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تیم ملي فوتبال زنان ایران به روزهاي سخت نزدیك مي شود. این 
تیم در جام ملت هاي آسیا با هند، چین و چین تایپه بازي دارد، 
اما تدارك خاصي براي این جام نداشته است. با این وجود 
مریم ایراندوست، ســرمربي تیم ملي در گفت و گو  با 
همشــهری از حال خوب تیمش مي گوید و اینکه 
خودش را براي پیروزي در این بازي ها آماده كرده 

است، نه شکست.

مریمایراندوست،مربیتیممليفوتبالزنانایران:
ما فقط به پیروزي فکر مي كنیم

دیدارباامیرمهديحقیقت،مترجم
مضامین آثار الهیري، جهانشمول است
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امیرمهدي حقیقت، از مترجمان فعال 2دهه اخیر است كه سال 1380 
با انتشار مجموعه داســتان»مترجم دردها« اثر جومپا الهیري به 
مترجمان فارسي زبان پیوست و تاكنون آثاري از جومپا الهیري، 
كنت هریف، سام شپارد و دن چاون را به فارسي ترجمه كرده است. 
از كتاب هاي شاخصي كه حقیقت ترجمه كرده مي توان به »مترجم 
دردها«، »همنام«، »خاك غریب«  و... اشاره كرد. با او كه به تازگي 

»پاتوق ها« اثر جومپا الهیري را ترجمه كرده گفت وگو كرده ایم.

آخرینخبر

حذف ارز 4200 تومانی در 2 مرحله
رئیسسازمانبرنامهوبودجهميگوید:حذفارز42۰۰تومانيدر2مرحلهانجامميشود
وبهجايیارانهنان،بنكارتویژهايتوزیعميشودومردمنانرابههمانقیمتیارانهاي
دریافتخواهندكرد.مسعودمیركاظمي،دیروزپسازنشستبااعضايكمیسیونتلفیق
بودجهمجلساعالمكرد:قرارشدكارگروهيازكمیسیونتلفیقبودجهبرايبررسيابعاد
گستردهاینطرحتشکیلشودتاباكمكدستگاههايمختلفوسازمانبرنامهوبودجه
بهسؤاالتنمایندگانبهشــکلدقیقتروجزئيتردرجلساتيمجزاازكمیسیونتلفیق
بودجهپاسخدادهشودودرنهایتجمعبنديآندراینكمیسیونارائهشودتانمایندگان

درجریانقراربگیرند.
اوگفت:باتوزیعبنكارت،یارانهنانبهنانواپرداختميشودوافرادنانرابههمانقیمت
قبلخریداريميكنند.بهگفتهاو،بانكمركزيووزارتاقتصادهنوزدرحالآمادهسازي
زیرساختاجراياینطرحهستند.اوافزود:فعالبحثحذفارزترجیحينهادههامطرح

استوموضوعحذفارزتخصیصيبهگندموداروبرايمرحلهدومقراردادهشدهاست.
همزمانرحیمزارع،سخنگويكمیسیونتلفیقبودجهمجلسهمگفت:دولتبرايحذف
ارزترجیحيبایدبرنامهايمکتوببهمجلسارائهكند.اوتأكیدكرد:درجلسهروزسهشنبه
كمیسیونتلفیقبودجهدرمجلس،دولترسمااعالمكردسالآیندهارزترجیحينداریم.
رحیمزارعافزود:دولتسالآینده25۰هزارمیلیاردتومانبرايیارانهوبنكارتدرازاي
حذفارزترجیحياعتبارگذاشتهاستكهدر3ماهاولسالآینده،یارانهبهصورتنقدي

وبعدازآنبابنكارتوكارتهايالکترونیكپرداختميشود.
اوگفت:البتهبرخينمایندگانمجلسهنوزدرخصوصحذفارزترجیحيقانعنشدهاند

لذاهمچناندرحالبررسيسازوكاراینمسئلهدركمیسیونتلفیقهستیم.

ویژههایامروز یادداشت
عبداهلل گنجی؛ مدیرمسئول

رهبرمعظمانقالبراهحصولبــهآرمانهايامامو
انقالباسالمِيمردمایرانراحفظواستمرارروحیه
انقالبيدركشورميدانندكهازآنجملهميتوانبهتوسعهعلمي،ایستادنمقابل
زورگویان،سرعتبخشیدنبهاقداماتنتیجهبخشودریككلمهاستقاللسیاسي

ایراناشارهكرد.
ممزوجكردنانقالبيگريوعقالنیتشــایدبیشازآنکهازرفتارانقالبیونتاثیر
پذیرفتهباشــد،درواكنشبهصداهایياستكهباتکیهبرتســاهلوتسامح)از
اصوللیبرالیســم(مفاهیميماننــدانقالبيگريوغیــرتراازمعناتهيودچار
كژتابيكردهاند.امــاقطعاعملیراميتوانانقالبيمحســوبكردیاروشــيرا
ميتوانروشانقالبيدانســتكهعقالنیت،میوههايآنراقابلاســتفادهبداند.
تهيوتحریفكردنانقالبيگريبامفاهیمیمانندافراطگرایي،خشــكمغزي،
بيكلهبودن،خشونتورزيو...باعثشدهاستكهبرخينیزآنراباوركنند.درنظر
برخيروشنفکرانكهغربراعقالنيوایرانامروزراانقالبيميدانند،راهتهيكردن
ایرانامروزازروحیهانقالبيبرقراريرابطهبيچونوچراباغرباست.براینباورند
كههمزیستيباغرب،ایرانراازحالتانقالبيخارجميكندونرمالیزاسیونهژمون
خواهدشد.حتيبدونتوجهبهماهیتاسالموغربازجهتمعرفتي،ميگویندبه
ایندلیلجمهورياسالميدرانقالبيماندنميدمدكهمرزبنديخودباغربرا
حفظكند.اتهامغربستیزيیاآمریکاستیزيروشنفکرانبراساسعقالنیتمنتزع
ازانقالبيگرياستكهاصلرفاهولذترامقدمبراتخاذهرراهبردورویکردتوأمبا
عزتميدانند.البتهحضرتامامنیزمعتقدبودنداگرماازانقالبماندستبرداریم
وبهآمریکابگوییمچشم،شایدرفاهوارزانيداشتهباشــیموقبرستانهایماناز

جوانانمانپرنشود،امابایدحیثیتمکتبيخودرالکهدارببینیموامابعد....
برايراستیآزمایياینمدعايرهبريكهانقالبيماندنراهعالجمشکالتكشوراست،
بایدازسطحانتزاعخارجشویموبهمیدانادارهكشورنگاهكنیم.اگرچهدریككالم
ميتوانگفتاگراستمرارروحاسالمانقالبي)تعبیرازامامهست(نبود،آیاميتوانستیم
42سالتحریموجنگومحاصرهراتحملكنیم؟ودرعینحالدربسیاريازعرصهها
وحوزههارشدداشتهباشیم؟امابایدنگاهمصداقيوتجزیهشدهنیزبهصحنهادارهكشور

انداختوافقهایيراكهباحفظاینروحیهگشودهایم،برشماریم.
حفظتمامیتجغرافیایيایراندرمقابلتجزیهطلبيهايصدرانقالبچگونه انجامشــد؟بادولتبازرگانامکانپذیربود؟بدونتردیدبامحوریتامثال1
شهیدچمران،صیادشیرازی،سلیمانيو...حفظشد.درفیلم»چ«آنرزمندهدرپاوه
ازشهیدچمرانميپرســدكهچمرانبازرگانهســتيیاچمرانخمیني؟واین
هویتدهينمادینبراياینبودكهاگربااوليهستي،قادربهحلمشکلينخواهيبود.
همانطوركهزیباكالمبهعنواننمایندهدولتبازرگانواردكردســتانشــدومورد
سوءظنقرارگرفتوبازداشتشد.فرمانامامدرشکستمحاصرهپاوهراچهكساني

اجراكردند؟
در۹ماههاولجنگكهفرماندهيبابنيصدربود،كدامموفقیتراكســب كردیم؟3ماهبعدازعزلويازفرماندهيكلقواوحضورانقالبیونيهمچون2
رضایيوصیادشیرازيدرارتشوسپاهسلسلهپیروزيهاباشکستنحصرآبانوفتح

بستانتافتحالمبینوبیتالمقدسهمگيدر7ماهانجامشد.
دربرخيحوزههایعلميكشــوركهدرقلهوجزءبرتریندنیاهســتیم، روشنفکرانبودهاندیاانقالبیون؟مگرقبلانقالبدانشگاهواستادنداشتیم؟3

چرادستاوردمتمایزيثبتنشدهاســت؟بعدازانقالبنیز
قلههايعلميراانقالبیونفتحكردند.درسلولهايبنیادین

)كاظميآشتیاني(،درهستهاي)شهریاري(،درموشــکي)تهرانيمقدم(و...دهها
شخصیتدیگرزندهكهبهخاطرمالحظاتامنیتيگمنامماندهاند.

 كاشت انقالبي
داشت عقالیی

ادامه 
در صفحه 2
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دادهنما
زهرا كریمی   گرافیك:مهدیسالمی

پویش »یکشنبه های اهدای خون« در پایتخت
پویش »یکشــنبه های اهدای خــون«  با هدف زندگی بخشــیدن بــه بیماران 
نیازمند به خون و فرآورده های خونی، ترویج هبه خون بین شهروندان و قابل 
دسترس بودن امکانات برای مراجعه شهروندان است.  همچنین در بهمن ماه 
به صورت چرخشی هر دوهفته یکبار و در اسفندماه هر هفته یکبار در خانه های 
سالمت سرای محله برگزار می شود. نخستین  روز این طرح  19 دی ماه در سرای 

محله شهید باقری واقع در منطقه22 برگزار شد.

 120
اهداکننده خون

% 25 
بانوان 

%75 
آقایان

 12مرکز
اهدای خون 

در تهران وجود 
دارد.

%18 
خون کشور را تهران 

تولید می کند.

%25 
خون اهدایی کشور در 
تهران مصرف می شود.

%50 
 مراجعه زنان برای 
اهدای خون در دنیا

%5 
 مراجعه زنان برای 
اهدای خون در ایران

 1500واحد خون 
 نیاز  روزانه در تهران  است 

که با مراجعه 1100 نفر از شهروندان تامین می شود.

نیاز به گروه های 
خونی منفی 
داریم چون 

دهنده هستند.

 پویش بعدی 
تاریخ 3 بهمن 
در سرای محله 

حکیمیه به نشانی 
بلوار شهید 

عبدالرضا، خیابان 
شهید باباییان، 
جنب کالنتری 

برگزار خواهد شد و 
مناطق بعدی 12،18 
و 3 شهرداری تهران 
هستند که به زودی 
اعالم خواهد شد. 
بانوان می توانند 
در جهت ارتقای 
فرهنگ اهدای 

خون نقش موثری 
داشته باشند و با 
اهدای خون، هر 
خانه را به دلیل 

اثرگذاری یک بانو 
بر دیگر اعضای 

خانواده به پایگاه 
اهدای خون 
تبدیل  کنیم.

تیم پزشکی از سازمان 
انتقال خون با  10 تخت؛ 

 4 تخت برای بانوان و
  6 تخت برای آقایان در

 2 اتاق در سراهای محله 
از ساعت 9 صبح تا 19 

مستقر می شوند.

یادداشت
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ترافیكودوريراه،مانعازرسیدنبموقعتیمهاياورژانسميشود دردورانكروناماموریتها2برابرشد آمبوالنس ها در وضعیت اورژانس
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%31.3%12.8

%53.1%34.1

 1.7برابر 
در 13سال

 2.7برابر 
در 13سال

سرانه مصرف ساالنه بنزین در سال 99

133 لیتر 
دهک یکم 
)فقیرترین(

1675 لیتر 
دهک دهم 

)ثروتمندترین(

مناطق روستایی

 گرانی بنزین
  مصرف را کم نکرد
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سیاست شماره  8411

  تروريست هاي صهيونيستي در 8آذرماه1389 نيز طرح 
ترور 2دانشمند هسته اي دانشگاه شهيدبهشتي را اجرا هسته ای

كردند كه به  شــهادت يكي از آنها، يعني شهيدمجيد 
شهرياري انجاميد و فريدون عباسي از اين ترور جان سالم به در برد. 
اين دست ترورها در ســال1390 نيز ادامه يافت و در نخستين روز 
مردادماه داريوش رضايي نژاد دانشــجوي دكتري مهندســي برق 
دانشــگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوســي در مقابل منزلش به 
شهادت رسيد. ماشــين ترور صهيونيســت ها اما متوقف نماند و در 
21دي ماه1390 نيز شهيدمصطفي احمدي روشن را در حوالي محل 
سكونتش به  شهادت رساندند تا برگ ديگري از دفتر سياه جنايت هاي 
اين رژيم تروريستي عليه كشورمان ورق بخورد؛ جنايت هايي كه با 
هدف تضعيف قدرت علمي و بازدارندگي ايران از سوي اين رژيم انجام 

شد و تا 7آذرماه1399 و ترور شهيدمحسن فخري زاده ادامه يافت.
بيش  از يك دهه خرابكاري هدفمند در روند فعاليت هاي هســته اي 
صلح آميز كشورمان از سوي رژيم صهيونيستي، ترسيم كننده نقشي 
اســت كه اين رژيم در قالب ســناريوي غرب براي مقابله با برنامه 
هســته اي ايران برعهده گرفته  است و مي كوشــد با اجراي چنين 
ترورهاي شــومي، تداوم فعاليت هاي صلح آميز جمهوري  اســامي 
ايران در  اين عرصه را دچار اختال و در نهايت توقف كند؛ راهبردي 

كه پيشرفت هاي تكنولوژيكي و فني ايران در اين عرصه، شكست آن  
را به اثبات رساند. به باور ناظران بين المللي و حتي مقام هاي غربي، 
اين دســت ترورها و اقدام هاي خرابكارانه نه تنها تأثيري بر پيشبرد 
فعاليت هاي صلح آميز هســته اي جمهوري  اســامي ايران برجاي 
نگذاشته است، بلكه اراده دانشمندان جوان كشورمان را براي ايستادن 
در قله هاي موفقيت و افتخار در اين عرصه صدچندان كرده اســت؛ 
تجربه 43ساله جمهوري اسامي اين موضوع را به اثبات رسانده كه 
دشمن براي توقف چرخه پيشرفت كشور از هيچ كوششي فروگذار 
نمي كند. به همين جهت اســت كه مقام معظم رهبري در نشست 
ويدئوكنفرانسي خودشان به مناسبت گراميداشت سالروز 19دي، 

تأكيد مي كنند: »جمهوري اسامي چاره اي جز ايستادگي ندارد.« 
اگر نگاه و استقامت دانشمندان هسته اي شهيد ما نبود، يقينا امروز در 
اين نقطه هسته اي كه ايستاده ايم، قرار نداشتيم و با همان نخستين 
تروري كه در 22دي ماه1388 انجام شد، متوقف مي شديم. بر همين 
اساس است كه با وجود محدوديت هاي اعمال شده بر برنامه هسته اي 
كشورمان در چارچوب توافق هسته اي ســال2015، ايران امروز در 
عرصه توليد سوخت هسته اي و ذخيره ســازي آن به موفقيت هاي 
چشمگيري دســت يافته  اســت و درحال حاضر صنعت هسته اي 

كشورمان غني سازي 60درصدي را تجربه مي كند. 

 بازخواني همشهري از اهداف  صهيونيست ها 
در ترور دانشمندان هسته اي ايران

يك دهه ترور و تخريب

مالك شريعتي نياسر در گفت وگو با همشهري تأكيد كرد

اهدافچندوجهيصهيونيستها
ازتروردانشمندانهستهاي

ترور دانشمندان هسته اي ايران از ســوي رژيم صهيونيستي كه سال هاســت براي ايجاد اختالل در 
فعاليت هاي صلح آميز جمهوري اسالمي ايران تالش مي كند، عالوه بر حذف فيزيكي نخبه هاي كشورمان 
در اين حوزه، اهداف چندوجهي ديگري را نيز پيگيري مي كرد كه محوري ترين آن، تحت  فشار قرار دادن 
جمهوري  اســالمي ايران براي پيگيري فعاليت هاي خود در اين حوزه بوده  است. اين درحالي  است كه 
برآوردها نشان مي دهد غربي ها و صهيونيست ها نه تنها به اهداف ترسيم شده خود نرسيدند، بلكه امروز 
جمهوري  اسالمي ايران با ابتكار عمل و دست پرتري در مذاكرات وين حاضر شده  است كه خود غربي ها 
تقاضاي انجام آن را درخواست كرده اند. مالك شريعتي نياسر، نماينده تهران در مجلس شوراي  اسالمي، 
معتقد است رژيم صهيونيستي از ترور دانشمندان هسته اي كشورمان اهداف مختلفي را به صورت همزمان 
براي تحت  فشار قرار دادن جمهوري  اسالمي در داخل كشور و عرصه بين المللي دنبال مي كرد كه امروز به 

هيچ يك از آنها نرسيده  است. گفت وگوي همشهري با مالك شريعتي نياسر را در ادامه مي خوانيد.

در سال هاي اخير »ترور« و »تخريب« از اصلي ترين راهبردهاي غرب در قبال 
فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كشورمان بوده  است و رژيم صهيونيستي همواره 
نقش محوري را در اجراي اين برنامه برعهده داشــته  است؛ ترور دانشمندان 
هسته اي كشورمان  به عنوان قطعه اي از اين پازل شوم قابل  بررسي است. رژيم 
صهيونيستي در 22دي ماه1388 در راستاي تخريب هدفمند برنامه هسته اي 
كشورمان، سناريوي شوم ترور دانشمندان هسته اي ايران را كليد زد كه منجر به 
شهادت دكترمسعود علي محمدي، استاد فيزيك  دانشگاه تهران شد و در ادامه 
نيز شهادت جمعي ديگر از فرزندان اين مرز و بوم را به  دنبال داشت؛ راهبردي كه 

همواره طي سال هاي اخير از سوي اين رژيم پيگيري شده  است.

 مهاجرت نخبگان؛
 دغدغه شهيد علي  محمدي
22دي ماه1388 نخبــه اي از جمع نخبگان 
ايران اســامي به دست ماشــين ترور رژيم 
صهيونيستي در خون خود غلتيد تا مشخص 
شود دشــمنان اين ســرزمين هر زماني كه 
برايشان مقدور باشــد و از هر روزنه اي، براي 
ضربه زدن به ايــن ملك و ملــت و فرزندان 

خدمتگزار آن اســتفاده مي كنند و در اين مســير از هيچ جنايتي هم 
رويگردان نخواهند بود. ايــن موضوع ضرورت حفاظت و حراســت از 
نخبگان اين ســرزمين را دوچندان مي كند كه يك بخش آن، حفاظت 
فيزيكي از چنين چهره هاي ارزشمندي است كه براي توسعه و آباداني 

ايران عزيز تاش مي كنند. 
خوب به  ياد دارم در روزي كه شهيد علي محمدي به  دست صهيونيست ها 
به شهادت رسيد، حتي يك اسلحه براي حفاظت از جان خود نداشت. 
دشــمن همواره در حذف چهره هــاي تأثيرگذار در پيشــرفت علمي 
كشورمان مصمم اســت و اين موضوع ضرورت حفاظت فيزيكي از اين 
نخبگان را بيش از پيش يادآوري مي كند. نبايد اجازه دهيم دشمن كشور 
را از حضور چهره هاي علمي تأثير گذار محروم كند. معتقدم بايد امكاناتي 
فراهم شود كه بتوان بهتر و بيشتر از نخبگاني مانند دانشمندان هسته اي 

كشور محافظت كرد. 
اما بخش مهم تر حراست از ســرمايه هاي كشور، جلوگيري از مهاجرت 
نخبگان ايران است. جوانان نخبه ما، سرمايه هاي آينده كشور به حساب 
مي آينــد و نبايد اجازه داد ايــران از ثمرات حضور آنان محروم شــود. 
مسئوالن بايد شرايطي را به وجود آورند كه نخبگان علمي و دانشگاهي 
ما همه توان خود را صرف آباداني و توســعه كشور كنند و در سر هواي 
مهاجرت نداشته باشند. مهاجرت نخبگان يكي از مهم ترين دغدغه هاي 
شــهيد علي محمدي بود كه با وجود گذشت حدود 12سال از ترور اين 
شهيد بزرگوار همچنان مطرح است. شهيد علي محمدي همواره تأكيد 
داشــت كه نبايد نخبگان خود را به راحتي از دست بدهيم تا ديگران از 
نبوغ آنان استفاده كنند. نبايد اجازه دهيم ديگران با فراهم كردن برخي 
شرايط و امكانات، نخبگان ما را جذب كنند. فرزندان نخبه وطن، مانند 
شهيد علي محمدي، همواره آماده هستند كه همه توان خود را در طبق 
اخاص و در راه سربلندي ايران عزيز صرف كنند، اما مسئوالن هم بايد 
در اين مسير به فكر باشند و شرايط مناسبي در اين زمينه مهيا كنند. اگر 
ايران از نخبگان خود محروم شود، همه ملت ضربه مي بينند. سربلندي 
ايران، آرزوي همه نخبگاني مانند شهيد علي محمدي است و نبايد اجازه 

دهيم به راحتي از دستمان بروند.
 * همسر شهيد مسعود علي محمدي
 نخستين شهيد هسته اي ايران

صنعت هسته اي كشورمان بود. آنها تاش كردند از 
رهاورد انجام چنين ترورهايي جوانان ايراني را نسبت 
به حضور در اين عرصه ها بترســانند تا دانشگاه هاي 
ما در رشــته هاي اين چنيني خالــي بمانند و كمتر 
جواني تمايل داشته باشد وارد اين عرصه شود. اين 
در حالي است كه خوشبختانه چنين هدفي محقق 
نشد و پيشرفت مجموعه هاي دانشگاهي و تحقيقاتي 
كشورمان در اين عرصه محســوس بود و پژوهش و 
بالندگي در زمينه دانش هســته اي محسوس تر از 
قبل دنبال شد. از سوي ديگر به بركت خون شهداي 
هسته اي كشورمان، شاهد بوديم كه جوانان زيادي 
براي فعاليت در اين عرصه داوطلب شــدند و نشان 
دادند تهديدهاي رژيــم صهيونيســتي نمي تواند 
جوانان ما را از گام برداشتن در مسير توسعه و تعالي 

كشور بازدارد.
آيا ايجاد اختالل در برنامه هســته اي 

ايران را هم مي توان در اين پازل ديد؟
قطعا اينگونــه اســت. به نظرم دوميــن هدفي كه 
صهيونيست ها از ترور دانشمندان هسته اي كشورمان 
پيگيري مي كردند، به تأخيــر انداختن و همچنين 
ايجاد اختال در فعاليت هاي هســته اي كشورمان 
بود. آنها تاش داشتند با حذف فيزيكي دانشمندان 
هسته اي برجسته كشورمان، فعاليت هاي ما در اين 
عرصه را دچار سكته و اختال كنند كه البته موفق 
نشدند و گذشت زمان نشان داد جمهوري  اسامي با 
وجود اينكه نخبه هاي تأثيرگــذاري را در اين حوزه 
از دســت داد و خأل حضور آنان محســوس بود، اما 
ثابت قدم تر از گذشته فعاليت هاي صلح آميز هسته اي 

خود را به پيش  برد و اجازه نداد چنين خرابكاري هايي 
خللي در پيشرفت هاي اين حوزه به وجود آورد.

آيا خرابكاري هاي اخير در كرج و نطنز 
چنين اهدافي را دنبال مي كرد؟

تاش هاي خرابكارانه اي از اين دست، همه با هدف 
بازداشــتن جمهوري  اســامي ايران از پيشرفت 
در عرصه صنعت هســته اي انجام شــده  است، اما 
اكنون برآوردهاي انجام شــده از ســوي خود آنان 
نشــان مي دهد نه تنها چنين هدفي محقق نشــد، 
بلكه امروز صنعت هســته اي كشــورمان بومي تر و 
مستقل تر از گذشته پيگيري مي شود و موفقيت هاي 
چشمگيري در اين بخش به دســت آمده  است. در 

حال  حاضر دشــمنان به اين نتيجه رســيده اند كه 
ديگر فعاليت هاي هسته اي ايران قائم به فرد نيست 
و اجزاي مختلف آن، از نيروي انساني گرفته تا بحث 
تأمين قطعات و لجستيك و...، همه بومي سازي شده  
است و با دســتان توانمند جوانان اين مرز و بوم به 
پيش مي رود. ارزيابي هاي خــود آنان ثابت مي كند 
كه پيشرفت هاي ايران در اين عرصه ديگر قابل توقف 
نيست. زماني كه صهيونيست ها خرابكاري هايي از 
قبيل آنچه در نظنز اتفاق افتاد را انجام دادند، ديدند 
كه بافاصله فرايند جايگزين ســازي انجام شــد و 
به دنبال آن ميزان غني سازي اورانيوم در كشورمان 

نيز افزايش يافت.
اهداف خارجي صهيونيست ها از انجام 
خرابكاري هايي از اين دست شامل چه مواردي 

مي شود؟
معتقدم صهيونيســت ها با انجام چنين اقدام هايي 
قصد دارند به قدرت نمايي در سطح منطقه بپردازند 
و به برخي كشــورها اين پيام مخدوش را بدهند كه 
هــر كاري بخواهند، انجام مي دهنــد و مي خواهند 
نسبت به توان خود بزرگ نمايي و اغراق كنند و آنها 
را بترسانند. صهيونيست ها از سوي ديگر قصد دارند 
ابزاري براي چانه زني غربي ها در مذاكرات هسته اي 
فراهم كنند كه با توجه به يكپارچگي به وجود آمده 
كنوني در زمينه دفاع از دســتاوردهاي هســته اي 
كشــورمان و حضور مقتدرانه در مذاكرات وين،  در 

دستيابي به چنين هدفي نيز ناكام ماندند.
چقدر احتمال تكرار چنين اقدام هاي 
خرابكارانه اي از سوي صهيونيست ها در آينده 

وجود دارد؟
در اينكه آنها براي صدمه زدن به فعاليت هاي هسته اي 
كشورمان اراده دارند، شــكي نيست؛ اما هوشياري 
نيروهــاي امنيتي و نظامي كشــورمان بازدارندگي 
مناسبي در اين عرصه به وجود آورده  است. هر چه در 
داخل محكم تر موضع گيري مي شود، آنها در رسيدن 

به اهداف شان نااميد تر مي شوند.
تضمين گرفتن از غرب براي عدم تكرار 
اقدام هاي خرابكارانه اي مانند ترور دانشمندان 
هســته اي مي تواند به عنوان يكي از محورهاي 

گفت وگو با غرب مطرح شود؟
چيزي كه مسلم است اين است كه غربي ها هم بايد 
خسارت هاي واردشده به جمهوري  اسامي را در اين 
عرصه جبران كنند و هم شرايطي به وجود بياورند كه 
عامان جنايت هايي مانند ترور دانشمندان هسته اي 

كشورمان به مجازات برسند.
صهيونيست ها در قبال مذاكرات وين 

چه نقشي ايفا مي كنند؟
صهيونيســت ها در اين عرصه نقش مخربي را براي 
خود متصور هستند و مي كوشــند امتيازات طرف 
غربي را در گفت وگوهاي وين افزايش دهند و ابتكار 
عمل را از دست ديپلمات هاي كشورمان خارج كنند. 
آنها با فضاســازي هاي رســانه اي تاش دارند افكار 
عمومي غرب را نســبت به فعاليت هــاي صلح آميز 
هسته اي كشــورمان تحريك كنند كه البته تاكنون 
چندان موفــق نبوده اند و گفت وگوهاي هســته اي 
در وين با ابتكارات جمهوري  اسامي ايران به پيش 

مي رود.

رژيم صهيونيســتي چه اهدافي را در 
ترور دانشــمندان هسته اي كشــورمان دنبال 

مي كرد؟
در اين زمينــه معتقــدم صهيونيســت ها اهدافي 
چندوجهي را  دنبال مي كردند و قصد داشــتند در 
داخل و خارج از كشور دست به تخريب فعاليت هاي 
صلح آميز هسته اي كشورمان بزنند. البته بايد به اين 
نكته هم اشاره كنم كه صهيونيست ها از رهاورد اين 
ترورها قصد داشــتند پيامي را نيز براي كشورهاي 
منطقه ارسال و قدرت نمايي كنند؛ اهدافي كه البته 

در داخل ايران محقق نشــد و پيشــرفت هاي امروز 
نشان مي دهد، صهيونيست ها برخاف انتظارشان، 
نتوانسته اند خللي در فعاليت هاي هسته اي كشورمان 

ايجاد كنند.
صهيونيســت ها در داخل ايران چه 

اهدافي را با انجام اين ترورها دنبال مي كردند؟
به نظرم نخســتين هدفي كه مدنظر تصميم سازان 
صهيونيست بود و درنظر داشتند با ترور دانشمندان 
هسته اي كشورمان به آن جامه عمل بپوشانند، دلسرد 
كردن نخبگان و جوانان ايران براي فعاليت در عرصه 

كاشت انقالبي، داشت عقالني
امثــال زيباكام هــا بــا اســتقرار در بهترين  ادامه از 

دانشگاه هاي كشور براي اين ملت چه كرده اند؟صفحه اول
تبديل 40ســاله ايران از يك كشور وابســته به يك كشور  مســتقل و تبديل 20ســاله آن به قدرت اول منطقه را چه 4
كساني انجام داده اند؟ آيا تئوري پردازان كاسيك دانشگاهي  محور 
آن بودند؟ امثال شهيد سليماني اين عظمت را بعد از قرن ها براي ملت 
ايران آفريدند و هويت تاريخي ايرانيان كه با جنگ  هاي ايران - روس 

نابود شده بود را احيا  كردند.
تهيه مايحتاج مــردم در اوج تحريم هاي حداكثري )به قول  تحريم كنندگان تحريم هاي فلج كننده( را چه كساني و چه 5
روحيه اي انجام داده است؟ چه كســاني حداكثر خطر را كرده اند تا 

ملت و نظام ما در مقابل ظالمان و قداره بندان جهان سر خم نكنند؟
در دوران تحريم چه روحيه اي زيرساخت هاي بي اثر كردن  تحريم را گسترش داد و صورت نظام را در اوج تحريم با سيلي 6
سرخ نگه مي داشت تا خروجی آن ستاره خليج فارس و هزاران كيلومتر 
راه آهن و پل و بزرگراه باشــد؟ آيا انجام موارد ذكر شده با روش هاي 
نرمال و اســتانداردهاي توســعه غرب امكان پذير بود؟ با روش هاي 
عقاني محض ممكن بود؟ عقانيت بــدون روحيه انقابي در ايران 
بارها مخفي كردن »ترس« بوده است. اما وقتي عقانيت نتيجه عمل 
انقابي باشد كاشت و داشت ما به هم پيوند مي خورد.  ما مي مانيم و 
صدام مي رود. ما مي مانيم و بولتون و پمپئو و ترامپ جنايتكار مي روند. 
سوريه مي ماند و تكفير مي رود. ما در خليج فارس گسترش مي يابيم و 
ديگران كوچك مي شــوند. البته به فرموده امام، الزمه انقابي بودن، 
تحمل سختي ها نيز هست. انقابي بودن مانند مقاومت هزينه دارد اما 
هزينه هاي آن از كرنش، تسليم و پذيرش ســروري فاسدان جهان 

كمتر است.

 غرب همچنان به دنبال 
مذاكرات فرسايشي

هشــتمين دور از مذاكرات كميسيون مشــترك برجام در هتل 
»كوبورگ« وين درحالي همچنان ادامه دارد كه مقام هاي ايراني 
معتقدند غربي ها از اراده كافي براي ســرعت بخشــيدن به روند 
گفت وگوها برخوردار نيســتند و مي كوشــند با پيگيري راهبرد 
»مذاكرات فرسايشــي« همراه با چاشني »فضاسازي رسانه اي« ، 

رايزني ها را از مسير اصلي خود منحرف كنند.
 رئيس دســتگاه ديپلماســي كشــورمان در گفت وگو با شبكه 
»الجزيره« قطر گفت: هنوز در مذاكرات وين شاهد ابتكارات جديد 
از سوي طرف هاي غربي نيستيم؛ به نحوي كه به نظر نمي رسد آماده 
بازگشت سريع به تعهدهاي خود باشند. بنابراين در اين موضوع 

احساس مي كنيم هنوز غربي ها تعلل مي كنند.
حسين اميرعبداللهيان درباره لغو مؤثر تحريم ها نيز گفت: وقتي از 
لغو تحريم ها يا برطرف شدن تحريم ها صحبت مي كنيم، منظورمان 

بازگشت كامل به سند برجام است. 
وي درباره تغيير برچسب هاي تحريمي در دوره ترامپ نيز گفت: 
طرف آمريكايي و غربي ها بــر اين باورنــد در بهترين حالت آن 
بخش از تحريم هاي اعمال شده از سوي ترامپ بايد برداشته شود 
كه ما را از منافــع اقتصادي برجام محــروم مي كند. ما معتقديم 
 هر تحريمي كه پــس از خروج آمريكا از برجام وضع شــده، بايد

برداشته شود.
وزير امورخارجه كشورمان درباره طرح موضوع »تضمين ها« در 
مذاكرات وين نيز عنوان كرد: وقتي از تضمين صحبت مي كنيم، 
يعني اينكه اوال تحريــم جديدي عليه ايران اعمال نشــود. ثانيا 
تحريم هايي كه برداشته و لغو مي شــوند، مجددا به بهانه ديگري 
ازجمله بهانه قانوني كه در كنگره تصويب شده يا قانوني كه توسط 

رئيس جمهور امضا مي شود، بازگردانده نشوند. 

دولتسيزدهم؛پایبندبهتحققوعدههايصادق
بهادري جهرمي: نظارت بر تحقق وعده ها توسط شخص رئيس جمهور و معاون اول صورت مي گيرد

سخنگوي دولت در نشست خبري روز سه شنبه 
 خود با خبرنگاران با اشاره به سخنان رهبر معظم 
انقاب در روز 19 دي ماه كــه خطاب به دولت 
گفته بودند »بايد به وعده هــا نيز در موعد خود 
عمل كرد و اگر به هر دليلي اجراي وعده ممكن 
نشد، صريح و صادقانه براي مردم توضيح داد«، 
تأكيد كرد: دولت فرمايشات رهبري را سرلوحه 
و نقشــه راه خود قرار مي دهد و همواره در بين 
مردم خواهد بود و سعي خواهد كرد به وعده هاي 
خود عمل كند و اگر وعده اي عملي نشد قطعا اين 
موضوع را به اطاع مردم خواهيم رساند كه اين 

جزو تأكيدات رئيس جمهور است.
علــي بهادري جهرمي در پاســخ به ســؤاالت 
خبرنگاران دربــاره وعده هــا و آمارهاي كابينه 
در خصــوص يارانه، توليــد خودرو، اشــتغال 
و پيگيري هاي دولت از وزرا بــراي تحقق آنها و 
جلوگيري از سلب اعتماد مردم هم گفت: قاعدتا 
اعضاي دولت در چارچوب وظايــف و برنامه ها، 
وعده هايي كه مي دهند طبق دستور رئيس جمهور 
محترم بايد وعده هاي واقع بينانه و صادقانه باشد. 
طبق فرمايشات اخير رهبري هم، دولت خودش 
را مكلف به تحقق دستورات معظم له مي داند و در 
اعام وعده ها و پيگيري ها صادقانه عمل مي كند. 
دولت خودش را ملزم به وعده صادق مي داند و اگر 
تحقق نيابد مقام مســئول مكلف به اعام داليل 

آن است. پايش عملكرد، جزئي مهم از هر فرايند 
اجرايي و نظارتي اســت. طبيعتا عملكردها هم 
توسط بخش هاي مختلفي در رياست جمهوري 

به طور مستمر در حال پايش و ارزيابي هستند.
بهادري جهرمي درباره پيگيري وعده ها تصريح 
كرد: همانطــور كه رئيس جمهــور بارها تأكيد 
كرده اند، دولت سيزدهم، دولت وعده هاي صادق 
است و نظارت بر تحقق اين مســئله به صورت 
كلي توسط شــخص رئيس جمهوري و معاون 
اول صورت مي گيرد. از جهت حركت در مســير 
برنامه ريزي و بودجه ســاالنه نيز سازمان برنامه 
و بودجــه بــراي عدم انحــراف وزارتخانه ها و 
دستگاه هاي دولتي از خط مشي دولت، نظارت 

خواهد كرد.
 وي با اشــاره به راهكار دولت براي بازگرداندن 
اعتماد اجتماعي، تأكيد كرد: اصلي ترين راهكار 
براي تقويت اعتماد مردم، عملكرد درست دولت 
اســت. دولت اعتقاد دارد تضعيــف و يا تقويت 
اعتماد مــردم در گرو عملكرد دولت اســت نه 
در گرو شــعارها. گفتاردرماني چاره درد مردم 
نيســت؛ به همين دليل اصلي ترين راهكار براي 
تقويت اعتمــاد مردم عملكرد درســت دولت و 
خدمت رســاني صادقانه و جلوگيــري از اعام 
وعده هايي است كه محقق نشدني هستند. دولت 
با اولويت بندي مســائل مختلف، حل مشكات 

كشور را در دستور كار قرار داد و به عنوان نمونه 
اقدام جهادي در دوره كرونا براي كاهش تلفات از 
همين نمونه است. شنيدن صداي مردم، مردمي 
بودن و حذف فاصله ها با مردم، خدمت صادقانه 
و گفت وگــوي صادقانه با مردم در دســتور كار 
دولت قــرار دارد. دولت، مــردم را محرم ترين و 
نزديك ترين افراد به خود مي داند و همانطور كه 
مقام معظم رهبري فرمودند، هرجا كه عمل به 
وعده اي با مشكل مواجه شود، حتما با مردم در 

ميان مي گذارد. بهادري جهرمي در همين ارتباط 
در پاسخ به پرسشي درباره شايعه تغيير و ترميم 
كابينه، تصريح كرد: خواهش مي كنم از انعكاس 
هرگونه شايعه به ويژه در حوزه هايي كه دغدغه 
مردم هست و با معيشت مردم ســر و كار دارد 
پرهيز شود، رابطه دولت با مردم شفاف است و هر 
تصميم كه بخواهد اتخاذ شود اول با مردم در ميان 
گذاشته مي شود. همه تصميمات اقتصادي دولت 
با همدلي و همكاري تيم اقتصادي اتخاذ مي شود.
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 حضور معتــادان متجاهر در 
برخي محله هاي شهر تهران و گزارش

مزاحمتي كه براي ســاكنان 
محله ايجاد كرده اند باعث شــده است كه 
شــهرداري تهران در دوره جديد مديريت 
خود، رفع اين مشكل را در دستور كار   قرار 
دهد. با همكاري ديگر ارگان هاي مسئول، 
برنامه اي بــراي جمع آوري ايــن گروه از 
آســيب ديدگان اجتماعي درحال طراحي 
اســت كه شــهرداري در اين زمينه نقش 

محوري دارد.
 بر همين اساس، چند روز پيش، جمع آوری 
معتادان متجاهر از دره فرحزاد آغاز شــد 
و به مــرور در ديگر محله های شــهر هم، 
جمــع آوری و ســاماندهی معتادانی كه 
تعدادی از آنها اتباع  خارجی هستند، آغاز 

می شود.
در اين ميان، بررسی های همشهری نشان 
می دهد كه شــهرداری 7برنامــه اصلی را 
در ســرو ســامان دادن معتادان متجاهر 
در دســتور كار قرار داده كه بخشی از آنها  
نيازمند همكاری شهروندان و ظرفيت های 
محلی از جمله نيروهای بســيج و ظرفيت 
مســاجد اســت. حال اينطور كه عليرضا 
زاكانی، شــهردار تهــران اعالم كــرده با 
همكاری اســتانداری، نيــروی انتظامی و 
مشــاركت مردم، تا پايان ســال معتادان 
متجاهر از سطح شهر جمع آوری می شوند. 

پس از آن نيز، تالش می شود كه افراد، از دام 
اعتياد پاک شده و به استان ها و محل اصلی 

سكونت خود بازگردانده شوند.

7منطقه با بیشترین حضور معتادان
در هشــتمين جلســه قرارگاه اجتماعي 
كالنشهر تهران كه باحضور شهردار تشكيل 
شــد، موضوع جمع آوری و ســاماندهی 
معتــادان معتــادان متجاهــر پايتخت و 
راهكارهاي جديد براي آن، مورد بررســي 
قرار گرفت. در اين جلســه عنوان شد كه 
7منطقه از مناطق بيست و دوگانه بيشتر 
 از ديگــر مناطق بــا اين مشــكل روبه رو
 هستند.  اين جلســه با محوريت معتادان 
متجاهر به رياست عليرضا زاكاني، شهردار 
تهران و با حضور مســئوالن و نمايندگان 
دســتگاه هاي مرتبط با حوزه آسيب هاي 
اجتماعي در شــهرداري تهران برگزار شد. 
در ابتداي اين نشست شهردار توضيحاتي 
از آخرين اقدامات انجام شــده در مديريت 
شــهري پايتخت در زمينه آســيب هاي 
اجتماعي با محوريت ساماندهي معتادان 

متجاهر ارائه كرد.
زاكاني گفــت: از زماني كــه در مجموعه 
اســتانداري بنا شد تا ســتاد اجتماعي با 
محوريت آســيب هاي اجتماعي ازجمله 
معتادان متجاهر، كودكان كار، زباله گردي و 
تكدي گري در شهر تهران تشكيل شود، ما 

در خدمت نمايندگان ديگر دستگاه ها بوديم 
و جلسات به شكل هفتگي و مستمر برگزار و 
موارد متعدد به شكل نقشه راه استخراج شد 
تا در آن مســير حركت كنيم. اوبا بيان اين 
مطلب كه مناطــق ۱۹، ۱۵، ۱۶، ۴، ۵، ۲ و 
۱۲ به عنوان مناطق درگير با معضل معتادان 
متجاهر مشخص شد و امكانات موجود مورد 
بررسي قرار گرفت، گفت: به ديگر امكانات و 
توانايي هاي موجود در استان براي افزايش 
ظرفيت پذيرش نيز توجه شــده اســت تا 

نيازهايي ازجمله موارد خــاص )معتادان 
متجاهر خانم، معتادان متجاهر داراي زخم 
باز، معتادان متجاهر كَبر و ِصَغر ســن و...( 

پوشش داده شود.
پس از سخنان عليرضا زاكاني شهردار تهران 
نمايندگان دستگاه هاي داراي مسئوليت 
در حوزه آسيب هاي اجتماعي با محوريت 
معتادان متجاهر ازجمله ناجا، استانداري، 
فرمانداري، دادســتاني، بهزيستي و ستاد 
مبارزه با مواد مخدر درباره آخرين وضعيت 

و اقدام هاي انجام شده گزارشي ارائه كردند. 
پيش از اين و در جلســات ششــم و هفتم 
قرارگاه اجتماعــي، گزارش هايي از نقاط 
اصلي حضور معتادان متجاهر، لزوم توجه به 
غربالگري معتادان براي نگهداري در مراكز 
پيش بيني شده، تغيير كاربري گرمخانه هاي 
تحت مديريت شــهرداري تهران، احصای 
تعداد و تعيين تكليف خانه هاي پالک قرمز 
و همينطور جمع آوري، نگهداري و حمايت 

از خانواده هاي معتادان ارائه شده بود.

 اعضاي شــوراي شهر تهران 
نســبت به اعتــراض هيأت شورا

تطبيــق فرمانــداري بابت 
مصوبه اخير اين شــورا مبني بــه انتقال 
نمايشگاه ها از شــهر تهران به شهر آفتاب 
واكنش نشان دادند. به گزارش همشهري، 

در سي و نهمين جلسه شوراي شهر، مهدي 
چمران با اشاره به اينكه برگزاري نمايشگاه ها  
بايد به تدريج به شــهر آفتاب منتقل شود، 
گفت: »اگر برخالف قانون نمايشــگاه هاي 
پر ازدحام در محل دائمي برگزار شــود  يا 
نمايشگاه هاي كم ازدحام به طور همزمان در 
اين محل برگزار شود، شهرداري اين حق را 
دارد كه جلوي برگزاري نمايشگاه را بگيرد.« 
رئيس شــوراي شــهر تهران تأكيد كرد: 

»احترام شركت نمايشــگاهي بين المللي 
تهران سر جاي خود اما ما نمي توانيم از حق 
مردم تهران بگذريم و در اين راستا با وزير 
صمت هم جلســاتي را برگــزار كرديم كه 
نمايشگاه ها به تدريج به شهر آفتاب منتقل 
شــود. بدين ترتيب، اگــر در محل دائمي 
نمايشگاه ها، نمايشگاه هاي پر ازدحام برگزار 
شود، جلويش را خواهيم گرفت و شهرداري 
اين حــق را دارد كه مطابــق قانون جلوي 

برگــزاري نمايشــگاه هاي پر ازدحــام يا 
نمايشگاه هاي كم ازدحام همزمان را بگيرد و 
اين توانايي را هم شــهرداري دارد و يك بار 

اين كار را انجام داده است.« 
ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
در گزارشــي در صحن شــورا با اشاره به 
نمايشگاه شهر آفتاب گفت: »در مورد مصوبه 
الزام شهرداري تهران به انتقال نمايشگاه به 
شهر آفتاب اوال در مورد عنوان مصوبه اشكال 

زاكانی در هشتمين جلسه قرارگاه آسيب هاي اجتماعي: بايد نيازهاي معتادان متجاهر خانم و معتادان داراي زخم باز هم پوشش داده شود

در سي و نهمين جلسه شوراي شهر تهران مطرح شد

پایان بی سروسامانی معتادان شهر

تأكيددوبارهبرانتقالنمايشگاههابهشهرآفتاب

شهر از نگاه چهره ها

سلبریتي ها و چهره هاي مشهور و سرشــناس اغلب با وسایل 
حمل ونقل عمومي بیگانه هســتند و به ندرت پیش مي آید كه 
ورزشكار، بازیگر، خواننده یا سیاستمدار مطرح و شناخته شده اي 
را ســوار بر مترو و اتوبوس و بي آرتي و حتي تاكسي هاي خطي 
ببینیم یا خبر و تصویري از آنها در مترو و اتوبوس دیده باشیم. 
درست برخالف سلبریتي هاي خارجي كه اخبار و تصاویر زیادي 
از متروسواري،  اتوبوس سواري و دوچرخه سواري آنها در بستر 
فضاي مجازي موجود است؛ حتي آنهایي كه براي بازي در یك فیلم 
سینمایي دستمزد هاي چند میلیون دالري دریافت مي كنند،  از 
جمله بازیگران سرشناسي چون كیانویرز، هیو جكمن، تام هنكس، 
بردلي كوپر، اما واتسون، جســیكا آلبا، جیك جیلنهال، اندرو 
گارفیلد. البته در بین چهره هاي ایراني حسن روشن پیشكسوت 
سرشناس استقالل و تیم ملي یك استثناست. این فوتبالیست 
سابق هرچند ماشین شخصي دارد، اما سال هاست كه براي تردد 
در شهر به جاي استفاده از خودروي شخصي با مترو این طرف و 
آن طرف مي رود. با او یك روز در خط یك  متروي تهران همسفر 
شدیم و درباره اینكه چرا حمل ونقل عمومي را به  خودروي شخصي 

ترجیح مي دهد، گفت وگو كردیم.

چند سال است كه مترو سوار مي شوید و بیشتر از كدام 
ایستگاه و خط استفاده مي كنید؟ 

خانه ما در تجريش است و حدود ۵0متر با ايستگاه متروي تجريش 
فاصله دارد. از همان سالي كه اين ايستگاه افتتاح شد يعني سال۹0 
يا ۹۱، هركجا كه مي خواهم بروم خيلي راحت ســوار مترو مي شوم 
و بي دردسر به كارهايم مي رسم. ماشــين دارم، اما فقط زماني از آن 
استفاده مي كنم كه همراه با خانواده باشيم يا جايي كه مي خواهم بروم 
ايستگاه مترو نداشته باشد يا به اصطالح متروخور نباشد. مترو ديگر 
دردسر و مشكالت استفاده از وسيله شخصي را ندارد و خبري از ماندن 
در ترافيك و پيدا نكردن جاي پارک و اين قبيل مشكالت نيست. مردم 
براي رفتن به بهشت زهرا اين همه پشت ترافيك مي مانند و اعصاب و 
روان خودشان را خرد و هواي شهر را هم آلوده مي كنند، اما من خيلي 
راحت و سريع با مترو به آنجا مي روم و مي آيم. چند وقت پيش يك بار 
براي مصاحبه با يكي از روزنامه ها دعوت شده بودم و به ناچار با ماشين 
خودم به آنجا رفتم، اما بعد از كلي معطلــي، جايي براي پارک كردن 
ماشين گير نياوردم و مجبور شدم به خانه برگردم و از آن روزنامه هم 

عذرخواهي كردم.
پس براي فرار از ترافیــك و كمبود جاي پارك و این 

مشكالت است كه از مترو استفاده مي كنید؟ 
دليلش فقط اين نيست. حدود ۱0سال قبل كه خيابان ها خلوت تر و 
جاي پارک بيشتر بود هم از مترو استفاده مي كردم. االن ديگر مي دانم 
چه ساعت هايي و كدام واگن ها خلوت تر است؛ يعنی يك جورايي  تردد 
در شهر را مديريت مي كنم تا با مشكالت زيادي روبه رو نشوم. به هرحال 
موضوع اينجاســت كه در همه دنيا به اين نتيجه رسيده اند كه براي 
داشتن شهري بهتر و سالم تر به جاي استفاده از وسايل نقليه شخصي 
بايد از مترو و ديگر وسايل نقليه عمومي استفاده كرد و در آنجا حتي 
آنهايي كه بنز،  بي ام و، پورشــه و فراري دارند هم سوار مترو و اتوبوس 
مي شوند. وقتي با وسايل حمل ونقل عمومي راحت تر و سريع تر به مقصد 
مي رسم چرا بايد از وسيله نقليه شخصي استفاده كنم و خودم و ديگران 
را به دردسر بيندازم و هواي شهر را هم آلوده كنم؟! برخالف ديگر هم سن 
و سال هاي خودم كه باالي ۶۵سال هستند و كارت منزلت دارند، من 

اين كارت را هم ندارم و هميشه خودم بليت مي خرم.
غیر از مترو از دیگر وســایل حمل ونقل عمومي مثل 

اتوبوس و تاكسي هم استفاده مي كنید؟ 
اتوبوس و تاكسي هم مشــكل ترافيك و آلودگي هوا را دارند و تمايل 
كمتری براي استفاده از آنها دارم.   معتقدم مترو بهترين وسيله براي 
تردد در تهران است؛ نه ترافيك دارد و نه هواي شهر را آلوده مي كند. 
البته اگر ناوگان اتوبوسراني هم از نظر تعداد و هم كيفيت خود اتوبوس ها 

وضعيتش بهتر شود، از اتوبوس هم مي توان بيشتر استفاده كرد.
گالیه ها از وضعیت متروي تهران زیاد است. از دیدگاه 

شما مترو چه كمبود ها و مشكالتي دارد؟ 
من مشكل خاصي نديده ام. البته مشكالت فرهنگي در مترو زياد است 
و در اين زمينه نياز به كارهاي فراوان و فرهنگسازي  داريم. از چيزهاي 
جزئي و ابتدايي مثل ســرفه نكردن و بلند بلند حرف نزدن گرفته تا 
رعايت   صف و حق تقدم به ويژه در شرايط فعلي كه درگير بيماري كرونا 
هستيم. اگر مشكالت فرهنگي را حل كنيم بخش زيادي از مشكالت 
مترو حل مي شود. البته مشكالت سخت افزاري هم داريم. براي مثال 
بايد ايستگاه ها و خطوط مترو بيشتر شود، چون در بخش هايي از شهر 

مسير مترو وجود ندارد.
خیلي ها از شلوغي واگن هاي مترو گالیه دارند. این 

موضوع شما را اذیت نمي كند؟ 
به هرحال شلوغي مترو در همه كشورها به ويژه در شهر هاي شلوغ 
آســيايي هم هســت و فقط مختص به متروي تهران نمي شود. 
باالخره بايد با اين مشكالت مترو هم ساخت و كنار آمد. البته اگر 
تعداد واگن ها و قطار ها بيشتر شود خيلي بهتر است و مترو خلوت تر 
خواهد شــد. هرچند بازهم معتقدم بخش زيادي از مشكالت به 
موضوع فرهنگســازي  و آداب متروسواري و اســتفاده از وسايل 
حمل ونقل عمومي برمي گردد. همانطــور كه خيلي از ما هنوز ياد 
نگرفته ايم به جاي استفاده از وسايل نقليه شخصي بايد از وسايل 

نقليه عمومي استفاده كنيم.

 حسن روشن: 10سال است 
كه با مترو سفر مي كنم

گپي با پيشكسوت فوتبال كه براي تردد در تهران اغلب از وسايل 
حمل ونقل عمومي استفاده مي كند

  مهدي اسماعیل پور
خبر نگار

تذكرات اعضاي شوراي شهر تهران 
مهدي اقراریان

شهردار تهران، با عنایت به اینكه مدیرعامل سابق سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي مردمي به عنوان مأمور در سازمان مذكور مشغول به خدمت بوده و پایان 
كار نامبرده در 30آبان امسال اعالم و مشارالیه از تاریخ اول آذرماه در وزارت امور اقتصادي و دارایي مشغول به كار است، با وجود صراحت تبصره 1 بند »ه« ماده 19 
اساسنامه سازمان مزبور درخصوص نحوه تعیین جانشین )درصورت تعلیق، فوت، استعفا، حجر، خاتمه خدمت   یا بركناري مدیرعامل( حسب اعالم هیأت مدیره 
یكي از مدیران یا مسئوالن سازمان با انتخاب رئیس شوراي سازمان وظایف مدیرعامل را حداكثر به مدت 2ماه عهده دار خواهد شد. متأسفانه از آن تاریخ تا كنون 

اقدامي از سوي هیأت مدیره و رئیس شوراي سازمان در این خصوص انجام نگرفته است.
 

سوده نجفي
تعدادي از خبرنگاران عنوان كردند كه وقتي براي شارژ مجدد كارت بلیت الكترونیك مراجعه كردند، به آنها گفته شد كه مترو به بخش خصوصي واگذار شده و 
این طرح براي بخش خصوصي موجب ضرر مالي و پر هزینه است. چرا باید یك تسهیالت ناچیز از سبد قشر زحمتكش و با درآمد پایین اهالي رسانه كسر شود؟ در 

همین راستا از شهرداري تهران مي خواهم كه نسبت به اختصاص كارت بلیت الكترونیكي رایگان به خبرنگاران و اصحاب رسانه اقدام كنند.

 میثم مظفر
ایجاد اداره كل مستقل ایثارگران را یكي از دغدغه هاي اصلي شوراي شهر جدید می دانم كه قرار بود در این زمینه شهرداري به فوریت اقدام كند. این مسئله حائز 
اهمیت همچنان روي زمین مانده و تقاضا دارم دوستان ما در شهرداري تهران هرچه سریع تر اگر الیحه اي براي تشكیل این اداره كل دارند، به صحن شورا ارائه 

كنند؛ در غیراین صورت، شورا مستقیم در قالب طرح انجام این كار را الزام خواهد كرد.

