چهارروزنامه
در یک روزنامه

بهار دیپلماسی در زمستان مسکو

چهارشنبه  29دی  16 1400جمادیالثانی  1443سال سیام

 8صفحه

شامل صفحههای
سیاسی ،شهری ،اقتصادی
اجتماعی ،بینالملل و
حوادث

16صفحه راهنما ويژه تهران

شماره 24 8417صفحه

5000تومان

سفر امروز رئیسجمهور کشورمان به مسکو در پیشبرد استراتژی
منطقهگرایی ایران در مقطع کنونی نقش مهمی دارد

No.8417 WED JAN.19 2022

Vol.30

ISSN 1735- 6386

HAMSHAHRI

حال اين كودكان
با «ترنم»
خوش است
روایتی از فعاليت خيريه دانشجويي
تعالي راه نيكي و مهر ،حامي
كودكان مبتال به بيماري خاص

دیدار با پوتین ،سخنرانی در مجلس دوما و مالقات با ایرانیان
و فعاالناقتصادی در دستور کار سفر رئیسی است

صفحه22
صفحه2

اولين جلسه محاكمه عامل حمله
به مراسم رژه اهواز و چندين جنايت
ديگر در دادگاه انقالب برگزار شد

 8صفحه

شاملصفحههای
سالمت،شهروندی،استانها
محیطزیست،اقتصاد اجتماعی
شوفناوریوسبکزندگی
دان 

 4صفحه

صفحه10

ت اروپا
ل سرنوش 
سا 

خبر خوش برای
حمل و نقل عمومی زیر آسمان پاک

اروپاييها در سال  2022ضمن
عبور از اختالفات داخلي ،بايد
جايگاه خود را مقابل چين ،روسيه
و آمريكا تعيين كنند

صفحه6

شهردار تهران در روزی که شهر هوای پاک را پشت سر میگذاشت
الیحهبودجه را با سهم یکسوم به حمل و نقل عمومی به شورای شهر تقدیم کرد

3

دانشآموزان« ،شاد» را هك ميكنند

 4صفحه

ورزش ایران و جهان

اطالعات جدید درباره كالهبرداری و سوءاستفاده از سامانه شاد به نقل از پلیس فتا

یادداشت

محسن مهدیان؛ مدیرعامل

رسانههای مکتوب مسیر سختی را پیشرو دارند .مخاطب
در دنیای ســنتی رســانه تبدیل به شهروندرسانهها در
عصرپلتفرمها شده است و خود تولیدکننده و توزیعکننده
پیام است .دوره انحصار و ترکتازی رسانههای مرجع گذشته
است و امروز «معنا» نه در بخش تولید پیام ،بلکه در شــبکه توزیع و در تعامل شبکهای
کاربران تعیین تکلیف میشود .با تحول آنبهآن رسانههای دیجیتال ،نیازمند تغییر گسترده
در حوزه رسانههای مکتوب و حتی آنالین هســتیم .دوران افول رسانههای رسمی رقم
خورده است و اگر خود را بهروز نکنند بهزودی از سبد مصرفی مخاطبان حذف میشوند.
اما رسانههای مکتوب میتوانند همچنان موثر باشند ،اگر و فقط اگر نقش خود را بهدرستی و
متناسب با اقتضای زمان بازمهندسی کنند .جامعه امروز در مواجهه با انبوه پیامهای نامنظم
از رسانههای مختلف ،از دوست و از دشمن و از رسانههای صادق و ناصادق و از راوی و ناراوی،
گرفتار یک تشویش رسانهای شده است و چهبسا جایگاه اصلی رسانههای مکتوب تسکین
همین اضطراب رسانهای باشد .رسانههاي مکتوب در نقطهای قرار گرفتهاند که مخاطب
میتواند بهدور از هیاهو و هیجانهای کاذب ،با آرامش به یک تصویر منســجم و کالن از
رویدادهای روز برسد و با همین عکس هوایی از رخدادها ،سر ه از ناسره را تمیز و تشخیص
دهد .موسسه همشهری با همین ماموریت کلیدی تالش میکند به تعریف مجددی از نقش
رسانهای خود برسد« .چهار در یک» ،گام نخست در این تحول ساختاری است.
یکم.هر فصل یک تحول رسانهای؛ ماموریت یک خطی موسسه همشهری تبدیل
روزنامه همشهری به هلدینگ رسانهای همشهری است .با این هدفگذاری تالش داریم
هر فصل یک تحول رسانهای را برای مخاطبان همشهری رقم بزنیم و خبررسانی کنیم.
4تحول و محصول جدید رسانه ای در یک سال .این تحوالت عمدتا در حوزه رسانههای
دیجیتال و در چارچوب تحوالت عصرپلتفرم رقم خواهد خورد.
دوم .هر مجله 4رسانه؛ در اولین اقدام از تحول رسانهای و در فصل زمستان15 ،مجله
خوشنام همشهری گام به گام احیا و هر مجله تبدیل به  4رسانه ذیل برند اصلی میشوند.
به این ترتیب مجله مکتوب ســابق همچنان حفظ و در کنار آن «کتاب مجله» و نسخه
سایت و پیوست شــبکه اجتماعی مجله نیز با ماموریتهای جداگانه منتشر میشود.
در گام اول مجله سرنخ و دانستنیها و محله در  4شکل ،به صورت کتاب دانستنیها و
مجله و سایت و نسخه شبکههای اجتماعی با ماموریتها و محتواهای متنوع و متفاوت
بهصورت منظم منتشر خواهد شد.
سوم .هر ماه  4مجله؛ بهزودی نسخه مکتوب مجالت موسسه همشهری با سوژههای
بهروز و پروندههای ویژه ،همراه روزنامه همشهری به صورت رایگان توزیع میشود .هر
هفته یک مجله رایــگان و در ادامه هر هفته 4مجله رایگان همراه روزنامه همشــهری
منتشر و در دسترس مخاطبان محترم قرار خواهد گرفت.
چهارم .هر روزنامه 4روزنامه؛ در نهایت اینکه هر روزنامه تبدیل به  4روزنامه در 4موضوع
اصلی شده اســت که به جهت محتوایی و گرافیکی و هنری کامال مستقل از یکدیگرند.
موضوعات خبری ،فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی .اهمیت این دسته بندی از اینجاست
که مخاطب بتواند در هر روز یک موضوع پرچالش را به صورت پروندهای و ویژه مرور کند.
در پایان اینکه؛ همراه با تنگنای اقتصادی این روزهای مردم ،شــرایط رســانهها نیز
هر روز سختتر میشود .هزینههای سرســام آورکاغذ و چاپ و رشد ناگهانی قیمت در
بخشهای مختلف باعث شده است اقتصاد رســانه در موقعیت شکنندهای قرار بگیرد.
اما در حال حرکتیم و توسعه و با جذب انرژی از مخاطبان هوشمند همشهری ،نگاهمان
تحولی و رو به جلوست .رسانه بدون همراهی مخاطب تهی از هرگونه ارزشی است .ارزش
را مخاطب میسازد؛ با حضورش و همراهی و حمایتاش .نصرت همشهریتان ،حرکت
به استقرار حقیقت است؛ آنچه گمشده بازار مکاره این روزهای رسانهای است.
ناچار شدیم بعد از 2سال قیمت روزنامه را  2هزار تومان افزایش دهیم .این عدد در تورم
قیمتی این سالها و در سبد هزینه این روزهای مردم شاید معنادار نباشد اما در اقتصاد
رسانهای همشــهری موثر است و میتواند بخشی و تنها بخشــی از هزینههای تحولی
چهار در یک را جبران سازد.
با شما امیدوار به تحولیم و حرکت به ســوی حقیقت .مثل گذشته همدالنه همراهید و
همیار و همشهری.
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 ۳۰میلیارد دالر در سال

ذرات معلق گردوغبار ازن
مهمترین آالیندههای موجود
در کالنشهرهای ایران

معادل ۲.۴۸درصدتولیدناخالصملی
هزینه آلودگی هوا در ایران

میزانمرگناشیازآلودگیهوادركشور

33.000

معادل یك پانزدهم كل مرگهای كشور در سال 99

588هزار نفر

سلیمان جعفرزاده ،رئیس شبکه بهداشت و درمان هشترود گفت :دیروز و با تالش
تیم عملیات نجات جان مادران پرخطر3 ،مادر باردار روستایی از محاصره برف و
کوالک رهایی یافتند .این مادران باردار با مشارکت امدادرســانان هالل احمر و راهداران
به مرکز درمانی شهرســتان انتقال یافتند .این مادران باردار در روستاهای «دلو حسن»،
«بسیط» و «آالقیه» شهرستان هشترود سکونت داشتند و طی 3عملیات مجزا به بیمارستان
امام حسین(ع) منتقل شدند.
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حوزه هنری ،ممیزی جدا از وزارت ارشاد ندارد
حمیدرضا جعفریان ،رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری انقالب اسالمی با اشاره
به برخی از انتقادها در خصوص عملکرد حوزه هنری درباره اکران برخی فیلمها در
سینماهای حوزه گفت :ممیزی بیش از تغییرات مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
اکران فیلمها نداریم .برخی از فیلمها بهدلیل شرایط کرونایی در صف پخش قرار دارند و بحث
عدالت را در پخش فیلمها رعایت میکنیم .وی در خصــوص موضوعات مطرح درباره فیلم
بیهمه چیز گفت :برخی صحبتها که از سوی تهیهکننده این فیلم مطرح شده ،نادرست است.
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در جلسه قرارگاه عملیاتی کرونا
شهر تهران مطرح شد
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نظریهای مهم از شهید مطهری

تربيت جمعی  ،ضامن تربيت فردی

تیم ملی هندبال کشورمان در نخســتین دیدار خود در مسابقات قهرمانی
آسیا موفق شد اســترالیا را شکست دهد .هندبالیســتهای کشورمان روز
گذشته در اولین گام از مرحله گروهی بیستمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که
به میزبانی عربســتان برگزار میشود ،موفق شدند اســترالیا را با نتیجه  ۳۲بر ۱۰
شکست دهند .شــاگردان «مانوئل مونتایا فرناندز» از همان ابتدا قدرت خود را به
تیم حریف دیکته کردند.

رهایی  ۳مادر باردار از محاصره برف

سامانهجدیدبارشیكهازفرداوارد
كشورمیشودموججدیدبرفوباران
رابهدنبالخواهدداشت

ی امروز
ویژهها 

پیروزی هندبال ایران بر استرالیا

روز هوای پاک و آلودگی

مرگ ساالنه

در مرحله نخست فقط حقوقبگیران و بازنشستگان میتوانند از این شرایط بهرهمند شوند
خبر آخر

سید محمد فخار/گرافیک :مهدی سالمی

آمادهباش امدادیها
در روستاهای سیلزده

مهارکرونا
درفازهوشمندسازی

راهنمای دریافت وام بدون ضامن

دادهنما

چهار در یک

عکس :همشهری  /منا عادل

شاملصفحههای
ایثارومقاومت،تاریخ،اندیشه
کتاب،سینماوتلویزیون

افشای جنايات
االحوازيه در دادگاه

تربيت در اسالم امري مهم و محور
دين اســت .درواقع اگر تعليم و
تربيت را در يــك واژه بهمعناي «اخالق» بگيريم،
ْت
زماني كه رسول اكرم(ص) ميفرمايند« :إِن َّ َما ب ُ ِعث ُ
ُِ
لتَ ِّم َم َمكا ِر َم ْالَ ْخ َل ِق» نشان از جايگاه پررنگ
مسئله تعليم و تربيت در اسالم دارد؛ از اينرو
در  ۱۴۰۰سال گذشته انديشمندان و...
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ن سالمت شورای شهر:
مهدی پیرهادی ،رئیس كمیسیو 

رفع آلودگی هوا ،عزم ملی میخواهد

مهدی پیرهادی ،رئیس کمیســیون سالمت و
محیطزیست شورای شــهر تهران به مناسب
30دی ماه روز هوای پاک ،گفتوگویی کوتاه با همشهری داشته
اســت .او از نقش پررنگ موتورســیکلتها در خاکستری
کردن آسمان پایتخت گفته است .پیرهادی لزوم استفاده از
دستگاههای شستوشوی مکانیزه شهری را برای جابهجایی
ذرات معلق از سطح معابر ضروری میداند.

3

عملكرد ضعيف دولت بايدن در سالگرد ورود او به كاخ سفيد

بايدن؛ يك سال پر از ناكامي

بسياري گمان ميكردند با شكست
ترامپ در انتخابات رياستجمهوري
آمريكا ،بار ديگر ثبات سياسي به اين كشور بازمیگردد.
اما چنين نشد و تنها چند ماه پس از روي كار آمدن دولت
بايدن ،بحرانهاي داخلي و خارجي يكي پس از ديگري
اقتصاد و ثبات سياسي آمريكا را به چالش كشيد.
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یادداشت

نقلقولخبر

عکس :پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری

محمدجواد حاجعلیاكبری
رئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعه:
فرهنــگ اشــتغال در كشــور بایــد
تغییــر كنــد .فرهنــگ انتظــار بــرای به
كارگیری در سیســتم اشــتغال دولتی
بایــد عــوض شــود و سیســتم نیــز بــا
مهارتافزایــی و ایجــاد زمینههــای
اشــتغال ،معضل بیكاری را رفع كند.
/ایسنا

خبر

دستور فرمانده سپاه
برای مناطق سیلزده

در پی تداوم بــارش برف و باران در كشــور و ادامه
مشــكالت مردم در برخی مناطق ،سردار سرتیپ
دوم پاسدار ،رمضان شریف ،سخنگوی كل سپاه از
برگزاری جلسه بررسی وضعیت استانهای مواجه با
این پدیده و ارزیابی عملیات امداد و خدمت رسانی
به مردم با حضور سرلشكر حسین سالمی ،فرمانده
كل سپاه و دستور وی به یگانهای سپاه و بسیج برای
افزایش خدمات و امدادرســانی نیروهای سپاهی و
بسیجی در این عرصه خبر داد / .فارس

دیدار سردار قاآنی با مقتدی صدر

سردار قاآنی ،فرمانده نیرو قدس ســپاه پاسداران
انقالب اسالمی كه در عراق بهسر میبرد با مقتدی
صدر ،رهبر جریان صدر عراق در منزل وی واقع در
منطقه حنانه دیدار و گفتوگو كرد .ســردار قاآنی
و مقتدی صدر درخصوص یكپارچه كردن مواضع
احزاب شیعی عراق رایزنی كردند / .ایسنا

رزمایش ایران،چین و روسیه

رســانههای روس از برگزاری یك رزمایش دریایی
مشــترك میان ایران ،روســیه و چین خبر دادند.
خبرگزاری تاس به نقل از دفتر اطالعرسانی ناوگان
دریایی منطقه اقیانوس آرام روسیه گزارش داد كه
ایران ،روسیه و چین قرار است یك رزمایش دریایی
مشــتركی را برگزار كنند ،اما به زمان برگزاری این
رزمایش اشارهای نشده است .این ناوگروه متشكل
از رزمناو موشــكی ناخیموف واریــاگ ،ناو بزرگ
ضددریایــی آدمیرال تریبوتــس و نفتكش بزرگ
بوریس بوتوكا هماكنون در بنــدر چابهار ،واقع در
جنوب ایران لنگر انداخته است / .ایسنا

کارشناس
مسائل سیاسی

این نگاه ما را
وابسته نمیكند

غالمحسین محسنیاژهای
رئیس قوه قضاییه:
قــوه قضاییــه یكــی از دســتگا ههایی
است كه در بستر رود چالوس اقدام به
ساختوساز كرده اســت؛ بنای مربوط
به دستگاه قضا باید بهعنوان نخستین
مــكان در آن نقطــه تخریــب شــود؛ بــه
سایر دستگاهها نیز باید هشدار مجدد
داده شود / .میزان

حبیبهللا سیاری
معاون هماهنگكننده ارتش:
ایــران در حــال پشــت سرگذاشــتن  
ســختترین تحریمهــای تاریــخ روابــط
بینالملــل اســت .اگرچــه بهخاطــر
تحریمها ،مشــكالتی در برقــراری روابط
با همســایگان داریم ،امــا معتقدیم این
مشكالت با تعامل قابل حل خواهد بود
و نیازی به كمك بیگانگان نیست /.ایرنا

مهدی فضائلی

با سفر امروز رئیسجمهور به روسیه رقم میخورد

بهار دیپلماسی در زمستان مسکو

رئیسجمهوری كشورمان
امــروز بهدعــوت رســمی
همتــای روس خــود بــه
گزارش
مسكو میرود تا شاهد نقطه
عطف جدیدی در روابط تاریخی 2كشور باشیم.
سیدابراهیم رئیسی در سفر 2روزه خود به روسیه
با والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری فدراســیون
روسیه دیدار خواهد كرد؛ گفتوگویی كه احتماال
طیف وسیعی از موضوعهای دوجانبه و بینالمللی
در حوزههــای متكثر سیاســی و اقتصــادی را
دربرمیگیرد.
انجام این ســفر در مقطع كنونی ،عالوه بر اینكه
نقش مؤثری در گسترش همكاریهای اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی 2كشور دارد ،تحول مهمی در
پیشبرد استراتژی منطقهگرایی جمهوریاسالمی
ایران بهشــمار میرود؛ راهبردی كــه در دولت
سیزدهم بهصورت منسجمی پیگیری میشود.
براســاس همین رویكرد هم بود كه سیدابراهیم
رئیسی در ماههای گذشــته از دولت سیزدهم ،با
هدف افزایش حداكثری ارتباط با همســایگان و
كشورهای منطقه به تاجیكستان و تركمنستان
سفر كردهاســت و امروز هم در كرملین با پوتین
دیدار میكند تا گام مهــم دیگری در این عرصه
برداشته شود.
عالوه بر دیدار روسایجمهور 2كشور ،سخنرانی
در نشست عمومی مجلس دوما ،دیدار با ایرانیان

مقیم روسیه و نشســت هماندیشــی با فعاالن
اقتصادی روس ،ازجمله برنامههای ســفر 2روزه
رئیسجمهوری كشورمان به روسیه خواهد بود و
3وزیر امورخارجه ،نفت و امور اقتصادی و دارایی،
رئیسی را در این سفر همراهی میكنند.
دستوركار سفر 2روزه

سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیسجمهوری
به روسیه اعالم كرد كه محور جلسهها و مباحث
رؤسای جمهور 2كشور ،توسعه صادرات به روسیه
و تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی است .علی
بهادریجهرمی در حساب كاربری خود در توییتر
در این زمینه نوشــت« :رئیسجمهوری در سفر
به روســیه عالوه بر دیدار با والدیمیر پوتین ،در
مجلس دوما ســخنرانی خواهد داشــت .محور
جلسهها و مباحث ،توســعه صادرات به روسیه و
تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی است».
توضیحات سخنگوی دولت در این زمینه درحالی
است كه كاخ ریاســتجمهوری روسیه نیز اعالم
كرده روســایجمهور روســیه و ایران در مسكو
درباره موضوعهایــی ازجمله برجــام و اجرای
پروژههای مشترك اقتصادی گفتوگو خواهند
كرد .كرملین تصریح كردهاســت كه رئیســی و
پوتین در مذاكــرات ۱۹ژانویه (امــروز) ،درباره
اجرای پروژههای مشترك اقتصادی و موضوعهای
بینالمللی گفتوگو میكنند.

عالوهبر این در روزهای اخیر وزرای امورخارجه
2كشــور نیز درباره دســتوركارهای این ســفر
گفتوگو كردند .حسین امیرعبداللهیان و سرگئی
الوروف در این تماس تلفنی ،سفر رئیسجمهوری
ایران به روسیه را تحول مهمی در روابط 2كشور
و فرصت خوبی برای گســترش و تعمیق روابط
دوجانبه توصیف كردند.
همچنین الوروف در این گفتوگــو ضمن ابراز
خرسندی از سفر قریبالوقوع رئیسی به روسیه،
اعالم كــرد همــه ترتیبهای الزم بــرای انجام
این سفر انجام شدهاســت .این درحالیاست كه
الوروف در نشستخبری اخیر خود نیز این سفر
را «دیداری مهم» توصیــف و تأكید كرده بود كه
ارتباطات دوجانبه باید در عالیترین سطح ادامه
پیدا كند .این دیپلمات روسی با بیان اینكه ما برای
گسترش روابط با ایران آمادگی كامل داریم ،گفت:
به آینده روابط ایران و روســیه در همه حوزهها
ازجمله حوزه اقتصادی خوشبین هستم.
نگاه دولت جدید ایران به روسیه

وزیر امور خارجه كشورمان نیز در مقالهای كه در
آستانه سفر رئیسجمهوری كشورمان به مسكو
در «اسپوتنیك» منتشر شد ،بر عزم ایران و روسیه
در گســترش مناســبات دوجانبه تأكید و اعالم
كرد2 :كشور مصمم هستند معاهده اساس روابط
متقابل و اصول همكاری بین جمهوری اسالمی

مذاكرات ويندرمسيركاهش اختالفها
مذاكرهكنندگان ايران و  4+1روي 4متن مشخص كار ميكنند

اين روزها هشــتمين دور از مذاكرات كميسيون برجام درحالي در هتل
كوبورگ وين ادامه دارد كه هيأتهاي مذاكرهكننده ســخت مشــغول
تالش براي كاهش اختالفها در متنهاي آماده شده براي توافق هستند
و ميكوشند با بستن پرانتزهاي اختالفي ،مسير دســتيابي به توافق را
هموار كنند.گفته ميشود اين روزها مذاكرهكنندگان جمهورياسالمي
ايران و  4+1روي 4متن مشــخص كار ميكنند و درحــال پيش بردن
فرايند تبديل «ايده» به «واژه» هســتند و ميكوشند موارد اختالفي در
اين متنها به حداقل برسد تا بتوان در كوتاهترين زمان ممكن به توافق
نهايي دست يافت.
بنا بهگفتــه منابع مطلــع ،اكنون هــر متن در دســت يك گــروه از
مذاكرهكنندگان قرار دارد و بحث برسر بستن پرانتزها و رفع اختالفها
بهصورت مســتمر ادامه دارد .موضوعهاي مربوط به «متن تصميم» از
سوي كارگروه ترتيبات اجرايي پيگيري ميشود كه داراي 3ضميمه در

حوزههاي «رفع تحريمها»« ،تعهدات هستهاي» و «اقدامهاي اجرايي»
است و از سوي كارگروههاي مربوطه پيگيري ميشود.
دريافت تضمين؛ مطالبه بحق ايران

اين درحالي است كه پساز بازگشت روساي هيأتهاي مذاكرهكننده به
وين ،رايزنيهاي ديپلماتيك در قالبهاي دوجانبه و چندجانبه بهصورت
فشــرده و مســتمر ادامه دارد و رئيس هيأت مذاكرهكننده كشورمان با
نمايندگان اتحاديه اروپا و  3كشور اروپايي ديدار و تبادلنظر كرد.
درچنين شرايطي است كه بهنظر ميرسد گفتوگوها به مسير منطقيتر
و عملگرايانهتري هدايت شدهاســت و برخي منابع معتقدند تروئيكاي
اروپايي نيز درحال هماهنگكردن خود با راهبرد اتخاذ شــده از سوي
جمهورياسالمي است؛ راهبردي كه بر تحقق مطالبات بحق كشورمان و
دريافت تضمينهاي عيني و راستيآزمايي از لغو مؤثر تحريمها متمركز

ایران و فدراسیون روســیه را مطابق با تحوالت
جهانی بهروزرسانی كنند.
امیرعبداللهیــان بــا تشــریح نقشــهراه جدید
جمهوریاســامی ایران در دولت سیزدهم در
حوزه سیاســتخارجی ،تأكید كرد :این نقشــه
راه بر سیاســتخارجی «متــوازن»« ،فعال»،
«پویا» و «هوشمند» با تأكید بر همكاری با همه
همسایگان ،بهویژه فدراسیون روسیه و پیشبرد
دیپلماسی اقتصادی مبتنی بوده و ایران مصمم
است همكاریهای دو و چندجانبه با این كشور را
بیش از پیش گسترش دهد.
وی نگاه دولت جدید ایران به فدراسیون روسیه را
بهعنوان «كشور همسایه قدرتمند و دوست خود
بر پایه همكاری ،احترام و منافع متقابل» دانست
و تصریح كرد كه ایران عالقهمند اســت با وجود
محدودیتهای ناشی از همهگیری ویروس كرونا،
جهشــی معنادار در عرصههای مختلف و تبادل
هیأتهای عالیرتبه میان 2كشور ایجاد كند.
وزیر امورخارجه كشورمان همچنین رایزنیهای
2كشور را دربرگیرنده طیف وسیعی از موضوعهای
مختلف در سطوح دوجانبه (سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،علمــی و فناوری ،دفاعــی و امنیتی،
پارلمانــی و رســانهای) منطقــهای (ازجملــه
خاورمیانــه ،قفقازجنوبی و آســیایمركزی) و
بینالمللی (ازجملــه مذاكرات ویــن برای لغو
تحریمها) دانست.

شد ه است.با چنين رويكردي هم بود كه نماينده روسيه در مذاكرات وين با
انتقاد تلويحي از طرفهاي غربي ،از مطالبه جمهورياسالمي براي دريافت
تضمين حمايت كرد و اين رويكرد را حق طبيعي ايران دانست .ميخائيل
اوليانوف در واكنش به ادعاهاي بياساس ريچارد گلدبرگ ،از اعضاي البي
ضدايراني «بنياد دفاع از دمكراسي» ( ،)FDDدر حساب توييتري خود
نوشت« :بعضيها نميخواهند از شكست سياست فشار حداكثري درس
بگيرند .ايرانيها كامال حق دارند كه تضمينهايي را درخصوص عدمتكرار
اين ماجراجويي فاجعهبار (خروج آمريكا از برجام) بخواهند».
در اين ميــان اما برخي منابع غربــي معتقدند بخــش قابلتوجهي از
گفتوگوها در روزهاي گذشته بر مطالبات ايران براي دريافت تضمين
در زمينه پايداري توافق هستهاي متمركز بودهاست .ديپلماتهاي مورد
استناد والاستريتژورنال همچنين با بيان اينكه اين درخواست ايران در
واكنش به خروج دونالد ترامپ از برجام در  ۲۰۱۸طراحي شده ،اذعان
كردهاند ،بهنظر نميرسد هدف از اين مطالبه ،كشدار كردن مذاكرات
باشــد .در مقابل اما طرف آمريكايي معتقد است هيچ رئيسجمهوري
نميتواند بــدون معاهدهاي كه از حمايت دوســوم نمايندگان ســنا
برخوردار است ،دست روســايجمهور بعدي را براي نحوه اجراي اين
توافق ببندد.

«عزت»« ،حكمت» و «مصلحت» زیربنای سیاستخارجی
نظام جمهوری اسالمی ایران اســت و تمامی تصمیمها در
این حوزه باید با ابتنا به این 3اصل اتخاذ شود .تنظیم روابط
با كشــورهای مختلف چه بهصورت دوجانبه یا چندجانبه،
یكی از ســرفصلهای مهم سیاســتخارجی است3 .اصل
مذكور حكم میكند همه ظرفیتهــای موجود در صحنه
بینالملل را بشناســیم و متناســب با منافع ملــی از آنها
بهره ببریم.
بر همین اساس ،جمهوری اسالمی ایران ،هم ظرفیتهای
موجود در غرب جهان را میبیند و هم ظرفیتهای شــرق
جهان را .در كنار ایــن ظرفیتها یا فرصتهــا ،تهدیدات
هم شناســایی و ارزیابی میشــوند كه ایــن تهدیدات نیز
هم از سمت غرب وجود دارد و هم شــرق .بنابراین 3اصل
عزت ،حكمت و مصلحت نه شــیفته شــدن و وابستگی به
شــرق یا غرب را تجویز میكند و نه اجازه سادهاندیشــی
و ســهلانگاری در برابر تهدیدات  2ســمت عالم را صادر
میكند.
اصول ســهگانه پیشگفتــه و نگاه به شــرق ،همچنان كه
شیفتگی به شــرق را برنمیتابد ،قطع رابطه با غرب را نیز
توصیه نمیكند و هركدام را به اندازه تجویز میكند؛ البته رو
به افول بودن غرب و دوران شكوفایی شرق را نیز درنظر دارد!
عدهای وقتــی صحبت از نگاه به شــرق مطرح میشــود
ناگهــان رگ استقال لخواهیشــان ورم میكنــد،
خیانتهــای تاریخــی روسها را بــه یاد میآورنــد ،یاد
شــعار نه شــرقی ،نه غربــی میافتنــد و حماقتآمیز یا
غرضآلــود نظام را متهم به وابســتگی به چین و روســیه
میكنند.
این درحالی اســت كه اوال این شــرق جغرافیایی آن شرق
ایدئولوژیك نیســت و دچار دگردیسی شــده است ،ثانیا
جمهوری اسالمی ایران كه در برابر استكبار و زیادهخواهی
غرب این همه مقاومت كردهاســت ،عاقلتر از آن است كه
خود را به شرق وابســته كند و به چین و روسیه باج بدهد و
ثالثا فعال سربسته میگویم كه نگاه به شرق سابقهای نزدیك
به 4دهه دارد و به دوران حیات امامخمینی(ره) برمیگردد!
طنز ماجرا هم اینكه ،كســانی نســبت به نگاه به شــرق از
موضع عزت و استقالل كشور حساســیت نشان میدهند
كه وقتی صحبت از غرب میشود ،آب از دهانشان سرازیر
میشــود ،خیانتها و جنایات غربیهــا در حق ملت ایران
را از یاد میبرند و عزت ملی و اســتقاللطلبی را فراموش
میكنند!
با این مقدمه ،سفر جناب آقای رئیسی به روسیه در مقطع
كنونی از ســویی میتواند نقطهعطفی در روابط 2كشــور
باشــد و از ســوی دیگر با توجه به آغاز اجرایی شدن سند
راهبردی بــا چین ،رویكرد نــگاه به شــرق را وارد مرحله
جدیتری كنــد؛ البته شــرق ،فراتــر از چین و روســیه
است.
این ســفر چه در بعــد راهبــردی و چه از منظــر مقطع
زمانی و وقایع پیرامونــی ،مانند مذاكرات وین و تشــدید
تنشها بین روســیه و آمریكا ،نظر تحلیلگران بینالمللی
را بهخــود معطــوف كردهاســت و نهتنهــا خوشــایند
غربیها نیســت كه چه بســا موجب عصبانیــت آنها هم
شود.
اگرچه سفر رئیسجمهور جدید ایران كه به دعوت و اصرار
پوتین انجام میشود از منظر سیاســی ،اقتصادی و دفاعی
برای ایران مهم است و دستاوردهای مهمی خواهد داشت،
لیكن قطعا برای روسها نیز حائز اهمیت بســیار است؛ لذا
روسیه كه دوران جدیدی برای خود ترسیم كردهاست ،باید
بهای مناســب آن را بپردازد؛ خصوصا اینكه روسها خوب
میدانند نه جایگاه مناســبی نزد نخبگان ما دارند و نه در
افكار عمومی ایرانیان.
نگاه دولتمردان كنونی ایران به شــرق كه روســیه جایگاه
مهمی در آن دارد ،تفاوت اساســی كردهاســت و شرایط
برای ورود به مناســبات جدید و راهبردی فراهم اســت؛
لیكن روســیه نیز برای اصالح و بازســازی نگاه و برداشت
نخبگان و مــردم بهخود و همراه شــدن بیــش از پیش با
دولتمردان باید تــاش و همكاریهای مضاعفی داشــته
باشند!

چهارشنبه  29دی 1400
شماره 8417

گزارش 2

محمد سرابی

خبر خوب

روزنامهنگار

در جلسه قرارگاه عملیاتی كرونای شهر تهران مطرح شد

دیروز علیرضا زاكانی ،شــهردار تهران از
برداشتن گامهای بزرگ در راستای ایجاد
تحول در شهر خبر داد.

مهار كرونا در فاز هوشمندسازی

اگرچه آمار ابتال به كرونا در تهران كاهــش یافته ،اما احتمال
شدتگرفتن سویه اومیكرون همچنان وجود دارد .در هفتههای
گذشته شیوه جدیدی از شناســایی و ارزیابی ابتال به كرونا در
تهران انجام گرفت كه منجر به طرحی برای هوشمندســازی
شناسایی بیماران شد .این طرح در نشست «قرارگاه عملیاتی
ستاد ملی مبارزه با كرونا» در ساختمان شهرداری تهران مطرح
شد و شهردار و دیگر مســئوالن حاضر برای حمایت از آن قول
مساعد دادند.
شهردار تهران در این جلسه با اشاره به اینكه مردم بافرهنگ ما
هر وقت كه از ابتال و انتقال بیماری خبر داشته باشند ،خودشان را
محدود میكنند ،گفت :كسی كه بفهمد دچار كرونا شده است،
شروع به رعایتكردن پروتكلها میكند و نیازی به اجبار نیست
مگر در برخی جاهای خاص كه میتوان آن را كنترل كرد .این
اجبار هم لزوما به شكل كنترل ورودیهای مترو نیست.
علیرضا زاكانی افزود :سال پیش قادر به انجام اقداماتی نبودیم
كه امسال بر اثر تمرین و یادگیری میتوانیم آنها را انجام دهیم.
برخالف كشورهای مدعی ،در ایران وضعیت قابلقبولی داریم اما
با توجه بهسویههای جدید ،نیازمند تأكید مجدد و پیشگیری در
جهت جلوگیری از ابتالی مجدد هستیم تا خدای ناكرده موجب
آسیب بیشتر نشود.
او تأكید كرد :برای این كار نیازمند هوشمندسازی برای كنترل
زنجیره انتقال ویروس كرونا در كالنشهر تهران هستیم .گفتهاند
كه كشورهای همسایه ما از 8ماه قبل این كار را انجام میدهند اما
مهم این است كه ما خودمان توانستیم این كار را طراحی كنیم.
ی كنترل زنجیر ه كرونابه
گفتهاند كه برخی از هوشمندسازیها 
طر ح شهید سلیمانی كمك میكند.
شهردار افزود :در شــهرداری همت و غیرت جمعی برای انجام
اینگونهطرحها وجود دارد زیرا آن را نه هزینه ،بلكه سرمایهگذاری
میدانیم .اگر یك نفر كمتر بیمار و كمتر دچار بیماری شود ،برای
ما سرمایه محسوب میشود زیرا مهمترین بخش جامعه نیروی
انسانی آن است.

ساخت هتلهای ۵ستاره

۴۴هزار هكتــار را بررســی كردیم تــا در ۵نقطه
هتلهای ۵ستاره ساخته شود .اتمام بزرگراه یادگار
امام و خط موازی بزرگــراه امام علی در غرب تهران
و همچنین ادامه بزرگراه شــهید صیاد شیرازی تا
بزرگراه آزادگان باید از راه مشاركت ساماندهی شود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با كرونا :

در تهران حملونقل عمومی بیشترین مســئله است .هر یك
روز تعطیلكردن بازارها در كشور 1میلیارد دالر خسارت دارد
كه بیشتر آن متوجه مردم و از نظر مكانی بیشتر از همه در شهر
تهران زیان وارد خواهد كرد .باید زندگی عادی در تهران بزرگ
و كشور هوشــمندانه و همهجانبه مدیریت شود .تهران مركز
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی نظام است كه باید با درایت اداره
شود .كسی درباره آینده كرونا نتیجه علمی و قطعی ارائه نداده
است و قطعا مدیریت درست آن صالحیت حكمرانی تمدنی را به
نمایش میگذارد و میتوانیم ارزشهای علمی و عملیاتی را نشان
دهیم .در تهران بضاعت و تواناییها از دانشــگاههای پزشكی تا
شهرداری را داریم و مستنداتی كه از كار ما باقی میماند ،در آینده
باعث قضاوت ما خواهد شد كه چه تدبیری برای مقابله با كرونا
اندیشیدیم .اگر این تدابیر درست باشند ،كالنشهرهای دیگر هم
آن را انجام میدهند .به همین دلیل باید مانند زمان جنگ ،در
همه دستگاههای قرارگاه مقابله با كرونا به فعالیت بپردازند .كاری
كه در تهران صورت گرفت ،نتیجه حمایت دستگاههایی مانند
شهرداری بود كه در زمینههایی مانند واكسیناسیون انجام داد.
باید تهران را دائما رصد كنیم و مراقب انتقال بیماری در مترو،
بازار و ...باشیم .زیرا ممكن است ستاد كرونا چند ماه دیگر تصمیم
به تزریق دوز چهارم واكســن بگیرد .یكــی از نقاط قوت طرح
شهید سلیمانی تشخیص بیمار بود كه براساس معاینه پزشك
انجام میگرفت و كیت تست بیماری نداشتیم اما اگر كیتهای
تست اومیكرون را به این فرایند اضافه كنیم ،بر قدرت آن اضافه
خواهد شد.
علیرضا زالی

فرمانده ستاد مقابله با كرونای تهران:

ما شاهد مشاركت شــبانهروزی شــهرداری در اموری مانند
واكسیناسیون بودیم .یكی از نكاتی كه مورد غفلت قرار گرفته
بود كسانی بودند كه بهدلیل آسیبهای اجتماعی به آنها توجه
نمیشد اما شــهرداری با اقدامات خود و بهعنوان مثال انجام
واكسیناسیون در گرمخانهها این گروه را هم زیر پوشش قرار داد.
تهران ویژگیهایی دارد كه باید هربار در آن طرحی نو درانداخت.
بهنظر میرسد با رشد 10درصدی در بیماران سرپایی نسبت به
هفته قبل روبهرو هستیم .باید توجه كرد كه شاخصترین الگو
برای افزایش بیماری كرونا تغییر در مراجعان سرپایی است كه
بیشتر آنها با عالئم جهاز تنفسی فوقانی مراجعه میكنند .معیار
رنگبندی شهرها تعداد بســتری بیمارستانی است كه ممكن
است شیوع دوباره كرونا را دیر نشان دهد و به همین دلیل باید
الگوی مراجعان سرپایی را بررسی كنیم .از طرف دیگر در تهران
بخش زیادی از مبتالیان به كرونا به مطبها و مراكز خصوصی
مراجعه میكنند كه ممكن است دقیقا در آمارها ذكر نشوند .اگر
بخواهیم شــهروندان تهرانی را برای دوز سوم زیر پوشش قرار
دهیم ،باید 7میلیون واكسن دوز ســوم تزریق كنیم .در طرح
ی كنترل انتقال ویروس كرونا در تهران با كیتهای
هوشمندساز 
شناسایی اومیكرون میتوانیم مراحل شناسایی را با دقت بیشتر
پیش ببریم و الگوی ابتال را به تفكیك محل زندگی و جزئیات
بیشتر ارزیابی كنیم.

عکس :همشهری /محمد عباس نژاد

ویدئویمرتبطبا اینگزارش
رابااسکناینکد ببینید

شهردار تهران ،دیروز الیحه بودجه  ۵۶هزار و  ۸۶۹میلیارد تومانی سال 1401پایتخت را تقدیم رئیس شورای شهر تهران كرد

خبرخوشبرای حملونقلعمومی
زیر آسمان پاک

زاكانی :با تمهیدات دولت  ۵هزار اتوبوس گازی برای
کشور تامین خواهد شد

گزارش

سردار محمدحسین سپهر
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زینب زینالزاده
روزنامهنگار

شهردار تهران در روزی که شهر هوایی پاک را تجربه
میکرد ،الیحه بودجه 1401پایتخت را تحویل رئیس
شورای شهر تهران داد و با اشاره به سهم 32درصدی
حملونقل و ترافیك گفت كه ســال آینده گامهای
بزرگی برای بهبود وضعیت ناوگان حملونقل عمومی
برداشته میشــود .بهگفته علیرضا زاكانی 56هزار و
869میلیارد تومان بودجه برای سال آینده پیشبینی
شــده كه بیش از 18هــزار میلیارد تومــان به حوزه
حملونقل و ترافیك اختصاص داده شــده است .به
گزارش همشهری ،جلسه روز گذشــته با یاد شهدای
آتشنشان حادثه پالسكو شــروع شد و رئیس شورای
شــهر تهران و برخی از اعضا ،دغدغه خانواده این شهدا

مبنی بر قرار نگرفتن نام آنها در لیســت شهدا را عنوان
كردند كه در نهایت ســیدجعفر تشكریهاشمی خبر
داد« :با موافقت مقام معظم رهبری شهدای آتشنشان
حادثه پالسكو شهید خدمت محسوب میشوند ».با این
خبر خوب ،شورا وارد دستور جلسه شد و شهردار تهران
پشت تریبون رفت و توضیحاتی را درباره الیحه بودجه
ســال آینده داد .علیرضا زاكانی گفت «:امسال بودجه
شــهرداری تهران۴۸ ،هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان بود،
اما با الیحه اصالحیه مبلغ آن كاهش یافت و به 37هزار
و 700میلیارد تومان رســید ».بهگفته او ،پیشبینی
میشود تا پایان سال32هزار و500میلیارد تومان بودجه
امسال محقق شود .زاكانی با بیان اینكه بودجه سال آینده
نسبت به بودجه 37هزار و 700میلیاردی امسال رشد
51درصد داشته اســت ،عنوان كرد« :امروز شهرداری
حدود۶۰هزار میلیارد تومان به بانكها و25هزار میلیارد
تومان هم به پیمانكاران بدهی دارد و در مجموع بدهی
شهرداری تهران 85هزار میلیارد تومان است ».علیرضا
زاكانی با بیان اینكه بودجه 1401دوسطحی پیشبینی

راهبردهای تدوین الیحه بودجه سال آینده

بهگفته شــهردار تهران تدوین ،الیحه بودجه سال 1401براساس 4راهبرد هدفگذاری
شده است .راهبرد اول :افق ایدهآل ترسیم شده و ناظر به آن برنامهریزی عملیاتی وجود
داشته باشد .راهبرد دوم :مسئوالن كشوری و شــهروندان ناظر به افق ایدهآل ترسیم
شده ،همداستان شوند .راهبرد سوم :فعالیتها از طریق مشاركت انجام شود كه ذهن
و خالقیت شهروندان برای مدیریت شهری مهم است .راهبرد چهارم :هوشمندسازی
است كه بخشی از زیرساختهای فنی هوشمندســازی مهیا شده و بخشهای دیگر تا
پایان امسال ،آماده خواهد شد.

مکث

اینفوگرافی

چمران :بررسی الیحه بودجه سال آینده تا پایان بهمن
انجام میشود

شده است ،تأكید كرد« :سعی كردیم در بودجهنویسی به
تحول در روح و كالبد شهر توجه داشته باشیم و از اینرو
سرفصل بودجه به 2سطح (بخش) تقسیم شده است؛
بخش اول بودجه قطعی یا همان 56هزار و 869میلیارد
تومان و بخش دوم هم مربوط به درخواست مجوزها ناظر
به جلب مشاركت مردم در فعال شدن پروژههایی است
كه دهها هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ».او گفت كه
در الیحه بودجه ،یك پیوستگی بین پروژههای ۱۴۰۱
و سیاستهایی كه در ســند بودجه ارائه شده به شورا
وجود دارد .همچنین بودجه براســاس ۴راهبرد۱۲ ،
سیاست و ۹۰كالنپروژه تشكیل و با تكیه بر برنامه سوم
هدفگذاریها انجام شده است.
كاهش اتوبوسهای تحویل داده شده

7هزار دستگاه اتوبوس تحویل مدیریت قبل شده بود،
اما امروز 2250دســتگاه اتوبوس در تهران وجود دارد.
شهردار تهران با بیان این مطلب گفت« :درواقع با این عدد
یكسوم نیاز شهر قابل تامین بود و این كاستیها در كنار
بدهیها ویژگیهای جدیدی را برای ما در شهر ایجاد كرد
كه براساس آن ضروری بود گامهای بلندی برای تحول
برداریم؛ چراكه امروز سهم حملونقل شخصی در تهران
۷۵درصد است و حملونقل عمومی با سهم اندكی كه در
شهر دارد بهتدریج در حال خارج شدن از گردونه خدمت
به مردم است ».او ادامه داد« :در این ۴ماه توجه ویژهای
به حملونقل عمومی شده است و برای جبران كاستیها
ابتدا  ۱۷۵دستگاه اتوبوس در همان ماه اول خریداری

شد كه شــاید این تعداد با اتوبوسهای تهیه شده در
 ۴سال گذشــته برابری كند ».بهگفته شهردار تهران
110دستگاه اتوبوس نو تحویل داده شده و 65دستگاه
دیگر هم در مرحله تسویه مالی قرار دارد و بهزودی وارد
شبكه اتوبوسرانی میشود .تعمیر مخزن 500دستگاه
اتوبوس تا پایان سال هم مورد دیگری بود كه زاكانی از آن
خبر داد و تأكید كرد كه امسال باید تعداد اتوبوسها به
3هزار دستگاه و سال آینده به ۴۵۰۰دستگاه برسد .او در
ادامه گفت« :سال آینده  ۱۴۰۰دستگاه اتوبوس اورهال
میشوند و قرارداد 50دستگاه اتوبوس برقی بسته شده
است و قصد داریم برای تامین100دستگاه اتوبوس برقی
دیگر هم قرارداد منعقد كنیم .همچنین سال آینده با
تمهیدات وزارت کشور و دولت 5هزار دستگاه اتوبوس
برای کالنشهرهای كشور خریداری میشود كه سهم
تهران از این میزان قابل توجه خواهد بود».
بررسی الیحه بودجه سال آینده تا بهمن

رئیس شورای شهر تهران در پایان جلسه روز گذشته
با حضور در جمع خبرنگاران از بررسی الیحه بودجه
1401تا بهمن خبر داد و گفت« :الیحه بودجه ابتدا در
كمیســیون تلفیق و بعد در صحن علنی شورا بررسی
میشــود و تالش خواهیم كرد تا پایان بهمن این كار
به اتمام برســد ».مهدی چمران درباره قابلیت تحقق
بودجه 1401عنــوان كرد« :این موضوع از یكســو
بستگی به جلب مشاركتهای عمومی و از سوی دیگر
به شرایط كشور دارد».

بودجه دوسطحی شهرداری تهران روی میز شورا

بودجه1401
شهرداری دوسطحی
است

میزان رشد بودجه
سال آینده نسبت به
امسال

رقم بودجه سطح اول
و قطعی56869 :هزار
میلیارد تومان است
سطح دوم بودجه
مربوط به تبصرهها و
مجوزهاست
۳۲درصد بودجه یعنی
بالغ بر ۱۸هزار میلیارد
تومان به معاونت
حملونقل و ترافیك و
فنی عمران اختصاص
داده شده است
معاونت شهرسازی
و معماری با سهم
۳درصدی كمترین
سهم بودجه را دارد
بخشی از بودجه برای
احداث بوستانها
و امكانات ویژه برای
مادران و كودكان
اختصاص مییابد

73درصد درآمد
برآوردی از بخش
شهرسازی با رقم
37.942هزار میلیارد
32درصد پایدار با رقم
12.259هزار میلیارد

برآورد مصارف
الیحه1401

سهم معاونتها
(مصارف الیحه)

برآورد درآمد و منابع
الیحه 1401

كل 56.869هزار
میلیارد تومان (رشد
51درصدی)
هزینهای 23.471هزار
میلیارد تومان (رشد
28درصدی)
تملك داراییهای
مالی 10.750هزار
میلیارد تومان (رشد
33درصدی)
تملك داراییهای
سرمایهای
22.678هزار میلیارد
(رشد 100درصدی)

32درصد حملونقل
و ترافیك و عمران
18.102هزار میلیارد
تومان
14درصد خدمات
شهری 7.857هزار
میلیارد
5درصد ایمنی و
مدیریت بحران
2.688هزار میلیارد
تومان
3درصد شهرسازی و
معماری 1.971هزار
میلیارد تومان
9درصد اجتماعی و
فرهنگی 5.307هزار
میلیارد تومان
37درصد توسعه
مدیریت و
هوشمندسازی
شهری 20.923هزار
میلیارد تومان

55درصد رشد در
آمدها 44.538هزار
میلیارد
86درصد واگذاری
دارایی سرمایهای
8.601هزار میلیارد
14درصد واگذاری
دارایی مالی
3.740هزار میلیارد

توسعه اورژانس

اكنون زمان رسیدن اورژانس به بیماران حدود ۱۸
تا  ۲۰دقیقه اســت؛ درحالیكه اســتاندارد جهانی
12دقیقه تعیین شــده؛ ازاینرو الزم است با توسعه
اورژانس به كاهش این مدتزمان كمك كنیم و باید
پایگاههای محدود و مؤثر عملیاتی شــوند تا مردم
آسیب نبینند.
هوشمندسازی

3پروژه در حوزه هوشمندســازی برای سال آینده
طراحی شده؛ نخســت ،كیف پول برای شهروندان
است .پروژه دیگر باشگاه شهروندان است تا اشراف
نسبت به اطالعات شــهروندان موجود مهیا شود و
پروژه سوم ،پرداخت الكترونیك است.

گپ

رفع آلودگی هوا با عزم ملی
با توجه به آمار امسال شركت كنترل كیفیت هوای
تهران ،از ابتدای ســال تاكنون تهران تنها 2روز
هوای پاك داشته و با این تفاسیر وضعیت خوبی
ندارد .به بهانه روز هوای پاك ،گپی كوتاه با مهدی
نسالمتومحیطزیست
پیرهادی،رئیسكمیسیو 
شورای شهر تهران داشتیم.

آیا راهكارمشخصی برای كاهش ذرات معلق
دارید؟
در بحث آالیندگیهــا مبحث توجه بــه ذرات زیر
2.5میكرون بســیار جدی اســت .ایــن ذرات روی
سطح زمین مینشینند و با حركت خودروها پراكنده
میشــوند .میتوان یك راهكار پیشــنهاد داد تا از
خودروهای مكانیزه پیشرفته برای شستوشوی معابر
و خیابانها استفاده شود و با این روش میتوان ذرات
معلق را از معابر شهر پاك كرد .هر چند كه ایران چنین
تكنولوژیای ندارد و این ماشــینآالت را باید بخش
خصوصی تامین كند .نیاز به عزم ملی داریم ،بنابراین
دولت باید تسهیالتی را برای بخش خصوصی تامین
كند تا تجهیزات الزم شهر تامین شود.
سهم موتورسیکلتها در آلودگی چقدر است؟
االن بیش از4هزار میلیون موتورسیكلت شمارهگذاری
شــده و هر موتورســیكلت  4تا 7برابر یــك خودرو
آالیندگی ایجاد میكند.
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نقلقولخبر

همشهری الگوی دولت را برای چرخش بانكها
به سمت مردم بررسی میكند

علیاكبر محرابیان
وزیر نیرو
ایــران بــرای تنظیــم ســند همــكاری
جامــع در زمینــه مبــادالت تجــاری بــا
عــراق و همچنیــن تأمیــن نیازهــای
برقــی عــراق آمــاده اســت .امیدواریم
تعامــات بــه توســعه همكاریهــای
متقابــل در حوزه برق به نفع  2كشــور
منجر شود.
سیدرضا فاطمیامین
وزیر صنعت ،معدن و تجارت
همه موارد بسته پیشنهادی رفع موانع
تولیــد از ۲هفته تــا حداكثــر 3ماه پس
از ابــاغ قابلیت اجــرا دارد .پیشبینی
میشــود ایــن بســته همچــون بســته
حمایــت از صــادرات مــورد اســتقبال
فعاالن اقتصادی قرار بگیرد و در رونق
فضای تولید كشور مؤثر باشد.
علیرضا مقدسی
رئیسكل گمرك ایران
فعال تصمیمی در مورد واردات خودرو
گرفتــه نشــده؛ امــا گمــرك مجــری
سیاستهاست و زمانی كه تصمیمی
گرفته شود آن را اجرا میكند .در مورد
كاهــش حقــوق ورودی هــم در حــال
بررســی هســتیم كــه از تعادل نســبی
برخوردار شود.

