصاحبه و واكنش نشان دادن به هر 
اتفاق و رخدادي است و در جايي كه بايد حرفي 
براي گفتن داشته باشد، ســاكت و صامت محو 
بازي است؛ محو و بي تأثير و بدون برنامه مشخص. 
تيمي كه نيمه دوم بازي ديــروز، ناتوان از خلق 
موقعيت بود؛ هيچ شباهتي به پرسپوليس نداشت. 
تيمي آنقــدر غيرحرفه اي كه بــا درگيري هاي 
بيهوده زمان را هم به نفع تيم مقابل مي كشت و 
زهر در رگ هاي طرفداران پرشمارش مي ريخت. 
از اين پرسپوليس با اين شمايل انتظار قهرماني 
داشتن، سوررئاليســتي ترين توقع ممكن است؛ 
تيمي كه استاد انداختن خود در مهلكه و سوهان 

كشيدن بر اعصاب هوادارانش است.

سعید مروتي | روزنامه نگار

سرزمین عجايب
 احمد نوراللهي ظرف يك هفته از »پيرلو« تبديل به بازيكن 

»سطح پايين« شد
احتماال عبارت برازنده بــراي توصيف فوتبــال امارات، 
»سرزمين عجايب« اســت. فوتبال ملي و باشگاهي اين 
كشور در طول چند دهه گذشته با وجود تزريق فراوان پول 
هيچ پيشــرفت قابل توجهي نداشته است. ليگ باشگاهي 
امارات هم در پايين ترين سطح فني ممكن دنبال مي شود 
و شما نمود اين ضعف را در هر بار رويارويي نمايندگان اين 
كشور با تيم هاي ايراني به وضوح مي بينيد. به هر حال بعد 
از حدود 10سال استفاده از يك نام جعلي و توخالي براي 
ليگ امارات، با تغيير اسم اين مسابقات دوباره پاي بازيكنان 
ايراني به باشگاه هاي امارات باز شده و باز شاهد قضاوت هاي 
عجيب و غريب و ضــد و نقيض اهالي فوتبال اين كشــور 
هستيم.هم اكنون احمد نوراللهي و مهدي قائدي 2 بازيكن 
ايراني شاغل در امارات هستند كه هر دو براي االهلي توپ 

مي زنند. داستان اين است كه اين دو نفر اگر يك روز خوب 
باشند، تا ســطح بزرگان تاريخ فوتبال جهان باال مي روند 
و اگر يك روز خوب نباشــند، به طور كامل ترور شخصيت 
مي شوند. مثال باخت اخير االهلي برابر الجزيره در چارچوب 
ســوپركاپ، بار ديگر به بهانه اي براي حمله رســانه هاي 
اماراتي به 2 لژيونر ايراني تبديل شده است. به عنوان مثال 
يكي از كارشناسان تلويزيوني اين كشور پرسيده: »چرا بايد 
بازيكن سطح پاييني مثل نوراللهي در ليگ امارات فيكس 
باشد؟« فراموش نكنيد نوراللهي كه ستاره فيكس تيم ملي 
ايران است، هفته گذشــته بعد از گلزني به الظفره از سوي 
همين دوستان به عنوان »پيرلو« ملقب شــد، اما گويا در 
فوتبال امارات فاصله بين صفر تا صــد از هر جاي ديگري 

كمتر است!
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نقل و انتقاالت

جهان

چند انتقال و يك  خداحافظي
 هواي بازار نقل وانتقاالت زمستاني همچنان سرد

اما بازار شايعات داغ است

بازار نقل وانتقاالت زمستاني فوتبال در اروپا جاني تازه گرفته. فعال 
كوتينيو، تريپيه و چند بازيكن ديگر بين تيم ها جابه جا شده اند و 

شايعه ها درباره برخي ديگر پررنگ تر و قابل باورتر شده است.

  بارسلونا سرانجام توانست از شر فيليپ كوتينيو 29 ساله خالص 
شود. انتقال قرضي اين بازيكن برزيلي كه گران ترين خريد تاريخ 
باشگاه بود، به استون ويال در حالي ميسر شد كه بارسا 35درصد از 
حقوق ساالنه او را به عهده گرفت. كوتينيو كه سال 2018 از ليورپول 
به بارسلونا منتقل شد، براي دومين بار پس از بايرن مونيخ، به تيم 
ديگري قرض داده شــد. اين بازيكن در طول فصل جاري 16 بار با 
پيراهن بارسا به ميدان رفت و موفق به ثبت 2 گل شد. استون ويال 
تا ماه ژوئن فرصت دارد با پرداخت 40 ميليون پوند، قرارداد كوتينيو 
را دائمي كند. اين در حالي است كه خريد او 142ميليون پوند خرج 
روي دست بارسا گذاشت و كلي آپشن هم در قرارداد وجود داشت 
كه به مرور فعال شد. به شوخي گفته اند كه بندي در قرارداد او وجود 
دارد كه اگر به تيمي در ليگ برتر قرض داده شود، 20ميليون ديگر 
به ليورپول مي رســد! او در بارســا هفته اي 380هزار پوند حقوق 
مي گرفت. هر 4 انتقال بزرگ اين بازيكن در ژانويه رخ داده؛ انتقال 
قرضي از اينتر به اسپانيول )ژانويه 2012(، انتقال قطعي از اينتر به 
ليورپول )8.5 ميليــون پوند، ژانويه 2013(، فروش به بارســلونا 
)142 ميليون پوند، ژانويه 2018( و حاال انتقال قرضي از بارسا به 

استون ويال.

  ارلينگ هالند هفته گذشته به يك هوادار فوتبال در اسپانيا گفته 
بود فصل آينده همين جا يعني در اسپانيا كه وياليي آنجا دارد، بازي 
خواهد كرد. خبرنگاران و رسانه هاي مادريدي معتقدند كه او بازي 
در رئال را ترجيح مي دهد اما رقباي كاتالونــي آنها ادعا مي كنند 
هالند مي خواهد به بارسا برود به 2 دليل؛ دليل اول رابطه خوب مينو 
رايوال، مدير برنامه هاي او با الپورتا و بارسلونا و دليل دوم اين است 
كه او مي خواهد در تيمي بازي كند كه ســتاره اصلي باشد و نه در 
كنار امباپه كه او را در حاشيه قرار مي دهد و از او نفر دوم مي سازد. 
بارسا دنبال منابعي براي فراهم كردن امكان خريد اين بازيكن در 
تابستان است تا حدود 100ميليون يورو براي انتقالش هزينه كند 
و ماهي 30ميليون يورو هم به خود او بدهد. مبلغ فسخ قراردادش 
در تابستان 75ميليون يورو خواهد بود اما پاداش خودش و مدير 

برنامه هايش و سهم پدرش هم هستند.

  سيمئونه يك بازيكن ديگر خود را از دست داد. كريان تريپيه، 
مدافع راست ملي پوش انگليسي اين تيم به نيوكاسل رفت. قرارداد 
2.5ســاله اين بازيكن 31ســاله 12ميليون پوند براي باشــگاه 
انگليسي- عربستاني آب خورد. اين نخستين خريد سعودي ها براي 
نيوكاســل بود. تريپيه در برنلي ســابقه بازي براي ادي هاو مربي 
كنوني نيوكاســل را دارد. اتلتيكويي ها براي پر كردن جاي خالي 
تريپيه دنبال قرض گرفتن دست از بارســا يا سدريك سوارس از 

آرسنال هستند.

  پديده رنجرز گالسكو از اســتيون جرارد درباره زندگي در بندر 
ليورپول پرسيده بود. يك بار هم از رابرتسون همين سؤال را پرسيد. هر 
دو ليورپولي تصور مي كردند كه نيتن پترسون مي خواهد به ليورپول 
بپيوندد اما او از باشگاه همشهري و دشمن اين تيم يعني اورتون سر 
در آورد. مدافع 20 ساله اسكاتلندي با قراردادي 5 سال و نيمه پس از 
ميكولنكو بدل دومين خريد اورتون در پنجره نقل و انتقاالت زمستاني 

بود. او در رنجرز زيرنظر استيون جرارد بازي كرده بود.

  درباره گرت بيل اخبار متناقضي وجود دارد. آنچلوتي گفته كه 
او مصدوم نيست اما نمي تواند بازي كند. مشخص نيست شاهزاده 
ولزي چه مرگش است! نشريه اسپانيايي اتلتيك ادعا كرده كه اگر 
ولز نتواند در پلي آف جام جهاني جواز صعود به جام جهاني2022 
قطر را بگيرد، بيل از فوتبال خداحافظي مي كند و با پيراهن رئال 
مادريد بازنشسته مي شود. پيش تر درباره مارسلو هم همين شايعه 
مطرح شده بود كه اين بازيكن پس از 15سال ونيم حضور در مادريد 
مي خواهد در پايان فصل با پيراهن همين تيم بازنشسته شود. در 
ســال هاي اخير غير از زيدان كه توانست با پيراهن رئال از فوتبال 
خداحافظي كند، بقيه اسطوره هاي باشگاه با گريه مجبور به ترك 

رئال و بازنشستگي در غربت شده اند.

واردي 2ماه 
جيمي واردي كه در ديدار لســتر مقابل ليورپول دچار مصدوميت 
شده بود، بايد 8 هفته با مصدوميت همسترينگ بسازد. البته او نياز 
به جراحي نخواهد داشت. به اين ترتيب او تا ماه مارس دور از ميادين 
خواهد بود. غيراز بازي ديروز مقابل واتفورد، واردي بازي با اورتون، 
برنلي، تاتنهام، برايتون، ليورپول، وستهم، رندرز )ليگ كنفرانس(، 

ولوز، رندرز، چلسي، ليدز و آرسنال را از دست خواهد داد.

سون تا پايان ژانويه
آنتونيو كونته، سرمربي ايتاليايي تاتنهام اعالم كرد كه سون هيونگ 
مين، ستاره كره اي اين تيم تا پايان ژانويه به دليل مصدوميت عضالني 
قادر به بازي نخواهد بود. او در بــازي رفت نيمه نهايي جام اتحاديه 
مقابل چلسي دچار آسيب ديدگي شد. به اين ترتيب، سونالدو ديدار 
مقابل موركامب )فردا در جام حذفي(، چلسي )چهارشنبه در جام 

اتحاديه(، آرسنال و چلسي در ليگ برتر را از دست خواهد داد.

گريزمان يك ماه ديگر
آنتــوان گريزمان كــه 3 هفته از فوتبــال دور بود، در بازگشــت 
خوش شــانس نبود و در ديدار جــام حذفي مقابــل تيم گمنام 
ماخاداهوندا بار ديگر دچار مصدوميت عضالني در ران شد. هنوز 
رسما مشخص نشــده كه بهبود آســيب ديدگي اش چقدر طول 
مي كشــد اما به نظر مي رســد احتماال تا يك ماه ديگر اين ستاره 

فرانسوي اتلتيكو مادريد قادر به حضور در زمين فوتبال نباشد.

سري آ تعطيل نيست 
تعداد بازي هايي كه به دليل گســترش اوميكــرون در اروپا به تعويق 
افتاده، نگران كننده اســت. بازي ليورپول- آرسنال در جام اتحاديه كه 
پنجشــنبه قرار بود برگزار شــود به يكي از مصايب فوتبال در انگليس 
تبديل شــده اســت. به اين ترتيب ديدار رفت پس از ديدار برگشــت 
انجام خواهد شد. اين در حالي است كه ليورپول تنها 3 كرونايي داشت 
به عالوه يك ســرمربي و 3 بازيكن به نام هاي صالح، مانه و نبي كيتا كه 
تيم را براي حضور در جــام ملت هاي آفريقا تــرك كرده اند. در ايتاليا 
هم اوضاع خراب است. 3 ديدار ديگر ســري آ شامل تورينو- فيورنتينا، 

كالياري- بولونيا و اودينزه- آتاالنتا لغو شــده. با اين حال دولت ايتاليا 
برنامه اي براي تعطيلي كامل ليگ فوتبال ندارد. در هفته گذشــته هم 
4 ديدار به تعويق افتــاده بود و اين كار برنامه ريــزي را مختل مي كند. 
نشست مجمع عمومي باشگاه هاي شــاغل در اين رقابت ها بعدازظهر 
جمعه برگزار شد و پس از آن سري آ با انتشار بيانيه اي اعالم كرد با اعمال 
مقررات، مسابقات فوتبال ايتاليا برگزار خواهد شد. اين در حالي است 
كه ماريو دراگي، نخست وزير ايتاليا نگراني خود از عدم استفاده ماسك 
مناسب در ورزشگاه ها توسط تماشاگران را به اطالع رئيس فدراسيون 
فوتبال ايتاليا رسانده بود و اين احتمال مطرح شد كه ادامه ليگ تا اطالع 
ثانوي پشت درهاي بسته برگزار شود. با وجود تمام اين حرف و حديث ها 

ونتزيا- ميالن ساعت15امروز رقابت هاي اين هفته را استارت خواهند 
زد. از ديگر ديدارهاي مهم امروز مي توان به ناپولي- سمپدوريا اشاره كرد 
اما 2 ديدار بزرگ هم در پيش اســت؛ يكي آاس رم- يوونتوس و ديگري 
اينتر- التزيو. سيمونه اينتزاگي در بازگشت به ورزشگاهي كه در آن به 
مربي بزرگي تبديل شد موفق نبود و ديدار رفت را به تيم سابقش باخت 
اما او براي صدرنشين نگه داشتن اينتر چاره اي ندارد جز آنكه التزيو را 
قرباني كند و از مائوريتزيو ساري انتقام بگيرد. مورينيو هم در ادامه نتايج 
نه چندان خوبش پس از آغازي كوبنده در رم ميزبان يوونتوس است كه 
با آلگري معلوم نيست تيمي مدعي است يا براي سهميه ليگ كنفرانس 

اروپا مي جنگد!

نيم فصل دوم بوندس ليگا با يك شگفتي آغاز شد و بايرن مونيخ 
در ديداري كــه شكســت در آن قابــل پيش بينــي بود به 
مونشن گالدباخ كه گربه سياه اين تيم است دوباره باخت؛ اين بار 

بــدون 5بازيكن از 11بازيكني كــه در باخت ديدار 
رفت در تركيب بايرن به ميدان رفته بودند. 

دليل قابل پيش بيني بودن شكســت 
بايرن تعداد بــاالي غايبان اين تيم 

بزرگ بود. درحالي كــه ليورپول 
به دليل ابتــالي 3 بازيكن خود به 
كرونا توانسته بود ديدارش مقابل 
آرسنال را لغو كند، بايرن چنين 
كاري نكرد و ايــن در حالي بود 
كه بازيكناني مثــل مانوئل نوير، 

لوكاس ارناندس، كينگزلي كومان، 

لروي سانه، كورنتين توليسو، دايوت اوپامكانو، عمر ريچاردز و 
تانگي نيانزو به سويه اوميكرون دچار شده بودند و اريك ماكسيم 
چوپوموتينگ و بونا سار به دليل حضور در جام ملت هاي آفريقا 
تيم را ترك كــرده بودند، لئون گورتســكا به دليل 
مشكل شــخصي و البته مصدوميت غايب 
بود و نيكوال استانيشــيچ هم مشخص 
نشــد دليل غيبتش آسيب ديدگي 
اســت يا به مرخصي رفته است. 
بايرن در ديــدار رفت در تاريخ 
27اكتبر 5 بر صفر به همين تيم 
باخته بــود و ناگلزمان پيش از 
بازي مي گفت با وجود شرايط 
نااميدكننده تيمش براي انتقام 

پا به اين مسابقه مي گذارد.

گربه 
همچنان 
سياه است
بايرن با يا بدون بازيكنان اصلي به 
گالدباخ مي بازد

ز  ا
ميان مربيان حال حاضر 

بوندس ليگا كه بيشتر از 5 بازي 
به عنوان ســرمربي در ليگ حاضر 
بوده اند، ناگلزمــان همچنان بهترين 
نرخ پيروزي را دارد با ميانگين 82درصد 
برد و باالترين ميانگين امتياز )5۳/2 

در هر بــازي( و بهترين ميانگين 
 گلزنــي )۳/۳ در هــر

بازي(.  

هيچ 
تيمي به اندازه بايرن 

مقابل گالدبــاخ )5۱ بازي( 
پيروز نشــده، از طرفي هيچ 
تيمي بــه انــدازه گالدباخ 

)2۶ بــازي( مقابل بايرن 
برنده نبوده است.

يان 
زومر، دروازه بان 

سوئيسي تيم گالدباخ 
اين فصــل در ۳ بازي 

مقابل بايرن، 2۱ سيو 
. شت ا د

  در اين بــازي يك ركــورد جديد هم در تاريخ باشــگاه 
مونيخي ثبت شد. با حضور در 15 دقيقه پاياني بازي مقابل 
مونشــن گالدباخ، پــل وانر با 16 ســال و 15 روز ســن به 
جوان ترين بازيكن بايرن مونيخ در تاريخ بوندس ليگا تبديل 
شد. اين ركورد پيش تر در اختيار جمال موسياال )17 سال 
و 115 روز( بود. وانر حاال دوميــن بازيكن جوان در تاريخ 
بوندس ليگاست؛ نكته جالب آنكه 4 نفر اول حاضر در اين 
ليست، نخستين بازي  خود در اين ليگ را در 14 ماه اخير 
انجام داده انــد؛ يوســوفا موكوكو با 16 ســال و يك روز 
)دورتموند مقابل هرتابرلين، نوامبــر2020(، پل وانر با 
16 سال و 15 روز )بايرن مقابل گالدباخ، ژانويه2022(، 
زيدان سرت دمير با 16 سال و 273 روز )لوركوزن مقابل 
هرتابرليــن، نوامبــر2021( و ايكر براوو با 16 ســال و 

295 روز )لوركوزن مقابل هرتابرلين، نوامبر 2021(.

داستان طوري شــده اســت كه هر جا نقل قول يا مصاحبه اي از مهدي 
طارمي ديديم، اول بايد نگران تبعات احتمالي اش شويم و بعد با كلي 
ترس و لرز خبر را باز كنيم. طارمي كه تا به حال بارها و بارها به خاطر 
اظهارنظرهاي نابجايش هزينه درســت كرده )از داستان خيريت 
تا من بزرگ تر پرسپوليس هســتم و...( در آخرين مورد به خاطر 
توييت معروف مربوط به انتقادش از دراگان اســكوچيچ خبرساز 
شد. درحالي كه ســرمربي تيم ملي بخش تاكتيكي فوتباليست هاي 
ايراني را نيازمند پيشرفت توصيف كرده بود، طارمي مدعي شد بازيكنان ايراني خيلي 
هم تاكتيك پذير هستند و ســاير قضايا. آن توييت به اندازه 2بازي غيبت از تيم ملي و 
طلسم 11بازي گل نزدن در پورتو براي طارمي هزينه داشت، تا اينكه به تازگي اسكوچيچ 
اعالم كرده مشكالت بين دو طرف حل شده است و مهاجم تيم ملي كشورمان در اردوي 

بهمن ماه حضور خواهد داشت.
بعد از اين غائله اما ستاره ايراني پورتو بار ديگر از فضاي توييتر براي اظهارنظر در مورد 
سوژه داغ اين روزهاي ورزش ايران يعني حذف پرسپوليس و استقالل از ليگ قهرمانان 
آسيا استفاده كرد. طارمي نوشت: »مي ترسم دوباره حرف بزنم مشكل  دار بشوم، ولي واقعا 
حيف آسيا نيست كه پرسپوليس و استقالل با اين همه سرمايه نمي توانند در اين رقابت ها 
حضور داشته باشند؟« همين كه طارمي متوجه شــده اظهارنظرهاي او بمب ساعتي 
هستند، خودش يك گام رو به جلو ست! حاال اميدواري ها براي اينكه او سنجيده تر موضع 
بگيرد افزايش پيدا مي كند. توييت تازه طارمي هم غير از يك اظهار افسوس رايج چيز 
خيلي مهمي نيست. فقط به نظر مي رسد مهدي دچار يك گاف جزئي شده است. احتماال 
او قصد داشته بنويسد حيف پرسپوليس و استقالل است كه در آسيا نباشند، اما به اشتباه 
نوشته حيف آسيا ست! در هر صورت همين كه پيام جديد طارمي تلفات نداشته، باعث 

خرسندي است. دست شما درد نكند.

