سردترينزمستانپرسپوليس

سورپرايزهایاجباری

خلف وعده مدیرعامل جدید باعث ناراحتي شدید
یحيي و بازیكنان شده است؛ در این شرایط به خرید
بازیكنان موردنظر كادر فني هم نميتوان اميد بست

امروز خداحافظی زنان با آسيا؟

در پي اتفاقات اخير ،تيم ملي با تركيبي
تازه و متفاوت مقابل عراق به ميدان
خواهد رفت

18

پخش زنده روز

تيم ملي فوتبال ایران4بازیكن را بهخاطر كرونا
ندارد اما با پيروزي ،تساوي و حتي شكست مقابل
چينتایپه شانس صعود به مرحله بعد را دارد

18

یادداشت
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چهارشنبه6بهمن 23 1400جمادی
الثانی 1443سالسیام شـماره8423

جام ملتهاي آفريقا -يكهشتم

ساحل عاج
19:30

مصر

مالی

22:30
گينه استوایی

برنامه بازی

قهرمانی آسیا  -هندبال

چهارشنبه  6بهمن 1۴00

بحرین

مهدي طارمي بعد از صلح با سرمربي
تيم ملي ،متحول شد
بدتريــناتفاقيكهممكناســتبــراييك
فوتباليسترخبدهد،ايناســتكهكيفيتو
تواناييفنياوپاسوزحاشيههايششود.آنقدر
مثالازايندســتدرفوتبالايــرانداريمكه
ميشوديكليســتبلندباالتنظيمكرد.چه
ستارههاييكهنتوانستندخودشانرارويريل
نگهدارندوخيليزودخاموششدند.هميناست

قهر ملي ،افول باشگاهي
ماجرايغيبتطارميدراردويقبليتيمملي
برايبازيبالبنانوسوريهآنقدرمشهوراستكه
نيازيبهبازگوييندارد.توييتناالزموطعنهآميز
اوعليهكادرفنيتيممليكاررابهجاييرساند
كهچارهايجزحذفايــنبازيكنباقينماند.
ازاينطرفتيممليبــدونطارميبارشرابه
مقصدرساندوتوانستباشكستلبنانوسوريه
عمالحضــورشدرجامجهاني2022راقطعي
كند،ازآنطرفامااتفاقرخدادهبرايطارمي
درتيممليرويبازدهياودرپورتوتأثيرمنفي

جام ملتهای آسیا  -بانوان

عجيبيگذاشت.درآندورانستارهبوشهري
تيمملي11بازيپياپيگلنزدكهاينبدترين
آماراواززمانمعرفياشبهســطحاولفوتبال
ايرانبود.كامالروشــنبودكهاتفاقاترخداده
براياينبازيكن،تمركزاوراازبينبردهوباعث
شــدهمهديدرســطحيپايينترظاهرشود.
درحاليكهازاعتمادبهنفسطارميبهعنوانيكي
ازبزرگترينويژگيهاياويادميشود،مهدي

چهارشنبه 6بهمن 1۴00

چينتایپه
17:30

ایران

روزنامهنگار

كهوقتييكاستعدادخالصمثلمهديطارمي
بابياحتياطيخودشرابهخطرمياندازد،همه
نگرانشميشــوند.دلآدمميســوزداگراين
بازيكنبهخاطرحواشيكاذبوغيرمعقولنتواند
ازتمامظرفيتشاستفادهكند.ايناتفاقبهتازگي
برايطارميرخدادواوواردداستانناالزميشد
كهكمهمبرايشضررنداشت،حاالاماهم هچيز
بهخيرگذشتهاست.

ایران

16:30

بهروز رسايلي

آشتی
باموفقیت

درآنمدتبهوضوحدچاراسترسوفشاررواني
شدهبود.بااينحالبعدازارتباطاتيكهبرقرار

شــدوطارميباكادرفنيتيممليصلحكرد،
شــرايطاودرپورتوهمتغييراساسيپيداكرد.

بهاينترتيبطارميدر5بازيگذشــتهموفق
شده4گلبرايتيمشبزندوبهردهسومجدول

مقدماتی جام جهانی  -فوتبال

پنجشنبه  7بهمن 1۴00

ویتنام

12:40

استراليا

ژاپن

13:30

چين

حسن یزدانی
همزمان در2میدان

همزمانی بازی
های آسيايی و مسابقات جهانی در سال آينده
و توقع زياد از مدالآوران كشتی ،احتماال
اين رشته را به چالش سختی دچار خواهد كرد

سوریه

ایران

18:00

18:30

درخشش بدون زوج اصلي
بازگشتمهديطارميبهتيمملياماباغيبت
ســردارآزمونهمزمانشدهاســت.سرداركه
درگيرويروسكروناشــده2،تستپياپيداده
كههردويآنهامثبتشدهاست.بهاينترتيب
اودستكمبازيباعراقراازدستخواهددادو
وضعيتشبرايمسابقهبااماراتهمنامشخص
اســت.اينســومينبازيپياپياستكهزوج

لبنان

15:30
کرهجنوبی

عراق

برترينگلزنانليگپرتغــالصعودكند.بعداز
حلاختالفات،حاالمهاجمبوشهريبرايبازيبا
عراقواماراتبهفهرستتيممليبازگشتهاست
واميدواريماوهميندرخششرادرپيراهنتيم
اولايرانتكراركند.

قدرتمندوتهاجميتيممليكشــورمانيعني
آزمونوطارميشانسبازيكنارهمراازدست
ميدهند.در2مسابقهقبليكهطارميدرتيم
ملينبود،ســردارآزمونسنگتمامگذاشتو
موفقبهگشودندروازهلبنانوسوريهشد.حاال
همنوبتمهديطارمياســتكهجايخالي
آزمونراپركندوبادرخششبرابرعراقاجازه
ندهدكسييادغيبتسرداربيفتد.

امارات

عربستان
20:45

عمان

آخرین خبر

سهشنبه  12بهمن 1۴00

امارات

18:00

حكمگلگهر
صادر نشد

ایران

حكمكميتهاستيناففدراسيونفوتبالدرباره
پروندهكسرامتيازازباشــگاهگلگهربازهم
صادرنشد.روزگذشــتهاعضاياينكميتهاز
ساعت15جلسهخودرادراينخصوصآغاز
كردند.اينهمانجلسهايبودكهطيروزهاي
گذشــتهحرفوحديثهــاوگمانهزنيهاي

اللیگا اسپانیا

جمعه  15بهمن 1۴00

لوانته

23:30

ختافه

فراوانــيدرخصوصآنمطرحشــدوگمان
ميرفتتكليفتيمهاياســتقالل،سپاهان،
پيكانوگلگهردرپاياناينجلسهمشخص
شود.اماكميتهاستينافبازهمبهجمعبندي
نرسيدوصدورحكمدرخصوصاينپروندهرا
بازهمبهتعويقانداخت.
ازدوشنبهشــبگذشــتهجنجا لهــاو
فضاسازيهايزياديپيراموناينجلسهدر
فضايمجازيبهوجودآمدهبود.حتيمجري

برنامــهفوتبالبرتردرتلويزيونمدعيشــد
براساسشنيدههاقراراستكميتهاستيناف
حكمكميتهانضباطيرانقضكندوامتيازات

صفحه17
سوپرجام

دوشنبه  18بهمن 1۴00

فوالد

پرسپوليس
16:00

اهداشدهبه3تيماستقالل،سپاهانوپيكان
راپسبگيرد.اماايناتفــاقرخندادوكميته
اســتينافبازهمصــدورحكمايــنپرونده
پيچيدهرابهتعويقانداخت.طبقحكمكميته
انضباطي،باشگاهگلگهربهخاطراستفادهاز
يكبازيكنگابنيدر3بازياينفصلبانتيجه
3برصفربازندهاعالمشدهاست.
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شماره 24 8423صفحه

16صفحه راهنما ويژه تهران

5000تومان

دالیلاشتیاقآمریکابهمذاکره مستقیم

رشد37درصدی
صادراتغیرنفتی
از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه100 ،میلیون تن كاال به ارزش
38میلیارد و 703میلیون دالر از كشور صادر شده است

صفحه4

آمریکا میخواهد بدون هزینه
به برجام برگردد

رئیسجمهور در چهارمین گفتوگوی تلویزیونی:

شعاردولتتعاملبادنیاست
و ما با تمام کشــورهای جهان
درصددارتباطهستیم
آمریکاابتداتحریمظالمانه بر
مــردم ایــران را بــردارد ســپس
صحبتازگفتوگوکند

دولتسیزدهمبهدنبالتوجه
بهظرفیتعظیمهمسایههاو
توازن در روابط بینالملل است

اتفاقات خوبی در سفر روسیه
افتــاد .آقــای پوتیــن بــه وزرا
دستور داد تا توافقها اجرایی شود

تشویق جوانان به ازدواج فقط
با حرف زدن نمیشود و دولت
تمهیداتیاندیشیدهاست

ایاالتمتحده میداند تحریمها به
سقف رسیده است

طرفمقابل تالش دارد مذاکرات را
فراهستهای کند

صفحه2

جغرافیای بیماری
در ایران
هر بیماری یک استان را
نشانه گرفته است

معاون پليس راهور  :رانندگي خانمها
برخالف مردان تهاجمي نيست
و عجله زيادي ندارند

صفحه15

بایوتکنولوژی ایران
بی رقیب در منطقه
گفتوگو با دبیر ستاد توسعه
زیستفناوری

صفحه11

پرسه سالک
بیخ گوش پایتخت

ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــر اســاس
شرایطی ایجاد شد اما موجب
مشد
رانت،فساد،ارتباطاتناسال 

گزارش تكاندهنده از شیوع
یك بیماری انگلی در اطراف ورامین
صفحه9

کنترلقیمتهاخواست هبحق
مــرد م اســت کــه دولــت،
خود را موظف به آن میداند
انتصابــات در ایــن دولــت بــر
اساسروابطفامیلیودوستی
نبودهواینازنقاطقوتماست

5

یادداشت

ناصر اماني؛ عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران

 3استانی که بیشترین زمین لرزه
را در دی ماه داشتند

براساسآمارشبکههایلرزهنگاریمرکزلرزهنگاریکشوریوابستهبهمؤسسه
ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،در دی ماه ۱۴۰۰نواحی مختلف ایران شاهد بیش از
۶۲۰زمینلرزهبودهکهبزرگترینآنهادراستانکرمانرخدادهاست.

 ۵ 1ریشتر

/
بزرگترین زمینلرزه

حوالی سیرچ استان کرمان
(  25دیماه)

خراسان
رضوی

86

زمینلرزه

کرمان

۵۴۱

زمینلرزه

کمتر از  3ریشتر

72

73

زمینلرزه

اصفهان

درآمدهاي پايدار شهرداري
محدوداست
اليحــه بودجه شــهرداري تهران به فرض گشــايش
مشــكالت اقتصادي شــهر تهران تنظيم شده است.
شهردار تهران و معاون شهردار نيز در جلســهاي كه با ما داشتند ،توضيح دادند در
سال 1401ما گشايشي هم در امر ساختوساز خواهيم داشت .با توجه به طرح نهضت
ملي مسكن150 ،هزار واحد از يكميليون مسكني كه قرار است در كشور ساخته شود،
سهم تهران است .از يكسو براي اين كار نيز الزاماتي براي دولت پيشبيني شده و ابالغ
ميشود و از سوي ديگر افزايش تعداد صدور پروانه سبب افزايش درآمدهاي شهرداري
در حوزه شهرسازي خواهد شد .به همين دليل ،درآمدهاي شهرداري تهران در حوزه
شهرسازي را در سال آينده بيشــتر از 73درصد افزايش دادهاند .همچنين در حوزه
فروش امالك شهرداري تهران كه جزئي از منابع تامين مالي شهرداري است ،گفته
ميشود سازوكارهايي ايجاد كردهاند .در واقع در بازار امالك ،امالك شهرداري عرضه
ميشود و مطمئنا مشتريهاي خودش را خواهد داشت .عالوه بر اينها ،سهم شهرداري
از محل ماليات بر ارزش افزوده در سال 1401افزايش خواهد يافت.
به اين ترتيب ،اين 3عامل را شهرداري رو به رشد عنوان ميكند و بر همين مبنا ،بودجه
سال آينده را 53درصد نسبت به بودجه اصالحي سال 1400افزايش دادهاند .البته
نظر شخص بنده بهعنوان يك كارشناس در حوزه بودجه اين است كه بعيد است كه
اين اعداد در سال1401كامال محقق شود ،زيرا الزمه كار اين است كه حداقل تعداد
پروانههاي صادرشده شهر تهران نسبت به سال گذشته به دوبرابر افزايش پيدا كند.
ضمن اينكه رونق ساختوساز هم تنها با افزايش صدور پروانه اتفاق نميافتد و عوامل
مختلفي در رونق ساختوساز دخيل است كه صدور پروانه و شهرداري تهران بخش
كوچكي از اين عوامل محسوب ميشود.
به هر حال ،تورم حاكم در كشور سبب شده سرمايهگذاران كه معموال در اين زمينه
ســرمايهگذاري ميكردند ،يا ســرمايهگذاري در بخشهاي
ادامه در
صفحه3
ديگري را ترجيح بدهند يا اينكه به سمت سرمايهگذاري در
خارج از كشور بروند .با توجه به اينكه در سالهاي متمادي چنين اتفاقي رخ داده ،بعيد
است كه طي يك سال این روند تغيير محسوسي داشته باشد.

زمینلرزه

بین  3و  4ریشتر

۵8

زمینلرزه

12

تهران

زمینلرزه

بین  4و 5ریشتر

11

زمینلرزه

2

زمینلرزه
بین  5و6

 3/۵ریشتر

بزرگترین زمینلرزه

از محـلهتـون چه خبـر؟

منبع:مرکزلرزهنگاریکشور

ضمیمه امروز روزنامه همشهری

تهران

ما به تاریک و روشن محلههای تهران سرک میکشیم

عكس :همشهري /محمد عباس نژاد

باهربانکیکهدستوراتدولت
را کــه به نفع مــردم اســت اجرا
نکند،برخوردمیشود

گرافیک:مهدیسالمی

در صورت مثبت بودن تست دبير
جشنواره ،قائممقام دبير در دفتر
جشنواره مستقر خواهد شد

صفحه21

ث دولت
وضعیت بورس میــرا 
قبل اســت .بورس نباید قلک
تأمینمالیدولتباشد

دادهنما

کرونا به دفتر
جشنواره رسید

فروش بليتهاي جشنواره
فيلمفجر از امروز آغاز ميشود

زنان فقط در 10درصد
تصادفات مقصرند

خطقرمز ما آسیبدیدن
سفرهمردم است
صفحه2
همهچیزمان مذاکره نیست؛
م یکی از
در خنثیسازی تحری 
راههای ما ارتباط با روسیه است
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بازداشت 17سازنده
كليپدوربينمخفی
متهمان ميگويند كه انگيزهشان از
ساخت كليپها جذب فالوئر است
صفحه6
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بهادري جهرمي:
وارد حاشيه با مجلس نميشويم

ترافيك ديپلماتيك در مسير
تهران  -باكو

ســخنگوي دولت در واكنش به گزارشهاي منتشرشده درباره
احتمال استيضاح برخي اعضاي كابينه در مجلس يازدهم تأكيد
كرد كه دولت از ورود به حاشيهها پرهيز دارد .علي بهادري جهرمي
درخصوص اينكه اين روزها بين مجلــس و دولت نوعي ديگر از
روابط در حال شكلگيري اســت و نمايندگان مسئله استيضاح
را مطرح ميكنند ،تعامل بين دولت و مجلس چگونه است ،گفت:
امروز موسم خدمت به مردم اســت .مردم منتظر حل مشكالت
هستند .وقت كار اســت و دولت وارد حاشيهها نميشود .دولت و
مجلس براي حل مشكالت مردم همســو و در تعامل و همكاري
كامل هستند .براســاس گزارش فارس ،بهادري جهرمي با بيان
اينكه وظيفه نظارتي مجلس براي بهبود حكمراني ميتواند مؤثر
باشــد ،افزود :رأي اعتماد باالي مجلس به كابينه و همراهي در
موضوعات كالن و اساســي و حضور دائمي وزرا در كميسيونها
نشانه تعامل گســترده مجلس و دولت با يكديگر است .از اينرو
اختالف نظر در موضوعات مختلف طبيعي و بــراي ارائه راهكار
مناسب راهگشاست .سطح دسترسي نمايندگان با شخص آيتاهلل
رئيسي و تكتك وزرا بيش از هر زماني و بلكه شايد بيش از همه
ادوار پيشاز اين بوده است كه تا پايان آذرماه بال غ بر  ۱۶۰۰بار وزرا
با نمايندگان در وزارتخانه و بهخصوص در مجلس ديدار داشتند.
حداقل  ۱۷۲نماينده ديدار مستقيم با آقاي رئيسجمهور داشتهاند
و صحبتهاي خود را تكتك در قالب مجامع استاني بيان كردند
كه اين بهغير از همه ديدارهايي است كه آقاي رئيسجمهور دارند.
همچنين رئيسجمهور در اين مدت  7بار به مجلس رفتهاند كه
نشانه توجه ويژه دولت به مجلس است.

ســفر وزير دفاعجمهوري آذربايجان به تهران و حضور وزير راه
جمهورياسالمي ايران در باكو نشان ميدهد روابط  2كشور در
س از يك دوره تنش ،وارد مرحله نويني شده است.
ماههاي اخير ،پ 
ديروز سپهبد ذاكر حسناف ،وزير دفاع جمهوري آذربايجان كه
به ايران سفر كردهاست ،با حضور در ستاد كل نيروهاي مسلح،
با سردار سرلشكر محمد باقري ،رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
كشورمان ديدار و گفتوگو كرد؛ سفري كه گفته ميشود توسعه
و تعميق همكاريهاي مشترك دفاعي ،نظامي و امنيتي 2كشور
از اصليترين اهداف آن به شمار ميرود .ســردار باقري در اين
ديدار گفت :ايران و جمهوريآذربايجان مشتركات و نزديكيهاي
فراواني به لحاظ تاريخي ،ديني ،مذهبي ،زباني و ساير موضوعها
دارند و سياســت جمهوري اســامي ايران هم توسعه روابط با
همسايگان و مخالفت با هرگونه اشغالگري است .وي گفت :با سفر
وزير دفاع جمهوري آذربايجان به ايران بهطور حتم روابط نظامي
2کشور توسعه چشمگيري خواهد يافت و اين موضوع زمينهساز
امنيت هر دو کشور ميشود .سردار باقري ادامه داد :مالقات خوبي
را با وزير دفاع کشور برادر و مسلمان جمهوريآذربايجان داشتيم
و در اين ديدار سياستجمهوري اسالمي ايران در توسعه روابط
با همسايگان از جنبه روابط نظامي و دفاعي با کشور آذربايجان را
توضيح داديم .وي عنوان کرد :همچنين در مورد اينکه با همکاري
نيروهاي مسلح 2کشــور چگونه ميتوان امنيت و دفاع مطمئن
براي 2کشور را فراهم کنيم ،با يکديگر تبادلنظر کرديم.
وزير دفاع جمهــوري آذربايجان نيز گفت :در ايــن ديدار پيام
رئيسجمهور آذربايجان را به رئيس ســتادکل نيروهاي مسلح
رسانديم و اعالم کرديم در روابط دوجانبه ،بسيار مصمم هستيم.
سپهبدحســناف با بيــان اينکه مطمئن هســتم بعــد از اين
ديدار ،روابط 2کشور در ســطح بااليي خواهد بود ،تصريح کرد:
رئيس ستادکل نيروهاي مسلح جمهوري اســامي ايران را به
جمهوريآذربايجان دعوت ميکنم و اميدوارم بهزودي اين سفر
محقق شود.
از سوي ديگر رستم قاســمي ،وزير راهو شهرســازي ايران در
رأس هيأتي بلندپايــه به باكو رفت تا مســير جديــدي براي
گســترش همكاريهاي دوجانبه گشوده شــود .الهام علياف،
رئيسجمهــور آذربايجان در ديدار با هيــأت ايراني از تمايل به
مشاركت شــركتهاي ايراني در بازســازي قرهباغ خبرداد .وي
در اين ديدار گفت :مطمئن هستم شركتهاي ايراني در آينده
ي آزاد شــده آغاز خواهند كرد.
نزديك فعاليت خــود را در اراض 
ي ايران نيز در اين ديدار گفت كه جمهوري
وزير راهو شهرســاز 
آذربايجان و ايران ميتوانند روند تردد مرزي را تســهيل كنند.
سفير جمهوري اسالمي ايران در باكو نيز در توييتي در راستاي
سفر وزراي  2كشور ايران و آذربايجان در حوزه راهو شهرسازي و
دفاع ،اين هفته را در روابط  2همسايه ،دوست و برادر مهم عنوان
كرد .سيدعباس موسوي دراين باره نوشت« :هفته مهم در روابط
ي ايران در
2همسايه دوست ،برادر و مسلمان :وزير را ه و شهرساز 
باكو؛ وزير دفاع جمهوري آذربايجان در تهران».

خبر

انتقاد از ناهماهنگي
حقوقي دستگاهها
معاون حقوقي رئيسجمهور در شصتوچهارمين
جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي
اجرايي ،نياز امروز کشور را انسجام حقوقي دانست و
گفت :متأسفانه مجموعههاي حقوقي در دستگاهها
بهصورت جزاير پراکنده و ناهماهنگ عمل ميکنند.
امروز بايد با انسجامبخشي به امور حقوقي دستگاهها
بهصورت فعال در اداره امور و رفع مشکالت تالش
کنيم .به گزارش ايســنا ،محمد دهقان با تأکيد بر
اينکه بخش حقوقي بايد تکيهگاه مديران و محل
رجوع آنها باشــد ،به آسيبشناسي وضع موجود
پرداخت و گفت :متأسفانه دستگاهها جايگاهويژهاي
براي امور حقوقي خود قائل نيستند .بيتوجهي به
مسائل حقوقي موجب شده قابليتهاي حقوقي از
اراده مديريتي و سياسي جا بمانند .مدیران سياسي
تنها وقتي دچار مشــکل ميشــوند ،براي يافتن
راهحل به بخش حقوقي خــود مراجعه ميکنند.
دهقان در بخش ديگري از ســخنان خود بسياري
از مشکالت داخلي و خارجي کشور را عدماستفاده
از ظرفيتهاي حقوقي دانســت و گفت :امروز در
عرصه جهانــي نيز تحريمها يــک جنگ حقوقي
عليه کشور است که خنثيسازي آنها جز در پرتو
بهرهگيري از راهحلهاي حقوقي بهصورت کامل
ميسر نخواهد شد.

خبرهای كوتاه
راهپيمايي يوماهلل ۲۲بهمن برگزار ميشود

رئيس ستاد دهه فجر استان تهران در جلسه اين ستاد گفت:
۴۰راهپيمايي در يوماهلل ۲۲بهمن در اســتان تهران برگزار
خواهد شد .بهگزارش ايســنا ،حجتاالسالم سيدمحسن
محمودي افزود :دهه فجر امسال رنگ و بوي مهدوي خواهد
گرفت و از ۱۵بهمن تا روز نيمهشــعبان ،رويكرد و فعاليت
مهدوي خواهيم داشت و برنامههاي دهه فجر به نيمهشعبان
متصل خواهد شد.

تشكيلشورايهماهنگيرياستجمهوريباحوزه

«شوراي هماهنگي ارتباطات رياســتجمهوري با حوزه و
روحانيت» روز سهشنبه عمال با احكام سيدابراهيم رئيسي،
رئيسجمهور براي حجتاالسالم سيدرضا تقوي ،نماينده
تهران در مجلس و محمــد حاجي ابوالقاســمي ،نماينده
اســتان زنجان در خبرگان رهبري آغاز بهكار كرد .رئيسي
مهرماه امســال در ديدار رئيس و اعضاي جامعه روحانيت
مبارز گفته بود« :دولت مصمم اســت از ديدگاهها و نظرات
دلســوزانه همه قشــرها بهويژه روحانيون در پيشبرد امور
كشور و رفع مشــكالت و دغدغههاي مردم استفاده كند».
براســاس گزارش پايگاه اطالعرســاني رياستجمهوري،
رئيسجمهــور بهمنظــور تحكيــم و تقويــت ارتبــاط
رياستجمهوري با مراجع عظام تقليد ،ائمه جمعه ،علماي
بــاد ،حوزههاي علميه و ســاير شــخصيتهاي روحاني،
اين احكام انتصاب را صادر كرده اســت .در متن اين حكم
كوتاه منتشر شده آمده اســت« :اميدوارم با اتكا به خداوند
متعال ضمن بهرهگيري از تعامل و همكاري انديشمندان و
فرهيختگان اين حوزه ،در تحقق اهداف عاليه دولت مجدانه
بكوشيد».

