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اعطاي تسهيالت بانکی براساس اعتبارسنجی افراد انجام میشود
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اوميكرون بر ايران
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شمار ابتالي روزانه كرونا پس از20روز،
روند صعودي گرفت
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پرواز سیمرغ در سراسر کشور
جشنواره فیلم فجر ،امسال بهصورت همزمان
در تمامي استانها برگزار ميشود

هفته برفی
پیش روی استانها
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یادداشت

حامد فوقاني ؛ دبیر گروه شهر

مديريت شهر
با فيكنيوزهای سریع
در زمانهاي بهســر ميبريم كه اخبار به سرعت منتشر
ميشوند؛ حتي آنهايي كه برچسب فيكنيوز دارند .اتفاقا
خبرهاي فيك ،دروغين و جعلي سرعتشان بهمراتب بيشتر است؛ چراكه در پس ماجرا،
انديشهاي نهفته دارند و مخاطب اگر كمي ســرگرم تمام چيزهايي كه براي او ارسال
ميشوند ،باشد ،قطع به يقين باور خواهد كرد .چنين مخاطبهايي اغلب در نقش ناشر
 يك خبر را بدون آگاهي براي
نيز ظاهر ميشوند و فريب قضيه را به آساني ميخورند و 
ديگران نيز فوروارد ميكنند .حاال آن دست از افرادي كه بهدنبال منابع صحيح هستند و
هر خبري را باور نميكنند ،مگر ميتوانند بهراحتي از عهده آگاهسازي برآيند .واقعيت آن
است كه فيكنيوز كار خودش را كرده و تا ديگران بهخود بيايند ،تأثيرش را گذاشته است.
ش را پيدا كرد .مثال:
روندي كه كثرت پيدا كرده و اين روزها ميتوان بهوفور نمونههاي 
ويدئويي يكدقيقــهاي از برنامه «تهــران »20در شــبكههاي اجتماعي
 1دست بهدست ميشود كه مجري برنامه در نقد اصل ماجرا ميگويد« :خبري
را امروز در خبرگزاري ايرنا ديدم كه در آن آمده :شــهردار تهران در ديدار با شهردار
سارايوو ،براي حل مشكل آلودگي اين شهر اعالم آمادگي كرد و گفت كه تهران آماده
است تا مشاور و فعاالن در اين زمينه را به سارايوو معرفي كند ».در اين ويدئوي كوتاه،
نكته مهم آن است كه هيچ اسمي از شهردار تهران آورده نميشود .به همين دليل ،ذهن
مخاطب ناخودآگاه به سمت شهردار فعلي تهران ميرود .در صورتي كه اين خبر مربوط
به 2سال پيش است و آن زمان كليددار پايتخت كشور ،فرد ديگري بود.
ديروز صبح ويدئویي در صفحات مجازي بازنشر میشد كه از سقوط تيرآهني
تآباد حكايت ميكرد .اين تيرآهن توسط جرثقيلي
 2در ميدان كاج محله سعاد 
در حال باال كشــيدن بوده كه ناگهان رها شده و ســقوط ميكند تا به اموال اطراف
محدوده كارگاه ساختماني خسارتي وارد شود .اما آيا اين اتفاق جمعه يا پنجشنبه رخ
داده است؟ خير .حادثه نه ديروز ،نه پسپريروز و نه يكهفته و
ادامه در
صفحه3
يكماه پيش رقم خورده؛ بلكه حدود يكسال پيش اتفاق افتاده
است و اكنون برخي براي زيرســؤال بردن ســهلانگاري مديريت شهري فعلي در
نظارتهاي ساختماني ،ويدئوي حادثه را بازنشر ميكنند.

ی امروز
ویژهها 

دادهنما

رضاکربالیی|گرافیک:مهدیسالمی

مسابقه كشتي ايران و آمريكا احتماال لغو خواهد شد

اقتصاد ایران
در تابستان1400

يزداني آماده است ،تيلور نميآيد

درحاليكهانتظاربرايمسابقهدوستانهكشتيميانايران
وآمريكاهرروزبيشترميشد،احتماللغواينمسابقه
قوتگرفته.اینروزهاحواشيزياديدرخصوصاین
مسابقه ايجاد شد تا اينكه با اعالم تركيب احتمالي
تيمآمريكا،احتماللغواينسفربیشترشد.

متغیرهای پولی(شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال)
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گفتوگو با بهروز غريبپور  ،نويسنده و كارگردان تئاتر
رشد سپردههای بانكی

رشد پول

متغیرهای بخش واقعی اقتصاد :تابستان1400

تئاتر به مديران دلسوز نياز دارد

بهروز غريبپور ،نويســنده،كارگردانتئاتر و سينما و
استاد نمايش عروسكي در ايران استكه نمايشهاي
ماندگاري از او به صحنه رفته است .غريبپور عالوه بر
كارگرداني نمايشهاي مختلف ،يكي از مديران موفق
عرصه تئاتر به شمار ميآيد.
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پشتیبانی بیش از40بازیگر و کارگردان سینما  از اماواتسون

حمايتبازيگرهريپاترازمردمفلسطين
دركمتراز10روزپسازانتشارپستيدراينستاگراماماواتسون،
بازيگرمطرحسينمايبريتانياومجموعهفيلمهايهريپاتر،در
حمايتازتظاهراتفلسطينيهاعليهاقداماترژيمصهونيستي،
بيش از 40نفر از بازيگران و كارگردانان مطرح سينما نيز با
صدوريكبيانيهازموضعاو حمايتكردهاند.
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رئيسجمهور در خالل سركشي به شهرستانها و جزاير هرمزگان تأكيد كرد:

یادداشت

دیگر نگران
صادرات نفت نیستیم

روحيه مومنانه رئيسجمهور
گرهگشاي مشكالت مردم
حسين رئيسي

نماينده ميناب و جاسك

چهاردهمين سفر استاني رئيسجمهور به اســتان هرمزگان با حضور سريع
دولت
سيدابراهيم رئيســي در مناطق زلزلهزده و سيلزده اين استان و دستور حل
مشكالت آنها برگزار شد .اين دور از سفرها نيز همانند سفر قم بهصورت ويژه
طي 2روز پاياني هفته به سركشيها و بازديدهاي مختلف رئيسجمهور از عقبماندگيهاي
اين استان اختصاص داشت .جمعي از وزراي كابينه ،رئيســي را در اين سفر نيز همراهي
ميكردند .حضور در جمع سيلزدگان منطقه هشتبندي شهرستان ميناب ،بازديد از منطقه
زلزلهزده گيشان غربي و بازديد از مجتمع بندري شهيد رجايي در كنار مالقات با قشرهاي
مختلف مردم هرمزگان ازجمله روستاي گورزين قشم و جزيره هرمز مهمترين بخشهاي
اين سفر بودند.

رئيسي در بدو ورود به هرمزگان درخصوص
ارزيابيها نسبت به مشكالت و فرصتهاي
اين استان گفت :اين استان در عرصههاي
تجاري ،معدنــي ،صنعتي ،كشــاورزي،
گردشــگري و اقتصــاد دريــا زمينهها و
ظرفيتهاي بســيار خوبي براي توســعه
دارد و با وجود اين ظرفيتها نبايد شــاهد
برخي نارساييها ،فقر و بيكاري در استان
باشيم .او تأكيد داشــت« :دولت سيزدهم
برنامهريزيهاي خوبي در راستاي توسعه
هرمزگان در عرصههاي مختلف انجام داده
تا بتواند در اين زمينه گامهاي مؤثري بردارد
و مردم و فعاالن اقتصادي احســاس كنند
كه در اين جهت گامهاي مؤثري برداشته
ميشــود ».رئيســي در بخش ديگري از
ارزيابيهاي خود درخصوص مسائل استان
در ديدار با قشرهاي مختلف مردم اين استان
با طرح اين پرسش كه چرا در هرمزگان با
اين ميزان صنايع و سرمايهگذاري شاهد فقر
هستيم ،تصريح كرد :دولت و استاندار اين
استان از پژوهشگراني كه روي اين موضوع
كار كردهاند ،استفاده كنند .رئيسجمهور
بالفاصله در مقدمه سفر خود راهي منطقه
سيلزده هشتبندي شهرستان ميناب شد
و بيواســطه با مردم اين منطقه گفتوگو

كرد .بهدنبال بارشهاي سيلآساي بيش
از يك هفتــه قبل بخش قابــل توجهي از
اراضي كشــاورزي اين بخش زير آب رفت
و محصوالت آماده برداشت از بين رفتند.
رئيســي خطاب به مردم سيلزده تصريح
كرد :با تالش دولت و صبــر و همت مردم
نسبت به جبران خسارتهاي سيل به اين
منطقه و احياي كشــاورزي اقدام خواهد
شد .رئيسجمهور در جمع مردم زلزلهزده
گيشان هم وعده داد تصميمات الزم براي
حل مشكالت آنها در شوراي اداري استان
اتخاذ خواهد شــد .گيشــان غربي كانون
اصلي 2زمينلرزه باالي 6ريشتر در 23آبان
امسال بود كه به بيش از 3هزار و 500منزل
مسكوني در منطقه فين خسارت وارد كرد.
رئیسجمهور در حاشیه سفر استانی خود
به هرمزگان در ارتباطی ویدئو کنفرانسی
با دوازدهمین اجالسیه علمای بالد در قم
با بیان اینکه ما رفع تحریمها را عزتمندانه
دنبال میکنیم ،گفت :صادرات نفتی ایران
به حدی افزایش یافته کــه ما دیگر نگران
صادرات آن نیســتیم ،صــادرات نفت در
دولت سیزدهم  ۴۰درصد افزایش یافته و
پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت
به کشور است.

تجليل از نيروهاي سپاه

رئيسجمهور همچنين در بخشــي از اين
ســفر روز جمعه در بازديد از نمايشــگاه
توانمنديهــاي نيروي دريايي ســپاه در
منطقه يكــم دريايي گفت :تــا وقتي اين
روحيه انقالبي و بســيجي باشد ،دشمن
هيچ كاري نميتواند انجام دهد .آنچه امروز
به كشــور قدرت داده اراده پوالدين است.
امروز مردم خیالشــان از امنیت کشور در
بخش های مختلف آسوده است زیرا هیچ
حرکتی از چشــم دالوران نیروهای مسلح
پوشیده نیست.
او تصريح كرد :اين احساس امنيت به دليل
اقتدار سپاه ،ارتش و بســيج است .ارتش
و ســپاه در دل مردم جاي دارند و ارتباط
مردم با نيروهاي مسلح بسيار نزديك است.
رئيســي در جمع نمازگزاران شهرك امام
علي(ع) به افتخارآفريني نيروهاي ســپاه
در منطقه دريايي هرمزگان اشــاره داشت
و گفت :نيروهاي سپاه پاســداران انقالب
اسالمي صيانت درخشاني از مرزهاي آبي و
هوايي كشور بهويژه در برابر آمريكاييهايي
كه به منطقه آمدند انجام دادند كه ازجمله
اين رشــادتها به اسارت گرفتن نيروهاي
متجاوز آمريكايي بود.

تناقض آمريكايي

وضعيت مناسب مذاكرات

ادامه گفتوگوهاي برجامي در وين بهصورت فشــرده
و در چارچوبهــاي مختلف درحالي اســت كه همه
طرفهاي حاضــر اذعــان دارند رايزنيها براســاس
ت مذاكرهكننده جمهورياســامي
ريلگــذاري هيأ 
درجريــان اســت و درحالحاضــر گفتوگوهــاي
كارشناســي با محوريت اصل «راســتيآزمايي» كه
جزو اصليترين مطالبات جمهورياسالمي بود ،ادامه
دارد .اين درحالي اســت كه تا پيــشاز اين ،موضوع
راســتيآزمايي از مهمترين محورهــاي اختالفي در
وين بهحســاب ميآمد كه غربيها از پذيرش آن سر
باز ميزدند ،اما اكنون تروئيكاي اروپايي با به رسميت
شناختن اين اصل ،درحال حركت دراين مسير هستند.
وانگ كوان كه رياســت هيأت مذاكرهكننده چين را
در گفتوگوهاي وين برعهده دارد ،پنجشــنبه شــب
و پيش از آغاز جلســه گروه  ۴+۱با آمريكا تصريح كرد
كه «مذاكرات رو بهجلو جريان دارد و نمايندگان همه

رئيسجمهور در ســفر اســتاني به مقصد جنوبيترين استان
كشور وعده حل مشكالت مردم سيلزده و زلزلهزده بخشهايي
از هرمزگان را داد .مهمترين مشكالت و قولهاي سید ابراهیم
رئیسی در بخشهاي مختلف اين سفر چنين بودند:

پيگيري كمبود پزشك ،كادر درمان و مراكز
درمانــي در هرمــزگان (خطاب به شــوراي
اداري استان)

بررســي و پيگيري موضوعات مختلف مثل
جاده ،تقسيمات كشوري و تبديل شدن به
شهرســتان و برخي از موارد شــخصي (در
جمع مردم توكهور و هشتبندي ميناب)

توسعه پروژههاي گردشــگري قشم براي
افزايش اشتغال

پيگيري بودجه و اعتبارات براي بازسازي و
تحويل منــازل مــردم (منطقــه زلزلهزده
گيشان غربي)

پيگيري ساخت مركز درماني فعال در جزيره
هرمز

پيگيــري وام بالعــوض مــردم زلزلــهزده
گيشان غربي (خطاب به استاندار)

ايجاد مركز فعــال براي خدمترســاني به
مردم جزيره هرمز ،مسافران و گردشگران

موافقت با ايجاد بازار مشترك مرزي براي
فــروش محصوالت كشــاورزي اســتان به
كشورهاي همسايه

برطرف کردن نیاز مردم به مسکن با ساخت
حدود  400واحد مســكن ملــي در جزيره
هرمز

وزير امور خارجه كشورمان ديروز در پكن با همتاي چيني خود ديدار كرد

مقامهاي آمريكايي با وجود نكوهش خروج اين كشور از برجام همچنان براي
مذاكرات وين ضرباالجل تعيين ميكنند

گفتوگوهاي هشتمين دور از مذاكرات
كميسيون مشترك برجام كه از 6ديماه
برجام
آغاز شدهاست ،ديروز درحالي نوزدهمین
روز خود را پشتسر گذاشت که طرفهاي حاضر در وين
با برگزاري جلســات مختلف در ســطوح و قالبهاي
متنوع سياسي و كارشناسي ،ميكوشند مسير را براي
دستيابي به «توافق خوب» هموار كنند.
در روزهــاي اخيــر رايزنيهاي فشــردهاي بهصورت
دوجانبــه و چندجانبه ميان هيأتهــاي ديپلماتيك
حاضر در هتل كوبورگ برگزار شــد و كارشناســان
و روســاي هيأتها در جلســات جداگانــه ،پيرامون
مباحث مطرح در كميسيون مشترك برجام به بحث و
تبادلنظر پرداختند.
روســای هیأتهــای نمایندگی از دیشــب بهمدت
2روز برای رایزنی راهی پایتختهایشــان شدند .ولی
هیأتهای کارشناســی همچنان بــه مذاکرات ادامه
میدهند.
قبل از این ،مذاكرهكننده ارشــد كشورمان در 2ديدار
دوجانبه ،با انريكه مورا ،هماهنگكننده گفتوگوها و
ميخائيل اوليانوف ،رئيس هيأت مذاكرهكننده روسيه
بحث و رايزني كرد .علي باقريكني با مذاكرهكنندگان
ارشد تروئيكاي اروپايي نيز ديدار كرد؛ گفتوگوهايي
كه بهنظر مسير توافقنظر ميان طرفهاي حاضر در وين
ش از گذشته هموار ميكند.
را بي 
از سوي ديگر نماينده روسيه در سازمانهاي بينالمللي
در وين نيز بــا همتايان اروپايي خود در كميســيون
مشــترك برجام ديدار كرد؛ گفتوگويي كه اوليانوف
معتقد اســت به پيشبرد پروســه اجراي توافق كمك
ميكند؛ «شــركتكنندگان در نشســت امشب براي
مقايسه متون ،تشكيل جلسه دادند و اينبار ،توجه اوليه
به نحوه اجراي توافق (احتمالي) آتي معطوف شد .ما بايد
درباره اينكه «چهكسي»« ،چه كاري» را «چه زماني»
در مسير احياي كامل توافق هستهاي انجام خواهد داد،
توافق كنيم .البته اين مسئله كار آساني نيست».

قولهاي رئيسجمهور در سفر هرمزگان

كشورهاي شركتكننده در گفتوگوها براي رسيدن
به توافق نهايي ،در كوتاهترين زمان تالش ميكنند».
ادامه فضاسازيها

اينها درحالي است كه طرفهاي غربي همچنان تالش
دارند با طرح ادعاهايي در زمينه «ميزان نااميدكننده
پيشرفتها» ،به فضاسازي پيرامون اميدواري به نتيجه
مثبت مذاكرات بپردازند .برهمين اساس هم بود كه در
روزهاي اخير مقامهاي كاخ سفيد و برخي كشورهاي
اروپايي ،ازجمله فرانسه ،كوشــيدند با طرح ادعاهاي
تكراري درباره روند مذاكرات ،كسب امتيازهاي بيشتر
از ايران را با استفاده از ابزار تهديد ،پيگيري كنند.
بهنظر ميرســد مقامهاي آمريكايي با شدت بيشتري
درحال فضاسازي پيرامون مذاكرات وين هستند و قصد
ت فشار قراردادن مذاكرهكنندگان كشورمان،
دارند با تح 
جمهورياسالمي را از مقاومت بر سر اصلهايي مانند
«راستيآزمايي» و «ارائه تضمينهاي روشن و عيني»
بازدارند.
وزير امورخارجه اياالتمتحده در روزهاي اخير با تكرار
ضرباالجلهاي ســاختگي درباره مذاكرات برجامي،
تالش كرد گفتوگوها در وين را تحتتأثير قرار دهد؛
موضوعي كه مقامهاي جمهورياسالمي و ديپلماتهاي
ايراني حاضر در وين بارها با رد آنها ،تأكيد كردهاند كه
تكرار ضرباالجلهاي ساختگي و طرح مباحثي مانند
«محدوديت زمان» بــر اراده جمهورياســامي در
پيگيري مطالبات بحق خود تأثيري ندارد.
درچنين شرايطي آنتوني بلينكن در روزهاي اخير در
گفتوگو با رسانههاي آمريكايي ،با وجود اينكه خروج
از برجام را يكي از بدترين تصميمهاي سياستخارجي
آمريكا دانست ،اما در تناقضي آشكار ،مدعي شد زمان
براي توافق «بسيار كوتاه» است .وي همچنين با طرح
اين ادعاي بياســاس كه «ايران برنامه هستهاي خود
را بهصورتي خطرناك پيش بردهاست» ،اظهاركرد كه
«ايران درحال پيشرويهايي در زمينه برنامه هستهاي
خود اســت كه به عقب برگرداندن آنها دشواريهاي
فزايندهاي خواهد داشــت ،چون آنها دارند چيزهاي
جديد ياد ميگيرند و كارهاي جديد انجام ميدهند».
بلينكن همچنين با طــرح دوبــاره ضرباالجلهاي
ساختگي گذشته درباره ادامه مذاكرات در وين عنوان
كرد كه «چند هفته باقي مانده تا ببينيم آيا ميتوانيم به
پايبندي دوجانبه [برجام] برگرديم يا خير .اين بهترين
نتيجه براي امنيت آمريكا خواهد بود ،اما اگر نتوانيم اين
كار را انجام دهيم گزينهها و گامهاي ديگر را با هماهنگي
كشورهاي ذيربط بررســي ميكنيم ».پيش از اين نيز
برخي رســانههاي غربي به نقل از «منابــع نزديك به
مذاكرات» مدعي شده بودند پنجره مذاكرات تا پايان ماه
ژانويه يا اوايل ماه فوريه بسته خواهد شد .اينها درحالي
است كه نمايندگان جمهورياسالمي در مذاكرات وين
بارها اعالم كردهاند كه ايــران زير بار ضرباالجلهاي
ساختگي نميرود و براي تهران «نتيجه مهمتر از زمان»
است و برهمين اساس تا هر زماني كه نياز باشد ،آماده
ادامه گفتوگوها در وين است.

فصل جديد همكاريهاي راهبردي ايران و چين
حســين اميرعبداللهيان ،وزير امور
دیپلماسی خارجه كشورمان ديروز در رأس يك
هيأت بلندپايه سياســي و اقتصادي،
بهدعوت رسمي وزير امور خارجه چين ،وارد پكن شد
و با همتاي چيني خود ديدار و گفتوگو كرد .در اين
ديدار دوطرف پيرامون موضوعهاي متنوع دوجانبه و
بينالمللــي ،ازجملــه آخريــن وضعيــت برنامه
همكاريهاي ۲۵ساله 2كشور به بحث و تبادلنظر
پرداختند.
پيشاز اين ديدار ،وزير امور خارجه كشورمان در بدو
ورود به چين درباره دستوركارهاي اين سفر گفت:
بررســي موضوعهاي راهبردي در دستوركار تهران
 پكن قرار گرفته است ،بهنحوي كه اين موضوعهاادبيات جديدي را در مكاتبههاي روســاي جمهور
2كشور ايجاد كردهاست.
اميرعبداللهيــان همچنيــن با تأكيد بــر اينكه در
4ماه گذشــته بيشاز ۷بار ميان وزراي امور خارجه
2كشور تماسها و ديدارهايي برگزار شده و در سطح
روسايجمهور تماس و ارتباطها خيلي روان انجام
ميشود ،اين موضوع را نشاندهنده اهميت و رشد و
توسعه روابط 2كشور دانست؛ موضوعي كه در دولت
جديد شتاب بيشتري گرفتهاست.
اميرعبداللهيان همچنين عنوان كرد كه ايران و چين
در مناســبات دوجانبه از «هماهنگيهاي خوب» و
«تنوع در موضوعهاي مختلف» برخوردارند و تاكنون
در راستاي تأمين منافع دوطرف ،پيشرفتهاي خوبي
در موضوعهاي مختلف بهدست آمدهاست.
احســاس خطر غرب از همكاريهاي راهبردي
ايران و چين

در اين ميان ناظران بينالمللي معتقدند در شرايط
كنوني ،سفر وزير امور خارجه ايران به چين از اهميت
راهبردي دوچندانــي برخوردار اســت و ميتواند
راهگشــاي بســياري از همكاريهاي بينالمللي و
البته دوجانبه شــود .برهمين اساس هم هست كه
كارشناســان بر اين اعتقادندبررسي روند مذاكرات
برجامي در وين و همچنين پيشــبرد «ديپلماسي
منطقهاي» دولت ســيزدهم و تحقق عملي راهبرد
«نگاه بــه شــرق» از مهمترين محورهــاي رايزني
اميرعبداللهيان در پكن است.
اين سفر اما در روزهاي اخير مورد توجه رسانههاي
آمريكايي نيز قرار گرفت و آن را تهديدي جدي عليه
منافع محوري آمريكا و رژيم صهيونيستي توصيف
كردند؛ سفري كه در راستاي تعميق «شراكت جامع
راهبردي» ميان 2كشــور ارزيابي شد .بر اين اساس
نشريه فارینپاليسي در تحليلي معتقد است «قرارداد
25ســاله ميان ايران و چين كه سالگذشته ميان
2كشور امضا شد ،دربردارنده مزاياي عمدهاي براي
اين دوكشور دشمن آمريكاست».
در چنين شــرايطي ترافيــك ديپلماتيك روزهاي
اخير در پكن نيز بر اهميت ســفر وزيرامور خارجه
كشورمان به چين افزودهاست ،چراكه سفر وزير امور

حضور مستقيم مســئوالن عاليرتبه
كشــور در جمع مــردم و مشــاهده
ملموس و عيني مشــكالت از نزديك
به دولتمردان ديد كاملتري براي حل مسائل ميدهد .سفرهاي
اســتاني آقاي رئيسجمهور و وزراي همراه ايشان به استانهاي
مختلف به مردم آرامش ميدهد و بوروكراسيهاي سنگين و مخل
امور معيشــتي مردم را حذف ميكند .ديدارهــاي دكتر ابراهيم
رئيسي از شهرستانهاي متعدد سرعت تصميمگيريها را افزايش
ميدهد.
مسئوالن استاني براي گرفتن يك مصوبه از دولت بايد فرايندهاي
طوالني را پشــت ســر بگذارند و زمان زيادي را صرف كنند ،اما
سفرهاي آقاي رئيســي بدون تشــريفات انجام ميشود و مردم
بدون واسطه معضالت شهر و بخش و روستاي خودشان را با آقاي
رئيسجمهور در ميان ميگذارند .مســئوالن استاني هم در اين
حضور نزديك اگر نياز به مصوبه دولت داشته باشند ،بهراحتي اين
كار را انجام ميدهند و اينگونه از تبديل شدن معضالت و مسائل به
بحران در استانها جلوگيري ميشود.
آيتاهلل خامنهاي رهبــر معظم انقالب در ديــدار تصويري اخير
خودشان با مردم قم تصريح داشتند پيشرفتهاي كشور حاصل
روحيه و مجاهدت افراد مومن و انقالبي بوده و هر جا كار بر زمين
مانده ،پاي فرصتطلبي ،فساد ،اشرافيگري و نگاههاي غيرانقالبي
در ميان بوده اســت .آقاي رئيســي با مشــي ارتباط صميمي و
متواضعانه خودشان در ديدار با مردم استانها روحيه و مجاهدت
مومنانه و انقالبي دارند .آقاي رئيســي با يك نگاه مجاهدتآميز،
ايثارگرانه ،انقالبي و جهادي ثابت كردند براي بسياري از مسائل
كه از روشهاي بوروكراتيك قابل حل نيســتند ،ميتوان راهكار
ارائه داد .در دولت سيزدهم وقت بيشتري از دولتمردان و كابينه
صرف نقاط پيراموني كشور ميشود و آقاي رئيسجمهور نيز جايي
به همين نكته اشاره داشــتند كه طول هفته را صرف مسائل ملي
ميكنند و يك روز از پايان هفته نيز سهم مسائل استاني ميشود.
اينكه دولت در صحنه و مناطق مختلف كشــور متناســب با بوم
منطقه و مشكالت از نزديك براي جامعه تصميمگيري كند بسيار
متفاوت از اين است كه دولتمردان در مركز بنشينند و براي همه
كشور تصميم بگيرند .اين نســخه ميتواند گرهگشاي مشكالت
مردم باشد.
بحث تحول بهعنوان يكي از شعارهاي محوري آقاي رئيسي براي
تغيير در اداره كشور متكي به اقدامات ميداني و خارج از كارهاي
معمول دولتها بوده است كه رئيس دولت سيزدهم با جديت در
دستور كار خود قرار داده و به آن پايبند است .اين احساس عمومي
وجود دارد كه رئيس دولت ســيزدهم در مقايســه با دولتهاي
ســابق بهصورت كاراتري در ارتباط با اســتانها تصميمگيري
ميكند .تشريفات زائد حذف شــده و سركشيها هدفمند شده
است و جلسات براي حل مشــكالت واقعي مردم برگزار ميشود.
سخنرانيهاي رئيسجمهور بيشتر در جهت موضوعات مورد عالقه
و دغدغه مردم است نه تئوريپردازي .خدمات دولتهاي قبلي قابل
كتمان نيستند ولي بايد اذعان كرد ويژگيهاي سفرهاي استاني
آقاي رئيسجمهور و وزراي كابينه ايشان برجستهتر هستند.
آقاي رئيسي در همين مدت نيمسال نخست مسئوليت خودشان
تالش زيادي كرده اســت تا مديريــت مســائل و بحرانها را با
نزديكترين فاصله زماني به حادثه اعمال كند و نگذارد مســائل
مزمن ،تبديل به خشــم عمومي و نارضايتي در كف خيابان شود.
سركشيهاي ايشان به مناطق زلزلهزده و سيلزده در سفر اخير
اســتان هرمزگان از همين جنس بود و تأثير بسزايي در تسكين
مردم حادثهديده اين استان خواهد داشت.

روي خط سياست
خارجه تركيه و تعدادي از كشورهاي عرب حاشيه
خليجفارس ازجمله عربستانسعودي به پكن ،حاكي
از افزايــش نقشآفريني چين در راســتاي تعميق
چندجانبهگرايي در ســاختار نظام بينالملل است
كه در اين مسير جمهورياسالمي ايران از مهمترين
شركاي راهبردي اين كشور بهحساب ميآيد.
50سال روابط ديپلماتيك

ايــران و چيــن در 16آگوســت ســال1971
(25مردادماه )1350بهصورت رســمي روابط خود
را آغاز كردند .حدود 50سال قبل نمايندگان سياسي
2كشور در شهر اسالمآباد پاكستان بيانيه مشترك
برقراري روابط ديپلماتيك را امضــا كردند و به اين
ترتيب ،مناسبات ايران و چين بهصورت رسمي آغاز
شد و فصل جديدي در توســعه روابط دوجانبه رقم
خورد.
ازســوي ديگر درحالحاضر چين يكي از مهمترين
كشورهاي دنيا بهشمار ميرود كه عالوه بر برخورداري
از عضويت دائم در شــورايامنيت ســازمانملل ،از
اقتصادهاي برتر دنيا محســوب ميشود و گسترش
روابط دوجانبه مزيتهاي قابلتوجهي براي دوطرف
دارد .اين درحالياســت كه چين در سالهاي اخير
بهدنبال ايفاي نقش مؤثرتري در حوزه غربآســيا
و خاورميانه اســت و ميكوشــد در رفع بحرانها و
چالشهاي موجود در اين منطقه نقش بيشتري ايفا
كند .نگاه مثبت چين به راهبردهاي دولت سيزدهم در
حوزه سياستخارجي راهگشاي افزايش تعاملهاي
دوجانبه در موضوعهاي موردعالقــه خواهد بود و
نگاه منطقهگرايي حاكم بر عالئق بينالمللي دولت
ســيدابراهيم رئيسي نشــان ميدهد 2كشور قادر
خواهند بود در مســير افزايــش تعامالت فيمابين
گامهاي بلندتري بردارند.
اولويتهاي راهبردي

اينها درحالي اســت كه وزير امور خارجه كشورمان
در مقالهاي در نشريه «گلوبال تايمز» نيز به تشريح
اشتراكات 2كشور پرداخت و تأكيد کرد كه ايران و

چين روابط «خوب»« ،باثبات» و «قوي» دارند و در
حال ورقزدن صفحه جديدي در تاريخ همكاريهاي
دوجانب ه خود هستند.
اميرعبداللهيان در اين مقاله با اشاره به اينكه 2كشور
پنجا هويكمين ســالگرد برقراري روابط ديپلماتيك
را جشــن ميگيرند و وارد «نيمه دوم قرن مبادالت
دوجانبه» ميشوند ،اين ســفر را نويدبخش سطح
جديــدي از ارتقــاي همكاريهــاي دوجانبه در
حوزههاي مختلف ارزيابي كرد.
در اين ميان اما ترسيم اولويتهاي تداوم همكاري
ميان ايران و چين ميتواند بهعنوان مهمترين بخش
سفر اميرعبداللهيان به پكن قلمداد شود؛ موضوعي
كه در مقاله اخير وزير امور خارجه كشــورمان نيز
انعكاس ويژهاي داشتهاست .بر اين اساس «توسعه
همكاريهاي اقتصــادي و تجــاري و اجراي طرح
جامع همكاري»« ،اجماع و مشورت درباره مسائل
مختلف منطقهاي و بينالمللي و ايفاي نقش مؤثر در
ميانجيگري روابط براي حل مؤثر چالشها و تنشها»
و «مبارزه بــا كوويد 19-و همــكاري در پروژههاي
مشترك توليد واكســن» از مهمترين اولويتهاي
ترسيمشده در چشمانداز جديد توسعه روابط 2كشور
است .همچنين «كمك به تقويت مكانيسم همكاري
براي پيشــبرد توســعه جهاني با آينده مشترك»،
«ترويج چندجانبهگرايي و مقابله با اســتانداردهاي
دوگانه از طريق پيشــنهاد اصــاح نظام حكمراني
بينالمللــي» و «مقابله با تروريســم و افراطگرايي
و كمك به بازگرداندن همه كشــورهاي مظلوم به
جامعه بينالمللي» از ديگر اولويتهايي اســت كه
در فصل نوين روابط تهران -پكن در دستوركار قرار
گرفتهاست.
از سوي ديگر «همكاري سازنده و مؤثر در زمينه ابتكار
«كمربند و جاده» و كمك به چين براي استفاده مؤثر
از اين پروژه» و «تداوم تمهيــدات اجرايي عضويت
دائمي ايران در سازمان همكاري شانگهاي و استفاده
از فرصت همكاري با ساير كشورهاي عضو براساس
ابتكار توسعه جهاني» هم از ديگر اولويتهاي اساسي
مورد بررسي است.

گستردهترين رزمايش تركيبي نيروي زميني سپاه
در جنوبشرق كشور

با اجراي مراحل گوناگون بزرگترين رزمايش مشترك و تركيبي
قرارگاه قــدس نيروي زميني ســپاه با عنوان مقــدس «محمد
رسولاهلل(ص)» ،يكي از بزرگترين صحنههاي تمرينات عملياتي
اين نيرو در منطقه جنوب شــرق كشور برگزار شــد .بهگزارش
تســنيم ،اين رزمايش با محوريت جغرافيايي و عملياتي قرارگاه
قدس در استان سيستانوبلوچســتان بهصورت تركيبي در 2فاز
بزرگ رزمــي  -نظامي و مردميــاري -غيرنظامي برگزار شــد و
يگانهاي گوناگون عملياتي اين قرارگاه اعم از موشكي ،توپخانه،
پهپادي ،بالگردي ،زرهي ،تخريب و انفجارات ،نيروهاي مخصوص
و واحدهاي تخصصي -رزمي ،شرايط شبيهسازيشده درگيريها
و عملياتهاي واقعي را با موفقيت كامل اجرا كردند.

اتحاديهاي براي كشورهاي متحد عليه تحريم

محســن رضايي ،معــاون اقتصــادي رئيسجمهــور در ديدار
بــا رئيسجمهور نيكاراگوئه ،گفت :كشــورهاي مقــاوم در برابر
زيادهخواهي زورگويان جهان بايد اتحاديه «كشورهاي متحد عليه
تحريم» را تشكيل دهيم و يكپارچه در مقابل توطئه و تحريم آمريكا
ايستادگي كنيم .بهگزارش مهر ،دانيل اورتگا نيز در اين ديدار گفت:
ما براي رهبري انقالب ،رئيسجمهوري ايران و شهيد راه صلح و
مقاومت ،سردار قاسم سليماني احترام فراواني قائل هستيم .بايد
در كنار يكديگر بمانيم و در راه صلح و زندگي به مبارزه خود ادامه
دهيم.

تقويتهمكاريهايقضاييايرانوجمهوريآذربايجان

حجتاالسالموالمســلمين محمدجعفر منتظري ،دادستان كل
كشور در جريان سفر به فدراسيون روســيه و در حاشيه اجالس
دادســتانهاي منطقه با كامران علياف ،دادستان كل جمهوري
آذربايجان ديدار و گفتوگو كرد .بهگزارش ايســنا ،در اين ديدار
دادستانهاي 2كشور درباره تقويت همكاريهاي دوجانبه ،افزايش
همكاري در زمينه جرايم ســازمانيافته ازجمله جرايم سايبري،
قاچاق موادمخدر ،جرايم محيطزيســتي و همچنين معاضدت
قضايي در پروندههاي كيفري ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان
گفتوگو و تبادلنظر كردند.

شهر
عک
تصاویر این بازدید
را را با اسكن این
كدببینید

س خبر

شنبه  25دی 1400
شماره 8413

15دقیقه  تا  بازار میوهوترهبار

شهرداری تهران تا پایان سال دستكم 4میدان اصلی میوه وترهبار و تعدادی بازارهای كوچك محلی در نقاط كمبرخوردار راهاندازی میكند

بازدید شهردار از مراکز ترک اعتیاد

از شورا چه خبر؟
سیداحمد علوی
رئیس كمیته گردشگری
شورای شهر تهران
نگاه به گردشگری باید از نگاه تفریحی به
نگاه صنعتی تبدیل و برنامههای ما با هدف
صنعتیشدن گردشگری پایتخت تدوین
شود .اما در این میان آنچه مهم است هویت
محالت و منافع مردم است .ما نباید با
رونق گردشگری در یك نقطه برای ساكنان
مشكالت فرهنگی و اجتماعی به بار بیاوریم
بلكه رونق گردشگری باید منافعش در وهله
نخست به ساكنان آن محله برسد.
ناصر امانی
عضو كمیسیون برنامه و بودجه
شورای شهر تهران
روایت بنده بهعنوان نماینده مردم از دست
و پنجه نرم كردن اهالی محله «رضویه» با
فروشندگان موادمخدر و معتادان متجاهر ،با
سخت فرمانده محترم پلیس تهران و
واكنش
ِ
بهكار بردن تعابیری چون «كارشناسنبودن،
تشویش اذهان عمومی و »...مواجه شد.
مهدی اقراریان
رئیس كمیسیون نظارت
و حقوقی شورای شهر تهران
جنوب شهر تهران نماد یك محرومیت تاریخی
است كه تغییر شرایط موجود ،بدون تحول
در نگاه شهرداری تهران محقق نخواهد شد.
بازآفرینی عدالتمحور در مناطق كمبرخوردار
با هدف ارتقای همهجانبه كیفیت زندگی در
این مناطق ،راهحل این مسئله تاریخی است.

مدیریت شهر با فیكنیوزهای سریع
 .3پنجشنبه هفته پیش خبری مبنیبر بسته شدن ورودیهای كوههای
شمال تهران و بوستانهای جنگلی شهر بهدلیل
ادامه از
صفحه اول سالروز شهادت حضرت فاطمهزهرا(س) دست
بهدست شد كه از توییت مدیر پیشین سازمان فناوری ارتباطات برمیآمد.
آنچنان كه در توییت آمده بود ،نگهبانان از ورود امیر ناظمی به مجموعه
توچال در آن روز جلوگیــری به عمل آوردهاند .اما عدهای از پســت او،
خبری كذب تولید كردند كه «شهرداری كوههای تهران را در آخر هفته
تعطیل كرد».
 .4ماجرای بیآرتیخوابی ،پدیدهای كــه نمیتوان صفت جدید به آن
داد هم از سری خبرهایی بود كه با درشتنمایی و ارتباط دادن قضیه به
مدیریت شهری این دوره ،سعی در گمراه كردن مخاطب داشته است.
نتیجه :نكات مذكور از این جهت بیان نشد كه اعالم شود شهرداری فقط
در این دوره ،از سوی رسانههای غیرهمسو و آنور آبی ،تخریب میشود.
چه آنكه در دورههای قبلی هم موضوعاتی دورغین مثل عروسی خاص
دختر شــهردار تهران ،حذف نام شهدا و عبارت شــهید از برخی معابر
شهری مطرح شــد .اگرچه در حدود 4ماهی كه از فعالیت دوره جدید
مدیریت شهری گذشته ،آنقدر اخبار جهتدار منفی و غیرواقعی علیهاش
منتشر شده كه شاید در چنین بازهای از ابتدای تشكیل بلدیه تاكنون
بیسابقه به حسابآید .این در صورتی است كه انتشار اخباری كذب با هر
نگاهی ،هم مردم را ناامید میكند و هم سدی جلوی آگاهسازی درست از
برنامههای مدیریت شهرداری پایتخت كشور ایجاد میكند .حال اینكه
عدهای با چه هدفی بهدنبال تخریب فعالیتهای مدیریت شهری هستند،
بحثش جداست .اما اینكه مخاطب اسیر چنین رویكردهایی میشود را
هم باید در آگاهی مخاطب جستوجو كرد و هم آنهایی كه وظیفه دارند تا
بهموقع نسبت به انتشار اخبار واقعی از اتفاقهایی كه در حال انجام است،
اقدام كنند .این وظیفه برای مسائل مرتبط با شهرداری و شورا بهعهده
روابطعمومیهاست تا با دادن خوراك دقیق ،پرهیز از بزرگنمایی ،باز
گذاشتن فضای نقد و فرصت دادن به رسانههای فعال برای نشر اخبار،
جلوی فعالیتهای تخریبی رســانهای را بگیرنــد .بهطور نمونه اینكه
شهرداری تهران هماكنون پا در میدان جمعآوری و ساماندهی معتادان
متجاهر گذاشته كه اقدامی ارزشمند بهشمار میآید .اما اینكه رسانهها در
جریان عملیاتها و اهداف بهصورت شفاف نباشند ،میتواند در آینده با
انتشار اخباری غیرواقع ،فیكنیوزها و تولید محتوای تخریبی همراه شود.
البته بههمینخاطر است كه شهرداری تهران در كنار تشكیل قرارگاه
اجتماعی ،قرارگاه رسانهای را دنبال میكند تا رسانهها هم بهعنوان بازوان
اجرایی ،همراهی مناسبی در تحقق هدف داشته باشند.

خبرنگار

شــهرداری تهــران برای
گزارش افزایش میزان دسترســی
شهروندان به میادین میوه و
ترهبار ،احداث تعدادی از این بازارها را در
دستور كار قرار داده است .بر این اساس ،تا
پایان سال دستكم 4میدان جدید بزرگ
و اصلــی میــوه و ترهبــار در پایتخت به
بهرهبرداری میرسد .این در حالی است كه
تعدادی بازار محلی كوچك ترهبار نیز در
محلههایی كه فاقد میادین ترهبار هستند،
احداث میشــود .نكته مهم در این میان،
ساخت و افتتاح میادین میوه و ترهبار در
نقاطی اســت كه از این نظر كمبرخوردار
محسوب میشــوند؛ نقاطی كه اغلب در
محدودههای مركزی تهران واقع شدهاند.
با این حساب ،تالش میشود كه میانگین
فاصله زمانی دسترســی تمامی ساكنان
محلههای مختلف شــهر بــه میادین یا
بازارهای كوچك میوه و ترهبار به 15دقیقه
برســد؛ چراكه اكنون این زمــان ،بهطور
میانگیــن 20دقیقــه اســت و برخی از
شهروندان مجبور هستند برای رسیدن به
میادین و خرید مایحتاج ضروری خود ،از
محلهای به محلهای دیگــر بروند .در این
بین ،برخی از شــهروندان حتــی ناچار
هستند ،عرض یكبزرگراه را طی كنند كه
كار خرید را برایشــان بهمراتب ســخت
میكند .برخی از محلههایی كه در حاشیه
نقاطــی از بزرگراههای امــام علی(ع) و

نیاز به همكاری شهرداری مناطق

راد ،بیشــترین درخواست شهروندان از
ســازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار
را احداث بازارهای جدید عنوان میكند

عكس :همشهری /امیر رستمی

شهردار تهران از مراکز ترک اعتیاد ماده  16بازدید کرد .علیرضا
زاکانی به همراه معاون اجتماعی و شهرداران مناطق جنوبی شهر
تهران از گرمخانه خاوران ،کمپ ترک اعتیاد شهید زیادیان،
سامانسرای خاورشهر ،مراکز شفق و سروش بازدید کرد .به
گزارش همشهری ،شهردار تهران که رئیس قرارگاه اجتماعی
کالنشهر تهران اســت ،هدف این بازدید را پیگیری مصوبات
قرارگاه اجتماعی درباره ساماندهی معتادان متجاهر اعالم کرد.
در قرارگاه اجتماعی تهــران نهادهایی مانند نیروی انتظامی،
سازمان بهزیستی و ارگانهای دیگر اجتماعی عضویت دارند و به
امور مرتبط با جمعآوری و بازآموزی معتادان متجاهر میپردازند.

مهدی اسماعیلپور

آزادگان قرار دارند ،با چنین سختیهایی
روبهرو هستند .به همینخاطر ،مدیریت
شــهری تالش میكند تا این مشكل رفع
شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه
و ترهبار شهرداری تهران نیز در این رابطه
میگوید« :ســازمان مدیریــت میادین
شهرداری تهران براساس رسالت ذاتی خود
و در راستای حمایت از مصرفكنندگان
بهویژه اقشار كمبرخوردار ،همواره تالش
كرده تا احداث و توســعه بازارهای میوه
و ترهبار از پراكندگی مناســبی در تمام
مناطق بهویژه پهنه جنوبی شهر برخوردار
باشد .بر این اســاس57 ،درصد میادین و
بازارهای میوه و ترهبــار در پهنه جنوبی
و 43درصد در پهنه شــمالی تهران واقع
شــدهاند ».سیدســعید راد با بیان اینكه
در مقابل هر 3بازاری كه در نیمه شمالی
تهران داریم4 ،بازار در نیمه جنوبی تهران
فعالیت میكنند ،میگوید«:این سازمان
در ســاخت بازارهای جدید میوه و ترهبار
به  2عامل جمعیت و دسترســی ساكنان
محالت به ایــن مراكز توجــه میكند و
محالت پرجمعیت و غیربرخورداری كه
دسترسی كمتری به این مراكز دارند برای
ســاخت بازارهای جدید میوه و ترهبار در
اولویت قرار دارند».

و در عین حال میگوید كه برای پوشش
چنین مطالبهای ،همكاری شهرداریهای
مناطق در واگذاری زمین ،یكپیشنیاز
مهم بهحساب میآید« :سازمان مدیریت
میادین شــهرداری تهــران برای جلب
رضایت حداكثری شــهروندان3 ،هدف
مهــم و اساســی «كیفیــت مطلوب»،
«قیمت مناسب» و «تكریم شهروندان»
را در دســتور كار خود قرار داده است و
در این راســتا ،با توجه به بررســیها و
نظرسنجیهای دســتگا ههای مسئول
و مســتقل ،موفــق به جلــب رضایت
باالی 80درصــدی مراجعهكنندگان به
این مراكز شــده و نتیجه آن ،استقبال

فهرست محلههای كمبرخوردار از میادین میوه و ترهبار
حكیمیه2
شهدای محله جی
فتح  /محلهای
چناران  /محلهای
اتابك  /محلهای
كوثر  /محلهای
شهدای والفجر
مبعث
طراوت  /محلهای
محله طیب
سروستان  /محلهای
بسیج
یاخچیآباد  /محلهای
پونه
شهید کاظمی  /محلهای
میثاق

شریعتی  /محلهای
باغ آذری  /محلهای
دولتآباد
اركیده  /محلهای
صفائیه
شهید منصوری  /محلهای
ملكآبادی  /محلهای
جوانمرد قصاب  /محلهای
شهید بروجردی
قیامدتش
مشیریه
دهقان  /محلهای
شهرك دانش  /محلهای
 22بهمن  /محلهای
شهرك غزالی  /محلهای
یادگار امام

دانشگاه شریف
شهدای آتشنشانی
فرهنگ  /محلهای
شهدای كن
لرستان
تختی  /محلهای
عباسآباد  /محلهای
دیلمان  /محلهای
مشكات  /محلهای
بهشتی
كریمی شیرازی
شهید نبیپور
سیزده آبان
شهرری  /محلهای
سلیمانی
گلبرگ

تولیددارو  /محلهای
غدیر
گلسار
شهید رجایی
فدك
نوروزآباد  /محلهای
فردوس2
مفتح  /محلهای
خلیجفارس
شقایق  /محلهای
شهرك ولیعصر
بلورسازی  /محلهای
محمدیه  /محلهای
هرندی  /محلهای
عباسی  /محلهای
اوشان  /محلهای

روزافزون شهروندان از میادین و بازارهای
میوه و ترهبار اســت ،بهنحوی كه امروز
بخشهای زیادی از خانوادههای تهرانی
ارزاق و مایحتاج روزانــه و هفتگی خود
را از میادیــن و بازارهای میــوه و ترهبار
شــهرداری تهران تأمیــن میكنند و
روزانه بیش از یكمیلیــون نوبت خرید
در این مراكز ثبت میشــود .با توجه به
حجم باالی ارتباط و تعامــل رو در رو با
شــهروندان ،ممكن اســت در مواردی،
برخی مســائل و مشــكالت نیز پیش
بیاید ،اما اراده و اهتمام این ســازمان بر
این اســت تا از طریق نظارت مستمر و
مســتقیم بر فعالیت این مراكز و تعامل
با رســانههای جمعی در پاسخگویی به
پیامهای مردمی و اعتراضات و شكایات
شــهروندان ،نارضایتیهای احتمالی را
به حداقل و رضایــت از عملكرد میادین
و بازارهای میوه و ترهبــار را به حداكثر
برســاند .مهمترین مطالبه شهروندان
از ســازمان مدیریت میادین شهرداری
تهران كه در رســانهها نیز انعكاس آن را
میتوان دید ،ساخت بازار میوه و ترهبار
در محالت فاقد این مراكز است .از اینرو،
تمام توان این ســازمان را برای تسریع
در احداث بازارهای جدید میوه و ترهبار
در تمامی محالت فاقد این مراكز بهكار
گرفتهایم و بهمنظور پوشش صد درصدی
شــهر تهران با شــهرداریهای مناطق
22گانه ارتباط و تعامل مســتمر داریم.
امیدواریم شــهرداران محترم مناطق با
واگذاری زمین مناســب ،این سازمان را
در احداث بازارهای جدید میوه و ترهبار
برای خدمترســانی بــه مردمی كه در
همان منطقه ساكن هستند ،یاری كنند.