آسمان تاريك
ليگ ايران به شكل روزافزون جذابيتش را براي حضور ستاره ها از دست مي دهد

بهروز رســايلي |  آيا فوتبال ايران به عصر آماتوريسم 
بازگشته است؟ اين پرسش از لحظه اعالم خبر حذف 
پرسپوليس و استقالل از ليگ قهرمانان آسيا، جدي  تر 
از هر زمان ديگري مطرح و تكرار شــده اســت. قرار 
نيســت جوگير شويم و بر اثر خشــم و سرخوردگي 
مربوط به اين اتفاق حكم كلي صادر كنيم، اما داليل 
زيادي وجود دارد كه نشان مي  دهد فوتبال باشگاهي 
ايران به طور روزافزون ارزش و جذابيتش را از دست 
مي دهد. شــما اگر يك بازيكن نســبتا توانمند 23 
يا 24ســاله باشــيد كه از برخي ليگ هاي عربي يا 
كشورهاي درجه2 و 3 اروپا پيشنهاد داريد، چرا بايد 
اين پيشنهادها را رد كنيد و در ايران بمانيد؟ واقعا دليل 

منطقي و موجهي وجود ندارد.

  تفاوت درآمد
در فوتبال ايران اگر بازيكني مثال قرارداد 7 يا 8ميليارد 
توماني با باشگاهش ببندد، به طور مستمر بايد فشار 
رواني ناشي از توقعات و انتقادات هواداران را تحمل 
كند. اگر رقم اين قرارداد لو برود، او به شكل گسترده 
تحت هجوم مــردم، شــبكه  هاي اجتماعي و حتي 
رســانه ها قرار خواهد گرفت. دليل اين موضوع هم 
شرايط بد اقتصادي موجود در كشور و افزايش شكاف 
طبقاتي اســت. تازه همين رقم منــدرج در قرارداد 
هم به آساني و به شــكل معقول و منظم به بازيكنان 
پرداخت نمي  شود و اغلب اوقات آنها از تيم شان طلبكار 
مي شــوند. حاال فرض كنيد يــك بازيكن معمولي 
از تيمي خارجي پيشــنهاد مثال 400هــزار دالري 
)پايين ترين سطح ممكن را مثال مي زنيم( دريافت 
كند؛ معادل ريالي اين رقم حدود 12ميليارد تومان 
خواهد شد كه تازه با توجه به نوسانات ارزي احتمال 
افزايش هم وجود دارد. خيلي هــم راحت و به موقع 
پول بازيكن را بــه او مي پردازند. خــب، چرا چنين 

فوتباليستي بايد پيشنهاد خارجي اش را نپذيرد؟

  نزول اعتبار و كيفيت
موفقيت هاي استثنايي پرسپوليس در چند سال گذشته 
را ناديده بگيريد و به بقيه تيم هاي ايراني در يك دهه 
اخير نگاه كنيد؛ كدام يك از آنها كاميابي چشمگيري در 
ليگ قهرمانان آسيا داشته اند؟ تازه همين پرسپوليس 
هم سال به سال ضعيف تر شده؛ تا جايي كه در آخرين 
بازي بين المللي  اش به آن شــكل دردنــاك و مطلق 

برابر الهالل عربستان بازنده شد. حقيقت آن است كه 
سطح كيفي فوتبال باشگاهي ايران روزبه روز پايين تر 
مي آيد و حاال داســتان قلع و قمع سرخابي ها در آسيا، 
وجه اعتباري اين حوزه را هم به چالش كشيده است. 
به طور ساده، فوتباليستي كه مي پذيرد با همه مشكالت 
در پرسپوليس و اســتقالل بازي كند، بايد قيد حضور 
در آســيا و بخت آزمايي در مياديــن بين المللي را هم 
بزند. االن محروميت از آســيا براي يك فصل است، اما 
مي گويند احتمال تمديد اين مجازات وجود دارد و اصال 
چشم انداز روشني هم براي رفع مشكالت در كار نيست. 
خب چرا بازيكني كه توانايي ترانسفر دارد، بايد در اين 

شرايط به كار ادامه بدهد؟

  بدترين امكانات
از ســوي ديگر امكانات ســخت افزاري فوتبال ايران 
هرگز تناسبي با  شأن و منزلت و نيز ريشه و محبوبيت 
اين رشته ورزشــي در كشــورمان ندارد. خبري از 
زمين هاي اســتاندارد، ورزشــگاه هاي مجهز، حق 
پخش، ميزباني هاي آبرومند بين المللي، كمك داور 
ويدئويي و حتي فيلمبرداري و كارگرداني تلويزيوني 
درست و حسابي نيســت. هنوز صحنه هند منجر به 
پنالتي اســتقالل در بازي با آلومينيوم اراك از زاويه 
درست پخش نشده است؛ آيا مثال مي توان اين شرايط 
را با تصويربــرداري ليگ امارات مقايســه كرد؟ يك 
باشــگاه عربي گاهي به اندازه تمام موجودي فوتبال 
ايران زمين چمن باكيفيت دارد. اينها شوخي نيست.

  تيم ملي
از ســوي ديگر به طور روزافزون تركيــب تيم ملي از 
حضور بازيكنان شاغل در ليگ داخلي خالي مي شود. 
دليلش اين اســت كه اوال ميزان ترانســفر بازيكنان 
افزايش يافته و ثانيا مربيان تيم ملي ترجيح مي دهند 
بيشتر از لژيونرهايي استفاده كنند كه با امكانات بهتر 
ســخت افزاري و بعضا تمرينات مناسب تر تاكتيكي 
آماده شــده اند. امروز شــايد تنها نماينده درست و 
حسابي ليگ ايران در تيم ملي وحيد اميري باشد كه 
تازه او هم از سن ترانسفر شدن عبور كرده است. وقتي 
به طور پيش فرض بازي در خارج از كشور باعث افزايش 
شانس حضور در تيم ملي مي شود، طبيعتا بازيكنان 
مســتعد رغبت بيشــتري براي بازي در ليگ هاي 

خارجي پيدا مي كنند.

با احتياط بنويس!
وقتي مهدي طارمي در مورد سرخابي ها دست به قلم مي شود
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افقی:
 1- دعــای مســتحبی روز 
جمعــه - اندیشــمندان- 

پنهان كردن
2- بلند قامت- بازیگر خانم 
فیلم های قرمز و كاغذ بی خط

3- نرده- واحد پــول قدیم 
هلند- طرف

4- نخ بافتنی- آسمان سنگ- 
رمانی نوشته رضا امیرخانی

5- صد مترمربع- دور تا دور- 
بستنی چوبی- شكل و قالب

6- اهلی، مطیع- رحم كردن- 
كند ذهن

7- كبوتر دشتی- شبه جزیره 
كوهستانی مصر- فرا یازی

8- نویسنده مجموعه داستان 
برف و سمفونی ابری

9- دورویی- جست و جو - از 
القاب حضرت علی)ع(

10- روزی دهنده- بانمك- 
انكار كردن

11- قلعه حكومتی- صندلی 
ســواركاری- همیشــه- از 

حروف الفبا
12- دختران عرب- خرده- 

نظارت و مراقبت
13- دل آزار كهنــه- پی در 

پی بودن- نوعی نان ضخیم
14- چاپخانه دوره قاجار- به 

یكدیگر سایید ه شده

15- بی مذهب- حفر كردن- 
 He عنصر شیمیایی با نشانه

در جدول تناوبی
  

عمودی:
1- تولیــد یــك نــوع كاال 
به صورت انبــوه- هر موجود 

زنده
2- رنگ مــوی فوری- نوعی 
قابلمــه برقی كه غــذا را در 
زمان نسبتا طوالنی می پزد- 
نقــاش فرانســوی ســبك 

امپرسیونیسم
3- هر بخش یك مجموعه- از 
باشگاه های فوتبال اسپانیا- 

راه شاعرانه
4- ادامه یافتن- ارز یاب- قوم 

مغول
5- آســوده- رودخانه ارس- 

سرپرست
6- شــعور- كاشف میكروب 
طاعون- واحــد اندازه گیری 

وزن الماس
7- مخالف- سخنان بی معنی 

و باطل-  سازی  بادی
8- جای بند در كمر شلوار- 

متحد و یكپارچه- ضرر
9- نابود كردن- از همســران 
حضرت رسول)ص(- شمردن
10- ســرزنش- باز را خنثی 

می كند- قدیمی و باستانی

11- اســب قهــوه ای- چــراگاه- 
فرمانروا

12- زمزمه كردن- ســخن شیوا- 
پایتخت بحرین

13- ضمیــر جمع- ماده ســمی 
ضد بید- گرایش به زیبایی

14- روشنایی ها- نخستین روز  ماه 
شوال- حرف ندا

15- قوی- سبكی در نقاشی كه در 
آن تصاویر تا حد امكان به واقعیت 

15نزدیك می شود

زرمارفنقتمهچب
ازافابریجنزومع
دشعترمروفوبد

هبزاسانیذاخا
دنارناخدیرتك
ابیزكیرشرادمن
نوسیداسكاوههد
گالمربهداونو
لخناهاطهنیگبا
یدامردابمراهن

سابلهیقرمارا
بیاصمتسوحنرم

نریدزدادتهاس
وكاكولولمورلیل
نتمرفنتدماشوخ
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دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

384276195
275913648
196584273
648197532
527368914
913425867
839751426
462839751
751642389

متوسط

 7    3   4
  8   2 9 7  
6 5     2   
 9  1      
1        7
     4  3  
  5     8 6
 3 9 4   5   
2   5    4  652189347

194375268
378642195
927516483
831294576
546837921
769451832
485723619
213968754

ساده

متوسط

972813654
418652973
653749218
394127865
126385497
587964132
745291386
839476521
261538749

سخت

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

ساده

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

محمد پوالدگــر 3روز بعــد از اینكه در 
انتخابات فدراســیون تكواندو شكســت 
خورد، ســمت باالتری در ورزش گرفت. 
او با حكــم حمید ســجادی، وزیر ورزش 
به عنوان معاون توســعه ورزش قهرمانی 
و حرفه ای انتخاب شــد. انتصاب او به این 
سمت بعد از شكســت، خیلی با استقبال 
روبه رو نشده اســت. قبل از اینكه مهدی 
علی نژاد معاون قبلی وزیر استعفا بدهد، نام 
پوالدگر در بین گزینه های جانشینی او بود 
اما ثبت نام پوالدگر در انتخابات فدراسیون 
تكواندو این شائبه را ایجاد كرد كه ریاست 
فدراسیون را به معاونت در وزارت ورزش 
ترجیح می دهد. پوالدگر ســابقه 21سال 
ریاســت در فدراســیون تكواندو را دارد 
اما مدیریت چند ســال اخیــرش در این 
فدراســیون با نقدهای زیادی همراه بود. 
این نقدها هم دلیل داشت؛ كارنامه ناموفق 
در 2دوره گذشــته بازی های المپیك. با 
وجود این نارضایتی ها خیلی ها او را برنده 
انتخابات می دانستند. چهارشنبه پوالدگر 
در رقابتی نزدیك به ســاعی باخت و این 
شكســت به پایان تلــخ پوالدگر و ورزش 
تعبیر شــد؛ غافل از اینكه وزیــر برنامه 

دیگری برای او دارد.
دیروز سجادی با انتخاب پوالدگر خیلی ها 
را غافلگیر كرد. در هفته های پیش برخی 

پوالدگر را به عنوان گزینه اول سجادی برای 
معاونت معرفی كرده بودنــد اما نزدیكان 
وزیر با ایــن توضیح كه ســجادی رابطه 
خوبی با پوالدگر ندارد، شانس محمدعلی 
شجاعی را برای این پســت بیشتر از همه 
می دانستند. از نظر این افراد اگر پوالدگر از 
معاونت مطمئن بود، در انتخابات شركت 

نمی  كرد.
انتخاب پوالدگــر برای معاونــت ورزش 
قهرمانی با واكنش هــای متفاوتی همراه 
شده اســت. موافقان می گویند او بیش 
از 2دهه درگیــر ورزش قهرمانی بوده و 

بهتریــن گزینه برای این معاونت اســت، 
اما پوالدگــر به عنوان بازنده به این ســمت 
رســیده  و این نكته منفی انتصاب او از نظر 
مخالفان اســت. مصطفی  هاشمی طبا  كه 
سابقه مدیریت در باالترین سطح ورزش را 
دارد، شكست پوالدگر در انتخابات تكواندو 
را نكته منفی این انتصاب می داند: »پوالدگر 
ورود خوبی به وزارتخانه نداشــت. بهتر بود 
قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون تكواندو 
این انتصاب انجام می شد. كسی معاون وزیر 
شــده كه در انتخابات فدراسیون شكست 
خورده است. این از نظر فدراسیون هایی كه 
قرار است با او همكاری كنند، جالب نیست. 
شركت پوالدگر در انتخابات فدراسیون نشان 
می دهد كه او ریاست فدراسیون را به معاونت 

در وزارت ورزش ترجیح داده است.« معاونت 
ورزش قهرمانــی از نظر هاشــمی طبا كار 
پیچیده ای است و توانایی خاصی می خواهد: 
»كسی كه این مســئولیت را می پذیرد باید 
روابط عمومی خوب و در تشخیص مسائل 
فدراســیون ها توانایی باالیی داشته باشد. 
پوالدگر مدیر شناخته شده ای است و زیر و بم 
ورزش را می  داند. اینكه چقدر می تواند مدیر 
خوبی  باشد، بستگی به خودش و رابطه اش با 

فدراسیون ها دارد.«
پوالدگر در فدراســیون تكوانــدو كارنامه 

موفقی نداشته است، این كارنامه می تواند 
در عملكرد او در معاونت قهرمانی تأثیرگذار 
باشد؟ هاشــمی طبا می گوید: »این مسئله 
مهمی نیست. مهم داشــتن كاراكتر مثبت 
است. اینكه بتواند با فدراسیون ها همفكری 
كند، بــا آنها هماهنگ باشــد و بقیــه با او 
احســاس نزدیكی كنند. پوالدگر بیشــتر 
باید روی این مســئله كار كند و خودش را 
موظف بداند كه با بقیه هماهنگ باشد.« این 
انتصاب، مهم ترین انتصاب وزیر ورزش در 

چند ماه گذشته است.

 رئیس بازنده
 معاون وزیر شد 

 پوالدگر بعد از شكست در انتخابات فدراسیون تكواندو، 
معاون وزیر ورزش شد

پوالدگر سابقه 
21سال ریاست 

در فدراسیون 
تكواندو را دارد 

اما مدیریت 
چند سال 

اخیرش در این 
فدراسیون با 

نقدهای زیادی 
همراه بود

تیم ملی كشتی آزاد ایران قرار است روز 23بهمن ماه در تگزاس دیداری 
دوســتانه با تیم ملی آمریكا برگزار كند. به همین دلیل آزادكاران تیم 
ملی ایران برای اخذ روادید آمریكا راهی كشور امارات شده اند تا مقدمات 
سفر به تگزاس را برای ماه آینده فراهم كنند. اما تعداد نفراتی كه به دوبی 
رفته اند بیشتر از تعداد معمول یك تیم بوده و به نظر می رسد سرمربی 
تیم ملی آزاد هنوز برای نفرات اعزامی به نتیجه نهایی نرســیده كه در 
برخی از اوزان 2 نفر را به دوبی اعزام كرده است.در وزن اول؛ 57كیلوگرم 
علیرضا سرلك ملی پوش ایران خواهد بود. سرلك در مسابقات جهانی 
نروژ به مدال نقره رســید و تقریبا جایگاه خودش را در وزن نخســت 

تثبیت كرده است. در 61كیلوگرم و در یك انتخاب بحث برانگیز مجید 
داستان كه در قهرمانی آســیا و امیدهای جهان حذف شده بود راهی 
دوبی شد كه حواشی متعددی هم پیرامون این اعزام ایجاد شد. محمد 
رمضان پور هم در وزن 61كیلوگرم به دوبــی رفت و باید دید درنهایت 
از بین داستان و رمضان پور كدام كشتی گیر راهی تگزاس خواهد شد. 
در 65كیلوگرم امیرمحمد یزدانی نماینده ایران در مســابقات جهانی 
نروژ بود كه به مدال نقره رسید. یزدانی به دلیل تغییر وزن دیگر امكان 
بازگشــت به 65كیلوگرم را ندارد و شــنیده ها حاكی از این است كه 
رحمان عموزاد ملی پوش ایران در 65كیلوگرم خواهد بود. امیرمحمد 

یزدانی و عرفان الهی 2 كشتی گیر 70كیلوگرمی ایران هستند كه برای 
اخذ روادید به دوبی رفتند و باید دیــد كدام یك راهی تگزاس خواهند 
شد. هر دوی این كشتی گیران باید در مسابقات قهرمانی كشور كشتی 
بگیرند و به نظر نتیجه این رقابت در انتخاب یكی از آنها بی تأثیر نخواهد 
بود. در 74كیلوگرم هم برای ویزای 2 كشــتی گیر اقدام شــد؛ یونس 
امامی و محمدصــادق فیروزپور كه آنها هم ماننــد الهی و یزدانی باید 
در قهرمانی كشــور با یكدیگر رقابت كنند. در وزن 79كیلوگرم محمد 
نخودی به پشــتوانه مدال نقره جهان، ملی پوش ایران خواهد بود و در 
86كیلوگرم حسن یزدانی درصورت حضور تیلور پنجمین رقابتش را 
با او برگزار خواهد كرد. امیرحسین فیروزپور هم در كنار یزدانی راهی 
دوبی شده ولی شــانس كمی برای ملی پوش شــدن در 86كیلوگرم 
دارد. در 92كیلوگرم كامران قاســم پور دارنده مدال طالی جهان در 
ســال2021 نماینده ایران خواهد بود و در 97كیلوگرم مجتبی گلیج 
دارنده مدال برنز جهان روبه روی كایل اسنایدر قرار خواهد گرفت. در 
دسته فوق سنگین هم امیرحسین زارع دارنده مدال طالی جهان و برنز 

المپیك، ملی پوش ایران خواهد بود.

7+3 آزادكار ایرانی در تگزاس
 تركیب تیم ملی كشتی آزاد برای مسابقه با آمریكا در 7وزن مشخص شده 

اما در 3وزن هنوز نامشخص است

ثوری برد، حسینی قهر كرد
زور بوكسور سابق به رئیس سابق نرسید و حسین ثوری مجدداً 

رئیس فدراسیون بوكس شد
محســن محمودصفری| انتخابات فدراســیون 
بوكس روز گذشته در آكادمی ملی المپیك برگزار 
شد و 2 نامزد پست ریاست یعنی روح اهلل حسینی 
و حســین ثوری با یكدیگر به رقابت پرداختند؛ 
انتخاباتی كه برای بازنده چندان خوشایند نبود 
و او پس از پایان شــمارش آرا، مجمع را به حالت 

قهر ترك كرد.