خط قرمز ما آسیب دیدن سفره مردم است

رئیس دولت سیزدهم در چهارمین گفتوگوی تلویزیونی :من غافلگیری را نمیپسندم و در قاموسم نیست .اجماال سعی کردیم در این مدت
با سازوکارهایی ،وضعیت اقتصادی را حفظ کنیم
رئیــس دولت ســیزدهم در
چهارمین گفتوگوی تلویزیونی
دولت
خود با مردم پاسخگوی سواالت
صریحتر و شــفافتری در رسانه ملی بود و به
طیف گســترد هتری از ســواالت در مورد
مشکالت کشور پاسخ داد .گزیدههایی از این
گفتوگو را میخوانید.
سفر به روسیه مهمترین ســفر از آغاز دولت
سیزدهم تاکنون بوده است .منتقدان دولت این
گسترش روابط با چین و روسیه را ناقض شعار
قدیمی نهشــرقی نهغربی میدانند .نظرتان
چیست؟

ما در سیاســت بینالمللی در جمهوری اسالمی
فعالیت و تالش بسیاری داشــتیم و داریم ،لکن
در همه حوزهها این سیاســت بهطــور متوازن
نبوده اســت .در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت
نداشــتهایم و نوعی عقبماندگی داریم .تاکنون
آنچه عمل شده متوازن نبوده است .ما باید سیاست
متوازن داشته باشــیم .چرا به همسایگان توجه
نکردهایم؟ کمبودهــا و کاســتیها دارد جبران
میشــود .روابط تجاری ما با روســیه 3میلیارد
دالر اســت که میتواند به 10میلیارد دالر برسد.
کاالهای استراتژیکی در روســیه وجود دارد که
میتواند به ایران وارد شود و محصوالت کشاورزی
ایران به روســیه صادر شــود .در بخش ترانزیت،
حملونقل ،انرژی ،صنعــت و هوافضا میتوانیم
همکاری مشترک داشته باشيم و ظرفیتهایش
موجود اســت .ما مزیتهایی در کشور داریم که
مورد نیاز روسیه است.
تعریفتان از سیاست متوازن چیست؟

ما در حوزههای مختلف فعالیم .ما مذاکرات را به
همه چیز اتصال نمیدهیم .همه چیز ما مذاکرات
نیست .ما در 2حوزه فعالیت میکنيم .اول خنثی
کردن تحریمها اســت که با فعال کردن ظرفیت
همسایگان پیش میرود .ما نمیتوانیم با روسیه
بهعنوان یک کشور توانمند در حوزههای مختلف
ارتباط نداشته باشــیم .ما با همه کشورهایی که

بخواهند تعامل داشته باشند همكاري ميكنيم.
دیدار شــما با آقای پوتین حواشیاي داشت.
نظرتان چیست؟

اینکه محصول ســفر لبخند باشد ،چنین نیست.
اینکه سفر بخواهد لبخند باشد اتفاقی نمیافتد.
نتیجــه آن باید در صنعت و منافع مردم آشــکار
شود .آنچه در دیدار 3ســاعته مطرح شد مسائل
دوجانبــه و منطقهای و با محوریــت منافع ملی
ایران بود .بعد از دیدار من ،آقای الوروف به آقای
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجــه گفته بود که
آقای پوتین به وزرا ماموریت داده تصمیماتی که
در ديدار با رئیسجمهور ایران گرفته شــده باید
سریعا عملیاتی شود.
مذاکرات وین چگونه پیش میرود؟ زمزمههایی
در خصوص مذاکره مستقیم با آمریکا مطرح
میشود .موضع شما چیست؟

این درخواست مدتهاست دارد مطرح میشود.
برخی کشورها پیام میدهند که آمریکا مستقیم
میخواهد مذاکره کند .تا االن مذاکره مســتقیم
صورت نگرفته ولی االن اعالم میکنیم در صورتی
که طرف مقابل بخواهد تحریم ظالمانه را برطرف
کند ،جای توافق وجود دارد.
مردم کنترل تورم را حس نمیکنند؟ مردم در
مضیقه هستند و دیگر شاید بتوان گفت قشر
متوسط معنا ندارد .این را چه میکنید؟

یک بخش تورم به سیاســتهای پولــی و مالی
برمیگردد که در گرو این اســت که نقدینگی و
کسری بودجه را مدیریت کنیم .باید رشد اقتصادی
داشته باشیم .مثال در بودجه 1401رشد اقتصادی
8درصــد را هدفگذاري كردهایــم .میخواهیم
اســتقراض از بانک مرکزی نداشته باشیم .تالش
شــده خلق نقدینگی مدیریت شود .من بنا ندارم
به قبل بپــردازم که چه تحویــل گرفتیم .اجماال
کارهای زیادی باید شود که دولت آغاز کرده است.
وقتی رشد اقتصادی داشته باشیم هم تورم کنترل
میشود و هم فضای کســبوکار فعال میشود.

خلق پول نباید افزایش پیــدا کند .بانک مرکزی
روی اینها حساس شده اســت .هفتهای 2جلسه
اقتصادی داریــم .االن در جامعه کنترل قیمتها
بحث مهمی اســت که ســتاد بازار موظف است
قیمتها را کنترل کند .دولــت در بخش فوالد و
سیمان موفق شدهقیمت ها راکنترل کند و حتی
برخی قیمتها پایین هم آمده است .برخی کاالها
هم افزایش قیمت داشــته که دولت موظف است
پیگیری کند.
حذف ارز 4200تومانــی دغدغه زندگی مردم
است .تصمیم چه خواهد بود؟

ما از شــهریورماه کــه دولت را تحویــل گرفتیم
منبعی برای تامین ارز 4200تومانی نداشــتیم.
من غافلگیری را نمیپسندم و در قاموسم نیست.
اجماال سعی کردیم در این مدت با سازوکارهایی،
وضعیت را حفــظ کنیم ولــی ارز 4200تومانی
مشــکالت جدی ایجاد کرده اســت .این مسئله
2تا 3سال قبل باید حل میشد و به دولت ما افتاد
که باید حلش کند .در آن فساد و رانت و زمینههای
ناسالم وجود دارد3 .نکته برایمان مهم است .اوال
باید اجماع نسبت بین دولت و مجلس وجود داشته
باشــد .دوم باید اقناع نخبگانی و عمومی نسبت
به آن وجود داشته باشد .ســوم این که حذف ارز
4200توماني در برخی کاالها جبران شود .خط
قرمز ما در حذف ارز ترجیحی معیشت مردم است
و به هیچ عنــوان در اصالحات اقتصادی راضی به
آسیبدیدن سفره مردم نمیشویم.
یکی از 3اولویت شما رســیدگی به وضعیت
بورس بود .تابلوهای قرمز بورس بســیاری از
سهامداران را متضرر کرده است .برای بورس
چه میکنید؟

یکی از بخشهایی که میراثدار دولت قبل شدیم
مسئله بورس است .با یک تبلیغاتی عده بسیاری
آمدهاند و سهامشــان خرد اســت .آنها اکثريت
سهامداران را تشکیل میدهند .من در همان هفته
اول گفتم بورس نباید قلک تامین مالی دولت شود.
دوم اینکه باید صندوقهای تثبیت و توســعه را

بهعنوان پشتیبان مردم تقویت کنیم .نکته سوم
اینکه من تیم اقتصــادی را از همــان اول مامور
کردم راهکارهای برونرفت از مشــکالت بورس
را بررسی کنند.
برای آلودگــی هوا و اجــرای قانون پاک چه
میکنید؟

نگرانی آلودگی هوا از نگرانیهای مهمی اســت
که مردم در تهران و شــهرهای بزرگ دارند و ما
استانداران را موظف به برگزاری جلساتی کردیم
تا راههاي مقابله با این مســئله را با دستگاههای
مربوط بررســی کنند .نوســازی ناوگان عمومی
شــهرداری هم به کمــک مردم نیــاز دارد و هم
کمک دولت .اقداماتدولــت میتواند به اجرای
قانون هوای پاک کمــک کند .بحث هوای پاک از
حقوق مردم اســت .من هم االن به همکارانم در
بخشهای مختلف بهخصوص استانداران تاکید
میکنم تا نقص دســتگاهها در ایــن خصوص را
ارزیابی کنند.
انتصابات در دولــت چه میزان بــر مبنای
شایستهساالری است؟ گشت ارشاد دولت تا
چه حد موفقیت داشته است؟

دولــت منتقدانی دارد و مــا از انتقاد اســتقبال
میکنیم ،اما برخــی از اظهارنظرها بــا واقعیت
همخوانی ندارد .گاهی نقــاط قوت دولت طوری
منعکس میشود که نقطه ضعف اســت .ما بنا را
بر شایستهســاالری گذاردهايم .حزبی و گروهی
عمل نکردهایم .من گفتم 5نفر را بگویید که آشنا
بودهاند.
کندی در انتصابات را قبول دارم

رئیسجمهور درباره انتصابات در دولت سیزدهم
گفت :تعدادي این انتقاد را دارند که انتصابات به
کندی انجام میشود .شاید به این دلیل است که
دولت ما احســاس نمیکند باید فرد قبلی را کنار
بگذارد .من گفتم هرکس بانی وضع موجود است
کنار گذاشته شود ولی قرار نیست افراد کارآمد کنار
گذاشته شوند؛ ما افراد کارآمد را نگه میداریم.

دالیل اشتیاق آمریکا به مذاکره مستقیم

آمریکا میخواهد بدون هزینه
به برجام برگردد
مذاكرات در وین بهصورت مستمر و
فشرده ادامه دارد و شواهد موجود
برجام
نشــان میدهــد گفتوگوهــا به
سختترین مرحله ،یعنی اتخاذ تصمیمهای سیاسی
درباره گامها و تعهدهای متقابل نزدیك شدهاست.
این درحالی است كه طی روزهای اخیر هیأتهای
مذاكرهكننده جمهوریاســامی ایــران و  4+1در
قالبها و چارچوبهای سیاسی و كارشناسی درباره
موضوعهای باقیمانده به بحث و تبادلنظر پرداختند.
بر این اســاس مذاكرهكننده ارشد كشــورمان در
دیدار با مذاكرهكنندگان ارشد گروه  ،4+1پیرامون
موضوعهای باقیمانده دربــاره متنهای مربوط به
«تضمینها» و «راســتیآزمایی» گفتوگو كرد و
بهنظر میرسد بحثهای فنی و كارشناسی در آخرین
مراحل خود بهســر میبرد و پیشرفتهای بهدست
ش از هر
آمده به مرحلهای رسیده كه پیشبرد آن ،بی 
چیز نیازمند اتخاذ تصمیمهای عملگرایانه در سطوح
ارشد سیاسی كشورهای مذاكرهكننده است.
در چنین شــرایطی مذاكرات وین پــساز گذر از
هفتهها ،در نقطهای قرار گرفتهاســت كه نتیجه كار
كمیتههای ســهگانه «لغو تحریمها»« ،اقدامهای
هستهای» و «هماهنگی گامهای متقابل» در فرایند
تعامل سیاسی همه طرفهای حاضر در گفتوگوها
رقم خواهد خورد؛ موضوعی كــه وزیر امور خارجه
كشورمان نیز طی روزهای اخیر و در همایش «ایران
و همسایگان» آن را مطرح كرد.

ایاالت متحده می داند تحریمها به سقف
رسیده است

آمریكاییها بهدنبال مذاكره مستقیم

حســین امیرعبداللهیان در ایــن همایش به اعالم
آمادگی ایران برای مذاكره با طرف آمریكایی درصورت
ب گستردهای در
لزوم نیز اشاره كرد؛ موضوعی كه بازتا 
محافل سیاسی و رسانهای یافت و واكنشهایی را نیز
در داخل و خارج از كشور بههمراه داشت.
وزیر امور خارجه كشورمان با اشاره به درخواستهای
مكرر طرف آمریكایی از راههای مختلف برای انجام
مذاكره مســتقیم با ایران ،تحقق این موضوع را به
مرحلهای منوط كرد كه «رسیدن به یك توافق خوب
با تضمین باال» الزمه آن اســت .در چنین صورتی
ممكن است سطحی از گفتوگوها با طرف آمریكایی
انجام شود؛ آن وقت است كه موضوع مذاكره مستقیم
برجامی با آمریكاییها ازســوی ایران نادیده گرفته
نخواهد شــد .کارشناســان معتقدند درخواســت
آمریکایی ها برای گفتو گوی مســتقیم با ایران با
چند هدف محتمل صورتگرفته است:
بــدون پرداخــت هزينــه بــه برجــام
 1برگردد.
مذاكرات را فراتر از موضوعات هســتهاي
 2گسترش دهد.
در بازگشت به برجام بهصورت خودكار از
 3اهرمهاي فشار آن استفاده كند (استفاده از
مكانيسم ماشه در آينده).
از گسترش روابط ايران با شرق جلوگيري
 4كند.

طرف مقابل تالش دارد مذاکرات را
فراهستهای کند

از آنجا كه ســقف تحريمها اعمال شده و
 5دســت خود را خالي ديده بهدنبال مذاكره
مستقيم است.
موضعگیری امیرعبداللهیان بالفاصله با واكنش
ی وزارت خارجه
آمریكاییها مواجه شد و سخنگو 
آمریكا مذاكره مستقیم با ایران را زمینهساز «تعامل
كارآمدتر» دانســت .ند پرایــس در جریان یك
نشســت خبری با بیان اینكه «ما آمادگی داریم
مســتقیما دیدار كنیم» ،تعامل مستقیم با ایران
هم در زمینه مذاكرات وین و هم در زمینه مسائل
دیگر را «پربارتر» ارزیابی كرد .وی با تكرار ادعاهای
گذشته ایاالتمتحده درباره سرعت پیشرفتهای
جمهوری اســامی ایران در زمینه فعالیتهای
هستهای ،مذاكرات غیرمستقیم ،بهویژه در زمینه
مســئلهای به این پیچیدگی و اهمیت را یك مانع
دستوپاگیر دانست و اضافهكرد« :ما بهدنبال این
هســتیم كه فورا این دیپلماسی را بهكار ببندیم و
بهوضوح گفتهایم تعامل مستقیم در خدمت این
اهداف خواهد بود».
از ســوی دیگر نماینده روســیه در سازمانهای
بینالمللی مستقر در وین نیز در واكنش به سخنان
وزیر امور خارجه كشورمان ،مذاكره مستقیم میان
ایران و آمریــكا در وین را «مفیــد» ارزیابی كرد.
میخائیل اولیانوف در این بــاره در صفحه توییتر
خود نوشت« :مذاكره مستقیم در سطح پیشرفته
مذاكرات وین میتواند مفید واقع شود».

واكنشهای داخلی

طرح موضوع گفتوگوی برجامی مســتقیم ایران و
آمریكا در داخل نیز واكنشهایی را بههمراه داشت و
برخی مقامهای سیاسی كشور به تبیین این موضوع
پرداختند .بر همین اساس هم بود كه دبیر شورایعالی
امنیتملی در توییتی به این موضوع پرداخت و شرط
الزم برای تغییر روش ارتباط با هیأت آمریكایی در وین
را تشریح كرد .علی شــمخانی در این زمینه نوشت:
«تاكنون ارتباط با هیــأت آمریكایی حاضر در وین با
مبادله نوشتار غیررسمی انجام شده و نیازی به بیش
از این نیز نبوده و نخواهد بود .این روش ارتباطی تنها
زمانی با روشهای دیگر جایگزین میشود كه توافق
خوب در دسترس باشــد ».از سوی دیگر سخنگوی
ت خبری دیروز خود به این موضوع
دولت نیز در نشس 
واكنش نشان داد و گفت :درخواست مذاكره از سوی
آمریكا به طرق مختلف مطرح شده بود ،اما هیچ مذاكره
مستقیمی بین ایران و آمریكا انجام نشدهاست .علی
بهادریجهرمی درباره موضــوع «توافق موقت» در
وین نیز اظهار كــرد :همانطور كه بارها اعالم شــده
اســت ،موضوع توافق موقت در دستوركار جمهوری
اسالمی ایران نیســت و تیم مذاكرهكننده كشورمان
بر رفع تحریمهای ظالمانه به شكل پایدار و مطمئن
متمركز شدهاست .وی همچنین عنوان كرد كه در سفر
رئیسجمهوری به روسیه نهتنها بحثی درباره قرارداد
موقت مطرح نشده ،بلكه بر بازگشت همه طرفها به
برجام و لغو مؤثر همه تحریمها تأكید شدهاست.

عکس :پایگاه اطالع رسانی ریاستجمهوری

دریچه

سیاست
خارجی

گفتوگو

فؤاد ایزدی در گفتوگو با همشهری تشریح كرد

پشتپرده بازی ضدایرانی
آمریكا در وین

اگرچــه مقا مهــای آمریكایــی بــا عقبنشــینی
تلویحــی از موضــوع «تعییــن پیششــرط» برای
به نتیجــه رســیدن مذاكــرات هســتهای ،از وجود
«مســیرهای جداگانــه» ســخن بهمیــان آوردند،
اما بهنظر میرســد طــرح موضــوع آزادی زندانیان
آمریكایی در ایران در شــرایط فعلی كــه مذاكرات وین
در حســاسترین و ســختترین مقطع خود در ماههای
اخیر قرار گرفتهاســت ،هدفی جز فرافكنی و فضاسازی
سیاســی برای تحتتأثیر قــرار دادن مســیر صحیح
گفتوگوها را دنبال نمیكند .بر همین اساس فؤاد ایزدی،
كارشناس مسائل بینالملل معتقد است پشتپرده طرح
چنین موضوعی در وضعیت كنونی هرچه هســت ،هدف
سنگاندازی در مســیر مذاكرات وین را دنبال میكند و
آمریكاییها تالش میكنند با هر ابزاری مقاصد ضدایرانی
خود را پیگیری كنند .گفتوگوی همشــهری با ایزدی را
در ادامه میخوانید.
بهنظــر شــما بحــث لــزوم آزادی
زندانیــان آمریكایــی در ایــران آنهم در شــرایط
فعلــی مذاكــرات ویــن بــا چــه اهدافــی مطرح
میشود؟

درباره چرایی طرح چنین بحثی ازسوی آمریكاییها در مقطع
فعلی مذاكرات وین ،با دیدگاههای مختلفی مواجه هســتیم
كه هركدام از زاویــهای متفاوت موضــوع را تحلیل میكنند.
یك گزینه این است كه طرح بحث آزادی زندانیان دوتابعیتی
در شرایط فعلی حربهای ازسوی خود مذاكرهكنندگان آمریكایی
است كه با توجه به روند كنونی گفتوگوها ،با استفاده از ابزار
رسانهای و تبلیغاتی ،مسیر مذاكرات را منحرف و با سنگاندازی
در جریان رایزنیها ،مذاكرهكنندگان ایرانی را با موانع عدیدهای
در پیگیری مطالبات بحق جمهوریاسالمی ایران مواجه كنند.
گزینــه دیگر این اســت كه افــراد ،البیها یــا گروههایی در
شرایط كنونی احســاس كردهاند كه میتوانند با طرح مباحث
اینچنینی ،به بهرهبرداری سیاسی بپردازند و مقاصد سیاسی
خــود را جامهعمل بپوشــانند .درهرحال بانــی طرح چنین
موضوعهایی ازسوی آمریكا در شرایط فعلی هركدام از گزینهها
كه باشــد ،دولتی باشــد یا غیردولتی،
ادامه
هــدف طــرح بحثهــای انحرافــی در صفحه 13
درجریان پیشــبرد مذاكرات در وین و امتیازگیری بیشــتر از
مذاكرهكنندگان ایرانی است.
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مهدی عباسی

عکس خبر

دریچه

شهردار تهران با حضور در همایش تجلیل از مادران و همسران
شهدا گفت :شــهدا در محضر الهی مســئولیتپذیر بودند و
مورد پذیرش خدا قرار گرفتند و امروز نیــز حضور دارند ،اما
محدودیتهای دنیایی را ندارند و به ما کمک میکنند .مهم این
است که ما خودمان را در معرض بهرهمندی از این ظرفیتها
قرار دهیم .علیرضا زاکانی افزود :امیدواریم گوشهای و قطرهای
از یک دریا خدمت را معطوف به شما داشته باشیم و خداوند
همه ما را در مسیر رفقاي شهيدمان که مسیر امام حسین(ع)
است ،پایدار بدارد و به ما توفیق درک شهادت عنایت کند.

درآمد حاصل از هر سرانه ،صرف
همان بخش شود

خبر

تحول در تهران
با درآمدهای نوین

بانوان مدیر شهرداری
بهدنبال خودباوری باشند
شــهردار تهران با بیان اینكــه بانوان مدیر در شــهرداری باید
خودباوری را در خــود ایجاد و در تحوالت میــدانداری كنند،
بیان كرد :خواهش بنده از شــما این است كه جنب ه خودباوری،
میدانداری و اثرگذاری را برای خود ایجاد كنید؛ خداوند در قرآن
برای یك مدیر خوب  3ویژگی را درنظر گرفته است؛ «علیم بودن
و برخورداری از تجربه و علم و دانش»« ،قابلیت ،قدرتداشتن و
توانمندبودن» و «امین و امانتدار بودن» این  3ویژگی را تشكیل
میدهد.
به گزارش پایگاه خبری شهر ،علیرضا زاكانی در نشست با بانوان
مدیر شــهرداری تهران در سالن جلسات ســاختمان مركزی
شهرداری گفت :این جمع ،جمع مدیران شهرداری است و هر چه
در نشست قبلی با زنان شاغل در شهرداری مطرح شد ،برای عملی
شدن نیاز به تالش شما دارد و پیشتاز این اقدامات شما هستید؛
اگر بنا باشد اتفاقی برای شهرداری بیفتد ،نقش شما بیبدیل است.
او ادامه داد :زنان در جایگاههای مدیریتی به ظرافتها ،دقتها،
حساسیت  ،پاكی و مسئولیتپذیریشان شناخته میشوند؛ از
این جهت نقش مدیران زن در شهرداری بسیار برجسته است كه
میتوانند حتی به سایر مدیران خطدهی داشته باشند به شرط
اینكه خودمان را باور و مقدمــات كار را فراهم كنیم و بعد از آن
اقدام الزم را انجام دهیم .زاكانی افزود :از ۵۷هزار و  ۶۲۴پرسنل
شهرداری ۲۰درصد آنان را بانوان تشكیل میدهند و ۶۹۱پست
انتصابی در شهرداری وجود دارد كه۸درصد این پستها متعلق به
بانوان است .شهردار تهران در بخش دیگری از این نشست نكاتی
درباره فعالیتهای شهرداری تهران شرح داد.
شهرداری۸۵هزار میلیارد تومان بدهی دارد كه۶۰هزار میلیارد
آن مربوط به بانكهاست؛ همچنین باید ۱۰هزار میلیارد تومان
تملك دارایی داشتهباشیم .در بحث مشكالت ساختاری و منابع ،با
برنامهریزیهای گامبهگام به سمت كاهش این مشكالت میرویم
و امیدواریم با تمهیداتی كه در۱۵سرفصل ایجاد شده ،اثرات آن را
در متن ایجاد تسهیالت برای پرسنل خودمان ببینیم.
با تبدیل وضعیت انجام شــده ،نزدیك ۶۲هزار پرسنل داریم
و كسانی كه از طریق سایر مجموعهها با ما كار میكنند حدود
۴۴هزار نفر هســتند .بنابراین در مجموع به ۱۰۶هزار پرسنل
میرســیم .هم روی تقویت پایه حقوق افراد كار میكنیم و هم
ناظر به امنیت شغلی و پرداخت مستقیم هستیم .در بحث پرسنل
۳۲تصمیم گرفتیم كه ۱۶مورد آن مربوط به امور رفاهی بود.
سال ۹۰حدود ۳۲هزار پروانه و امســال حدود ۴هزار پروانه
صادر شد كه نشان میدهد شهر به نوعی قفل شده .باید در كنار
شهرسازی ،ظرفیتهایی خلق كنیم كه درآمدهای پایدار ایجاد
كندهرچنددرشهرسازینیزبایدمنطقیبینعرضهوتقاضاایجاد
كنیم .در شهرداری چاه نفتی به نام امالك داریم كه میتوانیم آنها
ن ظرفیت انتها دارد .آنچه
را بهرهور كنیم اما مسئله این است كه ای 
انتها ندارد و میتواند با خالقیتهایش مجموعه شهرداری را پیش
ببرد ،پرسنل شهرداری هستند.

درآمدهای پایدار شهرداری
محدود است
متأســفانه شــهرداریها از دهه 60به
ادامه از
صفحه اول درآمدزایی در حوزه شهرســازی روی
ِ
سمت درآمدهای پایدار ،تصویب
آوردهاند و الزمه رفتن به
الیحه درآمدهای پایدار شــهرداریها در مجلس شــورای
اسالمی است .در واقع این الیحه بین مجلس شورای اسالمی
و شورای نگهبان در رفتوآمد است تا قطعی شده و بسترهای
اجرایی آن در كشور و ازجمله در تهران فراهم شود .این اتفاق
هنوز رخ نداده و اگر مالحظه شود از 56هزار و 800میلیارد
تومان كه شهرداری برای بودجه سال 1401درنظر گرفته،
28هزار میلیارد تومان در حوزه شهرسازی است .به تعبیری
ن را درآمد ناپایدار قلمداد میكنیم؛ یعنی چنین درآمدی
ما آ 
ناشــی از صدور پروانه ساختمانی یا ناشــی از تراكم پایه و
تراكم مازاد بر پایه اســت و درآمد ناپایدار بهحساب میآید.
درآمدهای ناپایدار ،شهرداری تهران را مجبور میكند برای
اداره شهر و اجرای پروژههای عمرانی به این سمت حركت
كند .زمانی درآمدهای ناپایدار از شهرداریها با سهم كمتری
در بودجه شهرداری مواجه شده و به سمت درآمدهای پایدار
حركت خواهیم كرد كه برای گرفتن عوارض شهری قانون
اجرا شده و مجوزهای الزم صادر شود .متأسفانه هماكنون
به غیراز موارد محدودی در حد عوارض نوســازی ،مدیریت
پسماند و مدیریت خدمات ،ابزار دیگری در اختیار نداریم.

همشهری در گفتوگو با تعدادی از اعضای شورای شهر و کارشناسان ،تغییرات بودجه
سال آینده پایتخت و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز را بررسی کرد
شــهرداری تهــران بودجه
56هزار و 869میلیاردتومانی
گزارش
ســال آینــده را براســاس
3ســناریوی مشارکت و ســرمایهگذاری بخش
خصوصی ،هزینه و درآمدهای نوین تدوین کرده که
بهگفته کارشناسان و فعاالن حوزه مدیریت شهری،
درصورت تحقق سناریوی سوم (درآمدهای نوین)
میتوان شاهد تحول در پایتخت بود.
بهگزارش همشــهری ،الیحه بودجه پیشنهادی
شهرداری تهران دیروز در کمیسیون تلفیق پارلمان
شهری بررسی شد که بهگفته رئیس کمیسیون
برنام ه و بودجه پارلمان شهری ،در نهایت 52هزار
میلیارد تومان بهعنوان ســقف درآمدی بودجه
پیشنهاد شد اما شــهردار تهران و معاونانش که
در این جلسه حضور داشــتند ،توضیحاتی درباره
تحقق درآمدهای بودجه دادند و اعضای پارلمان
شهری هم موافقت کردند روز یکشنبه همان الیحه
پیشنهادی بودجه (56هزار و 869میلیارد تومان)
به صحن شــورا ارائه و تصمیمگیری شود .محمد
آخوندی در گفتوگو با همشهری تأکید کرد« :دهم
بهمن درباره ســقف بخش درآمدی بودجه سال
آینده ،در شورا تصمیمگیری میشود».
بودجهای با رشد51درصدی

امســال بودجه شــهرداری تهــران۴۸ ،هزار و
۸۰۰میلیارد تومان بود اما اواسط آذرماه شهرداری
الیحه کاهــش 12هــزار میلیاردتومانی از مبلغ
بودجه را به شورای شهر تهران داد و پس از تصویب
در پارلمان شهری سقف بودجه امسال به 37هزار
و 700میلیارد تومان رســید .براساس گفتههای
شهردار تهران پیشبینی میشــود تا پایان سال

32هزار و500میلیارد تومان از بودجه محقق شود.
آنچه در بودجه سال آینده بیش از هر چیزی مورد
توجهکارشناسانو فعاالنحوزه شهریوهمچنین
اصحاب رســانه قرار گرفته ،رشد 51درصدی در
مقایسه با بودجه امسال است؛ افزایشی که بهگفته
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا غیرطبیعی
نیســت .محمد آخوندی گفت« :مواردی چون
برونرفت از بحران کرونا ،بهبود وضعیت اقتصادی
کشور و استفاده از روشهای جدید ،میتواند به
افزایش درآمدهای شهرداری کمک کند».

