كروناییهایتیمملی

پیشنهادایرانیراقبولمیكنم

تست كرونای سردار آزمون و احمد نوراللهی مثبت
اعالم شده و این دو نفر احتماال هر دوبازی آینده
تیمملی را از دست خواهند داد

نوشتنتاریخرویمیزاسنوكر

مصطفی دنیزلی میگوید در تركیه هم
گاالتاسرای و بشیكتاش مثل استقالل و
پرسپولیس با مشكالت مالی روبهرو هستند

18

پخش زنده روز

حسین وفایی با پیروزی مقابل مارك ویلیامز
در تورنمنت شوتاوت قهرمان شد .ویلیامز
میگوید باید به احترام وفایی كاله از سر برداشت

18

یادداشت

20

جام ملتهاي آفریقا -یكهشتم

سنگال

19:30
کيپورد
سهشنبه5بهمن22 1400
جمادیالثانی 1443سالسیام شـماره8422

ماالوی

22:30

مراکش

برنامه بازی

قهرمانی آسیا  -هندبال

چهارشنبه  6بهمن 1۴00

ایران

16:30

بحرین

اللیگا اسپانیا

جمعه  15بهمن 1۴00

ختافه

23:30

لوانته

لیگ برتر انگلیس

سهشنبه  19بهمن 1۴00

اورتون

در 2ثـانيه
جـهانــی شديــم!
27

ایران

26

کویت

برنلی

جام ملتهای آسیا  -بانوان

چهارشنبه 6بهمن 1۴00

چينتایپه
17:30

ایران

مقدماتی جام جهانی  -فوتبال

پنجشنبه  7بهمن 1۴00

تيم ملي
ايران با گل ثانيه آخر ،كويت را  27-26شكست داد
و به مرحله يكچهارم نهايي مسابقات آسيايي
رسيد؛ هندبال ايران جواز حضور در مسابقات
قهرماني جهان  2023را هم با همين شليك آخر گرفت

عراق

صفحه17

تيممليهندبالبهمسابقاتقهرماني
اينصعوددرستدرآخرينثانيهبازيجهان2023سوئد-لهستانصعودكرد .بهسختيكويتراشكستداد.درنيمه
اولكويتبازينزديكيرابهنمايش نتيجهزمي
نراترككنند،رافائلفرناندزسرمربياسپانياييايران،تايماوت
ديروزاينتيممقابلكويتقطعيشد .گذاشت.دربعضيازدقايق،بازيدردس
مسابقاتقهرمان
تحريفبودواگرمحمدسياوشيكه گرفتوبازيكنانشرا
يآسياكهبهميزبانيعربستاندرحالبرگزارياست،عالوه ازشروعتورنمنتبهتر
برايآخرينبارتوجيهكرد.بعدازبازگشتتيمبهزمين،
برقهرمانياينقاره،
ينبازيكنايرانبوده،دوبارهدردروازهنميدرخشيد سجاد
اهميتديگريهمبرايتيمهايشركتكنندهداردچون
نبرود.امابازيباتساوي اش استكيدرحساسترينشــرايطگلپيروزيرازدوبازيكنانايرانبا
ايناحتمالوجودداشــتكهايرانبازندهبهرختك 
5تيماولاينرقابت
كهايشا
هاجوازصعودبهمسابقاتجهانيراميگيرند.ايرانديروز
نجشنشاديگرفتند.آنهاچهارشنبهبابحرينبازيدارندوبدون
11-11بهنيمهرسيد.درنيمهدومهم2تيمدرنزدي
باشكستدادنكويتحضورشرادرج
كترينفاصلهبازيرا درنظرگرفتننتيجهاين
بازي،حضورشاندرمرحلهنيمهنهاييقطعياست.
مع4تيماولاينمسابقاتقطعيكرد ادامهدادند.دربعضيازامتيازاتكويتجلو
وسهميهجهانياشراگرفت.
بودودربعضيازامتيازاتايران .بااينحالامافرناندز
بهفينالفكرميكند«:كارماامروزتمامنشدهاست،ما
سياوشيكهدرنيمهدومهمضربه
ايرانبا3پيــروزيدرمرحلهمقدماتي
هايحساسيرامهاركردهبود،دقيقه 29اينجاهستيمتا
بهدوردومرســيدهبــود.باتوجهبه بازهمناجيد
برايرسيدنبهفينالبجنگيم».ايرانسال2014باسومي
صدرنشينيدرمرحلهمقدماتي،گروهبنديدوردومراحتبهنظرميرسيد؛ ايرانبهپاو روازهشــدوپنالتيكويترامهاركردامــاچندثانيهبعدتيم درآسي
ابهمسابقاتجهاني2015صعودكردامافرناندزميگويدتيمشاين
عراق،كويتوبحري
رپليرويآوردوكويتدروازهخالــيايرانرابازيكرد.
بازيدر
ب
ن.اماايرانكهبازيراحتيمقابلعراق

نداشتديروزهم
ارمتفاوتاست«:درمسابقاتجهاني

آخرينثانيهها26-26
نشانميدهمكهايرانفقطيكتيم
مســاويبودودرحاليكههمهآمادهبودندباهمين
آسيايينيستبلكهتيميدرسطحجهانياست».

ایران

18:00

سهشنبه  12بهمن 1۴00

امارات

18:00

روزنامهنگار

امورات دنیا
از زاویه دید امیر قلعهنویي
درنخســتينبــازيازدوربرگشــتليگ
بيســتويكم،گلگهرســيرجاندرتبريز
بانتيجهمســاويبدونگلبرابــرتراكتور
متوقفشد.ايننتيجهدرحاليبهدستآمد
كهتراكتورتيمبرترميدانبودوسيرجانيها
صرفابااتكابهدرخشــشمحســنفروزان
بايكامتيازازاينشــهربازگشتند.بهاين
ترتيباميــرقلعهنوييازكســبپيروزي
دريكبــازيديگرعاجزمانــد.گلگهراز
6مســابقهآخرشتنها2بازيراباپيروزي
پشتسرگذاشتهوهماكنونبا22امتيازاز
16بازيدرميانههايجدولردهبنديقرار
دارد.بعدازبازيباتراكتورامابارديگرامير
قلعهنوييلببهســخنگشودوحرفهايي
زدكهحكمتكرارمكرراترادارد.اميرمعتقد
اســتدرفوتبالايرانيكجريانعمدي
برايضربهزدنبهاووجودداردواينمسئله
رابارهــاوبارهاتكراركردهاســت؛هرچند
هنوزهمخودقلعهنوييباكسب5قهرماني،
پرافتخارترينســرمربيتاريــخليگبرتر
بهشــمارميآيد .اينچندجملهرا به نقل
ازســرمربيگلگهر،بعدازبازيباتراكتور
بخوانيد«:امســاليكيازبدترينسالهاي
مربيگريمنبودكهبامحروميتشروعشد.
واقعاهمهنوزبرايخودمجايتعجباست
كهچرامنرامحرومكردند؟بعدكهتيمما
شــكلگرفتاينكارراكردنــد.نميدانم!
دليلشراهنوزخودمپيــدانكردمكهچرا
اينرفتارهاراباقلعهنوييميكنند؟»واقعا
چرا؟يعنيهيچتقصيريمتوجهخود امير
نيست؟
كلكسيون شاهكارها
داســتانبازيكنغيرمجازوگابنيگلگهر
سيرجان،نخســتيناشتباهينيستكهدر
دورانمربيگرياميرقلعهنوييبرايتيمهاي
اورخميدهد.شايداگرايننخستينگاف
تيمهايقلعهنوييبود،ميشداميرراازگناه

نيوکسل
23:15

23:30
منچستریونایتد

بهروز رسايلي

همهمقصرند
جز من!

ایران

سوپرجام

دوشنبه  18بهمن 1۴00

مبراكردوتقصيرراگردنمديرانباشــگاه
انداخت.بااينحال،تاچشــمكارميكند،
دردوراناميرشاهداشتباهاتيازايندست
بودهايم.اودرليگنوزدهمبهعنوانسرمربي
سپاهاندرفرستادنتيمبهداخلميدانو
بازيباپرســپوليستعللكرد .نتيجه اين
داستانهمشدآنكهمســابقهرا3برصفر
بهنفعسرخپوشــانكردنــدو ازهما نجا
پرســپوليسيكفاصلهبــزرگوغيرقابل
جبراندركورسقهرمانــيانداخت.پيش
از اينها اماداستانجذب استنليكيروش
درذوبآهندورانقلعهنوييهمباابهامات
قانونيمواجهشدهبود.ازهمهبدتراماقصه
حذفادارياستقاللازليگقهرمانانآسيا
درميانههايدهه80بود.آنزمانقلعهنويي
درقامتمديرفنياستقاللدرارسالبموقع
ليستبازيكنانبرايحضوردرآسيااهمال
كردكهاينمسئلهبهقيمتحذفدردناك
استقاللتمامشــد.يكيازمشــهورترين
جمالتتاريخفوتبالايران،همانزمانبر
زبانقلعهنوييجاريشد؛جاييكهاميردر
واكنشبهپرســشخبرنگاركهآياازتأخير
درارسالاسامينميترســيد؟گفت«:نه،
فوقشجريمهاشراميدهيم».داستاناما
طورديگريپيشرفتواينسهلانگاريبه
قيمتحذفاســتقاللازآسياتمامشد.آيا
ممكن استمسئوليتهيچكدام از اينها بر
عهدهشخصاميرنباشد؟وقتيشماتيمت
رابرايبازيبهزميننميفرســتي،چطور
انتظارداريمسابقه3برصفرنشود؟وقتي
يك نفرمرتكبچنين اشــتباهات بزرگي
ميشود-اشــتباهاتيكهخودشوتيمش
راگرفتارپيامدهايآنميكند-ديگرچه
نيازيبــهبدخواهيجريانهــايخارجي
اســت؟قلعهنوييخودشبهخودشضربه
زدهوالبتههميشهگناهكارراجايديگري
جستوجوكردهاست.
حذفي به كسر امتياز چه مربوط؟
گيريمكهامســالداستانكســرامتيازاز
گلگهرســيرجان به اميرقلعهنويي لطمه
زد؛در8ســالگذشــتهكهباوجودحضور
درتيمهايمتمولدســتاوازكسبجام
كوتاهمانده،مقصرچهكســيبودهاســت؟
برخيبراينباورنــدكه«دورانقلعهنويي»
بهپايانرسيدهاســت.اجازهبدهيدبااين
صراحتاظهارنظــرنكنيم،امــااينقبيل
بهانهجوييهاياميراتفاقافرضيهمنتقدان
اوراثابتميكند؛كســانيكــهميگويند
قلعهنوييديگردرونزمينقادربهكســب
نتايجمطلوبنيستوبيشترباسروصدادر
بيرونميدانخبرسازميشود.همينامسال
اوهمهنتايجضعيفگلگهرراگردنكســر
امتيازصورتگرفتهازسويكميتهانضباطي
انداختهاســت.اصالگيريمكهكسرامتياز
ازگلگهردرســتنبود؛خبايــنبهجام
حذفيچهربطيداشت؟آنجاچرابهنساجي
باختيدو اوتشديد؟آيا نبايد باالخرهيك
روزتئــوري«همهدنيامقصرهســتندجز
خودمن»بــهپايانبرســدوقلعهنوييهم
اشتباهاتشرابپذيرد؟
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زندگی بدون شناسنامه؛ معضل بزرگ کودکان دوتابعیتی در سیستان و بلوچستان است

قهرمانان
روزهای برفی

 55هزاركودك بیشناسنامه دوتابعیتیدریک استان
فوالد

پرسپوليس
16:00

آمار 2سال گذشته صدور شناسنامه براي بچههای دوتا بعیتی برابر با
آمار 13سال قبل است

سيستان و بلوچستان ،تهران ،خراسان ،قم ،گلستان در رتبه اول تا پنجم
بيشناسنامهها قرار دارند

داستان 2عكس كه در شبكههاي
اجتماعي دست به دست شد
صفحه6

سنگ اندازی آمریکا
در مسیر مذاکرات وین
اخبار منتشرشده مذاكرات وين از
پيشرفت در 4حوزه حكايت دارد

صفحه9

اومیکرون پایان کرونا نیست

صفحه2

هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد بروز سویه جدید کرونا

سیمرغ در برابر کرونا

آمار ابتالی روزانه اومیکرون در غرب آسيا
ایران
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16نقطهتهران درقرقمسافرکشهای
پالک شهرستان است

صفحه12

0
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سرمقاله
مذاكرات هستهای
و دو خط موازی با آن

بح
رين

400
0

لب
نان

كويت

شهرممنوعهپشتایستگاه راهآهن

آخر هفته واگنهای ویژهای در خط یک به کار گرفته میشود
که ورود آقایان به آن ممنوع است

زمين بزرگ پشت ايستگاه راهآهن تهران میتواند کاربردهای
بهتری داشته باشد

صفحه3

سرمقاله

عبداهلل گنجی؛ مدیر مسئول

مذاكراتهستهاي
و دو خط موازي با آن
مذاكــرات هســتهاي ايــران و اعضــاي اصلــي
شــوراي امنيــت ســازمان ملــل 18ســاله
شــد .اما در طول مذاكــرات اقدامات ديگــري نيز صــورت ميگرفت كه دو
طــرف از آن مطلع بودند و ســعي ميكردنــد در متن مذاكرات بــه آن وارد
نشــوند ،يك خط موازي غرب و صهيونيســتها با مذاكــرات ايجاد كردند
و يك خــط موازي جمهوري اســامي ايــران .خط جمهوري اســامي دور
زدن تحريــم بــود كــه برخــي ـ حتــي در داخــل  -آن را غيراخالقــي
ميدانستند.
يعني تحريم را غيراخالقي نميدانســتند اما دور زدن تحريم را نوعي دزدي و
پنهانكاري تلقي ميكردند .اما با پايان دولت روحاني خط موازي ايران از دور
زدن تحريم فراتر رفت كه به آن اشاره ميشود .خط موازي غرب و صهيون در
طول مذاكرات دو بعد داشته است.
اول جنگ سختافزاري از طريق خرابكاري ،انفجار و ترور و دوم جنگشناختي
از طريق رسانه و شبكههاي اجتماعي .جنگ اول با هدف نابودي زيرساختهاي
انساني و فيزيكي هستهاي صورت ميگرفت و جنگ دوم در راستاي فروپاشي
دروني و رويارويي مردم و حاكميت از طريق جنگشناختي با هدف جهتدهي
به مرجع و منبع مشكالت معيشتي مردم ابداع شد .از اول مذاكرات شاهد جنگ
سايبري عليه تأسيسات هستهاي بوديم كه ويروس استاكسنت و نفوذ و فروش
قطعات آلوده شروع آن بود و ترور چندين دانشــمند هستهاي كه آخرين آن
شهيد فخريزاده بود و در آخر انفجار نطنز و كرج ،نمونههاي ديگري از آن است
و قطعاً دهها مورد ديگر نيز بوده كه ناكام مانده است.
نكته جالب اينكه مــا با اعضاي اصلي شــوراي امنيت ســازمان ملل كه حق
وتو دارنــد و بــراي مســائل امنيتي جهــان تصميــم ميگيرنــد مذاكره
ميكرديــم اما آنــان هيچگاه حاضر به تشــكيل جلســه شــوراي امنيت يا
اتخاذ تصميــم عليه جنگ مــوازي با مذاكره نشــدند و جنگهــاي مذكور
اگرچــه به صورت مــوردي و بــا تدبيــر نظــام در كار آژانس انــرژي اتمي
اختالل ميكــرد امــا مشــكلي را متوجــه مذاكرهكننــدگان با مــا نكرد
و هيچگاه پاســخگوي ايــن دوگانه (ترور و انفجــار  -مذاكــره) نبودند .اما با
پايان دولت روحاني خط موازي جديدي از ســوي ايران بــه كمك دور زدن
تحريم آمد.
در ســال پاياني ترامپ ،رهبــري راهبرد بياثــر كردن تحريــم در عين رفع
تحريم را اعــام كردند كه هــر يك ميتوانــد مكمل و راهگشــاي ديگري
باشــد .بياثر كردن تحريم به صورت جدي در دســتور كار دولت جديد قرار
گرفت.
بهبود روابط با همسايگان ،بهبود رابطه با عربســتان و امارات ،دو برابر شدن
صادرات به افغانســتان ،سوآپ گاز با تركمنســتان ،بازگشت بخشي از بدهي
عراق ،حل غائله مرزي با آذربايجان و ...نمونههايي از اين بياثرســازي است.
فروش رسمي نفت به چين ،اجرايي شــدن قرارداد  25ساله و سفر رئيسي به
روسيه و عضويت در شانگهاي نمونههاي ديگر از توجه به راهبرد بياثر كردن
تحريم بوده اســت كه اثرات آن مانند توقف يا منفي شــدن رشد تورم و ثبات
نسبي قيمتها و عدم قطع يا افت فشــار گاز در اوج سرما نمونههاي آن است.
بنابراين در ادامــه كار نيز بايــد بدانيم جنــگ و تخريب و تــرور همچنان
مكمل مذاكره غرب با ماســت و در عيــن حال گزينه پيدا كــردن منفذهاي
تنفســي با هدف بياثر كردن تحريم همچنــان بايد معتبر باقــي بماند .زيرا
نه از پايان جنگ مــوازي خبري اســت و نــه از تضمين يك توافــق پايدار
با غرب.

یادداشت

دادهنما

5مقصداولمهاجرانایرانكجاست؟

براســاس آمارهــا طــی ۳۰ســال گذشــته جمعیــت مهاجــران ایرانــی
2.2برابــر شــده اســت .بهــرام صلواتــی ،مدیــر رصدخانــه مهاجرت
ایــران در گفتوگــو بــا خبرآنالیــن گفتــه اســت :براســاس منابــع
داخلی(دبیرخانه شــورایعالی ایرانیان) جمعیت مهاجران ایرانی خارج از كشور
4.04میلیــون نفر بــرآورده شــده كه ایــن آمار براســاس منابــع بینالمللــی قابل
راستیآزمایی نیست .در این دادهنما مقصد مهاجران ایرانی بررسی شده است.

جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا در سال ۱۹۹۰بالغ بر۸۲۰ .....هزار نفر
جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا در سال1.8 ......۲۰۲۰میلیون نفر
5مقصد اروپایی مهاجرت ایرانیان در سال2020

آلمان

سوئد

فرانسه

هلند

آلمان۱۵۲ ...........................هزارو ۵۹۰مهاجر ایرانی
انگلستان۸۳ ............................هزارو ۵۳۱نفر ایرانی
بیشترین مهاجران ایران در كدام كشورها زندگی میكنند؟
الف :براساس منابع بینالمللی آمار بانك جهانی

امارات متحده عربی۴۵۴ ...............................هزار نفر

آمریكا

كانادا

آلمان

تركیه

انگلیس

ب :براساس منابع داخلی شورایعالی ایرانیان

آمریكا ..............................یك میلیونو 500هزار نفر

كانادا

انگلیس

امارات

آلمان

تركیه
منبع :خبرآنالین

مذاكرات هستهاي ايران و اعضاي
اصلي شوراي امنيت سازمان ملل
18ساله شد .اما در طول مذاكرات
اقدامــات ديگــري نيــز صورت
ميگرفت...
متن کامل را
در همین صفحه بخوانید.

خبر دادستان كل كشور از تخريب در بستر رود چالوس

قوهقضاييه از خودش شروع کرد

خطايرستوران
در ماجراي چين و روسيه
ميگويند چرا پنهانكاري؟ «حتما غرض و مرضي
اســت در توافق با چين و روســيه ».البته مطالبه
شفافيت خوب است ،اما بايد ديد مقصد شــفافيت چيست و كجاست؟ فرض
كنيد يكي مدعي شفافيت همه اسناد طبقهبنديشده كشور شود يا بگويد بايد
مسير دور زدن تحريمها را شفاف كنيد .منطقي است؟ مطالبه شفافيت عقالنيت
ميخواهد .امروز رسانههايي مدعي شفافيت شدهاند كه بيشترين اصرار را براي
تحريم بيشتر ســفره ملت ايران دارند .طبيعي است كه استرس گرفتن پشت
پرده توافق با چين و روسيه چيست؟ اما هدف متن در اين نقطه نيست؛ غرضم
تحليل يك راهزني رسانهاي است.
امــروز ميگويند شــفافيت در توافق 25ســاله ،اما پيشتر چــه ميگفتند؟
«ميخواهند نيروي نظامي از چيــن وارد كننــد»« /ميخواهند نفت مفتي
دهند» « /ميخواهند كيش را بفروشــند» « /درياي خزر را بدهند به چين و
روسيه»؛ حتي شبكه انگليسي منوتو نگران دين مردم شد و نوشت« :چينيها
ميخواهند دين مردم ايران را بگيرند».
شايد باورتان نشود و بهخاطر نياوريد ،اما جزئيات مفاد مربوط به سند 25ساله
توافق با چين از جمله خاكفروشــي را گلشــيفته فراهاني افشا كرد .جالبتر
اينكه عدهاي هم باور كردند .بامزهتر اينكه عدهاي پالكارد بهدست با رگ گردن
برجسته و مشــت گره كرده و غيرتي به خيابان آمدند و تجمع كردند و شعار
ميدادند كه اجازه فروش خاكمان را نميدهيم.
از اخباري كه آنروزها عدهاي را بهخود مشــغول كرده بود ،خبري نيست ،اما
امروز مطالبه شفافيت دست بهدست ميشود .سارقان رسانهاي سفره مردم و
دالالن خبري تحريم ،آرايش مطالبه شفافيت گرفتهاند .برخي هم البته مجدد
باور ميكنند .ميگويند فرض كنيد نميخواهيد خاك بفروشيد؛ قبول .درياي
خزر را هم نميخواهيد گرو بگذاريد .ناجا هم وارد نميكنيد ،ولي چرا شفافيت
نداريد؟ حتما كاسهاي زير نيمكاسه است.
بگذريم؛ بهانه بود براي پرداختن به يك كالهبرداري رسانهاي كه كمتر توجه
ميكنيم.
شــما مال و فروشــگاههاي بزرگ زياد رفتهايد؛ يكي مثل همين هايپرها .اين
فروشــگاهها يك مدل مرســوم چينش كاال دارند كه غرضــش تأثير بر رفتار
غيرارادي مشتري اســت .مدل اينطور اســت كه در ابتداي فروشگاه اجناس
گرانقيمت را قــرار ميدهند و در پايان اجناس مصرفــي و ارزانقيمت را .اثر
تبليغاتي چيست؟ شما اگر در ابتداي مسير براي خريد نكردن مقاومت كنيد،
كمكم توانتان تحليل مــيرود و در انتهاي راهرو تســخير چينش كاالهاي
ارزانقيمت ميشويد و در نهايت باز هم با سبد پر پاي صندوق ميرويد.
مثال رســتوران شــفافتر اســت .تا حاال حتما پيش آمده اســت كه به يك
رستوران لوكس رفته باشيد .وقتي منوي قيمتها را جلوي شما قرار ميدهند
از باال قيمتها را مرور ميكنيــد .غذاهاي گرانقيمت باالتر اســت؛ احتماال
از بســياري از آنها عبور ميكنيد تا اينكه در انتهاي ليســت باالخره يك غذا
را ســفارش ميدهيد .هرچنــد قيمت همين غــذا نيز چندين برابــر انتظار
شماســت .خطاي رســتوران همين اســت .ثمره دروغهــاي مضحكي مثل
كيشفروشي و خزرفروشي اين است كه جا براي ادعاي پنهانكاري باز ميشود
و باورپذير.
از اين خطاي شناختي زياد استفاده ميشــود؛ آنقدر يك دروغ بزرگ را تكرار
ميكنند تا دروغ كوچكتر باور شود .اگر شليك عمدي به هواپيماي اوكراين را با
هدف آدمكشي باور نكنيد ،اما تكرارش باعث ميشود شليك عمدي به هواپيما
براي دفاع از جان ديگران را باور كنيد.

یادداشت مدیرمسئول

ی امروز
ویژهها 

محسن مهدیان؛ مدیرعامل

گرافیک :علیرضا بهرامی

انگلیس
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عكس :همشهري /علیرضا طهماسبی
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احتمال دارد كه اوجگيري اوميكرون
با جشنواره فجر همزمان شود

دادستان كل كشــور گفت که تخريب ساختمان مربوط به قوه
قضاييه در بستر رود چالوس نمادي است در راستاي مبارزه با
هرگونه تعدي به اموال و اراضي ملي و بيتالمال كه البته اين كار
استمرار خواهد داشت و همه بايد بدانند قوه قضاييه در برخورد
با مجرمان و متخلفان اراده جدي داشــته و اين عزم را از خود
شروع كرده است .حجتاالســام والمسلمين محمد
جعفر منتظري به موضوع اهميت اجراي سند تحول با
محوريت صيانت از حقوق عامه اشاره كرد...

13
پایصحبتهایهمسرشهیدسیاحطاهری

سردار جنگ و مجاهد فرهنگی

ســالها جنگيد؛ براي دفاع از ميهن ،مبــادا ذرهاي از خاك
كشورش به يغما برود .از جان مايه گذاشت و در اين راه چشم
و دستش را هم داد تا امروز من و شما در خاك وطنمان آزاد و
آرام زندگي كنيم .جنگ كه تمام شد لباس رزم را از تن به
درنياورد ،عزمش را جزم كرد تا در جبهه ديگري خدمت
كند؛ جبهه حفظ فرهنگ ايرانــي .نه اينكه فقط در
پايتخت به اجراي برنامههاي هنري بپردازد ،نه ،افق
ديد او فراتر از ديدگاه آدمهاي دور و برش بود...

22
حسن روحاالمين تابلوي نقاشي جدیدی کشید

میالد نور در قاب

حسن روحاالمين ،تازهترين تابلوي نقاشي خود به مناسبت والدت
حضرت فاطمه(س) را طي ۲شب بهصورت زنده اجرا كرد .این
هنرمند نقاش كه آثار آييني و مذهبي بسياري دارد
و نقاشيهايش دلبستگي او را به ائمه اطهار(ع) نشان
ميدهد ،در شب ميالد صديقه طاهره(س) اجراي زنده
نقاشي با موضوع تولد حضرت زهرا(س) را به انجام
رسانيد .روحاالمین از نقاشان جوان آیینی است که
اغلب آثارش مفاهیم عاشورایی و...

22
حسین وفایی در تورنمنت شوتاوت قهرمان شد

نوشتن تاریخ روی میز اسنو كر

مارك ویلیامز ،نام بزرگی در جهان ورزش اســت .اسنوكرباز
چپدست انگلیســی كه 3بار قهرمان جهان شده و رنك
 8دنیا را دارد اما او میگوید« :باید به احترام حسین
وفایی كاله از ســر برداشت ».حســین وفایی،
اسنوكرباز ایرانی با شكست دادن مارك ویلیامز
در مسابقات شوتاوت به قهرمانی رسید .او بارها
تا یكقدمی فینال تورنمنتهای حرفهای پیش
رفته بود...
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مهدي سعيدي

دولت

یادداشت

اولويت؛ گسترش رابطه با آفريقا

جهاد تبيين و سبك زندگي هيئتي

ي اسالمي ايران يكي از
ت خارجي جمهور 
تمركززدايي از سياس 
اولويتهاي دولت سيزدهم از زمان آغاز بهكارش بوده و تاكنون
نيز گامهاي مهمي در اين عرصه برداشته شده است؛ موضوعي
كه در ديدارهاي ديروز رئيسجمهور كشورمان با وزير خارجه
توگو و سفراي جديد الجزاير و برونئي در تهران نيز مورد تأكيد
قرار گرفت .بهگزارش پايگاه اطالعرســاني رياستجمهوري،
سيدابراهيم رئيسي در ديدار با رابرت دوسي ،وزير خارجه توگو،
با بيان اينكه برقراري و تحكيم روابط با كشورهاي قاره آفريقا
از اولويتهاي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران است،
گفت :در دوره جديد ،روند توسعه همهجانبه سطح همكاري
با كشورهاي آفريقايي در حوزههاي مختلف اقتصادي ،تجاري
و سياسي با قوت و جديت بيشتري پيگيري خواهد شد .رئيسي
در مراسم دريافت استوارنامه علي عروج ،سفير جديد جمهوري
دمكراتيك خلق الجزاير نيز با بيان اينكه ايران براي توسعه روابط
با الجزاير اهميت زيادي قائل است ،گفت :اميدوارم در دوره جديد
با تكيه بر روابط قبلي و قلبي 2كشور ،همه تالشها براي ارتقاي
سطح روابط سياسي ،اقتصادي ،تجاري و فرهنگي طرفين بهكار
گرفته شود.
رئيسجمهوري در مراســم دريافت اســتوارنامه اســماعيل
عبدالمناپ ،ســفير جديد پادشــاهي برونئي نيز بر سياست
خارجي جمهورياسالمي ايران در زمينه گسترش تعاملهاي
همهجانبه با تمام كشورهاي جهان و بهويژه كشورهاي همسايه
و مســلمان تأكيد و ابراز اميدواري كرد همكاريها و تعامالت
دوستانه دوجانبه ايران و برونئي ،بيش از پيش در عرصه روابط
منطقهاي و بينالمللي 2كشور نيز گسترش يابد.

انقالب اسالمي ،انقالبي هويتي بود كه مبتني بر خوانشي حقيقي
از اسالم نابمحمدي(ص) شــكل گرفت .ركن و اساس انقالب
اسالمي را بايد در تمسك به اسالم انقالبي و تمدنسازي دانست
كه حرفهاي بسياري براي تحول جوامع اجتماعي بشري دارد.
اين اسالم توان خود را در مبارزه و انقالب و براندازي نشان داد و
توانست رژيمي سلطنتي را سرنگون كند كه مستظهر به حمايت
قدرتهاي بزرگ جهاني بود ،اما اين همه آنچه در توان اســام
انقالبي است ،نبود! اسالم تمدنســاز اهلبيت(ع) درون خود
ظرفيتهاي ارزشمندي دارد كه شكوفايي آن ميتواند به عاملي
براي احياي جامعه بدل شود.
يكي از ظرفيتهاي منحصربهفردي كه نيازمند مطالعات
 1گســترده فرهنگي – اجتماعي است ،شــكل دادن به
واحدي اجتماعي بــا عنوان هيئتهاي مذهبي اســت .محور
شكلگيري هيئتهاي مذهبي را بايد درون مكتب اهلبيت(ع)
جستوجو كرد .هيئت آن اجتماع مردمي است كه با محوريت
توجه به مكتب اهلبيت(ع) و محبت و مودت ايشان شكل گرفته
است .اين مجموعه مردمنهاد در مراحل مختلف تاريخ تشيع ظهور
و بروز مختلفي داشــته اســت؛ روزگاري پرچمدار احياي نام
اهلبيت(ع) بوده ،روزگاري به سنگري براي مقابله با تهاجم اجنبي
بدل شده و زمانهاي ديگر پايگاه مبارزه با طاغوت و مجاهدت براي
تشكيل حكومت اسالمي قرار گرفته است.
امروز در زمانهاي كه مجاهدت هيئتيها نتيجه داده و
 2حكومت اســامي مبتني بر مكتب اهلبيت(ع) شكل
گرفتهاست ،هيئتهاي مذهبي باز هم در تكاپوي فعال خود به
مأموريتي خطير برگزيده شدهاند .هيئات مذهبي ،پايگاههاي
بسط انديشه حكمراني اسالمي و مقابله با دشمني هستند كه خط
تحريف ارزشهاي انقالب اسالمي را نشانه رفته است .بهواقع اين
سنگر مهم انقالب اسالمي در محلههاي مختلف شهر ،بايد بسان
سنگر جهادگران عرصه تبييني عمل كند و بهخوبي سناريوهاي
دشمن را شناخته و به جنگ با آنان برود!
بايد توجه داشت كه اين رسالت جديد ،قرار نيست ماهيت
 3هيئات مذهبــي را تغيير دهــد ،بلكه بر آن اســت تا
جهتگيري صحيح هيئات را مشخص كرده و آنان را همچنان در
خط مقدم جهاد فيسبيلاهلل قرار دهد و اين همان شاخصي است
كــه ميتوانــد معيــار شــكل دادن به هيئــت تراز اســام
نابمحمدي(ص) قرار گيرد .درواقــع ميتوان گفت كه هيئت
انقالبي ،هيئتي اســت كه صاحبان آن صاحبان بصيرت بوده و
بهدرستي شرايط زمانه را بشناسند و وظيفه خود را در قبال آن ادا
كنند .وظيفه هيئات انقالبي حضور فعال در جنگ تبييني و تبيين
جهادگران اين عرصه اســت وگرنــه هيئتي كــه از درون آن
انسانهاي مومن در خدمت انقالب و جبهه حق بيرون نيايد ،با
هيئت مطلوب اهلبيت(ع) فرســنگها فاصله دارد .از چنين
مجالسي بوي خاندان عصمت و طهارت به مشام نميرسد! اسالم
چنين هيئاتي اسالم آمريكايي است كه حضرت امام(ره) سالها
پيش مرزهاي آن را با اسالم ناب محمدي(ص) مشخص كرده بود.
در سالهاي اخير جريانهايي انحرافي تالش كردهاند تا
 4هيئات مذهبي را از روح و جوهره انقالبي خود جدا سازند.
اين جريان كه توســط حكيم فرزانه انقالب اسالمي به جريان
«تشيع انگليسي» شهرت يافته است ،الگويي از هيئتداري را ارائه
ميكند كه ميتــوان آن را «هيئت ســكوالر» ناميد .در هيئت
ســكوالر ،قرائتي از مكتب اهلبيت(ع) ارائه ميشود كه در آن
نسبتي بين اسالم و سياست وجود ندارد؛ خوانشي انحرافي كه به
جدايي از اردوگاه اســام ناب ختم خواهد شد! در اين رويكرد،
هيئت در خدمت انقالب اسالمي نيست و تالش دارد تا مرزهايي
براي فعاليت خــود و ارزشهــاي انقالبي ملــت تعريف كند.
تربيتيافتگان اين مكتب هرچند به ظاهر براي اهلبيت(ع) گريه
ميكنند ،اما نسبتي با مكتب ،مرام و سيره اهلبيت(ع) ندارند.
هيئت انقالبي امروز تريبون دفاع از اسالم فاطمي و علوي
 5است و اعضاي آن ميدانداران جهاد تبيين و روشنگري
هستند .اهل بصيرتي كه دشــمن را ميشناسانند ،شگردهاي
جنگ تحريف را شناسايي ميكنند ،راهكارهاي مقابله با آن را
تدبير و اتخــاذ ميكننــد و هنرمندانه تــاش ميكنند همه
شگردهاي دشــمن را يكي پساز ديگري خنثي كنند و اجازه
ندهند جنگ ادراكي دشمن در وارونه جلوه دادن حقايق در ذهن
مردم اثرگذار باشد.
هيئات انقالبي در كنار تبيين ،به آموزش و ترويج سبك
ل هستند كه از آن ميتوان
 6زندگي مومنانهاي نيز مشغو 
به «سبك زندگي هيئتي» ياد كرد .سبك زندگي هيئتي آن نوع
از زندگي است كه در آن «علم»« ،تقوا» و «بصيرت» در كنار هم
جمع آمدهاند .مثلث ســعادت ،خوشــبختي و نجات كه جمع
ســهگانه آن در افراد ميتواند راه خوب زيستن را ترسيم كند.
حاصل اين سبك زندگي ترويج همه فضايل اخالقي همچون
محبت ،ايثار ،تعاون ،عدالت ،انصاف ،صداقت ،راستگويي و ...در
جامعه خواهد بود .مفاهيم و شاخصهاي سبك زندگي هيئتي
چون عطر گلهاي بهاري است كه رواج آن نشاط و تازگي را به
روح جامعه تزريق خواهد كرد .ســبك زندگي هيئتي تنها راه
نجات بشــريت بحرانزده و تهيشده از معنا در عصر حاكميت
جاهليت مدرن است! سبكي از زندگي كه انسان تكساحتي را با
حقايق گوناگون زندگي آشنا ميسازد و او را در قامت انسان تراز
اسالم ناب هويت ميبخشد!

خبرهاي
كوتاه
رئيسجمهور امشب با مردم سخن ميگويد
رئيسجمهور امشــب پساز خبر ۲۱شــبكه اول ســيما
بهصورت مســتقيم با مردم گفتوگو ميكنــد .بهگزارش
ايرنا ،سيدابراهيم رئيسي در اين گفتوگوي زنده تلويزيوني
درباره مهمترين موضوعهاي داخلي و خارجي ،تالشهاي
انجامشده براي بهبود وضع معيشت و نيز برنامههاي دولت
براي رفع مشكالت با مردم سخن خواهد گفت.
گاليه اژهاي از برخي اقدامهاي ناشايست
رئيس قوه قضاييه در نشســت ديروز شورايعالي اين
قوه ضمن تأكيد بر تالش مستمر مقامهاي دستگاه قضا
براي رفع مشــكالت كاركنان ،از بروز برخي اقدامهاي
ناشايست از سوي تعدادي از كاركنان سازمان زندانها
گاليه كرد .بهگزارش ميزان ،حجتاالسالم والمسلمين
غالمحسين محســنياژهاي از رئيس سازمان زندانها
خواست نسبت به توجيه كاركنان اين سازمان پيرامون
توطئهها براي سوءاستفاده از اعتراضهاي آنها ،اهتمام
ورزد.
ضرورت توسعه همكاريهاي ايران و روسيه
رئيس گروه دوســتي پارلماني ايران و روســيه در ديدار با
لئونيد اسلوتسكي ،رئيس كميته امور بينالملل مجلسدوما
گفت :دوكشــور در ســالهاي اخير همكاريهاي موفقي
در زمينه مبارزه با تروريســم بهويژه در ســوريه داشتهاند.
بهگــزارش مهر ،ابراهيــم رضايــي افزود :الگــوي موفق
همكاريها بايد به ســاير حوزهها ،ازجمله حوزه اقتصادي
تعميم يابد تا منافع هر دو كشور تأمين شود.

ت در 4حوزه حكايت دارد
اخبار منتشرشده مذاكرات وين از پيشرف 

سنگاندازی آمريكا در مسير مذاكرات وين

مذاكرات كميسيون مشترك برجام در وين اين روزها
درحالي در سطوح كارشناســي و سياسي ادامه دارد و
برجام
پيشرفتهايي نيز در اين مسير بهدست آمده كه بهنظر
ميرسد طرفهاي غربي همچنان در حال نواختنساز ناكوك هستند
و ميكوشــند با طرح موضوعهاي حاشــيهاي مانند «توافق موقت» و
«پيششرط» گفتوگوها را از مسير صحيح كنوني منحرف كنند .اين
درحالياست كه هتل كوبورگ در روزهاي اخير شاهد برگزاري فشرده
و مستمر نشســتهاي دوجانبه و چندجانبه بوده و روساي هيأتهاي
جمهورياسالمي ايران ،چين ،روسيه و تروئيكاي اروپايي در قالبهاي
مختلف با يكديگر ديدار و گفتوگــو كردهاند؛ رايزنيهايي كه بهاذعان
منابع حاضر در وين با پيشرفتهاي قابلمالحظهاي نيز همراه بودهاست.
ميخائيل اوليانوف ،نماينده روســيه در ســازمانهاي بينالمللي در
وين دراين باره در صفحه توييتر خود نوشــت« :ايران ،تروئيكاي اروپا
(آلمان ،فرانسه و انگليس) ،روسيه و چين در سطح روساي هيأتهاي
مذاكرهكننده ديدار كردند .ما به اتفاق هم ،به بررسي يكي از مهمترين
و پيچيدهترين مسائل در دستور كار مذاكرات وين پرداختيم .بيشك،
پيشرفتهايي حاصل كرديم و فردا به مذاكره و تهيه پيشنويس ادامه
ميدهيم».
در چنين شرايطي اخبار منتشــر شــده از هتل كوبورگ از برگزاري
جلساتي با حضور رؤســا و نمايندگان هيأتهاي ايران ،اتحاديه اروپا و
گروه  4+1بهمنظور بررسي و بحث درباره متون پيشنويس حكايت دارد
و گفته ميشود رايزنيها در 4حوزه «رفع تحريمها»« ،راستيآزمايي»،
«ارائه تضمين» و «فعاليتهاي هستهاي» پيشرفتهاي خوبي داشت ه و
در برخي سندها ميزان اختالفها و همچنين پرانتزها كمتر شدهاست.
عالوهبر اين ،شواهد موجود نشــان ميدهد بسياري از ايدههاي مطرح
شده ازسوي جمهورياسالمي ايران بهويژه در حوزه تضمينها ،تبديل
به كلمات شــدهاند و طرفهاي مقابل مطالبات و دغدغههاي ايران را
پذيرفتهاند و مذاكــره براي چگونگي طرح آنهــا در پيشنويس توافق
ادامه دارد.
طرح موضوعهاي انحرافي ادامه دارد

پيشرفتهاي بهدست آمده در وين درحالي است كه طرفهاي غربي
همچنان درحال سنگاندازي در مسير حصول «توافق مثبت» در وين
هستند و هر روز با طرح موضوعهاي حاشيهاي ،ميكوشند گفتوگوها را
از مسير صحيح كنوني منحرف كنند .برهمين اساس هم بود كه پساز
طرح مباحثي مانند «كمبود زمان» و «توافق موقت» در هفتههاي اخير،
اكنون بهنظر ميرسد نماينده ويژه آمريكا در امور ايران و مذاكرهكننده

ارشد اين كشور در مذاكرات وين با طرح «پيششرط» براي موفقيت
مذاكــرات وين ،بازي جديــدي را عليه روند روبهجلــوي گفتوگوها
آغاز كرد ه اســت .رابرت مالي در گفتوگويي با رويتــرز درباره ارتباط
موضوع آزادسازي شــهروندان آمريكايي كه در ايران زنداني هستند با
حصول توافق در مذاكرات وين ،گفت« :اين دو از هم جدا هســتند ،اما
براي ما خيلي سخت است كه بازگشــت به توافق هستهاي را متصور
شــويم؛ با وجود اينكه 4آمريكايي بيگناه در ايران زنداني هســتند».
وي همچنين تصريح كرد ه اياالتمتحده بــا وجود اينكه درحال انجام
مذاكرات غيرمستقيم با ايران در زمينه پرونده هستهاي است ،مذاكرات
غيرمســتقيمي را نيز با هدف «اطمينانيافتن از آزادســازي زندانيان
آمريكايي» انجام ميدهد.
ايران هيچ پيششرطي را نميپذيرد

در اين ميان امــا صحبتهاي رابرت مالي كه رســانهها از آن بهعنوان
«پيششــرط جديد آمريكا براي احياي برجام» ياد كردند ،با واكنش
سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان مواجه شد .سعيد خطيبزاده
طرح پيششرط براي مذاكرات احياي برجام را رد كرد و موضوع آزادي
اتباع زنداني 2كشور را مسير جداگانهاي دانست كه چه پيشاز مذاكرات
وين و چه در جريان اين مذاكرات در دستور كار جمهورياسالمي ايران
بودهاست .وي دراينباره تأكيد كرد :جمهوري اسالمي ايران از روز نخست
هيچ پيششرطي را نپذيرفته است .طرح اين موضوعها اگر براي مصارف
داخلي و رسانهاي باشد ،از آن عبور ميكنيم؛ درغيراينصورت پيام قطعي
ما همواره اين بوده كه مذاكرات به اندازه كافي پيچيده اســت و نبايد با
اظهارات اينچنيني ،آن را پيچيدهتر كرد.
خطيبزاده با بيان اينكه پيگيري وضعيت اتباع ايرانی زنداني در آمريكا
همواره چه بهصورت مستقيم و چه غيرمستقيم ،در دستور كار بودهاست،
افزود :اين موضوع چه پيش از اين مذاكرات و چه همراه با اين مذاكرات
در دستور كار ما بوده ،اما طبيعي اســت كه 2مسير مختلف دارند .اگر
اياالتمتحده به توافقهايي كه از قبل هم انجام داده بود ،پايبند باشد،
اين موضوع انساني در كمترين زمان قابلحل است.
سخنگوي وزارت امورخارجه به پيشنهاد رابرت مالي در زمينه مذاكرات
وين و آغاز بهكار شركتهاي آمريكايي در تهران نيز واكنش نشان داد و
رفع مشكالت بهوجود آمده در اين زمينه را نيازمند برداشتن گامهايي از
سوي اين كشور در زمينه برداشتن تحريمها دانست.
خطيبزاده همچنين با رد برخي ادعاها در روزهاي اخير درباره موضوع
«توافق موقت» بر موضع جمهورياسالمي ايران مبني بر دستيابي به
توافقي «پايدار» و «قابل اتكا» تأكيد كرد و «كيفيت توافق» را مهمتر از

هر چيز ديگري دانست؛ «توافق موقت هيچوقت در دستور كار ايران نبوده
است و ما ضرورت جدي براي رسيدن به توافق كيفي و محتوايي داريم و
اميدوارم واشنگتن اين ضرورت را متوجه شده باشد».
پيشرفت در 4حوزه مذاكراتي

خطیبزاده عالوه بر واکنش به صحبتهاي اخير نماينده ويژه آمريكا
در امور ايران ،به پيشرفتهاي بهدست آمده در مذاكرات وين هم اشاره
و تأكيد كرد كه مذاكرات در مســير درســتي قرار گرفتهاست و همه
طرفها پذيرفتهاند كه نبايد دوباره شاهد خروج اياالتمتحده از توافق
هستهاي باشيم.
وي به ارائه ايدههاي «اجرايي» و «عملياتي» ازسوي ايران هم اشاره كرد
كه امكان گفتوگو درباره موضوع تضمينها را فراهم كردهاست .عالوهبر
اين خطيبزاده به پيشرفتهاي بهدست آمده در 4حوزه مذاكراتي در
وين نيز اشاره و تأكيد كرد كه در برخي اســناد ،پرانتزها و اختالفها
كمتر و بسياري از ايدههاي جمهورياســامي ايران تبديل به كلمات
شدهاند؛ ازجمله در حوزه ارائه تضمينهاي روشن و عيني درباره آينده
توافق هستهاي.

آخرين مواضع دستگاه ديپلماسي

مکث

مهمترين موضو عهاي مطرح شده در نشستخبري
ديروز ســخنگوی وزيرامورخارجه كشــورمان را
ميخوانيد:
هدف «رزمايش مركب» گسترش صلح و ثبات در
منطقه بود و مسير تعامالت ايران با روسيه و چين در
حال گسترش است.
آنچه در يمن اتفاق ميافتد ،يك تراژدي انســاني
است كه با سبعيت آغازكنندگان و ادامهدهندگان جنگ
و اين محاصره غيرانساني درحال وقوع است.
ايران موافق گفتوگوهاي بيناالفغاني بود ه و تهران
بهطور جدي بهدنبال اين اســت كه گفتوگوها به نفع
مردم افغانستان باشد.
متأسفانه بدهي قطعي كرهجنوبي به ايران همچنان
پرداخت نشده باقي ماندهاســت و آنچه بين 2كشور
گفتوگو ميشود با سرعت بسيار الكپشتي در حركت
است كه نه مورد قبول ماست و نه فراموش ميشود.
ديپلماتهاي ايران براي نخستينبار پس از چند
سال براي شركت در نشســت آتي سازمان همكاري
اسالمي در عربستان بهسرميبرند و تمركز امروز ما،
بازگشايي نمايندگي ايران در اين سازمان است.

در همايش ملي ايران و همسايگان تأكيد شد

همكاري با 25كشور منطقه
همايــش ملــي ايــران و
سیاست
همســايگان با حضــور احمد
خارجی
وحیدی ،وزير كشور ،احسان
خاندوزی ،وزير اقتصاد و یحیی رحیمصفوی،
مشاور فرمانده معظم كل قوا در مركز مطالعات
سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه برگزار
شــد .محمدباقر قاليباف با وجود اعالم برنامه
قبلي ،غايب اين برنامه بود و مهمانان خارجي
ازجمله سفراي منطقهاي نيز در اين همايش
حضور نداشتند.
وزیر امور خارجــه در همایش ملــی ایران و
همســایگان با بیان اینکه یکی از اولویتهای
اساســی مطرح شده از ابتدای شــروع به کار
دولت جدید اولویتبخشــی بــه همکاری و
تعامل با همسایگان است ،گفت :ما راه را برای
عربستان بازگذاشــتهایم .هر زمان عربستان
تصمیم بگیــرد روابط دیپلماتیــک خود را با
ایران به حالت طبیعی برگرداند از بازگشایی
ســفارتخانهها و بازگشــت روابــط به حالت
طبیعی و حتی توســعه روابط با عربســتان
استقبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری دانشــجو ،حســین
امیرعبداللهیان به مذاکرات هســتهای در
وین نیز اشــاره کــرد و گفت :انتقــاد ما از
3کشور اروپایی این است که هیچ ابتکار رو
به جلو و سازندهای ندارند ،ولی تالش کردند
در مذاکرات هفتههای اخیر نقش ســازنده
داشــته باشــند؛ حتی امروز فرانسه نقش
پلیس بــد را ایفا نمیکند .چین و روســیه
ســعی میکنند در مذاکرات نقش سازنده
ایفا کنند و در انتقال مباحث این دو کشــور

فعالیت خود را دارند.
وزیر امور خارجــه همچنین گفــت :آمریکا
پیامهایی را ارسال میکند که خواهان مذاکره
مســتقیم با ماســت .مذاکرات ما با آمریکا از
طریق مورا و یکی ،دو کشــور عضو برجام در
وین اســت .گفتوگوهایی که بعضا در برخی
کانالهای مجازی منتشــر میشود که ایران
در حال مذاکره مســتقیم با آمریکاســت به
هیچوجه مذاکره مســتقیمی نداشــتیم .اگر
در روند مذاکــرات به مرحلهای برســیم که
رسیدن به توافق خوب الزمهاش این باشد که
گفتوگو را با آمریکا داشته باشیم ،آن را نادیده
نمیگیریم.
احمد وحيدي ،وزير كشور در اين همايش با
تأكيد بر اينكه اصوال سياستها در جمهوري
اســامي با اولويــت منطقهاي بوده اســت،
گفت :البته اين بهمعناي بيتوجهي به روابط
بينالمللي نيســت و جمهوري اسالمي اصال
بهدنبال دورشدن از فضاي بينالمللي نيست؛
چراكه بايد در معادالت جهاني حتما حضوري
قوي داشته باشد .در چشماندازي كه تعريف
شــده ،منطقه غرب آســيا با ۲۵كشور مورد
توجه ماست.
او درحاشــيه همايش نيز با بيــان اينكه در
سياســت دولت سيزدهم ،همســايگي جزو
اولويتهاســت ،گفت :امروز در توسعه روابط
با كشــورهاي همســايه تالش خوبي صورت
ميگيرد و بعضي از كدورتهايــي هم كه با
بعضي از همسايگان مطرح بود ،رفع شده است
و االن روابط خوبي با همسايگان داريم كه بايد
آن را توسعه دهيم.

كارشناس مسائل سياسي

خبر

ماجراي پرچم آمريكا در سفارت
سابق چه بود؟
ديروز خبري در رســانهها مبني بر برافراشتهشدن پرچم
آمريكا در ســفارت سابق اين كشــور در تهران منتشر شد
كه پيگيريها نشان ميدهد اين پرچم بهصورت واژگون و
پارهشده در سفارت برافراشته شدهاست .بهگزارش فارس،
اين پرچم در پايينترين نقطه ميله پرچم در سفارت سابق
آمريكا قرار داده شده كه نشاندهنده شكست آمريكا در برابر
عظمت ملت ايران است.
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گزارش 2

زهرا كریمی

نقلقولخبر

خبرنگار

مانور بزرگ مشاركت در نگهداشت و ارتقای ایمنی
قلب اقتصادی كشور برگزار شد

ابوالفضل فالح
معاون مالی و اقتصاد شهری
شهرداری تهران
 آمادگــی عرضــه ۴هــزار میلیــارد تومــان
از امــاك شــهرداری را داریــم .ایــن كار
ضمن شــفافیت و مولدســازی داراییها
بــه تعادلبخشــی و بــه حداقلرســاندن
ســفتهبازی كمــك میكنــد .در گذشــته
فروش امــاك با شــفافیت حداقلــی و از
طریــق مزایده بــود كــه  ۱.۵تا 2مــاه طول
میكشید .این اقدام جدید اما میتواند
بسیاری از نواقص را رفع کند.

افزایش ایمنی بازار
با مشاركت بازاریان

مترو  ،مادرانه می شود

گزارش

زینب زینالزاده

خبرنگار

به گزارش همشهری ،رونمایی از این واگن نشان
میدهد كه شــهر دوســتدار خانواده در اولویت
برنامههای شــهرداری قرار دارد و بهگفته رئیس
كمیســیون فرهنگی اجتماعی پارلمان شهری،
رویكرد مدیریت شهری در مناسبسازی توجه
به اعضای خانواده اعم از مادر و كودك ،سالمند و
معلول است .نرگس معدنیپور تأكید كرده است
كه اگر شهر و امكانات رفاهی ،اجتماعی ،فرهنگی،
ورزشی و ...برای كودكان مناسبسازی شود قطعا
برای مادران ،سالمندان و ...هم مناسب خواهد بود
و تالش و هدف مدیریت شهری این است كه تردد

در شهر برای همه اقشار راحتتر شود .هدفی كه
با اختصاص واگن ویژه مادران و كودكان در مسیر
تحقق قرار گرفته و بهگفته سرپرســت معاونت
امور فرهنگی و اجتماعی شــركت بهرهبرداری
متروی تهــران این واگن طراحی و فضاســازی
بصری خاصی دارد كه ســبب آسایش و آرامش
مادران و كودكان میشــود .سیدمحمد نقیب با
اشاره به گالیه مسافران از حضور آقایان در واگن
بانوان گفت« :میپذیریم كه حضور آقایان در واگن
بانوان سبب سلب آرامش روانی آنها میشود و به
همین دلیل رفع این معضــل را در اولویت كاری

خود قرار دادهایم كه در نخستین گام فضاسازی
بصری در سكوی ایستگاه امام خمینی(ره) انجام
شد و با رونمایی از واگن ویژه مادران و كودكان تا
پایان هفته مادران و كودكان میتوانند سفر امن و
توأم با آرامشی را در خط یك مترو تجربه كنند».
بهگفتــه او ظاهر واگن بهگونهای طراحی شــده
كه مانع از ورود آقایان ،دستفروشان و متكدیان
مردمیشــود .همچنین طرح واگن مــادران و
كودكان بهصورت آزمایشی در خط یك مترو اجرا
میشود و درصورت موفقیت میتوان این طرح را
به خطوط دیگر تعمیم داد.

نیاز به مشاركت میراثفرهنگی و اوقاف

شناسایی نقاط پرخطر بازار تا پایان سال

سیدجالل ملكی ،سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری
تهران در این برنامه به مشــكالت كنونی بازار اشاره كرد و به
همشهری گفت« :بازار تهران به لحاظ ایمنی با معضالت زیادی
مواجه است .بافت فرسوده ،معابر باریك ،تغییر كاربریهای
غیرمجاز ،مشــاغل مخفی ،راهپلههای باریك ،ســقفهای
شیروانی با كاربری انباری غیرمجاز ،چیدمان جنس در معابر،
سیمكشــیهای ناایمن و بناهای خشتی با قدمت 130سال
ازجمله آنهاست .تاكنون آتشنشانی اقدامات الزم را برای ایجاد
ایمنی انجام داده؛ بهطوری كه داخل محدوده بازار با 6ایستگاه
آتشنشــانی و در محدودهای فراتر با 9ایستگاه پوشش داده
میشود؛ به همین منظور نیز تعداد شــیرهای آتشنشانی،
تردد موتورسیكلتهای چهارچرخ یا خودروها در بازار چند
برابر شده اســت تا ایمنی الزم فراهم شود ».امیناهلل كروبی،
مدیر پیشــگیری منطقه 5سازمان آتشنشــانی و خدمات
ایمنی شهرداری تهران نیز به تغییر رویكرد تدافعی سازمان
آتشنشانی در چند سال اخیر اشاره كرد و به همشهری گفت:
«در این رویكرد بهدنبال توســعه ابعاد پیشگیرانه حوادث در
سطح بازار تهران هستیم و متأسفانه مجموعه بازار بیشترین
ناایمنی را در جدار داخلی فرســوده و بافــت تاریخی دارد و
سازمان برای پیشگیری از حریق چند موضوع اصلی را دنبال
میكند .درواقع سعی ما بر این است كه نقاط پرخطر ،انبارهای
غیرمجاز ،مكانهای دپوی زبالــه و تجمع افراد كارتنخواب
و معتادان را شناسایی و پاكســازی كنیم و این طرح تا پایان
سال ادامه دارد و سعی بر این است تا ایمنی حداكثری را ایجاد
كنیم ».در ادامه این مانور بهمنظور هرچه بهتر برگزار شدن
این مانور ،ادارات گاز ،آب ،برق ،هاللاحمر ،آتشنشانی ،فضای
سبز ،ادارات زیستمحیطی شهرداری تهران و ...به ایفای نقش
در زمینه كاری خود پرداختند كه ارتقای ایمنی برق و بررسی
میدانی انشعابات گاز از این جمله بود .همچنین با ارائه نكات
گ خاموش
و پكهای آموزشــی ،نظیر آموزش در مــورد مر 
ناشی از مونوكسید كربن و ...به پرسشهای شهروندان در این
زمینهها پاسخ دادند.

كاوه حاجیعلیاكبری
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران
اگر امكان انتشار اوراق برای بازآفرینی
فراهــم شــود ،نوســازی محله ســرعت
خواهد گرفت و میتوانیم ظرف مدت
3ســال همــه ۲۱پــروژه را اجــرا كنیــم و
محــرك بســیار جــدی بــرای بازآفرینی
محله نفرآباد میشود؛ ولی اگر شرایط
آن فراهــم نشــود ،بــا همیــن ابزارهای
محدود كه در اختیار داریم و با قرارداد
با سرمایهگذاران سعی میكنیم كار را
پیش ببریم.

آخر هفته واگنهای ویژهای در خط یک به کار گرفته میشود که ورود آقایان به آن ممنوع است

بهزودی(آخر هفته جاری) واگــن ویژه بانوان و
كودكان توسط شركت بهرهبرداری مترو رونمایی
میشود .خبری كه در چند روز گذشته سر تیتر
بسیاری از رسانهها قرار گرفته و میتوان این اقدام
شهرداری را در راستای توجه به مطالبات بانوان،
رفع مشكالت شهری ،افزایش حس امنیت زنان و
البته دلپذیر شدن تهران برای كودكان دانست.
برنامه عملیاتی مانور از سرایی نا ایمن در بازار كفاشان آغاز شد
و شــهردار منطقه با توجه به ناایمن بودن این سرا و امثال آن
گفت« :وجود بافت فرسوده و متراكم در این محدوده یكی از
مشكالت اصلی در بازسازی بازار است كه برای نگهداشت آن
دیگر دستگاهها مانند میراثفرهنگی و اوقاف باید همراهی و
مشاركت جدیتر داشته باشند و ذینفعان كه عمدتاً صاحبان
سرقفلیهای مغازههای بازار به شمار میروند ،به میدان بیایند
تا بتوانیم هماهنگیهای الزم را برای اتفاقات خوب رقم بزنیم.
شهرداری منطقه این آمادگی را دارد كه بهمنظور تسهیل در
امور و صدور مجوز الزم برای رفع خطرهای موجود در سراها
و راستههای تجاری به كســبهای كه مالك عرصه و اعیان در
بازار هستند ،در مورد بازسازی امالك ناایمن آنها كمك كند».
روحاهلل بیداد ،معاون خدماتشهری و محیطزیست شهرداری
منطقه 12از طرح تخلیه و پاكسازی اماكن مخروبه در محدوده
بازار در این مانور خبر داد و گفت« :بازار تهران ،اماكن متروكهای
دار د كه متأسفانه برخی از آنها به محلهای ناامن و گاه به محل
تجمع متكدیان و افراد بیخانمان تبدیل شدهاند و البته بعضی
از آن اماكن ،مملو زباله و انباشت ضایعات و زبالههای بیاستفاده
شدهاند؛ ازاینرو تخلیه این اماكن در این مانور بهمنظور كمك به
جلوگیری از مواد قابل اشتعال در آنها در دستور كار شهرداری
منطقه قرار گرفت».

ی پیرهادی
مهد 
رئیس كمیسیون سالمت و
محیطزیست شورای شهر تهران
بخش مهمی از موضوع محیطزیست
بهویژه در كانون خانواده توسط بانوان
پیگیــری میشــود و از ایــنرو نقــش
تأثیرگذاری در حفاظت از محیطزیست
دارند و حتما تجربههــای آنها میتواند
در ایــن حوزه گرهگشــا باشــد .بنابراین
برگزاری جلسات هماندیشی با حضور
فعاالن در حوزه محیطزیست میتواند
كمككننده باشد.

عکس :همشهری /عليرضاطهماسبي

بازار تهران به لحاظ شهرسازی قدمتی بیش از 200سال دارد
كه ساختار كنونی آن برای رسیدن به استانداردهای ایمنی نیاز
به توجه و رسیدگی دارد و دیروز دوشنبه مانوری با مشاركت
سازمانها و نهادهای مختلف در بازار بزرگ تهران برگزار شد.
تاكنون از این دست مانورها با هدف پیشگیری و كنترل حوادث
در بازار تهران برگزار شده ،اما هنوز كه هنوز است برخی مالكان
و كاسبان نكات ایمنی را در حجرههایشان رعایت نمیكنند؛
بهطوری كه بهگفته امیر یزدی ،شهردار منطقه  12بازار بزرگ
تهران بهعنوان اصلیترین مركز اقتصادی كشور به نگهداشت
و ارتقای ایمنی نیاز دارد؛ بنابراین برخی از اماكن ناایمن بازار
باید بازسازی شوند و برای این منظور شهرداری برای كمك به
كسبه صاحب عرصه و اعیان این محدوده اعالم آمادگی كرده
است .برنامه مانور روز گذشته بهصورت مشترك بین شهرداری
منطقه  12و سازمانهای متعدد از ساعت 8تا 12صبح اجرا
شد .در این مانور سازمان آتشنشانی با استقرار 16ایستگاه و
تیمهای پیشگیری و آموزشی و همچنین همراه 32خودروی
امدادی و 200نیرو و همچنین شهرداری منطقه 12نیز همراه
150نیروی آموزشگر و خدماتی در این برنامه حضور داشت.
امیر یزدی ،شــهردار منطقه درباره اهداف برگزاری مانور در
ماههای پایانی سال گفت« :روزانه یكمیلیون و 500هزار نفر
جمعیت شناور به این مركز اقتصادی شهر مراجعه میكنند و
در ماههای پایانی سال مراجعه بیش از این تعداد است؛ به همین
واسطه هر ســاله خطراتی بازار بزرگ را تهدید میكند .برای
كاهش این تهدیدات الزم است توجه بیشتری به برگزاری این
مانورها داشته باشیم .همواره اطالعات در مورد اماكن و تعیین
سطح خطرپذیری آنها در حال بهروزرسانی است .چكلیست
شناسایی نقاط پرخطر هم از ابتدای دیماه آغاز شده و آموزش
چهرهبهچهره برای كسبه و شهروندان در حوزه مسائل ایمنی
از اهداف مهم است».

3

میتوانستند صاحب سرپناهی شوند ،از چنین اقداماتی حمایت كردهاند.
در مورد زمین راهآهن نیز از نظر قانونی اراضی مورد نظر پشت ایستگاه،
خالی است و در مالكیت شركت راهآهن قرار دارد .ساختمانهای مسكونی
درون آن «احتماال» مجوزهای مربوط به ساختوســاز شهرســازی را
ندارند و نقشه آنها بیرون از شركت راهآهن ،در جایی ثبت نشده است یا
میتوان گفت كه مراحل الزم برای این كار را در شهرداری طی نكردهاند.
در اسناد شهرداری كاربری این زمین «غیرمسكونی» ثبت شده است.
ظاهرا حداقل 2مجموعه ساختمان مسكونی كه یكی به مدیران و یكی
به كارگران اختصاص دارد ،در این محوطه ســاخته شدهكه هیچكدام
نوساز نیست.
در گفتوگو با اهالی و شــورایاران محله جوادیه مشــخص میشود كه
محوطه پشت ایستگاه راهآهن هیچ وقت «باز» نبوده و كسی از ساكنان
درون آن را ندیده است .معدود كسانی كه به درون این محوطه راهپیدا
كردهاند ،كارگران راهآهن هستند كه در همین محله سكونت داشتند .آنها
از امكانات ورزشی قدیمی درون این محدوده مانند استخر و زمینهای
ورزشی میگویند كه به كاركنان اختصاص دارد.

