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عقالنيتبدون
بصيرتعملی
ناقصاست

 حميدرضا ترقي: مردم پس از 
پيروزي انقالب اسالمي و در سال هاي 
گذشته از انقالب نيز هميشه غيرت 

ديني خود را حفظ کرده اند

تصادفباورنكردنی
درجادهمهآلود

زایشگاهمتروكه

توافقموقت
دردستوركارنيست

برخورد 50خودرو در جاده 
بهبهان- رامهرمز حادثه تلخي را 

رقم زد و جان 5نفر را گرفت

 بيش از 6 سال  از تعطيلی 
بيمارستان مريم در خيابان تختی 

می گذرد

كشاورزیبا
تراكتورهایخودران
نخستين تراکتور خودران جهان 

مي تواند بهره وري زراعت را در کنار 
تجهيزات هوشمند ديگر باال ببرد

خطيب زاده: به دنبال توافقي 
»پايدار« و »قابل اتكا« هستيم
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هادي ساعي كه در يك انتخابات نزديك،  به رياست فدراسيون تكواندو رسيده،  مي گويد  براي بازگرداندن تكواندو 

به روزهاي اوج بايد از همين امروز آغاز کرد
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 خبری در راه است؟

 6+2 امتیاز در جیب فرهاد؟

آيا مهاجمان ايراني زنيت و فنرباغچه به فرانسه و انگليس مي روند؟ 

سرمربی ليون در کنفرانس مطبوعاتی اش از آمدن آزمون صحبت کرده 

و رسانه های  ترک زبان هم خبر انتقال احتمالی صيادمنش به هال سيتی 
انگليس را منتشر کرده اند

تيم مجيدی احتماال پرکارترين تيم در پنجره نقل وانتقاالت زمستانی خواهد بود

1918

 پنجره استقالل زیادی باز است
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صفحه17

يادداشت
محسن مهدیان ؛ مديرعامل

یكم؛ برخي به  خودشــان آمدند و متوجه شــدند در 
سالگرد دوم شليك به هواپيماي اوکرايني يك فرضيه 
جديد مطرح شده و آن هم اينكه جمهوري اسالمي از 

عمد هواپيماي اوکرايني را ساقط کرده است.
دوم؛ عده اي به  خودشــان آمدند و متوجه شــدند در آبان98 جمهوري اسالمي 

انسان هاي بي گناهي را به رگبار بسته است.
سوم؛ به خود آمدند و متوجه شدند در زندان هاي جمهوري اسالمي آدم مي کشند 

مثل آب خوردن.
چهارم؛ به  خود آمدند و متوجه شدند مي خواهند بخشي از خاك ايران را به روسيه 
و چين بفروشند و اين گلشيفته فراهاني است که با افشاگري توافق 25ساله اجازه 

نداده است.
پنجم؛ متوجه شــدند جمهوري اسالمي سياســتش تغيير کرده و حاضر است با 

دشمن تعامل و همراهي کند.
و...

باز هم فهرست كنم؟
اما چطور مي شود برخي باور مي کنند؟ بعد تكرار مي کنند؟ و بعد ترويج مي کنند؟

اين بحث مناسب سواد رسانه اي است و بيش از اين کارکردي ندارد. غرضم پرداختن 
به اين دست موضوعات نيست. سؤال اصلي و مسئله متن اين است: در چه فرايندي 

آنچه باور نداشتيم را باور کرديم و دروغ بزرگ را حقيقت مسلم دانستيم؟
یكم؛ خطاي انسجام

فرايند باورکردن يك دروغ بزرگ از خطاي انسجام شروع مي شود. خطاي انسجام 
چيست؟ 

خطاي انسجام 2بخش دارد.
بخش اول: در بخش اول کافي است رسانه، پازل هاي يك دروغ بزرگ را به صورت 
قطره چكاني به شما منتقل کند؛ به نحوي که شما اين قطعات ظاهرا نامرتبط را داراي 
انسجام ببينيد. مثال اين چند خبر را ببينيد: مسئوالن به خانواده کشته شده ها سر 
نمي زنند/ متهمان با وثيقه يا بدون آن آزادند/ کانادا درخواست دادگاه بين المللي 
کرده و ايران مخالف اســت/ ايران به دنبال فرار از پرداخت غرامت اســت/ ســپاه 

باقيمانده هاي هواپيماي اسقاطي را فورا جمع کرده است... .
اين اخبار فارغ از درستي يا نادرستي به صورت جداگانه اهميت ندارند. مهم نيست 
هرکدام را به تنهايي باور کنيد يا نه. حتی اگر تكذيب شــود هم اثرش را روي شما 
خواهد داشت. به چه نحو؟ اين اخبار در کنار هم يك پازل را کامل مي کند و آن ايجاد 
شك است. گويا خبري است در نهان که جمهوري اسالمي نمي خواهد آن را بگويد. 
اين اخبار نه جداگانه و بلكه در کنار هم يك پيام منسجم مي سازد و آن همان دروغ 

بزرگي است که ممكن است روز اول گفته نشود و 2سال بعد شكل بگيرد.
بخش دوم: بخش دوم انسجام چيست؟ انسجام دروغ با شما. رسانه رصد مي کند تا 
ببيند سمت و سوي مخاطب و جامعه به چه نحوي است. به هر سمتي کشش بيشتر 
پيدا کند اخبار فيك خود را متناسب با همان زمينه اجتماعي مي سازد. اينجاست 
که فرد احســاس مي کند بين آنچه اعتقاد دارد و اخبار منتشرشده انسجام وجود 
دارد؛ ولو خبر دروغ باشد. او از اين انسجام دروني و بيروني لذت مي برد. بنابراين به 
باور خود يقين پيدا مي کند. حال آنكه، هم زمينه دروني اوليه و هم اخبار تزريقي 

بيروني، همه اش در يك سناريوي منسجم فرد را مسخ کرده است.
دوم؛ خطاي تأیيد اجتماعي

بعد از خطاي انسجام، نوبت به خطاي تأييد اجتماعي مي رسد. 
خطاي تأييد اجتماعي چيست؟ شما در آن چيزي که نه زمان و 

نه انگيزه و نه مهارت الزم براي بررسي اش را داشته باشيد تالش مي کنيد به نظر ديگران 
توجه کنيد؛ اينكه ديگران چه مي گويند.

 چطور یك دروغ بزرگ را 
8ميليون نفر از جمعيت كشور هنوز واكسن نزده اند، این در حالي باور مي كنيم؟

است كه با وجود شيوع گســترده اوميكرون، یكي از مؤثرترین 
راه هاي مقابله با واریانت جدید كرونا، واكسيناسيون است. مينو 
محرز، دبير انجمن بيماري هاي عفوني، عضو كميته علمي كشوري 
مقابله با كروناي وزارت بهداشت، خطرات این گروه واكسينه 
نشده در جامعه را جدي مي داند و مي گوید كه بهترین 
مثال براي این افراد واكسن نزده هاي آمریكاست كه 

آمار مرگ وميرشان افزایش پيدا كرده است.

مينو محرز، عضو کميته علمي کشوري مقابله با کرونا
نيمي از بستري  هاي كرونا واكسن نزده اند
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8

گفت وگو با عليرضا بديع ، شاعر و منتقد ادبي 
رسانه ها اهميتی به كتاب هاي ادبي نمي دهند

9

این روزها پارک دانشجو در حصار آسيب های اجتماعی گرفتار 
شده و تالش مدیریت شهری در ادوار گذشته برای ساماندهی 
آن بی نتيجه بوده اما نرگس معدنی پور، رئيس كميسيون 
فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در گفت وگویی 
كوتاه با همشــهری عنوان كرد با اجرای مدون و 
زیربنایی رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی، 
اجتماعی و ... می توان بوســتان دانشجو را از 

حصار آسيب های اجتماعی رها كرد.

گفت وگو با  رئيس کميسيون فرهنگي  اجتماعي شوراي شهر
رهایی پارک دانشجو از حصار آسيب ها

عليرضا بدیع، شاعر جواني است كه پرسش هاي جدي ادبيات 
همواره او را برمي انگيزاند و به مسماي نامي كه دارد، سخنان 
بدیع مي زند. درباره افت تيراژ كتاب هاي شعر ایراني و خارجي 
مي گوید. درباره نخستين عناصري كه در شعر مد نظر اوست؛ 

از عروض و قافيه و صنایع و فنون ادبي در شعر شاعران 
دیگر نقاط جهان صحبت مي كند كه بي  تردید قابل 

ترجمه نيست و به گفته اي از اســتاد محمدرضا 
شفيعي كدكني مي رسد.

ويژه های  امروز

تشكری هاشمی:  زنگ خطر حمل و نقل عمومی به صدا درآمده است

داده نما
گرافيك: عليرضا بهرامی

اوضاع رسانه ها در  سال2022
مؤسسه مطالعات روزنامه نگاری رویترز در دانشگاه آكسفورد از ۲۴۶مدیر رسانه 

در ۵۲كشور نظرسنجی كرده تا اوضاع رسانه ها را در سال۲۰۲۲ پیش بینی كند.

وضعیت درآمدها
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 اعالم درآمد
 افزایش یافته
 سال گذشته

اعالم تمركز بیشتر روی 
تولید پادكست ها برای 
جذب مشتركین جدید 

 اعالم كرده اند این فناوری ها برای
 توصیه های محتوای بهتر به مخاطبان هم هستند.

اعالم كرده اند هوش مصنوعی را در بخش تجاری برای كمك 
به جذب و حفظ مشتریان حیاتی می دانند.

اعالم كرده اند كمك های 
دولتی در سال جاری 

چشم انداز روزنامه نگاری 
را بهبود می بخشد.

معتقدند كمك های 
دولتی تفاوتی در وضعیت 

روزنامه نگاری نخواهد 
داشت.

 گفته اند 
كمك های دولتی 
می تواند اوضاع 

روزنامه نگاری را بدتر كند.

اعالم اطمینان از 
چشم انداز شركت خود 

برای سال 2022

در دستور كار قرار دادن 
خبرنامه های  ایمیلی برای 

جذب مشتركین

اعالم اشتراك مخاطبان 
مهم ترین استراتژی درآمد 

آنها در سال جاری

گفته اند روی برنامه هایی 
 AR و VR مانند

سرمایه گذاری می كنند.

تبلیغاتآنالینباافزایشخریدهایآنالینرونقگرفتهاست.

اثراقداماتدولتهادروضعیتروزنامهنگاری

ناشرانومؤسساتمطبوعاتیرویچهمحصوالتیمتمركزخواهندشد؟

هوشمصنوعیدررسانهها

مؤسساتمطبوعاتیبهترتیبرویكدامشبكههایاجتماعیمتمركزخواهندشد؟

2نگرانیعمدهسالجدید
1- نگرانی ســردبیران: بیــان نظرات شــخصی روزنامه نــگاران در توییتر و فیســبوك اعتبار 

رسانه ها را تضعیف خواهد كرد.
2- یك پیش بینی نگران كننده: شبكه اجتماعی جدید دونالد ترامپ، با نام » Truth«، در 
اوایل سال2022 توجهات را به خود جلب خواهد كرد. انتظار می رود كه این شبكه، كانونی 

برای سخنان نفرت انگیز، هكرها و دیگر اخاللگران باشد.
  منابع: مؤسسه مطالعات روزنامه نگاری رویترز- صفحه توییتر سعید اركان زاده

فیسبوكتوییتریوتیوبتیک تاکاینستاگرام
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تامين مالی جمعی به وسيله سكوهای دارای مجوز از سازمان 
بورس دارد به تدریج تبدیل به روشی شناخته شده ميان 
مردم برای سرمایه گذاری در كسب و كارهای نوپا به جای 
سپرده بانكی می شود. علی ناظمی،معاون سرمایه گذاری 
صندوق نوآوری و شكوفایی ریاست جمهوری در گفت وگو با 

همشهری می گوید با استفاده از یك برنامه تلویزیونی، 
مردم تاكنــون بيشــتر از 10 ميليــارد تومان در 

استارتاپ ها به صورت خرد سرمایه گذاری كرده اند.

معاون سرمايه گذاري صندوق نوآوري رياست جمهوري:
سرمایه گذاري استارت آپي با 500هزارتومان
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اختالف بر سر تعداد 
یوزپلنگ های ایرانی

دوربین
درزیستگاه

یوزپلنگایرانی
نصبشدهاست

شناسنامه
توسطمحیط

زیستبراییوزایرانی
صادرشده

یوزتوسطانجمن
یوزایرانیدر2سال

شناساییشدهاند

یوزتوسط
محیطبانان

استانسمنانمشاهده
شده 12

80

21
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 افزايش اميدواري ها به نتايج مثبت 
گفت وگوهــاي برجامــي در وين گزارش

درحالي است كه در روزهاي اخير 
مذاكرات در چارچوب هــاي مختلف، به صورت 
فشرده و مستمر ادامه داشــته و كارگروه هاي 
كارشناســي »لغو تحريم هــا« و »فعاليت هاي 
هســته اي« درحال بحث  و تبادل نظر پيرامون 
كاهش اختالف هاي موجود ميــان طرف هاي 

حاضر در مذاكرات هستند.
دراين ميان ناظران بين المللي معتقدند اگرچه 
رونــد مذاكرات به كنــدي پيش مــي رود، اما 
اختالف ها رو به كاهش اســت و به نظر مي رسد 
رايزني ها درمســير مثبتي ادامه دارد كه تقريبا 

مورد رضايت همه طرف هاست.
عالوه بــر اينهــا، طي يكــي دو روز گذشــته 
نشســت هاي دوجانبــه و چندجانبــه ميــان 
هيأت هاي حاضر در گفت وگوهاي وين همچنان 
ادامه يافته و ارزيابي ها گوياي اين نكته اســت 
كه درصورت اتخاذ رويكرد عمل  گرايانه ازسوي 
طرف  هاي غربي، مي توان اميدوار بود گفت وگوها 
در مسير منطقي و حقوقي مناسبي حركت كند 
تا دستيابي به نتايج بهتر، به دور از جوسازي هاي 

سياسي و رسانه اي، امكان پذيرتر شود.

القاي شبهه توافق موقت
بــا وجود اذعــان همــه طرف هــاي حاضر در 
مذاكرات بر پيشرفت مذاكرات، به نظر مي رسد 
طرف هاي غربي همچنان بــا به كارگيري ابزار 
جنگ رواني مي كوشــند طــرح مطالبات بحق 
ازسوي جمهوري اســالمي را از مسير مطلوب 
كنوني خارج كننــد. برهمين اســاس هم بود 
كه در روزهــاي اخير برخي رســانه ها با القاي 
شــبهه »توافق موقت«، تالش كرده اند فضاي 
گفت وگوها را به مسير مورد نظر خويش هدايت 
كنند؛ موضوعي كه در روزهاي اخير بارها ازسوي 

مقام هاي ايراني رد شده است.
درچنيــن شــرايطي بود كــه ابتــدا روزنامه 
الكترونيكي »رأي اليوم« در خبري اختصاصي 
ادعا كرد »توافق در وين در واقع تكميل شــده 
و موانعي كه در مســير مذاكرات طي دورهاي 
قبلي وجود داشت، برداشته شده است« و پس از 
آن نيز برخي رســانه هاي غربي با پيگيري اين 
خط خبري، ســعي كردند فضــاي مذاكرات را 

تحت تأثير قرار دهند.
ادعاي برخي رســانه ها درباره »توافق موقت« 
در وين درحالي مطرح شــد كــه منابع نزديك 
به تيم مذاكره كننده جمهوري اســالمي ايران، 
آن را كذب محض دانستند؛ ادعاهاي كذبي كه 
با اهداف انحرافي مطرح مي شــود و بهره اي از 

حقيقت ندارد و جمهوري اسالمي ايران خطوط 
قرمز خود را فداي زمان نخواهد كرد.

ازســوي ديگر، ســخنگوي وزارت امورخارجه 
كشورمان نيز در نشســت خبري ديروز خود به 
طرح موضوع »توافق موقت« واكنش نشان داد و 
اعالم كرد جمهوري اسالمي ايران به دنبال يك 

توافق »پايدار« و »قابل اتكا« است و هيچ توافقي 
كه اين دو مولفه را نداشــته باشد، در دستوركار 

قرار ندارد.
سعيد خطيب زاده همچنين معتقد است آنچه در 
وين درحال پيگيري است، تالش همه طرف ها 
براي رسيدن به يك »نتيجه پايدار« است؛ »به 

نقاطي رســيده ايم كه به ما نشان خواهد داد آيا 
طرف مقابل اراده الزم را دارد يا نه. نمي شود كه 
طرف مقابل با سرعت الك پشتی حركت كند و 

ما با سرعت نور.«

طرح موضوع هاي فرابرجامي را نمي پذيريم
خطيــب زاده افــزود: ايــران و اياالت متحده از 
طريق متن مكتوب غيررســمي نظرهاي خود 
را در موضوع های »رفــع تحريم«، »اطمينان از 
رفع مؤثر تحريم ها«، »تعهدهاي هســته اي«، 
»راســتي آزمايي« و »دريافت تضمين هايي كه 
دولتي در واشنگتن توافق هاي بين المللي و اين 

توافق را به سخره نخواهد گرفت« بيان كرده اند.
ســخنگوي دستگاه ديپلماســي درباره سرعت 
پيشــرفت مذاكرات نيز افزود: مــا هيچ تاريخ 
ســاختگي را قبول نداريم و از سرعت پيشرفت 
مذاكرات راضي نيســتيم. طــرف مقابل در دور 
هفتم وقت كشــي زيادي كرد و بعد پذيرفت كه 

درباره ابتكارات ايران مذاكره كند.
وي معتقد اســت اگر ايــن اراده و توانايي الزم 
در طرف مقابل ديده شــود، مي توان با كمترين 
زمان ممكن به توافق خــوب،  قابل اتكا و  پايدار 
رسيد. در وين هم »موانع موضوعي« وجود دارد 
و هم »موانع موقعيتي« و ما نه بدبينانه مذاكره 
مي كنيم، نه خوش بينانه، بلكه براساس واقعيت 

گفت وگوها را پيش مي بريم.
ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه در سازمان هاي 
بين  المللي نيز در صفحه توييتر خود، در پاسخ به 
شــخصي كه به نقل قول علي باقري كني اشاره 
كرده بود كه »اختالفات بر سر تحريم ها درحال 
كاهش است«، نوشت: »ما نيز همين ارزيابي را 
داريم، اما دستيابي به راه حل موردنظر نيازمند 

زمان و تالش بيشتر است.«
با وجود اين به نظر مي رسد ارائه تضمين هاي كافي 
ازسوي اياالت متحده پيرامون عدم خروج از توافق 
هسته اي، همچنان به عنوان يكي از اصلي ترين 
دغدغه هاي طرف هــاي حاضر در گفت وگوهاي 
وين بوده و جمهوري اســالمي ايــران نيز ارائه 
تضمين هاي عيني در اين زمينه را به عنوان يكي 

از مطالبات محوري خود مطرح كرده است.
راســتي آزمايي از لغــو عملــي تحريم هــا از 
ديگــر دغدغه هاي ايران اســت كه دســتيابي 
به فرمول هايــي در اين  زمينــه از موضوع هاي 
اساسي به شــمار مي رود. بر اين اساس آمريكا 
بايد اقدام هايــي انجام دهد كــه در اين زمينه 
چك ليستي درحال تهيه است. اين اقدام ها بايد 
به گونه اي طراحي شــوند كه به ايران اطمينان 
دهد رفــع تحريم هــا به نحوي مؤثــر، واقعي و 

عملياتي انجام مي شود. 

تقويت ديپلماسي منطقه اي؛ از عربستان تا روسيه
با آغاز به كار دولت سيزدهم، تقويت ديپلماسي رسانه اي و گسترش مناسبات اقتصادي - سياسي 
در دستوركار تصميم سازان حوزه سياست خارجي جمهوري اســامي قرار گرفت؛ راهبردي كه 
در ماه هاي اخير نمودهاي بارزي داشــته و مقام هاي وزارت خارجه بــراي تحكيم روابط ايران با 
همسايگان اقدام هاي بسياري را در دستوركار قرار داده اند كه استمرار گفت وگوهاي ديپلماتيك 
با عربستان سعودي بخش مهمي از اين تاش ها را تشكيل مي دهد. بر اين اساس تشريح اقدام ها 
و فعاليت هاي دستگاه ديپلماسي كشور پيرامون پيشبرد راهبرد توسعه همكاري هاي منطقه اي، 
بخش مهمي از نشست خبري ديروز سخنگوي وزرات خارجه را تشكيل مي داد. سعيد خطيب زاده با 
بيان اينكه برگزاري دور آتي مذاكرات ايران و عربستان به ميزباني عراق در دستوركار است، گفت: 
در زمينه موضوع هاي مطرح ميان ايران و عربستان سعودي، تاش كرديم به رغم همه پرونده هاي 
اختافي، بنا به مصلحت دوجانبه و منطقه، با فاصله گذاري در نقاط اختاف براساس صراحت و درعين 
حال تاش براي برقراري روابط پايدار بين 2كشور، گفت وگوهايمان را ادامه  دهيم. وي همچنين درباره 
سفر هيأت طالبان به تهران و  رايزني هاي اين هيأت در تهران گفت: وضعيت امروز افغانستان دغدغه 
بزرگ جمهوري اسامي ايران است و سفر هيأت افغانستاني در چارچوب اين دغدغه ها بوده است. 
وي درباره ديدار اسماعيل خان و احمد مسعود با هيأت طالبان درجريان اين سفر نيز عنوان كرد: 
ايران ميزبان گروه هاي مختلف افغانستاني است و در اين سفر هم ايران ميزبان اين گفت وگوها بوده 
و مذاكرات خوبي ميان اين رهبران انجام شده است و اميدواريم نتيجه آن آينده درخشاني براي 
مردم افغانستان باشــد. خطيب زاده همچنين گفت: وزير امور خارجه اواخر هفته جاري به دعوت 
همتاي چيني، عازم چين اســت و موضوع هاي مختلفي براي گفت وگو در دستوركار قرار دارد كه 
نقشه راه 2۵ساله يكي از اين موضوع هاست و مجريان اين تفاهمنامه بخش هاي مختلف خصوصي و 
دولتي هستند. وي درباره سفر رئيس جمهوري  كشورمان به مسكو نيز گفت: سفر آيت اهلل رئيسي به 
روسيه واجد ابعاد مختلف است؛ اين سفر در چارچوب همكاري هاي فيمابين ايران و روسيه تعريف 
مي شود و هم ابعاد تجاري و هم رايزني هاي منطقه اي دارد و دستوركار گفت وگوها در سطوح دوجانبه، 
منطقه اي و بين  المللي تنظيم شده است. روابط ايران و روسيه بر اساس حسن همسايگي شكل گرفته 

و همگرا و نزديك است.

ث
مك

توافق موقت در دستوركار نيست
خطيب زاده: به دنبال توافقي »پايدار« و »قابل اتكا« هستيم و توافقي كه اين دو مؤلفه را نداشته باشد، در دستوركار قرار ندارد

خبرهای كوتاه 

 حميدرضا ترقي در گفت وگو با همشهري تأكيد كرد

عقالنيت بدون غيرت ديني و بصيرت 
عملي ناقص است 

 

ضرورت حفظ غيرت دينــي از محورهاي 
سخنان اخير رهبرمعظم انقاب بود. آثار غيرت ديني 
را درطول عمر 43ساله انقاب و در مقاطع مختلف و در 

مواجهه با پديده هاي مختلف چگونه تحليل مي كنيد؟
موضوع غيرت ديني كه مقام معظم رهبري در ســخنراني 
19دي ماه به آن اشــاره كردند، منبعث از اعتقادات ديني 
و مقدساتي اســت كه در روح و ذهن مردم ايران از ديرباز 
وجود داشته است و تبلور آن را در پيروزي انقالب اسالمي 
در ســال1357و با رهبــري حضــرت امام خميني )ره( 
مي توان مشــاهده كرد. مردم ايران همواره در 43ســال 
گذشــته از انقالب اســالمي، غيــرت ديني خــود را در 
عرصه هاي مختلف سياســي، اجتماعــي، فرهنگي و... 
نشــان داده اند و نمونه هاي متعددي را مي توان مثال زد 
كه هنگامي كه اعتقادات مردم مــورد هتك قرار گرفته، 
غيرت ديني جامعه به جوش و خروش آمده و زمينه ســاز 
عكس العمل و واكنش جدي آنان شده  است. به عنوان مثال 
هرگاه جسارتي به مقدسات مردم شــده و اعتقادات آنها 
هدف گرفته شــده با تمام توان به صحنه آمده و از مباني 
و اعتقادات خود دفاع كرده اند. در 19 دي ماه 1356همين 
مسئله عامل خروش مردم انقالبي قم شد، چراكه مشاهده 
كردند رهبر ديني آنان مورد اهانت رژيم قرار گرفته است. 
به همين دليل به پا خاستند كه اين موضوع سرآغاز تحوالت 
مهمي در جريان پيروزي انقالب اسالمي مردم ايران شد. 
ازســوي ديگر مردم پس از پيروزي انقالب اســالمي و در 
سال هاي گذشته از انقالب نيز هميشه غيرت ديني خود 
را حفظ كرده انــد. اين موضوع درحالي اســت كه پس از 
پيروزي انقالب اسالمي، دشمنان همواره تالش كرده اند با 
عرفي كردن دين و مقدسات و ارائه تئوري هاي گوناگون 
باهدف تقدس زدايي از اصول، اعتقــادات ديني جامعه را 
كم رنگ كرده و مردم را از اين غيرت ديني دور كنند، اما 
اين تالش ها تاكنون ناكام مانده و جامعه همچنان اجازه 
نمي دهد دشمنان به مقدسات و اعتقادات ديني آنان كه 
اســالم، قرآن كريم و واليت فقيه در رأس آنها قرار دارد، 

توهين كنند.
دشمنان از نشانه رفتن غيرت ديني جامعه 
ايران چه اهدافي را دنبال مي كنند و آيا از اين تاش ها 

نتيجه اي هم گرفته اند؟
دشمنان در واقع با نشــانه رفتن غيرت ديني جامعه ايران، 
به دنبال كم رنگ سازي اصول و اعتقاداتي هستند كه علت 
اصلي دوام و قوام انقالب اسالمي محســوب مي شود تا به 
اين وسيله زمينه ســاز تضعيف جمهوري اســالمي ايران 
شوند. اين موضوع ازسوي تئوريســين هاي غربي از قبيل 
فرانسيس فوكوياما نيز مورد اشاره و تأكيد قرار گرفته  است. 
تلقي آنها اين است كه حركت شيعي با 2بال »مهدويت« و 
»شهادت« توانسته به بالندگي كنوني برسد و به همين دليل 
بايد حداقل اين 2عامل كه جزو مقدســات مردم به حساب 
مي آيد و نسبت به آنها عنايت ويژه اي دارند، مورد هدف قرار 
گرفته و تضعيف شود. دشمنان بر اين گمان هستند كه با 
هدف گرفتن اعتقادات و اصول مردم كه زمينه ســاز ايجاد 
پديده هايي مانند تجمع عظيم اربعين مي شود، مي توانند 
انقالب اسالمي و تفكر اصيل شــيعي را در جهان تضعيف 
كنند. در واقع چنين مي پندارنــد كه تا وقتي غيرت ديني 
و پايبندي به اصــول و اعتقادات در جامعــه ايران پررنگ 
است، انقالب اســالمي و حركت پيش رونده آزادي خواهان 
و عدالت طلبان دنيا ادامه دارد و بقاي آن حتمي اســت و 
صدمه اي به جمهوري اسالمي ايران وارد نمي شود. دشمنان 
تا االن اگرچه موفق شده اند بخشي از نسل جوان جامعه را 
تحت تأثير قرار داده و با شبهاتي دراين عرصه مواجه كنند، 
اما عموم جامعه همچنان محكم پاي اصول و اعتقادات ديني 
خود ايستاده  و اجازه نداده  دشمن به مقاصد شوم خود، كه 

همانا جلوگيري از تحقق اهداف مقدس است، دست يابد 
و تاكنون دراين زمينه ناكام مانده اند.

جمهــوري اســامي نشــان 
داده همواره در پيونــد »غيرت ديني«، 
»عقانيت« و »بصيرت«، مســيري را طي 
كرده كه توانسته از بحران ها سربلند بيرون 
بيايد كه نمونــه آن را در فتنه88و برخي 

ديگر از حوادث اينچنيني شاهد 
بوده ايم. اين پيوند را تا چه 

ميزان براي گذر از بحران ها 

و چالش ها كارآمد مي دانيد؟
پيوند دين و سياست كه در تشــيع و اسالم سياسي به  آن 
توجه ويژه اي مبذول شده است و مقام معظم رهبري نيز به 
آن اشاره كرده اند، يك سري الزام هايي دارد كه »عقالنيت« 
و »بصيرت« از اصلي ترين آنها به شــمار مي رود كه بايد در 
كنار »غيرت ديني« ظهور و بــروز بيابد تا از كارايي الزم و 
مطلوب برخوردار شود. اگر غيرت ديني باشد، اما عقالنيت 
و بصيرت وجود نداشته باشد، يك تصلب فاقد آينده نگري 
به همراه مي آورد. ازســوي ديگر اگر عقالنيت بدون غيرت 
ديني و بصيرت به كار گرفته شــود، بازهم نقص دارد و در 
دستيابي به اهداف موردنظر ناكام مي مانيم و نتايج مثبتي 

به همراه نخواهد داشت.  
دشمن با حساسيت زدايي از اصول و مباني 

انقاب اسامي به دنبال تحقق چه اهدافي است؟
حساســيت زدايي از اصــول انقــالب اســالمي مقدمــه 
كاهش غيرت ديني اســت كه از اهداف دشمنان به شمار 
مي رود. بي تفاوتي نســبت به موضوع ها و اصول اعتقادي، 
زمينه ساز كاهش حساسيت هاي ديني در جامعه مي شود. 
كم رنگ كردن مظاهــر ديني ماننــد نمازخواندن همگي 
در پروژه جامع و كامل حساســيت زدايي از اصول و مباني 
انقالب اســالمي قابل تفسير اســت. جامعه سازي اسالمي 
زماني تحقق مي يابد كه اجازه ندهيم حساسيت ها به اصول 
و مباني كم رنگ شود، چراكه بعد از جامعه سازي اسالمي، 
بايد به دنبال تحقق »تمدن اسالمي« باشيم كه راه رسيدن 
به اين مقصود، مقابله با پروژه دشمنان در حساسيت زدايي 

از اصول انقالب اسالمي است.
رهبرمعظم انقاب در ســالروز بزرگداشت 
19دي، 3اصل اساسي »شكل گيري حكومت و جامعه 
براساس هندسه جهاني«، »استقال« و »مبارزه با فساد 
و بي عدالتي« را از محكمات انقاب و نظام برآمده از آن 
دانستند. به نظر شما براي مقابله با دشمناني كه به دنبال 
تهي كردن نظام از اين اصول اساســي هســتند، چه 

اقداماتي را بايد انجام داد؟
دراين زمينه بايد اشــاره كرد كــه مهم ترين انقالب هاي 
به وقوع پيوسته در جهان، از انقالب فرانسه گرفته تا ديگر 
انقالب هايي كه در اروپا به وقوع پيوست و حتي انقالب هاي 
كمونيستي، بعد از گذشت يكي دو دهه اصول و محكمات 
خود را از دست دادند و اين موضوع زمينه ساز تغيير ماهيت 
آنان و انحراف از اهداف اوليه شد. وقتي محكمات فراموش 
شود، يكي از مولفه هاي سقوط انقالب ها محقق مي شود 
و در قبال انقالب اسالمي نيز دشمنان به دنبال تحقق اين 
موضوع هستند. حضرت علي)ع( تأكيد كرده اند كه وقتي 
جامعه اي اصول خود را فراموش كند و امور را به دســت 
افرادي بدهد كه فاضل نيستند، زمينه براي سقوط مهيا 
مي شود. بنابراين مقدمه سقوط دولت ها و حتي تمدن ها، 
فراموش كردن اصول و محكمات اســت. به همين دليل 
دشمنان جمهوري اسالمي درطول 43سال گذشته همواره 
به دنبال تهي كردن نظام از اين اصول اساسي بوده اند كه 

البته تاكنون به اهداف خود نرسيده اند.
رابطه بين نگاه زندگي اشــرافي از يك سو 
و داشــتن روحيه مجاهدت در افراد مومن و انقابي 
ازسوي ديگر را در طول عمر 43 ساله  انقاب در حركت 
كشور به سمت پيشــرفت يا عقب ماندگي آن چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
انقالب اسالمي مختصاتي دارد كه اگر حفظ شود هيچ گاه 
پشتوانه اصلي خود را كه همان مردم باشند، از دست نخواهد 
داد. درمقابل اگر اين مختصات كم رنگ شود، مردم نااميد 
خواهند شد و به طور طبيعي از مســئوالن فاصله خواهند 
گرفت. حضرت امام خميني)ره( بنيانگذار جمهوري اسالمي 
و همچنين مقام معظم رهبــري همواره تأكيــد كرده اند 
كه پابرهنه ها  و مســتضعفان صاحبــان اصلي نظام 
هســتند و در كنــار آن، صاحبــان زندگي هاي 
اشــرافي مانع حركت نظام در مسير دستيابي 
به اهداف مقدس خود مي شوند. اگر مسئوالن 
به دنبال اشرافي گري باشــند، نظام مردم را 
به عنوان پشتوانه اصلي خود از دست مي دهد. 
اشرافي گري به مثابه ابزاري براي ايجاد شكاف 
ميان »امت و امامت« و »مردم و نظام« 
زمينه ساز شورش عليه 
اشرافيت مي شود كه 
در سال هاي اخير در 
برخي مقاطع شاهد 

بروز آن بوده ايم.

سخنان رهبرمعظم انقاب به مناسبت سالروز قيام 19دي ماه13۵6مردم قم حاوي نكات مهمي 
بود كه واكاوي آنها، روشن كننده مسير آينده حركت جمهوري اسامي در »گام دوم انقاب« گفت وگو

مي تواند باشد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با طرح كليدواژه هايي مانند »حفظ غيرت ديني«، 
»جلوگيري از حساسيت زدايي از اصول انقاب اسامي«، »حفظ وحدت كشور« و »مردمي بودن مسئوالن«، 
توصيه هايي را خطاب به مردم و مسئوالن بيان كردند كه ترســيم كننده راهبردهاي پيش رو در مسير 
تحوالت آينده پيش روي جمهوري اسامي ايران خواهد بود. در واقع مي توان چنين اذعان داشت كه اين 
كليدواژه ها به مثابه الگويي براي حكمراني مطلوب و مردم ســاالر مطرح مي شود كه در 43سال گذشته 
برنامه ريزي هاي وسيعي ازســوي دشمنان براي خدشــه  وارد كردن به  آنها انجام شده است، اما پيوند 
ناگسستني مردم و انقاب اسامي تاكنون اين نقشــه ها را ناكام گذاشته  است. برهمين اساس است كه 
»حميدرضا ترقي«، عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسامي، معتقد است سخنان اخير رهبرمعظم انقاب 
تبيين كننده فرصت ها و تهديدهايي است كه پيش روي حركت جمهوري اسامي به سمت توسعه و تعالي 
قرار دارد و نبايد اجازه داد كه با غفلت از اين رهنمودها، مسير دشمنان براي دستيابي به مقاصد شوم شان 

تسهيل شود. گفت وگوي همشهري با ترقي را در ادامه مي خوانيد.

واکنش  سپاه   به تحريف جديد درباره هواپيمای    اوکراين
 در روزهاي اخير برخي رسانه هاي داخلي و خارجي 

تالش كردند با سوءاستفاده از احساسات خانواده هاي دفاعی 
داغدار شهداي سقوط هواپيماي اوكرايني، با كليدواژه 
»سپر انساني« هجمه هاي رسانه اي گسترده اي را عليه جمهوري  

اسالمي و همچنين فرماندهان سپاه  پاسداران كليد بزنند.
خانواده  داغدار شهيدان اسدي الري كه از شهداي پرواز هواپيماي 
اوكرايني به شمار مي روند، در روزهاي اخير طي مصاحبه با برخي 
رســانه ها، روايت هايي را از ديدار فرمانده  كل سپاه با خانواده خود 
مطرح كردند كه واكنش سخنگوي سپاه پاسداران انقالب  اسالمي 
را به همراه داشــت؛ روايت هايي كه به  گفته سردار رمضان شريف 

»ناقص«، »جهت دار« و »تحريف شده« است.
سخنگوي سپاه در توضيحي درباره اين ديدار كه در پايگاه  خبري 
»سپاه نيوز« منتشر شد، با اشــاره به روايت ديدار سرلشكر حسين 
سالمي با خانواده شهيدان اسدي الري)شــهداي پرواز هواپيماي 
اوكرايني( اظهار كرد: روايت خانم اسدي الري از اين ديدار »ناقص«، 

»جهت دار« و »تحريف شده« است.
در پي انتشار گفت وگوي زهرا امجد و محسن اسدي الري مادر و پدر 
گرانقدر »محمدحسين« و »زينب« اســدي الري از شهداي پرواز 
هواپيماي اوكرايني و انتساب سخناني به سرلشكر حسين سالمي 
فرمانده كل ســپاه در ديدار با آنان، سردار رمضان شريف، سخنگو 
و مســئول روابط عمومي كل ســپاه گفت: مادر محترمه شهيدان 
اسدي الري در بيان چگونگي ديدار و نيز سخنان فرمانده كل سپاه 
با وي و همسرش دچار اشتباه شده اند و پس از گذشت حدود 2سال 
از اين اتفاق)بهمن ماه 98( نقل ناقص، جهت دار و تحريف شــده اي 

را ارائه كرده اند.
وي افزود: در آن سال مدتي قبل از حضور سردار سالمي در منزل 
شهيدان اسدي الري، براساس تصميم سپاه تعدادي از فرماندهان 
و مسئوالن طي برنامه اي مأمور مالقات، عرض تسليت و دلجويي از 
خانواده هاي معظم شــهداي پرواز هواپيماي اوكرايني مي شوند و 
براساس تقسيم  كار صورت گرفته، سردار سليماني)معاون بازرسي 
سپاه( در ساعت16 مورخ 23دي ماه98 به ديدار خانواده شهيدان 
اســدي الري مي رود و پدر بزرگوار شــهيدان، آقاي دكترمحسن 
اسدي الري از ســردار سليماني درخواســت ديدار سردار سالمي 
را مطرح مي كند. شــريف ادامه داد: متعاقبا پــس از طرح موضوع 
با فرمانده  كل ســپاه و تأكيد وي مبني بر بازديــد حضوري با اين 
خانواده داغ ديده، با برنامه ريزي به عمل آمده فرمانده  كل سپاه در 

عصر پنجشــنبه 17بهمن ماه98 به همراه سردار سليماني)معاون 
بازرسي ســپاه(، سردارشريفي)مدير ايثارگران ســپاه( و چند تن 
ديگر از مسئوالن سپاه در منزل اين خانواده حضور مي يابند كه در 
اين ديدار همچنين عالوه بر خانواده محترم تعدادي از بستگان نيز 

حضور داشتند.

 روايتي خاف  واقع
سخنگوي ســپاه با اشاره به گفت وگوي سردار ســالمي با خانواده 
شهيدان در فضايي حزن انگيز و در عين  حال صميمي، تصريح  كرد: 
در اين ديدار فرمانده  كل سپاه با تســليت و ابراز همدردي، پس  از 
شنيدن سخنان پدر بزرگوار شــهيدان مبني بر اينكه فرزندان شان 
داراي عقايد مذهبي بوده و در آيين هاي گراميداشــت شهيدحاج 
قاسم سليماني در كشورمان نيز شركت كرده بودند و قصد داشته اند 
پس از عزيمت به كانادا، مراسمي براي »سردار دل ها« برگزار كنند، 
با تمجيد از تربيت چنين فرزنداني از سوي اين خانواده و طلب علو 
درجات براي شهيدان، آنان را انسان هايي ارزشمند توصيف كردند و 

اجرشان را مانند شهداي وسط ميدان جنگ دانستند.
شريف افزود: اينكه مادر گرامي شهيدان به صورت نادرست سخناني 
مبني بر اينكه سردار ســالمي گفتند »اگر اينها نبودند چه جنگي 
مي شد؟ و اگر اين اتفاق)ســانحه( نمي افتاد، 1۰ميليون جمعيت 
كشته مي شــدند و اين واقعه باعث شــد اين جنگ رخ ندهد!« را 
به فرمانده  كل ســپاه نســبت داده اند، امري خالف واقع و به دور از 

انصاف است.
وي با تأكيد بر اينكه خانم اسدي الري در مصاحبه  خود با روزنامه 
شــرق از اصرار زياد ســپاه براي ديدار با خانواده و عدم  قبول آن و 
واسطه شدن يكي از اعضاي خانواده براي آمدن سردار سالمي خبر 
مي دهد، افزود: هرچند سپاه ديدار با خانواده هاي اين شهداي عزيز 
را براي خود افتخار و تكليف مي داند و در اين راســتا اراده خود را با 
حضور فرماندهان و مسئوالن در منازل آنان نشان داده است، اما نقل 

خانم اسدي الري درست و دقيق نبوده  است.
سخنگوي ســپاه ادامه داد: همانگونه كه گفته شــد، پدر ارجمند 
شــهيدان ديدار با فرمانده  كل سپاه را از ســردار سليماني)معاون 
بازرسي سپاه( خواسته بودند و ايشــان و همسر محترم شان خانم 
اسدي الري، حتي در تاريخ 9آذرماه99 كتاب »نخبگان آسماني« 
كه پيرامون فرزندان شهيد خود نوشته بودند را پس از حدود يك سال 

از ديدار به عنوان هديه براي سردار سالمي ارسال كردند. 

   يك كليدواژه نخ نما
شريف عنوان  كرد: پس از انتشار اين مصاحبه و ويدئوي آن، سردار سامي با اطاع از اين رخداد ضمن تسليت و ابراز همدردي مجدد با اين خانواده عزيز 
و ديگر خانواده هاي معظم شهيدان پرواز هواپيماي اوكرايني، تأكيد كردند: »ما نيز خود را در اين ماجرا داغدار مي دانيم و مطابق فرهنگ سازماني سپاه 
و آموزه هاي ديني، خود را در غم آنان شريك دانسته و براي كاهش آالم همه خانواده هاي محترم از هيچ خدمت و تاشي دريغ نخواهيم كرد.« سخنگوي 
سپاه اظهار كرد: دشمنان ملت ايران كه همواره درصدد تضعيف اقتدار، امنيت و وحدت ملي كشور عزيزمان بوده و با دستاويز قرار دادن هر ماجرايي، به  
عنوان »دايه مهربان تر از مادر« به تشويش اذهان و افكار عمومي مي پردازند، بدانند با هوشمندي ملت فهيم ايران، ازجمله خانواده هاي معظم شهداي 
پرواز هواپيماي اوكرايني در اين عرصه راه به جايي نخواهند برد و كليدواژه »سپر انساني« كه از آغاز انقاب تاكنون عليه فرزندان ملت ايران در اين نهاد 

انقابي و ديگر مدافعان وطن به  كار گرفته شده ، نخ نما و شكست خورده است.

   تذكر اژه اي درباره استفاده از پابند
رئيس قوه قضاييه در جلسه روز گذشته شوراي عالي قضايي با اشاره 
به موضوع توجه به بهبود وضعيت زندان هــا و زندانيان، بار ديگر بر 
ضرورت حفظ كرامت متهمان و محكومان تأكيد كرد و مســئوالن 
ذيربط را نسبت به استفاده از پابند در موارد غيرضرور برحذر داشت و 
گفت: نبايد در قبال كسي كه جرائم خشن ندارد و خطري از جانب او 
متوجه امنيت مردم نيست از پابند استفاده شود و اين موضوعي است 
كه از اصول زندانباني در جمهوري اســالمي ايران است. به گزارش 
ميزان، غالمحسين محســني اژه اي همچنين با اشــاره به سالگرد 
حادثه دردناك ســقوط هواپيماي اوكرايني، تأكيد كرد: دســتگاه 
قضايي پرونده سقوط هواپيماي اوكرايني را تاكنون با جديت پيگيري 
كرده است؛ با اين حال تأكيد داريم كه بيش از گذشته نسبت به اين 
پرونده دقت و سرعت لحاظ شود و همه جوانب و ابعاد آن دنبال شود؛ 
اميدواريم با يك رسيدگي دقيق، عادالنه، منطبق با موازين و به دور از 
مسائل حاشيه اي، پرونده اين سانحه ناگوار به نتيجه برسد و اقدامات 
حقوقي و قضايي صورت گرفته بخشي از تسالي خاطر بازماندگان 

اين سانحه باشد.

   بخشي از انتقام سخت هنوز باقي مانده است
فرمانده كل ســپاه در آيين بزرگداشت شــهداي عرفه كه در سپاه 
محمدرســول اهلل)ص( تهــران بزرگ برگزار شــد، موشــك باران 
پايگاه آمريكايي عين االسد را ســيلي سخت توسط ايران بر صورت 
آمريكايي ها دانست و تأكيد كرد: آمريكا ما را تهديد به مقابله كرده 
بود درحالي كه ما يك صحنه نبرد جنگ جهاني را مردانه مديريت 
كرديم و مانند آمريكايي ها يك فرمانده بي سالح كه به دعوت مقامات 
عراق به اين كشور سفر كرده بود را نيمه شب ترور نكرديم. به گزارش 
فارس، سردار حسين سالمي همچنين گفت: بخشي از انتقام سخت 
را گرفته ايم و بخش ديگري از آن هنوز باقي مانده است و مطمئنا همه 
اين را مي دانند، مقامات آمريكايي بايد بدانند كه نمي توان به ملتي 

تهاجم كرد و از انتقام متقابل در امان بود.

   راه اندازی سامانه جامع تسهيل ارتباط دولت با نخبگان
رئيس مركز بررسی های استراتژيك رياست جمهوری از راه اندازی 
ســامانه ای جامع و كارآمد برای تســهيل و تحكيم ارتباط دولت با 
نخبگان و صاحبنظران در آينــده ای نزديك خبر داد.  محمدصادق 
خياطيان در اينستاگرام نوشــت:  ارتقای حكمرانی و تدبير عالمانه 
چالش های پيش روی كشــور، جز با تسهيل و قوام بخشی به ارتباط 
دولت و شبكه نخبگانی كشور ممكن نيست. در دولت سيزدهم عميقا 
اعتقاد داريم كــه غفلت از اين ظرفيت بــزرگ، نه فقط يك تصميم 
نابجای مديريتی كه يك خطای راهبردی سرمايه سوز است. او افزود: 
تعميق اين ارتباط البته فقط با اراده دولت شدنی نيست و الزم است 
اين عزيزان هم منت گذاشته و ما را به دريافت نظرات و پيشنهاداتشان 

مفتخر كنند.



3 سه شنبه 21 دی 1400
شهر شماره  8410

بهبود وضعیــت اتوبوس هــا، اورهال كردن   
واگن های مترو، تغییر ساعت طرح ترافیك، 
ساماندهی وضعیت ناهنجار موتورسیكلت ها و 
در نهایت تالش برای واردات تاكسی ها، برنامه های مدیریت شهری برای ریل گذاری 
و ایجاد تحول در ناوگان حمل ونقل شهری است. اقداماتی كه به گفته اعضای پارلمان 
شهری باید طی سال های اخیر انجام می شد اما مدیریت نادرست طی سال های گذشته 

سبب غفلت از آنها و عقب ماندگی در بهبود وضعیت حمل ونقل شهری شده و نتیجه 
سوءمدیریت گذشتگان همان چیزی است كه امروز نمود پیدا كرده است. قفل شدن 
چرخ قطار مترو در خط 4، سرگردانی مسافران در خیابان ها به دلیل نقص فنی اتوبوس و 
اخیراً هم حادثه خط 5مترو، سبب شده تا زنگ خطر فرسودگی شبكه حمل ونقل شهری 
به صدا در آید و به گفته رئیس كمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران، اگر 
مدیران در سطح ملی و به طور خردتر در سطح شهری به این مسئله نگاه ویژه ای نداشته 

باشند، قطعاً شرایط خوبی در شبكه حمل ونقلی پایتخت حاكم نخواهد شد. سیدجعفر 
تشكری هاشمی در بازدید از همشهری از تجربه 20ســاله اش در حوزه حمل ونقل 
پایتخت و وضعیت قابل قبولی كه در ناوگان حمل ونقل عمومی وجود داشت سخن گفت 
و بعد به وضعیت كنونی ناوگان و شرایط نامناسب اشاره كرد و كمبودها ، نبود اعتبار 
كافی و بی توجهی دولت را شرح داد . او برنامه های مدیریت شهری برای برون رفت از 

چالش های ایجاد شده را هم بیان كرد. گفت وگوی ما با او را در ادامه می خوانید.

رئیس كمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر تهران در گفت وگوی تفصیلی با همشهری:

تشکری هاشمی:  زنگ خطر حمل و نقل عمومی به صدا درآمده است

فروشطرحترافیک،سالآیندهتغییرمیکند
بانوان

70درصد زنان پایتخت خانه دار هستند
مدیركل امور بانوان شهرداری تهران در رویداد ریحان شهر: 

تصمیم گیری برای مسائل شهر، باید از دل مردم و كنشگران برخیزد

»ریحان شهر «  برای شناسایی و توانمند سازی كنشگران اجتماعی و 
اجرای طرح های خالقانه اجتماع محور در حوزه زنان و خانواده طراحی 
شده است كه كار خود را با دریافت طرح های مردمی آغاز كرده است. 

نخستین رویداد ریحان شهر دیروز در تاالر ایوان شمس برگزار شد.
به گزارش همشهری، مشاور شهردار و مدیركل امور بانوان شهرداری 
تهران در این رویداد با بیان اینکه در فضای پیرامون ما تغییراتی اتفاق 
افتاده و در حال وقوع است، افزود: اگر این تغییرات را درنظر نگیریم، در 
همه مسائل حاكمیتی مشکل خواهیم داشت و درك اقتضائات باعث 
جهش و فهم خواهد شد. ما باید از دریچه چشم تك تك مردم كه در 
جامعه هستند، مسائل را درك كنیم وگرنه مسئله را نمي فهمیم. اگر 
این اتفاق نیفتد، هركسی مسئله ذهنی خود را حل می كند و مسئله 

جامعه حل نمی شود.
مریم اردبیلی با بیان اینکه آمار زنان خانه دار در كشور ۸۰درصد و در 
تهران ۷۰درصد است، ادامه داد: ما اغلب در جامعه عادت داشتیم كه یك 
الگوی یکپارچه را برای مسائل پیرامونی به همه استان ها و شهرها ابالغ 
كنیم كه مجموعه ها طبق آن اقدام كنند، ولی باید تك تك پروژه های 

خردمقیاس را به رسمیت بشناسیم و از آن حراست كنیم.
او گفت: ما از مدل خانواده های گســترده به طبقه متوســط شهری، 
هسته ای و خانواده های كوچکی كه االن وجود دارد، تغییر پیدا كردیم . 
باید خانواده را به عنوان مهم ترین واحد حل مســئله بشناســیم و به 
آن اعتبار ببخشیم. خانواده هســته ای در دل آپارتمان در وسط شهر، 
با همســایه غریب اســت. به فرزندآوری فکر می كند، ولی برای اداره 
خانواده تنهاست؛ درحالی كه خانواده گسترده، خانواده های كوچك 
زیرمجموعه خود را حمایت می كرد. آیا تنها راه ما برگرداندن خانواده ها 
به شکل سنتی است؟ آیا می توانیم این كار را انجام دهیم و آیا این تنها 

راه حل ماست؟ 
مشاور شهردار و مدیركل امور بانوان شهرداری تهران گفت: ریحان شهر 
درواقع با نگاه به این مقدمه های گفته شده شکل گرفته و شروع یك 
فرایند بزرگ مردمی است. ریحان شهر ۳ضلع دارد كه شامل مدیریت 
شهری، شهروندان و كنشگران مردمی است . فارغ از نتایج طرح ها اگر 
ما بدانیم كه مشکل هر محله با چه ایده و تیمی حل می شود، این یك 

اقدام نوآورانه بزرگ است .
اردبیلی با اشاره به اینکه پس از نشســت خبری امور بانوان طرح های 
بسیاری ارسال شد، گفت: در این مدت بانوان بسیاری تماس گرفتند 
كه آیا طرح ریحان شهر ادامه دارد و چه زمانی طرح های خود را ارسال 
كنیم؟ اینجا می گویم پرونده طرح ریحان شهر بسته نخواهد شد. داوری 
طرح ها طی 1۰روز انجام شده و نتایج مشخص خواهد شد و خبر خوب 
این است كسانی كه طرح هایشان نرسید، حذف نخواهد شد و در رویداد 

بعدی كمك می كنیم مشکالت آن طرح رفع شود.
او با تأكید براینکه ما جایزه مالی برای این طرح مقرر نکرده ایم و این حد از 
استقبال نشان از انرژی مثبت بانوان دارد، افزود: درصورتی كه طرح هایی 
شاخص ها را احراز كنند و مطمئن شویم این طرح ها می توانند در كوچه 

و محله اثرگذار باشند، حتما حمایت مالی خوبی خواهیم كرد.
قائم مقام حوزه های علمیه خواهران استان تهران نیز در این مراسم گفت: 
یکی از مولفه هایی كه رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب به 
آن اشاره كردند، استفاده از منابع انسانی بود كه زنان و جوانان یکی از 

این منابع هستند.
معصومه سادات صادقی افزود: حوزه های علمیه با داشتن ۵۴حوزه در 
شهر تهران، ۴حوزه در اســتان تهران و ۹هزار دانش آموخته و ۶هزار 
طلبه در حال تحصیل در مقاطع مختلف به عنوان حلقه میانی در كنار 
تشکل ها، آماده كمك هستند كه بتوانیم در رویداد ریحان شهر كمکی 
كرده باشیم كه به مدینه فاضله ای كه در قرآن به ما توصیه شده است، 

برسیم.

   2۳0 طرح به دبیرخانه رسید
اكران اصلی شــهری پویش ریحان شهر از ۱۸ دی شروع شد 
و در این مدت كوتاه 2۳0 طرح به دبیرخانه رســید. درحال 
حاضر ۱20طرح تحویل داوران داده شــده است. 4۱ طرح در 
حوزه فرهنگی، 4۹ طرح در حوزه اجتماعی، 22 طرح در حوزه 

اقتصادی و ۸ طرح در حوزه فراغتی داوری می شود.

نقل قول

دریافــتمجوزاز
دولتبرایواردات
تاکسیهایباکیفیت

تشكری هاشــمی: تاكسی 
وسیله ای اســت كه روزانه 
صدها نفر از آن اســتفاده 
می كنند و چندبرابر بیشتر 
از خودروهای شخصی دچار 
اســتهالك و فرســودگی 
می شود، ازاین رو بی كیفیت 
بــودن این وســیله نقلیه 
عمومی به هیچ عنوان توجیه 
منطقی نــدارد. خودروهای 
داخلــی كه وارد شــبكه 
تاكسیرانی شده اند به شدت 
بی كیفیــت و در عین حال 
بسیار گران قیمت هستند، 
بنابراین تــالش می كنیم 
تا از دولت مجــوزی برای 
واردات تاكسی باكیفیت و 
ایمن بگیریــم. البته در این 
مورد دولت با حذف پرداخت 
مالیات بــر ارزش افزوده ، 
عدم دریافت حقوق گمركی 
و ســود بازرگانی می تواند 
مدیریت شهری را در تحقق 

این امر مهم یاری كند.
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    زینب  زینال زاده
خبر نگار

 پرویز سروری
نایب رئیس شورای شهر تهران:

 »طرح رصد « با تهیه بانك جامع نظام 
مسائل و چالش های اولویت دار محالت 

شهر تهران  كار فوق العاده ای را انجام داده 
است. اولویت بندی نیازهای محالت، توسط 
شهروندان، نخبگان، معتمدین و شورایاران 
تعیین شده است. این ابتدای كار است و از 
این پس باید فرایند پیگیری ماهانه جهت 
پیشرفت و اتمام این پروژه ها انجام شود.

حمیدرضا صارمی
  معاون شهرسازی و معماری 

شهرداری تهران: ضوابط ویژه بافت های 
فرسوده و مشوق های ضابطه ای از طرف 
سازمان نوسازی شهر تهران ارائه شده و 

به زودی در معاونت شهرسازی و كمیسیون 
ماده5 بررسی خواهد شد. بافت فرسوده نیاز 

به حمایت و ارائه مشوق و تسهیالت دارد. 

سیداحمد علوی
  رئیس كمیسیون 

میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر: 
طرح »قطب گردشگری شرق« بازنگری 

می شود تا سرخه حصار تامین كننده منافع 
مردم منطقه باشد نه عاملی برای ایجاد 
مشكالت و معضالت.   در منطقه۱۳ نیز 

سرخه حصار بخشی از شكایت های مشترك 
شهروندان را تشكیل می دهد.