خبر

ارز  4200دارو و گندم در تعلیق
اعضای كمیســیون تلفیق بودجه مجلس هنوز به
درخواست دولت برای حذف ارز 4200تومانی پاسخ
مثبت ندادهاند در نتیجــه پرداخت ارز ترجیحی به
واردات دارو و گندم در كمیســیون تلفیق در وضع
تعلیق قرار دارد .یك روز پس از آنكه گفته شد دولت
برنامهای مكتوب برای حذف ارز ترجیحی به مجلس
فرستاده ،سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس فاش
كرد آنچه ارسال شــده ،برنامه غیررسمی سازمان
برنامه است ،به همین دلیل تاكنون توضیحهای ارائه
شده دولت نمایندگان مجلس را قانع نكرده است.
بهگزارش همشــهری ،ابهام نخست نمایندگان در
حذف ارز 4200تومانی ،میــزان كمك یا پرداخت
نقدی یارانه به افراد مشــمول حمایت دولت است.
رحیم زارع ،سخنگوی كمیســیون تلفیق بودجه
مجلس میگوید :كمیسیون تلفیق هنور مصوبهای
درباره میزان یارانه معیشــتی نداشته زیرا باید اول
طرح دولت برای حمایت معیشتی ،درصورت حذف
ارز ترجیحی در كمیته مشتركی با كمیسیون تلفیق
بررسی شود .او توضیح میدهد :برای تصمیمگیری
درباره سرنوشت ارز ترجیحی (چه حذف و چه ابقای
آن) كمیتهای میان دولت و مجلس تشكیل میشود
و نتیجــه نهایی را به محض توافق بــه اطالع مردم
خواهیم رساند.
معمای دوم به سرنوشت یارانه دارو و گندم مربوط
میشــود .زارع میگوید :دولــت توجیهاتی برای
حذف ارز ترجیحی آورده است ،اما هنوز نمایندگان
قانع نشــدهاند ،طبق مصوبه كمیسیون تلفیق فعال
درآمدهای ارزی دولت باید با نرخ نیمایی محاسبه
شــود ،اما برخی نمایندگان دغدغه واردات دارو را
دارند ،به هرحال تصمیم نهایــی در مورد میزان ارز
تخصیصی به واردات كاالهای اساسی در قالب بودجه
1401گرفته خواهد شد.

راهنمای دریافت وام بدون ضامن

کشمکش پلیس راهور و خودروسازان وارد مرحله تازهای شد

دعوای زنجیرهای بر سر ایربگها
با ادامه مباحث رسانهاي بين
پليس راهور و خودروسازان با
يكديگر دعواي زنجيرهاي در
گزارش
مــورد داليــل باز نشــدن
ايربگها در ســانحه تصادف بهبهــان وارد مرحله
تازهاي شد.
بهگزارش همشهري ،با گذشت چند روز از باز نشدن
ايربگ بيش از 50دستگاه خودرو در سانحه تصادف
بهبهان ،پليس راهنمايي رانندگي و خودروســازان
ادعاهاي تازهاي را در مورد چرايي اين اتفاق مطرح
ميكنند .درحاليكه پليس ،معيوب بودن ايربگها را
علت عمل نكردن درست آن دانسته ،خودروسازان
اظهارات اخير پليس را فاقد كارشناسي الزم ميدانند.
البته در ميان اختالف نظر بين خودروسازان و پليس،
نظر سومي هم وجود دارد ،برخي نمايندگان مجلس
از احتمال معيوب بودن ايربگ اين خودروها بهدليل
حذف برخي قطعات حســاس در ايربگهاي توليد
داخل خبر ميدهند .چنانكه رضا تقيپور ،رئيس
كميته صنعت مجلس ميگويد :خودروسازان از يك
سو بهدليل نبود  ، ACUخودروها را به مردم تحويل
نميدهند و از سوي ديگر بهنظر ميرسد ACUهاي
استفاده شده در خودروها عمل نميكند.

خودروي بيكيفيت به مردم ندهيد

ديروز ســردار كمال هاديانفر ،رئيس پليس راهور
ناجا در واكنش به موضع اخير خودروسازان در مورد
بازنشدن ايربگها گفت :توصيه من بهخودروسازان
و انجمن خودروسازان اين است كه به جاي فرافكني
و انحراف افــكار عمومي بهدنبــال اصالح كيفيت
خودروها باشــند .همزمان عيناهلل جهاني ،معاون
اجتماعي و فرهنــگ ترافيك پليــس راهنمايي و
رانندگي هم در واكنش به اظهــارات دبير انجمن
خودروسازان گفت :بنابر گزارش كارشناسان پليس،
غالب خودروهاي حاضر در تصادف بهبهان ،داراي
مدل باالي سال  ۱۳۹۱بودهاند ،عالوه بر آن شدت
تصادف نشاندهنده سرعت باالي خودروها در زمان
بروز تصادفات بوده است .جهاني افزود :در تصادفات
زنجيرهاي ،آسيب مؤثر به جلوي تمام وسايل نقليه
درگير حادثه وارد ميآيد و طبيعتا با ورود ضربه به
ناحيه جلوي خودرو ،باید ايربگها عمل ميكردند اما
عجيب اينجاست كه دبير انجمن خودروسازان گفته،
ضربه وارد شده به همه خودروها از عقب بوده است.
او افزود :عمل نكردن ايربگها به اين تصادف منحصر
نبوده بلكه بارها شاهد اين نقايص فني و ضعف ايمني
خودروها بودهايم.

دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری

در مقابل دبير انجمن خودروســازان در گفتوگو با
همشهري ضمن انتقاد از پاسخ مسئوالن پليس به
دفاع از خودروسازان ،گفت :ساالنه 15تا 16هزار نفر
در تصادفات جادهاي كشته ميشوند اگر علت مرگ
اين افراد عمل نكردن ايربگ بوده چرا رئيس پليس
تاكنون در اين زمينه اظهارنظري نكرده است؟
احمد نعمتبخش افزود :بازشــدن ايربگ جلوي
خودروها شرايط خاص خود را دارد ،در سانحه بهبهان
نيز بازنشدن ايربگها داليل مختلفي مانند شرايط
سانحه بهخصوص شدت ضربه از جلو ،قديمي و فاقد
ايربگ بودن برخي خودروها داشته است.
دبير انجمن خودروسازان افزود :ظاهرا ً پليس اطالع
دقيقي از اســتانداردهاي عملكرد ايربگ خودروها
ندارد .مثال هنوز مشخص نيست ايربگ چه تعداد از
خودروها را سرنشينان خاموش كردهاند .او در مورد
نحوه عمل ايربگها توضيح داد :ســرعت باال دليل
خوبي براي بازشدن ايربگ خودروها نيست ،وقتي
2خودرو پشت ســر هم حركت ميكنند ،در زمان
برخورد نبايد اختالف سرعت آنها كمتر از 15كيلومتر
باشد تا ايربگ باز شود .او به پليس توصيه كرد :بهتر
است با دعوت از كارشناســان رسمي دادگستري،

ايســييوي خودروها براي تعيين سرعت آنها به
هنگام تصادف بررسي و سپس اظهارنظر شود.
خودروهای حاضر در سانحه

دبيــر انجمــن خودروســازان گفــت :از مجموع
خودروهاي توليدي سايپا حاضر در سانحه بهبهان،
11خودرو پرايد و 2نيســان زاميــاد قديمي و فاقد
ايربگ بوده اســت .همچنين از 15محصول ايران
خودرو5 ،خودرو شامل پژو  ،206سمندايافسون،
پژوپارس ،سمند الايكس ،وانت پيكان و 3دستگاه
پيكاپ قديمي و فاقد ايربگ بوده است.
او افزود :همچنين 7دستگاه خودرو شامل 3دستگاه
سمند ال ايكس ،يك دستگاه پژوپارس ،يك پژو 405
جيالايكس ،يك سمندايافسون يك ايربگ و يك
دستگاه سمند سورن 2ايربگ داشته كه بهدليل قرار
گرفتن در ابتداي زنجيره تصادف هر  2ايربگ آن باز
شده است.
نعمتبخش افزود :در اين سانحه ايربگ يكدستگاه
خودروي هيوندايي النترا كه در اثر شــدت تصادف
مچاله شده نيز باز نشــده و يك دستگاه خودروي
سمند فاقد ايربگ بهدليل شدت ضربه ازپشت دچار
آتشسوزي شده است.

ارزانفروشی بلیت هواپیما مجاز شد
توافق ایرالینها برای بســتن كف قیمتی بلیت
هواپیما روی رقم 600هزار تومان با ورود سازمان
هواپیمایی كشوری ،ملغی و بیاعتبار اعالم شد.
حمل و نقل
بهگزارش همشهری ،تقریبا 3سال از باال گرفتن
دعوای ایرالینها و سازمان هواپیمایی كشوری بر سر افزایش قیمت بلیت
هواپیما میگذرد و بدون اینكه تفاهم محكمی در این زمینه شكل بگیرد،
هر بار حاشــیه جدیدی به این دعوا اضافه شــده است .آخرین حاشیه،
توافق ایرالینها برای بستن كف قیمتی بلیت هواپیما روی رقم 600هزار
تومان بود كه سازمان هواپیمایی كشوری میگوید آن را پیگیری كرده
و آخراالمر با ارسال نام ه انجمن شركتهای هواپیمایی به ایرالینها ،این
قائله ختم شده است.
تقالی صنفی برای افزایش درآمد

چندی پیش شایعهای منتشــر شــد كه از تالش صنفی شركتهای
هواپیمایی برای افزایش درآمد بلیتفروشی در دورههای كاهش تقاضای
سفر حكایت داشت؛ بهگونهای كه این شــركتها براساس یك توافق
درونتشكیالتی متعهد شــده بودند كف قیمت بلیت را روی 600هزار
تومان تثبیت كنند .این اقدام از منظر ایرالینها منع قانونی نداشت و حتی
محمد محمدیبخش ،رئیس سازمان هواپیمایی كشوری نیز غیرمستقیم
و با هشدار نسبت به ایرالینهایی كه با فروش بلیت در نرخهای پایین،
رقابت مخرب به راه میاندازند ،آن را تأیید كرده بود .در این سوی ماجرا اما،
از یكسو رسانهها و افكار عمومی نسبت به تبانی درون صنفی ایرالینها

برای تعیین و باال آوردن كف قیمتی بلیت هواپیما واكنش نشان دادند
و از سوی دیگر وزیر راه و شهرســازی نیز در تذكری به اظهارات رئیس
سازمان هواپیمایی كشوری در مورد كف قیمت بلیت اعالم كرد« :انتظار
دارم اولویت این سازمان توجه به حقوق و منافع عموم مردم باشد تا منافع
و درآمد شــركتهای هواپیمایی ».در نهایت ،دیروز سخنگوی سازمان
هواپیمایی كشور از پیگیری ماجرا از ســوی این سازمان و ملغی شدن
مصوبه تعیین كف قیمت بلیت هواپیما خبر داد.
همه علیه یك مصوبه

دیروز سخنگوی سازمان هواپیمایی كشوری از ورود این سازمان به ماجرا
و لغو قطعی مصوبه ایرالینها خبر داد .میراكبر رضوی با اشاره به ابالغیه
اخیر انجمن شركتهای هواپیمایی برای تعیین حداقل قیمت فروش
بلیت در پروازهای داخلی ،گفت :با توجه به مغایرت این صورتجلســه و
ابالغیه با آخرین مصوبه شورایعالی هواپیمایی كشوری مبنی بر حذف
كف قیمت از نرخنامه بلیت هواپیما ،ســازمان هواپیمایی كشوری این
موضوع را پیگیری و انجمن شــركتهای هواپیمایی با ارســال نامهای
خطاب به مدیران عامل شركتهای هواپیمایی ،لغو این مصوبه را اعالم
كرد .سخنگوی سازمان هواپیمایی كشوری تأكید كرد :تمامی شركتهای
هواپیمایی موظف هستند ضمن حذف كف قیمت از نرخنامه بلیت و اعالم
مراتب به تمامی كانالهای فروش و توزیع خود ،بلیت پروازهای داخلی را
حداكثر تا سقف نرخی تعیین شده به تفكیك مسیرهای پروازی كه در
تارنمای انجمن شركتهای هواپیمایی جهت اطالع عموم منتشر شده

است به فروش برســانند و هیچكدام از شركتهای هواپیمایی مجاز به
تعیین كف نرخ یا فروش با قیمت باالتر از نرخ اعالمشده نیستند.
ابطال نمایشی یك توافق

با وجود اینكه سازمان هواپیمایی كشوری مدعی است با ورود به ماجرای
ی قیمت بلیت ،این مصوبه را
توافق شركتهای هواپیمایی برای كفساز 
لغو كرده ،اما از 2جهت ،شواهد حاكی از این است كه حتی با فرض لغو
واقعی این مصوبه ،باز هم تغییری در اصل ماجرا رخ نداده و نهتنها منع
قانون برای عمل به توافق درون صنفی ایرالینها ایجاد نشده ،بلكه فرایند
ی قیمت بلیت روی 600هزار تومان نیز ادامه دارد .در شرایط
كفســاز 
فعلی ،براساس قواعد نرخنامه فروش بلیت هواپیما ،ایرالینها مكلف به
رعایت سقف قیمتی هستند و میتوانند كف قیمت را روی هر رقمی قرار
دهند .از سوی دیگر بررسی سامانهها و سایتهای فروش بلیت هواپیما
نشــان میدهد قیمت بلیت هواپیما برای ارزانترین مسیرها نیز كمتر
از 600هزار تومان نیســت و عمال مصوبه لغو شده انجمن شركتهای
هواپیمایی حتی بعد از ابالغیــه این انجمن مبنی بر لغو نیز از ســوی
فروشندگان بلیت اجرا میشود .البته بازخوانی دعوای 3ساله ایرالینها
و شــركتهای هواپیمایی در مورد قیمت بلیت هواپیما نشان میدهد
ی قیمت ،تقالیی برای باال بردن درآمد و
تالش ایرالینها برای كفساز 
جلوگیری از افزایش زیان عملكردی است و در پاسخ به ناكام ماندن همه
تالشهای انجام شده است كه پیش از این درراستای افزایش قیمت بلیت
صورت گرفته است.

بهگفته وزیر اقتصاد از هفته آینده بانكهای دولتی باید
مسیر پرداخت وامهای خرد بدون ضامن را به روی مردم باز
كنند .احسان خاندوزی میگوید« :ظرف چند روز آینده به
وام بدون ضامن
بانكهای دولتی تكلیف میكنیم پرداخت ِ
را آغاز كنند ».حال سؤال اصلی این است آیا چرخش الگوی
پرداخت وامهای خرد شامل حال همه مردم میشود؟ یك
كارشناس حقوق بانكی در گفتوگو با همشهری میگوید:
این تغییر در گام نخســت فقط شــامل حقوقبگیران و
مســتمریبگیران بخش خصوصی و دولتی میشود .قرار
است پرداخت وام آسان از بانكهای دولتی و نیمهدولتی
استارت بخورد .وزیر اقتصاد تأكید كرد :ارادهای جدی برای
پرداخت تسهیالت بر مبنای اعتبارسنجی بین بانك مركزی
و وزارت اقتصاد وجود دارد .در روزهای آینده به بانكهای
دولتی تكلیف خواهد شــد تا با اتكا به رتبه اعتباری ،به
افرادی نظیر حقوقبگیران ،بازنشســتگان و كسانی كه
سوابق آنها ثابت كند توانایی بازپرداخت اقساط را دارند،
بدون ضامن و وثیقه ،تسهیالت پرداخت كنند .یاسر مرادی،
كارشناس حقوق بانكی در گفتوگو با همشهری به ابهامها و
پرسشها پاسخ میدهد.
آیا تغییر الگوی پرداخت تســهیالت بهمعنای
سهولت در گرفتن وام خواهد بود؟

قرار نیست تســهیالت جدیدی پرداخت شــود .ضابطهای كه
وزارت اقتصاد تعریف كرده ،بهمعنای تغییــر الگوی پرداخت
تســهیالت خرد به مردم با وثیقه و ضامن كمتر اســت .به این
ترتیب ،بانكها تســهیالت فعلی را بر مبنــای رتبه اعتباری
مشــتریان پرداخت خواهند كرد .در واقع با این تغییر در گام
نخســت ضامن كمترین نقش را بهعنوان شــرط پرداخت وام
ایفا میكند در نتیجه قرار نیست تسهیالت تكلیفی جدیدی به
بانكها تحمیل شود.
آیا حذف ضامن خطر نكول یا بازپرداختنشدن
بهموقع تسهیالت را تشدید نمیكند؟

این اقدام در مرحله نخست شــامل حال همه مردم نمیشود.
طبق مدل طراحیشــده در وزارت اقتصاد شرط حذف ضامن
شامل كسانی میشــود كه حقوق ثابت دارند و حقوق خود را
از بانك مورد نظر دریافت میكنند .به این ترتیب درصد نكول
یا بازپرداختنشدن تسهیالت به حداقل خواهد رسید .به این
ترتیب حقوقبگیران بخش دولتی و غیردولتی ،مستمریبگیران
و بازنشستگان از این شــرایط بهرهمند میشوند زیرا درصورت
بازپرداختنشدن تسهیالت ،از حقوق آنها برداشت خواهد شد و
خطری جدی بانكهای پرداختكننده تسهیالت بدون ضامن
را تهدید نمیكند.
در صورت پرداختنكردن بهموقع تسهیالت چه
اتفاقی رخ خواهد داد؟

یك پیامد بازپرداختنشــدن بهموقع تسهیالت ،كاهش رتبه
اعتباری افراد است10 .سال است كه شركتهای اعتبارسنجی
فعالیت خود را آغاز كردهاند اما از خدمات آنها استفاده نمیشود.
االن وقت آن رســیده كه اعتبارســنجی به مبنــای پرداخت
تسهیالت خرد به مشتریان تبدیل شود .به این ترتیب افرادی كه
چك برگشتی داشته یا اقساط خود را پرداخت نكرده باشند ،رتبه
اعتباریشان پایین میآید و دیگر نمیتوانند بدون ضامن وام
بگیرند .این الگویی است كه سالها در دنیا اجرا میشود و خطر
نكول تسهیالت خرد را بهطور قابل مالحظهای كاهش داده است.
آیا این امــكان وجود ندارد كه وقتی كســی
بدحساب بود ،از خدمات بانكی محروم شود؟

در قانون تسهیل مجوزهای كسبوكار كه منتظر تأیید شورای
نگهبان است ،مكانیسم جدیدی براساس سامانهای به نام سمات
طراحی شده كه براســاس آن پرداخت تسهیالت الكترونیك
خواهد شد .به این ترتیب وقتی كسی اقســاط خود را بهموقع
پرداخت نكند ،میتــوان او را از برخی خدمــات بانكی و حتی
اجتماعی محروم كرد.

چرا با گذشــت 10ســال هنوز اعتبارسنجی
مشتریان در نظام بانكی نهادینه نشده و همچنان الگوی
سنتی بر پرداخت وام حاكم است؟

دلیل اول اینكه نظام اعتبارسنجی مشــتریان جامع نیست و
اطالعات ورودی دقیق در دسترس نیســت و تنها وضع فعلی
تسهیالت و چك برگشتی مشتریان بررسی میشود و اطالعاتی
كه اعتبار افراد را دقیق مورد ســنجش قرار میدهد نظیر وضع
پرداخت قبوض خدماتی ،میزان امــاك و دارایی افراد ،وضع
بدهیهای مالی شامل گمركی و مالیاتی و اطالعات انتظامی به
نظام اعتبارسنجی وصل نیست .دوم اینكه فرهنگسازی صورت
نگرفته و بسیاری از مردم از مزیتهای اعتبارسنجی خبر ندارند.
درحالیكه در دنیا افرادی كه ریسك اعتباری باالتری دارند ،با
نرخ پایینتری تسهیالت میگیرند و به آنها جایزه خوشحسابی
داده میشــود .دلیل ســوم اینكه اطالعات اكثر شهروندان در
دسترس قرار ندارد20 ،میلیون نفر دستهچك ندارند و تسهیالتی
از سیستم بانكی دریافت نكردهاند ،در این زمینه خأل جدی برای
تعیین رتبه اعتباری همه مردم وجود دارد.
تا چه میزان امكان دارد كه تغییر الگوی پرداخت
تسهیالت بدون ضامن اجرایی شود؟

به توافق اولیه بین بانك مركزی و وزارت اقتصاد بستگی دارد.
هماكنون 2بانك ملت و مهر ایران وام بــدون ضامن پرداخت
میكنند اما اگر توافقها جدی باشد ،در یك ماه آینده پرداخت
تسهیالت بدون ضامن به افراد مشــمول در بانكهای دولتی و
نیمهدولتی آغاز میشود.
آیا بانكهــای خصوصی هم حاضــر به تغییر
الگوی پرداخت وام هستند؟ چگونه میشود ریسك نكول
تسهیالت به همه مردم را كاهش داد؟

بستگی دارد به اینكه تا چه اندازه سنجش رتبه اعتباری درست
كار كند ،در این صورت بانكهای خصوصی هم ملزم خواهند شد
كه بدون ضامن وام خرد پرداخت كنند .در همه دنیا مؤسسات
تضمین اعتبار وجود دارند كه خطر نكول تسهیالت را برعهده
میگیرند و ازجمله میتوان تسهیالت پرداختی را بیمه كرد .این
كار در نظام بانكی ایران هم شدنی اســت و باید مقدمات آن را
فراهم كنیم .به این ترتیب ریسك بازپرداختنشدن تسهیالت
متوجه شبكه بانكی نخواهد شد.
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پایان آموزش غیرحضوری
در مدارس و دانشگاهها

وزیر كشور میگوید تعطیلی مراكز آموزشی
به آینده علمی ایران آسیب میزند و باید مقدمات
بازگشایی آنها فراهم شود

احمد وحیدی در نشست مشترك با وزرای علوم ،تحقیقات
و فنــاوری و آمــوزش و پــرورش در جهت اجرای دســتور
رئیسجمهوری نســبت به هماهنگی وزارتخانههای علوم،
تحقیقــات و فناوری ،آمــوزش و پرورش و بهداشــت برای
بازگشــایی مدارس و دانشــگاهها ،گفت :با روند مناســب
واكسیناسیون افراد باالی  ۱۲سال در كشور دلیلی برای تداوم
روند تعطیلی مدارس و دانشگاهها وجود ندارد .ادامه تعطیلی
مراكز علمی به آینده علمی كشــور آســیب میزند و برای
همین باید مقدمات بازگشــایی مدارس با دستورالعملهای
بهداشتی فراهم شود .وزیر كشور در ادامه صحبتهای خود بر
لزوم برگزاری حضوری امتحانات و پایان نامهها و رسالههای
دانشجویی تأكید كرد و گفت :معموال امتحانات با فاصله برگزار
میشود و همچنین پایان نامههای دانشجویی با حضور چند
اســتاد در كالس كامال با اصول بهداشتی هم مطابقت دارد و
برای همین نباید این برنامهها از ایــن پس بهصورت آنالین
برگزار شــود .تالش داریم با تقویت روند واكسیناســیون و
همچنین رعایت اصول بهداشــتی نظیر اســتفاده از ماسك
ضمن حفظ ســامت دانشآموزان و دانشــجویان ،فرایند
تحصیل و آموزش هم شــكل گیرد .به گزارش ایســنا ،وزیر
كشــور در بخش دیگری از صحبتهای خود به اجرای طرح
هوشمندسازی محدودیتها اشــاره كرد و گفت :این طرح با
همكاری دســتگاهها به نحو مؤثری اجرا میشود و هماكنون
اجرای طرح در دستگاههای اجرایی ،حملونقل درون شهری،
اصناف و حملونقل برون شــهری در جریان اســت .مطابق
این طرح همه كاركنان دســتگاههای اجرایی باید درصورت
تزریق دو ُدز واكسن و مشخص بودن وضعیت بیماریشان در
ادارات حضور یابند .در ادامه این نشست محمدعلی زلفی گل
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینكه وزارت بهداشت
پروتكلهای بهداشتی را در بازگشایی دانشگاهها اعالم کند،
گفت :با اخذ پروتكلهای بهداشتی میتوانیم تصمیمگیری
صحیحتری برای بازگشایی دانشگاهها و مراكز آموزش عالی
اتخاذ كنیم.
وزیر علوم به مسئله خوابگاههای دانشجویی اشاره كرد و گفت:
در این خصوص منتظر نظر كارشناسی وزارت بهداشت هستیم
و اینكه چگونه و با چه مكانیسمی دانشجویان را در خوابگاهها
اسكان دهیم .او همچنین درباره واكسیناسیون در دانشگاهها
توضیح داد :یكی از مشكالت پیش رو در بازگشایی دانشگاهها
نداشتن آمار واكسن دانشجویان است و باید در این خصوص
وزارت بهداشت آمار نهایی دانشجویان واكسن زده را اعالم تا
مراتب تصمیمگیری الزم اتخاذ شود.
همچنین یوســف نوری ،وزیر آموزش و پرورش با بیان اینكه
ستاد ملی مدیریت بیماری كرونا بعد از بررسیهای مختلف
كارشناســی به این جمع بندی رســیده كه باید مدارس و
دانشگاههای كشور بازگشایی شوند ،گفت :برگزاری حضوری
كالسها در مدارس یك ضرورت اســت و بایــد برای نجات
آموزش كشور این اتفاق در ســریعترین زمان ممكن صورت
گیرد .واقعیت امر این است كه كرونا نظام آموزشی را در كل
دنیا مختل كرده اما خیلی از كشورها با روشهای مختلف به
اصل آموزش حضوری برگشتهاند.

تصویرسازی :بهرام غروی

خبر


آموزان
دانش
«شاد» را هك میكنند

اطالعات جدید درباره كالهبرداری و سوءاستفاده
از سامانه شاد به نقل از رئیس مركز تشخیص
و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا

هديه روز مادر
مرخصي از كار و آزادي از زندان
انسيه خزعلي ،در نشست خبري ســتاد بزرگداشت هفته مقام
زن و روز مادر ،با تبريك اين روز گفت :حذف معاونت امور زنان
و خانواده از شورايعالي انقالب فرهنگي در حد پيشنهادهایي
است كه در شورا آورده ميشود اما قطعي نيست .معاون امور زنان
و خانواده در اين نشست خبرهاي خوبي هم براي زنان شاغل و
همچنين زناني داشــت كه بهدليل جرايم غيرعمد در زندان به
سرميبرند .او درباره زنان زنداني گفت :خبر خوش براي زنان را
انشاءاهلل رئيسجمهوري در روز زن خواهند داد ،اما به مناسبت
هفته و روز زن ،آزادسازي بانوان زنداني جرائم غيرعمد و حمايت
از بانوان زنداني و خانوادههايشان در دستور كار است ».به گزارش
ايسنا ،انسيه خزعلي درباره زنان كارمند هم توضيح داد :پويش
«حس خوب» از سوي وزارت كشور و به مناسبت روز زن برگزار
خواهد شد .در اين پويش كارمندان زن دولت با ابالغ وزارت كشور
ميتوانند مرخصي تشويقي گرفته تا اين روز را به همراه خانواده
در بوستانها و پاركها حضور داشــته و برنامههاي متعددي را
داشته باشند و به نوعي حس خوبي را تجربه كنند.
خزعلي همچنين از برنامه اهداي خون ،غربالگري ســامت و
تست ســامت بانوان در روز زن خبر داد و با بيان اينكه بازديد
از موزهها براي زنان در روز زن رايگان خواهد بود ،درباره ســاير
برنامههاي مدنظر براي هفته زن ادامه داد :اگرچه تعداد زندانيان
زن به نسبت آقايان كم است اما درصدد آزادسازي زنان زنداني
جرائم غيرعمد به مناســبت هفته و روز زن هستيم .همچنين
پويش «زنان براي زنان» پس از هفته زن برگزار ميشود كه طي
آن زنان خيري كه ميتوانند زنــان زنداني را آزاد كنند فعاليت
خواهند كرد تا بتوانند خانوادهها و فرزنــدان اين زنان را تحت
حمايت قرار دهند.
معاون امور زنان و خانــواده رئيسجمهوري در ادامه به تبيين
برنامههاي هفته بزرگداشــت مقام زن پرداخت و با بيان اينكه
اين هفته به نا م «بانوي خردمند» نامگذاري شده است ،تصريح
كرد :در هفته بزرگداشت مقام زن قرار بر اين است كه از بانوان
«خردمند» تجليل به عمل آيد و بانوان براي ارتقاي جايگاهشان
در جنبههاي مختلف كار كننــد چراكه حفظ كرامت و منزلت
زنان در جامعه مورد تأكيد رهبري است.

جعفر میعادفر
رئیس اورژانس كشور:
بیش از3هزار آمبوالنس با باالی14سال
عمــر ،از نــاوگان اورژانس كشــور در ســال
آیندهخارجمیشوند.حدود ۲۵۰۰دستگاه
آمبوالنسدیگرعمرشانبین ۵تا ۱۰سال
اســت و روزبــهروز فرســوده میشــوند.
اورژانستنهاحدود ۵هزارو ۵۰۰آمبوالنس
دراختیاردارد(.روابطعمومی اورژانس)

بعد از اظهارنظر روسای پلیس
فتای دو اســتان درباره ناامن
بودن سامانه آموزشی «شاد»
گزارش
بود كــه مدیــران ،معلمان و
دانشآموزان استانهای دیگر از هكشدن اكانت
خود در شــاد و دسترســی به محتویات گوشی
همراهشان خبر دادند .ســتاره علیان دانشآموز
تهرانی كه تا به حــال  2بار از طریق شــاد هك
شده ،به همشهری میگوید « :از شماره عجیبی
با من تماس گرفتند و گفتند كه پشــتیبان شاد
هســتند و یك كد برایم میفرستند كه برایشان
بخوانم .من هم خواندم و بعــد از یك دقیقه قطع
كردند .بالفاصله دسترســی من به شاد مسدود
شد و بعد هم تماس گرفتند كه اگر  3میلیون واریز
نكنی ،عكسهای گوشیات را برای پدر و مادرت
میفرســتیم و ســپس در فضای مجازی منتشر
میكنیم كه من ســریع به مادرم و مدیر مدرسه
گفتم و چون بیتفاوت از كنارش عبور كردیم ،كار
خاصی انجام ندادند».
ستاره تنها كسی نیســت كه در سامانه شاد مورد
سوءاســتفاده قرار گرفته اســت ،دانشآموزان،
معلمان و مدیران دیگری نیز به این مسئله دچار
شــدهاند .زهرا طاهریان ،معلم ادبیات فارســی
مدرسه تربیت اردستان برای همشهری توضیح
داد« :یكبار بعد از گرفتن امتحان ترم ،بالفاصله
اكانت من هك شــد و تمام برگههای امتحانی از
بین رفت .واقعا موقعیت بدی بود؛ به مدیر مدرسه و
پلیس هم اطالع دادیم كه بعدا فهمیدیم كار یكی
از دانشآموزان بوده است .همین دانشآموز یكبار
دیگر به كمك  2نفر دیگر اكانت مدیر مدرســه را
هك كرده بودند».
همكالسیهای هكر

انگیزه هكرها در شــبكه شــاد متفاوت اســت،
برخیهــا برای كالهبــرداری وارد این ســامانه
شــده و برخی دیگر برای آزار دادن مدیر ،معلم و
ســایر دانشآموزان این كار را میكنند .سرهنگ
علیمحمــد رجبی ،رئیــس مركز تشــخیص
و پیشــگیری از جرائم ســایبری پلیــس فتا در
گفتوگو با همشــهری گفت« :ابتدای راهاندازی
شاد ،شــاهد تلهگذاری یا «فیشینگ» بودیم كه

20میلیون كاربر شاد به گوش باشند

هماكنون 20میلیون كاربر در ســامانه شاد عضو
هســتند كه بهگفته مقامات آمــوزش و پرورش
بهطور میانگین روزانه 10میلیون نفر از این شبكه
اســتفاده میكنند .مخاطبانی كه میانگین سنی
آنها 13سال است و سوءاســتفاده از حسابهای
كاربریشان برای سارقان مجازی جذابیت دارد.
حسین صادقی ،سخنگوی اپلیكیشن شاد درباره
امنیت این شبكه به ایســنا گفته است :هكرهای
اینترنتی از روشهایی برای ورود به اكانت كاربری
شــبكه شــاد اســتفاده میكنند كه الزم است
دانشآموزان و معلمان نسبت به آن آگاهی داشته
و درصورت مواجهه با آن ،بهترین تصمیم را بگیرند.
در روش نخست ،هكرها با عناوینی چون پشتیبان
شاد به كاربر پیام میدهند كه حساب شما دچار
اشكال شده و الزم است برای بررسی ،شماره خود
را وارد كرده و كد فعالســازی را برایشان ارسال
كنید .هكر با دریافت كد فعالسازی ،وارد گوشی
تلفن همراه كاربر شده و به اطالعات شخصی وی
دسترسی پیدا میكند.

محمد هاشمی
سرپرست روابطعمومی وزارت بهداشت:
فاكتــور  ۹بــه میــزان ۱۵هزارعــدد وارد
شــده كــه مقــدار مناســبی اســت و
مشــكالت كمبــود را برطــرف میكنــد.
برنامهریــزی بــرای تامیــن بیشــتر ایــن
دارو برای رفع دغدغــه بیماران در حال
انجام است( .صفحه شخصی در شبكه
اجتماعی)

سخنگوی اپلیكیشن شاد به كاربران توصیه كرد:
به هیچ عنوان پیامك ورود به شــاد را در اختیار
افراد دیگر قرار ندهند و اگر به هر دلیلی این اتفاق
افتاد و دچار مشــكل شدند به ســرعت با شماره
 021۴۳۰۸۱كه پشــتیبانی شــاد است ،تماس
گرفته و مشكل را مطرح كنند تا همكاران ما برای
رفع آن اقدام كنند .در روش دوم ،هكر لینكها و یا
پیامكهایی با عنوان «بهروزرسانی شاد» به كاربر
ارسال میكند كه در این روش ،نسخه جعلی روی
دستگا ِه كاربر نصب میشود و كالهبردار به شماره
تلفنها ،پیامكها و دیگر اطالعات شــخصی وی
دسترسی پیدا میكند .كاربران باید توجه داشته
باشند كه هر زمان آپدیت جدیدی منتشر میشود،
نخستین جایی كه كاربر با آن مواجه میشود در
خود اپلیكیشن اســت .وقتی فرد وارد اپلیكیشن
میشــود این پیام را دریافت میكند كه «شــما
میتوانید نســخه جدید را نصب كنید» ،این یك
مسیر ایمن است.
سخنگوی اپلیكیشــن شــاد ادامه داد :اگر خود
كاربر میخواهد نســبت به نصب اپلیكیشــن و
یا نســخه جدید آن اقدام كند ،فقط به ســایت
 shad.irمراجعه كند .در روش ســوم نیز هكرها
در قالب پیامهایی به شما وعده دریافت اینترنت
رایگان یا تخفیف میدهند .باید هوشــیار باشید
كه كالهبرداران بهدنبال دسترســی به اطالعات
حسابهای بانكی كاربران هســتند و از آنجایی
كه اســتفاده از شــاد برای كاربران رایگان است،
چنین پیامكی از سوی شــاد برای كسی ارسال
نخواهد شد.
صادقی همچنین هشــدار داد كــه اكانتهای

رسمی پشتیبانی شاد با تیك آبیرنگ مشخص
شــدهاند و نباید به هر اكانتی كه روی آن نوشته
شده «پشتیبان شاد» اعتماد و به درخواستشان
توجه كننــد؛ بهویژه اگر پیامك ورود به شــاد را
خواستند ،به هیچوجه نباید آن را در اختیار كس
دیگری قرار دهند ،چرا كه این پیامك مخصوص
خود كاربران است .اگر هم به اشتباه كد را ارسال
كردید میتوانید از قسمت «نشستهای فعال»،
دستگاههایی كه به شاد شــما دسترسی دارند را
مشاهده و به نشستهای مشكوك خاتمه دهید.
صادقی با تأكیــد بر اینكه بــرای افزایش امنیت
و حفظ حریــم خصوصی از گذر واژه مناســب،
مطمئن و دو مرحلهای اســتفاده و از ارائه آن به
افراد غریبهخودداری كنید ،گفت :تیم فنی شاد ،با
بهكارگیری الیههای امنیتی و اتخاذ تدابیر امنیتی،
تاكنون توانســته اســت جلوی حمالت هكرها
را گرفته و مانع از انتشــار اطالعــات و یا هرگونه
دسترســی غیرمجاز به اطالعات كاربران شــود.
چنانچه مدیران مدارس نیز مورد سوءاســتفاده
كالهبرداران قرار گرفتنــد میتوانند در تماس
با «مركز پشــتیبانی شــاد» به شــماره تماس
 ،۰۲۱۴۳۰۸۱دسترسی ســودجویان را قطع و
كانال خود را بازیابی كنند.
سوءاستفاده از كاربران شاد فقط در قالب فعالیت
هكرها و سارقان مجازی خالصه نمیشود .تبلیغات
فراوانی هم در این سامانه منتشر میشود كه والدین
دانشآموزان نسبت به آن شكایت دارند .تبلیغات
مربوط به الغری و كنترل وزن یكی از نمونههایی
اســت كه فكر و ذهن كودكان و نوجوانان را نشانه
گرفته و سبك خاصی از زندگی را به آنها القا میكند.

رئیس مركز سالمت محیط و كار وزارت بهداشت :واكسیناسیون دوز سوم مناسب نیست

ویژه

نقلقول

مدتی پیش رئیس پلیس فتای كرمان خبر داد كه شیادان مجازی به سامانه «شاد» رسوخ كردهاند و
از معلم و مدیر گرفته تا دانشآموز و والدین آنها كالهبرداری میكنند .بالفاصله چند روز بعد رئیس
پلیس فتای آذربایجان غربی هم از رخداد مواردی مشابه برای كاربران شاد در این استان خبر داد
و گفت :مجرمان ،اكانت پشتیبانی شاد میسازند و با آن از مخاطبان این شبكه دزدی میكنند یا
آنها را مورد آزار و اذیت قرار میدهند.

اطالعات شــخصی افراد را در اختیار میگرفتند
تا سوءاستفاده مالی كنند اما با سازوكارهایی كه
انجام شــد ،این روش كاهش پیدا كــرد .اما حاال
شاهد حســابهای جعلی كاربری هستیم كه با
شیوههای جدید مثل ارسال كد به حسابهای
دیگر دسترسی پیدا كرده و وارد كالس
میشوند و از طریق آن دانشآموزان،
معلمان و مدیــران را مــورد آزار و
اذیت قرار میدهند كه برخــی از آنها خود
دانشآموزانی هستند كه در شاد حضور دارند».
رجبی افزود « :در برخی موارد هكرها با اكانتهای
جعلی اقــدام به ارســال محتوای نامناســب و
غیراخالقی برای دیگران میكنند و گاهی دیگر،
دسترسی مدیر یا معلم مدرسه به كالس را از بین
میبرند و كالسهای درس ایجاد شــده را حذف
میكنند و محتوای داخــل آن را از بین میبرند.
تالش ما این است كه از طریق خود طراحان شاد
این مشكالت را تا حدودی كاهش دهیم .البته كه
آموزش و پرورش هم باید نحوه رعایت موارد ایمنی
در این سامانه را به كاربران آن متذكر شود».

سالنهایپذیرایی،رستورانهاوخوابگاهها؛مکانهایپرخط ربرایشیوعکرونا
گزارش

مریم سرخوش

روزنامهنگار

رعایت پروتكلهای بهداشتی اواسط شــهریور امسال به كمتر از
50درصد رسید و با وجود توصیههای شدید به افزایش رعایت این
پروتكلها (پوشش ماسك ،فاصلهگذاری فیزیكی ،تهویه مناسب و
بهداشت فردی) روند صعودی آن حتی در مواجهه با سویه جدید
یعنی اومیكرون هم محســوس نبود .همه اینها در شرایطی است
كه براساس آخرین اعالم وزارت بهداشت ،آمارهای ابتال
به اومیكرون 1533مورد اعالم میشود ،اما بهگفته
جعفر جندقی ،رئیس مركز ســامت محیط و كار
وزارت بهداشــت با توجه به اینكه تمــام موارد،
شناسایی و پیگیری نمیشوند ،این عدد چندبرابر
اســت و احتماال بیش از 12هزار مبتال بهســویه
جدید كرونا در كشــور وجود دارند .در اواخر آذر ،با
تأیید ورود سویه جدید به كشور ،كمیته علمی مقابله
با كرونای وزارت بهداشت تأكید بر بازگشت محدودیتهای
سنتی و تعطیلی مشاغل با هدف كاهش شیوع بیماری داشت ،اما
خبری از تعطیلی نشد و به جای آن طرح مدیریت هوشمند كه از
21آذر آغاز شــده بود ،ادامه یافت .حاال بهگفته جندقی با گذشت
بیش از یك ماه از اجرای این طرح و در هفته ســوم دی با نظارت
بیشــتر بر اصناف ،مجموع رعایت پروتكلها افزایــش یافته و به
60درصد رسیده است .در طرح مدیریت هوشمند كرونا عالوه بر
پروتكلها ،واكسیناســیون هم فاكتور اصلی دیگر است ،اما هنوز
پوشش واكسیناسیون جمعیت باالی 12سال تكمیل نشده و حدود
7میلیون نفر تزریق واكسن نداشتهاند .بخشی از واكسینه نشدهها
هم در میان اصناف مشــمول نظارت در طرح هوشمند مدیریت
كرونا هستند كه جندقی از تماس با این افراد خبر داد«:این افراد
اگر واكسن نزنند سامانه ارائه خدمت برایشان مختل میشود ،چرا
كه ضرورت بر واكسیناسیون اســت تا منجر به ابتالی شدید خود
به كرونا و در معرض خطر قرار دادن افراد واكسینه شده ،نشوند».
طرح مدیریت هوشمند كرونا از 21آذر امســال در 5فاز آغاز شد.
كاركنان دولت ،مؤسســات و شــركتهای خصوصی در فاز اول،
حملونقل درونشهری در فاز دوم ،اصناف ،صنایع و كارخانجات در
فاز سوم ،حملونقل برونشهری جادهای ،هوایی و ریلی در فاز چهارم
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و مؤسسات و مراكز آموزشــی و تحقیقاتی هم در فاز پنجم آن قرار
دارند .جندقی در نشست خبری با خبرنگاران درباره اجرای این طرح
توضیح بیشــتری داد و گفت«:هماكنون تمام مشاغل و رستههای
شغلی به شرط انجام واكسیناسیون و رعایت پروتكلهای بهداشتی
بدون محدودیت مجاز به فعالیتاند و براساس شرایط شیوع بیماری
هر هفته از سوی ستاد ملی كرونا اطالعرسانی الزم انجام میشود».
بهگفته جندقی در این طرح ،مسئولیت اجرای برنامهها با مسئوالن
صنوف ،كارخانجات و نهاد مربوطه و رهگیری موارد مثبت و قرنطینه
افراد بیمار هم بر عهده دســتگاههای اجرایی است؛« موضوعی كه
اهمیت دارد ،نظارت بر رعایت پروتكلهاست و هر یك از مسئوالن
مربوطه باید بر نحوه فعالیتها با توجه به معیارها و شاخصهای
اصلی یعنی تزریق واكسن ،انجام تست پیسیآر و استفاده
مناسب از ماسك نظارت كافی داشته باشند ».بهگفته او،
اگر استفاده از ماسك در جامعه به باالی  80تا 90درصد
برســد ،میتواند 38درصد در كاهش موارد بیماری
نقش داشته باشد .در كنار آن ،رعایت فاصلهگذاری تا
حد زیادی مانع از انتشار بیماری است و تهویه مناسب،
تامین امكانات مناســب شستوشــو و گندزدایی سطوح
مشترك هم اهمیت دارد .رئیس مركز سالمت محیط و كار وزارت
بهداشت ،نانواییها را در صدر متخلفان استفاده نكردن از ماسك در
هفته اخیر قرار داد و گفت«:در برخی اماكن ،استفاده از ماسك به
خوبی و در برخی نقاط نامناسب است .در نانواییها این عدد ۵۱.۱۷
درصد است؛ درحالیكه باید فعاالن این صنف و مراجعان آنها نسبت
به افزایش استفاده از ماسك توجه بیشتری داشته باشند .بیشترین
رعایت استفاده از ماسك هم در فرودگاهها رخ داده كه  ۹۲.۶۸درصد
است ».جندقی سالنهای پذیرایی ،رستورانها و خوابگاهها را هم
اماكن پرخطری به لحاظ شیوع و انتقال بیماری عنوان
كرد و افزود« :باید رعایت پروتكلها در این اصناف
افزایش پیدا كند ،در غیرایــن صورت بیماری
بیشتر خواهد شد».
آمار اومیكرون بیش از موارد اعالم شده
است

براســاس آخرین آمار اعالم شده از سوی
وزارت بهداشت تا روز گذشته  ۱۵۳۳بیمار
مبتال به اومیكرون شناسایی شدهاند و حدود
205مورد از شناساییها مربوط به هفته جاری

بوده است .بهگفته جندقی این آمارها نشــان میدهد اومیكرون
بهشدت در حال افزایش اســت ،اما با توجه به اینكه از همه ،تست
اومیكرون گرفته نمیشــود و این ســویه تنها در تعدادی از افراد
پیگیری میشود ،باید عدد را چند برابر درنظر گرفت .شاید حدود
12هزار ابتال به اومیكرون در كشور وجود داشته باشد؛«اومیكرون
میتواند در مدت زمان كمی جایگزین دلتا شود؛ بنابراین فرصت
زیادی نداریم .از مــردم میخواهیم رعایــت پروتكلها را جدی
بگیرند .اگر تا 2هفته دیگر این پروتكلها به خوبی رعایت نشوند،
ممكن است دچار پیك بیماری شویم.
در بسیاری از كشورها ســطح واكسیناسیون درصد باالیی داشته،
اما بیتوجهی به رعایت پروتكلها منجر به بروز پیك شــده است.
مردم باید نسبت به تكمیل واكسیناسیون برای هر سه دوز اقدام
كنند .پوشش دوز سوم در كشور حدود  ۱۷درصد است و مناسب
نیســت .این عدد باید به باالی  ۸۰درصد برسد تا اگر بیمار شدیم
شدت ابتال زیاد نباشــد ».او در پاسخ به ســؤال همشهری درباره
اجباری شدن واكسیناســیون هم گفت« :قطعا افراد واكسننزده
بهشــدت در معرض خطر بیماری هســتند و با توجه به اینكه در
بسیاری از كشورها اكنون ســویه اومیكرون جایگزین دلتا شده،
باید واكسیناســیون بیشــتر شــود .فعاالن كلیه اصناف هم باید
واكسینه شوند زیرا بیمارشــدن آنها خطری برای سایرین خواهد
بود ».او درباره انتشار خبری مبنی بر توقف فعالیت برخی رانندگان
واكسینه نشــده در حملونقل عمومی بهویژه تاكسیها از ابتدای
بهمن هم گفت« :این كار بر عهده سازمان تاكسیرانی است و آنها
با افرادی كه هنوز واكســن نزدند تماس میگیرند .البته رانندگان
تاكسیهای اینترنتی اگر واكسن نزده باشند ،سامانه ارائه خدمت
برایشان مختل میشود ،اما تاكسیرانی باید تمهیداتی
برای واكسننزدهها بیندیشد ،چرا كه برخی از
تاكسیها آزاد كار میكنند و تحت پوشش
جایی نیســتند .این در حالی است كه
نه درباره تاكســیرانی كه درباره كل
افراد جامعه باید احساس مسئولیت
وجود داشته باشــد و پروتكلها و
واكسیناســیون انجام شود .توصیه
میكنیم كه اگر افراد عالئم بیماری
داشتند به هیچ عنوان از منزل خارج
نشــوند و خود را تا زمــان بهبودی
قرنطینه كنند».

علیرضا زالی
فرمانده مقابله با كرونا تهران:
درخراسانشمالی،سمنان،یزد،خراسان
جنوبی،كرمانوایالمروندابتالووضعیت
بســتری رو به افزایــش بوده اســت .البته
تهرانشرایطایستاییداردوروندكاهشی
نیســت .پیشبینــی میشــود درگیــری
اومیكــرون در كــودكان شــدت بیشــتری
داشتهباشد(.ایلنا)

سالمت

 ۷میلیارد دالر ،هزینه مرگ
ناشی از آلودگی هوا در ایران
وزارت بهداشــت ،بهمناســبت 29دي كــه روز ملي
هواي پاك اســت ،در بيانيهاي بر لزوم اجراي درست
قانون هواي پاك در كشــور تأكيد كرد .در بخشــي
از اين بيانيه آمده اســت« :براســاس آخرين گزارش
مؤسسه بار بيماريها بهترتيب ۲۲درصد از مرگهاي
ناشي از سكته مغزي۲۱ ،درصد از مرگهاي ناشي از
بيماريهاي ايســكميك قلبي۲ ،درصد از مرگهاي
ناشي از ســرطان ريه۲۲ ،درصد از مرگهاي ناشي از
ديابت و ۲۴درصد از مرگهاي ناشــي از بيماريهاي
مزمن انسداد ريوي در كشور ،بهدليل مواجهه طوالني
مدت با ذرات معلق کمتــر از  5/2میکرون هواي آزاد
است .طبق اعالم ســازمان جهاني بهداشت ،بيش از
۹۲درصد از مردم جهان در مناطقي زندگي ميكنند
كه ميزان غلظت آاليندههاي موجــود در هوا در اين
مناطق از رهنمود اين سازمان باالتر است ».در ادامه اين
بيانيه همچنين اعالم شد «:با وجود تالشهای صورت
گرفته توسط سازمان های متولی ،غلظت سالیانه ذرات
معلق کمتر از  2/5میکرون درکشور به طور میانگین
6برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است و تنها به
طور میانگین  ۱۴درصد از روزهای سال غلظت ذرات
معلق کمتر از  2/5میکرون در شهرهای کشور پایینتر
از رهنمود سازمان جهانی بهداشــت است و از طرفی
هزینههای مرگ ناشی از آلودگی هوا در کشور بالغ بر
 ۷میلیارد دالر برآورد شده است».

عدد خبر

وضعیت بازرسی از اصناف در طرح
مدیریت هوشمند (هفته سوم دی)

%57.72

اصنافمتخلفدررعایتفاصلهگذاریفیزیکی
پاساژها ،نانواییها ،مراکز ورزشی ،تاالرهای پذیرایی،
بانکها ،رستورانها و مهدهای کودک

%58.63

اصنافمتخلف در رعایت پوشش ماسک
نانواییها ،مراکز ورزشی ،پاساژها ،کارگاهها ،رستورانها،
استخرهای شنا و تاالرهای پذیرایی

%62.94

اصناف متخلف در رعایت بهداشت فردی
نانواییها ،رستورانها ،کارگاهها و صنایع کوچک ،پاساژها
ومراکز ورزشی

% 60.89

اصنافمتخلفدررعایتتهویهمناسب
مراکز ورزشی ،تاالرهای پذیرایی ،رستورانها ،مدارس،
نانواییها و کارگاهها و صنایع کوچک
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

02123023337
با مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

02123023916

نقلقولخبر

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

بن واالس
وزیر دفاع انگلیس
بعــد از اینكــه روســیه حــدود 100هــزار
نیــروی خــود را در مــرز اوكرایــن مســتقر
كــرد ،مــا نیــز تســلیحات ضدتانــك بــه
اوكرایــن میدهیــم تــا كییــف بتوانــد از
خود دفاع كند .همچنین تیم كوچكی از
نیروهای انگلیسی را برای آموزشدادن
به اوكراین اعزام خواهیم كرد.

مراكز واكسيناسيون همچنان آسترازنكا ندارند

بسياري از مراكز واكسيناســيون يا حداقل آنهايي كه ما در
كرج و تهران مراجعه كرديم همچنان عنوان ميكنند واكسن
آسترازنكا نداريم درحاليكه افرادي كه  2دوز اول را آسترازنكا
زدهاند مجبورند كه دوز بوســتر را هم همين واكسن بزنند.
همه اينها در حالي اســت كه هفته گذشته مسئوالن خبر از
ورود محموله ديگري از واكســن آسترازنكا دادند .مراكز هم
ميگويند وارد شده اما توزيع نشده است .مسئوالن توضيح
دهند كه چرا تاكنون واكسن آسترازنكا توزيع نشده است؟
چهارباغي از كرج

آنتونیو گوترش
دبیركل سازمان ملل متحد
میلیو نهــا نفــر از مــردم افغانســتان
در معــرض خطــر مــرگ قــرار دارنــد.
مسدودبودن داراییهای افغانستان برای
مردم شــرایط مرگباری ایجاد كرده است.
مقرراتی كه از ارســال پول به افغانســتان
جلوگیــری میكنــد ،در ایــن وضعیــت
اضطراری باید تعلیق شوند.

