
فهرستعجیبمشاغلسختوزیانآور
1200شغل دنبال بازنشستگي پس از 20 سال كار هستند

 افزایش مشاغل سخت و زیان آور ، صندوق های بازنشستگی
 را با چالش جدی مواجه كرده است

 برخی كارفرمایان حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را 
با رضایت گرفتن از كارگران نمی پردازند

توافق موقت ؛ هرگز!

مســیر كنترل نرخ تورم در ایران همانند بسیاري از كشــورها از 3كانال كنترل رشد 
پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد، ثبات بخشیدن به بازار ارز با هدف كنترل تورم وارداتي و 
احیاي رشد اقتصادي با هدف افزایش عرضه كاالها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد 
مي گذرد. این برایند تحقیق مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني به عنوان بازوي 

تحقیقاتي وزارت صنعت،  معدن و تجارت است. صفحه4 را بخوانید.

برآوردها و اخبار منتشر شده از روند پیشبرد گفت وگوها در وین نشان مي دهد 
مذاكرات برجامي به مرحله سخت و حساسي رسیده و اگرچه اختالف ها نسبت 
به قبل كاهش یافته اما موارد اختالفي مهمــي میان طرف هاي حاضر در هتل 
كوبورگ همچنان باقي  است. درچنین شرایطي یك مقام اتحادیه اروپا عنوان 
كرد در مذاكرات وین پیشرفت هایي به دست آمده و ممكن است توافق نهایي در 

این مذاكرات حاصل شود. صفحه2 را بخوانید.

3راهکار مهار تورم

مقام ها و رسانه هاي غربي در روزهاي اخیر تالش كردند 
مسیر رایزني ها را به سوي »توافق موقت« منحرف كنند؛ 

موضوعي كه با »نه« قاطع ایران مواجه شده است

بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت مي گوید: مسیر كنترل نرخ تورم 
 در ایران از 3 كانال كنترل رشد پول، ثبات بخشیدن به بازار ارز

و احیای رشد اقتصادی مي گذرد

يمن در شوک حمله 
بی رحمانه سعودی ها

بازشدن گره مشكالت 
مردان آتش در بهشت

 حمله هوایي عربستان 
 به یك زندان در یمن، 82 كشته

و 300 زخمي برجا گذاشت

 تعدادی از نمایندگان آتش نشانان 
در دیدار با شهردار مطالبات نیروهای 

آتش نشانی را مطرح كردند

اعتراض وارد نيست

بهروز رسايليیادداشت
روزنامهنگار
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پیروزی هندبال سخت شد گوينده اين جمله »پول« است شكايت رادو؛ سهميه درويش

تیم ملی هندبال ایران دیروز در چهارمین بازی 
خود در مسابقات قهرمانی آسیا عراق را برد اما 

این پیروزی خیلی راحت به دست نیامد

هر مدیري كه در پرسپولیس سر كار آمده، فورا با یك 
پرونده بدهي بزرگ مواجه شده است. پرونده رادو هم 

روزي مدیرعامل جدید پرسپولیس است

20
18

هفته شــانزدهم ليگ برتر ايران با شكست 
سپاهان و پيروزي پرسپوليس آغاز شد. رقباي 
اســتقالل در راه قهرماني ليگ بيست ويكم، 
ديروز شرايط متفاوتي را تجربه كردند. سپاهان 
در رفسنجان به زمين سفت خورد و با وجود 
زدن يكي از ســريع ترين گل هاي تاريخ ليگ 
برتر با كام بك سختي از سوي ميزبان مواجه 
شد. حاال ديگر با قطعيت مي توان گفت محرم 
نويدكيا در دومين فصل مربيگري اش هم هيچ 
جامي نخواهد برد. ســاعتي بعد از اين بازي، 
پرسپوليس در حالي كه تازه خبر بسته شدن 
پنجره اش را دريافت كرده بود به مصاف فوالد 
خوزستان رفت. در آســتانه نقل وانتقاالت 
نيم فصل، پنجره سرخپوشــان با شــكايت 
اوساگونا بسته شــد كه البته طلب اين يكي 
برخالف قبلي ها ميليون دالري نيست و كارش 

با 96هزار دالر راه مي افتد.

    نويدكيا به درهاي خروجي نزديك شد
در پيش بازي مس و ســپاهان هم پيش بيني 
كرده بوديم كه زردپوشان روز خيلي سختي در 
رفسنجان خواهند داشت. مس در بخش هجومي 
از موفق ترين تيم هاي فصل بوده و مشخص بود 
تيمي كه به پرسپوليس و استقالل گل زده براي 
خط دفاعي متزلزل ســپاهان هم خواب هاي 
زيادي ديده اســت. ســپاهان كــه از 6بازي 
گذشــته اش در ليگ فقط 7امتياز داشت روي 
اشتباه خط دفاعي ميزبان به يك گل بادآورده در 
ثانيه13 بازي رسيد اما مس اصال از اين اتفاق جا 
نخورد و به بازي برگشت تا با 2گل منشا در نيمه 
اول و شوت زيباي آذرباد در نيمه دوم، حريف 
مدعي اش را 3 بر يك شكست بدهد. اين بار هم 
يكي از گل هاي مــس روي ضربه پنالتي به ثمر 
رسيد تا پنالتي گيرترين تيم اين فصل به ركورد 
7گل از 8ضربه پنالتي برسد. جالب اينكه تنها 

پنالتي هدررفته مس هم مقابل همين سپاهان و 
در بازي رفت اتفاق افتاد. سپاهان با اين شكست 
روي امتياز 29متوقف ماند و به اين ترتيب اگر 
استقالل بازي اش را ببرد اختالف زردها با صدر 
به 9امتياز خواهد رسيد كه جبران ناپذير به نظر 
مي رسد. سپاهان حاال به تيم هاي پشت سرش 
يعني مس و آلومينيوم خيلي نزديك تر است تا 

به تيم هاي اول و دوم!

    پنالتي سوخت، 3امتياز نسوخت
اما از ساعت18 ديروز، پرســپوليس پذيراي 
فوالد بود و تيم نكونام بازي را به همان شكلي 
آغاز كرد كه در همين ورزشگاه مقابل استقالل 
آغاز كرده بود. فوالد بــا وجود اين كه به لحاظ 
بازيكن و ستاره، تيم بسيار كم مايه تري نسبت به 
صدرنشين هاست اما مقابل هر دو تيم سرخابي 
در تهران برتري نسبي داشته و شايستگي امتياز 

گرفتن از هر دو تيم پرسپوليس و استقالل را 
داشته اســت. اما اين تيم باز هم موقعيت هاي 
پرتعدادش را به خصوص در نيمه اول از دست 
داد تا پرســپوليس در نيمه دوم كمي خودش 
را پيدا كند و عادت اين فصلش را ادامه بدهد؛ 
عادِت از دست دادن نيمه هاي اول و برتري در 
نيمه دوم كه حكايت بخش زيادي از بازي هاي 
اين تيم بوده است. اين بار هم گل پرسپوليس را 
مهدي عبدي زد كه حاال با 5گل، چهارمين گلزن 
برتر فصل و بهترين گلزن ايراني ليگ است. البته 
پرسپوليس مي توانست يك گل هم از روي نقطه 
پنالتي بزند كه داور از خطاي هند فوالدي ها در 
محوطه جريمه گذشت. پرسپوليس همچنان 
صاحب رتبه دوم ليگ است و اميدوار به اينكه 
در نقل وانتقاالت نيم فصل بتواند پنجره را باز 
كند و با چند خريد خوب، خودش را در رقابت با 

استقالل باال بكشد.

 در روزي كه پنجره پرسپوليس دوباره بسته شد،  اين تيم 3امتياز باارزش از فوالد گرفت
 سپاهان هم در رفسنجان كام بك خورد تا طي 5روز از كسب 2جام نااميد شود

نگاهي به چند غرولند ناوارد در 
مورد تیم ملي، به بهانه آخرین 

حرف هاي وریا غفوري
همهجايدنيابهفهرســتهاياعالمشدهاز
ســويســرمربيانتيمهايمليونيزنفرات
انتخابشــدهبرايحضــوردرتركيباصلي
اعتراضميشود.اينمسئلهفوقالعادهسليقهاي
استوشاملفوتبالايرانهمميشود.بااين
حالدســتكمبخشــيازاعتراضاتيكهاين
اواخردرموردعدمدعوتيانيمكتنشــيني
بازيكنانسرشــناسفوتبالايرانداشتهايم،
ناواردوغيرمنطقيبودهاست.بهانهتنظيماين
مطلبهمتازهترينمصاحبهورياغفورياست؛
بازيكنيكههمچنانمعتقداستدرتيمملي

دارندحقشراميخورند.

  وريا غفوري
كاپيتــاناســتقالل
مدتهاســتعقيده
دارددرتيممليحقاو
ناديدهگرفتهميشود.
ورياغفوريبراينباوراســتكــهازنظرفني
اســتحقاقحضوردرتيماولايرانرادارد،اما
بهداليلجانبيايناتفــاقرخنميدهد.وريا
درتازهترينمصاحبهاشاســماينموضوعرا
»اختالفسليقه«گذاشته،امابهنظرنميرسد
عدهزياديحاضرباشــندبهاوحــقبدهند.
غفورييكبازيكــنپرتالشويكانســان
دوستداشتنياست،امااودر34سالگيچيزي
براياضافهكردنبهتيممليندارد.بسيارياز
هواداراناستقاللهمموافقاندكهغفوريدر
يكيدوفصلگذشتهافتچشمگيريداشته
اســت.اوالبتهفصلجديدراكميبهترشروع
كرد،امااينباردچارسريالمصدوميتهاشد.
نكتهغمانگيزاينكهجايخاليورياهمچندان
دراستقاللاحساسنشدهاست.درنهايتنبايد
ازيادببريمداستانحذفاوازتيمملي،اززمان
كارلوسكيروشوپيشازجامجهاني2018
شروعشد.پساينفقطسليقهيكنفرنيست.

  رامين رضاييان
حاالديگركمتركسي
بهانــهنبــودنرامين
رضاييــاندرتيمملي
در او راميگيــرد.
جامجهاني2018حاضربودوحتيدرتركيب
اصليتيممليهمبهميدانرفت،امابعدازجام
ملتهايآسياازفهرستاينتيمحذفشد.در
موردخطخوردنرامين،بعضيهابهمســائل
اخالقياستنادميكنند.نميتواناينفرضيه
رابهطورقاطعردكرد،امارضاييانازنظرفني
همافولكردهاســت.درهمانجامملتهاو
مسابقهتراژيكباژاپن،رضاييانيكيازبدترين
بازيكنانزمينبود.بعدهمكهتتمهكيفيتاو
درفوتبالباشگاهيقطرازبينرفت.اوازتيم
قدرتمندالدوحيلبهالسيليهقعرنشينقرض
دادهشدوعنقريباســتكهازهمانتيمهم

كنارگذاشتهشود.

  مهدي قائدي
نميدانيماوبهاردوي
بهمنمــاهتيــمملي
دعــوتخواهدشــد
يانه،امااگــردراگان
اسكوچيچرويناممهديخطقرمزبكشد،كار
بيراهينكردهاست.قائديالبتهبهطورمستمر
بهتيممليدعوتشده،اماهوادارانشازبازي
نكردناودرتركيباصليشــاكيبودهاند.با
توجهبهترافيكخطحملــهتيمملي،حتي
بهتريننسخهقائديهمشــانسباالييبراي
فيكسشدنندارد،چهبرسدبهبازيكنافول
كردهفعليكهبانمايشهاينهچندانخوبش
دراالهلياماراتصدايرسانههايآنكشوررا
درآوردهاست.االهليديشبدرپرزيدنتكاپ
بازيداشتوشايدقائديآنجادرخشيدهباشد،
اماآماربداينبازيكنوبهثمررساندنتنها3
گلدر11بازيليگي،همهراكالفهكردهاست.
بازيكنيكهحتيدراالهلياماراتهمبهطور
تضمينيفيكسنيست،چرابايددرتيمملي

ايرانفيكسباشد؟

  عليرضا بيرانوند
يكــيازمعماهــاي
تركيبتيممليبراي
2بازيپيشروبرابر
عراقوامارات،انتخاب
سنگرباناصليازســويدراگاناسكوچيچ
اســت.بعدازچندتزلزلازعليرضابيرانوند
ونمايشبداومقابللبنــان،درآخرينبازي
تيممليبرابرســوريهاميرعابــدزادهدرون
دروازهقــرارگرفتوكلينشــيتكرد.حاال
اگراســكوچيچدربازيباعــراقهمرأيبه
نيمكتنشــينیبيروبدهد،جــاياعتراض
برايگلراصليتيممليدرسالياناخيرباقي
نخواهدماند.ازاينسوعابدزادهدرليگدسته
دوماسپانياخوشدرخشــيدهوحتيسهويا
راخواهانخودميبيند،ازآنســوهمروند
سينوسيبيرانونددربواويشتاادامهدارد.بيرو
درآخرينبازيتيمشبرابرويسنتهدرهفته
بيستويكمليگپرتغالهمنيمكتنشينبود.
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یادداشت
مريم اردبیلي؛مدیر امور بانوان شهرداري تهران

در هفته بزرگداشــت مقام زن و روز مادر به طور ویژه 
خدمات خاص براي بانوان در نظر گرفته شــده است؛ 
به طوري كه با توجه به رایزني هایي كه با سایر بخش هاي دیگر در شهرداري انجام شده 
از امروز در برخي از اماكن یكسري خدمات در شهر به صورت رایگان یا با تخفیف نیم بها 
در اختیار بانوان قرار مي گیرد. امروز خانم ها مي توانند از متروي تهران به طور رایگان 
استفاده كنند. همچنین بازدید از برج میالد، استفاده از فضاهاي گردشگري و فرهنگي 
مجموعه عباس آباد و بازدید از موزه هاي شهرداري رایگان است. از سوي دیگر مجموعه 
برنامه هاي متنوعي با شعار »زندگي كن كه زندگي بخشي« درسطح شهرتهران برگزار 
مي شود. برپایي بازارچه دست سازه هاي زنان سرپرست خانوار، جشن در بوستان ها، 
شهربانوها و شهردخت ها، رویدادهاي فرهنگي- هنري با موضوع تهران خانواده در 
قالب »تو ترجمان جهاني بگو چه مي بیني؟« و برگزاري جشنواره مادران مهر در قالب 

دیوارنگاره فرهنگي هنري زنان ازجمله این برنامه ها در این هفته است.
خوشبختانه مدیریت شهري براي بانوان در شــهر فضاهاي خوبي را جهت فعالیت 
اجتماعي تدارك دیده؛ به طوري كه بوســتان هاي بانوان، شــهربانو و شــهردخت 
ازجمله این فضاهاست. تهران22 شهربانو دارد كه براي تقویت این فضاها و ازجمله 
شهربانوها، شــهرداران مناطق از 2ماه پیش در حال تكمیل و بهسازي فضاها براي 
بازگشایي و بهره برداري از آنها هســتند. در طول این هفته با بازگشایي بسیاري از 
شهربانوهاي مناطق و سایر مجموعه هاي این بخش شاهد رونق آنها هستیم. یكي 
دیگر از برنامه ها این اســت كه بتوانیم مراكز كوثر را دوبرابر كنیم. اكنون 9بوستان 
ویژه بانوان در تهران وجود دارد و برنامه ریزي بر این است كه 5 تا 7 بوستان ویژه زنان 
دیگر نیز اضافه شود. همچنین به زودي 5بوستان ضمن فعال سازي و رفع ایرادهاي 
زیرساختي با تصویب شوراي اسالمي شهر تهران به نام هاي بانوان اثر گذار و برجسته 

شهیده، َخّیر و فعاالن اجتماعي نامگذاري مي شوند. البته برخي 
از بوستان هاي بانوان در شهر نیاز به بهسازي و مسائل عمراني 

دارند تا بانوان با امنیت و ایمني در آنجا اوقات فراغتشان را به صورت مادر - دختري، 
تجمع دختران جوان و مادربزرگ ها و نوه هاي دختر بگذرانند.

 خلق شهر خانواده محورتر
 با حضور زنان
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والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( را تبریك مي گوییم

داده نما
گرافیك: مهدی سالمی

مسير همكاری  25ساله با چين 
با نزدیك شدن به توافق در وین، بار دیگر پرونده همكاری 25ساله ایران 
و چین در برخی رســانه ها باز و ادعا شــد این سند در پیوســت توافق وین 
است. درحالی كه مســیر این همكاری از بهمن 94باز شده است. در این 

داده نما به بررسی مسیر و برخی بندهای توافق پرداخته شده است.

 سفر رسمی شی جین پینگ
رئیس جمهوری خلق چین به تهران

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور چین: 
توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یك روابط استراتژیك 

۲۵ساله، كامال درست و حكمت آمیز است.

                 3بهمن 94

                 ۲اسفند97

                 3شهریور 98

                  19مهر99

                 7فروردین1400

              ۲4دی1400

                       بهمن97
برگزاری جلسات مختلف با                        بهمن94

وزارتخانه ها و نهادهای مختلف 
و تدوین پیش نویس سند

سفر الریجانی، رئیس وقت مجلس به همراه وزیران 
خارجه، اقتصاد و رئیس كل بانك مركزی به چین

 سفر ظریف، وزیر وقت امور خارجه به چین و ارائه پیش نویس 
برنامه همكاری جامعه به همتای چینی

سفر مجدد ظریف به چین و ارائه دومین پیش نویس

برنامه جامع همكاری ایران و چین به امضای 
وزیران خارجه ۲كشور رسید.

سفر امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران به چین برای نهایی كردن 
سند راهبردی

همكاری در عرصه های 
دفاعی و مقابله با تروریسم

همكاری در حوزه های نفت، 
صنعت و معدن و انرژی

همكاری در زمینه ارتقای 
صنعت گردشگری

همكاری در زمینه های ریلی، 
جاده ای، بندری و هوایی

همكاری در توسعه مناطق 
ویژه و آزاد تجاری و صنعتی

همكاری در موضوعات 
منطقه ای و بین المللی

 مشاركت مؤثر ایران 
در ابتكار كمربند-راه

همكاری های رسانه ای

تسهیل همكاری های مالی- 
بانكی، گمركی

تقویت همكاری های غیرنفتی 
با تمركز بر كشاورزی

همكاری های 

سیاسی

همكاری های 

اقتصادی

همكاری های 

فرهنگی

این سند حاوی هیچ رقم و عدد خاصی ازجمله درخصوص سرمایه گذاری  یا منابع مالی و پولی نیست.
در این سند واگذاری هیچ منطقه  یا هیچ انحصار متقابل و یكجانبه ای مطرح نیست.

در این سند مدیریت اداره  یا بهره برداری از هیچ منطقه و یا حوزه ای واگذار نشده است.

نكته

 دلش به دریا 
وصل بود
 خاطرات پسر 

 آیت اهلل العظمی مرعشي نجفي
از رفتار ایشان با خانواده

صفحه7
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صفحه10

 2گزینه برای 
واکسیناسیون کودکان
 سرانجام  مجوز تزریق واكسن به افراد زیر 12سال صادرشد 
 احتماال  بچه  ها »سینوفارم« و»پاستوكووك«  تزریق می كنند
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جهش جهانی 
ايران در طراحی 

اپليكيشن

15000
 

اپلیکیشن
 

%0/6
 رشد طراحی 

770000
اپلیكیشن

یازدهمین
 کشور

در کشورمان طراحی 
کرده ایم.

اپلیکیشن در یک سال 
گذشته داشته ایم.

در چین طراحی شده و این 
کشور  در رتبه اول  است.

 در طراحی  اپلیکیشن 
در جهان هستیم.
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توافق موقت؛ هرگز!
مقام ها و رسانه هاي غربي در روزهاي اخير تالش كردند مسير رايزني ها را به سوي »توافق موقت« منحرف كنند؛ موضوعي كه 

با »نه« قاطع ايران مواجه شده است

بازتاب سفر رئيس جمهور به روسيه

ائتالفمقاومتمقابلآمريكا
سفر هفته گذشته رئيس جمهور به روسيه، برداشت هاي مختلف 
رسانه هاي خارجي از اهداف و پيام ديدار روساي جمهور ايران و 
روسيه را همراه داشت. خبرگزاري ها و روزنامه هاي خارجي به طور 
عمده از تقويــت همكاري هاي ضدتحريم و كاهنده فشــارهاي 
آمريكا به عنوان آورده هاي اين ســفر ياد كردند و در ابعاد اقتصادي نيز به برخي 
جزئيات همكاري ها عمدتا از زبان سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور و هيأت همراه 
اشاره داشتند. ديدار سيدابراهيم رئيسي و والديمير پوتين در مسكو در رسانه هاي 
آمريكا بازتاب زيادي داشت. خبرگزاري آسوشيتدپرس از ابراز عالقه پوتين براي 
گفت وگو در مورد نگراني هاي مشترك روسيه و ايران در مورد وضعيت افغانستان 
نوشت و اشاره داشت كه رئيسي نيز براي گسترش همكاري در حوزه هاي سياسي، 

اقتصادي، دفاعي، امنيتي و اكتشافات فضايي ابراز تمايل كرد.

نمايش اتحاد 
روزنامه نيويورك تايمز نيز درباره ديدار رئيسي و والديمير پوتين، روساي جمهوري 
ايران و روسيه نوشت: اين ديدار نمايش وحدت 2كشور در مقابل آمريكا بود. اين 
روزنامه آمريكايي نوشت: رئيس جمهور ايران در ديدار با پوتين در روز چهارشنبه 
به همتاي روس خود يادآوري كرد كه تهران در ۴۰سال گذشته در مقابل آمريكا 
ايستادگي كرده است. در گزارش اين روزنامه آمده بود كه »سفر 2روزه رئيسي به 
مسكو كه از روز چهارشنبه آغاز شد، تحكيم روابط 2كشور در كنار چين در مقابل 
يك دشمن مشــترك يعني آمريكا را هدف قرار مي دهد.« اين رسانه با اشاره به 
اختالفات روسيه و غرب درباره حوزه نفوذ سازمان پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( 
به رزمايش دريايي مشترك ايران، روسيه و چين نيز اشاره داشت و اينكه ايران اين 
پيام را ارسال مي كند كه اگر تحريم هاي غرب برداشته نشوند، اين كشور گزينه هاي 
ديگري نيز دارد. روزنامه اقتصادي فايننشال تايمز آمريكا نيز در گزارش مفصلي 
نوشت كه »ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور ايران روز چهارشنبه در حالي با والديمير 
پوتين از روسيه ديدار كرد كه جمهوري اسالمي به دنبال گسترش روابط با مسكو و 
پكن براي مقاومت بهتر در برابر فشارهاي سياسي و اقتصادي اياالت متحده است.« 

سايت روزنامه واشنگتن تايمز بحث همكاري هاي مشترك ايران و روسيه بر سر 
مسائل سوريه را مدنظر قرار داد و با اشاره به قدرداني پوتين از همكاري 2كشور در 
زمينه بحران سوريه و ساير مسائل بين المللي نوشت: »روسيه و ايران از بشار اسد، 
رئيس جمهور سوريه، حمايت و به دولت او كمك كرده اند تا در جنگ پيروز شود. 
مسكو سعي كرده است در روابط خود با ايران و اسرائيل تعادل ايجاد كند و روابط با 
آنها را گسترش دهد.« خبرگزاري فرانسه درباره اين سفر نوشته بود: »سفر ابراهيم 
رئيسي به مسكو كه در اثناي مذاكرات وين انجام شده است، مهم ترين سفر خارجي 

او از زمان روي كار آمدنش در ماه اوت پس از حسن روحاني به شمار مي آيد.«

رئيس جمهور تسليم ناپذير
در همين رابطه يك رسانه روسي زبان به نام »كومرسانت« طي گزارشي به توصيف 
ماجراي نماز خواندن رئيسي در ديدار با پوتين پرداخت و نوشت: »رئيسي مذاكرات 
را قطع كرد و به اتاق كناري رفت و نماز خواند. كومرسانت با اشاره به ويژگي هاي 
شخصيتي سيدابراهيم رئيســي، او را فردي متدين و تسليم ناپذير معرفي كرد و 
نوشت: »پوتين نمي توانست با رئيس جمهور ايران ديدار نكند. او به چنين ديداري 

نياز داشت و اين نياز كمتر از احساس نياز در طرف ايراني نبوده است.«

گزارش

قضايی

 اقتدار در ديپلماسي و ميدان
 از روسيه تا كرمان

 تنها چند ساعتي از بازگشت سيدابراهيم رئيسي، رئيس دولت 
سيزدهم از روسيه نگذشته بود كه وي ظهر روز جمعه به كرمان 
رفت تا از نزديك مناطق سيل زده اين استان را بازديد كند و در 

جريان حل مشكالت مردم قرار گيرد.
اين اقدام رئيســي در محافل داخلي و نگاه مــردم قابل توجه و 
درعين حال حاوي پيام هاي زيادي بود. همچنين در شبكه هاي 
اجتماعي، بســياري از كاربــران اقدام رئيس جمهــوري را در 
قامت يك مســئول انقالبي برآورد كردند كه مي تواند الگويي 
براي مديريت جهادي در كشور باشــد؛ ضمن اينكه بسياري از 
صاحب نظران بر اين مهم تأكيد كردند كه رويكرد رئيس جمهوري 
مي تواند ازســوي ديگر مســئوالن نيز معيار عمل قرار گيرد؛ 
آن هم در شرايطي كه هم در عرصه داخلي و هم خارجي نياز به 
اقدام هاي سريع، صحيح، انقالبي و نتيجه محور احساس مي شود.
با اين حال، رويكرد دولت ســيزدهم نشــان از مردمي بودن و 
اولويت دهي به مشكالت مردم است. در باور عمومي اين رويكرد 
نشان از تالش توأمان يك مسئول دلسوز دارد كه هيچ گاه مردم 

را فراموش نمي كند.
 اصغر زارعي، كارشناس مسائل سياسي در گفت وگو با همشهري 
درباره سفر يكباره سيد ابراهيم رئيســي به كرمان پس از سفر 
روسيه گفت: دولت سيزدهم برآمده از بطن مردم است و چنين 
رويكردي از جانب رئيس جمهور چندان عجيب نيست؛ چراكه اين 
دولت كامال عملياتي عمل مي كند و همواره حل مشكالت مردم 

و نگاه به داخل را اولويت قرار داده است.
 وي افزود: برخالف دولت گذشــته كــه از راه دور بحران هايي 
همچون سيل و زلزله را مديريت مي كرد، مديريت كنوني كامال 
فعال و مردم گراســت و از اين رو اين اقدام ابراهيم رئيسي كامال 
عادي تلقي مي شود؛ چراكه ســاختار و ماهيت دولت سيزدهم، 
مردمي بودن و مردم گرايي است؛ ضمن اينكه همزمان، ديپلماسي 

و مسائل سياست خارجي نيز مدنظر است.
زارعي تأكيد كرد: دولت سيزدهم در كنار اهميت دهي به منافع 
ملي در بعد خارجي، رويكرد نگاه به داخــل و حل چالش هاي 
مردمي را در دستوركار قرار داده اســت. اين ويژگي يك دولت 
برآمده از مردم است.  با توجه به ســخنان زارعي مي توان چند 
نكته را نيز مطرح كرد؛ نخســت اينكه، گفتمان دولت سيزدهم 
از همان ابتداي شكل گيري دولت، گفتمان ارتباط با همسايگان 
و ديپلماسي اقتصادي اعالم شده بود كه در هر دو محور، هدف 
اصلي حل مشكالت مردم در كوتاه مدت بوده است و نكته دوم 
اينكه، الگوي رفتاري دولت سيزدهم براســاس نگاه توأمان به 
داخل و خارج و با اولويت بخشــي به داخل است. بدين مفهوم 
كه نگاه دولت سيزدهم بســيار واقع بينانه است؛ چراكه درعين 
پرداختن به مسائل ديپلماتيك و حل مســائل اقتصادي، نگاه 
مردمي و رويكرد مردم گرا را هرگز فرامــوش نمي كند يا مردم 
و مسائل آنها فداي مسائل سياســت خارجي نمي شوند. به باور 
ديگر، در دولت سيزدهم ديپلماسي و ميدان در چارچوبي مكمل 
قرار دارند و هرگز حل چالش ها و مســائل  مردم فداي روندهاي 
سياست خارجي و پرداختن يكجانبه به آن نمي شود؛ ضمن اينكه 
بايد دانست اهميت هر دو سفر رئيس جمهوري تا آنجاست كه 
رسانه هاي خارجي از ســر ناتواني تنها به دنبال برجسته كردن 
حاشيه سازي  براي اين سفر بودند؛ اين مسئله نشان مي دهد كه 
هر دو ســفر در قالب رويكرد ديپلماسي و ميدان حاوي نتايجي 

است كه به اقتدار مردمي دولت سيزدهم منتهي مي شود.

اقدام قاطع دستگاه قضا براي حفاظت 
از حقوق بيت المال

قوه قضاييه درراستاي مقابله با ساخت وساز در حريم و بستر رود 
چالوس، نخستين گام را قاطع برداشت و ديروز با تخريب ملكي 
مربوط به اين قوه كه قدمتي 5۰ساله داشت، به عنوان نخستين 
مكان در منطقه، نشــان داد عــزم خود را بــراي »كار جدي و 

همه جانبه« در اين زمينه جزم كرده است.
در آخرين روزهاي اسفندماه1399بود كه قوه قضاييه نشان داد 
در اين مسير عزم جزمي دارد؛ براين اساس هم بود كه تخريب 
ساخت وسازهاي غيرمجاز در شهرك وياليي »كالك لواسان« 
پس از حدود 17سال كشمكش باالخره كليد خورد تا دستگاه 
قضايي بدون توجه به جنجال آفريني ها در مسير اجراي قانون و 

احقاق حقوق مردم گام هاي قاطعي بردارد.
ازسوي ديگر عملي شــدن وعده رئيس دســتگاه قضا درباره 
پاكسازي بستر رودخانه چالوس از ساخت وسازها پس از 5روز، 
با تخريب ملكي مربوط به همين دستگاه نشان داد قوه قضاييه 
قصد دارد با قاطعيت براي حفاظت از حقوق بيت المال اقدام كند.
سه شــنبه هفته گذشــته )28دي مــاه( بود كــه رئيس قوه 
قضاييه در جلســه شــوراي عالي حفظ حقــوق بيت المال با 
انتقاد از دستگاه هايي كه در بســتر رود چالوس، به عنوان يكي 
از منابع تأمين آب آشــاميدني شــهروندان تهرانــي، اقدام به 
ساخت وساز كرده اند، از اعضاي اين شورا خواست كار »جدي« 
و »همه جانبــه« را در اين زمينــه از رود چالــوس آغاز كنند. 
غالمحسين محســني اژه اي همچنين در آن جلسه تأكيد كرد 
قوه قضاييه يكي از دستگاه هايي است كه در بستر رود چالوس 
اقدام به ساخت وساز كرده و بناي مربوط به دستگاه قضا، اگرچه 
كوچك و قديمي است، اما بايد به عنوان نخستين مكان در آن 

نقطه تخريب شود.
وي همچنين عنوان كرد كه به ساير دستگاه ها نيز بايد اخطار 
و هشدار مجدد داده شود تا نســبت به اعمال قانون در زمينه 
بناهاي مربوط به خود در حاشيه رود چالوس اقدام كنند.پيشگام 
شدن دستگاه قضايي براي مقابله با تعدي به اراضي ملي و منابع 
طبيعي، نشان مي دهد اين دستگاه عزم خود را براي صيانت از 
حقوق بيت المال در حوزه زمين و رفع تصرفات جزم كرده است و 
در اين زمينه خط قرمزي ندارد. تخريب بناي مربوط به دستگاه 
قضايي همچنين هشداري به برخي دستگاه هاي اجرايي كشور و 
افراد عادي به شمار مي رود كه در بستر رودخانه چالوس اقدام به 
ساخت وساز غيرمجاز كرده اند و اكنون نوبت آنها فرارسيده  است.

وقتي زنگنه فساد 200ميلياردي را 
»طبيعي« مي داند

عضو كميسيون شــوراها و امور داخلي مجلس با بيان اينكه 
حضور زنگنه در وزارت نفت با اتفاق هــاي عجيب و غريبي 
همراه بوده است كه بايد به صورت دقيق كالبدشكافي شود، به 
فارس گفت: در دولت اصالحات هم كه او وزير نفت بود، پرونده 
كرسنت رقم خورد كه ضربه اي بزرگ به منافع ملي محسوب 
مي شود. نماينده تبريز در مجلس تصريح كرد: در زمان وزارت 
زنگنه در دولت روحاني، يكي از كاركنان امور مالي شــركت 
اكتشافات نفت، حدود 2۰۰ميليارد تومان از حساب دولتي 
برداشت و پس از آن، خانواده خود را به كشور ديگري منتقل 
كرد و حتي وقتي دستگاه هاي نظارتي و امنيتي به اين موضوع 

ورود كردند، به راحتي از كشور خارج شد.
عليرضا بيگی ادامه داد: وقتي اين فساد مالي را در كميسيون 
انرژي مجلس دهم از آقاي زنگنه پيگيري كردم، او پاســخ 
داد كه چنين چيزي طبيعي اســت و پيــش مي آيد. من تا 
پاي اســتيضاح زنگنه هم پيش رفتم، اما به دليل جانبداري 
هيأت رئيسه وقت مجلس، ســؤال از زنگنه به صحن نيامد. 
بيگي با بيان اينكــه در زمان حضور زنگنــه در وزارت نفت 
خسارت هاي قابل توجهي در حوزه ديپلماسي نفتي به كشور 
وارد شد، عنوان كرد: خواسته مقام معظم رهبري در دولت نهم 
و دهم اين بود گاز را از طريق پاكستان به چين و هند برسانيم 
و با وجود كارشكني هاي آمريكا، پاكستان متقاعد شده بود 
انتقال گاز اتفاق بيفتد، اما روحانــي و زنگنه زيرميز قرارداد 
زدند و قرارداد لغو شد و پس از آن، نتوانستيم اين كار را انجام 

دهيم كه شكست سنگيني متوجه ما شد.

مجلس

خبرهای 
كوتاه

   ديدار جمعي از مداحــان اهل بيت)ع( با رهبر 
معظم انقالب 

جمعي از مداحان اهل بيت)ع( به مناسبت سالروز والدت حضرت 
فاطمه زهرا)س(، امروز  با رهبر معظم انقالب ديدار مي كنند. اين 
ديدار با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و به صورت حضوري در 
حسينيه امام خميني)ره( برگزار مي شود. در ابتداي اين مراسم، 
تعدادي از مداحان اهل بيت عصمت و طهارت)ع( به مديحه سرايي 

مي پردازند. /پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري

   پيام محكم ايران به آمريكا
يك رسانه آمريكايي برگزاري رزمايش دريايي مشترك باحضور 
ايران، روسيه و چين موسوم به »رزمايش مركب كمربند امنيت 
دريايي-2۰22« را ارســال پيامي محكم به آمريكا دانســت. 
واشنگتن تايمز در اين باره نوشــت: در مواجهه با فشار فزاينده 
اياالت متحده، اين رزمايش ها به ويژه سيگنال قوي مبني بر اين 
است كه برخي دشمنان اصلي آمريكا با وخيم تر شدن روابط با 

اياالت متحده به يكديگر نزديك تر مي شوند./ فارس

   فردا؛ همايش ملي ايران و همسايگان 
همايــش ملي ايران و همســايگان بــا ســخنراني محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس، سرلشكر يحيي رحيم صفوي، دستيار 
و مشــاور عالي فرمانده معظم كل قوا و رئيس همايش، حسين 
اميرعبداللهيان، وزير امورخارجه، احسان خاندوزي، وزير اقتصاد، 
جالل دهقاني فيروزآبادي، دبير علمي همايش روز دوشنبه در 
مركز مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه برگزار 

مي شود./ ايسنا

دولت دنبال اخراجم نبود
محمد فاضلي، استاديار گروه علوم اجتماعي دانشكده 
ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيدبهشتي درباره 
انتشار خبر اخراجش از اين دانشگاه با شائبه فشارهاي 
سياسي خارج از دانشگاه ازجمله دولت سيزدهم و 
وزارت علوم، به فارس گفت: من چنين ادراكي ندارم 
كه دولت سيزدهم و يا وزير علوم به دنبال اين مسئله 
باشند كه بخواهند از دانشــگاه اخراج شوم. فاضلي 
در عين حال درباره علت اخــراج خود گفت: درون 
دانشــگاه گروه هايي وجود دارند كه به هر وسيله اي 
مانع از اجراي امور استخدامي شدند و كار به جايي 
رسيد كه دانشجويان در ترم جديد متوجه شدند كه 
هيچ واحدي براي بنده در دانشگاه ارائه نشده است. 
روابط عمومي دانشگاه شهيدبهشــتي هم در مورد 
اتمام همكاري محمد فاضلي با اين دانشــگاه اعالم 
كرد پرونده استخدامي او به علت انجام نشدن تكاليف 
مقرر در آيين نامه اســتخدامي مــورد تأييد هيأت 
اجرايي دانشگاه قرار نگرفته است. در بخشي از اين 
اطالعيه آمده اســت: »به اطالع مي رساند براساس 
آيين نامه هاي جذب و ضوابط جاري تمديد قرارداد 
اعضاي هيأت علمي در دانشــگاه ها و مراكز آموزش 
عالي كشور، عضو هيأت علمي پيماني موظف است در 
يك بازه زماني مشخص، شرايط تمديد فعاليت خود 
را از منظر عمومي، آموزشي و پژوهشي فراهم كند؛ 
در صورتي كه عضو در پايان دوره پيماني، امتيازات 
قانوني ادامه خدمت را كسب نكند، قرارداد همكاري 

ايشان با دانشگاه تمديد نخواهد شد.«

دانشگاه

 گفت وگوهاي هســته اي ميان 

ديپلماسی
جمهوري اسالمي  ايران و 1+۴ اين 
روزها درحالي به صورت مستمر و 
فشرده در هتل »كوبورگ« ادامه دارد كه به نظر 
مي رســد طرف هاي غربــي با وجــود اذعان به 
پيشرفت هاي به دست آمده در مذاكرات، تالش 
مي كنند با استفاده از ابزارهاي سياسي و رسانه اي، 
مسير رايزني ها را به سوي »توافق موقت« منحرف 

كنند.
اين در شرايطي اســت كه كارشناسان معتقدند 
افزايش ديدارهاي دوجانبــه و چندجانبه ميان 
هيأت هــاي حاضــر در ويــن، نشــان مي د هد 
گفت وگوها به حساس ترين مراحل خود رسيده  و 
اكنون اين طرف غربي است كه بايد براي به نتيجه 
رسيدن مذاكرات، دســت به اتخاذ تصميم هاي 
سخت بزند و ابزار »مقصرنمايي ايران« و »كمبود 

وقت« را كنار بگذارد.
اما در روزهاي اخير رســانه ها و مقام هاي غربي 
تالش ويژه اي بــه كار گرفته اند تا با اســتفاده از 
اســم رمز »توافق موقت«، از اجــراي تعهدهاي 
برجامي خود طفره رفته و با ايجاد فضاي تبليغاتي 
و رسانه اي، جمهوري اسالمي ايران را از دستيابي 
به مطالبات بحق خود نااميد كنند. اين درحالي 
اســت كه مقام هاي ايرانــي و مذاكره كنندگان 
جمهوري اسالمي در وين بارها تأكيد كرده اند كه 
ايران صرفا به  دنبال دستيابي به توافقي »پايدار« 
و »قابل اتكاست« و هيچ گونه توافقي كه موقت و 

ناپايدار باشد را نمي پذيرد.

فضاسازي درباره توافق موقت
تكرار مســتمر و پردامنه واژگاني مانند »توافق 
موقت« و »وقت كشي ايران« طي روزهاي اخير 
در رسانه هاي غربي درحالي است كه اخبار منتشر 
شده از هتل كوبورگ از پافشاري مذاكره كنندگان 
كشــورمان بر محورهــاي مهمي ماننــد »لغو 
مؤثــر تحريم هــاي برجامــي و فرابرجامــي«، 

»راســتي آزمايي لغــو تحريم هــا« و »ارائــه 
تضمين هاي روشن و عيني ازسوي اياالت متحده 
آمريكا« حكايت دارد. دراين ميان اما آنگونه كه 
از خبرها برمي آيد، ســفر اخير رئيس جمهوري 
كشورمان به روسيه، زمينه ساز ايجاد موج جديدي 
از فضاسازي هاي رسانه اي با محوريت القاي شبهه 

»توافق موقت« شده  است.
 برهمين اســاس هم بود كــه در روزهاي اخير 
شبكه آمريكايي  »ان. بي. سي نيوز«  مدعي شد 
روســيه به منظور كمك به احيــاي برجام يك 
»توافق موقت هسته اي« به ايران پيشنهاد داده 
 است. اين شــبكه به نقل از »برخي منابع آگاه« 
ادعا كرده  اســت كه روســيه در هفته هاي اخير 
به عنوان بخشــي از تالش براي احياي برجام، در 
زمينه يك توافق موقت احتمالي هسته اي با ايران 
گفت وگو كرده كه رفع محدود تحريم ها در قبال 
وضع مجدد برخــي محدوديت ها بر فعاليت هاي 
هسته اي ايران را شامل مي شــود. اين درحالي 
است كه مقام هاي ارشد دولت بايدن از پيشنهاد 
روسيه به جمهوري اســالمي ايران درباره توافق 
موقت هسته اي ابراز بي اطالعي كرده اند و يكي از 
مقام هاي ارشد دولت بايدن نيز گفته است طرح 
توافق موقت هسته اي مورد بحث جدي قرار ندارد.

ازسوي ديگر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران 
در ســازمان ملل در بيانيه اي در واكنش به اين 

اخبار اعالم كرد ايران همچنان مخالف برگزاري 
مذاكرات مســتقيم بــا اياالت متحــده در وين 
اســت و هدف ايران از رفع تحريم ها و بازگشت 
تضمين شــده آمريكا به برجــام در توافق موقت 
محقق نخواهد شد. دراين بيانيه تصريح شده است 
كه »ايران به دنبال توافق قابل اعتماد، اما درعين 
حال پايدار است كه با وعده هايي كه در برجام داده 
شده، سازگاري داشته باشد و هرگونه توافقي كه 
اين دو شرط را تحقق نبخشــد، در دستور كار ما 

قرار ندارد.«

رايزني هاي برجامي روسيه و آمريكا
اگرچه دولت روسيه تاكنون درباره اخبار منتشر 
شده پيرامون موضوع »توافق موقت« اظهارنظر 
رسمي نكرده  اما گفته مي شود يكي از محورهاي 
گفت وگوي اخيــر وزراي امورخارجه روســيه و 
اياالت متحــده، موضوع مذاكرات هســته اي در 
وين بوده  است. آنتوني بلينكن، وزيرامور خارجه 
آمريكا با تأييد اين موضوع، تأكيد كرد كه مسئله 
هسته اي ايران نمونه اي از چالش هايي است كه 
مسكو و واشــنگتن مي توانند بر سر آن همكاري 
كنند. ازسوي ديگر نماينده روسيه در سازمان هاي 
بين المللي در صفحه توييتر خود، درباره اظهارات 
يك مقام پيشــين آمريكايي و يك عضو »بنياد 
دفاع از دمكراسي ها« درباره رايزني اخير وزراي 

امورخارجه آمريكا و روسيه پيرامون احياي توافق 
هسته اي واكنش نشــان داد. ميخائيل اوليانوف 
دراين باره نوشــت: »روابط روســيه-آمريكا در 
وضعيت بســيار بدي قرار دارد. اگرچه در زمينه 
ايران، تاكنون توانسته ايم همكاري مفيدي داشته 
باشــيم. كنايه هاي تحريك آميز تغييري در آن 
ايجاد نخواهد كرد. البته نتيجه مثبت به تمامي 
بازيگران بســتگي دارد، ازجمله ايــران به عنوان 
يكي از بازيگران اصلي، اما ما در مســير درستي 

حركت مي كنيم.«
وي همچنيــن پــس از ديــدار بــا رئيــس 
هيأت مذاكره كننده ايــران در وين »هماهنگي 
نزديك« ميان تهران و مسكو را پيش نياز تكميل 
موفقيت آميز مذاكرات احياي برجام دانســت و 
نوشت:»ديدار بسيار مفيدي با آقاي باقري كني، 
رئيس هيأت ايــران در مذاكرات وين داشــتم. 
هماهنگي نزديــك ميان هيأت هاي 2 كشــور 
پيش نياز ادامــه و تكميل موفقيت آميز مذاكرات 

برسر احياي برجام و رفع تحريم هاست.«

موضع ايران؛ فقط توافق دائمي
فضاســازي هاي چند روز اخير با هدف منحرف 
كردن مسير مذاكرات وين از حصول توافقي پايدار 
درحالي اســت كه مقام هاي جمهوري اسالمي و 
همچنين مذاكره كنندگان ايراني حاضر در وين 
بارها تأكيد كرده اند »نتيجــه« را فداي »زمان« 
نمي كننــد و بررســي موضوع هاي حاشــيه اي 
كه به منظور اعمال فشــار بــر مذاكره كنندگان 
كشورمان مطرح مي شــود، در دستور كار هيأت 

ايراني قرار ندارد.
ازســوي ديگر يــك منبــع نزديك بــه هيأت 
مذاكره كننده ايراني در وين به شبكه »الجزيره« 
گفته كه »جمهوري اسالمي ايران صرفا به توافق 
هسته اي دائمي فكر مي كند نه موقت«؛ موضعي 
كه بارها ازسوي مسئوالن كشورمان مورد تأكيد 

قرار گرفته  است.

رسانه

صفيه رضايي 
خبرنگار

مذاكرات در مسير درست
برآوردها و اخبار منتشر شده از روند پيشــبرد گفت وگوها در وين نشان مي دهد مذاكرات 
برجامي به مرحله سخت و حساسي رسيده و اگرچه اختالف ها نسبت به قبل كاهش يافته اما 
موارد اختالفي مهمي ميان طرف هاي حاضر در هتل كوبورگ همچنان باقي  اســت. درچنين 
شــرايطي يك مقام اتحاديه اروپا عنوان كرد در مذاكرات وين پيشرفت هايي به دست آمده 
و ممكن است توافق نهايي در اين مذاكرات حاصل شود. براساس آنچه رويترز گزارش كرده، 
اين مقام اروپايي كه نخواسته نامي از وي برده شود، مدعي شده كه »براساس ارزيابي  ما، در 
مسير درستي براي رسيدن به توافق نهايي حركت مي كنيم.« وي همچنين از به  دست آمدن 
»پيشرفت هاي كوچك« در برخي مســائل در وين خبر داده  و ادعا كرده كه برخي نگراني ها 
درباره »زمانبندي« وجود دارد. اين منبع همچنين تأكيد كرده  كه »اشتباه بزرگي خواهد بود 

كه به خاطر زمانبندي نتوانيم به راه حل خوبي دست يابيم.«

مكث

مقابله با يكجانبه گرايي آمريكا
رسانه هاي منطقه اي در تحليل هاي خود 
به مسائل همســايگي و آثار ديدارهاي 
رئيسي و پوتين بر مناسبات منطقه اي و 
فرامنطقه اي پرداختند. خبرگزاري آناتولي 
تركيه نيز در بخش هايي از گزارش خود 
آورد كه روابط ايران با اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا نيز توسعه پيدا كرده و هر دو طرف 
ايران و روســيه روي ايجاد منطقه آزاد 
تجاري مشترك در حال رايزني هستند. 
شبكه خبري الجزيره به توافقات وزراي 
اقتصادي همراه رئيسي در اين سفر اشاره 
داشت و نوشــت اين وزرا بدون افشاي 
جزئيــات توافقات اعــالم كردند كه در 
بخش هاي تجارت، انــرژي، حمل ونقل و 
بانكي توافق هاي خوبــي صورت گرفته 
اســت و وعده داده اند كــه نتايج آن در 
آينده نزديك قابل پيش بيني و محسوس 
خواهد بود. در ادامــه گزارش اين پايگاه 
اينترنتي آمده بود: پوتين نيز در اين سفر 
حمايت خود را از ايران براي به دست آوردن 
جايگاه بيشــتري در اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا اعالم كرد و گفت كه هر دو طرف 
براي ايجاد يك منطقه آزاد تجاري تالش 
مي كنند. شبكه خبري الميادين گزارش 
خود را با عنوان »ايران و روسيه: به سوي 
رابطه استراتژيك براي مقابله با رويكرد 
يكجانبه گرايــي آمريكا« سروســامان 
داد و خبرگزاري اســپوتنيك هم با تيتر 
»رئيس جمهور ايران نقش مفهوم مقاومت 
در معادالت بازدارندگي را تبيين مي كند« 
به تشريح اظهارات سيدابراهيم رئيسي 
در مجلس دوماي روسيه پرداخت و از زبان 
وي تأكيد كرد كه ايــران خواهان روابط 
حداكثري با همه كشورهاي جهان به ويژه 

كشورهاي همسايه است.

مكث
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ادامه از 
صفحه اول

 شهردار تهران به معاونان توسعه منابع انسانی و 
خدمات شهری دستور داده تا برنامه ای برای حل 
مهم ترین مسائل، مشكالت و مطالبات آتش نشانان 
آماده كنند. این دســتور پس از تجمع عده ای از   
آتش نشــانان پایتخت در خیابان بهشت، مقابل 
شورای شهر تهران از سوی علیرضا زاكانی صادر 

شد. 

آتش نشــانان در این تجمع خواســتار توجه به 
مطالباتشــان شــده بودند. اگرچــه اینطور كه 
از شــواهد و ابالغیه های شــهرداری پیداست، 
برنامه ریزی برای حل مشكالت معیشتی مردان 
آتش از 2مــاه پیش شــروع شــده و اقداماتی 
در دســتور كار قــرار گرفته اســت؛ روز تجمع 
آتش نشانان، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای 
شــهر تهران با حضور در جمــع معترضان هم 
چنین رویكــردی را مــورد تأیید قــرار داد. او 
حتی بــرای پیگیری موضوع با شــهردار تهران 
تمــاس گرفت و صــدای زاكانــی روی بلندگو 

پخش شــد و شــهردار قــول داد روز جمعه با 
نمایندگان آتش نشــانان در دفتر كارش دیدار 
كند. براین اســاس، اول بهمــن نمایندگان در 
طبقه هشتم ساختمان شهرداری حاضر شدند 
و مشكالتی چون مسكن، سختی كار و وضعیت 

معیشتی را مطرح كردند. 
البته پیش ازاین علیرضــا زاكانی روزی كه برای 
دفاع از الیحه بودجه1401 شهرداری تهران به 
صحن پارلمان شــهری آمده بود از تعهد به بدنه 
شهرداری تهران سخن گفته و تأكید كرده بود: 
»متعهد به انجام خواسته های بحق آتش نشانان 

هستم و از معاونان خدمات شهری و توسعه منابع 
انسانی خواسته ام كه در اسرع وقت پیگیر مطالبات 
آنها باشند و امیدوارم به زودی خبرهای خوشی در 
این  خصوص منعكس شود.« پیش ازاین، اعضای 
پارلمان شهری به مشــكالت آتش نشانان اشاره 
كرده و تذكراتی داده بودند و شــهرداری هم در 
راســتای پیگیری تذكرات، از 2مــاه پیش رفع 
مشكالت آتش نشانان را در اولویت اقدامات قرار 
داده است. تالش ها حاكی از آن است كه مدیریت 
شهری عزم خود را برای بازكردن گره مشكالت 

آتش نشانان جزم كرده است.

بازشدن گره مشكالت مردان آتش در بهشت
تعدادی از نمایندگان آتش نشانان در دیدار با شهردار پایتخت مطالبات نیروهای سازمانی آتش نشانی تهران را مطرح كردند

سمنهاسامانمییابند

یادداشت

مدیریت 
پسماند

محسن منصوری
  استاندار تهران

برای تكمیل متروی پرند با كسری ۷۰۰ 
تا هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم 
كه مقرر شــد ۵۰درصد منابع توســط 
وزارت راه و شهرســازی و ۵۰درصــد 
مابقــی از محــل منابع اســتانی تامین 
شــود. در همین راســتا مقرر شد برای 
تامین بخشی از منابع مالی این پروژه، 
شــورای برنامه ریــزی اســتان تهــران 
ماموریت پیدا كند تغییــر كاربری یك 
قطعه زمین را برای متــروی پرند انجام 

دهد.

حبیب كاشانی
  خزانه دار شورای اسالمی شهر تهران

در 14۰۰ به خاطــر اینكه بودجــه قدری 
غیركارشناسانه و سیاسی بسته شد، 
منابع درآمدی محقق نشد. شهر تهران 
هــم بــزرگ اســت و هزینه هــای جــاری 
زیــادی دارد، لــذا بــرای نخســتین بار 
در تاریــخ بلدیــه مجبور شــدیم بودجه 
پیش بینی شده را 12هزار میلیارد تومان 
كم كنیم، چون منابع درآمدی محدود 
است. البته منابع مالی در داخل تهران 
شاید بی اغراق برای 1۰۰سال آینده هم 

وجود داشته باشد. 

سیدمحمد نقیب 
  سرپرست معاونت امور فرهنگی و 

اجتماعی شركت بهره برداری متروی تهران 
به منظــور جلوگیــری از ورود برخــی از 
آقایــان بــه واگــن بانــوان و همچنیــن 
دستفروشان و متكدیان مرد، از واگن 
مخصــوص بانــوان بــا شــكل ظاهــری 
متفاوت همزمان با ایام والدت حضرت 
فاطمــه زهــرا)س( رونمایــی می شــود. 
حضــور برخــی از آقایــان در واگــن 
مخصوص بانــوان   آرامــش روانی آنها 
را در شــهر بزرگ زیرزمینی خدشــه دار 
كرده است و این اقدام به جهت ارتقای 
آســایش و آرامــش بانــوان و كــودكان 

انجام می شود.

 محمد آخوندی 
  رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورا 

 در جلســات   اعتبــارات بودجــه ای 
11منطقه از 22منطقه شــهرداری تهران 
بررسی شد. مضاف بر پروژه های اصلی 
ســال آینده، اعتبار پروژه های نیمه تمام 
و پروژه های توســعه محلی كــه در قالب 
»طــرح رصــد« و »قــرار خدمــت« بــا 
هماهنگی معاونــت برنامه ریزی مناطق 
احصــا شــده بــود، در دســتور كار قــرار 
گرفت. بــا توجه بــه اهمیتی كــه مناطق 
به عنوان صف اول ارتباط با مردم دارند، 
در ایــن دوره شــروع بررســی بودجــه را با 

مناطق شهرداری آغار كردیم.

نقل قول خبر

از شورا چه خبر

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

 رفاه و معیشت آتش نشانان 
مهدی بابایی|رئیس كمیته ایمنی شورای شهر تهران|

بزرگ ترین سرمایه یك سازمان، نیروی انسانی آن است و اگر این 
سرمایه مغفول واقع شود، ســازمان ها ازجمله آتش نشانی به نقطه 

مطلوب نمی رسند.
 امروز آتش نشانان دغدغه معیشــتی، حقوق و مزایا دارند كه باید 

موردتوجه قرار گیرد.

 كمبود نیرو در 133ایستگاه
 علیرضا نادعلی| سخنگوی شورای شهر تهران|

در تهران حدود 1۳۳ایســتگاه آتش نشــانی وجــود دارد و به طور 
متوسط هر ایستگاه باید 4۵نیروی عملیاتی داشته باشد، اما اكنون 
در ایستگاه ها ۳1نفر حضور دارند. درواقع امروز ۵هزارو2۵۳نیروی 
عملیاتی در سازمان آتش نشانی تهران حضور دارند كه امسال باید به 

6هزار نفر می رسید، اما این مهم محقق نشده است.

سكونت در شهرهای اقماری
ناصر امانی| رئیس كمیته منابع انسانی شورای شهر تهران|

 سازمان آتش نشانی یك سازمان شــبه نظامی است و نیروهای آن 
هر لحظه از روز آماده باش هستند و ازاین رو نباید دغدغه ای داشته 
باشند. متأســفانه امروز آتش نشــانان پایتخت با مشكالت مسكن 
دست وپنجه نرم می كنند و به دلیل تورم و گرانی در شهرهای اقماری 

ساكن شده اند .

شــهروندان تهرانی تا ۳مــاه آینده 
صاحب 7سمن سرا می شوند و فعالیت 
گروه های مردم نهاد وارد فاز جدیدی 

می شود.
به گزارش همشهری، همیشه كمك كردن به همدیگر 
از دیرباز بین همســایه ها و مردم مرسوم بود تا اینكه 
به مرور زمان این كمك رســانی در قالب گروه های 
كوچك و بزرگ به تشــكل های مردم نهــاد تبدیل 
شــد. همواره رویكرد اهداف شــان، مرهم گذاشتن 
به روی زخم زندگی اقشــار ضعیف بــوده تا باری از 
دوش جامعه بردارند. در این میان، مدیران شــهری 
برای نظام مندشــدن فعالیت های مردمی تصمیم به 
تجهیز و ساخت سمن سراها در شهر گرفتند. موضوع 
نخستین جلســه روســای كارگروه های تخصصی 
سمن ها )سازمان های مردم نهاد( با سیداحمد علوی، 
سرپرست ستاد ســمن ها، حول همین موضوع بود. 
علوی، در این جلســه با دعوت از تمامی ســمن ها 
برای حضور در كارگروه های تخصصی و اداره شــهر 
گفت: »این حضور افزایش مشاركت و پیشگیری از 
عارضه های شهری را در پی دارد. برای این كار ما باید 
ابتدا حجم سمن هایی كه به كارگروه ها ورود می كنند 

را افزایش دهیم.«
بنابراین در آینده ای نزدیك، مشاركت های شهروندی 
و پرداختن به مسئولیت اجتماعی در تهران پررنگ 
می شــود؛ تا جایی كــه در قالب طرح هایــی مانند 
سمن كارت و پاكبان كارت، شــهروندان و كاركنان 
ســازمان ها می توانند در روزهایی از ســال به انجام 
اقدامات داوطلبانه ای همچــون پاكیزه كردن معابر، 
مانورهای آمادگــی در برابر زلزله، كمك به اقشــار 

آسیب پذیر و... بپردازند.