بودجه ۱40۱دولت نشــان 
می دهد كه حمایت هــای چندانی از 
شهرداری ها نشده اســت. باتوجه  به 
مشكالت حمل ونقل عمومی از یك سو 
و مواجهه شهرداری با كمبود بودجه از 
سوی دیگر؛ توسعه خطوط مترو، اورهال 
كردن واگن ها و افزایش اتوبوس ها چگونه 

انجام خواهد شد؟
پاسخ این ســؤال به نوع نگاه مدیران ارشد 
به مسائل شهری به ویژه حوزه حمل ونقل 
بازمی گردد. اگر دیدگاه این باشد كه مشکل 
آلودگی هوا، ترافیك، ایمنی و آمدوشــد 
اقشار كم برخوردار حل شــود قطعاً منابع 
هم متناسب با همین نگاه تخصیص داده 
می شــود اما آنچه در بودجه 1۴۰1دولت 
لحاظ شــده خیلی ناامیدكننده است. در 
حقیقت مدیــران اگر نــگاه مردم مدارانه 
داشتند مشکالت شهروندان به ویژه اقشار 
ضعیف و كم برخــوردار را درك می كردند 
و می دانستند یکی از اصلی ترین نیازهای 
مردم، دسترسی به وسایل نقلیه همگانی 
ســریع، مطمئن، ایمن و ارزان اســت. یا 
در موضــوع آلودگی هــوا و ترافیك درك 
می كردند كه به جای پرداخت هزینه برای 
سالمت شهروندان می توان آن را در تأمین 
وســایل حمل ونقل صرف كرد. درهرحال 
بودجه 1۴۰1دولت نشان دهنده آن است كه 
بی توجهی مفرط در بودجه نویسی به ویژه در 
بخش حمل ونقل شهری اتفاق افتاده است 
كه قطعاً پیگیر موضوع هســتیم و تالش 
می كنیم در بودجه بندی شهرداری به این 
مطالبه شــهروندان توجه ویژه ای داشته 
باشیم. همچنین قصد داریم با فراهم كردن 
زمینه )ارائه ضمانت های الزم(، مسیر را برای 
مشاركت مردم و جذب سرمایه گذاران در 

حمل ونقل  هموارتر كنیم.
بــرای  بســتری  آیــا 
سرمایه گذاری فراهم شده است؟ چه 
ضمانتی وجود دارد كه سرمایه گذاران 
با مشاركت در بخش حمل ونقل عمومی 

می توانند سود كنند؟ 
در همه جــای دنیــا حتی كشــورهای 
توســعه یافته، حمل ونقل خدمتی است 
كه یارانــه بــه آن داده می شــود. به طور 
مثال بنزین در برخی از كشــورها لیتری 
2 یورو است اما مردم درصورت استفاده از 
حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو، 
یك یورو پرداخت می كنند و این نشــان 
می دهد دولت ها به حوزه حمل ونقل یارانه 
می دهند. اكنون اتوبوس تك كابین حدود 
۴/۵میلیارد تومان قیمت دارد  و نرخ متوسط 
كرایه در تهران هــم 1۵۰۰تومان تعیین 
شــده؛ درحالی كه قیمت تمام شده مسافر 
برای بخش خصوصی 2۰هزار تومان است. 
مابه التفاوت باید توسط شهرداری پرداخت 
شود تا ســرمایه گذار بتواند ســود كند در 
غیراین صورت مشاركت در این بخش هیچ 
آورده ای برای سرمایه گذار نخواهد داشت. 
درهرحال امیدواریم این كار عملی شود و 
بیش از گذشته شاهد ورود سرمایه گذاران 

به حوزه حمل ونقل عمومی باشیم.
كشورهای دنیا به استفاده از 
وسایل حمل ونقل پاك  روی آورده اند. 
آیا استفاده از اتوبوس های برقی اولویت 

مدیریت شهری است؟
وقتی از جامعــه جهانی صحبت می كنیم 
كه توانســته اند ۶۰تا ۷۰درصد رفت وآمد 
را به حمل ونقل عمومــی اتوبوس، مترو و 
تراموا شیفت )ســوق( دهند و حاال قصد 
دارند در راستای كیفی ســازی  از سوخت 
پاك استفاده كنند اما ما دچار عقب ماندگی 
ناشی از بی برنامگی مدیریت های گذشته 
شــده ایم. یعنی شــهر تهران باید ۹هزار 

دستگاه اتوبوس داشته باشد اما هم اكنون 
2هزار دستگاه اتوبوس موجود است و ۷هزار 
دستگاه كسری داریم و برای رفع این كسری 
نیازمند ۳۴هزار میلیارد تومان هســتیم. 
در بخش مترو هم ۷۰۰واگــن به مرحله 
اورهال رسیده اند و به دلیل نداشتن منابع 
تعمیر نشده اند و باید فوری 2هزار میلیارد 
تومان به تعمیرات داده شــود. همچنین با 
كمبود 1۰۰۰واگن روبه رو هستیم و برای 
تأمین آنها نیاز به ۳۰هــزار میلیارد تومان 
اعتبار است. به طوركلی باید حدود ۷۰هزار 
میلیارد تومان در بخش اتوبوس، تعمیرات 
و كســری واگن منابع تأمین شود و كاماًل 
مشخص است كه این اعتبار تا ۵سال آینده 
هم در اختیار شهرداری قرار نمی گیرد. در 
چنین وضعیتی كه وسیله عمومی نیست 
و مردم زمین مانده انــد و مبلغی در اختیار 
شهرداری اســت كه می تواند انتخاب كند 
تعداد كمی اتوبــوس برقی خریداری كند 
یا ۳برابر آن اتوبــوس یورو ۵و ۶تأمین كند 
به نظر می رسد گزینه دوم یعنی اتوبوس های 
یورو ۵و ۶)میزان آالیندگی كمتری دارند و 
سهمشــان در آلودگی هوا 2درصد است( 
منطقی تر خواهد بود. چراكــه به ازای هر 
دستگاه اتوبوس تردد 2۰۰خودروی شخصی 
كمتر می شود و در نتیجه میزان آالیندگی 
هم كاهش می یابد. در نهایت تأكید می كنم 
در گام اول باید نیازهای اصلی شهر تأمین 
شــود و در گام دوم می توانیم به ســمت 
بهینه سازی و استفاده از سوخت های پاك و 
سوخت های الکتریکی و حتی فناوری های 

برتر كه در آینده بروز خواهند كرد، برویم.
 طبق گفته های شما 700واگن 
مترو به مرحله اورهال رسیده  است. آیا 
این مســئله می تواند خطرناك باشد و 
منجر به حادثه ای - مشابه آنچه در خط 

5رخ داد - شود؟ 
قبل از هر چیــز باید بگویــم، حادثه خط 
۵مترو ناشی از خطای راهبر بود؛ البته كه 
حدود 1۵۰۰راهبر قطار هر روز در خطوط 
مختلف خدمت رســانی می كنند و وقوع 
چنین خطایی بسیار كم اســت. در مورد 
ضرورت اورهال واگن ها می توانم به صراحت 
عنوان كنم قطاری كه به مرحله تعمیرات 
رسیده، اگر تعمیر نشود، می تواند حادثه ساز 
شود و اینکه خطرات جانی خواهد داشت یا 
نه، بستگی به عوامل دیگری چون سرعت و 
شرایط حادثه دارد و نمی توان به طور قطع در 
این زمینه اظهارنظر كرد. آنچه در این مقوله 
اهمیت دارد این است كه اصاًل حادثه نباید 
رخ دهد و برای این كار باید به موقع واگن ها 
تعمیر شوند؛ به طور مثال چرخ های قطاری 
كه دچار سایش شــده بر اثر كاركرد زیاد 
احتمال دارد از ریل خارج شود و حادثه ای 
به وجود آید؛ بنابراین كسانی كه در تعمیر و 
نوسازی ناوگان كوتاهی كنند باید در مقابل 
مردم پاسخگو باشند. پس امروز مدیریت 
شهری و دولت  باید انتخاب كند كه اجازه 
دهد باز هم حادثه ای تکرار شــود و هزینه 
اجتماعــی و ایمنی بپردازد یــا اینکه پول 
را در راســتای رفع معایب ناوگان عمومی 
هزینه كند. این موضوع با جان شهروندان 
گره خورده است و ازاین رو نمایندگان مردم 
در شورای شهر تهران مماشات نمی كنند و 
امیدوارم مدیران شهری هم رفع معایب و 

كمبودها را با جدیت پیگیری كنند.
اجرای طرح ترافیك همواره 
با چالش هایی مواجه بوده است. آیا سال 
آینده برنامه ای برای تغییر نحوه فروش 

طرح ترافیك دارید؟
برای تصمیم گیری در این بخش باید ظرفیت 
زیست محیطی هسته مركزی شهر )محدوده 
طرح ترافیکی( و تعــداد خودروهایی كه 

می تواند پذیرا باشد به طور دقیق بررسی و 
تعیین شود؛ چراكه بیش از ظرفیت مشخص 
شده نمی توان مجوز طرح صادر كرد. صدور 
مجوز روزانه طرح ترافیك هر سال تغییراتی 
دارد و سال آینده هم متناسب با وضعیت 
ترافیکی تغییر خواهد داشت و البته كه برای 
طبقات خاصی كه نیازمند مجوز هستند 
مانند بیماران خاص، معلوالن، جانبازان و 
افرادی كه شغل شان درون محدوده است 
تمهیداتی خواهیم داشت. مبلغی هم برای 
ورود به محدوده طرح ترافیك از مردم طی 
۴۰سال گذشته دریافت می شد كه این مبالغ 
باید صرف بهبود كیفیت آمد و شد)توسعه 
حمل ونقل( در شهر تهران شود كه همین 

روال همچنان ادامه خواهد داشت.
سال ۹۳در كمیسیون تلفیق 
بودید و موضوع افزایش ۱5تا 20درصدی 
نرخ كرایه ها مطرح شــد و شما حامی 
تاكسیرانان بودید. امروز به عنوان رئیس 
كمیسیون عمران، حمل ونقل شورای 
شــهر تهران در نرخ گذاری تاكسی ها 
نگاه و توجه تان به مســافران است یا 

تاكسیرانان؟
حمل ونقــل عمومی 2بخش اســت. یك 
بخش كه شــامل اتوبوس و مترو می شود 
و شــهرداری باید به آنها یارانه بپردازد كه 
در این بخش به شــدت با افزایش كرایه ها 
مخالف هســتم. بخش دیگــر مربوط به 
تاكسیرانی است كه شــهرداری نمی تواند 
یارانه بدهد و كرایه را باید مسافران بپردازند. 
در این بخش معتقدم باید تعادل بین كرایه 
و كشش پذیری جامعه برقرار باشد؛ چراكه 
درصورت افزایش نامتعارف كرایه كســی 
تمایل به اســتفاده از این وسیله عمومی 
نخواهد داشت و تاكسیرانان بیکار می شوند و 
اگر كمتر از حد معمول هم باشد، تاكسیرانان 
قادر نخواهند بود هزینه ها را تأمین كنند و 
ورشکسته می شوند. درخصوص نرخ گذاری 
كرایه بخش اول )اتوبوس و مترو( حتی با یك 
سیاستگذاری اصولی تخفیفاتی برای اقشار 
خاص ازجمله ســالمندان، دانش آموزان، 
دانشجویان، جانبازان و... پیش بینی كردیم 
و این رویکرد همچنــان ادامــه دارد، اما 
درخصوص تاكسی ها به نرخ گذاری متعادل 

پایبند هستم.
اوایل امسال قطار ملی مترو 
رونمایی شد. آیا مهندسان داخلی به 
دانش واگن سازی  و لوكوموتیو سازی  
دســت یافته اند و می تــوان گفت 
دیگر وابسته به كشورهای خارجی 

نیستیم؟
شبکه مترو به چند بخش تقسیم می شود. 

یك بخش مربوط به كارهای عمرانی است 
كه در طراحی و اجرا صددرصد به  خودكفایی 
رسیده ایم و تمام كارها توسط مهندسان، 
كارشناسان و كارگران ایرانی انجام می شود. 
بخش دوم مربوط به تجهیزات ثابت مانند 
پله برقی ها، آسانســورها، پست های برق، 
شبکه فیبر نوری، ســیگنالینگ و... است 
كه در تامین آنها از توان مهندسان داخلی 
اســتفاده می كنیم و بی نیاز از كمك های 
خارجی هستیم و شركت هایی چون مپنا 
و جهاد دانشگاهی نقش مؤثری در تامین 
نیازمندی های مترو داشته اند. بخش سوم 
هم مربوط به واگن سازی  است كه تا حدود 
زیادی به توانمندی رسیده ایم و امروز توانایی 
تولیــد واگن های دوطبقه كــه اصطالحا 
كششی هستند، نیاز به لوكوموتیو دارند و در 
خطوط ۵مترو استفاده می شوند و همینطور 
واگن های غیركششی كه در خطوط شهری 
تردد می كنند را در شــركت های داخلی 
داریم. امیدواریم در سال های پیش رو بتوانیم 
قطعات دیگری هم در داخل تولید كنیم و 
به طور كامل در این حوزه خودكفا شویم؛ 
چراكه با این كار عالوه بر فراهم شدن زمینه 
اشــتغال و تامین نیازهای شهر، می توانیم 
نیاز سایر شهرها را هم تامین كنیم. البته در 
برخی از موارد خودكفایی توجیه اقتصادی 
ندارد؛ به طور مثال برای اینکه شركت تولید 
چرخ واگن به سوددهی برسد باید ساالنه 
2میلیون چرخ واگن مصرف شود كه این 
حجم از مصرف در شركت مترو وجود ندارد؛ 
از این رو راه اندازی این واحــد تولیدی  نه 

توجیه منطقی دارد و نه اقتصادی.
  چرا از ظرفیت های شركت 
واگن سازی تهران و زنجان برای اورهال 
كردن واگن های مترو استفاده نمی شود؟

باتوجه  به تعداد واگن هایی كه نیاز به اورهال 
دارند و ظرفیت شــركت های واگن سازی 
تهران )حداكثر اورهال 2رام قطار در 1۰روز( 
قطعاً باید از امکانات ســایر شــركت های 
صالحیت دار اســتفاده كنیم. مسئله این 
است كه برای اورهال كردن واگن ها به بیش 
از 2هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم كه 
اگر در بودجه1۴۰1 تأمین شــود عالوه بر 
ظرفیت شركت واگن سازی تهران از ظرفیت 
سایر شركت ها هم اســتفاده خواهیم كرد 
اما درصورت محــدود بودن منابع ظرفیت 
شركت واگن سازی تهران كفایت می كند و 

حتماً این كار در این شركت انجام می شود.
اورهال واگن های مترو 
براساس چه معیاری اولویت بندی 

می شود؟
برای اورهال كردن قبل از هر چیزی نیاز 
به بودجه است. وقتی اعتبار مشخص 

شود می توان در این زمینه برنامه ریزی 
كرد و تصمیم گرفت اما به طوركلی واگن ها 

براساس كاركرد و آسیب هایی كه دیده اند 
اولویت بندی می شــوند و قطعاً واگنی كه 
2۰۰هزار كیلومتر از اورهالش گذشته نسبت 
به واگنی كه تازه به مرحله اورهال رسیده 

اولویت و ارجحیت دارد.
قرار بــود تا پایان ســال 
50دســتگاه اتوبوس برقی وارد شبكه 
اتوبوسرانی پایتخت شود اما شنیده ها 
حاكی از آن اســت كه این امر محقق 

نخواهد شــد. در این مــورد توضیح 
می دهید؟

شهرداری اتوبوس برقی خریداری نمی كند 
و شورا به شهرداری مجوز داده با مشاركت 
بخــش خصوصی ایــن كار انجام شــود. 
همچنین بر اســاس این مجوز، شهرداری 
می تواند هر نوع اتوبوسی را به ناوگان اضافه 
كند و محدودیتی هم ندارد اما به نظر امروز 
اولویت اصلی ورود اتوبوس به ناوگان شهری 
است و این كار باید هرچه سریع تر انجام شود. 
در شرایط كنونی ترجیح شهرداری تأمین 
اتوبوس بیشتر است و تمركز چندانی روی 
اتوبوس برقی ندارد امــا قطعاً تمایل داریم 
اتوبوس های برقی هم در شبکه حمل ونقل 

خدمت رسانی كنند.
شــهرداری قــرار بــود 
اتوبوس های كاركرده وارد كند. مدیریت 

شهری در این مورد چه تصمیمی دارد؟
این موضوع در شــورای قبلی مطرح شد 
اما تصمیمی گرفته نشد. امروز اگر دولت 
برخی از موانع )عدم  دریافت حقوق گمركی 
و بخشودگی پرداخت ســود بازرگانی و 
مالیات بر ارزش افزوده( را از سر راه خرید 
اتوبوس وارداتی بــردارد، دیگر نیازی به 
خرید اتوبوس های كاركرده نیست، چراكه 
قیمت اتوبوس به حدی كاهش می یابد كه 
می توان با دالر نیمایی و ارزی كه دولت در 
اختیار شهرداری قرار می دهد، اتوبوس های 
نو و باكیفیت خریداری كرد. مردم مستحق 
بهترین ها هســتند و با این كار می توان 

ناوگان اتوبوسرانی را نونوار كرد.
را  چشــم اندازحمل ونقل 

چگونه ارزیابی می كنید؟
اگر نــگاه مدیران چه در ســطح ملی و چه 
مدیریت شــهری همان چیزی باشــد كه 

تا كنون شــاهد بودیــم، ناامیدكننده 
است اما آنچه با اطمینان، جسارت و 
قاطعیت می توانم بگویم این است كه 
نه تنها بنده بلکه اعضای شورای شهر 

تهران با این وضعیت كنار نمی آیند. 
بودجه حمل ونقل عمومی را در 

مجلس پیگیری می كنیم 
و درنهایت سعی خواهیم 
كــرد در بودجه بندی 
ایــن  شــهرداری 
موضوع لحاظ شود 

تا بتوان بخشی از 

مشکالت موجود را برطرف كرد.
شما امروز به عنوان نماینده 
مردم در شورای شــهر حضور دارید 
و پیش از این هم معــاون حمل ونقل و 
ترافیك شــهرداری بودید. تفاوت كار 

اجرا با قانونگذاری چیست؟
باورم این اســت كســی كه مســئولیت 
نمایندگی مردم برای مدیریت شــهری را 
می پذیرد باید شناخت خوبی از مسائل شهر 
و مردم داشته باشد و از همه ظرفیت ها برای 
حل مشکالت استفاده كند. حدود 2۰سال 
سابقه كار در حوزه های حمل ونقل و ترافیك 
دارم و به نظر می رســد امروز در شــورای 
شهر می توانم از این تجربه در قانونگذاری 
اســتفاده كنم. مدیــر اجرایــی و میدانی 
لحظه به لحظه در كنار مردم است و خدمات 
ارائه می دهد، اما در حوزه قانونگذاری بودن 
در كنار مردم حفظ می شــود، ولی جنس 
كار و خدمت رســانی فرق می كند. درواقع 
برنامه ریزی برای كارهــای روزمره وظیفه 
مدیر اجرایی است و دیدن افق های دورتر 
و برنامه ریــزی برای آینــده بر عهده مدیر 
قانونگذار اســت؛ به طور مثــال در حوزه 
حمل ونقل عمومی بــا پارامترهایی مواجه 
هســتیم كه اگر االن برنامه ریزی كنیم تا 
۵سال دیگر مشکالت حل می شود و دیگر 
مسئله ای در این حوزه نخواهیم داشت. پس 
در حوزه قانونگذاری باید افق های دورتر 
را دید و برنامه داشت و ریل گذاری 
خوبی انجام داد تا انتظارات شهر 
و شــهروندان برآورده شود. 
بدترین اتفاق در شورای شهر 
این است كه برای روزمرگی 
یــزی  مه ر نا بر

كرد.

ورودموتورهایبرقیبهخیابانهایتهرانباحمایتمدیریتشهری
تشكری هاشمی: باید پذیرفت موتورسیكلت ها وسایل نقلیه ناهنجاری هستند و راكبان خود را مبرا از پذیرش قانون می دانند. در 
واقع آسیبی كه موتورسیكلت ها به جامعه وارد كرده اند نتیجه تعارض منافع است و قبل از هر اقدامی باید قانونمداری به شهر بازگردد 
و سپس در گام بعدی می توان به موضوع آلودگی موتورها پرداخت. اگر موتورهای باكیفیت در تهران داشته باشیم قطعاً شاهد كاهش 
جرایم، ناهنجاری ها، آلودگی هوا، ناامنی و... خواهیم بود؛ بنابراین تصمیم داریم حتمًا تســهیالتی چون شارژ رایگان برق موتور، 
كمك های بالعوض و وام ارزان قیمت و بدون بهره  برای خرید موتورهای برقی به شهروندان ارائه دهیم تا استفاده از این وسیله نقلیه پاك 
میسر شود. همچنین در این راستا حتماً از سازندگان داخلی حمایت می كنیم و جلساتی با شركت های سازنده خواهیم داشت تا هرچه 
سریع تر این امر محقق شود. پس از عملیاتی شدن این كار می توان مشوق هایی چون تردد آزاد موتورهای برقی در هسته مركزی شهر 
را اعمال كرد تا شهروندان به خرید این وسیله ترغیب شوند. هرچند این اقدام در طول 4سال محقق نمی شود اما تالش خواهیم كرد.

ث
مک
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 تكليف دريافت كنندگان پيامك
از سامانه امالك چيست؟

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اعالم كرده 
است: مالكاني كه از سامانه ملي امالك و اسكان پيامك دعوت 
به خود اظهاري دريافت كرده اند، بايد تا تاريخ اعالم شــده 
 در پيامك دريافتي به ســامانه امالك و اســكان به آدرس
amlak.mrud.ir مراجعه كرده و نســبت به ثبت جزئيات يا 
اصالح اطالعات امالك و اقامتگاه هاي خود اقدام كنند. بديهي 
است درصورت ثبت وجود سكونت و مالكيت توسط مالكان، 
ملك يا امالك آنها براســاس قانون از جرگه خانه هاي خالي 
خارج خواهد شد و درصورت خودداري از خود اظهاري، در قبال 
امالك ثبت نشده آنها مطابق قانون ماليات هاي مستقيم اقدام 
خواهد شد. ازآنجا  كه طبق قانون ماليات هاي مستقيم، مالكان 
و مستأجران موظف به خود اظهاري اطالعات ملي و سكونتي 
خود در سامانه ملي امالك و اسكان هستند و در آينده قرار 
است اطالعات ثبت شده در اين سامانه مالك ارائه خدمات 
دولتي و اجتماعي باشد، بهترين پيشنهاد براي مردم عادي اين 
است كه نسبت به ثبت اطالعات ملكي و سكونتي خود در اين 
سامانه اقدام كنند؛ چراكه جرائم و تبعات عدم خود اظهاري در 
اين سامانه براي مردم عادي قابل توجه است. البته اين احتمال 
وجود دارد كه دانه درشت ها، نهادهاي حقوقي و بانك ها كه 
سهم عمده خانه هاي خالي به آنها اختصاص دارد، بتوانند در 
فرايندهاي حقوقي يا البي گري، قانون و قانونگذار را دور بزنند 
يا خود را از سر راه تنبيه هاي مورد اشاره قانون كنار بكشند اما 
اين فرايندها براي مردم عادي سخت و پرهزينه و حتي ناممكن 
است. از نگاهي ديگر، ثبت اطالعات ملكي و سكونتي در سامانه 
امالك و اسكان براي افراد عادي كه خانه خالي ندارند، يك 
خانه خالي در يك شهر ديگري جز محل سكونت خود دارند، 
خانه يا خانه هاي مازاد خود را اجاره داده اند يا محل سكونت 
آنها در شهرهاي زير 100هزار نفر جمعيت و روستاهاست هيچ 

تعهدي ايجاد نمي كند.

انرژی

احتمال اجراي بنزين شهروندي از بهمن
بهمن امسال شــايد زمان اجراي احتمالي بنزين شهروندي به جاي 
سهميه خودروها در 2جزيره قشم و كيش باشــد. معاون وزير نفت 
مي گويد هنوز تصميم گيري نهايي انجام نشده اما در حال آماده سازي 
زيرساخت ها هستيم. ديروز هوشنگ فالحتيان، معاون برنامه  ريزي 
وزارت نفت گفت: اينكه آغاز اجراي طرح آزمايشــي بنزيني دولت، 
اوايل بهمن باشد يا چند روز ديگر، در حال بررسي است. او افزود: در 
حال تهيه زيرســاخت هاي الزم نرم افزاري و سخت افزاري هستيم و 
هر زمان كه اين زيرساخت ها آماده شــود، اجراي طرح »بنزين براي 
همه« را انجام خواهيم داد. به گزارش همشــهري، درحالي كه وزارت 
اقتصاد، سازمان هدفمندي يارانه ها، بانك مركزي، وزارت ارتباطات 
و ســازمان پدافند غيرعامل هركدام ماموريت ويژه اي را براي اجراي 
الگوي اختصاص بنزين براي همه برعهده گرفته اند، همچنان اين ابهام 
باقي است كه سهميه بنزين هر شهروند 15ليتر خواهد بود يا 20ليتر 
در ماه. پرسش مهم تر اما اين است كه آيا دولت تصميم دارد بنزين به 

هر شهروند بدهد يا معادل ريالي آن را به ازاي هر ليتر 1500تومان؟
يك مــاه از زمان انتشــار نامه محســن رضايي، معــاون اقتصادي 
رئيس جمهور مبني بر اجراي آزمايشــي طرح تغيير الگوي سهميه 
بنزين از خودرو به فرد مي گذرد. 6دي ماه جواد اوجي، وزير نفت گفت: 
طرح دولت براي اختصاص بنزين به افراد بر حسب كد ملي به جاي 
اختصاص اين حامل انرژي برحسب پالك خودروها، در 2جزيره كيش 
و قشم، به صورت آزمايشي و با اختصاص 15ليتر بنزين 1500توماني به 
هر فرد، آغاز خواهد شد و درصورت كسب نتيجه مطلوب، با تأييد تيم 
اقتصادي دولت در سراسر كشور قابل اجرا خواهد بود. محتمل ترين 
گزينه ممكن اين است كه دولت معادل بنزين هر شهروند را به صورت 
ريالي به ازاي هر ليتر 1500تومان محاســبه و به حساب سرپرستان 
خانوار واريز  كند. در ايــن صورت ديگر گزينه فــروش بنزين مازاد 
بر مصرف موضوعيت نخواهد داشــت و در عمل نرخ هر ليتر بنزين 
3000تومان خواهد شد و دارندگان وسايل نقليه هم سهميه بنزين 
نخواهند داشت زيرا دولت در ابتداي هر ماه، مابه ازاي ريالي يارانه بنزين 

را به حساب سرپرست خانوار واريز مي كند.
سناريوي دولت به احتمال زياد اين اســت كه با اين تغيير الگو ، عمال 
يارانه اي را كه به ازاي هر ليتر مي پردازد، مستقيم به حساب سرپرست 
خانوارها واريــز كند كه در اين صورت نــرخ دوم بنزين يعني ليتري 
3000تومان جايگزين بنزين 1500توماني خواهد شد. در اين صورت 
چالش فروش بنزين مازاد به افراد ديگر از نظر دولت حل شده است، 
چرا كه وقتي جايگاه ها هر ليتر بنزين را با نرخ 3000تومان مي فروشند، 
عمال متقاضي براي بنزين مازاد و استفاده نشــده شــهروندان باقي 
نمي ماند مگر اينكه بخواهند آن را با قيمــت پايين تر از نرخ مصوب 
دولت بفروشند. به گزارش همشهري، اجراي چنين الگويي عمال باعث 
ابهام در كشف قيمت واقعي بنزين و هدفمندي يارانه بنزيني خواهد 
شد و پس از مدتي دوباره چالش تصميم گيري درباره اصالح قيمت 

بنزين را ايجاد خواهد كرد.

   يارانه بنزين خانوار 4نفره
برآوردهاي همشهري نشان مي دهد درصورتي كه دولت بخواهد يارانه 
نقدي را جايگزين سهميه بنزين كند و مابه التفاوت ريالي آن را به حساب 
سرپرســتان خانوار واريز كند، هر خانوار 4نفره هر ماه با فرض سهميه 
15ليتر، ماهانه 90هزار تومان و در يك سال يك ميليون و80هزار تومان 
يارانه نقدي بنزيني دريافت مي كند. اگر هم دولت ســهميه بنزين هر 
شهروند را 20ليتر در ماه منظور كند، كمك نقدي بنزيني دولت ماهانه 
120هزار تومان و در سال يك ميليون و440هزار تومان يارانه نقدي دريافتي 
خواهد داشت. هنوز دولت برآورد خود از احتمال شوك قيمتي يا تورم 
ناشي از تغيير الگوي سهميه بنزين از خودرو به فرد را اعالم نكرده است 
و پيش بيني مي شود در كوتاه مدت نرخ تورم به ويژه در بخش حمل ونقل 

مسافري و شهري افزايش پيدا كند.

استفــــاده از 
رمزارزهــا براي 
انجـام مبادالت 
تجــاري تا چه 
زمانــي اجرايي 

خواهد شد؟
به كارگيري اين ابزار در انجام مبادالت تجاري 

ظرف 2 تا 3 هفته آينده نهايي خواهد شد.
االن اين طرح در چه مرحله اي 

از اجراست؟
 با بانك مركزي براي اســتفاده از بالكچين 
و رمزارزها در فضاي تجــارت بين المللي به 
توافق رســيده ايم. يكي از الزامات توســعه 
تجارت نقل و انتقاالت وجوه و تضمين است، 
فعال اقتصادي براي تجارت با طرف مقابل بايد 
سازوكار مالي، بانكي، پولي و بيمه اي داشته 
باشد كه در اين زمينه ابزارهاي مختلفي مانند 
گشايش اسناد اعتباري، ارتباطات بين بانكي 
و صنــدوق ضمانت صادرات وجــود دارد و 
اخيرا نيز يكي از ابزارهاي انتقال اعتبار كه در 
بحث هاي پرداختي به كار گرفته شده، استفاده 
از سامانه هاي بالكچين يا رمزارزهاست. با اين 
روند اكنون در حال كار روي ســازوكارهاي 
اجراي اين سامانه هستيم و بخش بين المللي 
آن انجام شــده و طي 2 تا 3 هفته آينده نيز 
اتصال ســامانه رمزارز به سامانه هايي مانند 
سامانه جامع تجارت تعريف و ابزاري مي شود 
تا فعاالن اقتصادي و صادركنندگان بتوانند 
از اين ابزار بين المللي اســتفاده كنند. عالوه 
بر اين، بانك مركزي پيشنهادي را داده و در 
حال كار روي آن هســتيم تا ببينيم چگونه 
مي توانيم از رمزارزهاي توليد شده در داخل يا 
رمزارزهايي كه بخش خصوصي خريده، براي 

واردات كاال استفاده كنيم.
در طرح اســتفاده از رمزارزها، 
انجام مبادالت تجاري با چه رمزارزهايي و 

چه كشورهايي صورت مي گيرد؟
ما به رمزارزها به عنوان ابزاري براي توســعه 
تجارت خارجي نگاه مي كنيم بر اين اساس 
صادركنندگان ايراني از هر رمزارزي كه بتوانند 

براي خريد كاال استفاده كنند، هدف اجراي 
اين طرح خواهند بود. اســتفاده از رمزارزها 
در تجــارت خارجي به عنوان ابــزاري براي 
انتقال اعتبار مدنظر قرار گرفته و سازوكارهاي 
استفاده از رمزارزها در سازمان توسعه تجارت 

و بانك مركزي درحال بررسي است.
هدف از انجام اين كار چيست؟

 انجام اين كار با دو ديدگاه دنبال مي شــود، 
نخست آنكه رمزارزها به عنوان وسيله اي براي 
انتقال اعتبار از صادر كننده بــه وارد كننده 
مشــروط به آنكه قابل رصد و پيگيري باشد، 
به كار گرفته شود و ديگر آنكه با اجراي اين طرح 
مي توانيــم از ابزارهايي مانند بالكچين براي 
جايگزيني ال.سي در تجارت خارجي استفاده 
كنيم. به اين معنا كه با اســتفاده از رمز ارزها 
بر بســتر بالكچين، قراردادهاي هوشــمند 
جايگزين ال.سي شــود، صادركنندگاني كه 
اكنون با مشــكالت بانكي مواجه هســتند، 
از قراردادهاي هوشــمند بر بستر بالكچين 
اســتفاده و بتوانند تضامين الزم براي انجام 

تجارت را از طرف مقابل دريافت كنند.
يعني اســتفاده از رمزارزها در 
تجارت خارجي، به رمزارزهاي استخراج 
شده در داخل كشور محدود نخواهد شد؟

نه. محدود نخواهد بود. حتي اولويت اصلي، 
اســتفاده از رمز ارزهاي خارج از ايران است و 
البته مسئوليت استفاده از رمزارزهاي داخلي بر 
عهده و در چارچوب سياست هايي خواهد بود 
كه بانك مركزي به عنوان كارشناس و متولي 
سياســت هاي ارزي تعيين، ابالغ و مديريت 
مي كند. در واقع ســازمان توسعه تجارت در 
تعيين ضوابط استفاده از رمز ارزهاي داخلي 
جايگاهي نخواهد داشت اما پيشنهاد دوستان 
بانك مركزي اين است كه ما روي رمزارزهاي 
ماين و استحصال شده داخلي كار و بررسي 
كنيم كه آيا مي توان از ايــن رمزارزها براي 
واردات كاال استفاده كرد يا خير؟ درصورتي 
كه چنين امكاني وجود داشته باشد سازمان 
توســعه تجارت و بانك مركزي در كارگروه 
مشتركي در مورد چگونگي انجام آن كار كنند.

سامانه طراحي شــده چگونه 
كار مي كند؟ فرايندهايي مانند دريافت 
تضامين الزم به چه شــيوه اي اجرايي 

خواهد شد؟
اينگونه موارد را به دليل تحريم هاي اقتصادي 
نمي توان اعالم كرد اما ســعي مي كنيم اين 
روش ها را در اتاق هــاي بازرگاني، بانك ها و 
تشــكل ها مطرح كنيم تا مورد استفاده قرار 
گيرد. منتها اين سامانه ها قطعا بايد به سامانه 
جامع تجارت متصل شود تا بتوانيم جريان 

واردات و صادرات كاال و ارز را رصد كنيم.
آيا اين سامانه براي اتصال به 
رمزارزهاي بين المللي مشكلي نخواهد 

داشت؟
در اين زمينه مشكلي وجود ندارد، 4ماه است 
كه در زمينه اتصال سامانه مذكور به سيستم 
رمزارزهاي بين المللي كار شده. مشكل خاصي 
در اين زمينه وجود ندارد اين كار قابل انجام 
است. اما اينكه استفاده از اين رمزارزها در چه 
كشورهايي مدنظر قرار گرفته بايد گفت در 
هر كشوري كه رمزارزها استخراج و استفاده 

می شود، امكان انجام اين كار وجود دارد.
با توجه به اينكــه اكنون بخش 
عمده تجارت خارجي ما با كشــورهاي 
همسايه است، امكان استفاده از رمزارزها 
براي مبادالت تجاري با اين كشورها تا چه 

حد وجود دارد؟
 شــايد اســتفاده از رمزارزها در كشورهاي 
همسايه مذكور كه استخراج و به كارگيري 
رمزارزها را دنبال نمي كنند، ممكن نباشــد 
اما يكي از اهــداف اجراي ايــن طرح تنوع 
بخشي بيشتر به بازارهاي صادراتي است. در 
كشورهايي مانند روسيه، هند، چين و جنوب 
شرق آسيا كه استخراج و استفاده از رمزارزها 

رايج است و به طور نسبي مورد استفاده قرار 
مي گيرد، مي توانيم رمزارزها را به عنوان ابزاري 
براي توسعه مبادالت تجاري به كار گيريم. از 
سوي ديگر پيش بيني مي كنيم در سال هاي 
آينده فضــاي مجازي بســتر اصلي تجارت 
خواهد بود. با توسعه بالكچين، متاورس و... 
بخش عمده تجارت به فضاي مجازي منتقل 
خواهد شد. ما نمي خواهيم از فرايند مجازي 
شدن تجارت جا بمانيم. در واقع اكنون تجارت 
با كشورهاي همســايه در همان قالب هاي 
موجود دنبال خواهد شد اما قطعا تجارت در 
ســال هاي آينده و انجام امور تجاري در اين 
كشــورها نيز مجازي خواهد شد. همانطور 
كه تا چند سال پيش شركت هاي مخابراتي 
با اســتفاده از اپليكيشن هاي ارتباط جمعي 
مخالفت مي كردند اما اكنون استفاده از اين 
ابزارهاي ارتباطي در همه دنيا پذيرفته شده 
اســت. بايد بپذيريم كه فنــاوري در فضاي 
مجازي در حال رشــد و توســعه است و ما 
بايد به نحــوي با اين رونــد تعامل كنيم كه 
بتوانيم از فضاي مجازي در راستاي توسعه 

سياست هاي تجاري استفاده كنيم.
محور اصلي استفاده از رمزارزها 
توسعه صادرات يا تسهيل واردات كاال در 

شرايط تحريم است؟
تمام سياست هاي اتخاذشــده در سازمان 
توسعه تجارت در چارچوب توسعه صادرات 
اســت، اگر موضوع واردات نيز مطرح باشد، 
واردات مواد اوليه مورد نياز كشور در اولويت 
خواهد بود. در واقع بــه كارگيري رمزارزها 
براي واردات كاال در راستاي تسهيل واردات 
مواداوليه و كاالهاي ضروري مورد نياز كشور 

خواهد بود.
 آيا رمزارز ملي نيز مي تواند وارد 

چرخه مبادالت تجاري شود؟
اين موضوع به سياستگذاري، اهداف و تأييد 
بانك مركزي بستگي دارد، مشروط بر اينكه 
تجار كشورهاي مقابل نيز اســتفاده از اين 

رمزارز را بپذيرند.
 فكر مي كنيد امكان توســعه 
تجارت از طريق رمزارزها با كدام كشورها 

بيشتر است؟
هم اكنون نيز بخشــي از مبادالت تجاري با 
برخي كشــورها از طريق رمزارزها صورت 
مي گيرد و همانطور كه اعالم شد كشورهايي 
مانند روسيه به استفاده از رمزارزها در مباالت 
تجاري توجه بيشتري مي كنند يا به مقدار 
كمتري در اروپا يا جنوب شــرق آســيا اين 
امكان وجود دارد. همچنين در كشور چين كه 
دولت توجه ويژ ه اي به استفاده از رمزارزها در 
مبادالت دارد، امكان توسعه تجارت خارجي 

به اين شيوه وجود دارد.
چه برنامه مشخصي براي توسعه 
تجارت از طريق تهاتر كاال داريد و نقش 
رمزارزها در گسترش اين شيوه تجاري 

چگونه پيش بيني شده است؟
تهاتر كاال روش متداولي در همه دنياســت 
و اين امر به كشــورهايي كه تحريم هستند، 
محدود نمي شود. تهاتر كاال به عنوان ابزاري 
براي توســعه تجارت مورد اســتفاده همه 
كشورهاست و حتي چين براي ايجاد »شهر 
تهاتر« برنامه دارد. تركيه نيز به اين شــيوه 
تجارت توجه كرده، 20تا 30درصد تجارت 
دنيا به شــيوه تهاتر انجام مي شود. توسعه 
استفاده از اين شــيوه تجاري دو علت دارد، 
نخســت اينكه انجام بســياري از مبادالت 
تجاري در قالب واردات در مقابل صادرات و 
انجام تهاتر اقتصادي مي شود. ممكن است 

استفاده از رمزارزها در تجارت خارجي تا 3هفته آينده
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

 علی ابراهيمی
خبرنگار

10ماه از الزامي شدن دريافت ماليات از خانه هاي 
خالي مي گذرد و همچنان متوليان امر در شناسايي مسكن

و احراز هويت اين خانه ها با اختالف نظر و مشكالت 
اطالعاتي مواجه هستند. آخرين تالش وزارت راه و شهرسازي 
براي سر و سامان دادن به فهرست خانه هاي خالي اين است كه با 
ارســال پيامك، مالكان گريزان از خود اظهــاري را با يادآوري 
الزامات قانون ماليات هاي مســتقيم مبني بر دريافت ماليات از 
امالك ثبت نشده، به اظهار جزئيات امالك خود در اين سامانه 

ترغيب كند.
به گزارش همشهري، بعدازاينكه سازمان امور مالياتي، فهرست 
خانه هاي ثبت نشده در ســامانه امالك را به عنوان خانه خالي 
تأييد نكرد و به ناهماهنگي هاي مرتبط با كد پســتي آنها ايراد 
گرفت، حاال وزارت راه و شهرســازي تالش مي كند با ارســال 
پيامك به مالكان اين خانه ها، آنها را براي اصالح مشخصات و درج 
جزئيات ملك ترغيب كند. در اين ميــان كاله برداران اينترنتي 
نيز به تكاپو افتادند و با ارســال پيامك هاي جعلي به نام سامانه 
ملي امالك و اســكان تالش كردند به اطالعات مردم دسترسي 
پيدا كنند كه پليس فتا وارد ماجرا شــد و نسبت به ارسال اين 
پيامك با سرشماره هاي متفرقه و ناشناس هشدار داد؛ اما بعد از 
آن وزارت راه با برداشت اشتباه از اصل خبر، اين هشدار را تكذيب 
و اعالم كرد پيامك هاي ارســالي از اين وزارتخانه با سر شماره 

V.Maskan درست و با اصالت است.

هشدار پيامكي براي مالكان
با اصالح ماده 54مكرر قانون ماليات هاي مســتقيم، دور جديد 
شناســايي خانه هاي خالي براي دريافت ماليات از اين امالك 
براساس خود اظهاري مالكان و مستأجران بنا شده و در متن قانون 
ماليات هاي مستقيم نيز به صراحت اعالم شده است كه اگر كسي 
ملك يا امالك مسكوني يا محل سكونت استيجاري خود را در 
سامانه ملي امالك و اسكان ثبت نكند، خانه خالي قلمداد شده و 
مشمول جرائم ماليات هاي موضوع ماده 54مكرر اين قانون خواهد 
بود. بر همين اساس، وزارت راه و شهرســازي پس از راه اندازي 
ســامانه ملي امالك و اســكان در 19فروردين 1400و تمديد 
چندباره مهلت ثبت نام مالكان و مستأجران در اين سامانه، حوالي 
اواسط آبان ماه فهرستي از خانه هاي ثبت نشده در اين سامانه را 
به عنوان امالك خالي به سازمان امور مالياتي ارسال كرد تا طبق 
قانون، قبوض مالياتي آنها در دي ماه صادر شود اما اين سازمان 
بنا به داليلي نظير باقي بودن مهلت ثبت نام مالكان تا پايان آذر، 

ناهماهنگي ميان واحدهاي مسكوني فهرست شده و كد پستي 
آن ها، عدم تطابق كاربري امالك فهرست شده با موضوع ماليات بر 
خانه هاي خالي و... بخش عمده اين فهرست را رد كرد و از مجموع 
يك ميليــون و 174هزار واحد معرفي شــده، فقط خالي بودن 
3هزار و 779واحد را احراز كرد كه از اين تعداد نيز فقط 2هزار و 
454واحد كاربري مسكوني داشتند و مطابق قانون مي شد از آنها 
مطالبه ماليات كرد. به گزارش همشهري، در روزها و هفته هاي 
اخير بعد از بحث مفصل كارشناســان و نمايندگان وزارت راه و 
شهرسازي و سازمان امور مالياتي در رسانه ها، عاقبت وزارت راه 
و شهرسازي تصميم گرفت يك بار ديگر با ارسال پيامك هشدار 
به مالكان امالكي كه به دليل ثبت نشدن در سامانه ملي امالك و 
اسكان، خالي قلمداد شده اند، آنها را براي تأييد اطالعات و اظهار 
جزئيات سند ملكي پاي كار بياورد. بر همين اساس، از چند روز 
پيش، پيامك هايي با متن يكســان به تمامي ســيم كارت هاي 
مالكاني ارسال شده است كه نســبت به خود اظهاري و اصالح 
جزئيات امالك خود در ســامانه ملي امالك اقــدام نكرده اند. 
متن پيامك به اين شرح است: »ملك شما به عنوان خانه خالي 
شناسايي شده است. لطفاً تا تاريخ 20 دي ماه 1400 يا 23 دي ماه 
1400 )بسته به زمان ارسال پيامك( وضعيت امالك خود را در 
سامانه امالك و اسكان amlak.mrud.ir تعيين كنيد. در غيراين 

صورت مطابق قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهد شد.«

كال هبرداري به اسم سامانه امالك
شواهد حاكي از اين اســت كه پس از ارسال پيامك از وزارت راه 
و شهرســازي به مالكان و دعوت از آنها بــراي خود اظهاري در 

سامانه ملي امالك و اسكان، كالهبرداران اينترنتي نيز وارد عمل 
شده اند و با ارســال پيامك هاي جعلي تهديدآميز به نام سامانه 
ملي امالك و اسكان، تالش كرده اند با نفوذ در تلفن همراه مردم 
و دسترسي به اطالعات دســتگاه و پيامك هاي ارسالي، آنها را 
به سايت هاي جعلي هدايت كرده و نسبت به هك حساب هاي 
بانكي آنها اقدام كنند.  سرهنگ رامين پاشايي، معاون اجتماعي 
پليس فتاي نيروي انتظامي با اعالم اين خبر، مي گويد: براساس 
رصدهاي صورت گرفته در فضاي مجازي و گزارش هاي دريافتي 
از شهروندان مشخص شده است كه مجرمان سايبري در ترفندي 
جديد با سوءاستفاده از نام و اعتبار سامانه ملي امالك و اسكان 
كشور، پيامك هاي تهديدآميزي براي هموطنان ارسال كرده اند 
و مترصد هدايت آنها به لينك هاي جعلي و آلوده به منظور ايجاد 
دسترسي غيرمجاز به گوشــي تلفن همراه فريب خوردگان و يا 

برداشت غيرمجاز از حساب هاي مالي آنان بوده اند. 
به گفته اين مقــام انتظامي، به دنبال اين تشــخيص، پليس فتا 
وارد ماجرا شده و ضمن مسدودســازي تعدادي شماره تلفن و 
شماره حساب بانكي از مرتكبين، اقدام انتظامي و قضايي براي 
برخورد با اين افراد را در دستور كار قرار داده است. پليس فتا در 
اطالعيه اي هشدار داده است كه ارسال پيامك از سوي سامانه 
ملي امالك و اسكان كشور با عنوان V.Maskan و به شهروندان 
واجد شرايط انجام مي شــود و به هيچ عنوان سازمان هاي اداري 
و اجرايي كشــور براي ابالغ دســتورالعمل هاي جاري يا ساير 
اطالع رساني ها از شــماره تلفن هاي شــخصي و يا پيام رسان 
واتساپ اســتفاده نمي كنند. به دنبال اين هشــدار پليس فتا و 
انتشــار خبرهاي آن در رســانه ها و فضاي مجازي، وزارت راه و 

شهرســازي كه گويا دچار سوءبرداشــت از اصل هشدار پليس 
فتا شده است، اعالم كرد: شايعات مرتبط با جعلي بودن پيامك 
سامانه ملي امالك و اسكان صحت ندارد و پيامك هاي ارسالي از 
اين وزارتخانه با سر شماره V.Maskan درست و با اصالت است. 
اين در حالي بود كه در اطالعيه پليس فتا، نسبت به سوءاستفاده 
از نام سامانه امالك در پيامك هاي جعلي هشدار داده شده و اتفاقاً 
به شهروندان يادآوري شده بود كه فقط پيامك هاي ارسالي از سر 

شماره V.Maskan واقعي و با اصالت است.

آخرين تالش وزارت راه و شهرسازي براي شناسايي امالك مسكوني شروع شد

وزارت راه و شهرسازي در حال ارسال پيامك به مالكان و دعوت آنها به خود اظهاري در سامانه ملي امالك و اسكان است
پيامك هشدار براي مالكان خانه هاي خالي

پس از اعمال تحريم هاي اقتصادي، تنگناهاي نقل و انتقال ارز و انجام مبادالت 
بانكي با شركاي خارجي ازجمله موانع پيش روي توسعه تجارت خارجي بوده گفت وگو

است. براي عبور از موانع تحريمي، در تازه ترين اقدام، دست اندركاران تجارت 
خارجي، با همكاري بانــك مركزي، به كارگيري رمزارزهــا در چرخه تجارت خارجي را 
هدفگذاري كرده اند. به گفته مسئوالن زمينه استفاده از رمزارزها در برخي كشورهاي هدف 
تجارت خارجي مهيا شده و اجراي اين طرح فقط در گرو برخي هماهنگي ها، مانند جايگزيني 
بالكچين، به جاي ال سي، در داخل كشور است. با عليرضا پيمان پاك، معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، درباره زواياي به كارگيري رمزارزها 

در انجام مبادالت تجاري و تأثير آن بر رشد تجارت خارجي گفت وگو كرده ايم.

كااليي را به كشوري صادر كنيم كه سودآوري 
كمتري داشته باشد اما از كشور مبدأ صادرات 
كاالي مورد نيازي را وارد كنيم كه كل پروسه 
تجارت را براي ما اقتصادي مي كند. از سوي 
ديگر تاجري كه كاالي شما را در كشورهاي 
هدف خريداري مي كند، به بازاريابي براي اين 
كاال تبديل مي شود زيرا بايد كاالي وارداتي 
را با بازاريابي به فروش رســانده و در مقابل 
كاالي خود را به كشور هدف صادر كند. در 
اين چارچوب سازمان توسعه تجارت ايران 
استفاده از 8تا 10ابزار مختلف مانند تهاتر، 
پيمان هاي پولي دوجانبه، اتاق هاي پاياپاي، 
ارتباطات بانك ها با شبه سوئيفت، رمزارزها، 
بيمه هايي مانند صندوق ضمانت صادرات كه 
مي تواند جايگزين ال.سي در تجارت خارجي 
باشد را براي نقل و انتقال و اعتبارات اسنادي 
درنظر دارد تا تجار بتوانند از هر كدام از اين 
ابزارها به صــالح خود بــراي انجام تجارت 

استفاده كنند.
 اما برخي انتقادها به شيوه تهاتر 
كاال در ايران مانند صادرات نفت و واردات 
چاي و برنج از برخي كشورها مطرح است، 

نظر شما چيست؟
تهاتر نفت با چاي موضوع بي ربطي است كه 
برخي آن را بزرگ نمايي مي كنند. تهاتر چاي 
سريالنكا در چارچوب مطالبه معوقي بوده كه 
از 10سال پيش دولت به دنبال وصول آن بوده 
است. در واقع اين طلب در قالب كااليي كه 
همين امروز بايد بانك مركزي براي واردات 
آن ارز تخصيص دهد، وصول شده است. اين 
شيوه مبادله كاال تهاتر نبوده اما تهاتر شيوه اي 
پذيرفته شــده براي تجارت در دنياســت و 
كساني مانند سيستم هاي صرافي و كاسبان 
تحريم منتقد اين شيوه تجارت هستند كه 
اكنون براي نقل و انتقال ارز بين 2تا 8درصد 
و در گذشته 15تا 16درصد هزينه دريافت 
مي كردند. كساني كه منافع آنها دچار خطر 
و مشكل شده قطعا از توسعه روابط تجاري 
با ابزارهايي مانند تهاتــر يا رمزارزها ناراضي 

خواهند بود.
برآورد شــما از ميــزان ارزش 
دالري انجام مبادالت تجــاري ايران بر 

بستر رمزارزها چيست؟
در اين زمينه نمي توان بــرآوردي ارائه كرد 
زيرا مــا ابزارهاي مختلفي را براي توســعه 
تجارت خارجي پيشــنهاد مي كنيم و تجار 
هر كدام از اين ابزارها را كــه جذابيت دارد 
براي انجام مبادالت تجاري به كار مي گيرند. 
اكنون افزايش 10ميليارد دالري صادرات را 
هدف گذاري كرده ايم و قطعا بخشي از رشد 
صادرات مي تواند بر بســتر رمزارزها صورت 
گيرد. اكنون 42ميليارد دالر صادرات داريم 
و در برنامه ريزي براي رشد 10ميليارد دالري 
آن، امكان اســتفاده از رمزارزهــا نيز وجود 
دارد اما نمي توان سهم مشــخصي را براي 
اين شــيوه تجاري در رشــد صادرات اعالم 
كرد ولی پيش بيني ما آن است كه 10درصد 
رشد صادرات غيرنفتي با استفاده از اين ابزار 

صورت خواهد گرفت.



5 سه شنبه 21 دی 1400
اقتصاد شماره  8410

 با احتساب تورم 43درصدی 
میزان زیان واقعی سهامداران 
در 295روز سپری شده از 

سال جاری به 66درصد می رسد
 بازار سهام از ابتدای هفته تا 

دیروز 140هزار میلیارد تومان از 
ارزش خود را از دست داده است

به دنبال تــداوم نزول ســنگین 
بــازده بورس بــورس  شــاخص 

ســرمایه گذاری در بــورس در 
سال جاری به صفر رسید.

به گزارش همشهری، روند نزولی بازار سهام كه 
از مرداد ماه پارســال تاكنون آغاز شده از ابتدای 
هفته جاری شتاب بیشتری گرفته است  طوری 
كه از ابتدای هفته جاری تاكنون ارزش بازار سهام 
بیش از 140هزار میلیارد تومان نزول كرده است. 
همزمان بعد از 2سال ارزش كل بازارفرابورس نیز 
به زیر 1000هزار میلیارد تومان نزول كرده است. 
داده های آماری نشــان می دهد؛ ارزش كل بازار 
ســهام از مرداد ماه پارسال تاكنون 200میلیارد 
دالر نزول كرده اســت و از 425میلیارد دالر در 
20مرداد ماه پارســال به 225میلیــارد دالر در 

دی ماه امسال رسیده است.
 این نزول امــا از هفته جاری و همــگام با افت 
قیمت دالر شــتاب بیشــتری گرفته و به روند 
خروج نقدینگی از بازار ســهام دامن زده است. 
با شتاب گرفتن این روند نزولی در مبادالت روز 
گذشته میزان بازده سرمایه گذاری در بورس به 

صفر رسید.

سرمایه گذاری برای هیچ
آمار ها نشــان می دهد؛ همگام با افت 5درصدی 
قیمت دالر از اواخر هفته قبل، تا دیروز، شاخص 
بورس هم 2.2درصد افت كرده و به همان سطحی 
باز گشــت كه در ابتدای ســال بود.  اینکه بازده 
سرمایه گذاری در بورس درپایان مبادالت دیروز به 
صفر رسید، یعنی سرمایه گذارانی كه از اول امسال 
تاكنون در بورس سرمایه گذاری كرده اند نه فقط 

هیچ سودی به دست نیاورده اند، بلکه با توجه به 
نرخ رشد تورم با زیان هم مواجه شده اند.

ماجرا زمانــی جدی تر می شــود كــه بدانیم؛ 
شــاخص قیمت هم وزن كه میزان رشد قیمت 
سهام شــركت ها را به دقیق ترین شکل محاسبه 
می كند در این مدت 23.1درصد افت كرده است، 
یعنی ســهامدارانی كه از هیچ شركتی در بورس 
سود ســاالنه دریافت نکرده اند به طور میانگین 

23.1درصد زیان كرده اند.
 با احتســاب نرخ تورم 43درصدی، میزان زیان 
واقعی ســهامداران، در 295روز سپری شده از 
ســال جاری، به 66درصد می رســد. در همین 
مــدت قیمت طــا و دالر بیــش از 10درصد و 
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران 

11.1درصد افزایش یافته است.

كاهش ازرش معامالت خرد
نزول مداوم شاخص كل بورس از مرداد پارسال 
تاكنون ریسك ســرمایه گذاری در بازارسهام را 
افزایش داده و به خروج هزاران میلیارد تومان پول 
از بازار سهام منجرشده است. برخی آمار ها نشان 
می دهد در1/5سال گذشــته بیش از 100هزار 

میلیارد تومــان نقدینگی از بازار ســهام خارج 
شده و این روند دســت كم در 2 ماه گذشته هر 
روز تشدید شده است. آمار های مربوط به ارزش 
معامات خرد نیز بر افزایش شــتاب خروج پول 
از بورس مهر تأیید می زند. طبــق آمار ها  ارزش 
روزانه معامات خرد از پاییز امســال تاكنون هر 
روز كمتر شده است و دیروز به كمترین میزان در 
2 سال گذشته رسید. سرمایه گذاران در مبادالت 
دیروز  بورس جمعــا 2هزارو635میلیارد تومان 
دادوســتد انجام دادند كه این میزان دست كم 
70درصد كمتر از میانگین ارزش معامات خرد 
در شــهریورماه است. در شــهریور ماه امسال با 
وجود آنکه ارزش معامات خرد نسبت به پارسال 
20هزار میلیارد تومان كاهش یافته بود با این حال 
روزانه به طور میانگین 8هزارو750میلیارد تومان 
سهام دادوستد می شــد. این میزان در این مدت 
بیش از 6هزارو100میلیارد تومان كاهش یافته 
است. اما دالیل   خروج گسترده نقدینگی به ویژه از 

ابتدای هفته تاكنون چیست؟

دالیل نزول 
اطاعات موجود نشان می دهد علت اصلی نزول 
بازار سهام را باید در سیاست های كان جست وجو 
كرد. از یك طــرف دولت در تاش اســت برای 
مبارزه با تورم نرخ بهــره را باال نگاه دارد. از طرف 
دیگر شیب رشد تورم و قیمت دالر نیز به عنوان 
محرك های رشد بازار سهام كندتر شده است. با 
این حال به نظر می رسید ظرف چند روز گذشته 
انتشار برخی اخبار در مورد انجام توافق هسته ای 
كه به افت قیمت دالر منجر شــد نیــز در نزول 
بورس نقش داشــته اســت. ضمن اینکه به نظر 
می رســد دولت حجم فروش اوراق بدهی را در 
بازار افزایش داده اســت. چنان كــه در مبادالت 
روز گذشــته ارزش معامــات اوراق بدهی در 
فرابورس ركورد تــازه ای ثبت كرد و به 144هزار 
میلیارد تومان رسید. هرچند تا لحظه تنظیم این 
گزارش اطاعاتی دربــاره جزئیات این معامات 
منتشر نشــده كه نشــان دهد چه میزان از این 
معامات مربوط به عملیات بازار باز و چه میزان 
مربوط به پذیره نویسی اوراق بدهی دولتی بوده 
اما برخی برآورد ها نشــان می دهد ؛ از جمع كل 
معامات انجام شــده 131هزار میلیارد تومان 
مربوط به عملیــات بازار باز و 13هــزار میلیارد 
تومان مربوط به پذیره نویسی اوراق بدهی جدید 
دولتی بوده است. عملیات بازار باز بانك مركزی به 
معنی فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه 
نیست و مستقل از فروش اوراق بدهی دولتی در 
بورس بوده اســت. طبق آمار های موجود دولت 
از ابتدای امسال تاكنون 54هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهی در بــورس فروخته و همین موضوع 
به هدایت بخشــی از نقدینگی به سمت این بازار 

منجر شده است.

منحنی شاخص بورس به محدوده ابتدای امسال بازگشت

شاخص قیمت هم وزن نشان می دهد؛ صرف نظر از مقدار تورم، سهامداران از ابتدای سال تاكنون 23درصد زیان كرده اند.   عكس: همشهری / امیر پناهپور

بازده بورس به صفر رسید قند و نبات، فعال بدون مالیات
با اینکه براساس اعام دولت معافیت مالیاتی قندوشکر 

از 13دی ماه برداشــته شــده، این كاالها فعا تغییر تره بار
قیمتی در میادین نداشته اند. 

به گزارش همشــهری، با آغاز اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش 
افزوده از 13دی ماه، دولت اعام كرد از میان كاالهای اساسی، معافیت 
مالیاتی قندوشکر حذف شده و این محصوالت از این به بعد مشمول 
9درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهند شــد كه این مبلغ بر قیمت 
كنونی این محصوالت افزوده می شود. با این حال در نرخنامه میادین 
میوه و تره بار كه 2روز بعد از شروع اجرای قوانین جدید منتشر شد، 
قیمت شکر تغییری نسبت به نرخنامه پیشین نداشت و شکر همچنان 
با قیمت تابستان امسال عرضه می شــود. قیمت شکر، بعد از افت  و 
خیزهای زیادی كه از ابتدای امســال در بازار آزاد داشت و به عرضه 
چندنرخی این كاال منجر شده بود، 9 خردادماه امسال افزایش یافت. 
در غرفه های خواربار میادین نیز از اواخر تیرماه قیمت های جدیدی 

برای این كاال تعیین و نرخ ها دوبرابر شد. 
از آن تاریخ شــکر با همان نرخ مصوب در میادین توزیع می شود اما 
قیمت قند و نبات افزایش یافته است. تغییرات قانون مالیات بر ارزش 
افزوده قیمت این محصوالت را در بــازار و میادین 9درصد افزایش 
خواهد داد. به بهانه زیان آور بودن مصرف این محصوالت، قندوشکر 
مشــمول دریافت مالیات شــده اند.  اكنون هر كیلو شکر درمیادین 
میوه وتره بار 14.800تومان و هر كیلو قند 16.300تومان به فروش 
می رسد. قیمت نبات شــاخه ای ریز هم با 4.500تومان افزایش به 
24.500تومان رســیده اما نبات درشت بدون تغییر قیمت 22هزار 

تومان مانده است.

قیمت قند، شكر و نبات بسته بندی و فله در میادین میوه و تره بار تهران

نام 
قیمت )تومان(مشخصاتمحصول

زمستان99
قیمت )تومان(

دی ماه

8.70014.800بسته بندی یك كیلوگرمیشكر

26.00043.900بسته بندی 3كیلوگرمیشكر

43.25072.500بسته بندی 5كیلوگرمیشكر

7.20013.400فله - هركیلوگرمشكر

43.80051.000بسته بندی 3كیلوگرمیقند

73.20084.000بسته بندی 5كیلوگرمیقند

146.000160.000بسته بندی 10كیلوگرمیقند

14.62016.300شكسته فله - هركیلوگرمقند

14.20014.500حبه پرسی - هر كیلوگرمقند

14.00016.300كله فله - هركیلوگرمقند

18.00024.500شاخه ای ریز - سفید و زردنبات

16.00022.000شاخه ای درشت - سفید و زردنبات

15.50021.000تخته و خرد شدهنبات

18.50026.500چوبدار - سفید و زرد و طعم دارنبات

آمار خبر

در مبادالت روز گذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 
344شركت كاهش و 238شركت افزایش یافت. قیمت 

سهام 21شركت هم تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حد
ر وا

هزا
به 

ام 
ارق

میزان فروش 
357سهامداران حقوقی

631

2279

2005

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 2005میلیارد تومان 
سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران حقیقی 

به 2هزار و 279میلیارد تومان رسید. سهامداران حقیقی 
دیروز 274میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج كردند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 4هزار و 
178واحد، معادل 0.31درصد افت كرد و به یك میلیون و 

332هزار و 641واحد رسید.

دیروز 148هزار و 874میلیارد تومان اوراق بهادار 
در بازار ســرمایه دادوســتد شــد كه از این میزان 2هزار و 
635میلیــارد تومــان بــه معامالت خــرد ســهام و بقیه به 

اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

2635میلیارد تومان

1,338
1,337
1,336
1,335
1,334
1,333
1,332
1,331
1,330
1,329

4%

57%

39%

بن بست یا تردید برای رسیدن به توافق موقت؛ دور 
جدید مذاكرات بین نمایندگان مجلس و دولت برای ارز

توافق بر سر راه های جایگزین حذف ارز 4200تومانی 
هم به نتیجه نرســید تا همچنان ســایه تردید بر این گفت وگو ها 
حکمفرما باشد. بلندشدن دود ســفید از اتاق كمیسیون تلفیق به 
توافق در سطح سران قوا بستگی دارد، دولت می خواهد مجلس در 
گرفتن و اجرای تصمیم سخت همراه و شریك شود، اما مجلس از 
دولت تضمین كامل می خواهد. دولت شــرط تضمین را مشاركت 
مجلس می داند ولی مطالبه نمایندگان این است كه دولت تضمین 
بدهد حذف ارز 4200تومانی، باعث كوچك تر شدن سفره خانوارها 
نشود. به همین دلیل، نمایندگان با ارائه فهرستی می گویند دولت 
نباید اجازه دهد قیمت 30قلم كاالی منتخب و پرمصرف خانوارها 

با تنش قیمت مواجه شود.
به گزارش همشــهری، حمید پورمحمدی، مرد شماره2 سازمان 
برنامه و بودجه و جمعی از كارشناســان این نهاد این روزها سخت 
در حال گفت وگو برای اقناع نمایندگان عضو كمیســیون تلفیق 
بودجه مجلس هســتند تا آنها راضی شــوند به دولت برای حذف 
ارز 4200تومانی كمك كنند. جمعــی از وزرای اقتصادی هم این 
روزها به نمایندگی در كمیسیون یادشده حضور می یابند تا بلکه 
با كمك مجلس، راهی برای برون رفت از چالش ارز ترجیحی پیدا 
كنند. نمایندگان نیز همانند دولت نگران تبعات معیشتی حذف ارز 
4200تومانی هستند و می خواهند مطمئن شوند با برچیده شدن 
بساط این سیاست ارزی، ســفره خانوارها كوچك  تر نخواهد شد و 
اقشار متوسط و ضعیف تحت فشار رشد قیمت ها قرار نمی گیرند. 
در این میان آنچه مبهم است، ســکوت یا دست كم منتشرنشدن 
گزارش های كارشناسی بازوی تحقیقاتی مجلس درباره پیامدهای 

وداع با ارز 4200تومانی است.
به گزارش همشهری، گفته های رحیم زارع، سخنگوی كمیسیون 
تلفیق بودجه مجلس و حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و 
بودجه نشان می دهد هنوز دولت و مجلس بر سر انتخاب یك مسیر 
مطمئن به توافق نرسیده اند. چالش بین 2قوه مجریه و مقننه بر سر 
تغییر ریل ارز ترجیحی حتی بر فضای كلی بودجه سال آینده هم اثر 
گذاشته، یك روز پس از تصویب كلیات نخستین الیحه پیشنهادی 
دولت در مجلس، نخستین نشســت اعضای كمیسیون تلفیق به 
بررسی ابعاد بودجه ســال 1401 اختصاص یافته، آنها عمدتا روی 
راه برون رفت از دوراهی حذف یــا حفظ ارز 4200تومانی متمركز 

شده اند.