شهرممنوعه پشت ایستگاه  راهآهن

زمین 170هكتاری

زمین بزرگ پشت ایستگاه راهآهن تهران ناشناخته است و هیچ اطالعاتی از فعالیتهای درون آن وجود ندارد؛
فضای بیدفاع شهری كه میتواند با تغییر كاربری ،رونق ویژهای به جنوب شهر بدهد
مطالبه

محمد سرابی
خبرنگار

از میدان راهآهن به سمت شرق و بعد از آن به سمت جنوب تا بزرگراه
بعثت و در ادامه به سمت غرب و شــمال ،قطعه زمین بسیار بزرگی
در میان شــهر تهران قرار دارد كه كمتر كسی درون آنرا دیده است.
ن عبور
دیوارهای بلند مانع دید میشــوند .وقتی با خــودرو از كنار آ 
میكنید ،درهای بزرگ و كوچكی را میبینید كه هر یك تابلویی دارند.
ی آنها به
میشود فهمید كه بعضی از قسمتها مسكونی است و ورود 
شهركهای سازمانی شباهت دارد.
معموال این نوع محدودیتها مخصوص ارگانهای نظامی و امنیتی

است اما درون محوطه راهآهن هیچ تاسیسات اطالعاتی و تسلیحاتی
وجود ندارد .چیزی كه این محدوده را ارزشمند میكند ،به ساختمانها
و دستگاهها بستگی ندارد .ارزش اصلی قیمت زمینی است كه 100سال
قبل در حاشیه و بیرون شهر بود و حاال در یك منطقه تجاری و گران
قرار گرفته است ،پس باید از این دارایی حفاظت كرد« .سایت پردیس
راهآهن تهران» یكی از گرانقیمتترین زمینهای درون شهر تهران
است.
آپارتمان بدون پروانه و پایان كار

در دهههای گذشته این روال عادی بســیاری از ارگانها بوده كه در
زمینهای متعلق بهخود «خانهســازی» كردهاند؛ بدون اینكه روال
كسب پروانه را طی كنند .ارگان مربوطه و كاركنان آن هم كه با این كار

محور تجارت جهانی تهران

مکث

عبدالرضا گلپایگانی
معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران
زمین بزرگتر از یك هكتار در شهر تهران دارایی مهمی هم برای صاحب زمین و هم برای شهر
اســت .در طرح جامع تهران محوری به نام محور تجارت جهانی تعریف شده است كه خطی از
راهآهن تا میدان شوش و فداییان اسالم به سمت شهر ری میرود .تقریبا هیچ نشانهای از تحقق
این طرح محور تجارت جهانی نیست و یكی از دالیل آن همین «فریز»كردن محدودهها و الزام به
ارائه طرحهای دیگر است .گاهی توجه به یك ظرفیت به ضدخودش تبدیل میشود و آن ظرفیت
نازا میشود .متأسفانه محدوده زمانی هم تعیین نشده است .در اینجا قطعات بزرگدانهای هستند
كه متوسط مساحت آنها یك هكتار اســت .بخش خیابان فداییان اسالم از این «فریز»بودن
تا حدی نجات داده شــده .مثال در این خیابان صاحب زمین 50درصد ملك را به شكلگیری
سرانههای خدماتی اختصاص میدهد و از 50درصد باقیمانده كاربریهای انتفاعی داشته باشد
كه قسمت محدودی از آن میتواند مسكونی باشد .ادامه این مسیر به سمت راهآهن میآمد.
ظرفیت زمین راهآهن این است كه شبكه راهآهن سراسری و حملونقل برونشهری به آن ختم
میشود و باید در بازار 10هزار نفری به آن فكر كرد .بزرگترین باربریهای تهران در خیابان شوش
بودند و هنوز هم در آن دفتر دارند .تعداد كامیونهایی كه در 24ساعت وارد باربریهای خیابان
شوش میشود و در كل تهران یا شهرهای دیگر توزیع میشود ،خیلی زیاد است .از طرف دیگر
نزدیكبودن آن به بوستان والیت هم فرصت دیگری ایجاد میكند كه میتواند كاربرد گردشگری
هم داشته باشد .گفته میشود این زمین بیش از 170هكتار مساحت دارد كه میتواند تبدیل به
دارایی بزرگی برای راهآهن و شهر شود .تا جایی كه اطالع دارم ساختوساز گسترده در این زمینه
مربوط به سالهای دور بوده است .تصور میكنم بیشتر كاربری این زمین در زمینه كارگاههای
راهآهن باشد .این زمین با توجه به موقعیت خود ،ظرفیت بینظیری است.

مساحت زمین دقیقا مشخص نیســت .اگرچه محاسبه مساحت زمین
براساس اطالعاتی كه در سایت نقشــه من و اسناد شهرسازی قرار دارد،
عدد 151را نشان میدهد .راهآهن مساحت این زمین را حدود 174هكتار
عنوان میكند .نكته اینجاست كه مقدار اراضی بایر درون این محدوده زیاد
است و نمیتوان تصور كرد كه این مساحت عظیم زیرساختمان ،كارگاه
یا ریل راهآهن رفته باشد .در مقابل اما حدود 4هكتار از این مساحت مورد
استفاده دائم قرار میگیرد .برای درك بهتر ماجرا شاید جالب باشد بدانید
كه مساحت پارك ملت تهران 34هكتار است .شركت راهآهن تهران در
اختصاص زمینهای باالی خط راهآهن تهران -تبریز با شهرداری همكاری
كرد و نتیجه آن اختصاص فضای بزرگ اجتماعی به ساكنان تهران بود كه
اكنون كاربری عمومی یافته است .پردیس راهآهن تهران اما در فاصله بین
2خیابان شوش و بعثت ،یكی از مناطق كامال محصور و غیرقابل دسترسی
پایتخت است كه بنا بر اعالم راهآهن ،تمام مساحت آن به تعمیرات قطارها
اختصاص دارد اما تصاویر ماهوارهای نشان میدهد كه بخش بزرگی از آن
بدون استفاده رها شده است؛ فضای بیدفاع شهری كه میتواند با تغییر
كاربری ،رونق ویژهای به جنوب شهر بدهد.

ورود به پردیس راهآهن ممنوع است

پاسخ

مدتی قبل از طرف روزنامه با روابطعمومی راهآهن تماس گرفتیم
تا درصورت امكان از فعالیتهای این محوطه گزارشی تهیه كنیم.
پیگیریها به نتیجه نرســید و روابطعمومی به جواب كوتاهی
درباره اینكه تمام این محوطه فعالیتهای مربوط به راهآهن انجام
میشود ،بسنده كرد .در پاسخهای كتبی روابطعمومی راهآهن
آمده اســت كه «تمامی تعمیرات اساسی و جاری لكوموتیوها و
واگنهای مسافری در سایت پردیس راهآهن تهران انجام میشود
و صددرصد مساحت آن شــامل كارخانجات و خطوط مانوری و
پاركینگ قطارهای مسافری اســت و با توجه به شرایط توسعه
برنامهریزیشــده با كمبود فضا در سایت راهآهن تهران روبهرو
هستیم .با عنایت به اینكه اعزام و راهبری تمامی قطارهای سطح
كشور از ایستگاه مبدأ تهران تشكیل و تجهیز میشوند ،لذا كل
مساحت سایت تهران جهت اصالح خطوط و سوزنبندی جدید
و ساختمانهای تعمیراتی و پشتیبانی قطارها را تشكیل خواهد
داد ».روابطعمومی راهآهن همچنین تأكید كرده است كه «با توجه
به حفظ امنیت و ایمنی قطارهــا و لكوموتیوها و رعایت مقررات
عمومی حركت راهآهن و شــرایط خاص حاكم بر آن به هیچوجه
به غیر از نیروهای متخصص و كارآزموده راهآهن اشخاص ثالث و
د و ورود افراد غیرمرتبط،
غیرمرتبط حق ورود به مجموعه را ندارن 
عملیات ســیر و حركت و خدمات فعالیت راهآهن را به مخاطره
خواهد انداخت».

یادداشت

سمیه رفیعی

رئیس فراكسیون محیطزیست مجلس

در تهران مازوتسوزی
نداریم
آنچه در موضوع آلودگی هوا باید مورد توجه قرار گیرد
این اســت كه نمیتوان برای تمام شهرها یك نسخه
واحد تجویز كرد .وقتی گفته میشود كالنشهرهای
كشور درگیر آلودگی هوا هســتند ،این تصور ایجاد
میشــود كه معضل واحدی در كالنشهرهای كشور
بهوجود آمده است و میتوان با یك راهكار این معضل را
حل كرد .همانطور كه مختصات و موقعیت جغرافیایی
شهرهاباهممتفاوتاست،قطعاًنوعوتیپآالیندگیها
هم فرق خواهد داشــت .امروز وقتی از آلودگی هوای
تهران سخن گفته میشــود هرچند این معضل در
كالنشــهرهایی چون تبریز ،اصفهــان و ...هم وجود
دارد ،اما نباید فراموش كرد نــوع آالیندگی متفاوت
است و برای هریك از شهرها باید متناسب با مختصات
و شــرایط اكولوژیك همان شــهر راهكار ارائه شود.
بهطوركلی در قانون هوای پاك بهتمامی منابع آالینده
ازجمله منابع متحرك (وســایل نقلیه) و منابع ثابت
(صنایع و كارخانهها) توجه و راهكار پیشبینیشده
است؛ بنابراین برای مقابله با آلودگی هوا در كالنشهرها
بهویژه تهران بهطور همزمــان مدیریت هر دو منبع
آالینده اعم از بهبود وضعیت خودروهای فرســوده و
نظارت بر فعالیت صنایع و الزام آنها به رعایت مواردی
چون استفاده از فیلتر جذب دوده ،انجام میشود .گرچه
موضوع اجرای قانون هوای پاك و آالیندگی هوا مورد
نقد است ،اما در سالهای اخیر اقدامات ارزشمندی
مانند حذف سرب ،ممنوعیت استفاده از آزبست و تا
حدودی كنترل تولید دیاكسیدكربن در كشور انجام
شده است .امروز در تهران مازوتســوزی نداریم و
مشكل عمده ذرات معلق استكه قطعا رفع این مشكل
راهكار دارد و مدیریت شهری و دولت بهدنبال راهكار
اساسی برای حل شدن مشكل آلودگی هوا هستند .
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علی ابراهیمی

چهره روز

خبر

چشمانداز تورم

دعوای حقوقی برای
كشف قیمت خودروهای چینی

نقد خبر

قدر زر زرگر
شناسند

خبر :رضا محتشــميپور ،معاون وزير صنعت
ميگويد :دليل افزايش ســن ماشينآالت معدني،
محدوديتهايي است كه براي واردات وضع شده و
راهكار بهبود اين وضع ،كاهش موانع واردات است.
نقد خبر :يكي از مشكالت بزرگ كشور در شرايط
فعلي فرسودگي ماشــينآالت و تجهيزات بوده و
دليل اين موضوع كاهش ســرمايهگذاري در يك
دهه گذشته است .بهزعم بســياري از كارشناسان،
اقتصاد ايران در كنار بسياري از مشكالت ،با مشكل
فرســودگي كارخانهها و همينطور ماشينآالت و
حتي قديمي بودن تكنولوژي آنها مواجه است .حاال
آنطور كه معاون وزير صنعــت ميگويد يكي ديگر
از مشكالت ،فرســودگي ماشينآالت معدني است
كه گويا حتي به كاهــش توليد در اين بخش ارزآور
نيز منجر شده است .آمارها نشان ميدهد در حال
حاضر ۶۷هزار ماشــينآالت برداشــت و حمل در
معادن فعال هســتند كه از اين تعداد سن ۱۰هزار
دستگاه باالي ۳۰سال است و قابليت فعاليت ندارند.
اين اتفاق درحالي رخ داده كه در طول ســالهاي
اخير با اعمال سياستهاي اشتباه يكي از مهمترين
كارخانههاي توليد ماشينآالت معدني يعني هپكو
بهدليل مشكالت مالي عمال غيرفعال و تعداد زيادي
از كارگران اين كارخانه نيز با مشــكالت معيشتي
مواجه شــدهاند؛ درحاليكه خط توليــد هپكو به
تجهيزات فوقپيشرفته و روباتهاي صنعتي مجهز
است و ميتواند ساالنه تا 4هزار دستگاه ماشينآالت
مختلف ازجمله ماشــينآالت و تجهيزات معدني،
كشاورزي ،حفاري ،تجهيزات نيروگاهها ،تجهيزات
ســدها ،تجهيزات فناوري هســتهاي ،تجهيزات
بنادر ،تجهيزات نفتو گاز و حتي واگن بسازد .اين
شركت كه در ســال 1351تاسيس شده نخستين
و بزرگترين سازنده تجهيزات ســنگين در ايران
و خاورميانه اســت ،اما بخش عمــده ظرفيت آن
بهدليل مشكالت مالي بياستفاده مانده؛ درحاليكه
بهموازات داســتان تلخ هپكو ،ماشينآالت موجود
در كشور ،هر روز در حال فرسودهتر شدن هستند.

با توقف فرایند قیمتگذاری و فروش خودروی چینی
تیگو8پرو ،دعوای حقوقی سازمان حمایت با شورای
رقابت و خودروسازان بخش خصوصی باال گرفت

پیشنهاد مجلس برای افزایش
60درصدی حقوق پایه کارمندان

كميسيون تلفيق بودجه ،پيشنهاد دولت براي افزايش 29درصدي حداقل حقوق كاركنان را تعديل كرده و 60درصد افزايش داد
با موافقت اعضاي كميسيون تلفيق
اليحه بودجــه ،رقم پيشــنهادی
دستمزد حداقل حقوق كارمندان دولت در
بودجــه60 ،1401درصــد افزايــش دادنــد و از
3.5به5.6ميليون تومان رسيد .آیا این افزایش نهایی
خواهد شــد؟ آيا اين اتفــاق در مــورد حقوق پايه
كارگران نيز رخ ميدهد؟
به گزارش همشــهري ،محاســبات نشان ميدهد
فقط براي اينكه قدرت خريد دستمزد كارگران در
ابتداي ســال 1401به شــرايط ابتداي سالجاري
بازگردد ،بايد حداقل مــزد و مزاياي قانون كار براي
يك خانوار 3.3نفره 62درصد افزايش پيدا كند .اين
فرايند بايد از طريق باال بردن حقوق پايه قانون كار
از 2.5ميليون تومان به حوالي 4ميليون و همچنين
افزايش مبلغ مزاياي ثابت انجام شود؛ بهگونهاي که
حداقل دريافتي اين خانوار از حوالي 4ميليون تومان
به محدوده 6.5ميليون تومان برسد.
نظر دولت براي افزايش حقوق

دولت سيزدهم در اليحه بودجه سال ،۱۴۰۱پيشنهاد
كرده بود حداقل حقوق پايــه كاركنان خود را براي
سال آينده بهصورت پلكاني از 5تا29درصد افزايش
دهد بهگونهاي كه حداقل حقوق كارمندي از حدود
۳ميليونو۵۰۰هزار تومان در سالجاري ،يك ميليون
تومان افزايش پيدا كند و به4ميليونو۵۰۰هزار تومان
برسد .در اين فرايند بهطور ميانگين حقوق گروههاي
مختلف بهطور متوسط۱۰درصد افزايش پيدا ميكرد
اما ميزان اين افزايش از  5تا 29درصد براي درآمدهاي

باال و پايين در نوسان بود .البته افزايش پلكاني حقوق
كاركنــان در اليحه بودجه 1401بــا فرمول اضافه
شدن مبلغ ثابت ۵۳۳هزارو۸۰۰تومان به حقوق همه
گروهها به اضافه افزايش درصدي حقوق پيشبيني
شده بود و همين مسئله باعث ميشد درصد افزايش
حداقل حقوق بزرگتر بهنظر برسد درحاليكه حقوق
كارمندان حداقليبگير نهايتا يــك ميليون تومان
افزايش پيدا ميكرد.
نسخه مجلس براي حقوق كارمندان

در جريان بررسي جزئيات اليحه بودجه 1401كل
كشور در كميســيون تلفيق اليحه بودجه مجلس،
يكي از اصولي كه با تغيير بنيادين مواجه شده ،تعيين
حقوق پايه كاركنان است كه نســبت به پيشنهاد
دولت در اليحه24 ،درصد ديگر افزايش پيدا كرده
و ميزان افزايش آن از پايه به 60درصد رسيده است.
ســخنگوي كميســيون تلفيق بودجــه 1401در
نشســت خبري ديروز اعالم كرد :براساس مصوبه
اين كميســيون ،حداقل حقوق پيشنهادي دولت
در اليحه بودجه كه 4ميليونو500هزار تومان بود
كه با 60درصد افزايش به 5ميليونو600هزار تومان
افزايش يافته است .رحيم زارع همچنين از اعمال نظر
كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1401بر پيشنهاد
حداقل حقوق بازنشستگان در سال آينده خبر داد و
گفت :كف حقوق بازنشستگان دولت 5ميليون تومان
تعيين شده و حقوق پرداختي به كاركناني كه بيش
از 5ميليونو600هزار تومان (حداقل حقوق مصوب
در سال )1401دريافت كنند نيز «حداقل» 10درصد

افزايش پيدا ميكند .البته هنوز جزئيات مربوط به
نحوه افزايش حقوق كاركنان مشخص نيست و بايد
منتظر ارسال اليحه از كميسيون تلفيق به صحت
مجلس و تصويب نهايي آن بود؛ امــا تا اينجاي كار
افزايش 29درصدي حقوق پايه به 60درصد و حداقل
افزايش حقوق ساير گروههاي درآمدي از 5درصد به
10درصد افزايش يافته است.
گراي حقوق دولتيها به مزد كارگران

در شرايط عادي ،كارمندان دولت از شرايط حقوقي
بهتري نسبت به كارگران برخوردار هستند و همواره
حقوق پايه آنهــا از مزد پايه قانون كار باالتر اســت
بهگونهاي كه در سالجاري ،در حالي حداقل حقوق
كاركنان دولت 3.5ميليون تومان تصويب شده بود
كه همزمان مزد پايه كارگران از 2ميليونو655هزار
تومان فراتر نميرفت.
اين اختالف حدود يك ميليــون توماني ميان مزد
كارگر و حقوق كاركنان دولت ،حتي با احتســاب
مزاياي ثابت در فيش حقوقي كارگــران مانند بن
خواروبار ،حق مســكن نيز جبران نميشود ،چراكه
در مقابل براي كاركنان دولــت نيز مزايايي مدنظر
قرار ميگيرد كه دريافتي كارمندان (بهجز كارمندان
حداقليبگير) را به بيش از حقوق پايه ميرســاند.
عالوه بر اين كارمنــدان از نظر رتبــه اعتباري در
نظام بانكي وضعيت بسيار مســاعدتري نسبت به
كارگران دارنــد و با بهرهمنــدي از مزاياي خدمت
دولتي ،بخشــي از شــكاف و مزد و معيشــت آنها
جبران ميشــود .فارغ از اين مســائل ،با توجه به

افزايش 60درصد حداقل حقوق كاركنان دولت در
كميســيون تلفيق مجلس ،اگر قرار باشــد حداقل
مزد كارگران نيز 60درصــد افزايش پيدا كند ،مزد
پايه به حدود 4ميليونو250هزار تومان ميرسيد
كــه يكميليونو350هزار تومــان كمتر از حقوق
پايه كاركنان دولت است درحاليكه حداقل هزينه
معيشــت خانوارهاي كارگري و كارمندي در سال
آينده ،رقم تقريبا مشابهي خواهد بود و با اين اختالف
مزدي ،فشار بسيار بيشتري به خانوارهاي كارگري
وارد خواهد شد.
به گزارش همشــهري ،ديروز جلســه كميته مزد
شــورايعالي كار بــراي تعيين هزينه معيشــت
خانوارهاي كارگري آغاز شــد كه تا لحظه تنظيم
اين گزارش ،نتايجي از آن به رســانهها نرسيد؛ اما
برآوردهاي غيررسمي حاكي از اين است كه هزينه
معيشــت يك خانوار 3.3نفره در بهمن 1400در
بازه قيمتي  9.2تا 10.8ميليون تومان قرار خواهد
داشت و فقط براي جلوگيري از كاهش قدرت خريد
خانوارهاي مزد و حقوقبگير نسبت به ابتداي سال،
بايد فارغ از ميزان افزايش مزد و حقوق پايه ،مجموع
مزد و حقوق دريافتي اين خانوارها با احتساب حق
اوالد ،مزايا ،بن و ...بين  42تا 62درصد افزايش پيدا
كند .البته ايــن اتفاق اصال بهمعنــاي افزايش مزد
نيســت چراكه اصال قدرت خريد واقعي خانوارهاي
مزد و حقوقبگير را افزايــش نميدهد و در بهترين
حالت فقط ميتواند از افت بيشتر قدرت خريد آنها
جلوگيري كند و مصداق اين مثل باشد كه نه خاني
آمده و نه خاني رفته!

ستاد هماهنگي اقتصادي مأموريت ويژه گرفت

3چالش اقتصاد روي ميز رئيسي

با دستور رئيسجمهوري ،مهار رشد اجارهبها ،كنترل نرخ رشد نقدينگي و حل بحران صندوقهاي بازنشستگي در دستور كار دولت قرار گرفت
فشار سنگين اجارهبها بر هزينه اجارهنشينها ،بحران
صندوقهاي بازنشســتگي و خيز دوبــاره نقدينگي
گزارش
3چالشي اســت كه ديروز روي ميز ســتاد هماهنگي
اقتصادي دولت كالبدشكافي شد و در پايان رئيسجمهوري دستور داد تا
ي ويژه براي هريك ارائه شود .به گزارش همشهري ،سبقت تورم
برنامها 
ماهانه اجارهبها نسبت به رشد ماهانه شاخص كل تورم و افزايش سهم آن
ن هم در ديماه باعث شــده تــا هماكنون
در ســبد هزينه خانوارها آ 
سياستگذاران بازار مسكن نگران ابعاد تورمي در سال آينده باشند.
ديروز مركز آمار ايران گزارشي به اعضاي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت
درباره تورم ديماه و اجاره مسكن در سبد هزينه خانوارها داد و موجب
شد در اين جلسه اعضا مقرر كنند تا يك بسته سياستي و حمايتي با هدف
كنترل رشد اجارهبها و حمايت از اجارهنشينان تدوين و ارائه شود .براساس
اعالم مركز آمار ايران رشد تورم ماهانه اجارهبها در ديماه به 4.4درصد
رسيده و نرخ تورم نقطه به نقطه 28.6درصد و ساالنه 26.9درصد برآورد
شده است .البته اين گزارش نشان ميدهد نرخ تورم ماهانه اجارهبها در
نخستين ماه زمستان سالجاري در مناطق شهري 4.6درصد ،تورم نقطه
به نقطه 28.6درصد و نرخ تورم ساالنه 26.9درصد بوده است.

پيشتر خبرگزاري دولت گــزارش داده بود براي نخســتينبار تعداد
مســتأجران پايتخت از مالكان پيشي گرفته و نرخ رشــد اجارهبها به
۵۱.۲درصد رسيده است .براساس اين گزارش در سال ۱۳۹۸در تهران
۴۲درصد مردم مستأجر بودهاند و اكنون در سال ۱۴۰۰تعداد مستأجران
پايتخت از مالكان بيشتر شده است.
مهار تورم جديتر ميشود؟

دستور كار دوم روي ميز ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ،به ارائه گزارش
بانك مركزي از وضع رشد نقدينگي و عملكرد بانكها اختصاص داشت،
پس از ارائه اين گزارش ،سيدابراهيم رئيســي به بانك مركزي دستور داد
سياستهاي الزم براي مديريت رشد نقدينگي را تدوين و در سريعترين زمان
ممكن به ستاد هماهنگي اقتصادي ارائه كند .اين براي چندمينبار است كه
رئيسجمهوري از بانك مركزي ميخواهد جلوي رشد نقدينگي را بگيرد.
كاهش يكدرصدي نرخ تورم ســاالنه به روايت مركز آمار ايران در ديماه
و افزايش نرخ تورم ماهانه و نقطهبهنقطه ،نشان ميدهد تورم به هستهاي
سخت برخورد كرده است .آخرين برآورد بانك مركزي نشان ميدهد حجم
نقدينگي در پايان آذرماه سال 1400نســبت به پايان سال 1399معادل

پاسخ به «بازي با آمار»
بهدنبال انتشار مطلبي در روزنامه همشهري با عنوان «بازي با آمار مشكلي را
حل نميكند» ،ســازمان بورس با ارائه توضيحاتي اعالم كرد :فيلم جلســه
جوابيه
كميسيون اقتصادي مجلس بهصورت تقطيعشده و هدفدار منتشر شده است.
لذا روابطعمومي سازمان بورس در نامهاي از كميسيون اقتصادي مجلس درخواست كرده
فيلم كامل جلسه را براي تنوير افكار عمومي منتشــر كند .قطعا انتشار كامل فيلم هرگونه
شبههاي را براي افراد آگاه برطرف ميكند.
نكته دوم اينكه حسنپور ،نماينده سؤالكننده در ابتداي فيلم ميگويد« :وضعيت بورس،
مردم را گرفتار كرده .امروز بيش از نيمي از جمعيت كشور بنا به درخواست مسئوالن حكومت
به بورس آمدند و متضرر شدند .امروز وضعيت بورس از وضعيت دوره قبل بدتر است ».سخنان
رئيس سازمان بورس در پاسخ به اظهارات آن نماينده بيان شده است .در واقع دكتر عشقي
يك آمار صحيح از وضعيت افرادي كه سال گذشته با دعوت مسئوالن به بورس آمدهاند ،ارائه
ميكند تا تصوير واقعي از وضعيت ســهامداران تازهوارد شكل بگيرد و براساس آن تصميم
گرفته و برنامهريزي شود .براساس اين آمار از ابتداي سال 99تعداد 6ميليون و 700هزار نفر
براي نخستينبار وارد بورس شــدند كه از اين تعداد 3ميليون و 200هزار نفر با سود از بازار
سرمايه خارج شدند .اين نكته قابل توجه است كه دارندگان سهام عدالت با دعوت مسئوالن

27.4درصد رشد يافته است .رشد همزمان پايه پولي و نقدينگي اين فرضيه
را تقويت ميكند كه نرخ تورم ممكن است دوباره افزايشي شود.
مديريت بحران صندوقها

دستور كار سوم ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت ،سپردن مأموريت به
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي بــراي مديريت بحران صندوقهاي
بازنشستگي كشوري ،لشكري و تامين اجتماعي بود .پيشتر اين وزارتخانه
گزارشي از مشكالت و آخرين وضعيت دخل و خرج اين صندوقها روي
ميز اعضاي ستاد يادشده قرار داده بود ،در نهايت قرار شد وزارت كار يك
اليحه ،دربرگيرنده راهكارهاي مديريت بحران و حل مشكالت آنها را به
شورايعالي اقتصادي ارائه كند تا پس از طي مراحل قانوني به مجلس
تقديم شود .به گزارش همشهري ،اين نخستين واكنش ستاد هماهنگي
اقتصادي دولت به تصميم اخير كميسيون تلفيق بودجه مجلس است كه
با پيشنهاد دولت براي افزايش سن بازنشستگي و افزايش سن محاسبه
حقوق بازنشستگان مخالفت كرده است .حاال تيم اقتصادي دولت تصميم
دارد يك اليحه ديگر به مجلس بفرســتد تا بلكه بحــران رو به افزايش
صندوقهاي بازنشستگي را مهار كند.

سهامدار نشدند بلكه اين افراد طي سالهاي گذشته هم ســهامدار بودهاند و صرفا از سود
تقسيمي سهمها منتفع ميشدند.
اما نكته سوم درخصوص سهام عدالت؛ از ابتداي سال 99تاكنون ارزش دارايي دارندگان سهام
عدالت از 5ميليون تومان به بيش از 11ميليون تومان رسيده است .اينكه ارزش روز سهام
عدالت را در بيشترين حالت كه حدود 20ميليون تومان بوده ،با ارزش امروز مقايسه كنيم و
اين اختالف قيمت را ضرر سهامداران بخوانيم ،امري غيرواقعي است؛ چراكه اگر امكان فروش
همزمان اين سهام براي سهامداران ميسر ميشد ،بهدليل عدمتناسب قابلتوجه در تعداد
خريداران و فروشندگان و پيشــيگرفتن طرف فروش ،قيمت سهام بهشدت افت ميكرد.
سهام عدالت از ابتداي ۹۹تاكنون و با وجود همه نوسانات ،رشد بيش از ۱۱۰درصدي داشته
است .لذا اين گزاره كه رئيس سازمان بورس «با تغيير مبناي آماري روي نام مشموالن سهام
عدالت خط قرمز ميكشد» از اساس غلط است .همچنين در جمالت پاياني مطلب «بازي
با آمار» تأكيد شده مسئوالن ســازمان بورس به ارقام واقعي اهميت نميدهند و صرفا آمار
دلخواه را بهعنوان مالك و معيار اندازهگيري سود و زيان مدنظر قرار ميدهند .اين عبارات
آنقدر جهتدار نگاشته شده كه ذهن مخاطب را از واقعيتها منحرف ميكند؛ گويي رئيس
سازمان بورس تعريف شاخص كل را عوض كرده يا در آمار تعداد افرادي كه در سال گذشته
وارد بورس شدهاند ،دستكاري كرده است.
پرواضح است كه نحوه محاسبه شاخص كل هماكنون بر همان مبنايي بوده و هست كه در
روزهاي صعود بازار هم مورد ارجاع قرار ميگرفت.

عکس :همشهری /پوپک خواجهامیری

تيمور رحماني ،اقتصاددان ايراني ميگويد:
افزايــش مختصر تورم نقطــهاي دي ماه
نميتواند سبب افزايش تورم ساالنه شود،
مگر آنكه شــوك ارزي ناشــي از اتفاقات
بيروني به اقتصاد وارد يا اصالحات قيمتي در مورد حاملهاي
انرژي و كاالهاي اساسي در پيش گرفته شود كه بهطور طبيعي
شوك تورمي جديدي به بار ميآورند.
بهگفته او ،صرف افزايش نرخ تورم نقطهاي يا ماهانه در يك ماه
ضرورتا به معني برگشت تورم به سمت باال نيست .كند بودن
كاهش تورم در ماههاي اخير هم ناشي از سرايت تورم جهاني
به اقتصاد ايران و نبود اطمينان مربوط به وضع تحريمها بوده
است .وگرنه نرخ تورم ماهانه ،نقطهاي و ساالنه اندكي سريعتر
دچار كاهش ميشدند.
اين بيان اقتصاددان ايراني نبايد سياستگذار پولي را به انفعال
در برابر رشد پايه پولي و نقدينگي سوق دهد و البته نميتواند
نشانهاي مطلوب براي سياســتگذاران اقتصاد باشد كه نسبت
به تحوالت آينده بازار ارز و اثر تحريمها بيتوجه باشــند .زيرا
اقتصاد ايران پتانسيل قيام دوباره تورم را دارد .بهويژه اينكه بايد
منتظر سند نهايي بودجه سال آينده مصوب مجلس ماند؛ چرا
كه ناترازي دخل و خرج سال 1401ميتواند بر سطح عمومي
قيمتها اثر بگذارد.
آنچه تيمور رحماني گفته تنها اشارهاي است به اينكه افزايش
نرخ تورم ماهانه و نقطهاي در يك مــاه بهمعناي جهش تورم
نميتواند باشد .اما ناگفته پيداســت كه اگر اين روند با شدت
بيشــتر در ماههاي آينده ادامه پيدا كند ،خطــر صعود تورم
جديتر ميشود .دولت دچار كســري بودجه است ،بانكها با
بحران ناترازي ترازنامهها مواجه هســتند ،احتمال شوك در
بازار ارز ناشي از فشار تحريمها به قوت خود باقي است و همه
متغيرهاي كالن نشــان ميدهد كه دل بستن به كاهش تورم
در ماههاي اخير چندان پايدار نميتواند باشــد .حتي به شرط
توافق بر سر برنامه هستهاي و لغو تحريمها و احياي برجام هم
نميتوان از درمان بيماري تورم در اقتصاد غافل شــد .تورم در
بلندمدت نهتنها معيشــت كه اخالق در جامعه و كسبوكار را
ضايع ميسازد.

روزنامهنگار

مجوز قبلی شورای رقابت به شركتهای
مونتاژكننــده خودروهــای چینی ،برای
قیمتگــذاری محصوالتشــان و توقف
قیمتگذاری و فروش خودروی تیگو8پرو
با دستور سازمان حمایت به دعوای حقوقی بین چینیسازها،
سازمان حمایت و شورای رقابت منجر شده است.
گزارش چندی پیش روزنامه همشهری در مورد قیمتگذاری
یك میلیارد و 750میلیون تومانی بــرای خودروی تیگو 8پرو
كه 2.5برابر قیمت آن در بازار جهانی اســت ،موجب واكنش
سازمان حمایت شد .ســازمان حمایت در ابالغیهای به شركت
مدیران خودرو ،فروش تیگو  ۸پرو را تا زمان بررسی و اعالمنظر
درباره قیمــت آن ممنوع كرد .این اقدام موجب شــكلگیری
دعوای حقوقی بین سازمان حمایت با خودروسازان خصوصی
مونتاژكننده خودروهای چینی و شورای رقابت شده است.
ابهامات تعیین قیمت خودروهای مونتاژی

اگرچه شورای رقابت در سالهای اخیر قیمت خودروهای پرتیراژ
داخلی را تعیین و ب ه خودروسازان ابالغ میكرد ،اما این شورا در
قبال خودروهای جدید عرضهشده به بازار ،كه اغلب محصوالت
مونتاژی چینی بودند ،سیاست سكوت را پیشه كرده بود .با این
سیاست ،قیمت خودروهای مذكور را مونتاژكاران ایرانی ،بنا بر
شرایط بازار و بدون هیچ نظارتی تعیین میكردند.
این شرایط موجب شد شورای رقابت از تیرماه امسال تالش برای
تعیین قیمت برخی محصوالت مونتاژی خودروسازان داخلی،
مانند  k132ایرانخودرو و شاهین سایپا را با استفاده از شیوه
«كلینیك تجاری قیمتگذاری» در دستور كار قرار دهد اما در
این شیوه نیز قیمت پایهای برای خودروهای مذكور استخراج
نشد .حاال خودروسازان چینی با اســتناد به رویه قبلی كشف
قیمت محصوالتشان معتقدند قیمتگذاری این خودروها تابع
ضوابط سازمان حمایت نیست اما مسئوالن این سازمان تأكید
دارند اگرچه سازمان حمایت قیمت این نوع خودروها را تعیین
نمیكند ،اما باید بر ضوابط تعیین قیمت خودروسازان نظارت
كند .به اعتقاد ســازمان حمایت ،تعیین قیمتهای نجومی و
عرضه محدود این خودروها ،زمینه شكلگیری انتظارات تورمی
در بازار خودرو را فراهم میكند.
سازمان حمایت ،استدالل نادرست شورای رقابت را عامل تعیین
قیمت یك میلیارد و 750میلیون تومانــی تیگو8پرو قلمداد
میكند .درحالیكه قیمت تیگو 8در بازارهای جهانی و منطقهای
در محدوده 20هزار دالر نوسان میكند ،قیمت این خودرو برای
بازار ایران 76هزار دالر تعیین شده است .این شرایط به دعوای
حقوقی برخی مونتاژكاران خودروهای چینی برای تعیین قیمت
این خودروها منجر شده است ،درصورتی كه جلسات سازمان
حمایت با شورای رقابت و خودروسازان چینی به راهحلی منجر
نشود ،امكان تدوین شیوه نظارت بر تعیین قیمت و فروش این
خودروها تا 10روز آینده وجود دارد.
مسئوالن این سازمان همچنین تأكید میكنند در برخی اقالم
كاالیی كه مشــمول قیمتگذاری دولتی نیســت ،با شكایت
ن میتوانند در فراینــد تعیین قیمــت و فروش این
مشــتریا 
كاالها مداخله كرده و مســتندات قیمت تمامشده را دریافت
و تولیدكننــدگان را به فروش كاالی مذكــور با درنظرگرفتن
میزان سود مصوب ملزم كنند ،زیرا شیوه كنونی قیمتگذاری
خودروهای چینی به شكلگیری انحصار قیمتگذاری و عرضه
این خودروها منجر شده است.
جریمه مونتاژكاران متخلف

باالگرفتن مناقشه تعیین قیمت خودروهای مونتاژی چینی و
طرح دعوای حقوقی برخی شركتهای خودروسازی ،موجب
خودداری مسئوالن سازمان حمایت از توضیح بیشتر در مورد
این كشمكش شده است بهنحوی كه با وجود هماهنگی از طریق
روابطعمومی این ســازمان ،پیگیریهای خبرنگار همشهری
از رئیس ،برخی معاونان و مدیران كل مرتبــط با این موضوع
در سازمان مذكور برای پاســخ به برخی ابهامات قیمتگذاری
این خودروها به زمان نهاییشــدن نتایج بررسیها و مذاكرات
موكول شد.
با وجود این ،معاون بازرســی و نظارت بر كاالهای سرمایهای
ســازمان حمایــت مصرفكننــدگان و تولیدكننــدگان در
گفتوگویی كوتاه با خبرنگارهمشــهری ،گفت :تعیین تكلیف
قیمتگذاری برخی خودروهای مونتاژی چینی مانند تیگو8پرو
به دریافت اسناد و مدارك از شركت خودروسازی ذیربط موكول
شده است .برای انجام این كار بازرس فرستادهایم تا این اسناد را
دریافت كرده و سپس با محاسبه قیمت تمامشده و سود مصوب،
تكلیف قیمت فروش این خودرو مشــخص شود .وحید منایی،
در مورد اینكه آیا این خودروســازان پیش از تعیین قیمت به
ارائه مستندات هزینه تمامشده تولید به سازمان حمایت ملزم
نبودهاند ،گفت :تعیین قیمت خودروهای تجاری مشمول این
قاعده نیست و خودروسازان میتوانند خودشان قیمتگذاری
كنند .او افزود :در قیمتگذاری خودرو مذكور هنوز هیچ فعلی
اتفاق نیفتاده است.
ســازمان حمایت در نامهای بــه مدیران خــودرو ،فروش این
خودرو را ممنوع كرده اســت .منایی گفــت :هرگونه فروش و
تحویل خودرو مذكور تــا تعیین تكلیف نهایی ممنوع شــده
اســت .در مورد قیمتهای تعیینشــده برای برخی دیگر از
خودروهای مونتاژی چینی مانند تیگو 7نیز ســازمان حمایت
بعد از تعیین تكلیف تیگو8پرو اقدام خواهد كرد .این ســازمان
با دریافت اسناد هزینه تمامشــده از شركتهای خودروسازی
ذیربط ،قیمتهای تعیینشده برای همه خودروهای مونتاژی
چینی را بررسی و نتایج آن را اعالم خواهد كرد .منایی در مورد
برخورد با گرانفروشی این خودروها ،گفت :هنوز فرایند فروش
و تحویــل برای خودرو تیگو8پرومحرز نشــده و خودروســاز
از مصرفكننــدگان وجهی دریافت نكرده ،امــا درصورتی كه
با بررســی مستندات مشــخص شــود در تعیین قیمت سایر
خودروهای مونتاژی چینی گرانفروشــی اتفاق افتاده است ،با
متخلفان به اتهام گرانفروشی برخورد خواهد شد.
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نوسان مرگهاي كرونا ،نشانه خوبي نيست

با توجه به اينكه ميزان ابتال بهسويه اوميكرون
زياد است ،آيا ممكن است دوباره به تجربه و پيكهاي قبل
مثال پاييز سال گذشته و آمار باال ي موارد ابتال بازگرديم؟

هماكنون ابتال به اوميكرون در دنيا افزايش پيدا كرده است ،اما
با توجه به ميزان پوشش واكسيناسيون و اينكه بيشتر جمعيت
ايران واكسينه شدهاند ،اميدواريم ديگر شاهد تكرار پيكهاي
سالهاي گذشته ،بهويژه پاييز سال قبل نباشيم .اما اين موضوع
مستلزم اين است كه حتما كساني كه دوز سوم واكسن را دريافت
نكردهاند يا اصال واكسن نزدهاند براي دريافت واكسن اقدام كنند.
از طرف ديگر به تمام موارد پيشگيريهاي فردي بهويژه استفاده
از ماسك و شستوشوي مكرر دست و فاصلهگذاري توجه كنند.
حفظ فاصله مطمئن و پرهيز از شركت در تجمعاتي كه تهويه
مناسبي ندارند ،موضوع مهم ديگري اســت كه امكان انتقال
بيماري را افزايش ميدهد .در غيراين صورت ،تضميني براي
تكرار وضعيت سالهاي قبل وجود ندارد.
افزايش آمار ابتال چه خطراتي دارد؟

كشور ما هم مانند ساير كشورها شاهد موارد بيشتر ابتالست كه
اين اتفاق ميتواند به افزايش موارد بستري و حتي مرگ بهويژه
در افرادي كه هنوز واكســن تزريق نكرده و پروتكلها را رعايت
نميكنند ،يا مبتال به بيماريهاي نقصايمني هستند ،منجر شود.
اين ســويه ميتواند بهتدريج تقويت شود و به
شكل ابتالهاي شديدتري بروز پيدا كند؟

معموال افزايش آمار ابتال ميتواند باعث افزايش موارد بستري
و متعاقب آن افزايش آمار فوتي شود .البته قطعا ميزان ابتال و
شدت بيماري كمتر از ســالهاي گذشته خواهد بود .چون در
ايران شاهد پوشش خوبي از واكسيناسيون هستيم .همانطور
كه مشخص است ،واكسيناسيون مؤثر است و ايمني ناشي از
آن ،مانع از ابتالي افراد به نوع شديد بيماري و مرگ ميشود.
اما شــرايط بايد بهگونهاي رقم بخورد كه تمــام افراد عالوه بر
اينكه اقدام به واكسيناســيون كامل ميكنند ،از رعايت موارد
پيشگيريكننده غافل نشوند .ممكن است اين سويهها باعث
تقويت ويروس و در نهايت ابتالي شــديد افراد هم شود ،البته
هنوز اطالعات علمي دقيقي در اين مــوارد وجود ندارد .به هر
حال ابتالي تعداد زياد افراد ميتواند باعث تكثير ويروس شود،
همچنين ممكن است با سويههاي جهش يافته جديدي مواجه
شويم كه در هر دو حالت ميتواند هم تعداد ابتال را باال ببرد و هم
باعث گريز از ايمني ناشي از واكسن شود .به عالوه جهشهاي
بعدي ويروس ميتواند باعث آندميك شدن بيماري ،يعني بومي
شدن آن مانند آنفلوآنزا شــود كه البته در تمام اين موارد هيچ
قطعيتي وجود ندارد.
با توجه به اينكه ميگويند ســويه اوميكرون،
واكسن گريز و ايمنيگريز اســت ،كشور بايد به فكر دوز
چهارم واكسن باشد؟

هنوز در مورد سويه اوميكرون اطالعات دقيق و كافي مبني بر
واكسن گريزي وجود ندارد .اما همچنان در افرادي كه بهطور
كامل واكسينه شدهاند شاهد موارد كمتر ابتال ،بستري و مرگ
هستيم .هر چند ديده شــده افرادي هم كه واكسن زدهاند ،به
بيماري مبتال شــده و حتي در برخي موارد ،بيماري منجر به
مرگ آنها هم شده اســت .اما تعداد اين موارد بسيار كم بوده و
معموال هم عوامل ديگري در شدت گرفتن بيماري و مرگ آنها
دخالت داشتهاند .با توجه به اينكه زمان زيادي از واكسيناسيون
دوز سوم نگذشته است ،اعالمنظر درباره دوز چهارم زود است و
بهنظر ميرسد تا زماني كه پاسخ مناسب آنتيبادي در افراد بر
اثر تزريق واكسن وجود داشته باشد ،نيازي به تكرار دوز بعدي
يعني دوز چهارم نيســت .اما الزم اســت توجه داشته باشيم
كساني كه واكسن نزده يا دوز ســوم را دريافت نكردهاند حتما
بايد واكسن بزنند.
در آمار مرگ هم دچار نوسان هستيم ،آيا اين
موضوع ميتواند نشــانهاي بر تأثير اوميكرون بر مرگها
باشد؟

نوســان تعداد مرگ در دنيا بهويژه در كشورهايي كه پوشش
واكسيناسيون خوبي ندارند ،نشــاندهنده مرگ بيشتر افراد
بر اثر كرونا هســتيم .البته در ايران با توجه به پوشــش خوب
واكسيناسيون ،اميدواريم شاهد پيكهاي مشابه قبل و در نتيجه
موارد شديد بيماري نباشيم ،هر چند كه بهنظر ميرسد در سويه
اوميكرون ناگزير از ابتالي افراد به بيماري هستيم.
با توجه به اينكه استانهاي زيادي از وضعيت آبي
خارج شدهاند ،بهنظر شما ممكن است دوباره رنگ غالب
كشور ،قرمز و نارنجي شود؟

هماكنون بعضي استانها از وضعيت آبي خارج شدهاند و وضعيت
زرد يا نارنجي را تجربه ميكنند ،اين ميتواند به اين علت باشد
كه افراد با توجه به انجام واكسيناسيون توجه زيادي به موارد
پيشگيري از بيماري نميكنند .همچنين شتاب در بازگشاييها
ازجمله بازگشايي مدارس ،مراكز خريد و تجمعات ديگر مانع از
رعايت دقيق پروتكلها ميشود .ضمن اينكه هر چه ميزان موارد
ابتال بيشتر باشد ،متعاقب آن موارد بستري هم بيشتر ميشود
و اين چرخه همچنان در شهرهاي مختلف تكرار خواهد شد.
درصورتي كه توجه مردم به اين مــوارد ميتواند مانع از تكرار
چرخه انتقال بيماري شود.
حاال چقدر احتمال جهش ويروس وجود دارد؟

احتمال جهش با توجه به ويژگيهاي ســويه اوميكرون وجود
خواهد داشت .اما اين موضوع الزاما باعث شدت يا كاهش يافتن
قدرت بيماري نخواهد شد .ضمن اينكه بعضي جهشها ميتوانند
جهشهاي كشنده يا تضعيفكننده ويروس باشند .به اين ترتيب
بايد بتوان به پايان يافتن پاندمي اميدوار بود .اما باز هم هرگونه
پيشبيني در اين موارد ،علمي نيست .چون پس از گذشت 2سال
با سويههاي مختلفي از ويروس و عوارض بيماري مواجه شدهايم،
بهگونهاي كه هر بار منتظر جهشــي مبني بر از بين رفتن خود
ويروس بودهايم ،شاهد بروز ســويه ديگري از كرونا شدهايم .در
آخرين جهشهاي اتفاق افتاده در ويروس ،قدرت بيماريزايي
و مرگ ناشي از آن كاهش داشته است.

نقلقول خبر

موارد ابتال و بستري در مراكز درماني افزايش پيدا كرده؛
پزشكان ميگويند بیش از  ۵۰درصد موارد
در گردش کرونا مربوط به سويه اوميكرون است
گزارش

مریم سرخوش
روزنامهنگار

آمار شناســایی روزانه مبتالیان کوویــد 19-با روند
افزایشی به 7هزار و  691رســید؛ 2هزار و 547بیمار
بیشتر در مقایسه با روز قبل .افزايش آمار مبتاليان در
حالي است كه متخصصان درمانی کشور از روند رو به
رشد و تکمیل ظرفیتبخش بستري و آیسییو مراكز
درماني خبر میدهند .با اينكه یکشنبه اين هفته از میان
شناسایی 5هزار و 144بیمار قطعی362 ،نفر بستری
شدند ،حاال اين عدد در روز گذشته به 577نفر رسید.
افزايش موارد ابتال و بستري ،همراه با ورود رنگ نارنجي
به نقشه كرونايي كشور بود .حاال اردکان یزد به عنوان
اولين شــهر پس از فروكش كردن شيوع ويروس ،در
وضعیت نارنجی قرار گرفته اســت۳۲ .شهرستان هم
از وضعیت آبی کرونا خارج شده و در وضعیت زرد قرار
گرفتهاند تا آمار شهرهای زرد به  44برسد.
بر اســاس اعالم متخصصان ،حاال ســویه اومیکرون
در کشــور غالب شده و بر اســاس اعالم اداره مراقبت
مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت،
 ۲۰تا ۸۰درصد مبتالیان ،به عنوان بیماران خاموش
اومیکرون شناخته میشوند .به گفته مسعود یونسیان،
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی هم
بیش از ۵۰درصد موارد در گردش کرونا مربوط به این
سویه است« :در کل دنیا۷۲درصد موارد ابتال به کرونایی
که بررسی شده ،اومیکرون بوده و طبیعی است که کشور
ماهممستثنینباشد».حمیدرضاجماعتی،دبیرکمیته
علمی کشوری مقابله با کرونا هم معتقد است که كشور
در آستانه ورود به پیک اومیکرون است و مردم باید به
شدت پروتکلهای بهداشتی را رعایت كرده و هرچه
سریعتر نسبت به تزریق دوز سوم واکسن اقدام کنند.
بيمارستانها در آستانه پرشدن

میزان بستری مبتالیان کرونا در بخشهای آیسییو
و عمومي مراکز درمانی نسبت به 10روز قبل بیشتر
شده است .هرچند که به تاکید متخصصان درمانی
هنوز نیاز به بازگشایی بخشهای بستری جدید برای
بیماران کرونایی نیست ،اما ظرفیت تکبخشهای

موجود هم در حال پرشدن اســت و بهزودی نیاز به
افزایش بخشها وجود خواهد داشت .محمد نظری
اشتهاردی ،سوپروایزر بیمارستان امامخمینی(ره)
دربــاره وضعیت بخش کرونای این بیمارســتان به
همشــهري میگوید« :در بخش عادی کووید،19-
29تخت داریم که تا 2هفته پیــش  16تا 18بیمار
داشت ،اما حاال این تعداد تقریبا به 25بیمار رسیده و
در حال تکمیلشدن است .موارد مراجعات سرپایی
هم افزایش پیدا کــرده و از 15-16مورد در روزهای
اخیر اکنون به  30تا 40مورد رســیده است ».او در
پاسخ به این ســوال که آیا اکنون با توجه به شدید
نبودن بیماری در ســویه اومیکرون ،زمان بستری
بیماران کاهش پیدا کرده اســت ،توضيح ميدهد:
«تفاوت چندانی نداریم ،باز هــم بیماران یکدوره
4روزه تا یکهفته دریافت دارو بــا کاهش عالئم را
دارند ».نظری اشتهاردی همچنین درباره وضعيت
بســتري بيماران مبتال به كرونا ميگويد« :ســویه
اومیکرون کمتر منجر به بستری میشود اما در برخی
بیماران پس از بســتری و آزمایش نهایی مشخص
میشود که مبتال به سویه جدید هستند .همچنان
موارد بستری با سویه دلتا بیشتر است و در آیسییو
هم موارد ابتال به اومیکرون حاد بسیار کم است ».او
درباره وقوع پيك احتمالي اوميكرون هم ميگويد:
«تقریبا  2تا 3هفته طول میکشــد تا روند صعودی
منجر به شیوع شود .البته تفاوت این پيك با پيكهاي
قبلی این اســت که ما واکسیناســیون با این حجم
مناسب را نداشــتیم و خوشبینی در اینباره وجود
دارد که مانند پیکهای قبلی با بحران بیماری مواجه
نشویم ».سوپروایزر بیمارســتان امامخمینی(ره)
همچنین درباره شــیوع بیماری با سویه اومیکرون
در میان کادر درمان هــم ميگويد« :در حال حاضر
موارد سرماخوردگی و ابتال به اومیکرون زیاد است اما
شدت ابتال با توجه به واکسیناسیون کمتر است ».از
سوي ديگر سیدمحمدرضا هاشمیان ،فوق تخصص
مراقبتهای ویژه در بیمارستان مسیح دانشوری هم
افزایش موارد بستری در بخشهای عادی و آیسییو
را تایید میکند و به همشهري میگوید« :بررسی آمار
تعداد مثبتها و فوتیهای کشوری نشان میدهد که

اطالعات جدید درباره آموزش حضوری دانشآموزان
اومیكرون در حال گســترس در شــهرهای
مختلف ایران اســت .این خبر را باید در كنار
ابالغ دســتور بازگشــایی مدارس بگذاریم و
شــرایط پیشرو را بررســی كنیم .این روزها
اغلب والدیــن پیگیر خبرهایی هســتند كه
به نحوه حضــور دانشآموزان در مدرســهها
ارتباط دارند .روز گذشته ،صادق ستاریفرد،
توضیحاتــی درباره ایــن موضــوع ارائه داد
كه توســط روابطعمومــی وزارت آموزش و
پرورش در اختیار رسانهها قرار گرفت .معاون
تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش
با تشــریح آمار واكسیناســیون فرهنگیان و
دانشآموزان ،درباره آخرین روند بازگشــایی
مدارس گفت :براساس اطالعات بهدست آمده،
بهویژه آخریــن آمار واكسیناســیون ،حدود
92.5درصد دانشآموزان  ۱۲تا ۱۸سال دوز
اول و ۷۵درصد دانشآمــوزان نیز دوز دوم را
دریافت كردهاند .این موضوع برای فرهنگیان
و معلمــان در دریافــت دوز اول ۹۲درصد و
در دریافــت دوز دوم واكسیناســیون كرونا
۸۶درصد اســت .سیاســت وزارت بهداشت
تزریق دوز ســوم واكسیناسیون است كه این
موضوع باید برای فرهنگیان در دســتور كار
قرار گیرد؛ هماكنون حضوری شدن مدارس
و توســعه آموزشهای حضــوری به تصویب
رسیده و باید میزبان دانشآموزان و فرهنگیان
باشیم .با این حال ،بازگشــایی مدرسهها چه
جزئیاتی دارد و دانشآموزان چگونه میتوانند
با كمترین آسیب در مدرســه حاضر شوند؟
ســتاریفرد درباره این موضوع توضیح داد :با
توجه به مصوبه اخیر ســتاد ملی كرونا درباره

لزوم حضوری شــدن آموزشهــای مدارس،
مدیریت ایــن مهم بایــد از طریق شــورای
مدرســه با همكاری انجمن اولیا انجام شود.
در مناطق روســتایی و كمجمعیت و مدارس
با تراكم كالســی كمتر ،حضور دانشآموزان
میتواند بهصورت روزانه در ۵روز هفته باشد؛
البته رصد وضعیت منطقــه و دانشآموزان از
حیث ابتالی به بیماری نیز باید مدنظر باشد.
معاون تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزش و
پرورش در ادامه حرفهایش گفت :در مدارس
روستایی و كمجمعیت شهری ،از مدتها قبل،
آموزش در مــدارس بهصورت كامال حضوری
انجام میشــد .در دوره متوســطه اول و دوم
یعنی پایه هفتم تا دوازدهم تمام آزمونهای
پایان نیمسال اول كامال حضوری بود ،اما برای
توســعه آموزشهای حضوری در كالنشهرها
و مناطق پرجمعیــت بهویژه شــهر تهران و
شهرستانهای استان تهران در نیمسال دوم
مســئله افزایش تراكم جمعیت كالسی و نیز
ساماندهی سرویسهای تردد مدارس موضوع
جدی است كه الزم است مورد توجه مدیران
مدارس قرار گیرد؛ ضمن اینكه رعایت فاصله
اجتماعی و ماســك زدن نیز از ســوی ستاد
ملی كرونــا برای حضوری شــدن آموزشها
الزامی اســت .عالوه براین توصیه میشــود
دانشآموزان بهصورت زوج و فرد و روزانه در
كالس حاضر شوند .سیاســت ما برای توسعه
آموزش حضوری بهصــورت تدریجی و رصد
وضعیت موجود با استفاده از سامانه رصد نظام
مراقبت كووید ۱۹-و نیز توجه به مالحظات و
تصمیمات ستاد ملی كروناست.

پرداخت وام 100میلیون تومانی به سربازان ماهر
مشاور عالی قرارگاه مركزی مهارتآموزی سربازان ستاد كل نیروهای مسلح از پرداخت وام صدمیلیون
تومانی به سربازان ماهر خبر داد كه باید طی  7سال بازگردانده شود .موسی كمالی به ایسنا گفت :قرارگاه
مهارتآموزی ســربازان پیگیریهایی را برای پرداخت وامهای اشتغالزایی به سربازان ماهر پس از پایان
خدمت آغاز كرد و بانكهای ملی ،صادرات ،ملت و تجارت روند پرداخــت وام را آغاز كردند .در تازهترین
پیگیریها بانك سپه بهعنوان یكی دیگر از بانكهای عامل ،انجام تعهداتی را برعهده گرفت .براساس اعالم،
مشاور عالی قرارگاه مركزی مهارت آموزی سربازان ســتاد كل نیروهای مسلح ،ضوابط اعطای این وام با
همكاری بانك سپه و ستادكل نیروهای مسلح تدوین و نهایی شد ،این ضوابط برای اجرا ابالغ شده و از این
پس سربازان ماهر پس از پایان خدمتشان میتوانند از این تسهیالت در راستای اشتغالزایی بهرهمند شوند.
كمالی درباره جزئیات این ابالغیه و افراد واجد شرایط هم گفت « :براساس این ابالغیه ،تسهیالت تنها به
طرحهای اشتغال متقاضیان معرفی شده از كارگروه تخصصی مهارت تا اشتغال هر استان تعلق میگیرد و
معرفینامه مذكور با امضای معاون اقتصادی استاندار و معاون وظیفه عمومی استان خواهد بود ».او با اعالم
اینكه ،سهم هر استان برای پرداخت تسهیالت مشخص شده است ،ادامه داد« :یكی از شرطهای مهم این
است كه سربازان باید بومی همان استان باشند و تسهیالت را برای اشتغالزایی در استان خود دریافت كنند.
همچنین این وام فقط به سربازان مهارت دیده منقضی خدمت سال  ۹۷به بعد تعلق میگیرد ».كمالی از
سربازان منقضی خدمت كه دارای شرایط گفته شده هستند خواست تا به دبیرخانه كارگروه «مهارت تا
اشتغال» در استانداریها مراجعه كنند.

محمود سعادت فومنی
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف
با كمك «مركز بهداشــت غرب تهران»
یك مركز واكسیناســیون وجــود دارد که
استادان و كاركنان و دانشجویان با نوبت
ویــژه میتواننــد در آنجــا واكســن تزریق
كنند .بــر این اســاس ،بــرای كالسهای
حضوری دانشجویانی كه واكسن تزریق
نكرده باشند ،پذیرفته نمیشوند.

عکس :همشهری /امیر رستمی

آمار اوميكرون در حال افزايش است؛ اتفاقي كه منجر به نگراني
مسئوالن نظام ســامت از رقمخوردن پيك جديدي از كرونا،
جهش سويهها و احتمال باال رفتن مرگها شده است .حوريه
سليمان جاهي ،اســتاد گروه ويروسشناسي دانشگاه تربيت
مدرس و عضو بورد ويروسشناســي اســت و درباره جزئيات
شيوع اوميكرون و رقمخوردن پيكهاي بعدي توضيحهايي به
همشهري ميدهد.

بخش كرونای بيمارستانها
در آستانه تكميل ظرفيت
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در آمار فوتیها این افزایش شیب مالیم دارد اما روند
ابتال با شیب نسبتا تندی در حال افزایش است .بر این
اساس پیشبینی میشــود در هفتههای آینده این
روند همچنان افزایشی باشد و برای اینکه دچار پیک
شدید بیماری نشویم تزریق دوز سوم و بوستر به شدت
توصیه میشود ».گزارشهاي رسيده از بیمارستان
رسولاکرم(ص) تهران هم حكايت از پرشدن بخش
بيماران مبتال به كرونا دارد .تقی ریاحی ،رئيس این
مرکز درمانی در اينبــاره ميگويد« :اوایل دی تمام
بخشهای آیسییو جمع شد و هیچ بيمار کووید19-
در بخش مراقبتهای ویژه بستری نبود ،اما از 10روز
گذشته بخش آیسییو بازگشایی شده و یک بخش پر
از بیماران کرونایی داریم .بخش اول عادی هم پرشده

چرا اردکان نارنجی شد؟

مکث

و در صدد هســتیم که بخش دوم را هم بازگشایی
کنیم ».نوید شــفیق ،رئیس بخش آیســییو در
بیمارستان لبافینژاد هم نسبت به افزایش موارد ابتال
به اومیکرون در کشور هشدار داده و به خبرگزاري مهر
گفته است« :در حال حاضر تعداد مراجعات سرپایی
کرونا در روز ۵۰درصد افزایش پیدا کرده که بيشتر
آنها هم مبتال به اومیکرون هستند ،به همین دلیل
وقوع پیک ششــم کرونا حتمی است ».مواد ابتال به
کرونا در کشور تقریبا 4برابر شده و این افزایش موارد
ابتال یکی از عوامل افزایش بستری عنوان میشود.
بر اساس اعالم مجید نوری ،متخصص بیماریهای
عفونی ،گلودرد ،خستگی ،بدندرد ،تب خفیف یک تا
دوروزه ،ضعف و بیحالی را از عالئم اومیکرون ميداند.

رنگبندی جدید شهرها باالخره بدون هیچ تغییری در معیارها اعالم شد و حاال اردکان اولین
شهری است که با افزایش موارد بستری به رنگ نارنجی درآمده است .در یزد تا 2هفته قبل 20
تا 30درصد موارد ابتال به کرونا ،اومیکرون بود و اکنون این عدد به 60درصد رسیده و 40درصد
باقیمانده هم دلتاست.
حمیدرضا دهقان ،مسئول آزمایشگاه کرونا در استان یزد درباره دالیل افزایش موارد ابتال و
بستری در اردکان به همشهری میگوید« :اردکان یکی از شهرهایی است که از نظر وضعیت
تستگیری شرایط مطلوب و باالیی دارد .اینکه با انجام تعداد زیادی تست ،موارد بیماری با تعداد
باالتر شناسایی شوند ،به هیچ عنوان خطرناک نیست و میتوان اقدامات پیشگیرانه بهتری در
اینباره انجام داد .اما اگر موارد ابتال افزایشی باشد ،نمیتوان از افزایش موارد بستری جلوگیری
کرد؛ به ویژه اینکه در سویه اومیکرون قدرت انتقال بیماری 5.6برابر نسبت به سویه دلتا که
خودش هم از سویههای با قدرت باالی سرایتپذیری بود ،بیشتر است .به همین دلیل در مواجهه
با بیماری حتی یک گام عقبماندن هم منجر به شیوع گسترده آن میشود و به جایی میرسیم
که حریف بیماری نیستیم و با افزایش موارد ابتال ،درصد بستری هم افزایش پیدا میکند».
معاون سابق بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد یکی دیگر از دالیل نارنجیشدن اردکان زودتر
از سایر شهرهای کشور را صنعتیبودن این منطقه عنوان میکند و میگويد« :این شهرستان،
منطقه صنعتی بسیار بزرگی است که جمعیت قابل توجه کارگر شاغل از شهرهای دیگر دارد .به
همین دلیل در سویه دلتا هم اردکان اولین شهرستان یزد بود که زودتر دچار پیک شد ،چراکه
بیماری از جنوب کشور به سرعت به اینجا انتقال پیدا کرد .نباید به نارنجیشدن اردکان خرده
گرفت ،چراکه ما همه در یک قطار و یک مسیريم و این شهرستان زودتر از سایر نقاط وارد تونل
افزایش موارد بستری شده است .البته برداشــت من این است که دیگر شهرها هم به زودی
همین وضعیت را خواهند داشت».

محسن نایبی
معاون استاندار تهران
مراكز نگهــداری زنان معتــاد متجاهر در
تهران افزایش پیدا میكنــد .در كنار آن
در مراكز مختلفی ازجمله مركز ماده ۱۶
طراوت و مركز شــفق هــم ظرفیتهایی
برای پذیرش زنــان فراهم شــده .قرارگاه
خدمات اجتماعی با اولویت ساماندهی
معتادان متجاهر تشكیل شده است.