  محمود موالیي
خبر نگار

فاز نخســت پاركينگ زيرزميني اكباتان، به عنوان 
بزرگ ترين پاركينگ زيرزمينــي قطارهاي مترو مترو

دركشــور، امســال به بهره برداري مي رسد. طبقه 
زيرين اين پاركينــگ، ظرفيت پذيرش ۲۱رام قطــار را دارد. به 
گزارش همشــهري، مديرعامل شــركت مترو با اعالم اين خبر 
گفت:»به موجب پيشــرفت قابل توجه عمليــات اجرايي پروژه 
احداث پاركينگ مترويــي اكباتان طی۲ ماه گذشــته، به نظر 

مي رســد امكان افتتاح فاز نخســت اين پايانه تا پيش از پايان 
ســال جاري وجود دارد. بهره برداري از پاركينگ اكباتان، امكان 
كاهش سرفاصله حركتي قطارها و افزايش ظرفيت مسافرگيري 
در خط ۴ مترو را ميســر مي كند.« علي امام با بيان اينكه هزينه 
عمليات اجرايي فــاز نخســت پاركينگ اكباتــان در ۲ بخش 
ساختماني و تجهيزاتي بالغ بر۸0ميليارد تومان بوده است، ادامه 
داد:»۹00هزار مترمكعب عمليات خاكي، 7كيلومتر ريل گذاري، 

۹۵هزار مترمربع قالب بندي و ۲00هــزار مترمكعب بتن ريزي، 
بخشي از احجام عمليات ساختماني پاركينگ اكباتان است كه 
خود گوياي ميزان كار انجام شده، براي بهره برداري از بزرگ ترين 
پاركينگ زيرزميني قطارهاي مترويي است. ضمن اينكه پس از 
اتمام عمليات ساخت پاركينگ، امكان ايجاد مجموعه تفريحي، 
ورزشــي، فرهنگي و تجاري روي زميــن و در بخش فوقاني اين 
پاركينگ وجــود دارد.« او اضافــه كرد: »پاركينــگ اكباتان با 
پيش بيني ۹ خط، داراي چاله سرويس، امكان خدمات تعميرات 
سبك و ســرويس هاي روزانه بوده كه طبقه زيرين آن با ظرفيت 

پذيرش ۲۱رام قطار، اسفند ماه به بهره برداري مي رسد.« 

افتتاح بزرگ ترین پاركینگ زیرزمیني مترو؛ پیش از پایان سال

گرفتند و گفتند شهرداري مسئول نمايشگاه 
نيست و لذا شــما نمي توانيد شهرداري را 
ملزم به انتقال كنيد. اين نمايشــگاه يك 
شــركت بين المللي است و مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي دارد و شما نمي توانيد خارج 
از مصوبــه مجلس تصميــم بگيريد و دوم 
درباره محتواي مصوبه هــم گفتند چون 
شركت بين المللي نمايشــگاه هاي تهران 
وظايف و اعضاي هيأت مديره اش به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي سال 7۱ رسيده، هر 
تصميمي در مورد نمايشگاه حتما بايستي 
با هماهنگي آن شــركت باشد و لذا مصوبه 
را اول رد كرده بودند، بنا به توضيحاتي كه 
بنده دادم، رد نكرده و گفتند برمي گردانيم و 
با هماهنگي شركت و اعضاي هيأت مديره، 
شوراي شهر مي تواند در مورد اين نمايشگاه 
تصميم گيري كند. اين سه مصوبه اي بود كه 

در جلسه بحث شد.« 

برگشت یك طرح به كمیسیون برنامه و بودجه
در ادامه آخرين جلسه شوراي شهر تهران، 
طرح »الزام شــهرداري تهران به راه اندازي 
سيستم محاسبه بهاي تمام شده خدمات، 
فعاليت ها و پروژه هاي عمراني شهر تهران 
در سطح مناطق« در شرايطي مورد بررسي 
قرار گرفت كه به دليل نياز به مطالعه بيشتر 
به كميسيون هاي مربوطه در شورا برگشت 
داده شــد. روز گذشــته در همان ابتداي 
بررسي اين طرح رئيس كميسيون برنامه 
و بودجه شورا گفت:  »در اسناد باال دستي به 
اين طرح تأكيد شده است و با توجه به اينكه 
اين موارد هم اكنون در سازوكار شهرداري 
وجود دارد و در تبصــره ۸ بودجه ۱۴00 به 
اين موضوع توجه شده و شهرداري مكلف 
به پياده كردن اين سامانه شده است، با توجه 
به گزارش معاونت مالي، براي اينكه ساختار 
جديدي تشكيل نشود و هزينه مضاعفي بر 
شهرداري اضافه نشود، نظر كميسيون بر رد 

اين طرح است«. 
محمد آخونــدي اضافه كرد:»بــه عالوه 
مي توانيم در بودجه ســال آينــده بر اين 
موضوع تأكيد كنيم تا در ســال آينده نيز 
پيگيري و اجرا شود. به طوركلي ايجاد يك 
ساختار جديد لزومي ندارد و نظر كميسيون 
بر رد طرح است.« در ادامه مهدي اقراريان، 
عضو كميســيون نظارت با اعــالم اينكه 
استناداتي كه شوراي قبل براي تحقق اين 
طرح آورده، به موارد بودجه اي مربوط است 
و متأسفانه توضيحات كميسيون براي رد 
طرح، بنده را قانع نكرد، تأكيد كرد: »بنده 
مخالف رد اين طرح هســتم و به رد آن نيز 
رأي نخواهــم داد.«  همچنين ناصر اماني، 
عضو شوراي شهر گفت: »استنادي كه آقاي 
آخوندي از بودجه ۱۴00 كردند، مي گويد 
شهرداري به سمت بودجه ريزي عملياتي 
برود. يكي از اركان الزم براي بودجه ريزي 

عملياتي، رسيدن به فهرست بهاي واحد و 
قيمت تمام شده است. كار خيلي سنگيني 
است كه همه موارد  بهای تمام شده خدمات 
فعاليت ها و پروژهای عمرانی شــهر تهران 
را با هم ادغام كنيم و بعد به يك فهرســت 
بهاي واحد برســيم.  لذا من پيشنهاد آقاي 
اقراريان را درســت مي دانم كه رد نكرده و 
اصالح كنيم.«  ســپس رئيس كميسيون 
عمران و حمل ونقل شورا تأكيد كرد: »اصل 
مشخص شــدن بهاي تمام شــده پروژه ها 
واجب است. اگر ما هم اكنون بهاي تمام شده 
را نداريم، به دليل ضعف در نظارت اســت، 
اصل اينكه بهاي تمام شــده مشخص شود 
امر ضروري و جواب ده اســت و نمي توانيم 
بگوييم خزانه اي داريم همه از آن برداشت 
كنند و بايد بهاي تمام شــده هر خدمت و 
كااليي در شهرداري تهران مشخص شود.«

سيدجعفر تشكري هاشــمي عنوان كرد:  
»اگر قرار باشد براي كم كاري  ها مرتباً قانون 
بنويســيم، نقش قانون كم رنگ مي شود و 
بايد به جاي آن نظارت ها را بيشتر كنيم.«  
در ادامه محمدرضا زارعلي، مديركل مالي 
و اموال شهرداري تهران گفت: »3هزار نوع 
فعاليت و 3۲۸نوع خدمات شناسايي شده اند 
و براي پياده سازي  نهايي براي اينكه بتوانيم 
عالوه بر عددي كه در بودجه مي نويســيم 
بودجه بريزيم،   دوسال و نيم زمان مي برد.« 
در ادامه بررسي ها، مهدي چمران، حبيب 
كاشاني و مهدي اقراريان پيشنهاد كردند 
كه اين طرح و بررسي آن برگشت داده شود 
و بدين ترتيب، با موافقت اعضاي شــوراي 
شــهر، طرح مذكور براي بررسي بيشتر به 

كميسيون مربوطه برگشت داده شد.

تعدادي پرونده پالك ثبتي رأي باغ گرفت
در آخرين جلسه شوراي شهر تهران چندين 
پرونده پالک ثبتي مورد بررسي قرار گرفته 
و تعدادي رأي باغ گرفتند. در جريان بررسي 
پرونده هاي پالک ثبتي باغات 3ملك مورد 
بررســي قرار گرفت كه نخستين ملك در 
منطقه ۱۸ با مســاحت ۹۹۸۵متر بود و در 
سند آن عبارت »يك قطعه زمين مزروعي« 
اعالم شده كه حدنصاب آن ۴00اصله است، 
اما بيشــترين درختان آن ۸۴۶اصله است 
و كميســيون آن را باغ مي دانــد. در ادامه 
پرونــده ملكي به مســاحت ۱۲00متر در 
منطقه يك مورد بررسي قرار گرفت كه سند 
مادر آن يك قطعه باغ است و داراي گواهي 
عمران باغ نيز اســت و لذا كميسيون آن را 

باغ مي داند.
پرونــده ديگر ملكــي در منطقــه يك به 
مساحت ۵۲۲متر بود كه داراي حدنصاب 
۲۲اصلــه و ۴3درخت موجود اســت و لذا 
كميسيون آن را باغ مي داند. بدين ترتيب، در 
پايان نظر كميسيون در مورد هرسه پرونده 

مبتني بر باغ بودن به تصويب رسيد.

 7برنامه اصلي
  در ساماندهي

معتادان متجاهر

1  تعییــن 4نقطه در 
4پهنه مختلف شــهر و 
توسعه آنها براي ایجاد 
مراكز ویــژه نگهداري 

معتادان متجاهر
شناســایي    2
كــه  محدوده هایــي 
اغلب  متجاهر  معتادان 
در آنجا حضور دارند )كه 
مناطق 2، 5، 4، 12، 15، 16 

و 19شناسایي شده اند(
3  انتقال آنها به مراكز 
نگهداري موقت و تالش 

براي ترك   اعتیاد آنها
4  انتقــال گروه هاي 
خــاص معتــادان مثل 
معتادان متجاهر خانم، 
داراي زخم باز، كَبر و ِصَغر 

سن به مراكز ویژه 
5   تغییر كاربري برخي 
از گرمخانه هــاي تهران 
و استانداردســازي آنها 
براي نگهداري معتادان 

جمع آوري شده
6  رســاندن فــرد 
پاك شــده از اعتیاد به 
كانون هاي قابل اعتماد و 
استفاده از ظرفیت هاي 

مساجد 
7  حل مشكل قانوني 
منع پذیــرش معتادان 
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چهارشنبه 22 دی 41400
اقتصاد شماره  8411

   اقبال مردم به تاكسی
به گفته مركز آمار ایران، بین سال های 89 تا 99اقبال عمومی در مناطق شهری به سمت تاكسی تلفنی 
و تاكسی خطی بوده و استفاده از سرویس برای رفت وآمد به محل كار یا تحصیل و همچنین استفاده از 
خطوط اتوبوسرانی و مترو تا سال 98افزایش داشته، ولی در سال 99به دلیل وجود پاندمی كرونا هزینه 
خانوار در این بخش ها كاهش داشته است. از سوی دیگر هزینه جاری حمل مسافر با موتورسیكلت و 
مینی بوس داخل شهری در سال های یادشده ثابت بوده كه با درنظر گرفتن افزایش نرخ تورم، می توان 
نتیجه گرفت كه تعداد استفاده از موتورسیكلت و مینی بوس داخل شهری حتی كاهش یافته؛ این در 
حالی است كه در مناطق شهری انواع هزینه حمل ونقل برون شهری تا سال 98روندی صعودی داشته، 
ولی در سال 99هزینه ها نسبت به هزینه مشابه  خود در سال قبل كاهش پیدا كرده است. از سوی 
دیگر، خانوارهای شهری از تاكسی برای جابه جایی بین شهری استفاده كمی داشته اند و متوسط این 
هزینه برای یك خانوار در تمامی سال های مورد بررسی اندك برآورد شده؛ چراكه خانوارهای شهری 
برای حمل ونقل برون شهری بیشتر از تاكسی بین شهری استفاده كرده اند و باالترین هزینه حمل ونقل 

برون شهری به كرایه آن اختصاص داشته است.

یافته های دفتر جمعیت، 
نیروی كار و سرشــماری 
مركــز آمــار ایــران: در 
تعــداد  ســــال1386 
از  استفـاده كننـــدگان 
خودروهـــای شــخصی 
در منـــاطق شهـــری 
31.3درصــد و در مناطق 
روســتایی 12.8درصــد 
بود. ســال گذشــته آمار 
از  استفـاده كننـــدگان 
خودروهــای شــخصی 
منـــاطق شهـــری بــه 
53.1درصــد و مناطــق 
روســتایی به 34.1درصد 

رسیده است

جوابیه

 پاسخ سازمان برنامه 
به گزارش مركز پژوهش های مجلس

سازمان برنامه و بودجه به گزارش مركز پژوهش های مجلس واكنش 
نشان داد. همشهری در 19دی ماه گزارشی با عنوان بیم و امید بودجه 
آبی 1401 را برگرفته از تحقیق مركز پژوهش های مجلس منتشر كرده 
بود كه روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه به این گزارش پاسخ داد 
و اعالم كرد: مدیریت تنش آبی اولویت مهم دولت است و منابع بخش 

آب در بودجه 1401 افزایش قابل توجهی داشته است.
متن توضیح سازمان یادشده را بخوانید: 

اعتبارات طرح های تملك دارایی های ســرمایه ای فصل منابع آب با 
رشــد 24/4درصدی از 92هزار و 630میلیارد ریال در قانون بودجه 
سال 1400به مبلغ115هزار و 242میلیارد ریال در الیحه بودجه سال 
1401 افزایش پیدا كرده است. در این میان با توجه به برنامه ارائه شده 
از ســوی وزارت نیرو مبنی بر بهره برداری از طرح های اولویت دار آن 
دستگاه، اعتبارات برنامه تأمین آب، رشــدی در حدود 43/6درصد 
داشته و پس از آن برنامه عرضه آب، رشــدی در حدود 11/7درصد 
نسبت به سال گذشته داشته است. با توجه به ضرورت توجه ویژه به 
بخش آب به دلیل وقوع خشكسالی در سنوات اخیر در كشور، عالوه بر 
اعتبارات فوق، ردیف 2-550000 جدول شماره  9 الیحه بودجه سال 
1401 كل كشور با عنوان »تأمین آب، آبرسانی اضطراری به شهرها 
و روستاها با اولویت مشــاركت بخش غیردولتی و جبران حقابه های 
قانونی منتقل شده به بخش آب« با اعتباری معادل 130هزار میلیارد 
ریال پیش بینی شده است كه پس از تصویب از سوی مجلس شورای 
اسالمی، می توان از ظرفیت های این ردیف برای كمك به طرح های 
اولویت دار تأمین آب و آبرسانی به شهرها و روستاها استفاده كرد. بر این 
 اساس سیاست های دولت با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در الیحه 

بودجه، كاهش تعداد شهرهای دارای تنش آبی است.
یكی از ویژگی های الیحه بودجه ســال 1401 حــذف برنامه های 
غیرضروری و موازی بوده است. در فصل منابع آب نیز برنامه »توسعه 
منابع آب در حوضه هــای آبریز رودخانه های مرزی و مشــترك« و 
طرح های مرتبط با این برنامه در الیحه بودجه سال 1401با توجه به 
ماهیت آنها به برنامه های تأمین و عرضه آب اضافه شده است و طرحی 

از آن حذف نشده است.
با توجه به ضرورت تأمین آب شــرب پایدار شــهرها، ابالغ تخصیص 
اعتبارات طرح های آبرسانی به شــهرها جزو اولویت های اصلی این 
ســازمان در ابالغ تخصیص اعتبارات طرح های فصــل منابع آب در 
سال جاری بوده اســت و در كنار آن به منظور تكمیل طرح های مهار 
آب های مرزی، تخصیص اعتبارات طرح های برنامه توسعه منابع آب 
در حوضه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترك نیز با اولویت ویژه ای 
پیش بینی و ابالغ شده اســت. الزم به ذكر است كه پیش بینی اعتبار 
طرح های مندرج در این برنامه )برنامه توسعه منابع آب در حوضه های 
آبریز رودخانه های مرزی و مشــترك( در سال 1400  از محل منابع 
عمومی پیش بینی  شده و از ســال 1397 تسهیالت صندوق توسعه 
ملی برای طرح های مذكور حذف شــده و اعتباری از محل مذكور به 
این طرح ها اختصاص نیافته و صرفاً از محل منابع عمومی دولت ادامه 

عملیات اجرایی صورت گرفته است.
مهم ترین طرح برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب طرح 
»مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشــی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده استان ها« است كه اعتبار این طرح در سال 1400با 
رشدی معادل 81درصد نسبت به سال 1399 از مبلغ 2600میلیارد 
ریال به 4700میلیارد ریــال افزایش یافت. در الیحه بودجه ســال 
1401نیز با رشد 8/2درصدی از 4700میلیارد ریال در قانون بودجه 
سال 1400به 5085میلیارد ریال در الیحه بودجه سال 1401 افزایش 
یافته اســت. اعتبارات این ردیف عمدتاً به منظور تقویت آبخوان ها و 
جلوگیری از برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی پیش بینی 
شده است. لذا یكی از سیاســت های دولت در تدوین الیحه بودجه 
سال 1401در بخش آب، تقویت آبخوان های زیرزمینی و جلوگیری 
از تخریب آنهاســت. همچنین پیش بینی دریافت مبلغ 600ریال به 
ازای هر مترمكعب از منابع آب زیرزمینی هم در جهت احیای منابع 
آب زیرزمینی صورت گرفته است و براساس بند »ه« تبصره 8 الیحه 
بودجه سال 1401 كل كشور، بخش عمده ای از منابع حاصل از این 
محل برای برنامه های تعادل بخشــی، آبخیزداری و اجرای طرح های 

افزایش بهره وری آب پرداخت می شود.
سامانه های نوین آبیاری، در بخش كشــاورزی ازجمله فناوری های 
نوینی هستند كه باهدف كاهش مصرف آب، افزایش راندمان آبیاری، 
افزایش بهره وری آب و همچنین كاهش مصرف كود و سم در بسیاری 
از كشــورهای دنیا با اقلیم های متنوع ازجمله اقلیم های خشــك و 
نیمه خشــك )همانند اقلیم غالب مناطق ایران( مورد استفاده قرار 
گرفته و توسعه  یافته است. در كشــور ما نیز توسعه روش های نوین 
آبیاری به طور اصولی از ســال 1369مورد توجه قرار گرفته و تاكنون 
بالغ بر 2100هزار هكتار از مجموع اراضی آبی )8400هزار هكتار( به 

این سامانه مجهز شده اند.
ســامانه های نوین آبیاری با افزایش راندمان آبیاری و بهره وری آب 
مصرفی در بخش كشاورزی، پتانسیل صرفه جویی در مصرف آب را 
نیز امكان پذیر می نمایند؛ به طوری كه با نصب كنتورهای هوشــمند 
امكان ذخیره آب صرفه جویی شــده و متعاقب آن كاهش برداشت از 
منابع آب های سطحی و زیرزمینی محقق خواهد شد. شایان ذكر است 
هم اكنون این عملیات در قالب طرح »كمك های فنی و اعتباری برای 
توسعه روش های نوین آبیاری و كم فشار« و به صورت اعطای تسهیالت 
بالعوض دولت )به میزان حداقل 85درصد( برای اراضی كشــاورزی 
كه مجهز به كنتور هوشمند حجمی آب و برق بوده یا نسبت به اصالح 
پروانه بهره برداری اقدام نموده باشند، در اولویت قرار دارد و هرگونه 

توسعه اراضی آبی جدید ممنوع است.
همچنین قابل ذكر اســت در اغلب موارد در مراحل بررسی پرونده 
متقاضیان اســتفاده از تســهیالت مزبور با توجه به لزوم استعالم از 
شــركت های آب منطقه ای، در عمل موضوع اصالح و كاهش پروانه 
بهره برداری متقاضیان انجام می شــود. بر این اساس حساسیت های 

موردنظر درخصوص اصالح روندها مورد توجه این سازمان نیز است.
مركز اطالع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل

آمارهای رسمی نشان می دهد 
افزایــش قیمــت بنزیــن و كالن

سهمیه بندی آن باعث كاهش 
میــزان اســتفاده شــهروندان ایرانــی از 

خودروهای سواری شخصی نشده است.
به گزارش همشهری، آمارها می گوید دهك 
دهم یعنی طبقه ثروتمند جامعه همچنان 
بیشترین مصرف بنزین را به خود اختصاص 
داده  اســت. میــزان مصــرف ایــن دهك 
دست كم 10برابر بیشــتر از فقیرترین قشر 
جامعه اســت. این برایند تحقیق انجام شده 
در مركز آمار ایران اســت كه می توان از آن 
به عنوان دنده معكــوس رفتار مردم در برابر 
سهمیه بندی بنزین تعبیر كرد. این تحقیق 
آماری نشان می دهد شوك ناشی از اصالح 
قیمت بنزین پس از مدتی تخلیه می شود و 
دوباره رفتار مصرف كنندگان به حالت قبل از 

سهمیه بندی بازمی گردد.
احتماال چند روز مانده تا اجرای آزمایشــی 
تغییر الگوی ســهمیه بنزین، از خودرو به 
فرد، گزارش رســمی مركز آمار ایران نشان 
می دهد: 14ســال پــس از اجــرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین، تغییر محسوســی 
در رفتار مصرفی خانوارها و سیســتم های 
حمل ونقل ایجاد نشــده است. حاال پرسش 
اینجاســت كه اگر دولت بنزین را به جای 
خودرو، به همه ایرانیان بدهد، آیا تضمینی 
برای كاهش میزان مصرف بنزین وجود دارد؟ 
البته نكته مهم در گزارش جدید مركز آمار 
این است كه سال گذشته میانگین مصرف 
بنزین یك خانوار فقیر شهری 133لیتر در 
ســال بوده؛ درحالی كه یك خانوار ثروتمند 
ســاكن دهك دهم 10برابر بیشــتر بنزین 
مصرف كرده؛ زیرا ســرانه مصرف بنزین در 

دهك دهم 1675لیتر بوده است.
نتیجه پژوهــش انجام شــده در مركز آمار 
ایران نشان می دهد ســهمیه بندی بنزین 
هرچند مصرف این فرآورده ها را تا اندازه ای 
كم كرده و هزینه حمل ونقل را افزایش داده، 
اما رشــد تعداد خانوارهای استفاده كننده 
از خودروهای شــخصی در مناطق شهری 
به وضــوح بیانگر ایــن واقعیت اســت كه 
سهمیه بندی بنزین باعث افزایش اقبال مردم 
به استفاده از خدمات حمل ونقل نشده است. 
یافته هــای دفتــر جمعیت، نیــروی كار و 
سرشماری مركز آمار ایران حكایت از آن دارد 
كه در سال 1386 تعداد استفاده كنندگان 
از خودروهای شــخصی در مناطق شهری 
31.3درصــد و در مناطــق روســتایی 
12.8درصد بود و در سال گذشته و با گذشت 
بیش از 14سال تعداد اســتفاده كنندگان 
از خودروهای شــخصی مناطق شــهری 
به 53.1درصــد و در مناطق روســتایی به 

34.1درصد رسیده است.
به گزارش همشــهری، به نظر می رسد این 
تغییر رفتار شــهروندان ایرانی در استفاده 
بیشتر از خودروهای شخصی عمدتا ناشی 
از یك تغییر در فرهنــگ اقتصادی و البته 
خطای دولت ها در اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین است؛ زیرا صرف افزایش قیمت این 
فرآورده به جای اصالح تدریجی آن نه تنها 
باعث كمتر شدن تردد خودروها نشده، بلكه 

پس از شــوك اولیه افزایش قیمت بنزین، 
مردم به آن عادت كرده و همین مسئله باعث 
شــده تا حتی صنعت خودروسازی هم به 
سمت تولید خودروهای با مصرف سوخت 

پایین تر نرود.
مركز آمار ایران 14سال پس از اجرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین می گوید: شاید هنوز 
برای بررسی نتایج ســهمیه بندی بنزین و 
صدور كارت سوخت خیلی زود باشد، با این 
حال ســهمیه بندی بنزین، هرچند افزایش 
هزینه های حمل ونقل را به دنبال داشته، ولی 
به نظر می رسد اجرای توزیع بنزین با كارت 
ســوخت موجب مدیریت در مصرف بنزین 
توســط دارندگان خودرو و كاهش مصرف 
سوخت خودرو در ســطح كل كشور شده 
است. البته بخشی از كاهش مصرف بنزین 
یك خودرو را می توان به تعویض خودروهای 
فرســوده و جایگزینی با خودروهای نو در 
2دهه اخیر نســبت داد و دوگانه سوز بودن 
برخــی خودروها موجب تغییــر مصرف از 
بنزین به گاز مصرفی اتومبیل شده كه البته 
تأثیر آن بر خودروهای شخصی بسیار ناچیز 

است.
تازه ترین گزارش این نهاد نشــان می دهد: 
تعداد خانوارهای استفاده كننده از اتومبیل 
شــخصی در مناطق شــهری در سال 99 
نسبت به 86، حدود 1.7برابر و این نسبت در 

مناطق روستایی 2.7برابر شده و از آنجایی 
كه در طــرح هزینه و درآمد خانــوار تعداد 
اتومبیل های مورد استفاده خانوار پرسیده 
نمی شود، لذا این نســبت با توجه به اینكه 
بعضی از خانوارها بیش از یك اتومبیل دارند، 

حتما بیشتر خواهد بود.

كرونا، بنزین و كارت سوخت
براساس این تحقیق، در سال هایی كه بنزین 
سهمیه بندی بوده به جز سال 1399، روند 
مصرف كاهشی شده و مقدار متوسط مصرف 
یك خانوار از سهمیه داده شده نیز كمتر بوده 
كه به نظر می رسد عمده ترین علت افزایش 
مصرف در ســال 99 به دلیل وجود پاندمی 
كرونا و لزوم رعایت پروتكل های بهداشتی 
بوده اســت كه در نتیجه مصرف بنزین در 
مناطق شــهری از مقدار سهمیه اختصاص 
یافته به هر خودرو، بیشتر شده است. افزون 
بر این در ســال 1398 در مناطق شهری، 
مصرف متوسط بنزین یك خانوار در 3دهك 
آخر یعنی پردرآمدتریــن خانوارها باالتر از 
سهمیه اختصاص یافته بوده كه قطعا بخشی 
از آن به دلیل وجود بیــش از یك خودرو در 

این گونه خانوارهاست.
همچنین در سال 99با وجود پاندمی كرونا 
و تمایل افراد به استفاده از وسیله حمل ونقل 
شخصی، در مناطق شــهری فقط 5دهك 

اول یعنی كم درآمدتریــن خانوارها، كمتر 
از سهمیه بنزین داده شده مصرف كرده اند 
و خانوارهای دهك ششــم تــا دهم یعنی 
پردرآمدترین خانوارها، متوسط مصرف بیش 
از سهمیه ماهانه داشــته اند كه به طور قطع 
دارا بودن بیش از یــك اتومبیل در این گونه 
خانوارها نیز در این مورد تأثیر داشته است. 
این در حالی اســت كه در مناطق روستایی 
در ســال های 1386، 1394 و 1398 فقط 
در دهك دهم یعنی پردرآمدترین خانوارها، 
متوســط مصرف بنزیــن خانــوار بیش از 
ســهمیه بندی بوده و مقدار بنزین اضافه بر 
ســهمیه به صورت آزاد خریداری شده و در 
بقیه دهك ها متوسط مقدار مصرف بنزین 

یك خانوار كمتر از میزان سهمیه بندی است.

تغییر رفتار مردم در  استفاده از حمل ونقل
مركز آمــار ایــران می گوید: در ســال 99 
به دلیل پاندمی كرونا رفتار استفاده از وسایل 
حمل ونقل درون شــهری و روستایی تغییر 
یافته و به سمت وســایل نقلیه با سرنشین 
كمتر رفته و بیشترین وسیله مورد استفاده 
انواع تاكسی و تاكســی تلفنی بوده است. از 
سوی دیگر به دلیل وجود قوانینی درخصوص 
لغو قرارداد ایاب و ذهاب كاركنان در ادارات، 
هزینه ایاب و ذهاب كاركنان در ســال 99 
كاهش یافته و از سوی دیگر به دلیل وجود 
كرونا و حضور نیافتن دانش آموزان در مدارس 

گرانی بنزین  مصرف را كم نکرد
همشهری خطای سیاستگذاری بنزینی دولت ها را بررسی می كند

تك خط خبر

 اطالعات مركز آمار نشان می دهد در یك سال 
گذشــته 2میلیون  و669هزار نفر از جمعیت اشتغال

شاغل از بازار كار خارج شده اند اما در مقابل در 
همین مدت 921هزار نفر از بیكاران شغل پیدا كرده اند.

به گزارش همشهری، اطالعات مركز آمار ایران نشان می دهد 
نرخ بیكاری در تابستان امسال 9.6درصد و در پاییز 8.9درصد 
بوده است به این معنا كه نرخ بیكاری در حال ترمیم است با 
این حال همچنان عده ای به دنبال كار هستند و حتی برخی 
افراد از پیدا كردن كار ناامید شده اند. این آمار نشان می دهد 
دولت باید به برنامه های خود برای ایجاد اشــتغال ســرعت 
بیشتری بدهد به ویژه آنكه اطالعات مركز آمار حاكی است: 
میزان رشد بیكاری در میان جمعیت شاغالن بیشتر از افراد 
بیكاری است كه شغل پیدا می كنند و به نظر می رسد بخشی از 
این موضوع ناشی از متغیر های اقتصاد كالن است كه در برخی 
مواقع به كاهش فعالیت اقتصادی واحد های تولیدی و افزایش 

بیكاری منجر شده است.

شاغالن بیكار شده 
آنطور كه اطالعات مركز آمار نشــان می دهــد؛ در یك دوره 
یك ساله، یعنی از تابستان پارسال، تا تابستان امسال، 3درصد 
از جمعیت شاغالن، بیكار شده اند. جمعیت شاغل در تابستان 
سال گذشته 23میلیون  و413هزار نفر بوده كه از این تعداد 
85.6درصد یعنی 20میلیون  و41هزار نفر همچنان شاغلند 
اما از این تعداد 702هزار و390نفر بیكار شده اند و در شرایط 
فعلی در جست وجوی كار هستند. اما نكته قابل تامل در میان 
جمعیت شاغالن تعداد افراد بیكاری است كه بیكار شده اند و 
به دلیل پیدا نكردن كار از جرگه شاغالن به طور كامل خارج و 
به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند. طبق آمارهای موجود از 
كل جمعیت شاغل، در یك سال گذشته، 11.4درصد، یعنی 
2میلیون  و669هزار نفر، شــغل خود را از دست داده اند و در 

عین حال در این مدت نتوانسته اند شغلی پیدا كنند، به همین 
دلیل از بازار كار خارج و در شرایط فعلی از پیدا كردن كار ناامید 
شده اند. بخش عمده این افراد زنان بوده اند كه به ویژه در یك 
سال گذشته تحت تأثیر كرونا شغل خود را از دست داده اند اما 
جمعیت افراد بیكار شده و غیرفعال مردان نیز قابل توجه است.

بیكاران شاغل شده 
با وجود رشد جمعیت افراد بیكار اطالعات مركز آمار نشان 
می دهد؛ 37.2درصد افرادی كه پارسال بیكار بوده اند، شغل 
پیدا كرده اند. طبق این اطالعــات، كل جمعیت بیكاران در 
تابستان سال گذشــته 2میلیون  و477هزار و350نفر بوده 
است كه از این تعداد 921هزار و574نفر، در طول یك سال 
گذشته شغل پیدا كرده اند. با این حال از این تعداد 946هزار 
و348نفر همچنان در تابستان امسال بیكار بوده اند و شغلی 
پیدا نكرده اند. همچنیــن از كل جمعیت بیكاران 609هزار 
و428نفر نیز به طوركل از پیدا كردن كار قطع امید كرده اند و 
به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند. باتوجه به بهبود متغیرهای 
اقتصادی در پاییز امسال انتظار می رود روند اشتغال جمعیت 
بیكار در ماه های آینده بهبود پیدا كنــد اما انتظار می رود با 
هدف گذاری های انجام شده در دولت سیزدهم برای ایجاد 
ساالنه یك میلیون شغل، روند رشد اشتغال جمعیت بیكار 
افزایش یابد. دولت در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال 
از طرح زیست بوم اشتغال رونمایی كرد و قرار است طبق این 

طرح ساالنه یك میلیون شغل جدید در كشور ایجاد شود.

اشتغال زنان
یكی از آمار های مهم در روند توسعه اقتصادی كشورها میزان 
اشتغال زنان در چرخه تولید اســت. هرچه تعداد بیشتری 
از جمعیت زنان به جمعیت شــاغالن اضافه شود جمعیت 
نیروی كار افزایش می یابد و این موضوع می تواند ســرعت 

رشد اقتصادی كشورها را بیشتر كند. با این حال آمار ها نشان 
می دهد در یك سال گذشته سهم زنان از بازار كم شده است؛ 
به طوری كه طبق آمار های موجــود از 3میلیون  و669هزار 
و617زن شاغل در تابستان پارســال اكنون فقط 2میلیون  
و293هزار و510نفر هنوز شاغل هستند؛ یعنی یك میلیون 
و 376هزار و106نفر از جمعیت زنان شــاغل كم شده است 
و هم اكنون زنان فقط 15درصد از كل جمعیت شــاغالن را 
تشكیل می دهند. نكته مهم تر این است كه از كل افرادی كه 
بیكار شده اند 84هزار و401نفر همچنان جویای كار هستند 
اما یك میلیون  و291هزار و705نفر به طور كامل از بازار كار 
خارج شــده اند و به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند. یعنی 
35.2درصد از زنان شاغل در یك سال گذشته به طور كل از 
بازار كار خارج شده اند؛ به نظر می رسد علت اصلی این موضوع 
شیوع كروناست كه تأثیر زیادی بر وضع اشتغال زنان گذاشته 
اســت. در مورد مردان نیز با وجود آنكه نرخ بیكاری كمتر از 
زنان است با این حال میزان جمعیت بیكار شده مردان بیشتر 

از زنان است.
طبق آمار های موجود در یك سال از جمعیت مردان شاغل، 
كه 19میلیون  و871هزار و947 را شامل می شوند، بیش از 
2میلیون نفر بیكار شده اند كه از این تعداد 635هزار و902نفر 
همچنان در جســت وجوی كار هســتند، اما یك میلیون 
371هزار و164نفر كه رقمی بالغ بر 6.9نفر را شامل می شود 
از بازار كار خارج و به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند؛ یعنی 
احتمال اشتغال این افراد نسبت به گذشته كاهش یافته است.

عدد خبر

دیروز قیمــت هــر دالر آمریــكا بــا 150تومــان افزایــش بــه 28هزارو 
200تومــان رســید و معــادل 0.53درصــد رشــد كــرد. قیمــت هر یــورو هم 

230تومان افزایش یافت و به نرخ 31هزارو 985تومان مبادله شد.

28200تومان

قیمت هرسكه طرح جدید دیروز 100هزار تومان افزایش یافت و به 
12میلیون و 300هزار تومان رسید. قیمت هرسكه طرح قدیم هم با 200هزار 

تومان افزایش به قیمت 11میلیون 950هزار تومان مبادله شد.

100000تومان

همشهری 2چهره سیاه و سفید بازار كار را بررسی می كند

خروج 2/6میلیون نفر از بازاركار
921 هزار نفر شغل پیدا كردند

طبق مصوبه صد و شصت و هشتمین جلسه 
كارگروه تنظیم بازار، تمام محصوالت و تولیدهای 

روغن موتور اعم از بنزینی و دیزلی، مشمول 
قیمت گذاری خواهند شد.

سؤال نمایندگان از وزیر صنعت درخصوص 
علت كیفیت نامطلوب و پایین خودروهای تولید 

داخلی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس 
اعالم وصول شد.

و نبود هزینه سرویس مدارس در هزینه های 
خانوار، در مجموع هزینــه ایاب و ذهاب به 
محل كار یا محل تحصیل در مناطق شهری 

و روستایی كاهش یافته است.
یافته های آماری بیانگر این واقعیت اســت 
كه انتظــار می رفته به دلیل شــیوع كرونا، 
هزینه های حمل ونقل برون و درون شهری 
و روستایی در سال 99 نسبت به سال های 
قبل كاهــش یابد كه این كاهــش در انواع 
حمل ونقل به جز كرایه سواری بین شهری در 
مناطق روستایی اتفاق افتاده، اما در مناطق 
شهری سال 98 و 99 تقریبا ثابت مانده است.

 
سهم بنزین در سبد هزینه خانوار

طرح هزینه و درآمد خانوار ایرانی، وضعیت 
قیمت سوخت و تغییرات آن در سبد هزینه 
و الگوی مصرفی شــهروندان ایران را قبل 
و بعد از ســهمیه بندی نشــان می دهد كه 
براساس آن نقش پررنگ خودروی شخصی 
در زندگی خانوارهای ایرانی به حدی است 
كه به رغم نداشتن مزیت نســبی در تولید 
خودرو در كشور، داشتن خودروی شخصی و 
هزینه های مرتبط با آن روندی صعودی در 
سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی 

مشاهده می شود.
این گزارش می افزاید: كاهش سهمیه بنزین 
از 100به 60لیتر در سال 89باعث كاهش 
مصرف این فرآورده شــده، اما در سال های 
94، 98و 99شاهد هســتیم دوباره مصرف 
بنزین خانوارهای ایرانی رشــد كرد؛ با این 
تفاوت كه در مناطق شهری مصرف بنزین از 
مقدار سهمیه بندی بیشتر و به طور متوسط 
32لیتر بنزین به قیمت آزاد توسط خانوارها 
خریداری شــده اســت. به گفته مركز آمار 
این فرضیه كه خانوارهای بــا درآمد باالتر 
بنزین بیشتری مصرف می كنند و در زمان 
سهمیه بندی هم می توانند هزینه باالتری 
بپردازند، در رفتار و هزینه و درآمد بنزینی 
آنها تأیید شــده اســت؛ به گونه ای كه افراد 
ثروتمند حتی در سال 86 كه سهمیه بنزین 
ماهانه هر خودرو 100لیتر بــود، باز هم از 
بنزین آزاد استفاده می كرده اند و با كاهش 
سهمیه ها در سال 89، یك تغییر محسوس 
رخ داد؛ به گونــه ای كه 9دهــك اول كمتر 
از میزان ســهمیه ماهانه 60لیتر در ســال 
89بنزین مصرف كــرده و تنها دهك دهم 
یعنی ثروتمندان با درآمد باال مصرف باالتر 
از سهمیه داشته اند. این درحالی كه در سال 
94با تك نرخی شــدن بنزین و حذف كارت 
ســوخت باز هم 2دهك نهم و دهم ماهانه 
بیش از 60لیتر بنزین مصرف داشته و بقیه 
مردم همچنان مصرف بنزین شــان حدود 

ماهی 60لیتر و حتی كمتر بوده است.

سال بنزین، سال كرونا
آبان 98كه بنزین دوباره افزایش قیمت پیدا 
كرد و اعتراض هایی را همراه داشت، انتظار 
می رفت كه همانند ســال های قبل مصرف 

بنزین كمتر شود. 
كرونا آمد و رفتار حمل ونقلی شــهروندان 
تغییر كرد؛ به گونه ای كه مركز آمار می گوید 
در سال 1399با وجود پاندمی كرونا و روی 
آوردن افراد به استفاده از وسیله حمل ونقل 
شــخصی، فقط 5دهك كم درآمــد الگوی 
مصرف را رعایت كرده، اما مصرف متوسط 
ماهانه خانوارهای دهك ششم تا دهم بیش 
از سهمیه ماهانه بوده كه باعث رشد میانگین 

مصرف ساالنه بنزین در كشور شده است.



5 چهارشنبه 22 دی 1400
اقتصاد شماره  8411

کارتقرمزفرابورسبهسرخابیها
معاون پذیرش فرابورس ایران درخصوص روند پذیرش باشگاه های استقالل و پرسپولیس در فرابورس گفت: نمی توان زمان 
دقیقی را برای ورود سرخابی ها به بورس اعالم كرد؛ زیرا این دو باشگاه سهامی عام هم نیستند. حجت اسماعیل زاده درباره 
روند پذیرش 2تیم باشگاهی استقالل و پرسپولیس در فرابورس گفت: مدت هاست بحث ورود 2تیم ورزشی استقالل و 
پرسپولیس به بازار سرمایه وجود دارد و در ابتدا بحث پذیرش این شركت ها در بازار اصلی مطرح بود، اما با توجه به مختصات 
مالی غیراستاندارد این دو تیم ورزشی، آنها امكان حضور در بازار اصلی را ندارند. به گفته معاون پذیرش فرابورس ایران، پس 
از جمع بندی ها قرار شد این شركت ها پس از درج، ابتدا وارد بازار پایه شوند. اسماعیل زاده با اشاره به اینكه این شركت ها 
به دلیل شرایط خاص و ویژگی هایی كه دارند دارای فرایند كندی در پذیرش هستند، گفت: اكنون نیز 2تیم استقالل و 
پرسپولیس فرایند سهامی عام شدن را در سازمان بورس طی می كنند و درصورتی كه این فرایند با سرعت طی شود و به 

سهامی عام تبدیل شوند، در كمیته درج فرابورس مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

صنایع شــوینده و لوازم خانگی با 
ارســال نامــه بــه وزارت صمت گزارش

خواستار لغو یا تعویق اجرای طرح 
درج قیمت تولید كننده روی محصوالتشان شدند.

به گزارش همشهری، با وجود تأكید دولت بر مقابله 
با گرانفروشی كاالها از طریق اصالح نظام توزیع، 
با جایگزینی درج قیمت تولید كننده روی اقالم 
كاالیی، برخی صنایع در برابــر اجرای این طرح 

مقاومت می كنند.
براساس ابالغیه سازمان حمایت مصرف كنندگان 
و تولیدكنندگان، انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه 
گازدار، غذاساز، نوشیدنی ســاز، چرخ گوشت و 
مایكروویو از ۲۷آذرماه به درج قیمت تولیدكننده 
مكلف شــده اند. در مرحله دوم اجرای این طرح، 
سازمان حمایت با ارسال نامه ای به انجمن صنفی 
تولید كنندگان لوازم خانگی ایران، انجمن صنایع 
ســلولزی بهداشــتی و انجمن صنایع شوینده 
بهداشتی و آرایشی، دســتورالعمل درج قیمت 
تولید كننده روی این محصــوالت از 4دی ماه را 
به تولیدكنندگان ابالغ كــرد. از 19دی ماه نیز 
واحدهای تولیدكننده و واردكننده انواع لنت ترمز، 
فیلتر روغن، روغن موتور، سس، رب، كنسروها، 
ترشی ها و ماكارونی به درج قیمت تولید كننده و 

وارد كننده روی محصوالتشان ملزم شدند.
به نظر می رســد الزام درج قیمــت تولید كننده 
روی كاالها، در مرحله اجرا با چالش هایی مواجه 
شده است چنان كه تولید كنندگان لوازم خانگی 
ضمن خودداری از درج قیمت تولید كننده روی 
محصوالتشان، در مســیری معكوس، با ارسال 
نامه ای به وزیر صمت خواســتار افزایش قیمت 
لوازم خانگی شده و عالوه بر آن گرانی خزنده 3 تا 
1۲درصدی برخی انواع لوازم خانگی را در دستور 
كار قرار دادند. در ادامه انجمن صنایع شــوینده، 
بهداشتی و آرایشــی ایران نیز در نامه ای به وزیر 
صمت خواســتار به تعویق افتادن اجرای طرح 
درج قیمت تولیدكننده روی محصوالت خود تا 

فروردین ماه سال1401 شدند.
مقاومت ها در برابر درج قیمت تولید كننده روی 
بســته بندی محصوالت در حالی ادامه دارد كه 
دستگاه های نظارتی با اشاره به رشد 100درصدی 
قیمت مصرف كننده برخی اقالم كاالیی خواستار 
رصد و پایش قیمت مصرف كننده درج شده روی 

انواع محصوالت با اطالع رسانی به مردم هستند.

رشد 100 درصدی قیمت ها از تولید تا فروش
در پی اعــالم مخالفت ها با طــرح جدید دولت، 
رئیس ســازمان حمایت با اشــاره به تأثیر درج 
قیمت های غیرواقعــی مصرف كننده در افزایش 
قیمت مصرف كننده برخــی اقالم كاالیی گفت: 
این موضــوع زمینــه افزایــش 100درصدی 
قیمت خرده فروشــی كاالها را فراهــم كرده و 
مصرف كننــدگان نیز بــدون اطــالع از قیمت 
تمام شــده واقعی هزینه این گرانفروشــی را از 
جیب شان پرداخت می كنند. عباس تابش افزود: 
تا كنون فروشــندگان، آب معدنی 500 سی سی 
را با قیمت 4هــزار تومان بــه مصرف كنندگان 
عرضه می كردند، اطالعات متقنی داشــتیم كه 
تولید كننده این كاال را با قیمت هر بطری ۲هزار 
تومان تحویل فروشنده می داد اما نرخ این كاال در 
كف بازار از ۲ به 4هــزار تومان افزایش می یافت. 
او افزود: معنای این شــیوه عرضه آن اســت كه 

یك بطری آب معدنی از كارخانــه تا كف بازار با 
افزایش قیمت 100درصدی مواجه می شود. در 
واقع نظام توزیع هر زنجیره ای، معادل قیمت خود 
كاال به آن اضافه می كند تا به دست مصرف كننده 

نهایی برسد. 
تابــش گفــت: در قوانیــن مصوب محاســبه 
ضرایب ســود توزیع در كشــور حداكثر سودی 
كه می توانســت به ایــن كاال در مرحله توزیع 
تعلــق گیــرد ۲0.5 تــا ۲1درصد بــود یعنی 
براساس محاســبات و روی كاغذ باید این بطری 
آب معدنی بــه قیمت ۲هــزارو400 تا حداكثر 
۲هزارو500تومان به مصرف كننده عرضه می شد. 
با این روند در هر بطری آب معدنی 1500تومان 
از جیب مصرف كننــده می رفت و مصرف كننده 
نیز نمی دانســت كه این مبلغ را اضافه پرداخت 
می كند. رئیس سازمان حمایت از مصرف كنندگان 
و تولید كنندگان افزود: با اجرای طرح درج قیمت 
تولید كننده و تعریفی كه در زنجیره های توزیع 
انجام شــده اكنون همیــن آب معدنی با قیمت 
تولید كننده ۲هزار تومان به بازار آمده و مردم باید 
بدانند كه هیچ كاالیی در كشور سود توزیع باالی 

30درصدی ندارد.

نامه نگاری برای تعویق اجرای طرح 
با قرار گرفتــن لوازم خانگی و صنایع شــوینده 
در فهرســت كاالهــای مشــمول درج قیمت 
تولیدكننده، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، 
از اجرای این طرح سر باز زد و در نامه ای به وزیر 
صمت اعالم كرد: قیمت نهاده هــای تولید این 
بخش مــدام در حال افزایش اســت و به همین 
منظــور از وزیر صنعت درخواســت می كنیم تا 
متناسب با تغییر قیمت مواد اولیه، امكان افزایش 
قیمت ها را برای تولیدكننــدگان لوازم خانگی 
فراهم كند. این درخواست در شرایطی ارائه شد 
كه برخی محصوالت لــوازم خانگی افزایش 3 تا 
1۲درصدی قیمت در 3هفته گذشــته را تجربه 
كرده اند. متعاقب آن رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنایع شوینده، بهداشــتی و آرایشی ایران هم 
خواستار تعویق اجرای این طرح در صنایع مذكور 
تا فروردین ماه سال1401 شد و اعالم كرد اكثر 
واحدهای كوچك خواستار به تعویق افتادن طرح 
درج قیمت تولیدكننده )به جای مصرف كننده( 

روی كاالها تا فروردین هستند. بختیار علم بیگی  
با بیان اینكه تولیدكننــدگان با كلیت این طرح 
موافق هســتند، افزود: به نظر می رسد این طرح 
با هدف شفاف سازی  اجرا می شــود، اما مشكل 
بعد از تولید، در بخش توزیــع و برای خریداران 
عمده است. او از ارســال نامه ای به وزارت صمت 
برای تمدید مهلت اجرای طرح خبر داد و گفت: 
مشــكل دیگر تولیدكننــدگان كوچك تفاوت 
قیمت تمام شــده كاال برای استان های مختلف 
است. تاكنون با ثبت قیمت مصرف كننده، قیمت 
یكسانی روی كاالهای مشابه درج می شد، اما در 
طرح جدید كه باید قیمت تولیدكننده درج شود، 
هزینه حمل ونقل به استان های مختلف متفاوت 
است و قیمت درج شده برای استان های دورافتاده 
گران تر خواهد بود. او افزود: فعال در حال مذاكره 
با وزارت صمت هستیم و منتظر ارائه پاسخ وزارت 

صمت به نامه انجمن هستیم.

بالتكلیفی با درج قیمت تولید كننده 
دبیر انجمن تولید كنندگان لوازم صوتی و تصویری 
نیز با بیان اینكه طرح اجباری شدن درج قیمت 
تولید كننده روی محصوالت لوازم خانگی نواقص و 
ایراداتی دارد و به دلیل نبود فرهنگسازی مناسب، 
موجب نارضایتی مردم خواهد شــد، گفت: این 
طرح نمی تواند برای همه اصناف و كاال ها به ویژه 
لوازم خانگی به صورت یكسان اجرا شود. اشكال 
نخست، شیوه درج قیمت روی كاالهاست. قیمت 
خوراكی ها و محصوالت سلولزی همانند دستمال 
كاغذی روی كاال درج می شود و چون كاال همراه با 
بسته بندی عرضه شده، برای مردم در زمان خرید 
قابل رویت است؛ اما در لوازم خانگی چنین نیست.

محمدرضا شــهیدی افزود: وقتی مصرف كننده 
بــرای خرید یخچال یا ســایر لــوازم خانگی به 
فروشــگاه مراجعه می كنــد كاال را بدون كارتن 
مشاهده می كند.  در واقع قیمت تولیدكننده روی 
لوازم خانگی زمانی كــه كاال در منزل به خریدار 
تحویل می شود، برای مردم قابل رویت است و در 
آن زمان نیز دیگر ســودی برای خریدار ندارد. او 
در مورد اشكال دوم این طرح گفت: سال هاست 
كه مردم به درج قیمت مصرف كننده روی كاال ها 
عادت كرده اند اما اكنون مثال یــك تلویزیون را 
10میلیون تومان خریداری كرده اند اما می بینند 
كه قیمــت تولیدكننده روی كارتــن تلویزیون 
9میلیون تومان درج شده اســت. او افزود: مردم 
حســاب نمی كنند كه قیمت 9میلیونی، قیمت 
در كارخانه لــوازم خانگی اســت. فرهنگ درج 

قیمت تولید كننده هنوز برای مصرف كنندگان جا 
نیفتاده و ممكن است موجب درگیری و نارضایتی 
مردم شود. دبیر انجمن صوتی و تصویری افزود: در 
كاال های سوپری مثل دستمال كاغذی، شیر و... 
كه قیمت روی كاال ها درج می شود، به آسانی قابل 
پاك شدن نیست. ولی فرض كنید تولیدكننده 
لوازم خانگی، برچسب قیمت را روی كارتن بزند و 
به مغازه بفرستد. اگر فروشنده ای بخواهد تخلف 
كند به راحتی می تواند قیمت دیگری را نصب كند 
و این موضوع موجب درگیری بین تولیدكننده و 
سازمان حمایت می شود. همچنین در كاالهای 
سوپری تفاوت قیمت در كارخانه تا مصرف كننده 
باالست و تا 50درصد تفاوت قیمت تولیدكننده 
و مصرف كننده وجود دارد؛ امــا در لوازم خانگی 
فاصله قیمتی درنهایت 10درصد است لذا درج 
قیمت تولیدكننده روی لــوازم خانگی موجب 

كاهش قیمت زیادی نخواهد شد.

نحوه محاسبه قیمت مصرف كننده كاالها
بنابر اعالم مســئوالن وزارت صمت و ســازمان 
حمایت با درج قیمت تولید كننده واقعی حاشیه 
سودهای غیرمتعارف اقالم كاالیی در بازار حذف 
و به كاهش قیمت مصرف كننده این كاالها منجر 
می شود. بر این اســاس مصرف كنندگان قبل از 
اینكه بخواهند قیمت كاالیــی را پرداخت كنند 
باید بدانند میزان سود یك كاال بعد از درج قیمت 
تولید كننده از محل كارخانــه و بنابر نوع كاالها 
متفاوت است. مدیركل نظارت بر خدمات عمومی 
و شبكه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت 
مصرف كنندگان و تولید كنندگان در گفت وگو با 
همشهری میزان سود توزیع كنندگان سراسری 
را  10درصد و خرده فروشی ها را  از ۷ تا 15درصد 
براساس كاالهای مختلف متغیر دانست و گفت: 
اگر مردم می خواهنــد روی قیمت تولیدكننده 
محاسبه ای داشته باشند می توانند ۲۲ تا ۲5درصد 
به آن اضافه كنند و این به منزله آن است كه حدود 
یك چهارم تا یك پنجم، بــه قیمت تولیدكننده 
اضافه خواهد شد. محســن حسینلویی افزود: از 
این هفته در سطح فروشگاه ها، شاهد درج قیمت 
تولیدكننــده خواهیم بود. فروشــگاه ها موظف 
هستند با سودهای اعالم شده قیمت مصرف كننده 
را تعیین كنند، از این رو اگر قیمت مصرف كننده 
كاالیی باالتر از قیمتی كه فروشگاه اعالم می كند 
باشد آن كاال باید با همان سود منطقی و مصوب 
از سوی فروشگاه های زنجیره ای فروخته شود و بر 

این اساس مبنای قیمت، باركد فروشگاه هاست.

تولیدكنندگان لوازم خانگی و شوینده، خواستار تعویق اجرای طرح اصالح بازار شدند

كارشكنی در برابر اصالح فرایند قیمت گذاری كاالها به نفع مصرف كنندگان باال گرفته است.

مقاومتصنایعدربرابردرجقیمتتولیدکننده
افزایش 100درصدی قیمت ترشی

قیمت انواع ترشی طی یك ســال گذشته بین 100 تا 
سوپر 
130درصد افزایش یافته اســت. مشــاهدات میدانی ماركت

خبرنگاران همشهری و مقایسه قیمت انواع ترشی در 
ســوپرماركت های تهران حاكی اســت: شــركت های تولیدكننده 
محصوالت غذایی در یك ســال اخیر قیمت تولیدات خود را بیش از 
100درصد افزایش داده اند كه بسته به نوع محصول مورد استفاده، گاه 

میزان افزایش قیمت به 130درصد و بیشتر هم رسیده است. 
قیمت ترشی بندری ۷00گرمی برند كامبیز كه زمستان سال گذشته 
10.800تومان قیمت داشــت حاال با 131درصد افزایش، ۲5هزار 
تومان قیمت خورده است. در دیگر برندها هم افزایش قیمت دست كم 
100درصدی را شاهد هســتیم كه نمونه های آن كم نیست؛ قیمت 
ترشی كلم قرمز برند اروم آدا از 1۲.500تومان به ۲4هزار تومان رسیده 
و ترشی فلفل برند مجید كه دی ماه سال گذشته 11.500تومان قیمت 
داشت حاال ۲۲.800تومان قیمت خورده است. هم اكنون گران ترین 
ترشی موجود در بازار سیر صدفی یا ســیر مرواریدی است كه بسته 
به برند آن بین 35 تا 58هزار تومان قیمت دارد. ترشــی قارچ هم در 
مقایسه با دیگر انواع ترشی قیمت باالیی دارد و هر كیلو از این ترشی 
تا ۷0هزار تومان به فروش می رسد. فلفل هالوپینو كه در یكی، دو سال 
اخیر طرفداران زیادی پیدا كرده هم ترشی به نسبت گرانی است و هر 
شیشــه نیم كیلویی آن 30هزار تومان قیمت دارد. اما انواع سنتی و 
قدیمی ترشی مثل مخلوط، لیته و بندری هنوز در مقابل ترشی های به 

نسبت جدید قیمت های پایین تری دارند. 
قیمت هر كیلو ترشــی مخلوط كه از محبوب تریــن و پرتقاضاترین 
ترشی هاست به طور میانگین به 38هزار تومان رسیده است. قیمت 
یك نوع ترشــی در برندهای مختلف گاه بسیار متفاوت است، به طور 
مثال ترشــی لیته 6۷0گرمی برند برتر 18هزار تومان قیمت خورده 
درحالی كه برند یك و یك، همین نوع ترشــی را در وزن 630گرم با 
قیمت ۲۷هزار تومان عرضه كرده است. قیمت ترشی در 6ماه گذشته 
هم افزایش داشته به عنوان نمونه ترشی قارچ برتر در وزن ۷00گرمی 
كه 6ماه پیش 4۲هزار تومان به فروش می رســید امروز قیمت آن به 

49هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت برخی انواع ترشی در سوپرماركت های تهران
قیمت )تومان(مشخصاتبرند

25.500فلفل- 620گرمیاصالت
25.500فلفل- 640گرمیكامبیز
27.000مخلوط- 750گرمیرازك
24.500مخلوط- 670گرمیكامبیز
20.800بندری-670گرمیمجید
28.500مخلوط- 700گرمیبرتر
35.000سیر مروارید- 670گرمیسحر
58.000سیر مروارید- 660گرمیپسند
49.000قارچ- 670گرمیبرتر

28.000فلفل هالوپینو- 500گرمیگل باز
27.000لیته- 630گرمییك و یك
25.500بندری-700گرمیكامبیز
22.800فلفل- 630گرمیمجید

23.900كلم قرمز- 700گرمیاروم آدا
18.100لیته- 670گرمیبرتر

آمار خبر

در مبادالت روزگذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 318شركت 
كاهش و 271شركت افزایش یافت. قیمت سهام 17شركت 

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 
315سهامداران حقوقی

467

1934

1782

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 1782میلیارد تومان 
سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران حقیقی 
به هزارو 934میلیارد تومان رسید. سهامداران حقیقی دیروز 

152میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج كردند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 
هزارو945واحد، معادل 0.15درصد رشد كرد و به 

یك میلیون و334هزارو701واحد رسید.