مجلس تضمین می خواهد
سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس پس از نشست این كمیسیون با 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهادكشاورزی و معاونان وزیر 
بهداشت، اعام كرد: دولت دیگر برای ادامه استفاده از ارز ترجیحی 
تمایلی ندارد و در حال بررســی راهکارهای جایگزین هستیم. به 
گزارش همشــهری، درحالی كه عمده اختاف بر سر نحوه جبران 
هزینه های ناشی از حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی و دارو شکل 
گرفته، گفته های رحیم زارع نشان می دهد  مجلس شرط جدیدی 
برای همراهی با دولت دارد. به گفته ایــن نماینده مجلس، دولت 

سیاست ارز ترجیحی، موســوم به دالر 4200تومانی را ناعادالنه، 
تورم زا و غیرشفاف می داند و می خواهد مســیر ارز ترجیحی را به 
كمك های ریالی به خانوارهای هدف تغییر دهد. شــرط مجلس 
اما محدود به 6قلم باقیمانده در ســبد ارز 4200تومانی نیســت، 
چنان كه سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس می گوید: در جلسات 
كمیسیون، راهکارهایی مبنی بر اینکه چگونه كاال به  دست مردم 
برسد، شیوه های جبرانی نقدی یا غیرنقدی دولت پس از حذف ارز 

4200 تومانی بررسی شد. 
او توضیح می دهد:  نظر كمیســیون تلفیق ارائه راهکار فقط برای 
6 قلم كاالیی كه ارز ترجیحی به آنها تعلق می گرفت نیســت، بلکه 
30 قلم كاال كه شامل ارز ترجیحی می شــدند، مدنظر كمیسیون 
است. البته درصورت حذف ارز ترجیحی، دولت باید نظارت كامل و 
مؤثری داشته باشد تا كاال به صورت آسان و فراوان در اختیار مردم 
قرار بگیرد. این نماینده مجلس به نقل از نمایندگان دولت می گوید: 
تصمیم دولت این است كه ارز یارانه ای حذف و منابع آن به صورت 
مســتقیم در اختیار مردم قرار گیرد اما اعضای كمیسیون تلفیق 
مجلس می گویند  نگران معیشت مردم هستند، زیرا درآمد بسیاری 
از مردم با توجه به این تورم كافی نبوده و بسیاری در مناطق محروم 

دچار مشکات اساسی هستند.

دولت تصمیم می خواهد
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اما می گوید: در نشست 
صبح دیروز این كمیســیون مباحث مربوط به نرخ ارز ترجیحی، 
حذف ارز یارانه ای، نحوه جبــران آن در جامعه، اثرات تورمی این 
حذف و چگونگی اطمینان از تامین كاالهای اساســی، حمایت از 
واردكننده ها و دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیات و سرمایه 
در گردش، در اختیار گرفتن كاال با بهترین شرایط توسط مردم و... 

مطرح و بررسی شد. پورمحمدی تأكید كرد: نحوه تامین و اختصاص 
یارانه به گندم و دارو نیز در این نشســت مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و به دلیل نبود زمان كافی قرار شــد، بقیه مطالب در جلسه 

بعدی مطرح شود.
سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه با حضور در صحن علنی مجلس از 
نمایندگان خواست تا دولت را در اتخاذ تصمیم های مهم همراهی 
كنند كه نشــان می دهد دولت تمایل دارد تا هزینه های احتمالی 
حذف ارز 4200تومانی و تغییر مسیر ارز یارانه ای به یارانه نقدی را 

دولت و مجلس به صورت مشترك بپذیرند.

نشست غیررسمی شد
كمیســیون تلفیق بودجه در نوبــت عصر دیروز نیــز با موضوع 
بررســی حذف ارز 4200تومانی در بودجه ســال آینده نشست 
خود را به صورت غیررســمی برگزار كردند كه تــا لحظه تنظیم 
گزارش جزئیاتی از این نشست منتشر نشــده، اما به نظر می رسد 
تصمیم گیــری نهایی به توافق ســران قوا گره زده خواهد شــد و 
پس از این توافق، دولت و مجلس بر ســر میزان كمك های نقدی 
و سیاســت های حمایتی از خانوارهــا و بنگاه های آســیب پذیر 
تصمیم گیری كنند. برآیند نشست ها و گفت وگوها در اتاق جلسات 
كمیســیون تلفیق مجلس این اســت كه همه قبول دارند كه ارز 
4200تومانی باید حذف شــود، اما شــوت كردن توپ هزینه های 
احتمالی این تصمیم به زمیــن یکدیگر خطای بزرگی خواهد بود. 
آیا دود سفید از محل مذاكرات بر سر پرونده پرمناقشه حذف دالر 
4200 تومانی بلند خواهد شد یا اینکه سال آینده باز هم سیاست 
ارز 4200 تومانی ادامه می یابد؟ مردم اما بیــش از آنکه بخواهند 
بدانند چه میزان كمك نقدی دریافت خواهند كرد، نگران میزان 

رشد قیمت ها هستند. فعا كه همه در وضعیت تردید قرار دارند.

عدد خبر

دیروز قیمت هر دالر آمریكا با 500تومان افزایش 
به 28هزار و 100تومان رســید و معادل 1.81درصد رشــد 
كرد. قیمت هر یورو هــم 465تومان افزایــش یافت و به 

نرخ 31هزار و 825تومان مبادله شد.

28100تومان

قیمــت هــر گــرم طــالی 18عیــار دیــروز 26هــزار و 
779تومان كاهــش یافت و بــه یك میلیــون و 202هزار و 
964تومــان رســید. هــر مثقال طــال هــم 116هــزار تومان 
ارزان شــد و به قیمت 5میلیــون و 211هــزار تومان خرید 

و فروش شد.

26779تومان

قیمت هر سكه طرح جدید دیروز 170هزار تومان 
افزایش یافت و بــه 12میلیــون و 200هزار تومان رســید. 
قیمت هر سكه طرح قدیم هم با 100هزار تومان افزایش 

به قیمت 11میلیون و 700هزار تومان مبادله شد.

170000تومان

تك خط خبر

نقل قول خبر

بانك مركزی در بخشنامه ای به شبكه بانكی 
سقف مبلغ دستور پرداخت پایا را به 100میلیون 

تومان و كف مبلغ دستور پرداخت ساتنا به 
50میلیون تومان افزایش داد.

سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، 
فرایند قیمت گذاری و فهرست كاالها و خدمات 
پرمصرف را اعالم كرد. طبق این مصوبه، تغییر 

قیمت اقالم منتخب پس از ارائه مستندات، 
بررسی سازمان حمایت و تصویب در ستاد تنظیم 

بازار، انجام می شود.

غالمرضا سلیمانی، رئیس كل بیمه مركزی، 
19دی ماه استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد 

كرد. گفته  شده او تا اعالم نظر وزیر اقتصاد مبنی 
بر موافقت یا مخالفت با این استعفا، در محل كار 

خود حاضر است.

تك خبر

بانك مسكن از تمدید طرح كاهش 50 درصدی 
هزینه خرید اوراق مسكن تا پایان بهمن ماه 

سال جاری خبر داد.

حذف ارز 4200تومانی؛ تردید، تصمیم و تضمین
همشهری معمای سه گانه یك تصمیم سخت را كالبدشکافی می كند

مسیح كشاورز 
دبیر انجمن واردكنندگان برنج: تأخیر در 

ثبت سفارش و واردات برنج، تبعات سنگینی 
برای كشور و مردم دارد. همانگونه كه اكنون 
به دلیل كمبود برنج خارجی در بازار، شاهد 

افزایش چند برابری قیمت برنج داخلی 
هستیم.

سید احمد مقدسی
 رئیس انجمن صنفی گاوداران: 

تولیدكنندگان برای اینكه كمترین آسیب 
را از حذف ارز4200 تومانی نهاده های دامی 

ببینند، باید به صورت زنجیره ای اداره شوند تا 
هزینه های آنها كاهش یابد و محصوالت لبنی 

به قیمت پایین تری به دست مردم برسد.

همایون صالحی
 رئیس كانون انجمن های صنفی 

جایگاه داران: به علت نبود یا فرسوده بودن 
قطعات مشكالتی در سامانه های سوخت 
داریم و 15درصد نازل ها غیرفعال هستند.

احمد نعمت بخش
 دبیر انجمن خودروسازان ایران: مطالعات 
میدانی نشان داده که 80درصد ثبت نام ها 
برای خرید خودرو با هدف سرمایه گذاری 

انجام می شود؛ یعنی فرد، خودرو را می خرد و 
می فروشد و پول مفتی از آن به دست می آورد 

که مالیات هم نمی دهد.
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گيالن با شاخص 1.06،  مازندران 1.19، البرز 1.19، سمنان 1.22 و تهران 1.27، مرکزی 
با 1.33 و اصفهان با 1.49 نرخ کل باروری وضعيت بحرانی از نظر سالمندی جمعيت دارند

زنگ خطر جمعیت در 7 استان

   شیراز؛ يك نمونه
در شيراز نيز چندين سال است ساكنان روستا هاي 
اطراف شهر درخواست و مطالبه گري الحاق دارند 
چراكه از نبود امكانات و ساير مشكالت رنج مي برند. 
بر همين اساس طرحي از سوي برخي نمايندگان 
شيراز براي الحاق اين روســتاها به محدوده شهر 
شيراز مطرح شــده كه موافقان و مخالفاني دارد. 
مخالفان الحاق مي گويند اگرچه توســعه امكانات 
و خدمات رفاهي در روســتاها تغييراتي در سبك 
زندگي روســتايي پديد آورده و شكل خانه هاي 
روستايي نيز متناســب با آن متحول شده و اين 
تغييرات روستاها را به ساختار شهر و زندگي شهري 
نزديك كرده اما ماهيت روستايي آنها را تغيير نداده 
اســت. به گفته آنان الحاق اين روستاها مشكالت 
مختلف اين مناطق را به شــهر سرايت مي دهد. از 
ســوي ديگر موافقان الحاق معتقدند با پيوستن 
روستاها به شــيراز مي توان خدمات رساني را در 
قالب جديدي تعريف و از ساخت وســازهاي نابجا 
جلوگيري كرد. همچنين بــه عقيده آنان با الحاق 
روستاها، رسيدگي به امور روستاها متمركز خواهد 
شــد. دهياري ها آنچنان توان و ظرفيتي ندارند 
كه بتوانند درون محدوده طرح هادي روســتا ها 
از تخلفات ســاختماني جلوگيري كنند و به علت 
محدوديت هاي درآمدي خدمتي نيز به ســاكنان 
روســتاها ارائه نمي كنند. درصورت ملحق نشدن 
اين روستاها به كالنشهر شيراز در آينده مشكالت 
بيشتري به شهر تحميل مي شود. تمام اين روستاها 
معضالت شديد خدمات شــهري و شهرسازي از 
قبيل فاضالب، آسفالت، ساخت وسازهاي غيرمجاز 
و... دارند كه بايد به آنها رسيدگي شود كه اگر الحاق 

صورت گرفت بايد پاسخگوي همه اينها بود.

شهره كيانوش راد
خبرنگار

عکس خبر

 زندگی در روستاهای محروم مراوه تپه 
مراوه تپه در شرقی ترین بخش گلستان، هم مرز كشور 

تركمنستان و موطن شاعر بزرگ قوم تركمن »مختوم قلی 
فراغی« است. بیش از ۸۰درصد جمعیت آن در روستاهایی 
با كمترین امكانات و ملزومات اولیه زندگی می كنند. با توجه 
به اینكه شغل اكثر این افراد دامداری است، خشكسالی های 
اخیر منطقه موجب تأثیر بر معیشت آنها شده و سطح درآمد 

خانواده ها را كاهش داده است. / مهر

عدد خبر

برای اجرای طرح های صنایع دریایی و شناور سازی  
اســتان بوشــهر مصوب شــد كه نقش مهمی در توسعه 
ایــن صنایــع خواهــد داشــت. بــه گــزارش مهــر، احمــد 
محمدی زاده، استاندار بوشــهر گفت: این میزان اعتبار 
تقریبــا معــادل ۲۵هــزار میلیــارد تومــان اســت و باید در 
ساخت لنج، قایق و سازه و صنعت دریایی مورد استفاده 

قرار گیرد.

۷۵۰میلیون دالر

مدیرعامل شــركت آب منطقــه ای هرمزگان گفت: 
از ســال۹۹ تاكنون با اســتفاده از بنــد »و« قانــون بودجه و 
ظرفیــت بهره برداران شــن و ماســه، بیــش از ۳۰كیلومتر از 
رودخانه های مراكز جمعیتی هرمزگان ساماندهی و الیروبی 
شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، جمشــید عیدانی بــا بیــان اینكه 
مجموعــه آب منطقــه ای هرمــزگان تمام تــوان خــود را برای 
مدیریت سیالب احتمالی آینده به كار خواهد گرفت، افزود: 
از تمــام ظرفیت هــای قانونی و تجهیــزات برای ســاماندهی 
رودخانه ها و ایمن سازی مراكز جمعیتی استفاده می شود.

۶۰كیلومتر

معــاون اشــتغال و خودكفایــی كمیتــه امــداد 
آذربایجان شرقی گفت: این نهاد حمایتی از ابتدای سال 
تا پایان آذرماه در مجموع برای ۱۲هزار و ۴۵۹نفر در استان 
شغل ایجاد كرده اســت. به گزارش ایسنا، كریم پرویزی 
افزود: در ۹ماه نخست امسال 6۸۳۲تسهیالت وام برای 
نیازمندان تحت حمایت استان اعطا شد كه در نتیجه  آن 

برای ۱۰هزار و ۵۲۷نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

۱۲هزار و ۴۵۹مددجو

با پیگیری استاندار سمنان و همكاری و مشاركت 
دســتگاه ها و مراجــع مرتبــط، طــی ۳مــاه گذشــته بیــش 
از ۲۰واحــد صنعتــی و تولیــدی اســتان بــه چرخــه تولیــد 
بازگشتند. به گزارش فارس، همچنین در ششمین جلسه 
هم اندیشــی احیای واحدهای راكد تولیدی استان احیای 
۳مجموعه تولیدی و صنعتی راكد استان به بحث گذاشته 
و در نهایت قرار شــد تا با رفع مشــكالت و ارائه تسهیالت 

الزم، زمینه فعالیت مجدد این واحدها فراهم شود. 

۲۰واحد صنعتی

5 استان در چاه جمعيتي
کشــورها با شــاخص بين المللي TFR )نرخ 
کلي باروري( وضعيت جمعيت و روند تغييرات 
جمعيتــي را مي ســنجند و هم ترنــد )تکرار( 

جمعيتي خود را بررسي مي کنند.

چاله و چاه جمعيتي چيست؟
مديرکل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در اين باره به 
همشهري توضيح مي دهد: اين شاخص يعني به ازاي هر خانم در سن باروري 
)سن باروري به صورت قراردادي 15 تا 49سال است( و با درنظر گرفتن يك آقا 
در همين سن در توزيع نرمال جمعيتي، بايد 2.1فرزند متولد شود تا جمعيت 
خود را جايگزين کند. اين عدد در کشورهاي پيشرفته2، در کشوري چون 
ايران 2.1 و در کشورهاي کمتر توسعه يافته بيشتر است، زيرا ممکن است از 
زمان بارداري تا سن جواني فرد در اثر بيماري، حوادث و ساير موارد فوت کند 
و به جواني نرسد. حامد برکاتي با بيان اينکه در کنار شاخص نرخ کلي باروري، 
2تعريف ديگر هم وجود دارد ، مي گويد: اگر ميانگين نرخ باروري جمعيت در 
کشوري به زير 1.5 برسد به چاله جمعيتي رسيده است يعني اگر اين جامعه 
بخواهد خودش را ترميم کند، کار سختي در پيش دارد. در تعريف دوم اگر 
شاخص نرخ کلي باروري به زير 1.3 برسد جامعه وارد چاه جمعيتي شده است 

که طبيعتا کار سخت تري براي جايگزيني جمعيت در پيش خواهد داشت.

وضعيت استان ها نسبت به ميانگين كشوري
مديرکل دفتر ســالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بيان 
اينکه هم اکنون ايران با شــاخص باروري 1.7 به مرحله بحران نزديك شده 
است، مي گويد: در ميان استان ها گيالن با شــاخص1.06، مازندران1.19، 
البرز1.19، سمنان1.22 و تهران1.27 وارد چاه جمعيتي و مرکزي با 1.33 
و اصفهان با 1.49 وارد چاله جمعيتي شــده اند. شرايط به ويژه در گيالن به 
قدري بحراني است که اگر 2نسل ديگر )کمتر از 50سال( با همين روال ادامه 
پيدا کند قوم گيلك در اين اســتان خوش آب و هوا و مهاجرپذير در اقليت 
قرار خواهد گرفــت. به گفته برکاتي، ايالم، قزوين و کرمانشــاه در مرز چاله 
جمعيتي و استان هاي کردستان، آذربايجان شرقي، فارس، همدان و بوشهر 
هم پايين تر از ميانگين کشوري يعني 1.71 قرار دارند. او توضيح مي دهد که 
بقيه استان ها باالتر از ميانگين کشوري و از اين ميان استان هاي هرمزگان، 
گلستان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، يزد، خوزستان، خراسان جنوبي 
و سيستان و بلوچستان هم شاخصي باالتر از 2 و از اين ميان به طور مشخص 
4 استان يزد، خوزستان، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان شاخصي 

باالتر از 2.1نرمال دارند.

30سال ديگر چه مي شود؟
مديرکل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در بخش 
ديگري از سخنان خود با بيان اينکه موضوع جمعيت يك موضوع اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي و توسعه اي است، مي گويد: کشورهايي که شاخص نرخ 
کلي باروري شان به زير1.3 مي رسد خيلي ســخت جمعيت خود را ترميم 
مي کنند که سالمندي در آنها يك فرايند ماندگار خواهد شد. اين اتفاق را در 
کشورهاي اروپايي شاهد هستيم و براي مثال آلمان ساالنه بيش از 300هزار 
نفر را به عنوان مهاجر قبول مي کند و اين مهاجران را از ميان جوانان برگزيده 
و تحصيلکرده جهان سوم انتخاب مي کند، اما آيا ما اين امکان را داريم که در 
30سال آينده افراد فرهيخته کشورهاي ديگر را به عنوان مهاجر قبول کنيم؟

برکاتي با بيان اينکه ايران در 30سال ديگر جمعيتي حدود 94ميليون نفري با 
30درصد سالمند خواهد داشت، مي افزايد: طبق آمار سازمان جهاني بهداشت 
در اين بازه زماني پاکستان حدود 360ميليون نفر با کمتر از 10درصد سالمند 
و عراق 94ميليون نفر با کمتر از 10درصد سالمند خواهد داشت و اين موضوع 
براي ما در منطقه هم چالش هايي را رقــم خواهد زد. او به نکات ديگري هم 
اشاره می کند و می گويد: اگر سالمندي براي کشورهاي اروپايي چون آلمان 
چالش ايجاد نکرده، به دليل اين است که اول توسعه يافت، زيرساخت هاي 
اقتصادي شــان تقويت شــد، توليدملي افزايش يافت و بعد از همه اينها در 
طول 100سال سالمند شدند. شرايطي که ما نداريم و در حال توسعه پيدا 
کردن سالمند مي شويم و طي فقط 30سال از سالمندي کمتر از 10درصد 
به سالمندي بيش از 30درصد مي رســيم. برکاتي ادامه مي دهد: اگر روال 
سالمندي به همين شکل ادامه پيدا کند بايد همه زيرساخت هاي مورد نياز 
اين جمعيت فقط طي 30سال فراهم شود که با توجه به شرايط کشور اصال 

قابل تصور نيست.

فرصت جبران
با توجه به اين موارد است که مديرکل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشــت تأکيد مي کند بايد جلوي بحران سالمندي را گرفت و اين 
روند سالمندي را کند کرد. او با بيان اينکه در 5-4سال اخير بايد اين جمعيت 
برعکس شود و نرخ باروري کلي به ميانگين جايگزيني جمعيت برگردد، تأکيد 
مي کند: وظيفه حاکميت است که براي جمعيت بارور برنامه ريزی انجام دهد تا 
بتوانيم به اين ميانگين برسيم. نيمه دوم متولدان دهه60 هنوز در سن باروري 
هستند و اين فرصتي است که مي توانيم براي جبران جايگزيني از جمعيت 
با حمايت، ظرفيت سازي، ارائه تسهيالت و فراهم کردن زمينه هاي مورد نياز 

بهره ببريم. فرصت اوليه مان براي جبران، اين 7-6سال است.

 گسترش شهرنشيني، کم شدن فاصله روستا و شهر و 
تبعيض و تفاوت در ارائه خدمات به ساکنان، موانعي را پيگيری

پيش روي مسئوالن شهري قرار داده است. از طرفي با 
گسترش جمعيت روستاها، امکاناتي که در اختيار دهياران است براي 
رسيدگي به وضعيت عمراني روستا کافي نيست و بسياري از روستاها 
نيز که فاصله اي به اندازه يك خيابان با شهر دارند به دليل قرارداشتن 
در بافت روستايي از خدمات شهري محروم مي شوند. الحاق روستاها 
به شهر پس از تصويب و طي مراحل قانوني مي تواند با تبعات مثبت و 

منفي همراه باشد. 
هرچند بسياري از مسئوالن شهري و روستايي معتقدند تبعات مثبت 
اين الحاق، بيشــتر از تبعات منفي آن خواهد بود امــا فراهم  آوردن 

زيرساخت ها براي ارائه خدمات، زمان بر است.
در روزهاي گذشته 4روستاي حومه شهر ايالم با تصويب شوراي عالي 
شهرسازي و معماري به مرکز شهر الحاق شدند. احمد کرمي، معاون 
عمراني اســتاندار ايالم در اين بــاره مي گويد: بازنگري طرح جامع 
شــهر ايالم پس از تصويب در کارگروه هاي استاني و شوراي توسعه 
و برنامه ريزي استان در شوراي عالي شهرســازي و معماري کشور 
تصويب و ابالغ شد. براســاس اين طرح بافت مسکوني روستاهاي 
هفت چشمه، بانقالن، فاطميه و چالسرا به محدوده شهر ايالم اضافه 

مي شود. جمعيت اين 4روستا بيش از 30هزار نفر است که با الحاق 
به محدوده شهر ايالم، جمعيت مرکز استان به بيش از 200هزار نفر 

خواهد رسيد.

چالسرا در انتظار امكانات شهري
چالسرا، روســتايي که به شهر چسبيده اســت به تنهايي 6هزار نفر 
جمعيت دارد و در بافت مسکوني و معابر آن کمتر مي توان نشاني از 
روستا پيدا کرد. جابر قبادي، دهيار اين روستا در گفت وگو با همشهري، 
اظهار اميدواري مي کند با توجه به امکانات شهرداري، بعد از الحاق 
اين روستا به شهر ايالم، ساکنان اين روستا بتوانند از امکانات شهري 

برخوردار شوند.

تبعات مثبت و منفي
فرايند حذف کد روســتا براي الحاق و تبديل ايــن مناطق به بافت 
شهري به يك بازه زماني چند ماهه نياز دارد. بخشدار مرکزي ايالم در 
اين باره به همشهري مي گويد: به دليل حذف فضاي روستايي و توسعه 
روستاها، همچنين نداشتن امکانات و بودجه کافي، ارائه خدماتي مانند 
جمع آوري پسماند، آسفالت و... به کندي انجام مي شود و به همين 
دليل سرعت در ارائه خدمات شهري، از تبعات مثبت الحاق روستاها 

به شهرهاست.
بهزاد بسطامي با بيان اينکه به دليل افزايش جمعيت شهرها و گراني 
مسکن بسياري از شهرنشين ها به زندگي در اين روستاها که در حاشيه 

شهر قرار دارند پناه آورده اند، مي گويد: ساکنان روستاهاي اطراف شهر 
درخواست و مطالبه گري الحاق دارند چراکه از نبود امکانات و ساير 

مشکالت رنج مي برند.
وي مي افزايد: بسياري از اهالي اين روســتاها اميدوارند که با حذف 
کد روســتا، بتوانند از امکانات و خدمات شهري اســتفاده کنند. اما 
نگراني هايي هم درباره هزينه هاي کسب پروانه ساخت وساز و يا افزايش 
هزينه هاي آب و برق و.. دارند. اين نگراني به ويژه در ميان سالمندان و 

افرادي با تمکن مالي کمتر محسوس است.
بهبود شرايط و کيفيت زندگي ساکنان روستاها نياز به برنامه ريزي 
و انجام کار اساسي و زيرســاختي دارد تا مشکالت زيست محيطي و 
شهري در کمترين زمان برطرف شود. در شرايطي که فاصله ميان شهر 
و روستا از بين رفته و جمعيت روستا افزايش يافته، الحاق روستاها به 

شهرها و حذف کد روستا اتفاق مي افتد.
      

اصالح فاضالب، رفع مشکل روشنايي و برق معابر منطقه، رفع مشکل 
و تأمين حمل ونقل شهري، کنترل و رفع معضالت تجمع معتادان و 
توزيع موادمخدر، پيگيري و رفع مشکل زيرساختي مخابراتي، اتصال 
به شبکه آبرساني شهري، رفع مشکل نبود فضاي آموزشي و مدارس 
در منطقه ازجمله معضالتي است که بايد در اين روستاهاي الحاقي 
برطرف شود و شهرداري موظف است خدمات اين مناطق را از طريق 
اعتبار داخلي تأمين کند. در غير اين صورت با الحاق روستاها به شهرها 

فقط مناطق حاشيه نشين شهر را گسترش داده ايم.

الحاق روستاها؛ توسعه شهر يا حاشيه نشيني!؟
طرح پيوستن روستاها به شهرها موافقان و مخالفاني دارد اما آنچه تا کنون اتفاق افتاده، افزايش قشر ضعيف در حاشيه شهرها بوده است. حاال هم 4روستاي ايالم به شهر الحاق شده  اند

طبق اعــالم وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی با گزارش

کاهش 30درصدی نرخ زاد و ولد 
در کشور، نرخ تولد در کشور از 2.5درصد طی 
15سال به 0.7درصد رسيده اســت. اين آمار 
نشان می دهد ميانگين سن جمعيت جوانان از 
ســال۸5 تاکنون 3.2درصد کاهش يافته و به 
32سال رســيده و به همين دليل پيش بينی 
می شود تا سال1420 به کشوری سالمند تبديل 
شــويم. در ايــن ميان اوضــاع در 7 اســتان 
نامناســب تر از بقيه و در 2اســتان مازندران و 
گيالن بحرانی است؛ در شرايطی که سيستان و 
بلوچستان با 3.2 و بوشهر با 4.2درصد جمعيت، 
پايين ترين نرخ ســالمندی را در اختيار دارند، 
گيالن با 13.2و مازندران با 12.1درصد دارای 

پيرترين جمعيت هستند.

گيالن؛ نگران جايگزينی جمعيت 
جمعيت گيالن 2ميليون و 530هزار و 696نفر 
است. متوســط رشد ســاالنه جمعيت گيالن 
طی ســال های 90تا 95برابر 0/4درصد بوده و 
گيالن از اين نظر رتبه25را در مقايسه با ساير 
اســتان ها دارد. گيالن پيرترين استان کشور 
و شهرســتان املش پيرترين شهرستان ايران 

است. شاخص سالمندی کشور 36/۸درصد و 
شاخص ســالمندی گيالن 74/5درصد است. 
حدود يك ميليون و 746هــزار نفر از جمعيت 
2ميليون و 530هزار نفری گيالن معادل بيش 
از نيمی از جمعيت اســتان بين 15تا 59سال 
دارند. ميانگين سنی جمعيت گيالن نيز 35سال 
اســت که حدود 20درصد آن را نيروی جوان 
يعنی29-15سال و 9/5درصد آن را سالمندان 
يعنی 65سال به باال تشکيل می دهند. جمعيت 
مولد 64-15ســاله در گيالن حدود 73درصد 

معادل يك ميليون و ۸77هزار نفر است.
مديــرکل ثبت احــوال گيــالن در اين باره به 
همشــهری می گويد: گيالن در کل کشــور 
کمترين ثبت والدت و پيرترين جمعيت را دارد 
و به همين دليل استان وارد يك چاله جمعيتی 

شده است.
حســن وفايی با بيان اينکه قاعده هرم ســنی 
گيالن در مقايسه با کشــور کوچك تر است و 
5سال زودتر به ســمت پيری در حرکت است، 
می افزايد: بحران ســالمندی و پيری جمعيت 
هر چند دهه يك بار اتفــاق می افتد و يك روند 
طبيعی در سير جمعيت است، اما اين روند در 
گيالن شدت بيشتری دارد و به همين دليل بايد 

فکری برای آن کرد.
او با تأکيد بر اينکه حدود 10ســال برای رفع 
بحران پيری جمعيت فرصت باقی است، توضيح 
می دهد: حدود 10ســال وقت داريم که فکری 

برای اين موضوع کنيم و از بحران خارج شويم. 
جمعيت فعال گيالن جمعيت خوبی اســت و 
می شود از اين جمعيت برای جلوگيری از روند 
پيری اســتفاده کرد.  وفايی همچنين با بيان 
اينکه به طور ميانگين به ازای هــر پدر و مادر 
بايد 2.1فرزند متولد شود، ادامه می دهد:  اين 
عدد در گيالن 1.3اســت و اين خطر را ايجاد 
کرده که جمعيت گيالن نتواند جانشين خود 

را ايجاد کند.
اين مقام مسئول البته تأکيد می کند که در کنار 
افزايش جمعيت بايد بــه کيفيت جمعيت هم 
توجه کرد؛ زيرا افزايــش جمعيت بدون توجه 
به کيفيت فقط می تواند منجر به بروز تبعات و 

آسيب های اجتماعی برای جامعه شود.

14درصد سالمندی در مازندران 
مازندران به داليل متعدد يکی از اســتان های 
پرچالش در حوزه جمعيت اســت. ســکونت 
دائمی حدود 3ميليون و 300هزار نفر جمعيت 
در اين اســتان که هجدهمين جايــگاه از نظر 
مساحت را دارد، موجب شــده است مازندران 
چهارمين اســتان پرتراکم کشور باشد. چالش 
ديگر جمعيتی استان روند رو به سالمندی آن 
است. مازندران با حدود 400هزار سالمند که 
14درصد جمعيت اين استان را تشکيل می دهد 
پس از گيالن دومين استان سالمند کشور است. 
از سوی ديگر نيز جمعيت جوان طی سال های 

سيده زهرا عباسی
خبرنگار

اخير کاهش يافته؛ به طــوری که 34/1درصد 
جمعيت استان در ســال۸5به 23/27درصد 
جمعيت در سال95رسيده است. در اين استان 
نرخ باروری نيز پايين تر از ميانگين کشور است و 
در کاهش فرزندآوری نيز پس از گيالن دومين 

استان کشور است.
رئيس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با بيان 
اينکه بيــش از 14درصد جمعيــت مازندران 
ســالمند هســتند، می گويد: جمعيت استان 
3ميليون و 3۸4هزار و 2۸4نفر هستند و از کل 
جمعيت، 149هزار و 263نفر کودك زير 5سال 

و 392هزار و 565نفر سالمند هستند.
سيدعباس موسوی با بيان اينکه ثبت والدت ها 
روند نگران کننــده ای دارد، می گويد: ميانگين 
سن ازدواج پســران از 24ســالگی و دختران 
از 1۸ســالگی در ســال75به ترتيب به 27 و 
23سالگی در سال9۸رسيده اســت. با توجه 
به افزايش ميانگيــن ســن ازدواج که حدودا 
ساالنه يك ســال به اين اعداد اضافه می شود و 
محدودشدن زمان فرزندآوری، مشکالت جامعه 

رو به افزايش است.
وی با بيان اينکه ميزان مواليد ثبت شــده نيز 
روند کاهشی داشته است، ادامه می دهد: ميزان 
مواليــد از 52هزار و 520مورد در ســال57به 

30هزار و 175مورد در سال99رسيده است.

سيستان وبلوچستان؛ همچنان جوان ترين
آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد به جز 
گيالن و مازندران، تهران، سمنان و البرز هم وارد 
بحران شديد جمعيتی شــده اند. از سوی ديگر 
در مقابل اين اســتان ها، سيستان وبلوچستان 
همچنــان با بيشــترين نــرخ ثبــت والدت، 

جوان ترين استان ايران شناخته می شود.
سيستان و بلوچستان براساس آخرين آمارها 
با 67درصد جمعيت زير 30ســال جوان ترين 
و 3درصــد جمعيت باالی 65ســال کمترين 
سهم ســالمندی را در کشــور دارد. براساس 
سرشماری نفوس و مسکن، جمعيت اين استان 
با 19شهرســتان به 2ميليون و 775هزار و 14 
نفر شامل 704هزار و ۸۸۸خانوار می رسد. اين 
استان همچنين رتبه نخســت در نرخ باروری 
بيش از 3فرزند و همچنين بيشترين نرخ خام 
ثبــت کل والدت با 35 متولد در هــر هزار نفر 
جمعيت را دارد. بررســی آمارهای جمع آوری 
شده از سرشماری نشان می دهد رشد جمعيت 
در سرشــماری 90تا 95، 9/5درصد افزايش 

داشته است.
      

بنا بر اعالم مرکز تحقيقات سالمت سالمندان، 
طی 5دهه اخير نرخ ســالمندان کشور از 5 به 
10درصد رسيده اســت و پيش بينی می شود 
اين نرخ در 50ســال آينده 3برابر شــود و در 

سال1450 به حدود 30درصد برسد.
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فعاالن صنعت گردشگري به سياست  گران ســازي  سفر با وضع ماليات 
بر ارزش افزوده بر بليت هاي پرواز كه قيمت سفر را تا 30درصد گران تر 
مي كند اعتراض دارند. آنها معتقدند اگر مهم ترين و قديمي ترين تشكل 
صنفي بخش گردشگري كشــور فعال بود، مي توانست عالوه بر دريافت 
معافيت مالياتي در بخش گردشــگري از دولت، رونق سفر در كشور را 

نيز افزايش دهد.
به گزارش همشهری، صبح ديروز فعاالن صنعت گردشگري ناچار شدند 
در نبود گوش هاي شنوا در حل مشكالت شان ميزبان رسانه ها به عنوان 
پل ارتباطي با مسئوالن در بخش گردشگري كشور شوند تا چالش هاي 
صنعت گردشگري ايران و مشكالت آتي اين صنعت را با خبرنگاران مطرح 
كنند و از دولت بخواهند راه چاره اي براي برون رفت از بحران گردشگري 

كشور و توقف روند خروج سرمايه انساني در بخش گردشگري بيابد.

انتقادازآنالینفروشها
بنا به گفته محمدحسن كرماني فعال صنعت گردشگري و رئيس سابق 
دفاتر خدمات مسافرتي  و جهان گردي ايران در اين نشست  برخي آنالين 
فروش ها زير پوشش استارت آپ هاي گردشگري حتي از پرداخت ماليات  
بر درآمدهاي ده ها ميليارد توماني معاف هستند كه اين موضوع منجر به 
فشار مالياتي مضاعف بر دفاتر كوچك تر شده است و سازمان امور مالياتي 
كشور بايد يك بار براي هميشه مشكل اين دفاتر را حل كند تا ساير دفاتر 

زير فشار مالياتي ناشي از فرار مالياتي آنها له نشوند.
اين فعال گردشــگري راه خروج كشــور از بحران اقتصادي و بيكاري را 
حمايت از صنعت گردشگري و رونق سفر  دانســت با انتقاد از نبود آمار 
واقعي از گردشگران داخلي و خارجي در كشور و فقدان حساب اقماري 
گردشگري اعالم كرد: اميدواريم در تغييرات ايجاد شده شرايط به سمتي 
برود كه با داشــتن برنامه و تاكتيك ابتدا گردشگري داخلي در كشور به 

نتيجه برسد.
كرماني مي گويد: درحالي كه آمار درستي از وضعيت گردشگري كشور 
در اختيار نداريم تا شفاف سازي  در اين بخش صورت بگيرد، كشور امارات 
توانسته است در شرايط كرونا ۱۶ميليون گردشگر جذب كند. چون آنها 

براساس يك برنامه دقيق عمل مي كنند.
او افزود: با وجود اينكه تعداد گردشگران ورودي ايران اندك است اما طي 
سال ها شاهد آن بوديم كه مديران و مسئوالن گردشگري هر سال درصدد 
افزايش آمارها بودند. گويا همچون تورم اقتصادي، آمارهاي گردشگري 
نيز بايد متورم  شــود. كرماني با اعالم اينكه هزينه گردشگران خارجي با 
اقامت در هتل هاي سه ستاره در تهران ۱5تا 20دالر است، گفت: از ابتداي 
ورود كرونا به ايران به رغم شعارهاي مطرح شده درباره حمايت از صنعت 
گردشگري و امهال در بدهي ها، هيچ يك از بدهي هاي اين بخش به تعويق 
نيفتاده و پرداخت يك درصد از بدهي هاي مرتبط با هزينه دفاتر، وام هاي 

بانكي و پرداخت قبض هاي آب و برق هم امهال نشده است.

بهرهمندی37رستهشغلیازیکگردشگرورودی
محسن دستمالچي، نايب رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت 
هوايي و جهانگردي ايران نيز در اين نشست با ارائه گزارشي از مشكالت 
صنعت گردشگري كشور و فعاالن اين بخش گفت: وقتي يك گردشگر 
وارد كشور مي شود، 37رسته شغلی با ورود او به ايران منتفع مي شوند و 
از اين صنعت ارتزاق مي كنند و در اين مسير دفاتر خدمات مسافرتي در 
خط مقدم اين جريان به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور ايفاي نقش 
مي كنند. اما دفاتر گردشگري از سال98 با نوسانات نرخ ارز دچار مشكل 
شدند و با ورود كرونا در انتهاي سال98 به ايران بسياري از دفاتر گردشگري 
كشور تعطيل شدند و حاال كه شــيب ابتال به كرونا در كشور پايين آمده 
است، بسياري از دفاتر تعطيل شــده ديگر تواني براي بازگشت دوباره به 

اين صنعت ندارند.
او يكي از نگراني هاي جدي در بخش گردشگري كشور را از دست دادن 

نيروي انســاني با تجربه و آموزش ديده طي 3ســال اخير اعالم كرد و 
گفت: در 3سال گذشته بخش زيادي از نيروي انساني ارزشمند در بخش 
گردشگري كشور از دست رفت و در اين شــرايط بازسازي گردشگري 
كشور و بازگشت دفاتر تعطيل شــده به چرخه فعاليت هاي گردشگري 

بسيار مشكل شده است.
نايب رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي 
ايران با اشاره به ترك فعل هاي صورت گرفته در اين انجمن درخصوص 
حمايت از آسيب ديدگان صنعت گردشگري كشــور طي 2سال اخير 
اعالم كرد: هيچ حمايتي از دفاتر خدمات مســافرتي صورت نگرفت و 
نه تنها هزينه هاي جاري اين دفاتر در بخش پرداخت قبوض آب و برق و 
گاز امهال نشد كه حتي وام ۱50ميليون توماني كرونا به دفاتر به شرط 
حفظ نيروي كار كه تنها كفاف پرداخت چند ماه حقوق پرسنل را داد، 
دفاتر مسافرتي كشور را دچار خسران بيشتر كرد و آنها را به بانك هاي 

عامل بدهكار كرد.
او با انتقاد از اجرايي نشدن طرح بخشودگي مالياتي سال هاي 98و 99 كه 
گردشگري در ركود كامل به سر مي برد گفت: پيشنهاد حمايت از دفاتر 
خدمات مســافرتي در دولت قبل به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دســتي ارســال شــد كه آنها گفتند به دليل محدوديت مالي 
امكان حمايت وجود ندارد. گفتيم قدمي در جهت بخشــودگي مالياتي 
سال هاي98و 99 برداشته شــود كه آن هم اجرا نشد و در عوض گرفتن 

ماليات بر ارزش افزوده از دفاتر مضاعف شد.
محسن دستمالچي با اعالم اينكه در دوران پساكرونا بايد حمايت ويژه از 
دفاتر خدمات مســافرتي كه موتور محرك گردشگري در كشور هستند 
صورت بگيرد افزود: تنها در اين صورت است كه مي توان به احياي صنعت 

گردشگري در كشور اميدوار بود.

برنامه50سالههمسایگانبرایگردشگری
بهاره حبيب زاده، فعال گردشــگري و مديرعامل تعاوني گردشگري كل 
كشور كه مسئوليت كميته بانوان در انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت 
هوايي و جهانگردي ايران را عهده دار بود نيز در اين نشست حلقه مفقوده 
گردشگري را فقدان آموزش و پژوهش دانست و گفت: متأسفانه بخش 
گردشگري ايران به قدري درگير مشــكالت درون صنفي و برون صنفي 
است كه فراموش كرده است شيوه هاي نوين در حوزه گردشگري در جهان 
اجرا مي شود. مشكالت صنفي به قدري دفاتر خدمات مسافرتي را درگير 

كرده كه صنعت گردشگري كشور از پيشرفت هاي روز غافل شده است.
به گفته اين فعال گردشگري، درآمدزايي بخش گردشگري نيز به اندازه اي 
كاهش يافته كه سرمايه گذاران هم رغبتي براي حضور در اين بخش ندارند. 
درحالي كه همزمان تركيه، امارات، قطر و عربستان پيشرفت هاي زيادي 
را در حوزه گردشگري داشته اند و برنامه 50ساله براي گردشگري خود 
تدوين كرده اند. اما صنعت گردشگري ايران نمي داند كه حتي سال آينده 

چه اتفاقي براي اين صنعت خواهد افتاد؟
مريم محمدپور از فعاالن بخش گردشــگري سالمت نيز با اشاره به نبود 
ارتباط درست ميان وزارت بهداشت و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي اعالم كرد: متأسفانه انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي 
ايران به اندازه اي در اختالفات خود غرق شده است كه شاخه هاي جديد 
گردشگري به ويژه گردشگري ســالمت غافل و از پژوهش در اين زمينه 

بازمانده است.
اين فعال گردشگري تأكيد كرد: گردشگري سالمت 3برابر گردشگري 
عادي براي كشور ارز آوري دارد اما به دليل نبود گفتمان هماهنگ ميان 
وزارت بهداشت و وزارت ميراث فرهنگي كه بايد از دل انجمن صنفي دفاتر 
مسافرتي ايران بيرون مي آمد، فعاالن گردشگري سالمت در دوگانه ايجاد 

شده ميان 2وزارتخانه گرفتار شده اند.
او تأكيد كــرد: وزارت بهداشــت قوانيني وضع مي كند كه به شــدت با 
گردشگري سالمت در تناقض اســت و وزارت ميراث فرهنگي نيز كاري 
از دستش در موضوع گردشگري سالمت برنمي آيد. البته اميد است كه 
در تغييرات ايجاد شده دوگانه وزارت ميراث فرهنگي و وزارت بهداشت 
در ماجراي گردشگري سالمت حل شود. بيمارستا ن ها درك درستي از 
گردشگر سالمت ندارند و شيوه مواجهه با گردشگر سالمت را نمي دانند. 
در حوزه پولي و مالي اين بخش اتفاقاتي مي افتد كه خاطرات بدي براي 
گردشگران سالمت باقي مي گذارد. اين درحالي است كه كاهش ارزش پول 
ملي كشور در حوزه گردشگران ورودي سالمت به ايران مزيت بسيار خوبي 
است. اما متأسفانه به دليل نبود افرادي در انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرتي ايران كه متوجه تغييرات در گردشگري سالمت در جهان باشند، 
فقدان نظارت درست بر عملكرد وزارت ميراث فرهنگي و وزارت بهداشت، 

ايران در موضوع گردشگري سالمت هر روز در حال پسروي است.

پنهانکاریهایصنفی
رشيد رجب پور، رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي آذربايجان 
شرقي نيز با اشاره به مشكالت دفاتر مسافرتي كشور اعالم كرد: هيچ كس 
دلسوز و ياري رسان دفاتر گردشگري كشور نيست. وام كرونا را تصويب 
كردند اما بانك ها به دستورالعمل امهال آن توجه نمي كنند. حتي از دفاتر 

بدهكار بابت تأخير در بازپرداخت وام ها جريمه هم اخذ مي كنند.
او افزود: كرونا ضربه سنگيني به گردشــگري ايران زد و سرمايه انساني 
آموزش ديده از اين صنعت خارج شد. ماليات هم كمر دفاتر گردشگري را 
در اين شرايط شكسته است. رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي 
آذربايجان شــرقي گفت: وام ها و تســهيالتي كه براي پرداخت حقوق 

كاركنان صرف شد حاال بايد با بهره بانكي بازپرداخت شوند و در اين شرايط 
انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران كاري از پيش نبرده است و 
در عوض 850عضو خود را به بهانه نپرداختن حق عضويت در شــرايط 
كرونا اخراج كرده است. حاال هم قرار است 9بهمن ماه مجمع برگزار كند 
و به اعضا اعالم كرده اســت تا آخر دي ماه حق عضويت خود را بپردازند، 
چنين امري امكان پذير نيست. چون طبق اساسنامه بايد 3ماه مهلت براي 

پرداخت حق عضويت آن هم به صورت مكتوب به دفاتر داده شود.
رجب پور تأكيد كرد: وزارت كار بايد تصميم قاطع درخصوص انتخابات 

انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران بگيرد. 

جمعيت يوزپلنگ آسيايي ايران بيش از 12قالده  است
 انجمن يوزپلنگ ايراني: در 2سال گذشته ۱2قالده يوزپلنگ توسط دوربين هاي تله اي، محيط بان ها و عكاسان طبيعت شناسايي شده اند

حيات وضعيــت جمعيــت يوزپلنــگ 
آســيايي ايران كــه احتماال تنها وحش

زيستگاه باقيمانده براي اين گونه 
شمال دشت هاي مركزي ايران است، آنچنان كه 
معاون محيــط طبيعــي ســازمان حفاظت 
محيط زيست اعالم كرده، وخيم است. اين مقام 
مســئول اعالم كرده كه سرشــماري ها نشان 
مي دهد ۱2قالده يوزپلنگ در زيستگاه ها وجود 

دارد كه از اين تعداد فقط 3قالده ماده است.
به گزارش همشــهري، حســين اكبري تأكيد 
مي كند كه در سرشــماري جمعيت گونه هاي 
جانوري، آن دســته كه بالغ هستند، جمعيت 
واقعي شمرده مي شوند؛ بنابراين سرشماري ها 

نشــان مي دهد كــه جمعيت 
يوزپلنگ هــاي ايرانــي در 

شــرايط بحراني قرار دارد 
و اين يكــي از دغدغه هاي 
اصلي در سازمان حفاظت 
محيط زيســت است. البته 
اقداماتي مانند ايمن سازي 

جاده و كاهش سرعت خودروها 
در نزديــك زيســتگاه هاي يوزپلنگ 

آسيايي انجام شده كه كافي نيست؛ چون 
يوزپلنگ گونه اي خاص و داراي زيستگاه 

وســيع اســت. به عــالوه، 

اين گونه با مشكالت درون جمعيتي هم مواجه 
است؛ يعني اگر در بهترين شرايط هم باشد، اما 
باز به سمت انقراض مي رود كه براي اين مسئله 
طرحي تهيه شــد، اما نتوانســت براي اجراي 
برخي اقدامــات در حفظ جمعيــت يوزپلنگ 

آسيايي اعتبار بگيرد.

آمار2ساله
عدد ۱2قــالده يوزپلنــگ از آمارهاي انجمن 
يوزپلنگ ايراني به دست آمده است. اما به گفته 
عطيه تك تهراني، مسئول پژوهش اين انجمن، 
آمار فقط مربوط به داده هاي 2ســال گذشته 
اســت و فقط شــامل يوزهاي شناخته شــده 

مي شود.
او در گفت وگو با همشــهري توضيح مي دهد: 
آمار ارائه شده، نكات تكميلي دارد كه 
از نگراني ها مي تواند بكاهد. آمار 
ارائه شده نتيجه به روزرساني 
تعداد يوزهايي اســت كه 
هم اكنــون زنــده 
يعني  هستند؛ 
مطمئنيم 

ر  د

2سال گذشــته توســط دوربين هاي تله اي، 
محيط بانان يــا عكاســان حيات وحش ثبت 
شــده اند. مثال 2قــالده از 4قالده يــوز نر كه 
مدت هاست در يزد مشاهده مي شوند، در اين 
آمار گنجانده شده است؛ يعني اين  دو يوزپلنگ 

در سال هاي 99 و ۱400 ديده شده اند.
منظور او از 4يوزپلنــگ نر، همان 3برادر و يك 
نر غريبه اســت كه از ســال94 به اين سو در 
دشت هاي اســتان يزد ائتالف تشكيل داده اند 
و هرازگاهي همگي با هم يــا با تعدادي كمتر، 

توسط محيط بانان ديده شده اند.
اين كارشناس ارشد تنوع زيستي، دومين نكته 
آمار ارائه شده را بالغ بودن يوزها عنوان مي كند 
و مي گويد: ۱2قالده يوزپلنگ ذكر شده، همگي 
بالغ هســتند يا توله اي بوده اند كه از مادر جدا 
شده اند. امســال دوربين هاي تله اي انجمن در 
ذخيره گاه زيست كره توران 2خانواده يوزپلنگ 
را ثبت كرده اســت كه هركدام 2توله داشتند. 
دفتر حفاظت محيط زيست سمنان، آمارهاي 
خود را با احتساب توله ها ارائه مي كند، ولي براي 
ارائه جمعيت واقعي نبايد توله ها را به حســاب 
آورد؛ چون ممكن است تا يك سال ونيم بعد كه 
بالغ و از مادر جدا مي شــوند به داليل مختلف 
تلف شــوند. اما توله هايي كه سال98 به دنيا 
آمده اند و در ســال99 از مادر 

جدا شــده اند، در اين آمار ۱2تايي حســاب 
شده اند؛ يعني در سال98 هر مادر 3توله به دنيا 
آورده است. اما از ۶توله به دنيا آمده از 2مادر، 
در سال گذشته و امسال فقط 3قالده مشاهده 
شده و در آمار ۱2تايي كه قطعي است، گنجانده 
شده است. در نتيجه هنوز 3توله ديگر، صرفا به 
اين دليل كه مدركي بر زنده بودنشان نداريم در 
جمعيت حساب نشــده اند وگرنه احتمال زنده 
بودن شــان وجود دارد؛ بنابراين آمار ۱2تايي 

يوزهاي آسيايي ايران، آمار نهايي نيست.

یوزهایپنهان
اوليــن اميدي كه مســئول پژوهــش انجمن 
يوزپلنگ ايراني دارد بر اين استوار است كه همه 
توله  يوزهاي مادر زنده باشند و بتوانند پس از بلوغ 
به جمعيت اضافه شوند. او مي گويد: در اين فاصله 
الشه اي در منطقه پيدا نشــده است و باالخره 
يوزهايي هرچند كم، در طبيعــت وجود دارند 
كه كسي آنها را نديده است. به طور مثال استان 
كرمان هيچ وقت به خوبي و درستي آنچنان كه 
در توران انجام شد، پايش نشده است؛ بنابراين 
ممكن است تعدادي جمعيت ناشناخته در اين 

منطقه وجود داشته باشد.
گزارش اخير وضعيت به روزرساني شده يوزپلنگ 
آسيايي، با نصب نزديك به 80دوربين در منطقه 
توران و تعــداد قابل قبولي هم در مياندشــت 
به دســت آمد. عطيه تك تهراني درباره 
نتيجه كار بــا دوربين هاي تله اي 
مي گويد: گــزارش نهايي از 
پايش ۱400-99 تا 

پيش از عيد ارائه خواهد شد. امسال 80دوربين 
در زيستگاه ها عمدتا در توران كار گذاشته شده 
است. امســال مناطق بيشــتري را توانسته ايم 
پوشش بدهيم كه تا پيش از اين، چنين متمركز 
نبوده است. محيط بانان اين منطقه خبر از يوزي 
مي دهند كه دائم در شمال پناهگاه حيات وحش 
مياندشت در تردد اســت و از جاده رد مي شود. 

اميدواريم كه اين يوز به منطقه امن كوچ كند.
شهريور امســال معاون فني اداره كل حفاظت 
محيط زيست خراسان شــمالي اعالم كرد كه 
محيط بانان و افراد محلي مياندشت شهرستان 
جاجرم، 4قالده يوزپلنگ در اين منطقه مشاهده 
كرده اند، ولي هيچ تصوير قابل قبولي فعال ارائه 
نشده است. ســال97 »يارقلي« تنها يوز نر اين 
منطقه بر اثر تصادف كشــته شــد و به اعتقاد 
عضو انجمــن يوزپلنگ ايراني، مــرگ يوزها بر 
اثر تصادف بسيار شايع است؛ چراكه متأسفانه 
مردم سرعت شان را با وجود عالئم ترافيكي در 
اين منطقه كم نمي كنند. يوزها نيز با نور چراغ 
خودروها از حركت مي ايســتند. عالوه بر اين، 

جاده شمالي مياندشت هم پرتردد است.
تعداد دقيقــي از يوزها و نوســانات جمعيتي 
آنها در دسترس نيســت، اما مديركل حفاظت 
محيط زيست استان سمنان شــهريور امسال 
اعالم كرد كه از ابتداي سال تاكنون در اين استان 
به عنوان زادآورترين زيســتگاه يــوز، 2۱قالده 
يوزپلنگ مشــاهده شــد كه براي ۱3قالده از 
آنها شناسنامه تهيه شــده است. امير عبدوس، 
يوزهاي نابالغ را نيز در جمعيت استان سمنان 

گنجانده است.

زهرارفيعي
خبرنگار

خبرهای كوتاه

تشدیدآلودگیهوای4كالنشهر
سازمان هواشناسی با صدور هشــدار زرد رنگ از تشديد آلودگی 
هوای تهران و 3 كالنشهر كشــور خبر داد. به گزارش همشهری، 
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ از پايداری و سكون 
نسبی هوا از امروز تا ظهر پنجشنبه23دی خبر داد. بدين ترتيب 
افزايش غلظت آالينده های جوی و كاهش كيفيت هوا از مخاطرات 
اين پديده خواهد بود. در پی افزايش آلودگی هوای ديروز و امروز 
در شهرهای تهران، كرج و اراك هنوز كميته های اضطرار تشكيل 
نشده است. اثرات اين مخاطره در صورت عدم كنترل منابع آالينده 
ثابت و متحرك افزايش آلودگی هوا تا حد ناسالم برای گروه های 
حساس و در مناطق پرتردد و صنعتی احتمال افزايش آلودگی هوا 
در حد ناسالم برای تمام گروه ها خواهد بود. هواشناسی توصيه كرد؛ 
در اين شرايط از رفت وآمدهای غيرضروری در سطح شهر به ويژه 
برای سالمندان، كودكان و افراد با سابقه بيماری، پرهيز شود. پرهيز 
از فعاليت های فيزيكی و ورزشــی در فضای باز و مديريت مصرف 
سوخت های فسيلی و زمان فعاليت واحدهای صنعتی در سطح و 

حومه كالنشهرها نيز بايد مدنظر قرار گيرد.

برخوردباكشتیتهدیدجدیبراینهنگها
برخورد كشتی ها با نهنگ ها، تهديد جدی برای اين گونه جانوری 
به حساب می آيد و اين پتانسيل را دارد كه باعث انقراض آنها شود. 
به گزارش ايسنا، ۱.3ميليون قطعه نهنگ در اقيانوس های جهان 
زندگی می كنند كه هنگام آمدن به سطح آب و نقل مكان به مناطق 
ديگر برای تاميــن غذا يا توليد مثل، با حجــم فزاينده ای از تردد 
كشتی ها روبه رو هســتند. ترافيك جهانی دريايی بين سال های 
۱992 و 20۱2، 4 برابر شده است. در برخی از نقاط جهان مانند 
قطب شمال نيز بين سال های 20۱3 تا 20۱8 دو برابر شده است. 
در اين ميان، جمعيت نهنگ ها رو به كاهش است. برخورد نهنگ ها 
با كشــتی های بزرگ، اغلب مورد توجه قرار نمی گيرد و گزارش 
نمی شود. همچنين بسياری از نهنگ ها به دليل جراحات وارد شده 

ناشی از برخورد با كشتی، در ساحل به گل نشسته اند.

قرارگاهآبدراستانفارستشکيلمیشود
تا پايان دی ماه، قرارگاه آب استان فارس با هدف مديريت منابع 
آبی و حفظ تاالب های استان، تشكيل خواهد شد. به گزارش مهر، 
محمد هادی ايمانيه، استاندار فارس در كارگروه حفظ و نگهداری 
تاالب های استان بيان كرد: تمامی دســتگاه های مرتبط با حوزه 
منابع آبی استان در قرارگاه آب استان فارس عضو هستند و بايد 
نسبت به اجرای تكاليف محول شده، اقدامات الزم را انجام دهند. 
وی ادامه داد: با توجه به ســفر رئيس قوه مقننه به استان فارس و 
حضور در شهرستان ني ريز مقرر شد تا اعتبار ويژه ای برای حفظ و 
احيای تاالب های بختگان و پريشان در بودجه سال۱40۱ لحاظ 
شود تا بتوان نسبت به اجرای طرح های احيايی در اين مناطق اقدام 
كرد. استاندار فارس از اجرايی شدن قرارگاه آب در استان فارس 
تا پايان دی ماه خبر داد و فرمانداران استان را مكلف بر نظارت بر 

فعاليت های اجرايی در اين حوزه نمود. 

مرثيه فعاالن گردشگري بر بحران سفر
فعاالن گردشگري كشور از دولت خواستند در دوران پساكرونا براي احياي گردشگري چاره انديشی كند

چراقانونرعایتنمیشود؟
عليمنوريازكارشناســانگردشگريمرتبطبامركز
پژوهشهايمجلسوكارشناسارشــدامورمالياتي
دربخشگردشــگريگفت:دفاترخدماتمسافرتيو
آژانسهايهواپيمایيدرموضــوعمالياتبردرآمدو
مالياتبرارزشافزودهمالياتمضاعفپرداختميكنند
وحتيدرموردخدماتگردشگريخارجازكشورنيزكه
معافازمالياتدرایراناست،مالياتمضاعفپرداخت
ميكنند.اینكارشناسامورمالياتيدربخشگردشگري
بااشارهبهماده1نسخهآزمایشيقانونمالياتبرارزش
افزودهكهتنهاخدماتگردشــگريدرداخلمرزهاي
جمهورياســالميایرانرامشمولپرداختمالياتبر
ارزشافزودهكردهاستاعالمكرد:براساساینقانون
سازمانامورمالياتينبایدازخدماتگردشگريخارج
ازكشورشــاملهتلهايخارجيوپروازهايخارجي
مالياتبــرارزشافزودهازدفاترگردشــگريداخل
كشــوراخذكند.اماایناتفاقازسال88رخميدهدو
دفاترگردشگريوآژانسهايهواپيمایيبابتخدمات
خارجازكشورنيزناچاربهپرداختمالياتبهسازمان
امورمالياتيهستند.عليمنوريتأكيدكرد:بااجرایي
شدنقانونمالياتبرارزشافزودهبربليتهواپيمانيز
هزینهسفرتا30درصدافزایشیافتهاستكهدرنهایت
اینمصرفكنندهوگردشگراستكهبایداینمالياترا
ازجيبخودبپردازد.اوباانتقادازنحوهگرفتنماليات
ازدفاترخدماتمسافرتيكشــوراعالمكرد:یکياز
دفاترگردشــگري50ميلياردتومــانبدهيمالياتي
داشتكهمشخصنيستاینمبلغچگونهبه2ميليارد
تومانكاهشیافتهاستوحاالزیانپرداختنکردنآن
مبلغبردوشدفاترگردشگريكوچکترافتادهاست
وآنهامجبوربهجبرانمالياتيهســتندكهآنشركت
بزرگتوانســتميزانآنرابه2ميلياردتومانكاهش
دهد.منوريتأكيدكرد:متوليــانانجمنصنفيدفتر
خدماتمسافرتيایراننيزبهجايپيگيريمهمترین
مشکلدفاترگردشگريكشورپيشنهادمالياتيفعاالن
گردشگريبهمجلسراباصدهاساعتكاركارشناسي
كهبایدازطریقاینانجمنبهمجلسارسالميشد،در
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 تاريخ ساخت
 آشيانه هاي قلعه مرغي 
فرودگاه قلعه مرغي 12آشيانه دارد. 

سابقه تاريخي آشيانه هاي قلعه مرغي به 
100سال پيش در سال1301 برمي گردد.

آشيانه هاي 1، 2 و 3 توسط معماران آلماني 
بين سال هاي 1301 تا 1305 ساخته شد.

2آشيانه ديگر بين سال هاي 1305 تا 
1307 به دست معمار سرشناس كريم 

طاهر زاده بهزاد ساخته شد. 

بقيه آشيانه ها بين سال هاي 1307 تا 
1320 به دست ماركوف ساخته شد.

سال1375 همه آشيانه ها به جز باند و برج 
مراقبت به ثبت ميراث فرهنگي رسيد.

گپ

بوستان دانشجو يك فضاي عمومي است 
و بايد با مشاركت نهادها و دستگاه هاي 
متولي از حصار آسيب هاي اجتماعي آن 
را رها كرد و در اختيــار خانواده ها قرار 
داد. اين رويكرد كميســيون فرهنگي 
اجتماعي شوراي شــهر تهران در دوره 

جديد مديريت شــهري اســت. اين روزها پارك دانشجو در حصار 
آسيب هاي اجتماعي گرفتار شــده و تالش مديريت شهري در ادوار 
گذشــته براي ســاماندهي آن بي نتيجه بوده اما رئيس كميسيون 
فرهنگي اجتماعي شــوراي شــهر تهران باور دارد اجراي مدون و 
زيربنايي رويدادهاي فرهنگي، هنري، ورزشي، اجتماعي و... بهترين 
گزينه رهايي بوستان دانشــجو از حصار آسيب هاي اجتماعي است. 
نرگس معدني پور در گفت وگو با همشهري رويكردهاي مديريت شهري 
براي بهبود وضعيت اين بوستان را تشريح كرد كه در ادامه مي خوانيد.

ساماندهي پارك دانشجو همواره اولويت مديريت شهري 
بوده است. آيا در اين دوره هم چنين اولويتي وجود دارد؟

قطعا اولويت دارد. نه تنها بوستان دانشــجو بلكه تمام فضاهاي عمومي 
متعلق به شهروندان و خانواده هاســت و اگر اين فضاها به نوعي درگير 
آسيب هاي اجتماعي شده باشند يا شوند، براي رفع آنها بايد تالش كرد. 
به هرحال اين بوستان به دليل وجود بناي تئاتر شهر و همجواري با تاالر 
وحدت، يك فضاي هنري و فرهنگي محسوب مي شود و هميشه مورد 
توجه عالقه مندان به هنر بوده اما به نظر مي رســد در دوره هاي مختلف 
به دليل غفلــت و بي توجهي به رويدادهاي فرهنگي، هنري و اســتفاده 
نادرست از اين ظرفيت زمينه براي رشد آسيب اجتماعي فراهم شده است.