باغات شهر يزد در حال نابودي است

ت اروپا
ل سرنوش 
2022؛ سا 

خليليان يزدي از بندرعباس

هرج و مرج در خيابانهاي يك طرفه رستمآباد پايين

در خيابان شهيد عينآبادي رستمآباد پايين واقع در ناحيه3
منطقه 3شــهرداري تهران 3 ،فرعي يك طرفه در خيابان
هســت كه رانندگان مقررات آنها را رعايت نميكنند و هر
روز صبح در آنجا هرج و مرج نظم محــل را بر هم ميزند.
از مســئوالن تقاضا داريم به اين وضعيت رسيدگي كرده و
براي خاطيان جريمه سنگين درنظر بگيرند و در عين حال
با نصب عالئم يا بلوك اجازه ندهند كســي در خالف مسير
تعيين شده حركت كند.
شهيدي از رستمآباد تهران

هيچ نظارتي بر قيمت خوابگاههاي دانشــجويي و
كارمندي نيست

نگهبان يك شركت هســتم كه در يك خوابگاه  60نفره در
خيابان شهيد بهشتي مستقر شدهام .اوايل كرايه اين خوابگاه
شــبي 80هزار تومان بود ،بعد از آن يعني از اول سال سهبار
كرايه اضافه كردهاند درحاليكه نه امكانات خاصي دارد و نه
بهداشت حداقلي در آن رعايت ميشود .اصال نميدانيم به كجا
شكايت كنيم و حرفمان را به چهكسي بگوييم .با اين درآمد
ناچيز و هزينهها شرمنده خانوادهايم و از پس هزينه خودمان
در تهران برنميآييم.
سيدكياني از تهران

استاندارد نمك در نانواييها تعيين شود

حتما قانوني در مورد اســتاندارد نمك در نانواييها بوده كه
اكنون رعايت نميشود و اگر نيست جا دارد كه قانون شود و
همه نانواييها از آن تبعيت كنند كه نان بهعنوان قوت روزانه
مردم با يك استاندارد نظارت شده بهدست مردم برسد .اكنون
برخي نانواييها براي جبران كاســتيهاي آرد خود به نمك
نان اضافه ميكنند كه اين امر در درازمدت بر سالمت جامعه
اثرگذار اســت و همینحاال نيز بيماران قلبي و فشارخوني
نميتوانند از اين نانهاي شور استفاده كنند.
پروين از تهران

پاسخ
مسئوالن
موتورسواران فقط در نقاط تعيين شده چهارراه استانبول
پارك ميكنند

روابطعمومــي منطقه 12شــهرداري تهــران پيرو چاپ
پيام مردمي با عنوان «ســد معبر دستفروشان در چهارراه
اســتانبول» در ســتون با مردم روز  16آذرماه پاسخ داده
است :طي بازديد به عمل آمده اين محل داراي مكان پارك
حاشيهاي موتور در مقابل پاساژ كمپاني است و ساماندهي
موتورســواران در همان محدوده اجرا شده و با سد معبر در
مسير برخورد ميشود.

عکس :فتوپرس

چند روز قبل براي سفري كاري به يزد رفتم .در پرواز وقتي
كه هواپيما به باالي آسمان يزد رسيد آنچه عميقا در چشم
بود كوير بود و تعدادی لكه سبز .متأسفانه از آن باغات سرسبز
و گسترده سبز چيزي باقي نمانده و در سايه رخوت جوانان،
ســودجويي مالكان و كمآبي باغات شــهر يا خشكيدهاند يا
تبديل به واحد مسكوني شدهاند .اين وضع بسيار نگرانكننده
و نابودكننده هويت يزد است .بهعنوان يك ايراني از مسئوالن
تقاضا دارم جلوي اين كار را بگيرند و نگذارند يكي از زيباترين
شهرهاي ايران هويت خود را ببازد.

كارل نهامر
صدراعظم اتریش
اتریش تا2هفته آینده بهعنوان نخستین
كشور اروپایی ،واكسیناسیون كرونا را برای
افراد بزرگســال اجباری میكنــد .با اجرای
این طــرح ،افــراد ســركش تــا 2مــاه آینده
واكسینه میشــوند .واكسینهنشــدن در
برابر كرونا جریمهای ســنگین بین  ۶۰۰تا
3هزار و  ۶۰۰یورو خواهد داشت.

اروپاييها در سال  2022ضمن عبور از اختالفات داخلي ،بايد جايگاه خود را مقابل قدرتهاي جهاني چين ،روسيه و آمريكا تعيين كنند
گزارش

سمانه معظمي
روزنامهنگار

براي رهبران اتحادیه اروپا که سودای توسعه قدرت
ژئوپولیتیک اروپا را در سر دارند ،سال 2022سال
پرچالش و سرنوشتسازی خواهد بود .طی 2سال
گذشــته ،همهگیری کرونا و چالشهای سیاسی
مختلف ،بسياري از تالشهای آنها را برای تقويت
قدرت قاره ســبز بیثمر گذاشته است .مشکالتی
مانند بحران مهاجران در مرز بالروس ،باالگرفتن
تنشها بین روسیه و اوکراین ،ساز مخالف اعضایی
مانند لیتوانی و استونی و تهدیدهای تجاری چین،
بروکسل را بهشدت نیازمند یک استراتژی کارآمد
برای ارتباط با جهان کرده است.
کمیسیون اروپا تاکنون طرحهای گوناگونی را در
این زمینه مطرح کرده کــه در ظاهر میتوانند به
رفع این مشکالت کمک کنند .درباره خطر روسیه
و دیگر مســائل نظامی ،اروپا طرح تشکیل نیروی
نظامی واکنش سریع را در دست دارد که وابستگی
این منطقه به ناتــو و آمریــکا را کاهش میدهد.
براساس پیشنویس این طرح که به «قطبنمای
اســتراتژیک اتحادیه اروپا» معروف است ،اروپا تا
سال 2025یک ارتش مشترک با حضور 5هزار نیرو
تشکیل میدهد .در مورد پکن ،بروکسل در تالش
است تا با معرفی طرحهای سرمایهگذاری مختلف
با نفوذ جهانی چین مقابله کند .در سالهای اخیر،
اروپا سعی کرده سیاست دوگانهای را در برابر پکن
در پیش بگیرد؛ حفظ روابط اقتصادی از یکسو و
موضعگیری در برابر فعالیتهای ضدحقوق بشري
و زیستمحیطی چین از سوی دیگر.
سیانان در تحلیلی نوشته است :مقامات اتحادیه
اروپا کــه معموال تمایــل دارند بر سیاســتهای
کوتاهمدت تمرکز کنند ،متوجه عمق مشــکالت
چالشهای پیشروی خود نیستند .این وضعیت
در بلندمدت میتواند تضعیف بروکسل را به دنبال
داشته باشد.
اختالف نظر اعضا

بیشتر مقامات اروپایی بر این نکته اتفاق نظر دارند
که موانع پیش روی این منطقه باید هرچه سریعتر

برطرف شوند ،اما واقعیت این است که تالش برای دولــت جدیــد آلمــان بــا ائتــاف 3حــزب
رســیدن به یک سیاســت خارجی مشترک بین سوســیالدمکرات ،ســبزها و دمکراتهای آزاد
27کشور که هر یک اولویتهای داخلی متفاوتی تشكيل شده اســت .دولت اوالف شولتس ،گرچه
براســاس توافق روی کاغذ ،قرار اســت سیاست
دارند ،کار سختی است.
بیشــتر تصمیمهای بزرگ در اتحادیه اروپا بر پایه خارجی آنگال مرکل ،صدر اعظم سابق این کشور را
موافقت همه اعضا و اصل اتفاق نظر اتخاذ میشود .دنبال کند ،اما حزب سبزها که رهبرش آنالنا باربوک
به این ترتیب که هریک از کشــورهای عضو ،این به عنوان وزیر خارجه انتخاب شده ،نسبت به دیگر
قدرت را دارند که با اســتفاده از حــق وتوی خود احزاب ائتالف ،موضع سختگیرانهتری در قبال چین
مانع تصویب طرحهای مختلف شــوند .به اعتقاد و روسیه دارد.
دنیل کلمن ،اســتاد علوم سیاسی دانشگاه راتگرز در همین حال ،در فرانسه ،امانوئل مکرون این روزها
آمریکا ،این موضوع یک مشکل جدی برای اتحادیه برای رقابت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
اروپا ایجاد کرده اســت؛ زیرا رقبایی مانند روسیه آماده میشود .به اعتقاد کینگ ،حتی اگر مکرون در
قدرت بمانــد ،در ماههای
و چیــن میتوانند با تکیه
بعد از انتخابــات نیز باید
بــر روابط خوب خــود با
درگیر رقابت برای کسب
برخی دولتهــای عضو،
کرسیهای پارلمان شود و
مقاصد سیاسیشــان را
در نتیجه پاریس تا اواسط
پیش ببرند .بــرای مثال
اتحادیــه اروپا در ســال 2020با
سال 2022سرگرم مسائل
مجارســتان تاکنــون
وجود بحــران کرونا198 ،میلیــارد یورو
داخلی خواهد بود.
بارها در مسیر طر حهای
بــرای طرحهــای دفاعــی خــود هزینــه
کرد .ایــن میــزان کــه رشــد 5درصدی
ایــن موضــوع از آن نظر
اتحادیه اروپــا علیه چین
نســبت بــه ســال  2019داشــته ،در
اهمیت دارد که فرانســه
سنگاندازی کرده است.
15سال گذشته بیسابقه بوده است.
ریاســت دورهای اتحادیه
آندریــوس کوبیلیــوس،
بودجــه دفاعــی اروپــا از ســال2015
اروپا را در نیمه نخســت
نماینده پارلمــان اروپا و
هرسال روند افزایشی داشته است.
ســال  2022برعهــده
نخستوزیر سابق لیتوانی
ميگيــرد .مکــرون،
معتقد اســت که کرملین
بزر گتریــــن حامــی
بهطور خاص برای مقابله
با فشارهای بروکسل از این فرصت استفاده کرده و استراتژی گسترش روابط سیاسی این قاره با جهان
بهجای ارتباطگرفتن با نهادهای وابسته به اتحادیه ،و طرفدار ایدههایی مانند تشکیل ارتش اروپایی و
به دنبال تقویت روابط خود با کشورهای اروپایی به تبدیل اتحادیه اروپا به یک بازیگر مستقل در عرصه
سیاست خارجی اســت .رئیسجمهور فرانسه به
صورت مستقل است.
دنبال آن است كه در طول دوره ریاستش بر اتحادیه
اروپا ،طرح بلندپروازانه قطبنمای استراتژیک را به
نقش آلمان و فرانسه
با این وجود ،چالشهای سیاست خارجی پیش روی تصویب سران كشورهاي عضو برساند.
اتحادیه اروپا بزرگتر از اختالف نظر بین اعضاست .هدف اصلی از این طــرح ،افزایش توان نظامی این
برخی اعضای فعلی و ســابق اتحادیه معتقدند که منطقه برای رویارویی با بحرانهای گوناگون است.
اتحادیه در حوزه سیاســت خارجی ضعیف است به این ترتیب که مجموعهای از نیروهای نظامی از
و مديريت آن در دســت کسانی اســت که اختیار سرتاسر کشورهای این حوزه زیرمجموعه فرماندهی
چندانی از خود ندارند .جولیان کینگ ،کمیســر واحد قرار میگیرنــد و مأموریتهای مختلفی از
سابق اتحادیه اروپا میگوید« :اورسوال فون درالین ،تخلیه نیروها مانند آنچه در افغانستان اتفاق افتاد تا
رئیس کمیسیون اروپا به قدرتهایی مانند برلین و برنامههای بشردوستانه را اجرا میکنند.
پاریس متکی است که متاسفانه هیچیک به اندازه اما بســیاری از کشــورهای عضو به دالیلی مانند
هزینههای باال یا دســت کم گرفتن خطر روسیه
گذشته ثبات سیاسی ندارند».

198میلیارد یورو

و چین با دید تردید به این طــرح نگاه میکنند .با
توجه به اینکه تمرکز مکرون ،سیاســتمداری که
انتظار میرود در ماههــای پیش رو قدرتمندترین
رهبر اروپا باشد بر کمپین انتخاباتیاش خواهد بود،
بعید به نظر میرسد بهســادگی نظر مساعد همه
کشورها جلب شود.
انفعال اروپايي

اما ،رقیبان و دشمنان اروپا نیز به این چالشها آگاه
هستند .کاترین اشــبروک ،رئیس شورای روابط
خارجی آلمان میگوید« :خیلی از مسائل ،بهطور
همزمان در حال روی دادن است و تجربه ثابت کرده
که عملکرد اتحادیه اروپا در مواجهه با بحرانهای
همزمان ،خیلی بد است .ریشه خیلی از مسائل در
هم تنیده است .مشکل مهاجران در مرز بالروس و
تنشهای اوکراین هردو به مســکو برمیگردد که
باعث میشــود والدیمیر پوتین در هر مذاکرهای
دســت باالتر را داشته باشد .بیشــک اگر چین و
روســیه راه همکاری را در پیش بگیرند ،کار از این
هم سختتر میشود».
یکی از دیپلماتهای ارشــد اتحادیــه اروپا هم به
سیانان گفته« :ما مدتهاست که میدانیم با چه
موانع داخلی و خارجیای روبهرو هستیم؛ موانعی
که هر روز بدتر شدهاند :روســیه و چین مدعیتر
شدهاند ،آمریکا به عنوان یک متحد ،چندان قابل
پیشبینی نیست و تفرقه در بین کشورهای عضو
بیشتر شده اســت .در همین حال ،اروپا در سطح
جهانی در حال به حاشیه رفتن و کماهمیتتر شدن
است ».به گفته او؛ «اگر نتایج انتخابات میاندورهای
آمریکا در پاییز ســال 2022حاکی از این باشد که
ترامپ یا فــردی مانند او به کاخ ســفید بر خواهد
گشــت و اگر بلندپروازیهای روسیه بیشتر شود،
اروپا مجبور میشود یک واکنش اساسی و رادیکال
انجام دهد».
بیشتر کارشناسان معتقدند که اقدام رادیکال ،هم
هزینه بیشتری خواهد داشت و هم نیازمند اعطای
قدرت بیشتری به بروکسل از سوی کشورهای عضو
است .اما هزینه اقدام نکردن و انفعال نیز تضعیف
بیشــتر موقعیت اتحادیه اروپــا در صحنه جهانی
است .به نظرمیرسد حل همه این چالشها با وجود
بیاعتمادی دولتهای اروپایی به یکدیگر بیشتر از
12ماه طول بکشد و به سال 2022کفاف ندهد.

خبر

رياض و ابوظبي بهدنبال
انتقام از يمن
پايگاه اينترنتي اكســيوس روز گذشــته مدعي شد که
امارات از دولت بايدن درخواست كرده تا بار ديگر جنبش
انصاراهلل يمن را به ليست گروههاي تروريستي اضافه كند.
اين درخواست پس از حمالت پهپادي بيسابقه مقاومت
يمن به فرودگاه و يكي از مهمتريــن مناطق اقتصادي
در ابوظبي مطرح شده اســت .دونالد ترامپ در آخرين
هفتههاي باقي مانده به خروج از كاخ سفيد ،گروه انصاراهلل
يمن را به ليست گروههاي تروريســتي افزود .روزنامه
واشنگتن پست اين اقدام ترامپ را تالشي براي كارشكني
در سياستهاي منطقهاي بايدن توصيف كرده بود .بر اين
اساس رئيسجمهور جديد آمريكا در نخستين تصميم
خاورميانهاي خــود ،فرمان داد نام انصاراهلل از ليســت
تروريسم خارج شــود .همزمان با تحركات ديپلماتيك
ابوظبي براي افزايش فشــارها عليه يمن ،نيروي هوايي
عربستان سعودي نيز از بامداد روز گذشته موج تازهاي از
حمالت به مناطق مسكوني صنعا را آغاز كرده است .به
گزارش شبكه الجزيره ،در جريان اين حمالت ،دستكم
30شهروند به شهادت رسيدهاند؛ شهرونداني كه تعداد
قابل توجهي از آنان را زنان و كودكان تشكيل ميدهند.
الجزيره اين حمــات را انتقامي عليــه هجوم پهپادي
مقاومت يمن بــه ابوظبي توصيف كرده اســت .نيروي
هوايي جنبش انصاراهلل يمن ،طي 6ســال گذشته بارها
موفق شده سیستمهای پدافندي آمريكايي مستقر در
عربستان و امارات را با استفاده از تواناييهاي پهپادي يا
موشكي خود شكست دهد.

كيوسك

بايدن؛ يك سال پر از ناكامي
بسياري گمان ميكردند با شكست ترامپ در انتخابات رياســتجمهوري آمريكا ،بار ديگر ثبات
سياسي به اين كشــور بازمیگردد .در واقعيت اما چنين نشد و تنها چند ماه پس از روي كار آمدن
دولت بايدن ،بحرانهــاي داخلي و خارجي يكي پس از ديگري اقتصاد و ثبات سياســي آمريكا را
به چالش كشيد .عملكرد ضعيف دولت بايدن در ســالگرد ورود او به كاخ سفيد ،احتمال بازگشت
جمهوريخواهان به قدرت پس از پايان دوره اول بايدن را روزبهروز بيشتر تقويت ميكند.
شبكه العربيه در گزارشي مهمترين چالش پيش روي دولت بايدن را ظهور سويههاي
جديد ويروس كرونا و نارضايتيها در مورد مديريت دولت در اين زمينه عنوان ميكند.
همزمان ،تورم  7درصدي در اين كشور به نارضايتيها دامن زده است.
البته چالشهاي بايدن صرفا محدود به مســائل داخلي آمريكا نمانده و ابعاد
خارجي چشمگيري هم پيدا كرده است .مهمترين شكست خارجي بايدن
تاكنون ،مربوط به پرونده افغانستان و خروج فاجعهبار نيروهاي آمريكايي
از اين كشور است .نشريه فارين پاليسي اين واقعه را پيامي نگرانكننده
مبني بر ضعف و شكنندگي قدرت بينالمللي آمريكا براي رقباي شرقي
اين كشور توصيف كرده بود .از ســوي ديگر بهنظر ميرسد دولت بايدن
حتي براي بحران اوكراين نيز چشمانداز جامعي نداشته باشد .با گذشت
يكسال ،روشن شده دولت بايدن ضعيفتر از آن است كه بتواند اهداف
مورد نظر خود در خاورميانه را بهســادگي محقق كند .بدون شك پرونده
جنگ يمن را ميتوان مهمترين ناكامي خاورميانهاي بايدن تاكنون بهشمار
آورد .از سوي ديگر پرونده فلسطين و رژيم صهيونيستي نيز برخالف ادعاهاي
رســانههاي حامی بايدن ،كامال به حالت تعليق درآمده؛ بهگونهاي كه نه اجراي
طرح «معامله قرن» ترامپ ادامه يافته و نه برنامهاي جايگزين براي آن طراحي شده
است .عد م تحقق وعدههاي انتخاباتي درباره توافق فوري با ايران ،ناتواني از كنترل
كشورهاي عضو اوپك براي تعيين صادرات نفت و انفعال مقابل نفوذ روزافزون چين
در كشــورهاي عربي منطقه از ديگر عناوين ناكامي دولت بایدن در سطح منطقه
خاورميانه بهحساب ميآيند.

روزنامه گاردين [انگليس]

دروغ جانسون

ماجراي رســوايي بوريس جانســون بهخاطر شركت در
مهماني دفتــر نخســتوزيري در اوج شــيوع كرونا در
سال 2020همچنان ادامه دارد.
در تازهترين رويداد ،سخنان دومينيك كامينگز ،دستيار
سابق نخســتوزير ،بر صفحه نخســت تمام روزنامههاي
انگليسي نقش بسته اســت .او گفته كه جانسون در مورد
اين مهماني به پارلمان دروغ گفته اســت .جانسون گفته
بود كه در مهماني شــركت كرده اما فكر ميكرده كه يك
جلسه كاري است.
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دریچه

از اينستاگرام
تا مانيستاگرام
زن 20ســالهاي كه به شــمار ســالهاي
زندگياش اكانتهاي تقلبي ســاخته بود
تا بهوســيله آن نامزد پيشــيناش را آزار
بدهد در ايرلند توســط پليس دستگير شد
و پشــت ميلههاي زندان افتاد .به گزارش
ياهونيوز ،انتشــار اين خبر بار ديگر باعث
شد روانشناسهاي اجتماعي بحث مقايسه
هويت واقعي كاربرهاي فضــاي مجازي با
آنچه در شــبكههاي اجتماعي به نمايش
ميگذارند را مطرحكنند .پيش از پرداختن
بهنظريههاي گوناگون اين روانشــناسها
بهتر اســت ابتدا چند پرســش اساسي را
مطرح كنيــم .پرســشهايي مانند اينكه
اينستاگرام بهعنوان ويتريني كه افراد از خود،
زندگي و عالئقشــان به نمايش ميگذارند
چقدر با واقعيت آنها همخواني دارد؟ اصال
آيا ما در اين اينســتاگرام سير ميكنيم يا
در دنيايــي خيالي به نام «مانيســتاگرام»
كه هيچ نســبتي با هويت واقعي ما ندارد؟
بازگرديم به ايدههاي روانشــناسهايي كه
ياهونيوز از آنها نقل قول کرده بود .از منظر
این روانشــناسها حــس نازيبايي بهويژه
در دختران ،حس منفي نســبت به زندگي
و كمبودهــاي خانوادگي ،كمرنگ شــدن
ارتباطهاي كالمي ،افسردگي و باالخره انزوا
از عوارض اين داروي دنياي مجازي اســت.
براي نمونه مطالعات دانشــگاه پنسيلوانيا
نشــان ميدهد كه اســتفاده از شبكههاي
اجتماعي ،حس تنهايي را در افراد افزايش
ميدهد .ايــن مطالعات همچنين نشــان
ميدهد كه كاهش اســتفاده از شبكههاي
اجتماعي باعث كاهش حس تنهايي و انزوا
در افراد ميشود .بهگفته كارشناسهاي اين
پژوهش در اينستاگرا م منزويها منزويتر،
خودپسندها خودپسندتر و البته در مقابل
فعاالن اجتماعي فعالتر و اهالي كسبوكار
به بيان ساده ،كاريتر ميشوند.

مهر ماه امسال ودراواخر
فاطمه عباسي
پيــك پنجــم كرونا
مسئوالن وزارت بهداشت اعالم كردند كه با مخالفان
واكســن برخورد قانونــي خواهند كــرد .راهكار
مســئوالن هم در وهله اول اين بود كه واكســينه
نشــدهها ديگر نميتوانند خدمــات بانكي و اداري
دريافت كنند و مثل قبل هم نميتوانند به راحتي با
هواپيما و قطار و اتوبوس سفر بروند مگر اينكه كارت
واكسن داشته باشند .در مرحله بعد اين وزارتخانه از
اجراي مصوبهاي خبر داد كه طي آن واكســننزدن
كارمندان ســازمانهاي دولتــي بهدليل تخطي از
پروتكلهاي بهداشــتي بهعنوان «تخلف» درنظر
گرفته خواهد شد و اين كارمندان جريمه و در نهايت
اخراج ميشــوند .با اينكه حاال از پايان پيك پنجم

اول آخر

چند ماهي ميگذرد ،اما اين تمهيدات در كمتر اداره
و مؤسسه و نهادي اجرا شــده و هنوز هم مخالفان
واكسن سر كارهايشان هســتند ،بدون اينكه حتي
يك دوز واكسن كرونا زده باشند .اما خبر خوبي كه
اين روزها منتشــر شده اين اســت كه تاكسيراني
بهعنــوان نخســتين ســازماني كــه ماجــراي
واكسيناسيون كامل پرسنلش را جدي گرفته ،اعالم
كرده كه رانندگان تاكسي كه هنوز واكسن نزدهاند
ممنوع الكار خواهند شد.
ســيدعلي محتشــمي ،معاون فني و بهرهبرداري
سازمان تاكسيراني شهر تهران تأكيد كرده كه اين
طرح از اول بهمن ماه براي  ۵۱۷۷راننده تاكسي كه
هنوز راضي به واكسيناسيون نشــدهاند ،بهصورت
جدي اجرايي ميشــود .ضمن اينكه عوامل گشت

كنترل و نظــارت درصورت مشــاهده فعاليت آنها
مطابق آييننامه انضباطــي با اين رانندگان برخورد
ميكند و بهصورت سيســتماتيك و هوشمند كليه
خدمات اداري آنهــا معلق خواهد شــد .البته همه
اينها تا زماني است كه اين رانندگان واکسن تزریق و
كارت معتبر واكسيناسيون خود را به يكي از ادارات
هماهنگي امور تاكسيرانان ارائه كنند .حاال كه سويه
جديد كرونا يعني اوميكرون هم در كشور با سرعت در
حال انتشار است ،همين كه تاكسيراني پيشقدم شده
و رانندگاني را كه هر روز با كلي مسافر سر و كار دارند
مجبور به واكسيناســيون ميكند ،جاي اميدواري
و خوشــحالي دارد ،چراكــه طرحهــاي اينچنيني
درصورت اجرا در باقي صنوف ميتواند از گسترش
دوباره كرونا و ايجاد پيك جديد جلوگيري كند.

به طور کلی در دنیــا به منظور جلب توجه
مردم به موضوعات مربوط به حفظ محیط
زیســت و تامین زندگی ســالم ،روزهای
نمادیــن متعددی تعیین می شــود که از
جمله آنها روز جهانی محیط زیســت ،روز
زمین پاک ،روز هوای پاک و غیره اســت.
روز هوای پاک در دنیا با عناوین مختلفی
از جمله روز بدون خودرو ،روز بدون دود و
 ...نامگذاری شده و اقدامات خاصی در این
روز برای تغییر سبک زندگی و گرایش به
سمت استفاده از حمل و نقل عمومی انجام
می شود .در ایران نیز بحران آلودگی هوا
در تهران و  6شهر آلوده آن شامل تبریز،
مشهد ،اراک ،اصفهان ،شــیراز و اهواز،
مسئوالن ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوا
را بر این داشت تا به منظور ایجاد حساسیت
در بین اقشار مختلف جامعه ،از سال ۱۳۷۴
روز  ۲۹دی ماه را به عنوان« روز ملی هوای
پاک» اعالم کنند .جالب اســت بدانید که
قدمت روز هوای پاک در ایران از کشورهای
فرانسه و ایتالیا بیشتر است و هدف از اعالم
این روز ،ایجاد حساســیت در بین اقشار
مختلف جامعه بوده است و از آنجا که کلید
اصلی کاهش آلودگی هوا ،مشارکت مردمی
و افزایش هماهنگی بین بخشی است ،این
روز می تواند عامل مهمــی در ایجاد این
مشارکت و هماهنگی بین بخشی باشد.
حاال کــه در قدمــت این نامگــذاری از
کشورهای فرانســه و ایتالیا پیش هستیم
بهتر اســت به این نکته هم توجه کنیم که
شاید برای سال  1374اختصاص یک روز به
هوای پاک کافی به نظر برسد اما این روزها
با این حجم از آلودگی هــر روز را باید روز
هوای پاک دانست .به این معنی که معیار و
مالکهای پاکیزه نگه داشتن هوا را هر روز
رعایت کنیم.

گرینویچ

واكسني كه معجز ه كرد
مردي در هند كه  5سال پيش طي تصادف رانندگي فلج شده
و حتي قدرت تكلم خود را از دست داده بود پس از دريافت
نخستين دوز از واكسن كرونا توانست با عصا راه برود و صحبت
كند .اگرچه از لحاظ علمي رابطه واكســن كرونا با بهبودي
اين فرد هنوز ثابت نشده و ممكن است به قول ديويد هيوم
فيلسوف اسكاتلندي فقط يك «تقارن زماني» يا همزماني
باشد اما دالرچاند مانداي 55ســاله بر اين باور است كه اين
واكسن بود كه ناگهان ضعف عضالت او را برطرف كرده است.
پزشكان هم مشغول بررسي اين مورد عجيب پزشكي هستند

رسانههاي دولتي چين ميگويند به تازگي بستههايي آلوده بهسويه
«اوميكرون» ويروس كرونا از خارج به مقصد چين پست و در پكن و
ديگر شهرهاي اين كشور پخش شدهاند .به گزارش يورونيوز ،اگرچه
كارشناسان بهداشت ميگويند كه ويروس كرونا عمدتا از راه هوا و
با صحبت ،سرفه يا عطسه افراد آلوده پخش ميشود ،اما چين بارها
درباره خطر انتقال عفونت از مسير بستههاي پستي هشدار داده و بر
اين اساس آزمايش مواد وارداتي را به اين كشور ازجمله مواد غذايي
افزايش داده است .گویا بين آخرين موارد ابتال به عفونتهاي كرونا
و بستههاي پستي كه از خارج كشور رسيده ،ارتباطي وجود داشته

بوك مارك

در ستايش زيرانداز فراموششده
اگـرچـــه بــرخـي از
سحر ساالري
صنايـعدسـتي خاص،
اين روزها مورد توجه بســياري قرار دارد اما زيلو
را ميتوان در زمره محكومشــدگان به فراموشي
در ميان اين صنايعدســتي ايراني بهشمار آورد؛
هنري كه با رويكارآمدن كارخانجات گوناگون
توليد فرش ماشيني به حاشيه رانده شد و قيمت
تمامشده آن در بازار كه طبعا بيش از فرش ماشيني
و ديگر زيراندازها بود پاشنهآشيل فراموشي اين
محصول شــد .اما چه چيز باعث باالرفتن ارزش
مادي اين محصول شد؟ جداي از جنس پنبهاي و
مواداوليه طبيعي و مرغوب ،فرايند بافت زيلو بسيار
پيچيده است و به همين دليل يك زيلوي كوچك
قيمت بااليي دارد.
قدمت زيلو را كه عمده استفاده از آن در مساجد
بوده ،بهصــورت قطعي مشــخص نيســت اما
قديميترين آثار بهدســت آمده در قسمتهاي
كويرنشين يافت شده است .چرايي اين موضوع هم
اينكه زيلو كامال مناسب با نيازهاي مردمان حاشيه
كوير است و عالوه بر ايجاد خنكي در مقابل اشعه
آفتاب نيز مقاوم اســت و پس از بارها شستوشو
رنگ و رويش را حفظ ميكند.
برگزاري دومين جشنواره زيلو ،آن هم در موطن
اين هنر يعني يزد بيدليل نيســت؛ رويدادي كه
عالوه برانعكاس ذوق هنري و بينش فلسفي اقوام
ساكن در منطقه ،نقش بسزايي در رشد اقتصادي
آن هم دارد .محمد دهقان بنادكي ،رئيس دومين
جشنواره ملي «زيلوي برتر» هم در اين روزها گفته
در اين جشنواره گروه زيادي از توليدكنندگان با

شــعار «زيلو ،رويش دوباره» در تالشند تا زيلو را
دوباره به زيرپاي ایرانیــان برگردانند و به همين
جهت هم هنرمندان ميتوانند تــا پايان دي ماه
آثار خود را به دفتر اين جشنواره بفرستند .وجود
بخش غيررقابتي در كنار بخش رقابتي جشنواره،
براي برگزاري تبليغات مناسب و مؤثر و استفاده
از برنامههاي جانبي و ايجاد زمينه مناسب براي
سرمايهگذاري ميتواند بر افزايش رشد و شكوفايي
اين هنر به حاشيه رانده شده ،كمك كند و اينگونه
براي نجات اين هنر در حال فراموشــي چارهاي
انديشــيده شــود .البته باالرفتن ميانگين سن
استادكاران زيلوباف و نياز به جايگزينشدن آنها با
نيروي جوان آموزش ديده هم موضوع مهمي است
كه بايد مورد توجه قرار گيرد .چنين رويدادهاي
فرهنگي ،فرصت خوبي براي فراهمكردن پيوند
ميان صنايعدســتي در حال فراموشي و هويت
ملي با كيفيت زندگي امروزي اســت؛ چرا كه با
سازگارشــدن و آشــتيدادن اين نوع بافتهها با
مدرنيته و ادغام اين دو ميتوان آن را وارد چيدمان
منازل امروزي كرد و به اين ترتيب شاهد آميختن
هويت فرهنگي و بومي با زندگي بود.

اين فجر ،جهاني ميشود؟
مسعود میر /روزنامه نگار

تدارك چهلمين جشــن آغاز ســال ســينماي ايران كه با جشنواره
زمستاني فجر تحويل ميشود چند ماهي اســت كه آغاز شده است.
حاال در آســتانه اين اتفاق خبرهاي عجيب چونان ويروس واگيردار،
اهالي رسانه و دلسوزان سينما در حوزههاي مختلف اجرايي ،هنري،
فني و حتي برخي مديران را هم مبتال كرده است .عطسه ويروسي اول
با همان خبر ادغام مجدد جشــنواره جهاني در جشنواره ملي و خارج
شدن نام جشنواره جهاني فيلم فجر از تقويم جشنوارههاي الف جهاني
خيليها را نگران كرد.
خيلي زود خبر تدارك جشنوارهاي با 22فيلم در بخش مسابقه و حذف
اتوماتيكوار بخش فيلم اوليها يا همان نگاه نو بهخاطر حضور چندين
آقازاده و چند فيلم اولي در بخش سوداي سيمرغ نگراني تازهاي ايجاد
كرد .يك نگراني كه خيلي زود با برمال شــدن تماشاي فيلمها توسط
چندين مشاور و مباشر و خبرنگار و انتشــار بيپرواي فحواي آثار در
فضاي مجازي عميقتر شد.
هفته آخرماه منتهي به برگزاري جشــنواره هم خبر ويروســي كم
نداشته است.حكايت نمايش فيلمهاي جشنواره در 30سينماي استان
تهران كه همزمان با نمايش فيلمها در تمامي استانهاي كشور عمال
موجوديت جشنوارهاي بودن را براي نمايش اول فيلمها از بين ميبرد،
انتخاب پرديس چارســو(همان محل برگزاري جشنوارهاي كه ديگر
نيست) براي برپايي خيمه اصلي جشنواره چهلم و برنامههاي بهاصطالح
فرهنگي در حاشيه جشنواره كه اگر بخش تجليلها و ترميم فيلمهاي
قديمي را كه سياق عمومي جشــنوارههاي سينمايي است را فاكتور
بگيريم چيزي جز دهها نشست بيحاصل و البته بيمخاطب از آن بر جا
نميماند آخرين شليك عطسههاي مديريتي برگزاركنندگان مهمترين
رويداد سينمايي كشور است.
تغيير رنگ فرش قرمز معروف جشنوارههاي سينمايي به رنگي ديگر
و حكايتهاي دهها فيلمساز و آثارشــان را كه با كمي مهرباني و البته
اندكي مديريت هنرمندانه ميتوانســتند چلچلي جشنواره فجر را
به محملي ممتاز براي ظهور و بروز تمامي ســايق سينمايي كشور
بدل كنند را بيخيال شــويد .فقط كاش مديران سازمان سينمايي
يادشان نرود كه جشنواره امسال ،امتحان مقدماتي براي آزموني است
كه قرار است سال بعد بهصورت ادغام شده و بهنام جشنواره بينالمللي
فيلم فجر برگزار شود...

دغدغه

بستههاي پستي كرونايي

مان

باشگاه
نویسندگان

كرونا جشــن بهاري ســينماي ايران را
پاييزي كرد و جشــنواره بينالمللي فيلم
فجــر در ايســتگاه نگراني متوقــف بود.
تغييرات دولتي كه آغاز شد هنوز پيكهاي سهمگين كرونا در سياه
روزگار بيواكسني بر سرمان هوار ميشد .جشنواره جهاني فيلم فجر
كه 4دوره متفاوت را در  2طبقه يك ســينماي نسبتا نوساز در بافت
قديميساز شهر ثبت كرده اما نه توسط كرونا كه با يك تصميم به كما
رفت .واكسن رسيد و مرگهاي چند صد نفري متوقف شد اما جنازه
جشنواره جهاني روي دست سينماي ايران ماند.

دفن در پاکی ...برف بی سابقه در زنجان /عکس :فاطمه هاشم نژاد

تا بهعلت واقعي اين بهبودي معجزهآســا پــي ببرند .دكتر
جيتندرا كومار ،پزشك بيمارستاني در هند ميگويد :اينكه
او از نخاع فلج بود و پس از واكسن زدن توانست راه برود فعال
فقط معجزه است.

چهارشنبه

يادداشتهاي 5ساله
مـادربــزرگـم
گابريل گارسيا ماركز
بسيار خونسرد
گفت« :از جانب پرودنسيا ايگوآران است كه
دارد اطالع ميدهد بــهزودي به اينجا خواهد
آمد .ديشــب خواب ديدم راه افتاده است».
وقتي پدربزرگم به خانه برگشــت ديگر الزم
نبود تلگراف را باز كنند ،چون همراه پرودنسيا
ايگوآران آمده بود .برحسب اتفاق در ايستگاه
قطار به او برخورده بود ،با پيراهني كه رويش
پرندگان رنگارنگ داشــت و يك دســته گل
بســيار بزرگ در دســت و مطمئن از اينكه
پدربزرگ بهخاطر آن تلگراف به پيشــوازش
رفته است.

ديالوگ
بارکد
مصطفی کیایی
آدما بــدون غذا
بیست روز دووم
میارن ،بدون آب
دو روز ،بــدون
اکســیژن چند
دقیقه ،اما بدون
امید لحظهای دووم نمیارن .کسی که امید به
زندگی رو به آدم میده ،بیشــترین لطف رو در
حقش کرده.

فراخوان استخدام
برای نقد کردن بدهی

است .بستههايي پستي از مبدأ كانادا و اياالت متحده ارسال شده
است .يكي از آخرين موارد ابتال ،مربوط به فردي در منطقه شنزن
بوده كه بستههايي را از آمريكاي شــمالي دريافت كرده و اكنون
نتيجه تست «اوميكرون» او مثبت اعالم شده است.

زندگي پديا

سيب وماه و مهرباني
ســيبها تنــگ
مريم ساحلي
هم نشســتهاند
روي گاري چوبــي و صداي ســيبفروش
بازار را برداشته اســت .كالهش را تا باالي
ابرو كشيده پايين و شــالگردنش را 2دور
پيچانده دور گردن .چشــم ميچرخاند و
هر چند دقيقه يكبار فريــاد ميزند« :تره
اوچين ،تره اوچين».
آنها كــه از كنار ســيبفروش ميگذرند،
ميدانند كــه اين يعني خودت ســوا كن.
يعني ميتواني سر صبر ســيبها را زير و
رو كني و بهترينهايــش را بخري .دعوت
ســيبفروش از مردم كه فروكش ميكند،
ميوهفروشهاي كنار دستش هم سر ذوق
ميآيند و صداشان ميپيچد؛«ماه مانستن
پرتقال،ماه مانستن كيوي؛ تره اوچين ،تره
اوچين».
پرتقالها و كيويهاي مثل ماه ،شــبيه به
سيبها ،چشــمانتظار مشتريها هستند.
مردي كه با شــانههاي افتاده 3بار راســته
ميوهفروشها را رفته و برگشــته ميايستد
روبهروي ســيبها ،يكي را برمــيدارد و
ميپرسد :سيب چند؟
سيبفروش ميگويد :ناقابل كيلو.20
مرد سيب را رها ميكند روي تل سيبها.
ســيبفروش ســبد كنار گاري را نشــان
ميدهد :كيلو 7تومن.
مرد سركيسه پالستيكي را باز ميكند ،خم

كه ميشود ،كالغي قارقار ميكند و ابرها به
زمين نزديك ميشوند .انگار سرك ميكشند
تا ببينند ،او كه خم شده چه ميخرد.
لكههاي روي سيبهاي ريز را ميشمارند.
سيبفروش كيسه سيب را ميگذارد روي
ترازو.
ميگويد كم است و بعد دست دراز ميكند و
2سيب درشت ميگذارد توي كيسه.
سيب و مابقي پول مرد را ميدهد دستش.
مرد سيبهاي درشت را از كيسه ميكشد
بيــرون و صدايــش پهن ميشــود روي
گاري؛«اشتباه شده آقا».
بعد با دست سبد را نشان ميدهد« :اين بايد
اضافه ميكردي».
ســيب فروش كيســه را ميگيرد سمت
مرد؛«اشتباهيهاي اين دنيا زيادند ،اما من
و تو و اين سيبها اشتباهي نيستيم».

اهل فضاي مجازي اگــر باشــيد ،احتماال متن
اطالعيهاي كه شــهرداري مشــهد منتشر كرده
و حاال دســت بهدست در شــبكههاي اجتماعي
ميچرخد را ديدهايد .در اين اطالعيه كه باعنوان
فراخوان شناســايي كارگزاران درآمدي انتشار
يافته ،مديريت شهرداري مشــهد خواسته براي
وصول مطالبات شــهرداري از ظرفيت شركتها
و مؤسســات مختلف اســتفاده كند تــا اينگونه
مطالباتش را از دست مردم ،سازمانها و خالصه
جماعت بدهكار وصول كنــد .در متن اين آگهي
آمده«:وصــول بدهيهاي ســاختماني ،وصول
بدهي معوقه قبوض نوســازي و كســب و پيشه،
وصول وجه اسناد برگشتي» و در ادامه هم متذكر
شــده كه براي اين مهم از شــركتها ،ادارات و
نهادهاي دولتي و عمومي و درخواســت كمك و
همكاري دارد».
با اينكه در اين فراخوان كلماتــي مثل ظرفيت،
شركت و مؤسســات آورده شــده اما بيتعارف
آدم ياد شــرخرهايي ميافتد كه براي نقد كردن
بدهيها استخدام ميشوند ،آن هم از پيمانكاراني
كه قطعــا در ابتدا مــورد تأييد شــهرداري قرار
گرفتهاند و بعد پولي به حسابشــان واريز شده يا
خدماتي به آنها داده شــده اســت .جالبي ماجرا
اينجاست كه شهروندان عادي براي گرفتن يك
وام با مبلغ كم بايد چند ضامن و سند جور كنند
و اگر يك قســط از يك وام عقب بيفتد ،حقوق و
وثيقههاي ضامن بيچاره بهسرعت نقد ميشود .اما
سؤال اينجاســت كه پيمانكاراني كه قراردادهاي
ميلياردي دارند و بهنحوي طرف قرارداد شهرداري
مشهد هستند ،چطور بهراحتي ميتوانند از دادن
بدهيهايشان ســرباز بزنند و كار تا آنجا بيخ پيدا
كرده كه شهرداري دســت به دامن شركتها و
مؤسساتي شود كه اين بدهيها را پس بگيرند .هر
طور هم كه حساب كنيم ،بدهيهاي ساختماني
يا بدهي معوقه قبوض نوســازي و كسب و پيشه
مردم عادي آنقدري نيســت كه عمــوم مردم از
عهده پرداختش برنيايند و حتي اگر چنين باشد
هم رقم خــرد اصال ارزش اين فراخــوان را ندارد
پس بيتعارف بــا بدهكاراني ميلياردي مواجهيم
كه شــهرداري نتوانســته آنها را وصول كند .اگر
سازوكار درستي در قراردادها و تضمين آنها وجود
داشته باشد ،احتماال ديگر گرفتن مطالبات سخت
نخواهد بود...

استفاده از رمزارزها در آینده نزدیک

اولين جلسه محاكمه حبيب اسيود برگزار شد

بومیسازی دستگاههای سنجش آلودگی هوا در تهران

اما و اگرهای تجارت ايران با
رمزارزها

افشای جنايات االحوازيه
در دادگاه

نظارت تهران بر كاهش آلودگی
هوای کشور

11

10

عددبازی
 ۱۸فوتي كرونا
در كشور
از 27تـــا  ۲۸د يمــاه
 ۱۴۰۰ثبت شــد ومجموع
جا نباختگان اين بيماري
به  ۱۳۲هــزار و  ۱۱۳نفر
رســيد .در اين بازه زماني
براساس معيارهاي قطعي
تشــخيصي 3 ،هــزار و
 ۶۵۳بيمار جديد مبتال به
كوويد ۱۹-شناسايي و ۳۰۶
نفر از آنها بستري شدند.

14
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7ميليون

واكسننزده در كشور
وجود دارد و اوميكرون
ميتواند برای اين افراد
يك تهديد بزرگ باشد.

60ميليون

نفر ،يك دوز واكسن
كرونا تزريق کرده اند

53ميليون

چرا ازدواج نميكنند؟ دليل اصلي تجرد ميان جوانان كدام گزينه است؟ نداشتن شغل مناسب ،هزينههاي باالي ازدواج ،ترس از ازدواج ناموفق يا پيدا نكردن گزينه مناسب؟

گزارش

زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار

هفته گذشته ،بانوان بالگر در ساختمان شماره
 ۲وزارت ورزش و جوانان جمع شدند؛ تجمعي
كه حواشي و انتقاداتي به همراه داشت .پس
از اين واكنشهــا ،وزارت ورزش و جوانان با
انتشار بيانيهاي ،جلســه مذكور را «جلسه
مجمع ملي خيرين ازدواج» عنوان کرد كه براي
«ترويج امر ازدواج در فضاي مجازي» تشكيل
شده بود .تشويق جوانها به ازدواج البته به
امور تبليغي محدود نشده .از آنجا كه شرایط
اقتصادي از مهمترين موانع ازدواج محسوب
ميشود ،پيشنهاد شده تا وام ازدواج افزايش
پيدا كند .مبلغ اين وام كه در سال  ،۱۴۰۰براي
افراد زير  ۲۵ســال ۱۰۰ميليون تومان و براي
افراد باالي  ۲۵سال ۷۰ ،ميليون تومان بود،
از سوي مجلس براي سال  ۱۴۰۱تا  ۱۵۰و ۲۵۰
ميليون تومان پيشنهاد شده است .اما آيا همه
اين موارد به افزايش آمار ازدواج ميان جوانان
كمك خواهد كرد؟ دغدغه مجردها و موانع
پيش روي آنها چيست؟
مجردم پس هستم

از ســال  ۱۳۹۰تا پايان  ۱۳۹۹ازدواج در ايران
بيش از  ۳۶درصد كاهش و در همين مدت ميزان
طالق حدود  ۲۸درصد افزايش داشــت .اعظم
كريمي ،مديركل پيشــين دفتر برنامهريزي و
توسعه اجتماعي جوانان وزارت ورزش و جوانان
ايران گفته بود كه براساس نظرسنجيهاي انجام

جهش اهدای خون

شده روي جوانان در آســتانه ازدواج33 ،درصد
آنها حتي با وجود پيدا شدن فرد مناسب و فراهم
بودن شرايط اقتصادي تمايلي به ازدواج ندارند.
9.34درصــد از جوانان باال بــودن هزينههاي
ازدواج30 ،درصد نداشتن شغل3.26 ،درصد نيز
ترس از ازدواج ناموفق را دليل تأخير در ازدواج
عنوان كردهاند« .نداشتن شغل» از داليل تأخير
در ازدواج 30درصــد از جوانــان ايراني معرفي
شــده .البته قابل ذكر اســت كه كاهش هزينه
مراسم ازدواج در دوره شيوع كرونا باعث افزايش
5درصدي نرخ ازدواج در ايران شــده؛ يعني در
ســال 98تعداد 533هزار و 165مــورد ازدواج
در كشور ثبت شــده كه در ســال 99اين رقم
به 556هزار و 699مورد افزايــش يافته .گفته
ميشــود اين افزايش 5درصدي بهدليل كرونا
و حذف مراسم و كم شــدن هزينههاي ازدواج
بوده است.
نظرسنجي در مختصات كوچكتر

در آمارگيري روزنامه همشهري از 314نفر كه
هنوز ازدواج نكردهاند ،نداشــتن شغل مناسب،
هزينههاي باالي ازدواج ،ترس از ازدواج ناموفق
و پيدا نكردن گزينه مناســب براي ازدواج مورد
بررسي قرار گرفته است .در اين ميان پيدا نكردن
گزينه مناسب باالترين و شغل مناسب پايينترين
رأي را بهدست آورده است .پس از آن هزينههاي
باالي ازدواج و تــرس از ازدواج ناموفق بهترتيب
در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .ندا كه 40ساله
اســت ميگويد«:درصورتي كه گزينه مناسب
براي ازدواج پيدا شود ،ترس ،هزينه و پيدا كردن
شغل ميتوانند گزينههايي باشد كه يا فراموش
ميشوند يا تالش بيشتري درباره برطرف كردن

۵۶درصد

براساس گفتههاي مديرعامل سازمان
انتقال خون ،باوجود شــيوع ويروس
كوويد 19-اهداي خــون 7.3درصد
افزايش داشته است

داده نما

ليال شريف
روزنامهنگار

«يك واحد خون ميتوانــد جان 3نفر را نجات
دهد ».همين گزاره كافي است تا اهداي خون
به برنامه ثابت در زندگي افراد تبديل شود.
در سالهاي گذشته حضور كرونا موجب شد
تا تمايل افراد براي اهداي خون كاهش پيدا
كند اما در همين دوران بود كه پس از انتشار
اطالعيههاي كمبود «ذخايــر خون» ،صفهاي
طوالني براي اهداي خون ايجاد شد.

9ماهه

مشكالت شكل ميگيرد ».اين نكتهاي است كه
زهرا نيز با آن اتفاق نظر دارد .زهرا 38ساله است
و ميگويد بارها اتفاق افتاده كه به اين فكر كرده،
حاضر است شــرايط خود را براي ازدواج با آدم
مناسب تغيير دهد و بسياري خواستههايش را
ناديده بگيرد .ميالد نيز كه 36ساله است ميگويد
اگر گزينه مناســب ازدواج را پيدا كند ،ميتواند
تالش بيشتري كرده و انگيزه بيشتري براي ادامه
داشته باشد .هزينههاي باال با سبك تازه زندگي
كه كرونا در صرفنظر كردن افراد براي برگزاري
مراسم و خرجهاي زياد به افراد تحميل ميكرد،
كاهش يافته و جوانهاي بسياري در اين دو سال
با انعطاف بيشتري سعي كردهاند زندگي خود را
با حداقلها آغاز كنند .مهران ،عاطفه و ثمره همه
موارد را عامل تجرد خود اعالم كردهاند و سميه،
فرزانه و محمد هزينههاي باالي ازدواج را سدي
براي ازدوا ج خود بيان كردند .سميه كه به تازگي
نامزد كرده است ميگويد در مسير ازدواج ،رنج
نداشتن شغل مناســب و مسائل اقتصادي بارها
او را به فكر انصراف از ادامه مسير انداخته است.
چرا جفت دلخواهم را پيدا نميكنم؟!

ساناز فالحزاده ،روانشــناس ،درباره نتيجه آمار
بهدست آمده توسط روزنامه همشهري كه پيدا
نكردن زوج مناسب براي ازدواج است ،ميگويد:
«طبق پژوهش و بررسيهاي به عمل آمده علت
اصلي دوري افراد مناسب و در سن ازدواج نيافتن
همسر مناســب ،كامل ،جور ،نيمه گمشده و در
يك كالم نبود بهترين همســان اســت .اگر به
انسان بهعنوان موجودي منحصر بهفرد بنگريم،
از داليل اين تفاوت با ديگر موجودات ،تعارضات
روانشناختي درون فردي و ميان فردي است».

از اهداكنندگان خون مستمر
هستند .اهداكنندگان
مستمر خون حداقل 2بار
در سال سابقه اهداي خون
دارند.

اول سالجاري؛ از
ابتداي فروردين تا پايان
آذر سالجاري بيش از
نو۹۰۰هزار نفر
يكميليو 
براي اهداي خون به مراكز
انتقال خون سراسر كشور
مراجعه كردند كه از اين
تعداد يكميليونو ۵۰۰هزار
نفر شرايط اهدا را داشتند و
موفق به اهداي خون شدند.

7درصد

۱۵درصد

فالحزاده معتقد اســت مجردها بايد اين سؤال
اساسي را مطرح كنند كه آيا از خودشان عصباني
نميشوند؟ خواستههايشان در تعارض با يكديگر
قرار نميگيرد؟ حال چطور اســت براي ازدواج
در پي يافتن فردي كامال سازگار با ويژگيهاي
دروني و بيروني خود ميگردند؟ سپس به چند
ويژگي روانشناختي اشــاره ميكند كه بعضي
آن را بهصورت اغراقآميــزي نمايش ميدهند
مانند؛ كمالطلبي .يا ويژگي شــخصيتي چون
خودشيفتگي كه ممكن اســت از ديدگاه فرد و
نزديكان پنهان باشد؛ «اينكه ازدواج بايد بهصورت
رسمي و آيينمند باشد يا خير؟ پرسشي است كه
بسياري از فالسفه و روانشناسان به آن پرداخته و
در نهايت نتيجه واحدي بهدست نياوردهاند ».اما
بحث بر سر كساني است كه گويا مايل به ازدواج
هســتند و فرد مناســب را پيدا نميكنند .اين
روانشناس در توضيح كمالطلبي ميگويد«:اين
ويژگي در يافتن همسر جايگاهي ندارد .ميتوانيد
آن را بهعنوان ويژگي فردي كه بهعنوان شريك
مســير خود انتخاب ميكنيد ،در نظر بگيريد و
حدود آن را بسنجيد تا در مسير زندگي به يك
اندازه داراي عزم و اراده براي رسيدن به اهداف
مشترك باشــيد ،اما اينكه بهدليل كمالطلبي
خودتان ،كســي را انتخاب نكنيد جاي تعجب و
پرسش دارد .كمالطلبي ويژگيای است كه بايد
راه را براي رســيدن به هدف هموار كند و ثمره
آن رسيدن به مطلوب دلخواه در بهترين حالت
آن باشد .اگر اين صفت در كسي بهصورت مانع
بر سر رســيدن به هدف درآيد ،بهطور قطع بايد
روي آن تجديد نظر كرد ،و بهاحتمالي از ويژگي
خوب بايد به سمت تشخيص نوعي اختالل پيش
رفت .چهكسي كامل است كه دنبال جفت كامل

افزايش اهداي خون :در مقايسه
با مدت مشابه سال ،99اهداي
خون  ۷.۳درصد افزايش را نشان
ميدهد و در برخي استانها
مانند خوزستان بهرغم مشكالت
و شرايط خاص تا ۲۵درصد نيز
افزايش اهداي خون داشتيم.