ثوری ماندنی شد
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و راه اندازی دوباره 
فدراســیون بوكس در ســال1368 احمد ناطق 
نوری رئیس این فدراسیون شد و به مدت 28سال 
در این پست باقی ماند. تا اینكه 4سال قبل حسین 
ثوری به عنوان دومین رئیس فدراسیون بوكس 
جانشین او شد. ثوری كه 4سال ریاستش به پایان 
رسیده بود، روز گذشــته برای بقا در این پست با 
روح اهلل حسینی، بوكسور سابق تیم ملی به رقابت 
پرداخــت. در پایان رأی  گیــری اعضای مجمع، 
حسین ثوری موفق به كسب 26رأی شد و با توجه 
به 16رأی روح اهلل حســینی، هدایت فدراسیون 
بوكس را برای 4سال دیگر در اختیار گرفت. بعد از 
مشخص شدن آرا و شكست حسینی، او بالفاصله 
مجمع را ترك كرد و حاضر بــه حضور در جمع 
خبرنگاران نشــد. او درحالی كــه مجمع را ترك 
می كرد در پاسخ به این سؤال كه شرایط مجمع 
چطور بود، گفت: »شرایط برای انتخابات مساوی 
نبود و مجمع به صورت شــفاف برگزار نشــد.« 
حسینی دارنده مدال برنز بازی های آسیایی 2010 
و طالی قهرمانی آسیا در سال1998 است كه در 
دوره قبل هم نامزد پست ریاست شد، اما نتوانست 

آرای الزم را كسب كند.

استكی: فضای مجازی به نفع حسینی بود
علیرضا استكی، ســرمربی تیم ملی بوكس ایران 
پس از انتخاب حســین ثوری به عنــوان رئیس 
فدراســیون با حضور در جمع خبرنگاران گفت: 
»یكی از سخت ترین اتفاقات زندگی من انتخاب 
بین این دو نفر بود. هــر دوی آنها عزیزان بوكس 
هستند اما اگر ثوری می خواهد شرایط بهتر باشد، 
باید تغییراتی ایجاد كند كه شرایط بهتر شود.« 
اســتكی در واكنش به ادعای روح اهلل حســینی 

مبنی بر شفاف نبودن انتخابات گفت: 
»من این موضوع را تأیید نمی كنم 

چون شــرایط مساوی هم نبود 

و فضا به ســمت روح اهلل بود. از نظر من تبلیغات 
فضای مجازی و خواسته های روح اهلل كامال فضا 
را به سمت او چرخانده بود. شرایط حتی مساوی 
هم نبود ولی خب رقابت بود و یك نفر باید پیروز 
می شد.« نخســتین مدال جهانی بوكس توسط 
شه بخش در زمان سرمربیگری استكی و ریاست 
حسین ثوری بر فدراسیون به دست آمد و به نظر 
همین مســئله تأثیر زیادی در پیروزی ثوری و 

انتخاب مجدد او داشته است.

ثوری: یك ونیم میلیون تومان  هزینه كردم
حســین ثوری بعد از اینكه برای 4سال دیگر 
به عنوان رئیس فدراسیون بوكس انتخاب شد، 
در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: »اعضای 
محترم مجمع مجددا به بنــده اعتماد كردند. 
همه عزیزان براساس دستاورد 4سال گذشته 
و طبق برنامه 4سال آینده رأی دادند كه پاسخ 
مثبتی به عملكرد بنده حقیر بود. امروز مجمع 
به آن كارنامــه و به برنامه بنــده »بله« گفت. 
4سال پیش صحبت از مدال جهانی كردیم كه 
كسب شد و مدال المپیك هم دور از دسترس 
نیســت. از فردا اردوهای خود را آغاز خواهیم 
كرد، با همان سبك گذشته كه در مورد اردوها 
و تیم ها بود. با این تفاوت كه حاال مشــكالت را 
شناســایی كرده ایم و با بیشــترین توان پیش 

خواهیم رفت.«
ثوری درباره بوكس بانوان گفت: »تالش  من این 
است كه با كمك وزارت ورزش یك كار اساسی 
صورت بگیرد، چــون بوكس بانــوان با رعایت 
حجاب اســالمی در كشورهای اســالمی اجرا 
می شود و مشكلی نیست. ما هم از دوره گذشته 
پیگیر بودیم و االن هم هســتیم.« ثوری درباره 
ادعای روح اهلل حسینی مبنی بر مساوی نبودن 
شرایط انتخابات، گفت: »تمام هزینه ای كه برای 
این انتخابات كردم یك ونیم میلیون تومان شد 
كه آن هم بــرای گرفتن كپــی از مداركم بود و 
بس.« حسین ثوری در حالی برای 4سال دیگر به 
ریاست فدراسیون بوكس رسید كه كمتر از یك 
سال دیگر بازی های آسیایی هانگژو پیش رو ست. 
در بازی های آسیایی جاكارتا 2018 بوكسورهای 
ایران در كســب مدال ناكام بودند و باید دید در 
2022 چــه اتفاقی را رقــم خواهند زد؛ 
آزمونی ســخت كه خیلی زود برای 

حسین ثوری برگزار خواهد شد.
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  چرا ســنوات خدمت رزمندگان جزو ســنوات بيمه و 
بازنشستگي محسوب نمي شود

براساس ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، مدت 
خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه 
قبل از استخدام و اشتغال درصورت تمايل جزو سنوات قابل قبول 
از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشــاغل سخت و زيان آور 
)يك به يك و نيم( محســوب مي شــود. قانون در مورد اين ماده 
صراحت دارد و تأكيد كرده كه مدت خدمــت داوطلبانه صرفاً از 
لحاظ سنوات بيمه و بازنشستگي قابل احتساب است و در ساير 
امور استخدامي از قبيل ترفيع پايه، رتبه، سختي كار و… كه بر 
مبناي سنوات خدمت واقعي تعيين مي شود، تأثيري ندارد. در اين 
ميان تأمين اجتماعي اين قانون مصوب مجلس را در سازمان خود 
تفسير به رأي كرده است و سنوات خدمت رزمندگان درصورتي 
كه از بيمه اختياري برخوردار باشــند نمي پذيرد. كسي كه بيمه 
اختياري دارد رقم بيشتري براي بيمه مي پردازد چرا نبايد اين حق 
را براي او متصور باشند پرسنل تأمين اجتماعي هم مراجعان را به 
شكايت از اين موضوع به ديوان عدالت اداري هدايت مي كنند. اگر 
قانوني، قانون است و تبصره اي برايش درنظر نگرفته اند كه نبايد 

تفسير به رأي درون سازمان شود.
فاطمي از تهران 

 روستاهاي آق بالغ و چنذانق غرق در زباله 
روستاهاي آق بالغ و چنذانق كه در مسير رودخانه »باليخلي چاي« 
هستند غرق در زباله شــده اند كه علت آن انباشت زباله از طريق 
همين رود در زيرگذر آبي روستاســت. بارها با مسئوالن صحبت 
كرده و از موضوع شكايت كرده ايم ولي هيچ ارگاني جوابگوي ما 
نيست. در واقع اين دو روســتا گويا محل رهاسازی زباله اردبيل 
شده اند؛ زيرا تانكرهاي تخليه چاه را هم در داخل دريچه فاضالب 
زير پل تخليه مي كنند كه نصف آن در رودخانه ها رها مي شود و 
كشاورزان نيز با اين آب اراضي خود را آبياري مي كنند، واقعا كسي 

صداي ما را مي شنود؟
زمان زاده از اردبيل

  ميدان تره بار پيروزي اجناس كيفي عرضه نمي كند
ميدان تره بار واقع در خيابــان پيروزي خيابــان مقداد، ميدان 
دوم مقــداد، متأســفانه ميوه ها و اجناســي كه ارائــه مي دهد، 
بي كيفيت ترين اجناس اســت، به بازرس هم كه مي گوييم اثري 

ندارد. از اينكه صداي ما را به مسئوالن مي رسانيد سپاسگزاريم.
طالبي از تهران

  تكليف واريزي هاي مسكن ملي مشخص نيست
در مورد واريزي هاي مســكن ملي واقعــا نمي دانيم تكليف مان 
چيست؟ هنوز روشن نشده ايم كه از اين واريزي ها چقدر وام است 
چقدر سود؟ مي گويند 8تا 45ميليون بايد واريز كنيد درحالي كه 
60ميليون هم اول داده ايم. اعالم مي كنند مجموعا 4۲0ميليون 
تمام مي شود از سوي ديگر مي گويند اين مسكن متري 5ميليون 
تمام مي شود كه صد متري اش مي شــود 500ميليون كه خب 
80ميليون با رقمي كه اعالم كرده اند تفاوت دارد. اعالم اين ارقام 
به صورت شفاف در يك جدول واضح و روشن چه اشكالي دارد. اين 
خواسته خيلي از كساني است كه در مسكن ملي ثبت نام كرده اند. 

لطفا اداره راه و شهرسازي و بنياد مسكن پاسخگو باشند.
متقاضي مسكن مهر از تهران 

  خانه هاي محله آناهيتاي كرمانشاه كنتور آب ندارند
در استان كرمانشاه و در مركز اســتان در محله  آناهيتا، خيابان 
سنايي در چندين كوچه بســياري از خانه ها كنتور آب ندارند و 
متأسفانه مردم به بهانه هاي واهي در مصرف آب به شدت اسراف 
مي كنند. ازجمله اينكه هر روز اهالي اين خانه ها و عمدتاً خانم ها 
اقدام به شستن كوچه مي كنند، به گونه اي كه هر روز شاهد هدر 
رفتن مقدار بســيار زيادي آب تصفيه شده هســتيم. در شرايط 
كمبود آب ديدن اين صحنه ها و اســراف منابع آبي كشور بسيار 
دردناك اســت. همه  اينها در حالي صورت مي گيرد كه برخي از 
خانه ها در اين كوچه ها كنتور دارند و ايــن يعني ماموران آب و 
فاضالب استان كاماًل در جريان اين مسئله هستند و هيچ اقدامي 

براي برطرف كردن آن نمي كنند.
مرادخاني از كرمانشاه
 
  اشكاالت فني و صداهاي اضافه در گزارش های صداوسيما

در بعضي تماس هاي زنده راديويــي و تلويزيوني مجريان صدا و 
سيما با افراد مختلف حين گفت وگو، عالوه بر اشكاالت فني قابل 
پيش بيني، صداهاي اضافه از جمله صــداي صحبت اطرافيان و 
گريه كودك و لوالي در اتاق حتــي به صورت ضعيف و به صورت 
برگشت صدا به گوش مي رسد كه به هيچ وجه خوشايند نيست 
و موجب حواس پرتي، گسســته شدن رشــته كالم از گوينده و 

مخاطب مي گردد، لطفا به اين موضوع توجه و رفع مشكل شود.
محمود از مخاطبان صدا و سيما

پاسخ مسئوالن
دولت بودجه هاي مترو را بدهد مشكالت مترو كاهش مي يابد

روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »سانحه قطار هشداري جدي براي 
مسئوالن باشد« در ستون با مردم روز 5دي ماه پاسخ داده است: 
احتراما ضمن عذرخواهي مجدد از مســافران گرامي، به اطالع 
مي رساند همواره و طبق برنامه تعيين شــده، قطارها، خطوط 
و تمام تجهيزات ناوگان ريلي مترو به شــكل مرتب و با جديت 
و حساســيت دقيق مورد بازديد و تعميركامل و تخصصي قرار 
مي گيرد تا همگان در آرامش از اين وسيله حمل ونقل عمومي 
استفاده كنند. درخصوص مشكل پيش آمده بايد گفت به دليل 
عدم پرداخت بودجه هاي مصوب توســط دولت دوازدهم براي 
نوســازي، اورهال و خريد واگن هاي جديــد و نيز كمبود واگن 
جهت خدمات رساني مناسب به شهروندان و مسافران، شركت 
بهره برداري مجبور به استفاده از همه ظرفيت از جمله قطارهاي 
قديمي موجود كرده اســت كــه اميدواريم بــا هماهنگي ها و 
اقداماتي كه در حال انجام است با پرداخت به موقع بودجه هاي 
مصوب نسبت به اورهال و خريد واگن هاي جديد اقدامات خوبي 

انجام پذيرد.

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

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

كوتاه از حادثه

كينه پردردسر مادرزن و 
پدرزن از داماد 

مادرزن و پدرزنی كه از داماد خود كينه به دل 
گرفته بودند، تصميم گرفتند هر طوري شده 

او را به دردسر بيندازند اما نقشه شان نگرفت.
به گزارش همشــهري، چنــد روز قبل زني 
ميانســال به دادســراي جنايي تهران رفت و 
مدعي شد دختر 19ساله اش ربوده شده است.

با شكايت او تيمي از مأموران به دستور قاضي 
ميثم حســين پور، بازپرس شــعبه هشــتم 
دادســراي جنايي تهران وارد عمل شدند اما 
در جريان تحقيقات حقايق عجيبي كشف شد.
ماموران متوجه شدند دختر ربوده شده، يك 
ســال و نيم قبل ازدواج كــرده و هم اكنون با 
شوهرش در يكي از شــهرهاي جنوبي كشور 

زندگي مي كند.
او وقتي متوجه شــد كه مادرش ادعاي ربوده 
شدنش را مطرح كرده، با حضور در دادسراي 
جنايي تهران گفت: اين نخستين باري نيست 
كه مادر و پدرم شــكايت هاي عجيبي مطرح 
مي كنند تا شوهرم را به دردســر بيندازند. او 
ادامه داد: يك سال و نيم پيش با پسري به نام 
علي ازدواج كردم. اوايل پدر و مادرم، شوهرم را 
مانند پسرشان دوست داشــتند اما يك اتفاق 
باعث شد تا رابطه آنها خدشــه دار شود. يك 
شب كه مهمان خانه پدر و مادرم بوديم، بر سر 
يك اختالف نظر ميان پدرم و شوهرم مشاجره 
درگرفت. پس از آن پدر و مادرم كينه شوهرم 
را به دل گرفتند و به من مي گفتند كه بايد از او 
جدا شوم. اما من زندگي ام را دوست داشتم. با 
اين حال پدر و مادرم دست بردار نبودند تا اينكه 
يك روز مادرم به دادگاه خانواده رفت و شكايتي 
مطرح كرد. او مدعي شد كه شوهرم مرا كتك 
مي زند. وقتي احضاريه به دستم رسيد، شوكه 
شدم. به دادگاه رفتم و گفتم شكايت دروغ است 
و پرونده مختومه شد. پس از آن چند شكايت 
ديگر در دادگاه خانواده مطرح شد و هر بار من 
به آنجا مي رفتم و بــا توضيحاتي كه مي دادم 
پرونده بســته مي شــد. ديگر از اين وضعيت 
خسته شده بودم و به شــوهرم پيشنهاد دادم 
تا به زادگاهش كه در يكي از شهرهاي جنوبي 
كشور بود برويم. بي آنكه والدينم را در جريان 
قرار بدهيم به آنجا كوچ كرديــم و من باردار 
شدم تا اينكه شنيدم بار ديگر مادرم شكايتي 
در دادسراي جنايي مطرح كرده است. او اين 
بار مدعي شــده بود كه مرا ربوده اند تا كاري 
كند كه شــوهرم به دردســر بيفتد و من از او 
جدا شوم. در ادامه قاضي دستور احضار مادر 
اين زن را صادر كرد و او وقتي مقابل بازپرس 
جنايي تهران قرار گرفت گفت: من و شوهرم 
از دامادمان خوشمان نمي آمد و براي همين 
به دخترم اصرار مي كرديم كه از او جدا شود. 
چندين بار در دادگاه خانواده از او شــكايت 
كردم تا اينكه مدتي قبل با زني آشنا شدم و او 
پيشنهاد كرد كه اين بار در دادسراي جنايي به 
اتهام آدم ربايي شكايت كنيم تا دامادمان را به 
دردسر بيندازيم كه باز هم نقشه مان نگرفت. 
ما مي دانيم كه دخترمــان دروغ مي گويد و از 
زندگي اش راضي نيست اما از سر لجبازي براي 
ما نقش بازي كرده و وانمود مي كند زندگي اش 
خوب است. تحقيقات در اين پرونده با دستور 

بازپرس جنايي تهران ادامه دارد.

مرد 45ساله سال ها عاشــق دختري در شاهين شهر 
اصفهان بود اما وقتي تالش هايش بــراي ازدواج با او 

نتيجه نداد دست به اقدامي هولناك زد.
به گزارش همشهري، عصر سه شنبه 14دي ماه امسال 
ساكنان خيابان نظامي شاهين شــهر اصفهان شاهد 
حادثه اي عجيــب بودند. مردي 45ســاله در مقابل 
خانه اي در اين خيابان ايستاده و درحالي كه ظرفي در 
دست داشت و مدعي بود كه داخل آن اسيد است، فرياد 

مي زد كه قصد دارد خودش را با اسيد بسوزاند.
اين مرد خواســتگار دختري بود كــه در خانه مورد 
نظر زندگي مي كرد. او از ســال ها پيش عاشق دختر 
جوان بود و در همه اين سال ها بارها به خواستگاري 

او رفته اما هر بار جواب رد شــنيده بــود. با اين حال 
همچنان براي ازدواج با دختــر موردعالقه اش اصرار 
داشــت تا اينكه وقتي ديد اصرارش بي فايده است و 
خانواده دختر با اين ازدواج مخالف هستند، ظرفي پر 
از اسيد تهيه كرده و به مقابل خانه آنها رفته و تهديد 
مي كرد كه اگــر به او جواب مثبــت ندهند، خودش 
را مي ســوزاند. با تهديدهاي اين مرد، خانواده دختر 
جوان كه متوجه حضور او در مقابل منزلشــان شده 
بودند بيرون آمدند و با ديدن او به سمتش رفتند تا او 
را آرام كنند. تعدادي از شاهدان نيز به آنها پيوستند 
اما مرد 45ساله همچنان تهديد مي كرد كه خودش 
را مي ســوزاند. لحظاتي بعد درست زماني كه اعضاي 

خانواده دختر جوان و شــاهدان قصد داشتند ظرف 
اســيد را از او بگيرند، وي اقدام به اسيدپاشي به روي 
خودش و بقيه كرد كه در اين حادثه عالوه بر خودش 
۷نفر  ديگر كه بيشتر آنها اعضاي خانواده دختر جوان 
بودند دچار ســوختگي شــدند. به دنبال اين حادثه، 
شاهدان ماجرا را به پليس و اورژانس گزارش كردند و 
مصدومان اسيدپاشي به بيمارستان انتقال يافتند. با 
حضور مأموران و انجام تحقيقات، معلوم شد كه عامل 
اين حادثه خواستگار 45ســاله است كه خودش نيز 

به دليل سوختگي در بيمارستان بستري شده بود.
به گفته فرمانده انتظامي شهرســتان شاهين شــهر 
اصفهان، اين مرد با دستور دادستان بازداشت و معلوم 
شــد كه در اين حادثه روي ۷نفر اسيد پاشيده است 
كه 4نفر از آنها آسيب سطحي ديدند و 3نفر نيز دچار 
سوختگي شدند كه به بيمارستان امام موسي كاظم)ع( 

اصفهان منتقل شده و در آنجا بستري شدند.