راهكار شما براي ساماندهي اين بوستان چيست؟
يكي از مواردي كــه خيلي تأكيد داريم، اجــراي برنامه ها و رويدادهاي 
فرهنگي، هنري، اجتماعي، ورزشي و... مستمر و زيربنايي در اين بوستان 
است تا بتوان حضور خانواده ها را پررنگ تر كرد. چرا كه طرح و برنامه هاي 
مقطعي و مناسبتي تأثير ماندگاري نخواهند داشت و ازاين رو قصد داريم 

برنامه هاي تدوين شده در طول سال اجرا شوند.
آيا مديريت شهري به تنهايي مي تواند بوستان دانشجو 

را از آسيب پاكسازي كند؟
قطعا شهرداري به تنهايي قادر نيســت چنين اقدامي را انجام دهد و 
نهادها و دستگاه هاي مرتبط ازجمله تئاتر شهر و اصحاب فرهنگ و هنر 
نيز براي رفع چالش ايجادشده بايد مشاركت داشته باشند. ساماندهي 
بوستان دانشــجو و بازگرداندن اين فضا به شــهروندان و خانواده ها و 
اهالي فرهنگ و هنر عالوه بر محتواي برنامه ها و طرح ها نياز به برخي 
زيرســاخت ها نيز دارد كه اين موضوع بايد در كميته هاي تخصصي 
فرهنگي و هنري كميسيون بررسي شود. به هرحال اميدواريم بتوانيم 

سال آينده اقدامات مان را شروع كنيم.

آشــيانه هاي بــه ثبت ملي رســيده 
قلعه مرغي رو به ويراني است. محلی كه گزارش

قرار بود تبديل به موزه پرواز شود. ضلع 
شمالي بوستان بزرگ واليت محل ۱۲ آشيانه نخستين 
پروازهاي هوايي پايتخت است. زماني كه هنوز تهران به 
اين وســعت نبود، صــداي پروازها در هر ســاعت از 
شبانه روز در اراضي اطراف مي پيچيد، اما همين كه شهر 
توسعه يافت و صنعت حمل ونقل هوايي رونق گرفت، 
اين فــرودگاه قديمــي و آشــيانه هاي تاريخي ديگر 
پاسخگوي نيازها نبود و فرودگاه مهرآباد در غرب تهران 
تاســيس شــد. امروز ســبقه فرودگاه قلعه مرغي به 
۱00ســال پيش برمي گردد و جزو بناهاي تاريخي و 
ارزشمند شهر به شمار مي آيد؛ به طوري كه سال۱۳۷۵ 
به ثبت ملي ميراث فرهنگي رســيد. امــا بي توجهي 
نهادهاي متولي تهديدي براي بناها شده است؛ چنان كه 
رنگ رخسار اين آشيانه ها و فروريختن بخشي از سقف 
چوبي آن به تازگي، فرياد مي زند كه رمقي براي روي پا 

ماندن در فصول سال هاي متمادي ندارند.

سياست هاي شهرداري تهران براي احياي بناهاي 
تاريخي 

آنچه مايه دلگرمي براي بناهاي تاريخي در شهر است 

و مي توان اميدي به آينده آنها داشت، توجه و تأكيدي 
است كه مديريت شــهري در مديريت بافت و بناهاي 
تاريخي شــهرداري تهران به اين بناهــا دارد. در اين 
مجموعه، با توجه بــه موضوعات احيــا و تعيين نوع 
كاربري بناها بــا وزارت ميراث فرهنگــي و اداره كل 
ميراث فرهنگي پيگيري هايي بــراي برخي از بناهاي 
قديمي شهر تهران در حال انجام است. يكي از آن بناها، 
آشــيانه هاي قلعه مرغي در فرودگاه قلعه مرغي است. 
چه بسا كه برخي از اين امالك در دست مالكان و وراث 
است و بدون توجه به ارزش تاريخي بنا تبديل به انبار 
كاال يا مشاغل پرخطر شده اند و برحسب شواهد يكي از 
تهديدها، آتش سوزي در اين بناهاست. به گفته ابوالفتح 
شــادمهري، مدير بافت و بناهاي تاريخي شهرداري 
تهران آشيانه هاي قلعه مرغي ۱00سال پيش در جنوب 
تهران ســاخته شــد و بعد از انقالب اين مجموعه در 
اختيار نيروي هوايي، ناجا قرار گرفت و مدتي هم متولي 
آن شركت هلی كوپتر ســازي  بود. سال هاي گذشته 
تفاهمنامه اي بين شهرداري و بنياد تعاون ناجا منعقد 
و همين باعث شد تا شهرداري نتواند چندان در بحث 

حفظ و نگهداشت آن ورود كند.
نكته مهم درباره تخريب اين آشــيانه آن اســت كه 
آشيانه هاي ۱، ۲ و ۳ به دليل قدمتي كه دارند، روزبه روز 
حالشان وخيم تر مي شــود و اخيرا شــهرونداني كه 
بوســتان واليت را براي ورزش انتخــاب كرده اند، از 
تخريب و فروريختن سقف چوبي آن به همشهري خبر 

داده اند. ابوالفتح شادمهري، درباره اقداماتي كه تاكنون 
شهرداري براي اين بناي فاخر انجام داده است، گفت: 
 »سال۱۳9۳ معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 
قراردادي با يك مشاور بست تا آشيانه ها را به موزه پرواز 
تبديل كند. مديريت شهري طي دوران مختلف براي 
حفاظت از آن دست روي دست نگذاشته و براي احياي 
آشيانه ها و پويايي آن بخش از بوستان، سياست هايي 
را در برنامه قرار داده بود؛ به طوري كه در گذشــته در 
مديريت شهري قبلي قراردادي متمم آن قرارداد قبلي 
بسته شد تا نقشــه هاي فاز۲ آن نيز تأييد شود. الزم 
به يادآوري اســت كه اهدافي در سياستگذاري هاي 
آشــيانه هاي قديمي فــرودگاه قلعه مرغــي دنبال 
مي شود؛ مواردي همچون احياي آشيانه هاي قديمي 
قلعه مرغي، حفظ مجموعه تاريخــي، ايجاد ايمني و 
امنيت در محدوده اطرافــش، ارتقاي هويت فرهنگي 
مجموعه و در نهايت بهره برداري اقتصادي و رسيدن 
به  خودكفايي مجموعه براي تامين هزينه و نگهداشت 
آن.« او همچنين درباره ســاير اقدامات انجام شــده 
درباره اين مجموعه تاريخي گفت: »نقشــه هاي فاز۲ 
اين مجموعه با همكاري مشــاور تهيه و با هماهنگي 
شهرداري منطقه۱9 و سازمان زيباسازي در گذشته 
انجام و قرار شد كار براي دو تا از آشيانه ها انجام شود، اما 
اين كار صورت نگرفت؛ زيرا به لحاظ اقتصادي هزينه ها 
براي پيمانكاري به صرفه نبود. هم اكنون باتوجه به نگاه 
مديريت شهري با شعار شهردار تهران درباره »تهران، 

الگوي جهان اســالم« به طور حتم فكر و انديشــه اي 
اساسي براي اين مجموعه و ساير مجموعه ها در آينده 
خواهد شد. چه بسا كه معاونت شهرسازي پيگيري هاي 

جديدي را در دستور كار گذاشته است.«
 

70بناي قديمي توسط شهرداري در تهران احيا شد
تهران هم مانند شهرهاي ديگر كشور و ساير شهرهاي 
قديمي در كشــورهاي ديگــر داراي قدمت اســت 
و يكســري از مجموعه هاي قديمي ماننــد فرودگاه 
قلعه مرغي جزو ميراث آن مملكت هستند و نمي توان 
اجازه داد گرد فراموشــي روي تاريخ آن بنشــيند. به 
همين منظور اقدام جالب ديگري كه مديريت بافت و 
بناهاي تاريخي شهرداري تهران انجام داده است ثبت 
 همه بناهاي واجد هويت و ارزش تاريخي در ســامانه

 TEHRAN .IR  اســت. ابوالفتح شــادمهري گفت: 
»تهران بناي با ارزش زياد دارد؛ از آشيانه هاي فرودگاه 
قلعه مرغي گرفتــه تا خانه هاي مســكوني كه به وفور 
در حصار ناصري بــا ۲۲۵۲هكتار، مناطــق ۱، 6، ۷ و 
۲0 وجود دارند. اما در اين ميان، مهم ترين معضل در 
مسئله، تعدد سيستم هاي تصميم گير است؛ درحالي كه 
اداره كل ميراث فرهنگــي تهران، ميــراث فرهنگي و 
شهرداري بايد در احياي آنها كمك كنند. البته نبايد 
فراموش كرد برخي از اين بناها در اختيار دستگاه هايي 
همچون بنياد مستضعفان و اداره اوقاف و سازمان هاي 
ديگر اســت كه همكاري و رسيدگي آن دستگاه ها نيز 

در اين روند تأثيرگذار است. شهرداري به نوبه خودش 
تا حد امكان حدود ۷0بنا را در ساليان گذشته تملك و 
بازسازي كرده و در اختيار مديريت شهري يا انجمن ها 
قرار داده اســت؛ بناهايي مانند انجمن خوشنويسان و 
گرافيك. ناگفته نماند كه شهروندان هم نقش مشاركتي 
خوبي تاكنون در حفظ چنين بناهايي داشته اند و براي 
تشويق شهروندان شهرداري مي تواند تسهيالتي درباره 
اين موضوعات براي آنها درنظر بگيرد. سال گذشته با 
همكاري وزارت ميراث فرهنگي اليحه اي به شــوراي 
اسالمي پنجم ارسال شــد و به تصويب رسيد. در اين 
مصوبه آمده بود امالكي كه داراي ارزش تاريخي هستند 
با توجه به نوع كاربري ملك، چه تسهيالتي شامل حال 
آنها مي شــود. اما  با اعتراض فرمانداري دوباره اليحه 
به شورا برگشــت و اكنون مجدد در حال پيگيري آن 

هستيم.«

    زهرا كريمی 
خبر نگار

 نرگس معدنی پور، رئيس كميسيون فرهنگي
 اجتماعي شوراي شهر تهران در گفت وگو با همشهري:

پارك دانشجو از حصار آسيب هاي 
اجتماعي رها مي شود

آشيانه چوبي فرودگاه قلعه مرغي در ضلع شمالي بوستان واليت با 100سال قدمت در حال تخريب است
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نخستين عنصري كه در شعر مدنظر 
شماست چيست؟ طنز؟ روايت شاعرانه يا وزن؟ 
در كتاب هاي شعرتان براي كدام يك از اين عناصر 

اهميت بيشتري قائليد؟ 
عروض است و َعَرضي اســت و جزو ذات اصلي شعر 
نيست و نمي تواند در وهله اول در درجه نخست اهميت 
باشد. من از آن نوع عاميانه طنز كه در جامعه مرسوم 
شــده، خودم را طنزپرداز نمي  دانم. قطعا اگر طنز را 
تعريف بگيريم، تلخند است. در خالل شعرهاي من هم 
شايد بشود پيدا شود اما اين هم براي من اولويت ندارد. 
آنچه در مجموعه اشعارم اهميت دارد، فرم موسيقايي 
كلمات اســت. بدون اينكه اهميتي داشته باشد كه 
موضوعي كه به وجود مي آيد، مــورد رضايت خودم 
هست يا نه. موضوع و محتوا و موادي از اين دست هم 
باز براي من در لواي همان فرم موسيقايي كلمات قرار 
مي گيرد. ابتدا برايم فرم اهميت دارد، در گام دوم زبان 
و سپس تصويرسازي و موضوع در كنار اينها مي تواند 

موضوعيت يابد.
هر ناشري كه مي خواهد كارش را شروع 
كند يا حتي برخي ناشران كه به اصطالح در كار نشر 
استخوان تركانده اند، كتاب شعر به ندرت چاپ 
مي كنند. چرا بازار كتاب شعر مخاطب كمي دارد 

و تقريبا كساد است؟ 

خود شعر كه مخاطبش اندك نيســت، بلكه كتاب 
شعر مخاطبش اندك است. مخاطبي كه مي خواهد 
شعر بخواند، در فضاي مجازي در واقع شعر خودش را 
تهيه مي كند و مي خواند اما شاعراني كه در اين مقوله 
اقتصادي تر فكر مي كنند، پيش از اينكه شعرهايشان 
در كتاب منتشــر شــود، در فضاي مجازي نشــر 
نمي دهند. اما امثال من چون شوق ارتباط با مخاطب 
را دارند، بالفاصله پس از سرايش در اينستاگرام يا در 
كانال هايشان منتشر مي كنند و اين امر عطش مخاطب 
را براي مطالعه آثار جديد شاعر در قالب كتاب كمتر 
مي كند. داليل ديگري هم دارد. دو ســه روز پيش با 
روابط عمومي نشر چشــمه صحبت مي  كردم، پيام 
داده بودند كه كتاب »ماه و ماهــي« به چاپ هفتم 
رسيده است. اوضاع و احوال نشر را جويا شدم و ايشان 
اذعان كرد كه وضع چاپ كتاب در مجموع قابل قبول 
نيســت. اين را مســئول روابط عمومي نشر چشمه 
مي گفت. مي تواند نظرش معدل انتشــاراتي هاي ما 
باشــد. اين موضوع را از نگاه مؤلفان هم بسنجيم، به 
همين نتيجه مي رســيم و من هم معتقدم در كشور 
ما كه مهد شعر اســت، بايد وضعيت بهتر باشد اما به 
هزار دليل بايد پذيرفت كه كتاب هاي شــعر در اين 
دوره و زمانه چنان كه كتاب هاي رمان و داستان كوتاه 
فروش مي روند، خوانده نمي شوند. از سوي ديگر هم 

كتاب هاي بازاري مانند رمان هاي »جوجو مويز« ديده 
مي  شود و آن هم به دليل قرار گرفتن مخاطب در فضاي 
پروپاگاندا )تبليغات( و كاسب كاري برخي ناشران است 
كه معموال براي اينگونه كتاب ها راه مي اندازند. از سوي 
ديگر دغدغه رسانه هاي ما شعر نيست. تلويزيون ما با 
بيش از 20 شبكه يك برنامه مستقل شعر هم ندارد. آن 
هم هر از گاهي شبكه4 كه شبكه كم مخاطبي است، 
طرحي ارائه مي دهد و بعدش هم تعطيل مي  شــود. 
اينكه شبكه3 ســيما هيچ جايي براي ادبيات ندارد، 
مضحك است. شبكه2 هم همينطور. شبكه يك كه 
شبكه هر ايراني است، هيچ جايي براي من شهروند 
متوسط ميانه حال عالقه مند به كتاب ندارد. با اينكه ما 
هم اكنون 80هزار شاعر صاحب كتاب در كشور داريم، 
اما ادبيات و شعر ما در رســانه ملي جايگاهي ندارد. 
پس رسانه ها و مســئوالن هم كه اهميتی به كتاب 
نمی دهند مقصرند و مردم هم در اين بين نيازشان را 

از طريق فضاي مجازي اقناع مي كنند.
دليل اعتماد نكردن مخاطب به شاعر 
جوان چيســت؟ مگر غير از اين است كه مهدي 

اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، طاهره صفارزاده و 
احمد شاملو روزي جوان بودند؟ 

من زياد با نظر شــما موافق نيستم كه فكر 
كنيم صائب تبريزي بيشــتر از احمد شاملو 
خوانده مي شود. اين نظر شماست و بايد آمار 

درست در اين باره را از ناشراني گرفت كه 
كارشان انتشار چنين آثاري است. 
يكی دو شاعر كه در تاريخ ادبيات 
جهان ثابتند مانند سعدي و حافظ 
حسابشان جداست، اما مردم ما 
آثار فريدون مشــيري را بيشتر 
مي خوانند يا شاهنامه فردوسي 
را؟! پس اين مهم صحبت شما 
را نقض مي كند. مردم حسين 
پناهي را بيشتر مي شناسند يا 
منوچهري را؟ در همين روزگار 
شاعران هم سن و سال من هستند 

كه خيلي بيشتر از كمال خجندي 
معروفند و نشان مي دهد كه شعر امروز 
هم مي تواند مخاطب خودش را داشته 

باشد و مردم هم نســبت به شعر امروز 
بي توجه نيســتند و البته اگر هم شــعر 
ســنتي ما بيشــتر خوانده شود، حقش 

است. به دليل اينكه تثبيت شده و ضمير ايرانيان آن را 
بيشتر مي پسندد.

براي نويســندگان ادبيات داستاني، 
دانش و تجربه زيسته بسيار حائز اهميت است. 
براي كسي در كسوت شاعر كه كار خالقانه مي كند 
و آفرينشگر است، اين دانش و تجربه زيسته چقدر 

اهميت دارد؟ 
شــعر به عنوان يكي از هنرهايي كه جميــع هنرها را 
در خــودش مي تواند پوشــش بدهد، از موســيقي و 
تصويرسازي و روايت داستاني و... قطعا بايد از سطح سواد 
و بينش و قدرت تحليل و آگاهي بااليي برخوردار باشد. 
صرف دانستن عروض و قافيه و 2تا ارائه، كافي نخواهد 
بود. استاد محمدرضا شــفيعي كدكني معتقدند كه 
شاعر بايد به سه چهار علم احاطه داشته باشد، يكي اش 
تاريخ است، ديگري اسطوره و ديگري جامعه شناسي. 
در گذشته شــعراي ما حكيم بودند و حكيم به كسي 
اطالق مي شد كه بر علوم روزگار خودش احاطه داشته 
باشد. اعم از علم حديث، علوم قرآني، رياضيات، فلسفه 
و منطق، علــم كالم، عروض و... و به كســي كه اينها 
را مي دانســته حكيم مي گفتند. بــه همين دليل 
مي گفتند حكيم ناصر خســرو، حكيم خيام، 
حكيم طوس، حكيم انوري و... شــاعر امروز 
خودش را تهي مي داند از اين مسئوليت و شانه 
خالي كرده و به همين دليل است كه شعر امروز 
نسبت به گذشته اگر بخواهيم ميانگيني 
بگيريم، بسيار ســطحي شده است. 
شعر امروز خالي شــده از مباحثي 
از اين دست و رضايت داده به چند 
داشته دم دســتي. معتقدم شاعر 
به عنوان موجودي كــه به قول 
»بودلر« مي خواهــد تبديل به 
سنگ و ستاره شود، بايد بتواند 
با احاطه به علوم مختلف حاال از 
روانشناسي بگير تا سينماي روز 
و نمايشنامه هاي نوين تا علوم 
مختلف كه در غرب رايج است، 
رسالت خود را كه قرار گرفتن 
در نقش اشــيا ، آدم ها و طبقات 
مختلف است، انجام دهد. هميشه 
به عزيزان گفته ام كه مطالعه كتاب 
آشــپزي هم مي تواند بر شعر شما 

تأثير بگذارد.

چرا بازار شعر جهان هم تقريبا كساد 
است؟ اثري از خانم »شيمبورسكا« شاعر لهستاني 
برنده نوبل ادبيات منتشر مي شود و نشر مركز آن 
را منتشر مي كند و در همان چاپ هاي اول و دوم 
باقي مي ماند. چرا شاعران مطرح جهان خوانده 
نمي شــوند؟ آيا همان قصه هميشگي و تكراري 
است كه مي گويند شــعر قابل ترجمه نيست؟ يا 

داليل ديگري دارد؟ 
يك بحثش بازمي گردد به اينكه شعر واقعا به ويژه مثال 
شعر فارسي يا شعر ژاپني يا لهستاني، افق محدودتري 
دارد با شعر شــاعراني كه در كشورهاي توسعه يافته 
فرهنگي و زباني رشد كرده اند. يك بخشش بازمي گردد 
به اينكه بايد واقعا حكم داد كه به عبارتي شعر حافظ ما 
هم قابل ترجمه نيست. موضوعش شايد قابل ترجمه 
باشد اما فقط موضوع آن بيت نيست كه ما را عاشق 
حافظ مي كند. ما شــيفته ظرافت هاي زباني شــعر 
حافظيم و اين ديگر قابل ترجمه نيست. جناس و ايهام 
را ديگر شما نمي توانيد ترجمه كنيد. كمااينكه در شعر 
لهستان هم همين آرايه ها و صنايع را با شكل و شمايل 
و كيفيت ديگري دارند. اين باعث مي شود وقتي شعر 
خانم شيمبورسكا كه ترجمه مي شود من وا بمانم از 
اين زيبايي ها. از طرفي گفتمان فكري كســي كه  در 
لهستان زندگي مي  كند، با گفتمان فكري من كه در 
ايران زندگي مي كنم كامال متفاوت است. يعني براي 
من يك سلسله دغدغه ها و دقايق لذتبخش است. مثل 
قدم زدن در باغ و ديدن يار سرو باال اما براي كسي كه 
در لهستان هست، شايد ديدن اين صحنه خوشايند 
نباشد. او قاعدتا از تيك تاك ساعتي صحبت مي كند 
كه مثال در يك رستوران نشسته و معشوقش دير كرده. 
اساسا او زندگي را در تمام وجوهش به شكل ديگري 
مي بيند و وقتي آن شعر ترجمه مي شود، چنگي به دل 
من نخواهد زد. همانطور كه شعر ما خيلي اوقات براي 
آنها دلنشين نيست. يك موضوع ديگر اين است كه 
مردم ما فعال به لحاظ روحي و رواني حال و روز خوشي 
ندارند، بحث تلخي است كه بايد آن را پذيرفت. به خاطر 
دوران كرونا، به خاطر مشكالت اقتصادي و فضاي كلي 
حاكم بر جامعه، مردم در برآوردن نيازهاي اوليه شان 
مانده اند. همان هرم معروفي كه همه ازش اسم مي برند. 
قسمت بااليي هرم كه خاص مباحث فرهنگي و ادبي 
است در افق ديد كســي كه اين پايين ايستاده قرار 
نمي گيرد، چون در كف اين هرم ايستاده و بايد خوراك 
و پوشاك و مســكن خودش را تأمين كند. كسي كه 
در اين مراحل اوليه مانده، طبيعي اســت كه اساسا 
حوصله اي براي پرداختن به مسائل فرهنگي ندارد. 
مباحث رانندگي مانند درست رانندگي كردن و بين 
خطوط راندن، در بهترين حالت در اولويت است نه در 
حد مطالعه رمان هاي روز دنيا و خواندن شعر شاعران 
مطرح. مشكل اصلي را من در پيش نرفتن يك زيست 

ساده و معمولي مي بينم.

تازه هاي نشر

  گيرنده شناخته نشد 
رمان »گيرنده شناخته نشد« نوشته »كاترين 
كرســمن تيلور« نخســتين بار سال1939 
منتشر شــد. اين اثر، قدرت خارق العاده قلم 
نويسنده اش را به عنوان يك سالح به نمايش 

مي گذارد. اين اثر كه در بحبوحه جنگ جهاني دوم و هولوكاست 
نگاشته شد، داستان خود را در قالب نامه هايي رد و بدل شده ميان 
2 دوســت روايت مي كند؛ مردي آمريكايي در سان فرانسيسكو و 
شريك تجاري سابق و دوســت او كه به كشورش آلمان بازگشته 
است. اين كتاب به ياد ماندني و تأثيرگذار، شرارت هاي نازيسم را 
به تصوير مي كشــد و در عصر نژادپرستي و تبعيض هاي قوميتي، 
هشــدار مي دهد كه تاريخ ممكن است تكرار شود. نشر ماهي اين 
كتاب را با ترجمه بهمن دارالشفايي در 64صفحه، با قطع رقعي به 

بهاي 15هزار تومان منتشر كرده است.

  يك اتفاق مسخره 
كتاب »يك اتفاق مســخره« نوشته »فئودور 
داستايفســكي« داســتاني هجوآميــز از 
داستايفسكي اســت كه به ماجراجويي هاي 
مردي روس مي پردازد. پروتاگونيست داستان، 
ايوان ايليچ پرالينسكي، پس از اينكه با 2 تا از 
همكارانش بدرفتاری مي كند، شروع مي كند 

به صحبت درباره اينكه چقدر دوست دارد در زندگي، فلسفه اي بر 
پايه  مهرباني با زيردستان و فرودستان داشته باشد. ايوان پس از 
ترك اين جمع 3 نفره، به جشــن عروسي يكي از زيردستان خود 
مي رود و تصميم مي گيرد تا باالخره اين فلســفه اش را در دنياي 
واقعي به كار بندد. اما اين تصميم او، جشــن عروسي را به آشوب 
مي كشاند و... نشــر ماهي اين كتاب را با ترجمه ميترا نظريان در 
96صفحه با قطع رقعي، به بهاي 18هزار تومان منتشر كرده است.

  تا در محله گم نشوي
»تا در محله گم نشوي« اثر »پاتريك موديانو« 
بازي دائمي نور و سايه است، مبارزه بي پايان 
خاطره و فراموشي است. داستان ژان درگان، 
نويسنده اي ميانسال است كه به مالل گرفتار 
آمده و عزلت نشــيني اختيار كــرده. روزي 
شخصي به نام ژيل اتوليني با او تماس مي گيرد 
و خبر از پيدا شــدن دفترچــه اي مي دهد كه 

درگان در ايستگاه قطار ليون گم كرده بود. در اين دفترچه اسمي 
آمده كه كنجكاوي اتوليني را برانگيخته و حاال مي خواهد از درگان 
اطالعاتي درباره شخص مذكور به دست آورد. كنجكاوي اتوليني 
درگان را به گذشــته هاي دور مي برد و بهانه اي مي شود براي باز 
كردن كالف هاي درهم تنيده  روزگار كودكي اش. پاتريك موديانو  
نويســنده كتاب، برنده جايزه نوبل2014 اســت. نشر ماهي اين 
داســتان 128صفحه اي را با ترجمه انوشه برزنوني در قطع رقعي 

به بهاي 15هزار تومان منتشر كرده است.

عليرضا بديع، شــاعر جوان، همواره حرف  هايي تازه براي گفتن 
دارد. در ابتداي گفت وگو، ساده و صميمانه مي پرسد: سؤال ها از چه 
جنسي است؟ اينكه چه فيلمي مي بينم، موسيقي چه گوش مي دهم يا پرسش هاي جدي ادبيات؟ اما 
پرسش هاي جدي ادبيات همواره او را برمي انگيزاند و به مسماي نامي كه دارد، سخنان بديع مي گويد. 
درباره افت تيراژ كتاب هاي شعر ايراني و خارجي مي گويد. درباره نخستين عناصري كه در شعر مدنظر 
اوست؛ از عروض و قافيه و صنايع و فنون ادبي در شعر شاعران ديگر نقاط جهان صحبت مي كند كه 

بي ترديد قابل ترجمه نيست و به گفته اي از استاد محمدرضا شفيعي كدكني مي رسد.

فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

گفت وگو با عليرضا بديع ، شاعر و منتقد ادبي 

رسانههااهمیتیبهكتابهايادبينميدهند

برای خواندن متن 
 كامل گفت و گو

كيوآركد را  اسكن يا 
به سايت همشهری 
آنالين مراجعه كنيد.
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رتبه بندي معلمان از شهريور امسال 
آغاز شده است؛ اقدامي كه به گفته گزارش

رئيس كميسيون آموزش مجلس تا 
پايان ســال1400 بايد به پايان برسد. ماجراي 
اليحه رتبه بندي معلمان به سند تحول بنيادين و 
اجراي آن در وزارت آموزش و پرورش برمي گردد 
و امســال بعد از اما و اگرهاي فراوان، رتبه بندي 

معلمان آغاز شده است. اين طرح با هدف بهبود 
ســطح معيشــتي معلمان و همچنيــن ارتقاي 
شايستگي حرفه اي معلمان مطرح شده و انتظار 
مــي رود متضمــن بهبــود كيفيت آموزشــي 

دانش آموزان هم باشد.
براساس اين طرح، رتبه بندي هاي 5گانه اي براي 
معلمان درنظر گرفته شده است. آموزشيار معلم، 

مربي معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم، استاد 
معلم تقسيم بندي هاي اين طرح است و اولويت 
مهم براي قرار گرفتن هر معلم در هريك از اين 
رتبه ها، 4 تا 5سال است؛ معلمان از بدو ورود به 
نظام آموزش و پرورش عنوان آموزشيار را دريافت 
مي كنند و بعد از حداكثر 22سال به رتبه استاد 

معلم مي رسند.
بزرگ ترين مانعي كه تا كنون بــراي اجراي اين 
طرح پيش پاي  آموزش و پــرورش بوده، تامين 
مالي اين طرح و نبود بودجه كافي براي آن است.

10سال تأخير در اجراي يك طرح
هيأت هاي مميزي شهرستان و استان، از اركان 
مهم اجراي طرح رتبه بندي معلمان هستند كه 
به گفته وزير آموزش و پرورش به محض تصويب 
آيين نامه، اين هيأت ها تشكيل خواهد شد. نوري 
مي  گويد: »براي ســال آينده و در اليحه بودجه 
25هزار ميليارد تومــان براي رتبه بندي معلمان 
پيش بيني شده است. در حوزه كاركنان اداري، 
يك عده از همكاران ما آموزشي و يك عده اداري 
صرف هســتند كه تعداد اداري ها كه مشــمول 
رتبه بندي نمي شوند بســيار كم است و شايد به 

حدود 10هزار نفر برسد.«
ســند تحول بنيادين آموزش و پــرورش كه در 
ســال1390 به تصويــب شــوراي عالي انقالب 

فرهنگي رسيده و طرحي نظام مند و مورد تأييد 
رهبر معظم انقالب  است، به عنوان سند باالدستي 
طرح رتبه بندي معلمان شناخته مي شود. با اين 
حال تاكنون عدم تخصيص بودجــه اجراي اين 

طرح را 10سال به تأخير انداخته است.

سرچشمه هاي بودجه رتبه بندي كجاست؟
به گفته كارشناســان، به رغم تأكيد مجلس براي 
اجراي طــرح رتبه بندي معلمــان، به دليل نبود 
تامين مالي كافي و تامين اعتبار از منابع متفرقه، 
اجراي طرح رتبه بندي چالش هاي تازه اي براي 
آموزش و پرورش در پي  خواهد داشت. »شهرام 
جمالي« معلم و كارشــناس آمــوزش و پرورش 
اين موضوع را اينگونــه توضيح مي دهد: »دولت 
ماهيت بودجه رتبه بنــدي و نحوه اختصاص آن 
را با بودجه هايي نظيــر حق التدريس معلمان يا 
پاداش پايان خدمت بازنشستگان يكسان ديده 
اســت كه يعني هر وقت بودجه آن تأمين شد، 
پرداخت مي كنــد. درحالي كه بودجه رتبه بندي 
بايد به صــورت ماهانه و همراه بــا حقوق و مزايا 
پرداخت شــود كه به نظر مي رســد كميسيون 
تلفيق بودجه مجلــس هنگام بررســي بودجه 
آموزش وپرورش بايد نسبت به رفع ابهام و تعيين 

تكليف اين موضوع اقدام كند.«
به گفته جمالي، در پايان مــاه جاري دولت بايد 

حدود ۸300ميليارد تومان افزون بر حقوق فعلي 
معلمان، براســاس طرح رتبه بنــدي به معلمان 
بپردازد: »بديهي است كه شرايط اين پرداخت در 
ماه هاي پاياني سال براي دولت دشوارتر خواهد 
شد و اين شــواهد حاكي از آن است كه احتمال 
اجراي رتبه بندي در ســال جاري را بايد بســيار 
ضعيف و تقريبا منتفي دانســت. چنانچه دولت 
به هر دليلي نتواند اعتبار 12هزار و500ميليارد 
توماني بابت بودجه نيمه دوم امسال را بر اساس 
مصوبــه مجلس و تــا قبل از پايان ســال جاري 
اختصاص دهد، بايد توسط مجلس ملزم شود كه 
اين اعتبار را در قالب ديون و در بودجه سال آينده 
به صورت مازاد بر اعتبار تعيين شــده، عملياتي 

كند.«
به گفته او از طرف ديگر تعييــن بودجه 12هزار 
و500ميليارد توماني براي اجراي رتبه بندي در 
يك نيمه از سال  جاري به معناي نياز به اعتباري 
بيش از 25هزار ميليارد تومان براي كل ســال 
آينده است؛ چراكه با افزايش رقم بندهاي حقوقي 
مؤثــر در فوق العــاده رتبه بنــدي، قطعا بودجه 
بيشتري نياز است و مشخص نيست تعيين اعتبار 
25هزار ميليارد توماني بر چه مبنايي بوده است.

با اعالم دقيق آيين نامه اجرايي طرح رتبه بندي 
معلمان مي توان تخمين درســت تري از بودجه 

مورد نياز اين طرح به دست آورد.

 با وجود تأكيد مجلس بر اجراي طرح رتبه بندي معلمان 
هزينه اين طرح در بودجه دولت پيش بيني نشده است

رتبه بندي معلمان 
پشتوانه  مالي ندارد

عدد خبر

جرایــم مجــازی از ســوی پلیس فتا كشــف شــد. 
به گفته ســردار مهدی حاجیــان، ســخنگوی ناجا بیش 
از ۸۹درصــد از جرائمــی كــه در فضــای مجازی بــه وقوع 
پیوســته، از ســوی پلیــس فتــا كشــف شــد و همچنیــن 
در۹ماهــه امســال ۱۹۵پرونــده بانــدی در حــوزه جرائــم 
ســازمان یافته تشــكیل شــده كه از این تعداد 6۵ فقره 
فیشــینگ، ۳۴فقــره جعــل كارت بانكــی و ۹۴فقــره 

كالهبرداری اینترنتی بوده است.

89  درصد

افزایش ۴۵۸درصدی كشف پرونده های جرائم 
گمركی با راه اندازی پلیــس امنیت اقتصادی در گمرك 

مبارزه با قاچاق كاال شكل گرفت.

۴۵8درصد

دســتگاه لــوازم خانگــی قاچــاق در ســال جاری، 
كشــف شــد كــه نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش 
6۹درصدی داشته است؛ همچنین افزایش ۲۷درصدی 
كشــف تجهیزات رایانــه و افزایش ۴۸درصــدی در حوزه 
تجهیــزات پزشــكی نســبت به ســال قبــل، رقم خــورده 

است.

۶میلیون و 9۰۰هزار 

دســتگاه رمــز ارز و ماینــر كــه فعالیت شــان 
غیرقانونی بود، در سال جاری كشف شده اند.

179هزار 

افزایــش ۹درصــدی جرائم خرد نســبت به ســال 
گذشــته ثبت شــده اســت. ســرقت های خرد ۵۲درصد 
از تمام سرقت ها را شــامل می شــود و البته  با میانگین 
افزایش كشف سرقت در حوزه سرقت های خرد ۹درصد 

افزایش داشته ایم.

9درصد

منبع:صحبت های سردار مهدی حاجيان، سخنگوی ناجا در نشست خبری

 ماجراي رتبه بندي معلمان ذيل سند تحول بنيادين، موضوع 
امروز و ديروز نيست؛ بيش از 10سال است كه اين موضوع در 
راستاي ارتقاي سطح آموزشي در مدارس و همچنين بهبود 
معيشت معلمان به ميان آمده است. شهريور امسال باالخره اقدامات اوليه براي رتبه بندي معلمان 
آغاز شده و اين روند همچنان ادامه دارد. سابقه فعاليت معلمان در آموزش و پرورش و تجربه سال هاي 
تدريس از مهم ترين معيارهاي اين رتبه بندي است. با اعالم خبر رئيس كميسيون آموزش مجلس 
مبني بر تأكيد به اجراي اين طرح، شنيدن اظهارنظرهاي وزير آموزش و پرورش و البته معلمان خالي 

از لطف نيست.

مرضيه موسوي
روزنامه نگار

ات
ی بي

هد
س:  م
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34هزار معلم، راهي مناطق محروم مي شوند
عالوه بر جزئيات اجراي طرح رتبه بندي، ديروز خبر مهم ديگري هم درباره معلمان منتشر شد. فراخوان 
وزارت آموزش و پرورش براي عالقه مندان به حرفه معلمي كه در ســاير دانشگاه ها تحصيل كرده اند، 
قرار است 34هزار و800نفر را جذب آموزش و پرورش كند. »يوسف نوري« وزير آموزش و پرورش اعالم 
كرد: »براساس فراخواني كه به زودي از طريق وزارت آموزش و پرورش خواهيم داد، 34هزار و800نفر از 
عالقه مندان به حرفه معلمي كه در ساير دانشگاه ها تحصيل كرده اند، براي معلمي در مناطق محروم جذب 

آموزش و پرورش خواهند شد.«
روستاهاي محروم كشــور عالوه بر كمبود كال س هاي درس و مدارس استاندارد با كمبود معلم در مقاطع 

مختلف تحصيلي روبه رو هستند.
يوسف نوري همچنين به طرح مدرسه هوشمند اشاره كرد و گفت: »طرح »هوشمندسازي مدارس« را از 
سال هاي۹0 و ۹1 آغاز كرديم و در سال13۹۲ »طرح توزيع تبلت« در برخي مدارس تهران به صورت پايلوت 
اجرا شد كه با انتقاد برخي از افراد روبه رو شد و در نهايت به محض ورود كرونا، مجبور شديم از همان طرح 

استفاده كنيم.«
وزير آموزش و پرورش همچنين با بيان اينكه ۵درصد مدارس ما در دوره ابتدايي با اجراي طرح »ارتقاي 
مهارت برنامه نويسي و سواد ديجيتال دانش آموزان و معلمان ابتدايي«، »كدنويسي« را آغاز خواهند كرد، 
گفت: »اين اتفاق بسيار خوبي است كه توانستيم رقم بزنيم و مي تواند ما را يك قدم در رسيدن به اهداف 

سند، به جلو هدايت كند.«

خبر
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سويه هايي كه رسمي نيستند

مشاهدات تاكنون نشان نداده است 
كه ابتال به بيش از يك سويه منجر به 
وخامت بيماري شود. هنوز مشخص 
نيســت كه آيا اين ويروس تركيبي 
مسري تر اســت يا احتمال غلبه بر 
نســخه هاي قبلي بيشــتر است. 
گزارش هاي قبلي در مورد يك عفونت 
ويروســي تركيبي نشان مي دهد كه 
عالئم آن مشــابه عالئمي است كه در 
2نوع جداگانه نشان داده مي شود. البته 
الزم به ذكر است كه اين گونه سويه ها 
هنوز از سوي سازمان بهداشت جهاني 
و نهادهاي بين المللي مشابه به رسميت 

شناخته نشده اند.

 تامين مالــي جمعي يــا Crowd Funding، روشــي براي 
سرمايه گذاري هاي خرد در استارت آپ ها و كسب وكارهاي نوآور 
است كه از سابقه چند ساله در دنيا برخوردار است. اين روش 
در كشور ما هم از حدود يك سال پيش مورد توجه قرار گرفت تا كساني كه سرمايه هاي اندك دارند، 
بتوانند در استارت آپ ها و كسب وكارها سرمايه گذاري كنند. اگرچه روش هاي سنتي اين نوع تامين 
مالي پيش از اين هم وجود داشته، اما روش قانونمند و قابل نظارت آن را مي توان به قرن21 نسبت داد. 
اكنون صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري با همكاري صداوسيما و مشاركت استارت آپ ها 
برنامه اي تلويزيوني را به نام »كارويا« تهيه كرده اند كه تيم هاي استارت آپي، طرح نوآورانه خود را 
ارائه مي دهند و داوران در هر قسمت يك تيم را به عنوان برنده معرفي مي كنند. اين نوع سرمايه گذاري 
كه جذابيت هاي خاصي هم براي سرمايه گذار و هم سرمايه پذير دارد، از طريق پلتفرم هاي واسط كه 
داراي مجوزهاي الزم هستند صورت مي گيرد. البته صندوق نوآوري رياست جمهوري در اين مسير 
اصل پول سرمايه گذاران را تضمين كرده است. علي ناظمي، معاون سرمايه گذاري صندوق نوآوري 
و شكوفايي رياست جمهوري در گفت وگوي اختصاصي با همشهري مي گويد، تاكنون داوران برنامه 
6تيم را به عنوان برنده انتخاب كرده اند كه اين 6تيم در مجموع بيش از 12ميليارد تومان اعالم نياز 
مالي كرده اند. نكته جالب اين است كه بيش از 80درصد، يعني حدود 9ميليارد و 800ميليون تومان از 

اين مبلغ از سوي سرمايه گذاران خرد تامين مالي شده است.

به نظر مي رسد با اصطالح جديدي در 
ادبيات تامين مالي نوآوري كشور روبه رو هستيم. 
چقــدر تامين مالي جمعي در اكوسيســتم هاي 

فناوري جهان مهم است؟
تامين مالي جمعي در ادبيات نوآوري و ادبيات تامين 
مالي نــوآوري ســابقه چندســاله دارد و در دنيا، در 
چارچوب قانونمند آن، متداول بوده است. در چارچوب 
غيرقانونمند آن، به طورســنتي اين اتفاق را هميشه 
ديده ايم، اما در چارچوبي كه نظارت بر آن باشد و براي 
آن قانونگذاري شده باشد، با موضوع جديدي روبه رو 
هســتيم. درواقع مي توان ادعا كرد كــه اين موضوع 
مربوط به قرن21 اســت. در ايران هم از اواخر ســال 
گذشته مجوزهاي مربوط به تامين مالي جمعي صادر 
شده است و به چند پلتفرم مجوز داده شده تا به صورت 
قانوني امكان تامين مالي جمعي را داشته باشند. به نظر 
مي رسد اكنون فرصت بسيار خوبي فراهم شده است و 
شايد در گام اول نياز باشد كه بتوانيم براي اين فرايند 
فرهنگسازي كنيم تا مردم با اين موضوع آشنا شوند 
كه مي توانند بخشي از منابع مالي مازاد خود را روي 

ايده هاي نو سرمايه گذاري كنند.

چه چالش هايي براي برنامه كارويا 
پيش رو داشتيد؟

برنامــه تلويزيونــي كارويا كــه در همين 
چارچوب تهيه شــد، مثل هر برنامه اي كه 
براي بار اول ســاخته مي شود، چالش هاي 
خاص خــود را داشــت و فرايند ســخت 
و پيچيــده اي را طي كرد. تعــدد بازيگران 

اين فرايند شــايد مهم ترين چالش تهيــه اين برنامه 
باشــد. اين بازيگران شامل اســتارت آپ ها، صندوق 
نوآوري و شــكوفايي به عنوان نهــاد تضمين كننده، 
فرابورس به عنــوان نهاد قانونگذار و صداوســيما كه 
دغدغه هاي خاص خود را داشت، بودند. همچنين تيم 
ســازنده برنامه هم دغدغه هاي متفاوتي درخصوص 
جذابيت هاي بصري، سينمايي و تلويزيوني داشت. در 
اين برنامه كه حدودا 18قسمت خواهد بود، هر قسمت 
ممكن است يك برنده داشته باشد، يا برنده اي نداشته 
باشد يا حتي ممكن است در هر قسمت 2برنده داشته 
باشــد. درواقع، اگر داوران در يك قسمت بتوانند به 
جمع بندي برسند، برنده 
يا برنــدگان معرفي 
مي شوند و اگر اين 
جمع بندي حاصل 
نشود، بديهي است 
كه برنــده اي هم 
اعالم نمي شــود. 
اســتارت آپ هايي 
كه تاكنــون برنده 

شده اند روي سكوي تامين مالي جمعي 
قرار گرفته اند.

چه پيش بيني اي دربــاره اين برنامه و 
استارت آپ هايي كه در اين برنامه توانسته اند نظر 

سرمايه گذاران خرد را جلب كنند، داريد؟
با توجه به اينكه چنين برنامه اي براي نخســتين بار 
پخش مي شــود، طبيعتا تبليغ زيادي هم درباره آن 
نشده اســت و البته همچنان براي همگان اين ابهام 
وجود دارد كه واقعا ســازوكار و ابزارهــاي اين برنامه 
چيست. با اين حال، استقبال از نظر تامين مالي خوب 
بوده است. به طوري كه براي 2تيم، هركدام 4ميليارد 
تومان تامين مالي صورت گرفته است. يكي از تيم ها 
حدود يك ميليارد نياز داشته كه آن هم به طور كامل 
تامين مالي شده است و بقيه تيم ها هم پيشرفت خوبي 
داشته اند و پيش بيني مي شود كه در يك بازه يك ماهه 
كه بازه جمع آوري منابع است، بتوانند منابع مورد نياز 

را جمع آوري كنند.

تا االن در مجموع چقدر سرمايه گذاري 
از سوي مردم انجام شده است؟

حــدود  تيم هــا  نيــاز  اعــالم  تاكنــون 
12ميلياردو300ميليــون تومــان بــوده كه حدود 
9ميلياردو800ميليون آن تامين شده است. به عبارت 
ديگر بيش از 80درصد منابع مورد نياز تامين شــده 

است.

اين نوع از سرمايه گذاري چه اهميتي 
دارد؟

اهميت اين نوع سرمايه گذاري را مي توان در چند بعد 
)استارت آپ، سرمايه گذار، كالن( بررسي كرد. از 
ديد يك اســتارت آپ، تامين مالي جمعي چند 
ويژگي دارد. اول، همزمان با تامين مالي جمعي 
اســتارت آپ برندينگ و ماركتينگ هم انجام 
مي دهد. دوم، با تعدد ســرمايه گذاران، درواقع 
ريسك توزيع مي شــود و يك اســتارت آپ با خيال 
راحت مي تواند كار خود را انجــام دهد. بنابراين، 
اين موضوع براي اســتارت آپ ها جذاب است. 

چراكه اگر يك جوان 25ســاله بخواهــد براي يك 
اســتارت آپ به بانك مراجعه و درخواست وام كند، 
نمي تواند فقــط با تضاميني چون چك و ســفته وام 
بگيرد و بانك حتما درخواســت سند ملكي به عنوان 
وثيقه خواهد داشت. البته مشكالت ديگري همچون 
گردش حساب مناسب يا مسدود كردن سپرده هم از 

شرايط وام خواهد بود.

مردم چــه جذابيتــي را بايد در يك 
اســتارت آپ ببينند تا براي سرمايه گذاري قانع 

شوند؟
ســرمايه گذاران خرد عموما منابع مالــي دارند كه 
با اين منابع كســب و كاري را نمي تواننــد راه اندازي 
كنند. چراكه با 10 يا 20ميليون تومان راه اندازي يك 
كسب وكار امكان پذير نيســت. بنابراين سرمايه گذار 
براي اينكه خــود را در برابر تورم مصون و حفظ كند، 
به ســپرده بانكي روي مي آورد، امــا در تامين مالي 
جمعي ســودي كه نصيب ســرمايه گذار مي شــود 
بيشــتر از ســود بانكي اســت؛ به عنوان مثال، كف 
ســودي كه در پلتفرم هاي تامين مالي جمعي ارائه 
شــده حدود 28درصد اســت. با اين حال، همه اين 
جذابيت به ســود و منافع اقتصــادي برنمي گردد. 
برخــي از ســرمايه گذاران اظهــار مي كننــد كه از 
احساس همذات  پنداري با كارآفرينان لذت مي برند 
و خوشــحالند كه در پروژه كســي كه بــه تازگي از 
دانشگاه فارغ التحصيل شده، ســرمايه گذاري و از او 
حمايت مي كنند. بنابراين تركيب ســود اقتصادي و 
لذت معنوي مشــاركت در پروژه هايي كه به صورت 
هدفمند در آنها ســرمايه گذاري مي شــود، جذابيت 
سرمايه گذاري در اين استارت آپ ها را افزايش مي دهد. 
سرمايه گذاران درواقع با يك مطلوبيت دوگانه روبه رو 
مي شوند؛ هم ســود اقتصادي و هم حس كارآفريني 

و تعصب نســبت به توسعه يك 
كســب وكار، تعصب به يك ايده 
نوآورانه و جواناني كه در آن كسب وكار 

فعاليت مي كنند.

در مورد سازوكار ســرمايه گذاري در 
استارت آپ هاي معرفي شده هم توضيح مي دهيد؟

موضوعــي كه وجود دارد اين اســت كــه مردم فكر 
مي كنند كه انگار دوباره در حال ورود به بورس هستند 
و ممكن است خاطره يك ســال اخير روي ذهن آنها 
اثرگذار باشد. نكته اي كه اهميت دارد اين است كه در 
اين نوع سرمايه گذاري، سازوكار بازار ثانويه بورس به 
هيچ عنوان بر آن حاكم نيست. اين پلتفرم ها صرفا از 
بعد شفافيت و از بعد قانونمند شدن تحت نظر بورس 
هستند و چيزي غيراز اين نيست. درواقع، پذيرندگان 
پول و اســتارت آپ ها شــركت هاي بورسي نيستند 
و شــركت هايي كوچك هســتند. نكته اين است كه 
من به عنوان ســرمايه گذار مي خواهم پولم را به يك 
سرمايه پذير بدهم. واسطه اين كار يك پلتفرم است كه 
اين پلتفرم براي فعاليت، از بورس مجوز گرفته است. 
نكته دوم اين است كه پس از اينكه پخش هر قسمت 
از برنامه كارويا كه پايان يافت )حدود 12شب(، همان 
موقع، تيم برنده روي صفحه برنامه كارويا نمايش داده 
مي شود. وقتي كســي روي كلمه »سرمايه گذاري« 
كليك كند به يكي از اين پلتفرم ها هدايت مي شــود. 
وقتي وارد آن پلتفرم شــد، جزئيات مشــخصات آن 
طرح را كه شامل ايده، پيش بيني سود، بيزينس پلن و 
ضمانت هاست مي تواند دوباره مطالعه كند. اگر كسي 
تصميم به ســرمايه گذاري بگيرد، حتي با 500هزار 
تومان مي تواند سرمايه گذاري كند. سرمايه گذار پس 
از آن، به يك درگاه پرداخت هدايت مي شــود و مبلغ 
مورد نظر را پرداخت مي كند. اصل پول پرداختي هم 
از سوي صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري 
تضمين شده است. بنابراين، ســرمايه گذاران نگران 
اصل پول خود نخواهند بود و در پايان دوره طرح كه 
مي تواند به عنوان مثال 3ماهه يا 6ماهه باشد، گزارش 
رسمي از ميزان سود و نتيجه سرمايه گذاري پروژه به 

سرمايه گذار ارائه مي شود. 

سرمايه گذاري استارت آپي 
با 500هزار تومان

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

نگاه ديگر

تأثير بانكداري هوشمند بر تحقق شهر 
هوشمند و پايدار

هوشمند شدن به كليدواژه غالب اين 
روزهاي ادبيات شهري جهان تبديل 
شده است. اين موضوع همه حوزه هاي 
شهر از ساخت وساز گرفته تا حمل ونقل 
و ارائه خدمات و تا امــور مالي را در بر 
مي گيرد. شــهرهاي هوشمند نقشي 
كليدي را در درگير كردن اكوسيستم هاي نوآوري براي افزايش 
كيفيت زندگــي ايفا مي كنند. آنهــا با توانايــي عظيم خود در 
جمــع آوري و تجزيه و تحليــل داده ها محيطي ايــده آل براي 
بهبود مالي فراهم مي كنند. شهر هوشمند و بانكداري هوشمند 
الزم و ملزوم يكديگرند. بانكداري هوشــمند شــتاب دهنده و 
پيشران به سمت توسعه شــهر هوشمند اســت. در واقع وجه 
مشترك شهر هوشمند و بانكداري هوشــمند اتكاي باالي آنها 
به داده ها و اطالعات اســت. در بستر شهر هوشــمند است كه 
بانكداري هوشــمند شــكل مي گيرد. امروزه به لطــف امكانات 
شهرهاي هوشــمند مانند پهناي باند گسترده، رشد محاسبات 
ابري، اينترنت اشــيا و هوش مصنوعي اطالعات قابل اعتماد و 
كم هزينه اي در اختيار بانك ها قرار مي گيــرد كه بانك ها نيز از 
اين امكانات در راســتاي خدمات دهي به شــهروندان استفاده 
مي كنند. درحقيقــت يكي از مزاياي بانكداري هوشــمند براي 
شهروندان گسترش شمول مالي و دسترسي بيشتر خانوارها به 
فرصت هاي بانكي مانند وام گيري يا سپرده گذاري است؛ چراكه 
زيرساخت هاي هوشــمند اطالعات شــهروندان را از امكانات و 
تســهيالت بانك ها ارتقا مي دهند. در چنيــن فضايي بانكداري 
هوشــمند با مدل هاي واســطه گري جايگزيــن و تكنيك هاي 
پيشرفته امتيازدهي اعتباري بانكداري سنتي و صنعت خدمات 
مالي را به چالش مي كشــد. حوزه ديگر اثر گــذاري بانكداري 
هوشمند در توسعه شــهري موضوع تامين مالي شهري است. 
بانكداري هوشــمند امروزه به تامين مالي پايدار شــركت هايي 
كه در ساخت شهرهاي هوشمند و سبز اقدام مي كنند، مبادرت 
مي ورزد. در ســنگاپور به عنوان نمونه چارچوبــي تحت عنوان 
چارچوب تامين مالي پايدار شــهر هوشــمند راه اندازي شــده 
است كه همسو با اهداف توسعه اي ســازمان ملل معيارهايي را 
مشخص مي كند كه مشــتريان بانك براي دريافت وام هاي سبز 
و طيف وســيعي از محصوالت و خدمات، ملزم بــه رعايت آن 
هســتند؛ ازجمله اين الزامات داشتن اســتراتژي و هدف واضح 
يك شركت در مسير دستيابي به توسعه پايدار شهري است. هر 
كسب وكاري كه بخواهد از اين تسهيالت استفاده كند بايد بتواند 
نشان دهد كه چگونه فعاليت وي منجر به ارتقاي كيفيت زندگي 
شهروندان خواهد شــد. طبق اين چارچوب بانك ها بر وام هاي 
ارائه شــده خود نظارت كامل مي كنند و اثرات زيست محيطي، 
اجتماعي و اقتصــادي طرح ها و پروژه هايي را كــه تامين مالي 
كرده اند، به صورت ســاالنه رصد مي كننــد. در اين زمينه بانك 
جهاني از ســال2008 حدود 4.5ميليارد دالر اوراق قرضه سبز 
براي تامين مالي پروژه هاي انرژي پــاك و كم كربن صادر كرده 
اســت. اوراق قرضه ســبز كه اكنون در بســياري از كشورهاي 
اروپايي ازجمله سوئد توســط بانك ها براي تامين مالي منتشر 
مي شــود داراي دوره هاي سررســيد طوالني تر، انعطاف پذيرتر 
و معاف از ماليات هســتند؛ به عنوان نمونــه اي ديگر بانك هاي 
چين در بسياري از كشــورها اقدام به تامين مالي و شراكت در 
پروژه هاي شهر هوشــمند مي كنند كه مثال آن سرمايه گذاري 
اين بانك ها در كشور مالزي اســت؛ جايي كه بانك مسكن چين 
پروژه شهر هوشمند البوان را در مالزي تامين مالي كرده است. 
همچنين پلتفرم ايجاد شهر هوشمند علي بابا توسط شركت هاي 
چيني در مالزي تامين مالي شده است. پروژه علي بابا ايجاد يك 
منطقه تجارت آزاد ديجيتال براي تجارت الكترونيك در بســتر 
بالكچين در كواالالمپور بوده و قرار اســت ايده شهر هوشمند را 
به ساير شــهرهاي مالزي هدايت كند. بانكداري هوشمند عالوه 
بر شهروندان امروزه به عصاي دست مديريت شهري نيز تبديل 
شده اســت. زيرســاخت هاي پرداخت ديجيتال و راه حل هاي 
پرداخت يكپارچه حمل ونقل شــهري را به طــور كلي دگرگون 
كرده است كه حاصل اين كار مديريت آسان تر شبكه حمل ونقل 
شهري است. در بستر بانكداري هوشمند امروزه براي حمل ونقل 
شهري ديگر نياز به كارت خاص يا هيچ وسيله فيزيكي ديگري 
نيست و امكان پرداخت به صورت بدون تماس وجود دارد. همين 
امكانات براي پاركينگ هاي شهري نيز وجود دارد كه هم براي 
شهروندان و هم مديران شهري يك موهبت است. عالوه بر موارد 
گفته شده اكوسيستم پرداخت هوشــمند كه توسط بانكداري 
هوشمند در شهرها شكل مي گيرد به ارتقاي عملكرد نهادهاي 
نظارتي مديريت شهري مانند شوراهاي شهر منجر مي شود. به 
هر حال تامين مالي پروژه هاي شهر هوشــمند كاري پرهزينه 
و پيچيده اســت كه به دليل افق هاي طوالني مــدت، ذينفعان و 
ريسك هاي متعدد نيازمند رويكردهاي خالقانه است. از طرفي 
ديگر بسياري از فناوري هاي شهر هوشمند نسبتا جديد هستند و 
سرمايه گذاران و ازجمله بانك ها با آنها آشنايي ندارند و نمي توانند 
بازگشت سرمايه را به درستي محاسبه كنند كه همين امر گاها 
اشتباهات بزرگي را براي سرمايه گذاران سبب مي شود؛ بنابراين 
تامين مالي به ويژه تامين مالي زيرساخت هاي هوشمند شهري 
بايد حساب شده و دقيق انجام گيرد؛ به عنوان مثال سال2008 
شهر شيكاگو پاركومترهاي خود را در ازاي دريافت 1.2ميليارد 
دالر براي يك دوره 75ســاله به بخش خصوصــي واگذار كرد. 
نحوه انجام ايــن معامله باعث نارضايتي عمومي شــد و افزايش 
هزينه شــديد و ناگهاني پاركينگ را در پي داشت كه در نهايت 
طي يك دعوي قضايي شــهر مجبور به فسخ قرارداد و پرداخت 
مبلغ 8.9ميليون دالر شد. درمجموع مي توان گفت دسترسي به 
خدمات مالي يكپارچه بخش جدايي ناپذير از سيســتم حركت 
جهاني شهرهاســت و مديران شهري در تالشــند تا با استفاده 
از خدمات بانكــداري هوشــمند بلندپروازي هاي خــود را در 
زمينه شهرهاي هوشــمند جامه عمل بپوشانند. آنها در تدارك 
زيرساخت هاي بهينه بومي براي سرعت بخشيدن به همگرايي 
ديجيتال و هوشمند و ايجاد يك پلتفرم چابك مديريت شهري 
هستند. تعميق ديجيتال شدن و حركت سيال داده ها و اطالعات 
در بستر شــهر هوشمند موضوعي اســت كه تا حدود زيادي به 
بانكداري هوشمند بســتگي دارد. در اين بين حركت بانك هاي 
تخصصي شــهري كه به تامين مالي پروژه هاي شــهري اقدام 

مي كنند به سمت هوشمند شدن ضرورت بيشتري دارد.

سيدمحسن طباطبايي مزدآبادي
معاون سرمايه گذاري صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري دبيركل انجمن علمي اقتصاد شهري ايران

در گفت وگو با همشهري مي گويد مردم حدود 10ميليارد تومان 
سرمايه گذاري خرد در طرح هاي استارت آپي انجام داده اند

شركت »جان دير« غول تجهيزات 
كشاورزي از نخســتين تراكتور فناوري

خودران خــود رونمايي كرد كه 
كشــاورزان مي توانند با اســتفاده از گوشــي 
هوشمند آن را كنترل و 24ساعت شبانه روز كار 
كنند. به گزارش روزنامه ديلي ميل، اين شركت 
جزئيات تراكتور اقتباس شده 8R را در نخستين 
 )CES( روز نمايشگاه لوازم الكترونيكي مصرفي
در الس وگاس فاش كرد. كشاورزان منتخب در 
اياالت متحده از ســال2019 اين دســتگاه را 
آزمايش كرده اند كه به عنوان وســيله اي براي 
تغذيه جهــان و مقابله با كمبــود نيروي كار 

معرفي شده است.

مشخصات تراكتور
اين تراكتــور با داشــتن 6جفــت دوربين و 
همچنين هوش مصنوعي، قادر به موقعيت يابي 

خود به سانتي متر است و درصورت تشخيص 
حيوان يا شــيء در مســير، متوقف مي شود. 
»جان دير« درباره ابداعش مي گويد كه عالوه بر 
فروش يك 8R سازگار، دوربين ها و رايانه هاي 
شخم زدن خودكار را مي توان تنها در يك روز 

روي اين تراكتور نصب كرد.

قيمت: حدود 50هزار دالر
اين شــركت تا 20دســتگاه را در سال جاري 
تحويل خواهد داد و در سال هاي آينده عرضه 
آن ادامه خواهد داشــت، اما هنــوز تصميمي 
در اين خصوص كه آيا كيت جديد مســتقيما 
فروخته مي شــود، يا اســتيجاري و اشتراكي 
خواهد بود،گرفته نشده است. درحالي كه »جان 
دير« بهاي سيستم خودران خود را اعالم نكرده 
اســت، اما نمايندگان اين شركت انتظار دارند 
كه قيمت اين تراكتور زماني كه در دســترس 
كشاورزان قرار بگيرد، حدود 50هزار دالر باشد. 
در واقع اين كيت ها قابليت آن را دارند كه روي 
تراكتورهاي عادي نيز نصب شــوند و آنها را به 

وسايل خودكار كشاورزي تبديل كنند.