عدد خبر

%97

%70

ســرطا نها در بزرگســاالن ایجــاد
میشــود و 2.5درصــد ســرطا نها
در كــودكان تــا ســن 11ســالگی دیــده
میشــود .هر چه ســن باالتــر میرود،
میــزان ابتــا بــه انــواع ســرطانها هم
بیشتر میشود .در چند سال گذشته
ســن ســالمندی باالتر رفته است و به
۱۰.۵درصــد جمعیــت رســیده اســت.
ایــن مســئله باعــث افزایش ســرطان
شده است.
از روســتاییها در بوشــهر ،كمبــود
ویتامیــن دارنــد .یــك متخصــص
اپیدمیولوژی دانشــگاه علوم پزشكی
بوشهر با تحقیق روی 1806نفر ساكن
روســتاهای این منطقه گفــت كه این
اتفــاق در حالــی رخ داده كــه بوشــهر
جزو مناطق با میزان تشعشات باالی
خورشید است.
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگان
تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

چرا خط 309بهارستان جمعآوري شده است

مدتي است كه اتوبوسهاي خط 309بهارستان جمعآوري شده
و به جاي آن مينيبوسهايي مشغول به كارند كه با تأخير بسيار
زياد و چيزي حدود يك ساعت به يك ساعت ميآيند .سالمندان
و دانشآموزان بايد در اين سرما و آلودگي هوا ساعتها در صف
منتظر بمانند .از مسئوالن اتوبوسراني درخواست داريم تا هر چه
زودتر اتوبوسها را به روال قبل به اين مسير برگردانند.
كنشلو از تهران

توجه به بهداشت رواني شــهروندان موضوعي فراموش
شده است

صداهاي گوشخراشی كه در كالنشهرهايي مانند پايتخت همواره
به جان شهروندان مينشيند عوارض منفي و رواني بسياري دارد
كه در درازمدت آشكار ميشود .جا دارد مسئوالن از هماكنون به
فكر برنامهريزي براي كاهش آاليندگي صوتي و توليد خودروها
و موتورهاي بيصدا باشند و شهرداري در اين زمينه با تأكيد بر
سالمت رواني شهروندان پيشگام شود.
قاسم محمدرضايي از تهران

در كالردشت كار از جنگلخواري گذشته است

در كالردشــت مازندران ،كار از جنگلخواري گذشــته و علنا
كوهخواري اتفاق ميافتد .متأسفانه عدهاي سودجو با تخريب
گسترده منابع طبيعي (جنگل و كوه) سرمايه نسلهاي آينده
را قرباني طمع و لذتجويي عدهاي قليلــی ميكنند .عجيب
آنكه بعضا ادارات و نهادهاي ذيربط هم در اينگونه موارد سكوت
ميكنند .يكي از مشــكالت شــهرها و روســتاهاي كوچك،
محليبودن مسئوالن و چشمپوشي از حقوق عامه مردم ايران
براي اقوام و فاميل است .خواهشمندم به اين موضوع ،بهعنوان
يك موضوع ملي ،ورود جدي شود.
كلخوران از تهران

پیامک
از هنر خطاطان و خوشنويسان در ســازمانها حمايت و
استفاده شود

باتوجه به اينكه خوشنويسي از هنرهاي اصيل ايرانيان و مورد
تأييد و تأكيد سازمان يونســكو قرار گرفته ،شايسته است كه
باعنايت به حمايت جدي از اين ميراث كهن كشــورمان ،هنر
اشخاصي كه در ادارات و سازمانها از اين هنر بهرهمند هستند،
مورد اســتفاده قرار گيرد تا هم مايه دلگرمي آنها باشد و هم به
حفظ بيشتر خط و سبك نوشتار زيباي ايراني كمك كند.
محمدرضايي از تهران

استفاده از دوچرخه ،بازتعريف و ترويج شود

داستان2عكسكهدرفضايمجازيدستبهدستشد

قهرمانان روزهای برفی
گزارش

محمد جعفري
روزنامهنگار

وقتي برف و ســرما از راه ميرسد ،برخي خطرات را
هم با خودش ميآورد .مرگ ،جان در راه ماندگان و
آنهايي كه در محاصره برف و كوالك گرفتار شدهاند
را تهديد ميكند؛ اما درســت در چنين شــرايطي
است كه «قهرمانان روزهاي برفي» وارد ميشوند.
درست مثل راهدار گردنه اسدآباد همدان و تكنسين
اورژانس چهارمحــال و بختياري كــه در 2حادثه
جداگانه با ازخودگذشتگي ،منجي پسري خردسال
و زني باردار شدند .اما اين 2حادثه كه تصاوير آن در
شبكههاي اجتماعي نيز بازتاب گستردهاي داشت،
چگونه اتفاق افتاد؟
بهگزارش همشــهري ،اين روزهاي ســال يكي از
مناطق برفگير كشــور در گردنه اسدآباد در استان
همدان است .در چند روز گذشته كه برف و بوران
شديدي در این گردنه شروع شد نيروهاي راهداري
براي بازكردن راه و كمك به سرنشينان خودروهاي
در راه مانده به تكاپــو افتادند .آنها با اســتفاده از
ماشينآالتي كه در اختيار داشــتند تالش كردند
راه را باز كنند و همزمان بهخودروهايي كه در برف
مانده بودند كمك ميكردند .آنها در اين بين با يك
پژو 405مواجه شدند كه سرنشينان آن زن و مردي
جوان و پسر خردسالشان بودند .خودروي آنها در
برف خاموش شده و كوالك شــديد دور ماشين را
گرفته بود و امكان حركت نداشت .ديگر چيزي به
غروب خورشــيد نمانده بود و هر لحظه هوا سردتر
ميشد .در اين شرايط بود كه يكي از راهداران سراغ
سرنشينان پژو رفت تا آنها را نجات دهد .او وقتي ديد
پسربچه از سرما بهخودش ميلرزد نخستين كاري
كه به ذهنش رســيد اين بود كه كاپشن خودش را
درآورده و تــن او كند .راهدار فداكار در شــرايطي
كه در آن ســرما خودش فقط يــك پيراهن به تن
داشت كودك را در لباسش پيچيد و با عجله او را به
راهدارخانه رساند و توانست فرشته نجات پسربچه و
اعضاي خانوادهاش شود.

مهدي سليماني ،همان راهدار وظيفهشناس است.
او كه 41سال دارد از يك ســال قبل در راهدارخانه
گردنه اسدآباد مشغول بهكار شده است .حاال تصاوير
او در شبكههاي اجتماعي منتشر شده و همه بدون
اينكه اطالعات دقيقي از هويتش داشته باشند از او
بهعنوان يك قهرمان ياد ميكنند .او درباره اين حادثه
به همشهري ميگويد« :آن روز شرايط خيلي سخت
بود .كوالك شديدي شده و برف راه را بسته بود .حتی
تانکهای ارتش هم برای کمک به مردم آمده بودند.
ميدانستيم كه ماشينهاي زيادي در راه ماندهاند و
جان مردم در خطر است .به همين دليل همراه چند
نفر از همكارانم راهي جاده شديم تا هم راه را باز كنيم
و هم به آنهايي كه در راه ماندهاند كمك كنيم».
او ادامه ميدهد« :من با يك خــودروي مايلر راه را
برفروبي ميكردم كه ديــدم يك پژو 405در برف
گير كرده است .آنقدر كوالك سنگين بود كه ماشين
كامل در برف گير كرده بــود و امكان تكان خوردن
هم نداشت .من پياده شدم و ســراغ آنها رفتم .زن
و شوهري جوان و يك پســربچه در ماشين بودند.
ماشينشان خاموش شده و داخل آن سرد بود .من
بچه را بغل كردم و زن و شوهر هم پياده شدند .بچه از
سرما ميلرزيد و من كاپشني كه تنم بود درآوردم و
تن بچه كردم و آنها را به راهدارخانه رساندم».
سليماني درباره اينكه در آن ســرما چطور شد كه
لباس خودش را به پسر خردسال داد ميگويد« :من
2پسر دارم .يكي  7ساله و يكي هم 18ساله .زماني
كه پسربچه را ديدم از ســرما ميلرزيد ياد فرزندان
خودم افتادم و گفتم او هم با پسرانم فرقي نميكند.
راستش را بخواهيد وقتي من و همكارانم افرادي را
كه در شرايط ســخت گرفتار شدهاند ميبينيم فكر
ميكنيم كه آنها هم اعضاي خانوادهمان هســتند و
با جان و دل هر كاري كه از دستمان بر بيايد انجام
ميدهيم بهخصوص در برف و سرما».
نجات زن باردار

تصاوير ديگري كه اين روزها در شبكههاي اجتماعي
از كمك نيروهاي امدادي به شهروندان منتشر شده
و بازتاب مثبتي داشــته به نجات زني باردار توسط

خواهروبرادراهلكاليفرنيابرايسرقت4500دالردستبهجنايتزدند

افشاي راز جنايت در برنامه تلويزيوني

سابق بر اين در هر خيابان اصلي و يا فرعي شهر اصفهان كه
ميرفتيم ،حداقل يكي دو مغــازه فروش و تعمير دوچرخه
پايي وجود داشت ولي با گرانشدن اين وسيله نقليه راحت
و سبك و كمهزينه و ورزشي مفرح و جايگزيني اتومبيل و
موتورســيكلتهاي بنزيني و برقي بهجاي آنها اين وسيله
نقليه راحت و پرطرفدار كمكم از صحنه شهرها كم و كمتر
شده است كه با طرحهاي تشــويقي و ترغيبي شهرداريها
اميد اســت جايگاه خود را بهعنوان وســيله نقليه راحت و
بيسر وصدا و بدون ايجاد آلودگي محيطزيست و طبيعت
زيبا باز يابد.
محمود بليغيان از اصفهان

بازرسان بر كار اپراتورهاي تلفن همراه نظارت ندارند

بهنظر ميرســد بازرســان هيچ نظارتي بر كار اپراتورهاي
تلفنهمراه ندارند كه اگر اينگونه بود از خريد شارژ و ...ماليات
نميگرفتند .اپراتور ايرانســل حتــي از بوقخوردن تنهاي
مخاطبي كه به تلفن پاسخ نداده هم حق تماس ميگيرد .آيا
اينها خالف قانون نيست.
كاظم از تهران

ایمیل
پاسخ مسئوالن
مسير نهايي جاده ابريشم به امضاي كشورهاي واقع در
مسير رسيده است

روابطعمومي شــركت راهآهن جمهوري اســامي ايران
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان راهآهــن ايران به عضويت
راهآهنهاي راه ابريشم درآيد در ستون با مردم روز21ديماه
پاسخ داده است «:ازبكستان،تركمنستان و تركيه پروتكل
نهايي مســير جديد تحت عنوان نشســت ريلي آســياي
مركزي،بيــن تركيه،ايــران،قزاقســتان،ازبكســتان و
تركمنستان را به امضا رساندهاند .هماكنون بهرغم پاندمي
جهانــي ويروس كرونــا از اواخــر2019و محدوديتهاي
وضعشده از طرف كشور چين و ساير كشورهاي مسير كه
تاكنون ادامه دارد ،راهآهن ايران در راستاي فعالسازي اين
كريدور در تالش است تا با برگزاري نشستهاي تخصصي
با راهآهن مسير فوق ،تعرفههاي يكسان حمل ريلي را براي
ســال 2022ميالدي به تصويب همه راهآهنهاي مســير
برساند كه در اين صورت با توجه بهوجود ظرفيتهاي قابل
توجه،شاهد توسعه روزافزون اين كريدورها خواهيم بود».

ســالها پــس از قتل مــردي در
كاليفرنيايآمريكادرحاليكهپليس
خارجی
نتوانسته بود اســرار اين جنايت را
فاش كند ،همدست قاتالن كه در يك برنامه تلويزيوني
حاضر شده بود ناگهان رو به دوربين كرد و راز جنايت
چندين ساله را فاش كرد.
به گزارش همشهري به نقل از ايبيسي نيوز28 ،سال
پيش جسد جوان 19سالهاي بهنام فرانك مكآليستر
توســط كوهنوردان در جنگلهاي شــهر شاستا در
كاليفرنياي آمريكا پيدا شــد .او بر اثر اصابت ضربات
متعدد چاقو به قتل رســيده بود و قاتالن پس از رها
كردن جســدش در همانجا فراري شــده بودند .در
تحقيقات پليس معلوم شد كه فرانك قرباني سرقت
4500دالري شــده اســت .ماجرا از اين قرار بود كه
مقتول يك سال قبلتر در جريان يك تصادف رانندگي
دچار جراحت شده و دادگاه رأي به دريافت خسارت
4500دالري داده بــود .اما همــان روزي كه فرانك
اين مبلغ را از بيمه دريافت كرده بود ،توسط افرادي
ناشناس به قتل رسيده و پولهايش به سرقت رفته بود.
برنامه زنده

سالها از اين جنايت گذشــت و در اين مدت پليس
نتوانســت هيچ ردي از قاتالن پيدا كند .اين پرونده
همچنان راكد مانده بــود تا اينكه در ســال2018
درحاليكه 24ســال از جنايت ميگذشــت اتفاق
عجيبي رخ داد .آن روز مــردي به نام برايان هاوكينز
مهمان برنامه زنده يك شبكه تلويزيوني محلي بود .او
قرار بود در اين برنامه مذهبي از ايمانش حرف بزند و
گناهاني كه مرتكب شده بود .او ناگهان رو به دوربين
كرد و گفت« :من همدست قاتالني بودم كه 24سال
پيش مردي به نام فرانك مكآليستر را به قتل رساندند

و تا حاال پليس نتوانسته راز اين جنايت را فاش كند».
او سپس شروع به توضيح جزئيات جنايت كرد و گفت
كه قاتالن اصلي يك خواهر و برادر بهنامهاي شــانا
و كورتيس كالور هســتند كه براي سرقت دالرهاي
مقتول او را با ضربات چاقو به قتل رساندند.
برايان هاوكينز جزئيات اين جنايت هولناك را شرح
داد و گفت كه ميخواهد پس از برنامه تلويزيوني به
اداره پليس برود و خود را تسليم كند .او اين كار را انجام
داد و همان روز بازداشت شد و با توجه به اعترافات وي،
مأموران موفق شدند 12ساعت بعد خواهر و برادر قاتل
را دستگير كنند .آنها اما مدعي شدند كه برايان دروغ
ميگويد و هرگز در قتل مكآليستر نقشي نداشتهاند.
اعتراف به جنايت

هر چند خواهر و برادر  45و 49ســاله مدعي بودند
كه بيگناهند اما هر دوي آنها بازداشــت و به زندان
منتقل شدند تا اينكه روز جمعه به قتل جوان 19ساله
اعتراف كردند و بــه اين ترتيب اســرار اين پرونده
قديمي برمال شد .يكي از قاتالن گفت :از قبل مقتول
را ميشناختيم و ميدانستيم كه قرار است از بيمه
4500دالر خســارت بگيرد .او قصد داشت پس از
گرفتن پول موادمخدر بخرد و به همين دليل بهدنبال
يك موادفروش بود .ما هم براي سرقت پولهايش به
دروغ با يك موادفروش قرار گذاشتيم و او را با ماشين
به جنگل برديم تا محموله مورد نظرش را بخرد اما
وقتي به محلي خلوت رسيديم ،با ضربات چاقو او را
به قتل رســانديم و پولهايش را ســرقت و بين هم
تقســيم كرديم .با اعترافات اين خواهر و برادر آنها
در دادگاه محاكمه خواهند شــد و كورتيس كالور با
35سال حبس و خواهرش با 20سال حبس مواجه
خواهند بود.

خبر

مرگ مسافر در حريق مسافرخانه
با فداکاری كاركنان گاراژ10 ،نفر از خطر مرگ نجات يافتند

مامور راهداری لباسش را برتن پسربچه کرد تا او را از سرما نجات دهد

آتشسوزي گسترده در مســافرخانهاي حوالي ميدان راهآهن
تهران با مرگ يك مســافر ،مصدوميت دستكم 4نفر و نجات
30نفر از ميان دود و آتش پايان يافت.
به گزارش همشهري ،ساعت  8:30صبح دیروز مسئول پذيرش
مسافرخانهاي در خيابان شوش غربي و نزديك ميدان راهآهن
صداي فريادهاي مســافران را از طبقات باال شنيد .مسافرخانه
كه ساختماني قديمي و 3طبقه (همكف و 2طبقه روي همكف)
بود طعمه حريق شده بود و زنان و مردان بيوقفه فرياد ميزدند
«آتش ،آتش» .شــعلههاي آتش هر لحظه بيشــتر ميشد و
مسافران كه در همان لحظات اوليه متوجه حريق شده بودند ،با
شكستن شيشه پنجرهها و درهاي ورودي بهدنبال راهي براي
فرار از دود و آتش بودند.
فداكاري كاركنان گاراژ

تکنیسین اورژانس زانو زد تا زن باردار بتواند سوار بالگرد شود

تكنســينهاي اورژانس چهارمحــال و بختياري
برميگردد .اين فيلم تصوير يكي از تكنســينهاي
اورژانس را نشان ميدهد كه پس از 2ساعت انتقال
زميني زني باردار از يكي از روستاهاي دورافتاده كه
به خاطر بارش برف راههاي آنجا بسته شده بود ،لباس
خودش را به اين زن ميدهد .اين تكنسين اورژانس
در ادامه بهدليل اينكه بالگرد از سطح زمين فاصله
داشــت جلوي زن باردار زانو زد تا او بتواند از روي
پايش سوار بالگرد شود.
عزتاهلل فرهمند ،تكنســين اورژانس چهارمحال
و بختياري درباره اين ماموريــت و فيلمي كه از آن
منتشر شده اســت به همشــهري ميگويد« :اين
عمليات مربوط به صبح روز يكشنبه سوم بهمن ماه
اســت .از طريق مركز 115به ما خبر رسيد كه زني
باردار كه در روزهاي آخر باردارياش قرار دارد دچار
مشكل شده و به كمك نياز دارد .اين زن ساكن يكي از
روستاهاي شهرستان اردل بود كه بهدليل بارش برف
دسترسي به آنجا ممكن نبود .به همين دليل با بالگرد

راهي آنجا شديم ».او ادامه ميدهد« :جايي كه بالگرد
فرود آمد در مجاورت بستر يك رودخانه بود و تا خانه
اين زن حدود 2ساعت راه بود كه اين راه را به شكل
پياده و بخشي از آن را هم سوار بر االغ طي كرديم و به
خانه زن باردار رسيديم .شرايط او بهگونهاي بود كه
بايد به بيمارستان منتقل ميشد .به همين دليل او را
به سختي به محل فرود بالگرد رسانديم».
اين تكنسين وظيفه شناس اورژانس درباره فيلمي
كه از او هنگام كمك به زن باردار منتشر شده است
ميگويد« :آن روز هوا ســرد بود و زن جوان لباس
كافي به تن نداشــت .به همين دليل من كاپشنم را
تن او كردم و از طرفي ورودي بالگرد با سطح زمين
فاصله داشت به همين دليل من جلوي او زانو زدم تا او
بتواند پايش را روي زانويم بگذارد و سوار بالگرد شود.
من كار خاصي انجام ندادهام و هرچه بوده وظيفهام
بوده است ».آنطور كه فرهمند ميگويد اين زن پس
از انتقال به بيمارستان امامرضاي اردل فرزند خودش
را كه پسر بود در سالمتي كامل به دنيا آورد.

اسيدپاشي دروغين براي فريب والدين
دختر 17ســاله براي فرار از تنبيه شدن توسط والدينش دســتانش را بانداژ كرد و مدعي شد كه
قرباني اسيدپاشــي شده است .بهگزارش همشــهري ،روز گذشــته خانواده دختري 17ساله در
شهرســتان بجنورد با پليس تماس گرفتند و مدعي شدند كه دخترشان هدف حمله اسيدي قرار
گرفته است .بهگفته آنها دخترشان زماني كه در راه برگشت به خانه بوده ،مورد حمله موتورسواري
ناشناس قرار گرفته و اين فرد پس از آنكه محلول اسيدي به سمت دخترشان پاشيده و او را از ناحيه
دست مصدوم كرده ،متواري شده اســت .بهدنبال اين ماجرا و انتشار خبر اسيدپاشي در رسانهها
و شــبكههاي اجتماعي ،تيمي از مأموران پليس آگاهي بجنورد وارد عمل شدند و تحقيقات براي
شناسايي و دستگيري اسيدپاش شروع شــد .مأموران در نخستين اقدام دختر 17ساله را به اداره
آگاهي دعوت كردند تا از او درباره ماجرا تحقيق كنند .دختر نوجوان در حالي كه يكي از دستانش
بانداژ شده و مدعي بود كه در اين حادثه فقط از ناحيه دست آسيب ديده ،مقابل مأموران قرار گرفت
اما جوابهاي ضدو نقيض او به سؤاالت مأموران ،باعث شك آنها شد .بهگفته سرهنگ نامور ،معاون
اجتماعي فرمانده انتظامي خراسان شمالي ،مأموران پس از گفتوگو با دختر نوجوان و بازكردن
بانداژ دستش متوجه شدند كه هيچ آثاري از جراحت و سوختگي روي دست او نيست .وي افزود:
در اين شرايط دختر نوجوان به دروغبودن ادعاي اسيدپاشي و داستانسازي براي والدينش براي
توجيه چرايي دير رسيدن به منزل اعتراف كرد .سرهنگ نامور در ادامه از والدين خواست تا نظارت
بيشتري بر رفتار فرزندان خود داشته باشند تا چنين مشكالتي بهوجود نيايد.

اعترافات عجيب يك قاتل
«مقتول وانمــود ميكرد كه
من ديوانهام و كاري كرد كه از
داخلی
محل كارم اخراج شوم و براي
همين از او انتقام گرفتم».
اين بخشي از اعترافات عجيب مردي است كه
در درگيري جان يكي از بستگانش را گرفت.
بهگزارش همشــهري ،يازدهم دي امســال
نگهبان كارخانهاي در حوالي وردآورد چشمش
به جسد مردي افتاد كه در چند قدمي كيوسك
نگهباني افتاده بود .جسد متعلق به يكي ديگر
از نگهبانهاي كارخانه بود كه در ابتدا بهنظر
ميرســيد هدف حمله حيوانات وحشي قرار
گرفته اســت .اما وقتي پليس در محل حادثه
حضور يافت و جسد با دستور بازپرس جنايي
به پزشــكي قانوني انتقال يافت معلوم شد كه
مقتول با ضربات چاقو به قتل رسيده است.
در اين شرايط گروهي از كارآگاهان اداره دهم
پليــس آگاهي تهران تحقيقات براي كشــف
اسرار اين جنايت را آغاز كردند .مقتول مردي
بود حدودا 60ساله با شناســايي خانوادهاش
معلوم شــد از مدتي قبل با يكي از بستگانش
دچار اختالفاتي شــده بود .از سوي ديگر در
بررســي تصاوير دوربين مداربسته معلوم شد
كه آخرين بار مرد مظنون با مقتول ديده شده
است .همين كافي بود تا دستور بازداشت وي
صادر شود.
مرد 58ساله پس از دستگيري به قتل اقراركرد
و انگيزهاش را انتقامجويي دانست.
وي در اعترافاتــي عجيــب گفــت :مقتول
از بســتگان نزديكم بود كه فكــر ميكرد من
ديوانهام .درست اســت كه در يك دوره كوتاه
براي درمان به بيمارستان اعصاب و روان رفته
بودم اما ديوانــه نبودم .مقتول هميشــه مرا
ديوانه خطاب ميكرد و حرفهايي ميزد كه
باعث ميشد آبرويم برود.

وي ادامه داد :من معاون بانك بودم و روزبهروز
در كارم پيشــرفت ميكردم ،حتــي قرار بود
بهزودي رئيس بانك شوم اما مقتول باعث شد
تا كارم را از دست بدهم .او به محل كار من آمد
و به همه گفت من مجنونم و اختالالت رواني
دارم .همين موجب شــد تا كارم را از دســت
بدهم و بيكار شــوم .از آن پس آتش كينه در
دلم روشن شد تا اينكه روز حادثه به محل كار
مقتول رفتم و پس از درگيري جانش را گرفتم.
متهم به قتل پس از اقرار به جنايت بازداشت
شد و با دســتور قاضي محمد حسين زارعي
بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي تهران براي
انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره
دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

مســئول پذيرش مسافرخانه به ســرعت با آتشنشاني تماس
گرفت و درخواست كمك كرد .يك گاراژ بزرگ پشت مسافرخانه
بود و افرادي كه در گاراژ كار ميكردند به محض اينكه متوجه
آتشسوزي شدند براي نجات زنان و مرداني كه كودكانشان را
در آغوش گرفته و وحشتزده درخواست كمك داشتند دست
بهكار شــدند .آنها نردباني به ديوار تكيه دادند كه انتهاي آن به
محلي ميرسيد كه تعدادي زن و مرد و كودك گرفتار شده بودند.
درحاليكه دود ساختمان را در برگرفته بود ،مرداني كه گرفتار
شده بودند با شكستن شيشه پنجره ،به نردبان رسيدند و ابتدا
زنان و كودكان و پس از آن خود را از مهلكه نجات داده و وارد گاراژ
شدند .همزمان با اين اتفاق امدادگران از 5ايستگاه آتشنشاني
به همراه چندين دستگاه نردبان هيدروليكي ،خودروي حامل
تجهيزات تنفسي و تانكر آب به محل رسيدند و عمليات نجات
ادامه يافت .آتشنشانان به دو گروه تقسيم شدند و گروه اول به
جدال با شعلههاي آتش پرداختند و گروه دوم براي نجات افراد
گرفتار وارد ساختمان شدند.
سيد جالل ملكي ،ســخنگوي سازمان آتشنشــاني تهران به
همشهري گفت :بهجز آتشنشانان كه در حداقل زمان ممكن به
محل رسيده بودند ،عوامل شهرداري ،اورژانس و پليس راهور نيز
در محل حضور يافتند .بهگفته مسئوالن مسافرخانه ،آنجا  ۵٠تا
۶٠اتاق داشت كه در طبقات باال حدود ١۵اتاق كامال شعلهور بود.
آتش به سقفهاي شيرواني باالي ساختمان سرايت كرده و از
پنجرهها نيز به بيرون ميزد .براساس گفته كاركنان مسافرخانه،
حدود 30نفر در ســاختمان حضور داشــتند كه خوشبختانه
كاركنــان گاراژ در همان لحظات اوليه توانســته بودند حدود
10نفر را نجات دهند ،اما هنوز افراد زيادي در مسافرخانه حضور
داشتند و جانشان در خطر بود كه آتشنشانان براي نجات آنها
دست بهكار شدند.
ملكي با اشاره به آتش گسترده و شــدت باالي حرارت گفت:
بخش زيادي از ديوار و راه پلهها تخريب شده بود ،با وجود اين
آتشنشانان بهسختي عمليات نجات و مهار آتش را ادامه دادند و
از طريق نردبان و نفوذ به ساختمان موفق شدند حريق را مهار و
حدود 20نفر كه اكثر آنها خانواده يعني زن و مرد و كودك بودند
را از طريق نردبان هيدروليكي و يا از طريــق راه پلهها از محل
خارج كرده و نجات دهند.
يك قرباني

آتشسوزي صبح ديروز اما به مرگ يكي از مسافران نيز منجر
شد .بهگفته ملكي ،متأســفانه مردي حدودا 50ساله در يكي
از اتاقهاي طبقه دوم روي زمين افتاده بود كه آتشنشــانان او
را خارج كردند و تحويل اورژانس دادند اما معلوم شــد كه وي
جان باخته است .ظاهرا او از شهرستان به تهران آمده بود و در
مسافرخانه اقامت داشت.
سخنگوي آتشنشــاني تهران ادامه داد :اتفاق عجيبي كه در
ادامه افتاد اين بود كه آتشنشانان پس از مهار آتش درحاليكه
همچنان دود تمام ساختمان و راهرو را فراگرفته بود در يكي از
اتاقها مردي را پيدا كردند كه در ابتدا بهنظر ميرســيد فوت
شده است .آثار سوختگي شــديد روي صورت او مشهود بود و
مرد مصدوم بهدليل دودگرفتگي نميتوانســت صحبت كند.
آتشنشانان كه احتمال ميدادند او فوت شده ،وقتي باالي سرش
رفتند متوجه شدند كه مرد مصدوم نفس ميكشد و زنده است.
آنها مرد مصدوم را كه دچار ســوختگي شديد شده بود تحويل
اورژانس دادند و او براي مداوا به بيمارستان انتقال يافت.
در جريان اين حادثه دستكم 4نفر ديگر هم مصدوم شدند كه
به بيمارستان انتقال يافتند؛ 3نفر آنها دچار دودگرفتگي شده و
يكنفر در زمان شكستن شيشه پنجره از ناحيه دست زخمي
شده بود.
بهگفته ملكي ،اين آتشسوزي عالوه بر تلفات جاني ،خسارت
سنگيني نيز برجاي گذاشته كه علت آن در دست بررسي است.
از آنجا كه آتشســوزي به مرگ يك مســافر منجر شده بود،
گزارش اين حادثه به قاضي ساسان غالمي ،بازپرس ويژه قتل
نيز اعالم شد كه او دستور انتقال جسد متوفي به پزشكي قانوني
را صادر كرد .از سوي ديگر با دســتور بازپرس جنايي ،مأموران
پليس و كارشناسان آتشنشاني در محل حاضر شدند تا با انجام
تحقيقات و بررسي دوربينهاي مداربسته علت این حريق مرگبار
مشخص شود.
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تقابل تازه چين و آمريكا
در آبهاي شرق آسيا
ژاپن و آمريكا در مانور نظامي مشترك قدرتنمايي كردهاند ،چين
دهها جنگنده به مناطقي كه تايوان از آن خود ميداند فرستاده
و  2ناوگروه هواپيمابر آمريكا وارد محدوده مناقشهبرانگيز درياي
چين جنوبي شدهاند؛ شرق آسيا ،دوباره به كانون تقابل و درگيري
قدرتهاي نظامي برتر دنيا تبديل شده است.
به گزارش رويترز39 ،جنگنده چيني ،يكشــنبه گذشته ،تنها
يك روز بعد از آن وارد حريم هوايي تايوان شــدند كه ناوگروهها
و جنگندههاي ژاپني و آمريكايــي ،در درياي فيليپين ،نه فقط
يك مانور مشــترك برگزار كه عمال با آرايش حساب شده و رژه
معنادار خود قدرتنمايي كردند .واكنش چين به آمريكا ،پرواز
جنگندههاي ارتش آزاديبخش خلق چين بــود .وزارت دفاع
تايوان گفته اســت كه اين بزرگترين نقض هوايي حريمش از
ابتداي سال بوده است .در چنين شرايطي 2 ،ناوگروه هواپيمابر
آمريكا هم بهگفته وزارت دفاع اين كشــور ،بــراي تمرين وارد
آبهاي درياي چين جنوبي شدهاند.
درياي چين جنوبي و همينطور تايوان ،از حساسترين مسائل
چين هستند و ســال گذشــته ،پكن در مورد تايوان حتي تا
آســتانه جنگ هم پيش رفت .تقريبا تمامي كشــورهايي كه
با درياي چين جنوبي ارتباط دارند ،ادعــاي قلمرويي در اين
منطقه دارند اما چين بيشتر از تمامي آنها خود را محق ميداند
و مدتهاست عمليات عمراني نظامي در برخي جزيرههاي اين
دريا را آغاز كرده اســت .آمريكا هم ،چه بهعنوان متحد برخي
از اين كشــورها و چه بهعنوان كشوري كه بر بعضي جزاير اين
منطقه از نظر قانوني حاكميت دارد ،خود را محق به دخالت در
مسائل اين منطقه ميداند.

با اين ديدگاه ،ناوهاي رزمی آمریکا بــهطور مرتب از نزدیکی
جزايري كه چين بر آنها ادعاي حاكميــت دارد و همينطور از
تنگه تايوان عبور ميكنند تا حاكميت چين را به چالش بكشند.
اين اقدام آنها البته با خشم پكن همراه شده و چین بارها به اين
رفتارهاي تحريكآميز آمریکا واكنش نشان داده است.
چين ،تايوان را يكي از استانهاي خود ميداند و مسائل مربوط به
اين جزيره را مسائل داخلي ميداند و معتقد است آمريكا و يا هر
كشور ديگري ،حق دخالت در اين امور را ندارند.
آمريكا در مانور مشــترك با ژاپن ،يك ناوگروه كه متشــكل
از دو ناو هواپيمابر 2 ،كشــتي هجومي آبي-خاكي آمريكايي
و يك كشــتي هجومي هليكوپتربر (كه ميتوان آن را نوعي
ناو هواپيمابر كوچك خواند) را در كنــار هم قرار داد .عالوه بر
اينها  2ناو موشــكانداز 5 ،رزمناو ديگــر و همينطور چندين
هواپيماي نظامي هم در اين تمرينها حاضر بودند.
درياي فيليپيــن منطقهاي در اقيانوس آرام در شــرق تايوان
اســت كه بين اين جزيره و قلمروهاي آمريكايي گوام و جزاير
مارياناي شــمالي قرار دارد .نيروي دريايي آمريكا در بيانيهاي
گفته است كه هدف اين مانور «،انجام تمرين براي محافظت و
حمايت از منطقه آزاد هند و پاسيفيك بوده است» .اما به خوبي
ميتوان نوعي قدرتنمايي و زورآزمايي را در نحوه انجام تمرين
و عكسهايي كه از رژه همزمان شــناورها و جنگندهها منتشر
شده مشاهده كرد.
تايوان از  70سال پيش ،خود را كشــوري مستقل ميخواند.
پكن اما نظر ديگري دارد و اخيرا گفته است كه اگر حتي الزم
باشد ،از گزينههاي نظامي براي گرفتن تايوان استفاده خواهد
كرد .تنشها در اين منطقه ،در پاييز به اوج خود رسيد؛ يعني
زماني كه چين ،بارها جنگندههاي خود را به منطقه هوايي مورد
ادعاي تايوان فرستاد و در يك پرواز56 ،هواپيماي نظامي را به
پرواز درآورد .آمريكا كه خود را از نظــر قانوني مجبور به دفاع
از تايــوان ميداند ،بعد از افزايش تنشها بهصورت مســتقيم
و غيرمستقيم به چين هشــدار داد و تنشها ،بعد از آنكه شي
جين پينگ ،رئيسجمهور چين اعــام كرد که الحاق تايوان،
بهصورت صلحآميز انجام خواهد شد به پايان رسيد .اما دوباره
بهنظر ميرسد منطقه ،صحنه تقابل چين و آمريكا شده است.
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آنتونیو گوترش
دبیركل سازمان ملل
سازمان ملل بهطور مداوم با طالبان در
تماس است تا به آنها بگوید كه رعایت
حقوق بشــر برای به رســمیت شناختن
حكومــت طالبان ضــروری اســت .برای
جلب حمایتهای بینالمللی ،رعایت
حقــوق زنــان و دختــران توســط طالبان
كامال ًضروری است.
ماریا زاخارووا
سخنگوی وزارت خارجه روسیه
اوكراین بــه ابــزاری بــرای تأمیــن منافع
غربیهــا تبدیل شــده اســت .غــرب به
بهانهای برای ادامه تحریمهایش علیه
روســیه نیــاز دارد و مســئله اوكرایــن به
بهانهای در این زمینه تبدیل شده است.
همانطــور كــه اعــام كردهایم ،روســیه
برنامهای برای حمله به اوكراین ندارد.

جوالن اوميكرون در غرب آسيا

موج تازه در كشورهاي غرب آسيا نمايان ش د ه است
2ماه پس از شيوع سويه جديد اوميكرون در نيمي از جهان ،نشانههاي آغاز 
ســرعت گســترش اوميكرون در
جهــان بــه شــكلي خيرهكننده
باالســت؛ در آذرماه ســالجاري
گزارش
تعداد كشورهاي مبتال به اين سويه
در عرض حدود 20روز از 23كشــور به 89كشور
رسيد .تا هفته دوم نخستين ماه سالجاري ميالدي،
سازمان بهداشت جهاني اعالم كرد نرخ ابتال به اين
ويروس 20درصد در جهان افزايش پيدا كرده است
و بيش از 19ميليون نفر در سرتاســر جهان به آن
مبتال شدهاند .با اينهمه كشــورهاي غرب آسيا تا
همين اواخر تا حدودي از آســيبهاي اين سويه
جديد در امــان مانده بودند .امنيتــي كه آمارهاي
جديد از موقتي بودن آن خبر ميدهد.
طي ماههاي گذشته كشــورهاي اروپايي و آمريكا
قربانيان اصلي اوميكرون بودهانــد .درحال حاضر
انگليس با بيش از 238هزار مورد ابتال به اوميكرون
رتبه اول ابتالي جهاني را بهخــود اختصاص داده
است .پس از انگليس كشورهاي آمريكا ،دانمارك،
كانادا ،آلمان ،فرانسه و استراليا در رتبههاي بعدي
ابتال قرار گرفتهاند .اين كشورها مدتهاست كه با
ضربههاي شديد اوميكرون مواجه شدهاند و از پيش
از سال نوي ميالدي تمهيدات جديدي براي مقابله
با اين موج به اجرا گذاشتهاند .قرنطينه ،ممنوعيت
سفر ،اجباري كردن واكسن و تعطيلي كسبوكارها
ازجمله اين تمهيدات بودهاند.
اكنون بهنظر ميآيد سويه جديد كرونا كشورهاي
غرب آسيا را نشانه گرفته است .كشورهايي كه تا به
امروز بهصورت نسبي از عوارض جدي اوميكرون در
امان مانده بودند اما طي هفتههاي اخير نشانههاي
جدي از رسيدن موج ابتال بهســويه جديد در آنها
مشاهده شده است .همانطور كه نرخ ابتال به كرونا
در بعضي از اســتانهاي ايران ازجمله تهران رو به
افزايش گذاشته است ،كشورهاي همسايه ايران و
كشورهاي غرب آسيا هم با روند افزايشي موارد ابتال
مواجه شدهاند.
تركيه :روز يكشــنبه آمار ابتــاي جديد به كرونا
در تركيه به 65هــزار و 503مورد رســيده و آمار
مرگومير در اين روز 185نفر اعالم شــده اســت.
انتظار ميرود آمار ابتال تا پايان دومين ماه ســال
2022در تركيه به بيش از 100هزار مورد برســد.
تركيه به جز اســتفاده از ماســك ،حفــظ فاصله
اجتماعي و داشتن كارت واكســن يا تست منفي
كرونا براي ورود به كشــور يا ورود به مراكز عمومي
بزرگ،مابقي محدوديتهاي خود را حذف كرده و
در تالش اســت موج جديد همهگيري را با اتكا بر

تداوم انجام واكسيناسيون مديريت كند.
بحرين :اين كشــور به تازگي به ليســت مناطق
پرخطر براي سفر آمريكا افزوده شده است .در اين
كشــور آمار ابتالي جديد در هفته اخير به بيش از
3هزار مورد رسيده اســت .اين رقم به نسبت آمار
ابتال در زمان مشابه ســال گذشته رشد قابل توجه
670درصدي را نشــان ميدهد .اما واكسيناسيون
و تستگيري گسترده در بحرين باعث شده تا اين
كشور در زمينه كنترل مرگومير موفق عمل كند
و به همين دليل اقدامات براي مديريت موج جديد
در اين كشور محدود به ارائه تست پيش از ورود به
كشور شده است.
اردن :روز شنبه آمار مرگومير جديد در عمان به
13مورد و آمار ابتالي جديد به 4هزار و 102مورد
رسيد .در اردن نرخ واكسيناسيون به نسبت ديگر
كشــورهاي عربي پايين اســت و تنها 37درصد از
جمعيت اين كشــور هر دو دوز واكسن را دريافت
كردهاند .باوجود روند صعودي كه آمار ابتال به كرونا
در اين كشــور گرفته اســت ،دولت جز به تعويق
انداختن بازگشــايي مــدارس پــس از تعطيالت
زمســتاني اقدام محدودكننده ديگري انجام نداده
است.
كويت :در هفته گذشته آمار كرونا در كويت ركورد
جديدي را به ثبت رساند .آمار ابتالي جديد در اين
كشور براي اولينبار از زمان آغاز همهگيري به بيش
از 5هزار مورد رسيد .در راســتاي مهار موج جديد
همهگيري در كويت ،عالوه بر ســرعت بخشيدن
به واكسيناسيون دوز سوم ،دولت تمامي مسافران

افغانستان نامشخص
پاكستان 7000
كويت 5000
بحرين 3000
عمان 1600
عربستان 5000

ورودي به مرزهاي كويت را ملزم به ارائه تست منفي
كرونا كرده و قصد دارد بهصــورت موقت برگزاري
تمامي رويدادهاي اجتماعي كه در فضاهاي بسته
برگزار ميشوند را تا پايان ماه آينده متوقف سازد.
عراق :با گذشت كمتر از چندماه از كاهش آمار ابتال
به كرونا در عراق ،جهشي جديد در ابتال به بيماري
در اين كشور گزارش شده است .چهارشنبه گذشته
بيش از 6هزار مورد ابتــاي جديد در عراق به ثبت
رسيده اســت .عراق به جز آغاز واكسيناسيون دوز
سوم و تأكيد بر اســتفاده از ماسك و فاصلهگذاري
اجتماعي اقدام ديگــري براي مهار مــوج چهارم
همهگيري انجام نداده است.
عربســتان :آمار ابتالي جديد در عربستان روز
سهشنبه گذشته بيش از 5هزار و 800مورد اعالم
شد .اين كشور به تازگي بهمنظور مهار موج جديد
ابتال به كرونا براي افرادي كه مقرراتي نظير استفاده
از ماســك ،كنترل دمــاي بدن پيــش از ورود به
اماكن عمومي يا حفظ فاصلــه اجتماعي را رعايت
نميكنند،جريمهاي 266دالري براي تخلف اول و
جريمهاي 26هزار دالري را براي تخلف دوم درنظر
گرفته است.
لبنان :تا روز شــنبه آمار ابتــاي جديد در لبنان
به بيش از 5هزار و 500مــورد و آمار مرگومير به
14مورد رســيد .بســام مولوي ،وزير كشور لبنان
3هفته پيش وعده داده بود براي مقابله با موج جديد
گنجايش رســتورانها و مراكز تفريحي عمومي را
محدود و محدوديتهاي جديدي هم وضع خواهد
كرد .وعدهاي كه عملي شدن آن با توجه به بحران

آمار ابتالی روزانه

ایران 7600
تركيه 65000
عراق 6000
لبنان 5000
اردن 4000
قطر 3000
امارات 3000

اقتصادي لبنان ،دور از ذهــن بهنظر ميآيد .با اين
همه درحال حاضر تمامي مراكز توريســتي لبنان
تعطيل هســتند ،انجام تســت كرونا براي ورود به
كشور الزامي است و ســامانه حملونقل عمومي با
نيمي از گنجايش خود كار ميكند .همچنين سفر
در اين كشور تنها به داليل ضروري مجاز است.
عمان :افزايش شــديد آمار ابتال به كرونا در عمان
باعث شد تا دولت اين كشور از روز گذشته مقررات
جديدي را براي مهار همهگيري وضع كند99 .درصد
از بيماران جديد در اين كشــور به اوميكرون مبتال
شــدهاند .آمار ابتالي جديد در عمان روز دوشنبه
هزار و 647مورد گزارش شده است .كاهش ظرفيت
حضور نيروهــا در محل كار بــه 50درصد ،تعليق
تمامي نمايشــگاهها و كنفرانسهــا ،فعاليتهاي
اجتماعي،تعطيلي نمازجمعه و به نصف رســاندن
ظرفيت مســاجد و بازگشــت به آموزش مجازي
ازجمله اقدامات پيشگيرانه عمان بوده است.
قطر :آخرين آمــار ابتال به كرونــا در قطر 2هزار و
981مورد گزارش شده است .دولت اين كشور براي
مهار موج جديد ابتال آموزش مجازي را به مدارس
و مهدكودكها بازگردانده اســت ،ظرفيت سامانه
حملونقل خود را به 60درصد و ظرفيت سينماها،
نمايشــگاهها و ديگر مراكز فرهنگي را به 50درصد
رسانده است .همچنين ورود كودكان زير 12سال
به مراكز خريد بزرگ ممنوع اعالم شــده اســت.
قطر روز دوشنبه 631نفر را به جرم رعايت نكردن
محدوديتهاي وضع شده جريمه كرده است.
امارات :يكي از سريعترين كشــورهاي جهان در
امر واكسيناســيون عمومي هم با موج جديد ابتال
به كرونا مواجه شده اســت .روز جمعه آمار ابتالي
جديد در اين كشــور به بيش از 2هزار و 900مورد
رسيد .در همين راستا افراد براي ورود به پايتخت
امارات بايد برگه سبز واكسيناسيون يا تست منفي
كرونا ارائه دهند.
افغانستان :پس از ســلطه طالبان بر افغانستان،
آمار دقيقــي از ميزان ابتــا ،مرگوميــر يانرخ
واكسيناسيون در اين كشور وجود ندارد.
پاكستان :روز يكشنبه بيش از 7هزار و 580مورد
ابتالي جديد در پاكستان ثبت شد تا پنجمين موج
كرونا در اين كشــور به وخيمترين موج از ابتداي
همهگيري تاكنون تبديل شــود .دولت پاكستان
بهمنظور مديريت وضعيت همهگيري ،از روز شنبه
تمامي فعاليتهاي عمومي در فضاهاي بســته در
شهرهايي كه نرخ مثبت شدن تست در آنها باالتر از
10درصد باشد را ممنوع كرده است.

خبر

كمك 1.2ميليارد يورويي
اتحاديه اروپا به اوكراين
اورزوال فن درالين ،رئيس كميسيون اروپا ،از كمك
يكميليارد و ۲۰۰ميليون يورويي اتحاديه اروپا به
اوكراين خبر داد .بهگفته او اين كمك با هدف مقابله
با تهديد نظامي روسيه در اختيار كييف قرا گرفته
اســت.به گزارش يورونيوز ،اتحاديــه اروپا از زمان
آغاز تنشها ميان روسيه و اوكراين در سال ۲۰۱۴
تاكنون ۱۷ميليارد يورو در قالب كمك مالي يا وام
به اوكراين پرداخت كرده است۶۰۰ .ميليون يورو از
بسته جديد كمكها بالفاصله پس از تصويب پارلمان
اروپا پرداخت خواهد شد .با جديتر شدن تنش در
مرز روســيه و اوكراين ،انگليس و آمريكا از ديروز
روند خروج كاركنان خود از سفارتخانههايشان در
كييف را آغاز كردند.

كيوسك

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

چينيها ،خسته از سياست «كرونا -صفر»

چين هر منطقهاي كه تعدادي مبتالي جديد در آن شناسايي ميشود
را كامال قرنطينه ميكند .اين سياست كه کرونا-صفر نام دارد و طي
2سال گذشته اجرا شده ،به مهار كرونا كمك بزرگي كرده اما مردم
را خسته كرده است.
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روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

حضرت امیر المؤمنینعلیع:
ستم مکن برکسی که یاوری جز خدا ندارد

تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها

شب وصل است و طي شد نامه هجر
سالم فيه حتي مطلع الفجر

اذان ظهــر  12:17 :غــروب آفتــاب17:24 :
اذان مغرب 17:44 :نيمه شــبشــرعي23:33 :
اذان صبح 5:42 :طلوع آفتاب7:09 :

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدیرمسئول :عبداهلل گنجی
سردبیر :دانیال معمار

حافظ

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه تورج ،شماره14
كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

آمستردام :يك مســافر قاچاق توانســت با مخفي شدن در
محفظه چرخهاي هواپيما از ژوهانسبورگ در آفريقايجنوبي
تا فرودگاه آمستردام هلند سفر كند .سفر او از اين جهت حائز
اهميت بود كه تقريبا اغلب كســاني كه دست به اين نوع سفر
ميزنند يا در اثر حركتهاي مكانيكي چرخها صدمه ميبينند يا
در محفظه چرخهاي هواپيما در ارتفاع از سرما يا كمبود اكسيژن
تلف ميشوند .ويلميكا كوستر ،سخنگوي فرودگاه شيپخول در
اينباره به ســيانان گفت « :ما از يافتن اين مرد شــگفتزده
شديم ،اما از زنده بودن او پس از اينكه هواپيما بيش از ۱۰هزار
كيلومتر را در دماي بسيار سرد طي كرد ،شگفتزدهتر شديم».
او افزود كه اين مســافر پس از شناســايي به بيمارستاني در
آمستردام منتقل شد .قرار است وضعيت اين فرد پس از بهبودي
در مركز پناهجويان ( )AZCمورد بررســي قرار بگيرد .بهگفته
پليس نظامي ســلطنتي هلند ،زمان پرواز بين ژوهانسبورگ و
آمستردام بهطور متوسط حدود ۱۱ساعت است و اگر پرواز در
كنيا توقف داشته باشد ،سفر چندين ساعت طوالنيتر ميشود.

تلفن48075000 :

سايت روزنامهn e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

طلسم صدور كارت ملی شكست

گرینویچ

خ هواپيما
سفر هوايي با چر 

چاپ :همشهري

همشهريw w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

نگاه

فاطمه عباسي
روزنامهنگار

پروژه هوشمند كردن كارتهاي ملي از حدود
9سال قبل يعني ســال 91شروع شد و قرار بود
تا سال 97تمام كســاني كه واجد شرايط بودند
كارت ملي هوشــمند داشته باشــند .با اينكه
مسئوالن ســازمان ثبتاحوال گفته بودند كه
روند صدور كارت ملي از زمان ثبتنام تا تحويل
به افراد حداكثر 2هفتــه زمان ميبرد ،اما حتما
در جريان هستيد كه اين پروژه نهتنها 6سال بعد
به سرانجام نرسيد ،بلكه هنوز هم هستند كساني
كه كارت ملي هوشمند به دستشان نرسيده است
و ســال 98هم كه كارتهاي قديمي از اعتبار
ساقط شد ،ماندهاند بدون كارت ملي .اين افراد

اول آخر

تنها با يك برگه كه نشان ميدهد منتظر دريافت
كارت ملي هستند ميتوانند كارهاي اداريشان
را انجام دهند كه البته در بســياري از مواقع به
مشكل هم برميخورند.
دليل اين تأخير هم آنطور كه مسئوالن گفتهاند،
تامين نشدن كارت خام است ،چرا كه اين كارت
از ويژگيهــاي خاصي برخوردار اســت كه در
خارج از كشور توليد ميشود و بهدليل مسائل
مربوط به بحث تحريــم و همچنين هزينههاي
سرسامآور با چالش روبهرو شد .حاال خبري كه
اين روزها منتشر شده و كساني كه كارت ملي
نگرفتهاند را اميدوار كرده و شــوخيهايي كه
در فضاي مجازي با طوالني شــدن روند صدور
كارت ملي ميشــد را كم كرده ،اين اســت كه
هاشم كارگر ،رئيس سازمان ثبت احوال كشور

از راهاندازي مجدد خــط توليد و صدور بيش از
۲۵۰هزار قطعه كارت هوشــمند ملي در هفته
گذشته خبر داده و گفته كه اين روند ادامهدار
است .اين مسئول به اين موضوع هم اشاره كرده
كه خط توليد اين كارت كه در حالت نيمهفعال
و حتي در برههاي تعطيل بود حاال براســاس
پيگيريهاي انجام شــده در وزارت كشــور و
سازمان ثبت احوال مجددا راهاندازي شده و قرار
اســت بهمرور تمامي كارتهاي ملي هوشمند
صادر شود .كساني هم كه تا حاال منتظر دريافت
كارتشان بودند ميتوانند براي بررسي وضعيت
صدور كارت خود به پرتال سازمان ثبتاحوال،
قسمت پيگيري كارت هوشمند مراجعه كنند
تا ببينند چه زماني قرار اســت ايــن كارت به
دستشان برسد.

در حاشیه مراسم تقدیر از مادریاران شیرخوارگاه رفیده  /عکس :محمد خدا بخش

كودك نيمميليون دالري

تگزاس :زني كه قصد داشت در فروشگاه والمارت
آمريكا كودكي را به قيمت پيشنهادي نيمميليون
دالر بخرد با پيگيريهاي پليس دســتگير شــد.
به گزارش ياهونيوز ،ربكا تيلور 49ســاله در صف
خريد به مادر كودك نزديك شد و به او گفت كه در
خودرواش 250هزار دالر نقد دارد و اگر كودك را
به او بدهد 250هزار دالر ديگر هم بهحساب او واريز
ميكند ،مادر اين كودك ابتدا تصور ميكند تيلور
شوخي ميكند اما پس از اصرار او در نهايت موضوع
را با پليس در ميان ميگذارد .تيلور به قدري از مبلغ
پيشنهادي خود اطمينان داشته كه مادر كودك را
تا خودرواش تعقيب ميكند تا جايي كه مادر مجبور
ميشود درهاي خودرو را قفل كند .حاال تيلور براي
پيشنهاد خريد اين كودك دستكم به 2سال زندان
محكوم خواهد شد.

زندان براي چيدن كاكتوس

كاليفرنيا :مردي اهل كرهجنوبي كه تعدادی كاكتوس را
در آمريكا چيده بود به  2ســال زندان و پرداخت 985هزار
دالر غرامت محكوم شــد .بيونگســو كيم ۴۶ســاله اهل
كرهجنوبي گونهاي كاكتوس گوشــتي با نام علمي دادليا
()Dudleyaاز ســاحل ايالتي دومارتَن ( )DeMartinدر
كالمات كاليفرنيا و پارك ايالتي دِل نورته كوســت ردوودز
(  ،)Del Norte Coast Redwoodsكنــده بــود .كيم
و همدســتانش پس از بســتهبندي گياهان ،بهدروغ ادعا
كردند آنها را از ســن ديگو خريدهاند و قصد داشــتند آنها
را به كرهجنوبي قاچاق كننــد .بهگفته مراجع قضايي كيم
قصد داشته است با ارائه گواهي تقلبي ،گياهان دادليا را به
كرهجنوبي قاچاق كند «.البته صحبت چند شاخه كاكتوس
نبوده و پس از بازرسي شركت حملونقل بار ،پليس محلي
موفق به كشــف ۳هزار و ۷۱۵گياه دادليا در جعبههايي با
برچسب «فوري» و «گياهان زنده» شد؛ همان گياهاني كه
متهمان از زمينهاي عمومي شمال كاليفرنيا كنده بودند».
گذرنامه كيم پس از دســتگيري مصادره شــد ،اما ژانويه
سالجاري ،او به كنســولگري كرهجنوبي در لسآنجلس
مراجعه و بهدروغ ادعا كرده بود گذرنامهاش گم شده است و
گذرنامه كرهاي جديدي گرفته بود.

كمي آن طرفتر از
مريم ساحلي
دهنه بازار نشسته
است روي زمين .دســتههاي كوچك
ســبزي محلي و يك زنبيل نارنج ،همه
بساطيســت كه پهن كرده بر سفرهاي
گلريز .روسري پشــمي را سفت گره
زده زير چانه .حوالي 70ســالگي يك
چشــمش به پاهاي آدمهاييست كه
ميآيند و ميروند و يك چشــمش به
دكان دامفــروش .مغازه بزرگ اســت.
بخار نشســته روي شيشــهاش .زن اما
ميداند درونــش تورهاي ماهيگيري از
ديوار آويزان هســتند و يك كپه سرب
گوشه مغازه جا خوش كرده است .رنگ
تورها يك جور سبز نزديك به آبيست يا
سفيد مثل برف .اما تا تن به آب ميزنند،
خالي باال بيايند يا پــر فرقي نميكند،
گل و الي قشنگيشان را ميگيرد .يا نه
كسي چه ميداند شايد آه ماهيهاست
كه دامنگيرشان ميشــود ،ماهيهاي
عاشــقي كه به دلدار نرســيدهاند .زن
انگشــتهايش را در هم گــره ميزند.
حاال يكي در گوشش مينوازد :تيليك
تلك...تيليك تلك .بند دو ِم چهار انگشت
دست راستش تير ميكشد .نميداند از
چند سالگي نشســته بود به تور بافتن.
قبــل از آن هم اما الاليــي خوابيدنش
صداي همين تيليك تلــك دامبافتن
مادرش بود .او ،مادرش و بسياري از زنان
شهر تور ميبافتند .چيني و التك ابزار
كارشان بود .چيني و التك چوبي بودند
و برخوردشان به هم منشا صدايي بود كه
يادآور دريا بود و ماهي و بركت .نميداند
چه وقت دامبافتن زنهــا ور افتاد .حاال
تعداد بانواني كه دام ميبافند خيلي كم
است .دامها در كارخانهها بافته ميشوند
و دستگاهها به جاي زنها و دختران تور
ميبافند .زن دهــان زنبيل حصيري را
ميچرخاند تا آنها كه ميگذرند ،نارنجها
را بهتر ببينند .امشب او شايد در صندوق
قديمياش را باز كنــد .چيني و التك
مادرش هنوز كنج صندوق است و يك
قرقره نخ نصفه ،نيمه .امشــب شايد او
تور ببافد .ببافد براي دل خودش ،براي
شنيدن يك الاليي.

نام آل كاپون ،گانگستر مشهور اوايل قرن بيستم
در آمريكا را بسيار شنيدهايم .كاپون كه در جواني
تشكيالت بزرگ و خشني را براي خود ترتيب داده
بود ،يكي از مشهورترين خالفكاران تاريخ است.
حتي گاهي در مورد ميــزان نفوذ او در اجتماع و
جنايات بزرگش داستان ســرايي و اغراق شده.
با اين حال آل كاپون يقينــا يكي از خالفكاران
بزرگ قرن گذشته بوده اســت .او در ماه ژانويه
متولد شد و اتفاقا در ماه ژانويه هم مرد .او تقريبا
بهمدت 10سال سردسته سنديكاي خالفكاران در
شيكاگو و حتي كل آمريكا بود .آلفونسو گابريل
كاپون در بروكلين به دنيا آمد ،جايي كه جمعيت
جامعه مهاجر ايتاليايي در آن قابل توجه هستند.
در واقع به نوعي راه و رســم مافيايي در سرشت
ايتاليايي او وجود داشت .او از جواني به گروههاي
تبهكار پيوست .گر چه در مدارك هويتي او قيد
شده بود كه معاملهگر مبلمان است ،اما در اصل او
ترتيبدهنده بسياري از جنايات و شغلهاي سياه
در شيكاگو بود .در جواني و در يكي از نزاعهاي
بين گروهي يك زخم چاقو روي صورتش نشست.
پس از آن به «صورت زخمي» شناخته شد .آل در
سال 1918با يك دختر ايرلندي تبار ازدواج كرد.
كمي بعد بهخاطر ارتكاب  2فقره قتل به شيكاگو
گريخت .در شيكاگو با سردسته يك باند مافيايي
به نام جاني توريو آشنا شد و استعداد شگرفش
در زمينه تبهكاري را به او ثابت كرد .بعدها وقتي
توريو در يك درگيري شديد دچار از كارافتادگي
شد ،تشــكيالت خود را به كاپون جوان سپرد.
صورت زخمي از اين به بعد قدرت و نفوذ بيشتري
در شيكاگو بهدست آورد .كاپون معموال از داخل
هتل لگزينگتون شــيكاگو گروهش را هدايت
ميكرد .او هيچ وقت بهخاطر قتل و جنايت به دام
پليس نيفتاد .اما سرانجام در سال 1931بهدليل
تجارت غيرقانوني الكل و فرار از ماليات دستگير
و به 11سال زندان محكوم شد .حضور او در زندان
به معني پايان تبهكاريهاي او نبود؛ چون از درون
زندان هم به فعاليتش ادامه ميداد .به همين دليل
در سال 1934به زندان مخوف آلكاتراز منتقل شد.
تا آخر عمر آنجا بود و درنهايت 25ژانويه 1947در
زندان درگذشت .ميزان شرارتهاي او در حدي
بود كه هنوز هم خيليها به خالفكارها اين عنوان
را ميدهند :آل كاپون...