زن جوان پس از قتل شــوهرش 4بار تصميم گرفت به زندگي خودش 
پايان بدهد اما قرار نبود او بميرد. اين زن پس از گذشت 10سال از جنايت 

با گذشت اولياي دم و كمك خيرين از مجازات قصاص رهايي يافت.
به گزارش همشهري، شــروع اين پرونده به مهر سال90 برمي گردد. 
روز حادثه فردي با پليس يكي از شهرهاي غرب كشور تماس گرفت و 
گفت زني در همسايگي آنها در وضعيت عادي قرار ندارد و هر لحظه 

ممكن است خودش را از طبقه سوم ساختماني به پايين پرتاب كند.
پس از اين تماس، گروهي از مأموران راهي محل حادثه شــدند. آنجا 
ساختماني 3طبقه بود و زني جوان در بالكن درحالي كه لباس هايش غرق 
خون بود قصد داشت خودش را به پايين پرت كند اما ناگهان از حال رفت 
و همانجا روي زمين افتاد. در اين شرايط مأموران قدم در آپارتمان آنها 
گذاشتند و در سالن پذيرايي با پيكربي جان مردي جوان مواجه شدند كه 
با شليك گلوله به قتل رسيده بود. ماموران سپس به سمت بالكن رفتند 
و متوجه شدند كه زن جوان پيش از اينكه خود را به بالكن برساند، رگ 
دستش را بريده و دچار خونريزي شديد شده و از حال رفته است. هنوز به 
درستي مشخص نبود ماجرا از چه قرار است و در اين شرايط زن جوان به 
بيمارستان منتقل شد. از سوي ديگر تيمي از كارآگاهان جنايي در محل 

حادثه حاضر شدند و تحقيقات درباره ماجرا آغاز شد.

اعتراف به قتل شوهر 
تنها كسي كه اســرار حادثه را مي دانســت زن جوان بود. او با تالش 
پزشكان از مرگ حتمي نجات يافت اما هنوز به هوش نيامده بود. اين 
در حالي بود كه بررسي ها نشان مي داد مردي كه در آن آپارتمان به 

قتل رسيده بود، شوهرش بوده است.
با انجام تحقيقات بيشتر معلوم شــد كه زوج جوان از مدت ها قبل با 
هم اختالف و درگيري داشتند و همسايه ها بارها صداي مشاجره و 

درگيري آنها را شنيده بودند.
بنابراين احتمال مي رفت كه زن جوان ابتدا با شليك گلوله شوهرش 

را به قتل رسانده و بعد قصد خودكشي داشته كه ناكام مانده است.

سرانجام بعد از چند روز زن جوان بهبود يافت و توانست صحبت كند. 
او اعتراف كرد كه با شليك گلوله جان شوهرش را گرفته و سعي داشته 

به زندگي خودش هم پايان دهد اما تالشش بي نتيجه باقي مانده است.
زن جوان توضيح داد: مدت ها بود كه با همســرم دچار اختالف شده 
بودم. او مردي بداخالق بود و اذيتم مي كرد. هر وقت حرفي مي زدم مرا 
به باد كتك مي گرفت تا حدي كه بارها تا يك قدمي مرگ پيش رفته 
بودم. از سوي ديگر او بيكار بود و با اينكه برايش كار پيدا مي شد، اما 
سر كار نمي رفت. تصميم گرفته بودم از او جدا شوم اما شوهرم حاضر 
نمي شد طالقم بدهد و من واقعا نمي دانستم بايد چطور از اين زندگي 
خالص شوم تا اينكه تصميم گرفتم به زندگي او و خودم پايان بدهم. 
براي اجراي اين نقشه يك اسلحه تهيه كردم اما جرأت عملي كردن 

تصميمم را نداشتم تا اينكه روز حادثه باز هم با شوهرم درگير شدم.

نجات عجيب از خودكشي 
او ادامه داد: وقتي دعوا باال گرفت به سراغ اسلحه اي كه تهيه كرده بودم 
رفتم و ابتدا به سمت همسرم شليك كردم. وقتي او بي جان روي زمين 
افتاد تصميم گرفتم به زندگي خودم هم پايان دهم. اسلحه را به سمت 
خودم گرفتم و ماشه را كشيدم اما شليك نشد. انگار گلوله گير كرده بود و 
هر كاري كردم شليك نشد. تا چند دقيقه با اسلحه كلنجار رفتم و چندبار 
آن را روي سرم گذاشتم و شليك كردم اما نشد. پس از آن تصميم گرفتم 
با جريان برق به زندگيم پايان بدهم؛ دو مرتبه تالش كردم اما هربار فيوز 
برق پريد و تصميمم عملي نشد. متهم گفت: بار سوم تصميم گرفتم رگ 
دستم را بزنم، دچار خونريزي شدم اما همچنان زنده بودم. انگار مرگ 
مرا پس مي زد و قسمت نبود زندگيم به نقطه پاياني برسد. من به خاطر 
قتل شوهرم عذاب وجدان داشتم و آخرين تالشم براي پايان دادن به 
زندگيم اين بود كه خودم را از بالكن به پايين پرتاب كنم. هرچند از ارتفاع 
به شدت مي ترسيدم اما به سمت بالكن رفتم تا خودم را به پايين پرت 
كنم كه به دليل خون زيادي كه از دستم رفته بود از حال رفتم و وقتي به 

هوش آمدم كه در بيمارستان بودم.

حكم قصاص 
متهم به قتل پس از مرخص شدن از بيمارستان بازداشت شد و صحنه 
قتل شوهرش را بازسازي كرد و مدتي بعد پاي ميز محاكمه قرار گرفت. 
او در جريان جلسه محاكمه نيز اعترافات خود را تكرار كرد و در نهايت با 
حكم قضات دادگاه به قصاص محكوم شد. اين حكم به تأييد قضات ديوان 
عالي كشور رسيد و با قطعي شدن آن شمارش معكوس براي قصاص زن 
جوان آغاز شد. او در طول سال هاي گذشته حتي يك بار پاي چوبه دار 
هم رفت تا اينكه موفق شد از اولياي دم مهلت بگيرد و به زندان برگردد. 
دراين شــرايط بود كه رايزني ها براي جلب رضايت از اولياي دم شروع 
شد و مدتي قبل آنها راضي شدند تا به شرط دريافت ديه، زن محكوم به 
قصاص را ببخشند. به اين ترتيب زن جوان از چوبه دار فاصله گرفت و با 
كمك خيرين كه بخشي از آنها در تهران فعال هستند مبلغ ديه تهيه شد 

و زن جوان موفق شد پس از گذشت 10سال حبس از زندان آزاد شود.

سرباز يكي از دادسراهاي تهران با سرقت اسلحه قصد گروگانگيري 
داشت اما پيش از اجراي نقشه اش دستگير شد.

به گزارش همشهري، چند روز قبل ماموري براي انجام كارهاي 
حقوقي به يكي از دادســراهاي تهران رفت. او كلت كمري اش و 
5فشنگ آن را به سربازي كه در قســمت نگهباني نشسته بود 
تحويل داد و وارد دادسرا شد و ساعتي بعد وقتي كارش در دادسرا 
به اتمام رسيد به سمت نگهباني بازگشت تا اسلحه اش را تحويل 
بگيرد. اما نه اثري از اسلحه بود و نه ســربازي كه آنها را تحويل 

گرفته بود.
ســرباز جوان درحالي كه مي بايست تا پايان ســاعت اداري سر 
پستش باشــد، بدون اينكه از مافوقش اجازه بگيرد آنجا را ترك 
كرده و ناپديد شده بود. وي تنها مظنون سرقت اسلحه و فشنگ ها 
بود و در بررسي دوربين هاي مداربسته معلوم شد كه وي اسلحه و 

فشنگ ها را سرقت كرده و از دادسرا خارج شده است.
از آنجا كه احتمال داشت وي با استفاده از اسلحه دست به اقدامي 
هولناك بزند، رديابي ها براي بازداشــت او شروع شد تا اينكه رد 
او مقابل خانه اي در غرب تهران به دســت آمد و وي در عملياتي 
غافلگيرانه دستگير شــد. متهم در بازجويي ها به سرقت اسلحه 
و فشــنگ هاي يكي از مراجعه كنندگان اعتراف كــرد و درباره 
انگيزه اش گفت: چيزي به پايان دوره خدمت سربازي ام نمانده 

بود و مي دانم كه اشتباه بزرگي مرتكب شده ام.
وي ادامه داد: مدتي قبل با زني آشنا شدم و او از وضعيت زندگي اش 
برايم تعريف كرد. زن جوان مي گفت شوهرش او را آزار مي دهد 
و كتكش مي زند. او مدعي بود كه قصد جدايي از وي را داشته اما 

شوهرش حاضر نشده او را طالق بدهد.
وي ادامه داد: زن جوان از من خواست كه شوهرش را گوشمالي 
بدهم و مجبورش كنم كه همســرش را طالق دهــد. او حتي 
پيشنهاد مبلغ هنگفتي داد و من با شنيدن مبلغ وسوسه شدم. 
زن جوان مي گفت اگر كارم را درســت انجام دهم همان شــب 
دستمزدم را به حســابم واريز مي كند و زندگي ام ازاين رو به آن 
رو خواهد شد. به همين دليل منتظر فرصتي بودم كه اين كار را 
انجام دهم تا اينكه روز حادثه فردي كه مجوز حمل اسلحه داشت 
وارد دادسرا شد. او اسلحه و فشنگ هايش را تحويلم داد و من با 

ديدن آن وسوسه شدم تا نقشه گروگانگيري و گرفتن رضايت نامه 
كتبي براي طالق آن زن را اجرا كنم. پس از سرقت راهي خانه آن 
زن شدم اما شوهرش در خانه نبود و هرچه منتظر ماندم نيامد. 
همسرش مي گفت كارش طول كشيده و من قصد داشتم پس از 
اجراي نقشه به دادسرا برگردم و اسلحه را سر جايش بگذارم اما 

ماجرا لو رفت و خيلي زود دستگير شدم.
سرباز جوان پس از اقرار به نقشــه سرقت اسلحه بازداشت شد و 

با قرار قانوني در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفت.

پسر جوان هنگام تيوب ســواري در پيست اســكي به دليل اصابت ضربه به سرش دچار 
مصدوميت شديدي شد و با وجود تالش پزشكان جان خود را از دست داد.

به گزارش همشهري، اين حادثه روز جمعه در پيست اسكي سپيدان واقع در استان فارس 
اتفاق افتاد. اين جوان ۲4ساله همراه با دوستانش براي تفريح به پيست اسكي رفته بود. آنها 
از تيوب براي تفريح استفاده مي كردند. وقتي نوبت پسر جوان شد او تيوب را برداشت و از 
قسمت بااليي پيست شروع به سر خوردن روي برف ها كرد، اما لحظاتي بعد با واژگون شدن 
تيوب او هم با شدت زمين خورد و بعد از مسافتي سر خوردن بي حركت روي برف ها ماند. 
دوستانش وقتي ديدند او حركت نمي كند با عجله خود را باالي سر او رساندند و پي بردند 
مصدوم شده و اوضاع وخيمي دارد. در اين شرايط بود كه ازاورژانس درخواست كمك كردند.
دكتر محمدجواد مراديان، رئيس مركز اورژانس استان فارس درباره اين حادثه گفت: ساعت 
11:06دقيقه روز جمعه اين خبر به اورژانس گزارش شــد و دقايقي بعد تيم هاي امدادي 
اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و مصدوم به بيمارستان امام حسين)ع( سپيدان انتقال 
يافت، اما به دليل شدت جراحات وارده، دچار ايست قلبي شد و با وجود تالش يك ساعته تيم 

پزشكي بيمارستان براي احياي قلبي، پسر جوان جان خود را از دست داد.
مراديان با هشــدار به خانواده ها و به ويژه جوانان براي توجه جدي به رعايت نكات ايمني 
هنگام  بازي هاي زمستاني، گفت: انجام اين بازي ها نيازمند تجهيزات خاص است. همچنين 
الزم است در مكان هاي مخصوص پيش بيني شده انجام شــود. رعايت نكردن اين موارد 
مي تواند بروز حوادث تلخ و جبران  ناپذير را در پي داشته باشد. او با تأكيد بر پرهيز از حضور 
در مكان هاي شلوغ يادآوري كرد: هنگام ليز خوردن با وسايل غيراستاندارد روي برف، فرد 
قادر به كنترل خود نيست و برخورد به ســاير افراد مي تواند براي فرد و ديگران صدمات 

جدي ايجاد كند.

با گذشت اولياي دم زن جوان پس از تحمل 10سال حبس از زندان آزاد شد

بخشش زني كه قرار نبود بميرد

سرقت اسلحه براي گروگانگيري 

تصادف خودروي حامل سوخت قاچاق با ۲خودرو و 
۲موتورسيكلت، به قيمت جان ۷نفر تمام شد.

به گزارش همشهري، اين حادثه ساعت ۲0:55 دقيقه 
جمعه در ابتداي محور منوجان به هشــتبندي واقع 
در استان كرمان اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه 
خودروي پژويی با سرعتی زياد در جاده در حال حركت 
بود. راننده تالش مي كرد تا در كمترين زمان ممكن 
محموله ســوخت قاچاق را كه به شكل خطرناكي در 

خودرو جاسازي شده بود به مقصد برساند. او كنترل 
چنداني بر خودرواش نداشت تا اينكه در ابتداي جاده 
منوجان به هشــتبندي ناگهان با ۲ خودروي پرايد 
تصــادف و در ادامه با ۲موتورســيكلت برخورد كرد. 
شدت اين حادثه سبب شد كه خودروي پژو كه مملو از 

سوخت قاچاق بود دچار آتش سوزي شود.
دقايقي از اين حادثه مي گذشــت كه گروه هاي امداد 
و نجات خود را به محل حادثه رساندند. پژو در آتش 

مي سوخت و ۲ خودروي پرايد و ۲ موتورسيكلت صدمه 
شديدي ديده بودند. بررسي هاي اوليه نشان داد در اين 
تصادف ۷نفر جان خود را از دست داده اند و 3نفر ديگر 
نيز مصدوم شده اند. ابراهيم محمدي، رئيس اورژانس 
پيش بيمارستاني جيرفت در اين باره گفت: متأسفانه 
به دليل حمل سوخت قاچاق، يكي از خودروها پس از 
برخورد دچار حريق شــده و ۷نفر كشته و 3نفر ديگر 
مصدوم شده بودند كه مصدومان توسط آمبوالنس هاي 
اورژانس به بيمارستان امام حسين)ع( منوجان منتقل 
شدند. بررســی ها درباره اين تصادف مرگبار از سوی 

پليس ادامه دارد. 

خودروي قاچاقچيان سوخت فاجعه آفريد

خواستگار قديمي 7نفر را با اسيد سوزاند
در اين حادثه برخي از اعضاي خانواده دختر جوان دچار سوختگي شدند

سارق موبايل از مالباختگان 
مژدگاني مي خواست

سارق ســابقه دار پس از سرقت گوشي موبايل 
شــهروندان با آنها تماس مي گرفــت و وانمود 
مي كرد گوشي را پيدا كرده و براي تحويل دادن 

آن مژدگاني مي خواست.
به گزارش همشهري، رســيدگي به اين پرونده 
از چنــد روز قبــل و همزمــان با دســتگيري 
ســارقي ســابقه دار در محدوده شــهرري آغاز 
شــد. مأموران گشــت كالنتري 1۷۲حضرت 
عبدالعظيم الحســني)ع( هنگام گشــتزني به 
اين جوان مشكوك شــدند و در بازرسي بدني از 
او ۲تلفن همراه كشــف كردند. اين مرد مدعي 
بود هر دو گوشــي متعلق به خودش اســت، اما 
چون حرف هايش ضد و نقيض بود مأموران به او 
مظنون شدند و وي را به كالنتري منتقل كردند. 
در آنجا بود كه معلوم شد هر دوگوشي كشف شده 
سرقتي است و از طرفي مأموران با بررسي سوابق 
متهم پي بردند كه او ازجمله سارقان سابقه داري 
است كه بارها دستگير و زنداني شده است. به اين 
ترتيب   متهم تحت بازجويي قرار گرفت و اعتراف 
كرد كه هر دو گوشي را ســرقت كرده است. او 
گفت: هر دو گوشي را در خيابان حرم از شهروندان 
با شيوه كش روي سرقت كردم. در ادامه با صاحب 
گوشي ها تماس مي گرفتم و وانمود مي كردم كه 
گوشــي را پيدا كرده ام و براي تحويل دادن هر 

گوشي ۲ميليون تومان مژدگاني مي خواستم.
سرهنگ دوستعلي جليليان، فرمانده انتظامي 
شهرستان ري با بيان جزئيات اين پرونده گفت: 
به دنبال انجام تحقيقات مقدماتي پرونده اي در 
اين باره تشكيل و متهم به مرجع قضايي تحويل 

داده شد.

برف بازی مرگبار در سپیدان
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پروژه » مؤمن« در انتظار اعتبار 
فيلم ســينمايي »مومن« بــا روايتي از 
زندگي سردار شــهيد حسين همداني، 
توليد مي شــود. به گزارش همشهري، 
فيلم سينمايي »مومن« به تهيه كنندگي 
محمدرضا شــفيعي و كاگرداني هادي 

مقدم، در مرحله طرح اوليه قرار دارد.
پروژه ساخت فيلم ســينمايي »مومن« به توليد داستان زندگي 
ســردار شــهيد حســين همداني، فرمانده لشــگر ۲۷ محمد 
رسول اهلل)ص( مي پردازد و 3 سال گذشــته مطرح شده است اما 
به داليل مختلف پيشرفتي نداشــته و هم  اكنون گفته مي شود 
در صورت حمايت، پژوهش و نگارش فيلمنامه آن در سال آينده 

انجام خواهد شد.
هادي مقدم دوست از ســال آينده تحقيقات ميداني خود را در 
سوريه آغاز می كند و در صورت تأمين اعتبار، آن را جلوي دوربين 

خواهد برد.

پايان »عاشورا« در آبادان 
تصويربرداري سريال »عاشورا« به كارگرداني، هادي حجازي فر 
در آبادان به پايان رســيد و مراحل پــس از توليد آن براي پخش 

ادامه دارد.
به  گزارش همشهري، 
تصويربرداري ســريال 
»عاشورا« به كارگرداني 
هــادي حجازي فــر و 
تهيه كنندگي ابوالفضل 
صفري بعد از 3۷۵روز 
به پايان رسيد و گروه، 

عازم تهران شده اند. سريال »عاشورا« روزهاي پاياني تصويربرداري 
را در آبادان ســپري مي كرد و حاال با حضــور بازيگران اصلي اين 
مجموعه، از جمله خود هادي حجازي فر در نقش شــهيد مهدي 

باكري، وحيد آقاپور و ديگر بازيگران اين مجموعه پايان يافت.
اين مجموعه يك ميني ســريال ۷ قسمتي اســت كه يك نسخه 
ســينمايي هم با نام »موقعيت مهدي« براي چهلمين جشنواره 

فيلم فجر دارد و در جشنواره امسال، از آن رونمايي خواهد شد.
غير از اين، نسخه سينمايي اين ميني سريال هم در ساختار اثري 
ســينمايي تصويربرداري شــده و به لحاظ پروداكشن در رديف 

سريال هاي الف ويژه ديده شده است.