دیــروز 7هزارو52میلیــارد تومــان اوراق بهــادار 
در بــازار ســرمایه دادوســتد شــد كــه از ایــن میــزان 
2هزارو254میلیــارد تومــان بــه معامــالت خــرد ســهام و 
بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

2254میلیارد تومان

1,339

1,338

1,337

1,336

1,335

1,334

1,333

1,332

3%

52%

45%

نقل قول خبر

حداكثر ضرایب سود قابل اعمال درصورت توزیع از طریق شركت های پخش سراسری

شرح كاالردیف
درصد سود و 
هزینه پخش 

سراسری

درصد سود و 
هزینه خرده 

فروشی

حداكثر درصد قابل اضافه 
شدن به قیمت درب 

كارخانه تا مصرف كننده
101526.5پوشك بچه و دستمال كاغذی1
101021پودر لباسشویی2
101223.2انواع آبمیوه3
141227.7آب معدنی4
101021انواع نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت5
101526.5انواع شوینده به جز پودر لباسشویی6
101223.2انواع كنسروجات و ترشیجات، رب و سس7
101526.5انواع محصوالت سلولزی8
101021انواع ماكارونی9

حداكثر ضرایب سود قابل اعمال درصورت توزیع از طریق عمده فروشی

شرح كاالردیف
درصد سود 

و هزینه  
عمده فروشی

درصد سود و 
هزینه های خرده 

فروشی

حداكثر درصد قابل اضافه شدن به قیمت 
درب كارخانه تا مصرف كننده

حدود 14.4درصد+هزینه حمل بین شهری410انواع لوازم خانگی كوچك1
حدود 10.2درصد+هزینه حمل بین شهری37انواع لوازم خانگی بزرگ2
حدود 18.5درصد+هزینه حمل بین شهری315انواع لنت ترمز3
حدود 15.4درصد+هزینه حمل بین شهری312انواع فیلتر روغن4
حدود 15.4درصد+هزینه حمل بین شهری312روغن موتور5

فعال ۲طرح جدید برای گشودن گره واگذاری  خصوصی
سهام ســرخابی ها روی میز آمده؛ وزیر كار سازی

می گوید؛ سهام این شــركت ها باید در قالب 
تعاونی ها واگذار شود، سازمان خصوصی نیز بر طبل پیمان 

مدیریتی می كوبد. 
همزمان فرابورس اعالم كرده است: با توجه به وضعیت مالی 
این دو باشگاه امكان  پذیرش آنها در بازارهای اصلی فرابورس 
وجود ندارد. در چنین شــرایطی به نظر می رسد واگذاری 

سهام سرخابی ها بار دیگر به سر خط بازگشته است.
به گزارش همشــهری، بحث واگذاری سهام پرسپولیس و 
استقالل از ۲دهه پیش تاكنون به نتیجه نرسیده است. هر 
ســال هم كه می گذرد، زیان ها، بدهی ها و پیچیدگی های 
مالی این دو باشگاه بیشتر و واگذاری آنها سخت تر می شود. 
شاید اگر 10سال پیش ســهام این دو باشــگاه به بخش 
خصوصی واقعی واگذار شــده بود این دو باشگاه در شرایط 
فعلی، وضعیت مالی بهتری داشــتند، اما ۲دهه اســت كه 
به دلیل انجام نشــدن مطالعــات دقیق و ارائــه طرح های 
غیركارشناســی، خصوصی ســازی  در فوتبال به بن بست 
رسیده و به نظر می رســد این روند همچنان ادامه دارد زیرا 

طبق آخرین خبرها فرابورس ایران اعالم كرده اســت این 
دو باشگاه به دلیل شرایط مالی شان امكان پذیرفته شدن در 

بازارهای اصلی فرابورس را ندارند.

واگذاری به روش تعاونی
در شــرایطی كه هنوز مراجع ذیربط بــرای تعیین روش 
واگذاری ســهام ســرخابی ها به نتیجه مشــخصی دست 
نیافته اند، به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی  در تالش 
است سهام این دو باشگاه را به روش پیمان مدیریتی واگذار 
كند. دیروز حجت اهلل عبدالملكی، وزیــر تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی با انتشار توییتی در حساب كاربری خود نوشت: 
تنها راه حل بحران سرخابی ها، واگذاری مدیریت آنها به خود 
مردم است. او با بیان اینكه حذف ۲باشگاه بزرگ و محبوب 
پرســپولیس و اســتقالل از لیگ قهرمانان آسیا محصول 
مدیریت غلط گذشته اســت و كام همه را تلخ كرده، افزود: 
ماه گذشته در نامه ای به رئیس جمهوری پیشنهاد دادم تا 
مدیریت این دو تیم در قالب تعاونی به مردم واگذار شــود؛ 
این نوع باشگاه داری در ۲تیم بارسلونا و رئال مادرید تجربه 
شده و یك قاعده پذیرفته شده جهانی است. به گفته او این 

نامه را دفتر رئیس جمهور به وزیران ورزش و اقتصاد ارجاع 
داده است.

روش واگذاری سازمان خصوصی سازی 
در شرایطی كه وزیر كار از واگذاری سهام سرخابی ها به شیوه 
تعاونی ها خبر داده، به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی  
هنوز به جمع بندی نهایی برای تعیین روش واگذاری سهام 
این دو باشگاه نرسیده است؛ با این حال آن طور كه از خبر ها 
بر می آید این سازمان در تالش است سهام این دو باشگاه را 
به روش پیمان مدیریتی واگذار كند كه شیوه مرسومی در 
جهان فوتبال نیست و به زعم كارشناسان نمی تواند كمكی 
به حل مشــكالت این باشــگاه ها بكند. رئیس كل سازمان 
خصوصی سازی  گفته اســت: درخصوص مدیریت این دو 
باشگاه، مفصل با نمایندگان و پیشكسوتان ۲باشگاه گفت وگو 
كرده ایم و مدل های مختلفی ازجمله پیمان مدیریت مورد 
بررسی قرار گرفته است. حسین قربانزاده تأكید كرد: روش 
واگذاری این دو باشگاه در آن بخشی كه وارد بورس می شود 

به صورت عرضه اولیه و خرد به مردم است.
سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی  نشان می دهد این 

سازمان هنوز الگوی درســتی برای واگذاری سهام این دو 
باشــگاه در اختیار ندارد؛ ضمن اینكه به نظر می رسد هنوز 
فكری به حال بدهی ها و زیان های این دو باشــگاه به شكل 
جدی نشده است و سازمان خصوصی سازی  صرفا در تالش 
است از طریق افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام، منابع 
مالی جدیدی به این دو باشــگاه تزریق كند؛ او البته تأكید 
كرده اســت: مذاكراتی برای حق پخش تلویزیونی هم در 
جریان است كه به نظر نمی رسد چندان موفقیت آمیز باشد. 
به گفته قربان زاده برای انتفاع این دو باشــگاه مدل افزایش 
ســرمایه از محل صرف سهام را پیشــنهاد داده ایم تا پولی 
كه از مرحله اولیه عرضه به دســت می آید، مستقیم به خود 
باشــگاه برود نه خزانه و از این جهت هر دو باشــگاه، جان 

تازه ای بگیرند.
او همچنین با اشــاره به میزان بدهی ۲باشگاه گفت: زیان 
انباشته باشگاه پرسپولیس باالی ۲00میلیارد تومان است 
و با احتساب سایر بدهی ها ازجمله مالیات به 500میلیارد 
تومان می رســد. امــا ارزش كل باشــگاه پرســپولیس 
1800میلیارد تومان ارزیابی شده كه 1000میلیارد تومان 

آن ارزش برند این باشگاه است.

واگذاری سرخابی ها  به سبک بارسلونا
فرابورس از امكان پذیر نبودن عرضه سهام پرسپولیس و استقالل، با توجه به وضعیت مالی آنها، در بازارسرمایه خبر  داد

عكس خبر

مطابق قانون کار معدنکاری جزو مشاغل سخت و زیان 
آور محسوب می شود و یکی از دغدغه های اصلی کارگران 
کمبود تسهیالت و خدمات است؛ کارگران معادن نباید 

بیشتر از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته فعالیت کنند 
این در حالی است که اکثر کارگران این بخش در سراسر 

کشور در 2 تا 3 شیفت کاری فعالیت می کنند.

علی اصغر ملكی
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی: با آغاز 

صادرات، قیمت دام روند افزایشی به خود گرفته 
و قاچاق دام از مرز بانه در حال افزایش است 

كه این موضوع در كنار كشتار بی رویه دام های 
مولد، مشكالت را دوچندان خواهدكرد.

حسین دماوندی نژاد
 معاون امور تولیدات دامی وزارت 

جهادكشاورزی: از میزان جو باقی مانده در 
بندر چابهار فقط500كیلوگرم آن سبز شده كه 

البته آن نیز قابل استفاده است؛ زیرا برخی 
دامداران جو را به عنوان »غسیل جو« یعنی 

جوی سبز شده استفاده می كنند.

سعید سلطانی سروستانی
كارشناس صنعت دامپروری: قاچاق دام با 
نوسان نرخ ارز، ارتباط مستقیمی دارد و با 
افزایش نرخ دالر، قاچاق تشدید می شود. 
برای جلوگیری از پدیده قاچاق باید سازوكار 

قانونی برای صادرات دام طراحی شود تا ارز به 
كشور بازگردد و تولیدكننده هم بتواند از سود 

عایدی آن استفاده كند.
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ايرانشهر شماره  8411

عدد خبر

استاندار سیســتان و بلوچســتان گفت: بارندگی 
و ســیل اخیــر 1920میلیــارد تومــان بــه بخش هــای راه، 
كشــاورزی، برق، حمل ونقل، ارتباطــات، آب و فاضالب، 
شیالت، زیرساخت ها و ساختمان های اداری این استان 
خسارت وارد كرده است. به گزارش ایرنا، حسین مدرس 
خیابانی افزود: بخش عمده ای از منازل مسكونی و لوازم 
خانگی مردم در كنارك از بین رفته و خســارت های عمده 

نیز به كشاورزی زرآباد و دشتیاری وارد شده است.

1920میلیارد تومان

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــركل 
صنایع دستی كردستان از دریافت نشان ملی مرغوبیت 
1۵اثر صنایع دستی استان خبر داد. به گزارش تسنیم، 
یعقوب گویلیــان گفــت: این آثار شــامل یــك گلیم جل 
اســب، 3عدد ســاز ســنتی، 2اثــر ســراجی ســنتی، 3اثر 
چاقوســازی ســنتی، ۵اثــر نــازك كاری چوب و یــك عدد 

زیورآالت چوبی منبت مشبك است. 

1۵اثر 

معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی كرمانشــاه 
از تشــكیل ۵كمیتــه بــرای تســریع در رونــد شــكل گیری 
محور گردشــگری غرب ایران خبــر داد. به گزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، علی صابــر افــزود: كمیتــه برنامه ریزی 
و سیاســتگذاری به عنــوان دبیرخانه در كرمانشــاه، كمیته 
تبلیغــات، بازاریابــی و اطالع رســانی در لرســتان، كمیتــه 
اقتصادی و زیرساخت در همدان، كمیته آموزش و پژوهش 
در كردســتان و كمیته توسعه گردشــگری خارجی با تمركز 

روی كشور های همجوار در ایالم تشكیل شده است. 

۵كمیته 

مدیركل هواشناســی گلستان با اشــاره به اینكه 
پوشش برفی یكی از شــاخص های ارزیابی هواشناسی 
اســت، اظهــار كــرد: ایــن پوشــش در نیمه نخســت دی 
امسال نسبت به سال گذشته 70درصد كاهش داشته 
اســت. بــه گــزارش ایســنا، نوربخــش داداشــی افــزود: 
براساس تصاویر ماهواره پوشــش برفی استان در نیمه 
اول دی ســال گذشــته ۵هــزار كیلومترمربع بــوده و این 

عدد امسال به 660كیلومترمربع رسیده است.

70درصد 

فرماندار شهرســتان خوی گفت: ســاخت پایانه 
جدید مرز رازی خــوی تا 3ماه آینــده به پایان می رســد و 
آمــاده بهره بــرداری می شــود. به گــزارش مهر، حســین 
عباســی اظهــار كــرد: پیش بینــی می شــود ســاخت این 
پایانه تــا 3ماه آینده با صــرف بیش از 20میلیــارد تومان 
اعتبار دیگر بهره برداری برســد. وی پایانه رازی را یكی از 
مهم ترین پایانه های مرزی كشــور در توســعه ترانزیت، 

صادرات و تردد مسافر می داند.

۳ماه 

عکس خبر

شهرهكیانوشراد
خبرنگار

سیزدهمیننمایشــگاهتخصصیفرشدستبافو
تابلوفرشقزویندرشرایطیدرحالبرگزاریاست
كهتولیدكنندگانفرشدستبافایرانیروزهایكم
رونقیراســپریمیكنندوبرگزارینمایشگاههای
بینالمللیدراســتانهایمختلففرصتیاستتا
مردمبتوانندباهنردستاقواممختلفآشناشوند.
درنمایشگاهتخصصیفرشقزوینكهتاجمعه24دی
برپاست،39تولیدكنندهاز8استانآذربایجانشرقی،
قم،همدان،زنجان،كردستان،چهارمحالوبختیاری،
قزوینوتهرانحضوردارندوفرشهایتمامابریشم،
گبه،گلیم،قالیهایروســتاییوعشایری،فرش
بختیاریوملزوماتفرشبافــیرابهنمایشعموم

گذاشتهاند.

وامهایكمبهرهبرایحمایتازعشایر
تولید فــرش ایرانی در 2دهه اخیــر از 6میلیون مترمربع به 
كمتر از 2میلیــون مترمربع كاهش یافتــه و صادرات فرش 
نیز از یك میلیارد  و200میلیون دالر در ســال به 60میلیون 
دالر )با توجه به ارزش، متراژ و نوع فرش( رســیده اســت. 
عوامل مختلفی دســت به دســت هم داده اند تا مشکالتی 
بر ســر راه تولیدكنندگان این هنر ایرانی قــرار بگیرد. یکی 
از تولیدكنندگان كه امســال نیز با شــور و اشتیاق معرفی 
فرش »یلمه« از چهارمحال و بختیاری در نمایشــگاه حاضر 
شده اســت به همشــهری می گوید: در همه جای دنیا نام 
ایران با هنر فرش گره خورده اســت، اما متأسفانه این روزها 
تولید كنندگان و بافندگان فرش با مشکالت بسیاری دست 

و پنجه نرم می كنند.
حســین جهانی یلمه، با بیان اینکه بافندگان عشــایری در 
دورافتاده ترین روستاها طرح و نقشــه هایی منحصر به فرد 
خلق می كنند، می افزاید: فرش های عشایری عمدتا توسط 
افراد مسن  بافته می شود، اگر این هنر به جوانان منتقل نشود 

به مرور از بین خواهد رفت.
وی با بیان اینکه تولیدكنندگان عشــایری نمی توانند فرش 
خود را به فروش برســانند و به همین دلیــل توانایی خرید 

محصوالت را ندارند، اظهار می كند: فرش یلمه برندی است 
كه در دنیا شناخته شــده و مخصوصا در كشورهای اروپایی 
طرفدار دارد، اما متأسفانه تولید این فرش كم شده و بسیاری 
از كارگاه ها تعطیل شده اند. اگر بافنده حمایت نشود، این هنر 

رو به خاموشی می رود.
جهانی یلمه با تأكید بــر اینکه اعطای وام هــای كم بهره یا 
قرض الحسنه به تولید كنندگان عشایری و روستایی، فرصت 
اشتغال زایی را به ویژه برای جوانان فراهم خواهد كرد، ادامه 
می دهد: وام هایی كه تاكنون داده شده بسیار محدود است و 
نتوانســته همه متقاضیان را تحت پوشش قرار دهد. در این 
شرایط اقتصادی و بدون حمایت دولت، راه اندازی كارگاه های 
بافندگی برای تولید كنندگان كالن مقرون به صرفه نیست. به 

همین دلیل شرایط سختی پیش پای آنها قرار دارد.

استفادهازظرفیتفضایمجازی
در دنیای امروز كه بســیاری از محصــوالت از طریق فضای 
مجازی معرفی و به فروش می رسند، استفاده از این ظرفیت 
می تواند گامی مؤثر برای معرفی تولیدكنندگان و بافته های 

عشایری و روستایی باشد.
جهانی یلمه تجربه حضور خود در نمایشــگاه های كشور و 
فعالیت در فضای مجازی را این گونه توضیح می دهد: فرش 
بختیاری كمتر در كشــور شناخته شــده بود و من به دلیل 
عالقه ای كه به فرش و هنر ایرانی دارم، تالش كردم با حضور 
در نمایشگاه های مختلف، این هنر را به همه استان ها ببرم و 
معرفی كنم. هر تولیدكننده درصورتی كه با فضای مجازی 
آشنا باشد بافته های ایرانی را معرفی می كند، اما اگر فضایی 
فراهم شــود كه همه تولیدكنندگان خــرد و كالن بتوانند 
به صورت متمركز محصوالت خود را معرفی كنند، اقدام خوبی 

در جهت حمایت از تولید كننده و مصرف كننده خواهد بود.
او كه تا كنون در نمایشگاه های فرش همدان، اراك، زنجان، 
اردبیل، یزد و اهواز شركت كرده است، یکی از محاسن حضور 
در نمایشگاه های اســتانی را ارتباط با دیگر تولیدكنندگان 
می داند: ما قبل از حضور در این نمایشگاه ها فقط فرش استان 
خود را می شناختیم، اما حاال با  بافنده های دیگر از تبریز، قم، 
شیراز، یزد، اردكان و.. آشــنا می شویم و می توانیم از تجارب 
آنها در تولید و فروش فرش اســتفاده و با استفاده از همین 

تجربه، معایب فرش خودمان را رفع كنیم.

حمایتازتولیدكنندگانباخریدكاالیایرانی
عادل عظیمی، تولیدكننده فرش نقشــه ماهی اســت كه از 
شهرستان خوی و استان آذربایجان غربی در نمایشگاه قزوین 
شركت كرد ه  و گرانی مواداولیه و قیمت تمام شده فرش را یکی 
از دالیلی می داند كه به تعطیلی كارگاه های فرش منجر شده 
است. او به همشهری می گوید: كارگر روزمزد با میوه چینی 
300هزار تومان در روز دریافت می كند، اما وقتی در كارگاه 
فرش كار كند 200هزار تومان دریافــت می كند. یك قالی 
4ماه و با حداقل 5نفر بافته می شود. هزینه كارگاه، دستمزد 

بافنده، خرید مصالح و در نهایت مشکالت فروش به ویژه در 
بازار خارجی موجب می شود تولیدكننده قید این كار را بزند 

به طوری كه حدود 30درصد كارگاه ها تعطیل شده اند.
او با بیان اینکه بــازار خارجی برای معرفــی و فروش فرش 
ایرانی در وضعیت خوشایندی نیست  باید به دنبال راهی برای 
بازاریابی بیشــتر فرش ایرانی در خارج از كشور بود زیرا اگر 
این اتفاق نیفتد، بازار جهانی را از دست خواهیم داد. زمانی 
فرش ایران كامال شناخته شــده بود، اما حاال نسل جوان در 
كشورهای اروپایی كمتر با هنر فرش ایرانی آشنا هستند. وقتی 
كاالی ایرانی عرضه نشود، آن را نمی شناسند و سراغ كارهای 
كپی كشورهای هند و پاكستان می روند كه كارشان اصال قابل 

مقایسه با فرش ایرانی نیست.
او معتقد است برگزاری نمایشگاه های داخلی فرصتی برای 
معرفی تولیدات فرش اســتان های مختلــف خواهد بود و 
تولیدكنندگان تا كنون با حمایت مردم و دوستداران این هنر 

توانسته اند به فعالیت خود ادامه دهند.

  
نمایشگاه تخصصی فرش قزوین در مدت برگزاری از ساعت 
۱5 تا 2۱ در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی قزوین 

پذیرای بازدیدكنندگان خواهد بود.

نمایش هنر  اقوام در نمایشگاه فرش قزوین

39تولیدکننده فرش دستباف از 8استان آذربایجان شرقی، 
قم، همــدان، زنجــان، کردســتان، چهارمحــال و بختیاری، 

قزوین و تهران در قزوین حاضر شده اند

یك  تولیدكننده فرش: فرش های عشــایری عمدتا توســط 
افراد مســن  بافته می شــود، اگر این هنر به جوانان منتقل 

نشود به مرور از بین خواهد رفت
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ثبتملییکمیراثناملموس
شهر تاریخی ماســوله كه این روزها در تب و تاب 
جهانی شدن به ســر می برد، در اتفاقی تازه پرونده 
عروسك های بافتنی خندان خود را در دستور ثبت 
قرار داده اســت كه به همراه ۱۱پرونده دیگر برای 

ثبت ملی راهی شده اند.
ولی جهانی، سرپرســت اداره كل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گیالن از تهیه و ارسال 
پرونده ۱2اثر ناملموس اســتان به منظور ثبت در 
فهرست آثار ملی به دفتر ثبت آثار تاریخی- فرهنگی 
كشور خبر می دهد و می گوید: مهارت بافت سنتی 
عروسك های ماسوله كه به عرواسوله مشهور است، 
به همراه مهارت ســاخت عروســك ویو، مهارت 
ساخت عروسك جاروگیشه ازجمله مواردی است 

كه برای ثبت ملی ارسال شده است.

آزادیعروسکبافی
زنان بافنده ماســوله همانطور كــه روی درگاهی 
درها یا دردل كارگاه ها نشســته اند، همه شــور و 
شوقی كه دارند را تن عروسك ها می كنند. یکی از 
آنها به همشهری می گوید: من از ۱6سالگی بافت 
عروسك را شروع كرده ام، حدود 25سال است این 
كار را انجام می دهم البته به دلیل دشــواری بافت 
عروسك به شکل دستی، این هنر را به وسیله ماشین 

بافندگی و به شکل دانه بافی انجام می دهم.  

 این عروسك  ها بعد از درست كردن ریزه كاری های 
زیادی دارند و پس از ساخت، كار زیادی روی آنها 
انجام می شــود تا به شــکلی دربیایند كه به دست 

مشتری می رسند.
رقیــه ســاعی عروســك های بافتنــی را یکی از 
صنایع دستی مهم ماسوله می داند و اضافه می كند: 
هر گردشگری كه به ماســوله می آید یکی از این 
عروســك ها را با خود به یادگار می بــرد. معموال 
زنان ماســوله بافتنی های مختلفــی می بافند، اما 
عروســك در بین این بافته ها جای خاصی دارد، از 
یك طرف وقتی شما عروســکی را كه بافته اید  در 
دست یك كودك می  بینید، از شادی او و ارتباطی 
كه با عروسك برقرار می كند، خوشحال می شوید و از 
سوی دیگر بافت عروسك به دلیل آزادی در انتخاب 
طرح و رنگ ،  نوعــی آزادی عمل به همراه داردكه 
بسیار لذتبخش است و برای بافنده هم جذابیت به 

همراه دارد.
او كه گران شــدن مواداولیه بافت عروسك را یکی 
از مشــکالت بافندگان می داند، ادامــه می دهد: 
گرانــی مواداولیــه باعــث می شــود قیمت خود 
عروســك هم برای فروش باالتر برود و مســافران 
تمایل كمتری به خریــد پیدا كننــد. هم اكنون 
قیمت یك عروسك متوسط   از 30 تا 40هزارتومان 
 اســت، امــا عروســك های بزرگ تــر ۱50 تــا

 200هزارتومان هستند.

ساعی اما در پایان حرف هایش دلخوشانه می گوید: 
این عروسك نمادی از ماسوله اســت و دیدن آن 
در دست مسافران برای من به عنوان بافنده بسیار 

خوشحال كننده و رضایت بخش است.

عروسکبافیمیتواندگسترشیابد
هر نوع صنایع دســتی یا كار انفــرادی می تواند به 
شکلی منســجم اجرا شود و ســودآوری بیشتری 
داشــته باشــد. این موضوعی اســت كه یکی از 
بافندگان عروسك اهل ماســوله بر آن تأكید دارد 
و به همشهری می گوید: در ماســوله افراد زیادی 
عروســك بافی می كنند، البته هر فردی انفرادی 
محصول خودش را تولید می كند و می فروشد. این 
هنر می تواند به عنوان یك شغل برای كسب درآمد 
هم رشد كند. یکی از راه هایی كه می تواند موجب 
این امر شود، ایجاد كارگاه های عروسك بافی است 
كه در آن افراد در كنار هم كار و محصوالت بیشتری 

را ارائه كنند.
عاطفه شــانی با بیان اینکه مهم است بازاری برای 
ارائــه محصول به شــکلی گســترده تر در اختیار 
بافندگان باشــد، می افزاید: وقتی این عروســك 
به عنوان یك برند مطرح شود و ماسوله تولیدكننده 
انحصاری عروســك باشــد، فروش محصول هم 

موفقیت بیشتری خواهد داشت.
وی درباره اینکــه به عنوان بافنده چه حســی به 

این هنــر دارد؟   می گوید: بافتن عروســك به جز 
مســائل اقتصادی، بســیار لذت بخش است چون 
متعلق به خود ماسوله بوده و ماندگارشدن آنها برای 
بافندگان اهل ماسوله ارزش معنوی خیلی زیادی 

دارد. عروسك های بافتنی در شهرهای دیگری 
هم ممکن است بافته شوند، اما عروسك های 
ماسوله شیوه بافت خاص خودش را دارد و 

طرحی كه زنان اینجا می زنند و حتی 
نوع نخ و پشم آن متفاوت است و 

همین ویژگی هاست كه این نوع 
عروسك را ارزشمند می كند.

هنری25ساله
ماسوله به عنوان یکی از مناطق 

قدیمی گیالن همــواره به خاطر 
معماری و فرهنگ جذابش مشــهور 

بوده است، با این حال عروسك بافی نشان داد 
در دل چنین منطقه كهنســالی، امکان شکوفایی 
كارهای جدید همچنان وجود دارد؛ موضوعی كه 

از خالقیت مردم این منطقه نشأت گرفته است.
سرپرست پایگاه ملی-پژوهشی ماسوله درباره سابقه 
بافت عروسك در ماســوله به همشهری می  گوید: 
بافت عروسك در ماســوله از حدود 25سال قبل 
آغاز شده است. این عروسك ها كه به آنها دست و پا 
جدا گفته می شد، الگوی اولیه ساده ای داشت و در 
ابتدا به شکل عروسك های دختر و پسر دوقلو بافته 
می شد، اما پس از استقبال گسترده گردشگران از 
این عروســك ها، جزئیاتی به آنها اضافه شد و نوع 
بافت و لباس و چهره آنها به مرور تغییر كرد و بسیار 
متنوع شد. محمد ســنایی با بیان اینکه هم اكنون 
این عروسك ها در ماســوله به دست زنان منطقه و 
در كنار دیگر انواع، بافته می شود، می افزاید: بعضی 
از بافندگان به شکل دســت بافت و بعضی به شکل 
ماشــینی این هنر را ادامه می دهنــد. هم اكنون 
حدود 30نفر در ماســوله به شکل رسمی مشغول 
بافت عروسك هستند اما در بیشــتر خانه ها زنان 
عروسك بافی را انجام می دهند و به شکل موردی در 
این زمینه فعال هستند. وی درباره اهمیت ثبت ملی 
این عروسك ها نیز می گوید: ثبت ملی عروسك های 
ماسوله به عنوان میراث ناملموس این منطقه بسیار 
ارزشمند اســت. هر اقدامی در این زمینه می تواند 
این هنر را زنده نگه دارد، بــه عالوه معرفی و اقبال 
بیشتر گردشگران برای خرید عروسك، در كنار سود 
اقتصادی برای منطقه،  بافنده را هم ترغیب می كند 
به این هنر ادامه دهد و آن را زنده نگه دارد. سرپرست 
پایگاه ملی-پژوهشی ماسوله ادامه می دهد: در این 

زمینه برندسازی این عروسك بسیار مهم است، االن 
خود عنوان عروسك ماسوله نماینده این محصول 
است و ثبت ملی هم می تواند این برند را قانونی كرده 
و به آن وجهه بیشتری ببخشــد. سنایی با اشاره به 
اهمیت ثبت ملی دیگر میراث ماسوله می گوید: به 
عالوه از آنجا موضوع ثبت جهانی منظر شهر ماسوله 
نیز دنبال می شود، ثبت ملی دیگر نمادهای فرهنگی 
منطقه می تواند به عنوان نقطــه قوت پرونده ثبت 

جهانی مورد توجه قرار گیرد.

  
شاید در نگاه نخســت عروسك ها اهمیت چندانی 
نداشته باشند، اما دست كم عروسك های ماسوله 
توانسته اند نه تنها به عنوان بازیچه ای بومی، كودكان 
را با فرهنگ و هنر آشنا كنند، بلکه موفق شده اند 
جای خود را در بازار شــهری تاریخــی باز كنند و 
به عنوان محصولی سنتی اما جدید از مرزهای ایران 
بگذرند و به عنوان سوغات ماســوله اهمیت یابند. 
حمایت و شناخت از چنین محصوالتی ضامن بقای 
جوامع محلی اســت؛ جوامعی كه رونق اقتصادی 
خود را با داشته هایشــان تامین می كنند و در این 
مســیر تنها باید از سوی مســئوالن بیشتر جدی 

گرفته شوند.

ثبت ملی عروسك های دستباف ماسوله یکی از مطالبان مردم و مسئوالن منطقه است كه می تواند مسیر 
ثبت جهانی منظر ماسوله را نیز تسهیل كند

 عروسک های خندان ماسوله در راه ثبت ملی

تاماسولهرانبینید،باورنمیكنید
بامهرخانه،حیاطخانهباالیی
اســت،یعنیچه.كوچههایباریکومملوازجمعیتیکطرفوفروشندگانو
خریدارانپرهیاهوازطرفدیگرجلبتوجهمیكنند.درهرگوشــهایامازنیبا
لباسمحلیدرسكوتچیزیمیبافد،كناردستشكامواهایرنگووارنگچشم
رامیربایندوپشتسرشانبوهیعروســکبالبهایخندانبهمسافرانسالم
میگویند.یکالگویثابتدرهمهشاندیدهمیشود؛دامنهایپرچینوكالههای

بافتنی.بعضیسعیكردهاندطرحینودراندازندوعینکیاشنلیبهعروسکاضافه
كنند،اماهمچنانهماندامنوكالهدارهاهستندكهبزرگوكوچکدوستدارند
یكیبرایخودشانبهیادگاراززنانماسولهایبخرند.بازارماسولهپراستازاین
عروسکها،اصالآنهاباناماینشهرگرهخوردهاندوهمینموجبشدهبهعنوان
میراثناملموسونمادیازماسولهدرمســیرثبتملیقرارگیرند.حاالآنهافقط
عروسکنیستند،میتوانندنمایندهشــهریپلكانی،زیباوجذابباشندوازاین

مسیررونقزندگیزنانبافندهراهمراهبیاورند.

حمیدهپازوكی
خبرنگار 

سرپرســت پایــگاه ملی-پژوهشــی ماســوله: 
هم اكنــون حــدود 30نفــر در ماســوله بــه شــكل 
رســمی مشــغول بافــت عروســك هســتند امــا 
در بیشــتر خانه هــا زنــان عروســك بافی را انجــام 
می دهند و به شــكل موردی در ایــن زمینه فعال 

هستند

یــك بافنده عروســك اهل ماســوله: گران شــدن 
مواداولیــه بافــت عروســك یكــی از مشــكالت 
بافنــدگان اســت و باعــث می شــود قیمــت خود 
عروســك هم برای فروش باالتر برود و مسافران 

تمایل كمتری به خرید پیدا كنند

اهمیت ثبت ملی   
اهمیتثبتملیآثــارتاریخیبهعنوان
بناهاییشاخصودرمعرضتوجه،شاید
بركسیپوشیدهنباشد،اماآثارناملموس
وكمترشناختهشــدهدرواقعآنچیزی
هســتندكهبهچنینتوجهورتبههایی

بیشترنیازدارند.
معاونهنرهایســنتیوصنایعدستی
میراثفرهنگیگیالنبههمشــهری
میگوید:نخســتینكاریكهثبتیک
میراثملموسیاناملموسمیتواندانجام
دهد،ایناســتكهاهمیتآنمیراثرا
درجوامعمحلینشــانمیدهدومردم
راازارزشــمندبودنآنچهدارندولزوم
حفاظــتازآن،آگاهمیســازد.گرچه
ماسولهصنایعدســتیچرمیوفلزی
جالبتوجهیدارد،امایكیازجدیدترین
دستســازههایمــردمایــنمنطقه
عروسکهایبافتنیاستكهگردشگران

بسیاربهآناقبالنشاندادهاند.
فرزادرشــیدیبابیاناینكــهاگراین
عروســکهابخواهندثبتشوندتوجه
گردشــگرانبهاینمیراثجلبخواهد
شــد،ادامهمیدهد:همینتوجهباعث
خریدصنایعدستیوایجاداشتغالبیشتر
درماسولهخواهدشد.ویبابیاناینكه
گیالنجزعروسکهاییكهدرماسوله
بافتهمیشود،انواعدیگریازعروسکهم
درشهرهایمختلفدارد،میافزاید:
همهاینعروســکهامیتوانند
ثبتشــدهوبهعنوانسمبلی
ازفرهنــگوآیینهایمنطقه
معرفیشــوند.عروسکهای
»ورزامشته«و»جاروگیشه«
ازدیگردستسازههایاستان
هستندكهبافرهنگكشتوكار
استانپیوندكهنیداردكهباكمی
تغییرمیتوانندبهگردشــگرانارائه
شــدهوفرهنگگیالنراباخودبهدیگر
نقاطایرانوجهانببرند.اینموضوعاز
آنجهتاهمیتداردكهگردشگرانهم
عالقهدارندچیزیرابهعنوانســوغات
خریداریكنندكهگوشهایازفرهنگآن

منطقهرادرخودداشتهباشد.

ث
مک

قلعه قمیشلو، گنجینه رو به ویرانی  

قلعه تاریخی »قمیشلو« مربوط به دوره قاجاریه و از مهم ترین آثار تاریخی 
نجف آباد در استان اصفهان است كه در مركز پارك ملی و حیات وحش قمیشلو 
قرار گرفته. این منطقه گردشگری و تاریخی در سال های اخیر به عنوان منطقه 

نمونه گردشگری شناخته شد اما بی توجهی به این بنای تاریخی در سایه 
كشمكش های محیط زیست و میراث فرهنگی موجب تخریب و فروپاشی آن شده 

است. قلعه تاریخی قمیشلو در سال 1380 در فهرست آثار ملی ایران ثبت   و در 
سال 1386 به عنوان منطقه نمونه گردشگری تیران و كرون معرفی شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

یم
سن

س:  ت
عک
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حكم قصاص محيط بان 
میراث 
كرمانشــاهي در ديوان فرهنگی

عالي كشور تأييد و ابالغ 
شــد. حدود يك ماه پيــش وكالي 
سازمان حفاظت محيط زيست نسبت 
به حكم بدوي، اعتراض خود را اعالم 
كرده بودند. گفت وگو با 4محيط بان 
حاضر در صحنه حادثه وكالي پرونده 
را به ادله هاي محكمي رسانده بود كه 
مي توانســت جرم را به قتل شبه عمد 
تغيير دهد و محيط بان را از قصاص دور 
كند. ولي با تأييد حكم بدوي در ديوان 
عالــي كشــور، حــاال فقــط رئيس 
قوه قضاييــه مي تواند دســتور توقف 
حكم را براي بررسي بيشتر صادر كند.
به گفتــه جمشــيد محبت خانــي، 
رئيس يگان حفاظت محيط زيســت 
اين پرونده قابليت تبديل شــدن به 
قتل شــبه عمد را دارد چرا كه نحوه 
تيراندازي محيط بــان از نظر يگان با 
قانون نحوه به كارگيري سالح مطابقت 

دارد.
تنها قتلي كه منجر به قصاص مي شود، 
قتل عمد است و در صورت تأييد شدن 
قتل شبه عمد يا خطاي محض حكم 
به پرداخت ديــه تبديل مي شــود. 
سرهنگ جمشــيد محبت خاني پس 
از صــدور حكم بدوي به همشــهري 
گفته بود: از آنجايي كه مأمور ما حين 
انجام ماموريت بوده و  حكم ماموريت 
داشته، پرداخت ديه با بيمه مسئوليت 
محيط بانــان خواهد بــود. »در حين 
ماموريت بودن« مقدمه اســتفاده از 
قانون حمل و استفاده از سالح است 
و بدون آن نه تنهــا محيط بانان بلكه 
نيروهاي انتظامي هــم نمي توانند از 
سالح اســتفاده كنند. محيط بان ما 
در ماموريــت بوده، ملبــس به لباس 
محيط باني بوده و حكم حمل ســالح 

را به همراه داشته است.

با وجود ايــن، محيط بانــان از اينكه 
بتوانند از قانون حمل سالح به مانند 
ســاير يگان هاي حفاظت در نيروي 
انتظامي استفاده كرده و مورد حمايت 
قــرار گيرند دچــار ترديد هســتند. 
ســرهنگ محبت خاني مي گويد: از 
نظر قانون جان انســان اهميت دارد. 
قانونگذار در تدوين و تصويب »قانون 
به كارگيري و حمل ســالح« به دنبال 
اين بوده كه آخرين راهكار، كشــته 
يا زخمي شــدن هر كــدام از طرفين 
باشــد. اســتفاده از اين قانون بسيار 
سختگيرانه اســت و اين اتفاق خوبي 
است. گرفته شــدن جان انسان نبايد 
به سهولت رخ دهد. محيط بان ها براي 
اســتفاده از اين قانون بايــد آن را به 
خوبي مطالعه كنند و بند به بندش را 
رعايت كنند. به محيط باني كه آموزش 
نديده باشــد، ســالمت روانش تأييد 
نشده باشــد و در ميدان تير آموزش 
نديده باشــد، مجوز حمل سالح داده 

نخواهد شد.

ســال گذشــته قانونــي مبني بــر 
به كارگيري سالح محيط بانان همچون 
مأموران پليس تصويب و تأييد شــد 
كه براســاس آن محيط بانان در اين 
قانون، حمايت بيمه اي و قضايي شوند. 
براساس اين قانون، محيط بانان تنها 
زماني كه جان خود يا همكارشان در 
خطر باشد اجازه استفاده از سالح را آن 
هم با رعايت شرايط به كارگيري سالح 
آنچنان كه در قانون آمده، دارند. طبق 
همين قانــون محيط بانان نمي توانند 
به سمت شكارچي غيرمجاز يا هر فرد 
مسلح يا حتي هر فردي كه به منطقه 
حفاظت شده، ورود كرده و حتي داراي 
سالح نيز است، تيراندازي كنند. طبق 
قانــون به كارگيري ســالح حتي اگر 
محيط بان با چشم خودش ببيند كه 
فرد يا شكارچي غيرمجاز سالح دارد و 
در حال فرار است، تا زماني كه اسلحه 
را به سمت محيط بان نشانه نگرفته، او 
نمي تواند از ســالحش استفاده كند؛ 
يعني سالحي كه در اختيار محيط بان 

است، بيشتر جنبه پدافندي دارد.
جمشــيد محبت خانــي، فرمانــده 
يگان حفاظــت مي گويد: بــا وجود 
پيگيري هاي قضايــي صورت گرفته 
و تــالش گروهــي وكالي مدافــع 
پرونــده محيط بان برومنــد نجفي، 
درخصوص جان باختــن يك فرد در 
منطقه حفاظت شده بيستون استان 
كرمانشــاه، ديوان عالي كشور، حكم 
دادگاه بــدوي درخصــوص قصاص 
محيط بان برومند نجفــي را تأييد و 

ابالغ كرد.
او در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
ادله ما براي قضات ظاهرا كافي نبوده 
اســت و ما 2راه در پيش داريم. براي 
اســتفاده از ظرفيت ماده447 قانون 
آيين دادرســي مدني، تقاضاي اعاده 
دادرسي به رئيس قوه قضاييه خواهيم 
داد تا در صــورت صالحديد،پرونده 
به شــعبه اي هم عرض رفتــه و مورد 
بازبيني قرار گيــرد. همچنين براي 
جلب رضايت از خانواده متوفي تالش 
خواهيم كرد و با كمك خيرين منطقه، 
اميدواريم اولياي دم به صلح رضايت 

دهند.
او در شرح ماجرا مي گويد: وقتي خبر 
ورود چند نفر به منطقه حفاظت شده 
بيســتون به مأموران يگان حفاظت 
مي رسد، محيط بان برومند نجفي به  
همراه 4محيط بان ديگــر به منطقه 
مي روند و پس از چندبار ايست دادن، 
تيراندازي مي كنند و متأسفانه يكي از 
متخلفان كشــته مي شود و 3متخلف 
ديگــر فــرار مي كنند. درگيري بين 
شــكارچي ها و محيط بانان سابقه  اي 
طوالني دارد. در ســابقه صدور حكم 
قصاص براي محيط بانان در بيشــتر 
موارد پس از سال ها زندان، اولياي دم 
رضايت مي دهند و طي سال هاي اخير 
فقط يك مورد بــه قصاص محيط بان 
منجر شــده اســت. در جدول زير به 
برخي از اين پرونده ها كه رســانه اي 

شده  است اشاره مي شود.

درخواست بازگشت كامل الواح هخامنشي از آمریکا
 نماينده دائم ايران در سازمان ملل از آمريكا خواست باقيمانده الواح هخامنشي متعلق به ملت ايران در مؤسسه شرق شناسي شيكاگو سالم و به طور كامل به دولت ايران تحويل شود 

  نماينده دائم ايران در سازمان ملل از آمريكا خواست الواح 
میراث 
هخامنشي باقيمانده در مؤسسه شرق شناسي شيكاگو را فرهنگی

يكجا و در يك مرحله و البته بدون هيچ بهانه اي تحويل ايران 
دهد.

مجيد تخت روانچي در نيويورك به صدا وسيما گفته است: حدود ۹۰سال 
پيش الواح هخامنشــي براي مطالعه با قرار امانت 3ســاله به مؤسســه 
شرق شناسي شيكاگوي آمريكا رفته و از آن زمان تا امروز متأسفانه به صورت 

كامل بازگردانده نشده است.
به گفته نماينده دائم ايران در سازمان ملل، آمريكا هر بار به بهانه اي استرداد 
الواح هخامنشي متعلق به تاريخ و فرهنگ ملت ايران را به تعويق مي اندازد؛ 
درحالي كه خودشان قبول دارند اين الواح به صورت امانت به آمريكا آمده 

است.
تخت روانچي خواسته ايران از آمريكا در ماجراي استرداد الواح هخامنشي 
را روشن خواند و گفت: امانت بايد به صورت كامل، مرتب و سالم تحويل 

دولت ايران شود.

ماجراي كشف و انتقال الواح به آمريكا
به گزارش همشهري، ماجراي كشــف الواح هخامنشي ايران كه همگی 
اسناد مالی و اقتصادی هستند به سال 1316و زماني بازمي گردد كه گروه 
حفاري مشترك ايران و مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو در ادامه 
كاوش هاي باستان شناسي در باروي شمال شرق تخت جمشيد بودند و 
توانستند بيش از 3۰هزار گل نبشته هخامنشي به خط ميخي را در 2اتاق 

باستاني كشف كنند.
مؤسسه شرق شناسي شيكاگو اما عالقه مند به خواندن الواح و رمزگشايي از 
متون باستاني بود و سال 1316در توافق با دولت وقت ايران در دوران پهلوي 
اول، الواح هخامنشي را در پارافين قرار دادند و با 2535جعبه مقوايي با ذكر 
تعداد الواح روي جعبه ها از بندر بوشهر با كشتي به آمريكا منتقل كردند. 
همچنين تعداد زيادي از قطعات خرد شده از گل نبشته هاي هخامنشي را 
در 3پيت حلبي 2۰ليتري مخصوص نگهداري نفت گذاشته و همراه الواح 
به آمريكا فرستادند. اين الواح را به اين دليل در پارافين گذاشته بودند كه 

رطوبت دريا آسيبي به آنها نرساند.
كشتي حامل الواح هخامنشي، يك سال بعد در سال 1317 به آمريكا رسيد. 
پارافين  زدايي از آنها انجام شد و سپس در اختيار يك استاد سومرشناس 
يعني ارنست هرتسفلد، باستان شناس و كاوشگر تخت جمشيد و 3دستيار 
جوان او به نام هاي هلك، كمرون و يك فرانســوي ديگر گذاشته شد تا 
رمزگشايي و خوانده شــوند. اين گروه با خط ميخي آشنا بودند و با توجه 
به گل نبشته هاي به دست آمده از شوش، متوجه شدند زبان الواح عيالمي 
است. ابتدا تصور مي كردند الواح متعلق به دوره خشايارشا است، اما در ادامه 
كار متوجه شدند تاريخ گذاري گل نبشته ها متعلق به سال كبيسه است و 
در نهايت دريافتند الواح هخامنشي متعلق به دوره حكومت داريوش بزرگ 

هخامنشي است كه تاريخ گذاري در زمان او با سال كبيسه انجام مي شد. 
بعدتر كتيبه ديگري يافت شد كه در آن از داريوش نام برده شده بود. فعاليت 
گروه تا سال 1۹18كه جنگ جهاني دوم آغاز شد، ادامه داشت و آنها ظرف 
مدت 2سال 15۰گل نبشته را رمزگشايي كرده و خواندند. با آغاز جنگ 
جهاني دوم گروه از هم پاشيده شد. هرتسفلد، استاد سومرشناس كه آلماني 
و هوادار هيتلر بود براي جنگ به آلمان بازگشت. هلك به سربازي اعزام 
شد. كمرون ماند و به خواندن الواح ادامه داد. از سرنوشت آن فرانسوي اما 
هيچ گاه خبري نشد. كمرون تنها مانده بود و توانست گل نبشته هاي خزانه 
تخت  جمشيد را رمزگشايي كند و نتيجه مطالعات خود را در سال 1۹48 
منتشركرد. هلك از خدمت سربازي بازگشت و به خواندن گل نبشته هاي 
تخت جمشيد ادامه داد و سال 1۹65مجموعه دست نوشته هاي خود از 
خواندن 2۰87 كتيبه و گل نبشــته را تحويل چاپخانه داد. او تا پيش از 
مرگ خود در اواخر سال 1۹8۰ ميالدي توانست 2586كتيبه و گل نبشته 
تخت جمشــيد را بخواند و رمزگشــايي كند:  اونتيجه مطالعات خود بر 
33كتيبه را هم در مجله فرانسوي دفي كه كاوش هاي باستان شناسي ايران 

را پوشش مي داد، منتشر كرد.
سال 1۹67اما يك جوان ايراني به نام عبدالمجيد ارفعي كه حاال در اتاقي در 
فرهنگستان هنر ايران پشت يك ميز مي نشيند و همچنان مشغول خواندن 

و نوشتن درباره گل نبشته هاي تخت جمشيد و انتشار نتايج آن است، شاگرد 
هلك شد و كنار او آموختن زبان عيالمي را آغاز كرد. خواندن گل نبشته ها 
توسط اين دانشجوي ايراني جوان در مؤسسه شرق شناسي شيكاگو تا سال 
1۹74 ادامه يافت و او به ايران بازگشت و همچنان تا همين امروز مشغول 

خواندن و تحقيق بر الواح هخامنشي است.

بازگشت نخستین محموله و درخواست تحويل كامل
مؤسسه شرق شناسي شيكاگو نخستين محموله از الواح هخامنشي ايران 
را در قالب 15۰لوح در دوران سفارت عالء در آمريكا و در فاصله سال هاي 
1313 تا 1327 به ايران مسترد كرد. آن زمان تصور بر اين بود كه تمامي 
كتيبه ها به ايران بازگردانده شده است، اما عبدالمجيد ارفعي توانست ثابت 
كند كه الواح و كتيبه ها در 5۰صندوق نگهداري مي شده و تنها 3صندوق 

آن به ايران بازگردانده شده است.
در فاصله سال هاي 1384تا 1385نيز 3۰۰كتيبه تحويل ايران شد، اما 
اين بازگشت آغاز يك رويداد حقوقي و زمانبر براي ايران بود. با ورود اين 
محموله به ايران، 2خانواده يهودي به  نام هاي رابين و ويليامز با حضور در 
محاكم قضايي آمريكا ايران را متهم به دست داشــتن در يك انفجار در 
سرزمين هاي اشغالي كردند و مدعي شدند چون ايران از حماس پشتيباني 

مي كند پس بايد به دليل كشته شدن وابستگان آنها در آن انفجار، اقدام به 
پرداخت غرامت كند. اين دو خانواده از دادگاه هاي آمريكا خواسته بودند 
الواح هخامنشي ايران را كه متعلق به تاريخ، فرهنگ و ملت ايران است و به 
امانت در اختيار مؤسسه شرق شناسي شيكاگو قرار داشت به حراج بگذارند 

تا 73ميليون دالر از محل فروش الواح به عنوان غرامت نصيب شان شود.
در دادگاه اول دولت ايران وكيل معرفي نكرده بود و دادگاه آمريكايي در 
غياب وكالي ايران رأي اول را به نفع آن دو خانواده صادر كرد؛ يعني الواح 
هخامنشي ايران كه نه متعلق به دولت ايران كه متعلق به مردم ايران است، 
حراج شوند و غرامت آن دو خانواده يهودي از اين محل پرداخت شود. پس 
از اين رأي، ايران يك وكيل استخدام كرد تا از منافع ملت در ماجراي الواح 
هخامنشي دفاع كند. وكيل اســتخدامي اما به گفته عبدالمجيد ارفعي، 
خواننده الواح هخامنشي نابلد بود و با دفاع بد موجب شد رأي دوم دادگاه 

هم به نفع 2خانواده خواهان صادر شود.
اين بار دولت ايران وكال را تعويض كرد و 2وكيل مجرب گرفت. در اين مرحله 
بود كه عبدالمجيد ارفعي به عنوان شاهد با آگاه كردن وكالي ايران در آمريكا 

رأي دادگاه سوم را به نفع ايران تغيير داد.
خودش مي گويد: »هفتم اســفندماه ۹3به دادگاه رفتيم و 28اســفند 
۹4دادگاه رأي خود را در شــيكاگو به نفع ايران صادر كرد. اما اين بار نيز 
خواهان ها درخواست استيناف مجدد دادند و پرونده به دادگاه فدرال رفت 
و در اختيار 3قاضي قرار گرفت تا نظر خــود را در مورد رأي قاضي دادگاه 
چهارم در پرونده الواح هخامنشي اعالم كنند. بدين ترتيب الواح هخامنشي 
به توقيف دادگاه فدرال آمريكا در اختيار مؤسسه شرق شناسي شيكاگو 
ماند تا تكليف پرونده مشخص شود.« 2خانواده يهودي بابت دريافت غرامت 
مرگ اعضاي خانواده شان در انفجار سرزمين هاي اشغالي معتقد بودند الواح 
هخامنشي جنبه تجاري دارد و بايد به عنوان اموال ايران در آمريكا به حراج 
گذاشته شود و از محل فروش آنها 72.5ميليون دالر غرامت دريافت كنند. 
اما عبدالمجيد ارفعي تنها شاهد ايراني پرونده حراج الواح هخامنشي بود 
كه در 2رأي به نفع ايران در دادگاه فدرال آمريكا در ايالت شيكاگو شهادت 
داد و اثبات كرد الواح هخامنشي نه اموال دولت ايران كه متعلق به ملت ايران 
است و هيچ جنبه تجاري ندارد. در نهايت دادگاه عالي آمريكا نيز پرونده را به 
نفع ايران بست و قرار شد تمامي الواح هخامنشي به ايران مسترد شود. ايران 
اما با تحريم هاي يكجانبه آمريكا مواجه شد و بازگرداندن الواح هخامنشي به 
كشور با مشكل مجوز اوفك در وزارت دارايي آمريكا مواجه شد. بدين ترتيب 
يك سال طول كشيد تا رأي دادگاه عالي آمريكا درخصوص بازگرداندن الواح 
هخامنشي به ايران البته با تالش مؤسسه شرق شناسي شيكاگو اجرايي 
شود. سال 13۹8اما چهارمين محموله از الواح هخامنشي ايران به همراه 
مسئوالن مؤسسه شرق شناسي شيكاگو شامل 1783لوح هخامنشي به 
ايران بازگشــت. حاال مجيد تخت روانچي، نماينده ايران در سازمان ملل 
از آمريكا خواسته است باقيمانده الواح هخامنشي متعلق به ملت ايران در 
مؤسسه شرق شناسي شيكاگو اين بار به صورت يكجا و نه زمانبر و مقطعي 
به ايران بازگردانده شود. او گفته است كه پيام ايران به آمريكا در ماجراي 
الواح هخامنشي »روشن« است و »امانت بايد به صورت كامل، مرتب و سالم 

تحويل دولت ايران شود.«

محمد باريكاني
دبير گروه زيست بوم

چهره روز

احیاي تاالب بختگان فارس در شرايط 
كمبود اعتبار

مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس 
با ارائه دورنماي احياي تاالب بختگان فارس 
در شرايط كمبود اعتبار، چهره روز زيست بوم 
كشــور بود. حميد ظهرابي با اعالم اين كه 
طرح حفاظت از تاالب هاي ايران، عالوه بر 
توســعه فعاليت ها در حوضه آبريز درياچه 
اروميه، به 2اســتان فارس براي تاالب بختگان و خوزستان براي تاالب 
شــادگان ورود پيدا كرد، افزود: طرح حفاظت از تاالب هاي ايران متعهد 
شد طي 3سال اقدام به پياده سازي  فعاليت هاي كشاورزي پايدار و معيشت 
سازگار در 3۰روستاي استان فارس كند. اين مقام مسئول، اعالم كرد كه 
وضعيت تاالب هاي فارس خوب نيست و هم اكنون فقط 2تاالب كوچك 
برمشور و هفت برم در طول سال آب دارند و مابقي تاالب هاي استان يا كامال 
خشك شده اند و يا به صورت فصلي با بارندگي موقتا آبگيري مي شوند. در 
بارندگي اخير نيز تاالب هاي استان چندان تغييري نداشته اند، به گونه اي 
كه پريشان و كافتر كماكان كامال خشك هستند و آبگيري مابقي تاالب ها 
نيز بين 1۰ تا 3۰درصد آن هم به طور سطحي بوده است و تنها تاالب هيرم 
52درصد آبگيري شده است. اوگفت: ترويج بهره برداري اصولي از منابع آب 
و كشاورزي پايدار و اصالح معيشت ها براي حفاظت از تاالب هاي استان 

امري ضروري است. 

زهرا رفیعي
خبرنگار

عدد خبر

۹گونه جانوری تاكنون در استان كرمانشاه كشف 
شده  كه نمونه آنها در هیچ جای جهان وجود ندارد و جزو 
حیوانــات در معــرض انقــراض محســوب می شــوند. به 
گــزارش ســازمان حفاظت محیط زیســت در كرمانشــاه 
۴۸گونــه پســتاندار، ۱۸۰گونــه پرنــده، ۳۳گونــه ماهی، 
۳۵گونه خزنــده دوزیســت وجــود دارد كه در میــان آنها 
۲گونه مارمولك و هفت نوع ماهــی زندگی می كنند كه 

نمونه ای از آن ها در جهان مشاهده نشده است.

۹ گونه منحصر به فرد

حفاظت از محیط زیست با ۳هزارو۵۰۰ محیط بان 
دشــوار اســت. به گزارش ایرنا، معاون آموزش ســازمان 
حفاظت محیط زیست در این باره گفت: تالش می کنیم 

همه مردم نسبت به محیط زیست حساس باشند.

3500محيط بان

بازوبند و مدال هاي تختي ثبت ملي شدند
بازوبند پهلواني و مجموعه مدال هاي جهان پهلوان تختي در فهرست آثار ملي ايران ثبت شد. به 
گزارش وزارت ميراث فرهنگی، محمود طغرايي، مدير ثبت آثار تاريخي اداره ميراث  فرهنگي 
خراسان رضوي گفت: اين مدال ها شامل بازوبند پهلواني سال هاي 1335، 1336 و 1337، مدال 
طالي انجمن ملي تربيت بدني، مدال نقره مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان در وزن 7۹كيلو 
گرم هلسينكي، مدال نقره پانزدهمين دوره بازي هاي المپيك هلسينكي در رشته كشتي آزاد 
وزن 7۹كيلوگرم و يادبودهای پانزدهمين دوره بازي هاي المپيك هلسينكي، مسابقات كشتي 
دوستانه در سوئد و مسابقات كشتي دوستانه در مالمو، نشان نقره مسابقات قهرماني كشتي جهان 
توكيو، مدال نقره دومين دوره بازي هاي بين المللي جوانان در رشته كشي آزاد ورشو، مدال طالي 
شانزدهمين دوره بازي هاي المپيك در رشته كشتي آزاد ملبورن، مدال ياد بود شانزدهمين دوره 

بازي هاي المپيك ملبورن و... است.