(الکترونیکشــدن برخی از خدمات مانند صدور
پروانه و ...که شهروندان در قبال دریافت خدمات
موظف بــه پرداخت هزینه هســتند) و ...ازجمله
موارد منابع درآمدهای نوین محسوب میشوند که
کشورهای پیشرفته با اجراییکردن آنها توانستهاند
مشکالت بزرگ خود را حل کنند ».کسب درآمد از
پسماند هم نمونه دیگری است که این کارشناس به
آن اشاره کرد و گفت« :پسماند از یکسو میتواند
تهدید باشد ،از سوی دیگر فرصت .شهرداری با یک
برنامهریزی اصولی و مدیریت درست میتواند از آن
استفاده کند که این کار نیاز به مطالعه دارد».

درآمد شهرداریها از 2منبع پایدار و ناپایدار تأمین
میشود که کارشناســان حوزه شهری معتقدند
در ســالهای اخیر درآمدهای ناپایدار آسیبهای
زیادی به تهران وارد کرده و شاید به همین دلیل در
بودجه ،1401مدیریت شهری سناریوی درآمدهای
نوین را مدنظر قرار داده است؛ سناریویی که بهگفته
سیدمرتضی حسینی ،کارشــناس برنامهریزی و
اقتصاد شهری در اکثر شهرهای پیشرفته دنیا اجرا
میشود و نتایج خوبی هم داشــته است .او با بیان
اینکه تهران در مسیر شــهر هوشمند قرار گرفته
است ،گفت« :باید بپذیریم شهر نیاز به تحول دارد و
مدیریت شهری هم به این موضوع واقف است ،از این
رو باید روی منابع نوین برنامهریزی کند ».حسینی
افزود« :مالیات سبز (دریافت عوارض از واحدهای
مسکونی و تجاری که موارد زیستمحیطی را رعایت
نمیکنند) ،ارائه خدمات ویژه در گردشگری شهری
از طریق پلتفرم (طراحی نقشههای دسترسی به
مکانهای گردشگری و تفریحی تهران و قراردادن
آن در اختیار شهروندان) ،ارائه خدمات هوشمند

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

منابعی برای درآمدهای نوین

شهردار تهران روزی که الیحه بودجه پیشنهادی
را به شورای شهر داد ،به مشارکت بخش خصوصی
تأکید کرد و گفت« :از ایــن ظرفیت میتوان در
بارگذاری 46هزار مترمربع بافت پیرامونی شهری
(اجرای 8پروژه) اســتفاده کــرد .همچنین قرار
است با مشارکت بخش خصوصی 5هتل در تهران
ساخته شود .در واقع بهازای هرگونه سرمایهگذاری
عالوه بر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ،شرایط
خوبی هم برای شــهروندان فراهم خواهد شد».
مهرداد تقیزاده ،صاحبنظر در حوزه درآمدهای
شهرداری معتقد است استفاده از ظرفیت مشارکت
بخش خصوصی از یکطرف سبب اتمام پروژههای
نیمهتمام و اجرای پروژههای مهم شده و از سوی
دیگر هزینههارا کاهش میدهد« :در اکثر شهرهای
مدرن از مشارکت بخش خصوصی بهره میبرند .در
تهران هم مدیریت شهری میتواند از طریق برخی
تمهیدات (تسریع فرایند صدور پروانه و تخفیف در
عوارض و )...این مانع را برطرف کند».

مالیات و سرمایهگذاری
شــهرهای توســعهیافته جهان که در فهرستهای مختلف
بینالمللیبهعنوانشهرهایزیستپذیریادارایاستانداردهای
باال معرفی میشوند ،هر سال بودجه خود را بهتناسب شرایط

اقتصادی تغییر میدهند اما این تغییرات به پشتوانه درآمدهای
پایدار انجام میشود که در طول چند دهه یا بیشتر از آن تثبیت
شده و به شکل منبع قابل اتکا برای مخارج شهر درآمده است.

ویــن| بودجه ساالنه شهر وین از چند منبع تامین میشود.
مالیاتهایی که بر داراییهای شــهروندان تعیین میشود،
مجوزهایی که شــهرداری برای برنامههــای تفریحی صادر
میکند ،مالیات مواد غذایی« ،خرید و فروش آب و فاضالب»
شهری و حومه بخشــی از درآمدهای شــهرداری را تامین
میکند .یکــی از منابع درآمد خاص این شــهر «جمعآوری
آبهای سطحی ناشی از توفان» است .هزینه این کار بهصورت
بخشی از مالیات عمومی از شهروندان دریافت میشود.

ونکوور|نزدیــک 60درصــد درآمد شــهرداری ونکوور از
مالیات بر درآمدها تامین میشود20 .درصد دیگر این درآمد به
قبضهای خدماتی مانند آب و برق و پارکینگ اختصاص دارد که
ت کنند .تنها
بوکار باید آ ن را پرداخ 
صاحبخانهها و صاحبان کس 
5درصد بودجه ساالنه از محل مجوزها و پروانههای توسعه شهری
تامین میشــوند .درآمد ونکوور از سرمایهگذاریهای مستقیم
شهرداریدرحوزههایغیرشهریزیادنیستوتمرکزاصلیمنابع
مالی بر عوارضی است که از سکونت و کار در شهر دریافت میشود.

https://www.wien.gv.at/

https://vancouver.ca/

سیدنی|مالیات و سهم از بودجه کشور ،حدود35درصد درآمد
کل شهرداری سیدنی را تشکیل میدهد .فروش کاالها و ارائه
خدمات توسط سازمانهای ایالتی هم نزدیک11درصد از بودجه
شهرداری را تامین میکند .منابع اصلی تامین هزینههای شهر،
شامل انواع عوارضی است که از دستمزدها ،نقل و انتقال امالک،
مالکیت زمین ،مالکیت وسایل نقلیهموتوری و ...تامین میشود.
قسمت بسیار کوچکی هم شامل درآمد ناشی از مجوزهایی است
که شهرداری برای فعالیتهای مختلف صادر میکند.

اوزاکا|40درصد درآمد شهرداری اوزاکای ژاپن از عوارض و
20درصد آن از بودجه دولتی است اما نکته خاص در اداره مالی
این شهر انتقال مسئولیتها و مالیاتها بین شهرداری و دولت
مرکزی است که بهصورت یک روند انتقال سرمایه و سود انجام
میشود .نزدیک 30درصد بودجه اوزاکا از دریافت حق اشتراک
خدمات و هزینه خدمات گوناگون از شــهروندان بهدســت
میآید .اوراق قرضه شــهرداری نیز راهی برای تامین بخش
دیگری از هزینههای اداره این شهر 19میلیون نفری است.

https://www.treasury.nsw.gov.au/

http://www.chihousai.or.jp/english
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از بدو تأسیس بلدیه از سال 1286تاکنون ،موضوع
استقالل مالی شــهرداریها بهعنوان نهاد محلی
به موضوعی جدی تبدیل شــده است .بهطور کلی
شــهرداریها دارای 2منبع کلی درآمدی هستند.
منابع پایــدار شــامل :درآمد حاصــل از عوارض
نوســازی ،نقل و انتقال خودرو ،مالیــات ،جرایم و
فروش خدمات و منابع ناپایدار شامل :شهرفروشی،
کمکهای بالعوض دولتی و اســتقراض است .اما
آنچــه در تامین منابع مالی شــهرداریها اهمیت
دارد ،پایداری منابع مالی است؛ بهگونهای که قابلیت
اتکا ،استمرارپذیری و تهدیدی برای توسعه پایدار
نباشد .درحالیکه در راستای تحقق سند چشمانداز
سال 1404کشور ،ضروری اســت نظام مدیریت
شــهری بهگونهای برنامهریزی شود که تا آن سال،
بیتعادلیهای موجود میان سهم وصول درآمدهای
ناپایدار شــهرداریها (مانند درآمدهای حاصل از
فروش تراکم) در کالنشــهرهای کشــور با منابع
درآمد پایدار جایگزین شــود و به حداقل ممکن،
یعنی کمتر از 5درصد کاهش یابد .اگرچه براساس
هدف آرمانی درنظر گرفته شــده ،این شاخص در
سال ،1404دســتکم 25درصد خواهد بود .نکته
اینجاست که با وجود افزایش بودجههای سنواتی
طی سال 1393تا سال 1400به نرخ جاری ،بهدلیل
وجود تورمهای موجود ،شاهد روندی نزولی به نرخ
ثابت خصوصا در بودجه مناطق بودهایم .برای بهتر
نشــان دادن این موضوع با اتکا بــه آمارهای بانک
مرکزی درخصوص نرخ تورم و محاســبه نرخ ثابت
بودجه ســنواتی میتوانیم دریابیم که در برخی از
مناطق ،بودجه 1400بهمیزان12درصد سال1393
بوده و این موضوع نشان میدهد که بودجه88درصد
کاهش پیدا کرده است .با توجه به آنچه بیان شد و
سیاســتهای ابالغی اقتصاد مقاومتی در راستای
تحقق اقتصــاد مقاوم و پایدار برای کشــور و طبق
بند 16آن ،لزوم صرفهجویی در هزینههای عمومی
کشور تأکید میشود .از اینرو با مروری بر اندیشههای
اقتصادی اسالم درخصوص معیارهای عملکردی
و در ادامه با تبیین روند گذشــته و وضعیت فعلی
هزینههای عمومی راهکارهایی برای افزایش درآمد
ضروری است؛ که ازجمله این خدمات میتوان به
اجرای طرح تحول نگهداشت شــهر اشاره داشت.
این طرح میتواند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد
کشــور با کاهش هزینههای جاری و عدمتعریف
کد پروژههای جدید شاهد توسعه پایدار ،متوازن و
موزون شهری در سطح تمامی محدودههای شهری
تهران باشیم .این طرح میتواند با زنده نگه داشتن
پوسته شهر ،ایجاد انگیزه و ترغیب سطح مشارکت
شــهروندان در اداره امور شهر نقش مؤثری داشته
باشــد .بدین معنا که شــهروندان بهصورت کامال
محسوس نقش این ارتباط حسنه و کارشناسانه را در
رفع مشکالت محالت خود لمس کرده و شهروندان
ارتباط و مشارکتی بیواسطه با مدیران شهری داشته
باشند .همچنین انجام بازدیدهای میدانی مستمر
موجب کنترل و نظارت دقیقتر بر امر نگهداشــت
شهر و سرعت بخشی در امر خدماترسانی مطلوبتر
به محلهها شــود .اجرای اینچنین طرحها و انجام
پروژههای احداثی بهویژه در حــوزه حملونقل و
ترافیک بدون درنظر گرفتن مسائل مالی در آینده
باعث ایجاد چالشهایی در انجام پروژهها خواهد شد.
بنابراین پیشنهاد میشود بهمنظور توسعه بهینه
شــهر و تعریف پروژه جدید و ترغیب شــهرداران
مناطق22گانه به تحقق مازادتر از درآمدهای مصوب
شده خود و انجام پروژههای جدید؛ درصورت تامین
حداقل درآمد مصوب در ســال مالــی و وصول آن
در خزانه ،شــهرداران این امکان را داشــته باشند
که مازاد درآمد را صرف اجرای برنامههای توســعه
محلی یا پروژههای غیرمســتمر مشخص شده در
بودجه مصوب خود کنند .از ســویی دیگر میتوان
راهکارهایی برای افزایش درآمد مانند فروش اوراق
مشارکت ،مشارکت بخش خصوصی در طرحها و
پروژههای عمرانی و خدماتی ،توانمندسازی امالک
و مستغالت در مالکیت شهرداریها و کسب درآمد
از آنها ،احداث پروژههای خدماتی ،عمرانی ،ترافیکی
و فرهنگی را بهکار گرفت .همچنین میتوان با ایجاد
طرح صندوقهای ســرمایهگذاری میان شهرهای
اسالمی کشــورهای منطقه از پتانسیلهای دیگر
شهرها و فرصتهای بینالمللی نیز استفاده کرد.

عکس :همشهری /منا عادل

کسب درآمد پایدار با مشارکت مردم و
فرصتهای بینالمللی

رئیس كمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران

نگاه ما به جلسه كمیســیون تفریغ خوب است و امیدواریم
در آینده برای شهر تهران ،اتفاقهای خوبی رقم بخورد .در
واقع قرار بر این اســت كه اگر درآمدی از هر حوزه یا بخش
با توجه به ســرانهها دریافت میشــود ،در همان بخش و
حوزه صرف شــود .ما بهدنبال آن هســتیم تا همه حوزهها
تقویت و رشد یابد .در حوزه شهرسازی قرار است با توجه به
طرح تفصیلی در این حوزه درآمد كسب و آن را برای رونق
بخشیدن به ساختوساز در شهر صرف كنیم .اكنون توسعه
حملونقل عمومی (مترو) در شــهر اهمیت دارد و اگر این
حوزه همچنان رونق بگیرد ،بســیاری از خالءها و مشكالت
شهری كم میشود .درآمدهای حاصل از هر بخش میتواند
زیرساختهای همان بخش را رونق ببخشد؛ بنابراین درآمدی
كه از سرانه كسب میشود باید در همان بخش یا حوزه صرف
شود .بهطوری كه اگر در بخش فضای سبز درآمد داریم ،آن
را برای تملك باغات صرف كنیم .عالوه بر این پیرو دغدغه
اعضای شورای شهر تهران در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱
کشــور و عدم تخصیص منابع الزم به شهرداریها ضروری
است شــهرداری تهران اقدام عاجل انجام دهد .همچنین
الزم است پیگیریهای مســتمر و رایزنیهای مورد نیاز با
عناصر تأثیرگذار انجام شود.امید است با تشریح واقعیتهای
پیشرو شاهد اصالح بودجه ســال  ۱۴۰۱کشور با رویکرد
توجه به شهرها و مدیریت شــهری باشیم .با این حال ما در
مدیریت شهری نیز باید دنبال راههای نوین درآمدی برای
ارائه خدمات بهتر به شهروندان دنبال کنیم.

نگاه

سیدمهدی معینی

دكتری شهرسازی

زمان جراحی بودجه
در شــهرهای بــزرگ دنیا 70درصــد هزینههای
شهرداری از عوارض مربوط به مالكیت خانهها اخذ
میشود كه معادل عوارض نوسازی در شهر تهران
اســت .مابقی درآمدها نیز از طریــق اخذ عوارض
كسب و پیشه تامین میشود .این در شرایطی است
كه سهم درآمدهای شهرداری تهران از محل عوارض
نوسازی حدود  3الی 5درصد است .زمانی این سهم
25درصد بود ،اما این قانون و میزان محاسبه آن در
طول سالیان گذشته اصالح نشده و تا به امروز حدود
5درصد تقلیل پیدا كرده اســت .با یك مثال ساده
میتوان این موضوع را بهتر توضیح داد .تصور كنید
در یك مجتمع ،مبلغ شارژ هر واحد برای هزینههای
نگهداشــت مثل نظافت ،پول آب ،برق و تعمیرات،
500هزار تومان اســت ،اما هر واحد فقط 50هزار
تومان شارژ میدهد ،نتیجهاش اینكه مدیر ساختمان
از پس اداره مجتمع برنمیآید .شهر هم مانند یك
مجتمع است كه ساكنان آن باید برای خدماتی مانند
جمعآوری زباله و پسماند ،آســفالت ،رفت و روب،
آتشنشانی ،كتابخانه و غیره شارژ پرداخت كنند و
اگر این شارژ متناسب با هزینهها نباشد ،اداره شهر
با مشكل مواجه میشود؛ در نتیجه برای درآمدهای
شهرداری باید مكانیزمهای نوینی تعریف شود .رفع
مشكل كسری بودجه شــهرداری نیاز به جراحی
بزرگ دارد و شهرداری ،شورای شهر ،مجلس ،وزارت
كشور ،استانداری و ،...باید وارد چنین چالشی شوند.

نقلقولخبر
حمیدرضا صارمی
معاون معماری و شهرسازی شهردار
تهران
ســال آینده با تســریع فرایند ساخت و
ســاز ،كاهش زمان صدور پروانه و ارائه
مشــوقها ،پیشبینی میشــود صدور
مجوز ســاخت حدود 2.5برابر افزایش
یابد و به 12هزار پروانه برسد .همچنین
براســاس ارزش مكانــی 15درصــد
افزایش عوارض تعیین شده است.
محسن نایبی
معاون امنیتی و انتظامی استاندار
تهران
قــرارگاه خدمــات اجتماعــی بــا اولویــت
موضــوع ســاماندهی معتــادان متجاهــر
تشــكیل شــده و ظرفیتهــای خوبــی در
مركز نگهداری معتادان متجاهر بهوجود
آمــده و در مراكز مــاده 16طراوت و شــفق
ظرفیت پذیرش بانوان فراهم شده است.
داوود گودرزی
رئیس سازمان بازرسی شهرداری
تهران
رئیــس اداره بازیافت یکــی از مناطق
تهران بازداشت شــد .مدتی پیش نیز
معــاون خدمــات شــهری ایــن منطقــه
برکنار شــد .درکنــار برخورد بــا مدیران
متخلــف ،اصــاح فراینــد معیــوب
پیمانکاری در دستور کار است.
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تجارت

واجبتر از نان شب!

در 10ماهه 1400

نقد خبر

كمیته
حقیقتیاب
بهجای دعوا

خبر :سردار سیدكمال هادیانفر ،رئیس پلیس
راهور ناجا در واكنش به اظهارات اخیر مطرح شده
از سوی خودروسازان در مورد بازنشدن كیسه هوا
در تصادف زنجیرهای بهبهان ،گفت« :فكر میكنم
خودروسازان مزاح میكنند كه رانندگان باید با زاویه
مناسب تصادف كنند .در همین حادثه بهبهان چرا
3پراید و یك ســمند آتش گرفت؟ مگر خودروساز
نمیگوید باك اســتاندارد بوده ،پــس چرا خودرو
منفجر شد؟ بار  TNTكه با خود حمل نمیكردند!
همین هفته گذشــته در عوارضی دماوند یك پژو
توقف كرده بود كه با برخورد یك خودرو با آن آتش
گرفت ،خب این چه وضع ایمنی خودرو است؟
نقد :بحث بیكیفیتی خودروهای وطنی و ناایمن
بودن آنها ،مثنوی هفتاد من كاغذ است و عمر این
بحثها هم چندان كمتر از عمر صنعت خودروسازی
كشور نیست .جدای از خسارتبار بودن تصادف این
خودروها و كیفیت پایین قطعات و مونتاژ ،در ماجرای
تصادف زنجیرهای محور بهبهان -اهواز كه بازنشدن
كیسه هوای خودروها ،خبرساز شد و 4خودرو نیز در
آتش سوخت ،از منظر فنی حق با رئیس پلیس است
كه میپرسد چرا كیسه هوا باز نشد یا چرا 4خودرو
آتش گرفت؛ اما سؤال این است كه با خالصهكردن
این بحثها به رسانه و بگومگوی گاه و بیگاه پلیس
و خودروســاز ،دردی از مردم دوا میشود یا باید با
همكاری هــر دو طرف ،یك كمیتــه حقیقتیاب
برای ریشهیابی عوامل این اتفاق و نواقص احتمالی
خودروها تشكیل شود؟

عکس :همشهری /مهدی بیات

رضا دهقان ،معاون امور توسعه و مهندسی
شركت ملی نفت ایران میگوید :الزم است
تا ۱۰ســال آینده در بخش فشــارافزایی
چاههــای پارسجنوبــی ،درمجمــوع
۱۲میلیارد دالر سرمایهگذاری شود تا شاهد افت فشار در این
میدان نباشیم .آنچه این مقام ارشد شركت ملی نفت ایران بیان
كرده ،نشان میدهد كه ســرمایهگذاری در صنایع باالدستی
صنعت نفت و گاز ایران ،از نان شب هم واجبتر است و هرگونه
غفلت از این مهم ،امنیت انرژی را در آینده به خطر میاندازد .چه
اینكه با افت فشار چاههای تامینكننده نفت و گاز كشور ،چشم
برهم زدنی ایران با تراز منفی انرژی مواجه خواهد شد و نهتنها به
بازیگری منفعل در بازار نفت و گاز تبدیل میشویم كه حتی برای
تامین انرژی مورد نیاز داخلی هم گرفتار خواهیم شد.
آمارهای رسمی نشان میدهد كه شركت ملی نفت به یك ابر
بدهكار در اقتصاد ایران تبدیل شده و این غول ثروت در نتیجه
عدمسرمایهگذاری مناسب و به موقع ،به شركتی ضعیف بدل
شده است .اكنون ضرورت دارد تا نگذاریم چاههای نفت و گاز
ایران از نفس بیفتند و ضرورت دارد تا موانع ســرمایهگذاری
خارجی در صنایع باالدســتی نفت و گاز برداشته شود تا دچار
بحران تامین انرژی نشــویم .بیتردید ایران به عنوان یکی از
کشورهای دارای بیشــترین ذخایر نفت و گاز جهان میتواند
نقش و سهم بیشتری از بازار دنیا داشته باشند ،مشروط به اینکه
نخســت روند مصرف داخلی کنترل شود ،سرمایهگذاریهای
خارجی افزایش یابد و کشــور به عنوان یکی از بازیگران آینده
جهان انرژی شناخته شود .این  3تغییر در ساختار انرژی کشور
نیازمند یک نقشه راه و راهکارهای عملیاتی است و نباید خود را
به آنچه هستیم ،قانع کنیم.

ارزش صادرات غیرنفتی
37درصد رشد كرد

فع ً
ال به این 13بانك مراجعه كنید

هدیه پر ابهام بانكهای دولتی به حقوقبگیران
توافق بانكداران دولتی مبهم است و شائبه تبعیض در پرداخت وام بدون ضامن را تقویت میكند

پرداخــت وام بــدون ضامــن به
حقوقبگیــران ،بازنشســتگان و
گزارش
مســتمر یبگیران بخشهــای
عمومی ،دولتی و حقوقی كه حقوقشان را از 13بانك
دولتی میگیرند ،وارد فاز اجرایی شد و فعال بانكهای
ملی ،سپه ،مســكن ،كشــاورزی ،صنعت و معدن،
توسعه صادرات ،توســعه تعاون ،پست بانك ،مهر
ایران ،تجارت ،صادرات ،ملــت و البته رفاه كارگران
آمــاده دادن وام  50تا 100میلیونــی بدون ضامن
هستند.
بــه گــزارش همشــهری ،پرداخت وام تا ســقف
50میلیون تومان تنها با نامه كسر از حقوق خواهد
بود اما صورتجلســه مدیران این بانكها نشــان از
یك تبعیض آشكار دارد چرا كه مشموالن دریافت
وام را به حقوقبگیران دولتی و خصوصی تقســیم
كردهاند .به این ترتیب كه كاركنان شــركتهای
بخش خصوصی به تشخیص بانك اقدام به پرداخت
وام به شــرطی میكنند كه عالوه بر نامه كســر از
حقوق سفته یا چك توســط متقاضی وام تحویل
شعب بانكهای عامل شــود .افرادی هم كه رتبه
اعتباری آنها پایین باشــد ،برای گرفتن وام  50تا
100میلیون تومان باید یك ضامن معتبر به همراه
سفته یا چك ارائه كنند .افزون بر اینكه گرفتن وام
از این 13بانك به راحتی نخواهد بود چرا كه بانك
باید مطمئن شــود كه گیرنده یا متقاضی وام توان
بازپرداخت اقساط را خواهد داشت.
این گــزارش میافزایــد :در مرحله نخســت افراد
مشمول وام به 3رده اعتباری  A، Bو  Cتقسیمبندی
شدهاند و جامعه هدف در گام نخست شامل كاركنان،
بازنشستگان ،مستمریبگیران بخشهای عمومی،
دولتی و خصوصی میشــود كه حقوق میگیرند و
در مرحله بعد قرار است دیگر اقشار جامعه مشمول
این طرح شوند .ارائه تسهیالت به اشخاص فاقد رتبه
اعتباری و رتبه اعتباری Cمطابق ضوابط و مقررات
و بخشنامههای داخلی بانكها خواهد بود و همین
شرط میتوان سلیقهای عمل كردن روسای شعبه
بانكها و سنگاندازی آنها در برابر متقاضیان وام را

به همراه داشته باشد .بهگونهای كه مدیران بانكهای
دولتی توافق كردهاند چنانچه حسب تشخیص بانك،
شرایط آسانتری برای مشتریان بهمنظور پرداخت
وام وجود داشته باشد ،بانك براساس رویه خود عمل
میكند و اعطای تسهیالت خرد به سایر مشتریان
دارای حساب در بانك ،مطابق رویهها و ضوابط هر
بانك خواهد بود.
چگونه وام بگیریم؟

شرایطی كه به امضای 13مدیرعامل بانك دولتی و
معاون بانك و بیمه وزارت اقتصاد رسیده ،مبلغ وام
را به 2بخش تقسیم میكند ،بخش اول وام تا سقف
50میلیون تومان و بخش دوم هم بین 50تا سقف
100میلیون تومان .مشموالن هم در 3رده تعریف
شــدهاند ،بند اول شامل شــاغالن ،بازنشستگان،
مســتمریبگیران و دســتگاههای اجرایی دولتی
(وزارتخانهها ،ســازمانها و شــركتهای دولتی)
و همچنین نهادهــای عمومی غیردولتی و ســایر
شركتهای معتبر بخش خصوصی است كه حسب
تشخیص بانك به شرطی كه حقوقشان نزد بانك
واریز شود ،بســته به رتبه اعتباریشان میتوانند
درخواست وام بدهد.
افراد مشــمول بند اول برای گرفتن وام 50میلیون
تومانی تنها كافی است نامه كسر از حقوق ارائه كنند
و اگر بخواهد وام  50تا 100میلیون تومانی بگیرند،
عالوه بر نامه كسر از حقوق یا باید سفته بخرند و یا
چك بدهند.
كاركنان ســایر شــركتهای بخش خصوصی به
تشخیص بانك كه مشــمول بند یك نمیشوند به
شرطی كه حقوقشــان را از یكی از 13بانك اعالم
شــده دریافت كنند ،در زمره مشموالن بند 2قرار
میگیرند به شــرطی كه رتبه اعتباری آنها  Aو B
باشد .این افراد برای گرفتن وام 50میلیون تومانی
هم باید نامه كســر از حقوق و هم سفته یا چك به
همراه داشته باشــند .اما اگر بخواهند وام بیش از
50میلیون تا ســقف 100میلیون تومان بگیرند،
حتما باید یك ضامن معتبر به بانك معرفی كنند.