طرفین برخورد :هوشنگ ابتهاج ـ رضا براهني
نوع برخورد :جدل لفظي و قلمي
تاریخ برخورد :آبان و دي 1391
محل برخورد :تهران

مواجهه انتقادي رضا
صابر محمدی
براهني با هوشــنگ
آتشين «مربع
ابتهاج ،با آن يادداشــت
ِ
مرگ» در دهــه چهل آغاز شــد .آقاي
منتقد ،ابتهــاج را به همراه ســه رفيق
صميمــياش؛ فريدون مشــيري ،نادر
نادرپور و ســياوش كســرايي به شكلي
هندسي با چهار ضلع تشبيه كرده و هر
ضلــع را مكمل مربعي دانســته بود كه
مرگ نام دارد .او طي گزارشــي هم كه
در اينباره با عنوان «مربع مرگ و سنگر
پوشالي؟» نوشــت [و بعدها به جزئيات
آن در ماجــراي «كاخ جوانان» خواهيم
غول شــعر
پرداخــت] ،ميگفت چهار ِ
سياسي و رمانتيك دهههاي سي و چهل
به پايان راه رسيدهاند« :مربع مرگ شعري
از چهار زاويه تشكيل شده است .اين چهار
زاويه عبارتند از نادرپور ،سايه ،مشيري و
كسرايي .از اين چهار نفر ،سايه و مشيري
مردهانــد (اين موضوع توســط براهني
نوشته شده است درحاليكه سايه هنوز
زنده است) و خداي شعرشان رحمتشان
كند ،كسرايي سه چهارم كالبد و شعور و
احســاس و جهانبيني شاعرانهاش فلج
شده است و نادرپور ميخواهد با جبهه
تشكيل دادن و با تظاهر به متعهد شدن و
احساس مسئوليت كردن خود را از مرگ
شعري نجات دهد .اين مربع ،مربع مرگ
است بهدليل آنكه مرگ شعري ،بر سر و
روي هر چهار شاعر ،گرد وحشتناك خود
را پاشــيده و آنها را در سنگري قرارداده

است كه از آن هيچگونه دفاعي نميتوان
كرد».
آتشي كه آن سالها براهني برافروخت
هميشه عليه اين نوع از شعر و شاعران
شــعلهور بود اما خاكســتر آن ،دههها
بعد ،بار ديگر ُگــر گرفت؛ ايــن بار در
آبانمــاه ســال .1391وقتــي كتاب
«پير پرنيانانديش» منتشــر شــد...
گفتوگويي بلند در بيش از هزارصفحه
ش اظهارنظرهاي
با هوشنگ ابتهاج .ترك 
پرســروصداي ابتهاج در ايــن كتاب تا
مدتها اين سو و آن سو برخورد ميكرد.
يكياش هم اين روايــت بود« :يه بار يه
شــعري از براهني خوندم .بــه نادرپور
گفتم :اِ ...اين شعر به براهني نميخوره!
يعني يه سر و ســاماني داره ،گذرا اين
حرف رو زدم .چند وقت بعد نادرپور اومد
و گفت ســايه! براهني كچل كرد منو...
ميگه منو ببر پیش سايه .حرف منو براي
براهني نقل كرده بود ...شــايد گفت كه
سايه گفته كه شعر براهني خوب شده.
گفتم :اصال به وساطت تو احتياج نيست
كه ...آقاي براهني هر وقت ميخواد بياد.
باالخره يك روز اومد پيش من ]...[ ...خب
من ميدونستم براهني براي چي اومده.
براهني دو ساعت تو خونه من موند ...چه
تعريفهايي از من كرد و هي منو برد تا
لب اون چشمه تا ببينه من درباره شعرش
چي ميگم ...حاال من هيچ به روي خودم
نميارم! براهني از هر دري زد تا اين حرفو
از من بشنوه ،من هم نميگفتم و اصال به

عيسي محمدي

خبر
عدد
تقويم

نبش قبر «مربع مرگ»
پس از نيم قرن

دام ماهيهاي عاشق

اندر ماجراهای «ای بابا ،ما
هم چيزی نشديم»

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

چهره به چهره

قصه شهر

باشگاه
نویسندگان

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شعاع،خيابان شهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

پايان صورت زخمی

روي خودم نمــيآوردم .آخر ،بيچاره به
من گفت :شنيدم شما از شعر من بدتون
نيومده ...من هي شــوخي ميكردم كه
مگه شما شعر ميگين ،كدوم شعر؟ هر
كي گفته شوخي كرده تا آخر بهش گفتم
كه آقاي دكتر من كي هستم كه خوش
اومدن و بد اومدن من تأثيري تو خوبي و
بدي شعر كسي داشته باشه .من يك روز
از يك غزل حافظ رد ميشم يه روز از يك
شعر خوشم مياد ،يه روز نميآد ...باالخره
چيزي نشد و پا شد رفت»...
تنها دوماه از انتشار اين حرفها در «پير
پرنيانانديش» گذشته بود كه براهني از
در پاسخ درآمد« :من در تمام عمرم براي
تأييد شعرم هرگز به منزل ابتهاج و امثال
او نرفتهام .چون شــعر من اساساً با شعر
اينها فرق ميكرد .گذشــته از آن ،سايه
اص ً
ال چيزي نميدانست كه بخواهد شعر
مرا تأييدكند… اينها (سايه و دوستانش)
آن موقــع فكر ميكردند كــه آدمهاي
گندهاي هستند و من با مقاالتي كه در
مورد اينها مينوشتم اينها را از عرش به
زمين زدم ».ابتهاج گفته بود براهني با
«گدايي تأييد»« ،انسانيت» را «تحقير»
كرده است .حاال اگر روايت ابتهاج صحيح
هم باشد ،يعني حتي اگر قائل باشيم به
اينكــه از بين اين دو نفــر ،آن كس كه
واقعیــت را نمیگوید ابتهاج نيســت،
پس كاري كه خود او با پيشكشــيدن
اين ماجرا عليه براهني كرده ،چيست؟
ستايش انسانيت؟

سهشنبه

روزنامهنگار

يك بندهخدايــي در كتابي ،به نكته
جالبي اشاره كرده بود؛ ميگفت :آدمها
در دو مسير پيش ميروند .يا مسيرشــان افقي است و در يك خط
معطوف به افق و يا آنكه پيشرفت و حركت آنها در يك مسير عمودي
است که به سمت باال پيش ميروند .حاال كاري به جنبههاي معنوي
قضيه نداريم و نميخواهيم زياد از زمين جدا شويم .اصال شما تصور
كنید منظور از مسير عمودي ،توجه به موارد غيرمادي است؛ يعني
شما به جاي اينكه به مدل ماشــين و متراژ خانه و محل سكونت و
حساب بانكي و ...فكر كنيد و در مسير زیادكردن آنها حركت كنيد،
به كتاب خواندن و مصرف فرهنگي و ...فكر كنيد .نكته اساســي كه
ميخواهم از آن صحبت كنيم چيز ديگري است؛ اينكه بيشتر مردم
در رقابتي موازي با هم ،دارند در يك خط افقي پيش ميروند .اما پايان
اين خط افقي كجاست؟ طبیعتا پايان آن ،پايان زندگي ماست؛ يعني
مرگ .خب ،اين به ما چه ربطي دارد؟ عــرض ميكنم .وقتي رقابت
ميشــود افقي ،هرچقدر آدمي به مرگ نزديكتر ميشود ،نسبت
به زندگي هم حريصتر ميشود .شاید بپرســید اين مگر بد است؟
می توان گفت :اساسا حريصبودن ،انســان را از حالت تعادل خارج
ميکند و اين ،جنبه منفي ماجراســت .آدمي بايــد متعادل و مثل
«بچه آدم» زندگي كند؛ نه كمتر و نه بيشــتر .اما يك جنبه فلسفي
و ذهني هم در اين قضيه وجود دارد؛ وقتي كه رقابت افقي ميشود
و مرگ مدام به ما نزديكتر و ما مدام به مرگ نزديكتر ميشــويم،
دوست داريم طوري زندگي كنيم تا احساس كنيم چيزي را از دست
ندادهايم .اين حس «ازدستدادن» و «چيزي نشدن» ،مدام آدمهاي
افقي را آزار میدهد؛ به همين دليل وقتي زمانشان كمتر ميشود،
تحركشان نيز بيشتر ميشود تا دستكم بهخودشان ثابت كنند كه
حاال ما هم چيزي شديم و به جايي رسيديم و....
حال قســمت جالب ماجرا اينجاســت که وقتي انســان مجهز به
شــبكههاي اجتماعي مجازي ميشود ،اين اَشــكال ميتواند خود
را فراگيرتــر و عموميتر دنبال كند .اگر طبــق گفته بزرگان دانش
ارتباطات ،رسانه را ادامه همان حسهاي پنجگانه آدمي بدانيم ،در اين
صورت ميتوانيم بازتاب احساس خسران در آدمي را با عطف به اينكه
دارد به مرگ نزديكتر ميشود را نيز در همين رسانه دنبال كنيم؛ در
قالب مواردي چون بازنمايي زندگيهاي شخصيمان در اينستاگرام و
ديگر شبكههاي اجتماعي و شبيه آن.
حقيقت امر اين اســت كه همه چيز به طرز عجيبي فلسفي است؛
يعني وقتي كه در ذهن و درونمان با خودمان كنار نيامدهايم ،طبق
يك توافق نانوشــته عمومي و جمعي ،هر چقدر كه به پايان زندگي
نزديكتر ميشويم ،دوست داريم كه تظاهر بيشتري كنيم؛ در واقع
به نوعي دوســت داريم از خودمان دورتر شويم تا فراموش كنيم چه
اتفاقي قرار است بيفتد .جالب اينكه مدام به هم نگاه ميكنيم و گاهي
بهطور جدي ،باور ميكنيم كه نه ،دارد اتفاق خوبي هم براي ما ميافتد؛
درحاليكه دارد بدترين اتفاق برايمان رخ می دهد.
حاال آن طرف ماجرا چه كساني هستند؟ كساني كه هر روز به شکل
روحی و رواني ،فرهنگي ،ذهني و حتي معنوي دارند خودشان را رشد
ميدهند و اولويت اولشان همين است .براي آنها مهم نيست ديگران
يا ديگري ،در رقابتي موازي با آنها در حال انجام چه كاري هســتند.
براي آنها مهم آن است كه چقدر بيشتر ياد گرفتهاند و چقدر بيشتر
خواندهاند و چقدر بيشتر ديدهاند و چقدر بيشتر آرامتر شدهاند و چقدر
بيشتر صبورتر شدهاند و چقدر بيشتر ،به حقيقت پايبند ماندهاند .براي
آنها نزديك شدن به مرگ مهم نيست ،بلكه در مسير عمودي خودشان
پيش رفتن مهم ميشود .اينجاست كه آدمي ،معناي اشعاري چون
«آدمي پير كه شــد حرص جوان ميگردد» و سؤال امثال ابوريحان
كه «اگر اين مسئله را بدانم و بميرم بهتر است يا ندانم و بميرم» را در
بستر مرگ بهتر درك ميكند .به واقع در اين زندگي عمودي ،شما
با نزديكشــدن به پايان زندگی آرامتر ميشويد ،نه حريصتر و اين
همان راز بزرگ جاودانه تفاوت زيستنها در آدمهاي مختلف است....

دغدغه

بذار بانك...
زمانه عوض شده .ديگر كســي پولهايش را نه مثل قديم توي بالش
و تشك پنهان ميكند و نه مثل چند ســال پيش به بانك ميسپارد تا
سودش را بگيرد .خيليها در اين روزها بخشي از پولشان را تبديل به ارز
و طال ميكنند و در كمد خانه ميگذارند تا اگر الزم شد تبديلش كنند
به پول .البته اين تغيير رويه فقط مختص سرمايهدارها نيست و سارقان
هم به تازگي سبك كارشــان را عوض كردهاند و از خير بردن فرش و
تلويزيون و جارو برقي گذشتهاند و ديگر فقط توي كار ارز و طال هستند
و خانههايي را شناسايي و سرقت ميكنند كه ميدانند صاحبانش مقدار
قابل توجهي دالر و سكه در خانه پنهان كردهاند .اين پديده اخيرا آنقدر
زيادشده كه سردار عليرضا لطفي ،رئيس پليس آگاهي تهران هم هشدار
داده و از شهروندان خواسته كه با نگهداري بيش از حد طال و ارز ،منازل
خود را تبديل به شــعبه بانك نكنند .راهكار پليس اين است كه مردم
ســرمايههاي اينچنيني خود را به صندوق امانات بانک ها بسپارند تا
خيالشان از بابت سارقان راحت باشد .البته همانطور كه احتماال ميدانيد
بانكها به اين راحتيها به ما و شــما صندوق امانات اجاره نميدهند
و بايد حساب پر از پولي داشته باشــيد تا بتوانيد اعتماد بانك را جلب
كنيد و يكي از صندوقهاي امانات كه قيمت اجاره و رزرو بااليي دارد را
بگيريد .به همين دليل پليس به اين بخش از ماجرا هم ورود كرده و به
نمايندگان بانكها تأكيد كرده كه بايد صندوقهاي امانات راگسترش
دهند و دسترسي مردم به آن را نيز آسان كنند تا ميزان استفاده مردم هم
افزايش پيدا كند .بنابراين بهتر است از اين پس به جاي اينكه سرمايهتان
را در خانه نگهداري كنيد و شب خواب راحت نداشته باشيد ،توصيههاي
پليس را جدي بگيريد و اجازه بدهيد بانك امانتدارتان باشد.

آخر مصور

فراخوان

بی تعارف و تکلف  ،مثــل همین متن کوتاهــی که می بینید .مــا منتظریم تا
نوشتههایتان درباره مسائل روزمره ،مشکالت و دغدغه هایتان را برای ما ارسال
کنید .اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ است.
متن یا طرح تان که آماده شد یک تماس با شــماره  23023636بگیرید تابرای
رساندنش به ما  ،راهنمایی تان کنیم.

اثری ازآلفردو مارتیرنا هرناندز

هشدار رئيس سازمان بهداشت جهاني

تجربه نوآوريهاي ارزشمند در دوره كرونا

نیمه پُر
لیوان کرونا

قرق مسافركشهاي پالك شهرستان

اومیکرون
پایان کرونا نیست

مسافرگيری
با ضرب و شتم

11

10

عددبازی

1398

12
سالی بود كه قانون اعطای
تابعیت به فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان
غیر ایرانی از سوی شورای
نگهبان تأیید نهایی و در
15مهرماه 1398از سوی
رئیسجمهور الزم االجرا
شد.
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13خرداد99

آییننامه اجرایی قانون به
3وزارتخانه كشور ،اطالعات،
امور خارجه و معاونت
حقوقی از سوی معاون اول
رئیسجمهور ابالغ شد.

15مرداد99

شروع پیشثبتنام اینترنتی
متقاضیان در استانهای
تهران و سیستان و بلوچستان
 پرجمعیت استانها از نظرتعداد فرزندان مادران ایرانی
بیشناسنامه  -كلید خورد.

مدیر انجمن دياران در گفتوگو با همشهري ميگويد :آمار 2سال گذشته صدور شناسنامه براي بچههای دوتابعیتی برابر با آمار 13سال قبل است.
سيستان و بلوچستان ،تهران ،خراسان ،قم ،گلستان در رتبه اول تا پنجم بيشناسنامهها قرار دارند

گزارش

ليال شريف
روزنامهنگار

مهرماه گذشته ،دومين سالي بود كه از تصويب
اصالح قانون اعطاي تابعيت به فرزندان مادران
ايراني گذشــت .تمام اين ماهها و روزها ،حس
خوشحالي توأم با نگراني براي بيشناسنامهها
را رقم زد؛ چراكه اصالح قانوني كه 13ســال
پيش محدوديتهاي بسياري مقابل اين افراد
قرار داده بود ،مقداري شــرايط را هموار كرد،
اما هنگام اجرا ،مشكالت متعددي پيش پاي
متقاضيان قرار گرفت .مركــز پژوهشهاي
مجلس درباره اين موضوع گزارشي را در آخرين
روزهاي ديماه 1400منتشــر كرد؛ هر چند
اين گزارش به داليل نامعلوم از ســايت حذف
شــد ،اما اطالعات آن در دسترس رسانههاي
مختلف قرار گرفت .براســاس اين گزارش تا
مهرماه ســالجاري تنها 5هزار شناســنامه
صادر شده است؛ رقمي كه نشان از روند كند
اجراي قانون دارد .براي بررسي وضعيت صدور
شناســنامه فرزندان مادران ايراني با پيمان
حقيقتطلب ،مدير انجمــن دياران گفتوگو
كرديم .اين انجمن وظيفه تهيه گزارش منتشر
شــده در مركز پژوهشها را برعهده داشت و
براساس گفته حقيقتطلب با وجود مشكالتي
همچون ثبت ازدواج و مخالفتهاي ناشــي از
منفعتطلبي برخي سازمانهاي مردمنهاد و
دفاتر كفالت ،صدور 5هزار شناسنامه را بايد به
فال نيك گرفت؛ چراكه اين آمار نزديك به رقم
شناسنامههايي اســت كه در 13سال گذشته
صادر شد ه بود.
آقاي حقيقتطلب! انجمن شما از
چه سالي وارد مرحله پيگيري مشكالت افراد
بيشناسنامه شد؟

انجمن دياران با هدف بهبود زيســت مهاجران در
ايران در سال 96تأسيس شد .انجام پژوهشهاي
مرتبط با مهاجــران ،تالش بــراي تغيير نگرش
نســبت به مهاجران و بهبود قوانين مهاجرتي در
ايران3 ،مأموريت اصلي اين انجمن است .براساس
مطالعات اوليه روي مهاجران تحصيلكرده و نخبه
از مليتهــاي مختلف توانســتيم طيف متنوعي
از مسائل و مشــكالت مهاجران حاضر در ايران را
بهدست بياوريم.
چه بود؟

رايجترين مشكل در ميان اين افراد

بالتكليفي فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني و
نداشتن شناسنامه يكي از مهمترين مشكالت مورد
اشاره اين افراد بود .گستردگي موضوع موجب شد
تا پيگيري اين موضوع را در دستور كار قرار دهيم.
در سطح ميداني و اسنادي بررسيهايي انجام شد و
به اين موضوع پرداختيم كه سير قانوني اين موضوع
به چه نحو بود؛ چون مشــكل اصلي با قانون گره
خورده بود .ساير قوانين مربوط به مهاجرت شفاف و
مشخص بود ،اما درباره مادران ايراني ،قانوني كه در
سال 85تصويب شده بود ،مشكالت را افزايش داد.

روال قانوني اين موضوع به چه شكل
بود؟ قبل از سال 85قانون چگونه بود؟

هماكنون بخشي از مشكالت اين موضوع مربوط
به آييننامه ،دستورالعمل و تشكيل نشدن پرونده
در دفاتر كفالت اســت ،اما اينكه چرا اين موضوع
به كندي پيش ميرود ،نيازمند بررســي پيشينه
قانوني اســت .ما در دهه 60هيچ مشــكلي براي
اعطاي شناســنامه فرزندان مادر ايراني نداشتيم.
براســاس بند 4ماده 976قانون مدني اين فرزند،
ايراني حساب ميشد و آن تبعيض جنسيتي در آن
دوران وجود نداشت .در دهه 70سختگيريها براي
اعطاي شناسنامه شدت گرفت .در اين دهه شاهد
بوديم كه ثبت احوا ل زير بار نميرفت و تنها كساني
موفق به دريافت شناسنامه ميشدند كه به دادگاه
از ثبت احوا ل شــكايت ميكردند .دادگاهها بعد از
بررسي موضوع حكم به صدور شناسنامه از جانب
ثبت احوال ميدادند.
پس در آن دهه به شــكل موردي
شناسنامه صادر ميشد؟

بله! دقيقا به اين شكل بود.

مسئله فرزندان مادران ايراني با نگاه
به مسائل مهاجرتي گره خورده بود؟

بله! در دهه 60شــاهد بوديم كه سياســتهاي
مهاجرتي ايران ،درهاي باز بود و در مرز شــرق و
غرب براي ورود مهاجران سختگيري نداشتيم ،اما
در دهه 70سياست رسمي ايران تبديل به سياست
بازگشت ميشود و بهتدريج شــاهد سختگيري
براي مهاجران بوديم؛ بهعنوان مثال مدارك اقامت
مهاجران تمديد نميشــد و حتي آن افرادي كه
اقامت قانوني داشتند ،رد مرز ميشدند .همچنين
صدور شناسنامه براي مادران غيرايراني نيز سخت
شد .در دهه 80كه حمله آمريكا به افغانستان رخ
داد ،سياســتهاي مهاجرتي سختتر شد و اوايل
دهه 80حتي اجازه حق تحصيــل دانشآموزان
افغاني هم حذف شــد .همزمان با اين اتفاق شاهد
افزايش سختگيري نسبت به فرزندان مادران ايراني
بوديم و همانطور كه پدر افغانستاني به كشور خود
بازگشت داده ميشد ،زن ايراني نيز بايد به كشور
همســرش مهاجرت ميكرد و با توجــه به اينكه
وضعيت افغانستان بســيار وخيم بود اين روند در
يك دوره كوتاه اجرايي و پس از مدتي قانون ،استثنا
قائل شد تا زنان ايراني كه همسر افغانستاني دارند،
از كشور اخراج نشوند.
آماري از اين روند وجود ندارد؟

آمار دقيقي وجود ندارد ،اما وزارت كشور در سال
 ۱۳۸۱اعالم كرده بود كه تا آن زمان حدود  ۲۶هزار
ايراني داراي همسر افغانستاني در كشور هستند.
در ادامه قانونگذاري دهه 80به قانون
پرحاشيه سال 85ختم شد؟

در اوايل دهه 80بهدليل سياستهاي سختگيرانه
هيچ شناســنامهاي صادر نشــد و حتي توافقي
با قوه قضاييه صورت گرفت ،اما قوه قضاييه زير بار
صدور حكم براي تأييد شناســنامهها نرفت .بين
سالهاي 80تا 85شــاهد بوديم كه شناسنامهاي
براي فرزنــدان مادران ايراني صادر نشــد كه اين
موجب ايجاد دپــوي جمعيت بيشناســنامهها
شــد .اين افراد مراجعات زيادي بــه نمايندههاي

اســتانهاي شــرقي (خراســان و سيســتان و
بلوچستان) داشتند؛ چون ازدواج ميان زنان ايراني
و مردان افغانستاني بيشتر در اين نقاط رخ ميداد.
عراقيها در اين دسته نبودند؟

در اين سالها بهروزرساني صورت نگرفته و حدود
نيمقرن مبنا قرار داده شــده است .دغدغهاي نيز
براي اصالح آن وجود ندارد .اساس شناسنامه اين
افراد با سياســتهاي مهاجرتي ايران گره خورده
است .اين سياســتها از دهه 70امنيتيتر شد و
نگاه فرصتمحور و نزديكــي فرهنگي را بهتدريج
كنار گذاشتند .اوج اين نگاه در قانون سال 85اعمال
شد ،براســاس اين قانون فرزندان مادران ايراني از
شناسنامه محروم شدند.

در اين بازه زماني تعــداد مهاجران عراقي در ايران
كم شده بود و بســياري از عراقيها به كشور خود
برگشــتند و بعضي نيز به كانــادا و اروپا مهاجرت
كردند .از دهه 80مسئله اصلي مربوط به افغانها
بود .از مجلس ششــم به بعد بود كه شاهد افزايش
دغدغه نمايندگان نسبت به اين موضوع بوديم و از
آن دوره به بعد بيشناسنامه بودن فرزندان مادران
ايراني بحث ثابت بود .در مجلس هفتم براســاس
طرحي قرار بود به تمام اين فرزندان شناســنامه
داده شــود ،اما بهدليل بعضي فشــارها ،قانون به
شكلي تغيير پيدا كرد كه قانون مصوب سال 85با
مشكالت متعدد تصويب شد .براساس اين قانون
فرزندان مادران ايراني تا 18ســالگي حق گرفتن
شناسنامه نداشتند.

با حمايت نمايندگان مجلــس و دولت اين قانون
با نگاه مبارزه با فقر مطلق و حمايت انجمنهايي
مانند دياران تصويب شد .درواقع اين قانون ،اصالح
قانون سال 85بود .شرايط هنوز به دهه 60بازنگشته
است ،اما وضعيت كمي بهتر شــد و اين فرزندان
ميتوانند قبل از حضور در مدرســه به شناسنامه
برسند.

شرايط بسيار پيچيدهتر شــد .براساس اين قانون
فرزند حاصل از پدر و مادر افغانســتاني راحتتر
به شناســنامه دســت پيدا ميكرد تا كودكي كه
حاصل ازدواج مادر ايراني با پدر خارجي باشد .براي
فرزند مادر ايراني يك بازه زماني يكســاله تعيين
كرده بودند .اما براي فرزند حاصــل از پدر و مادر
افغانستاني اين محدوديت وجود نداشت .از سوي
ديگر بايد پدر و مادر ازدواج را ثبت ميكردند و اين
ثبت ازدواج  2-3سال طول ميكشيد .هماكنون
نيز دشوار بودن فرايند ثبت ازدواج بهعنوان يكي از
موانع جدي معرفي ميشود.

بخشــي از كند بودن روند اجــرا بهدليل فعاليت
مخالفان اســت كه اين مخالفــان در بدنه دولت
نيز فعاليت داشــتند و ما فعاليــت مخالفان را در
روند تصويب قانون و پس از آن نیز شــاهد بوديم؛
حتي برخي از مؤسسات و سازمانهاي مردمنهاد
مخالف بودند.

شد؟

و شــرايط براي اين افراد سختتر

االن ثبت ازدواج چقدر زمان ميبرد؟

اگر ثبت ممكن باشد2 ،سال زمان ميبرد.

منظورتان از امكان ثبت چيست؟

ثبت ازدواج زن ايراني با مرد غيرايراني يك فرايند
12مرحلهاي اســت و در اين مراحل چند مرحله
مربوط به همكاري كشور مورد تابعيت مرد است .در
اين موضوع كشور افغانستان منظور است .به مرد
گفته ميشود كه به افغانستان براي دريافت نامه
عدمسوءپيشينه مراجعه كند.
االن بــا توجه بــه وضعيت جديد
افغانستان ،تا چه حد اين امكان وجود دارد؟

مشكل همين نقطه است .در يك سال اخير ثبت
ازدواج بهدليل شرايط افغانستان كمتر شده است.
تســهيل فرايند ميتواند تا حدي مشكل را حل
كند .آييننامــهاي كه براي ايــن موضوع مدنظر
قرار گرفته است به سال  ۱۳۴۲مربوط ميشود و

در نهايت ما به قانون مصوب سال
98رسيديم...

در 2ســالي كه از تصويب قانون
گذشته است ،شاهد هســتيم كه تنها 5هزار
شناسنامه براي فرزندان مادران ايراني صادر
شده اســت ،افراد كمي توانستهاند با تكيه بر
قانون سال 98به خواســته خود برسند .چرا
با وجود اصالح قانــون ،در مرحله اجرا دچار
مشكل هستيم؟

دليل مخالفت ســازمانهاي مردم
نهاد چه بود؟

برخي از آنها ذينفع بودند و بهدنبال اين هستند كه
شرايط براي مراجعهكنندگانشان بهتر نشود؛ چرا
كه هويتشان از دست ميرود.
منظورتان نفع مالي است؟

بله! به بهانه حضــور اين افــراد كمكهاي مالي
در اختيار برخي مؤسســات قــرار ميگرفت .من
نميخواهم بگويم كه آنها نقش مهمي داشتند ،اما
برخي از مخالفتها از جانب آنها پيگيري ميشد.
بيشــتر مخالفتها مربوط به چه
موضوعاتي بود؟

بيشترين مخالفتها از جانب طرفداران نگاه امنيتي
صرف است .بحث ديگر نيز اين است كه مجري اين
قانون وزارت كشور و دفاتر كفالت هستند؛ دفاتري
كه مهاجران براي انجام امور مختلف به آنها مراجعه
ميكنند و هر نوع كار اداري از طرف اين دفاتر بايد
انجام شــود .نفع اين دفاتر در اين است كه تعداد
مشتريانشــان زياد باشد .روســاي دفاتر كفالت
بازنشستههاي وزارت كشور هستند و از اين طريق
دسترسي براي اعمال نفوذ داشتند.
داشت؟

چنین نگا ههایی چه سمتوسويي

چند بحث وجود دارد ،يكي از موارد اين است كه
منتقدان معتقد هســتند با اعطاي شناسنامه به
اين بچهها ،بافت هويتي ايران تغيير ميكند .بحث

اين است كه ما چه به اين افراد شناسنامه بدهيم
يا ندهيم ،اين افراد در ايران هستند و بافت كشور
تغيير كرده است.

با توجه به كند بودن مسير اجرا،
بهنظر شما اجراي اين قانون اصالح شده چه
آيندهاي خواهد داشت؟

با وجود كند بودن روند الزم است بگويم كه 5هزار
نفر در 2سال گذشته شناسنامه گرفتند كه اين
رقم با تعداد افراد دريافتكننده شناســنامه در
13سال گذشــته برابري ميكند .در اين 2سال
با حمايت جامعه مدني و افراد دلســوز در دولت
و مجلس توانســتيم گامهاي مهمي را برداريم.
ما 2مســئله در اين حــوزه داريــم؛ يك بحث
مربوط به اســتان سيســتان و بلوچستان است
كه 55هزار بيشناسنامه در آنجا ساكن هستند
و بحث ديگر مربوط به ســاير استانهاست .در
سيستان و بلوچستان نيازمند اراده فراتر در حد
سران نظام هستيم تا قانون اجرا شود .در روزهاي
گذشته نيز شــاهد بوديم كه آقاي اژهاي بر لزوم
شناسنامهدار بودن افراد در سيستان و بلوچستان
تأكيد داشتند؛ به همين ترتيب ما نسبت به آينده
اين قانون اميدواريم.
ســاير اســتانها چــه تعداد
بيشناسنامه دارند؟

اعالم دقيقي انجام نشــده اســت ،اما براساس
آمارهاي گذشته بايد گفت سيستان و بلوچستان،
تهران ،خراسان ،قم و گلستان در رتبه اول تا پنجم
قرار دارند.

رضا رئوفيان ،رئيس بانك اطالعات
هويت ژنتيك ايــران مرتبط با ســازمان
پزشكيقانوني ،در آذرماه سالجاري در رابطه
با بحث تعيين هويت و آزمايش ژنتيك فرزندان
مادران ايراني گفته بود كه «پزشكي قانوني در
سالهاي اخير با محدوديتهاي بسياري در
تأمين اقالم مصرفي و قطعــات مورد نياز در
آزمايشگاههاي ژنتيك مواجه بوده» به همين
دليل در انجام اين مأموريت (تعيين ژنتيك اين
افراد) با مشكل مواجه شده است .اين روند چه
مشكالتي براي افراد پيگير شناسنامه ايجاد
كرده است؟

ما اين مشــكل را در نشســتي كه در تابستان
سالجاري با مسئوالن پزشكي قانوني داشتيم،
مطرح كرديــم و آنها به ما گفتند كه مشــكل را
حل خواهند كــرد ،اما گويا اين نشســت مورد
اشاره شما بعد از گفتوگو با ما برگزار شده است.
به هر حال ايــن مرحله بهعنوان يكــي از موانع
دريافت شناسنامه فرزندان مادران ايراني شناخته
ميشود؛ چون احراز هويت فرزند و مادر يكي از
مدارك مورد نياز است .آن افرادي كه گواهي تولد
معتبر دارند ،دچار مشكل نميشوند ،اما در رابطه
با سيستان و بلوچستان بايد گفت كه 50درصد
افراد هيچ مدركي ندارند .اين افراد نيازمند حكم
دادگاه ميشوند و دادگاه در اكثر مواقع تست «دي
اناي» را مالك قرار ميدهد و اكثر افراد توان مالي
پرداخت هزينه 4ميليوني اين
تست را ندارند كه پروندهشان
در اين مرحله متوقف ميشود.

عکس :همشهری /حامد خورشیدی

سيستان و بلوچستان 55هزار كودک بیشناسنامه دارد

4آبان99

اولین شناسنامه براساس
قانون مصوب سال1398
صادر شد.

5مرحله

برای گرفتن شناسنامه درنظر
گرفته شده است .براساس
مصوبه سال ،98مراجعه به
استانداری ،تشكیل پرونده
فرم درخواست تابعیت و
تحویل مدارك ،استعالم
شناسنامه مادر ،بررسی
اولیه و تأیید اطالعات و
استعالم از نهاد امنیتی،
اعالم نظر پس از  3ماه و
معرفی به ثبت احوال و صدور
شناسنامه5 ،مرحلهای است
كه برای گرفتن شناسنامه
درنظر گرفته شده است.

9۰هزار

فرزند حاصل ازدواج مادر
ایرانی و پدر غیرایرانی تا
خرداد 1400در سامانههای
اداره اتباع خارجی وزارت
كشور درخواست شناسنامه
داده بودند .براساس
گفته مدیركل این اداره،
بهدلیل وجود ثبتنامهای
تكراری ،احتمال تعداد
واقعی متقاضیان میان  7۰تا
75هزار نفر وجود دارد.

5هزار نفر

گزارش2

چالشهای اجرای
قانون اعطای تابعیتبه
فرزندان مادران ایرانی
2سال از مصوبه ســال 98در رابطه با حل
مشكل شناسنامه و تابعیت فرزندان حاصل
از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی
میگذرد و اجرای این قانون در 2سال گذشته
با چالشهای بســیاری همراه شده است تا
جایی كه بسیاری زبان به انتقاد از روند كند
صدور شناسنامه این افراد گشودهاند .مركز
پژوهشهای مجلس با انتشــار گزارشی به
بررسی چالشهای این قانون در مسیر اجرا
پرداخته؛ خالصه چالشها به این شرح است:

1

محرومیت نسل دوم فرزندان مادر
2
ایرانــی بیشناســنامه از دریافت
شناسنامه براساس آییننامه اجرایی :بنا بر

بند ۵ماده یك آییننامه اجرایی ،زن ایرانی ،زنی
است كه پیش از والدت فرزند ،مطابق قوانین و
مقررات ایران ،دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد
غیرایرانی ازدواج كرده باشد؛ بهعبارت دیگر ،یكی
از شروط اعطای شناســنامه به فرزند حاصل از
ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی ،این است كه زن
ایرانی ،پیش از تولد فرزندش شناسنامه و تابعیت
ایرانی داشته باشــد و درصورتیكه پیش از تولد
فرزند ،شناسنام ه ایرانی نداشته باشد ،نمیتواند
برای درخواست شناسنامه فرزندش اقدام كند.
در بخشــی از گزارش آمده اســت« :مشاهدات
میدانی حاكی از آن اســت كــه بهعلت اهمال
حداقل 2دههای در اعطــای تابعیت به فرزندان
مادر ایرانی ،افرادی را میتوان مشاهده كرد كه
نهتنها خود ب ه اینخاطر بیتابعیت هستند ،بلكه
مادرانشان نیز بهعلتی مشابه از دریافت شناسنامه
محروم شــدهاند ...طبق بند ۵ماده ۱آییننامه
اجرایی ،ممكن اســت دختر بتواند شناسنامه
ایرانی دریافت كند؛ اما نــو ه این خانواده بهطور
یقین بیشناسنامه خواهد ماند؛ چراكه مادر وی
حین تولد ،فاقد تابعیت ایران بوده است.

3
از متقاضیان تا پایان
مهر 1400موفق به دریافت
شناسنامه شدهاند.

۶۱درصد

این خانوادهها جزء 3دهك
فقیر جامعه ایران هستند.

۴۶درصد

این فرزندان یا به مدرسه
ه یا مجبور به ترك
نرفت 
تحصیل زودهنگام شدهاند.

منبع :پیمایش سال ۱۳۹۶وزارت
رفاه و گزارش دفتر مطالعات
اجتماعی مركز پژوهشهای مجلس

اضافهشدن شرط وجود مدرك اقامت

پدر :بخشــی از مشــكل بیتابعیتی
فرزندان مادر ایرانی ،ناشی از مهاجرت غیرقانونی
اتباع كشورهای همسایه است كه بیشتر بهمنظور
اشتغال در مشاغل ســطح پایین و كسب درآمد
صورت میگیرد .برخی از این مهاجران ،پس از
حضور در ایران بهخصــوص در مناطق مرزی یا
مناطق حاشیهای شــهرها با زنان ایرانی ازدواج
كردهاند .از آنجایی كه این افراد از ابتدا بهصورت
غیرقانونی به ایران آمدهاند ،بهدنبال كسب اقامت
و ثبت ازدواج خود با زن ایرانی طبق ماده۱۰۶۰
قانون مدنی نیستند .درحقیقت نهایت این مسیر
به تولد فرزندانی منجر میشــود كه طبق ماده
واحده ســال ،۱۳۸۵ب ه هیچوجه نمیتوانستند
تابعیت ایران را اخذ كنند .وقوف به این مسئله،
قانونگــذار را قانع كرد تا از لفــظ «وقوع ازدواج
شرعی» به جای «وقوع ازدواج قانونی» بهعنوان
شرط كافی برای اعطای تابعیت به فرزندان این
ازدواجها در قانون استفاده كند و در جهت حفظ
وحدت خانواده در متن مادهواحده مصوب چنین
قید كرده است...« :نیروی انتظامی ،مكلف است
نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی
درصورت نداشتن مشكل امنیتی اقدام كند».
بنا بر «ماده ۹آییننامه اجرایی» نیز برای شروع
روند اعالم تابعیت ،در تقاضانامه نام ،نامخانوادگی،
شغل ،نشانی محل سكونت و محل كار ،مشخصات
و مدارك تابعیت پدر فرزند باید قید شود و موجود
باشد اما در این ماده اشارهای به مدرك اقامتی پدر
نشده است .این در حالی است كه در اطالعیههای
صادره توســط ادارات كل اتباع و امور مهاجرین
استانهای مختلف« ،وجود مدرك اقامت پدر»،
یكی از مدارك الزامی برای ثبتنــام فرد برای
شروع فرایند اخذ تابعیت قید شده است .شایان
توجه است كه این شرط اضافی كه هیچ محمل
قانونی ندارد ،باعث محرومشــدن تعداد فراوانی
از متقاضیان از رســیدگی به درخواســت اخذ
تابعیتشان خواهد شد.

حذف شــرط مهلت زمانــی برای
استعالم امنیتی  :مطابق بخش انتهایی

مادهواحده قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی
مصوب ،۱۳۹۸درخصوص مدت زمان ارســال
پاسخ استعالم امنیتی چنین آمده است« :پاسخ
به استعالم امنیتی باید حداكثر ظرف مدت 3ماه
انجام شود »...شایان توجه است كه این تبصره در
آذرماه ۱۳۹۹از شیوهنامه جدید ابالغی از سوی
وزیر محترم كشــور به استانداران سراسر كشور
حذف شده است و بر این اساس ،نه مراجع امنیتی
ذكرشــده و نــه مســئوالن اداره اتبــاع در
اســتانداریهای سراسر كشــور ،دیگر ملزم به
اجرای آن نیستند.

4

مخالفتهای درو ندســتگاهی و
ممانعت از اجرای قانون :متن آییننامه

به روشــنی فراینــد درخواســت تابعیت برای
فرزندان مادر ایرانی زیر ۱۸سال و باالی ۱۸سال
را بیان كرده است .مطابق با متن آییننامه ،برای
افراد متولد در ایران ،متولی اجرایی وزارت كشور
و برای افراد متولد در خارج از ایران ،وزارت امور
خارجه درنظر گرفته شده است .در این گزارش
تأكید شده است كه برآیند گزارشهای میدانی بر
پایه گفتههای متقاضیان ،بیانگر آن اســت كه
زیرمجموعههای وزارت كشــور كــه بهصورت
مســتقیم مجری اجرای قانونانــد ،به عمد در
فرایند مشخصشده تأخیر ایجاد میكنند.

10
حکیمباشی

سهشنبه  5بهمن 1400
شماره 8422

نیمه پُر لیوان کرونا

سيد محمد فخار

كارشناس تغذيه و طب ايراني

اشتباه پرتقالي
بحبوحه كارهاي روزمره گاهي ما را از اين نكته غافل ميكند كه
ت ما نيست .گاهي يادمان
همه خوراكيهاي موجود ،مناسب سالم 
ميرود در لحظه گرسنگي بايد سراغ ســالمترينها برويم .شايد
باورتان نشود ولي دقيقا همين اشتباه كوچك ميتواند سالمت ما
را تهديد كند .در اين روزهاي سرد زمستان يكي از ميوههايي كه در
ميانوعدهها مصرف ميكنيم ،پرتقال است كه با وجود همه حس
طراوت و تازگي كه به ما ميدهد طبيعت سردي دارد .گونههاي
ترش ،ملس ،توسرخ و حتي شيرين اين ميوه خوشمزه اگرچه به
سطح ويتامين  Cبدن كمك شاياني ميكند اما در شرايطي كه در
هواي سرد وارد معده شود ،ميتواند باعث برخي مشكالت گوارشي
شود و از آنجا كه اين مشكالت به افزايش سطح مايعات ناخواسته
در بدن منجر ميشود ،ميتواند رطوبت اعضاي مهم بدن را افزايش
دهد و جاذب برخي ويروسها نيز باشد .اما راهحل كجاست؟ اين
معما را قرنهاســت كه همهمان حل كردهايم ولي گاهي بهعلت
نداشتن زمان يا مشغوليتهاي ذهني يادمان ميرود .بله نمك!
نمك سادهترين نوع مكمل مصرف پرتقال است كه باعث كاهش
رطوبت حاصل از مصرف اين ميوه در بدن ميشود.

ترفند

افزایش سرعت تلفن همراه
پايين آمدن سرعت گوشــي موبايل ،هميشه به
خريد گوشــي جديد (بهخصوص با قيمتهاي
نجومي اخير) يــا تحمل وضع موجــود منتهي
نميشود .شما ميتوانيد با چند ترفند هوشمندانه
سرعت و عمر گوشيتان را زياد كنيد.
گوشيتان را  ۳بار در هفته رياستارت كنيد.
اپليكيشنها را تنها از طريق واي -فاي آپديت كنيد.
حافظ ه سيستم را چندبار در روز پاك كنيد.
ورژن سبك اپليكيشنها را نصب كنيد.
زياد آپديت و آپگريد نكنيد.
از قرار دادن تلفن همراهتان در معرض گرما و سرماي
شديد خودداري كنيد.

نوآوريهاي ارزشمندي را با گذشت حدود  2سال از همهگيري ويروس كرونا  ،كنار همه آسيبها و سختيهايشتجربه كردهايم
گاهي اوقات بدترين شرايط
هم ،با تجربيات ارزشمندي
الهام مصدقي راد
گزارش روزنامهنگار
همراه است.وقتي بحران
حضور در موقعيتي سخت
را تجربه ميكنيم ،بســته به اندازه موقعيت ،ساعتها يا روزهاي
ابتدايي برايمان غريب و آزاردهنده است .اگر خالق و اهل انعطاف
باشــيم ،موقعيتهاي مثبت و تجربههاي ارزشمند همان شرايط
سخت و دردناك را زودتر ميشناســيم يا خلق ميكنيم تا هم از
فشار وارد آمده كم كنيم هم شرايط را به نفع برآورده كردن نيازها
و خواستههاي طبيعيمان تغيير دهيم .نخستين روزهاي شيوع
كرونا ،روزهاي سخت و غريبي براي همهمان بود .روابط خانوادگي و
معلم از راه دور

رشد و ارتقای ســامانههاي آموزش مجازي،
يكي از مهمترين دســتاوردهاي كروناست.
مدتــي بعــد از تعطيلــي موقت مــدارس،
دانشگاهها و مؤسســات آموزشي سامانههاي
آموزش در بســتر اينترنت بســيار جديتر
دنبال شــدند .هر چند در ماههــاي ابتدايي
ســختيهايي براي آموزشدهنده و آموزش
گيرنــده وجود داشــت و برخــي معلمان و
اســتادان ميانسال با دشــواريهايي روبهرو
شدند و حتي تلفظ بعضي اصطالحات برايشان
ســخت بود اما در نهايت قريب به اتفاق نظام
آموزشي دولتي و خصوصي ،فعاليت در عرصه
مجازي را تجربه كردند .حاال با گذشت 2سال
از آغــاز كرونا ،بخش قابل توجهــي از مراكز
آموزشي ظرفيتهاي مجازيشــان را ارتقا

مشتريان برخط

مکث

اجتماعي ،محدود و ممنوع شده بود ،مدارس،دانشگاهها و بخشي از
مشاغلتعطيلشدند،نفسكشيدنمثليكماهقبلشراحتوبدون
مزاحمت نبود و چندين اتفاق ديگر كه همهشان با بار رواني ترس از
ابتال و از دست دادن و ابهامات و گمانهزنيهاي متعدد در حوزههاي
مختلف زندگي همراه بود .در دل همه سختيها تالشهايي براي
جايگزين كردن موقعيتهاي از دست داده شكل گرفت تا مهمترين
بخشهاي زندگي به روال عادي برگردند و نيازها بدون پاسخ نمانند.
جز تالشهاي اجتماعي براي انطباق با شرايط ،همگيمان تجربيات
فردي و خانوادگي را نيز پشت سرگذاشتيم و «رشد» كرديم .اينها به
هيچ عنوان بهمعناي نديدن سختترين روزهايي كه هر كداممان
پشت سرگذاشتيم و درد كشيديم و داغ ديديم نيست.

دادهاند و دانشآموزان و دانشــجويان با اين
فضا ارتبــاط گرفته و بر آن تســلط يافتهاند.
اتفاق خوشايندي كه حتي با وجود حضوري
يا نيمهحضوري شدن نظام آموزشي مدارس
و دانشــگاهها،همچنان به حيــات خودش
ادامه ميدهد .حاال ديگر بــا آلودگي هوا در
كالنشــهرها ،آموزش تعطيل نخواهد شــد.
كودكان و نوجوانان نيز با فضــاي مجازي و
مهارتهاي مرتبط با آن آشنا شدند هرچند
كه اين موضوع نگرانيهايي نيز بهدنبال دارد
كه درآينده بهطور جداگانه بــه آن خواهيم
پرداخت اما همين نگرانيها ،اهميت آموزش
«سوادرسانهاي» را به والدين و مربيان بيشتر
نشــان داد و كارگاههايش رونــق يافت .جز
مدارس و دانشگاهها،ديگر مراكز و مؤسسات

محدوديت در تردد و عدمتمايل بسياري از مردم به حضور
در بيرون از خانه ،خريد و فــروش و ارائه خدمات اينترنتي
را در دوران كرونا رونق داد .كسانيكه تا پيش از اين چنين
تجربهاي نداشتند حاال به مشــتريهاي ثابت فروشگاهها
و خدماترسانهاي اينترنتي تبديل شدهاند.اين شرايط،
بسياري از فروشگاهها و توليدكنندگان را نيز به ورود به عرصه
فروش مجازي ترغيب كرد تا از محدوديتهاي ايجاد شده،
فرصت بسازند .بســياري از فروشندگان ،به جاي پرداخت
اجارهبها ،پول آب و برق و گاز و ماليات مغازه ،فروش آنالين
را انتخاب كردند و از خانه يا انبار كاالهاي خود را در ويترين
صفحات مجازيچيدند .اتفاق خوب ديگر ،برخط كردن برخي
اقدامات و پيگيريهاي اداري است .ارائه بعضي خدمات بانكی
و بيمه كه در کنار صرفهجويي زمان ،هزينه رفتوآمد و ميزان
زيادي كاغذ ،بر روند كارهم سرعت بخشيده است.

آموزشــي هم به آموزشهــاي مجازي روي
آوردند كه هم خود را از شكست مالي نجات
دادند هــم نياز مخاطبان بــه دانشافزايي را
برطــرف كردنــد .همايشهــاي تخصصي،
نشستهاي خبري مســئوالن و وبينارها نيز
در همين فضا برگزار شدند و حاال ديگر الزم
نيست براي شركت در يك دوره آموزش يا يك
همايش تخصصي ،مسافت زيادي در دل شهر
يا در دل جادهها طي كرد .تعدادي از كاربران
فضاي مجازي هم معتقدند وقتي بهواســطه
اين جنس آموزشها مجبور به ارتباط بيشتر
با اينترنت شــده و امكان حضــور در مراكز
فرهنگي و كتابفروشيها برايشان محدود شد،
بيشتر از گذشــته به پادكستها ،كتابهاي
صوتي و الكترونيكي روي آوردند.

فرصت مادري

به كام عروس و دامادها

با بسته شدن تاالرهاي پذيرايي و برحذر كردن خانوادهها از برگزاري
مهماني ،مراسم ازدواج بسياري از زوجهاي جوان لغو شد و خانوادهها
در انتظار شرايط بهتر در روزهاي آينده ماندند .اما طوالنيتر شدن
محدوديتها و اوجگيريهــاي چندباره كرونا بــه ناچار منجر به
برگزاري مراسم ازدواج كوچك و مختصر شد .همين محدوديتهاي
ايجاد شده و كاهش قابل توجه هزينههاي برگزاري مراسم ازدواج
رغبت بســياري از جوانها را براي رفتن به زير يك سقف افزايش
داد .براساس آمار منتشر شده توسط ســازمان ثبت احوال كشور،
سال 99در كل كشــور 4.42درصد افزايش آمار ازدواج در مقايسه
با سال 98رخ داده اســت كه اين ميزان در برخي استانها از جمله
اردبيل ،لرستان ،سيستان و بلوچستان ،خراسان جنوبي ،كردستان،
خراسانشمالي و كهگيلويه و بويراحمد با بيشترين نرخ ثبت شده است.

مکث

دوركاري با همه شغلها سازگار نيست اما اينكه شما در
فضاي خانه ،چند ســاعتي به امور شغليتان رسيدگي
ميكنيد،در همان حال بوي غذا هم از آشپزخانه بلند
شده و ميتوانيد به سؤاالت فرزند كوچكتان هم پاسخ
دهيد ،اتفاقي اســت كه در دوران پيش از كرونا ،كمتر
تجربهاش كردهايم.
تجربه حضور بيشــتر در خانه ،تجربهاي نو براي زنان
و مادران شــاغل بوده و هســت؛ هرچند در كنار هم
قرارگرفتن همزمان نقشهــا در يك زمان و مكان ،كار
را كمي دشوار ميكند و نيازمند مديريت درست است
اما بعضي زنان شــاغل همين فرصت دوركاري را براي
آموختن مجازي مهار تهاي مورد عالقهشان انتخاب
كردند؛ امكاني كه تا پيش از اين بهخاطر حضور تمام وقت
در محل كار كمرنگ بود.

نفس عمیق

مهدیه تقویراد

روزنامهنگار

شروع دوباره زندگی
مادر شدن ،بزرگترين تجربه هيجانانگيز بخشی از زندگي
زنان است كه با شروع دوباره زندگي براي آنها همراه است؛
تجربهاي كه با بزرگترين مسئوليت اجتماعي بشري كه
همان تربيت انسان است ،همراه شــده است .مسئوليتي
كه يك زن آن را با آگاهي انتخاب ميكند و اگر نخستين
گامهايش با اشتباه همراه باشد ميتواند تمام زندگي يك
كودك را به مخاطره بيندازد .مادر بودن هنري بيبديل و
شگفتانگيز است كه تنها با مادر شــدن ميتوان آن را به
دست آورد و قدم به قدم همزمان با رشد كودك ،رشد كرد
و بزرگ شد.
مادران نقش مهمــي در ثبات،امنيت و ســامت جامعه
دارند چرا كه مسئول تربيت و رشــد فرزنداني هستند كه
قرار است ،فرداي جامعه را بســازند؛ به همين دليل است
كه گفته ميشــود اگر مادر به بلوغ عاطفي و عقلي كافي
رسيده باشد،ميتواند كودكاني سالم تحويل جامعه بدهد و
با تربيت صحيح مادران است كه ميتوان انتظار جامعهاي
رو به تعالي را داشت .قرآن كريم براي ويژگيها ،وظايف و
حقوق مادران ،مقام و جايگاه ويژهاي درنظر گرفته كه عمل
به آنها موجب ارزشمندي هر چه بيشتر اين نقش ميشود.
اســام ،زن را ركن اصلي اجتماع ميداند كه سرنوشت و
صالح و فساد جامعه بهدست اوست .بيشك در رشد فرزند،
پدر و مادر هر دو مســئوليت دارند ،ولي مســئوليت مادر
بيشتر و سنگينتر است ،در ميان اديان توحيدي،برخورد
دين اسالم با زن نيز برخوردي عاطفي است و تالش شده
تا اسباب آرامش و رفاه نسبي زن فراهم شود و درخصوص
تربيت دختران نيز از همان كودكي سفارشهاي زيادي به
والدين شده است.
اين روزها مهمتريــن دغدغه و چالش مــادران چگونگي
پرورش فرزندان است و اين دلهره كه آيا ميتوانند نيازهاي
جسمي و روحي كودكشان را برآورده كنند همواره ذهنشان
را درگير ميكند و اينكه اغلب مادران خود را مقصر خوب يا
بد شدن كودكان خود ميدانند ناشي از همين دغدغه است.
با تمام ســختيهايي كه مادرانمــان در زندگي متحمل
شدهاند اما خوشــبختانه هنوز مادر شدن در كشور ما يك
ارزش تلقي ميشود .اما شاغل بودن مادران مسئله ديگري
است كه بايد از ســوي حاكميت توجه ويژهاي به آن شود،
در كشــور ما كه هنوز مادر بودن و داشــتن خانواده جزو
ارزشهاي زندگي محسوب ميشود و حضور زنان در جامعه
بهعنوان كارمند يا دانشجو و ...بسيار پررنگتر شده است
بايد قوانيني وضع شود كه از مادران و فرزندان آنها بيشتر
حمايت كند تا نقشهاي اجتماعي زنان در كنار نقشهاي
مادري و همسري آنها ،رشد كند.
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فضاي مجازي

عمادالدین قاسمیپناه

دنیای رمزارز

روزنامهنگار

امروز؛ آغاز مجدد بررسي طرح
صيانت

بازگشت زمستان رمزارزها
روند صعودی بازار رمزارزها در روز یكشنبه یك بهار موقت
بود و روز گذشته بار دیگر زمســتان به این بازار بازگشت و
ریزش آن باعث ضرر و زیان خیلیها شد.

امروز سيزدهمين نشست كميســيون بررسي طرح «نظام
تنظيم مقررات فضاي مجازي» برگزار ميشــود .اين طرح
كه تاكنون چندينبار تغيير نام يافته ،بيشتر با عنوان «طرح
صيانت» در ميان مردم مشهور است .حدود يكماه پيش ،اين
طرح پس از حواشي شكلگرفته درباره آن ،دوباره به مركز
پژوهشها ارجاع شد .مركز پژوهشها هم هفته گذشته پس
از بررسي مجدد طرح ،نتيجه كار خود را بهصورت محرمانه
براي كميسيون ارسال كرد تا اينبار مانع از رسانهاي شدن آن
شود .دفعه پيش مركز پژوهشها ايرادات وارده به طرح را در
قالب يك متن ارائه كرد ،اما اينبار از مركز پژوهشها خواسته
شده كه عالوهبر ايرادات ،پيشنهادهاي خود را هم مطرح كند.
اهميت رأي اكثريت

لطفاهلل سياهكلي ،ســخنگوي كميسيون بررسي طرح در
گفتوگو با همشهري در مورد شرايط فعلي طرح ميگويد:
«ما منتظريم جلسه فردا(سهشنبه) تشكيل شود تا ببينيم
چه اتفاقي ميافتد ».ســياهكلي در مورد تفاوت نظر رئيس
كميسيون(رضا تقيپور) و يكي از اعضا(جالل رشيدي) در
مورد رفع ايرادات مركز پژوهشها ميگويد« :قرار نيست 2نفر
اين طرح را بررســي كنند .اين كميسيون از 23نفر تشكيل
شده و رأي اكثريت مهم اســت .مسئله در جلسات مطرح و
ايرادات و اختالفات رفع ميشود .اگر ايرادات مركز پژوهشها
به طرح وارد باشد ،آنها را رفع ميكنيم ».سياهكلي با اشاره
به اينكه االن بحثهاي ابتدايي مطرح ميشود و هنوز چيزي
مصوب نشده ،ميگويد« :بايد صبر كنيم تا يك موضوع ،ماده،
تبصره يا متن از سوي كميســيون مشترك تصويب شود تا
بتواند معيار قضاوت و پاسخگويي قرار بگيرد».
بهگفته او «فردا(امروز) اصالحاتي را كــه مركز پژوهشها
مطرح كرده مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم ،اما احتماال
زمان به رأيگيري براي كليات نخواهد رسيد».

ايرادات پابرجاست؟

رضا تقيپور ،رئيس كميسيون در حالي به «پيوست» گفته
كه از نظر اعضاي كميسيون ،ايرادات قانوناساسي به طرح
در جلسات مشترك بين كميسيون و مركز پژوهشها رفع
و به تكتك آنها پاسخ داده شــده كه جالل رشيدي ،عضو
كميسيون طرح صيانت عنوان كرده ،ايرادي كه در مورد تضاد
با قانوناساسي وجود داشت ،همچنان پابرجاست.
با اين حال ،رشــيدي بــا اطمينان دادن به مــردم مبنيبر
اينكه در اين كميســيون اتفاقي برخالف خواسته بحق آنها
رخ نخواهد داد ،ميگويد2« :مــاده از موادي كه خيلي هم
جنجالي بود حذف شده است».
غالمرضا نوريقزلجه ،عضو ديگر كميســيون مشترك هم
چندي پيش گفته بود« :مركز پژوهشها به تفصيل تعارضات
طرح را با حداقل ۱۲اصل از اصول قانوناساســي و 4بند از
سياستهاي كلي نظام ،ذكر كرده است».
بهگفته او «از مهمترين اين تعارضات ،ورود به حيطه مصوبات
شــورايعالي فضاي مجازي و تغيير وظايــف و اختيارات
كميسيون پيشبينيشده در اين طرح است كه قبال به شكل
ديگري در شورايعالي فضاي مجازي تصويب شده بود».
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اومیکرون پایان کرونا نیست

در روزهاي اخير خبرهايي از پايان كرونا پس از اوميكرون منتشر شده اما رئيس سازمان بهداشت جهاني هشدار داده كه رشد
مبتاليان به اوميكرون ميتواند شرايط را براي بروز سويههاي جديد فراهم كند
دانش

زهرا خلجی
روزنامهنگار

وقتي مسريترين گونه ويروس كرونا از آفريقاي
جنوبي به اكثر نقاط جهان منتشر شد ،ترس دنيا
را برداشــت .خبرهايي از جهشهاي بيش از حد،
كه باعث افزايش ســرعت و قدرت انتقالپذيري
اوميكرون شد ،منتشر شــد كه با ناشناخته بودن
عالئم و عوارض آن ،ابهام ترسناكي را شكل داده
بود .امــا رفته رفته و با فراگيــري آن در آفريقاي
جنوبي و بخشــي از اروپا مشخص شــد كه اين
گونه جديد به انــدازه گونه دلتــا بيماريزايي و
مرگ بهويژه در ميان واكســينه شدهها ندارد .به
اين ترتيب خيــال خوش پايان پاندمــي با گونه
اوميكرون نهتنها در ميــان مردم كه حتي در بين
متخصصان رواج پيدا كرد .بسياري از مقامات عالي
بهداشــت جهاني از اوميكــرون بهعنوان آخرين
گونه نگرانكننده ويروس كرونا ياد كردند .اما حاال
سازمان بهداشت جهاني نسبت به سادهانگاري و
تصور پايان پاندمي ،بهشدت هشدار داده و افزايش
مبتاليان بــا اوميكرون را مســتعد فرصتي براي
پيدايش سويههاي جديد عنوان كرده است.
هشدار سازمان بهداشت جهاني

هانس كلوگ ،مدير قســمت اروپايي ســازمان
بهداشــت جهاني اخيرا با اعالم اينكه اوميكرون
احتماال تا ماه مارس 60درصد اروپاييها را درگير
ميكند ،گفتــه بود :بهنظر ميرســد كه احتماال
پاندمــي در اروپا به پايان خود نزديك ميشــود.
با باالتر رفتن موج جديد اوميكــرون در اروپا ،تا

هفتههــا و حتي ماهها يك ايمنــي جهاني ايجاد
ميشود كه ميتواند بهدليل واكسيناسيون ،ابتال
يا خارج شدن از فصل بيماري باشد.
اما چنين حدس و گمانهايــي با واكنش رئيس
سازمان بهداشــت جهاني همراه شد .به گزارش
سيانبيسي ،تدروس ادهانوم در نشست هيأت
اجرايي سازمان بهداشت جهاني بهشدت هشدار
داده كه با افزايش نرخ مبتاليان ،بايد منتظر ظهور
گونههاي بعدي بيماري كوويد 19-باشيم .بهگفته
برخي متخصصان ،ويروس با داشتن ميزبانهاي
بيشتر ،شانس بيشــتري براي جهش و تبديل به
يك گونه جديد كه احتماال مسريتر خواهد بود،
دارد .ماريا ون كرخوف ،رئيس بخش بيماريهاي
نوظهور سازمان بهداشت جهاني هم در گفتوگو

با ســيانان در اين رابطه گفته اســت :بســيار
ميشــنويم كه ميگويند اوميكرون آخرين گونه
ويروس است و پاندمي با آن پايان ميگيرد ،اما اين
آخرين گونه نگرانكننده نخواهد بود .هماكنون،
ســازمان بهداشت جهاني 5ســويه نگرانكننده
ازجمله دلتا و اوميكــرون را رهگيري ميكند اما
سويههاي جديد ممكن است به سرعت در جهان
پيدا و منتشر شــود .از نظر دكتر يوون مالدونادو
اپيدميولوژيست و متخصص بيماريهاي عفوني
در مركز پزشكي استنفورد ،قسمت بعدي پاندمي
مشــخص نيســت .متخصصان درباره آنچه بعدا
رخ ميدهد بــه توافق كلي رســيدهاند .ما دقيقا
نميدانيم چه ميشود .درست است كه مدلهاي
مختلف بيمــاري را ديديــم و درسهايي از آن

نگراني از نرخ پايين واكسيناسيون برخي كشورها

مکث

البته سازمان بهداشت جهاني در هشدار نسبت به خوشبيني به پايان پاندمي تنها نيست.
دكتر آنتوني فائوچي نيز پيش از اين گفته بود ما هنوز در 5مرحله اول پاندمي هســتيم و
مردم را به رعايت اصولي و صد درصدي پروتكلهاي بهداشتي تشويق كرد .رئيس سازمان
بهداشت جهاني ،نگران كشورهايي است كه نرخ واكسيناسيون در آنها بسيار پايين است و
مردم بيشــتر در معرض خطر ابتال به نوع شديد بيماري و مرگ بر
اثر آن هستند .تدروس ادهانوم گفت :پاندمي فعلي كوويد19-
بههيچوجه نزديك به پايان نيست و با رشد باورنكردني مبتاليان
به اوميكرون سويههاي جديد احتمال بروز دارند .او روز گذشته
در يك كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد :پاندمي با ورود به سال
سوم ،وارد يك مقطع بحراني شده است .ما ابزارهايي براي پايان
اين فاز تند و تيز داريم اما بايد آنها را عادالنه و عاقالنه مورد
استفاده قرار دهيم .اما بهگفته تدروس واكسيناسيون تنها
راهي نيست كه رهبران جهاني براي مقابله با كوويد نياز
دارند :واكســنها به تنهايي پاندمي را تمام نميكنند.
كشورهاي زيادي به تشــخيص به موقع و درمانهاي
نجاتدهنده احتياج دارند .بايد اين ابزار مساوي تقسيم
شود تا پاندمي متوقف شود.

گرفتيم اما طوري كه نرخ ابتــا به اوميكرون در
حــال افزايش اســت يعني دانشــمندان درباره
خوشبيني نسبت به پايان پاندمي عجله كردهاند.
مالدونادو گفت :هيچيك از ما واقعا نميتوانستيم
اوميكرون را پيشبيني كنيم .البته نشــانههايي
بود اما انتظار نداشتيم آنطور كه خودش را نشان
داد ظاهر شود .متخصصان بيماريهاي عفوني با
اين حال باتوجه به پيشينه اوميكرون در آفريقاي
جنوبي و فروكش موج مبتاليان پس از مدتي ،ابراز
اميدواري كردند .در انگليس نيز چنين رخ داد و
متخصصان انتظار دارند چنين روندي در ســاير
نقاط دنيا هم رخ بدهد.
سويه بعدي؛ شاید خطرناکتر

گونه بعدي كوويد 19-ميتواند به اندازه اوميكرون
يا بيشتر از آن مسري باشد ،حتي عالئم ميتواند
بيشــتر باشــد يا اصال بروز نكنــد .دكتر جورج
راترفورد ،اپيدميولوژيســت دانشــگاه كاليفرنيا
ميگويد :اصال مشخص نيست كه بايد منتظر چه
چيزي باشيم .او ميگويد كه ويروسها بهتدريج
جهش پيدا ميكنند مانند آنچه با آلفا و بتا رخ داد
اما ميتواند جهشهاي بزرگ هم داشــته باشد
مانند دلتا و اوميكرون .مثــا ويروس آنفلوآنزاي
 H1N1كه منجر به پاندمي كشنده  1918شد و
بيش از يكســوم جمعيت جهان را درگير كرد و
50ميليون نفر را نيز به كام مرگ كشاند ،در ابتدا
يك ويروس جديد بود .آن پاندمي در نهايت تمام
شــد اما ويروس هنوز با ماست و هرسال به شكل
آنفلوآنــزاي فصلي خودش را نشــان ميدهد .از
آنجايي كه ويروس كرونا نيز از همان نسل است،
ممكن است همان راه را در پيش بگيرد.

براســاس گــزارش  coinmarketcapهــر ۱۰رمــزارز
صدرنشین بازار روز گذشــته با افت قیمت عجیبی روبهرو
شــدند .بهطوری كه قیمت بیتكوین به حدود ۳۳هزار و
۶۰۰دالر رســید .این قیمت بهمعنای نصف شــدن قیمت
مهمترین رمزارز دنیا نسبت به ركورد سال گذشته آن است.
سهم تســلط یا  Dominanceبیتکوین به  ۴۱.۶درصد
رسیده که نشان میدهد کاهش قیمت آن ،تقاضا برای خرید
این رمزارز را باال برده اســت .هر چند برای اتریوم ،این روند
متفاوت طی شده و با اینکه این رمز ارز نیز با کاهش قیمت
مواجه بوده ،اما تسلط آن نسبت به روز گذشته کاهش یافته
و به  ۱۷.۸درصد رسیده است.

سختافزار

رونمايي از قدرتمندترين
ماينر بيتكوين
يكي از بزرگترين توليدكنندگان دســتگاههاي
استخراج بيتكوين در جهان ،از ساخت يك ماينر
جديد اين ارز ديجيتال با توان «198تراهش در
ثانيه»( )TH/sخبر داد .مــدل جديد «انتماينر
اس19پرو پــاس  »Hydنــام دارد و از فناوري
خنككننده مايع بهمنظور بهبــود كارايي كلي
استفاده ميكند .به گزارش سینت ،مصرف برق
انتماينر اس19پرو پــاس 5445 ،Hydوات و
راندمان انــرژي اين دســتگاه 17/5كيلوگرمي
 27.5اعالم شده است .درحاليكه هنوز قيمتي
براي آن مشخص نشده اســت ،اما شركت اعالم
كرده كه ارسال آن را از ماه مه تا سپتامبر2022
آغاز خواهد كرد .اگر مشخصات اعالمشده دقيق
باشد ،اين دســتگاه جديد قدرتمندترين ماينر
جهان تا به امروز خواهد بــود« .هشريت» اين
دستگاه ماينينگ از ديگر دستگاههاي استخراج
بيتكوين نســل جديــد داراي
 ،140TH/sبهتر عمل
ميكند كه به اين
معنــي خواهــد
بــود كــه ايــن
ماينر 41درصد
قدرتمندتر است.
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رانندگان تاكسي و مسافران ،امنيت جاني ندارند

خبر

قرارگاه سرعت
در کمین رانندگان متخلف

كاهش تخلف سرعت غيرمجاز با قرارگاه سرعت

سرهنگ علي همهخاني ،معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس
راهور تهران درباره «قرارگاه سرعت» به همشهري ميگويد« :در
قرارگاه سرعت خودروهايي كه با ســرعت غيرمجاز و حركات
مخاطرهآمیز باعث ايجاد ناامني بهويژه در بزرگراهها ميشوند،
توسط دوربينها و سيستمهاي هوشمند و نيروهاي پليس راهور
شناسايي شده و براي آنها پيامكي ارســال و به قرارگاه دعوت
ميشــوند .براي اين خودروها كالسهاي آموزشي و توجيهي
برگزار شده و تشكيل پرونده ميدهيم و مشخصات آنها در بانك
اطالعاتي ذخيره ميشــود .اگر رانندگان اين خودروها دوباره
مرتكب تخلف سرعت غيرمجاز شوند ،اينبار خودروی آنها توقيف
شده و عالوه بر اعمال قانون به مراجع قضايي معرفي ميشوند.
خوشــبختانه اين طرح موفقيتآميز بوده است ،بهصورتي كه
تاكنون خودرويي نداريم كه پالك آن 2بار در سيســتم ثبت
شده باشد .از طرف ديگر آمارها نشان ميدهد كه تعداد تخلف
سرعت غيرمجاز نيز كاهش پيدا كرده است .اين طرح محدود به
بزرگراهها يا محدوده و ساعتهاي خاصي نميشود و در تمام شهر
و بهصورت شبانهروزي اجرا ميشود ».سرهنگ همهخاني به
رانندگان هشدار ميدهد كه نبايد با دستكاري در خودرو ،آن را از
حالت استاندارد خارج كنند« :رانندگاني كه با دستكاري خودرو
مانند تقويت موتور و تغيير ارتفاع باعث توليد صداهاي ناهنجار
و غيراستانداردشــدن خودرو ميشــوند و بعضا هم بهصورت
دستهجمعي در بزرگراهها و معابر با هم كورس ميگذارند ،بايد
توجه داشته باشند كه طبق قانون خودروي آنها توقيف و اعمال
قانون شده و به پاركينگ منتقل ميشود تا پس از بازگشت به
حالت اوليه كارخانه و استانداردشدن ترخيص شود».