انتصاب اعضاي شوراي راهبردي كاخ گلستان
اعضاي شوراي راهبردي كاخ گلستان با حكم علی دارابی، معاون ميراث فرهنگی منصوب 
شــدند. به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، علي اكبر ســعيدي پيشكســوت حوزه مرمت، 
محمدحسن سمسار عضو هيأت علمي گروه باستان شناسي دانشگاه تهران، سيدعباس فاطمي 
رئيس مركز سيماي استان ها، حميده چوبك عضو هيأت علمي پژوهشكده باستان شناسي، 
حميدرضا جيحاني دانشيار گروه معماري و هنر، جواد قارايي  ايرانگرد، يعقوب توكلي   مدير 
سابق گروه تاريخ تمدن پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، سيدمحمود رضوي تهيه كننده 
سينما و تلويزيون و محمد مهدي لبيبي   رئيس سابق پژوهشكده مردم شناسي، اعضاي شوراي 

راهبردي كاخ گلستان شدند.

  احتمال وقوع توفان   نمكي از درياچه ارومیه
احتمال وقوع توفان هاي نمكي درصورت زيرآب نرفتن كانون هاي گردوغبار درياچه 
اروميه وجود دارد. مســعود تجريشــي، مدير دفتر برنامه  ريزي و تلفيق ستاد احياي 
درياچه اروميه به ايلنا گفت: اگر وزارت نيرو مثل سال گذشته حقابه درياچه را ندهد، 
مطمئنا نمي توانيم انتظار داشته باشيم درياچه در مسير احياي خودش پيش رود و در 
ســال14۰6 و 14۰7 به تراز اكولوژيك مورد انتظار درياچه نخواهيم رسيد. برخالف 
تعهدات و وظايف قانوني متأســفانه وزارت نيرو 1۰2درصد را به شــرب، ۹2درصد 
به كشــاورزي و بيش از 3۰۰درصد به صنعت اختصاص مي دهد، امــا زماني كه به 
محيط زيست مي رسد به كمتر از 35درصد تعهداتش عمل مي كند. نكته جالب اين 
است كه يك سال از آن سال آبي گذشته است و هيچ كس در داخل كشور به غيراز ستاد 
احياي درياچه اروميه مطالبه نكرده است كه چرا حقابه درياچه داده نشده است و حتي 
براي من جالب اســت كه مجموعه هايي كه در ارتباط با خشك شدن درياچه اروميه 
احســاس وظيفه مي كردند، هيچ وقت به اين نپرداختند كه اگر آبي وجود ندارد، چرا 
بايد 1۰2درصد بيشتر از نياز به شرب و ۹2درصد بيشتر از نياز به كشاورزي اختصاص 

داده شود.

نیمي از جنگل كاري كشور در استان ايالم 
رئيس مركز جنگل هاي خارج از شمال سازمان جنگل ها گفت: امسال بيش از 5۰درصد 
جنگل كاري كشور در استان ايالم انجام مي شود. به گزارش مهر، كامران پورمقدم در بازديد 
از طرح هاي جنگل كاري شهرستان دهلران با اشاره به اينكه ايران يكي از كشورهاي كم 
پوشش جنگل در جهان است، گفت: بايد تالش كنيم كه سطح جنگل كاري و فضاي سبز 
كشور را افزايش بدهيم چرا كه هر هكتار جنگل 68تن گردوغبار را جذب مي كند كه نقش 
بسيار مؤثري در جلوگيري از بروز پديده گردوغبار در كشور دارد. پورمقدم بيان كرد: ايالم 
يكي از استان هاي شاخص كشور در بحث جنگل كاري و توسعه جنگل در كشور مطرح 
است و خوشبختانه دهلران ظرفيت ها و پتانسيل هاي زيادي براي جنگل كاري دارد و اين 
مهم منجر به توجه كشور به استان شده است. رئيس مركز جنگل هاي خارج از شمال به 
نياز كشور در حوزه زراعت چوب هم اشاره كرد و يادآور شد: 6ميليون مترمكعب چوب در 
كشور نياز است و استان ايالم و به ويژه شهرستان دهلران در اين عرصه نيز اقدامات خوبي 
داشته است. پورمقدم افزود: اگر عرصه هاي بياباني را زيركشت چوب ببريم، مي توانيم در 

سال هاي آينده در اين زمينه بي نياز شويم و به اقتصاد مقاومتي در اين حوزه عمل كنيم.

حكمزندانمحلدرگيريسالدرگيريمحيطبان
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چهارشنبه 22 دی 81400
شهر شماره  8411

نتیجه جلسه  شركت بازآفريني و شهرداري تهران
کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی  شهر تهران:  موضوع 
جلسه اخير بين شرکت بازآفریني و شهرداري تهران، انعقاد تفاهمنامه 
همكاري مشترك بين وزارت راه وشهرســازي و شهرداري تهران بود 
تا 2دستگاه ظرفيت ها و امكاناتشــان را براي نوسازي بافت فرسوده به 
اشتراك بگذارند و هم افزایي داشته باشند تا نوسازي بافت فرسوده شهر 
تهران با سرعت بيشتري انجام شود و پيش برود. در این جلسه در مورد جزئيات برنامه ها صحبت 
شد. متن تفاهمنامه نهایي شده و آماده انعقاد است و باید وزیر راه وشهرسازي و شهردار آن را 
امضا کنند. این تفاهمنامه شروع جدیدي براي همكاري این دو دستگاه است. در این تفاهمنامه 

قرار است که 2طرف منابع و ظرفيت هایشان را به اشتراك بگذارند.

نگاه

 رونق ساخت وساز در تهران
 با رفع قوانين دست وپاگير

مهدي چمران، رئيس شوراي اسالمي شهر 
تهران: 

قوانين ساخت وســاز بايد موبه مو اجرا شود، اما 
قوانين دســت وپا گير و موانع بايد براي توسعه 
ساخت وساز تسهيل شوند. با توجه به ديدگاه مشترك 
شهرداري و شوراي شــهر درباره لزوم ساخت وســاز به ويژه در بافت 
فرسوده، انتظار مي رود تا ركود چندساله شهر تهران جاي خودش را به 
رونق و ســازندگي بدهد. از معاونت معماري و شهرسازي انتظار داريم 
تا در اين خصوص فعاليت داشته باشد و از ســوي ديگر به درآمدزايي 

شهر كمك كند.

مهدي پيرهادي، رئيس کميسيون سالمت و 
محيط زیست شوراي اسالمی  شهر تهران: 

نيازمند گزارشي هســتيم تا مشخص شود كه 
حذف تســهيالت مربوط به نوسازي چه تأثيري 
در كاهش صدور پروانه ساخت وســاز داشته است. 
مناطق 9، 10، 15، 16، 17، 18، 19 و 20 بيشــتر دچار مشكل بافت 
فرسوده هستند و بايد فكري عاجل براي رفع اين مشكالت كرد. تجميع 
پالك هاي فرسوده و اعطاي مجوز يك طبقه اضافه، از تسهيالت نوسازي 
بافت فرسوده بود كه متأسفانه در دوره قبل مديريت شهري حذف شد 
و كاهش صدور پروانه را به همراه داشت. يكي از جدي ترين نگراني ها 
درباره بافت فرسوده تهران، معابر بن بست و باريكي است كه دسترسي به 
اين محله ها را دشوار مي كند. مسئله بافت فرسوده معضل تهران به ويژه 
در مناطق جنوبي است و اگر بحراني رخ دهد، به دليل وضعيت معابر و 
نفوذناپذيري، عواقب جبران ناپذيري ايجاد خواهد شد و جان انسان ها 

در خطر است.

حميدرضا صارمــي، معــاون معماري و 
شهرسازي شهرداري تهران: 

طبق بررســي هاي صورت گرفته طي سال هاي 
گذشته آمار صدور پروانه در كشور 15 تا 20درصد 
كاهش داشته كه در اين خصوص تهران با 2 تا 3برابر 
وزن كشــوري شــاهد كاهش بيش از 60درصدي صدور پروانه است. 
براي رفع اين موضوع هم اكنون 4اليحه دســت كميسيون معماري و 
شهرسازي اســت و 3طرح ديگر نيز در همين خصوص به كميسيون 
ارسال خواهد شد. متأسفانه افراد قبل از ما به ساخت وساز در شهر قفل 
زده  اند و ديگر سازندگان تمايلي به ساخت وساز ندارند. طوالني شدن 
فرايند ساخت وساز موجب بي رغبتي افراد در اين امر و در نتيجه كاهش 
سرعت ساخت و سخت شدن آن شده است. با حمايت هاي شوراي شهر و 
شهردار موانع ساخت وساز برداشته خواهد شد. البته در اين ميان به نوعي 
اقدام خواهيم كرد كه متهم نشويم؛ چراكه هرگونه ساخت وساز در تهران 

ضوابط خود را دارد.

نوســازي بافــت فرســوده 
موضوعي اســت كه به عنوان گزارش

يك فرصت به حساب مي آيد؛ 
آن هم در روزگاري كه گراني افسارگسيخته 
بهاي خريد و اجاره خانه باعث شده تا بخش 
زيادي از جمعيت شــهر به حاشيه نشيني و 
سكونت در شــهرها و شــهرك هاي اطراف 
پايتخت روي بياورند. در اين بين، طرح هاي 
اجرا شده در دولت هاي قبلي هم تأثير چنداني 
بر رفع مشكالت مسكن تهران نداشت تا دولت 
و مديريت شــهري جديد به دنبال روش هاي 
جديدي براي تشــويق مالكان به نوســازي 
خانه هاي خود باشند. به همين خاطر، شهردار 
جديد با رايزني ها و انعقاد قراردادهايي به دنبال 
آن اســت تــا از درون طــرح »نهضت ملي 
مســكن«، دروازه اي نو براي نوســازي بافت 
فرسوده باز كند. براي اين منظور روي 9هزار 
هكتــار بافت فرســوده و همچنيــن اراضي 
ناكارآمد شهر حساب ويژه اي باز شده تا ساالنه 
دست كم 100-90 هزار واحد مسكوني نو در 
اختيار مردم قرار گيــرد. در گفت وگو با كاوه 
حاجي علي اكبري، مديرعامل سازمان نوسازي 
شــهر تهران اين موضــوع و راهكارهاي تازه 
شهرداري تهران و شركت بازآفريني شهري را 

براي نوسازي بناهاي فرسوده بررسي كرديم.
معلوم شده که در قالب طرح 
نهضت ملي مسكن براي رونق ساخت وساز 
در بافت فرسوده، چه تسهيالتي در اختيار 

شهروندان قرار مي گيرد؟
براي كســاني كه در بافت فرســوده اقدام به 
نوســازي مي كننــد، 2تســهيالت درنظر 
گرفته شــده اســت؛ يكي وام وديعه مسكن 
براي اســكان موقت در دوران ساخت وســاز  
كــه وزارت راه وشهرســازي بــه ازاي هــر 
پالك، 60ميليون تومان وام قرض الحســنه 
به صورت 3ساله اعطا مي كند و دومين مورد 
هم تسهيالت ساخت وساز اســت كه باز هم 
وزارت راه وشهرســازي بــه ازاي هر واحد در 
حال ساخت بين 200 تا 300ميليون تومان 
تســهيالت از طريق بانك مســكن پرداخت 
مي كند. براي كســاني كه خودشــان دست 
بــه ســاخت و نوســازي مســكن مي زنند 
)خودمالكــي( و ســازندگان غيرحرفه اي، 
مبلغ اين وام 200ميليــون تومان به ازاي هر 
واحد درنظر گرفته شده كه براي انبوه سازان 
و ســازندگان حرفه اي تا 300ميليون تومان 
به ازاي هر واحد افزايــش پيدا مي كند. البته 
گويا قرار شده مبلغ وام تا 450ميليون تومان 
به ازاي هر واحد افزايش داشته باشد، اما چون 
هنوز اين موضوع به شــكل مكتوب و قطعي 
اعالم نشده است، نمي توانم به شكل رسمي 

اين خبر را اعالم كنم. سود اين تسهيالت براي 
دوره مشاركت مدني )18 تا 36ماه( براي مبلغ 
200ميليون تومان، حدود 12درصد و براي 
مبلغ 300ميليون تومــان، حدود 16درصد 

است. 
 آیا نيازي به مراجعه حضوري  
شهروندان به شــهرداري هاي مناطق یا 

دفاتر توسعه محلي  هست؟
با تالش شهرداري و شركت بازآفريني، تمام 
كارهاي مربوط به تشكيل پرونده براي استفاده 
از تســهيالت ساخت وساز مســكن در بافت 
فرسوده الكترونيك شــده است و متقاضيان 
مي تواننــد با مراجعــه به تارنماي شــركت 
 )udrc.ir بازآفريني شهري ايران )به آدرس
اقدام به ثبت نام و بارگــذاري مدارك كنند. 
پس از بررســي و تأييد درخواست و مدارك 
ارائه شــده، اعالم مي شــود كه براي دريافت 
تسهيالت به كدام شعبه بانك مسكن مراجعه 
كنند. درواقع براي بهره مندي از وام نوسازي 
در بافت فرسوده نيازي به مراجعه حضوري و 

كاغذبازي هاي رايج در اداره ها نيست.
جــدا از وام، شــهرداري چه 

طرح هاي تشویقي براي نوسازی دارد؟ 
صدور پروانه رايگان ساخت وساز براي امالك 
مســكوني كه در محدوده بافت فرسوده قرار 
دارند، ازجمله طرح هاي تشويقي شهرداري 
تهران به شــمار مي رود. البته توجه داشــته 

باشــيد اين موضوع فقط مربوط به عوارض 
مربوط به شهرداري است و ارتباطي با عوارض 
ديگر دستگاه ها مانند تامين اجتماعي )براي 
بيمه كارگران( يا آمــوزش و پرورش ندارد. از 
ديگر برنامه هاي شهرداري، اعطاي يك طبقه 
تراكم تشويقي است. همچنين اگر چند پالك 
را در مجاورت يك معبر بن بست تجميع كنند، 
شهرداري مســاحت آن معبر بن بست را هم 
به صورت رايگان به مالكان پالك هاي مجاور 

واگذار مي كند. همچنين 40دفتر توســعه 
در محالت داراي بافت فرســوده وجود دارد 
كه يكي از وظايف آنها، اطالع رســاني درباره 
طرح ها، مشوق ها و تســهيالتي است كه در 
بافت هاي فرسوده ارائه مي شود. در اين زمينه، 
دفاتر به مردم اطالع رســاني كرده و مشاوره 
و خدمات رايــگان ارائه مي دهنــد. خدمات 
ديگري كه در اين دفاتر ارائه مي شود، پيگيري 
مشكالت امالكي است كه داراي مسائل ثبتي 

هســتند؛ يعني امالكي كه فاقد سند بوده يا 
سند مشاع و قولنامه اي دارند. صفر تا 100كار 
از گردآوري اطالعات، تشكيل پرونده، ثبت نام 
و دفاع از پرونده در هيأت تعيين تكليف اداره 
ثبت تا پيگيري صدور و تحويل سند مالكيت 
توسط اين دفاتر انجام مي شود. از اين طريق 
در 3ماه اخير بــراي 50پالك در محله خزانه 
منطقه 16 و 50 پالك در محله صدر منطقه 3 

سند مالكيت اخذ شده است.
هــدف و انتظــار از اجراي 
جدیدترین برنامه هاي نوســازي در شهر 

تهران چيست؟ 
براساس برآوردهاي ما، ساالنه در تهران نياز به 
ساخت 150هزار واحد مسكوني وجود دارد، 
اما درحال حاضر، تقريبا 60هزار واحد ساخته 
مي شود. ما بايد اين شكاف را پر كنيم و براي 
اين امر 2 فرصت وجــود دارد. 4500هكتار 
بافت فرســوده در شــهر تهران وجود دارد و 
همچنين 4500هكتار هــم اراضي ناكارآمد 
و رهاشده در داخل شهر داريم كه مي توانيم 
در اين محدوده ها واحدهاي مسكوني بسازيم 
و نياز ساالنه تهران به تامين مسكن را تامين 
كنيم. انتظار اين اســت كه 90هزار واحد به 
عدد فعلي اضافه شود. اگر پلكاني هم حساب 
كنيم، در ســال1401 بايد به ساخت حدود 
100هزار واحد مســكوني، در سال1402 به 
125هزار واحد مســكوني و در سال1403 
به 150هزار واحد مسكوني برسيم. البته بايد 
توجه داشته باشيم كه از سال1393 تاكنون 
ساالنه 60هزار واحد مسكوني نو در شهر تهران 
توليد شده است و ما عقب ماندگي زيادي در 

اين زمينه داريم.

كاشت 100هزار خانه نو
 در دل بافت فرسوده

شهرداري تهران و وزارت راه وشهرسازي با ارائه وام هاي مختلف و تسهيالت به دنبال 
رونق بيشتر ساخت وساز در محدوده هاي ناپايدار شهر طي سال های آينده هستند
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رمان »پاتوق ها« به يك مفهوم رايج در 
زندگي امروزي مي پردازد؛ مكان هاي خاصي كه 
به نوعي محل دورهمي افرادي با عاليق مشترك 
اســت. نگاه جومپا الهيري به اين مفهوم تا چه 
اندازه براي شما تازگي داشت كه تصميم گرفتيد 

آن را به زبان فارسي ترجمه كنيد؟ 
الهيري هميشــه از دل زندگي روزمره، نكته ها يا 
معني هايي را بيرون مي كشد كه آنقدر جلوي چشم 
آدم اســت كه كمتر به آن توجه مي كنيم. پاتوق ها 
هم رشته اي است كه الهيري تافته از لحظه هايي از 
زندگي. آدم ها را مي توان از روي پاتوق ها و جاهايي 
كه به آنها ســر مي زنند، شــناخت. من هم هنگام 
خواندن اين اثر، به اين فكر فرو رفتم كه پاتوق هاي 
من كجاســت و فكر كردم كه اين سؤال براي همه 
خواننده ها جالب است. البته پاتوق ها لزوماً مكان هاي 

فيزيكي نيست.
اين رمان با ساير آثار جومپا الهيري از 
لحاظ محتوايي يا ساختاري چه تقارن يا تفاوتي 

دارد؟ 
اين رمان به شكل فصل هاي متعدد و كم حجم روايت 
شده است؛ يعني در هر فصل، ما يكي از »پاتوق «هاي 
راوي را مطالعــه مي كنيم. شــايد نزديك ترين اثر 
الهيري از نظر ســاختاري، »به عبارت ديگر« است 
كه البته ناداستان است؛ هر چند كه 2داستان كوتاه 

هم در آن هست.
شــما تقريبًا همه آثار نويســنده 
پاتوق ها را ترجمه كرده ايد، به نظرتان چه نكات 
يا مفاهيمي در آثار اين نويسنده وجود دارد كه 
با نياز و ســليقه مخاطب فارسي زبان در جامعه 

امروزي ايران همخواني دارد؟ 
من همه آثار داســتاني جومپا الهيــري را ترجمه 

كرده ام. از نخســتين اثرش، مترجــم دردها، پا به 
پايش آمده ام. همنام، خاك غريــب، گودي و حاال 
هم پاتوق ها. مضامين آثار الهيري عمدتاً مضامين 
انساني و جهانشمول است و محدود به اقليم خاصي 
نمي شود. من هم در مقام مترجم، توجهم به همين 
نكته بوده و كوشــيده ام در ترجمه آثار داســتاني، 
مخاطب فارسي زبان را با دغدغه هايي كه همه آدم ها 
دارند درگير كنم؛ دغدغه هايــي مثل روابط آدم ها، 

مفهوم خانواده، هويت، تنهايي و رابطه والد و فرزند.
يكي ديگر از مفاهيــم نهفته در بطن 
قصه پاتوق ها، تشويق و ســتايش»تغيير« در 
ابعاد مختلف زندگي است. الهيري اين مسئله را 
چگونه در تاروپود قصه اين رمان گنجانده است؟ 
تغيير اســت كه زندگي را معنا مي دهد. در پاتوق ها 

ماجراي زني را مي خوانيم كــه در ابتداي رمان، 
گوشــه اي از دنيا را براي خــود برگزيده و به كار 
خودش مشغول اســت. به تدريج هرچه پيش تر 

مي رويم، وجوهي از زندگي شخصيت آشكارتر 
مي شود و واگويه هايي از زبان او مي شنويم 
كه همراه و همدل با او، درمي يابيم كه شايد 
اين زندگي، اينگونه كه از دور ديده مي شود، 
نباشد يا دست كم، شايد بشود چيزهايي را 
جور ديگر ديد يا كارهايــي را جور ديگري 

كرد.

شــما به عنوان مترجمي كه آشنايي 
كاملي با آثار و سير نويسندگي جوميا الهيري 
داريد و اكثر آثارش را ترجمه كرده ايد، ســير و 
روند نويسندگي او را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا 
بعد از رمان موفق»مترجم دردها«، موفقيت او به 
همان شكل تداوم يافته يا فراز و فرودهايي داشته 

و اكنون در چه جايگاه و مرتبه اي قرار دارد؟ 
مسير ادبي الهيري از مترجم دردها شروع شد كه 
برايش جايزه ادبي پوليتزر را گرفت، با همنام جلو 
رفت و با خاك غريب و گودي به جايگاه برجسته اي 
رســيد. پس از گودي كه ســتايش منتقــدان را 
برانگيخت، دســت به انتخاب بزرگــي زد؛ توجه و 
عالقه اش بــه ايتاليايي به او انگيــزه داد تا به كلي 
از زبان انگليسي دست بكشــد، به ايتاليا مهاجرت 
كند و تنها به ايتاليايي بخواند و بنويسد. »به عبارت 
ديگر« مجموعه اي از تامالت او بود در باب يادگيري 
زبان ايتاليايي و اساساً زباني جز زبان اصلي )گاهي 
مادري( فرد. نقــش آموزش زبان تــازه در يافتن 
هويتي تازه شــايد مهم ترين دغدغــه الهيري در 
»به عبــارت ديگر« بود. اين تغيير مســير، جالب و 
تأثيرگذار بود؛ دست كشــيدن از زباني كه در آن 

مهارت كامل  داري و حاال نوشتن به زباني تازه كه 
دستت در آن بسته اســت. اما زندگي پويا چيزي 
جز دل به دريا زدن نيست و رفتن به سرزمين هاي 
ناشناخته. الهيري در اين مســير، به ترجمه آثار 
ايتاليايي به انگليسي هم دســت زده و نام خود را 
به عنوان مترجم هم تثبيت كرده است. اين گام هاي 
متنوع از الهيري چهره اي چندوجهي ارائه مي دهد 

كه جذاب تر از الهيري قصه گوست.
ميزان استقبال مخاطبان فارسي زبان 
از آثار جومپا الهيري چگونه بوده و اين مسئله تا 
چه اندازه بر انتخاب هاي شما از تازه هاي آثار اين 

نويسنده براي ترجمه تأثير گذاشته است؟ 
الهيري نويسنده محبوبي در ايران است. نويسنده 
محبوب من هم هســت و آثارش را با شوق ترجمه 

كرده ام.
معيارهاي شما براي ترجمه يك اثر در 

چه مواردي خالصه مي شود؟ 
در عرصه آثار داستاني، معيارم نگاه نويسنده و صدا 
و روايت جذاب و خالقش بوده است. در عين حال، 
كوشيده ام عرصه هاي غيرداستاني را هم بيازمايم. در 
اين زمينه، مهم ترين كتابي كه ترجمه كردم »عشق 
غريبه ها« بود كه به سفر نخستين محصالن ايراني به 
انگلستان براي آموزش دانش تازه در عهد فتحعليشاه 
اختصاص داشته. از منظري وســيع تر، حاال كه به 
مجموعــه ترجمه هايم نگاه مي كنــم، مي بينم كه 
مفهوم »خانواده«، »هويت«، »تغيير« و »مهاجرت 
و سفر«)بيروني يا دروني( ازجمله مضاميني است كه 
كم و بيش برايم مهم بوده و در ترجمه هايم بازتاب 
يافته است. در حوزه كودك و نوجوان هم آثاري را 
ترجمه كرده ام كه بيــش از همه به مفهوم خانواده، 
رابطه والد و فرزندي و با انگيزه برانگيختن تفكر در 
خواننده مي پردازد كه مهم ترينش مجموعه »جوني 
بي جونز« است و قصه هاي  »تري جونز« و مجموعه 

»سؤال هاي عوضي« لموني اسنيكت.
هم اكنون، چه آثاري را در دست 

ترجمه يا زير چاپ داريد؟ 
به زودي ترجمه ام از رمان بي اندازه مهمي 
از نويســنده اي ايتاليايي منتشر خواهد 
شــد با عنــوان »بندها«. ايــن رمان به 
مفهوم خانواده و رابطه آدم ها و بندهاي 
عاطفي اش مي پردازد، به قلم نويسنده اي 
كه به گفتــه جومپا الهيــري، مهم ترين 

نويسنده زنده ايتالياست.

دريچهتازه هاي نشر

  آشيانه اشراف 
»آشــيانه اشــراف« رماني است كه 
»ايوان تورگنيف« آن را سال1859 
منتشــر كرد. اين رمان با اســتقبال 
پرشور جامعه روسيه روبه رو شد و تا 
پايان قرن نوزدهم بحث برانگيزترين 
رمــان وي باقي ماند. ســال1969 
فيلمي توسط آندري كونچالوفسكي 

از اين رمان ساخته شد. الورتسكي، شخصيت 
اصلي داستان، صفات مشتركي با تورگنيف دارد. او نجيب زاده اي 
است كه براي تحصيل به مسكو رفته و همانجا هم، در يك سالن 
تئاتر، شيفته  دختر جوان زيبايي مي شود و با او ازدواج مي كند اما 
در سفري به پاريس از فريب و خيانت همسرش آگاه و دلشكسته 
به روسيه برمي گردد و در امالك خانوادگي اش ساكن مي شود و... . 
نشر ماهي اين رمان 192صفحه اي را با شمارگان هزار و500نسخه، 

به بهاي 32هزار تومان منتشر كرده است.

  عطر گوابا 
كتاب »عطرگوابا« را كه گفت وگوهايي 
با گابريل گارســيا ماركز، نويســنده 
مطرح كلمبيايي و برنده جايزه نوبل 
ادبيات است»پلينيو مندوزا« منتشر 
كرده و در ايران، نشــر ماهي اين اثر 
172صفحه اي را بــا ترجمه مهدي 
نوري چــاپ كرده اســت. عطر گوابا 
داستان زندگي گابريل گارسيا ماركز 
اســت از دوران كودكي اش در خانه 

اسرارآميز مادربزرگ تا شهرت عالمگيرش پس از انتشار صد سال 
تنهايي. داستان مردي كه روزي از فرط فقر مجبور شد در پاريس 
سكه اي گدايي كند و روزي ديگر، با چرخش روزگار، بدل به يكي 
از ثروتمندترين نويسندگان جهان شــد. ماركز در اين كتاب به 
گفت وگو با دوســت ديرينش، پلينيو مندوزا، مي نشيند و با او از 
هر دري ســخن مي گويد؛ از كودكي و سال هاي جواني مي گويد، 
از شعر و ادبيات، از نويســندگاني كه دوستشان دارد، از سياست 
و سياســتمداران، از باورهاي خرافي اش و البته از آثارش. تاريخ 
گفت وگوها به ســال هاي پاياني دهه70 و آغاز دهه80 ميالدي 
بازمي گردد؛ يعنــي اندكي پيش از اهداي جايــزه نوبل به ماركز. 
او تا اين زمان بسياري از آثار مشــهورش را نوشته است و در اين 
كتاب از آنها سخن مي گويد. ماركز بعد از اين گفت وگوها نيز آثاري 
چند نوشت كه عشق در ســال هاي وبا، ژنرال در هزارتو، گزارش 
يك آدم ربايي و زنده ام كه روايت كنم از مشــهورترين آنهاست. 
گرچه اين گفت وگوها قديمي هســتند و ماركز پس از انتشار اين 
كتاب حدود 30سال ديگر هم زنده بود، بسياري بر اين باورند كه 
عطر گوابا مهم ترين مصاحبه ماركز در طول حيات ادبي او است. 
نشــر ماهي اين كتاب را با شــمارگان هزار و500نسخه، به بهاي 

11هزار و500تومان منتشر كرده است.

گفت وگوي فلسفي 
ابوالحسن عامري و ابن سينا

چهــل و ســومين نشســت از مجموعــه 
درس گفتارهايــي دربــاره بوعلي ســينا، 
چهارشــنبه 22دي ســاعت11 صبــح به 
»گفت وگوي فلســفي ابوالحســن عامري 
و ابن ســينا« اختصاص دارد كــه با حضور 
مقصود محمدي و سيدمحمود يوسف ثاني 

به صورت مجازي پخش خواهد شد.
از ابن ســينا آثــار و تاليفــات فراواني-چه 
به صــورت كتــاب جامع و چــه به صورت 

رســاله- به جاي 
مانده است. بيشتر 
اين تاليفات به دست 
ما رسيده و بسياري 
از آنها نيز منتشــر 
شده است. به تازگي 
چهارمين مجلد از 
مجموعه آثار ابوعلي 

حسين بن عبداهلل ابن سينا ذيل كالن  طرح 
»تصحيح علمي- انتقــادي مجموعه آثار 
حكمي و فلسفي ابن سينا« به همت مؤسسه 
پژوهشي حكمت و فلسفه ايران منتشر شده 
است. هدف اين مجموعه به دست دادن چاپ 
انتقادي از همه آثار فلســفي شيخ الرئيس 

براساس ضوابط علمي تصحيح متون است.
رساله هاي حاضر در اين مجموعه رسائل، 
ازجملــه معدود رســائل ابن سيناســت 
كه تاكنون تصحيح و منتشــر نشــده  بود 
و اكنــون با مقدمــه، تحقيــق و تصحيح 
مقصود محمــدي و ويراســتاري علمي و 
زباني سيدحسين موسويان و سيدمحمود 
يوسف ثاني منتشر شده است. اين رساله ها 
درواقع تك نگاره هايي هســتند كه درباره  
موضوعــات خــاص و معين بــه نگارش 
درآمده انــد. رســاله »مجالس الســبعه« 
ازجمله رســاله هاي اين كتاب اســت كه 
شامل ۴1پرسش و پاسخ ميان ابوالحسن 

عامري و ابن سيناست.
عالقه منــدان مي تواننــد اين برنامــه را از 
اينســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشاني ketabofarhang، تلگرام اين مركز 
به نشاني bookcitycc و صفحه اين مركز در 

سايت آپارات پيگيري كنند.

اميرمهدي حقيقــت، از مترجمان فعال 
2دهه اخير است كه سال ۱۳۸۰ با انتشار 
مجموعه داستان»مترجم دردها« اثر جومپا الهيري به مترجمان زبان فارسي 
پيوست و تاكنون آثاري از جومپا الهيري، كنت هريف، سام شپارد و دن چاون 
را به فارسي ترجمه كرده اســت. او همچنين در مجموعه 4جلدي قصه هاي 
جيبي، داستان هايي از چهره هاي شاخص و كالسيك دنياي ادبيات را هم ترجمه 
كرده است. از كتاب هاي شاخصي كه حقيقت ترجمه كرده مي توان به »مترجم 
دردها«، »همنام«، »خاك غريب«، »در ميان گمشــدگان«، »خوبي خدا«، 
»خواب خوب بهشت«، »آواز بي ساز«، »غول مدفون« و »كالرا و خورشيد« 
اشاره كرد. او به تازگي كتاب»پاتوق ها« اثر جومپا الهيري را هم ترجمه كرده 

است. به بهانه انتشار اين اثر با اميرمهدي حقيقت گفت وگو كرده ايم.

علي اهلل سليمي
روزنامه نگار

ديدار با  اميرمهدي حقيقت، مترجم، به بهانه انتشار كتاب»پاتوق ها«

مضامين آثار الهيري، جهانشمول است



چهارشنبه 22 دی 101400
جامعه شماره  8411

 نزاع به عوامــل مختلفي همچون 
ويژگي هاي رواني، فردي، فرهنگي، گزارش

اجتماعي و محيطي وابسته است و 
در سال هاي گذشته عامل ديگري به نام فشار 
اقتصادي موجب شد تا تاب آوري افراد كاهش 
پيدا كند. با وجود تمام اين عوامل، آمارهاي2 
سال اخير نشان از اين واقعيت دارد كه حضور 
پررنگ كرونا بر كاهش آمار نزاع تأثير داشته و 
نيم نگاهي به جديدترين آمار منتشــر شده از 
سوي سازمان پزشكي قانوني تهران نيز صحت 

اين ادعا را تأييد مي كند.
براســاس اعالم اداره كل پزشكي قانوني استان 
تهران، در ۸ ماهه اول سال جاري 66هزار و ۴۸۹ 
نفر به دليل آسيب هاي ناشــي از نزاع به مراكز 
پزشكي قانوني استان تهران مراجعه كرده اند كه 
اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال ۹۹  كه 
تعداد مراجعين به دليل نزاع به مراكز پزشــكي 
قانوني 66 هزار و2۹۰نفر اعالم شده بود، 3 دهم 
درصد كاهش را نشــان مي دهد؛ همچنين از كل 
مراجعان به دليل آسيب هاي ناشــي از نزاع در 
۸ ماهه اول ســال جاري، ۴2هزار و۱3۰نفر مرد و 
2۴هزار و 3۵۹نفر زن بوده اند. اين كاهش آمار در 
سال گذشته نيز مشاهده شده بود چرا كه مقايسه 
آمار سال ۹۹ و ۹۸نيز از كاهش ۴.۸درصدي تعداد 
مراجعات به مراكز پزشكی قانوني خبر داده بود. هر 
چند اين آمار تنها به ميزان مراجعات به پزشكي 
قانوني محدود مي شود و نزاع هايي كه در مسير 
تشكيل پرونده قضايي قرار نگرفته اند در اين آمار 
جايي ندارند، اما باز هم اين آمار را مي توان به عنوان 
يك سند مورد تحليل قرار داد. دليل كاهش آمار 
ثبت شده نزاع خياباني در دوره كرونا و همچنين 
بررسي دليل رشــد نزاع در ميان ساكنان جامعه 
شهري، موضوعي اســت كه براي بررسي آن با 

اردشير گراوند، جامعه شناس گفت وگو كرده ايم.

جديدترين آمار پزشــكي 
قانوني در رابطه با نزاع ، اين 
نكته را گوشزد مي كند كه اين 
آمار به ميزان اندكي كاهش 
يافته است. با توجه به اينكه 
در سال گذشته نيز شاهد كاهش آمار مراجعات 
به پزشكی قانوني به دليل نزاع بوديم، اين سؤال 
ايجاد مي شود كه آيا كرونا موجب روند نزولي نزاع 

شده است؟

واقعيت اين اســت كه بخش عمده نزاع هاي خياباني 
به دليل تعامل افراد با يكديگر بود. هم اكنون با توجه به 
حضور كرونا اين تعامالت كاهش يافته است؛ بنابراين 
دور از منطق نيست كه كرونا را به عنوان عامل اثرگذار بر 

كاهش اندك نزاع ها معرفي كنيم.
همچنيــن تعطيلــي مشــاغل، بازارها، پاســاژها و 
كاسته شــدن ميزان تعامالت مردم نيــز مي تواند از 
ديگر عوامل كاهش درگيري ها باشد؛ براي مثال اغلب 
نزاع هاي شهري بر سر جاي پاركينگ و مسائلي از اين 
دست است يا اغلب منازعات در محل هاي تفريحي رخ 
مي دهد؛ بنابراين با وجــود محدوديت هاي تردد، اين 
انتظار وجود داشت كه شاهد كاهش بيشتر در آمار نزاع 

و درگيري ها باشيم.
البته درصد كاهش آمار مراجعات به دليل 
نزاع بسيار اندك است، آيا اين ميزان كم را مي توان 

مبناي تحليل قرار داد؟
اتفاقاتــي مانند قتل، نزاع، خودكشــي و... به شــكل 
سينوســي رفتار مي كنند و با تكيه بر بررسي  در يك 

بازه زماني كوتاه نمي توان به يك تحليل درست رسيد؛ 
به عنوان مثال اتفاقي مانند طــالق يك اتفاق بنيادي 
است و آثارش در بازه زماني كوتاه قابل رويت است، اما 
نزاع از آن دسته مســائل اجتماعي است كه به واسطه 
تغيير اندك در شاخص ها، قابل قضاوت نيست؛ بنابراين 
براي رسيدن به تحليل درست براساس آمارهاي نزاع 
بايد اين آمارهــا را در يك رونــد طوالني مدت 10يا 

20سال مورد بررسي قرار داد و استناد كرد.
اگر بخواهيم نگاه كلي تري به موضوع 
داشته باشيم، بايد بگوييم كه چه عواملي بر بروز 

نزاع ها مؤثر هستند؟
بخش عمــده اتفاقاتي كه به نزاع ختم مي شــوند 
به دليــل غيرقابل پيش بيني بــودن رفتار طرفين 
است كه بخشي از اين روند نيز مربوط به اين است 
كه افراد جامعه با تفاوت هاي فرهنگي در كنار هم 
زندگي مي كنند و در مقاطع مختلف، توان همراهي 
به دليل اين تفاوت فرهنگي ها وجود ندارد. چنين 
مسائلي موجب مي شــود تا در موضوعات مختلف 

افراد به جاي تعامل با يكديگر، با هم درگير شوند.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كــه برخي از اينگونه 
رفتارها ريشه در مســائل اقتصادي دارند و بسياري از 
مردم به ناچار به  دليل نامطلوب بودن وضعيت معاش، 

اين رفتارها را از خود بروز مي دهند.
آيا تاب آوري مردم كاهش يافته است 

كه در آمار نزاع شاهد كاهش محسوسي نيستيم؟
يكســري عناصر در هر جامعه اي وجــود دارند كه بر 
تاب آوري مــردم اثر مي گذارنــد، آرامش در وضعيت 
اقتصادي و اجتماعي مي تواند شرايطي را مهيا كند كه 
افراد با تحمل بيشتري نسبت به هم واكنش نشان دهند، 
از ســوي ديگر اطمينان خاطر مردم به حضور مرجع 
بيروني براي حل و فصل مشكالت نيز به عنوان عامل 

مؤثر در افزايش تاب آوري عمل مي كند.
از آنجايي كه شهرهاي بزرگ ما به محلي براي تالقي 
فرهنگ های مختلف و اقوام مهاجر تبديل شده اند، بايد 
به موضوع آموزش با دقت بيشتري توجه كرد چرا كه اين 
آموزش مي تواند تعامل افراد را در مسيري درست قرار 

دهد و مانع بروز درگيري و نزاع شود. متأسفانه در جامعه 
ما به اين موضوع چندان توجه نشده است و به همين 
دليل شاهد هستيم كه با كمترين تنش، افراد به يكديگر 
پرخاش مي كنند. اگر افراد به راه هاي عادي و منطقي 
براي رفع و رجوع مشكالتشان دست پيدا كنند، بدون 
شك اين آمار به شكل محسوسي كاهش خواهد يافت.

نيم نگاهي به آمار نزاع در بهار ســال 
گذشته اين نكته را گوشزد مي كند كه آمار نزاع در 
شهرهاي بزرگي مانند تهران بيش از ساير شهرها 
بود. به نظر شما دليل باالبودن اين آمار در شهرهاي 

بزرگ چيست؟
اين شهرها، مهاجرپذير هستند و از جوامع مختلف به 
اين شهرها وارد مي شوند؛ به عنوان مثال در شهر تهران 
شاهد هستيم كه از شهرهاي مختلف با سطح فرهنگي 
متفاوت در اين شهر حضور دارند؛ بنابراين رسيدن به 
يك زبان مشترك براي پرهيز از خشونت سخت تر است 
و به همين دليل باالبودن آمار نزاع در شهرهاي بزرگ 

دور از انتظار نيست.

نقل قولکرونا، نزاع را کم کرد

سعید صالح 
مدیركل مدارس و مراكز غیردولتی وزارت 

آموزش و پرورش: كمیسیون آموزش با پیشنهاد 
تسری قانون »ممنوعیت مدرسه داری برای 
مسئوالن كشور« موافق است و باید منتظر 

بمانیم تا ببینیم طرح نمایندگان مجلس 
پیرامون تعارض منافع، در صحن علنی هم 
رأی می آورد یا خیر. چندی پیش مجلس 

طرحی را با همین موضوع ارائه كرده است كه 
براساس آن مدیران آموزش و پرورش نباید 

مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند. سازمان 
ما هم پیشنهاداتی ارائه كرده ازجمله اینكه 
محدودیت ها شامل یك گروه خاص نشود و 

برای مسئوالن دیگر نیز تسری یابد.

سعید بابایی 
مدیركل دفتر كودكان و نوجوانان 

سازمان بهزیستی كشور: خدمات حمایتی این 
سازمان به فرزندان در آستانه استقالل از ۲۰ 

میلیون تومان به حدود ۴۶ میلیون تومان افزایش 
پیدا كرده كه البته این مبلغ به فرزندان فاقد 

سرپرست مؤثر)بی سرپرستی( كه درون مراكز 
شبه خانواده بهزیستی نگهداری می شوند، با 

شرایط مندرج در دستورالعمل  پرداخت می شود. 
دستورالعمل جامع فرزندان تحت سرپرستی 
بهزیستی دارای سه مرحله آماده سازی ترك 

مراقبت مؤسسه ای)شبانه روزی(، دوره انتقال 
و ورود به زندگی مستقل و دوره پس از ورود به 

دوران استقالل است.

مسعود گنجی 
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم: 
افزایش حضور دانشجویان در دانشگاه ها 

هزینه بر است و در بودجه دانشگاه ها هزینه 
تغذیه بسیار كمتر از هزینه واقعی است. در 
۲ سال اخیر به علت كرونا آموزش حضوری در 
دانشگاه ها و حضور دانشجویان در خوابگاه ها 
در حداقل بود ولی هم اكنون شاهد حضور 

حداكثری دانشجویان در دانشگاه ها هستیم 
كه این موضوع نیاز به تجهیز و نوسازی و 
آماده سازی  بسیاری از خوابگاه ها دارد و 

نیازمند حمایت بودجه ای است.

ران
جب

د رن
رها

س: ف
عك

آسيب ناشي از نزاع در تهران نسبت به سال گذشته 
كمتر شده است. درباره عوامل نزاع در شهرهاي بزرگ با 

اردشير گراوند، جامعه شناس گفت وگو كرده ايم
ليال شريف

خبر نگار
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  تاريخ پزشكي يك جراحي مهم 
ديگر را پشت سر گذاشته است. دانش

زمانــي كه براي نخســتين بار 
پيوند اعضا در جهان با موفقيت انجام شد شايد 
كسي فكرش را هم نمي كرد كه روزي نوبت به 
پيوند اعضاي بدن حيوانات به انســان برسد. 
اكنون اما براي نخســتين بار در تاريخ پيوند 
قلب از خوك به انسان با موفقيت انجام شده 
است. به گفته پزشكان حال ديويد بنت بيمار 
آمريكايي كه اين جراحي تاريخي روي او انجام 
شده است، 3روز پس از عمل جراحي 7ساعته 

خوب گزارش شده است.
به گزارش نيويورك تايمز، اين عمل آخرين 
اميد براي نجات جان بنت بود، با اين حال هنوز 
مشخص نيست كه اين پيوند زندگي بخش، تا 
چه مدت بنت را زنده نگه مي دارد. او يك روز 
پس از جراحي گفت: يــا بايد مي مردم يا اين 
پيوند را مي پذيرفتم. مي دانستم كه تيري در 

تاريكي است اما آخرين انتخابم بود.

انقالبي در دنياي پزشكي
هيچ كس به اندازه بنت براي اين پيوند واجد 
شــرايط به نظر نمي رســيد. تصميم جراحي 
زنوترنسپلنتيشــين )پيوند اعضــاي بدن يا 
بافت از حيوان به انسان( اغلب زماني از سوي 
پزشكان گرفته مي شــود كه شرايط سالمتي 
بيمار بسيار سخت باشد و راهي جز اين پيوند 
وجود نداشته باشد. اين جراحي نتيجه سال ها 
تحقيقات در اين زمينه بود شايد پيوند اعضاي 
بدن حيوان به انســان بتواند زندگي بيماران 

زيادي را در سراسر جهان نجات دهد.
بارتلي گريفيت، جراح اين عمل مي گويد كه 
اين جراحي دنياي پزشكي را يك قدم به حل 
معضل كمبود اعضاي بدن براي پيوند، نزديك 
مي كند. در آمريكا 17نفــر در روز در انتظار 
پيوند عضو جان مي دهند و اين در حالي است 
كه ليست انتظار شامل بيش از 100هزار نفر 
مي شود. اين معضل البته فقط مختص آمريكا 

نيست، بحران انتظار براي پيوند عضو در همه 
دنيا كامال ملموس است.

راه نجات
امكان استفاده از اندام هاي حيواني براي انسان 
يا به اصطالح پيوند زنو براي پاســخگويي به 
تقاضا مدت هاست مورد توجه قرار گرفته است 
و استفاده از دريچه هاي قلب خوك هم اكنون 

يك جريان رايج است.
بنت با اين حــال، اميدوار اســت پيوند به او 
اجازه دهد به زندگي اش ادامه دهد. او به مدت 
6هفته قبل از عمل جراحي در بســتر بود و 
به دستگاهي متصل بود كه پس از تشخيص 
بيماري قلبي نهايي او را زنده نگه داشت. هفته 
گذشته او گفته بود منتظرم به زودي خوب و از 
تخت بلند شوم. او در واقع با تصميم درباره اين 
عمل آزمايشي، يك ريسك بزرگ را پذيرفت. 

چرا كه بدون يك قلب جديد از دنيا مي رفت 
و از درمان هاي ديگر خسته شده بود و آنقدر 
بيمار بود كه قلب انســان هــم برايش كاري 

نمي كرد.
خوك مورد اســتفاده در پيوند از نظر ژنتيك 
اصالح شده بود تا چندين ژن را از بين ببرد كه 
منجر به رد عضو از بدن بنت نشود. گريفيت 
مي گويد: ما هرگز ايــن كار را قبال روي يك 
انسان انجام نداده بوديم و دوست دارم فكر كنم 
كه به او گزينه بهتري نسبت به ادامه درمانش 
داده ايم. اما اينكه يك روز، يك هفته، يك ماه، 

يا يك سال زنده خواهد ماند را نمي دانم.
او پس از جراحي رضايتش را اينگونه بيان كرد: 
جراحي خوبي بود، قلب تپيد و فشار داشت. 
به خوبي كار مي كند و به نظر نرمال مي رسد. 
ما همه از اين جراحي هيجان زده هستيم اما 

نمي دانيم فردا چه اتفاقي مي افتد.

تاريخچه پيوند اعضاي حيوان به انسان
در اكتبــر 2021جراحاني در نيويورك اعالم 
كردند كه با موفقيت توانســته اند كليه يك 
خوك را به يك انسان پيوند بزنند. اين عمل 
در آن زمان پيشــرفته ترين آزمايش ميداني 
به حســاب مي آمد. گيرنده كليــه يك بيمار 
مرگ مغزي بود كه اميدي به بهبودي او وجود 
نداشت. اما جراحي پيوند كليه او موفقيت آميز 

بود.
دانشــمندان مدت هاســت پــر تــالش و 
شبانه روزي كار مي كنند تا خوك هايي بسازند 
كه اندام هاي آنها توســط بدن انســان پس 
زده نشــود و اين تحقيقات در دهه گذشته با 
فناوري هاي جديد ويرايش ژن و شبيه سازي  

تسريع شده است.
محققان اميدوار هستند مراحلي مانند اين در 
عصر جديد پزشــكي در آينده طليعه دار رفع 
كمبود اعضاي پيوندي براي بيش از نيمي از 
افرادي باشد كه در انتظار پيوند اعضا هستند.

زنوترنسپلنتيشن فرايندي است كه طي آن 
اعضاي بدن يا بافت بدن از حيوان به انســان 
پيوند زده مي شــود و تاريخچه طوالني دارد. 
پيش از اين و صدها سال قبل بارها از خون و 
پوست حيوانات براي پيوند به انسان استفاده 

شده است.
به عنوان مثال، در دهه 1960كليه شامپانزه 
به چند بيمار پيوند زده شد اما طوالني ترين 
زماني كــه بيمار زنــده ماند 9ماه بــود. در 
1983قلب يك ميمون به يك نوزاد پيوند زده 
شد كه البته پس از اين جراحي فقط 20روز 

زنده ماند.
به گفتــه محققان، خوك هــا مزايايي از نظر 
پيوند اعضا به انســان دارند چرا كه راحت تر 
و در طول 6ماه به اندازه انســاني در مي آيد. 
پيوند دريچه قلب خوك به انسان ها يك اتفاق 
روتين در دنياي پزشكي اســت. حتي براي 
درمان بيماران ديابتي نيز از پيوند سلول هاي 
پانكراس خوك كمك مي گيرند. پوست اين 
حيــوان همچنين به عنــوان پيوند موقت به 
بيماري كه دچار سوختگي شده است پيوند 

زده مي شود.

اخيرا پزشكان آمريكايي توانسته اند در يك عمل جراحي موفقيت آميز قلب يك خوك اصالح شده ژنتيكي را به بدن 
يك انسان بيمار پيوند بزنند

ضربان قلب خوك در بدن انسان

زهرا خلجی
خبر نگار

به سوی آينده

قابليت جديد اينستاگرام براي 
مرتب كردن چيدمان پست هاي كاربران

طبق گزارش هاي منتشر شده، اينگونه به نظر مي رسد كه اينستاگرام 
در حال كار روي ويژگي جديدي است كه به كاربران خود اين امكان 
را مي دهد كه پســت ها را در شــبكه پروفايل خود مرتب كنند. به 
گزارش وب سايت ايكس دي اي، اين ويژگي هم اكنون مسير توسعه 
خود را مي پيمايد و بايــد آزمايش هاي نهايي را نيــز پيش از ارائه 
طي كند، اما با اين حال الســاندرو پالوزي، مهندس معكوس سازي 
اپليكيشن، موفق شــده تا پيش از عرضه رسمي اين ويژگي جديد 
اينســتاگرام، آن را فعال كند تا نگاهي اجمالي به اين خصوصيت تا 

پيش از زمان انتشار داشته باشد. توضيحات او در توييترش معطوف 
به 2 تصوير مي شود كه يكي در دنباله ديگري قرار مي گيرد. بر اين 
اساس او در صفحه خود در توييتر 2تصويري را منتشر كرده  كه در 
آن خصوصيت هاي جديد اينســتاگرام را نشان مي دهد. تصوير اول 
مربوط به بخش ويرايش پروفايل مي شود كه در آن گزينه جديدي 
تحت عنوان »ويرايش چارچوب« )Edit Grid( به چشم مي خورد. 
با انتخاب اين گزينــه، صفحه جديدي براي كاربران باز مي شــود 
كه اين تصوير دوم خواهــد بود. كاربران در ايــن صفحه مي توانند 
پست هاي خود را با كشيدن و رها كردن، جابه جا و مرتب كنند. پس 
از پايان كار هم با انتخاب دكمه Done كه در گوشــه سمت راست 
باالي صفحه قــرار دارد، چارچوب پروفايل و نحــوه نمايش جديد 
پست ها ذخيره خواهد شد. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه 
خود شركت اينســتاگرام تاكنون هيچ جزئياتي درباره اين ويژگي 
جديد اپليكيشن اش منتشر نكرده است و با توجه به اينكه اين طرح 
همچنان در دست توســعه قرار دارد، انتظار مي رود پيش از عرضه 
عمومي، در نهايت جزئيات بيشتري از آن توسط شركت منتشر شود. 
از سوي ديگر اينســتاگرام همراه با ويژگي جديد ويرايش شبكه اي 
پروفايل، در حــال كار روي بازگرداندن ترتيب زماني هم اســت. 
اين شــركت اخيرا تأييد كرده  كه در ســال جاري ميالدي و حدود 
6ســال پس از جايگزيني آن با روش مرتب سازي شده الگوريتمي 
فعلــي، ترتيــب زماني را 
مجددا براي كاربران معرفي 
خواهد كرد. البته بايد توجه 
داشــت كه اين تغييرات در 
به  روز رســاني هاي آينــده 
اعمال نخواهد شــد و كمي 
طــول خواهــد كشــيد تا 
اينســتاگرام اين ويژگي ها 
را در به روز رساني هاي خود 

اعمال كند.

نگاه به گذشته
با اين حال، »آدام موسری« 
رئيــس اينســتاگرام ماه 
گذشته ميالدی اعالم كرده 
بود كه اين شركت قصد دارد 
نمايش پســت ها به ترتيب زمانی يا الگوريتمی را بــار ديگر برای 
كاربران امكان پذير ســازد و اكنون اين شــبكه اجتماعی در حال 
آزمايش اين قابليت است. طبق اعالم موسری، در آينده سه گزينه 
مختلف برای نمايش پست ها در دسترس كاربران قرار خواهد گرفت. 
گزينه اول كه »صفحــه اصلی« )Home( نــام دارد تجربه فعلی 
اينســتاگرام خواهد بود كه در آن محتوايی نمايش داده می شود 
كه طبق محاســبات اين شــبكه اجتماعی كاربران بيشتر مايل به 
ديدن آن ها هســتند تا »بهترين اســتفاده را از زمان خود ببرند.« 
همچنين گزينه ديگری برای نمايش پست ها با نام »موارد دلخواه« 
)Favorites( وجود خواهد داشــت كه شامل پست حساب هايی 
می شــود كه كاربران آنها را از پيش مشــخص كرده اند تا مطمئن 
شوند محتوای جديدشان را از دست نخواهند داد. همچنين گزينه 
»دنبال كردن« )Following( هم پست های تمام حساب هايی را 
كه كاربران دنبال می كند از نظر ترتيب زمانی به آن ها نشان خواهد 
داد. به گفته موســری، گزينه خانه يا همان Home به مرور زمان 
حساب های پيشنهادی بيشتری را به كاربران نمايش خواهد داد كه 

نسبت به اين گزينه تفاوت زيادی دارد.

گوگل، شــركت اپل را متهم 
كرده اســت كه از زورگويي 
به عنــوان بخشــي از يــك 
استراتژي عمدي براي تبديل كاربران اندرويد به شهروندان درجه 
دوم با استفاده از سرويس آي مسيج خود بهره مي برد. حاال و پس 
از اظهارنظرهاي انتقادي، »هيروشــي الكهايمر«، مدير اندرويد، 
با فكر جديد و شفاف ســازي در مورد سيســتم پيامكي RCS و 
آي مسيج بازگشته است. به گزارش وب سايت ورج، مدير پلتفرم ها 
و اكوسيستم هاي شــركت با بيان اينكه گوگل از اپل نمي خواهد 
آي مسيج را در اندرويد در دســترس قرار دهد، گفت كه به عنوان 
بخشي از فشار عمومي دست كم استانداردهاي سيستم پيامكي 
RCS را بپذيرد. زماني كه چندين ســال پيش شايعاتي مبني بر 
خريد واتساپ توسط گوگل منتشر شــده بود، اين چيزي بود كه 
اپل به آن توجه كرد، اما مديران اين شركت از آن زمان اين ايده را 

رد كردند، چراكه نمي خواستند به انحصار iOS آسيب برساندند.

اپل مانع پيشرفت صنعت پيامك
اكنون الكهايمر در توييت جديدي اظهارات قبلي خود را شفاف تر 
كرده و نوشته است: »نمي خواهيم اپل iMessage را در اندرويد 
در دسترس قرار دهد. درخواست ما از اپل اين است كه درست مثل 
استانداردهاي قديمي SMS و MMS از اســتاندارد پيام رساني 
 RCS در آي مسيج پشتيباني كند.« پيام رساني )RCS( مدرن
به دسته اي از اســتانداردهاي ارتباطي گفته مي شود كه با هدف 
ارتباط آســان تر ميان دســتگاه هاي موبايل تنظيم شده است. 
الكهايمر ادعا كرده است كه اپل با عدم پشتيباني از RCS جلوي 
پيشــرفت صنعت را گرفته و اجازه نمي دهد ايــن تجربه كاربري 

نه تنها در اندرويد بلكه حتي در اكوسيستم خودش به صورت كامل 
و دربرگيرنده باشد.