ما نیز به شهروندان عزیز قول میدهیم
درصــورت واگذاری زمین مناســب به
سرعت كار ساخت و راهاندازی این مراكز
را آغاز و اجرا كنیم».
هدف؛ کمتر از 20دقیقه

براساس اعالم مدیرعامل سازمان مدیریت
میادین میوه و ترهبار شــهرداری ،میزان
دسترسی شهروندان تهرانی به نزدیكترین
بازار میوه و ترهبار كمتر از نیمساعت است
و طبــق برنام ه این زمان بایــد به كمتر از
20دقیقه برسد« :سازمان مدیریت میادین
شهرداری تهران با اجرای طرح «هر محله
یك بازار» و پراكندگی نســبتاً یكنواخت
میادین و بازارهای میوه و ترهبار در سطح
شهر ،شرایطی را فراهم آورده كه شهروندان
برای دسترسی به میادین و بازارهای میوه
و ترهبار و تأمین نیازهــا و مایحتاج روزانه
و هفتگی خــود بهطــور میانگین حدود
20دقیقه زمان الزم داشته باشند كه البته
با ساخت این مراكز و تقویت و تكمیل شبكه
بازارهای میوه و ترهبار در تمامی محالت
تهران ،این زمان كمتر نیز خواهد شد».
افزایش تعداد میادین میوهوترهبار تا
پایان سال

احداث میدانهای میوهوترهبار در شــهر
تهران دغدغه خرید شــهروندان را كاهش
میدهد .به همین دلیل ،ســازمان میادین
میوهوترهبار شهرداری تهران عالوهبر تامین
اقالم میادین فعلی میوهوترهبار در احداث
میادین جدید فعال است .رئیس كمیسیون
محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر
تهران در این رابطــه به برنا گفت« :همواره
تالش شــده در هر محلهای یــك میدان

صدور پروانه ساخت در 4مرحله

بخشی از ركود ساختوساز نه به
شهرسازی مشكالت كالن اقتصادی ،بلكه
بهدلیل روند كند و زمانبر اداری
اتفاق میافتد كه فاصلــه تصمیمگیری برای
ساخت یك بنا تا شــروع مراحل اجرایی را زیاد
میكند .به گزارش همشهری ،در نوسانهای
كنونی ارز و بازار مصالح ساختمانی ،هر هفته و
ماه كه میگــذرد ،معادالت تغییــر میكند و
همزمان سرمایهگذارانی كه قصد ساخت بناهای
جدید دارند ،باید در مدتی كه پروانه ساخت و
دیگر مجوزها صادر میشود ،بارها سود و زیان
خود را محاســبه كنند .همچنین طی مراحل
اداری نیز همیشه با تأخیر روبهرو بوده مانند اینكه
از زمان تعیین و پرداخت عوارض تا صدور پروانه
یك بازه زمانی وجود داشــت كه در آن مدت
امكان شروع عملیات ساختمانی نبود.
در چند سال اخیر مدیریت شهری تهران تصمیم
گرفتهكه روش صدور مجوزها را تسهیل كند
تا از زمان صدور پروانه ســاخت كاسته شود و
توسازها افزایش پیدا كند .از طرف
سرعت ساخ 
دیگر تخفیفهایی برای عوارض ساختوســاز
هم درنظر گرفته شده اســت .این تصمیمات
گاهی تأثیرشان مثبت و گاهی كماثر بودهاند.
در تازهترین تصمیم اما مدیریت شهری هدفی
را بــرای كاهش زمان صــدور پروانه و معطلی
شهروندان برای انجام درخواستهایشان در
زمینهساختوسازدنبالمیكند.بههمینخاطر
قرار است تعدادی از مراحل اداری فعلیبه بعد از
صدور پروانه موكول شود.
تخفیف25درصدی

معموال در ماههای شــهریور ،مهر و آبان درآمد
شــهرداری از محل صدور پروانه كاهش پیدا
میكند زیرا پروژههای عمرانی در این ایام كمتر
آغاز میشــوند .شهریور امســال شورای شهر
تهران مصوبه 25درصد تخفیــف «مطالبات
حوزه شهرسازی» را تصویب كرد .این تخفیف

كاهش ۶۰درصدی صدور پروانه

هفته پیش صحن شورای شــهر تهران محل
بحث درباره مشكل ساختوســاز بود .رئیس
شورای شهر در این جلسه كه معاون معماری
و شهرسازی شهرداری هم در آن حضور داشت،
گفت :یك ركود در شــهر تهران در این دوران
یدانم ركود خیلی
4ساله اخیر ایجاد شده است .م 
سریع ایجاد میشــود و از بین بردن آن سخت
است ،اما چند ماه است كه كار را شروع كردید
و انتظار داشتیم همه در شهرداری فعال شوند.
مهدی چمران با اشاره به اینكه قفل و بستهای
بیجا از دست و پای مردم برداشته شود ،افزود:
افزایش اندك صدور پروانه به این دلیل است كه
معموال در آخرین فصل سال مردم برای گرفتن
پروانه بیشتر به شهرداری میآیند ،ما واقعا نگران
هستیم ،چراكه نسبت به سال ۹۶شاهد كاهش
۶۰درصدی صدور پروانه هستیم.
بهدنبال آن ،معاون شهرسازی شهرداری تهران
با تشریح آمارهای ساختوســاز در پایتخت،
گفت :در كل كشــور آمار صدور پروانه حدود
 ۱۵تا ۲۰درصد كاهش یافته است؛ اما در تهران
در یك فرایند  5تا 6ســاله شاهد كاهش  ۶۰تا
۷۰درصدی صدور پروانه بودیم و میبینیم كه

كاهش ساختوساز در تهران  2تا 3برابر نرمال
كشوری است.
حمیدرضا صارمی با اشــاره به اینكه هماكنون
4الیحه در كمیسیون شهرســازی برای حل
مشكالت ساختوســاز در حال بررسی است،
خاطرنشان كرد :گاهی رعایت ضوابط بهگونهای
است كه اجازه ساختوساز نمیدهد .بهعنوان
مثال ،ساختن ســهطبقه در برخی محالت و
پهنهها نه توجیه اقتصادی و نه توجیه اجتماعی
دارد .اختیارات مناطق حذف شــده و هر روز
ی نیز سختتر میشود.
بلندمرتبهساز 
رویكرد شــهرداری برای رونقبخشــیدن به
ساختوساز در چند ماه باقیمانده از سال میتواند
بر فعالیتهای ساختمانی سال آینده نیز تأثیر
بگذارد .آخرین اقدامات مدیریت شهری در این
زمینه ،تقسیم پروانه ساخت به چند مرحله و
صدور مجوز جداگانه برای هر مرحله اســت تا
سازنده بتواند كار خود را زودتر آغاز كند.
معاون شهردار تهران در اینباره گفت :تدبیر ما
این است كه در راســتای كاهش صدور پروانه
اقداماتی انجام دهیم .بــرای مثال ،بخشهای
كنترل نقشه ،نظارت ،آتشنشانی ،فضای سبز،
بازدید ،نقشه نما و مسائل ژئوتكنیك زمانی از
صدور پروانه را بهخــود اختصاص میدهند .از

تهران 267میدان و بازار
میوه و ترهبار فعال دارد.
 26میدان بزرگ و اصلی
هستند.
241میدان ،بازار و محلی
بهحساب میآیند .
225محله از352محله
پایتخت ،میدان و بازار میوه و
ترهبار دارند.
 57درصد میادین و
بازارهای میوه و ترهبار در پهنه
جنوبی و43درصد در پهنه
شمالی تهران واقع شدهاند.
روزانه بیش از یك میلیون
نوبت خرید در میادین و
بازارهای میوه و ترهبار تهران
ثبتمیشود.
48میدان میوهوترهبار در
اولویت احداث هستند.
 10میدان میوهو ترهبار در
سال 1401احداث میشود.
4میدان و میوهو ترهباری
که تا پایان سال افتتاح
میشود:
بازار شهید كبكانیان در
منطقه6
بازار لشگر در منطقه4
بازار سمیه در منطقه7
بازار خاوران(شاهد) در
منطقه15
8میدان میوهوترهباری

كه امسال افتتاح شدهاند
بازار پروین
بازار شبنم
بازار ابیانه
بازار انبار نفت
بازار قدیر
بازار عالئین
بازار شیخ صدوق
بازار قصر فیروزه

میوهوترهبار وجود داشته باشد اما بنا داریم
تعداد میادین میو هوترهبار را در سطح شهر
افزایش دهیم كه البته برخی از محلهها كه
نزدیك به مراكز اصلی میوهوترهبار هستند
اولویت ما نخواهند بود ».مهدی پیرهادی
با اشاره به اینكه بعد از بررسی كارشناسی
و نیاز محالت ،افزایش میادین میوهوترهبار
را در دســتور كار قرار خواهیم داد ،عنوان
كرد« :به سازمان میادین میوهوترهبار اعالم
كردیم تا پایان سال هر محلهای كه نیازمند
افزایش تعداد میادین اســت حتما اقدام
شود .تا پایان ســال چند مجموعه میدان
میوهوترهبار را افتتاح خواهیم كرد ».او درباره
احیای بازارهای محلی ،اضافه كرد« :در بحث
ساماندهی ،تدابیری برای دوشنبهبازارها و...
در نظر گرفته شده و برخی از مجموعههای
شــهرداری طی بعضی از روزها در اختیار
مردم بــرای فروش محصوالتشــان قرار
خواهد گرفت كه برای صنوف مختلف این
امكان فراهم شده است».

حمل و نقل

شهرداری تهران برای تسهیل و تسریع انجام روندهای مربوط به پروندههای ساختوساز ،تعدادی از مراحل اداری فعلی را به بعد
از صدور پروانه موكول میكند
برای مدت 2مــاه ادامه پیدا كــرد و پس از آن
شورا تصمیم گرفت تا این موضوع ،تا پایان سال
تمدید شود.
پیش از این نیز در شورای پنجم پیشنهاد اصالح
برخی از روندهای اداری برای سرعتبخشیدن
به ساختوساز تصویب شده بود .سال پیش در
شــرایط اوجگیری بیماری كرونا ضربه بزرگی
به ساختوساز شــهری وارد شده و درآمدهای
شهرداری كاهش پیدا كرده بود و الیحه بسته
محرك اقتصادی با همین مضمون به تصویب
رسید .این الیحه نتیجه خاصی در درآمدهای
شــهرداری یا در سرعتبخشــیدن بــه روند
ساختوساز ایجاد نكرد.
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همین رو میخواهیم تعدادی از این زمانها را
به بعد از صدور پروانه موكول كنیم .صارمی در
تشریح جزئیات پروانههای مختلف ،گفت :برای
مثال در زمان شروع عملیات یك پروانه ،در ادامه
پروانههای دیگر صادر میشود .در مناطق جنوبی
پایتخت هم تسهیالت بیشتری ارائه خواهد شد.
او افزود :باید بتوانیم از ظرفیت لشكر انبوهسازان
كه برخی از آنها سالیان سال مورد بیمهری قرار
گرفتهاند ،در ساختوساز تهران استفاده كنیم.
بهدلیل اقداماتی كه در 2ماه گذشته انجام شده
است ،فرایند صدور پروانه تسهیل میشود و با
مالكان و انبوهسازان صحبت میشود كه ورود
پیدا كنند .در سالهای قبلبارها پیش آمده بود
كه شهرداری در میانه سال الیحه متمم بودجه
ساالنه را ارائه كرده و میزان آن را افزایش داده اما
امسال كاهش درآمدهای شهرداری تهران در
نتیجه كاهش ساختوســاز در پایتخت باعث
شد كهشهرداری از شــورای شهر درخواست
«كاهش» رقم بودجــه را كنــد .در این اقدام
كمسابقه از بودجه 48هزار و 880میلیارد تومان
نزدیك 11هزار میلیارد تومان كاســته شد و
دلیل اصلی آن محققنشدن درآمدهایی بود كه
بیشتر آن در محل عوارض پروانه ساختوساز
تامین میشود.

افزایش دیوارهای صوتی در  ۶ماه آینده

سرپرست معاونت فنی و مهندسی ســازمان حملونقل و ترافیك از وجود
 ۱۶هزار و  ۴۵۰متر دیوار صوتی در بزرگراههای شهر تهران خبر داد و گفت:
 ۲هزار و  ۷۹۰متر دیگر تا خرداد سال آینده در بزرگراهها نصب میشود.
محمدرضا شیخبهایی در گفتوگو با پایگاه خبری شــهر ،درباره وضعیت
دیوارهای صوتی پایتخت بیان كرد :در مجموع  ۱۶هزار و  ۴۵۰متر طول در
قالب  3اندازه  ۵ ،۳و  ۶متری دیوار صوتی در شهر تهران وجود دارد.
سرپرست معاونت فنی و مهندسی ســازمان حملونقل و ترافیك با اعالم
اینكه امســال ۱۳ ،هزار و  ۶۶۰متر طول از دیوار صوتیهای موجود ،مرمت
شده است ،افزود :مرمت و مقاومسازی بهگونهای بوده است كه از سال گذشته
هیچ دزدی و سرقتی از قسمتهای بازسازی و مقاومسازی شده دیوارهای
صوتی انجام نشده است.
شیخبهایی یكی از چالش و مشــكالت اصلی دیوارهای صوتی بزرگراهها را
سرقت از آنها بیان كرد و گفت :البته بخشی از دیوارهای صوتی هم بهعلت
تصادفات و برخورد خودرو با دیوارها از بین میروند.
بهگفته سرپرست معاونت فنی و مهندسی ســازمان حملونقل و ترافیك،
حدود  ۲هــزار و  ۷۹۰متر طول دیوار صوتی باقی مانــده كه بهعلت برخی
مشكالت مغفول مانده است.
شــیخبهایی با بیان اینكه تالش میكنیم تا مقدار كار باقیمانده در خرداد
 ۱۴۰۱به اتمام برســد ،افزود :برای نصب  ۲هزار و  ۷۹۰متر دیوار صوتی به
حدود  ۱۷میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.

كاهش هزینهها ،رویكرد اصلی حملونقل

معاون حملونقل شــهردار تهران گفت :همواره بودجهریزیها بر مبنای
هزینهها بوده و باید به بخش درآمدزایی و كاهش هزینهها توجه بیشــتری
كنیم .به گزارش همشهری ،جلسه شورای مدیران عامل و مدیران كل حوزه
معاونت حملونقل و ترافیك شهرداری تهران به ریاست سیدمجتبی شفیعی،
معاون حملونقل شهردار تهران برگزار شد.
شــفیعی در این جلســه با بیان اینكه نباید دچار روزمرگی ،امور جاری و
كارهای كلیشهای شــویم ،گفت :باید روی پروژههای شاخص حملونقل و
ترافیك تمركز كنیم .معاون شهردار تهران با تأكید بر اینكه افزایش درآمد و
كاهش هزینه بهعنوان استراتژی مهم ما خواهد بود ،گفت :توجه به موضوع
مدیریت هزینه ،بسیار مهم است .همواره بودجهریزیها بر مبنای هزینهها
بوده و باید به بخش درآمدزایی توجه بیشتری كنیم .شفیعی تصریح كرد :در
طراحی ،ساخت و تأمین تأسیسات و تجهیزات باید مدیریت هزینه كرده و
هزینهها را كم كنیم و هزینههای تشریفاتی و زائد را كاهش دهیم .سرپرست
سازمان حملونقل و ترافیك شــهرداری با اشاره به ضرورت طراحی جدید
برای مدیریت هزینهها افزود :در همه فرایندها ازجمله ساخت مترو ،طراحی
ایستگاهها و تأمین تجهیزات ،باید در راستای كاهش هزینهها بازنگری كنیم.
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همشهري از آخرين تغييرات در شرايط اعطاي تسهيالت گزارش ميدهد

پرداخت قبضها،شرط دریافت وام

با وجود تغيير رويه پرداخت تسهيالت بانكي ،ضامن و وثيقه در كوتاهمدت حذف نميشود اما ميتواند
مانعتراشي بانكها بر سر راه متقاضيان وام را كاهش دهد

طبــق ضوابــط جديــد ،عالوه
بر نداشــتن چك برگشــتي يا
قسطهاي عقبافتاده ،پرداخت
نكردن قبوض خدماتي ازجمله
قبــض آب ،بــرق ،گاز ،تلفن و
موبايل ،جريمههــاي رانندگي
و حتــي ميــزان خســارت در
تصادفهاي رانندگــي و احكام
منجر بــه محكوميــت قضايي
ميتواند رتبه اعتباري اشخاص
را كاهش دهد و ديگــر نتواند از
سيستم بانكي درخواست وام كند

آنالين وام بگيريد

به گزارش همشــهري ،از مدتي پيش برخي
بانكها با تكيه بر نظام اعتبارسنجي مشتريان،
الگوي پرداخت تســهيالت خود را به شكل
اعتباري تغيير دادهاند و با اســتعالم آنالين
اعتبار مشتريان ،به پرداخت تسهيالت بدون
نياز به شعب اقدام و مبلغ اعتبار اختصاصيافته
را بهحساب مشــتريان واريز ميكنند .البته
همه اين فرايند آنالين نيست زيرا در نهايت
بايد مستندات بارگذاري شده روي وبسايت
بانكها به شعبه مورد نظر ارائه شود و در اين
صورت ديگر رئيس شــعبه يا معاون او حق
دخالت و مخالفت نخواهد داشت.
سؤال مهم ديگر اين است كه آيا براي گرفتن
اعتبار و يا تسهيالت حتما بايد فرد متقاضي
نزد بانك مربوطه حساب بانكي داشته باشد؟
پاسخ اين است؛ لزوما اينگونه نيست اما بانكها
بازهم براساس الگوي سنتي خود متقاضيان را
وادار به افتتاح حساب ميكنند كه اين اقدام
آنها بهنظر خالف مقررات است.

همه زير چتر سمات

هدف از تغيير در شيوه پرداخت تسهيالت ،كاهش مطالبات معوق بانكها و البته جلوگيري از سليقهگرايي آنهاست .عکس :حامد خورشیدی

وثيقه و ضامن براي دريافت وام خواهد بود؟
آييننامه اعتبارســنجي مشــتريان با هدف
سنجش اعتباري شهروندان نوشته و ابالغ شده
و بهمعناي حذف ضامــن و وثيقههاي بانكي
دستكم در كوتاهمدت نيســت اما ميتواند
مانعتراشي بانكها بر سر راه متقاضيان وام را
كاهش دهد .بهگفته اين مقام بانك مركزي،
اجراييشدن دقيق اين مدل در ايران ،ميتواند
شرايط اخذ ضامن از وام گيرندگان را تسهيل
كمك كند .صادقي با اعالم اينكه اعتبارسنجي
پيش از اين نيز در برخي بانكها اجرايي شده
بود ،گفت :اين مدل كمــك ميكند بانكها
براي پرداخت وامهاي كوچك به متقاضيان
بتوانند ،شــرايط تضمين را تسهيل و كمتر
وثيقههايي همچون گواهيهاي كسر از حقوق
و سند ملكي درخواست كنند .او با اعالم اينكه
پرداخت وامهاي كوچك با مدل اعتبارسنجي
بهصورت نمونه آغاز شده است ،افزود :اكنون
ماهانه يك ميليون فقره تسهيالت در شبكه
بانكي پرداخت ميشود و هدف اعتبارسنجي

اين اســت كه دسترســي افرادي كه رفتار
اعتباري مناســبي دارند به تسهيالت بانكي
بيشتر شود.
مدير اداره اطالعــات بانك مركزي همچنين
گفت :براساس شيوه اعتبارسنجي ،دسترسي
مشتريان بد حساب بانكي كه وثایق مناسبي
دارند ،اما رفتار گذشته آنها نشان ميدهد به
تعهدات خود به موقع عمل نميكنند ،محدود
ميشــود .او ميزان مطالبات معوق بانكها را
۷درصد تســهيالت پرداختي خواند و افزود:
هرچقدر اين عدد كاهش پيــدا كند به نفع
مردم و كشور است.
استعالم اعتبار با 1000تومان

صادقي اعالم كرد :دسترســي به ســامانه
اعتبارسنجي براي عموم مردم فراهم شده
و متقاضيان ميتوانند با مراجعه به سامانه
«مايكريديــت» و پرداخــت هزينــهاي
 10هزار تومانــي از وضع اعتبارســنجي
خود مطلع شــوند و در آينده اين امكان در

ضعف اطالعرساني بانكها

مكث

پرداخــت وام بانكي به مردم و
بازار پول بنگاههاي اقتصادي از اين پس
بــه شــرط اعتبارســنجي
متقاضيان صورت ميگيرد .بهگفته مدير اداره
اطالعات بانك مركــزي ،همه بانكها مكلف
شــدهاند قبل از پرداخت تســهيالت براي
متقاضيان ،اســتعالم اعتبارسنجي بگيرند.
هدف نخست از اين تغيير در شيوه پرداخت
تسهيالت ،كاهش مطالبات معوق بانكها و
البته جلوگيري از سليقهگرايي آنهاست.
به گزارش همشهري ،سياست جديد اعتباري
نظام بانكي در حالي قرار است اجرايي شود ،كه
شايد بسياري ندانند اعتبار آنها چگونه مورد
سنجش قرار ميگيرد .تصور غالب اين است
كه اگر كسي به بانك بدهي نداشته باشد ،پس
مشكلي نخواهد داشت ،اما اين تصور اشتباه
اســت زيرا عالوه بر نداشتن چك برگشتي يا
قسطهاي عقبافتاده ،پرداخت نكردن قبوض
خدماتي ازجمله قبض آب ،برق ،گاز ،تلفن و
موبايل ،جريمههــاي رانندگي و حتي ميزان
خســارت در تصادفهاي رانندگي و احكام
منجر به محكوميت قضايــي ،ميتواند رتبه
اعتباري هر شــخص را كاهش دهد و ديگر
نتواند از سيستم بانكي درخواست وام كند.
اين گزارش ميافزايد :با اجراييشــدن نظام
اعتبارسنجي مشــتريان بانكها ،آنها كه بد
حساب باشند يا بد رانندگي كنند ،از خدمات
بانكي بهتدريج محروم ميشوند .ازجمله اينكه
ممكن است شــخصي در دوره دانشجويي از
صندوق وام دانشجويان در سالهاي دور وام
گرفته باشد و تســويه نكرده باشد ،كه در اين
صورت به هنگام مراجعه بــه بانك ،اول بايد
ي دوره دانشــجويياش را بپردازد وگرنه
بده 
بانك حتي اگر مبلغ بدهي كــم و ناچيز هم
باشد ،رتبه اعتبارياش را كاهش ميدهد.
محبوب صادقي ،مديــر اداره اطالعات بانك
مركزي با اشاره به اينكه بررسي اعتبارسنجي
براي پرداخت تســهيالت بانكــي منجر به
كاهش معوقــات بانكي خواهد شــد ،گفت:
يكي از معيارهاي اعتبارسنجي ،مبلغ و سابقه
تسهيالت گذشــته مشتريان اســت .او رقم
و ســابقه چكهاي وصول يا برگشــت شده
متقاضيان را از ديگر معيارهاي تعيين امتياز
اعتبارسنجي مشتريان شبكه بانكي برشمرد و
افزود :بررسي سابقه پرداخت به موقع قبوض
جرائم رانندگي و همچنين برق و گاز از ديگر
مواردي اســت كه ميتواند در تعيين امتياز
اعتبارســنجي متقاضيان تســهيالت بانكي
مؤثر باشد.

بازپرداخت و تأخيرها ،چكهاي برگشــتي،
ســابقه محكوميتهاي مالي افــراد ،ميزان
پرداختيهاي مالياتــي و بدهيهاي مالياتي
ديگر پارامترهايي هستند كه در اعتبارسنجي
از افراد محاسبه ميشوند.

وثيقهها و ضامنان حذف ميشوند

اكثريت مردم از مقررات بانکی بياطالع هستند و شبكه بانكي
هم در اطالعرساني ضعيف اســت و همين مسئله ميتواند به
پاشــنه آشــيل الگوي مورد نظر دولت و بانك مركزي تبديل
شود .فرايندي كه اگر اصالح نشود ميتواند راه را براي دور زدن
قانون از سوي بانكها باز كند چه اينكه همچنان اكثر بانكها از
پرداخت تسهيالت براساس اعتبارسنجي مشتريان شانه خالي
ميكنند يا اينكه اصالح فرايند خود را با تأخير انجام ميدهند.

نرمافزارهاي موبايلي نيز مهيا خواهد شــد.
مدير اداره اطالعات بانــك مركزي با اعالم
اينكه موضوع اعتبارســنجي سال۱۳۸۵
مطرح و ســال ۱۳۸۶آييننامه آن مصوب
و ســال ۱۳۸۸نيز اصالحات آن انجام شد،
گفت :سال ۱۳۸۹ميزان استعالم از شركت
مشاور رتبهبندي ۵هزار عدد بوده ،اما ابتداي
سال ۱۴۰۰به يك ميليون استعالم ماهانه و
اكنون به ماهانه ۳ميليون استعالم رسيده
است .صادقي افزود :شركت خصوصي مشاور
رتبهبندي تنها شركت داراي مجوز از بانك
مركزي است و تاكنون اطالعات ۴۴ميليون
كد ملي در اين بانك سامانه ثبت شده و براي
۳۴ميليون نفر گزارش اعتباري توليد شده،
اين افراد ميتوانند در سامانه مايكريديت
رتبه اعتباري خود را مشاهده كنند .او گفت:
اكنــون بانكها براي پرداخت تســهيالت
به اخذ اعتبارســنجي مكلف شدهاند و اگر
بانكي تخلف كند با آن بانك برخورد قانوني
خواهد شد.

اين در حالي است كه در دنياي امروز بانكها الگوي دادن اعتبار
را جايگزين پرداخت تسهيالت به شيوه سنتي ،رانتي و ناكارآمد
كردهاند اما بانكهاي ايران حتي اگر رتبه اعتباري يك شهروند
مطلوب باشد ،بازهم طلب وثيقه و ضامن ميكنند .اين وضعيت
بهويژه حق دسترسي مردم و استفاده از خدمات مالي و بانكي
را بهشدت تضعيف ميكند و به جاي آن وامگيرندگان حرفهاي
دست برتر را خواهند داشت .آيا بانك مركزي و وزارت اقتصاد
برنامهاي براي بستن مسيرهاي انحرافي و افزايش سطح آگاهي
مردم از حقوق بانكي و ماليشان به اجرا ميگذارند؟

آيا داشــتن اعتبار بهمعناي نياز نداشتن به

آغاز دریافت مالیات از خودروها و خانههاي لوكس
رئيس سازمان مالياتي :از مجموع درآمد شهروندان هم ماليات ميگيريم

ســرانجام ســازمان امور مالياتي گرفتن ماليات از
صنعت خودروها و خانههاي گرانقيمت را آغاز كرد .رئيس
اين سازمان اعالم كرد :ماليات بر مجموع درآمد هر
فرد ظرفيت جديد ديگري است كه در دست اقدام است .بهگفته داوود
منظور ،براساس اقدام جديد اين سازمان ،مجموع درآمد فرد و خود
فرد مودي ،مالك پرداخت ماليات قرار ميگيرد .اين مقام ارشــد
سازمان امور مالياتي تأكيد كرد :افرادي كه با اهداف سوداگرانه اقدام
به خريد و فروش ساختمان ،طال ،ارز يا خودرو ميكنند ،با توجه به
افزايش ارزش از زمان خريد تا زمان فروش

دارايي ،مابهالتفاوت اين بازه زماني مشمول ماليات ميشود.
همزمان خودروسازان به احتســاب يك درصد هزينه ماليات نقل
و انتقال خودرو براي نخســتين بار اقــدام كردهاند .بهگفته محمد
مســيحي ،معاون ســازمان امورمالياتي ،از كارخانههاي سازنده يا
مونتاژكننده داخلي يا واردكنندگان خودرو در نخستين انتقال به
خريداران ماليات دريافت ميشــود .اين طرح را براي نخستين بار

به گزارش همشهري ،تمام اطالعات تسهيالت
و تعهدات بانكها از سال 1393در سامانهاي
به نام سمات جمعآوري شــده كه براساس
آن اطالعــات مربــوط به آخريــن وضعيت
تســهيالت اعطايي به مشــتريان ،اعتبارات
ريالي و ارزي گشــايش شده است .همچنين
ضمانتنامههاي ارزي و ريالي صادرشــده از
شبكه بانكي جمعآوري و تجميع شده است
و بانكها ميتواننــد بهصورت آنالين آخرين
وضعيت مشتريان و متقاضيان دريافت وام و
گرفتن اعتبار را رصد و اســتعالم كنند .البته
قرار است در آينده اطالعات و دادههاي ديگر
كه نشــاندهنده اعتبار و ريسك هر شهروند
است هم رصدشود و در ارزيابي بانكها مورد
استفاده قرارگيرد.
اعتبار به جاي وام

بنابر اين گزارش ،از ايــن پس بهتدريج نظام
اعتباري جايگزين سيستم وامدهي ميشود
و بانكها با درنظر گرفتن اعتبار هر شــخص
اقدام به دادن اعتبار ميكنند ،نظير كارتهاي
اعتباري مرابحه و اگر گيرنده اعتبار به موقع
اقدام به تســويه بدهي خود نكند ،ديگر قادر
به گرفتن اعتبار از ديگر بانكها نخواهد بود.
اما اعتبار سنجي براساس چه معيارهايي انجام
ميشــود؟ بهگفته معاون فناوريهاي نوين
بانك مركزي اعتبارســنجي يعني اختصاص
يك عدد بــه هر فرد كــه اين عــدد گوياي
«خوشحســابي و احتمال بازگشت بدهي
از فرد» اســت ،اين عدد خروجي يكسري
محاســبات اســت كه از رفتار مالي افراد در
طول زمان منتج ميشــود .مهران محرميان
توضيح ميدهد :از پارامترهاي متعددي مثل
«توانايي» و يا «تمايل» فرد براي محاسبه اين
عدد استفاده ميشود ،به طور مثال تأخير در
بازپرداخت بدهيهــاي كوچك مثل قبض
موبايل «عدمتمايل» فرد محاسبه ميشود،
درحاليكه اگر مسائلي نظير ورشكستگي يا
حوادث طبيعي مانع بازپرداخت بدهي شده
باشــد« ،عدمتوانايي» او را ثابت خواهد كرد
و مجموع بدهيهاي بازپرداخت شده ،زمان

شركت سايپا به اجرا درآورده است .او افزود :براساس قانون دائمي
ماليات بر ارزش افزوده ،نخســتين انتقال خــودرو از كارخانههاي
سازنده يا وصلكننده قطعات پيش ساخته (مونتاژ كننده) داخلي
يا واردكنندگان (نمايندگيهاي رســمي شركتهاي خارجي) به
خريداران ،مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال است.
يك مقام ديگر ســازمان امور مالياتي هم از آغاز مالياتســتاني از
خانههاي لوكس در چند روز آينده خبر داده است .محمد برزگري
رئيس مركز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي اعالم كرد :براساس
اطالعاتي كه از نيروي انتظامي براي خودروهاي لوكس بهدســت
سازمان امور مالياتي رسيده ،تعيين ماليات كردهايم .ماليات براساس
آمار اين خودروها تقريبا 5600ميليارد تومان اســت .او افزود :در
مورد خانههاي لوكس نيز براساس اطالعاتي كه در اختيار سازمان
امور مالياتي قرار دارد ،اقدامات در جريان است و پيشبيني ما اين
است كه در 2تا 3روز آينده از طريق درگاه سازمان امور مالياتي ابالغ
شود .بهگفته اين مقام مسئول تاكنون اطالعات 550هزار خودروي
ماليات از پليس راهور گرفته شده است.

مشمول
توپ توخالي خانههاي خالي

خاندوزي مدافع اعتبارسنجي

احسان خاندوزي ،وزير اقتصاد ازجمله مدافعان
جدي بــراي تغيير الگوي تســهيالتدهي
بانكهاست .او چندي پيش درباره جايگزيني
اعتبارســنجي بهجاي وثيقه و ضامن بهويژه
در وامهاي خرد ،گفــت :درخصوص برخي از
شركتها اعتبارســنجيها در پرونده وجود
داشت ،در برخي از موارد نيز فقط به استعالمها
در مورد چك برگشتي اشخاص حقيقي بسنده
شــده بود كه اين نقطه ضعف اســت .او ابراز
اميــدواري كرد که در هفته جــاري موضوع
اعتبارســنجي و جايگزيني نظــام فعلي كه
موجب نارضايتي افراد شــده و بسياري را كه
سالها به تعهدات خود عمل كردند اما ضامن
يا وثيقه الزم را نداشتند از دريافت وام محروم
كرده است ،انجام شود.

برزگري درباره مكانيسم شناســايي خانههاي خالي ميگويد :هر
كس ميتواند در يك شهر يك نشاني واحد مســكوني را بهعنوان

استعالم آنالين وضعيت اعتباري

هماكنون هر شهروند ميتواند با وارد كردن
شــماره موبايل و كــد ملــياش در يكي از
سامانههاي آنالين شركتهاي اعتبارسنجي
و البتــه پرداخت مبلــغ 10هــزار تومان از
وضع اعتباري خود اطالع كســب كند .اين
گــزارش اعتباري نمره ريســك و اعتبار هر
شخص را مشخص ميسازد كه در آن آخرين
وضعيت چكهاي برگشتي ،اطالعات مربوط
به اســتعالم از شــبكه بانكي و سازمانهاي
قضايي و نهادهاي خدماتي ،آخرين وضعيت
قراردادهاي در جريان بين مشــتري با بانك
و تقويم زماني بازپرداخت اقســاط مشخص
ميشود .شرط اجراي كامل نظام اعتبارسنجي
مشتريان اين است كه همه بانكها و نهادها
همكاري كنند و اطالعات خود را به اشتراك
بگذارند تا راه فرار بدهكاران و بدحســابها
بسته شود.

مسكن اصلي و در شــهر ديگر اقامتگاه ديگري را بهعنوان مسكن
فرعي معرفي كند و اگر فردي بهعنوان سرپرست خانوار در يك شهر
 2واحد مسكوني داشته باشد ،مشمول ماليات خواهد شد ،حتي اگر
از هر دوي آنها استفاده كند .او تأكيد كرد :اگر وزارت راه و شهرسازي
اطالعات را تا 31دي ماه به سازمان امور مالياتي ارائه كند ما حداكثر
براي  6ماه ميتوانيم مطالبه ماليات بر خانههاي خالي را داشته باشيم.
در نتيجه وزارت راه بايد اطالعات را به سازمان امور مالياتي اعالم كند
تا اين سازمان نسبت به اعالم آن به موديان تا پايان دي ماه اقدام كند.
برزگري تأكيد كرد :هماكنون سازمان امور مالياتي سامانههاي خود را
براي آغاز مالياتستاني از خانههاي خالي آماده كرده است و به محض
آنكه اطالعات از وزارت راه و شهرسازي بهدست سازمان امور مالياتي
برسد ،مطالبه مالياتها را آغاز خواهيم كرد.
اين مقام سازمان مالياتي درباره آخرين وضعيت شناسايي خانههاي
خالي ميگويد :هماكنون اطالعات 12هزار واحد خالي نهايي شده
اســت كه از اين تعداد 2هزار و 500واحد بيــش از 120روز خالي
ماندهاند و مابقي كمتر از اين زمان خالي بوده كه براساس قانون فعال
مشمول ماليات نشدهاند .او افزود :خانههايي كه هنوز مهلت 120روزه
قانوني از خالي ماندن آنها به اتمام نرسيده ،ممكن است تا پايان سال
مشمول ماليات شوند كه در اين صورت ماليات آنها در تير ماه سال
آينده مطالبه خواهد شد.

افزايش تجارت با كشورهاي همسايه
صادرات

ميزان صادرات به كشورهاي همسايه در
9ماه امسال -ميليارد دالر

عراق

ترکیه

امارات

3

افغانستان پاکستان

911 1.4 3.4 4.1 6.8
ميليون دالر

در 9ماه امسال ميزان صادرات به كشورهاي همسايه با 24درصد افزايش به ۱۸ميليارد و ۷۶۶ميليون دالر رسيد
در 9ماه امسال 53درصد از كل صادرات ايران به كشورهاي همسايه بوده است.

واردات

ميزان واردات از كشورهاي همسايه
در 9ماه امسال -ميليارد دالر

امارات

ترکیه

روسیه

عراق

عمان

409 880 1.2 3.7 11.5
ميليون دالر

در 9ماه امسال ميزان واردات از كشورهاي همسايه با 68درصد افزايش به  ۱۸ميليارد دالر رسيد
در 9ماه امسال 49درصد از كل واردات ايران از كشورهاي همسايه بوده است
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ميليون دالر
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یادداشت
آيا سود سپردههاي صندوقهاي
بازنشستگي درآمد است؟
بنــد ض تبصــره 6اليحه
حمزه عسگري رشتياني
بودجه پيشــنهادي سال
كارشناس ارشد مالي
1401مقرر داشــته است:
در ســال 1401حكم بند2ماده 145قانون مالياتهاي مستقيم
درخصوص اشــخاص حقوقي جاري نيســت .مــاده 145قانون
مالياتهاي مستقيم اعالم ميدارد :ســود دريافتي به هر عنوان
در موارد زير از پرداخت ماليات معاف اســت .همچنين بند2ماده
مذكور بيان ميكند :سود يا جوايز متعلق به حسابهاي پسانداز
و ســپردههاي مختلف نزد بانكهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري
غيربانكي مجاز ،اين معافيت شــامل ســپردههايي كه بانكها يا
مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم ميگذارند ،نخواهد بود.
يكي از داليلي كه براي اخذ ماليات از سود سپردههاي بانكي بيان
ميشود ،بحث عدالت مالياتي است .طبق اين اصل بايد نسبت به
تمام درآمدهايي كه عايد اشخاص ميشــود ،ماليات وضع شود.
در ايران يكي از بخشهاي اساسي اقتصاد جامعه را ،شركتهاي
بيمهاي و صندوقهاي بيمه و بازنشستگي تشكيل ميدهد ،فاصله
زماني ميان دريافت حق بيمه و پرداخت مســتمري ،منابع مالي
مختلفي را در اختيار صندوقهاي بازنشســتگي قرار ميدهد كه
بيمهگر ميبايست با بهرهبرداري شايسته از آنها ،از كاهش ارزش
سرمايه جلوگيري كند و پشــتوانه الزم را براي عمل به تعهدات
خود فراهم سازد.
براساس اســتانداردهاي حســابداري و بهمنظور ايفاي تعهدات
مربوط به صندوقهاي بيمه و بازنشستگي ،ذخايري در حسابهاي
آنها نگهداري ميشود و اين ذخاير امكان سرمايهگذاري را براي اين
صندوقها فراهم ميكند .با توجه به آنچه گفته شد صندوقهاي
بيمه و بازنشســتگي عالوه بر وظيفه بيمهگــري و پذيرش خطر
ميبايست به سرمايهگذاري نيز به منزله يك وظيفه اساسي و مهم
توجه كنند .همچنين بايســتي اين نكته را نيز مدنظر قرارداشت
كه هدف صندوقهاي بازنشســتگي از ســرمايهگذاري ،كسب
سود نيســت ،بلكه صندوق بايد بهگونهاي سرمايهگذاري كند تا
بتواند از عهده تعهدات خويش با توجه به وجــوه اماني دريافتي
از بيمهشدگان در آينده برآيد .در واقع ســرمايهگذاري صحيح،
عنصر حياتي براي بقا و موفقيت صندوقها به شمار رفته و ارزيابي
و مديريت همزمان ريســك داراييها و بدهيها و انتخاب نحوه
ســرمايهگذاري كارآمد داراييها در بازارهاي مالــي با توجه به
تعهدات آتي و بدهيهاي صندوق (كه همــان مديريت دارايي و
بدهي است) امري مهم و ضروري به شمار ميرود.
صندوقهاي بازنشستگي با دريافت حق بيمه (كسورات) از افراد
بيمه شده در ســنين جواني و بهرهمندي و تعهد پرداخت آنها در
سنين پيري و بازنشستگي ،اساساً با ريسكهاي زيادي مواجهند
كه ميتوان به ريســك ســرمايهگذاري و بازگشــت آن ،ريسك
نقدينگي ،ريسك نرخ بهره ،ريسك قدرت پرداخت ديون و ريسك
تامين مالي اشاره كرد؛ به همين جهت نحوه تخصيص داراييها و
پرداخت مستمريها ،ترميم حقوق و هزينههاي صندوق از مسايل
مهم در صندوقهاي بازنشستگي است.
يكي ديگر از مهمترين مسئلهها در صندوق بازنشستگي ،سطح و
ميزان پرداختهاي آينده و يا بهعبارت ديگر بدهيهاست ،زيرا هر
چند مقدار آن با يك فرمول بيان ميشود ،اما ذاتاً غيرقطعي است
و مقدار واقعي آن قطعي نيســت .ميزان بدهيها شديدا ً به آينده
و ويژگيهاي بيمهشــدگان ازجمله احتمال مرگ ،طول عمر و...
بستگي دارد و چنانچه ميزان پرداختهاي آينده به خوبي برآورد
و محاسبه نشده باشد و يا بهدليلي ارزش داراييها براي پرداخت
مستمريهايي كه موعد سررســيد آنها فرا رسيده ،كافي نباشد،
اســتفاده از هر ابزاري براي تقويت وضعيت مالي صندوق ،عم ً
ال
بيفايده است.
لذا براي اجتناب از اين خطر بالقوه از مفهوم الزامات قدرت پرداخت
بدهي استفاده ميشود كه بيانگر آن اســت كه در پايان هر سال
ميزان داراييها براي پرداخت بدهيها كافي باشــد و يا بهعبارت
ديگر ارزش فعلي داراييها از ارزش فعلي بدهيها بزرگتر باشد.
توجه دولت جديد به اخذ ماليات از ســود ســپردههاي اشخاص
حقوقي نشأت گرفته از گستردگي معافيتهاي مالياتي بهعنوان
يكي از محورهاي اصلي مالياتســتاني ،درصورتــي كه جوانب
احتياط رعايت و آثار ،تبعات و شــوكهاي آن بر ساير بازارهاي
موازي توليد ازجمله مسكن ،خودرو ،ارز و طال درنظر گرفته شده
باشد ،شايسته تقدير است؛ زيرا بسياري از كارشناسان اقتصادي
معتقد هستند كه معافيتهايي كه امروز اعمال ميشود ناكارآمد
بوده و نتوانسته اســت اهداف دولت و قانونگذار را تأمين كند؛ به
همين دليل مدام حرف از اصــاح و بازنگري معافيتها به گوش
ميرسد.
ليكن اين موضوع با توجه بهوجود تورم و ريســكهاي اقتصادي
و عدمقطعيتها از توانايي پرداخت ديون مناسب (عدمكسري يا
عدمورشكستگي) صندوقها ،سازمانها و كانونهاي بازنشستگي
را در پرداخت تعهدات آتي خود با مســايل ومشــكالت جدي و
اساسي روبهرو خواهد كرد.
صندوقهاي بازنشســتگي و كانونها و سازمانهايي كه براساس
قانون داراي وظيفه ذاتي و تخصصي بيمه ،بازنشستگي ،مستمري،
از كار افتادگي و درمان هســتند ،براي حفظ ارزش منابع آتي و
داراييهاي خود ناچار به انجام سرمايهگذاريهاي بدون ريسك
هستند و نظام بانكي و ســرمايهگذاري در بازارهاي پولي يكي از
مهمترين روشها و اهرمهاي سرمايهگذاري ايمن در صندوقهاي
مذكور است و اين در حالي اســت كه غالباً نرخ تورم بيشتر از نرخ
سودها و وجوه اماني سپردهگذاري شــده آنها ،نزد بانكهاست و
همين موضوع الزامات قــدرت پرداخت بدهي آنها را كاهش داده
و بهمعناي ناتواني در بازپرداخت تعهدات آتي آنهاســت؛ از طرف
ديگر مشمول ماليات دانستن وجوه اماني مذكور صدمات جبران
ناپذيري را به قدرت پرداخت بدهيهاي آتي آنان وارد خواهد کرد و
همانگونه كه در سطور قبلي آمد اين موضوع مشكالت مضاعفي را
در كنار ساير مسايل و چالشهاي اساسي اين صندوقها و كانونها
در مديريت داراييها و بدهيهاي  ALMتحميل خواهد كرد.
بنابراين از نمايندگان مجلس شوراي اســامي انتظار ميرود تا
در راستاي بهبود وضعيت كانونها و صندوقهاي بازنشستگي و
اثربخشي هر چه بيشتر آنها براي بيمهشدگان خود ،به هر نحو كه
مصلحت ميدانند بند يادشده را به شكلي اصالح و تصويب كنند
تا وجوه اماني ديگران (بيمهشدگان) نزد اين صندوقها كه براي
تامين منافع آتي و پرداخت ديون و بدهيهاي آينده نزد بانكهاي
مجاز سپردهگذاري شده است ،كماكان از معافيت مذكور بهرهمند
شده و ســپردههاي بانكي كانونهاي بازنشستگي از سپردههاي
ساير اشخاص حقوقي مستثني شود.

اقتصاد
ترهبار
كاهش قيمت ماهي قزلآال در ميادين
قيمت انواع ماهي قزلآال در مياديــن ميوه و ترهبار بيش از 3هزار
تومان كاهش يافت .به گزارش همشــهري ،براســاس تازهترين
نرخنامه سازمان مديريت ميادين شــهرداري تهران كه از صبح
پنجشنبه در ميادين ميوه و ترهبار تهران اعمال شد ،قيمت انواع
ماهي قزلآال در اين مراكز 3.200تومان كاهش يافت و ماهي سفيد
نيز بعد از چندين ماه در نرخنامه ميادين قيمتگذاري شــد .هر
كيلو ماهي سفيد كه در ماههاي گذشته خبري از آن در نرخنامه
ميادين نبود حــاال 110هزار تومان نرخگذاري شــده كه گرچه
قيمت بااليي است اما در مقايسه با فروشگاههاي پروتئيني سطح
شهر دســتكم 30هزار تومان پايينتر است .اما جزئيات كاهش
قيمت ماهي قزل آال در ميادين به اين شرح است كه هر كيلوگرم
قزلآالي تازه رنگين كمان از 78هــزار تومان به 74.800تومان،
قزلآالي تازه گوشت نارنجي از 80هزار تومان به 76.800تومان و
قزلآالي زنده از 88هزار تومان به 84.800تومان كاهش خواهد
يافت .براساس اين گزارش ،قيمت ساير آبزيان در ميادين نسبت
به نرخنامه پيشين ثابت مانده كه ازجمله هر كيلوگرم ماهي آمور
55هزار تومان ،بيگهد 35هزار تومــان ،تيالپيا 44هزار تومان،
روهيتا 60هزار تومان ،فيتوفاگ 33هــزار تومان و هر كيلو ماهي
كپور با قيمت 44هزار تومان عرضه ميشــود .قيمت بيشتر انواع
ماهيها در نرخنامه هفتــه پاياني آذرماه هم هميــن بود اما در
مقايســه با اوايل پاييز بعضي از ماهيهاي عرضه شده در ميادين
گرانتر شدهاند ،كه اين اختالف قيمت را ميتوانيد در جدول زیر
دنبال كنيد .ميگوي تازه مخلوط نيز با قيمت هر كيلوگرم 120هزار
تومان در ميادين ميوه و تره بار به فروش ميرســد كه نسبت به
يكسال پيش 40درصد رشد داشته است.

بررسي روند يكســاله قيمت انواع ماهي در ميادين ميوه و تره بار
تهران حاكي از آن است كه در يكسال گذشته قيمت انواع ماهي
35درصد رشد داشته و قزلآال در صدر اين افزايش نرخ بوده است.
از ابتداي پاييز سال گذشته قزلآالي رنگينكمان (زنده) 50درصد،
قزلآالي رنگينكمان (صيد شــده) 49درصد ،قزلآالي گوشت
نارنجي (زنده) 47.5درصد و قزلآالي گوشت نارنجي (صيد شده)
46درصد ،گران شده است.
قيمت بعضي از انواع ماهيها در ميادين ميوه و ترهبار تهران
(قيمتها به تومان است)
نوع ماهي

قيمت هر كيلو
مهرماه

قيمت هر كيلو
ديماه

سوف شمال

75.000

85.000

سفيد شمال

-

110.000

آمور پرورشي

51.000

52.000

بيگهد پرورشي

31.000

35.000

فيتوفاگ پرورشي

30.000

33.000

كپور پرورشي

42.000

44.000

قزلآالي رنگينكمان
پرورشي

64.000

74.800

شير پرورشي(بچه
شير)

109.000

119.000

شير خليجفارس

132.000

132.000

كپور پرورشي

37.000

39.000

بياح

38.000

38.000

حلوا سياه

108.000

112.000

سرخو اصل

95.000

95.000

سنگسر طاليي

82.000

88.000

شوريده

105.000

110.000

قباد

90.000

90.000

هامور

89.000

95.000

راشكو

126.000

126.000

تک خط خبر
رئیس سازمان شیالت ایران در نامهای به علی
سالجقه ،رئیس سازمان محیطزیست از او برای
انجام مناظره علمی درباره مسئله پرورش ماهی
تیالپیا در ایران ،دعوت کرد.
هند اعالم کرد صادرات چای این کشور به ایران
به دلیل مشکالت پرداخت در مقایسه با سطح
پیش از شیوع پاندمی در سال  ۲۰۱۹نصف شده و
امسال که سریالنکا با ایران برای پرداخت بدهی
نفتی معوقه خود توافق تهاتری کرده است ،افت
بیشتری پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
اعالم کرد تا  ۱۵روز آینده ضوابط قطعهبندیها
در فروشگاههای مرغ اعالم و قطعهبندی مجاز
میشود .از فروردین امسال بر اساس مصوبه
تنظیم بازار ،انجام قطعهبندی مرغ تنها در
شرکتهای قطعهبندی مجاز بود.
ثبتنامکنندگان فروش نقدی سایپا متوجه بند جدید
مالیات نقل و انتقال در صورتحساب خود شدهاند.
هفته گذشته معاون سازمان امورمالیاتی اعالم کرده
بود از کارخانههای سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا
واردکنندگان خودرو در نخستین انتقال به خریداران
مالیات دریافت میشود.

شنبه  25دی 1400
شماره 8413

عرضه 2ميليارد دالري هلدينگ خليجفارس

15درصد از سهام هلدينگ پتروشيمي خليجفارس چهارشنبه هفته آينده به ارزش 2/2ميليارد دالر در بورس عرضه ميشود

طبــق اطالعيه بــورس تهران،
بازار
سرمايه چهارشنبه هفته آينده15 ،درصد
از سهام هلدينگ خليجفارس به
ارزش 2.2ميليارد دالر عرضه خواهد شد .اين
واگذاري بعد از واگذاري ســهام مخابرات در
سال 1388دومين واگذاري بزرگ تاريخ بازار
ي در
سرمايه است .رئيس سازمان خصوصيساز 
اينباره به همشهري گفته است :بلوك سهام
هلدينگ خليجفارس مشتري دارد .به گزارش
همشهري ،چهارشنبه هفته آينده (6بهمنماه)
43ميليارد و50ميليون برگ از سهام هلدينگ
خليجفارس به حداقل قيمت پايه 1407تومان
به ازاي هر سهم واگذار ميشود ،يعني خريدار
براي خريــد اين بلوك 15درصدي از ســهام
هلدينــگ خليجفــارسبايــد 60هــزار و
571ميليــارد تومــان ،معــادل 2ميليارد و
150ميليون دالر(با احتساب هر دالر 28هزار
تومان) به دولت پرداخت كند.
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نقلقول
اسدهللا قلیزاده
رئیس صنف جایگاهداران:
کشور ما در رتبههای باالی توزیع سوخت در
جهان است و باید مسئوالن تصمیم جدی
در خصوص نوسازی و بازسازی جایگاههای
سوخت بگیرند تا شاهد رشد روزافزون ارتقای
کیفیت خدمات در جایگاهها باشیم اما اکنون
سیستمها و تجهیزات مرتبط هر چند سال
یک بار بهروزرسانی و نوسازی میشود.

فریبرز عباسی
مجری طرح سامانههای نوین آبیاری وزارت
جهاد کشاورزی:
بودجه در نظر گرفته شده برای تجهیز اراضی
کشاورزی به سامانههای نوین آبیاری کافی
نیست و حتی بودجهای که برای این مهم
در مجلس تصویب میشود به این بخش
تخصیص داده نمیشود ،سال گذشته
50درصد بودجه تصویب شده در مجلس به
این بخش داده شد.

دومين؛ بعد از مخابرات

به اين ترتيــب اين واگذاري بعــد از واگذاري
جنجالي شركت مخابرات در سال 1388دومين
واگذاري بــزرگ تاريخ بازار ســرمايه خواهد
بود .سازمان خصوصيســازي پيش از اين در
تاريخ 6مهر مــاه 1388بيــش از 50درصد از
ســهام شــركت مخابرات را به ارزش 7هزار و
818ميليــارد تومان ،معــادل 8ميليارد دالر،
فروخت و اين واگــذاري بزرگترين واگذاري
تاريخ اقتصاد ايــران لقب گرفت .ســهام اين
شــركت در آن زمان به كنسرســيوم توسعه
اعتماد مبين متشكل از شركت سرمايهگذاري
توسعه اعتماد ،شهريار مهستان از شركتهاي
زيرمجموعه بنياد تعاون ســپاه در آن زمان و
گسترش الكترونيك مبين ايران از شركتهاي
زيرمجموعه ستاد اجرايي فرمان امام واگذار شد.
تغيير مديريت در آستانه عرضه

اين واگذاري در شــرايطي انجام ميشود كه
ظرف روزهاي گذشته و در آستانه اين عرضه
بــزرگ ،مديرعامــل هلدينــگ خليجفارس
تغيير كرد و صندلي مديريت آن به عبدالعلي
عليعسكري رئيس سابق سازمان صداوسيما
سپرده شد .اين انتصاب حاشيههاي زيادي را
در فضاي رسانهاي و شبكههاي اجتماعي ايجاد
كرد .حاال اين پرسش مطرح است كه آيا بين
تغيير مديرعامل هلدينگ خليجفارس و فروش
بلوك سهام آن رابطهاي وجود دارد؟
مشتريهاي احتمالي

هلدينگ پتروشــيمي خليجفارس هماكنون
بــا ارزشــي معــادل 316هــزار ميليــارد
تومان(11ميليارد دالر) بعــد از فوالد مباركه
اصفهان دومين شــركت بزرگ بازار سرمايه
ايران اســت .هنوز مشخص نيســت خريدار
احتمالي ســهام اين شــركت كيســت؟ اما
آنطور كه حسين قربانزاده ،رئيس سازمان
خصوصيســازي به همشــهري خبــر داده
اســت ،بلوك 15درصدي ســهام هلدينگ
خليجفارس يك متقاضي خريــد جدي دارد

كه در روز عرضه وارد رقابت براي خريد سهام
اين شركت خواهد شــد .قربانزاده اما درباره
هويت و نام خريدار اطالعاتي ارائه نكرد .با اين
حال بررسيهاي همشــهري نشان ميدهد
احتماال در روز چهارشنبه هفته آينده خريدار
جديدي به تركيب سهامداري اين شركت در
كنار شركت ملي صنايع پتروشيمي(دولت)،
گروه پتروشــيمي تابــان فردا(صندوقهاي
بازنشســتگي صنعت نفــت) و تاپيكو(تامين
اجتماعي) بهعنــوان ســهامداران اصلي اين
شركت اضافه خواهد شد.
تركيب سهامداران فعلي

هماكنــون 17.7درصــد از ســهام هلدينگ
خليجفارس ،به نمايندگي از دولت ،در اختيار
شــركت ملي صنايع پتروشــيمي است كه با
فروش 15درصد از سهام در هفته آينده ،سهم
دولت به 2.7درصــد كاهش خواهــد يافت.
همزمــان 21.5درصــد از ســهام هلدينگ
خليجفــارس در اختيــار گروه پتروشــيمي
تابانفردا اســت؛ 6درصد در اختيار تاپيكو و
بقيه سهام متعلق به مشــموالن سهام عدالت
است .شركت تاپيكو متعلق به تامين اجتماعي
و پتروشيمي تابان فردا از طريق سرمايهگذاري
اهداف متعلق به صندوقهاي بازنشســتگي،
پسانداز و رفاه كاركنان صنعت نفت اســت.
بررسي تركيب ســهامداري اين شركت نشان
ميدهد با توجه به محدوديتهاي مالي تامين
اجتماعي ،احتماال شركت تاپيكو به نمايندگي
از تامين اجتماعي وارد عرصه رقابت براي خريد
سهام اين شركت نخواهد شد اما بهنظر ميرسد
شركت پتروشيمي تابان فردا انگيزه الزم براي
خريد سهام اين شركت را داشته باشد تا از اين
طريق كنترل سهام اين شــركت را در اختيار
بگيرد؛ ضمن اينكه با خروج دولت ،پتروشيمي
تابان فردا ميتوانــد بخش اصلي صندليهاي

هيأتمديره اين شــركت را در اختيار بگيرد.
بهويژه آنكه بهنظر ميرســد تغيير مديرعامل
هلدينگ خليجفارس ظرف روزهاي گذشــته
هم بر همين اساس انجام شده تا تصميمهاي
مديرعامــل جديد مطابق با خطمشــيهاي
سهامدار اصلي باشد كه ظاهرا با اين سهامدار
همسوست .چنانكه برخي شــايعات حاكي
است مديرعامل جديد هلدينگ خليجفارس با
اعمال نظر وزير نفت منصوب شده است.
مخالفتها براي عرضه

همزمان با طرح واگذاري 15درصد از ســهام
شركت هلدينگ خليجفارس و حواشي ايجاد
شــده بر ســر تغيير مديرعامل اين شركت،
برخي كارشناسان با عرضه سهام اين شركت
مخالفند .بهزعم آنها احتمــاال همان اتفاقي
براي هلدينگ خليجفــارس خواهد افتاد كه
در ســال 1388براي مخابرات افتاد .اين در
حالي است كه شــركت هلدينگ خليجفارس
ازجمله شركتهايي اســت كه براي افزايش
رقابت با شركت سابيك عربستان شكل گرفته
و عرضههاي غيردقيق ميتوانــد به عملكرد
رقابتي اين شــركت ضربه بزند .ضمن اينكه
بهعقيده برخي ديگر از كارشناسان اين شركت
يكي از ارزآورترين شــركتهاي ايران است
كه هر نوع خلل در فعاليت اين شــركت روند
ارزآوري اين شركت را كاهش ميدهد .كاهش
ارزآوري هلدينگ خليجفارس در شرايطي كه
كشور تحتتأثير تحريمها با محدوديتهاي
ارزي زيادي مواجه اســت حتــي ميتواند به
تالطمهاي ارزي منجر شود .بر همين اساس
هفته قبل ۱۰۰نفــر از نمايندگان مجلس در
اينباره به رئيسجمهوري نامه نوشــتهاند و
از سیدابراهيم رئيســي خواستهاند كه جلوي
اين واگذاري را بگيرد .هادي بيگينژاد ،عضو
كميســيون انرژي مجلس در اينباره گفت:

روشــي كه دولت بنا دارد در اينبــاره انجام
دهد پرابهــام و مورد نقد جــدي ۱۰۰نفر از
نمايندگان مجلس است .نگراني ما در اينباره
بسيار جدي اســت و بر همين اساس سؤال از
آقاي خاندوزي ،وزير امور اقتصادي و دارايي
پرسيده شده اســت .ميزان درآمدهاي ارزي
هلدينگ خليجفارس در سال گذشته بيش از
3.5ميليارد دالر بود؛ برآورد ميشود صادرات
غيرنفتي هلدينــگ خليجفارس امســال به
5ميليــارد دالر برســد .اين منابــع ارزي در
ســامانه نيما عرضه و صــرف خريد كاالهاي
اساســي ميشــود .بنابراين هر نوع كاهش
عرضه محصوالت اين شــركت در اين سامانه
ميتواند جريان مبــادالت حوالههاي ارزي را
كه صرف تامين كاالهاي اساســي ميشود ،با
مشكل مواجه كند .جمع كل درآمد هلدينگ
خليجفارس در سال گذشته ۴۵هزار ميليارد
تومان بــوده و انتظار ميرود ايــن ميزان در
سال 1400به 70هزار ميليارد تومان افزايش
يابد .از ســوي ديگر قرار اســت روند تامين
مالي اين شركت در ســالهاي آينده سرعت
بيشــتري بگيرد كه به تزريق منابع بزرگي به
اين شركت منجر خواهد شد .اين شركت فقط
در سالجاري 4هزار ميليارد تومان منابع مالي
از طريق انتشار اوراق اجاره تامين مالي كرده
و هماكنون مجوز انتشار 6هزار ميليارد تومان
اوراق بدهي ديگر را نيز دريافت كرده است كه
احتماال در بهار ســال اينده منتشر ميشود.
همچنين حجم بدهيهاي ارزي اين شركت
در طول چند سال گذشته به كمترين ميزان
رسيده و از 4ميليارد دالر به 209ميليون دالر
رسيده كه براي شــركت بزرگي با اندازههاي
هلدينگ خليجفارس بسيار مناسب است .اين
ارقام بهمعناي آن اســت كه خريدار احتمالي
سهام هلدينگ خليجفارس سود سرشاري از
خريد اين ميزان سهام بهدست خواهد آورد.