گروه دیگری كه میتوانند از این تسهیالت استفاده
كنند در زمره مشموالن بند 3قرار میگیرند كه رتبه
اعتباری آنها  Cباشد ،این افراد همچنان برای گرفتن
وام چه 50میلیون تومانی چه 100میلیونتومانی
باید یك نفر ضامن معتبر به همراه ســفته و چك
معرفی كنند.
تبعیض جایز نیست!

هرچند اقدام دولت در كاهش موانع وامبگیری مردم
قابل تحسین است اما تبعیض جایز نیست و اولویت
دادن به حقوقبگیران و ابهام درباره زمان و شــیوه
پرداخت تسهیالت به افراد دیگر ازجمله كشاورزان،
كسبه ،زنان سرپرست خانوار و میلیونها شهروندی
كه كمتر از تســهیالت دولتی بهرهمند میشوند،
یك احساس تبعیض را به همراه دارد .از این جهت
انتظار میرود قبل از اینكه بانكها بعدا با عنوان تمام
شدن اعتبارشــان بهانه بیاورند ،از هماكنون دولت
و بانك مركزی سازوكار تســهیل دسترسی به وام
برای همه مردم براســاس اعتبارسنجی را تعیین و
اعالم كند .چرا كه بهطور مثال وقتی یك حقوقبگیر
دولتی یا غیردولتی چندماه زودتر از دیگران به این
تسهیالت دسترسی پیدا كند ،در نتیجه افزایش نرخ
تورم و كاهش ارز خرید این تســهیالت ،كسانی كه
در ســال آینده از این وام بهرهمند شوند ،عمال زیان
خواهند دید.
افزون بــر اینكه هماكنــون بســیاری از كاركنان
بخشهای غیردولتــی و خصوصی حقوق خود را از
بانكهای دیگر دریافت میكنند و تعیین شــرط
دریافت حقــوق از بانكهای دولتــی هم یك رویه
غلط اســت چرا كه اگر مبنای پرداخت تسهیالت
اعتبارسنجی مشتریان باشــد ،بانكها در تعامل با
همدیگر میتوانند اقساط تســهیالت را از حساب
افراد در هر بانكی بردارند و به همین دلیل شــرط
تعیین شده منطقی بهنظر نمیرسد .افزون بر اینكه
مشخص نیســت اگر بانكهای خصوصی حاضر به
توافق با دولت نشوند ،تكلیف كسانی كه حقوقشان
نزد این بانكهاست ،چه خواهد شد.

بخش خصوصی در ابهام

ابهام دیگر در توافق بانكداران دولتی این اســت كه
قرار است حقوقبگیران شركتهای رتبهدار بخش
خصوصی هم بتوانند از این تسهیالت بهرهمند شوند.
سؤال و ابهام اصلی اینجاست كه مكانیزم تعیین رتبه
و سنجش اعتباری این شركتها چگونه است و اگر
مالك اعتبار گیرنده تسهیالت است ،پس شرط رتبه
شركتها چه معنایی دارد .این سؤال وقتی جدیتر
مطرح میشــود كه ممكن است یك شركت بخش
خصوصی از نظر بانك دارای رتبه اعتباری پایین باشد
اما حقوقبگیران این شركتها افراد خوشحساب و
خوشنام و دارای رتبه اعتباری مطلوب باشند ،در این
صورت ممكن است حق آنها برای گرفتن وام بدون
ضامن تضییع شود چرا كه بانك به راحتی میتواند
بخشنامههای داخلی را مورد استناد قرار دهد و اعالم
كند كه عالوه بر نامه كسر از حقوق باید ضامن هم
معرفی شود.
حقوقنگیران فعال منتظر بمانند

عباس حســینی ،معاون امور بانكی ،وزارت اقتصاد
ابراز امیدواری كرد ،این امكان برای ســایر طبقات
اجتماعی كشور نیز ،براســاس نظام رتبهبندی و با
توجه به هماهنگی بســیار خوب فیمابین وزارت
اقتصاد و بانك مركزی ،به سرعت فراهم شود .علی
صالحآبادی ،رئیسكل بانــك مركزی هم میگوید
باید شمولیت مالی را گســترش دهیم و دسترسی
آحاد مردم را به سیستم بانكی تسهیل كنیم .بخشی
از این كار مربوط به تســهیالت و بخشی مربوط به
خدمات بانكی است كه جزو برنامههای جدی بانك
مركزی خواهد بود .بهگفته وی در بحث تسهیالت،
متقاضیان وامهای خرد مشروط به اعتبارسنجی باید
بتوانند از تسهیالت الزم برخوردار شوند كه مقررات
آن در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم
بانكی ابالغ میشــود .به این ترتیب زمان پرداخت
تسهیالت خرد بدون ضامن به همه شهروندانی كه
حقوقبگیر نیســتند ،در پرده ابهام قرار دارد و فعال
باید منتظر بمانند.

در 10ماهه امسال صادرات غیرنفتی كشورمان از نظر وزن
7درصد رشد كرده اما بهواسطه افزایش قیمت كاالهای پایه
(كامودیتی) در بازارهای جهانی ،اقــام صادرات غیرنفتی
ایران نیز با رشــد قابل توجه قیمت مواجه شــده و جهش
37درصدی ارزش صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل را
به ارمغان آورده است.
به گزارش همشهری ،با كمرنگ شــدن اثرات منفی شیوع
كرونا بر مبادالت تجاری و همچنین بهبــود بازار كاالهای
صادراتی ،روند ترمیم تجارت خارجی ایران تســریع شده و
آنگونه كه متولیان گمــرك و وزارت اقتصاد میگویند ،هم
در حوزه صادرات غیرنفتی و هــم در حوزه تخصیص ارز به
واردات ،اهداف مدنظر محقق شده است.
كارنامه تجارت خارجی

آمارهای ارائه شده از ســوی رئیسكل گمرك ایران نشان
میدهد :از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه100 ،میلیون
تن كاال به ارزش 38میلیارد و 703میلیون دالر از كشور صادر
شده كه نسبت به 10ماهه سال قبل ،از نظر وزن 7درصد و
از نظر ارزش 37درصد افزایش دارد .در مقابل میزان واردات
غیرنفتی ایران در این دوره زمانی نیز معادل 33میلیون تن
به ارزش 41میلیارد و 473میلیون دالر بوده كه از نظر وزن
17درصد و از نظر ارزش 34درصد افزایش نشــان میدهد.
علیرضا مقدســی ،رئیسكل گمرك ایران دیروز در نشست
خبری گفت :عملكرد ۱۰ماهه تجارت خارجی مشــتمل بر
540هزار اظهارنامه صادرات و 234هزار اظهارنامه وارداتی
بوده است .طبق آمارها ،در 10ماهه امسال ،تراز تجاری كشور
بهواسطه نیاز به واردات گســترده كاالهای اساسی ،منفی
2میلیارد و 770میلیون دالر بوده؛ یعنی عالوه بر ارز حاصل
از صادرات ،این مقدار نیز از محل ارز موجود در كشور صرف
واردات كاال شده است.
رئیــسكل گمرك در مــورد واردات كاالهای اساســی در
10ماهه امسال گفت :از ۷قلم كاالی اساسی كه ارز ترجیحی
دریافت میكنند ۲۱میلیون تن كاال به ارزش ۱۲میلیارد دالر
به كشور وارد شده كه شامل برنج ،الستیك خودرو سبك و
سنگین نیز میشود .همچنین از ۲۵قلم كاالی اساسی كه
بخشی از آن ارز نیمایی دریافت میكنند۲۵ ،میلیون تن به
ارزش ۱۵میلیارددالر وارد شــده كه نسبت بهمدت مشابه
سال قبل ۳۶درصد به لحاظ وزنی و ۵۶درصد به لحاظ ارزش
افزایش نشان میدهد .بهگفته مقدسی ،هماكنون موجودی
كاالهای اساسی شامل ۲۵قلم كاال بالغبر ۵میلیون تن است.
او همچنیــن از برنامه جدید گمرك بــرای ترخیص كاالها
بهصورت ترخیص ۹۰درصدی خبر داد و افزود :پیشنهادهایی
وجود دارد كه بتواند ۱۰درصد مابقی را نیز برای حمایت از
تولید ترخیص كنیم كه هنوز پیشــنهاد آن قطعی و نهایی
نشده است.
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مطالبات معوق بانكها در مسیر افزایش
سرخط خبرها
سقف معافیت مالیاتی؛ 5/6میلیون تومان
كمیسیون تلفیق بودجه  ،1401در جریان بررسی جزئیات
الیحه پیشــنهادی دولتی ،ســقف معافیت مالیاتی ساالنه
موضوع ماده  ۸۴قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱
را  60میلیون تومان معادل  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان در
ماه تعیین كرد .این كمیسیون ،در جلسه قبلی نیز حداقل
حقوق كاركنان دولت را بــا  60درصد افزایش 5 ،میلیون و
 600هزار تومان تعیین كرد.
رتبهبندی انرژی خودروها برای مالیات و عوارض
مالیات و عوارض شمارهگذاری خودروها براساس رتبهبندی
انرژی محصوالت كه به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران
رســیده ،از صفر تا 5درصد برای خودروهای سواری و وانت
دوكابین محاســبه و اعمال میشــود .همچنین ،براساس
ماده ۳۰قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده ،انتقال ســند
خودرو از كارخانه به خریدار ،مشــمول مالیات میشــود و
مبالغ دریافتی با قیمت كارخانه محصوالت خودروســازان
ارتباطی ندارد.
مشکلی برای تامین سوخت نیروگاهها نداریم
سخنگوی صنعت برق اعالم كرد :گشایشهایی برای تأمین
سوخت موردنیاز نیروگاهها ایجاد شده و اكنون مشكلی در
این زمینه وجــود ندارد .مصطفی رجبی مشــهدی به ایرنا
گفت :افزایش مصرف گاز در بخش خانگی در چند روز اخیر
سبب شد تأمین سوخت نیروگاهها تا حدودی با محدودیت
روبهرو شــود كه با رایزنیهای صورتگرفته گشــایش رخ
داده و اكنون مشــكلی بــرای تأمین ســوخت نیروگاهها
نیست.

آمارهای بانك مركزی نشان میدهد مطالبات معوق
بانكها در مسیر افزایش قرار گرفته و نسبت تسهیالت
بانك
غیرجاری به مانده كل تسهیالت ایران در 2فصل بهار و
تابستان امسال به اوج رسیده اســت .ایران در بین كشورهای منتخب
جهان دارای یكی از باالترین نسبت مطالبات غیرجاری است .بررسیهای
اتاق تهران به اســتناد دادههای بانك مركزی نشان میدهد مطالبات
غیرجــاری بانكها یــا همان مطالبات سررســید گذشــته ،معوق و
مشكوكالوصول در تابســتان امسال در مقایســه با تابستان پارسال
19درصد افزایش داشته است.
به گزارش همشهری ،تسهیالت غیرجاری بانكها از 170هزار میلیارد
تومان در تابستان سال 98به 198هزار میلیارد تومان در تابستان پارسال
و به 235هزار میلیارد تومان در تابستان امسال رسیده است .ادامه روند
انباشت مطالبات معوق ،سررسیدگذشته و مشكوكالوصول راه دسترسی

مردم به تسهیالت را سختتر میسازد .براساس این گزارش ،مطالبات
غیرجاری بانكها از ابتدای سال 1398با نوسان زیادی همراه بوده ،اما در
تابستان 1400برای دومین فصل متوالی به روند افزایشی خود ادامه داده
و به 235هزارمیلیارد تومان رسیده است .این رقم نسبت به بهار 1400با
افزایش 4.4درصدی و در مقایسه با تابســتان پارسال 19درصد رشد
داشته است .در سال  ،1399نســبت تسهیالت غیرجاری به مانده كل
تسهیالت ایران 6.7درصد بود این رقم درمقایسه با بسیاری از كشورهای
توسعهیافته و درحال توسعه رقم باالیی محسوب میشود؛ چنانكه در
میان كشورهای همسایه و مجاور نیز وضعیت ایران در مقایسه با برخی
كشورها همانند عربستان سعودی ،گرجستان و تركیه مطلوب نیست.
نسبت مطالبات غیرجاری به كل تسهیالت در این كشورها با توجه به
آمارهای بانك جهانی در سال 2020بهترتیب 2.2درصد2.3 ،درصد و
3.9درصد است .نسبت مطالبات غیرجاری بانكها اهمیت زیادی در

میان شاخصهای كاركرد درست تامین مالی در یك اقتصاد دارد ،زیرا بر
كیفیت دارایی ،ریسك اعتباری و كارایی تخصیص منابع به بخشهای
تولیدی تأثیر میگذارد بهگونهای كه افزایش در مطالبات غیرجاری تأثیر
مستقیمی بر كاهش نرخ رشد وامدهی بانكها ،هم در كوتاهمدت و هم
در بلندمدت دارد البته اثرات بلندمدت آن بهمراتب شدیدتر است زیرا
افزایش مطالبات غیرجاری قدرت وامدهی بانكها را كاهش میدهد.
در تابستان  ،1400نسبت مطالبات غیرجاری به كل تسهیالت ریالی،
7.5درصد بــوده كه بهترتیب كاهش 4دهم واحد درصدی نســبت به
فصل گذشته و كاهش 1.2واحددرصدی نسبت به تابستان سال قبل
را تجربه كرده است .اما نســبت مطالبات غیرجاری به كل تسهیالت
ارزی 11درصد بوده كه در مقایسه با رقم مشابه برای تسهیالت ریالی
بیشتر و نشاندهنده بازگشت كمتر تسهیالت ارزی نسبت به تسهیالت
ریالی است.

ماجرای مرغهای آلوده تركیه

مکث

رئیسكل گمرك در نشست خبری دیروز در
مورد ماجرای واردات مرغهای آلوده از تركیه
و توزیع آنها در بازار ،گفــت :فارغ از انبارها و
محوطههای اختصاص گمرك ،برخی انبارهای
اختصاصی نیز وجود دارد كه در اختیار و تحت
نظر گمرك اســت .در پرونده مرغهای آلوده
تركیه۲۲ ،تن مرغ وارد كشور شد و این مرغها
در یك سردخانه كه مورد تأیید خود سازمان
نظا مپزشكی بود ،نگهداری میشد .مقدسی
ادامه داد :بعد از واردات ایــن محموله مرغ،
قرار بود مجوز را دامپزشكی صادر کند كه به
طول انجامیده و ایــن محموله حدود ۲۰۰روز
در انبار مانده؛ اما بعدا گمرك متوجه شــد كه
كاالها در انبار وجود ندارند و خارج شده است.
رئیسكل گمرك گفت :بعد از بررســیهای
صورت گرفته ،دامپزشكی اعالم كرد كه كاالها
نمیتواند برای استفاده توزیع شود و به همین
واسطه مرغها كه به تهران و یكی از شهرهای
دیگر ارسال شده بود ،جمعآوری شد .بهگفته
مقدسی ،ارزش این محموله معادل ۱۴میلیارد
و ۵۵۵میلیون ریال بوده و در این ماجرا طبق
بند«الف» ماده ۱۱۳قانون امور گمركی و قانون
مبارزه با قاچاق اعالم جرم شده است.
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كدام رفتار ترافيكي مردم تهران براي
پليس آزاردهنده است؟

همه رفتارها (خنده) البته آنهايي كه توقفهاي سد
معبري دارند (توقف در حاشيه تقاطعها ،ايستگاههاي
اتوبوس و پارك دوبله) اين توقفها ترافيك بسياري
ايجاد ميكنند .دومين موضوع استفاده از تلفن همراه
است كه كمكم به عادت غلط حين رانندگي تبديل
شد و سرمنشا بسياري از تصادفها است.

زنان

رشد 26درصدی تعداد زنان
سرپرست خانوار طی 8سال

بیمه زنان سرپرست خانوار

گزارش كمیسیون اجتماعی موجب شد تا انسیه خزعلی ،معاون
رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز در خانه ملت حاضر شود.
بیمه زنان سرپرست خانوار موضوعی بود كه خزعلی به آن اشاره
كرد« :بیمه زنان خانهدار از دیگر نكات قابل تأمل است ،اما با توجه
به اینكه اجرای این مهم در عمل نیازمند اعتبارات زیادی است،
پیشنهاد میشود بهصورت متمركز بیمه زنان سرپرست خانوار
دارای بیش از 3فرزند در دستور كار قرار گیرد».
«طرح جامعی برای كسبوكار مبتنیبر ایجاد پایدار اشتغال با
نگاه به خانواده» خبری بود كه خزعلی در صحبتهایش به آن
اشاره كرد و براساس گفته او «براساس این طرح جامع ،پایداری
مشاغل طی 4ســال مورد توجه قرار گرفته است؛ براساس این
طرح ازدواج دهه شصتیها و ارائه تسهیالت برای پیشگیری از
خودسرپرستی این زنان در دستوركار قرار گرفته است ،همچنین
اشكاالتی در ارائه وامهای خوداشتغالی 50میلیون تومانی وجود
داشت كه برخی افراد به 3ضامن نیاز داشتند ،اما اكنون این وامها
بهصورت قرضالحسنه و با یك ضامن ارائه میشود .در این میان با
همكاری بانك مركزی مقرر شده كارآفرینانی كه زنان سرپرست
خانوار را بهكار میگیرند ،بتوانند تسهیالت دریافت كنند».
دستور كار وزارت كشور

«كیفیتبخشــی به ســكونتگاههای زنان خانــوار در مناطق
غیررسمی» ازجمله اقداماتی است كه بنابر گفته احمد وحیدی،
وزیر كشور مورد توجه این وزارتخانه قرار گرفته است.
وحیدی در توضیح اقدامات وزارت كشور توضیح داد« :حمایت
از زنان دارای همسران زندانی و توانمندسازی زنان سرپرست
خانوار در 10استان در دســتور كار قرار دارد .ما زنان سرپرست
خانواده را در 4دسته؛ همسران فوت شده ،زنان مطلقه ،مجرد
قطعی و بدسرپرست تقسیمبندی میكنیم».
براساس گفته او «طرح توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در
10استان با مشاركت سهجانبه برای 5هزار و 700زن سرپرست
خانوار اجرا شــده است .در اســتانهای سیستانوبلوچستان،
آذربایجانغربی ،خوزســتان ،البرز ،فارس ،كردستان ،كرمان،
كرمانشــاه و هرمزگان این مهم دنبال شده است .اولویت دادن
به موضوع زنان سرپرست خانوار در همه برنامههای فوقالعاده
برای كنترل و كاهش آسیبهای اجتماعی از محل سازمان امور
اجتماعی بهویژه در برنامههای جلوگیری از طالق ،اعتیاد ،مفاسد
اخالقی و مناطق حاشیهنشین انجام شده است».
آمارهای متفاوت

در بخشی از گزارش كمیسیون اجتماعی مجلس به فعالیتهای
وزارت كشور و تفاوت آمار ارائهشده از سوی این وزارتخانه با سایر
گزارشها پرداخته شده است« :مطابق گزارش واصله از وزارت
كشور تعداد خانوارهای زنسرپرست طی سالهای  95تا ،1400
4میلیون و 668هزار و 164نفر است؛ این در حالی است كه در
برخی گزارشهای واصله تعداد زنان سرپرست خانوار 3میلیون
نفر عنوان شده است».
محمدباقــر قالیباف ،رئیــس مجلس نیز در رابطــه با گزارش
كمیسیون اجتماعی به آمار زنان سرپرســت خانوار پرداخت:
«حدود ۵میلیون نفر زن سرپرســت خانواده وجــود دارد كه
۵۲درصد این افراد فاقد بیمه و مستمری و ۳۸درصد هم جزو
3دهك پایین جامعه هستند و قریب به یكمیلیون نفر از زنان
سرپرست خانواده هم تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند».
براساس گفته قالیباف بیمه زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان
خانهدار ازجمله موضوعات مهمی اســت كه مورد بیتوجهی
قرار گرفته اســت« :در الیحه بودجه ۱۴۰۱و برنامه هفتم كه
در دستور كار قرار دارد باید به این موضوع توجه شود .بند()۱۶
تبصــره( )۱۴الیحه بودجــه مختص حوزه زنان سرپرســت
خانوار است ،با توجه به اینكه هنوز در حوزه هزینهها ،بررسی
تبصره( )۱۴در دستور كار قرار نگرفته است ،باید این موضوع را
مورد توجه جدی قرار داد».

محمدرضا سیفی
مدیركل دفتر آموزشی و آموزش عشایر
وزارت آموزش و پرورش
«حق كــوچ»« ،حــق بیتوته» و «ســختی
كار» برای معلمان عشایری با وجود الزام
قانونــی و پیگیریهــای انجامشــده برقــرار
نشــده اســت .ردیف بودجه برای آموزش
و پــرورش عشــایر در الیحــه بودجــه دیده
شدهاست( .ایسنا)

در پاسخ پرسش قبلي گفتيد «همه
رفتارهاي ترافيكي رانندگان تهراني اذيتكننده
است» واقعا رانندگان تهراني نكته تعريف كردني
ندارند؟

زنان فقط در 10درصدتصادفات مقصرند

عکس :همشهری /حسین تهرانی

«بررسی اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان بهویژه در زمینه
حمایت از توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار و بیمه زنان
خانهدار» گزارشی بود كه در جلسه علنی روز گذشته(5بهمن)
مجلس شــورای اســامی قرائت شــد .این گزارش از جانب
كمیسیون اجتماعی تهیه شده و آمار و ارقام قابل توجهی را در
رابطه با این موضوع در خود جای داده است.
در بخشــی از این گزارش به آمار و اطالعــات راهبردی وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعی اشــاره شده اســت .با تكیه بر این
اطالعات میتوان گفت تا ســال ،98تعــداد خانوارهای دارای
سرپرســت مرد بیش از 22میلیون خانوار و تعداد خانوارهای
دارای سرپرست زن بیش از 3میلیون خانوار بوده است .همچنین
تعداد خانوارهای دارای سرپرست مرد طی سالهای  90تا ،98
حدود 20.6درصد رشد داشــته و در مقابل تعداد خانوارهای
معمولی دارای سرپرست زن ،شاهد رشد حدود 26.8درصدی
بوده است.
در دوره 8ساله مذكور( ،)90-98نسبت زنان خودسرپرست به
زنان سرپرست خانوار با رشد حدود 1.4درصد به 41.5درصد
افزایش یافته است .از سوی دیگر ،نسبت زنان خودسرپرست به
كل خانوارهای خودسرپرست از 73.9درصد در سال 1390به
77.3درصد در پایان سال 98افزایش یافته است.
در بخشی از گزارش به آمار ارائهشده از سوی سازمان بهزیستی
به كمیسیون اجتماعی اتكا شده است .طبق این آمار هماكنون
حدود 247هزار زن سرپرست خانوار مورد حمایت این سازمان
قرار دارد .نكتهای كه از جانب علیمحمد قادری ،رئیس سازمان
بهزیستی ،در جلسه علنی مورد تأیید قرار گرفت.
براســاس توضیحات رئیس ســازمان بهزیســتی «هماكنون
۲۴۷هزار خانــوار زنسرپرســت و نیازمند وجــود دارد كه با
احتســاب بعد خانوار معادل ۵۸۱هزار نفر هستند .در سراسر
كشور برای جمعیتی معادل ۸درصد از خانوارها زنسرپرست
است .این تعداد 29.5درصد بهدلیل فوت سرپرست26.4 ،درصد
بهدلیل طالق و 26.7درصد بهدلیل از كارافتادگی سرپرست و
15.4درصد بهدلیل اعتیاد زندانی بودند و ســایر موارد تحت
پوشــش ســازمان بهزیســتی و ۲درصد نیز دختران مجرد
خودسرپرست هستند».

نقلقول

معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ميگويد در 90درصد تصادفها ،زنان مقصر نيستند
معــاون اجتماعــي و فرهنگ
ترافيك پليس راهور ناجا درباره
گزارش
رفتار ترافيكي رانندگان تهراني،
ساعات اوج ترافيك پايتخت و رانندگي خانمها
توضيحاتي ارائه كرد .سرهنگ عيناهلل جهاني در
گفتوگو با همشهري آنالين گفت كه رانندگان زن
در 90درصد تصادفات رانندگي مقصر نيستند .او
همچنين در اين گفتوگو به روزها و ســاعات
كمترافيك شــهر تهران هم اشاره كرده است.
گفتوگو با سرهنگ عيناهلل جهاني را در ادامه
ميخوانيد.
ميخواهيم گفتوگو را با اين شائبه
شروع كنيم كه در سطح شــهر گفته ميشود
«هرجا پليس هســت ترافيك هم هست ».اين
موضوع را قبول داريد؟

نه ،چون جمله بهتر اين است كه بگوييم «هرجا كه
ترافيك هست پليس هســت ».چون وظيفه ما اين
اســت كه اگر گره ترافيكي بهوجود آمده يا ترافيكي
شكل گرفته آن را حل و فصل كنيم .مثال در تهران
در مسير شمال به جنوب اتوبان شهيد صياد شيرازي،
پليس ورودي به سبالن را ميبندد تا ترافيك خيابان

گلبرگ و جانبــازان را مديريت كند يــا در پل نصر
بزرگراه همت به ســمت غرب پليــس حضور پيدا
ميكند تا بار شرق به غرب همت را كنترل كند .چون
اگر پليس بار ترافيكي نقاط پر ترافيك را كنترل نكند
حوادث مختلفي را شاهد خواهيم بود.
اين حرف شما درست است اما بعضي
مواقع در مسيرهايي كه ترافيك كمتري وجود
دارد ،بعضي ساعات يا روزهاي خاص ترافيكش
بيشتر ميشود .مردم بيشتر بر اين باور هستند
كه در آن ساعات يا روزهاي خاص حضور پليس
باعث تراكم بيشتر خودروها ميشود؟

در يك جايي ممكن است تصادفي شده باشد يا يك
وسيله نقليه نقص فني پيدا كرده باشد كه اين باعث
افزايش بار ترافيكي و طوالني شــدن مسير ترافيك
شود .در اين مواقع يا مردم تماس ميگيرند يا پليس با
دوربينها متوجه وجود مشكل در مسير ميشود كه
حضور پيدا ميكند .براي همين لزوما همه رانندهها
ممكن اســت متوجه آن حادثه تصــادف يا خرابي
خودرو نشوند و فقط حضور پليس را ببينند.