شهروند درجه دو!
 iOS سرويس پيام رســان اپل شــامل تعدادي ويژگي انحصاري
مانند Memoji است و به طور معروف متن هاي كاربران اندرويد 
را به جاي آبي اصلي iOS، سبز مي كند. اين موضوع، آي مسيج را 
به نمادي از وضعيت و كالس اجتماعي در بين نوجوانان آمريكايي 
تبديل كرده و فشــار جوانان براي خريد آيفون را به وجود آورده 
است و گاهي اوقات منجر به طرد كاربران اندرويد مي شود. ظاهر 
شدن در يك چت گروهي به عنوان يك حباب سبز براي برخي به 

يك امتياز تقلبي تبديل شده است گزارش اخير در »وال استريت 
ژورنال« اين موضوع را برجسته كرد و باعث واكنش تيم اندرويد 
و هيروشــي الكهايمر، رئيس اندرويد گوگل شد. حساب رسمي 
اندرويد توييتي را با اين مضمون منتشر شد: »آي مسيج نبايد از 
قلدري ســود ببرد. پيامك بايد ما را دور هم جمع كند و اين يك 
راه حــل دارد. بياييد اين را به عنوان يك صنعــت حل كنيم.« اما 
الكهايمر دقيق تر در اين باره سخن گفت: »قفل كردن آي مسيج 
اپل يك استراتژي مستند است. استفاده از فشار همساالن و قلدري 
به عنوان راهي براي فروش محصوالت، براي شركتي كه انسانيت 
و عدالت را به عنوان بخش اصلي بازاريابي خود دارد، غيرصادقانه 
است. استانداردهايي امروز براي رفع اين مشــكل وجود دارد.« 

اگرچه استراتژي آي مســيج اپل مدت ها آشــكار بوده است، اما 
اي/ميل هاي داخلي ارســال شده توســط مديران شركت كه در 
دادگاه اخير »اپيك گيمز« )Epic Games( منتشــر شده اند، 
اهميت آگاهانه اين استراتژي را تأييد مي كنند. اپل درنظر داشت 
آي مسيج را در اندرويد در دسترس قرار دهد تا كاربران بيشتري را 
جذب كند، اما به اين نتيجه رسيد كه انجام اين كار بيشتر از اينكه 
به آنها كمك كند، براي شان آسيب رسان خواهد بود )به قول فيل 
شيلر، مدير اجرايي اپل(. همانطور كه كريگ فدريگي، يكي ديگر 
از مديران اجرايي هم مي گويد: »آي مسيج در اندرويد به سادگي 
مي تواند مانعي را كه براي خانواده هاي آيفون دار كه به بچه هايشان 

تلفن هاي اندرويدي مي دهند، از بين ببرد.«

سود گوگل
البته مداخله گوگل در اينجا صرفا نوع دوستانه نيست؛ اين شركت 
از اينكه اپل آي مســيج را در اندرويد در دسترس قرار دهد؛ سود 
فراواني خواهد برد. گوگل همچنين اخيرا تالش كرده كه سازنده 
آيفون از نسل بعدي استاندارد پيام كوتاه RCS پشتيباني كند، 
كه قرار اســت جايگزين پيامك هاي سنتي شــود كه پيش تر از 
اپراتورهاي بزرگ اياالت متحده پشــتيباني دريافت كرده است. 
گوگل همچنين موقعيت مناســبي براي انتقاد از استراتژي هاي 
پيام رساني شركت هاي ديگر ندارد. همانطور كه ران آمادئو، سردبير 
Ars Technica در توييتر خاطرنشــان كرد، غول جست وجوگر 
در مورد پيام رساني به طرز بدنامي ناكارآمد است و از زمان عرضه 
آي مسيج در سال 2011 ميالدي، 13برنامه پيام رسان جداگانه 
را راه اندازي كرده است كه بيشتر آنها هم شكست خورده  و راه به 

جايي نبرده اند.

عكس هاي سلفي را شايد ديگر همه تجربه 
كرده اند، اما محققان دانشــگاه روچستر فناوري

مي گويند با اســتفاده از هوش مصنوعي 
مي توانند به وسيله اين عكس ها احتمال ابتالي افراد به 

بيماري پاركينسون را تشخيص دهند.
الگوريتم نوشته شــده توســط محققان اين دانشگاه 
عضالت صــورت را از روي عكس هاي ســلفي تجزيه و 
تحليل و عالئم بيماري عصبي را در اين عكس ها به دقت 
شناسايي مي كند. اين نرم افزار قابليت تجزيه و تحليل و 
حركات ظريف عضالت صورت و حركات دست را كه با 
چشم غيرمسلح قابل مشاهده نيســتند، دارد. نرم افزار 
سپس با دقت خوبي پيش بيني مي كند كه آيا فردي كه 
سلفي مي گيرد به بيماري پاركينسون مبتال مي شود، 
يا خير. دقت آن هم با تمــام ابزارهايي كه تا كنون براي 
تشخيص اين بيماري به كار گرفته مي شده است تقريبا 
يكســان اســت. به گزارش اينديپندنت، پاركينسون 
ســريع ترين اختالل عصبي در حال رشــد است و اين 
نرم افزار هوشمند، البته درصورتي كه مردم اجازه تجزيه  
و  تحليل سلفي هايشان را به آنها بدهند، مي تواند به آنان 
در تشخيص افراد مبتال به اين بيماري و اقدام سريع تر 
براي درمان شــان كمك كند. يك بنياد خيريه كمك 

مالي ۵00هزار دالري براي اين پــروژه را تامين كرده 
اســت. البته لبخند تنها رفتاري نيســت كه محققان 
دانشگاه روچستر براي عاليم اوليه بيماري پاركينسون يا 
اختالالت مربوط به آن مورد بررسي قرار داده اند. تجزيه 
و تحليل خودكار عبارت هــا، حركت ها، و صدا هم تأثير 
زيادي در پيشرفت تشخيص بيماري پاركينسون داشته 
است. به گفته اين محققان، هنوز به كار و زمان بيشتري 
براي توسعه و طراحي الگوريتم هايي نياز است تا تفاوت 

لرزش هاي غيرارادي را با ســاير اختــالالت حركتي، 
ازجمله آتاكسي و هانتينگتون، تمايز دهند.

اســتفاده از هوش مصنوعــي در حوزه پزشــكي طي 
سال هاي اخير رشــد فراواني داشته اســت. به تازگي 
محققان توانسته اند به پزشكان عمومي هم در تشخيص 
نارسايي قلبي بيماران به وســيله استوسكوپ )گوشي 
معاينه پزشك( همراه با يك الگوريتم هوش مصنوعي 
كمك كنند. نارســايي قلبي وضعيتي اســت كه قلب 
نمي تواند خون را به طور مؤثر پمپــاژ كند. اين بيماري 
نسبت به بسياري از ســرطان ها، خطر مرگ بيشتري 
دارد و به طور افزاينده اي شايع است. تشخيص مطمئن 
نارســايي قلبي يك چالش مهم براي پزشكان عمومي 
است؛ زيرا عالئمي مانند تنگي نفس مي توانند با بسياري 
از بيماري ها و مشكالت مرتبط باشند. اكثر بيماراني كه 
نارسايي قلبي دارند، در بيمارستان شناسايي مي شوند 
كه نياز به ابزار، آزمايش و صرف زمــان و هزينه دارد و 
گا هی زمان احياي بيمار به همين دليل از دست مي رود 

و مي تواند منجر به مرگ يا ضايعه جبران ناپذير شود.
7.۵ميليارد انسان روي زمين وجود دارد كه از بين آنها 
ده ها ميليون نفر با وسايل پوششي مانند ساعت هوشمند 
و وسيله سنتي مانند دستگاه سنجش فشار خون شرايط 
سالمتي بدني شان را پيگيري مي كنند. اگر راهي وجود 
داشــت كه همه اين اطالعات حتي اگر شده از چندين 
ميليون نفر به صورت ناشــناس اما قابل جست وجو در 
جايي ثبت شود، محققان پزشكي به وسيله قدرتمندي 
براي ساخت دارو و مطالعات سبك زندگي و غيره مجهز 

مي شدند.

تشخيص پاركينسون با سلفي 
محققان دانشگاه روچستر مي گويند كه الگوريتم هوش مصنوعي طراحي شده توسط آنها 

مي تواند از روي بررسي و تحليل تصاوير، احتمال ابتال به بيماري پاركينسون را تشخيص دهد 

 فرايند اصالح ژنتيك
2 فناوري جديد اصالح ژنتيك و شبيه سازي  در مسير پيوند اعضاي 
بدن حيوان به انسان كمك كننده است. به باور محققان اندام هاي 
خوك تغيير ژنتيك يافته احتماال كمتر توســط بدن انسان طرد 
مي شــوند. خوكي كه قلب او به بيمار آمريكايي پيوند زده شد، 
10اصالح ژنتيك داشت. 4ژن حذف يا غيرفعال شدند كه يكي از 
آنها شامل رمزگشايي مولكولي است كه باعث واكنش تهاجمي 

طرد كننده بدن انسان مي شود.
ژن رشــد همچنين براي جلوگيري از رشد قلب پس از كاشت در 
بدن فرد، غيرفعال شد. به عالوه، 6ژن انساني به ژنوم خوكي كه 
اصالحات آن براي قابل تحمل تر شــدن از سوي سيستم ايمني 
انسان طراحي شده بود، وارد شــد. در كنار اينها، تيم جراحي از 
يك داروي آزمايشي جديد براي ســركوب ايمني و پيشگيري 
از پس زدن قلب توســط بدن بيمار استفاده كردند كه فعال خوب 

جواب داده است.

 فرآيند پيوند 
عضو خوك به انسان

1.سلول های خوك
گروه هاي انشعاب يافته 
قندي به نام آلفا-گال 
روي سطح سلولي 
 پديدار مي شوند.

 آلفا-گال واكنش فوري 
توسط بدن انسان، 
تحريك مي كند.

2.ژن گال
 اصالح ژنتيكي سلول هاي خوك، 
ژني را كه زنجيره قند آلفا-گال را توليد مي كند، 
حذف مي كند.

3.شبيه سازي 
DNA اصالح شده براي پرورش توده اي 
گال هاي حذف شده خوك استفاده 
مي شود.

4.ژن هاي انساني
اين ژن ها به سلول هاي خوك اضافه 
مي شود تا پروتئيني به نام CD46توليد 
كند. اين پروتئين واكنش سيستم 
ايمني بيمار را تعديل مي كند

5.پيوند عضو از خوك به انسان

سلول هاي خوك
آلفا-گال

نوكلئوز 

DNAخوك 

نبرد پيامكي گوگل و اپل
گوگل شركت اپل را در دعوايي جديد متهم كرده كه 
درتالش براي تبديل كاربران اندرويد به شهروندان 

درجه دو است 

اينستاگرام تاكنون هيچ 
جزئياتــي دربــاره اين 
ويژگــي جديد منتشــر 
نكرده و با توجه به اينكه 
اين طرح در دست توسعه 
قرار دارد، انتظار مي رود 
پيش از عرضــه عمومي، 
جزئيات بيشــتري از آن 

منتشر شود

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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گزارش روز

خبر

 »توقف« براي نيروهاي اورژانس 
واژه تلخي است، اما هر روز تكرار گزارش

مي شــود؛ تكراري که ماراتن 
مشقت بار آمبوالنس ها در شهر را رقم زده است. 
شهر از ترافيك سنگين، قفل است، خيابان ها پر 
از ماشين هاي مزاحم است، راننده هاي لجباز راه 
را مي بندند يا در رقابت با آمبوالنس ها در سريع تر 
راندن پيشي مي گيرند. در مسيرهاي باز شده 
براي حرکت آمبوالنس، هميشه مسابقه اي در 
پيش است، خودروها، براي چسباندن خود به 
ســپر آمبوالنس، وارد رقابت مي شــوند و اين 
موضــوع، براي راننــده آمبوالنس به شــدت 
اســترس آور اســت. ماجرا اما در اينجا تمام 
نمي شود، کوچه پس کوچه هاي باريك و پر از 
ماشين هاي دوبل پارك شده، عبور آمبوالنس ها 
را سخت تر مي کند و زمان رسيدنشان به محل، 

طوالني  تر مي شود.
مشــكل نيروهاي اورژانس اما تنها مشكالت 
شهري نيست، مزاحمت هاي تلفني هم باعث 
شده تا حجم ماموريت هايشان به طور ميانگين 
حداقل 3هزار مورد افزايش پيدا کند. حاال همه 
اينها در کنار هم، دايره ديررسيدن تيم هاي امداد 

اورژانس به محل را تكميل مي کنند.
مجموعه اينها چالش هايي است که همشهري در 
گزارش ميداني از پايگاه اورژانس شمال تهران و 
حضور چندســاعته درکنار پرستاران بخش 
»ديسپچ« ســازمان اورژانس کشور و تيم هاي 
اعزام به محل به آنها پرداخته اســت. هر چند 
که تمام اين موارد يك سوي ماجراست و سوي 
ديگر، کمبود نيرويي که پاشــنه آشيل يكي از 
مهم ترين واحدهاي امدادرســاني کشور شده 
است. براي تهران با جمعيتي حدود 12ميليون 
نفر تنها 1780نيرو در 227پايــگاه اورژانس 
فعالند؛ يعني تقريبا براي هر شيفت 2پرستار. 
اين در حالي است که براســاس برنامه ششم 
توسعه تنها در تهران بايد 500پايگاه اورژانس 
فعال شود و 4هزار نيرو هم استخدام. اما همين 
حاال هم براي پايگاه هاي موجود، تامين 300نيرو 
ميسر نيست و منجر به تعطيلي برخي از آنها شده 
است؛ کمبودهايي که در دوران کرونا برجسته تر 
شد و بيشتر از هميشه امان شــان را بريد. آن 
هم در شرايطي که اين روزها فشار کاري3 ،2  
برابري شان  کمتر شــده، اما خستگي افزايش 
500درصدي تمــاس  و 170درصدي اعزام به 
بالين بيمار در روزهــاي پيك بيماري هنوز بر 

تن شان مانده است.

سخت ترين بخش يك كار سخت 
ماموريت هاي اورژانــس از اتاق پر از واحدهاي 
شيشه اي در طبقه ششــم ساختمان اورژانس 
با نام »ديســپچ« آغاز مي شــود، بــا چندين 
فضاي کاري کوچك به انــدازه يك صندلي و 
کامپيوتر براي هر نفر. بيش از 20نفر همزمان 
در اين واحدهاي شيشه اي پاسخگوي تماس ها 
هستند، آن ســوي خط، بيماران و اين سوي 
خط پرســتاراني که بايــد مديريت وضعيت، 
ايجاد آرامش در بيمار، کنترل اطرافيان بيمار 
و نوشــتن نشــاني را همزمان انجام دهند. در 
سومين کابين، صداي يكي از پرستاران بلندتر 
از ديگران اســت، صدايش به آن ســوي خط 
نمي رسد و او تالش مي کند تا تماس گيرندگان 
را آرام کند و بتواند شــرح حال بهتري از بيمار 
بگيرد. چنــد کابين آن طرف تر هم پرســتار 
ديگري از تماس گيرنده درخواست مي کند که 
گوشــي را به فرد بزرگ تري بدهد. فضاي اتاق 
پر از صداســت و تماس هاي بي وقفه که حتي 

فرصت يك لحظه بلند شدن از صندلي را از آنها 
گرفته است. نرگس، کارشناس پرستاري اين 
بخش درباره تعداد تماس هايي که هر کدام از 
همكارانش بايد پاسخ بدهند، مي گويد: »اين 
روزها که کرونا کمتر شــده، متوسط تماس ها 
براي هر نفــر حداقل 250تماس اســت، اما 
تا همين 2مــاه پيش و زماني کــه هنوز پيك 
پنجم کرونا تمام نشده بود، چندين برابر فشار 
کاري داشتيم و شــايد 400تماس هم پاسخ 
مي داديم.« به گفته او زمان شــيفت ها در اين 
بخش، هر 12ساعت يك بار است، اما در روزهاي 
کرونا، شيفت بندي هيچ معنايي نداشت و روز و 
شب کار کردن شــان به هم وصل شده بود: »با 
اينكه شرايط کاري سختي داريم، اما براساس 
الگوريتم پيش مي رويم و مي توانيم تا حدودي 
اوضاع را مديريت کنيم، تكنيك هايي که منجر 
به کاهش آشفتگي، اضطراب بيمار و اطرافيانشان 
مي شود، اما بخش سخت تر، مزاحمت هايي است 
که هميشه وجود دارد، بيشــتر اين مزاحمان 
کودکانند و بايد در اين باره فرهنگسازي انجام 
شود. 115عدد ســاده اي است و کودکان آن را 
به راحتي شــماره گيري مي کنند، اين وظيفه 
خانواده هاست که به فرزندانشان آموزش دهند 
و نقش مهم اورژانس در نجات جان انسان ها و 
حتي مواردي را که بايد با اين ســازمان تماس 
بگيرند به آنها بگويند.« او در پاسخ به اين سؤال 
که چرا تمــاس مزاحمان را قطــع نمي کنند، 
توضيح مي دهد:»ما وظيفه داريم تماس را نگه 

داريم چون ممكن است يك تماس واقعي باشد. 
برخي کودکان آنقدر جــدي درباره يك بيمار 
توضيح مي دهند که ما باور مي کنيم و آمبوالنس 
هم اعزام مي شود، اما در نهايت هيچ بيماري در 
محل نيست و تنها اتالف وقت و انرژي از سازمان 
که مي توانست براي يك بيمار ديگر صرف شود، 
می ماند.« به گفته اين پرستار، تماس هاي مزاحم 
از سوي بزرگساالن متفاوت تر است و گاهي ناسزا 
و گاهي هم حرف هاي بي ربط مي زنند: »با اينكه 
در سيستم امكان بالك کردن يك شماره وجود 
دارد اما به هيچ عنوان اين کار را انجام نمي دهيم 
چون ممكن است، همين افراد در يك زماني نياز 

به تماس با اورژانس داشته باشند.«  

 ماموريت هاي غيراورژانسي اورژانس
پايگاه اورژانس مبارك آباد در شــمال تهران 
يكي از 227پايگاهي است که ماموريت هايش 
را از مرکز ديســپچ و واحد هدايت آمبوالنس 
دريافت مي کند. اينجا، روز اورژانسي ها با تحويل 
گرفتن شــيفت و تجهيزات و پس از آن وارد 

کردن کد عملياتي و انتظار براي ماموريت آغاز 
مي شود. مجيد، پرستاري که به گفته خودش 
سابقه 5سال فعاليت در ماموريت هاي اعزامي 
اورژانس دارد، مهم ترين مسئله  درباره پرستاران 
آمبوالنس را زود رسيدن بر بالين بيمار عنوان 
مي کند که در بيشــتر موارد محقق نمي شود: 
»ترافيك و دوري راه، مانع از رسيدن به موقع 
تيم هاي اورژانس مي شود. خيابان ها قفل شده 
و درخواست ها هم براي انجام ماموريت بيشتر 
از گذشته است. اگر تا پيش از کرونا 10ماموريت 
روزانه داشتيم، اکنون به 15ماموريت رسيده.« 
او در پاسخ به اين سؤال که آيا واقعا مردم بيشتر 
مريض مي شوند که ماموريت هاي اورژانس هم 
افزايش پيدا کــرده؟ توضيح مي دهد: »به طور 
کلي خير. مردم بعد از کرونا نسبت به وضعيت  
جسماني شان آگاه تر شده اند. جالب است که 
در گذشته کسي درباره اکسيژن خونش از ما 
نمي پرسيد، اما اکنون همه سطح اکسيژن شان 
را از ما سؤال مي کنند. استرس و اضطراب مردم 
افزايش پيدا کرده و در ماه هاي ســرد سال هم 

آلودگي هوا باعث مي شــود کــه بيماري هاي 
قلبي و تنفسي بيشتر شود. پرستار هم شيفت 
او، »عليرضا« يكســال و نيم است که پرستار 
اورژانس شده و يكي از سختي هاي کار در اين 
بخش را ماموريت هاي غيراورژانسي مي داند. 
به گفته او، برخي براي تزريق يك ســرم هم با 
اورژانس تماس مي گيرند: »وظيفه ماست که 
بهترين خدمات را به مردم ارائه دهيم، اما مشكل 
اينجاست که نيروي اورژانس کم است و شايد اگر 
مردم اين تماس هاي نه چندان مهم را کاهش 
دهند ما بتوانيم به موقع به ماموريت هاي حساس 
برسيم. بدترين ماموريت اين است که ما نتوانيم 
بيمار را نجات دهيم، گاهي زمان رسيدن مان 
دير است و گاهي هم مريض آنقدر بدحال، که 

نمي شود کاري براي او کرد.« 

چالشي به نام ترافيك
هنوز 10دقيقه از تحويل شيفت  نگذشته که 
هشدار اعزام ماموريت شان به صدا درمي آيد، 
يك بيمار حوالي شــريعتي منتظر است. 
از داخل آمبوالنس بهتــر مي توان واکنش 
رانندگان به آمبوالنس را ديد، ماشين هايي 
که به ســرعت از مســير خارج مي شوند و 
برخي هم که اصرار دارند پيشران بمانند و 
آژير هم تأثيري در کنار رفتن شــان ندارد. 
شكيب کبيري، سرپرست منطقه شمال در 
اين باره مي گويد: »پس از حادثه پالسكو با 
همه تلخي هايش، يك اتفاق خوب رخ  داد؛ 
فرهنگسازي خروج از مسير اين ماشين هاي 
امدادرسان. به نوعي همدلي از سوي مردم با 
ما بيشتر شــد و تعداد بيشتري از رانندگان 
تالش مي کنند که مسير را براي آمبوالنس باز 
کنند. البته هنوز اين فرهنگسازي کامل نشده 
و  اي کاش مردم به اين باور برسند که به محض 
شنيدن صداي آمبوالنس، مسير را باز کنند 
چون بيماري به حضور به موقع نيروهاي ما 
نيازمند اســت.« او ادامه مي دهد: »مشكل 
ديگر رانندگاني هستند که با بي احتياطي 
پشــت آمبوالنس قرار مي گيرند. ســرعت 
آمبوالنس براي رســيدن بــه محل حادثه 
زياد است، متعاقب آن خودروي عقبي هم با 
سرعت مي آيد که فضا را براي عبور از ترافيك 
از دست ندهد. اگر آمبوالنس توقف ناگهاني 
داشــته باشــد حتما تصادف مي شود و به 
تجهيزات آمبوالنس آسيب مي زند.« به گفته 
کبيري، بيان اين مشــكالت شايد راحت 
 باشــد اما در صحنه حادثه، عجيب است و

باور نكردني: »گاهي بيمار در آمبوالنس است 
و اين قبيل تصادف ها منجر به صدمه ديدن 
بيمار يا همراه بيمار و پرستار مي شود. گاهي 
هم راننده خودروي عقبي مجروح مي شود. 
در اين لحظه شرايط سختي براي رسيدگي 
به وضعيت جسماني حادثه ديدگان داريم.« 
او به نكته ديگري هم اشاره مي کند، اينكه 
مردم به آمبوالنس هاي خالي راه نمي دهند 
و با تصور اينكه آمبوالنس خالي ماموريتي 
ندارد. درحالي که اين تفكر اشــتباه است، 
اتفاقا آمبوالنس خالي در مســير ماموريت 
است و بايد به سرعت بر بالين بيمار حاضر 
شــود. کبيري خاطره بدي از ترافيك و باز 
نبودن مســير براي اورژانــس دارد: »چند 
سال پيش بازي هاي مقدماتي جام جهاني 
بود و ايران صعود کرد. مردم براي شادي در 
خيابان ها ريخته بودند. همان زمان بيماري 
را به بيمارســتان طالقاني تحويل داديم و 
در مسير برگشــت يك ماموريت جديد در 
بلوار اندرزگو به ما اعالم شد. از لحظه اعالم 
ماموريت تا رســيدن ما بــه مقصد حدود 
3ساعت طول کشــيد و زماني که رسيديم 

بيمار فوت کرده بود. مشــكل اينجا بود که 
همسر بيمار نمي توانست او را به بيمارستان 
انتقال دهد و جان عزيزش از دســت رفت 
درحالي که اگر ما به موقع مي رسيديم امكان 
نجاتش بود. از دست رفتن جان بيمار به دليل 
تأخير در رســيدن به مقصد جــزو بدترين 
لحظه هاي کاري پرستاران اورژانس است.« 
به گفته او، فرهنگ باز کردن مســير براي 
آمبوالنس چند سالي است ميان مردم ارتقا 
پيدا کرده اما قفل شدن تهران در ساعت هاي 
پيك و شــلوغي باعث مي شود که حتي اگر 
مردم بخواهند راه را براي آمبوالنس باز کنند، 

هيچ فضايي براي جابه جايي نداشته باشند.

گزارش هاي غيرواقعي 
آمبوالنس نزديك مقصد شده، اما خيابان هاي 
نزديك محل ماموريت آنقدر باريك اســت که 
عبور را سخت  مي کند. پرســتاران اورژانس به 
اين وضعيت مي خندنــد و مي گويند: »بعد از 
عبور از ترافيك، يك چالش هم براي عبور از اين 
خيابان ها داريم. گاهي اين مسيرها آنقدر باريك 
است که اگر پياده برويم زودتر مي رسيم. البته 
موتورالنس ها براي ايــن مناطق و حتي عبور 
از ترافيك هاي شديد وسيله نقليه بهتري اند. 
مزيت آنها رسيدن سريع تر بر بالين بيمار است، 
اما مشــكالتي هم دارد و اينكــه امكان انتقال 
بيمــار را ندارند و حتما بايــد آمبوالنس اعزام 
شود. ضمن اينكه پرستار موتورالنس تنهاست 
و در انجــام برخي کارها ممكن اســت نياز به 
کمك داشته باشد.« نزديك خانه بيمار، هيچ 
فضايي براي پارك نيست و ناچار جلوي يكي از 
کوچه ها توقف مي کنند. توقف شان 20دقيقه اي 
طول مي کشــد و پس از خروج مي گويند که 
بيمار يك مبتال به ديابت بوده و تنها افت فشار 
داشته است. مجيد، پرستار پايگاه مبارك آباد 
توضيح جالبي درباره اين بيماران مي دهد:»ما 
در اورژانس تماس گيرنــدگان ثابتي داريم که 
هميشه با ما تماس مي گيرند. با اينكه مي دانيم 
هدف آنها از تماس چيست، اما همكاران ما در 
واحد ديسپچينگ نمي توانند آمبوالنس اعزام 
نكنند، چون ممكن اســت فرد در يكي از اين 
تماس ها با شــرايط بدي مواجه باشد. بخشي 
از تماس گيرندگان ثابت اورژانس، کســاني اند 
که به تنهايي زندگي مي کنند و براي رهايي از 
تنهايي چند دقيقه اي با مــا تماس مي گيرند. 
برخي هم گزارش هــاي غيرواقعي مي دهند. 
مثال از يك صحنه تصادف عبور مي کنند و در 
تماس با اورژانس گزارش مصدوميت مي دهند. 
اما زماني که آمبوالنس در محل حاضر مي شود 
هيچ مصدوميتي نبوده است.« او مي گويد: »اين 
وضعيت براي ما حتي اگر صد بار هم تكرار شود، 
باز هم اعزام مي شويم چون ممكن است واقعا 
مشكلي وجود داشته باشد. تنها با فرهنگسازي 
و افزايش آگاهي در ميــان مردم مي توان مانع 
از چنين ماموريت هايي شــد. به ويژه اينكه در 
شــرايط بحراني، با توجه به کمبود نيرو، فشار 
کاري مضاعفي به پرستاران اورژانس در تمامي 
بخش ها وارد مي شود.« کبيري، سرپرست پايگاه 
صحبت هاي او را تكميل مي کند: »کمبود نيرو 
در سازمان به ويژه در تهران مشكل قابل توجهي 
اســت، چرا که ما حتي در زمــان اعزام به يك 
ماموريت، ديگر نيروي جايگزين در پايگاه هم 
نداريم. اگر مثال در همين منطقه، براي انجام 
يك ماموريت از پايگاه خارج شويم، بايد درها را 
قفل کنيم چون ديگر کسي اينجا نيست. در اين 
وضعيت حتي اگر مردم محلي نياز به اورژانس 
داشته باشند، بايد از پايگاه هاي اطراف براي آنها 
اورژانس تامين شود که ممكن است با 40دقيقه 

تأخير برسند.«

چالش تشخيص اوميكرون در كشور

رئيس مرکز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت از 
نبود کيت تشخيصي اوميكرون به اندازه کافي خبر داد

جهان درگير سويه اوميكرون است و حاال نشانه هاي اين درگيري 
از چندي قبل در ايران هم ديده شده؛  هر چند که هنوز موارد ابتال 
باال نيست و نتوانسته بر آمارهاي روزانه ابتال و مرگ تأثير بگذارد، 
اما نكته اينجاست که گفته مي شود تشخيص اوميكرون در ايران 
مانند کشــورهاي ديگر نيســت. تا جايي که روز گذشته رئيس 
مرکز مديريت بيماري هاي واگير  وزارت بهداشــت اعالم کرد که 
در کشور، به اندازه کافي کيت تشــخيص اوميكرون وجود ندارد. 
محمدمهدي گويا که ديروز در نشست خبري به سؤال خبرنگاران 
پاسخ مي داد، در اين باره گفت:» براي تشخيص اوميكرون مشكلي 
وجود ندارد، اما قرار نيست هر کسي خودش خواست اين تست را 
انجام دهد. وزارت بهداشــت براي تست اوميكرون دستورالعملي 
را تهيه و به دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر کشور ابالغ کرده و 
طبق اين دستورالعمل، تست اوميكرون انجام مي شود.« او ادامه 
داد:»اميدواريم با توليد کيت تشخيصي اوميكرون در کشور، دست 
ما براي انجام تست هاي بيشتر باز شود.« گويا درباره سرايت باالي 
اوميكرون و خطرات احتمالي توضيحاتی داد:» سويه اوميكرون، 
قابليت انتقال بسيار بااليي دارد و در مدت زمانی کوتاه، مي تواند 
جمعيت زيــادي را درگير کند و ايــن احتمال وجــود دارد که 
مراجعه ها و بســتري ها در بخش مراقبت هاي ويژه افزايش پيدا 
کند و نظام سالمت دچار مشكل شود. هنوز نمي دانيم چه اتفاقي 
خواهد افتاد، شايد حاال موارد ابتال کم باشد، اما نمي دانيم در آينده 
چه مي شود و ممكن است کار، خيلي سخت و دشوار شود.« به گفته 
او، براي مديريت اين وضعيت بايد پوشش واکسيناسيون افزايش 
پيدا کند، چرا که وضعيت هنوز راضي کننده نيست و همچنين بايد 
پروتكل هاي بهداشتي به شدت رعايت شود. براساس اعالم گويا، 
تاکنون هيچ موردي از مرگ ناشي از اوميكرون گزارش نشده است.
او در ادامه درباره واکسيناسيون افراد زير 12سال هم توضيح داد و 
گفت:» اين موضوع در کميته ملي واکسن مورد بررسي قرار گرفته 
و عمدتا نظر بر اين بوده که اين واکسيناسيون انجام شود. موضوع 
واکسيناسيون افراد زير 12سال به ستاد ملي کرونا ارائه شده و کميته 
ستاد ملي کرونا مستندات بيشتري را از کميته علمي واکسن خواسته 
تا تصميم نهايي را بگيرد. سؤاالتي که در اين زمينه مطرح کردند، در 
حال تهيه پاسخ هايش هستيم و اميدواريم پاسخ هاي ما قانع کننده 
باشد و ســتاد ملي تصميم نهايي را خواهد گرفت.« به گفته او، 5تا 
6ميليون نفر در کشور هستند که حتي نوبت اول و دوم واکسن کرونا 
را نزده اند که اين وضعيت نگران کننده است. از سوي ديگر، پوشش 
نوبت سوم هم هنوز کامل نشده است:» تا کنون تقريبا 9 تا 10ميليون 
نفر در کشور دوز سوم را تزريق کرده اند، اما اين ما را قانع نمي کند و 
با جمعيت 60 تا 70ميليوني که بايد اين دوز را دريافت کنند، فاصله 
داريم.« او افزود:» تاکنون حدود 124ميليون دوز واکسن در کشور 
تزريق شده و اين نشان مي دهد که مردم به ما اعتماد کردند و اگر 
مشكل ديگري هم باشد، مي توانيم با تعامل با آنها  آن را حل کنيم.«

گزارش موارد »سالك« در مناطق روستايي تهران 
رئيس مرکز مديريت بيماري هاي واگيردار وزارت بهداشــت در 
ادامه اين نشست، به مشاهده مواردي از بيماري سالك در مناطق 
روستايي استان تهران خبر داد و گفت:»مديريت سالك در کشور 
چندبخشي است و ســازمان هاي مختلف بايد درگير اين موضوع 
باشند. موضوع کنترل حيوانات ولگرد، پســماندها و جمع آوري 
زباله و نخاله ساختماني اهميت بسيار زيادي دارد. چرا که هر کدام 
از اينها مي تواند منبع بيماري ســالك در يك منطقه اي باشد که 
حتي پيش از اين هم بيماري در آنجا ديده نشده است. موضوع مهم 
اين است که اگر اين اقدامات به صورت هماهنگ در زمان مناسب 
انجام نشود، بيماري گسترش مي يابد. ما با بيماري روبه رو هستيم 
که کنترل آن نسبت به گذشته به سادگي ميسر نيست و کنترل 

سختي دارد که گاهي سال ها کنترل آن طول مي کشد.« 

محدوديت سفر از كشورهاي همسايه 
برداشته شد

وزير کشور از برداشته شدن محدوديت سفر از کشورهاي همسايه 
خبر داد و گفت: »برخي کشــورها که مسافران   آنها از طريق مرز 
هوايي وارد کشــور مي شــدند و بيماري در آنجا کنترل شده هم 
محدوديت هايشان برداشته شده، اما محدوديت هاي کشورهاي 
اروپايي، فرانسه و انگليس همچنان برقرار است و محدوديت ساير 
کشورها هم در حال بررسي است. البته کشورهايي که رشد سويه 
اوميكرون در آنها روي بدهد ممكن است محدوديت هايشان اضافه 
شود.« به گزارش ايسنا، احمد وحيدي که در پايان جلسه قرارگاه 
عملياتي ســتاد ملي مقابله با کرونا صحبــت مي کرد، در توضيح 
بيشتر گفت:» تردد در مرزهاي زميني تنها با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي، تزريق واکسن و داشتن تست پي سي آر منفي امكان پذير 
است و گزارش هاي اخير از ارزيابي مرزها نشان داد که رعايت اين 
موارد بايد بيشتر شــود.« او درباره مديريت هوشمند شيوع کرونا 
هم گفت: »هم اکنون وارد مرحله چهارم محدوديت هاي هوشمند 
شده ايم و مقرر شده هر هفته يك فاز به اجراي محدوديت ها اضافه 
شود. ناقضان اجراي اين طرح در فاز اول در وزارتخانه ها و ادارات 
بود که بايد اين نكته رعايت مي شد که حتما واکسن مي زدند و در 
غير اين صورت اجازه ورود به آنها داده نمي شد و براي آنها مرخصي 
بدون حقوق اعمال مي شــد. در فاز بعدي هم حمل ونقل درون و 
برون شهري مدنظر قرار گرفت و رانندگاني که واکسن نزده بودند 
براي آنها پيامك ارسال شد. اگر در طول زمان مشخصي براي اين 
کار اقدام نكنند برابر قانون، خدماتي که قبال به آن اشتغال داشتند، 

ديگر نمي توانند ادامه دهند.«

همراه با  تيم هاي اورژانس تهران در يك روز کاری

 آمبوالنس ها 
در وضعیت اورژانس

تهران كمترين نیروي اورژانس را دارد

 محمد زرواني، كارشناس روابط عمومي اورژانس تهران هم درباره افزايش ماموريت هاي اورژانس در دوران كرونا از2برابرشدن ماموريت ها 
و 6برابرشدن تماس ها خبر مي دهد كه با توجه به كمبود نيرو باعث افزايش فشار مضاعف در نيروهاي اورژانس شده بود. به گفته او در ميان 
تمام استان ها، بيشترين كمبود نيرو در تهران است و همين حاال هم 5پايگاه در ناحيه شمال تهران تعطيل شده. اما درباره اينكه مشكل مهم 
در جذب نيرو براي اورژانس تهران چيست، توضيح مي دهد:»مسئله اينجاست كه در تهران براي استخدام، مشكالتي وجود دارد و به دليل 
ظرفيت كمتر پذيرش، امنيت شغلي تامين نيست. در آزمون استخدامي، بسياري از نيروهاي ما در شهرستان هاي خودشان پذيرش شدند 
و برگشتند اما در تهران ظرفيت پذيرش استخدامي بسيار كم بود. البته نيروهاي شركتي هم هستند كه با ظرفيت محدود به كار گرفته 
مي شوند. نيروهاي طرحي 2ساله هم پس از پايان طرح اگر شرايط خوبي داشته باشند، مي مانند و در غيراين صورت مي روند. چراكه آنها 
امكان كار در بيمارستان  را هم دارند و پس از پايان طرح شان مي توانند با شيفت و فشار كاري كمتر و حقوق و مزاياي بيشتردر  آنجا مشغول 
به كار شوند. تيم هاي اورژانس در ماه 240ساعت شيفت دارند و اين عدد در بيمارستان ها 120ساعت است و فشار كاري كمتري به آنها تحميل 
مي كند.« او ادامه مي دهد:» با توجه به شيفت هايي كه وجود دارد، حتي مكان استراحت پرستاران هم مناسب نيست. تنها در چند پايگاه 
اورژانس امكانات خوبي وجود دارد اما در كانكس ها سرما و سفتي زمين اجازه نمي دهد كه آنها ميان ماموريت هايشان حتي يك استراحت 
كوتاه داشته باشند. اگر اين موارد و شرايطي ازجمله قانون بهره وري، افزايش حقوق و امكانات در پايگاه ها تامين شود، قطعا نيروهاي اورژانس 
تمايل بيشتري به ماندگاري خواهند داشت.«  به گفته زروانی، اورژانس تهران در پيك چهارم و پنجم كرونا و در نيمه اول امسال به صورت 
ميانگين هفتگی حدود 20 هزار ماموريت داشته و تعداد تماس ها هم به بيش از 47 هزار تماس رسيده بود. همچنين به صورت هفتگی 6500 

مشاوره كرونا به صورت تلفنی انجام شده و ميانگين مزاحمت ها هم در حدود 3 هزار تماس بوده است.

افزایش آمار مزاحمت هاي تلفني اورژانس
47195 تماس، 3458 مزاحمت )7 درصد( 11 دی

46745 تماس، 3116 مزاحمت )6.5 درصد( 4 دی
43539 تماس، 2112 مزاحمت )4.8 درصد( 27 آذر
45733 تماس، 3489 مزاحم )7.6 درصد( 20 آذر

45540  تماس،  2489 مزاحمت )5.4 درصد( 6 آذر
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 روياي رنگي با  داربی اسپاگتـي
پيراهن سياه و سفيد
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امامريمايراندوستتيمشرابازندهاينجامنميداند   ما فقط به پيروزي فكر مي كنيم

امشبشهرآوردايتاليابيندوتيمغيرهمشهري
برايتعيينقهرمانسوپرجامبرگزارميشود

حضوردريوونتوسارزش10سال
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عيسي آل كثير به دليل پارگي رباط صليبي، ادامه فصل ليگ برتر را از دست داد. 
اين خبر كوتاه، دردسر بزرگي را براي پرسپوليس ايجاد مي كند كه بايد ديد كادر 
فني سرخپوشــان با چه تدابيري بر اين دردســر بزرگ غلبه مي كنند. آل كثير، 
مهاجم اصلي قرمزهاست و بيش از هر بازيكن ديگري در اين فصل در خط حمله 
سرخپوشان به ميدان رفته است. او با 4گل زده، برترين گلزن سرخپوشان در ليگ 
جاري هم هست؛ البته با تعداد گل مساوي با مهدي عبدي كه از اين به بعد فرصت 
بيشــتري براي حضور در تركيب 11نفره پيدا خواهد كرد. غيبت 6ماهه عيسي 
البته براي نخستين بار نيســت كه رخ مي دهد و قرمزها پيش از اين هم يك بار با 
محروميت 6ماهه او روبه رو بوده اند. زماني كه آل كثير به خاطر شادي خاص بعد 
از گلش دچار محروميت شــد و از قضا در آن زمان هم پرسپوليس به جز مهدي 
عبدي هيچ مهره ديگري براي جانشيني او نداشت و يك نيم فصل كامل را با كمبود 

مهاجم سر كرد.

  با كت وشلوار در فينال آسيا
عيسي آل كثير كمي دير در فوتبال ايران كشف شد و امروز سن وسال او آنقدر باال 
هست كه يك پارگي رباط صليبي بتواند آينده ورزشي اش را تا حدودي به خطر 
بيندازد. او متولد بهمن ماه 1368 است و در آستانه پايان 32سالگي است. آل كثير 
كه سال ها در تيم هاي رده پايين بازي كرده و در 26سالگي آقاي گل ليگ يك شده 
بود، در 30سالگي تازه به پيراهن پرسپوليس رســيد و حاال در 32سالگي دچار 

يكي از سخت ترين مصدوميت هاي فوتبالي شده است. او در روز 11شهريورماه 
1399 رسما به پرسپوليس پيوست؛ در پايان ليگ نوزدهم و دقيقا در روزهايي كه 
سرخپوشان راهي مسابقات باقيمانده از ليگ قهرمانان آسيا در فصل2020 بودند 
و همان مسابقات به محلي براي درخشش اين مهاجم تبديل شد. عيسي در 3بازي 
متوالي 4گل به الشارجه، السد و پاختاكور زد و پرسپوليس را تا نيمه نهايي رقابت ها 
پيش برد. او ساعتي قبل از بازي نيمه نهايي به خاطر شادي گل خاصش در بازي 
با پاختاكور، دچار محروميت 6ماهه شد تا پرســپوليس بدون او و با گل مهدي 
عبدي مقابل النصر راهي فينال شــود. روز فينال، عيساي محروم در استوديوي 
پخش زنده تلويزيون كنار علي پروين نشسته بود و پرسپوليس بدون او به اولسان 

هيونداي باخت.

  زننده مهم ترين گل هاي فصل20
به خاطر همان محروميت 6ماهه، پرسپوليس ليگ بيستم را هم بدون آل كثير آغاز 
كرد و دچار مشكالت فراواني در خط حمله اش بود. در روزهاي غيبت عيسي و افول 
عبدي، كادر فني پرســپوليس بارها تيم را بدون مهاجم تخصصي ارنج كردند و 
عاليشاه و اميري در آن روزها مهاجم پرسپوليس مي شدند. به اضافه احمد نوراللهي 
كه يك خط جلو آمده بود و در پايان فصل هم بهترين گلزن تيمش شد. محروميت 
آل كثير در فروردين ماه1400 تمام شد. او در بازي با پديده به ميدان برگشت، در 
بازي بعدي مقابل نساجي گل زد و تا پايان ليگ بيستم 11بازي در ليگ انجام داد و 

3گل براي تيمش به ثمر رساند. ازجمله 2گل بسيار مهم؛ يكي براي پيروزي يك بر 
صفر در داربي تهران و ديگري در جريان تساوي 1-1 با سپاهان در شهر اصفهان. به 
اينها تك گل پيروزي بخش مقابل تراكتور در بازي سوپرجام را هم اضافه كنيد تا به 
ياد بياوريد در فصل گذشته چگال ترين گل هاي پرسپوليس را همين عيسي آل كثير 
زده است. اگرچه او فصل را با يك اتفاق تلخ تمام كرد؛ با هدر دادن پنالتي در داربي 
جام حذفي كه منجر به شكست مقابل استقالل و حذف دوباره از اين رقابت ها شد.

  باالخره هم پنالتي نزد و رفت
در فصل جاري ليگ برتر، عيسي آل كثير و مهدي عبدي دقيقا به يك اندازه گل 
زده اند اما دقايق بازي عيسي تقريبا دوبرابر مهدي است. آل كثير در هر 14هفته 
بازي كرده؛ 12بازي فيكس بوده و 2بار هم به عنوان بازيكن جانشين به زمين رفته 
و مجموع دقايق بازي اش 1033دقيقه است. مهدي عبدي اما فقط 6بار فيكس 
بوده و مجموعا 581دقيقه بازي كرده است. مهدي يك پاس گل هم داده و عيسي 
اگرچه پاس گلي در كارنامه ندارد، اما 2بار براي تيمش پنالتي گرفته است. البته 
2بار هم براي زدن پنالتي تالش كرد و نتيجه اي نگرفت! با وجود آمار مشابه اين 
دو مهاجم، اعتقاد يحيي به عيسي به خاطر سختكوشي او در پرس كردن مدافعان 
حريف و دوندگي بااليش در مقايسه با مهدي عبدي است. اين هم از نكات جالب 
در خط حمله پرسپوليس اســت كه مهاجم 32ساله تحرك و دوندگي بيشتري 
نسبت به مهاجم 23ســاله دارد! به هر حال پرسپوليس حاال مهاجم دونده اش را 

از دست داده و دوباره يحيي مانده و مهدي عبدي. البته روي حامد پاكدل هم به 
شرط رها شدن از مصدوميت مي توان حساب كرد و نزديك بودن به پنجره زمستاني 
هم اين اجازه را به يحيي مي دهد تا جاي عيســي را با يك مهاجم جديد پر كند. 
هرچند پيداكردن بازيكن باكيفيت و مؤثر در نقل وانتقاالت نيم فصل كار چندان 

ساده اي نيست.

  عيسي برمي گردد؟
رزومه عيسي آل  كثير در پرسپوليس شكل جالبي پيدا كرده است. او 2فصل در 
پرسپوليس بوده؛ يك بار نيم فصل اول را از دست داده و يك بار نيم فصل دوم را! طي 
اين 2فصل عيسي مجموعا 25بازي در ليگ انجام داده و 7گل زده است. آمار او 
در كليه رقابت هاي داخلي و آسيايي هم به 43بازي و 15گل طي 2 فصل مي رسد. 
او در زمان رهايي از مصدوميت 32ســال و 6ماه سن خواهد داشت. يعني دقيقا 
همان سني كه حسين ماهيني در زمان بازگشت از يك مصدوميت مشابه داشت 
و هرگز نتوانست جايگاهش را در پرسپوليس پس بگيرد. ماهيني به ناچار راهي 
نساجي و بعدا سايپا شد و حاال در 35سالگي در ليگ يك بازي مي كند. اما شايد 
عيسي سرنوشت متفاوتي داشته باشد. به هر حال او يك بار در 30سالگي خودش 
را به عنوان ستاره پرسپوليس و حتي بازيكن حاضر در ليست تيم ملي مطرح كرده 
است. پس شايد يك بار ديگر هم توان معجزه داشته باشد و در سن وسالي كه همه 

رو به افول مي روند، دوباره اوج بگيرد.

آل كثير كه سال گذشته نيم فصل اول را از دست داده بود،  امسال نيم فصل دوم را از دست داد! رباط صليبي عيسي پاره شده 
و با توجه به سن وسال او نمي توان درباره آينده  ورزشي اش با اطمينان حرف زد

سقوط آخر؟
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  ال كالسيكوي 
همين حوالي
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شما هم كارشناس شدي به سالمتي؟

با كدام كيفيت برمي گردد؟

اميد خيلي چيز خوبي است

اين روزها كه پرسپوليس و استقالل را 
از آسيا كنار گذاشته اند، عالم و آدم در 
اين مورد مصاحبه مي كنند و مشغول 
آسيب شناســي موضوع هستند. 
همه هم مواردي مثل سندسازي و 
دروغگويي به نهادهاي بين المللي را زير 
سؤال مي برند. فقط اين وسط معلوم نيست وقتي تمام ملت با اين 
موضوع مخالف اند، پس اين دروغ ها را چه كسي سر هم مي كرده و 
تحويل كنفدراسيون مي داده؟ در اين غائله حتي شاهد اظهارات 
كارشناسي عزيزاني هســتيم كه در زمان مسئوليت خودشان 
كم شاهكار نداشته اند. مثال اســتاد رويانيان، مديرعامل اسبق 
پرسپوليس در حالي همه جا مشغول مصاحبه انتقادي از مديران 
فوتبال است كه خودش بعد از اخراج سرمربي پرتغالي پرسپوليس 
گفته بود: »قراردادمان با مانوئــل ژوزه را دبه مي كنيم.« محض 
اطالع، آن دبه كردن چند صد هزار يورو براي پرسپوليس آب خورد!

هر روز كه مي گذرد اخبار زيادي در 
مورد بازگشت رامين رضاييان به 
پرســپوليس به گوش مي رسد. 
راميــن در ليگ قطــر پله پله 
نزول كرده و امروز بخشي از تيم 
قعرنشين السيليه به شمار مي رود. 
اوضاع آنقدر بد است كه جدايي احتمالي رامين اساسا با نظر 
و تمايل خود باشگاه قطري صورت مي گيرد. در هر صورت 
اين فرصت خوبي است تا پرسپوليس دوباره رضاييان را در 
اختيار بگيرد. سرخ ها حتي در بهترين فرم اين سال هاي شان 
هم با مشكل دفاع راست مواجه بوده اند و به همين دليل هم 
شايعه بازگشت رضاييان با استقبال هواداران مواجه شده 
است. با اين حال بايد منتظر ماند و ديد رامين با چه كيفيتي 
برمي گردد. او در اين ســال ها تيم ملي را از دست داده و در 

رده باشگاهي هم مدام شرايطش بدتر از قبل شده است.

درحالي كــه گزارش هــاي تحليلي 
رسانه ها نشان مي دهد پرسپوليس 
و استقالل حدود 3 ماه قبل از ليگ 
قهرمانان آســيا اوت شده بودند و 
در اين مدت به هواداران آنها اميد 
واهي داده شده است، حاال حميدخان 
ســجادي، وزير محترم ورزش گفته: »هنوز چند روز از مهلت 
فرجام خواهي باقي مانده و ما اميدواريم پرسپوليس و استقالل 
حذف نشوند.« دست شما درد نكند. اتفاقا »اميد« خيلي هم 
چيز خوبي اســت و زندگي آدم را زيباتر مي كند. با اين حال 
توصيه مي كنيم اين حس اميــدواري را در قلب خودتان نگه 
داريد و آن را بيهوده به مردم تزريق نكنيد. مگر خود شما نبوديد 
كه يك هفته قبل از اعالم رسمي خبر حذف سرخابي ها گفتيد: 
»رابطه دوستانه ما و كنفدراسيون فوتبال آسيا تازه شروع شده 

است«؟ اميدواري امروزتان هم احتماال از همان جنس است.

دانيال اســماعيلي فر همچنان بهترين 

بازيكن ليــگ برتــر براســاس نمرات 7.37
متريكاست. البته مدافع راست سپاهان 
اين هفته زير سايه درخشش مدافع چپ 
تيمش قرار گرفت و درحالي كه نورافكن بهترين بازيكن هفته شــد، 
اسماعيلي فر در جمع 5بازيكن برتر تيم خودش هم جايي نداشت. او 
بدون اينكه تأثيري روي 2گل تيمش مقابل فوالد داشــته باشد نمره 
6.99را از متريكا گرفت كه هفتمين نمره در جمع سپاهاني ها بود. اما 
ميانگين نمرات اسماعيلي فر 7.37است كه همچنان او را در صدر جدول 
بازيكنان اين فصل قرار داده است. بعد از او هم تيمي اش فرشاد احمدزاده 
رتبه دوم را دارد و عاليشاه و مهدي پور از پرسپوليس و استقالل سوم و 
چهارم هستند. 9بازيكن برتر اين جدول از 3تيم سپاهان، پرسپوليس و 

استقالل هستند.

 محســن فروزان بــا ميانگيــن نمرات 

7.11دوباره خودش را بــه صدر جدول 7.11
دروازه بان ها رساند. دروازه بان گل گهر اين 
هفته مقابل هوادار درخشش خوبي داشت 
و با نمره 7.85هم بهترين بازيكن زمين شد و هم براي دومين بار در اين 
فصل به تركيب تيم منتخب هفته رسيد. با كسب اين نمره، ميانگين 
نمرات فروزان كه در اين فصل 11بازي انجام داده به 7.11رســيد و او 
صدر جدول گلرها را از سيدحسين حســيني )استقالل( پس گرفت. 
حسيني اين هفته 2گل خورد و نمره 6.93گرفت تا با ميانگين نمرات 
7.02تا رتبه چهارم سقوط كند. عليرضا حقيقي )نساجي( با ميانگين 
7.06در رتبه دوم گلرها اســت و احمد گوهري )نفــت آبادان( هم با 

ميانگين 7.04رتبه سوم را در اختيار دارد.

 به گــواه آمارها و نمــرات متريكا، تيم 

ســپاهان باكيفيت ترين تيم ليگ برتر 7.06
طــي 14هفته گذشــته بوده اســت. 
سپاهان اين هفته فوالد را 2بريك برد و 
نمره فني 7.4را از متريكا دريافت كرد تا براي دومين هفته متوالي 
عنوان بهترين تيم هفته را از آن خودش كند. با كســب اين نمره، 
امتياز سپاهاني ها در اين فصل به 7.06رسيد و آنها باالتر از گل گهر 
بهترين تيم فصل جاري شدند. گل گهر با امتياز 7.04در جدول فني 
متريكا دوم است و استقالل و پرسپوليس رتبه هاي سوم و چهارم را 
در اختيار دارند. البته امتيازات اين 4تيم بسيار نزديك است، چنان 
كه اســتقالل با امتياز 7.03و پرســپوليس با امتياز 7.01فاصله 

چنداني با رتبه هاي باالتر از خودشان ندارند.

شايد اين گزاره كمي اغراق آميز به نظر برسد، اما اگر قرار باشد شرايط 
عجيب و آشــفته فوتبال ايران را به يك چهره تشــبيه كنيم، هيچ 
كاراكتري به اين منظور مناسب تر از فراز كمالوند نيست! سرمربي 
نفت مسجدسليمان در حالي در آســتانه بازي حساس با استقالل 
از اين تيم جدا شــد كه تقريبا همه مي دانســتند دوران حضور او 
در باشــگاه جنوبي چندان به درازا نخواهد كشيد. دليلش بيشتر از 
آنكه مشكالت نفت باشــد، خلق وخو و سوابق عجيب خود كمالوند 
بود؛ مردي كه مــدام از اين تيم به آن تيم مــي رود و با وجود به جا 
گذاشتن حواشي فراوان و كسب بدترين نتايج ممكن باز هم مشتري 
پيدا مي كند.حاال ديگر داســتان فراز كمالوند براي كم اطالع ترين 
مخاطبان فوتبال ايران هم تبديل به يك قصه بامزه شده است. او در 
20سال گذشته مربيگري در بيش از 20تيم را تجربه كرده و تنها در 
2سال اخير 6 بار روي نيمكت تيم هاي مختلف ليگ برتري و ليگ 

يكي جابه جا شده است. كمالوند اواخر فصل گذشته شاهين بوشهر 
را به مقصد استقالل و استقالل را به مقصد سايپا ترك كرد، اما بعد 
از هدايت نارنجي پوشان به سمت ليگ دسته اول حتي حاضر نشد 

فصل را در اين تيم تمام كند.
فراز پيش از شروع ليگ امســال هدايت تراكتور را برعهده گرفت 
و با وجود آنكه وعده قهرماني ظرف 2 ســال آتي را داده بود، خيلي 
زود بدون انجام حتي يك بازي از ســمتش استعفا كرد. االن هم او 
در حالي از نفت مسجدسليمان جدا شده كه اين تيم با 11امتياز از 
14بازي در رده ماقبل پاياني جدول قرار دارد و از گزينه هاي قطعي 
سقوط به دسته اول به شمار مي رود. با اين حال جاي نگراني نيست؛ 
مطمئن باشيد فراز، اين مربي شايسته و اخالق مدار به زودي با يك 
تيم جديد به فوتبال ايران برمي گردد و دوباره براي كشور عزيزمان 

افتخارآفريني مي كند. تا آن روز منتظرش مي مانيم!

نكته بازی

متريكاآماربازی

چكيده فوتبال ايران در يك چهره
فراز كمالوند از مسجدسليمان رفت، اما مطمئن باشيد خيلي زود با يك تيم ديگر برمي گردد

سقوط يك ليست
خريدهاي درخشاني كه پرسپوليس را به فينال آسيا رساندند، به شكل عجيبي دچار افت شده اند

بهروز رسايلي| پرسپوليس تابســتان99 حضور پررنگي در 
پنجره نقل وانتقاالتي داشــت. سرخپوشان در آن زمان بايد 
براي حضور در ادامه مســابقات ليگ قهرمانان آسيا از هفته 
سوم مرحله گروهي آماده مي شدند. اين همان پنجره اي است 
كه مهدي رســول پناه، مديرعامل وقت پرسپوليس با زيركي 
بازيكنان مورد نياز را قبل از بســته شدن آن جذب كرد و به 
همين دليل شكايت بي ثمر باشگاه النصر عربستان پيش آمد. 
درحالي كه استقالل به دليل تأخير در ثبت قرارداد بازيكنان 
جديد نتوانســت از آنها در آسيا اســتفاده كند و اوت شد، 
پرسپوليس از تمامي نفرات جديدش در ليگ قهرمانان سود 
برد و به فينال رسيد. در اين ميان اما يك نكته عجيب وجود 
دارد؛ اينكه عمده نفرات حاضر در آن ليست كه بالفاصله بعد 
از پيوستن به پرسپوليس در كوتاه ترين زمان ممكن بهترين 
عملكرد را در ليگ قهرمانان داشــتند، به تدريج دچار افت 
شدند و كار به جايي رســيده كه امروز برخي از آنها به سوژه 
دائمي اعتراض هواداران تبديل شــده اند. جاي تامل دارد كه 
چرا و چطور چنين سقوطي رخ داده، اما به هر حال نزول كيفي 

برخي بازيكنان آن فهرست قابل انكار نيست.