سیدجواد ساداتینژاد
وزیر جهاد کشاورزی:
در مصوبات سفر دولت به هرمزگان
اختصاص یکهزار میلیارد تومان برای
توسعه فعالیتهای شیالتی در استان
پیشبینی شده است.

علی اصغر باقرزاده
عضو هیات رئیسه کمیسیون
تلفیق بودجه :۱۴۰۱
کمیسیون تلفیق بودجه تا زمانی که
شفافسازی نسبت به سیاستهای دولت
برای حمایت از معیشت مردم بعد از حذف
ارز ترجیحی انجام نشود و راهکاری درست
و اصولی و نظارت و زیرساخت الزم برای
مدیریت نباشد ،موافق حذف ارز ترجیحی
نخواهد بود.

مهدی اسالمپناه
رئیس سازمان ملی
استاندارد ایران:
طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت
در حوزه خودروسازی و قطعهسازی
گسترده است که متاسفانه تعارض جدی
با منافع دارد.

خشنود علیزاده
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی
دیم کشور:
در حال حاضر  9میلیون هکتار اراضی مستعد
برای کشت دیم در کشور وجود دارد که
4میلیون هکتار به کشت گندم اختصاص دارد
و بخش بسیار ناچیزی از دیمزارهای کشور به
دانههای روغنی اختصاص یافته است.

توگوي همشهري با مديرعامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي اعالم شد
درگف 

تعيين تكليف خودروهاي لوكس متروكه در انتظار تصميم دولت
با گذشت 4سال از دپوي خودروهاي متروكه فاقد ثبت سفارش،
علی ابراهیمی
در گمرك و بندرها بهگفته فعاالن صنفي تكليف 14هزار دستگاه
خبرنگار
از اين خودروها مشخص و از گمرك ترخيص شده ولي 2هزار
خودرو بهدليل مشكالت قانوني و پروندههاي قضايي ،متروكه و به سازمان اموال تمليكي تحويل داده شده
است .در چند روز گذشته اخباري مبني بر تدوين شيوهنامهاي براي عرضه اين خودروها در بورس مطرح
شده است .با عبدالمجيد اجتهادي ،معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و مديرعامل سازمان جمعآوري و
فروش اموال تمليكي كشور در مورد سرنوشت فروش اين خودروها گفتوگو كردهايم.
چه تعداد خودروی متروكه در حراج
بزرگ قبلي ســازمان اموال تمليكي به فروش
رســيده و سرنوشــت خودروهاي باقيمانده
چيست؟

در مزايده الكترونيك سازمان اموال تمليكي تعدادي
ازخودروهاي ايراني يا خودروهاي خارجي كه مجوز
فروش داشتند ،عرضه شــد ،اما درحراج بزرگ اين
سازمان تعدادي از خودروهاي دپو شده سنگين به
فروش رسيد .همچنين موضوع باقيمانده خودروهاي
متروكهاي كه در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار
گرفته ،در حال نهايي شــدن در دولت است .از آمار
فروش خودروهاي لوكس متروكــه در حراج قبلي
اطالعي ندارم ،اما در اين حــراج برخي خودروهاي
سنگين يا اوراقي عرضه شده است.
يعني هنوز خودروهاي لوكس متروكه
از طريق ســازمان اموال تمليكي عرضه نشده
است؟

معموال در عرضه خودروهاي متروكه به شيوه حراج
محصوالتي عرضه ميشــود كه قيمــت آن كمتر
از 650ميليون تومان باشــد ،امــا در مزايده بزرگ
الكترونيك قبلي اين ســازمان برخي خودروهاي
متروكه ايراني عرضه شده است.

آيا ايــن خودروهــا در مزايدههاي
الكترونيكي قبلي سازمان عرضه نشده است؟

سازمان اموال تمليكي اصال مجوز فروش خودروهاي

لوكس متروكه در داخل كشــور را نداشــته است.
مشــكل اين خودروها آن است كه ســازمان اموال
تمليكي مجوز فروش آن را در داخل كشور ندارد و
فروش اين خودروها به شرط بازصادرات نيز نيازمند
برخي اسناد اســت كه چنين اســنادي نيز وجود
ندارد؛ با اين روند ،امكان بازصــادرات خودروهاي
لوكس متروكــه نيز وجود ندارد و بــه همين دليل
هنوز وضعيت خودروهاي مذكور روشن نشده است.
اكنون دولت در حال
تصميمگيري است
كه با صرفنظر كردن
از برخي شروط قبلي

از 2هزار خودروی لوكس در اختيار
سازمان اموال تمليكي44 ،دستگاه
شورولت آمريكايي امحاي فني(سقف
زدن) و بقيه خودروها بنا بر تصميم
دولــت احتمــاال از طريــق مزايده
الكترونيك در مناطق آزاد فروخته يا
در بورس كاال عرضه ميشود

كه براي فروش اين خودروها تعيين كرده و تغيير يا
حذف آن در اختيار دولت اســت ،اين خودروها در
مناطق آزاد و از طريق مزايده الكترونيك به مشتريان
عرضه شود.
تعداد اين خودروها و سهم خودروهاي
شورولت آمريكايي چقدر است؟

مجموع خودروهــاي متروكه در اختيار ســازمان
ي 2هزار خودرو اســت كه از اين تعداد
اموال تمليك 
44دستگاه خودرو مربوط به شورولتهاي آمريكايي
است كه قبال به شــكل غيرقانوني وارد كشور شده
اســت .اين خودروها بايد امحای فني(سقف زدن)
شــوند .در مصوبه كميســيون اقتصادي دولت نيز
پيشــنهاد مطرح در مورد خودروهاي شــورولت
آمريكايي مذكور همين امحای فني بوده است .به اين
معنا كه سقف خودروهاي شــورولت آمريكايي زده
شده و از قطعات آن در بازار قطعات يدكي استفاده
شود .بقيه خودروهاي متروكه نيز احتماال در مناطق
آزاد از طريــق مزايده الكترونيك و براي اســتفاده
ساكنان اينگونه مناطق عرضه خواهد شد.
برخي خبرها از تدوين شــيو هنامه
عرضه خودروهاي لوكس متروكه از طريق بورس
حكايت دارد .اين احتمال تا چه حد است؟

براساس مباحثي كه در جلسه صبح يكشنبه هفته
گذشته كميسيون اقتصادي دولت مطرح شد ،تأكيد
بر آن بود كه خودروهاي مذكور صرفا از طريق مزايده
الكترونيك و در مناطق آزاد عرضه شود .البته دوستان
سازمان بورس ،خواستار آن هستند كه اين خودروها
از طريق بازار سرمايه عرضه شــوند؛ بنابراين روش
عرضه اين خودروها هنوز در دولت نهايي نشــده و
سازمان اموال تمليكي در انتظار تعيين تكليف عرضه
خودروهاي مذكور در هيأت وزيران است .با اين روند
 2احتمال وجود دارد؛ اول اينكه ،خودروهاي مذكور
با تدوين شيوهنامه مناسب در بورس كاال يا به شيوه

مزايده الكترونيك خاص ،اين خودروها ،در مناطق
آزاد به مشتريان عرضه شوند .هنوز هيچكدام از اين
دو شيوه عرضه خودروهاي لوكس متروكه ،در دولت
نهايي نشده است.
پس با توجه به ايــن توضيح ،هنوز
شيوهنامه عرضه خودروهاي متروكه در بورس
نهايي نشده است؟

خير .هنوز اين شــيوهنامه ،تدوين يا نهايي نشده
اســت و بايد ابتدا براســاس مصوبه دولت ،تكليف
اين خودروها مشخص شود و سپس سازمان اموال
تمليكي در مورد زمان و نحوه عرضه اين خودروها
تصميمگيري كند .اما درصورتي كه براساس مصوبه
دولت ،عرضه اين خودروها در بورس مدنظر باشد،
سازمان اموال تمليكي اين شيوه را تدوين و نهايي
خواهد كرد.
بهنظر شما مصوبه كميسيون اقتصادي
دولت براي تعيين تكليــف اين خودروها تا چه
زماني ابالغ خواهد شد؟

اطالعي از زمان نهايي شــدن و ابــاغ اين مصوبه
ندارم و به محض اينكه مصوبه مذكور نهايي و ابالغ
شد ،ســازمان اموال تمليكي در مورد شيوه عرضه
خودروهاي لوكس متروكه تصميمگيري خواهد كرد.
با اين روند ،بهنظر شما ،احتمال عرضه

اين خودروها در بورس بيشتر است يا از طريق
برگزاري مزايده الكترونيك؟

روش عرضه اين خودروها مهم نيست؛ درصورتي كه
محدوديتي براي عرضه اين خودروها از طريق بورس
كاال وجود نداشته باشد ،براي ما نيز تفاوتي نميكند.
آنچه براي ســازمان اموال تمليكــي اهميت دارد،
شفافيت در فروش اين خودروهاست .بر اين اساس هر
مسيري كه براي عرضه اين خودروها سالمتر و فاقد
رانت و فساد باشد ،در فروش خودروهاي متروكه از
همان روش استفاده خواهيم كرد.
آيا اين خودروها تا يــك ماه آينده
عرضه خواهد شد؟

به شرط آنكه مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در
مورد تعيين تكليف اين خودروها به سازمان اموال
تمليكي ابالغ شــود ،امكان عرضه اين خودروها تا
پيش از پايان امســال و حتي در يك ماه آينده نيز
وجود دارد .بــه محض آنكه مصوبــه دولت در اين
زمينه ابالغ شود حتي درصورتي كه بنابر عرضه اين
خودروها از طريق بورس باشد نيز طي يكي ،دو هفته
شيوهنامه عرضه اين خودروها را در بورس تدوين و
نهايي ميكنيم .در غيرايــن صورت نيز خودروهاي
مذكور از طريــق برگزاري مزايــده الكترونيك در
مناطق آزاد به فروش خواهند رسيد.
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مكث

نیمی از جمعیت شهری
به شبكه فاضالب دسترسی ندارند

فقط 52/64درصد از جمعیت 59میلیونی مناطق شهری ایران به تاسیسات فاضالب دسترسی دارند
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شــبكه فاضالب در ســالجاری 1750میلیارد تومان و برای شبكه آبهای
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پیمانكاران داده شود از ابتدای سال ،دولت فقط 100میلیارد تومان اعتبار را
پرداخت كرده است.
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سیدهزهرا عباسی
اولین شبكه جمعآوری فاضالب
خبرنگار
در ایران بیــش از نیمقرن پیش
در اصفهان ایجاد شد و بعد از آن ،اهواز ،بوشهر ،مرودشت و بجنورد نخستین
شهرهایی بودند كه به این سیستم نوین شهرنشــینی مجهز شدند .با وجود
گذشت سالها اما طبق اعالم آبفای كشــور درحالیكه بیش از ۱۴۰۰شهر
خدمات آب و فاضالب را دریافت میكنند ،فقط در ۳۰۰شهر طرح فاضالب
اجرا شده است.
طبق آمار اعالمشده از ســوی آبفای كشــور درباره جمعیت تحت پوشش
تاسیسات فاضالب شهری ،كردستان با 95.9درصد در جایگاه اول قرار دارد و
بعد از آن همدان با  75.4و اصفهان با 73.5درصد قرار گرفتهاند .هرچند در این
میان كالنشهرهای مشهد با میزان دسترسی  80.34و شیراز با 75.34درصد
هم جایگاه خوبی میان شهرهای كشور دارند.
در ایــن رتبهبنــدی اســتانهای اردبیــل ،ایالم ،لرســتان ،خوزســتان،
چهارمحالوبختیاری ،آذربایجانغربی ،قزوین ،آذربایجانشــرقی ،مركزی،
كرمانشــاه و گیالن در كنار اصفهان ،همدان و كردســتان باالتر از میانگین
كشوری یعنی 52.64درصد قرار گرفتهاند.
اوضاع اما در مازندران ،گلســتان ،فارس ،كرمان و كاشان خوب نیست و این
مناطق بهترتیــب بــا  ،13.8 ،14.5 ،17.5 ،17.5و 13.6درصد در ردههای
پایینتر جدول قرار گرفتهاند و حتی به رقم 20درصد پوشش جمعیت شهری
هم نرسیدهاند.
در مجموع فقط 52.64درصد از جمعیت 59میلیونی مناطق شهری ایران به
تاسیسات فاضالب دسترسی دارند و پیشبینی میشود با تكمیل طرحهای
در حال اجرا این رقم به حدود 60درصد برســد .حتــی درصورت تكمیل و
بهرهبرداری از طرحهای نیمهكاره ،همچنــان 22.658.739نفر از جمعیت
شهرنشین ایران به تاسیسات فاضالب دسترسی نخواهند داشت.
ن همه در حالی است كه بررســی الیحه بودجه نشان میدهد اعتبار فصل
ای 
آب و فاضالب فقط 7.21درصد رشد داشته است درحالیكه اغلب طرحهای
مربوط به این حوزه در اســتانهای مختلف بهدلیل مشكالت اعتباری كند
پیش میروند.
نمونه بارز این كمبود اعتبار را میتوان در كالنشهر اهواز مشاهده كرد .با اینكه
59.4درصد از جمعیت شهری خوزســتان به تاسیسات فاضالب دسترسی
دارند و این عدد در كالنشهر اهواز باالتر از 37درصد است ،اما این استان حتی
در مقایسه با كرمان و فارس در ردههای پایین جدول اوضاع بحرانیتری دارد.
اهواز و سایر شهرهای خوزستان شــبكه دفع آبهای سطحی ندارند ،شبكه
فاضالب هم جوابگوی جمعیت فعلی نیست و به همین دلیل پس از هر بارندگی
آبهای سطحی به شبكه فاضالب فرسوده استان وارد میشوند و در نتیجه
فاضالب باال میزند.
در زمان بارندگی ،بار آبهای سطحی بر دوش شبكه فاضالب قرار میگیرد
و این شــبكه باید حداقل ۷برابر ظرفیت آب تخلیه كند كه مهمترین دلیل
آبگرفتگی و باقیمانــدن آب در خیابانهای اهواز ،ماهشــهر ،خرمشــهر،

شركتهای آبفای استانی

جمعیت مناطق شهری استان

هفته برفی پیش روی استانها

كردستان ،رتبه اول
و كرمان ،رتبه آخر

بررسی اعداد و ارقام مربوط به دسترسی جمعیت
شهری به تاسیســات فاضالب نشــان میدهد
كردستان با 1.134.229نفر جمعیت شهرنشین و
ســهم 1.9درصدی از شهرنشینی كشور باالترین
میزان دسترســی را دارد و 95.9درصد جمعیت
شهرنشین خود را تحت پوشش قرار داده است.
مدیرعامل شــركت آبفای كردستان با بیان اینكه
در ۶ماهه نخست امســال ۲۶هزار متر عملیات
توسعه شبكههای فاضالب و ۲۷هزار متر عملیات
اصالح انجام شده است ،میگوید :طول كل شبكه
و خط انتقال فاضالب این اســتان 2319كیلومتر
است كه ۵۸۷كیلومتر آن شبكه فاضالب سنتی،
1577كیلومتر شبكه فاضالب مدرن و كلكتور(خط
انتقال) نیز ۱۵۵كیلومتر است.
علیرضا تختشــاهی با بیان اینكه ۹تصفیهخانه
فاضالب در شهرهای استان وجود دارد ،میافزاید:
در سال گذشته عملیات توسعه شبكه فاضالب به
میزان 27.99كیلومتر و اصالح شبكه فاضالب به
میزان 34.79كیلومتر در شــهرهای استان انجام
شده است و هماكنون حدود ۹۶درصد از جمعیت
شهری استان زیر پوشــش خدمات فاضالب قرار
دارند.
در مقابل كردستان اما اســتان كرمان قرار دارد؛
این استان با رقم 1.858.587نفر جمعیت و سهم
3.1درصدی از جمعیت شهرنشــین كشور فقط
13.8درصد از جمعیت شهری خود را تحت پوشش
شبكه فاضالب قرار داده است.
عملیات اجرایی پروژه فاضالب در اســتان كرمان
بهطور جدی از ســال 76با اجرای خط انتقال آغاز
شد ،اما در همه این سالها با اعتبار ساالنه فقط 6
تا 7میلیارد تومان پروژه فاضالب كرمان به كندی
پیش رفته است .مدیرعامل شركت آبفای كرمان
با بیان اینكه اجرای پروژه فاضالب در كرمان با ورود
سرمایهگذاران بخش خصوصی سرعت گرفته است
به همشهری میگوید :پیشبینی میشود این پروژه
حداقل 3سال دیگر طول بكشد.
محمد طاهری با بیان اینكه هماكنون نیروهای آبفا
در 36جبهه كاری در حال كار هستند ،میافزاید:
شــبكه فاضالب تمام خطوط اصلی و خیابانها تا
یك سال آینده انجام میشــود و نصب انشعابات
باقی میمانــد .وی با بیان اینكه در شــهر كرمان
522كیلومتر شــبكه و خط انتقال فاضالب اجرا
شده است ،اظهار میكند :در شهرستان سیرجان
252كیلومتر و در شهرســتان زرند 211كیلومتر
شبكه و خط انتقال فاضالب اجرا شد.
بهگفته طاهری ،تصفیهخانه فاضالب شهر كرمان
نیز 40درصد پیشــرفت فیزیكی دارد و تا اواسط
ســال 1401وارد مدار بهرهبرداری خواهد شــد،
همچنین تصفیهخانه فاضالب سیرجان با ظرفیت
26هزار و 500مترمكعب در شبانهروز با پیشرفت
فیزیكی 82درصد در 3ماهه سوم سال 1400در مدار
بهرهبرداری قرارمیگیــرد و تصفیهخانه فاضالب
شهر زرند نیز طراحی شــده و با انتخاب پیمانكار
آماده عملیات اجرایی است.

بارش شدید باران و برف تا روز سهشنبه در كشور ادامه دارد

پس از گذشت روزها از آغاز فصل زمستان،
آب و هوا باالخره آب و هوای برفی مهمان استانهای
مختلف كشــور شــده اســت .براساس
گزارشهای سازمان هواشناسی كشور بارش شدید باران
و برف تا روز سهشنبه در كشور ادامه دارد و با ورود سامانه
بارشی به ســمت اســتانهای جنوبی و مركزی ،انتظار
میرود دمای هوا بین  7تا ۱۰درجه در سراســر كشــور
كاهش یابد.
بهگزارش همشــهری ،بهگفته امین حســین نقشینه،
كارشناس سازمان هواشناســی تا یكشنبه دمای هوا در
شمال غرب و غرب استانهای ساحلی خزر تا ۱۰درجه
و در دامنههای جنوبی البرز تا 7درجه كاهش مییابد و
روزهای یكشنبه تا سهشــنبه دمای هوا در شمال شرق،
شرق ،جنوب غرب و مركز كشــور نیز بین  5تا 8درجه
كاهش خواهد داشت.

هشدار سیالب برای خراسان رضوی
هواشناسی خراســان رضوی هم با پیشبینی بارشهای
رگباری و افزایش سرعت وزش باد بهویژه در مناطق شرقی
و بادخیز استان از اواخر وقت دیروز جمعه 24دی با اعالم
ب و سیالب
هشدار سطح نارنجی ،درباره جاریشدن روانا 
و بروز برخی خسارتهای احتمالی ناشی از آن هشدار داد.
كارشناس پیشبینی اداره كل هواشناسی خراسان رضوی
میگوید :این سامانه منجر به افزایش شدید وزش باد در
برخی ساعات همراه با احتمال بروز خسارت بهویژه در نوار
شرقی اســتان و ایجاد كوالك برف در نواحی سردسیر و
كوهستانی خواهد شد.بهگفته زهرا آهنگرزاده ،این سامانه
تا اواخر وقت چهارشنبه 29دی فعال خواهد بود.
سامانه بارشی جدید در سیستان و بلوچستان
بهگفته رئیس گروه پیشبینی و هشــدار هواشناســی
سیستان و بلوچستان ،در پی هشــدار سطح زرد صادر
شده این ادارهكل سامانه بارشــی جدیدی از بعدازظهر
امروز شــنبه ۲۵دی وارد این اســتان خواهد شد .علی
مالشــاهی با بیان اینكه فعالیت این سامانه تا پایان شب
سهشنبه ۲۸دی ادامه خواهد داشــت ،میافزاید :بارش
باران در برخی نقاط رگبار و رعــد و برق ،احتمال بارش

هشدار نارنجی برای اصفهان

مكث

هفته سرد و برفی اردبیل
بارش برف شدید با كوالك از ســپیده دم دیروز جمعه
24دیپهنه گستردهای از اســتان اردبیل را در برگرفته
اســت .شــدت بارش برف در اردبیل به اندازهای است
كه با گذشــت كمتر از یك ســاعت از آغاز آن در سطح
گذرگاههای درون شهری حدود ۱۰ســانتیمتر برف بر
زمین نشست .تاچهارشنبه هفته جاری وزش شدید باد و
كوالك با بارشهای خفیف برف برای اردبیل پیشبینی
ج بعدی از اواخر چهارشنبه دوباره منطقه را
میشود و مو 
ك مواجه خواهد كرد .براساس هشدار اداره
با برف وكوال 
كل هواشناسی استان ،برف و كوالك موجب اختالل در
ترددهای جاده ،بسته شدن راههای روستایی و اختالل در
پرواز هواپیماها خواهد شد.

اداره کل هواشناسی اصفهان درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی ،وزش باد شدید و طوفان لحظهای و احتمال
شکلگیری کوالک برف از اواسط روز جمعه تا اواسط روز شنبه هفته جاری در استان هشدار نارنجی صادر کرد.
هواشناسی اصفهان پنجشــنبه با صدور اطالعیهای از بارش برف و باران ،گاهی وزش شدید باد و طوفان
لحظهای ،احتمال شکلگیری کوالک برف به صورت محلی از اواسط وقت دیروز جمعه تا امروز شنبه 25دی
در مناطق غرب و جنوبی استان خبر داد.
مدیرکل مدیریت بحران اصفهان درباره این هشــدار به همشهری میگوید :براساس اعالم هواشناسی در
جنوب و غرب استان بارش در مناطق مرتفع برف و در جنوب و شرق استان هم وزش باد پیشبینی شده است.
منصور شیشهفروش با بیان اینکه به مراکز امدادی و شهرداریهای استان اعالم آمادهباش شده است ،اظهار
میکند :راهداری استان هم ماشینآالت برفروبی را در جادهها مستقر کرده است تا در صورت لزوم برای
بازکردن مسیر از آنها استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه وزش باد در استان شدید است ،میافزاید :برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی به همه
بخشها توصیه شده است سازههای ناایمن خود را استحکامببخشند .به کشاورزان ،گلخانهداران و زنبورداران
هم توصیههای الزم درباره وزش باد شدید و افت دما شده است تا بتوانند از محصوالت خود محافظت کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان درباره ساختمانهای قدیمی و درختهای کهنسال استان که به دلیل
وزش باد در معرض خطر هستند هم اظهار میکند :در سالهای اخیر خشکسالی و آفت موجب ناپایداری ریشه
و شکنندگی شاخه درختان کهنسال شده است ،به همین دلیل از پاییز به همه شهرداریها دستورالعمل
دادهایم تا درختان فرسوده را شناسایی و آنها را در صورت نیاز هرس کنند.

تگرگ و در ارتفاعات تفتان بارش برف از پدیدههای غالب
این سامانه جدید است.
فارس تا سهشنبه بارانی است
سرپرست هواشناسی فارس نیز با اعالم وضعیت نارنجی،
هوای سراسر استان را تا سهشنبه ۲۸دی بارانی پیشبینی
كرده است .ســعید رنجبر میگوید :نوع مخاطره ،بارش
باران گاهی شدید در نواحی كوهستانی و سردسیر با بارش
برف ،رعد و برق ،احتمال تگرگ در نقاط مستعد همراه با
وزش باد شدید موقتی و كاهش دما پیشبینی میشود.
برف و كاهش دما در آذربایجان شرقی
با اعالم هشــدار ســطح نارنجــی از ســوی اداره كل
هواشناســی آذربایجــان شــرقی ،این اســتان هم تا
پایان یكشــنبه 26دی بــا بارش بــرف و كاهش دمای

هوا مواجه اســت .وضعیــت جوی ناپایــداری منجر به
رگبار باران و رعــد و برق و بارش بــرف ،كوالك ،وزش
باد شــدید و كاهش محسوس دما میشــود.آبگرفتگی
معابر عمومی و سیالبیشــدن مســیلها و رودخانهها،
اختــال در تــردد و لغزندگــی جــادهای و مســدود
شدن برخی از راهها و همچنین احتمال خسارت در اثر
وزش باد شدید برای این استان پیشبینی میشود.
بنا بر اعالم مركز اطالعات و كنترل ترافیك پلیس راهور بارش
برف و باران این هفته در ۱۸اســتان اتفــاق خواهد افتاد .این
سازمان از شهروندان خواسته اســت از سفرهای غیرضروری
پرهیز كنند و درصورت نیاز به تردد ضمن همراه داشتن زنجیر
چرخ در نواحی برفگیر ،رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی
مناسب برای رانندگی در شرایط برفی و بارانی را فراموش نكنند.

زيستبوم
چهره روز
قاچاق پرندگان شكاری ایران به
كشورهای حاشیه خلیجفارس
مدیركل دفتــر حفاظــت و مدیریت
حیا توحــش ســازمان حفاظــت
محیطزیســت از تداوم رونــد قاچاق
پرندگان شــكاری ایران به كشورهای
حاشــیه خلیجفارس خبر داد و گفت:
بیشــترین حجــم پرندگان شــكاری
قاچاق شده از ایران شــاهین ،بحری و باالبان است .همین اظهارات
شــهابالدین منتظمی را تبدیل به چهره روز صفحه زیســتبوم
همشــهری كرد .او در گفتوگو با ایلنا میگوید :از ســال گذشته
موارد جلوگیری از تخلفها افزایش یافت و پرندگان كشف شده در
زیستگاههای اصلی با نظارت كامل سازمان حفاظت محیطزیست
رهاسازی شدند .شهابالدین منتظمی به ماجرای رسانهای شدن
صادرات بلبلخرما از خوزســتان به كشورهای حاشیه خلیجفارس
هم واكنش نشان داد و گفت :بخش اعظم پرندگان زینتی گونههای
غیربومی هستند که مشــكل صادراتندارند .بلبلخرما هم گونه
انحصاری ،اندمیك و در معرض خطر ایران نیست اما اگر از طبیعت
زندهگیری شود ،قاچاق است و با آن برخورد میشود .منتظمی گفت:
اگر فردی پرنده زینتی از كشور صادر میكند ،باید مشخص كند منبع
آن كجاست و از كجا آن را تهیه كرده است زیرا ما تنها نگران خروج
پرندگان قاچاقشده نیستیم ،بلكه نگران ورود قاچاق نیز هستیم.

عدد خبر

رتبه101
مؤسسه هنلی و شركا در گزارش جدیدخود به نقل
از ایســنا ،اعالم کرد :ضعیفترین پاســپورتهای جهان به
كشورهایی تعلق دارد كه حق دسترسی به كمتر از ۴۰كشور
دارند .گذرنامه ایران در این طبقه بندی ،مشترك با كنگو و
امكان سفر بدون ویزا به ۴۲كشور در جایگاه  ۱۰۱نشست.

101هزارو674دالر

سرپرســت میراثفرهنگــی گلســتان از صــادرات
چمدانی ۱۰۱هزار و ۶۷۴دالر صنایعدســتی از ابتدای ســال
خبر داد .رحمان فرمانی به ایسنا گفت :گلیم و گبه ،فرش،
چرم ،زیورآالت تركمن ،رودوزی سنتی ،پارچه دستبافت و
جاجیمبه ایتالیا ،آلمان ،ژاپن ،ازبكستان ،عراق ،قزاقستان،
تركیه ،استرالیا ،بحرین ،كانادا و روسیه صادر شد.
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53درصد جنگلها و زمینهای
کشاورزی شمال ویال شد
پهپادها ویالسازی در جنگلهای شمال را رصد میکنند
سيدمحمد فخار

خبرنگار

سود ويالســازي در جنگلهاي شمال
منابع
طبيعي كشور طي سالهاي اخير چنان رشد
كرد كه برخي ويالسازان با استفاده از
استثناهاي مسكوت در قانون ،از هر فرصتي براي رسوخ
ويال بــه عمق جنگلهــاي هيركاني بهــره ميبرند.
ساختوســازها در مناطق جنگلي در شرايطي طي
سالهاي اخير با افزايش قيمت سرسام آور،توجيه شديد
اقتصادي پيــدا كرد كه براســاس بررســيروزنامه
همشهري ،ويالهاي فوق الكچري در مناطق معروف
گاه ،هم قيمت منازل مسكوني شمال تهران تا متري
70ميليون تومان نيز معامله ميشوند .تا ابتداي دهه
90ارزشمندترين زمينها و ويالها مربوط به مناطق
ساحلي بود .اما در شرايط رشد ارزش افزوده زمينها،
نوعويالهابه3شكل ساحلي ،شهركيوجنگليتفكيك
شد.
قيمتهايفضايي

نگاهي به آگهيهاي ويالسازي در شمال كشور نشان
ميدهد در مناطقي همچون سيســنگان و اميررود
نوشهر،سرخرود ،محمودآباد ،چمستان ،سعادتآباد
نور كه همگي در اســتان مازندران قــرار دارند ،يك
ويالي نوساز شــهركي 200متري كه سال 97حدود
500ميليون تومان قيمت داشت ،هماكنون 2ميليارد
تومان قيمتگذاري شــده و ويالهــاي الكچري گاه
تــا 30ميليــارد تومان هم بــه فروش

ميرســند .اما ويالهاي اين مناطق وقتي در مناطق
جنگلي بنا ميشوند ،قيمت آنها تا 2برابر نيز افزايش
مييابد و ويالهاي الكچري جنگلي بعضا تا100ميليارد
تومان نيز قيمتگذاري ميشوند .در آگهيهاي ويالهاي
جنگلي برخي عبارتها نشان ميدهد دستاندازي به
نقطه جنگلي تا چه اندازه باال بوده است .عباراتي نظير
«منطقه بكر»« ،انشعاب آب و گاز از لوله اصلي»« ،استخر
و جكوزي از چشــمه جنگلي»« ،جاده اختصاصي» و
«برق رايگان تا 5سال» گزينههايي است كه در برخي
آگهيها ديده ميشود.
شرايط استانهاي شمالي

بهگزارش ســازمان امالك و مســتغالت كشور ،طي
ســالهاي اخير بيش از ۲۰درصد از اراضي جنگلي و
كشاورزي گيالن و بيش از ۳۳درصد مراتع و جنگلها
در مازندران به مناطق مسكوني تبديل شده است .در
اين گزارش آمده كــه «۳۳درصد مراتع و جنگلهاي
استانهاي شمالي در ۲۵سال اخير تبديل به مسكن
و ويال شده است ».هجوم سرمايهداران
به اراضي جنگلهاي شمالي در
شرايطي اســت كه معامله
امالك اين اراضي
بــر ا ي

محليها به هيچ وجه توجيه اقتصادي ندارد اما برخي
مشاوران امالک كه شمار آنها دهها برابر دهه گذشته
شده توانستهاند ســرمايهها را به اين بخش بكشانند.
استثناييبهنفعويالسازيجنگلي

يكي از روشهايي كه موجب شده ويالسازي شدت
بيشــتري در نقاط جنگلي پيدا كند ،توجه به نقاط
ضعف قانوني اســت .مهمترين نهــادي كه برخورد
جدي با ويالسازي در اراضي جنگلي انجام ميدهد،
منابع طبيعي هر استان است درحاليكه يك استثنا
باعث شده خأل جدي در اين عرصه وجود داشته باشد.
استفاده از «اراضي زراعي و باغي» راهي براي دورزدن
قانون در جنگلهاي كشور اســت .مسعود منصور،
رئيس ســازمان جنگلها در اينباره به همشــهري
ميگويد :در استانهاي شمالي نكتهاي كه در بحث
ويالسازي افزايش يافته ،عالوه بر دست اندازي به منابع
ملي ،تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي نيز هســت.
چون در سراســر بافت شمال
اراضــي ملي و
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در بلوكهاي حفاظتي برای جلوگیری از جنگلخواری ،نخستين قدم كنترل هوشــمند است .معاون وزير جهاد
كشاورزي در اينباره به همشهري ميگويد :دوره حضور ميداني با خودرو و نيرو گذشته و بايد با امكانات و تجهيزات به
روز از دستاندازي به عرصهها جلوگيري كنيم .امروز پهپادها براي كنترل اين عرصهها از قاچاق چوب و ويالسازي فعال
هستند كه اين مورد از استان گلستان آغاز شد .از سوي ديگر دوربينهايي را در مبادي مهم جنگلي كه سابقه تعرض
وجود دارد بهطور نامحسوس نصب كرديم كه تصاوير آن هم از شمال و هم تهران قابل دريافت است و ميتواند كنترل
مناسبي براي جنگلهاي هيركاني باشد .اقدام ديگر امكان اتصال دوربيني به ساير دستگاههاست كه به تازگي اين
اتصال با سازمان راهداري كشور درحال راهاندازي است تا بتوان عبور و مرور به نقاط جنگلي را از طريق معابر اصلي نيز
رصد كرد .بهگفته رئيس سازمان جنگلها ،هر نوع تصرف ،تخريب و قطع درخت در اراضي ملي جرم است .به تبع آن
ويالسازي نيز جرم بزرگتري است .حتي تصرف براي كشاورزي نيز جرم محسوب ميشود .براي مقابله با ويالسازي و
هر نوع تصرف در اراضي ملي ما به دقت پاي كار هستيم چون اين نوع تصرف ناگوارترين نوع آن است .منصور ميافزايد:
راهي كه ما در مديريت منابع طبيعي داريم ،با رويكردهايي نظير گسترش دايره همياران طبيعت ،آموزش و ساماندهي
نيروهايحفاظتي،مانيتورينگ،بيسيم،تهيهطرحهايحفاظتيواحالهمديريتبهبسيجونهادهايدستاندركارتالش
ميكنيم در دوره زماني كوتاهي شيب ويالسازيها كه در اراضي ملي نزولي شده را بتوانيم به حداقل قابلقبول برسانيم.

غيرملي تنيده به هم هستند ،بسياري از ويالسازيها
در اراضي زراعــي و باغي صورت ميگيــرد .اين در
شرايطي رخ ميدهد كه اراضي مستثنيات بسياري در
جنگلهاي شمال وجود دارد كه البته به سمت تعويض
اينها به اراضي ملي رفتهايم اما به هر ترتيب ،طي5دهه
اخير اين اراضي مستثنيات بودهاند كه مساحت آنها
در جنگلهاي شمال 800هزار هكتار است و در داخل
جنگلها و مجموعههاي مجاور جنگلهاي شــمال
محاط شدهاند .به گفته رئیسسازمان جنگلها ،وقتي
به اين موارد براي اعمال قانون مراجعه ميكنيم ،در
اســناد ميبينيم كه زمين به اسم زراعي باغي تغيير
نام پيدا كرده و اين خارج از شمول اراضي ملي تلقي
ميشود و دست ما براي تخريب بســته است .البته
اين ويالســازيها در اراضي زراعــي و باغي نيز جرم
است چون اجازه ساختوســاز ندارد که بايد از سوي
همكاران جهادكشاورزي با آن برخورد شود .به همين
راحتي موضوع از ورود ما در امان ميماند .اين اراضي
بهدليل محاط بودن در جنگلها براي مردم اين تلقي

را پديد ميآورند كه منابع طبيعي هستند و ويالسازي
صورت گرفته در جنگلي انجام شده كه جزو انفال است
اما واقعيت چيز ديگري است .ضمن ابراز تأسف از اين
ويالسازيها ما نهايت تالش خود را براي حفاظت از
منابع طبيعي كشور انجام ميدهيم و البته گاه ورود
سازمان جنگلها بيفايده است.
بلوك بندي براي افزايش حفاظتها

از ســال 99در بحث حفاظت از اراضي جنگلي براي
جلوگيري از ويالسازي و قاچاق چوب ،برنامه جامع
اقدامات حفاظتي اين عرصه در دستور كار قرار گرفته
و نخستين اقدام در اين زمينه بلوك بندي عرصههاي
منابع طبيعي بود كه در كل كشور انجام شد .رئيس
سازمان جنگلها در اينباره به همشهري ميگويد :در
استانهاي شمالي كه بيشترين دستاندازيها بهطور
معمولانجامميشود104،بلوكحفاظتيبراي كنترل
عرصههاي جنگلي از هرگونــه خطر جنگلخواري
شكل گرفت .در ساير نقاط كشور نيز هر بخش را يك
بلوك ناميديم و براي آن اقدامات نظارتي و حفاظتي
درنظر گرفتيم.
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مريم سرخوش

خبرنگار

پس از گذشــت 26روز از شناسايي
گزارش نخســتين مورد ابتال به اوميكرون در
ايران ،سايه سنگين ســويه جديد ،با
ثبت بيش از 733مورد ابتال ،در آمارهاي روزانه شيوع
اين بيماري در كشور ،ديده شد .بهطوريكه پس از
گذشت 20روز ،شــمار ابتالي روزانه كرونا به باالي
2هزار و 500نفر رســيد .آخرينبــار 25آذر بود كه
ميزان ابتــاي روزانه 2500نفر ثبت شــد و پس از
كاهش قابل توجه در موارد ابتال و رسيدن موارد جديد
به 701نفر در هجدهمين روز دي ،روز گذشته2 ،هزار
و 539بيمار جديد شناسايي شدند كه بهنظر ميرسد،
این افزایش آمار تحتتأثير شــيوع اوميكرون بوده
است .براساس اعالم معاون تحقيقات و فناوري وزارت
بهداشت ،اوميكرون بهعنوان شــايعترين ويروس
جهشيافته كوويــد19در جهان و ايران شــناخته
ميشود .قدرت سرايت اين سويه به اندازهاي است كه
ت نكردن فرد مبتال ،در
گفته ميشود در صورت رعاي 
 ۱.۵تــا 3روز تمام اعضاي يك خانــواده درگير اين
ويروس ميشــوند ،درحاليكه در سويههاي قبلي،
ميانگين زمان ابتالي اعضاي خانواده فرد مبتال حدود
۱۰روز بود .نگاهي به آخرين وضعيت شيوع اوميكرون
در ميان 6كشور با باالترين درگيري كرونا هم نشان
ميدهد كه 96درصد موارد جديد ابتال به اين سويه
در انگلســتان92 ،درصد در دانمارك91 ،درصد در
اســتراليا91 ،درصد در كانادا88 ،درصد در آمريكا و
76درصد موارد ابتالي جديد در فرانسه است.
وزارت بهداشــت تعداد موارد ابتال به اوميكرون در
كشور را 733نفر اعالم كرده اما پيام طبرسي ،عضو
كميته علمي كشور مقابله با كروناي وزارت بهداشت،
تأكيد ميكند كه موارد ابتال قطعا بيش از اينهاست.
پيش از اين نيز رئيس مركــز مديريت بيماريهاي
واگيــر وزارت بهداشــت ،گفته بود كــه كيتهاي
تشخيص اين سويه در كشور به اندازه كافي نيست كه
اين موضوع بر شناسايي موارد بيشتر ،تأثيرگذار است.
طبرسي به ايسنا ميگويد اگر پروتكلهاي بهداشتي
رعايت نشــود ،اوميكرون تبديل بهســويه غالب در
كشور ميشود« :شرايط تا 3 ،2هفته آينده شكننده
است .يعني قطعا افزايشي در ابتال خواهيم داشت».
او يكي از راههاي مهار اين بيماري را تزريق دوز سوم
اعالم ميكنــد .متخصصان ميگوينــد از جمعيت
۶۷ميليون نفري مورد انتظار براي تزريق واكســن،
حدود ۶۰ميليون نفر براي دوز اول واكسينه شدهاند،
اين در حالي است كه سرعت تزريق هم كم شده ،تا
جايي كه روزانه حدود 50هزار نفر ،براي تزريق دوز
اول اقدام ميكنند .اين موضوع براي مسئوالن نظام
سالمت نگرانكننده است.

سايه سنگين اوميكرون بر ايران
شمار ابتالي روزانه كرونا پس از 20روز ،روند صعودي گرفت

دلتا ،همچنان سويه غالب

مسعود يونسيان ،عضو كميته علمي كشوري مقابله
با كروناي وزارت بهداشــت هم روند ابتال به كرونا
در كشور را صعودي عنوان ميكند و به همشهري
ميگويد«:با اينكه  3 ،2روز اخير موارد ابتال به كرونا
بهويژه تستهاي مثبت قطعي اوميكرون در كشور
روند افزايشــي داشــته ،اما هنوز زود است بگوييم
پيك جديد بيماري در كشــور رخ داده است .البته
تداوم اين روند افزايشي قطعا هشــدار ايجاد موج
جديدی بيماري در كشــور خواهد بود ».يونسيان
در پاسخ به اين ســؤال كه آيا دير شروع شدن روند
صعودي اوميكرون در كشور را ميتوان اتفاق خوبي
دانســت؟ توضيح ميدهد «:اين تأخيــر ميتواند
اتفاق خوبي باشد ،چرا كه در برخي كشورها سويه
اوميكرون در 3هفته بهســويه غالب تبديل شــد و
نزديك به 100درصد مــوارد را كروناي اوميكرون
تشــكيل داد .اما در ايران با وجود گزارش رسمي از
ورود اين واريانت به كشور در 4هفته گذشته ،هنوز
اوميكرون ،جايگزين دلتا نشده است .بر اين اساس
هر قدر سرعت انتشار كمتر باشد ،با توجه به اينكه

ميزان بستري آن كم است،توان و مديريت سيستم
بهداشتي در مواجهه با سويه جديد و موارد جديدي
كه در آينده نياز به بستري خواهند داشت افزايش
پيدا ميكند ».اين مسئول البته درباره داليل كند
بودن ابتال به اين بيماري در كشور هم ميگويد« :ما
بهتازگي از پيك بزرگ دلتــا در پيك پنجم خارج
شدهايم ،بخش قابلتوجهي از مردم در پيك اخير به
كرونا مبتال شدند و همانطور كه ميدانيد اين ابتال
ميتواند براي مدت مشــخص در بدن فرد ايمني و
مصونيت ايجاد كند .بهويژه اينكه مصونيت حاصل
از ابتال به كرونا حتي از واكسيناســيون هم قويتر
اســت .نكته ديگر اينكه واكسيناســيون در كشور
ديرتر انجام شد و هنوز جمعيتي كه اخيرا واكسينه
شدهاند سطح بسيار بااليي از ايمني دارند ».او ادامه
ميدهد« :مجموع اين عوامل ميتواند كمك كند تا
ما پيك خفيفتري در مواجهه با اوميكرون داشته
باشــيم .البته احتمال خطا هم در اين گمانهزنيها
وجود دارد چرا كه ويروس كرونا كامال متفاوت عمل
ميكند اما براساس منطق پيشبيني در مواجهه با
كروناي اوميكرون همين خواهد بود».

ضرورت افزايش بيماريابي

تأخير در انجــام واكسيناســيون ،اما تنهــا دليل در
تأخير شيوع اوميكرون در كشــور شناخته نميشود.
بهطوريكه براســاس اعالم حميد ســوري ،اســتاد
اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشــكي شهيد بهشتي،
در كشورهاي اروپايي تحركات جمعيتي درون مرزي
و برون مرزي بيشــتر از ايران اســت .همچنين تردد
اروپاييها به آفريقــا و بالعكس تــردد آفريقاييها به
اروپا بسيار زياد است و قابل مقايســه با ايران نيست.
از سوي ديگر در آن كشــورها بهدليل واكسيناسيون
انبوه و كاهش معنادار موارد ابتال و مرگ ،عاديسازي
اجتماعات مانند اجازه ورود تماشــاگر به ورزشگاهها و
حذف ماسك رخ داد و اين عوامل به بروز شديد بيماري
منجر شد .اين توضيحات را سوري به همشهري ميدهد
و درباره راهكار مقابله بــا اوميكرون با توجه به افزايش
موارد ابتال در كشور و پيشروي اين بيماري در كشورهاي
جهان ،ميگويــد« :در اواخر ســال ،2020زماني كه
دادههاي اثربخشي نشان داد كه واكسنها خطر ابتال
به كوويد 19-را بيــش از 10برابــر كاهش ميدهد،
كارشناسان اعالم كردند كه واكسيناسيون راهي براي

پايان دادن بــه بيماري كروناي جديــد و پاندمي اين
ويروس است .اما به داليل مختلف ازجمله مسائل مرتبط
با پشتيباني و سياسي و ،...چنين مسئلهاي هنوز محقق
نشده اســت ».بهگفته اين اپيدميولوژيست ،تا امروز،
حدود 65درصد ايرانيها و 62درصــد از آمريكاييها
بهطور كامل در برابر اين ويروس واكسينه شدهاند که
هنوز با عدد 90درصد فاصله دارد« :هماكنون با توجه به
شيوع اوميكرون و توانايي آن در فرار از آنتيبادي ،ميزان
موارد ابتال در حال افزايش است ،درحاليكه در مقابل
ميزان اثربخشي واكسنها هم كمتر شده است .اگرچه
بهنظر ميرسد عفونت با اوميكرون خفيفتر از دلتا يا
سويه اصلي كوويد 19-است ،اما كشندگي آن (براي
افراد واكسينه نشده) هنوز بهطور چشمگيري بيشتر
از ساير عفونتهاي تنفسي است .در آمريكا ميانگين
گ ناشي از كوويد 19-نزديك به 1700نفر
هفتگي مر 
شده كه تقريبا 9برابر عدد مشابه 6ماه پيش است .بهنظر
ميرســد تالشها براي پيشبرد واكســنها بهعنوان
راهحلي منحصربهفرد براي مقابله با همهگيري موفق
نبوده است ».او ادامه ميدهد« :آمريكا اخيرا برنامهاي
براي ارائه 500ميليون تست سريع رايگان به خانوادهها
اعالم كرده و توافقي را بــراي ملزم كردن بيمهگذاران
به پوشــش كيتهاي خانگي انجام داده اســت .اين
اقدامات نشــاندهنده پذيرش اين واقعيت است كه
كرونا فعال با ما خواهد بود .هرچند كه واكسيناســيون
همچنان نقش مهمي در سالمت عمومي ايفا ميكند و
از اشغال بيمارستانها با بيماران مبتال به كروناي حاد
جلوگيري كرده اســت ،اما در ايران هم با افزايش نرخ
واكسيناسيون ،انجام تســتهاي انبوه براي مديريت
بيماري با واريانتهاي جديد ضرورت دارد ».براساس
اعالم او ،رتبه ايران در انجام تست كرونا در جهان با انجام
حدود 43ميليون تست (سريع و پيسيآر)  116است
كه نشان ميدهد كشور در انجام تست كارنامه خوبي در
مقايسه با بسياري كشورها نداشته است .اين متخصص،
در پاسخ به اين ســؤال كه افزايش تستها در كشور و
بيماريابي بيشتر چه تأثيري بر موارد مثبت شناسايي
شــده دارد ،عنوان ميكند« :مزيت فردي اوليه تست،
بهدســت آوردن مدركي مبني بر ابتال و درمانهايي
براساس نياز در زماني كوتاه است .البته اطالع از منفي
بودن تست هم مفيد است ،مثال بهعنوان پيشنياز در
ســفرهاي بينالمللي بهكار ميرود .هــر چند مزاياي
اصلي تست كوويد 19-فردي نيست ،بلكه به اطرافيان
آنها و عموم مردم كمك ميكند .با جداســازي موارد
مثبت ،ميتوان ميزان كل ويروسي كه در اماكن عمومي
در گردش اســت را كاهش داد و از شيوع بيماري كم
كرد ».بهگفته سوري ،استاندارد طاليي براي تشخيص
كوويد ،19-آزمايش PCRاست كه ميتواند آثار كمي
از مواد ژنتيك ويروس كرونا را شناسايي كند .اين نوع
آزمايش تا زماني كه موارد كوويد 19-وجود داشته باشد
مورد نياز است.

عدد خبر

يكميليونو86هزارو566
والدت در سال ۱۳۹۹به ثبت رسيده است.
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سال ســن بيشــتر مادراني اســت كه در
سال ۱۳۹۹صاحب فرزند شدهاند.
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سال ســن بيشــتر پدراني اســت كه در
سال ۱۳۹۹صاحب فرزند شدهاند.

۶۴هزارو۸۷۸
نوزاد زنده متولد شده ،متعلق به مادران ۳۰ساله است.

۷۲هزارو۶۲۶
نوزاد زنده متولد شده متعلق به پدران ۳۴ساله بوده
است.
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بنا به آمار ،سالي است كه بيشترين فراواني
والدتها مربوط به مادران ۲۹ســاله و پدران
۳۳ساله بوده است.

۲۹سالو۲ماه
ميانگين ســن مادران در والدتهاي ثبت شــده ســال
گذشته است.