سمن كارت در راه است
به گفته محمدحسین موالیی، دبیر ستاد توان افزایی 

سمن های شهر تهران، فعالیت های سمن ها به زودی 
ســامان خواهد گرفــت و به نوعی تغییــر می كند؛ 
به گونه ای كه سمن ســراهایی به سمن ها اختصاص 
پیدا كرده و مجموعه هایی تحت عنوان سام ها تشكیل 
شود. همچنین از طرح های ســمن كارت، سمن یار 
و ســمن آموز رونمایی شــده و شــبكه تعاملی بین 

گروه های جهادی و سمن ها تشكیل می شود.
فرهاد صالحی، معاون توان افزایی ســتاد سمن ها در 
توضیح این طرح ها گفت: »هدف طرح سمن كارت، 
شــكوفایی، هم افزایــی و توســعه فعالیت هــای 
سمن هاســت. اكنون ۳0خدمت از ستاد سمن ها به 
NGO  ها ارائه می شود و با اجرای طرح سمن كارت، 
بانك اطالعات خوبی برای ارائــه خدمات حمایتی 
ایجاد می شود. در سمن یار نیز افرادی كه قصد ثبت 
سمن دارند، مشاوره الزم را دریافت می كنند. در طرح 
بعدی، سمن آموز هم از تجربه استادان و فعاالن این 
حوزه برای سمن های نوقدم در انتشار كتاب استفاده 

خواهد شد.«  
محمدحسین موالیی، دبیر ستاد توان افزایی سمن ها 
اما درباره فعالیت ســام ها به همشهری گفت:  »سام، 
بازوی اجرایی برای كمك مدیــران اجرایی محالت 
به حساب می آید. فراخوان جذب مجوز سام ها تا پایان 
سال اجرایی می شود و در این بین، برای فعالیت 8سام 
مجوز صادر می شود. سام ها مشــاركت های محلی 
را ارتقا می دهنــد و تمام خدماتی كــه به NGO ها 
اختصاص می یابد به سام ها نیز اعطا خواهد شد. تنها 
تفاوت آنها باNGOها در این اســت كه سام فقط در 
محله خود و محله مجــاور به صورت كوچك مقیاس 
فعالیت می كند اما NGO در كل شــهر یا كشــور 

فعالیت دارد.«

حمایت از سمن ها برای فعالیت مؤثر در شهر
اكنون حدودا عنوان هزار و 600ســمن در ســتاد 

سمن ها ثبت شــده كه طی 4ســال گذشته حدود 
۳00سمن تعامل شــان را با این ستاد به طور مستمر 
حفظ كرده اند. ســیداحمد علوی، سرپرست ستاد 
سمن های شــهر تهران درباره راه اندازی كمیته ها و 
كارگروه های تخصصی برای بهترشدن تعامل ها گفت: 
»فراخوانی برای شــركت در كمیته های تخصصی 
منتشر شده است. ســمن ها می توانند با مراجعه به 
سایت ستاد سمن ها tehranngo.ir كمیته و سپس 
كارگروه خود را انتخاب و مشخص كنند تا در جلسه ها 
شركت داشته باشــند. تاكنون 6كمیته اجتماعی، 
سالمت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
ورزشی و فرهنگی با حضور نمایندگان این سمن ها 
برگزار شــده و در هفته آینده 2كمیته دیگر نیز آغاز 

به كار خواهند كرد.« 
علوی درباره احداث سمن سراها هم گفت:  »سمن ها 
برای فعالیت نیاز به مكان مناســب دارند تا بتوانند 
گردهمایی و جلسات شــان را آنجا برگزار كنند. در 
حقیقت تســهیلگری، حمایت و ساماندهی سمن ها 
از وظایف ستاد سمن هاســت و امیدواریم به زودی با 
ابالغ شیوه نامه جدید از سوی شهرداری تهران شاهد 
بهره برداری از 7سمن سرا تا پایان سال باشیم. مطابق 

مصوبات شــورا قرار نیســت این 
امالك به اشخاص خاصی 

تحویل داده شود، بلكه 
تســهیلگری را خرد 
می كنیم تــا به همه 
مناطق و ســمن ها 

گروه هــای  و 
ی  د جهــا

فرصــت 
نه  ال د عا

برسد.«

خبر

نتایج پیگیری های مدیریت شهری 
 جالل بهرامی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار 
تهران، نتایج پیگیری برخی از مطالبات آتش نشــانان را 

اینگونه برشمرد:
  تهیه و ارائه طرح راه اندازی صندوق تأمین معیشت نیروهای 

آتش نشان تا پایان بهمن امسال
  بازبینی و بازنگری ساختار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
با رویكرد كیفی سازی  سطوح و پست های ثابت سازمانی و رفع 
خألهای ساختاری در بخش هایی از مأموریت ها و فعالیت های 
مرتبط، كمك به بهره مندی كاركنان به ویژه در حوزه عملیات 
با هدف امكان ارتقای آنها و اســتفاده از مزایا، در دســتور كار 

هیأت مدیره سازمان آتش نشانی قرار گرفته است.

  پیش بینی ردیف های ویژه ای برای ارتقای سطح معیشتی و 
رفاهی كاركنان آتش نشانی در بودجه1401 شهرداری تهران

  تأمین اعتبار برای افزایش مزایای غیرمســتمر )اضافه كاری، 
تعطیــل كاری، هزینــه غــذا و ایاب وذهاب(آتش نشــانان و 

اجرایی شدن پرداخت این مبلغ از دی ماه امسال
  برای تأمین مسكن آتش نشــانان مقرر شد سازمان امالك و 
شهرداری مناطق 18، 19، 21 و 22 زمین های قابل بارگذاری با 
قید شرط مالكیت شهرداری تهران را شناسایی و معرفی كنند 

تا كارها عملیاتی شود.
  لباس نیروهای آتش نشانی تا پایان بهمن سال آینده تأمین و 

در ایستگاه ها توزیع خواهد شد.

اهم مشكالت آتش نشانان
 پیگیری مشاغل سخت و زیان آور آتش نشانان از مجلس

 تأمین مسكن مناسب برای آتش نشانان
 افزایش و ترمیم حقوق پرسنل آتش نشانی باتوجه  به تورم

 بررسی ارتقای پست پرسنل عملیاتی
 بازنگری در مرتبه و گروه بدو خدمت آتش نشــانان، مانند 

پرسنل شهرداری
 پرداخــت تعطیل كاری و اضافه كاری مناســب پرســنل 

عملیاتی
 حفظ شــأن و مقام همه شهدای آتش نشــانی و قرارگیری 
آنها در لیست بنیاد شهید و جانبازان و ارائه خدمات یكسان با 

شهدای جنگ تحمیلی 
 فراهم  آوردن امكانات رفاهی مانند سایر ارگان ها

 خلق شهر خانواده محورتر 
با حضور زنان

 در شــهرداري تهران 11هــزارو400 
پرسنل خانم مشغول به كارند. برخي از 
بانوان با توجه به تجربیات میداني و نظري داراي تخصص هاي 
ارزشمندي هستند و ســعي ما بر این اســت كه توانمندي 
بانوان را ارتقا ببخشیم و آنها را به تعدادي از مجموعه مدیران 
شهرداري معرفي كنیم. ما معتقدیم نگاه زنانه مي تواند به حل 

چالش ها در شهر كمك كند.
درواقع، استفاده از توانمندي بانوان در قالب طرح هاي متنوع 
مشخص مي شــود؛ به عنوان مثال، طرح ریحان شهر یكي از 
همین نمونه هاســت كه چند هفته پیش از آن رونمایي شد. 
درواقع مشــاركت بانوان شــهر را براي بهبود وضعیت شهر، 
محله و زندگي شــهري نیاز داریم و در همین راستا در حال 
زمینه ســازي  و ریل گذاري آن هســتیم. در ماه هاي آینده 
با اجراي این طرح، شــهروندان شــاهد خواهند بود كه زنان 
شهر تهران چگونه با طرح ایده هاي ارزشمند در فعالیت هاي 
اجتماعي بانوان، بهبود وضعیت خانواده، وضعیت محله و شهر 
قدم برمي دارند. به طور حتم وقتي ایده ها، طرح ها و مدل هاي 
بانوان با موفقیت اجرا شود، آنها تبدیل به مدل هاي ماندگار و 
اثرگذار خواهند شد. درحقیقت رویداد ریحان شهر بر همین 
مبنا شــكل گرفته و رنگ و بوي زنانه مردمي به فعالیت هاي 
مدیریت شهري مي بخشد. آرزوي ما تحقق شهري است كه 
براي بهبود وضعیت آن، شاهد تأثیر تك تك شهروندان به ویژه 
بانوان باشیم كه شهري مردمي تر و خانواده محور تر خلق كنند 
و خواهان آن هستیم تا اثر انگشت همه بانوان شهر را در آینده 

شهر تهران شاهد باشیم.

 UNDP  همكاري شهرداري تهران و
در زمینه تفكیك پسماند 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند بر همكاري با برنامه 
عمران سازمان ملل متحد به منظور ارتقاي مدیریت پسماند 
شهر تهران تأكید كرد. به گزارش همشهري، در نشستي 
كه با حضور مدیران  عامل چند شــركت تجاري، مدیران 
سازمان پســماند و نمایندگان برنامه عمران سازمان ملل 
متحد برگزار شد، بر لزوم گسترش تعامالت سازنده براي 

ارائه خدمات بهتر به شهروندان تأكید شد.
محمدمهدي عزیزي، مدیرعامل ســازمان در این نشست 
گفت: تفكیك از مبــدأ، كاهش تولید پســماند و ارتقای 
فرهنگ شهروندي در این زمینه، یكي از بخش هاي سند 
تحول مدیریت پسماند شهر تهران است كه در همین راستا، 
این سازمان ضمن آموزش فرهنگ سازي  به طور مستمر و 
ارتقای مشاركت مردمي در حوزه تفكیك در مبدأ، همواره 

ابزار و تجهیزات اجرایي در این زمینه را به كار مي گیرد.
او در ادامه خواستار انتقال دانش، تجربه و ارائه تجهیزات 
مدیریت بهینه پســماند از ســوي برنامه عمران سازمان 
ملل متحد )UNDP( به این سازمان شد و افزود: تفكیك 
پســماند و انتقال مخازن زباله به مبــادي تولید یكي از 
محورهاي همكاري سازمان مدیریت پســماند با برنامه 
عمران ملل متحد است. البته نشست هاي كارشناسي براي 
اجرایي كردن این موضوع بین سازمان پسماند، UNDP و 

شركت های مورد نظر برگزار خواهد شد.



یکشنبه 3 بهمن 41400
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مســير كنترل نرخ تورم در ايران 

گزارش
همانند بسياري از كشورها از 3كانال 
كنترل رشــد پول مازاد بر ظرفيت 
اقتصاد، ثبات بخشــيدن به بازار ارز با هدف كنترل 
تورم وارداتي و احياي رشد اقتصادي با هدف افزايش 
عرضه كاالها و خدمات و افزايــش ظرفيت اقتصاد 
مي گذرد. اين برايند تحقيق مؤسســه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني به عنــوان بازوي تحقيقاتي 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش همشــهري، روند كاهنده نرخ تورم نقطه 
به نقطه كه از مهرماه امســال همزمان با آغاز دولت 
سيزدهم شروع شــده بود، در ماه پنجم عمر دولت 
دوباره صعودي شده، هرچند نرخ تورم ساالنه دي ماه 
يك درصد افت كرده، در اين مدت نقطه ثقل گفته ها 
و وعده هاي دولتمــردان مهار تورم بــوده و انتظار 
مي رفت كه دست كم يك برنامه عملياتي روشن با 
هدف گذاري مشخص تورمي اعالم شود اما اين اتفاق 
تاكنون رخ نداده و مشــخص نيست بانك مركزي 
نرخ تورم هدف ســال آينده را چنــد درصد درنظر 
گرفته است؟ در چنين وضعيتي هركدام از نهادهاي 
تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه ها درصدد پيش بيني و 
معرفي يك بسته سياستي ضد تورمي برآمده اند اما نه 
پژوهشكده پولي وابسته به بانك مركزي، نه نهادهاي 
تحقيقاتي وابسته به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، 
هيچ كدام گزارشي از چشم انداز تورم در سال آينده 
ارائه نداده اند و نسخه مطلوب خود را، دست كم براي 
اطالع افكار عمومي، معرفــي نكرده اند. مركز آمار و 
تحقيقات وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
هم كه پيش از اين پيش بيني كــرده بود نرخ تورم 
همزمان با آغاز فعاليت دولت كاهش مي يابد، اكنون 
به اين نتيجه رسيده كه كاهش تورم به ميزاني كه 
قبال پيش بيني شده بود، امكان پذير نيست. انتشار 
يك گزارش از نهاد تحقيقاتي وابسته به وزارت صمت 
اما نشان مي دهد همچنان چالش اصلي سال آينده 

اقتصاد ايران مهار تورم است.

استقالل بانك مركزي؛ ضامن مهار تورم
بازوي تحقيقاتي وزارت صنعت بســته سياســتي 
براي كنترل تورم در كوتاه مــدت و ميان مدت ارائه 
داده كه شاه بيت آن استقالل بانك مركزي به عنوان 
يك راهكار ميان مدت در سياستگذاري پولي است. 
گزارشــي كه تأكيد دارد در كوتاه مدت براي مهار 
تورم بايد يك رشته سياســت هاي پولي هفت گانه 
اجرا شود. نخست ادامه اجراي عمليات بازار باز، دوم 

تقويت نظارت بر ترازنامه بانك ها و پيشگيري از خلق 
بي قاعده پول اعتباري و سوم انضباط سياست هاي 
پولي از طريق قطع ارتباط كسري بودجه با پايه پولي.

بازوي تحقيقاتي وزارت صمت راهكار چهارم پولي، 
مهار تورم را كنترل انتظارات تورمي و كاهش منابع 
در دسترس براي تقاضاي سفته بازي در بازار دارايي ها 
از طريق كنترل سقف ترازنامه بانك ها معرفي مي كند 
و مي گويد: راهكار پنجم هم اين اســت كه سياست 
حمايت از بورس با استفاده از منابع پايه پولي يا منابع 
غيرنقدشونده نبايد اجرايي شود و در گام ششم هم 
بانك مركزي بايد جلوي رشد بدهي بانك ها و دولت 
به بانك مركزي را بگيرد و گام يا راهكار پولي هفتم 
هم اين است كه سياســتگذار پولي، هدف گذاري 

تورمي را اعالم كند.

حذف تسهيالت تكليفي؛ شرط مهار تورم
اين مركز پژوهشــي مي گويد براي مهار تورم بايد 
سياست هاي اعتباري هم تغيير كند ازجمله اينكه 
بساط تســهيالت تكليفي بانك ها برچيده شود و 
دست كم اينكه به سرمايه گذاري هاي صنعتي داراي 
پيشرفت هاي فيزيكي باالي 60درصد مشروط شود. 
به جاي آن تامين ســرمايه از مسير اعتبارات بانكي 
به واحدهاي توليدي صادرات گرا تغيير داده شود و 
بيش از توان بانك ها به آنها تسهيالت بار نشود. افزون 
بر اينكه واگذاري شعبه هاي اضافه بانك ها و فروش 
اموال مازاد آنها هم بايد پيگيري شود و بانك ها ملزم 
شوند تســهيالت معوق و كوتاه مدت خود را زودتر 
وصول كنند. در ميان مدت اما ضرورت دارد كه سهم 
بازار ســرمايه از تامين مالي در اقتصاد بيشتر شود. 
همچنين توان وام دهي بانك ها بدون اســتقراض از 
بانك مركزي و تنها از كانال افزايش سرمايه بانك ها، 
بازپرداخت بدهي بخش دولتي، فــروش دارايي و 

اموال مازاد بانك ها دنبال شود.

درآمدزايي دولت از مسير جديد
مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مي گويد 
كه مهار تورم بدون انضباط مالي دولت ممكن نيست. 
به همين علت پيشنهاد مي كند در كوتاه مدت، فروش 
اوراق دولت ادامه يابد، رشــد بودجه تعديل شــود. 
درآمدزايي از مســير واگذاري طرح هاي نيمه تمام، 
سهام شركت هاي دولتي، افزايش سهم ماليات از نقل 
و انتقال سهام از محل كاهش كارمزد كارگزاري ها، 
برقراري ماليات بر عايدي سرمايه و كاهش هزينه هاي 
اداره كشور با الكترونيك كردن خدمات دولتي تقويت 

شود. از ســوي ديگر دولت از افتتاح هرگونه پروژه 
جديد دست بردارد. در ميان مدت راهكار اين است 
كه بدهي هاي دولت پايدارسازي شود و با گسترش 
پايه هاي مالياتــي به ويژه با ماليات ســتاني از دانه 
درشــت ها، جلوگيري از فرارهاي مالياتي و اصالح 
معافيت ها و كنترل مصارف بودجه اجازه بدهكار تر 

شدن دولت داده نشود.

مهار تورم از كانال بازار ارز
اين نهاد تحقيقاتــي مي گويد كــه در كوتاه مدت 
سياست هاي ارزي هم بايد در مسير مهار تورم قرار 
گيرد و 2راهكار كوتاه مدت هم در اولويت باشد كه 
شامل تالش براي آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده 
ايران و كاهش شكاف نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد براي 
سرعت گرفتن برگشت ارزهاي صادراتي مي شود. در 
ميان مدت اما بازار متشكل ارزي بايد ايجاد شود و بازار 
ارز آزاد شده و نظام شناور مديريت شده به اجرا درآيد 
و همزمان پيمان هاي دوجانبه پولي با شركاي تجاري 
ايران به اجرا گذاشته شود. افزون بر اين دولت بايد 

تالش كند تا تحريم ها برداشته شود.
مؤسسه يادشده با تأكيد بر ضرورت مهار انتظارات 
تورمي از مسير افزايش نرخ سود بانكي متناسب با 
انتظارات تورمي و تامين مالي كسري بودجه دولت از 
مسير غيرتورمي ازجمله انتشار اوراق قرضه مي  افزايد: 
گام مهم ديگر مهار تورم، رونق توليد ملي است. براي 
همين تقويت بازار سرمايه و جهت دادن به نقدينگي 
و اصالح و تكميل زنجيره هاي توليد ضرورت دارد. 
افزون بر اين بايد به بي ثباتــي در قوانين و مقررات 
پايان داده و مقررات مخل توليد برداشــته شــود. 
راهكار ديگر هم تسهيل فرايند ورود، تداوم و خروج 
بنگاه هاي اقتصــادي و كاهش مراكز تصميم گيري 
درخصوص مجوزهاست، ضمن اينكه بايد از افزايش 
تعرفه  كاالهاي واسطه اي و مصرفي كه توليد داخلي 
ندارد، خودداري شــود. اين گــزارش مي افزايد: در 
ميان مدت سياست هاي حمايت از توليد بايد در مسير 

پشتيباني از توسعه سرمايه گذاري ها براي افزايش 
ســاخت داخل مورد بازنگري قرار گيرد. مشاركت 
بخش خصوصي در اجراي طرح هاي عمراني جد ي تر 
گرفته و فرايند پذيرش شركت ها در بورس با شرط 
ثبات بازار سرمايه آسان تر شــود. روش هاي نوين 
تامين مالي براي تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي 

اقتصادي نيز دنبال شود.

هشدار و توصيه به دولت
بازوي تحقيقاتــي وزارت صمت به دولت هشــدار 
مي دهد و مي گويد با توجه به تأثير انتظارات تورمي و 
اهميت اعتماد مردم به سياستگذار ضرورت دارد در 
دوره حاضر از اعمال هرگونه سياستي كه انتظارات 
تورمي را تحريك كند يا اثر سوء بر اعتماد مردم به 

بانك مركزي و دولت داشته باشد، خودداري كند. 
اين مؤسســه مي افزايــد: تالش بانــك مركزي از 
نيمه دوم سال گذشته براي جبران كسري بودجه 
با اســتفاده از اوراق بدهي دولت در شــرايطي كه 
توليد رشــد محدود را تجربه مي كند، باعث انتقال 
پيامدهاي تورمي اين سياســت بــه آينده نزديك 
مي شــود مگر اينكه وضع اقتصاد بهتر شود. افزون 
بر اينكه بازگرداندن اعتماد مردم به بازار ســرمايه و 
حركت پول به سمت توليد از كانال بورس ضرورت 
دارد. انتظار مي رود با رونق بازار سهام و ايجاد انگيزه 
براي سرمايه گذاري مدت دار و حبس نقدينگي در 
اين بازار می تواند  جلوي فشار تقاضا براي دارايي هاي 
فيزيكي را بگيرد و تورم از كانــال افزايش تقاضا را 
كنترل كند. در غيراين صورت سيل بزرگ نقدينگي 
تمامي بازارهاي موازي ازجمله مسكن، خودرو، ارز و 
طال را با شدت بيشتري تخريب مي كند. اين گزارش 
مي افزايد: تــالش همه جانبه بــراي رفع تحريم ها 
و گشــايش اقتصادي به دولت كمك مي كند تا بر 
كسري بودجه پايدار خود پيروز شود و مسير براي 
سياستگذاري هاي مؤثرتر مســتقل از پولي كردن 

بودجه باز خواهد شد.

3 راهکار مهار تورم در ايران
بازوي تحقيقاتي وزارت صنعت مي گويد: مسير كنترل نرخ تورم در ايران از 3كانال كنترل رشد پول، ثبات بخشيدن به بازار ارز و احياي رشد اقتصادي مي گذرد

بازوي تحقيقاتي وزارت صمت معرفي كرد

ايربگ ها و تصادف بهبهان
 وزير صمت در جريان بازديد از خودروهاي آسيب ديده از حادثه تصادف زنجيره اي 
بهبهان - اهواز، با ابراز تأسف از وقوع اين حادثه گفت: ۵۸خودرو در اين حادثه آسيب 
ديده اند كه فقط ۱۷خودرو كيسه هوا داشتند و از اين ۱۷خودرو، فقط كيسه هواي 
يك خودرو فعال شده است. بايد ديد كه از اين ۱۷خودرو چند خودرو كيسه هواي 

روشن داشتند چون در بعضي از خودروها كيسه هوا خاموش است.

مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صمت درباره تصادف زنجيره اي حادثه بهبهان 
و باز نشدن كيســه هوا گفت: كيسه هوا داراي جعبه ســياه است كه بايد بررسي 
شود. چنانچه مشكلي در كيسه هواي خودرو ها باشد قابل اغماض نيست. سهيل 
معمارباشي افزود: در حادثه بهبهان۵0درصد از خودرو ها قبل از سال۸۹ توليد شده 

و كيسه هوا نداشتند.

درپي انتشار خبر معاون كيفيت ايران خودرو درباره داليل بازنشدن ايربگ ها منتشر 
شد، پليس راهور در اطالعيه اي اعالم كرد: »معاون كيفيت ايران خودرو مي بايست 
تست تصادف اين خودروها را به همراه مدارك، به سازمان ملي استاندارد ارائه كند 

تا مالكان خودرو بدانند كه سوار بر ارابه مرگ نشده اند.«

رئيس انجمن صنايع همگن قطعه سازان درباره حادثه بهبهان گفت: در چرايي عمل 
نكردن ايربگ ها بايد عوامل مختلفي بررسي شود. اينكه بدون انجام بررسي هاي 
دقيق اعالم كنيم تقصير با فالن دستگاه يا شركت يا نهاد است، قطعا از واقعيت به 
دور است. محمدرضا نجفي منش افزود: در بحث ايربگ 3محور مقدماتي بايد مدنظر 
باشد؛ چه تعداد از خودروهاي حاضر در صحنه تصادف به ايربگ مجهز بوده اند؟ نوع تصادف چگونه بوده؟  
برخي افراد به شكل عمدي ميزان حساســيت آن  را پايين مي آورند و همين موضوع باعث مي شود در 

حوادث اينچنيني ايربگ كار نكند.

بازنشستگی

با مخالفت كميسيون تلفيق بودجه
پاتك بودجه اي به بازنشستگي 

خنثي شد
كميســيون تلفيق بودجه مجلس در جريان بررســي اليحه 
بودجه۱40۱ كل كشور، با پيشــنهادهاي دولت براي افزايش 
2ساله سن بازنشستگي و محاسبه مســتمري و پاداش پايان 

خدمت براساس 3سال آخر اشتغال، مخالفت كرد.
به گزارش همشهري، در طول دهه۹0، همواره كارشناسان نسبت 
به بحران صندوق هاي بازنشستگي و وابستگي شديد اكثريت اين 
صندوق ها به بودجه عمومي هشدار داده اند؛ اما در يكي، 2سال 
اخير كه شرايط مالي دولت نامساعدتر شده، تبعات اين وابستگي 
نيز به مراتب پررنگ تر بوده و الجرم دولت در اليحه بودجه سال 
آينده اجازه خواست با استفاده از 2راهبرد، فرايند كاهش بار مالي 
صندوق هاي بازنشستگي و به تبع آن كاهش تعهدات خود اقدام 
كند كه البته اين دو درخواست به داليلي با مخالفت كميسيون 

تلفيق بودجه مواجه شد.

درخواست دولت و دليل رد آن
در ايران نزديك به 20صندوق بازنشستگي فعاليت مي كنند كه 
به داليل متعدد، از نظر اكچوئري)علم بيمه گري( دچار مشكالت 
عديده اي شــده اند. از منظر شــاخص »ضريب پشتيباني« از 
ميان صندوق هاي مهم بازنشستگي ايران فقط صندوق »بيمه 
اجتماعي كشاورزان، روســتاييان و عشاير« و صندوق »تامين 
اجتماعي« دچار وضعيت بحراني)ضريب پشــتيباني كمتر از 
4( نشده اند؛ اما ضريب پشتيباني مابقي صندوق هاي مهم يك يا 
كمتر از يك است. يعني در ازاي يك حق بيمه يا كمتر، بايد يك 
مستمري بپردازند كه رقم آن حداقل 4برابر حق بيمه دريافتي 
است و عاقبت اين كسري بايد توســط دولت و از منابع بودجه 
عمومي تأمين شود. بر همين اساس دولت در بند »د« تبصره20 
اليحه بودجه سال۱40۱، اعالم كرده بود به منظور پايدارسازي 
منابع صندوق هاي بازنشســتگي، از ابتداي سال آينده سنوات 
خدمت مورد قبول براي بازنشســتگي تمام مستخدمان مرد و 
زن داراي حداقل مدرك كارشناسي معتبر در همه صندوق هاي 
بازنشستگي اعم از كشوري، لشكري و سازمان تامين اجتماعي، 
2سال افزايش مي يابد؛ البته اين درخواست هم از منظر فشار به 
بيمه پردازان و ضايع كردن حقوق حقه آنها و هم از منظر مجاز 
نبودن تغيير قانون دائمي در بودجه ساالنه محل اشكال بود كه 
كميســيون تلفيق بودجه در مجلس نيز با همين داليل با آن 

مخالفت كرد. 
ســيدكاظم دلخوش اباتــري، عضو كميســيون تلفيق اليحه 
بودجــه۱40۱ مي گويد به اعتقــاد اين كميســيون، اجراي 
خواسته هاي دولت در حوزه بازنشستگي، از يك سو نارضايتي 
كاركنان و از ســويي ديگر افزايش بيكاري در جامعه را در پي 
داشــت ضمن اينكه در طول تاريخ نيز سابقه نداشته است كه 

قانون دائمي در بودجه ساالنه با مشكل مواجه شود. 
به گزارش همشهري، از منظر كارشناسي نيز گرچه عزم دولت 
براي رفع چالش صندوق هاي بازنشستگي پذيرفتني و حتي قابل 
تقدير است اما شيوه ارائه اين درخواست و مباني آن به گونه اي 
است كه حتي اگر كميســيون تلفيق بودجه نيز قصد مخالفت 
با آن را نداشــت، در جريان تطابق بودجه با قوانين باالدستي با 
مشكل مواجه مي شد. فعال كميســيون تلفيق با پيشنهادهاي 
دولت در حوزه بازنشستگي مخالفت كرده و البته براي جلوگيري 
از وقوع بحران هاي صندوق هاي بازنشستگي و كاهش ناترازي 
صندوق ها، مصوب كرده است تا ۹0هزار ميليارد تومان از محل 
فروش سهام شركت هاي بورسي و غيربورسي و تامين اجتماعي 
به اين صندوق ها اختصاص يابد تا بخشي از مشكالت آنها جبران 
شود. همچنين براي صندوق های كشوري و لشگري تقريبا بيش 
از ۱30هزار ميليارد تومــان در اليحه بودجه۱40۱ پيش بيني 
شــده كه در صورت تحقق، مي تواند بــراي عبور صندوق هاي 
بازنشستگي از سال۱40۱ مؤثر باشد؛ اما اين تمهيدات، همچنان 
در نقش مســكن موقتي بوده و حتي قدرت به تعويق انداختن 

وقوع بحران صندوق هاي بازنشستگي را نيز ندارد.

پيامدهاي موافقت با تغييرات بازنشستگي
جدا از اينكه تغييــر دادن يك قانون دائمــي در اليحه بودجه 
امكان پذير نيست، از منظر محاســبات مربوط به بيمه پردازي 
كاركنان با افزايش سنوات الزامي خدمت نيز اين مسئله وجود 
دارد كه مثال در قواعد فعلي، حق بيمه تكليفي كارگر يا كارمند 
به گونه اي تعيين شده كه با سپري شــدن طول دوره خدمت 
تكليفي، ۱00درصد حق بيمه الزامي او تســويه شود؛ در اين 
شرايط با اضافه كردن طول دوره خدمت تكليفي، عمال بايد حق 
بيمه كاركن نيز به گونه اي تعديل شود كه ۱00درصد حق بيمه 
الزامي در طول دوره تكليفي جديد پرداخت شود. به عنوان مثال، 
يك كارگر بايد ســاالنه 30درصد حقوق خود را در قالب حق 
بيمه تامين اجتماعي پرداخت كند و در پايان 30سال خدمت 

بازنشسته شود.
اين قاعده براي مشاغل ســخت و زيان آور به گونه اي است كه 
كارگر بايد 4درصد حق بيمه بيشــتري پرداخت كند تا پس از 
20سال فعاليت واجد بازنشستگي شود. حال اگر قرار باشد دوره 
تكليفي بيمه پردازي كارگر بنا به درخواست دولت از 30سال به 
32سال افزايش يابد، به همين نسبت بايد حق بيمه پرداختي 
او نيز تعديل شــود و از حدود 30درصد به 2۸درصد برسد. اين 
در حالي است كه پيشنهاد دولت در اليحه بودجه۱40۱ فقط 
متمركز بر افزايش ســال خدمت بوده و هيچ توجهي به قواعد 
تسويه حق بيمه نداشته اســت. در مورد پيشنهاد بعدي دولت 
مبني بر تغيير مبناي محاسبه مستمري بازنشستگي و پاداش 
پايان خدمت كاركنان از 2سال پايان اشتغال به 3سال نيز توجه 
به اين نكته الزامي است كه با اين كار ميانگين مستمري و پاداش 
بازنشستگان به قيمت ســال۱400 حدود ۱0درصد نسبت به 
بازنشستگي با قواعد قبلي كاهش پيدا مي كرد. به عبارت ديگر، 
درصورت تصويب درخواست دولت، بازنشستگان آينده به مراتب 
از بازنشستگان هم رده خود در سال هاي قبل مستمري و پاداش 
كمتري دريافت مي كردند. فشار اين وضعيت براي كاركنان در 
سن بازنشستگي تا حدي است كه گفته مي شد در جريان تدوين 
اليحه بودجه و ارائه آن به مجلس، تقاضا براي بازنشستگي حتي 
در رده مديران مياني افزايش پيدا كــرد. البته ناگفته نماند كه 
رد درخواســت دولت براي تغيير قواعد بازنشستگي در اليحه 
بودجه۱40۱ به منزله اتمام ماجرا نيســت و به احتمال زياد بار 
ديگر اين درخواست ها در قالب لوايحي براي تغيير قوانين دائمي 

به مجلس ارائه خواهد شد.

چهره روز

پيوست تنبيهي 
براي خودروهاي 

بي كيفيت
 خبر: شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران 
طبق سنت معمول، گزارش ماهانه ارزشيابي كيفي 
خودرو، مربوط به آذر ۱400 را منتشر كرد. در اين 
گزارش،  خودروهاي داخلي در ۵دسته قيمتي مورد 
بررسي قرار مي گيرند و بسته به سطح كيفي و البته 
ميزان رضايت مشتريان، بين يك تا ۵ستاره كيفي به 

آنها اختصاص داده مي شود.
 نقد: شركت بازرســي كيفيت و استاندارد ايران 
به عنوان نهاد بازرســي مورد تأييد وزارت صنعت، 
بخش عمده مسئوليت ارزشــيابي كيفي خودروها 
را بر عهده دارد. اين شــركت نتايج اين ارزشيابي را 
ضمن مقايسه با اهداف كيفي تعيين شده براي هر 
خودرو، براساس جدول سطوح كيفيت و حدود مجاز 
مصوب نيز مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. اين 
شركت مدعي است فرايند ارزشيابي كيفي خودروها 
به منظور آگاهي از تمام ايــرادات موجود در خودرو 
به وســيله هدايت مميزي به ســمت كشف عيوب 
عملكردي و رفع حداكثري ايرادات ايمني طراحي 
شده و خودرو از نظر عيوب ظاهري و عملكردي مورد 
بازرسي قرار مي گيرد. مسئله از جايي شروع مي شود 
كه نه عملكرد خودروهاي داراي ستاره هاي فراوان 
از نظر مردم تعريفی دارد و نه بعد از گذشت سال ها 
در تدوين و انتشــار اين ارزشيابي، تغيير مثبتي در 
خودروهاي تك ستاره و بي كيفيت داده شده است. 
حاال به خصوص بعد از تصادف فاجعه بار در بهبهان و 
بازنشدن ايربگ خودروهاي وطني، به نظر مي رسد 
يا بايد انتشار گزارش ارزشيابي و توزيع ستاره هاي 
توخالي به  خودروهاي داخلی متوقف شــود يا اين 
گزارش با يك پيوســت تنبيهــي الزم االجرا براي 
خودروسازان همراه باشد تا شايد حركت مثبتي در 

بهبود كيفيت خودروهاي وطني رخ دهد.

نقد خبر

ميزان تأثير عوامل مؤثر بر تورم
  تأثير 10درصدي تغيير در حجم نقديندگــي باعث افزايش 5.2درصدي تورم كوتاه مدت و 

5درصدي در بلندمدت مي شود.
  تأثير 10درصد تغيير قيمت كاالهاي وارداتي موجب افزايش 8.3درصد تورم در كوتاه مدت 

و 4.4درصد بلندمدت مي شود.
  50درصد اثرات تغيير نقدينگي بر تورم در كوتاه مدت تخليه مي شود.

  90درصد تغيير در شاخص قيمت كاالهاي وارداتي بر تورم در كوتاه مدت تخليه مي شود.
  65درصد اثرات تغيير توليد ناخالص داخلي بر تورم در كوتاه مدت تخليه مي شود.

مكث

دی
شي

خور
د 

حام
ی/ 

هر
مش

س: ه
عك

دماسنج خراب بورس 
پس از ســال ها اعتراض نسبت به نحوه 
محاسبه شــاخص بورس باالخره يكي 
از نمايندگان مجلس نيز نســبت به اين 
موضوع واكنش نشــان داد. شــاخص 
سال هاســت كه به محل چالــش تبديل شــده و به زعم 
سهامداران نمي تواند دماسنج اصلي بورس باشد. بررسي ها 
نيز نشان مي دهد در ميان شاخص هاي بورس شاخص كل 
با كمترين افت مواجه بوده درحالي كه ســاير شــاخص ها 
ازجمله شــاخص قيمت هم وزن با افت هاي ســنگين تري 

مواجه شده اند.
داستان به اواخر دهه۸0 بازمي گردد. تا قبل ازآذرماه۱3۸۷ 
شاخص اصلي بورس، شــاخص قيمت بود اما از سال۱3۸۷ 
به بعد نحوه محاسبه شاخص، به بازده نقدي و قيمت تغيير 
كرد. در همان زمان اعالم شد دليل اين تغيير، تمايل مقامات 
بازار سرمايه براي ارائه كارنامه اي بهتر است. زيرا در محاسبه 
شاخص جديد سود نقدي توزيع شده در مجامع شركت ها 
نيز مداخله داده مي شود و اين موضوع روند رشد شاخص را 
تندتر و نزول آن را كندتر به نمايش مي گذارد. اين تغيير در 
حالي اتفاق افتاد كه شاخص بسياري از بورس هاي بزرگ دنيا، 
شاخص قيمت است. زيرا شاخص هاي بورس عمدتا مبنايي 
براي سرمايه گذاران حرفه اي است و سهامداراني كه متكي 
به دريافت سود ساالنه هستند كمتر به نوسان هاي شاخص 

توجه مي كنند. 
حاال پس از يك دهه چالش محسن عليزاده، رئيس كميته 
بازار ســرمايه مجلس نيز به نحوه محاسبه شاخص اعتراض 
كرده و گفته است: يا فرمول محاسبه شاخص كل بازار سرمايه 
بايد اصالح يا شاخص كل حذف شود. انتظار مي رود مقامات 
بازار سرمايه هم جسارت به خرج دهند، هم فرمول شاخص را 

اصالح و هم دامنه نوسان را حذف كنند.
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ســرانجام پس از حدود 4ماه، مجوز كاهش ســن 
واكسیناســیون از سوی ســتاد ملی مقابله با كرونا 
صادر شد و گروه سنی 5تا 11ســال )كاهش سن 
به صورت پلكانی( با رضایت والدین می توانند نسبت 
به تزریق واكسن اقدام كنند. این در حالی است كه 
تزریق واكسن به زیر 12ساله ها چند هفته پیش از 
سوی كمیته علمی مقابله با كرونای وزارت بهداشت 
تأیید و درخواســت صدور مصوبه آن به ستاد ملی 
مقابله با كرونا ارسال شده بود. حاال به نظر می رسد 
كه افزایش موارد ابتالی كودكان به كرونا به ویژه با 
سویه جدید اومیكرون باعث شده كه این گروه سنی 
هم باالخره مجوز تزریق را دریافت كنند. موضوعی كه 
علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با كرونای استان 
تهران هم دیروز در جلسه ســتاد مقابله با كرونای 
اســتان تهران به آن اشــاره كرده بود: »با افزایش 
موارد ابتال و بســتری كودكان زیر 1۰سال به دلیل 
ابتال به كرونا مواجهیم. نكته اینجاست كه 4۳درصد 
كودكانی كه به دلیل كووید- 1۹ بســتری می شوند 
فاقد بیماری های زمینه ای هستند.« سازمان جهانی 
بهداشت به تازگی تزریق یك ســوم واكسن فایزر را 
برای كودكان 5 تا 11ســال مجاز اعالم كرد. به طور 
معمول واكســن فایزر به صورت ۳۰میلی گرمی به 
افراد بزرگســال تزریق می شــود كه این میزان در 
كودكان باید 1۰ میلی گرم باشــد. واكسیناســیون 
كودكان كمتر از 12ســال از اواخر سال2۰21 در 
كشــورهایی ازجمله چین، امــارات، كوبا، كلمبیا، 
كامبوج، بحرین، آرژانتین، مالت، شیلی، ژاپن، برخی 
كشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریكا هم آغاز شده 

و واكسن های مورد استفاده در آمریكا و اروپا از نوع 
فایزر و در دیگر كشورها سینوفارم چینی بوده است، 
البته در كوبا واكسن سوبرانا تزریق می شود. با اینكه 
مجوز واكسیناسیون برای این گروه سنی در ایران 
صادر شده اما هنوز به طور دقیق نوع واكسن تزریقی 
مشخص نشده است. هر چند كمیته علمی مقابله با 
كرونای وزارت بهداشــت پیش از این رأی به تزریق 
واكسن هایی ازجمله سینوفارم و پاستوكووك داده 
بود و پیگیری های همشهری هم حاكی از آن است 
كه تنها برای این 2واكسن از سوی سازمان غذا و دارو 
مجوز صادر شده و دیگر واكسن های ایرانی هنوز این 
مجوز را دریافت نكرده اند. قرار است اواسط این هفته، 
وزارت بهداشت درباره نوع واكسن ها تصمیم گیری 
كند و پس از آن زمان و اولویت گروه های سنی هم 

اعالم خواهد شد.

واكسن تزریقی مشخص نیست
خبر صدور مجوز كاهش ســن واكسیناســیون در 
كشور را ظهر دیروز محسن منصوری، استاندار تهران 
اعالم كرد و گفت: »در جلسه ســتاد ملی مقابله با 
كرونا با حضور رئیس جمهوری، تصمیم بر این شد 
كه واكسیناســیون كودكان از گروه سنی 12سال، 
پایین تر رفته و كودكان بین ۹ تا 12سال هم واكسینه 
شــوند.« به گفته منصوری، تصمیم گیــری برای 
واكسیناسیون كودكان ۹ تا 12سال براساس تجربه 
كشورهای مختلف، بررسی مطالعات و نهایتا استناد 
به مبانی علمی صورت گرفت. این واكسیناســیون 
به صورت داوطلبانه و با رضایت والدین انجام خواهد 
شد. محمد هاشمی، سرپرست مركز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت هم روز گذشته اعالم 
كرد كه جز گروه سنی ۹ تا 12سال، دیگر گروه سنی 

تا 5سال هم به تدریج واكسن دریافت خواهند كرد 
كه البته واكسیناسیون آنها منوط به رضایت والدین 
خواهد بود. او در پاسخ به سؤال همشهری درباره نوع 
واكسن و زمان آغاز آن توضیح داد: »هنوز نوع واكسن 
مشخص نشــده و اواســط هفته جاری در این باره 
تصمیم گیری می شــود. البته با تعیین تكلیف این 
موضوع، زمان آغاز واكسیناسیون هم با اولویت بندی 

گروه های سنی اعالم خواهد شد.« 

سینوفارم و پاستوكووك؛ گزینه های پیش رو
در برخی كشورهای دنیا واكسن های تأیید شده برای 
گروه سنی زیر 12سال، فایزر، سینوواك و سینوفارم 
است و البته سوبرانای كوبا كه برای كودكان باالی 
2سال این كشــور تزریق شده اســت. حاال به نظر 
می رسد كه همین سینوفارم چینی و حتی سوبرانای 
كوبایی كه در ایران به صورت مشــترك با همكاری 
انستیتوپاستور با نام پاســتوكووك تولید می شود، 
شانس بیشتری برای تزریق به كودكان داشته باشد، 
زیرا شنیده های ما حاكی از آن است كه واكسن های 
ایرانی كرونا هنوز مجوز مصرف عمومی برای كودكان 
را از سازمان غذا و دارو دریافت نكرده اند. حمیدرضا 
جماعتی، دبیــر كمیته علمی كشــوری كرونا هم 
چندی پیش از صدور مجوز تأییدیه ســازمان غذا و 
دارو تنها برای 2واكسن ســینوفارم و پاستوكووك 
خبر داده و گفته بود كه واكسن های موردنظر برای 
گروه سنی 5 تا 11ســال در ایران همین 2واكسن 
خواهند بود. حــاال علیرضا بیگلــری، عضو كمیته 
علمی كرونا درباره واكسیناســیون كــودكان زیر 
12سال به همشهری می گوید: »اغلب واكسن هایی 
كه در دنیا برای كودكان مورد استفاده قرار گرفته ، 
چینی و آمریكایی اند كه تأییدیه سازمان بهداشت 

جهانی را دارند، چراكه زودتر از واكســن های دیگر 
تولید شدند. درباره واكسن پاستور هم كه مشترك 
با كشور كوبا ساخته شده، نتایج كارآزمایی بالینی در 
ایران برای بزرگساالن و در كوبا برای كودكان بسیار 
مؤثر، ایمن و بی خطر بوده اســت.« بیگلری با بیان 
اینكه نوع تركیب این واكسن از پلتفرم واكسن هایی 
است كه به كودكان و شــیرخواران تزریق می شود، 
می گوید: »این واكسن نوتركیب، همان مدلی است 
كه در واكســن پنوموكوك، ذات الریــه یا مننژیت 
داریم و پلتفــرم كنژوگه و تركیبی آن ســال ها در 
كودكان كار شده است. این واكسن در چندین كشور 
ازجمله كوبا برای كودكان مورد استفاده قرار گرفته 
و تمام كودكان باالی 2سال آن كشور، با این واكسن 

واكسینه شدند. البته با توجه به چاپ مقاالت واكسن 
پاستوكووك و كارآزمایی بالینی اطفال و همچنین 
نتایج و نوع كارآزمایی كه بــا رعایت دقیق الزامات 
قانونی سازمان های جهانی بوده است، این واكسن 
هم در نخســتین فرصت تأییدیه سازمان بهداشت 

جهانی را می گیرد.«

2گزینه برای واکسیناسیون کودکان
سرانجام  مجوز تزریق واكسن به افراد زیر 12سال صادرشد؛  احتماال  بچه  ها »سینوفارم« و»پاستوكووك«  تزریق می كنند

نگاهي به روند ابتال، بستري و مرگ هاي 
كرونایی از اسفند ۹8تا بهمن 14۰۰در ایران

100هفته كرونا 

براساس آخرین آمار وزارت بهداشت، تا روز گذشته، 
1۳2هزار و 2۰2نفر بر اثر ابتال به كرونا جانشــان را 
از دست دادند و 6میلیون و 245هزار و ۳46نفر هم 
مبتال شــدند. هرچند كه به گفته مسئوالن نظام سالمت، باید آمار 
ابتال را چندین برابر كرد تا به عدد واقعي رسید. چرا كه بسیاري از 
مبتالیان در مراكز درماني بستري نشدند و به طور رسمي ابتالیشان 

ثبت نشد.

پرمرگ ترین  هفته ها
بررسي هاي انجام شده از میزان فوت كرونا در این 1۰۰هفته نشان 
مي دهد، هفته دوم فروردین۹۹، هفته اول مرداد۹۹، هفته چهارم 
آبان۹۹، هفته اول آذر۹۹ و هفته دوم شهریور14۰۰، پرمرگ ترین 
هفته هاي كرونایي در نزدیك به 2سال گذشته بوده است. در بخش 
بستري هم، بیشترین بســتري ها در هفته چهارم اسفند۹8، هفته 
اول مرداد۹۹، هفته چهارم آبان۹۹، هفته چهارم فروردین14۰۰، 
هفته چهارم مرداد14۰۰و هفته اول و دوم شــهریور14۰۰، ثبت 
شد. از نخستین هفته شیوع رســمي كرونا در كشور تا هفته دوم 

نگاه

طوالنی شدن پاندمی پیش بینی 
نشده بود

به طور كلی نمی توان دربــاره اپیدمی هــای پیش رونده، 
پیش بینی درســتی از شــرایط آینده داشــت، اما شاید 
1۰۰هفته پیش، زمانی كه نخستین موارد كرونا در كشور 
شناسایی شــد، هیچ كس تصور نمی كرد كه این اپیدمی تا 
این میزان ادامه داشته باشد. البته من از همان ابتدا اعالم 
كردم كه این اپیدمی، ۳ تا 5سال ادامه خواهد داشت و بر 
این باور هستم كه اومیكرون آخرین سویه نخواهد بود و ما 
در آینده سویه های دیگری از كرونا را هم خواهیم داشت. 
پیش از این حتی سازمان بهداشت جهانی نیز درباره آینده 
شیوع كرونا در جهان، دچار خطا شده و اعالم كرده بود كه 
به پایان پاندمی كووید-1۹ نزدیك می شــویم، اما ســویه 
اومیكرون نشــان داد كه فعال با این اپیدمی مواجهیم. به 
هر حال از همان ابتدا پیش بینی دربــاره آینده ویروس با 
خطاهایی همراه بود و هر كــس اظهارنظری كرد كه بعدا 
مشخص شد درست نیســت. حاال اینكه بخواهیم به این 
موضوع بپردازیم كه عملكرد ما در این 1۰۰هفته از شیوع 
كرونا چطور بــوده، باید گفت كه مــا در بخش هایی دچار 
ضعف هایی بودیم. نمی توان گفت كه ایــران در مدیریت 
كرونا بسیار موفق بود، اما می گوییم كه عملكرد ما متوسط 
بود؛ یعنی می توانســتیم بهتر از این هم عمــل كنیم. از 
سوی دیگر، جزو كشــورهای ناموفق در مدیریت اپیدمی 
هم قــرار نمی گیریم. چند نكته در زمینــه مدیریت كرونا 
وجود دارد؛ یكــی اینكه ما همیشــه از افــراد متخصص 
برای تصمیم گیری ها اســتفاده نكردیم و تصمیم گیری ها 
زمانبندی درستی نداشــت؛ یعنی یا با تأخیر انجام می شد 

یا با تعجیل.
 از ســوی دیگر، برخی از تصمیمات ما مبتنی بر شــواهد 
علمی و بومی نبود. به هر حال ما تنــوع اقلیمی، فرهنگی 
و سرزمینی داریم؛ بنابراین نباید برای كل كشور، تصمیم 
واحدی گرفته می شد. باید هر استان و منطقه ای این اجازه 
را پیدا می كرد كه براســاس شرایط خود، تصمیماتی برای 
مدیریت كرونا بگیرد. در كنار همه اینها ما باید گزارش های 
شــفافی از مدیریت كرونا تهیه می كردیم. اما نكته ای كه 
وجود دارد این اســت كــه برخی از داده هــای مربوط به 
كرونا انحصاری اســت و مراكز مربوطه حاضر نشدند این 
اطالعات را كه می توانست منشأ بســیاری از تحقیقات و 
بررسی ها شــود، در اختیار ما قرار دهند. از سوی دیگر، ما 
در به روزرسانی پروتكل های بهداشتی با ضعف هایی مواجه 
بودیم و مداخالتی كه برای مدیریت كرونا درنظر گرفته شد، 
به درستی پایش، نظارت و ارزشیابی نشد. نمونه آن، منع 
تردد شبانه بود كه ما در آخر متوجه نشدیم كه این تصمیم 
درست بود یا اشتباه؟ یعنی هیچ وقت این مسائل پایش نشد 
تا بتوان حداقل درصورت خوب و مثبت بودن آن، در آینده 
برای موارد مشابه از آن استفاده كنیم. مسئله اینجاست كه 
پایش و نظارت و ارزشیابی نباید از سوی مجریان طرح  انجام 
شود و باید گروه های مستقل این كار را بر عهده بگیرند كه 
منفعتی در ماجرا نداشته باشــند. ما دقیقا متوجه نشدیم 
كه چرا اطالعات مرتبط با اجرای برخی طرح ها در اختیار 
قرار نگرفت. ما در ماه های اول شــیوع كرونا، تحقیقی در 
تهران انجام دادیم و از نتیجه همــان تحقیق برای اجرای 
طرح شهید سلیمانی استفاده شد؛ بنابراین بسیاری از این 
تحقیق ها، می تواند منجر به اجــرای طرح ها و برنامه های 
كاربردی شــود. حتی زمانی كه من در وزارت بهداشــت 
مشاور بودم، نمی توانستم از داده ها و اطالعات استفاده كنم. 
اینها اطالعاتی است كه در آینده برای اپیدمی های مشابه 
می توانند كاربردی باشــند. حاال با گذشــت 1۰۰هفته از 
شیوع كرونا در كشور، ما با سویه اومیكرون مواجهیم. برای 
مدیریت این ســویه هم 2كار می توانیم انجام دهیم؛ یكی 
اینكه كار را به طبیعت بســپاریم و براساس آزمون و خطا 
پیش برویم یا اینكه مدبرانه و علمی و براســاس تحقیقات 
بومی و با استفاده از حداكثر نیروهای متبحر كشور، ماجرا 
را مدیریت كنیم. اگر از روش اول استفاده كنیم، بار ناشی 
از اپیدمی بیشتر از حد انتظار خواهد بود. به هر حال ما در 
این وضعیت، نوسان ابتال و مرگ را خواهیم داشت؛ تا جایی 
كه اپیدمی به طور طبیعی كنترل شــود. اما اگر بخواهیم 
موفق عمل كنیم، باید از تجربه كشــورهای دیگر استفاده 
كنیم و خودمان هم در كشور مطالعات علمی داشته باشیم 
تا بتوانیم تصمیمات درستی بگیریم. نباید فراموش كنیم 
كه پایین ترین مستندات علمی، نظرات مشورتی است. نظر 
كمیته مشورتی با كمیته علمی قطعا متفاوت است. كمیته 
مشورتی یعنی گروهی از افراد براساس تجربه های شخصی 
اظهارنظر می كنند، اما كمیته علمی بنابر آخرین تحقیقات 
انجام شده، صحبت می كنند كه نتیجه آن می تواند منجر 

به تصمیم گیری های درست شود.
 ما در كشور بیشتر از كمیته های مشورتی استفاده كردیم 
تا كمیته های علمی. به هر حال، نكته كلی این اســت كه 
اپیدمی به این زودی تمام نمی شــود. حاال هم وضعیت با 
شیوع سویه اومیكرون، ادامه دار اســت. البته كه اقدامات 
برای كنترل این ســویه و جلوگیری از ایجاد پیك ششم، 
كافی نبوده است. شــواهد ملموســی هم وجود دارد كه 
میزان حساســیت در میان مردم و مســئوالن كم شده و 
به نظر می رســد، نباید خیلی از اینكه میزان فوتی های ما 
پایین است، خوشحال باشــیم، ما نگرانیم كه دوباره دچار 
غفلت شویم و برای تصمیم گیری ها دیر شود. از اینكه موارد 
مرگ به دلیل واكسیناسیون كاهش یافته خوشحالیم، اما 
نگران فراموش كردن پروتكل ها هستیم. نباید تصور كنیم 
اپیدمی پایان یافته است. تجربه كشورهای اروپایی كامال 
این موضوع را نشــان می دهد كه چطور یكباره به دردسر 
افتاده اند. توصیه ما این است كه با توجه به ایجاد واریانت 
جدید و واریانت هــای احتمالی در آینــده، پروتكل های 
بهداشتی بازبینی شــوند. آنچه در ماه های گذشته انجام 
شده دیگر جوابگو نیست. ما تصویر روشنی از ایمنی جامعه 

نداریم و باید بر همین اساس هم تصمیم بگیریم.

 مهرهللا رخشانی  مهر
 رئیس سازمان نوسازی و توسعه 

و تجهیز مدارس كشور
پیش بینی می شود  طی 4سال آینده در 
صــورت مشــاركت خیرین مدرسه ســاز، 
پرونــده مــدارس تخریبــی به طــور كامــل 
بسته شود. حدود 19.5درصد فضاهای 
آموزشــی كشــور نیازمنــد تخریــب و 

بازسازی و مقاوم سازی هستند. )پانا(

نقل قول 

عدد خبر

نــــــــــوبــــت  پـــشـــــــــت  خــــانــــــــــــواده 
فرزند خواندگی در كشور قرار گرفته اند. 
البته سازمان بهزیستی فقط می تواند 
نســبت بــه واگــذاری كودكانــی كــه 

سلب حضانت شده اند، اقدام كند.

26000

كــودك در 10مــاه نخســت امســال 
فرزندخوانده شده اند. 1256

آمــار فرزندخواندگــی  از  خانــواده 
امســال، بــدون فرزنــد  و 52خانــواده 

دارای فرزند بوده اند. 1192

كودك و نوجــوان هم اكنــون در مراكز 
شــبه خانــواده از شــیرخوارگاه تــا 
خانه های نوجوانان زندگی می كنند. 9000

خانواده هــا، متقاضــی كــودكان زیــر 
5سال هستند. %94

خرید سربازی رای نیاورد
سخنگوی كمیسیون تلفیق الیحه بودجه14۰1 
ضمن تشریح مذاكرات كمیســیون متبوع خود 
گفت: پیشنهادی درخصوص خرید خدمت سربازی 
برای مشموالن داخل كشــور مطرح شده كه در 
مذاكرات رأی نیاورد. رحیم زارع در نشست خبری 
صبح دیروز درخصوص مصوبات اخیر كمیسیون 
تلفیق الیحه بودجــه14۰1 در جمع خبرنگاران 
گفت: درخصوص موضوع خرید خدمت سربازی 
برای مشموالن داخل كشور در كمیسیون تلفیق 

پیشــنهادی ارائه شد كه به دلیل 
باال بودن مبالغ رأی نیاورد. برای 
مثال، در این پیشــنهاد برای 

دیپلم 2۰۰میلیون تومان، 
بــرای كارشناســی 

25۰میلیون تومان، 
برای كارشناســی 
ارشد ۳۰۰میلیون 
تومــان، بــرای 
دكتــری عمومی 
4۰۰میلیون تومان 

و بــرای دكتــرای 
تخصصی 5۰۰میلیون 

تومان در نظر گرفته شده 
بود. )ایسنا(

مجلس

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

ویژه

حمید سوری
اپیدمیولوژیست

منبع خبر: پانا
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 محمدرضا میرتاج الدینی 
 عضو كمیسیون تلفیق الیحه1401 

كمیســیون تلفیــق تبصــره20 الیحــه 
بودجه مربوط به منابع انسانی دولت 
را بررســی كرد. در بند»د« این تبصره 
آمــده بــود: »ســنوات خدمــت مــورد 
قبول برای بازنشستگی 2سال افزایش 
پیدا كند كه كمیسیون با این موضوع 

مخالفت كرد.« )ایسنا(

دل
ا عا

 من
ی/

هر
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س: ه
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  یوسف نوری
 وزیر آموزش و پرورش 

تمــام مــدارس بــاز اســت و بایــد به صــورت 
حضوری فعالیت داشته باشند. 95درصد 
مدارس دنیــا در این مدت بــاز بوده اند، اما 
ما100درصد تعطیل كردیم و آموزش مجازی 
داشــتیم. ایرادات شــورای نگهبان به طرح 
رتبه بندی معلمان، یکشنبه در كمیسیون 
آموزش مجلس بررسی می شود. )ایسنا(

اردیبهشت۹۹، هیچ آماري از مراجعه هاي ســرپایي مثبت كرونا 
ثبت نشــده اســت اما در هفته هاي دوم اردیبهشت۹۹، هفته اول 
تیر۹۹، هفته چهارم آبان۹۹، هفتــه اول آذر، هفته دوم و چهارم 
فروردیــن14۰۰، هفتــه دوم اردیبهشــت14۰۰، هفته چهارم 
تیر14۰۰و هفتــه دوم مرداد14۰۰باالترین میــزان مراجعه هاي 

سرپایي مثبت كرونا را به خود اختصاص دادند.