اهداكنندگان بار اول :از
يكميليونو۵۰۰هزار نفري كه
در ۹ماه امسال خون اهدا كردند،
15درصد مربوط به اهداكنندگاني
است كه براي نخستينبار موفق به
اهداي خون شدند.

8درصد

بگردد؟» او همچنين خودشــيفتگي را اختالل
ميداند و معتقد اســت شــيفته خود بودن بد
نيســت تا آنجا كه معرف حضور حرمت نفس،
ارزشهاي انســاني و اخالقي ،پيروي از اصول
فردي بدون ايجاد آسيبهاي ميان فردي باشد؛
«وقتي خودشــيفتگي بهصورت مانعي بر ســر
انتخاب باشد تا آنجا كه فرد همه را تأمينكننده
نياز و خواست خود بداند ،بدون آنكه خود را ملزم
به رعايت همان عقايد و اصول براي ديگري كند.
در بيشــتر موارد فرد از آن ناآگاه است .اختاللي
كه بيش از آنكه فرد از آن آسيب ببيند اطرافيان
را دچار رنج ميكند ».بنابراين ،خودشيفتگي و
كمالطلبي امروزه جزیي از شــخصيت جمعي
ما شده و متأســفانه خود به آن دامن ميزنيم.
فالحزاده اين ويژگيها را از والدگري كه پرورنده
آن است تا محصوالت رســانهاي كه ما را به آن
سمت سوق ميدهند ،ميداند.
تجرد ،داليل متعــددي دارد و اين 2متغير زير
شــاخههاي فراواني دارد .فالحزاده پيشــنهاد
ميكند بر اهداف ازدواج تمركز شود .بايد پرسيد:
«هــدف از ازدواج چيســت؟ بهتريــن زندگي
مشتركي كه ديدهايد كي و كجا بوده؟ آيا ازدواج
خوب يعني ازدواج بدون مشكل؟ كدام مرحله از
زندگي آدمي بدون مشكل است؟ اگر در زندگي
هيچ مانع و مشكلي نباشد چه چيزي شما را به
جلو خواهد راند؟ آيا نيافتن جفت مناسب بهانه
نيســت؟ اگر داليلي كه ارائــه ميكنيم اصيل
باشد ،رد و ابطال آن سخت است و اگر در ابطال
داليلمــان آراي فراواني وجود داشــت ،بهتر
اســت در تفكر خــود تجديد
نظر كنيم يا داليــل محكمتر
و قابل دفاعتــري ارائه كنيم».

كاهش اهداي خون در دوره كرونا :براساس گفته
مديرعامل سازمان انتقال خون ،در همه كشورهاي
دنيا در دوران شيوع كرونا ،شاهد كاهش ميزان
اهداي خون در حد  ۲۰تا ۳۰درصد بوديم اما در
ايران ميانگين اين كاهش 8درصد بود.

روند كاهشــي اهداي خون در دهه گذشــته :از روزي كه سازمان
انتقال خون تشكيل شد تا امسال ،اهداي خون روند رو به افزايشي
داشــت و اين روند از زمان آغاز جنگ تحميلــي ،جهش پيدا كرد.
براساس گفته پيمان عشقي ،مديرعامل سازمان انتقال خون ،اين
رقم به حدود  ۶۰برابر روز اول رسيد كه همان عدد  ۲۷در ۱۰۰۰
نفر بود .از سال ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹اين افزايش تعداد اهداكنندگان
متوقف شد و از سال ۱۳۹۵شروع به افت كرد.
پيك ســني اهداي خــون :پيك ســني اهداكننــدگان خون در
يكدهه گذشته ۲۵ ،تا ۳۵سال بود ،اما اكنون اين سن به  ۳۶تا
۴۵سال رسيده است .يعني طي اين مدت اهداكنندگان جوان
به اهداكننده مســتمر (با ســابقه حداقل 2بار اهداي خون در
سال) بدل نشدهاند.

عكس :همشهري /حسین اینانلو

زوج مناسب در دسترس نيست

نفر دوز دوم را دريافت
كردهاند.

12ميليون

نفر دوز سوم واكسن را
دريافت كردهاند.

10درصد

ميزان مراجعههای
سرپايی به بيمارستان
مسيح دانشوری نسبت
به  2هفته قبل افزايش
یافته اما بستری و
مرگومير زياد نشده
است.

40درصد

ميزان مرگ و 33درصد
ميزان بستری در آمريكا
بهدليل شيوع سويه
اوميكرون افزايش پيدا
كرده است.

4تا 5روز

مدت زمان قرنطينه
براي اوميكرون است و
24ساعت پس از قطع
شدن تب اگر عالئم بهبود
يافت ،بيمار میتواند
از قرنطينه خارج شود.
كساني كه عالئمشان
ادامهدار است و يا
كسانی كه با يك فرد
مبتال در ارتباط بودند بايد
حتما تست بدهند.

 ۱۲۶ميليون و ۷۷۹
هزار و  ۶۵۲دوز

مجموع واكسنهاي
تزريق شده در كشور تا
تاريخ 28دیماه است.

منبع :وزارت بهداشت و پيام
طبرسي ،عضو كميته علمي
كشــوري مقابله با كروناي
وزارت بهداشت  -ايسنا

بحث ممنوع

ساناز فالحزاده
روانشناس

راهنمای دوری از جروبحث
در تعطیالت آخر هفته

خانهنشینی
یا گردش در شهر
تعطيليهاي دلنشــين آخر هفته در فصلهاي
بهار و تابستان ارزانتر تمام ميشد .اما نميتوانيد
حال من را درك كنيد ،وقتي روز جمعه ميشود
و نميتوانم آنقدر كه ميخواهــم در رختخوابم
بمانم و بايد از زماني كه شيپور خروج از منزل زده
ميشود ،مثل يك ســرباز يا كارگر خوب ،مقادير
زيادي اســباب و اثاث را روي كــول بگذارم و در
ماشــين جادهم .بعد از يك 2 ،يا حتي  3ساعت
رانندگي و رســيدن به محل دلخواه و پيدا كردن
يك جاي خوب ،زيبا ،دلنشين و دور از جمعيت
(واقعا چرا بايد از خانه بيرون برويم ولي از حضور
ديگران دوري كنيم؟ آن بندگان خدا اگر در خانه
ميمانديم كه كاري بهكار ما نداشتند! خانوادگي
به باقي خانوادههاي نشســته در جاهاي بهتر و
مناسبتر چشم غره ميرويم و زير لب ميگوييم:
حاال همه امروز آمدند سيزده بهدر!) و از همه مهمتر
پیدا کردن جایی امن براي بازي بچهها است( .انگار
در خانه امنيت نداشــتند ،يا نميشد بعدازظهر
در پارك امن محله خودمان بازي كنند!) شروع
ميكنم به پهن كردن اثاث .دواندوان آتشــي به
راه ميكنم و زغالهاي از پيش تهيه شده را روشن
كرده و ميگيرانم .بساط يك جور غذاي صحرايي
حاال كباب باشد يا هر چه را فراهم كرده و بعد از آن
با بطري آب معدني دستها را ميشويم .بوي دود
تمام وجودم را گرفته .روي زمين ســفت با شلوار
ناراحت و معذب هستم ،اما خوشحال از خوشحالي
بقيه دراز ميكشــم و بعد وســايل را بار ماشين
ميكنم و برميگرديم.
اما ظهر نشده در جمعههاي پاييز و زمستان،ساز
ناكوك حوصله سر رفتهمان كوك ميشود .چون
نميتوان در دل سرما خطر سرماخوردگي خود
و بچهها را به جان خريد؛ بيــرون رفتن در فصل
ســرد حتما هزينهبر خواهد بود .چه كلي قول و
قرار بگذاريد كه فقط در بازار دوري ميزنيم و چه
فقط غذا بخوريم و به منزل برگرديم .در هر حالت
نميتوان خيلي جلوي هزار جــور جنس رنگ و
وارنگ و خوراكيهاي سر پايي و اسباب بازيهاي
ريزهميزه مقاومت كرد .من دوست دارم جمعهها
در خانه بمانم و واقعا استراحت كنم .از جايم تكان
نخورم .رانندگي نكنم .در ترافيك نمانم .خسته
نشوم و آخر شــب با تني خُ رد و فكري فرسوده،
غمگين ،خشمگين و راضي از رضايت بقيه نخوابم.
واقعا ميخواهم در خانه بمانم؟
حل تعارض

در خانه بمانيم؟ يا بيرون برويم؟ پرواضح اســت
كه «به سلطه بايدها و نبايدها پايان دهيد» تا اين
معضل نيز به آساني حل شود.
بسيار گفتهاند و شــنيدهايم كه خانوادههاي شاد
يا خانوادههاي موفق ،با يكديگر بســيار ســخن
ميگويند .اما نكته حائز اهميت و از قلم افتاده اين
است كه حرف زدن بدون «پذيرش» ،توانايي حل
تعارضها را ندارد و در بســياري از موارد صحبت
كردن تبديل به مشاجره ،دعوا ،قهر و كينه ميشود.
قبل از آغاز به حرف زدن ،به اين نكته توجه كنيد
كه «هدف از مكالمه چيست؟»
دانستن فكر و احساس طرف مقابل يا اعمال عقيده
و رأي خود به ديگري؟ براي داشتن يك مكالمه
بهتر آن اســت كه تنها گوينده نباشيم .چه بسا
شنونده خوب بودن بسيار مفيدتر و اثرگذارتر است.
حتما اصطالح شــنونده فعال بودن به گوشتان
خورده و شايد هم نه! شــنونده فعال بودن براي
بسياري از ما كار آساني نيســت و نياز به تمرين
دارد؛ تمرينهايي مرتبط با توجــه و تمركز و در
لحظه حال بودن .شنونده فعال تنها روي شنيدن
تمركز ميكند ،نه روي پاسخ دادن! درحاليكه اگر
به جاي آماده كردن پاسخ در ذهنتان ،فقط گوش
كنيد و اگر مطلبي را خــوب درك نكرديد درباره
آن سؤال كنيد ،بيشــك هم به درك و استنباط
درســتتري از فرد طرف صحبت خود بهدست
ميآوريد و هم او احساس توجه و درك شدن كافي
را از شما دريافت ميكند.
پس در مهارتهــاي گفتوگو و حل مســئله
شاهكليد «شنونده فعال» بودن را فراموش نكنيم.
براي حل تمام تعارضها كافي است نسبت به فكر،
هيجان و تواناييهاي ذاتي ديگري پذيرا باشيم.
همچنين فكر و باور خود را از زيرسلطه بايدها و
نبايدهايمان خارج كنيم .بهتر است انعطافپذير
فكر كرده و عمل كنيم .افــراد با خلق و خوهاي
ذاتي و متمايز از يكديگر بــه دنيا ميآيند .حتي
فرزندان يك خانواده كه از نظام تربيتي يكساني
بهرهبردهاند تفاوتهاي آشكاري با يكديگر دارند
كه يكي از داليل عمده آن خلق و خوي متفاوتي
است كه با آن به دنيا ميآييم .همه توان بدني و
تمايل يكساني به گردش و تفريح ندارند و گرچه
اين ميل يك عالقه مثبت و حتي سازنده است،
اما نميتوان گفت همه افراد نوع بشــر «بايد» از
آن بهره بجويند و خواهان آن باشــند .اين آخر
هفته قبل از مشاجره بر سر بيرون رفتن يا نرفتن،
به اين فكر كنيد و از خود بپرسيد :آيا «حتما» اگر
از خانه بيرون بروم يا نروم جمعهام به باد ميرود
يا نميرود؟
اگر از خانه بيرون نرويم «اصال» نميتوانيم از روز
تعطيل لذت ببريم يا بالعكس؟
آيا اين بيرون رفتن از منــزل براي همه اعضاي
خانواده به يك اندازه لذتبخش است؟
آيا از نيازهاي ديگر اعضا ،از خواستها و تمايالت
همه آگاهيم؟
راهحلي وجود ندارد كه همــه بتوانند از اين روز
لذت ببرند؟ اندكي خالقيت ،انعطاف و پذيرش در
فكر ميتواند جهان شما را متحول كند.
آخــر هفته خوبــي بــه دور از بايدهــا برايتان
آرزومنديم.
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مامور قالبي 200زن را فریب داد
«به بهانه اينكه مصرف برق شما باالست و بايد با وسيلهاي
مانند طال مصــرف آن را پايين بياورم ،طالهــاي زنان را
ميگرفتم و در فرصتي مناسب فرار ميكردم» .اين گفتههاي
مجرم سابقهداري است كه خود را مأمور اداره برق معرفي
ميكرد و وارد خانهها ميشد تا نقشه سرقتهايش را عملي
كند .او يكي از مجرماني اســت كه در طرح كاشف پليس
دستگير شده و طبق تحقيقات پليس ،دستكم از 200زن
در تهران سرقت كرده است .گفتوگوي خبرنگار همشهري
با او را بخوانيد.
با چه ترفندي سرقت ميكردي؟

خودم را مأمور برق جا ميزدم و يك فازمتر هم دستم ميگرفتم.
به مقابل خانهها يا آرايشگاههاي زنانه در مناطق مختلف تهران
ميرفتم و زنگ در را ميزدم .وقتي زني در را باز ميكرد ،ميگفتم
مأمور برق هســتم و بهعلت بدهي بايد برق خانه يا آرايشگاه را
قطع كنم .حتــي نقش بازي ميكردم و ميگفتم بايد وســايل
برقي را خاموش كنيد تا كدي را وارد كنم و ميزان مصرف آنها را
بسنجم .زنان اصرار ميكردند برق را قطع نكنم و من ميگفتم
براي جلوگيري از قطعي برق بايد فلزي مانند طال يا برنج يا مس
در اختيارم قرار دهنــد كه آن را داخل كنتور بــرق قرار دهم و
مصرف آن را كم و بدهي را صفر كنم .زناني كه فريب ميخوردند
طالهايشــان را در اختيارم قرار ميدادند و من پس از ســرقت
فراري ميشدم.
همدست هم داشتي؟

همسرم همدستم بود .گاهي برخي زنان به من مشكوك ميشدند
و ميگفتند بايد با اداره برق تماس بگيرند .من هم با همســرم
تماس ميگرفتم و او نقش بازي ميكرد و تلفني تأييد ميكرد كه
من مأمور اداره برق منطقه هستم.
سابقه داري؟

سابقه ســرقت گوشــي موبايل دارم و اين
شــگرد را در زندان ياد گرفتم .يك سال
قبل آزاد شدم و حدود 200مورد سرقت
انجام دادم.
تا بــه حال پيش
آمــده بود كه شــخصي
همكاري نكند؟

بارها پيش آمده بود .برخي
از زنان حاضر نميشــدند
طالهايشــان را در اختيارم
قرار دهند و ميگفتند بايد روز
بعد كه همسرشان در خانه است
به آنجا مراجعه كنم و من هم ديگر
بيخيال ميشدم.

افشایجنايات
االحوازيه در دادگاه

خبر

ربودنپيرمردبرايفروشخانهميلياردي

اولين جلسه محاكمه حبيب اسيود ،عامل حمله به مراسم رژه
اهواز و چندين جنايت ديگر در دادگاه انقالب برگزار شد
اولين جلسه رســيدگي به اتهامات «حبيب فرجاهلل
چعب» ملقب به «حبيب اسيود» ،سركرده گروهك
تروريستي االحوازيه در دادگاه انقالب اسالمي تهران
برگزار شد و نماينده دادستان با قرائت كيفرخواست،
جزئيات بيشــتري از جنايتهــاي او و اعضاي اين
گروهك را افشا كرد.
به گزارش همشهري ،نام گروهگ تروريستي «حركه
النضال العربي لتحريراالحواز» و «حبيب اســيود»
بهعنوان ســركرده آن ،نخســتين بار پس از حمله
تروريستي به مراســم رژه نيروهاي مسلح اهواز در
گراميداشت هفته دفاعمقدس در سال 97كه موجب
شهادت 25نفر شد بر سر زبانها افتاد ،اما جنايتهاي
اين گروه به اين يك مورد خالصه نميشود و آنها پيش
از اين هم دست به چندين فقره قتل ،بمبگذاري،
سرقت مسلحانه و آدمربايي زده بودند .از همان زمان
نيروهاي امنيتي بهدنبال شكار عناصر اين گروه در
داخل و خارج بودند تا اينكه سرانجام حبيب اسيود،
مرد شماره يك اين گروهك روز 23آذرماه سال99
در كشور سوئد دستگير و به كشور بازگردانده شد .او
در همان بازجوييهاي مقدماتي بهدست داشتن در
حادثه تروريســتي اهواز اعتراف كرد اما در يكسال
گذشــته تحقيقات از او ادامه يافــت و جنايتهاي
بيشتري از وي و همدستانش افشا شد .در اين شرايط
بود كه پرونده اتهامي او با صدور كيفرخواســت به
دادگاه انقالب اسالمي تهران فرستاده شد.
در دادگاه

صبح ديروز نخستين جلسه رســيدگي به اتهامات
ســركرده االحوازيه در شــعبه 26دادگاه انقالب به
رياست قاضي افشاري برگزار شد .در اين جلسه عالوه
بر خبرنــگاران ،خانواده تعدادي از شــهداي حادثه
تروريستي اهواز نيز حضور داشــتند و تصاويري از
عزيزانشان را در دست گرفته بودند.
پس از رسميت يافتن جلسه ،رئيس دادگاه از وزيري،
بهعنوان نماينده دادســتان خواســت تا به دفاع از
كيفرخواست بپردازد .او در بيان اتهامات حبيب اسيود

نكاتي را مطرح كرد كه بعضي از آنها براي نخستينبار
بازگو ميشد.
نماينده دادســتان حرفهايش را اينطور آغاز كرد:
«حبيب فرجاهلل چعب ملقب به حبيب اسيود مشهور
به ابوعزيز و ابو احمد ،متولد  ،۱۳۵۲شاغل در اداره كار
كشور سوئد ،داراي ليسانس علوم اجتماعي و سابقه
كيفري است كه از ۲۳آذر سال ۱۳۹۹در بازداشت به
سر ميبرد .او داراي وكيل مدافع و پرونده شخصيت
است كه محتويات اين پرونده حاكي از سالمت رواني
وي و متمايل به آشوبگري است» .
کولهباری از اتهام

وزيري درباره اتهامات متهم گفت« :طبق تحقيقات
انجام شده در وزارت اطالعات ،اقارير متهم و تحقيقات
به عمل آمده و ادله موجود وي متهم است به افساد
فياالرض از طريق تشــكيل و اداره و ســركردگي
گروهكي به نام حركه النضال العربي لتحريراالحواز
اســت كه از طريق طراحي و اجــراي عملياتهاي
تروريستي متعدد قصد مقابله با نظام را داشته است».
در ادامه كيفرخواســت اقدامات تروريســتي متهم
اينطور بيان شد« :عمليات بمبگذاري در فرمانداري
توبرنام ه اهواز،
اهواز ،بمبگذاري در سازمان مديري 
بمبگذاري در اداره مســكن و شهرســازي اهواز،
بمبگذاري در اداره محيطزيست اهواز ،بمبگذاري
در خطوط انتقــال نفت ،عمليــات بمبگذاري در
محور انتقال نفت آبادان ماهشهر و برنامهريزي براي
بمبگذاري در دادگســتري اهواز ازجمله اتهامات
متهم است».
وزيري در ادامه گفــت« :اقدامات ايــن گروهك با
انتشار نامه جعلي منتســب به محمدعلي ابطحي،
رئيس دفتر رئيسجمهور اسبق در سال ۸۴خطاب
به ســازمان برنامه و بودجه بــا طبقهبندي خيلي
محرمانه مبني بر قصد دولت براي تغيير ســاختار
جمعيت عرب منطقه در سطح اســتان خوزستان
آغاز شد و در ۲۲خرداد ۸۴به بمبگذاري فرمانداري
خوزســتان ،اداره كل برنامهوبودجه و اداره مسكن

عكس :تصاویر برخی از شهدای حمله تروریستی به رژه ارتش در اهواز روی میز دادگاه

استان منجر شد .طراحي اين عمليات در كشورهاي
سوئد ،دانمارك و هلند با همكاريهاي مالي عربستان
ســعودي بود و اهداف عمليات شــهروندان عادي
ازجمله زنان و كودكان و شهروندان عرب بودند».
نماينده دادستان همچنين درباره عمليات اين گروه
كه خنثي شــده اســت نيز گفت« :بمبگذاري در
وزارت نفت در تهران ،بمبگذاري در دادگاه دزفول،
بمبگذاري در شــركت نفت اهــواز ،بمبگذاري
در وزارت بازرگاني ،بمبگــذاري در ديوان عدالت
اداري ،بمبگذاري در مجتمع قضايي شهيد بهشتي،
بمبگذاري در اداره اطالعات اســتان خوزســتان،
بمبگذاري در ســازمان بورس تهران ،بمبگذاري
در نوروز سال  ،۸۵بمبگذاري در اماكن و ساختمان
اطالعــات خوزســتان در فرمانداري ماهشــهر و
بمبگذاري در بانك پارسيان اهواز ازجمله اقداماتي
است كه متهمان قصد انجام آن را داشتند كه با ناكام
ماندن آنها ۱۵۰كيلو تيانتي ،بمب ساعتي2 ،بمب
دستساز4 ،عدد تايمر الكترونيكي۵۴ ،عدد چاشني،
۱۲سوئيچ فعالكننده و ...از آنها كشف شد».
وزيري ادامه داد« :شاخه نظامي اين گروه همچنين
طرحي براي سوء قصد به جان محمود احمدينژاد،
رئيسجمهور اسبق را در دستور كار داشتند و اعتراف
كردند در ســال 2005براي تــرور او تالش كرديم.
آنها همچنين در گزارشــي به ســرويس جاسوسي
ســعودي انجام 37عمليات در ايران را پذيرفتند».
وي در ادامه گفت « :اعضاي اين گروهك در ابتداي
فعاليتشان براي بهدست آوردن منابع مالي دست

به سرقتهاي مسلحانه ميزدند كه سرقت از بانك
تجارت دزفول ،شــركت پتروشيمي ،بانك صادرات
بندرامام ،طالفروشي در شــوش ،انبار غله شوشتر و
شوش ،شركت توسعه نيشــكر ،بانك صادرات اهواز
و ...از مهمترين سرقتهاي اين گروه است ».نماينده
دادستان در ادامه به مهمترين عمليات اين گروه در
اهواز اشــاره كرد و گفت« :اين گروهك تروريستي
در روز ۳۱شهريور ۹۷در مراسم گراميداشت هفته
دفاعمقدس تعدادي از شهروندان را مورد تهاجم قرار
داده كه اين موضوع منجر به شهادت ۲۵نفر ازجمله
يك كودك و زخمي شدن ۷۰نفر شد كه ساعتي بعد
از اين حادثه سخنگوي گروهك در گفتوگو با يكي
از شبكههاي معاند مسئوليت اين عمليات تروريستي
را پذيرفت ».در ادامه اين جلســه تصاويري از پشت
پرده فعاليت اين گروهك در دادگاه نمايش داده شد.
يكي از اين فيلمها تعدادي از نيروهاي اين گروهك
را نشــان ميداد كه به پرچم خودساختهشان اداي
احترام ميكردند كه حبيب اســيود نيز در اين فيلم
حضور داشــت و آرپيجي حمل ميكرد .فيلم ديگر
تصاوير تيراندازي بهخودروي نيروي انتظامي را نشان
ميداد .فيلم ديگري كه نمايش داده شــد از طريق
جاســازي دوربين در يك خودرو مقابل فرمانداري
اهواز ضبط شده بود كه لحظه انفجار در فرمانداري
را نشان ميداد.
با پايان پخش اين تصاوير ،رئيس دادگاه ختم جلسه
را اعالم و ادامه رسيدگي به پرونده را به زمان ديگري
موكول كرد.

طرح كاشف كه با تالش مأموران پليس آگاهي تهران از چند
روز قبل براي دستگيري مجرمان حرفهاي پايتخت آغاز شده
بود ،با دستگيري 317نفر پايان يافت.
بهگفته سردار حسين رحيمي ،رئيس پليس پايتخت ،مجرمان
دستگير شده در قالب 62باند فعاليت داشتند كه شاخصترين
آنها  2باند آدمربايي و سرقت مسلحانه بود كه تمامي اعضاي
اين باندها دستگير شدند.
ســركرده نخســتين باند زني بود كه به قصد تصاحب خانه
ميلياردي يك پيرمرد نقشه آدمربايي كشــيد .او مدتي قبل
پس از آنكه بــا پيرمرد ثروتمند طرح دوســتي ريخت قدم به
خانهاش گذاشت و در فرصتي مناسب ســند ملك او را كه در
حوالي نارمك بود ،سرقت كرد .اين زن بعد از سرقت با استفاده
از مدارك جعلــي ،ملك 4واحدي پيرمرد تنهــا را به نام خود
منتقل كرد .پس از آن نقشه آدمربايي كشيد تا بتواند اين ملك
را با خيال راحت بفروشد .او براي اين كار چند آدمربا اجير كرد
تا پيرمرد را بربایند و شرايط را براي فروش خانه او مهيا كنند.
يكي از متهماني كه با دســتور اين زن اقدام به ربودن پيرمرد
كرد در گفتوگو با همشــهري ميگويد :شب حادثه به همراه
همدستانم وارد خانه پيرمرد شديم .خودمان را مأمور معرفي
كرديم .به بهانه اينكه پيرمرد در اداره پليس پرونده دارد و بايد
براي ارائه توضيحات به آنجا بيايد ،او را ربوديم و به يك كمپ
ترك اعتياد در اطراف تهران منتقل كرديم .در آنجا با اين ادعا
كه پيرمرد معتاد است ،وي را در كمپ زنداني كرديم تا بتوانيم
خانهاش را بفروشيم.
او گفت :ســركرده باند به راحتي موفق شد ملك ميلياردي را
بفروشد .اما پس از فروش4 ،مســتأجري كه در آنجا سكونت
داشتند به موضوع مشكوك شــدند و پليس را در جريان قرار
دادند .به اين ترتيب همه اعضاي باند لو رفتيم و دستگير شديم.
تحقيقات نشان ميدهد كه زن ميانسال كه سركرده اين باند
بود ،پيش از ايــن ملك ديگري را هم با اين شــگرد به فروش
رسانده است.
اعضاي دومين باند دستگير شده ،تبهكاراني بودند كه دست
به سرقت مسلحانه زده و چند دستگاه ماينر را از كارگاهي به
ســرقت برده بودند .يكي از آنها كه چوپان است در گفتوگو
با همشــهري ميگويد كه به پيشــنهاد يكي از دوستانش از
شهرستان به تهران آمده تا نقشه اين سرقت را عملي كند .او و
همدستانش پس از حمله به كارگاهي در تهران ،با تهديد اسلحه
دست و پاي كاركنان را بسته و دســتگاههاي ماينر را سرقت
كردند تا اينكه با شكايت شــاكي و تحقيقات پليس دستگير
شدند .با دستگيري اعضاي اين باند كه يك زن نيز عضو آنها بود
معلوم شد كه آنها در يكي از شهرستانها هم دست به سرقت
مسلحانه از منزل و دامداري زده بودند.
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دانش

نقلقولخبر

كشف علت خواب بيكيفيت جلوي
تلويزيون
حتما برايتان پيش آمده كه وقتي تلويزيون روشــن است
روي مبل خوابتان ميبرد بعد از بيداري همچنان خسته و
كوفته هستيد .حاال محققان دليل اين ماجرا را فهميدهاند.
مغز انسان به صداهاي ناآشنا در طول خواب توجه ميكند
تا در برابــر تهديدات بالقوه هوشــيار باشــد .به گزارش
ديليميل ،محققان اتريشي تحقيقي انجام دادند كه طي
آن فعاليتهاي مغز افراد بزرگســال در خواب در مواجهه
با صداهاي آشنا و ناآشــنا اندازهگيري شد .در اين مطالعه
مشخص شد با شنيدن صداي ناآشنا ،مغز انسان در طول
مرحله اول خواب كه آن را «بدون حركت سريع چشم » يا
 NREMمينامند ،هوشيار ميشود.
با اين حال چنين اتفاقي در عميقترين مرحله خواب كه
بهعنوان «حركت سريع چشم» يا  REMشناخته ميشود،
نيفتاد كه احتمــاال بهدليل تغييرات ريزســاختار در مغز
است .حتي اگر چشمان ما به روي اطراف بسته شود ،مغز
همچنان به نظارت بر محيط در هنگام خواب ادامه ميدهد
و نياز به محافظت از خواب را با نياز به بيدار شدن متعادل
ميكند.
طبق گفته كارشناســان ،يكي از روشهايي كه مغز انجام
ميدهد ،پاســخ دادن انتخابي به صداهاي ناآشنا نسبت
به صداهاي آشنا اســت .اين ممكن است به روند طوالني
تكامل انســان و نياز به بيدار شدن ســريع در مواجهه با
خطر بالقوه برگردد كه با نشانههاي شنيداري كمتر آشنا
مشخص ميشود.
درمجموع اين مطالعه نشان داده اســت صداهاي ناآشنا
مانند صداي تلويزيون ،مانع از يك استراحت تمام و كمال
ميشــود چرا كه مغز در هوشــيارترين حالت خود است.
تيم تحقيقاتي اتريشــي درمقالهاي كــه در مجله علمي
 JNeurosciمنتشــر كرده ،آورده اســت :يافتههاي ما
تفاوتها را در پاســخهاي مغز به محركهاي شــنوايي
براساس ارتباط آنها با كسي كه خوابيده را برجسته ميكند.
نتايج نشان ميدهد كه ناشناخته بودن صدا يك پيشبرنده
قوي براي پاسخ مغز در طول مرحله اول خواب است.
براي انجام اين مطالعه ،محققــان 17داوطلب كه 14نفر
آنها زن هستند را با ميانگين سني 22سال ،انتخاب كردند.
هيچيك از اين افراد پيــش از اين دچــار اختالل خواب
نبودند .همه آنها در طول خواب شــبانه با تجهيزات پولي
سومنوگرافي مجهز شده بودند .پولي سومنوگرافي در واقع
امواج مغز ،تنفس ،تنشهاي عضالنــي ،حركات ،فعاليت
قلب و ...را در مراحل مختلف خواب اندازهگيري ميكند.
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علی اصغر نجیمی
دبیر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه
توسعه فناوری نانو
 ۱۵قــرارداد فناورانــه نانــو بــا صنایــع
کشــور در حوزههــای مختلف بــه ارزش
اولیه1۰۰میلیارد تومان در مدت برگزاری
نمایشگاه دستاوردهای نانو بسته شده
اســت .به گــزارش ایرنــا ،دبیــر کارگروه
صنعت و بازار ستاد نانو گفته است که
این مبلغ اولیه قراردادهاست.
ایالن ماسک
مدیرعامل اسپیس ایکس
ایــان ماســک ،مدیرعامــل شــرکت
فضایــی اســپیس ایکــس گفته اســت
که  ۱۴۶۹ماهواره پروژه استارلینک این
شرکت برای تامین اینترنت ماهوارهای
به درســتی کار میکنند و به زودی ۲۷۲
ماهــواره دیگر هــم در چند مرحلــه وارد
مدار عملیاتی خود میشوند .در آخرین
مورد ،روز گذشته  ۴۹ماهواره این پروژه
همزمان پرتاب شدند.

اما و اگرهای تجارت ايران با رمزارز

استفاده از رمزارزها در واردات و صادرات در آينده نزديك ،ميتواند معامالت بينالمللي فعاالن اين حوزه را تسهيل كند
بيشتري انجام خواهند داد.

گزارش

عمادالدين قاسميپناه
روزنامهنگار

چند روز پيش ،رئيسكل ســازمان توسعه تجارت
اعالم كرد كه در آينده نزديك از رمزارزهاي جهانی
یا بــه اصطالح جهــانروا بــراي واردات و صادرات
استفاده خواهد شــد .يكي از الزامات توسعه تجارت
نقل و انتقاالت وجوه و تضمين است؛ فعال اقتصادي
براي تجارت با طــرف مقابل بايد ســازوكار مالي،
بانكي ،پولي و بيمهاي داشته باشد كه در اين زمينه
ابزارهاي مختلفي مانند گشــايش اسناد اعتباري،
ارتباطات بينبانكي و صندوق ضمانت صادرات وجود
دارد .اخيرا نيز يكــي از ابزارهاي انتقال اعتبار كه در
بحثهاي پرداختي بهكار گرفته شــده ،استفاده از
سامانههاي بالكچين يا رمزارزهاست .درصورتي كه
اين اتفاق رخ دهد ،عالوهبر اينكه به نوعي استفاده از
رمزارزهاي جهانروا به رسميت شناخته خواهد شد،
اتفاق بزرگي براي فعاالن تجارت بينالملل رخ خواهد
داد و به اين ترتيب آنها معامالت خود را با ســهولت

نخستين كشور خواهيم بود

محمد گلســتاني ،دبير كميســيون تامين كاالي
ســازمان نظام صنفــي رايانــهاي تهران(نصر) در
گفتوگو با همشهري ،اظهارنظر در اين مورد را به
اجراييشدن اين طرح موكول ميكند ،اما در عين
حال در مــورد بهكارگيري رمزارزهــا در دنيا براي
واردات و صادرات ميگويــد« :در دنيا ،از آنجا كه از
تجارت و اقتصاد آزاد برخوردارند ،هر شركتي كه به
يك رمزارز اعتماد دارد ،آن رمزارز را بهعنوان رمزارز
مورد قبول خود اعالم ميكند و از طريق آن معامالت
داخلي يا خارجي خود را انجام ميدهد».
اين فعال اقتصادي همچنين به اين موضوع اشــاره
ميكند كه «تا جايي كه اطالع دارم هيچجاي دنيا،
هيچ دولتي به شكل رسمي اعالم نكرده كه رمزارز
ميتواند جايگزين پول رسمي كشور شود يا در كنار
پول رسمي پذيرفته شود ».گلستاني با اشاره به اينكه
اين موضوع در حد صحبت مطرح شــده ،ميگويد:
«درصورتيكه اين اتفاق در ايران رخ دهد ،نخستين
كشوري خواهيم بود كه بهصورت رسمي و دولتي از
رمزارزهاي جهانروا در صادرات و واردات استفاده

ميكنيم ».بهگفته او «با اين حال آنچه مشــخص
است اين است كه اســتفاده از رمزارزهاي جهانروا
در واردات و صادرات بهعنوان جايگزين تبادل مالي
ســنتي نخواهد بود و در كنار اين روش ،از رمزارزها
هم استفاده خواهد شد».
اتفاق مثبت براي فعاالن تجارت

دبير كميســيون تامين كاالي سازمان نظام صنفي
رايانــهاي تهران با اشــاره به اينكه اكنــون انتقال
ارز صادراتي بــهازاي واردات يا انتقــال ارز در قبال
ثبت سفارشهاي تأييدشــده امكانپذير است و از
روشهاي ســابق نميتوان براي انتقال ارز استفاده
كرد ،ادامه ميدهــد« :به همينخاطــر اين روش
جديد(استفاده از رمزارزها براي صادرات و واردات)
اين امكان را در اختيار تجار قرار ميدهد تا معامالت
خود را با سهولت بيشتري انجام دهند».
با اين حال گلســتاني به زمانبر بودن اجراييشدن
اين روش اشــاره ميكند و ميگويد« :اين كار نياز
به زمان زيادي براي اجرا دارد ،چراكه بايد براي آن
دستورالعملهاي الزم صادر شود و احتماال اين روش
در ســال 1401اجرايي خواهد شد .همچنين نظر

بانك مركزي ،مجلس و حتي تأييد نهايي وزارتخانه
صمت بايد در اين مورد دريافت شود كه اين موضوع
فرايند را تا اجرايي شدن ،زمانبر خواهد كرد».
نبايد غفلت كنيم

عليرضا پيمانپاك ،رئيس ســازمان توسعه تجارت
پيش از اين اعالم كرده بود كــه «اگر از بحث بانك
مركزي در مسئوليت موضوعات پولي ،مالي و ارزي و
همچنين از رويكرد بانك مركزي و دولت بگذريم ،اين
رمزارزها و سامانههاي بالكچين ،بحثهاي كاربردي
بسياري در امور تجاري دارند كه اگر از آن غافل شويم،
بخش عمــدهاي از فرصتهاي تجاري را از دســت
خواهيم داد ».بهگفته او «استفاده از رمزارزها ايجاد
نوعي تضمين براي كســبوكارهاي خرد و متوسط
است ».پيمانپاك در توضيح اين موضوع گفته بود:
«اگر كسبوكارهاي كوچك يا متوسط بخواهند با
همتايان خود در ديگر كشورها كار كنند نيازمند نوعي
تضمينهستندكه سامانههاي بالكچينمبتنيبر پايه
ارزهاي مختلف ،ميتوانند اين سازوكار را ايجاد كنند
و طرفين تجاري براساس سازوكار اين سامانهها به
يكديگر تضمين متقابل بدهند».

عدد خبر

88
درصد

۱.۲ميليارد
دالر

آخریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات
رادیویــی درخصــوص توســعه بخــش
 ICTكشــور نشــان میدهد همچنان
۸۸درصد كاربــران اینترنــت پهنباند
كشور از اینترنت سیار یا موبایل برای
ارتباطات خود استفاده میكنند.
تحقیقــات جدیــد نشــان داده
جریمههــا بــرای نقــض قانــون حریم
خصوصــی اتحادیــه اروپــا در ســال
گذشــته حدود  7برابر افزایــش یافته
اســت.به گــزارش سیا نبیســی،
مقامــات حفاظــت دیتــای اتحادیــه
اروپا از ۲۸ژانویه ســال  ۲۰۲۱مجموعا
۱.۲میلیــارد دالر جریمــه بــرای نقض
قانــون مقــررات عمومــی حفاظــت از
دیتا صادر كردند.
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اخبار روز

خبر روز

هشدار نفوذ آب به مسجد شيخ لطفاهلل

2/3ميليون اصفهاني درخطر
فرونشست

ورود  640هزار گردشگر در  70روز گذشته
640هزارو516گردشگر خارجي از ابتداي آبانماه سالجاري تا
11ديماه به ايران سفر كردهاند كه بهگزارش مهر ،اتباع عراق
و افغانستان بهترتيب بيشترين تعداد ورودي به ايران را بهخود
اختصاص دادند .پــس از اين تعداد ،اتبــاع تركيه ،آذربايجان،
بحرين ،عمان ،پاكستان ،روسيه و آلمان بيشترين تعداد ورودي
به ايران را در آمار گردشگران ورودي بهخود اختصاص دادند.

عدد خبر

نظارتتهرانبركاهشآلودگیهوایکشور
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران :دانش فنی بازسازی دستگاههای سنجش آلودگی هوا در تهران بهطور كامل بومیسازی شد

گزارش

۳۰

30سال است توافقهای چندجانبه در
مورد از بین رفتن تنوع زیســتی و آب و
هوایی صورت گرفته اما از تنوع زیستی
بهدلیل آلودگی پالستیكی كمشده و
به نوشــته ایســنا در تازهتریــن گزارش
آژانــس تحقیقــات زیســتمحیطی،
20رأس فیل در تایلند پــس از خوردن
زبالــه پالســتیكی در یك ســایت دفن
زباله جان خود را از دست دادهاند.
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 ۲۰قــاده گرگاس كــه در روزهای اخیر
در بخش غربی ارتفاعات طاقبستان
و مســیر صعــود بــه قلــه «فرخشــاد»
به كوهنــوردان حمله كردنــد به اعالم
ایرنا ،ســاماندهی میشــوند .سازمان
محیطزیست هم اعالم كرد در صورت
ورود گرگاس به مناطق تحت حفاظت
محیطزیســت ،آنهــا بــه ســرعت از
طبیعت حذف خواهند شد.

سید محمد فخار
روزنامهنگار

آلودگي هوا همواره مهمان دهههاي اخير شهرهاي
بزرگ كشور بوده و هست .در مقابل ،امروز 29دي،
روز هواي پاك نامگذاري شــده تــا فرصتي براي
يادآوري ،پيگيري و اجراي سياســتهاي كالني
باشد كه براي بهبود كيفيت هوا تصويب شده و بايد
اجرا شود.
در چنين روزي فرصت را به بررســي سياستهاي
كاهش آلودگــي هوا در شــهري اختصاص داديم
كه آلودهترين شهر كشــور طي 5سال اخير بوده و
براي بهبود هوا راهي نو در پيش دارد .محمدمهدي
ميرزاييقميكهطيسالهاياخيرمديرمركزتغيير
اقليم و آلودگي هواي سازمان حفاظت محيطزيست
بود12 ،ديماه ســالجاري با حكم شهردار تهران
بهعنوان مديرعامل شــركت كنترل كيفيت هواي
تهران فعاليت خــود را آغاز كــرد .عليرضا زاكاني،
شهردار تهران 26آذرماه امسال در بازديد از روزنامه
همشهري به گروه زيستبوم اين روزنامه خبر داد كه
«باتصميمرئيسجمهور،شهرداريتهرانمسئوليت

نظارت و دبيري در برنامههاي كاهش آلودگي هواي
كشور را برعهده گرفته است ».ميرزاييقمي حاال
در نخســتين مصاحبهخود با روزنامه همشهري،
از رهگيري مازوتسوزي ،شرايط تهران در پايش
كربن سياه ،دانش فني ارتقاي ايستگاههاي آلودگي
هوا و سياستهاي آتي در بهبود وضعيت هواي كشور
سخن گفته است.

مازوتسوزي نگراني عمومي شده.
رهگيري مازوت چگونه ممكن ميشود؟

قطعا شناسايي و رهگيري استفاده از سوخت مازوت
در شهر تهران امكانپذير اســت و اين موضوع را
ميتوان بهصورت مستقيم از طريق خطوط انتقال
توزيع ســوخت كنترل كرد ،امــا وظيف ه اين مهم
برعهده محيطزيست استان تهران است .

طي2سال اخير پيكهايي در آلودگي
هواي تهران وجود داشــته كه دورههاي
طوالني باقي ماندند و كيفيت هوا افت
شديدي داشت .در اين شرايط برخي
انتقادات مطرح شد كه اعداد اعالمشده
واقعي نيست .با اين انتقادها موافقيد؟

ما به دقت پروتكل ســنجش و كاليبره بودن
دســتگاهها را رعايت كردهايم تــا اعداد به
دقت ارزيابي و اعالم

شــوند؛ بنابراين دقت كامل در اين راستا رعايت
شــده و به صحت اطالعات خدشهاي وارد نيست؛
حتي اين انتقاد را هم كه دستگاههاي ما فرسوده
و قديمي است مطرح كردند .در اينباره بايد بگويم
دســتگاههاي ما بهطور منظم تامين قطعه شده و
بارها نوسازي و بازسازي شدهاند .حتي دستگاههايي
را داشتهايم كه طي ســالهاي اخير تا 70درصد
تعويض قطعه شدهاند .ما حتي دانش فني تعمير
ي كردهايم.
اساسي اين دستگاهها را نيز بوميساز 
باتوجه به ادامه تحريمهاي جمهوري
اسالمي و مشكالتي كه بعضا در راه نگهداري
ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا وجود دارد ،آيا
ميتوانيم اميدوار به افزايش ايستگاهها باشيم؟

همين جا اين خبر را اعالم ميكنم كه انشاءاهلل در
تودوم
دهه مبارك فجر سالجاري ايستگاه بيس 
سنجش آلودگي هواي تهران را در شهرداري تهران
افتتاح خواهيــم كرد .همچنيــن اندازهگيري
تركيبات آلي فرار نيز آالينده ديگري بوده كه
تجهيزاتسنجشآنبهشبكهسنجش
در ســالجاري اضافه شده و پس
از طي مرحله تســت ،دادهها در
اختيار عموم قرار خواهد گرفت.
با توجه به تأكيدي

كه شــهردار تهران بر كاهــش آلودگي هوا
داشتند و اعالم كرده بودند قرار است تهران
به كانون برنامهريــزي در طرحهاي آلودگي
هواي كشور تبديل شود ،در سالهاي پيشرو
قرار است چه سياستي در اين شركت مدنظر
باشد؟

سياستي كه قرار است دنبال كنيم ايجاد دبيرخانه
و تدوين برنامهها و سياستهاي كنترل و كاهش
آلودگي هواي شهر تهران است .درواقع امروز ثمره
مطالعات نيمه نخست دهه 90را ميچينيم و براي
كشور آن را عرضه ميكنيم .اين يعني نقش ناظر و
دبيري قوانين باالدستي را در سياستهاي كاهش
آلودگي هواي شــهرها خواهيم داشت .مستحضر
هســتيد در قانون هواي پاك نهادهاي مختلف و
متعددي دخيل هستند كه در اين بين شهرداري
بهصورت مســتقيم تكليف اجرايي برعهده ندارد.
با دغدغه شــهردار تهران ما اين موضوع را دنبال
ميكنيم تا گام هماهنگ و بزرگــي براي كاهش
آلودگي هوا برداشته شود و براي كشور نيز الگوسازي
و برنامهريزي بهعنوان يك پايلوت موفق براي كشور
صورت بگيرد.
متنكامل را در همشهری آنالین بخوانید.
hamshahrionline.ir

عکس :همشهری /امیر رستمی

ترك دوم گنبد مسجد شيخ لطفاهلل براي مرمت برداشته شد و
حاال كارشناسان درباره احتمال نفوذ رطوبت و بارندگي به داخل
اين گنبد هشدار ميدهند .اجراي تغيير رنگ گنبد مسجد شيخ
لطفاهلل هنوز از يادها نرفته است كه مرمت ترك دوم گنبد آغاز
شده و به گزارش مهر قسمتي كه كاشيهاي آن برداشته شده
بدون حفاظ و پوشش به رغم بارندگیهای متعدد رها شده است.

۲ميليونو۳۰۰هــزار شــهرونداصفهاني و حــدود ۷۵۰هزار
تا ۸۰۰هزار واحد مســكوني در شــهر اصفهان در زون خطر
فرونشســت قرار دارند .علي بيتاللهي ،مديــر بخش زلزله و
خطرپذيري مركز تحقيقات راه ،مســكن و شهرسازي با اعالم
اين خبر به مهرگفت :اصفهان پرخطرترين شهر كشور به لحاظ
ريسك فرونشست است .مناطقي در كشور وجود دارد كه نرخ
فرونشست زمين آنها از اصفهان بيشتر است .مانند رفسنجان،
جنوب تهران و شــهريار اما به لحاظ ريسك فرونشست زمين،
وضعيت شــهر اصفهان پرريســكترين و پرخطرترين نقطه
كشور اســت .زيرا جمعيت زيادي در اين شهر در معرض خطر
فرونشست قرار دارند .او در پاسخ به گمانهزنيها مبني بر اينكه
فرونشســت زمين علت ســانحه هواپيمايي هفته گذشته در
فرودگاه اصفهان بود ،گفت :يكي از داليلي كه به اصفهان آمديم
بررســي اين موضوع بود .تيم مطالعاتي روز گذشته از محدوده
باند كه سانحه هواپيمايي در آن رخ داد ،ترازيابي ليزري انجام
داد كه فرونشست ،انحنا ،شــكاف يا تركهاي فرونشستي كه
منجر به حادثه باشد در اين باند مشاهده نشد .بنابراين بهعنوان
سرپرســت اكيپ مطالعاتي ميگويم كه براســاس ارزيابيها،
اين ادعا كه فرونشست زمين عامل حادثه هواپيمايي اخير در
فرودگاه اصفهان بوده است ،كامال بياساس و سانحه مربوط به
مسائل فني بوده اســت .بيتاللهي تصريح كرد :اصفهان يكي
از اولويتهاست و پيشنهاد داديم بهعنوان پايلوت فرونشست
كشور اقدامات كنترلي در اين شهر آغاز شود .اوضاع فرونشست
در اصفهان بحراني اســت اما باالخره شورايعالي شهرسازي و
معماري ايران آذر امسال تصميم گرفت؛ مركز تحقيقات راه،
مسكن و شهرسازي ،پيشــنهادي مربوط به اقدامات هماهنگ
وزارتخانهها و ســازمانهاي مرتبط با موضوع فرونشســت را
براي انعكاس بــه هيأت وزيران تنظيم و ارســال كند .معاونت
شهرســازي و معماري با كمك سازمان نقشــهبرداري كشور،
اطلس نقشه عرصههاي در معرض فرونشست را در سطح كشور
تهيه و به همه مراجع ذيمدخل ابــاغ كند .مركز تحقيقات
شهرســازي ظرف مدت ۲ماه مجموعه اقدامات الزمالرعايه در
تمامي طرحهاي توسعه و عمران را با اولويت طرحهاي توسعه
و عمران شــهري جهت ابالغ به مراجع ذيربــط تنظيم كند،
همچنين در همه طرحهاي توسعه و عمران شهري بارگذاري
جديــد در عرصههاي در معرض فرونشســت ممنوع شــود.
مطالعات نشان ميدهد ،حدود  ۶۵درصد از ذخيره آبخوان دشت
اصفهان  -برخوار تاكنون برداشت شده و اگر اين روند تداوم يابد
آبخوانهاي اصفهان تا سال ۱۴۲۰خشك ميشوند و ديگر آب
براي برداشت در اين شــهر وجود نخواهد داشت كه بهمعناي
مرگ اصفهان است.
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گزارش روز

نقلقولخبر

میمند فارس وقفی است؟

محمدعلی صلواتی
معاون حملونقل اداره كل راهداری و
حملونقل جادهای اصفهان:
تخفیــف ۳۰درصــدی خریــد بلیــت
اتوبــوس و معاینــه فنــی خودروهــای
ســنگین در اصفهــان بــه مناســبت روز
هــوای پــاك اعمــال میشــود.تا پایــان
امسال تعداد مراكز معاینه فنی استان
به۱۳عدد افزایش مییابد( .مهر)

اراضی کشاورزی سند دار میشود

تاشیخاتون و سرآغاز وقف در  ۷قرن پیش

وقف میمند دلیل قانونی ندارد

قاضی بازنشسته دادگستری استان فارس در این زمینه گفت:
تشدید اختالفات ناشــی از موقوفه بودن میمند فیروزآباد
فارس بهعلت عملكرد متولیــان موقوفه موجبات نارضایتی
شدید اهالی این شهر شده است.
محمودرضا مســعودی افزود :این متولیــان به صرف یك
درخواست ثبتی غیرقانونی در سال ۱۳۱۸بدون ارائه كمترین
دلیل در آن زمان و بدون داشتن هیچگونه تصرف برخالف
ماده ۷۳آییننامه اجرایی قانون ثبت بــا هماهنگی با اداره
ثبت اسناد مبادرت تحدید حدود و سپس اخذ سند رسمی
كرده بودند.