تضمين اصالت آثار حراج تهران
حراج تهران درباره مسئوليت اصالت آثار هنري مندرج در كاتالوگ 

پانزدهمين دوره اين رويداد توضيحاتي ارائه داد.
به گزارش همشهري، روابط عمومي حراج تهران در توضيحي آورده 
است: »با توجه به حساسيت هاي به وجود آمده درخصوص تعهد 
و مســئوليت حراج در قبال اصالت آثار يادآوري مي شود، مبناي 
تعهدات حراج گذار، وفق شرايط عمومي حراج تهران است كه در 
قرارداد في ما بين حراج تهران و فروشندگان و خريداران آثار هنري 
منعقد مي شود كه در سايت رســمي حراج نيز درج شده است. بر 
همين اساس، مالك ضمانت و تعهد حراج همچون ادوار گذشته 
به قوت خود باقي و شرايط عمومي پانزدهمين دوره حراج تهران 

روي سايت قابل دسترس است.«
در بخش ديگری از اطالعيه آمده اســت: »كليه آثار ارائه شــده 
در حراج تهران اصالت و انتســاب آنها به پديد آورنده اثر، توسط 
كارشناســان معتبرمورد بررســي قرار مي گيرد. درخصوص آثار 
كالسيك، عنداللزوم بررسي توسط كارشناســان وزارت ميراث 
فرهنگي و گردشگري صورت خواهد گرفت. با توجه به آنكه آثار 
ارائه شده در حراج به مدت 3روز جهت رؤيت متقاضيان در معرض 
بازديد عموم قرار مي گيرد.با حسن نيت ادامه بند۹ ناظر بر اصالت 
آثار هنري مندرج در كاتالوگ كه اشاره به دعواي حقوقي احتمالي 
في مابين فروشنده و خريدار است را حذف و تعهد مي نمايد در اين 
زمينه، شرايط عمومي حراج تهران كه در ســايت و قراردادهاي 

حراج تهران آمده، مالك قرارداد خواهد بود.«

پيمان معادي، داور جشنواره ساندنس
پيمان معادي، بازيگر و كارگردان ايراني در كنار چلسي بارنارد و 
ماريل هلر به عنوان داوران بخش فيلم بلند آمريكايي جشنواره فيلم 

ساندنس ۲0۲۲انتخاب شده اند.
ســايت ددالين ضمن اعالم خبر فوق در گزارشي نوشت: ماريل 
هلر، كارگردان و بازيگر آمريكايي است كه فيلم هاي »روز زيبا در 
محله« و »هرگز مي تواني مرا ببخشي؟« به وضوح نمايانگر شيوه 

كارگرداني انسان گرايانه وي است. 
چلســي بارنــارد، ديگر 
عضو هيأت داوران بخش 
فيلم هاي بلند آمريكايي 
نيــز از تهيه كننــدگان 
مشهوري است كه اخيرا 
فيلــم »زود بــاش زود 
بــاش« بــه كارگرداني 
مايك ميلز را توليد كرده 

است.
جوي سالووي، كارگردان 
»شــفاف« نيز از داوران 
بخش »نكســت« است 
و گرت بردلي، ســازنده 
مستند »زمان« و نامزد 
اسكار و جوان چرچيل، 

فيلمبردار و پيتز نيگس، فيلمبردار - كارگردان براي داوري بخش 
سينماي مستند جهان انتخاب شده اند.

اندرو هي، كارگردان بريتانيايي كه فيلم »۴۵ سال« را در كارنامه 
خود دارد و محمد حفظي، فيلمنامه نويس مصري و ال فرانسيس 
هوي، مسئول بخش فيلم موزه »مدرن آرت« براي داوري بخش 

فيلم بلند داستاني بين المللي انتخاب شده اند.
در مجموع ۲1نفر از چهره هاي سينمايي براي داوري بخش هاي 
مختلف اين دوره از جشنواره ساندنس معرفي و انتخاب شده اند 
تا برندگان بخش هاي اين جشــنواره را در روز ۲8ژانويه معرفي 

كنند.

در روزهايي كه ســينما از بيداد كرونا خون 
 به جگر شــد و پرده هــاي نقــره اي آنقدر

بي مصرف افتادند و خاك خوردند كه به سياهي مي زدند و ســياه رنگ سال سينما شد، 
فيلمي در عنفوان موج پنجم كرونا به گيشه رســيد كه مي خواست آتش بازي راه بيندازد 
و نوري در اين تاريكي بر پرده ها بپاشــد و اميدها را زنده نگه دارد كه سينما نمرده است. 
»ديناميت« ساخته سيد مسعود اطيابي و به تهيه كنندگي سيد ابراهيم عامريان و با بازي 
پژمان جمشــيدي، احمد مهرانفر و محسن كيايي از 10تير امســال به روي پرده رفت و 
صاحبان فيلم با مسئوالن وقت سازمان ســينمايي توافق كردند حاال كه دارند درچنين 
روزگار سياهي متاع به زر نزديك شان را به ثََمِن بَخس - البته به زعم خودشان - در روزگار 
كسادي بازار راهي پرده مي كنند، تا وقتي بازار تيز شود، هم فيلم را از پرده پايين نياورند 
و هم دولتي ها دست به جيب شــوند و۵ميليارد توماني بابت چوب حراج زدن به اين مال 
بي مثال بسلفند. در ابتدا اين معامله آنچنان نان وآب دار به نظر نمي رسيد. خيلي ها گمان 
مي كردند فيلم نمي فروشــد و قرباني منفعت طلبي و بي صبري سينماداراني مي شود كه 
ديگر طاقت ديدن گيشه هاي تار عنكبوت بسته و صندلي هاي خاك گرفته را نداشتند. كو 
تا بازار سينما داغ شود و مشتري پيدا كند؟ شواهد و قرائن به چنين حدس و گمان هايي 
راه مي داد. در ميانه تابســتان همه بابــت بلوايي كه كرونا به راه انداخته بود، هراســناك 
بودند، يا بايد خيلي پرت مي بودي يا خيلي خوش خيال كه مي توانســتي پيش بيني كني 
كه »ديناميت« به پرفروش ترين فيلم تاريخ ســينماي ايران تبديل مي شود. با هيچ رمل 
و اسطرالبي نمي شد اين يك رقم را خواند. نه اينكه اتفاق غريبي بوده و سابقه نداشته. نه! 
كافي است روي جدول پرفروش ها چشم بچرخانيد و ببينيد چه فيلم هايي چه دخل ها كه 
نزده اند. موضوع اين است كه آن روزها مرگ حال و حوصله زندگي نگذاشته بود، چه برسد 
به سينما رفتن. اما حاال »ديناميت« رفته و چسبيده به سقف فهرست پرفروش هاي تاريخ 
سينماي ايران. ركورددار شد و ماندگار در تاريخ. هرچه منتقدان و كارشناسان تحويلش 
نگرفتند، مردم رفتند و تماشايش كردند و پول باالي بليتش دادند. اما چرا؟ ما كه دل هايمان 
از غصه تركيده، خيلي نيازمند خنده ايم يا سليقه هاي مان آنقدر كژ  و كوژ شده كه فرقي بين 

دوغ و دوشاب نمي گذاريم؟ 

از عجايب يک جدول
از 10فيلم پرفروش تاريخ سينماي ايران، ۹فيلم كمدي هستند. پس فروش »ديناميت« 
اتفاق محيرالعقولي نبوده. شــگفتي اين است كه اين فيلم در سال ســياه كرونا در ديگ 
درهم جوش سينماي ايران ركورد زده. البته امســال فيلم »مرد عنكبوتي: راهي به خانه 
نيست« نيز نه فقط به پرفروش ترين فيلم سال بلكه به يكي از پرفروش هاي تاريخ سينمای 
جهان بدل شد. اما اين كجا و آن كجا. »مرد عنكبوتي« با كلي دبدبه و كبكبه و جلوه هاي 
ويژه و خط داستاني غيرمنتظره؛ »ديناميت« با شوخي هاي تكراري و شخصيت هاي تخت 
و فيلمنامه سست. همين امسال »فيلم گشت ارشــاد3« كه از ۲6آبان اكران شده تا رتبه 
چهارم جدول خودش را باال كشيده اســت. پس مي بينيم كه فروش كمدي ها مسبوق به 

سابقه است. اگر آنطور كه قبال تهيه كننده »ديناميت« گفته فيلمش تا ته سال روي پرده 
 بماند، احتماال ۴0ميلياردي مي شود و تا مدت ها جاي خودش را در باالي جدول پرفروش ها

بيمه مي كند.     
از اين 10فيلم، 3فيلم به سال13۹6، يك فيلم به سال13۹۷، ۴فيلم به سال13۹8 و ۲فيلم 
به سال1۴00 تعلق دارند. پرفروش هاي سينماي ايران به نيمه دوم دهه13۹0 به اين سو 
تعلق دارند. جالب است بحث درباره منشاء پول هاي مشكوكي كه به سينما وارد شده اند، از 

حول و حوش همين زمان داغ شده است.
مســعود اطيابي )رتبه هاي يك و 6(، سعيد ســهيلي )رتبه هاي ۴ و 10( و منوچهر هادي 
)رتبه هاي ۷ و ۹( در اين جدول ۲فيلم دارند. يعني 6فيلم اين فهرست را 3نفر ساخته اند. اين 
سه نفر با هيچ متر و معياري به عنوان كارگردان بزرگي كه سبك خاصي در كارشان دارند 
شناخته نمي شوند. فيلم هاي اينها حتي اگر پرفروش هم باشد، در تاريخ سينماي ايران، 
جز به اعتبار فروش شان يا از نگاه مخاطب شناسي، واجد هيچ اهميت زيبايي شناسانه اي 

نيستند.   
از ميان بازيگــران، پژمان جمشــيدي ۲ فيلــم )ديناميــت و تگــزاس ۲(، محمدرضا 
 گلزار ۲ فيلم )آينــه بغل، رحمان1۴00(، رضــا عطاران ۲فيلم )هزارپــا و نهنگ عنبر(، 
پوالد كيميايي و ساعد سهيلي ۲ فيلم )گشت ارشاد ۲ و 3(، جواد عزتي ۲فيلم )آينه بغل و 
هزارپا(،  پرويز پرستويي يك فيلم )مطرب( و نويد محمدزاده يك فيلم )متري شش و نيم( 

در فهرست 10تايي پرفروش ها دارند.

گران ها بيشتر مي فروشند
قيمت بليت مثل هر چيز ديگري هر سال گران مي شود و فروش فيلم ها ارتباط مستقيمي به 
قيمت بليت دارد. البته قيمت بليت، در يك ساِل مشخص، بسته به كيفيت سينماها متفاوت 
است ولي به طور طبيعي بليت سال قبل از بليت امسال ارزان تر است. قيمت بليط هر فيلم را 
بر اساس ميانگين گران ترين و ارزان ترين قيمت بليت محاسبه مي كنند. بنابراين، در مورد 
ميزان فروش فيلم ها بايد قيمت بليت را در نظر گرفت. اين ميانگين هر سال در »سالنامه 
آماري فروش فيلم و سينماي ايران« از طرف معاونت توسعه فناوري و مطالعات سينمايي 
سازمان سينمايي اعالم مي شود. امســال هنوز به آخر نرسيده كه ببينيم ميانگين قيمت 
بليِت »ديناميت« يا »گشت ارشاد 3« چقدر بوده است، ولي مي توان مطمئن بود كه اين 

ميانگين از سال هاي گذشته بيشتر است. 

»هزارپا«  پرتماشاگرتر از »ديناميت«
بر اساس آمار سازمان سينمايي، پرتماشــاگرترين فيلم سينمايی ايران »هزارپا« است با 
۴ميليون و۲00 هزار و اندي تماشاگر. بعد »مطرب« است كه 3ميليون و۲00هزار و اندي نفر 
نشسته اند به تماشاي آن. »ديناميت« تا اينجاي كار با يك ميليون و۷00هزار نفر تماشاگر 
به پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماي ايران بدل شده؛ يعني نقش قيمت بليت در فروش 

باالي آن را اصال نبايد ناديده گرفت.

فيلمي از دوران سياه كرونا 
به پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماي ايران بدل شد

جيبي پر از »ديناميت« 

حدس بزن چه كار بزرگي بود 
سيدني پواتيه؛ خداحافظي با نخستين سياهپوست برنده جايزه اسكار

سيدني پواتيه از پيشگامان بزرگ سينماي هاليوود 
و از فعاالن جنبش مدني سياهپوســتان و نخستين 
بازيگر رنگين پوست برنده جايزه اســكار در ۹۴سالگي درگذشت. به نوشته ديلي ميل، پواتيه 
۷دهه از عمر خود را وقف ارتقاي برابري نژادي و وقار انساني كرد. ظاهر آرام و موقر، خوش زباني 
و لحني نرم و كاريزما و محبوبيت ســيدني پواتيه، او را بالفاصله به يكي از ستارگان هاليوود 
تبديل كرد. او با پذيرش نقش هاي غيرمعمول و مرسوم مرزها را درنورديد و راه را براي بازي 
بازيگران سياهپوست در نسل هاي بعدي هموار كرد. دنزل واشنگتن در زمان دريافت جايزه 
اسكار در سال ۲0۲1در سخناني خطاب به سيدني پواتيه گفت: من هميشه راه شما را دنبال 
مي كنم و غير از اين هم كاري نمي توانم انجام دهم. سيدني پواتيه در سال 1۹۵8براي بازي 
در فيلم »ستيزه جويان« براي نخستين بار نامزد كسب جايزه اسكار شد. او سرانجام به دليل 
بازي درخشان در فيلم»زنبق هاي مزرعه« در سال 1۹63برنده جايزه اسكار در رشته بهترين 
بازيگر مرد شد. اين نخستين باري بود كه يك مرد سياهپوست جايزه اسكار را دريافت مي كرد. 
او همچنين به خاطر بازي در اين فيلم جايزه گلدن گلوب در رشته بهترين بازيگر مرد را دريافت 

كرد. در همــان زمــان او به جنبش 
حقوق مدنــي پيوســت و در يكي از 
راهپيمايي هاي عمده اين جنبش كه با 
حضور مارتين لوتركينگ برپا مي شد، 
در كنار بازيگراني نظير هري بالفونته، 
چارلتون هســتون و برت لنكســتر، 
شركت كرد. از اين پس او زندگي خود 
را وقف كارهاي انسان دوستانه كرد و 
همچنين دوراني نيز به عنوان ســفير 
افتخاري باهامــس در ژاپن)1۹۹۷تا 
۲00۷( و ســازمان جهاني يونسكو، 
فعاليت داشــت. او همچنين ازجمله 
مشــهور ترين بازيگران سياهپوستي 
بود كه در سريالي تلويزيوني در نقش 
نلسون ماندال، نخستين رئيس جمهور 
سياهپوســت آفريقاي جنوبي پس از 
ســقوط حكومت آپارتايد، بازي كرد. 
سيدني پواتيه در سال 1۹8۲، جايزه 

»گلدن گلوب سيسيل بي دميل« و در ســال ۲000، جايزه يك عمر دستاورد هنري انجمن 
بازيگران فيلم را دريافت كرد. عالوه بر جايزه اسكار در رشــته بهترين بازيگر مرد، او در سال 
۲00۲نيز جايزه افتخاري اســكار يك عمر تالش براي صنعت ســينما را به خاطر بازيگري 
فوق العاده روي پرده سينما و وقار و هوشــمندي در زندگي، دريافت كرد. باراك اوباما نيز در 
دوران رياست جمهوري خود در سال ۲00۹به دليل يك عمر تالش هاي بشردوستانه به سيدني 

پواتيه نشان آزادي اهدا كرد.
سيدني پواتيه اما مسير ناهمواري را براي رسيدن به اوج طي كرد. او در خانواده فقيري كه در 
يك مزرعه پرورش گوجه فرنگي كار مي كردند، متولد شــد. خانواده او در يكي از جزاير فقير 
باهاماس و در منطقه اي فاقد برق و آب لوله كشي زندگي مي كردند. او از 11سالگي به سينما 
عالقه پيدا كرد، در 13سالگي به ميامي نزد برادرش رفت و سپس در 16سالگي به نيويورك 
آمد. ســيدني پواتيه در نيويورك تا پيش از ورود به دنياي بازيگري زندگي ســختي را از سر 
گذراند. او در پايانه هاي اتوبوس مي خوابيد. در انبار و مرغداري كار مي كرد و مدتي هم به عنوان 
پادوي اتوبوس فعال بود. سيدني پواتيه تنها با ۲سال آموزش رسمي در ابتداي ورود به دنياي 
بازيگري سواد چنداني نداشت و در ابتدا نمي توانست فيلمنامه ها را بخواند اما درنهايت يك 
پيشخدمت مســن به وي خواندن ياد داد. او از طريق گوش دادن به راديو لحن و لهجه اش را 

براي بازيگري بهتر كرد.
سيدني پواتيه را بيشتر به خاطر بازي در فيلم هاي »تكه آبي«، »رنگ كشمشي در خورشيد«، 

»بس و پورگي« و »بلوز پاريس« مي شناسند.

جشنواره يا اكران عمومي؟ 
6۲ سالن با حدود 1۵ هزار صندلي ميزبان تماشاگران چهلمين جشنواره فيلم فجر خواهند شد

6۲ ســالن بــا ظرفيت نزديــك به 1۵ هــزار صندلي 
به عنوان ســينماهاي مردمي چهلمين جشنواره فيلم 
فجر معرفي شــدند. به اينها بايد سينماهاي ارگاني كه 
فيلم هاي جشــنواره را به صورت رايگان و با بليت هاي 
 اهدايــي نهادهــا و ســازمان هاي دولتي بــه نمايش
درمي آورند را هم اضافه كرد. جشنواره فيلم فجر سال ها 
در شهرســتان ها و مراكز اســتان ها هم برگزار شده كه 
البته هنوز خبري درباره برپايي جشــنواره در استان ها 
منتشر نشده است. واقعيت اين است كه جشنواره فيلم 
فجر مدت هاست از استانداردهاي فستيوالي سينمايي 
عبور كــرده و فيلم ها را عمال اكــران عمومي مي كند. 
بسياري از مخاطبان ســينماي ايران، به جاي اينكه در 
طول سال به سينما بروند، در 10 روز برپايي جشنواره 
فيلم ها را مي بينند. و نكته تأسف برانگيز تر اينكه بخشي 
از اين تماشاگران با به دســت آوردن بليت هاي رايگاني 
كه نهادها و ســازمان ها تهيه و در اختيار كاركنان شان 
مي گذارنــد، به تماشــاي رايــگان فيلم هــاي ايراني 
عادت كرده اند. در هيچ فســتيوال سينمايي معتبري 
 فيلم ها را در سانس ها و ســينماهاي متعدد به نمايش

درنمي آورند. قرار نيســت همه عالقه مندان ســينما 
فيلم هاي مورد عالقه شان را در جشنواره ببينند و نمايش 
محدود و متمركز فستيوالي مقدمه اي است براي اكران 
عمومي نه اينكه خود جشنواره آنقدر فيلم ها را نمايش 
دهد كه ديگر رمقي براي نمايــش عمومي باقي نماند. 
در دهه 60 كه ميزان توجه عمومي به ســينماي ايران 
بيشــتر از امروز بود، تعداد ســينماهاي نمايش دهنده 
فيلم هاي جشنواره كنترل شــده تر و كمتر بود. در آن 
روزگار صف هاي طوالني كه حاال سال هاست به خاطره 
تبديل شده، فيلم ديدن در جشنواره خيلي ساده نبود 
و فقط تعدادي از عالقه مندان جدي ســينما موفق به 
ديدن فيلم ها در جشــنواره مي شــدند. هرچند همان 
زمان هم تعداد نمايش فيلم ها در جشنواره، منطبق با 
استانداردهاي جهاني فستيوال هاي سينمايي نبود ولي 
در قياس با امروز هم تعداد ســينماهاي مردمي بسيار 
كمتر بود و هم اين ميزان نمايــش فيلم براي كاركنان 
سازمان ها و ادارات دولتي وجود نداشت. جشنواره فيلم 
فجر در گذر زمان، هرچقدر از جذابيت و كيفيتش كاسته 
شد، در تعداد ســالن ها و ســانس هاي نمايش فيلم ها 
توسعه يافت. سال گذشــته كرونا باعث شد جشنواره 
فيلم فجر بــا ظرفيت 30 درصدي در ۷0 ســالن و ۴1 
مركز در تهران و شهرســتان هاي پيرامون برگزار شود 
و البته چنين مركز استان و شهرستان هم به سياق اين 
سال ها فيلم هاي جشنواره را به نمايش درآوردند. امسال 
هم فيلم هاي جشنواره در 6۲ ســينماي استان تهران 
به صورت مردمي روي پــرده خواهد رفت و بايد منتظر 
اخبار تكميلي در مورد نمايش فيلم هاي جشــنواره در 
استان ها هم بود. جشــنواره فيلم فجر به لحاظ تعداد 

نمايش فيلم هاي حاضر در آن گسترده ترين فستيوال 
سينمايي جهان است و بايد گفت اين رخدادي منحصر 
به فرد است كه مشابه اش را در هيچ جاي دنيا نمي شود 
سراغ گرفت. ايران احتماال تنها كشوري است كه در آن 
بسياري از مردم در طول 10 روز جشنواره فيلم مي بينند 
و در طول سال با ســينما رفتن كامال بيگانه هستند. به 
همين دليل است كه اين رخداد سينمايي خودش تبديل 
به اكران عمومي شده است. فيلم هايي كه بارها به نمايش 
درمي آيند و جز سانس هاي پيش بيني شده، درصورت 
اســتقبال، در ســانس هاي فوق العاده هــم روي پرده 
مي روند. آن قدر كه برخي از فيلم ها عمال در جشــنواره 

ديده مي شوند و در اكران عمومي مهجور مي مانند.