آيا ترافيك شــهر تهران در روزهاي
مختلف تفاوت دارد؟ گاهي احساس ميشود كه
بعضي روزها تهران خلوتتر است.

یك واكسن دیگر هم مجوز میگیرد
آغاز واكسیناسیون كودكان با سینوفارم و پاستوكووك

واكسیناســیون كودكان با تزریق
سالمت 2دوزی واكســنهای سینوفارم و
پاستوكووك آغاز شد و بهزودی یك
واكسن دیگر هم به آنها اضافه خواهد شد .به گزارش
همشــهری ،محمد هاشــمی ،سرپرســت مركز
روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت درباره
آغاز واكسیناســیون بــه این گروه ســنی گفت:
«كودكان  ۹تا ۱۲سال سراسر كشور میتوانند به
همراه والدین خود با مراجعه به مراكز واكسیناسیون،
نسبت به دریافت واكســن كووید 19-اقدام كنند.
البته واكسیناسیون این گروه سنی با رضایت والدین
انجام میشود ».این در حالی است كه براساس اخبار
رسیده به همشهری ،قرار است اسپایكوژن ،واكسن
تولید مشترك ایران و استرالیا هم بهزودی كد اخالق
انجام كارآزمایی بالینی در گروه ســنی كودكان را
دریافت كند و تعداد واكسنهای تزریقی كودكان به
عدد 3افزایش خواهد یافت .رئیس ســازمان غذا و
دارو درباره صدور مجوز جدید یك واكســن دیگر
برای گروههای سنی كودكان به همشهری گفت:

«هماكنون تنها 2واكسن سینوفارم و پاستوكووك
مجوز تزریق برای كــودكان را دریافت كردهاند اما
برای یك واكسن دیگر هم بهزودی كد اخالق صادر
خواهد شد ».بهرام دارایی ،درباره تامین واكسنهای
مورد نیاز كشور برای تزریق دوز سوم توضیح داد:
«موارد ابتال به كووید 19-در حال افزایش است و
باید قبل از پیك اومیكرون ،روند تزریق دوز سوم
واكسن كرونا را سرعت ببخشیم و سال را به خوبی
به پایان برسانیم .البته هیچ نگرانیای از بابت تامین
واكسنها نیست و هماكنون ۳۰میلیون دوز واكسن
تولید داخل داریــم .بهزودی آمــار تولید ماهانه
واكسنهای ایرانی كرونا به ۴۰میلیون دوز واكسن
كرونا خواهد رسید كه میتواند نیاز داخلی را تأمین
كند».
دارایی با تأكید بر حمایت از واكســنهای تولید
داخل تأكید كرد« :هماكنون خرید واكسنهای
خارجی در دستور كار نیست و یك سنت هم بابت
واكسن خرید آسترازنكا ندادهام .آنچه وارد میشود
در قالب اهدا و سبد كواكس است».

 4استان ،ركورددار افزایش موارد بستریكرونا
تهران ،كرمان ،یزد و خراسان رضوی
4اســتانی هســتند كــه در
کرونا
رنگبندیهای جدید اعالم در نقشه
ماسك بیشترین شهرها را با افزایش موارد بستری
دارند به رنگ زرد درآمدند .این در حالی اســت كه
آمار شناسایی بیماران جدید مبتال به كرونا هم در
آســتانه 10هزار تایی شــدن اســت و حاال احمد
وحیدی ،وزیر كشــور از بازگشــت محدودیتها
درصورت افزایش موارد بیماری كرونای اومیكرون و
رعایت نشدن پروتكلهای بهداشتی خبر میدهد .به
گزارش همشهری ،در جدیدترین رنگبندیهای
اعالم شده نقشه ماسك ،شهرهای پردیس ،پیشوا،
دماوند ،فیروزكوه و ورامین (تهران) ،انار ،بردســیر،
زرند ،كرمان ،كهنوج ،سیرجان ،فاریاب و كوهبنان
(كرمان) ،تربت حیدریه ،خلیلآباد و گناباد (خراسان
رضوی) ،ابركوه ،بهاباد ،یزد ،تفــت ،خاتم ،مهریز و
میبد (یزد) ،آذرشــهر (آذربایجان شرقی) كاشان و
نطنز (اصفهان) ،چرداول و دهلران (ایالم) ،بوشهر و
دشتســتان (بوشــهر) طبس و فردوس (خراسان
جنوبی) ،گرمه (خراسان شمالی) ،سمنان و سرخه
(ســمنان) نیریز (فــارس) ،كرمانشــاه و كنگاور
(كرمانشــاه) ،عباسآباد (مازندران) ،اراك و تفرش
(مركزی) ،بســتك و پارســیان (هرمزگان) و قم
44شهری هستند كه در وضعیت زرد قرار گرفتند و
در برخی از آنها شــیب صعودی موارد بستری هم
گزارش میشود .براساس آمار رسمی اعالم شده از

ســوی وزارت بهداشــت روز گذشــته از مجموع
شناسایی 9378بیمار جدید632 ،نفر بستری شدند
كه 105نفر از بیماران در مراكز درمانی تحت پوشش
مشهد بودند .در یزد هم روند بستریهای مشكوك
به كرونا در بیمارستانهای استان روند صعودی دارد
و روز گذشته به 287بیمار رسید .حاال وزیر كشور
درباره بازگشــت محدودیتها درصــورت افزایش
شهرهای قرمز و نارنجی در رنگبندیهای كرونایی
هم میگوید« :بیتردید اگر تعداد شهرهای نارنجی
و قرمز در كشور بیشتر شود ،این اتفاق خواهد افتاد.
فعال یك شــهر نارنجی داریم كه اگر رعایت نشود و
اُمیكرون شدت پیدا كند محدودیتها برمیگردد لذا
رعایت دقیق پروتكلها باید بهگونهای باشد كه نیاز
به بازگشت محدودیتهای سابق نداشته باشیم».
وحیدی بر افزایش شــدت مراقبتهای بهداشتی
تأكید میكند و ادامه میدهد« :مدیریت هوشمند
وجود دارد اما عادیسازی اوضاع نباید انجام شود .بر
این اســاس همه مراكز درگیر ازجملــه تاالرهای
غذاخوری ،مراكز حملونقل عمومی ،آموزشی و ...كه
تجمع در آن وجــود دارد ،باید رعایت پروتكلهای
بهداشــتی را افزایش دهند .یكی از این موارد زدن
واكسن است ،یعنی تكمیل واكسن دوز دوم و تزریق
دوم و ســوم براســاس پروتكلهای اعالمی وزارت
بهداشت .اما براساس گزارشها تزریق دوز سوم تنها
۱۷درصد اعالم شده كه باید افزایش پیدا كند چرا
كه ایمنی بیشتر و اطمینانبخشی دارد».

بله ايــن واقعيــت دارد .مثال در معابر شــهر تهران
صبحهاي چهارشنبه كمي نسبت به روزهاي ديگر
خلوتتر است .پنجشــنبهها و جمعهها هم طبيعتا
روزهاي خلوتي داريم .اما شــنبه تا سهشــنبه بار
ترافيكي صبحها بسيار زياد است.
دليل اينكه چهارشنبه صبحها خلوت
است چيست؟

پليس درصد يا آمار مشخصي از تعداد خودروهايي كه
چهارشنبه تردد ميكنند ندارد ،اما ممكن است بعضي
افراد چهارشنبه سر كار نروند يا از تهران خارج شوند
و ...همين كافي است كه ترافيك روانتر داشته باشيم.
پس چهارشــنبهها به نســبت
خلوتتر است؟

من فقط ترافيك صبح را گفتم .برعكسش هم وجود
دارد .اينكــه ترافيك معابر و مســيرها در ســاعات
بعدازظهر روز چهارشنبه ســنگينتر است .دليلش
حجم خودروهايي است كه بعد از پايان كار ميخواهند
از تهران خارج شــوند .حاال جالب اســت درباره اوج
ترافيك هم يك موضوعي را به سؤال شما اضافه كنم
آن هم اين است كه بدترين روزهاي ترافيكي ساعات
آغازين بارشها در تهران است .كافي است چند قطره
باران ببارد تا خودبهخود خيابانها قفل شود.

من شوخي كردم .اما واقعيتش اين است كه جدا از
بعضي رفتارهاي مشكلساز ترافيكي برخي افراد ،در
مجموع رانندگان تهراني نسبت به رانندگان خيلي از
شهرها و استانهاي ديگر انضباط بيشتري دارند كه
اگر اين نبود واقعا نميشــد ترافيك تهران را كنترل
كرد .براي اثبات اين حرف من هم ميتوانيد هنگام
رانندگي دقت كنيد و ببينيد رانندگان با پالك تهران
و ساير پالكها چگونه در سطح شهر تردد ميكنند.

احمد شیرانی
رئیس كنترل ترافیك راهور ناجا
برابر اعالم سازمان هواشناسی كشور مبنی
بر نفوذ سامانه بارشی همراه با بارش برف
در جادههای نیمه غربی و مركزی و شمالی
كشــور و نشــان هشــدار در ســطح نارنجی
از ســوی این ســازمان ،از فردا پنجشــنبه تا
جمعه این ســامانه بارشــی جادههــای این
مناطق را فرا میگیرد( .مهر)

پليس خيلي مواقع از رانندگي زنان
تعريف ميكند اما خيلي از رانندگان در ســطح
شهر اين موضوع را باور نميكنند.

ببينيد رانندگان زن هميشه با احتياط بيشتري نسبت
به مردان رانندگي ميكنند .در حقيقت دقت بيشتري
نســبت به رعايت مقررات دارند بر همين اساس با
درنظر گرفتن تعداد رانندگان زن واقعا اينطور است
كه آنها وضعيت رانندگي مناسبتري دارند.
مردها ميگويند زنها چون ميترسند
اينطور رانندگي ميكنند.

اصال اينطور نيست .من بهعنوان پليس ميگويم كه
خانمها در امر رانندگي احتياط و دقت بيشتري به
خرج ميدهند .اگر بخواهم با جزئيات بيشتري بگويم
اينطور اســت كه رانندگي خانمها يكسري اصول
رانندگي تدافعي را در بردارد يعني رانندگيشــان
بهنحوي اســت كه پيشبيني خطرات را ميكنند
و متناســب با آن خطرات رانندگي ميكنند .پس
اين را بايد بپذيريم كه رانندگــي خانمها برخالف
مردان تهاجمي نيست .خانمها عجله و شتاب زيادي
در رانندگــي ندارند و اين بهخاطر انضباط بيشــتر
آنهاست.
در آمار تصادفــات وضعيت خانمها
چطور است؟

عجيب است كه بدانيد خانمها در تمام تصادفهاي
ثبت شده كمتر از 10درصد مقصر هستند .يعني در
هر 10تصادف فقط در يك تصادف يك خانم مقصر
بوده است و اين حد از دقت و انضباط در رانندگي واقعا
جاي تشكر و قدرداني دارد.

عدد خبر

%32
%34

15396

از كل وسایل نقلیه در كشور فرسوده
است۳۷ .میلیون وسیله نقلیه سبك
و ســنگین در كشــور در حــال تــردد
اســت .از این تعداد حدود ۱۲میلیون
دستگاه نیز موتورسیكلت است.
از تصادفــات رانندگــی در جاد ههــا
رخ میدهــد امــا حــدود ۷۳درصــد از
جانباختــگان در جادهها هســتند كه
این نشــان میدهــد بایــد بــه جادهها
توجه ویژهتری شود.
نفر در سال 99در تصادفات رانندگی
جانشان را از دست دادهاند .این آمار
نسبت به سال 98كاهش چشمگیری
داشــته اســت كــه نشــان میدهــد
وضعیــت ایــران بــه اســتانداردهای
جهانی نزدیكتر شده است.

6

چهارشنبه  6بهمن 1400
شماره 8423

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگان
تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

تكليف زمينهــاي اعضاي هيأت علمي دانشــگاه
شهيدبهشتي مشخص نشد

چندين ســال قبــل زمينهايي توســط صنــدوق رفاه
دانشــگاه شهيدبهشــتي براي اعضا خريداري شــد كه
اكنون مشخصشده اين زمينها يا سند ندارند يا كاربري
غيرمسكوني دارند .فروشــنده اوليه زمينها گمنام مانده
و مبالغ رد و بدل شــده بين دالالن ايــن معامله همچنان
مجهول اســت .اكنون كه 11ســال از فروش اين زمينها
گذشته به اســتناد رأي دادگاه بدوي مشــخص شده كه
بخشــي از اين مراتع كه بهعنوان زمين مســكوني عنوان
شدهاند ،مالك ديگري هم دارد .از مســئوالن قوه قضاييه
توقع ميرود قاطعانه به اين موضوع ورود كرده و با عامالن
آن برخورد كنند.
مدرسي از تهران

افزايش تعرفه قبض گاز بر چه اساسي است؟

مسئولين تعرفه قبض گاز را بر چه اساسي محاسبه و تعيين
ميكنند؟ مبلغ قبض گاز ماه گذشته من 220هزار تومان
بود ،درحاليكه اينماه 848هزار تومان صادر شده! واقعا
اين افزايش قيمت بر چه اساس و مبنايي است؟ كارمندان
و مستمريبگيران با درآمد ثابت و محدود خود چطور اين
قبوض را پرداخت كنند؟
اصالني از مهرشهر كرج

ونهايبدونپنجره،ازاتوبوسرانيمشهدجمعآوريشوند

از مســئوالن تقاضا دارم ونهاي بدون پنجــره و روزنه از
خطوط اتوبوسراني مشــهد جمعآوري شوند كه در گرما و
سرما و پاندمي و بيماري اين ونها مشكلسازند.
حبيب از مشهدمقدس

پاسخ
مسئوالن
مرمت روكش آسفالت ميدان مركزي ميوه و ترهبار با
300تن آسفالت

روابطعمومي ســازمان ميادين و ترهبار شهرداري تهران
پيرو چاپ پيام مردمي با موضوع عدمرسيدگي به وضعيت
آسفالت ميدان ميوه وتره بار مركزي در ستون با مردم روز
چهارم ديماه پاسخ داده است:
 -1طبق برنامه مدون و زمانبنديشــده ،هر سال در دو
نوبت اقدام به ترميم آسفالت ميدان مركزي ميوه و ترهبار
ميشــود اما بنا به داليلي نظير حجم بسيار باالي تردد
خودروهاي سنگين و سبك بهصورت شبانهروزي و توليد
مقادير زيادي شيرابه زباله در اين ميدان ،روكش آسفالت
اين مجموعه مجددا ً دچار آسيب و تخريب ميشود.
 -2با توجه به دستورات مؤكد مديرعامل سازمان مديريت
ميادين شهرداري تهران و با هماهنگيهاي صورتگرفته با
شهرداري منطقه ،19تاكنون 300تن آسفالتريزي براي
مرمت روكش آسفالت نقاط آسيبديده ميدان مركزي انجام
شده و اين روند همچنان ادامه دارد.
 -3در مورد خردهفروشــي ميوه يا به قول شهروند محترم
تكفروشي ميوه ،اين موضوع و اصوال هرگونه موضوع مرتبط
با عرضه محصول در ميــدان مركزي ميوه و ترهبار ،زيرنظر
اتحاديه بارفروشان ميوه و ترهبار تهران قرار دارد و سازمان
مديريت ميادين شهرداري تهران در اين ارتباط هيچگونه
مسئوليتي ندارد.
 -4با وجــود اين ،توجــه اين شــهروند عزيز به مســائل
ميدان مركزي ميوه و ترهبار ،نشــاندهنده دلمشغولي و
مسئوليتشناسي ايشان نسبت به موضوعات شهري و ميدان
مذكور است كه سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران ،به
آن ارج گذاشته و ضمن قدرداني از ايشان تالش ميكنيم تا
با تسريع در اقدامات خود ،رضايتمندي شهروندان محترم
را فراهم آوريم.

متهمانميگويندكهانگيزهشانازساختكليپهاجذبفالوئروخنداندنمردمبودهاست

بازداشت 17سازنده
كليپهای دوربينمخفی
17پســرجوان و تحصيلكرده كه
بدون مجوز اقدام به تهيه و انتشــار
داخلی
كليپهاي دوربينمخفي در فضاي
مجــازي ميكردند با تالش پليــس فتای پايتخت
دستگير شدند.
به گزارش همشهري ،تحقيقات براي دستگيري اين
افراد از زماني آغاز شد كه مأموران پليس فتا متوجه
انتشــار كليپهاي عجيب دوربينمخفي در فضاي
مجازي شدند .يكي از آنها اقدام عجيب پسري جوان
روي پلههاي برقي بود .او درحاليكه كيك خامهاي
در دست داشت آن را بهصورت زناني كه روي پله برقي
بودند ميكوبيد و انتشار اين كليپ باعث ايجاد جوي
از استرس و ناآرامي شده بود .سرهنگ داوود معظمي
گودرزي ،رئيس پليس فتاي تهران به همشــهري
گفت :امنيت رواني مردم يكــي از دغدغههاي مهم
پليس فتاست و انتشار فيلمهايي تحت عنوان دوربين
مخفي اين امنيت رواني را بر هم زده بود.
وي ادامــه داد :تماسهاي مكرري از ســوي مردم
داشــتيم كه از پليس فتا درخواست ميكردند اين
موضوع را پيگيري كنند .با توجه به اينكه در بسياري
از موارد شــاهد ايجاد مزاحمت ،رعب و وحشــت و
بيحرمتي به بانوان بوديم تحقيقات آغاز شد و 17نفر
از افرادي كه اقدام به ســاخت و انتشــار اين كليپ
ميكردند دستگير شدند .سرهنگ معظميگودرزي
افزود :مجموع دنبالكنندگان اين افراد كه 12صفحه
را در فضاي مجازي ميگرداندند بيش از 4ميليون نفر
است كه صفحات آنها نيز مسدود شد.
وي تصريح كرد :به هيچ عنوان پليس مخالف شادي
مردم نيســت اما شــادي به چه قيمتي؟ همه اين
اقدامات در قانــون جرم تلقي شــده و پليس هم با
قاطعيت اين موضوع را پيگيري ميكند.
پرتاب كيك

شايان 30ساله ،فوق ليسانس مهندسي شبكه دارد.

كار اصلياش نصب سيســتمهاي رايانهاي است اما
بهگفته خودش از چند وقت قبل براي شــاد كردن
مردم و جذب فالوئر در فضاي مجازي تصميم عجيبي
گرفت«:كيك خامــهاي را بهصورت افــراد و بعضا
دختران و زنان پرتاب و فيلم تهيه ميكردم».
او اما مدعي است كه « بعد رضايتشان را ميگرفتم و
حتي لباس هايشان را هم به خشكشويي ميبردم».
شايان در گفتوگو با همشهري ادامه ميدهد :حدود
4مرتبه اين شوخي عجيب را انجام دادم ،البته آنها را از
روي دوربين مخفيهاي خارجي الگو گرفتم .با ديدن
اين فيلمها ســاعتها ميخنديدم و فكر كردم اگر
خودم باني شوم و فيلم مشابهي تهيه كنم قطعا لبخند
را به لبان خيلي از مردم مينشــانم اما خب تصورم
اشتباه بود و ظاهرا باعث ناامني و ترس مردم شدهام.
شايان درباره اينكه چه افرادي را شناسايي ميكرد،
ميگويد :معموال از لحاظ روانشناسي مردم را بررسي
ميكردم و معموال به سراغ افرادي ميرفتم كه ظاهر
آرامي داشــتند و پس از آنكه كيك با صورتشــان
برخورد ميكرد كمتر سر و صدا ميكردند.
وي ميگويد :صبر ميكردم پلهها كمي خلوت شود
و بعد دوســتم هم شــروع ميكرد به فيلمبرداري.
عكسالعمل مردم ديدني و جالب بود .البته من بعد
از تهيه فيلم به سراغشان ميرفتم و توضيح ميدادم
كه در برابر دوربين مخفي قرار دادند .پس از آن هم
رضايت آنها را براي انتشار فيلم جلب و حتي مبلغي
هم پرداخت ميكــردم .لباسهايشــان را هم به
خشكشويي ميبردم .شايان مدعي است كه قصد
آزار رساندن به كســي را ندارد و حدود نيم ميليون
فالوئر در اينستاگرام دارد.
شوخي بيمزه

مهدي ،يكي ديگر از دستگيرشدگان است .او ميگويد
اگرچه شوخي عجيب او بيمزه بود اما بهنظر خودش
مردم به بيمزه بــودن آن هم ميخنديدند و همين

خبر

دستبرد 700ميليوني 2برادر
به خانه همسايه

براي جذب فالوئر كافي بود.
او توضيح ميدهد :به داروخانهها و ســوپرماركتها
ميرفتم و درحاليكه پنهانــي فيلم تهيه ميكردم
به فروشــنده ميگفتم پوشك ســايز من داريد؟!
عكسالعمل افراد حاضر در آنجا عالي بود و شــايد
شوخي بيمزهاي باشد اما مردم قهقهه سر ميدادند.
البته بعد از تهيه فيلم از عكــس العمل مردم به آنها
ميگفتم كه در برابر دوربين مخفي قرار دارند.
او ادامه ميدهد :يكبار هم رفتم ساندويچي و گفتم
همبرگر ميخواهم .ناگهان پرســيدم گوشت سگ
است يا خر يا شتر؟ همين ســؤال من باعث تعجب
خيليها ميشد و واكنش مردم در برابر اين شوخي
بيمزه من جالب بود .تمام ايــن فيلمها را در فضاي
مجازي پست ميكردم و دستبهدست ميچرخيد
و هر روز افراد زيادي به پيج من سرازير ميشدند.
كسب در آمد از طريق يوتيوب

تمامي متهماني کــه در فضاي مجازي دســت به
انتشــار فيلمهاي عجيب زدهاند يــك هدف اصلي
داشتند؛كســب درآمد بيشــتر .مانند  2جواني كه
قصدشــان توليد و محتوا در يوتيوب بود تا به دالر
درآمد داشــته باشــند .يكي ازآنها ميگويد:يكي از
شــوخيهاي عجيب من كه 300هزار ويو داشــت
اين بود كه گوشي دوســتم را روي زمين كوبيدم و
او عصباني شد و عكسالعملش خيلي خندهدار بود.
كليپ ديگر خودكشي يك نفر را در فيلم نشان میداد.
من نقش بــازي ميكردم و با گذاشــتن طنابي دور
گردنم وانمود ميكردم خودكشي كردهام .از همين

اقدام فيلم تهيه ميكردم و دوســتم وقتي ميرسيد
ميترسيد و براي نجات من دست بهكار ميشد .در
آخر چشمانم را باز ميكردم و به او ميگفتم همهچيز
شوخي بوده است .عكس العمل او جالب بود و همين
فيلم دست بهدست ميچرخيدو اليك ميخورد.
ترساندن مردم

سينا پشــت مردم راه ميافتاد و صداهاي عجيب و
غريب يا ترســناك درميآورد تا آنها را بترساند .او
از عكسالعمل مردم فيلم ميگرفــت و بعد به آنها
ميگفت كه در برابــر دوربين مخفي قــرار دارند.
سينا كه 20ساله و تكنيســين برق است ميگويد:
مردم گاهی جا ميخوردند و به جاي اينكه بترسند
ميخنديدند .ميدانيد چرا؟ چون چهره من خيلي
خندهدار اســت .اين را همه ميگويند .كچل هستم
و قيافه بامــزهاي دارم و همين باعث ميشــد مردم
وقتي برميگردند با ديدن من به خنده بيفتند .وي
ميگويد :شــايد همه فكر ميكردند من ديوانهام يا
مشكل عقلي دارم و به همين دليل حرفي نميزدند.
با وجود اين هركس عصبي ميشــد سعي ميكردم
رضايتش را جلب كنم .وي ميگويد :چند وقتي است
كه اين كار را ميكنم و انتشار اين فيلمها باعث شد
دنبالكنندههاي زيادي به پيجم سرازير شوند .تا حاال
60فيلم مشابه گرفتم و حدود 500هزار فالوئر دارم.
انگيزهام پول بود چون هرچه دنبالكنندههايم زيادتر
شود ميتوانم تبليغات بيشتري بگيرم و درآمد كسب
كنم .نميدانســتم اين اقدام عجيب من جرم تلقي
ميشود و دستگيرم ميكنند.

پایان شرارتهای  362اوباش پایتخت

با اجراي طرح اقتدار از سوي مأموران پليس پايتخت 362 ،اراذل و اوباش كه اتهام بيشتر آنها تخريب ،شرارت ،نزاع
و درگيري و مزاحمت براي نواميس مردم بود ،دستگير شدند .به گزارش همشهري ،سردار حسين رحيمي ،رئيس
پليس تهران در تشريح جزئيات اين طرح گفت94 :نفر از افراد دستگيرشده كساني بودند كه در فضاي مجازي اقدام
به اوباشگري و قدرتنمايي ميكردند و 16نفر نيز اقدام به اشاعه فرهنگ اوباشگري ميكردند كه صفحه يكي از آنها
در فضاي مجازي بيش از 2ميليون دنبالكننده داشت4 .متهم كه در فضاي مجازي اقدام به فروش دارو ميكردند ،با
بيش از 60هزار قلم انواع داروهاي كمياب و غيرمجاز و 9باند كه كارشان گرداندن سايتهای قمار و شرطبندي بود
نيز دستگير شدند كه گردش مالي آنها 220ميليارد تومان بود.