آن »لك« درخشان كجاست؟
حامد لك كه بعد از سال ها ابراز عالقه براي حضور در پرسپوليس به 
اين تيم پيوست، در آسيا فرشته نجات سرخپوشــان شد. شايد اگر 
سيوهاي استثنايي او در همان بازي اول برابر التعاون عربستان نبود، 
پرسپوليس اصال از مرحله گروهي باال نمي آمد. روند درخشان لك تا 
آنجا ادامه يافت كه او در ضيافت پنالتي هاي نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
ضربه مايكون، بازيكن النصر را گرفت و سرخپوشان را به فينال رساند. 
روند لك اما به تدريج در يك شيب نزولي قرار گرفت. او فصل گذشته 

هم بد گلري نكرد و حتي در رقابت خوبي براي كسب عنوان بيشترين 
كلين شيت قرار گرفت، اما امسال ديگر از آن لك باكيفيت و كم اشتباه 
خبري نيســت. گلر ســرخ ها حضوري متزلزل درون دروازه دارد، در 
بازي با پا ضعيف نشان مي دهد، روي خروج ها مطمئن نيست و بعضا 
اشتباهات عجيبي هم انجام مي دهد كه روزهاي اول از او نمي ديديم. 
لك كه حتي در مقطعي نيمكت نشين رادوشوويچ شد، يكي از عوامل 
دريافت 10گل و رقم خوردن يكي از بدترين فصول دفاعي پرسپوليس 

در اين سال ها بوده است.

سعيد آقايي؛ نيمكت نشين همه
سعيد آقايي هم يكي از بازيكناني بود كه در روزهاي داغ شهريور99 
به پرسپوليس پيوست. حضور او روند جدايي محمد نادري را تسريع 
كرد. آقايي كه از سپاهان آمده بود، بالفاصله در سمت چپ خط دفاعي 
سرخ ها فيكس شد و نشانه هايي از يك مدافع كناري كالسيك و مسلط با 
سانترهاي خوب و خطرناك را بروز داد. با اين حال بعد از آن تجربه موفق 
در آسيا، آقايي به تدريج دچار افت شد. اين شرايط تا جايي ادامه يافت كه 
اين اواخر سعيد آقايي نيمكت نشين همه گزينه هاي بازي در دفاع چپ 
شده است؛ از وحيد اميري بگيريد تا علي شجاعي. تازه يكي دو بازي هم 
سيستم پرسپوليس به 3 دفاع تغيير كرد و آقايي از تركيب بيرون رفت.

احسان پهلوان؛ كامال فراموش شده
ديگر خريد سرخ ها در آن تابســتان داغ، احسان پهلوان بود؛ هافبك 
جواني كه فصل قبلش به ذوب آهن در مسير بقا كمك كرد و با حضور 
در جمع سرخپوشان به آرزوي ديرين خود رسيد. پهلوان هم شروعي 
عالي در پرسپوليس داشت و در تركيب اصلي تيم در ليگ قهرمانان آسيا 
تثبيت شد. اين وضعيت تا جايي ادامه يافت كه از محروميت پهلوان در 
فينال ليگ قهرمانان آسيا برابر اولسان هيونداي به عنوان يك معضل 

بزرگ ياد شد. آيا شما با سطح كيفي فعلي پهلوان، باور مي كنيد كه روزي 
پرسپوليسي ها بابت غيبت او در فينال آسيا عزا گرفته بودند؟ اين بازيكن 
هم رفته رفته به شكل عجيبي دچار افت شد و امروز تا حدود زيادي از 

معادالت فني تيم خارج شده است.

عيسي ديگر معجزه نمي كند
خريد شگفت انگيز پرسپوليس براي خط حمله اما عيسي آل كثير بود؛ 
بازيكني كه با درخشش غيرمنتظره اش و نيز گل هاي بسيار مهمي كه 
براي تيم به ثمر رساند، همه را انگشت به دهان گذاشت. عيسي نقش 
مهمي در پيشروي آسيايي پرسپوليس داشــت و مخصوصا خاطره 
گل او به السد قطر از ذهن هواداران پاك نخواهد شد. بعد هم كه غائله 
محروميت 6 ماهه آل كثير به وجود آمد، پرسپوليسي ها براي بازگشت او 
به ميادين لحظه شماري مي كردند. با وجود اين عيسي در فرم اين فصلش 
اصال قابل مقايسه با آن مهاجم فرصت طلب و شش دانگ روزهاي اول نبود 
و در نهايت هم كه رباط پاره كرد. او دچار افولي عجيب شد؛ آنقدر كه بعد 
از مصدوميت اخيرش در بازي با پديده، خيلي از هواداران اصال موضوع را 

پيگيري نكردند و نگران طول دوران غيبت اين بازيكن نبودند.

ميالد سرلك؛ تنها استثنا
شايد بتوان گفت تنها استثناي آن فهرست كه تا حدود زيادي كيفيتش 
را در گذر زمان حفظ كرده، ميالد ســرلك بوده است. هافبك دفاعي 
پيشين پديده مشهد از زمان پيوستن به پرسپوليس به تركيب اصلي 
رسيد و تقريبا در تمام طول اين مدت همانجا ماند. در يك سال ونيم 
گذشــته فقط در مورد انتخاب زوج او بحث وجود داشته و در مقاطع 
مختلف از احمد نوراللهي تا كمال كاميابي نيا، رضا اســدي و محمد 
شريفي كنار اين بازيكن قرار گرفته اند. خود ميالد معموال گزينه قطعي 

كادر فني بوده و عملكرد مطلوب و مؤثري هم داشته است.

بهروز رسايلي| بدون ترديد يكي از عوامل موفقيت پرسپوليس 
در طول سال هاي گذشــته نقش آفريني فعال كريم باقري بوده 
است. او يكي از كاريزماتيك ترين چهره هاي تاريخ فوتبال ايران 
به شمار مي رود كه اگرچه به اسم كمك مربي روي نيمكت سرخ ها 
مي نشــيند، اما همه مي دانند داعيه فني چنداني ندارد و بيشتر 
به تحكيم انضباط و اداره بحران ها در پرسپوليس مشغول است. 
نقش كريم در اين مورد آنقــدر حياتي بوده كه برانكو و كالدرون 
نتوانستند قيد استفاده از او را بزنند و حتي سرمربي آرژانتيني 
سابق قرمزها هم به تازگي بار ديگر به تمجيد از اين چهره محبوب 
پرداخت. اگرچه در بدو حضور يحيــي گل محمدي روي نيمكت 
پرسپوليس شايعاتي در مورد قطع همكاري باقري با سرخپوشان 
به گوش مي رسيد، اما اين موضوع خيلي زود منتفي شد و كريم 
همچنان روي نيمكت تيم باقي ماند. وضع طوري است كه حتي با 
وجود اعالم نياز تيم ملي به باقري هم او از پرسپوليس جدا نشد و 

هر دو پست را با هم نگه داشت.

   گل به الدوحيل را يادتان هست؟
نكته كليدي اما اينجاست كه اين اواخر به نظر مي رسد نقش كريم باقري 
در پرسپوليس كمرنگ تر از هر زمان ديگري شده است. مدت هاست كه 
باقري را با شور و عطش معروفش كنار زمين نمي بينيم. چه در دوره برانكو 
و چه زمان كالدرون، كريم در اغلب مســابقات بارها لب خط مي آمد و با 
فريادهايش بازيكنان را تهييج مي كرد. شايد يكي از ماندگارترين قاب هاي 
اين ساليان پرسپوليس مربوط به زماني باشد كه گادوين منشا در جريان 
بازگشت تاريخي پرسپوليس برابر الدوحيل قطر، گل سوم سرخپوشان 
را به ثمر رساند. بعد از آن گل فراموش نشدني، كريم باقري چنان از خود 
بي خود شده بود كه پيش از شروع جشن منشا وارد زمين شد! اين شرايط 
خيلي با حاال فرق دارد؛ حاال كه مطلقا كريــم را نمي بينيم و وقتي كار 
سرخپوشان در بازي با پديده مشهد گره خورده، دوربين تصويري يخ زده 
از باقري را روي نيمكت تيم به نمايش مي گذارد. اينجاست كه تازه همه 

يادشان مي افتد آقا كريم هم هست.

  نقشي كه كمرنگ شد
شايد يكي از تفاوت ها در اين باشد كه با حضور يحيي گل محمدي، نقش 
دستيار ويژه او را حميد مطهري برعهده گرفت. در دوران مربيان خارجي 
پرسپوليس، كريم نفر اول ايراني كادر بود و به همين دليل در نقش واسطه 
بازيكنان و سرمربي عمل مي كرد. او در آن زمان وظيفه پررنگ تري براي 

خودش متصور بود، اما حاال با حضور مطهري و افشين پيرواني، آقا كريم 
تا حدود زيادي به حاشيه رانده شــده است. حتي شايد در حوزه مسائل 
انضباطي هم اوضاع مثل گذشته نباشد؛ چرا كه اواخر فصل قبل اصطكاك 

باقري با حامد لك پيش آمد و كمي مربي ســرخ ها را 
دلسرد كرد.

  پرسپوليس كريم »پرشور« الزم دارد
در هر صورت به نظر مي رســد اين شــرايط براي 
پرســپوليس چندان مطلوب نيست. حيف است 

سرمايه اي مثل كريم باقري مهجور و زاويه نشين 
شود. وقتي تيم ملي مملكت براي پيشبرد 

كارش به باقري احساس نياز مي كند، چرا 
پرسپوليس نبايد در ازاي قراردادي كه با 
كريم دارد از او اســتفاده كند؟ سرخ ها 
براي رستاخيز هيجاني و عاطفي، دوباره 
نياز به همان كريم باقري ســرزنده و 
پرحرارت دارند؛ مردي كه حضورش 
لب خط، انگيــزه اي مضاعف براي هر 

بازيكني به شــمار مي آيد. او را بيشــتر 
بازي بدهيد.

حاشيه نشين بزرگ
سؤال روز پرسپوليس؛ كريم باقري كجاست؟

برنامه بازی ها

ليگ برتر هفته پانزدهم

ليگ برتر هفته شانزدهم

پنجشنبه 23 دی 1400

شنبه 2 بهمن 1400

يكشنبه 3 بهمن 1400

مس رفسنجان-پیكان

مس رفسنجان- سپاهان

تراکتور- گل گهرسیرجان

هوادار-استقالل

پرسپولیس-فوالد

ذوب آهن - صنعت نفت آبادان

آلومینیوم اراک- پديده 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-پديده

15:00

15:00

15:00

17:00

17:00

سه شنبه 2۸ دی

جام حذفی يك هشتم نهايی

دوشنبه 2۷ دی

آلومینیوم- سپاهان 

خیبر خرم آباد-صنعت نفت

مس کرمان- فوالد

مس رفسنجان- پديده

نفت مسجد سلیمان-خلیج فارس ماهشهر 

ذوب آهن- پرسپولیس

پیكان- استقالل

نساجی- گل گهر

14:00

14:30

15:30

14:00

14:30

15:30

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

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

174-410421-14پديده مشهد16

استعفاي 
صدری از سرپرستی

سرپرست باشــگاه پرسپوليس با انتشــار پستي در 
اينستاگرام از اســتعفاي خود خبر داد. مجيد صدري كه از 
زمان رفتن جعفر سميعي سرپرستي موقت اين باشگاه را بر 
عهده داشــت ظاهرا از عدم حمايت و همراهي وزارت ورزش 
گله مند اســت و به همين دليل اســتعفاي خود را تقديم وزير 
ورزش كرده است. او كه ديروز همراه با مديرعامل استقالل در 
مجلس شوراي اسالمي حاضر شده بود با انتشار متني در صفحه 

شــخصي اش از هواداران خداحافظي كرد. صدري در نامه 
خداحافظي اش نوشته است: »ادامه اين مسير نيازمند 

تالش حداكثری و همراهی جدی مجموعه مديران 
ارشد است كه در حال حاضر به داليلی 

به كندی پيــش می رود.«
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داربی اسپاگتي
امشبشهرآوردايتاليابين2تيمغيرهمشهريبرايتعيينقهرمانسوپرجامبرگزارميشود

دقيقايكروزپسازآنكهرســانههايايتالياييســردارآزمونرا
بهيوونتوسلينكوادعاكردندكهآلگــريمهاجمايرانيزنيترا
براييوونتوسميخواهــد،يووهبايدبراييكجــامداخليديگر
بجنگد.امشبيكســوپرجامديگرهمدراروپابرقراراست؛ديدار
بيناينترميــانويوونتوس،ديداريكهميتوانســتمثلقبلاز
كروناخارجازايتاليابرگزارشود.اينمسابقه2باردرآمريكا،يكبار
درليبي،4باردرچينو2باردرقطربرگزارشــدهاســت.اينبازي
يكساعتديرترازالكاسيكووساعت23:30درورزشگاهجوزپه
مهآتزاياهمانسنســيرودرشــهرميانآغازميشود.اينديدار
بهدليلدشمنيديرينبين2تيمبهداربيايتالياشهرتيافتهاست،

درحاليكه2تيمازيكشهرنيستند.
يوونتــوسبا9قهرمانــي،پرافتخارتريــنتيمدراين

مسابقاتاست.ميانبا7واينتردركنارالتزيو
هركــدامبــا5قهرمانــيپرافتخارترين

تيمهاياينجامپــسازيوونتوس
بهحسابميآيند.

آخرينباريكهيووهدراين
مســابقهحاضــرنبــودبــه
سال2011برميگرددكهاتفاقا
نخستينباريبودكه2تيماز
يكشهريعنيميانواينتر
درســوپرجامباهمروبهرو
ميشــدند.يووهپــسازآن

قهرمانيهايمتواليخودرادر
سريآآغازكردوتعدادشانرابه

9رساندوبنابرايندرهمهسوپرجامهاهمحاضربود.
تاكنونقهرمانهايسريآ22بارسوپرجامرابردهاندوقهرمانان
جامحذفي8بار.2بارهمنايبقهرمانانجامحذفيفاتحاينتورنمنت
شدهاندچوندرآنسالهاقهرمانليگوحذفييكتيمتكراريبود.
ديباالبا4گلزدهبهترينگلزنتاريخســوپرجاماست.اودربرد
دراماتيــكوكامبكطوراينهفتــهمقابــلآاسرمزنندهيكياز
گلهايتورينيهادراينپيروزي4بر3بود.پسازاودلپيرو،اتوئو
وشوچنكوهركدامبا3گلدرردهبعديهستند.ديباالاين4گلرا

در5بازيبهثمررساندهاست.
فصلپيشيووه2برصفرناپوليرابردوفصلقبلتر2بريكبه
التزيوباخت.يووه7باردرســوپرجامبازندهبودهواينتروميانهر

كدام4بار.
چالهاناوغلومحروميتيكجلسهاياشراسپري
كردهوبهتركيباينتربرگشــتهاست.اينترهيچ
غايبيبرايايــنبازينداردامــادراردوي
يوونتوسغايبانيديدهميشود،ازجمله
الكسساندروكهممكناستبهدليل
مصدوميتاينبازيراازدستبدهد
وهمچنينبونوچيودنيلوكهآسيب
ديدهاندوفدريكوكيــهزاكهرباط
صليبيپارهكردهودستكم4ماهاز
فوتبالدورخواهدبــودوبهديدار
پليآفجامجهانيمقابلپرتغالهم
نخواهدرســيد.خوانكــوادرادوو

دليختهممحرومند.

درحاليكــه2تيمبزرگفوتبــالايــرانازرقابتهايليگ
قهرمانانآســياحذفشــدهاندوبازيهايليگبرترماهم
بدونتماشــاگروهمگيدريكروزوظرف2ســاعتبرگزار
ميشــود،همينكنارگوشمانرئالوبارساقراراستامشب
بازيكنندوفرداشــبهم2تيمبزرگديگراســپانيايي؛آن
همباصددرصدظرفيتتماشاگر.الكاسيكوياضافياين

فصلكهبهخاطرقرعهكشــيمرحلهنيمهنهايي
سوپرجامبهتقويمفوتبالياينفصلراهيافته،
ساعت22:30امشبدرورزشگاه30هزار
نفريفهددررياضبرگزارميشود.همه
بليتهاياينمسابقهظرفيكساعت
فروختهشد.ديگرديداراينمرحلهبين
اتلتيكومادريدواتلتيكبيلبائو24ساعت
ديرترانجامميشودوبرندههايايندو

ديداربهفينالروزيكشــنبهراهمييابند.
بدنيستبدانيدابتداطبقيكقرارداد3ساله

بيناسپانياوعربستانقرارشداسپانياهرفصل30
ميليوندريافتكندتاسوپركاپدرعربستانبرگزارشود.

اينقراردادبعداتاسال2029تمديدشدتادرآمداسپانياييهابه
240تا320ميليونافزايشپيداكند.

رئالمادريدوبارسلونادر7دورهسوپركاپاسپانياپيشاز4تيمه
شدناينتورنمنتباهمبازيكردهاندكه6باررئالوتنهايكبار
بارسلونابهپيروزيدســتيافتهاند.دراينبازيهارئالمادريد
30گلبهثمررســاندهو18گلدريافتكرده.مســيبا6گلو
كريستيانورونالدوبا4گلبهترينگلزنانتاريخاينرقابتهستند.

كريمبنزماهم2باردرسوپرجامموفقبهگلزنيشدهاست.
در3ســالاخيررئالتيمغالبالكاسيكوهابوده؛بهويژه
دردورهزيدان.آنچلوتيهمدرديداررفتالليگاتوانستبراي
اولينباردرالكاسيكوينوكمپبرندهباشد.آخرينپيروزي
بارسامقابلرئالبهدوممارس2019برميگرددكهبارسادر
آنزمان2پيروزيمتواليرابانتايج3برصفرويكبرصفرمقابل
رئالمادريدداشت.روينيمكتآنتيمارنستووالوردهنشسته
بودومسيوسوارسهنوزبخشيازبارسابودند.مادريددراين
مدت4بردويكتساويدر5بازيمقابلحريفشداشتهاست.

فقط9بازيكنبارســاتجربهپيروزيمقابلرئــالرادارند؛
ترشتگن،پيكه،دنيآلوز،لنگله،آلبا،سرخيروبرتويمصدوم،
اومتيتي،بوسكتسودمبله.بهاينترتيببايدگفت70درصد
تركيببارساهرگزدرمقابلرئالبرندهنشده.ازبينبازيكناني
كهبردمقابلرئالراتجربهكردهاند،تنها2بازيكنسابقهگلزني

دارند؛پيكهدربرد6بر2ودنيآلوز.
روياروييكورتواوترشــتگندروندروازه2تيمهمجالب
توجهاست.تيبودراينفصلدر7تااز21بازيالليگاكلينشيت
كردهوترشتگن4باردر20بازي.درهمهرقابتهاياينفصل
كورتوا21گلدريافتكردهوهمتايآلمانياش30تا.كورتوا
79توپمهاركردهوترشتگن47توپ.كورتوا44شوتاز
درونو33شــوتازبيرونمحوطهجريمهمهار
كردهوترشتگن28شوتازدرونو18شوت
ازبيــرونمحوطــهجريمــه.دروازهبان
بلژيكي79درصدشوتهارامهاركرده
ودروازهبانآلماني61درصد.كورتوادر
2الكاسيكوياولشمقابلترشتگن
درفصل19-2018باختو6گلخورد
امابعدازآنكورتوادر5الكاســيكو
4بردويكتساويداشــته.ترشتگندر
اين5بازيفقطيكباركلينشــيتكردهو
در5بازيمجموعا9گلخوردهدرمقابلكورتوا

با3گلخورده.
رئالمادريددراينفصلدرالليگا45گلزدهيعني14گل
بيشترازبارســلوناو18گلدريافتكرده،يعني5گلكمتراز

تيمحريف.
رئاليهاتقريباازبيشــترداورانسرشناس

الليگاخاطرهبددارند.مونتهروهميكياز
آنهاست.داورامشــبهمانكسياست
كهبعــدازگلايباربــهرئالمادريددر
سال2018خوشــحاليكردهبود.اوبا
مردوداعامكردنگلســالمماريانو
مقابلختافهباعثازدسترفتنقهرماني

الليگادرفصل2021شد.
رئالغيرازبازيبــاويارئالدراينفصل

همهبازيهايبزرگخودرابابردپشتســر
گذاشته؛مقابلبارسلونا،ســهويا،بتيس،سوسيداد،
اتلتيكومادريد،والنسيا،بيلبائوورايووايكانويباالنشين.

ازآغازفصل22-2021درهمهرقابتهازوجكريمبنزماو
وينيسيوسبيشازكلتيمبارسلوناموفقبهگلزنيشدهاست؛
بنزما22گلووينيسيوسجونيور14گل.ايندوبازيكنروي
همرفته36گلزدهاندوايندرحالياستكهبارسا31گلدر
الليگا،2گلدركوپاو2گلدرليگقهرمانانبهثمررساندهو

35گلدركارنامهدارد.

سرخيروبرتوواريكگارســياازبارسابهطورقطعبهبازي
نميرسندامابريتويتوفاتيازمصدوميتيطوالنيبرگشتهاند.
فاتيوآرائوخووفرانكيدييونگبدوندريافتمجوزازكادر
پزشكيبهليستاضافهشدهاندودرتركيبهاياحتمالينامهر

3بازيكنهمدرفهرست11نفرهبارساديدهميشود.
درميانبازيكنانرئالهمگرتبيلبهدليلكمردردوماريانو
بهدليلآسيبديدگيازليستخطخوردند.بنزماوآالباباكمي
دردپيشازسفربهعربستاندرسالنتمرينكردندامابهاين
بازيميرسند.يوويچوكارواخالهمازمصدوميتبرگشتهاند.

بارســلونابرايآنكهبتواندقراردادفرانتورسراثبتكند،
عاوهبرواگذاريكوتينيوبهاستونويا،بااومتيتيهمتمديد
كردامابامبلغيكمتر.مدافعفرانســويكهدراينفصلتنها
90دقيقهفرصــتبازيپيداكرده،ســالي18ميليونحقوق
دريافتميكردكهتوافقكردهتادســتمزديكســالونيم
باقيماندهازقراردادشرادرطولســهسالونيمدريافتكند.
بهاينترتيببارساميتواندسقفحقوقهارارعايتوقرارداد

فرانتورسراثبتكند.
فرانتورسوپدريتستكوويدشانمثبتبودامادرآخرين
لحظهتستآنهامنفيشدوتوانستندباپروازيجدابهعربستان
بروند.الپورتا،رئيسباشگاههمخودشرابهعربستانرساندهاست.
رويارويــيدنــيآلوزدردفاعراســتبارســابا
وينيسيوسدرســمتچپخطحملهرئال
همجالباست.ايندوهموطن17سالبا
هماختافسنيدارند؛آلوز38سالهو

ويني21ساله.
بارساورئالتاكنون247باربهمصاف
همرفتهاندكهبااحتســاب33ديدار
دوستانهونمايشي،مجموعبازيهاي
رودرروي2تيــمبــه280ميرســد.
بارســادربازيهايدوســتانهبهبردهاي
بيشتريدســتيافتهوتوانســته19بازيرا
ببرد.رئالمادريددربازيهايرسمي99باربهبرتري
دستيافتهوبارسابه96برد.اگررئالاينبازيراببرد،يكصدمين

بردخودرادرالكاسيكوهايرسميثبتميكند.
سوپرجامهممثلجامحذفيتورنمنتياستكهبارسلونا
تعدادجامهايخودراازرئالفراتربردهاســت.بارســلونادر
سوپرجاماسپانيا33بارحاضربودهكه13بارجامرابهخانهبرده
است.بارسلونا13بار،رئال11بار،بيلبائو3بار،دپورتيووالكرونيا

واتلتيكوهركدام2بارفاتحاينجامشدهاند.

پیش بازی

اولين فيناليست لندني
ازميان3تيملندنيحاضردرنيمهنهاييجاماتحاديه

يكيامشببهومبليميرسد

يكديدارازمرحلهنيمهنهاييجام
اتحاديهبيــن2تيــمليورپولو
آرســنالكهقراربودپنجشنبه
هفتهپيشبرگزارشود،بهدليل
كرونــايليورپوليهالغوشــد.
امشــبتاتنهاموچلســيديدار
برگشــتاينمرحلهرابينخودشــان
برگزارميكنندوآرسنالوليورپولهمفردا؛بااينتفاوتكهديدار
رفتليورپولوآرســناليابعدازبازيبرگشتبرگزارميشوديا
اصاانجامنخواهدشد.برخيرسانههايانگليسيگزارشدادهاند
كهممكناســتاتفاقهفتهگذشتهموردبررســيقرارگيردو
ليورپولبازندهاعامشود.برايآنديداريورگنكلوپ،سرمربي
اينتيمبهكوويد-19دچارشــدهبود،بهعاوه3بازيكنديگركه
االنمشخصشدهتنهايكبازيكنازاينتيمبهسويهجديدويروس
كرونامبتاشدهبودوليورپولبايددرآنمسابقهحاضرميشد.
البتهاينتيمبهدليلحضورنبيكيتا،محمدصاحوساديومانه
درجامملتهايآفريقابدشنميآمدكهبازياشبهتعويقبيفتد.
بعضيباشگاههاازاينموضوعشكايتكردهاندومعتقدندكهاگر
چنينمجوزيصادرميشــودبايدبرايهمهتيمهالحاظشود.
تجربهنشاندادهكهاحتماالشكايتآنهاراهبهجايينخواهدبرد
چوندرقضيهتعدادتعويضهايتيمهادرهرمسابقه،ليگبرتر
انگليستنهاليگجهاناســتكههنوزبه5تعويضمجازبعداز
دورانكروناعملنكردهودليلآنمخالفتبرخيتيمهايكوچك

باافزايشسقفمجازتعويضهاست.
توماستوخلبانتايجبديكهدرهفتههاياخيرگرفته،عماليگرا
بهمنچسترسيتيواگذاركردهاست.فاصله10امتيازيبينچلسي
ومنسيتيچيزينيستكهبهاينراحتيجبرانشود.جاماتحاديه
نزديكترينمسيرياستكهسرمربيآلمانيميتوانددرآنبهيك
جامديگردرباشگاهجديدشبرسد.اوليگقهرمانانفصلپيشو
سوپرجاماروپارابااينتيمبردهاست.ديداررفتدراينداربيلندن
باپيروزي2برصفرچلسيبرابرتاتنهامبهپايانرسيد.چلسيهردو
وينگبكثابتخوديعنيچيلولوجيمزرابهدليلآسيبديدگي
طوالنيازدستدادهاست.وضعيتمصدوميتچالوباهمتعريفي
ندارد.تياگوسيلوا،منديوكانتههمممكناستاينبازيرابهدليل
مصدوميتازدستبدهند.لوكاكوهمپسازحاشيههايفراوانيكه
داشتدرديدارجامحذفيحاضرشدوبهچسترفيلدگلزد.سون
هيونگمينهماخيرادچارمصدوميتيشديدشدهواندومبلهمورد
خشمهوادارانوباشگاهقرارگرفتهوممكناستدرژانويهفروخته
شود.كريســتينرومرويآرژانتينيديگرمصدوماردويتاتنهام
است.تاتنهام75باردر171روياروييموفقبهشكستچلسيشده

و55بردهمدرتاريخاينتقابلهابهچلسيرسيده.

بانزديكشــدنبهماههايپايانيقراردادسردارآزمونبا
زنيتسنپترزبورگونيزخودداريمهاجمايرانيازتمديد
قراردادش،حاالهرلحظهخبرهايجديديدرموردمقصد
بعدياومنتشرميشود.اينشرايطالبتهدر10سالگذشته
وجودداشــته،امااينبارشــمارشمعكوسبرايجدايي
آزمونازليگروسيهآغازشدهاســت.دراينبينازليون
فرانسهبهعنوانتيمبعديســرداريادميشد؛مقصديكه

بعضيآنرامناسبميدانستند،اماگروهزياديهمعقيده
داشتندكمترازسطحتواناييهايآزموناست.بعدترشايعه
عاقهنيوكاســلبهاينبازيكنمطرحشد،اماحاالموضوع
خيليداغترشدهاست؛چراكهميگوينديوونتوسبزرگبه
صرافتجذبمهاجمتيممليايرانافتادهاست.منبعاين
خبرهمپرتوبيراهنيســتونميشودآنرابهچوببقيه
شايعاتبياساساينساليانراند.اينبارپاييكخبرنگار

ايتالياييمعروفدرحوزهنقلوانتقاالتدرمياناســت.آيا
واقعاقراراستآزمونبهبيانكونريملحقشود؟

درموردسردارآنقدرحرفهايگندهزدهاندوبهجايينرسيده
كهباوركردنرؤيايحضوراودريوونتوسهمقدريدشــوار
بهنظرميرسد.بااينهمهاگرقرارباشدسرداربهتيميبرودكه
ارزشتحمل10سالشايعهوحرفوحديثدرمورداوراداشته
باشد،مقصدموردنظرتيميدرهمينقوارههاست.اگرآزمون

واقعاسرازيووهدربياورد،آنگاههمهاخباردرموردحضوراودر
ميان،ليورپول،رمورئالمادريدرابهافسانهسرايانخواهيم
بخشيدوازآنبهبعداستكهميتوانيمبارديگرازحضوريك
فوتباليستايرانيدريك»سوپرباشگاه«لذتببريم؛حسيكه
شايدبعدازحضورعليكريميدربايرنمونيخديگرتجربهاش
نكردهايم.حاالتصورسرداردرپيراهنسفيدوسياهيوونتوس،

رؤيايرنگيماست؛آيااينآرزومحققخواهدشد؟

رؤياي رنگي با پيراهن سياه و سفيد
حضوردريوونتوسارزش10سالشايعهدرموردسردارآزمونرادارد

20 ميليون 
براي سردار!

ميركو دي ناتاله، خبرنگار نزديك به باشگاه يوونتوس 
خبر داده زنيت با علم به پايان قرارداد سردار آزمون در 
پايان فصل، براي فروش او در ژانويه مبلغ 20 ميليون يورو 

را طلب كرده؛ اين يعني آنها علنا آزمون را در ژانويه غيرقابل 
فروش مي دانند و حاضرند او را در تابستان به صورت رايگان 
از دست دهند. تنها تيمي كه پيشنهادي رسمي براي جذب 
سردار آزمون ارسال كرده، ليون بوده با رقم پيشنهادي فقط 

3 ميليون يورو! بد نيست بدانيد قربان برديف، سرمربي 
سابق سردار آزمون كه رابطه نزديكي با او دارد، به 

اين مهاجم زنيت توصيه كرده به ليگ برتر 
انگليس برود و راهي نيوكاسل 

. د شــو

242رويارويــي  در 
رســمي بين 2 تيم، يوونتوس با  

110برد دست باال را دارد. 14بار هم داربي 
ايتاليا دوستانه برگزار شده است. در مجموع در 
256مسابقه برگزار شده بين اين 2 تيم 114برد به 

يووه رسيده، 78برد به اينتر و 64بازي هم مساوي 
شده؛ 364گل براي يوونتوس و 329گل براي اينتر. 
آخرين رويارويي اينتر و يووه هم در دور رفت اين 

فصل ســري آ بوده كه بازي يك-يك مساوي 
تمام شده. تنها بازي رودررو در سوپرجام 

را هم اينترميالن با حساب يك 
بر صفر برده اســت.

تركيب 
احتمالي اينتر

هندانوويچ، اشكرينيار، 
دي فراي، باستوني، دومفريز، 

بارال، بروزوويچ، چالهان اوغلو، 
پريشيچ، التژئوتارو 

مارتينس و ژكو.

تركيب 
احتمالي يووه

شزني، پلگريني، كيه ليني، 
روگاني، دي شيليو، 

مك كني، لوكاتلي، بنتانكور، 
برناردسكي، ديباال و 

مويزه كين.

ال كالسيكوي 
همين حوالي

رئال و بارسا امشب بيخ گوش مان 
با هم بازي مي كنند تا تكليف يكي 
از فيناليست هاي سوپرجام اسپانيا 

مشخص شود

تركيب 
احتمالي رئال

كورتوا، ميليتائو، آالبا، 
مندي، كارواخال، كاسميرو، 

مودريچ، كروس، 
وينيسيوس، بنزما و 

آسنسيو

تركيب 
احتمالي بارسا

ترشتگن، آلبا، پيكه، 
آرائوخو، دني آلوز، بوسكتس، 

دي يونگ، گاوي، دمبله، 
فران تورس )ممفيس( 

و فاتي
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جنگ ستارگان كشتي در گرگان
 مسابقات كشتي آزاد قهرماني كشور از امروز آغاز مي شود 

 و به جز 6مدال آور جهاني همه كشتي گيران برتر كشور
 در آن حضور دارند

جدول8411

84
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افقي:
 1- اولويــت عبــور- جســد 

نگهداري شده
2- حســرت هميشه كوير- از 
زينت آالت زنانه- شــهري در 

استان چهار محال و بختياري
3- مساحتي از زمين- سيمي 
با مقاومــت الكتريكي زياد در 

برخي وسايل برقي- كام
4- خبرگــزاري قرآني ايران- 

ناتوان- پول ژاپن
5- دچار- قسي القلب- نزاكت

6- چين و چروك پوســت- 
ماشين حســاب قديم هــا- 

خوردني تابستان
7- رنــگ نشــده!- بوزينه- 

بي ارزش
8- شيشه- شــاعر ايراني قرن 

ششم- پزشك
9- جمــع مكســر مــاده- 
كمك هاي نقدي و غيرنقدي 
كــه بــراي انجــام كار خير 
جمع آوري مي شــود- سخن 

بي پرده
10- اختــاط- خدشــه دار- 

حيوان نجيب
11- نزديكي- پرنده مهاجر- 

گوشه نشيني
12- حــرف ندا- قســمتي از 

جمجمه- دامپزشك
13- بي احســاس- معشوق- 

شب پيش رو
14- به طور پنهاني و مخفيانه- 

آرامگاه- تير پيكان دار
15- دوختن نــوع معيني از 
پوشــاك به صورت انبــوه- از 

درجات نظامي
  

عمودي:
1- بعــد از قتــل قائم مقــام 
فراهانــي، به عنوان صدراعظم 

برگزيده شد
2- گور- آلياژي از مس و روي- 

گوسفند استراليايي
3-انجمــن بيـــن المـــللي 
حمل ونقــل هوايــي- جانور 

تك سلولي- ايستگاه راه آهن
4- از فرزنــدان آدم و حــوا- 
اجازه نامه- قهوه اي مايل به سبز
5- ســراي محبــت- بــه از 

هيچي- تخم ماهي- رمزينه
6- منت گذارنده- خاكســتر- 

رسانه شنيداري
7- گل هاي برجسته كه روي 
پارچه مي دوزند- ثابت و قطعي 

شده
8- تفاله عسل- داراي جريان 
پيوســته و بــدون تغييــر- 

بي سواد
9- فرياد بلند- پديده ناشــي 
از تخليــه الكتريكــي بين دو 

قطعه ابر

10- كليد- مشگين شــهر سابق- 
خشك

11- بله آلماني- ميوه بوشــهري- 
سرزندگي- تكرار حرفي

12- رودخانه ارس- خوش باور- اهل 
نيست

13- درخت تسبيح- به درياي خزر 
مي ريزد- شرم و حيا

14- دست دراز كردن- بزدل- لوكس
15- از بازي هاي دورهمي خانوادگي 

15قديمي

لمخممنبشسانرخ
هناركرداكفاكاا
اكوييجارميسن
لسهچخمكاياكم
هبقريهكنملتنج
جانيمليسگاقا
هقرجهراوهاگان

لنوتمرگنوگش
بااكروياماليو
نبجرازنكتشپا
يياواهتسامرشح
انارگنورسخهه

دابقشاويابدا
يمعرازنيسحريما

نتمهتاكتمهنتف
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سخت

364781952
197526438
582493716
819632574
735849261
426175893
258367149
973214685
641958327

متوسط

 6    5 3  2
2    6  9   
 7 1     8  
5 1    2    
         
   4    2 8
 3     8 7  
  9  4    1
6  8 7    5  354786129

918352467
267194835
741539286
692418753
583627914
179263548
435871692
826945371

ساده

متوسط

864975312
253861947
971324586
517682493
482139765
396457128
135296874
729548631
648713259

سخت

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

ساده

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

مافقطبهپيروزيفكرميكنيم
 هرچند تيم ملي فوتبال زنان با كمترين تداركات به جام ملت هاي آسيا مي رود

 اما مريم ايراندوست تيمش را بازنده اين جام نمي داند 
ليلی خرســند|  تيم ملي فوتبال زنان ايران به روزهاي سخت 
نزديك مي شــود. اين تيم در جام ملت هاي آســيا با هند، 
چين و چين تايپــه بازي دارد، اما تــدارك خاصي براي 
اين جام نداشته اســت. دختران ايران براي مرحله 
مقدماتي، 4بازي دوستانه با تيم هاي خارجي داشتند 
و فدراسيون بعد از صعود تاريخي به جام  ملت ها از 
بازي دوستانه با تيم هاي نامدار خبر داده بود. 
همچنين قرار بود حداقل يك كمپ تمريني در 
بلژيك برگزار شود، اما تنها كاري كه انجام 
شد برگزاري اردو در تهران و كيش بود و 
ذوب آهن هم بهترين حريف تداركاتي  
تيم شــد. با اين حال سرمربي تيم ملي 
ترجيح مي دهد به اين مسائل فكر نكند. 
مريم ايراندوســت از حال خوب تيمش 
مي گويد و اينكه خودش را براي پيروزي در 

اين بازي ها آماده كرده است، نه شكست.

   براي اينكه حال تيم خوب باشد، بايد حال كادر فني خوب باشد. 
در شرايطي كه برنامه هايتان اجرايي نشده، وضعيت خوب است؟

همه  چيز عالي است. هم حال بچه ها خوب است و هم حال مربيان تيم. ما در شروع 
اردوي كيش هم قسم شديم كه همه انرژي مان را روي خوب تمرين كردن بگذاريم 

و فقط به بهتر شدن فكر كنيم.

  مسابقات از 30 دی برگزار می شــود،يعني هيچ دغدغه و نگراني  
نداريد؟

ما االن بايد دغدغه بازي تداركاتي را داشته باشيم و همه نگراني مان اين باشد كه تيم 
بدون بازي به آن هماهنگي  كه بايد برسد، نمي رسد. اما ترجيح داده ايم اين فكرها را كنار 
بگذاريم. هر چه كمتر به اين مسائل فكر كنيم بهتر است چون تنها چيزي كه برايمان 

مي ماند انرژي منفي است.

  يعني توانسته ايد اين واقعيت را از ذهنتان حذف كنيد؟
اگر بخواهيم منطقي فكر كنيم نداشتن بازي تداركاتي مسئله خيلي مهمي است. اردوها، 
تمرينات و... يك طرف اســت و بازي تداركاتي يك طرف. رقابــت، اصلي ترين مرحله 
آماده سازي يك تيم است. در بازي اســت كه مي تواني تيم را آناليز كني و متوجه شوي 
كه بازيكنان در چه شرايطي هستند، چه كار كرده اي و چه كار بايد بكني، ولي كاري از 
دستمان برنمي آيد. فقط مي توانيم به  خودمان بگوييم فدراسيون تاش كرد و نشد. تنها 
كاري كه مي توانستيم انجام بدهيم اين بود كه با تيم هاي داخلي بازي كنيم. خوشبختانه 

باشگاه ذوب آهن همكاري كرد و توانستيم يك بازي دوستانه داشته باشيم.

 شهره موسوي )نايب رئيس فدراسيون( گفته تيم 3روز قبل از شروع 
جام  ملت هاي آسيا با فيليپين بازي مي كند. به نظر مي رسد اين بازي بيشتر به ضرر 

تيم است و بچه ها را خسته مي كند.
نگران نباشيد، اين بازي هم برگزار نمي شود. قرار بود 5 روز قبل از بازي اول با فيليپين 
بازي كنيم. هم كنفدراسيون آسيا و هم فدراســيون فيليپين قبول كرده بودند، اما 
يك دفعه گفتند شــيوع اوميكرون نگران كننده است و نمي توانند ريسك كنند و با 

ما بازي كنند.

  دليل خاصي دارد كه هيچ كشوري حاضر نيست با ايران بازي كند 
يا فدراسيون اين مسئله را بهانه كرده است؟

انگار طلسم شده ايم. من خودم شاهد بودم كه فدراسيون به چه كشورهايي ايميل زده و يا 
حتي تلفني با آنها صحبت كرد. بعضي از كشورها به خاطر اينكه روابط خوبي با ايران ندارند، 

نپذيرفتند كه با ما بازي كنند. بعضي ها گفتند رنكينگ تيم ايران پايين است و ترجيح 
مي دهند با تيم بهتري بازي داشته باشــند. تعدادي هم كرونا را بهانه كردند. اگر اشتباه 
نكنم به 14يا 16كشور درخواســت داديم ولي هيچ كدام قبول نكردند. از لبنان و امارات 
گرفته تا تايلند، ويتنام، الجزاير، كره جنوبي، ژاپن، روسيه و... به ما جواب رد دادند. وقتي 
تيم 2سال فعاليتي نمي كند و از رنكينگ خارج مي شود نبايد انتظاري بيش از اين داشت.

  با اين شرايط، آمادگي بازيكنان، در حد مسابقات آسيايي هست؟
بازيكان از نظر رواني و جسماني آماده اند و به چيزي كه مي خواستيم، رسيده ايم. مسئله 
اصلي ما همانطور كه گفتم عدم هماهنگي است. بايد بازي كنيم ببينيم در چه شرايطي 
هستيم. بين مرحله مقدماتي و خود جام ملت ها چهار، پنج ماه فاصله افتاد و اين، كار ما 
را سخت تر كرد. اگر در بازي اول با هند غافلگير نشويم و نيمه اول را به سامت رد كنيم، 

همه  چيز خوب پيش مي رود.

  به شكست آبرومندانه قانع ايد؟
شكست؟! چرا ببازيم ما فقط به پيروزي فكر مي كنيم.

  پيروزي مقابل هند، توقع زيادي نيست؟ حداقل كاري كه هند كرده، 
داشتن بازي تداركاتي با برزيل است.

ما مي دانيم ضعيف ترين تيم تورنمنت هستيم و بقيه از ما قوي ترند، اما ما هم ايرانيم. تيم 
مردان ما در رنكينگ جهاني نخستين تيم آسيايي است. از نظر تكنيك و ژنتيك نسبت به 

تيم هاي ديگر برتري هايي داريم.

  به نظر مي رسد تيم شما بيشتر از هر چيزي انگيزه دارد و روي تمرين 
تمركز كرده است.

دقيقا همينطور است. ما با پررنگ كردن بعضي از چيزها به  خودمان انگيزه مي دهيم. اگر با 
ترس وارد مسابقات شويم، مي بازيم. انگيزه و تاشمان را باال مي بريم تا بازي ها را ببريم. اين 
تنها كاري است كه مي توانيم انجام بدهيم. در اين مدت بچه ها پيشرفت زيادي داشته اند. 
ما روز اول با 5، 6گل به ازبكستان مي باختيم ولي بعد از يك مدت كوتاه با آنها به تساوي 
يك -يك  رســيديم. در تمرينات تغييرات بچه ها را مي بينم. فقط اميدوارم سر امتحان، 

سؤاالت آسان باشد و كم نياوريم.

  يكي از مسائلي كه در اين چند ماه در تيم شما ديده شده، غيرحرفه اي 
بودن بعضي از بازيكنان بود. زهرا خواجوي به خاطر مريم يكتايي به تيم ملي نيامد، 
افسانه چترنور قهر كرد كه چرا شبنم بهشت دعوت نشده. آخرين مورد هم كنار 
رفتن زهرا قنبري از تيم به خاطر دعوت از سارا قمي بود. مي گويند شما نتوانستيد 

اين مسائل را درست مديريت كنيد.
از روز اول گفتم كه فوتبال ما حرفه اي نيست و در كنار مسائل تكنيكي و تاكتيكي بايد به 
زيرساخت ها توجه كنيم. يكي از اين زيرساخت ها همين رفتار حرفه اي است. ما 2سال 
تيم ملي نداشتيم و باشگاه ها چون به بازيكنان نياز دارند لي لي  به الالي آنها مي گذارند. ما 
خواجوي را دوباره به تيم ملي دعوت كرديم و روانشناس و سرپرست تيم هم با او صحبت 
كردند، ولي به نتيجه نرسيديم. مسئله قنبري هم سارا قمي نبود. حتي از برخوردي كه آنها 
با هم در اردو داشتند، سورپرايز شديم. فكر مي كنم وقتي بازيكنان در شرايط رقابتي قرار 
مي گيرند و بهتر از خودشان را در تيم مي بينند، نگران خط خوردن مي شوند. با اين تفكر، 
هم خودشان متضرر مي شوند و هم تيم ملي. بايد تيم ملي به جايگاهي برسد كه پيراهنش 
براي همه باارزش باشد. يك بازيكن شايد فقط 10دقيقه بتواند به تيم كمك كند، ولي 

همين هم بايد خيلي برايش ارزشمند باشد.

  بعد از قهر چترنور، هم او و هم شبنم بهشت در اردوي قبلي بودند. ايراد 
گرفتند كه چرا شما در مقابل خواسته يك بازيكن كوتاه آمديد؟

بعضي از مســائل، مديريت خاص خودش را مي  خواهد. االن چترنور در اردو هست ولي 
بهشت نيست. همه مشكات را نمي شود جار زد. من بيشتر فني نگاه مي كنم.

مسابقات كشتي آزاد قهرماني كشور 
و نخســتين مرحلــه از رقابت هاي 
انتخابي تيم ملي از امروز به ميزباني 
شــهر گرگان برگزار مي شود. تمامي 
آزادكاران كشور به جز 6نفر براي اينكه 
شانس پوشــيدن دوبنده تيم ملي را 
داشته باشــند، بايد در اين رقابت ها 

روي تشك بروند.

6غيبت موجه
حسن يزداني، كامران قاسم پور، عليرضا 
سرلك، محمد نخودي، مجتبي گليج و 
اميرحسين زارع 6كشتي گيري هستند 
كه از حضور در مسابقات قهرماني كشور 
معافند. اين 6كشتي گير به دليل كسب 
مدال در مســابقات جهاني2021 نروژ 
اين حق را دارند كه در مسابقات كشوري 
حاضر نشــوند و در مراحل بعدي براي 
حضور در تيم ملي كشتي بگيرند. طبق 
اعام كادر فنــي تيم ملي، غيــر از اين 
6كشتي گير غيبت هيچ ورزشكار ديگري 
موجه نخواهد بود. ملي پوشــاني كه در 
المپيك توكيو يا مســابقات جهاني نروژ 
حضور داشتند اما موفق به كسب مدال 
نشــدند، بايد در گرگان كشتي بگيرند. 
نفــرات اول مســابقات گــرگان، راهي 
مسابقات قهرماني آســيا در مغولستان 
خواهند شد و به همين دليل حساسيت 

مسابقات بسيار باال رفته است.

المپيكي ها روي تشك مي آيند
رضا اطري، محمدحســين محمديان، 
يونس امامــي، امين طاهــري، رحمان 
عموزاد، علي شــعباني، يــداهلل محبي، 
ارشك محبي، عرفان الهي و اميرمحمد 
يزداني ازجمله كشتي  گيران نام آشنايي 
هستند كه اگر مي خواهند شانسي براي 
حضور در تيم ملي داشــته باشند، بايد از 
قهرماني كشور كارشــان را شروع كنند. 
سال ها بود در مسابقات قهرماني كشور 
شاهد چنين رقابت جذابي نبوديم و اين 
نخستين بار است كه به جز 6كشتي گير، 
تمام سرمايه  كشتي آزاد ايران روي تشك 
خواهند رفت. در هر وزن حداقل 2 تا 3 
رقابت بسيار حساس شكل خواهد گرفت 
كه نتيجه آن به هيچ وجه قابل پيش  بيني 

نخواهد بود.

لشكر مدعيان
در وزن اول )57كيلوگرم( رضا اطري 
كشتي گير المپيكي ايران كه در توكيو 
به عنوان پنجمي رسيد، شانس نخست 
اين وزن به شمار مي  رود. تنها مشكل 
اطري در اين مسابقات كيلوهاي زيادي 
است كه از وزنش كم خواهد كرد. احمد 

جوان كه در مسابقات اميدهاي جهان 
به عنوان سومي رسيد، يكي از رقباي 
سرسخت اطري به شــمار مي رود. در 
61كيلوگرم رقابت مجيد داســتان و 
محمد رمضان پــور ازجمله ديدارهاي 
جــذاب قهرماني كشــور خواهد بود. 
اين دو كشتي گير با تصميم كادر فني 
براي كســب ويزا و حضور در مسابقه 
دوســتانه با آمريكا راهي دوبي شده 
بودنــد و رقابت بيــن آنها بــه نوعي 
مي تواند مسافر آمريكا را هم مشخص 
كند. در 65كيلوگرم مرتضي قياســي 
شــانس اول اين وزن به شمار مي رود 
ولي رحمــان عموزاد كــه در جهاني 
نروژ در 61كيلوگرم روي تشك رفت 
و حاال به يك وزن باالتر صعود كرده، 
جدي ترين رقيب قياســي محسوب 
مي شــود. اميرمحمــد يزداني در 

جهاني نــروژ در وزن 65كيلوگرم به 
مدال نقره جهان رســيد ولي به دليل 
تغيير وزن و صعود به 70كيلوگرم بايد 
از مســابقات كشــوري كارش را آغاز 
كند. بــه اين ترتيــب در 70كيلوگرم 
شاهد رقابت او و عرفان الهي خواهيم 
بود كه در نروژ به عنوان پنجمي رسيد. 
74كيلوگرم يكــي از اوزان المپيكي 
اســت كه ايران در ســال هاي اخير 
مدعي جــدي در اين وزن نداشــته 
اســت. يونس امامــي و محمدصادق 
فيروزپور از مدعيــان اصلي اين وزن 
به شمار مي روند كه رقابت آنها بسيار 
جذاب خواهد بود. در 79كيلوگرم نيز 
علي ســوادكوهي، بهمــن تيموري و 
حميدرضا زرين پيكــر مدعيان اصلي 
هستند. وزن بعدي يعني 86كيلوگرم 
سال هاست در ســلطه حسن يزداني 
اســت و مســابقات گــرگان بهترين 
موقعيت براي پشــت خط مانده هاي 
اوســت تا خودشــان را به كادر فني 
نشان دهند. اميرحســين فيروزپور و 
ســجاد غامي ازجملــه مدعيان اين 
وزن محسوب مي شوند. 92كيلوگرم 
يك وزن غيرالمپيكي است كه مدعي 
اصلي آن محمدجواد ابراهيمي به دليل 
مصدوميــت حضور نخواهد داشــت. 
رقابت اصلــي اين وزن بين حســين 
شهبازي و ارشــك محبي خواهد بود. 
97كيلوگرم هم وزن پرترافيكي است 
كه به جز مجتبــي گليج، تمام مدعيان 
ازجمله محمدحسين محمديان، علي 
شعباني و اميرعلي آذرپيرا بايد با يكديگر 
رقابت كنند. در دسته فوق سنگين هم 
مدعياني همچون امين طاهري، يداهلل 
محبي و عباس فروتن رودرروي يكديگر 

قرار خواهند گرفت.

فرهمند 
با دخترش به هند مي رود

  قبل از اعزام تيم به هند 4نفر را خط زديد، 
كار سختي نبود؟

خودم خيلي ناراحتم. ترجيح مي دادم 23نفر به اردوي آخر دعوت 
كنم ولي از نظر فني نمي شد. ما 24دي به هند مي رويم و روز آخر 4نفر 

را كنار مي گذاريم.

 براي الهام فرهمند چه تصميمي گرفتيد؟ دختر او تازه 
6ماهه شده و الهام نگران است كه بدون او نتواند به جام ملت ها برود.
 الهام همراه تيم به جام ملت ها مي رود. پيشرفت او واقعا عالي 

است. خيلي حرفه اي رفتار و تمرين مي كند. ما به اي اف سي 
ايميل زديم و شرايط او را گفتيم. الهام مي تواند 

دخترش را هم با خودش به هند ببرد.
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  در همه شهرها خيابان هاي بزرگ به نام مدافعان سالمت 
شود

در همه مراكز اســتان ها يكي از خيابان ها يا اتوبان هاي بزرگ را 
به نام مدافعان سالمت نامگذاري كنند كه هميشه و مخصوصا در 
اين 2سال زحمات زيادي متحمل شده اند و بسياري جانشان را 

فداي سالمت ملت كردند.
آقايي از تهران

  تكليف ملك 300خانوار ميدان معلم شهرري معلوم نشد
300خانوار ســاكن در ميدان معلم شهرري بعد از 18سال هنوز 
نه سند داريم و نه قســط بندي براي مالكان صورت گرفته است. 
متأسفانه در ادوار گذشته تباني هاي بســياري با سازنده صورت 

گرفته و ما همچنان بالتكليفيم.
سيادتي از شهرري

 تصادفات به دليل استفاده از تلفن همراه زيادشده است
متأسفانه تصادفات به خاطر عدم رعايت فاصله و استفاده از تلفن 
همراه حين رانندگي در اتوبان ها و خيابان ها بسيار زيادشده است 
كه ضمن به بار آمدن خســارات جبران ناپذير، باعث راهبندان و 
پخش خرده شيشــه در كف خيابان و ايجاد بار ترافيكي سنگين 
و اتالف وقت مردم مي شــود. پليس راهور با مقصران اين قبيل 
تصادفات برخورد شــديدتري كند و جنبه عمومي و اتالف وقت 

مردم را براي اعمال جريمه در اين تصادفات درنظر بگيرد.
پيوندي از تهران

 تا تلفات جاني نداده ايم محدوديت هاي اوميكرون آغاز 
شود

با اعالم رسمي نفوذ ويروس اوميكرون و افزايش روزافزون شمار 
مبتاليان به آن در ايران و جهان ستاد ملي مبارزه با كرونا قبل از 
آنكه دير شود چاره ســازي  جدي كند و اجازه ندهد تلفات جاني 
به بار  آيد. منتظر محدوديت ها و دســتورالعمل هاي ستاد كرونا 

هستيم.
موسوي از شهركرد

  مسئوالن، گراني را در نطفه خفه كنند
وقتي قيمت يك كااليي يكدفعه باال مــي رود آن هم به گونه اي 
باورنكردني، جا دارد مســئوالن و مديران محترم ارشد كشور با 
اقدام فوري و جهادي موضوع را بررسي عميق كنند و قيمت را به 
وضع اوليه آن بازگردانند تا از تأثيرگذاري و سرايت گراني به ديگر 

كاالها جلوگيري شود.
شانجاني از تهران 

 ديوارنگاره هاي شهدا در سطح شهر كم است
ديوارنگاره هاي متبرك و مزين به تصوير شهداي عزيز در بعضي 
اماكن تهران كمتر ديده می شوند. بهتر اســت دست اندركاران 
عزيز بنياد شهيد با همت شــهرداري ها اقدام به اين كارجهادي 

و معنوي بكنند.
نوح علي عسكرآبادي از تهران

  نظارت بر فضاي مجازي ضروري است
هر چند كه فيلترينگ به جهت آســيب به برخي مشاغل درست 
نيســت اما جا دارد پليس فتا و وزارت اطالعات بيشــتر مراقب 

شبكه هاي اجتماعي باشند كه جامعه را به تباهي نكشانند.
شهرودي از تهران

  ساعات كار متروي شهرهاي بزرگ افزايش يابد
از آنجا كه حدود ساعت ۹ شب )21(، تقريبا زمان تعطيلي اغلب 
اماكن و برگشت اكثر كســبه و مردم به منازل مسكوني خود از 
خريد و گردش و تفريح و كار اســت، ضروري اســت ساعات كار 
متروي شــهرهاي بزرگ ماننــد تهران و خصوصــا اصفهان كه 
هم اكنون تا همين ساعت است، براي رفاه حال شهروندان يكي، 

دو ساعت بيشتر از اين افزايش يابد.
محمود بليغيان از اصفهان

  براي خريد انواع دوچرخه برقی وام بدهند
دوچرخه هــاي برقــي جايگزيــن بســيار خوبــي به جــاي 
موتورسيكلت هاي بنزيني و حتي اتومبيل هاي تك سرنشين براي 
تردد و جلوگيري از آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ مانند تهران 
و اصفهان هستند كه بايد براي تشــويق مردم به استفاده از آن با 

ارزان كردن آنها و اعطاي وام خريد از سوي دولت اقدام شود.
رضا از تهران 

    خوابگاه دانشگاه علوم پزشكی اراك تا پايان كرونا براي 
اقامت مناسب نيست

براساس تصميمات مسئوالن، خوابگاه امام رضا )ع( در دانشگاه 
علوم پزشكي اراك بازگشايي شده كه اين موضوع با توجه به شيوع 
انواع بيماري هاي ويروســي ازجمله كرونا، اوميكرون، آنفلوآنزا و 
شبه آنفلوآنزا اصال به صالح نيســت. تاكنون براساس اعالم آمار 
شوراي صنفي تســت چند دانشجو مثبت شــده است. پيش از 
امتحانات و استقرار نصفه و نيمه دانشجويان وضعيت اين است؛ 
واي به حال روزي كه همه دانشجويان خوابگاهي در آن مستقر 
شوند. با توجه به رده سني مســتقر در خوابگاه كه 20تا 30سال 
اســت از مســئوالن تقاضا داريم در اين خصوص تدبيري جدي 

داشته باشند و اجازه ندهند جان دانشجويان به خطر بيفتد.
نوريان از اراك

پاسخ مسئوالن
طرح رفع سدمعبر در هفت تير مستمر اجرا مي شود

روابط عمومي شهرداري منطقه 6تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان »سد معبر در هفت تير براي شهروندان ايجاد مشكل كرده 
است«  در ستون با مردم روز دوم دي ماه پاسخ داده است: ضمن 
تقدير از دغدغه اين شهروند گرامي به اطالع مي رساند »اجراي 
طرح رفع سد معبر بساط گستران و دستفروشان در سطح منطقه 
با هدف حفظ حقوق شــهروندان به طور مستمر و مداوم در حال 
اجراست و جهت پيگيري مضاعف نيز نسبت به استقرار نيروهاي 

معبربان اقدام شده است.« 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

كادوي تولد،سارق را لو داد
وقتي جيب بر حرفه اي، گوشــي سرقتي را به 
دختري جوان به عنوان كادوي تولد هديه داد، 
تصورش را نمي كرد كه همين كادو، دست او را 
رو كند. به گزارش همشهري، مدتي قبل مرد 
جواني نزد مأموران پليس رفت و مدعي شد كه 
گوشي موبايلش سرقت شده است. با شكايت او 
تحقيقات براي شناسايي سارق آغاز و مدتي بعد 
معلوم شد گوشي سرقتي روشن شده و فردي 
در حال استفاده از آن است. كسي كه گوشي را 
در اختيار داشت دختر جواني به نام هانيه بود 
كه طبق اطالعات پليس يك جيب بر حرفه اي 
بود و پيش از اين به همين اتهام دســتگير و 
زنداني شــده بود. مأموران در ادامه تحقيقات 
مخفيگاه هانيه را شناســايي و او را دستگير 
كردند. اما وي در بازجويي ها مدعي شد كه از 
سرقتي بودن گوشي خبر نداشته و مدتي قبل 
آن را به عنوان كادوي تولد از دوست برادرش 
هديه گرفته است. در ادامه معلوم شد فردي كه 
گوشي سرقتی را به هانيه كادو داده، تبعه يكي 
از كشورهاي همسايه است. اين مرد دستگير 
شد و پس از انتقال به اداره آگاهي به 30فقره 
جيب بري در مكان هاي پر رفت وآمد پايتخت 
اعتراف كرد. به گفته سرهنگ قاسم دستخال، 
رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي تهران، تا كنون 
23نفر از كساني كه در دام اين جيب بر حرفه اي 
گرفتار شده اند شناسايي شده و تحقيقات براي 

شناسايي ساير مالباختگان ادامه دارد.