روند نزولي مرگ هاي كرونایي
نگاهي به وضعیت شــیوع كرونا در كشور نشــان مي دهد، از اوایل 
اردیبهشــت۹۹ تا هفته اول خرداد همان ســال، روند مرگ ومیر 
كاهشي بوده اســت، همچنین در هفته اول مرداد۹۹ تا هفته دوم 
شهریور، روند نزولي مرگ ادامه داشته است. از سوي دیگر از هفته 
اول آذر۹۹، آمار فــوت مرگ كرونا تا هفته ســوم دي ماه، كاهش 

داشته اســت. از آن تاریخ تا هفته دوم فروردین14۰۰، در ثبت 
مرگ هاي كرونا، ثبات دیده مي شود. با شروع پیك چهارم، 

آمار مرگ ها افزایشي شــد و در نهایت از هفته چهارم 
اردیبهشت امســال تا هفته اول تیر كاهش یافت. در 
ادامه با عبور از پیك پنجم، در هفته سوم شهریور، روند 

كاهشي مرگ ومیر تا امروز ادامه داشته است.

ركوردها
بیشترین مرگ كرونا، دوم شــهریور با 7۰۹بیمار ثبت شد. ركورد 
بیشترین موارد ابتالي منجر به بستري در پیك پنجم با سویه دلتا 

نزدیك به 4۰هزار نفر بود كه اوایل شهریور به ثبت رسید. همچنین 
ركورد بیشترین مراجعه هاي مثبت سرپایي مربوط به اواخر مرداد 
و اوایل شهریور امسال است كه نزدیك به 25۰هزار نفر شناسایي 
شدند. بیشترین میزان ابتالي روزانه با 5۰هزار و 228نفر در بیست 

و هفتمین روز مرداد به ثبت رسید.

5پیك كرونا
از ابتداي اسفند۹8 تا كنون، كشــور شاهد وقوع 5پیك كرونا بوده 
است. نخستین پیك، فروردین۹۹، دومین پیك، مرداد۹۹، سومین 
پیك، آبان همان سال، چهارمین پیك فروردین14۰۰ و پیك پنجم 
در مرداد14۰۰ رخ داد. گفتني است كه سنگین ترین پیك كرونا 
از ابتدا تاكنون، مربوط به پیك پنجم با شیوع سویه  دلتاست. حاال 
هم با شیوع سویه اومیكرون، هرچند موارد بستري و فوت افزایشي 
نداشته اســت، اما تعداد موارد ســرپایي مثبت كرونا، روند 
صعودي پیدا كرده و در كمتر از 2هفتــه، )هفته دوم تا 
چهارم دي( از 8هزار و 4۹4نفر، به 1۳هزار و ۹68نفر 
رسیده است. كشــور حاال در آستانه ششمین پیك 
قرار گرفته است و اپیدمیولوژیست ها احتمال وقوع 
این پیك را در اســفند ماه مي دهند. در این وضعیت 
بهرام عین اللهي، وزیر بهداشــت مي گوید كه اجراي 
محدودیت هاي جدید براي پیشــگیري از شیوع كرونا به 
تصمیم ستاد ملي پیشگیري از كرونا بستگي دارد. امروز در این باره 

تصمیم گیري مي شود.

وزارت بهداشــت اعالم می كند كه 
هنوز نوع واكسن تزریقی مشخص 
نیست، اما بررسی ها نشان می دهد 
2واكسن سینوفارم و پاستوكووك 

گزینه های پیش  رو هستند
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مرد جوان وقتي متوجه شد كه يكي از آشنايانش پشت 

دادسرا
سر او بدگويي كرده است، نقشــه انتقام جويي كشيد؛ 

نقشه اي كه به قيمت جان مرد آشنا تمام شد.
به گزارش همشــهري، حدود 10روز قبل گزارش ناپديد شدن مردي 
45ساله به پليس پايتخت اعالم شد. به گفته خانواده مرد گمشده، وي 
آخرين بار صبح زود براي رفتن به محل كارش از خانه اش خارج   و از آن 
پس به طرز مرموزي ناپديد شده بود. هيچ يك از دوستان و همكارانش 
از او خبر نداشتند. با شروع تحقيقات پليسي، گروهي از مأموران اداره 
چهارم پليس آگاهي تهران با دستور قاضي عظيم سهرابي، بازپرس شعبه 
نهم دادسراي جنايي، جست و جو را براي يافتن سرنخي از مرد گمشده 
آغاز كردند. تيم تحقيق در گام نخست به بررسي تصاوير دوربين هاي 
مداربسته اي كه در اطراف خانه مرد گمشده بود، پرداخت و به سرنخي 
از وي دست يافت. تصاوير دوربين ها نشان مي داد كه مرد گمشده پس 
از خارج شدن از خانه اش به سمت اتومبيلش كه در كنارخيابان پارك 
بوده رفته است. در همين هنگام مردي آشنا به او نزديك شده و شروع 
به صحبت با وي كرده و لحظاتي بعد هر دو سوار ماشين شده و محل را 
ترك كرده اند. از آن پس ديگر نه خبري از مرد گمشده شد و نه ردي از 
خودروي او به دست آمد. در اين شرايط بازپرس جنايي دستور بازداشت 

مرد آشنا را صادر كرد تا شايد تحقيق از او اسرار اين پرونده را فاش كند.
مرد مظنون كه حدودا 35ساله و از آشنايان مرد گمشده بود، چهارشنبه 
گذشته بازداشت شد. اما در بازجويي هاي اوليه مدعي شد كه از سرنوشت 

مرد ناپديد شده بي اطالع است و مدتي مي شود كه او را نديده است.
با اين حال وقتي كارآگاهان تصاوير دوربين هاي مداربسته را پيش روي 

او گذاشتند، وي چاره اي جز بيان حقيقت نديد.

انتقام جويي 
متهم گفت كه چون مرد گمشده پشت سر او بدگويي كرده بود از وي 
كينه به دل گرفته، او را به قتل رسانده و جسدش را در بيابان هاي ورديج 

رها كرده است.
او توضيح داد: مقتول از آشنايانم بود. مدتي قبل از چند نفر شنيدم پشت 
سر من بدگويي و غيبت كرده اســت. حرف هايي كه مطرح كرده بود 
حقيقت نداشت و موجب عصبانيت من شد. تصميم گرفتم با مقتول قرار 
مالقات بگذارم تا درباره حرف هايي كه پشت سر من زده صحبت كنيم. 
با او تماس گرفتم و قرار شد روز حادثه پيش از رفتن به محل كارش با 
يكديگر صحبت كنيم. آن روز سر قرار حاضر و پس از آنكه سوار بر ماشين 
مقتول شدم، او حركت كرد. در بين راه از او درباره بدگويي هايش پرسيدم 
و همين آغاز درگيري ميان ما شــد. ناگهان مقتول از داخل داشبورد 
ماشينش چاقويي برداشت و به سمت من گرفت. درجريان كشمكشي 
كه ميان ما به وجود آمد يكباره چاقو به شــكم او اصابت كرد. من هرگز 
قصد كشــتن او را نداشتم و نمي خواســتم جانش را بگيرم. ناخواسته 
چاقو به شــكم او برخورد كرد و وقتي ديدم دچار خونريزي شده است، 

وحشت كردم.
متهم ادامه داد: هنگامي كه باهم درگير شديم، ماشين متوقف شده بود. 
وقتي ديدم دچار خونريزي شده او را در صندلي جلو قرار دادم و خودم 
پشت فرمان نشستم تا وي را به بيمارستان برسانم، اما در بين راه متوجه 

شدم كه نفس نمي كشد و قلبش از تپش ايستاده است.
وي گفت: وحشت كرده بودم و نمي دانستم با جسد چه كار كنم. تنها 
فكري كه به ذهنم رسيد اين بود كه به سمت حاشيه تهران بروم و جسد 
را در جايي خلوت رها كنم. بي هدف رانندگي مي كردم تا اينكه متوجه 
شدم در حوالي ورديج هستم. جسد را همانجا رها كردم و بعد به سمت 
يكي از مناطق تهران رفتم و ماشــين را هم آنجــا رها كردم و تصميم 
گرفتم اين راز را هرگز با كســي بازگو نكنم. اما از روزي كه ناخواسته 
مرتكب قتل شدم هر شــب كابوس مي ديدم و عذاب وجدان داشتم تا 

اينكه دستگير شدم.
با اعتراف اين مرد، مأموران به حوالي روستاي ورديج رفته و جسد مقتول 
را پيدا كردند. به اين ترتيب متهم به قتل با دستور بازپرس جنايي براي 

انجام تحقيقات بيشتردر اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت. اين در حالي است كه خانواده مقتول با حضور در دادسراي 

جنايي تهران براي قاتل درخواست قصاص كرده اند.

كاهش دما در اغلب نقاط كشور باعث 

داخلی
افزايــش حــوادث مربــوط بــه 
گازگرفتگــي شــده و در تازه ترين 
حوادث، مسموميت با گاز منواكسيد كربن در 5حادثه 
جداگانه در سقز، شاهرود، گميشان، تهران و علي آباد 

كتول، جان10نفر از جمله 3كودك را گرفت.
به گزارش همشهري، نخستين حادثه كه بيشترين 
تلفات را داشــت در محله حاجي آباد سقز در استان 
كردســتان اتفاق افتاد. ماجرا از اين قــرار بود كه به 
اورژانس سقز خبر رسيد كه 3نفر دچار گازگرفتگي 
شده اند و دقايقي بعد 3دستگاه آمبوالنس راهي محل 
حادثه شد. سيروان فتاحي، رئيس اورژانس سقز در 
اين باره مي گويد: همكارانم در محل  3كودك را ديدند 
كه بر اثر گازگرفتگي هر 3نفر جان شــان را از دست 
داده بودند. والدين اين خانواده هم در منزل حضور 
داشتند اما اين 3 كودك شامل 2دختر 10 و 14ساله 
كه يكی از آنها ميهمان خانواده بود و پسري 16ساله 
در يك اتاق بودند كه به دليل نقص فني در دودكش 
بخاري، دچار گازگرفتگي شده و جان شان را از دست 

داده ولی با اين حال، والدين آنها سالم بودند.

خواب ابدي زوج ميانسال
حادثه مرگبار بعدي در شاهرود اتفاق افتاد و قربانيان 
آن، زن و شوهري ميانسال بودند. ماجرا از اين قرار بود 
كه زن و مردي 50ساله در خانه مشغول استراحت 
بودند كه جمع شــدن گاز منواكســيدكربن، باعث 
مسموميت شان شــد و آنها را به كام مرگ كشاند. 
ســرهنگ علي كريمي، فرمانده انتظامي شاهرود 
در اين باره مي گويد: زن و شوهر شاهرودي به دليل 
مســدود بودن مســير خروجي دودكش و كالهك 

بخاري شان، دچار گازگرفتگي شدند و كارشناسان 
آتش نشاني، بازگشت منواكســيدكربن به منزل را 

علت اصلي اين حادثه اعالم كردند.

مرگ خاموش زن و شوهر تركمن
يكي از تازه ترين حــوادث گازگرفتگــي كه دليل 
اصلي اش بي احتياطي بود، در منطقه گميشان واقع 
در استان گلســتان اتفاق افتاد كه در جريان آن زن 
و شوهري جان خود را از دســت دادند. محمدجواد 
مقسمي، مدير اورژانس گلستان مي گويد: اين حادثه 
عصر جمعه رخ داد و 2عضو يــك خانواده در محله 
گدوك سيمين شهر در گميشان به دليل نشت گاز 

منواكسيدكربن از وسيله گرمايشي، جان باختند. 

گاز تنور، بالي جان زن و شوهر 
گازگرفتگي زن و مرد تركمن تنها حادثه مرگبار اين 
روزهاي استان گلستان نبود و زن و مرد ديگري نيز 
بر اثر نشت گاز جان خود را از دست دادند. اين زن و 
مرد اهل شهر فاضل آباد از توابع علي آباد كتول بودند. 
آنها در خانه شان از يك تنور خانگي براي پخت نان 
استفاده مي كردند و در شرايطي كه تنور روشن بود 
گاز منواكسيدكربن ناشي از آن به خانه نشت كرده 
و باعث مســموميت آنها شد و جانشــان را گرفت. 
سرپرست اورژانس گلســتان مي گويد: اجساد اين 
مرد 43ساله و زن 40ساله چند ساعت پس از فوت 

آنها پيدا شد. 

مرگ در اتاق نگهباني
آخرين مورد از گازگرفتگي هاي مرگبار بعد از ظهر 
ديروز در شــمال تهران اتفاق افتاد و در جريان آن 

خبر كوتاه

جنايی

جزئيات تيراندازي راننده مازراتي 
در خيابان شريعتي 

پشــت پرده تيراندازي راننــده مازراتي به ســمت مغازه 
فست فودي در خيابان شــريعتي، اختالف مالي ميان او و 

صاحب مغازه بود.
به گزارش همشهري، از شب گذشته كليپي در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شد كه از درگيري ميان چند نفر در خيابان 
شــريعتي تهران و حوالي پل رومي، حكايت داشت. كليپ، 
صحنه اي را نشــان مي داد كه عده اي مــردي را محاصره 
كرده و او را كتك زده بودند و كمــي آن طرف تر از وي نيز، 
يك خــودروي مازراتي پارك بــود و در توضيح اين كليپ 
گفته مي شــد كه اين فرد اقدام به تيراندازي به سوي يك 

فست فودي كرده است.
به دنبال اين ماجرا و با حضور مأموران كالنتري 101تجريش 
در محل حادثه، اين فرد دســتگير و مشــخص شد كه او 
راننده مازراتي بوده و به دنبال اختالف حســاب با صاحب 
فســت فودي به همراه تعدادي از دوستانش، به مقابل آنجا 
رفته و اقدام به تيراندازي كرده اســت. متهــم كه ظاهرا از 
صاحب مغازه فست فودي طلب داشته، بر سر گرفتن طلبش 
با او دچار اختالف مالي شده و به همين دليل با دوستانش 
به آنجا رفته و اقدام به شــليك 3گلوله با سالح زعاف كرده 
بود كه خوشبختانه گلوله ها به كسي اصابت نكرده بود. پس 
از آن نيز با افراد حاضر در آنجا درگير شده بود كه با حضور 
مأموران پليس در محل، دوستان وي با پاي پياده فرار كردند 
و اين فرد دستگير شــد. به گفته رئيس كالنتري تجريش، 
با دســتگيري اين فرد اســلحه زعاف و 5 تير جنگي از وي 
كشف شد و مأموران پليس پايتخت با دستور مقام قضايي 
تحقيقات خود براي شناسايي و دستگيري ديگر افراد مرتبط 
با اين موضوع و نيز نحوه و چگونگي تهيه سالح را در دستور 

كار خود قرار داده اند.

مرگ در راه تماشاي غروب خورشيد 
دختري جوان كه براي تماشــاي غروب خورشــيد از خانه 
بيرون رفته بود به طرز مرموزي ناپديد شد و بعد از گذشت 

20روز جسدش از سوي كوهنوردان كشف شد.
به گزارش همشــهري، هفتم دي ماه امســال زني به اداره 
پليس رفت و گزارش ناپديد شدن دخترش را اعالم كرد. وي 
گفت:من و دخترم با هم در حوالي دارآباد زندگي مي كنيم 
و آخرين بار دخترم عصرديروز)عصر ششــم دي ماه( براي 
تماشاي غروب خورشــيد خانه را ترك كرد.او گفت دلش 
گرفته است و مي خواهد غروب آفتاب را تماشا كند تا حالش 
بهتر شود.اين آخرين جمله دخترم بود و پس از آن خانه را 
ترك كرد و ديگر برنگشت.ساعتي كه از رفتن او مي گذشت 
با موبايلش تماس گرفتم اما جوابم را نداد. نگران شدم و به 
دوستانش زنگ زدم اما هيچ كس خبري از او نداشت. منتظر 
ماندم تا صبح اما هيچ خبري از او نشد و مطمئنم كه باليي 
برسرش آمده است. او بي خبر از من جايي نمي رفت و آخرين 

بار هم گفت ساعتي بعد به خانه برمي گردد.

20روز بعد
تحقيقات مأموران اداره چهــارم پليس آگاهي تهران براي 
يافتن دختر ناپديد شــده شروع شــده بود تا اينكه بعد از 
گذشــت 20 روز كوهنورداني كه به ارتفاعات دارآباد رفته 
بودند جســد دختري جوان را در حاشــيه رودخانه پيدا 
كردند.آنها با ديدن جســد به پليس زنــگ زدند و موضوع 
را اطالع دادند. طولي نكشــيد كه مأمــوران در ارتفاعات 
دارآباد حاضر شدند و موضوع را به قاضي حبيب اهلل صادقي 
بازپرس جنايي تهران اطالع دادند. با حضور تيم جنايي در 
محل كشف جسد مشخص شــد كه زمان زيادي از مرگ 

دخترجوان مي گذرد.
معاينات اوليه حكايت از اين داشــت كــه دخترجوان از 
ارتفاع 100متري به پايين ســقوط كرده اســت اما علت 
اصلي مرگ به دليل اينكه زمان زيادي از فوت مي گذشت، 
مشخص نبود. در اين شرايط بود كه جسد با دستور قاضي 
به پزشكي قانوني منتقل شد تا علت اصلي مرگ اعالم شود. 
از سوي ديگر تالش براي شناسايي هويت دخترجوان آغاز 
كه با انجام تحقيقات بيشــتر معلوم شد كه وي كسي جز 
دخترناپديد شده نيســت كه مادرش 20 روز قبل گزارش 
گم شــدن او را به پليس اعالم كرده بود. دختر جواني كه 
براي تماشاي غروب خورشــيد خانه را ترك كرده و ديگر 
بازنگشته بود. مشخصات جســد با دختر گمشده مطابقت 
داشت و مادر وي با حضور در پزشكي قانوني جسد دخترش 

را شناسايي كرد.
براساس اين گزارش، هم اكنون فرضيه اصلي كه مطرح شده 
اين است كه دخترجوان براي تماشاي غروب خورشيد خانه 
را ترك كرده و بــه ارتفاعات دارآباد رفته اســت اما ناگهان 
تعادلش را از دســت داده به پايين دره سقوط كرده است. 
با وجود اين تحقيقات تيم جنايي براي كشــف اسرار مرگ 

دختر جوان ادامه دارد.

تعداد اتوبوس هاي آزادي به دهكده بسيار كم است
تعداد اتوبوس هاي دهكده المپيك بــه نقاط مختلف تهران 
بسيار كم است. پرمســافرترين اتوبوس اين مسير از دهكده 
به آزادي است كه بسيار كم اســت و در بعضي ساعات اصال 
اتوبوسي ندارد. ساكنان اين شهرك ها يا بايد ماشين شخصي 
داشــته باشــند يا از آژانس اســتفاده كنند و هيچ وســيله 
حمل ونقل عمومي براي تردد ســاكنان نيست اگر هم هست 

ناقص و ناكافي است.
رفعتي از تهران 

بيمه معلم در گرمسار هزينه هاي بيمه تكميلي را نمي پردازد
چند ماه قبل هزينه هاي بيمه تكميلي خــود را به بيمه معلم 
بردم و شــخصا تحويل دادم اكنون 6 ماه از آن زمان گذشته و 
هنوز خبري از پرداخت هزينه هاي درمانم نيست. درحالي كه 
بابت بيمه ماهانه از حقوق ما كم مي شود و اين روال برهم زننده 
نظم زندگي هزاران بازنشسته اســت كه از اين بيمه استفاده 

مي كنند.
دادور از گرمسار

 ارگ كاله فرنگي در بيرجند چه زماني بازگشايي مي شود؟
بعد از مدت ها پيگيري مردم ارگ كاله فرنگي كه بنايي تاريخي 
و ارزشمند در خراسان جنوبي اســت از تصرف ارگان دولتي 
تخليه و مقرر شــد براي بازديد عمومي آماده شــود. اكنون 
ماه هاست مردم منتظر بازگشــايي اين بناي تاريخي هستند 
درحالي كه هنوز هيچ اقدام ترميمي روي بنا انجام نشده است 
و مردم توقع دارند اعتبارات اين موضوع تأمين شده و اين ارگ 

زيبا به زودي براي بازديد عمومي آماده شود.
سلطان خواه از بيرجند خراسان جنوبي

جلوي عبور خودروهاي سنگين در اتوبان تهران – كرج را بگيرند
ضروري است مسئوالن همانند دهه هاي گذشته جلوي عبور 
خودروهاي سنگين و ترانزيتي از اتوبان تهران- كرج را بگيرند 
و اجازه ندهند عبور اين خودروها به ترافيك بيشتر دامن بزند. 
عمر مسافران تهران- كرج در ترافيك  تلف مي شود و كسي به 

فكر حل مشكل نيست.
رحيمي از تهران 

استاندارد نمك در نانوايي ها تعيين شود
حتما قانوني بوده در مورد اســتاندارد نمك درنانوايي ها كه 
اكنون رعايت نمي شود و اگر نيست جا دارد كه قانون شود و 
همه نانوايي ها از آن تبعيت كنند كه نان به عنوان قوت روزانه 
مردم با يك اســتاندارد نظارت شده به دســت مردم برسد. 
اكنون برخي نانوايي ها براي جبران كاســتي هاي آرد خود 
نمك به نان اضافه مي كنند كه اين امر در درازمدت بر سالمت 
جامعه اثرگذار است و اكنون نيز بيماران قلبي و فشارخوني 

نمي توانند از اين نان هاي شور استفاده كنند.
پروين از تهران

 بخش هاي تازه منطقه 22خدمات شهري ضعيفی دارند
خدمات شــهري در اغلب بخش هاي منطقه 22بسيار ضعيف 
و گاهي در حد صفر اســت. اينكه فقط ساختمان ها و برج هاي 
الكچري بســازند و بفروشند نشد خدمت رســاني! آپارتمان و 
برج نيازمند خدمات شــهري، حمل ونقل،  فروشگاه و... است 
كه هميشه اين امكانات اوليه چند قدم از ساخت و سازها عقب 

هستند و بيچاره مردمي كه اينگونه گرفتارند.
سامان از چيتگرتهران

در كجا جواب آزمايش كرونا 7روز طول مي كشد
مادر همسرم با عالئم كرونا به بيمارستان رجايي كرج مراجعه 
كرد. بماند كه چقدر اذيت شديم ولي موضوع عجيب اينكه تهيه 
كيت و لوازم آزمايش مورد نياز كرونا برعهده خودمان بود. پس 
از آنكه لوازم را به بيمارستان تحويل داديم و آزمايش كرونا انجام 
شد 7روز جواب دهي زمان برد. آيا اين روال جايي سابقه داشته 
است؟ اينكه لوازم را خودمان بخريم تا آزمايش كنند تازه بعد از 

7روز هم جواب نيامده باشد؟
افتخاري از كرج

 پاسخ مسئوالن
با بهره بردار بازار ميوه و تره بار هرمزان مطابق قانون برخورد شد

روابط عمومي ســازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران 
پيرو چاپ پيام مردمي با موضوع نارضايتي از كيفيت ميوه هاي 
بازار ميوه و تره بار هرمزان در ستون با مردم روز 21دي ماه پاسخ 
داده اســت: 1- سازمان مديريت ميادين شــهرداري تهران بر 
عرضه محصــوالت با »كيفيت مطلوب« و »قيمت مناســب« 
در ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار از طريق مديران و رؤســاي 
مستقر در اين مراكز، نظارت مستمر و مستقيم دارد و در دفاع 
از حقوق شــهروندان و برخورد با تخلفات احتمالي هيچ گونه 
اغماضي نمي كند. 2- به اطالع اين شهروند عزيز كه از كيفيت 
ميوه هاي بازار ميوه و تره بار هرمــزان اظهار نارضايتي كرده اند 
و نيز ديگر مراجعه كنندگان به بازار مذكور مي رســاند، ضمن 
برگزاري جلســات توجيهي و آموزش هاي الزم به بهره برداران 
و غرفه داران و اعمال تدابير و تمهيدات الزم درخصوص ارتقاي 
سطح خدمات، با بهره بردار متخلف مطابق قانون، برخورد شد 
كه درصورت تكرار تخلف، مشمول فسخ قرارداد خواهد شد. 3- از 
شهروندان عزيز درخواست مي شود براي نظارت هر چه جامع تر 
و دقيق تر بر عملكرد ميادين ميوه و تره بار و رعايت بيش از پيش 
حقوق شهروندي، ناظران آگاه و چشمان بيناي اين سازمان در 
رصد عملكرد اين مراكز باشند و به اين منظور، نظرات، پيشنهادها 
و انتقادات خود را عالوه بر امكان طرح در رسانه ها، مي توانند از 
طريق سامانه نظارت همگاني شهرداري تهران به شماره تلفن 

1888نيز اعالم فرمايند.

با مردم

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردم

پيامك

ايميل

 اتهام قتل شبه عمد
در شليك اشتباهي پليس 

پرونده شليك اشتباهي پليس در اهواز كه باعث مرگ زني جوان شده بود، با 
اتهام قتل شبه عمد به دادگاه فرستاده شد. به گزارش خبرگزاري صداوسيما، 
رئيس ســازمان قضايي نيرو هاي مسلح كل كشــور گفت: براساس اظهارنظر 
بازپرس و بررسي هاي صحنه حادثه، نهم مهر امسال چندين سرقت به صورت 
زورگيري در اهواز رخ مي دهد. يكي از آنها خانمي بود كه به كالنتري مراجعه و 
اعالم كرد كه سارقان طالجات او را زورگيري كردند و سوار بر پژوپارس سفيد از 
محل متواري شدند. مورد ديگري هم مبني بر زورگيري گزارش شد و به همين 
دليل مأموران به دنبال دستگيري ســارقان به پژوپارس سفيدرنگي برخورد 

كردند كه ظاهرا مشابه خودروي سارقان بود.
حجت االسالم احمدرضا پورخاقان ادامه داد: مأموران اين خودرو را از طريق يك 
خودروي نيروي انتظامي و دو خودروي شــخصي تعقيب مي كنند كه عمليات 
تعقيب و گريز حدود 800متر بيشــتر نبوده است. ظاهراً راننده خودرو به ايست 
پليس توجه نمي كند و بعد از شــليك 2 تا 3تير هوايي همچنان ماشين متوقف 
نمي شود. متعاقب آن يك تير مستقيم از شيشه عقب به  خودرو شليك مي شود كه 
به يك خانم در اين ماشين اصابت مي كند و درجا كشته مي شود. رئيس سازمان 
قضايي نيرو هاي مسلح كل كشور افزود: وقتي ماشين متوقف مي شود مأموران 
مشاهده مي كنند كه يك زن و شوهر با بچه اي 2ساله در اين خودرو بوده اند و راننده 
ادعا مي كند كه متوجه ايست پليس نشده است. مأموران هم تصور مي كنند كه 
چون شيشه هاي خودرو دودي بوده و به فرمان ايست هم توجهي نكرده، همان 
ماشين حامل سارقان بوده است. حجت االسالم پورخاقان گفت: در هر حال راننده 
مي گويد كه متوجه صداي تير هاي هوايي نشــده و فكر هم نمي كرده كسي در 
تعقيبش باشد و زماني متوجه مي شود كه تير به همسرش خورده بود.  وي افزود: در 
راستاي انجام وظايف ذاتي و كشف جرم، بازپرس ما در صحنه حاضر و كارشناسي ها 
انجام شد. در نهايت هم پرونده با صدور قرار جلب دادرسي به عنوان قتل شبه عمد 
با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد و پرونده در حال رسيدگي در سازمان 

قضايي نيرو هاي مسلح اهواز است، ما هم منتظر صدور حكم بدوي هستيم.

عامل سنگ پراني به خودروها كه باعث مرگ 
يك خانم معلم و مرد جوانی شده بود، اختالل 
رواني دارد كه با دســتور بازپرس جنايي در 

بيمارستان اعصاب و روان بستري شد.
به گزارش همشــهري، متهم كــه مردي 
45ساله اســت، از دوازدهم آذر ماه امسال 
تحت تعقيب پليس قرار گرفت. آن روز اين 
مرد خطرناك در بزرگــراه يادگار امام)ره( 
چند سنگ برداشت و به سمت خودروهاي 
در حال حركت، در بزرگــراه پرتاب كرد و 
همين اقدام عجيب و خطرناك او موجب 
مرگ راننده خودروي پرايدي شــد كه بر 
اثر اصابت سنگ به سرش جانش را از دست 
داد. در اين حادثه به چنــد خودروي ديگر 
هم خساراتي وارد شــد و برخي از رانندگان 
مصدوم شدند. اين نخســتين اقدام خطرناك 
مرد سنگ پران نبود؛ چرا كه او در نهم دي ماه 
در حادثه اي مشــابه در بزرگراه نواب، خود را به 
بلوار وسط بزرگراه رســاند و با پرتاب بلوك هاي 
ســيماني به ســمت بزرگراه، باعث مرگ راننده 
خودروي ســاندرو كه زني جوان و معلم بود شد. 
در جريــان حادثه دوم چند خــودروي ديگر هم 
آسيب ديده و رانندگان مصدوم شدند. متهم اين 
پرونده تحت تعقيب پليس پايتخت بود تا اينكه 
بيست و سوم دي ماه در جريان آخرين سنگ 
پراني در بزرگراه نواب دســتگير شد. 
مرد سنگ پران، چند سنگ به سمت 

خودروهاي در حال حركــت پرتاب كرده بود و اگرچه 
حادثه تلفات جاني نداشت، اما باعث تخريب خودروها 
و مصدوميت 2نفر شده بود. برخي از افراد كه شاهد اين 
اقدام خطرناك مرد ســنگ پران بودند با پليس تماس 
گرفته و همزمان به تعقيب متهم كه پس از سنگ پراني 
در حال فرار بود پرداختــه بودند كه در نهايت با تالش 
مردم و حضور مأموران پليس اين مرد دســتگير شد. 
متهم در بازجويي ها به جرم خود اقرار كرد و معلوم شد 
كه او در مدت يك ماه 20مرتبه اقدام به ســنگ پراني 
كرده و باعث مرگ 2 نفر، مصدوميت دست كم 6نفر و 
خسارت به 8خودرو شده بود. متهم مدعي بود كه سابقه 
بيماري رواني دارد و به دليــل اينكه جامعه حق اش را 
خورده و مردم هميشه او را مسخره مي كردند، دست 
به اين اقدام هولناك زده است. درحالي كه تحقيقات از 
متهم ادامه داشت، قاضي ساسان غالمي، بازپرس شعبه 
سوم دادسراي جنايي تهران دستور داد تا متهم براي 
بررسي سالمت رواني به پزشكي قانوني معرفي شود. 
كارشناس پزشــكي  قانوني با انجام بررسي هاي اوليه  

اعالم كرد كه متهم اختالل رواني  دارد. 
در اين شرايط مرد سنگ  پران با دستور بازپرس جنايي 
براي  درمان به بيمارستان رواني معرفي شد و اين در 
حالي است كه كميسيون 3نفره پزشكي قانوني با دستور 
قاضي غالمي تشكيل شــده تا به صورت ويژه متهم را 
مورد معاينات قرار بدهد و بعــد نظر قطعي خود را در 
اين باره اعالم كند. از سوي ديگر خانواده 2 قرباني اين 
حادثه با مراجعه به دادسراي جنايي تهران، خواستار 

قصاص مرد سنگ پران شده اند.

قاتل سنگ پران، مجنون است؟

دوربين های مداربسته اسرار جنايت را فاش كرد

در 5حادثه جداگانه 10نفر قرباني مسموميت با گاز منواكسيدكربن شدند

جوالن قاتل خاموش 
در روزهای برفی 

كارگري افغان در اتاق نگهبانــي يك خانه وياليي 
جانش را از دست داد. عقربه هاي ساعت 15:11روز 
شنبه را نشان مي داد كه اين خبر به آتش نشاني تهران 
گزارش شد. سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني 
تهــران در اين بــاره مي گويد: حادثه در قســمت 
ســرايداري يك منزل وياليي قديمي شهرك نفت 
كه ظاهراً كسي در آنجا زندگي نمي كرد اتفاق افتاده 
و مردي حدود 50 ساله كه تبعه كشور افغانستان بود 

دچار گازگرفتگي شده و جانش را از دست داده بود.
وي ادامه داد: با حضور كارشــناس آتش نشــاني و 
بررسي محل حادثه مشخص شد كه استفاده از اجاق 
خوراك پزي به شــيوه كاماًل غلط به عنوان وسيله 
گرمايشي باعث انتشار گاز منواكسيد كربن در اين 
فضاي كوچك حدود 10 متري شده است. به گفته 
وي همه پنجره ها و راه هاي ورود هوا در اين اتاق نيز 

بسته بود.

8 نكته حياتي
رعايت نكته هايي ســاده اما در عين حال مهم 
و حياتي، مي تواند از وقوع بسياري از حوادث 
گازگرفتگي پيشــگيري كند كه به 8مورد از 

مهم ترين آنها اشاره مي كنيم:

1  هرگز بــه بخاري هاي بدون دودكــش اطمينان 
نكنيد. روشن بودن مداوم اين بخاري ها، اكسيژن اتاق 

را تخليه كرده و باعث خفگي مي شود.
2  قرار دادن دودكش در ســطل آب، بــاور غلطي 
است كه به هيچ وجه گاز ســمي منواكسيدكربن را 
تخليه نمي كند. عاقالنه ترين راه استفاده از دودكش 

و كالهك ايمن است.
3  تغيير ســايز دهانه دودكش ها يكي از علل اصلي 
نشت گاز به محيط خانه اســت. دقت كنيد كه براي 
وسايل گرمايشي بايد از لوله اي استاندارد و هم اندازه 

دهانه دودكش استفاده كنيد.
4  خروجي دودكش بايد در نزديك ترين فاصله ممكن 

قرار داشته باشــد. هرچه طول دودكش بيشتر شود، 
احتمال نشت گاز از آن نيز بيشتر مي شود. اين نكته 

را جدي بگيريد.
5  اســتفاده از ســه راهي و دودكش هاي مشترك 
براي وسايل شعله دار بسيار خطرناك است؛ چرا كه 
احتمال نشت گاز در محيط را به ميزان بسيار زيادي 

افزايش مي دهد.
6  كالهكي كه در انتهاي دودكش وســايل گازسوز 
استفاده مي شــود حتما بايد اســتاندارد و از نوع اچ 
باشــد. همچنين هنگام راه اندازي وســايل گازسوز، 
حتما بايد كالهك ها كنترل و از بــاز بودن خروجي 

آنها مطمئن شويد.
7  استفاده از آبگرمكن و بخاري، بدون دودكش، نوعي 
خودكشي است. براي اين وسايل حتما از دودكش و 

كالهك استاندارد استفاده كنيد.
8  دودكش هاي آكاردئوني، استاندارد و قابل اطمينان 
نيستند؛ چرا كه هر لحظه ممكن است در آنها روزنه اي 
ايجاد شده يا از جاي خود خارج شوند و گاز نشت كند.

مكث
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روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

كيوسك

تداوم مذاکرات آمریکا و روسیه

واکسن کرونا براي کودکان 
واکسیناســیون کودکان 5 تا 11ســاله در ژاپــن، از ماه 
مارس)ابتداي بهار(  شــروع خواهد شد و کودکان واکسن 
فایزر دریافت خواهند کرد. این نخستین بار است که دولت 
ژاپن، واکسیناسیون را براي کودکان زیر 12سال تصویب 
مي کند. این تصمیم، همزمان با اوج گیري گونه اومیکرون 

در این کشور گرفته شده است.

همزمــان بــا بــاال گرفتــن 
دعواي حقوقي ميان شــركت 
ايربــاس و هواپيمايي قطر بر 
ســر رنگ آميزي هواپيماهاي 
A350، شركت فرانســوي قرارداد 6ميليارد 

دالري خود با قطري ها را لغوكرد.
شــبكه تلويزيوني الجزيره ديروز گزارش داد 
كه ايرباس اعالم كرده كه قــرارداد خود براي 
تحويل 50هواپيماي مسافربري از نوع جديد 
A32neo به هواپيمايي قطــر را لغو مي كند. 
اين قرارداد در ســال 2017 ميان دوطرف به 
امضا رسيده بود. هواپيمايي قطر در واكنش به 

اين تصميم، آن را »مايه تأسف« خوانده است.
دعواي دو طرف به ماه قبل بازمي گردد؛ زماني 
كه هواپيمايي قطر در دادگاهي در لندن، عليه 
ايرباس شكايتي را به ثبت رســاند. قطري ها 
به خاطــر كيفيت رنــگ بدنــه هواپيماهاي 
مسافربري از نوع A350 از فرانسوي ها شكايت 
كرده بودند. هواپيمايي قطر در شــكايت خود 
آورده كه رنگ هواپيماهاي A350 كه به تازگي 
تحويل اين شــركت شده، »پوســته« شده و 
اين مســئله باعث شده ســطح محافظ مسي 
بدنه هواپيمــا كه وظيفه محافظــت از آن در 

برابر رعد و برق را دارد، 
نمايان شود. هواپيمايي 
قطر در شــكايت خود 
درخواســت دريافــت 
خســارت 600ميليون 
دالري از ايربــاس را 
مطرح كرده است. اين 
شــركت مي گويد كه 
مجبور شــده دست كم 
21 هواپيما از مجموع 
 A350 53 هواپيمــاي
دريافتــي را زمينگير 

كند. هواپيمايي قطر ديروز با انتشار ويدئويي 
در شبكه هاي اجتماعي نشان داد كه رنگ چه 
بخش هايي از بدنه هواپيماها ترك برداشــته 
و پوسته شده است. اين شــركت تأكيد كرده 
كه اين مشكل مي تواند امنيت پرواز هواپيماها 
را به خطر بينــدازد. قطري ها گفته اند در بدنه 
يكي از هواپيماها980نقطه رنگ پوسته شده 

قرار دارد.
ايرباس اما در دادگاه، به گزارشــي از آژانس 
امنيت پــرواز اتحاديه اروپا اســتناد كرده كه 
پوسته شدن رنگ بدنه هواپيما نمي تواند براي 
آن مشكل امنيت در پرواز ايجاد كند. ايرباس 
هواپيمايي قطر را متهم كرده كه هواپيماها را 
به خاطر كاهش تعداد مســافران در اثر شيوع 
سويه اوميكرون زمينگير كرده و قصد اخاذي 
از اين شــركت را دارد. مقام  هاي هواپيمايي 
قطر اما همچنان اصرار دارند كه اين مشــكل 
باعث از كار افتادن سيســتم حفاظت در برابر 
رعد وبرق هواپيماها شــده است. خبرگزاري 
رويترز ديــروز در ادامه اين دعــواي حقوقي 
گزارش داد كه بررســي هايش نشان مي دهد 
كه دست كم 5 شركت هواپيمايي ديگر از سال 
2016اعالم كرده اند كه رنــگ هواپيماهاي 
A350 آنها نيز پوسته 
شــده اســت. ايرباس 
اعالم كــرده قصد دارد 
در هواپيماهــاي نــوع 
A350s، مدل پوشش 
مســي ضد رعد و بــرق 
را تغييــر دهــد امــا 
همچنان تأكيــد دارد 
كه ايــن وضعيت هيچ 
خطــري براي پــرواز 
هواپيماهايــش ايجاد 

نمي كند.

قاب

عکسي که به دادپدر و پسر سوریه اي 
رسید

عكسي كه سال گذشته ميالدي در مســابقه بين المللي 
عكس سيه نا ايتاليا به عنوان »عكس سال« برگزيده شده 
بود، باعث شــد تا دولت ايتاليا مردي كه به تصوير كشيده 

شده را به همراه خانواده اش به اين كشور منتقل كند.
عكس را اوايل سال 2021، محمد اصالن عكاس تركيه اي 
گرفته است. در تصوير، منذر النزال، آواره سوريه اي ديده 
مي شــود كه در حال بازي كردن بــا فرزند خود مصطفي 
است. منذر النزال در اثر بمباران در جنگ سوريه يك پاي 
خود را از دست داده است. فرزند 6ساله اش هم مادرزادي 
معلول به دنيا آمده و پــا ندارد. اين عكــس كه عنوانش 
»سختي زندگي« است، سال گذشــته غوغايي در ايتاليا 
و شبكه هاي اجتماعي به پا كرد. شــور زندگي در عكس 
اصالن، با وجود دشواري ها، عيان است و همين بسياري از 
مخاطبان را به وجد آورد. منذر النزال روز جمعه به همراه 
همسرش، مصطفي و 2فرزند ديگرش )2دختر 1و 4ساله( 

وارد ايتاليا شدند.
مسئوالن جشنواره سيه نا زماني كه با استقبال فوق العاده 
مردم از اين عكس مواجه شدند، كارزاري به راه انداختند 
تا براي درمان پدر و پسر سوريه اي پول جمع آوري كنند. 
آنها همچنين با وزارت خارجه ايتاليا، يك بيمارســتان و 
يك مركز توانبخشي مذاكره كردند تا روند درمان منذر و 
مصطفي را آغاز كنند. قرار است هردوي آنها صاحب پاي 
مصنوعي شوند. تاكنون حدود 134هزار يورو براي حمايت 
از اين خانواده جمع آوري شده است. جشنواره عكس سيه نا 
اعالم كرده كه باقيمانده هزينه هاي درمان اين پدر و پسر 

را پرداخت خواهد كرد.

ژائو لیجیان
سخنگوی وزارت خارجه چین

با توجه به افزایش توان هسته ای چین، 
آمریكا و ژاپن از ما می خواهند روند خلع 
سالح هسته ای را در پیش بگیریم. این 
در حالی اســت كــه آمریكا بــا در اختیار 
داشتن بزرگ ترین و پیشرفته ترین انبار 
كالهك هــای هســته ای جهــان،  بــدون 

شك خطر بزرگ تری است.

آندره ون برندت
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان

حضــور حداقلــی كاركنــان بین المللــی 
اتحادیه اروپا در كابل برای تسهیل ارسال 
كمك هــای بشردوســتانه و نظــارت بــر 
وضعیت انسانی و اجرای پروژه ۲۶۳میلیون 
یورویی برای كمك به افغانستان آغاز شده 
اســت. هرچند هنوز به طور رسمی دولت 
حاكم طالبان را به رسمیت نمی شناسیم.

نقل قول

عدد خبر

یك هواپیمای بــاری آمریكایی حامل 
۹۰ تن تسلیحات و تجهیزات نظامی، 
در فرودگاه كی یف به زمین نشست. 
پیش تر نیز انگلیس موشك ضد تانك 
بــه اوكرایــن فرســتاده بــود. ایــن 
نخســتین محموله ارســالی از چندین 
محمولــه ای اســت كــه قــرار اســت از 

آمریكا به اوكراین فرستاده شود.
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 دولــت جدیــــــــــد آلمــــــــــان درنظــر 
دارد تــا هرچــه ســریع تر ســاالنه 
 4۰۰هــــــزار نیــــــــــروی متخصــــــص

 واجد شــرایط را از خــارج جذب كند.  
 موضــــــــــــــوع كمبــــــــــــــود نیــــــــــروی
متخصص در بخش های كلیدی این 
كشــور جــدی اســت و ایــن می تواند 
رشــد اقتصــادی آلمــان را به شــدت 

كند كند.

هزار400

ســازمان ملــل و چنديــن نهاد 
بشردوســتانه بين المللــي، حمله 
بي رحمانــه نيروهــاي ائتالف به 
رهبري عربستان سعودي در شــمال يمن كه جان 
ده ها غيرنظامي را گرفته و صدها تن را مجروح كرده، 
محكوم كرده اند. به گزارش بي بي ســي، اين حمله 
هوايي جمعه در شهر صعده در شمال غربي يمن كه 
يكي از پايگاه هاي جنبش حوثي ها به شمار مي رود 
انجام گرفته و در پي آن، يك زندان ويران شده است. 
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل در بيانيه اي اين 
حمله را محكوم كرده و گفته است كه تنش ها بايد در 
يمن متوقف شوند. اين حمله چنان ابعاد غيرانساني 
گسترده اي داشته كه ائتالف تحت رهبري عربستان 
در بيانيه اي از زير بار مسئوليت آن شانه خالي كرده 
و گفته كه اصال چنين حمله اي انجام نداده اســت. 
نيروهاي تحت رهبري عربســتان از سال2015 با 
حوثي هــا مي جنگند. تعداد زيــادي غيرنظامي كه 
تعداد زيادي از آنها كودك هســتند در اين سال ها 
جان خود را از دســت داده اند. ميليون ها نفر مجبور 
به ترك خانه هايشان شده اند و بســياري از آنها در 
آستانه قحطي هستند. سازمان ملل هم در گزارشي 
گفته است كه تا پايان سال2021ميالدي، 377هزار 
نفر، چه مستقيما بر اثر جنگ و چه بر اثر گرسنگي و 
بيماري در يمن جان شان را از دست داده اند. با همه 
اين تجربيات، حمله جمعه بسيار شوكه كننده بوده 
اســت. ابعاد ويراني اين زندان چنان زياد است كه تا 
ساعت ها بعد از انجام حمله، كار برداشتن آوار ادامه 
دارد و مدام آمار كشته شــدگان باال می رود. تا ظهر 
ديروز ســازمان پزشــكان بدون مرز، از كشته شدن 
82 نفر خبر داده بود. اين ســازمان گفته كه حدود 
300مجروح هم به يك بيمارستان منتقل شده اند. 
با اين حال اين آمار، بدون ترديد افزايش پيدا خواهد 
كرد. احمد مهات، رئيس سازمان پزشكان بدون مرز 
در يمن به آژانس فرانس پرس گفته است:  »همچنان 
اجساد زيادي در صحنه حمله هوايي هستند و افراد 
بسيار زيادي مفقود شــده اند. تعيين دقيق ميزان 
كشته شــدگان غيرممكن اســت. اين حمله اقدام 
خشونت آميز وحشتناكي بوده است.« وزارت خارجه 
آمريكا هم بعد از اين حمله خواستار كاهش  تنش ها 

در يمن شده است.

جنایت جنگي
تصاويري كه از ويرانه هاي اين زندان منتشر شده، 

به خوبي عمق فاجعه را نشان مي دهد. طاها المتوكل 
وزير بهداشــت دولت حوثي ها كه شــمال يمن را 
كنترل مي كند، به آسوشــيتدپرس گفته است كه 
ائتالف تحت رهبري سعودي ها، عمدا غيرنظاميان 
را هدف قرار مي دهد. او گفته است: »ما اين حمله 
را جنايت عليه بشــريت مي دانيم. دنيا بايد در اين 
لحظه بحراني در تاريخ بشــريت، مسئوليت قبول 

كند.«
8آژانس امــدادي بين المللي كه در يمن فعاليت 
مي كنند طــي بيانيه اي مشــترك گفته اند: »از 
شنيدن خبر كشته شدن بيش از 70نفر، ازجمله 
مهاجران، زنان و كودكان شــوكه شده و وحشت 

كرده ايم.«
آنها در اين بيانيه گفته انــد كه اين زندان در صعده، 

به عنوان مركز نگهداري مهاجران استفاده مي شده 
است.

حمله به زیرساخت هاي اینترنتي
حمله به اين زندان ســاعاتي بعد از آن انجام گرفت 
كه يك حمله هوايي ديگر در شهر حديده در جنوب، 
باعث كشته شدن 3كودك و قطع سراسري اينترنت 
در يمن شد. اين حمله يك مركز ارتباطات در يمن 
را هدف گرفته بود و در پي آن، اينترنت در سراسر 
اين كشور قطع شد. شــوراي پناهجويان نروژ، در 
بيانيه اي اين حمله را به عنوان »حمله آشكار عليه 
زيرساخت هاي غيرنظامي« كه مانع امدادرساني به 
يمني ها مي شود، محكوم كرد. بعد از حمله صعده، 
هزاران نفر از حاميان حوثي ها در اين شهر و ديگر 

شهرهاي يمن به خيابان ها ريختند و اين حمالت 
را محكوم كردند.

افزایش تنش ها 
حمالت جمعه تنها 5روز بعد از آن صورت مي گيرد 
كه حوثي ها، مســئوليت حمــالت غافلگيركننده 
پهپادي به اهدافي در عمق خاك امارات را به عهده 
گرفتند. امارات شــريك اصلي عربستان ســعودي 
در حمله به يمن اســت. به نظر مي رســد حمالت 
اخير در يمن در تالفي آن حمالت بي ســابقه باشد. 
با اين حــال، حمالت به يمن در ماه هــاي اخير، به 
گزارش بنيــاد »كودكان را نجات دهيد«، بيشــتر 
از گذشــته جان غيرنظاميان را گرفته است. بر اين 
اساس، در 3 ماه آخر ســال 2021ميالدي، تلفات 
غيرنظاميان 60درصد بيشتر شده بود. سال2022 
هم در شــرايطي آغاز شــده كه در همين 23روز، 
تلفات غيرنظاميان، به شدت افزايش يافته است. در 
اقدامي ديگر، حوثي ها 20روز پيش، يك شــناور با 
پرچم امارات را در درياي سرخ متوقف كردند. در پي 
اين اقدام، ائتالف، حوثي ها را تهديد كرد كه اهداف 
اين گروه را مورد هدف قــرار خواهد داد. ائتالف در 
نخستين اقدام تالفي جويانه عليه حمله به اهدافي 
در امارات، به صنعا پايتخت يمن حمله كرد كه 14نفر 

در آن كشته شدند.

يمن در شوک حمله بی رحمانه سعودی ها 
حمله هوايي ائتالف عربی به يك زندان در يمن، بيش از 80 كشته و حدود 300 زخمي به جا گذاشته و محكوميت جهاني به همراه داشته است

گزارش

بزرگ ترين بحران بشر
جنگ یمن را بزرگ ترین بحران بشري در قرن حاضر مي دانند و سازمان ملل بارها درباره اثرات 
آن بر زندگي میلیون ها غیرنظامي هشدار داده است. اوضاع، روزبه روز بدتر مي شود و فعال 
چشم اندازي از صلح در این کشور وجود ندارد. براساس گزارش هاي بین المللي، از میانه پاییز تا 
حاال،  بیش از 147نفر به خاطر جنگ یمن کشته شده اند. به خاطر این جنگ، 4میلیون نفر مجبور 
به ترك خانه هایشان شــده و 20میلیون و 700هزار نفر - 71درصد جمعیت کشور- به شدت 
محتاج کمك هاي بشردوستانه براي بقا هستند. سازمان ملل گفته است که 5میلیون نفر در 
آستانه قحطي هستند و همین حاال 50هزار نفر از آنها، شرایط مشابه شرایط قحطي را تجربه 
مي کنند. سازمان ملل همچنین گفته است 2.3میلیون کودك زیر 5سال به شدت از سوءتغذیه 
رنج مي برند و 400هزار نفر از آنها، در صورتي که درمان نشوند، جان شان را از دست خواهند داد.

مكث

 دعواي قطر و ايرباس
بر سر رنگ هواپيماها باال گرفت

رويداد

تصویري از بدنه هواپیما که از سوي 
هواپیمایي قطر منتشر شده است

وال استریت نوشته است که آمریکا و روسیه به گفت وگوهاي 
خود براي رفــع بحران اوکراین ادامــه خواهند داد. منابع 
آمریکایي گفته اند که بلینکن در این مالقات، درباره حمله 

روسیه به اوکراین هشدار داده است.
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گرینویچ

مجازات تايواني مصرف الكل
 

كائوســیونگ:  مقامات دولتي تایــوان براي 
پيشــگيري از مصرف الکل به خصــوص هنگام 
رانندگــي، متخلفــان را محکــوم بــه نظافت 
سالن هاي نگهداري اجســاد كردند. به گزارش 
آدیتي ســنترال، به گفته روانشناس ها مواجهه و 
مجاورت راننده هاي مصرف كننده  الکل با مرگ و 
مرده ها باعث مي شود افرادي كه هنگام رانندگي و 
در حالت غيرعادي توسط پليس دستگير شده اند 
متوجه بخشــي از عواقب كار خود بشوند. ماجرا 
زماني آغاز شد كه راننده اي كه نوشيدني الکلي 
مصرف كرده بود موجب تصادفي مرگبار شــد و 
كشــته ها و زخمي هاي این حادثه شهردار شهر 
كائوسيونگ را وادار به واكنش كرد. پس از دستور  
او و هماهنگي مقام هاي قضایي اكنون 11راننده  

متخلف راهي سالن نگهداري اجساد شده اند.

كرونا به تنها نقطه پاك زمین رسید 

Kiri� جزيره كريباتی  درحالي كه اهالي جزیره كریباتي:
bati )اقيانوس آرام( تنها ساكنان زمين بودند كه هيچ مورد 
ابتال به كرونا نداشتند پس از اینکه نخستين  پرواز به این 
جزیره مجوز گرفت هنگام فرود هواپيما تست پي سي آر دو 
سوم مسافر ها مثبت اعالم شد و معلوم شد كووید- 19هم 
 یك بليت مجاني براي ســفر به این جزیره داشــته است. 
به گزارش دیلي ميل، حاال 119هزار نفر  ازســاكنان این 
جزیره دیگر از كرونا مصون نيستند و مقامات دولتي آنها 
مشــغول برنامه ریزي براي قرنطينه و سپس بازگرداندن 
مســافران پرواز خطوط هوایــي فيجي به كشــور مبدا 
هستند. همچنين قوانين قرنطينه شامل تعطيلي مدارس، 
نيمه تعطيلــي اداره هــا و تعطيلي مشــاغل غيرضروري 
براي تمامي ســاكنان این جزیره مرجاني اعمال مي شود 
و دســت كم براي 2 هفته ادامه مي یابد. پروفســور اندرو 
پرستون  ميکروبيولوژیست دانشگاه Bath در این باره گفت:  
ورود پاندمي به این جزیره استراتژي كووید صفر مورد را 
زیر سؤال مي برد و ناكارایي آن را ثابت مي كند. استراتژی 
كووید صفر مجموعه برنامه هایی است كه برخی دولت ها به 
كار گرفتند تا با تمهيداتی كه اندیشيدند هيچ مورد ابتالیی 

در كشورشان روی ندهد.

ساخت نخستین ويولن گیاهخوار ها
 

ووستر:  مردي در انگلستان نخســتين ویولن جهان را بدون 
اســتفاده از محصوالت حيواني ســاخت و حاال به طور حتم 
بســياري از نوازنده هاي وگان جهان براي نخستين بار متوجه 
مي شوند  ســازي  كه در دست دارند با اســتفاده از محصوالت 
حيواني شامل چســب و غيره ساخته شــده است. به گزارش 
نيوز24، پادریگ  ایرلندي تبار با اســتفاده از فرصت قرنطينه 
توانست به دانش ساخت ساز زهي بدون استفاده از چسب هاي 
داراي فراورده هاي حيواني دست یابد. او براي ساخت این ساز 
8هزار پوندي از نوعي چسب استفاده كرده كه با بخارپز كردن 
ميوه هایي همچون گالبي، انــواع توت و نوعي آب معدني تهيه 
مي شود. وگان ها كه شاخه اي  از گياهخوار هاي جهان هستند 
گوشت و شير و هيچ فراورده دامی و جانوری مصرف نمی كنند 
اما حاال مشخص شد تمام ســاز هاي زهي نوازنده های وگان با 
فراورده هاي حيواني ساخته مي شده است. تا چند دهه پيش 
حتي سيم هاي ویولون سل ها از روده حيوانات و آرشه آن با موي 

اسب ساخته مي شد.