مسافرگيری با ضرب و شتم
16نقطه پرمسافر تهران در قرق مسافركشهاي پالك شهرستان است

گزارش

مهدي اسماعيلپور
روزنامهنگار

موضوع مسافركشي خودروهاي شهرســتاني در تهران سوژه تازهاي
نيست .انواع و اقســام اپليكيشنهاي مســيرياب هم كار اين قشر از
رانندهها را آسان كرده اســت تا بدون كوچكترين آشنايي با خيابان
و بزرگراههاي پايتخت مســافران تهراني را جابهجا كنند .در چنين
شرايطي فعاليت گسترده و پررونق تاكسيهاي اينترنتي هم افراد بيكار
و جوياي كار شهرها و شهرستانهاي دور و نزديك را وسوسه ميكند تا
براي مسافركشي و درآمد چند ميليون توماني تخته گاز به سمت تهران
بيايند و سرباري روي بار هميشــه سنگين ترافيك پايتخت بگذارند.
دركنار مشكالت و مباحث ترافيكي ،بحث آسيبهاي اجتماعي هم
مطرح است؛ دوري از خانواده ،نداشتن سرپناه و خوابيدن در خودرو،
پاركها و ديگر گوشه و كنار شــهر و پيدايش شغلهاي كاذبي مانند
فروش جاي پارك كه ازجمله پيامدهاي اجتماعي اين موضوع است ،که
ميتواند به ظهور و بروز ناهنجاريها و مشكالت و آسيبهاي بزرگتري
منجر شود .براي اينكه به ميزان رشد مسافركشهاي شخصي و بهويژه
خودروهاي پالك شهرستان در تهران بهتر پي ببريم در يك نمونه كافي

است تعداد رانندگان فعال در يكي از تاكسيهاي اينترنتي پرمخاطب
را در سالهاي98و 99با يكديگر مقايسه كنيم .طبق آمار رسمي ارائه
شده از سوي اين شركت ،در سال 1398تعداد رانندگان ثبتنام شده
2ميليون نفر اعالم شد ،اما اين تعداد در سال 99با رشد 500هزار نفري
به 2ميليونو500هزار نفر رسيد كه اغلب آنها در محدوده تهران و كرج
فعاليت ميكردند .جالبتر اينكه فعاليت مسافركشهاي شهرستاني
فقط به كار در تاكسيهاي اينترنتي و ســوار كردن مسافران گذري
حاشيه خيابان محدود نميشود؛ بررســيهاي ميداني همشهري و
پليس راهور نشان ميدهد كه بســياري از مسافركشهاي شخصي
پالك شهرستان كه اغلب با هم فاميل يا همشهري هستند ،بهصورت
اكيپهاي 10-15نفره ،با توسل به زور و زد و خورد با رانندگان ،خطوط
و مسيرهاي پرمسافر را از تاكسيها گرفته و بهنفع خودشان مصادره و
اشغال كردهاند .در اين رابطه دستكم ميشود 16نقطه از شهر تهران
را مثال زد .محدوده ايستگاههاي متروي ميرداماد ،فرهنگسراي اشراق،
نعمتآباد و شهرري ،ميدانهاي آزادي ،راهآهن ،رازي ،صنعت ،قدس
و نوبنياد ،چهارراه تهرانپارس ،زير پل سيدخندان ،پل مديريت ،پايانه
سترگ در منطقه ،16ســهراه آذري و ضلع جنوب ميدان بسيج نقاط
پرمسافر شهر تهران هســتند كه به قرق مسافركشهاي شهرستاني
درآمدهاند.

عکس :همشهری /امير رستمي

تخطي از ســرعت مجاز و مطمئن بهويژه در ساعتهاي تاريكي
هوا ،يكي از داليل اصلي بروز تصادفات اســت .بــا توجه به اين
موضوع پليس راهور تهران طرح ويــژهاي تحت عنوان «قرارگاه
سرعت» براي برخورد با خودروهاي متخلف در نظر گرفته است.
بر همين اساس طبق دستور و هماهنگيهاي قضايي ،خودروهايي
كه بهويژه شبها با ســرعت غيرمجاز در معابر تردد ميكنند و با
حركات پرخطر و مارپيچ باعث ايجاد ناامني و خطر ميشوند ،توسط
دوربينها شناسايي شــده و مالك خودرو به پليس راهور احضار
ميشود .در نخستين مرتبه براي فرد متخلف كالسهاي آموزشي
و توجيهي در نظر گرفته ميشود .اگر خودرو مجددا مرتكب تخلف
سرعت غيرمجاز شود ،عالوه بر اعمال قانون ،فرد خاطي به جرم
اخالل در نظم عمومي و ايجاد ناامني به مراجع قضايي ارجاع داده
ميشود .براساس آخرين آمار ،هزار خودرو توسط قرارگاه سرعت
شناسايي و براي آنها پيامك ارسال شده است.

در ســالهاي اخير ممنوعيتهــا و محدوديتهايي بــراي فعاليت
مسافركشهاي شخصي از سوي وزارت كشــور و پليس راهور درنظر
گرفته شــده اســت؛ مجازاتهايي مانند جريمه 30هزار توماني براي
توقف در ايســتگاه وســايل حملونقل عمومي و پايانهها و همچنين
جريمه 30هزار توماني ديگر براي مسافرگيري اين خودروها اعالم شد؛
مجازاتهايي كه به زعم رانندگان تاكسي در اغلب موارد اجرا نميشوند
يا دستكم اگر بپذيريم اجرا ميشوند ،بازدارنده و كافي نيستند .سيدامير
هنجن ،معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاكسيراني شهر تهران در اين
مورد به همشهري ميگويد« :حضور گسترده مسافركشهاي شخصي
يكي از معضلهاي شــهر تهران در حوزه حملونقل است كه سازمان
تاكسيراني بهتنهايي نميتواند آن را حل و فصل كند و نياز بهكار جمعي با
پليس راهور و نيروي انتظامي دارد .آنچه مشخص است اينكه تاكسيها
و تمام خودروهايي كه مسافر جابهجا ميكنند بايد زيرنظر شهرداري آن
شهر فعاليت داشته باشند .متأسفانه خودروهاي مسافركش شخصي
پالك شهرستان بهصورت گروهي و اكيپي برخي از نقاط و خطوط شلوغ
و پرمسافر را به قرق خودشان درآوردهاند .آنها با توسل به زور و با ايجاد
درگيري نهتنها فضا را در چند نقطه شهر از تاكسيها گرفتهاند كه حتي
اجازه مســافرگيري به آنها نميدهند .در چند مورد هم درگيريهايي
رخ داده و رانندگان تاكسي بهشــدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند.
حتي يكي ،دو مورد با چاقو مصدوم شده بودند .در چنين شرايطي نهتنها
رانندگان تاكسي امنيت جاني ندارند كه حتي امنيت مردم و مسافران در
خطر است .بههرحال از اين مسافركشهاي شخصي هيچ اطالعاتي در
دست نيست و اغلب در داخل خودرو يا جاهاي ديگر ميخوابند و آدرس
مشخصي ندارند و حتي شماره تلفني از آنها در دسترس نيست .رانندگان
تاكسي آزمونهاي مختلفي مانند عدمسوءپيشينه ،عدماعتياد و امتحان
شهرشناسي را پشت سر ميگذارند و آدرس و تلفن آنها ثبت شده و در
سازمان تاكسيراني پرونده دارند و اگر تخلفي داشته باشند با آنها برخورد
انضباطي ميشود .اگر مسافركش شخصي تمايل دارد كار كند ميتواند
به سازمان تاكسيراني مراجعه كرده و با احراز شرايط ازجمله نداشتن
اعتياد و عدمسوءپيشينه و دريافت مجوز بهصورت قانوني فعاليت كند.
يكي از داليلي كه برخي از مسافربران شخصي تمايلي براي دريافت مجوز
ندارند همين موضوع است ».بهگفته او ،البته پليس راهور همكاري خوبي
دارد و طرحهاي مشتركي را هم در اين زمينه به اجرا درآمده ،اما بازدارنده
نبوده است .هنجن گفت« :متأسفانه در برخي موارد رانندگان متخلف
مقابل پليس راهور هم ميايستند و الزم است تا نيروي انتظامي هم به
موضوع ورود كند».

اينترنتيهاي غيرمجاز

مکث

در سال 98با ابالغيه رســمي وزارتهای صمت و كشور،
فعاليت مسافربرهاي اينترنتي غيربومي در تهران ممنوع
شــد؛ يعني در پايتخت تنها پالكهاي مربوط به تهران
ميتوانند در قالب مسافركش اينترنتي فعال باشند .اين
موضوع اما فقط مــدت كوتاهي مورد توجه پلتفرمهايي
مانند اسنپ و تپسي قرار گرفت تا امسال باز موضوع دوباره
مطرح شود؛ تا جايي كه مجدد اعالم شد پايان آذرماه ،پايان
كار خودروهاي شهرستاني و غیربومی در تهران است .با
اين حال مشاهدات همشهري نشان ميدهد كه همچنان
خودروهاي فراواني با پالك شهرستان در تهران مشغول
مسافركشي اينترنتيهستند.

حملونقل

خط 6مترو در حوالي خط پايان
خط 6متروي تهران با افتتاح 14ايستگاه ديگر در بخشهاي
شمالي ،مياني و جنوبي و همچنين 4ايستگاه باقيمانده از
قسمت توســعه جنوبي ،بهطور كامل در اختيار شهروندان
قرار خواهد گرفت .ميزان پيشــرفت عمليات ســاختماني
ايستگاههاي باقيمانده ،نشان ميدهد كه با تامين بهموقع
منابع مالي و ســفارش ،خريد و نصب تجهيزات الزم ،امكان
بهرهبرداري متوالي از ايســتگاههاي متعدد خط 6در سال
آينده وجود دارد.
علي امام ،مديرعامل شركت متروي تهران درباره ايستگاههاي
باقيمانده خط 6مترو از افتتاح 14ايســتگاه تا سال1402
خبر ميدهد« :خط 6به طول تقريبــي 40كيلومتر ،داراي
بيشترين ايستگاه تقاطعي با ساير خطوط شبكه مترو است.
تاكنون 13ايستگاه يعني نيمي از كل ايستگاههاي خط 6به
بهرهبرداري رســيده و طبق برنامه زمانبنديشده افتتاح
14ايستگاه ديگر در سالهاي 1401و  1402هدفگذاري
شده است».

شهرسازی

كاهش زمان صدور پروانه
براي نخستينبار در كشور هوشمندسازي كنترل نقشههاي
معماري توسط شهرداري تهران با هدف كاهش زمان صدور
پروانه در حال انجام اســت .به گزارش همشهري ،حميدرضا
صارمي ،معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران در اينباره
گفت« :كنترل نقشههاي معماري در دفاتر خدمات الكترونيك
شهر موجب زمانبرشدن صدور پروانه ميشود و براي حل اين
مسئله ،طي قراردادي با يكي از دانشــگاههاي مطرح ،پروژه
هوشمندســازي كامل فرايند صدور پروانه آغاز شد .در گام
اول اين پروژه14 ،پارامتر ازجمله ابعاد پاركينگ ،ابعاد راهپله و
ابعاد آسانسور بهعنوان شاخص اصلي تعريف شده كه بهصورت
هوشمند در سامانه كنترل ميشوند و اكنون گام اول به پايان
رسيده است .بررسيها نشان ميدهد كه براي موفقيت بايد
ي اطالعات ساخت) بهرهگيري كنيم.
از بستر ( BIMمدلساز 
اين روش ،نوعي ساخت بهصورت مجازي است كه در آن سعي
و خطا صورت ميگيرد و پس از احصای مشكالت و حل آنها،
اجرايي ميشود».

سهشنبه  5بهمن 1400
شماره 8422

شــهرداريها و ماده  ۲و تبصره  ۵ماده  ۳قانون
«تعاريف محدوده حريم شــهر ،روستا ،شهرك
و نحوه تعيين آنها» صدور پروانه ســاختماني و
ديگر مجوزهاي قانوني مذكور در مواد فوقالذكر
در حريم شــهرها جزو وظايف شهرداريها تلقي
ميشــود و شــهرداري طبق قانون بايد بر همه
مراحل طراحي ،كنتــرل و در جريان احداث بنا
نظارت كند.

نگاه

تخريب ساختمان قوه قضاييه نماد
برخورد با تعدي به اراضي ملي است
ميزان :دادستان كل كشور گفت :تخريب ساختمان مربوط به
قوه قضاييه در بستر رود چالوس نمادي است در راستاي مبارزه با
هرگونه تعدي به اموال و اراضي ملي و بيتالمال كه البته اين كار
استمرار خواهد داشت و همه بايد بدانند قوه قضاييه در برخورد با
مجرمان و متخلفان اراده جدي داشته و اين عزم را از خود شروع
كرده است .حجتاالسالم والمسلمين محمد جعفر منتظري به
موضوع اهميت اجراي ســند تحول با محوريت صيانت از حقوق
عامه اشــاره كرد و گفت :در حوزه صيانت از حقوق عامه نيازمند
عزم همگاني و جدي هستيم  .وي گفت :شاهد اين سخن تخريب
ســاختماني در حريم رودخانه چالوس بود كه با دستور رئيس
قوه قضاييه اين اقدام صورت گرفت .اين مقام قضايي افزود :البته
ساخت اين ساختمان مربوط به قبل از انقالب است ،اما در حريم
و بستر رودخانه بنا شده و جزو اموال دستگاه قضايي بوده است؛
لذا رئيس قوه قضاييه دستور تخريب آن را صادر كرده و با اين كار
به دســتگاههاي ديگر و مردمي كه به حريم و اراضي ملي تجاوز
كردهاند هشدار داد كه دستگاه قضايي در صيانت از حقوق عامه
از خود شــروع كرده و عزم خود را براي اين منظور بيش از پيش
جزم كرده است .دادستان كل كشور ادامه داد :اين كار نمادي
است در راستاي مبارزه با هرگونه تعدي به اموال و اراضي ملي
و بيتالمال كه البته اين كار استمرار خواهد داشت و همه بايد
بدانند قوه قضاييه در برخورد با مجرمان و متخلفان اراده جدي
داشته و اين عزم را از خود شروع كرده است .منتظري با بيان
اينكه برخورد با متجاوزان به اراضي ملي و بيت المال محدود و
زودگذر نيست گفت :در گذشته در استان مازندران شاهد بوديم
كه دستگاههاي مختلف تصرفاتي در اموال عمومي و تجاوز به
حريم جنگل و ساحل دريا داشتهاند كه در زمان رياست وقت قوه
قضاييه با بسياري از آنها برخورد شد .اين تخريب بناي دستگاه
قضايي كه در حريم رودخانه چالوس ساخته شده بود درس
عبرتي خواهد بود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدانند
بايد حريم و حدود حقوق مردم و اراضي
ملي و بيتالمال را رعايت كنند ،در
غير اين صورت دستگاه قضايي با آنها
برخورد جدي خواهد داشت .وي در
پايان گفت :الزم است دادستانهاي
سراسر كشــور اين اقدام را براي خود
سرمشقي دانســته و اگر ديدند
خدايي ناكــرده در جايي
تخلفي از سوي دادسرا و
يا دادگستري رخ داده
اســت با آن برخورد
قاطع كنند.

تكميل زنجيره حفظ حقوق مردم

قوهقضاييه از خودش شروع کرد

احداث بناي ملك قوه قضاييه در 50سال پيش جرم نبوده ،اما امروز به واسطه حفظ حقوق مردم نوعي سازه غيرمجاز تلقي میشود
گزارش

صفيه رضايي

خبرنگار

اقدام اخير قوه قضاييه براي تخريب ملكي 50ساله
واقع در بستر رودخانه چالوس كه مربوط به اين
ارگان بود ،مورد تحسين قرار گرفت؛ ضرباالجلي
كه ميتواند براي ديگر ساختوسازهاي غيرمجاز
نوعي هشدار تلقي شود؛ چراكه اين اقدام در باور
عمومي نوعي حفاظت و حراســت از بيتالمال و
احترام به حقوق عمومي معنا ميشــود .از اينرو
ميتواند مقدمهاي براي مقابله با ساختوسازهاي
غيرمجاز يا تخريب سازههايي باشد كه از گذشته
وجود داشتهاند و امروز براي مردم دردسرآفرين
شــدهاند .بهگفته رئيسكل دادگســتري البزر،

16ارگان دولتي و عمومي در حاشيه رودخانه كرج
ساختوســاز غيرمجاز انجام دادهاند .همچنين
بهگفته وي ،بيــش از 300مورد ساختوســاز
غيرمجاز در حاشــيه رودخانه كرج احداث شده
اســت .بنابراين عزم قوه قضاييه در رســيدگي و
نظارت بر چنين ساختوسازهايي ،مهم و ضروري
بهنظر ميرسد.
پديدهاي همهگير

البته ساختوســازهاي غيرمجاز تنها مربوط به
كرج و بستر رودخانه چالوس نيست و اين معضل
در بيشتر شهرهاي كشور ديده ميشود؛ از اينرو
صيانت از حقوق بيتالمال ابعاد وسيعتري پيدا
ميكند .به عــاوه اينكه اقــدام اصالحگرانه قوه
قضاييــه آخرين مرحله صيانــت از حقوق مردم

اســت و بايد زنجيره وقوع چنيــن رويدادهايي
بررسي شــود؛ چراكه بهدرستي مشخص نيست
ساختوساز غيرمجاز جرم است يا تخلف يا ناشي
از كمبود نظارت و قانون؟ مســئلهاي كه داراي
ابعاد تاريخــي ،فرهنگي ،اقتصادي ،سياســي يا
ناشي از توسعه ناهماهنگ شــهري و روستايي
اســت .مثال احداث بناي ملك قــوه قضاييه در
50ســال پيش جرم نبوده ،اما امروز به واســطه
حفظ حقوق مــردم نوعي ســازه غيرمجاز تلقي
میشود؛ از اين رو زنجيره اصالحگر قوه قضاييه
تا جايي ميتواند پيش رود كه ديگر دستگاههاي
همسو نيز با اين ارگان هماهنگ باشند تا به جاي
تخريب ،پيشگيري از ساختوساز نيز مدنظر قرار
گيرد؛ ضمن اينكه در اين بخش قانون نيز وجود
دارد؛ مثال با اســتناد به مواد  ۱۰۰و  ۱۰۱قانون

به عالوه اينكه ،پديده سازههاي غيرمجاز جدا از
ساختمانهايي كه از گذشتههاي دورتر ساخته
شدهاند بيشتر بهدليل نبود قانون و عدمنظارت،
فــرار از قانــون و آزادي عمل همگانــي ،مزيت
اقتصادي ،شــيوه سنتي ساخت ســاختمان در
ايران ،تخلفات دستگاههاي دولتي و منبع تأمين
درآمد و عدمآگاهي قانوني است؛ از اينرو بهنظر
ميرســد كه عزم همگاني اداري و دولتي براي
برخورد با پديده ساختوسازهاي غيرمجاز يا در
حريم رودخانهها بايد وجود داشته باشد؛ چراكه
عدمپيشــگيري از چنين پديــدهاي نيز تضييع
حقوق مردم اســت .بنابر ديدگاه جابر پارسايي،
استاد دانشــگاه با توجه به ماهيت ساختوساز
غيرمجاز در حريم شهرها ،بروز تغييرات كالبدي،
زيستمحيطي ،اقتصادي و اجتماعي در نواحي
شهري اجتنابناپذير است .گسترش اين پديده
ميتواند اثــرات مطلــوب و نامطلوبي همچون
تخريب ســيماي كالبــدي شــهر ،از بين رفتن
منابع ،تعرض به حريم رودها و در نهايت آلودگي
زيستمحيطي ،ارائه ناكارآمد خدمات شهري را
برجاي بگذارد.
بنابراين تخريب آخرين مرحله اســت و چه بسا
كه كارآمدي خود را براي حفــظ حقوق مردم و
بيتالمــال دارد ،اما جلوگيري از ساختوســاز
غيرمجاز نيز اهميت بسياري دارد.
با اين همه ،اقدام قوه قضاييــه در تخريب فوري
بناي 50ساله در بستر رودخانه چالوس نيز از چند
منظر ميتواند براي ديگر دســتگاهها الگو باشد؛
نخست اينكه اين اقدام در تقويت روحيه انقالبي
و جهادي در برخورد با چالشها مؤثر است ،دوم
اينكه اقدامي هشــدارگونه به ديگر دستگاههاي
دولتي ،حاكميتي و خصوصي داراي ساختوساز
غيرمجاز است و ســوم اينكه در اعتمادبخشي به
مردم مفيد و ارزنده است و ديگر اينكه اين اقدام
مقدمهاي است براي آسيبشناسي جوانب بررسي
نشده در پديده ساخت و سازهاي غيرمجاز؛ اينكه
محدوده جرمانگاري ،تخلفانگاري يا خأل قانوني
در كجاست و آيا نياز به ســند توسعه هماهنگ
ساختوساز در كشور احساس ميشود يا خير؟

13

خبر

نقش رسانهها در اقناع افكار عمومي
فارس :ســخنگوي دولت گفت :بايد با
كمك گرفتن از رسانهها در جهت اقناع
مــردم حركت كــرد چراكــه تعامالت
باعث ميشود مردم و مســئوالن از آثار
و نتايج سياستهاي گذشــته يا برنامههاي آينده مطلع شوند.
علی بهادريجهرمي افزود :مردم انتظار دارند مشكالتشان حل
شود.اينانتظاربدونشكبحقاست.حاكميتمسئولپاسخگويي
به مردم است؛ زيرا اساســا وظيفه اصلي حاكميت اين است كه
اقداماتي انجام دهد تا مشــكالت مردم كاهش يابــد .وي افزود:
انتظار مردم از دولت بحق است .دولت نيز مكلف است و بايد به اين
درخواست مردم لبيك بگويد اما هنوز از فعاليت دولت جديد فقط
4ماه ميگذرد و اين زمان براي سروسامان دادن به مشكالت گذشته
فرصت كمي است .سخنگوي دولت افزود :نگاهمان در برطرف كردن
مشكالت نبايد كوتاهمدت باشد بلكه بايد بلندمدت باشد .در برخي
موارد ممكن است آوردههايي در كوتاهمدت براي مردم داشته باشد
اما شايد در بلندمدت براي كشور مضر باشد.

دیدگاه

همزماني سفر رئيسي به روسيه با
رزمايش دريايي اتفاقي نبود
فارس :يك تحليلگر مسائل بينالملل
گفت :سفر رئيس جمهوري به مسكو
و همزماني آن با رزمايش ايران ،چين
و روسيه نشان ه تعامل در ابعاد مختلف با
پيامهاي منطقهاي و فرامنطقهاي است.
فواد ايزدي با اشــاره به اينكه 3كشور روســيه ،ايران و چين
زيرفشــارها و تحريمهاي غيرقانوني آمريكا هستند ،افزود:
تحريمهاي آمريكا برخالف انتظار اين كشور منجر به نزديك
شدن روابط 3قدرت منطقهاي شده است.
وي گفت :همزماني برگزاري اين رزمايش با سفر رئيسجمهور
به روسيه اتفاقي نبوده است .در دنياي سياست كمتر مسئلهاي
رخ ميدهد كه اتفاقي باشد .بدون شك اين سفر و همزماني
آن با رزمايش 3قدرت برتر نظامي منطقه ميتواند نشانهاي
از تعامل ايران ،چين و روســيه در ابعــاد مختلف با پيامهاي
منطقهاي و فرامنطقهاي باشد.
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صندوق ملی محیطزیست پول دارد ،برنامه ندارد

اخبار کوتاه

وضعیت بحرانی یوز و میشمرغ
معاون محیطزیست طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست وضعیت
یوزپلنگ آسیایی و میشمرغ را بحرانی اعالم کرد .به گزارش ایسنا،
حسن اكبری گفت :این گونهها بهدلیل تغییرات زیستگاه وضعیت
بحرانی دارند .وی افزود :گونه یوزپلنگ در كشــورهای همســایه
منقرض و در ایران هم به بخشهایی از اســتانهای یزد ،خراسان
جنوبی ،كرمان و سمنان محدود شده و جمعیت آن در استانهای
یزد ،خراسان جنوبی و كرمان بسیار ناچیز اســت .البته در استان
سمنان چند خانواده از یوز زندگی میكنند.

رودخانههای خوزستان پر از رسوب ش دهاند

عدد خبر

12

همزمان با دهه فجر امســال ۱۲طرح منابع
طبیعــی و آبخیــزداری بــا اعتبــار 44میلیارد
و840میلیون ریال به بهرهبرداری میرسد.
بــه گــزارش همشــهری ،اســفندیار خزایی،
مدیــركل منابــع طبیعــی اســتان همــدان
گفــت :وســعت طرحهــای آمــاده افتتــاح
منابع طبیعی بیــش از ۳۲۵هكتار اســت و
با افتتاح آنها بــرای 1300جویای كار فرصت
شغلی ایجاد میشود.

62

احــكام ۶۲گانــه بــه كمــك هــوای پــاك میآیــد.
بــه گــزارش همشــهری ،دار یــوش گلعلیــزاده
سرپرســت مركز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان
حفاظــت محیطزیســت گفــت :در نشس ـت با
معاون اول رئیسجمهور ۶۲حكم در زمینه هوای
پاك بررسی شد كه تاكنون ۳۵حكم نهایی شده
است .در این احكام وظایف دستگاهها ،میزان
اعتبار و زمان اجرای برنامهها در راستای كاهش
آلودگی هوا مشخص شده است.

9هزار میلیارد ریال پس از 5سال به صندوق ملی محیطزیست برای کاهش آالیندگی هوا داده شد ولی این صندوق تنها برای 30درصد این بودجه برنامه دارد

محیط
زیست

رتبه 14ایران در برداشت آبهای
زیرزمینی بین  116كشور جهان

زهرا رفیعی
روزنامهنگار

مركز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تحلیل عملكرد
صندوق ملی محیطزیست پرداخت و اعالم كرد كه این
صندوق بهدلیل مشكالت ساختاری و فرایندی ،نتوانسته
مدیریت مناسبی بر بیش از 9هزار میلیارد ریال موجودی
سال گذشته خود داشته باشد؛ بهگونهای كه فقط برای
2.6هزار میلیارد ریال از این مبلغ توانســته است پروژه
تعریف كند.
در قانون بودجه ســال 99پیشنهاد شــد كه 35درصد
از عوارض آالیندگی (حاصــل یكدرصد قیمت فروش
در قانون مالیــات بــر ارزش افزوده) بــه صندوق ملی
محیطزیست واریز و پس از امضای موافقتنامه با سازمان
برنامه و بودجه ،در قالب تســهیالت مالی ،برای كاهش
آلودگیهــای محیطزیســتی و جلوگیــری از تخریب
محیطزیست هزینه شود .این پول تا پیش از اجرای قانون
بودجه سال 99در اختیار دهیاریها و شهرداریها قرار
میگرفت ،ولی بهدلیل شــیوع كرونا الیحه پیشنهادی
بودجه سال 99به كمیسیونتلفیق نرفت و همانگونه كه
دولت وقت پیشنهاد داد ،تصویب شد.
ســال 99صندوق ملی محیطزیســت ،پس از مبادله
موافقتنامه دیرهنگام با سازمان برنامه و بودجه ،بانك ملی
ایران را برای ارائه تسهیالت با سود 10درصد و بازگشت
8ســاله بهعنوان بانك عامل برای پرداخت تســهیالت
معرفی كرد .براساس گزارش صندوق ملی محیطزیست،
تا پایان فروردین ماه ،1400بیش از 9هزار میلیارد ریال از
این محل به صندوق تخصیص داده شد.
در این فاصله ،ادارات كل سازمان حفاظت محیطزیست
در سراسر كشور كه متولی شناســایی واحدها و صنایع
آالینده هستند ،پتانسیلهای موجود در استانها برای
اســتفاده از منابع صندوق را شناسایی كردند و معاونت
محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست ،در
نهایت پروژههایی را كه از نظر این معاونت برای كاهش
آلودگیها ،اولویتدار بود به صندوق معرفی كرد.
از میان 420طرحی كه به صندوق ارائه شد300 ،طرح در
همان ابتدا بهدلیل نداشتن طرح توجیهی و فنی از چرخه
بررسی كنار گذاشته شد .بقیه طرحها پس از تأیید ادارات
كل محیطزیست اســتانی ،به كمیته تخصصی سازمان
حفاظت محیطزیست ارجاع شد .تا خردادماه امسال نیز
فقط 56پروژه محیطزیســتی با اعتبار مورد نیاز (حدود
2.6هزار میلیارد ریال) مطابق با شــیوهنامههای بانك و

عکس :همشهری /حامد خورشیدی

رودخانههای خوزستان از رسوب پرشده و كف رودخانه باال آمده كه
تاب آوری الزم برای عبور طغیان را از بین میبرد .به گزارش ایرنا،
علی محمد آخوندعلی ،سرپرست دانشگاه چمران اهواز با اعالم این
خبر گفت :با توجه به حجم باالی رسوبات ،با باالآمدن سطح آب،
شهرها و روستاها با مشكل آب گرفتگی مواجه میشوند.

خبر روز

صندوق ،وارد فرایند دریافت وام شدند.
بیشترین پروژهها براساس فهرستی كه مركز پژوهشهای
مجلس ارائه كرده متعلق به اســتانهای تهران ،بوشهر
و اصفهان اســت و طرفه اینكه استان خوزستان با وجود
آالیندگی باال در این فهرست هیچ پروژهای برای دریافت
اعتبار كاهش آلودگی ندارد.
بهجز قانون بودجه سال 99كه مقرر كرده بود (تا سقف
10هزار میلیارد ریال از 35درصد عوارض آالیندگی) به
صندوق ملی محیطزیست واریز شود ،در 3قانون دیگر
یعنی ماده 33قانون هوای پاك ،ماده 4قانون حفاظت و
احیا و مدیریت تاالبها و ماده 12آییننامه اجرایی قانون
مدیریت پسماندها نیز پیشبینی شده است كه صندوق
ملی محیطزیست میتواند مبالغی برای كاهش تخریب
محیطزیست اخذ و در همین راه هزینه كند.
اما به گــزارش مركز پژوهشهای مجلس «متأســفانه
صندوق ملی محیطزیســت در هر یك از این  3قانون،
بهرغم جلســات و اقدامهایی كه پیگیــری كرده توفیق
چندانی نداشــته و ظرفیتهای قانونــی خوب مغفول
مانده است .البته برخی از مواد این قوانین نیز خود محل
مناقشه هســتند كه در آسیبشناسی آنها الزم است به
این موارد نیز پرداخته شود .درخصوص نحوه هزینهكرد
بودجه جاری این صندوق نیز دادهای در دسترس نیست و
الزم است دستگاههای نظارتی نظیر سازمان بازرسی كل

كشور به این موضوع ورود داشته باشند ».آسیبشناسی
مركز پژوهشهای مجلس مشــخص كرده اســت كه
صندوق ملی محیطزیست بدون ایجاد ظرفیت ،ساختار
و ســازوكارهای الزم ،اعتبارات قابل توجهی بهدســت
آورده كه به اعتقاد كارشناســان این مركز ،متأســفانه
صندوق ملی محیطزیســت نتوانسته اســت به 4علت
آنگونه كه بایسته است نســبت به مدیریت و هزینهكرد
آن اقدام كند .مركز پژوهشهای مجلس در تشریح این
4علت اعالم كرد« :نخست اینكه این صندوق ،عملكرد
شفاف و اطالعرســانی دقیقی از ابتدای تاسیس نداشته
است؛ درحالیكه اگر صندوق شفافیت عملكرد داشت،
میتوانست از امكان جذب كمكهای اشخاص حقیقی
و حقوقی بینالمللی كمك بگیــرد؛ ضمن اینكه جامعه
هدفی كه میتوانست در سال 1399از تسهیالت صندوق
استفاده كند به همین دلیل از این فرصت محروم شد ه و
در نتیجه كشــور بهعلت عدمكاهش انتشار آالیندگی با
وجود تخصیص اعتبار ،دچار خســارت شده است .دوم
اینكه ،صندوق ملی محیطزیست ،مطابق قانون بهعنوان
مؤسسه دولتی وابسته به سازمان حفاظت محیطزیست
شناخته میشود .این وابســتگی بیش از حد به سازمان
سبب شده است كه صندوق ،چابكی الزم را نداشته باشد؛
ضمن اینكه ســازمان حفاظت محیطزیســت و ادارات
كل و ســایر زیرمجموعههای آن نیز به نوعی متقاضی

دریافت كمكهای صندوق بوده و تصمیمگیران صندوق
بعضا از كارمندان همین سازمان هســتند .این مسائل
تعارض منافع ایجاد میكند و مركز پژوهشهای مجلس
پیشنهاد میدهد كه قوه قضاییه بهعنوان ناظر وارد شود
و احتمال فساد را كم كند .سوم اینكه ،در نبود «سازمان
نظام مهندســی محیطزیســت» فرایندهای ارزیابی و
ارزشگذاری طرحها اساسا با اختالل جدی مواجه است
و در مورد صندوق ملی محیطزیست نیز ،صنایع آالینده
و متقاضیان دریافت تسهیالت دچار سردرگمی هستند
و اسباب سوءاستفاده ســودجویان در این خأل قانونی و
عدمسازمان و نظاممندی فراهم شده است .چهارم اینكه،
صندوق ملی محیطزیست با وجود فرصت 5ساله قبل از
ورود اعتبارات سال ،1399نتوانسته است ساختار و نظام
انجام كار خود را متناســب با مأموریتها تشكیل دهد.
براساس اعداد اعالمی صندوق ،بیش از 70درصد اعتبارات
تخصیص یافته اصال تعیینتكلیف نشده است .این مسئله
در كنار كاهش ارزش پول ملی در یكسال گذشته ،عمال
باعث اتالف سرمایه و وقت بهعلت راكد ماندن اعتبارات
شده است .همچنین فقدان برنامه و سیاستگذاری كوتاه،
میان و بلندمدت در صندوق ملی محیطزیســت سبب
شده نقشه راه صندوق نامشخص باشد و نشود درصورت
تحقق و اجرای پروژههای مورد حمایت ،ارزیابی دقیق و
یكپارچهای از آنها داشت».

روند برداشت آبهای زیر زمینیدر  4دهه گذشته افزایش یافته و
رتبه کشور را در میان ۱۱۶كشور دنیا در موضوع برداشت آب به عدد
14رساند.جهانگیر عابدی كوپایی ،عضو هیأت علمی گروه مهندسی
آب دانشــگاه صنعتی اصفهان با اعالم این خبر در وبینار تخصصی
فرونشســت اصفهان گفت :تعداد چاههای مورد بهرهبرداری كشور
از ۴۷هزار حلقه چاه به بیش از ۷۶۳هزار حلقه و براســاس آمارهای
جدید به یك میلیون حلقه طی 40سال اخیر رسیده است .این استاد
دانشگاه اعالم كرد :میزان برداشت ساالنه آبهای زیرزمینی ایران
نیز از ۹میلیارد مترمكعب به بیش از ۴۷میلیارد مترمكعب رســیده
و این عدد یعنی تعداد چاهها ۱۶برابر و میزان برداشــت ۵برابر شده
است .عابدی كوپایی با اشاره به آمارهای وزارت نیرو ،گفت۴۵ :درصد
چاههای موجود در كشور غیرمجاز هستند و تحقیقات نشان میدهند
كه میزان برداشت آب از تغذیه استراتژیك آب زیرزمینی كشور ساالنه
۵میلیارد مترمكعب است .آمار سال ۹۰نیز بیانگر آن است كه تقریبا
۱۲۰میلیارد مترمكعب از آب استاتیك منابع آب زیرزمینی استفاده
كردهایم و اگر كل ذخایر آبهای زیرزمینی كشــور را ۵۰۰میلیارد
مترمكعب درنظر بگیریم ،حــدود یكچهارم این ذخایر آبی كه باید
برای نسلهای آینده حفظ شــود ،تاكنون مصرف شده است .وی با
بیان اینكه این آمار در ســالهای اخیر از ۱۲۰میلیارد مترمكعب به
۱۳۶میلیارد مترمكعب رسیده است ،گفت :صدور بیش از ۱۵۰هزار
پروانه برای چاههای غیرمجاز ،رایگان شدن آب كشاورزی ،لغو تبصره
ذیل ماده ۳اســتفاده از چاهها عاملی برای برداشت بیرویه آب بوده
است .كوپایی افزود :ایران در كنار كشورهایی همچون آمریكا ،چین،
هند و عربستان سعودی قرار دارد كه بیشترین میزان تخریب آبهای
زیرزمینی را در قرن بیســتم بهخود اختصاص دادهاند .بهگفته وی
از سال ۱۹۸۷میالدی ،عربســتان تصمیم گرفت از ذخایر استاتیك
آبهای زیر زمینی استفاده كند و این امر باعث شد كه در سال۲۰۰۰
این كشور به صادركننده گندم تبدیل شود ،ولی از سال ۲۰۱۲ذخایر
استاتیك این كشور رو به انحطاط گذاشت و حتی آبهای ژرف هم
وجود ندارد و از سال ۲۰۱۶عربستان تبدیل به كشوری با ۱۰۰درصد
واردكننده گندم شد .او با اعالم این خبر كه افزایش برداشت بیرویه از
آبهای زیرزمینی منجر به افزایش شوری این ذخایر آبی شده است،
كاهش ســطح آبهای زیرزمینی را دلیل اصلی افزایش فرونشست
درایران به خصوص در اســتان اصفهان دانست و گفت :از ۳۵دشت
استان اصفهان۲۷ ،دشت ممنوعه10 ،منطقه ممنوعه بحرانی و تنها ۸
محدوده آزاد اعالم شد .وی شوری آب ،كاهش محصوالت كشاورزی،
افزایش انرژی پمپاژ و فرونشســت زمین را از پیامدهای برداشــت
بیرویه آب از منابع آبهای زیرزمینی دانست و گفت :سال۱۳۴۵
تعداد ۳۱دشت از ۶۰۹دشت كشور با بیالن منفی روبهرو بود كه این
آمار در سال ۹۸به ۴۰۹دشت و در سال ۱۴۰۰به ۴۶۸دشت رسید.

سهشنبه  5بهمن 1400
شماره 8422

پیگیری

نقلقولخبر

15

شهره كیانوشراد

خبرنگار

تعدادی از بهورزان کرمانی در گفت و گو با همشهری:

سیدعبدهللا ارجایی
شهردار مشهد
مردم باید بتوانند به راحتی پیاده و سواره
به حرم مطهر دسترسی داشته باشند و از
اینرو باید بدون اینكه به ساكنان قدیمی
ضــرری وارد و مانعی برای توســعه ایجاد
شــود ،معارضــات ،آزاد و مســیر تشــرف
زائران به حرم مطهر بازگشایی شود /ایرنا

راه روستاها بسته اس 
ت
دارو به سختی میرسد

محصور شدن روســتاهای جنوب كرمان در میان سیالب ،تردد و
مشكل كرده است .یك هفته از شروع

دسترسی اهالی به دارو و غذا را
بارندگی سیلآســا در جنوب كرمان میگذرد و بهگفته بهورزان،
تاكنون بیماری بهصورت شایع مشاهده نشده است ،اما این احتمال
كه در صورت استمرار وضع موجود شرایط بهداشتی بحرانی شود،
دور از ذهن نیست.

اسماعیل زارعیكوشا
استاندار كردستان
از روز یكشنبه بهدلیل مشكالتی كه از سمت
كشور همسایه یعنی عراق بهوجود آمد ،مسیر
مرز باشماق در آن سمت مرز بسته شده است.
این مشــكل موجــب ایجــاد تراكــم خودروهای
سنگین ترانزیتی در مرز باشــماق شده است.
اعالم كردیم تا حد امكان ورودی نداشته باشیم
تا وضعیت تعیین تكلیف شود /فارس

كودكان در معرض ابتالیبیماری

عکس :همشهری /جواد گلزار

وحید جاللزاده
نماینده ارومیه در مجلس
500هزار تن از ســیبهای كشــاورزان
آذربایجان غربی در سردخانهها مانده
و هــر روز احتمــال خرابــی و فســاد آنها
بیشتر میشود .وزارت جهادكشاورزی
باید برای صادرات این ســیبها اقدام
كند تا نــوشدارو بعد از مرگ ســهراب
نباشد /تسنیم

سهم زنان در مدیریت شهرها

در روستای حیدرآباد 125خانوار و در روستای چاهبهمن 140خانوار
زندگی میكنند .این 2روستا در مجموع 103كودك زیر 5سال دارد
كه بهگفته بهورز روستای حیدرآباد ،كنترل آنها برای رعایت بهداشت
فردی و شستن دستها كار آسانی نیســت .پروانه بامری شرایط را
برای كودكان و زنان باردار ســخت توصیف میكند و به همشهری
میگوید :با شــروع بارندگی اكثر ســرویسهای بهداشتی غیرقابل
استفاده شده است .چند روز 
ی است مردم مجبورند به برخی خانهها
كه شرایط بهتری دارند بروند و به همین دلیل از سرویس بهداشتی
مشترك استفاده میكنند .در چنین شرایطی چطور میتوانیم بچهها
را كنترل كنیم كه مراقب بهداشت فردی خود باشند؟ اسهال ،وبا ،مار
و عقربگزیدگی بیماریهای شایعی است كه اگرچه تاكنون مشاهده
نشده ،اما درصورت ادامه وضعیت آبگرفتگی اتفاق میافتد.

فقط در  6شهر از میان 1424شهر کشور زنان بر کرسی شهرداری نشستهاند که سهمی حدود  0/42درصد را شامل میشود
مکث

آزادسازی امالك وزارتخانهها در شمال
نایبرئیس اول كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
گفت :امالك وزارتخانهای در شمال ،حدود ۱۰۰هزار میلیارد
تومان ارزش پیدا كرده که آزادسازی خواهد شد.
علی بابایی كارنامی با بیان اینكه برخی وزارتخانهها و سازمانها
در 3استان شمالی یعنی مازندران ،گیالن و گلستان اقدام به
تاسیس مجتمعی كردهاند ،به تسنیم اعالم كرد :این مجتمعها
حدود 100هزار میلیارد تومان ارزش پیدا كرده اســت .وی با
اشاره به اینكه مجتمعهای وزارتخانه و سازمان های سابق با نام
مجتمعهای خدماتی ،رفاهی و گردشگری بوده است ،افزود:
بهدلیل متخلف بودن مجتمعهای این چنینی برای دستگاهها،
نام آن را به مجتمعهای آموزشــی و ترویجی تغییر دادند تا با
دور زدن قانون ،مجتمعها از اختیار آنها خارج نشود .نماینده
ســاری و میاندورود در مجلساز مطالبهگری این موضوع در
سفر رئیسجمهوری به مازندران خبر داد و افزود :نگهداری این
مجتمعها برای وزارتخانه و سازمانها تخلف است و همه آنها
آزادسازی میشود .بابایی بیشترین محل احداث مجتمعها را
در سواحل 3استان شمالی اعالم كرد و ادامه داد :عالوه بر تخلف
بودن ،در اختیار قرار داشــتن این مجتمعها برای دستگاهها،
هزینه نگهداری مجتمعها برای وزارتخانه بار مالی سنگینی
دارد و همه آنها باید به بخش خصوصی واگذار شود .وی با بیان
اینكه بررسیها نشان میدهد که برخی از دستگاهها چندین
مجتمع در شمال دارند ،خاطرنشــان كرد :بهعنوان مثال،
وزارت كشور عالوه بر اینكه چند مجتمع دارد ،استانداریها
نیز جداگانه مجتمع دارند .همه آنها باید خلع ید شود.

چند وقت پیش بود كه مهدی جمالینژاد،
معــاون امــور دهیاریهای ســازمان
گزارش
شــهرداریها و دهیاریهای كشور در
گفتوگو با همشــهری اعــام كرد :حــدود 98درصد
شهرداران توسط شــوراهای اسالمی شــهرها معرفی
شــدهاند .حدود 85درصد احكامی كه باید از سوی وزیر
كشور صادر شود ،صادر شده است و بقیه احكام در فرایند
استعالم و بررسی هستند2 .مركز استان كرمانشاه و زنجان
هم در هفتههای گذشته شــهردار جدید خود را انتخاب
كردند تا فرایند انتخاب شــهردار به 100درصد نزدیك
شــود ،اما نكته قابل توجه در مرور نام شهرداران انتخاب
شده آمار پایین زنان است.
انتخاب 6شهردار زن

طبق اخبار منتشرشــده از میان 1424شــهر كشــور
فقط در6شهر شــهردار زن انتخاب شــده است .از همه
گزینههای روی میز و همه افرادی كه هیچگاه به مشاركت
دعوت نشدهاند یا شدهاند ،اما شانس انتخاب نداشتهاند،
هماكنون صدیقه میری شــهرداری پلدختر در لرستان،
زهرا زینلی ششده شــهرداری شهرستان فسای فارس،
آرزو طبریگزنك شــهرداری شهرستان آمل مازندران،
سروه قادرخانزادهبانه شهرداری كردستان ،لیال پیریپهله
شهرداری ایالم و یگانهســادات حسینیدرود شهرداری
خراســان رضوی را برعهــده گرفتهاند .با فــرض اینكه
همه 1424شهر كشــور در این دوره شــهردار خود را
انتخاب كرده باشد ،تعداد شــهرداران زن انتخاب شده
فقط 0.42درصد از كل میشــود .البته در پایتخت هم
فاطمه تنهایی به عنوان شهردار منطقه 8تهران انتخاب
شده است.
آمار پایین مشاركت زنان

عدد خبر

۱۳
درصد

8000
كیلومتر

4000
مشترک

مدیركل بنادر و دریانــوردی مازندران،
از افزایش ۱۳درصدی تخلیه و بارگیری
كاال در بنادر استان خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،
محمد تقی انزانپورگفت :محصوالت
كشــاورزی و مواد غذایــی از مهمترین
كاالهــای صادراتــی از بندر نوشــهر به
كشــو رهای همســایه در ایــن مــدت
بوده است.
مدیركل راهداری و حملونقل جادهای
آذربایجــان غربــی گفــت :از هفتــه
گذشته تاكنون ،بیش از ۸هزاركیلومتر
عملیات برفروبی در راههای روستایی
اســتان انجام شــده اســت .به گزارش
مهــر ،ارســان شــكری اظهــار كــرد:
۹۵درصــد راههــای روســتایی اســتان
كه از هفته گذشته با بارش برف سپید
پوش شده بودند بازگشایی شدهاند.
حمیدرضــا اما مپناهــی ،سرپرســت
فرمانــداری شهرســتان رشــت گفــت:
علــت قطعــی آب آشــامیدنی  4هــزار
مشــترک شــهر کوچصفهــان در اســتان
گیالن ریــزش چاه اصلــی بوده کــه برای
رفــاه حــال شــهروندان آ برســانی بــا
۱۵تانکر در حال انجام است و همچنین
اکیــپ فنــی بــه صــورت چندشــیفته
در محــل مســتقر هســتند تــا مشــکل
حل شود.

آمار مشاركت زنان در انتخابات شوراهای شهر و روستای
دوره ششــم قابل توجه نبود و حدود ۷درصد اعالم شد.
در مجموع حدود ۶هزار زن در این دوره انتخاب شــدند
كه بیش از ۵۷۰نفر از آنها مربوط به اعضای شــوراهای
شهر و مابقی مربوط به شــوراهای روستا بودند؛ هرچند
این عدد نسبت به دوره قبل افزایش ۵۰درصدی را نشان
میداد ،اما از ۴۰۵كرسی شورای شهر در مراكز استانها
فقط ۳۵كرسی سهم زنان شده است؛ درحالیكه این آمار
در دوره قبــل  ۴۱و در دوره چهارم ۶۳مورد بود .در میان
مراكز استانها ایالم ،سمنان ،سنندج ،كرمان ،كرمانشاه،

یاسوج ،رشت ،خرمآباد ،ســاری ،اهواز و همدان نامی از
زنان در فهرست شوراهایشــان دیده نمیشود .در میان
شهرهای كشور ،ششــمین دوره انتخابات شورای شهر
بوكان در آذربایجان غربی یك ویژگی خاص داشــت كه
آن را از سایر شهرهای كشور متمایز میكرد .نامزدی ٤نفر
از زنان بوكانی در انتخابات كه از قضا هر 4نفرشان راهی
پارلمان شهری شدند .این 4نفر توانستند بیشترین آرا را از
مردم بوكان بهویژه زنان این شهر كسب كنند؛طوری كه
٣نفرشان از اعضای اصلی و آن نفر دیگر عضو علیالبدل
این دوره از شورای شهر بوكان شدند.
روح غایب زنانه در شهر

گالویژ حسینی از اعضای این شــورای زنانه درباره آمار
پایین زنان در كرسیهای شورا و شهرداری به همشهری
میگوید :نیمی از جمعیــت جوامع را بانوان تشــكیل
میدهند و به همین دلیل نقــش و حضور پررنگ بانوان
در عرصههای مختلف جامعه ازجمله مدیریت شــهری
اهمیت زیادی دارد و میتواند فصل جدیدی از مدیریت
شهری را رقم بزند.
او معتقد اســت :حكمروایی خوب شهری زمانی محقق
میشــود كه زنان نیــز در تصمیمهای كالنشــهری و
وضع قوانین محلی دخیل باشــند و پا به پای مردان در
توسعهیافتگی شهر اثرگذار باشند.
این عضو شورای شــهر بوكان با تأكید بر اینكه براساس
سنتهای گذشته و رویههای موجود در اكثر شهرهای
ایران مدیریت شــهری با چهره غالب مردانه را شــاهد
هســتیم ،میگوید :این امر با توجه به جهانبینی و نوع
نگرش و زوایای دید متفاوت مردان با زنان بر ســیمای
شهری اكثر شهرهای ایران سایه انداخته است.
اكثر شهرهای مرد ساخته براساس نگرش و روح مردانه
ن روح در فضاهای شهری و المانها و
شکل گرفتهاند و ای 
مباحث زیباییشناختی شهر تجسم یافته است .حسینی
تأكید میكند كه روح زنانه در قیاس با روح مردانه بهمراتب
لطیفتر و پر عطوفتتر است كه میتواند با اثرگذاری و
حضور در تصمیمهای مدیریت شهری،تبلور روح زنانه را
در سیما و منظر شهری فراهم كند.
او ادامه میدهد :زنان متعهــد میتوانند با دیدی مادرانه
به شــهر بنگرند و این حس مادرانه به شهر و شهروندان
میتواند به پیدایش نوعی همبستگی و ایجاد كانونهای
اجتماعی در شهر بینجامد و بهنحوی بسط مفهوم خانواده
را در مقیاسی بزرگتر در سطح شهر ایجاد كند.

سهم زنان از کرسی های شوراهای شهر ششم در مراکز استان ها
استان

تعداد شهردار
زن در استان

مرکز استان

آذربایجانشرقی

-

تبریز

تعداد
کرسیها

آمار زنان
در شورا

درصد اشغال
کرسی

13

1

7/69

آذربایجانغربی

-

ارومیه

11

1

9/09

اردبیل

-

اردبیل

11

2

18/18

اصفهان

-

اصفهان

13

1

7/69

البرز

-

کرج

13

2

15/38

ایالم

1

ایالم

7

-

-

بوشهر

-

بوشهر

9

3

33/33

تهران

-

تهران

21

4

19/04

چهارمحالوبختیاری

-

شهرکرد

7

1

14/28

خراسانشمالی

-

بجنورد

9

1

11/11

خراسانرضوی

1

بیرجند

9

2

22/22

خراسانجنوبی

-

مشهد

15

1

6/66

خوزستان

-

اهواز

13

-

-

زنجان

-

زنجان

9

1

11/11

سمنان

-

سمنان

7

-

-

سیستانوبلوچستان

-

زاهدان

11

3

27/27

فارس

1

شیراز

13

1

7/69

قزوین

-

قزوین

9

2

22/22

قم

-

قم

13

2

15/38

کردستان

1

سنندج

13

-

-

کرمان

-

کرمان

11

-

-

کرمانشاه

-

کرمانشاه

11

-

-

کهگیلویهوبویراحمد

-

یاسوج

7

-

-

گلستان

-

گرگان

9

1

11/11

گیالن

-

رشت

11

-

-

لرستان

1

خرمآباد

9

-

-

مازندران

1

ساری

9

-

-

مرکزی

-

اراک

11

1

9/09

هرمزگان

-

بندرعباس

11

2

18/18

همدان

-

همدان

11

-

-

یزد

-

یزد

11

3
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ساكنان 2محله محروم و حاشیهای امید و الغدیر در گناوه از مشکالتشان میگویند

تردد به شهر فقط با خودروهای سنگین

در خانه بهداشت روســتاهای محصور در آب فقط پودر او.آر.اس
(مخصوص اسهال كودكان) و قطرههای تقویتی مولتیویتامین و
آهن موجود است .بهورز روستای حیدرآباد میگوید :تا پیش از این
نیز در خانههای بهداشت دارو توزیع نمیشد ،اما به محض تشخیص
بیماری ،بیماران را به شهر میفرستادیم .هماكنون كه راهها بسته
شده و تردد فقط با خودروهای سنگین یا لندكروز آن هم به سختی
ممكن اســت ،راه 10دقیقهای كه پیش از این با موتورسیكلت هم
میشد رفت ،حدود یك ســاعت طول میكشد .یكی از زنان باردار
مشــكل خونی دارد و باید آزمایش بدهد ،اما فرستادن او به شهر با
توجه به وضعیت راهها بهصالح نیست26 .دی بارندگی شروع و راهها
بسته شد .حاال حجم آب كمتر شده ،اما گرد و خاك و سردی هوا و
زندگی در چادر مشكالت را بیشتر كرده است .بامری معتقد است
بهصورت موقت با ارســال غذا ،دارو و شیر خشك مشكالت كمتر
میشود ،اما تا وقتی سیلبند نزنند با یك باران دیگر دوباره گرفتاری
شروع خواهد شد .او خواستار این است كه مسئوالن به فكر سیلبند
باشند؛ زیرا رئیسجهموری هم در بازدید از مناطق سیلزده دستور
دادهاند سیلبندها ظرف 10روز ایجاد شود.
خوابیدن در چادرهای سرد

روســتای چارچاهی 248خانــوار و 98كودك زیر 5ســال دارد.
خاتون بامری ،بهورز روستا هم مانند پروانه بامری ،نگران وضعیت
بهداشتی و ســامت كودكان و مادران باردار است .او میگوید :در
همین چند روز كه در محاصره ســیل هســتیم یك مورد زایمان
داشــتهایم كه البته خوشــبختانه حال مادر و كودك خوب است.
همه خانوادهها در روستا ماندهاند ،اما بهدلیل آبگرفتگی خانهها،
شــرایط مســاعدی از نظر بهداشــتی وجود ندارد .ثریا سابكی،
بهورز منطقــه كروچان نیــز از تماسهای تلفنــی خانوادههایی
میگوید كــه نگران ســامت فرزندانشــان هســتند .او توضیح
میدهد :خانوادهها بــا من تماس میگیرند و شــرح حال كودك
خود را میدهند .تنها كمكی كــه میتوانم بكنم ،راهنمایی تلفنی
اســت .روش تهیه ســرم خوراكی برای اســهال را به آنها آموزش
میدهم و از آنها میخواهم آب را قبل از مصرف بجوشــانند .البته
میدانم بــرای بســیاری از خانوادهها جوشــاندن آب در چنین
شــرایطی ســخت اســت ،اما هماكنون چارهای جز این نیست.
بودجه اضطراری برای سیلزدگان كرمان

اســتاندار كرمان از اختصاص بودجه اضطراری برای ســاماندهی
مناطق ســیلزده كرمان خبر داد.علی زینیوند گفت :در پی سفر
رئیسجمهور به جنوب كرمان بودجهای معادل ۷۵میلیارد تومان
در راستای انجام اقدامات فوری در منطقه اختصاص یافته است.

محالتی كه نه جزو شهر هستند نه روستا
ساكنان 2محله محروم و حاشیهای
امیــد و الغدیر در گناوه مشــكالت
گزارش2
زیادی دارند .به گزارش فارس ،قاعدی
از ســاكنان محله امید گناوه میگوید :امید و الغدیر
گناوه 2محلهای هســتند كه نه جزو شــهر محسوب
میشود و نه جزو روســتا و دهیاری و شهرداری طبق
قانون نمیتوانند به آنها خدماترسانی كنند .احمدی
یكی دیگر از ســاكنان هم توضیح میدهــد :ما افراد
كمبضاعت ،مجبور به خرید منازلی با متراژ كم در این
محله هستیم .قوانین كشور كه باید به فكر افراد محروم
باشــد ما را محرومتر از قبل كرده است .از مسئوالن
درخواست میكنیم در اینباره اقدامی انقالبی انجام
دهند تا ما افراد كم بضاعت نیز بتوانیم صاحبخانه و از
امكانات شهری برخوردار شویم.
یكی دیگر از شهروندان ســاكن این محله هم اظهار
میكند :برای خرید هر كاالیی باید به مركز شهر برویم
درحالیكه تاكســی اینجا نمیآید ،خیلی از كوچهها
خاكی اســت و با هر بارش باران تمام خانه و زندگی
مردم از گل پر میشود .این محله واقعا محروم است.

شهرداری میگوید با توجه به طرح تفصیلی شهر امكان
خدمتدهی نداریم ،زیرا از سوی سازمانهای نظارتی
مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت.
رئیس شورای شهر گناوه اما در اینباره توضیح میدهد:
با توجه به اینكه در این مناطق تعــداد زیادی خانوار
سكونت یافتهاند و روزبهروز بر تعداد آنها افزود میشود،
باید نقشه شهرسازی و طرح جامع شهری در اختیار
ساكنان این محالت قرار بگیرد تا خیابانها و كوچهها،
مساجد ،مدرسه و فضای سبز و ...استاندارد پیش برود تا
در آینده دچار مشكل نشویم .ساناز مرادی میافزاید:
سعی خواهیم كرد با اقدامات فوری مشكل تردد این
عزیزان و دیگر خدمات اولیــه را بهصورت موقت رفع
كنیم و طبق صحبتهایی كه با مسكن و شهرسازی
استان شده با توجه به قدمت باالی این محله احتمال
الحاق به شهر زیاد است ولی یك پروسه زمانبر دارد.
جواد رستمی ،شهردار گناوه نیز میگوید :خدمتدهی
به ساكنان محله را جز اولویتهای خود قرار دادهایم و
پل ورودی محله امید تا قبل از عید تحت هر شرایطی
به بهرهبرداری خواهد رسید.

عكس خبر

شیراز؛ میزبان مرغان دریایی
شهروندان شیرازی ،همچون سالهای قبل میزبان مرغان
دریایی هستند كه اواخر هرســال به شیراز كوچ میكنند و
منظره زیبایی را در رودخانه خشــك در بلوار شهید چمران
شیراز به نمایش میگذارند .منبع :مهر
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میادین

ارقام به هزار واحد

حركت رو به باالی قیمت ترشیها

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

قيمت انواع ترشي بعد از ماهها تثبيت در ميادين ميوه وترهبار
در نرخنامه جديد افزايش نشان ميدهد .به گزارش همشهري،
نرخنامه جديد سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري افزايش
بين 2تا 4هزار توماني را در قيمت انواع ترشيها نشان ميدهد كه
بيشترين افزايش مربوط به ترشي باميه است .بر اين اساس قيمت
هر كيلو ترشي باميه ريز در ميادين به 29هزار تومان رسيده كه
در مقايسه با قيمت همين محصول در پاييز 4هزار تومان افزايش
نشان ميدهد .ترشــي بندري با افزايش 3هزار توماني در رتبه
بعدي قرار گرفته و ترشي فلفل 2هزار تومان گران شده است.
ترشي مخلوط تنها محصولي است كه نسبت به نرخنامه پيشين
تغيير نرخ نداشته و هر كيلو از اين ترشــي پرطرفدار با قيمت
12.500تا 13.500به فروش ميرسد .درماههاي اخير قيمت
برخي انواع سبزي و صيفي باال رفته و اين افزايش در تغيير نرخ
محصوالت مرتبط اثرگذار بوده است.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روزگذشته
21هزارو 824واحد ،معادل 1.74درصد نزول كرد و به
یك میلیون و 234هزارو 688واحد رسید.

1,250
1,245
1,240
1,235
1.230

معامالت

عبور زیان خودروسازان
از 100هزارمیلیاردتومان

قیمت برخی انواع ترشی در میادین میوه و ترهبار تهران
آبان
اردیبهشت
بهمن
نوع محصول
تومان
تومان
تومان
22.000
21.000
ترشی بادمجان شكمپر 21.000
20.000
19.000
19.000
ترشی بادمجان
29.000
25.000
23.000
ترشی بامیه ریز
17.000
14.000
14.000
ترشی پیاز
23.000
21.000
21.000
انواع ترشی فلفل
12.500
12.500
ترشی مخلوط درشت 12.500
17.000
15.500
15.500
ترشی هفت بیجار
14.000
12.500
13.500
ترشی لیته
13.500
13.500
14.000
ترشی مخلوط ریز
18.000
15.000
15.000
ترشی بندری

هزینه تولید هر كیلو مرغ 20هزار و 400تومان
اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی در واكنــش بــه
اظهــارات رئیــس كمیســیون ویــژه جهــش و رونــق تولیــد
مجلس شــورای اســامی درباره قیمــت مرغ اعــام كرد:
فقط ۴۵درصد قیمــت مــرغ براســاس ارز ۴۲۰۰تومانی و
۵۵درصد آن براساس ارز آزاد است .با تجمیع هزینهها،
هــر كیلوگــرم مــرغ بــرای مرغــدار 204.860ریــال تمــام
میشــود ،درحالیكــه قیمت اعالمــی مرغ زنــده از طریق
قرارگاه امنیت مواد غذایی 197هزار ریال است.
علت گرانی سیبزمینی
جواد باقری ،كارشناس بازار میوه در تشریح دالیل گرانی
سیبزمینی گفت :دوره كشــت و برداشت سیبزمینی
تمامشده و هر چه ســیبزمینی داریم در انبارها و دست
عــدهای خــاص اســت .اگــر انبــارداران عرضه را كــم كنند
قیمتها باال میرود .روز گذشــته سیبزمینی در میدان
مركزی میوهوترهبار با قیمت هر كیلو  ۱۴تا ۱۵هزار تومان
بهصورت عمده خرید و فروش شد.
تخفیفهای فروشگاههای زنجیرهای غیرواقعی است
محمــود بنانــژاد ،عضو هیأترئیســه اتــاق اصنــاف ایران
گفت :در فروشگاههای زنجیرهای اجناس نهتنها با قیمت
كمتر بهدست مردم نمیرسد بلكه با اعالم تخفیفهای
غیرواقعی مــردم دچــار فریــب نیــز میشــوند .بهگفته او
انحصاریبودن توزیع و فروش كاال در برخی فروشگاههای
زنجیــرهای كه معموال تحــت مدیریت تعداد محــدودی از
افــراد یــا شــركتهای خــاص هســتند ،مشــكالت زیادی
بهوجود میآورد.