»مردي روي گاز پيك نيكي درحال سرخ كردن سيب زميني 
بود كه ناگهان پيك نيك آتش گرفت و زمان زيادي طول 
نكشــيد كه ســاختمان در دود و آتش گرفتار شد.«  اين 
خالصه حادثه مرگباري اســت كه باعث مــرگ 4نفر در 
ساختمان آناهيتا در خيابان شربياني تهران شد. به گزارش 
همشهري، اين حادثه حدود ساعت18 بيستم دي ماه رخ 
داد و ساكنان ساختمان آناهيتا زماني متوجه ماجرا شدند 
كه سر و صداي يكي از همسايه ها را شنيدند. اين مرد كه به 
همراه همسر و 2 فرزندش در طبقه سوم زندگي مي كردند 
سراسيمه به سمت نگهباني رفتند و فرياد زدند كه خانه شان 
در حال ســوختن اســت. اين در حالي بود كه از بيرون از 
ساختمان شعله هاي آتش كه از پنجره هاي طبقه سوم به 

بيرون زبانه مي كشيد قابل مشاهده بود.

سقوط مرگبار
برخي از ساكنان ســاختمان كه متوجه آتش سوزي شده 
بودند از ترسشان جرأت نمي كردند در واحد هايشان را باز 
كنند چرا كه دود غليظي راهرو را پر كرده بود و آنها منتظر 
ماندند تا آتش نشــانان سر برســند. دقايقي از اين حادثه 
مي گذشت كه يكي از ساكنان طبقه چهارم براي سركشي 
در واحد را باز كرد و همين موجب شد تا دود ناشي از آتش 
وارد آپارتمان آنها شود و حادثه دردناكي را رقم بزند. واحد 
طبقه چهارم يك شركت خصوصي بود و ساكنان آن چنان 
دچار دودگرفتگي شــده بودند كه توانايــي نجات خود را 
نداشتند. با اين حال يكي از آنها كه به شدت ترسيده بود به 
سمت تراس رفت تا هر طور شده خودش را از مهلكه نجات 
بدهد. اين مرد 25ســاله اگرچه سعي داشت خودش را به 
تراس طبقه پايين برساند و نجات يابد اما ناگهان به پايين 

سقوط كرد و جانش را از دست داد.

عمليات اطفاي حريق
همزمان با ايــن اتفاق تيم هــاي آتش نشــاني در محل 
آتش سوزي حاضر شدند. آتش نشانان ايستگاه هاي 27 و 
100 و گروه امداد و نجات 8 بــه همراه نردبان 32متري و 
خودروهاي پشتيبان از ايســتگاه55 در كوتاه ترين زمان 
ممكن خود را به محل حادثه رســاندند و عمليات اطفاي 

حريق و تخليه دود از ساختمان 28واحدي شروع شد.
درحالي كه گروهي از آتش نشانان در تالش براي خاموش 
كردن آتش بودند، گروهي ديگر وارد ســاختمان شدند تا 
افراد گرفتار را از خطر نجات بدهند. آنها بيش از 7نفر را كه 
در ساختمان گرفتار شده بودند به سالمت خارج كردند اما 

وقتي قدم در طبقه چهارم ســاختمان گذاشتند با صحنه 
دردناكي مواجه شــدند. آنجا همان واحدي بودكه يكي از 
ساكنان آن در را باز كرده و سبب ورود دود به داخل واحد 
شده بود. 4مرد در اين واحد گرفتار شده بودند كه يكي از 
آنها هنگام فرار از تراس به پايين سقوط كرده و جان باخته 
بود. آتش نشانان با ورود به آنجا با جسد 2مرد ديگر مواجه 
شدند كه بر اثر دودگرفتگي جان باخته بودند و پيكر نيمه 
جان مرد ديگري در اتاق پيدا شد كه هرچند به بيمارستان 
انتقال يافت اما به دليل دودگرفتگي شــديد جان باخت 
و به اين ترتيب تعداد قربانيان اين حادثه به 4نفر رســيد. 
به دنبال مرگ اين افراد، ماجرا به قاضي محمد حســين 
زارعي، بازپرس جنايي تهران اعالم و تحقيقات قضايي در 
اين حادثه آغاز شد.3مردي كه دچار دودگرفتگي شده و 
جان باخته بودند بين 35 تا 50سال سن داشتند. بررسي ها 
نشان مي داد با توجه به اينكه ساعت كاري شركت به پايان 
رسيده بود كاركنان، آنجا را ترك كرده بودند به جز يكي از 
كارمندان شركت كه 3نفر از دوستانش مهمان وي بودند 
و در آنجا حضور داشتند و همگي جانشان را از دست داده 

بودند.

بازداشت مرد مستأجر
از آنجا كه حريــق در واحدي در طبقه ســوم رخ داده بود 
بازپرس جنايي دستور تحقيق از ساكنان اين واحد را صادر 
كرد. پدر خانواده كه به صورت سطحي دچار سوختگي شده 
بود به مأموران گفت: من و خانواده ام در طبقه سوم مستأجر 

هستيم. قبل از شروع آتش سوزي همسرم سرگرم پخت غذا 
بود و من براي اينكه به او  كمك كنم خواستم سيب زميني ها 
را روي گاز پيك نيكي ســرخ كنم. وي ادامه داد: گاز پيك 
نيكي را روشــن كردم و ماهيتابه را روي آن قرار دادم اما 
ناگهان پيك نيك آتش گرفت. همه  چيز يكباره و در يك 
چشم بر هم زدن اتفاق افتاد و من به وحشت افتاده بودم. 
پيك نيك را برداشتم تا آن را به بالكن ببرم اما به دليل داغ 
بودن آن دستم سوخت و ناخواسته آن را رها كردم. افتادن 
پيك نيك شعله ور روي فرش موجب شد تا آتش گسترده تر 
شود. تنها فكري كه به ذهنم رســيد نجات خانواده ام بود؛ 
بچه هايم را كه ترسيده بودند بغل كردم و با همسرم از خانه 
خارج شديم. وي گفت: در آپارتمان كه باز شد هوا هم وارد 
خانه شد و همين مســئله منجر به شعله ور تر شدن آتش 
شد. شعله هاي حريق به سمت پنجره ها كشيده شد و دود 
عجيبي تمام ساختمان را دربرگرفت. من تالش كردم بقيه 
ساكنان ساختمان را از اين حادثه باخبر كنم و حاال از اين 
اتفاق به شــدت متاثرم و باوركردني نيست كه يك اتفاق 
در يك لحظه چطور به فاجعه اي ختم شد و جان 4انسان 
بي گناه را گرفت. اين مرد با دستور بازپرس جنايي تهران 
به اتهام تسبيب در قتل شبه عمد 4نفر بازداشت شده است. 
از سوي ديگر قاضي دستور داده تا هيأت 3نفره كارشناسي 
به منظور بررسي اين حادثه مرگبار تشكيل شود. كارشناسان 
بايد مقصران اين آتش سوزي مرگبار و ميزان قصور آنها را 
اعالم و مشخص كنند كه كپسول گاز پيك نيكي كه باعث 

اين حادثه شده استاندارد بوده يا نه.

دردسر  پويا 20ساله از زمانی شروع شد كه 
او  به تصور اينكه زندگي اش طلســم شده 
و به همين دليل دچار شكســت عشقي 
مي شود، تصميم گرفت نزد زن رمال برود. 
پويا با سرقت طالهاي مادرش از زن رمال به 
تصور خودش نسخه خوشبختي خريد اما 
وقتي فهميد كه كاله سرش رفته از زن رمال 
شكايت كرد و اين شروع ماجراي عجيبي 
بود كه بــراي او اتفاق افتــاد.  به گزارش 

همشهري، چند وقت قبل پسري 20ساله به دادســراي جنايي تهران رفت تا از 2برادر به اتهام 
گروگانگيري و اخاذي شكايت كند. او به بازپرس جنايي گفت: چند ماه قبل در فضاي مجازي با 
دختري آشنا شدم و قصد ازدواج  داشتيم اما او با فرد ديگری ازدواج كرد. اين دومين شكست عشقي 
من بود و وقتی ماجرا را براي دوستم  تعريف كردم، پيشنهاد كرد سراغ زني رمال برويم تا برايم نسخه 
بخت گشايي بنويسد. او مي گفت كه نسخه های زن رمال بخت دختران و پسران زيادي را باز كرده 
است و  حرف هاي دوستم باعث شد به فكر فرو روم و در نهايت تصميم گرفتم از زن رمال كمك 
بگيرم.  وي ادامه داد: وقتي به خانه او رفتم، به من گفت كه چند نفر از بستگانم مرا سحر و جادو 
كرده اند و او مي تواند طلسم را بشكند تا من با دختر مورد عالقه ام ازدواج كنم. او به من اطمينان داد 
كه به زودي دختر جوان به خواستگارش جواب منفي مي دهد و با من ازدواج مي كند. من هم  براي 
رسيدن به نسخه خوشبختي، دستبند طالي مادرم را دزديدم و با فروش آن حدود 30ميليون 
تومان به زن رمال دادم. اما نه تنها بخت من باز نشد بلكه دختر موردعالقه ام با خواستگارش ازدواج 
كرد و آنجا بود كه فهميدم فريب زن رمال را خورده ام و از او  شكايت كردم.  با شكايت پسر جوان زن 
رمال دستگير شد  اما اين شروع دردسري تازه براي شاكی بود. پسر جوان در ادامه گفت: وقتی آن 
زن دستگير شد  پسرانش از من كينه به دل گرفتند و چند ماه قبل وقتي براي خريد به بيرون از 
خانه رفتم سر راهم سبز شدند و با تهديد قمه و شمشير مرا ربودند. آنها مرا به حاشيه تهران بردند و 
شكنجه ام دادند و از من فيلم سياه تهيه كردند. حتی مجبورم كردند كه صداي حيوانات را درآورده 
و مانند آنها راه بروم و درحالي كه سرگرم تحقير من بودند فيلم هم تهيه مي كردند. بعد تهديد كردند 
كه اگر شكايت كنم فيلم ها را در فضاي مجازي منتشر كرده و آبرويم را مي برند. من نيز براي حفظ 
آبرويم به كسي حرفي نزدم اما پسران زن رمال با تهديد به انتشار فيلم ها، دست به اخاذي از من 
مي زدند. در اين مدت ناچار بودم طالهاي مادرم را دزديده و آنها را بفروشم و پولش را در اختيار 
آنها قرار بدهم تا آبرويم را نبرند. در نهايت نيز مادرم متوجه سرقت طالهايش شد و حتي به اداره 
پليس رفت و شكايت كرد. وقتي شنيدم مأموران پليس به يكي از بستگان نزديكمان مشكوك 
شده و مي خواهد او را به عنوان سارق دستگير كنند، ترسيدم و ناچار شدم راز اتفاق هولناكي را كه 
برايم رخ داده نزد مادرم بازگو كنم. پس از آن با اصرار مادرم تصميم به شكايت از 2پسر گروگانگير 
گرفتيم. با شكايت پسر جوان و دستور بازپرس جنايي تهران، پسران زن رمال دستگير شدند. آنها 
در بازجويي ها به اخاذي، گروگانگيري، ضرب و جرح و تهديد شاكي اعتراف كردند و گفتند چون از 
او كينه به دل گرفته بودند اين كار را انجام دادند. چرا كه با شكايت پسر جوان، مادرشان بازداشت 
و همين باعث شد كه آبرويشان نزد آشنايان و همسايه ها برود. 2متهم با دستور بازپرس جنايي 

تهران بازداشت شدند و براي ادامه تحقيقات در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفتند.

يك هفته پس از اسيدپاشي در شاهين شهر 
اصفهان، در شرايطي كه هنوز ابعاد پنهان اين 
حادثه روشن نشده است يكي از قربانيان اين 
حادثه روايتي متفاوت از آنچه تاكنون منتشر 
شده را براي همشهري بازگو كرد. آنطور كه 
اين شاهد عيني مي گويد مرد اسيدپاش در 
تعقيب زني با هدف اسيدپاشي روي او بوده 
كه با ممانعت افراد حاضر در محل، روي آنها 

و خودش اسيد پاشيده است.
به گزارش همشــهري، عصر روز سه شنبه 
14دي امســال چند نفر كــه داخل يك 
مصالح فروشي در خيابان نظامي شاهين شهر 
بودند زني را ديدند كه سراسيمه وارد شد. او 
كه ترســيده بود و نفس نفس مي زد گفت 
مردي مزاحمش شده است. هنوز حرف هاي 
اين زن تمام نشده بود كه مردي از راه رسيد. 
او عصباني بود و مي خواست سراغ زن جوان 
برود اما همان موقع صاحب مصالح فروشي 
و چند نفر ديگر از مشتريان كه آنجا بودند 
مانعش شدند. در نگاه اول به نظر مي رسيد 
كه اين ماجرا يك دعواي خانوادگي است اما 
زن جوان مي گفت مرد مزاحم را نمي شناسد 
و از ترسش به مصالح فروشي پناه آورده است. 
در اين شرايط بود كه صاحب مصالح فروشي 
و يكي از مشــتريان، مرد مزاحم را بيرون 
انداختند اما او ناگهان درحالي كه يك بطري 
در دست داشت و فرياد مي كشيد برگشت و 

در شرايطي كه قصد داشت محتويات بطري 
را روي زن جوان بريزد، آن را روي حاضران 
در مغازه و خودش ريخت. درون بطري پر از 
اسيد بود و مرد اسيدپاش همراه 7نفر ديگر 
شامل: صاحب مصالح فروشي، زن جوان و 
دختر 12ساله اش، مردي كه همراه همسر 
و عروسش به عنوان مشتري در آنجا بودند 
و يكي از مغازه داران محل دچار سوختگي 
شــدند. هرچند ميزان جراحت اغلب اين 
افراد سطحي بود اما مرد اسيدپاش و مردي 
كه به عنوان مشتري در آنجا حضور داشت 

دچار جراحتي جدي شدند.
از سوي ديگر ســر و صداي ناشــي از اين 
حادثه باعث شد ساكنان محله خودشان را 
براي كمك برسانند. چند نفر روي صورت 
حادثه ديــدگان آب ريختند تا از شــدت 
سوختگي شان كم شــود. با اين حال مرد 
اسيدپاش روي زمين نشسته بود و از سوزش 
اسيد به خودش مي پيچيد. در اين شرايط بود 
كه امدادگران اورژانس با تماس شهروندان 
از راه رسيدند و حادثه ديدگان به بيمارستان 
منتقل شدند و دقايقي بعد مأموران پليس 

نيز مرد اسيدپاش را بازداشت كردند.

حادثه به روايت شاهد عيني
با گذشت يك هفته از اين حادثه هولناك 
كه عالوه بر سوختگي مرد اسيدپاش باعث 

آسيب رســيدن به 7نفر ديگر شد، يكي از 
قربانيان كه مردي 46ساله است و خودش 
هم از ناحيه صورت و چشم دچار سوختگي 
شده در گفت وگويي اختصاصي با همشهري 

ناگفته هاي اين حادثه را بازگو مي كند.
ايــن مــرد مي گويــد: »آن روز همــراه 
همسر و عروســم براي خريد سراميك به 
مصالح فروشي خيابان نظامي رفته بوديم. در 
حال انتخاب سراميك بوديم كه ناگهان زني 
دوان دوان وارد مغازه شد و چند لحظه بعد 
هم مردي داخل آمد. انگار باهم دعواي شان 
شــده بود و زن به مغازه پناه آورده بود. فكر 
كرديم دعواي زن و شوهري است و دخالت 
نكرديم اما زن مي گفت كه مرد او را تعقيب 
كرده و مي خواهد كتكــش بزند. به همين 
دليل بود كه من و صاحب مصالح فروشــي 
جلوي مرد عصباني را گرفتيم و او را بيرون 
انداختيم. زن كه هنوز نفســش جا نيامده 
بود مي گفت مسافت زيادي را از دست مرد 
عصباني فرار كرده و مجبور شده وارد مغازه 
شــود. او در حال توضيح ماجرا بود كه مرد 
عصباني بار ديگر وارد شد و اين بار محتويات 
بطري ای را كه دستش بود روي ما ريخت.«

محتويات بطري كه اين مرد از آن صحبت 
مي كند اسيد بود. آنطور كه او روايت مي كند 
مرد اسيدپاش قصد داشت بطري را روي زن 
جوان بريزد: »او به طــرف زن هجوم برد تا 

ظرف اسيد را روي او خالي كند اما من مانع 
شدم و بيشترش روي خودش و صورت من 
و مقدار كمي هم روي بقيه افرادي كه آنجا 

بودند ريخت.«
اين شاهد عيني ادامه مي دهد: »تازه وقتي 
دست و صورت مان شروع به سوزش كرد 
فهميديم كــه چه اتفاقي افتاده اســت. با 
داد و فرياد ما چند نفر به كمك مان آمدند 
و با آب و شــير صورت و چشــمان من را 
شست وشــو دادند. چند قطره اسيد روي 
پاي همسرم و مقدار كمي هم روي دست 
عروسم ريخته بود. صاحب مغازه، زني كه به 
مغازه پناه آورده بود و دختر 12ساله اش و 
يكي از كســبه محل هم به شكل سطحي 
سوخته بودند. با اين حال اورژانس ما را به 

بيمارستان برد.«
قرباني اسيدپاشــي دربــاره وضعيت فرد 
اسيدپاش مي گويد: »بيشــتر اسيد روي 
سر و صورت او ريخت و چشمانش آسيب 
زيادي ديده بود. او از شــدت درد و سوزش 

روي زمين نشسته بود و روي سرش خاك 
مي ريخت كه چند دقيقه بعد مأموران پليس 
دســتگيرش كردند. او مدام مي گفت كه 
اشتباه كرده است. آنطور كه او مي گفت از 
چند سال قبل به دختري عالقه مند شده 
و به خواستگاري اش رفته بود اما به او جواب 
رد داده بودند. او كه رفتار عجيبي داشــت 
مي گفت كه قصد داشته روي دختر مورد 
عالقه اش اســيد بپاشــد اما زن ديگري را 
به جاي وي اشتباه گرفته، او را تعقيب كرده 

و درنهايت اين حادثه را رقم زده بود.«
او ادامــه مي دهــد: »اين حادثــه باعث 
سوختگي شــديد صورت و چشمانم شد. 
هرچند با تالش كادر درمان بيمارســتان، 
خطري بينايي ام را تهديد نمي كند اما از مرد 
اسيدپاش شكايت كردم تا مجازات شود. اين 
مرد مي خواست روي زن جوان اسيد بريزد 
اما ناخواسته روي خودش هم اسيد ريخت. 
اگر ما در برابرش مقاومت نكرده بوديم عالوه 

بر زن جوان ما را به شدت سوزانده بود.« 

روايتتازهازاسيدپاشيشاهينشهر
يكي از قربانيان اسيدپاشي در شاهين شهر از جزئيات اين حادثه عجيب مي گويد:

سرخ كردن سيب زميني روي پيك نيك فاجعه آفريد
نسخه خوشبختي، پسر 20ساله را به دردسر انداخت

جزئيات حريق مرگبار در ساختمان آناهيتا

پسر جواني كه با آتش زدن 4خودروي مدل باال در شرق تهران بيش از 3ميليارد تومان به 
آنها خسارت زده بود دستگير شد.

به گزارش همشهري، به دنبال آتش گرفتن عمدي چند خودروي مدل باال در محله نارمك 
تهران تحقيقات پليس براي شناسايي و دستگيري عامل اين آتش سوزي ها آغاز شد. بررسي ها 
نشان مي داد كه فرد ناشناسي با پرسه زدن در محله هاي مختلف نارمك، سراغ خودروهاي 
مدل باال رفته و با ريختن مواد اشتعال زا، آنها را به آتش  كشيده و گريخته است. هرچند در ابتدا 
تصور مي شد كه آتش زدن عمدي خودروها با هدف انتقام جويي صورت گرفته است اما تكرار 
اين حوادث و از طرفي اظهارات صاحبان خودروها مبني بر اينكه با كسي اختالف و دشمني 
ندارند، نشان داد كه انگيزه ديگري در پشت اين ماجرا پنهان است. در اين شرايط مأموران با 
بررسي دوربين هاي مداربسته موفق شدند تصاويري از متهم به دست آورند و معلوم شد كه 
وي جواني حدودا 25ساله است كه هنگام ارتكاب جرم، كاله مشكي بر سر دارد و صورتش 
را مي پوشاند تا شناسايي نشود. با اين حال در بررسي هاي تخصصي هويت او شناسايي شد 
و مأموران با محاصره محل زندگي اش در خيابان نامجو موفق شــدند او را در يك عمليات 
ضربتي دستگير كنند. به گفته سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشگيري تهران، 
متهم در بازجويي ها به آتش زدن 4خودروي مدل باال اعتراف كرد و مدعي شد كه با توجه 
به وضعيت مالي ضعيف خانوادگي اش، هميشه به افرادي كه ماشين هاي مدل باال داشتند 
حسادت مي  كرده و به همين دليل تصميم گرفته ماشين هاي آنها را آتش بزند. سرهنگ 
موقوفه اي ادامه داد:  كارشناسان خسارت وارده به صاحبان ماشين هاي آسيب ديده را بيش 
از 3ميليارد تومان اعالم كرده اند و پرونده متهم كه 4شاكي دارد، در اختيار مراجع قضايي 

قرار گرفته است.

زن آرايشگر براي انتقام جويي از يكي از مشتريان بدهكارش نقشه عجيبي كشيد و تصوير او را 
به عنوان سارق در شبكه هاي اجتماعي منتشر كرد.

به گزارش همشهري، اين متهم به دنبال شكايت زن جوان در پليس فتای شهرستان مرودشت 
در استان فارس، تحت تعقيب مأموران قرار گرفت. شاكي مي گفت كه فردي تصوير او را به  عنوان 
ســارق در تعدادي از صفحات مجازي منتشــر كرده و با اين كار باعث شده كه نه  تنها آبروي 
خودش، بلكه خانواده اش نيز برود و آنها آســيب روحی زيادي ببينند. با اين شكايت، تيمي از 
مأموران پليس فتا وارد عمل شدند و دريافتند صفحاتي كه اقدام به انتشار عكس شاكي به عنوان 
سارق كرد ه اند، صفحات مربوط به آرايشگاه هاي زنانه در مرودشت و شيراز هستند. به اين ترتيب 
ادميِن تعدادي از اين صفحات، شناسايي و به اداره پليس احضار شدند و در بازجويي از آنها بود كه 
راز اين پرونده فاش شد. افراد احضار شده به مأموران گفتند كه به درخواست يكي از آرايشگران 
كه از طريق فضاي مجازي با هم در ارتباط هستند اقدام به انتشار عكس شاكي كرده اند. آنها 
مدعي شدند كه زن آرايشگر به آنها گفته بود كه فردي اقدام به سرقت از آرايشگاه او كرده و از 
آنها خواسته بود كه با انتشار عكسش به دستگيري او كمك كنند و به همين دليل اقدام به انتشار 
عكس شاكي كرده اند. به گفته فرهام عسكري، جانشين فرمانده انتظامي شهرستان مرودشت، 
با شناسايي متهم اصلي وي دستگير شد و در بازجويي  ها اعتراف كرد كه شاكي از مشتريانش 
بوده اما به دليل اينكه حاضر نبود بدهي اش را پرداخت كند، وي تصميم گرفته با اين كار از او 
انتقام بگيرد. عسكري با اشاره به اينكه متهم به مراجع قضايي معرفي شده، ادامه داد: درج هرگونه 
مطالب كذب و دروغين عليه ديگران كه موجب هتك حيثيت و حرمت آنان شود و همچنين 
انتشار اطالعات خصوصي، تصاوير و فيلم هاي شخصي ديگران بدون اطالع آنها در فضاي مجازي 

جرم تلقي شده و با عامالن آن برخورد قاطع و قانوني خواهد شد. 

نقشه عجيب زن آرايشگر براي انتقام از مشتري جوان حسود خودروهاي مدل باال را آتش مي زد

پسران زن رمال شاكي را ربودند
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شبجمالشورجهدرموزهسينمابرگزارميشود
انقالب اسالمي؛ انگيزه ورود به سينما

عصرجمعه۲۴ديماه،مراسم»شبجمالشورجه«،بارعايت
كاملپروتكلهايبهداشتي،بههمتكانونكارگردانانسينماي
ايرانوبامشاركتموزهسينماوفيلمخانهمليايرانساعت۱۸
درسالنســينماتوگرافموزهســينمابرگزارميشود.درسال
۱390نيزمراسمبزرگداشــتاينكارگرداندرسياميندوره
جشنوارهفيلمفجربرگزارشد.اودربارهبزرگداشتشدرجشنواره
فجردرآنايامبهايسناگفتهبود:»خودمراصاحبآنصالحيتو
وجاهتنميدانمكهبرايمبزرگداشتبگيرند.دوستانتشخيص
دادنداميدوارملياقتشراداشــتهباشــم.اينبزرگداشتبراي
توليدآثاردفاعمقدسمناست،آثاريكهمرتبطبامردمشريف
وشهيدپروراينكشوربودهواگربخواهمسيمرغمراهديهكنم
بهمردمشهيدپرورايران،آزادگان،جانبازان،ايثارگرانوخانواده
معظمشهداورهبرمعظمانقالبتقديمميكنمكهبهخاطروجود
اينعزيزانوايثارگريشانتوانستمآثاردفاعمقدسراتوليدكنم

وگرنهازخودمهيچقابليتيندارم.«
جمالشورجهيكيازكارگردانانباسابقهسينمايدفاعمقدس
استكهفعاليتسينمايياشرابهعنواندستياركارگردانمرحوم
رحيمرحيميپــوردرفيلم»دولهتو«ازســال۱363آغازكرد.
نخستينفيلميكهشورجهكارگردانيكرد»روزنه«)۱367(نام
داشت.اودربارهساختاينفيلمدرسلسلهگفتوگوهايتاريخ
شفاهيموزهســينمايايرانگفته:»يادمميآيدروزيبهدفتر
محسنعلياكبريرفتمكهميخواســتفيلميبنام»روزنه«
بسازد.فيلمنامهراخواندموپذيرفتمومرابهواحدجنگشبكه
يكسيمامعرفيكرد.»روزنه«رادرمنطقهجنگيساختيم،كار
سختيبوداماازتلويزيونپخششدومورداستقبالقرارگرفت.«

شورجهپيشازآغازكارفيلمســازيبهسينماعالقهمندبودهو
ازكودكيهمراهبرادرشدرسينمافيلمميديده:»منوبرادر
بزرگترمبهسينمابسيارعالقهداشتيم.درسال۱3۴0درزنجان
باصاحبيكسينماآشنابوديموبرخيفيلمهاراحتي۱0بار
ميديدم.البتهبرادربزرگترمبيشترعالقهمندبهبازيگريبود
ومنبهواسطهاوبهسينماعالقهمندووارداينحوزهشدم.در
دوراندبستانودبيرستانزيادنقاشيميكردمبههميندليل
دردانشگاهدررشتهگرافيكقبولشــدمودرهمانزمانوارد
انجمناسالميشدم.دوستانزياديدرآنجاپيداكردموزماني
كهامام)ره(واردايرانشدند،اكثرنقاشيهاوپالكاردهايورود
امام)ه(ازفرودگاهتابهشــتزهرا)س(رامانقاشــيوخطاطي

كردهبوديم.«
شــورجهدركالسهايمركزاســالميآموزشفيلمسازيباغ
فردوسكهسهمعمدهايدرتربيتكارگردانانانقالبيومكتبي
داشتشركتكردوآنچنانكهخودشگفتهدردوراندانشگاه
نيزبرســراينكهفرموتكنيكميتوانددرخدمتمحتواباشد،
تحقيقاتزياديانجامداد.كارگردانفيلم»عملياتكركوك«
انگيزهورودشبهســينمارااينطورتوضيــحداده:»اگرانقالب
نميشدواردسينمانميشدموهمانرشــتهگرافيكرادنبال
ميكردم،زيرامنباديدگاهامام)ره(واردسينماشدم.ايشاناز
هماننخستينروزيكهواردايرانشدندوبهبهشتزهرا)س(
رفتنددربارهســينماگفتند»ماباســينمامخالفنيستيمبلكه
بافحشــامخالفيم«.چيزيكهامامفرمودنــددرواقعمحتواي
سينمابودكهايشانرابرآشفتهكردهبودواينجملهراگفتند.«
همچنينويدربارهديدارخودبــامقاممعظمرهبرينيزگفته:
»رهبرياعتقادشانبرايناستكهبايدسينماراگسترشدهيم
تابتوانيمطيفبيشتريرامخصوصادرجهاناسالمجذبكنيم،
زيراآنهاسينماندارندومابايدبهآنهادراينزمينهكمككنيم.«
البتهاينكارگردانســينماخودشهنوزبهطوركاملازآثارش
درسينمارضايتنداردودراينبارهگفته:»بهكارنامهسينمايي
خودنمره۱۵ميدهم.ازنظرساختارهنوزبهآنچيزيكهدلم

ميخواست،نرسيدموازنظرخودمكمگذاشتهام.«

بخش »سردار آسماني« در جشنواره تئاتر فجر
جشنوارهتئاترسردارآسمانيبهكارخودپايانداد

جشنوارهسراسريتئاترسردارآسماني،
بامعرفيآثارمنتخبدركرمان،بهكار

خودپايانداد.
بهگزارشهمشهري،آييناختتاميه
سومينجشنوارهتئاترسراسريسردار
آسمانيروزگذشتهدركرمانبرگزار
وازمنتخبانتقديرشد.دبيرسومين
دورهجشنوارهسراســريتئاترسردار
آسمانيدرابتداياينمراسمگزارشي
ازدبيرخانهجشنوارهارائهداد:»۲۴6اثر
بهدبيرخانهجشنوارهدر3محورتئاتر
خياباني،راديوتئاترونمايشنامهنويسي
ارسالشــدكهباحضورهيأتداوران
موردبررسيقرارگرفتوآثارمنتخب

معرفيشد.ازمجموعآثار؛۱3۵اثردر
حوزهتئاترخيابانــي،7۱اثردربخش
نمايشنامهنويسيو۴0اثرهمدربخش
راديوتئاترموردبررسيقرارگرفتكه
درنهايت۱۵اثردربخشتئاترخياباني،
7اثردربخشراديــوتئاترو۱0اثردر
بخشنمايشنامهنويسيانتخابشد.«

مديرانادارهكلهنرهاينمايشــيبا
حضوردرسومينجشنوارهمليسردار
آسمانيبرضرورتخلقآثارنمايشي
فاخرباموضوعســردارآسمانيتأكيد
كردند.قادرآشــنا،مديركلهنرهاي
نمايشــيدربارهاينرويدادفرهنگيو
هنريگفت:»سردارقاسمسليماني،

يكيازمردانبزرگدورانماستودر
كسوتهايمتعدديكهداشتبراي
عزت،شــرفوهويتايرانازبندبند
وجودشمايهگذاشتوبادالوريهايی
كهازخودنشــانداد،موجبشــدتا
لرزهبرپيكردشــمنانايرانواسالم
بيفتد.«آشنابااشارهبهماندگارياين
آثارتوضيحداد:»آثارنمايشي،ماندگار
وتأثيرگذارخواهندبودكهازمتنقوي
وتكنيــكاجراييخوبــيبرخوردار
باشند.«حســينمسافرآستانه،دبير
چهلمينجشنوارهتئاترفجرهمعنوان
كرد:»امسالدرجشــنوارهتئاترفجر،
بخشويژه»سردارآســماني«برگزار

ميشود؛ازاينرواميدوارمشاهدحضور
تعداديازآثارباكيفيتجشنوارهملي
سردارآسمانيدراينرويدادباشيم.«
اينجشــنوارهطــي3روزدركرمان

برگزارشد.

شــورايصدورپروانهســاختآثارغيرسينمايي
باســاخت3عنوانمســتندويكعنوانداستاني
كوتاهموافقتكرد.درجلساتاخيرشورايپروانه
ساختآثارغيرسينمايي،باساختمستند»جشن
و كارگردانــي تهيهكنندگــي، جهاني«بــه
نويسندگينورايمانمشايخي،مستند»هيچكس
نخوابد«بهتهيهكنندگيمشتركســامكالنتري
ومحمدشــكيبانيا،كارگردانيونويسندگيسام
كالنتــري،مستند»پيشــينهقهوهخانه«بــه
تهيهكنندگــي،كارگردانيونويســندگيمهدي
حــداديزفــرهوداســتانيكوتاه»بزرگراه«به
تهيهكنندگــيوكارگردانيحســينصميميو

نويسندگيآوااكبريموافقتشد.
اماخروجــيشــورايپروانهســاختفيلمهاي
ســينماييدراينمدتچهبودهاســت؟درچند
ماهيكهمحمدخزاعيســكانهدايتسينماي
ايرانرابرعهدهگرفته،خروجيجلســاتشوراي
پروانهساختاينبودهاست:اولآذرمجوزساخت
فيلمسينمايي»توتو«بهكارگردانيمحمدابراهيم
عزيزيوتهيهكنندگيمصطفيكياييصادرشدو
۲روزبعدهماينفيلمهاپروانهساختگرفتند:»مرد
بازنده«بهكارگردانيمحمدحســينمهدويانو
تهيهكنندگياميربنان،»پسرمريم«بهكارگرداني
عليجعفرآبــادوتهيهكنندگيمهــديفرجيو
»اشغال«بهكارگردانيحامدرجبيوتهيهكنندگي
سميرابرادري.ازاينپروژهها،مردبازندهخيليزود
جلويدوربينرفتونامشدرفهرستآثارپذيرفته
شدهبخشمسابقهجشنوارهفجربهچشمميخورد.
پسرمريمهمكهبعداًبه»عيسيپسرمريم«تغيير
نامداد،پروژهجنجاليســازماناوجاســتكهبه
جشــنوارهراهنيافت.ضمناينكهبهنظرميرســد
فيلمپسرمريم،بعدازتداركتوليد،پروانهساخت

گرفتهاست.

ترافيك پروانه ساخت در دولت قبلي
آنچهمحمدخزاعــيوهمكارانشبــاآنمواجه
شدند،انبوهپروانههايساختصادرشدهدردولت
قبلياســت.درواقعجزاينكــهفيلمهايزيادي
ازگذشــتهدرصفاكرانقراردارنــد،پروژههاي
متعدديهمدردولــتدوازدهمپروانهســاخت
گرفتندكههمينموضوعخــودبرپيچيدگيهاي
ماجراميافزايد؛اينكهاينفيلمهــادرنهايتبايد
چگونهاكرانعموميشوندوباتوجهبهظرفيتهاي
موجودچطورميتواناينتعدادفيلمبهجاماندهاز
دورانركودوتعطيليسينماهارارويپردهآورد.
وقتيازاسفند9۸كروناهمهچيزراتحتتأثيرخود
قرارداد؛سينماهاجزونخســتينقربانيانبودند.
دركلســال99عمالچيزيبهناماكرانعمومي
وجودنداشتوسينماهاياتعطيلبودنديابيرونق.
دامنهاينماجرابهســال۱۴00همكشيدتاجايي
كهفيلمهايفيلمســازاننامداريچونمســعود
كيمياييومجيدمجيديهمدرگيشــهشكست
خوردند.اكرانســينماهابافروكشكردنپاندمي
كرونا،تاحدوديبهوضعيتعاديبازگشتهاست.با
اينهمهمشكلفيلمهايپشتخطماندههمچنان
پابرجاست.پسيكيازداليلمحدودبودنپروانه
ساختهايصادرشــدهدراينايامميتواندتالش
برايبرقراريتوازنودرنظرگرفتنظرفيتاكران

سينماهاباشد.

كشتي بان را سياستي ديگر آمده است
نكتهديگرتفــاوتنگاهمديرانســينماييدولت
سيزدهمباوزارتارشاددولتقبلياست.بههرحال
كشتيبانراسياستيديگرآمدهاستوقراراست
تغييراتيدرحوزهتوليداتسينماييصورتگيرد؛
مهمترينمجرابرايرسيدنبهاولويتهايسازمان
سينماييهمهمينشــورايصدورپروانهساخت
اســت.اينهماننكتهاياســتكهســيدمحمد
حسيني،ازاعضايشورايصدورپروانهساختدر

گفتوگوباتسنيمبهآناشارهميكند:»سرنوشت
تصويرسينماييدركشورماتوسطهمينشوراي
پروانهساختاستكهتعيينميشود.شورايپروانه
ساختمسيرسينماييكشوررامشخصميكندو
ازايننظراهميتبسيارزياديدارد.شورايفعلي
هممحصوالتوخروجيهايشراتايكسالبعد
نشــانميدهدامااينعدمتطابقفيلمنامهبافيلم
خيلياوقاتپيشآمدهاستوفيلمنامههادرطول
مســيرتغييرميكردهاندامااخيراًدوســتانمادر
شوراتالشكردهاندتاباطراحيشيوهنامهجديدي،
تاحدممكــنهمخوانيوتطابقميــانفيلمنامه
وفيلمراايجادكنند.ازســويياينتنهاســازمان
سينمايينيستكهنســبتبهاينهمخوانيتعهد
دارد،فيلمسازنيزبايدمتعهدباشدكهفيلمنامهاي
كهبرايآنپروانهگرفتهبــاخروجينهاييتطابق
داشتهباشد.براياينمنظوردرروندثبتفيلمنامه
وگرفتنپروانه،طرفمقابــلمانيزاينتضمينرا
ميدهدكهمسيرفيلمنامهدرطولتوليدوساخت
تغييرنكند.«باچنينحساسيتهاييشايدطبيعي
بهنظربرســدكهجلساتشــورايپروانهساخت
تاكنونخروجيدندانگيرينداشتهباشد.البتهاين
دورانگذارهمسپريخواهدشد.احتماالباسبكتر
شدنباراكرانوروشنشدنتكليفپروژههايبه
جاماندهازدولتقبلي،شورايصدورپروانهساخت
همروزهايپركارتريراپشتسرخواهدگذاشت؛
شوراييكهدراينمدت،ازآنبيشترچنداظهارنظر
تنداعضايشدريادهاماند؛اظهارنظرهاييكهخيلي
بااستقبالخانوادهبزرگسينمايايرانمواجهنشد.
باتوجهبهپيشينهمحمدخزاعيبهعنوانمديري
عملگرا،بعيدبهنظرميرســدسياســتسازمان
ســينمايي،دقيقاهمانچيزيباشدكهدربرخي
مصاحبههاوتحليلهابهچشمميخورد.سينماي
ايرانبعدازطوفانكرونا،نيازبهآرامشورونقدارد
واينراشايدمحمدخزاعيبهترازهرفردديگري

دركميكند.

»ماشينمنرابران«ســاختهريوسوكه
هاماگوچيمحصولژاپــنبهعنوانفيلم
اصليحاضــردررشــتهبهتريــنفيلم
بينالمللياسكار۲0۲۲درحالشكستن
ركوردهايكســبجايزهدرنخســتين
جشنوارههايسينماييسالجاريوپشت
سرگذاشتنفيلم»قهرمان«بهكارگرداني

اصغرفرهادياست.
امسالوضعيتعجيبيدرسينمايآسيا
شــكلگرفتهويكفيلمازايــرانبانام
قهرمانوفيلمديگــريازژاپن،بهعنوان
۲رقيبقدرتمندبرايكســبجايزهدر
جشنوارههايمختلفبهرقابتبرخاستهاند.
پيشازاينفيلم»قهرمان«بابردنجايزه

بزرگجشنوارهفيلمكندر۲0۲۱ازفيلم
»ماشينمنرابران«پيشيگرفتهبود،اما
»ماشينمنرابران«كهبااقتباسازرمان
كوتاهيازهاروكيموراكاميساختهشده
درروزهاياخيربابردنجايزهگلدنگلوب،
بردنجوايزاصلــيانجمنمليمنتقدان،
نامزدشدندررشتهبهترينفيلمبينالملل
انجمنفيلمداكوتايشماليدرغيابفيلم
»قهرمــان«وبردنجايــزهبهترينفيلم
بينالملليانجمنمليسانفرانسيســكو
ازنظرتعــدادجوايزبينالمللــيازفيلم

»قهرمان«پيشيگرفتهاست.

انجمن ملي منتقدان 
بهگزارشورايتي،فيلم»ماشينمنرابران«
توانستباحضوررقبايقدرتمندينظير

فيلم»قدرتســگ«بهكارگردانيجين
كمپيون،»داســتانوستسايد«ساخته
استيوناسپيلبرگوفيلم»مامانكوچك«
ساختهسلينسياما،جوايزبهترينفيلم،
بهترينكارگردانيوجايزهبهترينبازيگر
مردانجمنمليمنتقدانراازآنخودكند.
هيدتوشينيشجيمابازيگرفيلمماشينمن
رابراندررقابتبابنديكتكامبربچبازيگر
فيلمقدرتسگتوانســتجايزهبهترين
بازيگرمردرابهخــوداختصاصدهد.پنه
لوپهكروزنيزبهدليلنقشآفرينيدرفيلم
»مادرانموازي«جايزهبهترينبازيگرزن
انجمنمليمنتقدانرادريافتكرد.جايزه
بهترينفيلمبردارينيزبهفيلم»شواليه
ســبز«وجايزهبهترينفيلمغيرداستاني
همبهفيلم»گريز«رســيد.انجمنملي
منتقدانكهنهاديمعتبرمحسوبميشود،
متشكلاز69منتقدسرشناسازرسانههاي
معتبريمانندورايتيونيويوركتايمزاست
وتنهافيلمهاياكرانشــدهدرطولسال

ميالديراموردداوريقرارميدهد.

انجمن منتقدان سانفرانسيسكو
فيلم»ماشينمنرابران«درمراسماهداي
جوايزانجمنمنتقدانسانفرانسيسكوهماز
رقيبهايخودوازجمله»قهرمان«پيشي
گرفتوجايرهبهتريــنفيلمبينالملليرا
دريافتكرد.»قدرتسگ«فيلمنتفليكس
كهدرژانروسترنسياهبهكارگردانيجين
كمپيونساختهشدهتوانستدرايندور
ازبرگزاريمراسمجوايزانجمنمنتقدان
سانفرانسيســكو،جايزهبهترينفيلمرااز
آنخــودكند.جينكمپيــونهمچنين
جايزهبهترينكارگردانيراازآنخودكرد،
بهترينفيلمنامهاوريجينال)غيراقتباسي(
نيزبهمايكميلزبهخاطرفيلم»زودباش
زودباش«اهداشد.جينكمپيونهمچنين
دررشتهبهترينفيلمنامهاقتباسيبرنده
جايزهشــد.بنديكتكامبربچنيزبهخاطر
نقشآفرينيدرفيلم»قدرتسگ«بهعنوان
بهترينبازيگرانتخابشــد.اوليوياكالمن
نيزبهدليلبازيدرفيلم»دخترگمشده«
جايزهبهترينبازيگرزنراازآنخودكرد.

كارتون»جادو«نيزجايزهبهترينانيميشن
رابهخوداختصاصداد.

انجمن فيلم داكوتاي شمالي
درغيبــت»قهرمان«،فيلم»ماشــينمن
رابران«دررشــتهبهترينفيلمبينالمللي
انجمنفيلمداكوتايشماليحضورخواهد

داشــت.فيلمهاي»گريز«بــهكارگرداني
يوناسپوهرراسموسنازدانمارك،»دست
خدا«ســاختهپائولوســورنتينوازايتاليا،
»تيتان«بــهكارگردانيژوليــادوكورنواز
فرانسهو»بدترينآدمدنيا«ساختهيواخيم
تريرازنروژ،ديگرنامزدهايحاضردررشته
بهترينفيلمبينالملليانجمنفيلمداكوتاي
شماليهســتند.دررشتهبهترينفيلمنيز
فيلمهاي»گريز«،»گزارشفرانســوي«،
»پيتــزاليكوريچه«،»خيابــانكابوس«و
»قدرتسگ«نامزددريافتجايزههستند.
پلتوماساندرســونبهخاطرساختفيلم
»پيتــزاليكوريچه«،وساندرســونبراي
كارگردانيفيلم»گزارشفرانسوي«،جين
كمپيونبهخاطرساختفيلم»قدرتسگ«،
گيرمودلتوروبهخاطركارگرداني»خيابان
كابوس«وليــنمانوئلميرانــدابهخاطر
ســاختفيلم»تيك،تيك...بوم«دررشته
بهترينكارگرداننامزدشدهاند.انجمنفيلم
داكوتايشماليدرروز۱7ژانويه)۲7دي(

اساميبرندگانخودرااعالمخواهدكرد.

گذرگاه حساسي به نام پروانه ساخت
فيلمهايسينماييدردولتسيزدهمباچهرويكرديقراراستتوليدشود؟

رقيب قدرتمند »قهرمان«
نمايندهژاپنجوايزاصلياينفصلرابهنامميزند

از جنس اصالت نقاشي
نگاهيبهنقاشيهايعباسنسلشاملودرنمايشگاهپاليدنكه

درتاالراينجادايراست

عباسنسلشاملوازپديدههاينقاشيسالهاي
اخيراستكهنقاشيبهنقاشــيونمايشگاهبه
نمايشــگاهپيشميآيدوتمايزخــودرابهرخ
ميكشدوجايگاهخودرادرمياننقاشانامروز
پيداميكند.اوطبيعترادستمايهخلقنقاشي
كردهاست؛طبيعتيكهمحصولدخالتانسان
درپهنهبكرآناست؛طبيعتيكهدرنقاشيهاي
اوكمكمازحضورگاهوبيگاهانســانخاليوبه
متروكهتبديلميشود،هرچندنقشانساندر

آنبهجاماندهاست.
اماوجهتمايزاواينهانيســت،چهبســيارياز
نقاشانسالهاياخيرمحيطپيرامونوطبيعت
ومتروكههارادســتمايهكارخودقراردادهاندو
ازخيليجهتهاشبيهبههمنقاشيميكنند.
عباسنسلشاملوطبيعتراازچشماندازخود
ميبيندوطبيعتيخلقميكندكهساختهخود
اوستواشياواجزاينقاشيهايخودراازجاهاي
گوناگونميآوردوكنارهممينشــاندوتلفيق
ميكند،مثلاشيائيكهدرگوشهايازطبيعت
رهاشدهاندوسازههاييكهدردلطبيعتبكر
جاخوشكردهاندويامهمانانتازهطبيعتاند
وياسالهاستكهجزئيازچشماندازطبيعت
شــدهانديازبالههاييكهطبيعتراميآاليندو
بازهمبهناگزيرديگرجزئيازطبيعتبهشمار

ميروند.
طبيعتيكــهاوتصويرميكندبيشــترازآنكه
حاصلازدحامعناصرآشنايطبيعتدرنقاشي
مثلدرختها،جنگلهاو...باشدطبيعتياست
كهازعناصرطبيعتعارياستوخلوتاستو
انگارطبيعتنيستوبيشترزمينهاياستبراي
اينكهردپايانسانراطبيعتپيشچشمبگذارد.
اماوجهتمايزاوكميبيشــترازاينهاست؛مثاًل
دقتيكهاودرخلقجزئيــاتبهخرجميدهد
وبافتهــاوپسزمينههاييكــهخلقميكند
ورنگهاييكــهبرايخلــقجزئياتكوچك
وبزرگبــهكارميبردكهمحصولســاعتها
آميختنرنگهاستورنگهاييكهرويرنگها
مينشينندوكنارگذاشتننقاشيوبعددوباره

رنگهايتــازهايكهرويرنگهــايقديمي
مينشــينندتابهنتيجهنهاييبرســندولذتي
بهتماشــاگردســتبدهدكهفراترازتماشاي
نقاشــيهايمعموليومنظرهنگاريونقاشيو
رنگآميزيخلقالساعهبلكهمحصولساعتها
وروزهاوماههايمتمادياست؛چيزيازجنس

اصالتنقاشي.
خاستگاهعباسنسلشــاملومثلهمهنقاشان
اصيلطراحياســت.كارهايبزرگنمونههاي
كوچكيدرنمايشــگاهدارندونقاشآنچهرادر
چشماندازهايدوروبومهايبزرگبهدستداده
پيشتردركارهايكوچك،بــادقتومهارت،

طراحيكردهاست.
بازهــمبهنظرميرســدوجهتمايزاوبيشــتر
ازاينهاباشــد؛خلقمنظرههايــيازطبيعتيا
پيرامونكهاغلبواقعگرايانــهبهنظرميآيدو
گاهمثلنقاشــيهايواقعگرايانهيانقاشيهاي
واقعگرايعكاســانهميتوانبهسراغآنهارفت
وگاهبهنظرميرســدواقعيتيكهخلقميكند
فراترازواقعگرايــيرايجومتعارفاســتواز
چشماندازهايگوناگوننظريوتاريخيميتوان
باآنهامواجهشــدوقرائتهايگوناگونيازآنها

بهدستداد.
نقاشــيهايعبــاسنسلشــاملوبــرايمن
نقاشيهايمحمدخليليراتداعيميكندكه
طبيعتگراســتوواقعگرااماطبيعتگراييو
واقعگرايياوفراترازرويكردهايرايجدرنقاشي
استوچشماندازهايمتروكهايازدلطبيعت
ميسازدكهبيشترســاختهذهننقاشاستو
اشياواجزاييرابهنقاشيميآوردكهبهراحتي
كنارهمنمينشينندودقتيدرخلقجزئياتو
آميختنرنگهاوعناصــرگوناگونرويبومبه
خرجميدهدكهمحصولآزمونوخطايبسيار
استتارســيدنبهكماليكهنصيبهرنقاشي

نميشود.
آخــراينكــهعبــاسنسلشــاملودرخلــق
چشماندازهايدوروبزرگمهارتبيشتريدارد.
بهتعبيرسينماييتردرالنگشاتموفقتراستو
هنوزدرمديومشاتهاوكلوزآپهاونماهاييكه

نزديكترميشوندراهبرايرسيدندارد.

مرتضي كاردر
روزنامهنگار

مسعود پويا
روزنامهنگار
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آياترامپبهقدرتبازميگردد؟
3نكته را مي توان با اطمينان درباره انتخابات 
رياســت جمهوري 2024آمريــكا گفــت؛ 
اول اينكــه احتمال اعالم حضــور ترامپ در 
انتخابات 2024بسيار باالست و در اين صورت 
جمهوريخواهان چــاره اي ندارند جز اينكه او 
را به عنوان نامزد مــورد حمايت خود معرفي 
كنند. دوم اينكــه حتي اگر ترامــپ نامزد 
رياست جمهوري نشــود، حزب جمهوريخواه 
ديگر به دوران پيش از  ترامپ باز نخواهد گشت. 
تفكرات ترامپ چنان در حزب ريشــه دوانده 
كه هيچ فردي توان مقابله با آن را ندارد. سوم 
اينكه حزب جمهوريخواه به هر حال از حمايت 
نيمي از رأي دهندگان آمريكايي برخوردار است. 
كاهش محبوبيت جو بايدن و حزب دمكرات، 
احتمال پيروزي جمهوريخواهان در انتخابات 
كنگره كه به زودي برگزار مي شــود را افزايش 
داده است. همين باعث مي شود اين حزب در 
انتخابات رياست جمهوري هم دست باال داشته 
باشد. ترامپ در دور بعدي انتخابات، 78ساله 
خواهد شد. او تاكنون بيش از 100ميليون دالر 
كمك مالي براي انتخابــات 2024 جمع آوري 
كرده و حتي اگر بخواهد هــم نمي تواند وارد 
ميدان رقابت نشــود. همزمان، او طي ماه هاي 
اخير ســعي كرده رقباي بالقوه خود در حزب 
را از ميدان به در كنــد. نيكي هيلي، فرماندار 
سابق كاروليناي جنوبي و تيم اسكات سناتوري 
از همين ايالت به صورت علني اعالم كرده اند 
كه با او رقابت نخواهند كرد. ران ديســنتيس، 
فرماندار فلوريدا هم اعالم كرده كه به صورت 
خصوصي اين اطمينان را به ترامپ داده است. 
عالوه بر اين، ترامپ تمامي تيم سياسي خود، 
ازجمله بيل استپاين، مدير كارزار انتخاباتي اش 
را در اســتخدام خود نگه داشته است. مهم تر 
از همه اينها، نتيجه نظرسنجي هايي است كه 
مي گويند اگر او در انتخابات شركت كند، موفق 
خواهد شد. اين شواهد نشــان مي دهد بايد 
ترامپ را پاي ثابت انتخابات رياست جمهوري 

2024 آمريكا دانست.