كاشت گیاهان بومي تهران - برج میالد/ عكس: همشهري/ منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

  بمان مادر

كه زیادي كوتاه كردنش 1  با همان مو و سبيل بلند 
مامان را كفري مي كند و مي گوید: 
»باز مثل بچه مدرسه اي ها شدي«، نشسته ام در آن پذیرایي 
بزرگ با پرده هاي بلند و خوش رنگش. اصال حواسم نيست تا 
عموخســرو جيغ یکي از كالویه هاي پيانو را با انگشتش در 
مي آورد و با آن خنده شکســته در گلو مي گوید: »كجایي؟ 

معلوم هست فکرت درگير كيه؟«
یك ژســت متفکر مي گيرم و ســرم را مي خارانــم اما در 
حقيقت مشــغول چك كردن اندازه موهایي هستم كه حاال 
سپيدهایش را نمي شود با هيچ برس و شانه اي فرستاد خارج 
از دید. عمو خسرو دوباره قطعه را مي نوازد و مي خواند اما فکر 
من مدام درگير غصه هاي مادر است براي موهاي رنگ باخته 
پسرش و همان جمله هميشگي این سال ها كه: » مادر اینقدر 

حرص و جوش نخور. خدا بزرگه...«
نگاه خيره عموخسرو را روي صورتم حس مي كنم و دل مي دهم 
به دلدادگي اش پشت ساز و آن صداي جذاب و همخوان مي شوم 

با او. »مادر من مادر من تو یاري و یاور من...«

خواهرهــا مي رونــد و مي آینــد و انــگار وظایف  خواهرانگي را طبق دستورات مادر اجرا مي كنند. آنها 2
مي دانند كه همه ســفارش مادر در دنياي خواهر و برادري 
خالصه مي شود به احترام كردن اخوي و اینکه زیرپایش را 
بروبند مبادا خاري به پاي برادرجان برود. مادر خودش هم 
زماني كه سر و صداي هميشگي خانه پدري به خواب مي رود 
سراغ پســر دردانه را مي گيرد و اول پادرد و كمردرد را بهانه 
مي كند و بعد مي شــود گوش براي درددل هاي پسري كه 
محکم است اما تنهایي هایش او را مثل انار مانده روي شاخه 
خشــك، پوك كرده اســت. نصيحت مي كند و دل به دلش 
مي دهد كه:» مادر حيف زندگي ات نبود؟« و بعد خيلي سریع 
مي رسد به همان نسخه هميشــگي كه:» آخر دنيا كه نشده 
اســت. فردا هم روز خداست. شــماها جوان هستيد هنوز و 
مي توانيد از نو زندگي را از مرداب نجات دهيد.« نيمه شــب 
نجواي مادر و پسري مي رسد به حوالي اذان صبح و مادري كه 
كم كم خودش را به جانماز مي رســاند و قبل از قامت بستن 
وصيت مي كند كــه: »مادرجان، پســرجان، چشــم اميد 

خواهرانت به توست، هوایشان را داشته باش...« 
قامــت مادر بــا چــادر نمــاز را نــگاه مي كني و بــا خود 
مي گویي:»خورشــيد دم غروب آفتاب صالت ظهر نميشه. 
گيرم اینجور وجودا، موتورشون رولز رویسه، تخته گازم نرفتن 

سرباالیي زندگي رو، دینامشون هم وصله به برق توكل...«

فاتحه براي مادران رفته و اميد براي ماندن مادراني 
كه كنار ما هستند...3

مسعود میر / روزنامه نگار

جاده ها برفي است 
و لغزنــده. در رادیو 
و تلویزیون پليس راهور مــدام در حال 
هشدار دادن است كه تردد غيرضروري 
نداشته باشيم و اگر مجبور شدیم به جاده 
بزنيم، به تایرهــاي خودرویمان زنجير 
چرخ بپوشانيم. در بين خبرها ساعت به 
ساعت تأكيد مي شود كه تجهيزات كافي 
براي رفتن به جاده داشته باشيم و از رفتن 
به جاده هاي برفگير منصرف شــویم. با 
همه ایــن تأكيدات و هشــدارها، باز هم 
نيروهاي هالل احمر و پليس و راهداري 
این روزها حســابي پركارنــد و در حال 
كمك به آدم هایي هســتند كه در برف، 
گير كرده اند یا روي یخ ســر خورده اند و 
در تصادف بين چند خودرو گير افتاده اند. 
درست اســت كه یکي از عوامل بروز این 
حوادث عوامل جاده اي و محيطي مانند 
مه آلود یا برفي بودن و لغزندگي راه ها، دو 
طرفه و پيچ درپيچ بودن جاده ها، آسفالت 
خراب و نامناسب یا نبودن عالئم ترافيکي 
و نور كافي است، اما باید بدانيد كه دليل 
اصلي تصادفات و حوادث جاده اي، هنوز 
هم عامل انساني است. تا جایي كه به گفته 
پليس راهور كشور، 82درصد تصادفات 

جاده اي به دليل سرعت غيرمجاز، سبقت 
غيرمجــاز، بي توجهي به جلــو در زمان 
رانندگي و خستگي و خواب آلودگي راننده 
است كه همگي از عوامل انساني محسوب 
مي شــوند. ضمن اینکه روزانه بين 30 تا 
35مورد تلفات جاده اي در كشــور اتفاق 
مي افتد كه ناشي از سهل انگاري و نادیده 
گرفتن قانون است. اصال همين كه اعالم 
مي كنند جاده ها برفي است و بهتر است 
قيد سفر را بزنيد و برخي از ما شال و كاله 
مي كنيم كه برویم بــرف ببينيم، بدون 
اینکه زنجيرچرخ داشته باشيم یا قوانين 
را موقع رانندگي رعایت كنيم یا مي گویند 
كروناست و بهتر است در خانه بمانيد اما 
ما دلمان مســافرت مي خواهد و برایمان 
اهميتي ندارد كه درگير بيماري شــویم 
یا كسي را مبتال كنيم، خود نشان دهنده 
این اســت كه هنوز فرهنــگ احترام به 
قانون در برخــي از ما وجود نــدارد و نه 
براي جان خودمان ارزشــي قائليم و نه 
جان اطرافيانمان. اگر كمي توصيه هاي 
پليس را جدي بگيریم و حواســمان به 
رانندگي كردنمان باشــد قطعا این آمار 
وحشتناك از تصادفات جاده اي كاهش 

پيدا خواهد كرد.

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسي

امان از راننده بد

تقويم / سالروزعدد خبر

 صدای تو خوب است

»مهران دوســتي« را خیلي هــا با صداي 
خاصش مي شناسند. مجري و گوينده تواناي 
راديو و برخــي از برنامه هاي تلويزيوني كه 
توانسته بود با اجراي بي نظیر خود، سلسله 
برنامه هاي ساعات بعد از ظهر راديو جوان را 
تبديل به پرشنونده ترين ساعات راديو كند. 
دوستي 3بهمن1335 در روستاي بلده از 
توابع نور به دنیا آمد. در سال135۹ و هنگام 
تصدي سمت مديريت تولید صدا و سیماي 
مركز گیالن، به دلیل نیامدن گوينده، او كار 
را بر عهده گرفت و از آن پس اين حرفه، به 
شغل ثابت او تبديل شد. دوستي نخستین 
كسي بود كه از ســال60 برنامه هاي جبهه 
را گويندگي مي كرد. در زمان جنگ ايران 
و عراق اطالعیه هاي ارتش و اخبار مهم ترين 
عملیات هاي جنگي از راديــو با صداي او 
اعالم مي شد. تا اينكه سال65 راديو جبهه 
راه اندازي شد و دوستي به عنوان نخستین 
گوينده فعالیتش را در اين شبكه راديويي 

آغاز كرد. 
او همراه بــا گويندگاني مثل نورشــاهي 
برنامه هاي اين شــبكه راديويــي را اجرا 
مي كرد. او در ســالیان اخیر به عنوان يكي 
از چهره هاي شناخته شده راديو، گويندگي 
برنامه هاي متعددي را برعهده داشــت و 
همكاري در برنامه هاي تلويزيوني ازجمله 
سینما يك، سینما دو و سینما چهار و انبوه 
تیزرهاي تبلیغاتي از ديگر فعالیت هاي او در 
حیطه گويندگي بود. میزان شــناخت او از 
فرهنگ و هنر سبب شده بود كه سال هاي 
متوالــي به عنوان مجري كارشــناس در 
بخش ســینمايي برنامه هاي خويش و نیز 
در بخش جنبي جشــنواره فیلم فجر هر 
سال حضور پررنگي داشته باشد. دوستي 
در مهرمــاه13۹3 تحت عمل جراحي قلب 
قرار گرفت و بعد از آن همواره با مشــكل 
تنفسي دست وپنجه نرم مي كرد تا اينكه در 
تاريخ 2خرداد13۹4 بر اثر ايست قلبي در 

بیمارستان رامتین تهران درگذشت.

حافظ

گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد
با طینت اصلي چه كند بدگهر افتاد

هــر دو پایــش را در 
گيرو دار تسلط طالبان 
به خاك كشورش در سال93 از دست داد؛ همان 
موقع كه جاده فاریاب مين گذاري شده بود. حاال 
اگرچه هر دو پایش را از دست داده اما همتي بلند 
دارد و مصمم اســت كه كار كند؛ آدامس و فال 
بفروشــد تا بتواند خرج تهيه پاي مصنوعي اش 
را تامين كند. »صدر الدین« دي ماه ســال پيش 
به سختي وارد ایران شــد. مي گوید كه غيرمجاز 
وارد خاك ما شده. ویلچرش را هم مرز پاكستان 
گذاشته و وقتي خيلي نااميد بوده ویلچرش را در 
كمال ناباوري به دست آورده. او خبرهاي واژگوني 
برخي از خودروهاي حامــل اتباع افغان در زمان 
ورود به ایران را دنبال مي كند و از اینکه خودروي 
پژو، خودش و دوستانش را صحيح و سالم به ایران 
رسانده خوشحال اســت و خدا را شکر مي كند؛ 
»مادرم و همسرم افغانستان هستند. نگران حال 
و اموراتشان هستم اما باید كار كنم. هر كاري از 
دستم برمي آید انجام دهم كه هزینه بيمارستان را 

بدهم. دكترهاي افغانستان 60ميليون خواستند 
تا برایم پاي مصنوعي تهيه كنند. باید خوب كار 
كنم تا پول جور شود وگرنه قطعا هزینه جراحي 
باالتر مي شود و تمام برنامه هایم تغيير مي كند.«

او حاال شــب ها در یــك ســاختمان حوالي پل 
ســتارخان مي خوابد و ماهانه حــدود 700هزار 

تومان هم هزینه جاي خواب مي دهد.
صدر الدین تمام اميدش این اســت كه با فروش 
آدامس هاي دارچيني و نعنایي  یــا فال حافظ، 
همسر و مادرش را هم به ایران بياورد و یا در نهایت 
خرج پاهاي مصنوعي خود را درآورد و براي ادامه 

زندگي پيش همسرش به افغانستان برگردد.
او مي گوید كه بعد از انفجار مين و با از دســت 
دادن پاهایش زندگي ســختي داشته و دولت 
افغانســتان از او به عنــوان یــك قرباني هيچ 
حمایتي نکرده اســت. حاال هم اميد چنداني 
به بهبود اوضاع ندارد. فقط مي خواهد كار كند. 
خرج خودش و خانواده را تامين كند و دست پر 

به افغانستان برگردد.

مي گوید غيرتش اجــازه نمي دهد كه گدایي 
كند. تا به این ســن كار كرده و باز هم تا جایي 
كه دســت هایش توان دارد، كار مي كند. حاال 
یك كارمند متــرو در تهران اطالعيه كوچکي 
نوشــته كه آن  را روي ویلچرش بچســباند تا 
مردم هم بدانند متکدي نيســت، به دلسوزي 
هم نياز نــدارد فقط در ازاي فــروش آدامس 
مي خواهد بذر اميد به زندگي و داشتن دوپاي 

مصنوعي بکارد.

قصه شهر

سميه جاهدعطائيان

مهدیا گل محمدی

آدامس مي فروشد كه بایستد

بی تعارف و تكلف ، مثل همین متن كوتاهی كه می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشكالت 
و دغدغه هايتان را برای ما ارســال كنید. اگر اهل طنز و كاريكاتور و طراحی هم 
هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان كه آماده شد يك تماس  با 

شماره 23023636 بگیريد تابرای رساندنش به ما ، راهنمايی تان كنیم. 

فراخوان

پايان مدرك گرايي شركت هاي بزرگ دنیا
خوش خبر

اگرچه سال هاســت برخي متخصصــان حوزه هاي 
گوناگون بدون داشــتن مــدرك تحصيلي مرتبط در 
پست هاي كاري اســتخدام مي شــوند و حقوق خوبي هم دریافت مي كنند اما 
اینکه شركت هاي بزرگ دنيا براي استخدام افراد شرط داشتن مدرك تحصيلي 
مرتبط را حذف كنند موردي اســت كه در تاریخ سابقه نداشته است. اكنون اما 
به گزارش گلس دور، 15شــركت بزرگ دنيا ازجمله گوگل، اپل، استارباكس، 
آي بي ام، هيلتون و بنك آو آمریکا اگرچه همچنان متخصصان و فارغ التحصيالن 
رشته هاي مورد نياز خود را استخدام مي كنند اما از این پس شرط داشتن مدرك 
تحصيلي را از قوانين استخدامي خود حذف كرده اند. یعني براي نمونه در فهرست 
نيازمندي هاي گوگل كه در این گلس دور آمده مي خوانيم كه یکي از رشته هاي 
مورد نياز این شركت مهندسي نرم افزار است، چنانچه فردي در این زمينه كاري 
تخصص داشته باشد حتي اگر مدرك تحصيلي معادل دیپلم هم نداشته باشد 

مي تواند در شهر هایي كه در این فرم استخدامي آمده، به كار گرفته شود.
در گزارش گلس دور آمده است كه این تصميم در پي آن اتخاذ شد كه بسياري 
از رشــته هاي مرتبط به فناوري هاي نوین در دانشگاه ها بيشتر به صورت نظري 
و تئوري تدریس مي شــوند، حال آنکه بســياري از متخصصان و استعداد هاي 
برجسته این رشته ها هيچ گاه به دانشگاه نرفته اند. همچنين بسياري از افرادي 
كه شایسته نشستن بر صندلي تخصص هاي مورد نياز شركت هاي بزرگ هستند 

زمان یا پول كافي براي رفتن به دانشگاه نداشــته اند؛ بنابراین تا پيش از حذف 
شرط تحصيلي، افراد مستعد بسياري از گردونه بازدهي براي شركت هاي بزرگ 
حذف مي شدند اما اكنون آنها مي توانند از تجربه هاي خود براي بهبود روند كاري 

شركت استفاده كنند.
تجربه نشان داده است افراد یاد شده در محيط كار پيشرفتي به مراتب بيشتر از 

كساني دارند كه صرفا با داشتن مدرك تحصيلي راهي محيط كار شده اند.

بی خانمان ها در مساجد سنگاپور
متولي مسجد شهر جورونگ سنگاپور حاال پرستار 
پيرمرد 76ساله اي است كه خود 50سال پرستار 
بيماران درمانگاه هاي گوناگوني بوده اســت. این 
پيرمرد كه رحمان نــام دارد تا پيش از اختصاص 
فضایي در مساجد سنگاپور به بي خانمان ها بيش 
از 4ماه بــه صورت مخفيانــه در زیرپله هاي یك 
فروشگاه به ســر مي برد و مجبور بود روز ها هيچ 
رفت و آمدي نداشته باشد؛ یعني در شرایطي كه 
به دست آوردن غذا، استفاده از سرویس بهداشتي 
و حتي كمك گرفتن از مردم براي او بسيار سخت 
بود. حاال در این مســجد كه در غرب ســنگاپور 
واقع اســت او یکــي از 5نفــر ســاكن پناهگاه 
بي خانمان هاست كه نه تنها به جاي خواب تميز 
دسترسي دارد بلکه با ماكروویویي كه در اختيار 
آنها قرار دارد او هر روز مي تواند غذاي گرم بخورد. 

بر اســاس گزارش د  اســترت تایمز، سال 2020 
ميالدي بود كــه انجمن هاي خيریه موســوم به  
)MSF (در سنگاپور اســکان بي خانمان ها را در 
سرپناه هایي در كنار مساجد آغاز كردند. نوزدهم 
ژانویه همان سال حليمه بنت یعقوب )به جاوه ای: 
حاليمه بنــت یاچوب( رئيس جمهور ســنگاپور 
با بازدیدي از این پناهگاه هــا حمایت دولت را از 
این طرح اعالم كرد. او پس از این بازدید گفت: با 

توجه به شرایط قرنطينه ها و پاندمي كرونا ممکن 
است افراد بســياري دسترسي به درآمد مکفي را 
از دســت بدهند و بنابراین در چنين شرایطي از 
مسئوالن كليســا ها هم دعوت مي كنم تا به این 

طرح بپيوندند.
اكنــون  دولتــي  حمایت هــاي  از  پــس 
خيریه هــاي یاد شــده در مســاجد هفتــه اي 
دو بــار 3هزار وعده غــذا و كاالهاي اساســي به 
ارزش معــادل 20هــزار دالر ميــان نيازمندان 
ســاكن ایــن پناهگاه هــا توزیــع مي كننــد.  
 اســتادمحمدعزت، متولي مسجد شهر جورونگ
درباره این طرح مي گوید: »شاید ما فقط وسيله اي 
بودیم تــا في امان اهلل بــراي آنهایي كــه خانه و 
ســرپناهي ندارند معني پيدا كند و شب ها را به 

واقع در امان خدا به صبح برسانند«.
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عواملوشــرايطمحيطکارمطابــقحدمجاز
واســتانداردهایمشخصشــدهدرقانونکارو
آييننامههایمربوط)مصوبشورایعالیحفاظت
فنی(وســايرقوانينموضوعهدراينزمينهاقدام
وصفتســختوزيانآوریمشاغلموضوعبند
»الف«ماده)1(راحذفونتيجهراکتباًبهکميته
بدویموضوعماده)8(اينآييننامهبرایبررسیو

تأييدگزارشنمايند.
علتوضعاينمقرراتمشــخصاست.چراکه
حفظســالمتکارگراناولويتنخستاستاما
متأسفانهبهجایاجرایاينقانونکهازمباحث
روشنقانونکاروتأميناجتماعیاست،گروههای
مختلفبااعمالفشارهایاجتماعیوسياسیخود
رامشمولکارهایسختوزيانآورکردندچراکه
منفعتبســياریازنيرویکاربااينموضوعگره
خوردهاست.افرادیکهازمزايایسختوزيانآور
استفادهمیکنند،ازحقوقبازنشستگیبرخوردار
میشوندوازسویديگرنيزمیتوانندشغلدومی

رابرایخودپيداکنند.
دولتبرایرفعتبعيضبايدروندمعكوسکاهش
کارهایســختوزيانآوررادرکشوردنبالکند،
اکثرافرادیکهباعنوانسختوزيانآوربازنشسته
میشوند،مجدددرمسيربازارکارقرارمیگيرند.
متوسطسنشاغالنمشاغلسختوزيانآوردر
مردان50سالودرزنان45سالاستواينافراد
دوبارهمیتوانندواردبازارکارشوندوامكاناشتغال
برایجوانانجويــایکارراکاهشدهند.راهحل
ايناســتکهبرایمشمولشــدنفعاليتهادر
دستهمشاغلسختوزيانآوربايداستانداردهای
پزشكیمدنظرقراربگيرد.بهعبارتديگرمشخص
شودکهآياپرســتاروکارگرکارخانهايرانخودرو
دچاربيماریهایبيشتریمیشودوطولعمرشان
کاهشپيدامیکنديــاخير؟هماکنــونبدون
توجهبهاينشواهدپزشــكیوتنهابراساسرأی
کميسيونهايیکهدراستانهاتشكيلمیشود،
دررابطهبامشــاغلســختوزيــانآورتصميم
میگيرند.درواقعمالکثابتیدررابطهباتشخيص
مشاغلسختوزيانآوروجودندارد،بهخصوص
دررابطهباکارخانهها،تصميمنهايیوابستهبهنظر
کميسيونهایمربوطهاستوارتباطیباسالمت
نيرویکارندارد.بهعنوانمثالرانندگانتاکسیاز
آندستهمشاغلیهستندکهدرصدبيماریهای
عضالنیدرميانآنهابيشترازعموممشاغلاست
امامشمولســختوزيانآورنشدهانديادرميان
کارمنداندولتنيزکميتهامدادوتوزيعکنندگان
محمولههایپستیبراســاسرايزنیهایصورت
گرفتهدردســتهاينمشــاغلجایگرفتهاند،از
سویديگرماشاهدهستيمکهنيروهایکارباقد
کوتاهدردستهمشــاغلسختوزيانآورهستند
امادرايرانبهاينموضوعتوجهنمیشــود.عامل
اينكهيكشغلدردستهســختوزيانآورقرار
بگيرد،قدرترايزنیبانمايندگانمجلس،دولتو
کميسيونهایتشخيصاست،برايناساسبايد
قبولکنيمکهعاملتشــخيصمشاغلسختو
زيانآورنيازبهتغييردارد،خوشبختانهاطالعات
پزشكیبهخصوصدرســازمانتأميناجتماعی
بهشكلمتمرکزوجودداردومامیتوانيمبهيك
ديدگاهدرستدررابطهباطولعمروهزينههای

درمانهرشغلدستپيداکنيم.

يادداشت
احمد میدری

معاونسابقوزارتتعاون،
کارورفاهاجتماعی

1200شغلدنبالقرارگرفتندرفهرستبازنشستگیپساز20سالکارهستند

15هزارو800رانندهکاميونواتوبوسبهتازگی
نامهایبرایرئيسمجلسشــورایاســالمی،
رئيسسازمانتاميناجتماعیورئيسکميسيون
اجتماعیمجلسنوشتهوخواستهاندکهرانندگان
خودروهایسنگينرازيرمجموعهمشاغلسخت

وزيانآورقراردهند.
ايننخستينبارنيســتکهکارکنانيكصنف
خواهــانقــرارگرفتندرفهرســتمشــاغل
ســختوزيانآورهستند.ازســال1331که
قانونبازنشســتگیمشاغلســختوزيانآور
براینخســتينباردرقانونبيمههایاجتماعی
کارگرانمطرحشــدتابهامروزدههاصنفخود
رامستحقبازنشستگیپساز20سالفعاليت
میدانند.گواهآندرخواســت1200شغلبرای
قرارگرفتندرفهرستمشاغلسختوزيانآور
درکميتهبررسیمشــاغلوزارتکاراستکه
اغلبآنهافاقدشــرايطعنوانشــدند.درسال
1394پسازبررسیهایالزمحدود110شغل
در13گروهشغلیاحصاوبهتصويبشورایعالی
حفاظتفنیرســيدتاازاينبهبعدکميتههای
بدویاداراتتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانها
طبقمعيارهایمشخصشــدهودستورالعمل
واحد،درخصوصدرخواســتبيمهشــدگان
برایبازنشستگیبراســاسمشــاغلسختو

زيانآورتصميمگيریکنند.

مشاغل سخت و زیان آور چیست؟
2گروهمشــاغلســختوزيانآوروجوددارد؛
دســتهاولکارهايیاســتکهدرآنهــاعوامل
فيزيكی،شــيميايی،مكانيكــیوبيولوژيكی
محيطکار،غيراســتانداردبودهوبراثراشتغال
کارگرتنشــیبهمراتبباالتــرازظرفيتهای
طبيعی)جســمیوروانی(دراوايجادمیشود
کهنتيجهآنبيماریشــغلیوعوارضناشــی
ازآنبودهاستودســتهدوممشاغلیهستند
کهماهيتاســختوزيانآورهستندودرصورت
بهکارگيریتمهيداتبهداشتی،ايمنیوتدابير

مناسبسختیکارکاهشمیيابد،ولیسختو
زيانآوریاينمشاغلحذفنمیشود.2ديدگاه
دربارهافزايشمشــاغلســختوزيانآوروبه
تبعآنبازنشســتگیپيشازموعدوجوددارد؛
دستهایازکارشناســانمیگويندکهاينقانون
باعثورشكستگیصندوقهایتاميناجتماعی
میشــود،ولیگروهديگرمیگويندکهافزايش
4درصدینــرخپرداختحقبيمهنســبتبه
شرايطعادیبازنشستگی،باعثافزايشمنابع

درآمدیتاميناجتماعیمیشود.

پایداری صندوق های بازنشستگی در خطر 
است

روزبــهکردونی،رئيسمؤسســهعالیپژوهش
تاميــناجتماعیجزوگــروهاولاســت.اودر
اينبارهمیگويد:طرحبازنشستگیپيشازموعد
مشاغلسختوزيانآور،درحالیمطرحشدهکه
صندوقهایبازنشستگیکشوربهداليلمختلف
باچالشهایپايداریمالیمواجههستند؛بهاين
معناکهنهتنهادرآمدهاکفافهزينههایجاری
رانمیدهنــد،بلكهآيندهتأمينمالیتعهدات
بلندمدتآنهانيزباتهديدمواجهاســت.غيراز
آن،اينروندخالفمسيریاستکهدرراستای
افزايشاميدبهزندگیدرکشــورهایمختلف

دنبالمیشود.
کردونــیتأکيدداردکــهبايدبهمــردمدرباره
آسيبهایاجرایطرحبازنشســتگیپيشاز
موعداطالعاتبيشــتریدادتانسبتبهتبعات
آنآگاهباشند؛»بازنشســتگیپيشازموعداز
يكسوباکاهشدرآمدهایصندوقهایبيمهای
وازسویديگرباافزايشهزينههایآنها،پايداری
مالیصندوقهارابــهخطرمیاندازد.همچنين
بازنشستگیپيشازموعدمغايربااصولبيمهای
ودقيقامعكوسبــارونداصالحاتصندوقهای
بازنشستگیدرجهاناســت.درحالیکهتجربه
کشــورهایمختلفنشــانازاصالحقوانينو
مقرراتبازنشستگیدرراســتایافزايشسن

بازنشستگیدارد.«
برخیمیگويندکهطرحبازنشســتگیپيشاز
موعد،بهافزايشاشتغالجوانانکمكمیکند،
اماکردونیمعتقداســتکه»اينايدهپشتوانه

علمیمعتبرینداردوشواهدعلمیهيچارتباط
مثبتقطعیرابينکاهشســنبازنشستگیو
افزايشاشتغالجواناننشــاننمیدهد.حتی
بسياریازمطالعاتنشانمیدهدکهکاهشسن
بازنشستگیبهاشتغالجوانانکمكینمیکند.
اگرهماينجايگزينیدراقتصادايرانتأييدشود،
تضمينیبرایجايگزينیکاملوتناظريكبهيك

آننيست.«
رئيسمؤسسهپژوهشتاميناجتماعیدرادامه
بهموضوعسالمندیجمعيتاشارهکردوگفت:
»هنگامیکهسالمندیجمعيتدرکشوربهوقوع
بپيوندد،بااينحجمازمستمریبگيرانتأمين
مالیمســتمریهابهطورقطعبامشكلمواجه
خواهدبودوباراجتماعیگســتردهایبههمراه
خواهدداشتوبدونترديدازايننظرپايداری

جمعيتیرابهخطرمیاندازد.«

گسترش بخش غیررسمی اقتصاد
کردونیبابياناينكهبازنشستگیزودهنگام،با
خارجکردنافرادغيرسالمندازبازارکاررسمی،
بهرشداقتصادی،درشرايطیکهبايدبرایوقوع
پديدهسالمندیدرکشورآمادگیداشتهباشيم،
ضربهمیزند،توضيحداد:بازنشســتگیپيشاز
موعدچونمنجربهگسترشبخشغيررسمی
میشــود،افزايشهزينههایاداریوبازرســی
درنتيجهتمكيننكردنبهقانونراممكناست
درپیداشتهباشد.همچنينباتوجهبهشرايط
تورمیکشورونظربهقوانينموجوددرخصوص
اشــتغالبازنشســتگان،نظربهاينكهازيكسو
مستمریهاکفافزندگیمســتمریبگيرانرا
نمیدهدوازسویديگرمستمریبگيرانتوانايی
انجامکاررادارند،بازنشســتگیهایزودهنگام
قطعاًبهگسترشبخشغيررسمیاقتصاددامن

خواهدزد.
يكیديگرازنقدهايیکهمخالفانبازنشستگی
پيشازموعددارند،ايناستکهبهداشتروانی
افرادرابهخطرمیاندازد.کردونــیدراينباره
گفت:بازنشســتگیپيشازموعدفرايندآسيب
بهبهداشــتروانیافراد،بهخصــوصمردانرا
کهعموماًبــراثرکاهشفعاليــتاجتماعیدر
دورانبازنشستگیرخمیدهد،تسريعمیکند.

همچنينطرحبازنشســتگیپيــشازموعدبا
سياســتهایترويجفرهنگکاردرميانمردم

درتناقضاست.
اماموافقانبازنشستگیپيشازموعدوافزايش
فهرستمشاغلسختوزيانآورمیگويندکه
اينقانونبهافزايشاشــتغالدرميانجوانان
کمكمیکندوازطــرفديگرنرخاميدواریبه
زندگیرادرافرادميانسالباالمیبرد.همچنين
مؤسســهعالیپژوهشتاميناجتماعیاخيرا
تحقيقیدرخصوصمشاغلسختوزيانآوربا
عنوان»بررسیتأثيراجرایبازنشستگیپيشاز
موعدبرمنابعومصارفسازمانتاميناجتماعی«
ارائهداده،کهدرفصلچهارمآناززبانموافقان
بازنشستگیبيشازموعدنوشتهاست:»بهدليل
افزايش4درصدینرخحقبيمهنسبتبهشرايط
عادیبازنشستگی،شاهدافزايشمنابعدرآمدی
ســازمانتاميناجتماعیبهازایتكتكافراد
مشمولهســتيم.پساينروشبهدرآمدزايی

صندوقهاکمكمیکند.«

كارفرمایانی كه قانون را دور می زنند
البتهاينگونهنيســتکههمهکارکنانمشاغل
ســختوزيانآوربتوانندازمزايایآناستفاده
کنند.بســياریازآنهابهعلتدورزدنکارفرما
بــراینپرداختــنســهم4درصــدیعمالاز
بازنشســتگی20ســالکارمحرومهستند.در
سالهایاخيرمباحثدنبالهداریدربارهاينكه
کدامصنوفدرگروهمشــاغلسختوزيانآور
قرارمیگيرندبينفعاالنکارگریوکارفرمايی
بهوجودآمدهاست.فعاالنکارفرمايیازقوانين
مرتبطبامشاغلســختوزيانآورومصاديق
ايننوعمشاغلانتقاددارندوهرازگاهیخواهان
بازنگریدراينموردمیشــوند؛خواستهایکه
میتواندمنجربهتضييعحقوقکارگرانیشــود
کهبهسختیکارمیکنندوکارآنهاآسيبهای

متعددروانیوجسمیبرایآنهابهدنبالدارد.
دبيرکلکانونعالیانجمنهایصنفیکارگران
ايراندراينبارهمیگويد:»سوءاستفادههايیدر
بحثمشاغلسختوزيانآوروجوددارد.برای
مثالبرخیکارفرمايانکارگرانرامجبوربهتوافق
میکنند؛يعنیرضايــتآنهارامیگيرندتاحق

بيمهمشاغلســختوزيانآوررانپردازندوآنها
همبهدليلترسازبيكاریچيزینمیگويند.در
واقع،آنطورنيستکههرکسدرمشاغلسخت
وزيانآورفعاليتداشتبهصورتاتوماتيكوار
مشــمولقوانينمربوطبهآنشــود.افرادبايد
پيگيراينوضعيتباشــندوخيلیها30سال
کارمیکنندودنبالچنينچيزیهمنمیروند.

هادیابويیهمچنيندربخشديگریازسخنان
خودگفت:يكبحثمهمديگردربارهمشــاغل
ســختوزيانآورنوعپرداختحقبيمهاست.
اينامــكانوجــودداردکــهکارفرمايانجای
پرداخت4درصدحقبيمهمشــاغلســختو
زيانآوربهصورتماهانه،آنراجمعکنندويك
جابپردازنددرحالیکهوقتــیحقبيمهجمع
میشوددرمواردزيادیمشكلايجادمیشود؛
بنابراينبهتراســتپرداختحقبيمهمشاغل
سختوزيانآورماهبهماهباشد.همچنينبعضی
ازکارفرمايــانافرادديگــریرابهعنوانکارگر
مشاغلســختوزيانآورمعرفیمیکنندکه
ازدوستانونزديكانشانهستندوبدينترتيب

دنبالسوءاستفادهازاينقانونمیروند.

تجارب جهانی چه می گوید؟
هيچگونهاســتاندارد،فرايندوويژگیمشخصی
درخصوصطرحهایبازنشستگیپيشازموعد
درمشاغلسختوزيانآوردرکشورهایمختلف
وجودنداردوهرکشــوریروشهایمتفاوتی
رادراجــرایاينطرحدرپيــشمیگيرد.اين
موضوعدرابعادمختلفازجملهمشاغلمشمول،
شرايطبازنشستگی،مزايایتخصصیو...وجود
نداردودرکشــورهایمختلفمــواردمتفاوتی
قابلمشاهدهاست.مثالدربرخیکشورها،طرح
بازنشســتگیپيشازموعددرمشــاغلسخت
وزيانآورراازطرحهایعمومیبازنشســتگی
جدامیکنندوفرايندهایمالیخاصیرابرای
آندرنظــرمیگيرند.برخیکشــورهایديگر،
برخیمشــاغلراازفهرستمشــاغلسختو
زيانآورخارجکردهوافرادمشمولرابهشرايط

عادیبازنشستگیبرگرداندند
وحتــیســنبازنشســتگی
آنانرانيــزافزايــشدادهاند.
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تعداد كل پرونده های فعال 
مستمری بگیران تا پایان 

سال1399 است.

3میلیون و 
289هزارو177نفر

از بازنشستگان، 8درصد از 
كارافتادگان و كمتر از 2درصد از 

فوت شدگان زن هستند.

11درصد 

بازنشستگان را 
بازنشستگان عادی و 

51درصد را بازنشستگان 
پیش از موعد تشكیل 

می دهند.

49درصد

ازكارافتادگان را 
ازكارافتادگان كلی 

ناشی از كار، 78درصد 
را از كارافتادگان كلی 

غیرناشی از كار و 11درصد 
را ازكارافتادگان جزئی 

تشكیل می دهند.

11درصد

پرونده های فوت شدگان 
را فوت ناشی از كار و 

97درصد را فوت غیرناشی 
از كار تشكیل می دهد.

3درصد

 میانگین سنی فعلی 
بازنشستگان است و 
این میانگین سنی در 
ازكارافتادگان برابر با 

55.6سال و بازماندگان 
برابر با 48.5سال است.

 

64/7سال

 میانگین سن برقراری 
بازنشستگان است و این 
میانگین در ازكارافتادگان 

43.5سال است.

56.5سال

میانگین سابقه پرداخت 
حق بیمه بازنشستگان و 

این رقم برای ازكارافتادگان 
10.1سال و فوت شدگان 
معادل 14.2سال است.

23.2سال

بازنشستگان
در كنار 11درصد 

ازكارافتادگان و 11درصد 
پرونده های فوت ، مبالغ 
مستمری كمتر از حداقل 
دستمزد دریافت می كنند.

22درصد

بیشترین فراوانی مستمری 
بازنشستگان را به نام 

خود ثبت كرد و بیشترین 
پرونده های ازكارافتادگان و 
فوت به ترتیب در سال 96 و 

99 ثبت شدند.

سال98

سهم اداره كل شرق تهران در 
میان پرونده های بازنشستگی 
كل كشور بود و به این ترتیب 
این اداره كل بیشترین سهم 
پرونده های بازنشستگان را 
به نام خود ثبت كرد، اداره 

كل خوزستان نیز با 8درصد، 
بیشترین سهم پرونده های 

ازكارافتادگان را دارد.

9/5درصد 

منبع: سالنامه آماری سال99 
سازمان تأمین اجتماعی

براســاس گفته معاون فنی و درآمد سازمان تأمین 
اجتماعی، 1۳ گروه مشاغل سخت و زیان آور عبارتند از:

مشاغل سخت و زیان آور
تعيين110شغلسختوزيانآور

تخلیه و حمــل مواد مذاب در13گروهشغلی
از كوره های مشغول به كار 
و كار مســتمر در مجاورت 
كوره های ذوب به نحوی كه كارگر در معرض 
مستقیم حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد 

از كوره باشد.

اشــتغال به جمع آوری و 
انتقال كود در واحدهای دام 

و طیور

مشــاغل شن پاشی، پخت 
آسفالت دستی، قیرپاشی 

و مالچ پاشی

كار مستمر و مداوم در فضای 
باز و در ارتفاع بیش از 5 متر 
از سطح مبنا روی دكل ها، 
اتاقك های متحرك، داربست ها و اسكلت ها

كار در محل های با فشــار 
محیط غیرمعمول از قبیل 

غواصی

كار مستمر در محیط هایی با 
فشار صوتی بسیار باال

كار مســتقیم و مســتمر 
در كارگاه هــای دباغــی، 
ساالمبورســازی و روده 
پاك كنی و كار در گنداب روها و همچنین 
جمع آوری، حمل و دفــن و بازیافت زباله 

به صورت غیرمكانیزه

كار مــداوم روی خطــوط 
و پســت های انتقال برق با 

فشار 6۳كیلوولت و باالتر

كار در امــور سمپاشــی 
باغ ها و اشــجار و مزارع و 
ضدعفونی اماكن و طویله ها 

و آشیانه های مرغداری در زمان سمپاشی

اشتغال مســتقیم در امر 
تولید و تركیب ســموم و 

حشره كش ها

كار با وسایل دارای ارتعاش 
كه با وجود رعایت مقررات 
حفاظت فنی و ایمنی در حد 
غیرمعمول بوده و برای ســامتی كارگر 

زیان آور باشد.

 كار در معادن

كار در حفر قنوات، چاه ها، 
فاضاب هــا، تونل هــای 
زیرزمینی و مخازن سربسته
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فهیمه طباطباییگزارش
روزنامهنگار
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مهارت هاي روان شناختي زندگي
خودمان؛ پديده اي كه هر روز با آن مواجه هستيم. مواجه بودن 
پديده اي را كه به ذهن متبادر مي كند، رابطه اســت. رابطه با 
خودمان، رابطه با ديگران، رابطه با طبيعت و محيط و رابطه با 
خداوند؛ آيا زندگي ما خارج از اين منظومه ارتباطي، قابل تصور 

است؟ قطعا نه! 
حال، مگر مي شود هر روز جاري در اين منظومه ارتباطي باشيم 
و درگير آن نشويم؟ از اين رو است كه رابطه با اين نگاه اصلي ترين 
جنبه روان شناختي زندگي يك انسان است. براي يك زيست و 
زندگي معمولي نياز داريم در سطحي حداقلي، اقتضائات اين رابطه 
را بشناسيم و حتي المقدور مهارت هايي را براي اداره كردن اين 
منظومه بدانيم. لذا پرداختن به رابطه از مقدمات زندگي انساني 
است كه آگاهي به آن، حركت ما به سمت سازگاري و رضايت ورزي 
را به دنبال خواهد داشت. آگاهي به اين ضرورت، محركه اي است 
براي اينكه بدانيم داشتن مهارت از نداشتن آن بهتر است. هرچند 
آگاهي به ماهيت پديده رابطه و ابعاد آن )رابطه با خودمان، رابطه با 
ديگران، رابطه با محيط و رابطه با خداوند( نيمي از راه است؛ چون 
به اين وجه از دنياي رواني مان رسميت مي بخشد. البته در اين ميان 
حيطه هاي ديگري مثل احساسات و عواطف هم رخ مي نماياند كه 
به آن هم در جاي خود مي پردازيم. لذا آشنا شدن به رابطه و آگاه 
بودن از آن و مهارت مند شــدن درخصــوص آن را از ضروريات 
زندگي مي دانيم. پيشنهاد مي كنيم با كنجكاوي دنبال كننده اين 
مسير باشيد و با هم آنچه را كه نمي دانيم، بياموزيم و اگر مي دانيم 
تقويت كنيم، باشد كمكي باشد در راستاي كيفيت زندگي مان. 
چنانچه بخواهيم مهارت هاي روان شناختي زندگي را در 3 حوزه 
اصلي سازماندهي كنيم، شامل روابط و مديريت ارتباطي، تنظيم 
هيجان ها و احساسات و خودآگاهي و خودشناسي است كه البته 
اينها، درهم تنيده اند و بدون همپوشاني قابل تصور نيستند. اين 
ســه حوزه، اصلي ترين دغدغه هاي زندگي رواني يك انسان را 
به توجه ما مي آورد. دغدغه هايي كه يك انسان طي عمر خود و 
زندگي روزمره با آن درگير است و قطعاً مجهز شدن انسان امروزي 
به دانســتن جزئيات و ابعاد اين مفاهيم و مهارت ها در راستاي 
توانمندي ما خواهد بود. روابط، جزء الينفك زندگي ما هستند كه 
عمده شخصيت، ساعات روزانه و هشياري مان را تسخير كرده اند. 
در منظومه روابط ما ناگزير احساساتي بر انگيخته مي شوند كه 
نيازمند شناســايي و تنظيمند. هر دوي اينها خودآگاهي ما را 
تحت تأثير قرار مي دهند. اين سه گانه روانشناختي چنانچه سالم و 
سازنده، تنظيم و مورد بهره برداري قرار گيرند، سازگاري و رضايت 
را در پي خواهند داشت و چنانچه به خوبي اداره و مديريت نشوند، 
منشأ آسيب، نارضايتي و ناسازگاري و عملكرد مختل خواهند بود. 
رابطه، به عنوان يك نياز روان شناختي بنيادي، اساسي ترين دغدغه 
انسان هاست؛ به نحوي كه همگي شاهد بوديم پاندمي كرونا چگونه 
اين وجه از روان انسان ها را تحت الشعاع خود قرار داد. بنابراين ما 
نياز داريم اصل رابطه، مؤلفه ها و انواع آن، اجزاء و شرايط يك رابطه 
سازنده، الگوهاي ارتباطي و مهارت هاي ارتباطي را بشناسيم و در 
آموختن آن دنبال كنيم. در همين راستا الزم است با مفاهيمي 
مثل همدلي، هنر گوش دادن، نقــد و نقدورزي و نقش و جايگاه 
آنها در روابط، آشنا باشيم. وقوع احساسات و هيجان ها در جريان 
روابط و ديگر مواجهه هاي ما با دنياي بيروني اجتناب ناپذير است. 
حاال سؤال اينجاست چقدر احساسات و هيجانات را مي شناسيم؟ 
چقدر به مســير تجربه و جريان عواطف خويش آگاهيم؟ اصاًل 
هيجان ها كدامند؟ چه فايده اي دارند؟ هيجان هاي خوشــايند 
)مثبت( و ناخوشايند )منفي( به كداميك از عواطف ما اشاره دارد؟ 

تنظيم هيجان ها چيست؟
خودشناسي و خودآگاهي در گرو آگاهي به دنياي بيروني )روابط( 
و آگاهي از دنياي دروني مان )احساســات و عواطف( معنا پيدا 
مي كند و نيازمند توجه جدي ما انسان هاست. البته قرار نيست 

دچار نگاه وسواس گونه به خودمان شويم.

بهترين آب براي گياهان آپارتماني
آبي كه در آن ســبزي خيس كرده ايد آب خوبي براي 

آبياري گلدان هاست.1
آب آكواريوم ماهي را هنگام تعويض دور نريزيد ؛ اين آب 

بهترين كود را براي آبياري گلدان ها دارد.2
هر زماني تخم مرغ آب پز كرديد آب آن را دور نريزيد، آبي 

كه در آن تخم مرغ آب پز شده به دليل وجود امالح معدني 3
بهترين آب براي گلدان هاست.

آب لوله كشي به دليل داشتن كلر بهتر است مستقيم براي 
آبياري استفاده نشــود بلكه 3-2ساعت آب را در داخل 4

پارچ قرار داده و بعد از آنكه ته نشين شد آن را استفاده كنيد.
آبياري گياهان از پايين يكي از بهترين روش ها براي اين است كه 
گياه دچار مشكل كم آبي نشــود. با اين روش مواد مغذي درون 
خاك هم راهي براي خارج شــدن از خاك ندارنــد و مي توانيد 
مطمئن شويد كه آب واقعا به ريشه ها رسيده است. براي اين كار 
مي توانيد از يك بشقاب ساده استفاده كنيد. بشقاب را از آب كرده 
و زير گلدان قرار دهيد. اجازه دهيد چند ساعت گلدان روي آن 
قرار بگيرد تا زماني كه بشقاب از آب خالي شود. اين تكنيك بسيار 
كاربردي اســت چرا كه آب داخل ظرف به آرامي به خاك وارد  و 
توسط ريشه جذب مي شــود و به طور گسترده در مراكز باغباني 
براي حفظ رطوبت و حفظ مواد مغذي خاك انجام مي شود.  يك 
روش ديگر هم اين است كه گياهان را به صورت گروهي در يك 
سيني بزرگ پر از آب حمام كنيد، به اين صورت كه سيني را تا 
چند سانتي متر حدود يك سوم پر از آب كنيد و گياهان را درون 

آن قرار دهيد تا در عرض چند ساعت آب را به خود جذب كنند. 

چرا بايد حداقل يك بار مروري كنيم بر نوع برخورد و رفتارهاي آيت اهلل العظمی سيدشهاب الدين 
مرعشي با اعضاي خانواده و نزديكانش؟ چون بعضي ها مثل او بلد بودند كه چطور بايد زندگي 
كنند؛ طوري كه نه به روان خودشان آسيب برسد و نه ديگران از آنها آسيب ببينند. چون بعضي ها 
مثل او بلد بودند كه از آنچه شايد براي ما بحران كوچك يا بزرگ به حساب مي آيد، به سادگي بگذرند و چشم شان را از ايده آل هايشان 
برندارند. به همين دليل، به سراغ خاطرات فرزند ارشد او، يعني دكتر سيدمحمود مرعشــي نجفي، رفتيم تا ببينيم كه اگر او و ديگر 
برادرانشان در كودكي، در خانه بازيگوشي و شيطنت مي كردند، برخورد پدرشان با آنها چطور بود؟ آيا براي پدر مهم بود كه جنس لباسي 

كه بر تن دارد ايراني باشد يا خارجي؟ آيا سفره شان هميشه رنگارنگ بود يا نه؟ و... در اين مطلب به جواب تمام اين سؤاالت مي رسيد.

روانشناسی
دكتر عليرضا زرندي 

روانشناس و مشاور

گل و گياه

حورا نژادصداقتگزارش
روزنامه نگار

 حمل خودرو
 در حضور راننده ممنوع است 

يكي از صحنه هــاي رايج در زندگي شــهروندي و باالخص 
كالنشهرهايي مانند تهران، اين اســت كه سراغ ماشين تان 
كه مدتي قبل پارك كرده بوديد، برويــد و ببينيد خبري از 

آن نيست. 
كمي پرس و جو مي كنيد و متوجه مي شويد مأموران نيروي 
انتظامي، اتومبيل شما را به علت پارك در محل توقف مطلقا 
ممنوع، به پاركينگ منتقل كرده اند. حاال اگر شانس با شما يار 
باشد و شما كمي زود به محل برسيد، احتماال با يك اتومبيل 
معلق بين زمين و آسمان مواجه مي شويد كه قرار است روي 
خودروبر پليس منتقل شود. آنجاست كه مي توانيد وارد عمل 
شويد و از انتقال ماشــين تان جلوگيري كنيد. طبق تبصره 
2ماده 13قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي؛»در كليه موارد، 
اگر قبل از حمل يا حين حمل آن، مالك خودرو حاضر شود، 
مأموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه، خودرو را به وي 

تحويل نمايند.«
در اين صورت، اول آرامش خود را حفظ كنيد و بعد از مأموران 
محترم نيروي انتظامي بخواهيد اتومبيل را به شما تحويل دهند. 
يادتان باشــد مأمور نيروي انتظامي، حق ندارد به بهانه اينكه 
باالبر )جرثقيل( خودرو را بلند كرده است، ماشين تان را تحويل 
ندهد يا هزينه باالبر را مطالبه كند. البته اين درصورتي است كه 
خودروی شما به دليل حمل مواد مخدر يا مشروبات الكلي توقيف 
 نشده باشد، زيرا درصورتي كه در اتومبيل، مشروبات الكلي باالي
20 ليتر يا مواد مخدر وجود داشته باشد، پليس ملزم به توقيف 

وسيله نقليه است و شامل اين موضوع نخواهد بود. 

وكيل باشی

تندرستی

با زياده روي در خوردن اين خوراكي ها 
تا پاي مرگ مي رويد

مصرف بيش از حد برخي خوراكي ها و اقالم غذايي ممكن 
است ســالمت هر فردي را به خطر بيندازد، اين خوراكي ها 
ممكن است در زمره اقالم ســالم غذايي به شمار بيايند اما 

زياده روي در مصرف آنها سالمت افراد را نشانه مي رود.

اسفناج : اكثر مردم تقريبا به  اندازه كافي سبزيجات برگ دار، 
از جمله اســفناج، در رژيــم غذايي خود دريافــت نمي كنند. 
ســبزي هاي برگ دار منبع فوق العاده كم كالري ويتامين ها و 
 K مواد معدني ازجمله منيزيم، لوتئين، اسيدفوليك و ويتامين
هستند. اما براي افرادي كه شايع ترين نوع سنگ كليه، اگزاالت 

كلسيم را دارند، اسفناج مي تواند مشكل ساز باشد.

كلم بروكلــي: يــك مــاده غذايــي فوق العــاده و مملو از 
آنتي اكســيدان هاي مفيد اســت كه خطر ابتال به ســرطان و 
بيماري هاي قلبي را كاهش مي دهد، اما زماني كه كلم بروكلي 
در مقادير بسيار زياد مصرف شود، ممكن است منجر به كم كاري 

تيروئيد شود.

چاي سبز: اين چاي مملو از آنتي اكســيدان هاي قوي است 
كه به دفع سرطان، التهاب و بيماري هاي قلبي كمك مي كند. 
با اين حال، تانن هاي موجود در چاي ســبز مي تواند با جذب 
»آهن غيرهم« )آهن منابع گياهي( نيز تداخل داشــته باشد، 
بنابراين اگر سطح آهن پاييني داريد يا در معرض خطر كمبود 
آهن هستيد، از نوشيدن چاي سبز همراه با وعده هاي غذايي 

خودداري كنيد.

 خانه امن تر 
با راهكارهاي ساده 

اســتفاده از چند راهكار ساده مي تواند افراد 
يك خانواده خصوصا كودكان و سالمندان را در 
برابر خطرهاي بالقوه اي كه در كمين آنهاست، 

 محافظت كند.

 نرده: در خانه هايي كه داراي راه پله هســتند، 
بايد حتما به فكر نصــب نرده های محكم – و نه 
تزئيني- بود. اين راهكار ســاده مي تواند تا حد 
زيــادي از ايجاد يك اتفاق ناگــوار براي اعضاي 
خانواده جلوگيري كند. در خانه هايي كه كودك 
نوپا حضور دارد از نرده هاي ساده و محكم مي توان 
در ورودي آشپرخانه هم استفاده كرد تا از ورود 

كودك به اين مكان جلوگيري كرد.
 سراميك ممنوع: ســراميك كف اتاق ها يكي از 
مواردي است كه باعث لغزنده شدن فرش مي شود. 
براي جلوگيري از اين اتفاق مي توان از ترمز فرش 
در اتاق ها استفاده كرد  يا حتي االمكان از پاركت به 

جاي سراميك استفاده كرد.
 ايمن سازي  ســرويس حمام و دستشويي: 
نصب كــردن ميلــه  در جايــي مثل حمــام  و 
سرويس بهداشتی مي تواند خطر زمين افتادن را 
كمتر كند. اين ميله ها را در كنار دوش يا وان نصب 
كنيد اما هرگز نبايد از ميله هايي كه با قدرت مكش 
به ديوار نصب مي شــوند، استفاده شود و به جاي 
آن، ميله هايي را كه با پيچ به ديوار نصب مي شوند، 
انتخاب كنيد. بهتر اســت از ميله هايي استفاده 
كنيد كه سطح شــان بافت دارد و دست تان روي 

آنها ليز نمي خورد.

دكوراسيون

كتاب »زندگي و 
زمانه آيت اهلل العظمی 

مرعشي نجفي« از 
انتشارات روايت فتح، 

روايتي است ساده و 
گيرا از زندگي مردي 
كه در زمان حياتش 
در مراسم عروسي 
و عزاي بسياري از 

اهالي قم شركت 
كرده بود و مهرش به 

دل مردم نشسته بود. 
شخصيتي كه امروز 

هم ديگران از كتاب ها 
و كتابخانه بزرگ او 

بهره مي برند.

خاطرات پسر آيت اهلل العظمی مرعشي نجفي از رفتار ايشان با خانواده

دلش به دریا وصل بود

كار و كار و كار
سيدشهاب الدين مرعشي از همان نوجواني روزها و 
شب هايش را متفاوت با هم سن وسال هايش سپري 
مي كرد. ســاعت هاي كمي مي خوابيد، كتاب هاي 
زيادي مي خوانــد، پاي درس اســتادان مختلفي 
مي نشســت و حتي خيلــي از درس خواندن ها و 
درس گرفتن هايش را به وقت ســحر و بعد از نماز 
صبح موكول مي كرد. از وقتي هم كه پدرش از دنيا 
رفت و مسئوليت خرج زندگي بر گردن او افتاد، باز 
هم درس خواند و به زندگي خانواده اش رسيدگي 
كرد. برايش مهم نبود كه هــواي نجف چقدر گرم 
است و تحمل ناپذير؛ تابستان ها پارچه اي دور خود 
مي پيچيد و در حوض مدرســه قوام مي رفت و به 
مطالعه ادامه مي داد. برايــش مهم نبود كه چقدر 
پول دارد. اگــر فكر مي كرد كه بايــد يك كتاب يا 
نســخه خطي را خريداري كند، از هــر راه حالل 
حتي اگر سخت بوده باشــد، اقدام مي كرد. حتي 
وقتي كه در قم او را آيت اهلل العظمي مرعشي نجفي 
مي ناميدند و اعتبار و شهرتش به گوش همه رسيده 
بود، ساده زندگي مي كرد و سفره غذايش چند رنگ 
و بو نشد. همه اين نشانه ها، حتي براي آنهايي كه 
او را نمي شناسند آنقدر كافي هست تا يك بار مرور 
كوتاهي داشته باشند بر زندگي او و نوع برخورد و 

رفتارش با ديگران؛ خصوصا با اعضاي خانواده اش.

تا وقتي همه خيار نخورند ما هم 
نمي خوريم...

مردي كه در خانه آيت اهلل مرعشی از سال هاي دور 
مشغول كار بود و معموال خريدها برعهده اش بود، 
آقاسيدنصير نام داشــت. در يكي از روزهاي بهاري 
وقتي آيت اهلل مرعشي سر سفره مي نشيند، بشقابي 
پر از خيارهاي تازه نظرش را جلب مي كند. از روي 
تعجب از آقاسيدنصير مي پرسد:»االن كه بهار است... 
اين خيارها از كجا آمده؟ چند خريدي شان؟« او هم 
با ته لهجه تركي شروع به تعريف كردن مي كند كه 
وقتي داشــتم به خانه برمي گشتم بقالي سركوچه 
خيارهاي نوبر آورده بود و من هم خريدم. قيمتش 
هم فقط كمي بيشتر از قيمت خيارهاي تابستاني 

بود...
آقانجفي ناراحت مي شود. بدون هيچ مكث و تعللي 
مي گويد: »خيلي سريع برو همه خيارها را پس بده. 
خيار نوبر براي چه بخوريم؟ من با خداي خودم عهده 
كرده ام كه ميوه نوبر نخــورم. تا وقتي خيار به خانه 
همه مردم نرسيده و همه قدرت خريدش را ندارند، 
ما هم نمي خوريم«. از همان روز ديگر ميوه نوبر در 

سفره او و همسرش ديده نشد.

محبت، احترام، مالحظه
تمام بچه هاي آيت اهلل مرعشي از همان كودكي عادت 
كرده بودند كه كنار اسم شــان يك »خانم« يا »آقا« 
هم بيايد. چون پدرشان معتقد بود كه بچه ها محترم 
هستند. او حتي از روز اول به همسرش هم گفته بود: 
»خانم« و اين عنوان روي همسرش مانده بود. اما اينها 
باعث نمي شود كه كودك، حتي آيت اهلل زاده ها شيطنت 
و بازيگوشي نكنند. گرچه پدر خانواده مرد جاافتاده و 
معتبري بود كه تركيب »آيــت اهلل العظمي« از زبان 
ديگران در وصف او نمي افتاد، امــا او بايد آداب پدري 
را نيز مي دانست كه اتفاقا خوب هم آن را مي شناخت. 
يك بار سه پسر او، جواد،امير و محمود، نقشه اي پنهاني 
براي رختخواب هاي چيده شــده تا نزديك ســقف 
ريختند. خودشان را رســاندند آن باال و يكي يكي از 
همانجا سر مي خوردند و مي آمدند پايين. آنها از پتوها 
و تشك ها يك سرسره بلند درست كرده بودند! حين 
بازي همانطور كه چشم هايشــان را بسته بودند و سر 
مي خوردنــد و مي خنديدند، يك مرتبه خودشــان را 
جلوي پاي پدرشــان ديدند. از چشم هايش فهميدند 
كه از اين كار خوش اش نيامده. آيت اهلل مرعشي تشري 
زد به آنها؛ »بچه ها اين چه كاريه كه مي كنيد؟ مادرتون 
با زحمت رختخواب ها رو جمع مي كنه و بعد شــما 
دوباره همه شــون رو به هم مي زنيد. خودتون هم كه 
جمعش نمي كنيد... اصال اگر همين االن مهمون بياد 
چي؟ نمي گن چه خونه نامرتبي دارن؟« همه شــان 
عذرخواهي كردند و ديگري چيزي نگفتند و ســريع 
اتاق را مرتب كردند. چند دقيقه بعد، آيت اهلل مرعشي 
صدايشــان كرد. دستي به سر پســرهايش كشيد و 
گفت:»شما پسرهاي منيد. بايد شما رو تربيت كنم. 
من دوستتون دارم. بياييد اين پول رو بگيريد و براي 
خودتان چيزي بخريد. اما ديگه روي رختخواب ها بازي 
نكنين. مادرتون خسته مي شــه«. بچه هاي آيت اهلل 
مرعشي مي دانستند كه پدرشــان نه اهل كتك زدن 

است و نه اهل درشت سخن گفتن.

فقط جنس ايراني
همه نزديكان آيت اهلل مرعشي مي دانستند كه او برايش 
مهم اســت لباس و كفــش و حتي دكمــه اش ايراني 
باشــد. اصال حاضر نبود جنس خارجي بخرد. نعلين 
زردش را استاد حسين كدخدا درست مي كرد و پارچه 
لباس هايش معموال از نساجي يزد بود و حتي از همان 
روزي كه فهميد دكمه ها خارجي هستند، نگفت حاال كه 
چاره اي نيست، پس از اينها استفاده مي كنم. به جايش 
فكري نو كرد. يك تكه قيطان را چندباري دور خودش 
مي پيچيد و وقتي به شكل يك گلوله كوچك در مي آمد، 
به جاي دكمه از آن استفاده مي كرد. بعدها هم كه ازدواج 

كرد، همين كار را به همسرش ياد داد.

صبر كن! كاريت ندارم!
دكتر محمود مرعشــي يادش هســت كه يك بار 
پدرش بلند با او صحبت كرد. كي؟ در يكي از همان 
شب هاي قدر ماه رمضان بود كه آيت اهلل مرعشي سه 
شب را در صحن بزرگ حرم حضرت معصومه)س( 
نماز قضا مي خواند و ديگران در اين نماز به او اقتدا 
مي كردند. البتــه، مردم قم بــه نمازهاي جماعت 
او در حرم حضرت معصومه)س( عادت داشــتند و 
حتي آنهايي كه ســحرخيز بودند، مي دانستند كه 
آيت اهلل مرعشــي در روزهاي برفي هم خودش را 
به حرم مي رساند تا نماز صبح را هنگام بلند شدن 
صداي اذان بخواند. اما آن شب ماجرا فرق مي كرد. 
آقامحمود در يك ظرف پالستيكي آب ريخته بود 
و چند ســوراخ در آن ايجاد كرده بود و به بچه ها و 
گاهي هم بزرگ تر آب مي پاشــيد. هربار اين كار را 
مي كرد، كمي سر و صدا ايجاد مي شد. اين كارش 
باعث ناراحتي آيت اهلل مرعشي شد؛ آنقدر ناراحت 
كه پابرهنه دنبال او رفت تا به او تذكر بدهد. محمود 
كه عصبانيت پدرش را ديد، شروع كرد به فرار كردن. 
صداي او را مي شــنيد كه مي گفت: »صبر كن. فرار 
نكن. كاري ات ندارم...« اما اين بار ترسيده بود. وقتي 
ديد پدرش همچنان دارد به دنبالش مي رود، ايستاد. 
منتظر. پدر به او رســيد. دستش را محكم گرفت و 
بدون هيچ حرفي با هم راه افتادند. آيت اهلل مرعشي 
به پسرش، حتي وقتي از دستش ناراحت بود، دروغ 
نگفت. به قولش كه گفته بود »كاريت ندارم« عمل 
كرده بود. او به بچه هايش ياد داده بود كه نبايد كسي 

را بزنند و خودش هم چنين كاري نمي كرد.