فروشحقوقی

بهزاد رنجبر
روزنامهنگار

آمارها نشان میدهد با وجود آنكه سرعت
تولید زیان در شركتهای خودروساز در
چند ماه گذشــته اندكی كاهش یافته،
اما جمع كل زیان انباشــته شركتهای
خودروساز در شهریور ماه امسال از مرز
100هزار میلیارد تومان عبور كرده كه
در تاریخ صنعت و اقتصاد ایران بیسابقه
است.
به گزارش همشهری ،روند تولید خودرو
در ســالجاری افزایش یافته و نرخهای
فروش هم با رشد قابلتوجهی نسبت به
سال قبل مواجه شده است .با این حال،
شــركتهای خودروساز 
ی همچنان در
حال تولید زیان هســتند .آمارها نشان
میدهد شــركتهای خودروسازی در
9ماه امســال جمعا 695هزار دستگاه
خــودرو تولیــد و 642هزار دســتگاه
فروختهاند و جمــع كل درآمد ناخالص
شركتهای خودروساز در این مدت به
مرز 76هزار میلیارد تومان رسیده است.
خودروســازان داخلی از ابتدای امسال
تاكنون هر ماه 8هزارو 500میلیارد تومان
خودرو فروختهاند .مقایســه این ارقام
نسبت به سال گذشته حاكی است :درآمد
ناخالص شركتهای خودروساز بهطور
میانگین 36هــزار 387میلیارد تومان
یعنی رقمی معــادل 90درصد افزایش
داشته اســت اما با وجود چنین فروش
بزرگی و با آنكه مشــتریها برای خرید

خودرو صف میكشــند و برای شركت
در قرعهكشــی مدتها صبر میكنند،
همچنــان روزبــهروز بر حجــم زیان
ی اضافه میشود.
شركتهای خودروساز 
تازهترین آمارها حاكی است روند افزایش
زیان از ابتدای سال تاكنون همچنان در
حال صعود است.
عبور از 100همت زیان

صورتهــای مالــی تلفیقــی 6ماهه
شركتهای خودروســاز نشان میدهد
زیــان تلفیقی شــركت ایــران خودرو
در طــول 20مــاه گذشــته 23هزارو
700میلیارد تومــان افزایش یافته و به
51هزار میلیارد تومان رســیده است.
زیان انباشــته ایــن شــركت در این
مدت 86.7درصد رشــد كرده اســت.
زیان انباشــته ســایپا نیز در این مدت
87.8درصــد یعنی معــادل 22هزارو
485میلیارد تومان افزایش یافته و از مرز
48هزار میلیارد تومان گذشته است .زیان
تلفیقی شركت پارس خودرو حتی بیش
از این ارقام افزایش یافته و با 157درصد
رشد به مرز 7هزارو 400میلیارد تومان
رسیده اســت .این ارقام نشان میدهد
جمع كل زیان انباشته تلفیقی دستكم
3شــركت بــزرگ خودروســاز ایران،
در20ماه گذشته 51هزار میلیارد تومان
افزایش یافته و از مرز 100هزار میلیارد
تومان گذشته است.
كاهش سرعت زیانسازی

با وجود این میزان زیان ،سرعت افزایش

زیان در شــركتهای خودروســاز 
ی
در 9ماه امســال اندكــی كاهش یافته
اســت .با این حال هنوز روند زیاندهی
متوقف نشــده است .این شــركتها با
وجود افزایش تولید و فروش همچنان
بزرگترین كارخانههــای تولید زیان
در ایران هســتند كه در تاریخ صنعت
و اقتصاد ایران بیســابقه اســت .این
زیانهای سنگین موجب شده حاشیه
سود شــركتهای خودروســاز منفی
شــود كه بخش زیادی از آن ناشــی از
سیاســتگذاریهای داخلی است .نكته
قابلتوجه این اســت كه بــا وجود این
افت سنگین ،شــركتهایی كه قطعات
خودروهای وارداتی چینی را پیچ مهره و
راهی بازار میكنند ،بهدلیل آنكه قیمت
هر خودرو را به چنــد برابر قیمتهای
جهانی میفروشند ،ســودهای كالنی
بهدســت میآورند و فشــاری از جنبه
قیمتگذاری روی آنها وجود ندارد.
دالیل زیان

تحلیلگــران بر ایــن باورند كــه دلیل
تولید زیانهــای ســنگین در صنعت

زیان تلفیقی شركت پارس
خودرو با 157درصد رشد
به مرز 7هزارو 400میلیارد
تومان رسید

خودروسازی كه در تاریخ اقتصاد ایران
بیسابقه است ،به عوامل مختلفی ازجمله
قیمتگذاری دستوری ،مالكیت دولتی،
پایینبودن بهرهوری و مســائل اقتصاد
كالن بازمیگردد .بهطور مثال ،فشــار
برای تعیین قیمتهای دستوری بر این
صنعت به حدی اســت كه موجب شده
خودروســازان با وجود افزایش تولید و
فــروش نتوانند از پس هزینههایشــان
بربیاینــد .در مقابل شــركتهایی كه
قطعات خودروهــای چینی را بهصورت
 CKDوارد میكننــد و بهطور میانگین
2.2برابــر قیمــت واقعــی در ایــران
میفروشــند ،ســود خالصشان طبق
برآوردهای همشــهری ســاالنه بین 5
تا 10هزار میلیارد تومان اســت و هیچ
نظارتی هم برعملكرد آنها وجود ندارد.
اثر تركیب مالكیت بر زیان

موضوع دیگری كه بهزعم كارشناســان
به افزایش زیان شركتهای خودروساز
منجر شده تركیب مالكیت دولتی در این
صنعت اســت كه به ناكارایی مدیریت و
حتی انبساط نیروی كار در این شركتها
و كاهش شــدید بهرهوری منجر شده
اســت .با این حال دیروز وزیر صنعت از
دالیل مهم دیگری كه به زیان ســهام
شركتهای خودروســازی منجر شده
رونمایی و اعالم كرد :خودســهامداری
این شركتها ازجمله دالیل مهم تولید
زیان در آنهاست.
رضا فاطمیامیــن دیروز اظهــار كرد:
اشتباه بسیار بزرگی كه در صنعت خودرو

ارقام به میلیارد تومان

316

خرید حقوقی

731

فروشحقیقی

1927

خرید حقیقی

زیان انباشته ایران خودرو به  51هزار میلیارد و سایپا به  48هزار میلیارد تومان رسید
خودرو

بازارها

1,260
1,255

اتفاق افتاده ،ســهامداری چرخهای یا
خودســهامداری اســت .بهگفته وزیر
صنعت40 ،درصد سهام شركت سایپا،
متعلق به شــركتهایی است كه مالك
آنها خود سایپاست و در ایران خودرو هم
وضع مشابهی وجود دارد.
او توضیــح داد :با توجه بــه ارزش بازار
30هزار میلیارد تومانی ســایپا ،وقتی
40درصد ســهام بهصــورت چرخهای
و در اختیار شــركتهای زیرمجموعه
سایپا باشد ،یعنی 12هزار میلیارد تومان
نقدینگی كه بایــد و میتواند در جریان
تولید قــرار بگیرد ،صرف ســهامداری
چرخهای شــده اســت .بهگفته او ،این
شرایط موجب شــده تا خودروسازها با
كمبود نقدینگی مواجه شــوند و برای
جبران آن وام بگیرند .وزیر صنعت با بیان
اینكه هر خودروی سایپا 9میلیون تومان
هزینه مالی دارد كه این مقدار زیاد و قابل
تعدیل است ،اضافه كرد :دریافت وامهای
سنگین ،هزینه تولید را در شركتهای
ی افزایش داده و موجب شده
خودروساز 
قیمت تمامشده خودرو افزایشیابد و در
عمل هزینه این خود سهامداری از جیب
مردم پرداخت میشود.
فاطمیامین با تأكید بــر اینكه این نوع
سهامداری از مشــكالت جدی ساختار
مالكیتی در صنعت خودروست ،اضافه
كرد :یكی از 9برنامه وزارت صمت برای
بهبود وضعیت صنعــت خودرو ،اصالح
ساختار مالكیتی و سهامداری این صنعت
اســت كه برای اصالح آن تا سال آینده
برنامه داریم.

1511

در مبادالت دیروز ،سهامداران حقیقی 1511میلیارد
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش
سهامداران حقیقی به هزارو 927میلیارد تومان رسید.
سهامداران حقیقی دیروز 416میلیارد تومان نقدینگی از
بازار سهام خارج كردند.

نوسان قیمت

2 16

ارقام به درصد

82

در مبادالت روزگذشته بازار سرمایه ،قیمت سهام
480شركت كاهش و 91شركت افزایش یافت .قیمت
سهام 10شركت هم تغییر نكرد.

2242
میلیارد
تومان

دیروز 161هزارو 12میلیارد تومان اوراق
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شد
كه از ایــن میــزان 2هــزارو 242میلیارد
تومان به معامالت خرد ســهام و بقیه
بــه اوراق بدهــی و معامــات عمــده
اختصاص یافت.

100000

قیمت هر سكه طرح جدید دیروز تغییر
نكرد و به همان قیمت روز یكشنبه به
ارزش 12میلیــون و 350هــزار تومــان
مبادلــه شــد اما قیمــت هر ســكه طرح
قدیم 100هــزار تومان افزایــش یافت و
به 12میلیون و 250هزار تومان رسید.

28220

دیــروز قیمــت هــر دالر آمریــكا بــا
120تومــان افزایــش بــه 28هــزار
و220تومان رسید .قیمت هر یورو هم
50تومان رشــد كرد و به نرخ 31هزار و
925تومان مبادله شد.

تومان

تومان

تست كرونای سردار آزمون و احمد نوراللهی مثبت
اعالم شده و این دو نفر احتماال هر دوبازی آینده
تیمملی را از دست خواهند داد

پیشنهادایرانیراقبولمیكنم

مصطفی دنیزلی میگوید در تركیه هم
گاالتاسرای و بشیكتاش مثل استقالل و
پرسپولیس با مشكالت مالی روبهرو هستند

نوشتنتاریخرویمیزاسنوكر

كروناییهایتیمملی

18

18

20

پخش زنده روز

حسین وفایی با پیروزی مقابل مارك ویلیامز
در تورنمنت شوتاوت قهرمان شد .ویلیامز
میگوید باید به احترام وفایی كاله از سر برداشت

یادداشت

جام ملتهاي آفريقا -يكهشتم

سنگال

19:30
کیپ ورد

ماالوی
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22:30

مراکش

برنامه بازی

قهرمانی آسیا  -هندبال

چهارشنبه  6بهمن 1۴00

ایران

16:30
بحرین

اللیگا اسپانیا

جمعه  15بهمن 1۴00

لوانته

23:30

ختافه

لیگ برتر انگلیس

سهشنبه  19بهمن 1۴00

اورتون

نیوکسل
23:15

23:30
منچستریونایتد

در 2ثـانيه
جـهانــی شديــم!
27

ایران

26

کویت

تيم ملي ايران با گل ثانيه آخر ،كويت را  27-26شكست داد و به مرحله يكچهارم نهايي مسابقات آسيايي
رسيد؛ هندبال ايران جواز حضور در مسابقات قهرماني جهان  2023را هم با همين شليك آخر گرفت
تيم ملي هندبال به مسابقات قهرماني جهان  2023سوئد-لهستان صعود كرد.
اين صعود درست در آخرين ثانيه بازي ديروز اين تيم مقابل كويت قطعي شد.
مسابقات قهرماني آسيا كه به ميزباني عربستان در حال برگزاري است ،عالوه
بر قهرماني اين قاره ،اهميت ديگري هم براي تيمهاي شركتكننده دارد چون
5تيم اول اين رقابتها جواز صعود به مسابقات جهاني را ميگيرند .ايران ديروز
با شكست دادن كويت حضورش را در جمع 4تيم اول اين مسابقات قطعي كرد
و سهميه جهانياش را گرفت.
ايران با 3پيــروزي در مرحله مقدماتي به دور دوم رســيده بــود .با توجه به
صدرنشيني در مرحله مقدماتي ،گروهبندي دور دوم راحت به نظر ميرسيد؛
عراق ،كويت و بحرين .اما ايران كه بازي راحتي مقابل عراق نداشت ديروز هم

به سختي كويت را شكست داد .در نيمه اول كويت بازي نزديكي را به نمايش
گذاشت .در بعضي از دقايق ،بازي در دست حريف بود و اگر محمد سياوشي كه
از شروع تورنمنت بهترين بازيكن ايران بوده ،دوباره در دروازه نميدرخشيد
ن برود .اما بازي با تساوي
اين احتمال وجود داشــت كه ايران بازنده به رختك 
 11-11به نيمه رسيد .در نيمه دوم هم 2تيم در نزديكترين فاصله بازي را
ادامه دادند .در بعضي از امتيازات كويت جلو بود و در بعضي از امتيازات ايران.
سياوشي كه در نيمه دوم هم ضربههاي حساسي را مهار كرده بود ،دقيقه29
باز هم ناجي دروازه شــد و پنالتي كويت را مهار كرد امــا چند ثانيه بعد تيم
ايران به پاورپلي روي آورد و كويت دروازه خالــي ايران را بازي كرد .بازي در
آخرين ثانيهها  26-26مســاوي بود و در حالي كه همه آماده بودند با همين

نتيجه زمين را ترك كنند ،رافائل فرناندز سرمربي اسپانيايي ايران ،تايماوت
گرفت و بازيكنانش را براي آخرين بار توجيه كرد .بعد از بازگشت تيم به زمين،
سجاد استكي در حساسترين شــرايط گل پيروزي را زد و بازيكنان ايران با
اشكهايشان جشن شادي گرفتند .آنها چهارشنبه با بحرين بازي دارند و بدون
در نظر گرفتن نتيجه اين بازي ،حضورشان در مرحله نيمهنهايي قطعي است.
با اين حال اما فرناندز به فينال فكر ميكند« :كار ما امروز تمام نشده است ،ما
اينجا هستيم تا براي رسيدن به فينال بجنگيم ».ايران سال 2014با سومي
در آسيا به مسابقات جهاني  2015صعود كرد اما فرناندز ميگويد تيمش اين
بار متفاوت است« :در مسابقات جهاني نشان ميدهم كه ايران فقط يك تيم
آسيايي نيست بلكه تيمي در سطح جهاني است».

برنلی

جام ملتهای آسیا  -بانوان

چهارشنبه 6بهمن 1400

چينتايپه
17:30
ايران

مقدماتی جام جهانی  -فوتبال

پنجشنبه  7بهمن 1۴00

ایران

18:00
عراق
سهشنبه  12بهمن 1۴00

ایران
امارات

18:00

سوپرجام

دوشنبه  18بهمن 1۴00

فوالد

پرسپوليس
16:00

بهروز رسايلي

روزنامهنگار

همهمقصرند
جز من!
امورات دنيا
از زاويه ديد امير قلعهنويي
در نخســتين بــازي از دور برگشــت ليگ
بيســتويكم ،گلگهر ســيرجان در تبريز
با نتيجه مســاوي بدون گل برابــر تراكتور
متوقف شد .اين نتيجه در حالي بهدست آمد
كه تراكتور تيم برتر ميدان بود و سيرجانيها
صرفا با اتكا به درخشــش محســن فروزان
با يك امتياز از اين شــهر بازگشتند .به اين
ترتيب اميــر قلعهنويي از كســب پيروزي
در يك بــازي ديگر عاجز مانــد .گلگهر از
6مســابقه آخرش تنها 2بازي را با پيروزي
پشت سر گذاشته و هماكنون با 22امتياز از
16بازي در ميانههاي جدول ردهبندي قرار
دارد .بعد از بازي با تراكتور اما بار ديگر امير
قلعهنويي لب به ســخن گشود و حرفهايي
زد كه حكم تكرار مكررات را دارد .امير معتقد
اســت در فوتبال ايران يك جريان عمدي
براي ضربهزدن به او وجود دارد و اين مسئله
را بارهــا و بارها تكرار كرده اســت؛ هرچند
هنوز هم خود قلعهنويي با كسب 5قهرماني،
پرافتخارترين ســرمربي تاريــخ ليگ برتر
بهشــمار ميآيد .اين چند جمله را به نقل
از ســرمربي گلگهر ،بعد از بازي با تراكتور
بخوانيد« :امســال يكي از بدترين سالهاي
مربيگري من بود كه با محروميت شروع شد.
واقعا هم هنوز براي خودم جاي تعجب است
كه چرا من را محروم كردند؟ بعد كه تيم ما
شــكل گرفت اين كار را كردنــد .نميدانم!
دليلش را هنوز خودم پيــدا نكردم كه چرا
اين رفتارها را با قلعهنويي ميكنند؟» واقعا
چرا؟ يعني هيچ تقصيري متوجه خود امير
نيست؟
كلكسيون شاهكارها
داســتان بازيكن غيرمجاز و گابني گلگهر
سيرجان ،نخســتين اشتباهي نيست كه در
دوران مربيگري امير قلعهنويي براي تيمهاي
او رخ ميدهد .شايد اگر اين نخستين گاف
تيمهاي قلعهنويي بود ،ميشد امير را از گناه
مبرا كرد و تقصير را گردن مديران باشــگاه
انداخت .با اين حال ،تا چشــم كار ميكند،
در دوران امير شاهد اشتباهاتي از اين دست
بودهايم .او در ليگ نوزدهم بهعنوان سرمربي
سپاهان در فرستادن تيم به داخل ميدان و
بازي با پرســپوليس تعلل كرد .نتيجه اين
داستان هم شد آنكه مســابقه را  3بر صفر
بهنفع سرخپوشــان كردنــد و از هما نجا
پرســپوليس يك فاصله بــزرگ و غيرقابل
جبران در كورس قهرمانــي انداخت .پيش
از اينها اما داستان جذب استنلي كيروش
در ذوبآهن دوران قلعهنويي هم با ابهامات
قانوني مواجه شده بود .از همه بدتر اما قصه
حذف اداري استقالل از ليگ قهرمانان آسيا
در ميانههاي دهه 80بود .آن زمان قلعهنويي
در قامت مديرفني استقالل در ارسالبموقع
ليست بازيكنان براي حضور در آسيا اهمال
كرد كه اين مسئله به قيمت حذف دردناك
استقالل تمام شــد .يكي از مشــهورترين
جمالت تاريخ فوتبال ايران ،همان زمان بر
زبان قلعهنويي جاري شد؛ جايي كه امير در
واكنش به پرســش خبرنگار كه آيا از تأخير
در ارسال اسامي نميترســيد؟ گفت« :نه،
فوقش جريمهاش را ميدهيم ».داستان اما
طور ديگري پيش رفت و اين سهلانگاري به
قيمت حذف اســتقالل از آسيا تمام شد .آيا
ممكن است مسئوليت هيچكدام از اينها بر
عهده شخص امير نباشد؟ وقتي شما تيمت
را براي بازي به زمين نميفرســتي ،چطور
انتظار داري مسابقه  3بر صفر نشود؟ وقتي
يك نفر مرتكب چنين اشــتباهات بزرگي
ميشود  -اشــتباهاتي كه خودش و تيمش
را گرفتار پيامدهاي آن ميكند  -ديگر چه
نيازي بــه بدخواهي جريانهــاي خارجي
اســت؟ قلعهنويي خودش بهخودش ضربه
زده و البته هميشه گناهكار را جاي ديگري
جستوجو كرده است.
حذفي به كسر امتياز چه مربوط؟
گيريم كه امســال داستان كســر امتياز از
گلگهر ســيرجان به امير قلعهنويي لطمه
زد؛ در 8ســال گذشــته كه با وجود حضور
در تيمهاي متمول دســت او از كسب جام
كوتاه مانده ،مقصر چهكســي بوده اســت؟
برخي بر اين باورنــد كه «دوران قلعهنويي»
به پايان رسيده اســت .اجازه بدهيد با اين
صراحت اظهارنظــر نكنيم ،امــا اين قبيل
بهانهجوييهاي امير اتفاقا فرضيه منتقدان
او را ثابت ميكند؛ كســاني كــه ميگويند
قلعهنويي ديگر درون زمين قادر به كســب
نتايج مطلوب نيست و بيشتر با سروصدا در
بيرون ميدان خبرساز ميشود .همين امسال
او همه نتايج ضعيف گلگهر را گردن كســر
امتياز صورت گرفته از سوي كميته انضباطي
انداخته اســت .اصال گيريم كه كسر امتياز
از گلگهر درســت نبود؛ خب ايــن به جام
حذفي چه ربطي داشت؟ آنجا چرا به نساجي
باختيد و اوت شديد؟ آيا نبايد باالخره يك
روز تئــوري «همه دنيا مقصر هســتند جز
خود من» بــه پايان برســد و قلعهنويي هم
اشتباهاتش را بپذيرد؟
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نكته بازی
بهبه؛ چه راهنمایی بزرگی

در شرایطی كه انتظارها برای صدور
رأی كمیته اســتیناف در پرونده
انضباطــی گلگهــر ســیرجان
همچنانادامهداردوكسینم 
یداند
این رأی چه زمانی صادر خواهد شد،
مهدیدادرس،عضوكمیتهاستینافیك
راهنمایی بزرگ در این مورد انجام داده و گفته« :رای صادر شده
عادالنه خواهد بود ».خیلی ممنونیم استاد .چقدر خوب شد كه
این قوت قلب را به جامعه فوتبال ایران دادید .االن سرنوشت كل
تیمهایباالیجدولبههمینپروندهگرهخوردهونصفتیمهای
لیگ دقیقا نمیدانند در چه رتبهای قرار دارند ،بعد شما این همه
معطل میكنید و تازه قول میدهید رأی عادالنه باشد؟ یعنی
ممكن بود عضو كمیته استیناف مصاحبه كند و بگوید« :رایی
كه خواهیم داد ناعادالنه است»؟ به جای این كارها زودتر تكلیف
پرونده و تیمهای ذینفع در آن را روشن كنید.
مثل بایرنمونیخیهای استقالل؟

انتقال ســردار آزمون به بایرلوركوزن
بازتاب زیادی داشته و خیلیها در
مورد آن اظهارنظر كردهاند .طبق
معمول اما یكی از كاربردیترین و
كالسیكترین اظهارنظرهای ممكن
را علیرضا منصوریان انجام داده اســت.
سرمربی صنعت نفت آبادان گفته« :لوركوزن در ورودی به باشگاه
بایرنمونیخ است ».یعنی طوری كه انگار هر بازیكنی وارد لوركوزن
شود ،بهطور خودكار مدتی بعد سر از بایرن درخواهد آورد .با این
حال برخی مســائل دیگر هم در چنین رشدی دخیل هستند.
طبیعتا باید بازیكن زحمت بكشد و خودش را نشان بدهد تا به آن
نقطه برسد .در غیراین صورت كار پیش نخواهد رفت .اگر قرار بود
لوركوزن در ورودی بایرنمونیخ باشد ،االن تعدادی از همبازیهای
منصوریان در استقالل مثل مهدی پاشــازاده ،علی موسوی و
داریوش یزدانی سابقه بازی در بایرن را در كارنامه داشتند.
استفاده نكردی برادر...

یكــی از شــایعات نقلوانتقاالتــی
اســتقالل این اســت كه سبحان
خاقانی از این تیم جدا خواهد شد
و برای نیمفصل دوم راهی تیمی
دیگر میشــود .خاقانی 21ســاله
جزو پدیدههای فوتبال ایران به شمار
میرفــت .او در دوره مربیگــری محمود فكری ظاهر شــد و
نخستین باری كه در تركیب اصلی آبیها به میدان رفت موفق
شد به پدیده مشهد گل بزند .آن زمان انتظار میرفت خاقانی
آینده درخشانی داشته باشد ،اما اوضاع جور دیگری پیش رفت.
شاید به خیلی از جوانان در پرسپولیس و استقالل اعتماد نشده
باشد ،اما خاقانی نمیتواند به این موضوع اعتراض كند .او حتی
در دوران فرهاد مجیدی هم هر از گاهی به بازی گرفته شد ،اما
نتوانست انتظارات را برآورده كند .به این ترتیب عجیب نیست
كه هواداران چندان از خبر جدایی او ناراحت نشده باشند.

آماربازی

متریكا
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تیم نســاجی با تســاوی دیــروز مقابل
فجرسپاســی تعــداد هفتههــای
شكستناپذیریاش را به 9رساند .شاگردان
ســاكت الهامی از هفته هفتم دیگر در لیگ
شكست نخوردهاند و روز گذشته هم در آخرین دقیقه بازی با فجرسپاسی
گل تساوی را زدند و از شكست فرار كردند .نساجی آخرینبار در هفته
هفتم مقابل سپاهان شكســت خورده و بعد از آن طی 9بازی به 3برد و
6تساوی رســیده اســت .در این فصل فقط 3تیم در شكستناپذیری
ركوردی بهتر از نســاجی داشتهاند .اســتقالل كه بعد از 15بازی هنوز
باخت ندارد ،پرسپولیس كه بعد از تنها باختش13 ،بازی را بدون شكست
سپری كرده و آلومینیوم كه قبل از تنها باختش 11بازی را بدون شكست
پشت سر گذاشت.
ركورد 5مســاوی متوالی در این فصل كه
متعلق به استقالل اســت دستنخورده
باقی ماند .استقالل از هفته چهارم تا هشتم
بهترتیب مقابل فجرسپاســی ،نساجی،
گلگهر ،نفت آبادان و پرسپولیس مساوی كرد و به ركورد عجیب5مساوی
پیدرپی رسید .البته یكی از این مساویها بعدا با حكم كمیته انضباطی
به برد  3بر صفر تبدیل شــد .در هفتههای اخیر ،تیم پیكان با 4تساوی
متوالی در آستانه رسیدن به ركورد استقالل قرار گرفته بود اما این تیم در
هفته شانزدهم نفت مسجدسلیمان را شكست داد و نوار مساویهایش
پاره شد .جالب اینكه پیكان در بازی رفت كه میزبان بود موفق به شكست
نفت مسجدسلیمان نشد اما این هفته بازی برگشت را در مسجدسلیمان
از نفتیها برد.
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محســن فروزان این هفته ســتاره بازی
گلگهر و تراكتور بود و با این درخشــش
توانست تعداد كلینشیتهای متوالیاش را
به عدد 4برساند .فروزان آخرینبار در هفته
دوازدهم و در جریان تساوی  2-2با مس رفسنجان گل خورده و بعد از آن
مقابل نفت مسجدسلیمان ،هوادار ،ذوبآهن و حاال تراكتور دروازهاش را
بسته نگه داشته است .بهخصوص در دو بازی با هوادار و تراكتور ،دروازه
گلگهر با درخشــش فروزان بســته مانده و او در این دو بازی بهترین
بازیكن میدان شده است .فروزان حاال دقایق بستهماندن دروازهاش را به
414دقیقه رسانده كه چهارمین ركورد برتر این فصل محسوب میشود.
ركورد بیشترین كلینشیت متوالی در این فصل متعلق به حسین حسینی
است كه در 5بازی متوالی آبیها دروازهاش را بسته نگه داشت.
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پیشنهادی ازایران باشد
چرا قبول نكنم؟
مصطفی دنیزلی میگوید در تركیه هم گاالتاسرای
و بشیكتاش مثل استقالل و پرسپولیس با مشكالت مالی روبهرو هستند
محمد زارعی| مصطفی دنیزلی ،چهره خاصی برای اهالی فوتبال در ایران
است .ســرمربی باتجربه اهل تركیه كه سابقه حضور در تیمهای پاس،
پرسپولیس و تراكتور ایران را دارد در این فصل هدایت تیم آلتایاسپور
تركیه را بر عهده داشت؛ تیمی كه محمد نادری ،مدافع سابق استقالل
هم در آن عضویت دارد .دنیزلی اخیرا بهدلیل مشكالت مالی از هدایت
آلتای اسپور اســتعفا كرده و به همین دلیل فرصتی دست داد تا بعد از
مدتها پای گفتوگویی با این چهره ویژه بنشــینیم .او در گفتوگو با
همشهری درخصوص شرایط خودش صحبت كرده و به سؤاالتی درباره
احتمال بازگشت به لیگ ایران نیز پاسخ داده است.
ازشرایطآلتایاسپورودالیلاستعفایخودتانبگویید.

روزی كه این تیم به سوپرلیگ آمد ،ما با هیأتمدیره جلسه داشتیم و قول دادند
كه 8 ،7بازیكن خوب و سطحاول بگیرند ولی بعد از چند بازی هرچه اصرار كردم،
گفتند بودجهمان خیلی كم است و نمیتوانیم به قولهای خودمان عمل كنیم.
بیشتر بازیكنان این تیم از لیگیك آمده بودند ،یعنی در حد سوپرلیگ نبودند.
با وجود اینكه چندینبار جلسه گذاشتم و به مسئوالن باشگاه گفتم تیم ضعیف
اســت و باید بازیكن بگیریم ،دائما امروز و فردا كردند .من هم آدمی نیستم كه
حرفم را 2بار بگویم ،پس روی اصول خودم ماندم و استعفا دادم .ارزش مالی كل
بازیكنان من به اندازه یك یا 2بازیكن گاالتاسرای یا فنرباغچه بود؛ یعنی اینقدر
بودجهمان ضعیف بود.
شما محمد نادری را از استقالل جذب كردید .شرایط او را در
طول فصل چطور دیدید؟ آیا بازیكن دیگری هم میخواستید جذب كنید؟

محمدنخستینباراز طریقباشگاهبه منمعرفی شد.پیشازآناصال محمدنادری
را نمیشناختم .از طریق منیجرهایش كه در بلژیك بودند ،با باشگاه آلتای ارتباط
برقرار كرده بودند و به من معرفی شد .من هم تنها كاری كه كردم ،این بود كه از
ناصر صادقی (دستیار و مترجم دنیزلی در پاس و پرسپولیس) سؤال كردم كه این
بازیكن را بگیرم یا نه .صادقی هم تأیید كرد كه بازیكن خوبی است و او را بگیرم.
از عملكرد نادری راضی بودید؟

بله ،در بازیهایی كه برای من انجام داد ،فوقالعاده راضی بودم .فكر میكردم به تیم
ملی هم دعوت میشود و تعجب میكنم چرا او را به تیمملی ایران دعوت نمیكنند.

بحث حضور رامین رضاییان در تیم آلتای اسپور مطرح شده
است .آیا شما او را میخواستید؟

نه ،من بازیكن دیگری نمیخواســتم .فقط یك جوان 17ساله ایرانی به نام
فرجام بود كه در تمرینات ما شركت میكرد و سنش داشت به 18میرسید.
قرار بود نام او را برای جذب به باشگاه بدهیم كه با استعفای من كنسل شد.
آیا همچنان لیگ ایران را پیگیری میكنید؟

لیگ ایران را برخی مواقع از طریق ناصر تعقیب میكنم .در این حد تعقیب
میكنم كه االن میدانم چه تیمهایی صدر جدول هســتند و چه تیمهایی
انتهای جدول.
ممكن است روزی دوباره برای مربیگری به ایران بیایید؟

هیچچیز معلوم نیســت .شغل ما مربیگری اســت و ممكن است هر جایی
برویم .اگر پیشنهادی از ایران باشد ،چرا قبول نكنم؟ بهخصوص كه میدانم
كار كردن با بازیكنان ایرانی خیلی راحت اســت .دیگر باید ببینیم قسمت
چه میشود.
شما در تیمهای پاس و پرســپولیس خاطرات خوبی از
خودتان به جا گذاشــتید .آنجا با وجود اینكه قهرمان نمیشدید ،اما
شایسته و زیبا بازی میكردی 
د ولی این اتفاق در تراكتور نیفتاد .دلیلش
چه بود؟

من فلسفه فوتبالم همیشه تهاجمی و رو به جلوست .در هر شرایطی تیمم
را رو به جلو هدایت میكنم و از بازی دفاعی خوشــم نمیآید .دوست دارم
تماشاگرانی كه میآیند بازی را ببینند ،لذت ببرند .حتی اگر ببازیم ،تماشاگر
باید لذتش را از فوتبال ببرد .در پاس و پرســپولیس همین فوتبال را بازی
كردیم اما بدشانسی گریبانگیرم شد و نتوانستم مقامی بیاورم .درباره تراكتور
دیگر همه خودشان میدانند آنجا چه مسائلی وجود داشت .من هیچوقت
راجع به تیم قبلیام صحبت نمیكنم ولی خودتان همهچیز را میدانید.
در مورد حذف استقالل و پرسپولیس از آسیا چه صحبتی
دارید؟ آیا مشابه چنین چیزی در تركیه هم وجود داشته است؟

من كم و بیش میدانم كه پرسپولیس و استقالل از لحاظ بودجه در مضیقه

سردار و احمد؛ كروناییهای تیم ملی
در آستانه 2بازی حســاس ایران مقابل عراق و
امارات ،تســت كرونای 2بازیكن اصلی تیم ملی
مثبت اعالم شــده و این 2نفر احتماال هر 2بازی
آینده را از دست خواهند داد .دراگان اسكوچیچ
روز یكشــنبه 27بازیكن را بــه اردوی تیمملی
دعوت كرد و نخســتین گروه از دعوتشــدهها
راهــی اردوی آمادگی تیمملی شــدند .در بدو
ورود این نفرات به اردو از آنها تست كرونا گرفته
شد كه در این میان تست احمد نوراللهی مثبت
بوده و این بازیكن مجبور به ترك اردوی تیمملی
شده است .سرمربی كروات كه یك لیست 6نفره
هم بهعنوان لیســت انتظار معرفــی كرده بود،
بالفاصله كمــال كامیابینیا را از
این لیســت به اردو فراخواند و
او را جایگزین نوراللهی كرد .اما
ساعتی بعد خبر رسید كه ظاهرا
هافبك شبا باالهلی تنها
كرونایی تیم ملی نیست
بلكه ســردار آزمون كه
هنوز به ایران نرسیده
هم بــه كرونــا مبتال
شده است .سردار به
همراه تیمش زنیت

در اردوی نیمفصل اســت و دیــروز از دوبی خبر
رسید كه تست كرونای این بازیكن هم مثبت شده
است .فدراسیون فوتبال هنوز بهطور رسمی این
موضوع را اعالم نكرده اما بهنظر میرســد سردار
آزمون هم دومین غایب 2بازی آینده بهدلیل ابتال
به كرونا خواهد بود .جالب اینكه در لیست انتظار
اســكوچیچ نام هیچ مهاجمی به چشم نمیخورد
و هجومیترین بازیكنی كه در این لیست حضور
دارد ،سروش رفیعی است .باید دید آیا اسكوچیچ
برای جانشینی سردار ،مهاجم جدیدی را به اردو
دعوت میكند یا نه .در اردوی قبلی تیم ملی مهدی
طارمی غایب بود و ســردار بدون او مقابل لبنان و
ســوریه به زمین رفت .اینبار سردار
غایب خواهد بود و طارمی بدون زوج
همیشگیاش به زمین میرود .البته
اگر تا روز بــازی ،بازیكن دیگری
مبتال نشــود و تركیب ایران
بیشــتر از این تغییر نكند.
در تیم ملی عراق نیز چند
بازیكــن بهدلیل ابتال به
كرونا غایب خواهند بود
و این تیم هم با تركیب
ناقص به تهران آمده است.

در مورد شرایط تیم ملی در مقدماتی جامجهانی صحبتی
دارید؟ در ایران برخی میگویند باید با مربی بزرگتری به جامجهانی
برویم.

اینكه مربی تیم ملی چهكسی باشد ،مهم نیســت .مهم این است كه همه
بازیكنان ،ســرمربی را قبول داشــته باشــند و دو طرف بتوانند همدیگر
را درك كنند .در غیر این صــورت صددرصد نمیتواننــد نتیجه بگیرند.
هماكنون من شــناخت زیادی روی ســرمربی تیم ملی ایران ندارم .در هر
صورت امیدوارم تیم ملی ایــران به جام جهانی برود و در آنجا هم شــاهد
بازیهای زیبایش باشیم .در گذشته هم بازیهای تیمملی را در جامجهانی
تعقیب كردم .بازیهــای خوبی را به نمایش گذاشــتند و امیــدوارم اگر
امســال هم به جامجهانی رفتند ،همین فوتبال تكنیكی و روبهجلو را ارائه
كنند.

72ساعت براي بهانهگيري محمود فكري كافي بود

در مورد كنعانیزادگان كه شاید آخرین بار
در موردش ارفاق شده باشد

نفت مسجدســليمان دور برگشت مسابقات
ليگ برتر را هم خوب شــروع نكــرد .آنها كه
نيمفصل اول با شــاهكار فــراز كمالوند فقط
موفق به كسب 11امتياز شدند و در رده ماقبل
پاياني جــدول قرار گرفتند ،بــراي نيمفصل
دوم محمود فكــري را روي نيمكت تيم خود
نشاندند .فكري هم در نخستين گام در خانه
برابر پيكان شكســت خورد تا شــرايط براي
نفت دشوارتر شــود .نكته جالب اما سخنان
محمودخان در پايان مسابقه است؛ جايي كه
سرمربي پيشين استقالل با تعجب از بضاعت
انساني ضعيف نفت ياد كرد و گفت« :متأسفانه
االن تيــم گرفتهايم و ميبينيم دســتمان
چقدر خالي است .واقعا نميدانم چگونه تيم را
بستهاند! به هر حال اگر امروز بازيكن داشتيم
و دســتمان كمي پر بود تا بتوانيم جايگزين
داشته باشيم و تعويض كنيم ،شايد نفرات تازه
نفس ميتوانستند بيشتر به تيم كمك كنند و
جريان بازي را تغيير دهند».
فكري البتــه در ادامه وعــده داده در پنجره
زمستاني چند بازيكن جذب كند و روند تيم
رو به بهبودي بگــذارد .با اين حال نكته مهم،
تداوم اين قبيل بهانهجوييهاي نخنما شــده

نكته ویژه فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با عراق
و امارات ،دعوت از محمدحسین كنعانیزادگان بود .شاید خیلیها
تصور میكردنــد این بازیكن بهخاطر حاشــیههای عجیبش و
مخصوصا داســتان آن فایل صوتی دیگر رنگ تیم ملی را نبیند.
حتی عزیزیخادم ،رئیس فدراسیون فوتبال هم سخنانی به زبان
آورده بود كه شایعه حذف كنعانی را از هر زمان دیگری جدیتر
میكرد .با این حال دراگان اسكوچیچ تشخیص داد این بازیكن
در اردو باشد .بنابراین بار دیگر خطر از بیخ گوش كنعانی گذشته
است .در مجموع اما بهنظر میرسد او بیش از پیش باید مراقب
باشد ،چرا كه همیشه قرار نیست قسر در برود.حقیقت آن است
كه چوب خط اشتباهات كنعانیزادگان پر شده و اگر همین دفعه
هم او در فهرســت تیم ملی قرار نمیگرفت ،شاید كسی گالیه
نمیكرد .با این حال كنعانی باید بیش از پیش مراقب باشد .هنوز
داستان عجیب فحاشیاش به هواداران تیم مقابل كه در حال
رانندگی او شكار شده بود ،از یاد نرفته است .كنعانی در آن
ماجرا هم تا مرز حذف از تیم ملی پیش رفت ،اما مثل حاال
این اتفاق برای او رخ نداد .طبیعتا تعدد چنین پروندههایی
به سود كنعانی نیست و افكار عمومی را نسبت به این بازیكن
حساس كرده اســت .حتی اگر بحث جوانی و خامی هم باشد،
بهنظر میرسد مدافع 27ســاله فوتبال كشورمان بعد از 7سال
حضور در تیم ملی باید بسیار پختهتر از این حرفها عمل كند.

وقتی بیژن ذوالفقارنسب تازه متوجه مشكالت پرسپولیس میشود
زیرســاختی خیلی زیادی دارد و نمرهاش از  ،20فقط 5اســت .این تیم
حتی صالحیت حضوردر لیگ قهرمانان آسیا را هم نداشت ».صد البته
اظهارات ذوالفقارنسب تا حدود زیادی درست است ،اما نكته عجیب ماجرا
به شگفتزدگی او از این بحرانها مربوط میشود .امروز هر هوادار عادی
فوتبال به خوبی میداند كه سرخابیها با چه كاستیهای جدی و مهمی
مواجه هستند .شما حتما نباید عضو هیأتمدیره این دو باشگاه باشید تا
بفهمید پرسپولیس و استقالل زمین تمرین درست وحسابی ندارند یا با
مشكالت مالی دســت و پنجه نرم میكنند .اینها بخشی از اخبار روزانه
ورزشی در ایران است .با این حال لحن كاشفانه و متعجبانه ذوالفقارنسب
در این مورد نشان میدهد او اطالعات كافی پیرامون شكل اداره پرسپولیس
نداشته و حتی از فضای اخبار و گزارشهای ورزشی هم دور بوده است .در
این شرایط بهترین تصمیم همان كنارهگیری بود؛ كاری كه البته شجاعت
زیادی میخواست و دكتر بیژن به شكلی تحسینآمیز آن را انجام داد.

من فلسفه
فوتبالم همیشه
تهاجمی و رو به
جلوست .در هر
شرایطی تیمم
را رو به جلو
هدایت میكنم
و از بازی دفاعی
خوشم نمیآید.
دوست دارم
تماشاگرانی كه
میآیند بازی
را ببینند ،لذت
ببرند

اول ميخري ،بعد ميبيني؟

چوب خطی كه پر شده...

خشم دكتر

حضور پرســروصدای بیژن ذوالفقارنســب در كادر مدیریتی باشــگاه
پرســپولیس ،خیلی زودتر از حد تصور به پایان رسید .این پیشكسوت
خوشنام فوتبال ایران به شكلی غیرمنتظره بهعنوان رئیس هیأتمدیره
سرخها برگزیده شد ،اما با اظهارات عجیبی كه انجام داد ،توجه كاربران
فضای مجــازی را جلب كــرد .شــگفتانگیز بود كه او مثــا از بدهی
باشــگاه پرســپولیس به پدیده مشــهد در ماجرای صدور رضایتنامه
یحیی گلمحمدی اطالع نداشت .این مســئله در كنار گافهایی مثل
كارشناســی بازی مس كرمان و فوالد همزمان با مسابقه پرسپولیس و
ذوبآهن ،حسابی همه را متعجب كرد .فشارها به جایی رسید كه نهایتا
ذوالفقارنسب از سمتش استعفا داد .وجه جالب ماجرا اما اظهارات دكتر
بیژن بعد از كنارهگیری از هیأتمدیره بود.ذوالفقارنسب در تشریح دالیل
كنارهگیریاش به مشــكالت اساسی پرسپولیس اشــاره كرده و گفته:
«نمیتوانستم برای این باشگاه كاری انجام بدهم .پرسپولیس اشكاالت

هستند و این مســئله در كل دنیا اتفاق افتاده است .در تركیه هم تیمهایی
مثل گاالتاسرای ،بشیكتاش ،فنرباغچه و ...بهدلیل مشكالت مالی سرمربیان
خود را از دست دادند و االن كم و بیش دارند با مربیان ترك ادامه میدهند.
همه اینها بهخاطر مسائل مالی است .این روزها در فوتبال تركیه هم مسائل
و مشكالت مالی بهشدت تأثیرگذار است و تیمها دارند كم میآورند .البته در
كل حذف استقالل و پرسپولیس جای تأسف دارد و تماشاگران فوتبال در
آسیا ضرر میكنند چون این دو تیم به مسابقات رونق میدادند و تماشاگران
را به استادیوم میآوردند .من خودم شاهد این مسئله بودم چون هم با پاس
و هم با پرسپولیس در آسیا بودم .حیف شد .صددرصد با این اتفاق ،فوتبال
آسیا یك مقدار دچار ضعف میشود.

در فوتبال ايران اســت .هر كدام از مربيان كه
وسط كار هدايت تيمي را برعهده ميگيرند،
درصورت كسب نتايج نامطلوب بعد از مدتي
بهانه ميگيرند كه اين تيم بد بســته شده يا
با تفكرات ما همخواني نــدارد .منتها اين بار
محمود فكري بــراي بهانهگيري فقط نياز به
72ساعت زمان داشــت .در هنرمندي فراز
كمالوند و تيمي كه بســته هيچ جاي شــك
و ترديدي وجود ندارد ،امــا رفتار فكري هم
قابل نقد است.
او در حالي از فهرســت بازيكنــان نفت ايراد
ميگيرد كه طبيعتا زمان پذيرفتن هدايت اين
تيم ،در جريان موجودي نفتيها بوده است.
اگر اينقدر ضعيف بودند ،پس چرا پيشــنهاد
آنها را قبول كردي؟ چرا زمان قرارداد بستن
و تعيين دســتمزد و بازگشــت به سطح اول
فوتبال به جزئيات مســئله توجه نميكنيد
و تازه بعد از آن اســت كه يادتان ميافتد تيم
ضعيف بسته شده؟ البته شــايد هم محمود
فكري جزو آن دســته از آدمهايي اســت كه
بيرون از خانه كااليــي را ميخرند و بعد كه
داخل خانه شــدند نگاه ميكنند ببينند چه
چيزي خريدهاند.

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس) -فصل بیست ویکم
رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

1

استقالل

15

10

5

-

24

5

19

2

پرسپولیس

16

10

5

1

22

10

12

35

3

سپاهان

16

9

2

5

20

9

11

29

4

مس رفسنجان

16

7

5

4

24

15

9

26

5

آلومینیوم اراک

16

5

10

1

15

9

6

25

تفاضل گل امتیاز
35

6

پیکان

16

6

7

3

18

15

3

25

7

گل گهرسیرجان

16

5

7

4

14

16

-2

22

8

صنعت نفت آبادان

16

6

4

6

12

14

-2

22

9

نساجی مازندران

16

4

9

3

15

15

-

21

10

فوالد

16

5

6

5

12

14

-2

21

11

ذوب آهن

16

5

3

8

8

14

-6

18

12
13

هوادار
تراکتور

15
16

3
3

5
5

7
8

7
13

11
18

-4
-5

14
14

14

فجر سپاسی

16

2

7

7

7

14

-7

13

15

نفت مسجدسلیمان

16

2

5

9

7

20

-13

11

16

پدیده مشهد

16

-

5

11

6

25

-19

5

19
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كابوس رئالي ها

یادداشت

بازگشت به فوتبال
علی اصغری

امباپه و مسي و نيمار هستند ،كريم احتماال نيست

اين بيستوششمين باري بود كه الچه در
درحاليكه نيمار بــه تمرينات گروهي
زمين رئال بازي ميكرد .هر 6شكست رئال
پار يسنژرمن برگشته و مسي هم
بعد از گل نشدن
مقابل اين تيم در زمين حريف بوده .الچه
كمكم از گرفتاري كرونا خارج و به
پنالتــی رونالدو مقابل
ششمين باري بود كه از رئال در برنابئو
تركيب اضافه ميشود و امباپه هم
سهویا در  20مارس،2016
مساوي ميگرفت .در تاريخ الليگا فقط
برخالف شايعه مصدوميتش بدون
بنزما به نخســتین بازیکن
الس پالمــاس (34بازي5 ،تســاوي و
رئال تبدیل شد که پنالتی
درد در پيــروزي -4صفر مقابل
را در اللیگا به آســمان
29شكست) بيشتر از الچه در زمين رئال
رمس بازي كرده ،در اردوي رئاليها
میزند
پيروز نشده است.
نگراني شديدي بهوجود آمده است.
ادر ميليتائو با پيراهن رئال مادريد 4گل
كريم بنزما پس از خرابكردن نخستين
زده كه 3گل آن مقابل تيمهاي منطقه والنسيا
پنالتياش با پيراهن رئــال مادريد يك
بوده است؛ 2گل به آلكويانو و يكي به الچه.
اتفاق تلخ ديگر را هم تجربه كــرد و با درد از
رئال نخستين بار در يك بازي الليگايي 2پنالتيزن مختلف
زمين بيرون رفت .نگراني رئاليها اين اســت كه او به
بازي حيثيتي با پاريسنژرمن كه درست 3هفته ديگر داشــت؛ بنزما خراب كرد و مودريچ گل زد .آخرينبار 6نوامبر
برگزار ميشود نرسد .در همان لحظهها خانه او واقع در 2015مقابل ساراگوسا بود كه اين اتفاق افتاد؛ روبينيو خراب
كرد ،روبرتو كارلوس گل زد.
سنسباستين رهيس هم مورد دستبرد قرار گرفت.
براي ســومين بار در الليگا پنالتي گرفته شــده داور
الچه به نخســتين تيم در تاريخ الليگا تبديل شــد كه در ویدیویی به سود رئال ،توسط داور وسط مردود شد كه 2بار
سانتياگو برنابئو بدون اينكه پنالتي بزند2 ،پنالتي عليه آن گرفته آن در بازي با الچه بود؛ سال 2021پنالتي بونو از سهويا روي
بنزما ،در سال 2020پنالتي ويكتور از الچه روي مودريچ و
شده اما با اين حال از رئال مساوي هم گرفته.
رئال براي نخســتين بــار از اول مــارس 2017كه مقابل حاال پنالتي روي ادن آزار.
بنزما پيش از اين 16پنالتي پياپــي را گل كرده بود و اين
السپالماس توانســته بود اختــاف 2گل با تيــم حريف را از
اولينبار بود كه در رئال پنالتی خراب ميكرد .رئاليها 26پنالتي
دقيقه82جبران كند ،موفق به تكرار اين كار شد.

فعال
تيمهاي باشــگاهي به
تعطيالت رفتهانــد چون فيفادي
در پيش است .بعد از فيفادي تقويم رئال
خيلي فشــرده خواهد بود و اين تيم تا اول
اسفند هر 3روز يكبار بازي دارد .شايد كريم
در اين فرصت 10روزه بتواند به آمادگي برســد
و از درد همســترينگ خالص شود اما قطعا به
ديدار جام حذفي مقابل اتلتيكو در 14بهمن
نخواهد رســيد .وينيسيوس هم براي
بازي بعدي الليگا مقابل گرانادا
5كارته و محروم شد

بين فرهنگ هواداري بارسلونا و رئال چرا اين همه تفاوت وجود دارد؟
بارسلونا

با اين شعار كه بارسلونا فراتر از يك باشگاه است ،به خيلي
چيزهاي خود افتخار ميكنند .تا چند سال پيش به اين
ميباليدند كه هرگز روي پيراهن مقدس تيمشان نامي
تجاري چاپ نميشود .به محصوالت الماسيا ميبالند؛ به
بازيكناني كه همراه با گوارديوال از آكادمي باشــگاه در تيم
اصلي رشــد كردند و به بزرگترين ســتارگان تاريخ باشگاه
تبديل شــدند .همين تعصب و افتخار باعــث بروز برخي
مشكالت شده است .بارســاييها و رسانههاي آنها عادت
دارند درباره پديدهها و اســتعدادهاي تازه الماســيا
بزرگنمايي كنند .كريستين تيو ،بارترا ،جوردي
كرويف ،بويان كركيچ ،منير الحدادي در سالهاي
قبل و بازيكناني مثل فاتي ،پدري ،اريك گارسيا،
عبدالصمد ،گاوي ،نيكو ،آرائوخو ،ريكي پوچ ،مينگسا
و ...در ماههاي اخير افرادي بودند كه رسانههاي كاتالوني
تبليغ گستردهاي روي آنها كردند .لوييس انريكه هم تقريبا
همه آنها را به تيم ملي اسپانيا دعوت كرده و بازي داده اما
بعيد است از اين خيل عظيم ستارههاي زيادي ظهور كنند؛
همانگونه كه پديدههاي بعد از نســل مسي و ژاوي و اينيستا
چنگي به دل نزدند .مسئله نگرانكننده درباره بارسلونا همين
اميدواري بيش از اندازه به محصوالت آكادمي است .همه هواداران
از عملكرد تيم در الكالســيكوي ســوپرجام راضي و خشنود بودند،
انگار نه انگار بارســا اين بازي را باخته و در پنجمين الكالسيكوي پياپي
خود مقابل رئالمادريد شكست خورده است .رونالد كومان وقتي ديد با رفتن
مسي نميشود تيم را در باالترين سطح رقابت حفظ كرد ،به پديدهسازي روي
آورد .او به بازيكنان جوان زيادي بازي داد و تيم ژاوي مديون جرأت و بيخيالي
سلف هلندي اوست .خوابيدن در باد اين استعدادها ميتواند آينده بارسا را به
خطر بيندازد .در 2فصل اخير تقريبا همه بازيهاي بزرگ چه با حضور مســي
چه در غياب او با شكست همراه بوده است .مسي كه مسي بود نتوانست تيم را از
كامبك خوردنهاي پياپي در ليگ قهرمانان نجات دهد ،چه برسد به اين نسل
بيتجربه و پرسروصدا .بارسا با اين طرز فكر ميتواند در ادامه فصل و فصل آينده
يك بازنده سربلند در بقيه بازيهاي بزرگ باشد و همگي راضي از اينكه بازيكن
18ساله اين تيم توانســته عملكردي خوب از خود بر جاي بگذارد و 87درصد
پاس صحيح بدهد .اين اميدواري بهاندازهاي اغراقآميز اســت كه مدتي است
عمده هواداران خواهان اخراج بازيكنان قديمي موسوم به «گاوهاي مقدس»
هستند .حتي ديروز و پريروز هشتگي با مضمون نيمكتنشين كردن بوسكتس
دستمايه بيش از 40هزار توييت شد .يادشان رفته بوسكتس ،آلبا ،پيكه و سرخي
روبرتو چه كارهايي براي تيم كردهاند .با خالي شدن تيم از اين باتجربهها تركيب
بهدست تيم ب ميافتد كه خطرناك اســت .جوانگرايي حدي دارد .نميشود
همين االن 3هافبك مســن رئالمادريد را از تركيب به بهانه جوانگرايي كنار
گذاشت و از وجود بهترين خط هافبك جهان در سالهاي اخير بيبهره ماند.
نكته خطرناك ديگر درباره فرهنگ هواداري در بارســلونا اين اســت كه آنها
همهچيزشان را براســاس دشــمني با رئالمادريد برنامهريزي ميكنند .در
آكادمي باشگاه هم به بچهها ياد داده ميشود كه از رئالمادريد متنفر باشند.
اين براي تقويت روحيه جنگندگي بازيكنان خوب است اما به مثابه يك شمشير
دولبه خواهد بود ،اگر همه هم و غم باشگاه و هواداران نباختن در الكالسيكو
يا باالتر قرار گرفتن از رئال در جدول باشد .افرادي مثل الپورتا ،رئيس باشگاه و
پيكه همواره روي شعله اين نفرت و خشم بنزين ميريزند و براي منحرف كردن
ذهن هواداران و سرگرم كردن آنها به كلكلهاي كودكانه دست ميزنند.
بهنظر ميرسيد بارساييها تا سالها در حســرت از دست دادن مسي غصه
بخورند و جمله كليديشان اين باشــد كه «نگذاشتند مسي بماند» يا «اينها
رفتنياند» يا «يادش بخير ،چه دوراني داشتيم» .اما چند هفتهاي است اين
حسرتها جاي خود را به بهبه و چهچه از ستارههاي نوجوان تيم داده است.
شايد هر دو به يك اندازه خطرناك و سم باشد.

فوتبال ايران با حرفهايشدن فاصلهاي معنادار دارد

اخيرشان در الليگا را به گل تبديل كرده بودند .آخرين بار در
سال 2018راموس مقابل سهويا پنالتي خراب كرده بود.
رئال تقريبا در همه ديدارهاي آسان خود به مشكل خورده
و در اين فصل بــه تيمهاي لوانتــه ،ويارئال ،اوساســونا،
اسپانيول ،كاديس ،ختافه ،الچه و البته شريف امتياز داده.
با اين تساوي ،2-2رئال مادريد قطعا حتي روي كاغذ
هم شانســي براي رســيدن به  100امتياز در پايان فصل
نخواهد داشت.

جنگ فرهنگها
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محمدرضا نصيري | فرهنگ هواداري در باشگاههاي مختلف با هم
فرق دارد .بعضي باشگاهها ،بهويژه در روسيه و شرق اروپا به بازيكن
سياهپوست خودشان هم رحم نميكنند .عدهاي رفتار نئونازيستي
دارند و به آن افتخار ميكنند .هواداران بعضي باشگاهها از نمادها
اســتفاده ميكنند يا حيواناتي را به ورزشگاه ميآورند و ...اينجا
قرار اســت به برخي تفاوتها و رفتارهاي هواداران بارسلونا و
رئالمادريد و تفاوتهاي آنها بپردازيم.

انتقاد
دييونگ
از بارسا
فرانكــي دييونگ كه
خريد گــران و پرســروصدايي بود و در
نخستين مصاحبهاش با پيراهن بارسلونا گفته
بــود آرزو دارد ليگ قهرمانان را ببرد و در ســانتياگو
برنابئو 5بر صفر بر رئال پيروز شــود ،مدتهاســت بهدليل
عملكرد ضعيف و بيكيفيتش زير بار انتقادات هواداران است .او
دقيقه87بازي با تيم تهجدولي آالوس توانست براي نخستين
بار در اين فصل مهم باشد و تكگل3امتيازي تيمش را بزند .حاال
اين هافبك هلندي از طرز فكر كل باشگاه و هواداران هم انتقاد
ميكند و ميگويد« :تأسف بار است كه برخي به باختن مقابل
رئالمادريد افتخار كنند .در بارسا وقتي مقابل رئال شكست
ميخوري بايد ناراحت باشي .تأسفبار است كه برخي
بگويند كــه به بازي تيم با وجود شكســت
افتخــار ميكنند».

رئالمادريد

رئاليها شايد بيمعرفتترين تماشاگران دنيا باشند .آنها هيچگاه به اسطورههاي خود رحم
نميكنند .در سالهاي اخير غيراز زيدان كه شانس اين را داشت تا در همين باشگاه بازنشسته
شود ،آن هم درحاليكه ميتوانست چند ســال ديگر بازي كند ،بقيه اسطورهها يا با گريه
مجبور به ترك تيم شدند يا سالهاي آخرشان را با نارضايتي سپري كرده و سپس به درهاي
خروجي هدايت شدهاند .از گوتي ،رائول وكاسياس بگيريد تا سرخيو راموس و كريستيانو
رونالدو و ...واران چند وقت پيش گفته بود وقتــي در تيمي جامي ميآوريد ،هواداران
خوشحال ميشوند اما در رئالمادريد بعد از بردن هر جام ،هواداران ميگويند« :برويم
براي بعدي»! حتي در فصل پيش كه تيم تا آخرين لحظه شانس قهرماني ليگ داشت
و با ناداوري در چند مسابقه قهرماني را به اتلتيكو واگذار كرد و در ليگ قهرمانان هم تا
نيمهنهايي پيش رفت و به چلسي قهرمان باخت و زيدان همه بازيهاي بزرگ را ميبرد،
باز هم هواداران ناراضي بودند و آنقدر به سرمربي تيم فشار آوردند كه زيزو مجبور به فرار
شد .تقريبا هيچ بازيكني را پيدا نميكنيد كه يك دور در ورزشگاه برنابئو هو نشده
باشد .در عوض ،تماشاگران ستارههاي تيمهاي رقيب را تشويق كرده و به احترام
رونالدينيو و مسي و اينيستا و ديگران ايستاده و دست زدهاند.
رئالمادريد از ترس اينكه مبادا استعداد جواني ظهور كند و مثل مسي و
نيمار و امباپه و هالند از دستشان در برود و به تيمهاي رقيب بپيوندد،
همه پديدهها را ميخرند يا به جذبشــان عالقه نشان ميدهند .در
سالهاي اخير پديدههايي مثل ايسكو ،آسنسيو ،سبايوس ،اودگارد،
تئو ارناندس ،،براهيم دياس ،يورنته ،بالنكو ،ميگل گوتيرس ،كوبو و...
ب ه راحتي در اين تيم حرام شــده يا آنقدر به ديگر تيمها قرض داده
شدهاند كه جايي در تركيب پيدا نكردهاند .حضور در رئالمادريد براي
يك پديده جوان معموال آينده خوشي ندارد .وينيسيوس هم در اين
فصل دگرگون شد و ناگهان به ستارهاي بزرگ تبديل شد وگرنه با ادامه
روند فصلهاي پيش سرنوشتي ديگر مييافت.
در مادريد همه ،خريد كهكشاني ميخواهند .وقتي زيدان در چندين پنجره
نقلوانتقاالتي بدون خريد كهكشاني پنجرهها را بست و به موفقيتش ادامه داد،
باز هم هواداران ناراضي بودند .تا اينكه زيزو مجبور شد در يك پنجره تابستاني
حدود 300ميليون يورو بازيكن بخرد كه دو تا از آنها يعني يوويچ و ادن آزار كامال
ناموفق از آب درآمدند .در سانتياگو برنابئو مهم نيست چقدر براي تيم گل زدهايد يا چند
زخم براي دفاع از باشگاه بر جان خريدهايد ،يك روز بر شما ميشورند و بيشتر ميخواهند...

سعيد مروتي | روزنامه نگار

از حرفهايشدن فوتبال ايران زمان
نســبتا درازي ميگذرد .بيش از 2دهه
اســت كه مــا ليگ برتــر داريــم و با
سازوكاري مشابه ليگهاي حرفهاي دنيا
مســابقاتمان را برگزار ميكنيم .ميگويم مشــابه ،چون همه
ميدانيم كه چقــدر از حرفهايبودن بهمعنــاي واقعياش فاصله
داريم .اگر چند تيم متمولي را كه اغلب با منابع مؤسسات خصولتي
سر پا هستند ،كنار بگذاريم با مجموعهاي گرفتار و بيپول مواجه
ميشــويم كه در ليگ فقرا به مصاف هم ميروند .تازه بخشي از
همين منابع محدود هم با ســوءمديريت هدر ميرود .آخرين و
دمدســتترين مثالش هم شــكايت باالي ۹۰۰هــزار يورويي
رادوشویچ دروازهبان پرسپوليس است .جالب است كه مطالبه رادو
كه جديدترين پرونده را عليه پرســپوليس در فيفا تشكيل داده،
تقريباً اندازه طلب معروف برانكو از سرخپوشان است؛ سرمربياي
كه ۳فصل پرســپوليس را قهرمان ليگ كرد و به فينال آسيا برد.
پرســپوليس در اوج بحرانهــاي مالياش چنين قــراردادي با
دروازهبان ذخيرهاش بســت .از اين موارد بسيار است؛ نشانههاي
آشــكار از حرفهاينبودن فوتبال ايران كه درست به همين دليل
سوگليهايش از ليگ قهرمانان آسيا حذف شدهاند .در ليگ فقرا تا
دلتان بخواهد از اين قراردادها بسته شــده است .اينجا ليگ برتر
فوتبال ايران اســت .بهشــت ایجنتها كه نانشــان در بيثباتي
تيمهاســت .ليگي كه كيفيت فني نازلش هم بيشتر داليل مالي
دارد .با ايــن وضعيت اقتصــادي و قيمت دالر ،بــا كيفيتترين
فوتباليستهاي ايراني ترجيحشــان حضور در ليگهاي خارجي
است و اگر اروپا نشد ،كشورهاي حاشيه خليجفارس .ما حتي در
ليگ گمنام بنگالدش هم بازيكن داريم .تركيب ثابت تيم ملي را
نگاه كنيد تا به كيفيت ليگ برتر ايران بيشتر پي ببريد .تركيبي كه
معموال فقط 2بازيكن شاغل در ليگ برتر در آن حضور دارند و بقيه
لژيونر هستند .بيدليل نيســت كه ســتارههاي ليگ رااغلب يا
بازيكنان باالي سيويكيو دو سال تشــكيل ميدهند يا جوانان
جوياي نام؛ كساني كه يا ديگر مشتري دست به نقدي از تيمهاي
عربي ندارند يا هنوز در ابتداي راه هستند .هر كه توانسته و مشتري
داشته رفته است.
از روزگاري كه كل باشگاه پرسپوليس در صندوق عقب اتومبيل
علي پرويــن خالصه ميشــد و منصور خــان پورحيدري حالل
مشكالت استقالل بود ،زمان زيادي گذشته .در اين فاصله خيلي
چيزها عوض شده ولي هنوز هم با حرفهاي بودن فاصلهاي معنادار
داريم .فيفا و ايافســي ،ضوابطي را براي فدراســيونهاي زير
مجموعهشــان تعريف كردهاند كه ما هر جا شــده و راه داده زير
سبيلي ردشان كردهايم ولي بهنظر ميرسد در انتهاي اين مسير
قرار داريم .باشگاهها بايد بتوانند روي پاي خود بايستند و البته اين
روي پاي خودايســتادن هم به اين معنا نيســت كه مثال حاصل
دســترنج كارگران ،در قالب بودجهاي قابل توجه تقديم تيمهاي
صنعتي شود .اين هم از مضحكههاي فوتبال ايران است كه در آن
پرسپوليس و استقالل دولتي محســوب ميشوند و در عينحال
دولت حق كمك مالي به آنها را ندارد ولي سپاهان و فوالد و ديگر
تيمهاي صنعتي ،مثال خصوصي هستند؛ مثال خصوصي هم يعني
خصولتي .نتيجه اينكه باشــگاههايي هم كه ظاهرا ً مشكل مالي
ندارند صرفا نمايش حرفهايبودن ميدهند.
فوتبال ايران سالهاي طوالني است كه به شكلي غيرحرفهاي
و غيرطبيعي گذران كرده و بهنظر ميرسد ادامه اين مسير ديگر
امكانپذير نيست .حذف تيمهاي ايراني از آسيا ميتواند مقدمهاي
بر اتفاقات ناخوشايند بعدي باشد .براي فوتبال ايران چارهاي جز
رعايت استانداردها باقي نمانده است .اين شايد برزخ دورانگذار
باشد .باشگاهها چارهاي جز رفتن به سمت درآمدزايي از راههاي
معقول و متداول در دنيا ندارند .البته يك راه ديگر هم هست؛ اينكه
بيخيال همهچيز بشــويم و همين وضعيت خجســته را امتداد
ببخشــيم .با ادامه اين مســير ،به جاي ليگ برتر بايد به فوتبال
باشــگاههاي تهران و مســابقات اســتاني بازگرديم و بيخيال
تصميمات مهم و در مواردي دشــوار شــويم .فوتبالي كه نه پول
زيادي دارد و نه دخل و خرج در موردش معنا ميدهد و بزرگترين
و محبوبترين تيمهايش به بدترين شكل اداره ميشوند در نهايت
بايد به دهه  60بازگردد؛ به فوتبال باشگاههاي تهران و ليگ قدس.
با اين دستفرمان ،عاقبت بهتري در انتظارمان نخواهد بود.