۳۳سالو۷ماه
ميانگين ســن پدران در والدتهاي ثبت شــده ســال
گذشته است.
ســهم پــدران جــوان يعنــي  ۱۸تــا ۳۵ســاله از كل
والدتهاي جاري ثبت شده بدون توجه به مرتبه تولد
فرزند است.
ســهم مــادران جــوان يعنــي  ۱۸تــا ۳۵ســاله از كل
والدتهاي جاري ثبت شده بدون توجه به مرتبه تولد
فرزند بوده است.
منبع :سالنامه آماري سال ۱۳۹۹ثبت احوال كشور

#هوشمند
به سوی آینده
ي سيگنال در پرونده
افشاي پيامها 
حمله به كنگره
بازرسان فدرال ميگويند كه به پيامهاي ســيگنال رمزگذاري شده
ارســالي پيش از شــورش در روز ششــم ژانويه2021در ساختمان
كنگره آمريكا دسترســي پيدا كرده و از آن بهعنــوان مدركي براي
متهم كردن رهبر گروه شبهنظامي راست افراطي «حافظان سوگند»
( )Oath Keepersو ســاير متهمان در اين حمله استفاده كردهاند.
به گزارش وبسايت سيانبيسي ،در يك شــكايت حقوقي ،وزارت
دادگستري مدعي شــد كه متهمان براي مخالفت قهرآميز با انتقال
قدرت بين دونالد ترامپ ،رئيسجمهوري وقت به جو بايدن ،ازجمله
تالش براي بهدست گرفتن كنترل ســاختمان كنگره آمريكا ،توطئه
كردند .اين شكايت به پيامهاي متعددي اشاره ميكند كه در پيامرسان
«سيگنال» ،بهصورت رمزگذاريشده ارسال شده است .مشخص نيست

كه بازرسان چگونه به پيامهاي مورد استفاده در دستگيري استوارت
رودز ،رهبر «حافظان سوگند» و ديگر متهمان دسترسي پيدا كردهاند.
يكي از احتماالت اين است كه گيرندهاي كه به پيامها دسترسي دارد،
آنها را به بازرسان تحويل ميدهد .اين شــكايت به پيامهاي گروهي
اجرا شده در اين پيامرسان اشاره ميكند ،بنابراين ممكن است يكي
از شركتكنندگان در آن چتها همكاري داشــته باشد .رمزگذاري
سالهاست كه محل بحث و مناقشه بين بازرسان و شركتهاي فناوري
بوده است .درحاليكه افسران مجري قانون نگران هستند كه مجرمان
از فناوري رمزگذاريشده براي پنهان كردن تخلفات سوءاستفاده كنند،
شركتهاي فناوري مانند اپل ،طرف موضوع حفظ حريم خصوصي را
گرفتهاند .بازرسان در گذشته تالش كردهاند تا شركتهاي فناوري را
وادار كنند كه دستگاههاي خود را براي كمك به بررسي جرائم جدي
باز كنند ،اما شركتهايي مانند اپل استدالل ميكنند كه اگر رمزگذاري
را بشكنند ،كل سيستم را به خطر مياندازد و بهطور بالقوه به دشمنان
خارجي كمك ميكنند تا از نقاط ضعف سوءاستفاده كنند .اين موضوع
در سال2015اهميت ويژهاي پيدا كرد ،زماني كه اپل پس از تيراندازي
گسترده در سن برناردينو در كاليفرنيا ،از شكستن رمزگذاري آيفون
مظنون خودداري كرد .پس از يك بنبست تنشآميز ،سرانجام بازرسان
بدون كمك اپل توانستند رمزگذاري را بشكنند .اما برخي از متخصصان
مجري قانون گفتهاند كه ويژگيهاي امنيتي جديدتر در نرمافزار آيفون
اكنون دسترسي فني به آن دســتگاهها را براي آنها دشوارتر ميكند،
حتي اگر بتوانند مجوز دريافت كنند.
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جنبش كاتاليستهاي «ايران ساخت»

شركتهاي دانشبنيان توانستهاند طي سالهاي گذشته بخش زيادي از كاتاليستهاي مورد نياز صنعت نفت
و پتروشيمي را در كشور توليد كنند و ايران به جاي واردكننده صرف حتي دست به صادرات كاتاليست نیز بزند
عمادالدين قاسميپناه

كاتاليست استفاده ميشود .چند روز پيش
در همايــش دوســاالنه بوميســازي
كاتاليست در صنعت پتروشيمي و پااليش
نفت كه در جزيــره كيش برگزار شــد،
متخصصــان يكــي از شــركتهاي
دانشبنيان كــه در اين حــوزه فعاليت
ميكند ،از 3كاتاليست جديد ايرانساخت
رونمايي كردند .در اين رويداد شــركت
دانشبنيان نفت و گاز ســرو ،نسل جديد
كاتاليســتهاي ســنتز متانــول ،پري
ريفرمينگ و فرمالدهيد را كه در صنايع
نفت ،گاز و پتروشــيمي كاربــرد دارند،
بهصورت رسمي معرفي كرد.

خبرنگار

۳كاتاليســت «ايــران
فناوري ســاخت» ديگــر بــراي
استفاده در صنعت نفت و
پتروشيمي رونمايي شــدند تا ايران قدم
تازهاي براي پيشرفت در اين حوزه بردارد.
شايد نخستين چيزي كه با شنيدن كلمه
«كاتاليســت» به ذهن متبادر ميشود،
ابزارهايي باشــد كه براي انتشــار كمتر
دياكسيد كربن و كاهش آلودگي هوا در
خودروها بهكار گرفته ميشود .اما كاربرد
كاتاليســتها منحصر به صنعت خودرو
نيست و بسياري از صنايع به اين ماده مهم
نياز دارند .هميــن نياز باعث شــده كه
كشــورهاي صنعتي بــا بهرهگيــري از
تكنولوژي و دانش روز دنيا ،بخش مهمي
از بازار اين ابزارهاي كاربردي را در دست
بگيرند .تا چند ســال پيش ،كشور ما هم
مانند بسياري از كشورهاي ديگر در شمار
واردكنندگان كاتاليست محسوب ميشد،
اما اكنون در بخش قابلتوجهي از حوزهها
نهتنهــا واردكننــده نيســتيم ،كــه به
صادركننده كاتاليست هم تبديل شدهايم.
كاتاليســتها نقش حياتــي در صنعت
بهويژه حوزه نفت و پتروشيمي دارند .در

6۵۰۰شركت دانشبنيان

نقش حياتي كاتاليستها

كاتاليستها باعث افزايش سرعت و جهتدادن به واكنشهاي شيميايي بهسمت محصوالت
دلخواه شــده و به همينخاطر در صنعت اهميت كليدي دارند .ارزش بازار جهاني كاتاليست
رقمي بيش از ۲۰ميليارد دالر است و مصرف اين مقدار كاتاليست در سطح جهان باعث توليد
بيش از ۴۰۰۰ميليارد دالر سوخت و انواع مواد شيميايي و پتروشيميايي ميشود .تحريمهاي
ايران طي سالهاي اخير باعث شده بود كه تهيه كاتاليست براي واحدهاي صنعتي و پتروشيمي
بسيار سخت شود اما شركتهاي دانشبنيان توانستهاند تاكنون بخش زيادي از اين مشكل را
حل كنند.

توليد 90درصد محصوالت پتروشــيمي
نياز به اســتفاده از كاتاليست وجود دارد.

ورود به رقابت بينالمللي كاتاليستها
محمدحســين بهشــتي ،سرپرســت معاونت نوآوري و
تجاريسازي فناوري معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري
در گفتوگو با همشهري به اهميت اشتغالزايي و ارزآوري
توليد كاتاليستها براي كشور اشاره ميكند و ميگويد كه
الزم است شركتهاي توليدكننده كاتاليست در بازارهاي
بينالمللي به رقابت بپردازند.
چرا كاتاليســت اينقدر در صنعــت ازجمله نفت و
پتروشيمي مهم است ؟
در فرايندهاي شيميايي زماني كه قرار است يك ماده شيميايي
سنتز شود ،به مادهاي به نام كاتاليست نياز داريم ،چراكه در
نبود كاتاليست ،واكنشهاي شيميايي با سرعت الزم انجام
نميشود .در بعضي موارد بدون كاتاليستها حتي نميتوان

همچنيــن 20درصــد كل محصــوالت
صنعتي در توليدشــان حداقــل از يك

مادهاي را توليد كرد .ما در سالهاي گذشته با اين مشكل مواجه
بوديم و اين خطر وجود داشت كه بهخاطر تحريمها بعضي از
واحدها تعطيل شــود .با اين حال ،معاونت علمي و فناوري از
بعضيشركتهاحمايتكردتاآنهابتوانندبهتوليدانبوهبرسند.
ما در توليد كاتاليست خودكفا شدهايم؟ براي صادرات
هم فكري شده است؟
هنوز بعضي از كاتاليســتها وارد ميشــود و شركتهاي
توليدكننده درنظر دارند كه براي توليــد آنها اقدام كنند.
حدود 100نوع كاتاليســت در صنعت وجود دارد كه اكنون
مهم ترينهاي آنها را توانســتهايم توليد و به بازار عرضه
كنيم .شركت نفت و گاز ســرو يكي از شركتهايي است كه
براي صادرات هم اقدام ميكند و امســال توانست بهعنوان
صادركننده نمونه مورد تقدير قــرار بگيرد .اما توجه به اين
نكته الزم است كه بازار داخلي كاتاليستها محدود است و

براســاس اعالم معاونت علمي و فناوري
رياستجمهوري ،هماكنون 6500شركت
دانشبنيان در اقتصاد كشور ايفاي نقش
ميكنند950 .شــركت از اين مجموعه
در حوزه نفت ،گاز ،پتروشــيمي و صنايع
وابسته فعاليت دارند كه 13درصد از سهم
كل شركتهاي اين حوزه و 25درصد از
فروش شركتهاي دانشبنيان را بهخود
اختصــاص دادهاند.ايــن شــركتهاي
دانشبنيان طي سالهاي گذشته تالش
كردهاند توليد كاتاليستهاي پركاربرد را
در صنعت كشور بوميسازي كنند.

بايد براي رقابت وارد بازارهاي
بينالمللي شد.
چنــد شــركت
دانشبنيان كاتاليست
توليد ميكنند؟
حدود 5شــركت در حوزه
توليد كاتاليســت فعاليت
ميكنند كــه ميتوانند در
قالب اقتصاد بدون نفت ،ارزآوري داشته باشند .يكي ديگر
از صنايعي كه نياز به كاتاليست دارد ،صنعت فوالد است .در
صنعت فوالد هم براي واكنشهاي اكسيداسيون و احيا نياز به
كاتاليست داريم .بنابراين كاتاليستها در كل ميتوانند سهم
قابل توجهي از بازار داخلي و بينالمللي را بهخود اختصاص
دهند و باعث اشتغالزايي شوند.
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داروهاي جديد در فهرست درمان كرونا
سازمان جهاني بهداشت به شيوهنامه درمان بيماري كوويد ۱۹-دو داروي
جديد را اضافه كرده كه باعث اميدواري به بستري كمتر مبتاليان شده است

سازمان جهاني براي داروي ســوتروويماب كه يك درمان
زهرا خلجي
بهد ا شـــــت آزمايشــي آنتي بادي مونوكلونال است را
خبرنگار
بهخاطر شــيوع ارائه كرده اســت .اين دارو براي بيماراني
ســويه اوميكــرون دو داروي ديگــر را به كه هنوز دچار وخامت حال نشــدهاند اما
دســتورالعملهاي خود براي درمانهاي در معرض خطر بستري شدن قرار دارند،
تجويز ميشــود .آنتي
توصيهشــده بيمــاري
باديهــاي منوكلونال
كوويــد 19 -اضافــه
چالش نسخه ژنريك
تركيبات ايجاد شــده
كرده اســت .با شــيوع
آزمايشگاهي هستند كه
بيســابقه ســويه
مكانيسم دفاع طبيعي
عفونيتــر اوميكرون،
بدن را تقليد ميكنند.
مــوارد ابتال بهشــدت
درما نهــاي جديــد
در سراســر جهان اوج
گرفته و خطــر افزايش
بهدليــل بــاال رفتــن
سرعت شــيوع بيماري
بســتر يها نيز به تبع
افزايش پيدا كرده است.
كوويــد 19-در حــال
ظهور هســتند .هفته
بــه گــزارش الجزيره،
باريستينيب توسط شركت دارويي
گذشــته بيــش از
داروي باريسيتينيب كه
آمريكايي الي ليلي توليد شــده
براي درمان رماتيســم است درحاليكه نسخه ژنريك آن 15ميليون ابتالي جديد
مفصلــي هم اســتفاده در هند و بنگالدش در دســترس به كوويد 19-به سازمان
ميشــود بهشدت براي است و ثبت اختراع آن در چندين بهداشت جهاني گزارش
بيمارانــي كــه دچــار كشور ازجمله برزيل و اندونزي هم شده كه مســئول همه
كوويــد 19-بحراني يا وجود دارد .دكتر ماركو دا فونسكا اين ابتالها سويه بسيار
وخيم شــدهاند توصيه متخصص بيماريهــاي عفوني در مسري اوميكرون است.
اين رابطه ميگويد :تقريبا دو سال
شــده اســت .كميته بود كه كامال با دست بسته و بدون اين ســويه جديد حاال
متخصصان بينالمللي هيچ كمكي فقط شاهد مرگ آدمها مدتي است كه در اكثر
آژانــس ســازمان ملل بوديم .امكان پذيرش بيماران در نقاط جهــان جايگزين
در دســتورالعملي مراقبتهاي ويژه محدود اســت ،ســويه دلتا شده است.
كه در مجله پزشــكي بنابراين نجات جا نهاي بيشتري ســازمان بهداشــت
بريتانيا منتشــر شــده از مبتاليان به نوع سخت و بحراني جهاني طــي بيانيهاي
در اينبــاره نوشــتند :كوويــد 19-به دسترســي ما به گفت :درمانهاي جديد
درمانهاي قابل اجرا بستگي داشت
ايــن دارو بــا تركيب تا بتوانيم با كمك اســتروئيدها ،به توصيههاي قبلي كه
كورتيكواســتروئيدها اكســيژن و مراقبتهاي حمايتي در آن بــه اســتفاده از
ميتواند جان بسياري كاري كه از دستمان بر ميآيد را اجرا مســد و د كنند هها ي
از بيمــاران مبتــا به كنيم .حاال اگــر درمانهاي جديد گيرنده اينترلوكين  ۶و
كوويــد 19 -را نجات فقط بهدليل منابع محدود ،گراني كورتيكواستروئيدهاي
دهد .طبق مشاهدات ،قيمت و گواهي ثبت اختراع بهطور سيســتميك بــراي
سراسري در دســترس نباشند،
ايــن دارو ،احتمال نياز
بيمــاران مبتــا بــه
غيرانساني خواهد بود.
به دستگاه ونتيالتور را
كوويد ۱۹ -شــديد يا
كاهش و شــانس زنده
بحراني توصيه شده بود،
ماندن بيمار را بدون ايجاد عوارض جانبي ،اضافه شده اســت .همچنين اين سازمان
افزايش ميدهد.
مخالف استفاده از پالسماي دوران نقاهت،
ايورمكتيــن و هيدروكســي كلروكين در
درمان آنتي بادي مونوكلونال
بيماران مبتال بــه كوويد19-بدون توجه
اين كميته همچنين پيشــنهاد مشروط بهشدت بيماري است.
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اصطالح «خود شيرين» و «بچ ه مثبت» ميان جوانان
امروز چه تغييری كرده است

داروي اشتراكي

كمبود داروهاي مورد نیاز خارجي در سالهاي اخير موجب شده
است مردم با به اشتراكگذاشتن ذخيرهها يا سفارش به مسافران،
بخشي از مشكل خود را حل كنند
به اشتراكگذاشــتن ذخيره باقيمانده از داروهاي خارجي
لیال شریف
مورد نیاز روايت ثابت اين روزهاي بسياري از بيماران است
روزنامهنگار
كه سالهاي سال از داروهاي خارجي استفاده ميكردند و اين
روزها به داليل مختلف ،دسترسي به اين داروها برايشان ممكن نيست .چنين اتفاقي موجب شده
است تا بسياري از مردم بهصورت خودجوش دست به تقسيم داشتههايشان بزنند و هر از گاهي
در شبكههاي اجتماعي و دنياي واقعي با پيامهايي براي بخشيدن چند بسته از يك داروي خارجي
روبهرو ميشويم .اين اتفاق در برخي از داروخانههاي شهر تكرار ميشود و فقط كافي است هنگام
حضور در چنين فضايي كمي بيشتر به حرفهاي ردو بدل شده ميان افراد توجه كنيم .زن و مرد
جواني جلوي باجه تحويل داروي داروخانهاي در شرق تهران ايستادهاند و خلوتي داروخانه اين
فرصت را به آنها و مدير داروخانه ميدهد تا به راحتي گفتوگوي خود را دنبال كنند .دختر جوان
از روند جستوجوي داروي خود براي مشكل مايع گوش ميگويد؛ اينكه بهدنبال داروي خارجي
براي كنترل بيمارياش به داروخانههاي بسياري سر زده و از تمام آنها دست خالي راهي داروخانه
ديگري شده است.

مدير داروخانه كه مرد پيري اســت و روي صندلي
پشت پيشخوان نشسته است ،در تمام مدت سرش را
به نشانه تأسف تكان ميدهد و در ميانه صحبتهاي
دختر جوان از بيماراني ميگويد كه هر روز براي تهيه
داروهاي مورد نیاز خارجي به او مراجعه ميكنند و
سؤال ميپرسند .پســر جوان كه گويا مدتي قبل،
مشكلي مشترك را تجربه كرده بود ،فرمان گفتوگو
را بهدســت ميگيرد و با گفتن نخســتين جمالت
لبخند را بر لبان دختر جوان مينشــاند؛ «من چند
بسته از اين دارو را دارم و بعد از رفع بيماريام ديگر
نياز به دارو پيدا نكردم ».دختر جوان تالش ميكرد
تا خوشحالي خود را از اين جمله پنهان كند و ميدان
را به مدير داروخانه سپرد؛ «خب شما اين داروها را
به اين خانم بدهيد ».اين جمله مدير داروخانه نقطه
پاياني بر تعارفهاي اين دو مشتري بود و پسر جوان
قرار گذاشت كه داروي خارجي را فردا به داروخانه
بســپارد و دختر جوان نيز پس از تماس با داروخانه
براي گرفتن دارو مراجعه كند تا شايد از اين طريق
براي مدتي هر چند كوتاه مشكلش رفع شود.
دارو؛ بهترين سوغاتي

تصویری از مرحوم حسین محباهری و محمد کدخدایی
در « مبصر  4ساله کالس»

همانطور كه اول اين گزارش آمد ،اين كلمه با ورود به زبان محاوره
فارســي معنا و كاربرد انگليسي خود را از دســت داده و معناي
جديدي گرفته است .سوبر در مكالمات فارسي به فردي كه خيلي
بهاصطالح بچه مثبت است اطالق ميشود.
خاطراتتان از همكالسي مدرســه كه در اول متن آمد به ياد
بياوريد! يك بچه مثبت كه گاهي اخالقمداري بيش از اندازهاش
باعث جدايي او از بچههاي ديگر ميشود ،ميتواند مثالي باشد
براي آدمهايي كه سوبر خطاب ميشوند .سرعت تغيير كاربرد
اين كلمه آنقدر زياد است كه هنوز يك سال از فراگير شدنش
نگذشــته كاربردهاي ديگري هم پيدا كرده .حاال اين اصطالح
حتي براي هر چيز يا كاري كه بيمزه و بينمك باشد هم بهكار
ميرود .مثال اگر كســي به شــما گفت كه كاري كه ميكنيد
خيلي سوبر است ،يعني خيلي حوصله سر بر است يا اگر بهخود
شما بگويد :سوبر ،يعني خيلي مثبت هستيد و از باحال كردن
ماجراها امتناع ميكنيد.
اصطالحات جديد راه خود را به شــكلهاي متنوعي به سمت
مكالمات روزمره مردم بــاز ميكنند .قديمتــر بهخاطر ورود
تكنولوژي راديــو و بعدتر تلويزيون اصطالحــات از اين طريق
بين مردم گسترش پيدا ميكرد .بعد در روزگار جديد اين كار
به گردن فضاي مجازي افتاد .بيشــترين استفاده اين اصطالح
بين جوانان است.
اين كلمه از صحنه رپ آمريكا وارد موسيقي رپ ايران شده است.
تعدادی از رپرهاي ايراني از اين كلمه براي تخريب حريف خود
استفاده ميكنند .آنها براي اينكه رقيبشان را تضعيف كنند،
ادعا ميكنند شعرهاي ضعيف فرد را به هوشیار نبودن او نسبت
میدهند .البته اين كلمه فقط در اين ســبك از موسيقي بهكار
نميرود .خوانندگان سبكهاي ديگر آمريكايي هم از اين كلمه
اســتفاده ميكنند ،اما در ايران فقط در رپ اين اصطالح ديده
ميشود.
در چند سال اخير ،بســياري از كلمات و اصطالحات از همين
طريق وارد زبان شده و تقريبا نميتوان تأثير اين سبك موسيقي
را در ميان تعدادی از جوانان ناديده گرفت .اين كلمه اصطالحي
است كه به كساني اطالق ميشــود كه روحيه مثبتي دارند و
توسط باقي افراد بهخاطر اين روحيه مورد تمسخر قرار ميگيرد.
البته تولد يا مرگ هيچ اصطالحي در دست ما نيست.
خيلي از اصطالحات هستند كه فارسيسازي شدهاند و در بين
مردم جا باز نكردهاند ،از اينرو به ســرعت از بيــن رفتهاند .اما
بعضي اصطالحات هنوز هم پس از چند دهه استفاده ميشود.
تقدير كلمات را زمان مشــخص خواهد كرد اما ميتوان از نوع
كاربرد اين كلمه حــدس زد كه نميتوان عمــر چنداني بين
اصطالحات داشته باشد.
اين اصطالح فارغ از اينكه خوب يا بد تلقي شــود ،همانطور كه
گفته شد ،زود از بين ميرود؛ چون نه از معني ريشه خود پيروي
ميكند و نه كاربرد درستي دارد و ميشود گفت كاربردي من
درآوردي پيدا كرده است.
سوبر ،خرخون ،بچه ننه ،چاي شيرين و مثبت كلماتي است كه
از سر عصبانيت به بچههاي كالس گفته ميشد تا عصبانيت را
بهگونهاي تخليه كرده باشيم .بچههايي كه به خوشگذران نبودن
و كسل كنندگي متهمشــان ميكرديم و شايد چون هيچوقت
آدمهاي ريسكپذيري نبودند و ترجيح ميدادند تا درستترين
كار را انجام دهند ،تنهايشان ميگذاشتيم.
از طرفي بچههايي كه شيطنت ميكردند را بچههاي بهاصطالح
خفن يا باحال خطاب ميكرديم .اما حــاال تقريبا ميدانيم كه
ســوبر بودن لزوما كلمه توهينآميزي نيســت ،كاربرد و بستر
بهكار بردن آن مهم است.

آوردن داروهايــي كــه نياز بــه نســخه ندارند از
كشــورهاي ديگر به وســيله مهاجــران ايراني به

يك روزنه اميد براي برخي از بيماران تبديل شده
است؛ بيماراني كه در گذر ســالها با بيماريهاي
مزمني مواجه شدهاند و براي كنترل اين بيماريها
از داروهاي خاص خارجي اســتفاده ميكنند .در
روزگاري كه دســتيافتن به اين داروها با مشكل
روبهرو شــد ،چارهاي جز درخواست از ايرانيهاي
خارج از كشــور نداشتند .سالهاســت كه بعضی
از بيماران ايراني به چشــمانتظاري براي رسيدن
سوغاتهايي از نوع دارو عادت كردهاند .اگر دوست
يا عضوي از خانواده ،ساكن در جغرافيايي خارج از
مرزهاي ايران باشد ،هنگام سفر به ايران ،نخستين
سؤالي كه مطرح ميكند ،اين است؛ «كسي نياز به
دارو نداره؟»
رامين سالها در آمريكا زندگي ميكند و با ايرانیان
مقيم اين كشور دايره دوستي تشكيل داده است.
براســاس گفته او ،دارو به يكي از درخواستهاي
ثابت اقوام و آشنايان هنگام بازگشت به ايران تبديل
شده است؛ «هميشه وقتي خود را براي سفر به ايران
آماده ميكنم ،از آشنايان نزديك ميپرسم كه آيا
دارويي كه نسخه نخواهد را نياز دارند تا درصورت
امكان برايشان تهيه كنم يا خير؟ تا چند سال پيش
اين درخواستها خيلي كم بود اما االن افراد زيادي
داروهاي مختلفي را درخواست ميكنند؛ از داروي

تر شدهایم
آمار منتشر شده از وضعيت
تناسب اندام نشان ميدهد

70%

ايرانيان دچار اضافهوزن يا چاقي هستند
چاقي و اضافه وزن مسئله اساسي اين روزهاي بشر در سراسر جهان است .از نشانههاي
ظهور و بروز اين معضل اين است كه باشگاههاي ورزشي بدنسازي در هر كوي و برزني
ريشه دوانده و اپليكيشنهاي رژيمدهي و قدمشمار در هر تلفنهمراهي نصب شده
و متخصصان تغذيه و الغري ،متغيران و ناجيان ســبك زندگي بشر شدهاند .از كنار
سفره همين چاقي بود كه فروش دستگاههاي موضعي و داروهاي الغري رونق گرفت
و هر روز يك نوع جديدي از آنها روانه بازار شــد .پزشكان ميگويند چاقي مادر ساير
بيماريهاســت و يك روي مرگ به شــكمهاي برآمده و پهلوهاي فربه برميگردد.
ايرانيهاي قرن بيستويكم هم از گزند آن در امان نمانده و تصويري از يك نسل چاق
را در تاريخ ثبت كردهاند .آمار و ارقام زير نشاندهنده وضعيت كشورمان از منظر اين
بحران فراگير است.

شمار افراد چاق در ايران
از سال  ۱۳۵۹ -۱۹۸۰تاكنون

 ۵/۵برابر

و تعداد افراد داراي اضافه وزن

 3/5برابر
شده است

چاقیمفرط

4/5%
جمعيت كشور نيز چاقی
مفرط مرضی دارند.

سرطان پستان ،روده بزرگ ،تخمدان ،پروستات ،كبد ،كیسه صفرا ،كلیه،

بیماریهــای ایســكمیك قلبــی ،ســكتههای قلبــی و مغــزی ،دیابــت ،كبــد

چرب غیرالكلی ،بیماری انسداد مزمن ریوی ،نارسایی مزمن كلیوی ،فشار
خون باال ،اختالل در چربی خون ،اختالالت اســكلتی  -عضالنــی و آرتروز،

بیماریهای كیســه صفــرا ،اختــاالت روان شــناختی و روانپزشــكی و اخیرا
بیماری كووید۱۹-

بیماریهای ذکر شده با چاقی
ارتباطی وسیع و عمیق دارند

عکس :امیر حمیدی نوید

حتما شــما هــم در مدرســه
صنم حسينخاني
همكالسيهايي داشــتهايد كه
داستاننویس
از انتهاي كالس فرياد بكشــند و
يادآوري كنند كه معلم بايد امتحان بگيرد يا مشقهايمان را نگاه
و بررسي كند .احتماال زمان امتحانات و تقلب كردن هم برايتان
پيش آمده كه محتاج يك كلمه باشــيد و بغلدستيتان برگه
امتحانیاش را زير دستش جمع كرده باشــد و كلهاش را روي
برگه خوابانده باشد.
وقتي ناظم به كالس سر ميزند هم براي خودشيريني نام كساني
كه شلوغ ميكردند برساند تا بتواند از مبصري كالس ترفيع پيدا
كرده و به جايگاه مديريت آبخوري برسد تا زنگ تفريح كه تمام
شــد آب را روي بچهها ببندد .از اين آدمها فقط در مدرسه پيدا
نميشود .همه ما چنين آدمهايي را در زندگي ،دانشگاه و محل
كار خود ديدهايم.
بعضي از كلمات هســتند كه ريشــهاي غيرفارســي دارند و در
زبانهاي ديگر بهكار برده ميشــوند ،اما وقتي وارد زبان فارسي
میشوند معني و كاربردشان تغيير ميكند؛ يكي از اين كلمات
« »soberاست .بعضيها ميگويند سوبر واژهاي است كه ريشه
در زبان فرانســه دارد ،اما در هيچ منبعي اين موضوع ذكر نشده
اســت .اگر اين واژه را به انگليسي جســتوجو كنيد ميتوانيد
معني آن را بيابيد.
اين واژه در انگليســي بهمعناي هوشيار اســت .در اصل سوبر
به كســي گفته ميشــود كه تحتتأثير هيچگونه روانگردان و
مخدري نيست و كامال هوشيار است .اگر شمايي كه اين متن را
ميخوانيد كمتر از 22سال داشته باشيد ،حتما اين اصطالح زياد
به گوشتان خورده است .اين كلمه سن زيادي در بين اصطالحات
روزمره مردم ندارد و از آن دســت اصطالحاتي است كه چندان
دوام نميآورد .اما كلمهاي اســت كه به روز است و از آن ،هم در
فضاي مجازي و هم در فضاي اجتماعي جوانان زياد مورد استفاده
قرار ميگيرد.
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مخصوص آســم گرفته تا داروهاي دســتگاههاي
گوارشيُ ،مسكن و ويتامينهاي مختلف در فهرست
سوغاتيهاي دارويي قرار ميگيرد».
براساس گفته رامين ،زماني كه او يا يكي از دوستان
و اقوامش براي سفر به ايران برنامهريزي ميكند،
بخشــي از ظرفيت چمدانها را به ســفارشهاي
دارويي اختصاص ميدهند؛ «بــا توجه به كمياب
يا نايابشــدن برخي از داروهاي خارجي ،در چند
سال اخير ياد گرفتهايم كه موقع سفر به ايران بايد
بخشي از چمدان خود را به دارو اختصاص بدهيم،
البته ما اين امكان را نداريم كه داروهاي خاص و در
حجم زياد به ايران بياوريم اما تا جايي كه از دستمان
بربيايد ،تالش ميكنيم تا بــه اطرافيانمان كمك
كنيم ،مثال همين چند وقت پيش يكي از دوستان
خواهرم كه مبتال به آسم است ،نتوانست داروهاي
خارجي خود را در تهران پيــدا كند ،من از طريق
ســايت آمازون آن دارو را خريدم و بهوسيله يكي
از دوستانم كه مسافر تهران بود ،دارو را به آن فرد
رساندم ».در اين ميان برخي از مسافراني كه ايران
را به مقصد كشورهاي همسايه براي سفرهاي كاري
و تفريحي ترك ميكنند ،مسئوليت تهيه نيازهاي
دارويي اطرافيــان را برعهده ميگيرنــد .نازنين
ســالها از ميگرن شــديد رنج ميبرد و وابسته به

يك داروي خارجي است .براساس گفته او تنها اين
دارو ميتواند دردش را تسكين دهد؛ «داروي من
كمياب شده و به هر داروخانهاي كه فكرش را بكني،
سر زدهام اما دارويم را پيدا نكردم .مادرم براي سفر
به تركيه رفته بود ،تنها راهي كه به ذهنمان رسيد
اين بود كه مادرم نســخه را با خودش ببرد تا شايد
از تركيه بتواند دارو را تهيــه كند .در نهايت همان
داروهايي كه از تركيه به دستم رسيد ،توانست دردم
را تسكين دهد ».كشورهاي عراق و تا چندي پيش
افغانستان نيز در دسته كشــورهايي قرار داشتند
كه افراد ميتوانستند برخي از داروهاي خارجي را
تهيه كنند؛ مانند مصطفي كه ســال گذشته براي
انجام يك مأموريت كاري به افغانستان سفر كرده
بود ،بهدليل درخواســت يكــي از همكارانش ،در
مسير ســفر به چند داروخانه سر زده بود تا داروي
خارجي براي رفع مشكل گوارشي فرزند همكارش
تهيه كند.
درخواستهاي توييتري و اينستاگرامي

در كنار پيامهايي كه از طريق نزديكان براي تهيه
داروهاي خارجي به برخي از مسافران داده ميشود،
توييتر و اينستاگرام نيز بخشي از اين مسئوليت را به
دوش ميكشند .در نگاهي گذرا به اين شبكههاي

ميزان مصرف كالري روزانه ايرانيها در 2دهه گذشته
از ۲هزار به ۳هزار كالري رسيده و اين درحالي است كه

اجتماعي با پيامهايي براي درخواست تهيه دارو يا
تمايل براي به اشتراك گذاشتن داروهاي خارجي
روبهرو ميشويم .برخي نيازهايشان را در قامت يك
پيام شبكه اجتماعي مطرح ميكنند و افراد مختلف
با به اشتراكگذاشتن اين پيام تالش ميكنند راهي
براي رفع اين نياز پيدا كنند ،در نقطه مقابل نيز كم
نيستند افرادي كه چند بســته داروي خارجي در
اختيار دارند و بهدليل رفع مشكل ،ترجيح ميدهند
تا با ارسال پيامي در شبكههاي اجتماعي ،آن دارو
را بهدست فردي كه نياز به آن دارو دارد ،برسانند.
اين اتفاق در دوران كرونا و كمبود برخي از داروها
شدت گرفت و افراد بسياري پس از درمان بهدليل
هزينههاي باالي برخي داروهــا ،ترجيح دادند كه
داروي باقيمانــده را در اختيار يك فــرد بيمار و
نيازمند قرار دهند.
نيمنگاهي به شــيوههاي دسترســي به داروهاي
خارجــي در روزگار كمبود اين قبيــل داروها در
كشــور ،اين واقعيت را گوشزد ميكند كه بسياري
از افراد در تالش هســتند تا با ايجاد شــبكههاي
ارتباطي منحصربه فرد ،شــرايط را براي بيماران
وابســته به داروهاي خارجي تســهيل و به طرق
مختلف راه را براي به اشتراكگذاشــتن اين قبيل
داروها مهيا كنند.

70%

براساس
آخرين

رتبهبندی

90%

جهانی

چاقی و

اضافهوزن

ايرانيان به
چاقي
يا اضافهوزن

رتبه جهانی

ايرانيان (هر دو جنس) فعاليت فيزيكي كافي ندارند.

چاقی مردان و

زنان بزرگسال

47%

 ۸۷و ۴۱

23%

ايرانی

نوجوانان ايراني نسبت به 4دهه گذشته با افزايش بيش از ۲۰درصدي
روبهرو هستند .رتبه اضافه وزن دختران و پسران  ۱۹سال ايراني با صعود
 ۲۸و  ۲۴پلهاي ،از رتبه  ۹۶و  ۱۰۵به رتبههاي  ۶۸و  ۸۱رسيده است .همچنين
شيوع اضافه وزن در دختران از  ۶درصد به بيش از  ۲۶درصد و در پسران از
 3درصد به  ۲۴رسيده است.
اضافه وزن دختران
در دهه 60

6%

اضافه وزن پسران
در دهه 60

3%

اضافه وزن
و

بهترتيب
است.

چاقي
مبتال هستند.

اضافه وزن
در دختران  ،اکنون

26 %
اضافه وزن
در پسران  ،اکنون

24 %

در رتبهبندي جهاني چاقي هم ،دختران  ۱۹سال ايراني داراي رتبه  ۵۵و
پسران در رتبه  ۷۴هستند و بهترتيب  ۴۳و  ۳۹پله ،وضعيت چاقي نوجوان
ايران در 4دهه گذشته ،بدتر شده است .هماكنون ميزان شيوع چاقي در
بين دختران نوجوان ايراني ۹درصد و پسران ۷درصد است كه در مجموع
اين روند ،نگرانكننده است.

380/000
ساالنه

مرگ

در ايران رخ ميدهد كه ۱۷۷هزار مورد آنها زودرس (زير ۷۰سال) هستند.
از اين ميزان  ۸۸هزار مرگ خيلي زودرس (زير  ۵۰سال) بوده كه ريشه
آنها چاقي بوده است.

همچنين ميزان شيوع چاقي

مردان

زنان

20% 34%
66
گرم
در روز

قند

مصرف قند بهعنوان
يك عامل چاقكننده
در ايران از حد
استاندارد باالتر
است .هماكنون
سرانه مصرف قند در
ايران ۶۶گرم در روز
است.

11
گرم
در روز

نمک

مصرف روزانه نمك در
كشور بيش از دو برابر
استاندارد جهاني
( ۵گرم در دنيا و  ۱۱گرم در
ايران) است و در مصرف
نمك تنها  ۲۱درصد مردم
ايران ،محدوده سالم را
رعايت ميكنند.

14

ایرانشهر
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نگاهی به مهمترين محصوالت
صادراتی كشور در حوزه كشاورزی و
باغی به تفكيك استانها
مهمترين محصوالت صادراتي
(كشاورزي و باغي)

نام استان
آذربايجان شرقي

سيب ،پياز ،خيار ،كاهو و كلم ،كشمش

آذربايجان غربي

سيب

اردبيل

سيبزميني

البرز

توتفرنگی ،هلو ،شلیل ،آلو ،گوجهفرنگی

اصفهان

انواع فلفل ،گل كلم ،سيب ،خرما

ايالم

-

بوشهر

خرما

تهران

-

چهارمحال و بختياري بادام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
خراسان رضوي

هرمزگان

عكس :سجاد درویشی

نگاهي به استانهاي صنعتي

كشاورزي و باغداري تقريبا در تمام استانهاي كشور
رونق دارد اما در برخي از استانها بهدليل فعاليت
بيشتر آنها در حوزههاي صنعت و معدن ،محصوالت
كشــاورزي و باغي در حدي مورد توجه نيست كه
بتوان آنها را به ديگر كشــورها صادر كرد .بهعنوان
مثال اينطور كه مديركل گمرك ايــام به تازگي
خبر داده در 9ماهه نخست امسال عمده كاالهاي
صادراتي اين استان آهنآالت ،كاشي و سراميك،
پالستيك ،سنگآهن و محصوالت پتروشيمي بوده
يا استان قم سال گذشته بيشتر گرانول ،محصوالت
غذايي ،كفش و صندل ،شــمش سرب ،مصنوعات
مسي ،مواد و محصوالت پالســتيكي ،شيميايي و
هيدروكربن صادر كرده است.
اين موضوع درباره استانهاي كهگيلويه و بويراحمد،
لرستان و مركزي كه شــكل صنعتيتري دارند نيز
صدق ميكند .به اين ترتيب برخي از اســتانهاي
كشــور ما اگرچه داراي زمين كشاورزي و باغهاي
ميوه هستند ،اما حجم توليد محصوالت كشاورزي
و باغيشان به اندازهاي اســت كه شايد به زحمت
نياز خود اســتان را تامين كند يا در بهترين حالت
به اســتانهاي همجوارشان صادر شــود .در اين
ميان برخي از اين استانها سعي دارند سهم توليد

محصوالت كشــاورزي خود را باال ببرنــد و به اين
ترتيب ســهمي در صادرات ميوه ،سبزي ،صيفي،
خشكبار و ديگر محصوالت كشاورزي و باغي ايران
داشته باشند.
 8استان تكمحصولي كشاورزي و باغداري

در اين ميان برخي از استانهاي ما با توجه به شرايط
آب و هوايي و خاكي كــه دارند ،تمام تمركز خود را
روي توليد يك يا دو محصول گذاشــتهاند و اتفاقا
با همين محصوالتشــان نهتنها در كشــور كه در
بازارهاي بينالمللي كامال شناختهشــده هستند.
بهعنوان مثال آذربايجان غربي بيش از هر محصول
ديگري در حوزه كشاورزي ،سيب درختي توليد و
صادر ميكند .شايد برايتان جالب باشد بدانيد كه
اين اســتان امســال با توليد بيش از يك ميليون و
270هزار تن ســيب ،ركورد توليد اين محصول در
كشور را زد و سيبهاي مازاد بر نياز استان و كشور
تاكنون به كشورهايي ازجمله عراق ،تاجيكستان،
ازبكستان ،هندوســتان و ...صادر شــده و حدود
500هزار تن ديگر در سردخانهها منتظر صادرشدن
هستند.
در اين ميان مهمترين محصول كشاورزي صادراتي
اردبيل ،ســيبزميني است ،بوشــهر بيش از هر

نگاه

بســته به موقعيت جغرافيايي اســتا نهاي مختلف كشور و
همسايگي آنها با كشورهاي ديگر ،خريدار هر كدام از محصوالت
كشاورزي ما يكي از كشورهاي همجوار است .بهعنوان مثال سيب
آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي بيش از هر كشور ديگري
نصيب جمهوري آذربايجان ،ارمنستان ،تركيه و عراق ميشود.
يا زعفران و زرشك و همچنين صيفيجات ،سبزي و ميو ههاي
خراسان شمالي ،رضوي و جنوبي بيشتر سهم افغانستان است،
كيوي استانهاي شمالي بيشــتر سر از تركمنستان درميآورد
و خرماي بوشهر و فارس و خوزســتان و سيستان و بلوچستان
بيش از هر كشــور ديگري بهدليل همجواري به پاكســتان و
امارات و عربستان صادر ميشود .در اين ميان اگر چه محصوالت
كشاورزي ما به دهها كشور دنيا ازجمله عراق ،روسيه ،لهستان،
افغانستان ،كويت ،مالزي ،هلند ،دانمارك ،آلمان ،اتريش ،بلژيك،
ايتاليا ،امارات ،ارمنســتان ،بحرين ،تركيه ،افغانستان ،هند و...
صادر ميشود ،اما طبق آمار ،بزرگترين خريداران محصوالت
كشاورزي ما سه كشور عراق ،افغانستان و امارات هستند كه در
مجموع حدود 50درصد از كل صادرات كشاورزي ايران را بهخود
اختصاص دادهاند.

در برخي از اســتانهاي كشــور هم همزمان دو يا
چند محصول بهطور ويژه توليد و متعاقب آن صادر
ميشــود .مثال سمنان بيشــترين ميزان صادرات
كشاورزي و باغياش به پسته و انار اختصاص دارد
و كرمان هم بيش از هر محصول ديگري ،پســته و
خرما به ديگر كشورهاي دنيا صادر ميكند .هر چند
كه «ســير» هم يكي ديگر از محصوالتي است كه
كرمان بهويژه در چند سال اخير نگاه ويژهاي روي

آن داشته و توانسته سير را هم به صادرات كشاورزي
و باغياش اضافه كند.
كيوي،بيشترينمحصولصادراتیدرشهرهايشمالي

شايد برايتان جالب باشــد بدانيد ايران ،چهارمين
توليدكننده بزرگ كيوي در دنياست .اگرچه توليد
اين ميوه در برخي از اســتانهاي كشــور صورت
ميگيرد اما بيشــك قطب توليد كيوي در ايران،
استانهاي شــمالي ما هســتند .همين چند روز
پيش مدير امور باغباني جهادكشاورزي گيالن ،از
اين استان بهعنوان بزرگترين صادركننده كيوي
كشور نام برد و گفت 6414« :هكتار باغ كيوي در
گيالن وجود دارد كه براساس پيشبينيها ،امسال
210هزار تن كيوي از اين باغها برداشت خواهد شد.
50درصد كيوي توليد شده در گيالن به كشورهاي
روسيه ،آذربايجان ،قزاقستان و آسياي ميانه صادر
ميشود».
اين اســتان عالوه بر كيوي ،برنج ،چاي ،زيتون و
بادامزمينياش را هم به كشــورهاي مختلف صادر
ميكند ،درســت مثل همســايههايش گلستان و
مازندران كه هر كــدام عالوه بر كيــوي ،صادرات
محصوالت ديگر ازجمله پرتقال و نارنج و سبزي را
هم در دســتور كار دارند .اما همانطور كه گفته شد

محصوالت كشاورزی ،باالتر از صنعت و صنایعدستی!

براساس جدیدترین گزارش گمرك ایران از تجارت 7ماهه نخست امسال،
مشخص شد كه تا پایان مهر امسال بیش از 98میلیون تن كاال به ارزش
54میلیارد و 800میلیون دالر بین ایران و كشورهای جهان مبادله شده كه از این
میزان 75میلیون و 200هزار تن به ارزش 27میلیارد و 100میلیون دالر به صادرات
اختصاص داشته است .این اعداد نشان میدهد نسبت بهمدت مشابه سال
قبل ،صادرات ما از حیث وزن 15درصد و از لحاظ ارزش 48درصد رشد داشته
است .اما اگر بخواهیم میزان سهم محصوالت كشاورزی از صادرات ایران در 7ماه
ابتدایی سال را بررسی كنیم ،باید بگوییم سهم صادرات كشاورزی ایران به عدد
10/5درصد رسیده است؛ یعنی باالتر از بخش صنعت ،فرش و صنایعدستی! در
نمودار زیر سهم هر كدام از بخشهای مختلف را در صادرات كشور میبینید:

نگاه

عراق ،افغانستان و امارات بزرگترين
خريداران محصوالت كشاورزي ایران

تمركز سمنان و كرمان
روي 2محصول صادراتي

كشمش ،زيتون ،سير ،سيبزميني و
گوجهفرنگي

فارس

خرما ،انجير ،سيب ،گوجهفرنگي ،سيبزميني
و پياز

قزوين

كشمش،انگور ،پسته ،نخود ،زرشك ،انجير،
گوجهفرنگي ،شليل ،هندوانه ،فلفل دلمهاي

سمنان
سيستان
و بلوچستان

-

پسته و انار
خرما ،سيب ،تخم گشنيز ،هندوانه،
سيبزميني

كردستان

هندوانه ،سيب ،گوجهفرنگي ،خيار ،خربزه،
كاهو و كلم

كرمان

پسته ،خرما ،سير
نخود،گوجهفرنگي ،ملون ،هندوانه ،پياز،
آلو ،پرتقال ،ليموترش ،خيار ،سير ،كاهو،
فلفل دلمهاي ،لوبيا سبز ،سيب درختي ،هلو،
سيبزميني ،زردآلو

روستاي هدف گردشگري «اســتاد» يكي از روستاهاي خراسان
شمالي اســت كه در 30كيلومتري جنوبغرب شهر فاروج واقع
شده است .روستاي اســتاد آبوهواي معتدل كوهستاني دارد و
از جاذبههاي آن عالوه بر چشماندازهاي طبيعي زيبا ميتوان به
آثار كهني همچون تختحصار ،قلعهكهنه ،مســجدجامع ،حمام
قديمي و بناي امامزاده اولياء اشــاره كرد .در استاد صنايعدستي
مختلف ازجمله قاليبافي رواج دارد .ورزش محلي كشتي باچوخه،
انواع غذاها و نان محلي ،مراســم محلي جشن نوروز و سيزدهبدر،
تعزيهخواني و ...به اين روستا چهره منحصربهفردي بخشيده است.
درباره قدمت تاريخي اين روســتا هم بايد گفت برخي از مورخان
معتقدند آساك كه يكي از پايتختهاي دوره اشكانيان بود همين
استاد كنوني بوده و نامهاي قبلي اين روستا نيز آساك و استو بوده.
مسجد جامع روستا كه مربوط به دوران تيموري است و همزمان
با مسجد گوهرشاد مشهد ساخته شده ،برج و بارويي كه در باالي
روســتا قرار دارد و بهگفته كارشناسان ميراث فرهنگي مربوط به
معابد قبل اسالم است و نيز آســيابهاي سنگي و حمام قديمي
روستا همگي حكايت از تاريخ كهن اين منطقه دارند.
يكي از مراكز ديدني اين روســتا حمام قديمي است كه بهصورت
زيرزميني با مصالح سنگ و ساروج ســاخته شده و طرح كلي آن
از يك راهروي ورودي ،يك ســربينه با پالن 8ضلعي ،گرمخانه و
مخازن آب تشكيل شده است ،سقف حمام پوشش گنبدي دارد و
در وسط گنبدها روزنهاي براي ورود نور به حمام تعبيه شده است.

ميراث

تنگه رازيانه

كهكيلويه و بويراحمد -

محصوالت كه ريسك خرابشدنشان وجود دارد ،همواره با مشكالتي همراه است و در آخرين اتفاق،
برخي از اين محصوالت صادراتيمان برگشت خوردند اما به هر حال نميتوان منكر اين قضيه شد كه
كاالهاي كشاورزي و باغي توليدشده در ايران ،مشــتريان خودشان را در بازارهاي بينالمللي پيدا
كردهاند .در اين گزارش سري به استانهاي مختلف كشور زدهايم تا ببينيم هر استان چه محصول
كشاورزي و باغي خود را به ديگر كشورها صادر ميكنند و اساسا پرطرفدارترين محصوالت كشاورزي
ما ميان مردم دنيا چه محصوالتي است.

محصول ديگري خرما صادر ميكند ،چهارمحال و
بختياري در بازارهاي جهاني با بادامهايش شناخته
شــده و خراســان رضوي هم ناگفته پيداست كه
با زعفرانهايش ســعي دارد بــازار جهاني را قبضه
كند .خوزستان ،قزوين و كرمانشاه هم هر چند هر
يك چند محصول كشــاورزي را به ديگر كشورها
بهخصوص كشورهاي همســايه صادر ميكنند اما
تمركز آنها هم بيشتر روي يك محصول خاص است.
بهعنوان مثال خوزستان بيش از هر محصول ديگري
خرما صادر ميكنــد ،تمركز قزوين بيشــتر روي
صادرات كشمش است و كرمانشاه هم نخودهايش
را به ديگر كشورها عرضه ميكند.

زعفران

هندوانه ،كلم ،گوجهفرنگي ،پياز و سبزي

كرمانشاه

بررسيها نشان ميدهد خشكبار ،سبزي و گوجهفرنگي ،پرطرفدارترین صادرات کشاورزی هستند
در حوزه صادرات ،بيشك مهمترين محصوالت صادراتي ما،
پرنیان سلطانی
فراوردههاي نفتي و پتروشيمي و محصوالت معدني هستند.
خبرنگار
بعد از آن نيز شــايد بتوان از كاالهاي سنتي و صنايعدستي،
فراوردههاي دامي و ...نام برد اما در اين ميان براساس آخرين گزارشي كه اتاق بازرگاني تهران ارائه
داده ،محصوالت كشاورزي جايگاه خاصي در صادرات دارد تا جايي كه حدود 11درصد از كل تجارت
ايران در حوزه صادرات را همين محصوالت كشاورزي و باغي تشكيل ميدهند .هر چند صادرات اين

زعفران ،زرشك ،پياز ،سير ،سيبزميني،
فلفل ،بادمجان ،كدو ،كلم ،ليمو ترش ،سيب
درختي ،هندوانه ،گوجهفرنگي ،كشمش

خوزستان

قم

نقشه صادرات كشاورزي ايران

گوجهفرنگي ،پياز ،سيبزميني

خرما،هندوانه ،آلبالو ،آلو ،انجير ،بادام ،انگور،
بادمجان ،پرتقال ،باميه ،پسته ،آلوچه

زنجان

روستا

استاد

گلستان

كيوي ،پرتقال ،كاهو و سبزيجات

گيالن

كيوي ،برنج ،چاي ،زيتون ،بادامزميني

لرستان

-

مركزي

-

مازندران

مركبات ،كيوي ،برنج ،گل و گياه

همدان

كشمش ،سيبزميني ،سير ،خشكبار

يزد

پسته ،محصوالت گلخانهاي ،انار

اين استانهاي شمالي بيش از هر محصول ديگري،
با كيوي در دنيا شناختهشده هستند.
همه استانهاي صادركننده

برخي از استانهاي كشور هم هستند كه نميتوان
آنها را در يكــيدو محصول پرطرفــدار صادراتي
خالصه كرد؛ يا بهعبارت ديگر يــك يا 2محصول
را برند صادراتيشــان درنظر گرفت .اين استانها
همزمان با صادرات چنــد محصول ،در راه ارزآوري
از طريق صــادرات محصوالت كشــاورزي و باغي
ميكوشــند .بهعنوان مثال آذربايجان شــرقي با
صادرات سيب ،پياز ،خيار ،كاهو ،كلم و كشمش قدم
در راه صادرات فراوردههاي كشاورزي گذاشته است
و البرز اگرچه بيشتر توتفرنگيهايش در كشورهاي
ديگر طرفدار دارد اما هلو ،شليل ،آلو و گوجهفرنگي
هم صادر ميكند .اصفهان هــم همين وضعيت را
دارد؛ اين اســتان بيشــتر با توليد و صادرات انواع
فلفل شناخته ميشود اما اين به آن معنا نيست كه
گل كلم ،سيب و خرمايش را صادر نكند .خراسان
شمالي ،خراسان جنوبي ،هرمزگان ،زنجان ،فارس،
سيستان و بلوچســتان ،كردستان ،همدان و يزد از
ديگر استانهايي هستند كه همزمان چند محصول
كشاورزي و باغي خود را به دنيا صادر ميكنند.