چرا به زنت مي گويي به تو آب بدهد؟
سال هاي جنگ بود و صداي موشــك ها بلند. آن 
شــب صداي موشــك آنقدر بلند و نزديك بود كه 
اهل خانه چند لحظه اي سكوت كردند. پسر بزرگ 
آيت اهلل مرعشــي با اهل و عيالش مهمــان خانه 
پدري بود. فقط آقامحمود بود از پاي ســفره بلند 
شــد و شــامش را نيمه كاره رها كرد و گفت:»اي 
واي! البد كتابخانه را زدند.« آيت اهلل مرعشــي اما 
عكس العمل متفاوتي داشــت. دســت پسرش را 
گرفت و او را نشاند و گفت:»براي چي نگران هستي؟ 
تا وقتي در پنــاه بي بي  فاطمه معصومه هســتيم، 
موشــك هم كه بيايد، راهش را كج مي كند. تازه، 
اين كتاب ها همگي علوم آل محمد است. خودشان 
از آن محافظت مي كنند«. آقا محمود آرام و دلگرم 
مي شود. اما هنوز كمي دلشــوره دارد. رو مي كند 
به همســرش و مي گويد:»خانم مي شــه براي من 
يه ليوان آب بياري؟... حالم جا بيــاد...« تا عروس 
خانواده مي خواهد بلند شود، دوباره آيت اهلل مرعشي 
رو مي كند به پســرش و مي گويد: »مگه خودت پا 
نداري كه آب بياري؟ زن كه برده شوهرش نيست. 
تا وقتي كه خودت مي توني بلند شي و به كارهات 
برسي، اصال اجازه نداري به زنت بگي كه كاري برات 
بكنه«. هنوز هم دكتر محمود مرعشي اين خاطره 
برايش زنده است و مكرر در حرف هايش مي گويد كه 
نديد پدرش براي كاري هرچند كوچك دستوري 

به مادرش بدهد.

روح اهلل بهرامي
وكيل دادگستري
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 )WIPO(گزارش سازمان جهاني مالكيت فكري
حاكي از آن اســت كه ايران در تعــداد طراحي 
اپليكيشــن توانســته رتبه يازدهــم جهاني را 
به خود اختصاص دهد. اين ســازمان جهاني هر 
سال گزارشــي از رشد شــاخص هاي مرتبط با 
مالكيت فكري و رتبه بندي كشــورها را منتشر 
مي كند. عالئم تجاري، ثبت اختراعات، طرح هاي 
صنعتي، حفاظت از گونه هاي گياهي، نشان هاي 
جغرافيايي و حتي شــاخصي با عنــوان اقتصاد 
خالق به عنــوان شــاخص هاي مالكيت فكري 
شــناخته مي شــوند. نكته اي كــه در اين ميان 
اهميت دارد اين اســت كه مــا در بعضي از اين 
شــاخص ها آماري نداشــته ايم. به عنوان مثال، 
ايران با اينكه جزو 5كشــوري اســت كه از تنوع 
گياهي باال برخوردار اســت، اما متأســفانه هيچ 
 آماري از ايران در ايــن گزارش وجود ندارد. وايپو
 )World Intellectual Property Organization(
اين رتبــه بندي را براســاس تجزيــه و تحليل 
داده هاي ۱۸۰كشــور و دفاتر ملــي و منطقه اي 

مالكيت فكري بررسي و منتشر كرده است.

رشد طراحي اپليكيشن
اميرعباس محمدي كوشــكي، سرپرســت تيم 
اختراعات ايران در گفت وگو با همشهري به رتبه 
۱۱ايران در دنيا در مجموع شاخص هاي مالكيت 
فكري اشــاره مي كند و مي گويــد: »به طور كلي 
در حــوزه مالكيت فكري، در تمامي رشــته ها و 
همچنين براســاس توليد ناخالص مبدأ، در ثبت 
اختراعات رتبه 2۱، در عالئم تجاري رتبه 3و در 
طرح هاي صنعتي رتبــه ۱2را به خود اختصاص 
داده ايم كه در مجموع مالكيت فكري، رتبه ايران 

در دنيا ۱۱است.«
او همچنين با اشاره به رشد ۰.6 درصدي كشور 
در طراحي اپليكيشن ادامه مي دهد: »در شاخص 
طرح هاي صنعتي و در بخش طراحي اپليكيشن، 
ما با طراحي ۱4هزار و 9۸4اپليكيشــن از سال 
2۰2۰تا 2۰2۱توانســته ايم رتبــه ۱۱طراحي 

اپليكيشــن در دنيا را به دســت آوريم.«  به گفته 
محمدي كوشــكي »چين با طراحي 77۰هزار و 
362اپليكيشــن در رتبه اول )2۰3درصد رشد( 
و اروپا هم با ۱۱3هزار و ۱96اپليكيشــن در رتبه 

دوم)رشد 4۱.5درصد( قرار دارند«.

چالش ها و فرصت هاي نظام مالكيت فكري 
تيم ملي اختراعات ايران براساس گزارش وايپو و با 
استفاده از نظرات متخصصان اين حوزه، چالش ها 
و فرصت هاي نظام مالكيت فكري در كشــور را 

احصا كرده است.

بخشي از چالش هاي اين حوزه شامل پايين بودن 
كيفيت ارزيابي و مميزي درخواســت هاي ثبت 
مالكيت فكري، دشواربودن فرايندهاي دادرسي 
و پيگيــري نقض حقوق مالكيــت فكري، پايين 
بودن كيفيــت قوانين موجــود مالكيت فكري، 
ناكافي بــودن آموزش و مهارت هــاي موجود در 
ســاختار اجرايي حقوق مالكيــت فكري، پايين 
بودن آگاهي كاربران مالكيت فكري)دانشگاه ها، 
محققان، شركت ها و...(، ناكارآمدي بازار مالكيت 
فكري و واگــذاري حق امتياز در كشــور، رقابت 
اندك در بازار مالكيت فكري در ايران، غلبه رويكرد 

حقوقي و قضايي به مقوله مالكيت فكري در ايران 
به  جاي درنظر گرفتن آن به منزله بخشي مهم از 
نظام ملي نوآوري و وجود شكاف عميق فناوري 
بين ايران و كشــورهاي پيشرفته و اتكاي صنايع 

داخلي به فناوري  هاي وارداتي است.
از ســوي ديگر اين حــوزه از فرصت هايي بهره 
مي برد كه مي توان به مواردي چون پشــتيباني 
اسناد و سياست هاي كالن كشور از سياست هاي 
مالكيت فكــري در راســتاي نوآوري، توســعه 
زيرســاخت هاي پژوهشــي و تحقيقاتي كشور، 
برخورداري از پژوهشگران مســتعد و باانگيزه، 
توجه به فناوري  هاي نوين و نوظهور در كشور كه 
از قابليت ثبت مالكيت فكري بااليي برخوردارند، 
توسعه فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و امكان 
تبادل سريع و ارزان اطالعات، عضويت كشور در 
شماري از مجامع و موافقت نامه هاي بين المللي 
مالكيت فكري و هزينه هاي نســبتا پايين ثبت 

اختراع و مالكيت فكري در كشور اشاره كرد.

جهش جهانی ايران در طراحی اپليكيشن
گزارش سازمان جهاني مالكيت فكري نشان مي دهد كه با طراحي حدود ۱5هزار اپليكيشن ايراني، جايگاه كشور در اين حوزه 

به رتبه ۱۱در جهان رسيده است 

دانش

 اوميكرون ۲۱ ساعت
 روي پوست مي ماند

محققان ژاپني اخيرا مطالعه اي انجام دادند كه مشــخص شد، 
گونه اوميكرون ويروس كرونا به نسبت گونه هاي قبلي در محيط 
اطراف ما ثبات و بقاي بيشــتري دارد. به گزارش نيوز مديكال، 
اين مطالعه در واقع با مقايسه گونه اصلي و نگران كننده ووهان و 
سويه هاي آلفا، بتا، دلتا و اوميكرون از نظر ميزان بقا و عفوني زايي 
انجام شــد. محققان براي انجام اين تحقيق از مدل انســاني 
ساخته شده پوست و سطوح پالستيكي، ميزان ثبات محيطي 
 ســويه ها را ارزيابي كردند. درك ميــزان بيماري زايي ويروس
 SARS-CoV-2 و ثبات آن در محيط از آنجايي اهميت دارد كه 
منجر به توقف يا پيشرفت بيماري همه گير كوويد-۱9مي شود.

از همان نخســتين روزهاي شــيوع، ويروس عامــل بيماري 
كوويد-۱9 قدرت انتقال زيادي از خود نشــان داد. با پيدايش 
گونه هاي بيشتر، اين قدرت بيشتر هم شــد و شاهد اين مدعا 
نيز افزايش ميزان مبتاليان با وجود واكسيناســيون و قرنطينه 
SARS- اســت. عوامل متعددي به افزايش عفونــت و انتقال

CoV-2 مانند افزايش بار ويروســي دفع شــده از افراد آلوده، 
دوره ريزش طوالني ويروس، كاهش حداقل بار ويروسي مورد 
نياز براي ايجاد عفونت، تغيير در محل هدف عفونت و افزايش 
ثبات محيطي نسبت داده مي شود،  محققان پايداري گونه هاي 
مختلف ويروس را روي سطح مدل پوست انسان و پالستيك و 
همچنين اثربخشي ضدعفوني كننده هاي مختلف در برابر آنها 
را بررسي كردند. در اين مطالعه از ضدعفوني كننده هاي مبتني 
بر الكل، اتانول و ايزوپروپانول اســتفاده شد. در نهايت تجزيه و 
تحليل ها نشــان داد كه پايداري ويروس هاي ووهان، آلفا، بتا، 
گاما، دلتا و اوميكرون روي سطح پالستيكي به ترتيب 56ساعت، 
۱9۱ساعت،  ۱56ساعت، 59ساعت، ۱۱4ساعت و ۱93ساعت 
است. درحالي كه اين ميزان روي پوســت انسان به ترتيب ۸.6 
ساعت، ۱9.6 ساعت، ۱9.۱ســاعت، ۱۱ساعت، ۱6.۸ ساعت و 
2۱.۱ ساعت ثبت شده است. به اين ترتيب به نظر مي رسد كه 
اوميكرون ميزان ثبات بيشتري دارد. محققان گزارش كردند كه 
مقادير نيمه عمر ويروس تمايل مشابهي با زمان بقا دارند. البته 
خبر خوب اين است كه ضدعفوني كننده ها به اندازه كافي براي 

غيرفعال كردن همه ويروس ها طي ۱5ثانيه اثربخش بودند.

برانكو، فردا معرفي مي شود
پس از مدت ها انتظار، شركت فورد اكنون رسما تأييد 
 ) Bronco Raptor( »كرد كه مدل »برانكو رپتور
در روز دوشنبه )فردا( رونمايي مي شود. به گزارش 
موتور۱، درحالي كه هنوز در مورد قطعات مكانيكي 
كه برانكو رپتور را خاص مي كند اسراري وجود دارد، 
عكس هاي جاسوســي ايده خوبي درباره انتظارات 
ظاهري اين SUV مي دهد. اين خودرو داراي ارتفاع 
سواري بسيار باالتر و گلگيرهاي بزرگ است. تاكنون، 
تنها تصاويري از آزمايش يك فورد برانكو رپتور4 در 
وجود دارد كه نشان مي دهد نوع 2 دست كم در زمان 
معارفه رسمي وجود ندارد. برانكو يك موتور 6سيلندر 
توربو دوقلو دارد. شايعات در مورد 3يا 3.5ليتر بودن 
حجم متفاوت است. همچنين بايد به دنبال خروجي 

بين 4۰۰ تا 45۰ اسب  بخار هم بود.

 خبر

عمادالدين قاسمي پناهگزارش
روزنامه نگار

1091ثبت اختراع
سرپرست تيم اختراعات ايران با اشاره به اينكه براساس گزارش وايپو، برحسب توليد ناخالص 
داخلي دانشگاه هاي ايران، كشور ما با ثبت ۱0۹۱درخواست، جزو ۱0كشور برتر در شاخص ثبت 
اختراعات قرار گرفته، از رتبه اول كره جنوبي، رتبه دوم چين، رتبه سوم ژاپن و رتبه چهارم 
آلمان خبر مي دهد. محمدي كوشكي اين رتبه بندي را براســاس فعاليت IP مقيم در مبدأ 
مي داند و مي گويد: »اين رتبه بندي به اين معني است كه از داخل ايران چه تعداد درخواست به 

سازمان جهاني مالكيت فكري ارائه شده است.«

مكث

عدد خبر

بیش از ۵۰۰ نیاز فناورانه شهرداری تهران 
شناســایی شــده كــه ۶۵ نیــاز آن در حوزه 
اجرایی كردن شــهر هوشمند شناسنامه 
دارد. به گزارش معاونت علمی ریاســت 
جمهــوری، قــرار اســت ایــن نیازهــا كــه 
عمدتا در حوزه »زیرساخت هوشمند«، 
»اقتصــاد  و  هوشــمند«  »محیــط 
هوشــمند« اســت، توســط شــركت های 

دانش بنیان پاسخ داده شود.

500

خودكشــی یــك دختــر ۱۱ ســاله باعــث 
شــده تــا مــادرش از شــركت های متــا 
به عنــوان شــركت مالــك اینســتاگرام و 
همچنین شــركت اســنپ چت به اتهام 
نقش داشتن در مرگ دخترش شكایت 
كند. به گزارش سی نت، اومدعی شده 
كه ایــن پلتفرم هــا باعــث نوعــی اعتیاد 
می شوند كه دختر او پیش از خودكشی 

از آن رنج می برده است.

11
ساله



یکشنبه 3 بهمن 121400
 شماره  8420



13 یکشنبه 3 بهمن 1400
 شماره  8420



یکشنبه 3 بهمن 141400
 شماره  8420

hamshahrionline.irWWW
متــن كـامـل در سایت

زهرا رفیعیگزارش
روزنامهنگار

نشــتمیعاناتگازیبراثرشكســتگیخطلوله
بخشهاییازخلیجفارسدرمحدودهبندرعباس،
قشموبندرخمیرراآلودهكردهوجنگلهایحرای

اینمناطقرادرمعرضنابودیقراردادهاست.
آلودگــینفتــیدرخلیجفارسبهگفتــهمدیران
ســازمانحفاظتمحیطزیســت،بهدلیلوجود
منابعنفتیوگازیواســتحصالآنها،چنداندور
ازانتظارنیســتومسئلهمهمپاكســازیپساز
بروزحادثهوپیشــگیریازآناســت.امابسیاری
ازاینآلودگیهابهدلیلوســعتبسیارزیادیكه
دارندبهمرحلهرســوبگذاریرســیدهوفرایند
پاكسازیشاندشوارترمیشود.یكیازنشانههای
تأثیرمخربلكههاینفتیرامیتواندرخشــك

شدنجنگلهایحرادید.
لكهایكهدرهفتهگذشــتهبابویبدبســیارزیاد
خودنماییكردبابارانهایسیلآســایاینروزها
واردخلیجفارسشــدهوجریاناتدریاییآنرابا
وســعتیزیاددرمحدودهجزیرهقشمتاسرزمین

اصلی،گستراندهاست.
بهگفتــهحبیــبمســیحیتازیانی،مدیــركل
محیطزیستاستانهرمزگان،انتشاربوینامطبوع
بهدلیلایجادحادثهونشرمیعاناتگازیازخطلوله

انتقالخوراكشــركتنفتستارهخلیجفارسدر
فاصله۴۳كیلومتریشهربندرعباسو۶كیلومتری
روستایدمیلودربســتررودخانهكل)شور(بوده
است.درگشتهایدریاییلكههاینفتیدردریا
مشاهدهشدهاســتوباهماهنگیادارهكلبنادر
ودریانــوردیهرمزگانپاكســازیمحلدرحال

انجاماست.
دلیلشكســتگیخطلولهســیالبیاســتكهبا
وســعتیزیاددرمنطقهجاریشدهاست.بهگفته
اســحاقبازیار،مدیركلنظارتوپایشادارهكل
محیطزیستاستانهرمزگان،باافتفشارانتقال،
شیرهایقطعكندر2سرلولهبهصورتاتوماتیك
مسدودشدهاند،ولیدرحالبررسیمیزانورودی

میعاناتومدتنشتآنهستیم.
اودرگفتوگوباهمشهریمیگوید:سیلراههای
دسترسیبهمناطقآلودهدرخشــكیرامسدود
كردهاست.عرضرودخانهدربرخیمواردبهبیش
ازیككیلومتررسیدهوحجمآببهمیزانیاست
كهباایجادانحراف،خطلولهراتخریبكردهاست.

میثمقاســمی،معاونفنیمحیطزیســتاستان
هرمزگاننیزدرگفتوگوباهمشــهریباتأكیدبر
اینكهلكهنفتیبهداخلجنگلهایحرارســیده
است،میگوید:بررسیرسوبمستندسازیخواهد
شــد،امادربازدیدتاالبخورخــورانآلودگیبا
میعاناتگازیتاشعاع5كیلومتریقابلمشاهده

بود.

منطقهحفاظتشــدهحــراوتــاالببینالمللی
خورخورانكهذخیرهگاهزیســتكرهاســت،در
شمالغربجزیرهقشــمودرحدفاصلبندرپلو
بندرخمیرقراردارد.اینمنطقهزیستگاهگونههای

مختلفازجملهپرندگانمهاجراست.
معاونفنیمحیطزیستایناستانمیگوید:پیش
ازاینآلودگیهاییبامنشــأنفتوگازدرمنطقه
رخدادهوباعثخشكشــدندرختانحراشــده
است؛بهطورمثالگازوئیلیكهدرحوادثقاچاق
سوختدرجنگلهایحراریختهشده،آثارمخرب
خودرابهمرورنشاندادهاست.البتهشدتجزرو
مدوجریاناتورودیآببهتاالبدرسیالباخیر
درمیزانتخریبمؤثراستوشایدبتواندآلودگی

راكمتركند.
بهگفتهاو،خســارتچنیناتفاقاتــیرادرلحظه
نمیتــوانارزیابیكــرد؛چونرســوباینگونه
آلودگیها،درآیندهتأثیرخودرانشانخواهدداد.
فعالبیشتریننگرانیدرموردپستانداراندریاییو

آبزیاناینمحدودهاست.
درروزهایاخیر،كارشناسانمحیطزیستجزیره
قشمدستهایازدلفینهایگوژپشترادیدهاندكه
ازمحوطهلكهنفتیعبورمیكردند.عالوهبراینبه
مسئوالنآبشیرینكنهایمنطقهاعالمكردهاند
كهفعالیتخودرامتوقفكنندتاآلودگینفتیوارد

سیستمتصفیهآبنشود.
میثمقاسمیمیگوید:حجمسیالببهاندازهایزیاد

استكهدسترسیبهلولههایانتقالبرایشركت
مربوطهمقدورنبودهاست.منطقهایكهجنگلهای
حرادرآنقراردارددراینقسمت100هزارهكتار
استوبایدصبركردسیالبفروكشكندونتیجه
ارزیابیهاخبرازوســعتآلودگیدرمحدودهآبی
ومناطقخشكیدهد.بخشــیازآلودگیهانیزبر
اثرجزرومددرخاكرســوبخواهدكرد.پرونده
قضاییایــنحادثهنیزدردادگســتریهرمزگان

تشكیلشدهاست.
مجتبیقهرمانی،رئیسكلدادگســتریاســتان
هرمزگانپیشتراعالمكردكهسازمانهایمتولی
ودستگاههایذینفعدرایجاداینخطلوله،مكلف
بهجبرانخسارتهایزیستمحیطیوآسیبهای

بهوجودآمدهشدهاند.
روابطعمومیشركتنفتستارهخلیجفارسنیزدر
واكنشبهنشتیاخیراعالمكرد:حجمسیالبدر
اطرافخطلولهبهقدریبیسابقهبودهاستكهدر
برخیقسمتهادهانهمسیلتا۶00مترتعریض
شدهاست.دردهانهمسیلیادشدهشیرهایقطع
اضطراریوجــودداردوبهصورتخودكاربســته

شدهاند.
اینشــركتاعالمكردهكه»جایهیچنگرانیدر
اینخصوصوجودندارد.«البتهبهنظرمیرســد
نوعنگرانیاینشركتنفتیبانگرانیفعاالنحوزه
محیطزیســتدرخصــوصآلودگیایجادشــده

متفاوتاست.

سر سرباز هخامنشی كجاست؟
محلنگهدارینقشبرجستهسرسربازهخامنشیمتعلق
بهپلكانشرقیتختجمشــیدكهســال98ازآمریكابه
ایرانمستردشــد،مشخصنیســتوحمیدفدایی،مدیر
پایگاهمیراثجهانیتختجمشیدبهمهرگفت:ایننقش
برجستهدربرخیاستانهابهنمایشدرآمد،امابعدازشیوع
كرونابرنامههابامشكلمواجهشدوحاالنمیدانمایننقش

برجستهدرموزهملیاستیادرسفرهایاستانی؟

سنگ قبرها سرطان زا هستند؟
اظهارنظرمرجانهخــراط،دكتریمحیطزیســتدرباره
سرطانزابودنسنگقبرموجبواكنشاسماعیلكهرم،
شــدواوباردایــنموضوعبــههمشــهریآنالینگفت:
میزانپرتوهــایمحبوسدرســنگبهدلیــلمقداركم،
قابلمحاسبهنیست.چهبرســدبهاینكهبتواندبرسالمت

انساناثرگذارباشد.

گزارشروزاخباركوتاه

عددخبر

مسلم شجاعی، دستیار ستادی معاون 
گردشــگری بــه ایســنا گفــت: میــزان 
هزینه كرد تماشاچیان جام جهانی قطر 
1800 تــا 2هــزار دالر اســت و چــون ایــن 
افــراد هیجانــی هســتند قطــر برایشــان 
خســته كننده اســت. پس احتمال دارد 
سفر كوتاهی به دوبی، عربستان، كویت 
یا عمــان داشــته باشــند و شــاید هــم به 

ایران بیایند.

2000

ســیدمرتضی مطهــری، رئیــس اداره 
حفاظت محیط زیســت چالوس به ایرنا 
گفت: طاعون نشخواركنندگان كوچك 
در ایــن شهرســتان بــا انجــام اقدامــات 
پیشــگیرانه و مراقبتی تقریبا مهار شــده 
و طــی 2هفته گذشــته مــورد جدیدی در 
منطقه یافت نشد. او آمار تلفات طاعون 
نشــخواركنندگان كوچك در شهرستان 

چالوس را حدود 1۹0رأس اعالم كرد.
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هجوم ریزگردهای داخلی و خارجی 
به غرب و مركز كشور

موججدیدریزگردهابهسختترینروزهایخوددرغربومركز
كشوررسیدهوتاسهشــنبهادامهخواهدداشت.طیسالهای
اخیرودرپــیخشكســالیهایرخداده،كانونهایریزگرد
عالوهبرمنشــأخارجیكه۳00میلیونهكتاربرآوردشده،از

۳0میلیونهكتارمنشأداخلینیزتأثیرگرفتهومیگیرد.
درابتدایهفتهجاریســایتجهانیبارســلوناوســازمان
هواشناسیباصدورهشدارقرمزدرخصوصوقوعگردوخاك
درمناطقغربیومركزیكشورهشداردادهبودند.اینهشدار
درپیآنصادرشدكهپنجشــنبه۳0دیماهتودهغلیظگردو
خاكرویكشورعراقتشــكیلوموجبشد،رفتهرفتهنیمه
غربیوسپسسایرمناطقاستانخوزستانباكاهششدیددید
افقیوافتكیفیتهوامواجهشــوند.اینتودهغلیظتاآنحد
حجمگردوغبارداردكهسازمانهواشناسیتوصیهكردبیماران
تنفسی،افرادسالخوردهوكودكانازترددغیرضروریخودداری

كنندومسئوالننیزتمهیداتالزمرابهكارگیرند.
هشدارقرمزرنگباالترینسطحهشداراستكهدرآنپیشبینی
میشودیكپدیدهجویخسارتهایوسیعیبهدنبالداشته
باشد.ازاینروســازمانهواشناسیباصدورهشــدارقرمزبه
دستگاههایمختلفاعالممیكندكهواردعملشوندواقداماتی

رابرایكاهشخساراتوقوعپدیدههایجویانجامدهند.
حجمباالیگردوغبارانباشــتهدرهوایغربكشورهمچنین
موجبشد،كیفیتهوایقصرشیرینوسرپلذهاببهشرایط
بحرانیبرسد.شــاخصكیفیتهوادراین2شهرعدد500را
نشاندادكهبیانگروضعیتبسیارخطرناكاست.دراینشرایط
مركزبهداشتمحیطاستانكرمانشــاهازشهروندانخواست
بهجزدرمواردخیلیضروریمطلقاازمنزلخارجنشوند.این
وضعیتدرشهرستانهایاسالمآبادغربوكرمانشاهنیزادامه
داشت.امروزنیزشرایطدركرمانشاهمشابهدیروزخواهدبود.
گردوغبارموجوددرهوایمنطقهبهویژهنواحیمرزیكشــور
نتیجهوزشبادشدیددربیابانهایعراقاستكهپسازمدتی
واردآسمانشهرهایمرزیوموجبآلودگیهوایاینمناطق
ودیگرشهرهایكشورشدهاســت.اینپدیدهنهتنهاعوارض
جسمیزیادیبهمردماستانتحمیلكردهكهحتیبابستن
منافذبرگهایدرختانبلوط،بهشدتبهجنگلهایزاگرس

همآسیبزدهاست.
درعینحالكانوندیگرگردوغباردربیابانهایمركزیكشور
ازدیروزتشكیلشدهكهمنشأداخلیدارد.درپیبروزاینتوفان
گردوغبار،درنقاطشرقاستانكرمانوسیستانوبلوچستان،
اداراتشهرستانبماستانكرمانتعطیلوازشهروندانخواسته
شدباتوجهبهشرایطبسیارخطرناكریزگردهاوگردوغباراز

منزلخارجنشوند.

آلودگی نفتی به جنگل حرا رسید
جنگلهایحراوتاالببینالمللیخورخورانآلودهشدندودلفینهایگوژپشتقشمازدرونآلودگیهاینفتیعبورمیكنند
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 با گسترش شهرها، باغ ها و زمین های کشاورزی اطراف 
آنها کم کم بخشی از شهر شد. با این حال به دلیل ارزش 
این محیط  های سبز در کیفیت هوا و سبزبودن محیط 
شهری، حفظ آنها در سال های گذشته اهمیت بسیاری 
پیداکرده است. همین موضوع موجب شده در تهران، 
مشهد و حاال تبریز شهرداری ها تالش کنند زمین های 
کشاورزی را به مکان هایی قابل دسترس برای عموم 
مردم تبدیل کنند تا شرایط برای ادامه کار کشاورزان، 
تفرج شــهروندان و همین طور پرداختن به کاشت 
صیفی و سبزی به عنوان یک سرگرمی سالم فراهم 
باشد. سال هاســت در فصل بهار و تابستان، می توان 
مردمی را در پارک های محلی تهران دید که مشغول 
رســیدگی به زمین های کوچک کشاورزی هستند. 
حاال به گفته عباس رنجبر، شهردار تبریز قرار است با 

حفظ زمین های بزرگ کشاورزی درون شهر، به شکل 
دیگری امکان حضور مردم در کنار این فضاهای سبز 

ارزشمند را حفظ کند.

طرحی با چند هدف
در تبریز زمین های کشاورزی زیادی وجود دارد که 
هنوز مردم مایحتاج خود را از آنها تامین می کنند. 
معاون شهرســازی ومعماری شــهرداری تبریز 
درباره برنامه شــهرداری برای آنها به همشــهری 
می گوید: یکی از مســائل مرتبط با شهرســازی 
که در بسیاری از کشــورها جدی گرفته می شود، 
موضوع کشاورزی شهری است. در تبریز از سال ها 
قبل مزارعی وجود داشت که کشــاورزان در آنها 
صیفی و سبزی می کاشتند و با گسترش تبریز این 
زمین ها در محدوده شهری قرار گرفتند. در بسیاری 
شهرها، شهرداری ها این زمین ها را تملک و آنها را 
به پارک های مدرن تبدیل می کنند . این نوع تغییر 
کاربری مشکالت بسیاری چون بیکاری کشاورزان، 

تحمیل هزینه ســاخت پارک به شهرداری و قطع 
دسترسی مردم به محصوالت تازه کشاورزی محلی 
را منجر می شود. همچنین هویت شهری محالتی 
که چنین زمین هایی در آنها قرار دارد از بین می رود.  
تورج روشــنایی با بیان اینکه سیاست شهرداری 
تبریز تبدیل این زمین ها به پارک با تغییر طراحی 
محیط و ارائه بعضی خدمــات و حفظ زمین های 
کشاورزی است، اظهار می کند: برنامه ما این است 
که هم اختصاص آب به این زمین ها به شکلی باشد 
که در مصرف آب صرفه جویی شود و هم زمینه ادامه 
حیات کشاورزی در داخل شهر فراهم شود. به این 
ترتیب فضای سرزنده و سبز محیط حفظ خواهد شد 
و مردم می توانند از این محیط سرسبز لذت ببرند و 
البته خریدهای روزمره شان را هم انجام دهند. وی 
با تاکید بر اینکه مالکیت این زمین های کشاورزی 
همچنان در اختیار کشاورزان است، می افزاید: برای 
آنکه این مزارع ساماندهی شوند قرار است در طراحی 
آنها تغییرات جزئی اعمال شــوند، شبکه راه های 

 پارک های کشاورزی
میزبان مردم تبریز

احداث پارک های کشاورزی در محله ها  فرصتی برای مشارکت مردم در امور کشاورزی است

خبر کوتاه

 شرایط پایدار 
در مناطق سیل زده كرمان 

مدیرکل مدیریت بحران کرمان گفت: ۷۰درصد از مناطق سیل زده 
کرمان به حالت پایدار رسیده اســت. به گزارش تسنیم، مجید 
سعیدی افزود: رسیدگی به مناطق باقیمانده با مشکل مواجه است 
و امیدواریم با گذشت چند روز از بارندگی ها و فرونشست سیالب ها 

بتوانیم بقیه نقاط را هم از اضطرار خارج کنیم.

 تامین اعتبار بزرگراه 
»زابلـ  زاهدان و زاهدانـ  بیرجند«

استاندار سیســتان و بلوچســتان با بیان اینکه  اعتبار ساخت 
بزرگراه زابلـ  زاهــدان و زاهدانـ  بیرجند تامین می شــود، 
گفت: همه باید دست به دست هم دهیم و با تقویت منابع مالی 
این مســیر را هموار کنیم. به گزارش تسنیم، حسین مدرس 
خیابانی افزود: در حال حاضر ساخت 9پروژه راهسازی شامل 
113کیلومتر بزرگراه در تمام محورهای مواصالتی استان در 

حال اجراست.

صادق خلیلیان
  استاندار خوزستان

هر چند خوزستان در وضعیت آبی کرونا 
قــرار دارد، امــا به دلیل خطرات ناشــی از 
اومیكــرون دســتورالعمل های وضعیت 
زرد در استان اعمال خواهد شد. در مرزها 
از ورود افــراد اتبــاع خارجــی كه واكســن 
تزریق نكرده اند یا تست آنها مثبت باشد، 
جلوگیری می شود و به مبدأ عودت داده 

می شوند.

نقل قول خبر عدد خبر

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر با اشــاره به رهاســازی ۲۸۷۱ 
خــودرو از بــرف و كــوالك، از تــداوم 
امدادرسانی به ۱۲۰هزار نفر در ۱۶استان 
خبر داد. به گزارش ایرنا، مهدی ولی پور 
بــا اشــاره بــه حــوادث جــوی از ۲۴دی تا 
۲بهمن گفت: جمعیــت هالل احمر در 

۲۴۴شهرستان امدادرسانی كرد.

۱۲۰ 
هزار نفر 

معــاون توســعه بازرگانــی و صنایــع 
كشاورزی جهادكشاورزی چهارمحال و 
بختیاری از صادرات ۱۰میلیون یورویی 
محصــوالت كشــاورزی و شــیالت از 
اســتان خبر داد. به گزارش مهر، خالد 
طاهری اظهار كرد: ساالنه بیش از یك 
و نیــم میلیون تن محصول كشــاورزی 

در استان تولید می شود.

۱۰
 میلیون 

یورو 

رامین صادقی
 رئیس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت اردبیل
تالش می شود گمرك اردبیل به بلوك 
صادراتــی فــرش مجهز شــود تــا امكان 
صادرات فرش از اســتان فراهم شــود و 
بازرگانان فرش به جای صادرات از قم، 
تبریز و یا تهــران از گمركات این اســتان 
صادرات فرش و صنایع دســتی را انجام 

دهند.

حمیده پازوكيگزارش
خبرنگار

پارک کشاورزی شهری 
چند منظوره در مشهد 

در حــال حاضر در بســیاری از 
كشــورها و همچنیــن برخــی 
پارک های تهران مدلی از فضاهای 
سبز چند عملکردی طراحی شده 
اســت كه شــهروندان در فضای 
تعریف شــده درون آن می توانند 
صیفی  مورد نظر خود را كشــت 
كنند.  پارک كشــاورزی مشهد با 
هدف پیوند كشاورزی و اكوسیستم 
شهر به صورت پارک 20هکتاری در 
مسیر چهل بازه حدفاصل دانشجو 
تا سیدرضی اجرا خواهد شد و باغ 
مزرعه كودک، باغ پردیس كودک 
و خانواده، باغ گیاهــان دارویی، 
باغ پردیس آموزشــی با رویکرد 
اكولوژیک از دیگــر جزئیات این 

پروژه است.

مکث

عکس خبر

ثبت ملی چنار 400ساله نیشابور
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضوی از ثبت درخت چنار 4۰۰ساله نیشابور در فهرست میراث 
طبیعی ملی خبر داد. به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، سیدجواد موسوی 
اظهار کرد: این اثر در 1۵۰متری شــمال شــرقی و در کنار 

قبرستان روستای داس در این شهرستان قرار دارد.

داخلی آنها اصالح شــود و سیستم آبیاری آنها هم 
کمی مدرن تر شود. 

پاركی به وسعت یک شهر
معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تبریز درباره 
وسعت پارک های کشاورزی هم می گوید: در حال 
حاضر پارک بزرگ تبریز با ۵۵۰هکتار مســاحت 
قرار است در قالب پارک کشاورزی تغییر کاربری 
دهد و حدود ۵مکان دیگر هم به پارک کشاورزی 
تبدیل می شوند. در مرحله دوم قرار است شهرداری 
بخشی از زمین هایی را که در مالکیت خودش دارد به 
بخش خصوصی واگذار کند تا کسانی که عالقه مند 
هستند در آنها کشاورزی کنند و در صورت تمایل 
محصوالت خود را بفروشــند.  به گفته روشنایی، 
همچنین در محدوده پارک بزرگ تبریز با همکاری 
دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، کارگاه  هایی برای 
آموزش در زمینه کاشت محصوالت کشاورزی برپا 
می شود تا مردم بتوانند آموزش های اولیه کاشت 
گیاهان را بیاموزند.   درمورد بودجه الزم برای این 
طرح هم می گوید: در قدم نخست شهرداری تبریز 
برای راه انداز ی چند پارک کشاورزی 1۵۰میلیارد 
تومان در نظر گرفته است اما در سال های بعد برای 
راه اندازی پارک های بیشتر ردیف  بودجه های دیگری 

در نظر گرفته خواهد شد.   
  

طرح هایی مانند پارک های کشاورزی نمونه ای از 
مدیریت بهینه شهرها هستند و نشان می دهند 
شهرداری ها برای افزایش کیفیت زندگی شهری 
همیشــه به بودجه های کالن نیاز ندارند و گاه با 
همکاری مردم می تواننــد محیط های جدید و 

سالمی برای کار و تفریح شهروندان ایجاد کنند.



یکشنبه 3 بهمن 161400
 شماره  8420

هادی خانی
معاون فناوری های سازمان امور مالیاتی
بــر  مالیــات  مشــموالن  كل  تعــداد 
خودروهای لوكس ۲۷۲هزار نفر هستند 
كه مالكیت ۵۴۷هزار خودرو را در اختیار 
دارند، ارسال پیامك به همه افرادی كه 
مشــمول مالیات بر خودروهــای لوكس 
می شــوند، آغــاز شــده و بــه زودی بــرای 
تمام ۲۷۲هزار مشمول یاد شده پیامك 

ارسال می شود.

شاخصبورسچهرهها

معامالت

نوسانقیمت

در مبادالت روز گذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 
۴19شركت كاهش و 1۴۴شركت افزایش یافت. قیمت 

سهام ۲0شركت هم تغییری نكرد.

ارقام به هزار واحد

فروش حقوقی

فروش حقیقی

31۴

۵8۷

۲1۴6

18۷۴

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

ارقام به درصد

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 18۷۴میلیارد 
تومان سهام خریدند، اما در مقابل حجم فروش 

سهامداران حقیقی به ۲هزار و 1۴6میلیارد تومان رسید. 
سهامداران حقیقی، دیروز ۲۷۲میلیارد تومان نقدینگی 

از بازار سهام خارج كردند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته ۲هزار 
و ۴09واحد، معادل 0.19درصد نزول كرد و به یك 

میلیون و ۲81هزار و 803واحد رسید.

1,288

1,286

1,284

1,282

1,280

1,278

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

سرخطخبرها

تحصیلكــرده  بیــكار  »جمعیــت  ســهم  بررســی   
از مجمــوع جمعیــت بیــكار« نشــان می دهــد در پاییــز 
امســال ۴۲.3درصــد بیــكاران كشــور فارغ التحصیــل 
دانشــگاهی بوده انــد. طبــق داده هــای مركــز آمــار ایران 
9۷۴هــزارو۵18 نفــر از جمعیت فارغ التحصیــان، بیكار 
هســتند؛ یعنــی در پاییــز امســال 13.8درصــد از كل 
 جمعیــت فعــال فارغ التحصیــل آمــوزش عالــی، بیــكار

 بوده اند.

  براساس جدیدترین آمار بانك مركزی، ۵۴۴هزار فقره 
چك به ارزش ۲۵۵هزار میلیارد ریال در آذرماه1۴00، در 
كل كشــور برگشــت داده شــد كه نســبت به مــاه قبل از 
نظر تعــداد و مبلغ به ترتیــب 13.6درصــد و 16.3درصد 
كاهــش نشــان می دهــد. در آذر مــاه ســال جاری 
۴9.۲درصــد از تعــداد چك هــای مبادلــه ای كل كشــور 
 در 3اســتان تهران، اصفهــان و خراســان رضــوی مبادله 

شده است.

سقوطقیمترمزارزهااز3روزپیش

رمزارز
شتابگرفته،چنانكهظرف3روز
گذشــتهارزشبــازاررمزارزهاتا
400میلیارددالركاهشيافتهاست.آمارسقوطبازار
در70روزگذشتهشگفتانگیزتراست،دراينبازه
زماني1300میلیارددالرازارزشبــازاررمزارزها
كاستهشــدهاســت.اينموضوعميتواندبهزيان
ايرانیانيمنجرشودكهدراينبازارسرمايهگذاري
كردهاند.تعدادايرانیانفعالدربازاررمزارزهابیشاز

12میلیوننفرتخمینزدهميشود.
بهگزارشهمشــهري،همزمانبانزديكشدنبه
پايانپاندميكروناوپايانسیاســتهايانبساطي
دولتهابهويژهدراقتصادآمريكا،بازاررمزارزهاهم
دچارنزولشــدهاندواينروندنزوليهرروزابعاد
تازهتريبهخودميگیــرد.بهطوريكهظرف3روز
گذشتهشدتنزولدربازاررمزارزهاافزايشيافته
وسطحعموميقیمتهابهطورمیانگینودستكم
20درصدافتكردهاست.اينموضوعموجبشده
دراينمدتارزشبازاررمزارزهــابا400میلیارد
دالركاهشاز2تريلیــوندالربه1.6تريلیوندالر
برسد.ديروزقیمتهربیتكوين8.5درصد،اتريوم
14.5درصد،بايننسكويــن15.5درصد،كاردانو
16.3درصد،سوالنا20درصد،دوجكوين16درصد،
شیبا25درصدويونيســواپ20درصدافتكرده
اســت.البتهايننزولظرف7روزگذشــتهبسیار
سنگینتربوده،بسیاريازرمزارزهادرايندورهبیش
از25درصدازارزششانراازدستدادهاند.قیمت
هربیتكويندر70روزگذشتهنصفشدهاستو
از69هزاردالربه35هزارو300دالررســیدهاست.
همچنینقیمتبرخــيرمزارزهافقطظرف7روز

گذشتهبیشاز40درصدافتكردهاست.

داليل نزول
يكيازمهمترينداليلصعودقیمــترمزارزهااز
اواسطســال2021میالديشــیوعويروسكرونا
درسطحجهانبود.اپیدميكرونابهركوددراقتصاد
جهانمنجرشــدودولتهاتالشكردندازطريق
سیاستهايانبساطيپوليوماليبهجنگركود
بروند.برهمیناساسسیاستهايانبساطيدولتها
وتزريقماليتقويتشدواينموضوعبهرشدتورم
وتغییردرنحوهســرمايهگذاريمنجرشد،بهويژه
درمیــانصندوقهايســرمايهگذاريكههزاران
میلیارددالرمنابعماليدراختیاردارند.بخشعمده
سیاستهايانبساطيدولتهابردومحورمتمركز

بود؛نخســتینسیاســتكاهشنرخبهرهودومي
تزريقمســتقیممنابعماليهنگفتبهاقتصادها
بهويژهدركشورهايتوسعهيافتهبود.اجرايايندو
سیاستمنجربهخلقتورمدرجهانشدودرعین
حالتركیبسرمايهگذاريدربازارداراييهابهويژه
صندوقهايبــزرگســرمايهگذاريراتغییرداد.
بهدنبالاينتغییرات،سرمايهگذارانوصندوقهاي
بزرگسرمايهگذارانتحتتأثیررشدتورموتغییر
دربازدهبازارهابهسمتخريدرمزارزهاهجومبردند
واينموضوعبهرشدپرشــتابقیمترمزارزهااز
اواسطسالگذشتهمیالديمنجرشد.بهاينمعنا
كهتغییراتبهوجودآمده،سرمايهگذارانرابهسمت
ســرمايهگذاريدربازارهايپرريسكتر،ازجمله
رمزارزها،سوقداد.اكنوناماشرايطتغییركردهو
بانزديكشدنبهزمانپاياناپیدميكرونا،دولتها
درتالشندسیاستهايانبســاطيراتغییردهند.
مهمتريناينسیاستهاافزايشنرخبهرهاستكهبه
كاهشتورممنجرخواهدشد،اينموضوعميتواند

همهبازارهاراتحتتأثیرقراردهد.
آنطوركــههفتهنامهاكونومیســتوبســیارياز
تحلیلگرانبرآوردكردهاند،ازماهمارسسالجاري
میالدييعنيكمتراز3ماهديگرسیاستهايفدرال
رزرودرآمريكابهســمتافزايشنــرخبهرهتغییر

خواهدكردواينموضــوعميتواندبهكاهشنرخ
تورمدرآمريكامنجرشودوهمهبازارها،ازجملهبازار

رمزارزهارادستخوشتغییراتجديكند.
بهزعمتحلیلگران،چنانچهفدرالرزروسیاستهاي
انقباضيدرپیشبگیردوسرعتچاپپولراكاهش
دهد،دالردربرابرديگرارزهاقدرتمندترخواهدشد؛
اتفاقيكهميتوانــددرنهايتباعثافزايشقیمت
دالردربازارهايجهانيوبهدنبالآنكاهشقیمت

بیتكوينوديگرداراييهايپرخطرشود.
ازطرفديگر،افزايشنرخبهرهميتواندتمايلمردم
آمريكارابرايمصرف،كمتركندوحجمپساندازها
دربانكهابیشترشــود.اينروندبهكاهشسطح
تقاضايكلوكاهشســطحعموميقیمتهادر
اقتصادآمريكامنجرمیشود.رونديادشدههمچنین
ميتواندريسكبازارهايماليبهخصوصرمزارزها
راافزايشدهد.بهويژهآنكهسايراقتصادهايپیشرفته
دنیانیزبهتبعآمريكاهمینسیاســترادرپیش
خواهندگرفت.هنوزتصمیمــيدراينبارهگرفته
نشدهاستاماآنطوركهبرآوردهانشانميدهد،اين
سیاستدركمتراز3ماهديگراجراخواهدشدوبه
همیندلیلسرمايهگذاراندربازارجهانيرمزارزها
پیشازاجرا،بهاينسیاستهاواكنشنشاندادهاند
وروندنزوليدربازاررمزارزهاآغازشدهاست.برخي

برآوردهاحاكيازآناستكهدرصورتافزايشنرخ
بهرهدرآمريكاواجرايسیاستهايضدتورميدر
سايراقتصادهايدنیااحتماالقیمترمزارزهاباافت

بیشتريمواجهخواهدشد.

اثر رمزارزها برجامعه ايران 
نزولبورستهرانازمردادماهپارسالمصادفبود
باآغازروندصعوديقیمترمزارزهادرجهان.اين
موضوعموجبشدبسیاريازسرمايهگذارانبهويژه
سهامدارانبورسدرايرانبهدلیلنزولهايسنگین
ازبورسخارجشوندوبهسمتبازاررمزارزهابروند.
هنوزبرآورددقیقيازاينكهچهتعــدادايرانيوارد
بازاررمزارزهاشــدهاند،وجودندارد.بررسيهايي
كهشركتمشاورهمديريتايلیاازطريقپرسشاز
5600نفرازجمعیت18تا65سالهكشورانجامداده،
نشــانميدهداحتماال12میلیونايرانيصاحب

رمزارزهستند.
درچنینشرايطيبهنظرميرسدباآغازروندنزولي
قیمتهادربازاررمزارزهاسرمايهگذارانايرانيكه
پیشازاينبازيانهايسنگینيبورستهرانراترك
كردهاند،حاالمجبورندزيانهايســنگینتريرا
تحملكنند؛زيانيكهاحتمالميرودآثاراجتماعي

آندرماههايآيندهنمايانشود.

سقوط 400ميليارد دالری رمز ارزها در3روز
چرخشفرماناقتصادجهانچگونهكريپتوهارازمینزد؟

در 70روز گذشته 1300میلیارد دالر از ارزش بازار رمزارزها كاسته شده است.
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3

سیداحسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی

گفت وگــوی خوبی بیــن بانك همــكار با 
بانــك ملــی ایــران در روســیه كه بخشــی 
از ســهام آن متعلــق بــه بانك ملــی ایران 
اســت، انجــام دادم و مشــكات بــه نحو 
احسن شناســایی و قرار شــد تجار ایرانی 
كــه بــا روســیه كار می كننــد، بتواننــد از 
شبكه بانكی مشترك بین ایران و روسیه 

استفاده كنند.



اعتراض وارد نيست

بهروز رسايليیادداشت
روزنامهنگار

پخش زنده روز

سه شنبه 12  بهمن 1۴00

ایران

عراق
18:00

ایران

امارات
18:00

پنج شنبه 7  بهمن 1۴00
مقدماتی جام جهانی -  فوتبال

يكشنبه 3بهمن 1۴00

چهارشنبه 6بهمن 1۴00

ایران

چينتایپه

چين

ایران

13:30

17:30

جام ملت های آسیا - بانوان

برنامه بازی

18

پیروزی هندبال سخت شد گوينده اين جمله »پول« است شكايت رادو؛ سهميه درويش
تیم ملی هندبال ایران دیروز در چهارمین بازی 
خود در مسابقات قهرمانی آسیا عراق را برد اما 

این پیروزی خیلی راحت به دست نیامد

هر مدیري كه در پرسپولیس سر كار آمده، فورا با یك 
پرونده بدهي بزرگ مواجه شده است. پرونده رادو هم 

روزي مدیرعامل جدید پرسپولیس است

20 18

هفته شــانزدهم ليگ برتر ايران با شكست 
سپاهان و پيروزي پرسپوليس آغاز شد. رقباي 
اســتقالل در راه قهرماني ليگ بيست ويكم، 
ديروز شرايط متفاوتي را تجربه كردند. سپاهان 
در رفسنجان به زمين سفت خورد و با وجود 
زدن يكي از ســريع ترين گل هاي تاريخ ليگ 
برتر با كام بك سختي از سوي ميزبان مواجه 
شد. حاال ديگر با قطعيت مي توان گفت محرم 
نويدكيا در دومين فصل مربيگري اش هم هيچ 
جامي نخواهد برد. ســاعتي بعد از اين بازي، 
پرسپوليس در حالي كه تازه خبر بسته شدن 
پنجره اش را دريافت كرده بود به مصاف فوالد 
خوزستان رفت. در آســتانه نقل وانتقاالت 
نيم فصل، پنجره سرخپوشــان با شــكايت 
اوساگونا بسته شــد كه البته طلب اين يكي 
برخالف قبلي ها ميليون دالري نيست و كارش 

با 96هزار دالر راه مي افتد.

    نويدكيا به درهاي خروجي نزديك شد
در پيش بازي مس و ســپاهان هم پيش بيني 
كرده بوديم كه زردپوشان روز خيلي سختي در 
رفسنجان خواهند داشت. مس در بخش هجومي 
از موفق ترين تيم هاي فصل بوده و مشخص بود 
تيمي كه به پرسپوليس و استقالل گل زده براي 
خط دفاعي متزلزل ســپاهان هم خواب هاي 
زيادي ديده اســت. ســپاهان كــه از 6بازي 
گذشــته اش در ليگ فقط 7امتياز داشت روي 
اشتباه خط دفاعي ميزبان به يك گل بادآورده در 
ثانيه13 بازي رسيد اما مس اصال از اين اتفاق جا 
نخورد و به بازي برگشت تا با 2گل منشا در نيمه 
اول و شوت زيباي آذرباد در نيمه دوم، حريف 
مدعي اش را 3 بر يك شكست بدهد. اين بار هم 
يكي از گل هاي مــس روي ضربه پنالتي به ثمر 
رسيد تا پنالتي گيرترين تيم اين فصل به ركورد 
7گل از 8ضربه پنالتي برسد. جالب اينكه تنها 

پنالتي هدررفته مس هم مقابل همين سپاهان و 
در بازي رفت اتفاق افتاد. سپاهان با اين شكست 
روي امتياز 29متوقف ماند و به اين ترتيب اگر 
استقالل بازي اش را ببرد اختالف زردها با صدر 
به 9امتياز خواهد رسيد كه جبران ناپذير به نظر 
مي رسد. سپاهان حاال به تيم هاي پشت سرش 
يعني مس و آلومينيوم خيلي نزديك تر است تا 

به تيم هاي اول و دوم!

    پنالتي سوخت، 3امتياز نسوخت
اما از ساعت18 ديروز، پرســپوليس پذيراي 
فوالد بود و تيم نكونام بازي را به همان شكلي 
آغاز كرد كه در همين ورزشگاه مقابل استقالل 
آغاز كرده بود. فوالد بــا وجود اين كه به لحاظ 
بازيكن و ستاره، تيم بسيار كم مايه تري نسبت به 
صدرنشين هاست اما مقابل هر دو تيم سرخابي 
در تهران برتري نسبي داشته و شايستگي امتياز 

گرفتن از هر دو تيم پرسپوليس و استقالل را 
داشته اســت. اما اين تيم باز هم موقعيت هاي 
پرتعدادش را به خصوص در نيمه اول از دست 
داد تا پرســپوليس در نيمه دوم كمي خودش 
را پيدا كند و عادت اين فصلش را ادامه بدهد؛ 
عادِت از دست دادن نيمه هاي اول و برتري در 
نيمه دوم كه حكايت بخش زيادي از بازي هاي 
اين تيم بوده است. اين بار هم گل پرسپوليس را 
مهدي عبدي زد كه حاال با 5گل، چهارمين گلزن 
برتر فصل و بهترين گلزن ايراني ليگ است. البته 
پرسپوليس مي توانست يك گل هم از روي نقطه 
پنالتي بزند كه داور از خطاي هند فوالدي ها در 
محوطه جريمه گذشت. پرسپوليس همچنان 
صاحب رتبه دوم ليگ است و اميدوار به اينكه 
در نقل وانتقاالت نيم فصل بتواند پنجره را باز 
كند و با چند خريد خوب، خودش را در رقابت با 

استقالل باال بكشد.

 در روزي كه پنجره پرسپوليس دوباره بسته شد،  اين تيم 3امتياز باارزش از فوالد گرفت
 سپاهان هم در رفسنجان كام بك خورد تا طي 5روز از كسب 2جام نااميد شود

نگاهي به چند غرولند ناوارد در 
مورد تیم ملي، به بهانه آخرین 

حرف هاي وریا غفوري
همهجايدنيابهفهرســتهاياعالمشدهاز
ســويســرمربيانتيمهايمليونيزنفرات
انتخابشــدهبرايحضــوردرتركيباصلي
اعتراضميشود.اينمسئلهفوقالعادهسليقهاي
استوشاملفوتبالايرانهمميشود.بااين
حالدســتكمبخشــيازاعتراضاتيكهاين
اواخردرموردعدمدعوتيانيمكتنشــيني
بازيكنانسرشــناسفوتبالايرانداشتهايم،
ناواردوغيرمنطقيبودهاست.بهانهتنظيماين
مطلبهمتازهترينمصاحبهورياغفورياست؛
بازيكنيكههمچنانمعتقداستدرتيمملي

دارندحقشراميخورند.

  وريا غفوري
كاپيتــاناســتقالل
مدتهاســتعقيده
دارددرتيممليحقاو
ناديدهگرفتهميشود.
ورياغفوريبراينباوراســتكــهازنظرفني
اســتحقاقحضوردرتيماولايرانرادارد،اما
بهداليلجانبيايناتفــاقرخنميدهد.وريا
درتازهترينمصاحبهاشاســماينموضوعرا
»اختالفسليقه«گذاشته،امابهنظرنميرسد
عدهزياديحاضرباشــندبهاوحــقبدهند.
غفورييكبازيكــنپرتالشويكانســان
دوستداشتنياست،امااودر34سالگيچيزي
براياضافهكردنبهتيممليندارد.بسيارياز
هواداراناستقاللهمموافقاندكهغفوريدر
يكيدوفصلگذشتهافتچشمگيريداشته
اســت.اوالبتهفصلجديدراكميبهترشروع
كرد،امااينباردچارسريالمصدوميتهاشد.
نكتهغمانگيزاينكهجايخاليورياهمچندان
دراستقاللاحساسنشدهاست.درنهايتنبايد
ازيادببريمداستانحذفاوازتيمملي،اززمان
كارلوسكيروشوپيشازجامجهاني2018
شروعشد.پساينفقطسليقهيكنفرنيست.

  رامين رضاييان
حاالديگركمتركسي
بهانــهنبــودنرامين
رضاييــاندرتيمملي
در او راميگيــرد.
جامجهاني2018حاضربودوحتيدرتركيب
اصليتيممليهمبهميدانرفت،امابعدازجام
ملتهايآسياازفهرستاينتيمحذفشد.در
موردخطخوردنرامين،بعضيهابهمســائل
اخالقياستنادميكنند.نميتواناينفرضيه
رابهطورقاطعردكرد،امارضاييانازنظرفني
همافولكردهاســت.درهمانجامملتهاو
مسابقهتراژيكباژاپن،رضاييانيكيازبدترين
بازيكنانزمينبود.بعدهمكهتتمهكيفيتاو
درفوتبالباشگاهيقطرازبينرفت.اوازتيم
قدرتمندالدوحيلبهالسيليهقعرنشينقرض
دادهشدوعنقريباســتكهازهمانتيمهم

كنارگذاشتهشود.