فوتبال ایران

هوادار  -استقالل
رسما لغو شد

ديدار اســتقالل و هوادار كه قرار بود روز چهارشــنبه 6بهمن در
اســتاديوم انقالب كرج برگزار شود ،با اعالم ســازمان ليگ لغو و
به زمان ديگري موكول شــد .تعداد باالي كروناييهاي استقالل،
دعوت از چند بازيكن اين تيم به اردوي تيم ملي و همچنين ناتواني
آبيپوشان در تشكيل ليست 11+5نفره براي ديدار با هوادار ،دست
بهدست هم داد تا مسابقه  2تيم لغو شود.
پيشتر سهيل مهدي مسئول كميته برگزاري مسابقات سازمان
ليگ اعالم كرده بود كه طبق آييننامه دعوت از 3بازيكن مليپوش
باعث لغو بازي تيمهاي ليگبرتري ميشود و با اين حساب حضور
يزداني و آمادهباش  2استقاللي ،ديدار آبيپوشان پايتخت و هوادار
را لغو كرد .تمرين ديروز استقالل هم مثل روزهاي گذشته فقط با
حضور 10-12بازيكن برگزار شد ،البته سرمربي استقالل تمرين
را اختياري كرد زيرا تعــداد نفرات حاضر در محــل تمرين زياد
نبود .اميرحسين حسينزاده كه تســت كرونايش منفي شده بود
در تمرين امروز حضور نداشت .قرار است تمرينات استقالل چند
روزي تعطيل شود و سپس آبيپوشــان بعد از تست قلب و عروق
براي نيمفصل دوم تمرينات را از سر بگيرند.
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رسالت رسانهای

با پاندمی كووید ۱۹-فوتبال و فوتســال زنــان نیز به قرنطینه
طوالنیمدت رفته بودند و پس از احیای دوباره ،فوتبال زنان با
شركت در مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا فعالیتش را از
سر گرفت و حاال هم كه در جام ملتها بازی میكند .تیم ملی
فوتسال هم كه راه پرحاشیهای را برای تعیین سرمربی طی كرد،
باالخرهبعداز2سالونیمتعطیلیباحضوردرجامكافافعالیتش
را از ســر گرفت .در این میان توجه رسانهها به این تیمها جالب
است .در این چند روز همه رسانهها چه ورزشی و چه غیرورزشی
به خوبی اخبار و حواشی آنها را پوشش دادهاند و میدهند .ولی
سؤال اینجاست چرا بیشتر رسانهها فقط در زمان بازیهای ملی
سر و كلهشان پیدا میشود ،بقیه سال كجا هستند؟

حسین وفایی با پیروزی مقابل مارك ویلیامز كه 3قهرمانی جهان
در كارنامه دارد ،در تورنمنت شوتاوت قهرمان شد
ویلیامز میگوید باید به احترام وفایی كاله از سر برداشت

استخدامهای بیارتباط

سال2021در مقدماتی مســترز آلمان با شكستدادن رونی
اسالیوان كه هماكنون نفر سوم جهان است ،خبرساز شد .با این
ل پیشبینی بود .در نهایت وفایی
سابقه هر اتفاقی در فینال قاب 
در فینال ویلیامز را شكست داد و با اختالف 71امتیاز قهرمان
شد.سال2017در مسابقات اوپن چین ،مارك ویلیامز در مرحله
نیمهنهایی حسین وفایی را شكست داد اما حاال او مجبور است
از وفایی تعریف كند« :فكر میكردم بتوانم بازی خوبی داشته
باشم اما انجام بازی خوب ،وقتی تحت فشار بازی كسی هستی
كه میخواهد به نخستین قهرمانی برسد ،خیلی سخت است.
باید به احترام وفایی كالهها را از سر برداشت».
وفایی در روز مادر به قهرمانی رســید و این قهرمانی را به روح
مادربزرگش كه به تازگی فوت كرده اســت ،تقدیم كرد« :این
قهرمانی را بــه مادربزرگم تقدیم میكنم .امــروز در ایران روز
مادر است و من از اینكه موفق به انجام چنین كاری شدم ،بسیار
بهخودم افتخار میكنم .نمیتوانم بیشتر از این خوشحال باشم.
این دستاوردی بزرگ برای كشوری مانند ایران است .هیچكس
پیش از این چیزی درباره اسنوكر نمیدانســت اما حاال آن را
میشناسند .من به ســختی تالش كردم و خدا را شكر كه در
نهایت قهرمانی را بهدســت آورده و باعث افتخار مردم كشورم
شدم».
وفایی با ایــن قهرمانی جایزه قابلتوجهی هــم گرفت .جایزه
مسابقه 171هزار پوند درنظر گرفته شده بود .وفایی 50هزار
پوند بهخاطر قهرمانی جایزه گرفت و یك جایزه 5هزار پوندی
هم بهخاطر باالترین بریك به او اهدا شد.

مارك ویلیامز ،نام بزرگی در جهان ورزش اســت .اسنوكرباز
چپدست انگلیسی كه 3بار قهرمان جهان شده و رنك  8دنیا
را دارد اما او میگوید« :باید به احترام حسین وفایی كاله از سر
برداشت ».حسین وفایی ،اســنوكرباز ایرانی با شكست دادن
مارك ویلیامز در مسابقات شوتاوت به قهرمانی رسید .او بارها
تا یكقدمی فینال تورنمنتهای حرفــهای پیش رفته بود اما
موفق نشده بود فینالیست شــود ولی این بار نهتنها به فینال
رسید بلكه قهرمان هم شد.
شوتاوت یك تورنمنت حرفهای است كه از جمعه هفته گذشته
در انگلستان آغاز شده بود و یكشنبهشب به پایان رسید .سال
پیش در فینال2021رایان دی با پیروزی مقابل مارك سلبی
نفر اول رنكینگ جهانی به قهرمانی رسیده بود و بهنظر میرسید
این بار هم قهرمانی به یكی از نامهای بزرگ این رشته برسد .اما
وفایی همه را غافلگیر كرد .او با 123امتیاز ،باالترین امتیاز بریك
(امتیاز در یك نوبت بازی) را به نام خودش ثبت كرد .او در بازی با
پیتر دولین به این امتیاز رسید .حریفان بعدی وفایی ،آلن تیلور،
مایكل جورجیو ،دنیل وومرزلــی و لیانگ ونبو بودند .پیروزی
مقابل این نفرات وفایی را به فینال برد .سختترین بازی وفایی
تا قبل از فینال مقابل ونبو برگزار شد .وفایی درحالیكه در مرز
شكست قرار داشت با 48امتیاز بیشتر فینالیست شد .در شرایط
عادی كمتر كسی شانسی برای پیروزی وفایی قائل بود اما او به
شكست دادن بزرگان جهان معروف است .وفایی سال2017در
اوپن چین جاد ترامپ را كه آن سال در رنك 3جهان بود شكست
داده بود .سال2019در مسابقات آزاد ولز مارك سلبی را برد و

زهره كودایی را حاال دیگر همه میشناســیم؛ دروازهبانی كه با
مهار2پنالتیدرصعودتاریخیفوتبالزنانبهجامملتهایآسیا
نقش پررنگی داشت و اخیرا با سیو خیرهكنندهاش مقابل هند
محبوبیتش بیشتر شد .او بارها در مصاحبههای خود گفته بود
خرج خانواده میدهد و برای تامین هزینهها كار میكند و حتی
مدتی مجبور بوده در نجاری كار كند .روزهای گذشته فدراسیون
فوتبال خبر داد او در یك بیمارستان تخصصی چشم استخدام
شده است .فدراسیون برای دو س ه بازیكن دیگر هم كار پیدا كرده
است .درست است كه اشــتغال و درآمد ثابت برای ورزشكاران
اهمیت زیادی دارد اما بهتر نیست برای این كار به تخصص افراد
نیز توجه شود؟ سؤال مهمتر از فدراسیون این است كه چرا این
بازیكنان كه در سطح ملی هستند ،از فوتبال درآمدی ندارند؟

پرواز اختصاصی علیه كرونا

پیش از شروع جام ملتهای زنان آســیا پاسخ تست كرونای
چند نفر در اردوی هند ،ژاپن ،كرهجنوبی ،چین و ویتنام مثبت
شد .یعنی 2تیم از گروه ایران درگیر كرونا شدند و حاال هم كه
هند بهخاطر تعداد باالی درگیری با وجود میزبانی از مسابقات
كنار گذاشته شــد .اســتفاده از پرواز عمومی علت اصلی این
اتفاق بوده است .فقط 2تیم با پرواز اختصاصی به این مسابقات
اعزام شدند؛ ایران و استرالیا .این تدبیر فدراسیون فوتبال در
هماهنگی و مهیا كردن پرواز اختصاصی برای تیم ملی فوتبال
زنان شایسته تقدیر است .فدراسیون شهابالدین عزیزی خادم
هر كجا كه بلنگد در بخــش فوتبال زنان به وظایفش به خوبی
عمل كرده و حرفی برای گفتن نگذاشته است.

منهای فوتبال
دخترها قرقیزستان را 10تایی كردند

تیمملی فوتســال زنان ایران باز هم به یك پیــروزی پرگل دیگر
رسید .این تیم كه در دوشنبه تاجیكستان و در مسابقات آسیای
مركزی شركت كرده است ،ظهر دیروز قرقیزستان را با نتیجه 10
بر صفر شكســت داد7 .گل این بازی در نیمه اول و 3گل در نیمه
دوم زده شد .نسترن مقیمی و فرشــته كریمی(هركدام 2گل) و
سارا شیربیگی ،ســحر زمانی ،فاطمه رحمتی ،نسا احدی ،سحر
پاپی و فرشته خسروی زننده این گلها بودند .ایران در بازی اول
ازبكســتان را  5بر  2و در بازی دوم هم تاجیكستان را  12بر صفر
شكست داد .تیمملی فوتسال ایران پیش از این 2بار قهرمان آسیا
شده بود اما بعد از شیوع كرونا هیچ فعالیتی نداشت.
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تیم ملی فوتبال زنان دیروز شــرایط ویژهای داشت .از یك طرف به صعود از مرحله
گروهی جام ملتهای آسیا امیدوار شــد و از طرف دیگر نگرانی مثبتشدن تست
كرونای بازیكنان وجود داشت که ناچار نشوند بهاجبار مانند تیم هند مسابقات را
ترك كنند.
تیم ملی در بازی اول با هند به تساوی بدون گل رســید و در بازی دوم 7گل از چین
خورد و فردا عصر هم با چینتایپه بازی دارد .هند كه میزبانی جام را بر عهده دارد و با
سرمایهگذاریامیدواربودبتواندبهجامجهانیصعودكند،ناگهانباابتالی13بازیكنش
به كرونا روبهرو شد و با تصمیم ایافسی از دور مسابقات كنار رفت .با این اتفاق ایران هم
یكامتیازش را از دست داد .این موضوع برای تیم ایران ناراحتكننده بود ،چون امیدوار
بود با این یك امتیاز و امتیازی كه امیدوار است از بازی فردا بگیرد ،بهعنوان تیم سوم از
گروهش صعود كند .اما این ناراحتی خیلی زود به خوشحالی تبدیل شد .ایافسی در
پایانبازیهایمرحلهگروهیبرایانتخاببهترینتیمهایسوم،امتیازاتیراكهتیمها
مقابلتیمچهارمگروهشانگرفتهاندحذفمیكند2.تیماولهرگروهو2تیمبرتربین
تیمهای سوم همه گروهها میتوانند به مرحله بعدی جام صعود كنند .چینتایپه بعد

از بازی روز اول مقابل چین كه-4صفر تمام شد ،بازی دیگری انجام نداده و با استراحت
بیشتری چهارشنبه مقابل ایران بازی میكند .تفاضل گل بهتر ،بدنهای آمادهتر و
سابقه درخشانتر این تیم ،شانس پیروزی ایران را كم میكند .ایران برای اینكه تیم
دوم باشد باید بازی را ببرد .نتیجه تساوی هم ایران را در رده سوم جدول نگه میدارد اما
شاگردان مریم ایراندوست امیدوار بودند در بازی دیشب ،ژاپن ویتنام ر ا با اختالف زیاد
شكست بدهد .اگر این اتفاق میافتاد ،ایران حتی در صورت شكست هم میتوانست به
صعود امیدوار باشد و بدون هیچ امتیازی به یكچهارم نهایی برود! اما ویتنام 3برصفر
باخت و ایران فقط با پیروزی یا تساوی میتواند صعود کند .اما در كنار این امیدواری،
دیروزنگرانیدیگریاردویایرانرافراگرفت.ازهندخبررسیدكهتستفاطمهعلیپور،
سرپرستتیممثبتشدهواوازهتلتیمجداشدهاست.هرچندفدراسیونخبررسمی
در اینباره نداده ،اما علیپور در ارتباط با خبرنگاران این موضوع را تأیید كرد .بازی با هند
و برگزاری جشنهای تولد بهمنماهیهای تیم كه علیپور یكی از آنها بود ،این نگرانی
را ایجاد كرده است كه بازیكنان بیشتری به كرونا مبتال شده باشند .اگر تعداد مبتالیان
در اردوی تیمملی باالتر برود ،ممكن است ایران هم مانند هند از ادامه رقابتها بازبماند.
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 -11ســیصدكیلوگرم -متخصص
در كارهای ساختمانی -صوت اندوه
 -12راهی كه به آخر نمیرســد!-
قوانین چنگیزخان -زمینها
 -13گازی قابلاشتعال  -ماه روزه -از
القاب حضرت فاطمه(س)
 -14معادل فارسی پازل -الستیك
خودرو در جادههای برفی -خاندان
 -15چین و چروك پوســت -قوم
مغول -اهل مازندران
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اعداد  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار
دیده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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تیم ملی فوتبال زنان هرچند به صعود به مرحله یكچهارم نهایی
امیدوار شده اما نگران حذف بهدلیل كروناست
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كرونا به اردوی ایران هم رسید

وفایی:
بهخودم
افتخار
میكنم.
نمیتوانم
بیشتر از این
خوشحال
باشم .این
دستاوردی
بزرگ برای
كشوری مانند
ایران است
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سردار جنگ و مجاهد فرهنگی

پاي صحبتهاي همسر شهيد سعيد
سياحطاهري ،مردي كه عمرش را براي
خدمت به خلق خدا هزينه كرد

استفاده از اساطير
برای داستان نوشتن

ديدار با محمدعلي علومي؛ داستاننويس،
شاعر و اسطورهشناس

ديدار با منوچهر بديعي ،استاد و مترجم
پيشكسوت در آستانه هشتادوسهسالگي

22

23

24

ماموريت
غيرممكن به
تعويق افتاد

كرونا فروش كتاب را
باال برد

كمپانيهــاي توليدكننده
سري فيلمهاي ماموريت
غيرممكن اعــام كردند
ساخت هفتمين و هشتمين
سري«ماموريتغيرممكن»
تا سالهاي  2023و 2024
بهدليل تداوم شيوع سويه
اوميكرون به تعويق افتاده
اســت .به گزارش ورايتي،
دنبالــه اين فيلــم با نام
«ماموريــت غيرممكن»8
بهجاي 7ژوئيــه 2023در
28ژوئــن 2024اكــران
خواهد شد .فيلم «ماموريت
غيرممكن »7به كارگرداني
كريســتوفر مك كواير،
با بــازي تام كــروز ،ربكا
فرگوسن ،هايلي اتول ،ونسا
كربي و آنجال راسل ،ساخته
خواهد شد.
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اسپايدر من؛

ششمينفيلم

پرفروش تاريخ
سينما

عکس :عرفان کوچاری

میالد نور در قاب

حسن روحاالمين تابلوي نقاشي به مناسبت والدت حضرت فاطمه(س) کشید
حسن روحاالمين تازهترين تابلوي نقاشي خود به مناسبت والدت حضرت
فاطمه(س) را طي ۲شب بهصورت زنده اجرا كرد .به گزارش همشهري،
تجسمی
حسن روحاالمين ،هنرمند نقاش كه آثار آييني و مذهبي بسياري دارد و
نقاشيهايش دلبســتگي او را به ائمه اطهار(ع) نشــان ميدهد ،در شب ميالد صديقه
طاهره(س) اجراي زنده نقاشي با موضوع تولد حضرت زهرا(س) را به انجام رسانيد.
روحاالمین از نقاشان جوان آیینی است که اغلب آثارش مفاهیم عاشورایی و جلوههایی
اگر پيگير جشــنواره فيلم فجر
هســتيد ،حتما خبــر داريد كه
سینما
امسال در چهلمين جشنواره فيلم
فجر ،برج ميالد پذيــراي خبرنگاران و منتقدان
است .با اينكه برج ميالد در ميان تعدادي از اهالي
رســانه محبوب اســت و فيلم ديــدن در مركز
همايشهاي اين سازه نمادين براي آنها لذتبخش
است ،اما نميتوان انكار كرد كه يكي از معضالت
برج ميالد در سالهايي كه بهعنوان كاخ جشنواره
به نمايش فيلم ميپرداخت ،تعــدا ِد زيا ِد كارتِ
صادرشــده بــراي اهالي رســانه و آمدوشــد
بيحسابوكتاب مهمانان بيكارت بود .برج ميالد
از اين امكان برخوردار است كه تماشاگران زيادي
را در خود جاي دهد ،اما اين امكان هنگام برگزاري
جشنواره فيلم نه مايه امتنان بلكه اسباب دردسر
اســت .حاال كه كرونــاي اوميكــرون دارد خيز
برميدارد و سر به طغيان ميگذارد و بعيد نيست
كه بــا ادامــه بياعتنايي بــه آن و پروتكلهاي
بهداشتي به موجي مرگآسا بدل شود ،تعداد زياد
كارتهاي صادرشــده براي برج ميالد ميتواند
باعث ايجاد نگراني شود.
اهالي رسانه كه قرار است فيلمها را در جشنواره

از آیینهای مذهبی اســام را با خــود دارد و موضــوع نقاشــیهایش را از مضامین
شیعی و اســطورههای دینی انتخاب میکند .او از شیوه کالســیک نقاشی بهرهگرفت ه
ی را ترســیم میکند .در به تصویر کشیدن مقاتل
و تصاویر باشــکوهی از وقایع مذهب 
و روضهها هم چیرهدســت اســت و میشــود نقاشــیهای او را روضههای مصور
خواند که دل عاشقان را میلرزاند .حســن روح االمین که به مناسبت ایام فاطمیه
اثر دیگری با نام «وداع حســنین با حضرت زهرا ســام اهلل علیها» خلق کرده بود

درباره اثرش می گوید«:نقاشــی وداع حســنین با حضرت فاطمه زهرا ســام اهلل
علیها را خداوند در نقطــهای از زمین کرامت کرد که بزرگتریــن مصیبت تاریخ در
آسمانها و زمین اتفاق افتاده ،چه صداهایی در این نقطه از زمین ذخیره شده که ما
نشــنیدیم ،حد فاصل تل زینبیه تا قتلگاه حضرت سیدالشهدا(ع)،
هیچ وقت نخواهــم فهمید که کجا نشســته بــودم! مجلس ذکر
مصیبت مادر بود در منزل پسر؛ خدایا زبان ما کجا و این حرفها»...

سیمرغ در برابر کرونا
ببينند و در همين محيط درباره آنها بنويسند و
باز در همين محيط به پوشــش جلساتِ پرسش
و پاســخ فيلمها بپردازند و بهكار خبررســاني و
اطالعرساني مشغول باشند ،طبيعتا حق دارند كه
از بابت به خطر افتادن سالمتيشان نگران باشند.
تصور كنيد كه در سالن سينما مشغول فيلم ديدن
هستيد كه ناگهان صداي سرفه يا عطسه يكي از
حضار بلند ميشود .قبل از كرونا ،علت عطسه و
سرفه بهطور معمول حساسيت فصلي يا در نهايت
ســرماخوردگي و زكام بود ،اما حاال هر عطسه و
سرفهاي با كلي بدگماني و نگراني درباره ابتال به
كرونا همراه اســت .در اين وضعيت هر عطسه و
سرفهاي در سالن سينما ميتواند آدم را از حال و
هواي ديدن فيلم درآورد و باعث نگراني شود .اين
روزها خواه ناخواه وقتي صداي سرفه ميشنويد،
به سرعت سر ميچرخانيد و بهدنبال پيدا كردن
منشأ صدا و تخمين فاصله خودتان از آن هستيد
تا ببينيد با سرچشمه خطر چقدر فاصله داريد و

در واقع احتمال ابتاليتان چقدر است .اين نگراني
بيمورد نيست چرا كه روز گذشته دكتر مسعود
يونســيان ،دبير كميته اپيدميولوژي و پژوهش
كميته علمي كشــوري مقابله با كوويد ،۱۹-با
بيان اينكه بيش از  ۵۰درصــد موارد در گردش
كرونا در كشور مربوط بهسويه اوميكرون است ،به
ايسنا گفت« :بنابراين ميتوان گفت كه اوميكرون
در كشور غالب شده است ».نكته مهم حرفهاي
او جايي اســت كه گفته« :اگر همين امروز حتي
تمام محدوديتها را بازگردانيم ،تا نيمه بهمنماه
همين روند را خواهيم داشــت .بر اين اساس اگر
همين امروز همه محدوديتهايمان را با شدت و
حدت بازگردانيم ،مردم هم  ۱۰۰درصد رعايت
موارد بهداشتي را داشته باشــند ،باز هم تعداد
بيمارانمان  ۵رقمي ميشود و اين اجتنابناپذير
اســت ،اما انجام اقدامات پيشــگيرانه و كنترلي
هماكنون ،بعد از نيمه بهمنماه است كه كمك
ميكند تا سرعت رشــد بيماري كاهش يابد».

نيازمند هواي تازه

ي بازپس بگيرد
تلويزيون چگونه ميتواند جايگاهش را در عرصه سريالساز 
مسعود پويا

تلويزيون روزنامهنگار

ي كار را به جايي رسانده
بيش از يك دهه افول در عرصه سريالساز 
كه مدتهاست هيچ مجموعه تلويزيوني تازهاي ميان مردم گل
نميكند و آنچه همچنان در رسانه ملي بيشتر ديده ميشود باز
پخش سريالهاي قديمي است .سريالهايي كه مخاطبان بارها
تماشايش كردهاند ولي در بازپخشها همچنان ديده ميشوند
و اغلب هم بيشتر از مجموعههاي تلويزيوني جديد كه از فقدان
جذابيت رنج ميبرند .سريالها و فيلمهاي سينمايي پخش شده
از تلويزيون در دهــه ۶۰از معدود دريچههاي موجود بهســوي
سرگرمي بودند.
در روزگاري كه پخش يك فيلم ســينمايي در بعدازظهر جمعه
يك اتفاق محسوب ميشد و همان ســريالهاي انگشت شمار،
توسط بيشــتر ايرانيان ديده ميشــد .در روزگار «سربداران» و
«هزار دستان» كه حاال تبديل به نوستالژي ميانساالن و پا به سن

گذاشته شدهها شده است ،تلويزيون با وجود برنامههاي اندك و
شبكههاي كم تعدادش نقش مهم و تأثيرگذاري را ايفا ميكرد .با
همان هفتهاي دو فيلم سينمايي كه از دو شبكه سيما روي آنتن
ميرفت و همان سريالهاي اغلب تاريخي كه بخشي از حافظه
جمعي ايرانيان شد .از دهه ۷۰مديران تلويزيون بنا را بر گسترش
شبكهها و باال بردن توليد سريالها و برنامهها گذاشتند .در نيمه
دوم دهه 70تلويزيون سريالها و برنامههايي را پخش ميكرد كه
اصطالحا «خيابان خلوت كن» ناميده ميشــدند .به مرور از دل
سريالها و برنامههاي سيما ،ستارههايي متولد شدند كه محصول
كارشــان مورد توجه عموم قرار ميگرفت .چهرههايي كه اغلب
فرزند تلويزيون بودند و با گذر ايام راه و رســم برقراري ارتباط با
مردم را آموخته بودند .طنزهاي شبانه از راه رسيدند و به محبوبيت
فوق العادهاي دست يافتند .روزگاري كه هر مجموعهاي از مهران
مديري ميتوانست مخاطبان بســياري جذب كند و بهتدريج
چهرههايي چون رضا عطاران هم حال و هواي متمايز و متفاوتي
به طنز تلويزيوني بخشيدند ،بهترين زمانهاي كنداكتور پخش را
در اختيار گرفتند .تنوع يكي از ويژگيهاي سريالهاي تلويزيون

با توجه به اينكه جشــنواره فيلم فجر امسال از
11بهمن شروع ميشود ،ميتوان گفت احتمال
دارد كه اوجگيري اوميكرون با جشــنواره فجر
همزمان شــود و به اين ترتيب حتما الزم است
ترتيب خاصي براي حفظ ســامت كساني كه
به برج ميالد مراجعه ميكنند اجرا شود .مطابق
اعالم مركز اطالعرساني روابطعمومي جشنواره،
مســعود نقاشزاده ،دبير جشنواره ،درباره حفظ
سالمت حاضران در جشــنواره گفته« :پيش از
آغاز برگزاري جشــنواره فيلم فجر ،در سلســله
نشستهاي رئيس سازمان ســينمايي و ستاد
جشنواره فيلم فجر و مشورت با مسئوالن وزارت
بهداشت ،شرط برگزاري جشنواره فيلم فجر در
فضاي واقعي ،رعايت كامل دســتورالعملهاي
بهداشتي بهمنظور حفظ ســامت خبرنگاران،
منتقدان و هنرمندان تعيين شده ،زيرا سالمت
مهمانان و مخاطبان در اولويت اصلي اســت».
همچنيــن نقاشزاده افــزود« :از اينرو ســتاد

چهلمين جشــنواره فيلم فجر ،بر ضرورت حفظ
پروتكلهاي بهداشــتي چه از جانــب مردم در
سينماهاي مردمي و چه از ســوي خبرنگاران،
هنرمندان و مهمانــان مركز اصلي جشــنواره
تأكيد دارد و كليه خبرنــگاران و مهمانان حاضر
در خانه جشــنواره ،صرفاً پس از تبســنجي و
ارائه كارت واكسيناسيون وارد سالنها خواهند
شد .حفظ ســامتي تمامي حاضرين در خانه
جشنواره از اولويتهاي مهم جشنواره است».
در ضمن ،جدا از ســالن رســانهها ،بايد به فكر
ســالنهاي مردمي هم بود .نميشــود مردم
دستهدســته و گروهگروه بيايند و فيلم ببينند
و به ايجاد كانونهاي شيوع كرونا دامن بزنند.
حتما ســتاد ملي مبارزه با كرونا بايد فكري به
حال جشــنوارههاي فجر كند و اجازه ندهد كه
وضعيت نســبتا آرام كنوني بــا عاديانگاري و
بياعتنايي و ســهل انگاري به وضعيت وخيم
شبيه به تابســتان امسال بدل شــود .درست
اســت كه ميزان واكسيناســيون عمومي در
مقايسه با تابستان افزايش يافته ،اما كرونا باز هم
ميتواند ما را غافلگير كند و در ماههاي منتهي
به سال نو سببساز پريشاني خاطر مردم شود.

در دهههاي۷۰و ۸۰بود .در اين سالها باكس پخش هميشه پر و
پيمان بود .از سريالهاي طنز مديري و عطاران گرفته تا سريال
پليســي «خواب و بيدار» و مجموعه تلخ اجتماعي «زير تيغ» يا
سريالهاي موفق مذهبي كه آغازگرش سريال «امام علي(ع)»
بود .وقتي محرم با نوروز مصادف شد تلويزيون سريال «شب دهم»
را تدارك ديد و وقتي لزوم توليد مجموعههاي جوان پسند پيش
آمد «خط قرمز» از راه رسيد.

سازمانها و نهادهاي ديگر ،با كارمند محوري ،باعث شد بخش قابل
توجهي از بودجه و درآمدهاي صدا و سيما صرف پرداخت حقوق
كاركنان شود .مجموعهاي كه هر چه گذشت بزرگتر و هزينههاي
جارياش بيشتر شد ،حاال ديگر به سهولت ۲دهه پيش نميتواند
سرمايههاي كالن در اختيار كارگردانها بگذارد تا «در چشم باد»
و «مختارنامه» بســازند .به همين دليل بين دو سريال تاريخي
مذهبي داوود ميرباقري بيش از يك دهه وقفه ميافتد و طرحهاي
فراواني بهدليل مشكل بودجه در كشوی مديران خاك ميخورند.

به مرور و از اواخر دهه ۸۰تلويزيون با تعدادي از سرگرمي سازانش
دچار مشكل شد .چهرههايي كه وقتي با مديران سيما به مشكل
خوردند ترجيح دادند در سينما و شبكه نمايش خانگي ،كه امكاني
تازه بود ،فعاليت كنند .در پي تغييرات مديريتي در صدا و سيما
برخي از چهرههاي سرشــناس مثل مهران مديري به تلويزيون
بازگشتند ولي آنچه در عمل رخ داد نه يك روند كه صرفا اتفاق بود.
تلويزيون به هر دليل نتوانست بيشتر فرزندان گريز پايش را به خانه
بازگرداند .شايد با كمي سعه صدر ميشد همچنان از قابليتهاي
مثال رضا عطاران يا حسن فتحي و برادران قاسم خاني براي توليد
مجموعههاي جذاب بهرهبرد .اتفاقي كه به هر دليل رخ نداد.

ماموريت مديريت تازه

چهرههايي كه كنار رفتند

مشكالت مالي

ساختار فربه بوروكراســي حاكم بر صدا و سيما ،مثل بسياري از

مکث

صدا و سيما در اين سالها در عرصه مديريت تغيير
و تحوالت بسياري را پشت سر گذاشته است .در
يك دهه اخير ،صدا و سيما  ۳رئيس بهخود ديده
است و هر رئيســي هم با وعده ايجاد تحول پا به
ميدان گذاشته است .پيمان جبلي كه چند ماهي
است سكان هدايت صدا و سيما را عهده دار شده از
مديران با سابقه سازمان است و نسبت به مشكالت
و مسائل حاكم بر اين نهاد فرهنگي آگاهي دارد.
جبلي قاعدت ًا بايد خوب بداند كه صدا و سيما در
ي كامال ميدان را به رقبا واگذار
عرصه سريالساز 
كرده است .بايد منتظر ماند و ديد مديريت تازه
صدا و سيما چگونه و با چه راهكارهايي تلويزيون
را به روزهاي خوشش باز ميگرداند.

فيلم «اسپايدرمن :راهي به
خانه نيست» ششمين فيلم
پرفروشتاريخسينماشد.
بــه گــزارش ورايتــي،
«اسپايدرمن :راهي به خانه
نيست» با فروشي كه اين
هفته در سينماهاي جهان
كرد و بــا رســاندن آمار
فروشــش به  ۱.۶۹ميليارد
دالر موفق شــد تا با پشت
ســر گذاشــتن «دنياي
ژوراسيك» با فروش ۱.۶۷
ميليارد دالر و «شير شاه»
با فروش  ۱.۶۶ميليارد دالر
ششــمين فيلم پرفروش
تاريخسينمالقببگيرد.
بــا اين حــال عبــور از
جايگاه ششــم بايد براي
«اســپايدرمن» سختتر
باشد زيرا  ۵فيلم باقيمانده
كــه شــامل «آواتــار»،
«انتقامجويان :پايان بازي»،
«تايتانيــك»« ،جنــگ
ستارگان :نيرو برميخيزد»
و «انتقامجويــان :جنگ
بينهايت» اســت هر يك
بيش از  ۲ميليــارد دالر
فروختهاند و رسيدن به اين
مرز براي «مردعنكبوتي»
ميتواندغيرواقعيباشد.
اين فيلــم ابرقهرماني كه
تام هالنــد در نقش مرد
عنكبوتي ظاهر شده است،
تاكنون  ۷۲۱ميليون دالر در
سينماهاي آمريكا و ۹۷۰.۱
ميليون دالر در ديگر نقاط
جهان فروش كرده است.
در بريتانيا اين فيلم فروش
۱۱۶ميليون دالري را ثبت
كرده و مكزيــك با فروش
 ۷۳.۴ميليــون دالر و
كرهجنوبي با فروش ۶۰.۶
ميليون دالر ديگر نقاطي
بودند كــه از ايــن فيلم
اســتقبال زيادي به عمل
آوردند.

نامزد اجرای

اسکار2022

ریکی گراویــس به دلیل
اقبال مــردم و منتقدان
از کاندیداهــای مطــرح
مجریگری در مراســم
اسکار 2022است .به گزارش
ورایتــی ،ریکیگراویس،
بازیگر و کمدین مشــهور
بریتانیایی که بهتازگی فیلم
«پس از زندگی» را روی پرده
دارد ،اعالم کرده در صورتی
که وی بــرای مجریگری
اسکار 2022انتخاب شود،
در نیمه برگزاری این مراسم،
جلوی ادامــه اجرایش را
خواهند گرفت .او در اینباره
توضیح داده اســت که در
مراسم اسکار به من اجازه
نخواهند داد که هر سخنی
راکهدرستبدانم،بیانکنم.

تئاتر فجر

تاجيكستانمهمان
ويژه تئاتر فجر
چند روزي است كه خبرهايي درباره اوج
گرفتن ويروس كرونا شنيده ميشود ،شيوع
جديد كه باز هم همه را نگران كرده .بهمن،
ماه پرترافيكي براي برگزاري رويدادهاي
فرهنگي ،هنري و اجتماعي اســت و اين
نگراني براي برگزاركنندگان جشنوار هها
بيش از پيش خواهد بود.

حسين مسافرآستانه ،دبير اين دوره از جشنواره
تئاتر فجر هم درباره وضعيت موجود و راهكارها
براي برگزاري جشنواره چهلم تئاتر فجر به ايرنا
ميگويد« :همچنان كه شيوع ويروس كرونا
زندگي عمومي را تعطيل نكرد ،فعاليتهاي
فرهنگي و هنري نيز كــه مهمترين بنمايه
روح و روان انسانهاســت نبايد تعطيل شود.
هنر تئاتر كه برشي از زندگي انسانهاست و
در قالب هنري زنده همواره تأثيري غيرقابل
انكار در افزايش روحيه اميد و تزريق آرامش
و نشــاط در جامعه داشته اتفاقا نقش پررنگ
خود را در بحرانها و بزنگاههايي از ايندست
ايفا ميكند و بههمين ســبب تأكيد دارم كه
رويدادهاي تئاتري ازجمله برگزاري جشنواره
تئاتر فجر نبايد به واسطه شيوع بحرانهايي
چون كرونا و يا هر بحران ديگري دستخوش
تعطيلي و فراموشي شــوند ».وي در ادامه از
برنامهريزيها ميگويد« :در بخشهاي مختلف
ازجمله بخش بينالملل تمام برنامهريزيهاي
جشنواره تحت شرايط 
ي است كه در آن زندگي
ميكنيم ،امسال تمركز و سياست ما براساس
آن چيزي كه پيشتر نيز برنامهريزي و به آن
اشاره شده بود ،بر پيروي از تصميمات شوراي
سياستگذاري جشنواره تئاتر فجر استوار است.
تصميمات شوراي سياستگذاري بر دعوت از
كشورهاي همسايه و منطقه در اين دوره استوار
بود و همين مهم باعث شد تا عنوان تئاتر ملل را
براي اين دوره انتخاب كنيم .همچنين در اين
دوره از جشنواره مسابقه بينالملل نخواهيم
داشت و عنوان تئاتر ملل به آثار دعوت شده از
كشورهاي همسايه با حضور كشور تاجيكستان
بهعنوان مهمان ويــژه در اين دوره اختصاص
پيدا كرده است».
جسارت نوآورانه در تئاتر ديده نميشود

شيوا مسعودي يكي از اعضاي هيأت انتخاب
نمايشهاي صحنهاي جشــنواره تئاتر فجر
است ،استاد دانشگاه و كارگردان تئاتر كه در
اين دوره حجم زيادي از نمايشها را تماشــا
كرده به ايلنا میگوید كه در نمايشها ديگر
خالقيت و جسارت نوآورانه ديده نميشود.
مسعودي ادامه ميدهد« :تعداد كارها بسيار
زياد بود .صادقانه بايد بگويــم كه در ارزيابي
آثار بخش صحنهاي ،كار خــوب ديدم ،ولي
نه خيلي زياد .يعني تعــداد كار خوب ،كم و
تعداد كار متوسطي كه ويژگي خاصي ندارد،
فقط آدمهــا را ميخنداند يــا يك موقعيت
بســيار معمولي را به تصوير ميكشد ،بسيار
زياد بود؛ تئاترهاي متوسطي كه يكسري از
آنها تكراري محسوب ميشدند و هيچ اثري
از خالقيت نداشــتند و يكســري متن بد،
كارگرداني نادرست يا بازيهاي غيرحرفهاي
داشتند».
وي همچنين ادامه ميدهد« :اما آنچه بيش
از همه من را اذيت كرد ،مقــدار باالي تكرار
بود؛ تكرار چيزهايي كه ۳۰سال است داريم
در مقام تماشاگر تئاتر ميبينيم و ميفهميم
كه حرف جديدي براي گفتن ندارند .اما نبايد
خالقيت و اتفاقهاي درخشاني كه در تعدادي
از آثار هنرمندان جوان و دانشــجو به چشم
ميخورد را ناديده گرفت .بهجز اينها ،من روي
آثار شهرستانها خيلي دقت ميكنم ،چون
برايم خيلي هيجانانگيز اســت كه كارهاي
خوبي از شهري به غيراز تهران ببينم و واقعا
هم ديدم».
مسعودی با اشاره به حجم باالی آثار شرکت
کننــده در این دوره توضیح مــی دهد« :در
ت كردن ،خيلي ســخت
هنر اينطــور قضاو 
اســت .مثل ويروس كرونا نيست كه با تكيه
به آمار ،دربارهاش حرف بزنيــم و با توجه به
معيارهاي متفاوتش ،شايد نتوان از كيفيت
آثار شركتكننده در جشنواره ،درباره كليت
تئاتر ايران يك نتيجهگيري دقيق داشت .اما
شايد در حالت كلي و با برداشتي شخصي بشود
چنين تعميمي را قابلقبول دانست؛ وقتي به
تماشاي تئاترهاي راه يافته به بخش مسابقه
صحنهاي در مهمترين جشنواره تئاتري كشور
مينشينيد ،در واقع داريد برايند تئاتر يك سال
را ميبينيد و اتفاقا به همين دليل من از تركيب
ليست نهايي اين بخش بهعنوان نتيجه رأي
هيأت داوران تا حدودي ناراحتم چون بهنظرم
ما ميتوانســتيم برايند بهتري از تئاترهاي
صحنهاي يك سال به مخاطب نشان دهيم».
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سريال

نقلقولخبر

سريال شهيد
بروجردي بهزودي كليد ميخورد

سردار سیدقاسم قریشی
جانشین سازمان بسیج مستضعفین
امروز به حدی از پیشــرفت رســیدهایم
كه پیشرفتهترین هواپیمای جاسوسی
آمریــكا را در باالتریــن ارتفــاع ممكــن
موردهــدف قــرار میدهیــم .ایــن
پیشــرفتها در بعدهای عمرانی ،فنی
و پزشكی نیز رخ داده است .همچنین
امروز ایران از نظر جراحی قلب كودكان
جزو 3كشور و در زمینه درمان سرطان
جزو 5كشور اول دنیاست.
وقتی میگوییم موشــك بالســتیك با
۲هــزار كیلومتر بــرد ،مفهومــش عبور
از بســیاری از مرزهــای علــم و دانــش
است.

خبر

طنز در جبهه با
«موقعيت ننه»

تاكنون كتابهــاي زيادي در
ن هم در حوزه دفاعمقدس منتشر شده ،اما
ژانر طنز آ 
بهتازگي كتابي با عنوان «موقعيت ننه» روانه بازار نشر
شده كه ويژگيهاي خاصي دارد .واقعي بودن اتفاقات،
بيان ساده روايتها و بعضا با لهجه شيرين اصفهاني
و از همه مهمتر تجربه اول نويسنده شوخطبع آن از
ويژگيهاي متمايزكننده اين كتاب اســت .بيشك
در كنار رزم و فعاليتهاي ديني و مذهبي رزمندهها،
شوخطبعي ،گفتن و خنديدن و سربهسر هم گذاشتن
هم جزیي از زندگي رزمندهها در جبههها بود همين
مكالمات مثــ ً
ا يكي ،دودقيقــهاي رزمندهها باعث
ميشد كه روحيه پيدا كنند« .رمضانعلي كاوسي»
از جانبازان دفاعمقدس كه دســت برقضا دستي هم
بر نوشتن دارد در جديدترين اثر خود كتاب موقعيت
ننه را كه ژانري طنز دارد نوشته است .نويسنده كتاب
كه جانباز قطع نخاع از ناحيه گردن است با موتور يا با
ماشين به اينطرف و آنطرف ميرفته و با ضبط صوتي
كه همراهش بود از رزمندهها ميخواســت خاطره
طنزي از دوران جنگ بگويند .در نهايت اين نويسنده
 ۷۲خاطره از دوستانش جمعآوري كرد .از اين تعداد
10خاطره بهدليل اينكه بار طنز نداشتند حذف شدند
و كتاب شامل  ۶۲خاطره از جانبازان و آزادگان عزيز
اســت« .تيغهاي گل رز»« ،پرواز با بال شكسته»،
«كفيشــه»« ،راز نهان»« ،ســهم من از عاشقي» و
«بامداد روز شانزدهم» ازجمله آثاراین جانباز قطع
نخاعي اســت .موقعيت ننه در  ۱۴۰صفحه توسط
انتشارات مرزوبوم منتشر و در اختيار عالقهمندان به
كتاب قرار گرفته است.

سردار جنگ و مجاهد فرهنگی

عکس :همشهری /امیر ادهم

محمدباقر قالیباف
رئیس قوهمقننه
همــه رزمنــدگان ،جانبــازان و آزادگان
یادشــان اســت كــه بــاور همــه مــا و
شــهدای دوران دفاعمقدس این بود،
هر وقت آتش دشمن سنگین میشد،
عرصــه بــر همــه تنــگ میشــد و راهی
پیش روی نبود همه به عشق حضرت
زهرا(س) مقاومت میكردند و از موانع
عبور میكردند و پناه همــه رزمندگان
حضرت زهرا(س)بود .خبرگزاری مهر

پاي صحبتهاي همسر شهيد سعيد سياح طاهري ،مردي كه عمرش را براي خدمت به خلق خدا هزينه كرد
سالها جنگيد؛ براي دفاع از ميهن ،مبادا ذرهاي از خاك كشورش به يغما برود .از
جان مايه گذاشت و در اين راه چشم و دستش را هم داد تا امروز من و شما در خاك
مژگان مهرابي
وطنمان آزاد و آرام زندگي كنيم .جنگ كه تمام شد لباس رزم را از تن به درنياورد،
گزارش روزنامهنگار
عزمش را جزم كرد تا در جبهه ديگري خدمت كند؛ جبهه حفظ فرهنگ ايراني.
نه اينكه فقط در پايتخت به اجراي برنامههاي هنري بپردازد ،نه ،افق ديــد او فراتر از ديدگاه آدمهاي دور و برش بود .براي پرورش
استعدادهاي گمنام ،راهي روستاهاي دورافتاده مناطق محروم شد .توانش را بهكار گرفت تا با برگزاري جشنوارههاي دانشآموزي،
هم بچهها را تشويق به تحقيق درباره اصالت مليشان كند و هم لبخندي به روي لبهايشان بنشاند .موفق هم شد .او در مدت جهاد
فرهنگياش ،عالوه بر اجراي برنامه براي نسل جوان ،سراغ اقشار آسيبديده هم رفت؛ با هدف كاهش بزهكاري .مسابقات كتابخواني
در زندانها برگزار كرد كه ماحصل آن تخفيف مجازات براي زندانيها بود .برگ برگ كتاب زندگي شهيد سعيد سياح طاهري پر از
خدماتي است به كشور و مردمش كه بيانش كتاب قطوري ميخواهد .اسطورهاي كه اگر مجاهد فرهنگي بخوانيمش بيراهه نرفتهايم.
اين جهادگر با شروع جنگهاي نامنظم سوريه ،به ياري مردم بيپناه سوريه رفت و سرانجام در زمستان سال  ۹۴به درجه رفيع شهادت
نايل شد .مهمان خانه باصفاي سردار ميشويم و با همسرش هديه غبيشي گفتوگو ميكنيم.

در خانه سردار ردي از تجملگرايي ديده نميشود .فرهنگ قناعت و
سادهزيستي در خانواده سياح طاهري بهصورت يك فرهنگ درآمده
است .همسر سردار مهربان است و مهماننواز .اين خصلت نيك را از
مردم خونگرم جنوب دارد .بيشــتر وقتش را با مرور خاطرات خوشي
كه از سردار به ياد دارد ســپري ميكند؛  ۳۴سال زندگي مشترك .او
همســرش را حاجي خطاب ميكند ،درست مثل روزهايي كه سردار
زنده بود .غبيشــي ميگويد«:حاجي يك مومن متعهد بود .كســي
كه براي خودش زندگي نكرد .بــا اينكه در خانــواده مرفهي به دنيا
آمده بود اما دغدغهاش نيــاز خانوادههاي بيبضاعــت بود .وقتي به
آبادان ميرفتيم ماشــين را پر از لوازم خوراكي و پوشــاك ميكرد و
به روستاهاي دورافتاده ميبرد .براي حاجي خواستههاي سربازهاي
زيردســتش به نياز عاطفي فرزندانش ميچربيــد .در بودنش خودم
 ۲پســرم را سروســامان دادم و او فقط براي برگزاري مراسم جشن
ميآمــد .ميگفتم چرا دير به ديــر ميآيي؟ اينجا به تــو نياز داريم.
ميگفت آنجا  ۱۰۰پسر دارم اينجا  ۳پســر» .غبيشي لوازم سردار را
چون جان نگهداري كرده و ديدن تكتك اين وسايل ياد سردار را زنده
ميكند .بانو ادامه ميدهد« :حاجي مرد متواضع و قناعتكاري بود اما
خيلي هم به ظاهرش اهميت ميداد .البته نه اينكه مرتب لباس نو تهيه
كند .در نگهداري از لباس و وسايلش دقت نظر زيادي داشت .نديدم
در اين مدت زندگي مشتركمان يكبار لباسش را بدون اتو بپوشد و
عطر استفاده نكند .بهندرت عصباني ميشد .مگر اينكه سهلانگاري
از كسي ميديد .چون منظم بودن در اولويت كارهايش قرار داشت».
جمعآوري اسناد جنگ

اتفاقهاي مهم زندگي ســردار در ســال  ۵۹رخ داده است .او همان
روزهاي اول جنگ ازدواج كرد و همزمان با آن به نيروي سپاه پيوست.
بهگفته همسرش تا پايان  ۸سال دفاعمقدس هم در جبهه حضور داشت
و جراحتهاي زيادي را متحمل شــد .قطع انگشتان دست ،از دست
دادن چشم و بدني پر از تركش ازجمله مواردي است كه همسرش به

آنها اشاره ميكند .خانم غبیشی ادامه ميدهد«:با پايان جنگ از سوي
سپاه براي آموزش دوره دافوس به تهران آمد و ما را هم همراه خودش
آورد .با خودم گفتم حاال كه جنگ تمامشــده بيشتر او را ميبينم .اما
اشــتباه كردم .حاجي پي فعاليتهاي فرهنگي رفت .او وظيفه خود
ميدانست كه اسناد جنگ را جمعآوري كند .براي همين به شهرها
و روستاهاي دور و نزديك سفر ميكرد و عكس و وصيتنامه شهدا را
اسكن ميكرد تا بايگانيشان كند».
كشف استعدادهاي گمنام

جمعآوري تصوير شهدا كه به سرانجام رســيد ،سردار راهي مناطق
محروم شــد؛ براي اينكه بتواند اســتعدادهاي گمنام را شناسايي و
زمينه رشد آنها را فراهم كند .بهترين راهي كه درنظر گرفت ،برگزاري
جشنوارههاي دانشآموزي بود .همســرش ميگويد«:او به جاهايي
ميرفت كه كودكانش حتي تلويزيون هم در خانهشــان نداشــتند.
حاجي با فعاليتهاي خود تحول زيادي را در حوزه فرهنگي ايجاد كرد.
زماني كه در آذربايجان زلزله رخ داد به آنجا رفت و سعي كرد با اجراي
برنامههاي شاد به بچههاي زلزلهزده دلگرمي بدهد .ميگفت بچهها
بهشــدت ترســيدهاند بايد براي آرامش آنها كاري كنم .در آن برنامه

پرويز پرستويي ،هنرمند نامي كشور در جايي
نقل كرده است؛«شهيد ســياح طاهري را در
يكي از برنامهها ديدم ،داشــت سالن را جارو
ميكرد .براي اينكه فضا براي ورود بچهها تميز
باشد .اگر كسي او را نميشناخت تصور ميكرد
تداركاتچي است».

۴۳هزار دانشآموز ورزقاني شركت كردند .يا به محض اينكه متوجه
شد آمار افسردگي در نسل جوان شهر ايالم رقم قابل توجهي است در
آنجا هم جشنواره برگزار كرد».
برگزاري مسابقه فرهنگي در زندان

به باور غبيشي ،نخستين كاري كه ســردار شهيد براي فرهنگساز 
ي
انجام داد ،برگزاري كنگره  ۱۷۷شــهيد آبادان بــود .با اين هدف كه
مقاومت مردم در دوران محاصره شــهر را به نمايش بگذارد .بعد هم
از رزمندهها خواست خاطرات جنگ را بنويسند .او در اينباره توضيح
نوبلوچستان
ميدهد«:در استانهاي خوزستان ،ايالم ،بوشهر ،سيستا 
و هرمزگان در كنار راهاندازي موزه شــهدا ،مسابقات فرهنگي برگزار
كرد .او حتي به زندانها ميرفت و زندانيان را تشــويق ميكرد تا در
مسابقات فرهنگي و كتابخواني شركت كنند .كساني كه خود را طرد
شده احساس ميكردند .هر كس هم برنده ميشد برايش تخفيف در
مجازات ميگرفت .يادم ميآيد بعد از شهادت حاجي ،خود زندانيها
برايش مراسم يادبود برگزار كرده بودند».
دعايي كه به اجابت رسيد

با شروع جنگهاي نامنظم ســوريه ،ســردار دوباره عزم جهاد كرد.
همســرش راضي نبود اما او خانواده را اينگونه راضــي كرد كه اغلب
كســاني كه براي دفاع از حرم ميروند تجربه نظامي ندارند و همين
ميتواند آمار شــهدا و مجروحان را افزايش دهد .تا اينكه يك شــب
سردار به آرزويش رسيد .خدا دعاي شــبهاي قدرماه رمضان او را به
اجابت رساند .او در زمستان سال  ۹۴حين شناسايي محدوده عملياتي
خانطومان سوريه بر اثر انفجار يك خمپاره به شهادت رسيد .غبيشي
ميگويد«:توسط يكي از دوســتان مالقات خصوصي او با مقام معظم
رهبري فراهم شــده بود .گويا در اين جلسه وقتي ســردار دست آقا
ميبوسد حرفي را آرام به ايشان ميگويد .از آقا خواسته بوده كه براي
شهادتش دعا كند».

سريال «غربت» با موضوع زندگي شهيد بروجردي به كارگرداني
محمدحسين لطيفي ،محصول جديد سازمان هنري رسانهاي
اوج اســت كه اين روزها آخرين مراحل پيشتوليد را ســپري
ميكند .فيلمنامه اين سريال با استفاده از كتاب «محمد؛ مسيح
كردستان» به قلم نصرتاهلل محمودزاده نوشته شده است .عواملي
كه حضورشان در سريال غربت قطعي شــده است ،عبارتند از:
طراح گريم :شهرام خلج ،مدير فيلمبرداري :بهنام كريمي ،طراح
صحنه و لباس :مجيد علي اسالم ،برنامهريز و دستيار كارگردان:
احسان سجادي حسيني ،مدير تداركات :شهرام اسالمي و مدير
توليد :افشين قليپور .همچنين نصرتاهلل محمودزاده ،مشاور
فيلمنامه و مهدي مطهر ،مشــاور محتواي تصويري مســتند
هستند .گفتني است شهيد محمد بروجردي ،فرمانده قرارگاه
حمزهسيدالشهداء(ع) ،نقش مهمي در تشكيل سپاهپاسداران
انقالب اســامي داشــت و خود از فرماندهان اوليه آن بهشمار
ميرفت .اين شهيد به همراه محسن رضايي ،نخستين فرمانده
واحد اطالعات سپاه ،مسئوليت حفاظت از امامخميني(ره) را در
زمان بازگشت به ايران در  ۱۲بهمن  ۱۳۵۷برعهده داشت .وي
در سال  ۱۳۵۸براي فرونشاندن آشوب ضدانقالب در كردستان،
راهي اين منطقه شد و با اقامت چهارساله خود در آن ديار ،وضعيت
اين منطقه را سروســامان داد تا جايي كه به مسيح كردستان
شــهرت يافت .او در يكي از مأموريتهاي خود در نخستين روز
خرداد سال  ،۶۲وقتي براي پاكسازي شهر مهاباد راهي آنجا شده
بود ،در ساعت  ۱۲ظهر بر اثر انفجار مين در جاده مهاباد – نقده
به شهادت رسيد.

فیلم

«فرزند صبح»
خرداد سال بعد اكران ميشود
فيلم سينمايي «فرزند صبح» كه تقريبا تنها فيلمي است
كه در اين ســالها بهطور خاص با محوريت شخصيت
امامخميني(ره) در ســينما ساخته شــده است بعد از
چندين ســال وقفه در اكران ،خرداد سال 1401اكران
ميشود .بهروز افخمي ،نويسنده و كارگردان اين فيلم
گفت«:ســرانجام با دريافت پروانه نمايش فيلم فرزند
صبح ،اين فيلم از خردادماه ســال آينــده كه مصادف
با ســالروز قيام ۱۵خرداد و همچنين ايام ارتحال امام
خميني(ره) است ،روي پرده ميرود .برخالف حرفها و
حاشيهها فيلم فرزند صبح فيلمي پرهزينه نبود و با درنظر
گرفتن تورم موجود حدود  ۲۰ميليارد تومان خرج اين
فيلم شده است» .او ادامه داد«:با توجه به اينكه اكران اين
فيلم در حيطه اختيارات كارگردان است و ميخواهيم
اكران بينالمللي داشته باشــيم ،در حال آمادهسازي
زيرنويسهاي فيلم به چند زبان زنده دنيا هســتيم و
همه تالشمان را انجام ميدهيم تا اكران اين فيلم از نيمه
خردادماه همزمان با سالروز قيام ۱۵خرداد و همچنين
ايام وفات امام خميني (ره) آغاز شود .هرچند پيشبيني
ميكنيم در نهايت اكران فيلم در كشــورمان با تأخير
نسبت به ساير كشورها شروع شود» .ناگفته نماند اين
فيلم سال  ۱۳۸۳كليد خورد و با وجود همه حاشيههايي
كه داشت ،پس از نخستين نمايش در جشنواره فجر سال
 ۱۳۸۹هنوز اكران عمومي نشده است.

پاي صحبتهاي نويسنده كتاب «تور تورنتو» كه به ياد يكي از شهداي پرواز اوكراين نوشته شده است

جواني با دلمشغوليهايي امروزي

از اميرحسين بگويند .من هم حوصله كردم
و خردخرد مصاحبههاي كوتاهكوتاه گرفته و
در نهايت توانستم خروجي از آنها دربياورم».

عدد خبر

۳۴۴۶

اثر بــه دبیرخانه جشــنواره دهمیــن دوره
«جایــزه ادبــی یوســف» رســیده اســت.
سرهنگ عباس بایرامی ،رئیس سازمان
ادبیات و تاریخ دفاعمقدس گفت :از بین
همه آثار ارســالی ۳۶ ،اثر نامــزد دریافت
جایــزه و در نهایــت  ۱۸اثــر بــرای دریافــت
جایزه انتخــاب شــدند .در دهمیــن دوره
جایزه ادبی از صاحبان آثار در بخشهای
دفاعمقــدس ،مدافع ســامت ،دفاع از
حــرم و یــك نویســنده اســتانی بهصورت
ویژه تقدیر خواهد شد .ایسنا

۷

دفتــر جدیــد «حــوزه هنــری» در اســتان
تهــران تاســیس میشـــــــود« .علــی
فروزانفــر» رئیــس حــوزه هنــری اســتان
تهــران با اعــام ایــن خبــر گفــت« :حوزه
هنری خیابان ســمیه ،حوزه هنری تهران
نیســت؛ بلکــه مربــوط بــه تمــام کشــور
اســت .لــذا فعالیــت کــردن حــوزه هنــری
استان تهران در شــهر تهران و شهرهایی
همچون اسالمشهر ،شهریار ،پاکدشت،
ورامین ،شهرقدس ،پرند و پردیس اتفاقی
کامــا ً طبیعــی اســت و اگــر ایــن مســیر
شــروع شــده اســت ،مســیری عقالیــی
اســت .چراکــه حــوز ه هنــری بایســتی در
تمام شهرســتانها حضور داشته باشد.
فعالیــت دفاتــر جدیــد ایــن حــوزهدر
شهرســتانهای مختلف اســتان بهلحاظ
موضوعی هیچ حصری ندارد .دفاع پرس

يك الگوي خوب
براي جوانهاي امروزي

به تازگي به همت انتشارات روايت فتح
كتابي با عنوان «تور تورنتو» با موضوع
روايتي از زندگي دانشــجوي شهيد
گپ
حادثه پرواز اوكراين« ،اميرحســين
قرباني» چاپ و روانه بازار نشر كرده است« .محمدعلي
جعفري» نويســنده كتابي با قلمــي روان و جذاب
عاشقانههاي يك روز خانواده قرباني را روايت ميكند؛
از دل دادنها و دل بريدنهــا و از فرزندي كه بعد از
تيكآف هواپيماي ۷۵۲به آغوششان بازنگشت .به
اين بهانه با نويســنده كتاب گفتوگويی كوتاه انجام
دادهايم كه در ادامه ميخوانيد.

نويسنده كتاب درباره انگيزههاي نوشتن اين
كتاب ميگويد«:يكي از اســتادان پيشنهاد
نوشتن كتاب از اين شــهيد بزرگوار را داده
و گفتند ظرفيت خوبي بــراي پرداختن و
نگارش دارد .آشــنايي من با شهيد قرباني
فقط در اين حد بود كه زمان شهادتشــان
مطلع شــدم كه اهل يزد بوده و در جريان
مراسم تشيیعشــان قرار گرفتم .آن زمان
چند كتاب و پروژه ديگر داشــتم و ســرم
شلوغ بود اما يك جلســه ديدار با خانواده
شهيد كافي بود تا نمكگير و مشتاق نوشتن
شــوم» .جعفــري از روند نوشــتن كتاب
ميگويد«:چون ايــن داغ بــراي خانواده
بســيار ســنگين بوده و بعد از ۲سال اين
عزيزان تحتتأثير و عــزادار بودند ،مراحل
مصاحبه ســخت پيش رفت و نميتوانستم
خيلي رســمي از ايــن عزيــزان مصاحبه
بگيرم .روزهاي زيادي را مدام صبح تا شب
به منزلشــان رفته يا در فضاهايــي با آنها
همراه ميشدم تا حين اين رفاقتي كه ايجاد
شــده و از البهالي اين صحبتها خردخرد
اطالعاتي را از اميرحسين بگيرم .اين يكي
از سختيهاي كارم بود .البته براي خانواده
بهويژه پدر و مادر هم خيلي ســخت بود كه

نويسنده كتاب معتقد است اميرحسين مثل
هر جوان امروزي ،دلمشــغوليهايي امروزي
داشت؛ توجه به نوع پوشش ،صورت و تناسب
اندامش او را به جلسات ليزيك جوش صورت و
كراتينه كردن مو و رفتن به باشگاه بدنسازي
و… كشــانده بود اما با همه اين دغدغههاي
جوانانه ،در بســتر يك زندگي پاك و مومنانه
بود .جعفري ميگويد«:در كتاب مصداقهايي
آوردم كه با اينكه در كشوري چون كانادا و دور
از خانواده زندگي كرده و همهچيز براي به قول
معروف جواني كردنش مهيا بوده اما با توجه به
مصاحبههايی كه در اين زمينه داشتم دريافتم
كه بسيار پاك و عفيف زندگي كرده بود .نكته
ديگر تمام كوششــي بود كه براي رسيدن به
هدف انجــام داده بود .او زمــان زياد و تالش
شبانهروزي كه براي هماهنگي مهاجرت و ادامه
تحصيلش صرف كرده بــود و براي من خيلي
مهم بود .اينها بهنظرم براي جوان امروزي يك
الگوي خوب و سازنده ميتواند باشد».
حاشيهها را كنار گذاشتم

جعفري حاشــيههايي كه درباره اين سانحه
وجود داشت را كنار گذاشته و دغدغه خودش
را نوشته است« :دغدغه من روايت انساني از
اين شــخصيت بود ،فارغ از همه صحبتها،

انتقادات و اظهارنظرهايي كه درباره علت اين
حادثه مطرح بود .چون هنوز هم پرونده اين
سانحه هوايي باز هســت و من به اين ماجرا
نپرداختم .مســئله من مواجهه اين خانواده
با نوع حيــات اين جــوان و دغدغههايي كه
داشته براي من مهم بود .البته از آن روزها هم
گفتم اما خيلي وارد ماجراها و حواشــي اين
حوادث نشدم .به اين موضوع در جاي ديگري
بايد پرداخته شــود و بهنظرم آدم خودش را
ميخواهد .خدا را شكر تاكنون بازخوردهاي
اين كتاب خيلــي خوب بوده و كســاني كه
خواندند با شخصيت و فضاي اين كتاب ارتباط
خوبي برقرار كرده بودند .در همين زمان كم به
چاپ چهارم رسيده است».
درباره نويسنده

محمدعلي جعفري ،نويسنده جوان ۳۴ساله
اهل يزد اســت كه از ســال ۸۶نويسندگي
در حوزههــاي مختلف را دنبــال كرده اما
شاخصترين آثارش در حوزه دفاعمقدس
اســت .تاكنون زندگينامه داستاني شهيد
مصطفي چمران ،شــهيد عبــاس دوران و
شهيد مصطفي ردانيپور را نوشته و مجموعه
داستان به نام «شغل شريف» و رمان «خانه
مغايرت» به قلم او منتشر شده است2 .كتاب
«عمار حلــب» و «قصه دلبــري» نيز ويژه
شــهداي مدافع حرم از ديگر آثار جعفري
است« .سفرنامه سوريه» و كتاب «سربلند»
(زندگينامه شــهيد حججي) و كتاب «آرام
جان» (زندگي شهيد حداديان) را هم نبايد
از قلم انداخت.