جهاِن گرسنه
جان دير از كمبود نيروي انساني در جهان كه 
با همه گيري بيماري كوويد-19هم بدتر شده 
اســت، به عنوان يك محــرك اصلي در تالش 
براي توســعه وســايل نقليه خودران نام برد. 
صنعت كشــاورزي ده ها سال است كه به دليل 
مهاجرت مردم از مناطق روستايي به شهرها، 
به ويژه افراد جوان تر  براي استخدام كاركنان با 
مشكل مواجه بوده است. »جاهمي هيندمن«، 
مدير ارشد فناوري در »جان دير« گفت: »انتظار 
مي رود جمعيت جهان تا سال2050از حدود 
8ميليارد نفر بــه نزديك بــه 10ميليارد نفر 
افزايش يابد و تقاضاي جهاني غذا تا 50درصد 

افزايش پيدا كند.«

تميزتر از انسان كار مي كند
كشاورزان همچنين بايد از طريق متغيرهايي 
مانند تغييرات آب و هوايي، تغييرات در كيفيت 
خاك و مديريــت علف هاي هــرز و آفات كه 
همگي بر توانايــي كشــاورزي در زمان هاي 
بحراني ســال تأثير مي گذارند، كار كنند. اين 
تجهيزات جديــد را مي تــوان از طريق تلفن 
هوشــمند در يك دفتر راه دور مديريت كرد. 
هنگامي كــه تراكتور به داخــل مزرعه رانده 
مي شود، كشاورز مي تواند به سادگي انگشت 
خود را به سمت راست بكشد تا آن را بدون نياز 
به آنكه در داخل كابينش حضور داشته باشد، 
سر كار بفرستد، اما بايد مسير آن را در مزرعه 
برنامه ريزي كند. اين فناوري به تراكتور بدون 
راننده اجازه مي دهد تا در يك مزرعه كار كند و 
بذرها را در يك خط مستقيم بكارد. درحالي كه 
نخستين نسخه، مجهز به سيستم شخم زني، 
در ســال جاري در اياالت متحده در دسترس 
خواهد بود، اين شركت گفت كه براي فعاليت 
در ساير امور كشاورزي، سيستم هايي در آينده 

راه اندازي خواهد شد. 

كشاورزي با تراكتورهاي خودران
يك شركت تجهيزات كشاورزي از نخستين تراكتور خودران جهان رونمايي كرده كه مي تواند بهره وري 

زراعت را در كنار تجهيزات هوشمند ديگر باال ببرد
خبرها درباره تركيب شدن 
2سويه متفاوت ويروس كرونا 
و ابتالي همزمان به آن باعث 
ايجاد نگراني جديدي شده است. پيش از تركيب شدن 
2سويه دلتا و اوميكرون موسوم به دلتاكرون كه نخستين 
مورد آن در قبرس مشاهده شد، يك زن واكسينه نشده 

در اروپا به 2سويه آلفا و بتا همزمان 
مبتال شده بود و متخصصان متوجه 
شــدند كه اين امــكان در مورد 

بيماري كوويد-19وجود دارد.
بــه گــزارش هلــث اليــن، آنا 
وانكربرگــن، نويســنده ارشــد 
تحقيــق درباره ابتــالي همزمان 
به 2ســويه متفاوت ويروس كرونا 
در اين باره گفت: ايــن زن يكي از 
نخســتين موارد مســتندي بود 
كه نشــان دهنده ابتال به 2سويه 
نگران كننده كرونا بود. در آن زمان 
هر دوي اين ســويه ها در بلژيك 
در حال چرخــش بــود و به نظر 
مي رسيد كه اين زن توسط 2فرد 
متفاوت مبتال شده است. متأسفانه 
ما نمي دانســتيم او چگونه مبتال 

شده است.
از آن زمان به بعد، موارد مشــابه 
از اين ابتالي دوگانه به سويه هاي 
مختلف كرونا شناسايي شد و حتي 
در برزيل نيز ابتال به 2سويه آلفا و 

گاما در 2جوان مشاهده شد.

واكسيناسيون، كليد مشكل ابتالي دوگانه 
دكتر نيكل باياني، متخصص بيماري هاي عفوني در مركز 
تحقيقات بهداشتي تگزاس مي گويد: ما هر روز چيزهاي 
جديدي درباره اين گونه ها مي آموزيم. وقتي سويه هاي 
جديد به وجود بيايد، ويروس مي تواند مسري تر شود و 

شانس بدتر كردن اين شرايط را بيشتر كند.
وي در پاسخ به اين ســؤال كه آيا عفونت با سويه هاي 
متعدد مي تواند در فصل آنفلوآنزا به يك مشكل در افراد 

واكسينه نشده تبديل شود، گفت: رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و مهم تر از آن، واكسينه شدن، بهترين راه براي 

جلوگيري از 2عفونت همزمان است.
به گفته او، واكســن ها تاكنــون توانســته اند در برابر 
ســويه هاي جديد كارايي خود را بــراي جلوگيري از 
بستري شدن و مرگ به خوبي انجام دهند؛ هرچند كه در 
پيشگيري از ابتال به ويژه در سويه 
بسيار مســري اوميكرون، چندان 

كارايي ندارند. 

تعامل ويروس ها در بدن ميزبان
اما ســؤال اينجاســت ويروس ها 
چطور ممكن اســت در يك فرد 
مبتال با هم تعامل كنند و ســويه 
جديــدي بســازند؟ ويروس هــا 
اســتاد تكامل جهش هاي متوالي 
و ساختن سويه هاي جديد در هر 
چرخه تكثير هستند. البته بيشتر 
اين جهش ها تأثيــر به خصوصي 
روي ويــروس نمي گذارنــد، اما 
آنهايي كه به ويروس امتيازهايي 
ماننــد افزايش توانايــي تكثير يا 
فرار از سيســتم ايمني مي دهند، 
نگران كننده هستند و بايد به دقت 

مورد بررسي قرار بگيرند.
همزيستي ســويه ها ممكن است 
باعث پيشروي بيماري و تأثير بر 
درمان شود. در مقايســه با ساير 
ويروس هاي RNA كرونا ويروس ها 
جهش هاي كمتري دارند. دليلش اين است كه مجهز 
به مكانيسمي هستند كه مي تواند اشتباهاتي را كه در 
طول تكثير ايجاد شده است تصحيح كنند. تشخيص 
گونه هاي مختلف ويــروس در يك فرد مي تواند نتيجه 
عفونت همزمان توســط انواع مختلف يا ايجاد جهش 
در داخل بــدن بيمار پس از عفونت اوليه باشــد. يكي 
از راه هاي تشــخيص اين دو ســناريو، مقايسه توالي 
ســويه هاي موجود در جمعيت با آنهايي اســت كه در 

بيمار وجود دارد.

جنجال سویه های ترکيبي کرونا 
اين روزها اسامي جديد و تركيبي سويه هاي كرونا مثل دلتاكرون شنيده مي شود، اما 

متخصصان مي گويند اين ماجرا تأثيري بر وخامت حال بيماران واكسينه شده نداشته است

تراكتوربدونرانندهچگونهكارمیكند؟

1.تراكتور هوشمند به وسیله كشاورز از طریق 
یك گوشی هوشمند كنترل می شود.

2.كشــاورزان بایــد تراكتــور را در 
موقعیت قرار دهند و برنامه و مسیر 

را وارد گوشی همراه شان كنند.

3.تراكتــور بــدون راننــده می توانــد 
زمین را شخم بزند و دانه ها را در یك 

مسیر مستقیم بكارد.

6.تراكتور می تواند در مســیر 
خــود بــا یــك اینــچ اختــاف 
نســبت بــه برنامــه حركــت 
كند و همچنین قادر اســت از 
برخورد با اشــیا  یــا موجودات 

زنده پرهیز كند.

5.تراكتور 3دوربین در قسمت جلو و 3دوربین 
در قســمت عقــب دارد تــا بتوانــد اطرافــش را 
ببیند. تراكتورها از سیســتم هوش مصنوعی 

با قابلیت 100میلی در  ثانیه سود می برند.

4.كشاورزان قادر خواهند بود حركت های 
تراكتور را از طریق یك پخش زنده زیرنظر 

بگیرند و اطاعات كار را به دست آورند.

زهرا خلجي
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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دسترسي به اطالعات هويتي و شماره 
تلفن بيمار توسط دستياران پزشكان 
و اختالل هاي پي درپــي  در اتصال 
به سيستم و ثبت نشــدن اطالعات 
بيمه اي، بيماران را سرگردان كرده 
است و برخي ناچارند چندين بار به 
پزشك مراجعه كنند تا داروهايشان 

را بگيرند
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گفت و گو

بازتاب

طرح نسخه نويسي الكترونيكي كه در 
برخي كشــورهاي اروپايــي قدمتي گزارش

30ســاله دارد، در ايران از ســال95 
به صورت آزمايشي و محدود آغاز شد و پزشكان طرف 
قرارداد با بيمه ها ملزم به اســتفاده از اين سيستم 
شــدند. با اينكه اين طرح به صورت پايلوت در چند 
شهر اجرا شــد، اما نزديك به 5سال طول كشيد تا 
سراســري شــود.  طوري كه از ابتداي دي امسال، 
دفترچه هاي كاغذي بيمه به طور كامل حذف شد. 
پزشكان و داروخانه ها در كش و قوس اجراي اين طرح 
بودند كه شيوع اوميكرون باعث شد تا ضرب االجل 
حذف نسخه هاي كاغذي به تعويق بيفتد و به ابتداي 
ارديبهشت سال  آينده موكول شود. يازدهم دي ماه 
وزارت بهداشــت اين خبر را اعالم و تأكيد كرد كه 
»براي جلوگيري از بروز مشكل براي افراد، با تأكيد بر 
پيشــبرد برنامه نســخه الكترونيك بدون توقف يا 
بازگشت به عقب، به سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر 
مشمول قانون بودجه سال1400 كل كشور اجازه 
داده مي شــود در موارد اســتثنا مانند قطع برق يا 
مشكالت ناشي از نواقص موجود در زيرساخت و امثال 
آن كه باعث ايجــاد تجمع مردم و قــرار گرفتن در 
معرض خطــر ابتال بــه كرونا مي شــود، تــا اول 
ارديبهشــت1401 نســبت به صــدور، پذيرش و 

پرداخت نسخه كاغذي اقدام كنند.«

 آغاز مشكالت
با راه اندازي نســخه هاي الكترونيكي اما بســياري 
از اختالالت كه تا قبل از اين مشــخص نشده بود، 
برمال شد. بسياري از بيماران و پزشكان با مشكالت 
زيادي در نتيجه كار با اين سيســتم مواجه شدند. 
دسترسي به اطالعات هويتي و شماره تلفن بيمار، 
دسترسي دســتياران پزشــكان به اين اطالعات و 
بعضا نسخه نويســي آنها به جاي پزشــكان، وصل  
نبودن برخي از مراكــز درماني به اين سيســتم و 
ســرگرداني بيماران و... تنها بخشــي از معضالت 
بيماران با الكترونيكي شــدن نسخه هاست. پيش از 
اين عبدالرحيم ترابي، مديركل حقوقي ســازمان 
بيمه ســالمت اعالم كرده بود كه انتشار اطالعات 
هويتي و محرمانه بيمه شــدگان توسط پزشكان يا 
در اختيار قرار دادن نام كاربري و كلمه عبور سامانه 
نسخه الكترونيك، جرم است و پيگرد قانوني دارد. 
به گفته او، نشــر اطالعات بيمه شدگان مصداق بارز 
نقض حريم خصوصي و افشاي اطالعات و همچنين 
نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي است؛ بنابراين 

دسترسي به سوابق بيمه شدگان از قبيل سابقه دارو 
و خدمات پاراكلينيك تجويزي براي بيماران تنها با 
اجازه بيمه شده و به وســيله رمز 2مرحله اي فراهم 
است و اين اطالعات هم اكنون تنها به پزشكان نمايش 
داده مي شود. اين در حالي است كه به دليل اختالل 
در اينترنت، در بســياري مواقع رمز دوم براي بيمار 
فرستاده نمي شود و اين اتفاق فرايند نسخه نويسي 

را با مشكل مواجه مي كند.

 مشكل ثبت نشدن شماره بيمه در داروخانه
»مريم سلطاني« يكي از افرادي است كه در استفاده 
از نســخه الكترونيك دچار مشكل شده. او چندين 
نســخه الكترونيك از پزشــكان مختلف گرفته اما 
موفق نشده با اســتفاده از اين نســخه ها كارهاي 
درماني خود را پيگيري كند. سلطانی به همشهري 
مي گويد: »نخســتين بار اوايل مهر بود كه پزشكم 
نســخه الكترونيك نوشــت و من بعد از مراجعه به 
داروخانه متوجه شــدم كه در سيســتم داروخانه 
شماره بيمه من ثبت نشده و نمي توانم داروهايم را 
بگيرم. 2روز بعد دوباره به مطب دكتر رفتم، پزشك 
روي سيستم به من نشان داد كه داروها را ثبت كرده 
و تأييد هم شده است اما مشخص نيست در فرايند 
الكترونيكي شدن نسخه چه اتفاقي افتاده كه مسئول 
فني داروخانه نمي توانســت نســخه ام را به صورت 
آنالين مشاهده كند. در نهايت پزشك داروهايم را در 

دفترچه وارد كرد.« 
او بار دوم 5دي به پزشك مراجعه كرد و با اينكه اصرار 
به نوشتن داروها در دفترچه بيمه داشت، اما داروها 
به صورت الكترونيكي برايش ثبت شد. اين بار هم با كد 
رهگيري به داروخانه رفت اما باز هم به او اعالم كردند 
كه كد بيمه اش در سيستم ثبت نشده و بايد نسخه 
كاغذي بياورد. سلطانی می گويد از اين وضعيت براي 

پيگيري درمانش، كالفه شده است.
»احسان محمدي« بيمار ديگري است كه دل خوشي 
از الكترونيكي شدن نسخه ها ندارد. او هم مي گويد: 
»براي تشــخيص دقيق علت بيماري، پزشك برايم 
ام آرآي تجويز كــرد، اما مركز درمانــي كه به آنجا 
مراجعه كردم بعد از جســت وجو در سيستم عنوان 
كرد كه هيچ كدي به نام من در سيستم ثبت نشده 
و فقط با در دست داشتن نســخه كاغذي مي توانم 
ام آراي انجام دهم. من هم ناچار شدم دوباره نسخه 
كاغذي بگيرم و وقت ام آرآي را دوباره براي 3هفته 
بعد رزرو كنم. ضمن اينكه يكي دوبار كه پزشــك 
برايم آمپول تجويز كرده بود، قسمت تزريقات به علت 
وصل نبودن به اين سيستم، تزريق آمپول را كه حتما 

بايد با نسخه پزشك باشد، برايم انجام نداد.«
به گفته محمدي، با الكترونيكي شدن نسخه، براي 
گرفتن بيمه تكميلي مشكالت زيادي ايجاد شده، 
چراكه بيمه تكميلي هنــوز از آنها كپي صفحه اول 
دفترچه بيمه، پرينت نســخه و فاكتور مي خواهد و 
براي گرفتن بيمه تكميلي بايد به دفاتر پيشــخوان 

مراجعه كرد.

دستياران نسخه نويس
»تقدســي« هم از تجربه اش از نسخه الكترونيكي 
مي گويــد: »2هفته پس از نخســتين مراجعه ام به 
پزشك، با عودكردن نشانه هاي بيماري و در تماس 
تلفني با مطب پزشك درخواست ويزيت حضوري 
داشــتم كه منشــي مطب به من گفــت نيازي به 
مراجعه حضوري نيســت و فقط بــا اعالم كدملي 
مي توانم از نســخه الكترونيكي كه دستيار پزشك 
برايم مي نويسد، استفاده كنم. من هم از اينكه ناچار 
نيستم ساعت ها در مطب منتظر بمانم از اين موضوع 

استقبال كردم.« 
او ادامــه مي دهد: »پس از پرداخــت حق ويزيت و 
دادن شرح حال و ارسال رسيد پرداخت حق ويزيت 
در واتساپ، دستيار پزشك برايم يك شماره 5رقمي 
فرســتاد كه با آن بايد به مركز سونوگرافي مراجعه 
مي كردم. براي اينكه خيلي معطل زمان سونوگرافي 
نشوم، تصميم گرفتم به بيمارستاني در حوالي ميدان 
ولي عصر كه بدون نوبت دهي قبلي سونوگرافي انجام 
مي دهد مراجعه كنم. اما منشي سونوگرافي به من 
گفت كه به نسخه هاي الكترونيك دسترسي ندارد و 
بايد برايش نسخه كاغذي ببرم؛ درحالي كه پزشكان 
درمانگاه همان بيمارســتان براي بيماران نســخه 
الكترونيك صادر مي كردند و معلوم نيست چرا يك 
طبقه پايين تر به سيســتم هاي الكترونيك متصل 
اســت و طبقه مربوط به آزمايشگاه و راديوگرافي و 

سونوگرافي به اين سيستم متصل نيست.«

 نسخه نويسي از راه دور
»علوي« بيماري است كه برخالف خيلي ها، تجربه 
خوبــي از الكترونيكي شــدن نســخه ها دارد. او به 
همشــهري مي گويد: »من از كودكي در طول سال 
به ويژه در پاييز و زمستان بارها بيمار مي شوم، حاال با 
الكترونيكي شدن نسخه ها خيالم راحت شده. به يكي 
از پزشكان كه دوستم اســت، پيام مي دهم و با دادن 

كد ملي، او برايم نسخه مي نويسد و من بدون اينكه 
وقت صــرف ويزيت و معاينه و... كنــم، به داروخانه 
مي روم و داروهايــم را مي گيرم. يكي دوبار هم برايم 
آزمايش نوشت كه بدون دردســر انجام دادم. اينكه 
با الكترونيكي شدن نسخه ها ديگر مجبور نيستم تا 
مطب دكتر بروم و معطل نسخه نويسي شوم، خيلي 

كارم را راحت كرده است.« 

اهميت اســتفاده از سموم 
مناسب و به ميزان مجاز در گزارش2

محصوالت كشاورزي، پس از 
ماجراي برگشت برخي از اين محصوالت 
صادراتي به كشور، بار ديگر بر سر زبان ها 
افتاد. با انتشار ويدئوها و خبرهايي كه نشان 
مي داد بخشي از محصوالت برگشتي در 
داخل كشور در حال توزيع است، نگراني ها 
نسبت به وجود اين سموم در محصوالت 
داخلي باال رفت. هرچند كه سازمان غذا و 
دارو چندين بار تأكيــد كرد كه اين اتفاق 
بدون هماهنگي با آنها رخ داده و استاندارد 
كشــورها ممكن اســت قبل از ارسال 
محصوالت دچار تغيير شده باشد. حاال اما با 
مطرح شدن دوباره اهميت توجه به استفاده 
از ســموم و آفت كش هــا در محصوالت 
كشاورزي، احمدحيدري، عضو هيأت علمي 
مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، به 
اين موضوع می پردازد. به گفته او، ساالنه 
حدود 30هزار تن از اين تركيبات شيميايي 
در كشاورزي استفاده مي شود. با اين حال 
بررسي ها نشــان مي دهد كه باقي ماندن 
بخشي از ســموم روي اين محصوالت در 
طوالني مدت مي تواند منجر به ايجاد انواع 
سرطان ها، اختالالت هورموني، ناباروري، 
كاهش ضريب هوشــي و...  شــود. او در 
گفت و گو با همشهري به اهميت استفاده از 
ميزان مجاز سموم اشاره مي كند و توضيح 

بيشتري در اينباره مي دهد.
 

 با توجه به موضوعاتي كه اخيرا 
درباره سموم كشــاورزي مطرح مي شود، 
به طور كلي چقدر الزم است كه از اين سموم 

و آفت كش ها استفاده شود؟
توليد محصــوالت كشــاورزي ماننــد انواع 
توليــدات ديگر، همــراه با مخاطراتي اســت 
كه الزم اســت براي به حداقل رســاندن آنها 
برنامه ريزي و اقدامــات مؤثري صورت بگيرد. 
يكي از ايــن مخاطرات و عوامل خســارت زا، 
حمله انواع آفات، بيماري ها و علف هاي هرز به 
محصوالت كشاورزي است. براساس برآوردهاي 
صورت گرفته توسط سازمان خواروبار كشاورزي 
جهان)FAO(، ميزان خســارت اين آفات به 
محصوالت كشاورزي در طول زنجيره توليد و 
قبل از برداشت، حدود 35درصد است؛ بنابراين 
ما هميشه نيازمند استفاده از روش هاي مختلف 

براي كنترل آفات هســتيم. از بين روش هاي 
مختلف كنترل آفات، اســتفاده از آفت كش ها 
در ايران، مانند بســياري از كشورهاي جهان 
به عنوان مهم ترين روش كنترل آفات به شمار 
مي رود و ســاالنه حــدود 30هزار تــن از اين 
تركيبات شيميايي در كشاورزي مورد استفاده 
قرار مي گيرد. اين تركيبات يكي از قوي ترين 
ابزارهاي قابل دســترس براي مديريت آفات   
هستند كه طيف گسترده اي دارند و كاربردشان 
هم زياد است. همچنين در برخورد با تغييرات 
زراعي و شــرايط اكو لوژيكي انعطاف پذيرند و 

اقتصادي به شمار مي روند.
 اســتفاده از اين سموم چقدر 

مي تواند مضر باشد؟
چنانچه فرايند تامين و استفاده از آفت كش ها 
در كشور بدون دقت و خارج از اصول توصيه شده 
باشد، مي تواند منشأ مشكالت محيط زيستي و 
بهداشتي متعددي شود. از نظر محيط زيستي، 
مصرف نادرســت آفت كش ها مي تواند منجر 
به ايجاد گونه های مقاوم آفات در برابر سموم، 
طغيان آفــات درجه دوم، اثــرات نامطلوب بر 
موجــودات غيرهدف ماننــد پارازاتيوئيدها و 
شكارگرهاي آفات و... شــود. از نظر بهداشتي 

هم مصــرف غيراصولي آفت كش هــا   منجر 
به مســموميت هاي حاد و مزمن می شــود. 
در مســموميت حاد با آفت كش ها، اثر آن در 
كوتاه مدت مثــال 24يا 48ســاعت بعد ظاهر 
مي شود و با نشانه هايي مانند سردرد، سرگيجه، 
تهوع، آبريزش، آلرژي هاي پوســتي و سوزش 
چشم همراه اســت. در اين مواقع بايد فورا به 
پزشك مراجعه شــود. مسموميت هاي مزمن 
با آفت كش ها، حاصل تمــاس طوالني مدت با 
غلظت هاي پايين ســموم )معموال كشاورزان 
با اين نوع مســموميت روبه رو هستند( يا ورود 
تدريجي باقيمانده كــم آفت كش ها از طريق 
مصرف محصوالت كشاورزي آلوده به بدن است. 
مســموميت هاي مزمن در مراحل اوليه قابل 
تشخيص نيست و معموال زماني بروز مي كنند 
كه كار چنداني براي معالجه نمي توان انجام داد. 
براساس مطالعات صورت گرفته، تأثيرات مزمن 
باقي ماندن آفت كش ها در محصوالت كشاورزي 
مي تواند به صورت ايجاد انواع سرطان، اختالالت 
هورموني، ناباروري، كاهش ضريب هوشي و... 

نشان داده شود.
 با توجه به اين موضوع، چقدر 
استانداردها براي استفاده از سموم رعايت   و 

چقدر در اين زمينه نظارت مي شود؟
پيش شــرط اندازه گيــري و پايــش ميزان 
باقيمانده آفت كش ها در محصوالت كشاورزي 
تعيين »بيشينه مجاز باقيمانده آفت كش ها« 
در محصوالت كشاورزي اســت.  بيشينه حد 
مجاز باقيمانده به حداكثــر غلظت باقيمانده 
آفت كش ها كه به طور قانونــي در محصوالت 
 )MRL( ،غذايي يا كشاورزي قابل قبول باشد
گفته مي شود. براساس مقررات بين المللي اين 
حدود مجاز توســط كميته كدكس باقيمانده 
آفت كش ها تعيين مي شود و به تأييد كميسيون 
 WHO و FAO كدكس غذايي وابســته بــه
مي رسد. اما با توجه به شرايط متفاوت مصرف 
آفت كش ها و سبدغذايي در كشورهاي مختلف، 
حدود مجاز باقيمانده سموم توسط هر كشور هم 
تعيين و به عنوان استاندارد ملي هر كشور رعايت 
مي شود. با توجه به تنوع مصرف يك آفت كش در 
يك كشور خاص و همچنين سبد غذايي متفاوت 
در كشورهاي مختلف، مقادير حد مجاز مي تواند 
براي كشورهاي مختلف متفاوت باشد. عالوه بر 
اين، ممنوع بودن مصرف يك آفت كش در يك 
كشور يا نداشتن مجوز مصرف به دليل نداشتن 
يك آفت به خصوص هم مي تواند موجب تفاوت 

حدود مجاز در بين كشورهاي مختلف شود.
 بــا توجه به ايــن توضيحات، 
برگشــت برخي محصوالت كشــاورزي 
صادراتي به دليل وجود سموم، نشان دهنده 

ناسالم بودن آنهاست و بايد معدوم شوند؟
پاسخ اين ســؤال به نوعي هم مثبت است و 
هم منفي؛ يعني در زمان برگشــت محصول 
كشاورزي بايد نسبت به نمونه برداري دقيق و 
علمي از آن محصول اقدام شود. به عالوه بايد 
در آزمايشگاه هاي معتبر هم ميزان باقيمانده 
سموم بررســي شــود؛ چراكه ممكن است 
محصول موردنظر به داليلي كه گفته شــد با 
استانداردهاي كشور مقصد همخواني نداشته 
باشد، اما در حد اســتاندارد ميزان آالينده ها 
در كشور مبدأ باشد؛ مثال حد مجاز آفت كش 
 ppm ديكوفول روي چــاي در اتحاديه اروپا
20است، اما در كشــور ما اين حد مجاز براي 
همين آفت كش ppm 0/1اســت؛ به همين 
دليل در مواردي واردات چاي از كشور هند يا 
سريالنكا به ايران با محدوديت روبه رو شده، اما   
همان چاي با همان حد باقيمانده به اتحاديه 

اروپا وارد مي شود.  
 در ايران مسئول تعيين بيشينه 
حدمجاز باقيمانده ســموم و آفت كش ها و 
پايش ســالمت محصوالت كشاورزي چه 

سازماني است؟
براساس قوانين موجود تعيين بيشينه حدمجاز 
باقيمانده آفت كش ها در محصوالت كشاورزي 
)MRL( بر عهده مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي 
كشور اســت كه اين كار انجام شده و داده هاي 
مربوط نيز اكنون در سايت رسمي اين مؤسسه 
به آدرس WWW.IRIPP.IR موجود اســت. 
براســاس مقررات، پايش ميــزان باقيمانده 
آفت كش ها در محصوالت كشاورزي برعهده 
وزارت بهداشت است كه هر سال پايش می كند..
 مســئوليت توليــد محصول 
سالم در كشور بر عهده چه سازمان، نهاد يا 

اشخاصي است؟
در فرايند توليد محصول سالم، مسئوليت هاي 
متفاوتي بر عهــده وزارت جهادكشــاورزي، 
توليد كننده )كشاورز(، شركت هاي تامين كننده 
آفت كش ها و همچنين وزارت بهداشت است. 
وزارت كشاورزي مسئول تهيه دستورالعمل هاي 
فني توليد محصول سالم و نظارت بر چگونگي 
تامين و كيفيت آفت كش ها در كشــور است. 
كشــاورزان هم  موظف  هســتند در انتخاب 
آفت كش ها و نحوه مصرف آنها براساس برچسب 
سموم و همچنين نظر كارشناسان گياه پزشكي 
اقدام و از مصرف سموم قاچاق، ممنوعه و توصيه 

نشده خودداري كنند. به عالوه آنها بايد كاربرد 
آفت كش هــا را به عنوان آخريــن روش براي 
مبارزه با آفات مدنظر قرار دهند. شــركت هاي 
تامين كننده سموم هم موظفند براساس قوانين 
مربوط، آفت كش ها با كارايي مناسب و با حداقل 
تأثيرات سوء بهداشتي و زيست محيطي را توليد 
و به بازار مصرف عرضه كنند. وزارت بهداشت 
هم بايد براســاس يك برنامه مدون باقيمانده 
آفت كش ها در محصــوالت توليدي را پايش و 
براي اجراي اقدامات بعــدي، گزارش ها در آن 

خصوص را در اختيار مراجع مربوطه قرار دهد.
 چه اقداماتي مي تــوان براي 
كاهش باقيمانده ســموم در محصوالت 

كشاورزي قبل از مصرف انجام  داد؟ 
اين اقدامات كامال به نوع و  باقيمانده آفت كش 
و محصول موردنظر وابســته است. تحقيقات 
انجام شــده نشــان مي دهد بعضي اقدامات 
مي تواند تا حدودي باعــث كاهش باقيمانده 
سموم در محصوالت توليدي شود؛ مثال پوست 
گرفتن بعضي ميوه ها مانند سيب، گالبي، خيار 
و.... قبل از مصرف مي تواند تا حدودي باقيمانده 
بعضي از سموم را كه روي ميوه هستند، كاهش 
دهد. نقش شست وشــوي ميوه ها و سبزی ها  
هم مخصوصا با شــوينده هاي متداول مانند 
مايع ظرفشويي در كاهش سموم مؤثر است. 
البته بايد بــه اين نكته توجه كــرد كه فاصله 
بين آخرين سمپاشــي در زمان توليد تا زمان 
مصرف محصول كشــاورزي نقش مهمي در 
كاهش باقيمانده ســموم دارد كه هر چه اين 
زمان بيشتر باشــد به سالمت محصول كمك 

بيشتري مي كند.
  چه بايد كرد تــا هم ميزان 
آسيب به كشاورزان كم و هم در استفاده 

از ميزان سموم، دقت بيشتري شود؟
مهم ترين توصيه اين اســت كه هنگام مصرف 
آفت كش ها توجه زيادي به آنچه روي برچسب 
سموم نوشته شده، داشته باشــند. اطالعات 
مندرج روي برچسب سموم براساس تحقيقات 
زيادي به دست آمده كه نتيجه به كارگيري آنها 
افزايش كارايي   و كاهش مخاطرات بهداشتي 
و زيست محيطي ســموم است. حتي اگر تمام 
دست اندركاران تامين و عرضه آفت كش وظايف 
خود را به درستي انجام دهند، اما كاربران سموم 
به اطالعات برچســب ســموم توجه نكنند و 
دســتورالعمل هاي آن را بــه كار نگيرند، تمام 
زحمات ديگر بي اثر مي شود. رعايت دوركارنس 
)فاصله زماني آخرين سمپاشــي و برداشــت 
محصول( منجر به عرضه محصوالت ســالم و 

باقي نماندن  سموم مي شود.

گزارشي از معضالت مردم 21روز پس از حذف نسخه هاي كاغذي

بيماران، گرفتار نسخه   الكترونيك

احمد حيدری،  عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور در گفت و گو با همشهری:

 باقیمانده سموم کشاورزی
سرطان زاست

مينو محرز، عضو كميته علمي كشوري مقابله با كروناي 
وزارت بهداشت:

 نيمي از بستري شده هاي كرونا
واكسن نزده اند

8ميليون نفر از جمعيت كشور هنوز 
واكسن نزده اند، اين در حالي است كه 
با وجود شيوع گسترده اوميكرون، 
يكي از مؤثرتريــن راه هاي مقابله با 
واريانت جديد كرونا، واكسيناسيون 
اســت. مينو محرز، دبيــر انجمن 
بيماري هاي عفوني و  عضو كميته علمي كشــوري مقابله با 
كروناي وزارت بهداشت، خطرات اين گروه واكسينه نشده در 
جامعه را جدي مي داند و مي گويد كه بهترين مثال براي اين 
افراد واكسن نزده هاي آمريكاست كه آمار مرگ وميرشان با 
توجه به شيوع گسترده اوميكرون افزايش پيدا كرده است. او 

در گفت وگو با همشهري، توضيح بيشتري مي دهد.

خطرات تردد افرادي كه در جامعه واكسن نزده اند، 
چيست؟ 

اين وضعيت را بايد فقط به عنوان فاجعه درنظر گرفت كه مسببان 
آن 2گروه هستند، يكي آن دســته از افرادي كه مخالف واكسن 
هســتند و ديگران را به واكســن نزدن تشــويق مي كنند و دوم 
همين گروه هايي كه كاســبان كرونا نام دارند و به دليل اجباري 
شدن واكسيناسيون مردم را به دريافت كارت هاي تقلبي تشويق 
مي كنند. افراد واكســينه نشــده عالوه بر اينكه خودشان بيمار 
مي شوند، منجر به انتقال بيماري در جامعه هم مي شوند، چرا كه 
اينگونه افراد عمدتا در مواجهــه با بيماري، اقدام به قرنطينه خود 
نمي كنند و ويروس را به راحتــي در جامعه پخش مي كنند. اين 
اتفاق مي تواند خطر مرگ براي خود آنها و ديگران داشته باشد. در 
اين ميان شنيده مي شــود كه برخي اقدام به خريد كارت واكسن 
مي كنند و تمايلي به تزريق واكســن ندارند، خريد كارت واكسن 

جعلي، جرم است و بايد با اين افراد برخورد شود.
اما برخي افراد هســتند كه به واكسن ها اعتقاد و 
حتي اعتماد ندارند، آنها حتي حاضر به محروميت از خدمات 

اجتماعي هم هستند اما واكسن نمي زنند؟ 
وضعيت آمريكا بهترين مثال براي اين قبيل افراد است كه جمعيت 
واكســن نزده  زيادي دارد و بيشــترين آمار فوتي هايشان مربوط 
به همين كساني اســت كه واكســن نمي زنند. با شيوع گسترده 
اوميكرون و تلفيق واريانت هاي جديــد افزايش مرگ در آمريكا 
و برخي كشــورهاي اروپايي رقم خورده است. بررسي هاي انجام 
شده در مراكز درماني كشــور هم نشان مي دهد كه بيش از نيمي 
از كساني كه با كروناي شديد در بيمارستان ها بستري مي شوند، 

واكسن نزده اند.
با توجه به شيوع گســترده اوميكرون هم درباره 
واكسينه نشــده ها و هم براي تزريق دوز سوم آيا توصيه بر 

تزريق نوع خاصي از واكسن هست؟ 
درباره تمام واكســن هاي موجود در دنيا، تزريق 2دوز در مقابل 
اوميكرون مؤثر نبوده و توصيه به تزريق دوز سوم شده است. نوع 
و برند خاص واكســن هم مطرح نيست و همچنان توصيه كميته 
علمي در اين باره، نخستين واكسن در دسترس است. اين مسئله 
مهمي اســت كه هم تزريق دوز اول و دوم براي واكسينه نشده ها 
و هم تزريق دوز سوم براساس پروتكل ها درباره كساني كه 2دوز 
واكسن دريافت كرده اند هم اكنون ضرورت دارد. چرا كه در مقابله 
با ويروس كرونا و واريانت هاي جديدش ضروري است كه ما سطح 
ايمني جامعه را باال نگه داريم تا مانع از شــيوع گســترده شود. 
بررسي ها نشان داده كه تزريق 2دوز واكسن در مقابله با اوميكرون 

مؤثر نيست و بايد حتما دوز سوم تزريق شود.

واكنش وزارت بهداشت به گزارش 
فروش كارت واكسن در همشهري

وزارت بهداشت در واكنش به گزارش روز گذشته روزنامه همشهري 
درباره فروش كارت واكسن  كرونا به قيمت 500هزار تومان، از ورود 
نهادهاي نظارتي به اين ماجرا خبر داد و اعالم كرد، درصورت مواجهه 
قطعاً با متخلفان برخورد مي شود. همزمان با اين اظهارات، معاونت 
اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه هم روز گذشته با 
فرستادن پيامك روي خطوط تلفن هاي همراه، نوشت:»هركس 
نوشته يا سندي را، اعم از رسمي يا عادي، با علم و اطالع از جعلي 
بودن آن استفاده كند مجرم بوده و عالوه بر جبران خسارت، مجازات 
مي شود.« گزارش همشهري با عنوان »كارت واكسن، فقط 500هزار 
تومان« روز گذشته منتشر شد و از اقدام برخي سودجويان خبر داد 
كه در شبكه هاي مجازي اقدام به فروش كارت واكسن مي كنند. 
نكته قابل تامل درباره اين افراد، دريافت پول پس از صدور كارت 
ديجيتال واكسن در سامانه ســالمت بود كه حاكي از دسترسي 
برخي از اين افراد به سامانه  وزارت بهداشت دارد. همشهري، پيش 
از اين هم گزارش هايي از تغيير در اطالعات كارت واكسن و برند 
تزريق شده از ســوي برخي افرادي كه دسترسي به سامانه دارند 
خبر داده بود و همان زمان مسئوالن وزارت بهداشت بدون رد كردن 
اصل ماجرا، اعالم كردند كه تغيير نوع و برند واكسن تزريق شده 
براي صدور كارت هاي بين المللي تخلف و جرم به شمار مي رود و 
با پيگيري حراست وزارت بهداشت تمام دسترسي ها به اطالعات 
واكســن، براي پايگاه ها و افراد محدود شــده و به راحتي هرگونه 
تغييرات در كارت های واكسن را پيگيري كرد. حاال محمد هاشمي، 
سرپرست مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت هم در 
واكنش به گزارش فروش كارت واكسن، درباره صدور كارت واكسن 
با مبلغ 500 هزار تومان در توييتر شخصي خود نوشت: » موضوع 
برخورد با فروش كارت بدون انجام واكسيناسيون از مدت ها قبل در 
دستور كار وزارت بهداشت بوده و از طريق نهادهاي امنيتي در حال 
پيگيري است و نتيجه برخورد با متخلفان به زودي اطالع رساني 
مي شــود. ضمن تأكيد بر تعداد بســيار اندك كارت هاي صادر 
شده، به محض نهايي شدن بررسي ها، نتيجه برخورد با متخلفان 
اطالع رساني مي شود.« او البته در پاسخ به اين سؤال كه آيا مبلغ 
500 هزار تومان براي صدور كارت ديجيتال واكسن را تأييد مي كند 
يا خير هم به يكي از خبرگزاري ها گفت:» اين موضوعي نيست كه 
بتوان روي آن قيمت گذاشت، شايد يك نفر بخواهد 3 ميليون تومان 

بابت اين كار بگيرد.«

 يكتا فراهاني
خبرنگار

 مهديه تقو ي راد
خبرنگار

نبايد بهانه اي براي دوباره نويسي نسخه كاغذي وجود داشته باشد
مهدي ميرشاه ولد، مديركل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بيمه سالمت ايران، تنها مسئولي است 
كه درباره مشكالت بيماران در استفاده از نسخه هاي الكترونيك توضيح مي دهد. او به همشهري مي گويد: 
» دفترچه كاغذي بيمه، ابزاري براي نوشتن نسخه و تهيه دارو يا انجام خدمات درماني و تشخيصي بود و 
حاال نسخه الكترونيك جايگزين آن شده و در عمل تفاوت هاي بسيار مثبت و زيادي نسبت به نسخه نويسي 

كاغذي دارد. از اين رو نبايد بهانه اي براي دوباره نويسي نسخه كاغذي وجود داشته باشد.« 
او مي گويد: »تمام پزشكان و مؤسسه هاي طرف قرارداد با سازمان بيمه سالمت مي توانند از طريق سامانه 
نسخه الكترونيك، نســخه ها را به صورت الكترونيك بنويسند و حتي امكان نسخه نويسي الكترونيك 
براي پزشكان مراكزي كه با سازمان بيمه سالمت قرارداد ندارند هم وجود دارد و اين مراكز و پزشكان هم 
مي توانند با ثبت نام در سامانه نسخه الكترونيك، نسخه بيماران را به  صورت الكترونيك ارسال كنند.« 
به گفته او، سازمان بيمه سالمت تاكنون توانسته در 2۹استان بيش از ۹۶درصد نسخه ها را الكترونيكي 
كند و تنها در 2استان خراسان رضوي و تهران، ميزان نسخه نويسي الكترونيك تا روز ۱8دي به ترتيب 
8۵ و 82درصد بوده است: »از تعداد ۱8۴هزار و ۷00نسخه اي كه در روز ۱۶دي ماه نوشته شده، ۱۷۷هزار 
و 202نســخه به صورت تمام الكترونيك بوده و ۷۵32مورد نيمه الكترونيك كه از اين ميزان)نســخه 
نيمه الكترونيك( ۴هزار و ۹۹نسخه دارويي، هزار و ۷28مورد مربوط به آزمايشگاه، ۷۶8مورد مربوط به 

پرتوپزشكي و ۹3۷مورد مربوط به فيزيوتراپي بوده است.« 
ميرشاه ولد درباره حذف موقت رمز 2مرحله اي در سامانه نسخه الكترونيك هم كه يكي از مشكالت بيماران 
در حفظ اطالعات شخصي شان است، توضيح مي دهد: »گاهي اينترنت دچار اختالل مي شود يا سامانه هاي 
همراه با اختالل مواجه مي شوند. اين موضوع روند نسخه نويسي را دچار مشكل مي كند و باعث مي شود 
پيامك كدرهگيري به بيمار نرسد. بنابراين رمز 2مرحله اي با گرفتن تعهد از پزشك مبني بر در اختيار قرار 
ندادن نام كاربري و رمز عبور انجام شده است.« او مي گويد: »سازمان بيمه سالمت و بيمه شدگان اين سازمان 
در نسخه الكترونيك با جامعه پزشكي در ارتباط هســتند. هرچند تعداد معدودي از افراد ممكن است 
تخلفاتي داشته باشند، اما بيشتر اعضاي جامعه پزشكي از اين مسائل مبرا بوده و براي حفظ اسرار بيمار 
متعهد و به اخالق پزشكي پايبند هستند. ضمنا اگر پزشك به تعهد خود عمل نكند، بايد به سيستم هاي 
نظارتي براساس مقررات پاسخگو باشد.« اين مسئول در سازمان بيمه سالمت، درباره شيوه دسترسي 
بيمه شدگان به نسخه ها و داروهايي كه در سامانه نسخه نويسي الكترونيك براي آنها نوشته و پيچيده شده 
هم توضيح مي دهد: »بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت براي دسترسي به سابقه پزشكي خود از زمان 
http://eservices. الكترونيكي شدن نسخه ها مي توانند به سامانه شهروندي اين سازمان به نشاني

ihio.gov.ir/esc مراجعه كنند. در اين سايت افراد با وارد كردن كدملي و تلفن همراهي كه به نام خودشان 
است، مي توانند وارد شوند  و سوابق پزشكي خود از زمان الكترونيكي شدن خدمات را مشاهده كنند.«

ويد
ی ن

يد
حم

ير 
:  ام

س
عك



13 سه شنبه 21 دی 1400
جامعه شماره  8410

رع
ی زا

  عل
ها :

س 
عک

گزارش

جنون اجاره خودروی لوكس

 عده ای حاضرند برای چند ساعت نشستن 
 پشت فرمان اتومبیل های الكچری 

بیش از 10میلیون پول بپردازند

ارائه خدمات »اجاره« یا اجاره 
ماشــین های لوكس خارجی 
از طــرف شــركت هایی كه 
مخصوص این كار تاسیس شده اند، سال هاست كه در كالنشهرها 
به ویژه جزایــر و مناطق آزاد انجام می شــود. این رویــه البته در 
سال های اخیر با ممنوعیت ورود خودروهای خارجی و دشواری 
تامین قطعات و تعمیر این ماشــین ها به دلیل تحریم، با مشکل 
مواجه شده و بعضی از این شركت ها به فعالیت خود پایان داده اند. 
در شــهرهایی مانند تهران و مناطق آزاد ازجمله قشم و كیش اما 
همچنان اجاره خودروهای لوكس معمول اســت. قیمت اجاره ها 
در مقایسه با چند ســال گذشته چندبرابر شــده است؛ به عنوان 
مثال اجاره بی ام  و li730  ازروزانه 6میلیون تومان در ســال97به 

13میلیون تومان در سال 1400رسیده است.

از 2میلیون تا 20میلیون تومان
»محمد« چندین ســال اســت كه در كار اجاره خودرو اســت، 
می گوید: »اســتقبال برای اجاره خودرو مخصوصا برای مسافرت 
همواره وجود داشته و مشتریان ما كم نشده اند اما نسبت به قیمت 
ماشین ها و تورم، قیمت اجاره خودرو چندان هم افزایش نیافته و 
سود ما خیلی كم شــده!« هم اكنون اجاره خودروهای خارجی از 
كره ای و ژاپنی گرفته تا آلمانی، روزانه از 2میلیون تومان شــروع 
می شود. برای اجاره، ودیعه و وثیقه هم نیاز است. ودیعه می تواند 
پول نقد، ارز، طال و گاهی خودروی فرد اجاره كننده باشــد. اجاره 
یك روز ســانتافه 2میلیون با ودیعه 40میلیون تومان اســت و 
اپتیما روزانه 2.5میلیون با ودیعه 50میلیون و 300میلیون چك 
یا ســفته اجاره می شــود. در تهران اجاره معموال ماهانه صورت 
می گیرد. بنزS500 ماهانه 100میلیــون با ودیعه 100میلیونی 
و چك 2میلیاردی اجاره می شــود. اجاره اتومبیل های لوكس تر 
مانند المبورگینــی روزانه 20میلیــون تومان اســت، مازراتی 
روزانه 13میلیون تومان و بی ام وi8 هــم 12میلیون تومان اجاره 
می شــود. ودیعه خودروهای لوكس بین 300تــا 500میلیون 
تومان اســت. اقبال به اجاره خودروهای داخلی هم خوب شده؛ 
اجاره خودروهای داخلی مانند پژو 206، 207یا پرشیا روزانه بین 

250تا 350هزار تومان با ودیعه 10میلیونی صورت می گیرد.

عشق به اتومبیل خارجی
»نمی دونی وقتی ســوار یه بی ام وi8 میشی چه حسی داره! حس 
می كنی داری پرواز می كنی و روی ابرها هســتی یــا وقتی با یه 
»پورشــه ماكان« گاز میدی و غرش صداش تو خیابان نگاه همه 
رو به سمت ات جلب می كنه چقدر احساس غرور و قدرت داری، 
احساس متفاوت بودن، پولدار بودن! به نظر من هیچ چیزی اندازه 
پول به آدم قدرت و اعتمادبه نفس نمی ده، ماشین هم به نظر من 
آشــکارترین و لذت بخش ترین تجلی پــول و زندگی الكچریه!« 
اینها را »آرش« می گوید وقتی كه از او می پرســم چرا تنها برای 
یك روز 15میلیون تومان اجاره ماشــین می دهد، آرش در ادامه 
توضیحاتش می گوید: »باید ماشین باز و عشــق ماشین باشی تا 
بفهمی كه چرا كســی برای دو ساعت سوار شــدن یه لکسوس

NX حدود 8.5میلیون پول خرج می كنه، برای آدمی كه عاشــق 
تمایز و خاص بودنه، هیچ چیزی اندازه ماشین گرون و شیك این 
احســاس رو بهش نمی ده، یا 20میلیون برای كســی كه رویاش 
اینه كه سوار یه المبورگینی بشه پول زیادی نیست، یعنی پولش 
اساسا اهمیتی نداره، برای همینه كه آدم های معمولی سراغ اجاره 
ماشین نمی رن نه فقط برای نداشتن پول اجاره، برای اینکه اساسا 
روحیه ش رو ندارن، از نظر بســیاری از آدم ها اینکه كســی برای 
چند ساعت ماشین ســواری 10میلیون پول بده دیوانگیه! خب 
فکر می كنم همینطور هم اســت، یه جور جنون، جنون ماشین 

خارجی!«.

یك تجربه لوكس 
افرادی كه خودرو اجاره می كنند در 2دسته كلی قابل معرفی اند؛ 
گروه اول كسانی اند كه رویایشان سوار شدن ماشین های لوكس 
خارجی به ویژه آمریکایی یا ایتالیایی مانند المبورگینی است. این 
افراد با پرداخت 20میلیون تومان روزانه به آرزویشان می رسند. 
شاید به همین دلیل است كه شعار شركت های اجاره خودرو این 
است كه »ما تجربه ای لوكس را برایتان آســان می كنیم.« گروه 
دوم كسانی اند كه برایشان مهم است خودروی خوب و ایمن سوار 
شوند و از آنجا كه ترجیح می دهند با ماشین شخصی به مسافرت 
نیایند، برای دوره اقامت خود خودرو اجاره می كنند. »حســین« 
كه در كیش شركت اجاره خودرو دارد می گوید:»هستند افرادی 
كه مثال 10روز در كیش اقامت دارند و ماشــینی مثــل بنز را با 
هزینه 7میلیــون تومان برای یك روز اجــاره می كنند، برای این 
افراد آنچه مهم اســت نه هزینه و پول بلکه اســتفاده از خودروی 
خوب اســت. كســانی كه با خانواده به كیش می آیند یا به لحاظ 
اقتصادی در وضعیت متوســط رو بــه باال هســتند، ارزان ترین 
اجاره ها كه برای خودروی مــزدا3، حدود500هزار تومان در روز 

است را انتخاب می كنند«.

اثر تحریم ها بر اجاره خودرو
حســین درخصوص شــرایطی كه بعــد از تحریم بــرای اجاره 
ماشــین های لوكس در جزیره كیش پیش آمده می گوید:»ما از 
سال2016به این سو ورود ماشــین آمریکایی نداشتیم و خرید 
جدیدترین ماشــین آمریکایی ما به 6ســال پیــش برمی گردد، 
وضعیت بقیه ماشــین ها نیز به همین ترتیب است. آمریکایی ها 
اخیرا مدل ماشین های تولیدی شان را به سمت خودروی فانتزی 
تغییر داده  اند، به عــالوه ما اگر جدیدترین ماشــین آمریکایی را 
هم وارد كنیم نهایتا 3ســال در كار اجاره دوام مــی آورد و بعد از 
3سال فقط ضرر و هزینه تراشی برای ماست چون بعد از این مدت 

ماشین مستهلك می شود.
 به همین دلیل اغلب ماشــین هایی كه در ســال های اخیر برای 
اجاره مورد استفاده قرار می گیرند، ماشین های كره ای و ژاپنی اند 
كه مقاومت باالتری دارند«. در كنار كیفیت و تنوع ماشــین های 
اجاره ای كه متاثــر از تحریم كاهش یافته، اجاره ماشــین ها نیز 
به دلیل دشــواری واردات ماشــین، افزایش چندبرابری قیمت 
قطعات و سختی دسترســی به آنها، در مقایسه با 3سال گذشته 

چندبرابر شده است.

مرضیه ثمره حسینی
خبرنگار

درست تقاطع خیابان شوش و تختی، بیمارستان 
و زایشــگاه مریم، خاك گرفته و متــروك، نمك 
به زخم ســاكنان مركزی و جنوبی تهران می زند. 
سال هاســت درهای آن بسته شــده و مردمی كه 
روزگاری خدمات درمانی و بهداشتی خود را از این 
بیمارستان دریافت می كردند، حاال باید راه خود را 
به سمت بیمارستان های دیگر نقاط شهر كج كنند 
و هزینه های بیشــتری برای درمان بپردازند؛ آن 
هم در روزهایی كه شــرایط اقتصــادی جیب این 
خانواده ها را كوچك تر كرده اســت. محمد كالته، 
دبیر شورایاری محله تختی و از اهالی قدیمی محله 
می گوید:»وجود بیمارستان تامین اجتماعی در این 
محله برای همه اهالی جنوب شــهر تهران نعمت 

بزرگی بود. اهالی این محله های كارگرنشین حداقل 
برای تامین هزینه های درمانی خود نگرانی نداشتند 
اما سال ها پیش این بیمارستان تعطیل و تنها مركز 

بهداشتی درمانی از ما گرفته شد«.
از همان ســال ها اهالــی محله برای بازگشــایی 
مجدد بیمارســتان تالش كردند اما تا امروز هیچ 
نتیجه ای نصیبشان نشده؛ از نامه نگاری به سازمان 
تامین اجتماعی گرفته تا درخواست كمك از شورای 
شهر و... . كالته می گوید:»8هزار خانواری كه در این 
محله ساكن هستند هم اكنون هیچ سرانه بهداشت 
و درمانی ندارند. منظورم دقیقــا رقمی برابر صفر 
است. مالك ســاختمان تنها خانه بهداشت محله 
كه نزدیك آگاهی شــاپور بود، دســتور تخلیه آن 

را گرفت. به اجبار 2اتاق كوچك در ســرای محله 
به خانه بهداشــت اختصاص دادیم اما فضا آنقدر 
كوچك اســت كه عمال امکان هیچ خدمات رسانی  
در ایــن خانه بهداشــت وجود نــدارد. اهالی باید 
واكسیناسیون نوزادان و غربالگری های الزم را در 

مراكز بهداشت دیگر محالت انجام دهند«.

امان از راه دور و رنج بسیار
هرندی، تختی، شــوش، نوبهار و... محالتی بودند 
كه ساكنان آن تا قبل از برچیده شدن بیمارستان 
مریم، برای دریافت خدمات مختلف پزشکی به آنجا 
مراجعه می كردند. در سال های گذشته با برچیده 
شدن امکانات این بیمارســتان، بیماران زیادی از 

پیگیری روند درمان خود منصرف می شوند. مریم 
هاشمی، از اهالی این محله و از اعضای شورایاری 
تختی می گوید:»شــاید پیش خودتان بگویید كه 
مردم با تعطیل شدن بیمارستان مریم، می توانند 
از مراكز درمانی دیگر اســتفاده كننــد اما در واقع 
اینطور نیســت؛ یعنی درآمد بسیاری از اهالی این 
محله چنیــن اجازه ای به آنها نمی دهد. بســیاری 
از این مردم نه تنها توان پرداخــت هزینه درمان، 
بلکه توان پرداخــت هزینه رفت وآمــد چندین و 
چندباره به مراكز فیزیوتراپی یا دیگر مراكز درمانی 
را ندارند. طبیعی است كه در چنین شرایطی، با دور 
از دسترس شدن امکانات بهداشتی و درمانی، عده 
زیادی از درمان به موقع بیماری های خود منصرف 
می شوند«. بماند كه متروكه ماندن بیمارستان مریم 
در خیابان تختی، این خیابان را بــه یکی از نقاط 
بی دفاع شهری تبدیل كرده و ناامنی های زیادی در 

اطراف آن برای مردم به وجود آمده است.

فاكتورهای 100هزار تومانی
در ســال های اخیر 3خیریه محلی تنها در خیابان 
تختی تمركــز فعالیت های خــود را روی تامین 
هزینه های درمانی و نیازهــای اولیه خانواده های 
نیازمند این محله گذاشــته اســت؛ خیریه هایی 
كه با كمك و فعالیــت تعــدادی از اهالی محله و 
همچنین كمــك نیکوكاران اداره می شــود. عضو 

هیأت مدیره یکی از این خیریه هــا كه می خواهد 
نامی از او برده نشود می گوید:»بیش از 5سال پیش 
بیشتر كمك های درمانی خیریه، مربوط به افرادی 
بود كه بیماری های خاص و صعب العالجی داشتند 
و هزینه های درمانشان رقم های بسیار زیادی بود 
اما در سال های گذشته شــرایط بدتر شده است. 
باورش سخت اســت اما بســیاری از فاكتورهای 
ما این روزها مربوط به بیماری های ســاده است. 
هزینه درمان همیــن بیماری هــای فصلی مثل 
سرماخوردگی به قدری با توان مالی مردم ناسازگار 
اســت كه بــرای پرداخــت آن از خیریه ها كمك 
می گیرند. در شــرایط فعلی امکان ندارد برای یك 
 بیماری ســرماخوردگی، كمتر از 100هزار تومان 

هزینه كنید«.
همین را شــاهدی برای ایــن ادعــا می داند كه 
راه اندازی بیمارستان تامین اجتماعی در منطقه ای 
جنوب شهر و نزدیك محالت كم برخورداری مثل 
هرندی، شــوش و راه آهن تا چه انــدازه می تواند 
باری از دوش نیازهای حوزه سالمت این محدوده 
بردارد. او می گوید:»ما در این محله به دنبال افزایش 
سرانه ها نیستیم، فقط می خواهیم آنچه بوده را برای 
اهالی محله حفظ كنیم. تامین نیازهای درمانی و 
ارائه خدمات بهداشــت و درمان بخشی از تعهدات 
تامین اجتماعی اســت كه با ســاخت درمانگاه و 

بیمارستان، به آن عمل می كند«.

زایشگاه متروكه
 بیش از 6 سال از تعطیلی بیمارستان مریم  

در خیابان تختی می گذرد

6سال بیشتر است كه ساكنان محله قدیمی تختی با نگاه 
پرحسرت از مقابل بیمارستان و زایشگاه متروكه »مریم« 
عبور می كنند تا دوای درد خود را در بیمارســتان ها و مراكز درمانــی دیگر نقاط تهران 
جست و جو كنند. روزگاری این بیمارســتان تامین اجتماعی برو  بیایی برای خود داشت. از 
صبح زود مردم جنوب تهران دفترچه در دست، خودشان را به بخش های تخصصی اینجا 
می رساندند تا از خدمات درمانی رایگان و دولتی آن استفاده كنند. بسته شدن درهای این 
بیمارستان  و متروكه شدنش، سرانه بهداشت و درمان ناحیه4منطقه12را به صفر رسانده 
است. این روزها ساكنان جنوب بازار تهران، درست در همسایگی قلب تجاری پایتخت، دنبال 
گسترش امكانات و سرانه های شهری و اجتماعی خود نیستند، آنها فقط می خواهند آنچه از 

گذشته در اختیار این محله بوده از كف ندهند.

مرضیه موسوی
 روزنامه نگار

  بررسی آمار و ارقام تغییرات جمعیتی  از مهر تا پایان آذر 1400

آمار و ارقام تولد و فوت نشان دهنده تغییرات 
جمعیتی اســت و نیم نگاهی به آخرین آمار 
والدت منتشر شــده از سوی سازمان ثبت 
احوال، گویای تغییرات اندك در این آمار است چرا كه در فصل پاییز 2۸۷ هزارو 1۷۳ 

و در تابستان 2۸۷هزار و ۷۸4والدت ثبت شد.

لیال شریف
 روزنامه نگار

فوتی های ثبت شده در پاییز 1400

124,691 نفر
 55,217

نفر
 69,474

نفر

فوتی های ثبت شده در تابستان 1400

167,161 نفر
 74,297

نفر
 92,858

نفر

مقایسه آمار 
فوتی های فصل پاییز 

نسبت به فصل تابستان نشان از 
كاهش

42,470 نفری
آمار فوتی های كل كشور 

دارد.

كمترینایالم

بیشترینتهران

آمار 
فوتی  ها 
در پاییز

11,120 نفر8,550  نفر 19,670 نفر تهران

5,252 نفر4,635  نفر 9,695 نفر خراسان رضوی 

4,635 نفر3,748  نفر 8,383 نفر اصفهان

 434
نفر

  364
نفر

798 نفر ایالم 

1,772 نفر سمنان 

1,992 نفر ایالم

2,586 نفر كهگیلویه و بویراحمد 

 615
نفر

  524
نفر

1,139 نفر سمنان 

 510
نفر

355  نفر
865 نفر كهگیلویه وبویراحمد 

والدت های ثبت شده در پاییز 1400

287,173 نفر
 139,528

نفر
 147,645

نفر

والدت های ثبت شده در تابستان 1400

287,784 نفر
 138,786

نفر
 148,998

نفر

کمترین فوت ها در پاییز سال جاری

بیشترین فوتی ها در پاییز سال جاری

مقایسه آمار 
متولدان فصل پاییز 

نسبت به فصل تابستان نشان از 
كاهش

 
آمار تولد كل كشور 

دارد.

كمترینسمنان

بیشترینتهران

آمار 
والدت 
در پاییز

37,116 نفر تهران

27,291 نفر خراسان رضوی 

24,414 نفر خوزستان

بیشترین والدت ها در پاییز سال جاری

کمترین والدت ها در پاییز سال جاری

611 نفری



سه شنبه 21 دی 141400
آگهی شماره  8410



15 سه شنبه 21 دی 1400
آگهی شماره  8410



سه شنبه 21 دی 161400
ادب و هنر شماره  8410

پالن

برش هاي كوتاه

سفرهايدورودراز»دشتخاموش«

فيلم »دشــت خاموش« يكي از پرحضورترين فيلم هاي سينماي 
ايران در جشنواره هاي جهاني بوده است. دشت خاموش به عنوان نماينده 
سينماي ايران در بخش افق هاي هفتاد و هفتمين دوره جشنواره فيلم 
ونيز انتخاب شــد و جايزه بهترين فيلم اين بخش را به دست آورد. اين 
فيلم همچنين برنده جايزه فيپرشي، جايزه ويژه انجمن منتقدان جهان 
شد. دريافت جايزه انجمن اعتماد ملي ايتاليا، از ديگر دستاوردهاي اين 
فيلم در جشنواره ونيز بود. نمايش فيلم در ونيز بازتاب انتقادي جالب 
توجهي نيز داشت. مارركو آلبانس، منتقد ايتاليايي ضمن تجليل از اين 
فيلم نوشت: دشت خاموش، واقعا لياقت آن را داشت كه در مسابقه اصلي 
جشنواره امسال باشــد. يكي ديگر از منتقدين نوشت: فيلم تجربه اي 
 Quilan شفاف  از نظر زيبايي شناسي و قابل ستايش است. منتقد نشريه
هم از دشــت خاموش به عنوان تجربه اي شفاف از نظر زيبايي شناسي 
نام برد و آن را اثري قابل ستايش دانســت. جيان كارلو زاپوني هم در 
سايت سينمايي mymovies.it با دادن4 ستاره به فيلم دشت خاموش 
درباره اش نوشــت: »فيلمي اســت كه حتما بايد آن را ديد. اين فيلم 
بازآفريني امروزي نئوراليسم است كه پرســوناژ هاي آن را غيرممكن 

است فراموش كنيد.«
دشت خاموش بعد از جشنواره ونيز و جوايزي كه آنجا دريافت كرد، در 
جشنواره هاي استكهلم، توكيو، شب هاي سياه تالين، سنگاپور، وايادوليد 
اسپانيا و فلورانس ايتاليا و سابرسيو كرواسي حضور داشت. در جشنواره 
سابرسيو كرواســي جايزه بهترين فيلم بخش مسابقه را دريافت كرد. 
دشت خاموش در جشنواره وايادوليد اســپانيا جايزه بهترين فيلم در 
بخش فيلم هاي اول و دوم كارگردانان را دريافت كرد. تنديس بهترين 
فيلم از جشنواره هنگ كنگ سال۲۰۲۱، تنديس بهترين بازيگر مرد 
براي علي باقري از جشنواره هنگ كنگ سال۲۰۲۱، جايزه بهترين فيلم 
از جشنواره سابرسيو كرواسي سال ۲۰۲۱، جايزه بهترين فيلمبردار سال 
آسيا براي مسعود اميني تيراني و جايزه بهترين فيلم از نگاه تماشاگران 
جوان هفتمين دوره جشنواره بين المللي فيلم بوگوتا كلمبيا ازجمله 
افتخارات اين فيلم سينمايي اســت. ضمن اينكه فيلم دشت خاموش 
از ســوي انجمن مطبوعات خارجي هاليوود )HFPA( براي حضور در 
شاخه بهترين فيلم خارجي به هفتادوهفتمين دوره مراسم گلدن گلوب 
معرفي شد كه البته در فهرست نهايي قرار نگرفت. اين فيلم همچنين در 
نوزدهمين دوره جشنواره فيلم اينورنس اسكاتلند و بخش مسابقه دومين 
جشنواره فيلم ويتره فرانسه حاضر شد. شركت در جشنواره كراالي هند 

از ديگر سفرهاي سينمايي اين ساخته احمد بهرامي است.