گزارش

عکس خبر

«نایبند»
نخستین پارك ملی دریایی ایران
پارك ملی نایبند بهعنوان نخســتین پارك ملی دریایی كشور
شناخته میشود و از مقاصد گردشگری استان بوشهر در سواحل
خلیجفارس است .وجود چشماندازهای بینظیر طبیعی ،تپههای
مرجانی جهت غواصی ،تخمگذاری الكپشتان دریایی و بسیاری
از عوامل دیگر ،پارك ملی نایبند را به بهشتی برای طبیعتگردان
تبدیل كرده است .منبع :مهر

شهره كیانوشراد
روزنامهنگار

رئیس ســازمان امور اراضی چند هفته
پیش بود كه با انجام فرایند تهیه نقشه و
مشخصات فنی حدود ۹میلیون هكتار از
اراضی كشاورزی كشور ،حدود 4میلیون
هكتار از ایــن اراضی بــرای تصویب به
سازمان ثبت اسناد كشور معرفی و حدود
یكونیم میلیون هكتار زمین نیز بهطور
رسمی وارد مرحله صدور سند شد ه است.
بهگفته علیرضا اورنگی ،طی ۲سال آینده
پالكهای دارای تداخل اجرای مقررات
موازی تعیین تكلیف و تا پایان سال۱۴۰۴
همه اراضی كشــاورزی كشــور سنددار
خواهند شد.
سنددار شدن اراضی كشــاورزی عالوه
بر قانونی شدن حق مالكیت كشاورزان،
ی از
آثار مثبــت دیگری چــون جلوگیر 
تغییــر كاربری اراضی كشــاورزی ،حل
اختالف بین كشاورزان با هم و با دولت را
به حداقل میرساند .اختالف بین مالكیت
زمینهای كشــاورزی و ملی موانعی را
بهویژه برای كشاورزان ایجاد میكند و در
برخی موارد كشاورز بهدلیل نداشتن سند
و ناتوانی در اثبات مالكیت ،قادر نیســت
در زمین آبا و اجدادی خود به كشــت و
زرع بپردازد .سنددار شــدن زمینهای
كشــاورزی (كاداســتر) انگیزه فعالیت

كشاورزان را بیشــتر میكند و از سوی
دیگر ،آنها میتوانند با سند زمین خود از
تسهیالت بانكی برای توسعه كشت و زرع
نیز بهرهمند شوند.
تهیه نقشه یكمیلیون هكتار از اراضی

بهگفته رضا جباران ،مجری طرح كاداستر
اراضی كشاورزی تاكنون نقشه كاداستری
حدود یــك میلیــون هكتــار از اراضی
كشاورزی تهیه شــده و مقدمات صدور
سند برای اراضی كشــور در استانهای
مختلف صادر شدهاست.
با توجه به این اقدام و براســاس جدولی
كه سازمان امور اراضی در اختیار روزنامه
همشهری قرار داده است ،زنجان ،همدان
و آذربایجــان غربی در صدر شناســایی
زمینهای كشــاورزی برای صدور سند
محســوب میشــوند .در مقابل استان
هرمزگان هنوز هیچ زمین كشاورزیای
را برای صدور سند شناسایی نكرده است
و لرستان و كرمان هم آمار پایینی در این
زمینه دارند.
مجری طرح كاداســتر اراضی كشاورزی
در گفتوگو با همشهری بخشی از دالیل
كند بودن روند ســنددار شــدن اراضی
كشــاورزی را به ماجرای اختالف بر سر
اراضی ملی و كشــاورزی عنوان میكند
و میگوید :برآورد اولیه نشــان میدهد
اراضی كشــاورزی حدود 18.7میلیون
هكتار در كل كشــور اســت .زمانی كه
نقشهبرداری اراضی شــروع شد ،متوجه

رفع اختالف از 6میلیون هكتار از اراضی

درخواست کمک از دولت

محمدمهدی فروردین ،نماینده مردم فیروزآباد ،قیروکارزین
و فراشبند در مجلس شورای اسالمی ضمن دعوت از رئیس
جمهوری برای حضور درمیمند گفت ۹۰ :درصد شهر میمند
موقوفه به حساب می آید ،رئیس جمهوری نسبت به موضوع
موقوفه بودن میمند دســتور داده که این مســئله را برای
همیشه تعیین تکلیف کنند.

سیدمحمدرضا میرتاجالدینی
نماینده تبریز ،آذرشهر و اسكو
در مجلس شورای اسالمی:
روســتای اســفهالن بــه شــهر تبدیــل
میشود .استانداری نظر موافق خود در این
مورد را به تهران اعالم كرده است .نشستی
بــا اعضــای شــورای ایــن منطقه داشــتیم و
برنامههای آنها بــرای تبدیل این روســتا به
شهر را مورد بررسی قرار دادیم(.فارس)

نیمی از 18.7میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور در فرایند صدور سند قرار گرفت ه است

روند موجود مانع خدماترسانی به مردم

معاون موقوفات و نذورات آســتان مقدس شاهچراغ(ع) با
بیان اینكه موقوفه میمند ســابقهای متعلق به حدود ۷۰۰
سال پیش دارد ،گفت :بخش میمند توســط بانویی به نام
تاشــی خاتون در حدود  ۷قرن پیش وقف آســتان مقدس
شاهچراغ(ع) شد .حجتاالسالم سیدمجتبی سعادت افزود:
با بیان اینكه دغدغه و حساسیت زیادی در زمینه وقف بودن
میمند وجود دارد كه بر همین اساس بررسیهای زیادی در
این خصوص صورت گرفته است ،گفت :اسناد موجود ملكی
بر وقفیت میمند شهادت دادهاند و همین امر داللت بر وقف
بودن میمند دارد.

رضا آریانپور
عضو مجمع نمایندگان گلستان در
مجلس شورای اسالمی :
بودجــه اســتان براســاس شــاخصهای
جمعیتــی حتــی نســبت بــه اســتانهای
همجــوار نیــز پایینتــر اســت و مجمــع
نمایندگاناینموضوعرادرمجلسمتذكر
شده و پیگیر افزایش ســهمبری استان در
الیحهبودجهسالآیندههستند(.تسنیم)

عکس :همشهری /علی لرستانی

وقفی بودن یا نبودن شهر میمند فارس با ۷۰۰سال قدمت،
همواره فــراز و فرود داشــته و دارد؛ برخــی اهالی موضوع
وقفی بودن میمند را قبول ندارند و خواستار تعیین تكلیف
خود شدهاند اما متولیان شــاهچراغ(ع) با استناد به اسناد
تاریخی معتقدند بیشتر مساحت این شهر وقف این آستان
مقدس است.
به گزارش ایرنا ،برخی اهالی میمند معتقدند مدیران آستان
مقدس شاهچراغ(ع) مدعی مالكیت شهر میمند و ششدانگ
برخی دهستانها و روستاها هستند و به طرق مختلف سعی
در ابطال اســناد مالكیت مردم را دارند .برخی اهالی نیز با
جمعآوری توماری اعتراض خود را در سطح ملی و حتی به
دفتر مسئوالن عالی نظام ارسال كردهاند .اعضای شوراهای
روســتا و دهیاریهای آنان در بخش میمند فیروزآباد نیز
مراتب اعتراض خــود را در چند نوبت به مقامات مســئول
شهرستان اعالم كردهاند.
از طرفی دیگر متولیان آســتان مقدس احمدبن موسی(ع)
معتقدنــد وقف شــهر میمنــد اســناد تاریخــی دارد كه
محكمهپســند اســت و رأی دادگاه به ایــن موضوع صادر
شــده و نمیتــوان از حدود شــرعی و قانونی این ســنت
حسنه ،تخطی كرد.
سخنگوی شورای شهرستان فیروزآباد در این زمینه گفت:
متولیان آستان حضرت شــاهچراغ(ع) طی دهه گذشته با
نامهنگاریهای مختلف به ادارات ،مانع از خدماترسانی آنها
به مردم میمند شدهاند .عباس شریفی افزود :این ادعای آنان
در هیچ زمانی مورد پذیرش اهالی میمند قرار نگرفته چرا كه
مالكیت تاشی خاتون و تنظیم وقف نامه و تصرف موقوف علیه
در هیچ زمانی به اثبات نرسیده است.
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طبق آمار ارائه شــده از سوی ســازمان اراضی كشور تاكنون
حدود 6میلیون هكتار از اراضی كشاورزی و ملی بررسی و رفع
اختالف شده است2.2 .میلیون هكتار از این اراضی كشاورزی و
3.8میلیون هكتار اراضی ملی است.

شدیم ســازمان جنگلها برای برخی از
اراضی كشــاورزی با وجود داشتن سند
مالكیت ســند ملی صادر كرده است كه
این اختالف بر سر اراضیكشاورزی و ملی
موجب شد قانون دیگری مصوب شود .با
تصویب ماده 54قرار شــد ابتدا محدوده
اراضی كشــاورزی را شناسایی كنیم كه
كدام زمیــن در محــدوده اراضی ملی و
كدام زمیــن در مالكیت مردم اســت .با
نقشهبرداری از زمین و بررسی عكسهای
سال مقارن دهه ۴۰مشخص میشد كه
آیا زمین در گذشته كشــاورزی بوده یا
جزو اراضی جنگل ،مرتع و بیابان و انفال
بوده است.
رضا جباران هــدف از اجرای این طرح را
حمایت از كشاورزان میداند و میافزاید:
این احتمال وجود دارد كه در گذشــته
زمینهای كشــاورزی جزو اراضی ملی
شده باشند و البته ممكن است زمینهای
ملی هم توســط افرادی سودجو تصرف
شده و ساختوساز غیرمجاز در آن صورت
گرفتهباشد.
با وجود این بهگفته این مقام مســئول،
بیش از 70درصد زمینهای كشــاورزی
متعلق به مردم است و با مشخص شدن
محدوده اراضی كشــاورزی سند به نام
كشاورز صادر میشود.
جباران توضیح میدهد كــه تا پیش از
صدور سند ،حتی كشاورزانی كه در زمین
آبا و اجدادی خود كشت و زرع میكردند
برای گرفتن وام و تســهیالت بانكی باید
از جهادكشــاورزی استعالم میگرفتند،
اما اكنون با صدور ســند به نام خودشان
میتوانند كشاورزی را با گرفتن تسهیالت
بانكی توسعه دهند.
مدیــركل مهندســی طرح كاداســتر
اراضی كشــاورزی این اطمینــان را به

كشــاورزان میدهد كه ســنددار شدن
اراضی كشاورزی بهنفع كشاورزان است.
او هوشمندســازی در بخش كشاورزی
را یكی از اهداف صدور سند برای اراضی
كشــاورزی میداند و توضیح میدهد :با
هوشمندسازی كشاورزی عالوه بر رصد
محصوالت كشاورزی از مزرعه تا تحویل
به مصر فكننده محصول موجب بهبود
كیفیت محصوالت زراعی خواهد شد.

اراضی کشاورزی در مساحت هکتار که شناسایی
شده و آماده صدور سند هستند
مساحت
استان
256292
زنجان
147825
همدان
137832
آذربایجان غربی
63639
کردستان
53420.5
کرمانشاه
46462
آذربایجان شرقی
46215.5
اردبیل
37075.7
فارس
32970.6
خراسان شمالی
30646
خراسان جنوبی
17048
تهران
14520.6
سمنان
11645.1
کهگیلویه و بویراحمد
9202
البرز
8545.23
چهارمحال و بختیاری
8064.57
ایالم
7725.09
مرکزی
7675
خوزستان
6991
قزوین
6591.2
سیستان و بلوچستان
6151.25
گیالن
5829.77
اصفهان
5399.1
یزد
4672.3
جنوب کرمان
4252.95
قم
3896.49
گلستان
3793.83
خراسان رضوی
1290.5
مازندران
533
لرستان
11.65
کرمان
0
هرمزگان
992134
جمع کل
منبع :سازمان امور اراضی
(هکتار)

صدور سند از سال آینده

معاون امور امالك و كاداستر سازمان ثبت
اسناد و امالك كشور هم درباره آمار اسناد
صادر شده برای كشاورزان به همشهری
میگوید :بهدلیل اصالح آییننامه قانون
منع خرد شدن اراضی زراعی و باغی كه
در دستور كار هیأت دولت و سازمان ثبت
و اسناد است ،عمال صدور مالكیت اراضی
كشــاورزی به بعد از سال 1400موكول
میشــود ،اما این بدان معنا نیســت كه
كشاورزان برای اخذ سند به مركز مربوطه
مراجعه نكنند.
علی بهبهانی توضیــح میدهد :مالكان
عمده اراضی كشاورزی در حاشیه شهرها
كه مطابق آییننامه و قانون مربوطه با حد
نصابهای اعالمی باشند ،همچنین فاقد
موانع قانونی دیگری مانند پرونده قضایی
باشند ،میتوانند برای تشكیل پرونده به
شرط رعایت كاربری كشاورزی ،به مراجع
مربوطه مراجعه كنند.
بهگفته او ،بیشــترین تعداد نقشــههای
آمــاده صدور ســند مربوط بــه زنجان
و كمتریــن تعداد هم مربوط به اســتان
لرستان است.
ماجــرای ســند دار شــدن زمینها به

ســال 1310و به زمانــی برمیگردد كه
محدوده پالكهــای ثبتــی بهصورت
كروكی مشخص میشد و برای یك زمین
برگهای صادر میشد كه بنچاق نام داشت
و اسم چند نفر بهعنوان مالك زمین روی
آن درج میشــد .صدور این نوع سندها
در درازمدت اختالفاتی بر ســر مالكیت
و ماهیت زمیــن بهوجود میآورد .صدور
سندهای كاداســتر بهصورت دیجیتال
و نقشــهبرداری و دوربینهای پیشرفته
موجب مشــخص شــدن حــد و حدود
زمینها شده است.

آمادهباش امدادیها در روستاهای سیلزده
آب و هوا

حمیده پازوكی
روزنامهنگار

بارشها در كشــور ادامه دارد .براساس اعالم سازمان
هواشناسی با اینكه امروز چهارشنبه (29دی) آسمان
بیشــتر مناطق ایران صاف گزارش شده است ،سامانه
جدید بارشی كه از فردا وارد كشور میشود موج جدید
برف و باران را بهدنبال خواهد داشــت .براساس اعالم
سازمان هواشناسی روز پنجشــنبه (30دی) سامانه
بارشی از غرب و شــمال غرب وارد كشور خواهد شد و
بهتدریج به سواحل دریای خزر كشیده میشود ،ضمن
اینكه در دامنههای جنوبی البرز در استانهای قزوین،
البرز و تهران بارش برف پیشبینی میشود.
در این روز بارش در غرب مازندران ،شرق گیالن ،غرب
كردستان ،كرمانشاه و جنوب آذربایجان غربی شدت
خواهد داشت .روز جمعه در شرق مازندران و گلستان
بارش شدید و در خراسان شــمالی و خراسان رضوی
بارش برف پیشبینی میشــود .از شــنبه تا روزهای
پایانی هفته آینده برای بیشــتر مناطق كشور بهویژه
نیمه شــمالی ماندگاری هوای ســرد پیشبینی شده
است .البته برای امروز چهارشنبه (29دی)در سیستان
و بلوچستان و شرق هرمزگان ابرناكی و بارش پراكنده
پیشبینی شده است .در عین حال بیشتر استانهای

كشور هنوز درگیر تأثیر بارش روزهای اخیر هستند و
تبعات سیل و بارش برف شدید همچنان در استانهای
شمالی و جنوبی ادامه دارد.
بحران سیل در كرمان ادامه دارد

بارشهایی كه از دوشــنبه شــب (27دی) آغاز شد و
به مرور شــدت پیدا كرد موجب جاریشدن سیل در
جنوب غرب ،جنوب و شرق استان شده است .سیالبها
و روانابها هر لحظه شدت بیشتری میگیرد و همین
مسئله شرایط بحرانی استان را پیچید هتر میكند.
مدیركل مدیریت بحران استانداری كرمان به همشهری
میگوید :مسیر 212روســتا در كرمان مسدود است و
بهدلیل شدت تخریب مســیرها فعال امكان دسترسی
به آنها وجود ندارد .منتظر هســتیم سیالب فروكش
كند تا برای بررسی روســتاها اقدام كنیم با این حال
اگر روستایی به شــكل اضطراری به امدادرسانی نیاز
داشــته باشــد نیروهای امدادی و عملیاتی پیاده به
مناطق خواهند رفت و تاكنون هیچ منطقهای نیازمند
كمك اضطراری ،بدون امدادرسانی نمانده است .مجید
ســعیدی با بیان اینكه نیروهای راهداری ،آب ،برق و
امدادی در همه مناطق مستقر هستند و درصورت بروز
مشكل به سرعت وارد عمل خواهند شد ،ادامه میدهد:
56روستا در معرض خطر سیل هستند و برق 49روستا،
آب آشامیدنی 39روستا و خطوط مخابراتی 30روستا
هم قطع شده اســت كه پس از آرام شدن شرایط برای

اتصال مجدد آنها اقدام خواهد شد .چهارراه اصلی10 ،راه
فرعی و تعداد زیادی راه عشایری هم مسدود شده است.
وی درباره اســكان اضطراری روستاییان سیلزده هم
اظهار میكند :بخشی از روستاییان كه منازلشان دچار
آبگرفتگی شــده اســت هم در مدارس ،حسینیهها و
سالنهای ورزشی اسكان اضطراری داده شدهاند ،البته
بهدلیل تعدد حوادث و عملیات امدادرسانی آمار دقیقی
از تعداد این افراد در دسترس نیست و در مجموع كار
آمارگیری و ارزیابی در روزهای بعد انجام خواهد شد.
مدیركل مدیریت بحران اســتانداری كرمان با تأكید
بر اینكه عملیات امدادرســانی و توزیع اقالم خوراكی
و ضروری بین مردم ادامــه دارد ،میافزاید100 :گروه
امدادی و عملیاتی در جایجای اســتان فعال هستند
و امیدواریم تــا زمان فروكشكردن ســیالب بتوانیم
وضعیت را مدیریت كنیم .البته یكی از مشــكالت ما
این است كه 2هفته قبل هم در استان سیل داشتیم و
بهدلیل اشباع شدن رطوبت خاك ،امكان وقوع سیالب
افزایش یافته است .سعیدی درباره وضعیت شهرستان
ریگان هم میگوید :روز دوشــنبه در ریگان هم سیل

بارش برف
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موجب شد پل توكلآباد به ایرانشهر تخریب شود و به
همین دلیل این مسیر مسدود است.
وی با بیان اینكه برخــی افراد غیردولتی میخواهند با
دخالت بیجای خود راه ریگان به ایرانشهر را باز كنند
درحالیكه هنگام بحران هــر تصمیمی باید با نظارت
ستاد مدیریت بحران استان گرفته شــود ،میافزاید:
هر تصمیم غیراصولی هم مسئولیت قانونی دارد و هم
میتواند موجب تشدید بحران شــود .در هر حادثهای
جان افراد بیــش از هرچیز اهمیت دارد ،متأســفانه
رفتارهای غیراصولی موجب اتفاقات ناگوار میشــود
و روز دوشــنبه (27دی) در قلعهگنج فــردی كه وارد
جریان سیالب شــده بود جان خود را از دست داد .از
همه شهروندان خواهش میكنم از اقدامات غیراصولی
خودداری كرده و با نیروهای امدادی همكاری كنند.

مکث

فرونشست زمین به محور
ریلی اصفهان رسید

دشــت مهیار بهدلیل بروز پدیده فرونشســت یكی
از مناطــق خیلی خاص و ویژه در كشــور اســت؛
فرونشست زمین منجر به شكافها و تركهای بسیار
خطرناكی در مسیر خطوط ریلی و خطوط انتقال برق
فشار قوی در این منطقه شده است .به همین دلیل
بهمنظور پیشــگیری از بروز حادثهای در این مسیر
ریلی ســرعت قطارها از ۱۴۰كیلومتر حدود  ۳۰تا
۶۰كیلومتر در این مســیر كاهش پیدا كرده است.
به گزارش فارس ،نخســتین نشانههای فرونشست
در ایران در دهه ۶۰خود را نشــان داد و از آن زمان
حدود یكسوم مساحت كشور با این بحران دست و
پنجه نرم میكند .به اعتقاد محققان كشور در اكثر
دشتها و آبخوانهای ایران بیش از ۴۰سال است كه
پدیده فرونشست زمین رخ میدهد .برداشت بیرویه
از منابع آب زیرزمینی كشور موجب شده است میزان
افت ساالنه سطح آب سفرههای زیرزمینی در اغلب
دشتهای كشور به حد بحرانی برسد.

عدد خبر

۱۵۶


میلیمتر

80
درصد

سیالب در هرمزگان و سیستان و بلوچستان

بارش شــدید بــاران در دیگــر اســتانهای جنوبی
هــم ســیال بهای متعــددی را در هرمــزگان و
سیستانوبلوچستان جاری كرده است.

بارش برف روزهای گذشته موجب بستهشــدن راه و بروز یخبندان در آذربایجان غربی،
آذربایجان شرقی ،اردبیل ،ایالم ،تهران ،چهارمحالوبختیاری ،خراسان شمالی ،خوزستان،
زنجان ،قزوین ،كردستان ،كرمانشاه ،گیالن ،لرستان ،مازندران و همدان شد .با این حال با
تالش مأموران راهداری در سراسر كشور بیشتر مسیرهای ارتباطی بازگشایی شده است
و درصورت بروز حادثه نیروهای امدادی برای انجام عملیات جدید آماده باش هستند.

۹۰
درصد

ســیدعلی موســوی ،معــاون اســتاندار و
فرماندار ویژه شهرستان مراغه در استان
آذربایجــان شــرقی میــزان بارندگیهــای
ثبــت شــده در ایــن شهرســتان از ابتدای
مهر امســال را ۱۵۶میلیمتر اعــام كرد و
گفت :در ســال آبی جاری بارندگیها در
این شهرستان ۴۰درصد نسبت بهمدت
مشــابه ســال قبل افزایش یافته اســت.
«ایرنا»
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی
جنــدی شــاپور اهــواز گفــت۸۰ :درصــد
ویروسهــای گزارششــده در خوزســتان
در هفته اخیــر از نوع اومیكــرون بودهاند
بنابراین اكنون ویروس غالب و در چرخه
طبیعــت خوزســتان اومیكــرون اســت.
ســیدمحمد علوی افزود :شــواهد نشان
میدهد مــوج جدیــد بیمــاری آغاز شــده
است«.ایسنا»
بارندگیهای چند روز اخیر در خراسان
جنوبــی موجــب شــد ۹٠درصــد تاالب
كجی نمكــزار نهبنــدان پس از ۲ســال
رنــگ آب بهخود بگیــرد .تــاالب كجی
نمكــزار نهبنــدان یكــی از مهمتریــن
تاال بهــای نمكــی و فصلــی شــرق
كشور است كه معموال اواسط پاییز تا
اواسط بهار آبگیری میشود« .باشگاه
خبرنگاران جوان»
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كاهش 2هزار تومانی قیمت
گوشت گوساله

قیمت گوشت قرمز تازه و مرغ گرم در میادین میوه و ترهبار
قیمت
قیمت
مرغ قطعه شده
گوشت قرمز قطعه شده
كیلو -تومان
كیلو -تومان
45.000
راستهبااستخوانگوسفندی  125.600مغز ران بدون پوست
41.500
ران بدون پوست
راستهبیاستخوانگوسفندی 177.000
سردستگوسفندیباماهیچه  119.800سینهبااستخوانبدونپوست 51.600
ساق بدون پوست
كفدستگوسفندیباماهیچه 138.500
49.700
قلوهگاهگوسفندیبدوناستخوان  87.500ران و سینه بدون پوست 46.300
 111.700سینه با استخوان و بازو 50.600
گردن گوسفندی
31.500
بازوی كبابی ساده
162.500
ماهیچه گوسفندی
39.800
بال كبابی ساده
173.000
خورشتی گوسفندی
66.400
فیله مرغ
راسته بدون استخوان گوساله 148.600
35.700
 148.600مخلوط بال و بازو كبابی
ران پاك كرده گوساله
سردست پاك كرده گوساله  146.700سینهبدوناستخوان(شنیتسل) 58.400
12.400
گردن بدون پوست
103.600
قلوهگاه گوساله
 148.600جوجه كباب ساده بیاستخوان 59.400
ماهیچه گوساله
 171.000جگر مرغ بسته 400گرمی 10.500
خورشتی گوساله

ديروز 700ميليارد تومان از بازار سهام خارج شد ،اين باالترين ميزان خروج پول از بورس ظرف 80روز گذشته است

روند نزولي بورس ديروز هم
ادامــه يافت .شــاخص كل
بورس تهران با افت سنگين
بورس
2.3درصدي بــه كانال يك
ميليون و 200هزار واحد ســقوط كــرد .اين نزول
موجب شد ارزش كل بازار سهام ايران 6.5ميليارد
دالر كاهــش يابــد .در مبــادالت روز سهشــنبه
700ميليارد تومان نقدينگي سهامداران خرد از بازار
سهام خارج شد.
به گزارش همشــهري ،روند نزولي بازار سهام كه از
مرداد پارسال شروع شده همچنان ادامه دارد و هر
روز ابعاد اين نزول عميقتر ميشود .اين نزول به فرار
سرمايهگذاران و خروج گســترده نقدينگي از بازار
سهام منجر شده است و ارزش روزانه معامالت خرد
ســهام به يك دهم ميزان معامالت در روزهاي اوج
بازار در سال گذشته رســيده است .برخي برآوردها
نشان ميدهد نزولهاي مداوم شــاخص بورس از
پارســال تاكنون به خروج 130هزار ميليارد تومان
نقدينگي از بازار سهام منجر شده ،خروج نقدينگي،
سرعت افت قيمت سهام را بيشــتر كرده و موجب
شده ارزش بازار سهام تهران از مرداد پارسال تاكنون
205ميليــاد دالر افت كنــد و از 425ميليارد دالر
در20مرداد ســال قبل به 220ميليارد دالر برسد.
اين روند نزولي از ابتداي هفته جاري تشديد و ديروز
شدت نزول بازار سهام بيشتر شد.
افت 2/3درصدي

در دادوستدهاي روز گذشــته ،شاخص كل بورس
تهران2.3واحد معادل 30هزار و 536واحد كاهش
يافت و بعد از يك ماه بار ديگر به كانال يك ميليون
و 200هزار واحدي ســقوط كرد .اين نزول سنگين
به افت 6.5ميليارد دالري ارزش بازار ســهام منجر
شد .ارزش كل بازار سهام ايران(بورس و فرابورس)
از 225ميليارد و 970ميليون دالر در مبادالت روز
دوشــنبه به 219ميليارد و 520ميليــون دالر در
مبادالت ديروز رسيد.
ديروز همچنين خروج نقدينگي از بازار ســهام به
اوج خود رسيد و جمعا 700ميليارد تومان نقدينگي
از بازار ســهام خارج شــد .اين رقم باالترين ميزان
خروج پول از بازار سهام ظرف 80روز گذشته بوده
است .در مقابل حجم ورود نقدينگي به صندوقهاي
سرمايهگذاري و بازار اوراق بدهي براي چندمين روز
متوالي افزايش يافت،طوري كه در مبادالت ديروز
100ميليــارد تومان نقدينگي جديد بــه اين بازار

ارقام به هزار واحد

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

1,310
1,305
1,300
1,295
1,290
1,285
1.280
1.275

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته
30هزار و 536واحد ،معادل 2.34درصد نزول كرد و به
یكمیلیون و 275هزار و 937واحد رسید.

بهدنبال نزول 2.3درصــدي ،شاخص كل بورس تهران به كانال 1.2ميليون واحدي سقوط كرد.

تزريق شد .بهنظر ميرســد بهدليل افزايش ريسك
ســرمايهگذاري در بورس بهدنبال نزولهاي مداوم
شاخص ،نقدينگي درحال مهاجرت به بازارهاي بدون
ريســك ازجمله بازار اوراق بدهي است .هماكنون
نرخ بازده اســناد خزانه به بيش از 24درصد رسيده
است ،درحاليكه بازده سرمايهگذاري در بورس در
سالجاري منفي بوده و سرمايهگذاران در سالجاري
با زيانهاي سنگيني مواجه شــدهاند .تحليلگران
تكنيكي بر اين باورند كه نزول روز گذشته بازار سهام
احتمال سقوط شــاخص تا كف كانال 1.2ميليون
واحدي را تقويت كرده است .از نظر تكنيكي چنانچه
شــاخص بورس وارد كانال يك ميليون و 100هزار
واحدي شود احتمال نزول آن تا محدوده يك ميليون
واحد نيز تقويت خواهد شد.
عوامل بنيادي

صرفنظر از عوامل تكنيكي ،كارشناسان بازار سرمايه
بر اين باورند كه عواملي ازجمله رشد نرخ بهره اوراق
بدهي ،نامشخص بودن نتايج مذاکرات وین ،مسائل
اقتصاد كالن ازجمله بودجه سا ل جاري و كاهش توليد
صنايع مهم بازار سرمايه نقش زيادي در نزول شاخص
بورس دارند .بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند يكي
از مهمترين داليل نزول بورس باال بودن نرخ بهره در

بازار اوراق بدهي اســت كه چند هفته پيش حتي از
مرز 25درصد هم عبور كرد .هماكنون نسبت قيمت
به درآمد بازار اوراق بدهي با محاسبه نرخ بازده اسناد
خزانه اسالمي 4مرتبه اســت؛ درحاليكه ميانگين
نســبت قيمت به درآمد بازار ســرمايه در محدوده
8مرتبه است؛ يعني ارزش كل بازار سهام بايد با نزول
بيشتري مواجه شود تا سرمايهگذاري در بورس توجيه
اقتصادي داشته باشد زيرا ريسك سرمايهگذاري در
بازار سرمايه بيشتر از بازار اوراق بدهي و بازار پول است؛
در نتيجه نسبت قيمت به درآمد بازار سرمايه هميشه
بايد كمتر از بازار پول و بازار بدهي كه بازارهاي بدون
ريسك هستند ،باشد.
صرفنظر از تأثير نرخ بهرهبر بورس ،بررسيها نشان
ميدهد كاهش توليد برخي صنايع مهم بورس نيز
در نزول شاخصهاي بورس نقش داشته است .طبق
آمارهاي موجود با وجود رشد اسمي سود شركتهاي
بورس ،ميزان واقعي توليد در ميان شركتهاي بورس
نه فقط افزايش نداشته بلكه با كاهش نيز مواجه بوده
است .گزارشهاي پژوهشــكده پولي و بانكي نشان
ميدهد تعداد كل شــركتهاي زيــانده در 6ماه
امسال در مقايسه با سال قبل به 60شركت در نيمه
نخست امسال افزايش يافته که اين روند بيسابقه
بوده است .بررسيهاي دقيقتر در ميان شركتهاي

عکس :همشهری /امیر پناهپور

گوشت تازه گوســاله در میادین میوه و
ترهبار 2هزار تومان ارزان شد .به گزارش
همشــهری ،در میان انواع محصوالت
میادین
پروتئینی كه در میادیــن میوه وترهبار
عرضه میشود ،گوشت تازه گوســاله و تخم مرغ ،محصوالتی
هستند كه در  2ماه اخیر تغییر قیمت داشتهاند.
براساس آخرین نرخنامه میادین ،قیمت گوشت تازه گوسفندی
و مرغ از آذرماه تا امروز در میادین بدون تغییر بوده است .اما انواع
قطعات گوشت گوســاله بهطور میانگین 2.600تومان كاهش
قیمت داشته اســت .البته طی همین مدت گوشت خورشتی
گوسفندی و گوســاله با جهش قیمت مواجه بوده و خورشتی
گوسفندی 13هزار تومان و گوساله 10هزار تومان در هر كیلو
گران شــدهاند .قیمت هر كیلو گوشــت خورشتی گوسفندی
ابتدای آذرماه 160.800تومان بود كــه در نرخنامه جدید به
173هزار تومان رسیده است .گوشت خورشتی گوساله هم از
161.100تومان  2ماه پیش به 171.100تومان در هر كیلوگرم
رسیده است.
در ماههای اخیر بهمنظور تنظیم بــازار و جلوگیری از افزایش
قیمت ،گوشت منجمد گوسفندی و گوســاله تولید داخل نیز
در میادین عرضه شده است .هر كیلو سردست منجمد گوساله
126هزار تومان ،هر كیلو ران گوساله منجمد 128هزار تومان،
هر كیلو سردست گوسفندی منجمد 107هزار تومان و هر كیلو
ران گوســفندی منجمد 115هزار تومــان در نرخنامه قیمت
خورده است .مرغ گرم نیز هماكنون با قیمت 27.770تومان و هر
شانه 30عددی تخم مرغ با قیمت 42هزار تومان عرضه میشود.
در میادین میوه و ترهبار در كنار محصوالت پروتئینی معمول،
گوشــت بوقلمون با میانگین قیمت هركیلو 34.900تومان و
بلدرچین با قیمت هر كیلو 59هزار تومان به فروش میرســد.
بلدرچین در  2ماه اخیر 8هزار تومان ارزان شده است.

نزول  6.5ميليارد دالری بورس در يك روز

شاخصبورس

سودده نيز نشان ميدهد ،با وجود رشد اسمي سود
آنها ،حاشيه سود اين شركتها در حال كاهش است.
برخي صنايع حتي با چالشهاي مهمتري مواجهند؛
بهطور مثال صنايع فوالد ،پتروشيمي و سيمان كه
در تابســتان با قطع برق مواجه بودند در زمستان با
قطع گاز مواجه شدهاند و اين موضوع به افت توليد
در اين صنايع منجر شده است .بسياري از سهامداران
ظرف روزهاي گذشــته بهدليل اينكــه ارقام توليد
در اين شــركتها مطابق با برآوردهاي بنيادي آنها
نبوده دست به فروش گسترده سهام اين شركتها
زدهاند زيرا قطع گاز در زمستان برآوردهاي تحليلي
سهامداران را با چالش جدي مواجه كرده است.
اين فقط بخشي از چالشهاي توليد است و بسياري
ديگر از شــركتها با مشــكالت ديگري مواجهند؛
بهطور مثال آمارها نشــان ميدهد تعــداد زيادي
از شــركتهاي فعال در حوزه داروســاز 
ي بهدليل
مشــكالتي كه در تامين مواد اوليه در نيمه نخست
امسال پيدا كردهاند با كاهش توليد مواجه شدهاند.
طبق اين اطالعات در آبان ماه امسال سطح توليد در
اين صنعت 6.4درصد كاهش يافته بود و اين ميزان
در آذر ماه به منفي 10.3درصد رسيد که دليل اين
اتفاق وجود محدوديت در طرف عرضه بهويژه كمبود
مواد اوليه وارداتي بوده است.

معامالت
فروشحقوقی

ارقام به میلیارد تومان

361

خرید حقوقی

1060

فروشحقیقی

2202

خرید حقیقی

1502

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 1502میلیارد
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش
سهامداران حقیقی به 2هزار و 202میلیارد تومان رسید.
سهامداران حقیقی دیروز 700میلیارد تومان نقدینگی از
بازار سهام خارج كردند.

نوسان قیمت
14

ارقام به درصد

1

85

در مبادالت روز گذشته بازار سرمایه ،قیمت سهام
493شركت كاهش و 82شركت افزایش یافت .قیمت
سهام 7شركت هم تغییر نكرد.

نگاهدرويشانهبهبازارزمستانی

انگيزهایكهحفظشد

اگر قرار باشد به نيمه پر ليوان نگاه كنيم ،برنده
نشدن طارمي حداقل يك حسن داشت و آن
حفظ انگيزه او براي تكرار چنين درخششي است

داریوش حضرتقلیزاده ،پدیده مسابقات
كشتی آزاد قهرمانی كشور میگوید با شكست
قهرمان جهان ب ه خودباوری رسیده است

18

19

20

پرسپوليس اهداف بزرگي در نقلوانتقاالت
زمستاني دارد اما كسي به مديرعامل جديد
اميدوارنيست

پخش زنده روز

قول داده بودم با طال بر گر دم

یادداشت

لیگ برتر انگلیس

تاتنهام
برنتفورد
23:30
منچستریونایتد

جام حذفی اسپانیا

رئالسوسیداد
23:30
اتلتیکومادرید

برنامه بازی

هفته 16

شنبه  2بهمن 1۴00

مس رفسنجان
15:00
سپاهان
هوادار

16:00
استقالل
پرسپولیس
18:00
فوالد
یکشنبه  3بهمن 1۴00

ذوبآهن
15:00
صنعت نفت
آلومینیوم
15:00
پدیده
نفت.م.س
15:00
پیکان
تراکتور

15:00
گلگهر
دوشنبه  4بهمن 1۴00

نساجی

فجر سپاسی
15:00

مقدماتی جام جهانی

حق به حقدار رسيد
فيفا جايزه بهترين بازيكن سال را با نظر هواداران ،اهالي رسانه،
كاپيتانها و سرمربيان تيمهاي ملي به لواندوفسكي داد

روزنامهنگار

كرامات دكتر
لسترسیتی
23:00
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ایران
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ایران
لبنان
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بيژن ذوالفقارنسب يك هفته بعد از حضور در
پرسپوليس ،همه را شگفتزده كرده است
پرسپوليس مدتها از نظر مديريتي بالتكليف بود
و با سرپرست موقت اداره ميشد .وزارت ورزش
در اين مدت تالش كرد با وسواس و حوصله يك
تيم مديريتي جديد براي اين باشگاه انتخاب كند.
اين زمان آنقدر طول كشيد كه همه كالفه شدند.
توقع ميرفت پس از اين مدت طوالني ،مديراني
كه وزارت در پرسپوليس مشغول بهكار ميكند،
چهرههايي برگزيده و اثرگذار باشــند .از آنجا كه
فعال فقط يك هفته از استقرار تيم مديريتي جديد
در باشگاه ميگذرد ،طبيعتا براي قضاوت در مورد
آنها خيلي زود است .با اين حال ،هم در مورد خود
رضا درويش و سوابقش ترديدهايي وجود دارد و
هم در مورد صالحيت هيأتمديره .بعد از موج اول
تشــكيكها در مورد درويش ،موج دوم به انتقاد
از بيژن ذوالفقارنسب معطوف شد؛ پيشكسوت
72ســاله سرخپوشــان كه بهعنــوان رئيس
هيأتمديره منصوب شــده ،اما هر چند ساعت
يكبار با يك رفتار دور از انتظار خبرساز ميشود.
صد البته دكتر بيژن فرد تحصيلكرده و محترمي
است ،اما بهنظر ميرســد او در اين مقطع زماني
اشراف كافي براي حضور در پستهاي مديريتي
باشگاه را نداشته و اگر قرار باشد ناشيگريهاي او
ادامه بيابد ،كار سخت خواهد شد.
بياطالع از رضايتنامه يحيي
يكي از جنجاليترين پروندههاي اين ســاليان
فوتبــال ايران ،داســتان جدايــي بحثبرانگيز
گابريل كالدرون از پرســپوليس ،انتقال يحيي
گلمحمدي از پديده مشهد به تهران و چگونگي
صدور رضايتنامه اين مربي بود .پرسپوليس در اين
ماجرا به پديده بدهكار شد و داستانهاي مربوط
به عدمتسويه آن و غرامت ديركرد و ساير مسايل
آنقدر جنجال به پا كرد كه شايد بدون اغراق بتوان
گفت نيمــي از تمام مردم ايــران از اين موضوع
باخبر هستند .با اين همه ،گويا ذوالفقارنسب از
نيمه ديگر جمعيت انتخاب شده(!) چرا كه او در
يكي از نخستين اظهارنظرهايش بهعنوان رئيس
هيأتمديره گفت« :اولين بار اســت ميشنوم
پرســپوليس بهخاطر يحيي بايد به پديده پول
بدهد ».اين بياطالعي حتي براي يك مخاطب
مدعي و پيگير فوتبال ايران هم بد است ،چه برسد
به پيشكسوت پرسپوليس كه مدام هم در رسانهها
بهعنوان كارشــناس حضور مييابد .حاال تصور
كنيد دكتر بيژن با اين شرايط ،به كادر مديريتي
سرخپوشان هم افزوده شده است .واقعا چه كاري
از او برميآيد؟
بازگشت به آسيا در روز قرعهكشي
روز دوشــنبه قرعهكشــي مرحله گروهي ليگ
قهرمانان آسيا براي فصل بعد انجام شد و فوالد
و ســپاهان بهعنوان  2نماينده ايران رقباي خود
را شــناختند .اين يعني كار تمام است و حذف
پرسپوليس و استقالل از آسيا قطعي شده است.
در همان روز اما ،با وجود انتشار خبر قرعهكشي،
ذوالفقارنسب در يك برنامه تلويزيوني حاضر شد
و گفت بهاحتمال 99درصد سرخابيها به آسيا
برميگردند! دكتر بيژن بعدتــر در توضيح اين
ماجرا گفت« :شــب قبل از برنامه شنيدم كه 3
تيم ايراني بخشيده شدهاند و در ليگ قهرمانان
آســيا شــركت ميكنند ،اما ظاهرا اين موضوع
درست نبود .براساس شنيدههايم گفتم بهاحتمال
99يا 100درصد پرسپوليس و استقالل در ليگ
قهرمانان شركت خواهند كرد ،اما نميدانم كسي
كه اين حرف را زده بود از چه منبعي آن را گرفته
بود و متأسفانه اشتباه بود ».بديهي است كه رئيس
هيأتمديره يك باشگاه بايد 4قدم از كل مخاطبان
جلوتر باشد ،نه آنكه پشت سر همه آنها ،حتي از
اخبار و رويدادها هم بياطالع بماند و براســاس
شنيدهها اظهارنظر كند.
شاهكار آخر
آنچه اما شــگفتيها و اعتراضات در مورد رفتار
ذوالفقارنسب را به اوج رساند ،حضور او در شبكه
تلويزيوني «شما» براي كارشناسي بازي حذفي
مس كرمان و فوالد خوزستان بود .دكتر بيژن در
حالي به اين برنامه رفت كه همزمان پرسپوليس در
اصفهان با ذوبآهن بازي ميكرد! اين رفتار باعث
تعجب گسترده اهالي فوتبال شد و آنقدر عجيب
بود كه اصال نميشود چيزي در موردش نوشت.
خود دكتر اما در توضيح ماجرا گفته« :اين موضوع
چه ايرادي دارد؟ قرار نبود با پرسپوليس به اصفهان
بروم .از من درخواست كردند تا در تلويزيون حاضر
شوم .حضورم در اين برنامه چه ايرادي دارد؟ بازي
پرســپوليس را هم از تلويزيون ديدم ».پرسش
اينجاست كه اگر او داشــته بازي پرسپوليس را
ميديده ،پس چطور مسابقه مس و فوالد را بدون
تماشا كردن ،كارشناسي كرده است؟
حضور نمايشي؟
خيلي از مواقع رســم بــوده در چينش اعضاي
هيأتمديره ،يك نفر از پيشكسوتان را هم بهطور
نمايشي و براي آنكه نشان بدهند براي اين گروه
احترام قائلاند ،در فهرست ميگنجاندند .بهنظر
ميرسد كاركرد ذوالفقارنســب در هيأتمديره
جديد سرخها همين است ،اما حتي او براي ايفاي
درست اين نقش هم به اندازه كافي اشراف و آگاهي
ندارد .به عالوه با گسترش رسانهها و شبكههاي
اجتماعي ،مديران پرسپوليس و استقالل بيش
از هميشه زير ذرهبين هســتند و افكار عمومي
از آنها عملكرد مؤثر و دقيــق ميخواهد .در اين
شرايط ،چهرهاي مثل ذوالفقارنسب بيش از پيش
تحت فشار قرار خواهد گرفت .كاش اين شرايط
بهوجود نميآمد.
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نكته بازی
واقعي یا غیر واقعی؟

تجربه تاريخي نشان ميدهد يكي
از نشــانههاي وقوع بحران در هر
تيمي ،اســتفاده از كلمه «هوادار
واقعي» اســت .يعني هر جا اين
كلمه را شــنيديد ،يقين كنيد كه
اوضاع خراب است .اين يعني يك مربي،
مدير يا بازيكن دارد تالش ميكند منتقدان را ناديده بگيرد و
برچسب جعلي و قالبي به آنها بزند .آخرين نفري كه اين كار را
كرده ،اميد نورافكن است .مدافع چپ سپاهان بعد از شكست
اين تيم برابر آلومينيوم اراك در جام حذفي ،گفته« :از هواداران
واقعي سپاهان عذرخواهي ميكنم ».اشاره او حتما به كساني
است كه نتايج اخير اين تيم را زير سؤال ميبرند .حقيقت آن
است كه سپاهان با مهرههاي زياد و مخارج فراوان ،نتايج مورد
انتظار را كسب نكرده و كامال طبيعي است كه از چنين تيمي
انتقاد شود .واقعي و غيرواقعي هم ندارد.
االن براي ليگ برنامه داريد؟

پرســپوليس در اصفهان بــا  3گل
ذوبآهن را شكست داد و به مرحله
يكچهارم نهايي جام حذفي صعود
كرد .اين بازي آنقدر يكطرفه بود كه
در پايان مسابقه هيچيك از ذوبيها
حرفي براي گفتن نداشــتند .در اين
ميان شهاب گردان ،سنگربان ذوبآهن كه مدتها محروم و
مصدوم بوده و االن نيمكتنشين شده ،با بيان اينكه پيروزي حق
پرسپوليس بود ،اضافه كرد« :ما براي جام حذفي برنامه خاصي
نداشتيم و تمركزمان روي ليگ است ».اين يعني رفته بوديد كه
در جام حذفي ببازيد؟ يعني جلوي پرسپوليس براي شكست
بازي كرديد؟ چهكسي دوست ندارد در يك مسابقه پخش زنده
تلويزيوني بهترين بازياش را انجام بدهد؟ بعد چطور روي ليگ
متمركز هستيد كه پارسال به زور در جدول مانديد و امسال هم
نيمفصل اول را روي پله يازدهم به پايان رسانديد؟
چه اعتماد به نفس خوبي داريد

آدم اعتمــاد به نفــس و خودباوري
بعضيهــا را كه ميبينــد ،جدا به
حالشــان غبطه ميخورد .يكي
از آنهــا مهدي تاج اســت .رئيس
پيشين فدراسيون فوتبال با آن سابقه
درخشان ،طوري رفتار ميكند اصال انگار
نه انگار اتفاقي رخ داده است .تاج اخيرا اظهاراتي در مورد حذف
پرسپوليس و استقالل از آســيا انجام داده است .او در بخشي از
همين مصاحبه در مورد اينكه عزيزي خادم گناه حذف را گردن
فدراسيون قبلي انداخته ،ميگويد« :خيلي به اين حرفها توجه
نكنيد ».بعد هم توضيحات مبســوطي در مورد سياستهاي
كنفدراسيون و مشكالت ساختاري فوتبال ايران ارائه ميدهد.
تكليف عزيزي خادم كه روشن است اما خداوكيلي شما بعد از
«ويلموتس گيت» با چه رويي در انظار عمومي ظاهر ميشوي؟
حال اظهار فضلهاي مديريتي و رهنمود به ديگران پيشكش!

آماربازی

متريكا

پرســپوليس در حالــي ذوبآهــن را
 3بر صفر برد كه هر دو تيم تقريبا به يك
اندازه حمله كردند و شوت زدند اما اميد
گل پرسپوليســيها خيلي بيشــتر از
حريف بود .روز دوشنبه در بازي حذفي پرسپوليس و ذوبآهن ،هر
دو تيم 9بار توانستند خودشــان را به موقعيت شوتزني برسانند .از
9ضربه ذوبيها 3ضربه داخل چارچوب بود و از 9ضربه سرخپوشان
4ضربه كه 3تــا از آنها هم تبديل به گل شــد .اما بــا اينكه تعداد
شوتهاي  2تيم تا اين اندازه به هم نزديك بود ،اميد گل پرسپوليس
در اين بازي به 1.44رسيد و اميد گل تيم ميزبان فقط 0.56بود .در
واقع اختــاف 2تيم بيشــتر از يك گل بــود كه بــا دقت باالي
پرسپوليسيها در زدن ضربات آخر ،بازي با اختالف 3گل تمام شد.
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ذوبآهن در مالكيت توپ و تعداد پاس،
آمار باالتري نسبت به پرسپوليس داشت
اما با وجــود در اختيار داشــتن توپ
نتوانست گلي به حريف بزند و با اختالف
باال شكست خورد .آمارهاي متريكا نشان ميدهد مالكيت توپ در
اين بازي حذفي 47-53به سود ذوبآهن بوده و در تعداد پاس هم
تيم ميزبان با آمار  ،530تقريبا 100پاس بيشتر از ميهمانش ردوبدل
كرد .دقت پاس هر دو تيم در اين بازي 79درصد بود .پرسپوليس 2
سال قبل با هدايت كالدرون به فوالدشــهر رفت و با مالكيت توپ
39درصدي3 ،گل به اين تيم زد .برد اين هفته يحيي در فوالدشهر
هم تا حدودي شبيه آن پيروزي و بينياز از مالكيت توپ باال بود.
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مهدي عبدي بعد از مدتها با درخشش
در مقابل ذوبآهــن و 2گلي كه به اين
تيم زد ،نمره 8را از متريكا دريافت كرد و
بهتريــن بازيكن ميدان شــد .مهاجم
شماره16بيشتر از نصف شــوتهاي تيمش را زد (5از  )9و به 2گل
رسيد تا تنها بازيكن ميدان باشد كه به نمره 8.00ميرسد .بعد از او
احسان پهلوان ( ،)7.87حامد لك ( ،)7.55وحيد اميري ( )7.32و
سيامك نعمتي ( )7.30بهترين بازيكنان پرسپوليس بودند .ميالد
سرلك ،ترابي و فرشاد فرجي هم ديگر بازيكنان پرسپوليس بودند كه
نمره باالتر از 7گرفتند .اما در تيم ذوبآهن فقط يك بازيكن نمره
باالتر از 7گرفت كه ميالد جهاني بــود و متريكا به او نمره 7.18داد.
حبيب فرعباســي دروازهبان ذوبيها هم با نمره 5.94ضعيفترين
بازيكن زمين از ديد متريكا بود.

گزارش حذفی
گلگهر هم حذف شد
نيمي از 8تيــم حاضر در مرحلــه يكچهارم نهايي
جامحذفي در فصل گذشــته ،امسال از دور رقابتها
حذف شــده و راهي به جمع 8تيم پيــدا نكردهاند.
مهمترين تيمهاي حذفشده سپاهان و فوالد هستند
كه از قضا فصل گذشته در يكچهارم مقابل يكديگر
قرار گرفته بودند اما امســال هر دوي آنها در آستانه
يكچهارم نهايي با ضربات پنالتي حذف شدند .فصل
گذشــته هر دو تيم فوالد و ســپاهان در يكهشتم
نهايي حريفاني از ليگيك داشتند كه سپاهان از سد
خوشهطاليي ساوه گذشت و فوالد هم قشقايي شيراز
را حذف كرد .اما امسال ســپاهان مقابل آلومينيوم،
و فوالد هم مقابل مس كرمان حذف شــدند .جالب
اينكه هر دو تيم مس كرمان و آلومينيوم ،سال گذشته
توسط گلگهر سيرجان حذف شده بودند اما امسال
هر دو تيم به يكچهارم نهايي رسيدهاند و در عوض
گلگهــر از دور رقابتها كنار رفته اســت .گلگهر
ديروز در مقابل نساجي قائمشــهر با نتيجه 3بر يك
ي به
شكست خورد و شــاهد صعود حريف قائمشهر 
مرحله بعدي شــد .تيم امير قلعهنويي فصل گذشته
تا نيمهنهايي پيش رفته و آنجا به استقالل باخته بود
كه مصاحبه تند قلعهنويي بعد از همان باخت باعث
محروميت طوالنيمدت او در ابتــداي فصل جاري
شد .چهارمين تيم حاضر در يكچهارم نهايي فصل
گذشته كه امسال به اين مرحله نرسيده ملوان انزلي
است .ملوانيها امسال در ليگ شرايط بسيار بهتري
نسبت به پارسال دارند و صدرنشين ليگيك هستند.
اما در جامحذفي با شكســت مقابل مس شهربابك
حذف شدند و مس هم در دور بعدي به خيبر خرمآباد
باخت .خيبر امسال هم مثل سال گذشته خودش را
به جمع 8تيم برتر رسانده است .مس رفسنجان هم
ديروز با بردن پديده براي نخســتينبار خودش را به
جمع 8تيم نهايي جامحذفي رساند.ديروز همچنين
تيم خليجفارس ماهشهر كه با حذف تيم ليگ برتري
هوادار تا مرحله يكهشتم نهايي صعود كرده بود ،يك
تيم ليگ برتري ديگر يعني نفت مسجدســليمان را
هم 2بريك برد و به شگفتيآفرينيهايش ادامه داد.
اين تيم دســتهدومي با گلهاي عباس طهماسبي و
مصطفي بداوي در مقابل تكگل عماد ميرجوان بر
تيم بحرانزده مسجدســليمان غلبه كرد و به جمع
8تيم برتر جامحذفي رسيد .آخرين بار كه يك تيم
از ليگ2توانسته بود تا يكچهارم نهايي جامحذفي
باال بيايد 2سال قبل بود كه شهرداري ماهشهر به اين
مرحله رسيد و با شكست 2بر صفر مقابل پرسپوليس
حذف شد .اين بار هم يك تيم ماهشهري به اين افتخار
رسيده و احتماال همه حاضران در مرحله يكچهارم،
بهترين قرعه ممكن براي خودشــان را رويارويي با
همين تيم خليجفارس ميدانند.

سوغات اصفهان ،فراتر از صعود
به  6دليل برتري برابر ذوبآهن فقط يك پيروزي ساده براي پرسپوليس نبود

بهروز رســايلي| اين فصل آنقدر بازي ضعيف و كمرمق از
پرسپوليس ديده بوديم كه باور نمايش عصر دوشنبه اين تيم
در فوالدشهر دشوار بهنظر ميرسيد .پرسپوليس در مرحله
يكهشــتم نهايي جام حذفي ضمن ارائه يكي از بهترين
بازيهاي چند سال اخيرش  3بر صفر به پيروزي دست يافت
و مقتدرانه به جمع  8تيم نهايي پيوســت .اين اما فقط يك
پيروزي ساده براي سرخها نبود و از جهات مختلف ارزشهاي
خاص خودش را داشت .سوغات پرسپوليس از اصفهان بيش
از يك صعود ساده بود.