كتاب

«با نواي كاروان» همراه شويد
كتاب تاريخ شــفاهي دفاعمقدس به روايت حاج محمدصادق
آهنگران با عنوان «با نواي كاروان» منتشــر شد .راوي در اين
كتاب گويا در مقاطع مختلف بــه فرازوفرودها ،ناماليمتها و
تالشهاي جهادگران فرهنگي در عرصه دفاعمقدس و بينالملل
سخن گفته است .نوحههايي كه راوي در عملياتهاي مختلف
خوانده و دوستاني كه داشته و روايت زندگي حاج محمدصادق
آهنگران در بخش برونمرزي و روايت شخصيتهاي تبليغات
جنگ از ديگر مباحث اين كتاب اســت .اين كتاب در  ۶بخش
اصلي و ۲۰گفتوگو بــه تحرير درآمده اســت .از قابليتهاي
خوب اين كتاب اين است كه در  ۳بخش بهصورت كتاب گويا
تهيه شده است .در بخش اول ،پيشگفتار و دو بخش از كتاب
شامل ،بخش اول (از تولد تا جنگ تحميلي) و بخش دوم (رشد و
بالندگي در بستر جنگ تحميلي) است .در بخش دوم ،بخشهاي
ســوم و چهارم كتاب با نواي كاروان شــامل :گونهشناســي و
مناسبتشناسي نوحهها و همچنين شخصيتهاي تأثيرگذار در
مسير زندگي به كتاب گويا تبديل شده است .در بخش سوم از اين
كتاب گويا ،دو بخش از كتاب شامل ،بخش پنجم :فعاليتهاي
فرهنگي برونمرزي و بخش ششم :شخصيت و عملكرد صادق
آهنگران از منظر مسئوالن تبليغات جنگ (شامل 8گفتوگو)
بيان شده است .كتاب گوياي تاريخ شــفاهي دفاعمقدس به
نويســندگي محمدمهدي بهداروند و بــه تهيهكنندگي تينا
ميركريمي ،صداگذاري فرزاد شعوف ،صداپيشگي و روايت مهيار
ستاري ،سامان قليجخاني ،محمد تنهايي ،حسن همايي ،تينا
ميركريمي ،محمد امرايي ،منيژه قاسميفر و با همراهي حاج
محمدصادق آهنگران در 3قسمت ،قسمت اول در  ۳۴۳دقيقه،
قسمت دوم در  ۴۳۴دقيقه و قسمت سوم در  ۲۳۴دقيقه تهيه
شده اســت .عالقهمندان براي دريافت اين كتاب ميتوانند به
پايگاه كتاب گوياي ايران صدا مراجعه كنند.
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بر بال بحران

يادداشتي بر كتاب «از شريف تا لسآنجلس»؛ خاطرات
سيدمجتبي عطاردي از 500روز اسارات در آمريكا

كتاب «بر بال بحران» مقاطعي از زندگي و كارنامه سياسي
علي اميني را از نگاه فرزنــدش ،ايرج اميني تصوير ميكند.
ايرج اميني براي ارائه تصويري منصفانه ،زندگي سياســي
پدرش را بررسي كرده است و براي تأليف اين زندگينامه از
يادداشتهاي شــخصي پدرش و اسناد دست اول داخلي و
خارجي وي بهرهبرده است.
علي اميني ،اشــرافزاده قاجاري از ســنين جواني رؤياي
نخســتوزيري را در ســر ميپروراند .او كار سياســي را با
معاونت قوامالســلطنه آغاز كرد و پس از عضويت در كابينه
اول دكتر مصدق و كابينههاي سپهبد زاهدي و حسين عالء
در ســالهاي بحراني  1340-41به نخستوزيري رسيد.
اميني بيشــك از مهمترين رجال سياســي ايران در عصر
پهلوي اســت .درباره علي اميني آثار متعددي از ديدگاهها
و منظرهــاي گوناگون تأليف و ازجمله خاطرات سياســي
او منتشر شده اســت .مؤلف بر بال بحران در نگارش كتاب
خود از يادداشتهاي منتشر نشده پدر و اسناد موزه «جان
اف.كندي» در بوستون ،آرشيو ملي آمريكا در مريلند ،اسناد
وزارت خارج ه بريتانيا و فرانسه و اسناد كتابخان ه ملي و مركز
اسناد انقالب اسالمي بهره گرفته است.
كتاب شامل 26فصل است كه از كودكي و نوجواني تا پايان
زندگي دكتر علي اميني را شامل ميشــود .علي اميني در
 ۲۱شــهريور  ۱۲۸۴در تهران به دنيا آمد .او فرزند محسن
امينالدوله (داماد مظفرالدين شــاه و مالــك معروف) نوه
علي امينالدوله (صدراعظم مظفرالدين شاه) و نتيجه ميرزا
محمدخان مجدالملك سينكي (وزير و منشي عصر ناصري)
بود .اين كتاب 636صفحهاي از ســوي نشر ماهي به بهاي
75هزار تومان تجديدچاپ شده است.

ناگفتههاي 17ماه اسارت
در محبس شيطان

ديدار با محمدعلي علومي؛ داستاننويس ،شاعر و اسطورهشناس

استفاده از اساطير برای داستان نوشتن
فرزام شيرزادي

گفتوگو روزنامهنگار

محمدعلي علومي ،داســتاننويس و شــاعر
تاكنون آثاري چون هفــت حكايت (مجموعه
داستان) ،شاهنشــاه در كوچه دلگشا (رمان)،
آذرستان(رمان) ،اندوهگرد(مجموعه داستان)،
وقايعنگاري بن الدن (رمان) و ...را منتشر كرده
است .اين نويسنده اهل بم كه به دور از جنجال
و هياهو و بهاصطالح النســه كــردن خودش
داستاننويسي شــش دانگ بهحساب ميآيد،
شناخت جامعي از اساطير دارد و بارها براساس
اساطير ايراني نیز داستانها و مقاالت متعددي
نوشته است .با او گفتوگويي انجام دادهايم كه
در ادامه ميآيد.
بهنظر ميرسد داستانها و رمانهاي
شــما داراي طرح و ساختي يكســان است.
مطالعات و پژوهشهاي شما در عرصه اساطير
در اين موضوع تأثير داشــته است؟ و همچنين
ميخواستم بپرسم كه در نوشتن «اندوهگرد»
چقدر عامدانه از اســاطير در نوشتن اين كتاب
بهرهبردهايد؟

شايد علتش همانطور كه ميگوييد در اين باشد كه
آثار من كمي تحتتأثير اساطير قرار گرفتهاند و به
اين سبب است كه آن بينش و ساختار در نوشتههايم
تأثير گذاشــتهاند .در« اندوهگرد» ماجــرا با اعدام
مشروطهخواهان شروع ميشــود و پس از  9ماه كه
زمان زايش است ،در قريه اندوهگرد حيواني عجيب
و به ظاهر هولناك ديده ميشــود كه ميخواهد با
زندگي مردم درآميزد و ...بعد باز ميگرديم به آغاز
ماجرا .در «بازگشــت» از همان مجموعه داستان

اندوهگرد :علي -قاچاقچــي محلي -چهل روز پس
از آنكه جسدش پيدا ميشود ،برميگردد تا از قاتل
خود انتقام بگيرد .در «عليخان» ،پاسبانها يك كهنه
ياغي پير را ،شــايد به سبب سوءتفاهمي ميكشند
و بعد شــرح گذشــته او را داريم تا برسيم به همان
صحنه آغاز.

و البته در رمان «شاهنشاه در كوچه
دلگشا» هم با همين ساختار مواجهيم.

بله .در « شاهنشــاه در كوچه دلگشا» شاه بهعنوان
شــخص اول مملكت و ديكتاتور اصلي ،با شخصي
حيرتانگيز ،از زيرزمين كاخ به ســفري ميرود در
شهر كرمان و روستاهاي آن .سفري است هفتروزه،
اما در ساحتي ديگر ،براي كاخ نشينان ،غيبت شاه
فقط  7ســاعت بوده اســت و حال آنكه شاه از سفر
جادويي خود ،نشانههايي همراه دارد .زيرا در بحث
زمان ،ما زمان آفاقي داريم و زمان انفسي  -كههانري
برگسون به آن اشاره و تأكيد دارد  -و زمان سرمدي
داريم كه در آن ساحت ،آينده و حال و گذشته ،همه
در (آن) ،واقع ميشوند .بيآنكه بخواهيم اظهار فضل
داشته باشيم – چه جاي اظهار فضل؟ وقتي كه
هر دانشجوي ســال اول فلسفه اين حرفها
را ميداند – در آيين رازآميز و اسطورهاي
«زروان» ما با يك زمــان بيكرانـ اكرنهـ
اهورا و اهريمن را ميزايد و در بينش يونان
باســتان هم گروهي از فيلسوفان ،معلول را
سابق بر علت ميدانستند.
بنابراين چنين ســاختاري
مشخصه اسطورهنگاري است؟

ببينيد در تمام اســطورهها ،كمابيش،
شــكل كامل دايره است و ميتوان
نشــانهاي از روح ،زمــان ،توالي
لحظات و فصلها ،چرخه خلقت
و مانند اينها باشــد .ســاختار

داستانهاي هزارويكشب ،دايرهوار و تودرتو است و
چنين است بخش اعظم داستانهاي مثنوي كبيره.

بينش و ساختار اسطوره اص ً
ال ميتواند
در داستان امروز نمود داشته باشد؟

پل ريكور در «تاويل متن» گفته است ،وقتي دريدا
داشــت تئوريهاي ادبي خود را توضيــح ميداد،
متوجه شدم كه همه آنها شرح «تائو» است .به قول
همان پل ريكور – كه مسيحي مؤمني است چون تي.
اس .اليوت – ميتوانيم با اساطير ،رابطه ديالكتيكي
داشته باشيم .به گمانم اين مهم به خالقيت نويسنده
و شاعر ارتباط دارد .اغلب آثار داستايفسكي ،مبتني
بر جدال «عقل و عشق» اســت كه از مفاهيم اصلي
عرفاني و هموطن او ،بولگاكف ،در رمان عظيم «مرشد
و مارگاريتا» ،ابليس و دستيارانش را به مسكوي زمان
اســتالين ميآورد و كازانتزاكيس سرراست سراغ
چهرههاي تابناك انديشــه و رفتار ،يعني حضرت
عيسي مسيح و يا فرانســيس قديس ميرود و يا در
«مسيح باز مصلوب» ،زندگي آن پيامبر را در دوران
خود بازســازي ميكند و ياهانري بوشــو در رمان
«اديپ در راه» نگاه تازه دارد .نمونهها
متعددند اما ناگفته نگذاريم كه
بنا به قول مشــهور ،بشر از 3
دوره تفكر گذشته است :دوره
اســاطير ،دوره فلسفه و دوره
علمگرايي ...بيآنكه اين ادوار،
مرز مشخص داشته باشند .در
آخرين دوره بشر سر بر آستان
معبد علم ميساييد و آنچه را
محسوس بود ،تمام

پوگفت با فروشندگان كتابهاي دست دوم
پرسه در خيابان انقالب و گ 

بازار كمرونق كتابهاي دستدوم
گزارش

سعيده مرادي
روزنامهنگار

با توجه به بازگشايي برخي مدارس و دانشگاهها و همچنين ازسرگيري
دورههاي آموزشي ،راسته خيابان انقالب از آن سوت و كوری دوران اوج
كرونا درآمده است .در اينروزها دانشآموزان و دانشجوياني را ميبينيم
كه براي رفتن به كالس درس يا خريد كتاب در اين محدوده رفتوآمد
ميكنند .با توجه به مشكالت صنعت چاپ و نشر ،ازجمله گراني كاغذ
و زينك و ملزومات انتشار كتاب ،چاپ كتابهاي جديد بسيار محدود
و در برخي موارد متوقف شده اســت .در نتيجه ،عالوه بر انگيزههاي
اقتصادي و قيمت مناسب كتابهاي دستدوم ،يافتن كتابهايي كه
نسخه تازه و چاپ جديد آنها دركتابفروشيها نيست يا كمياب شده
نيز عالقهمندان به كتاب ،دانشجويان و دانشآموزان را به مراكز خريد
و فروش كتابهاي دســتدوم ميكشاند كه اغلب در ساختمانهاي
قديمي محدوده خيابان انقالب به فروش كتاب مشــغولند .ســراغ
تعدادي از اين كتابفروشيها رفتيم ،هرچند اغلب آنها صحبتكردن
در اين رابطه را به صالح نميدانستند و با داليل و بهانههاي مختلف ما
را از سر خودشان بازميكردند ،اما باالخره چند نفري حاضر شدند به
سؤاالت پاسخ دهند.
دستدومهاي مقرونبهصرفه

خريداران كتابهاي دستدوم فقط به قشر دانشجو محدود نميشوند
و طيفهاي مختلفي از مردم مشتري اين نوع كتابها هستند ،اما اين
روزها به داليــل مختلف كه تورم و كاهش قــدرت اقتصادي مردم از
مهمترين داليل آن بهحساب ميآيد ،استقبال از كتابهاي دستدوم
نسبت به كتابهاي نو بيشتر شده است ،اما اين بازار هم مانند بسياري
از مشاغل همچنان كســاد است .قاســم بيگي ،يكي از فروشندگان
كتابهاي دســتدوم با بيان اين جمله ،به همشهري ميگويد« :در
گذشــته و زماني كه كتاب ارزان بود و تا به اين حــد افزايش قيمت
نداشتيم ،بازهم كتابهاي دستدوم و قديمي مشتريهاي خودش را
داشت .اين روزها هم با افزايش قيمت كتاب ،بازهم كتابهاي دستدوم
مشتريهاي خودش را دارد ،اما اينكه بگوييم استقبال از كتابهاي
دستدوم نسبت به قبل از دوران كرونا بيشتر شده و بهاصطالح مردم
براي خريد اين كتابها صف بستهاند ،نه اينطور نيست و استقبال از
كتابهاي دستدوم نسبت به سالهاي گذشته كمتر است .در واقع
از يكســو توان اقتصادي مردم كاهش يافته و از ســوي ديگر كتاب
بهشدت گران شده است .تا  3يا 4سال پيش يك داوطلب كنكور تمام
كتابهاي مورد نيازش را با حدود  100تا 150هزار تومان خريداري
ميكرد ،اما اكنون هر كدام از اين كتابهاي كنكور در حدود 200هزار
تومان شده است .خب ،با اين افزايش قيمت خريد كتابهاي نو ديگر
مقرونبهصرفه نيست».
بيگي با بيان اينكه بهدليل افزايش قيمت كتابهاي نو ،خريد كتابهاي
دستدوم مقرونبهصرفه شده اســت ،ميگويد« :ما در مغازه كتاب
دســتدوم از جلدي 20هزار تومان تا  300و 400هزار تومان داريم.
با توجه به بازگشايي مدارس و دانشگاهها ،خريداري قيمت كتابهاي
دستدوم دانشگاهي كه نسبت به نسخه جديد همان كتابها بسيار

كمهزينهتر است و بين  30تا 50درصد ارزانتر تمام ميشود تا حدودي
رونق گرفته اســت .البته اين را هم بايد بگويم كه در بازار كتابهاي
دســتدوم ،فقط بحث قيمت پايين كتابها مطرح نيست .هستند
كتابهايي كه تعدادشان كم اســت و در اغلب كتابفروشيها موجود
نيست .يا چاپ جديد آنها با حذفيات منتشر شده و بسياري اصرار دارند
حتما چاپ قديميتر آن را پيدا كنند .خب ،اين قبيل كتابها در ميان
كتابهاي دست دوم راحتتر پيدا ميشود».
فروشندهها بيشتر از خريداران

استقبال از كتابهاي دستدوم هميشه خوب بوده و 2سالي ميشود
كه با شيوع ويروس كرونا و افزايش قيمتها اين استقبال بيشتر شده
است .حسين صادقي ،يكي ديگر از فروشندگان كتابهاي دستدوم
در اينباره به همشــهري ميگويد« :خيلي وقتها خريداران ترجيح
ميدهند كتابها را با قيمت پايينتــر تهيه كنند و وقتي ميبينند از
همان كتابي كه نياز دارند دست دوم آن به قيمت پايينتر موجود است،
از خريد كتابهاي دستدومتر و تميز به خوبي استقبال ميكنند .البته
مدتي است كه هزينه كاغذ و چاپ بسيار باال رفته و در نتيجه قيمت
پشت جلد كتابها نيز معموال ماه به ماه باالتر ميرود .اين در حالي است
كه قيمت كتابهاي دستدوم ،معموال يكسوم قيمت كتابهاي نو و
چاپ جديد فروخته ميشوند.
عالوه بر بحث قيمت ،كســاني هم هســتند كه در اين بــازار دنبال
كتابهاي چاپ قديم وکوتاه نشــده يا كمتر کوتاه شده ميگردند.
برخي از كتابهايي كه ديگر مجوز چــاپ نگرفتهاند هم در البهالي
كتابهاي دستدوم پيدا ميشود .همچنين كتابهايي هستند كه
ديگر تجديد چاپ نميشوند و خريداران مجبورند در ميان كتابهاي
دستدوم،دنبال نســخههاي قديميتر آنها بگردند .در مجموع ،اين
عوامل باعث شده تا مردم بيشتر به خريد كتابهاي دستدوم تمايل
داشته باشند ».حســين صادقي برخالف برخي از همكارانش معتقد
است كه در يكي دو ســال اخير كتابخواني رواج بيشتري پيدا كردهو

واقعيت و همه حقيقت ميدانست ،اما مدتهاست كه
با آرا و آثار فيلسوفاني چونهانري برگسون وهايدگر
و روانكاواني چون يونگ ،بشــر ،باز با رويكردي نو به
عالم اسطوره ،متوجه شده است .وقتي زمان رواني يا
صور ازلي يا از خانه وجود به كلمات نگريستن ،طرح
شده ،در فيزيك آراي اينشتين و ماكس پالنك ،ديد
مكانيكي و فاقد روح از كل هستي را حذف كرده است.
منتها اين رويكرد كه البته مبنايي بر پســت مدرن
ميتواند باشد ،رويكردي اســت جديد .در بعضي از
كهن اسطورهها ،نوع بدوي ديالكتيك حاكم است.
تضاد ماده و معنا ،تضاد ارواح نيك و بد و...

اين مباحثــي كه گفتيــد در آثار
محمدعلي علومي چه جايگاهي دارند؟

در بينش حيرتانگيز موالنا و در داستان مهابهاراآ،
در آيين تائو ،در آیین مهر و ...اين تضادها هســتند
بيآن كه اصل باشند و من در حد خود -حدي بسيار
ناچيزـ در نوشتههايم سعي كردهام همين نهاد و برابر
نهاد و بر نهادها را بهكار ببرم ،البته با توجه موكدانه
بر فرهنگ مردم.

در كارهاي شما ،اغلب با رگههايي از
طنز روبهرو ميشويم كه در «شاهنشاه در كوچه
دلگشا» خيلي پر رنگ ميشود و بهنظر من ،اين
طنز تلفيقي است از طنز بهرام صادقي و احمد
محمود .خودتان چطور ميبينيد؟

نمايشنامه

دكابريستها

عزيز من آن بزرگواران كجــا و من كجا؟ اما بهنظرم
طنز ،روي ديگر تراژدي است .حتي ميتوان گفت
كه وقتي تراژدي به اوج برسد ،به طنز منجر ميشود.
طنزي بسيار تلخ و گريهآور! مكتوب است كه :بزاييد
براي مرگ و بنا كنيد براي ويراني! و آن وقت فكر كن
به همه شرارتهايي كه «من» مرتكب ميشود .آنگاه
خنده حيرت و هول نه فقط عكسالعمل رواني ،بلكه
خنده تفكر ژرفنگر است .اميدوارم به چنين طنزي
در آينده در آثارم برسم.

«دكابريستها» اثر لئانيد زورين روايت تاريخي نخستين
قيام روشــنفكرانه ملت روس عليه حكومت استبدادي
تزار است كه در دســامبر 1825ميالدي رخ داد و اگرچه
يك روزه ســركوب شــد ،اما تأثيري شــگرف بر رشــد
خودآگاهي سياســي -اجتماعي ملت روس برجاي نهاد.
نمايشــنامه دكابريستها از نخســتين نمونههاي تئاتر
مستند روسي است .اين نمايش سال  1967به مناسبت
پنجاهمين ســالگرد پيروزي انقالب روسيه روي صحنه
رفت .لئانيد زورين كوشــيده با تكيه بــر منابع مكتوب
تاريخي شــكلگيري محفلهاي دكابريســتها و قيام
آنان را تا حد امكان نزديك به واقعيت بازســازي كند .او
در اين نمايشــنامه بهخوبي نشان ميدهد اشرافزادگان
تحصيلكرده و شــرافتمندي كه قلبشان براي ميهنشان
ميتپيد و از اســتبداد تزار به تنگ آمده بودند ،براي آنكه
تغييري در اوضاع و شرايط كشــور بهوجود آورند ،با چه
موانع عملي و ترديد و تزلزلهاي فكري-عقيدتي دست
وپنجه نرم ميكردند.
لئانيد جنريكوويچ زورين (متولــد  )1924يك دراماتور
روسي اســت .وي در باكوي جمهوري آذربايجان متولد
شــد و در دانشــگاه جمهوري آذربايجان و در مؤسسه
ادبيات ماكسيم گوركي در مسكو تحصيل كرد .مهم ترين
نمايشنامه او يك ورشو ملودي ( )1967است .نشر ماهي
اين كتاب را با ترجمه آبتين گلكار در 108صفحه به بهاي
9هزار و 500تومان منتشر كرده است.

اكنون عالوه بر مردم عادي ،با بازگشايي دانشگاهها ،دانشجويان هم به
جمع مشتريان كتابهاي دستدوم اضافه شدهاند؛ « اين روزها عالقه
جامعه به كتابخواني بيشتر شده است ،اما متأسفانه اغلب مردم به لحاظ
اقتصادي وضعيت مناسبي ندارند كه بخواهند كتاب خريداري كنند.
با توجه به اين موضوع همچنان تعداد كساني كه كتابها و كتابخانه
خودشان را ميفروشند ،بيشتر از خريداران كتاب است .وقتي مردم
تنگدست ميشوند ،كتابهاي خود را ميفروشــند تا پول آن را به
زخمهاي ديگر زندگيشان بزنند».
كمبود كتابهاي چاپ جديد

ت كتابها بهشدت افزايش پيدا كرده و تقريبا دوبرابر شده است.
قيم 
حاتم بيات ،يكي ديگر از فروشــندگان كتابهاي دستدوم در اين
خصوص به همشــهري ميگويد« :اين روزها گراني كاغذ و افزايش
قيمت تمامشده كتاب باعث شده تا ناشران خيلي از كتابها را تجديد
چاپ نكنند يا در تيراژ بســيار محدود منتشــر كنند .مردم هم اگر
كتابهايي از اين دست را بخواهند ،بايد در ميان كتابهاي دستدوم
دنبال آن باشــند .اما بازهم متأســفانه وضع اقتصادي موجود اجازه
نميدهد تا بسياري از مردم آنطور كه ميخواهند براي كتاب هزينه
كنند ،حتي اگر كتاب دستدوم و قيمت آن ارزانتر باشد».
بيات ادامه ميدهد« :براي قيمتگذاري كتابهاي دســتدوم هم
فاكتورهاي مختلفي درنظر گرفته ميشــود .مثال سالمبودن كتاب
و اينكه چاپ براي چه سالي اســت يا اينكه درحال حاضر اين كتاب
در بازار وجود دارد يا نه؟ اگر كتاب خيلي ســالم باشد و هماكنون هم
چاپ جديد آن در بازار وجود داشته باشد ،چيزي بين  ۲۰تا ۲۵درصد
پايينتر از قيمت بازار به فروش ميرسد و اگر كمي كهنهتر باشد تخفيف
آن بيشتر است ،اما اگر كتابي ناياب باشد ،ممكن است خيلي قيمتي
شود و آن وقت شــرايط كامال فرق ميكند .در هر صورت مردم براي
خريد كتابهاي دستدوم خيلي چانه ميزنند و البته اغلب خودشان
ميدانند كتابي كه نياز دارند ،در بازار موجود هست يا نه .وقتي كتاب
مورد نيازشان در بازار موجود باشــد ،تالش ميكنند تا به پايينترين
قيمت ممكن دستدوم آن را خريداري كنند و اگر هم كتاب در بازار
موجود نباشد كه ديگر مجبور هستند با فروشنده راه بيايند و خيلي
چانهزني نميكنند .هماكنون حدود  100تا 150عنوان كتاب درسي و
غيردرسي داريم كه در بازار نيست يا به سختي پيدا ميشود».

آموزش و
تربیت

استرس ،بحران و فقدان
در كودكان و نوجوانان

عکس :همشهری /مهدی بیات

خصومت و دشــمنی مقامات آمريكايي با انقالب اسالمي و
ملت ايران تازگي ندارد و دولتهاي مختلف اياالت متحده
آمريكا در ادوار گذشته به اشكال گوناگون براي كشورمان
مانعتراشي كرده و از هیچ تالشي براي پيشگيري از موفقيت
پژوهشگران و دانشمندان ايراني دريغ نكرده و همواره سعي
در توقف پيشرفتهاي نخبهها و دانشمندان ايراني كرده و
در اين راه دســت به توطئههاي گوناگون زدهاند كه تاريخ،
بســياري از آنها را در دل خود ثبت كرده است .يكي از اين
توطئهها كه گاه بهطور پنهان و گاهي هم بهطور آشكارا در
جريان بوده و هست ،ايجاد محدوديتهاي گوناگون براي
پژوهشگران و دانشــمندان ايراني در عرصههاي مختلف
بوده و هست كه در مواردي به دســتگيري و زندانيكردن
اين افراد انجاميده است .ازجمله دستگيري و زندانيكردن
دكتر مجتبي عطاردي ،استاد دانشگاه شريف و پژوهشگر
ايراني كه به بهانه تهيه سيســتمهاي الكترونيكي صورت
گرفته است.
حاال ماجراهاي زندگي دكتر مجتبــي عطاردي كه بخش
قابل توجهي از آن به زمينههــاي تحصيلي ،كاري و نحوه
دستگيري او در آمريكا و سرانجام آزادياش مربوط ميشود،
دستمايه كتابي با عنوان «از شريف تا لسآنجلس» شده كه
اين اثر به قلم پرويز سعادتي نگارش يافته است.
در ابتداي كتاب ،تصويري از دســتخط
دكتر عطاردي آمده كه متن آن به اهداف
تهيه و انتشــار اين كتاب اشاره دارد .در
ادامه ،پرويز سعادتي بهعنوان نويسنده
كتاب درباره محتــواي اثر به چند نكته
كليدي اشاره ميكند كه براي راهنمايي
مخاطب در خوانش اثر مفيد اســت .او
ميگويد اسناد مربوط به بازداشت دكتر
عطاردي بالغ بر صدها صفحه اســت و بهدليل حجيمشدن
كتاب تنها بخشي از آنها در انتهاي كتاب افزوده شده است.
با توجه به اينكه پرونده دكتر عطاردي در سيســتم قضايي
آمريكا مختومه نشــده ،ذكر بعضي مطالب يــا آوردن نام
اشخاص ممكن است بهعنوان ســندي عليه اين افراد ،در
دادگاههاي آمريكا استفاده شــود ،به همين دليل مطالب
بهگونهاي آورده شده كه هم به روند كلي روايت خدشهاي
وارد نشود و هم اين افراد از آســيبهاي احتمالي در امان
بمانند .همچنين نام بعضي افراد كــه در دورهاي كه دكتر
عطاردي پس از فراغت از تحصيل و كار به كشور بازگشته و
در امور اجرايي با آنها سر و كار داشته ،به داليل شخصي و با
خواست وي حذف شده و از آنها بهعنوان همكار يا دوست
نام برده شده است.
كليديترين موضوع كتاب و شــايد انگيزه اصلي نگارنده و
دكترعطاردي از انتشــار كتاب ،پاسخ به اين سؤال است كه
چرا استادان ايراني كه در همين ســالها به آمريكا يا ساير
كشورهايي كه پليس ويژه تحريم آمريكا در آنها مستقر است
رفتهاند ،دستگير شدهاند .سعادتي براي پاسخ به اين سؤال،
تاريخ روابط ايران و آمريكا بهويژه از دهه 20شمسي به بعد
را با اســتفاده از منابع متعدد مرور كرده و چند واقعيت در
اينباره براي فهم مناسبتر از محتواي كتاب ارائه كرده است.
بخش اول كتاب ،با عنــوان «از تولد تــا پايان تحصيالت
عالي در ايران» به تولد ،تحصيالت ابتدايي و دبيرســتان،
آغاز تحصيالت عالي ،تحصيل در دانشگاه آستين تگزاس،
وقوع انقالب فرهنگي ،كار در صداوسيما و ازدواج راوي اثر
ميپردازد .در بخش دوم با عنوان «تحصيل و اشــتغال در
آمريكا» دكتر عطاردي موضوع پايان دوره كارشناســي و
عزيمت به آمريكا را روايت و همچنين به پايان دوره دكتري
و آغاز اشتغال خود اشاره ميكند و در بخشي از خاطراتش
به فعاليت خود در شــركت «لي نير تكنولوژي» بهعنوان
مهندس طراح آيســي اشــاره ميكند كه تز آن را براي
ي ميكرد.
دكترايش نوشته بود و بايد پيادهساز 
وي در ادامــه دو موضــوع «حساســيتهاي اف.بي.آي»
و «بازگشــت به ايــران» را روايت ميكنــد .عنوان فصل
ســوم كتاب« ،تدريس در دانشــگاه و توليد «آيسي» در
ايران» است كه راوي در ابتدا موضوع طرح توسعه صنعت
ميكروالكترونيك را روايت میکنــد و در ادامه به ديدار با
مقامات بلندپايه كشوري براي جلب حمايت آنها و توسعه
اين صنعت در ايران ميپردازد.
موضوع دســتگيري در آمريكا ،محور اصلي بخش چهارم
كتاب اســت .دكتر عطاردي در اين فصل بــه موضوعات
مهم توليد در كشــور ثالث ،سندســازي اف.بي.آي ،ضبط
اموال در فرودگاه لسآنجلــس ،ضبط اموال دومين ايراني،
سفر آخر ،بازجويي در فرودگاه لسآنجلس ،بستريشدن
در بيمارستان مارينا دلري ،انتقال به زندان لسآنجلس،
جلسه دادگاه لسآنجلس ،روزهاي پس از دادگاه ،نخستين
مالقات ،اســتخدام وكيل ،بازجويي در زندان لسآنجلس،
انتقال به زندان دوبلين و موضــوع «از اتهام تئوري توطئه
تا آزادي به قيد وثيقه» اشــاره کرده و درباره جزئيات اين
مراحل شرح ميدهد.
بخش پنجم كتــاب« ،حبس خانگــي ،در انتظار رهايي»
نــام دارد كــه در آن ،راوي درباره روزهاي پــس از آزادي
موقت ،بازتابهاي رســانهاي ،بركناري وكيل ،تهيه متن
«اعترافنامه» و ارجاع به دادگاه ،تنظيم دفاعيه و تشكيل
دادگاه و سرانجام صدور حكم آزادي توضيح ميدهد.
بخش «ضمائم» پايانبخش كتاب اســت كه در آن اسناد
و تصاوير مرتبط با موضوع كتاب ضميمه متن اصلي شــده
اســت .از جمله متن كامل نامه آرميتا رزاقي (همسر دكتر
مجتبي عطاردي) به قاضي دادگاه سانفرانسيسكو ،اطالعات
كامل درباره موضوع مهاجــرت و اعمال حقوق گمركي در
اياالت متحده شامل تاريخچه و سازمان ،تحقيقات امنيت
ملي با ذكر نمونههــاي موردي ،متن ايميــل وصيتنامه
دكتر عطاردي و همچنين متن كامل كيفرخواست دادگاه
ناحيه(بدوي) اياالت متحده آمريــكا درباره دكتر مجتبي
عطاردي ،تصاوير بريده جرايد و عكسهاي دكترعطاردي در
ارتباط با موضوع كتاب از ديگر قسمتهاي اين بخش است.
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برخالف آنچه تصور ميشود بحران و فقدان بخشي از زندگي
روزمره انسان اســت و همه كموبيش در برههاي از زندگي با
شــرايط اســترسزا روبهرو بودهايم .كودكان نيز از اين قاعده
مستثنا نيســتند .آنها هم مثل ما با بحرانهايي مثل مرگ و
بيماري عزيزان ،طالق ،بالياي طبيعي و ...غافلگير ميشوند،
احساســات مختلفي را تجربــه ميكنند و نياز بــه آگاهي و
برقراري آرامش در اين شــرايط دارند .بحران ابتال به بيماري،
كودكآزاري ،افــت تحصيلي و ...نيز مســتقيم آنها را درگير
ميكند و تعادل زندگيشــان را برهم ميزنــد .پرداختن به
احساســات كودكان ،كمك به برقراري نظــم و تعادل دوباره
در زندگي و اقدامات حمايتي فوري در بحران باعث ميشــود
كودكانمان رنج كمتــري را تحمل كنند ،ســازگاري بهتري
داشته باشند و دچار آســيبهاي جسمي ،ذهني و اختالالت
روانپزشكي كمتري شوند .همچنين زماني كه بحران و شرايط
استرسزا وجود ندارد ،انجام كارهايي مثل برقراري روال منظم
در زندگي ،آموزش مهارتهايي مثل حل مســئله ويژه كمك
ميكند فرزندان در شرايط سخت ،تابآوري و سازگاري بهتري
داشته باشند .در بخشي از اين كتاب آموزشي آمده است« :در
شرايطي كه كودك يك مراقب مهم مثل مادر يا پدر از دست
ميدهد ،اطرافيان بهدليل ترحم دلسوزي به همه خواستههاي
او تن ميدهند و قانونهاي قبلي را رعايت نميكنند .يادمان
باشــد اگر كودك را موظف به اجراي قانون كنيم ،به احساس
امنيت او كمك ميكند .گاهي قانونها با توجه به شرايط جديد
به بازنگري يا تعديــل نياز دارند ،اما بايــد از كودك بخواهيم
قانونها را مثل ساير روال زندگياش رعايت كند و». ...

24

سهشنبه  5بهمن 1400
شماره 8422

ديدار با منوچهر بديعي ،استاد و مترجم
پيشكسوت در آستانه هشتادوسهسالگي

نگاه ویژه
یک

نگاه ویژه دو

جدايي از
سنتها براي
جويس

«چهره مرد هنرمند در جواني»
نوشــته جيمز جويس مبارزه
معنوي پيچيــدهاي را روايت
ميكند .اين رمــان كه برنده
جايزه بيستمين دوره كتاب سال جمهوري اسالمي
ايران شــده اســت ،در عين حال به دور از هرگونه
پيچيدگي نوشــته شــده .اين رمان در متن تاريخ
ايرلند ميگذرد .بازتاب گوشــهاي از نــوع نگاه و
هستيشناســياي كه در رمان بــزرگ «اوليس»
ميبينيم ،در «چهره مرد هنرمند در جواني» نوشته
جيمز جويس ايرلنــدي هم به چشــم ميخورد.
اين رمان جا به جــا توصيف احساســات و افكار و
انديشههاي شــخصيتهايي است كه شناختشان
براي مخاطب جســتوجوگر فارسي ،تأملبرانگيز
اســت .جويس در اين رمان هم شخصيتهايي را
براي رمانش انتخاب ميكند كه به ظاهر آدمهايي
معمولياند اما مخاطب هوشــمند بــه تفاوت اين
شــخصيتها در متن رمان پي خواهد برد .شيوه
روايي و سبك جويس منحصربهفرد و منحصر بهخود
او است .از سوي ديگر برخي از منتقدان چهره مرد
هنرمند در جواني را زندگينامه خود نوشت جيمز
جويس ميدانند اما اگر بخواهيم نيك بنگريم بهنظر
ميرسد كه بدين شيوه كار را سهل گرفتهايم .اما اگر
بخواهيم از منظر آن منتقــدان به موضوع بنگريم،
گويي جويس در اين رمان ،اســتعدادش را با گذر
زمان كشــف ميكند و از برخي سنتهاي روزگار
خود جدا ميشود.

كرونا فروش
كتاب را باال برد

منوچهر بديعي اين روزها مشغول ترجمه
«گارگانتوا و پانتاگروئل» اثر فرانسوا رابله است
فرشاد شيرزادي

گفتوگو روزنامهنگار

منوچهر بديعي از معــدود مترجمان
خبره و قدر اول امروز ايران اســت .او
را اغلــب نخبــگان و اهــل ادبيات با
ترجمههايي نظير «چهره مرد هنرمند
در جواني» و ديگــر آثار جيمز جويس
ميشناســند .بديعي ميگويد كه در
مدت 2سال شــيوع كرونا ،معموالً از
بيرون غذا سفارش داده و ارتباطش با
جهان خارج به همين محدود بوده است
و بس .اما اهل فكر و انديشــه ميدانند
كه ارتبــاط بديعي با جهــان خارج به
ارتباط فيزيكي او محدود نميشود و او
طي اين دو سال ادبيات فرانسه را براي
مخاطبان فارسي رصد كرده و حاصل
كارش ،ترجمه رماني 5جلدي اســت
كه اميدواريم هرچه زودتر ترجمهاش
به پايان برسد و مخاطبان فارسيزبان
آن را بخواننــد .منوچهــر بديعي تنها
زندگي ميكند اما در يك كالم ميتوان
گفت كه جهاني اســت در گوشــهاي.
گپ و گفت خودماني و كوتــاه ما را با
او بخوانيد.
آخريــن كارهايــي كه
ميخوانيــد و ترجمــه ميكنيد،
كدامنــد؟ ميتوانم درخواســت
كنــم وعدههاي ترجمهتــان را به
مخاطبانتان بگوييد؟ 2ســال اخير
چه كتابهايــي خواندهايد و براي
برگردان به فارسي مدنظر داريد؟

آخرين كاري كه پايــان ترجمههايم
بهطور كامل خواهد بــود ،ترجمهاي
از كتاب «گارگانتــوا و پانتاگروئل» اثر
نويســندهاي به نام فرانسوا رابله است.
ســالها پيش جزوه كوچكي ترجمه
كردم كــه در مجموعه «نســل قلم»
منتشر شد كه اشارهاي به اين نويسنده
دارد .فرانســوا رابله در واقع نخستين
نويسنده پس از قرون وسطي و دوران
رنسانس فرانسه است .از مدتها قبل
دوست داشــتهام كه برگردان كتاب او
آخرين كار ادبيام باشد .كتاب او متن
فوقالعاده طنزآميزي است كه نخستين
اثر ادبي و شايد نخستين و آخرين اثر
طنزآميز زبان فرانسه باشد.
چرا آخرين؟ يعني از قرون
وسطي به بعد و پس از رنسانس ديگر
زبان فرانسه طنز ندارد؟

فرانسويها برخالف انگليسيها چندان

اهل طنز نيستند .اين كتاب در مجموع
5جلد اســت كه يك جلدش را بهطور
كامل به فارسي برگرداندهام.
بنابرايــن ايــن روزها
مشغول ترجمه جلد دوم هستيد؟

بله ،جلــد دوم اين كتــاب را ترجمه
ميكنم و بايــد ببينــم در آينده چه
ميشــود و چگونه پيش خواهم رفت.
اين كتاب را طبق معمول ،انتشــارات
نيلوفر منتشر خواهد كرد.
به طنز اين كتاب اشــاره
كرديد؟ طنز كتاب از چه جنســي
است؟ گفتيد فرانسو يها برخالف
انگليســيها چنــدان اهل طنز
نيستند؛ چرا؟

طنز انتقادي فرانسوي صريحتر از طنز
انگليسي اســت و خيلي شبيه به طنز
خود ماست .در طنز فرانسوي صراحت
لهجه وجود دارد .در عين حال ،نوعي
طنز انتقادي جدي محسوب ميشود.
اين طنز چه چيزهايي را
هدف قرار ميدهد؟

اگر بخواهم درست گفته باشم ،خيلي
چيزها؛ رفتار ،عقايد ،شــيوه زندگي تا
عناصر ديگر.
نثر كتاب چگونه است؟

توجه داشته باشــيد كه نثر اين كتاب،
نثر 500سال پيش زبان فرانسه است.
هما نطور كه گفتم رابله ،نخســتين
نويسنده فرانسوي اســت كه به زبان
ش
فرانسه نوشته است .فرانسويها پي 
از او به التين مينوشــتند .پس از آن
هم دســتكم من در ادبيات فرانســه
نويســندهاي را نميشناسم كه مانند
رابله طنز نوشــته باشــد .فرانسويها
فكاهي زياد دارند امــا بهمعناي واقعي
كلمه ،طنز در ادبيات آنها بسيار اندك
اســت .گاهي اوقات وقتــي اين كتاب
ترجمه ميشود ،در واقع به زبان فرانسه
جديد آن را برميگرداننــد و به چاپ
ميرســانند .متون مختلفي از ترجمه
فرانسه اين كتاب در اختيارم هست و در
عين حال 4ترجمه انگليسي اين كتاب
را هم در دست دارم .من مبتني بر اين
كتابها ترجمه ميكنم و پيش ميروم.
تكهاي از اين كتــاب مدتها پيش در
مجله چلچراغ چاپ شد.
برگردان 4جلــد ديگر
چقــدر طــول ميكشــد و وعده
انتشارش را چه زماني به ادبدوستان
و طنزنويسانمان خواهيد داد؟

اكنون ويراست آخر از «اوليس» جيمز
جويس را در دســت دارم .در تالشــم
كه ايــن كار را جمع و جــور كرده و بر
اين ويراست جديد منطبق كنم .جلد
ســومي هم بر اين كتاب اضافه خواهد
شد كه شامل «بررســيهاي اوليس»
ميشــود؛آن هم احتماالً مــرور و كار
مجددي ميطلبد .قصد دارم اين آثار
را كناري بگذارم و وراثم ،حاال هر كسي
هستند ،پس از درگذشــتم هر كاري
كه خواســتند با اين آثار انجام دهند.
توجه داشــته باشــيد كه در آســتانه
83سالگي هستم .همواره توجه دارم كه
برنامهريزيهايم با توجه به محدوديت
زمان باشــد .نه فقط به مناسبت مرگ
كه سرنوشت هميشگي و همه ماست
بلكه بهمناسبت از كارافتادن ذهن يا به
هر جهت ،ناتوانيهايي كه ممكن است
ش آيد و جلــوي كار آدمي را بگيرد.
پي 
پس با توجه بــه مجموع صحبتهايم،
كار ترجمه اين كتاب دستكم 3سالي
به طول خواهد انجاميــد .در اين بين
هم اگر نبودم ،اين شــعر مشهور شيخ
بهايي مصداق مييابد كــه ميگويد:
«گر بمانديم زنــده بردوزيم /جامهاي
كز فراق چاك شــده //ور نمانديم عذر
ما بپذير/اي بسا آرزو كه خاك شده».
اميدوارم هميشه شما را
سالم و تندرست ببينيم .برميگردم
به كتابــي كه اين روزها مشــغول
ترجمه آن هستيد .از دشوار يها و

تفاوتهاي اين ترجمه با ترجمههاي
ديگري كه به سرانجام رساندهايد،
بگوييد.

از يك جهت بســيار آســان اســت.
ميتوانم برگردان فارســي اين كار را با
اوليس مقايســه كنم .جيمز جويس،
اوليس را تعمدا ً دشــوار نوشــته است
اما رابله خيلي ســاده و راحت ولي به
زبان قديمي فرانسه نوشــته است .به
لحاظ دايــره واژگان ،لغات محدودي
در اختيار نويسنده اســت .بنابراين با
توجه به مجموعه دشواريهايش بايد
بگويم كه برگردانش نسبت به اوليس
آسانتر است .شــكل جديد فرانسوي
زبان را هم بايد يافت كه من با توجه به
تجربه و سابقه ساليانم خيلي زود اين
كار را ميكنم و از عهدهاش برميآيم .اما
در عين حال مانند برخي از مترجمان
انگليســي نيســتم كه كتاب ،ترجمه
آمريكايــي يا انگليســي ديگري دارد
و مترجــم همه تــاشاش را ميكند
تا كتــاب را به مخاطب فارســي زبان
بفهمانــد .اتفاقاً ترجمه درســت اص ً
ال
چنين نيست .بهطور مثال در بسياري
موارد ،شــعر طنزآميز در كتاب وجود
دارد كه من خودم آن شعر را ميگويم
يا در آخر نكتهاي اضافــه ميكنم .در
مجموع بــه گمانم آســانتر از اوليس
است .لحظه به لحظه ،صفحه به صفحه
و گام به گام در ايــن كتاب ،خواننده از
خنده رودهبر ميشود.

دوران كرونــا را چگونه
گذرانديد؟

همانطور كه ميدانيد من در كردان،
تنها زندگي ميكنم .غير از دوران كرونا،
بهويژه در زمســتان هم معموالً كسي
حوصله نميكند به من سر بزند .گاهي
اوقات تماســي ميگيرم تــا برايم غذا
بياورند .وقتي غذا ميآيد ميروم دم در
و به طرف ميگويم غذا را بگذارد پشت
در و برود تا نه من او را ببينم و نه او مرا.
3دوز هم واكسن زدهام و تا امروز خودم
را از اين مرض نجات دادهام .ميگويند
در كردان هم چند نفري تا امروز از كرونا
فوت كردهاند .اما چنــدان زياد و قابل
توجه نبوده است.

بهنظرتان تأثير همهگيري
كرونا روي كتاب و كتابخواني چگونه
بوده؟ متأســفانه اين بيماري تا به
امروز كه ما شاهديم ،تأثير منفياي
روي فروش مطبوعات داشته است.
برداشت شــما از تأثيرش بر كتاب
چيست؟

اتفاقاً از كتابفروشان شنيدهام كه فروش
كتابها در يكي 2 ،ســال اخير بيشتر
شده .مردم چون نميتوانستند دور هم
جمع شوند و با هم لطيفهسرايي كنند و
جوك بگويند و بر سر و كله هم بكوبند،
كتــاب ميخريدنــد و ميخواندند .از
يكي 2 ،كتابفروش هم نه ،بلكه از چند
كتابفروش شنيدهام كه در 2سال اخير
فروش خوبي داشتهاند.

نگاهي به كارنامه ادبي منوچهر بديعي

بديعي؛ مترجمي گزيدهكار

نگاه ویژه سه

محاكات لكنتزده
در كهكشاني باراني و خاكستري
موضوع رمان «جاده فالندر» اثر كلود سيمون كه منوچهر بديعي
آن را به فارسي برگردانده است ،به اشغال فرانسه در سال1940
از سوي آلمان هيتلري بازميگردد .در اين رمان 2شخصيت به
نامهاي «ژورژ» و «بلوم» وجود دارد .آنها كه اســير شدهاند ،زير
باران بازميگردند و در ادامه مطالعه رمان به جايي ميرسيم كه
آنها ميتوانند با يكديگر صحبت كنند .آنها وضع ذهني ،رواني و
حتي شرايط جسمي بسيار پيچيدهاي دارند .آرزوها ،اعمال و رفتار
چند شخصيت در بطن و متن اين رمان در هم آميخته ميشود.
نيازها و موقعيت حرمانزده اين دو شخصيت اصلي يعني ژورژ و
بلوم آنها را به يكديگر نزديك و نزديكتر ميكند .از بخت بد اين دو
شخصيت ،آنها سرباز به دنيا نيامدهاند و به جنگي رانده شدهاند كه
به تعبيري هيچگونه آمادگيای براي پذيرشاش نداشتهاند .بهنظر
ميرسد رمان در يك كهكشان باراني و خاكستري ،طي محاكاتي
لكنتزده و مبهم و حتي ميتوان گفت شريرانه شكل ميگيرد
و درونيات و نيازهاي شخصيتها از سوي خالق اثر ،يعني كلود
سيمون ،به نوعي جسميت يافته است .كلود سيمون در اين اثر
بهمعنا ،جسميت ميبخشد تا موضوع رمان در مضحكهاي اندوهبار
دريافتني شود .خواننده اگر تأمل كند و پيش برود ،اين ابهامها
رفتهرفته برايش روشن ميشود و به كشف ميرسد .اين كار مهم
كلود سيمون است و سبكي است در نوع خود بيبديل .منوچهر
بديعي در برگردان اين نوع رفتار و داستاننويسي كلود سيمون،
مابازا و معادل دقيقي از طريق زبان فارسي به مخاطبان فارسي
ارائه ميدهد .اين شكل ،شيوه و شگردي كه كلود سيمون بهكار
برده ،خواننده دقيق و جستوجوگر فارسي زبان را دوش به دوش
كلود سيمون روي محور ارتباط نويسنده و خواننده پيش ميبرد.

کارنامه

منوچهر بديعي مترجم گزيدهكاري است .شــمار آثاري كه او تا به امروز
به فارسي برگردانده 10كتاب با نامهاي «چهره مرد هنرمند در جواني»
اثر جيمز جويس« ،بازار خودفروشي» اثر ويليام تاكري« ،ماه الماس» از
ويلكي كالينز« ،آدم اول» اثر آلبر كامو« ،ژان باروا» نوشته روژه مارتن دوگار،
«جاده فالندر» اثر كلود سيمون« ،اوليس جويس» اثر هري بالمايزر ،ماتيو
هاجارت و دان گيفورد« ،ببيت» اثر سينكلر لوئيس« ،ژلوزي» اثر آلن روب
گرييه و «شاهد» از آلن روب گرييه است .رمان چهره مرد هنرمند در
جواني در بيستمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران ،جايزه
بهترين كتاب سال را نصيب منوچهر بديعي كرد.
برگردان فارسی یا برداشت تساهل آمیز مترجم؟!

هرگز ايــن را نبايــد از يــاد برد كــه بديعي در
انتخابهايش بسيار دقيق و سختگير است و كار
را بهخودش هم سخت ميگيرد .همه كارهايي كه او
ترجمه كرده ،شاهد روشني است بر همين موضوع.
ميتوان گفت كه در غياب ابوالحسن نجفي ،رداي
مترجم پيشكســوت امروز ايران را به تن دارد .او
همچنين جزوهاي كه آلبر كامــو روي آثار «روژه
مارتن دوگار» نوشــته ،ترجمه كرده و در آن حق
مطلب درباره مارتــن دوگار ،خانواده تيبو و ديگر
آثار اين نويسنده برنده نوبل ادبيات ادا شده است

اصغر نوري

مترجم و كارگردان تئاتر

كارنامه بديعي درخشان است

طرح  :بهرام غروی

كامو؛ تصویرگر فالكت تحمیلی
«آدم اول» نوشته آلبر كامو به نوعی
زندگینامهای است حاصل تجربه
زیسته كامو كه در یكی از شهرهای
الجزایر بازسازی شده است .این
رمان در واقع اجرای نخست است
چرا كه آلبر كامو بهدلیل اینكه در
تصادف رانندگی از بین رفت ،فرصت
نكرد آن را دوباره بنویسد .كامو كه
پیشتر رمان «طاعون» را نوشته
بود و یكی از جوانترین برندگان
جایزه نوبل ادبیات تا بدان روزگار
محسوب میشد ،در همین اجرای
اول ،تفاوت ماهوی نگاهش را به
زندگی و اتفاقهایی كه در متن آن
رخ میدهد ،با دیگر نویسندگان
همعصرش ،به تصویر میكشد.
حتی نوعی نیكی و بدی ،شر و فالكت
كه به شكلی تحمیلی گریبانگیر
بسیاری از انسانها میشود ،در
«آدم اول» ،به شكل مجسم به
چشم میخورد و وجود دارد .باید
تأكید كرد كه این كتاب اجرای اول
یك رمان است كه نیمهكاره مانده
است .از این حیث ترجمه این اثر
بسیار دشوار است و منوچهر بدیعی
با رعایت امانتداری كامل و تسلط
مثالزدنیاش از عهده این كار برآمده
است.

از نگاه
همکار

رشته تحصيلي بديعي حقوق است و حتي دوره دكتري حقوق را در فرانسه
گذرانده اما چون رساله پايان دوره دكتري را ننوشته ،درجه دكتري ندارد.
بديعي در دانش حقوقي به لحاظ دانش وسيعي كه در زمينه حقوق ،فلسفه
و جامعهشناسي دارد ،خبره است .بهعنوان يك مترجم ،شاخص بودنش
بهدليل دانش وسيعي است كه در بسياري از زمينههاي هنري و فرهنگي
و درك سياسي به مفهوم فلسفه سياسي دارد .اين مترجم در زبان و ادبيات
فارسي پشتوانه بســيار غنياي دارد و تســلط كافي به 2زبان فرانسه و
انگليسي او را ميان مترجمان زبانزد كرده است .او «ببيت» سينكلر لوئيس
را ترجمه ميكند كه در نوع خود بينظير است.
بديعي در ترجمههايش معادل لحن ،كالم ،ســبك و سياق نويسنده را
معادلسازي ميكند و بازميآفريند .اگر متني در زبان مبداء نياز به تأمل
دارد و جاهايي از آن گنگ بهنظر ميرسد ،در ترجمه فارسي بديعي هم
اين ابهام وجود دارد؛ بهعنوان نمونه ميتوان به جاده فالندر اشاره كرد كه
در آن شيوه روايتي به چشم ميخورد كه اگر بخواهيم سادهاش كنيم ،از
قدر ،ارزش خاص شيوه و سبك كلود ســيمون كاستهايم .وقتي بديعي
به بسياري از مترجمان ديگر اشــاره ميكند ،نشان از اين دارد كه برخي
مترجمان ما توانايي برگردان بسياري از متنها را ندارند .در برگردان برخي
از آثار مترجمان ما ،متن نهايي ديگر آن اثر اوليه و مبداء نيست .به نوعي
ميتوان گفت اين ترجمهها برداشت تساهلآميز مترجم از اثر است .اگر
ما بهعنوان مترجم نتوانيم سبك ،سياق ،پيچيدگيها و ابهامي كه در كار
نويسنده است ،به خواننده فارسيزبان انتقال دهيم ،اشكال بهوجود خواهد

آمد .به همين دليل در كار شماري از مترجمان گويي اگر از 10نويسنده
مختلف در كشورهاي مختلف ،با نگاه هستيشناسي و زبان متفاوت ،اثر
خلق شده ،مترجم به هيچوجه اعتنايي به آن نداشته و موضوع را در بهترين
حالت ساده كرده كه اين كار درست نيست .در بدو امر پيداست كه چنين
مترجمي دركی روشن ،درســت و دقيق از اثري كه ترجمه كرده ندارد و
حتي توانايي در يافتن مابازاي فارسي هم نداشته است .برخي مترجمان در
اين كار به حدي افراط ميكنند كه برگردان فارسي با اثر حقيقي نويسنده
بيگانه است اما شايد این پرسش پيشآيد كه چرا منوچهر بديعي گزيدهكار
است و شمار كتابهايش از10فراتر نرفته است .پاسخ متقن اين است كه او
در ترجمه سختگير است .او به تعبيري نميخواهد در كسوت يك مترجم
حرفهاي به مفهوم بازارياش جلوه كند.
مترجمی سختگیر

هرگز اين را نبايد از ياد برد كه در انتخابهايش بسيار دقيق و سختگير
اســت و كار را بهخودش هم ســخت ميگيرد .همه كارهايي كه بديعي
ترجمه كرده ،شاهد روشني است بر همين موضوع .ميتوان گفت كه در
غياب ابوالحسن نجفي ،رداي مترجم پيشكسوت امروز ايران را به تن دارد.
او همچنين جزوهاي كه آلبر كامو روي آثار «روژه مارتن دوگار» نوشته،
ترجمه كرده و در آن جزوه حق مطلب درباره مارتن دوگار ،خانواده تيبو و
ديگر آثار اين نويسنده برنده نوبل ادبيات ادا شده است.
خواندن ادبيات كالسيك ما از سوي بديعي نشاندهنده آن است كه او
در تراز زندهياد ابوالحسن نجفي ،بر زبان و ادبيات فارسي بسيار مسلط
است .به همين دليل اين توانايي او را در ترجمه كار شاخص و فرهيخته
نشان ميدهد .با نگاهي به آثار بديعي درخواهيم يافت كه صرف ترجمه،
دانستن يك زبان مبداء نيست .اينكه مترجم بتواند به اتكاي تسلط بر هر
دو زبان ،تا آن نهايت ممكن ،رفتار زباني نويسندهاي مانند جيمز جويس،
كامو يا سينكلر لوئيس را در فارسي بازبيافريند ،كار هركسي نيست اما
منوچهر بديعي با پشــتوانه همان دانش و فرهيختگي اين كار را انجام
ميدهد .اين بازميگردد به شناخت عميق و بهسامان منوچهر بديعي از
سبك و سياق و شيوه نويسندهاي كه انتخاب ميكند و همچنين شناخت
دقيق و همهسويه از نگاه آن نويسنده ،ديدگاه و هستيشناسي يا جهان
داستاني نويسنده اثر.

منوچهر بديعي به نسلي از مترجمان بزرگ ادبي تعلق دارد كه
در تاريخ ترجمه ايران ،كنار نام ايشان چند نام بزرگ ديگر هم
به چشم ميخورد؛ آقاي نجف دريابندري ،رضا سيدحسيني،
ابوالحسن نجفي و مهدي سحابي .به گمانم اين 5تن5 ،مترجم
بزرگ حوزه ادبياتاند .شــايد در حوزههاي ديگر هم ترجمه
كرده باشند اما بيشتر ترجمههايشان معطوف به حوزه ادبيات
است .متأسفانه آن چهار نفر همگي درگذشتهاند و خوشبختانه
آقاي بديعي همچنان با انــرژي به كارش ادامه ميدهد .ميان
اين 5تن ،كه خوشبختانه اين شــانس را داشتهام كه عالوه بر
اينكه ترجمههايشان را بخوانم ،همهشان را از نزديك ديدهام
و مالقات كــردهام .تفاوتي كه آقاي بديعي بــا آن 4تن ديگر،
براي من داشت اين است كه ايشان بهمعناي واقعي كلمه يك
«جنتلمن» است؛ حتي ظاهر ايشان .مرتبه نخست كه ايشان را
ديدم فكر كردم كه با يك آدم خارجي طرفم .چون چهرهشان
هم از نظر من شبيه به انگليسيهاست .رفتار آقاي بديعي هم
رفتار خاص و متفاوتي است .گرچه موقع سخن گفتن بسيار
فارســي صحبت ميكند .يعني حتي در حرف زدن عادياش
فارسي فرهيختهاي دارد .يادم نميرود كه مرتبه نخست چقدر
تحتتأثير ایشــان قرار گرفتم .وقتي دانشجوي زبان فرانسه
بودم و با اين هدف زبان فرانســه ميخواندم كه مترجم شوم،
روش خودآموزي براي خودم داشــتم كه تا حدودي ترجمه
را ياد بگيرم .پيشتر ترجمه سلســلهاي از رمانها را خوانده
بودم و هنگامي كه زبان فرانســه را آموختــم ،اين رمانها را
دوباره خواندم و اين بار متن فرانســه را بــا ترجمه همزمان
ميخواندم .هر 4استاد بزرگي كه نامشــان را بردم جز آقاي
دريابندري كه از انگليسي ترجمه ميكرد ،يعني آقاي نجفي،
سيدحسيني و مهدي سحابي هر سه ،مترجم زبان فرانسه هم
بودند .متنهايي كه از آنها خوانده بودم ،اين بار به همراه متن
اصلي خواندم .آقاي بديعي هم از هر دو زبان ترجمه ميكند؛
فرانسه و انگليسي .متنهايي كه ايشان از فرانسه ترجمه كرده
بود ،من دوباره در اواخر دوران دانشــجويي خواندم .در همان
دوره از ترجمههاي آقاي بديعي درس گرفتم و خودم را شاگرد
معنوي اين 4اســتاد ترجمه از زبان فرانســه ميدانم و البته
بهنوعي شــاگرد نجف دريابندري كه از ترجمههايشان بسيار
آموختهام .اگر به ترجمههاي آقاي بديعي بنگريد ،درخواهيد
يافت كه اغلب ترجمههايشان متنهايي است كه يا مترجمان
ديگر جرأتش را نداشــتند ترجمه كنند؛ يعني متن به حدي
سخت بود كه كســي ادعاي ترجمه آنها را نداشت يا اص ً
ال به
اندازه آقاي بديعي براي آنها اهميت نداشــت .كارنامه كاري
آقاي بديعي يك كارنامه درخشــان اســت .ايشان «اوليس»
جيمز جويس را ترجمه كردهاند ،گرچه اين ترجمه هنوز چاپ
نشده اما تصميم براي رفتن بهسوي ترجمه چنين متني بسيار
ارزشمند اســت .بهخاطر اينكه از پيش مشخص است كه چه
دشــواريهايي در راه ترجمه اين كتاب وجود دارد .به اضافه
سلســله مشــكالتي كه اين متن براي ترجمه در ايران دارد.
آقاي بديعي اين كار را كرد« .چهــره مرد هنرمند در جواني»
اثر جيمز جويس را هم خواندهام .اين كتاب نخستين متن از
جويس بود كه به فارسي خواندم .كار ديگري كه آقاي بديعي
كردند و بسيار اهميت دارد اين است كه ايشان متنهاي يك
مكتب ادبي فرانسه را به نام نهضت رمان نو ،بيش از هر مترجم
ديگري درك و روي ترجمه اين آثــار تمركز كردند .به گمانم
نخستين متني كه ايشان در اين حوزه ترجمه كرد ،رمان «جاده
فالندر» اثر «كلود سيمون» است .مرتبه نخست كه اين ترجمه
را خواندم ،هنوز زبان فرانســه را آنقدر بلد نبودم كه بتوانم از
روي متن فرانسوي كتاب را بخوانم .در عين حال متن فارسي
برايم متن بسيار عجيبي بود .شايد نخستين رماني بود كه از
نهضت رمان به فارسي ترجمه ميشد .حتي بايد بگويم كه متن
كتاب برايم تكاندهنده بود .سبك رمان با رمانها يا هر رمان
متعارف كام ً
ال متفاوت است .بعدها كه خودم هم براي تحصيل
و واحدهايي كه بايد ميگذراندم و هم عالقه شخصيام فرانسه
خواندم و شروع كردم به خواندن فرانسه رمانهاي اين مكتب
ادبي ،با خودم گفتم خيلي جرأت ميخواهد كه مترجمي به
سمت ترجمه اين كتابها برود .سختي اين رمانها براي اين
است كه وقتي يك فرد فرانسه زبان آنها را ميخواند برخالف
يك رمان ديگر كــه قصهاي متعارف دارد ،اساســاً گنگاند و
چندان مانند يك رمان متعارف نميتــوان آنها را درك كرد.
سخت اســت آدمي به روشــني بگويد كه اين رمانها درباره
چه هستند و همچنين سرشــار از بازيهاي زبانياند كه فهم
و برگرداندنش به زباني ديگر بســيار سخت اســت .اما آقاي
بديعي اين ســختي را پذيرفتهاند و معلوم اســت كه بهدليل
عالقه شخصيشــان به اين مكتب ،چند اثر مهم را كه عموماً
آثار «آلن روب گرييه» هســتند ترجمه كرده است .ايشان
اثر ديگري را هم ترجمه كرد كه مجموعه مقاالتي در توضيح
مكتب رمان نوست .حال بايد پرســيد چرا ترجمه اين كارها
مهم است؟ بديهي است ،چون ترجمه اين آثار از هر كار ديگري
زمان بيشتري ميبرد .اگر بخواهم راحتتر سخن بگويم بايد
عنوان كنم كه ترجمه اين آثار براي يك مترجم عادي اص ً
ال به
صرفه نيست .رمان كوتاه 100صفحهاي آلن روب گرييه به
اندازه يك رمان 500صفحهاي كه نويسنده در آن يك داستان
متعارف را براي ما تعريف ميكند ،ميتواند وقت ببرد .اما آن
رمان 500صفحهاي ترجمهاش كجا و اين رمان 100صفحهاي
كجا؟! اينجا يكي از ويژگيهاي آقاي بديعي مشخص ميشود و
آن رسالت فرهنگي ايشان است .انتخابهاي او نشان ميدهد
كه رسالتي براي خودشــان قائلاند .يعني فكر ميكنند كه با
ترجمه برخي كتابها نهتنهــا به مخاطب كمك ميكنند كه
داستان متفاوتي بخواند و لذت ببرند بلكه از همه مهمتر اين
آثار متفاوت به ادبيات فارسي ما اضافه ميشود و تأثير بسزايي
روي نويسندگان ايراني خواهد داشت .در منش كاري همه اين
5استاد اين مهم ديده ميشد .مث ً
ال آقاي سحابی رمان 7جلدي
«مارسل پروست» را ترجمه كرد .خيلي خوشحالم كه وقتي از
آقاي بديعي صحبت میكنم ،ايشان در صحت كامل و با انرژي
ترجمه ميكند .تا حدودي از ترجمههاي تازهشان خبر دارم و
همواره مشتاقم ترجمه جديدي از ايشان منتشر شود و بخوانم
و لذت ببرم .اميدوارم ترجمههاي بديعي براي سالها ادامه يابد
و من و همه عالقهمندان به ادبيات و كساني كه ادبيات برايشان
جدي است يا دستي در نوشــتن دارند ،از ترجمههاي او لذت
ببرند و هنوز براي سالهاي متمادي از آقاي بديعي ياد بگيريم.