دشتخاموشازنگاهرسانهها

ايرنا: دشــت خاموش، فيلمي اســت كه تالش مي كند در عين 
خالقانه بودن متفاوت باشــد. هر چند به لحاظ قصه چندان تازگي 
ندارد و به لحاظ فرم، روايتي شــبيه »پيش از آنكه شيطان بفهمد 
مرده اي« ساخته سيدني لومت است )از اين جهت كه با دنبال كردن 
هر شخصيت قصه، مكررا از زاويه او بازتعريف مي شود( اما در جاي 
خودش اثري است قابل تامل، به ويژه در حوزه آثاري كه تحت عنوان 
آثار متفاوت و دغدغه مند تعريف مي شوند. هر چند اين متفاوت بودن 
به معناي تجربه گرايي صرف يا مثال آوانگارد بودن نيست بلكه سازنده 
تالش كرده در عين تعريف داســتاني از مرارت شخصيت ها، فرمي 
خالقانه و تازه به ساختار تصويري و روايي آن بدهد. دشت خاموش 

هم بداعت هنري دارد و هم اثري است قصه گو.
سالم ســينما: فيلمســاز آنقدر تحت تأثير آثار شهيد ثالث و 
فيلم هاي اينچنيني بوده كه فقط توانسته سكانس، پالن طوالني 
بگيرد، دوربينش را آرام حركت دهــد، ريتمش را كند و تصوير را 
سياه و سفيد كند تا بدبختي آدم هاي فيلم گيراتر شود. تكرار يك 
موقعيت و ايستادگي زمان و روايت زندگي آدم هاي كوره پزخانه 
نه تنها نمي تواند ايجاد فرم كند بلكه باعث پرت شدن مخاطب به 
بيرون از فيلم مي شود. اگر فيلمســاز تا اين حد تشنه خودنمايي 
نبود، قطعاً دشت خاموش مي توانست يك فيلم كوتاه باشد؛ چراكه 
فيلم در دقيقه 4۰ تمام مي شود و ديگر تا سكانس آخر چيزي براي 
گفتن ندارد. قطعاً فيلم هنري ســاختن اولويت فيلمساز بوده اما 
نمي شود تمهيدات ناكارآمد را با متني كه وجود ندارد، منطبق كرد.

دشــت خاموش، متن كوتاهي دارد. يك مديــر آجرپزي به دليل 
مشكالت مالي قصد دارد كارگاهش را تعطيل كند. حاال فيلمساز با 
عقايد ضدانساني و ضدكارگري قصد داشته يك فيلم هنري! بسازد 
اما اين فيلم هنري كه فقط نماي طوالني مفهوم زده دارد، چگونه 
مي تواند بسترساز مناسبي براي يك اثر دغدغه مند انساني باشد؟ 
به طوري كه كارگردان سمت آقاخان ايستاده و مي خواهد شاهد 
لجن مال شدن انسان هايي باشد كه كارگر آن كوره پز خانه اند، در 
اين ميان مفهوم براي فيلمساز همان رسيدن به هيچ است كه از 
نهيليسم مي آيد. پوچ گرايي مطلق در فيلم موج مي زند و آن يخ و باد 
كه مي تواند نماد زندگي باشد در يك ابهام مي ماند. اساساً نگاه فيلم 
جشــنواره اي بوده و به همين دليل فيلمساز با هوشمندي، تاريخ 
روايت قصه را هم لو نمي دهد. اينكه اين قصه براي قبل انقالب است 
يا بعد مشخص نمي شود. هيچ ابزار تكنولوژيكي حتي تلويزيون يا 
تلفن هم در فيلم وجود ندارد و يك بدويت محض حاكم بر جهان 
فيلم است و اين همان ميل فيلمســاز به عقب ماندگي جامعه را 

نشان مي دهد.

به روايت كارگردان

زيباييشناسيتكرار
در»دشتخاموش«

مقاله اي در روزنامه همشهري 
همراه با عكس منتشــر شده بود 
با ايــن عنوان كــه در كوره هاي 
آجرپزي كسي بازنشسته نمي شــود، تأثيرگذار بود، متوجه 
شــدم كه چون در اين كوره ها آدم ها به صــورت فصلي كار 
مي كنند سالي5 يا 4 ماه برايشان بيمه رد مي شود - تازه اگر 
بيمه اي رد  شــود چون براي همه كارگران از طرف كارفرما 
بيمه رد نمي شود- با اين حســاب يك نفر بايد 6۰سال كار 
كند تا بازنشسته شــود و اين از نظر من دردناك بود. براي 
شناخت بيشتر با اين قشر به چندين كوره  سر زدم و ساعت ها 
با كارگران و كارفرماها به گفت وگو نشســتم. در صحبت با 
آنها، كم كم آدم هاي قصه را پيدا كردم، طرح اصلي را نوشتم 
و آدم ها را از ذهن خودم عبــور دادم و با فيلتر ذهني خودم 
شخصيت پردازي كردم و برايشان ديالوگ نوشتم. البته مفهوم 
كلي همان ديالوگ هايي بود كه بين كارگرها در كوره ها رد 
و بدل مي شد؛ اغلب با محور نگراني  از دستمزدي كه نصفه 
و نيمه پرداخت مي شد. كم كم قصه شكل گرفت و قصه هاي 

فرعي خارج از خواسته هاي كارگري هم به قصه اضافه شد.
 از روزي كه در سال ۱37۰ وارد دفتر كرج انجمن سينماي 
جوانان ايران شدم، يك پروسه طوالني نزديك به 3۰سال را آغاز 
كردم تا به جايزه ونيز رسيدم. در فيلم دشت خاموش گرچه ايده 

و فيلمنامه براي من بود اما افراد ديگري از تهيه كننده و بازيگر تا 
ساير عوامل به تدريج به اين پروژه اضافه شدند كه مجموع آنها، 
واقعا اين فيلم را ساختند و اين اشكال بزرگ سينماست و هنوز 
هم وجود دارد كه همه  چيز به پاي كارگردان نوشــته مي شود، 

درحالي كه واقعا اينگونه نيست و سينما يك كارگروهي است.
برايم اهميت داشــت كه فرم تكرار در فيلم ديده شود. 
آجر مي توانســت اين مفهوم را القا كند كه زندگي سراســر 
تكرار است. در ونيز هم برخي منتقدان نوشتند نئورئاليسم 

كالسيك ايران در اين فيلم ديده شده است و فكر مي كنم كه 
فيپرشي هم براساس چنين برداشت هايي تصميم گرفتند 

كه جايزه را به ما بدهند.
به همكارانم پيشنهاد مي كنم كه اگر طرحي در دست دارند، 
نبايد منتظر اين باشند كه كسي آنها را تأييد كند و براي ساخت 
آن اقدام كنند. االن فيلمسازي  خيلي ارزان و راحت است و به 
قول آقاي كيارستمي حتي با يك دوربين مي توان فيلم بلند 

ساخت و به جشنواره هاي معتبر ارسال كرد.

دشت خاموش، شرح 
وضعيت اســت؛ شــرح 
وضعيت كارگراني مهاجر 
با لهجه ها و قوميت هاي متفاوت كه هر كدام داستان 
و خرده روايت خودشان را دارند. لطف اهلل با بازي خوب 
علي باقري، شــخصيت محوري فيلم، سركارگري 
است كه مثل بقيه شــخصيت هاي فيلم، دركش از 
زندگي، محــدود به فضاي بســته كارگاه آجرپزي 
اســت. او رابط كارگران با آقا خان صاحب كوره پزي 
هم هست. در فالكت و تباهي هر دم فزاينده اثر، نه 
چشم اندازي براي نجات از اين وضعيت اسفبار وجود 
دارد و نه ارزش هاي انساني اي كه معموال سينماي 
ايران آن را به طبقات فرودست نسبت مي دهد. فيلم 
مي گويد از اين دايره بسته و اين فقر و فالكت انتظار 
خصايص اخالقي نداشته باشيد. اينجا همه براي بقا 
حاضرند عليه همكار و همسايه خود حرف ببرند و 
بياورند. تصوير فيلمساز از كارگران كوره پز خانه، تلخ 
و نوميدانه است. تقريبا هيچ شخصيتي در فيلم وجود 
ندارد كه بشــود با او همدلي و همذات پنداري كرد. 
در جهنم دشــت خاموش، خبري از »فقر سربلند« 

نيست. از همه مفلوك تر هم شخصيت لطف اهلل است 
كه به نظر مي رسد با توجه به نزديكي اش به قدرت و 
جايگاه شغلي بهترش نسبت به بقيه بايد وضعيت 
مناسب تري داشــته باشــد ولي او هم در موقعيت 
»عمله ظلم« فريز شــده است. خوش خدمتي هاي 
لطف اهلل بــه صاحب كوره پز خانه، تــا جايي امتداد 
مي يابد كه عمال شــخصيت، فرديت و عاليقش را 
از دســت مي دهد و خالصه كردن همه زندگي در 
كارگاه آجرپزي و خدمت به كارفرما، وقتي آقاخان 
كارگاهش را مي فروشــد، همه  چيز برايش از دست 
مي رود. البته پيش از آن، لطف اهلل عشق را از دست 
داده ؛ كل زندگي و احساســات و عواطف و هر آنچه 
به عنوان فضيلت انساني شــناخته مي شود از كف 
داده و بن بست پاياني اش، به نوعي گريزناپذير است. 
شخصيت هاي فيلم دشت خاموش، فراموش شدگاني 
هستند كه فقر، همه  چيزشان را به تاراج داده است. 
فيلم با تصاوير ســياه و ســفيدش دنياي اندوهبار 
اين كاراكترهاي به انتهاي خط رسيده را به تصوير 
مي كشد؛ آدم هايي گرفتار در دنيايي بسته و محدود 

كه فيلمساز راه گريزي برايشان متصور نيست.

فراموش شدگان 
كوتاه درباره فيلم » دشت خاموش« كه روی پرده سينماهاست

سينمای جشــنواره ای ايران، سال هاست راوی قصه های طبقه 
متوسط شهری شده و سازنده دشــت خاموش به شكلی آگاهانه از 
چنين فضايی فاصله گرفته و دوربينش را به كوره و خانه برده است. 
به تبع چنين رويكردی، فيلم در ترسيم مناسبات آدم ها، هر نشانه ای 
از تمدن و مدنيت را حذف می كند. چنانكه گويی آدم های دشــت 
خاموش در فضای ماقبل مدرن زيست می كنند. سياه و سفيد بودن 
فيلم هم در خدمت همين ايده اســت و به دشــت خاموش فضای 
يك دستی بخشيده است. آنچه فيلم در توضيح رنج طبقه كارگر و در 
نقد نظام سرمايه داری می گويد، برخالف فيلم های سال های نسبتا 
دور سينمای ايران، دنبال دو قطبی سازی های مرسوم نيست. آقا خان 
مالك آجر پزی  كه به دليل مشــكالت مالی قصد دارد كارگاهش را 
تعطيل كند، شبيه ارباب های منفی سينمای دهه 6۰ نيست. داستان 
فيلم در زمان مشخصی نمی گذرد و كارگردان تمام سعی اش را كرده 
كه اثرش را از هر نشانه ای كه حاكی از زمانه و روزگار ديروز يا امروز 

باشد، تهی سازد. دشت خاموش  با اين تمهيد می تواند از تعميم های 
دردسر ســاز و تاريخ مصرف دار بگريزد و به عنوان فيلمی هنری از 

فستيوالی به فستيوالی ديگر برود.
همه آدم های دشــت خاموش درگير مشكالت مالی هستند؛ 
از كارگران كوره پز خانه كه هر كدام قصه و غصه خودشان را دارند 
و البته معضالتشان آشنا و مكرر است ) مثل دغدغه نجات پدر از 
چوبه دار يا فرستادن دختر به شهر برای فرار از جهنم جهان بدوی 
و بی رحم فيلم(. حتی آقاخان هم به عنوان نماينده سرمايه داری 
در فيلم گرفتاری مالی دارد و به همين دليل كارگاه آجرپزی اش را 
می فروشد. فيلمساز برای همراه كردن مخاطب با آدم های گرفتار 
و مفلوكش، در ترسيم رنج شخصيت ها نهايت تالش اش را انجام 
داده است. هرچند فيلم، در نهايت فاصله احساسی  اش با كاراكترها 
را حفظ می كنــد و می كوشــد در دفاع از طبقــه كارگر رويكرد 
پوپوليستی در پيش نگيرد. شايد به همين خاطر است كه فيلم در 

فصل پايانی به انتظاری كه در تماشاگر همراه با شخصيت ها ايجاد 
كرده، پاسخ قانع كننده ای نمی دهد. دشت خاموش فيلم پرهيز و 
فاصله هم هست؛ فيلمی كه بيشتر دستاوردهايش را از اجرا دارد تا 
متن. خط كم رنگ داستانی و درامی كه از ميانه ، كم رنگ تر می شود، 
شايد برای مخاطب هدف فيلم، جالب باشد ولی در نهايت دشت 
خاموش را به فيلمی تبديل كــرده كه مالل، يكی از خصايص اش 
است. كارگردان دشت خاموش به زيبايی شناسی مالل بی توجه 
نيست و اين را می شود در ساختمان بصری اثر مشاهده كرد ولی 
در نهايت كم توجهی به روايت در فيلم داستانی ) حتی با اين فرض 
كه فيلمساز چنين افقی را برای خود ترسيم نكرده( فيلم را در دام 
تكرار می اندازد. همه تالش كارگردان برای خلق فضا و طرح مسئله 
و معرفی شخصيت های گرفتار انواع و اقسام مصائب، بعد از دو پرده 
اول فيلم، وقتی با كمبود مصالح داستانی مواجه می شود، فيلم را 

پايين تر از ظرفيتی كه داشته، نگاه می   دارد.

سیاه و سفید
دشتخاموش،بیشتردستاوردهايشراازاجراداردتامتن

»دشتخاموش«بهکارگردانیاحمدبهرامیبهشكلیآگاهانهازهرنوعجذابیتظاهریپرهیزمیکندتاماجرایدردناک
رنجطبقهکارگررابهتصويربكشد.فیلمبهشدتمستعدتفسیرهايیاستکهخروجیاشصفتهايیچون»سیاهنمايی«
است.درمقابلفیلمسازمیکوشــدبابیزمانوبیمكانکردنفیلمش،مسئلهظلمبهکارگرانوحاشیهنشینانرابه
موضوعیجهانیتبديلکند.آنچهکارگرداندشتخاموشازآنبهرهمیبرد،سبکبصریوگرامرسینمايیایاستکهمتناسببااينحالوهواو
اينآدمهاست.میشودگفتساختارتكنیكیفیلم،منطبقباحالوهوايیاستکهباتالشیقابلتوجهدرفضاسازیکوشیدهشدهباورپذيرباشد.
چیزیکهبهفیلمجلوهمیدهد،رنگآمیزیپالنهاوانســجامدرپردازشنماهایبلندیاستکهبامهارتفیلمبردار،متناسبازکاردرآمدهاند.
فیلمسازباخودآگاهیتمام،عناصرآشناوامتحانپسدادهسینمایجشنوارهایايرانرالحاظکردهوالبتهنبايدايننكتهرافراموشکردکهدراين

مسیر،ازرسمروزپیروینكردهوبیشترنگاهبهگذشتهداشتهاست.

ناهیدپیشور
روزنامه نگار

مهرنوشسلماسی
روزنامه نگار

زیبایی شناسی مالل
دشت خاموش فیلم پرهیز و فاصله است 
فیلمی که بیشتر دستاوردهایش را از اجرا 
دارد تا متن.  کارگردان دشت خاموش به 

زیبایی شناسی مالل بی توجه نیست و این را 
می شود در ساختمان بصری اثر مشاهده کرد 

ولی در نهایت کم توجهی به روایت در فیلم 
داستانی ) حتی با این فرض که فیلمساز چنین 
افقی را برای خود ترسیم نکرده( فیلم را در دام 

تکرار می اندازد

نقدنظامسرمايهداري
دشــت خاموش، فيلمي به ظاهر 
ســاده اما در عين حال هنرمندانه 
اســت. طبيعتا دشــت خاموش از 
انتخاب سوژه تا فرم بسيار متناسبي 
كه فيلمســاز انتخاب كــرده، پر از 
نقاط قوت است. همه اين موارد يك 
هارموني ايجاد و دشــت خاموش را 
تبديل به فيلمي بسيار مدرن كرده 
است. همچنين فيلم پر از جزئيات است. مثال آقاخان با بازي 
فرخ نعمتي خطابه اي را نسبت به تمام كارگراني كه برايش كار 
مي كنند، چندبار تكرار مي كند و دائما به استفاده نشدن خشت 
و آجر و روي كار آمدن ســيمان تأكيد دارد كه نشان مي دهد 
فيلمساز روي اين مســئله تأكيد دارد. اما زماني كه آقاخان را 
در لوكيشــن دفترش مي بينيم با ديوارهاي ســيماني مواجه 
مي شويم كه حتي اگر فيلمساز اين كار را از سر عمد هم انجام 
نداده باشد نشــان از اين دارد كه اين لوكيشن را به دليل آنكه 
تأثير بسزايي روي ذهنش داشته، انتخاب كرده؛ چراكه جهان 

فيلم در حال خلق روابط درست بوده است.
فيلمســاز با نمايش طبقه كارگر،  نظام ســرمايه داري را نقد 
مي كند و آن را به چالش مي كشــد؛ در حقيقت او با استفاده 
از تكنيك هاي بسيار ســاده ما را از جز به كل يك روايت وارد 
مي كند. فيلمساز با آگاهي از اطراف، فضاي سياسي و اجتماعي 
و شناخت تاريخ، فيلمي ساخته كه به ظاهر ارزان قيمت است 
اما پرمغز و قدرتمند رفتار مي كند، تمام مرزها را مي شكند و 

مخاطب را وارد مرحله اي مي كند كه كمتر تجربه كرده است.
 قصه اصلي فيلم بسيار درست و جهان شمول است. شخصيت 
لطف اهلل با بازي علي باقري نماينده مخاطب در فيلم است و اگر 
كسي جزو افرادي باشد كه نگاه سرمايه داري را مي پسندد باز 
هم لطف اهلل نماينده او مي شود و وقتي از طريق لطف اهلل وارد 
قصه دشت خاموش مي شود تازه مي فهمد نظام سرمايه داري 
چگونه فساد مي كند و جهان را تحت سيطره خود قرار مي دهد. 
طبقه اي كه آقاخان نماينده آن اســت، افراد را به اســتعمار 
مي كشد اما در ظاهر باني خير و نان رســاندن به زندگي شان 
اســت؛ در حقيقت همين قصه اصلي كه جهان شمول است و 
بسيار دقيق كار و اجرايي شــده، فرصتي است كه مخاطبان 
جهاني را ترغيب به ديدن فيلم مي كند و مي توان يكي از داليل 

موفقيت فيلم در فستيوال ها دانست.

امیرتودهروستا
فيلمساز

روایتي بي زمان و مكان  
وقتيقرارشدکهبهاينسوژهبپردازمدراينترنتجستوجوکردمومتوجهشدم
کهاز7هزارسالپیشايرانیانخانههايشانراباآجرميساختهاند.بنابراينآجر
بهعنوانيکعنصرسنتيکهدرحالانقراضاست،برايماهمیتداشت.براي
پیداکردناينلوکیشنبههمهجاسرککشیدم.قرچکورامین،خاتونآباد،
مشهد،سمنان،نیشــابور،...اما90درصدازکورههاديگربهصورتسنتيآجر
نميسازند.مناينکورهراچندسالپیشديدهبودموازوجودآنخبرداشتماما
ازآنجاکهميخواستمقصهايبيزمانوبيمكانراتعريفکنمواطرافآنپس
ازتعطیلياشپرازکارگاههايصنعتيشدهبوددرانتخابشترديدداشتمکهدر

نهايتباهمراهيتهیهکنندهآنرابرايفیلمآمادهکرديم.
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 خبری در راه است؟

 6+2 امتیاز در جیب فرهاد؟
آيا مهاجمان ايراني زنيت و فنرباغچه به فرانسه و انگليس مي روند؟ 

سرمربی ليون در کنفرانس مطبوعاتی اش از آمدن آزمون صحبت کرده 
و رسانه های  ترک زبان هم خبر انتقال احتمالی صيادمنش به هال سيتی 

انگليس را منتشر کرده اند
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روزهای زوج، روزهای فرد

ولی عشق می تواند از آدم جدا شود

زیاد هم ناراحت نباش

10سال طول كشید تا سردار آزمون 
راضی به دل كندن از لیگ روسیه 
شود. 10 سال هر روز یك خبر در 
مورد احتمال حضــور آزمون در 
تیم های مختلف اروپایی شنیدیم. 
حاال اما رویه عوض شده است. این روزها 
یك خبر در مورد یك تیم به 2 شكل مختلف تكرار می شود. از 
زمانی كه اسم لیون فرانسه به عنوان مقصد قطعی سردار مطرح 
شده، هر روز خبر انتقال یا عدم انتقال او را می شنویم. داستان 
اینطوری اســت كه روزهای زوج می گویند كار انتقال مهاجم 
ایرانی به لیون تمام شده و روزهای فرد می گویند انتقال سردار 
منتفی است. جالب اینجاست كه پشت هر كدام از این خبرها 
هم كلی استدالل و جزئیات وجود دارد. خدا كند عمرمان به 
این دنیا باشد و باالخره انتقال آزمون و پایان تمام این شایعات 

را ببینیم!

یكی از بازیكنانی كه این روزها خیلی 
كم در تركیب اســتقالل به میدان 
می رود ارســالن مطهری است. 
مهاجمی كه فصول گذشته بیشتر 
فرصت حضــور در میــدان را پیدا 
می كرد و درمجموع عملكرد بدی هم 
نداشت، با وجود جدایی شیخ دیاباته و مهدی قائدی به نیمكت 
چسبیده است. همین شرایط باعث شــده شایعات از احتمال 
جدایی ارسالن حكایت داشته باشد. با وجود این مطهری با انتشار 
یك استوری حرف و حدیث ها را تكذیب كرده است. او نوشته: 
»مگر آدم می تواند از عشقش جدا شود؟« تصمیم مطهری برای 
ادامه حضور در استقالل كامال محترم است، اما این بازیكن باید 
تالشش را بیشتر كند تا به تركیب برسد. عاشق نیمكت نشین به 
چه كار تیم می آید؟ اگر آدم نمی تواند از عشقش جدا شود، در 

عوض عشق خیلی راحت می تواند از آدم جدا شود!

حذف پرسپولیس و استقالل از لیگ 
قهرمانان آسیا، اتفاقی ناخوشایند 
بــرای فوتبال ایران بــود. مطابق 
انتظار عوامــل هر دو باشــگاه و 
ازجمله یحیی گل محمدی هم به 
این ماجرا واكنش نشان دادند. سرمربی 
پرســپولیس پیش از مســابقه با پدیده از این اتفاق به عنوان 
»افتضاح تاریخی« یاد كرد و خواهان پاســخگویی مسببان 
فاجعه شد. اصل حرف كامال درســت است و ما هم امیدواریم 
باالخره یك نفر بابت این ضایعه توضیح بدهد، اما به طور كلی 
یحیی گل محمدی زیاد هم نباید از غیبت این پرسپولیس در 
لیگ قهرمانان ناراضی باشد. حقیقت آن است كه وقتی زور یك 
تیم به امثال پدیده و هوادار نمی رسد یا چندین مسابقه پیاپی بد 
و دور از انتظار بازی می كند، همان بهتر كه در جغرافیای كشور 

عزیزمان ایران باقی بماند و راهی میادین بین المللی نشود!

امید نورافكن كه زیباترین گل هفته را در 

بازی با فوالد زده بود، با كسب نمره8.52 8/52
بهترین بازیكن هفته چهاردهم لیگ برتر 
شد. مدافع چپ ســپاهان، پاس گل اول 
تیمش را به سروش رفیعی داده بود و گل دوم را هم شخصا زد تا روی 
هر دو گل تیمش در این بازی تأثیرگذار باشــد. او در این مســابقه 
6دریبل موفق داشت كه نیمی از آنها در صحنه گلش رخ داد. نورافكن 
همچنین 4بار با شوت هایش دروازه فوالد را تهدید كرد و در 15نبرد 
هم پیروز شد. او با كسب نمره8.52 از متریكا، برای چهارمین بار در 
این فصل به تیم منتخب هفته رسید و این بار برترین بازیكن هم شد. 
این چهارمین بار در فصل جاری است كه یك سپاهانی بهترین بازیكن 

هفته می شود.

 محســن فروزان با كسب امتیاز7.85 از 

متریكا بهترین دروازه بان هفته شد. این 7/85
دومین بــار در فصل جاری اســت كه 
دروازه بــان گل گهر بهتریــن گلر هفته 
می شــود. پیش از این ایمان صادقی )فجرسپاسی( و احمد گوهری 
)نفت آبــادان( 2 دروازه بانی بودند كه با 2بــار انتخاب در تیم هفته، 
ركوردداران این فصل محســوب می شــدند. این هفته درحالی كه 
گل گهر در زمیــن خودش حمالت زیــادی را از ســوی میهمانش 
-هوادار- تحمل كرد، محسن فروزان با مهار 4شوت و 5خروج موفق 
ســتاره تیمش شــد و یكی از 3دروازه بانی بود كه در این هفته گل 
نخورد. او در هفته هشــتم و در جریان برتری 4بــر2 تیمش مقابل 
سپاهان هم با وجود دریافت 2گل مقابل حمالت پرتعداد سپاهان به 

خوبی مقاومت كرده و بهترین گلر هفته شده بود.

 برای پنجمین بار در این فصل و برای 

دومین هفته متوالی، سپاهان بهترین 7/4
تیم هفته شد. زردپوشان هفته گذشته 
با پیــروزی 2 بر صفر مقابــل پدیده و 
كسب نمره 8 از 10، بهترین تیم هفته شده بودند و این هفته هم 
بعد از پیروزی 2بریك مقابل فوالد، نمره7.4 را از متریكا دریافت 
كردند. ســپاهان در بازی با فوالد، عنــوان قلدرترین تیم هفته را 
تصاحب كرد و در 59درصد از نبردهای یك مقابل یك بازی، پیروز 
شدند. تیم نویدكیا در این بازی 13شوت به سمت دروازه فوالد زد 
كه 2تا از 3شــوت داخل چارچوب این تیم گل شد. جالب اینكه 
دومین تیم برتر هفته هــوادار بوده كه با وجود شكســت مقابل 

گل گهر، نمره فنی7.1 را از متریكا دریافت كرده است.

یكی از اشكاالتی كه زیاد از یحیی گل محمدی گرفته می شود این 
است كه خیلی از خریدهایش چندان به كار پرسپولیس نیامده اند. 
اگرچه یحیی برای پرسپولیس خرید خوب هم داشته، اما به طور 
كلی دشوار اســت كه بتوان به كارنامه او در یارگیری نمره قبولی 
داد. در این میان برخی استدالل می كنند كه بضاعت انسانی بازار 
ایران ضعیف اســت و نفرات با كیفیت چندانی باقی نمانده اند كه 
قرار باشد مربی از بین آنها دست به انتخاب بزند. مسئله توان مالی 
باشگاه هم مطرح است و چه بســا مدیران تیم نتوانند بودجه الزم 
برای خرید بازیكنان مورد نیاز یحیــی را فراهم كنند. با همه اینها 
اما هنر كادرفنی باید این باشــد كه در بدترین شرایط هم بهترین 

انتخاب ها را انجام بدهد.
حقیقت آن است كه پرســپولیس در پنجره تابســتانی عملكرد 

چندان موفقی نداشــت، هرچند هنوز از 2بازیكن تاجیكســتانی 
رونمایی نشده تا سطح كیفی آنها مشخص شــود. به این ترتیب 
برای باقی ماندن در كورس قهرمانی، الزم است پرسپولیس پنجره 
زمستانی را بسیار جدی بگیرد و بازیكنانی جذب كند كه به كارش 
بیایند. تیم بعد از قهر بوژیدار رادوشوویچ هنوز دروازه بان دوم ندارد، 
معضل دفاع راست بعد از چند سال همچنان حل نشده است، حتی 
در مركز خط دفاعی هم زمانی كه جالل حسینی حاضر نباشد كار 
معطل می ماند، فقدان بازیساز را هم كه مدت هاست همه به یحیی 
و كادرش گوشــزد می كنند و البته نیاز به مهاجم هم وجود دارد. 
پس می بینید كه با چه پنجره مهمی طرف هستیم؛ یا پرسپولیس 
خودش را خوب تقویت می كند و استانداردش را باال نگه می دارد، 

یا وارد یك دوره ضعیف و ناراحت كننده می شود.

نكته بازی

متریكاآماربازی

زمستان حیاتی پرسپولیس
پنجره نقل وانتقاالتی پیش رو شاید تأثیر كلیدی روی آینده سرخ ها داشته باشد

6+2 امتیاز در جیب استقالل؟
11روز آینده می تواند در تثبیت وضعیت آبی پوشان بسیار حیاتی باشد

استقالل در آستانه قهرمانی نیم فصل لیگ بیست ویكم 
قرار گرفته اســت؛ موقعیتی كه می توانــد برای آنها 
نویدبخش و دلگرم كننده باشــد. صد البته در پایان 
دور رفت به هیچ تیمی جام نمی دهند، اما قرار گرفتن 
آبی ها در چنین جایگاهی اعتماد به نفس آنها را برای 
مبارزه و رقابت تــا پایان فصل افزایــش خواهد داد. 
پیروزی برابر رقیب سرســختی مثل مس رفسنجان 
كامال برای آبی ها حیاتی بــود و به آنها كمك كرد، اما 
11روز آینده هم می تواند یك بازه زمانی سرنوشت ساز 

برای استقاللی ها باشد. استقالل در این مدت 2 بازی 
مهمش در هفته های پانزدهم و شانزدهم لیگ برتر را 
برگزار خواهد كرد؛ دیدارهایی كه حداقل روی كاغذ 
چندان دشــوار نیســتند. آبی ها ابتدا به مصاف نفت 
مسجدسلیمان می روند و بعد از آن در آغاز دور برگشت 
باید با هوادار روبه رو شوند. هر دو تیم هم اكنون بین 5 
تیم آخر جدول رده بندی هستند و قاعدتا نباید بتوانند 

مشكل خیلی بزرگی برای استقالل به وجود بیاورند.
اتفاق سرنوشت ساز دیگری كه در این مقطع رخ خواهد 

داد، احتماال صــدور رأی كمیته اســتیناف در مورد 
پرونده جنجالی اریك باگناما بازیكن غیرمجاز گل گهر 
سیرجان اســت. همانطور كه حتما می دانید، كمیته 
انضباطی گل گهر را به خاطر استفاده از این بازیكن در 
3مسابقه 3 بر صفر بازنده كرده است و به همین دلیل 
2تیم استقالل و سپاهان هم به ترتیب 2 و 3 امتیاز سود 
كرده اند. گل گهر به استیناف شكایت كرده و رایی كه در 
این پرونده صادر خواهد شد می تواند تأثیر زیادی روی 
سرنوشت لیگ بگذارد. گویا قرار بود جلسه رسیدگی 

اســتیناف به تجدیدنظرخواهی گل گهر امروز 
)سه شنبه( برگزار شــود كه در این صورت رأی 
نهایی به زودی صادر خواهد شــد. اگر استیناف 

نتایج 3 بر صفر را تأیید كند، 2امتیاز اســتقالل 
در حســاب این تیم محفوظ خواهد ماند و كسب 

6امتیاز دیگر برابر 2 تیم پایین جدولی هم 
حســابی وضعیت این تیم را در جدول 

تثبیت خواهد كرد. در غیراین صورت 
نقض حكم كمیته انضباطی از سوی 
اســتیناف 2امتیاز به استقالل ضرر 

می زند و شرایط جدول را كمی پیچیده تر 
و نزدیك تر می كند.

نكته مهم در 
مورد مظاهری، 

پیشنهادی 
است كه از فوالد 

دریافت كرده 
و جواد نكونام 

درصدد است هر 
طور شده رشید 

را به فوالد ببرد تا 
برای ادامه لیگ 
برتر و حضور در 
لیگ قهرمانان 
آسیا، در خط 
دروازه چالش 
نداشته باشد. 
فوالد یا هر تیم 

دیگری كه دنبال 
مظاهری هستند، 

باید برای جذب 
این بازیكن 

پول رضایتنامه 
پرداخت كنند

امیرحســین اعظمی|  فصل نقل وانتقاالت زمستانی 
لیگ برتر از تاریــخ 26دی ماه آغاز خواهد شــد و 
بدون شــك اســتقالل یكی از تیم هایی است كه تا 
پایان نقل وانتقاالت )23بهمن ماه( یكی از پرخبرترین 
تیم های ایران خواهد بود. برخی  بازیكنان استقالل 
برخالف پیش بینی هایی كه وجود داشت، در نیم فصل 
اول فرصت زیادی برای بازی پیدا نكردند و خواهان 
جدایی از جمع آبی پوشان هستند. البته مدیران و كادر 
فنی آبی پوشان حاضر نیستند برخی از این بازیكنان 
را به سادگی از دست بدهند و جدایی آنها با شروطی 
خاص و سود مالی همراه خواهد بود. اما چند بازیكن 
هم در لیســت مازاد مجیدی قرار می گیرند و برای 

رضایتنامه گرفتن كار ساده ای خواهند داشت.

مظاهری، خواهان جدایی
رشید مظاهری جزو بازیكنانی است كه تصمیم قطعی اش 
را برای جدایی از جمع آبی های پایتخت گرفته و می  خواهد 
در تیم دیگــری فوتبالش را ادامه دهــد. مظاهری در این 
فصل بارها بــا مجیدی چالش پیدا كرد و ســرمربی آبی ها 
حاضر نیست روی خوش به رشید نشان دهد. در چند هفته 
گذشته شایعه حضور مظاهری در پرسپولیس شنیده شده 
ولی مسئوالن این باشگاه هیچ مذاكره ای با گلر آبی ها انجام 
نداده اند. نكته مهم در مورد مظاهری، پیشنهادی است كه 
از فوالد دریافت كرده و جواد نكونام درصدد اســت هر طور 
شده رشید را به فوالد ببرد تا برای ادامه لیگ برتر و حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا، در خط دروازه چالش نداشته باشد. 
فوالد یا هر تیم دیگری كه دنبال مظاهری هســتند، باید 
برای جذب این بازیكن پول رضایتنامه پرداخت كنند. البته 
 رشــید مبلغ قابل توجهی هم از استقالل طلب دارد و شاید 
در نهایت با بخشــیدن این طلب، به صورت شخصی برای 
گرفتن رضایتنامه اقدام كند. البتــه موضوع مهم دیگر در 
مورد رشید این است كه او دوست دارد در نیم فصل دوم برای 

سپاهان بازی كند، برخی تالش ها هم برای نزدیك كردن او 
به سپاهان از سوی مدیر برنامه هایش صورت گرفته ولی بعید 
است استقالل مظاهری را به رقیب مستقیم خودش بدهد. 

توافق مرادی با آلومینیوم 
بابك مرادی هم یكی دیگر از بازیكنان جداشــده استقالل 
اســت كه چند روز پیش از این تیــم خداحافظی كرده و 
دیروز هم برای فسخ قرارداد راهی باشگاه شد. آخرین اخبار 
حاكی از آن اســت كه مرادی راهی آلومینیوم اراك خواهد 
شد تا دوباره زیرنظر رســول خطیبی بازی كند. مرادی در 
استقالل یك نیمكت نشین محض بود و حتی مدتی به دلیل 
مسائل انضباطی توســط مجیدی كنار گذاشته شد. او به 
نزدیكانش گفته كه در آینــده ای نزدیك در مورد اتفاقاتی 
كه در اســتقالل برایش رخ داد، صحبت خواهــد كرد و با 
پایان نیم فصل اول باید جدایی این بازیكن را از اســتقالل 

قطعی بدانیم.

مهری و آزادی هم جدا می شوند
یكی از بدترین و عجیب ترین خریدهای اســتقالل در این 
فصل محمدرضا آزادی بود. آزادی شانس زیادی برای ماندن 
در استقالل ندارد ولی نكته جالب اینجاست كه او هم اكنون 
پیشنهاد قابل توجهی ندارد. او دیروز در مصاحبه ای گفت كه 
قصد ترك استقالل را ندارد ولی آخرین اخبار حاكی از آن 
است كه آزادی در لیست مازاد مجیدی قرار گرفته و مدیر 
برنامه های این بازیكن در تالش است تا شرایط حضور او را 
در یكی از تیم های لیگ برتری فراهم كند. سعید مهری هم 
در فصل گذشته یكی از خریدهای عجیب استقالل بود كه 
از تراكتور به این تیم آمــد. ترافیك بازیكن در خط هافبك 
اســتقالل باعث شــده مهری تصمیم به جدایی بگیرد و با 
حضور نفراتی مثل آرش رضاوند، مهــدی مهدی پور، زبیر 
نیك نفس و رضا آذری، او شانس زیادی برای بازی نخواهد 
داشت. متین كریم زاده، سبحان خاقانی و فردین رابط هم 

بازیكنانی هستند كه زمزمه جدایی آنها از استقالل و حضور 
قرضی شان در دیگر تیم های لیگ برتری شنیده می شود. 
این نفرات هم دنبال بیشــتر بازی كردن هستند و باید دید 
مجیدی در فصل نقل وانتقاالت چه تصمیمی در موردشان 
خواهد گرفت. البته گفته می شود كه از بین این 3بازیكن، 

احتمال ماندن خاقانی در استقالل وجود دارد.

شرایط خاص مطهری و قاسمی نژاد
2بازیكن دیگر هم از شرایطشان در استقالل راضی نیستند؛ 
ارسالن مطهری و امین قاسمی نژاد. مطهری با رقم خوردن 
حاشیه های مختلف و ماجراهایی نسبتا طوالنی در استقالل 
ماندگار شــد ولی این بازیكن هم اكنون هیچ تمایلی برای 
ترك اســتقالل ندارد، مگر اینكه به زودی تصمیم خودش 
را عوض كند. قاسمی نژاد هم جدا از گلی كه در بازی قبلی 
زد، بدترین روزهای فوتبالی اش را در استقالل سپری كرد. 
قاسمی نژاد در پدیده یك ستاره تعیین كننده بود ولی حاال 
در اســتقالل نیمكت نشین شــده اما این بازیكن هم فعال 
تصمیمی برای ترك اســتقالل ندارد. این در حالی اســت 

كه مجیدی هم قصد ندارد این دو بازیكن را از دست بدهد.

مجیدی دنبال هافبك
مسئله مهم دیگر در مورد نقل وانتقاالت استقالل، بازیكنان 
جدیدی است كه قرار است به این تیم اضافه شوند. مجیدی 
قبل از بازی با مس رفسنجان از اضافه شدن 2بازیكن لیگ 
برتری و 2بازیكن خارجی به استقالل خبر داد كه یكی از آنها 
آسیایی خواهد بود. گفته می شود جذب وینگر، دفاع راست و 
هافبك بازی ساز از اولویت های مجیدی برای جذب بازیكن 
است. استقالل هم اكنون روی جذب صالح حردانی از فوالد 
تمركز كرده و ظاهرا قرار است 2باشگاه در این زمینه اقدام 
به تبادل بازیكن كنند. می گوینــد فوالد درصورت فروش 
حردانی به اســتقالل خواهان جذب آرش رضاوند و رشید 

مظاهری شده كه البته رضاوند حاضر نیست به فوالد برود.

برنامه بازی ها

لیگ برتر هفته پانزدهم

لیگ برتر هفته شانزدهم

پنجشنبه 23 دی 1400

شنبه 2 بهمن 1400

یكشنبه 3 بهمن 1400

مس رفسنجان-پیكان

مس رفسنجان- سپاهان

تراکتور- گل گهرسیرجان

هوادار-استقالل

پرسپولیس-فوالد

ذوب آهن - صنعت نفت آبادان

آلومینیوم اراک- پدیده مشهد

فجر سپاسی -نساجی مازندران

نفت  مسجدسلیمان -پیكان

ذوب آهن-گل گهرسیرجان

نفت  مسجدسلیمان-استقالل

آلومینیوم-سپاهان

تراکتور-نساجی

هوادار-صنعت نفت

پرسپولیس-فجر سپاسی

فوالد-پدیده

15:00

15:00

15:00

17:00

17:00

سه شنبه 2۸ دی

جام حذفی یك هشتم نهایی

دوشنبه 2۷ دی

آلومینیوم- سپاهان 

خیبر خرم آباد-صنعت نفت

مس کرمان- فوالد

مس رفسنجان- پدیده

نفت مسجد سلیمان-خلیج فارس ماهشهر 

ذوب آهن- پرسپولیس

پیكان- استقالل

نساجی- گل گهر

14:00

14:30

15:30

14:00

14:30

15:30

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

2151632-1495استقالل1

1485120101029پرسپولیس2

149141961328سپاهان3
14581137623آلومینیوم اراک4
146442114722مس رفسنجان5

145631614221پیكان6

220-145541416گل گهرسیرجان7

19-144731313نساجی مازندران8
318-144641013فوالد9

517-14527813ذوب آهن10

416-14446913صنعت نفت آبادان11

314-1435669هوادار12
512-143381217تراکتور13

612-14266612فجر سپاسی14

911-14257615نفت  مسجدسلیمان15
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پنجر ه استقالل زیادی باز است
 تیم مجیدی احتماال پركارترین تیم در پنجره نقل وانتقاالت زمستانی خواهد بود؛ در نیم فصل حداقل 4بازیكن

 از استقالل جدا می شوند و 4بازیكن جدید می آیند
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جام حذفي فوتبال در كشورهاي اروپايي محل تالقي بزرگان 
با تيم هاي كوچك و خاطراتي اســت كه كوچك ترها براي 
خودشــان مي نويســند يا فرصتي اســت كه براي نوشتن 
برگ هايي در تاريخ فوتبال به دســت مي آورنــد. پيش تر از 
تأثيرات رويارويي تيم هاي گمنام با رئال، بارســا و اتلتيكو 
در كوپا دل ري نوشته بوديم. با راه اندازي سوپرليگ فوتبال 
اروپا اين دلخوشــي ها و تاريخ سازي ها وجود نخواهد داشت 
مگر آنكه ســوپرليگي ها هر كدام ملزم به حضور پرقدرت در 
جام حذفي كشورهاي خودشان بشــوند. در دور يك هشتم 
جام حذفي انگليس اتفاقات جالبي افتاد. ناتينگهام فارست، 
قهرمان ســابق اروپا پس از مدت ها گم وگوربــودن دوباره 
خودي نشــان داد و توانســت آرســنال را ببرد. تيم گمنام 
ســوييندون تاون كه 4 بر يــك به منچسترســيتي باخت، 
گلزني داشــت به نام هري مك كردي كه طرفدار دوآتشــه 
چلسي اســت. او تصوير گل قهرماني چلســي به من سيتي 
در فينال ليــگ قهرمانان را كه كاي هاورتز به ثمر رســاند، 
روي ساك ورزشي اش چاپ كرده بود. زننده گل اول ديدار 
ليورپول - شــروزبري هم بازيكني بود به نام گوردون. اين 

گلزن سياهپوســت پس از گلزني به غول فوتبال انگليس به 
سمت پرچم كرنر دويد و شــادي گل كريستيانو رونالدويي 
كرد. البته شروزبري هم طبيعي است كه بازي را به ليورپول 
4 بر يك واگذار كند اما اين صحنه جالب تا مدت ها در اذهان 
باقي خواهد ماند. همين حركت در يــك ديدار ديگر تكرار 
شد؛ وقتي بازيكن تيم دسته سومي كيمبريج يونايتد بعد از 
پيروزي مقابل نيوكاســل در جام حذفي، بــا الهام از كريس 
رونالدو صداي Siuuuuuuuuuu از خود درآورد و شادي گل 
اين ستاره پرتغالي را تقليد كرد. حيف نيست بزرگان فوتبال 
خرج شان را از ديگران جدا كنند و اين دلخوشي هاي كوچك 

و بزرگ از بين برود؟

آرسنال
توپچي ها بدون 9بازيكن خود كه 4تاي 
آنها براي حضور در جام ملت هاي آفريقا 
اين تيم را تنها گذاشــته اند، به مصاف 
قهرمان ســابق جام باشــگاه هاي اروپا 
يعني ناتينگهام فارست رفتند و اسير داروغه ناتينگهام شدند. 

آرسنالي ها كه پس از 52سال براي اولين بار با پيراهن سفيد 
به ميدان مي رفتند، عدد14 را روي آستين خود چاپ كرده 
بودند كه نشان دهنده تعداد قهرماني هاي آنها در جام حذفي 
بــود. پرافتخارترين تيم تاريخ ايــن رقابت ها درصورت برد 
در اين ديدار در دور بعد به قرعه لســتر مي خورد و ميزبان 
مي شد. آرسنال پس از 25 سال در نخستين بازي جام حذفي 
)بازي هاي دور سوم( از دور رقابت ها كنار رفت. جالب اينكه 
25 سال پيش نيز ناتينگهام فارســت باعث حذف آرسنال 
در نخستين بازي جام حذفي شده بود! آرسنال در 44 بازي 
خود كه در برابر تيم هاي شاغل در ليگ هاي پايين تر بازي 
كرده، تنها 2بار متحمل شكست شــده كه هر 2بار در برابر 
ناتينگهام فارســت و اســتاديوم اين تيم بوده؛ سال2۰1۸ 
مقابل ناتينگهام فارست با نتيجه 4 بر 2 و سال2۰22 مقابل 
ناتينگهام فارست با نتيجه يك بر صفر. آخرين گل لوئيس 
گرابان در جام حذفي به دسامبر2۰11 و بازي رودرهام مقابل 
شروزبري برمي گشت. اين اولين باري است كه در 25سال 
اخير ناتينگهام در 2 سال پياپي به دور يك چهارم جام حذفي 
راه مي يابد. آخرين باري كه آرسنال پيراهن سفيد پوشيد در 

بازي جام حذفي197۰ مقابل بلكپول بود.

ليورپول
با بازگشــت كلوپ و ويرجيل از قرنطينه 
كرونايي، آرنولد به قرنطينه رفت و بازي با 
شروزبري و احتماال ديدار پنجشنبه شب 
نيمه نهايي جام اتحاديه مقابل آرسنال را 
از دست داد. فيرمينو پس از هزار سال دوباره گل زد، آن هم 
يك گل پشــت پاي زيبا. او پس از 19ماه در ورزشگاه آنفيلد 
موفق به گلزني شد. گل هاي روبرتو فيرمينو براي ليورپول، 
پس از گلزني برابر تاتنهــام در آنفيلد )دســامبر2۰2۰(؛ 
كريستال پاالس، تاتنهام، منچســتريونايتد، برنلي، نوريچ، 
پورتــو و واتفورد كه همــه اينها خارج از خانــه بود. كايده 
گوردون هم با گلزني مقابل شروزبري، با عبور از مايكل اوون 
به دومين گلزن جوان تاريخ ليورپول تبديل شد؛ بن وودبرن 
)17 سال و45 روز(، كايده گوردون )17 سال و96 روز(، مايكل 
اوون )17 سال و144 روز(، جردن روسيتر )17 سال و1۸3 روز( 

و رحيم استرلينگ )17 سال و317 روز(.

ال كالسيكوي سوپرجام اسپانيا كه ساعت 22:3۰فرداشب در رياض 
برگزار مي شود، اتفاق بزرگي اســت. بارسايي ها با پروازي 

7 ساعته به پايتخت عربستان رســيده اند و رئالي ها 
كمي بيشــتر در پرواز مانده اند. فناوري چشــم 
شاهين )گل الين يا تكنولوژي خط دروازه( در اين 
مسابقات مورد استفاده قرار نمي گيرد اما سيستم 
كمك داور ويدئويي برقرار اســت. در دوره قبلي 
تكنولوژي خط دروازه وجود داشــت. عربستان 

در دوره اول به رؤياي ميزباني ال كالسيكو نرسيد 
اما در دومين ميزباني خود مي تواند شــاهد اين 
تقابل جذاب باشد. البته نسبت به ميزباني قبلي، 
مسي، زيدان و راموس از دو تيم رفته اند و البته 
خبري از رونالدو هم نيست. در آن دوره رئال به 

فينال رسيد اما بارسا مقابل اتلتيكو شكست خورد 
و ال كالسيكويي شــكل نگرفت. عربستان تا سال 

2۰29 ميزبان سوپرجام خواهد بود كه براي هر ميزباني 
4۰ ميليون يورو به فدراسيون فوتبال اسپانيا مي رسد كه البته بخش 
قابل توجهي از اين پول نصيب 4 تيم حاضر در مسابقات مي شود و 

البته بخش ديگري نصيب زيرسازي در فوتبال اسپانيا خواهد شد.
   سوپركاپ اسپانيا شاهد 7 فينال بين بارسلونا و رئال مادريد بود 
كه در آن بارسا تنها يك فينال را برد كه آن هم با پپ گوارديوال رقم 

خورد.
   تنها آمار مثبت بارسلونا قبل از سوپركاپ اين است كه لئو مسي 
با 6 گل بهترين گلزن اين جام است و پس از آن كريستيانو با 4 گل، 

پاكرو بوتراگوئنو و رائول با 3 گل قرار دارند.
   بارسلونا همچنان غايباني دارد. آرائوخو و فرانكي دي يونگ در 
ليست دعوتي ها هســتند اما پدري و فران تا آخرين لحظه منتظر 

تغيير نتيجه در تســت كروناي خود بودنــد. آرائوخو و تورس در 
ال كالسيكو بازي خواهند كرد هر چند كه هنوز مجوز ثبت 
قرارداد فران تورس با بارسلونا به دليل رعايت نشدن 
سقف پرداخت دســتمزد در اين باشگاه از سوي 
الليگا صادر نشده. قرار بود تا ديشب نام بازيكن 
بعدي كه قرار است از ليست خارج شود و تورس 

به جاي او به ليست بيايد اعالم شود.
   پدري و فاتي هم ممكن است پس از مدت ها 
دقايقي مقابل رئال به ميدان بروند. اما اريك گارسيا 
قطعا به اين بازي نمي رسد و 5هفته از تمرين دور 

خواهد بود.
   بارسا در حالي در اين ال كالسيكوي نابهنگام 
و اضافه حاضر مي شود كه بدترين آمار اين تيم از 
فصل 2۰۰4-2۰۰3 در اين فصل الليگا ثبت شده 
است. بارســلونا بدترين آمار خود را در رقابت هاي 
داخلي در 1۸ سال اخير به ثبت رسانده، گل هاي دريافتي 
از ضربات ايستگاهي و در دقايق پاياني مشكل اصلي شاگردان ژاوي 

بود.
   هر يك از دو تيم درصورت پيروزي مجبور اســت تا يكشنبه و 
فينال اقامت خود را در عربستان تمديد كند. تيم بازنده پنجشنبه به 

اسپانيا برمي گردد.
   مونترو داور ال كالســيكو شد. آمار بارســا با قضاوت اين داور 
13 بازي، 1۰ برد، 2 تســاوي و يك باخت بوده اســت. آمار رئال با 
قضاوت او 6 بازي، 4 برد، يك مساوي و يك باخت ثبت شده است. او 
فصل پيش پنالتي پاره خــو را نگرفته و صداي هــواداران رئال را 
درآورده بود. آن پنالتي مي توانست سرنوشت قهرمان فصل پيش را 

تغيير دهد و جام را به مادريد برساند.

درحالي كه 4 بازيكن مهم پورتو براي نقل وانتقاالت زمستاني پيشنهادهاي جدي دارند، 
پيشنهاد خاصي به دست مهدي طارمي نرســيده و خيال هواداران اين تيم از بابت او 

راحت اســت. در عوض، 2 لژيونر ديگر ايراني شاغل در فوتبال اروپا همچنان شانس 
اين را دارند كه تيم هاي خود را در نيم فصل دوم تغيير دهند. سرمربي ليون پس 

از تساوي يك-يك با پاري سن ژرمن در ليگ يك در كنفرانس مطبوعاتي ابراز 
اميدواري كرد كه ســردار آزمون به زودي به تركيب تيمش اضافه شود. پيتر 
بُس سرمربي هلندي ليون مدعي شده با انتقال سردار و بازگشت 4 بازيكن اين 
تيم از جام ملت هاي آفريقا، عملكرد تيمش در نيم فصل دوم بهتر خواهد بود. 
درحالي كه ليون 3 ميليون يورو براي خريد سردار پيشنهاد داده، زنيت براي 
آزادســازي او 4.5ميليون مي خواهد يعني 5۰درصد بيشتر. فراموش نكنيم 

سردار تا پايان فصل بيشتر قرارداد ندارد.  اللهيار صيادمنش هم پس از پايان دوره 
قرضي اش در تيم اوكرايني زوريا مجبور شــد به فنرباغچه برگردد اما فعال جايي 

براي او در تركيب تيم نيست. جدا از پر بودن ســقف بازيكنان خارجي در اين تيم، 
به نظر مي رسد باشگاه تركيه اي بدش نمي آيد مهاجم جوان خود را براي پخته شدن 
بيشتر و كسب تجربه باز هم به تيمي ديگر قرض دهد. تماس هايي بين خود اين بازيكن 
با ونسان كمپاني، اسطوره منچسترسيتي و سرمربي فعلي اندرلخت بلژيك برقرار شده 

است. كلوب بروخه در ابتداي فصل به فنرباغچه 1.5 ميليون يورو به عالوه 1۰ درصد 
درآمد از فروش بعدي براي خريد اين بازيكن پيشنهاد داده بود اما پذيرفته نشد. 
حاال نوبت باشگاه ديگر بلژيكي است تا شــانس خود را براي خريد او آزمايش 
كند. ارزش او در سايت ترانسفرماركت 2 ميليون يورو تخمين زده شده كه رقم 
پيشنهادي كمپاني نزديك به اين مبلغ است. با وجود اين يك سايت تركيه اي 
ادعا كرده كه هال سيتي دنبال خريد صيادمنش است اما اين بازيكن ترجيح 
مي دهد با كسي مثل كمپاني كار كند. رسانه هاي ترك ديروز مدعي شده بودند 
كه هال سيتي كه در ليگ چمپيون شيپ انگليس حضور دارد، حاضر است براي 

خريد اين مهاجم ايراني مبلغ 5.5ميليون پوند به فنرباغچه بدهد كه اين حدود 
3 برابر قيمت واقعي صيادمنش در سايت ترانسفرماركت است و اگر چنين چيزي 

وجود داشته باشد، باشگاه تركيه اي با كمال ميل آن را مي پذيرد.

گفت و گو

نقل قول

انتخابتيمملي
ازانتخابمنمهمتراست

محمد ناظم الشريعه معتقد است تيم ملي فوتسال شانس بااليي 
براي انتخاب به عنوان برترين تيم سال2۰21جهان دارد

محمد زارعي |  محمد ناظم الشريعه از نگاه سايت فوتسال پلنت در 
جمع 1۰مربي برتر فوتسال جهان در سال2۰21 قرار گرفته است. 
فوتسال كشورمان امسال هم در بخش هاي مختلف ازجمله برترين 
تيم ملي، برترين بازيكن، برترين دروازه بان و برترين جوان جهان 
در بخش زنان و مــردان كانديداهاي زيادي دارد. ناظم الشــريعه 
درخصوص اين افتخار و قرار گرفتن در جمع 1۰مربي برتر جهان 
با روزنامه همشــهري گفت وگو كرده كه صحبت هاي او را در زير 

مي خوانيد.

  من نماينده مربيان ايراني هستم
اين عنوان من به خاطر توانايي تيم ملي است. من نماينده مربيان 
ايراني هستم و افتخار اين انتخاب براي كل جامعه ورزش و فوتسال 
اســت. قرار گرفتن بازيكنان و مربيان ايراني در اين ليست، نشانه 
استعداد باالي ايراني هاست. خدا را شكر اين افتخار فقط مختص 
مربي هاي ايراني نيست و بازيكن ها هم كانديدا هستند. همه اينها 

نشانه استعداد فراوان كشورمان در زمينه فوتسال است.

  به جاي كوبيدن بايد حمايت كرد
ان شــاءاهلل قرار گرفتن ايراني ها در جمع برترين هاي جهان باعث 
پيشرفت فوتسال شود. اين افتخار بزرگي است كه در جمع بهترين 
تيم هاي ملي جهان انتخاب شديم. در كنارش كانديداي بهترين 
دروازه بان جهان را هم داريم، بهترين بازيكن، بهترين بازيكن جوان 
و بهترين تيم ملي و در آخر بهترين مربي هــم وجود دارد. اينكه 
در زمينه هاي مختلف نفراتي را از كشورمان جزو 1۰نفر برتر دنيا 
انتخاب كردند ديگر دست ما نبوده است و كارشناسان خبره دنيا 
اين كار را كردند. اينها توانايي فوتسال كشور و پتانسيل موجود را 
نشان مي دهد. بايد به جاي كوبيدن حمايت كرد تا به موفقيت هاي 
بيشتري برســيم. افتخاراتي هم كه كسب مي شــود به هيچ وجه 
شخصي نيست، به كل فوتسال برمي گردد. حتي شما رسانه ها هم 

از آن سهم مي بريد.

  شانس زيادي براي انتخاب داريم
به جاي اينكه خودم به عنوان مربي برتر جهان انتخاب شوم، ترجيح 
مي دهم تيم ملــي به عنوان برترين تيم جهان انتخاب شــود. قلبا 
دوست دارم ايران انتخاب شود و خودم در اولويت هاي بعدي هستم. 
فكر مي كنم براي اينكه تيم ملي به عنوان برترين تيم جهان انتخاب 
شود، شانس زيادي داريم. كساني هم كه رأي مي دهند واقع بين 
هستند و بعد از آناليز دقيق رأي مي دهند. پس اين اميدواري وجود 
دارد كه به جاي رأي دادن به كشــورهاي خودشــان به تيمي كه 

شايستگي دارد رأي بدهند.

  فقط 2 رقيب داريم
خوشبختانه هم اكنون تيم ملي ايران در رأي گيري شانس خوبي 
دارد. بنا به پتانسيلي كه در رنكينگ داريم، جزو دو سه شانس اول 
هستيم كه اين عنوان را به دست بياوريم. رقيبان ما فقط آرژانتين و 
پرتغال هستند وگرنه از ديگر كانديداها مانند ژاپن، ونزوئال يا حتي 
قزاقستان باالتر هستيم. ضريب ها هم نشان مي دهد شانس خوبي 

داريم تا برترين تيم ملي جهان شويم.

  خيلي ها به 8تيم هم نرسيدند
با وجود نتيجه اي كه در جام جهاني گرفتيم، احتمال مي دادم كه در 
جمع برترين ها قرار بگيريم چون براساس واقعيت ها فكر مي كردم. 
درست است كه ما در جمع ۸تيم و در يك چهارم حذف شديم اما 
خيلي از بزرگان در همان مرحله هم نبودند. ما هم جزو ۸تيم نهايي 
هســتيم و هم زيبا و تهاجمي بازي مي كنيم. در چنين مسابقاتي 

فشار خيلي باالست ولي ما موفق بوديم.

دلخوشيهايكوچك؛جامحذفي
تنها فرصتی كه بازيكنان و تيم هاي كوچك مي توانند بزرگي كنند

سفيد؟ چرا
آرســنال در بازي با ناتينگهام فارست 

سفيد پوشيد. باشگاه آرســنال در حمايت از 
جوانان لندن و براي حضور در كمپين »قرمز ديگر 

نه« اين رنگ لباس را انتخاب كرد. سال گذشته ميالدي 
30جوان در درگيري هاي خياباني لندن با چاقو به قتل 
رسيدند. كمپين »قرمز ديگرنه« در حمايت از جوانان و 
در نفي خشونت هاي خياباني به راه افتاده است. پيراهن 
سفيد نمادي از ايستادگي در برابر جنايت با سالح هاي 

سرد است. پيراهن هاي سفيد آرسنال فروشي 
نيست و قرار بود باشــگاه بعد از اين بازي 

پيراهن ها را به فعــال اجتماعي 
لندن هديه دهد.

يكچهارم
قرعه كشــي مرحله بعدي جام حذفي 

انگليس هم انجام شــد تا تيم هاي ضعيف تر 
يك فرصــت ديگر براي ادامــه ماجراجويي خود 

داشته باشند؛ به ياد سريال تد السو كه تيم ريچموند 
)نام ســاختگي( را تا نيمه نهايي جام حذفي باال برد. 
مهم ترين بازي هاي دور چهارم به اين ترتيب اســت؛ 
تاتنهام - برايتون، چلسي - پليموث، ليورپول - كارديف، 
منچسترســيتي - فــوالم، ناتينگهام فارســت- 

لسترسيتي، برنده ديدار ديشب منچستريونايتد 
با استون ويال - ميدلزبورو. اين دور از رقابت ها 

بين ۴ تا ۷ فوريه )۱۵ تا ۱8 بهمن( 
برگزار خواهد شــد.

تمامنشدني
زالتان ايبراهيموويچ براي بيست وچهارمين سال پياپي هم در يك ليگ بزرگ اروپايي موفق 
به گلزني شد. گلي كه او در برد 3بر صفر ميالن به ونتزيا زد، نام او را به عنوان تنها بازيكني 
كه از ســال1999 تا 2۰22 در 24سال پياپي موفق به گلزني مي شــود ثبت كرد. ونتزيا، 
هشتادمين باشــگاه در 5 ليگ معتبر اروپايي بود كه زالتان مقابل آن موفق به گلزني شد؛ 
سري آ: 32 باشگاه، ليگ يك فرانسه: 25 باشگاه، الليگا: 12 باشگاه و ليگ برتر: 11 باشگاه. 
از آغاز سال2۰۰۰، تنها كريس رونالدو توانسته به اندازه زالتان، دروازه اين تعداد باشگاه 
گوناگون در 5 ليگ معتبر اروپايي را باز كند. از طرفي، زالتان 4۰ ساله در حالي با ۸ گل، 
بهترين گلزن ميالن در سري آ اســت كه در كمتر از نيمي از بازي ها در تركيب اصلي 
حضور داشته با تنها 9بازي. او هفته پيش نخستين گل به خودي عمرش را هم زده بود! 