مالباخته 5ميليارد توماني

توگو
گف 

در طرح اقتدار چند باند قمار و شــرطبندي
منهدم شد كه يكي از شــاكيان اين باندها
ديروز در اداره پليس حاضر شده بود.گفت و
گو با او را بخوانید.
از چــه زمانــي عضو ســايت
شرطبندي شدي؟
از 2سال قبل .من فوقليســانس كامپيوتر
هستم و پيمانكار ساختمان بودم اما بهخاطر
كرونا كارمان تعطيل شــد و پس از آن مدام
گوشي در دســت در فضاي مجازي بهدنبال
كار ميگشــتم تا اينكه با يك تبليغ عجيب
مواجه شدم؛ تبليغي كه در آن نوشته شده
بود چگونه ميليونر شويد .از سر كنجكاوي
وارد سايت شدم و هر روز بيشتر از ديروز در
باتالق فرو رفتم.
چطور يك تحصيلكرده فريب
اين تبليغات را خورد؟
اجازه بدهيد ادامــهاش را بگويــم .وارد
سايت شدم .شــرطبندي بازيهاي فوتبال
بود؛ تيمهــاي ايراني و خارجــي .من هم
با ادعاي اينكــه آمار و ارقــام را ميدانم و

مسلط بر رياضي هستم وارد اين بازي شدم
درصورتيكه هيچوقت نميشود با رباتهاي
آنها مبارزه كرد .بهدليل عالقهاي كه به فوتبال
داشتم ،شرطبندي تيم فوتبال را انجام دادم و
از قضا برنده شدم .همين باعث شد تا وسوسه
شــده و ادامه بدهم .وقتي در جريان يك
شرطبندي برنده ميشــويد حس خوبی به
شما دست ميدهد و دوست داريد بار ديگر
اين حس را تجريه كنيد .اما كمي جلوتر كه
رفتيم ،من افتادم روی دور باخت .آن زمان
كه پول از دســت ميدهي خيلي سخت و
وحشتناك است .شبها خواب نداري و مدام
ذهنت درگير است.
چرا باز هم ادامه دادي؟
باوركنيد انگار درون يــك باتالق گير كرده
بودم .امروز 3ميليون تومان ميبردم ،فردا
5ميليون تومان ميباختم .همينطور روزها
ميگذشــت و من حدود 300ميليون تومان
در ماههاي اول ســرمايهام را از دست دادم.
درواقع بازي ميكردم تا باخت را جبران كنم
يعني جبران خسارت كنم اما هربار بيشتر از
قبل ميباختم تا اينكه باالخره خسته شدم.
با پشتيباني سايت تماس گرفتم .گفتم ديگر
نيستم و ميخواهم شــكايت كنم .روزهاي

اول سعي داشتند مرا آرام كنند اما بعد گفتند
اگر شكايت كني پاي خودت گير است ،چون
براساس قانون خودت هم متهمي.
و از ترس اينكه مبادا گير بيفتي به
شرطبندي و قمار ادامه دادي .درست است؟
خيلي از پيشنهادهای آنها را نميپذيرفتم.
بهعنوان نمونه يكي از پيشنهادهاي آنها اين
بود كه يك لينك تبليغات به نام من صادر شود
و من لينك را براي افراد مختلف بفرستم تا
پايان هرماه 20درصد پول باخت افراد را به من
بدهند .اما من نپذيرفتم .درواقع ميخواستند
برايم كار تعريف كنند .چطور ميتوانستم نانم
را از باخت افراد ديگر تامين كنم!
چه شــد كه تصميم به شكايت
گرفتي؟
ديگر كارد به اســتخوانم رسيده بود شاید
باور نکنید اما چيزي حدود 5ميلياردتومان
سرمايهام را از دســت دادم .طال فروختم،
ملك فروختم ،دالر فروختم و ويال در شمال
فروختم .اما سرانجام با خودم گفتم كه باالتر
از سياهي رنگي نيســت .با پاهاي لرزان به
پليس فتا رفتم حدود 15يــا 20روز قبل و با
شكايت من تعدادي از افرا د سايت شرطبندي
دستگير شدهاند.

انتقام خواستگار ناكام

گپ

در طرح ديروز پســري كه با همدســتي
دوستش بيش از 15خودرو را تخريب كرده،
دستگير شده و ميگويد انگيزهاش انتقام از
پدردختر موردعالقهاش بوده است .اقدام او
و همدستش باعث ترس و وحشت مردم شده
بهطور يكه فرزندان آنها پس از اين اتفاق
تحت نظر روانپزشك قرار گرفتهاند .حاال
متهم دستگيرشده در گفتوگو با همشهري
از انگيزهاش ميگويد.
چرا قصد انتقام داشتي؟
2سال قبل با دختري آشنا شدم و قصد ازدواج با
يكديگر را داشتيم اما چون من سابقه درگيري
داشتم ،پدر دختر موردعالقهام مخالفت كرد.
من هم شب حادثه با دوستم سرگرم مصرف
مشــروبات الكلي بوديم كه در عالم مستي
تصميم گرفتيم ماشين پدر دختر موردعالقهام
و همسايههاي او را تخريب كنيم .دوستم هم
بهخاطر رفاقت و مرام همراه من آمد.
چند ماشين را تخريب كردي؟
تعدادش را نميدانم باالي 10خودرو بود .با قمه
شيشههايش را ميشكستيم.

قاچاقچي قاتل ،تحت تعقيب قرار گرفت

شهادت مأمور پليس در درگيري مسلحانه

ماموران پليس در سيستان و بلوچستان در
تعقيب یک قاچاقچي فراري هستند كه در
انتظامی
جريان درگيري با مأموران مبارزه با موادمخدر
يكي از آنها را به شهادت رسانده است.
به گزارش همشــهري ،روز دوشــنبه به مأمــوران پليس
مبارزه با موادمخدر شهرســتان سيب و ســوران در استان
سيستان و بلوچستان خبر رســيد كه قرار است قاچاقچيان
مســلح موادمخدر محمولهاي را از اين شهر عبور دهند و به
شهرهاي مركزي كشور منتقل كنند .در اين شرايط بود كه
مأموران در قالب چندين تيم عملياتي به كمين قاچاقچيان
نشســتند .عقربههاي ســاعت 8شب را نشــان ميداد كه
خودروي قاچاقچيان وارد محدوده روستاي كهنمير سيب
و سوران شد .اين خودرو يك وانت نيسان با  2سرنشين بود.
اطالعات رسيده به مأموران نشان ميداد اين همان خودروي
قاچاقچيان است و به همين دليل به آن دستور ايست دادند.
قاچاقچيان كه فكرش را هم نميكردند در دام پليس گرفتار
شــوند با ديدن مأموران غافلگير شــدند و تصميم به فرار
گرفتند .آنها تصميم داشتند به هر قيمتي كه شده از دست
مأموران بگريزند و در اين حال بود كه تعقيب و گريز پليس
با قاچاقچيان آغاز شد .مأموران پليس كه از قبل پيشبيني
اين عمليات را كرده بودند با هماهنگي ساير واحدهاي پليس،
طرح مهار را به اجرا درآورند و همه راههاي گريز قاچاقچيان

را مسدود كردند .با وجود اين تعقيب و گريز ادامه پيدا كرد
تا اينكه قاچاقچيان وارد كوچهاي بنبســت شدند .مأموران
تنها يك گام تا دســتگيري متهمان فاصله داشتند كه آنها
شــروع به تيراندازي بهســوي پليس كردنــد2 .قاچاقچي
مسلح قصد داشــتند هرطور كه شــده راهي براي فرارشان
باز كنند و حاضر به تسليم نبودند .مأموران پليس نيز آنها را
محاصره و همه راههاي گريز را مسدود كرده بودند .با اين حال
درگيري مسلحانه بين 2طرف ادامه پيدا كرد تا اينكه يكي
از قاچاقچيان هدف گلوله پليس قرار گرفت و از پا درآمد .در
اين سو نيز يكي از مأموران به نام سرگرد وحيد ساالري كه
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان سيب و سوران
بود مجروح شد .درگيري باز هم ادامه پيدا كرد تا اينكه دومين
متهم با رها كردن خودرو و محموله موادمخدر از تاريكي شب
اســتفاده كرد و گريخت .در همين حال سرگرد ساالري كه
دچار جراحت شديدي شده بود در كوتاهترين زمان ممكن به
مركز درماني منتقل شد اما شدت جراحات وي به حدي بود
كه روي تخت بيمارستان به شهادت رسيد.
سردار احمد طاهري ،فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان
با اعالم جزئيات ايــن عمليات به همشــهري گفت :در اين
درگيري كه حدود نيم ساعت ادامه داشت بر اثر آتش پر حجم
تكاوران پليس ،يك نفر از سوداگران مرگ به هالكت رسيد و
ديگر قاچاقچي با تنگ شدن عرصه بر خود و استفاده از تاريكي

شــب به اطراف متواري شد .قاچاقچي كشــته شده از افراد
سابقه دار منطقه بود كه چندين مورد سابقه حمل موادمخدر
در پروندهاش به ثبت رسيده اســت .همچنين در بازرسي از
خودروي متهمان مقدار 305كيلــو و 766گرم ترياك ،يك
قبضه سالح كالشنيكف و 96فشنگ جنگي كشف شد.
ســردار طاهري در ادامه گفت :شهيد ســاالري از بهترين
نيروهــاي پليس در حوزه مبــارزه با موادمخــدر بود كه در
دوران خدمت در پليس سراوان و ســيب و سوران عملكرد
درخشاني داشت و در چندين عمليات نقش مؤثري ايفا كرد.
او در خانوادهاي فرهنگي رشد كرده و والدينش معلم بودند و
خودش نيز صاحب يك پسر خردســال بود .وي ادامه داد :با
سرنخهايي كه از قاچاقچي فراري بهدست آمده است تالشها
براي دستگيري او ادامه دارد.
براساس اين گزارش قرار است مراســم تشييع پيكر شهيد
ساالري امروز (چهارشنبه) در زاهدان برگزار شود.

تحقيقات پليس آگاهي درباره ســرقت 700ميليون توماني به
خانهاي در شرق تهران به دستگيري 2برادر كه در همسايگي
مالباخته زندگي ميكردند منجر شد.
به گزارش همشــهري ،چنــد روز قبل مردي بــه كالنتري
126تهرانپارس رفت و مدعي شد سارقان به خانهاش دستبرد
زدهاند .به گفته او ،زماني كه او و اعضــاي خانوادهاش در خانه
حضور نداشتند ،سارقان با تخريب شيشه وارد آنجا شده و مقدار
زيادي طال به ارزش 700ميليون تومان سرقت كردهاند .در اين
شرايط بود كه رسيدگي تخصصي به اين پرونده به پايگاه چهارم
پليس آگاهي تهران سپرده شد.
كارآگاهان آگاهي با حضور در محل وقوع سرقت ،به بازبيني آنجا
پرداخته و با بررسي فرضيههاي مختلف پي بردند كه بهاحتمال
زياد اين سرقت از سوي همسايگان ساختمان كناري انجام شده
است .شيشه يكي از اتاق خوابها شكسته بود و تنها راه ورود به
اين اتاق ،از خانه همسايه بود.
از ســوي ديگر مأموران با تحقيق درباره ســاكنان خانه مجاور
دريافتند كه آنها 2برادر سابقه دار هستند كه پيش تر به اتهام
سرقت منزل دستگير شدهاند و ممكن است اين سرقت نيز كار
آنها باشــد .درحاليكه اين  2برادر ،مهمترين مظنونان پرونده
بودند ،حكم جلبشان صادر و در عملياتي غافلگيرانه دستگير
شدند .مأموران وقتي در بازرسي از خانه متهمان بخشي از اموال
مسروقه را كشــف كردند ،ديگر ترديدي نداشتند كه سارقان
700ميليونی آنها هستند .به اين ترتيب متهمان به پليس آگاهي
منتقل شده و تحت بازجويي قرار گرفتند.
سرهنگ ســعيد مجيدي ،رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي
تهران بزرگ در اينباره گفت :متهمان در بازجوييهاي مقدماتي
به سرقتي كه مرتكب شده بودند اعتراف كردند و با صدور قرار
قانوني روانه زندان شدند.

جنایی

همدستي خواهر و برادر
در جنايت هولناك
زن جوان كه متهم است با همدستي برادر 17سالهاش مردي را
به قتل رساندهاند اسرار اين جنايت را فاش كرد .او مدعي است
كه براي خالص شــدن از مزاحمتهاي مقتول نقشه قتل او را
كشيده بودند.
به گزارش همشهري2،ماه پيش و بهدنبال پيداشدن جسد مردي
در يك خودروي پرايد در يكي از خيابانهاي پايتخت ،تحقيقات
پليس براي كشف راز اين جنايت آغاز شد .مقتول مردي جوان
بود كه با ضربات چاقو به قتل رسيده و با طنابي به صندلي ماشين
بسته شده بود.
ي واحدي ،بازپرس جنايي تهران
با گزارش ماجرا به قاضي مصطف 
و حضور تيم جنايي در محل حادثه ،تحقيقات براي كشف راز اين
جنايت آغاز شد .طولي نكشيد كه با استعالم شماره پالك خودرو،
هويت مقتول شناســايي شد و مأموران به ســراغ خانوادهاش
رفتند اما آنها كه از شــنيدن خبر مرگ فرزندشان شوكه شده
بودند ،گفتند كه مقتول با كسي اختالف نداشته و نميدانند كه
چهكسي و با چه انگيزهاي دست به اين جنايت زده است.
در اين شرايط بررســيهاي تخصصي براي شناسايي عامل يا
عامالن جنايت كليد خورد و كارآگاهان در ادامه به سرنخهايي
از يك زن جوان دســت يافتند .زني كه با مقتول در تماس بود
و او را ميشناخت .اين زن توســط مأموران زيرنظر گرفته شد
و شواهدي بهدست آمد كه نشــان ميداد او از ماجراي جنايت
باخبر است .بنابراين با دستور قاضي جنايي بازداشت شد اما ادعا
كرد كه نقشــي در قتل مرد جوان ندارد .زن جوان همچنان در
بازداشت بود و تحقيقات از او ادامه داشت تا اينكه اسرار جنايت
را فاش كرد و مدعي شد كه با همدستي برادرش دست به قتل
مرد جوان زد ه است.
او گفت :مقتول را ميشناختم و چون شرايط مالياش بد بود چند
باري به او كمك كرده بودم .تماسهاي ما ادامه داشت تا اينكه
فرزندم به دنيا آمد و چون نميخواستم زندگيام از هم بپاشد از
وي خواستم كه ديگر با من تماس نگيرد اما او دست بردار نبود.
يك روز كه خواهر و برادر 17سالهام به ديدنم آمده بودند ماجراي
مزاحمتهاي مقتول را با آنها درميان گذاشتم و برادرم پيشنهاد
كرد حاال كه حاضر نيست دســت از تماسهايش بردارد بايد او
را به قتل برسانيم.
متهم ادامه داد :با همدســتي برادرم نقشه جنايت كشيديم و
روز حادثه با مقتول تماس گرفتم و با او قرار گذاشتم .برادرم نيز
همراهم آمد و درحاليكه من روي صندلي عقب ماشين مقتول
نشسته بودم و او پشت فرمان بود ،طنابي دور گردنش انداختم و
كشيدم و برادرم نيز با چاقو به او ضربه زد .پس از آن نيز از ماشين
پياده شديم و فرار كرديم.
اعترافات اين زن در حالي بيان ميشد كه برادر وي نيز بازداشت
شد و پزشكي قانوني اعالم كرد ضربات چاقو و طنابي كه به گلوي
مقتول فشــار آورده باعث مرگ او شد ه اســت .در اين شرايط
بازپرس جنايي براي هر دو متهم به اتهام مشاركت در قتل عمد
قرار قانوني صادر كرد و پسر 17ساله به كانون اصالح و تربيت و
زن جوان نيز به زندان منتقل شد.
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بحران اوكراين؛ آمادهباش غرب ،نگرانی روسيه

جهاننما

فرار اقتصاد جهان
از چنگ اوميكرون

برخالف پيشبينيها ،سويه اوميكرون تا به امروز نتوانسته
آسيب جبرانناپذيري به اقتصاد جهاني وارد كند
آخرين روزهاي ســال 2021بود كه جهان احساس كرد به
2سال قبل و به روزهاي اول كابوس همهگيري كرونا پرتاب
شده است .با انتشار خبر شيوع ســويه جديد اوميكرون و
نگراني شديد ســرمايهگذاران از بازگشــت محدوديتها،
ارزش جهاني بازار ســرمايه 5درصد سقوط كرد .قيمت هر
بشكه نفت نيز 10دالر كاهش پيدا كرد؛ كاهشي كه معموال
در آستانه ركودهاي اقتصادي رخ ميدهد .اما با گذشت 2ماه
از آن زمان بهنظر ميرسد اوضاع به اندازهاي كه پيشبيني
شده بود وخيم نيست.
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0
-5
- 10
- 15
- 20

22

21

2020

مقايسه توليد ناخالص داخلي كشورها با پيش از شيوع كرونا

توليد ناخالص داخلي؛ بهتر از حد تصور

نيكالس ولوســزكو ،اقتصاددان سازمان همكاري و توسعه
اقتصادي (  )OECDبــراي 46اقتصاد جهانــي با درآمد
متوسط و باال نوعي شاخص توليد ناخالص داخلي طراحي
كرده است .اين شاخص ،براســاس دادههايي با محوريت
مسكن ،شغل و نااطميناني اقتصادي تعريف شده که نشان
ميدهد توليــد ناخالص داخلي 46كشــور جهان در حال
حاضر 2.5درصد پايينتر از ســطح دوران پيش از شيوع
كروناســت .اين رقم در آخرين ماههاي سال 2021حدود
1.6درصد پايينتر از ســطح دوران پيش از شــيوع كرونا
بوده است.
مقايســه آمار امروز اقتصاد جهاني با يك سال قبل ،يعني
زماني كه توليد ناخالص داخلي كشــورها 5درصد پايينتر
از سطح دوران پيش از شيوع كرونا بود ،نشان ميدهد كه
وضعيت آنقدرها هم بد نيست .پس از شيوع سويه جديد،
نااطميناني گســتردهاي در مورد اقتصــاد جهان بهوجود
آمد ،اما رفتهرفته وقتي مشخص شد كه مرگومير ناشي از
اوميكرون پايين است ،اين نااطميناني كاهش پيدا كرد .در
آغاز موج اوميكرون ،اقتصاددانان نگران آن بودند كه احياي
محدوديتها و قرنطينههاي عمومي در قطبهاي كليدي
توليد جهان منجر به تشديد اختالل در چرخه تامين كاال
شود .اما در عمل ميزان اعمال محدوديتها در دوران شيوع
سويه اوميكرون نسبت به دوران شيوع سويه دلتا افزايش
چشمگيري نداشته است.
شاخص تأثيرگذاري قرنطينه مؤسسه مالي گلدمنساكس
نشــان ميدهد كه در ماههاي اخير ريسكپذيري عمومي
افزايــش يافته اســت .اين شــاخص واكنــش دولتها و
شــهروندان در قبال كرونا را ميســنجد .رقم كنوني اين
شاخص جهاني باوجود اينكه ميزان ابتالي روزانه اوميكرون
به نســبت ســويه دلتا در جهان  4تا 5برابر بيشتر شده ،با
دوران شيوع ســويه دلتا برابري ميكند .اين به آن معني
است كه دولتها و مردم ريسك بيشــتري كرده و تمايل
كمتري به محدوديتهاي كرونايي دارند.
حتي كمبود نيروي كار كه بهواســطه انتقالپذيري باالي
اوميكرون در بعضي كشــورها مانند آمريكا ايجاد شده هم
تاكنون تأثير جبرانناپذيري بر اقتصاد كشــورها نداشته
اســت .آمار ابتالي روزانه نشــان ميدهد هماكنون  5تا
10درصد مردم آمريكا به كرونا مبتال هســتند .مركز آمار
آمريكا میگوید در ابتداي سالجاري 8.8ميليون آمريكايي
بهدليل نگهداري از فردي مبتال به كرونا و يا بهدليل ابتالي
خود به كرونا در محل كار حاضر نشــدهاند .بررسي تبعات
اقتصادي غيبت نيروي كار بهدليل شيوع اوميكرون چندان
ساده نيست ،اما بهنظر ميآيد تبعات اين پديده هم محدود
و كوتاهمدت باشــد .نتايج پژوهشهاي اخير مؤسسه مالي
جي.پي.مورگان نشــان ميدهد غيبــت نيروهاي كار در
انگليس ميزان توليــد ناخالص داخلي اين كشــور را تنها
0.4درصد كاهش خواهد داد.
نجات از اوميكرون؛ نه از كرونا

باتوجه به اينكــه نرخ ابتال بــه اوميكرون در بســياري از
قطبهاي اصلي شــيوع اين ســويه كمكــم رو به كاهش
گذاشــته ،بهنظر ميآيد تبعات اقتصــادي اوميكرون هم
بهزودي كاهش پيدا كند .نظرسنجيها هم نشان ميدهد
فعاالن اقتصادي نگراني زيادي نسبت به تبعات اقتصادي
اوميكرون ندارند .شاخص اعتماد تجاري كه براي ارزيابي
ميزان رشد توليد و پيشبيني تحوالت مهم در فعاليتهاي
اقتصادي اســتفاده ميشــود هم در ماههاي اخير تغيير
معناداري نداشته است.
با وجود اينكه عملكرد اقتصاد جهاني در ماههاي اخير بهتر از
حد انتظار بوده ،اما روند بهبود اقتصاد جهان از محدوديتها
و تعطيليهاي سال 2020چندان خوشايند نيست .شكاف
ميان بهترين و بدترين اقتصادهاي جهان هنوز بسيار عميق
اســت .روند احياي اقتصادي در برخي كشورها به داليل
مختلفي ازجمله واكسيناسيون كم يا ايمني پايين جمعيت
به كندي پيش ميرود .براساس محاسبات سازمان همكاري
و توســعه اقتصادي ،حجم اقتصاد اســپانيا و يونان هنوز
10درصد كوچكتر از حجم دوران پيش از همهگيري است.
اين به آن معني است كه اگرچه اوميكرون تاكنون نتوانسته
آســيبي جدي به روند بهبود اقتصــاد در جهان وارد كند،
اما كشــورهاي زيادي در جهان وجود دارند كه تحتتأثير
آسيبهاي بهجامانده از همهگيري در سال ،2020هنوز تا
بازگشت به وضعيت عادي اقتصادي راهي طوالني درپيش
دارند.

آنتونیبلینكن
وزیر خارجه آمریكا
اگر آمریكا نیروهــای خود را از افغانســتان
خــارج نمیكــرد ،طالبــان حمــات خــود را
علیــه قــوای ائتــاف و مراكــز اســتانها از
ســر میگرفت .بــه همیــن دلیل خــروج از
افغانستانیكضرورتمطلقبود.انتخاب
ما بین حفظ وضع موجود بــا 3هزار نیرو یا
ترك این كشــور نبــود؛ بلكه انتخــاب بین
ترك كامل افغانستان یا تكرار جنگ بود.
جمعهعناد
وزیر دفاع عراق
تواناییهــا و امكانــات نظامی داعش
در عــراق از بیــن رفتــه و قــدرت ایــن
گروه بیشــتر از ۵درصد قبل نیســت.
برای جنگ با داعش بهجای نیروهای
زرهــی و تانك بــه هوشــیاری نیروهای
امنیتی و استفاده از پهپاد نیاز داریم.
انتشــار اطالعــات امنیتــی اشــتباه در
شــبكههای اجتماعی درباره عملیات
داعش میتواند تأثیر بــدی بر امنیت
كشور بگذارد.