خداحافظي با ملت، بازگشت به ميالد 
بعد از چند دوره كه سينما ملت در ايام جشنواره ميزبان 
اهالي رسانه بود، با قرار گرفتن نام اين  سينما در فهرست 
سينماهاي مردمي، احتماال اهالي رسانه به برج ميالد 
بازخواهند گشــت. برج ميالد از دهه نود به عنوان كاخ 
جشنواره انتخاب شد و ســال ها منتقدان و خبرنگاران 
در جايي فيلم مي ديدند كه اساسا محل مناسبي براي 
نمايش فيلم نبود چون ســالن اصلي اش نه براي اكران 
فيلم كه براي برگزاري كنسرت موسيقي طراحي شده 
بود. به طوري كه در نقاطي از سالن تنها بخشي از پرده 
سينما قابل مشاهده بود. جالب اينكه برج ميالد با وجود 
غيراستاندارد بودن، شــيفتگاني هم داشت و همچنان 
دارد. به مرور برج ميالد تبديــل به محلي براي حضور 
خبرنگاران جوان شد و بيشتر منتقدان ترجيح دادند در 
سينماهاي ديگري فيلم ببينند. برج ميالد محل مورد 
عالقه جواد شمقدري به عنوان كاخ جشنواره و سينماي 
رسانه ها بود و به نظر مي رسد قرار است شاهد بازگشت 

به آن دوران باشيم.

تعداد تماشاگر قيمت بليت )به ريال( كارگردان ژانر سال ميزان فروش نام فيلم رتبه
1,746,962 - سيد مسعود اطيابي كمدي 14۰۰ 38,624,158,74۰ ديناميت 1
3,297,138 116,9۰7 مصطفي كيايي كمدي 1398 38,546,456,۰۰۰ مطرب 2
4,218,793 9۰,224 ابوالحسن داوودي كمدي 1397 38,۰63,848,۰۰۰ هزارپا 3
1,439,۰16 - سعيد سهيلي كمدي 14۰۰ 31,399,258,5۰۰ گشت ارشاد 3 4
2,317,445 119,899 سعيد روستايي درام اجتماعي 1398 27,72۰,239,۰۰۰ متری شيش و نيم 5
2,4۰6,94۰ 1۰4,237 سيد مسعود اطيابي كمدي 1398 25,۰88,112,۰۰۰ تگزاس 2 6
1,797,184 125,431 منوچهر هادي كمدي 1398 22,542,218,۰۰۰ رحمان 14۰۰ 7
2,674,648 78,485 سامان مقدم كمدي 1396 2۰,991,898,5۰۰ نهنگ عنبر 2: سلکشن رؤيا 8
2,65۰,697 76۰,273 منوچهر هادي كمدي 1396 2۰,497,295,۰۰۰ آينه بغل 9
2,335,9۰7 8۰,787 سعيد سهيلي كمدي 1396 19,785,296,8۰۰ گشت ارشاد 2 1۰

تعداد مخاطب:
1,746,390 

سالن : 
476

سانس: 
76,447

شروع اکران: 
1400/4/10

فروش: 
386,241,587,400 ریال

ندا زندي
روزنامه نگار

آرش نهاوندي 
مسعود پويا مترجم

روزنامه نگار

مدير امور ســينماهاي جشــنواره با 
بيان اينكــه ۳۰ ســينما در تهران و 
شهرستان ها ميزبان جشنواره هستند، 
گفت: ۶۲ ســالن با ۱۴۸۹۶ صندلي، 
ظرفيت نهايي سينماها براي برگزاري 
جشــنواره چهلم هستند.اســامي 
سينماهاي مردمي چهلمين جشنواره 

فيلم فجر به ترتيب زير است:
۱- آزادي، ۵ ســالن، ۲- آستارا، يک 
سالن، ۳- ارگ تجريش، ۲ سالن، ۴- 
استقالل، يک سالن، ۵- ايران مال، ۶ 
سالن، ۶-بهمن، يک سالن، ۷- تماشا، 
يک ســالن، ۸- تيراژه، ۲ سالن، ۹- 
جوان، يک سالن، ۱۰- راگا، يک سالن، 
۱۱- زندگي، ۲ سالن، ۱۲- شكوفه، يک 
سالن، ۱۳- شميران ســنتر، ۲ سالن، 
۱۴- صبا مال، ۲ ســالن، ۱۵- فرهنگ، 
۲ ســالن، ۱۶- كورش، ۶ سالن، ۱۷- 
كيان، يک سالن، ۱۸- گالريا، ۲ سالن، 
۱۹- لوتوس مال، ۲ سالن، ۲۰- ماندانا، 
يک ســالن، ۲۱-معين مال، ۲ سالن، 
۲۲- مگامال، ۴ ســالن، ۲۳-ملت، ۴ 
سالن، ۲۴- موزه سينما، يک سالن، ۲۵- 
نارسيس، ۲ ســالن، ۲۶- هديش مال، 
۲ سالن، ۲۷- هروي ســنتر، ۲ سالن، 
۲۸- فجر)اسالمشــهر(، يک سالن، 
۲۹- نسيم )نسيم شــهر(، يک سالن، 

۳۰-هنر )پيشوا(يک سالن

سينماهای ميزبان 
جشنواره در تهران
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 چرا آمار در اروپا و آمريكا باالست؟
كارشناســان از ماه ها پيش دربــاره افزايش 
نگران كننده آمار ابتــا در اروپا، و پس از آن 
آمريكا، هشدار مي دادند و متأسفانه، پيش بيني 
آنها درســت از آب درآمده است. چند دليل 
اصلي براي شــرايط فعلي در اروپا و آمريكا 
وجود دارد. يكي اينكه بعد از واكسيناسيون 
گسترده، كشورهاي اروپايي و همينطور آمريكا، 
برخي از محدوديت ها را برداشــتند. كاهش 
محدوديت ها، نخستين اشتباه مهلك كشورها 
بود و سازمان بهداشــت جهاني هم درباره آن 
هشدار داد. مسئله بعدي، انتشار گونه دلتا در 
اروپا و آمريكا بود كه نرخ ابتا را به سرعت باال 
برد. در آمريكا و همينطور انگليس، دولت ها در 
كريسمس محدوديت هاي جديدي وضع نكردند 
و جشن هاي بزرگ و مهماني هاي خانوادگي هم 
شرايط را بدتر كرد. به همه اينها بايد سرماي 
سخت زمستان را اضافه كرد؛ به صورت سنتي، 
مردم در اروپا و آمريكا در زمستان بيشتر در 
فضاهاي بسته تجمع مي كنند و البته فراتر از 
همه اين ها گونه جديد اوميكرون هم هست. 
همه اين ها، آن هم وقتي كــه مردم به خاطر 
سهل گيري هاي چند ماه اخير، در ماسك زدن 

متزلزل شده اند، به فاجعه مي انجامد.

كيوسك

كرونا، به شــدت در سراسر جهان در 
حــال اوج گيري اســت؛ 34كشــور گزارش 1 

باالترين موارد ابتالي روزانه را از شروع 
همه گيري ثبت كرده اند و سرعت باالي اضافه شدن 
موارد جديد، به خصوص در اروپا، مجموع مبتاليان 
به كوويد-19 را از مرز 300ميليون نفر در سراســر 

جهان عبور داده است.
به گزارش فرانس24، يكي از عوامل اصلي افزايش 
تعداد مبتاليان،  گونه جديد اوميكرون اســت. اين 
گونه از گونه هاي قبلي، به شــدت واگيردارتر است 
اما كمتر باعث بروز بيماري هاي شــديد مي شود و 
افرادي كه به آن مبتال مي شــوند، عالئم خفيف و 

ماليمي دارند.
در هفته منتهي به جمعــه، 13.5ميليون نفر آلوده 
شده اند؛ اين رقم 64درصد بيشتر از يك هفته قبل 
از آن به شمار مي رود. با وجود اين، ميزان مرگ ومير 
كاهش يافتــه و ميانگين جهانــي، 3درصد كمتر 

شده است.
به گفته مقامات بهداشــتي فرانسه، شانس بستري 
شــدن به خاطر ابتال به اوميكرون، 70درصد كمتر 
از گونه هاي پيشــين است. فرانســه بعد از بررسي 
اطالعات آمريــكا،  انگليس و كانادا بــه اين نتيجه 
رسيده است. با اين حال با توجه به نرخ بسيار باالي 
ابتالي روزانه به اين ويروس در سراســر جهان كه 
حدود 2ميليون مورد در روز اســت، كارشناســان 
هشــدار داده انــد كه هجــوم ســيل مبتاليان به 
بيمارســتان ها، فشــار زيادي به كادر درمان وارد 

مي كند و سيستم درماني را زير فشار له مي كند.
تدروس آدها نوم، رئيس ســازمان بهداشت جهاني 
گفته اســت كه نبايد گونه اوميكــرون را »ماليم« 
طبقه بندي كرد؛ چون »مردم را بستري مي كند و 

مردم را مي كشد«.
به گفته وی: »در واقع، سونامي موارد جديد چنان 
بزرگ و سريع است كه سيستم خدمات درماني را 

در سراسر دنيا زير بار خود له كرده است.« 

موج موارد جديد ابتال به ايــن بيماري، به خصوص 
در اروپا و آمريكا بســيار ســهمگين بوده و آمريكا، 
3ژانويه )يك هفته گذشته( ، طی 24 ساعت، باالي 
يك ميليون مورد جديد را ثبت كــرد. اين ركورد 
ناخوشــايند، تقريبا 2برابر ركورد پيشين است كه 
همين 4روز قبل از آن ثبت شــده بــود. اين آمار 
وحشــتناك، تقريبا 2 برابر بدترين آمار روزانه در 
سراسر جهان بود كه قبل آن در هند ثبت شده بود. 
اوج گيري موارد ابتالي جديــد، به گزارش رويترز، 
باعث شد كه آمريكا روز جمعه، باالترين تعداد افراد 
بســتري به خاطر كرونا از زمان شروع همه گيري را 
تجربه كند. يك روز قبــل از آن، آمريكا 662هزار 
مورد ابتالي روزانه را ثبــت كرده بود كه چهارمين 
آمار روزانه باال در اين كشــور به شمار مي رود. آمار 
بستري شدگان روزانه در آمريكا،  به 132هزار مورد 
رسيده است. با اين حال، تعداد مرگ ومير، به صورت 
ثابت، حدود 1400مورد در روز باقي مانده اســت 
كه تقريبا نصف آمار دوره بحراني ســال گذشته به 

شمار مي رود.

در اروپا هم اوضاع بهتر نيســت و هشدارها درباره 
زمستان ســياه در اين قاره، به طرز وحشتناكي به 
واقعيت پيوسته است. انگليس، با ركورد 200هزار 
مبتال در روز، ركورد جديــدی در اين زمينه ثبت 
كرده و فرانسه هم با تعداد 270هزار مورد ابتال، آمار 
مشابهي دارد. اوضاع در اين قاره چنان وحشتناك 
است كه سازمان بهداشت جهاني، براي چندمين بار 
درباره اوج گيري كرونا در ميان كشورهاي آن هشدار 
داده است. كاترين اسمال وود، مسئول ارشد موارد 
اضطراري اين سازمان به فرانس پرس گفته است: 
»همزمان با فراگيري اوميكرون، اين گونه  جهش 
پيدا مي كند و اين احتمال وجود دارد كه شــرايط 
باعث ايجــاد گونه هاي جديدی شــود. اوميكرون 
كشنده اســت، شــايد كمتر از دلتا، اما چه كسي 
مي تواند بگويد كه گونــه بعدي چطور خواهد بود؟ 
حتي در سيستم هاي خدمات درماني پيشرفته هم 
چالش ها و مصائب جدي در حال روي دادن است.«

براي نمونه،  اين مصائب در انگليس چنان سهمگين 
بود كه دولت براي كمك به كادر درمان، ارتش را فرا 

خوانده است و در بيمارستان ها، وضعيت اضطراري 
اعالم شــده اســت. در لندن، انتشــار وسيع گونه 
اوميكرون، باعث شده تا تعداد زيادي از كادر درمان 
بيمار شوند و به همين خاطر بيمارستان ها وضعيت 
بدي را تجربه مي كنند. در اين شرايط، 200نيروي 
ارتش به بيمارســتان هاي پايتخت انگليس اعزام 
شده اند. هم اكنون، حدود 4هزار بيمار به خاطر ابتال 
به كرونا در بيمارستان هاي لندن بستري هستند كه 
ميزان بستري ها، در مقايسه با تعداد 1100نفر در 

حدود يك ماه پيش، تقريبا 4برابر شده است.
هرچند اروپــا بدترين وضعيت را در سراســر دنيا 
دارد اما آســيا هم چشــم انداز تاريكي دارد. هند، 
كشوري كه بســياري مي گفتند به نوعي به ايمني 
گله اي رسيده، دوباره به صورت چشمگيري موارد 
جديد ابتــال را ثبت مي كند. اســتراليا كه به خاطر 
سياست هاي بســيار ســختگيرانه اش موفق شده 
بود همه گيري را تا حدي مهار كند، دوباره شــاهد 
ركوردشكني در موارد ابتالســت و اخيرا 50هزار 
مورد را ثبت كرده است. اما شرايط اين كشور، با هند 
قابل مقايسه نيست؛ بسياري نگران اين هستند كه 
افزايش موارد ابتالي روزانه، دوباره اين كشور را به 
روزهاي سياه اوج كرونا در سال گذشته برگرداند، 
زماني كه روزانه هزاران نفر به خاطر كرونا جانشان را 
از دست مي دادند. شرايط در هند چنان اسفناك بود 
كه حتي جنازه ها براي سوزانده شدن در گورستان ها 
بايد ســاعت ها در صف منتظــر مي ماندند. موارد 
ابتالي جديد روزانه در هند، طــي تنها چند هفته 
5برابر شــده و به 117هزار مورد رسيده است. اين 
ميزان ابتال، باالترين ميزان در 7ماه گذشته بوده و 
دليل آن هم گسترش گونه اوميكرون در اين كشور 
است. گوتام منون، استاد دانشگاه آشوكا در هند، به 
آژانس فرانس پرس گفته اســت كه با همين روند، 
هندي ها دوباره شــرايط بحراني ســال گذشته را 
تجربه خواهند كرد و حتي ممكن است اوضاع، بدتر 

از آن روزهاي سياه باشد.

جهان نما

قزاقستان، كانون جديد تنش هاي 
بين المللي

همزمان با تداوم نا آرامي هاي داخلي قزاقستان، قاسم ژومارت توكايف، 
رئيس جمهور اين كشور روز دوشنبه را به احترام قربانيان آشوب هاي 
اخير، روز »عزاي ملي« اعالم كرد. براســاس گزارش منابع رسمي 
قزاقســتان، در جريان درگيري هاي رخ داده طي روزهاي گذشته، 
دست كم 26 نفر كشــته و صدها نفر مجروح شده اند. از سوي ديگر 
خســارت هاي مالي اين درگيري ها كه عمدتا در شهر بزرگ آلماتي 
متمركز بوده، نزديك به 200 ميليون دالر ارزيابي مي شود. توكايف 
از ابتداي هفته گذشته در نطقي جنجالي، آشوبگران را تحت عنوان 
عناصر تروريســتي توصيف كرده و مجوز هرگونه برخورد امنيتي با 
آنان، از جمله شــليك گلوله را در صورت لزوم صادر كرده است. به 
گفته فرمانده پليس قزاقستان، تاكنون 266 نفر از اتباع خارجي در 
جريان آشوب هاي اخير اين كشور بازداشت شده اند. پليس قزاقستان 
همچنين طي روزهاي گذشــته چندين انبار سالح غير قانوني را در 
حاشيه شهر آلماتي كشف كرده است؛ انبارهايي كه ادعا شده توسط 
نيروهاي خارجي براي پروژه ناامن ســازي قزاقستان به كار گرفته 

مي شوند. 

بازداشت رئيس سابق سازمان امنيت
از جمله مهم ترين اخبار مرتبط با تحوالت اخير قزاقستان، دستگيري 
كريم ماسيموف، رئيس سابق سازمان امنيت به همراه برخي ديگر از 
شخصيت هاي سياسي عالي رتبه اين كشور است. به گزارش شبكه 
الجزيره، ماسيموف روز پنجشنبه و ساعاتي پس از بركناري هيئت 
دولت با فرمان رئيس جمهور قزاقستان به اتهام خيانت دستگير شده 
است. البته خبر اين دستگيري روز گذشــته با 48 ساعت تاخير در 
سطح رسانه ها منتشر شد. ماسيموف از جمله شخصيت هاي نزديك 
به نور سلطان نظربايف، رئيس جمهور ســابق قزاقستان به حساب 
مي آيد كه پيش از رياست ســازمان امنيت، نخست وزير دولت اين 
كشور بود. اگرچه منابع رسمي قزاقســتان جزئيات بيشتري درباره 
بازداشت ماســيموف و برخي ديگر از شــخصيت هاي سياسي اين 
كشور منتشر نكرده اند اما رسانه هاي بين المللي اين دستگيري ها را 
نشانه اي از تشديد بحران سياسي در ساختار حاكميت قزاقستان به 
شمار مي آورند؛ كشوري كه فاقد رقابت هاي حزبي و چند دستگي هاي 

سياسي است. 