پنجرهبازبرايسردارواللهياريكروزماندهتاالكالسيكو

نواك جوكوويچ پس از حل مشــكل حضورش در 
استراليا براي هوادارانش نوشت: »خوشحال و ممنونم از 
قاضي كه حكم لغو ويزاي مرا تغيير داد. با وجود تمام اتفاقات 
هفته گذشته مي خواهم بمانم و در اوپن استراليا رقابت كنم، 
تمركزم روي اين مســئله اســت. به اينجا پرواز كردم   تا در 
يكي از مهم ترين رويدادهاي دنياي تنيس مقابل هواداراني 
شگفت انگيز مسابقه دهم. هم اكنون نمي توانم چيز بيشتري 
بگويم اما از شما متشكرم به خاطر اينكه در تمام اين مدت 

كنار من ايستاديد و مرا تشويق كرديد تا قوي بمانم.«

پيام باشگاه اينتر در واكنش به پارگي رباط فدريكو 
كيه زا، ملي پوش يووه: »فدريكــو، برايت آرزوي بهبود 

هرچه سريع تر را داريم.«

پايانمورينيو
مورينيو نتوانست درحالي كه تيمش 3 بر يك از يوونتوس پيش بود اين نتيجه را حفظ كند و در ديداري 
دراماتيك 4 بر 3 باخت. در 1۰24 بازي رسمي به عنوان سرمربي، ژوزه مورينيو به همراه تيم هايش تنها 
2 بار بردهاي 2 گله را از دست داده ؛ چلسي 2- بردفوردسيتي 4 )24ژانويه2۰15( كه تا دقيقه41 
2 بر صفر از حريف پيش بود و رم3 - يوونتوس4 )9ژانويه2۰22( كه تا دقيقه7۰ با نتيجه 3بريك 
جلو بود. از سرمربي قبلي انتقاد مي شد كه در بازي هاي بزرگ نمي تواند برنده شود اما آقاي خاص 
هم تقريبا همه بازي هاي بزرگ فصل را باخته؛ التزيو: باخت 3 بر 2، يوونتوس: باخت يك بر صفر، 
ناپولي: تساوي بدون گل، ميالن: باخت 2 بر يك، اينتر: باخت 3 بر صفر، آتاالنتا: برد 4 بر يك، 
ميالن: باخت 3 بر يك، يوونتوس: باخت 4 بر 3 و 4 امتياز از 24 امتياز ممكن. اينطور كه به نظر 

مي رسد مورينيو فرمول بازي هاي بزرگ را از ياد برده است.
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زمان نداریم
 هادی ساعی كه در یك انتخابات نزدیك به ریاست فدراسیون تكواندو رسیده 
می گوید برای بازگرداندن تكواندو به روزهای اوج باید از همین امروز آغاز كرد

ور|
ك پ

د نی
اوی

|ج
س

  عك
   

محسن محمودصفری| بعد از 21سال تغییر بسیار 
بزرگی در فدراسیون تكواندو رخ داد. سیدمحمد 
پوالدگر پس از 2 دهه ریاست و پیروزی در 5مجمع 
انتخاباتی متوالی در ششمین مجمع توسط هادی 
ساعی متوقف شد. خوش بین ترین افراد هم فكر 
نمی كردند ساعی شانسی در مقابل پوالدگر داشته 
باشد ولی او در پایان رای گیری با 29رای در مقابل 
27رای برنده انتخابات شــد تا برای 4سال هدایت 
فدراسیون بحران زده تكواندو را در دست بگیرد. 
رشته ای كه در 2 المپیك ریو2016 و توكیو2020 فقط 
یك مدال برنز كسب كرده و ساعی برای سروسامان 
دادن به این رشته كار بسیار سختی در پیش دارد. 
رئیس جدید فدراسیون تكواندو در این گفت وگو به 

سؤاالت همشهری ورزشی پاسخ داده است.

 انتخابات سختی داشتید و كمتر كسی 
فكر می كرد شما برنده این انتخابات باشید. قبول 

دارید؟
بله انتخابات سختی بود. حضور چندین ساله آقای پوالدگر 
به عنوان نایب رئیس و رئیس فدراسیون كار را دشوار كرده 
بود ولی خدا را شــكر اعضای مجمع و اهالی تكواندو به 
من اعتماد كردند. من با برنامه جلو آمده بودم و با برنامه 
نزد تك تك اعضای مجمع رفتم و آنها هم به برنامه من 
رأی دادند تا خون تــازه ای در تكواندو جریان پیدا كند. 
امیدوارم بتوانیم با همدلی و در كنار یكدیگر این رشته را 
به جایگاه خودش برگردانیم. مردم از تكواندو توقع كسب 
افتخار دارند و ما باید زمینه را برای افتخارآفرینی بچه ها 
مهیا كنیم. رقابت در انتخابات دیگر تمام شد و حاال باید 

یك صدا و همدل كار را برای ارتقای تكواندو پیش ببریم.

 خودتــان فكــرش را می كردید رأی 
بیاورید؟

بله، حتی فكر می كردم بیشــتر هــم رأی بیاورم. ولی 
دیگر مهم نیست و نمی خواهم به این موضوع بپردازم. 

انتخابات تمام شد.

  پیام هــای تبریــك زیــادی از 
فدراسیون های مختلف ازجمله بلغارستان و اسپانیا 
داشتید. ظاهرا آنها هم توقع تغییر در فدراسیون 

ایران را نداشتند.
دوســتان لطف دارند و امیدوارم با همكاری و تعامل، 

تكواندو به جایگاه اصلی اش برسد.

  دلیل خاصی دارد كه معارفه شــما در 
فدراسیون تكواندو هنوز انجام نشده است؟

امیدوارم زودتر این مراسم انجام شــود تا كارها را جلو 
ببریم چون زمان زیادی نداریم. میزبان چندین رویداد 
ازجمله مسابقات اوپن فجر، جام ریاست فدراسیون و جام 
باشگاه های آسیا هستیم و نباید فرصت را از دست بدهیم.

 از ایجــاد همدلی گفتید. بــا آقای 
مهماندوســت كه هم اكنون مربی تیم آذربایجان 

هستند هم همكاری می كنید؟
از كار كردن با هركسی كه بتواند به تكواندو كمك كند 
استقبال می كنیم. دور افراد هیچ خط قرمزی نیست. در 
خانواده تكواندو باید همه كمك كنند تا شرایط خوبی را 
در المپیك پاریس رقم بزنیم. زمانی نداریم و اگر همین 
امروز هم شروع كنیم دیر است. حضور خانواده تكواندو در 
كنار یكدیگر زیباست و اعتقاد دارم با همدلی به موفقیت 

خواهیم رسید.

 پیش بینی شما از حضور تكواندوكاران 
در المپیك2024 چیست؟

پیش بینی كار سختی است و اعتقادی به آن ندارم. 
باید سخت كار كنیم تا به هدفمان كه كسب مدال 
المپیك است برسیم. واقعیت این است كه شرایط 
خوب نیست و بچه ها در رنكینگ جایگاه خوبی 

ندارند. باید در تمام مســابقات رنكینگ شركت و 
كسب امتیاز كنیم تا شرایط خوبی داشته باشیم. 

در هر وزن باید 2 تا 3نفر را در جایگاه مناسب داشته 
باشیم تا در نهایت بتوانیم به هدف اصلی مان برسیم.

 بازی های آسیایی هانگژو كمتر از یك 
سال دیگر برگزار می شود. برای آن مسابقات شرایط 

را چطور می بینید؟
قبل از بازی های آسیایی هانگژو2022 بازی های 
كشورهای اسالمی را داریم. زمان خیلی كم است 
ولی تمام تالشــمان را می كنیم. امیدوارم با همت 
بچه ها و اهالی تكواندو باعث شادی دل مردم شویم.

 در بخش بانوان چه برنامه ای دارید؟
در بخش بانوان پتانسیل خیلی خوبی در نوجوانان 
داریم كه باید با برنامه ریزی از این پتانسیل استفاده 
كرد. حتما برای آنها برنامــه داریم تا در المپیك و 

جهانی افتخارآفرین باشند.

 حضور آقای پوالدگر را در معاونت 
قهرمانی چطور می بینید؟

برایشــان آرزوی موفقیت می كنم و خوشحالم كه 
از خانواده تكواندو، شــخصی در معاونت قهرمانی 
وزارت ورزش حضور دارد. آقای پوالدگر هم كمك 
كنند و كنار ما باشند تا درنهایت تكواندو به موفقیت 

برسد.

جدول 8410

84
09

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقی:
 1- برخی در خواب می كشند- 

ژاله- گربه خونه مادر بزرگه
2- یــازده- رمانی نوشــته 
هاروكی موراكامی، نویسنده 

ژاپنی
3- باد مالیم- امیدوار- گلی 

آپارتمانی
4- نوعــی قایــق پارویی- 
بخشــی از مغز- كلیدی در 

موسیقی
5- بزرگ منــش- نوعــی 

بیماری پوستی- گنبد
6- خطاب محترمانه مردانه- 

اعزام- الیه محافظ دندان
7- رمــق آخــر- تختخواب 

نوزاد- شراره آتش
8- میمنــت- دارای دمای 

زیاد- داالنه
از  ســاحلی-  خانــه   -9
باشگاه های فوتبال اسپانیا- 

سرچشمه حیات
10- حركتی در ژیمناستیك- 

الغر و نحیف- ترس
11- پنجاه و نهمین ســوره 
قــرآن- فــرآورده ای لبنی- 

ایالتی در آمریكا
12- تكرار حرفــی- دلداده 

شیرین- دلواپس
13- ســخنوران- آهسته- 

پسر كاوه آهنگر

14- برنــده مــدال طالی 
ســنگین وزن كشــتی آزاد 

جهان- باده
15- به پاكردنی ناخوشایند- 

بالش- لقب رستم دستان
  

عمودی:
1- عنوانی محبت آمیز برای 
مادر بزرگ- آبادی در كویر- 

حرف آزار دهنده
2- واحد شمارش اسب- هنر 

بوم و رنگ- دلیری
3- یگانه- چاشــنی غذایی- 
مجموعه آموزه های پیامبران

4- كامــل كــردن- نوعی 
مــاده رنگی برای نقاشــی- 

كارآزموده
5- پسوند شــباهت- مدفن 
ناصر خســرو- خزنــده ای 

خطرناك
6- جریان سینمای موج نو از 
این كشور آغاز شد- حیله گر- 

زهر
ورزش  شــك كننده-   -7
هندوها- آپارتمان كوچك با 

تجهیزات ساده و راحت
8- پول زور- قره نی- میدانی 

در تهران
9- همنشــین زن- رمزها- 

عقیم
10- تلخ- سراپرده- چاره ساز

11- غذای لذیذ افغانستان- انجام 
كاری بیش از یك بار- عریان

12- كوهی كوچــك پیش روی 
خانه كعبه- ســخن درگوشــی- 

پیشامد
13- از آنیم و در آنیم و برآنیم- پسر 

كاوه آهنگر- سمت و سو
14- درخور- جعلی و ساختگی- 

پیروان یك پیامبر
15- زیر پا مانده- شــیوه تلفظ- 

15عمده و اساسی

دهششفردهتخیما
نوعاطیاهبشدكوم
جاردلماكبادزد
خاروسنوتالیا
كوسیواباقنكد

اركشفنبمرالا
هیامنوهایاجلم

لناوغراگنرهبس
یكاشدیروبلابل
الیتایسنوزوس
رلنیربتوبنقل

مكحرهاقكییال
نبراكینخیلبمد
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دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت
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منهای فوتبال

ریاست رضوانی برای 4سال سوم
محســن رضوانی در انتخاباتی بدون رقیب برای سومین بار رئیس 
فدراسیون شــنا، شــیرجه و واترپلو شــد. محمد بابایی و حامد 
رضاخانی رقبای رضوانی بودند كه رضاخانی شب قبل از انتخابات 
و بابایی در روز مجمع انصراف دادند. مجمع انتخاباتی فدراسیون 
شنا نخســتین مجمعی بود كه با ریاســت محمد پوالدگر كه به 
تازگی معاونت ورزش قهرمانی را برعهده گرفته است، برگزار شد. 
پوالدگر كار ســختی برای اداره مجمع نداشت چون از 58عضوی 
كه در مجمع حاضر شــده بودند 55نفر به ریاست دوباره رضوانی 
رأی دادند. رضوانی كاپیتان اســبق تیم ملی واترپلو اســت كه از 
سال1392ریاست فدراسیون را به عهده دارد و این مجمع، ریاست 
او را تا 1400تمدید كرد. قبل از انتخابات، كاوه احمدی مدیر روابط 
عمومی وزارت ورزش سرپرستی فدراسیون شنا را به عهده داشت.

انتخابات تكواندو در بن بست؟
آخر هفته پیش انتخابات فدراســیون تكواندو برگزار شد و هادی 
ســاعی در رقابتی نزدیك به مدیریت 21ســاله پوالدگر در این 
فدراسیون پایان داد. بعد از این مجمع 2اتفاق مهم افتاد. پوالدگر 
به وزارت ورزش و معاونت قهرمانــی رفت و عده ای هم به انتخاب 
ساعی ایراد گرفتند كه رای های او به حدنصاب نصف به عالوه یك 
نرسیده است. حضور پوالدگر در سمتی باالتر، این شائبه را ایجاد 
كرده است كه شــاید او اجازه ندهد ریاست فدراسیون تكواندو به 
ساعی برســد. دیروز پوالدگر درباره این مسئله گفت: »فعال هیچ 
تصمیمی درباره مجمع انتخاباتی فدراسیون تكواندو گرفته نشده 
است.« وزارت ورزش هنوز حكم ریاست فدراسیون را برای ساعی 

صادر نكرده است.

لیگ بسكتبال تكرار می شود 
گروه بندی مرحله دوم لیگ برتر بسكتبال مشخص شد. فدراسیون 
بسكتبال كه برای نخســتین بار مدل برگزاری لیگ را تغییر داده 
اســت، بعد از پایان مرحله گروهی، مرحلــه دوم را با گروه بندی 
جدید برگــزار می كند. ســال های پیــش بعد از پایــان مرحله 
گروهی، 8تیم اول به پلی آف می رســیدند اما ایــن فصل مرحله 
دوم گروهی هم به لیگ اضافه شــده اســت. در این مرحله كه از 
22دی آغاز می شود، شــهرداری گرگان، كاله آمل، صنعت مس 
رفسنجان و اكســون تهران در گروهC، صنعت مس كرمان، خانه 
بســكتبال خوزســتان، مهرام تهران و آویژه صنعت مشــهد در 
گروهD، نظم آوران ســیرجان، نیروی زمینی، شیمیدر قم و رعد 
پدافند هوایی تهران در گروه Eو ذوب آهن اصفهان، پاالیش نفت 
 آبادان، ســپاهان اصفهان و صنایــع هرمزگان در گــروهF بازی

 می كنند.
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   راه آهن ايران به عضويت راه آهن هاي راه ابريشم درآيد
با برنامه ريزي هايی كه مســئوالن انقالبي دارند توقع مي رود راه آهن 
كشورهاي عضو اكو كه ايران هم عضو آنهاست به مسير راه ابريشم نوين 
كه ايده رئيس جمهور چين است، بپيوندد تا از محل اين اتصال عايدات 

اقتصادي كشور افزايش يابد.
نگهداري از لنگرود

 معتادان متجاهر ميدان رسالت جمع آوري شوند
از مسئوالن نيروي انتظامي و شهرداري تقاضا داريم معتادان متجاهر 
را كه در فضاي سبز ميدان رســالت در روز روشن مواد مخدر مصرف 

مي كنند جمع آوري كنند.
پديدار از تهران 

     ون هاي خط 21مشهد مانند سلول انفرادي است
واقعا چه كسي ون هاي خط21 كه در مســير ميدان شهدا به ميدان 
گردشــگري فعالند را وارد ناوگان حمل ونقل مشهد كرده است؟ اين 
ون ها مانند سلول انفرادي اســت و حتي يك پنجره كوچك ندارند. 
به خصوص در اين شرايط كرونايي كه هر روز ويروس جديدي معرفي 

مي شود اين وضع غيرقابل تحمل است.
حبيب از مشهدمقدس

 صداقت نجات دهنده مردم و مسئوالن است
براي سروســامان دادن به اوضاع نابه ســامان فعلي در همه زمينه ها 
رعايت فقط يك جمله بســيار ســاده مي تواند نجات دهنده باشد. 
جمله اخالقي ای كه تمام اديان الهي و انســان هاي پاك سرشــت، 
تمام روانشناســان و جامعه شناســان و تمام وجدان هــاي بيدار و 
مصلحت انديشان جهان به آن تأكيد و اذعان دارند و آن كلمه طاليي 
و جادويي صداقت اســت زيرا با پرهيــز از دروغ و جلوگيري از آن، 
همه  چيز بر مدار صداقت و درســتي قرار مي گيرد و كشور بر ساحل 

آرامش خواهد بود.
عسگري از تهران 

   مسجد ميدان تره بار تهران عمومي شود
پيشنهاد مي شود مديريت محترم ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران 
ديوار حائل مشرف به مسجدبزرگ اين ميدان را تخريب كرده يا پل عابر 
نصب كنند تا ساكنان همجوار ساكن در خيابان هاي شهرك شريعتي و 

اسفندياري هم از اين مسجد فيض و بهره ببرند.
شيخي از تهران 

   تزريق دوز سوم واكسن اجباري شود
اگر وزارت بهداشت صالح مي داند كه تزريق واكسن دوزسوم الزامي 
است، تزريق آن را اجباري كند و دســتورالعمل هاي اجباري و اقدام 

عملي همگاني دراين باره را اعالم كند.
سبحاني از شاهرود

قدرداني
مشكالت خط ونك به رسالت كمتر شده است

چندين بار از نبود اتوبوس در ساعات اوج ترافيك در خط ونك به رسالت 
انتقاد كرديم و خوشبختانه اخيرا اين موضوع تا حد زيادي حل شده 
است. جا دارد از مسئوالن اين خط به خاطر تالش فراوان براي فراهم 
كردن اتوبوس و كمتر معطل شدن مردم براي برگشت به خانه قدرداني 
كنيم. اميدواريم اين مشــكالت كم كم حذف شوند و اين خط هرگز 

مشكلي نداشته باشد.
نصيري ها، مسافر هر روز خط ونك به رسالت

پاسخ مسئوالن
مترو مجبور به استفاده از واگن هاي قديمي است

روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان:» قطارهاي مترو نيازمند نوسازي هستند«، در 
ستون »با مردم« روز 23آذرماه پاســخ داده است:»احتراما به اطالع 
مسافران گرامي مي رساند به دليل عدم پرداخت بودجه هاي مصوب 
توسط دولت دوازدهم براي نوسازي، اورهال و خريد واگن هاي جديد، 
اين شركت به دليل كمبود واگن در جهت خدمات رساني مناسب به 
شهروندان و مسافران مجبور به اســتفاده از واگن هاي موجود است. 
ضمن اينكه خرابي براي هر وسيله اي به وجود مي آيد كه اين موضوع 
براي قطارهاي در حال استفاده در شبكه مترو با توجه به شرايط اعالم 
شده، امري طبيعي است. اميدواريم با 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.«

چطور يك دروغ بزرگ را باور مي كنيم؟
ادامه از  تعداد نظرات هم شكل و هم راستا نيز مهم است. 

شــايد اين ادعاي مرا تكذيب كنيد، اما شما در صفحه اول
برخي از موارد، واقعا از كامنت هاي يكدســت و يك شكل يك پست 
اينستاگرامي اثر مي گيريد و اين تأثير كامال ناخودآگاه است. وقتي همه 
يك حرف مي زنند، مخالفان نيز دچار مارپيچ سكوت مي شوند و همين 
باعث مي شــود توهم باور اكثريت ايجاد و مسلط شود. اينجاست كه 
رسانه ها تالش مي كنند نشان دهند خبر دروغ شان باور اكثريت است 
و شما اگر مي خواهيد مورد تأييد اجتماعي قرار بگيريد و منزوي نشويد 
بايد با اكثريت همراهي كنيد. حال آنكه نه تنها خبر دروغ است، بلكه 
باور اكثريت نيز به خبر دروغ نيســت و تنها توهمي از اكثريت نمايي 
است. رسانه در اين مدل اوال يك پيام را به شيوه هاي گوناگون از زبان 
ديگران تكرار كرده و ســپس تالش مي كند با اخبــار جهت دار نظر 
مخاطبان را يكدست و هم راستا نشــان دهد. خطاي تأييد اجتماعي 

عجيب مسخ كننده است.

اما چه بايد كرد؟
يك جمله: هوشيار باشيم. در رسانه هاي اجتماعي، ما تنها از رسانه هاي 
مرجع اثر نمي گيريم. از يك كامنت و اليك و ريت هم اثر مي گيريم. از 
سويي ديگر اگر هوشيار بوديم، بايد فعال باشيم. يك كامنت و اليك و 
ريت شما، روي باور ديگران اثر گذار است. شايد تا به حال توجه نكرده 
باشيم، اما يك وقت هايي سكوت هم در ترويج دروغ هاي بزرگ مؤثر 
است؛ پديده مارپيچ سكوت. پس راوي حقيقت باشيم كه در »يوم تبلي 

السرائر« براي يك اليكي كه زديم و يا حتی نزديم بايد جوابگو باشيم.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 قاتل خاموش
 جان مادر و دختر را گرفت

مادر و دختر تهراني بر اثــر گازگرفتگي جان 
باختند اما پــدر خانواده با حضــور امدادگران 

نجات يافت.
به گزارش همشهري، شامگاه يكشنبه بستگان 
نزديك يك خانواده 3نفره كه از ساعت ها قبل 
با موبايــل آنها تماس مي گرفتند و پاســخي 
نمي شنيدند نگران شــدند و خود را به مقابل 
خانه آنها در حوالي پل ســيدخندان رساندند. 
اعضاي اين خانواده كه پدر و مادر و دخترشان 
بودند در فضاي مجازي هم آنالين نشده بودند 
كه اين مسئله نگراني بســتگان آنها را بيشتر 
مي كرد. از سوي ديگر همسايه ها نيز مي گفتند 
كه از صبح خبري از اين خانــواده نبوده و آنها 
از خانه شــان خارج نشــده اند. در اين شرايط 
بود كه بســتگان اين خانواده قدم در خانه آنها 
گذاشتند و با صحنه دردناكي مواجه شدند. در 
تمام فضاي خانه بوي گاز پيچيده شده بود و هر 
3عضوخانواده كه مادر و پدر و دختر 40ساله 
خانواده بودند از هوش رفته بودند. بستگان  اين 
خانواده با ديدن اين وضعيت اورژانس را خبر 
كردند كه با حضــور اورژانس و انجام معاينات 
اوليه معلوم شد كه مادر و دختر 40ساله جان 
باخته اند اما پدر زنده بود كــه براي درمان به 
بيمارســتان انتقال يافت. در اين شرايط بود 
كه گزارش اين حادثه مرگبار به قاضي محمد 
جواد شفيعي اعالم شــد و او دستور تحقيقات 
در اين باره را صادر كرد. بررسي ها حكايت از اين 
داشت كه حدود 10ساعت از مرگ مادر و دختر 
مي گذرد و با توجه به اينكــه بوي گاز در تمام 
فضاي خانه پيچيده شده؛رنگ شعله هاي آتش 
نيز غيرطبيعي بود و دودكش بخاري نيز دچار 
نقص فني بود و احتمال گازگرفتگي نيز مطرح 
مي شــد. با وجود اين بازپرس جنايي دستور 
داد تا اجساد مادر و دختر براي مشخص شدن 
علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال يابد. 
از ســوي ديگر كارشناسان پزشكي قانوني كه 
در محل حادثه حضور پيدا كرده بودند با انجام 
بررســي هاي اوليه اعالم كردند كه دودكش 
بخاري و لوله كشي نيز ايراد داشته و دچار نقص 
بوده است. به همين علت باعث انتشار گاز در 
فضاي خانه شــده و اعضاي اين خانواده كه در 
خواب بودند دچار گازگرفتگي شده اند اما پدر 
خانواده از مرگ حتمي نجــات يافت و تحت 

درمان قرار گرفته است.

»خودروها يكي پس از ديگري از راه مي رســيدند و 
مثل دومينو با يكديگــر برخورد مي كردند. در مدت 
كوتاهي حدود 50دســتگاه انواع خودرو با يكديگر 
تصادف كردند و حادثه اي عجيب و كم ســابقه رقم 
خورد.« اين ساده ترين توصيف از تصادف زنجيره اي 
است كه صبح ديروز در جاده بهبهان-رامهرمز اتفاق 
افتاد كه در جريان آن 5نفر جان خود را از دست دادند 

و دست كم 41نفر نيز مصدوم شدند.
به گزارش همشــهري، اين تصادف زنجيره اي صبح 
ديــروز در كيلومتــر 10محور بهبهــان- رامهرمز، 
روبه روي روســتاي دودانگه بهبهان اتفــاق افتاد. از 
ساعت هاي اوليه بامداد جاده مه آلود و ديد رانندگان 
محدود بود. به همين دليل رانندگان تالش مي كردند 
با احتياط بيشــتري رانندگي كنند. بــا وجود اين، 
نخســتين تصادف در الين مخالف، يعني مســير 
رامهرمز بــه بهبهان اتفــاق افتــاد و در جريان آن 
9دستگاه خودرو به دليل ديد كم به شكل زنجيره اي 
با يكديگر برخــورد كردند. اين تصادف خســارتي 
بود و مصدومي به دنبال نداشــت اما اتفاق بزرگ تر 
دقايقي بعد در الين ديگر اتفاق افتاد. در شرايطي كه 
عقربه هاي ساعت 7:40 را نشان مي داد ابتدا 2 خودرو 

با يكديگر برخورد كردند اما اين پايان كار نبود و در 
ادامه خودروهاي ديگر كه رانندگان شان ديد كافي 
نداشتند و نمي دانستند در مسير پيش رو چه اتفاقي 
افتاده با خودروهاي ديگر برخورد مي كردند. شلوغي 
جاده از يك سو و مه آلودبودن از سوي ديگر باعث شد 
تا در چند لحظه تعداد زيادي خودرو با يكديگر تصادف 
كنند. خودروها يكي پس از ديگري از راه مي رسيدند 
و پــس از ترمزي ناگهاني، مثــل دومينو به يكديگر 
برخورد مي كردند. چيزي شبيه به فيلم هاي حادثه اي؛ 
اما آنچه در حال اتفاق افتادن بود واقعيت داشــت. 
تعدادي از سرنشينان خودروها داخل خودروي شان 
كه حاال تبديل به آهن پاره شــده بود گرفتار شده و 
تالش مي كردند خودشان را نجات دهند. در اين بين 
چند خودرو نيز به دليل شــدت تصادف آتش گرفته 
بودند. جاده بهبهان-رامهرمز كه تا چند دقيقه قبل 
خودروها به آرامي در آن تردد داشتند حاال به محلي 
براي تصادف زنجيره اي ده ها خودرو تبديل شده بود.

بزرگي اين تصادف به حدي بود كه ديگر از دور ديده 
مي شــد و پس از چند دقيقه خودروهايي كه از راه 
مي رسيدند با ديدن الشه خودروهاي تصادفي ترمز 
مي كردند و درحالي كه شــمار خودروهاي آســيب 

ديده به 50خودرو رســيده بود حادثه پايان يافت. 
حاال سرنشــينان خودروهاي عبوري به كمك افراد 
ســالم مانده در تصادف زنجيره اي تالش مي كردند 
مصدومان و افراد گرفتار شده در خودروها را نجات 
دهند. در اين حادثه 4خودرو نيز دچار آتش سوزي 
شده بودند كه شــاهدان تالش مي كردند به كمك 
سرنشينان آنها بروند. از ســوي ديگر اين ماجرا به 
آتش نشــاني، اورژانس و هالل احمر نيز گزارش شد 
و دقايقي بعــد گروه هاي امدادي خــود را به محل 

حادثه رساندند.

عمليات نجات
عارف شــرهاني، مدير روابط عمومي اورژانس اهواز 
درباره اين حادثــه گفت: به دنبال اعــالم خبر اين 
تصادف زنجيره اي 9دستگاه اورژانس به محل حادثه 
اعزام و عمليات امدادرساني آغاز شد. در اين حادثه 
4نفر شامل يك زن و 3مرد در محل حادثه جان خود 
را از دســت دادند و يك نفر ديگر نيز در ادامه فوت 
شد تا شمار جانباختگان اين حادثه به 5نفر افزايش 

پيدا كند.
او درباره تعــداد مصدومان نيز گفــت: در تصادف 

زنجيره اي صبح دوشــنبه 41 نفر، شــامل 5زن و 
3۶مرد نيز مصدوم شــدند كه 10نفر از آنها تا ظهر 
دوشنبه از بيمارستان مرخص شدند. همچنين يكي از 
مصدومان زني باردار بود و 2 نفر ديگر نيز دچار مشكل 

قلبي شده بودند كه تحت مداوا قرار گرفتند.

حادثه به روايت پليس
در همين حال، ســرهنگ رضا دولتشــاهي، رئيس 
پليس راه استان خوزستان جزئيات بيشتري از اين 
تصادف زنجيره اي را بازگو كــرد و گفت: اين حادثه 
در 2 الين مخالف رخ داد. در يــك الين 9خودرو با 
هم برخورد كردند كه تصادف اين خودروها خسارتي 
بود اما در الين مخالف در فاصله حدود 200متري، 
حدود 50خــودرو با هم تصادف كردنــد كه در اين 
حادثه 4خودرو دچار حريق شــدند كه 3عضو يك 
خانواده كه در يكي از اين خودروها حضور داشتند و 
مرد ديگري كه خودرواش آتش گرفته بود در محل 
حادثه جان شان را از دســت دادند. رئيس پليس راه 
خوزســتان درباره علت اصلي اين حادثه گفت: هر 
چند صبح دوشنبه شــاهد وقوع مه گرفتگي شديد 
در اين محور بوديم اما تخطي از ســرعت مطمئنه و 
عدم رعايت فاصله طولي علت وقوع اين حادثه بود. 
اين جاده يكي از بهترين جاده هاي استان خوزستان 
است؛ اين محور عريض و داراي 2 الين مجزا، عالئم 
ترافيكي و روشنايي است بنابراين تنها خطاي انساني 

موجب وقوع اين تصادف شده است.

دعواي 2جوان هنگام گرفتن عكس سلفي، به سقوط مرگبار يكي از آنها و فرار ديگري از كشور 
منجر شد. به  گزارش همشهري، يك ماه پيش زني به اداره پليس تهران رفت و خبر از گم شدن پسر 
27ساله اش داد. او گفت: وحيد آخرين بار براي ديدن دوستانش از خانه بيرون رفت و ديگر برنگشت. 
از وقتي گم شده موبايلش خاموش اســت و به تمام دوستانش زنگ زدم اما هيچ كس اطالعي از 
سرنوشت پسرم ندارد. حتي به چند بيمارستان هم سر زدم ولي هيچ ردي از پسرم به دست نياوردم 

و احتمال مي دهم باليي بر سرش آمده باشد.
با اظهارات اين زن و به دستور قاضي محمدرضا صاحب جمعي، بازپرس شعبه ششم دادسراي 
جنايي تهران، تيمي از مأموران اداره چهارم پليس آگاهي براي يافتن سرنخي از جوان ناپديدشده 
وارد عمل شدند. مأموران در گام نخست به بررسي مكالمات تلفني جوان گمشده پرداختند و 
معلوم شد كه او آخرين بار با يكي از دوستانش به نام اشكان در تماس بوده است. مأموران به سراغ 
اشكان رفتند اما او همزمان با ناپديدشدن وحيد خانه را ترك كرده بود و كسي از وي خبر نداشت. 
در ادامه مأموران به تحقيق از دوســتان ديگر وحيد پرداختند و معلوم شــد كه جوان گمشده 
آخرين بار به همراه 3نفر از دوستانش به گاراژي در جنوب تهران رفته بودند. مأموران به بررسي 
دوربين هاي مداربسته اطراف گاراژ پرداختند و متوجه شدند كه آن شب وحيد و دوستانش سوار 
بر يك خودروي پرايد بوده اند. صاحب خودرو كه پسري جوان بود دستگير شد و در بازجويي ها 
اسرار ناپديدشدن جوان گمشده را فاش كرد. او گفت: وحيد در درگيري با يكي از دوستانمان به نام 

اشكان از بلندي به پايين سقوط كرد و به داخل كانال آب افتاد.
وي توضيح داد: آن شب به همراه وحيد، اشكان و دوستان ديگرمان به سمت خاورشهر رفتيم تا 
به تفريح و خوشگذراني بپردازيم. در بين راه توقف كرديم تا وحيد و اشكان عكس سلفي بگيرند. 
يكي از بچه ها چراغ قوه گوشي اش را روشن كرد و وحيد و اشكان سلفي مي گرفتند كه ناگهان با 
هم درگير شدند. اشكان به وحيد مي گفت تو نمي تواني خوب عكس بگيري و وحيد هم به او كنايه 

مي زد و سر همين با هم مشاجره كردند. شاهد ماجرا ادامه داد: اشكان مشروب مصرف كرده بود و 
وقتي دعواي آنها باال گرفت، متوجه شدم كه اشكان وحيد را از بلندي به پايين هل داد و او به داخل 
كانال آب افتاد. بعد همگي در حالي  كه به وحشت افتاده بوديم سوار ماشين شديم و فرار كرديم. ما 
قرار گذاشتيم از ماجراي سقوط وحيد به داخل كانال آب با كسي حرفي نزنيم تا اينكه من دستگير 

شدم. پس از اين اتفاق هم ديگر اشكان و بچه هاي ديگر را نديدم و اطالعي از مخفيگاه آنها ندارم.
با اعترافات پسر جوان، مأموران به استعالم از پليس خاورشهر پرداختند و معلوم شد كه حدود يك 

ماه قبل جسد مجهول الهويه پسري جوان در كانال آب كشف شده است.
در اين شرايط خانواده وحيد  )پسر گمشده( در پزشكي قانوني حاضر شدند و جسد پسرشان را 
شناسايي كردند. آنطور كه پزشكان مي گفتند متوفي از بلندي سقوط كرده بود اما علت اصلي مرگ 

مشخص نبود كه قرار است به زودي پزشكي قانوني علت آن را اعالم كند.
از سوي ديگر مأموران به تحقيقات خود براي دستگيري اشكان ادامه دادند اما مشخص شد كه 
او پس از اين اتفاق به صورت قاچاقي از كشور خارج شده و فرار كرده است. به اين ترتيب دستور 

بازداشت وي به اتهام قتل عمد صادر شده و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

شهردار جوان دهدز خوزستان وقتي پس از ماموريت كاري 
در ايذه به رستوراني رفته بود، هدف اصابت گلوله سرگرداني 
قرار گرفت كه در جريان درگيري مسلحانه پليس و سارقان 

مسلح شليك شده بود و جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري، اين حادثه حدود ساعت 2بعدازظهر 
يكشنبه در شهرستان ايذه در استان خوزستان رخ داد. آن روز 
مأموران گشت پليس شهر ايذه در يكي از خيابان ها 2سارق 
فراري را كه از مدتي قبل تحت تعقيب قضايي بودند شناسايي 
كردند و براي دستگيري آنها وارد عمل شدند. سارقان اما به 
محض ديدن خودروي گشــت پليس پا به فرار گذاشتند و 
عمليات تعقيب آنها شروع شــد. وقتي سارقان وارد خيابان 
محمد رسول اهلل شدند، به سوي مأموران تيراندازي كردند و 
ميان آنها و پليس درگيري مسلحانه درگرفت. در جريان اين 
درگيري چندين گلوله شليك شد و در نهايت سارقان موفق 
شدند از دست مأموران بگريزند و از محل فرار كنند. غافل از 

اينكه حادثه اي مرگبار در حال رخ دادن بود.

نيم ساعت قبل 
ساعت حدود 13:30 ظهر بود كه فرشاد نقدي، شهردار شهر 
دهدز كه از صبح براي انجام ماموريت كاري راهي شهر ايذه 
شده بود، پس از پايان كار به همراه راننده اش مقابل رستوراني 
در خيابان محمدرسول اهلل ايذه توقف كرد و هر دو براي صرف 
ناهار وارد آنجا شدند. آنها پشت ميزي كه نزديك در شيشه اي 

رستوران بود نشستند و ســرگرم صرف ناهار شدند تا اينكه 
حدود ساعت14 صداي شليك گلوله در بيرون از رستوران به 
گوش رسيد. هنگام تعقيب 2سارق مسلح از سوی مأموران 
پليس   ميان  آنها درگيري مســلحانه به وجود آمد و يكي از 
گلوله هاي شليك شــده در اين درگيري وارد رستوران در 
آنسوي خيابان شد و به ران شهردار دهدز اصابت كرد. او بر اثر 
اصابت گلوله به شدت دچار خونريزي شد و شاهدان اورژانس 
را خبر كردند و وي به بيمارســتان انتقال يافت. اما به گفته 
بستگان آقاي شــهردار، او به دليل كمبود امكانات و انتقال 

ديرهنگام به بيمارستان جانش را از دست داد.

دختران منتظر 
يكي از پســرعموهاي مقتول در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: فرشــاد نقدي 38ســاله بود و 2دختر 9 و 3ساله 
داشت كه آن روز منتظر بازگشت پدرشان از ماموريت كاري 
بودند اما حوالي بعدازظهر بود كه خبر دادند او گلوله خورده 
و مجروح شده است. خانواده اش بعد از اطالع از حادثه راهي 
بيمارستان شــدند اما وقتي به آنجا رســيدند كه كار از كار 

گذشته و پسرعمويم فوت شده بود.
او ادامه مي  دهد: فرشــاد اصالتا اهل باغملك بود و از سال ها 
پيش در ايــذه زندگي مي كرد. پدرش ســال ها پيش فوت 
شده بود و او با هزاران سختي به درسش ادامه داد و مهندسي 
عمرانش را گرفت و يك دفتر فني راه انداخت. او همه پله هاي 

ترقي را با تالش خودش طي كرد. ابتدا شهردار شهر صيدون 
شد و تازه چند ماهي می شد كه شــهردار دهدز شده بود. او 
مردي مهربان و قانون مدار بود و هنوز باور نداريم كه او را از 
دست داده ايم. همين سال گذشته بود كه خانواده آنها يكي 
از عروس هايشان را از دست دادند. او 3قلو باردار بود كه هنگام 
زايمان فوت شد اما خوشبختانه بچه هايش زنده ماندند. اما 
اين حادثه داغ بزرگي بر دل خانواده ما گذاشت و حاال با مرگ 

پسرعمويم اين داغ دو چندان شده است.
براساس اين گزارش، تحقيقات پليســي براي دستگيري 
سارقان فراري در حالي ادامه دارد كه به گفته دادستان دهدز، 
درخصوص اين حادثه پرونده قضايي تشــكيل شــده و در 

حداقل زمان ممكن به آن رسيدگي خواهد شد.

آتش سوزي در ساختماني مسكوني در بلوار تعاون 
جان 4نفر را گرفت و 2مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش همشهري، اين حادثه عصر ديروز در برج 
آناهيتا واقع در خيابان شربياني شرقي اتفاق افتاد و 
در كوتاه ترين زمان ممكن گروه هاي امداد و نجات 
راهي محل حادثه شدند. بررسي هاي اوليه نشان 

مي داد آتش سوزي در يكي از واحدها اتفاق افتاده 
و چند نفر از ســاكنان آنجا آسيب ديده اند. در اين 
شرايط آتش نشانان عمليات اطفاي حريق و نجات 
حادثه ديدگان را آغاز كردند و امدادگران اورژانس 

نيز به امدادرساني به مصدومان پرداختند.
مجتبي خالدي، سخنگوي سازمان اورژانس كشور 

در اين باره گفت: ساعت 18:04 دوشنبه يك مورد 
حادثه حريق در يك برج مسكوني در بلوار تعاون، 
به ســامانه 115 اورژانس اطالع داده شــد. پس 
از اطالع از وقوع اين حادثه بالفاصله 3 دســتگاه 
آمبوالنس، يك  دســتگاه اتوبــوس آمبوالنس و 
3 موتورالنس به محــل حادثه اعزام شــدند كه 
بررسي ها نشان داد متأســفانه در اين حادثه 4نفر 

جان خود را از دست داده و 2نفر مصدوم شده اند.

خالدي در ادامــه گفت: هر 4قربانــي حادثه مرد 
هستند و بررســي هاي اوليه حاكي از آن است كه 
يكي از آنها به دليل سقوط از ارتفاع جان خود را از 
دست داده و 3نفر ديگر به دليل دودگرفتگي دچار 

خفگي شده اند.
براساس اين گزارش، شواهد به دست آمده نشان 
مي دهد علت اوليه حادثه انفجار كپسول پيك نيك 

در يكي از واحدهاي اين برج مسكوني است.

آتش سوزي مرگبار در برج بلوار تعاون

اعضاي باند زمين خواري و جعل اسناد كه از اين راه 3هزار ميليارد تومان كالهبرداري 
كرده بودند توسط مأموران وزارت اطالعات شناسايي و نفرات اصلي آن در سطح كشور 

دستگير شدند.
به گزارش همشهري و به نقل از مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت اطالعات، 
اين باند يكي از بزرگ ترين باندهاي حرفه اي زمين خواري و جعل اســناد با تمركز بر 
مناطق مرغوب استان تهران نظير شميران، كن، لويزان، سعادت آباد، ازگل، قلهك، 
پونك، فشــم، فيروزكوه، كهريزك و برخي پالك هاي ثبتي در استان هاي مازندران، 
بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، البرز و... بودند كه با اقدامات متقلبانه، تعداد زيادي 

از قطعات اراضي مذكور را تصاحب كرده بودند.
اين شبكه از تعدادي از دالالن و جاعالن حوزه زمين تشكيل شده بود كه با همكاري 
بعضي از بازنشستگان ثبت اسناد و يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي، در فرايندي 
پيچيده، اقدام به شناسايي اراضي بدون صاحب، امالك اشخاص خارج  نشين و اراضي 
عمومي در اقصي نقاط كشور كرده و با جعل اسناد مربوط به اين اراضي به نام تعدادي 
از افراد فريب خورده و گرفتن وكالت فروش از آن ها، موفق به اخذ سند رسمي براي اين 
اراضي شدند. در اطالعيه وزارت اطالعات آمده است: با ورود سربازان گمنام امام زمان 
)عجل اهلل تعالي فرجه الشريف( به اين پرونده، از انتقال مالكيت اين اراضي به مساحت 
بيش از 200هزار مترمربع و ارزش تقريبي 3هزار ميليارد تومان جلوگيري و 15نفر از 

اعضاي اصلي باند دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.

 از سوی وزارت اطالعات صورت گرفت
انهدام باند زمين خواري 3هزار ميلياردي

تصادفباورنكردنيدرجادهمهآلود
برخورد 50خودرو در جاده بهبهان- رامهرمز حادثه عجيب و در عين حال تلخي را رقم زد و جان 5نفر را گرفت

گلوله سرگردان جان شهردار دهدز را گرفت

درگيريمرگبارهنگامسلفيگرفتن
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در راه فجر

روي خط خبر

رونماييازلوگويفيلم»بيمادر«
همزمــان با پايــان آهنگســازي و صداگذاري فيلم ســينمايي 
»بي مادر«، از لوگوي اين فيلم رونمايي شد. در ادامه انجام مراحل 
فني فيلم ســينمايي »بي مادر« نخستين ســاخته سيدمرتضي 
فاطمي، بامداد افشار، آهنگسازي و حسين قورچيان، صداگذاري 
اين فيلم را به اتمام رســاندند. همچنين، از لوگــوي اين فيلم با 
طراحي محمد روح االمين رونمايي شد. موسيقي متن و آواز تيتراژ 
پاياني اين فيلم براساس بخشــي از الاليي مادر افغاني »اهلل هو« 
نواخته شده اســت.امير آقايي، ميترا حجار، پژمان جمشيدي و 
پرديس پورعابديني بازيگران اصلي »بي مادر« هستند. اين فيلم 
به نويسندگي و كارگرداني سيدمرتضي فاطمي و تهيه كنندگي 
محمدرضا مصباح و علي اوجي، در بخش خصوصي و »كانون فيلم 
نسيم« توليد شده است و در بخش مسابقه چهلمين جشنواره فيلم 

فجر رونمايي خواهد شد.

حاتميدروزول
ليال حاتمي به عنــوان رئيس 
هيــأت داوران جشــنواره 
وزول فرانســه ۲۰۲۲ انتخاب 
شد. بيست و هشــتمين دوره 
جشنواره بين المللي سينماي 
آسيا وزول با حضور ليال حاتمي 
به عنوان رئيــس هيأت داوران 
برگزار مي شــود. اعضاي گروه 

داوري شامل سها عراف فيلمنامه نويس و كارگردان فلسطيني، زيگ 
دولي كارگردان فيليپيني و يرالن نورموخامبتوف كارگردان قزاقستاني 
هستند. اعضاي گروه داوري اين جشنواره برنده ۳ جايزه شامل دوچرخه 
طاليي، جايزه بزرگ هيأت داوري و جايزه داوري را انتخاب مي كنند. 
6داور ديگر نيز ۱۷ فيلم بخش رقابتي را كه شامل بهترين فيلم هاي 
داستاني و مستند در بخش هاي بين المللي، اروپايي و فرانسوي هستند 
داوري مي كنند. بيست و هشتمين جشنواره بين المللي سينماي آسيا 

در وزول فرانسه از يكم تا ۸ فوريه )۱۲ تا ۱۹ بهمن( برگزار خواهد شد.

حالنادرطالبزادهروبهبهبودياست
نادر طالب زاده همچنان در بخش مراقبت هاي ويژه بستري است، 
حالش رو به بهبودي بوده و به احتمال زياد طي روزهاي آينده عمل 

جراحی قلب براي وي انجام مي شود.
به گزارش همشهري، با توجه به وضعيت نادر طالب زاده و بستري 
شدنش در سي سي يو،  خبرهاي ضد و نقيض درباره حال او شنيده 
مي شود. اما دستيار برنامه هاي طالب زاده مي گويد: »۱۸دي ماه 
به علت نارســايي قلبي، آقاي طالب زاده در بيمارســتان بستري 
شــد  و هم اكنون در بخش سي  ســي يو تحت مراقبت است. خدا 
را شكر وضعيتش نسبت به ۲روز گذشــته بهتر است و مي تواند 
صحبت كند.« به گفته وي درست است كه مشكل نارسايي قلبي 
طالب زاده حاد است، اما خدا را شكر هوشياري كامل دارند و تحت 

مراقبت هستند.
هم اكنون دبير جشنواره فيلم عمار تحت مراقبت است و با توجه 
به مشكل نارسايي قلبي، ممكن اســت كه طالب زاده مورد عمل 

جراحي قلب قرار بگيرد.

اكران4فيلمباپايانجشنوارهفجر
براساس تصميم شــوراي صنفي نمايش، فيلم 
سينمايي »مرد نقره اي« محمدحسين لطيفي 
از هفته سوم دي ماه اكرانش را شروع مي كند و 
4فيلم ديگر هم اكرانشان بعد از پايان جشنواره 
فيلم فجر خواهد بود. به گزارش همشــهري، 
۲۲فيلم روي پرده سينما هستند اما با نزديك 
شدن به زمان برگزاري جشنواره فيلم فجر، اين 
ترافيك اكران همچنان وجود دارد. فيلم هايي 
كه برخي از آنها اكرانشان از سال گذشته شروع 
شده و همچنان در برخي از سالن هاي نمايش 
ادامــه دارد. در ميان فيلم هــا »اتومبيل« علي 
ميري رامشــه، »بي همه  چيز« محسن قرايي و 
»صحنه زني« عليرضا صمــدي از آذر ماه روي 
پرده رفته اند و از اول دي نيز »جنايت بي دقت« 
شهرام مكري به جمع فيلم ها اضافه شده است. 
با اين حال شوراي صنفي نمايش تصميم گرفته 
تا از ۲۲دي ماه مجوز نمايش جديدترين فيلم 
لطيفي را صادر كند. »مــرد نقره اي« فيلمي با 
با موضوع عزت و هويت ايراني و قداست پرچم 
ملي در ايران و تركيه توليد شده و خبرها حاكي 
از آن است كه محمد اصفهاني هم براي اين فيلم 
مي خواند. با تصميم شوراي صنفي نمايش، اكران 
فيلم هاي »بي صدا حلزون« بهرنگ دزفولي زاده، 
»مورچه خوار« شاهد احمدلو، »عاشق پيشه« 

داوود موثقــي و »عنكبوت« ابراهيــم ايرج زاد 
از ۲۳ بهمن مــاه آغاز مي شــود. »عنكبوت« 
بــه كارگرداني ايــرج زاد و تهيه كنندگي جواد 
نوروزبيگي كه تيرماه سال ۹۹ مجوز اكرانش را 
دريافت كرد، با توجه به اخبار منتشر شده، بنا 
بود تا از ابتداي دي ماه امسال روي پرده سينماها 
برود اما با كش وقوس هــاي زياد، اكران فيلم به 
بعد از جشنواره موكول شده است. به نظر فيلم 
»حكم تجديدنظر« هم از شوراي صنفي نمايش 
اخطار گرفته است. با توجه به تأكيد شورا بر اينكه 
هيچ سينمايي اجازه نمايش فيلم در تك سانس 
قبل از ساعت ۲۲ ندارد، اعالم شده است كه فيلم 
سينمايي »حكم تجديدنظر« بدون مجوز اقدام 
به اكران آنالين كرده و در اين باره به صاحب فيلم 
و پلتفرم هاي نمايش دهنــده فيلم اخطار داده 
شده است. فيلم سينمايي »سرانگشتان فرشته« 
به نويســندگي، كارگردانــي و تهيه كنندگي 
محسن آقالر هم از روز چهارشنبه ۲۲دي ماه وارد 
چرخه اكران »هنر و تجربه« مي شود. اين فيلم 
سينمايي نخستين فيلم بلند داستاني محسن 
آقالر است. »گيتي همسر عليرضا« و »بندربند« 
منيژه حكمت هم همچنان اكرانشان ادامه دارد. 
چند فيلم كوتاه هم در برنامه اكران هنر و تجربه 

ديده مي شوند.

از نوروز تا رمضان در يك قاب
فصل سوم سريال »زيرخاكی« اميد اول تلويزيون برای آغاز سال ۱4۰۱ است 

نوروز۱4۰۱و شروع  ماه رمضان 
باعث شده تا شبكه هاي مختلف 
تلويزيوني در توليد و پخش ســريال ها برنامه  ريزي متفاوتي 
نسبت به ديگر سال ها داشته باشند. برخي از شبكه ها ترجيح 
داده اند به خاطر اينكــه نوروز و  ماه رمضــان فاصله اي ندارند، 
مجموعه اي را انتخاب كنند كه مناسب هر دو مناسبت باشد و 
برخي از شبكه ها هم سريال هاي نوروزي را در ۱۳قسمت آماده 
مي كنند. تا كنون ســريال هاي نوروزي۱4۰۱شبكه يك و ۲ 
مشخص شده، اما شبكه هاي۳و 5 با اينكه چند سريال در حال 

توليد دارند، سريال نوروزي شان را نهايي نكرده اند.
بعد از پايان پخش ۲فصل ســريال »زيرخاكي« به كارگرداني 
جليل سامان و تهيه كنندگي رضا نصيري ها، سيما اين مجموعه 
را به عنوان پربيننده ترين ســريال تلويزيون معرفي كرد و حاال 
فصل سوم اين ســريال پربيننده براي نوروز و براي شبكه يك 
توليد مي شود. فصل اول سريال سال۹۹روي آنتن رفت. پژمان 
جمشــيدي، ژاله صامتي، نادر فالح، ســتاره پســياني، هومن 
برق نورد و نســرين نصرتي از بازيگران شناخته شده اين سريال 
هستند. از ديگر سريال هايی كه توليدش در شبكه يك ادامه دارد، 
»خوشنام« عليرضا نجف زاده است كه فيلمنامه ابتدايي آن توسط 
محسن كيايي نوشته شده بود. اين سريال در حالي توليدش ادامه 

دارد كه فهيمه سليماني، خوشنام را بازنويسي مي كند.
»خداداد« در ۱۳قسمت ساخته مي شود؛ سريالي كه محصول 
گروه فيلم و سريال شبكه۲ است و هم اكنون رضا ناجي، علي 
صبوري و سوســن پرور در تهران جلوي دوربين آن رفته اند. 
با اينكه سريال براي نوروز ساخته مي شود اما عنوان شده كه 
تصويربرداري تا دهم فروردين ماه هم ادامه دارد. با توجه به زمان 
پخش سريال از اول نوروز به نظر مي رسد سازندگان مجموعه با 
تأخير، ساخت سريال را كليد زده اند. علي غفاري، كارگردانی و 
سعيد سعدي هم تهيه كنندگي ســريال را برعهده دارند. اين 
شبكه »نوار زرد« را در جدول پخش زمستاني خود دارد. فصل 
دوم نوار زرد به كارگرداني سروش محمدزاده و تهيه كنندگي 

محمدرضا شفيعي از ۱۸دي روي آنتن رفت.

گمانيزنيبرايپخشنجالدرنوروز
هنوز وضعيت سريال نوروزي شبكه۳مشخص نشده؛ البته 
اين شبكه ۲سريال را كه موضوع جدي هم دارند براي نوروز 
درنظر گرفته است كه تصميم نهايي خود را اعالم خواهد كرد. 
هم اكنون اين شبكه از سوم دي ماه »برف بي صدا مي بارد« را 
به كارگرداني پوريا آذربايجاني روي آنتن دارد؛ ســريالي كه 
داستانش در دهه هاي 6۰ تا۹۰ مي گذرد و جزو سريال هاي 
پرقســمت تلويزيون اســت و به نظر در ۲ماه آينده شبكه۳ 
اين ســريال را روي آنتن خواهد داشــت. اين شبكه سريال 
»نجال« را هم در دســت توليد دارد كــه به احتمال زياد اين 
سريال 4۰قسمتي پخش خود را از نوروز شروع كند و تا پايان 
 ماه رمضان ادامه دهد. البته شبكه۳ توليد سريال »بي نشان« 
را در دست دارد. اين سريال را راما قويدل كارگرداني مي كند 
و مرتضي رزاق كريمي تهيه كننده آن است. مجيد واشقاني، 
پرويز فالحي پور، نيوشــا ضيغمي، مريــم كاوياني، مهدي 
فقيه، كاظم هژيرآزاد، اكبر رحمتي و رضا ايرانمنش بازيگران 

مجموعه هستند.

دردسرهايشيرينبرايشبكه5
مدير گروه فيلم و سريال شبكه5 هم به تازگي تغيير كرده 
و اين شبكه ۲سريال را در دســت توليد دارد. يكي از اين 
سريال ها »دردسرهاي شيرين« به كارگرداني سهيل موفق 
است كه توليدش شروع شــده و باالخره در جدول پخش 
نوروزي شبكه قرار گرفته اســت، هر چند نام اين سريال 
يادآوري فيلم سينمايي»دردســرهاي شــيرين« كمال 
تبريزي است. يك نكته را هم نبايد ناديده گرفت كه شبكه5 
در توليد و پخش ســريال هاي وطني زياد خوش شــانس 
نيســت و در نهايت در جدول پخش شبكه در مناسبت ها 
سريال خارجي درنظر گرفته مي شود. در اين شبكه پرونده 
سريال »رعد و برق« افخمي هم باز است؛ سريالي كه قرار 
بود رمضان۱4۰۰روي آنتن برود اما هنوز خبري از پخش 

آن نيست.

برندگان شب تحريم
دست قهرمان به گلدن گلوب  نرسيد

ماشينمنرابران/بهترينفيلمغيرانگليسيزبان
داستان فيلم ۳ ساعته ماشين من را بران درباره يك بازيگر 
تئاتر ژاپني است كه پس از مرگ همسرش در سفري كه 
به  منظور اجراي يك نمايش تئاتر دارد به مكاشفات ذهني 
درباره رابطه خود و همســرش مي پردازد. او قرار است در 
نقش يكي از شخصيت هاي شكست خورده نمايش »دايي وانيا« بازي كند، 
اما به دليل اينكه او خود را در زندگي مشترك شكست خورده مي بيند، نقش 
را به يك جوان پيشنهاد مي كند و از خالل گفت وگوها با وي درباره حقايقي 
از زندگي خود آگاه مي شود. فيلم »ماشين من را بران« در جشنواره كن 
حضور داشته و به عنوان نماينده ژاپن براي حضور در رشته بهترين فيلم 
بين المللي اسكار ۲۰۲۲انتخاب شده است، اين فيلم تا كنون ۲.۱ميليون 

دالر فروخته است.

قدرتسگ/بهترينفيلمدرام
در رشته بهترين فيلم درام، اما مطابق اغلب پيش بيني ها 
فيلم »قدرت ســگ« به كارگرداني جين كمپيون جايزه 
گلدن گلــوب  را از آن خود كرد. اين فيلــم به كارگرداني 
جين كمپيون و با اقتباس از كتابي به نام »قدرت سگ« اثر 
توماس ساويج ساخته شده است. در فيلم »قدرت سگ«، بنديكت كامبربچ، 
كريستن دانست، جســي پلمونز و كودي اسميت مك في، نقش آفريني 
كرده اند. داستان اين فيلم درباره ۲ برادر مزرعه دار ثروتمند است، يكي از 
اين برادران به نام فيل بربانك رفتاري توأم با خشــونت با ديگران دارد و با 
اعمالش در اطرافيان خود ايجاد رعب و وحشت مي كند. زماني كه برادر ديگر 
همسر جديدي به خانه مي آورد، فيل بربانك او و پسرش را مورد آزار و اذيت 
روحي و رواني قرار مي دهد. اين فيلم پيش تر در هفتاد و هشــتمين دوره 
جشنواره ونيز در سال ۲۰۲۱ اكران شد و جين كمپيون جايزه شير نقره اي 
بهترين كارگرداني را از آن خود كرد. او همچنين توانسته جايزه گلدن گلوب  
بهترين كارگرداني در ســال۲۰۲۲ را از آن خود كند. فيلم قدرت سگ با 

بودجه ۳۹ميليون دالري ساخته شده است.

داستانوستسايد/بهترينفيلمموزيكالياكمدي
»داستان وســت ســايد« فيلمي موزيكال رمانتيك به 
كارگرداني استيون اسپيلبرگ و با فيلمنامه توني كاشنر 
است. اين دومين اقتباس ســينمايي بلند از اين نمايش 
موزيكال است كه در سال ۱۹5۷روي صحنه اجرا شد. انسل 
ايلكورت، راچل زلگر و آريانا دبوز، از بازيگران اين فيلم هستند. در اين فيلم 
به روابط عاشقانه و رقابت ميان دو گروه خالفكار خياباني با پس زمينه هاي 
نژادي متفاوت پرداخته شده است. اگرچه اين فيلم از سوي هيأت منتقدان 
آمريكا به عنوان ۱۰فيلم برتر سال، برگزيده شده و در گلدن گلوب  جايزه 
بهترين فيلم موزيكال يا كمدي را از آن خود كرده است، اما با توجه به صرف 
بودجه اي معــادل ۱۰۰ميليون دالر براي ســاخت آن و درآمدي معادي 
5۱.۳ميليون دالر در گيشــه، اين فيلم يك شكست تجاري براي ديزني 

محسوب مي شود.

بلفاست/بهترينفيلمنامه
كنت برانا به خاطر نگارش فيلمنامه »بلفاست« برنده جايزه 
گلدن گلوب  شد. در اين فيلم بازيگراني نظير كايتريونا بالفه، 
جودي دنچ، جيمي دورنان و سياران هيندز نقش آفريني 
كرده اند. »بلفاست« تا كنون برنده جايزه به انتخاب مردم 
در جشنواره بين المللي فيلم تورنتو در سال ۲۰۲۱ شده است. »بلفاست« 
به كارگرداني كنت برانا از شخصي ترين فيلم هاي سال۲۰۲۱ و از بخت هاي 
اصلي كسب جايزه اسكار در سال۲۰۲۲ نيز محسوب مي شود. كنت برانا در 
»بلفاست« به كودكي هاي خود بازگشته و خاطرات خود از دوران پرمخاطره 
ســال۱۹6۹ را دوباره زنده كرده است. اين فيلم تا كنون ۷ميليون دالر در 

گيشه درآمد داشته است. كنت برانا فيلمنامه اين فيلم را در دوران ابتدايي 
شيوع كرونا نوشــته و مراحل فيلمبرداري اين فيلم هم در دوران شيوع 

پاندمي انجام گرفته است.

جادو/بهترينانيميشن
»جادو« انيميشن آمريكايي است كه در ژانر هاي موزيكال، 
فانتزي و كمدي توسط استوديوهاي انيميشن والت ديزيني 
ساخته شده است. اين فيلم كارتوني شصتمين فيلم ساخته 
شده توسط اســتوديوهاي ديزني اســت. »جارد بوش« و 
»بايرون هوارد« به طور مشترك كارگرداني اين كارتون را به عهده داشته اند. 
چاريز كاسترو اسميت و جارد بوش نيز فيلمنامه اين كارتون را نگاشته اند. 
»جادو« اما به دليل دوره كوتاه نمايش بر پرده هاي سينما پيش از انتشار در 
شبكه ديزني پالس، نتوانست به موفقيت تجاري آنچناني دست پيدا كند. با 
اين حال اغلب منتقدان از اين فيلم كارتوني استقبال كرده و آن را ستوده اند. 
فيلم »جادو« كه با بودجه اي معادل ۱5۰ميليون دالر ساخته شده، در مجموع 
۲۱5.5ميليون دالر در گيشه فروش كرده است. داستان اين فيلم درباره يك 
دختر نوجوان كلمبيايي است كه بايد با اين واقعيت ناخوشايند كه تنها عضوي 

از خانواده است كه از قدرت هاي جادويي برخوردار نيست، كنار بيايد.