پرطرفدارترين محصوالت غذايي ايران
در بازارهاي جهاني

اين جاذبه طبيعي در ايالم در دامنه ارتفاعــات كبيركوه قرار گرفته
است .اين تنگه زيبا از كنار جاده ايالم – درهشهر امتداد پيدا ميكند و
محلي براي تفريح و بازديد گردشگران است .اين تنگه طي سالهاي
گذشته در فهرست آثار طبيعي ملي كشور نيز ثبت شده است .تنگه
رازيانه عالوه بر اينكه براي گردشــگران بســيار جذاب است ،داراي
شرايط تحقيق براي علومي همچون مطالعه پژوهشگران علوم زميني،
محيطزيست ،هيدرولوژي هم محسوب ميشود .در ابتداي ورود به
دره ،شكافي با عرض نه چندان زياد در دامنه كبيركوه وجود دارد .اين
تنگه پرپيچوخم بيش از 3كيلومتر طول دارد و عرض آن در بخشهاي
مختلف از يك تا ۶متر متغير اســت و ارتفاع ديوارههاي آن به  ۱۵تا
۳۰متر ميرســد .ديوارههاي تنگه رازيانه از جنس آهك و تركيبات
كربنات كلسيم است.
رودخانهاي كه از وسط تنگه عبور ميكند در طول زمستان و اوايل بهار
بسيار پرآب است ولي در تابستان تقريبا خشك و كمآب ميشود .اين
رودخانه پس از عبور از تنگه در پهنه دشت جريان مييابد و طراوت
و جذابيت بيشتري به آن ميبخشد .همين رودخانه ،پيمايش درون
تنگه در فصل پرآب را مشكل ميكند و عمال در تمام مسير بايد درون
رودخانهاي با عرض كم و عمق زياد حركت كنيد .عشاير ايالم سالهاي
سال اســت كه در اطراف اين تنگه و دامان سرســبز كبيركوه اتراق
ميكنند و تركيب چادرهايشان با طبيعت كبيركوه ميتواند براي هر
گردشگري جذاب باشد.

كتاب

براساس آخرين آمارهايي كه از گمرك كشور بهدست آمده در 7ماه
ابتدايي امسال6 ،درصد وزن صادرات كشور به محصوالت كشاورزي
و غذايي اختصاص داشته كه از نظر ارزش10/3 ،درصد ارزش صادرات
را بهخود اختصاص داده اســت .در ادامه پرطرفدارترين محصوالت
كشاورزي و باغي در بازارهاي جهاني را به گواه ميزان فروش آنها از
فروردين تا مهرماه امسال مرور ميكنيم:

 -1انواع خشكبار  ............................ميزان فروش554 :ميليون دالر
 -2انواع سبزي  ................................ميزان فروش280 :ميليون دالر
 -3گوجهفرنگي  ..............................ميزان فروش206 :ميليون دالر
 -4انواع ميوه  ...................................ميزان فروش204 :ميليون دالر
 -5هندوانه  . ....................................ميزان فروش175 :ميليون دالر
 -6انواع خرما  . .................................ميزان فروش117 :ميليون دالر
 -7انواع انگور تازه و خشك  .............ميزان فروش114 :ميليون دالر
 -8سيب  . .........................................ميزان فروش105 :ميليون دالر
 -9زعفران  . ........................................ميزان فروش60 :ميليون دالر
 -10سيبزميني  . ..............................ميزان فروش59 :ميليون دالر
 -11مركبات  .......................................ميزان فروش31 :ميليون دالر
 -12خربزه  . .......................................ميزان فروش28 :ميليون دالر
 -13چاي  . ..........................................ميزان فروش14 :ميليون دالر

درآمدي بر تاريخ بلوچستان

اين كتاب اثري اســت نوشــته
محمود زند مقدم كه از ســوي
انتشارات آبي پارسي منتشر شده
است .نثر اين كتاب معرف شيوه
نگارش و زبان و بيــان متفاوت
محمود زند مقــدم در «حكايت
بلوچ» اســت كه كلمــات را به
خدمت ميگيرد تا نثري شاعرانه
و روايتي خواندني بهدست دهد.
«درآمدي بر تاريخ بلوچستان» نيز به همين شيوه نوشته شده و
از تاريخ پرفرازونشيب بلوچستان قصهاي خواندني ساخته است.
با اين حال در بخش دوم كتاب رويكرد روايي تاريخ كنار ميرود و
موضوعاتي مانند مهاجرت ،اسكان و راه و غارت كه هويت تاريخي
قوم بلوچ را متأثر كرده است ،مورد توجه قرار ميگيرد.
محمود زند مقدم ،پژوهشگر فرهنگ مردم بلوچ متولد 1317است.
تاكنون كتابهايي مانند مجموعه 7جلدي «حكايت بلوچ» درباره
اقليم و زندگي مردم بلوچ« ،آدمهاي ســه قران و ســه شاهي»،
«قلعه»« ،آفاق جزيره قشم :مردمان روستاها ،بندرها ،روستابندرها،
بندها ،كشــت و كار ،دريانوردي و صيد و صيادي» و «از سرزمين
بيپرنده تا قلعه» را نوشته است.

دانشوفناوری

شنبه  25دی 1400
شماره 8413
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هيجانانگيزترين  بازيهاي

با آغاز سال جديد ميالدي و همهگيري ادامهدار ويروس كرونا در سراسر جهان
شمارش معكوس براي بازيهاي جديد شروع شده است
Elden Ring
اين بازي در كامپيوترهاي شــخصي ،ايكس باكس وان ،سري اس ،ســري ايكس و پلياستيشن 4و 5
قابلاجراست .اين بازي يك حماسه فانتزي است كه به وسيله خالقان بازي  Dark Soulsتوليد شده
و مدتهاست كه عالقهمندان در انتظار آن هستند .اين بازي با روايت جورج آر.آر.مارتين آغاز ميشود.
مارتين همان رماننويسي است كه ســريال «بازي تاج و تخت» از مجموعه رمان «ترانه يخ و آتش» او
ساخته شده است .اين بازي يك دنياي عظيم را با جزئيات به تصوير ميكشد كه در
آن ،همهچيز از اژدها و گرگ گرفته تا ترولها و سربازان در آن زندگي ميكنند .اين
دنيا جنگهايي را كه با شمشير انجام ميشود با حال و هواي سحر و جادو تركيب كرده
تا امضاي سازنده آن را در پاي اين بازي ببينيم .با اين بازي ميتوان يك دنياي جذاب
را به تنهايي يا با بازيگران ديگر كشف كرد.

چند روز پيش ،پرطرفدارترين بازيهاي سال 2021را معرفي كرديم .اين صنعت
عمادالدين قاسميپناه
رو به گسترش براي ســال 2022هم با سرعتي عجيب ،سرگرمي روزهايي را
خبرنگار
فراهم كرده كه هنوز با بيماري كوويد 19-در حال دس 
توپنجه نرمكردن است.
البته همه اين بازيها براي همه گجتها توسعه نيافته و بهعنوان مثال يكي از آنها فقط با سوييچ نينتندو قابلاجراست.

اين بازي در كامپيوتر ،نينتندو سوييچ و پلياستيشن  5و 4اجرا ميشود .ويژگي اصلي تريلر
ترسناك و شخصيتمحور  Oxenfreeدر سال 2016گفتوگوهاي آن بود .شخصيتهاي آن
ديالوگهايي را با احساســات طبيعي در كل بازي ادامه ميدهند و در عين حال ،شما اتفاقات
جزيرهاي مرموز را مرور ميكنيد كه در آن نوجوانان بومي مدتهاست براي يك مهماني گرد هم
آمدهاند .اطالعات زيادي در مورد عاقبت اين مهماني در دست نيست اما استعداد
سازنده ،بازي فضايي را ايجاد كرده كه شما را به پيگيري آن ترغيب ميكند.

Ghostwire: Tokyo

Splatoon 3
آنطور كه گفته ميشود ،اين بازي فقط در  Nintendo Switchقابلاجراست.
اين مجموعه هيجانانگيز داراي تفنگهاي رنگپاش مناسب براي كودكان است كه
ايدههاي بسيار جذابي را به تصوير كشيده است .شما به شكلي ديوانهوار و سرشار
از رنگ ،در گروهي بازي ميكنيد كه براي رنگ كردن نقشههاي قديمي يك شهر ،با
جوهرهاي رنگي رقابت ميكند .بهنظر ميرسد اين قسمت هم مانند 2قسمت قبلي
و شايد بيشتر از آنها از كيفيت بااليي برخوردار باشد.

God of War Ragnarök
اين بازي در پلياستيشن  5و 4قابلاجراســت .كراتوس ،خدا-مزاحم سابق يوناني كه اكنون يك بيوه
بداخالق است ،سفر خود در اســاطير نورس را با پسر نوجوانش در اين بازي اكشن خيرهكننده و خشن
ادامه ميدهد .آنها پس از چند رخداد نگرانكننده و خشــمگين كردن دستهاي از خدايان نورس در
ماجراجويي قبلي خود ،بايد با دقت در اين قلمروهاي افسانهاي قدمبگذارند .در سپتامبر 2020بسياري
از روزنامهنگاران حوزه گيم ،اين بــازي را بهعنوان يكي از
پراستقبالترين بازيهاي ســال 2021معرفي كردند .اين
درحالي بود كه اين بازي بهخاطر شيوع كرونا با وقفه همراه
شد و قرار است در سال ميالدي جاري منتشر شود.

Starfield

بازي اســتارفيلد در كامپيوتر شــخصي و ايكسباكسهاي ســري اس و ايكس
قابلاجراســت .اين بازي يك حماسه علمي تخيلي اســت كه به وسيله شركت
 ،Bethesdaسازندگان مجموعه بازيهاي فانتزي  Elder Scrollsساخته شده
است .يك كاوشگر فضايي را تصور و صدها ساعت را صرف پرواز در منظومههاي ستارهاي در همسايگي
زمين كنيد .از زماني كه مجموعه  Mass Effectساخته شد ،شاهد بازيهاي علمي تخيلي فوقالعاده
نبودهايم .به همينخاطر ،بسياري از گيمرها به اين بازي اميد بستهاند.

Gran Turismo 7
اين بازي هم روي پلياستيشن  5و 4اجرا ميشود .اين
بازي كه شايد نهايت بازيهاي مسابقهاي واقعگرايانه
باشد ،به وسيله وسواسيترين عالقهمندان ورزشهاي
موتوري(خــودرو ،موتورســيكلت) در شــركت
 Polyphony Digitalو در ژاپن ســاخته شده
است .در اين بازي ميتوانيد با ماشينهاي جديد و زيبا
كه در زندگي واقعي كام ً
ال دور از دسترس هستند ،در
مسيرهايي با جزئيات دقيق و در انواع تغييرات آب و
هوايي رانندگي كنيد.

Stray
اين بازي با پلي استيشن  5و 4و رايانه شخصي قابلاجراست .بازي ماجراجويانه استري در مورد گربهاي
در يك شهر سايبرپانك اســت كه وارد دنياي روباتها ميشود و تالش ميكند كه با چابكي و استعداد
خاص گربهسانان از زندگي روباتهايي كه در آنجا ساكن هستند سردربياورد .اين بازي كه هر سال توسعه
مييابد ،از سال پيش جذابتر ميشود .سايبرپانك يك زيرمجموعه از ژانر علمي ،تخيلي در يك محيط
آيندهنگرانه است كه بر «تركيبي از زندگي سطح پايين و فناوري پيشرفته» متمركز است.

فرمول يك
بدون راننده

ك براي مقابله با اوميكرون
بهروزرساني ماس 
ماسكهاي پارچهاي در برابر سويه مسريتر اوميكرون كارايي چنداني ندارند و محققان
ماسكهاي جراحي  N95را پيشنهاد ميكنند

خودرانهاي مسابقهاي در نمايشگاه
 ،CES2022خودنمايي كردند و آيندهاي
از رقابتهاي اتومبيلراني را به نمايش
گذاشتند

در طول همهگيري ،استفاده از ماسك يكي از بهترين راهها براي كاهش خطر ابتال به كوويد 19-است .فارغ از بحثهاي
زهرا خلجي
جنجالي درباره اجباريبودن استفاده از آنها ،ماسكها همچنين حياتيترين و مؤثرترين ابزار انفرادي باقيمانده
روزنامهنگار
براي كاهش انتشار بيماري است .اما مسئله اينجاست كه با گذشت 2سال از شروع بيماري ،همچنان برخي از افراد
نميدانند چه ماسكي براي محافظت از آنها بهتر است و اين نااميدكننده است.
سياست غلط ترويج ماسك پارچهاي

ساسان شادمانمنفرد
روزنامهنگار

فعاليت باالي جنرالموتورز

قــرار بود كه اين شــركت بــا تمام تــوان در نمايشــگاه
CES2022شــركت كند اما شــيوع ســويه اوميكرون
ويروس كرونا ،مســئوالن جيام را بر آن داشت كه بيشتر
فعاليتهايشان بهصورت غيرحضوري باشد .حتي سخنراني
اصلي اين شركت نيز توسط مري بارا ،مديرعامل بهصورت
آنالين انجام شد .جنرالموتورز با چند شورولت برقي و البته
يك كاديالك مفهومي خودران در اين نمايشــگاه حضور
يافته بود .كانسپت كاديالك بســيار رؤيايي طراحي شده
است و سرنشــينان گويا در يك سالن نمايش نشستهاند و
در فضايي بهدور از رانندگي مسير را ميپيمايند .البته از اين
دست طراحيهاي مفهومي و ارائه رندرهاي جذاب زياد در
دنيا يافت ميشود.

اين بازي روي پلياستيشن  5و 4قابلاجراست .روبات آتشين مو و قاتل دايناسور به نام «آلوي»
در اين بازي بهعنوان پرچمدار پلياستيشن  5بازميگردد كه ما را وادار ميكند تا اقصينقاط
يك قاره آمريكاي شمالي را كاوش كنيم .انتظار مي رود كه از ميزان واقعي بودن چنين جهاني
متحير شــويد و از ماجراهايي كه در آن اتفاق ميافتد ،تحتتأثير قرار بگيريد .اين بازي در
سبك اكشن به وسيله شركت گوريال گيمز توليد شده است.

Oxenfree 2: Lost Signals

اين بازي در پلياستيشن  5و كامپيوتر شخصي اجرا ميشود .تصور كنيد كه اتفاقي
مرموز در توكيو ،پايتخت ژاپن رخ داده است .اين اتفاق باعث شده كه شهر درواقع
از مردم خالي و در عوض با ارواح پر شود .حاال وقت آن رســيده كه با دستان خالي با ارواحي كه شهر را
به تسخير خود درآوردهاند مبارزه كنيد .جلوههاي بصري اين بازي به تنهايي كافي است تا موردتوجه
قرار بگيرد.

نمايشــگاه الكترونيك مصرفي 2022نيز مانند ادوار
گذشته آن ،جايي بود كه استارتآپها و شركتهاي
مختلف ،جديدترين و بهروزترين فناوريهاي خود را
در معرض ديد قرار دادند .در كنار حوزه آيتي كه همواره
طرفداران پرشمار خود را داشته است و امسال با تمركز
بيشــتر روي فضاي متاورس و اينترنت جديد ،حال و
هواي خاصتري بهخود گرفته بود ،مبحث خودروهاي
خودمختار و همچنين خودرانها نيز در اين نمايشگاه
بسيار داغ نشان داد.

Horizon Forbidden West

خودران مسابقهاي

درحاليكه بيشتر خودرانها براي خيابانها و خدمترساني
به مردم طراحي شــدهاند امــا در CES2022يك اتفاق
جالب افتاد .به گزارش خبرگزاري فرانســه ،يك اتومبيل
مســابقهاي كهكسي پشت فرمانش ننشســته بود و اصال
كابيني براي راننده نداشــت ،در يك رقابت بيسابقه بين
وسايلنقليه خودران با سرعت باال ،در يك پيست بيضي شكل
در السوگاس ،گوي سبقت را ربود.
اعضاي تيم ايتاليايي  -آمريكايي پوليموو ()PoliMOVE
درحاليكه ماشين مسابقه فرمول يك آنها با نام مستعار
«مينــروا» ( )Minervaبهصــورت مرتــب از رقيبي به
نام كايســت ( )Kaistاز كرهجنوبي عبــور ميكرد ،دائم
موردتشــويق حاضران قرار ميگرفتند .مينروا با سرعتي
نزديك به ۱۸۵كيلومتر در ساعت از كنار خودروي كايست
عبور كرد و به راحتي ركورد حداكثر سرعت موردانتظار
برگزاركنندگان مسابقه را شكســت .اما بهطور كلي ،هر
مســابقهاي توســط برگزاركنندگاني كه پيروزي واقعي
را اين حقيقت ميدانســتند كــه الگوريتمهاي خودران
ميتوانند رقابت با سرعت باال را اداره كنند ،يك برد شيرين
محسوب ميشــود .پل ميچل ،يكي از سازماندهندگان
چالش خودمختار ايندي ( )IACقبل از به اهتزاز درآمدن

مركز فرمــان و كنترل خودرو
در اصل همان كابين ســابق
راننده است .در اينجا رادارها و
دوربينهابايكديگركارميكنند
تا خودرو را ايمن نگه دارند.

پرچم شطرنجي مسابقه به خبرگزاري فرانسه گفت« :اين
يك موفقيت است» .در ماه اكتبر IAC ،ترمز خودروهاي
خودران  F1را كه در حال مســابقه بودند ،كشيد تا زمان
بيشــتري را به فناوري اين چالش اختصــاص دهد و در
عوض به آنها اجازه داد كه بهصــورت جداگانه دور بزنند
تا ببينند كداميك بهترين زمان را داشــته است .داويده
ريگامونتي ،مهندس پوليمــوو گفت« :اين تقريبا ركورد
جهاني ســرعت يك خودران را دارد» .صندلي تكي كه
معموالً براي يك راننده درنظر گرفته ميشــود ،در طول
اين مسابقه به جاي آن پر از وسايل الكترونيك بود! بهگفته
ريگامونتي ،پوليموو در يك مسابقه ديگر د ر ماه اكتبر در
ايندياناپوليس ،با سرعت حدود 250كيلومتر در ساعت
پيش از خروج از مسير ،حركت كرده است .لي آن پترسون،
متخصص اينــديكار ،ميگويد« :دانشــجوياني كه اين
خودروها را برنامهريزي ميكنند ،مكانيك نيستند ،بيشتر
آنها چيزي در مورد مسابقه نميدانستند .ما به آنها در مورد
مســابقه آموزش داديم» .آنها نرمافزاري را برنامهريزي
ميكنند كه با تجزيه و تحليل سريع دادههاي حسگرهاي
پيچيده ،خــودرو را هدايت ميكنــد .بهگفته ماركوس
لينكمپ ،پروفسور دانشگاه  TUMمونيخ كه برنده مسابقه
اكتبر شد ،نرمافزاري كه خودروها را هدايت ميكند ،بايد
رفتار ساير وسايل نقليه در مسير را پيشبيني كند ،سپس
براساس آن مانور دهد.
برنامههاي گذشته

سيستم كنترل و برقراري ارتباط
از اين قسمت انجام ميگيرد .از
اين قسمت است كه وسيله نقليه
موقعيت و وضعيت خود را كنترل
ميكند.

حركت به سمت مسابقهاي شدن خودرانها از چندين سال
قبل شكل گرفته بود .يك مسابقه با عنوان «روبو ريس»،
شــاهد حضور خودرانهاي گوناگون بــود .اتومبيلهاي
خودران براي حركت در خيابانها با محدوديت ســرعت
تالش ميكنند ،بنابراين اســتفاده از يك سيستم دقيق
تنظيمشده و پاسخگو در ســرعتهاي مسابقه ،اليهاي از
چالش را بهكار اضافه ميكند .با اين حال ،يك تيم «روبو
چوخم و تپهاي به نام
ريس» موفق شــد يك مســير پرپي 
گودوود هيل را در 66/96ثانيه طي كند .اين تنها 12ثانيه
از ركورد فعلي رانندگان انساني عقب است و مقامات روبو
ريس فكر ميكنند كه شــركتكنندگان ميتوانند حتي
بهتر هم عمل كنند.

ماسكهاي پارچهاي از بهار و تابستان 2020در
دنيــا رواج پيدا كرد .در واقع خستهشــدن مردم
از يــك طرف و توليــد ماســكهاي پارچهاي با
طرحهاي متنوع از سوي ديگر ،در كنار اطالعيهها
و سياســتهاي غلــط دولتها باعث شــد زدن
اين ماسك تبديل به مد شــود .اما اين ماسكها
هرگز بــراي ويروسهــاي معلق در هــوا مانند
كوويد مناســب نبودند و حتي در برابر سويههاي
مســريتري مانند دلتا و اوميكرون ،اصال كارايي
ندارند.
در برابر ماسكهاي پارچهاي ،ماسكهاي جراحي
باكيفيت وقتي محكم بهصورت بچســبند از هر
نوع ماسك پارچهاي بهتر هستند .اما ماسكهاي
فيلتردار تنفسي مانند  N95و  KN95كه بسيار
راحتتر از ماســكهاي جراحي هستند ،در برابر
ذرات هوايي ،محافظتي به اندازه استاندارد طاليي
ايجــاد ميكنند و بــراي همين اســت كه گفته
ميشود حاال در دوره ســلطه سويه اوميكرون در
بسياري از كشورهاي دنيا ،همه بايد از آنها استفاده
كنند و بهوفور در دسترس باشد.
قدرت فيلتراسيون باال

يكي از افرادي كه در طول دوره پاندمي به استفاده
از ماسكهايي با قابليت باالي فيلتركردن ذرات
ويروسي هوايي اصرار داشــت ،دكتر ابار كاران،
متخصص بيماريهاي عفوني دانشگاه استنفورد
اســت كه روي انتقال كوويد تحقيق كرده است.
اصليترين توصيــه او از بهار  2020اســتفاده از
ماسكهايي با فيلتراسيون باال بود.
كاران درباره اينكه چرا بايد ماسكهاي پارچهاي
را كنار گذاشت و به ماســكهايي با فيلتراسيون
بــاال روي آورد ميگويد :دليل اصلي اين اســت
كه انتقال ويــروس كرونا در وهلــه اول از طريق
آئروسلهاست كه در هوا شناور هستند و شما آن را
نفس ميكشيد .اين ذرات با ماسكهاي پارچهاي
به خوبي فيلتر نميشود .براي مسدودشدن راه اين
ذرات به پلي پروپلين ملتبلون نياز اســت كه در
ماسكهاي جراحي و N95وجود دارد.
اين مواد باعث ميشود كه ماسكها به خوبي در

روز از آن استفاده كنيد .او توصيه كرده است كه
براي يك هفته7 ،ماسك بخريد و هر كدام از آنها
را يك روز اســتفاده كنيد و بقيه را دور بيندازيد.
اما دقيقا اينكه مــواد محافظتكننده بهكاررفته
در آن چقدر ماندگار اســت به شــرايط محيطي
مانند شــرجيبودن هوا و ميزان عرقكردن فرد
و ...بستگي دارد.
برابر ويروس مجهز شوند .بهگفته كاران ،اين ماده
اساسا پليمرهاي ملتبلون است ،مانند پليپروپيلن
كه نوعي تار پيچيده را تشكيل ميدهد كه سپس
بهصورت الكترواستاتيك شارژ ميشود و هنگام دم
و بازدم ،ذرات را به داخل ميكشد .اما ماسكهاي
پارچهاي اغلب از يك جنس نخ بافتهشده هستند
و از منبع كنترل خوبي برخوردار نيستند.
مركز كنترل و پيشــگيري از بيماريها ،همواره
استفاده از ماسك  N95را بهدليل كمبود منابع ،به
كادر درمان و افرادي كه از بيماران مبتال به كوويد
مراقبت ميكنند ،محدود كرده بود اما نظر كاران
متفاوت است.
او در پاســخ به اين ســؤال كه آيا نياز است افراد
عادي هم ماســكهاي جراحي و پارچهاي را دور
انداخته و به ماسكهاي  N95روي بياورند ،پاسخ
داد :من فكر ميكنم كه ماسكهاي جراحي هنوز
هم ميتوانند بهعنوان يك ماسك مناسب كاربرد
داشته باشند .ماسكهاي جراحي نيز پليپروپيلن
ملتبلون سه اليه دارند .آنها ماسكهاي سهاليه
پزشــكي واقعي هســتند .بنابراين اگر بتوانيد به
خوبي آن را روي صورت فيكــس كنيد ،بهترين
گزينه در دســترس اســت .درباره ماسكهاي
پارچهاي هم ميتوان گفت كه بهتر از هيچ است اما
اگر بتوانيد آن را ارتقا دهيد ،عالي خواهد بود .اما
همه بايد براي مواقع اضطراري به ماسك تنفسي
دسترسي داشته باشند.
مدت زمان استفاده از ماسكها

مدت زمان اســتفاده از ماسكها ابهامي است كه
يك منبع قطعي براي آن وجود ندارد .پيتر تساي،
دانشمندي كه مواد استفادهشده در  N95را ابداع
كرده است ،ميگويد :شما ميتوانيد بهمدت يك

مقابله با اوميكرون

اوميكرون تاكنون ثابت كرده كه مسريترين سويه
كوويد است و اين سويه جديد ،رويكرد شخصي را
در كنترلكردن خطر ابتال بــه كوويد تغيير داده
است كه استفاده از مناسبترين ماسك در اماكن
عمومي سربسته شــامل آن ميشــود .موضوع
انتقالپذيري ،يك مسئله بزرگ است و ماسكها
كامال به آن گره خوردهاند.
كاران ميگويــد :مــردم هنــوز نميدانند چه
ماســكي را از كجا بگيرند .اينها مســائلي است
كه دولتها ميتوانند آن را حــل كنند .آنها بايد
بهترين ماســكها را در مهمترين اماكن عمومي
مانند ورودي فروشــگاههاي بزرگ با كمترين و
اقتصاديترين قيمت عرضه كنند.
يكــي ديگــر از نگرانيهايي كه مــردم در مورد
پوشيدن ماسكهاي بهتر دارند ،تناسب آن روي
صورت است .بهنظر ميرسد كه اين مشكل هميشه
در مورد ماســكهاي جراحي وجــود دارد چون
به ندرت ديده ميشود كه كســي به درستي آن
را محكــم روي دهان و بيني بــدون لبههاي باز،
پوشيده باشــد .كاران ميگويد :ميدانم كه ريش
من محافظتي را كه ماســكها ارائــه ميدهند،
كاهش ميدهد .وقتــي ميدانم در موقعيتهاي
پرخطر قرار خواهم گرفت ،سعي ميكنم بهتر روي
صورتم قرار بگيرد تا هيچ منفذي نداشــته باشد.
ماســك N95براي افرادي كه ريش زيادي دارند
همچنان محافظت بهتري دارد.
كاران همچنان ماسك  N95را براي نفسكشيدن
و حــرفزدن ،بهترين و مناســبترين ماســك
ميداند؛ در كنار محافظت عالــيN95 ،ها روي
صورت بــه خوبي و بــدون هيچ فاصلــهاي قرار
ميگيرند و براي صحبتكردن و نفسكشــيدن
راحت نيز يك گزينه عالي هستند.
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آينده هر هنري از جمله هنر نمايش ميتواند براي اهلش مهم باشد؛ هنرمنداني كه بدون هيچ نقشه راهي و برنامهريزي منسجمي از
گذشته تا به امروز در تكاپوي نگارش ،توليد و اجرا آثار نمايشي هستند .موضوع آينده تئاتر ،بسيار كلي است و نميتوان در يك صفحه
روزنامه دربارهاش صحبت كرد .با اين حال ســعي كردهايم كه با گفتوگو با 2هنرمند تئاتر كه كارنامه طوالني در كارگرداني ،نگارش
نمايشنامه و مديريت تئاتر دارند از آينده تئاتر صحبت كنيم و در كنارش براي استفاده مخاطب؛ نقد نمايش را درنظر گرفتهايم.

تئاتربهمديراندلسوز
نيازدارد
گفتوگو با بهروز غريبپور
نويسنده و كارگردان تئاتر

بهروز غريبپور ،نويســنده،كارگردانتئاتر و
حامد قريب
سينما و استاد نمايش عروسكي در ايران استكه
روزنامهنگار
نمايشهاي ماندگاري از او به صحنه رفته است.
غريبپور عالوه بر كارگرداني نمايشهاي مختلف ،يكي از مديران موفق عرصه
تئاتر به شــمار ميآيد .او خانه هنرمندان ايران را پايهگذاري كرد و در ســمت
مشاور فرهنگي شهردار تهران در سالهاي1369تا 1384به اقداماتي زيرساختي
پرداخت .بســياري از دنبالكنندگان هنر نمايش ،او را بهعنــوان بنيانگذار
فرهنگسراي بهمن ميشناسند .پيرامون شرايط امروز تئاتر و آينده هنر نمايش
در ايران ،با بهروز غريبپور به گفتوگو پرداختيم.

چند سالي است كه شــاهد افتتاح سالنهاي
خصوصي تئاتر هستيم اما اين سالنها بازدهي آنچناني
ندارند و پس از مدتي نيز تعطيل ميشوند .بهعنوان كسي
كه مدتها در ساخت و بنيانگذاري ساختمانهاي تئاتر
همكاري داشتهايد ،علت مشكالت موجود را چه ميدانيد؟

از زماني كه در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران مشغول
به تحصيل بودم و دانشجويان رشته معماري را ميديدم ،متوجه
ن اين رشــته ،پروژهاي مربوط به
شــدم كه هيچيك از استادا 
طراحي ساختمان و ساختار ســالن تئاتر را به دانشجويانشان
پيشنهاد نميكنند .به همين دليل شــخصا سال دوم و سوم
دانشــجوييام در  ۲پروژه بهعنوان مشاور با دانشجويان رشته
معمــاري همكاري كردم .بــه همين دليل ســاختمان اكثر
تئاترهاي امروز ما غلط ساخته شده است.
در اينباره بارها با مسئوالن به گفتوگو پرداختهام اما متأسفانه
فايدهاي نداشت .درحاليكه بايد گفت اكنون از نظر شكلي با
پديدهاي روبهرو هســتيم كه واقعا غلط است .اين مشكل بايد
توسط دانشكدههاي معماري و مديران فرهنگي ما برطرف شود؛
چراكه به هر حال مشكالت موجود بر اجرا و كيفيت نمايشها
تأثير ميگذارند .از همين رو مسئوالن بايد براي درستشدن
اين مسائل همت گمارند.
ن ســالنهاي موجود در
كدام يك از ساختما 
كشور استانداردهاي الزم را ندارند و كدام يك ميتوانند
پاسخگوي دوستداران تئاتر باشند؟

عکس :علیرضا طهماسبی

متأسفانه بيدانشــي در ســاختار ســاختمانهاي تئاتر از
دانشكدههاي معماري آغاز ميشود .بهعنوان مثال ساختمان
تئاترشهر كه بهعنوان يكي از بهترين ساختمانهاي تئاتر ما
شناخته ميشود ،از نظر آكوستيك ،پشتصحنه ،دسترسيها،
انتقال دكور به صحنه و ديگر موارد غلط است .در واقع هنگام
ساخت اين ساختمان ،به پوستهاي زيبا بدون توجه به نيازها
اكتفا شده است .درصورتي كه ساختمان تماشاخانه سنگلج كه
پيش از اين با نام تاالر  ۲۵شهريور شناخته ميشد ،با حداقل
استانداردها ،هنوز هم ميتواند پاسخگوي نيازهاي دوستداران
تئاتر باشد.
البته ناگفته نماند ســاختمان تاالر وحدت و فردوســي نيز
ازجمله سالنهاي فوقالعاده خوب ما به شمار ميآيند .شخصا
به جز تاالر فردوســي كه در ســاخت آن حضور داشتم ،تاالر
آويني فرهنگســراي بهمن نيز از ســاختههاي من بود كه با
معيارهاي استاندارد ساخته شــدو نمايشهاي«بينوايان» و
«كلبه عموتوم» را در آن اجرا كردم .اين ســالن در دورهاي كه
محمدباقر قاليباف ،شهردار تهران بود ،به كاربري ديگري تغيير
شكل داده شد .همچنين مدتي مشاور مديرعامل باغ كتاب بودم
و بايد بگويم بدون استثنا همه ســالنهاي اين مجموعه غلط
هستند؛ يعني تمام بودجه ملي در آنجا دور ريخته شده است.
از آنها ميپرسيدم صحنهاي كه عمق 2و نيم متري دارد به چه
كاري ميآيد؟ ميگفتند براي تئاتر كودكان است .اين تئاتر به
هيچ وجه مناسب كودكان نبود؛ در واقع آنها تئاتر كودكان را
دستكم گرفتهاند.
يك ســالن تئاتر بايد چه ويژگيهايي داشته
باشد كه از آن با عنوان استاندارد نام ببريم و در همين راستا

ترســيم آينده تئاتر ايــران ميتواند
دربرگيرنده يك نگاه كلي باشد اما نكته اين است كه
آينده تئاتر را مؤلفههايي مشخص ميكند كه كمبود
يا فقدانش حتما تأثيرگذار است؛ درشروع ميتوانيم
به اين مؤلفهها اشاره كنيم؟

وقتي به آينده تئاتر ايران فكر ميكنيم ،اول بايد ببينيم
در كدام نقطه و ساحت ترسيم شده ،ايستادهايم .اينكه
شرايط كنوني تئاتر چيست و اينكه اگر به توسعه تئاتر
فكر ميكنيم بايد ببينيم قرار اســت به كجا برسيم .ما
بين نقطه الف و ب قرار داريم .نقطــه الف زمان حالي
است كه در آن قرار داريم .نقطه ب جايي است كه بايد
به آن دست پيدا كنيم اما هنوز ظرفيتهايش برايمان
مشخص نيست.تا زماني كه ظرفيتها را مشخص نكنيم،
نميتوانيــم حركت كنيم.ظرفيتهايــي كه ميتواند
محتوايي ،شكلي و ...باشد.
اين ساحت شــامل چه چيزهايي براي
ترسيم آينده تئاتر ايران ميتواند باشد؟

وقتي از تئاتر صحبت ميكنيم ،ســاحتهاي مختلف
آن از نمايــش راديويي ،تلويزيوني،تئاتر دانشــگاهي،
توليد كتاب تئوريــك در رابطه با تئاتر ،نمايشــنامه،
ســالنهاي نمايش،بخش خصوصي ،تعداد نشــريات
تئاتر و ...اســت كه همه تحت لواي گسترش تئاتر قرار
ميگيــرد .اين ســؤال را دارم كه آيا آمــاري داريم كه
بخواهيم تئاتر ايران را در 1410ترسيم كنيم و اينكه به
كجا ميرسيم؟توانستهايم مسيري برايش تصور كنيم؟
واقعيت اين است كه هيچ آمار و پژوهشي در بخشهاي
مختلف تئاتري نداريم .ما بيشــتر تاويلگرايي نسبت
به تئاتر داريم تا پژوهش كاربردي داشته باشيم .وقتي
كه پژوهشها شكل نگرفته و به شكل بايستهاي نشان
نميدهد كه وضعيت موجود چيســت در اين موقعيت
اســت كه درباره آينده هم هر كســي بهزعم خودش
صحبت ميكند .ايدهآل هر كسي يك چيز است .مرجع
مشــخصي داريم كه در اينباره اعالم نظر كند كه نظر
علمي و براساس پژوهش باشــد؟ وقتي از توسعه تئاتر
صحبت ميكنيم بايد چندين مسئله را مدنظر قرار دهيم
كه مهمترين آن ،نيازها و منابع است .بهطور مثال وقتي
عنوان ميشود در تهران در 10سال آينده؛ 50سالن تئاتر
تأسيس ميكنيم آيا به نيازهاي 10سال آينده فكر شده
و اينكه مردم خواستار چه هســتند؟ آيا نظرسنجيای
صورت گرفته؟ به بحث بودجهاش فكر شده است؟ بهطور
حتم جواب خير است .يا همين تئاتر خصوصي كه شكل
گرفته براســاس پژوهش بوده؟ آيا براساس پراكندگي
جغرافيايي ســالنهاي تئاتر باز ميشــوند؟ هيچ كار
فرهنگي براساس نيازسنجي در كشور پيش نرفته است.
نميتوان نقش دانشگاهها را در ضرورت
بررسي اين نيازها و پژوهشها ناديده گرفت؟

حتما اينطور اســت .در حوزه تئاتــر ،پژوهش كه كار
فعاليتهاي دانشــگاهي اســت ديده نميشود .مثال
ميخواهيم قيمت بليت تئاتــر را افزايش دهيم .بر چه
اساس اين كار شــكل ميگيرد .در اين زمينه نيازمند
محاسبه علمي هســتيم ،هيچ تعريفي وجود ندارد ،هر
كسي براساس ســليقه تصميم ميگيرد .پژوهش در

فرهنگ
سالها بتواند بهكار خود ادامه دهد؟

نوعي ساختمان تئاتر با نام بلك باكس داريم كه نمونه درست
آن ،سال  ۱۳۵۱در ســاختمان انجمن ايران و آمريكا درست
شد و داون استيج نام داشت .در اين سالن هم شهرو خردمند
و هم داريوش فرهنگ كار كردند و نمايشهايي را به صحنه
بردند .بلك باكس يك ساختمان حداقلي است كه ميتوان
صحنه را در هرجاي آن قرار داد؛ يعني سهولت تعيين جايگاه
صحنه و تماشاگران در آن وجود دارد اما اگر پشتيبان يعني
جاي رختكن و دكور نداشــته باشد از اســتانداردهاي الزم
برخوردار نخواهد بود .بهعنوان مثال تــاالر حافظ كه بعد از
تاالر فردوسي ساخته شد ،نمونه سالني است كه مشكالتي
جدي داشت .آن زمان با اينكه مسئوليتي درساخت اين سالن
نداشــتم ،مدتها وقت صرف كردم كه مسئوالن را متوجه
غلطبودن ساختار ســاختمان آن كنم .گروههاي اجرايي در
اين سالن ،براي تعويض دكور و لباس دچار مشكالت بسياري
بودند .همچنين بازيگران براي يك دستشوييرفتن ساده به
راهحلهايي متوسل ميشــدند كه تكرار آنها شرمآور است.
خوشبختانه االن راهحلي براي اين مشكل پيدا شده است اما
واقعا چرا يك معمار نبايد مسائلي از اين دست را تصور و براي
آنها راهحلهايي تعبيه كند؟

جدا از درجازدن تئاتر در بعد سختافزاري كه
درباره آن صحبت كرديم ،در بخش نمايشنامه نيز شاهد
اين درجازدنيم .چرا اكنون بهصورت محدود شاهد توليد
اثر تازهاي ميشويم كه از كيفيت خوبي برخوردار باشد؟

اين موضوع به ساختار شكلي مربوط ميشود كه بر اين مسئله
سايه ميافكند؛ بايد پرســيد در ســال چند اثر روي صحنه
ميبريم؟ چند اجرا دارد و چه خاطرهاي از آنها باقي ميماند؟
متأسفانه هيچكدام از اين مســائل اهميتي ندارند؛ چراكه ما
توليدات يكبار مصرفي را به خورد مخاطب ميدهيم.
از هر طرف به اين مسئله نگاه كنيم زيان است؛ در يك نمايش،
حداقل ۵و حداكثر30نفر روي صحنه هستند كه نيروي انساني
كمابيش مجربي به شمار ميآيند و بايد براي يك آينده تئاتري
مورد استفاده قرار گيرند ولي وقتي ســاختار ،يكبارمصرف
ميشود ،ممكن اســت هر كس در سال تنها يك يا دو بار روي
صحنه برود .البته منظورم بازيگران پولساز و كساني كه عنوان
عجيب سلبريتي را گرفته اند ،نيست و راجع به توده افراد تئاتري
صحبت ميكنم.
از طرف ديگر بــراي روي صحنهرفتن يك نمايش اگر حداقل
هزينه براي طراحي دكور ،نور ،لباس و ...را انجام دهيم ،وقتي
ساختار يكبار مصرف است ،همگي در پايان به سطل آشغال
ميروند .اگر قانون ازلي و ابدلي رشد تئاتر يعني رپرتوار را درنظر
نگيريم ،اين مشكالت ادامهدار خواهد بود.
درباره رپرتوار تئاتر بيشــتر توضيح دهيد؟
چگونه ميتوان چنين اتفاقي را در تئاتر ايران عملي كرد؟

رپرتوار وقتي اتفاق ميافتد كه مثال يك تماشاخانه اعالم ميكند
كه من به  5كارگردان اعتماد دارم و آثار آنها بايد در سال روي
صحنه روند .وقتي  5كارگردان اعالم شدند 5 ،گروه داريم كه
وقتي اثري را توليد ميكند6 ،ماه و يك سال بعد باز به چرخه
بازتوليد بازميگردد .رپرتوار نجاتدهنده است.

باتوجه به پيشــينه ادبيات در ایران ما ،چرا تا
اين اندازه در بخش متنهاي نمايشي با مشكل مواجهيم
و استفاده از آثار ترجمه خارجي به نسبت نمايشنامههاي
ايراني رواج بيشتري دارد؟

نمايشنامهنويســي مرارت دارد؛ نمايشــنامهنويس مدتها
براي نوشتن متني زحمت ميكشد اما مخاطبان تنها يكماه
ميتوانند اثر او را روي صحنه تماشا كنند؛ پس كارگردان نيز
باتوجه به نبود درآمد گيشهاي و نداشتن اميد به ماندگاري اثر،
به سراغ ترجمه ميرود .البته زحمت و هزينه ترجمه كم نيست
اما ريسك كارگردان كم ميشود .استفاده از ادبيات كالسيك
و متنهايي كه ميتوانند انتقالدهنده انديشه و تفكر يك ملت
باشند ،نياز به سرمايهگذاري دارد .ما در دورهاي چوب حراج به
تئاتر زديم ،بهطوري كه شاهد بوديم تماشاخانههاي خصوصي
تعداد زيادي از نمايشها را روي صحنه بردند كه الزمه آنها تنها
جابهجايي حداقلي پروژكتورها و صحنه بود .عالوه بر اين ،آنها
باتوجه بهوجود رستوران و كافيشاپ در محيطشان نيز از درآمد
قابل توجهي برخوردار بودند .به همين دليل زيباييشناســي
تئاتري در اين سالنها مضمحل شد .در واقع انديشه تئاتري
ن تماشاخانهها صرفه اقتصادي
ادبيات كالسيك ديگر براي آ 
نداشت .ما امروز در شرايطي قرار گرفتهايم كه ميراث ارزشمند و
نيروي انساني خوب اعم از صحنهگردان ،بازيگر ،گريمور ،طراح
صحنه و لباس و همه عناصر و افراد مثبت كه عاشق تئاتر هستند
را داريم اما مديريت دلسوزي كه به آينده فكر كند ،خير .منظورم
مديركل هنرهاي نمايشي نيست ،چون االن متولي نمايش تنها
اين نهاد نيســت ،منظورم جامعيتي است كه شامل نهادهاي
غيروابسته به اداره كل هنرهاي نمايشي هم ميشود .اين حرف
من نبايد به كسي بربخورد .ما دهها بار شيوهنامه تئاتر نوشتيم و
بهعنوان مثال گفتيم كه بايد كارگردانهاي زبده به شهرستانها
بروند و با گروههايي كار كنند و نمايشهايي براي اجرا به تهران
بيايند ولي همه اين موارد دفن شده است.
باتوجه به صحبتهايي كه گفته شد ،ميتوان به
تحليلي از آينده تئاتر ايران رسيد؟

اخيرا وبيناري با عنــوان «يك قرن تئاتر» داشــتم كه در آن
بخشهاي اميدبخش تئاتر كشــورمان را نيز ذكر كردم؛ اين
كم نيست كه ما بعد از يك قرن تئاتر به شيوه غربي ،ميتوانيم
محصوالت تئاتريمــان را هم در جشــنوارههاي بينالمللي
شــركت دهيم .اين روزها تئاتر ما در جهان اسم و رسمي دارد
و وقتي ميگويند ايران ،از تئاتر ،كارگردان و نويسندههاي ما
ياد ميكنند .پس از جنبههايي با ميراث خيلي خوبي روبهرو
هســتيم اما بايد بســترمان را با ديد همهجانبه ،دلسوزانه و
آيندهنگرانهتر ببينيم .بهعنوان مثال شاهديم كه بودجه تئاتر
روزبهروز نحيفتر ميشود كه نشــان از نبود دلسوزي و درك
كمتر نسبت به تئاتر است.
كنفوســيوس بيش از 3هزار ســال قبل گفته اســت كه اگر
ميخواهيد فرهنگ يك كشــور را تغيير دهيد ،موسيقي آن
كشور را تغيير دهيد .اگر انسان دلسوز مدبر و مديري در راس كار
باشد و معني اين حرف را متوجه شود ،ميتوان به او گفت كه اگر
تئاتر ،موسيقي ،هنرهاي تجسمي و ...يك كشور را نابود كنيد،
در حقيقت فرهنگ آن را نابود كردهايد.

گفتوگو با مهرداد راياني مخصوص؛ استاد دانشگاه

مهــرداد رايانــي مخصوص كارنامــه پر و پيمانــي در تئاتــر دارد؛ از
فهيمه پناهآذر
نمايشنامهنويســي تا مديريت بخشهاي مختلف مركز هنرهاي نمايشي و
روزنامهنگار
مجموعههاي تئاتري .سابقهاش در جشنوارههاي تئاتري آنقدر زياد است كه
ميتواند بهراحتي ترسيمي از آينده تئاتر ايران داشته باشد .راياني ،فربه شدن بخش خصوصي و تعامل
سازنده با بخش دولتي را بهترين راه براي رسيدن به آينده روشن تئاتري عنوان ميكند اما معتقد
است كه الزمه رسيدن به آينده مطلوب داشتن نقشه راه است؛ نقشه راهي كه بايد در دست
يك مركز يا نهاد مانند شورايعالي انقالب فرهنگي باشد .راياني همچنين شرط رسيدن
به ايدهآلها را انجام فعاليتهاي آماري و پژوهشي در تئاتر ميداند و اينكه پژوهش
درباره داشتهها ،ميتواند يك دهه و حتي 50سال آينده تئاتر را تبيين كند.
دانشگاه براي همين كار است .پژوهشگران ميگويند
آمار و ارقام نيست خب اگر آمار بود كه پژوهشي انجام
نميشد .مشكل بزرگ اين اســت كه پژوهشگران هم
همت ندارنــد .ما هيچ نيازســنجي نداريــم .اين فقر
پژوهشي و نوع رويكرد ناقص پژوهشــي براي توسعه
تئاتر كافي نيست.
شايد تمام اين ضعفها با توجه و حمايت
دولتها مرتفع شود؟

ببينيد ،دولت هم در نگاه كالن در فرايند اين توســعه
بايد تكليفش را با يكسري نكات روشن كند.مهمترين
نكته كه جاي خودش كجاست؟ جاي بخش خصوصي
كجاست؟ البته كه دولت نميتواند همهچيز را به تنهايي
پيش ببرد .بنابراين معتقدم بايد برخي امور را به بخش
خصوصي واگذار كند ،ابتدا بايد ديد ،رابطه دولت با بخش
خصوصي چيست؟ يك موضوع مهم بهنام مميزي است
كه جز قوانين كشور است .كساني در اين ميان مخالف
هســتند اما اين قانون وجود دارد و بايــد پذيرفت .اگر
برنامهاي براي توســعه تئاتر نوشته ميشود بايد بخش
خصوصي هم به آن احترام بگذارد و اگر دولت مميزي
را مطالبه ميكند ،بايد يــك عكسالعملهايي و يك
رابطهاي را به ازاي اين مطالبه برقرار كند .نميشود پدر
خانواده بگويد؛ غذا ميخواهم اما بهعنوان پدر خانواده
وظيفهاي نداشته باشد .كشورهايي كه مبتني بر فرايند
سرمايهگذاري آزاد پيش ميروند ،كاري با بدنه ندارند،
براساس ضوابط خودشان ميگويند كه شما كار كنيد.
اما حاال كه مطالبه اســت بايد نقشــي هم دولت ايفا
كند كه اين نقش فقط مادي نيســت ،ميتواندكاهش
ماليات باشــد ،حمايت از گروههاي نمايشــي باشد و
تصميمگيريها درست باشد.

يك ايرادي كه وجود دارد اين است كه در
ايران هر سازمان و نهادی كار خود را انجام ميدهد؟

آنچه در برنامه كالن تئاتر كشور وجود دارد ،برنامههايي
است كه سازمانها خودشان دارند .بهطور مثال حوزه
هنــري 3ميليارد تومــان بودجه دارد در طول ســال

با اين اوصاف؛ تئاتر ايــران چه زماني
ميتواند توسعه پيدا كند؟

اگر بخواهيم بــراي تئاتر يك برنامه فرهنگي ،نقشــه و
منشور فرهنگي قائل شويم ،مثال در سال 1450در قاره
آسيا به لحاظ رشد تئاتر اول باشــيم .ابتدا بايد ببینيم
كشورهاي ديگر در چه جايگاهي هســتند و ايران چه
جايگاهي دارد .در قياس با ســوريه  ،افغانستان ،ليبي و
تركيه سطحمان باالســت اما در برابر كشورهايي چون
كرهجنوبي و چين پايين هستيم ،پس بايد پژوهش كنيم
كه چرا پايين هستيم و چه نقشهاي براي 50سال آينده
خواهيم داشت .آنها 50سال آينده كجا هستند ما چطور
آنها را رد كنيم و جلو بزنيم؟ اينجا ديگر حدس و گمان
فايدهاي ندارد .زماني توسعه معني پيدا ميكند كه روي
كاغذ بيايد .معتقدم اگر تئاتر ما به سمت بخش خصوصي
برود اقبال عموميتر و بهتري پيدا خواهد كرد .رقابتي
ايجاد شــود؛ رقابتي كه به شــرايط كيفي آثار و جذب
مخاطب توجه كند .مجموعه قوانينی كه پيكره خصوصي
و دولتي به آن نيازمند است را آييننامه حرفهاي بنويسم.
به بخش خصوصي اجازه دهيم دوشادوش بخش دولتي
كار كند ،تئاتر آينده درستي خواهد داشت.
بهنظــر نيازمند جايي فراتــر از مركز
هنرهاي نمايشي هســتيم كه بتواند آينده خوبي
براي تئاتر رقم بزند؟

من مشــكل را در مديريتهاي مياني نميبينم .مثل
مديركل اداره ارشاد يك استان ،مديركل نمايش راديو
حوزه هنري و. ...اينها مقصر نيســتند ،مديران مياني؛

ديالوگها و مونولوگها

هفتهاي كه سپري شد چند نمايش مونودرام
در تاالر مولوي و تئاترشــهر شــاهد بودم؛
نمايشهاي نه چندان منطقي در روايت و نه
چندان در بند دراماتيزه كردن روايت .عموما
واگويههايي بودنــد درباره تجربههاي تنها
شخصيت روي صحنه كه نسبتي با حضور ما
احسان زيورعالم در مقام مخاطب نداشت .براي نمونه نمايش
روزنامهنگار
«بخوابم يا روايت شب پنجرهاي» كاري از
ً
پريسا نوروزي نمونه خوبي است از يك مونودرام تقريبا بيقيد در روايت.
با اينكه در پس نمايش داستاني خفته ،اما تالش براي ناداستان جلوه
دادن است .بازيگر با كمترين كنش هذيان ميگويد و ميتوان بهراحتي
از تركيببندي صحنه و بازيگر دريافت چــه رخ ميدهد .مونودرامها
ديگر غافلگيري توليد نميكنند ،چون به سمت بهرهكشي از بيمنطقي
ميروند .مهم نيست اساساً چه روي صحنه رخ ميدهد ،كنش به سمت
صفر ميل ميكند و حرفها ميآيند و ميآيند .مونولوگها هر كاركرد
اوليهاي كه داشــتند؛ امروز واجد كاركرد سياســي و اجتماعي سابق
خودند .به زعم نگارنده امروز محصول ساده بودن در توليدند .هرچند
اجراي مونولوگ براي بازيگر مشكل است و موفقيت در مونولوگ بيش از
هر چيزي به نفع بازيگر تمام ميشود؛ اما واقعيت آن است مونولوگهاي
امروزي فرار از ناتوان بودن نويسنده و كارگردان است.
در مقابل ديالوگ مشكل است .اجراي ديالوگ هولناك است .ديالوگ
مستلزم شكلگيري منطقي است؛ هرچند دروني براي پيش بردن درام.
در ديالوگ بازيگرها وارد يك رقابت ميشوند و حاال بايد اتسمفر در يك
كارگروهي حفظ شــود .ديگر نميتوان هدر رفتن اثر را گردن يك نفر
انداخت ،در ديالوگ كارگروهي ارجح ميشود؛ براي ديدن شدن يك
فرد .در يك نمايش ديالوگمحور ،با وجود همه ضعفها ميتوان اين
امتياز ويژه را داد كه ميشــود گروه را به جاي فرد داوري كرد .چندي
است نمايشي با عنوان «ليليت» در تئاترشهر روي صحنه رفته كه روايت
بازجويي معشوق بوسنیایی توسط عاشق صربستاني است .نمايش يك
دوئل جنايي/عاشقانه است كه قرار است منطق خود را از رگبار واژگان
ميان دو فرد پيش برد .با اينكه نمايش چيز ويژهاي بهحساب نميآيد
و تالشي است آماتوري براي كارگرداني جوان؛ اما وجه مهمش ايجاد
موقعيتي ديالكتيكي است كه مخاطب را درگير خود ميكند .دو نيروي
متخاصم در برابر هم قرار گرفتهاند و ديالوگ قرار است در تضارب و تعامد
نيروها ،هم كنش بيافريند و هم مسير نمايش را از يك نقطه آغازين به
نقطه پاياني سوق دهد؛ چيزي كه در مونولوگ متصور نيستيم.
اين فقدان نقطهگذاري را در 4مونولوگ مشتركي تجربه كردم كه در
تاالر مولوي روي صحنه رفته است .اساســاً مشخص نيست چرا اين
نمايشها شروع ميشود و چرا تمام ميشود .در مقابل در نمايش ليليت
همهچيز از نقطه بازجويي آغاز ميشود و تقابل نيروها نيز قرار است گواه
بر اين وضعيت باشد .پايان نمايش هم هرچند قابل پيشبيني است؛ اما
رخدادش محصول مسيري است كه ديالوگها رقم زدهاند .با گشايش
داستان  2شخصيت و جابهجا شدن نقش بازجوكننده و بازجوشونده،
ميتوان دريافت كه هر كنشي چگونه منطقي ميشود.