  مهدي قائدي
نميدانيماوبهاردوي
بهمنمــاهتيــمملي
دعــوتخواهدشــد
يانه،امااگــردراگان
اسكوچيچرويناممهديخطقرمزبكشد،كار
بيراهينكردهاست.قائديالبتهبهطورمستمر
بهتيممليدعوتشده،اماهوادارانشازبازي
نكردناودرتركيباصليشــاكيبودهاند.با
توجهبهترافيكخطحملــهتيمملي،حتي
بهتريننسخهقائديهمشــانسباالييبراي
فيكسشدنندارد،چهبرسدبهبازيكنافول
كردهفعليكهبانمايشهاينهچندانخوبش
دراالهلياماراتصدايرسانههايآنكشوررا
درآوردهاست.االهليديشبدرپرزيدنتكاپ
بازيداشتوشايدقائديآنجادرخشيدهباشد،
اماآماربداينبازيكنوبهثمررساندنتنها3
گلدر11بازيليگي،همهراكالفهكردهاست.
بازيكنيكهحتيدراالهلياماراتهمبهطور
تضمينيفيكسنيست،چرابايددرتيمملي

ايرانفيكسباشد؟

  عليرضا بيرانوند
يكــيازمعماهــاي
تركيبتيممليبراي
2بازيپيشروبرابر
عراقوامارات،انتخاب
سنگرباناصليازســويدراگاناسكوچيچ
اســت.بعدازچندتزلزلازعليرضابيرانوند
ونمايشبداومقابللبنــان،درآخرينبازي
تيممليبرابرســوريهاميرعابــدزادهدرون
دروازهقــرارگرفتوكلينشــيتكرد.حاال
اگراســكوچيچدربازيباعــراقهمرأيبه
نيمكتنشــينیبيروبدهد،جــاياعتراض
برايگلراصليتيممليدرسالياناخيرباقي
نخواهدماند.ازاينسوعابدزادهدرليگدسته
دوماسپانياخوشدرخشــيدهوحتيسهويا
راخواهانخودميبيند،ازآنســوهمروند
سينوسيبيرانونددربواويشتاادامهدارد.بيرو
درآخرينبازيتيمشبرابرويسنتهدرهفته
بيستويكمليگپرتغالهمنيمكتنشينبود.
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ادبيات كي روش قشنگ بود

از يك »بي تفاوت« حمايت مي كردي؟

مرد تيم هاي معمولي

تغيير تاريخ بازي اســتقالل و هوادار 
به دليل شيوع كرونا در اردوگاه آبي ها 
باعث شد اين مسابقه به 24ساعت 
پيش از ديدار تيم هاي ملي ايران و 
عراق موكول شود؛ اتفاق عجيبي كه 
طبيعتا باب ميل دراگان اسكوچيچ نبود. 
سرمربي تيم ملي هم در همين زمينه با مقامات مسئول تماس 
گرفته و گاليه خودش را ابراز كرده است. سهيل مهدي، مسئول 
برگزاري مسابقات ســازمان ليگ مي گويد:»اسكوچيچ به من 
زنگ زد و با ادبيات عجيبي كه انتظارش را نداشتم شروع به گله 
و شكايت كرد.« ما كه نمي دانيم سرمربي تيم ملي در اين مكالمه 
چه گفته و چه بسا اصال از حرف نامربوطي استفاده كرده، اما يادمان 
هست زماني كوچك ترين انتقاد كارلوس كي روش اين بود كه 
مي گفت: »انگار برنامه مســابقات را راننده سازمان ليگ نوشته 

است.« شما دل تان براي همان ادبيات تنگ شده!

يحيي گل محمدي در نشست خبري 
پيش از بازي پرسپوليس و فوالد به 
نقد مديريت باشگاه طي چند ماه 
گذشــته پرداخت و گفت: »بحث 
ما مالي نيست؛ بحث ما بي تفاوتي، 
بي خيالي و بي توجهي اســت كه در اين 
هفت، هشت ماه وجود داشته است.« خب البته گاليه از شرايط 
مديريتي در پرسپوليس و استقالل چيز عجيبي نيست، اما وجه 
بامزه داستان در مورد گل محمدي اين است كه او تا همين چند 
هفته پيش مشغول حمايت سرسخت از همان مديران بي تفاوت 
بود! زماني كه مجيد صدري تالش مي كــرد جايگاهش را در 
مديريت باشگاه تثبيت كند، همين آقا يحيي حامي او بود و حتي 
كنار بازيكنان براي صدري استوري حمايتي هم مي گذاشت. 
مگر نه اين است كه مسبب اوضاع مورد اشاره يحيي در چند ماه 

گذشته خود صدري بوده؛ پس چرا از او حمايت مي كردي؟

نفت مسجدسليمان براي بقا در ليگ 
برتر متوسل به محمود فكري شده 
است. نفت دور رفت را با شل كن- 
ســفت كن هاي هميشــگي فراز 
كمالوند روي پلــه پانزدهم جدول 
به پايان برد. ايــن تيم فقط 2 پيروزي 
كسب كرد و با 11 امتياز به كار خودش در نيم فصل اول پايان 
داد. حاال آنها براي ادامه راه ســراغ فكري رفته اند؛ كســي كه 
همچنان با دوران كابوس وار حضورش در استقالل به ياد آورده 
مي شــود. فكري آنجا از نظر فني و حاشيه اي دوران موفقي را 
سپري نكرد. با اين حال او اميدوار است به بقاي نفت در جدول 
كمك كند؛ كاري كه فصل گذشته هم انجامش داد. شايد بتوان 
فكري را مرد تيم هاي معمولي ناميد؛ كسي كه در نساجي هم 
عملكرد موفقي داشت و چه بســا اصال نبايد روي نيمكت داغ 

استقالل مي نشست.

نيمي از دوره بيست ويكم ليگ برتر فوتبال 
گذشته و تيم استقالل عالوه بر صدرنشيني 
در جدول رده بندي در خيلي از آيتم ها هم 
بين 16تيم اين فصل ركورددار بوده است. 
با مروري بر جدول ها و ركوردهاي متريكا مشخص مي شود تيم فرهاد 
مجيدي در چه بخش هايي جزو ركوردداران اين فصل است. آبي پوشان 
در نبردهاي هوايي با ميانگين 29.6نبرد موفق در هر بازي ركورددار ليگ 
هستند. مجيدي كه يك بار با اشاره به بازيكنان قدبلند تيمش تأكيد كرده 
بود استقالل بايد از اين برتري استفاده كند، ظاهرا خيلي خوب توانسته 
اين توصيه را در تيمش جا بيندازد. استقالل همچنين خشن ترين تيم 
ليگ هم هست چون در هر بازي به طور ميانگين 18.9بار خطا كرده كه 
بيشترين آمار بين همه تيم هاست. آبي ها در هر بازي 12.1بار متحمل 

خطا مي شوند كه اين هم كمترين آمار بين 16تيم است.

اســتقالل در مقطعي از فصل 622دقيقه 
گل نخورد كه بهترين ركورد بســته نگه 
داشــتن دروازه در اين فصل است. ركورد 
بيشترين برد متوالي در اين فصل هم 4برد 
است كه 3 تيم استقالل، پرسپوليس و مس رفسنجان به آن رسيده اند. 
ركورد كمترين گل خورده با 5گل متعلق به آبي هاست. در مقابل گل زده 
آبي ها هم عدد24ثبت شده كه اگر 3گل مربوط به 3- صفرشدن بازي با 
گل گهر را از آن كم كنيم، باز هم استقالل با 21گل زده واقعي در نيم فصل 
اول بهترين خط حمله ليگ را به همراه پرسپوليس و مس داشته است. 
تيم مجيدي هنوز در ليگ جاري نباخته و ركورد بيشــترين هفته هاي 

شكست ناپذيري را با 15بازي در اختيار دارد.

اما ببينيم بهترين تيــم حال حاضر ليگ 
برتر در چه بخش هايي بهترين نيســت؛ 
اســتقاللي ها در تهديد دروازه حريفان، 
پشت سر سپاهان و... قرار گرفته اند. آبي ها 
با ميانگين 11.9شوت در هر بازي، تيم دوم ليگ در اين بخش هستند و 
سپاهان باالتر از آنهاست. در »شوت داخل چارچوب« عالوه بر سپاهان 
4تيم ديگر هم باالتر از استقالل قرار مي گيرند. در زمينه مالكيت توپ 
و تعداد پاس هم آبي ها تيم هاي ســپاهان، پرسپوليس و آلومينيوم را 
باالتر از خودشان مي بينند. اســتقاللي ها در هر بازي به طور ميانگين 

4.2دريبل موفق انجام داده اند و در اين زمينه ششمين تيم ليگ هستند. 
حتي نساجي و صنعت نفت هم دريبل هاي بيشتري داشته اند و سپاهان با 

6.6دريبل موفق در هر بازي تكنيكي ترين تيم ليگ جاري است.

نكته بازی

متریکاآماربازی

شكايت رادو، سهميه درويش
هر مديري كه در پرسپوليس سر كار آمده، فورا با يك پرونده بدهي بزرگ مواجه شده است

پیش بازی

خبر آخر

سالم و عليك رفقاي قديمي
ليگ برتر امروز با 4بازي پيگيري مي  شود 

و قلعه نويي و منصوريان به مصاف تيم هاي 
سابق خودشان مي روند

ليگ برتر فوتبال ايران امروز با انجام 4بازي ديگر از 
هفته شانزدهم پيگيري مي  شود. اين نخستين هفته از 
دور برگشت رقابت هاست كه ديروز با 2بازي آغاز شده 
و امروز هم با 4بازي ادامه پيدا مي كند. شايد مهم ترين 
بازي امروز، جدال تراكتور با گل گهر در تبريز باشد كه 
هم حساسيت جدولي دارد و هم حساسيت هايي فراتر 
از جدول و امتياز. امير قلعه نويي سال ها در تبريز بوده 
و 2دوره در تراكتور مربيگري كرده تا رويارويي اش با 
اين تيم جذابيت  هاي خاصي داشته باشد. گل  گهر و 
تراكتور فصل گذشته رقابت نزديكي براي كسب رتبه 
چهارم داشتند كه اين رقابت را تراكتور برد. امسال 
اما تبريزي  ها وضعيت نامناسبي دارند و براي فرار از 
سقوط مي جنگند. گل گهر هم بعد از احكام سنگين 
كميته انضباطي به يك تيم ميانه جدولي تبديل شده 
اما قلعه نويي و يارانش هنوز اميدوارند كميته استيناف 
امتيازات آنها را پس بگيرد و به جمع صدرنشين ها 
برگردند. بازي امروز يك جدال انتقامي براي تراكتور 
هم هســت، چون بازي رفت را به شكلي عجيب و با 

خوردن 4گل در نيمه اول، 4-1 باخته است.
در ديگر بازي امروز ذوب آهن در فوالدشــهر ميزبان 
نفت آبادان اســت. صنعت نفت به خاطر شرايط مالي 
وضعيت پيچيده و غم انگيزي دارد و هنوز مشــخص 
نيست اعتصاب بازيكنان اين تيم به كجا رسيده و تيم 
تا چه حدي به شرايط عادي برگشته است. پيش بيني 
مي شود بعد از اين بازي و در نقل وانتقاالت نيم فصل 
اتفاقات زيــادي در آبادان رخ بدهــد. ذوب آهن هم 
بعد از شكست سنگين مقابل پرسپوليس و حذف از 
جام حذفي به اين بازي رسيده و مهدي تارتار به دنبال 
بازگشت به مسير پيروزي است. منصوريان زماني در 
ذوب آهن روزهاي خوبي داشت و امسال هم در آبادان 
بد نتيجه نگرفته اما شرايط نامساعد مالي، آرامش را از 
تيم او گرفته است. ذوب آهن و صنعت نفت در جدول 
همســايه اند و فقط يك امتياز اختــالف دارند. نفت 
مسجدسليمان كه يكي دو روز قبل سرمربي جديدش 
را معرفي كرده امروز با محمود فكري ميزبان پيكان 
تهران است. فكري براي نجات تيمي آمده كه در انتهاي 
جدول با نزديك  ترين رقيبش فقط يك امتياز اختالف 

دارد اما در 3هفته اخير يك امتياز هم نگرفته است.
امروز همچنين آلومينيوم اراك ميزبان پديده مشهد 
است تا سومين بازي متوالي را در شهر خودش برگزار 
كند. آلومينيوم قبل از اين مســابقه، 2بازي متوالي با 
سپاهان در ليگ و حذفي انجام داد كه هر دو بازي مساوي 
تمام شد و در بازي دوم شــاگردان رسول خطيبي در 
ضربات پنالتي سپاهان را حذف كردند. آلومينيوم در اين 
فصل فراتر از انتظار ظاهر شده و جاه  طلبي هاي اين تيم 
در دومين فصل حضورش در ليگ برتر به جايي رسيده 
كه خطيبي از آسيايي شدن اراكي ها حرف مي زند. اين 
تيم امروز با بردن تيم آخر جدول مي تواند رتبه چهارم 
را براي خودش تثبيت كند. بازي رفت 2تيم در مشهد 
بدون گل تمام شد تا آلومينيوم يكي از 4تيمي باشد كه 

در اين فصل به پديده قعرنشين امتياز داده است.

 پيروزي پرگل فوتسال زنان
 در دوشنبه

تيم ملي فوتســال زنان در ديداری پرگل ميزبان 
مســابقات آســياي مركزي، كافا را شكست داد. 
ايران در دومين بازي خــود در اين رقابت ها 12 بر 
صفر تاجيكســتان را از پيش رو برداشت. فاطمه 
پاپي، فرشــته خسروي، فرشــته كريمي)3گل(، 
سارا شيربيگي)3گل(، ســحرپاپي)2گل( و مهسا 
علي مددي زننده گل هاي اين بــازي بودند. ايران 
در بازي اول هم ازبكســتان را 5 بر2 شكست داده 
بود. ايران امروز استراحت دارد و فردا با قرقيزستان 
بازي مي كند. تيم ملي فوتسال ايران هم مثل تيم 
ملي فوتبال 2سال تعطيل بود و در هيچ تورنمنتي 

حضور نداشت.

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

1510502451935استقالل1

16105122101235پرسپولیس2

169252091129سپاهان3
167542415926مس رفسنجان4
15591137624آلومینیوم اراک5

155731614222پیکان6

221-155641416گل گهرسیرجان7

221-165651214فوالد8
20-154831414نساجی مازندران9

319-155461114صنعت نفت آبادان10

518-15537813ذوب آهن11

414-15357711هوادار12
513-153481318تراکتور13

712-15267613فجر سپاسی14

1211-15258618نفت  مسجدسلیمان15

194-411423-15پدیده مشهد16

بهروز رسايلي|  حاال شايد ديگر وريا غفوري بايد دوربينش را زمين بگذارد. كاپيتان استقالل 
ژست خوشحالي با دوربين را در اعتراض به عدم حضور در فهرست تيم ملي با سرمربيگري 
دراگان اسكوچيچ ابداع كرده بود. البته فرايند حذف غفوري از تيم ملي در دوران كي روش 
آغاز شد و او حتي به جام جهاني2018 هم نرفت؛ با اين حال شايد وريا تصور مي كرد با تغيير 
كادر فني تيم ملي، شرايط او هم عوض شود؛ اتفاقي كه رخ نداد. اسكوچيچ از همان آغاز نظري 
روي غفوري نداشت و طبق معمول كلي حرف و حديث درست شد در مورد اينكه خط خوردن 
دفاع راست استقالل منشأ غيرفني دارد. با تمام اين تفاسير و حتي با وجود مصاحبه هاي گاه و 
بيگاه غفوري، او به فهرست تيم ملي برنگشت تا اينكه اسكوچيچ با صراحتي كمترديده شده، 
آب پاكي را روي دست اين بازيكن ريخت. دراگان در مصاحبه تلويزيوني اش گفت: »با سبك 
بازي غفوري مشكل دارم«. او عين همين عبارت را در مورد رامين رضاييان هم به كار برد تا يك 
فكت قابل استناد تاريخي در اختيار مخاطبانش قرار بدهد. حاال يك چيز قطعي است؛ رضاييان 

و غفوري تا زمان حضور اسكوچيچ در تيم ملي، به اين تيم باز نخواهند گشت.

   توقف شماره21 در عدد28
وريا غفوري كاپيتان دوست داشتني استقالل است كه در اين تيم پيراهن شماره21 را به تن مي كند. 
او بسيار اميدوار بود به جمع ملي پوشان برگردد و بار ديگر براي تيم اول كشور به ميدان برود؛ اتفاقي 
كه ديگر رخ نخواهد داد. به نظر مي رسد تعداد بازي هاي غفوري در پيراهن تيم ملي در عدد 28متوقف 
خواهد ماند. او يكي از پديده هاي تيم ملي كشورمان در جام ملت هاي آسيا2015 بود و در تمامي 
مسابقات آن تورنمنت به ميدان رفت، اما دوران حضور غفوري در تيم ملي چندان به درازا نكشيد. 
اسكوچيچ اشاره چنداني به جزئيات نكرده و نگفته دقيقا از كدام بخش از بازي وريا خوشش نمي آيد. 
تنها عبارت به كاررفته از سوي اســكوچيچ در اين مورد، »جاگيري در دفاع« است. اين اواخر البته 

انتقادات زيادي از جنبه هاي دفاعي بازي غفوري انجام مي شد كه اين نقدها مخصوصا بعد از مسابقه 
با الدحيل يا داربي برگشت فصل گذشته به اوج رسيد؛ جايي كه غفوري آفسايد را پر كرد و باعث شد 
عيسي آل كثير تنها گل مسابقه را به ثمر برساند. در هر صورت حتي اگر اسكوچيچ در جام جهاني 
نتايج مطلوب را نگيرد و از كار بركنار شود هم شانس وريا براي بازگشت به تيم ملي زياد نيست. او 
بعد از جام جهاني 35ساله خواهد شد و اين حتي نزديك به سن بازنشستگي از رده باشگاهي است، 

چه برسد به تيم ملي.

  رامين 6 سال پيش كجاست؟
داستان حضور رامين رضاييان در تيم ملي، حتي به پيش از پيوستن او به پرسپوليس بازمي گردد. 
اين بازيكن هم جزو پديده هاي كارلوس كي روش در جام ملت هاي آسيا2015 بود. رامين سرعت 
باال و استيل خوبي داشت، ضربات كاشته خطرناكي مي زد و البته مزيت اصلي او برخورداري از يك 
هنر كمياب در فوتبال ايران بود؛ سانترهاي مواج و زهردار. مجموعه اينها باعث شده بود رضاييان يك 
مهره مورد توجه در پرسپوليس و تيم ملي باشد. او در غياب وريا غفوري در جام جهاني2018 به عنوان 
بازيكن اصلي به ميدان رفت، اما افول رضاييان از جام ملت هاي آسيا2019 شروع شد. نمايش فاجعه بار 
او در جريان شكست سنگين برابر ژاپن سرآغاز بحث هاي زيادي شد. رضاييان در رده باشگاهي هم 
پله پله پايين آمد؛ تا جايي كه اين اواخر به ســيبل انتقادات در تيم قعرنشين السيليه تبديل شده 
است. همزمان برخي حواشي اخالقي هم گريبان رضاييان را گرفت، هرچند اسكوچيچ اصرار دارد 
عدم دعوت از رامين هم فقط »فني« است. به هر حال بيشتر ويدئوهايي كه اين چند وقت در مورد 
رضاييان وايرال شده، مربوط به اشتباهات دفاعي او در ليگ قطر بوده است. اين بازيكن 31ساله است 
و شايد هنوز اميدوار باشد بعد از خروج احتمالي اسكوچيچ از تيم ملي يك روز به اين تيم برگردد، 

اما او به اين منظور بايد به سطح كيفي 6 سال پيش برگردد. مي دانيم كه چنين كاري آسان نيست.
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و اين هم نقطه پايان
سرگذشت وريا و رامين؛ مدافعان راستي كه عمال كارشان در تيم ملي به آخر رسيد

اين هم روزي رضا درويش؛ باالخره اتفاقي كه همه از آن 
مي ترسيدند رخ داد و بوژيدار رادوشوويچ قراردادش با 
پرسپوليس را به صورت يكطرفه فسخ كرد. اين يك بمب 
ساعتي در اردوگاه سرخ ها بود كه سرانجام تركيد. از زمان 
عقد قرارداد عجيب و 3 ساله با رادو، بيم آن مي رفت كه 
بدعهدي باشگاه پرسپوليس در پرداخت مطالبات اين 
بازيكن، موقعيت فسخ يكطرفه را در اختيار او قرار 
بدهد. اين اتفاق باالخره رخ داد و سنگربان كروات 
سرخ ها ضمن قطع همكاري، شكايت 930هزار 
يورويي اش را هم به جريان انداخت. به اين ترتيب 
او مي تواند در كرواسي، كنار كانون گرم خانواده اش 
اســتراحت كند و پول هر 3 فصل قــراردادي كه 
محمدحسن انصاري فرد به شكلي سخاوتمندانه با او 

بسته بود را دريافت كند!
به اين ترتيب مديرعامل جديد پرسپوليس هنوز از گرد راه 
نرسيده درگير پرونده بســيار سنگين و پيچيده اي شده كه 
همه  چيز را تحت الشعاع قرار خواهد داد. البته تا زمان وصول 
شــكايت رادو و اولتيماتوم فيفا هنوز وقت باقي مانده است. 
ضمن اينكه احتماال پرسپوليسي ها بار ديگر از همان تاكتيك 
نخ نماي شكايت به دادگاه عالي ورزش و خريدن زمان استفاده 
خواهند كرد؛ حربه اي كه هزينه هاي مضاعف روي دســت 
باشگاه مي گذارد. به هر حال درويش بايد اين پرونده را رفع 
و رجوع كند؛ همانطور كه مجيد صــدري درگير پرداخت 
طلب گابريل كالدرون بود، همانطور كه تســويه با بوديمير 
گردن جعفر سميعي افتاد و همانطور كه بستن پرونده برانكو 

ايوانكوويچ در فيفا گردن ايرج عرب افتاد!

رسول بهروش| ســعيد عزت اللهي در ادامه انتخاب هاي عجيبش 
به الغرافه قطر پيوســته و در اين ميان نقل قولي از او منتشــر شده 
كه قشنگ چندش آور اســت: »از زمان نوجواني بازي هاي تيم بزرگ 
الغرافــه را پيگيري مي كــردم.« البته اگر راســتش را بخواهيد، اين 
جمله را عزت اللهي نگفته، بلكه گوينده واقعي آن »پول« اســت. اين 
اسكناس است كه باعث مي شــود هافبك فيكس تيم ملي ايران، يك 
تيم سطح پايين قطري را باشگاهي بزرگ بخواند و ادعا كند از بچگي 
پاي بازي هاي آن بزرگ شده است. دقيقا همين اسكناس ها هم باعث 
شد شــجاع خليل زاده بعد از يك عمر الف تعصب و بوسه بر لوگوي 
پرسپوليس، ناگهان آن ماچ آتشين را نثار نشان الريان كند. هيچ وقت 
نبايد معجزه پول را ناديده گرفت؛ مخصوصــا در فوتبال حرفه اي كه 
اساس كارش بر گردش مالي چشمگير و ريخت وپاش و ثروت آفريني 

بنا نهاده شده است.
در فوتبالي كه قطري ها ديويد بكام و پپ گوارديوال را سفير حسن نيت 
خودشان مي كنند، چيز عجيبي نيست كه ســعيد عزت اللهي براي 
الغرافه دلبري كند. حتي اگر از او شنيديد كه ما در ايران سر مسابقات 

الغرافه و السيليه به جان هم مي افتاديم و همديگر را كتك مي زديم، باز 
هم تعجب نكنيد. با اين همه درسي كه بايد از اين داستان گرفت چيز 
ديگري است؛ اينكه خيلي از خارجي هايي كه به فوتبال ايران مي آيند 
و قربان صدقه پرسپوليس و اســتقالل مي روند هم همين حكايت را 
دارند. چقدر ســاده ايم برخي از ما كه براي اين اجنبي هاي تازه وارد 
فن پيج مي زنيم و ســينه چاك مي دهيم. 90 درصد خارجي هايي كه 
در فرودگاه 6 و 4 نشان دادند و مردم براي شان ضعف كردند، چند ماه 

بعد يك پرونده قطور شكايت عليه باشگاه هاي ايراني تشكيل دادند.
ساده است؛ چرا يك نفر بايد از كرواسي، برزيل، نيجريه يا هر جاي ديگر 
اين دنيا، خانه و زندگي اش را رها كند و در ايران با تيم هاي ما قرارداد 
ببندد؟ مگر پرسپوليس و استقالل بارسلونا و رئال مادريد هستند كه 
شهرت جهاني داشته باشــند و خارجي ها آرزوي بازي در اين دو تيم 
را در ســر بپرورانند؟ آنها فقط به خاطر پول به ايران مي آيند و چون 
مي دانند ما از تظاهر به تعصب لــذت مي بريم، حرف هايي مي زنند يا 
كارهايي مي كنند كه خوش مان بيايد. همين بوژيدار رادوشوويچ را نگاه 
كنيد؛ او آخرين نفري بود كه فريادهاي غيرتمندانه اش به پرونده اي 

وحشتناك عليه پرسپوليس منجر شد. روزي مشت گره كرده اش حمل 
بر تعصب و وفاداري مي شد، اما حاال نهايت استفاده را از گاف مديريتي 
پرسپوليســي ها برده و قصد دارد بابت كار نكرده در 3 ســال آينده، 
930هزار يورو پــول بگيرد. بله، حقيقت تلخ اســت؛ رادو در كودكي 

همان قدر پرسپوليسي بود كه عزت اللهي الغرافه را دوست داشت!

گوينده اين جمله »پول« است
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جهان

نقلقول

برخورد حذفي 
همه آنچه از جام هاي حذفي كشورهاي اروپايي 

الزم است بدانيد

در جام حذفي كشورهاي اروپايي چه خبر است؟ در بعضي 
كشورها شگفتي هايي رقم خورده و تيم هاي بزرگي حذف 
شده اند. انگليس هنوز مراحل اوليه را سپري مي كند. 
بارسا، آرســنال، بايرن، دورتموند، اتلتيكو، سه ويا و 
ناپولي هم ازجمله تيم هاي بزرگي هستند كه از دور 

رقابت ها كنار رفته اند.

   اسپانيا
در كوپا  دل ري، بارسلونا، سه ويا و اتلتيكو مادريد 
از دور رقابت هــا كنار رفته اند. رئــال مادريد در 
مرحله يك چهارم با بيلبائو در زمين اين تيم در 
روز 14بهمن بازي دارد. بيلبائو همان تيمي است كه بارسلونا را در 
دور قبلي حذف كرده و در فينال سوپرجام به رئال باخته. اتلتيك در 
يك سال اخير در 4 فينال حاضر بوده؛ 2 فينال جام حذفي كه يكي 
از آنها به دليل كرونا به تعويق افتاده و نزديك به فينال فصل بعدش 
برگزار شده بود و 2 فينال سوپرجام. بازي هاي اين مرحله در روزهاي 
12، 13 و 14بهمن برگزار مي شــود اما الليگا و رئال مادريد به اين 
تاريخ اعتراض دارند، چون نزديك فيفادي است و به تقويم ليگ هم 
آسيب مي زند. ممكن است اين تاريخ تغيير كند. اتلتيكو مادريد هم 
كه توسط سوسيداد از دور رقابت ها اوت شده، شرايط سختي را پشت 
سر مي گذارد. اين تيم در 19بازي رسمي اخير خود تنها 6 پيروزي 
كسب كرده و 16امتياز با صدر جدول فاصله دارد و از كوپا دل ري و 
سوپركاپ اسپانيا حذف شده است. در ادامه اين رقابت ها سوسيداد 
از بتيس پذيرايي مي كند، والنسيا در خانه به مصاف كاديس مي رود 

و رايووايكانو هم ميزبان مايوركا خواهد بود.

  ايتاليا
اينتر به سختي بر امپولي و در وقت هاي اضافي 
با نتيجه 3 بر 2 پيروز شد تا به يك چهارم برسد. 
ناپولي 10 نفره در وقت اضافه 3 گل از فيورنتينا 
خورد و 5 بــر 2 باخت و كار ميالن هم مقابل جنــوا و التزيو مقابل 
اودينزه به وقت اضافه كشــيد و هر دو به زحمت صعود كردند. در 
مرحله يك چهارم كه 19 تا 21بهمن برگزار مي شود، همه بازي ها 
جذاب است؛ يوونتوس - ساسولو، آتاالنتا - فيورنتينا، ميالن - التزيو 

و اينتر - رم.

  آلمان
براي اولين بار در 11سال اخير هيچ يك از 2تيم 
دورتموند و بايرن مونيــخ در فينال جام حذفي 
حضور نخواهند داشت. آخرين بار در سال2011 
بود كه شالكه در فينال دويســبورگ را 5 بر صفر شكست داد. پس 
از آن حداقل يكي يا هر دو تيم بايــرن و دورتموند در فينال حاضر 
بودند. بايرن در دور دوم و دورتموند در دور سوم حذف شدند. براي 
نخستين بار از سال 7-2006 هيچ كدام از 2تيم بايرن و دورتموند 
به مرحله يك چهارم جام حذفي نرسيدند. دورتموند به صدرنشين 
بوندس ليگا-2 يعني ســن پائولي 2 بر يك باخــت و بايرن هم يك 
مرحله زودتر از تيم مونشــن گالدباخ 5گل خورد. حاال بايرن براي 
دومين سال متوالي از دومين مرحله حذفي كنار رفته است. آخرين 
باري كه بايرن 2 سال پياپي از جام حذفي كنار رفت، سال 1994-95 
مقابل وستنبرگســگروت و در 96-1995 مقابل دوسلدورف بود. 
بايرن مونيخ آخرين بار در 1978 باختــي حداقل با اختالف 5 گل 
داشته است. 43 ســال پيش بايرن مقابل دوسلدورف با نتيجه 7 بر 
يك باخته بود. درست يك هفته ديگر قرعه كشي مرحله يك چهارم 
پاياني دي اف بي كوپال انجام مي شــود تا مشــخص شود تيم هاي 
كارلسروهه، هامبورگ، سن پائولي، هانوفر، اليپزيش، فرايبورگ و 
يونيون برلين با چه قرعه اي روبه رو مي شوند. جام حذفي اين مرحله 

شبيه بوندس ليگا-2 است.

    انگليس
در انگليس جام اتحاديه به مرحله نهايي رسيده 
و ليورپول و چلســي با برتري مقابل آرســنال و 
تاتنهام به فينال ومبلي راه يافته اند. اما جام حذفي 
هنوز در مراحل ابتدايي به سر مي برد. دور چهارم اين رقابت ها 15 تا 
17بهمن ماه با اين بازي ها برگزار مي شود؛ منچستريونايتد- ميدلزبورو، 
كيدمينستر- وستهم، چلسي- پالي ماوث، منچسترسيتي- فوالم، 
پيترزبورو- كويينز پارك رنجرز، ولــوز- نوريچ، هادرزفيلد- بارنزلي، 
اورتون- برنتفورد، استوك سيتي- ويگان، كيمبريج- لوتون، تاتنهام- 
برايتون، ليورپول- كارديف، ناتينگهام فارســت- لستر و بورنموق- 
بورهام وود. در ميان اين همه تيم گمنام حاضر در اين مرحله نامي از 
آرسنال ديده نمي شود چون پرافتخارترين تيم جام حذفي در دور قبلي 

به ناتينگهام باخته و حذف شده!

تيم ملــي فوتبال زنــان ايران كــه از بــازي اول در 
جام ملت هاي آسيا يك امتياز گرفت، اميدوار است امروز 
هم حداقل به يك امتياز ديگر برســد اما متوقف كردن 
چين كه پرافتخارترين تيم آسياست، امكان پذير است؟ 
هر چند مقايسه گذشــته 2تيم حتي براي تساوي هم 
هيچ  شانســي به ايران نمي دهد، ولي خوش بيني در 
اين تيم و شرايطي كه چين در چند سال اخير داشته 
است، اين اجازه را به تيم ايران و هوادارانش مي دهد كه 
خودشان را از پيش باخته ندانند. ايران و چين تاكنون در 
فوتبال زنان مقابل هم بازي نكرده اند؛ چين در سطح يك 
آسيا بازي مي كند و از حضور در مرحله مقدماتي آسيا 
معاف است ولي ايران هميشه در همين مرحله مقدماتي 
بوده و براي نخستين بار است كه به جام ملت ها رسيده 
اســت. ايران و چين فقط از يك نظر شرايط مشابهي 
دارند؛ هر دوتيم بدون بــازي تداركاتي به جام ملت ها 
رســيده اند. البته چيني ها نياز به تدارك ويژه اي براي 
حضور در جام ملت ها ندارند و صعودشان به جام جهاني 
را در دســترس مي بينند ولي ايران نياز مبرم به بازي 
دوستانه داشــت و البته در تدارك اين بازي ها ناموفق 
بود. ايران در بهترين موقعيت با چين  روبه رو مي شود. 
يك نگاه كوتاه به گذشته تيم ملي چين اين ادعا را تأييد 

مي كند.

   اين بهترين نسل چين نيست
چيني ها تا سال1986هيچ سابقه اي در جام ملت هاي 
آسيا نداشــتند اما يكباره ظهور كردند و تا سال 1999 
توانســتند 7دوره پياپي به قهرماني اين قاره برسند. 

هشــتمين قهرماني آنها هم ســال2006 و قرن 21 
به دست آمد. آنها 2بار هم نايب قهرمان اين جام شده اند. 
كمترين دستاورد آنها از سال1986 به اين سو راهيابي 
به مرحله نيمه نهايي در همه دوره ها بوده است. 3طالي 
بازي هاي آســيايي و يك نقره و يك برنــز هم در اين 
رقابت ها دارند. در المپيك تنها يك نقره در بازي هاي 
1996 آتالنتا به دست آورده اند و يك نايب قهرماني هم 
سال1999 در جام جهاني آمريكا دارند. در آخرين جام 
جهاني يعني سال2019 چيني ها از گروهي متشكل 
از آلمان، اسپانيا و آفريقاي جنوبي صعود كردند اما در 
دور حذفي 2 بر صفر به ايتاليا باختند و كنار رفتند. در 
المپيك2020 توكيو در مرحلــه گروهي عملكردي 
فاجعه بار داشتند و با يك تساوي و تفاضل گل منفی11 
حذف شدند. آنها 5-صفر به برزيل باختند، 8-2 مقابل 
هلند شكست خوردند و با زامبيا به تساوي پرگل 4-4 

رسيدند. با اين نتايج آنها تيم آخر گروه شان شدند.
با اينكه تيم چين بعد از المپيك بازي ديگري نداشته، اما 
جام ملت ها را با پيروزي خوبي شروع كرد. آنها در بازي 
اول كه از حساســيت هاي سياســي  هم برخوردار بود، 
چين تايپه را  4-صفر بردند. همه بازيكنان اين تيم غيراز 
يك نفر در ليگ داخلي بازي مي  كنند. تانگ جيالي در 
باشگاه تاتنهام عضويت دارد كه او هم قرضي به اين تيم 
رفته و فقط 4 بار با پيراهن تيم لندني بازي كرده است. 
دانشــگاه ووهان با 5 بازيكن بيشترين سهميه را در تيم 
ملي دارد. اين تيم بهترين نسل فوتبال زنان چين نيست 
و بهترين گلزنان و باسابقه ترين بازيكنان تاريخ فوتبال 
اين كشور در قرن پيشــين بازي مي كردند و از آخرين 

قهرماني آنهــا در يك تورنمنت 
مهــم )2006، قهرمانــي جام 
ملت هاي آسيا( 16سال مي گذرد.

   ايران خوش شانس است؟
ايران براي صعود از مرحله مقدماتي جام ملت هاي آسيا 
كار سختي نداشت. وقتي كه قرعه كشي مسابقات انجام 
شــد، بازيكنان و اعضاي كادر فني اين تيم خوشحال 
بودند كه در گروهي ســخت تر از اين  قــرار نگرفته  اند. 
مهناز اميرشقاقي از مربيان فوتبال ايران مي گويد تيم 
روي دور شانس است و بعيد نيست در بازي امروز هم 
بتواند به امتياز برسد: »با رزومه  اي  كه تيم چين دارد، 
تنها انتظــاري كه مي توانيم از بچه هاي ايران داشــته 
باشيم، بازي خوب است. نمي گويم اميدمان را از دست 
بدهيم ولي بايد واقع بين باشــيم و توقع  مان را پايين 
بياوريم. البته در فوتبال، شانس هم دخيل است. تيم ما 
در گروه بندي مرحله مقدماتي شانس آورد. در خود جام 
هم گروه بدي ندارد. اگر امروز هم شانس با تيم يار شود، 
شايد اتفاقي دور از انتظار بيفتد. در فوتبال هيچ چيزي 

غيرممكن نيست.«

   بذل و بخشش هاي هيجاني
روزهاي اخير نزديكان به تيم ملي سعي كرده اند روحيه 
تيم را باال ببرنــد؛ چرا كه مهم ترين ابــزار تيم را براي 
مقابله با حريفان فقط هميــن روحيه مي دانند. تيم نه 
تداركات خوبي داشــته و نه از نظر فني خيلي ســطح 
بااليي دارد كه بتواند از پس تيم هاي ســطح يك آسيا 

بربيايد. بعد از بازي 
با هنــد و گرفتن يك 

امتياز ايــن حمايت هاي رواني 
بيشــتر هم شــد. بعضي ها براي 

اينكه براي بازي با چين روحيه بازيكنان باالتر برود، 
به ملي پوشان وعده هايي داده اند. شركت هواپيمايي 
وارش بعد از هماهنگي با شهاب الدين عزيزي خادم، 
رئيس فدراســيون به همه اعضاي تيم ملي قول داد 

در يك ســال آينده همه پروازهاي آنها مجاني باشد. 
رئيس بيمارســتان فوق تخصصي چشم پزشــكي نگاه 
هم بعد از صحبت با عزيزي خادم قول اســتخدام زهره 
كودايي، دروازه بان تيم ملــي را داد. اينكه كودايي كه 
محل زندگي اش اهواز اســت و تيم باشــگاهي اش در 
اصفهان چطور مي تواند كارمند بيمارستاني در تهران 
باشد، به كنار. اين بحث هم كه چرا بازيكن تيم ملي بايد 
نيازمند شغل باشد و چرا از فوتبال تامين نيست، بماند 
براي وقت ديگر. اما چرا وسط يك تورنمنت فقط به يك 
بازيكن پاداش داده مي شود؟ نقش كودايي در يك امتياز 
بازي با هند پررنگ بود اما مي شود فقط به يك بازيكن 
پاداش داد و بقيه را ناديده گرفت؟ تجربه نشــان داده 
اين پاداش ها در روزهاي پيروزي يك تيم بيشتر جنبه 
تبليغاتي دارد و چيز زيادي عايد ورزشكاران نمي شود.

امیرشقاقی:
با رزومه  ای  كه تیم چین 
دارد، تنها انتظاری كه 
می توانیم از بچه های 
ایران داشته باشیم، 

بازی خوب است. 
نمی گویم امیدمان را از 
دست بدهیم ولی باید 

واقع بین باشیم

 آفريقايي ها
در مرحله حذفي

جام ملت هــاي آفريقا يكــي از لج درآرترين 
تورنمنت هاي جهان اســت كه درســت در 
ميانه فصل ليگ هاي اروپايي برگزار مي شود 
و به برخي باشگاه هاي بزرگ اروپايي صدمه 
مي زند، به مرحله حذفي رســيده و از امروز 
دور يك هشــتم اين رقابت ها آغاز مي شود. 
در مرحله گروهي تنها 8 تيم از 24تيم حذف 
شدند كه غنا و الجزاير با سابقه قهرماني در اين 
تورنمنت بين اين تيم ها بودند. جزاير كومور 
يا قمر با شــگفتي پا به اين مرحله گذاشــته 
است. مصر با كي روش و محمد صالح توانست 
پايين تر از نيجريه صعود كنــد اما با قرعه اي 
سخت روبه رو شد و به تور ساحل عاج پرستاره 
خورد. درصورت حذف ساحل عاج احتماال با 
مراكش پرستاره تر بازي خواهد داشت. گابن 
بدون اوباميانگ پرحاشيه كه از آرسنال كنار 
گذاشته شده و به دليل ديده شدن در حالت 
غيرعادي از اردوي اين تيم هم اخراج شــده، 
توانست جواز صعود را به دست آورد. اوضاع غنا 
هم جالب بود؛ توماس پارتي با اين تيم حذف 
شد و خودش را ظهر پنجشنبه به لندن رساند 
تا در بازي مقابل ليورپول در نيمه نهايي جام 
اتحاديه حاضر شود. او در اواسط نيمه دوم به 
زمين رفت و دقايقي بعد با دريافت 2 كارت زرد 
پياپي اخراج شد و آرسنال را هم حذف كرد. 
حتي قمر و دماغه سبز و گينه استوايي هم در 
مرحله حذفي حضور دارند اما الجزاير پرمهره 
و مدافع عنوان قهرماني و همچنين غنا حذف 
شده اند. تونس هم به زحمت توانست صعود 
كند. مسير سنگال و نيجريه و كامرون ميزبان 
براي صعود به نيمه نهايي ساده تر از مسيري 
است كه تيم هاي مصر، ساحل عاج، مراكش 

بايد براي حضور در اين مرحله طي كنند.

   برنامه بازي هاي مرحله يك هشتم:
يكشنبه ۳ بهمن

19:30 .......................... بوركينافاسو - گابن
نيجريه - تونس................................. 22:30

دوشنبه ۴ بهمن 
19:30 .................................... گينه - گامبيا
22:30 .......................... كامرون - كومورس

سه شنبه ۵ بهمن
19:30 ..... سنگال - كيپ  ورد  )دماغه سبز(
22:30 .............................. مراكش - ماالوي

چهارشنبه ۶ بهمن
19:30 ............................. ساحل عاج - مصر
مالي - گينه استوايي........................ 22:30

برنامه اين هفته رقابت هاي باشــگاهي در اروپا كمي از ديروز 
جذاب تر اســت. هواداران رئال و بارســا امروز مي توانند بازي 
تيم هاي خود را دنبال كنند. يك داربــي هم در لندن داريم و 

يكي دو بازي خوب ديگر.

 الليگا
رئال مادريد كه پنجشــنبه در وقت اضافه 
و 10 نفره و به ســختي توانســته بود الچه 
را حذف كند و بــه دور يك چهارم جام حذفي برود، ســاعت 
18:45امروز دوباره با اين تيم و اين بار در الليگا بازي دارد. هر 
6شكست پيشين رئال مقابل اين تيم در زمين حريف ثبت شده 
و در برنابئو هيچ باختي رقم نخورده است. الچه با ميانگين سني 
29 سال و 345 روز مســن ترين تيم الليگا و دومين تيم مسن 
اروپا بعد از التزيو است. بارسلونا با تيم ته جدولي آالوس بازي 
دارد. فران تورس در شكست 3 بر 2 اين تيم در پنجشنبه شب 
جام حذفي مقابل بيلبائو نخستين گلش را با پيراهن بارسلونا 
زد و آن را به نامزدش كه دختر لوئيس انريكه، سرمربي تيم ملي 
اسپانياست، تقديم كرد. در عوض، آنسو فاتي براي سومين بار 
مصدوم و براي مدتي از دسترس خارج شد. مشخص نيست او 
يك هفته پيش چرا با بارتومئو، رئيس سابق و منفور باشگاه در 
رستوراني، ديداري طوالني داشت. او اگر جراحي كند، فصل را 
از دست مي دهد و در غير اين صورت 2 ماه غايب است با ريسك 
باالتر و احتمال مصدوميت شــديدتر. اين همان مصدوميتي 
است كه دمبله را در ســال2017 براي 5ماه خانه  نشين كرد. 
دمبله به دليل تمديد نكردن قراردادش همچنان مغضوب است 
اما در تمرينات گروهي حاضر شده. ژاوي براي نقل وانتقاالت 

نيم فصل 2 بازيكن ديگر مي خواهــد؛ موراتا و يك مدافع چپ 
)احتماال تاليافيكو( كه هر دو قرضــي خواهند بود. آالوس در 
مرحله اول جام حذفي اسپانيا هم به تيم لينارس دسته سومي 
كه در مرحله بعد از بارسا باخت، شكست خورده و حذف شده 
بود. اين تيم تنها 2 امتياز از كاديس و 6امتياز از لوانته در انتهاي 
جدول بيشتر دارد. ممفيس، گلزن بارسا در اين ديدار همچنان 

مصدوم است. پدري هم دچار مصدوميتي خفيف شده است.

ليگ برتر
آرســنال پس از حــذف در نيمه نهايي جام 
اتحاديــه و دور ســوم جام حذفــي درگير 
حاشيه هايي شده است. كابوس كارت قرمز از سر اين تيم دست 
برنمي دارد. آرتتا توانســته هنر اخراج شــدن را به بازيكنانش 
بياموزد. توپچي ها با 10كارت قرمز خشن ترين تيم تاريخ ليگ 
برتر هســتند. اخيرا تحقيقاتي هم پيرامون كارت عمدي ژاكا 
در بازي با ليدز صورت گرفته كه او را به بنگاه هاي شرط بندي 
ربط مي دهد. او دقايقي زودتر پاي بازيكن حريف را لگد كرده 
اما از داور كارت نگرفته بود تا اينكه مجبور شد در دقايق پاياني 
وقت كشي كند و زرد بگيرد. اين بازيكن در بازي امروز مقابل 
برنلي هم غايب خواهد بود. از زمان حضــور ميكل آرتتا روي 
نيمكت آرسنال، شاگردان او 14 بار با كارت قرمز داور روبه رو 
شــده اند. با اخراج پارتي در ديدار مقابل ليوپــول، 3 بازيكن 
مختلف آرسنال در 3 بازي مختلف از يك ماه كارت قرمز دريافت 
كرده اند؛ گابريل، ژاكا و پارتي. پيش از اين، منچستريونايتد در 
ســپتامبر 2018 چنين آمار منفي ای را از خود به جا گذاشته 
بود؛ رشــفورد، ماتيچ و رومرو. در سال2022 آرسنال 3 كارت 

قرمز به نام خود ثبت كرده و طي اين مدت تنها يك گل به نام 
بازيكنان اين تيم ثبت شده است. كريستال پاالس- ليورپول و 
لستر- برايتون 2 بازي ديگر امروز هستند اما مهم ترين مسابقه 
هفته ساعت20 در لندن و بين 2تيم اين شهر يعني چلسي و 
تاتنهام برگزار مي شــود. هري كين در بازي با لستر به ركورد 
250گل باشگاهي رسيد؛ ليتون اورينت )5گل(، ميلوال )9 گل(، 
لسترسيتي )2 گل( و تاتنهام )234گل(. فاصله 13امتيازي با 
منچسترسيتي تقريبا چلسي و توخل را از قهرماني ليگ نااميد 
كرده. چلسي از 11بازي اخير خود در ليگ برتر تنها 3پيروزي 
كسب كرده است؛ واتفورد، ليدز و استون ويال. از آغاز ماه نوامبر، 
چلسي يك بازي بيشتر از نوريچ و 8 بازي كمتر از من سيتي برده 
است. چلسي در 4بازي اخير خود در ليگ برتر پيروز نشده است 
)3 تساوي، يك باخت(. اين طوالني ترين دوره بدون برد براي 
تيم توماس توخل از اكتبر 2016 است. 76برد براي چلسي در 
بازي هاي رودررو و 41تساوي و 55باخت براي اين تيم مقابل 
تاتنهام ثبت شده است. توماس توخل ركورد صددرصد پيروزي 

مقابل تاتنهام دارد؛ 6بازي و 6برد.

سري آ
ميالن- يوونتوس گل بازي هاي آخرشب ليگ هاي 
اروپايي است. ميالن براي بازي امشب كسيه را در 
اختيار نــدارد چون او به همراه ســاحل عاج در جام ملت هاي 
آفريقا به ســر مي برد. در عوض، بن ناصر پس از حذف الجزاير 
به ميالن برگشــته و مي تواند در تركيب تيم قرار بگيرد. برد 
يوونتوس فاصله اين تيم را با ميالن رده دوم به 4امتياز كاهش 

مي دهد و اينتر را خوشحال مي كند.

واكنش كارلتو آنچلوتي در واكنش به شايعه جدايي 
ادن آزار از رئال مادريد: »او قطعا در برنامه های آينده 

باشگاه جای دارد.«

توماس توخل در خصوص واكســن نزدن برخي از 
بازيكنان چلسي مي گويد: »اگــر برخی از بازيكنان ما 
به واســطه تزريق نكردن واكســن كرونا نتوانند به فرانسه 
ســفر كنند، عواقب ســنگينی در انتظارمان خواهد بود. 
اســتفاده نكردن از برخی از مهره های كليدی در فرانسه، 
می تواند برای ما دردسرساز شــود. در مقطع كنونی، همه 
بازيكنان ما واكسن دريافت نكرده اند و هركس كه واكسن 
نزند، تبعاتش را خواهد ديد. نمی دانم واكسن نزدن بازيكنان 
كار درستی است يا نه، مطمئن نيستم. من فقط می توانم 

به جای خودم تصميم بگيرم.«
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 غيرممكن

غيرممكن است؟
 ايران امروز در دومين بازي اش از جام ملت هاي آسيا به مصاف چين

 مي رود. چين با 8قهرماني پرافتخارترين تيم جام است اما دختران ايران 
سرشار از انگيزه اند و اميدوار به اينكه شانس هم همراه شان باشد

جزئيات يكشنبه فوتبالي
امروز الليگا، ليگ برتر و  سري آ جذاب ترند
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6تیمراهیجامجهانیمیشوند

اتحادیه جهانی كشتی، میزبانی جام های جهانی كشتی آزاد 
در سال های 2022و 2023را به كشور آمریكا و جام جهانی 
كشتی فرنگی در سال2022را به كشــور تركیه داد. بر این 
اساس، طبق دســتورالعمل جدید اتحادیه جهانی كشتی، 
رقابت های جام جهانــی در ســال های غیرالمپیكی و در 
ماه های نوامبر و اوایل دسامبر میالدی )آبان و آذرماه( برگزار 
می شود. همچنین تعداد تیم های حاضر در این مسابقات از 
8تیم به 6تیم كاهش یافته كه شامل 5تیم برتر رقابت های 
جهانی آن ســال و همچنین یك تیم به عنوان ستارگان با 
حضور قهرمانانی كه كشــورهای آنها جزو 5تیم برتر قرار 
نگرفتند، برگزار می شود. مسابقات جام جهاني به صورت تیم 
به تیم برگزار مي شود و تاثیري در رنكینگ كشتي گیران در 
اتحادیه جهاني كشــتي ندارد. تیم ایران بر خالف  تیم هاي 
امریكا و روسیه طي سالیان گذشته با نفرات اصلي خود در 
این رقابت ها حاضر شــده ولي به نظر مي رســد فدراسیون 
دبیر اهمیت زیادي براي مسابقات جام جهاني قائل نیست 

و المپیك و مسابقات جهاني را در اولویت قرار داده است.

خونازدماغكسینیامد!

عبداهلل عزیزی رئیس هیأت كشــتی تهران در واكنش به 
درگیری در مســابقات جوانان توابع تهران كه فیلم آن در 
فضای مجازی منتشر شــده گفت: »درگیری به این حدی 
كه در موردش صحبت شــده، نبود و خون از دماغ كســی 
نیامد. فیلمی كه در فضای مجازی منتشــر شده، از سوی 
یكی از مربیان شهریار كه این تیم را همراهی كرده، گرفته 
و هدف دار منتشــر شده اســت. در ادامه نیز كسانی كه به 
كشتی تهران كم لطف هســتند به آن پرداخته اند. یكی از 
مربیان كه می خواهــد از این موضوع بهره بــرداری كند، 
فیلم شــلوغی تشك را پخش كرده اســت.« این اظهارات 
عبداهلل عزیزی در حالی است كه فیلم منتشرشده، نشانگر 
درگیری شدید بین 2 طرف بود و گویا رئیس هیأت تهران 
بیشــتر از آنكه از درگیری روی تشك كشــتی و حواشی 
 متعددش ناراحت باشد بابت منتشــر شدن فیلم ناراحت

 است!

انتخابات فدراسیون اسكیت طبق اعالم قبلی وزارت ورزش 
قرار بود 22دی ماه انجام شود اما به دالیل نامشخص به تعویق 
افتاد و باالخره روز گذشته برگزار شد. اما برگزاری انتخابات 
هم بدون حاشیه نبود.  تغییر اعضای مجمع )باشگاه داران( 
حواشی زیادی را شــب قبل از برگزاری مجمع ایجاد كرد. 
رضا شــجیع كارمند وزارت ورزش و جوانان و نایب رئیس 
فدراسیون همگانی و هنرجو نایب رئیس فدراسیون اسكیت 
2 نامزد اصلی برای كســب صندلی ریاست بودند كه رقابت 
آنها به دور دوم كشید. در دور اول انتخابات، حسین خیری نیا 
2رای، سارا فرشتیان 3رای، مجید هنرجو 26و رضا شجیع 
24رای كسب كردند. با توجه به اینكه تعداد اعضای حاضر 
55نفر بود و چون رضا شــجیع و مجیــد هنرجو حدنصاب 
29رای را كسب نكرده بودند انتخابات بین این  دونفر به دور 
دوم كشــید. در پایان مرحله دوم رای گیری، مجید هنرجو 
با 30رای در مقابــل 25رای رضا شــجیع به عنوان رئیس 
فدراسیون انتخاب شــد. مجید هنرجو در جمع خبرنگاران 
درباره اضافه شــدن برخی باشــگاه داران در شــب قبل از 
رای گیری عنوان كرد: »رای آن باشگاه ها با من نبود.« به نظر 

رای ها به نفع شجیع كارمند وزارت ورزش بوده است.

كارمندوزارت،رئیسنشد!

پیروزی هندبال سخت شدمنهای فوتبال
تیم ملی هندبال ایران دیروز در چهارمین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا عراق را برد 

اما این پیروزی خیلی راحت به دست نیامد
مانوئل فرناندز حق داشت بگوید همه باز ی ها سخت است و 
بازیكنانش نباید تیمی را دست كم بگیرند. بعد از قرعه كشی 
مرحله دوم مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به نظر می رسید 
شكســت دادن عراق كار راحتی برای ایران باشد اما نبود. 

ایران این بازی را 28-25 برد ولی به سختی.
عراق چهارمین حریف ایران در این مســابقات بود. بعد از 
اســترالیا و هند، ایران ســخت ترین حریفش عربستان را 
هم شكست داد و خبرساز شد. درحالی كه ایرانی ها از این 
پیروزی روحیه گرفته بودند، در اردوی عربستان وضعیت 
خوب نبود. ناراحتی شكست به اندازه كافی برای بازیكنان 
آزاردهنده بود ولی آنها باید فشار افكار عمومی را هم تحمل 
می كردند. عربستان كه میزبانی مسابقات را به عهده دارد، 
بعد از آن شكست ســعی كرد با به هم ریختن برنامه ها از 
ایران انتقام بگیرد. میزبان شــب قبل از بازی با عراق، هم 
برنامه بازی و هم برنامه تمرین ایــران را تغییر داد! با این 
حال ایران بازی با عراق را خوب شــروع كــرد و از همان 
دقایق فاصله اش را با حریف زیاد كــرد. در نیمه اول ایران 
16-12 زمین را ترك كرد. امــا در نیمه دوم بازی نزدیك 
بود. عراقی ها فشــار زیادی را به تیم ایــران وارد كردند و 
دنبال پیروزی بودند و حتی در دقیقه بیست ودوم، 22-23 
جلو افتادند. در این بازی هم محمد سیاوشی كه در 2نیمه 
درون دروازه  ایران بود با سیوهای مطمئنش برتری ایران 
را حفظ كرد. دروازه بان عراق هم ســتاره بود. احمد ماكی 
نه تنها سیوهای خوبی داشــت بلكه با حركات عجیبش به 
تیم روحیه مضاعــف می داد. او در بعضــی از صحنه ها كه 
توپ های حساســی را مهار می كرد از خوشحالی یا سرش 
را به دروازه می كوبید یا به زمین. هــر چند این هیجان او 

نتوانست به تیمش خیلی كمك كند.
با اینكه تصور می شد ایران بازی راحت تری 

مقابل عراق داشته باشــد اما امانوئل 
فرناندز، سرمربی اســپانیایی ایران 
از كار شــاگردانش راضی است. او 
در نشســت خبری بعــد از بازی 
از بازیكنانش تعریــف كرد: »ما 
بازی را با عملكرد خوب در دفاع 
شروع كردیم و در پایان نیمه  اول 

نتیجه را خیلی خــوب به نفع خود 

تمام كردیم.« فرناندز از بازی تیم عراق هم تمجید كرد: 
»عراق یك تیم جنگجو اســت و از دقیقه16 روند 

بازی را در دســت گرفــت. حریف ضدحمالت 
خوبی در بــازی امــروز زد و خیلی خوب در 

مقابل دفاع ما حمله كرد تا جایی كه بازی 
تا لحظات آخر پایا پای بود. با این حال ما 

توانستیم در لحظات آخر روند گل های 
عراق را قطع كنیم و نتیجه بازی را به 

نفع خود تمام كنیم.« 
یك مــاه پیش ایران و عــراق با هم 
بازی كردند و ایران با اختالف یك 
گل 28-27 آن بازی را برده بود اما 
آن بازی دوستانه بود و فرناندز به 
همه بازیكنانش بازی داده بود تا 
برای مسابقات آســیایی آنها را 
محك بزند. فرناندز با اشاره به 
آن بازی گفت: »ما مدتی پیش 
بازی دوســتانه ای در مقابل 
عراق داشتیم كه تقریبا شبیه 

به بازی امروز بود. آن بازی نیز 
تا لحظات آخر پایاپــای بود. بازی 

دوســتانه تجربه خوبی برای هر دو تیم بود. البته شــرایط 
بازی دوســتانه با بازی امروز متفاوت بود ولی در كل عراق 

تیم باكیفیتی است.« 
ایران در مرحلــه دوم 2حریف دیگر دارد. فــردا با كویت بازی 
می كند و چهارشنبه با بحرین. ایران برای اینكه به جمع 4تیم 
اول مسابقات برســد و حضورش را در مسابقات قهرمانی جهان 
2023 قطعی كند باید یك بــازی دیگر را هم ببرد. 
فرناندز به پیروزی امیدوار اســت: »ما موفق 
شدیم در 3بازی اول مرحله مقدماتی پیروز 
میدان باشیم اما راه و جنگ های زیادی 
در پیش داریم . عراق را هم بردیم و 
باید تالش كنیم كه بحرین و كویت 
را نیز ببریم. می دانیم این كار بسیار 
سخت است ولی ما اینجا هستیم تا 
برای هدفمــان بجنگیم.« بحرین و 

كویت دیروز عصر بازی داشتند.