وراثت/بهترينسريالتلويزيونيدرام
ســريال »وراثت«، مجموعه اي آمريكايي ساخته جسي 
آرمسترانگ و محصول اچ بي او است. داستان اين سريال 
درباره خانواده »روي«، كه يك كمپاني بزرگ رســانه اي 
به نام »وايستار روي كو« به آنان تعلق دارد، است. به دليل 
بيماري لوگان روي، رئيس خانواده، رقابتي دروني براي كنترل اداره اين 
كمپاني رسانه اي شكل مي گيرد كه اين مسئله خانواده »روي« را نيز در 
مرز فروپاشي قرار مي دهد. منتقدان، سريال وراثت را به دليل سناريو، بازي 
درخشان بازيگران، موسيقي و شيوه ساخت ستوده اند. اين سريال كه در 
۳فصل ساخته شده و فصل چهارم آن نيز در حال ساخت است، برنده جايزه 
آكادمي بريتانيايي تلويزيون در رشــته بهترين برنامه بين المللي، جايزه 
گلدن گلوب در رشته بهترين سريال تلويزيوني و جايزه پرايم تايم امي شده 
است. اين سريال تا كنون در ۳فصل و ۲۹قسمت انتشار يافته و از سال ۲۰۱۸ 

تا كنون نيز در حال پخش است.

بازيگران
با اختصاص جايزه بهترين بازيگر مرد به ويل اسميت تا حد 
زيادي حواشي مراسم گلدن گلوب  امسال فروكش كرد و 
نيكول كيدمن نيز با برنده شدن در رشته بهترين بازيگر 
زن فيلم درام نشان داد كه همچنان در ميانسالي يكي از 

مهم ترين بازيگران در عرصه سينما محسوب مي شود.
بهترين بازيگر مرد فيلم درام: ويل اسميت براي بازي در فيلم »شاه ريچارد«، 
بهترين بازيگر زن فيلم درام: نيكول كيدمــن براي نقش آفريني در فيلم 
»ريكاردو بودن«، بهترين بازيگر مرد فيلم كمدي يا موزيكال: آندرو گارفيلد 
براي نقش آفريني در فيلم »تيك تيك... بوم!«، بهترين بازيگر زن در رشته 
فيلم كمدي يا موزيكال: راچل زلگر براي بازي در فيلم »داســتان وست 
سايد«، بهترين بازيگر مرد سريال تلويزيوني درام: جرمي استرانگ به خاطر 
بازي در سريال »وراثت«، بهترين بازيگر زن  سريال تلويزيوني درام: مايكائال 
جائه رودريگز براي بازي در سريال »پوز«، بهترين بازيگر مرد در  سريال 
تلويزيوني موزيكال يا كمدي: جيسون سودكيس به خاطر نقش آفريني در 
سريال»تد السو«، بهترين بازيگر زن سريال تلويزيوني موزيكال يا كمدي: 
ژان اسمارت براي بازي در سريال »هكز«، بهترين بازيگر مرد ميني سريال 
يا فيلم ساخته شــده براي تلويزيون: مايكل كيتون براي بازي در سريال 
»دوپسيك« و بهترين بازيگر زن ميني سريال يا فيلم ساخته شده براي 

تلويزيون: كيت وينسلت براي نقش آفريني در سريال »مر از ايست تاون«.

درحاليكههفتادونهمينمراســماهدايجوايزگلدنگلوب)جايزهانجمن
مطبوعاتخارجيهاليوود(امسالبراينخستينبارپخشتلويزيونينداشت
ومسائلحاشيهاياينضيافتسينماييبيشترازمتنآنبودوپيشتراينمراسمبهدليلعدمانتخاب
نامزدهايسياهپوستونامزدهايزن،تحتالشعاعقرارگرفتهبود،ويلاسميت،بازيگروخواننده
سياهپوستآمريكاييتوانســتبهدليلبازيدرفيلم»شاهريچارد«
جايزهگلدنگلوببهترينبازيگرمــردفيلمدرامراازآنخودكند
وجينكمپيون،كارگردانزننيوزيلندينيزبهدليلســاختفيلم
»قدرتســگ«جايزهبهترينكارگردانيرابهخوداختصاصداد.دررشته
بهترينفيلمغيرانگليســيزبانامااميدهابرايكسبجايزهگلدنگلوبتوسطفيلم
»قهرمان«بهكارگردانياصغرفرهاديبرآوردهنشــدوفيلم»ماشينمنرابران«به
كارگردانيريوسوكههاماگوچيبرندهجايزهبهترينفيلمغيرانگليسيزباندرهفتاد
ونهميندورهگلدنگلوبشد.انتظارميرفتفيلم»ماشينمنرابران«كهاقتباسي
سينماييازيكيازآثارهاروكيموراكامي،نويسندهمشهورژاپنياستبتواندبهدليل

مضمونداستاني،رقيبجديفيلمقهرمانبرايكسبجايزهباشد.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

يكيازسريالهايتاريخيكهساختشرااوجبرعهدهدارد،سريال»مستوران«بهكارگردانیمسعودآبپرور
است؛سريالیتاريخيكهتصويربردارياشپايانسالتمامميشود.همزمانبامراحلپستوليد،تدوينكارهم
درحالانجاماست.اينروزهابيشتربيژنبنفشهخواهورؤياميرعلميبهعنوانبازيگرمقابلدوربينمستوران
بازيدارند؛قراراستطي۱۰روزآيندهچندبازيگرجديدبهكاراضافهشوند.بهگفتهعطاپناهیتهيهكنندهاين
سريال،بااينكهكارروبهپاياناست،ازسويتلويزيونهنوززمانيبرايپخشاعالمنشدهاست،امابالفاصله

بعدازپايانكارمان،برايساختفصلدوممستورانآمادهميشويم.

مستورانپايانسالتمامميشود

آرشنهاوندي
مترجم

نقل قول

شاهین فرهت
 آهنگساز

ساخت سمفونی »كرونا« به اتمام رسیده 
است. طی سال های فعالیت هنری خود، 

مدت زمانی كه برای ساخت آثار موسیقی در 
قالب سمفونی صرف كرده ام، 4 ماه تا 2 سال 
بوده است. برای ساخت این اثر نیز، پس از 
ساخت بخش اول در ایران به مدت 2 ماه به 

سوئد سفر كردم. )ایسنا(

علی شاه حاتمی
تهیه كننده و كارگردان

»ماهان« نخستین فیلم حمید شاه حاتمی 
نیست. نخستین فیلم او به نام »رؤیای 

سینما« جایزه بهترین كارگردانی را برای او به 
ارمغان آورد. تعجب می كنم از طرح برخی 
مسائل؛ كسانی كه این مباحث را مطرح 

می كنند یا سواد و یا درك درستی از شرایط 
سینما ندارند. اگر قرار بود او »آقازاده« 

خطاب شود هم، آن زمان باید مطرح می شد 
نه االن كه دومین فیلمش را به صورت 

مستقل ساخته است. )مهر(
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واكسنزدهها،كمتربستريميشوند
مركز كنترل و پيشگيري از بيماري های اروپا )اي سي دي سي(، اعالم كرده كه براساس گزارش هاي كشورهاي مختلف اروپايي، تعداد زيادي از افرادي 
كه در اين قاره به خاطر كرونا بستري مي شوند، افرادي هستند كه واكسن نزده اند. اين مركز در گزارش خود به تحقيقي در انگليس اشاره كرده كه 
براساس آن، احتمال بستري شدن افرادي كه هر دو دوز واكسن خود را زده اند، 65درصد كمتر از افرادي است كه واكسن نزده اند. اين رقم در ميان 
افرادي كه هر سه دوز را زده اند، 81درصد اســت. در تحقيق ديگري در اسكاتلند مشخص شده است احتمال اينكه افراد واكسن زده بعد از ابتال به 
اوميكرون از خود عوارض و عالئم نشان بدهند، 57درصد كمتر از افرادي است كه اصال واكسن نزده اند. نتايج يك تحقيق ديگر در انگليس نشان داده 

كه كارايي واكسن عليه بستري شدن براي اوميكرون، بعد از تزريق هر سه دوز، 88درصد است.

كيوسك

 »مسكو انقالب هاي رنگي در سرزمين هاي 
پيشين اتحاد جماهير شوروي را تحمل گزارش 1 

نخواهد كرد«؛ اين بخشي از سخنان ديروز 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روســيه در گفت وگو با 
سران كشورهاي عضو پيمان امنيت جمعي است؛ پيماني 
كه براساس آن، نيروهاي نظامي روسيه از ابتداي هفته 
گذشته براي مقابله با ناامني هاي داخلي قزاقستان وارد 
اين كشور شــده اند. پوتين در اين گفت وگو با تأكيد بر 
اينكه قزاقستان در معرض هجوم تروريسم بين المللي 
قرار گرفته، افــزود: »آلماتــي را در مقابل چالش هاي 

امنيتي تنها نخواهيم گذاشت.«
تصميم فوري روســيه براي مداخله مستقيم در بحران 
قزاقستان بدون نگراني از واكنش هاي سياسي، رسانه اي 
يا حتي اقتصادي غرب، پرسش هاي متعددي را درباره 
ماهيت روابط اين دو كشــور به وجود آورده؛ روابطي كه 
روشن است حكم اتحادي استراتژيك را براي مسكو دارد. 
ريشه اهميت قزاقستان برای روسيه به كجا برمي گردد و 
چرا پوتين حاضر است براي ممانعت از سقوط دولت در 

آلماتي، حتي دست به مداخله نظامي بزند؟

ائتالف ژئوپليتيك
قزاقســتان از لحاظ جغرافيايي در ميان مثلثي حساس 
واقع شده؛ چين، روســيه و جهان اســالم. اين كشور 
بزرگ كه داراي بيشترين مرز مشترك با روسيه است، 
به عنوان يكي از پيشــرو ترين اقتصادهاي آسياي ميانه 
شناخته مي شــود؛ اقتصادي كه به طور كلي متكي به 
فروش منابع انرژي و جذب سرمايه هاي خارجي است. 
اگرچه قزاقستان پس از فروپاشي اتحاد شوروي استقالل 
خود را به دست آورده و روابط خوبي با كشورهاي غربي 
دارد، اما هرگز پيوندهاي امنيتي و سياسي پيشين خود 
با مسكو را از دست نداده است. شبكه الجزيره با اشاره به 
اين مسئله گزارش مي دهد: قزاقستان را مي توان كانون 
نفوذ روسيه در آسياي ميانه به شــمار آورد؛ كانوني كه 
اگر سقوط كند، كليت نفوذ روسيه در منطقه به چالش 

كشيده خواهد شد.
بر اين اساس، روسيه طي سال هاي گذشته تالش كرده 
موقعيت خود در يكي از مهم ترين جمهوري هاي پيشين 
اتحاد شوروي را از طريق پيمان هاي امنيتي و توافق هاي 
اقتصادي تقويت كند. ازجمله ايــن اقدامات، همكاري 
گســترده در حوزه انرژي، نوســازي زيرســاخت هاي 
اقتصادي، تاســيس خط لوله گاز مشــترك، طراحي 
چندين كريدور بازرگاني و صادرات عمده كاال و خدمات 
به اين كشور بوده است. همچنين طي سال هاي اخير، 
مشاركت در تاسيس نيروگاه هاي هســته اي و توسعه 
معادن اورانيوم نيز به ليســت همكاري هاي اقتصادي 

2كشور اضافه شده است.
عالوه بر اينهــا، قزاقســتان يكــي از مهم ترين حياط 
خلوت هاي روســيه بــراي دورزدن تحريم هاي آمريكا 
و اروپا عليه اين كشــور به حســاب مي آيد. پژوهشكده 
كارنگي در گزارشي كه سال2019 منتشر شده، 3تهديد 
روابط استراتژيك روسيه با قزاقســتان را به اين ترتيب 

توصيف مي كند:
1- افزايش نفوذ امنيتي-سياسي آمريكا: در اين زمينه 
بايد توجه داشت به رغم تمام تالش هاي روسيه، همچنان 
آمريكا صاحب بيشــترين حجم از سرمايه گذاري هاي 
خارجي در قزاقســتان اســت. اين در حالي اســت كه 
قزاقســتان نيز طي سال هاي گذشــته تالش كرده در 

منازعات ميان روســيه و آمريكا، 
موضع بي طرف داشته باشد.

2- موج اســالم گرايي وابســته 
به تركيه: آســياي ميانه سال ها 
پس از فروپاشــي شــوروي به 
آوردگاهي ميان متحدان مسكو 
با اسالم گرايان عمدتا نزديك به 
تركيه تبديل شــده بود. حاال با 

افزايش قدرت گيري آنكارا و نفوذ قابل توجه اين كشور در 
قفقاز، بار ديگر خطر شكل گيري جنبش هاي ضد روسي 

در آسياي ميانه، مسكو را نگران كرده است.
3- ســيطره چين بر اقتصاد قزاقســتان: اگرچه به نظر 
مي رســد مهم تريــن نگراني هاي مســكو نســبت به 
تهديدهــاي موجود در حوزه آســياي ميانه سياســي 
و امنيتي باشــد، امــا بخش قابــل توجهــي از آن به 
توســعه نفوذ اقتصادي چين در آســياي ميانه مربوط 
مي شود. چشــم انداز طرح »كمربند و راه« چين )جاده 
ابريشــم جديد( تســهيالت فوق العاده اي براي توسعه 

زيرســاخت هاي عقب مانده در 
كشورهاي جهان ســوم در نظر 
گرفته و از اين بابت، گزينه جذابی 
براي رهبران اين كشورهاست. اما 
يكه تازي چين در آسياي ميانه، 
مي تواند در درازمدت به تهديدي 
براي نفوذ سنتي روس ها تبديل 

شود.

آمريكا به دنبال محاصره منطقه اي روسيه
نشريه فارين پاليسي در ســال2019 و همزمان با سفر 
بي ســابقه مايك پمپئو، وزير خارجه وقــت آمريكا به 
آسياي ميانه در گزارشي مدعي شد كه استراتژي جديد 
واشــنگتن براي مهار روســيه، محاصره اين كشور در 
منطقه و انزواي آن در ميان جمهوري هاي سابق اتحاد 
شوروي )دو بخش اروپاي شرقي و آسياي ميانه( است. 
در اين ميان، 3كشــور اوكراين، قزاقستان و ازبكستان، 
سهم عمده ای از برنامه جديد آمريكا براي فشار بر روسيه 

را به خود اختصاص داده اند. در گزارش فارين پاليســي 
آمده است: براي همه روشن است كه اين جمهوري هاي 
اروپايي و آسيايي، ستون هاي اوليه دژ منطقه اي روسيه 
براي مقابله با فشارهاي غرب هستند. بنابراين هرگونه 
اســتراتژي براي اعمال فشار عليه مســكو از تضعيف 
پايه هاي اين جمهوري ها آغاز خواهد شد. اين استراتژي 
به طور مشخص از دوران اوباما آغاز شده و اجراي آن نيز 

تا كنون توسط دولت هاي مختلف آمريكا ادامه دارد.

ريشه هاي نفوذ آمريكا
اگرچه در تصوير رســانه اي موجود نــزد افكار عمومي، 
قزاقســتان يكي از كشــورهاي كامال وابسته به روسيه 
شــاخته مي شــود اما بايد توجه داشــت آمريكا حتي 
هم اكنون از نفوذ بســيار بااليي در ســاختار حاكميت 
اين كشور برخوردار است. براي درك بهتر اين وضعيت 
كافي اســت بدانيم آمريكا نخستين كشــوري بود كه 
اســتقالل قزاقســتان از اتحاد شــوروي را به رسميت 
شــناخت و بالفاصله شــركت هاي خود را براي انعقاد 
قراردادهاي مهم اقتصــادي روانه آلماتــي كرد. براي 
مثال شركت نفتي شورون، هنوز هم مهم ترين شركت 
خارجي فعال در عرصه نفتي قزاقستان است.به نوشته 
واشنگتن پســت، آمريكا و قزاقســتان مجموعا بيش از 
400پروژه اقتصادي مشترك در اختيار دارند. همچنين 
حجم ســرمايه گذاري هاي واشــنگتن در قزاقســتان 
نيز بيش از 45ميليــارد دالر تخمين زده مي شــود. از 
سوي ديگر ســرمايه گذاري هاي جديد آمريكا در حوزه 
انرژي هاي تجديدپذير قزاقستان نيز طي سال هاي اخير 
رو به افزايش است.در عين حال بايد توجه داشت ابعاد 
روابط قزاقســتان و آمريكا محدود به مسائل اقتصادي 
نمي شود. پمپئو در سفر ســال2019 خود به آلماتي، 
نورســلطان نظربايف را »دوســت قديمي واشنگتن« 
در آســياي ميانه توصيف كرد. شبكه العربيه با اشاره به 
اين موضوع گزارش مي دهد: اســتقالل جمهوري هاي 
آسيايي و اروپايي از شوروي با حمايت سازمان اطالعات 
آمريكا رخ داد. اين كشور تا سال ها پيش از احياي مجدد 
قدرت جهاني روسيه، به حياط خلوتي براي فعاليت هاي 
اطالعاتي آمريكا تبديل شده بود. بر اين اساس، به سادگي 

نمي توان از نفوذ واشنگتن در قزاقستان چشم  پوشيد.

امنيت متزلزل جمهوري هاي نوظهور
فارغ از اهميت قزاقستان براي روسيه و شدت واكنش 
نظامي اين كشــور در بحران اخير، حــوادث آلماتي از 
يك بعد ديگر نيز مي تواند به منشــأ نگراني براي سران 
مسكو تبديل شود. طي ســال هاي گذشته بسياري از 
مراكز پژوهشــي درباره امنيت متزلزل جمهوري هاي 
استقالل يافته از شوروي و احتمال فروپاشي سريع آنها 
هشدار داده اند. علت اين امر معموال به عدم  شكل گيري 
هويت ملي و شرايط نامساعد اقتصادي برمي گردد. حاال 
اعتراضات معيشــتي مردم قزاقستان كه ظرف كمتر از 
72ساعت به شورشي فراگير، همراه با مداخله نيروهاي 
مسلح عليه قدرت مركزي تبديل شد، بار ديگر نگراني 
از بي ثباتي سراســري در آســياي ميانه را نزد روسيه 
پررنگ كرده اســت. اين در حالي اســت كه با توجه به 
بحران هاي اقتصــادي و آب وهوايي جهــان، مي توان 
انتظار داشــت چنين حوادثي دست كم طي سال هاي 
آينده در مناطقي نظير اروپاي شــرقي يا آسياي ميانه 

رو به افزايش باشد.

اقدام نظامي روسيه در حمايت از دولت قزاقستان، از اهميت استراتژيك اين كشور براي مسكو حكايت دارد
قزاقستان،عمقاستراتژيكروسيه جهان نما

»پرواز ارواح« در آسمان اروپا
طبق قوانين اتحاديه اروپا، ايرالين هاي اروپايي بايد 
پروازهاي خود را حتي بدون مسافر هم انجام دهند

همزمان با افزايش سرعت شيوع ســويه اوميكرون در اروپا و افت 
ناگهاني مســافرت هاي هوايي، شــركت لوفتهانزا اعالم كرده كه 
طي 3ماه آينده دست كم 18هزار پرواز بدون مسافر انجام خواهد 
داد. اين شركت كه برخي ديگر از  شركت هاي هواپيمايي ازجمله 
بروكسل ايرالينز، اتريش ايرالينز و سوئيس ايرالينز را نيز در تملك 
دارد، اعالم كرده كه اين رويه طي سال جاري ميالدي نيز همچون 
سال گذشته ادامه خواهد داشت و دليلش هم قواعد سختگيرانه اي 

است كه از سوي اتحاديه اروپا وضع شده است.
كارشتن اشپور، مديرعامل لوفتهانزا به نشريه آلماني فرانكفورتر 
آلگماينه گفته اســت: »به دليل پايين آمدن ميزان تقاضا در ماه 
ژانويه، ما مجبور شديم باز هم از شمار پروازهاي خود بكاهيم، اما 
با اين حال الزم است 18هزار پرواز غيرضروري ديگر در زمستان 
انجام دهيم.« اين سخنان، تمسخر كاربران شبكه هاي اجتماعي را 

در اروپا به دنبال داشته است.

مسئله اين است كه نشست و برخاست هواپيماها در فرودگاه هاي 
اروپايــي بايد در زمــان مقرر انجــام شــود؛ در غيراين صورت، 
شركت هاي هواپيمايي آن ساعت پروازي را از دست خواهند داد. 
طبق قوانين اتحاديه اروپا، شركت هاي هواپيمايي بايد 80درصد از 
پروازهايي كه به آنها اختصاص داده شده را انجام دهند. كميسيون 
اروپا در سال 2020در اوج شيوع ويروس كرونا و همزمان با ضرر 
و زيان كالن ايرالين ها، اين قانون را لغو كرد، اما از ســال گذشته 
و با كاهش آمار ابتال و رونق گرفتن ســفرها، نسبت اجباري را به 
50درصد رساند، ولي اين ميزان نتوانسته مانع برقراري پروازهاي 
خالي از مسافر شــود. انگليس كه از يك سال قبل به طور رسمي 
از اتحاديه اروپا خارج شــده، مجبور به اجراي اين قانون نيســت 
و شركت هاي هواپيمايي انگليســي ازجمله بريتيش ايرالينز، با 
مستثنا شدن از اين قاعده طي يك سال ميليون ها پوند صرفه جويي 
كرده اند. اين موضوع جزو معدود موضوعاتي است كه باعث شده 
طرفداران پروپاقرص خروج انگليــس از اتحاديه اروپا )برگزيت( 

همچنان بر درستي اين تصميم تأكيد كنند.
مســئله، فقط آســيب مالي نيست كه شــركت هاي هواپيمايي 
متحمل شــده اند، بلكه ضرري كه از پــرواز ايــن هواپيماها به 
محيط زيست وارد مي شــود هم بايد مورد توجه قرار بگيرد. اين 
در حالي اســت كه اتحاديه اروپا خود را يكــي از حاميان اصلي 
جلوگيري از پيشرفت بحران اقليمي مي داند و دائما بر كشورهاي 
عضو براي كاهش آالينده هاي زيست محيطي فشار وارد مي كند. 
به گــزارش خبرگزاري فرانســه، كريما دلي، عضو فراكســيون 
حاميان محيط زيســت در پارلمان اروپا در انتقــاد از اين رويكرد 
از كميسيون اروپا خواســته در وضعيت كنوني كه كسي تمايل 
به ســفر ندارد، قاعده 50درصد را هم لغو كنــد. او اين پروازها را 
»پرواز ارواح« خوانده و از قانون 
موسوم به »استفاده كنيد؛ يا از 
دست بدهيد« كه شركت هاي 
هواپيمايي به موجــب آن و از 
بيــم از دســت دادن جايگاه  و 
زمان هاي پروازي در فرودگاه ها 
اقدام به حفظ پروازهاي بدون 
مسافر مي كنند، به شدت انتقاد 

كرده است.
در آمريكا وضعيــت به گونه اي 
ديگــر اســت. شــركت هاي 
هواپيمايــي از همــان ابتداي 
بحران كرونا تعــداد پروازهاي 
خود را كم كردنــد و دولت هم 
هيچ اجباري براي نگه داشــتن 
جايــگاه و زمــان پــروازي در 
فرودگاه ها به ايرالين ها تحميل نكرد. همين باعث كاهش چشمگير 

ضرر و زيان شركت ها شد.
انجام پروازهاي خالي از مســافر اتفاق تازه اي نيســت و ايرالين ها 
دهه هاســت كه براي حفظ جايگاه و زمان پروازي خود، در سكوت 
اين پروازهــا را انجام مي دهنــد. برخي ســاعت ها و جايگاه ها در 
فرودگاه هاي كشــورها براي ايرالين ها اهميت زيــادي دارد و آنها 
به هر قيمتي تالش مي كنند اين جايگاه ها را حفظ كنند. در سال 
2008، يعني در بحبوحه بحران اقتصادي كه جهان را به زانو درآورد 
و تعداد مســافرت هاي هوايي ناگهان افت كرد، شركت هواپيمايي 
بريتيش ميدلند انترنشــنال، براي اينكه جايگاه پروازي خود را در 
فرودگاه بزرگ هيترو لندن از دست ندهد، ماهانه هزاران پرواز بدون 
مسافر انجام مي  داد. يك جايگاه پروازي در اين فرودگاه، ميليون ها 
دالر ارزش دارد. در ســال 2016، هواپيمايي عمان اير با پرداخت 
75ميليون دالر توانست يك جايگاه اصلي پروازي از فرودگاه هيترو 

را از شركت كنيا ايرويز خريداري كند.
در چنين شرايطي، شركت هاي هواپيمايي بزرگ ازجمله لوفتهانزا 
ممكن اســت بتوانند دوام بياورند و براي دوره  اي كوتاه پروازهاي 
بدون مســافر خود را با هدف حفظ جايگاه پروازي ادامه دهند، اما 
شــركت هاي كوچك ناچارند هم پروازهاي خود را متوقف كنند و 
هم جايگاه پروازي شان را از دست بدهند. بازگشت اين شركت ها به 
رينگ رقابت در آينده بسيار سخت خواهد بود؛ موضوعي كه انتقادها 
عليه قانون فعلي اتحاديه اروپا را دوچندان كرده اســت. به عبارت 
ديگر، اين مســئله در درازمــدت به تقويت انحصار شــركت هاي 
هواپيمايي بر برخــي خطوط پروازي منتهي خواهد شــد. در اين 
شرايط، بازنده اصلي مسافري است كه در آينده بايد بليت خود را در 
يك بازار غيررقابتي و براساس نظر شركت هاي بزرگ خريداري كند.

قاعده قيمتي بــودن جايگاه هاي پروازي در فرودگاه ها را ســال ها 
قبل انجمــن بين المللي حمل ونقل هوايــي )IATA( وضع كرده و 
شركت هاي قديمي و بزرگ هميشه برنده اين بازي بوده اند. ورود 
شــركت هاي جديد و كوچك تر به اين معادله، شامل هزينه هاي 

هنگفت خواهد بود. 

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

 روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

19كشته در آتش سوزي نيويورك 

رد پاي كرونا در تيانجين

تصاوير مربوط به حادثه آتش ســوزي در 
يك مجتمع مســكوني 19طبقه در محله 
برونكس شــهر نيويورك بر صفحه اول 
اغلب روزنامه هاي آمريكايي نقش بسته 
است. در اين حادثه، 19نفر ازجمله 9كودك 
جان دادند. 6۰نفر هم مجروح شده اند كه 
۳۲نفر آنها در بيمارستان بستري هستند. 
چهارشنبه گذشته نيز آتش سوزي مهيبي 
در يك ساختمان مســكوني در فيالدلفيا 
باعث كشته شدن 1۲نفر ازجمله 8كودك 

شده بود.

كمتر از 4 هفته مانده به افتتاح بازي هاي 
المپيك زمســتاني چين، شهر تيانجين 
با ۲۰مورد ابتــال به اوميكــرون مواجه 
شده است. همين مســئله باعث شده تا 
مسئوالن چيني تصميم بگيرند از تمامي 
14ميليون نفر ساكنان اين شهر آزمايش 
كرونا بگيرند. به گفته آنها ممكن اســت 
تعداد مبتاليان افزايش يابد و اين امر دقيقا 
همان چيزي اســت كه پيش از بازي هاي 
المپيك زمســتاني بايد از آن پيشگيري 
شود. تيانجين در 1۰۰كيلومتري پايتخت 

قرار دارد. 

انتشار اوميكرون، گونه جديد ويروس كرونا، در اروپا لرزه 
بر اندام كادر درمان انداخته و بخش خدمات درماني را گزارش ۲

مستهلك كرده، اما همه اينها باعث نشده تا گروه هاي 
ضد واكسن، دسته دسته در شهرهاي بزرگ غرب اروپا به خيابان نيايند 
و عليه واكسيناســيون اجباري و محدوديت هــاي جديد كرونايي 
تظاهرات نكنند. بخش بهداشــت و درمان در كشورهاي اروپايي، در 
حالي تحت فشار سنگين قرار گرفته كه كارشناسان گفته اند انتشار 
اوميكرون، هنوز به اوج خود نرسيده است. با اين حال، انتشار بسيار 
سريع آن در تعطيالت كريسمس و سال نو به اندازه اي بوده كه تعداد 
بســيار زيادي از كادر درمان را به خصوص در كشــورهاي غرب قاره 
درگير كند؛ به طوری كه بســياري از آنها يا بيمار هســتند يا خود را 
قرنطينه كرده اند. به گزارش رويترز، اين وضعيــت در حالي ايتاليا، 
 اسپانيا، انگليس و چند كشور ديگر را به وحشت انداخته كه پيش تر 
براساس مطالعات اوليه گفته مي شد ابتال به  گونه اوميكرون، نسبت به 

 گونه پيشين دلتا، عوارض و ريسك بستري شدن كمتري دارد.
در اروپا البته همه از دشــمن مشترك وحشــت ندارند؛ درحالي كه 
كارشناسان انتشار گونه جديد را مايه نگراني می دانند، بسياري از افراد 
واكسيناسيون اجباري كرونا و محدوديت هاي بيشتر را تهديدي عليه 
خود مي دانند. اين بخش از جامعه، به خصوص در غرب اروپا، چنان از 
اين بابت نگران و ناراحت هستند كه طی روزهاي گذشته در تجمعات 
بزرگي در فرانسه، آلمان، اتريش، ايتاليا و جمهوري چك به خيابان ها 
آمده اند. در فرانســه، جايي كه دولت قوانين بسيار سختگيرانه اي را 
براي واكسن نزده ها اعمال خواهد كرد، بيش از 100هزار نفر در سراسر 
كشــور عليه اين قوانين به خيابان ها ريختند. آنها مشــخصا امانوئل 
مكرون، رئيس جمهور فرانســه را هدف قرار دادند كه هفته گذشته 
گفته بود مي خواهد عرصه را بر واكسن نزده ها چنان سخت كند كه در 

نهايت مجبور شوند واكسن بزنند.
به گزارش الجزيره، اين اعتراض ها در گذشــته هم در اروپا مشاهده 
شده و قبال هم درباره تبديل اين قاره به كانون انتشار ويروس هشدار 
داده بودند. اين بار، با توجه به سرعت انتقال بسيار رعب آور اوميكرون، 
انتظار اينكه همين اعتراض ها بر تعداد مبتاليان جديد بيفزايد بسيار 
زياد است. اوميكرون بدون توجه به اهداف مردم براي تجمع، به سرعت 
تكثير مي شود و بيشــترين بها را كادر درمان مي دهند. در انگليس 
اوضاع چنان خراب اســت كه دولت ديروز به بخش خدمات درماني 
خصوصي اين كشور آماده باش داد تا در صورتي كه سيستم خدمات 
درماني دولتي انگليس )ان اچ اس( نتوانــد برخي فعاليت هاي فوري 

پزشــكي از قبيل جراحي هاي حياتي را انجام دهد، بخش خصوصي 
جايگزين شود. اوضاع بخش بهداشت و درمان انگليس چنان خراب 
است كه دولت روز جمعه نيروهاي ارتش را به بيمارستان هاي لندن 
فرستاده است. پروفسور اســتفن پوويس، مدير پزشكي ان اچ اس در 
بيانيه اي گفته اســت: »اوميكرون به معناي بيماران بيشــتر و كادر 

درمان كمتر است.«
باري كه اوميكرون به بخش بهداشت و درمان اسپانيا وارد كرده، دولت 

را وادار كرده است كه به فكر روش هاي جايگزين رديابي اين ويروس 
بيفتد. نخستين بار روزنامه  ال پائيس گزارش داد كه دولت مي خواهد 
روش هايي شبيه آنچه در رديابي آنفلوآنزا مورد استفاده قرار مي گيرد 
را در دســتور كار خود قرار دهد و آزمايش و ثبت گسترده موارد ابتال 
را متوقف كند. پدرو سانچز، نخســت وزير اين كشور ديروز عمال اين 
گزارش را تأييد كــرد و گفت كه احتماال وقت تغييــر روش رديابي 

ويروس رسيده است.

اروپا؛ گرفتار اوميكرون و معترضان به واكسن 
گونه جديد اوميكرون و اعتراض عليه محدوديت هاي كرونايي،  همزمان با هم در اروپا اوج گرفته است

واز 3000پر
شركت بروكسل 
ايرالينــز كــه بزرگ تريــن 
شــركت هواپيمايــی در 
بلژيك به شمار می رود، 
اعالم كرده طبق قوانين 
اتحاديـــه اروپــا مجبــور 
اســــــت طــی زمستـــان 
امســـــــال، دســـــــت كم 
بــدون  پــرواز  3هــزار 
مســافر انجــام دهــد تــا 
جايــگاه و زمــان پــروازی 
خــود را در فرودگاه هــای 
اروپايی از دست ندهد.

چين

روسيه

ازبكستان

قزاقستان
نور سلطان

آكتوبه  آتيرائو

ژانائوزن

23ميليارد دالر
حجم مبادالت تجاری ميان 
روسيه و قزاقستان در سال گذشته 

23ميليارد دالر بوده است.

اسپانيا، يكي از بدترين ركوردهاي موارد ابتالي جديد را در اروپا دارد 
و بيشتر از هر كســي، خط مقدم كادر درمان يعني پرستاران قرباني 
مي شوند. اين روند در هلند هم مشاهده شــده و به گزارش روزنامه 
دتلگراف، بيشترين مبتاليان در كادر درمان، پرستاران و دستياران آنها 
هستند. براي نمونه، در آستانه كريسمس، تست 25درصد از پرستاران 
در مركز پزشكي دانشگاه آمستردام مثبت شد، درحالي كه يك هفته 
قبل از آن، اين رقم تنها 5درصد بود. بيمارستان ها در هلند به اين فكر 
مي كنند كه قوانين قرنطينه خود را تغيير دهند تا پرســتاراني كه به 

ويروس مبتال شده اند اما نشانه اي ندارند به  كار برگردند.
در ايتاليا، ســازمان هاي بهداشــت و درمان در تالش بــراي آماده 
نگه داشتن بخش درمان براي مقابله با شرايط، مرخصي ها را لغو كرده و 

جراحي هايي كه فوري نيستند را به آينده موكول كرده اند.
بخش درمان در ايتاليا در حالي بايد بدون وقفه و بدون استراحت به 
فعاليت هايش در بدترين روزهاي ماه هاي اخير ادامه دهد كه روز شنبه 
صدها نفر در اين كشور عليه واكسيناسيون اجباري به خيابان ها آمدند 
و اعتراض كردند. اين تجمع در شهر تورين در شمال برگزار شد. دولت 
ايتاليا، واكسن زدن را براي افراد باالي 50سال اجباري كرده است و 
از ديروز اســتفاده از حمل ونقل عمومي و حضور در رستوران ها براي 
واكسن نزده ها ممنوع شد. در فرانسه هم براساس قانوني كه به تصويب 
مجلس رسيده، واكسن نزده ها حق سفر، حضور در رستوران، استفاده 
از قطارهاي بين شــهري و حضور در رويدادهاي فرهنگي را نخواهند 
داشت. فرانســه، در روز جمعه، يك روز پيش از راهپيمايي صدهزار 
نفري معترضان به واكسيناســيون، ركورد 300هزار مبتالي جديد 
در يك روز را ثبت كرد. در آلمان هم معترضان به قانوني كه به زودي 
واكسن زدن را اجباري مي كند به خيابان ها آمدند. اعتراض اصلي آنها 
به واكسيناسيون كودكان 5 تا 11ساله بود. در بزرگ ترين تظاهرات 
در هامبورگ، حدود 16هزار نفر حضور داشتند. وزير بهداشت آلمان 

مخالفت ها با واكسن را غيرعلمي خوانده است.
هزاران نفر هم روز يكشنبه در پراگ، پايتخت جمهوري چك به خيابان 
ريختند. آنها نيز به اجباري شدن واكسن كرونا براي برخي گروه ها و 
مشاغل خاص اعتراض داشتند. اين افراد نســبت به واكسيناسيون 
كودكان اعتراض داشتند و در تظاهرات خود، فرياد »آزادي، آزادي« 
ســر دادند. يك روز قبل از آن، همزمان با اعتراض در ساير شهرهاي 
اروپايي، در ديگر شهرهاي جمهوري چك هم اعتراض هايي با همين 
هدف برپا شده بود. براساس تصميم دولت، واكسن براي افراد باالي 
60ســال، كادر درمان، نيروهاي پليس، آتش نشــانان و دانشجويان 
پزشكي اجباري است. اين قانون قرار است از فصل بهار اجرا شود اما 

ممكن است تا آن زمان لغو شود.
اعتراض ها به واكســن البته محدود به اروپا نمي شــود و در روزهاي 
اخير، كانادا و استراليا هم شــاهد اعتراض  مخالفان واكسيناسيون و 

محدوديت هاي كرونا بوده است.

يك معترض به واكسيناسيون در فرانسه، پالكاردي با نوشته »آزادي« در دست گرفته است.

آلماتي
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گرينويچ

اتانازي تجاري خودروسازان فرانسه
دولت فرانسه قانوني را اجرايي مي كند كه طي آن خودروسازان 
فرانسه بايد براي كاهش فروش خودرو آگهي هايي را پخش كنند 
كه از مردم بخواهد خودرو نخرند. به گزارش فيچريسم، براساس 
قانون جديد شركت هاي توليد خودرو در اين كشور بايد از طريق 
رسانه هايي مانند راديو و تلويزيون، اينترنت و بنر هاي بزرگراهي 
پيام هايي شــامل برشــمردن مزاياي استفاده از ســامانه هاي 

حمل ونقل عمومي داشــته باشــند. اين اقدام كه براي كاهش 
تغييرات اقليمي و گرمايش زمين انجام مي شود از منظر برخي 
به نوعي تحميل يك اتانازي يا مرگ خودخواسته به شركت هاي 
توليد خودرو است. درحالي كه شركت هاي خودروسازي فرانسه 
ساالنه مبالغ هنگفتي صرف تبليغات خودروهاشان مي كنند حاال 
بايد بخشي از اين هزينه را صرف ضدتبليغ هاي فروش خودرو كنند 
كه اين هزينه اخير بخش زيادي از تأثير تبليغات سودآور براي اين 
شركت ها را هم از ميان خواهد برد. در اين ميان مدافعان و فعاالن 

محيط زيست قانون جديد را بســيار مفيد ارزيابي كرده اند. يكي 
از كاربر هاي فضاي مجازي طي كامنتي بر اين باور است كه اين 
قانون نيز همانند اجبار شركت هاي توليد دخانيات به درج تبليغات 
ضد دخانيات روي بسته هاي سيگار عمل خواهد كرد. پيش از اين 
يافته هاي چند پژوهش ثابت مي كرد چاپ آگهي هاي ضددخانيات 
روي بسته هاي سيگار مصرف دخانيات را كاهش داده است. فرانسه 
هنوز تاريخ دقيقي براي اجبار شركت هاي توليد خودرو براي درج 

آگهي هاي ضد خريد خودرو بيان نكرده است.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
جامه اي برتر از تندرستي نيست.
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مي گذرد؛ مرگي ســاكت و كم جان در مياِن سعيد برآبادي قريِب يك هفتــه از مرِگ عطــااهلل اميدوار 
روزمرگی اين روزها. خبِر درگذشت اين هنرمنِد مولف ايراني هم اما درست مثل 
جايگاهي كه در ميان هم نسالنش داشت، البه الي اخبار و اتفاقات اين هفته، 

ماند براي سه شنبه روزي مثِل امروز.
عطااهلل اميدوار يكي از آخرين هنرمنداِن باقي مانده از مكتِب فكري و ذهني 
دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران بود كه توانايي اش به يك رشته هنري 
خاص محدود نمي شد. او كه در كودكي، مي خواست هنرمنِد موسيقي شود. 
صداي خوبي هم داشت و توانست با مهاجرت از بافق كرمان به تهران و حضور 
در دارالفنون، آن را بپروراند. اميدوار در هنرهاي زيبا معماري خواند و همچنان 
با استاد سعيد هرمزي و استاد سليم خان حشر و نشر داشت؛ دو قطِب تكنيكال 
موســيقي و آواز آن زمان و از همين رهگذر بود كه توانست اذاني در دستگاه 
چهارگاه بخواند و به يادگار بگذارد. او را از نزديك مي شناختم. در حوالي سال 
1394كه موضوع تغييرات و بازسازی ها در معماري حرم امام راحل رسانه ای 
شــد، فرصت اين را پيدا كردم كه در آتليه اش ديداري تــازه كنيم. مردي با 

چشم هاي تراخمي، دلشكستگي از دوستان و بي بها ماندِن آثاري كه در 3 حوزه 
موسيقي، هنرهاي تجســمي و معماري خلق كرده بود، انتظارم را مي كشيد. 
ديدار با او  بهانه اي شد براي آشنايي با شيوه فكري و عملي اين هنرمند و دريافت 
اين واقعيت كه او از نســل هنرمنداني بود كه مي توان به راحتي برايش از واژه 

»هنرمند مولف« استفاده كرد.
در دنياي هنر، اســتفاده اختصاصي از كلمه »آرتيست« يا معادل فارسي آن 
يعني »هنرمند« براي هر كه با جنبه هايي از هنر، زلفي گره زده باشد امكان پذير 
نيست. به بيان ساده ما به كسي مي گوييم هنرمند و خصوصا هنرمنِد مولف كه 
ذائقه اي در كلمات داشته باشد و با عينك خالقيت به هر جنبه از هنر بنگرد. 
پذيرايي ساده اش همراه شد با درك اين واقعيت كه برخالف آن سبيل هاي از 
بناگوش دررفته، كرواتي كه هميشه به گردن داشت و...، اميدوار، مرِد درويش 
مسلك و ساده دلي بود. اين سادگي را به معناي دِم دستي نگيريد. سادگي براي او 
در آوازي كه مي خواند، در آثار سينمايي و نقاشي هاي ديجيتالی كه مي ساخت و 
از همه مهم تر در نوع نگاهش به رابطه انسان و هنر پيدا بود. مثال همان روز درباره 
حرم مطهر امام راحل، جمله اي گفت كه اين را بايد يك جايي نگه داشت و ثبت 

كرد براي نسل هاي بعدي. عطااهلل اميدوار در كارنامه خود، طراحي 
پاويون مرقد امام را داشــت و از نخستين معماراني بود كه در 

جرياِن طرح اوليه حرم امام )ره( قرار گرفت و تا مدت ها و در 
نبوِد دكتر محمد تهراني )معمارِ اثر(، زباِن گوياي تاريخچه 
معماري اين بنا بود: »مي دانيد، مــن در پاريس امام را 
مالقات كرده بودم و به عنوان يك معمار مي گويم آنچه 
براي ايشان اهميت داشت، خوِد آدم ها بود و نه معماري«. 

چنين اظهارنظر صريح و شــفافي، بخش ديگري از 
ويژگي هاي شخصيتي اميدوار را نشان مي دهد كه 
جاي خالي اش در ميان هنرمندان ايراني نسل هاي 
بعد، نتيجه اي نداشته، جز پذيرِش صددرصدي نظِر 
كارفرما به جاي توجه بــه نيازهاي مخاطب اثر. اين 

ويژگي در مياِن هنرمنــداِن دهه 40 و 50 هنرهاي زيبا 
به چشم مي خورد، هنرمنداني كه به جاي ياد گيري صرِف هنر، 
در محضر استاداني چون سيحون و بعدها فالمكي، به شهرهاي 
مختلف ايران سفر كردند و خود را وارثاِن ميراث فرهنگي اين 

كشور مي دانستند.

اميدوار بود و ساده

تصويري در نوزدهم ماه اوت سال 2021ميالدي در 
رسانه هاي جهان منتشر  شد كه در يك كالم دردناك 
بود. نوزاد 2ماهه افغانستاني روي دست ها بلند شد و از 
اين سوي سيم خاردار هاي فرودگاه بين المللي كابل كه 
امروز و فردايش در غباري از ابهام فرو رفته بود به دست 
آمريكايي ها سپرده شد. حاال با گذشت 5ماه و چند روز 
پس از آغاز سال 2022ميالدي خبر مي رسد كه سهيل 
احمدي به آغوش پدربزرگش بازگشته تا پدر و مادري 
كه او را گم كرده بودند را برايش پيدا كند. گويا سهيل 
آن روز از خانواده اش جدا شده و والدين اش به دنبال او 
مي گشته اند. ميرزا علي احمدي، پدر سهيل با وجود 
جست وجوهاي بســيار نتوانســت فرزندش را پيدا 
كند. حميد صفي، راننده تاكســي، سهيل رها شده 
در خيابان  هاي فرودگاه را در حال گريه يافته بود. از 
زمان تحويل سهيل به سربازان آمريكايي تا 3 روز بعد، 
ميرزا علي، پدر ســهيل، ردي از فرزندش پيدا نكرد. 
پدر همسر ميرزا علي سرانجام هفته پيش و به لطف 

شبكه هاي اجتماعي او را يافت.

بازگشت سپرده به آمريكايي ها

صف زنان افغانستاني مقابل يك نانوايي در كابل/ عكس: فرانس پرس اول آخر خوش خبر

حافظ

آن پريشاني شب هاي دراز و غم دل
همه در سايه گيسوي نگار آخر شد

تقويم / سالمرگعدد خبر

  پايان
 ماجرای »دادشاه«

پس از 10 مــاه و 17روز تعقيب و 
زد و خورد، باالخــره 21دي ماه 
1336»دادشــاه بلــوچ« كــه 
ســردبير وقت روزنامه اطالعات 
از او با عنوان »دادشاه ياغي« نام 
برده بود، كشته شد و 2 همسر و 
باقيمانده همدســتانش كه چند 
نفر بيشتر نبودند، دستگير شدند. 
ماجرا از چهارم فروردين 1336شروع 
شده بود. دادشاه يا مير دادشاه كه 
يك زمين دار و كشــاورز روستايي 
بلوچ، ساكن در منطقه  كوهستاني 
سفيدكوه واقع در مكراِن بلوچستان 
بود در اوايل دهه50 ميالدي )اوايل 
دهه30 خورشــيدي(، عليه دولت 
مركزي ايران، سر به طغيان گذاشت. 
در اين تاريخ به همراه برادرش محّمد 
و چند تن ديگر از افرادش، در نيمه  راه 
چابهار - ايرانشهر و در پيچ وخم هاي 
منطقه  تنگ سرخه، واقع در منطقه  
كوهستاني الشار، راه را بر خودروي 
آقاي كارول، رئيــس برنامه اصل 4 
قزوين و همكارانش بست و آنها را به 
نشانه اعتراض كشت. گرچه دادشاه 
پيش  از اين هم، افراد سرشــناس 
خارجي ديگري را نيز كشته بود اما 
قتل كارمندان آمريكايي برنامه اصل 
4، حساسيت جهانيان را برانگيخت و 
حكومت پهلوي را براي دستگيري هر 
چه سريع تر دادشاه و سركوب طغيان 
او، تحت فشار گذاشت. با اينكه دولت 
مركزي ايران، مدام در تالش بود تا وي 
را دستگير كند يا از سر راه بردارد، اما 
اين تالش ها به دليل شرايط اقليم و 
جغرافيايي منطقه به جايي نمي رسيد، 
تا اينكه دولت مركزي ايران، ناگزير 
شد از سران قبايل محلي بلوچستان 
كمك بخواهد و با همراهي برخی از 
آنان  در 21دي ماه 1336، دادشاه را به 
محل قرار بكشاند و در يك درگيري 
مســلحانه اين معترض به سياست 
های پهلــوی  را از پاي درآورد. پس 
از كشته شدن دادشاه، روزنامه هاي 
تهران به اصرار دولت عكس جنازه او 
را منتشر كردند تا مردم گزارش مرگ 

او را باور كنند.

نویسندگان باشگاه

 هنر 100+

سهشنبه  

جريان هنر مــدرن با خلق اثــر جديد، حد 
و مرزي ندارد و ســن و ســال نمي شناسد. 
بيش از 150هنرمند مطــرح جهاني كه در 
قرن بيســتم ميالدي به دنيا آمدند، از مرز 100ســالگي هم عبور 
كرد ه اند و هم اكنون 8نفر از آنها در قيد حيات هســتند. »تســونكو 
ساســاموتو«عكاس رســانه اي زن ژاپني، مســن ترين آنهاست كه 
107ســال عمر كرده اســت. پس از او »كامرون هــره را« هنرمند 
تجسمي و نقاش مينيماليستي كوبايي قرار دارد كه 106ساله است. 
»پي ير ســوالژ« نقاش انتزاعي فرانسوي و »سونيا دي لنارت« طراح 
مد آلماني هم در 101سالگي عمر خود به ســر مي برند. هنرمندان 
100ســاله فعلي دنيا هم »آلن جافي« كاريكاتوريســت آمريكايي 
مجله طنز Mad؛»توشيكو تايرا« هنرمند حوزه نساجي و پارچه بافي 
كه به عنوان گنجينه ملي زنده ژاپن معرفي شده؛»گاي وارن« نقاش 
استراليايي كه اخيراً نمايشگاه از كوه تا آسمان را برگزار كرده و »ماري 
فرانسوا ژيلو« نقاش آبرنگ و سراميك فرانسوي هستند. از اين جمع، 
پي ير سوالژدر موقعيتي ممتاز قرار دارد؛ او مدرن ترين هنرمند در قيد 
حيات فرانسه است كه در 101سالگي هم، خلق نقاشي هاي انتزاعي 
خود مي پردازد. سوالژ را با عنوان نقاش ســياهي و نور مي شناسند 
و به قصد معرفي فضاي متفــاوت كاري اش، از اصطــالح »فراتر از 
سياه« )Outrenoir( اســتفاده مي كنند. زيبايي شناسي آثارش در 
سمت و سوي  رنگ سياه، قلمروي هنري جديدي است كه از تجريد 
تك رنگ فراتر رفتــه و در فضايي ملهم از تاريكي، نور را به اشــكال 
مختلف منعكس مي كند. اين هنرمند با تبديل استادانه فام سياه به 
رنگي درخشان، پيدايش جهان هستي را كه خود از تاريكي محض 
 بيرون آمده، تداعي مي كند. نقاشــي هاي ســوالژ در موزه ســوالژ
 MusèeSoulages واقع در شهر ُرودز نگهداري شده و به معرض 
ديد مخاطبان درمي آيــد. در هنگامه  پاندمي كرونا و به مناســبت 
صدمين سالگرد تولد پي ير سوالژ، موزه لوور نمايشگاه انفرادي اين 
هنرمند را نيز برگزار كرد تا پس از 2پيشگام هنر مدرن )پابلو پيكاسو 
اسپانيايي و مارك شاگال روس(، سومين آرتيست زنده اي باشد كه 
مفتخر به اجراي اين برنامه شده است. در جمع اهالي فرهنگ و هنر 
ايران نيز استاد احمد سميعي گيالني،نويسنده، مترجم 
و پدر ويرايش نوين ايران در 100ســالگي عمر 

خويش بــه سـر مي برد.

شهنام صفاجو/روزنامه نگار

حتما شنيده ايد 
كــه مي گويند 
بــه بچه هايــي كــه ســر چهارراه ها 
درخواســت كمك مي كنند به جاي 
پول، مواد خوراكي ماننــد غذا يا ميوه 
بدهيد، چون افرادي كه سرپرســتي 
اين بچه هــا را بر عهده دارنــد و آنها را 
براي قلقلك دادن احساسات مردم به 
خيابان مي فرســتند، پول را به راحتي 
از بچه ها مي گيرند و شــايد يك وعده 
غذاي گرم هم نصيبشان نشود. اصوال 
به بازي گرفتن احساسات مردم يكي 
از روش هاي كالهبرداري است كه هر 
روز هم در حال آپديت شــدن است. 
اگر در گذشــته كالهبرداران خطر را 
به جان مي خريدند تا مبلغي كالن به 
جيب بزنند، حاال خيلي به خودشــان 
زحمت نمي دهند و با روش هاي جديد 
دست به سرقت و كالهبرداري مي زنند 
و به مبالغ كم هــم راضي اند، در عوض 
مردمي كه پولشان را از دست داده اند 
نيز به خاطر ارزش كم مبلغ، از شكايت و 

پيگيري صرف نظر مي كنند.
يكــي از جديدتريــن روش هــاي 
كالهبرداري، اســتخدام يك زن براي 
جريحــه دار كردن احساســات مردم 
است. به اين شــكل كه شما مي رويد 
ساندويچي و منتظر مي مانيد تا غذايتان 
آماده شود، در همين حين يك زن كه 
ادعا مي كند گرسنه است و پول ندارد 
از شما درخواســت مي كند تا برايش 
يك ســاندويچ بخريد. شما هم دلتان 

مي سوزد و پول ســاندويچ را پرداخت 
مي كنيد تا صاحب مغازه به آن زن غذا 
بدهد، بعد هــم غذايتان را مي گيريد و 
مي رويد، غافل از اينكه ساندويچي در 
كار نيست و آن زن در واقع با همدستي 
صاحب مغازه به اين شكل جيب خيلي 
از مشتريان را خالي مي كند و آخر شب 
هم دستمزدش را مي گيرد و مي رود تا 
فردا. اگر هم مشتري دائم آن ساندويچي 
باشيد، زن كالهبردار براي اينكه شما 
شك نكنيد و نشان بدهد نيازمند است، 
به ساندويچي هاي اطراف مي رود و در 
آنجا ســاندويچ واقعي مي گيرد. آنطور 
كه خبرهاي منتشر شده پيرامون اين 
كالهبرداري لقمه اي نشــان مي دهد، 
كالهبرداران فقط در يك ساندويچي 
معروف تهران روزي يك ميليون تومان 
از اين روش كالهبــرداري مي كنند و 
از احساسات مردم حداقل 30ميليون 
تومــان ناقابــل در ماه درآمد كســب 
مي كنند. به نظر مي رسد پيش از آنكه 
پليــس وارد ماجرا شــود و بخواهد با 
اين افراد برخورد كنــد، خودمان بايد 
حواسمان را بيشتر جمع كنيم. همانطور 
كه درباره بچه هاي سر چهارراه گفتيم، 
اين بار هم بهتر است به جاي پول دادن 
به فرد نيازمند يا صاحب مغازه، خودمان 
غذا بخريم و به اين شــكل هم كمكی 
كرده باشيم تا نيازمندي واقعي اطعام 
شود و هم از اين مدل كالهبرداري ها 
و حق حساب گرفتن از انسان دوستي 

مردم جلوگيري كنيم. 

فاطمه عباسي

حق حساب ساندویچي

هزار آرزو مي برد با خود بادبادك ابري 
كنار ديگ   آش كه ايســتاد، همه آدم هاي گرفتاري 
كه نگران شان است، صف كشيدند توي مغزش. آش 
نذري را كه هم مي زد، زير لب صلوات مي فرســتاد 
و توي دلش براي برآورده شــدن حاجات نزديكان و ســالمت دوستان و 
گشايش گره از امور آدم هاي توي سرش، خدا را صدا زد. »يا اهلل« و »يافاطمه 
الزهرا«گفتن  هايش، كم كم يك پرده اشك نشاند روي كاسه چشم هايش. 
همه آنها كه ايستاده بودند توي سرش يكي يكي لبخند بر لب رفتند.  خودش 
اما هنوز مانده بود كه نوبت رسيد به يكي ديگر كه منتظر بود  آش را هم بزند.

كنار ديوار سرمازده ايستاد، نگاهش را به شعله زير ديگ داد و با خود گفت 
از خدا آرامش مي خواهم و عاقبت به خيري در اين دنيا و آن دنيا. همان وقت 
پاره ابري شبيه به يك بادبادك سفيد از آسمان گذشت. گفت شايد كسي 
آرزوهايش را گره زده باشد به دنباله همين بادبادك ابري.  كمي بعد، خيالش 
رفت به سرزمين آرزوها؛  سرزميني كه سفر به آن از كودكي ها آغاز مي شود. 
زماني گره مي خورد به ويترين هزار رنگ اسباب بازي فروشــي ها و وقتي 
ديگر آويخته مي شود به فرمان يك دوچرخه يا پولك هاي  پيراهني پرچين. 
كسي نيست كه نداند آرزوهاي آدم ها زماني حوالي مدرسه پرسه مي زند و 
تماشاي همكالسي هاي خوشبخت و زماني ديگر البه الي ورقه هاي امتحاني 
و نمره ها و كنكور و رتبه ها. آدم ها كند پيش بروند يا تند، روزگارشان آبي 
باشد يا خاكستري، سينه هاشــان ماالمال از آرزوست؛ آرزوهايي كه گاه از 
چراغاني عروسي و روشناي خانه اي گرم نشان دارد و گاه از شنيدن صداي 
نخستين گريه يك نوزاد. او كه نگاهش به بادبادك ابري ست، مي داند آدم ها 
يك وقت هايي به آرزوهايشان مي رسند اما چه بسيارند آنها كه زماني به خود 
مي آيند و مي بينند كه اثري از خياالت رنگين و اميد باقي نمانده اســت.  
مي دانيد بي آرزو ماندن، رخ آدمي را زرد مي كند و پاي رفتن را سست. خدا 
كند هر آدمي دســت كم به چند آرزوي معقولش برسد. خدا كند بي آرزو 

نمانيم و چراغ اميدمان خاموش نشود. 

قصه  شهر

مریم ساحلي

ســال هاي گذشــته مي گفتند 
اگــر خوانــدن و نوشــتن بلــد 
نباشــيد بي ســواديد. چند سال 
بعد گفتنــد اگر زبان انگليســي 
ندانيد بي ســواديد. حاال در عصر 
ارتباطات كه همه  چيز به ســمت 
ديجيتال شــدن پيش مي رود، 
اگر از علم ديجيتــال و كامپيوتر 
چيزي ندانيــد، به گفته اهل فن 
احتماال در جرگه بي سوادان دسته 
بندي مي شــويد. به همين دليل 
هم هســت كه مسئوالن آموزش 
و پرورش به اين فكــر افتاده اند 
تا مهارت برنامه نويســي و سواد 
ديجيتال دانش آموزان و معلمان 
را باال ببرند. رضــوان حكيم زاده، 
معاون آمــوزش ابتدايي وزارت 
آموزش وپرورش در صحبت هاي 
اخيرش گفته: ايــن معاونت در 
دوران پســاكرونا و همــگام بــا 
رويكردهــاي تعليــم و تربيــت 
در اســتفاده مؤثــر و صحيح از 
ظرفيت فناوري و فضاي مجازي 
و به روزآوري روش هــاي تعليم 
و تربيت طرح تحولــي »ارتقاي 
مهارت برنامه نويســي و ســواد 
ديجيتال دانش آموزان و معلمان 

دوره ابتدايــي« را طراحي كرده 
اســت. امــا در گام اول 5درصد 
مدارس را تحت پوشش اين طرح 

مي بريم.
طبق آمارها بسياري از كشورهاي 
دنيا، مهارت هاي برنامه نويســي 
و ســواد ديجيتال را از ســنين 
پيش دبســتاني آغــاز كرده اند 
و به هميــن دليــل به گفته اين 
مسئول، دانش آموزان براي اينكه  
توليدكننده خالقيت باشند بايد 
مهارت ها از   كودكي در آنها رشد 
داده شــود. او مي گويد: اگر زمان 
بگذرد ممكن است دانش آموزان 
ما به مصرف كنندگان هوشــمند 
فنــاوري تبديــل شــوند اما به 
توليدكنندگان در عرصه فناوري 
تبديــل نخواهند شــد. اگر قرار 
باشد توليد كننده مطرح و خالقی 
داشته باشيم چاره اي نداريم جز 
آنكه آمــوزش را از دوره ابتدايي 

شروع كنيم.
به هر حال كرونا و آموزش مجازي 
باعث شــد پي ببريم كه بيش از 
پيش به آموزش فضاي ديجيتال 
نيازمنديــم و در ايــن عرصــه 

مي توانيم پيشرفت كنيم.

خوش خبر

 پاگرد
و توضيح دادن نيست.گروهي از محمدحسن شهسو اري  مي دانست جايي براي ايستادن 
فراري ها او را همراه خودشان از خيابان اصلي به خيابان فرعي 
بردند. اول فكر مي كرد دويدن كه بــراي او عمل تندي به نظر 
مي آمد، مسئله را چاره مي كند. اما آه كوتاه و عميق جوان كنار 
دســتي اش كه از خوردن يك چوب دستي بود، كمي گيجش 
كرد. دسته كيفش را محكم تر فشار داد. حس كرد به پاهايش 
بيشتر فرمان مي دهد. نمي دانست به قدر كافي تند مي دود يا 

نه. نا خودآگاه به پاهايش نگاه كرد. 
هنوز داشت افسوس نداشــتن كفش هاي ورزشي را مي خورد 
كه تندي رنگ قرمزي چشمش را زد.كمي سرش را باال گرفت. 
جوان غرق در خونــي را ديد كه خميــده از كوچه اي بيرون 
مي آمد.فرصت هيچ عكس العملي نبــود. محكم به او خورد. 
هرچه سعي كرد نتوانســت خودش را نگه دارد و با شانه چپ 
محكم خورد به ديوار. سرش صدا مي داد. نگاهش به پشت سر 

افتاد. جوان تلوتلو خوران توي جوي آب افتاد. 
همان لحظه 2 نفر از كوچه بيرون زدنــد و رفتند كنار جوی. 
يكي از آنها دست برد توي جوی و يقه جوان را از پشت گرفت. 
ديگر ي كه خم شده بود تا به همراهش كمك كند، چشمش 
به بيژن افتاد. نگاه شان در هم قالب شد. زمزمه اي دور از مغز 
بيژن شروع شده بود كه مي گفت نبايد بايستد. اما انگار ديگر 

اعضا نمي شنيدند.

 تاراج
هاشــم پور(: مــا قاچاقچيــا تو ایرج قادري   زينــال بنــدري )جمشــيد 

خودمون قانون داريم...
اول: دنيا پر نامرده!

دوم: جز خودت، كسي رو دوست نداشته باش!
سوم: برادرت نخستين دشمن توئه، رفيقت دومي..!

بوك مارك 
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