شورايعالي اين توانايي را دارد كه به وزراي علوم و ارشاد
بگويد؛ چه كنند و اينكه ارتبــاط را ايجاد و با همگرايي
يك نقشه عالي ترسيم كنند.

از تئاتر كاربردی غفلت كردهايم

نمايشهايي اجرا ميكند و در نهايت يك جشــنواره
برگزار ميكند .ارشــاد با بودجهاي كه دارد يكسري
فعاليت انجام ميدهد يا هر نهاد ديگر .اين رويه نشان
نميدهد كه در 10سال يا 50سال آينده چه برنامههايي
براي توسعه و رشد تئاتر داريم .ما هيچ يافتهاي نداريم
كه بخواهيم دربارهاش صحبت كنيم .وقتي از توســعه
صحبت ميكنيــم بايد نقطه الــف و ب برايمان كامال
شفاف باشد.

نگاه

مديران اجرايي هستند كه نميتوانند تصميمات كالن
بگيرند .تصميمات كالن جاي ديگر گرفته ميشــود
ما نيازمند جايي هســتيم كه همه بــه آن اقتدا كنند.
ما نيازمند جايي مانند شــورايعالي انقالب فرهنگي
هستيم؛ كه به اين شــورا در قانون جمهوري اسالمي
احترام گذاشــته شــده ،رئيس آن رياستجمهوري و
اعضاي حقوقي را شامل ميشوند .مابقي ارگانها مانند
ارشــاد،حوزه هنري و نهادهايي چون ارتش و ســپاه
كه كار فرهنگي ميكنند ،ميتواننــد بگويند با توجه
به بودجه جدا و رســميت كه داريم با كسي هم كاري
نداريم اما يك جايي مثل شورايعالي انقالب فرهنگي
كه اجماعي به لحاظ مديريت در آن وجود دارد ،حتي
براي تئاتر هم آييننامه نوشــته است(البته برخي هم
اجرايي نميشود) ميتواند برنامهريزي جامعي درباره
گسترش تئاتر انجام دهد .اين شوراي قدرت زيادي در
نگارش سند و منشوري براي پيشرفت تئاتر دارد .حتي
اين منشور را در قالب كار براي حوزههاي ديگر ترسيم
كند .مديران اجرايي احاطهاي به اين حجم كار ندارند
و بيشــتر در امور اجرايي نقش دارند.در بدنه اجرايي
وقتي براي پژوهش نيست بايد جايي مثل شورايعالي
انقالب فرهنگي اين كار را بكند .شورا ميتواند با نقشه
راهي كه ارائه ميدهد ،تقســيم ماموريت را هم انجام
دهد .يك همپوشاني را ايجاد كند .جلوي موازيكاري
را بگيرد .ميتوانم برايتان يك مثال بزنم؛ اينكه بخش
تئاتر دانشگاهي چقدر قرار است در آينده تئاتر كشور
قدم بردارد .هماكنون فارغالتحصيالن تئاتر متناسب
با بدنه تئاتر كشور نيســت .هيچ ارتباطي با هم ندارند.
هر كسيســاز خود را ميزند و در اين ميان يكسري
تعريفها گم شده است .يكي از برنامهريزيها ميتواند
اين باشد كه سيستم تئاتر دانشگاهي با سيستم تئاتر
اجرايي يا وزارت ارشــاد يا حوزه هنــري چه ارتباطي
ميتواند داشته باشد .اينجاست كه نقش شورايعالي
انقالب فرهنگي ميتواند مشخص باشد .وزارت ارشاد
نميتواند وزارت علوم را مجاب به انجــام كار كند اما

برخي معتقدند تئاتــر هم جدي گرفته
نميشود و شايد تبديل مركز هنرهاي نمايشي به
سازمان تئاتر كه سالها قبل بحثش بود ،بتواند نقطه
اميدي براي آينده تئاتر باشد؟

يك زماني ما خودمان ،در بحث ســازمان تئاتر اشتياق
داشــتيم .نخســتين بار علي منتظري ،اين موضوع را
پيشنهاد كرد .اما فكر نميكنم راه نجات تئاتر ،سازمان
باشد .زماني خودم هم اعتقاد داشتم كه شايد سازمان
تئاتر كشور ايجاد شود ،وضعيت بهترشود اما حاال فكر
نكنم اتفاقي بيفتد .االن با توجه به شرايط ،هر قدر بدنه
دولتي را الغرتر كنيم به نفع است .االن يك تجربه كنار
دستمان داريم آن هم ســازمان سينمايي كشور است.
آيا حال سينما بهتر شــده؟ هر قدر به بخش خصوصي
رجوع كنيم ،بردهايم .اما بايد رابطه با بخش خصوصي
را به شــكل حرفهاي تعريف كنيم.اكثــر جاهايي كه
تئاترشــان رشــد پيدا كرده كه بخش خصوصيشان
فعال است .بخش دولتي سياست كالن تعريف ميكند
و بودجه حمايتي تعيين ميكنــد .وقتي بخش دولتي
كوچك باشد ،دفتر ودستك هم كمتر ميشود .البته يك
نكته هم داريم و آن تئاتر ملي است .تئاترهاي ملي هر
كشوري را دولت پشتیبانی ميكند .مثل تئاتر شهر ما.
5سالن داريم كه متولي آن هستیم و با بقيه كاري نداريم
و دخالتي در برنامهريزي نداریم .ما هم تقريبا خواسته
يا ناخواسته داريم در اين مســير حركت ميكنيم .اگر
نگاهي به تئاتر كشــور بيندازيم در هنر نمايش ما فقط
يك شــوراي نظارت وجود دارد كه متن و اجرا را مطلع
شوند و اگر نه كار ديگري با آن ندارند .اگر قرار است رشد
كنيم توصيهام اين است كه بخش خصوصي رشد پيدا
كند .ســازمان تئاتر جز چاق كردن بدنه دولتي تئاتر،
كاري از پيش نميبرد .بودجه مشكل اصلي نيست تئاتر
ميتواند با يك برنامه درست پولساز هم بشود و تماشاگر
هم داشته باشد .مردم حاضرند براي چيزي كه دوست

معتقدم اگر تئاتر ما به سمت بخش
خصوصی برود اقبال عمومیتر و
بهتری پیدا خواهد كرد .باید رقابت
ایجاد شود؛ رقابتی كه به شرایط
كیفی آثار و جذب مخاطب توجه
كند .مجموعه قوانینی را كه پیكره
خصوصی و دولتی به آن نیازمند است
بهصورت آییننامه حرفهای بنویسم.
اگر به بخش خصوصی اجازه دهیم
دوشادوش بخش دولتی كار كند،
تئاتر آینده درستی خواهد داشت

دارند و نيازش را احســاس ميكنند؛ هزينه بپردازند و
تجربه نشــان داده توليدي كه خوب باشد قطعا مردم
استقبال ميكنند.
بحث درآمدزايي هم در تئاتر مطرح است؟

بخشــي از فضاي تئاتر ميتواند بخــش تئاتر تجاري
باشد و بخشي هم آن چيزي اســت كه پيرامون تئاتر
شــكل ميگيرد .فقط بايد اجازه دهيم رشد پيدا كند.
پرديسهاي سينمايي چگونه درآمدزايي دارند؟ فقط
با فروش بليت ســينما نيســت .فعاليتهاي هنري و
فرهنگي هم دارند و اين اتفاق در تئاتر هم افتاده است.
فعاليتهايي كه با ســودآوري به حيــات تئاتر كمك
ميكند .يكي از بهترين الگوها كه شــكل گرفته تئاتر
مســتقل بود ،هيچ نياز مادي به دولت نداشت .تئاتري
هم بين دولتي و خصوصي هم داشتيم بهنام ايرانشهر كه
شهرداري راهش انداخت ،خيلي خوب پيش ميرفت.
االن در شهرهايي چون مشهد اتفاقهاي خوبي ميافتد
و اگر اجازه دهيم ميتواند ســازماندهي خوبي شــكل
بگيرد .معتقدم برنامهها مشــخص است اما رويكرد آن
تبيين نشده؛ هر چند كرونا تأثير خود را در ورشكستي
و تعطيلي گذاشت.
وقتي از آينده تئاتر صحبت ميشود به
نبود متون نمايشي و به نوعي فقر نمايشنامه اشاره
ميكنند؟

يك فقري نسبت به نمايشــنامهها داريم .اما آيا سقفي
دراين زمينه وجود دارد؟ كجا بايــد بريم و خودمان را
با كجا قياس كنيم؟ در ايران جشنواره برگزار ميشود
كه 600متن ايراني متقاضي حضور در جشنواره است،
كجاي دنيا چنين آماري وجــود دارد .در توليد آثار و
آدمهايي كه فعاليت دارند شمارمان زياد است .مشكل
ما اين است فكر ميكنيم همهچيز بايد ايدهآل باشد اما
برايش برنامه هم نداريم.

تئاتر ميتواند در فرهنگسازي جريانساز
باشــد؛ نگاهي كه فكر ميكنم در توســعه تئاتر
كمككننده است؟

بســياري از فعاليتهــاي تئاتــر باید در قالــب تئاتر
دانشآموزي اتفاق بيفتد كه مهمترين جرياني اســت
كه از آن غافل هســتيم .به لحاظ فرهنگي اين موضوع
مهم اســت و البته گروههايي ميشناســم كه در اين
زمينه قدمهايي برداشــتهاند.تئاتري كــه در خدمت
فرهنگ و آموزش اســت .در دنيا يكي از شــاخههاي
معتبر تئاتر كاربردي اســت از تئاتر چه استفادههايي
ميشــود ،كرد .چطور آن را كاربردي كنيم .وجه تئاتر
تنها در حوزه روشــنفكري نيســت .اگر درباره توسعه
تئاتر صحبت كنيم در اينجا بايد از خود تئاتر استفاده
كنيم.تئاتــر را ميتوانيم تبديل به يك نيــاز كنيم .ما
بالغبر 1200فارغالتحصيل داريــم و تنها 100نفردر
نهايت جذب ميشود و اين هر سال تكرار ميشود .در
اين خودش براي آينده تئاتر يك بحران است؛ بحراني
كه در آن اعتــراض ديده ميشــود و همچنين از بين
رفتن ســرمايه.نيازهايي داريم كه اساســا دانشگاهها
به آن بيتوجه هســتند .گرايشهايي هســتند كه در
دانشگاهها نيست.
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آقاي يك -هيچ

پرسپوليس نیمفصل اول را با برد حداقلی به پایان رساند،
اگر قرار باشد پرسپوليس را در اين بازه زماني تنها با
يك فاكتور به ياد بياوريم ،بهترين كار استفاده از عبارت
«كسب پيروزيهاي دشوار» است
پرسپولیس
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اول نيمه دوم را بازي كنيد!

يزداني آماده است ،تيلور نميآيد

مسابقه كشتي ايران و آمريكا در تگزاس بهاحتمال زياد لغو خواهد شد،
چون در ليست آمريكا نه خبري از تيلور هست و نه گيبل استيوسون كه
قرار بود با اميرحسين زارع مبارزه كند
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خودنمايي پديدهها

مسابقات كشتي آزاد قهرماني كشور با حضور اكثر ستارههاي اين
رشته در گرگان برگزار شد و نتايج جالبي بهدست آمد

سهمیه اسكي درالمپيك
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نيمه آبي جام

استقالل با بيشترين برد ،بدون باخت ،بهترين خط حمله و بهترين خط دفاع
تمامي ركوردهاي اين فصل را از آن خود كرد و قهرمان نيمفصل شد

عكس| رضا سعیدی پور|

نفت مسجد سلیمان 0

3

استقالل

18
23023602
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در عوض شما هم «نفت» نداري!

عكس|رضا سعیدیپور|

نكته بازی

برنامه بازیها

يكي از مسابقات اين هفته بين هوادار
و صنعت نفت آبادان برگزار شــد؛
مسابقهاي كه در حكم رويارويي
عليرضا منصوريان و رضا عنايتي
 2استقاللي قديمي بود و البته نفت
آن را برد .عليمنصور قبل از اين مسابقه
براي اينكه كار خودش را ســختتر جلــوه بدهد يك جمله
متفاوت گفت« :هوادار برخالف اسمش هيچ هواداري ندارد،
بنابراين عنايتي بهخاطر نتايجش به جايي جز باشگاه پاسخگو
نخواهد بود ».خب حرف حساب اســت ،مخصوصا كه خود
منصوريان هم بهترين نتايج عمرش را در يك تيم بدون هوادار
ديگر يعني نفت تهران گرفته است و خوب با اين فضا آشناست.
نكته بامزه داســتان اما اين است كه اتفاقا صنعت نفت آبادان
هم برخالف اسمش بهره چنداني از نفت نبرده و تا خرخره با
مشكالت مالي دست به گريبان است!

جام حذفی یک هشتم نهایی
دوشنبه  ۲۷دی1400
آلومینیوم -سپاهان
خیبر خرم آباد-صنعت نفت

14:00

مس کرمان -فوالد

14:30

ذوب آهن -پرسپولیس

15:30

سه شنبه ۲۸دی1400

بيانيه ،تا نفس آخر

در مورد اينكه آيــا مجيد صدري در
پرسپوليس عملكرد موفقيتآميزي
داشــت يا نــه زيــاد ميشــود
بحث كرد .بــا اين حــال يكي از
ويژگيهاي عجيب او ،حضور پررنگ
رســانهاياش بود .صدري كه پيشينه
مخابراتي داشت ،اتفاقا از وســايل اين حوزه بيشترين بهره را
ميبرد و مدام در شبكههاي اجتماعي مختلف حضور داشت .او
به همين مقدار هم قانع نبود و مكررا به بهانههاي مختلف بيانيه
صادر ميكرد .اين ماجرا حتي تا پايان دوران همكاري صدري با
پرسپوليس هم ادامه يافت؛ چنان كه او جدايياش از پرسپوليس
را با يك نامه سرگشاده اعالم كرد و پس از انتخاب رضا درويش
بهعنوان مديرعامل جديد سرخپوشان هم بيانيه ديگري صادر
كرد .صدري البته فرصت را از دست نداد و در اين بيانيه آخر از
دعوت نشدن خودش براي مراسم توديع و معارفه انتقاد كرد!
خدا را شكر ،آقاي فرانكي!

يكي از شيرينترين تكذيبهاي چند
وقت اخير فوتبال ايران ،تكذيب خبر
ابتالي پرويز كماســي به آلزايمر
بود .نوشته بودند اين بدنساز سابق
ســرخها به درد غمانگيز فراموشي
دچار شــده ،اما چند روز بعد اين خبر
تكذيب شد و كماسي در مصاحبهاي بلند و پرجزئيات نشان داد
در سالمتي بهسر ميبرد .اين از آن تكذيبهايي بود كه به دل همه
نشست؛ مخصوصا كساني كه سالها پيش خبر آمادهسازي بدن
بازيكنان پرسپوليس را در تپههاي داووديه با سادهترين امكانات
دنبال ميكردند و نيز كســاني كه در ورزشگاه آزادي تماشاگر
گرم كردن بازيكنان زيرنظر كماسي بودند .آن روزها هواداران
پرسپوليس به مربي خوشاستيل و ســبيلوي خودشان لقب
«كماســي فرانكي» داده بودند و چه خوب كه پرويز خان هنوز
آن شعارها را به ياد دارد .خدا به همه قديميها سالمتي بدهد.

آماربازی

متريكا

اميرحسين حسينزاده در مصاف با نفت
مسجدسليمان يك آمار عالي و نمرهاي
ممتاز براي خودش كسب كرد .جواناول
اســتقالل در اين روزها ،پنجشــنبه در
مسجدسليمان 4بار شوت زد كه 2تا از اين شوتها گل شد .او يك تكل
موفق هم داشــت و 3بار در بازپسگيري توپ به تيمش كمك كرد.
حســينزاده با اين عملكرد نمره  8.79را از آن خود كــرد و باالتر از
همتيمياش كوين يامگا قرار گرفت كه او هم به نمره عالي 8.58رسيده
بود .اين دو نفر بهترين بازيكنان هفته پانزدهم ليگ از نگاه متريكا بودند
و به جز آنها فقط خارجيهاي فوالد توانستند نمره باالتر از  8بگيرند.
آياندا پاتوســي و لوســيانو پريرا با نمرات  8.29و  8.24ســومين و
چهارمين بازيكن برتر اين هفته بودند.

8.79

مهدي ترابي با نمره  7.97بهترين بازيكن
بازي پرسپوليس و فجرسپاسي شد .در
شــرايطي كه كار سرخپوشــان مقابل
ميهمان شيرازي حسابي گره خورده بود،
توپي كه ترابي روي دروازه ارسال كرد بدون برخورد با كمال كاميابينيا
وارد دروازه حريف شد تا ترابي گلزني را هم به ساير آمارهاي خوبش در
اين بازي اضافه كند .شماره 9پرسپوليس در اين مسابقه6پاس كليدي
به همبازيهاي خودش داد كه آمار بسيار خوبي است و 6بار هم در
بازيابي توپ به تيمش كمك كرد .او يكي از 6بازيكن پرسپوليس بود
كه در اين مسابقه نمره باالي 7گرفت .وحيد اميري ( ،)7.46كاميابينيا
( ،)7.27سيدجالل حسيني ( ،)7.19حامد لك ( )7.15و سعيد آقايي
( )7.04ديگر بازيكنان موفق پرسپوليس در اين ميدان بودند.

7.97

بهترين بازيكن ســپاهان در اين هفته
مســعود ريگي بود كه از متريكا نمره
 7.23را دريافت كرد .در جريان تساوي
بدون گل ســپاهان مقابل آلومينيوم
هيچ يك از زردپوشان نتوانستند نمرهاي باالتر از  7.23بگيرند؛ نه
دانيال اسماعيليفر كه باالترين امتيازات اين فصل را گرفته و نه اميد
نورافكن كه بهترين بازيكن هفته قبل بود ،هيچكدام در اين هفته
نمره بااليي نگرفتند .به اين ترتيب هافبك دفاعي سابق استقالل و
حال حاضر زردپوشان بهترين بازيكن تيمش شد و بهترين بازيكن
ميدان هم دروازهبان حريف بود .حسين پورحميدي با نمره  7.67در
امتيازبندي متريكا باالتر از همه قرار گرفت و براي دومين بار در اين
فصل بهترين بازيكن زمين شد.

7.23

نساجی -گل گهر

14:00

قهرمان نيمفصل؛ عاشق خارج

نفت مسجد سلیمان-خلیج فارس ماهشهر
مس رفسنجان -پدیده

14:30

پیکان -استقالل

استقالل با يك آمار جالب در بازيهاي خارج از خانه قهرمان نيمفصل شد؛ تمام بردهاي خارج از خانه اين تيم با اختالف دو
سه گل بوده و تمام بردهاي خانگي با اختالف يك گل
تيم استقالل از آشفتگي نفت مسجدسليمان نهايت استفاده را
برد و يكبار ديگر بهترين نتيجه اين فصلش را در خارج از خانه
تكرار كرد .تيم مجيدي پيشتر 2بار بازيهايش را 3بر صفر برده
بود و يكبار هم با حكم كميته انضباطي 3بر صفر مقابل گلگهر
برنده اعالم شد .جالب اينكه همه آن بازيها در زمين حريفان
بود و اين بار هم بازي با نفت در مسجدسليمان 3بر صفر به سود
استقالل تمام شد .آبيها يك برد 2بر صفر هم در زمين ذوبآهن
دارند و بقيه پيروزيهاي اين تيم با اختالف يك گل بوده است.
يعني تمام بردهاي خانگي اســتقالل با اختالف يك گل بوده و
پرگلترين پيروزيهاي اين تيم خارج از خانه رقم خورده است.
براي اين برد آخر ،آبيها دردســر خاصي نداشتند چون حريف
سرمربي نداشــت و نيمي از بازيكنانش هم غايب بودند .بعد از
جريانات رخداده در رختكن نفت مسجدسليمان ،قابل پيشبيني
بود كه اين تيم نميتواند به ســرعت خــودش را براي مصاف با
اســتقالل جمعوجور كند .در مصاف با نفــت رده پانزدهمي،
اميرحسين حسينزاده بهترين بازيكن تيم خوب استقالل بود
و براي نخستينبار در ليگ برتر از پشت محوطه جريمه گل زد.
جواناول اين روزهاي استقالل در نيمه اول گل راه دورش را به
زيبايي زد و در نيمه دوم هم تعداد گلهايش را دوبرابر كرد تا با
نمره 8.79از متريكا ،بهترين بازيكن هفته پانزدهم لقب بگيرد .با
اين برد 3بر صفر ،استقالل براي نخستين بار در اين فصل توانست
عنوان بهترين خط حمله واقعي ليگ را هم از آن خودش كند .تيم

مجيدي هفته گذشته هم بيشترين گل زده را در جدول داشت
اما اين برتري بهخاطر نتيجه 3برصفردر بازي با گلگهر بود .اين
هفته اما آبيها 3گل زدند ،پرســپوليس فقط يك گل زد و مس
رفسنجان هم هيچ گلي نزد تا همه اين تيمها روي 21گل زده با
يكديگر مساوي شوند و عنوان بهترين خط حمله واقعي در دور
رفت مشتركا به اين 3تيم برسد .عنوان بهترين خط دفاعي را هم
كه استقالل با 5گل خورده در اختيار دارد و اگر در نيمفصل دوم
نيز همين روند را ادامه بدهد ركورد كمترين گل خورده در تاريخ
ليگ (13گل) را خواهد شكست.
سپاهان؛ گمشده در اراك و رفسنجان
در روزي كه اســتقالل به راحتي و پرسپوليس به سختي برنده
شدند ،سپاهان به سختي هم نبرد تا دوباره از قافله صدرنشينها
عقب بيفتد .زردپوشــان در  2هفته گذشته اختالف خودشان
را با استقالل و پرســپوليس بهترتيب به 4و يك امتياز رسانده
بودند اما توقف در اراك باز هم شكاف بين اين تيم با سرخابيها
را به همان اعداد قبلي رســاند .فاصله 6امتياز با صدرنشــين
آن هم صدرنشــيني كه طي 15هفته فقط 10امتياز از دستداده -واقعا فاصله زيادي اســت .اگر اســتقالل به همين روند
امتيازگيــري ادامه بدهد احتماال ســپاهان دوباره در كســب
قهرماني ناكام خواهد شد .تيم نويدكيا براي جبران اين فاصله
مجبور به پيروزي در بازيهاي ســختي است كه معموال بقيه

15:30

لیگبرترهفتهشانزدهم
شنبه 2بهمن1400

صدرنشــينها در آنجا امتياز ميدهند .دقيقا مثل همين بازي
با آلومينيوم اراك كه زردها نتوانستند برنده از آن خارج شوند.
سپاهان هفته آينده هم يكي ديگر از همين مسابقات ويژه را در
پيش دارد و با مس رفسنجان روبهرو ميشود .تيمي كه احتماال
استقالل را در رفسنجان متوقف خواهد كرد و پيروزي سپاهان
بهمعناي جبران بخشي از امتيازات ازدسترفته خواهد بود .آيا
زردپوشها ميتوانند؟

مس رفسنجان -سپاهان
تراکتور -گل گهرسیرجان
هوادار-استقالل

15:00

فقيرنشينها در بهترين فرم
يكي از جالبترين نتايج در آخرين روز نيمفصل اول ،پيروزي
نفت آبادان در زمين هوادار بود .صنعتنفت تنها باشگاهي است
كه هنوز به بازيكنانش پولي نداده و بعد از گذشت يك نيمفصل،
ميزان دريافتي اعضاي اين تيم همچنان صفر است! با وجود اين
شرايط ،تيم منصوريان يكي از موفقترين تيمها در ماه اخير بوده
و از 6مسابقه اخيرش به 4برد ،يك تساوي و يك باخت رسيده
است .يعني طي 6هفته اخير فقط پرسپوليس و استقالل بيشتر
از آبادانيها امتياز گرفتهاند .اين در نوع خودش اتفاق عجيبي
است براي تيمي كه بازيكنانش بالفاصله بعد از پايان نيمفصل،
استوري مشترك گذاشــتند و تهديد به استعفا كردند .در كنار
نفت آبادان ،فوالد هم در هفته پاياني نيمفصل برنده شد تا اين
دو تيم خوزستاني به همراه پرسپوليس و استقالل4 ،تيم پيروز
هفته پانزدهم باشند4 .مسابقه هم با تساوي به پايان رسيد.

پرسپولیس-فوالد

17:00

یکشنبه 3بهمن1400
ذوب آهن  -صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک -پدیده مشهد
فجر سپاسی -نساجی مازندران
ت مسجدسلیمان -پیکان
نف 

15:00

مقدماتیجامجهانیمنطقهآسیا
پنجشنبه 7بهمن1400

عجب پايان دلچسبي!

ایران-عراق

19:30

مزاياي ارزشمند يك پيروزي آسان براي استقالل
طبيعتا كمتر كســي از پيــروزي اســتقالل برابر نفت
مسجدسليمان متعجب شد .نفت همه ويژگيهاي الزم
براي يك شكست سنگين در اين مســابقه را داشت و به
خوبي هم از آنها استفاده كرد! تيمي كه درگير مشكالت
شديد مالي اســت و براي بازي با صدرنشين ليگ حتي
سرمربي هم نداشت ،نميتوانست كار چنداني پيش ببرد.
درنتيجه اســتقالل با 3گل به پيروزي دست يافت و پس
از 10سال عنوان قهرماني نيمفصل را بهدست آورد .حاال
فرهاد مجيدي و تيمش براي باال بردن جام در پايان فصل
از هميشه اميدوارتر هستند؛ اتفاقي كه بايد ديد باالخره
رخ ميدهد يا نه.
پيــروزي بر نفت امــا باعث شــد نيمفصــل اول ليگ

بيستويكم براي اســتقالل به بهترين شكل ممكن به
پايان برسد .آنها با كســب اين برتري 35امتيازي شدند
و ميانگين 2.33امتياز در هر بازي را به ثبت رســاندند.
در ليگ ايران معموال كسب 2امتياز براي قهرماني كافي
است و حاال تيم مجيدي خيلي از اين استاندارد جلوتر
رفته است .برتري در مسجدسليمان همچنين ارزشهاي
ديگري هم داشت؛ ازجمله دبل اميرحسين حسينزاده
كه باعث شد جوان اول اين فصل استقالل باالخره مزد
بازيهاي خوبش را بگيرد .حســينزاده قطعا براي دور
برگشت روحيه و اعتمادبهنفس بيشتري بهدست خواهد
آورد و فرهاد ميتواند خيلي بيشتر روي او حساب كند.
از اينها كه بگذريــم در نيمه دوم اين بــازي وريا غفوري

ﺳﻪشنبه 12بهمن1400
ایران  -امارات

به تركيب اســتقالل اضافه شــد و بهعنوان پيستون
راســت جاي كوين يامگا را گرفت .يامگا هم به خط
حمله اضافه شــد؛ جايي كه بهنظر ميرسد كارايي
بيشتري دارد و خيلي هم زود موفق شد هفتمين
گل فصلش را به ثمر برســاند .اگــر وريا كمتر
مصدوم شــود و بتواند در بازيهاي بيشتري
به ميدان بــرود و نيز اگر اســتقالل موفق به
جذب يك پيستون راست تخصصي در پنجره
زمستاني شود ،يامگا هم با فراغ بال بيشتري
در برنامههاي هجومي تيم شركت خواهد كرد.
با اين پايان دلچسب ،بهطور كلي دورنماي استقالل براي
نيمفصل دوم هم اميدواركننده بهنظر ميرسد.

شيري داخل زمين ،شيري بيرون زمين
تبريك عجيب مدافع پرسپوليس به هواداران خودي

مهدي شيري يك فوتباليست دونده و زحمتكش اســت ،اما بههرحال كيفيت فني او در اين سالها
طوري بوده كه زياد مورد انتقاد هواداران قرار ميگرفته اســت .شــيري مخصوصا در فاز تهاجمي
كموكسريهاي اساسي دارد و اين مسئله باعث شده در پايان اغلب مسابقات پرسپوليس ،از اين
بازيكن انتقاد شود .حاال اما بهنظر ميرسد شيري بيرون از زمين هم همان كيفيت را دارد! بعد از
برتري يك بر صفر پرسپوليس برابر فجرسپاسي ،يك جمله از مدافع راست سرخپوشان در تونل
ورزشگاه آزادي حسابي سوژه شــده است .شــيري رو به خبرنگاران ميگويد« :قهرماني واقعي
نيمفصل را به هواداران خودمان تبريك ميگوييم ».اين در حالي اســت كه استقالل دور رفت
را با 35امتياز باالتر از پرســپوليس 32امتيازي به پايان رسانده و قهرمان نيمفصل شده است.
احتماال اشاره شيري به 2امتيازي است كه در پرونده گلگهر سيرجان به استقالل اضافه شد،
اما حتي اگر كميته استيناف آن حكم را هم باطل كند ،باز استقالل با يك امتياز بيشتر نسبت به
پرسپوليس دور رفت را به پايان رسانده و هيچطوري نميتوان سرخپوشان را قهرمان نيمفصل
دانست .بهنظر ميرسد شيري بيرون از زمين هم دستكمي از شيري درون ميدان ندارد؛ هر
دو پراشتباهند و نميتوان رويشان حساب كرد!
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پنجشنبه 4فروردین1401
کرهجنوبی  -ایران
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لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس) -فصل بیست ویکم

رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

1

استقالل

15

10

5

-

24

5

19

2

پرسپولیس

15

9

5

1

21

10

11

32

3

سپاهان

15

9

2

4

19

6

13

29

تفاضل گل امتیاز
35

4

آلومینیوم اراک

15

5

9

1

13

7

6

24

5

مس رفسنجان

15

6

5

4

21

14

7

23

6

پیکان

15

5

7

3

16

14

2

22

7

فوالد

15

5

6

4

12

13

-1

21

8

گل گهرسیرجان

15

5

6

4

14

16

-2

21

9

نساجی مازندران

15

4

8

3

14

14

-

20

10

صنعت نفت آبادان

15

5

4

6

11

14

-3

19

11

ذوب آهن

15

5

3

7

8

13

-5

18

12
13

هوادار
تراکتور

15
15

3
3

5
4

7
8

7
13

11
18

-4
-5

14
13

14

فجر سپاسی

15

2

6

7

6

13

-7

12

15

نفت مسجدسلیمان

15

2

5

8

6

18

-12

11

16

پدیده مشهد

15

-

4

11

4

23

-19

4

19
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2روي سكه بردهاي اقتصادي پرسپوليس

بهروز رسايلي | نيمفصل اول ليگ بيستويكم
فوتبال به پايان رســيد و شــايد اگر قرار باشــد
پرســپوليس را در اين بازه زماني تنها با يك فاكتور بــه ياد بياوريم،
بهترين كار اســتفاده از عبارت «كســب پيروزيهاي دشوار» باشد.
سرخپوشــان در هفته پاياني دور رفت ميزبان فجرسپاســي بودند و
شايد گمان ميرفت دستكم برابر اين تيم يك پيروزي آسان بهدست
بياورند ،اما قرمزها خرقعادت نكردند و باز هم هواداران را تا ثانيه پاياني
براي تثبيت پيروزي معطل و مضطرب نگه داشــتند .پرسپوليس در
نيمفصل اول 9پيروزي به دست آورد كه 6تا از آنها فقط با اختالف يك
گل بهدست آمد .به اين پيروزيهاي اقتصادي از 2جنبه مثبت و منفي
ميتوان نگاه كرد.
نيمه پر ليوان
هر چقدر از فرم و كيفيت بازي پرســپوليس انتقاد كنيم ،باز هم اين تيم
با همين نمايشها موفق شــده خودش را در كورس قهرمانــي نگه دارد و اين
اتفاق بسيار مهمي است .سرخپوشان در حالي دور رفت را به پايان رساندند كه
با 32امتياز در فاصله 3امتيازي صدر قرار دارند .اين در حالي است كه اگر كميته
استيناف حكم پرونده گلگهر را برگرداند ،فاصله قرمزها با استقالل صدرنشين به
يك امتياز تنزل خواهد كرد؛ آنچه هرگز غيرقابل جبران نيست و در صورت تقويت
پرسپوليس در پنجره زمستاني در دسترس يحيي گلمحمدي خواهد بود .براي
اينكه ارزش كار پرسپوليس را درك كنيد ،تنها كافي است به ياد بياوريد سپاهان با
تمام بازيكنان مهمي كه در اختيار دارد و با وجود كسب 3امتياز عاريهاي بهخاطر
حكم كميته انضباطي ،نيمفصل اول را با 3امتياز كمتر از سرخپوشان پايتخت به
پايان رساند .تازه اگر استيناف حكم گلگهر را برگرداند ،سپاهان با 26امتياز عمال از
بخت بسيار كمي براي كسب عنوان قهرماني برخوردار خواهد شد .همه اينها يعني
پرسپوليس در بدترين روزهايش هم بلد است خودش را سر پا نگه دارد و البته كه
اين فضيلتي بزرگ بهشمار ميآيد .از شخصيت برتريجوي قرمزها و باور آنها به

اول نيمه دوم را بازي كنيد!

پرســپوليس در آخرين بازي دور رفت ،باز هم به ســختي بر يك حريف تهجدولي
پيروز شد تا دوسوم بردهايش در نيمفصل اول با اختالف حداقلي بهدست آمده باشد.
سرخپوشان در مصاف با فجرسپاسي هم مثل اغلب بازيهاي اين فصل در نيمه اول
راه بهجايي نبردند و در نيمه دوم براي زدن گل ،استرس زيادي را تحمل كردند .تيم
يحيي در 15بازي نيمفصل اول11 ،بار نيمه اول را مســاوي تمــام كرد و فقط 3بار

برنده به رختكن رفت .اين يك ضعف بزرگ براي سرخپوشان بود كه باعث ميشد
اين تيم در نيمه دوم فشار و استرس زيادي را براي بردن بازي تحمل كند .در مقام
مقايسه ،استقالل در نيمه اول دوبرابر پرسپوليس پيروزي داشت و در 6مسابقهاي
كه نيمههاي اول را برده بود5 ،بار برنده شد و فقط يكبار مقابل آلومينيوم مساوي
كرد .اما سرخپوشان معموال كار را به نيمه دوم موكول ميكردند؛ چنان كه از 21گل
اين تيم 15گل در نيمه دوم و فقط 6گل در نيمه اول زده شد .اين شروعهاي كماثر
به همراه تزلزل دفاعي و آمار باالي گلهاي خورده ،مشــكالتي هســتند كه ادامه

شادمان از باخت

چرا بارساييها از پنجمين شكست پياپي در الكالسيكو و
صدمين شكست به رئال ناراحت نيستند؟

رئالمادريد و اتلتيك بيلبائو به فينال فرداشــب ســوپرجام
اســپانيا در رياض عربســتان راه يافتند و به اينترتيب تيم
قهرمان فصل پيــش الليــگا (اتلتيكو مادريــد) و قهرمان
كوپا دلري (بارسلونا) نتوانســتند به ديدار پاياني برسند و
نايبقهرمانها در اين مرحله حاضر شدند .اين سومين سال
پياپي و از بدو تاسيس سوپرجام با فرمول جديد و حضور 4تيم
است كه هيچيك از قهرمانان الليگا و جام حذفي به فينال اين
رقابتها صعود نميكنند.
ايــن يكصدمين پيــروزي تاريخ رئالمادريــد در تاريخ
248الكالسيكوي رسمي بود ،در برابر 94برد بارسلونا .بارسا
به هيچ تيمي به اين اندازه نباخته است .يكي از حاشيههاي
الكالسيكو نور كم ورزشگاه فهد بود؛ بازيكنان 2تيم بهويژه
رئاليها شكايت داشــتند كه هرگز در چنين نور كمي بازي
نكرده بودند.
رئال بــراي دومينبــار در تاريخ خود ،موفق به كســب
5پيروزي پياپي در الكالسيكو شد؛ آنها در سالهاي ۱۹۶۲
تا  ۱۹۶۵به 7پيروزي متوالي رسيده بودند .پيروزي 2بر صفر
(الليــگا ،يكمــارس ،)۲۰۲۰بــرد  3بــر يــك (الليــگا،
۲۴اكتبر ،)۲۰۲۰پيروزي 2بر يك (الليگا۱۰ ،آوريل،)۲۰۲۱
برد  2بر يك (الليگا۲۴ ،اكتبر )۲۰۲۱و در نهايت پيروزي  3بر
( 2ســوپرجام۱۲ ،ژانويه5 ،)۲۰۲۲برد پياپــي آخر رئال در
الكالسيكو بودهاند.
بنزما پس از مســي به دومين بازيكن تاريخ الكالسيكو
تبديل شــد كه موفق شــده تعداد گل و پاس گلهايش را
دورقمي كند؛ 11گل و 10پاس گل .او با عملكردش در بازي
چهارشنبهشــب به ركورد 23گل و 10پاسگل در اين فصل
رســيد .كريم جايزه بهترين بازيكن زمين را دريافت كرد و
كســي كه بهترين بازيكن را انتخاب كــرد ،لوئيس انريكه،
سرمربي تيم ملي اسپانيا بود .ژاوي هم بعد از بازي شخصا به
بنزما بهخاطر عملكرد عالياش تبريك گفت .بنزما همچنين
جايزه بهترين بازيكن فرانسوي سال 2021را از آن خود كرد
كه امباپه هم به او براي اين جايزه تبريك گفت.
رودريگو در 3بازي اخيرش مقابل بارسا موفق به ثبت پاس
گل شده .در قرن 21تنها يكبازيكن ديگر رئال در تاريخ موفق
به ثبت چنين آماري شده؛ مسوت اوزيل.
وينيســيوس 15گل و 5پاسگل در اين فصل ثبت كرده
است .زوج او و بنزما رويهم 38گل در همه رقابتها زدهاند
كه 58درصد مجموع گلهاي رئالمادريد است.
بدترين ركورد پيروزي براي بارسلونا از فصل 1943-44
حاال بهدست آمده است .بارسا از شروع فصل  2021-22تنها
39.3درصد از بازيهاي خود را برده است.

موفقيت در هر شرايطي ،يك اكسير جادويي و دشوار بهدست آمده كه اين روزها
بهكار تيم آمده است .يحيي گلمحمدي و كادرش در نيمفصل دوم با استفاده از
همين اكسير و افزودن بر بنيه تيم ،ميتوانند به كسب قهرماني ششم اميدوار باشند.
نيمه خالي ليوان
بدبينها اما ميتوانند به ايــن موضوع فكر كنند كه روند اضمحالل پرســپوليس
قهرمان ،غيرقابل انكار بهنظر ميرسد .پرسپوليس در 6پيروزي از 9بردش فقط با يك
گل اختالف برنده شــده و اين برتري همواره تا آخرين ثانيه در معرض نابودي بوده
است .بدتر اينكه حتي 3برد ديگر اين تيم هم چندان قاطعانه بهدست نيامده است.
در 2پيروزي مشــابه  3بر يك برابر فوالد و پيكان ،فقط توپهاي پرسپوليس وارد
دروازه شد و برد  2بر صفر اين تيم برابر ذوبآهن هم شايد يكي از بدترين نمايشهاي
فصل سرخپوشان بود .طبيعتا يحيي و هوادارانش از ريزش ستارهها بهعنوان بخشي
از داليل افت پرسپوليس ياد خواهند كرد .خب اين استدالل درستي است ،اما مگر
امثال فجرسپاسي ،هوادار ،پيكان يا آلومينيوم كدام بازيكنان را در اختيار دارند كه
پرسپوليس در مقابل اين تيمها دچار مشقت ميشود؟ با هيچ متر و معياري نميتوان
موجودي فعلي پرســپوليس را با رقيبي مثل فجر مقايسه كرد؛ تيمي كه 8بازيكن
تركيب اصلياش سربازان عموما متوسط و ناشــناخته ليگي هستند و تنها با يك
گل تصادفي به پرســپوليس ميبازد .برخي عقيده دارند شايد اگر اسم پرسپوليس
و رنگ ســرخ پيراهن از تيم فعلي يحيي حذف شــود و آنها با نام و نشاني ديگر در
مسابقات حاضر شوند ،خبري از اين پيروزيهاي حداقلي نباشد .در حقيقت اين برند
پرسپوليس اســت كه خيلي مواقع رقبا را مرعوب ميكند و كار را براي پرسپوليس
درميآورد .طبيعتا اين مسئله هم تا زمان خاصي كاركرد خواهد داشت؛ در نتيجه
پرسپوليس براي بقا در صدر قدرت فوتبال ايران نياز به بهبود تاكتيكي و فني دارد.
در مورد اين تيم بايد داليل افت فردي برخي مهرههاي كارآمد و نيز افول توان بدني
تيم مشخص شود .بدون اينها و صرفا با نتايج يك بر صفر براي طوالنيمدت نميتوان
شيرينكام بود .هميشه قرار نيســت يك گل بزني و با خداخدا كردن هواداران در
ثانيههاي پاياني معموليترين تيمهاي ليگ را ببري...

آنها ميتواند قهرماني ليگ بيســتويكم را كامال از دسترس پرسپوليس دور كند.
ضمن اينكه قرمزها براي گلزني  -حتي به تيمهاي پايين جدول -هم دردسر زيادي
ميكشند .بهنظر ميرسد اگر اســتقالل با همين روند فعلي به امتيازگرفتن ادامه
بدهد ،پرسپوليس نهتنها قادر نيست اختالف امتيازش را با آبيها كاهش بدهد ،بلكه
بايد منتظر بيشترشدن اين اختالف هم باشيم .بهخصوص كه با شرايط فعلي باشگاه
پرسپوليس ،بهنظر نميرسد در پنجره نيمفصل خريد بزرگي انجام شود كه بتواند تيم
يحيي را براي دور برگشت متحول كند.

رئال
حاال رونــد 6بازي بدون
باخت را در ا لكالســيكو ثبت
كرده كــه بهترين روند ايــن تيم از
سال 2003بهحساب ميآيد .از سال2001
تا  2003مادريديهــا در 8بازي
هيچ باختي نداشــتند؛
5مساوي و  3برد.

كارلــو آنچلوتــي هــم در
الكالســيكوها توانســت تعــداد
بردهايش را از باختها بيشتر كند؛
7بازي4 ،برد و 3باخت.
دني آلوز با حضور در اين مســابقه نام خــود را بهعنوان
مسنترين بازيكن تاريخ الكالســيكو ثبت كرد؛ دني آلوز با
38ســالو251روز ( ،)۲۰۲۲پينتــو بــا
38سال و 159روز ( ،)۲۰۱۴پاكو بويو با
3 8ســال و 2 8روز (  )۱۹۹۶و
دياستفانو با 37ســال و 164روز
(.)۱۹۶۳
بارسا در اين ديدار 20شوت و
7كرنر زد كه يك ركورد بود20 .شوت بيشترين آمار
بارسلونا در اين زمينه در الكالسيكوها از آوريل 2006به
اينسو بوده است .شــايد به همين دليل بارساييها پس از
باخت چندان ناراحت نبودند .به هر حال پيشبيني ميشد
رئال اين الكالسيكو را خيلي راحت ببرد اما جوانهاي بارسا
كار را حسابي براي آنچلوتي و شاگردانش سخت كردند.
بارســلونا با كومــان و ژاوي 13بازي از 18بــازي مقابل
تيمهاي بزرگ را در 2سال اخيرواگذار كرده است.
لوك دييونگ در 3بازي پياپي براي بارسا گل زد و هر
3گل با ضربه ســر بهثمر رســيد؛ مقابل مايوركا،
گرانادا و رئال .او 2هفته پیش فاصلهاي تا انتقال
به كاديس نداشت .ديونگ كه با يكميليون
به بارسا منتقل شده15 ،بازي براي اين
تيم انجام داده و روي هم رفته 4گل
زده و اين درحالي است كه در تيم
رقيب لــوكا يوويــچ 60ميليون
يورويي ،پــس از انجام 45بازي
تنها 3گل به ثمر رسانده است.
چت فده والورده با نامزدش
هم جالب توجه بود .نامزدش او
را تهديد كرده بود كه اگر در
اين بازي گل نزنــد ،مجبور
اســت از اين به بعد دستپخت
نامزدش را بخورد و نه آشــپز
حرفهاي را.
خبر ديگر اينكه تست كروناي
كارواخال هم مثبت اعالم شــد و او
ديــدار فينـــــــال را از دســت
خواهد داد.

عكس| علیرضا زینلی |

آقاي يك  -هيچ

23023602

پیش بازی

راهنمای شنبه فوتبالی

شــنبه و يكشــنبه اين هفته بهخاطر حضور 4تيم در سوپرجام و
همچنين ديدارهاي جام حذفي ،الليگايي در كار نيست .اما در ليگ
برتر ،بوندسليگا ،ليگ يك و سريآ تقويم پر جنبوجوشي در پيش
داريم.
سريآ
يوونتوس پس از شكست در سوپرجام ايتاليا مقابل اينتر
از تيم هملباس خود يعني اودينزه پذيرايي ميكند تا از
بار غم آن شكست رها شود .يووه حتي با 2بازي بيشتر
هم نخواهد توانست از آتاالنتا جلو بزند و به جمع 4تيم باالي جدول
برسد .آلگري درحاليكه ديدار ســوپرجام يك-يك پيش ميرفت،
در ثانيههاي پاياني از بازيكنانش خواســت خطا كنند يا توپ را به
بيرون بزنند تا او بونوچي را براي پنالتيها به زمين بفرســتد اما در
همين لحظه حواس تيم بههم ريخت و روي اشتباه الكس ساندرو و
فرصتطلبي الكسيس سانچس گل خوردند و كار به پنالتي نكشيد.
سرمربي يووه گفت گاهي اوقات فكر ميكند فوتبال را شيطان اختراع
كرده! يوونتوس كيهزا را بهدليل پارگي رباط صليبي از دست داده و
يك بازيكن را بايد جايگزين او كند ،ديباال هم حاضر به تمديد قرارداد
نيســت ،آرتو ملو احتماال بهزودي قرضي به آرسنال ميرود و موراتا
به باشگاه فشار آورده تا با انتقال او به بارسلونا موافقت كند .با توجه
به تمام اين اخبار اوضاع چندان خوب نيســت .البته پاريسنژرمن
موافقت كرده ايكاردي قرضــي به تيمي ديگر برود .اگــر يووه او را
بگيرد ،موراتا ميتواند راهي بارسا شود اما يك نفر هم بهجاي كيهزا
بايد بيايد .يووه به معاوضه بين ممفيس و موراتا فكر ميكند .بارسا
حاضر است سرجينيو دست ،دمبله يا ممفيس را بهجاي موراتا بدهد.
لوفتوسچيك هم يكي از گزينههاي جانشيني آرتور ملو است .بهنظر
ميرسد نيمفصل دوم براي آلگري سختتر از نيمفصل اول باشد.
بوندسليگا
دورتموند ديشــب با فرايبورگ بازي داشت.
ساعت18امروز بايرنمونيخ براي تالفي باخت
هميشــگي به مونشــنگالدباخ گربهســياه ،از تيم اوجگرفته كلن
ميزباني ميكند .مونشنگالدباخ هم پس از برد شيرين مقابل بايرن
ساعت21يك بازي سخت ديگر با يك باير ديگر يعني لوركوزن دارد
تا بلكه با برد در اين ديدار خــودش را از جمع تيمهاي پايين جدول
جدا كند .بايرن پس از تمديد بــا كينگزلي كومان در نقلوانتقاالت
زمســتاني خريدي انجام نخواهد داد .آنها منتظر تابستان ميمانند
تا غيراز بازيكنان جوان و گمنامي كه با آنها توافق كردهاند ،شــرايط
بازيكناني مثل ســوارس ،امباپه ،ديباال ،ايســكو ،اوريگي ،روديگر،
كســيه ،ديماريا و پوگبا را درصورت امكان و شرايط خوب بررسي
كنند .شايد در اين پنجره بازيكناني مثل توليسو از تيم بروند .توليسو و
زوله ازجمله بازيكناني هستند كه در پايان فصل آزاد ميشوند .زوله از
بارسلونا هم پيشنهاد دارد اما ترجيح ميدهد منتظر تماس گوارديوال
و منچسترسيتي بماند.
ليگ يك
پاريسنژرمن بدون مسي و نيمار با برست بازي
دارد .همه بار تيم روي دوش امباپه قرار گرفته
است .مسي خطاب به هواداران نوشته كه مدت
درمان و رهايياش از كوويد19-كمي بيش از انتظار طول كشــيده
اما او آماده است درصورت دريافت مجوزهاي پزشكي و بهداشتي به
تركيب برگردد .با توجه به فاصله 11امتيازي با تيم دوم يعني نيس و
مارسي بعيد بهنظر ميرسد تيمي بتواند قهرماني اين فصل آنها را به
خطر بيندازد .همه فكر و ذكر پاريسيها به ديدار مرحله يكهشتم
پاياني ليگ قهرمانان مقابل رئال مادريد است كه تا آن موقع نيمار هم
از مصدوميت برگشته است .نيمار شايد آخر همين ماه در 31ژانويه
براي دقايقي برابر نيس به ميدان برود .او دو هفته ديگر به تمرينات
گروهي برميگردد.

ژاوي
بارسا اينبار خوب بازي
كرد و جنگيد .هــواداران از او و
تيمش راضياند اما اگــر نگاهي به آمار
داشته باشند ،ميبينند نتايج نااميدكننده است.
فصل پيش در همين مقطع بارسا به فينال سوپرجام
راه يافته و تا دقايــق پاياني برنده بود ،در ليگ
براي قهرماني ميجنگيد و در ليگ قهرمانان
هم به يكهشتم رسيده بود .حاال از ليگ
قهرمانان به ليگ اروپا تبعيد شد هاند،
15امتياز با صدر جدول الليگا فاصله
دارند و در نيمهنهايي سوپرجام
هم بازنــده بود هاند.

بارســا بــا
هدايت ژاوي در 41.6درصد از
بازيها برنده بوده است .اين در حالي
است كه بارسا قبل از او با كومان 38.4درصد
از بازيها را با برد پشت سر گذاشته بود.
ژاوي پنجمين ســرمربي تاريخ بارســلونا شد كه
نخســتين تجربه خود در الكالســيكو را با شكست
پشتسر ميگذارند .عملكرد 5سرمربي آخر بارسا در
نخستين الكالسيكوي خود به اين شرح بوده است.
تاتا مارتينس (۲۶اكتبر :)۲۰۱۳پيروزي 2بریک (الليگا)
لوئيس انريكه (۲۵اكتبر :)۲۰۱۴باخت 3بریک (الليگا)
ارنستو والورده (۱۳آگوست :)۲۰۱۷باخت 3بریک
(سوپرجام  -اسپانيا)
كيكه ستين (يكمارس :)۲۰۲۰باخت  - 2صفر (الليگا)
رونالد كومان (۲۴اكتبر :)۲۰۲۰باخت 3بریک (الليگا)
حاال ژاوي بهعنوان بازيكن يا سرمربي هر 3الكالسيكوي
آخر خود را واگذار كرده است.