پيدا شدن  2گمشده

با وجود همه ريزشها ،پرســپوليس هنوز بضاعت انســاني خوبي
دارد؛ موجودي چشمگيري كه حداقل براي نتيجهگيري در فوتبال
باشــگاهي ايران كافي است .با اين حال ســرخها اين اواخر بخشي
از اعتمادبهنفس خود را از دســت داده بودند و حتي در سادهترين
مسابقات هم با نتايج خفيف و به سختي به پيروزي دست مييافتند.
آنها بهشدت نياز به يك برد شبيه پيروزي روز دوشنبه در فوالدشهر
داشــتند تا اعتمادبهنفس خود را تمام و كمــال بازيابي كنند .حاال
پرســپوليس با يك برد مقتدرانه و دلچســب ،جلــوي يك رقيب
سرسخت نشــان ميدهد همچنان توانايي آقايي كردن در فوتبال
ايران را دارد و اصالتا شبيه آن تيمي نيست كه جلوي فجرسپاسي و
هوادار و پديده هم دچار مشقت شد .اين برد ،قرمزها را از نظر روحي
احيا خواهد كرد.

بازيابي وحيد

افزايش خودباوري

مصاف اصفهان اما مجالي براي بازيابي  2بازيكن خوب پرسپوليس
فراهم كرد .احســان پهلوان كه مدتها از ديدرس هواداران خارج
شده بود و حضور جسته و گريخته او در زمين هم با انتقادات زيادي
مواجه ميشد ،برابر ذوبآهن در تركيب اصلي قرار گرفت و نمايش
بسيار خوبي هم داشت .مهمتر از او اما مهدي عبدي بود؛ يك ستاره
فرصتطلب و بااستعداد كه هرازگاهي بيدليل و طوالنيمدت مورد
قهر يحيي گلمحمدي قرار ميگيرد .عبدي كه در غياب عيســي
آلكثير در تركيب اصلي پرسپوليس به ميدان رفته بود ،چهره برتر
زمين بود و  2گل خوب زد .واقعا حيف نيست او كم بازي كند؟
نعمات پيروزي فوالدشهر اما به همين مقدار خالصه نميشود؛ چه
اينكه وحيد اميري هم با گل بسيار زيبايي كه در اين مسابقه به ثمر
رساند ،به نوعي احيا شد .اميري از بهترين و زحمتكشترين بازيكنان
فوتبال ايران است ،اما به داليل مختلف طي هفتههاي اخير افت كرده
بود كه اوج اين داستان مربوط به گل بهخودي او مقابل پديده ميشد.
وحيد اما گل اول بازي با ذوب را به زيبايي هر چه تمامتر به ثمر رساند
تا دوباره در فرم روحي مطلوبي قرار بگيرد.
كلينشيت و حفظ برتري

ساختار دفاعي پرســپوليس اين فصل بسيار آســيبپذير بوده و
اين مسئله حســابي توجه منتقدان و هواداران را جلب كرده است.

پرسپوليس امسال راحتتر از هر زمان ديگري گل ميخورد و بهويژه
در حفظ گل زده ضعيف عمل ميكند .با اين حال سناريوي اصفهان
فرق داشت .پرسپوليس نهتنها در اين بازي گلي دريافت نكرد ،بلكه
فرصت خاصي هم به تيم رقيب نداد .نكته مهمتر اينكه سرخپوشان
در يك اتفاق كمنظير ،با وجود جلــو افتادن از تيم رقيب رو به دفاع
مطلق نياوردند و سراسيمه بهدنبال حفظ نتيجه نبودند .آنها فشار را
حفظ كردند و  2گل ديگر هم زدند.
پيروزي خارج از خانه

پرسپوليس امسال بهويژه در مسابقات بيرون از خانه مشكل داشته
اســت .پرســپوليس در نيمفصل اول از 7بازي بيرون از خانه تنها
صاحب 3پيروزي شده است .آنها 3بار مساوي كردهاند و يكبار هم
باختهاند .پرسپوليس در همه مســابقات غيرخانگي اين فصل تنها
9گل به ثمر رسانده بود و اين مســئله بيش از پيش ارزش پيروزي
قاطع آنها در اصفهان را نشان ميدهد.
رونمايي از تاجيكها

باالخره طلسم شكست و با حذف موانع مختلف ،وحدت هنانوف و
منوچهر صفروف براي دقايقي در نيمه دوم فرصت حضور در ميدان
را پيدا كردند .قطعا براي قضاوت در مورد آنها خيلي زود اســت ،اما
نمايش كوتاه اين دو بازيكن در فوالدشهر اميدواركننده بود .به اين
ترتيب چرخه بازيكنان در اختيار يحيي گلمحمدي هم بيشتر از
قبل شد.

نگاه درويشانه پرسپوليس به بازار زمستاني

رامين رضاييان ،يك مهاجم گرانقيمت خارجي ،پيمان بابايي ،اخباري ،كوشكي و...؛ پرسپوليس
اهداف بزرگي در نقلوانتقاالت زمستاني دارد اما كسي به مديرعامل جديد اميدوار نيست
اميرحسين اعظمي| هفته گذشته وزير ورزش رسما رضا درويش،
مديرعامل ســابق باشــگاه ســايپا را بهعنوان مديرعامل جديد
پرســپوليس انتخاب كرد .پيــش از اين بازيكنــان و كادر فني
پرسپوليس با انتشــار متني مشترك در اينســتاگرام ،خواهان
انتخاب مجيد صدري بهعنوان مديرعامل باشگاه بودند و به همين
دليل انتخاب درويش چندان به مذاق آنها خوش نيامد .درويش
قبل از بازي با فجرسپاسي حكم مديرعاملي را از حميد سجادي
گرفت و به اردوي پرســپوليس رفت .اما بعد از حضور در اردو با
برخوردهاي خوبي مواجه نشــد .حتي يكي از بازيكنان قديمي
پرســپوليس بعد از رودرروشــدن با درويش ،گفت« :ما انتظار
داشتيم آقاي صدري در پرسپوليس بماند ،نه اينكه وزارت ورزش
شخص ديگري را بهعنوان مديرعامل انتخاب كند!» البته درويش
واكنش خاصي به اين موضوع نشان نداد ولي او بهخوبي ميداند
كه در پرسپوليس كار ســختي پيش رو دارد .مديرعامل جديد
سرخپوشان بعد از حضور در باشگاه چند وعده مهم داد كه ازجمله
وعدههاي او ميتوان به حل مشكالت مالي و جذب بازيكنان جديد
براي حضور پرقدرت در نيمفصل دوم اشــاره كرد .حاال بازيكنان
پرسپوليس در انتظار حل مشــكالت مالي هستند و البته يحيي
گلمحمدي هم منتظر است تا درويش شرايط الزم را براي جذب
بازيكنان مورد نظر او فراهم كند.

تصميم مهم يحيي

يحيي گلمحمدي بهزودي جلسهاي با مديرعامل باشگاه برگزار خواهد
كرد تا در مورد فصل نقلوانتقاالت با درويش صحبت كند .سرمربي سرخها
البته ليست بازيكنان مورد نظرش را به باشــگاه داده است .پرسپوليس
هماكنون 4جاي خالي براي جذب بازيكن دارد و ممكن است با جدايي
يكي دو بازيكن ،جاهاي بيشتري هم باز شود .هماكنون يكي از اهداف اصلي
پرسپوليس جذب دروازهبان است و در يك ماه گذشته هم از گزينههاي
مختلفي براي تقويت اين پست يادشده است .پرسپوليس فعال در جذب
نيازمند و بيرانوند ناكام مانده و حاال گزينه اول اين تيم محمدرضا اخباري
است .البته اين دروازهبان با تراكتور قرارداد دارد و پرسپوليس كار بسيار
سختي براي گرفتن رضايتنامه او خواهد داشت .رشيد مظاهري ،احمد
گوهري و احسان مراديان هم ديگر گزينههاي پرسپوليس در اين پست
هستند و بايد ديد در نهايت كدام بازيكن جانشين رادوشوويچ خواهد شد.
رضاييان بعد از 5سال برميگردد؟

پس از انتشار خبر جدايي رامين رضاييان از الســيليه ،بار ديگر اين
بازيكن به تيتر يك رسانهها در ايران تبديل شد و طرفداران پرسپوليس
هم اشتياق زيادي به جذب اين مدافع راســت 31ساله نشان دادند.
رضاييان تحت قرارداد الدوحيل است و قرار است مديربرنامههاي او
با باشگاه الدوحيل صحبت كند تا وضعيت اين بازيكن مشخص شود.

رامين در ليست مورد
نظر يحيي قرار دارد و
بايد ديد آيا اين بازيكن بعد
از 5سال به پرسپوليس برميگردد
يا نه .يكي از نزديكان رضاييان ديروز به همشهري ورزشي خبر داد كه
احتمال پرسپوليسيشدن او زياد است.
بهدنبال مهاجم 700هزار دالري

با مصدوميت آلكثير ،پرسپوليسيها نياز مبرمي به جذب يك مهاجم
باكيفيت دارند .گويا يك مهاجم خارجي در تيررس يحيي قرار گرفته
كه 700هزار دالر قيمت دارد و بايد ديد مسئوالن پرسپوليس براي اين
خواسته گلمحمدي چه اقداماتي انجام خواهند داد .از پيمان بابايي ،علي
عليپور و شروين بزرگ هم بهعنوان گزينههاي داخلي نام برده ميشود.
جذب بابايي و عليپور به هيچ عنوان ساده نخواهد بود ولي جذب بزرگ از
صنعتنفت ميتواند كار آسانتري براي پرسپوليس باشد .پرسپوليس
همچنين روي عليرضا كوشكي ،بازيكن پيكان هم نظر دارد.

و حامد پاكدل در ليســت مازاد يحيي هستند .مهديخاني ،رضا
اسدي و مهدي شيري هم بازيكناني هستند كه پرسپوليس براي
فروش يا تعويض بازيكن با تيمهاي ديگــر روي آنها فكر ميكند.
ميگويند آلومينيوم اراك تمايل به بازگرداندن حامد پاكدل دارد
ولي پرسپوليســيها پيغام دادهاند كه درصورت دادن رضايتنامه
پاكدل ،خواهان جذب عليرضا نقيزاده هستند .ابراهيمي مدافع
پرســپوليس هم از موقعيت خودش در اين تيم راضي نيســت و
شايد راهي تيم ديگري شود .رضا اسدي هم اخيرا با  2پيشنهاد از
تيمهاي صنعتي مواجه شده اما هنوز تصميم قطعي براي جدايي
نگرفته است .هواداران پرسپوليس اميدوارند خريدهاي گلمحمدي
مثل خريدهاي ابتداي فصل نباشــد كه اكثر آنها ســودي براي
پرسپوليس نداشتند.

معاوضه نقيزاده و پاكدل

پرسپوليس تا قبل از جذب نفرات جديد ،نميخواهد بازيكني را
از دســت بدهد ،ولي ميگويند بازيكناني چون عليرضا ابراهيمي
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كيروش استنلي هم روز گذشته نتوانست به داد امير قلعهنويي برسد و جلوي حذف اين مربي و تيمش را از جامحذفي
بگيرد .كيروش جديدترين خريد ژنرال براي گلگهر پرمهره بوده ،بازيكني كه در سپاهان هم شاگرد قلعهنويي بود اما
پس از رفتن او و در زمان سرمربيگري نويدكيا به نيمكت دوخته شد.

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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حق به حقدار رسيد

چهره روز

انگيزهاي كه حفظ شد

فيفا جايزه بهترين بازيكن سال را با نظر هواداران ،اهالي رسانه
كاپيتانها و سرمربيان تيمهاي ملي به لواندوفسكي داد
جايزه بهترينهاي سال 2021كه در مراسم بهترينهاي فيفا اعالم شد و
مهمترين جايزه يعني بهترين بازيكن مرد سال به لواندوفسكي رسيد،
باز هم ابهاماتي دربرداشت .اما مهم اين است كه با وجود باارزشتر بودن
جايزه توپ طال نســبت به اين جايزه ،باز هم بهترينهاي فيفا فرمول
منطقيتر و منصفانهتري نسبت به توپ طال دارد .براي توپ طال در ابتدا
روزنامهنگاران فرانسفوتبال كه يك مجله ورزشي ماهانه در فرانسه
است ،فهرستي30نفره از نامزدها را اعالم ميكنند .سپس روزنامهنگاران
منتخب از هر كشــور 5بازيكن را بهترتيب اولويت در فهرست قرار
ميدهند و مجموع امتيازات هر بازيكن ،برنده توپ طال را تعيين ميكند.
جايزه ( The BESTفيفا) بهنظر عادالنهتر است .براي اين جايزه ابتدا
گروهي از كارشناسان فيفا فهرستي اوليه (11نفره) از نامزدها را اعالم
ميكنند .سپس روزنامهنگاران ،كاپيتانها و سرمربيان تيمهاي ملي و
هواداران در سراسر دنيا (به شرط عضويت در سايت فيفا) در رأيگيري
شركت ميكنند .آراي هر گروه ،ارزشــي برابر و 25درصدي در تعيين
برنده دارد .بازه زماني مدنظر فرانسفوتبال يكسال كامل ميالدي است
كه آنها از همين هم عدول ميكنند .مسي كه در نيمفصل اول 2021-22

بهترين
بازيكن
مرد

مسي برنده هواداران
لواندوفسكي بين هواداران محبوبيت چنداني نداشت .شايد اگر چند سال پيش به رئال رفته بود ،االن يك
يا 2توپ طال داشت .بررسي آراي هواداران نشــان ميدهد كه لوا را كسي دوست نداشته .او نصف مسي
رأي آورد و از محمد صالح هم امتياز كمتري داشت؛ مسي (۷۰۸۲۰۶امتياز) ،صالح (۵۲۸۲۴۵امتياز)
و لواندوفسكي (۳۵۳۷۱۴امتياز).

مسي
غيرمحبوب
فيفا
محبوب
كاپيتان ها
و مربيان

جايزه بازي
جوانمردانه

مســي تنها يكبار در 6دوره ممكن برنده اين جايزه شده؛
2بار دوم و يكبار ســوم .رونالدو 2بار ،لواندوفسكي 2بار و
مودريچ هم يكبار اين جايزه را بردهاند .بهنظر ميرسد او
در ميان خبرنگاران اروپايي و كاركنان مجله فرانسفوتبال
و همچنين هواداران محبوبيت بيشــتري دارد تا در ميان
سرمربيان و كاپيتانهاي تيمهاي ملي.

بهترين مربي سال

با اينحال كاپيتا نهــا و مربيان
تيمهاي ملي و همچنين رسانهها
لوا را به مسي ترجيح داده بودند.
از نظر سرمربيان ،مسي نفر سوم
بود .يكي از داليل انتخا بنشدن
او همين بود.
ســرمربيان تيمهاي ملي:
لواندوفسكي (۵۳۵امتياز) ،صالح
(۲۷۱امتياز) و مسي (۲۵۴امتياز)
كاپيتانهاي تيمهاي ملي:
لواندوفسكي (۵۵۵امتياز) ،مسي
(۳۴۴امتياز) و صالح (۱۷۶امتياز)
رسانه :لواندوفسكي (۵۸۹امتياز)،
مســي ( ۴۰ ۹امتيــاز) و صــاح
(۱۸۴امتياز)

نيمه پر ليوان ،در ماجراي پوشكاش نگرفتن مهدي طارمي
فوتبال ايران در يــك اتفاق نادر بخت آن را داشــت كه در مراســم
برترينهاي سال 2021فيفا ســهمي را از آن خود كند ،اما اين اتفاق
رخ نداد .گل قيچي برگردان بسيار زيباي مهدي طارمي به چلسي در
پيراهن پورتو ،يكي از  3نامزد دريافت جايزه پوشــكاش بود ،اما نهايتا
كارشناســان فيفا اين جايزه را به اريك المال دادند؛ مهاجم آرژانتيني
پيشين تاتنهام كه در دربي لندن با يك ضربه زيباي رابونا دروازه آرسنال
را باز كرده بود .در مورد اينكه آيا حق مهدي طارمي بود كه اول شــود
يا نه ،زياد بحث ميشود .به هر حال مقولهاي مثل زيبايي گلها ،بسيار
كيفي و سليقهاي است .بعضيها فاكتور اهميت و حساسيت مسابقهاي
كه گل در آن به ثمر رسيده را هم درنظر ميگيرند و مجموعه اين مسائل
قضاوت را دشوار ميكند.
با اين حال اگر قرار باشد به نيمه پر ليوان نگاه كنيم ،برنده نشدن طارمي
حداقل يك حسن داشت و آن هم اين بود كه انگيزه مهدي براي تكرار
چنين درخششي حفظ خواهد شد .خود طارمي از اينكه برنده جايزه
پوشكاش نشده ابراز ناراحتي كرده و گفته قول ميدهد روزي باالخره
يك افتخار براي فوتبالدوستان ايراني به ارمغان بياورد .همين خودش
يك محرك بزرگ براي ادامه هنرنماييهاي طارمي است؛ داريم از ستاره
خونسردي حرف ميزنيم كه غافلگير كردن ديگر براي او يك «عادت»
محسوب ميشود ،بنابراين منتظر ميمانيم تا شاهكار بعدي او را ببينيم.

يا درواقع در نيمسال دوم سال 2021عملكردي ضعيف داشت ،در فاصله
يكماه مانده به پايان سال بهعنوان برنده توپ طالي سال 2021برگزيده
شد و اين اتفاق در حالي رخ داد كه رأيگيري يكماه زودتر آغاز شده بود؛
يعني توپ طال به بازيكني رسيد كه تنها عملكرد او در 10ماه از سال مورد
بررسي قرار گرفته بود .اما مالك انتخاب بازيكنان ،عملكرد آنها در بازه
زماني۸اكتبر ۲۰۲۰تا۶آگوست ۲۰۲۱بوده است؛ اين يعني مالك ،عملكرد
بازيكنان فصل فوتبالي  2020-21بوده و نه سال 2021ميالدي .به هر دو
ميتوان ايرادهايي گرفت ،همانطور كه به هر جايزه ورزشي يا سينمايي،
هنري و علمي در ســطح جهان ميتوان ايرادهايي برشمرد .ازجمله
ايرادهاي جايزه  The BESTامسال اين بود كه در ميان 3دروازهبان
نامزد كسب عنوان بهترين دروازهبان سال ،نامي از كورتوا ديده نميشد.
درعوض ،مانوئل نوير كه يكي از بهترين دروازهبانهاي تاريخ است ،معلوم
نيست بهخاطر كدام عملكردش در ميان 3نفر گنجانده شده بود .مندي
جايزه بهترين دروازهبان را برد اما در تركيب تيم منتخب ســال جايي
نداشت و دوناروما جاي او را در تركيب گرفته بود .اين هم بهخاطر يك
فرمول خندهدار است كه در ادامه درباره آن توضيح داده ميشود.

لواندوفســكي تنها 4امتياز از مسي بيشــتر رأي آورد و دليل آن را در ادامه خواهيد فهميد؛ روبرت
لواندوفسكي (۴۸امتياز) ،ليونل مسي (۴۴امتياز) ،محمد صالح (۳۹امتياز) ،كريم بنزما (۳۰امتياز)،
انگولو كانته (۲۴امتياز) ،جورجينيو (۲۴امتياز) ،كريســتيانو رونالدو (۲۳امتيــاز) ،كيليان امباپه
(۱۶امتياز) ،كوين ديبروينه (۱۱امتياز) ،نيمار (۱۰امتياز) و ارلينگ هالند (۷امتياز).

جايزه هاي رونالدو

رونالدو غير از راهيابي به تركيب تيم منتخب سال ،جايزه ويژه
فيفا را نيز بهخاطر شكستن ركورد گلهاي ملي در رده مردان
از آن خود كرد .او در 36ســالگي توانست ركورد بيشترين گل
ملي را كه در اختيار علي دايي ( )109بود ،بزند .رونالدو حاال در
184بازي ملي 115گل به ثمر رسانده است .رونالدو به نخستين
بازيكن تاريخ فوتبال تبديل شــد كه بــراي 15فصل متوالي،
در تركيب منتخب ســال فيفا قرار ميگيرد (از سال 2007تا
 .)2021از زماني كه مراسم گاال برگزار ميشود ،يعني در 6دوره،
اين براي اولينبار بود كه نامي از رونالــدو در ميان 3نامزد اول
بهترين بازيكن سال ديده نميشد؛ ( ۲۰۱۶اول)( ۲۰۱۷ ،اول)،
( ۲۰۱۸دوم)( ۲۰۱۹ ،سوم)( ۲۰۲۰ ،دوم) و ( ۲۰۲۱هفتم) .او
حاال همه جوايز ممكن غير از جايزه بهترين بازيكن زن و بهترين
مربي در مراسم THE BESTفيفا را برده است؛ جايزه برترين
بازيكن سال فيفا( ،)۲۰۰۸جايزه پوشكاش فيفا ( ،)۲۰۰۹جايزه
توپ طالي فيفا ( ،)۲۰۱۳جايزه توپ طالي فيفا ( ،)۲۰۱۴جايزه
 The Bestفيفا ( ،)۲۰۱۶جايزه  The Bestفيفا ()۲۰۱۷
و جايزه ويژه فيفا (امسال) .او به اندازه شماره پيراهن محبوبش
تاكنون 7جايزه از فيفا دريافت كرده است!

طبيعي بود كه توماس توخــل بهخاطر انقالبي كه در چلســي به راه
انداخت و اين تيم را به فينال 3تورنمنت برد و 2جام براي باشگاه لندني
به ارمغان آورد ،جايزه بهترين سرمربي سال را ببرد .مانچيني كه ايتاليا را
به قهرماني يورو رساند ،اما نتوانست جواز صعود مستقيم آتزوري به جام
جهاني را به دست آورد و تيمش را راهي پليآف كرد ،دوم شد و گوارديوال
ش رفته و تيمش را قهرمان ليگ
كه تا فينال ليگ قهرمانان با منسيتي پي 
برتر و صدرنشين فصل جديد كرده بود ،در رده سوم جاي گرفت.

تيم منتخب 11نفره
مشخص نشد داويد آالبا چرا بايد در اين تركيب جاي بگيرد .شايد اگر او به
رئال مادريد نرفته بود ،چنين امتيازي جمعآوري نميكرد .جيانلوئيجي
دوناروما ،روبن دياز ،لئوناردو بونوچي ،داويد آالبا ،انگولو كانته ،جورجينيو،
ديبروينه ،مسي ،رونالدو ،هالند و لواندوفسكي ،نفرات تيم منتخب فيفا بودند.
طبق قوانين ،به جز دروازهبان 3بازيكن با بيشترين رأي در هر پست در تيم
قرار ميگيرد و نفر يازدهم ،بازيكن بعدي با بيشترين رأي است .تيم منتخب با
سيستم اوليه  3-3-3تشكيل ميشود و نفر يازدهم ،بازيكن بعدي با بيشترين
تعداد رأي خواهد بود .انتخاب تيم منتخب بانوان با آرايي محدودتر انجام شده
و از همان ابتدا با سيستم  4-3-3تشكيل ميشود.

بهترين هواداران سال
يك جايزه هم به بهترين هــواداران ســال 2021تعلق گرفت.
هواداران تيمهاي دانمارك و فنالند در يــورو 2020و در همان
مسابقهاي كه اريكسن دچار حمله قلبي شد ،اين جايزه را بردند
چون پس از آن اتفاق تلخ با هم متحد شده و نشان داده بودند در
فوتبال ميتوان دشمن همديگر نبود.

قابل پيشبيني بود كه اين جايزه به كادر پزشــكي تيم ملي دانمارك
برسد كه توانســتند اريكســن را پس از حمله قلبي در جريان ديدار
تيمهاي دانمارك و فنالند احيا كنند و بــه زندگي برگردانند .كلوديو
رانيري و اسكات براون ديگر نامزدهاي اين بخش بودند.

طارمي اول ،دوم و سوم شد

مهدي طارمي كه يكي از  3نامزد كسب جايزه زيباترين گل سال موسوم به جايزه
پوشكاش بود ،در ردهبندي كارشناسان سوم شد .البته او وقتي پاي هواداران ايراني
در ميان بود ،توانست از رقبا پيشي بگيرد و اول شود اما رأي كارشناسان باعث شد او
در مجموع امتيازات در رده دوم جاي بگيرد .اريك المال بهخاطر گل عجيب و غريبي
كه در بازي تاتنهام -آرسنال وارد دروازه توپچيها كرد ،اين جايزه را برد .مجموع
امتيازات طارمي و پاتريك شيك كه در يورو
از راه دور به اسكاتلند گل زده بود ،برابر
( )21بود و طارمي 8امتياز جمع كرد.
آراي كارشناســان :المــا
( ۱۳امتياز) ،پاتريك شــيك
(۱۳امتيــاز) و مهدي طارمي
(۸امتياز)
آراي هــواداران :مهدي
طارمي ( ۱۳امتيــاز) ،المال
(۹امتياز) و شيك (۸امتياز)
جمع كلي امتيازات :المال
(۲۲امتياز) ،طارمي (۲۱امتياز)،
شيك (۲۱امتياز).

كي به كي رأي داد؟

سانتوش (سرمربي تيم ملي پرتغال) از رأيدادن به كريستيانو امتناع كرد .نكته بامزه رأيها اين بود
كه مسي به لواندوفسكي رأي نداد اما خودش يكي از انتخابهاي لوا بود .مسي به دوستش نيمار كه
هيچ كار خاصي نكرده ،رأي داد .رأي دوم او همتيمي جديدش يعني امباپه بود و رأي سومش بنزما كه
كاپيتان تيم رقيب ديرينه او بهحساب ميآيد .رونالدو هم به اين دليل به لوا رأي داد که مبادا مسي برنده
شود .حتما صالح هم به لواندوفسكي رأي نداد چون احتمال ميداد كه اين لهستاني اين جايزه را ببرد.
انتخابهاي كريستيانو رونالدو�����������������������������������������������لواندوفسكي ،كانته ،جورجينيو
انتخابهاي ليونل مسي ����������������������������������������������������������������������نيمار ،امباپه ،كريم بنزما
انتخابهاي روبرت لواندوفسكي�����������������������������������������������������جورجينيو ،مسي ،رونالدو
انتخابهاي محمد صالح�����������������������������������������������������������������جورجينيو ،مسي ،رونالدو.

بهترين بازيكن زن
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بهترين بازيكن زن سال ۲۰۲۱فيفا به يكي از بازيكنان بارسلونا رسيد؛ تيمي كه همه ركوردهاي تاريخ را
جابهجا كرد و براي اولينبار فاتح ليگ قهرمانان اروپا شد .آلكسيا پوتياس اسپانيايي برنده اين جايزه
شد و همتيمياش جنيفر هرموسو و سم كر از چلسي را شكست داد .كريستين سينكلر ،مهاجم و
كاپيتان۳۸ساله تيم ملي زنان كانادا هم مثل رونالدو جايزه ويژه فيفا را بهعلت شكستن ركورد برترين
گلزن ملي تاريخ (زنان و مردان) از آن خود كرد .ركورد او عجيب است؛ 188گل در 308بازي ملي.

رأي اسكوچيچ
و حاجصفي

حاجصفي اينبــار رأيي كه به صندوق
انداخت ،بــا نظرش يكي بــود .او در
انتخابات فدراســيون فوتبال به يكي
ديگر قول داده و به يكــي ديگر رأي
داده بود .كاپيتان تيم ملي ،مسي را بين
گزينههايش جاي نداد.
دراگان اسكوچيچ (سرمربي تيم ملي)
برترين بازيكن :لواندوفسكي  -مسي
 جورجينيو | برترين سرمربي :توخل -گوارديوال  -فليك | برترين دروازهبان:
دوناروما  -مندي  -نوير.
احسان حاجصفي (كاپيتان تيم ملي)
برتريــن بازيكن :لواندوفســكي -
جورجينيو  -صالح | برترين سرمربي:
توخل  -مانچيني  -گوارديوال | برترين
دروازهبان :دوناروما  -مندي  -نوير.

یادداشت

3اشتباه بزرگ يك بازنده
چرا كار زنوزي با تراكتور به اينجا كشيد؟

بهروز رسايلي | طبق زمانبندي محمدرضا زنوزي ،تراكتور اين روزها
بايد براي قهرماني در آسيا ميجنگيد ،اما كار اين تيم به جايي كشيده
كه اگر كمي شــل بگيرد ،خطر سقوط به دســته پايينتر تهديدش
ميكند .امروز مالك شكستخورده تراكتور در چنين شرايطي تصميم
به واگذاري باشگاه گرفته كه خود اين مسئله هم با توجه به بدهي انبوه
و چند ميليون يورويي باشگاه بهسادگي اتفاق نخواهد افتاد .همين حاال
كه بحث واگذاري تراكتور به كارخانجات مس وجود دارد ،خيليها در
مجموعه مقصد موضع منفي گرفتهاند .حتــي نمايندگان كرمان در
مجلس نطق كردهاند كه «چرا بدهي اين باشــگاه بايد از جيب مردم
منطقه ما پرداخت شود؟» صدالبته تراكتور آنقدر بزرگ و محبوب هست
كه بارش روي زمين نماند ،اما در مجال فعلي يك سؤال جديتر جلب
توجه ميكند؛ اينكه چطور كار زنوزي با باشگاه تبريزي به اينجا كشيد؟
چرا پروژهاي كه قرار بود با او به اوج موفقيت برسد ،اينطور زمين خورد
و وجهه خود آقاي مالك را هم مخدوش كرد؟ بهنظر ميرسد زنوزي در
تراكتور دستكم مرتكب 3اشتباه اساسي شد.
فقط پول كافي نيست
مرور رفتار و گفتار محمدرضا زنوزي در روزهاي آغازين مالكيتش بر
تراكتور نشان ميدهد او فرض ميكرده خرج كردن پول فراوان براي
كسب موفقيت كافي است .زنوزي به سرعت سراغ جذب بازيكنان و
مربيان گرانقيمت و اسمورسمدار رفت .با جان توشاك كه آشكار بود
از انگيزه كافي براي تالش و كسب موفقيت برخوردار نيست ،قرارداد
3ساله بست و امثال مسعود شجاعي ،اشكان دژاگه و احسان حاجصفي
را جذب كرد .در باشــگاه تحت مالكيت زنوزي ،بازيكني مثل كوين
كنستانت به صرف ســابقه بازي در ميالن ،بدون توجه به مشكالت
جسمانياش جذب شــد و در نتيجه بدون حتي يك جلسه تمرين،
800هزار يورو غرامت از تراكتور گرفت .اين هيجانات در بحث تغييرات
پياپي مديريتي و نيز عزل و نصب پياپي مربيان هم به چشم ميخورد.
زنوزي تصور ميكرد چــون دارد ريختوپاش ميكند ،موفقيت بايد
خودبهخود از راه برســد .اين در حالي است كه با هزينه بسيار كمتر و
درايت و بردباري بيشتر ،حتما نتيجه بهتري بهدست ميآمد.
بذر نفرت ،ميوه عشق نميدهد
تراكتور با تيمهايي مثل پرسپوليس و استقالل رقابت دارد كه اين مسئله
كامال طبيعي و حرفهاي است .اصال لذت فوتبال به همين مسائل است
و همه جاي دنيا شما بين باشگاههاي مختلف چنين رقابتي را ميبينيد.
اينها اما بحثهاي هواداري است و مديران ارشد بايد از ذوب شدن در
چنين فضايي بپرهيزند .زنوزي اما به اين موضوع بيتوجه بود .مالك
تراكتور به پرسپوليس و استقالل لقب «دردانههاي دولت» را داده بود
و چپ و راست عليه آنها موضع ميگرفت؛ مخصوصا از اين جهت كه
سالهاي مالكيت او در تراكتور با دوران قهرماني پرسپوليس مقارن
شد ،سرخپوشان پايتخت سوژه هميشــگي حمالت زنوزي بودند .او
اين تيم را به نام قديمياش يعني «پيروزي» ميخواند و مدعي ميشد
«پرسپوليس» يك كلمه خارجي است! چنين رفتارهايي از يك فرد
بالغ كه ادعاي مديريت كالن اقتصادي دارد دور از انتظار مينمود .اين
كارها اگرچه در كوتاهمدت با اقبال بخشي از بدنه هواداران تراكتور همراه
شد ،اما ديري نپاييد كه ترفند عوامگرايانه زنوزي خاصيتش را از دست
داد .از يك جا به بعد ،همان هواداران از او كار بيشتر و بهتر ميخواستند
و البته كه دســت زنوزي خالي بود .در نتيجه كار به جايي رسيد كه
اليككنندگان حمالت زنوزي به پرسپوليس و استقالل ،عليه او تجمع
كردند و شعار دادند« :آذربايجان يك كالم ،تحويل بديد والسالم ».بله؛
بذر نفرت ميوه عشق نميدهد.
پول فوتبال برنميگردد
اشتباه ديگري كه نهتنها زنوزي ،بلكه اغلب سرمايهگذاران بخش خصوصي
مرتكب آن شدند ،اين بود كه تصور ميكردند هزينههايي كه در فوتبال
يگردد؛ يعنــي از يك جا به بعد ميتوانند
ميكنند ،يك روز به آنها برم 
باشگاهها را سودده كنند ،اما اين تصور حداقل با ساختارهاي امروز فوتبال
ايران همخواني ندارد .مسيرهاي كسب درآمد در كشور ما بسته است.
وقتي نتوانيد حق پخش تلويزيوني بگيريد يا بهطور اختصاصي پيراهن و
شال و كاله بفروشيد ،معلوم است كه ضرر خواهيد كرد .سرمايهگذاران
بخش خصوصي شايد مدتي بهخاطر عشــق و عالقه يا هر هدف سالم
و ناســالم ديگري از جيب هزينه كنند ،اما پس از مدتي خسته خواهند
شد .چهكسي حاضر اســت هر روز دست توي جيبش كند و يك مشت
اسكناس را دور بريزيد؟ اين رويه تا كي ميتواند ادامه بيابد؟ اين است كه
تا زمان اصالح اين ساختار معيوب ،بخش خصوصي بخت موفقيت پايدار
در فوتبال ايران را نخواهد داشت .از نظر ،زنوزي هم يكي بود شبيه بقيه...
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قول داده بودم
با طال برگردم

زیرحلقه
افشین رضاپور | كارشناس بسكتبال

دور دوم

دور دوم بازیهای گروهی لیگ بسكتبال در حال برگزاری است.
فرهادزحمتكش،مسئولكمیتهداورانومسابقههایفدراسیون
میگویدتعدادبازیهایبیشتربهنفعبسكتبالاستونفراتتیم
ملی را آمادهتر به اردو میفرستد .دور دوم با هر 16تیم حاضر در
مرحله رفت و برگشت برگزار میشود اما تیمها به 4گروه 4تیمی
تقسیم و به نسبت موقعیت مكانی در جدول «الف» و «ب» دور
مقدماتی ،با هم ادغام شدهاند .با صحبتهای آقا فرهاد تا حدی
موافقیم اما از طرفی باید بدانیم كه افزایش بازیها در سیســتم
مسابقههای تنظیمشده كه تیمها از قبل تكلیفشان را بدانند به
پیشبرد برنامه كمك میكند نه با برنامههای یكدفعهای .برخی
مدعی شدهاند آنان را از قبل با این شیوه برگزاری توجیه نكردهاند.

داریوش حضرتقلیزاده ،پدیده مسابقات كشتی آزاد قهرمانی كشور
میگوید با شكست قهرمان جهان به خودباوری رسیده است

تالطم انتخابات

مجمع انتخاباتی فدراســیون بســكتبال 6بهمن ،رئیس دوره
4ســال آینده را انتخاب میكند اما این روزها اهالی بسكتبال از
فضای ملتهبی كه این ورزش دارد ،نگراننــد .حامد حدادی در
گفتوگویی از لفظ «آدمفروشــی» به صراحت استفاده كرد و
گفت «در بسكتبال زیادشده» یا تنی از پیشكسوتان و مربیان در
گفتوگوهای جداگانهای با اشاره به فرهنگ واالی بسكتبال در
بینرشتههایورزشی،هجمهوپروندهسازیعلیهافرادرامحكوم
كردهاند .در این میان واقعیتی هم آشكار شده است؛ افراد متظاهر
و هتاك با فردیت منفعتطلبانه ،توســط اهالی فهیم و عاشــق
بسكتبالكنارزدهمیشوند.

داریوش حضرتقلیزاده بدون شك پدیده مسابقات كشتی آزاد قهرمانی كشور بود كه به میزبانی گرگان برگزار
شد .او  2گزینه كادر فنی برای حضور در دیدار دوســتانه با آمریكا را با نتیجه ضربه فنی و 10بر صفر شكست داد.
حضرتقلیزاده در لیگ 3سال پیش با شكست احمد نبی نفر سوم دنیا اسمش را سر زبانها انداخت ولی كادر فنی
هیچگاه به او فرصت خودنمایی نداد تا اینكه امسال در مسابقات قهرمانی كشور تمام رقبایش را با اختالف شكست
داد و صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات قهرمانی آســیا شد .با پدیده وزن 61كیلوگرم مسابقات قهرمانی كشور
گفتوگویی انجام دادهایم كه در ادامه میخوانید.
برای كسانی كه كشــتی را بهشكل تخصصی
دنبال نمیكنند بگو كشتی را از كجا شروع كردی و چند
سال داری؟

تماشاگر بسكتبال

ســتاد مقابله با كرونا در مورد ورود تماشــاگران به رویدادهای
ورزشی نرمشهایی دارد و عنقریب تماشاگران بسكتبال نیز به
سالنها بازمیگردند .تیم ملی بسكتبال  5و  8اسفند در تهران
میزبان 2بازیانتخابیجامجهانیاست.همچنینگفتهمیشود
مرحله سوم لیگ (رفت و برگشت) با حضور معدود تماشاگران
برگزار خواهد شد .تا آن زمان ارزیابی كامل از وضعیت سالنها
با رعایت شــیوهنامههای بهداشتی ضروری اســت .این سؤال
كه چرا تهدیدهایــی مثل كرونا هم در ورزش مــا تأثیری برای
«فرصتسازی» ندارد ،در كنار سایر پرسشهای تاریخی ورزش
ما قرار گرفت.
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ساده

حدود 3سال پیش بود كه در مسابقات لیگ توانستم احمد نبی عنواندار جهان
از جمهوری آذربایجان را شكست دهم .همان موقع بود كه بهخودباوری رسیدم
و فهمیدم چیزی از بقیه كشتیگیران كم ندارم

با دعای خیر مردم و لطف خدا این مدالها تداوم داشته باشد.
مجید داستان گزینه اول كادر فنی را 10بر صفر
بردی و رمضانپور و باقر یخكشی را هم ضربه فنی كردی .از
این 3مسابقه برایمان بگو؟

هر 3نفری كه نام بردی از كشــتیگیران خوب وزن 61كیلوگرم
هســتند ولی من طالی این وزن را میخواستم و برای همین هر
روز فقط به كسب مدال طال فكر میكردم .بهخودم میگفتم باید
ملیپوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا باشم.
خیلیهامعتقدندحضرتقلیزادهكیلوهایزیادی
از وزنش كم میكند و این برای او در مسابقات دردسر بزرگی
خواهد شد .وزن طبیعی بدنت چقدر است؟

این را خودم هم شنیدهام ولی واقعیت این است كه من خیلی راحت

سر وزن میرسم .با قانون جدید اصال نمیشود زیاد وزن كم كرد.
یك وزنكشی صبح مسابقه برگزار میشود و یك وزنكشی هم
روز دوم كه هر دو بار باید سر وزن قانونی باشیم .این قانون ،امكان
وزن كم كردن زیاد را از كشــتیگیران گرفته است .اگر كسی هم
وزن زیادی كم كند قطعا در عملكردش روی تشــك تأثیرگذار
است .من حدود 65كیلوگرم هســتم و با توجه به شرایط بدنیام
كه بهقول كشتیگیران آبدار است خیلی راحت وزن كم میكنم.
با یك نرمش یك كیلو وزن كم میكنم و خیلی راحت هم بعد از
وزنكشی وزنم باال میرود.
فكر میكنی در مســابقات قهرمانی آسیا چه
نتیجهای را رقم بزنی؟

تمریناتم را خیلی جدی زیرنظر كادر فنی تیم ملی پیگیری میكنم.
تمام تالشم را میكنم تا بهترین نتیجه را بگیرم.

جدول 8417
افقی:
 -1حسنمعاشرت -بازرگان-
اثر موسیقایی برای یك اركستر
 -2جملگی -تابلوی نقاشــی
ضدجنگ اثر پیكاسو -مخفف
اگر
 -3فاقد برجستگی -رهگذر-
مادر امام جعفر صادق(ع)
 -4از ار زهــای دیجیتــال-
منقضی -جامهگشــاد مردانه
قدیم
 -5قــاب كمربنــد -رمانی
نوشــته جمال میرصادقی -از
نوشتافزار
 -6از بهتریــن زنان بهشــت
است -اكنون -به درستی كه
 -7تشــریفات آزاردهنده -به
قتل رساندن
 -8از گیاهــان تكلپــهای-
رقیق -پیروز -خدای سنگی
 -9برنا -پایتخت فنالند
 -10آهو -ظــرف بزرگ برای
نگهداری مایعات -حلقه نورانی
اطراف چیزی
 -11رابطه علت و معلولی میان
دو چیز -از باشگاههای فوتبال
عربستان -غذای تزریقی
 -12كلمه هشدار -قائم به ذات-
آلبومی با آواز ساالر عقیلی
 -13داســتانی نوشــته جك
لندن -ضربهای در بدمینتون-

خشكی
 -14باالبر ماشــین -كلیپ-
نرمافزار نقشهكشی
 -15دوی استقامت -سریعترین
نوع شنا -راه و روش

عمودی:
 -1انقباض شــدید عضالنی-
تــوده مردم -شهرســتانی در
استان بوشهر
 -2فیلمی ساخته محمد حسین
مهدویان با بازی پیمان معادی-
بستنی یخی
 -3آش -محكــم و اســتوار-
صدای افتادن اشیای فلزی
 -4تــاش -واحــدی بــرای
اندازهگیری تــوان الكتریكی-
روشنایی
 -5نشت كردن -مایه دردسر-
بها
 -6نوعــی هواپیمای جنگی-
سرزمین آریاییها
 -7كبــد -جنس برخــی از
ظــروف آشــپزخانه -دارایی
بانكی غیرقابلبرداشت
 -8تكرار حرفی -وسیله تزریق
آمپول -دهمین خلیفه اموی-
مخفف اینك
 -9نجس -میدان -كلمه شرط
 -10پرندهای افسانهای -كنایه
از متملق و چاپلوس است

 -11كفایتكننده -ورودی خانههای
قدیمــی -شــبهجزیر های نزدیك
سیبری
 -12فانوس دریایی -شصتمین سوره
قرآن -جلگه
 -13محكمه باطنــی -مغازهدار -مو
از آن سو!
 -14مأمور كشیك -فیلمی مشهور
ساخته تارانتینو با بازی اما تورمن
 -15زمین آذری -راهنمایی كردن-
غمخواری
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خواست خدا بود و این نتیجه زحمات خانوادهام و تالشی بود كه
برای این مسابقات كشیده بودم .همه مدعیان61كیلوگرم حضور
داشتند و قهرمانی در این مسابقات برایم لذتبخش بود .امیدوارم

حدود 3سال پیش بود كه در مســابقات لیگ توانستم احمد
نبی عنواندار جهان از جمهوری آذربایجان را شكســت دهم.
همان موقع بود كه بهخودباوری رســیدم و فهمیدم چیزی از
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فكر میكردی بتوانی در قهرمانی كشور با حضور
تمام مدعیان اول شوی؟
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مدعیان اصلی این وزن را كه كادر فنی حساب
ویژهای روی آنها باز كرده بود خیلی راحت شكست دادی و
بدون حرف و حدیث قهرمان شدی.

اعداد  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار
دیده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

ساده

3

بقیه كشتیگیران كم ندارم .از همان موقع تمریناتم را بیشتر
و هدفمندتر كردم و در مســابقات سعی كردم درس بگیرم .در
مسابقات كشــوری تقریبا با همه حریفان اصلیام كه حضور
داشــتند قبال كشــتی گرفته بودم .من برای قهرمانی به این
مسابقات رفته بود م و به خانوادهام قبل از مسابقات قول داده بودم
با مدال طال به خانه برمیگردم .خدا را شــكر كه شرمندهشان
نشدم.

اول از همه این را بگویم كه اهل اســتان خراسان شمالی و بچه
شیروان هستم .سال1374به دنیا آمدم و حدود 15سال است كه
كشتی میگیرم .پایه كشتی را نزد برادران جعفری یاد گرفتم و
بعد از آن زیرنظر آقایان خالقزاده و اكبر كریمزاده كشتی را ادامه
دادم كه از كمكهای همه آنها ممنونم.
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مهر،حاميكودكانمبتالبهبيماريخاص

نظریهایمهمازشهیدمطهریکهمیتواند
سیاستهاواندیشههایتربیتیرادگرگونسازد

زندگي و زمانه سيدني پواتيه ،نخستين ستاره
سياهپوست هاليوود كه بهتازگي درگذشت
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حال اين كودكان با «ترنم»
خوش است

تربيتجمعی
ضامنتربيتفردی
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معرفی داوران و
نامزدهای جایزه
«جالل»
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بهدنبال تعامل شهرداري تهران با سازمان سينمايي ،برج میالد باز هم خانه جشنواره فیلم فجر شد
گزارش یک

فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار

برج ميالد با ميزباني 9دوره از جشــنواره
فيلم فجر ركــورددار ديگر ســالنهاي
سينمايي است .بعد از برج ميالد هم سينما
استقالل با 7دوره ميزباني در رده دوم قرار
دارد .سينما فلســطين و سينما صحرا هم
بهترتيب با 5و 3دوره ميزباني در پله سوم
و چهارم قرار دارند .حاال قرار است ميزباني
برج ميــاد به 10دوره برســد و چهلمين
جشنواره فيلم فجر با همكاري شهرداري
تهران بار ديگر در ميالد با ظرفيت تقريبا
1600صندلي برگزار شود.

چند روز پيش بود كه خبر برگزاري جشنواره
مطبوعات در چهارسو منتشر شد؛ مجموعهاي
كه بيشــتر ميزبان جشــنواره جهاني فجر در
دورههاي گذشــته بود و انتخابــش بهعنوان
ميزبان جشنواره فجر با توجه به جانمايي كه
در مركز شــهر دارد و تعداد زياد اهالي رسانه،
نقدهايي به ايــن انتخاب وارد شــد؛ انتخابي
كه بهنظر ميرسيد ســازمان سينمايي كشور
مجبور به گزينش آن بوده است .در نهايت برج
ميالد با همكاري شهرداري انتخاب شد.
در جلسه مشترك معاون فرهنگي و اجتماعي
شهرداري و رئيس سازمان سينمايي كشور در
نهايت تصميم بر اين شــد كه برج ميالد محل
برگزاري جشنواره فجر براي اهالي مطبوعات
باشد .در اين جلسه مقرر شد كه مشكالت برج
ميالد براي ميزباني حل شود .امين توكليزاده،

معاون فرهنگي هنري شــهرداري تهران نيز
ضمن اعالم آمادگي شــهرداري براي تامين
شرايط موردنياز ميزباني و رفع اشكاالت عنوان
كرد با همكاري اين مجموعه و تعامل با همكاران
سازمان در مؤسسه سينماشهر بهزودي موارد
مطرحشــده براي اســتانداردهاي برگزاري
حل ميشــود .محمد خزاعي ،رئيس سازمان
سينمايي ضمن تأكيد بر لزوم همگرايي مراكز
و دســتگاههاي مختلف فرهنگي در برگزاري
باشكوه جشــنواره فيلم فجر عنوان كرد :فجر
ظرفيت بيبدليل سينماي ايران و جشنهاي
انقالب اســت .جشــنواره فيلم فجر گرانيگاه
سينماي ايران اســت و با برگزاري باشكوه اين
رويداد ،زمينههــاي الزم را براي شــكوفايي
سينماي ايران فراهم آوريم .مسعود نقاشزاده،
دبير جشنواره نيز اين رويداد را يك اتفاق مهم

سينمايي اعالم كرد و از تمام نهادها همكاري
همدالنه را براي اجراي هرچه بهتر جشــنواره
فيلم فجر خواستار شــد .كرونا در 2سال اخير
شرايط را براي سينماي ايران و مديران فرهنگي
بد تلخ كرده است .برخي از امكانات سينمايي در
اين دوران دچار اختالل شده و نياز است تمام
دستگاهها براي رفع اين مورد وارد عمل شوند.
در اين جلسه مقرر شــد همكاري و تعامالت
بســيار خوبي بين شهرداري و ســازمان براي
فعاليتهاي فرهنگي و سينمايي صورت گيرد.
اكران روزانه 2فيلم در ميالد

طبق قرعهكشي انجامشــده ،نمايش فيلمها
در سالن رســانهها هر روز شامل اكران 2فيلم
ميشود .امسال يك روز زودتر از شروع رسمي
جشنواره يعني ۱۱بهمن نمايش فيلمها آغاز

ميشود و در سانس اول ،بيرو و سانس دوم مرد
بازنده به نمايش درميآيد12 .بهمن بهترتيب
بهمن علفــزار و شــادروان اكران ميشــود.
13بهمن هم برف آخــر و اليههاي دروغ براي
اهالي مطبوعات به نمايــش درميآيد و اكران
مالقات خصوصــي و ماهان هــم به 14بهمن
موكول شده است .بيمادر و دسته دختران هم
15بهمن اكران ميشود و 16بهمن به فيلمهاي
شب طاليي و هناس اختصاص مييابد .نگهبان
شب و موقعيت مهدي روز 17بهمن و 18بهمن
هم بيرويا و بدون قرار قبلي اكران ميشــود.
شهرك و  ۲۸۸۸بهترتيب روز 19بهمن نمايش
خود را دارد و ضد و خائنكشــي به 20بهمن
رسيده اســت .در آخرين روز
جشــنواره هــم درب و نمور
نمايش داده ميشوند.

چند سطر درباره محسن وزيريمقدم و جايگاهي كه در هنر نوگراي ايران دارد به مناسبت نمايشگاه آثار او در بنياد پژمان
تجسمی

مرتضي كاردر
روزنامهنگار

اگر بخواهيــم از ميان هنرمنداني كه پيش از شــتاب هنر
نوگراي ايران در دهه 40راه خود را پيدا كرده بودند چند نفر
ن گزينهها محسن
را انتخاب كنيم ،احتماالً يكي از اصليتري 
وزيريمقدم است .هنرمندي كه از دهه  20كار خود را آغاز
كرد و خيلي زود به جايگاه تثبيتشــدهاي در هنر مدرن
ايران رســيد .طليعه هنر مدرن ايران در آثار كساني مثل
هوشنگ پزشكنيا و محســن وزيريمقدم و بهجت صدر،
تجلي يافته است.
محسن وزيريمقدم محصول جســتوجويي طوالني در
هنر اســت كه از دهه 20شمســي در ايران آغاز ميشود،
هنر را در دانشــكده هنرهاي زيبا مشــق ميكند ،بعد به
اروپا ميرود ،دوباره به ايران بازميگردد ،به مرور جايگاهي
جهاني پيدا ميكند و در سالهاي بعد دوباره به اروپا ميرود
و در كهنســالي دوباره در ايران كموبيش مورد توجه قرار
ميگيرد.
كارنامه محسن وزيري مقدم مجموعهاي است از تجربههاي
گوناگون در نقاشي و كارهاي حجمي .مكتبها و سبكهاي
گوناگون هنــري را ميتوان در كارهاي او تماشــا كرد .اما
 3مجموعه است كه ســبب تمايز او در هنر امروز ايران و
جهان شده است :نقاشيهاي شــني ،نقشبرجستههاي
فصلي .هر كدام از
آلومينيومي و پالستيكي ،مجسمههاي َم َ
اين مجموعهها نشانه كمال وزيريمقدم در كار هنري است
و ذهنيت متفاوت او را نشان ميدهد .او هنرمندي است كه
به چالش با زيباييشناسي متعارف و تلقي ناشي از هنرهاي
زيبا برميخيزد و ذهنيتي تازه از زيبايي و هنر ارائه ميكند؛

محسن وزيريمقدم ،به جز نقشآفريني در مقام هنرمند،
در مقام معلم نيز در هنر امروز ايران تأثيرگذار بوده است .او
پيش از عزيمت به اروپا سالهايي را به تدريس در هنرستان
پرداخت .پس از بازگشــت نيز يكي از اســتادان دانشكده
هنرهاي زيبا شــد و بعد دوباره به هنرســتان و دانشكده
هنرهاي تزييني بازگشت .او حق استادي به گردن بسياري
از هنرمندان نامدار ايــران دارد .در دوره گذر از تدريس به
سبك و سياق سنتي و رسيدن به شيوههاي آموزش نوين
هنر و نقاشي او يكي از شــاخصترين آموزگاران هنرهاي
تجسمي است.
عالوه بر اين ،كتابهاي او مثل مجموعه دوجلدي شــيوه
طراحي و كتابهاي درســي دبيرســتان ،مرجع آموزش
بسياري از هنرجوياني بوده است كه ميخواستند طراحي را

كتاب «يادماندهها» كه زندگينامه خودنوشت اوست منتشر
شده .چند ماه پيش از درگذشت وزيريمقدم در سال۱۳۹۷
نيز نمايشگاهي از آثار او در گالري اعتماد برگزار شد.
با اين همه ،محســن وزيريمقدم هنرمندي نيســت كه
نزد عموم شــناخته شده باشد يا شــايد بهتر است بگوييم
خيليوقتها نام او ،در ازدحام نامهاي محبوب هنر نوگراي
ايران ،ممكن است كمتر به چشــم آمده باشد .به هر روي،
كارهاي او در تعارض با ذهنيت رايج از زيباييشناسي قرار
دارد و ذاتاً هنري نيست كه مورد اقبال عمومي قرار بگيرد.
همچنين نبايد از نظر دور داشت كه فرصت تماشاي آثار او
كمتر براي دوستداران هنرهاي تجسمي فراهم بوده است.