دوگانه جهاني تشديد مي شود
در حالي كه نيروهاي نظامي روسيه و برخي ديگر از كشورهاي عضو 
سازمان امنيت جمعي براي كمك به دستگاه هاي امنيتي قزاقستان 
وارد اين كشور شــده اند، انتقادات آمريكا و هم پيمانانش از عملكرد 
قزاقســتان در مقابله با آشوب ها رو به افزايش اســت. در اين زمينه 
آنتوني بلينكن، وزيــر خارجه جديد آمريكا گفــت: اقداماتي نظير 
قطع اينترنت و ســركوب خونين اعتراضات مردمي در قزاقســتان 
براي جامعه جهاني نگران كننده است. او همچنين تاكيد كرد؛ ورود 
نيروهاي نظامي روسيه و ديگر كشورها به آلماتي، پيام مثبتي براي 
امنيت و اقتصاد جهاني ندارد. در 
مقابل اما والديمير پوتين، رئيس 
جمهور روســيه روز گذشته در 
جريان مكالمه تلفني با همتاي 
قزاقســتاني خود، بــار ديگر بر 
حمايت كامل خود از قزاقستان 
تاكيد كرد. به گزارش خبرگزاري 
روسيا اليوم، پوتين در اين مكالمه 
تلفني كه بيش از يك ســاعت 
به طول انجاميده، گفته اســت: 
روســيه در حمايت از قزاقستان 
مقابل تروريسم و آشوب هاي بي ثبات كننده هيچ ترديدي به خود را 
نمي دهد. پس از ورود بيش از 4 هزار نيروي وابسته به سازمان امنيتي 
جمعي )به رهبري روسيه(، دولت قزاقستان موفق شد سيطره خود بر 
فرودگاه آلماتي و بخشي ديگر از مناطق استرات ژيك اين شهر را بازيابي 
كند. شــبكه العربيه در اين باره گزارش مي دهد: در حالي كه انتظار 
مي رفت اوكراين و تايوان محور تنش هاي سياسي و نظامي ميان غرب 
و شرق باشند، به نظر مي رسد قزاقســتان اولين آوردگاه قدرت هاي 

جهاني در دوران بايدن خواهد بود.

موقعيت وي ژه در نقشه اقتصادي جهان
قزاقستان كشوري با مساحت بســيار باال )كمي كوچك تر از هند(، 
اما جمعيتي اندك )كمتر از 19 ميليون( اســت. اين كشــور پس از 
فروپاشي اتحاد شوروي به استقالل دســت يافت و موفق شد سهم 
بااليي از سرمايه گذاري هاي آمريكا و اروپا را در آسياي ميانه به خود 
اختصاص دهد. منابع گسترده نفت، گاز و ذغال سنگ باعث شده كه 
بيش از 55 درصد منابع مالي دولت اين كشور از محل فروش انرژي 
تامين شود. در عين حال قزاقستان را بزرگ ترين توليد كننده اورانيوم 
در ســطح جهان مي دانند تا جايي كه بيــش از 33 درصد اورانيوم 
موجود در بازارهاي جهاني در اين كشــور توليد مي شــود. اگرچه 
قزاقستان تا اواخر دهه 1990 ميالدي تالش زيادي براي جلب منابع 
سرمايه گذاري غربي داشت اما طي 2 دهه اخير به تدريج به مقصدي 
براي ورود شركت ها و سرمايه هاي چيني تبديل شده است. به گزارش 
شبكه الجزيره، قزاقســتان را مي توان مهم ترين كشور آسياي ميانه 
در برنامه تجارت جهاني چين، موســوم به »كمربند و راه« دانست. 
بر اين اســاس مي توان گفت: نگراني هاي غرب در پرونده قزاقستان 
تنها محدود به روسيه نبوده و نفوذ چين را هم شامل مي شود. اگرچه 
موقعيت اقتصادي قزاقســتان با توجه به نكاتي كه مورد اشاره قرار 
گرفته بسيار ويژه است، اما عدم اجراي اصالحات اقتصادي باعث شده 
تا اين موقعيت ويژه، تاثير چشمگيري بر وضعيت معيشتي شهروندان 
قزاقستاني نداشته باشد. به اين ترتيب، تصميم ناگهاني دولت براي 
افزايش صددرصدي قيمت گاز مايع )مهم ترين ســوخت مورد نياز 
خودروهاي اين كشور( باعث شد موج گســترده اي از اعتراضات در 
سطح مناطق مختلف اين كشور برپا شــود؛ اعتراضاتي كه البته در 
مراحل بعدي از ساختار مسالمت آميز خارج شده و شكل خشونت آميز 

و مسلحانه اي به خود گرفته است. 

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه گلوبال تايمز ]چين[

زمستان سخت افغانستان

آمريكا و بحران قزاقستان

واشنگتن پست با انتشار تصويري از زنان 
و كودكان افغانســتان در صفحه نخست 
خود نوشته زمستان ســختي كه همه در 
اين كشــور منتظرش بودند، با بارش برف 
در سراسر كشــور از راه رسيده و زندگي 
مردم را با مشكات بســيار روبه رو كرده 
اســت. اقتصاد افغانســتان طي ماه هاي 
اخير پس از تســلط طالبان عما متاشي 
شده و مردم براي تامين غذاي خود دچار 
مشكل شده اند و تنها اميد آنها به نهادهاي 

بين المللي است.

روزنامه دولتي گلوبال تايمز چاپ پكن در 
مورد درگيري هاي پيش آمده در قزاقستان 
هشدار داده و نوشته كه آمريكا با دامن زدن 
به اين بحــران به دنبــال بي ثبات كردن 
منطقه آسياي ميانه اســت. اين روزنامه 
نوشته كه آمريكايي ها با حمايت از چنين 
اعتراض هايي در كشورهاي منطقه به دنبال 
پيشبرد برنامه هاي خود براي مهار چين و 

روسيه هستند.

هياهوي رســانه ها به خاطر حبــس موقت نواك 
جوكوويچ، ستاره تنيس جهان، به صورت ناخواسته گزارش 2

توجه عمومي را نســبت به بدرفتاري ها و وضعيت 
پناهجوياني كه در مركز فرســوده و آلوده پــارك هتل ملبورن 
محبوس هستند، جلب كرده اســت. در پس زمينه گزارش هاي 
خبري كه از جوكوويچ و طرفداران او در ملبورن منتشر مي شود، 
حضور معترضاني است كه نسبت به رنج و عذاب پناهجوياني كه 
در »پارك هتل« محبوســند اعتراض دارند. بعضي از اين افراد، 
حدود 9سال است كه به اتهام ورود غيرقانوني به استراليا در مراكز 
مختلف نگهداري از پناهجويان حبس شــده اند. تعدادي از اين 
پناهجويان از پشت پنجره اتاق هايشان شاهد تجمع خبرنگاران 
هستند و اميدوارند در هياهويي كه اين ستاره تنيس جهان به پا 

كرده، تغييري مثبت در وضعيت ناگوارشان ايجاد شود.
گواهي معافيت از واكسيناســيون نواك جوكوويچ كه توســط 
مقامات محلي اســتراليا صادر شده بود، توســط دولت فدرال 
استراليا پذيرفته نشد. جوكويچ درحال حاضر در تالش است تا 
مانع از اخراجش از استراليا شــود. دادگاه او براي دريافت مجوز 
حضور در رقابت هاي تنيس  آزاد استراليا دوشنبه برگزار خواهد 
شد. جوكوويچ براي شــركت در رقابت هاي تنيس آزاد استراليا 
به اين كشــور ســفر كرده اما به دليل عدم تزريق واكسن، پس 
از ورود، در هتلــي كه محل حبس پناهجويان اســت، قرنطينه 
شــده اســت. جوكوويچ در حال حاضر در تالش است تا مانع از 
اخراجش از استراليا شود. دادگاه او براي دريافت مجوز حضور در 
رقابت هاي تنيس آزاد استراليا دوشنبه برگزار خواهد شد. وكيل 
جوكوويچ اعالم كرده كه او به دليل ابتال به كرونا، از تزريق واكسن 
معاف است. واقعيت اما اين است كه جوكوويچ يكي از مخالفان 
سرشناس واكسيناسيون در جهان اســت و به قهرمان جنبش 

ضدواكسن در جهان تبديل شده است.
همزمان بســياري از اســتراليايي ها و پناهجويــان اميدوارند 
جوكوويچ درمورد وضعيت خــود و پناهجويان محبوس در اين 
هتل سخن بگويد و توجه جهاني را نسبت به وضعيت غيرانساني 
آنها جلب كند. فعاالن حقوق بشر از توجه رسانه ها و مردم نسبت 
به بازداشــتگاه پناهجويان ملبورن ابراز خشنودي مي كنند. اما 
اين نگراني را هم دارند كه پس از خروج جوكوويچ از اســتراليا، 
توجه مردم نسبت به پناهجوياني كه سال هاست از سياست هاي 

ضدپناهندگي دولت استراليا در عذابند، كاسته شود.

پناهجو ستيزي استراليا زير ذره بين 
بدرفتاري هاي دولت اســتراليا با پناهجويان مدت هاست مورد 

توجه رسانه ها قرار گرفته اســت. پناهجويان محبوس در پارك 
هتل، ســاختماني كه جوكوويچ هم در آن نگهداري مي شــود، 
بخشي از هزاران پناهجويي هستند كه از سوي دولت استراليا در 
بدترين شرايط نگهداري مي  شوند. آمار مركز پناهجويان استراليا 
نشــان مي دهد درحال حاضر 33پناهجو به همراه جوكوويچ در 
پارك هتل محبوسند. پارك هتل يكي از 70بازداشتگاهي است 
كه دولت استراليا درون خاك خود براي نگهداري از پناهجويان 
ايجاد كرده است. بدرفتاري با پناهجويان بخشي از برنامه دولت 

اســتراليا براي منصرف كردن پناهجويان از ورود غيرقانوني از 
مسير دريا به اين كشور بوده است.

حبس ابد، سرنوشت پناهجويان دريا
پناهجويانــي كه در آرزوي رســيدن بــه اســتراليا بوده اند از 
سال2012 تحت فشار سياست سختگيرانه بازداشت فراساحلي، 
در كمپ  هاي جزيره مانوس واقع در پاپوآ گينه نو و جزيره نائورو 
نگهداري شده اند. براســاس آمار شــوراي پناهندگان استراليا 

 همزمان با شيوع سريع سويه جديد اوميكرون در جهان، اروپا و آمريكا 
به كانون اصلي بحران كرونا تبديل شده اند

300 ميليون مبتال؛ كرونا همچنان مي تازد 

وضعيت هفتگی كرونا در جهان

 تعداد موارد ابتال 
در يك هفته گذشته

اميد به حل بحران پناهجويان استراليا به دست ستاره تنيس
قرنطينه موقت نواك جوكوويچ در هتلي در ملبورن، توجه رسانه ها را به وضعيت پناهجويان محبوس در استراليا جلب كرده  است

به واسطه اجراي اين سياســت تمامي افرادي كه از مسيرهاي 
دريايي خود را به استراليا مي رساندند به كمپ هايي با كمترين 
امكانات ممكن در جزاير مانوس و نائورو منتقل شده اند. استراليا 
از ســال2013 به بعد هم اعطاي هرنوع ويزا يــا مجوز ورود به 
اســتراليا به اين افراد را ممنوع كرد. مجموع بازداشتي هاي اين 
دو جزيره تا به امروز به 4هزار و183نفر رســيده  اســت. از اين 
ميان هزار و122پناهجــو به صورت موقت به اســتراليا منتقل 
و در بازداشــتگاه هاي موقت حبس شــده اند. 989نفر به كشور 
ســومي مانند آمريكا منتقل شــده اند. 922نفر به كشــورهاي 
خود بازگردانده شده اند. 122نفر در كمپ  مانوس و 106نفر در 
كمپ نائورو محبوسند. 19نفر از پناهجويان هم در اين مدت جان 

خود را از دست داده اند.
فعاالن حقوق بشري معتقدند كه بسياري از اين پناهجويان طي 
حدود 9سال گذشته قرباني تغيير ديدگاه هاي سياستمداران در 
استراليا شده اند. در اواخر سال2021 استراليا اعزام پناهجويان 
به كمپ مانــوس را به رأي يــك دادگاه عالــي در پاپوآ گينه نو 
متوقف كرد. رأي اين دادگاه به آن معني است كه استراليا اجازه 
حبس كردن پناهجويان جديد را در اين كمپ نخواهد داشــت. 
بازماندگان كمپ مانوس اين دو گزينه را دارند كه در پاپوآ گينه نو 
بمانند يا به نائورو منتقل شــوند. دولت اســتراليا اما به انتقال 
پناهجويان غيرقانوني به نائورو ادامه خواهد داد. اين به آن معني 
است كه سياست سختگيرانه دولت استراليا در قبال پناهجويان 

تغييري نكرده است.
كمپ مانوس طي 8ســال اخير محل رويدادهاي خشــونت بار 
فراوانــي مانند اعتصــاب غذا، درگيــري و قتل بوده اســت. از 
19پناهجويي كه از ســال2012 تاكنون در بازداشــتگاه هاي 
فراساحلي استراليا جان خود را از دست داده اند، 13نفر در مانوس 
محبوس بودند. اين افــراد به داليل مختلفي مانند خشــونت، 
دريافت نكردن به موقع درمان هاي پزشكي يا خودكشي جانشان 
را در انتظار آزادي از دست داده اند. استراليا نه تنها به پناهجويان 
غيرقانوني ويزا نمي دهد، بلكه اعتقاد دارد وضعيت غيرانساني كه 
پناهجويان در كمپ هاي نائورو و مانوس دارند بهتر از غرق شدن 
در درياست. اما سال هاست بازداشتگاه هاي فراساحلي استراليا 
به دليل غيرانســاني بودن، آســيب زا بودن و تخطــي از قوانين 
بين المللي مورد انتقاد قرار دارند. استراليا در سال2017 به بيش 
از 1900بازداشت شده در كمپ  مانوس 70ميليون دالر غرامت 
پرداخت كرد. سازمان ملل متحد معتقد است سياست استراليا در 
قبال پناهجويان ناقض كنوانسيون منع شكنجه است. همچنين 
دادستان ديوان كيفري بين المللي معتقد است براساس قوانين 
بين المللي، حبس نامحدود در كمپ هاي فراســاحلي توســط 
استراليا غيرانســاني، ظالمانه و تحقيرآميز است. روانشناساني 
كه براي كمك به پناهجويان به اين كمپ ها فرســتاده شده اند 
هم وضعيت اين مراكز را به شدت ناســالم و نزديك به شكنجه 

توصيف كرده اند.

4200 نفر
روزهــای  طـــــــی 
اخيــر بيــش از 4200 نفر 
در جريــان نــا آرامی های 
قزاقســتان،  داخلـــــــی 
توســط نيروهای امنيتی 
ايـــــــن كشــور دســتگير 
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   هتلي با سلول هاي انفرادي
پارك هتل يكي از 70بازداشتگاه موقتي است كه دولت اســتراليا براي نگهداري پناهجويان به كار گرفته است. اين هتل از سال2020 به بعد 
به محل حبس پناهجوياني تبديل شــده كه از كمپ مانوس يا نائورو براي درمان به ملبورن منتقل شده اند. بيش از 30بازداشتي در اين هتل 
محبوسند و تعدادي از آنها بيش از 8ســال از زندگي خود را در بازداشتگاه هاي فراساحلي استراليا سپري كرده اند. پناهجويان به تشخيص 
پزشك به مراكز بازداشت داخلي استراليا منتقل مي شوند تا درمان هاي پزشــكي الزم را دريافت كنند. اما اين به معني بهتر شدن وضعيت 
پناهجويان نيست. به شهادت تعدادي از پناهجوياني كه به تازگي به پارك هتل منتقل شده اند، وضعيت آنها دشوارتر از قبل شده است. بيشتر 
آنها در اتاق هايي كوچك شبيه سلولي انفرادي محبوسند و غذايي كه به آنها داده مي شود، غذاي بي كيفيتي است. يكي از پناهجويان مي گويد 
تنها يك ساعت در روز اجازه خروج از اتاقي را دارد كه پنجره هاي آن امكان بازشدن ندارند. پارك هتل سال گذشته به دليل ابتاي نيمي از 

ساكنان آن به كرونا هم جنجالي شده بود.
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اواسط تابستان امسال بود  كه رئيس سازمان پژوهش فاطمه عباسي
و برنامه ريزي آموزشــي خبر داد كه قرار است زبان هاي 
آلماني و فرانسه به دروس كالس هفتم اضافه شود. همان 
زمان عده اي موافق و عده اي هم مخالف اين طرح بودند. 
موافقان، آموزش زبان هايي را غيراز عربي و انگليسي در 
مدارس پيشرفت خوبي براي دانش آموزان مي دانستند. 
مخالفان هم نظرشان اين بود كه هنوز بسترهاي آموزش 
زبان هاي ديگر فراهم نشده و بايد روي اين طرح بيشتر كار 
كرد. با وجــود نظرات متفاوت، آنطور كه حســن ملکي، 
رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي روز گذشته 

گفته، امسال كتاب هاي آموزش 2 زبان آلماني و فرانسه 
تدوين شده و اجراي آزمايشــي آن در تعداد محدودي از 
مدارس كشور هم آغاز شده است. البته كه بچه ها هر چقدر 
از سن كمتر با زبان هاي مختلف دنيا آشنا شوند، بهتر است.   
در بزرگسالي حسابي به كارشان مي آيد و حتي مي تواند 
روي انتخاب شغل هم تأثير داشــته باشد، اما چيزي كه 
شــايد مخالفان طرح هم نگران آن بودند، اين است كه 
تدريس اين دروس بايد به شکلي اصولي در مدارس انجام 
شود. خيلي از ما تجربه اين را داشــته ايم يا ديده ايم كه 
دوســتانمان بعد از گرفتن ديپلم و خواندن 4سال زبان 
انگليسي و عربي، حتي يك جمله ساده را هم نمي توانند به 

اين زبان ها بيان كنند، چه برســد به مکالمه. به طور كلي 
روند زبان آموزي بــراي دانش آموزان در مدارس، چندان 
جذابيتي ندارد و بسياري از بچه ها براي پيشرفت در درس 
زبان انگليســي و عربي و جبران عقب ماندن از درس، به 
آموزشگاه ها و مؤسسات زبان آموزي مراجعه مي كنند. حاال 
كه قرار است 2 درس زبان ديگر به دروس قبلي اضافه شود، 
بايد آموزش ايــن درس ها كاربردي تــر   و روي كيفيت 
آموزش كار شود. حتي نوع آموزش زبان انگليسي و عربي 
كه از گذشــته در مدارس وجود داشت بايد تغيير كند تا 
دانش آموزان مجبور نباشند هزينه كنند و براي يادگيري 

به غيراز مدرسه، كالس جبراني بروند.