كيوسك

براي غــرب، هدف اصلــي مذاكرات 
مســتقيم بين آمريكا و روســيه كه گزارش 1

دوشنبه در ژنو برگزار شد، جلوگيري 
از شروع يك جنگ بزرگ در اروپا و تأييد اين اصل 
بود كه ديگر نمي تــوان با زور مرزهاي رســمي را 

جابه جا كرد.
به گزارش نيويورك تايمز، بــراي والديمير پوتين 
رئيس جمهور روسيه، مســئله اما فراتر است؛ او به 
اين فكــر مي كند كه آيا مي تواند زمــان را به ميانه 
دهه1990 ميالدي برگردانــد و پهنه عظيم نفوذ 

شوروي در شرق اروپا و فراتر از آن را احيا كند.
درخواســت هاي روســيه كه قبال مطرح شــده و 
دوشــنبه هم در ژنو مطرح شــد، جديد نيستند؛ 
روســيه مي گويد اگر غرب مي خواهد تهديد عليه 
اوكراين پايان يابد، بايد تســليحات، نيروها و حتي 
سالح هاي هسته اي خود را از جمهوري هاي سابق 
شوروي عقب بكشــد. عالوه بر آن، تعهد بدهد كه 
اوكراين و ديگر كشورهاي منطقه، هرگز به پيمان 

ناتو نخواهند پيوست.
اين موضع گيري،  شــباهت هاي زيــادي به بحران 
ســال1961 در اروپا دارد كه در نهايت به ساخت 
ديوار برلين منتهي شد. و حتي حمله به چكسلواكي 
در ســال1968 بر اســاس توافق ورشــو را به ياد 
مي آورد. درسي كه از شــرايط امروز اروپا مي توان 
گرفت اين است كه هرچند جنگ سرد سال هاست 
تمام شده، اما رفتار هاي آن دوره همچنان زنده است 
و طی 3دهه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، 
تنش بين بزرگ ترين دشمنان هسته اي دنيا هرگز 
بدتر از حاال نبوده و همين راه تنش زدايي را به شدت 

ناهموار مي كند.
دشمني و اختالف دوطرف را از صحبت هاي وندي 
شــرمن، معاون وزير خارجه آمريكا و رئيس هيأت 
اين كشــور در ژنو مي توان فهميد كه گفت برخي 
درخواســت هاي روســيه، ازجملــه جلوگيري از 
گسترش ناتو، موضوعيت ندارند. اين موضع گيري 
آمريكا شايد باعث شود پوتين جاه طلبي هاي خود 
را به روز ديگري موكول كند. شــرمن گفته است 
كه دو كشــور مي توانند روي توافق موشــك هاي 
هسته اي ميان برد كه دونالد ترامپ از آن خارج شد 
و محدودكردن تعداد و گستردگي مانورهاي نظامي 
همكاري كنند. هردوي اين موضوعات، تازه روسيه 

را به دوران بعد از جنگ سرد مي رساند.
همه اينها، در شرايطي روي مي دهد كه اروپا، دوباره 
بين دو ابرقدرت بزرگ گرفتار شده است. فردريك 
كمپه، مدير اجرايي شــوراي آتالنتيــك اخيرا در 
سي ان بي سي در اين باره نوشته است: »اروپا قبل تر 
هم بارها با اين شرايط ســخت مواجه شده است، 
يعني وقتي كه مسئله و مرگ زندگي آن -و جنگ 
و صلحش- به تعادل قدرت ميان آمريكا و روســيه  

بستگي دارد.«
براي اروپايي ها تصور اينكه روســيه در سال2022 
دوباره اروپا را با خــود درگير كند غيرممكن به نظر 
مي رسد اما اتفاقاتي كه اين هفته افتاد، بار ديگر ثابت 

كرد كه وضعيت امنيتي اروپاي بعد از جنگ سرد، 
پايدار و هميشگي نيست.

از ســال1997 كه روســيه و ناتو يك پيمان امضا 
كرده اند، 15عضو جديد با وجود مخالفت شــديد 
روسيه به اين سازمان پيوسته اند. اما روسيه هرگز 
حاضر نيست رضايت بدهد اوكراين كه از نظر مسكو 
بخشــي از امپراتوري قديمي شــوروي است، وارد 

ناتو شود.
پوتيــن همچنيــن مي خواهد كه غــرب نيروها و 
ســالح هايش را از كشــورهاي عضو پيمان ورشو، 
ازجملــه لهســتان و روماني بيرون بكشــد. با اين 
حــال مقامات غربي نگــران اين هســتند كه اين 

عقب نشــيني، باعث افزايش نفوذ و مداخله روسيه 
در منطقه شود. 

ســرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه روســيه و 
رئيــس هيأت روســيه در ژنو، دوشــنبه گفت كه 
مي خواهد مذاكرات را بدون توقف و پويا جلو ببرد تا 
اجازه ندهد غرب ترمز مذاكرات را بكشد و آن را در 
مباحث بي پايان غرق كند. اين دقيقا كاري است كه 
واشنگتن و متحدان اروپايي اش مي خواهند انجام 
دهند؛ پروسه را كند و كندتر كنند و همزمان درباره 
بازگشت 100هزار نيروي روس كه پشت مرزهاي 

اوكراين مستقر شده اند مذاكره كنند.
از نظر استراتژيست هاي پنتاگون، پوتين به خوبي 
مي داند كه پنجره او در حال بسته شــدن اســت. 
تيپ هاي او فقط مي توانند در زمستان حمله كنند، 
چون فقط در اين فصل است كه تانك ها و نفربرها 
مي توانند روي زمين يخ زده حركت كنند. با شروع 

بهار، زمين گل آلود و شل مي شود.
بنابراين سؤال در مذاكرات اين هفته  اين است كه 
آيا پوتين به دنبال راهي براي خروج از اين وضعيت 
اســت يا مي خواهد يك پيروزي موردي به دســت 
بياورد؟ و يا اصال به دنبال فراهم آوردن زمينه براي 

حمله است؟
دستياران بايدن مي گويند آمريكا به دنبال راه حل 
اســت اما نه به قيمــت تعرض بــه تماميت ارضي 
اوكراين و كاهش نيروهــاي آمريكايي. موضوعات 
پيشنهادي شرمن، يعني بحث درباره موشك هاي 
هســته اي ميان برد و كاهش مانورهــا، از نظر آنها 
راهي مناســب براي پيگيري ديپلماسي است. اما 
آنها در محافل خصوصــي گفته اند كه پوتين عالقه 
چنداني به اين كار ندارد. از نظر آنها، پوتين به اين 
لحظه به چشم لحظه اي كه روســيه بعد از سال ها 
 تحقير مي تواند غــرور و شــكوهش را بازيابد نگاه

مي كند.
نگراني مقامات اين است كه روسيه فقط به اين دليل 
در مبادالت ديپلماتيك در اين هفته شركت مي كند 
كه بعدا بگويد به نگراني هايش رسيدگي نشده و در 
پي آن، يا از مرز عبور كند و يا با حمالت ســايبري، 

دولت كي يف را فلج كند.
ريابكوف در ژنو، درباره اينكه اگر ديپلماسي شكست 
بخورد چه پيامدهايي خواهد داشت، بدون تعارف و 

صريح بود: »پاسخ، نظامي-فني خواهد بود.«

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه گلوبال تايمز ]چين[

 جنجال در دفتر
 نخست وزيري انگليس

حمايت چين از قزاقستان

دعوت از 100مهمان و حضور 40نفر از آنها در 
دورهمي 2سال پيش دفتر نخست وزيري 
انگليس براي بوريس جانسون، نخست وزير 
و حزب حاكم اين كشور دردسر تازه اي ايجاد 
كرده اســت. اين مهماني در حالي برگزار 
مي شد كه دولت اعالم قرنطينه و تعطيلي 
سراســري كرده بود. جانسون و همسرش 
هم متهم به شركت در اين مهماني هستند. 
بررسي ها از كابينه بوريس جانسون به دليل 
برگزاري حداقل 5مهماني در طول قرنطينه 
ســال 2020 ادامه دارد. منتقدان جانسون 

خواستار استعفاي او شده اند.

روزنامه دولتي گلوبــال تايمز چاپ پكن، 
سخنان حمايت گرايانه وزير خارجه چين از 
قزاقستان را در صفحه نخست خود منتشر 
كرده است. همزمان با آرام شدن اوضاع در 
قزاقستان، وانگ يي، وزير خارجه چين، از 
حمايت پكن از اين كشور خبر داده و گفته 
است: »قزاقستان قوي تر از گذشته از اين 
دوران تاريك ســربرخواهد آورد.« چين 
پيش از اين هم از دخالــت آمريكا و غرب 
در منطقه آســياي ميانه انتقاد كرده بود. 
اعتراض ها به وضعيت معيشتي در قزاقستان 
از ابتداي هفته گذشــته آغاز و به درگيري 
ميان معترضان و نيروهاي امنيتي منجر شد. 
روسيه نيروهاي خود را در حمايت از دولت 

قزاقستان به اين كشور اعزام كرده است.

محمدحلبوسي؛ستارهجوان
آسمانسياستعراق

4سال قبل بســياري از رســانه ها و تحليلگران، محمد 
حلبوسي را صرفا چهره اي مشــهور به شمار مي آوردند 
كه ستاره بختش در آسمان سياســت عراق خيلي زود 
افول خواهد كرد. اما گذشــت زمان ثابت كرد اين جوان 
39ساله به اين زودي ها حاضر به ترك صحنه نيست. محمد 
حلبوسي به عنوان جوان ترين رئيس پارلمان عراق و حتي 
منطقه غرب آسيا، با وجود رقابت هاي پيچيده حزبي، روز 
شنبه موفق شد كرسي رياست خود بر نهاد قانونگذاري 
عراق را براي 4سال ديگر تمديد كند. اين در حالي است 
كه بسياري از سياستمداران برجسته و كهنه كار عراق در 
جريان تحوالت اخير اين كشــور حذف شده و يا جايگاه 
پيشين خود را به كلي از دست داده اند. موفقيت هاي پياپي 
حلبوسي در ساختار سياسي عراق، از انتخابات گرفته تا 
البي هاي پشت صحنه، توجه افكار عمومي و مراكز قدرت 
را به او به عنوان يكي از بازيگران مهم در آينده عراق جلب 

كرده است.
حلبوسي متولد استان االنبار، يكي از مهم ترين مراكز اهل 
سنت عراق است. او پس از پايان تحصيالت مقدماتي در 
اين استان براي ورود به دانشگاه عازم بغداد شد و مدرك 
مهندسي شهرسازي خود را در سال2002 )يك سال پيش 
از سقوط صدام( از دانشگاه مستنصريه اخذ كرد. حلبوسي 
حتي بعد از اشغال خاك عراق توسط آمريكا و در حالي  كه 
بسياري از نيروهاي جوان اين كشور وارد فضاي سياسي 
شده بودند، به تحصيالتش ادامه داد و همزمان، فعاليت 
خود را به عنوان يك تاجر جوياي نام در حوزه تاسيسات 
و عمران شــهري آغاز كرد. طي تمام اين سال ها، اردن 
تنها مقصد سفرهاي خارجي طوالني مدت حلبوسي بوده 
است. شبكه الجزيره در گزارش خود به نقل از چندين تن 
از آشنايان و اطرافيان حلبوسي، او را »فردي ساده زيست 
و متعهد با توانايي باال در گسترش شبكه روابط« توصيف 

كرده است.
پيشينه سياســي حلبوسي در ســال2014 با ورود او به 
پارلمان عراق آغاز مي شود. حلبوسي به مدت 3سال، يكي 
از نمايندگان نسبتا گمنام اهل سنت از استان االنبار بود. 
اما استعفاي حلبوسي از پارلمان و آغاز فعاليتش به عنوان 
استاندار االنبار، نقطه عطف زندگي وي به شمار مي رود. او با 
وجود سن اندك، نخستين استانداري بود كه پس از سقوط 
داعش اداره اســتان جنگ زده االنبار را بر عهده گرفت و 
برخالف انتظار، كارنامه قابل قبولي در بازسازي ويراني هاي 

جنگ و تروريسم از خود بر جاي گذاشت.
مديريت دوساله حلبوسي در استانداري االنبار محبوبيت 
ويژه اي در ميان اهل سنت برايش پديد آورد؛ محبوبيتي 
كه در پايان سال2018 بار ديگر زمينه را براي ورودش به 
پارلمان مهيا كرد. البته حلبوسي ديگر نماينده اي عادي 
نبود و در همان نخستين جلســات پارلمان سابق عراق 
موفق شد با شكست سياســتمداران بزرگ اهل سنت، 
كرسي رياســت را از آن خود كند. او طي 4سال گذشته 
نيز با وجود كاهش محبوبيت بســياري از شخصيت هاي 
سياسي عراق موفق شــد با اتخاذ مواضع خاصي نظير 
حمايت از جنبش اعتراضي سال2019، موقعيت خود نزد 
حاميانش را حفظ كند. به اين ترتيب در انتخابات پارلماني 
سال2021 هم به عنوان دومين ائتالف پيروز پس از جريان 
صدر، 37كرسي را به دست آورد. اين موقعيت ويژه در كنار 
رايزني هاي پشت پرده باعث شد ساير جريانات سياسي 
اهل سنت تداوم رياست حلبوسي بر پارلمان براي 4سال 

ديگر را بپذيرند.

راز و رمز پيروزي هاي كوتاه مدت حلبوسي
دستاوردهاي سياسي و اقتصادي حلبوسي طي سال هاي 
گذشــته غيرقابل انكار اســت؛ اما هيچ كــدام از اين 
دستاوردها در آشفته بازار سياست عراق براي پيروزي هاي 
يك شــبه بر رقبايي قدرتمند كافي به نظر نمي رسد. بر 
اين اساس، بررسي راز و رمز پيروزي هاي حلبوسي طي 
سال هاي اخير به يكي از نكات مورد عالقه رسانه ها و حتي 
كارشناسان دانشگاهي عراق تبديل شده است. روزنامه 
العربي الجديد مهم ترين راز توفيق حلبوســي را جواني 
او و فاصله اش از رهبران قديمي اهل ســنت به حساب 
مي آورد؛ رهبراني كه از ديد جامعه، مســئول وضعيت 
نامطلوب اقتصادي و سياســي عراق طي سال هاي اخير 
شناخته مي شوند. از سوي ديگر، شبكه الجزيره با اشاره به 
ويژگي هاي شخصي حلبوسي گزارش مي دهد: او بازي هاي 
مالي با رقبا و دشمنان خود را به خوبي بلد است؛ به گونه اي 
كه موفق شده شبكه اي چنداليه از دوستان بسازد و در 
مقابل، رقبا و دشمنان خود را چندپاره كند. الجزيره قدرت 
باال براي مذاكره بر مبناي عملگرايي را از ديگر ويژگي هاي 
شخصيت حلبوســي مي داند؛ ويژگي ای كه باعث شده 
او امتيازات بااليي از طريق مذاكره با كردها و شــيعيان 
به دســت آورد. براي درك بهتر اين موضوع كافي است 
بدانيم هم اكنون يكي از سناريوهاي تشكيل فراكسيون 
اكثريت پارلمان جديد عراق، ائتالف حلبوسي با جريان 
صدر است. روزنامه الشرق االوســط با اشاره به عملكرد 
حلبوسي در دوران استانداري االنبار مي نويسد: او موفق 
شده اميد را در دل جوانان اهل سنت زنده كند. بسياري 
از شهروندان سني كه از فقدان زيرساخت هاي خدماتي 
مناسب در حوزه هاي نيرو، بهداشــت يا حمل ونقل رنج 
مي برند، با توجه به كارنامه حلبوسي در االنبار اميدوارند 
تجربه اي مشابه نهضت عمراني اقليم كردستان در مناطق 
اهل سنت به وقوع بپيوندد. عالوه بر تمام اينها بايد توجه 
داشت حلبوســي توانايي بااليي در مذاكرات خارجي از 
خود نشان داده است؛ امري كه نشانه هاي آن را مي توان در 
حمايت كشورهاي اردن، امارات يا حتي عربستان سعودي 

از رياست وي بر پارلمان مشاهده كرد.
با اين حال نبايد فراموش كرد كه حلبوسي هنوز در ابتداي 
راه سياست است و تنها 8سال از ورودش به معادالت قدرت 
در بغداد مي گذرد. اگرچه او در اين مدت اندك پيروزي هاي 
بزرگي به دســت آورده اما ممكن اســت در ادامه راه با 
چالش هايي سخت تر از گذشته روبه رو شود. مهم ترين اين 
چالش ها به شكست اقتصادي و نااميدي مردم از توانايي 
او براي توسعه اقتصادي مناطق عقب مانده عراق مربوط 
مي شود. بنابراين مبالغه نيســت اگر بگوييم سرنوشت 
حلبوسي به سرنوشــت برنامه هاي جديد اقتصادي براي 

عبور از بحران هاي ريشه دار عراق گره خورده است.

 ليز ِچيني، عضو كميته تحقيق و تفحص 
مجلس آمريكا كه درحال بررسي پرونده گزارش 2

حمله سال گذشــته هواداران دونالد 
ترامپ به كنگره آمريكاست، همزمان با سالگرد اين 
حمله به هم حزبي هاي خود هشداري جدي داد. او به 
اعضاي حزب جمهوريخواه گفت كه ميان وفاداري به 
دونالد ترامپ و وفاداري به قانون اساسي آمريكا بايد 
يكي را انتخاب كنند؛ زيرا نمي توان همزمان به هردو 
وفادار بود. اين سخنان چيني همزمان با انتشار نتايج 
هشداردهنده يك نظرسنجي در آمريكا بيان شده  كه 
شــدت نگراني آمريكايي ها را از تكرار خشونت و به 

خطر افتادن دمكراسي نشان مي دهد.

دمكراسي آمريكايي در معرض خطر
نتايج نظرسنجي جديد شبكه تلويزيوني CBS آمريكا 
نشان مي دهد كه پس از گذشــت يك سال از حمله 
خشــونت بار هواداران ترامپ به ســاختمان كنگره، 
آمريكايي ها به شدت نگران وضعيت دمكراسي و تكرار 
دوباره رفتارهاي خشونت بار هستند. يك سوم آرا در 
اين نظرســنجي با قابل توجيه  بودن اعمال خشونت 
عليه دولت موافق هستند. دوســوم ديگر معتقدند 
اين يورش ســنگ بناي افزايش خشونت سياسي در 
آمريكاست و دمكراسي آمريكايي در معرض تهديد 
بزرگي قرار گرفته است. همچنين براساس نظرسنجي 
ديگري كه توسط واشنگتن پست و دانشگاه مريلند 
انجام گرفته، آمريكايي ها ديگر آنقدرها به »دمكراسي 
آمريكايي« افتخار نمي كنند و ميزان آن از 90درصد 
در ســال 2012 به 54درصد در سال 2021 رسيده 
است. ليز چيني اين روزها در حال بررسي احتمال باز 
كردن يك پرونده كيفري براي دونالد ترامپ به اتهام 

كوتاهي در جلوگيري از وقوع حمله به ســاختمان 
كنگره و تالش بــراي ممانعت از انجــام تحقيقات 
است. چيني در گفت وگو با شبكه ABC گفته است: 
»عملكرد ترامپ در روز حمله به كنگره بدون ترديد 
نوعي فرار از مســئوليت بود. كميته تحقيق بايد به 
اين فكر كند كه آيا چنيــن تخلفاتي به مجازات هاي 
جدي تري نياز ندارد؟« چيني در اين گفت وگو انگشت 
اتهام را به ســوي هم حزبي هاي خود نشانه گرفته و 
گفته است: »بسياري از جمهوريخواهان در تالشند 
ترامپ به قدرت بازگــردد و او را پذيرفته اند. تعدادي 
ديگر منفعالنه در انتظارند تا ترامپ دست از سياست 
بشويد و گروهي هم در تالشند روند تحقيقات كميته 
را مختل سازند. اما آنچه در نهايت مهم است، حقيقت 
است.« او احتمال حضور خود در انتخابات بعدي در 
مقابل ترامپ را رد نكــرد. چيني همچنين گفت كه 
با نظر هيــالري كلينتون كه معتقد اســت دور دوم 
رياست جمهوري ترامپ به معناي پايان دمكراسي در 
آمريكاست، موافق است. او گفت: »از نظر من ترامپ 

قابل اعتماد نيست.«

ساز مخالف عليه ترامپ
ليز چيني در انتخابات سال 2016 مشابه پدرش ديك 
ِچيني براي كسب كرسي نمايندگي ايالت وايومينگ 
مشكل چنداني نداشت و با كسب 60درصد از آرا به 
مجلس نمايندگان آمريكا راه يافت. ديك چيني در 
دوره رياست جمهوري بوش پسر، معاون رئيس جمهور 
و در دوره رياســت جمهوري بوش پــدر، وزير دفاع 
بود. ليــز چيني اما اكنــون با موانعي روبه روســت. 
سياســتمداران محافظه كار ايالت وايومينگ در دور 
جديد انتخابات ايالتي استاندارد سياسي جديدي را 

سرمشق خود قرار داده اند؛ اينكه نامزد ها بايد با ادعاي 
تقلب و ســرقت آراي ترامپ موافق باشــند و چيني 

موافق نيست.
چيني پــس از انتخابــات، يكي از منتقــدان اصلي 
دروغ پردازي هاي ترامــپ بود. او يكــي از 10عضو 
جمهوريخواه مجلس نمايندگان است كه پس از واقعه 
حمله به كنگره، رأي به استيضاح ترامپ داد. او پس 
از تبرئه ترامپ توسط نمايندگان جمهوريخواه گفت 
كه جمهوريخواهان بايد ميان حقيقت و پايبندي به 
قانون اساسي يا صرف نظر كردن از اجراي قانون يكي 
را انتخاب كنند؛ رويكردي كه حتي پس از چندين بار 
تهديد به مرگ و تنزل رتبــه در حزب جمهوريخواه، 
تغييري پيدا نكرد. موضــع او كامال غيرمنتظره بود. 
بودنــد جمهوريخواهاني كه ترامــپ را نقد كنند يا 

به خاطر سياســت هاي ترامپ از مجلس كناره گيري 
كنند. اما خانم چيني نخستين جمهوريخواهي است 
كه علنا عليه ترامپ شورش و از ديگر نمايندگان هم 

دعوت كرد تا به او بپيوندند.

بهاي مخالفت
تا برگزاري انتخابــات مقدماتــي جمهوريخواهان 
در ايالت وايومينگ چند ماه باقي اســت، اما از حاال 
مشخص است كه دوره حضور خاندان چ يني در قدرت 
در اين ايالت به پايان رسيده است. ليز چيني به واسطه 
موضعي كه در قبال ترامــپ دارد، محبوبيت خود را 
كامال از دست داده است. سران حزب جمهوريخواه 
در ايالــت وايومينگ، او را كنار گذاشــته و همزمان 
پشتيبانان ترامپ در وايومينگ وجهه او را تخريب و 
عليه او تبليغات منفي مي كنند. به نظر مي رسد تنها 
راهي كه چيني بتواند از اين وضعيت فرار كند حضور 
دمكرات هاي وايومينگ در انتخابات براي محافظت 

از او باشد.
اعضاي حزب جمهوريخــواه بالفاصله پس از حمله 
طرفداران ترامپ به ساختمان كنگره، دونالد ترامپ 
را سرزنش كردند و او را مســئول شورشي دانستند 
كه جان 5نفر را گرفته بود. اما يــك هفته بعد،  نظر 
اعضا و حتي رهبر اين حزب تغييــر كرد و مخالفان 
سابق به حاميان ترامپ تبديل شدند. دروغ ترامپ در 
مورد تقلب در انتخابات رفته رفته در ذهن بســياري 
از هواداران حزب جمهوريخواه نقش بســت و اكنون 
بيش از 70درصــد از جمهوريخواهان دروغ او را باور 
دارند. چيني در مســير مقابله با ترامپ تنها نيست. 
نمايندگاني مانند »برد رافنسپرگر« از ايالت جورجيا 
هم معتقدند تقلبي رخ نداده اســت. اما او هم مانند 
8عضو جمهوريخواه ديگري كــه در كنار چيني به 
اســتيضاح ترامپ رأي دادند، بارها و بارها تهديد به 
مرگ شده است. 2نفر از اين 10نفر درحال خروج از 
مجلس هستند و 8نفر باقيمانده بايد با رقبايي مبارزه 

كنند كه حامي بزرگي مثل ترامپ دارند.

3 دور مذاكره روسيه با آمريكا و غرب در كمتر از يك هفته كه يادآور اوج اختالف هاي 2 طرف در جنگ 
سرد است، بار ديگر به اروپا ثابت كرده كه امنيت در اين قاره، هميشگي نيست

جنگسردروسيهوآمريكادراروپا

  ژنو
هيأت هاي ديپلماتيك روسيه 
و آمريكا، روز دوشنبه در حالي 
همديگر را در ژنو مالقات كردند 
كه از مدت ها پيش مشخص بود 
پيشنهادهاي روسيه، با مخالفت 
قاطعانه آمريكا مواجه خواهد 
شد. آمريكا حتي پيش از شروع 
اين مذاكــرات دوطرفه، گفته 
بود كه پيشــنهادهاي مسكو، 
»غيرقابل  قبول« هســتند. 
مسكو گفته است كه آمريكا بايد 
نيروها و همينطور تسليحات 
هســته اي اش را از شرق اروپا 
تخليه كنــد. در اين مذاكرات، 
دو طرف بر سر اوكراين اختالف 
شديد داشتند. آمريكا روسيه را 
تهديد كرده كه حمله به اوكراين، 
عواقب بسيار شــديدي براي 
مسكو خواهد داشت. مسكو هم 
در اين مذاكرات تأكيد كرده كه 

قصد حمله به اوكراين را ندارد.

بروكسل
ناتو براي رسيدگي به بحران 
اوكراين، مدت هــا به دنبال 
برگزاري نشست با روسيه در 
قالب »شوراي ناتو-روسيه« 
بود اما اين نشست تا امروز 
به تعويق افتاد. دو طرف در 
بروكسل، در حالي رودرروي 
هم خواهند نشست كه ناتو 
مدعي است روســيه آماده 
حمله نظامي به اوكراين است. 
يكي از تضمين هاي امنيتي 
كه روسيه از غرب خواسته، 
جلوگيري از گسترش پيمان 
ناتو در شرق اروپا و مشخصا 
جلوگيري از پذيرش اوكراين 
در اين پيمان است. ناتو گفته 
كه تنها كشورهاي عضو ناتو 
حق اظهارنظر درباره پذيرش 
اعضــاي جديــد را دارند و 
درخواست روسيه را قاطعانه 

رد كرده است.

وين 
روســيه، در ســومين دور 
مذاكرات ديپلماتيك با غرب، 
فــردا در وين در نشســت 
سازمان امنيت و همكاري در 
اروپا حاضر خواهد شــد. اين 
سازمان، اعضاي زيادي ازجمله 
روسيه، آمريكا و اوكراين دارد. 
براي اوكراين، اين نشســت 
فرصت خوبي است تا مستقيما 
مواضع خود را درباره روسيه 
مطرح كنــد. بســياري در 
اوكراين، از اينكه اين كشــور 
موضوع و بهانه اصلي مذاكرات 
روسيه و آمريكاست اما در آن 
شركت داده نمي شود عصباني 
هســتند. هيأت ديپلماتيك 
روسيه گفته است كه نتايج اين 
نشست، بعد از 2دور مذاكره 
مشخص خواهد كرد روسيه به 
تعامل ديپلماتيك ادامه خواهد 

داد يا نه.

هفته مذاكرات در اروپا

جمهوريخواه شورشي
ليز ِچيني تالش دارد برخالف جو غالب بر حزب جمهوريخواه، مانع از 

رياست جمهوري دونالد ترامپ در سال 2024شود
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 »دختر و پسر نداره« اين كليشه زيباي اخالقي 
را از زبان والديني مي شنويم كه سالمت نوزاد 
از هر چيزي برايشــان مهم تر است، »زن و مرد 
نداره« اين باور درست را هم از كساني مي شنويم 
كه براي نمونه كرسي هاي دانشگاهي را برازنده 
فرد متخصص تر مي دانند و بنابراين براي آنها 
زن و مرد بودن اســتاد يك دانشــگاه تفاوتي 
ندارد. جراح زن و مرد نداره. اين آخري را اما از 
كساني مي شنويم كه نتايج آخرين پژوهش هاي 
دانشــمندان را نخوانده اند و مطمئن هستند 
كه باور درســتي دارند؛ اين در حالي است كه 
گاردين گزارش كرده اســت كه بيماران زني 
كه زير تيغ جراحي مــردان مي روند 32درصد 
احتمال مرگ شان بيش از زناني است كه توسط 
جراح هاي زن درمان مي شــوند. اين واقعيت 

آماري و ريســك باالي عمل جراحي فقط در 
جامعه آماري »زنان بيمــار« و »مردان جراح« 
ديده مي شود. به اين معني كه در جامعه آماري 
يك ميليون و 320هزار و 108نفري پژوهشي 
كه توسط دانشــگاه تورنتوي كانادا انجام شده 
زنان بيماري كه در اتاق جراحي زير دست جراح 
مرد جان به جان آفرين تسليم كرده اند 32درصد 
بيش از جامعه آماري بوده كه توسط زنان جراح 

درمان شده اند.
دكتر آنجالجرث از دانشگاه تورنتو در اين باره 
مي گويد:  ما پس از بررسي مرگ ومير ميان يك 
ميليون و 320هزار و 108بيماري كه توســط 
2هزار و 937جراح ميان ســال هاي 2007 تا 
2019 ميالدي جراحي شده اند به اين نتيجه 
رســيديم. جراحي هايي از تعويض مفصل زانو 

گرفته تا عمل آپانديس و غيره. جهت مقايسه 
جراحي ها اما فقط جراح هاي مــرد و زن را در 
جراحي هاي مشابه براي نمونه جراحي آپانديس 
مورد مقايسه قرار داديم. به گفته اين متخصص 
اين نخستين بار است كه در اين ابعاد آماري و 
با مالك جنسيت بيمار و جراح پژوهشي انجام 
مي شود. اسكارلت مك نالي جراحي كه بيش از 
20سال سابقه جراحي دارد در اين باره مي گويد: 
شايد يكي از داليل شانس عمل جراحي زنان 
توسط زنان جراح اين اســت كه بيماران زن با 
جراحــان زن راحت تر از مشــكالت و عوارض 
بيماري شان حرف مي زنند و اين براي يك جراح 

شرح حال دقيق تر و علمي تري فراهم مي  آورد.
نتايج كامل اين پژوهش در سايت گاردين قابل 

مشاهده است.

 زن كشي جراحان مرد  بيش از جراحان زن
گاليه هاي مردمي از هوافروشي در  فاطمه عباسي
جايگاه هاي سوخت سال هاست كه 
مطرح است. رانندگان از اينكه همراه با كمي بنزين، مقدار زيادي هوا 
وارد باك ماشينشان مي شود، همواره معترض بوده اند. تا جايي كه 
تعدادي از پمپ بنزين ها در برخــي از محله ها به عنوان جايگاه هايي 
سالم با بنزيني عاري از هوا معروف شدند و صف هايشان طوالني شد 
و برعكس برخي از پمپ بنزين ها هم به تقلب در فروش بنزين شهرت 
پيدا كردند و مشتريانشان كم شد. در چند روز گذشته رئيس صنف 
جايگاه داران سوخت به اين اعتراض هاي مردمي واكنش نشان داده 
است. او گفته كه هوافروشي در هيچ جايگاهي اتفاق نمي افتد، حدود 
60 هزار نازل سوخت در كشور به طور ماهانه سنجش مي شوند و اصال 
امكان تخلف وجود ندارد. با اين حال هنوز هم بسياري از رانندگان با 
استدالل به اينكه موقع سوختگيري صدايي شبيه به وارد شدن هوا 
توي باك را مي شنوند يا اينكه باك پر از بنزين ماشينشان بعد از دو 
روز خالي مي شود، درحالي كه مسير زيادي را نپيموده اند، همچنان 

گاليه مندند. البته مشكل فقط به هوافروشي ختم نمي شود.
 بعد از ماجراي هك شدن 
جايگاه ها، هنوز برخی از 
پمپ بنزين هــا به حالت 
عادي بازنگشــته اند. در 
هر جايگاهــي، نيمي از 
ســكوها خالي اســت و 
تابلوي »خراب اســت« 
روي برخــي از نازل هــا 
نصب شده اســت. عالوه بر آن كســاني كه قصد دارند بنزين آزاد 
بزنند بايد مدت زيادي در انتظار بمانند تا كارت سوخت به دستشان 
برسد؛ چون در برخي از جايگاه ها تنها يك كارت سوخت در اختيار 
سكوداران قرار دارد. همه اينها باعث شلوغي و ازدحام بيش از حد 
در پمپ بنزين ها شــده و وقت مردم را بيهوده هدر مي دهد. گاهي 
هم برخی از مأموران ســكو با اصرار اجازه پياده شــدن به راننده را 
نمي دهند تا خودشان باك ماشــين را پر كنند و راننده از همه جا 
بي خبر هم اين اجازه را مي دهد. بعد آن مأمور به جاي مثال 30ليتر، 
25ليتر بنزين مي زند اما پول همان 30ليتر را از راننده مي گيرد. اين 
مدل تقلب ها در بعضی جايگاه هاي بنزين باعث بي اعتمادي مردم 
شده و اين باور عمومي كه تنها برخي از جايگاه ها براي سوختگيري 
مناسبند، ماحصل اين تخلف ها و كم كاري هاست. به هر حال بنزين 
 يكي از مهم ترين محصوالت مصرفي مردم است و نمي توان نسبت به 
كم فروشــي ها و تقلب هــا در عرضه اين محصــول بي تفاوت بود. 
مسئوالن بايد به دنبال راهكاري اساســي براي پاسخ به گاليه هاي 

مردمي باشند.

حكايت هاي »نازل«

صبح سالمندی -عكس: همشهری/  امير رستمی اول آخر

عدد خبر

عدد خبر

تقويم / سالمرگ

قصه شهر

 مرگ عارف 

به گواه تاريخ، شيخ ابوسعيد ابوالخير 
از عارفان بزرگ و مشهور پاياني سده 
چهارم و اوايل ســده پنجم هجري در 
روز شنبه 21آذر 34۶هجري شمسي در 
ميهنه متولد شد و در 22دي 427هجري 
شمسي در زادگاهش ديده از جهان فرو 
بست. او سال ها در مرو و سرخس فقه 
و حديث آموخت. نخستين پيري كه 
ابوسعيد به خدمت او رسيد، ابوالقاسم 
كركاني است  و از خود او نقل كرده اند 
كه: »آن وقت كه قــرآن مي آموختيم 
پدرم مرا به  نماز آدينه برد. در راه شيخ 
ابوالقاسم كركاني كه از مشايخ بزرگ 
بود، پيش آمد، پــدرم را گفت  كه  ما از 
دنيا نمي توانستيم رفت زيرا كه واليت 
را خالي مي ديديم و درويشــان ضايع 
مي ماندند؛ اكنون ايــن فرزند را ديدم 
ايمن گشــتم  كه  عالم  را از اين كودك 
نصيب خواهد بود... آنگاه به من گفت:  
اي پسر، خواهي  كه  سخن خداگويي؟ 
گفتم خواهم. گفت: در خلوت اين شعر 
مي گوي: من بي تو دمي قرار نتوانم  كرد/ 
احسان تو را شمار نتوانم كرد/گر بر تن 
من زبان شــود هر مويي/ يك  شكر تو 
از هزار نتوانم كرد. همه روز اين بيت ها 
مي گفتم تا به بركت اين  بيت  در كودكي 

راه حق بر من گشاده شد.« 
شيخ ابوســعيد پس از تلمذ نزد شيخ 
ابوالفضــل سرخســي و ابوالعباس 
آملي بــه ديار اصلــي خود)ميهنه( 
بازگشت و 7سال به رياضت پرداخت 
و در سن 4۰ســالگي به نيشابور رفت 
و بعد از 1۰سال بار ديگر به زادگاهش 
برگشــت. او تمام عمر خويش را در 
تربيت مريدانش سپري كرد. نوه شيخ 
ابوسعيد ابوالخير، محمد بن منور، در 
سال5۹۹ كتابي به نام اسرار التوحيد 
درباره زندگي و احواالت شيخ نوشته  
اســت. آرامگاه مشــهور ابوسعيد 
ابوالخير در 5كيلومتري شمال شهرك 
ميهنه، ناحيه اي بين سرخس و ابيورد 
و در دل بيابان هاي تركمنســتان در 
13۰كيلومتري جنوب شرقي عشق آباد، 
روبه روي چهچهه در خاك ايران است. 
آرامگاهي نيز در روســتاي ميهنه از 
توابع شهرســتان مه والت واقع در 
استان خراسان رضوي را به ابوسعيد 

ابوالخير نسبت داده اند.

نویسندگان باشگاه

 تيرباران سگ ايراني در لندن!

چهارشنبه  

بامداد گذشــته بود و »محمــود چيني« 1 نيمه  شــبي كدر و كبود. ســاعت از چهار 
 همچنان كنــار رود تايمــز لندن ايســتاده بود و
مي  گريست. ســاعت  ها پيش از استاديوم ويمبلي 
خارج و يللي  تللي خيابان  ها را گز كرده بود تا غم شكســت را فراموش كند. به 
ميله هاي فلزي كنار پل تكيه داده بود و ستارگان را نگاه مي كرد. به خاطر يك 
پرس چلوكباب، مدال طالي حتمي  المپيك از دستش افتاده بود زمين و داشت 
از غصه هالك مي  شــد كه جواب پيرزنان دوك ريس وطنش كه با پول آنها به 
المپيك لندن 1948اعزام شده بود را چه بدهد؟چطور است خودش را به همين 
رودخانه مرموز بيندازد و تمام كند؟ با چه رويي برگــردد ايران؟ زنگ بزرگ 
بيگ بن، چهار بار نواخت و او همچنان در اين انديشه بود كه خود را گم و گور كند. 
چنان غرق در خرافه و متافيزيك شده بود كه با خود مي  گفت »نكند آه سگ 
شانس تيم كه در فرودگاه لندن مصادره شد دامنم را گرفت؟« در اين فكرهاي 
ناقص بود كه ناگهان صداي ترمز اتوبوسي، جگر خيابان را خراش داد و نامجو سر 
برگرداند و پيرمردي را ديد كه به او مي  گفت: »كجا پسرم كجا؟ اين وقت شب 
كجا؟« محمود چيني، خود را از گردن او آويخت و گريست. باور نمي  كرد كه در 
اين وقت آخرشب، مستر جانسون، سردبير ورزشي تنها مجله ورزشي انگلستان 
جلوي راهش سبز شود كه هميشه پاپا صدايش مي كرد. پاپا او را دلداري داد و 
به دفتر مجله برد و دستور داد برايش شــير و قهوه بياورند كه 24ساعت هيچ 
نخورده بود؛ »پسرم ساعتي بعد مســابقات قهرماني پرورش  اندام در ويمبلي 
برگزار مي شود و تو بايد آنجا تاج قهرماني را بر سر بگذاري تا دست  خالي به وطن 
برنگردي«. محمود چيني عازم ويمبلي شــد اما لحظه  اي چشم هاي »سگ 

شانس«، از خاطر حزينش بيرون نمي  رفت.
المپيك لندن، بيشتر به سلماسي و نامجو بود كه مدت  ها بود در هالتر 2 خرداد ســال27بود؛ اوج فقر و بدبختي. اميد كاروان اعزامي ايران به 
جهان، اسمي به هم زده بودند. هنگام اسكان وزنه  بردارها در دانشكده افسري، 
يك سگ چنان به آنها انس گرفته  بود كه هر جا مي رفتند دنبال شان راه مي  افتاد. 
آنها هر روز ته  مانده غذايشان را به او مي  دادند و زير لب نجوا مي كردند» تو هم از 
خالق خودت براي ما آرزوي قهرماني كن«. آخرش چنان شد كه در روز اعزام به 
لندن نيز وقتي هالتريست  ها سوار اتوبوس شدند تا به فرودگاه مهرآباد بروند سگ 
هم خودش را با اصرار عجيبي توي ماشين انداخت و زير صندلي محمود چيني 
پنهان شد. عجيب  تر آنكه وقتي كاروان ايران سوار طياره تهران- لندن شد آن 
سگ باز هم از پله ها جست و باال رفت و زير يكي از صندلي  ها جا گرفت و هر چه 
خواهش و تمنا و زور بازو به خرج كردند سگ آنقدر زاريد كه دل وزنه بردارها 
سوخت و با خود گفتند كه شايد در همسفري  اش با ما حكمتي هست، بگذاريد 
بيايد؛ شايد شانس و اقبال تيم ما باشد. اما مصيبت وقتي آغاز شد كه كاروان به 
فرودگاه لندن رسيد و مثل تمام ورزشــكاران ايراني كه نخستين بار با ديدن 
فرنگ، هاج و واج مانده بودند آن ســگ نيز چنان تحت  تأثير جالل و جبروت 
فرودگاه ماند كه در سالن ترانزيت از ترس فرار كرد و پليس لندن با كلي دوندگي 
در تله انداختش. ابتدا از سرپرست كاروان ايران، پاسپورت سگ و ورقه واكسن-

 هايش را طلب كردند. سرپرست گفت:»سگ  ها هم مگر تذكره دارند؟« پليس 
بعد از كلي مجادله، اظهار داشت كه سگ همراه كاروان ايران بايد در قرنطينه 
بماند تا اثبات شود كه احيانا مرضي با خود به انگليس نياورده است. همچنين 
مشكل ديگر اين بود كه كاروان ايران جايي براي سگ در اردوي المپيك خود 
ذخيره نكرده بود و هر چه وزنه  بردارها به پليس مي  گفتند كه »جناب سرهنگ! 
اين سگ شانس تيم ماست و در دقايق آخر توي طياره پريده است جان سبيل -

هاتان گذشت كنيد!« پليس مي  گفت وات وات؟ و سخنراني غرايي درباره حقوق 
سگ در بريتانيا ارائه مي  كرد كه بچه ها را بيشتر آچمز مي  كرد. سرانجام مامورين 
فرودگاه، 12ليره جريمه براي سگ بدون  پاس از كاروان فقير ايران مطالبه و 
اعالم كردند كه بابت هر روز قرنطينه  اش نيز بايد يك ليره استرلينگ به پانسيون 
بدهيد. هالتريست  ها كه بين نگاه مغمومانه سگ و اين همه قانون ايكبيري، گير 

كرده بودند با سگ بدرود گفتند و در اردوي لندن جاگير شدند.
سلماسي نخستين مدال تاريخ ايران در المپيك را دشت كرد و روي 3 از آن تيمي كه »سگ شانس« شان را در فرودگاه جا گذاشته بودند، 
سكوي سوم ايستاد و نوبت به نامجو رسيد كه اميد حتمي طال بود. او درحالي كه 
صبح روز مسابقه، طبق عادات معمول خود لقمه  اي كره و عسل خورده بود با 
اصرار سرپرست تيم مواجه شد كه مي  گفت: »نامجو بايد ظهر چلوكباب سلطوني 
بخوره كه قوت بگيره و قدرت شكستن ركورد دنيا را داشته باشه«. او را با اصرار 
بردند به مركز شهر لندن كه كباب كوفت كند و نامجو آنقدر در ترافيك گير كرد 
كه لقمه را هول هولكي در ماشين خورد و وقتي پايش به سالن رسيد كه اسمش 
را از بلندگوها خوانده بودند. او با بدن سرد، دويد روي سن و با كمترين وزنه آغاز 
كرد تا حدف نشــود و طال را به يك پرس كباب چرب و چيل باخت. محمود 
چيني تا 4صبح كنار تايمز گريه كرد اما پاپا به دادش رسيد و او در آخرين دقايق 
در مسابقات پرورش  اندام )غيررسمي در المپيك( شركت كرد و طال گرفت. بعد 
از پايان مسابقات، هنگامي كه تيم وزنه  برداري به فرودگاه لندن رفت تا سوار 
طياره رم شود و از آنجا به تهران بيايد ناگهان در سالن ترانزيت با زوزه سگي الغر 
و گريان مواجه شد كه خود را پاي هالتريســت  ها انداخته بود و پوزه اش را به 
كفش آنها مي ماليد. مأموران فرودگاه وقتي پول واكسيناســيون، قرنطينه و 
پانسيون سگ را از سرپرست كاروان ايران گرفتند حيوان را تحويل دادند تا به 
ايران بازگردانده شود. آقاي سرپرست كه مي  دانست مسئولين ورزش براي هر 
ليره بودجه كاروان چقدر التماس به مجلس و دولت كرده  اند ابتدا از پرداخت پول 
امساك كرد و به پليس گفت كه يك پاپاسي هم در جيب  مان نمانده و آنها در 
جواب گفتند: »در غيراين صورت، سگ را تيرباران مي  كنيم.« )منظورشان واژه 
»معدوم« بود اما مترجم، به »تيرباران« تعبير كــرد.( باالخره بعد از التماس 
قهرمانان رحم دل و غيرتي كه ما نبايد اجازه بدهيم سگ هموطن مان در غربت 
تيرباران شود، فاكتور واكسيناسيون و پانسيون سگ پرداخت شد و او باز هم زير 
يكي از صندلي  هاي طياره خوابيد و به وطن رســيد. سگ بينوا هنگامي كه از 
پلكان طياره پياده شد، از مهرآباد تا دانشكده افسري را يك نفس دويد. فردا او را 
در حالي ديدند كه دم در دانشكده افسري منتظر نشسته و دم تكان مي  دهد تا 
هالتريست  هاي بازوكلفت، به اردو برگردند و ته  مانده غذايشان را به او ببخشند. 
بيچاره نمي  دانست كه نامجو آن قدر حالش خراب است كه خود را براي مدتي 
از چشم پيرزنان دوك ريس، پنهان كرده است و سلماسي رفته كاظمين كه به 

شغل ناظمي مدرسه شرافت بپردازد.

ابراهيم افشار/ روزنامه نگار

در سرزميني 
كه كم پيش 
مي آيد، افراد در جايــي كه برايش درس 
خوانده اند و عرق ريخته اند، بنشــينند و 
ازقضا به كاري مشــغول شوند كه مطلقاً 
تخصصي در آن و تعهــدي به آن ندارند، 
»علي بُلوكباشــي«، همــه عمر علمي و 
عملي اش را يكسره در راه مردم شناسي 
سپري كرده است و درست در همانجايي 
كه بايد مقيم و مســتقر شــده است؛ از 

تحصيل و تحقيق تا تعليم و تدريس.
او را كــه امروز، هشتادوششــمين برگ 
دفتر زندگي را ورق زد، پدر مردم شناسي 
آكادميــك ايــران مي داننــد. درس 
مردم شناسي خواند و در جايي كه نوك 
پيكان اهدافش، نيل به شناخت فرهنگ 
مردم بــود، كار كــرد. او ســوزن پرگار 
مداقه  هاي مردم شناسانه اش را بر فرهنگ 
عامه قرار داد و شــعاعي رسم كرد كه تا 
گوشه به گوشه ايران كشيده شد. او كاري 
كرد كارستان. كاري كه به طريق مألوف، 
برايش بودجه ها وضع مي كنند و متولياني 
مشخص مي كنند، او يك تنه كرده است. 
اين مردم شــناس پيشكســوت، در اين 
بيش از نيم قــرن، به معناي دقيق كلمه، 
مردم شناسي كرده و مردم و فرهنگ شان 
را شناخته و شناسانده است. همان چيزي 
كه حاال جامعه ما از آن رنــج مي برد. او 
حميت خود را مصروف و مشغول آن كرده 
تا اهل هر قوم و قبيله، هر تيره و طايفه، هر 
دين و مذهب و هر زبان و لهجه و گويش، 
به فرهنگ بومي و سنتي خود بازگردند و 
به آنچه در آن زاييده و باليده خود بكوشند.
به همين ســبب هم هســت كه يكي از 
دغدغه هايش، كه نام يكي از آثاِر اخيرش 
نيز هســت، »در فرهنگ خود زيستن و 
به فرهنگ ديگران نگريســتن« اســت. 

او در يكــي از ســخنراني هايش 
در تابســتاِن 26سال پيش، 
يعنــي وقتي 60ســاله بود، 
بــه »فرهنگ زدگــي يــا 
باخودبيگانگــي فرهنگي« 
اشــاره كــرد و از اين منظر 

شايد يكي از مهم ترين 

سخنراني هايش باشــد و به بياني، عصاره 
يك عمر مردم شناسي اش. آنچه او مطمح 
نظر قــرار داده درســت همان چيزي كه 
مردم ايران، دست كم هم اكنون مبتال به 
آن هستند؛ »وقتي بيماري فرهنگ زدگي 
در جامعه اي رخنه و نفوذ كرد، رفته رفته 
شيره حيات فرهنگي مردن را از رگ هاي 
عصبيِت آنها مي مكد و آنان را تهي از هويِت 
فرهنگي خود و جــدا از ميراث اجتماعي 
پدران و نياكان شــان مي كند« و درباره 
بيماراِن اين بيماري چنين يادآور مي شود؛ 
»همواره فرهنگ هاي بيگانه را پديده اي 
نيرومند و واال و برتر از فرهنگ آبا و اجدادي  
خود مي پندارند و فرهنگي را كه خود در 
آن زيسته و پرورده شده اند ناچيز و بي بها و 

ناشايست براي زندگي مي ا نگارند.«
از همين روســت كه او »فرهنگ قومي و 
فرهنگ عامه ]را[ به مثابه قلب تپنده يك 
قوم و يك ملت« تفسير و تأويل مي كند 
و بر اين اعتقاد اســت پويايي و بالندگي 
يك جامعه را در گــرو تپندگي اين قلب 
مي داند و حتي از نمايشي شدن توجه به 
فرهنگ عامه شكايت مي كند كه جنبه 
كااليي يافته و در »جذب توريســت و 
ســرگرم كردن مردم« كاربرد و كاركرد 
يافته اســت. پس بايد به فرهنگ بومي 
و ســنتي خود بازگرديم. همان چيزي 
كه اين پيــِر ِديِر مردم شناســي ما را به 
آن رهنمون مي شــود. او كــه فحواي 
قلمي كرده هايش، نشان و نشانه اي دارد 
داّل بر اينكه مردم نگاري است مردم نگر 
و دل باخته و دل ســاخته فرهنگ مردم 
سرزمينش. همو كه مفّر ما را دواِم مداِم 
فرهنگ عامــه مي داند، زيــرا »كاربرد 
اساســي آن در انتقال معارف و تجربه ها 
و ارزش ها از يك نســل به نسل ديگر در 
گذر زمان« و »نظم بخشــيدن به روابط 
اجتماعــي و تفكر جمعــي و تقرير و 
تبيين ارزش هاي معنوي« است 
تا سستي و گسستگي فرهنگي 
يا به تعبيِر او، »ازخودبيگانگي 
فرهنگــي«، بيــش از پيــش 
دســـت انــــدازي و 
گردن فرازي نكند.

حميدرضا محمدي

مردم نگارِ مردم نگر

فرهنگ و زندگي گرينويچ

شتر ها صاحب هتل شدند
يكي از قوي ترين حيوانات 
جهان در مقابل تشــنگي 
و گرســنگي، حاال صاحب 
هتلي 5ستاره در عربستان 
شــده اند كــه بهتريــن 
خوردني ها و نوشــيدني ها 
را برايشان تهيه مي كنند. 
رسانه هاي محلي عربستان 

افتتاح نخستين هتل شتر ها را مخابره كردند. اين هتل 120اتاقي 
كه »تاتمان« نام دارد، 50نفر خدمه دست به سينه براي شتر ها 
دارد و آنها موظف اند به تمام كار هاي شــترها بپردازند. هزينه 
يك شب اقامت در اين هتل 400ريال عربستان، معادل 106دالر 
و ســاعت تحويل اتاق ها نيــز 12:30ظهر اســت. بزرگ ترين 
جشنواره شتر در جهان هر ســاله در عربستان سعودي توسط 
باشگاه شترها برگزار مي شود. جشــنواره شتر ملك عبدالعزيز 
يك جشنواره ساالنه فرهنگي، اقتصادي، ورزشي و سرگرمي با 
هدف »تثبيت و ارتقاي ميراث شتر در فرهنگ سعودي، عربي 
و اســالمي« و ارائه يك مقصد فرهنگي، گردشگري، ورزشي، 

تفريحي و اقتصادي براي شترها و ميراث آنهاست.

باز  شدن درهاي زندان سيا
ليتوانــي 16ســال پــس 
گــزارش  انتشــار  از 
»واشنگتن پســت« درباره 
زندان مخفي آمريكا در اين 
كشــور، درهاي اين مركز 
نگهداري زندانيان سازمان 
اطالعات مركــزي آمريكا، 
سيا، را در حومه ويلنيوس 

گشود. وزارت دادگستري ليتواني تأييد كرد كه براساس حكم 
دادگاه اين كشــور به زين العابدين محمود حسين، معروف به 
ابوزبيده كه در اين زندان نگهداري و تحت شكنجه قرار گرفته، 
غرامت پرداخت كرده اســت. ابوزبيده پس از حمالت يازدهم 
سپتامبر2001 در آمريكا به دليل همكاري با القاعده بازداشت 
شده بود. اين وزارتخانه اعالم كرد كه 100هزار يورو به حساب 
عربستاني برادر ابوزبيده و 30هزار يورو به حساب وكيل هلندي 
او واريز كرده است. اين فلسطيني عربستاني االصل كه در زندان 
گوانتانامو زنداني اســت، در دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا در 
سال2018 پيروز شد. براســاس حكم دادگاه حقوق بشر اروپا، 
مقام هاي ليتواني به سازمان اطالعات مركزي آمريكا اجازه داده 
بودند تا ابوزبيده را در زنداني مخفي به صورت خودسرانه نگهداري 
و شكنجه كنند. دادگاه اروپا همچنين به مقامات  ليتواني دستور 

داد تا در مورد زمان حضور ابوزبيده در ويلنيوس تحقيق كنند.

پليس فتا حواسش به بچه ها هست 
چه بخواهيم و چه نخواهيم فضاي مجازي بخشــي از زندگيمان را اشغال 
كرده و اين دنياي اينترنتــي ديگر فقط مختص بزرگترها نيســت و پاي 
بچه ها هم به اين فضا باز شده اســت. حاال ديگر ميزان زماني كه كودكان 
در فضاي مجازي سپري مي كنند، بســيار افزايش پيدا كرده و گرچه اين 
فضا به خصوص در دوران كرونا توانست بسياري از خالها در حوزه آموزش 
و يادگيري كودكان را جبران كند، اما خطراتــي را نيز درپي دارد كه الزم 
است والدين نســبت به آن هوشيار باشــند. به همين دليل هم سرهنگ 
علي محمد رجبي، رئيس مركز تشــخيص  و پيشگيري از جرايم سايبري 
پليس فتاي ناجا از برگزاري پويش مردمي كودكان ســايبري با محوريت 
محافظت از كودكان در برابر تهديدات فضاي مجازي خبر داده و مي گويد كه 
فضاي سايبري به خصوص از سوي كودكان و نوجوانان مي تواند خطرات و 
پيامدهاي جبران ناپذيري داشته باشد، گوشي هوشمند يكي از روش هايي 
است كه كودكان از طريق آن به اينترنت و فضاي مجازي متصل مي شوند، 
در اين ميان بسياري از كودكان به دليل نداشتن تبلت يا گوشي هوشمند 
شخصي، اغلب از گوشي والدين خود استفاده مي كنند كه اين امر با توجه 
به وجود اپليكيشين ها و پيام رسان هاي مختلف و همچنين وجود اطالعات 
مهم در گوشي بزرگساالن، عالوه بر گسترده كردن بستر خطر براي كودكان، 
مي تواند باعث بروز خطراتي نيز براي والدين آنها شود. كودكان هنگام بازي با 
گوشي خود يا والدينشان به صورت آنالين با برخي از تبليغات منتشر شده در 
وب سايت ها و پيام رسان هاي موبايلي ازجمله اينستاگرام، تلگرام و... مواجه 
شده و ممكن است آسيب هاي مختلفي از بلوغ زودرس، افسردگي، خشم 
و... گرفته تا گرفتار شــدن در دام هكرها و افشاي اطالعات خصوصي و... را 
برايشان رقم بزند.  در همين راستا و 
با هدف برخورد با اين تهديدات 
و مراقبت از كــودكان در برابر 
آسيب ها و تهديدات اين فضا 
الزم است كه نسبت به استفاده  
منسجم از ظرفيت هاي موجود 
كشور و همسوســازي آنها اقدام 
شود. به همين دليل نيز پليس فتا 
دومين مرحلــه از پويش مردمي 
كودكان ســايبري را به مرحله 
اجرا گذاشته اســت. اين پويش 
را »پليس فتا، حامي كودكان در 
فضاي مجازي« نامگذاري كرده اند و 
به موضوعاتي همچون اصول والدگري 
در فضــاي مجازي، كــودكان و اعتياد 
اينترنتي، بازي هاي رايانه اي، كودكان 
و ايمني در آموزش مجازي، كودكان 
و نقض حريــم خصوصي، كودكان 
و مســئوليت اجتماعــي، اعتياد 
اينترنتي و... مي پردازد و مي تواند 
تا حد زيادي كودكان را از خطرات 

فضاي مجازي دور كند.

زندگی پديا

آخر مصور
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