در هنرستان و دانشكده يا به شكل آزاد ،بهشيوهاي روشمند،
بياموزند.
در ســالهاي اقبال دوباره به پيشــگامان نوگرايي در هنر
امروز ايران ،در نيمه دوم دهه 70محسن وزيريمقدم يكي
از نخســتين هنرمنداني بود كه مورد توجه قرار گرفت .در
سالهاي آغازين دهه 80نمايشگاهي از آثار او در موزه هنرهاي
معاصر تهران داير و جلدي از «هنر نوگراي ايران» با نوشتههاي
رويين پاكباز و يعقوب امداديان و توكا ملكي و ديگران به او
اختصاص يافت .تصوير مجموعهاي از آثار او در اين كتاب و

واکنش روز
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توجويي طوالني تا عدمتعين
جس 

مث ً
ال شنها را به روي بوم ميآورد يا به تعبير دقيقتر نقش
شنها را روي بوم بازآفريني ميكند يا مث ً
ال دريافت تازهاي
از مناظر و مرايا (پرسپكتيو) دارد و نقشبرجستههايي خلق
ميكند كه از ســطح بوم بيرون ميزنند و كاركرد تازهاي
از سطح بوم بهدســت ميدهد يا مث ً
ال ذهنيت متفاوتي از
عدمتعين در مجســمهها دارد كه در نهايت ســبب خلق
مجسمههاي مفصلي ميشــود كه ميتوانند به شكلهاي
گوناگون درآيند و حتي تماشــاگران نيز ميتوانند آنها را
به شكلي تازه درآورند و بهنوعي در خلق اثري تعيننيافته
دخالت داشته باشند.
او گاهي همه اينها را با هم تلفيق كرده است؛ مث ً
ال كارهايي
را روي بوم خلــق كرده كه در حقيقت نســخه مســطح
مجسمههاي چوبياند ،يا مجسمههايي را به شكل تابلوهاي
نقشبرجسته خلق كرده اســت و حتي گاهي پيكرههاي
مفصلي را ،به شكل برجسته ،روي بوم آورده است و...

عكس :همشهري /حامد خورشیدی

بازگشتسيمرغبهآشيانه

داوران و نامزدهــای  4گروه
«داســتان بلند و رمان»،
«مجموعه داستان کوتاه»،
«نقدادبی»و«مستندنگاری»
چهاردهمیندورهجایزهادبی
جالل آل احمد معرفی شدند.
به گزارش همشهری ،داوری
بخش داســتان بلند و رمان
را قاســمعلی فراست ،اکبر
صحرایی و منصور علیمرادی
برعهدهداشتندکهکتابهای
«بینام پدر» ســیدمیثم
موســویان« ،پریکشی»
علیرضا حسنزاده« ،پیامبر
بیمعجزه»محمدعلیرکنی،
«سوناتالل»اثرمیترامعینی
و«ماهغمگین،ماهسرخ»رضا
جوالیی را به عنوان نامزدهای
این بخش معرفــی کردند.
آثار بخش داستان کوتاه را
نیز خسرو باباخانی ،یوسف
قوجق و هادی خورشاهیان
داوری کردند .نامزدهای این
بخش نیز «آماده ترور باش»
علی براتی کجوان« ،ح .دو
چشــم» نوشــته محبوبه
حاجیاننژاد« ،ساعت دَنگی»
محمداسماعیلحاجیعلیان
و «قدیس دیوانه» احمدرضا
امیریســامانی» هستند.
کتابهــای «ابوبــاران»
زهراســادات ثابتــی،
«بابارجب» نسرین رجبپور،
«به من دســت نزن» فائزه
غفارحــدادی« ،داغ دلربا»
میثــم امیــری« ،رضانام
تا رضاخــان» هدایتاهلل
بهبودی« ،همســایههای
خانمجان» زینب عرفانیان و
«همهفنحریف»سیدمجتبی
قافلهباشی ،سعیدحسین
رفیعی و مســعود جلیلوند
خسروی از ســوی ابراهیم
زاهدیمطلق ،داود امیریان
و مهدی قزلی که داور بخش
مســتندنگاری بودنــد به
عنوان نامزدهای این بخش
معرفی شــدند .محمدرضا
سنگری ،ابوالفضل حری و
علی کاشفی خوانساری نیز
آثار بخش نقد ادبی را مورد
داوری و بررسی قرار دادند
و از میان آثار ارسالی« ،آلبر
کامو در ایــران» محمدرضا
فارســیان و فاطمه قادری،
«پایداری خاموش» مهدی
میرکیایی و «روایتشناسی
و نقد روایت در داستانهای
انتخابیمعاصر»الهامحدادی
و فرهاد درودگریــان را به
عنوان نامزدهای این بخش
معرفی کردند .همچنین در
چهاردهمیــن دوره جایزه
ادبی جالل آل احمد بخشی
به عنوان بخش ویژه (نگاهی
دیگر)طراحیشدهکهداوران
ســایر بخشها ،داوری این
بخش را نیز برعهده داشتند
و کتابهای «تشــریف»
علیاصغــر عزتیپــاک،
«حاججالل» لیــا نظری
گیالنده« ،سبز -آبی» سعید
تشکری باغدار« ،سلولهای
بهــاری» بهنــام باقری و
«کوهســتان آتش» گلعلی
بابایی را به عنوان برگزیدگان
اینبخشمعرفیکردند.

نمايشگاه «محسن وزيريمقدم؛ پروژههاي تحقق نيافته»
فرصتي است براي تماشاي دوباره مجموعهاي از كارهاي او.
خوشبختانه محل برگزاري نمايشگاه كه در حقيقت محل
سابق كارخانه آرگو بوده ،آنقدر بزرگ است كه تقريباً عمده
كارهاي وزيريمقدم در آنجا گرد آمده است .ابعاد كارهاي او
بهاندازهاي است كه جابهجاييشان راحت نيست و نميتوان
هر جايي آنها را به نمايش گذاشت .بازديدكنندگان نمايشگاه
ميتوانند مهمترين كارهاي او ازجمله مجسمههاي بزرگ
مفصلــي و تابلوها و پيكرههاي پالســتيكي و آلومينيومي
را تماشــا كنند و در كنار آثار طراحيهــاي اوليه هر كدام
از آنها را كه براي نخســتينبار به نمايش درآمده اســت،
روي كاغذ ببينند .اســتقبال از نمايشگاه نشان ميدهد كه
بسياري از دوستداران هنرهاي تجسمي ،بهويژه نسل تازه
عالقهمندان ،فرصت را غنيمت شمردهاند و به تماشاي آثار
هنرمند متفاوت هنر نوگراي ايران آمدهاند .نمايشگاه آثار
محسن وزيريمقدم از آذرماه آغاز شده و تا روزهاي پاياني
بهمن داير است.

چندي پيش محمدتقي
فهيم كه بهعنوان منتقد
ميز نقد برنامه 7شناخته
ميشــود ،در صفحــه
شــخصياش در فضاي
مجازي يادداشــتهايي
درباره تعدادي از فيلمهاي
جشنواره چهلم كه هنوز
كسي آنها را نديده ،منتشر
كرد.اينكارفهيمبااعتراض
محمدصادق ميركريمي،
فرزند رضــا ميركريمي و
مجريطرح«نگهبانشب»
مواجه شــد كه او چطور
توانسته اين فيلم را ببيند.
حاال يوســف حاتميكيا،
فرزند ابراهيم حاتميكيا
كهدرجشنوارهچهلمفيلم
نخستش اكران ميشود
نيز به فهيم معترض شده
است .يوسف حاتميكيا در
اينباره نوشت« :زماني كه
با نگارنده آن تماس حاصل
ميشود كه چگونه فيلمي
را تماشــا كرده است كه
تنها و به امانت در اختيار
دبيرخانه جشنواره فيلم
فجروشورايپروانهنمايش
قرار گرفته است ،اطمينان
ميدهد كه فيلم را نديده
و تنها با ديــدن تعدادي
عكس فيلم ،دست به نقد
شده و طوماري را نوشته
است .اين چه بياخالقي
آشكاري است كه هر روز
عريانترازديروزخودنمايي
ميكند .اميد دارم كه رسم
امانتداري در ميانمان هنوز
اعتبار داشته باشد و به آن
نيزچوبحراجنزنيم».

يادداشت

سرآغاز
از امروز در 4صفحه فرهنگي رويدادهاي مختلف
فرهنگي را پوشــش ميدهيم .فرهنگ گستره
وسيعي است كه با زندگي عموم جامعه عجين
است و پرداختن به وجوه مختلف آن حتي شايد
در چندين و چند 4صفحه هم مقدور نباشد ،اما
قصد ما اين است كه در اين 4صفحه به مهمترين
اتفاقات و رويدادهاي فرهنگي بپردازيم .فرهنگ
از سينما ،تئاتر ،تلويزيون ،موسيقي ،تجسمي،
ادبيات گرفته تا تاريخ ،انديشه ،فرهنگ مقاومت
و پايداري را دربر ميگيرد و اين حوزهها براي ما
در اولويت قــرار دارد .در اين صفحات بهدنبال
آنيم كه دريچههايي تازه به روي جهان فرهنگي
اطرافمان بگشاييم و اين امكان را فراهم كنيم كه
مطالبي جذاب و در عين حال متناسب با نياز روز
جامعه توليد كنيم.
در مقطــع كنوني كــه جامعه ايرانــي دچار
چالشهاي عديدهاي اســت و در عرصههاي
مختلف با بحرانهايي مواجه اســت ،طبيعي
اســت كه بايد بيش از پيش بــا نگاهي جدي،
حســاس و دغدغهمند به فرهنگ نگاه كنيم و
مسائل و اتفاقاتي را كه در اين حوزه رخ ميدهد
زير ذرهبين قرار دهيم .در اين مســير طبيعي
است كه بايد روي خط خبر حركت كنيم ،اما
خبــر در جهاني كه هر روز بــا تكنولوژيهاي
پيچيدهتري شگفتزده ميشود ،عمر درازي
ندارد و به سرعت جاذبه و ارزش خود را از دست
ميدهد .بر همين اساس است كه ما ميخواهيم
روي خط خبر امــا با نگاه تحليلــي و روايتي
گام برداريم .ما روايتهــا و تحليلهايي را در
اين 4صفحه براي شما مهيا ميكنيم كه نگاه
شما را عمق ميبخشد و قصد داريم اگر حتي
موضوعي تكراري و مكرر باشد ،با زاويه جديدي
آن را بپرورانيم و از افتــادن به دامن روزمرگي
حذر كنيم.
مسلما تعامل شما با ما ميتواند در اين مسير ما
را ياري دهد .آنچه را از چشم ما پنهان ميماند
گوشزد كنيد تا خطا نرويم و آنچه را ميپسنديد
با ما در ميان بگذاريد تا از حمايتتان قوت قلب
بگيريم.

چهره روز

درويش در تلويزيون
احمدرضــا درويش ،براي تلويزيون ســريال
ميســازد .اين خبــري بود كه ديــروز علي
دارابي ،معــاون وزارت ميــراث فرهنگي در
صفحه شــخصياش منتشــر كــرد .دارابي
ماجــراي كار جدید درويش را چنين شــرح
داد« :در دفتر معاونت ميراث فرهنگي ،ميزبان
فيلمنامهنويــس و كارگردان شــهير ايران،
احمدرضا درويش و دكتر مهدي فرجي ،مدير
خوشنام و كاربلد سابق ســيما و تهيهكننده
حرفهاي امروز تلويزيون بودم .هر 2از خانواده
معظم شهدا بوده و برايم عزيز هستند .ایشان
خدمات زيادي به جامعه هنــري كردهاند ،با
اخالق ،فهيم و وفادار به آرمانهاي بلند انقالب
اسالمي .درصدد ساخت سريالي به نام «كندو»
هســتند كه عمدتا به زيباييها و پاكيهاي
خطه سيستان و بلوچستان كه معموال از قاب
دوربينها گم بوده است ميپردازد».
هنوز جزئياتي درباره ســريال كندو منتشــر
نشــده ،ولي در تيرماه ســال گذشته خبري
روي خروجي خبرگزاريهــا آمد كه حكايت
از ســاخت ســريال «فصل قلندران» توسط
درويش داشت .بهنظر ميرسد ،كندو همين
فصل قلندران است كه نامش تغيير يافته است.
ســريالي كه داســتانش در عصر صفويه و در
جنوب كشور و حاشيه خليجفارس ميگذرد.
طبق خبري كه سال گذشته رسانهها درباره
فصل قلندران منتشــر كردهاند ،اين سريال
داستاني و تاريخي در  ۸فصل ۱۳قسمتي كه
هر قسمت ۶۰دقيقه زمان دارد ،ساخته خواهد
شــد و براي نگارش فيلمنامه ايــن اثر۶ ،ماه
تحقيق شده اســت .همچنين مدت نگارش
فيلمنامه ۱۸ماه بوده و ۴نويســنده فيلمنامه
اين اثر را به نگارش درآوردهاند.
احمدرضا درويش در ابتداي دهه ۸۰هم قصد
داشــت ســريالي را براي تلويزيون بسازد كه
ظاهرا بخشهايي از آن هــم جلوي دوربين
رفت ،ولي در نهايت اين مجموعه به سرانجام
نرســيد تا با حضور برخــي از بازيگران اين
ســريال ،درويش فيلم «دوئل» را بســازد .از
احمدرضا درويش فيلم «رســتاخيز» آماده
نمايش اســت .فيلمــي كه سالهاســت در
انتظار اكران عمومي به ســر ميبرد و به گفته
تهيهكنندهاش قرار اســت از ۱۶اســفند ماه
بهصورت آنالين اكران شود.
تهیه کننده «رستاخیز» همچنین از مدیران
فرهنگی کشور درخواست کرد؛ برای جبران
بخشــی از صدمــات وارده بــه ســازندگان
فیلم ســینمایی «رســتاخیز» و همراهی با
دوســتداران این فیلم ؛ ترتیبــی اتخاذ کنند
که فیلم ســینمایی «رســتاخیز» همزمان با
عرضه در پلتفرمها ،به عنوان یکی از فیلمهای
اکران شروع ســال جدید ،در ســینماها هم
امکان نمایش داشــته باشــد« .خاطر نشان
میکنم که این فیلم با قطع اسکوپ ،از بهترین
کیفیت تصویری و صوتــی موجود در جهان
بهرهمند است و به درستی شایسته نمایش در
سالنهای سینماست».
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نقل قولها
علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران
مــادران شــهدا بهخصــوص شــهدای
دفاعمقدس در ســن پیری قــرار دارند.
شــهرداری بایــد بــه دور از قضاوتهــا و
ســرزنشهای احتمالــی بــه ایــن افــراد
كمك كند؛ چــون ایــن افراد ســالمند و
ناتوان نیازمند كمك هســتند .جا دارد
از اقــدام ســازمان زیباســازی در زمینــه
گرامیداشت یاد این افراد در سطح شهر
تشكركنیم.
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس
یكیازموضوعاتمهمیكهدرمجلسپیگیری
میكنیم ،احیای جایگاه بسیج ســازندگی با
محوریتگروههایجهادیاست.باهمراهیو
همكاریبسیجمیتوانیمفعالیتهایعمرانی
راگسترشدهیم.لذافعالیتهاییدرسطح
ملیانجاممیدهیمكهبخشیازآن درحوزه
قانونی و بخشــی دیگر مربوط به اعتبــارات و
بودجههای ســنواتی اســت كــه در اعتبــارات
بودجهسالبعدتعریفمیشود.
سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
اگر امــروز ایــن نظام و مكتب حســینی
ما قدرتمندتر از قبــل به راه خــود ادامه
میدهد ،بهدلیل ایســتادگی والدین و
همســران معظم شهداســت كــه زبان
گویایشهیدانهستند.شهادتحادثه
نیستبلكهاعطامیشودومسیریكه
انســانها طی میكننــد تا به شــهادت
برسندبایدتوسطبخشهایفرهنگیو
هنرمندان ارزشی برای عموم بیان شود.

نگاه روز
نگاهي به كتاب «ابراهيم در پالسكو»
در آستانه سالگرد شهداي آتشنشان

روایت حماسه مردان آتش

هنوز اشك و بغض چشــمان خانواد ههاي شهيد آتشنشان
در حادثه پالسكو خشك نشــده و اين داغ براي اين عزيزان
هميشــه تازه اســت اما روزهاي واپســين ديماه براي آنها
سختتر از هميشه ميگذرد .فردا 30ديماه پنجمين سالروز
حادثه پالسكوســت و به ايــن بهانه مروري كوتــاه بر كتاب
«ابراهيم در پالســكو » داريم .اين كتاب به قلم محبوبه زارع
يادنامه حماسه آتشنشانهايي است كه نقطه تجلي ايثارشان
در حادثه پالســكو ،در تاريخ كشــور ثبت شــد .ابراهيم در
پالسكو ،داستان مستندي است براساس زندگي آتشنشاني
فرضي به نام ابراهيم كه راوي حماســه همســنگران خويش
است؛ يعني تمام اتفاقاتي كه در ســاختمان پالسكو رخ داد،
در قالب گفتوگو بين آتشنشــانان در اين كتاب آمدهاست.
البته ناگفته نماند اين داســتان براســاس اطالعات سازمان
آتشنشــاني تهران به نگارش در آمدهاست .در بخشي از اين
كتاب آمده است:
«لحظات آمادهباش چندان نپاييد تا اينكه ستاد ،دستور اعزام
ايستگاه را صادر كرد.
ابراهيم هم مانند دوستانش ،لباس آتشنشاني را به تن كرد و
به همراه سعيد سوار نيسان شد .ســعيد راننده بود و در بيشتر
مأموريتها او را همراهي ميكرد.
سعيد هميشــه خونســردي خاصي در صدايش داشت .شايد
هم تجربه پانزدهســاله اين كار ،او را نسبت به حوادث پرطاقت
كرده بود .نفسي تازه كرد و درحاليكه پايش را روي پدال گاز
ميفشرد ،گفت:
مثل اينكه يكي از طبقات باال آتش گرفته .چند ايستگاه اعزام
شد هاند ولي ساختمان خيلي بزرگي است و پر از پارچه.
ابراهيم دستش را روي داشبورد كشيد:
فهميدم كدام را ميگويي .درســت در تقاطع سه سفارتخانه
اســت .خدا كند زود مهار شــود وگرنه ابعاد بينالمللي پيدا
ميكند .ساختمان پالسكو خيلي قديمي است .صداي دلهرهآور
آژيرهاي آتشنشاني و آمبوالنس ،قلب ابراهيم را سالها بود كه
ميآزرد .حتي قبل از آنكه پرندهفروشي را رها كند و داوطلبانه
به سراغ آتشنشاني بيايد.
و داغ او تازه و دردناك بر دل عزيزانش مانده است».
كتاب ابراهيم در پالســكو در 152صفحه توســط انتشارات
ملورين در سال 1396چاپ و منتشر شده است.

تماشاي رايگان «تكتيرانداز»

حالاينكودكانبا«ترنم»خوشاست
روایتی از فعاليت خيريه دانشجويي تعالي راه نيكي و مهر ،حامي كودكان مبتال به بيماري خاص

گرچه اين روزها دغدغهها بسيار است اما هنوز هم
مصداق اين بيت از شيخ اجل سعدي كه ميگفت
«دوســت آن باشد كه گيرد دســت دوست /در
ثريا روزبهاني
پريشان حالي و درماندگي» را ميتوان به وفور در
گزارش
خبرنگار
اين شهر پيدا كرد .نمونه آن «خيريه دانشجويي
تعالي راه نيكي و مهر(ترنم)» است كه رسالتش نشاندن لبخند بر لبان كودكان بيمار و نيازمند است .بيش
از ۹سال است كه تعدادي جوان خوشفكر و پرانرژي دور هم جمع شدهاند و هركاري ميكنند تا حال دل
اين بچههاي بيمار و خانوادههايشان را خوب كنند؛ ترنمي كه هم حكم مرهم را داشته و هم اميدبخش ادامه
زندگي براي روزهاي پيش روي آنهاست .در اين گزارش با حال و هواي ترنميها بيشتر آشنا ميشويم.
از يك ايده دانشجويي تا ثبت خيريه

دوري از نزديكترين بســتگان و دوستان ،استرس
بيماري ،ماندن در خانــه و دوري از محيط اجتماع
و… احساس مشترك كودكان بيمار مبتال به سرطان
است؛ كودكاني كه بهدليل بيماريشان ،روزها ،ماهها
و شايد چندين ســال در قرنطينه زندگي ميكنند
و روزشــان را با اين احساســات و دلتنگيها به شب
ميرســانند .ســال ۱۳۹۱در يكي از روزهاي خدا
تعدادي از دانشــجويان ترم اولي دانشگاه آزاد واحد
علوم و تحقيقات كه ۱۸سال ســن بيشتر نداشتند
باهم قرار گذاشــتند با پول توجيبيهاي اندكشان
اســباببازي بخرند و به ديدار بچههاي بيمارستان
محك بروند .ميخواستند براي هرچند زماني كوتاه
هم كه شــده اين كودكان درد و رنجشان را فراموش
كنند اما طبق قوانين نميتوانستند وارد محيط درمان
كودكان شوند .همين موضوع دليلي شد تا آنها راهي
بيمارستان شريعتي شوند.
همين ديدار اول كافي بود تا جرقهاي باشد براي برپايي
ماهانه اين حال و هواي خوش .هردفعه ديدار تعداد
اعضا بيشتر شد و كمكم زمزمههاي راهاندازي خيريه
دانشجويي در دانشــگاه آزاد واحد علوموتحقيقات
پيچيد .هر روز دانشجوهاي عالقهمند بيشتري در اين
خيريه عضو ميشدند و با حمايتهايشان از مرحله
بستري شدن كودكان گرفته تا ترخيص از بيمارستان
و مراقبتهاي پس از آن ،به نوعي به همنوعانشــان
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ياري ميرساندند .در نهايت سال ۹۶به پيشنهاد استاد
دانشجويان ،اين خيريه دانشــجويي شكل رسمي
بهخود گرفت و ثبت شد اما از آنجا كه قوانيني مانند
سن بيش از ۲۳سال و داشــتن كارت پايان خدمت
الزمه انتخاب هیاتمديــره و مديرعامل بود ،اينبار
پدران و مادران اين بچهها و حتي اســتادان دانشگاه
مســئوليت را بر گردن گرفتند تا ترنم محكمتر كنار
كودكان بيمار و خانوادههايشــان بايستد .اساسنامه
خيريه ترنم به آنها اجــازه ميدهد تا كارهاي خيريه
كام ً
ال متنوعي انجام دهند اما جامعه هدف اين خيريه
ارائه خدمات به كودكان زير ۱۴ســالهاي است كه به
بيماري خاص مبتال هستند .اين خيريه از بررسيهاي
اوليه تا بســتري شدن در بيمارســتان ،هزينههاي
ترخيص ،دارو و اسكان و همچنين مراقبتهاي الزم تا
بهبودی كامل همراه اين كودكان است.
بچههاي بيمــار مدت زمــان طوالنــي را بايد در
قرنطينههــاي ايزولــه بگذراننــد تــا پيونــد مغز
استخوانيشــان كامل انجام شود و برايشان مشكلي
ايجاد نشود .محمدحسين كلهر ،مدير مالي مؤسسه
خيريه ترنم كه يكــي از اولينهاي ترنم و پدرش هم
هیاتمديره اين خيريه اســت دربــاره اين كودكان
ميگويد«:هر شخصي وقتي عضو ترنم ميشود براي
خودش اهدافي ترسيم ميكند؛ يكي ميخواهد حال
و احوالش خوب باشد و ديگري بهدنبال كسب تجربه
است .در نهايت ترنم ۲رسالت حياتي و مهم دارد كه

از روزی كه تعدادی دانشجو برای خوب
كردن حال همنوعانشان دست بهكار
شدند ،میگذرد.
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نخستين هدف آن كمك به كودكان بيمار و خانواده
آنها در شرايط سخت بيماري است و ۵۰درصد ديگر
هم بهخودمان برميگردد و آن حس سرخوشــي و
بهدست آوردن تجارب مختلف براي جواني ۱۸ساله
است كه ميخواهد وارد جامعهاي بزرگ شود».
حضور چهرهها در مهماني لبخندها

ترنميها كارشــان را بــا اجراي برنامههاي شــاد و
ســرگرمكننده براي تقويت روحيه كودكان و تحت
نظارت روانشناســان كودك شــروع كردند .اجراي
موسيقي و نمايش ،عروسكگرداني ،تهيه اسباببازي
و لوازمالتحريــر و لباس همه و همه تنها بخشــي از
فعاليتهاي ترنميها بود .طولي نكشــيد كه ساير
نيازهاي ضروري اين فرشتهها نيز شناسايي و با همت
خيران و تالش گروه ترنم تأمين شــد .اين كودكان
ّ
بيمار در مدت قرنطينه داخل اتاقي محبوس هستند و
تنها روزنه اميد آنها شيشهاي است كه از آن ميتوانند
عيادتكنندههايشان را در راهروی بيمارستان ببينند
و از طريق آيفون با آنها حرف بزنند .هرچند كه اغلب
آنها از شهرستانهايي ميآيندكه فرسنگها با پايتخت
فاصله دارد و عيادتكنندهاي ندارند .به همينخاطر
كنج اين اتاق دلگير تنها هســتند .كلهر ميگوید:
«اعضاي گروه به بهانههاي مختلف در قالب گروههاي
نمايش يا موسيقي و… به سراغ كودكان اتاقهاي ايزوله
يا بخشهاي بستري ميروند و لبخند را بر چهرهشان
مينشانند .همچنين اين كودكان بعد از ترخيص از
بيمارستان هم با توجه به شرايط بدني و درمانيشان
در قرنطينه خانگي قرار ميگيرنــد كه مدت آن هم
از يك سال تا مدت نامعلومي متغير است .آنها حتي
از رفتوآمد با خواهر و برادرشــان هم كام ً
ال محدود
و محروم هستند .به همين دليل سعي كرديم براي
روحيه بخشيدن به آنها از چهرههاي سرشناش و افراد
معروف مانند «علي فروتن»« ،سپند اميرسليماني»،
«سردار آزمون»« ،مهدي پاكدل»« ،احسان كرمي»،
«آرش برهاني» و «نيلوفر رجاييفر» كه سفير مهرباني

نفــر از شــهروندان در فعاليتهــای
خيرخواهانــه مؤسســه ترنــم مشــاركت
دارند.

خير ناشناس با سرزدن به سوپر مارکتها
ّ
قرض نيازمندان را پرداخت ميكند

حسابتان پاك شد!
همان پشت تلفن كه با هم قرار ميگذاريم به سراغ حساب دفتري
اهالي نيازمند محل برويم ،با من شرط ميكند كه نه عكس مياندازد
و نه راضي است كه نامش نوشــته شود .وقتي ميگوييم اينطور كه
نميشود در جوابمان ميگويد« :پس شما را به خير و ما را به سالمت».
در نهايت قبول ميكنيم و قول ميدهيم نه نامــي از او ببريم و نه
نشانياش را بگوييم .در را به رويمان باز ميكند .خود «حاج ناصر»
خ ّير و نيكوكار ناشناس اســت » .خانه قديمي و يك طبقهشان در
يكي از كوچه پسكوچههاي شميراننو واقع شده و حياطي كوچك
دارد .شايد كل مســاحت خانه بيش از ۵۰متر نباشد ،اما مثل دل
صاحبخانهاش ،بزرگ بهنظر ميرسد
خ ّير بينام و نشان
منبع درآمد حاج ناصر همان حقوق بازنشستگي است ،اما اعتقاد دارد از اين
مبلغ اندك ،نيازمندان هم سهم دارند .تا رسيدن به مقصد از او ميخواهم
درباره زندگياش برايمان بيشتر تعريف كند .خودش ميگويد«:من هم
مثل همه يكي از بندههاي خدا در اين شــهر بزرگ هستم ،اما آن چيزي
را كه شما ميخواهيد بشنويد ،بايد بگويم كارگر بازنشسته كارخانه توليد
خودرو هســتم .نزديك به ۳۵سال اســت كه در محله هنگام به همراه
۲دختر ،پسر و همسرم زندگي ميكنيم .چند سالي است كه بچههايم سر
و سامان گرفته و هركدام دنبال زندگيشان رفتهاند و من و حاج خانم تنها
زندگي ميكنيم .مثل همه پدر و مادرها چشممان به در است كه بچهها و
نوههايمان به ديدنمان بيايند».
بهگفته كاسبهاي محل ،نزديك به  ۱۴سال است كه اوايل هرماه به آنها سر
ميزند و حساب چند خانواده نيازمند را كه نتوانستهاند قرضشان را بدهند،
صاف ميكند .از حاج ناصر ميپرسم چه مدت است كه اين كار خير را انجام

ميدهيد و او ميگويد«:از وقتي كه بچههايم رفتند سرزندگيشان من و حاج
خانم هم نيت كرديم هرماه از حقوق بازنشستگيام به خانوادههاي نيازمندان
كمك كنيم .شايد كم باشد ،اما خدا به آن بركت ميدهد .پيامبر اكرم(ص)
فدك را به حضرت زهرا(س) دادند؛ فدك ،درآمد و عايدات فراواني داشــت،
اما حضرت زهرا ،امامعلي(ع) و فرزندان ايشان ،به خوردن همان نان جو قانع
بودند و تمامي درآمد فدك را به نيازمندان ميبخشيدند .در اين خرج و مخارج
گران ،پول ما ارزشي ندارد و گوشــه كوچكي هم از نيازهاي اين خانوادهها را
تامين نميكند».
دعاي خير نيازمندان بدرقه راه
از خيابان هنگام وارد خيابان شــميراننو ميشــويم ۵۰۰ .يا ۶۰۰متري كه
به مسيرمان ادامه ميدهيم حاج آقا با دســت اشاره ميكند كه توقف كنيم
و ميگويد« :همين جا خوب اســت» .قبل از پياده شدن داخل مغازه را نگاه
ميكند تا از اهالي در مغازه نباشند و بهراحتي بتواند با صاحب مغازه سر فرصت
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اين مؤسسه است ،فيلمهاي نشاطآور و انگيزشي تهيه
و برايشان پخش كنيم».

موضوع قهرمانپردازي يا قهرمانســازي در ســينما چنان
پراهميت اســت كه برخي فيلمسازان ســراغ اين دست آثار
ســينمايي كه ســاخت تاريخ و هويت يك ملــت را به دوش
ميكشــند ،رفتهاند .يكي از اين آثار كه اخيرا در ســينماهاي
كشــور به نمايش درآمد ،فيلم سينمايي «تكتيرانداز» است.
اين فيلم به بخشهايي از زندگي شــهيد «عبدالرسول زرين»
تكتيرانداز دلير ايراني ميپردازد كــه در دوران دفاعمقدس
بهخوبي درخشيد .تا جایيكه حتي در بخشي از اين فيلم آمده:
«تمام عراقيها دنبال او هستند تا او را از پا دربياورند .سرهنگ
راشــد خميس داوطلب ميشــود تا او را از پــا دربياورد…»
«كامبيز ديرباز» بازيگر ســينما ،تئاتر و تلويزيون توانسته به
خوبي نقش شهيد زرين را براي مخاطب باورپذير كند و از اين
رو تماشاي اين فيلم خالي از لطف نيست .خودش درباره این
نقش می گوید« :درخصوص بازی در نقش شــخصیتهایی
حقیقی که ما به ازای بیرونی دارند ،یک بار سنگین امانتداری
روی دوش بازیگر قرار میگیرد .به هر حال کاراکتری را بازی
میکنیم که اقوام ،دوســت و آشنای این شخصیت بزرگ ،این
فیلم را میبینند و قضــاوت میکنند ».اگــر فرصت نكرديد
اين فيلم را در ســينما تماشا كنيد يا دوســت داريد دوباره به
تماشاي رشادتهاي اين تكتيرانداز افتخارآفرين بنشينيد،
ميتوانيــد آن را بهصورت رايگان و با اينترنــت نيمبها آنالين
تماشــا كنيد .اين امكان تماشــاي رايگان از روز پنجشــنبه
۲۳دي در تلوبيونپالس فراهم شده اســت .ناگفته نماند اين
فيلم سينمايي نخستين بار در جشــنواره سيونهم فيلم فجر
به نمايش درآمد و موفق به نامزدي ۵سيمرغ بلورين جشنواره
شد و در نهايت سيمرغ بلورين بهترين جلوههاي ويژه ميداني و
همچنين سيمرغ بلورين بهترين فيلم از نگاه ملي را كسبكرد.

سرپناهم را بساز

بعد از راهاندازي گروه خيريــه ترنم ،بخش قرنطينه
كودكان بيمار رنگوبوي تازهاي گرفته است؛ ه ر ماه با
خيران ديوارها با عكس
همان پول توجيبيها و كمك ّ
و نقاشي رنگين شدند ،اتاقها با لوازم گرمايشي و مبل
تختخوابتاشو و تلويزيون تجهيز و خالصه موجي
از نور و اميد مهمان دل بيماران شد .گام مهم بعدي
تأمين هزينههاي درمان كودكان بــود .اينبار هم با
حمايت ياوران ترنم ،هزينههاي ترخيص بيمارستان،
آزمايشهاي تخصصي و داروهاي كودكان فراهم شد؛
هزينههايي كه هميشگي است و روزبهروز افزايش پيدا
ميكند .محمدحسين كلهر ،از آينده روشن و اساس
فعاليتهاي ترنم ميگويد« :يكي از مراحل درمان اين
كودكان ،پيوند است و اين بچهها با اين عمل درمان
ميشوند اما داســتان آنها تازه از اينجا آغاز ميشود؛
زيرا كمكهاي خيريهها ،وزارت بهداشــت و دولت
تا مرحله بيمارستاني اســت و كمكهزينهها در اين
بخش ميگنجد اما اين بچهها زماني كه از بيمارستان
ترخيص ميشوند در يكماه اول يك روز درميان بايد
به بيمارستان بروند و بررسي شوند .بعد هم خردخرد
اين بررسيها كم ميشــود اما آنها تا آخر عمرشان
بايد مستمر به بيمارستان مراجعه كنند ،فقط تعداد
دفعاتش كم ميشود .همچنين بايد از اين كودكان
تا يكسال بعد از پيوند در شرايط ايزوله مراقبت شود
و بهخاطر معاينه مداوم بايد در تهران سكونت داشته
باشــند۹۵ .درصد خانوادههاي اين كــودكان بيمار
كام ً
ال كمبضاعت هستند و از شهرستانهاي خيلي
دور ميآيند .آنها در تهران سرپناهي ندارند و معموالً
خانههايي را براي اين مدت اجاره ميكنند .اين خانهها
هم از نظر ايزولهشــدن و بهداشت شرايط مساعدي
ندارند .در همين راســتا يكي از مهمترين هدفهاي
ما بعد از انجام عمل پيوند محقق ميشود و آن اسكان
اين بچهها و خانوادههايشان در شهر تهران است».

مستند

همراهبامادرانشهدا
درمستند«چشمبهراه»
حاال كه اين روزها به مناســبت ســالروز وفات حضرت
امالبنين ،مادر قمربنيهاشــم حضرت عباس(ع) همه
جا صحبت از تكريم مادران و همســران شهداست چه
خوب است كه يادي از مادران چشم بهراه داشته باشيم.
براي تماشــاي گوشــهای از دلتنگيهاي اين مادران
چه چيزي زيباتر از تماشــاي يك مســتند اختصاصي
از اين مادران ميتواند باشــد؛ مســتندي كه حسين
همايونفر (تهيهكننده) و ميالد مهــدوي (كارگردان)
بهنام «چشمبهراه» ســاختهاند تا جلوههايي متفاوت از
مادراني كه سالهاســت منتظر بازگشت فرزندان خود
هستند را روايت كنند.
اين مستند 5قسمتي پرترهاي است از مادران شهداي
مفقوداالثر دوران دفاعمقــدس و مدافع حرم و مادران
شهدايي اســت كه در اســارت بودند .اين مجموعه در
حقيقــت زبان حال مادران چشــم به راهي اســت كه
سالهاســت منتظر بازگشــت فرزندان خود هستند؛
دلتنگيهايشان را در الالييهاي مادرانه نجوا ميكنند
و هنوز هم منتظر آمدن دردانههايشــان هســتند .از
جذابيتهاي اين مستند اين است كه هر قسمت از اين
مستند در روستاهاي ايالم ،اصفهان ،كاشان ،مازندران و
قزوين توليدشده است و هركدام از مادران شهدا بسته
به شهر خود با يك گويش خاص صحبت ميكنند .اين
اثر توليد مشترك مركز بسيج صدا وسيما و مركز مستند
سوره است كه پيشتر از آنتن شبكه افق پخش شد.

دانشــجوی داوطلب پای ثابت برنامه و
اقدامــات مؤسســه خيريه دانشــجويی
ترنم هستند.

حساب و كتاب كند .فروشنده مرد ميانسالي با موهاي جوگندمي و قد كوتاه
است .از پشت دخل ،چهره خير محله را ميشناسد و با او سالم و احوالپرسي
گرمي ميكند .بعد از چندين سال هنوز صاحب مغازه اسم و رسم حاج ناصر را
نميداند .حاج آقا خيلي زود سر اصل موضوع ميرود و صاحب مغازه طبق روال
هميشه سررسيد تاريخ گذشتهاش را باز ميكند و روي هر صفحه اسمهاي
هركدام جداگانه نوشته شده و هربار كه جنسي خريد كردهاند به حسابشان
اضافه شده است .صاحب مغازه با نشــان دادن هركدام از آنها توضيحي هم
درباره آنها ميدهد و ميگويد«:اين حساب پيرزني تنهاست و كسي را ندارد كه
كمكش كند .خودش در خريد حسابي مراعات ميكند ،اما باز هم آخر هرماه
مجبور است هرمقدار پولي را كه بابت يارانهاش ميگيرد ،تمام و كمال به جاي
بدهيهايش به من پرداخت كند و اولماه باز روز از نو و روزي از نو .اين يكي
معتاد است ،اما خانوادهاش چه گناهي كردند؛ خانواده آبروداري هستند و با
سيلي صورتشان را سرخ نگهميدارند .اين هم حساب آقاي فالني است .مدتي
ميشود كه كار پيدانكرده و بيكار است .به همينخاطر حسابش باال زده .در اين
محله بيشتر اهالي توان مالي كمي دارند يا در دوران كرونا از كار و كسبشان
بيكار شدهاند .افراد آبرومندي هستند كه دير يا زود اگر پول دستشان بيايد،
قرضشان را ميدهند» .حاج ناصر حساب۳نفر را كه به نسبت ديگران وضعيت
بدتري دارند ،تسويه ميكند .صاحب مغازه پيش روي او به خانوادههايي كه
حسابشان پرداخت شده است ،زنگ ميزند .يكي دعاي خير در حقش ميكند
و ديگري از خوشحالي به گريه افتاده است .كار به همين جا تمام نميشود و او
دوباره راه مغازه ديگري را پيش ميگيرد.
شکر خدا و دستگيري از نيازمندان
به حســاب او بدهي بيش از ۱۰خانواده پرداخت ميشــود .با يك حساب
سرانگشــتي درمييابيم كه مبلغ ناچيزي از حقوقش براي خرج و مخارج تا
آخرماه خودشان باقيمانده است ،اما انگار اين موضوع براي او عادي است و خم
بر ابرو نميآورد .خدا را شاكر است كه اينماه هم خدا به او اين فرصت داده تا
كارش را انجام بدهد .حاج آقا ميگويد«:اين كار را انجام ميدهم تا گناههايم را
پاك كنم .پاك كردن گناه در اين دنيا خيلي ارزان است ،اما در برزخ گران و در
قيامت خيلي گرانتر .گاهي با دادن ماشين يا موبايل بهصورت قرضي و واسطه
شدن براي كار يا ازدواج ،درمان و يا اشتغال شخص درصورتي که خالف شرع
نباشد و همچنين با قرضالحسنه دادن ميتوانيم به سمت مغفرت و رحمت
خدا سبقت بگيريم».

كتاب

ناگفتههايي از «قاسم حاجقاسم»
در جريان حمله پهپادي آمريكايي به فــرودگاه بغداد كه منجر به
شهادت حاج قاسم سليماني ،فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمي شد ۴ ،نفر از همراهان سردار نيز به شهادت رسيدند.
يكي از آنها يك جوان دهههفتادي به نام «شهيد وحيد زمانينيا»
بود که تا پاي جان كنار حاج قاسم بود .وحيد از مدافعان حرم بود و
ماموريتهاي زيادي به سوريه داشت .بعد از پايان جنگ داعش به
ايران برگشت .حاج قاسم كه دوست داشت محافظانش را از مدافعان
حرم انتخاب كند او را بهعنوان محافظ انتخاب كرد .اينچنين شد كه
اين تازهداماد در ۲سال آخري كه محافظ حاج قاسم بود او را همراهي
کرد و در معيت او آسماني شد .اينك انتشارات روايتفتح كتابي با
موضوع زندگي اين محافظ وفادار منتشــر كرده است .اين كتاب با
عنوان «قاسم حاجقاسم» به قلم شيواي زينب مواليي در۲۲۴صفحه
و به قيمت ۵۵هزار تومان عرضه شده است.
در بخشي از اين كتاب آمده است:
«وحيد چون عالقه خاصي به حضرت قاسم(ع) داشت ،شب ششم
محرم خيلي حال و روزش ديدني بود .از اين تناقض شادي و گريه
در روضه خيلي خوشاش ميآمد .يكجور خاصي با سوز دل براي
رفقا تعريف ميكرد:
 آخ آخ اون موقعي كه تو روضهداري دست ميزني و گريه ميكني،نميدوني چه حالي ميشم كه .اون گل و نقلهايي كه ميپاشن ،اون
رجزي كه حضرت قاســم ميخونه دلم رو پارهپاره ميكنه ،بعضي
شبها خوابش رو ميبينم .اون لحظهاي كه غم سنگينه ،دل اهل
حرم سوخته اما سربلندن و افتخار ميكنن بهوجود حضرت قاسم…
گل
به به آدم شب شيشم از اين همه زيبايي كيف ميكنه… میگفتِ :
قاسمیه با من .شب ششم برای هیئتشان گل میخرید .وقتی مداح
روضه را میخواند ،وحید با حال خوش و اشکی که به چشم داشت
گل را پرپر میکرد و روی سر عزاداران میریخت .رفقایش زیرچشمی
نگاهش میکردند انگار روی زمین نبود .جوری اشک میریخت که
اشک بقیه را هم درمیآورد».
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معلم كيست؟

شرح رساله المشاعر مالصدرا

«معلم كيست؟» سؤالي است ساده كه پاسخي دارد به گستره
هستي .چرا كه آدمي توان آموختن از هر آيه و نشانه موجود بر
پهنه هستي را داراست و در نتيجه همه آنها ميتواند آموزگار
وي باشد؛ از «روزگار» كه درسآموز بسياري است گرفته تا
آموزندههايي از جنس بيادبان كه لقمان حكيم از آنها ادب
ميآموخت.
با اين همه ،هيچكس براي «روزگار» يا «بيادبان» شــانيت
معلمي قائل نيســت؛ چرا كــه در معلمــي ،اراده بر انتقال
ادبان
الزم اســت و اثبات اراده انتقال براي «روزگار» و «بي ِ
ادبآموز» امري اســت تقريبا محال .اين يعني آموزندهاي
عنوان معلمي را بر شانه ميكشــد كه اراده بر انتقال داشته
باشــد .اما انتقال چه چيز؟ انتقال علم و معرفت و سواد كه
همه از جنس و سنخ بينشاند يا انتقال و ايجاد ميل و شوق
و احساس كه در زمره گرايشاند؟ معلم تخم بينش ميكارد
يا بذر گرايش مينشــاند؟ يا اراده بر هر دو دارد؟ به راستي
معلم در كدام يك از اليههاي وجودي انسان بايستي دخالت
نمايد؟
پيش از پرداختن به پاسخ بايد پرسيد اين سؤال چه اهميتي
دارد؟ بستر رويش اين ســؤال در مواردي است كه شاهديم
سياستگذاران حوزه فكر ،فرهنگ و تعليم و تربيت ،با هدف
و انگيزه بهره وري از افراد اثرگذار در گرايشات و استفاده از
ظرفيت انتقالدهندگي آنها ،به افرادي رسميت ميبخشند
كه به گواه اهل انديشــه و دلســوزان ،هرگز صالحيت اين
رســميتبخشــي را ندارند .مانند اســتفاده از بالگرها و
اينفلوئنســرها در فرهنگ ســازي با موضوعاتي خاص .در
چنين وضعيتي اين ســؤاالت پديد ميآيد كه آيا به راستي
ميتوان حرف و محتواي خوب را در دهان و بر زبان افرادي
گذارد كه تنها مزيت آنها ،داشتن قالبي براي ارائه محتواست؟
آيا قالبها و صاحبان قالبها ،امكان تصرف در محتويات را
نداشــته و به آنها جهتي غيرهمســو يا مغاير با هدف اصلي
خود محتوا نميدهند؟ آيا امكان جلوگيري از دخالت اراده
انتقالدهنده وجود دارد؟
اينجاست كه اصل ســخن و اهميت سؤال نمايان ميشود:
«معلم كيســت؟» اگر ما معلم را صرفا توليدكننده محتوا
و انتقالدهنده بينش دانســتيم ،ميشود حرف ناب او را از
زبان صاحبــان تريبون ،بلندگو ،رســانه و دارندگان ذوق و
قريحه و هنــر زد .اما اگر معتقد بوديم معلــم ،خود بايد در
گرايش متعلم اثر بگــذارد و بينش را با زبان خويش منتقل
سازد تا كمترين جهت انحرافي و مغاير در محتواي او پديد
نيايد ،آنگاه اســتخدام افرادي كه فارابي آنها را «ذوالسنه»
مينامد ،نهتنها ضرورت نداشــته كه خــود مانعي بزرگ و
در مواردي نقض غرض اســت .چرا كه تركيب  2اراده گاه
غيرهمســو ،يعني خنثي كردن اثر .تازه اگــر قائل به غلبه
اراده گرايشســاز(صاحب فرم) بر اراده بينشساز (صاحب
محتوا) نباشيم.

چاپ ســوم كتاب «شرح رساله المشــاعر مالصدرا» نوشته
مالمحمدجعفر الهيجي با تصحيح و تحقيق سيدجالل الدين
آشتياني به همت مؤسسه بوستان كتاب در۷۴۸صفحه منتشر
شد .در ميان دهها اثر ارزنده صدرالمتألهين رساله المشاعر -
بهرغم حجم اندك خود – جايگاهي بس رفيع و وسيع دارد .در
اين كتاب صدرالمتألهين ا ّمهات ابتكارات و نوآوريهاي خود را
كه همه آثار و لوازم  3مسئله «وحدت وجود»« ،اصالت وجود»
و «تشكيك وجود» مورد اشــاره است ،به بحث گذارده است.
كتاب «مشاعر» را فيلسوفان و دانشوران زيادي شرح كردهاند
كه كاملترين آنها شرح حكيم مالمحمدجعفر الهيجي است.
اين شرح را سيدجالل الدين آشتياني تصحيح كرده و ضمن
آن ،شرحها و نكتههاي ارزشــمندي آورده است .اين كتاب،
نوعي نقد انديشههاي شيخ احمد احسائي ،بنيانگذار مكتب
شيخيه و كشفيه يا پايين سري است .شرح رساله محمدجعفر
تبحر مؤلف در فلسفه و عرفان حكايت
لنگرودي (الهيجي) از ّ
داشته و تعليقات ســيدجالل الدين آشــتياني بر آن افزوده
است .ولي افزون بر تحقيقات فراوان فلسفي استاد آشتياني
در پاورقيهاي اين كتاب ،مقدمه سودمند وي در بيان تاريخ
فلسفه در چند قرن پس از مالصدرا كه بسيار تاريك و مبهم
است و كمتر در مورد آن كار و تحقيق شده ،شايد ارزشي برابر
با اصل كتاب داشته باشد .شارح اين اثر در مقدمه آورده است:
اين شرح را براي آن گفتم كه طالب به اهميت فلسفه مالصدرا
پي ببرند و براي خواندن تحصيل حكمت متعاليه به خواندن
چند ورق شرح منظومه و فراگرفتن يك مشت الفاظ مهمول
و عبارات مشعشع بســنده نكنند .اصل اين اثر به زبان عربي
نوشته شده است.

اين سؤال و پاسخهاي متنوع و متكثري كه بهدنبال دارد ،بر
شيوههاي مديريت فرهنگي اثرگذار است .مطابق يك مبنا،
مديريت فرهنگي يعني تربيت معلمانی مؤثر در نظام بينش
و گرايش انســاني و مطابق مبنايي ديگر مديريت فرهنگي
يعني تركيب دادههاي بينشــي معلم با قالــب و فرمهاي
جذاب ذوالسنه .در شيوه اول ،تربيت نيرو حائز اهميت است
و در شــيوه دوم توليد اثر .در نگاه اول شما از هر ظرفيتي نه
تنها استفاده نكرده ،بلكه از آن پرهيز داريد .اما در نگاه دوم،
شما بهدنبال راهي براي استفاده از هر ظرفيتي خواهيد بود.
بهنظر ميرسد در چند سال اخير ،ما بيشتر شاهد شيوههاي
مديريت فرهنگي دوم بود ه و مكرر ديدهايم که مديران سعي
بر استخدام نيرو براي توليد اثر داشتهاند تا همتي براي تربيت
نيرو(معلم) .اين سبك از مديريت فرهنگي در واقع پذيرفته
است که براي ايجاد جذابيت ،بايد از ظرفيت ارائهكننده در
راستاي ضريب دادن به محتوا بهرهبرد .در چنين وضعيتي،
محوريت از گفتهها به گويندهها منتقل ميشود و احتماال اين
فرايند ،برايند خوشايندي نداشته باشد.
اكنون ميتوان سراغي از سيره و سنت انبيای الهي بهعنوان
معلمان و مربيان اصيل بشري گرفت و سؤاالت را به شكلي
ديگر طرح کرد:
آيا انبيای الهي به مانند يك تئوريســين يا روشــنكننده
مسير هدايت ،در گوشهاي نشسته و براي عامه توليد محتوا
ميكردند و در پي مشــخص كردن خط و مسير درست از
ذوالسنه ،تقاضاي پردازش حرفها و محتويات را داشتند تا
محتواي فاخرشان در قالبي جذاب به تودهها منتقل شود و
سپس راه راست نمايان گشته و اثرگذاري به باالترين ميزان
آماري خود برسد؟
آيا رسول با زبان و بيان خويش حرف ميزد يا آنكه حرف را
در دهان ديگران مينشــاند تا آنها واگويه كنند؟ آيا در اين
واگويهها اطمينان و تضميني هست كه تودهها اسير گوينده
نشوند و فقط مشــتاق گويهها بمانند؟ اين سؤاالت درحالي
ميتواند گســتره و عمق بيابد كه ما ميدانيــم آدميزاد از
زمان قابيل نشان داده ميل شگرفي به مستقل ديدن اسباب
و واســطهها دارد .مانند آنجا كه قابيل به اشارت ابليس ،آن
آتشي را به خدايي پرستيد كه قربانيها را به نشانه قبول و ر ّد
با خود م 
يبُرد يا ميسوزاند.
شايد به همين دليل شاهديم که پيامبران بهعنوان معلمان
الهي ،محتوا را در قالب خود ميريختند و از ديگران زباني به
عاريه نميگرفتند و از اينرو احتماال بتوان به اين نتيجه رسيد
که معلم كسي است كه در انتقال بينش و گرايش ،همزمان
بايد كارآمد باشد .چرا كه انتقال محتوا با استفاده از ظرفيت
و ابزاري كه احتماال همراه انحراف و مغايرت در محتواست،
عقال احتياط و پرهيز را الزم دارد.