ليگ برتر
و اما جذابترين ليگ جهان يعني ليگ برتر انگليس.
ســاعت16امروز جذابيتها با ديدار منچسترسيتي
و چلسي آغاز ميشــود كه باز هم يادآور فينال ليگ
قهرمانان فصل گذشته است كه چلسي با گل كاي هاورتز برد .اين جدالي
ديگر بين 2مغز متفكر فوتبال يعني گوارديوال و توخل اســت .توخل با
2پيروزي در داربي لندن مقابل تاتنهام توانست چلسي را به نيمهنهايي
جام اتحاديه ببرد .او در همه نيمهنهاييهايي كه حاضر بوده ،برنده شده
و به فينال رسيده است؛ يعني 9فينال از 9نيمهنهايي .توخل در كمتر از
12ماه كه به چلسي پيوسته دستاوردهايي خيرهكننده بر جاي گذاشته
است؛ 3بار پپ گوارديوال را برده2 ،بار مقابل كونته و سيمئونه برنده بوده
و آنچلوتي ،مورينيو ،زيدان ،آلگري ،كلــوپ و اوناي امري را هم يكبار
شكست داده است .او در اين مدت به فينال 3جام رسيده و 2قهرماني
كسب كرده است .در اردوي منچسترسيتي همهچيز بر وفق مراد است.
فاصله 10امتيازي با تيم دوم يعني همين چلسي خيال گوارديوال را بابت
هفتههاي پيشرو آسوده كرده .در 170ديدار رودررو 71برد به چلسي
رسيده و 60پيروزي به منســيتي .آخرينباري كه چلسي 2بار پياپي
سيتي را برده به سال2008برميگردد .سيتي هر 11مسابقه آخر خود
در ليگ برتر را با پيروزي پشتسر گذاشته .چلسي دوبار در 15بازي آخر
ليگياش شكست خورده و 6تساوي هم ثبت كرده و همين باعث شده
از صدر پايين كشيده شود.
جام ملتهای آفريقا
در روز اول مرحلــه گروهي تعــدادي از تيمهاي
بزرگ قاره ازجمله تونــس ،غنا و مصر كه مدعيان
اصلي بودنــد باختند و الجزاير هم مســاوي كرد.
امروز كيروش براي جبران شكســت روز اول مقابل نيجريه با تيم
ســطح پاييني به نام گينه بيســائو بازي دارد .اتفاق خندهداري كه
در اين رقابتها افتاده به ديدار مالي و تونس برميگردد كه داور در
دقيقه85مغزش جواب نداد و سوت پايان مسابقه را به صدا درآورد.
البته او 2دقيقه بعد متوجه اشتباهش شــد و بازي را ادامه داد اما باز
هم چند ثانيه پيش از دقيقه90سوت زد .كميته داوران آفريقا توضيح
داده« :داور دچار گرمازدگي و كم آبي شديد شده بود كه اين مسئله
تمركزش را از بين برد .او پس از بازي به بيمارستان رفت .عدمتمركز
بهدليل گرمازدگي باعث شد او در دقيقه  ۸۰زمان را گم كند و بازي
در دقيقه  ۸۵به پايان برســد .او پس از صحبت با دستياران به زمين
برگشت و البته در دقيقه  ۸۹بازي را خاتمه داد .اگر اتفاقي رخ دهد
و كنترل بازي خارج شود داور چهارم كســي است كه بازي را ادامه
ميدهد اما در اين بازي يكي از 2تيم اين مسئله را قبول نكرد».
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مسابقات كشتي آزاد قهرماني كشور با حضور اكثر ستارههاي اين رشته در گرگان برگزار شد و نتايج جالبي بهدست آمد
محسن محمودصفري  -گرگان | مسابقات كشتي آزاد قهرماني كشور برخالف سالهاي گذشته
با حضور اكثر ســتارگان كشتي برگزار شد و نفرات نخســت ،جواز حضور در مسابقات قهرماني
آسيا  ۲۰۲۲در مغولســتان را كســب كردند .در اين رقابتها كه به ميزباني گرگان برگزار شد
۳۸۸كشتيگير روي تشك رفتند و حاشيههايي همچون ناداوري ،سر وزن نرسيدن و شكستهاي
دور از انتظار نيز در رقابت 3روزه آزادكاران رقم خورد.

شهبازي و سينا غالمي در وزن ۹۲كيلوگرم بهدليل نحوه قضاوت داوران به جنجال كشيده شد.
عسگري محمديان رئيس هيأت كشتي مازندران كه از جايگاه ويژه به كنار تشك آمده بود بهشدت
به نحوه قضاوت داوران در اين ديدار اعتراض داشت ولي درنهايت دست شهبازي بهعنوان برنده
در اين ديدار باال رفت .شكست امين طاهري با نتيجه 10بر7در مقابل علي هاشمي هم از ديگر
اتفاقات قابل توجه مسابقات بود.

كيلوهاي اضافه ،كار دست اطري داد
رضا اطري ،مليپوش ايران در بازيهاي المپيك شــروعي توفاني در رقابتهاي قهرماني كشور
داشــت و تمام حريفانش را يكي پس از ديگري با اختالف شكست داد تا نشان دهد هنوز مدعي
اصلي اين وزن به شمار ميرود .اطري تا فينال با قدرت پيش رفت و قرار بود در روز دوم و در ديدار
نهايي در مقابل رضا مومني حاضر شود اما سر وزن نرسيد! بزرگترين حريف اطري همين كيلوهاي
زيادي است كه براي رسيدن سر وزن كم ميكند .او اين بار در روز دوم مسابقات نتوانست سر وزن
برسد و به همين دليل از جدول مسابقات حذف شد .با حذف اين كشتيگير ،مومني نفر اول وزن
۵۷كيلوگرم شد ولي با تصميم كادر فني قرار شد بازندههاي رضا اطري (علي خرمدل از تهران و
احمد محمدنژاد جوان از خراسان رضوي) يك مسابقه برگزار كنند و برنده آنها به
مصاف مومني برود تا كشتيگير اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا به اين شكل
مشخص شــود .به اين ترتيب احمد محمدنژاد جوان با شكست خرمدل،
حريف مومني شد كه مومني باانگيزه توانست قاطعانه به پيروزي برسد و
مليپوش ايران در مسابقات قهرماني آسيا باشد .رضا اطري در گفتوگو
با همشهري درباره سر وزن نرسيدنش در روز دوم گفت« :با توجه به اينكه
روز اول وزن زيادي كم كردم در روز دوم وزن كم كردن برايم سختتر شد و
نتوانستم سر وزن برسم .از اين به بعد شانسم را در ۶۱كيلوگرم امتحان ميكنم و
حضورم در ۵۷كيلوگرم به پايان رسيد ».رضا اطري در مسابقات آسيايي ۲۰۱۹
كه به ميزباني چين برگزار شد توانست به مدال طالي وزن اول برسد.

پديدههاي قهرماني كشور
وزن ۶۱كيلوگرم يك پديده جديد داشت .داريوش حضرتقلي از خراسان شمالي 2سال است كه در
ليگ كشتي عملكرد قابلقبولي داشته ولي هيچگاه به چشم كادر فني نيامده بود .او در مسابقات
قهرماني كشور موفق شد محمد رمضانپور را شكست دهد و در ماقبل فينال هم در يك كشتي
يكطرفه مجيد داستان كشتيگير مورد عالقه كادر فني را با نتيجه  ۱۰بر صفر از پيش رو بردارد.
داستان و رمضانپور كشتيگيران مدنظر كادر فني براي شركت در ديدار دوستانه آمريكا بودند
كه براي اخذ ويزا راهي كشور امارات شدند .پژمان درستكار سرمربي تيم ملي كشتي آزاد با اشاره
به درخشش كشتيگيران جوان در مسابقات قهرماني كشور گفت« :كشتيگيران بسيار جواني
را ديدم كه ميشود به آينده آنها اميدوار بود .با برنامهريزيهايي كه قرار است براي اردوها و اعزام
به تورنمنتهاي مختلف صورت بگيرد ،روزهاي خوبي در انتظار كشــتي كشور است ».محسن
مصطفوي ديگر پديده مسابقات كشتي قهرماني كشــور بود كه در وزن ۸۶كيلوگرم در عين
ناباوري به مقام قهرماني رســيد .مصطفوي كه به تازگي به وزن ۸۶كيلوگرم آمده
توانست با عملكرد درخشانش دوبنده تيمملي را در قهرماني آسيا كسب كند.
بهروز ياري عضو كميته فني كشتي آزاد قهرماني كشور با بيان اينكه
با اجراي چرخــه انتخابي ،حق به حقدار ميرســد ،گفت« :در
كشتي روي تشك شــما ميتوانيد حق خودتان را بگيريد.
مبارزه انتخابــي توفيق جهانبخــت و امامعلي حبيبي در
المپيــك 1956را مثال ميزنم .مســابقهاي كه هر چند
ميخواستند حق كشتيگيران شهرستاني را بخورند
اما حبيبي  -ببر مازندران -توانست حق خودش را از
مرحوم جهانبخت قهرمان جهان بگيرد .سالهاي سال
بود كه كشتيگيران از اينكه امكان ديده شدن ندارند،
اظهار نارضايتي ميكردند .اين تأثير مســتقيم در جمعيت
قهرماني كشتي داشــته اما حاال با اجراي چرخه ،اين نويد هست كه
همه ميتوانند ديده شوند و همه اين فرصت را دارند .اميدوارم اين راه تا
سالهاي آينده ادامه داشته باشد ».شكست اميرمحمد يزداني در مقابل
مهدي يگانهجعفري و شكســت عرفان الهي در مقابل حامد رشيدي هم
ازجمله نتايج قابل توجه مسابقات قهرماني كشور بود.
كميل به كادر فني اضافه ميشود
كميل قاســمي دارنده مدال طال و نقره المپيك لندن و ريو كه
هماكنون هدايت تيم كشتي آزاد كشور كامبوج را برعهده دارد
براي تماشاي مسابقات قهرماني كشــور به سالن آزادي شهر
گرگان آمده بود .او روز اول مسابقات را در كنار كادر فني تماشا
كرد و در روز دوم ساعتها در گوشــهاي از سالن با بهروز ياري به
توگو پرداخت .گويا پيشنهاد شده او بهعنوان مربي در كنار كادر
گف 
فني بزرگساالن حضور داشته باشد .بايد ديد او اين پيشنهاد درستكار
را ميپذيرد يا ترجيح ميدهد مجددا براي ادامه كار مربيگري راهي كشور
كامبوج شود.

صابر كاظمي ،قطر پاســور جوان تيم ملي واليبال افت شديدي پيدا
كرده است .ارزشمندترين بازيكن جام ملتهاي آسيا و باشگاههاي قاره
كهن ،اين روزها بد جوري توسط مدافعان تيمهاي رقيب مهار ميشود.
چپدستي كه كارشناسان واليبال دنيا او را پديده معرفي كرده بودند،
حاال به پاشنهآشيل تيم شهرداري اروميه تبديل شده است .اروميها
كه2سرعتيزن تاپ خود را در بند مصدوميت گرفتار ميبينند ،حال
و روز خوبي ندارند .اما بايد ديد مشكل صابر كجاست؛ فشردگي ليگ
كه ناي همه را بريده ،بازيهاي او را هم تحتتأثير قرار داده اســت يا
مشكالت رواني كه بهنظر ميرسد با انتظارات زياد از او ايجاد شده است.
فدراســيون واليبال كه با لشــگري از بازيكنان مليپوش آسيبديده
مواجه است ،بايد به مهرههاي كليدي توجه ويژهاي داشته باشد.
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ديدار تيمهاي هورسان رامســر و راهياب ملل در مريوان با يك اتفاق
عجيب همراه شــد .در اين بازي كه در هفته هفدهم ليگ برتر برگزار
شد ،هنوز داور سوت بازي را به صدا در نياورده بود كه ناظر فدراسيون
به بازيكنان هورسان دستور داد به رختكن بروند .هجوم غيرمتعارف
تماشاگران به سالن زاگرس ،دليل اين اتفاق بود2 .ساعت و اندي طول
كشيد تا ناظر با انجام بازي موافقت كند .آيا نمايندگان فدراسيون نبايد
عالج واقعه را قبل از وقوع آن ميكردند؟ رامســريها كه در اين بازي
شكست خوردند ،با مشكالت ديگري هم روبهرو شدند .با طوالني شدن
زمان بازي ،آنها پرواز را از دست دادند و مجبور شدند با اتوبوس مسير
طوالني مريوان تا رامسر را طي كنند .حاال بازيكنان اين تيم با خستگي
مفرط و سرماخوردگي بايد براي بازي روز يكشنبه آماده شوند.

1

تركيب آمريكا براي مبارزه با ايران به شرح زير اعالم شده است:
۵۷كيلوگرم �������������������������������������������������توماس گيلمن
۶۱كيلوگرم���������������������������������������������������ديتون فيكس
۶۵كيلوگرم�����������������������������������������ياني دياكوميهاليس
۷۰كيلوگرم ������������������������������������������������������جيمز گرين
۷۴كيلوگرم ��������������������������������������������������جيسون نولف
۷۹كيلوگرم������������������������������������������������������جردن باروز
۸۶كيلوگرم ���������������������������������������������������زاهد والنسيا
۹۲كيلوگرم��������������������������������������������������جيدن كاكس
۹۷كيلوگرم���������������������������������������������������كايل اسنايدر
۱۲۵كيلوگرم �����������������������������������������بعدا اعالم ميشود

ساده

عاطفه احمدي در المپيك اسكي ميكند

عاطفه احمدي بــه بازيهاي المپيك زمســتاني 2022چين
ميرود .احمدي كه ســال پيش در مســابقات قهرماني جهان
ايتاليا با حضور در مانش دوم مارپيچ بزرگ خبرســاز شــده
بود ،حاال اين بار بــا حضور در تيم المپيكــي ايران در صدر
خبرهاي اسكي قرار گرفته است .احمدي كه با 20سال سن
جوانترين اسكيباز تيم ملي است ،سال گذشته اولين
زن ايراني شــد كه در مانش دوم مسابقات جهاني
اسكي كرد .با توجه به امتيازاتي كه عاطفه داشت
حضور او در تيم المپيكي پيشبيني ميشد با اين
حال او در مسابقات انتخابي بيشــتر از رقبا امتياز
گرفت و رفتن به المپيك را قطعي كرد.

جدول 8413
افقي:
 -1پااليشــگاه گاز سرخس-
فروتن
 -2زبانه آتش -خلوت گزيده
را به ...چه حاجت است -شرم
 -3شكوه و بزرگي -جايي كه
آب كثيف و بدبو جمع شــده
باشد
 -4طــاق -خميرمايــه -از
مصالح ساختماني
 -5كتابي از زيگموند فرويد-
خبرگزاري جمهوري اسالمي
ايران -افزون
 -6ســرمايه جاوداني است-
نامربوط -ناگزير
 -7عــدد اول -وضعيــت-
ا زوسايـــل حـمـلونقـــل
درونشهري
 -8مقدور -مشاور -چاق
 -9گروه خالفــكاران -دعا به
درگاه خدا -دست عرب
 -10دختر كورشهخامنشي-
شادمـان -مــــربوط بـــه
عموم ملت
 -11پهلوان -رويداد -از القاب
امام زمان(عج)
 -12رديف -حفره -كتابي از
صادق هدايت
 -13واحــد انداز هگيــري
طولهــاي بســيار كوچك-
وســيلهاي بــراي نگهداري

اوراق اداري
 -14بز كوهي -نوعي شيشه
مقاوم در برابر گرما -سايبان
چشم
 -15اتحاديه صنفي -بازيگر
خانم فيلم «هامون» ساخته
داريوش مهرجويي

عمودي:
 -1نگيــن انگشــتر -رمــان
پرفروش پائولو كوئيلو برزيلي-
بنابراين
 -2خانــدان -انباشــتگي-
مترجم
 -3مشــهور -مسجد تاريخي
تبريز -شهر قطاب و ترمه
 -4جواهرفــروش -آشــنا-
اقامتگزيدن
 -5مدرســه بزرگســاالن-
بلندآوازه
 -6مقام و منزلت -واحد طول
انگليسي -قاره سرسبز
 -7پيــروان يــك پيامبــر-
شعبهاي از نژاد سفيد -رايگان
 -8بوي رطوبــت -لقب تيم
فوتبــال منچســتريونايتد-
پروردگار
 -9عدد -براي اينكه -پاكيزه
 -10پيكــره نمايــش مدل
لبــاس -رماني نوشــته رضا
اميرخانــي -اوقات خوش آن

بود كه با ...گذشت
 -11بزرگــي و عظمــت -بيماري
زردي
 -12شيفته و شــيدا -قواي نظامي
يك كشور -كمد
 -13مقابــل -اســتخواني در پاچه
گوسفند -كوتاهتر از مسير اصلي
 -14نوازنده تنبك -گره فرش -راه
ميانبر!
 -15برادر پــدر -شــعبد هبازي-
لغتشناس
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ساده

سخت

درحاليكه ليگ برتر واليبال به داشتن 2بازيكن بيكيفيت
اســتوني و صربستاني دلخوش كرده اســت ،تيم مدافعان
شــمال كه يكي از تيمهاي حاضر در ليگ برتــر واليبال
نشسته اســت2 ،بازيكن عراقي جذب كرده تا تنها تيمي
باشــد كه يار خارجي دارد .احمد حسن جابر و عباس نوام
بازيكنان مليپوش عراقي هستند كه قرار است تا پايان فصل
در ليگ ايران بازي كنند .اگرچه آنها بازيكنان خوبي هستند
ولي از بابت حضور در ليگ ايــران كه بهترين تيمملي دنيا
را دارد ،بيشتر از ما سود ميبرند .در بين كشورهاي عربي،
مصر بهترين بازيكنان را در واليبال نشسته دارد ولي اين دو
بازيكن عراقي هم كيفيت خوبي دارند.

سخت

درحاليكه انتظار و هيجان براي مســابقه دوســتانه كشتي ميان
ايران و آمريكا هر روز بيشتر ميشــد ،احتمال لغو اين مسابقه در
روزهاي اخير قوت گرفته است .طي هفتههاي اخير حواشي زيادي
درخصوص رويارويي تيمهاي كشتي آزاد ايران و آمريكا ايجاد شد
تا اينكه در نهايت روز گذشته با اعالم تركيب احتمالي تيم آمريكا،
احتمال لغو اين سفر بيش از پيش شد .در تركيب اعالمشده آمريكا
اثري از ديويد تيلور و استيوسون نيست و اين درحالي است كه همه
انتظار رويارويي حسن يزداني و اميرحســين زارع با اين دو ستاره
آمريكايي را داشتند.
مبارزه دوستانه ايران و آمريكا قرار است هفته دوم بهمنماه در ايالت
تگزاس برگزار شود و فدراسيون كشتي آمريكا ،ديروز تركيب تيم
كشتي آزاد خود را براي اين مسابقه اعالم كرد .بر اين اساس ديويد
تيلور ،قهرمان المپيك ريو در ۸۶كيلوگرم غايب بزرگ اين تيم است
تا پنجمين مصاف او با حسن يزداني به زمان ديگري موكول شود.
جردن بــاروز ،قهرمان المپيك ۲۰۱۲و قهرمان 5دوره مســابقات
جهاني در وزن ۷۹كيلوگرم در ليست آمريكاييها حضور دارد .كايل
اسنايدر ،قهرمان المپيك ۲۰۱۶و قهرمان 2دوره جهان نيز در وزن
۹۷كيلوگرم كشتي خواهد گرفت .اســنايدر در رقابتهاي جهاني
نروژ در ثانيههاي پاياني موفق شــد مجتبي گليج را شكست دهد.
جيدن كاكس ،دارنده 2طال و 2برنز جهان و يك برنز المپيك نيز در

92كيلوگرم به ميدان خواهد رفت .قاسمپور در مسابقات جهاني نروژ
موفق شد كاكس را در يك رقابت نزديك شكست دهد و درصورت
برگزاري رقابت ايران و آمريكا ،دومين مسابقهآنها انجام خواهد شد.
اما در فوقسنگين نام گيبل استيوسون ديده نميشود .او پيشتر
براي شركت در اين رقابتها از اسپانسر مســابقات مبلغ 30هزار
دالر درخواست كرده بود ،اما نام اين قهرمان المپيك هم در ليست
نيامده تا رقابت جذاب او و اميرحسين زارع هم با وجود كريهايي
كه دو طرف براي يكديگر خوانده بودند ،منتفي شود.

اتفاقات عجيب

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
3
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پشتخط زن

صابر كاظمي را چه شد؟
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 2بازيكن عراقي در ليگ ايران

مسابقه كشتي ايران و آمريكا در تگزاس بهاحتمال زياد لغو خواهد شد ،چون در ليست آمريكا
نه خبري از تيلور هست و نه گيبل استيوسون كه قرار بود با اميرحسين زارع مبارزه كند

خبر روز

دوئلهاي ديدني
رحمان عموزاد و مرتضي قياسي در  ۶۵كيلوگرم ،يونس امامي و محمدصادق
فيروزپور در ۷۴كيلوگــرم ،محمدحســين محمديان و علي شــعباني در
۸۶كيلوگرم ازجمله ديدارهايي بود كه بسياري از كشتيدوستان منتظر آن
بودند .رحمان عموزاد كه نخستين حضورش در ۶۵كيلوگرم را تجربه ميكرد
با شكست تمام رقبايش در فينال رقابتها در مقابل مرتضي قياسي كشتيگير
المپيكي ايران قرار گرفت .در اين كشتي هيچ امتياز فني بين  2كشتيگير رد
و بدل نشد و درنهايت كشتي با نتيجه 2بريك به نفع عموزاد به پايان رسيد.
فينال ۷۴كيلوگرم ،تكرار انتخابي تيم ملي براي مسابقات جهاني بود؛ جايي كه
فيروزپور و امامي در مقابل يكديگر قرار گرفتند .امامي در آن مسابقه با نتيجه
5بر4و اختالف يك امتياز موفق شد فيروزپور را شكست دهد .اين بار فيروزپور
بعد از كسب نقره اميدهاي جهان در مقابل يونس امامي قرار گرفته بود .اما
امامي باز هم در يك كشــتي حسابشده و كماشتباه موفق شد با نتيجه
7بر2فيروزپور را شكست دهد و مليپوش ايران در قهرماني آسيا شود.
رقابت محمديان و شعباني هم يك فينال زودهنگام وزن ۹۷كيلوگرم
بود 2 .مدعي اصلي ۹۷كيلوگرم كه بارها در مقابل يكديگر برد و باخت
را تجربه كرد ه بودند اين بــار در مرحله يكچهارم به مصاف يكديگر
رفتند .محمديان در پايان 6دقيقه مبارزه موفق شد با نتيجه 5بر4از
سد شعباني بگذرد و صاحب دوبنده تيم ملي در مسابقات قهرماني
آسيا شود .در جريان مســابقات قهرماني كشــور ،كشتي حسين
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با مردم
تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri ................................

زندگينامه سردار شهيد سليماني وارد كتابها و سريالها
شود

شهيد مظلوم و بزرگوار ،سردار حاجقاسم ســليماني حق فراوان به
گردن همه ما دارند .كيســت كه نداند حفظ حاكميت اســام ناب
محمدي(ص) درمنطقــه خاورميانه مرهــون جاننثاريهاي اين
عزيزمعراجي است؟ براي پاسداشت و تداوم ياد و راه او براي نسلهاي
آينده ،واجب است زندگينامه اين شهيد عاليقدر در كتابها ،فيلمها
و سريالها و ...منعكس شود.
محمدي از تهران

سرمايهگذاريها در بخش دامداري و كشاورزي به سمت
صنعتي شدن برود

سرمايهگذاريها در بخش كشاورزي و دامداري اگر بهسمت صنعتي
شدن برود هم بهنفع دستاندركاران اين صنايع است،هم بهنفع بازار
و مردم؛ زيرا با رونقبخشيدن توليدات ،ريشه گراني و فسادهاي بعد از
آن خشكيده خواهد شد بهشرط آنكه موضوع صنعتي شدن و توليد با
كمترين ميزان آب و هزينه به روش صنعتي مدنظر باشد.
ضيايي از فومن

بيمارستان جورجاني از 20سال قبل به حال خود رها شده
است

بيش از 20سال است بيمارســتان جورجاني واقع در خيابان شهيد
بخشي و تهران نو متروكه است .اين بيمارستان قديمي محل اقامت
معتادان شده است .چقدر خوب است مسئوالن ذيربط با بازسازي
اين بيمارســتان قدمي در رفع كمبود مراكز درماني و بهداشــتي
بردارند.
محمدحسين عسگري از تهران

آيا مسئوالن از مشكالت شهرك ابريشم كيانمهر خبر دارند

قبال بارها درمورد مشكلم كه روشن نشدن تكليف واحدهاي مسكن
مهر شهرك ابريشم دركيانمهر كرج است ،صحبت كردهام ،اكنون
ميخواهم بدانم آيا مســئولي صداي ما را شنيده است؟ آيا ميشود
يكي از مسئوالن مثل وزير مسكن و شهرسازي پاسخ دهد كه عاقبت
تكليف ما در اين شهرك چيست؟
حسن باقري از كرج

هزينههاي بيمه تكميلي بازنشستگان مخابرات پرداخت
نميشود

مشكلي كه مطرح ميكنم نهتنها مســئله من كه مبتالبه چند هزار
بازنشسته مخابرات است .بازنشستگان مخابرات از بيمه تكميلي معلم
بهرهمندند كه متأسفانه به تعهدات خود عمل نميكند .من حدود9ماه
قبل مدارك پزشكي را خود به مبلغ 90ميليون ريال به بيمه تحويل
دادم .ولي تاكنــون دريغ از پرداخت يك ريال .اغلب بازنشســتگان
بيماري كه هزينه كردهاند نيز همين وضعيت را دارند .از مســئوالن
تقاضاي پيگيري و رفع مشكل را داريم.
بازنشسته مخابرات از تهران

پاسخ مسئوالن
خاموشي پله برقي متروي كهريزك با هدف تعميرات اساسي است

روابطعمومي شركت بهرهبرداري قطارهاي شهري تهران پيرو درج
پيام مردمي با عنوان پله برقي متروی كهريــزك (ورودي متروي
كهريزك در ايســتگاه امامخميني) نياز به تعمير دارد ،در ستون با
مردم روز 7ديماه پاسخ داده اســت :احتراما ضمن عذرخواهي از
مسافران گرامي ،به اطالع ميرساند طي استعالم از مديريت ارشد
خط 2اعالم شد خاموش بودن پله برقي بهدليل نياز ضروري به انجام
تعميرات اساســي بوده كه هماكنون پرسنل فني در حال بررسي و
تعميرات آن هستند و بهمحض رفع مشكل جهت استفاده مسافران
گرامي فعال خواهد شد.

الهه فراهاني

خبرنگار

عامل سنگپراني بهخودروها كه در مدت يك ماه
گذشته باعث مرگ يك خانم معلم و مردي جوان
شده بود ،صبح پنجشــنبه وقتي به سمت چند
خودروي ديگر سنگپراني كرد ،با كمك مردم و
حضور پليس دستگير شد .او سابقه مهجوريت و
بستريشدن در بيمارســتان رواني را دارد و پس
از دستگيري مدعي شده كه چون جامعه حق او
را خورده و مردم هميشــه او را مسخره ميكردند
دست به اين اقدام هولناك زده است.
به گزارش همشهري ،نخستين سنگپراني اين
مجرم خطرناك دوازدهم آذر ماه امسال رخ داد .آن
روز مأموران پليس راهور تهران در جريان حادثهاي
عجيب در بزرگراه يادگار امــام(ره) قرار گرفتند.
چند سنگ به سمت خودروهاي در حال حركت
در بزرگراه پرتاب شده و راننده خودروي پرايدي
كه مردي حدودا 33ســاله بود با اصابت سنگ به
سرش جانش را از دست داده بود .در اين حادثه به

مردم مسخرهام ميكردند!

بيش از 50تيم از 2پليس پيشگيري و آگاهي

نامش عليرضاست .متولد ســال  ،55مجرد و بيكار .او سابقه
مهجوريت و بستريشدن در بيمارســتان اعصاب و روان
را هــم دارد .عليرضا ،ظاهري پريشــان دارد و حرفهاي
عجيبي ميزند .او ظرف يك ماه گذشته حدود 20مرتبه
اقدام به سنگپراني در مكانهاي مختلف پايتخت كرده
و ميگويد با اين كار قصد داشته عقدههايش را بر
سر مردم خالي كند و پس از آنكه دستگير شده
فهميده كه اقدام خطرناك او به مرگ 2نفر
منجر شده است.
چرا به سمت ماشينها
سنگپراني ميكردي؟
چون همه مرا اذيت ميكردند .از خواهر و
برادرم گرفته تا طايفه مادريام و مردم .همه
اينها مغز مرا بهه م ريخته بود و من هم بهدنبال
راهي بودم تا خودم را خالي كنم.
منظورت از اينكه مردم اذيتت
ميكردند چيست؟
همين مردم پدر مرا مسخره ميكردند ،مرا مسخره
ميكردند .چرا باور نميكنيد؟ چرا به حرفهاي من
گوش نميدهيد! مردم و جامعه حق مرا خوردند و آزارم
دادند .من هم بلد نيستم از خودم دفاع كنم .زبان دفاع
از خودم را در برابر ظلمي كه به من ميكرد نداشتم.
مي تواني به چند نمونه از اذيتهاي
مردم و جامعه اشارهاي كني؟
با عناوين مختلف به من ظلم ميكردند .مثال در پيادهرو
راه ميرفتم و ميديدم كه مردم چطور مرا چپ چپ نگاه
ميكنند .انگار كه من مسئول بدبختيهايشان هستم يا
مسبب مشكالتشان .يكبار رفتم به شيرينيفروشي كه
شيريني بخرم ،شيرينيفروش ســر مرا كاله گذاشت!
مثال شــيريني 40هزارتومانــي را 80هزارتومان با من
حساب كرد! يا نمونه ديگري كه ميخواهم برايتان تعريف
كنم اقدام عجيب يك جواني بود كه در موتورسازي كار

پايتخــت مأمور رســيدگي به ايــن پرونده و
شناسايي سنگپران سريالي شدند و تحقيقات
زيرنظر سردار حسين رحيمي ،فرمانده انتظامي
تهران و محمد شهرياري ،سرپرست دادسراي
جنايي و قاضي ساســان غالمي بازپرس ويژه
پرونده آغاز شــد .اين تحقيقات به بازداشــت
دســتكم 10مظنون منجر شد و در شرايطي
كه تحقيقــات از آنها ادامه داشــت ،صبح روز
پنجشــنبه بيست و ســوم دي ماه گزارشي از
يك حادثه سنگپراني ديگر در حوالي بزرگراه
نواب به پليس اعالم شــد .مرد سنگپران 3يا
4سنگ به ســمت خودروهاي پژو و سمند در
حال حركت پرتاب كرده بود و اگرچه كه حادثه
تلفات جاني نداشت اما باعث تخريب خودروها
و مصدوميت 2نفر شده بود .برخي از افراد كه
شاهد اين اقدام خطرناك مرد سنگپران بودند
با پليس تماس گرفته و همزمان به تعقيب متهم

ميكرد .او به بهان ه اينكه چپ چپ نگاهش كردم مرا مسخره كرد و بعد كشاند داخل
مغازهاش و كتكم زد و به من فحش داد .موارد ديگري هم هست اما روي آن را ندارم
كه تعريف كنم.
خانوادهات چطور اذيتت ميكردند؟
فقط خواهر و برادرم و طايفه مادريام مرا اذيت ميكردند .پدر و نامادريام خيلي
با من خوب بودند .راستش مادر من 10ســال قبل فوت شد و پدرم مجددا ازدواج
كرد .پس از مرگ مادرم همه مرا مقصر ميدانستند .در واقع مرگ او را تقصير من
ميانداختند .ميگفتند من باعث شدم مادرم سكته كند و بميرد .مادر من ناراحتي
قلبي و ديابت داشت .او اتفاقا خيلي مرا دوست داشت .وقتي زنده بود هميشه مرا
در آغوش ميگرفت و ميگفت عاشق من اســت .نگران و دلسوزم بود و ميگفت
من زبان دفاع از خودم را ندارم .همه اينها به كنار ،خواهرم سالها قبل طالهايش
را قايم ميكرد و به پدرم ميگفت من طالهايش را دزديدم .برادرم هميشه به من
بياحترامي ميكرد و كتكم ميزد .بااينكه من فرزند اول هستم اما آنها هيچ وقت به
من احترام نميگذاشتند.
با خانوادهات زندگي ميكني؟
نه .من تنها حوالي خيابان دامپزشكي زندگي ميكنم .خرج زندگيام و اجاره خانهام
را پدرم ميدهد .خواهر و برادرم هم متاهل هستند.
خودت مجردي؟
مجردم و هميشه از تنهايي رنج ميبردم .دلم ميخواست عاشق شوم و ازدواج كنم
اما هيچوقت هيچكس عاشقم نشد .همه مسخرهام ميكردند .شايد يكي از داليلي
كه با سنگپراني خشمم را خالي ميكردم همين تنهاييام بود .اين مسئله خيلي
به مغزم فشار ميآورد.
معتادي؟
نه اصال .نه مواد مصرف ميكنم و نه مشروبات الكلي.
قرص اعصاب چطور ؟
نه .قرصهايم را قطع كرده بودم .چون حالم را بد ميكند27 .سال قبل معلوم شد
كه بيماري اعصاب دارم .حتي پرونده پزشكي هم دارم و چندبار در بيمارستانهاي
رواني بستري شدم.
برگردیم به پرونده ،چند مرتبه اقدام به سنگپراني كردي؟
حضور ذهن كه ندارم اما كم نبود!
مي داني كه اقدام خطرناكت جان 2نفر را گرفته است؟
من نميفهميدم چه كار ميكنم .من از كجا بايد ميدانســتم سنگ ميخورد به
سر آن خانم؟ من با كسي دشمني نداشتم .هروقت عصبي ميشدم 4يا 5تا سنگ

آتشسوزي  مرگبار   در  کارخانه  چرمسازی

تالشهاي تيمهــاي امدادي بــراي يافتن
3فرد مفقود شــده در حادثه آتشسوزي در
كارخانهاي در چرمشهر بوئين زهرا به كشف

2قربانی سنگپرانی

چند خودروي ديگر هم خساراتي وارد شده و برخي
از رانندگان نيز مصدوم شده بودند .هرچند در ابتدا
بهنظر ميرسيد كه سنگها از يك ساختمان در
حال ساخت در همان حوالي به روي خودروهاي
در حال حركت سقوط كرده و اين حادثه مرگبار را
رقم زده است اما در جريان تحقيقات معلوم شد كه
حادثه عمدي بوده و فردي اقدام به سنگپراني به
سمت بزرگراه كرده و اين حادثه را رقم زده است.
هنوز مشــخص نبود كه اين فرد چهكسي است و
با چه انگيزهاي دســت به اين اقدام خطرناك زده
تا اينكه نهم ديماه حادثهاي مشــابه در بزرگراه
نواب رخ داد؛ فردي با حضور در بلوار وسط بزرگراه
بلوكهاي سيماني را به داخل بزرگراه پرتاب كرده
بود كه در اين حادثه زني جوان كه معلم و راننده
يك خودروي ســاندرو بود بهدليل اصابت بلوك
سيماني به سرش جان باخت و چند خودروي ديگر
هم آسيب ديده و رانندگان آنها مصدوم شده بودند.
فرار ناكام پس از آخرين سنگپراني

ريشههاي خشم

پيكر بيجان 2نفر از آنها منجر شد و تالشها
براي پيدا كردن ســومين نفر ادامــه دارد.
بهگزارش همشهري ،اين حادثه ساعت۸:۳۰

مكث

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

دستگيري مرد خطرناك
درآخرين سنگپراني
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كه پس از سنگپراني در حال فرار بود پرداختند
كه در نهايت با تالش مــردم و حضور مأموران
پليس اين مرد دستگير شد.
بهگفته ســردار حســين رحيمــي ،فرمانده
انتظامي تهران ،متهم 45ساله در بازجوييها
به جرم خــود اقرار كــرد و معلوم شــد كه
اقدامات او در اين مــدت منجر به مرگ 2نفر
و مصدوميت دســتكم 6نفر و خســارت به
8خودرو شــده اســت .بهگفته رئيس پليس
تهران ،اين فــرد در محلهايي كه ســرعت
خودروها زياد بود ،كمين و اقــدام به پرتاب
ســنگ به ســمت خودروها ميكرد كه اين
موضوع نشان ميدهد وي با قصد وارد كردن
آسيب جدي و كشتن دســت به اين كار زده
اســت .از ســوي ديگر تحقيقات نشان داده
كه وي هيچ همدستي نداشــته و تمامي اين
اقدامات را به تنهايي انجام ميداده است.

برميداشتم و بيهدف پرتاب ميكردم .هدفم در حد خرابي ماشينها بود .تازه امروز
كه دستگير شدم فهميدم 2نفر كشته شدهاند و خيلي ناراحت شدم.
چه ساعتي از روز براي سنگپراني ميرفتي؟
حدود 5صبح تا 7صبح.
چرا صبح زود؟ مگر ساعت خوابت نبود؟
اوال كه خواب من اصال خواب نيست و نميتوانم خوب بخوابم .دوما صبح زود خيابان
خلوت است ،مثال اگر در ساعتهاي شلوغي روز ميرفتم كه مردم يقهام را ميگرفتند
و خسارت ماشينشان را از من ميخواســتند .ماشينهايي كه هر وقت در خيابان
ميديدم دلم ميخواست براي من باشد .با خودم ميگفتم چرا مردم بايد ماشين
داشته باشند اما من ندارم .خدا به من هيچ ماشيني نداد!
معموال براي سنگپراني به كدام مناطق ميرفتي؟
اتوبان نواب ،يادگار ،شيخ فضلاهلل يا خيابان اشرفي...
هر روز ميرفتي؟
نه هر چند روز يكبار.
سابقه داري؟
نه نخستين باري است كه دستگير ميشوم.
چقدر درس خواندهاي؟
تا ديپلم خواندم .هرچند دلم ميخواســت درس ميخواندم اما بهخاطر بيماري
اعصاب و رواني كه داشتم نتوانستم ادامه بدهم.
كار ميكني؟
نه از سال  84تا االن بيكارم .قبال در كار نساجي بودم و بعد در يك شركت كه مربوط
به دستگاه چاپ بود كار ميكردم .پدرم هم آمد با صاحب كارم شريك شد تا مرا اذيت
نكند .چون مهجور بودم اما كارفرماي من يعني شريك پدرم حق او را خورد و فرار
كرد .از همان زمان من بيكار شدم و پدرم خرج مرا ميداد .همانطور كه گفتم پدرم
هم مانند من نميتوانست حقش را از مردم بگيرد .اسم پدرم را آوردم دلم هواي آنها را
كرد .خواهش ميكنم مرا نزد آنها ببريد .البته پليس به من گفته كه پدر و نامادريام
به اداره آگاهي آمدند تا پيگير پروندهام شوند .اميدوارم مرا به زندان منتقل كنند و
در بازداشتگاه نمانم.
چرا؟
مي ترسم؛ چون در بازداشتگاه احساس غربت ميكنم.
مگر تا به حال بازداشت شدهاي؟
نه نخستين بار است .نميدانم چطور جواب سؤالتان را بدهم اما من در زندان احساس
بهتري خواهم داشت تا در بازداشتگاه!

صبح روز پنجشنبه در يك شركت صنعتي در
چرمشهر بوئين زهرا اتفاق افتاد و در جريان
آن 3مخزن روغن منفجر شد .دقايقي بعد با
حضور آتشنشانان تالش براي مهار شعلههاي
آتش آغاز شد .آتشسوزي آنچنان گسترده

بود كه ۳۰خودروي آتشنشــاني همراه ۹۸
آتشنشــان به محل اعزام شدند .در اين بين
معلوم شد 3نفر از افرادي كه هنگام انفجار در
محل حادثه حضور داشتند مفقود شدهاند.
همزمان با عمليات اطفاي حريق تالش براي

سيدكاظم ملكوتي

استاد روانپزشكي دانشگاه
علوم پزشكي ايران
در روزهاي اخيــر  2متهم
توســط پليس دســتگير
شدهاند كه هر دو بدون اينكه قربانيانشان را بشناسند به
آنها آسيب زدهاند .اولي مردي است كه با سنگ پراكني در
بزرگراهها قصدش آســيب زدن بهخودروهاي شهروندان
بود اما موجب مرگ  2نفر شده و دومين نفر جواني است كه
خودروهاي لوكس و گران قيمت را به آتش ميكشيد.
اولي ميگويد که مردم دشمنش هستند .دومي هم مدعي
است ميخواســته از افرادي كه وضعيت مالي خوبي دارند،
انتقام بگيرد .نقطه عطف اظهارات اين دو متهم خشم آنهاست.
خشمي كه در نهايت باعث شده دست به اقداماتي هولناك
و جنون آميز بزنند .اما اين خشــم چه ريشــههايي دارد و
چه عواملي اين افراد و افرادي شــبيه آنها را به اين مرحله
ميرساند؟ مسائل مربوط به سال مت روان ،ابعاد و ريشههاي
مختلفيشاملريشههاياجتماعي،فرهنگي،فردي،روانيو...
دارد که بايد به شكل همه جانبه بررسي شود .درباره اين افراد
كه دست به ســنگپراني و آتش زدن خودروها از سر خشم
زدهاند اينطور است كه بهاحتمال زياد روحيه پرخاشگري و
بدبينيازمدتهاقبلدرآنهاوجودداشتهامابهشكلخفيفتر
خودش را نشان ميداده .با گذشت زمان و عدمدرمان ،حاال
بدبيني و پرخاشگري آنها پيشرفت و به اين شكل بروز كرده
است .افرادي از اين دست شــخصيتهاي مختلفي دارند و
طيفهاي گستردهاي را تشكيل ميدهند .از يك شخصيت
خفيف انفجاري تا بيماري بدبيني و پارانويا و حتي افسردگي.
اما چنين رفتارهايي چه ريشــههاي اجتماعيای دارد؟
محروميت ،اختالف طبقاتي ،تورم ،فقر و ...تنها چند نمونه
از تفاوتهاي اجتماعي اســت كه در رفتار چنين افرادي
تأثير ميگذارد .همين باعث شــده كه شــاهد رفتارهاي
خشونتآميزي درجامعهباشيم .ازيكسبقتساده رانندگي
و درگيري بر سر جاي پارك گرفته تا مسائل مهمتر .اين افراد
مدام در حال درگيري و پرخاش با يكديگرند .گاهي همين
درگيريهاي ساده منجر به اتفاقات بزرگ و تلخ مثل قتل
ميشود .بايد دقت داشت در شرايطي كه سطح خشونت باال
رفته و فرد مدام شاهد رفتار خشونت آميز است و همچنين
شرايط اقتصادي سخت ميشــود ،زمينههاي بروز خشم
فراهم و بعضي از شاخصها مثل شاخص فالكت كه بيانگر
سطح زندگي است بدتر میشود و بستر را براي بروز رفتار
خشونت آميز مهيا ميكند .عالوه بر نكاتي كه به آن اشاره
شد ،خشونت زمينههاي فرهنگي و آموزشي نيز دارد .وقتي
در خانوادهاي مرتب شاهد درگيري و داد و فرياد و ...هستيم و
رفتار خشونت آميز در خانواده شايع است ،در سطح جامعه و
رسانهها و بلندگوهاي اجتماعي مدام گفتمان تهديد و فشار و
زور و ...باب است ،كودكان و نوجوانان هم ميبينند كه گفتمان
عمومي به اين شكل است كه افراد كارشان را با درگيري و داد
و فرياد پيش ميبرند .آنها هم همين شيوه را انتخاب ميكنند
و مبناي يادگيريهاي اجتماعي همين شيوه ميشود .اما با
وجود همه زمينههايي كه براي بروز خشم در جامعه وجود
دارد ،چطور ميشود افراد خشمگين را كنترل و درمان كرد؟
اگر زمينه اين خشم فردي باشد ،بهترين را ِه درمان ،آموزش
مهارتهاي اجتماعي و آموزش گفتمان است .بايد تالش شود
مكالمه و صحبت جايگزين پرخاشگري شود ،چرا كه يكي
از داليل پرخاشگري ،محروميت است .نخستين خاصيت
محروميت ايجاد خشم و پرخاشگري است .اما وقتي گفتمان
در جامعه و خانواده حاكم شــود ،آن وقت از كودك سؤال
ميشود كه خواسته و نيازت چيست و با گفتوگو و ارتباط
مؤثر خواستههاي او برطرف ميشود نه با خشونت و پرخاش.
در جامعه هم همينطور است .اگر گفتمان و مالطفت و صحبت
كردن و منطقي بودن جايگزين خشونت شود ،شهروندان هم
از اين شيوه تبعيت كرده و سالمت روان وضعيت بهتري پيدا
خواهد كرد .در سالهاي اخير توجه مسئوالن به آسيبهاي
اجتماعي بيشتر شده است .اميدواريم كه اين توجه منجر به
كاهش خشونت و آسيبهاي اجتماعي شود.

يافتن آنها آغاز شــد اما هيچ نشــاني از آنها
بهدست نيامد تا اينكه سرانجام صبح جمعه
پيكر بيجان 2نفر از آنها كشف شد و تالشها
براي يافتن سومين نفر ادامه دارد.
قدرتاهلل مهديخاني ،مديركل مديريت بحران

استانداري قزوين در اينباره گفت :علت حادثه
هنوز مشخص نيست ولي تجربه نشان داده
كه بيشترين عامل مؤثر در اينگونه حوادث،
بياحتياطي و عدمرعايت نــكات ايمني در
صنايع است.
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خبر

تهديدي به نام اوميكرون

جشنواره فجر از چه زماني سراسري شد

جشــنواره فيلم فجر در چهار دوره اولش فقط
در تهران برگــزار ميشــد .در پنجمين دوره
جشــنواره فيلم فجر ،بهصورت سراســري در
۲۳مركز استان برگزار شد و جمعا ۹۲فيلم در
۸۷۹سانس به نمايش درآمد.جشنواره پنجم در
زمان جنگ و در حالي بهصورت سراسري برگزار
شــد كه برخي از اســتانها زير آتش حمالت
دشمن قرار داشتند .در سالهاي بعد كه دامنه
حمالت هوايي عراق گستردهتر شد ديگر كسي
ايده برگزاري سراسري جشــنواره را پيگيري
نكرد و تا ســالها فجر تنها در تهــران برگزار
ميشد۱۵ .سال بعد و در دوره بيستم ،جشنواره
بهصورت همزمان در شيراز هم برپا شد2 .سال
بعــد و در بهمــن ۱۳۸۲با تخصيــص اعتبار
 ۳۰۰ميليون توماني هيأت وزيران ،جشنواره
همزمان با تهران در اســتانهاي خوزستان،
خراســان ،مازندران ،فارس ،هرمزگان ،كرمان
و جزيره كيش هم برپا شــد و هر استان براي
خود هيأت داوران مستقل و مراسم اختتاميه
جداگانه داشت 2 .ســال بعد و در بهمن۱۳۸۴

جشــنواره بيســت و چهارم همزمان با تهران
در مشهد و شــيراز هم برگزار شد .سال1388
فيلمهاي بيست و هشــتمين جشنواره فيلم
فجر در استانهاي خراسان جنوبي ،خراسان
رضوي ،فارس ،گلســتان ،مازندران ،همدان،
سيستان و بلوچســتان ،اصفهان ،آذربايجان
غربي و خوزســتان هم به نمايش درآمدند .از
ســال 1391كه جشــنواره به دبيري محمد
خزاعي برگزار شد ،برپايي جشنواره بهصورت
سراســري تقريباً تبديل به رويه شد و در تمام
دورههاي متاخر جشنواره همزمان با تهران در
برخي از شهرها هم برگزار شده است.

سال گذشته شــيوع كرونا باعث شــد جشنواره با
ظرفيتي كمتر از هميشــه برپا شــود .امســال با
واكسيناسيون گسترده ،ويروس منحوس تا حد قابل
توجهي كنترل شده است .اين را ميشود از آمارهاي
روزانه فوتيها و مبتاليان نيز متوجه شد .نكتهاي كه
به آن توجه نشــده آمدن اوميكرون به كشور است.
نســخه تاز هاي از كرونا كه قدرت سرايتش بسيار
باالست .معاون وزير بهداشت به تازگي در توصيف
قدرت سرايت اين ويروس گفته است سرعت سرايت
انتشار اوميكرون شــبيه كبريت زدن به يك جنگل
اســت .او همچنين گفته روزبهروز ابعاد جديدي از
اين ويروس وحشــي نمايان ميشود .اوميكرون در
همسايگي ما تركيه در حال تاخت و تاز است و گفته
ميشود احتمال بازگشت به محدوديتهاي كرونايي
در اين كشور وجود دارد .اوميكرون به ايران هم آمده
و احتمال بروز پيكي تازه بارها از ســوي مسئوالن
وزارت بهداشت هشدار داده شده است .امروز و در
اواخر دي ماه ،بهنظر ميرسد ،هنوز اوميكرون خيلي
ايرانيها را درگير نكرده است ولي با توجه به سرعت
انتشار اين ويروس مشخص نيست كه تا ۳هفته ديگر
چه شرايطي خواهيم داشت .اگر اوميكرون همانطور
كه بسياري از كشــورها را درگير كرده در ايران نيز
گسترش يابد ،بعيد است بتوان جشنواره فيلم فجر را
با رونق و گستردگي برگزار كرد .درنظر گرفتن شرايط
و پيشبيني وضعيت شــيوع كرونا در ايام برگزاري
جشنواره ،شرط عقل است.

عكس :همشهري /حامد خورشیدی

مسعود پويا
چهلمين جشنواره فيلم فجر ،براي نخستين بار در
روزنامهنگار
تمام استانهاي كشــور بهصورت همزمان برگزار
ميشود .اين خبري است كه رئيس سازمان سينمايي اعالم و البته تأكيد كرد ارشاد از صاحبان
فيلمها حمايت مالي خواهد كرد .درحاليكه سال گذشته ،جشنواره فيلم فجر زير سايه كرونا،
كمرونقتر از هميشه برگزار شد ،امسال مديريت سينما قصد جبران مافات دارد.كرونا فقط
جشنواره را از رونق نينداخت ،كسادترين اكران تاريخ سينماي ايران را هم رقم زد؛ اكراني
كه چند ماهي است كمي به روال طبيعي بازگشته .حاال بهگفته محمد خزاعي ،جشنواره فيلم
فجر بار بخشي از بازگرداندن نشاط عمومي را بر دوش خواهد گرفت «:جشنواره چهلم بايد
سرآغازي باشد براي دورهاي جديد در سينما و شاهد سير تحوالت ساختاري در آن باشيم و
سينما را بيش از پيش در سبد استفاده خانوادهها و جامعه ببينيم».

برگزاري جشــنواره در اســتانها ،امري است
مسبوق به ســابقه .ولي اين نخســتين باري
است كه فجر در سراسر كشــور برپا ميشود.
جشنواره فجر از اين رو فســتيوال منحصر به
فردي است .فستيوالهاي معتبر جهاني با نام
شهري كه ميزبان جشــنواره است ،شناخته
ميشوند .معموالً هم تعداد نمايش هر فيلمي در
جشنواره محدود و كنترل شده است .جشنواره
محلي اســت براي عرضه فيلمهــا به جمعي
مشــخص (داوران ،منتقدان و روزنامهنگاران،
پخشكنندگان و دســتاندركاران سينما) و
به همراهش بخشــي محدود از عالقهمندان
ســينما هم ميتوانند در ســانسهاي درنظر
گرفته شده فيلمهاي جشنواره را تماشا كنند.
فرش قرمز ،مصاحبه مطبوعاتي ،رقابت فيلمها
براي كسب جايزه و بازتاب رسانهاي ،بخشي از
قاعده بازياند .همه اينها در جشنواره فيلم فجر
هم رعايت ميشود ،به استثناي نمايش محدود
كه سالهاي زيادي است به فراموشي سپرده
شده است .حاال سالهاست جشنواره به جايي
تبديل شده كه گويي هر كس اراده كند ميتواند
تمام فيلمها را ببيند .البته در اين داستان حقوق
صاحبان فيلمها رعايت ميشــود؛ هرچند در
ميانههاي دهه 90شاهد بوديم كه حق و حقوق
صاحبان فيلمها ،براي مدتي طوالني پرداخت

مترجم

حمايت بازيگر هري پاتر از مردم فلسطين

جشنواره فیلم فجر ،امسال بهصورت همزمان
در تمامي استانها برگزار ميشود

نشد .در اين سالها ســازوكار پرداخت سهم
صاحبان فيلمهاي جشــنواره روال منظمتري
بهخود گرفته اســت .بهگفتــه رئيس اتحاديه
تهيهكنندگان سينماي ايران ،سنت سالهاي
گذشته براي نمايش فيلمها در جشنواره فيلم
فجر در شــهر تهران اين بود كــه  ۵۰درصد از
فروش بليت فيلمهاي حاضر در جشــنواره به
تهيهكنندگان پرداخت ميشــد .بيشك اين
قاعده براي اين دوره از جشنواره نيز نبايد تغيير
كرده باشد .اين احتمال نيز وجود دارد كه با توجه
به شرايط كرونا ،به نفع تهيهكنندگان اقدامات
جديدي نيز در دستور كار قرار گيرد .غالمرضا
موســوي كه با مهر گفتوگو ميكرد در مورد
جزئيات و چگونگي نمايش فيلمها تأكيد كرد:
فيلمهايي در شهرستانها نمايش داده ميشوند
كه تهيهكننده با اكران اثر در شهرستان موافق
باشد .چگونگي نمايش و تعداد سانس فيلمها
در تهران معموالً توسط برنامهريزان جشنواره
تعیين ميشود .اما در شهرســتانها معموالً
با همفكري و مشــورت تهيهكنندگان صورت
ميگيرد .معموالً هر فيلم در هر شهرســتان
حداكثر  ۳ســانس نمايش دارد .در واقع اين را
بايد بگويم كه شرط اصلي اتحاديه تهيهكنندگان
براي نمايش فيلمها در بخش مردمي جشنواره،
مجوز كتبي از سوي تهيهكننده اثر است.