فرنانــدز: 
راه و جنگ های زیادی در 

پیش داریم . عراق را هم بردیم و 
باید تالش كنیم كه بحرین و كویت 
را نیز ببریم. می دانیم این كار بسیار 
سخت است ولی ما اینجا هستیم 

تا بــرای هدفمان بجنگیم

صالحي امیري رئیس كمیته ملي المپیك روز گذشته سرزده 
به اردوي تیم ملي كشتي آزاد رفت و در جمع كشتي گیران 
و كادر فني حاضر شــد. این دیدار در حالي انجام شد كه 
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون كشتي طي هفته هاي اخیر 
مواضع تندي علیه كمیته ملي المپیك گرفته و اعالم كرده 
بود: »اگر بودجه كشتي را نمي دهید من را بردارید، براي حق 
كشتي تا روزي  كه هستم مي جنگم.« دیدار روز گذشته و 
خوش وبش بین صالحي امیري و دبیر احتماال نشان دهنده 
پایان اختالفات بین كشتي و كمیته ملي المپیك است. دبیر 
در نشست خبري هفته گذشته اش اعالم كرده بود اسفندماه 
به تفصیل درباره كمیته ملي المپیك صحبت خواهد كرد. با 
توجه به دیدار روز گذشته احتماال دیگر نباید منتظر نشست 

دبیر درباره كمیته ملي المپیك بود.
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افقی:
 1- فروش به باالترین قیمت 
پیشنهادی- ترسانده شده- 

ابر نزدیك زمین
2- كشــتی ژاپنی- وابسته- 

پیشرفته
3- حقیقــی و واقعی- تحفه 

درویش است
4- جوال- ستایشــگر- باغ 

دیدنی شیراز
5- افزونی برنج پس از پخته 
شــدن- ســقف فروریخته- 
نخســتین دوره از دوران دوم 

زمین شناسی
6- عبــادت غیرواجــب- 
دارای گنجایــش- از مصالح 

ساختمانی
7- مزاحـــــم تابســتانی- 

ساختار- ناشایست
8- معتاد به مواد مخدر- آهو- 

چیره دست
9- پیامبــر زره ســاز- نامی 
دخترانــه- ممنوعیت ورود 

به جایی
10- آقــای آلمانی- افزونی- 

آسودگی
11- غذای اصیل و ســنتی 
اصفهان- از مشتقات نفت- نام 

تركی
12- آهــار زده- تهی مغز- باز 

كردن

13- نوشــتن- نخســتین 
پادشاه آراگون

14- از هفت ســین نــوروز- 
حامله- ایشان

15- اشــاره به دور- گیاهی 
علفی و خــودرو بــا مصرف 

دارویی- ذكر  ماه محرم
  

عمودی:
1- پوشــیده و پنهان- كنار 

روده- خبرگزاری ایتالیا
2- باغ وحــش خارجــی- 
فیلمساز سوئدی و كارگردان 

فیلم »ساراباند«
3- دستوری- پایتخت نروژ- 

جاری
4- فركانس رادیویی- نوعی 
مسلسل دستی سبك- ضربه 

شدید روانی
5- آسانی- دینداری

6- اراده- به كمك آن می توان 
اجســام ســنگین را آسان تر 
جا به جا كرد - میوه گرمسیری

7- زیاد شدن- نامزد- ریشه
8- یاری كننده- همسایه بم 
و كهنوج- كفش پاشــنه دار 

قدیمی
9- فرمــان اتومبیل- فیلمی 
ساخته نیكی كریمی با بازی 
هادی حجازی فــر- دختران 

عرب

10- فرمانــی نظامی- زبان عربی- 
خودپسندی

11- جنین- بی بندو باری
12- نوعی كباب- اقیانوس كبیر- 

سوره نود و چهارم قرآن
13- پایه و بنیاد- نویسنده- واحد 

وزن تقریبا برابر با 28گرم
14- از اماكــن دیدنی هــرات در 

افغانستان- بانگ چوپان
15- چوب سوزاندنی- كفش چرمی 

15قدیمی- عضو جونده

هریزجمسبتهمست
ایینافرینپركش
ناتسگنتناریلدا

یلوتتشهبایدرب
یرناهاراینه

قسلانیتشگلگ
رمارگاتاكوایخ
بفقوتمقالییل
تثعبمهردماهبا

قیاقشهماعنف
خیوكسایهدهد

التبالیونییرم
سبیرقمیركلادبع
تیادهلاناهننب
نیرقهنایبایدر
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محوشدن»مردنقرهاي«
بايد تصديق كرد كه »مرد نقره اي« روي پرده 
نقــره ايـ  به دليل هم رنگي ســوژه و زمينهـ  
اصال ديده نمي شود. شــايد اگر مرد نقره اي 
از قــاب تلويزيون پخش مي شــد، شــانس 
بيشتري براي ديده شدن داشــت. اين فيلم 
به دليل مضمون شــعاري، فيلمنامه بي فراز 
و فرود، تركيب تلويزيونــي بازيگرانش حتي 
در پلتفرم هاي آنالين هم شانسي براي ديده 
شدن ندارد. مهدي ســلطاني تا به حال هيچ 
فيلمي را يك تنه نجات نداده و از نادر سليماني 
يا بهاره كيان افشار هم نمي شود انتظار زيادي 
داشــت. محمدحســين لطيفي، كارگردان 
فيلم، از بعــد از »توفيق اجبــاري« )1386( 
كار جذابي در ســينما نســاخته و شايد اگر 
به جاي سريال ســازي هاي بي وقفه يا اجراي 
برنامه ضبط شده و كسل كننده »هفت« هنوز 
سينما برايش مسئله بود، باز هم مي توانست 
فيلم هايي مثل »روز سوم« )1385( يا »دختر 
ايروني« )1381( بســازد كــه حداقل براي 

تماشاگر عام جذاب باشد.

يكبازيگروكليضرر
به پوســتر فيلم »ازدواج جنجالــي« نگاهي 
بيندازيد تــا دســتتان بيايد با چــه فيلمي 
مواجهيد. فيلمي از جنس فيلم هايي كه در دهه 
80با بازيگران سريال هاي طنز 90شبي ساخته 

مي شدند و ويژگي اصلي شــان خط داستاني 
سست، تيپ هاي تكراري و نخ نما، شوخي هاي 
لوس و بي مزه و در يك كلمه سرمشق گرفتن از 
فيلمفارسي بود. يوسف تيموري با آن شكلكي 
كه در پوستر فيلم درآورده، دوره اي سپري شده 
را يــادآوري مي كند. آن لــب و دهان نيمه باز 
تيموري به جاي اينكه خنده دار باشد، بيشتر 
تأسف برانگيز است. يوســف تيموري امسال، 
به جز »ازدواج جنجالــي«، »تكخال« )مجيد 
مافــي، 1399(، »آپاچــي« )آرش معيريان، 
1397(، »كله پوك« )جواد مزدآبادي،  1399( 
و »شهر گربه ها« )سيدجواد هاشمي،  1398( 
را هم روي پرده داشــته كه از اين ميان تنها 
فيلم »شهر گربه ها« فروش نسبتا قابل قبولي 
در حدود 4ميليــارد و 224ميليــون تومان 
داشته است. البته فروش اين فيلم هيچ ربطي 
به تيمــوري ندارد و بيشــتر به دليل موفقيت 
فيلم هاي قبلي ســيدجواد هاشمي است كه 
معموال فروش بدي در گيشــه نداشته اند. اما 
مجموع فروش 4فيلم ديگــر با بازي تيموري 
تنها در حدود يــك ميليــارد و 765ميليون 
تومان بوده است. يعني هر فيلم چيزي كمتر 
از 500ميليون تومان. چنين بازيگري فقط در 

سينماي ما دوام مي آورد.

گروهنچسبها
جز تيمــوري بازيگران ديگري هم هســتند 

كه صرف وجودشــان در هر فيلمي نشانه اي 
است از كيفيت نازل آن فيلم. رضا شفيعي جم 
سال هاســت كه با ادا و اطوار قصد خنداندن 
تماشــاگران را در فيلم هــاي مختلف دارد و 
همواره هم ناكام است. او امسال با »آپاچي« 
باز هم در شكســت خــوردن يــك فيلم در 
گيشه نقش داشــت. پوريا پورسرخ مي تواند 
چه در فيلم هاي كمدي و چــه در فيلم هاي 
اجتماعي ناموفق باشــد. او امسال »تكخال« 
و »مديترانــه« )هــادي حاجتمند، 1397( 
را روي پرده داشــت كه هــر دو فيلم از فرط 
بي كيفيتي نفروختند. سحر قريشي و مهراوه 
شريفي نيا هم جزو نفروش ها هستند. قريشي 
در »تكخال«، »آپاچي« و »اتومبيل« )1399( 
بازي كرده و شريفي  نيا در »قصه عشق پدرم« 
)محمدرضا ورزي، 1391( و »مديترانه«. اين 
فيلم ها همگي جزو شكست خورده هاي اكران 
هستند. به اين فهرست بايد مهدي كوشكي 
را هم اضافه كرد. او امســال با »ســياه باز« و 
»اتومبيل« به سينما آمد كه هر دو فيلم هم 
شكست بدي در گيشه خوردند. دانيال عبادي 
هم كه اين روزها »عطر شيرين، عطر تلخ« از 
او اكران شده، زماني در دهه 80قرار بود ستاره 
شود؛ اما همان ايام مشخص شد عيار كارش 
چقدر است و كم كم به حاشيه رفت و همين 
كه بعد مدت ها فيلمي از او اكران شده برايش 

كافي است.

فيلمهايتهباري
اغلب فيلم هاي بي مخاطب اكرانـ  كه ربطي 
به جامعه كنوني ايران ندارندـ  توليد سال هاي 
گذشته هستند. فيلم هايي كه حتي در شرايط 
عادي هم مخاطب نداشــتند و احتماال اصال 
به دنبال سود در گيشه نيســتند و در مرحله 
توليد به سودي كه مدنظرشان بوده رسيده اند. 
براي ســازندگان اين تصاوير متحرك، اكران 
فيلمشــان در ســينما در حكــم خامه روي 
كيك است. اتفاقي كه به ذهنشان هم خطور 
نمي كرده و به هديه اي غافلگيركننده مي ماند. 
دســت اندركاران اين فيلم ها انتظار فروش از 
فيلمشــان ندارند و همين كه فيلمشان روي 
پرده مي افتد برايشــان كفايــت مي كند. اما 
بايد از مسئوالن ســينما پرسيد، در شرايطي 
كه سينماي ايران با كمبود سالن مواجه است 
و تعداد زيادي فيلــم كه توليد همين يكي دو 
سال اخير هستند پشت خط اكران مانده اند، 
چرا بايد اكران فيلم هاي قديمي در دستور كار 
قرار بگيرد؟ چرا هر فيلمي بايد اكران بگيرد و 
به شلوغ شدن بيهوده اكران دامن بزند؟ درست 
است كه تعداد ســانس هاي اين فيلم ها زياد 
نيســت، اما اكران اين فيلم ها حتي به فروش 
فيلم هايي كه شــايد فروش متوسطي داشته 
باشند مي تواند لطمه بزند. براي مثال، »قصه 
عشــق پدرم« )محمدرضا ورزي، 1391( كه 
در حدود 35ميليــون تومان فروخت يا پروژه 

طول و دراز »الله« كه از سال 1389توليدش 
شروع شد و امســال باالخره به اكران رسيد 
و كمتر از 100ميليون تومان فروش داشــت، 
چرا بايد اكران شــوند؟ البته همه فيلم هاي 
نفروش و بي مخاطب، مانده و قديمي نيستند. 
فيلم هايي مثل »گيســوم« )نويــد به تويي، 
1399( با فروشــي معادل 72ميليون تومان 
و »رمانتيســم عماد و طوبا« )كاوه صباغ زاده، 
1398( با فروشي در حدود 158ميليون تومان 
قديمي نبودند و نفروختن شان صرفا به تاريخ 
توليدشان برنمي گردد. سينمايي كه براي همه 
جزئياتش برنامه مي ريزند، بايد براي اكرانش 
هم برنامه ريخت و حلقه نمايــش را به امان 

خدا رها نكرد.

بيگيشهوليباكيفيت
هر نفروختني نشــانه بي كيفيتي نيســت. 
بعضي از فيلم هاي نفروش آبرو و اعتبار سينما 
هســتند. فيلم هايي كــه در حافظه تاريخي 
سينماي ايران مي مانند و سال ها بعد به ياد 
آورده مي شوند و روزگاري ارج و قرب خود را 
پيدا مي كنند. هرچقدر هم بعضي مفسران از 
اين فيلم ها بدگويي كنند و ايرادهاي بي پايه 
و اســاس به آنها بگيرنــد و بخواهند كه اين 
فيلم ها را به اندازه ســليقه خودشان كوچك 
كنند، باز هم اين فيلم ها در تاريخ ســينماي 
ايران مي مانند. »تومان« )مرتضي فرشباف(، 
»جنايت بي دقت« )شــهرام مكري( و حتي 
شــايد »پوســت« )برادران ارك( جزو اين 
فيلم ها هستند. اين فيلم ها نفروخته اند اما در 
امكانات بياني ســينما دست به آزمايشگري 
زده اند. دنبال گيشــه نبوده اند. در پي چيز 
ديگري بوده اند كه حتي اگر شكست خورده 
باشــند، باز در مســيري گام برداشته اند كه 
پيش از اين كسي در آن مسير قدم نگذاشته 
بوده است. حساب اينها را بايد از آن فيلم هايي 
كه سوداي گيشه داشــته اند اما بلد نبوده اند 
چه كنند و چه نكنند ســوا كرد. اين فيلم ها 
همچنان بايد ســاخته و اكران شود تا امكان 
نوآوري و جسارت در سينما زنده بماند و به 
رونق گرفتن ســينماي آلترناتيوي بينجامد 

كه هميشه پيشــنهادهاي 
جذابي براي سينمادوستان 

واقعي دارد.

فرقينميكندچهفيلمجديدياكرانشود،پرفروشها
همانهاييهستندكهچندوقتيازاكرانشانگذشتهو
همچنانهممشــتريدارند.تقريباازميانفيلمهايي
كهاخيرااكرانشدهاندتنهافيلم»بيهمهچيز«است
كهفروشمقبوليداشتهوتوانستهخودشرابهباالي

جدولفروشبرساند.
البتهنه»بيهمهچيز«ونههيچيكازفيلمهاييكهدر
يكسالگذشتهاكرانشدهاندنميتواننددرفروشبه
گردپاي»ديناميت«وگشت»ارشاد3«-كهنخستين
وچهارمينفيلمهايپرفروشتاريخســينمايايران

هستند-برسند.حتي»قهرمان«فرهاديهمنتوانست
درگيشهازپسايندوفيلمبرآيد.بااينحال،فيلمهايي
مثل»مردنقرهاي«)1398(محمدحســينلطيفي،
»ازدواججنجالي«)1397(اصغرنصيري،»عطرشيرين،
عطرتلخ«)1395(ناصرمحمديو»اتومبيل«)1399(
عليميريرامشهكهتقريباتازههاياكرانمحسوب
ميشــوند،اصالربطيبهجامعهكنونيايرانندارندو
انگارنهتنهاگيشهبرايشاناهميتنداشتهبلكهحتي
دستاندركارانشانهمبهجذابيتوكيفيتفيلمشان

بهاندادهاند.
اينفيلمهاميتوانستنددرپلتفرمهايآناليناكران
شوندياآنهاييكهشرايطپخشازتلويزيونرادارند،
مثل»تكتيرانداز«)عليغفــاري،1399(و»يدو«

)مهديجعفري،1399(كهبدوناكرانســينماييبه
تلويزيونفروختهشدند،ازتلويزيونبهنمايشدرآيند.
حاالكهسينمايايرانتعدادزياديفيلمرويدستش
باقيماندهكهبايدآنهارااكرانكند،مسئوالنسينماكه
برجزءوكلاينسينمانظارتدارندوهمهمعادالتو
مناسباتاينسينمابانظرآنهارقمميخورد،بايدفكري

بهحالاكرانكنند.
بعدازجشنوارهفيلمفجرتعداديفيلمجديداكران
ميشودكهاگركيفيتشانمشابهفيلمهايروزهاياخير
باشد،فقطپردههارااشغالواندكتماشاگرانسينما
رادلسردميكنند.فيلمهايبيجذابيتوبهاصطالح
نفروشمشخصاتيمشابهدارندكهبانگاهبهاكرانفعلي

سينماهاقابلشناساييهستند.

اصغر فرهادي، كنت برانا، جين كمپيون، گيرمو 
دل تورو، پدرو المودوار و ريتالدو ماركوس گرين 
كه امسال فيلم هايي نظير »قهرمان«، »بلفاست«، 
»قدرت ســگ«، »خيابان كابــوس«، »مادران 
موازي« و »شــاه ريچارد« را بر پرده سينما دارند 
و از شــانس های دريافت جايزه اسكار محسوب 
مي شوند، در ميزگرد هاليوود ريپورتر با هم حرف 
زدند. آنهــا در اين ميزگرد درباره دشــواري هاي 
ساخت فيلم، نگارش فيلمنامه و ساخت فيلم هاي 

شخصي در دوران شيوع كرونا سخن گفتند.

اصغرفرهادي
من عاشق نوشــتن هستم. 
زماني كه من در حال نگارش 
هســتم، تنها يك مخاطب 
دارم، آن هم خودم هســتم؛ 

بنابراين از خود مي پرسم آيا اين داستان در قالب 
يك فيلمنامه جواب مي دهد؟ آيا از هيجان كافي 
برخوردار است؟ در برخي مواقع شما با خود صداقت 
نداريد و درحالي كه به اين فكر مي كنيد كه در حال 
نگارش براي خود هستيد، اما در واقع به فكر مسائلي 
در بيرون از كشور خود و به فكر تهيه كنندگان فيلم 
هستيد، اما اگر شما با خود صداقت داشته باشيد، در 
زمان نگارش فيلمنامه تنها يك مخاطب )فرضي( 

در برابر شما قرار خواهد داشت.

كنتبرانا
فيلــم بلفاســت محصول 
50ســال نگاه به يك نقطه 
بــود؛ لحظه اي خــاص در 
زندگي من كــه باعث تغيير 

همه  چيز شد. در حدود 20ثانيه در زندگي ام حس 
كردم كه در حال شنيدن صداي وزوز زنبور هستم 
و بعد من رويم را برگرداندم و ديدم نه صداي زنبور 
نيســت بلكه صداي همهمه مردم است. اين صدا 
هر چه كه نزديك تر شد مانند موجي همه  چيز را 
با خودش برد و تبديل به يك شــورش بزرگ شد. 
زماني كه بــه رويدادهاي آن زمــان فكر مي كنم، 
متوجه مي شوم كه ديگر رفتارم با خانواده ام مانند 
ســابق نبود؛ هيچ گاه ديگر در آن منطقه زندگي 
نكردم، ديگر مانند گذشته ام نشدم، ديگر به دنبال آن 
اهدافي كه پيش از وقوع آن رويداد به دنبالشان بودم 
نرفتم. بايد به آن زمان باز مي گشتم و درك بهتري از 
آن دوران كه باعث تغييرات اساسي در شيوه زندگي 
كردن، نگرش و تفكرم شــده بود، پيدا مي كردم؛ 

بنابراين تصميم به ساخت اين فيلم گرفتم.

پدروالمودوار
من از 8 يا 9سالگي يعني از 
دهه 1950شروع به تماشاي 
فيلم ها كردم. اگرچه اين دوره 
خوبي براي ســينما بود، اما 

دوران سختي براي اسپانياي تحت حكومت ژنرال 
فرانكو نيز بــود. در اين دوره مــا 2زندگي موازي 
داشتيم و ســينما نيز دنياي موازي و دنيايي بود 
كه دوست داشتم در آن زندگي كنم. مي خواستم 
به دنياي ســينما تعلق داشــته باشــم. در ابتدا 
مي خواستم بازيگر شوم، اما در 16سالگي متوجه 
شدم كه فردي هم پشت دوربين وجود دارد و فردي 
هم كار نگارش فيلمنامه ها را عهده دار است، در آن 

زمان بود كه تصميم گرفتم كارگردان شوم.

رينالدوماركوسگرين
من از طريــق 4 نفر متفاوت 
جذب ساخت اين فيلم شدم. 
برايم داستان فيلم جذابيت 
داشت، داستان فيلم درباره 

خواهران ويليامز)قهرمانان اســطوره اي تنيس( 
و سفرشان اســت. درست اســت كه ما اين دو را 
مي شناســيم، اما فيلمنامه »شاه ريچارد« پنجره 
كامال متفاوتي را به روي زندگي اين دو ستاره تنيس 

از زاويه نگاه پدرشان مي گشايد.

گيرمودلتورو
ما تصميــم گرفتيم به طور 
داوطلبانــه پيــش از آنكه 
تعطيلي پروژه الزامي شود، 
آن را تعطيل كنيم. من، ميلز 

ديل، تهيه كننده و بردلــي كوپر در حال رفتن به 
ناهار بوديم كه در ميانه راه ايســتاديم و تصميم 
گرفتيم كه پروژه را متوقف كنيم چراكه اگر يكي 
از عوامل فيلم به كرونا مبتال مي شد، نمي توانستيم 
خود را ببخشيم. در اين مدت تصميم گرفتم پس 
از تعطيلي پروژه فيلمبرداري فيلم، دوباره بخش 
دوم فيلم را تدوين كنم. من تــا زمان آغاز دوباره 
فيلمبرداري، هر روز مقدار كمي تدوين مي كردم 
و فيلمنامه نيمه اول فيلم را نيز اصالح مي كردم. 
اين فرايند تــا آغاز دوباره فيلمبــرداري 9 ماه به 

طول انجاميد.

جينكمپيون
من تصور مي كنم، هم حاال 
و هم در دوران پســاكرونا ما 
بايد فيلم هاي جذاب و خيلي 
خوبي بسازيم كه مردم درباره 

آنها صحبت كننــد و بخواهند آنهــا را روي پرده 
ســينما ببينند. اين نخســتين كاري است كه ما 
كارگردانان بايد انجام دهيم. كمپيون درباره اينكه 
در زمان ساخت نخستين فيلمش دوست داشته 
چه اطالعات بيشتري در زمينه فيلمسازي  داشته 
باشد، مي گويد: آرزو داشــتم مي دانستم كه بايد 
در زمان انتخاب عوامل فيلم بــا افراد ديگري نيز 

مشورت كنيد. 

اكرانپُركنها؛جاتَنگكنها
راهنمايي براي شناسايي فيلم هايي كه نبايد ديد

اين6نفر
فرهادي و 5كارگردان در ميزگرد 

هاليوود ريپورتر 

آرشنهاوندينگاه
مترجم

خانوادهدرداستانهايم
جايگاهمهمیدارد

گفت و گو با پروانه سراواني، نويسنده كتاب 
»رقصيدن نهنگ ها در ميني بوس«
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نكوداشت
خسروسينايی

باسخنرانيشاهينفرهت،
پيشكسوت موسيقيدان
كشــور،يادهنرمندفقيد
»خســروســينايي«در
چهلمينجشنوارهفيلمفجر
زندهنگهداشتهميشود.
بهگــزارشهمشــهري،
نكوداشتبرخيهنرمندان
فقيد،سالگذشتهتاكنون،
بهعنوانيكيازبرنامههاي
چهلمين فرهنگي بخش
جشــنوارهفيلمفجر،به
شكلويژهبرگزارخواهد
شد.درسالهايگذشته
برنامههاينكوداشت،تنها
بهتجليــلازبازماندگان
هنرمندانفقيددرمراسم
اختتاميهمحدودميشدودر
نهايتبااهدايلوحيادبودو
تنديسوتشويقحضار،اين
مراسمبهپايانميرسيد،
امادردورهچهلمعالوهبر
اينرويه،درطولروزهاي
جشنوارهودرقالبسلسله
نشستهاوسخنرانيهايي
باعنوان»نقشماندگار«،
دســتاوردهايهنرياين
افرادونقشآنهادرارتقاي
ســينمايايراننيزمورد
واكاويوبحثقرارخواهد

گرفت.

كارگروه
تخصصیسينما

وسيما

محمدخزاعــي،رئيس
سازمانسينماييكشور
بههمراهجمعيازمديران
اينسازمانبهمنظورتبادل
نظروهمانديشيپيرامون
گسترشفضايهمكاريها
وتعامالتدوسازمانصدا
وسيماوسينمابهديدار
پيمانجبلي،رئيسرسانه

مليرفت.
بهگزارشهمشهري،پيمان
جبلي،رئيسسازمانصدا
وسيمابااشارهبهتشكيل
»كارگروهتخصصيسينماو
سيما«واستقبالازآنگفت:
»دراينرابطهتجربهخوبي
درحوزهكتابداريم،بهنظرم
حتمااينمفيدخواهدبود
وايدههاييكهدوســتان
مطرحكردندقابليتاجرا
شدندرآنكارگروهرادارد.
مااكنونشهركسينمايي
غزاليراداريموماوشــما
ميتوانيمبــاهمهمكاري
كنيم.«ويادامهداد:»قبال
سيمافيلمهرسال8-7فيلم
سينماييآمادهميكردوآثار
ارزشمنديرادرجشنواره
ارائهميكردندواستقبال
خوبــيهمميشــد.اين
موضوعهمميتوانددوباره
احياشود،البتهامسالهم
فيلمسينماييمهديباكري
راداريــم.«محمدخزاعي
رئيسسازمانسينماييهم
گفت:»يكيازاينخواستهها
حمايتازفيلمسازانكوتاه،
مستندوسينمايحرفهاي
ازطريقخريدحقوقفيلمها
بهقيمتباالتــروافزايش
عادالنهومنطقيباتوجهبه
افزايشهزينههايتوليد
فيلم،مشاركتدرتوليدات
وارائهبســتهتسهيالت
حمايتيدرزمينهتبليغات

فيلمهااست..«

بازگشت
»تجلیارادهملی«
بهجشنوارهفجر

بااعالمســتادبرگزاري
چهلمينجشــنوارهفيلم
فجر،بخــش»تجلياراده
ملي«بهروالســالهاي
گذشــته،درايندورهاز
جشنوارهبرگزارخواهدشد.
بهگــزارشهمشــهري،
ســتادبرگزاريچهلمين
جشــنوارهفيلــمفجر
بهمنظورگسترشارتباط
دوسويهميانسينماگران
ودســتگاهها،نهادهــاو
سازمانهايعالقهمندبه
فرهنگعموميوحمايتاز
موضوعاتارزشمندبابيان
هنريوخالقانهسينمايي،
بخش»تجليارادهملي«
رابامشاركتوزارتخانهها،
نهادهــا، ســازمانها،
شركتها،مراكزومؤسسات
دولتيونيزشركتها،دفاتر
ومجامعبخشخصوصي

برگزارخواهدكرد.
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به مناسبت روز مادر پاي صحبت هاي شيرزني نشستيم كه 4 پسرش را راهي جبهه ها كرد

دلخوشــي هر زني، خانواده او اســت؛ كساني كه 
حضورشان در زندگي، باعث آرامش اش مي شوند 
اما اوج خوشبختي و بهجت زن زماني است كه مادر 
شدن را تجربه مي كند؛ روزهايي كه پا به پاي كودكش قدم برمي دارد تا راه رفتن را به او ياد دهد؛ لحظه هايي 
كه بزرگ شدن فرزندش را نظاره مي كند تا شاهد قد كشيدنش باشد. اوج آرزوهايش هم مي شود زماني كه 
فرزندش را در رخت بخت ببيند. همه اينها دنياي يك مادر را مي سازد كه حاضر نيست تحت هيچ شرايطي 
خرابش كند اما اگر ارزش هاي ديني و انساني براي مادري در اولويت باشد، ماجرا فرق مي كند؛ آن وقت است 
كه عاطفه و احساس خود را زير پا مي گذارد و از عزيزترين موجود زندگي  اش دل مي كند و آن را فداي هدفي 
واالتر كند. مصداقش صدها هزار مادر شهيدي كه فرزندان خود را براي حفظ خاك ميهن مان هديه كردند. 
يكي شان همين كبري سليم آبادي، مادر شهيدان علي و عباس و جانبازان حسين و امير فخارنيا. شيرزني 
كه با شروع جنگ، همسر و ۴ پسرش را روانه جبهه هاي جنگ كرد و خودش هم همپاي آنها مردانه جنگيد 
البته نه با سالح، بلكه با تبليغات فرهنگي و تامين مايحتاج رزمنده ها. داستان فداكاري و ايثارگري هاي او 

امروز نقل محافل دوستان و آشنايان است.

چه كسي باور مي كند، بانویي كه روي تخت خوابيده و 
براي كارهاي روزمره  اش نياز به یاري دارد، همان شيرزن 
محله افسریه باشد؛ كسي كه تا قبل از زمينگير شدنش 
لحظه  اي آرام و قرار نداشت و براي رفع مشکالت دیگران 
از هيچ كمکي مضایقه نمي كرد. او ســال ها در مسجد 
محله، خدمت كرد و براي یاري دوســت و آشنا، از جان 
مایه گذاشت. حاال خانه نشين شده و جز مرور خاطرات 
گذشته انگار سرگرمي دیگري ندارد. روبه روي تختش، 
عکس پسران شهيد است؛ عباس و علي. عکس را جلوي 
چشــمش نصب كرده تا هميشــه پيش رویش باشند. 
مي گوید: »چند ماه پيش ســکته مغزي كــردم. انجام 
كارهاي خانه برایم سخت شــده، بدون واكر نمي توانم 
راه بروم«. صدایش آواي ناله مي دهد. با اینکه نشستن 
اذیتش مي كند اما مهمان نوازي  اش را دریغ نکرده و این 
دشواري را به جان مي خرد. به دوران گذشته برمي گردد؛ 
چهل  و اندي سال پيش؛ زماني كه پهلوي عرصه زندگي 
را بر مردم تنگ كرده بود. مي گوید: »در بحبوحه انقالب، 
پسران من نوجوان بودند؛ به خصوص حسين و عباس و 
علي. شب كه مي شد با بچه هاي همسایه روي دیوارها 
شعار مي نوشــتند. خبر داشــتم اما جلوي كارشان را 
نمي گرفتم. فقط بهشان ســفارش كرده بود كه مراقب 

باشند. حتي پول اسپري رنگ را هم از من مي گرفتند«.
تيراندازي هم بلدم!

جنگ كه شروع شــد، پســران فخارنيا، در حوزه 
دیگري فعال شــدند. پاتوقشان مســجد بود و 
بيشــتر وقت خود را در پایگاه بســيج مسجد 
مي گذراندند. خانه حاج آقا فخارنيا هم شــد 
پایگاه جمع آوري كمك هاي مردمي. صبح 
كه مي شد، همسایه ها به آنجا سرریز شده 

و براي كمك مي آمدند. بيشــتر ترشــي و مربا درست 
مي كردند. مامان كبري هم به بــازار مي رفت و با طاقه 
پارچه برمي گشــت. لباس و ملحفه مي بریــد و زن ها 
مي دوختند. حتي بچه ها هم بيکار نبودند. دوختن دكمه 
با آنها بود. مادر مي گوید: »براي اینکه ببينم رزمنده ها 
چه كم و كسري دارند چندبار خودم جبهه رفتم. حتي 
دوره نظامــي را یاد گرفته ام. تازه تيرانــدازي هم بلدم. 
وقتي از تيراندازي  ام پيش بچه ها مي گفتم كلي به من 
مي خندیدند. عباس یادم داد كه مادر باید براي شليك 

كردن نفست را حبس كني«.

حسينم را آدم آهني صدا مي زنند
سال۶0 بود كه حسين براي اعزام به جبهه اقدام كرد. آن 
زمان 1۷سال بيشتر نداشت. موضوع را با مادر در ميان 
گذاشــت اما نگران بود كه مادر رخصت رفتن ندهد. در 
كمال ناباوري نه تنها مادر مانعش نشــد بلکه تشویقش 
هم كرد. مادر بازگو مي كند:»حســين 8سال جنگ در 
جبهه بود. بارها مجروح شــد. در عمليات والفجر4 به 
قدري جراحتش شــدید بود كه چند ماه بستري شد. 
تعداد تركش هاي تنش را نمي توان شمرد. اگر آهن ربا 
روي كمرش بگذاریم مي چسبد. بچه هایش به او 

آدم آهني مي گویند. او بعد از جنگ وارد سپاه شد و االن 
هم بازنشسته است«. بعد از حســين، عباس عزمش را 
جزم كرد تا راهي جبهه شود. سنش كم بود. مادر نگران 
از اینکه از روي احساس تصميم گرفته باشد؛»به عباس 
گفتم براي تفریح جبهه نمي روند. آنجا خطرات خودش 
را دارد. ممکن است دست و پایت را از دست بدهي! گفت 
مي دانم. راضي هستم. وقتي دیدم به كارش یقين دارد، 
رضایت نامه  اش را خودم امضا كردم. اول در حوزه تبليغات 
فعاليت مي كرد. بعد تخریب چي شد و بعد هم اطالعات 
عمليات.« این رزمنده در عمليات والفجر4 به شــدت 
مجروح شد و سرانجام سال۶۵ در عمليات كربالي یك 

در مهران بر اثر اصابت تركش شهيد شد.

خاطره ای كه خنده بر صورت آقا نشاند
مادر اســطوره صبــر و ایثار اســت؛ این را در 8 ســال 
دفاع مقدس نشــان داد. هر بار كه جراحت فرزندانش را 
به چشم دید، پرســتاري كرد و خم به ابرو نياورد، حتي 
زماني كه پيکر عباس و علي را به آغوش خاك سپرد هم 
گله  اي نکرد. همسایه ها سخنوري هاي او را خوب به یاد 
دارند؛صداي رسایي كه به زنان و مادران شهدا قوت قلب 
مي داد و تشویق به استواري شــان مي كرد. او هنوز هم 
همان صالبت را دارد. با همين قامت رنجور و صدایي كه 

به زحمت بيرون مي آید. 
مي گوید: »وقتي پيکر عباس را مي خواستند در دل خاك 
بگذارند، خودم چادرم را به كمر بستم و داخل قبر شدم. 
پســرم را خودم دفن كردم. علي را هم همينطور. كسي 
باورش نمي شــد ولي انجامش دادم. خانه ما هيچ وقت 
خالي از مجروح نبود. حسين را درمان مي كردم علي را 
مي آوردند. علي مي رفت، عباس با تركش مي آمد. همه 
اینها را بــه جان خریدم. اگر با هــم مرخصي مي آمدند 
ناراحت مي شــدم. اتفاقا یك بار مقام معظم رهبري به 
خانه مان آمدند و گفتند خاطره  اي از آن روزها تعریف كنم. 
من هم گفتم یك بار همه بچه ها براي مرخصي آمده بودند. 
گفتم زودتر غذایتان را بخورید و بروید. براي چي همه با 
هم آمده اید نباید جبهه خالي بماند. اگر دشــمن حمله 

كند چه؟ آقا از گفتن این خاطره خنده شان گرفته بود«.

علي پيك گردان بود
صحبــت از علي مي شــود؛ نوجواني كه با دســتکاري 
شناسنامه  اش توانســت مجوز اعزام به جبهه بگيرد. با 
اینکه سني نداشــت اما به شــير جبهه ها معروف بود. 
مادر تعریف مي كند:»یك بار دستش مجروح شده بود 
و اصرار داشت كه ســریع به جبهه برگردد. به او گفتم 
هنوز كه خوب نشــده اي. با این دست نمي تواني كاري 
انجام بدهي. گفت دستم جراحت دارد، زبانم كه ندارد. 
او پيك گردان بود. طبع شــوخي داشت. مي گفت مادر 
دوستانم به من حســودي مي كنند مي گویند كه همه 
شهيد شده اند و تو مانده اي«. علي در عمليات كربالي۵ 
در حلبچه شيميایي شد و در سال۶۷ در عمليات مرصاد 
به درجه رفيع شهادت نایل شد. امير، پسر چهارم  است. او 
هم در عمليات كربالي۵ مجروح شده و از آن زمان درگير 
بيماري تنفسي است. مادر مي گوید:»تير به ریه  اش اصابت 
كرده و به عصب قلبش آسيب رسانده است. خيلي هم 
مداوا كردیم اما افاقه نکرد. امير شيميایي هم شده است«.

عباس ما را از حادثه منا نجات داد
مامان كبري امروز دلخوش است به خاطرات شيرین 
فرزندانش؛ حســين و امير و دخترها كه مرتب به او 
ســر زده و هوایش را دارند اما علي و عباس. با اینکه 
جسم خاكي شان اینجا نيســت اما به گفته مادر، آنها 
پدر و مادرشان از محبت خود محروم نکرده اند. او به 
سفر حج خود و همسرش حاج منصور در سال1394 
اشاره مي كند؛ همان سفري كه در مراسم رمي جمرات 
عده زیادي از حاجيان زیر دســت و پا جان خود را از 
دست دادند. مي گوید:»در آن سفر من و حاج آقا هم 
بودیم. روز عيد قربان قرار بود كه حاجي ها براي رمي 
جمرات بروند. حاج آقا هم آماده شد تا با دیگر حاجيان 
كاروان به جمرات برود اما مسئول كاروان مانع این كار 
مي شــود. او به حاج آقا مي گوید: شما پسري به اسم 
عباس دارید؟ حاج آقا هم مي گوید: بله عباس شهيد 
شده است. مسئول كاروان مي گوید: دیشب پسر شما 
عباس را در خواب دیدم. او گفت امروز روز بدي است. 
پدرم بيماري قلبي دارد. از كنار شما دور نشود. همين 
موضوع باعث شد كه حاج آقا صبح براي مراسم جمرات 
نرود. در این حين آمبوالنس هاي زیادي را مي بيند كه 
در رفت وآمدند. متوجه مي شود كه اتفاق بدي افتاده و 
خيلي ها شهيد شده اند«. او ادامه مي دهد:»اتفاق بدي 
بود. تا ساعت 3 عصر راه باز نشد. شایعه كرده بودند كه 
نایب گرفته ایم درصورتي كه من و حاج آقا خودمان 
اعمالمان را به جا آوردیم. شهدا زنده اند. از حال ما خبر 

دارند. حواسشان به ماست«.

  وقتي امام)ره(  براي همسرش  
چاي مي ريخت

زهرا مصطفوي، دختر امام خميني)ره(
 از توجه ایشان به همسر و حفظ شأن و منزلت زن

 در منزل مي گوید

توجه به همسر در اولويت برنامه هاي 
امام )ره( در خانه 

از نکات بســيار برجســته امام )ره(، توجه و 
احترام ویژه ایشــان به مرحوم مادرمان بود. 
این جمله ای است كه دختر امام)ره( به آن 
اشاره كرده و در ادامه به مصداق هایي از این 
نگرش حضرت امام )ره( به خانواده اشــاره 
مي كند؛»پــدر در طول زندگــي زمان هاي 
مشخصي را براي ســپري كردن با خانواده 
به ویژه مــادر اختصــاص مي دادنــد. امام 
عقيده نداشــتند كه اول مطالعه كنند، بعد 
به همسرشــان توجه داشته باشند. توجه به 

همسر همواره در اولویت برنامه هاي امام)ره( 
در خانه بود. از نکات بسيار برجسته امام)ره(، 
توجــه و احترام ویژه ایشــان بــه مرحومه 
مادرمان بود. پدر دائم به اعضاي خانواده القا 
مي كردند كه باید  شأن و احترام كامل خانم 

را حفظ كنيم و به حرفشان گوش كنيم.
 این امر طوري در خانــواده ما جا افتاده بود 
كه حتي پس از ارتحال ایشان همه نوه ها به 
همان شيوه به مادرمان احترام مي گذاشتند. 
پدر خيلي مقيد بودند كــه مادرمان باید در 
خانه خانمي كند چون معتقد بود با همسر 
باید همانگونه رفتــار كرد كه در خانه پدري 

از منزلت برخوردار بود. همچنين مقيد بودند 
كه ما بچه ها به گونه اي رفتار كنيم كه مادر را 
راضي نگه داشته و ناراحت نکنيم. به همين 
جهت وقتي براي دیدار امام به خانه ایشــان 
مي رفتيم همــان ابتدا از ما مي پرســيدند: 
»خانم چطور بودند؟« این یعني اول به دیدار 
مادرتان بروید و احوالپرسي كنيد و بعد پيش 

من بيایيد.«

عكس كه خود گواه همه  چيز است
حتما شما عم عکســي از امام خميني)ره( 
حين ریختن چاي در آشــپزخانه ســاده و 
محقرشان را دیده اید. این عکس خود گواه 
ســبك زندگي و نوع كردار ایشان در خانه 

است. 
دختر امام)ره( به این عکس امام)ره( اشاره 
كرده و مي گویــد: »گاهي امام خودشــان 
چایي شان را درســت مي كردند و خودشان 
قوري و اســتکان خود را مي شستند. حتي 
تصویر چاي ریختن امام هم بســيار منتشر 
شــد. این قبيل كارها براي ما عادي شــده 
بود. زیرا ما هم اگر به دیدنشــان مي رفتيم 
مي پرســيدند چاي مي خورید؟ كه ما اجازه 
نمي دادیم ایشــان این زحمــت را براي ما 
بکشند اما هيچ گاه ایشــان با آن سن و با آن 
مقام به مادرمان نمي گفتند پاشو یا مثال این 
كار را بکن و یا آن چيز را بياور. پدر هرگز در 
خانه دستوري صحبت نمي كردند. مثال آن 
اوایل كه لباس هاي ایشان در اتاق و چمدان 
كنارشــان نبود، به مادر مي گفتند بگویيد 
لباس مرا بياورند. انجام كاري را به ایشــان 
دستور نمي دادند. ایشــان عالوه بر توجه به 
همســر و فرزندان خود به كساني كه براي 
كمك به مادرمان در منزل كار مي كردند نيز 
توجه داشتند و شخصاً به دیدار آنها رفته و از 

احوالشان جویا مي شدند«.

عبور از خط سرخ
روايتي از شهيد عباس دوران

قهرمان پــردازي یا قهرمان ســازي ، یکي از شــاخص هاي 
دراماتيك سينماي جهان است كه البته كاركرد ایدئولوژیك 
هم دارد و ساخت تاریخ و هویت یك ملت را به دوش مي كشد. 
گرچه سينماي ایران در این زمينه چندان فعال نبوده اما در 
ميان این تعداد كم، فيلم هاي فاخري هم هستند كه بد نيست 
اشاره ای به آنها داشته باشيم. براي نمونه دو فيلم »خلبان« 
و »عبور از خط سرخ« كه با محوریت شهيد عباس دوران به 
همت جمال شورجه ساخته شده است. سروان عباس دوران، 
خلبان موفق نيروي هوایي كه دشمن چندبار در ترور او ناكام 
مانده، سرپرستي عمليات دشــواري بر فراز خاك بغداد را 
به عهده مي گيرد و همراه با یك اسکادران شامل 10هواپيماي 
جنگنده به بغداد هجوم مي برد تا عالوه بر گذشتن از دیوار 
مستحکم پدافند بغداد، با پرواز در ارتفاع پایين دیوار صوتي 
را بشکند. هدف از این عمليات ناامن نشان دادن بغداد است 
كه پس از فتح خرمشهر توســط رزمندگان اسالم، جامعه 
بين الملل براي تجدید روحيه ارتــش بعثي تالش مي كند 
تا كنفرانس غيرمتعهدها را در آن شهر برگزار كند. فيلم به 
سبب جذابيت داستان هاي هوایي و همچنين موضوع ملي 
آن، مورد توجه مردم قرار گرفت. علــي دهکردي در نقش 
عباس دوران در فيلم خلبان هنرنمایي كرده بود. شــورجه 
درباره این دو فيلم می گوید: »شــهيد عباس دوران زندگی 
دراماتيکی داشت و نحوه شهادتش بسيار سلحشورانه است. 
عبور از خط ســرخ در حقيقت یك مينی سریال درباره این 
شهيد بود كه فيلم سينمایی خلبان از دل این اثر بيرون آمد 

و در سينماها اكران شد«.

بانو قدس ايران
امام خميني)ره( بنيانگذار و رهبر كبير انقالب اسالمي 
با تمام ویژگي هــاي منحصر به فردشــان در جهان، 
در خانه نيز همســري متفاوت بودنــد. این موضوع 
را مي توان در مســتند »بانو قدس ایران« به تماشــا 
نشست. مصطفي رزاق كریمي، كارگردان این مستند 
با اشاره به رابطه عاطفي امام خميني)ره( و همسرشان 
خانم خدیجه ثقفي تأكيد مي كند كــه این رابطه تا 
پایان عمر توأم با عالقه و احترام باقي ماند؛»این زوج 
عاشــق هم بودند، اما امام خودش درباره كارهایش 
تصميم مي گرفت. وقتي اسم خانوم مي آمد انگار یك 
تشریفاتي از طرف امام صورت مي گرفت. این موضوع 
خيلي جدي مشخص اســت و ما در تحقيقات به این 
واقف شدیم كه این زن و شــوهر همدیگر را دوست 
داشتند. وقتي كه نامه هاي خانوم را مي خواندم متوجه 
شدم كه ایشان بسيار باسواد بودند، نثر خيلي خوبي 
در نوشتارشان داشتند، بعد از ازدواج هم به زبان عربي 
تسلط پيدا مي كنند و زبان فرانسه را هم از 8سالگي 
آموزش دیده بودند. امــام هم به مطالعات ایشــان 
معترض نبودنــد، من در كتابخانه شــان كتاب هاي 
مختلفي دیدم كه نشــان از خانمي بود كه به ادبيات 
اشراف داشــت. در تحقيقاتم جایي خواندم كه امام 
گفتند اگر كســي را دوســت داشــتيد به او بگویيد 
دوســتت دارم. این خيلي جمله عجيبي اســت، او 

مي گوید دوست داشتن را پنهان نکنيد.«

خداحافظ ساالر
خواندن كتاب هاي شــهدا به ویژه شهداي شاخص این مرز 
و بوم، آن هم از زبان همسران شــان جذابيت خاصي دارد. 
یکي از این دســت كتاب ها كه خواننده كتاب با خاطرات 
همسر شهيد پي به شــخصيت واالي شهيد مي برد، كتاب 
»خداحافظ ساالر« است. در این كتاب به خاطرات »پروانه 
چراغ نوروزي« همسر سردار سرلشکر شهيد حاج »حسين 
همداني« قافله ســاالر مدافعان حرم از كودكــي و نهایتا 
 به شهادت ســردار در ســال1394 با قلمي رسا پرداخته

 شده است.
این كتاب حاصل 44ساعت مصاحبه با همسر شهيد است. 
شروع كتاب از ســال90 و بحران ســوریه و دمشق كه در 
آستانه سقوط قرار داشت روایت مي شود، در ادامه به تداعي 
خاطرات دوران كودكي همسر شهيد در دهه40 مي انجامد. 
سردار شهيد حســين همداني، از اعضا و بنيانگذاران سپاه 
همدان و كردســتان بود و از ســال13۵9 در دفاع مقدس 
شركت داشت. وي همچنين از فرماندهان منطقه عملياتي 
»بازي دراز« در جبهه كرمانشاه بود و مدتي فرمانده لشکر 
انصار الحسين)ع( همدان شد. شــهيد همداني همچنين 
جانشين قرارگاه امام حسين)ع( و مشاور فرمانده كل سپاه 
پاسداران و فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بوده 
است. دســت آخر نيز حين انجام ماموریت مستشاري در 

سوریه به شهادت، آرزوي دیرینه  اش رسيد.
این كتاب به همت مركز مطالعات پژوهشي 2۷ بعثت )نشر 
2۷( و به قلم حميد حســام در 4۶4صفحه به چاپ رسيده 
است. اگر هم به شنيدن كتاب هاي صوتي عالقه مند هستيد  
یا فرصت خوانش این كتاب را ندارید پيشنهاد مي كنيم از 

اپليکيشن كتابراه نسخه صوتي این كتاب را دانلود كنيد.

فيلم

مستند

كتاب

نقل قول ها

نگاهي به غزليات یك رهبر انقالبي
 شاعري؛ 

مدالي كوچك بر سينه  امام)ره( 
»من به خال لبت  اي دوست گرفتار شدم/ چشم بيمار 
تو را دیدم و بيمار شــدم/ فارغ از خود شدم و كوس 
انا الحق بزدم/ همچو منصور خریدار سر دار شدم...« 
معروف ترین غزل حضرت امام بي شك غزلي است كه 
این ابيات مطلع آن است؛ غزلي كه طبع شعر حضرت 
آیت اهلل خامنه اي را نيز به جوشش درآورد و در پاسخ 
به این غزل، غزل دیگري سرود و گفتند:»تو كه خود 
خال و لبي از چه گرفتار شدي؟/تو طبيب همه اي از 
چه تو بيمار شدي؟/تو كه فارغ شده بودي ز همه كان 

و مکان؟/دار منصور بریدي همه تن، دار شدي.« 
در وصــف مطلع این غــزل معروف حضــرت امام 
گفته اند، به احتمال قوي بر اثر مشــاهده تصویري 
منسوب به دوران جواني پيامبر اكرم)ص(، سروده 
شده است. محمدحسن رحيميان در كتاب »در سایه 
آفتاب« مي گوید، هرچند كه حضرت امام، نسبت به 
تابلوهاي خيالي از ائمه و پيامبر بي توجه بوده است 
اما این تابلو تنها تابلویي بود كه در اتاق اصلي حضرت 
امام خودنمایي مي كرد و این غزل متأثر از نگاه به آن 

تابلو سروده شده است.
فقيه، مجتهــد، عــارف و رهبر مبارز سياســي، 
اســتاد و... عناویني هســتند كه حضرت امام در 
طول زندگي پرماجراي خود به آنها دســت یافته 
بود امــا عنوان شــاعري، عنوانــي وراي همه این 
عنوان هاست. روح اهلل خميني در زندگي خود سِر 
شاعري نداشت و خود را با این پيشه سرگرم نکرد. 
بلکه هــرگاه از وظایف ســنگين هدایت، رهبري، 
تربيت، تدریــس و... فراغت مي یافــت، در خلوت 
خود ســخناني موزون مي راند تا آبي باشد بر آتش 
درونش. بســياري از اشــعار وي، بيان دردمندي 
و فراق از محبوب اســت. حضــرت روح اهلل درباره 
شــعرگویي خود گفته اند:»بایــد به حق بگویم كه 
نه در جواني، كه فصل شــعر و شعور است و اكنون 
سپري شده، و نه در فصل پيري، كه آن را هم پشت 
سر گذاشــته ام، و نه در حال ارذل  العمر، كه اكنون 

با آن دست به گریبانم، قدرت شعرگویي نداشتم«.

نگاه

سید صولت مرتضوی 
معاون اجرایی رئیس جمهور

صیانــت از آرمان هــای شــهدا، رســالتی 
اســت كه باید با قــوت و جدیــت پیگیری 
كرد، باید تالش كنیم ارزش های شهیدان 
بــه پدیــده ای بــرای رشــد و تعالی كشــور 
تبدیــل شــود. حضــور در جمــع خانــواده 
شهیدان اثر تربیتی دارد و خدمت رسانی 
و قدردانی از صبــر و فــداكاری فرزندان و 
همســران شــهدا موجب روحیه و بركت 
اســت. همه مســئولین باید این ها را در 
برنامه ها و دستور کار خود داشته باشند.

عدد خبر

اثــر بــه ســومین همایــش كتــاب ســال 
حكومت اسالمی كه در اواخر بهمن ماه 
1400برگــزار می شــود ارســال شــد. این 
آثار توسط پژوهشگران حوزه حكومت 
اســالمی در قالــب كتــاب، پایان نامــه و 
مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد. 
پس از طی 2مرحله ارزیابی »اجمالی و 
تفصیلی« توســط اســتادان و ارزیابان 
برتر حوزه حكومت اسالمی، از آثار برتر 

تقدیر خواهد شد.

600

اثــر هنــری ده گانــه در بخــش  »ایثار و 
فــداكاری« چهاردهمیــن جشــنواره 
هنر های تجســمی فجر دریافت شد. 
محمــد حبیبــی، هنرمنــد نقــاش و 
دبیر ایــن بخش از جشــنواره هنر های 
تجسمی با اعالم این خبر گفت:»آثار 
بسیار خوبی به دبیرخانه رسیده است 
و داوران نیز داوری خوبی داشتند و در 
ایــن بخــش 3نفــر را به ترتیــب معرفی 

خواهیم كرد«. 

730

علی اصغر جعفری
مدیرعامل موزه انقالب اسالمی و 

دفاع مقدس
موزه هــا امــروز یــك ظرفیــت آموزشــی، 
تعاملی و گفتمانی در دنیا ایجاد كرده اند 
و محلــی بــرای ارتبــاط بین نســلی مبنی 
بــر تاریــخ و تمــدن هســتند. امــروز باید 
پیشــگام در عرضه گفتمــان انقالبی به 
دنیا باشیم و ضروری است با افتخار این 
گفتمان را ارائه كنیم. قطعــاً هنرمندان 
بــا بهتریــن روش ایــن مبانــی را در مــوزه 

دفاع مقدس جانمایی خواهند كرد.
گزارش

مژگان مهرابي
خبرنگار

الناز عباسيانگزارش
روزنامه نگار

پرداختن به سبك زندگي انسان هاي واال و تاريخ ساز بهانه و مناسبت 
نمي خواهد كه اگر هم مناسبتي باشد نور علي نور مي شود؛ مثل امروز 
كه ســالروز تولد حضرت فاطمه زهرا)س( و همچنين سالروز تولد 
بنيانگذار انقالب اسالمي امام خميني)ره( است. اين دو مناسبت ما را 
برآن داشت تا پاي صحبت هاي دكتر زهرا مصطفوي)خميني( دختر 
سوم حضرت امام)ره( بنشينيم و از ناگفته هاي همسرانه و پدرانه 
امام)ره( بپرسيم. شناخت اغلب ما از امام)ره( به سلوك و انديشه 
سياسي ايشان محدود مي شــود. درحالي كه شخصيت حضرت 
امام)ره( متأثر از ابعاد مختلف انديشه هاي ايشان در حوزه مباحث 
عرفان، فقه، فلسفه، كالم و سياست است. بنيانگذار و رهبر كبير 
انقالب اسالمي با تمام ويژگي هاي منحصر به فردش در جهان، در 
خانه نيز همسري متفاوت و پدري خاص بودند. اين نكته را مي توان 
از ميان خاطراتي كه خانواده و اطرافيان از ايشان نقل مي كنند درك 
كرد. زهرا مصطفوي به نگرش و ديدگاه حضرت امام)ره( به جايگاه 
خانواده اشاره كرده و مي گويد:»جايگاه خانواده در نگاه حضرت امام 
)ره( با تمام مشغله و مبارزاتي كه داشتند چه قبل از انقالب زماني كه 
در تبعيد بودند و چه پس از انقالب كه زمام امور را در دست داشتند، 
در اولويت كاري ايشان بود. از نظر من، امام )ره( به عنوان رهبر يك 
نهضت انقالبي، انساني استثنايي در سه محور نظم در امور، مرتب 
بودن و مهرباني كردن به اعضاي خانواده محسوب مي شدند و اين سه 
ويژگي تقريباً در همه ابعاد زندگي شخصي ايشان ساري و جاري بود«.

»كبری سليم آبادی« مادر شهيدان علی و عباس و جانبازان حسين و امير فخارنيا 
نه تنها پسران و همســرش را روانه جبهه كرده بلكه خود نيز همپای آنها مردانه 
جنگيد البته نه با سالح، بلكه با تبليغات فرهنگی و تامين مايحتاج رزمنده ها. خودش 
می گويد: »شــهدا زنده  اند و از حال ما خبر دارند. حواسشان به ماست؛ شب قبل از 
حادثه منا، عباس به خواب مسئول كاروان آمده و خواسته بود به خاطر مشكل قلبی 

پدرش، مانع حضور ما در جمرات شوند«
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 لفاظي ممنوع
داســتان نوشــتن نکات جزئي، ریز و در نگاه نخســت شاید 
كم اهميتي دارد كه اگر رعایت نشود، داستان لطمه هایي اساسي 

مي بيند. در ادامه به چند مورد از آنها اشاره اي گذرا مي كنم:
موقع نوشتن داســتان هایي كه زمان آنها سده هاي 

گذشته است، باید به زبان مردم آن روزگار صحبت كرد؛ 1
مثال اگر قرار است داســتاني بنویسيم درباره احوال اجتماعي 
مردم دوران مظفرالدین شاه باید بدانيم در آن روزگار چون امروز 
صحبت نمي كردند و بسياري از واژه هاي متداول این روزها، در 
آن دوران كاربرد نداشته است. درواقع نویسنده باید تصویري 

قانع كننده، دقيق و زنده از زمان و مکان آن روزگار ارائه دهد.
اگر نکته اي را كه در داستان مي آورید مهم باشد، وظيفه 

شما به عنوان نویسنده این است كه اطالعاتتان در آن 2
مورد دقيق و درست باشد. هيچ نکته ریزي نباید بي اهميت تلقي 
شود؛ چون اگر مهم نباشد، طبيعتا زائد است و نباید در داستان 
بياید. یکي از دالیلي كه آثار برخي نویسندگان جوان و تازه كار 
هرگز چاپ نمي شود، این است كه مي گویند: »هيچ كس به این 
نکته جزئي توجه نخواهد كرد«. یا مي گویند: »این نکته ارزش 

ندارد كه آدم خودش را به دردسر و زحمت بيندازد«.
حقایق وقایع داستاني را با ظرافت تمام در داستان به هم 

بياميزید. از لفاظي و فضل فروشي هم بپرهيزید. خود 3
داستان باید براي شما از هر چيز دیگري مهم تر باشد. برخي از 
نویسندگان نمي توانند در داستانشان سخنراني نکنند كه این 
لطمه زننده است. نویسنده رمان تاریخي ممکن است مصرانه 
سعي كند همه معلوماتش را مثال درباره قرن اول به رخ دیگران 
بکشد، چه این معلومات ربطي به داســتان داشته باشد، چه 
نداشته باشد، اما رمان، پایان نامه فوق ليسانس یا دكتري نيست. 

لزومي ندارد آن  را پر از اطالعات فاضل مآبانه كنيد.
نوع طرح و اشخاص داستانتان را مطابق معلوماتتان 

انتخاب كنيد. از رفتن به ســمت مقوالتــي كه با آن 4
ناآشنایيد، بپرهيزید.

عمق حقيقت و باورپذیري داســتان اهميت ویژه اي 
دارد. حتما حقایقي وجود دارد كه بسيار عميق تر از 5

واقعيات صرف است. رفتار و گفتار شخصيت ها باید واقعي باشد؛ 
به همين جهت باید ضمن تحقيق، به لحن و حرف زدن مردم 
هم دقيقا گوش بسپارید و نحوه صحبت كردن آنها را به خاطر 

بسپارید.
پژوهش قبل از نوشتن بسيار اهميت دارد. ممکن 

است نتوانيد مســتقيم درباره زندگي و رفتار یك 6
فضانورد ناسا تحقيق كنيد، اما حتما تحقيق درباره زندگي 
یك خلبان هواپيما یا ناخداي یك لنج یا یدك كش به كارتان 
مي آید. پــس از ایــن مراحل اســت كه متوجــه تفاوت 

شخصيت هاي واقعي و خيالي در داستانتان مي شوید.