نیروهای ناتو در شرق اروپا
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نقلقول

روسيه تصميم ناتو و آمريكا براي تقويت نيروها در شرق اروپا را نگرانكننده و تشديدكننده تنشهاي موجود خوانده است
بحران اوكراين به مرحله تازهاي
از تقابل غرب و روســيه رسيده
گزارش  1اســت؛ ناتو نيروهايش در شرق
اروپا را با اعزام جنگندهها و كشــتيهاي جنگي
تقويت خواهد كــرد و از احتمال اعزام نيروهاي
بيشــتر به جبهه جنوبي خود خبر داده اســت.
روسيه ،از اين اقدامات ابراز نگراني كرده و گفته
كه ثمره آنها ،تنها تشديد تنش است.
بهگزارش الجزيره ،دبير كل ناتو ضمن اشاره به
اقدامات اين سازمان ،گفته اســت كه ناتو «هر
اقدامي كه الزم باشــد» را انجام خواهد داد .در
همين حال ،دولت آمريكا گفته است كه 8هزار و
500نيروي خود را به حالت آمادهباش درآورده
است تا در صورت لزوم به اروپا اعزام كند.
اين اقدامات با واكنش شــديد روســيه مواجه
شده و مسكو ،اين موضوع را بسيار نگرانكننده
خوانــده اســت .بــه گــزارش مســكوتايمز،
دميتري پسكوف ،ســخنگوي والديمير پوتين،
رئيسجمهور روسيه گفته است كه اين اقدامات
تنها فضاي بهشدت پرالتهاب موجود را ملتهبتر
ميكند .او به خبرنگاران گفته اســت« :اياالت
متحده آمريــكا تنشها را تشــديد ميكند .ما
اين اقدامات آمريكا را با نگرانــي زيادي دنبال
ميكنيم».
غرب هفتههاست روســيه را متهم ميكند كه
ميخواهد از مرز اوكراين رد شود .مسكو بارها اين
ادعاي غربيها را رد كرده و در مقابل ،اوكراين و
غربيها را به انجام رفتارهاي تحريكآميز متهم
كرده است .مسكو حدود 100هزار نيروي نظامي
پشت مرزهاي اوكراين مستقر كرده است.
اقدام اخير ناتو ،نشــانه ديگري از آمادگي غرب
براي مقابله با حمله روســيه اســت .غرب بارها
هشــدار داده كه به تجــاوز نظامي روســيه به
خاك اوكراين ،بهشدت پاســخ خواهد داد و از
تحريمهاي گســترده عليه مسكو صحبت كرده
است.
ينس اســتولتنبرگ ،دبير كل ناتو درباره اقدام
اين سازمان گفته است« :ما هميشه به هر گونه
اختالل در فضاي امنيتي خود واكنش نشــان
خواهيم داد ».او در يك كنفرانس خبري درباره
اعزام نيروهاي ناتو به شرق هم گفته است« :ما در
حال بررسي اعزام يگانهاي رزمي به جنوبشرق
هستيم».
ناتــو هماكنون4 ،هــزار نيرو در چنــد گردان
بينالمللي در استوني ،ليتواني ،لتوني و لهستان
دارد .اين گردانها توســط تانــك ،دفاع هوابي
و واحدهاي شناســايي و اطالعاتي پشــتيباني
ميشوند.
روسيه از گسترش ناتو در شرق اروپا و بهخصوص
جمهوريهاي پيشــين اتحاد جماهير شوروي
بهشدت نگران و خشــمگين است و نميخواهد
اجازه دهد اوكراين هم به ايــن پيمان بپيوندد.
مسكو ،با اشاره به رفتارهاي ناتو در غرب ،مدعي
اســت كه برخالف روايت غربيها ،نه در موضع

حمله ،كه در موضع دفاعي قرار دارد.
مسكو اخيرا خواستار دريافت  2تضمين امنيتي
از ناتو و آمريكا شده است .اين كشور گفته است
كه گسترش ناتو در شرق اروپا بايد متوقف شده
و آمريكا نیز نيروها و تسليحاتش را از اين منطقه
خارج كند .مسكو با آمريكا و ناتو در همين باره
مذاكره كرده اما مذاكرات 2طرف به شكســت
انجاميد؛ هرچند آمريكا گفته است كه ميخواهد
به تضمينهاي درخواســتي مسكو پاسخ كتبي
بدهد.
جو بايــدن ،رئيسجمهور آمريكا ،دوشــنبه با
رهبران فرانسه ،آلمان ،ايتاليا ،لهستان و اتحاديه
اروپا و دبير كل ناتو نشستي مجازي داشت و بعد
از آن به خبرنگاران گفته اســت كه بين رهبران
براي مقابله با حمله احتمالي مسكو ،اتفاق نظر
وجود دارد .رهبران در اين نشست مجازي تأكيد
كردهاند كه اگر روســيه به اوكراين حمله كند،
بايد سريعا واكنشي شديد از خود نشان بدهند؛

واكنشي كه بخشــي از آن ،بستههاي تحريمي
بيسابقه است.
وزارت دفاع آمريكا هم گفته است كه نيروهاي
نظامي اين كشــور كه بــه حالــت آمادهباش
درآمدهاند ،در صورت نياز ميتوانند طي مدتي
بسيار كوتاه به اروپا اعزام شــوند .اما اين نيروها
تنها وقتي بــه اروپا اعزام خواهند شــد كه ناتو
تصميم بگيرد تا يك نيروي واكنش سريع ايجاد
كند و يا ديگر تحوالت پيش بيايند .البته آمريكا
هيچ برنامهاي بــراي اعزام ايــن نيروها بهخود
اوكراين ندارد .كشــورهاي دانمارك ،اســپانيا،
فرانســه و هلند گفتهاند كه براي تقويت مواضع
دفاعي ناتو در شــرق اروپا ،در حال برنامهريزي
جهت اعــزام جنگنــده و كشــتيهاي جنگي
هستند.
اختالف نظر در اروپا

با وجود تأكيــد رهبران ناتو بر اتحــاد در ميان

درخواست از قطر براي پركردن جاي روسيه
مکث

قطع جريان صادرات گاز روسيه به اروپا ،چه بهخاطر جنگ و چه بهخاطر تحريمهاي احتمالي،
ضربهاي سنگين و كمرشكن به بخش انرژي در اروپا خواهد زد .يكي از بزرگترين مالحظات
اروپا و آمريكا در تقابل احتمالي با روسيه ،صادرات گاز روسيه خواهد بود .ازهمينرو ،آمريكا
مذاكره با تامينكنندگان بزرگ گاز دنيا و در رأس آنها قطر را آغاز كرده تا بتواند جاي خالي
روسيه را با توليدات آنها پر كند .به گزارش الجزيره ،مقامات آمريكايي با قطريها در همينباره
صحبت كردهاند و بلومبرگ گزارش داده است كه جو بايدن ،رئيسجمهور آمريكا قرار است از
شيخ تميم بن حمد آلثاني ،امير قطر درخواست كند براي مذاكره در همين باره ،بهزودي به
واشنگتن سفر كند .مقامات 2طرف مدتي است كه براي برگزاري اين نشست با هم همكاري
ميكنند .هرگونه تداخل در صادرات گاز روسيه به اروپا ميتواند بحران انرژي را در اين قاره
تشديد كند و باعث كمبود انرژي سراسري شود .همين حاال ،شهروندان در كشورهاي زيادي
از افزايش هزينه گاز بهشدت عصباني هستند .پيشنهاد آمريكا اين است كه در كوتاهمدت ،با
استفاده از گاز مايع طبيعي(الانجي)كمبود احتمالي گاز روسيه را جبران كند .قطر بزرگترين
توليدكننده الانجي در دنياست.

آنها براي مقابله با روســيه ،مناسبات اقتصادي
و منطقهاي باعث شده تا در خود اروپا و ناتو ،بر
سر نحوه تعامل با روسيه اختالفنظرهايي وجود
داشته باشد .به گزارش مسكوتايمز ،يكي از آنها
دولت جديد آلمان است كه بهخاطر عدمارسال
تسليحات دفاعي به كييف ،بهشدت مورد انتقاد
اســت .آلمان همچنين بهخاطــر ترديد درباره
اعمال يكي از سختترين تحريمهاي اقتصادي
ممكن عليه روسيه  -يعني اخراج سيستم بانكي
اين كشور از سيستم جهاني سوئيفت  -بهشدت
تحت فشار است .برخي مقامات آلماني گفتهاند،
در صورت قطع دسترسي بانكهاي روس به اين
سيســتم پرداخت جهاني ،آلمان نميتواند پول
گاز خريداري شده از روســيه را به شركتهاي
روس بپردازد و همين مســئله ممكن است در
تامين گاز اين كشور مشكل ايجاد كند .روسيه،
حدود 40درصــد از گاز طبيعــي اروپا را تامين
ميكند و همين مسئله باعث شــده تا برخي از
كشورهاي اروپايي در ميزان واکنش عليه مسكو
كمي محتاط باشند.
بــراي آنها ،بهتريــن و كمهزينهتريــن راهحل
بحران اوكراين ،روشهاي ديپلماتيك اســت.
به همينخاطر اســت كه بســياري در اروپا ،به
تالشهاي ديپلماتيك دولت فرانســه براي حل
مسئله دل بستهاند .فرانســه گفته كه مقامات
روس و اوكرايني ،چهارشنبه ،به همراه همتايان
آلماني و فرانسوي ،با هم مالقات خواهند كرد تا
راهي براي خروج از بنبست پيدا كنند .امانوئل
مكرون ،رئيسجمهور فرانســه گفته است كه
بهنظرش ،فضا براي اقدامات ديپلماتيك بهمنظور
يافتن راهي براي تنشزدايي باز است.

سعد حريري ،قرباني دشمني سعوديها
يك نطق تلويزيوني احساسي ،نقطه پايان
فعاليت سعد حريري در ســپهر سياسي
گزارش  2لبنان بود .حريري در سخناني كه بهصورت
زنده پخش ميشد ،درحاليكه صدايش ميلرزید اعالم كرد
كه او و خانوادهاش ديگر قصد ادامه فعاليت سياسي در لبنان
را ندارند .به اين ترتيب ميتوان گفت كه بيانيه سعد حريري
بهمعناي پايــان حضور پررنگ خانــواده حريري در ميان
جريانهاي سياسي ســني لبنان بعد  از 3دهه خواهد بود.
انتخابات پارلماني لبنان قرار است 4ماه ديگر برگزار شود
و آرايش نيروهاي سياســي از هماكنون رفته رفته تعيين
ميشود .سعد حريري در سخنان خود تأكيد كرده كه قرار
نيست در انتخابات حضور پيدا كند .او از حزب المستقبل
هم خواست نه نامزدي معرفي كند و نه از نامزدي حمايت
كند.
اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشي كامل قرار دارد و حريري
همچون گذشته در سخنانش ،حزباهلل را مقصر اين
وضعيت معرفي كــرد .با اين حال ،همــه ميدانند
كه وضعيت امروز لبنــان بهدليل ناتواني اين
كشور در تشكيل دولت بوده و اين وضعيت
نيز بهدليل كارشكنيهاي عربستان سعودي

و حزب مورد حمايتش يعني ،حزب قوات به رهبري سمير
جعجع اتفاق افتاده است.
ي را همان هایی كه در لبنان به قدرت رسانده
خانواده حرير 
بودند ،از سياســت حذف كردند .ســعوديها طي 3دهه
گذشته ،نقش اساسي در ساختار سياسي لبنان داشتهاند و
همانها ابتدا رفيق حريري و سپس فرزندش را براي حضور
در قدرت مورد حمايت همه جانبه قرار دادند .عربســتان،
سوريه و آمريكا در سال 1989مثلثي را شكل دادند كه در
نهايت به پايان جنگ داخلي لبنــان و امضاي توافق طائف
منجر شد .هر يك از اين كشــورها ،از يكسري جريانهاي
سياسي و مذهبي در لبنان حمايت ميكردند و جريان مورد
حمايت عربستان ،حزب المستقبل بود .این حزب ،بهعنوان
مهمترين حزب اهل سنت كه توسط رفيق حريري تاسيس
شــده ،همواره از حمايتهاي مالي ســعوديها برخوردار
بود .پس از ترور رفيق حريري در سال  ،2005رهبري اين
حزب به فرزندش ،ســعد حريري رســيد .او نيز از حمايت
تمام و كمال سعوديها برخوردار بود اما اين حمايت پس
از سال  ،2017رفته رفته كمرنگ شد؛ چرا كه در عربستان
اداره امور بهدست محمد بن ســلمان افتاد كه معتقد بود
سعدحريري و حزب المستقبل كارايي الزم براي رويارويي

برف سنگين ،استانبول را فلج كرد
در پي بارش برف سنگين در استانبول ،دولت تركيه نيروهاي ارتش را براي باز كردن
معابر و كمك به شهرداري به اين شهر اعزام كرد .به گزارش الجزيره ،بارش شبانه برف
رویداد
تمام جادهها و خيابانهاي استانبول را بست و فرودگاههاي اين شهر را تعطيل كرد.
ارتفاع برف در برخي نقاط اين شهر 16ميليون نفري حدود 80سانتيمتر گزارش شده
است .حملونقل عمومي نيز بهطور كامل تعطيل شــد .همزمان ،نيروهاي اورژانس براي جابهجايي
بيماران از هليكوپترهاي خود و ارتش اســتفاده كردند .دولت ضمن تعطيلي مدارس ،دانشگاهها و
فروشگاهها از مردم خواســتهاســت در خانه بمانند؛ چراكه طي روزهاي آينده يخبندان معابر و افت
دماي هوا شدت پيدا خواهد كرد .اكرم امام اوغلو ،شهردار استانبول اعالم كرد كه شهرداري براي حدود
۱۵۰۰بيخانمان ،سرپناه فراهم كرده و حدود ۱۵۰۰نفر ديگر نيز كه در پايانههاي اتوبوسراني بهدليل
تعليق خدمات بينشهري گير افتاده بودند ،به هتلها يا خوابگاهها منتقل شدهاند .شهرداري همچنين
حدود 2تن غذا براي گربهها و سگهاي خياباني استانبول فراهم و در سطح شهر توزيع كرده است .مركز
هماهنگي حوادث غيرمترقبه استانبول اعالم كرده كه يك سيستم جوي كمفشار ايسلندي در پشت اين
جبهه هواي سرد قرار دارد و بر اين اساس بارش برف بيشتري را براي مناطق مختلف كشور پيشبيني
ميكند .برف و كوالك خساراتي را نيز در كشور همســايه يعني يونان برجاي گذاشته است .معابر و
خيابانها در شهر آتن ،پايتخت يونان نيز مسدود  شده و اكثر وسايل حملونقل عمومي از كار افتادهاند.
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با حزباهلل را ندارند و به محلي براي هدر دادن منابع مالي
رياض تبديل شدهاند .براساس اين ديدگاه وليعهد جوان،
بهتدريج حمايتهاي مالي عربســتان از حزب المستقبل
كاهش يافت تا جايي كه تلويزيون اين حزب تعطيل شــد.
شركت اوجيه (وابسته به خاندان حريري) ورشكسته شد و
تعداد كرسيهاي المستقبل در پارلمان نيز بهدليل ناتواني از
برپايي كمپين انتخاباتي سراسري كاهش يافت .اين رويكرد
جديد با گروگانگيري چنــد روزه حريري در رياض ،به اوج
خود رسيد .انتخاب محمد بن سلمان بعد از اين ،حزب قوات
و سمير جعجع بود .وئام وهاب ،رئيس حزب درزي وحدت
عربي در اينباره ميگويد :مسئله ساده است؛ سعوديها در
مهار سياسي حزباهلل توسط متحدان خود ناكام بودهاند و
حاال ميخواهند كل لبنان را براي تضعيف اين حزب به آتش
بكشند .جريان المســتقبل در كنار حزب قوات ،مهمترين
احزاب تشــكيلدهنده ائتالف 14مارس بودند كه در برابر
ائتالف 8مارس متشكل ازحزباهلل ،جنبش امل و جريان آزاد
ملي قرار ميگيرد .با خروج حريري از فعاليتهاي سياسي
لبنان ،فضا بيش از پيش براي حزب قوات باز ميشــود .در
انتخابات پیش رو ،فهرســت معرفي شــده از سوي سمير
جعجع تعيينكننده خواهد بود.

خبر

كرونا در آلمان
باز هم ركورد زد
شاخص ابتال به كرونا در آلمان باز هم ركورد زده و
به بيش از  ۸۹۴رسيده است .به گزارش دويچهوله،
«مؤسســه روبرت كخ» شــاخص ابتال به كرونا در
آلمان را  894/3اعالم كرده اســت .اين شــاخص
در۴بهمن برابر با  840/3و هفته گذشــته برابر با
 553 /2بود .شــاخص ابتال به كرونا شــمار ابتالي
جديد به اين ويــروس در طول يــك هفته در هر
۱۰۰هزار نفر را نشــان ميدهد .اين مؤسســه در
5بهمن اعالم كرد كه در طول ۲۴ساعت شمار ابتالي
جديد به ويروس كرونا در آلمان حدود ۱۲۷هزار مورد
بوده اســت .اين تعداد حدود ۶۴هزار مورد بيشتر از
4بهمن و حدود ۵۳هزار مورد بيش از سهشنبه پيش
است .در طول 48ساعت گذشته همچنين ۲۱۴نفر
ديگر در آلمان قرباني ويروس كرونا شــدهاند .شمار
مرگومير بر اثر بيماري كرونا در اين كشور تاكنون به
۱۱۶هزار و  ۹۶۰نفر رسيده است.

كيوسك

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

ركود؛ بدترين سناريو براي اقتصاد آمريكا

روزنامه نيويوركتايمز نوشــته كه انتظار ميرود بانك مركزي
آمريكا افزايش نرخ بهره را تا 2ماه ديگر آغاز كند و براي مبارزه
با افزايش قيمــت مصرفكننده (تورم) ايــن كار را ادامه دهد.
سرمايهگذاران خود را در معرض خطر ديده و ميترسند باالرفتن
سريع نرخ بهره ،به سود شركتها لطمه بزند و شركتها با كاهش
تقاضاي مصرفكننده مواجه شوند؛ وضعيتي كه در بدترين سناريو،
اقتصاد را وارد ركود ميكند.

 چهارشنبه  6بهمن  1400سال ســیام شماره 8423

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

حضرت امیر المؤمنینعلیع:
كسی كه بر جان خود بترسد ،به دیگران ظلم
نكند.

تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها

در و
فای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
شب
ن
شین كوی سربازان و رندانم چو شمع

اذان ظهــر  12:17 :غــروب آفتــاب17:25 :
اذان مغرب 17:45 :نیمه شــب شــرعی23:33 :
اذان صبح 5:41 :طلوع آفتاب7:08 :

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:

نیوجرسی :كودك 2ســالهای كه مشــغول بــازی با گوشی
تلفن همراه مادرش بود با فشــردن چند دكمــه 2هزار دالر از
فروشــگاههای زنجیرهای والمارت بهصورت آنالین خرید كرد.
به گزارش انبیســی ،مادر ماد كومار هندیتبار وقتی چندین
و چند كارتن مبلمان و وسایل دیگر را مقابل خانهاش به همراه
فاكتور دید تازه متوجه شد بهای سپردن گوشیتلفنهمراه به
یك پسربچه 2ساله تا چه حد میتواند گزاف باشد .حلقه مفقوده
این ماجرا وارد شدن این کودک به اكانت بانكی مادرش بود كه
آن هم پس از زیرنظر گرفتن پسربچه حل شد .ضبط رفتارهای
كودك با گوشیتلفن همراه این نكته را فاش كرد كه كومار برای
باز كردن قفلهای گوشی آن را به انگشت مادرش میرساند و به
این ترتیب قفل اثرانگشت یا همان فینگرپرینت باز میشود .مادر
كومار در اینباره به رسانهها گفت :اكنون قصد دارم قفل تشخیص
صورت  face recognitionبرای گوشــیام بگذارم اما چطور
مطمئن شوم كه وقتی خوابم گوشی را جلوی صورتم نمیگیرد
و آنرا باز نمیكند.

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 :

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

يك پوشش2 ،قانون3 ،تلقی

گرینویچ

ناخنک آنالین در 2سالگی

چاپ :همشهري

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

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

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

دریچه

مهدیا گلمحمدی
روزنامهنگار

در چند هفته گذشته ســرماي هوا و تاخت و تاز
كوويد 19-باعث شد پوشــش زنانهاي در آمريكا
مد يا به قول آنهافشــنترند Fashion Trend
شود كه با حجاب بسياري از زنان مسلمان تقريبا
هيچ تفاوتي ندارد .باالكلوا  balaclavaكه پيش از
اين پوشش كوهنوردها بود و در يك قرن گذشته
تاريخچه عريض و طويلــي در دنياي مد و لباس
دارد با پارچــهاي نازكتــر و لطيفتر وارد
عرصه مد آمريكا شــد و بسياري از زنان و
دختران آن را بهعنوان پوششي مفيد و
عادي پذيرفتند .اما ماجرا زماني جالب
شد كه دو خبرنگار زن نيويوركتايمز
و چند زن فعال دنياي مد و لباس به
نكته ظريفي توجه كردند .نكته

اول آخر

اين بود پوشش زنان مسلمان بسيار شبيه و گاهي
دقيقا مثل زناني بــود كه باالكلوا پوشــيدهاند؛
پوششي كه ســر و گردن و بخشــي از چانه را
هم ميپوشاند .پرســش اصلي آنها اين بود كه
چرا براي پوششــي واحد در بخشهايي از قاره
آمريكا و اروپا 2قانون وجود دارد .اشــاره آنها به
ممنوعيت حجاب اســامي در كبــك كانادا از
ســال 2019ميالدي و محدوديتهايي بود كه
براي پوشش زنان مســلمان در فرانسه اعمال
شد .آنها طي اين گزارش و در مصاحبه با مليحه
فيروز يكــي از فارغالتحصيلهاي دانشــگاهي
در نيويــورك از قول او مينويســند:
وقتي پوشش 2زن عينا شبيه
يكديگر اســت اما پوشش
يكي قدغــن و ديگري آزاد
است ،دقيقا با يك تبعيض
عقيدتي مواجه هستيم؛
موردي كه مخالف

قانون اســت ».براســاس اين گــزارش بهنظر
ميرسد قوانين فرانســه و كانادا درباره پوشش
زنان مسلمان با تبعيض عقيدتي و ديني اعمال
ميشــود .بدين معني كه تلقــي پليس در اين
2كشور از زن غيرمسلمان داراي پوشش كامل
يك چيز و از پوشــش كامل زن مســلمان چيز
ديگري است ،بنابراين آنها با باورهايشان قضاوت
ميشوند نه با لباسي غيرقانوني .تلقي بسياري از
مردم كشــورهاي غربي و ازجمله گزارشگرهاي
نيويوركتايمز اما چيز ديگري است .براي نمونه
پروفسور اليزابتبوكار استاد علومديني دانشگاه
نورثايســترن در اينبــاره ميگويد:
در جامعــهاي كه شــعارش آزادي
پوشش اســت حمله به افرادي از
اديان و مذاهب شرق نماد اشاعه
دينهراسي اســت .اگر قائل به
آزادي پوشش هســتيم بايد به
پوشش اسالمي احترام بگذاريم.

محمد بن عمر بن حســین طبرستانی ،ملقب
به فخر رازی متولد 6بهمن سال 538شمسی،
یكی از بزرگترین شخصیتهای زمان خودش
بود .در مجلس درسش 2هزار نفر مینشستند و
هنگام حركت ،حداقل 300نفر همراه او بودند .در
بحث مسلط بود و بداخالق .میتوانست در یك
مجلس ،اول مطلبی و بعد عكس همان مطلب
را اثبات كند؛ بیآنکه كســی بتواند ایرادی به
روش اســتنتاج او بگیرد .فخر رازی از بزرگان
ایران هیچكس را جز خیام قبول نداشــت .او
90ســال بعد از مرگ خیام ،یك رباعی از او را
در تفسیر مطلبش آورده و این نخستین باری
است كه از خیام شعر نقل شده ،یعنی تا قبل از
آن یا اکثرا از رباعیهای خیام اطالع نداشتند
یا نمیخواســتند چهره حكیم بهعنوان شاعر
شناخته شود و این فخر رازی بود كه رباعیهای
خیام را به عالقهمندانش هدیه كرد .اما فخر رازی
قبل از هر چیزی فیلســوف بود ،فیلسوفی كه
تمام آرای فلسفی پیش از خودش را زیر سؤال
برد .آن قدر او در همهچیز شك كرد كه به «امام
المشككین» شهرت پیدا كرد .این شد كه تمام
وقت حكمای معاصرش به جواب دادن شبهههای
او گذشــت و همین به رشد اندیشه فلسفی در
ایران و رفع شبهات آن كمك فراوان كرد .مثال
فخر رازی كتاب «اشارات» ابن سینا را مو به مو
نقد كرده و بعدا خواجه نصیرالدین طوسی جوابی
به انتقادات او نوشته كه حاال هر كس میخواهد
اشارات بخواند ،حتما آن را همراه با شرح خواجه
نصیر میخواند .درباره فخر رازی هم مثل همه
بزرگان انواع قصهها و افسانهها وجود دارد .یكی
از این قصهها میگوید كه فخر رازی همواره از
اسماعیلیه انتقاد میكرد و سر منبر دربارهشان
میگفت«:پیروان این عقیــده چنین و چنان
میگویند ،درحالیكه برهان قاطعی بر حقانیت
خودشان ندارند ».یكبار یك فدایی حسن صباح
سراغ او میرود .در خلوتی او را گیر میاندازد
و شمشــیر زیر گلویش میگذارد و تهدیدش
میكند .بعد از آن فخر رازی در مورد اسماعیلیه
میگفته« :پیروان ایــن عقیده كه برهان قاطع
ایشان را من خود به چشم دیدهام ،میگویند»...

چنار 2هزار ساله محالت /همشهری :مریم ورشویی

 NFTبده عكس رادیوگرافی بگیر
روایت
درختهای
معروف ایران را
با اسکن QR
کد بخوانید

پاریــس :جراحی كــه قصد داشــت عكس
رادیوگرافی (ایكــسری) زنی كــه در ماجرای
ترور سالن نمایش بتكالن ( )Bataclanپاریس
ســال 2015میالدی تیر خورده بود را بفروشد
توسط پلیس دستگیر شــد .به گزارش گاردین،
این جراح فرانســوی بهدنبال حراج آنالین این
عكس در بــازار ارز دیجیتال بود و قصد داشــت
آن را در قبال دریافت ( NFTنوعی ارز دیجیتال)
بفروشد .گلولهای كه در جریان ترور سال2015
میالدی به این زن اصابت كرده بود درســت در
كنار استخوانش متوقف شــده بود و این موضوع
و زنده ماندن او با وجــود چند گلوله در بدنش از
ویژگیهای این عكس رادیوگرافی بود .قرار بود
عكس یادشــده معادل 2هزارو776دالر آمریكا
معامله شــود كه پلیس این رد و بدل غیرقانونی
را متوقف كرد.

رویاهای توییتری به واقعیت پیوست

هیوســتون :توییتردر یك كارزار تبلیغاتی ،توییتهای
مشــهور كاربرانــش را روی بیلبوردهایــی در ایــاالت
متحده به نمایــش درآورد .كارزار تبلیغاتــی «تجلی» یا
« »manifestationبــا هــدف اهمیــت بــاور بهخود و
الهامبخش بودن شبكههای اجتماعی فعالیت و به این نكته
اشاره میكند كه یك توییت ساده هم میتواند به واقعیت
تبدیل شود .به گزارش ایندیپندنت ،قرار است یك میلیون
دالر از طرف این چهرههای محبوب و مشهور به سازمانهای
غیرانتفاعی و یونیسف اهدا شود.
در میان این چهرهها توییت متئو آ .چری بازیكن ســابق
فوتبال هم به چشــم میخورد كه در سال 2012میالدی
توییت كرده بود« :یك روز نامزد اسكار خواهم شد .پیش از
این مدعی آن شدهام» .رؤیایی كه بسیار دور از ذهن بود اما
به واقعیت پیوست .او سپس در سال ۲۰۲۰میالدی جایزه
اســكار فیلم كوتــاه « »Hair Loveرا دریافت كرد و حاال
توییتر از توییت او بهعنوان بخشی از رؤیایی كه به واقعیت
پیوست یاد میكند .اكنون در بسیاری از شهرهای آمریكا
بیلبوردها به نوشــتههایی اختصاص پیدا كرده كه زمانی
رؤیایی بســیار دور از ذهن بودهاند ولی با تالش و پشتكار
افراد به واقعیت پیوستهاند.