نظریهای مهم از شهید مطهری که میتواند سیاستها و اندیشههای تربیتی را دگرگون سازد

تربيتجمعی،ضامنتربيتفردی
فلسفه
تربیت

محمدصادق عبداللهي
روزنامهنگار

تربيت در اسالم امري مهم و محور دين است .درواقع
اگر تعليم و تربيت را در يك واژه بهمعناي «اخالق»
بگيريم ،زماني كه رســول اكرم(ص) ميفرمايند:
ْت ِ ُلتَ ِّم َم َمكا ِر َم ْالَخْ َل ِق» نشان از جايگاه
«إِن َّ َما ب ُ ِعث ُ
پررنگ مســئله تعليم و تربيت در اســام دارد؛ از
اينرو در  ۱۴۰۰سال گذشته انديشمندان و علماي
اسالمي ،انديشــههاي بســياري را مرتبط به اين
مسئله بيان داشــتهاند كه اين انديشهها گاهي به
مسئله تربيت بهصورت مستقيم پرداخت ه و درواقع
دغدغه متفكر مسئله تربيت انسان بوده و مقاله يا
كتاب يا سخنرانياي از خود در اين موضوع به جا
گذاشته است و گاهي هر چند دقيقا به مسئله تربيت
پرداخته نشده ،اما انديشههايي بيان شده است كه
ميتوان از دل آنها انديشــههاي مرتبط با تعليم و
تربيت انسان را استخراج كرد.
غفلت از وجهي مهم در انديشههاي تربيتي

در عمده انديشههاي تربيتي مطرح شده در ساليان،
آنچه مشهود اســت توجه متفكران به تربيت فرد
بوده است .درواقع انديشــههاي بيان شده مسئله
اصليشــان تربيت يك شخص اســت و به نوعي
پيشفرض متفكران آن بوده كه با اصالح اشخاص
ميتوان به اصالح جامعه رسيد؛ هر چند كه اين بيان
اطالق عام ندارد و در ميان انديشــمندان اسالمي،
بودهاند متفكراني همچون فارابي كه به بعد جمعي
انسان نيز توجه داشــتهاند ،اما عمده انديشههاي
تربيتي و فلسفههاي مربوط به اين حوزه فردگرايانه
اســت و حتي اگر به جمع هم نگاه ميشود آن را
بهعنوان مجموعهاي از فردها درنظر ميگيرند.
اين در حالي است كه تربيت جمعي مسئلهاي مهم
است كه موجب ميشود گاهي شخصيتهايي كه
درجهاي از تربيت را نيز دارا هســتند در مجموع
عملكرد ديگري از خود نشــان دهند يــا با وجود
اشخاص تربيتيافته در جمعي بهدليل نبود تربيت
جمعي ،آن جمع در حركــت كلي خود به انحراف
مايل شــود؛ چنانچه رهبر معظم انقالب حضرت
آيتاهلل خامنهاي (مدظلهالعالي) در تحليل تاريخي

خود از سرانجام جريان چپ در ايران بيان ميدارند:
«يك تقواي جمعي هــم داريم .تقواي جمعي اين
است كه جمعها مراقب خودشان باشند .بيمراقبتي
جمعها نســبت به مجموعه خودشــان ،موجب
ميشود كه حتي آدمهايي هم كه در بين آن جمعها
تقواي فردي دارند ،بــا حركت عمومي آن جمعها
بغلتند و به جايــي بروند كه نميخواهنــد . ...در
دهههاي قبل ،يك جرياني در كشور وجود داشت به
نام جريان چپ .آنها شعارهاي خوبي هم ميدادند،
اما خودشــان را مراقبت نكردند و تقواي جمعي به
خرج ندادند .در ميانشان آدمهايي بودند كه تقواي
فردي هم داشتند ،اما نداشتن تقواي جمعي ،كار آنها
را به جايي رساند كه فتنهگر ضداسالم و ضدانقالب
توانست به آنها تكيه كند ».لذا توجه به مسئله تربيت
جمعي كه ميتوان آن را با قيود و تعاريفي با مفهوم
تقواي جمعي نيز به بحث گذاشت ،امري بسيار مهم
است كه در سرنوشت انسانها مؤثر است و غفلت
از آن ميتواند عواقــب جبرانناپذيري را براي يك
جامعه داشته باشد.
جامعه چيست؟

به جهت پرداخت به مسئله تربيت جمعي (تقواي
جمعي) سؤالي كه در ابتداي امر مطرح است معنا
و مفهوم جامعه و نســبت آن با فرد است .در اينجا
نظرات متفاوتي ذكر شده است .برخي همانطور كه
پيش از اين نيز ذكر شد ،جامعه انساني را از حيث
قرار گرفتن تكتك انسانها در كنار يكديگر جامعه
ميخوانند .درواقع آنها قائل بدان هستند كه از قرار
گرفتن تكتك انســانها ماهيت جديدي خلق
نميشــود ،بلكه صرفاً نام جديدي ايجاد ميشود؛
نامي كه هيچ خاصيت و اصالتي جز كنار هم قرار
گرفتن انسانها ندارد .همچون جنگل كه از كنار
هم قرار گرفتن تكتك درختها ايجاد شده است
و هيچ خاصيت ويژهاي جز همــان كنار هم قرار
گرفتن درختان ندارد و تنها نامي است كه استفاده
ميشود تا مكاني را با انبوه درختان در كنار هم قرار
گرفته ،خطاب قرار دهيم .امــا نگاهي ديگر قائل
بدان است كه جامعه خود ماهيتي مستقل از فرد
دارد .در اينجا جامعه ديگر صرفاً يك نام نيســت،
بلكه داراي اصالت است .در مقام تشبيه ميتوان از
كنار هم قرارگرفتن اجزاي بدن انسان سخن گفت
كه وقتي در كنار يكديگر واقع ميشوند ،روحي در

آنها دميده ميشود كه مفهوم جديدي به نام انسان
را ايجاد ميكند.
اصالت با جمع است يا با فرد؟

پس از معينشدن معنايي كه از جامعه داريم ،سؤال
ديگري كه مطرح ميشود تعيين ترتيب اصالت فرد
و جمع است .در اين سؤال بحث بر سر آن است كه
آيا فرد اصيل است و جامعه انتزاعي و اعتباري؟ يا
جامعه اصيل است و فرد انتزاعي و اعتباري؟ يا هر دو
داراي اصالت همزمان هستند؟ برخي از انديشمندان
قائل به اصالت فرد بوده و جامعه را اعتباري ميدانند.
اين نظر بدين معناست كه جامعه صرفاً مجموعهاي
از انسانهاست و هيچ كلي بهمعناي جامعه وجود
خارجي ندارد .طبيعتاً اگر متفكري قائل بدين نظر
باشــد همانطور كه در ابتداي بحث نيز ذكر شد،
تربيت ديني را نيز محل بحث نميداند و از آن گذر
ميكند .در اينجا آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد،
فرد است و از همين رو بر روانشناسي تكيه ميشود.
گروه دوم از انديشمندان قائل بدان هستند كه هر
چند اصالت با فرد است و جمع واقعيتي ندارد ،اما
روابط افراد يك جمع وجــود عيني و واقعي دارد و
جامعه بدين معناست .در اين نظر آنچه افراد را به
يكديگر وصل ميكند ،قراردادهايي است كه انسانها
بين خودشان ايجاد ميكنند .بدين لحاظ ميتوان
جامعه انساني را همچون يك كارخانه درنظر گرفت
كه هر جزء به جزء ديگر به لحاظ كاري وابسته است
و يك جزء به تنهايي نميتواند كارآمد باشد.
نظريه ســوم اصالت را به جامعه ميدهد و فرد را
اعتباري قلمداد ميكند .مبدع اين نظريه را دوركيم
ميدانند .او معتقد بود كه هر چيزي را كه ما به فرد
نســبت ميدهيم درواقع متعلق به جامعه اســت
و فرد تنهــا آن را همچون آينــهاي انعكاس داده
و گريزي نيــز از آن ندارد! به همين جهت اســت
كه متفكران ايــن نظريه بعضاً بــه جبر اجتماعي
رسيدهاند .قائالن به اين نظر بر عكس گروه نخست،
جامعهشناسي را بر روانشناسي ترجيح ميدهند.
اما شهيد مطهري(ره) در كتاب «انقالب اسالمي از
ديدگاه فلسفه تاريخ» نظريه ديگري را درخصوص
اين دوگانه بيان داشته كه قابل توجه است و ميتواند
مبنايي دقيق بــه جهت تربيت اجتماعي باشــد.
شهيد مطهري در اين نظر كه آن را داراي استنادات
قرآني ذكر ميكنند ،هم فــرد و هم جمع را داراي

خيابانبهمثابهگالري
انديشههاي
خياباني

حسين گنجي
روزنامهنگار

جهان پيراموني ما جهان تصوير است .مادامي كه توان تماشا داريم،
عالوهبراينكه از ديــدن تصاوير گريزي نخواهيم داشــت ،همواره
سعي ميكنيم بخش محبوبمان را از اين جهان تصويري به نوعي
بهشكل خاطره يا بهشكل متن يا بهشكل روايت و در سده اخير هم
بهشكل هنر ترسيم كنيم .از ميان هنرها ،عكاسي براساس همين
ميل و عالقه ،ازيكسو ،آمده اســت كه بخشهاي ممتاز يا محل
اشــاره اين جهان تصويري ما را ثبتوضبط كند و ازســويديگر،
ميخواهد در كنار زبانهاي مختلفي كه انســان براي گفتوگو و
ابراز نظر و روايتگري دارد ،زبان تصوير را همچون ابزاري براي بيان
درونياتمان از جهان بيروني برگزيند.
اگر نگوييم تمــام جهان تصويري امروزيمان در شــهرها خالصه
ميشــوند ،بايد اذعان كنيم ،بخش معظم ايــن كالژ بزرگ ذهني
حاصل همين روزمرگيهاي شهري است و اگر نگوييم تمام جهان
شــهري زندگي معاصرمان را اين خيابانها و گذرگاهها به يكديگر
متصل كردهاند و شكل دادهاند ،بايد بگوييم كه سهم بزرگي از پازل
تصويري ما را از زندگي همين خيابانها شكل دادهاند يا به يكديگر
متصل كردهاند.
شــهر و خيابان 2،مفهوم جدايیناپذير و پررنگ در زندگي انسان
معاصرند كه هر روايتي بهنوعي از آن شــروع يا با آن پايان مييابد.
همانطور كه در ابتداي متن اشاره شــد ،زندگي انسان از تصوير و
تماشا گريزي ندارد ،تماشــاي خيابان هم براي انسان شهرنشين
ضرورتي اجتنابناپذير اســت .با چنين مختصاتــي از دامنه نفوذ

شهرها در زندگي و ذهن ما و نقش تعيينكننده خيابان در چنين
اتمسفري ،پيداســت خيابانها كه هر چه اسمهايشان تغيير كند،
گويي شخصيتشان دچار تغيير نميشوند ،در شهري به نام تهران
با اين ابعاد متنوع فرهنگــي و هويتي ،همچنــان از نفوذ روايتي
و اســتنادي بااليی برخوردارند كه قدمزدن در هر كدامشــان به
قدمزدن در يك گالري ميماند.
خيابان از اين منظر يك دارايي ارزشــمند و شاخص براي شهري
اســت كه هنوز نتوانســته يك روايت منســجم از خود بهدست
مخاطباش بدهــد .نمايشــگاه گروهي عكس «انقالب؛ پوشــه
سوم» در گالري آريا از پس  2پوشــه و تجربه پيشين خود يعني
پوشه شريعتي و پوشه وليعصر بر آمده اســت .اینجا محل تاملي
از اين منظر اســت كه به ما چنين دارايي عظيمي را در قالب يك
نمايشگاه و اصطالحا پوشه نشــان ميدهد .كار زيبنده و حرفهاي
راميار منوچهرزاده ،كيوريتور اين نمايشگاه در كنار ديگر عكاسان
و هنرمندان در اين  3پوشه تصويري را به مخاطب ميدهد تا ديگر
به سادگي از خيابان عبور نكند و خيابان را نه يك معبر كه به شكل
يك مقصد نگاه كند.
خيابانهایي كه با تمام خدشههايي كه بهآنها وارد شده ،شخصيت
قابل اتكا در روايت شهري دارند و توانستهاند يكي از وجوه استنادي
براي درك بهتر شهر و مناسبات انساني ،اقتصادي ،هنري ،سياسي،

عينيت ميداند و بدين جهت هم از روانشناسي و
هم از جامعهشناسي بهره ميبرد .درواقع افراد كه
عينيت دارند هر كدام داراي روانشناسي مختص
به خود هستند و جامعه نيز داراي جامعهشناسي
مختص بهخود اســت .و اين نظريه چهارم دقيقاً
همان نظريهاي اســت كه ما براي آنچه در مقدمه
ذكر كردهايم به آن نيازمنديم و دخيل كردن آن در
انديشههاي تربيتي ميتواند تحولي در اين حوزه و
سياستهاي آن ايجاد كند .درواقع در اين نظريه
جداي از آنكه بايد به تربيت فــردي پرداخت بايد
تربيت جمعي را نيز درنظر گرفت؛ چنان كه وقتي
شهيد مطهري با اتكا بدين نظر به مباحث تربيتي
ورود ميكند بر عكس دوركيميها كه انسان را صرفاً
آينهاي انعكاسدهنده اجتمــاع ميدانند ،معتقد
است كه «روح فرد محصول حركت طبيعي ،ذاتي و
جوهري طبيعت است .هر فرد با يك سرمايه روحي،
معنوي و فطري كه در اصطــاح قرآن «فطرت»
ناميده ميشود به دنيا ميآيد؛ يعني هر كدام از ما با
يك سرمايه رواني به دنيا ميآييم ،ولي در جامعه اين
سرمايههاي طبيعي به عالوه سرمايههاي اكتسابي
روح فرد را ميسازد».
3بعد تربيتي انسان

درواقع براساس آنچه شهيد ميفرمايد هر انساني در
يك دستهبندي كلي طي سير زندگاني خود داراي
3بعد تربيتي است كه بر شخصيت و تربيت او مؤثر
اســت .۱ :من فطري .۲ ،من اكتسابي (اكتسابات
فردي) و  .۳من اجتماعــي (تأثيرات جامعهاي كه
در آن زيســت ميكند« ).من فطري» آنچه است
كه خداوند به انســان داده و براساس گفته عمده
متفكران اسالمي در ميان انسانها مشترك است.
«من اكتســابي» مجموعه تالشهاي انسان براي
آموختن هنر زندگي ،تربيت و توسعه فردي اوست و
«من اجتماعي» تأثيرپذيري انسان از جامعهاي است
كه در آن زيست ميكند و در عين اينكه تأثيراتي را
ميپذيرد ،تأثيراتي را نيز بر آن ميگذارد؛ هر چند
كه فــرد در برابر اين تأثيرپذيــري خنثي و تحت
جبر نيست.
لذا براي تربيت انسان بايد هر سه اين وجوه را مدنظر
قرار داد و تنها تصور نداشــت كه با تأثيرگذاري بر
اكتسابات انساني ميتوان انسان را تربيت كرد و به
مقام واقعي خود رساند.

اجتماعي و فرهنگي آن و مردمانش باشند.
مفاهيمي مثل متن به حاشــيه ،مثل جنوب به شــمال ،مثل گذر
به توقف ،مثــل اجتماع به ضداجتماع ،مثل رونــق به ركود و مثل
بسياري ديگر از مفاهيم دو قطبي و ديگريسازي در خالل چنين
خيابانهایي گــره ميخورند و گاهي از يكديگر منفك و روشــن
ميشوند.
چه در مديــوم عكس و چه در ديگر مديومهــاي هنري ،و حتي از
منظر جامعه شناختي و انديشههاي شهري ،اين  3خيابان از چنان
پتانسيلی برخوردار هســتند كه قطعا در يك يا  2نمايشگاه و در
قالب چند ديواريك گالــري قابل واكاوي ،جســتوجو و نمايش
نباشند و همچون چشمهاي در دشت تهران كه ميتوان تا سالها
و از منظرهاي مختلف از آن برداشت داشت ،ميتوان بارها و بارها به
آنها رجوع دوباره كرد .كما اينكه درباره خيابانها مجالت مختلفي
مثل آنگاه و داالن از وجوه مختلف پرداخته و كتابهاي پژوهشي
بسياري به آنها نگاه كردهاند .هنوز هم يك از هزار گفته شده است،
زيرا خيابان قطعه ای در اهميت يك شهر است .هر چه رسوخ بدنه
اجتماعي در آن بيشتر باشــد ،قدرت روايتگري و معنا بخشي و
اســتخراج بيشــتري در خود دارد .خيابانهايی كه هر هنرمند يا
بهتر بگويم هر شــهروند با بكرترين ســوژهها و انديشهها و زبان و
روايتهاي تكرارناپذير ميتواند ما را به او متوجه سازد و مخاطبش
را با زاويههاي تازه از نگاه به زندگي شهري و توجه به خيابان ،و در
بطن آن به انسان ،شگفتزده كند.
هنرمندان اين پوشه نگين فيروزي ،ســبا صفايي ،نگار محسني،
هديه خزائي ،ثنا احمديزاده ،فرزانــه رضايي ،پارميس حكيمي،
كاوه زهدي ،عرفانه روزگرد ،گلناز زيبندهخو ،اميرهادي شيرازي،
ياسمين وفايي ،سحر خزائي ،امين وزيري ،اميربهادر بيات و مهران
خوشنويس بودند كه هر یک به روايتي شخصي و البته تعميميافته
از نگاه به خيابان رسيدهاند .نگاهي كه شايد با نگاه شماي مخاطب
خيابان يك دست باشد يا نباشد ولي غيرقابل انكار و كنار گذاشتن
خواهد بود.

تازههای نشر
داستان

تنهاهمينكلمات
«تنها همين كلمات» مجموعهاي اســت از 14داستان
كوتاه از نويسندگان جوان فعال در عرصه ادبيات داستاني
ايران كه بهگفته تمامي آنها اين داستانها عرض ارادتي
است به آستان پر مهر حضرت سيدالشهدا(ع) و خاندان
وي .فائزه حق شناس ،مريم ولي ،رضوان كفايتي ،مريم
رستمي ،فاطمه آراسته ،الهه شــهبازي ،مهين پايمزد،
ســيدحمزه موســوي ،زهرا سادات موســوي ،شكيبا
خســروي ،فاطمه عزيزي و مونا اميري نويســندگاني
هستند كه داستانهايشان در اين كتاب از سوي انتشارات
نيستان به چاپ رسيده است .داستانها در پرداختن به
موضوع خود گاه به دل تاريخ سفر كرده و يك اتفاق يا نقل
تاريخي درباره حادثه عاشورا را دستمايه خلق داستان و
درام ميكند و ســعي دارد به پرداختي ويژه درباره اين
روايت دست پيدا كند و مخاطب خود را تحتتأثير قرار
دهد و گاه نيز در مختصات و جغرافياي معاصر ،ســراغ
سوژههاي داستاني خود ميرود و از نوع رفتار و واكنش
آنها در مواجه شدن با پديده عاشورا و ماه محرم بهسوي
داستاننويسي رجعت ميكند .نكته قابل توجه در اين
مجموعه تالش نويســندگان آن براي مضمونسازي و
خلق موقعيت داستاني براي بازخواني و رساندن مفهوم
و مضمون به مخاطب است .اين مضمونسازي گاهي به
نقلهاي تاريخي از موضوع نزديك ميشود و گاه بازسازي
مفهومي يك موضوع را در عصر حاضر دربرميگيرد این
کتاب  150صفحهای 25هزار تومان است.

تازههای نشر
دین

خداشناسي
كتاب «خداشناســي» اثر عليرضا رمضانيان به همت مؤسسه
بوستان كتاب در 296صفحه منتشر شــده است .بحث درباره
نظام آفرينش و كيفيت تبيين آن ،اينكه «مبدأ عالم چيست؟»
و «آيا خدا صاحب جهان اســت؟»« ،آيا هستي معلول تصادف
است؟»« ،آيا جهان غايت و هدفي دارد يا سير بهسوي ناكجاآباد
دارد؟» و دهها پرسش ديگر ،اموري است كه قرآن كريم و روايات
معصومان(ع) پاسخ منطقي و فهمپذي ر به آنها دادهاند.
در اين كتاب نيز موضوع خداشناسي و بيان روان و دستهبندي
شده ،تبيين شده؛ بهگونهاي كه زير هر بحث ،مهمترين آيات و
روايات همان بحث آورده شده است .اين كتاب در  ۱۹فصل تهيه
و تدوين شده است؛ نخستين فصل اين اثر تحت عنوان «جايگاه
و اهميت خداشناسي» تنظيم شده كه در اين فصل ،خداشناسي
بهعنوان نقطه آغاز دين و نخســتين واژه اعتقادي عنوان شده
و تعاليبخش اخالق انســاني ،باالترين آرامــش و لذت و عامل
وحدتبخشي و عدالتگستري تبيين شده است.
دومین فصل از این اثر با عنوان «منابع و راه های معرفت از نظر
قرآن کریم» تألیف شده که در این فصل پس از بیان لزوم معرفت،
احســاس و تجربه(طبیعت) ،عقل و ِخرد ،تاریخ و آثار تاریخی،
ی و کشف و شهود به عنوان منابع و
فطرت و وجدان ،وحی آسمان 
راه های آن برشمرده شده است.
«برترین شناخت ها» عنوان سومین فصل از کتاب «خداشناسی»
است که در ابتدا پس از بیان این نکته که خداشناسی سرآمد همه
معرفت هاست ،شناخت انسان معیار ارزش عنوان شده و در ادامه
نقش خداشناسی در جامعه تشریح شده است .در فصل نوزدهم و
آخرين فصل از اين كتاب سير تكاملي انسان در پرتوي نور ذكر تا
مقصد لقاءاهلل از سخنان معصومان(ع) (ذكر عشق ،عشق و انقطاع
و انقطاع و لقا) بيان شده است.
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فرحناز دبلشكي

ستارهباران

نگاه

مورگان فريمن

مطرحترين كارگردانان سياهپوست هاليوود

مورگان فريمن ازجمله مشــهورترين بازيگران سياهپوست
سينماســت .او در زمينه كارگرداني نيز فعاليت كرده است.
فريمــن همچنين راوي فيلمهاي مســتند نيز بوده اســت.
او در ســال 2005بهدليــل ايفاي نقش در فيلــم «محبوب
يك ميليوندالري» به كارگرداني كلينت ايستوود جايزه اسكار
بهترين بازيگر نقش مكمل مــرد را دريافت كرد .او همچنين
بهدليل ايفاي نقش در فيلمهاي «مهارت شهرنشيني»(،)1987
«رانندگي بــراي خانم ديــزي»(« ،)1989رســتگاري در
شاوشنگ»( )1994و «مرد شكســتناپذير»( ،)2009نامزد
دريافت جايزه اسكار شده است .مورگان فريمن در ممفيس واقع
در ايالت تنسي متولد شد و طبق نمونهاي دياناي برخي از
اجداد او داراي اصالت آفريقايي بودند .نخستين تجربه بازيگري
او در سينما با بازي در فيلم «گرو بردار»( )1964به كارگرداني
سيدني لومت رقم خورد .مورگان فريمن در سال 1967نيز در
نمايش «عاشقان نيجر» بازي كرد كه درباره جنبش سواران
آزادي در دوران نهضت حقوق مدنــي آمريكا بود .فريمن كه
از حاميان جنبــش حقوق مدني آمريكا بود ،در ســال2005
نيز برگزاري مراسم «ماه تاريخ ســياهان» را موردانتقاد قرار
داد و گفت«:من يكمــاه تاريخ سياهپوســتان نميخواهم،
تاريخ سياهپوســتان همــان تاريخ
آمريكاســت و از آن جدا نيست».
او در ادامه همچنين به اين مسئله
اشاره كرد كه يكي از راههاي پايان
نژادپرســتي اين است كه درباره
آن صحبت نكنيم و مراسمي را در
تأييد آن برگزار نكنيم.

ويل اسميت

ويل اسميت ،بازيگر و خواننده مطرح آمريكايي
است كه امســال بهدليل نقشآفريني در فيلم
«شــاه ريچارد» در نقــش پدر ونوس و ســرنا
ويليامز2 ،قهرمان اسطورهاي دنياي تنيس ،بازي
درخشاني از خود ارائه داده و يكي از گزينههاي
اصلي دريافت جايزه اســكار بهترين بازيگر مرد
سال محســوب ميشود .ويل اســميت در ابتدا
نام خود را با خوانندگي در عرصه موســيقي رپ
مطرح كرد اما بعدها وارد سينما شد و نشان داد
كه استعداد وي در بازيگري كمتر از خوانندگي
نيست .ويل اسميت ازجمله بازيگراني است كه
هم در فيلمهاي كمدي و هم در فيلمهاي درام
نقشآفريني كرده است .او در طول دوران فعاليت
هنري خود 4جايزه گرمي و يك گلدنگلوب برده
است .ويل اسميت همچنين تاكنون 2بار نامزد
دريافت جايزه اسكار شده است .او در سال1996
در فيلم «روز استقالل» و در سال 1998در فيلم
«دشمن كشور» بازي كرده است .ويل اسميت
در ايران بيشتر بهدليل بازي در نقش محمد علي
كلي در فيلم «علي»( ،)2001شناخته شده است.
او بهدليل ايفاي نقش در اين فيلم براي نخستين
بار نامزد دريافت جايزه اسكار شد .او با بازي در
توجوي خوشبختي» براي بار دوم
فيلم «در جس 
نامزد دريافت جايزه اسكار شد.

هتی مك دنيل

هتي مك دنيل بــا نقشآفريني در فيلــم «برباد رفته» نام
خود را بهعنوان نخســتين برنده سياهپوست جايزه اسكار
در سال 1939جاودانه كرد .او بازيگر زن سينما ،خواننده،
آهنگساز و كمدين بود .اين بازيگر سينماي آمريكا بهدليل
دستاوردهايش در طول دوران فعاليت سينمايي2 ،ستاره
در پيادهراه مشــاهير هاليوود بهخود اختصــاص داده و در
سال 1975نامش در تاالر مشــاهير سينمايي سياهپوست
ثبت شده است .او همچنين نخســتين بازيگر سياهپوست
آمريكايي بود كه در ســال 2006تصويرش روي يك تمبر
آمريكايي نقش بســت .اوضاع هميشــه اما براي هتي مك
دنيل كه در سالهاي پيش از جنبش حقوق مدني زندگي
ميكرده خوب نبوده .او ازجمله بازيگران سياهپوستي است
كه در طول دوران حيات خود موارد زيادي نژادپرســتي و
جدايي نژادي را تجربه كرده اســت .او بهدليل تداوم پديده
جدايي نژادي در برخي از ايالتهاي آمريكا حتي نتوانسته
بود در مراسم اكران فيلم برباد رفته
كه خود از شناختهشدهترين
بازيگرانش بــود ،حضور
پيدا كند .فيلم برباد رفته
در يك ســينماي فقط
مختص به سفيدپوستان
در شهر آتالنتا اكران شده
بود.
در زمان اعطاي جوايز
اسكار به فيلم برباد
رفته نيــز او را كه
خــود برنــده يك
جايزه اســكار بود،
در ميزي جداگانه
در ســالن محــل
برگزاري مراســم
نشانده بودند.

روزنامهنگار

كار درست را انجام بده

هنرمندان سياهپوســت ســينماي آمريــكا نهتنها در
عرصه بازيگري و خوانندگي كــه در عرصه كارگرداني و
فيلمنامهنويسي نيز درخشــيدهاند و برخي از آنان بهطور
ويژه آثاري با موضوع تبعيضنژادي،سختيها و دشواريهاي
ســياهان آمريكايي در طول تاريخ ســاختهاند .يكي از
مطرحترين فيلمهاي كارگردانان سياهپوست آمريكايي
فيلم «مالكوم ايكس» با بازي درخشان دنزل واشنگتن بود
كه هنوز خاطرهاش از ذهن ايرانیهاي عالقهمند به سينما
زدوده نشده است .در اين مطلب به تعدادي از بزرگترين
كارگردانان سياهپوست سينماي آمريكا پرداختهايم.

تقديمباعشق

اسپايك لی

*

زندگي و زمانه سيدني پواتيه ،نخستين ستاره سياهپوست هاليوود كه بهتازگي درگذشت

گزارش

آرش نهاوندي

مترجم

سيدني پواتيه با ارائه چهرهاي از يك قهرمان
مصمم در فيلمهاي «تقديم با عشق»« ،گرماي
شــب» و «حدس بزن چهكســي براي شام
ميآيد» توانســت در طول يك عمر فعاليت
سياسي ،خود را بهعنوان يكي از اسطورههاي
بازيگري مطرح كرده و با دريافت جايزه اسكار
بهدليــل نقشآفريني در فيلــم «زنبقهاي
مزرعه» در ســال ،1963مسير را براي حضور
بازيگران سياهپوست در صنعت سينما هموار
كند .البته اين تنها جايــزه افتخارآفرين وي
نبود ،در سال 1982نيز سيدني پواتيه جايزه
«گلدنگلوب سيسيل بيدميل» و در سال،۲۰۰۰
جايزه يك عمر دستاورد هنري انجمن بازيگران
فيلم را دريافت كرد .او در سال 2002نيز جايزه
افتخاري اســكار يك عمر تالش براي صنعت
سينما را بهخاطر بازيگري فوقالعاده روي پرده
سينما و وقار و هوشمندي در زندگي ،دريافت
كرد .باراك اوباما نيز در دوران رياستجمهوري
خود در سال 2009بهدليل يك عمر تالشهاي
بشردوستانه به ســيدني پواتيه نشان آزادي
اهدا كرد .این مطلب از نیویورک تایمز ترجمه
شده است.
از جنبش حقوق مدني تا سفارت در ژاپن

پواتيه تنها در عرصه سينما بازيگري مطرح نبود
و در عرصه سياسي نيز وزنهاي قابلاتكا محسوب
ميشــد .ســيدني پواتيه در كنار هري بالفونته
ازجمله بازيگراني بودند كه بهطور جدي از جنبش
حقوق مدني و از مهمترين اهــداف آن ازجمله
ايجاد وحدت ميان سياهپوستان و سفيدپوستان
در جامعه آمريكا حمايــت ميكردند و ازجمله
طرفداران پرو پاقرص مارتين لوتركينگ ،رهبر
جنبش حقوق مدني آمريكا بودند .پواتيه از زمان
حضور در راهپيماييها و گردهماييهاي جنبش

بازيگران سياهپوست تاريخساز

عليهنژادپرستی

حقوق مدني شــخصيت متفاوتتري نسبت به
گذشــته پيدا كرد و از آن پس بخشي از زندگي
خود را وقف كارهاي انساندوستانه كرد .پواتيه
كه در ســالهاي اوج جنبش مدني در سينما به
اوج محبوبيت رســيده بود در ســالهاي بعدتر
به كارهاي سياســي و ديپلماتيك نيز پرداخت
و بهعنوان ســفير افتخاري كشــور زادگاهش
«باهاماس» در ژاپن(1997تا  )2007و سازمان
جهاني يونسكو ،نيز فعاليت كرد.

گرفته است .اما سختگيريها و محدوديتها و
تبعيضنژادي كه حتي در آن زمان نيز در جامعه
آمريكا رواج داشت ،باعث شــده بود تا سيدني
پواتيه بهرغم ظاهر جذاب ،نتواند در يكســري
فيلمهــاي رمانتيك در نقش بازيگــر اول فيلم
ظاهر شــود .پواتيه در گفتوگويي در اينباره
گفته اســت در آن زمان تصور آنكه بازيگر مرد
سياهپوســتي در فيلمي رمانتيــك بازي كند،
بسيار دشوار بود.

بازي در نقشهاي و فيلمهاي خاص

با زنبقها تا جايزه اسكار

بازي او در سينما نيز بازتابي از عقايد سياسياش
در جامعه بود .او اغلب در نقش شخصيتهايي
بــازي ميكرد كه مصمم و اســتوار نســبت به
نابرابريها و بيعدالتيها واكنش نشان ميدادند.
البته نفرتي كــه اين شــخصيتها از خود بروز
ميدادند اغلب داراي پسزمينــه منطقي بود.
در زماني كه جنبش حقــوق مدني در آمريكا پا
گرفت ،ســيدني پواتيه نيز بهگونهاي مصمم و
منطقي خشم و نفرت خود را نسبت به نابرابريها
و بيعدالتيها و تبعيضنژادي بروز داد .سيدني
پواتيه در بخشي از گفتوگوي تلويزيوني كه در
سال 1967و در اوج جنبش حقوق مدني انجام
گرفت ،به مســئله انتخاب نقشهاي خاص در
فيلمهايي كه بيشــتر منعكسكننده مســائل
نژادي در آمريكا بودند ،اشاره كرده و گفته بود:
اين يك انتخاب است ،انتخابي واضح .اگر ساختار
جامعه متفــاوت بود ،من هم از بــازي در قالب
وجوه ديگري از شــخصيت سياهپوســتان كه
ابعاد ديگري از زندگــي و خصوصيات آنان را به
تصوير ميكشد ،استقبال ميكردم اما لعنت بر
من اگر بخواهم در ايــن مرحله از بازي (حركت
اجتماعي و مدني) چنين كنم .سيدني پواتيه در
سالهاي دهه 1960از پردرآمدترين بازيگران
سينما بود كه فيلمهايش اغلب در گيشه ازجمله
پرفروشترين فيلمهاي ســال بودنــد .،از نظر
درآمدي ميان بازيگران همعصر خود ،او پنجمين
بازيگر پردرآمد مرد محسوب ميشد و از اين نظر
نامش تنها پس از نام بازيگرانــي نظير ريچارد
برتون ،پل نيومن ،لــي ماروين و جان وين ،قرار

اگر چه ســيدني پواتيــه در آن زمــان در نقش
شــخصيتهاي مصمم و باوقار بــازي ميكرد،
در فيلــم «راهي به بيرون نيســت»( ،)1950او
در نقش پزشــكي بازي ميكند كه توسط يك
نژادپرست تحتتعقيب و آزار و اذيت قرار گرفته
اســت .در فيلم «فرياد وطــن»( )1952كه با
اقتباس از رماني از آلن پيتون به همين نام درباره
نژادپرستي ساخته شده است ،ســيدني پواتيه
در نقش يك كشــيش بازي كرده است .در فيلم
«جنگل تخته ســياه» او در نقش دانشآموزي
دچار مشكل در دبیرســتانی كه با ضوابط بسيار
سختگيرانهاي در شهر نيويورك اداره ميشود،
بازي ميكند .او سپس نور حقيقت را ميبيند و در
كنار گلن فورد ،معلمي كه قصد حمايت از وي را
دارد ،قرار ميگيرد .سيدني پواتيه با فيلم«ستيزه
جويان»( )1958با موضوع داستاني نژادپرستانه
گام در راه ســتاره شــدن ميگذارد و با همين
فيلم است كه براي نخســتين بار نامزد دريافت
جايزه اسكار ميشود .پواتيه در اين فيلم درنقش
يك زنداني فراري بازي ميكند كه دســتانش با
دستبند به دست يك زنداني بهشدت نژادپرست
با بازي توني كرتيس بسته شده است اما در نهايت
جايزه اســكار بهترين بازيگر مرد در سال1964
بهخاطر بازي درخشان ســيندي پواتيه در فيلم
«زنبقها در مزرعه» كه ازقضــا با بودجه اندکي
ساخته شده بود ،به وي اهدا شد .او در اين فيلم
در نقش كارگر دورهگردي بازي ميكند كه حال
كمك به گروهــي از راهبههــاي آمريكايي در
منطقهاي بياباني در جنوبغربي آمريكاست.

حدس بزن چهكسي ميآيد

سيدني پواتيه در ســال 1967با بازي در 3فيلم
پرفروش هاليــوود به اوج شــهرت و محبوبيت
رســيد .او در فيلــم «گرماي شــب» در نقش
شخصيت مقابل راد استايگر ،ديگر بازيگر مطرح
ســينماي هاليوود بازي ميكند .راد استايگر در
اين فيلم در نقش يك كالنتر تنبل و سرســخت
بازي ميكند كه قرار اســت همراه با ويژيل تيبز،
كارآگاه اهــل فيالدلفيا كه نقشاش را ســيدني
پواتيه بازي ميكند ،در تحقيقات روي قتلي كه
در ميسيسيپي رخ داده همكاري كنند .در فيلم
«تقديم با عشــق» او در نقش يك معلم نگران و
مسئول در مدرســهاي كه با ضوابط سختگيرانه
اداره ميشــود ،بازي ميكنــد .در فيلم «حدس
بزن چهكسي براي شام ميآيد» ،سيدني پواتيه
در نقش دكتري بازي ميكند كه عاشق يك زن
سفيدپوست شده اســت .در اين فيلم كه در آن
زمان فيلمي تابوشكن در جامعه آمريكا محسوب
ميشــد ،به عشــق يك مرد سياهپوست به زني
سفيدپوســت در جامعه در حــال تغيير آمريكا
پرداخته ميشود .سيدني پواتيه در اين فيلم در
نقش مردي خوشبرخــورد و موقر بازي ميكند
كه عاشــق دختري سفيدپوست شــده و اين دو
قرار است بهمنظور آشــنايي مرد سياهپوست با
خانواده دختر ،به خانه والديــن وي بروند و اين
سرآغاز مشكالتي است كه در ادامه براي اين مرد
سياهپوســت و اين دختر سفيدپوست در مسير
ازدواج پيــش خواهد آمد .در ايــن فيلم در واقع
هم به معضالت و مشكالت جامعه سياهپوستان
آمريكا و هم به مشكالت سفيدپوستان آمريكايي
پرداخته ميشود و هم به مشكالت رابطه زوجي
كه از نظر نژادي با هم تفاوت دارند .در اين فيلم
اسپنسر تريسي و كاترين هپبورن در نقش پدر و
مادر دختر بازي كردهاند .يكي از بازيهاي به ياد
ماندني سيدني پواتيه ،نقشآفريني وي در سريالي
تلويزيوني در نقش نلســون ماندال ،نخســتين
رئيسجمهور سياهپوســت آفريقايجنوبي پس
از سقوط حكومت آپارتايد ،بود.
* تیتر مطلب برگرفته از نام فیلمی با بازی
سيدني پواتيه است.

در دهههاي 1950و 1960تاريخ آمريكا شاهد ظهور و بروز يك جريان قوي ضدنژادپرستانه و طرفدار حقوق برابر سياهان و سفيدپوستان موسوم به
جنبش حقوق مدني به رهبري مارتين لوتركينگ بود .اين جنبش كه در آن زمان بازيگران و هنرمنداني نظير ســيدني پواتيه ،هري بالفونته ،اوزي
ديويس ،روبي دي ،سامي ديويس و ديك گريگوري نيز به آن پيوسته بودند ،سرآغاز و زمينهساز بروز تغييرات گسترده در جامعه آمريكا بود؛ تغييراتي
كه زمينه حضور سياهپوستان را در جامعه آمريكا بهويژه عرصه بازيگري در سالهاي بعدي فراهم كرد .اين مطلب به تعدادي از مطرحترين بازيگران
سياهپوست هاليوود ازجمله پيشگامان كسب جايزه اسكار ،ميپردازد.

وودی استرود

دنزل واشنگتن

ساموئل الجكسون

وودي اســترود از بازيگران شناختهشده هاليوود و سينماي اروپا و
ليگ فوتبال آمريكايي و كشتي حرفهاي بود .او را بهعنوان يكي از
نخستين بازيكنان سياهپوست فوتبال آمريكايي نيز ميشناسند .او
بهدليل نقشآفريني در فيلم «اسپارتاكوس» به كارگرداني استنلي
كوبريك ،كانديداي دريافت جايزه گلدنگلوب در رشــته بهترين
بازيگر نقش مكمل شده بود .سســيل بيدميل ،كارگردان مشهور
آمريكايي از نخستين فيلمسازاني بود كه به استعداد وودي استرود
در زمينه بازيگري پي برد و در سال 1956او را به مبلغ 500دالر در
هفته براي بازي در نقش يك برده در فيلم«ده فرمان» اســتخدام
كرد .اوج بازيگري وودي استرود در آن سالها در فيلم اسپارتاكوس
بود .او در اين فيلم در نقش يك گالدياتور اتيوپيايي به نام داربا بازي
كرد .وودي استرود با جان فورد در سر صحنه يكي از فيلمها طرح
دوستي ريخت و اين مقدمهاي شد براي نقشآفريني وي در فيلم
«گروهبان راتلج» در نقش يكي از اعضاي نهمين واحد سوارهنظام،
كه بسيار موردتحســين ديگر سربازان سياهپوســت است بازي
ميكند .او در اين فيلم پس از قتل يك زن به اشتباه در مظان اتهام
قرار ميگيرد.
وودي اســترود در ديگر فيلم ســاخته جان فورد با نام «مردي كه
ليبرتي واالس را كشــت» نيز بازي كرده اســت .وودي اســترود
همچنين ازجمله بازيگرانــي بود كه بازي در ســينماي ايتاليا را
تجربه كرد .او در فيلم «مسيح ســياه» در نقش پاتريس لوموبا ،از
رهبران اســتقالل كنگو بازي كرد .در مطبوعات بازي وي در اين
فيلم بســيار موردتوجه قرار گرفت .او در صحنههــاي اوليه فيلم
«روزي روزي در غرب» به كارگرداني سرجيو لئونه نيز نقشآفريني
كرده بود.

دنزل واشــنگتن يكي ازمطرحترين و شايد هم مطرحترين بازيگر
سياهپوســت حال حاضر آمريكاســت .بســياري او را در ايران با
نقشآفريني در فيلــم «مالكوم ايكس» كه دربــاره يكي زندگي
از برجســتهترين فعاالن سياهپوســت مســلمان جنبش حقوق
مدني ،به كارگرداني اســپايك لي بود را به يــاد دارند .او در طول
دوره فعاليت هنري خود با كارگرداناني نظير اسپايك لي ،آنتوان
اوكوا و توني اسكات همكاري داشته است ،او بهدليل نقشآفريني
درخشــان در فيلمهايي كه تاكنون بازي كرده2 ،جايزه اســكار،
3گلدنگلوب ،يك جايزه گيلد بازيگران سينما و يك جايزه توني
از آن خود كرده است .در ســال ،2016دنزل واشنگتن همچنين
جايزه يك عمر دستاورد هنري سســيل ب دوميل را كسب كرد.
در سال2020روزنامه نيويورك تايمز او را بهعنوان بهترين بازيگر
قرن بيستويكم انتخاب كرد كه اين يك دستاورد كامال بيسابقه
از سوي يك بازيگر سياهپوست محسوب ميشود .دنزل واشنگتن
ازجمله معدود بازيگران سياهپوســت آمريكايي است كه تجربه
حضــور در اجراهاي روي صحنه بــا اقتباس از نمايشــنامههاي
شكســپير را نيز در كارنامه خود دارد .او بهدليل نقشآفريني در
فيلم «افتخار» با موضــوع جنگ داخلي آمريكا در ســال1990
توانست نخســتين جايزه اسكار خود را در رشــته بهترين بازيگر
مكمل مرد كسب كند .دنزل واشنگتن دومين اسكار خود را بهدليل
بازي در فيلم جنايي ترســناك «روز تعليم» به كارگرداني آنتوان
فوكوا ،در نقش كارآگاه آلونسو هريس ،در رشــته بهترين بازيگر
مرد كســب كرد .او در اقتباس ســينمايي يكي از نمايشنامههاي
شكسپير با عنوان «هياهو براي هيچ» ،به كارگرداني كنت برانا نيز
نقشآفريني كرده است.

ساموئل الجكســون از مشــهورترين بازيگران و تهيهكنندگان
حال حاضر سينماي آمريكاســت .او همچنين از فعاالن سياسي
سرشــناس جنبش حقوق مدني آمريكا نيز محســوب ميشود.
ســاموئل ال جكســون در طــول دوران فعاليت هنــري خود در
مجموع توانســته 27ميليارد دالر درآمد كسب كند كه از اين نظر
پردرآمدترين بازيگر تمام طول تاريخ سينما محسوب ميشود .او
با فيلمهاي «آمدن به آمريكا»(« ،)1988رفقاي خوب»(،)1990
«بازيهاي ميهني»(« ،)1992عشــق واقعي»(« ،)1993پارك
ژوراســيك»( )1993و «تازه»( )1994به شهرت رسيد .او بعدها
بهدليل نقشآفريني در فيلمهاي اســپايك لي ،كارگردان مشهور
سياهپوست ازجمله «گيجي مدرســه»(« ،)1988كار درست را
بكن»(« ،)1989بهترين بلــوز»(« ،)1990تب جنگل»(،)1991
«اولد بوي»( )2013و «شــي راك»( )2015به شهرت بيشتري
رسيد .بخشي از شهرت ساموئل الجكسون مربوط به بازيهاي او در
فيلمهاي دنياي سينمايي مارول است .او در فيلمهاي «مرد آهني»
(« ،)2008مــرد آهني« ،)2010( »2كاپيتان آمريكا :نخســتين
انتقامجو» (« ،)2011انتقامجويــان»(« ،)2012كاپيتان آمريكا:
سرباز زمستان» (« ،)2014انتقامجويان :عصر اولتران» (،)2015
«انتقامجويان :جنگ ابديت» (« ،)2018كاپيتان مارول» ()2019
و «انتقامجويان :پايان بازي» ( )2019نقشآفريني كرده است .پس
از كشته شدن مارتين لوتركينگ ،رهبر جنبش حقوق مدني آمريكا،
ساموئل الجكسون در مراسم تشــيیع جنازه وي بهعنوان يكي از
راهنمايان اين مراسم حضور داشت .او پس از انجام مراسم تدفين
مارتين لوتركينگ به ممفيس در ايالت تنسي رفت تا در تظاهرات
اعتراضي با عنوان «حقوق برابر» شركت كند.

اســپايك لي ازجمله كارگردانان ،بازيگران،
فيلمنامهنويسان و استادان مطرح سينماي
آمريكاست .اسپايك لي ازجمله چهرههاي
سينمايي شناختهشدهاي است كه بهعنوان
نخستين سياهپوست رياست هيأت داوران جشنواره كن را نيز
بهعهده داشته است .او بيشــتر با فيلمهاي «كار درست را انجام
بده»(« ،)1989بهترين بلوز»(« ،)1990تب جنگل»(،)1991
«مالكــوم ايكــس»(« ،)1992كروكلين»(« ،)1994بيســت
وپنجمين ســاعت»(« ،)2002مرد نفوذي»(« ،)2006شــي
 راك»(« ،)2015بلــك كلنزمــن»(« ،)2018دا پنــج هــمخون»( ،)2020شناخته شده است .اســپايك لي در فيلمهاي
خود بهطور مداوم رابطه ميان نژادها ،رنگينپوست بودن در جامعه
سياهپوستان ،نقش رسانهها در دنياي معاصر ،جنايات شهري،
فقر و ساير مسائل سياسي را موردبررسي و كنكاش قرار ميدهد.
اسپايك لي با ساخت فيلم مالكوم ايكس عالقه و حمايت خود را
نسبت به جنبش مدني سياهپوستان آمريكا نشان داده است .او
در اين فيلم با بازي دنزل واشنگتن به زندگي يكي از مشهورترين
رهبران مســلمان جنبش حقوق مدني سياهپوستان پرداخته،
ازجمله دوران زندان رفتن مالكوم ايكس ،اسالم آوردنش و تبديل
شدنش به يكي از رهبران كليدي مسلمان جنبش حقوق مدني
سياهپوستان آمريكا و مشرفشدنش به مراسم حج و سپس قتلش
در سال 1965را به تصوير كشيده است.
استيو مك كوئين

استيو مك كوئين ،فيلمساز ،فيلمنامهنويس،
تهيه كننده ،نويسنده و كارگردان تلويزيوني
مطرح سياهپوست بريتانيايي است .او بيشتر
شهرت خود را مديون ساخت فيلم «12سال
بردگي»( )2013با اقتباس از كتاب سولومون نورتوپ است .اين
فيلم در 3رشــته بهترين فيلم ،بهترين فيلمنامه غيراقتباسي و
بهترين بازيگر نقش مكمل زن جايزه اسكار را بهخود اختصاص
داده اســت .فيلم «12ســال بردگي» همچنين جايــزه بفتا و
گلدنگلوب در رشته بهترين فيلم را از آن خود كرده است .استيو
مك كوئين نخستين كارگردان سياهپوستي است كه توانسته
جايزه اسكار بهترين فيلم را از آن خود كند .او همچنين در سال
 2008فيلم «گرسنگي» را درباره اعتصاب غذاي سال 1981در
ايرلند ساخته است .استيو مك كوئين همچنين در سال2018
فيلم «بيوهها» را بــا اقتباس از رماني به هميــن نام كه موضوع
داستان آن در شيكاگو ميگذرد ســاخته است .در سال 2020
نيز اســتيو مك كوئين «تبر كوچك» ،مجموعهاي از 5فيلم كه
داستانهاي زندگي خانوادههايي با اصالت هندغربي(كشورهاي
واقع در درياي كارائيب) را روايت ميكند ،ساخته است.
جان سينگلتون

جــان سينگلـــــتون ،كارگــردان،
فيلمنامهنويــس ،تهيهكننــده و بازيگر
آمريكايي بود .مهمترين اثر ســينمايي
وي فيلم «پســرها در محله» ســاخته
سال 1991بود .ســينگلتون با ساخت
اين فيلم توانســت در ســن 24سالگي در رشــته بهترين
كارگردان ،نامزد دريافت جايزه اسكار شود و لقب جوانترين
فرد نامــزد دريافت جايزه اســكار در اين رشــته را بهخود
اختصاص داد .ســينگلتون اهل لسآنجلس بود و در اغلب
فيلمهايش نظير «عدالــت شــاعرانه»(« ،)1993تربيت
برتــر»( )1999به مشــكالت شــهرهاي دنيــاي معاصر
ميپرداخت .در ســابقه كارگرداني وي همچنين فيلمهاي
مطرحي نظيــر «رزوود»(« ،)1997شــفت»(« ،)2000
2سريع 2خشن»( )2003و «4برادر» ديده ميشود .جان
سنگلتون همچنين در ساخت سريال جنايي «بارش برف»
مشاركت داشت .او براي ساخت سريال «كارت مسابقه» و
ساخت قسمت پنجم سريال«مردم در برابر او جي سيمسون:
تاريخ جنايت در آمريكا» كانديداي دريافت جايزه پرايم تايم
امي در رشته دستاورد كارگرداني براي يك ميني سريال،
فيلم يا يك فيلم ويژه ،شده بود.
ايوا دوورنی

ايوا دوورني ،كارگردان زن سياهپوســت
آمريكايي اســت .او جايزه كارگرداني در
رشــته بهترين فيلم درام آمريكايي در
جشــنواره ســاندنس 2021را بهخاطر
ساخت فيلم «وســط ناكجاآباد» دريافت كرد .او نخستين
زن سياهپوست آمريكايي است كه اين جايزه را از جشنواره
ساندنس دريافت ميكند .ايوا دوورني بهخاطر ساخت فيلم
«سلما» نيز بهعنوان نخســتين زن سياهپوست كانديداي
دريافت جايــزه گلدنگلوب در رشــته بهترين كارگرداني
شد .او همچنين نخســتين زن سياهپوستي است كه يكي
از فيلمهايش كانديداي دريافت جايزه اســكار در رشــته
بهترين فيلم شــده اســت .در ســال 2017نيز او بهخاطر
ساخت فيلم «ســيزدهمين» ،نامزد دريافت جايزه اسكار
در رشــته بهترين فيلم مستند سال شــده بود .دوورني با
كارگرداني فيلم اليواكشن«چينخوردگي زمان» كه فيلمي
كارتوني و فانتزي براي كودكان بود ،تبديل به نخســتين
زن سياهپوستي شــد كه توانســت يك فيلم اليواكشن با
100ميليون دالر درآمد در گيشه بسازد .اين فيلم البته در
مجموع از نظر مالي متحمل ضرر 131ميليون دالري شد.