3 ميليون دالر براي يك صفحه كتاب

یك صفحه از كتاب مصور »مرد عنکبوتي« در یك حراجي به 
قيمت چشمگيري به فروش رسيد. به گزارش سي ان ان، یکي از 
صفحات كتاب مصور »مارول« كه در آن یکي از لحظات داستان 
»مرد عنکبوتي« نقش بسته است، اخيرا به گران ترین صفحه 
كتاب مصور تبدیل شد. این صفحه كه مرد عنکبوتي در آن براي 
نخستين بار در لباس سياه ظاهر شد، اخيرا در یك حراجي به 
قيمت 3.3۶ ميليون دالر فروخته شــد تا به ارزشمندترین 
صفحه یك كتاب مصور اصل تبدیل شود. این ركورد پيش تر به 
صفحه اي از كتاب »هالك شگفت انگيز« كه در سال 2014 به 

قيمت ۶۵۷هزار دالر فروخته شده بود تعلق داشت.

ذوالنون مصري
نقل است كه ذوالنون مصري گفت: »در سفري بودم. صحرا 
پر از برف بود. گبري را دیدم دامن در سرافکنده و از صحراي 
برف مي رفت و ارزن مي پاشيد.« گفتم: »اي دهقان، چه دانه 

مي پاشي؟«
گفت: »مرغکان، چينه نمي یابند؛ دانه مي پاشم تا این تخم به 

برآید و خداي به من رحمت كند.«
گفتم: »دانه اي كه بيگانه پاشد، »او« نپذیرد.«

گفت: »اگر نپذیرد، آنچه مي كنم بيند؟«
گفتم: »بيند.«

گفت: »مرا این بس باشد.«
پس ذوالنون گفت: »چون به حج رفتم، آن گبر را عاشق آسا 
در طواف دیدم.« گفتم: »دیدي كه دید و پذیرفت و آن تخم 
به برآمد و مرا آشنایي داد و آگاهي بخشيد و به خانه  خودم 

خواند؟«
از آن سخن در شور شدم. گفتم: »خداوندا، بهشتي به مشتي 

ارزن، ارزان، به گبري چهل ساله مي فروشي؟«
هاتفي آواز داد: »دوست، هر كه را خواند، نه به علت خواند و 

هر كه را راند، نه به علت راند.«
تذكره  االولياء – عطار نيشابوري

خــانـواده در داستـان هايـم 
جايگاه مهمی دارد

گفت و گو با پروانه سراواني، داستان نویس به بهانه انتشار  رمان »رقصيدن نهنگ ها در ميني بوس«

پروانه ســراواني، از زنان نويسنده فعال در 
سال هاي اخير است كه اغلب مخاطبان ادبيات 
داســتاني او را با رمان هايش مي شناســند. 
نخســتين كتاب او، مجموعه شعر»صبحانه 
دونفره« است كه خردادماه سال 1394منتشر 
شد، اما او به دنياي داستان نويسي ورود كرد 
و مسير موفقيت هايش در عرصه داستان، با 
انتشــار رمان»پرتقال خوني« رقم خورد كه 
جايزه ادبي رمان اول ماندگار را برايش به ارمغان 
آورد. اين رمان همچنين به مرحله نهايي جايزه 
ادبي جــال آل احمد راه يافــت و نام پروانه 
سراواني را در بين نويســندگان خوش آتيه 
ايراني ثبت كرد. از ديگر رمان هاي اين نويسنده 
مي توان به »پشت كوچه هاي ترديد« و »خواب 
عميق گلستان« اشــاره كرد. اخيرا هم رمان 
»رقصيدن نهنگ هــا در ميني بوس« به قلم 
او منتشر شده اســت. به اين بهانه با پروانه 
سراواني درباره رمان جديدش، مضمون آثار 
و دغدغه هايش در داستان نويسي گفت وگو 

كرده ايم.

انتخاب يكي از آثار شــما )پرتغال 
خوني( به عنوان رمان اول ماندگار و راهيابي اين 
اثر به مرحله نهايي جايزه ادبي جال آل احمد 
چه تأثيري بر روند نوشتن رمان هاي بعدي شما 

گذاشت؟
ترس غریبي براي شروع كار بعدي داشتم. از این بابت 
كه آیا خواننده فضاي كار بعدي را دوســت خواهد 
داشت و از آن استقبال خواهد كرد و اینکه بين اهالي 
كلمه چگونه خواهد بود؟ به وسواس پر و بال دادم و 
حدود 2سال روي رمان »خواب عميق گلستان« كار 

كردم كه اثري قوي تر از كتاب قبلي ام شود.

در اغلب آثار شما، »خانواده ايراني« 
به عنوان يك عنصر ثابت و محوري حضور دارد. 
آيا اين مسئله تعمدي است يا از ناخودآگاه شما 

بر مي آيد؟
جداي از فضــاي قصه، در زندگي شــخصي ام هم 
خانواده جایگاه بسيار مهمي برایم دارد. شاید همين 
مسئله  دروني در قصه هایم منعکس مي شود و تا كنون 
اجازه نداده به فضاسازي دیگري بيرون از خانواده فکر 

كنم. پس با ناخودآگاه موافق ترم.

شخصيت هاي داســتاني شما اغلب 
روحيه مداراجويانــه با نامايمــات زندگي 
دارند. فكر مي كنيد اين رويكرد تا چه اندازه با 
واقعيت هاي جامعه امروز ايران تطابق و همخواني 
دارد؟ از داليل تان براي پرداختن به اين موضوع از 

دريچه نگاه خود بگوييد.
ما ایراني ها اصــوال اهل مدارا هســتيم. هر جاي 
تاریخ را ســرك بکشــيم ایــن مدارا مشــهود 
 اســت. از طرفــي نویســنده هرقــدر بخواهد

شخصيت هاي قصه را جدید و متفاوت دربياورد، 
باز هم عناصري از خودش را در آنها جامي گذارد. 
خوي مداراگري در خود مــن به حد اعال موجود 
اســت. جور دیگري بلد نيستم زندگي كنم. البته 
مدارا را در هر شرایطي مجاز نمي دانم. اصوال اگر 
مخالفت و اعتراضي در كار نباشــد، شاهد تغيير، 
تحول و پيشرفت در امور نخواهيم بود. متوجهم كه 
این مسئله  مدارا، برخي از خوانندگان را عصباني 

مي كند.

در رمان هاي شما، شخصيت »مادر« 
حضور پررنگي در ابعاد مختلف زندگي اعضاي 
خانواده به خصوص فرزنــدان دارد. در اين باره 

بيشتر توضيح بدهيد.
پرداختن به مادرانگي نيز از ميزان اهميت دادنم به 
خانواده برآمده است. معتقدم مادر سرچشمه  زندگي 
اســت؛ از دوران جنيني بگير تا هر زماني كه زنده 
است. منظورم مفهوم معنایي مادر است؛ نه هر زني 
كه فرزندي به دنيا بياورد. رشد عزت نفس و اعتماد 
به نفس و شرافت و انسانيت در آدميزاد، زیر سایه یك 
مادر قوي و محکم شدني اســت. شاید مادرهاي ما 
آنقدرها قوي نبودند، شاید خود ما مادرهاي پرنقص 
و خطایي باشيم، اما نمي توان  منکر تأثير نزدیك ترین 
شخص زندگي آدميزاد از لحاظ بيولوژیکي و متعاقبا 
احساسي و شخصيتي شد. در قصه هایم مادرها در 
كنار نقص و كاستي هایي كه دارند در نقش مادري 
فرورفته و جهان را طور دیگري متصور نيستند. این 
موضوع نشــان تأیيدم بر تك بعدي بودن مادرانگي 
نيست، بلکه مي خواهم خواننده خودش را در آینه  
شخصيت ببيند و درست و غلط واكنشش را تحليل 

كند.

برخــي شــخصيت هاي مــرد در 
داستان هاي شما، منفعل و گاه در مقابل تحكيم 
خانواده قرار دارند؛ مثل شخصيت »عادل« در 
رمان »خواب عميق گلستان« كه زندگي 2زن 
را دچار چالش مي كند. فكر مي كنيد اين مسئله 

ريشه در كدام يك از باورها يا سنت هاي رايج در 
جامعه دارد؟

موضوعاتي كه در داستان ها به آنها پرداخته ام چنين 
مرداني را مي طلبد. سنت هاي بسياري همچنان در 
جامعه  امروزي به اجرایي شــدن پا سفت كرده اند 
كه تعدد زوجات هم یکي از آنهاســت. بي توجهي 
به عواطف و احساســات زن به عنوان یك انســان 
مستقل و داراي ادراك و شــعور در باورهاي سنتي 
تا روزگار حال، همراه اقشــار مختلف مردم اعم از 
بي سواد و كم ســواد و تحصيلکرده است. تعلل در 
آموزش از كودكي در این مورد، یکي از دالیل مهم 
این نقيصه است. پرهيز از جنسيت گرایي و برتري 
دادن جنسيتي را مي شــود با فيلم، كتاب، بازي و... 

به بچه یاد داد.

يكي از موضوعات كليدي در اغلب 
رمان هاي شما، مسئله »كارآفريني« آن هم از 
طريق زنان يا همان مادران خانواده است. اين 
نكته را تا چه اندازه در زندگي امروزي زنان جامعه 

مهم و مؤثر مي دانيد؟
مسئله اي كه به عنوان كارآفریني به آن اشاره كردید 
براي شــخص من دلخوشــي و دلگرمي شخصي 
كاراكتر داســتانم اســت و به جنبه  اقتصادي آن 
تأكيد نداشتم، اما االن كه فکرش را مي كنم مي بينم 
همان دلخوشي ممر درآمد بوده است. فارغ از قصه 
و داستان، كشيدن بار زندگي امروزي براي یك نفر 
با یك درآمد، كار شاقي اســت. باید از خيلي نيازها 
و ضرورت ها زد تا بشــود با ســيلي صورت را سرخ 
نگه داشــت. همکاري زن )همســر( یا عامليت زن 
)مستقل و بدون همسر( در كســب درآمد، امروزه 

از واجبات زندگي شده است. درواقع بدون این 
مشاركت و عامليت نمي شود زندگي را اداره 

كرد. قصه  شاهزاده اي با اسب سفيد كه 
تمام آرزوهاي دختــركان را برآورده 

مي كند، افســانه اي بيش نيست. 
براي برآوردن نيازها و خواسته ها 
ناچارید به راهي براي كســب 

درآمد فکر كنيد.

جديد  رمــان 
نهنگ ها  »رقصيدن  شما، 

در ميني بوس« فضاي تازه اي 
نسبت به آثار قبلي شما دارد و 

به نوعي طغيان شخصيت هاي زن 
بر رفتاري هاي كليشه اي و يكنواخت 
است. آيا اين شــخصيت ها، مرحله 

دنيايكودكانچگونهباكتابشكوفاميشود؟

فوت و فن 
نوشتن )18(

دریچه

ادب كهن

فرزام شيرزادي
نویسنده و روزنامه نگار

كتاب 

بعدي زندگي همان شخصيت هاي مداراجو در 
رمان هاي قبلي است يا روي ديگري از جامعه را 

نشان مي دهد؟
چنين برنامــه  ذهني اي براي ادامــه دادن روند 
كاراكترهــا از منفعل بــه فعــال، طغيانگر و... 
نداشــتم. شــاید این امر به طور غيرارادي اتفاق 
افتاده اســت، اما این تفاوت فضا را آگاهانه انجام 
دادم. مي خواهم اتمســفر و جو هر قصه با قصه  
قبلي متفاوت باشــد. قصــدم پرهيــز از تکرار 
مکررات كارهایم اســت. عالوه بر این بلوغ عقلي 
و ســني كاراكترهاي قصه  نهنگ هــا مي طلبيد 
كه مالحظات و ترس هــاي دوره جواني را كنار 
گذاشته باشــند و بي پروا به خودشان فکر كنند 
و نکته دیگر اینکه خيلي تمایــل دارم آدم ها را 
در شرایط مختلف بررســي و واكنش هایشان را 
بنویســم. دنبال علت و تحليل رفتارها هســتم. 
این مســير برایم جالب اســت. در هر گوشــه و 
كناري شــخصيت هاي متنوعــي موجودند كه 
رفتار و واكنش خاص خود را دارند. توجه به این 
تفاوت ها برایم مهم است و مي خواهم شناسنامه 

كاراكترهایم مستند به این شواهد واقعي باشد.

حضــور زنان نويســنده در ادبيات 
داســتاني معاصر ايران را چگونه مي بينيد. آيا 
توانسته اند به جايگاه واقعي خود به عنوان راويان 
مســائل و دغدغه هاي نيمي از جامعه كه زنان 

هستند، برسند؟
از ســال ها قبل تا امــروز آثار بســيار زیادي از 
نویسندگان زن ایراني خوانده ام. این یك تمایل 
و انتخاب شــخصي اســت. جایگاه واقعي یك 
نویسنده زماني به دست مي آید كه تعداد بيشتري 
اثرش را بخوانند. به عينه شاهدم كه نویسندگان 
زن خوانندگان كمتري دارند و كتاب ها در چاپ 

اول و دوم متوقف مي شود.

درباره كتاب هاي جديد خودتان كه در 
دست تاليف يا زير چاپ داريد، بگوييد.

مشغول كاري هستم كه هنوز تمام نشده است. 
فضاي این داســتان با تمام كارهاي پيشــينم 
متفاوت اســت. به تاریخ سرك كشــيده ام و از 
دهه هــای 30و 40تا امروز و رســم و رســوم و 
روزمرگي هاي آن زمان نوشته ام تا جریان زندگي 
معمولي، عاشقانه، اشرافي، دهقاني و سياسي را با 
تمایالت مخرب و آزمندي بشري روایت كنم. از 
۷،8 سال قبل برایش تحقيق كرده ام و همچنان 
دنبال منابع واقعي مي گردم تا داستانم باورپذیر 

و مستند باشد.

درســت اســت كه مطالعه، دروازه هاي دنياي 
جديدي را به روي كودكان مي گشايد و توانايي هاي 
يادگيري آنها را افزايش مي دهد، اما اين وظيفه 
والدين است تا كليد اين دروازه باشكوه را به دست 
فرزندانشان بدهند. شيوه هاي گوناگوني وجود 
دارد تا پدر و مادر روش خود را تغيير دهند و عاقه 

به مطالعه را در كودك شكوفا كنند.

محاكمة محاكمه گران
»محاكمه محاكمه گران« نوشــته محمد گلبن و یوسف 
شــریفي به تازگي از سوي انتشــارات نگاه منتشر شده 

است.
نشر اســناد تاریخي هر كشــوري وظيفه كساني است كه 
به گذشته و آینده كشور خود دلبســتگي دارند؛ زیرا براي 
شناخت تاریخ هر كشوري نياز به اسناد موثقي است كه از 
سرگذشــت هر ملتي به جاي مي ماند. تا اسناد هر دوره اي 
بررســي، تجزیه و تحليل دقيق نشــود، نمي توان به سير 
حوادث جامعه وقوف كامل یافت. آنچه در این كتاب از نظر 
مي گذرد، اســناد محاكمه اي اســت كه به منظور محاكمه 
دست اندركاران قتل سيدحسن مدرس، فرخي یزدي، تقي 
اراني و سردار اسعد بختياري تشکيل شد و این خود برگي 
چند از تاریخ 20ساله ســلطنت رضاخان و اوایل سلطنت 
فرزند اوست كه براي شناخت گوشــه اي از تاریخ ایران آن 

روزگار درخور توجه است.
 با اینکه قریب به ۵0ســال از انتشــار پراكنده این اسناد 
مي گذرد، هنوز براي شــناخت این واقعه تالش مجدانه اي 

نشده است. 
تدوین و انتشار این كتاب وظيفه گذشــتگان ما بود كه به 
زمان حدوث این اسناد نزدیك تر بوده اند؛ چراكه بسياري از 
گذشتگان ما كه خود در زمينه هاي تاریخي ایران قلم زني 
مي كرده اند، قدر مسلم به افرادي دسترسي داشته اند كه در 
جریان موضوع این كتاب دخيل بوده اند و نيز به اســنادي 
كه چندان دور نيســت بر اثر گذشت ۵0ســال بسياري از 
آنها از ميان رفته باشد و امروز اثري از آنها در دست نباشد. 
انتشارات نگاه این اثر را در 408صفحه، به بهاي 1۵۵هزار 

تومان منتشر كرده است.

درباره عادت
كتاب »درباره عادت« نوشــته كلر كارالین را حيدر 
خســروي به فارســي برگردانده و به تازگي از سوي 

انتشارات نگاه چاپ شده است.
عادت چيســت؟ عادات ما را به ماشين بدل مي كند 
یا دست وبال مان را مي گشــاید تا كارهاي خالقانه تر 
انجام دهيم؟ چرا اسپينوزا، نيچه، كيركگور، پروست 
و برگسون همگي عادت را به نقد مي كشند؟ آیا عادت 
را نعمت بدانيم یا لعنت؟ مي توان گفت عادت در آن 
واحد هم نعمت است و هم لعنت. از این نظر، به مفهوم 
یوناني فارماكــون تنه مي زند كه دارویي اســت هم 
زهر و هم تریاق. ژاك دریدا از ایــده فارماكون براي 
توضيح دووجهي بودن نوشتار استفاده كرده، اما در 
مبحث عادت حتي از این هم بجا تر مي نشــيند؛ زیرا 
خصوصيات آرام بخش و مدهوش گر آن مي تواند تنه به 
تنه وسواس و اعتياد پيش برود. تعریف دریدا از نوشتار 
در مقاله اش با عنوان »دواخانه افالطون« را مي توان 
بي كم و كاست روي عادت نيز پياده كرد: »تکرار بدون 
آگاهي«. كلر كارالین )متولد 19آوریل 19۷۷( به طور 
مرتب در مورد فلسفه، دین و اخالق براي مجله های 
Guardian و Times ادبيات مي نویسد. مقاالت او 
در گاردین شــامل مجموعه هایي درباره كيركگارد، 
اسپينوزا، برتراند راسل و مسئله شر است. این كتاب 
1۵0صفحه اي به بهاي ۶0هزار تومان منتشــر شده 

است.

عقايد يك دلقك 
رمان خواندني»عقاید یك دلقك« نوشته هاینریش بل در قالب 
طرح جدید رمان هایي با عنوان ادبيات بزرگان از سوي انتشارات 
نگاه به تازگي منتشر شده است. این رمان را سارنگ ملکوتي 
به فارســي برگردانده اســت. كتاب عقاید یك دلقك، براي 
نخستين بار سال 19۶3به چاپ رسيد. داستان این رمان كه در 
آلمان غربي در خالل دوران بازسازي پس از جنگ جهاني دوم 
مي گذرد، دورویي و تزویر موجود در جامعه آلمان در سركوب 
و فراموش كردن خاطرات تاریخي به منظور تمركز و توجه به 
بازسازي مادي كشور را مورد واكاوي و كنکاش قرار مي دهد. در 
رمان عقاید یك دلقك، شخصيت دلقك )راوي داستان و مردي 
به نام هانس اشــنير( نماینده روح جمعي این اجتماع است. 
هاینریش بل از طریق مکالمــات دلقك با اعضاي خانواده اش 
و دیگران، كه بازتاب دهنده خاستگاه هاي مختلف و گوناگون 
جامعه هســتند، نقد هاي تند و گزنده اي به دنياي آن زمان، 

به خصوص نهادهایي از قبيل كليسا و صنعت وارد مي سازد.
 عقاید یك دلقك، داســتان دلقکي به نام شــنير است كه با 
شکست در زندگي عاطفي خویش رو به الکل آورده است. بعد 
از افتضاحي كه در یکي از نمایش هاي او اتفاق مي افتد، به محل 
زندگي اش بازگشته و با گوشه نشيني و مرور خاطرات روزها 
را ســپري مي كند. عقاید یك دلقك، ابزاري بود در دســتان 
هاینریش بل براي به نمایش گذاشتن چهره فاشيسم و غبار 
نشسته آن بر عقاید سياسي، فرهنگي و مذهبي آلمان بعد از 
جنگ. شخصيت دلقك با نقابي از رنگ وروغن، انتقادي است 
به چهره ریاكار جامعه آلمان در اروپاي بعد از جنگ خانمانسوز 
 كــه زوال اخالقي خود را در پشــت صورتکــي از اخالقيات 
پنهان مي ســازد. این رمان 300صفحه اي بــه بهاي 8۵هزار 

تومان منتشر شده است.

تازه هاي نشر 
تاریخ

تازه های نشر 
فلسفه

تازه های نشر 
داستان

علي اهلل سليميگفت وگو
روزنامه نگار

جهان 
كتاب

مرجان آقباغي 
مترجم

 ابتدا خودتان كتاب بخوانيد )پدر و مادر( 
كودكان با نگاه كــردن مي آموزند و همــان كار را انجام مي دهند. 1

با دیدن كتاب در دســت پدر و مادر كودك به مطالعه تشــویق مي شود و 
همان كار را انجام مي دهد. این عالقه را بهتر اســت والدین در 4 سال اول 
زندگي كودك به وجود آورند، یعني همان سال هایي كه شخصيت وي را در 

بزرگسالي شکل مي دهد.

 براي كودكتان كتاب بخوانيد
آواي صدا، كلمات و بيان شــما حين كتاب خواندن براي كودك، 2

ارتقاي توانایي برقراري ارتباط را در نوجواني به دنبال دارد. با گوش كردن 
به كتاب، دامنه لغات كودك افزایش مي یابــد. از كتاب خواندن نباید تنها 
به عنوان زماني یاد شود كه سکوت اســت و پدر و مادر در كنار كودكشان 
هستند، بلکه باید عالوه بر خواندن كتاب براي كودك او را با نویسندگان و 

انواع كتاب آشنا كرد.

با فرزندانتان بخوانيد
 راه هاي زیادي وجود دارد براي اینکه فرزندتان را تشویق كنيد 3

تا مطالعه با شما را تجربه كند. زمان خواندن كتاب از كودكتان درباره 
عکس هاي كتاب و استنباط او از این عکس ها بپرسيد. 

از او بخواهيد تا داستان را براي شــما دوباره بازگو كند و به فرزندتان 
اجازه بدهيد كه بگوید به نظر او در پایان داســتان چه اتفاقي خواهد 
افتاد. عکس هاي كتاب هاي مصور جایگزین خوبي 
به جاي كلمات است و اجازه مي دهد تا فرزندانتان 
از كلمات خودشــان براي توضيــح عکس هاي 
این داستان اســتفاده كنند. والدین 
مي توانند دركتاب هاي مصور به 
جاي هر شخصيتي با صداهاي 
مختلــف صحبت كننــد. اگر 

والدین بيش از یك فرزند دارند، هر یــك از بچه ها مي توانند اجراي یکي از 
نقش هاي كتاب را بر عهده بگيرند. 

این كار باعث مي شود تا داستان با تمام جنبه هاي مثبتش براي هميشه در 
ذهن كودك نقش ببندد.

پس از من، تو برايم بخوان
 پس از آنکه كتاب را براي فرزندتان خواندید و درباره آن با او صحبت 4

كردید از پسر یا دخترتان بخواهيد كه او هم براي شما كتاب بخواند. این كار 
عالوه بر كمك به پویایي ذهنش به او اعتماد به نفس مي دهد. با این كار او را 
تشویق مي كنيد تا بتواند در جمع به راحتي و با كلمات مختلف صحبت كند.

 
به سليقه كودك احترام بگذاريد 

عجيب نيســت كه كتابي براي كودكي جالب نباشد و او تمایلي به 5
شنيدن داستان آن نداشته باشد. در اینگونه موارد او را توبيخ  و اصرار نکنيد 

كه شنونده آن كتاب باشد.
 والدین باید به كتاب از دید كــودك نگاه كنند. براي كــودكان برخي از 
كتاب ها جذاب نيست. شــاید آنها از نوع چاپ كلمات، عکس هاي كتاب یا 
طراحي جلد كتاب خوششان نياید و كتاب برایشان كسل كننده باشد. باید 
به سليقه كودك احترام گذاشــت، حتي اگر آن كتاب یکي از شاهکارهاي 

ادبي باشد.
كتاب هایي كه فرزندتان را مجذوب خود مي كند باید با انتخاب خود  او باشد 
نه با اصرار والدین. باید این را درنظر بگيریم كه آنها هم از خواندن و شنيدن 

لذت ببرند.
در پایان باید گفت این شما هستيد كه تمایل كودكتان را به مطالعه تقویت یا 
تضعيف مي كنيد. نکات ظریف و كوچکي وجود دارد تا والدین با رعایت آنها 

دنياي كودك را شکوفا كنند و عشق به كتاب بهترین آنهاست.

نويسنده: ژاكوييلين كانديل، منبع: اورنج ويل
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 اگر از فــردي غيرمتخصص بپرســيد كه فيلم 
كوتاه چيســت، احتماال پاسخ خواهد داد فيلمي 
كه زمانش كوتاه اســت. این جواب با اینکه غلط 
نيست، اما دقيق هم نيست. با وجود اینکه برخي ها 
ممکن است گمان كنند فيلم كوتاه محل آزمون  
و خطاي فيلمسازان تازه كار و بي تجربه است كه 
براي یاد گرفتن اصول فيلمســازي در این وادي 
قدم مي گذارند، اما در عمل فيلــم كوتاه عرصه 
گسترده اي است كه مي تواند سرشار از جذابيت 
و بداعت باشــد و نه فقط تــازه كاران بلکه حتي 
فيلمســازان حرفه اي را به سوي خود جذب كند. 
در توضيح گستردگي عرصه فيلم كوتاه بگذارید 
از همين مــدت زمانش مثــال بياوریم. آكادمي 
علوم و هنرهاي تصاویر متحرك كه باني برگزاري 
مراسم اسکار است، مدت زمان انيميشن یا فيلم 
كوتاه را 40دقيقه یا كمتر درنظر گرفته است. اما 
در جشنواره ونيز مدت زمان فيلم كوتاه 30دقيقه 
یا كمتر است. پس مي بينيد كه حتي بر سر زمان 

فيلم كوتاه هم توافق كاملي وجود ندارد.
فيلم كوتــاه، برخالف فيلم بلنــد، معموال هدف 
تجاري نــدارد و ایــن یکي از دالیلي اســت كه 
تازه كاران و دانشجویان سينما در شروع كارشان 
سراغ این نوع فيلم مي روند. بسياري از كارگردانان 

بزرگ و مشهور ســينما نيزكار خود را با ساخت 
فيلم كوتاه آغاز كرده اند. ریدلي اســکات با »پسر 
و دوچرخه« )1965، 27دقيقه(، كن راســل با 
»آمليا و فرشته« )1959، 26دقيقه(، لين رمزي 
با »مامــور گاز« )1998، 15دقيقــه( و كلي نام 
بزرگ دیگر گام هاي نخست شــان را در سينما با 
اتکا به فيلم كوتاه برداشــته اند. فيلم كوتاه انواع 
 مختلفي دارد؛ مستند، فيلم تجربي، فيلم جستار
 )essay film(، فيلم كوالژ )فيلمي كه از تصاویر 
فيلم هاي دیگر یا سایر قالب هاي تصویري ساخته 
شده اســت( و فيلم آماتوري )كه به عنوان فيلم 
خانگي هم شــناخته مي شــود و معموال شامل 
تصاویري از اعضاي یك خانواده در موقعيت هاي 
مختلف است( انواع مختلف فيلم كوتاه را تشکيل 
مي دهد. فيلم كوتــاه، جدا از جشــنواره ها، در 
عرصه هایي مثل تلویزیون، تبليغات و موزیك ویدئو 
كاربرد دارد و این روزها با گســترش شبکه هاي 
مجازي و نياز به توليد محتواي تصویري متناسب 
با این شبکه ها، فيلم كوتاه فرصت بيشتري براي 
عرضه یافته اســت. اما چطور بایــد فيلم كوتاه 
جذاب، دیدني و ساختارمندي ساخت؟ آیا همه 
اصولي كه براي توليد یك فيلم بلند به كار مي رود، 
براي ساخت فيلم كوتاه هم كاربرد دارد؟ فيلمنامه 
یك فيلم كوتــاه با فيلمنامه یــك فيلم بلند چه 
تفاوت هایي دارد؟ اصال چطور باید ایده اي مناسب 
براي ساخت فيلم بلند پيدا كرد، پرورش اش داد 
و آن را در قالب یك فيلمنامه كوتاه به روي كاغذ 

آورد؟ چطور باید یك قاب درست بست و به یك 
تركيب بندي اثرگذار ســينمایي رســيد؟ نقاط 
طالیي تصویر چيســت و چطــور مي توان بدون 
دیالوگ و فقط از طریق تصویر توجه تماشاگر را به 
چيزي جلب كرد؟ فيلم تجربي چيست و چه تاریخ 
و چه انواعي دارد؟ فيلم تجربي با چه حيطه هایي 
تعامل دارد و در آن چــه كارهایي مي توان انجام 
داد؟ پاسخ این ســؤاالت را مي توان به شيوه هاي 
مختلفي به دســت آورد؛ با رفتن به سر كالس یا 
مطالعه كتاب هایي كه دربــاره فيلم و فيلمنامه 
كوتاه، ســينما تجربي و تركيب بندي تصویر در 

سينما و تلویزیون نوشته شده است.
خوشبختانه انجمن ســينماي جوانان در چند 
ســال اخير با كتاب هایــي كه دربــاره آموزش 
فيلمنامه نویســي براي فيلم كوتــاه، تاریخچه 
ســينماي تجربي و اصول تركيب بندي تصویر 
منتشــر كرده، این امکان را براي عالقه مندان به 
فيلم كوتاه در سرتاســر ایران به وجود آورده كه 
راحت تر بتوانند به منابع آموزشــي دسترســي 
داشته باشند. با اینکه متون ســينمایي در یك 
دهه اخير از نظر تنوع عناوین رشد چشمگيري 
داشــته اند، اما اغلب كتاب هاي سينمایي درباره 
فيلم بلند هستند و منشورهای انجمن سينماي 
جوانــان از این نظر كه دغدغه آمــوزش زیروبم 
فيلم كوتاه را دارند ارزشمندند. براي مطالعه این 
كتاب ها نياز به هيچ پيش نيازي نيســت، كافي 
اســت كه انگيزه و اراده الزم براي ورود به دنياي 

فيلم كوتاه را داشته باشــيد. این كتاب ها شما را 
گام به گام در مسيري كه باید حركت كنيد پيش 
مي برند و با ابعاد مختلف كاري كه قصد انجامش 
را دارید آشــنا مي كنند. اصال خيــال نکنيد كه 
شــما بي تجربه اید و نمي توانيــد از این كتاب ها 
بهره ببرید. شــما، حتي قبــل از اینکه خودتان 
بدانيــد، بارها براي گرفتن یــك عکس یا ضبط 
ویدئویي از خویشــان و دوســتان و اطرافيانتان 
در مقام كارگردان ظاهر شــده اید و تصميم هاي 
مختلفي بــراي اینکه عکس بهتــري بگيرید یا 
ویدئوي جذاب تري ضبط كنيد اتخاذ كرده اید. با 
مطالعه این كتاب ها مي توانيد آنچه را ناخودآگاه 
مي دانيد، خودآگاه كنيد و با اعتمادبه نفس بيشتر 
تصميم بهتري بگيرید كه مي خواهيد چه چيزي 

در فيلم تان باشد یا نباشد.
انتشــار كتاب هاي آموزشــي انجمن سينماي 
جوانان تالشي در جهت تحقق عدالت آموزشي 
است. درحالي كه هزینه كالس هاي فيلمسازي 
همواره زیاد بوده و در دو سه سال اخير نيز افزایش 
زیادي داشــتهـ  البتــه متأســفانه كيفيت این 
كالس ها برخالف شهریه هایشان معموال رشدي 
نــداردـ  و همه نمي توانند از پــس این هزینه ها 
برآیند، انجمن سينماي جوانان شرایطي را فراهم 
كرده كه عالقه مندان به فيلمســازي با دردسر 
كمتري به فراگيري آنچه دوست دارند بپردازند. 
این اقدام را باید به فال نيك گرفت و اميد داشت 

كه این روند همچنان ادامه داشته باشد.

يك قالب كوچک، يک جهان بزرگ 
این روزها با گسترش شبکه هاي مجازي و نياز به توليد محتواي تصویري متناسب با این شبکه ها

 فيلم كوتاه فرصت بيشتري براي عرضه یافته است

سينماي جوان؛ فراگيرترين مدرسه ايران
الزمه رشد، بالندگي و شکوفایي فيلم كوتاه، توانمندسازي و مهارت افزایي 

و دانش افزایي هنرجویان و فيلمسازان است

نگاه

معرفی

كتابي كه به پژوهش براي فيلم كوتاه اهميت مي دهد
همچون معلمی دلسوز 

پيشخوان

حتما براي شما هم پيش آمده كه عکس یا ویدئویي 
كه گرفته اید متفــاوت از آنچه در ذهن  داشــته اید 
شده است. حتما در این  مواقع از خودتان مي پرسيد 
اشکال كار كجاســت كه نمي توانيد آن چيزي را كه 
در ذهن دارید در قاب دوربين تان ثبت كنيد. كتاب 
»تركيب بندي تصویر در ســينما و تلویزیون؛ تاریخ 
زیبایي شناســي و قاب بندي تصویر قطع عریض« 
نوشــته پيتروارد و با ترجمه حميد احمدی الری به 
شــما یاد مي دهد كه چطور تصویر مورد نظرتان را 
ثبت كنيد. تصویر باید بتواند ســاده و سرراســت با 
مخاطب ارتباط برقرار كنــد و به »گفتار متني« كه 
مي خواهد اهميت موضوع را روشن سازد نياز نداشته 
باشد. یك نماي كامل و درست محتواي روشني دارد 
و در آن همه عناصر بصري درون قاب به نحوي آرایش 
یافته اند كه ارتباط روشني را با مخاطب ممکن سازد. 
تركيب بندي تصویر بر نحــوه ادراك آن تأثير دارد و 
تماشاگر نباید در درك هدفي كه نما براي آن گرفته 
شده سردرگم و گيج شــود. حركت دوربين، زوم و 
تغيير زاویه دید، تنوع و تغيير مداومي در تصویر ایجاد 
مي كند. برخي از تصاویر دلپذیر و جذاب اند، اما بعضي 
دیگر چيزي نيستند؛ جز قاب بندي هاي كسل كننده 
و قطعات ســردرگم و گيج كننــده اي از واقعيت در 
حال گذر. این تفاوت از كجا منشــأ مي گيرد؟ ميان 
تصویري روي پرده كه به تماشــاگر لذت مي دهد و 
تجسم بي روح و پيش پاافتاده »تکه اي« از جهان چه 
تمایزي وجود دارد؟ یك تصویر از هزار كلمه گویاتر 
است، به شرطي كه راهش را بلد باشيد. این كتاب راه 
خلق تصاویر گویا را در 17فصل به شما نشان مي دهد.

»نوشتن فيلم كوتاه«  نوشته 
پاتریسيا كوپر و كن دانسيگر 
از عنوانــش  همچنان كــه 
پيداســت، كتابي است راجع 
به نوشتن فيلمنامه كوتاه؛ از 
مبادي گرفته تا استراتژي هاي 
نوشتن و ژانرها. این كتاب كه 
محصول تشریك مساعي دو 

تن از پژوهشگران فيلم و سينماست ســعي دارد به عنوان 
كتابي منبع، جوابگوي نياز هم خوانندگان ناآشــنا به فيلم 
كوتاه باشد و هم آنان كه شــناخت كافي راجع به آن دارند. 
براي این كار نویســندگان در فصل اول بــا بحث راجع به 
مقوله كلي داســتان و داســتان گویي و دالیل عالقه مندي 
به داســتان گویي در نوع بشر شــروع مي كنند و سپس به 
بررســي انواع شــيوه هاي داســتان گویي با صدا و تصاویر 
مي پردازند و سپس در فصل دوم استراتژي هاي بصري سازي، 
دراماتيزه  سازي  و شخصيت پردازي را مورد بحث و تفحص قرار 
مي دهند. فصل سوم كتاب به موضوع كمتر بحث شده یا حتي 
مي توان گفت اصال بحث نشده گونه ها و ژانرهاي فيلم كوتاه 
مي پردازد. در این فصل مولف از چهار گونه ملودرام، مستند 
نمایشــي، هایپردرام و روایت تجربي نــام مي برد كه واجد 
خصایص روایي و داستاني متفاوتي هســتند. فصل پایاني 
كتاب شامل چند فيلمنامه كوتاه در 2دسته »فيلمنامه هاي 
كوتاه كوتاه« و »فيلمنامه هاي كوتاه« است كه براي آشنایي 
خوانندگان، نمونه هاي خوبي از فيلمنامه هاي كوتاه در آن 
گنجانده شده است. »نوشتن فيلم كوتاه« از چند نظر كتاب 
مهم و قابل اعتنایي است. نخســت آنکه همانگونه كه گفته 
شد شــيوه طراحي كتاب به گونه اي اســت كه تقریبا تمام 
طيف هاي مخاطبان و مشتاقان فيلم كوتاه را شامل مي شود 
و براي هر دوستدار فيلم كوتاهي، در هر سطحي از دانش و 
مهارت فيلمنامه نویسي كوتاه، مفيد خواهد بود. ویژگي دوم 
كتاب به بحث و بررسي راجع به مطالبي مربوط مي شود كه 
یا قبال پيش تر مورد التفات نویسندگان كوتاه نبوده یا كمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. دیگر ویژگي مهم و قابل اعتناي 
كتاب بيان سليس و گيراي نویسندگان است كه خوانش آن 
را به فرایندي لذتبخش بدل كرده است. با توجه به آنکه هدف 
غایي نویسندگان آموزش دانش فيلمنامه نویسي است، در هر 
یك از بخش هاي آن تمرین هایي لحاظ شــده تا خواننده را 
براي نيل به اهداف مورد نظر نویسندگان یاري كند. در سراسر 
كتاب نمونه هایي از فيلم هاي كوتاه و بلند به عنوان مطالعه 
موردي، مورد بحث و بررسي قرار گرفته تا مطالب مطرح شده 
نویسندگان تنها جنبه انتزاعي نداشته باشد و مصادیق عيني 

آنها در انواع فيلم هاي مختلف مورد ارزیابي قرار گيرد.
موضع نویسندگان این كتاب موضع عالمانه اي راجع به فيلم 
و فيلمنامه كوتاه اســت كه ضمن باور به استقالل و اهميت 
فيلم كوتاه برابر فيلم بلند بر وجوه به خصوص و بعضا متفاوت 
از فيلم بلند اصرار دارد. آنها حتي الگوي فيلمنامه هاي كوتاه 
را به كل از الگوي ســه پرده اي متعارف فيلــم بلند متفاوت 
مي دانند و در ضمن كتاب دالیلشــان را بــراي این موضوع 
مطرح مي سازند. با این حال مهم تر از هر چيزي شيوه تلقي 
و طرز برخورد نگارندگان كتاب اســت كه بــراي این گونه 
فيلمــي ارزش و اعتباري در حد فيلم بلند قائل هســتند و 
آن را تنها طفيلي فيلم بلنــد نمي دانند و مهم تر آنکه آینده 
روشن و چشم انداز خوبي براي آن متصور هستند. بنا به باور 
نویسندگان كتاب، مالحظات چندي سبب شده تا فيلم كوتاه 
به جریاني پویا و آتيه دار بدل شود و بتواند از تندباد حوادث 

روزگار با موفقيت عبور كند.
شاید یکي دیگر از خصيصه هاي جالب توجه نگارندگان این 
كتاب باورمندي عميق آنان به مســئله و اهميت پژوهش 
براي فيلم كوتاه است؛ مســئله اي كه فقدان یا ضعف توجه 
به آن در امر سينماي كوتاه مشهود است. به همين جهت در 
جاي جاي كتاب از خوانندگان تقاضا مي كند كه به پژوهش 
بپردازند. سياق كتاب، ســياق معلم مشفق و مشوقي است 
كه مي خواهد هنرجویــان و عالقه مندان فيلــم كوتاه را از 
مسير درستي به سر منزل مقصود هدایت سازد. همچون هر 
كتاب دیگري، »نوشتن فيلم كوتاه« مي تواند دانش و درك 
مخاطبان را از موضوع مورد بحث بسط و ارتقا دهد. بنابراین 
این كتاب نيز به گنجينه سایر كتاب هاي ارزشمند آموزش 
دانش فيلمنامه نویسي اضافه شده تا مسير فيلمنامه نویسي 
و فيلمســازي فيلم كوتاه را براي فعاالن و عالقه مندان این 

حوزه هموارتر سازد.

اقتباس در فیلم کوتاه
كتاب » این سو واقعيت، آن سو خيال« گزیده ای از داستان های 
كوتاه به انتخاب محمد قاســم زاده  است كه می تواند دستمایه 
اقتباس برای فيلم كوتاه قرار بگيرد. داستان كوتاه و نيز رمان از 
انواع ادبی اســت كه ما آنها را از غرب گرفته ایم و كوشش ما در 
این زمينه، حدود یك صد سال یا اندكی بيشتر سابقه دارد. اقبال 
ایرانيان به داستان كوتاه، با اینکه پيش از آن با رمان آشنا شده 
بودند، دور از ذهن نبود، رمان نوعی از ادبيات است كه در اوایل 
چندان با سوابق ادبی ما سازگار نبود. در تاریخ ادبيات فارسی، 
همواره شعر بر نثر غلبه داشت و اگر در تاریخ ادبيات بکاویم، در 
می یابيم آثاری كه به قصد خلق ادبی نوشــته و اعتباری دارند، 
از شمار انگشتان دو دست فراتر نمی روند. اكثر آثاری كه ما به 
عنوان شــاهکارهای تاریخ ادبيات می شنایم، خلق ادبی نبوده 
اند و مقصود نویسندگانشــان، امر دیگری بــوده، مانند تاریخ 
بيهقی، تذكره االولياء )عطار(، تاریخ سيستان، كشف المحجوب 
)هجویری(، اســرارالتوحيد )محمد بن منور(، نویســندگان یا 
روایتی از تاریخ را نوشته اند یا معارف صوفيه را نگاشته اند.  این 
كتاب از جهت معرفی آثار مناســب اقتباس در فيلم كوتاه اثر 

ارزشمندی محسوب می شود.

پیمان فالحي
مترجم و مدرس

امام علي)ع( مي فرمایند »زكات دانش نشــر آن است.« و 
دانش آموختگان فراگيرترین مدرســه سينمایي »انجمن 
ســينماي جوانان ایران« بــر این گفته پایبند هســتند. 
خوش باد این نيك بختي و فرخي به ثمر رسيدن دوره هاي 
فيلمسازي اش؛ از آن جهت كه مترجمان و مولفان تازه هاي 
نشر سال1400، هنرجویان دیروز انجمن بوده و هم اكنون 
منتقد فيلم، مدرس  یا از اعضاي هيأت علمي دانشــگاه ها 

هستند. 
براي مثال مي توان به افرادي نظير پيمان شوقي هنرجوي 
دفتر ساري به سال1366، دكتر وحيداله موسوي هنرجوي 
دفتر شيراز به ســال1383، روناك رنجي هنرجوي دفتر 
تهران به ســال1388، دكتر زهرا پژوتــن هنرجوي دفتر 
اروميه به ســال1390، پيمــان فالحي هنرجــوي دفتر 
كرمانشاه به سال1392، دكتر یوكابد عارفي هنرجوي دفتر 
تهران به ســال1393، صدیقه قاضي نظام هنرجوي دفتر 
تهران به سال1394، صمد قربان زاده مدرس عکاسي دفتر 
اروميه از سال1390 و دوست تازه وارد به انجمن و رضوانه 

حسني با زبان تخصصي روسي اشاره كرد.
الزمه رشــد، بالندگي و شــکوفایي فيلم كوتــاه با هدف 
توانمندســازي، مهارت افزایي و دانش افزایي هنرجویان و 

فيلمسازان فيلم كوتاه، به روز شدن زمينه هاي مطالعاتي 
فعال در حوزه هاي علوم انساني و هنر است. نيازسنجي بازار 
نشر و از ســوي دیگر تامين منابع علمي و نظري مورد نياز 
دفاتر ســينماي جوان و دانشــگاه ها و چــاپ كتاب هاي 
تخصصي به صورت مشاركتي با بخش خصوصي از اقدامات 
انتشارات انجمن ســينماي جوانان ایران است. انتشارات 
ســينماي جوان با رویکردي علمي پژوهشي و محورهاي 
موضوعي و با توجه ویژه به تحوالت شناختي ذهن انسان، 
تغيير ابزار سينما در زبان و بيان و با نگاه به دریچه و پيوند 
سينما با سایر زمينه هاي مطالعاتي در علوم انساني و تشویق 
اهالي قلم و سينما، پژوهشگران، اســتادان، دانشجویان، 
فيلمســازان و متخصصان بــا ژرف نگري و بــا محوریت 
»مطالعات فيلم كوتاه« سعي در به روزرساني منابع نظري 
و همچنين حفظ تاریخ شفاهي دارد. ما حصل كالم، غرض 
از تمهيد این مقدمات، قرار نيست تمامي هنرجویان انجمن 
فيلمساز شوند. سينماي ایران به مدیران فرهنگي و هنري و 
اعضاي علمي نياز دارد و تازه هاي نشر انجمن گواه مسيري 
است كه آهسته و پيوسته انجمن تاكنون طي كرده است. 
به از این چه شادماني و به شکرانه این نعمت بزرگ واجب 

است نماز شکر خواند.
هركس كه در این جهان بد از روز نخست
آسایش خویش جست و این بود درست

عاقل داند كه گنج آسایش را
در كنج كتابخانه مي باید جست

بديع الزمان فروزانفر

  فیلمنامه نويسی
 برای طول عمر بیشتر!

 محمــد گذرآبــادي در عرصــه ترجمــه كتاب هــاي آموزش 
فيلمنامه نویســي آنقدر نام معتبر و قابل اطميناني است كه وقتي 
نامــش روي جلد كتابي مي آید، با اشــتياق مي تــوان به مطالعه 
آن كتاب پرداخت. كتاب »كم یعني زیــاد؛ فن نگارش فيلمنامه 
كوتاه« هم یکي از مفصل ترین كتاب هایي اســت كه درباره نحوه 
نگارش فيلمنامه كوتاه به فارســي درآمده است. نویسنده كتاب 
رویکرد منحصربه فردي به نگارش فيلمنامه دارد. او در مقدمه اي بر 
ویراست سوم كتاب نوشته در طول سال ها آموزش فيلمنامه نویسي 
و تکنيك درام دریافته كه ارتباط انســاني در داستان ها چه نقش 
مهمي دارد. شــاید در نگاه اول عجيب به نظر برسد كه یك كتاب 
آموزش فيلمنامه نویسي مفهوم ارتباط را در كانون توجه خود قرار 
دهد. اما كلودیا هانتر جانسون براي این كار خود دليل خوبي دارد. به 
اعتقاد وي، همانطور كه آبراهام مازلو گفته، ارتباط به معناي احساس 
تعلق در زیرنياز به بقا قرار دارد. جانســون می نویسد:»مطالعات 
اپيدمي شناسي در سراسر كشور نشان مي دهد كه مردان و زناني 
كه پيوندهاي انساني بامعنا ندارند، احتمال مرگشان دو برابر بيشتر 
است. مردان بيوه اي كه از ارتباط اصلي و غالبا تنها ارتباط بامعناي 
زندگي شان محروم شده اند، احتمال اینکه در شش ماه اول بعد از 
مرگ همسرشــان جان خود را از دست بدهند 40درصد بيشتر از 
مردان همسن شان است.« جانســون معتقد است فيلمنامه مثل 
انسان هم به كشمکش نياز دارد و هم به ارتباط. همانگونه كه انسان 
صرفا با كشمکش نمي تواند زندگي كند و به ارتباط هم نياز دارد، 
فيلمنامه هم با كشمکش و ارتباط پيش مي رود. این كتاب از سه 
بخش و 21فصل تشکيل شده و در صفحات پرشمارش ایده مركزي 

خود را با مثال هاي فراوان بسط و شرح مي دهد.

متون آمــوزش فيلمنامه نویســي غالبا ترجمه هســتند، اما كتاب 
»داســتان گویی در فيلم كوتاه؛ معيارهــا و درس گفتارها« با اتکا به 
تجارب ســعيد عقيقي در عرصه آموزش فيلمنامه نویسي از معدود 
كتاب هاي تأليفي این عرصه است. عقيقي سال هاست كه به آموزش 
فيلمنامه نویسي مشغول است و ماحصل تجارب خود را در این كتاب 
آورده است. سارا آقابابایان در یادداشتي بر این كتاب نوشته: »كتاب 
»داستان گویي در فيلم كوتاه، معيارها و درسگفتارها« عالوه بر كوشش 
در جهت رفع خأل تئوریك تخصص نویسندگي فيلم كوتاه در حوزه 
نوشتار سينمایي ایران، هدف گذاري مشخصي براي زدودن خرافه هاي 
رایجي چون »فيلم كوتاه فشرده شده یك فيلم بلند است« یا »فيلم 
كوتاه مي تواند قسمتي از یك فيلم بلند باشد« و تلقي یکسویه اي  دارد 
كه در مواجهه با فيلم كوتاه آن را به مثابه زیرمجموعه اي از مفهوم عام 
فيلمسازي برشمرده و نگارش یك فيلمنامه كوتاه را به پارامتري تابع 
فيلمنامه نویسي فيلم بلند، و بي نياز از آموزش اختصاصي باورانده است. 
مهم ترین برگ برنده كتاب مؤلفي  است كه به مدد عقبه اش به عنوان 
مدرس كاركشته دوره هاي فيلمنامه نویسي و كارگاه هاي مختلف فيلم 
كوتاه با دقتي موشکافانه و تسلطي چشمگير به نظریه هاي كاربردي 
فيلمنامه  نویســي، این كتاب را به محتوا و صراحــت لهجه اي كه در 
كتب ترجمه شده به دليل تابع متن اصلي بودن، نادر است تجهيز كرده 
است. اهميت روحيه انتقادي نویســنده در این نکته نهفته است كه 
اساسا در فرایند تعليم، آسيب شناسي شکست ها آموزنده تر از تحليل 
موفقيت هاست و دهه هاســت كه در عرصه هاي گوناگون آموزشي 
مسجل شده كه از دالیل شکست یك پروژه مي توان به مراتب بيش از 
موفقيتش فراگرفت«.  این كتاب از یك پيش گفتار و یك پي گفتار و 
5فصل اصلي تشکيل شده است و با مثال هاي متعدد از فيلم هاي كوتاه 
ایراني و خارجي، اصول نوشتن فيلمنامه كوتاه را به خواننده مي آموزد.

يك راهنماي تئوري و عملي
كتــاب »تاریــخ فيلم تجربي« نوشــته 
اِي. ال. ریــس با ترجمه رونــاك رنجي از 
معدود كتاب هایي است كه درباره تاریخ 
فيلم تجربي به فارسي منتشر شده است. 
پيش از این، كتاب »سينما و امر تجربي« 
زیرنظر مازیار اسالمي و ویژه نامه فصلنامه 
فارابي درباره فيلم كوتاه و تجربي تنها منابع 
موجود به فارسي درباره فيلم تجربي بودند. 
هدف كتاب تاریخ فيلم تجربي، همانطور 
كه خود ریس نوشــته، عرضــه روایتي 

مختصر و تاریخي درباره فيلم و ویدئوی تجربي است. این كتاب فيلم آوانگارد را در 
2زمينه بررسي مي كند: از یك سو سينما و فرهنگ تصویر متحرك و از سوي دیگر 
هنر مدرن به همراه مؤخره یا توسيع پست مدرن آن. اما جنبش تجربي یا هنرمندان 
فيلم و ویدئو را نيز همچون نيرویي مستقل، سرزنده و پرشور قلمداد مي كند كه 
رشد و زیبا شناسي دروني خاص خود را دارد. ریس سينما را فرمي هنري مي داند 
و صرفا فيلم هاي آوانگارد را فيلم هنري قلمداد نمي كند؛ »ســينما به مثابه یك 
كليت همراه همه آن هنرهاي رسانه اي كه هيچ اصطالحي همچون »فناوري هاي 
اطالعاتي« فهم بهتر و ساده تري از آن به دست نمي دهد، قطعاً فرمي هنري است؛ 
جدیدترین و قدرتمندترین هنر دیداري- شنيداري در تاریخ غرب و جهان؛ بسياري 
از كتاب هاي تأثيرگذار، از »فيلم به مثابه هنر« آرنهایم و اسالف برجسته آن گرفته، تا 
متن آموزشي پركاربرد »هنر فيلم« بوردول و تامپسون بر این نکته تأكيد كرده اند. 
خود بي اف اي این واژه را در منشــورش تقدیس مي كند؛»پيشــبرد هنر فيلم«. 
بنابراین، ادعاي مطرح شــده درباره آثار فيلم و ویدئوي تجربي كه در اینجا مورد 
بحث قرار گرفته منحصركننده نبوده و به این معنا نيست كه هنر در سينما صرفاً 
متشکل از آوانگاردهاست. دیدگاهي كه در اینجا اتخاذ شده صرفاً این است كه یکي 
از روش هاي درك آوانگارد )چنان كه در اینجا معين  شده، زیرا آوانگاردهاي فيلمي 
فراتر از مدار تجربي نيز وجود دارند( این است كه آن را داراي پایه اي استوارتر در 
بستر هنر مدرن و پست مدرن درنظر بگيریم، بيش از آنچه مثاًل در مورد فيلم درام 
امکانپذیر است. در این راستا، مسئله هم تعيين جایگاه آوانگارد و هم تالش براي 
تعامل با آن است به ویژه براي خوانندگان و بينندگاني كه فيلم تجربي را از نقشه 
سينما، به خصوص سينماي درام روایي، بسيار دور و آن قدر ناسازگار با هنجارهاي 
تماشاي فيلم مي یابند كه كاًل تعامل با آن امکان پذیر نيست؛ چراكه به طور كلي 
این فيلمسازي  بدون داستان، شــخصيت ها و طرح است یا در آن این عناصر كه 
براي فرم سينمایي بسيار ضروري به نظر مي رسند در روابطي جدید و انتقادي قرار 
مي گيرند. این كتاب اذعان دارد كه این دیدگاه سلبي ممکن است حداقل در بعضي 
موارد درست باشد و از آنجا آغاز مي شود؛ به عبارت دیگر، در حاشيه هاي بيروني و 
حتي فراتر از مرزهاي نقشه سينما.« ریس كتابش را براي خوانندگاني كه برخي 
از فيلم هاي تجربي را دیده اند و مي خواهند در مورد آنها بيشتر بدانند و همچنين 
براي فيلم و ویدئوسازاني كه آثاري از این قبيل مي سازند یا مي خواهند كه بسازند 

و افراد عالقه مند به زمينه هاي عمومي تاریخي و متأخر آوانگاردها مفيد مي داند.
محمدرضا اصالني، فيلمساز نوگرا و كهنه كار، در یادداشتي كه بر این كتاب نوشته، 
آن را اینطور معرفي كرده است:»در واقع این كتاب، یك راهنماي تئوري و عملي 
و تشویقي براي جوانان فيلمساز است كه خالقيت را در سينما فراموش نکنند و 
تعریفي از خالقيت و سينماي واقعي داشته باشــند«. این كتاب از یك مقدمه، 
2بخش مفصل و پر از جزئيات و یك نتيجه گيري تشــکيل شده و تصویر تقریبا 

جامعي از رویدادهاي سينماي تجربي تا سال2011 فراهم مي آورد.

د«
کم

ك 
 و ي

رد
و م

» د
ور

شه
ه م

وتا
م ک

فیل
ي 

دان
گر

کار
ل 

حا
در 

ي 
سك

الن
 پو

من
رو

ت
ا ك

 اس
لی

د ي
ه ر

خت
سا

ه« 
رخ

وچ
و د

سر 
 »پ

تاه
کو

م 
فیل

تر 
وس

پ

 گوياتر از 
هزاران کالم

 تجارب يك مدرس 
کارکشته

محمدناصر احديگزارش
روزنامه نگار

سیدجواد میرهاشميگزارش
مدیر انتشارات انجمن سينماي جوانان

آشنایی با  کتاب های انجمن سینمای جوانان
چند سال اخیر تعداد 24کتاب و نیز 5فیلم شناخت جشنواره فیلم کوتاه 
تهران توسط انتشارات انجمن تاکنون به چاپ رسیده )بازنشر يا تازه هاي 

نشر و در دست چاپ( که شامل موارد زير است:
1.چشمه ها و چشم ها )تجديد چاپ( 2.باغ بیكران )تجديد چاپ( 3.همیشه 
بهار )تجديد چاپ( 4.ساختن يك فیلم کوتاه 5.درباره عكاسي 6.کم يعني 
زياد )فن نگارش فیلمنامه کوتاه( 7.مطالعات فیلم کوتاه )اولین همايش 
مطالعات فیلم کوتاه تهران  8.ترکیب بندي تصوير در سینما و تلويزيون 
)تاريخ زيبائي شناسي و قاب بندي تصوير قطع عريض( 9.نگاهي به آثار 

مصور فرصت الدوله شیرازي؛ آثار عجم )رهاورد مستند(
10.هنر داستان گويي در فیلم کوتاه 11.نوشــتن فیلمنامه کوتاه 12.فیلم ها چگونه ساخته مي شوند 13.اين سو 
واقعیت آن سو خیال 14.پنجاه پنجره 15.کشف فیلم کوتاه 16.روايت در فیلم کوتاه )مجموعه مقاالت( 17.روايت 
در فیلم کوتاه )دومین همايش مطالعات فیلم کوتاه تهران( 18.هنر داستان گويي در فیلم کوتاه 19.تاريخ فیلم 
تجربي 20.نظريه مســتقیم تصاوير متحرك تجربي به مثابه ژانر 21.دوره پیشــرفته فیلمسازي 22.عكاسي و 
روانكاوي 23.داستان ها چگونه فیلم مي شوند )مجموعه مقاالت( 24.فهرست نگاري دهه نود جشنواره بین المللي 

فیلم کوتاه تهران.
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