بونژوق خانم معلم

اگر در نخستين روزهاي زمستان 
سري به خيابان ميرزاي شيرازي 
بزنيد، پياده روها و مغازه ها، جشــن رنگ است و نور. 
درســت در همين روزهاســت كه اصلي ترين محله 
ارمني نشين تهران، مملو از عروسك هاي ريز و درشت 
بابانوئل مي شــود و درخت هاي كوچك و بزرگ كاج 
و اصال قدم زدن در اين راســته به يکــي از تفريحات 
تهراني هــا و حتــي غيرارمني ها تبديل مي شــود؛ 
جشــن هايي كه براي ارامنه، از اول ژانويه )11دي(، 
يعني آغاز سال نوي عيسوي آغاز مي شود و تا ششم 
ژانويه )16دي( كه زادروز حضرت مســيح)ع( است، 
ادامه مي يابد. اين ســرور اما در حوالي جشن يلدا برپا 
مي شــود و هياهو همزمان با يك جشــن ايراني رخ 
مي دهد. البته قرار نيست بگوييم كه چرا كريسمس 
رونق دارد، بلکه در پي آنيم تا بدانيم و بخواهيم كه چرا 
نمادي از اين جشن ايراني نداريم. غذاها و شيريني ها، 
متل ها و مثل ها، شعرها و قصه ها به كنار، اما ما نمادي 
نداريم از شب چله؛ آن هم جشني كه به استناد اقوال 
و افواه، شب زايش نور است و تولد خورشيد. البته كه 
انار و هندوانه در اين ســال ها 
بســيار باب شــده، اما 
اصالت اتصالش به يلدا 
مکشوف نيست. حال 
نگاه مان را موســع 
كنيم؛ اگــر بابانوئل 
و كاج، نشــانه هاي 
نوشدن ســال ميالدي 

باشــند، هفت ســين و عمونوروز و حاجي فيروز هم 
نشان هايي هستند از تازه شــدن سال خورشيدي. در 
مقام مقايسه، انبوه ملحقات و متفرعات تزييني مرتبط 
با كريسمس، شايد قابل قياس با نوروز نباشد؛ يعني اين 
روزها ميزان بابانوئل هاي مغازه هاي فروش ملزومات 
تولد و جشــن آنقدر زياد اســت كه حتما در روزهاي 
آخر اسفند، توجه مشابهي به عمونوروز و حاجي فيروز 

نمي شود.
اين وجيز در ذم اختالط فرهنگ ها نيست كه از قضا 
گفت و گوي فرهنگ ها و تمدن ها درســت از همين 
مســير مي گذرد. اما كاش تالش كنيم فرزندانمان 
با نمادهاي ايراني آشــنا شــوند. وقتي در فيلم ها و 
بازي ها و حتي لوازم التحرير وارداتي، كاج مي بينند 
و بابانوئل و فيلمي و بازي ســاخته و كتابي نوشــته 
نمي شود كه هفت ســين يا عمونوروز و حاجي فيروز 
در آن حضور داشته باشند، اين مفارقت رخ مي دهد. 
همين مي شــود كه دكاكين عرصه آن  نمادها از اين 
اين نمادها خيلي بيشــتر اســت و حتي اگر پدري 
بخواهد براي فرزندش، نمونه كوچکي از بابانوئل ابتياع 
كند، حتما فراهم خواهد كــرد، اما براي عمونوروز يا 
حاجي فيروز صعب است و سخت. كاش فرهنگسازي 

شود و فرهنگسازان دست به كار شوند تا نمادهاي 
ايراني مان كه نسل به نسل با آن 
زيسته اند، محو و منهدم نشوند 

و بمانند براي فرزندانمان و 
فرزندانشان. چنين است 
كه يك فرهنگ، مشمول 
مرور دهور نمي شود و طي 

قرون و اعصار مي ماند و مي پايد.

فرهنگ و زندگي
زير پايتان خالي نشود

تهران را اينطــور نبينيد، اينقدر بزرگ و وســيع و 
شلوغ. تهران را در ســال هاي خيلي دور تصور كنيد 
كه نه خبري از اين خيابان كشي ها بود و نه ماشين و 
موتور و نه برج و آپارتمان. در عوض باغ بود و درخت 
و قنات. خيلي طول كشيد تا تهران از روستا به شهر 
و بعد به كالنشهر تبديل شــد. اما هنوز برخي از آثار 
گذشــته در پايتخت امروزي پابرجاست. نمونه اش 
باغ هاي شميران شمال شــهر و قنات هاي متروكه 
وسط شهر است. اين قنات ها كه زير زمين سال هاست 
بدون آب مانده، حاال تبديل شده به چاله هايي كه هر 
لحظه ممکن اســت زير پايتان را خالي كند و بشود 
گودالي در ميانه يك خيابــان. علي بيت اللهي، دبير 
كارگروه ملي مخاطرات طبيعي در اين باره هشــدار 
داده و گفته كه حدودا 50 هزار ميلــه يا چاه قنات 
در تهران واقع شــده و بالغ بر 550 كيلومتر رشــته 
قنات اســت كه هر لحظه ممکن است ريزش كنند 
و اگر ايــن ريزش ها زير پي ســاختمان ها رخ دهد، 
متأسفانه ممکن است موجب فروريزش ساختمان 
نيز بشود. اين رشته قنات ها تعداد بسيار زيادي دارد 
به طوري كه برآورد مي شــود اگر از شرق به سمت 
غرب تهران حركت كنيم هــر 300 تا 400 متر يك 
رشته قنات را قطع مي كنيم. همانطور كه گفته شد 
علت اين حادثه قنات هاي قديمي و متروكه بســيار 
زيادي اســت كه در تهران و اطراف تهران واقع شده 
است. انشعابات اين قنوات، نسيم شهر و برخي نقاط 
ديگر را در بر مي گيرد كه در گذشته با هدف آبياري 
و انتقال آب ساخته مي شده اند. متأسفانه حاال روي 
رشته قنات هايي كه مدفون شدند و آثاري روي سطح 

زمين ندارند ساختمان احداث شــده است و بر اثر 
ريزش و آب شستگي ها اين فرونشست هاي ناگهاني 
رخ مي دهد و فروچاله هايي در ســطح زمين ظاهر 
مي شــود. او اضافه مي كند كه اگر نقشه اين قنات ها 
را در ذهــن تصور كنيم به ســمت مناطقي ازجمله 
مناطق 12، 10، 11 و مركز شهر متمركز مي شوند و 
عمده آن در منطقه 12 است كه قطب تجاري، بازار 
و... كشور است. بســياري از مراكز تجاري كشور در 
اين منطقه استوار است كه اين مسئله را پيچيده تر 
و خطرناك تر مي كند. پيش تر اين قنات ها هم مالك 
شخصي داشتند؛ اما حاال رها شدند و از آنها صيانت 
نمي شود. پيشنهاد اين مسئول اين است كه فضاي 
سبز شهرداري تهران كه از استفاده كننده هاي آب 
اين قنات ها است، با مديريت شهرداري تهران نقشه 
قنوات را با همکاري سازمان نقشــه برداري و ديگر 
سازمان هاي مهندسين مشاور انجام دهند تا اين كار 
سامان پيدا كند و ديگر شاهد نشست زمين به خاطر 

اين قنات هاي متروكه نباشيم.

دغدغه

نمايشگاه  چيدمان گل هاي آفتابگردان در پكن به مناسبت بزرگداشت ونسان ون گوگ نقاش هلندي. عكس: گاردين اول آخر

حميدرضا محمدي

 سفر به انتهای شب
 بازگشــتی در كار باشــد. وقتی بــدون اراده به لویی فردینان سلين آدم به سرعت پير می شــود، آن هم بدون اينکه 
بدبختی ات عادت كردی و حتی دوســتش داشــتی، آن وقت متوجه قضيه 
می شوی. طبيعت از تو قوی تر است. تو را در قالبی امتحان می كند و آن وقت 
 ديگر نمی توانی از آن بيرون بيايی . نقشت و سرنوشتت را بدون اينکه بفهمی 
كم كمك جدی می گيری و بعد وقتی سر برمی گردانی، می بينی كه ديگر برای 
تغيير وقتی نيست. سر تا پا دلشوره شده ای و برای هميشه به همين شکل ثابت 

مانده ای.

بوك مارك

 خانه ای روی آب
ديپلمــو گرفتــم كه بهمن فرمان آرا اون روزی كــه مــن 
البته ارزش اون ديپلم با ليسانس و فوق ليسانس 
االن قابل مقايسه نيست، بابام منو صدا كرد و گفت: 
حســين! گفتم: بله آقا جان؟ گفت: تــو از امروز 
مستقلی، می دونی استقالل يعنی چی؟ گفتم: نه 
آقا جان. گفت: يعنی از امشــب تو اين خونه فقط 

می خوابی.

ديالوگ

حافظ

دارم از زلف سياهش گله چندان كه مپرس

كه چنان ز او شده ام بي سر و سامان كه مپرس

ســايت فورچون Fortune كه معموال 
پيش بيني هاي مبتني بر بازار سرمايه را 
منتشر مي كند اين بار نتيجه چند پژوهش 
علمي را منتشــر كرد كه نشان مي دهد 
به احتمال زياد سويه اوميکرون نقطه پايان 
همه گيري كرونا طي يك سال آينده است. 
از آنجا كه اعتبار مجله و سايت فورچون به 
پيش بيني هايي بر مبناي پژوهش است تا 
سرمايه گذار ها بتوانند افق آينده را ببينند 
و براساس آن سرمايه گذاري كنند، معموال 
پيش بيني هاي پژوهشي با راستي آزمايي 
باال را منتشــر مي كنــد. در اين گزارش 
اخير هم مونيکا  گاندي ايمونولوژيســت 
دانشگاه كاليفرنيا مطابق پژوهش هايي كه 
انجام داده اند مي گويد: ويروس ها معموال 
هميشه با ما هستند اما سويه اوميکرون 
ويروس كرونا ويژگي هاي آخرين واريانت 
ويروس هايــي را دارد كه پيــش از اين 

پاندمي های بزرگ را رقم زدند.
براي نمونه يکي از مهم ترين ويژگي هاي 
سويه جديد كرونا اين است كه برخالف 
سويه هاي پيشــين ريه هاي مبتاليان را 
آنچنان درگير نمي كند و بنابراين مي توان 
به افت قدرت عفوني بــودن آن اميدوار 
بود. براساس گزارش فورچون، يافته هاي 
دانشمندان در بلژيك، هنگ كنگ و ژاپن 
هم بــا اختالف هاي آمــاري اندكي اين 
نتيجه گيري ها را تأييــد مي كند. افزون 
بر اين مطالعه هاي علمي نشان مي دهند 
گلبول هاي ســفيد 70درصد از جامعه 
آماري اين تحقيقات قادر به شناســايي 
اوميکرون هستند و واكنش مناسبي در 

برابر آن دارند.

»اوميكرون«
 آغاز يك پايان

خوش خبر

تقويم / سالمرگعدد خبر

 ماركوپولو
 جهانگرد ايتاليايی

17ساله بود كه به همراه پدرش راهي 
نخستين سفر جهانگردي اش شد. 
ماركوپولوي جوان اهل كشور ايتاليا 
و شهر ونيز بود و به شدت عالقه مند 
بود تا راه پرماجراي پدر و عمويش را 
پيش بگيرد و جهانگردي ماجراجو و 
ثروتمند شود. ماركو و پدرش 3سال 
سفر كردند و از فلســطين، ايران و 
تركستان گذشــتند و سرانجام به 
چين رســيدند. در اين كشــور به 
قلمروي كســي وارد شــدند كه تا 
24ســال بعد، آنها را پيش خودش 
نگه داشــت؛ قوبالي خان، امپراتور 
مغولستان، بزرگ ترين امپراتوري 
در زمان خود. قوبالي خان با نيكولو و 
پسرش ماركو، يك قرارداد بلندمدت 
بست. او آنها را به عنوان مردم شناس 
و سياحان سلطنتي اش استخدام كرد. 
ماموريت ماركوپولو اين بود كه با سير 
و ســياحت در قلمروي قوبالي خان 
يــا گوبالي خان، چشــم او را روي 
بخش هاي ناپيدا از قلمرويش باز كند 
تا طرحي براي توسعه جاده ابريشم 
تهيه شود. پس از مرگ قوبالي خان 
ماركو از طريق سوماترا، جاوه، سيالن، 
سواحل هندوستان، ايران و باالخره 
سواحل درياي سياه و قسطنطنيه به 
ونيز بازگشت. اما آن زمان ونيز درگير 
جنگ با جمهــوري جنوا بود. ماركو 
به زندان افتاد و داستان  سفرهايش 
را براي هم سلولي اش تعريف كرد و 
به اين شكل كتاب »شرحي درباره 
جهان« نوشته شد كه آن را به عنوان 
سفرهاي ماركوپولو مي شناسيم. او 
در ســال12۹۹ از زندان آزاد و مثل 
هر آدم معمولي ديگري ازدواج كرد و 
صاحب 3فرزند شد. او در سال1324 
ميالدي در 70سالگي از دنيا رفت و 
در كليساي سن لورنزو در شهر ونيز 
دفن شد. سال ها و قرن ها بعد بود كه 
كتاب ماركوپولو شد راهنماي سفر 

كريستف كلمب و بقيه.

نویسندگان باشگاه

 خطر از بين رفتن معنا

یکشنبه  

ترانه مشهور »بال چاو« )خداحافظ اي زيبا( 
سابقه اي نسبتا طوالني دارد و به اواخر قرن 
نوزدهم برمي گردد. ايــن ترانه را كارگران 
فصلي ايتاليايي در اعتراض به شرايط ســخت كاري كه از سوي 
كارفرمايان و زمين داران بر آنها تحميل شــده بود ساخته بودند. 
پس از پايان جنگ جهاني دوم اين ترانه تبديل شده بود به سرود 
مقاومت پارتيزان هاي ايتاليايي در مقابل نظام فاشيستي ايتاليا كه 
با نازي ها در جنگ متحد شده بود. نسخه هاي مختلف اين آهنگ 
كم كم به عنوان نمــادي براي مقاومت در مقابل ظلم و ســركوب 
فاشيســم در جاهاي ديگر دنيا نيز مورد اســتفاده قرار گرفت. تا 
همين اواخر ســرود »بال چاو« نشــانه اي بود از مقاومت يك عده 

در برابر ظلم.
آخرين باري كه اجراي دسته جمعي اين ترانه را شنيدم سال 2019 
بود. در جريان اعتراض های پرشور و مفصل كاتاالن ها در شهرهاي 
مختلف كاتالونيا به خصوص در بارســلونا برخي از مکان هاي مهم 
و كليدي شــهر به دســت معترضان افتاد. ازجمله ايستگاه قطار 
مركزي شــهر و همينطور فرودگاه ال پــرات. معترضاني كه اين 
مکان ها را اشــغال كرده بودند به رأي سنگين دادگاه اسپانيا عليه 
سياســتمداران كاتاالن و محکوميت هاي طوالنــي آنها اعتراض 
داشتند و معتقد بودند كه اين ظلم است و بايد در مقابلش ايستاد. 
ويدئوي تعداد زيادي از جوانان كاتاالن كه در فرودگاه روي زمين 
نشسته بودند و آهنگ بالچاو را همخواني مي كردند همان روزها 
بارها ميان مردم دست به دست شد. صحنه اي كه اگرچه در همان 

روز خاتمه يافت اما بسيار پرشور بود.
سال بعد و با ظهور پاندمي كوويد-19 اسپانيايي ها و بسياري ديگر 
از مردمان جهان مجبور به خانه نشيني و قرنطينه طوالني خانگي 
شدند. اين باعث شــد محصوالت پلتفرم هاي نمايش خانگي مثل 
نتفليکس و اچ بي او با هجوم مخاطبان مواجه شود. به اين ترتيب 
يك سريال اســپانيايي به نام »خانه كاغذي« از محبوبيت بسيار 
زيادي برخوردار شد. جمعيت فراواني در نقاط مختلف جهان )از 
جمله در ايران( عالقه مند به پيگيري سرنوشت يك گروه تبهکار 
شدند كه به رهبري فردي به نام پروفسور قرار بود از بانك مركزي 
اسپانيا و محل چاپ پول رقم بااليي را ســرقت كند. سريال خانه 
كاغذي با محبوبيت بسيار باالي خود يك كار ديگر هم كرد. آن هم 
اين بود كه ترانه بالچاو را كه سازندگان سريال روي صحنه هايي 
از آن گذاشته بودند دوباره ســر زبان ها انداخت. اين بار اما ديگر 
خبري از اعتراض های مردمي و مقاومت در مقابل ظلم نبود. دليل 
محبوبيت اين آهنگ صرفا موفقيت بسيار زياد سريال اسپانيايي 
بود و بس. چيزي نگذشت كه با موفقيت سريال و آهنگ، نسخه هاي 
مختلفي از بال چاو وارد بازار موسيقي شد و ديگر مي شد و هنوز هم 
مي شود آن را روي كليپ هاي كوتاه تيك تاك و يا ريلز اينستاگرام 
و در تبليغ لباس ها و مدهاي مختلف شنيد. در عرض فقط 3 سال، 
ترانه اي كه ده ها ســال نماد مقاومت و ايستادگي در برابر ظلم در 
كشورهاي مختلف بود، تبديل شد به چيزي كامال مقابل خودش. 
به محصولي شــبيه همه محصوالت صنعت سرگرمي. ايدئولوژي 
قدرتمند سرمايه داري توانست از چيزي كه سمبل مقابله با او بود، 

نسخه اي مطلوب و از معنا تهي بسازد.

سيد جواد رسولي/كارشناس رسانه

گرينويچ

ممنوعيت گوشي همراه براي 
دوچرخه سوار ها

دوچرخه سواران هلندي، از استفاده 
از تلفن همراه خود هنگام ركاب زني 
دوچرخه هايشــان منع شــدند. به 
گزارش ديلي ميــل، از ژوئيه ســال 
2022، هــر چيزي جز اســتفاده از 
هندزفري براي تلفن  همراه، در هلند 
غيرقانوني خواهد بود. اين ممنوعيت 
قانون موجــود از ســال 2002 را كه 
براســاس آن راننــدگان خودرو ها و 

كاميون حق ندارند بدون هندزفري از 
گوشي هاي خود استفاده كنند، بسط 
مي دهد. كورا ون نيوونهــاوزن، وزير 
ترابري اين كشور، به روزنامه »الخمين 
 )Algemeen Dagblad( »داخبالد
گفت كه در پيش نويــس قانون، »در 
دست داشتن دستگاه الکترونيکي سيار 
هنگام رانندگي با تمام وسايل نقليه« 
از جمله دوچرخه ، تخلف محســوب 
مي شود. حداكثر جريمه براي تخلف 
از قانون فعلي 230 يورو )205 پوند( 
است. ون نيوونهاوزن افزود: اين تصميم 

يك اســتاندارد مشــخصی را وضع 
مي كند: »اگر وسيله اي را در خيابان 
مي رانيد، آن وسيله نقليه هرچه باشد، 
الزم نيست يك دستگاه الکترونيکي 

سيار دست تان بگيريد.«

 حذف واژه های انگليسي
 از كارت ملي فرانسوي ها

آكادمي فرانســه از ژان كاســتکس، 
نخست وزير فرانسه خواسته تا صدور 
كارت هاي ملي بيومتريك را به دليل 
استفاده بيش از حد از عبارات انگليسي 
به حالت تعليــق درآورد. به گزارش 
يورونيوز، اين آكادمي كــه به  نوعي 
نهاد متولي زبان و ادبيات فرانســوي 
محسوب مي شــود، ادعا مي كند كه 
»استفاده مکرر از  واژه هاي انگليسي در 

يك سند ملي و هويتي« خالف قانون 
اساسي فرانسه است. آكادمي فرانسه 
تأكيد دارد كه كارت هاي ملي جديد 
»هويت ملــي« فرانســوي ها را محو 
كرده است. كارت هاي ملي بيومتريك 
كه براي نخســتين بار در اوت 2021 
معرفي شدند، حاوي يك ريزتراشه و 
يك QR كد هستند. همچنين براي 
نخستين بار، روي اين كارت هاي ملي 
مترادف كلمه هاي فرانسوي چون نام 
و نام خانوادگــي و تاريخ تولد و مليت 
به زبان انگليسي نيز درج شده است. 

آكادمي فرانسه مي گويد: كارت هاي 
هويتي جديد با نقــض قانون »ژاك 
توبــون« حقوقدان فرانســوي، زبان 
فرانسه را به يك »زبان اداري« تقليل 

داده است.

بابا زیاده، عمو و حاجي نه!

آخر مصور

    اثری از نكدت ايلماز
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