آرش نهاوندي

در كمتر از 10روز پس از انتشار پستي در اينستاگرام اما واتسون،
بازيگر مطرح سينماي بريتانيا و مجموعه فيلمهاي هري پاتر ،در
حمايت از تظاهرات فلسطينيها عليه اقدامات رژيم صهونيستي،
بيــش از 40نفر از بازيگــران و كارگردانان مطرح ســينما نيز با
صدور يك بيانيه در توييتر مبنيبر اينكــه ما متوجه عدمتعادل
قدرت ميان اسرائيل(رژيم صهيونيستي) اشغالگر و فلسطينيان،
مردمي كه تحت يك سيســتم نظامي اشــغالگر و مشابه نظام
آپارتايد آفريقايجنوبي زندگي ميكنند ،هســتيم از موضع اما
واتسون در پشتيباني از مردم فلسطين حمايت كردهاند .در اكانت
توييتري هنرمندان بريتانيايي براي فلسطين ،به اين نكته اشاره
شده كه ســوزان ســاراندون ،مارك روفالو ،گائل گارسيا برنال،
جيم جارموش ،پيتر كاپالدي ،ماكســين پيك ،ويگو مورتنسن،
اســتيو كوگان ،چارلز دنس و هريت والتر ازجمله اهالي حرفهاي
سينما هستند كه از پيام اينستاگرامي اما واتسون در حمايت از
خواستههاي مردم فلسطين پشتيباني كردهاند .اما واتسون 10روز
قبل در اكانت اينستاگرامي خود با بازنشر عكسي از تظاهرات مردم
فلسطين كه روي آن نوشته شده بود« :همبستگي يك فعل است»
و پيامي از طرف ســارا احمد به اين مضمون كه همبستگي تنها
به معناي آن نيست كه هدف يكساني در مبارزات داريم ...درد ما
درد ديگران نيز هســت ...اميد ما براي داشتن آيندهاي مشترك
اســت ...همبســتگي به تعهد و كار نياز دارد ...و حتي اگر ما از
احساسات و زندگي يكساني برخوردار نباشيم( ،اين مسئله را بايد
مدنظر داشته باشــيم كه) روي يك كره خاكي زندگي ميكنيم،
از مبارزات مردم فلسطين حمايت كرده بود .در پي واكنش تند
سفارت رژيم صهونيستي در لندن نسبت به حمايت اما واتسون
از مردم فلسطين ،جمع ديگري از كارگردانان و بازيگران مطرح
سينما ازجمله جيمز شاموس فيلمنامهنويس و تهيهكننده و برنده
تعداد زيادي از جوايز بينالمللي كه از آثار شــاخص وي ميتوان
به «ببر خميده ،اژدهاي پنهان» اشــاره كرد ،آصف كاپاديا و ميرا
نائير كه هر دو بهترتيب بهدليل ساخت فيلمهاي «امي» و «سالم
بمبئي» از نامزدهاي دريافت جايزه اسكارهستند به همراه كن لوچ
دوبار برنده نخل طالي كن ،مايكل ماالركي بازيگر فيلم «خاطرات
خونآشام» و جما جكســون برنده جايزه امي در رشته طراحي
صحنه سريال بازي «تاج و تخت» ،با صدور بيانيهاي از مواضع وي
در پشتيباني از فلسطينيها حمايت كردهاند .در اين بيانيه آمده
است :ما به اما واتسون در حمايت از بيانيه «همبستگي يك فعل
است» ،كه دربرگيرنده جملهاي پرمعنا در حمايت از مبارزات مردم
فلسطين براي دستيابي به حقوق انساني خود در چارچوب قوانين
بينالمللي است ،ميپيونديم .در بخشي ديگر از اين بيانيه نيز به
وضوح به بيرون راندن مردم فلسطين از خانههايشان توسط رژيم
صهيونيستي اشاره شده و نوشته شــده است :ما عليه تالشهاي
مداوم اسرائيليها در بيرون راندن فلسطينيها از منازلشان در
محلههاي شــيخ جراح در بيتالمقدس شرقي ،سيلوان و مناطق
ديگري از سرزمينهاي اشغالي فلسطين ميايستيم.

واكنش پنتاگون به پويش قهرمان

پس از انتشــار فيلــم پويانمايي «انتقــام حتمي
است» در پايگاه اطالعرســاني مقام معظم رهبري،
ســخنگوي پنتاگون از بررســي اين اثــر خبر داد.
بهگزارش همشهري ،جان كربي ،سخنگوي پنتاگون
در گفتوگو با فاكسنيــوز درباره تــرور احتمالي
دونالد ترامپ گفت :پنتاگون از ويدئوي انيميشــن
منتشرشده در وبســايت مقامات رسمي ايران كه
ترور دونالد ترامپ ،رئيسجمهور ســابق آمريكا را
به تصوير ميكشد آگاه اســت .وي افزود :ما اخيرا ً از
اين موضوع مطلع شدهايم و فكر ميكنم هماكنون
در حال بررســي آن هســتيم .جان كربــي گفت:
وزارت دفاع بر تهديد ايــران متمركز خواهد ماند و
مطمئن خواهد شد كه توانايي محافظت از نيروهاي

آمريكايي در خاورميانه را در بحبوحه حمالت مداوم
شــبهنظاميان در عراق و ســوريه دارد .پويانمايي
«انتقام حتمي است» يكي از آثار برگزيده ارسالي در
«پويش قهرمان» است كه به انتقام از قاتالن و آمران
شهادت شهيدسليماني ميپردازد .اين اثر براساس
لوحي كه ســال گذشــته با همين عنوان در پايگاه
اطالعرســاني مقام معظم رهبري منتشر شده بود،
ساخته شده است .با گذشت 2هفته از آغاز «پويش
قهرمان» ،كاربران با استفاده از محتواهاي ارائهشده
در اين پويــش توليدات متعددي انجــام دادهاند و
به صفحه ويــژه اين پويش ارســال كردهاند .پويش
«قهرمان» پايگاه اطالعرساني KHAMENEI.IR
در آســتانه دومين سالگرد شــهادت سپهبدشهيد

حاجقاسم سليماني و شهداي همراه مبتنيبر بيانات
حضرت آيــتاهلل خامنهاي درباره شهيدســليماني
راهاندازي شــده اســت .اين پويش با هدف انتشار
محتواهاي مرتبط با رهبر معظم انقالب اســامي و
شهيد حاجقاسم سليماني جهت اســتفاده و توليد
محتواي هنري و استفاده پژوهشگران و عالقهمندان
از ۱۰ديماه آغاز شد و تا ۲۷ديماه ،سالروز سخنراني
تاريخي رهبر انقالب در نمازجمعه سال ۹۸ادامه دارد.

جهان
جهاننما
رسوايي مهماني در انگليس؛ جانسون
قرباني ميشود؟
بحران مهمانيهاي دولتــي در دوران قرنطينه ،همچنان جامعه
انگليس را ملتهــب نگه داشــته و بعــد از معذرتخواهي دفتر
نخستوزيري از ملكه انگليس ،بار ديگر درخواستهاي استعفاي
بوريس جانسون مطرح شده اســت .به گزارش بيبيسي ،دفتر
نخســتوزيري ديروز بهخاطر اينكه كاركنان اين نهاد شب قبل
از مراسم يادبود همســر ملكه انگليس مهماني گرفتهاند ،از كاخ
باكينگهام معذرتخواهي كرده است .اين مهماني16 ،آوريل ،يعني
شب قبل از مراسم بزرگداشت همسر تازه درگذشته ملكه انگليس
برگزار شده است .سخنگوي بوريس جانسون گفته كه برگزاري اين
مهماني در زمان سوگواري كشور ،مايه شرمساري است .بوريس
جانسون در اين مهماني نبوده اما از مدتها پيش بهخاطر اينكه
برخي قوانين سختگيرانه مربوط به دوران قرنطينه را شكسته و در
مهمانيهاي مشابهي در دفتر نخستوزيري شركت كرده بهشدت
مورد انتقاد قرار گرفته و از ســوي حزب مخالف و برخي اعضاي
ردهباالي حزب خودش تحت فشار است كه استعفا بدهد .ديروز
بعد از انتشــار معذرتخواهي دفتر نخســتوزيري از ملكه ،كاير
استارمر رهبر حزب كارگر ،بار ديگر از جانسون خواست كه استعفا
دهد .او در توييتر نوشت « :اين (معذرتخواهي) نشان ميدهد كه
بوريس جانسون تا چه حد ارزش دفتر نخستوزيري را تنزل داده
است .محافظهكاران ،انگليس را سرافكنده كردهاند .معذرتخواهي
تنها چيزي نيست كه نخستوزير بايد امروز به كاخ (باكينگهام)
ارائه دهد .بوريس بايد اســتفعا دهد ».مهمانيهايي كه در شب
مراسم بزرگداشت همسر ملكه برگزار شــده ،تنها دو مهماني از
تعداد زياد مهمانيهاي دولت در دفتر نخستوزيري و وزارتخانهها
هستند كه در اوج قرنطينه برگزار شدهاند .دولت كميته تحقيقي
در اينباره تشكيل داده و قرار است نتايج آن بهزودي منتشر شود.
مخالفان جانسون ،ازجمله اد ديوي رهبر حزب ليبرال دمكرات ،از
اينكه او شخصا از ملكه معذرتخواهي نكرده هم انتقاد كردهاند.
پيش از اين ليز تراس ،وزير امور خارجه انگليس هم گفته بود كه از
اين رويدادها بهشدت نگران است و خشم مردم در سراسر كشور را
مشاهده كرده است .او هم همچون ديگر مقامات دولتي ،از مردم
خواسته است كه تا زمان مشخص شــدن نتيجه تحقيقات صبر
كنند .با اين حال ،او هم به ارتكاب اشتباه در دولت اعتراف كرده
است .رويكرد اوليه دولت در مواجهه با گزارشها درباره برگزاري
مهمانيها در اوج قرنطينه در انگليــس ،تكذيب آنها بود تا اينكه
تصاوير و گزارشهاي مستند زيادي از آنها در رسانهها منتشر شد
و سرانجام بوريس جانسون آخر هفته گذشته با حضور در پارلمان،
از برگزاري آنها ابراز تأسف كرد .او در پارلمان ،از مردم و نمايندگان
معذرتخواهي كرد .برگزاري اين مهمانيها ،در روزهايي كه آمار
مرگومير بهخاطر كرونا در انگليس تكاندهنده بود و بســياري
از مردم بهخاطر قوانين بســيار سفت و ســخت قرنطينه ،موفق
نشدند هنگام مرگ عزيزانشان در بيمارســتان كنار آنها باشند،
جامعه انگليس را شوكه كرده و خشــم زيادي متوجه جانسون و
دولت او شده است .جانســون با توسل به واكسيناسيون گسترده
و همين قوانين بسيار سختگيرانه موفق شد آمار مرگومير را در
انگليس كاهش دهد .با اين حال ،شــيوه مديريت او با انتقادهاي
زيادي مواجه بود .به گزارش فرانس  ،24هانا بردي ،ســخنگوي
«گروه خانوادههاي قربانيان كوويد »19-گفته است« :دروغهاي
نخستوزير سرانجام دامنش را گرفت .او نهتنها با تمسخر قوانين
قرنطينه ،بر دهان من و افرادي مثل من كه عزيزانشــان را
از دست دادهاند لگد كوبيده ،كه حاال با وانمود كردن به
اينكه در اين مهمانيها شركت نكرده ،جامعه انگليس
را احمق فرض كرده است ».درخواستها براي
استعفاي جانسون ،از سوي برخي چهرههاي
شناختهشده حزب خود او هم مطرح است.
راجر گيل ،يكي از نمايندگان ارشد حزب
محافظهكار در پارلمــان انگليس درباره
وضعيت سياسي جانســون گفته است:
«او از نظر سياســي ،يك مــرده متحرك
اســت» نايجل ميلز ديگر چهره سرشناس
محافظهكار هم به بيبيسي گفته است« :اگر
نخستوزير آگاهانه در يك مهماني شركت كرده
اســت ،دليلي نميبينم كه دوام بياورد ،و استعفا
چاره كار اوست ».خود جانسون پيشتر گفته است
كه مــردم و پارلمان بايد منتظــر تحقيقات داخلي
دولت باشــند و بعد قضاوت كنند .او گفته اســت
كه براي مدت بسيار اندكي در يكي از مهمانيها
حاضر شده اما برخي گزارشها و عكسها ،خالف
صحبت او را مطرح ميكنند.
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كيوسك

كشورهايي كه طي 10سال گذشته جزو اردوگاه مخالفان بشار اسد و بهدنبال براندازي حكومت او بودهاند،
اكنون بهدنبال از سرگيري روابط با سوريه هستند

ســال 2011بســياري از
گزارش رسانهها و تحليلگران ،كار
دولت ســوريه را تمامشده
ميدانســتند .اجماع بزرگ قدرتهاي
جهانــي و منطقهاي همزمان با ســقوط
دومينويــي دولتهاي عربي در شــمال
آفريقا ،اين گمانــه را تقويت ميكرد كه
دمشق قادر نيســت در درازمدت مقابل
چنين موج فراگيري مقاومت كند .بر اين
اساس ،حتي بســياري از كشورهايي كه
ســقوط دولت و هرج و مرج در دمشق را
بــراي امنيــت و ثبــات بينالمللــي
نگرانكننده ميدانستند ،بهتدريج براي
جا نمانــدن از موجي كــه آمريكا و چند
كشور ديگر در جهان به راه انداخته بودند
به اردوگاه مخالفان بشار اسد پيوستند .اما
معادالت ميداني همــه را غافلگير كرد.
مقاومت جدي دولت سوريه ،حمايت همه
جانبه محور مقاومت از دمشق و در ادامه،
ورود بازيگران بينالمللي مانند روســيه،
اســتراتژي آمريكا و متحدانش را براي
شمال خاورميانه و شرق درياي مديترانه

عمال زمينگير كرد.
اين نخســتين بار پــس از پايان جنگ

ســرد بود كه اجماع گسترده قدرتهاي
غربي همراه با متحــدان منطقهاي آنها،

نهتنها بينتيجه مانده بلكه با شكســتي
بزرگ روبهرو ميشد .عبدالباري عطوان،

ســردبير روزنامه رأي اليــوم در اينباره
ميگويد :بحران سوريه را از بابت مداخله
مســتقيم قدرتهاي جهانــي ميتوان
الگويي كوچــك از يك جنــگ جهاني
دانســت؛ جنگي كه بعد از آن ،محور ناتو
براي نخســتين بار پس از جنگ ســرد
متزلزل شــد .اردوگاهي كه در آغاز دهه
ميالدي گذشــته براي برانــدازي دولت
اسد و ايجاد بحران در سوريه شكل گرفته
بود3 ،بلوك اصلي داشــت :آمريكا ،اروپا
و متحدان منطقــهاي (اتحاديه عرب به
همراه تركيه) .اگرچه بلوكهاي يادشده
در آن زمان براي اتخــاذ مواضع افراطي
عليه دمشق از يكديگر سبقت ميگرفتند،
اما حاال با گذشــت 10سال و درحاليكه
ثابت شده امكان ســقوط دولت سوريه
وجود ندارد ،رويكرد متفاوتي را نســبت
به دمشــق در پيش گرفتهانــد .در اين
ميان ،آمريكا نسبت به ساير متحدانش،
آمادگي كمتري بــراي پذيرش واقعيت
و تغيير سياستهاي پيشين خود نشان
داده است.

آمريكا؛ بالتكليفی در قبال سوريه

اروپا؛ اميد به حضور در بازسازی سوريه

اعراب و تركيه؛ عبور از مرحله براندازی

از سال 2011تاكنون ،هر ســه رئيسجمهور آمريكا (اوباما ،ترامپ و
بايدن) با قاطعيت از سقوط بشار اسد و تغيير در سوريه سخن گفتهاند،
اما انديشكدهها و حتي رســانههاي بزرگ اين كشور طي سالهاي
اخير مواضع متفاوتي را درباره ســوريه بيان ميكنند؛ مواضعي كه
بهطور خالصه عبارت است از ضرورت كنار آمدن با واقعيت و اصالح
اشتباهات گذشته .در تازهترين مورد ،آدام المون ،سردبير نشريه
نشنال اينترست ،در مقالهاي به صراحت از رهبران آمريكا خواسته
تعارف را كنار گذاشته و اســتراتژي جديدي را براي سوريه تعريف
کنند .او در اين مقاله كه بازتاب گســتردهاي در رسانههاي آمريكا
داشته ،مينويسد« :اكنون بدون هيچ شك و ترديدي ميتوان گفت
اسد در قدرت باقي ميماند و گزينه نظامي عليه او شكست خورده
است ،اما آمريكا با پافشاري بر مواضع بينتيجه پيشين ،عمال دچار
انفعال شده و صحنه ســوريه را به رقباي خود مانند ايران و روسيه
واگذار كرده است .اين در حالي است كه حتي متحدان اروپايي آمريكا
هم بهتدريج در مواضع خود نســبت به دمشق نرمش نشان داده و
براي احيای نقش پیشين خود در سوريه آماده ميشوند ».هماكنون
مهمترين ابزار آمريكا براي تأثيرگذاري در بحران سوريه ،تحريمهاي
سزار است؛ تحريمهايي كه اگرچه تاكنون خسارتهاي عمدهاي بر
اقتصاد سوريه تحميل كرده ،اما بدون شك در درازمدت تأثير خود را
از دست خواهد داد .شبكه الجزيره با اشاره به اين موضوع ،پيشبيني
ميكند كه دولت بايدن ،با اســتفاده از گزينه تحريم بهعنوان اهرم
فشار ،مذاكره با اسد را آغاز كرده و سياست رسمي براندازي را پشت
سر بگذارد .واشنگتن طي ماههاي گذشته خط لوله گاز عربي را كه
گاز مصر را به اردن ،ســوريه و لبنان ميرساند ،از تحريمهاي سزار
مستثني كرده و به اين ترتيب براي بار اول اجازه داده سوريه بخشي
از يك پروژه اقتصادي بينالمللي باشد.

كشــورهاي اروپايي در موضعگيري نسبت به ســوريه شاهد نوعي
دوگانگي هستند و كشورهاي حاشيهاي و كماثر اين قاره طي سالهاي
قبل بهتدريج فرايند بازگشت به دمشــق و عاديسازي روابط خود را
با دولت سوريه آغاز كردهاند .هماكنون سفارتهاي 5كشور اروپايي
بلغارستان ،قبرس ،مجارستان ،يونان و اتريش در دمشق فعال هستند
و انتظار ميرود اين تعداد طي ســالهاي آينده بيشتر شود .به نوشته
روزنامه رأياليوم ،اين كشــورها از ابتدا با سياستهاي سران ناتو در
قبال سوريه موافق نبودند و آن را به ضرر منافع ملي خود ميدانستند.
در واقعيت نيز مبالغه نيســت اگر اين كشورها را بزرگترين قربانيان
اروپايي پيامدهاي بحران ســوريه بدانيم؛ از حركت ميليوني آوارگان
بهسوي مرزهاي اروپا گرفته تا از دست رفتن بازارهاي سنتي منطقه،
تشديد بيكاري و افزايش قيمت انرژي .از سوي ديگر اما قدرتهاي برتر
اروپا همچنان دستكم در اعالم مواضع رسمي ،بر رويكرد پيشين خود
عليه سوريه پافشاري ميكنند .انگليس ،فرانسه و آلمان همچنان دولت
سوريه را فاقد مشروعيت دانسته و انتخابات اخير اين كشور را بياعتبار
ميدانند ،اما اين ،تمام واقعيت نيست .به گزارش نيويوركتايمز ،سازمان
اطالعات آلمان از ســال 2018تماسهاي خود را با دولت سوريه از سر
گرفته است .افزايش كمكهاي انســاني و حتي از سرگيري فعاليت
خطوط هوايي دمشق -برلين را هم ميتوان يكي ديگر از نشانهها ،مبني
بر تغيير سياست آلمان نسبت به سوريه دانست .اگرچه آلمان در اين
مسير پيشتاز است ،اما رسانههاي اروپايي از تمايل رهبران فرانسه و
انگليس براي تغيير وضعيت روابط با سوريه نيز خبر ميدهند .بهگزارش
شبكه يورونيوز ،برخي از قدرتهاي اروپايي نسبت به از دست رفتن
فرصت بازسازي سوريه احساس نگراني ميكنند .اين در حالي است
كه احتمال حضور چين ،روسيه و ايران در اقتصاد پس از جنگ سوريه
روزبهروز بيشتر ميشود.

مواضع جهان عرب در قبال بحران ســوريه ،فراز و فرودهاي فراواني
را پشتسر گذاشته است .اين كشورها كه زماني تا اخراج نمايندگان
رسمي سوريه از اتحاديه عرب و به رســميت شناختن دولت فرضي
معارضان پيش رفته بودند ،حاال يكي پس از ديگري براي بازگشــايي
سفارتهاي خود در دمشــق و از ســرگيري روابط با بشار اسد ابراز
آمادگي ميكنند .بدون شك پيشگام موج تغيير مواضع جهان عرب
در قبال سوريه ،امارات بوده است .مكالمه تلفني محمد بنزايد ،وليعهد
ابوظبي با اسد در سال 2019و همچنين ســفر عبداهلل بن زايد ،وزير
خارجه امارات به دمشق در سال 2021را ميتوان نقطه عطفي مهم در
عبور جهان عرب از مرحله براندازي دولت سوريه به شمار آورد .عالوه
بر امارات ،كشورهاي سودان ،بحرين ،مصر و حتي اردن هم طي يكسال
گذشته گامهاي مهمي براي عاديســازي روابط خود با دولت سوريه
برداشتهاند .اين در حالي اســت كه كشورهاي الجزایر ،عمان ،عراق و
لبنان از ابتدا با موجسازي جهاني آمريكا عليه سوريه همراهي نكردند.
همچنين پيشبيني ميشود در آينده نزديك ،عربستان سعودي نيز به
سياستهاي 10ساله خود نسبت به دمشق پايان دهد و رسما شكست
پروژه براندازي در اين كشور را بپذيرد .از سوي ديگر اما تركيه و قطر را
ميتوان آخرين پايگاههاي معارضان سوريهاي بهحساب آورد؛ 2كشوري
كه نقشي بيبديل در حمايت مالي ،تسليحاتي و لجستيك از گروههاي
تروريستي فعال در خاك ســوريه ايفا ميكردند .اگرچه تركيه و قطر
هنوز از مواضع پيشين خود نسبت به دولت بشار اسد دست نكشيده و
از مخالفان او ميزباني ميكنند ،اما نشانههاي متعددي مبني بر تمايل
آنها به از سرگيري روابط با دمشق ديده ميشود .ازجمله اين نشانهها
ميتوان به ابراز تمايل دولت قطر براي مشاركت در بازسازي سوريه و
همچنين تمايل آنكارا براي كاهش بار سنگين پناهجويان سوريهاي بر
اقتصاد تركيه اشاره كرد.

توافق آنكارا و ايروان براي عاديسازي روابط
وزارت خارجه ترکیه اعالم كرد كه در اولین دوره از مذاکرات ميان ترکیه
آسيا
و ارمنستان2 ،كشور همسايه توافق کردند گفتوگوها را بدون پیششرط
برای عادیسازی کامل روابط ادامه دهند .به گزارش خبرگزاري فرانسه،
نمايندگان ويژه دولتهای ترکیه و ارمنستان ديروز در مسکو با یکدیگر دیدار كردند تا
درخصوص عادیســازی روابط و پايان دادن به بيش از 3دهه اختالفات مذاکره كنند.
2كشور از ابتداي دهه ،1990يعني زماني كه ارمنستان از اتحاد جماهیر شوروی استقالل
یافت ،روابط دیپلماتیک نداشتهاند .روابط 2طرف به دلیل اختالف تاريخي بر سر کشتار
دستهجمعی ارامنه در ترکیه عثمانی مختل شده است .آنکارا با تعریف ارمنستان از کشتار
ارامنه به عنوان نسلکشی مخالف است .تركيه همچنين طي 3دهه گذشته هميشه از
موضع جمهوري آذربايجان در برابر ارمنستان حمايت كرده است .ارمنستان و جمهوري
آذربايجان ســال گذشته نيز بر ســر منطقه قرهباغ با هم درگير شــدند كه به شكست
ارمنستان منجر شد .قبل از نشست مســکو2 ،طرف به عنوان حســننيت در مورد از
سرگيري پروازها ميان ایروان و استانبول توافق كردند.

روزنامه گاردين [انگليس]

توفان در كاخ باكينگهام

کاخ باكینگهام اعالم کرد که شــاهزاده اندرو -
دومین پسر ملکه انگليس -امتیازهای سلطنتی
و عناوین نظامی خود را از دســت ميدهد .اين
تصميم با تاييد و موافقــت الیزابت دوم ،ملكه
انگليس ،اتخاذ شــده و اتفاقي کمســابقه در
این کشور محسوب میشــود .اندرو در آمریکا
با شکایت زنی روبهروســت که گفته این عضو
خانواده سلطنتی انگليس در دوران نوجوانیاش
به او تعرض جنسی کرده است .وکالی شاهزاده
اندرو تالش کردند تا جلوی برپایی دادگاه مربوط
به اين پرونده را بگیرند.

روزنامه لسآنجلستايمز [آمريكا]

رأي ديوانعالي آمريكا عليه بايدن

دیوانعالــی آمریکا دســتور رئیسجمهور
این کشــور در مورد الزام به واکسیناسیون یا
آزمایش هفتگی کارکنان شرکتهای خصوصی
را معلق کرد .در رأي ديوانعالي آمده است كه
اين دستور از چارچوب اختيارات رئيسجمهور
خارج اســت .دادگاه حکم داده که جو بايدن
میتواند صرفا برای واکسیناســیون اجباري
كاركنان سازما نهای دولتی و مراکز درمانی
دستور صادر كند.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
چقدر نزديك است عذاب به شخص ستمكار.
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وقتي پاركينگ برايتان
لوكيشن ميفرستد

معضل جاي پــارك خودرو هر
فاطمه عباسی
سال با افزايش تعداد خودروها
در پايتخت ،شديدتر ميشود .از حاشيه خيابانهاي شلوغ
و كوچههاي كمعرض بگير تا جلوی پــل و در پيادهرو،
هر جا كه به اندازه يك ماشــين فضاي خالي پيدا شود،
برخيشــهروندان آن را تبديل به جاي پارك ميكنند.
بسياري از واحدهاي تجاري ،اداري و حتي مسكوني هم
به تعداد كافي پاركينگ ندارند و در نتيجه اين خودروها
به معابر شهر سرازير ميشوند و محل تردد مردم به محل
توقف خودروها بدل شده اســت .برخيمغازهدارها هم
فضاي پارك خودروها در برخي معابر را به انحصار خود
درآوردهاند و حتي اگر خودرويي جلوي مغازه پارك نباشد،
اجازه نميدهند مردم از آن فضا اســتفاده كنند .اين در
حالي است كه فضاهاي پارك خودرو در حاشيه خيابانها
براي توقف كوتاهمدت و اضطراري اســت و نميتوان از
صبح تا پايان وقت اداري ايــن فضا را در اختيار يك عده
از افراد قرار داد .البته در سالهاي اخير شهرداري تهران
ســعي كرده با احداث پاركينگهاي طبقاتي در برخي
محلهها ،اين مشــكل را تا حدودي رفع كند ،با اين حال
اين معضل همچنان به قوت خود پابرجاست .سيدجعفر
تشكري هاشمي ،رئيس كميسيون حملونقل شوراي
شهر تهران هم به اين موضوع اشاره كرده و گفته كه اين
معضل تاريخي را تنها با ساخت پاركينگهاي طبقاتي
توسط شهرداري نميتوان جبران كرد .او اينگونه توضيح
داده است كه :عدد دقيقي از تعداد كسري پاركينگ در
شهر تهران نداريم؛ خاطرم هست كه حدود 6سال قبل
مطالعاتي انجام شده بود كه نشــان ميداد حدود۴۵۰
تا۵۰۰هزار كســري پاركينگ داريم و بهتازگي نيز يكي
از مديران مصاحبهاي كرده بــود كه حدود يك ميليون
كسري پاركينگ در تهران داريم؛ البته در كل مسئله ما
اين نيست كه يك ميليون كسري پاركينگ درست است
يا ۵۰۰هزار پاركينگ ،بلكه ميبينيم كه در سطح معابر
شهري مردم براي توقف ،پاركينگ مناسب ندارند و تقريبا
تمام نقاط شهر ما به جز محالت محدود كه تراكم جمعيت
آنها كم است ،با كســري پاركينگ مواجه هستند و اين
نشان ميدهد كه بايد كار اساسي براي حل اين مشكل
تاريخي تهران داشته باشيم .البته مشاوران و كارشناسان
به همراهي تيمهاي تخصصي در حال تالش هستند كه
طرح قابلقبولي براي حل مشــكل پاركينگ در تهران
تدوين كنند تا بتوان نيازهاي مردم را مرتفع كرد.

اول آخر
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تلفن61933000:
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شليك داستاني به كمالگرايي افراطي
عيسي محمدي /روزنامه نگار
در بيش از 40سال عمر عكاسياش
برخــي از بهيادماندنيترين تصاوير
تاريخ اجتماعي و فرهنگي ايران را
آفريد .بهمن جاللي نهتنها عكاسي
پرتالش و هنرمندي تأثيرگذار بود،
كه با راهاندازي نهادهاي عكاســي و
بيش از 2دهه تدريس عكاســي در
دانشگاه و مراكز آموزشي ،در ارتقاي
جايگاه عكاســي در ايران و تربيت
نسل جديدي از عكاسان و معلمان،
نقشي كليدي داشت .بهمن جاللي
در سال ۱۳۲۳در تهران به دنيا آمد.
پس از فار غالتحصيلي از دانشكده
اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه ملي،
از اواسط دهه ۱۳۴۰عكاسي را آغاز
كرد .او در ســال ۱۳۵۳و درحاليكه
رشــته عكاســي در دانشگاههاي
ايران هنوز شــكل نگرفته بود ،به
انگلســتان رفت تا در اســتوديو
عكاســي جان ويكرز به كارآموزي
مشغول شود .جاللي در سال۱۳۵۵
به ايران بازگشت و باقي عمرش در
ايران را به عكاسي ،تحقيق و تدريس
در حوز ه عكاســي پرداخت .اگرچه
شروع فعاليت عكاسي بهمن جاللي
به سالهاي قبل از انقالب بازميگردد،
اما او نيز همچون بسياري از عكاسان
همنسلش با عكاسي از رخدادهاي
انقالب ۱۳۵۷مورد توجه قرار گرفت.
اما چيزي كه باعث شــهرت بيشتر
جاللي شد ،عكاسي از جنگ ايران و
عراق بود .بهمن جاللي از نخستين
سالهاي جنگ ايران و عراق ،به نقاط
مورد هجوم دشمن ،شهرهايي مثل
آبادان و خرمشهر ،سفر كرد و حاصل
كارهايــش در مجموعههايي مثل
«آبادان ،كه ميجنگد :يك عكس-
گزارش از بهمن جاللي» و «خرمشهر:
۴خرداد »۱۳۶۱منتشر شدند .پس از
پايان جنگ و با آغاز دهه ،۱۳۷۰دوران
جديدي براي بهمن جاللي آغاز شد.
او در ايــن دوران در راهاندازي موزه
عكسخانه شهر و مجله «عكسنامه»
نقش اساسي داشــت .اين بزرگمرد
عكاسي ايران پس از سالها بهتصوير
كشيدن موضوعات مختلف ،سرانجام
۲۵دي ۱۳۸۸بهدليــل ســرطان
پانكراس در خانه خــود در تهران
چشم از جهان فروبست.

تا همين چند سال
پيش وقتي دوست
و همسر و فرزند در
شلوغي فروشگاهي ناپديد ميشد گمشدنشان
بيشباهت به گم شدن ســوزن در كاهدان نبود.
چند دهه پيش كه گوشيتلفن همراه به بازار آمد،
تماس تلفني بخشي از اين مشكل را حل كرد؛ بعد
امكان مكانياب يا همان لوكيشــن به گوشيها
افزوده شد .اين روزها يك پيغام با اين مضمون كه
«لوكيشنات را بفرست» كافي است تا گمشده آن
ســاعت و آن روز را پيدا كنيم .پيدا كردن جای
پارك در كشــورهاي در حال توسعه هنوز ادامه
دارد .يعني شهرونداني كه پشت غربيلك فرمان
مينشينند زير پوست شهر روي پوست شهر حتي
گاهي ديده شــده روي بلوكهاي سيماني شهر
دنبال جاي پارك خالي ميگردند .در كشورهاي
توســعهيافته اما راهحل مشكل پيدا كردن جاي
پارك خالي ،با راهحل پيداكردن همسفر و همراه
در فروشگاهها دقيقا يكي است .به اين معني كه
بــراي نمونــه شــركت فلوبراوربــان انليجنت
 Flowbird Urban Intelligenceدر پاريس و
نيويورك و چندين و چند شهر ديگر تكنولوژيای
را عرضه كرده اســت كه لوكيشن يا همان مكان
جاي پارك خالــي را براي گوشــي تلفن همراه
رانندهها نمايش ميدهد .كاربر هم مثل گرفتن
تاكسي اينترنتي فقط كافي است در اپليكيشن
خود مكانيــاب خود را روشــن كنــد تا جاي
پاركهاي خالي نزديك او نمايش داده شود .حتي
ميتواند يكي از آنها را رزرو كند تا وقتي به جاي
پارك خالي رســيد رقبا جايش را نگرفته باشند.
پاركينگهاي هوشمند تحت اين پلتفرم داراي
اسكنر ،سنسو ر و پالكخوان هستند تا اطالعات
در لحظهاي را به اپراتورها و رانندهها مخابره كنند.
راهحل برخي ديگر از كشورها براي جاي پارك در
كالنشهرها اين است كه تمام درآمد پاركومترها و
جريمه خاطيان آن يك راســت صرف ســاخت
پاركينگهــاي طبقاتــي در خيابانهاي همان
محدوده ميشود.

گرینویچ

برج سانفرانسيسكو ،پيزاي آمريكا

براساس يافتههاي پژوهشي كه در دانشگاه كارديف
انگلستان انجام شده ماسك به خوشتيپتر شدن
افراد كمك ميكنــد .به گــزارش گاردين ،دكتر
مايكللوئيس از متخصصان روانشناس اين پژوهش
ميگويد پس از بررسي نتايج آماري متوجه شديم
كه يكي از مهمترين داليل جذابتر شدن افراد پس
از استفاده از ماســك بهخصوص ماسكهاي آبي
رنگ اين بود كه ســالها عادت داشتهايم جراحها
را با ماســك آبي ببينيم ،در طول سالها انسانها
فقط جراحها را با اين پوشــش صــورت ديدهاند و

هنوز اين ماسك بهعنوان فاكتوري جذاب به شمار
ميرود .طي اين تحقيق ،جامعه آماري كه افرادي را
با پوشش ماسك آبي سپس پوشش نيمي از صورت
با كتاب و حتي ماسكهايي به رنگهاي ديگر ديده
بود امتياز بسيار بيشتري را به «خوشتيپ بودن»
افراد در زمانــي داد كه آنها ماســك آبي بهصورت
زد ه بودند.

درحاليكه برج مشهور پيزاي ايتاليا سالهاست كرور كرور گردشگر
جذب ميكند و هيچ خطري هم براي كسي ندارد بهگفته مهندسان،
برج مسكوني و مجلل سانفرانسيسكو هم سالي هفت و نيم سانتيمتر
در حال كج شدن اســت .به گزارش اينديپندنت ،اين برج كه تا به
حال نسبت به مركز ثقل خود 65سانت منحرف شده است بدل به
چالشي براي مهندساني شده اســت كه وظيفه مهار آن را بهعهده
گرفتهاند .اين ساختمان ۵۸طبقه واقع در مركز منطقه مالي شهر
كه ارتفاع آن ۱۹۷متر است ،در ســال ۲۰۰۹به بهرهبرداري رسيد
و اكنون ۶۶سانتيمتر به ســمت شمال غرب كج شــده است .در
سال ،۲۰۱۶به ساكنان اين برج گفته بودند كه نشست آن در خاك
نايكنواختتر از آن است كه پيشبيني شده بود .طبق گزارش شبكه
انبيسينيوز در همان سال ،سازندگان پيشبيني كرده بودند كه

هر نســل بــراي خودش
ميثم قاسمي
داستانهايي دارد.
داستانهايي كه وقتي براي نسلهاي بعدي تعريف
ميكند ،معموال مورد توجــه و اقبال قرار نميگيرد.
يكي از داستانهايي كه نسل ما براي آيندگان تعريف
خواهد كرد ،واكسيناســيون عليه كروناســت .اين
داستان ،جزئيات زيادي دارد و بخشهايي از آن هنوز
روشن نشده و در آينده مكشــوف خواهد شد؛ اما تا
همينجاي كار هم ميتوان سخنها گفت.
جدا از مسئله تامين واكسن كه حواشي بسياري ايجاد
كرد ،نحوه تزريق هم موضوعي است كه توجه به آن
جالب است .بهعنوان يك تجربه شخصي كه در اطرافم
بسيار تكرار شــده ،ثبت افراد واكسن زده ،موضوعي
است كه در نگاه اول بسيار ساده بهنظر ميرسد؛ اما در
ادامه آنچنان پيچيده شد كه امروز به كالفي سردرگم
تبديل شده است.
در ابتدا بهنظر ميرسيد ايجاد يك سامانه با دسترسي
محدود براي ثبت مشخصات افرادي كه واكسن زدهاند
به همراه روز و نوع واكسن ،كار چندان دشواري نيست.
اما اينطور نشــد .وقتي براي تزريق دوز دوم واكسن
مراجعه كردم ،مسئول ثبت با تعجب گفت كه چرا دوز
اول در سيستم ثبت نشده؟ اين در حالي بود كه من
كارت واكسن مهر شده را به همراه داشتم .ساعت۷
بود و گروه واكسيناسيون ،يك روز پركار
و خســتهكننده را به پايان ميبردند.
خسته بودند و ديگر تواني براي ادامه
كار نداشتند؛ اما مســئول ثبت ،با
آرامش ،كارش را انجام داد و اعالم
كرد هر دو دوز را در ســامانه ثبت

كرده است؛ اما چند هفته بعد و زماني كه كارت واكسن
ديجيتال را از سايت مربوطه دريافت كردم؛ ديدم كه
دوز اول ثبت شده؛ اما خبري از دوز دوم نيست! براي
امتحان سيستم ،اين مشــكل را ثبت كردم؛ ولي در
هفتهها و ماههاي بعد ،هيچ تغييري ايجاد نشد .زماني
كه براي تزريق دوز ســوم مراجعه كردم نيز مسئول
مربوطه گفت كه دوز دوم در سيســتم ثبت نشــده.
رفتار او نشان ميداد اين مشــكل براي افراد زيادي
رخ داده چون با بيحوصلگي و از سر اجبار اطالعات
را وارد كرد و اين بار گفــت كه ديگر چيزي بهصورت
فيزيكي تحويل نميشود و چند روز بعد ميتوانم كارت
ديجيتال را دريافت كنم.
بهنظر ميرسد حاال كه روند واكسيناسيون از وضعيت
آشفته و پرفشــار ماههاي اوليه خارج شده ميتوان
اطالعات تمامي افراد را سروسامان داد و در ضمن از
اين فرايند ،درسهاي اجرايي فراواني گرفت .اميدوارم
شــر اين بيماري هرچه زودتر از ســر كل مردم دنيا
كم شود؛ اما پيشــنهاد ميكنم اين سامانه هيچوقت
رها نشود .اطالعاتي كه در اين چند ماه ثبت شده را
ميتوان به سادگي بهعنوان پايهاي براي ايجاد پرونده
الكترونيك شهروندان اســتفاده كرد .وزير بهداشت
ميگويد حدود ۹۰درصد مردم دوز اول واكســن را
دريافت كردهاند و اين يعني اطالعات بخش بزرگي
از مردم در يك ســامانه مرتبط با وزارت
بهداشت ،جمعآوري شده .دور ريختن
اين اطالعات كمتر از هدر دادن آب
نيست .اطالعاتي كه با صرف هزينه
زياد جمعآوري شــده و در آينده
ميتواند تكميل شود.

فرونشست ساختمان تا سال ۲۰۲۸حداكثر ۱۳.۹سانتيمتر باشد.
اين آســمانخراش در كنار مركز گذرگاهي ِسيلزفورس ،يك پايانه
اتوبوسراني و محل احتمالي ايستگاه پاياني شبكه راهآهن پرسرعت
كاليفرنيا قرار دارد كه در دست احداث اســت .بهنظر ميرسد كه
تالشها براي جلوگيري از فرونشســت و كج شدن اين ساختمان،
وضعيت را بدتر كرده است .مهندسان تابستان گذشته كار خود را
متوقف كردند تا راه حلهای جدید را بررسی کنند.

فرهنگوزندگي

زندگیپدیا

اطالعات را دور نريزيد

شنبه

درگذشت بهمن جاللى

تالش ماهیگیران مازندران برای تکثیر ماهیان آزاد  /عکاس  :مهدی محبی پور

سامان رضایی

خوش تیپی
با ماسك علمی شد

حافظ

باشگاه
نویسندگان

داستان يك گسست

اوايل پاييز بود كــه خاطرات
حميدرضا محمدي
«سيدحسين عدل» با نام «از
گذشــتهاي نهچندان دور» منتشر شــد و صبح چهارمين
پنجشنبه زمستان ،مجله بخارا نشســت ديدار و گفتوگو
با اين روزنامهنگار ٨٧ســاله را برگزار كرد ،كه در سالهاي
١٣۴۴تا ،١٣۴٧ســردبيري روزنامه كيهان را تجربه كرده
است.
بهجرأت ميتوان گفت شايد اگر اين كتاب نبود ،مطلقا از او
باخبر نميشديمو نميدانستيم كه در اواخر دهه نهم عمر
خود ،در كجاي اين جهان است و چه ميكند و اصال در قيد
حيات هست يا خير .همين جلسه هم -البته بهلطف انتشار
آنكتاب -شايد نخستينباري بود كه او پس از ۴٣سال ،از
پايان روزگار روزنامهنگارياش ،پشت تريبون قرار ميگرفت
و براي اهل قلم از تجربيات يك عمر روزنامهنويسياش سخن
ميگفت .برنامهاي كه كمابيش ،بزرگداشتي بود تا بداند و
بدانيم فراموش نشده و بزرگ داشته ميشود.
اما مراد از اين ســطور ،همين چند واژه قبل بود؛ فراموشي.
عاملي كه سبب شده تا گسستي عميق و وثيق ميان نسل
امروز روزنامهنگاري و نسل ديروز آن اتفاق بيفتد ،و افسوس
كه اين حفره عظيم و ضخيم ،با ظهور هر نسل از اين قشر و
مرگ هر يك از تجربهگران پيشين آن ،بيشتر و بيشتر
ميشود .روزنامهنگاران دهههفتادي و كمتر ،حتي
نامي از روزنامهنگاران ديرســال نشنيدهاند .دهه
شصتيها هم شــنيدهاند اما فقط شنيدهاند ،مگر
آناني كه بنا به عالقه شــخصي خود به سراغ
پيشكسوتان رفتهاند و درس آموختهاند.
اينكــه روزنامهنــگاري ايرانــي طــي

يكيدودهه اخير درجا زده ،شايد يكي از داليلش ،فاصلهاي
است كه ميان اين چند نسل افتاده و انتقال تجربه صورت
نپذيرفته است.
نســل جوان روزنامهنــگاري اگر روايتــي از تحريريههاي
دهههــاي  60،70و  -حتي  80 -شــنيدهاند ،امــا درباره
آنچه بر اتاقهاي خبر در دهههاي 40و 50رفته و گذشته،
حتي داستاني هم نشــنيدهاند؛ چون برخوردي با آن نسل
نداشتهاند ،چون قديميها طي اين دهههاي اخير ،محروم
و ممنوع از اتصال با نســل جديد بودهاند ،و چون تازهكارها
پي كاربلدهــا نرفتهاند تــا درسآمــوزي و تجربهاندوزي
كنند .همين هم هســت كه جوانترها از مصائب و مسائل
روزنامهنويسي گذشته چيزي نميدانند؛ نميدانند كه در
تحريريههاي آنزمان چه ميگذشــت و چه فضايي داشت
و روابط انســاني و حرفهاي چگونه بود ،نميدانند كه يك
خبرنگار چه رنجي ميبرد تا خبر را دقيق و صحيح به روزنامه
برســاند -چون آنموقع ،دقت و صحــت ،اركان اين حرفه
بود -نميدانند كه عكس نگاتيو را چگونه روي كاغذ چاپ
ميكردند ،نميدانند كه صفحهآرايي دستي و حروفچيني
سربي چگونه بود ،و ندانستنهاي بسيار ديگر .امسال سال
عجيبي براي رسانههاي ايران بود؛ افزون بر آنكه 2روزنامهنگار
جوان بهخاطر اهمال و خطاي انســاني جــان باختند ،هم
صدرالدين الهي در فراق وطــن دار فاني را وداع گفت و هم
كتاب خاطرات سيدحســين عدل به طبع رسيد .الهي
ت با كوهي از تجربه ،اما عدل در ميان ماســت
كه رف 
با كوهي از خاطره .كاش قدرش و قدر همقطارانش،
روزنامهنگاران سپيدموي استخوانخُ ردكرده را بدانيم
و تا هستند از درياي اندوختههايشان ،مرواريد
صيد كنيم ،با اين اميد و آرزو كه اين فاصله
تاريخي بينانسلي از ميان رود.

من كه نديــدهام ،ولــي ميگويند پادشــاهي يا
شاهزادهاي وجود داشته كه عاشق باغآرايي بوده .به
همين دليل سروقت استادي هم رفته بود كه بتواند
باغآرايي را بهخوبي ياد بگيرد .اين استاد هم هر چه
كه در چنته داشته ،به اين آقاي پادشاه يا شاهزاده ياد داده بود .خالصه ،دوره
آموزشي اين بنده خدا كه تمامشده بود ،يكبار استاد تصميم گرفت سري به
شاگردش بزند .پادشاه هم كه متوجه اين امر شد ،تصميم گرفت يك باغ بسيار
زيبايي را طراحي و آرايش كند تا وقتي كه اســتاد آمد ،ببيند كه چه شاگرد
خلفي پرورش داده است .خالصه نيروهاي تحت امر پادشاه ،سريع به دستور او
يكي از باغها را شروع كردند به بازآرايي و كلي آنراتر و تميزش كردند تا پادشاه
از اين ديدار سربلند بيرون بيايد .كاشيها را درست كردند و پيادهراهها را مرتب
ساختند و ...آنها به دستور پادشاه حتي برگهاي زرد و فروافتاده از درختها را
هم برداشته بودند تا باغ ،بدون حتي يك عدد برگ اضافه ،زيباتر بهنظر برسد.
آقاي استاد آمد و وارد باغ شد و كلي هم عزت و احترام ديد .پادشاه هم گفت
كه بله ،اينجا را ما گفتهايم كه با نقشه خودمان طراحي و بازآرايي و زيباسازي
كنند ،چطور است؟ استاد ،نگاهي به اطراف انداخت و مدام نگاهش اينطرف
و آنطرف ميگشــت .ظاهرا زياد راضي نبود .پادشــاه گفت مشكلي پيش
آمده؟ استاد گفت برگها كجاست؟ گفت دادم كه اينها را تميز كرده و بيرون
باغ بريزند كه اينجا از تميزي يكدســت و ...باشــد .ناگهان استاد در ميان
حيرتزدگي آنها ،به بيرون باغ دويد و يك بغل برگ پالسيده و زرد و از درخت
افتاده را آورده و شروع كرد به پخش كردن در سراسر باغ .باد همه برگها را به
اطراف و اكناف پخش كرد و باغ از حالت تميزي افراطي خودش خارج شد .همه
داشتند با تعجب نگاه ميكردند .تا اينكه استاد نفسي كشيد و گفت ،حاال شد!
پادشاه دليل اين كار را پرسيد .استاد گفت اين جايي كه تدارك ديده بودي،
از فرط كامل بودن ،خيلي غيرطبيعي و غيركامل شده بود؛ چيزي كه كامل
است حتما بايد طبيعي بهنظر برسد و كمي ايراد هم داشته باشد .وقتي چيزي
خيليخيلي بيايراد است ،در نتيجه از كمال به دور است. ...
زماني كه اين حكايت را در كتابي خواندم ،بهشدت مرا تكان داد .يعني چه؟
آن موقعها جوانتر بودم و مدام از اين دست شعارها توي ذهنم بود؛ مثل «يا
بهترين يا هيچ» مرسدس بنز .يا از اينهايي كه ميگفتند خوب ،دشمن شماره
يك عالي است و از اين دست شعارها .نه اينكه بخواهم بگويم شعارهاي بدي
بودند؛ اما براي وضعيت من مناسب بهنظر نميرسيدند .آن موقعها يادم هست
وقتي متني را ميخواستم بنويسم خيلي با احتياط مينوشتم و بارها و بارها
بازخواني ميكردم .آيا متنم بهتر ميشــد؟ قطعا بهتر ميشد؛ قطعا تميزتر
ميشد .اما حقيقت امر آن بود كه يك متن كامل ،بايد طبيعي باشد؛ بايد كمي
هم ايراد داشته باشد .نه اينكه تعمدا بخواهي ايراد ايجاد كني يا چيزي شبيه
اين؛ بلكه درســت مثل طبيعت ،طوري ايجاد ميشود كه بهشدت برخالف
چيزهايي كه آدمي ميسازد ،تميز و بيعيب نيست؛ اما به طرز عجيبي كامل
است .كامل است ،چون طبيعي است و در قالب طبيعت ،حتما مقداري ايراد
غيرارادي وجود خواهد داشت و اصال همين است كه آن را زيباتر ميكند.
آنموقعها اين حكايت ،آن كمالگرايي افراطي و تحريف شده را در من حسابي
به هم ريخت .يعني وقتي كه ميخواســتم كاري بكنم ،ديگر درگير كمال و
كامل بودن آن نبودم .برايم مهم بود كه اين كار را به خوبي انجام بدهم .همين
امر ،باعث شده بود تا استرس ناشي از كمال و بينقص بودن را براي هميشه
كنار بگذارم .در اصل به اين ايده رسيده بودم كه اگر هم ميخواهم كارم خوب
باشد ،بايد تمرينهاي قبليام را خوب انجام بدهم و اين مهارتها و نگرشها
برود در ناخودآگاهم؛ اما موقــع اجرا ديگر بايد نگرش كمــال و كامل بودن
بينقص و عيب را كنار بگذارم .يعني در اصل ،برايم مهم بود كه كارها طبيعي
باشند و باورپذير؛ تا اينكه از فرط و شدت و كثرت تميز بودن و بيعيب و نقص
بودن ،غيرواقعي بهنظر برسند .اين ،تجربهاي خوشايند براي من بود كه با آن،
كمالگرايي افراطي را كنار بگذارم ...خدا عالم است ،شايد كه اين تجربه بهكار
شما هم آمد. ...

دغدغه

نفتينشي

از روزهايي كه بابانفتيها با گاري،بشــكههاي نفت را از اين كوچه به
آن كوچه ميبردند و مردم براي خريد نفت صف ميكشيدند ،خيلي
گذشته است .اما اين روزها كه همه خانهها گازكشي شده و جايي در
تهران نيست كه از نعمت گاز محروم مانده باشد ،باز هم نفتفروشها
با گاريهايشان در محلههاي مختلف به چشم ميخورند و گهگداري
در برخي از خيابانها و كوچهها ديده ميشوند .ماجرا از اين قرار است
كه گويا برخي از مردم پايتخت بهدليل گراني گاز يا عدمبهرهمندي از
سيستم لولهكشي گاز ،استفاده از وسايل گرمايشي نفتي را در دستور
كار دارند و البته از خريد نفت ليتري ۶هزار تومان هم استقبال ميكنند.
مصرف نفت در خانه ،چاپخانهها و كارگاههاي مختلف در شهر تهران
رونق دارد و البته ويالداران پايتخت نيز از مشتريان پروپاقرص نفت با
قيمت آزاد هستند .آنها براي گرم كردن ويالهايشان نفت ميخرند و
در مقابل كساني كه جزو قشر ضعيف جامعهاند ،براي فروش لبو و باقاال
روي گاري ،از نفت بهجاي گاز استفاده ميكنند .اما ماجرا به همين جا
ختم نميشود .قضيه اين است كه نيسانهاي تانكردار كه پاتوقشان
ميدان اعدام(محمديه) است ،نفت سهميهاي روستاهاي شمال و غرب
كشــور را به نفتفروشهاي خردهپا ليتري 3هزار و  ۵۰۰تا 4هزار و
۳۰۰تومان ميفروشند .يعني سهميه نفت روستاها و شهرهاي كوچك
مانند الموت ،رستمآباد ،روستاهاي اردبيل و رشت و دهها روستا و شهر
كوچك توسط صاحبان نيسانهاي تانكردار خريداري و به تهران وارد
ميشود و هيچ ارگاني هم جلوي قاچاق سوخت از شهرها و روستاها
به تهران را نميگيرد و اين موضوع سالهاست كه ادامه دارد .بسياري
از روستاهاي مناطق كوهستاني صعبالعبور هستند و امكان گازكشي
به اين مناطق وجود ندارد .به همين دليل تنها راه گرم كردن خانههاي
اين مردم نفت است كه آن هم به راحتي به شهرهايي مثل تهران قاچاق
ميشود و سهم مردم اين روستاها به دستشان نميرسد .بنابراين آنها
برخالف قانون ناچار به قطع درختان جنگلها ميشوند تا بتوانند از
طريق سوخت هيزمي گرمايش خانههايشان را تامين كنند .بيشك
جلوگيري از قاچاق ســوخت و نظارت بر تخصيص ســهميه نفت به
روستاها ميتواند از رنج مردم و مرگ جنگلها جلوگيري كند.