نگاه

دالل بازی مجازی
چند ســالي اســت كه
فاطمه عباسي
خريداران خودرو به جاي
اينكه راهي نمايشگاههاي ماشين شوند ،با يك
كليك در اينترنت انواع و اقســام آگهيهاي روز
خودرو را ميبينند و با مقايسه قيمت ،خريدشان
را انجام ميدهند .البته اين وســط ممكن است
برخي از افراد ضرر كننــد؛ چراكه بعضي از اين
آگهيها صوري اســت يا قيمت واقعي روي آن
درج نشده است .اگر به ياد داشته باشيد سال98
اعالم شد كه يكي از عوامل مؤثر در افزايش قيمت
خــودرو و ايجاد اين فضاي ذهنــي ،آگهيهاي
صوري در پلتفرمهاي انتشار آگهي اينترنتي بود
كه توســط دالالن خودرو ايجاد شده بود .مثال
يك نفر بدون احراز هويت  ۱۰۰آگهي براي يك
خودرو منتشــر ميكرد و در آن قيمتها را باال
ميبرد .اين شرايط باعث افزايش قيمت حداقل
۴درصدي در يك هفته ميشد ،درحاليكه همه
آگهيها مربوط به يك نفر بود و اصال خودرويي
كه در بيشتر آنها آگهي شده بود ،در واقعيت وجود
نداشت .همان سال چندينبار درج قيمت خودرو
در پلتفرمهاي انتشــار آگهي اينترنتي ممنوع
شد و در نهايت هم آبان ماه امســال ،قائممقام
وزير صمت در امــور بازرگاني دســتورالعمل
ســاماندهي آگهيهاي الكترونيكــي خودرو را
ابالغ كرد .براساس اين دستورالعمل ،سكوهاي
درج آگهي خودرو موظف شــدند روي تمامي
بســترهاي الكترونيكي خود اعم از وبســايت
و نرمافزار موبايل6 ،قابليت مهم شــامل احراز
هويت آگهيدهندگان ،امكان احراز صالحيت
كســبوكاري آگهيدهندگان ،امــكان احراز
وجود خودروي آگهيشــده ،اختصاص نشــان
مجزا  ،BADGEاطالعرســاني بــه كاربران و
ايجاد امكان مرتبسازي و فيلتركردن ،نمايش
مجموع تعداد آگهيهاي منتشرشــده توسط

يك آگهيدهنده و اعالم روش نظارت و قيمت
آگهيهاي خودرو را ايجاد كنند .اين دستورالعمل
توانســت كمي از تخلفات را كاهش دهد اما باز
هم تعداد آگهيهاي صوري خــودرو در فضاي
مجازي زياد است .حاال علي رهبري ،رئيس مركز
توسعه تجارت الكترونيك وزارت صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) وعده داده كه با ســاماندهي
آگهيهاي الكترونيكي خودرو ،ثبت آگهي صوري
تا حد زيادي كاهش ميیابد .او گفته كه با تدابير
اتخاذشــده و روشهاي نظارت بــر قيمت كه
به اطالع ســازمان حمايت نيز خواهد رســيد،
كنترل قيمتها و جلوگيري از درج قيمتهاي
غيرواقعي خودروها در دســتور كار قرار گرفته
است .گويا قرار اســت قيمت خودرو از جاهاي
مختلف ازجمله قيمت كارخانــهاي روز ،مراكز
تعويض پــاك و نمايشــگاهداران داراي مجوز
گرفته شود و كارشناسان رسمي دادگستري بر
آن نظارت كنند .در پلتفرمهايي كه آگهيهاي
تبليغاتي در زمينه خودرو دارند نيز صفحاتي براي
تعيين قيمت خودروهاي كاركرده وجود دارد كه
بر مبناي واردكردن برخي اطالعات ،قيمتها را
در  3حد باال ،استاندارد و پايين در اختيار مشتري
قرار ميدهد .به اين ترتيب مردم در يك فضاي
رقابتي از قيمتها مطلع خواهند شد .ضمن اينكه
محمدصادق مفتح ،قائممقام وزير صنعت ،معدن
و تجارت در امور بازرگاني هم گفته امروز نخستين
گام براي عرضه كاالي استاندارد همراه با احراز
هويت فروشندگان و احراز اصالت كاال در بخش
خودرو برداشته شده و در مراحل بعدي بيمه با
طراحي ديگر به اين پلتفرمها اضافه ميشــود تا
افراد در زمان رويت خــودرو در فضاي اينترنت،
بتوانند با يك كليك از سوابق پرداخت خسارت و
تصادفات آن خودرو مطلع شوند و يك خودروي
تصادفي را بهجاي خودروی سالم تحويل نگيرند.

فراخوان
بی تعارف و تکلف  ،مثل همین متــن کوتاهی که می بینید .ما
منتظریم تا نوشتههایتان درباره مســائل روزمره ،مشکالت و
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید .اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید
س با شماره
جایتان اینجا محفوظ اســت .متن یا طرح تان که آماده شــد یک تما 
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باشگاه
نویسندگان

هرجا شده
هویج هم امروز میخرد

خبر
عدد
تقویم

زادروز فیلسوف بزرگ ایرانی

بر و برگ

گیتارزن پیر؛ اندوهآبی پیكاسو
شهنام صفاجو
غم و درد به هیــچ دوره زمانی
محدود نمیشــود .هنرمندان
جهانی در طول تاریخ ،رگهای
از این موقعیــت تراژیك را در
آثار خود بروز دادند .سیاهنمایی
بیشتر شبیه یك واژه از لغتنامه
سیاســی اســت و در فرهنگ
هنرمنــد جایی نــدارد؛ او كه
ژرفای آدمهای پیرامونی خود
را میبیند و آبی خاكستریاش
را جلوه میدهد ،نه آن جریان
طبقه متعینی كه به عمق تاریخ
قد علم كردند و با اشك چشمها
رنگی شدند .چه بسا اگر چنین
نبود« ،سفیدنمایی» سیاهتر از
هر واژهای پدیدار میشد.
در پالت نقاشی پیكاسوی جوان،
شگفتا آبی كه نشــانه سیاهی
اســت! این نمــای دوره آبی
( )La périodebleueهنــر
اوســت كــه پــر از مضامینی
چــون فقــر وپریشــانی ،درد
وانــدوه ،بیمــاری و مــرگ
بوده اســت« .گیتــارزن پیر»
( )Le Vieux Guitariste
نوعی نگاه ایــن هنرمند نقاش
به پرتو رنگها و مفهوم آن است؛
گویی خود را نقاشــی میكند.
گونههای ایــن خودنگاره گود
افتــاده ،تقریباً بیمــار بهنظر
میرســد ،نابینایی حس غالب
اســت ،رنگ آبی نور الكتریكی
دارد وشاید در شب نقاشی شده
شب
است .این ترســیم دنیای ِ
جماعتی است كه هیچ نمایشی
از برتری اجتماعی ندارد ،بهجز
كورســوی امیدی كه درســاز
زندگیپنهان است؛ همان رنگ
گیتار كه نشان میدهد «هنر»
حتــی در تاریكترین لحظات
هم مثل یك نقطه روشن رنگ
میگیرد و جان میبخشد.
دوره آبــی ،نافذتریــن صفحه

زندگــی هنری پابلو پیكاســو
اســت كه با تكنیكی خاص بر
بوم ســپید نقش میبندد؛ آن
آبی سرد و یخی كه رنگ غالب
سوژههایش اســت .گیتارزن
پیر از نظــر تكنیــك ،طرح و
قدرت تراژیك ،یك نماد است.
مردی ژندهپــوش ،رنگپریده
و خسته ،با چشــمانی بسته و
انگشــتانی كه روی سیمساز
آرامــش مییابنــد .هنرمند
نقاش عمدا ً این شكل زاویهدار
را در فضایی محدود قرار داده
و آن را به یك موقعیت تبدیل
كرده است؛ آنچه بر رنج و درد
و تنهایی تأكیــد دارد و صدای
ساز ،مرهم این بیرحمی است؛
پایانی كه قهرمان آن با چشمانی
نامرئی به بیننده نگاه میكند.
تابلوی «گدای كور با یك پسر»
هم از دیگر آثار برجسته دوره
آبی پیكاســو اســت؛ با همان
مختصات خالقانــه ،نمادگرا و
رنگ و آهنگهای غمانگیزی
كه به رنج و نیاز میرســند .در
این تابلــو ،هنرمنــد نقاش بر
رنگپریدگی چهرههای نحیف
و تنهایی و دوری پیكرهها تأكید
دارد؛ همینطور بر احساســات
غیرقابل تحملی كه آن پاهای
بلند اســتخوانی پیرمرد نابینا
ایجاد میكند؛ گویی درد نشانه
جهان هستی است كه گریزی
ندارد و باید با آن همراه شوی؛
مثل نوای یكساز یا سكوتی در
كناره زندگی...

چهارشنبه

ابراهیم افشار
روزنامهنگار

مادر باز تنها شــد .روزش
 1گذشت .خسته شد از بس
عكسش را توی پُستها گذاشتند .بازدوباره شل میزند .باز دوباره
نگران است كه این بچهها چرا همهاش سرشان توی گوشی است.
این دخترها چرا نیمرو پختن بلد نیستند .این پسرها تا كی باید از
زور بیكاری ،یللیتللی بكنند .مادر باز تنها شد .آهسته دیدم كه از
بغل پلهها گذشــت« .هر جا شــده هویج هم امــروز میخرد»
(شهریار) .اگر دنیا دست آنها بود...اگر دنیا فقط دست آنها بود ...اگر
فقط دست آنها بود...
اگر راه دســتم بود حتما بــه دوران
«مادرســروری و
َ
 2مادرتباری» برمیگشــتم .من در روز مادرها قصههای
مادردوستی آدم خونخواری مثل هیتلر را به یاد میآورم كه با وجود
قتلعام میلیونها آدم بیپناه ،ناگهان در لحظات غریبی از جنگ و
كشتار ،زنگ میزند به خواهرش و میگوید« :كاش مادرمان زنده
بود و میآمدم ســر بر دامنش میگذاشــتم و میگریستم ».این
داستان را قدیمها در مجله امید ایران -شماره  ،310به تاریخ جمعه
27خرداد  -1339خوانده بودم كه با چاپ تصویری از خواهر هیتلر
نوشته بود« :هفته گذشته پائوالدلف ،خواهر آدولف هیتلر ،در سن
64سالگی در شهر پرچســگادن بدرود حیات گفت .پائو هر سال
مبلغ نهصد تومان بهعنوان مستمری از دولت آلمانغربی میگرفت
و با این پول زندگی فقیرانــهای را میگذراند .هنگامی كه برادر او
همهكاره آلمان بود هرماه مبلغی در حدود هزارتومان به او میداد.
در میان كاغذهای پراكنده اتاق كار پائوال ،یادداشتهای گرانبهایی
بهدست آمده كه پرده از اســرار بســیاری برمیدارد .در یكی از
یادداشتها ،پائوال نوشته است« :وقتی هیتلر ،لهستان را فتح كرد
و هزاران تن در جنگ كشته شدند به من تلفن كرد و گفت« :خواهر
آنقدر اندوهگینم كه دلم میخواهد مادرمان االن زنده بود تا سر بر
دامانش میگذاشتم و زار زار میگریستم .اما خون جلوی چشمانم
را گرفته اســت و مادرمان زنده نیســت ».پائوال گفته بود« اگر
مادرمان زنده بود هرگز جنگجهانی دوم به وقوع نمیپیوست».
خدایا این چه موجودی ســت كه روی ســر ما ریختی كه حتی
آدولفش هم در فقدان موجودی به نــام مامی ،جنگ جهانی راه
میاندازد .فقدان یك مادر برای دنیا چنین است یعنی؟
چرا شهریار اینقدر مادرش را میپرستید كه فقط به عشق
 3او منظومه یگانه حیدربابا را سرود؟ این چه رقم عشقی از
مادرسروری اســت كه من مجتبی محرمی را فقط یكبار پیش
َ
مادرش دیدم و آن شب مامان مهین از شوخیهای جانگداز پسرك
رندش ،لبو شد از فرط شرم كه قابل گفتن نیست .من بهچه زبانی از
زجرهایی كه مادر پیام صادقیان برایش كشــید بگویم .وقتی كه
حسن فرفری در دامن ناچاری و فقر و بیماری تمام كرد ،زن پیا ِم
نونهالش را به دندان گرفت و شهر به شهر تا اصفهان برد كه ،بلكه
پناهگاهی ،مامنی ،ســقفی ،آویزگاهی ،چیــزی در فوتبال برای
جگرگوش ه بیسرپرستش پیدا كند .حاال دیگر از «خانجون» مادر
غالمرضا تختــی چیزی نگویم كــه از تیره مالئكه بــود .یا مادر
حواس محمد بنا روی تخت بیمارســتان كه آن دستخطهای
بی
ِ
لرزانی را كه برای او نوشته بود در كمدش هنوز نگه داشته است.
دســتخطها غیرقابل خوانش اما به مثابه شــعرهایی است كه از
چشمهسارهای مینو و جنت سررسیده است .یا چرا ایران درودی
گفت «بین مادر و عدالت ،مادر را انتخاب كن ».عدالت هم درون
خودش یكجور مادرانگی دارد.
من ،پیرزن گیســونقرهای را به یاد میآورم كه در یك
 4دستش مركوكوروم و در دست دیگرش پنبه داشت و دم
در خانهاش واقع در خیابان گوهرشــاد مشهد ایســتاده بود تا 5
پسرش كه یك تیم فوتبال تشكیل داده بودند ،خونین و مالین از سر
زمین برگردند و او ببیند كه كجای زانویشان زخم است بلكه بر آنها
مرهم بگذارد .این تك سكانس نئورئالیستی ،برای اینكه حشمت
مهاجرانی تا آخر عمر برای مادرش بمیرد كافی است .مادری كه به
انتظار آن 5براد ِر دیالق و لُپگلی و پابرهنه نشســته است كه از
زمین خاكی سعدآباد برگردند و بگویند جلوی بچههای گوهرشاد
كم نیاوردیم ننه .ننه برایت بمیرد .ننه دور سرت بگردد.
سالهاســت از مادر عباس قناری خبر نــدارم .وقتی
 5دوستانش خبر شهادت پسرش را آوردند كه در لحظه به
خاك افتادن فقط گفته بود «آخ مامان» .فقط «آخ مامان ».مادر
عباس گریه میكرد و میگفت «تو هیچوقت آخ مامان نگفته بودی،
چه شد بچه شدی در لحظه جان دادن؟» آخرین بار كه مادرعباس
را دیدم میگفت وقتی داشتم توی اهواز با همان لباس رزم توی
قبرش میگذاشتم یك لحظه دیدم محمدرضا لبخند زد .من فریاد
زدم« :ببینید لبخند زد .لبخند زد .پسرم لبخند زد ».مردم هجوم
آوردند و خودشان دیدند كه یك لبخند گوشه لب محمدرضا افتاده
است كه تازهتازه است و طراوت دارد .انگاری كه مال فردا و پسون
فرداست .من در قبال این كالمش با گریهای نامحسوس فقط گفتم
«مادران را میتوان نابود كرد ،اما نمیتوان شكســت داد» و مادر
عباس فقط گفت «وا»؟ هنوز با خودم درگیرم كه چرا گفت وا؟
مادر باز تنها شــد .روزش گذشت .خسته شد از بس كه
 6عكسش را توی پُستها گذاشتند .باز دوباره شل میزند.
باز دوباره « هر جا شده هویج هم امروز میخرد ».باز دوباره هر وقت
كه لوبیا چشمبلبلی خرید ،باعث و بانی گرانیها را نفرین میكند.
باز دوباره آهسته میبینیم كه از بغل پلهها گذشت« .در فكر آش و
سبزی بیمار خویش بود ».باز دوباره دیدم كه «با پشت خم از این
بغل كوچه میرود .بیچاره پیرزن ،همه برف است كوچهها».

آخر مصور

موج کرونا اثری از علی رادمند

دبیر ستاد توسعه زیستفناوری

آلزايمر ،يك ميليون ايراني را فراموشكار كرده است

قدرت بایوتکنولوژی ایران
بی رقیب در منطقه

يادم تو را فراموش

11

10

سالمت

رفتارهاي ناآگاهانه با سگها

چيتگر و سرخهحصار
ميزبان سگهای بدونصاحب

چهبیماریهایی
ازپشههامنتقل
میشوند؟

ماالریا

12

ماالریا( به زبان ایتالیایی
بهمعنای «هوای نامناسب
است) ،توسط انگلی به نام
پالسمودیوم ایجاد میشود كه
از طریق گزش پشههای آنوفل
آلوده منتقل میشود .در بدن
انسان ،انگلها در كبد تكثیر
میشوند و سپس سلولهای
قرمز خون را آلوده میكنند.
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تبزرد

گزارش تكاندهنده همشهری از افزایش شیوع یك بیماری انگلی در چند روستای ورامین

گزارش

مریم سرخوش
روزنامهنگار

یك نیش ســاده ،یــك زخم بــزرگ و متعفن با
تاولهای ترسناك؛ این حكایت ساكنان روستاهای
حصارگلی و قلعهبلند ورامین است؛ آدمهایی كه
3ماه پیش ،پشهای نیششان زده و حاال با دست و
پاهای ورم كرده از یك التهاب عمیق و زخمهایی
كه جانشــان را میخورد ،در صف مراكز بهداشت
محمدآباد و ورامین ایســتادهاند تا درمان شوند.
درمانی برای بیماری ســالك .گزارشها نشــان
میدهد میزان ابتال به ســالك در این منطقه باال
رفته .پارسال 33نفر در منطقه ورامین مبتال شدند
و امســال نزدیك به 60نفر .گفته میشود ممكن
است موارد ابتال بیش از اینها باشد.
اینجا در  30 -40كیلومتری تهران ،روستانشینان
وحشتزدهاند .آنها از دیدن زخمهایشان كه یادگار
نیش پشــهها در روزهای پایانی تابستان است و
هر روز بزرگتر و عمیقتر و متعفنتر میشــود،
هراس دارند .زخمها به اندازه یك كف دست روی
ق پاها و صورتهایشــان را خورده و
دست و ســا 
پر از خونریزی و تاولهای عجیب اســت و برای
هیچكس باورپذیر نیست تمام اینها كار یك پشه
چند میلیمتری است .روستاییان میگویند مدتی
است كه زخمها پیدا شده اما هر جا كه میرفتند
هیچكس تشــخیص نمیداد كه ایــن زخمها از
چیست .پزشــكان درمانگاهها پول میگرفتند و
آمپول و چرك خشــككن تجویز میكردند اما
زخمها سرجایشان میماندند و تكان نمیخوردند.
زمان زیادی طول كشید تا مشخص شود این ردپای
سالك است كه به جان مردم روستاهای حصارگلی
و قلعهبلند ورامین افتاده .میگویند سالك كشنده
نیست اما جای زخمها ،پوست را میخورد و تا آخر
عمر ،مهری میشــود بر بدنشان؛ مهری زشت و
آزاردهنده با یك عالم عفونت كه همین عفونتها
به استخوان میرســد و میتواند جان افراد را به
خطر بیندازد .این همان موضوعی است كه حمیده
رغبتی ،مسئول واحد بیماریهای فراگیر شبكه
بهداشت و درمان ورامین به همشهری میگوید:
«با وجود كشنده نبودن بیماری ســالك ،اما در
برخی موارد این زخم میتوانــد منجر به عفونت
ثانویه شود كه چندان شایع نیست اما به هر حال
این امكان وجود دارد كه عفونت به استخوان برسد
و عفونت شدید آن وارد خون شود ».جادههایی كه
به روستای قلعهبلند میرسد ،پر از زبالههای روی
هم انباشته شده است .اهالی میگویند موش ندارند
اما روستا پر است از مخروبههای قدیمی كه محل
زندگی سگهای ولگرد اســت و از دیوارهایشان
حشرات باال و پایین میروند .سالك را پش ه خاكی
از موشهای صحرایی ناقــل بیماری ،میگیرند و
برای اهالی روستا سوغاتی میبرند .موشها ساكن
باغپستههای روستای حصارگلیاند؛ 30كیلومتر
دورتر از روستای قلعهبلند.
افزایش ابتال در ورامین

18استان كشور همیشه درگیر سالك بودهاند .در

ورامین ساالنه چندین مورد ابتال به سالك گزارش
میشود اما امسال موارد ابتال در هر روستا از  2تا
3مورد ســاالنه به بیش از  20تا 30مورد رسیده
است .مســئول واحد بیماریهای فراگیر شبكه
بهداشت و درمان ورامین درباره دلیل افزایش این
بیماری میگوید«:احتمال اینكــه این جوندهها
ناقل بیماری به پشــههای خاكی شده و منجر به
افزایش بیماری در منطقه شده باشند هم هست.
گاهی برخی خانوارها خارج از مرز روستایی اقدام
توساز میكنند ،مثال در باغ پسته منطقه
به ساخ 
حصارگلی كه چند خانــوار در مناطق صحرایی
ســكونت دارند به همراه كارگران اینجا بیشتر در
معرض گزش پشــههای منتقلكننده آلوده قرار
گرفتند ».افزایش میزان ابتال به ســالك در این
منطقه باعث نگرانی تبدیل شــدن این بیماری از
وضعیت آندمی و تكگیر بــه پاندمی و همهگیر
شده است ،چرا كه پشــههای خاكی میتوانند تا
2كیلومتر پرواز كنند و اگر ناقل بیماری باشــند،
بیماریزایی ایجاد كنند.
اهالی روستا :ما موش ندیدیم

اولین روســتایی كه امســال درگیر بیماری شد،
قلعهبلند ورامین بود .هر چند آمار ابتال نسبت به
دیگر روستای همســایه یعنی حصارگلی ،كمتر
است اما باز هم شیوع بیماری نگرانكننده است.
در خیابان اصلی ،بنر بزرگ اطالعرســانی سالك
نصب شــده اما برخی اهالی حتی یكبار هم آن
را نخواندهاند .مسئوالن شبكه بهداشت و درمان
ورامین میگویند با بررســی و بازدیــد میدانی
قلعهبلند ،النه موش در این روســتا دیده نشــده
اما احتماال پشه وجود داشته اســت .در كنار بنر
از آذرماه هم با شیوع ســالك ،توزیع بروشورهای
كوچكتر آغاز شــده امــا قلعهبلندیهــا هنوز
اطالعاتشــان در اینباره زیاد نیســت و فقط از
خطرناك بودن بیماری میترسند .آقای غالمی،
آرایشگر روستاست و میگوید« :شنیدهام كه موش
و آلودگی محیطزیست باعث انتقال بیماری است
اما در قلعهبلند من تا همین امروز موش ندیدهام
و وضعیت روســتا را هم كه خودتــان میبینید.
ما تجمع زبالــه نداریم اما به مــا گفتهاند بهدلیل
آلودگیهای رودخانه سمت سیاهكوه ،تعدادی از
كارگرانی كه آن اطراف كار میكنند و اینجا ساكن

هستند ،دچار سالك شدهاند .اگر دلیل اصلی همین
اســت پس چرا خانمهای خانهدار روستا سالك
گرفتهاند؟» بهگفتــه او ،تنها چیزی كه مردم این
روستا میدانند این است كه سالك از طریق نیش
پشه در تابستان منتقل میشود و با خارش زیاد و
زخم همراه است .آقای نعیمیان هم راننده همین
روستاست« :خیلیها میگویند در ورامین سالك
بوده و سالی چند مورد ابتال داشته اما من در همین
قلعهبلند تا ســال پیش ،حتی یك مورد ســالك
ندیده بودم و امسال بیشتر از 25 -26نفر را فقط
خودم میشناسم كه مبتال شدهاند .به ما میگویند
بیماری از باغهای پسته آمده اما فاصله روستای ما
تا آن باغها 30كیلومتر است چطور پشهها از آنجا
به اینجا رسیدهاند».
اینجا به جز موشهای صحرایی و پشههای ناقل
بیماری در شیوع سالك ،اهالی هم مقصرند .توسعه
ارضی ،ساختوسازهای بیرویه و ایجاد باغهای
پست ه چند هكتاری در دل كویر عاملی شده برای
تعرض و همسایگی با زیســتگاه این جوندگان و
البته هجوم پشههای خاكی بهدلیل خشك شدن
آب تاالب بندعلیخان و رودخانه گالب به مناطق
مسكونی .بناهای خشــتی مخروبه همه جا دیده
میشــود و حاال همین بناها تبدیل به زیستگاه
حشرات ،موش ،مار و سگهای ولگرد شده است.
موشهای باغپسته ،بالی جان شدهاند

بیشترین تجمع موارد ابتال به سالك در روستای
حصارگلی اســت ،نزدیك همان باغپســتههایی
كه میگویند زیســتبوم جوندههــای صحرایی
اســت و امســال به عاملی برای افزایش بیماری
تبدیل شده است .جویهای داخلی روستا ،پر از
گنداب راكد اســت و كنار زمینهای كشاورزی
گندم ،آبماندهها بــوی لجن میدهند .فضوالت
حیوانی در اطراف روســتا پخش است و زبالهها از
در و دیوار مناطق مخروبه باال میرود .قرار بود در
حصارگلی مركز بهداشت راهاندازی شود اما فقط
ساختمانش ســاخته شــده و خبری از پزشك و
بهورز نیست .با شیوع سالك مردم مجبورند روزانه
نزدیك بــه 100هزار تومان بدهند تا برســند به
مركز بهداشت محمدآباد ،ورامین و پیشوا .علیآقا
یكی از ساكنان روستاســت و میگوید اگر كسی
وسیله نقلیه و پول توی جیبش نداشته باشد ،برای

نخالههای رها شده ،عامل بیماری
نکته

در روستاهای ورامین ،عالوه بر تعرض به زیستگاه جوندگان صحرایی،
تجمع نخاله و انباشت كودهای كشــاورزی ،رها شدن فاضالب و دفن
نخالههای سازمانی شرایط را وخیم كرده است .بهزاد امیری ،رئیس اداره
بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان مركز مدیریت بیماریهای
واگیر وزارت بهداشت وضعیت نامناسب این منطقه را تأیید میكند و
میگوید« :رعایت بهداشــت محیط در این روستاها مطلوب نیست و
جمعآوری و دفع زبالهها و نخالههای ساختمان ،روانآب و فاضالبها
به خوبی انجام نمیشود .پراكنده شــدن كودهای حیوانی باعث شده
تا شرایط رشد و نمو حشرات و جوندگان تسهیل شود .از سوی دیگر
ساختوسازهایی هم در نزدیكی محل زیســت جوندگان صحرایی
صورت گرفته و با توجه بهوجود پشههای خاكی و اینكه آنها میتوانند
دو كیلومتر پرواز كنند ،احتمال گزش انسانها از سوی پشههای آلوده
بیشتر شده اســت ».بهگفته امیری ،ایجاد باغهای پسته هم در روند
زیست طبیعی جوندگان تأثیراتی داشته است چرا كه اقدامات توسعهای

همین زخم هم باید بمیرد .او بازنشسته سازمان
محیطزیست است و 70سال است در همین روستا
زندگی میكند« :تا امسال كه سالك نداشتیم اما
كارهای غیركارشناسی در روستا انجام و با آسفالت
كوچهها ،مسیر خروجی آبی بسته شده است .باران
كه میآید ،آب همین جا جمع و راكد میشــود.
فاضالب و گنــدآب دور تــا دور زندگیمان را پر
كرده و این آلودگیها خودش عامل بیماری است.
بوی فاضالب و آب گند همــه را اذیت میكند ،ما
كه كامیوندار نیستیم خیابان 50متری برای ما
درست كردهاند بدون یك جدولبندی» .
اول چند جوش بود و حاال تاولهای بزرگی شده

مرد ســالك نگرفته اما روی دســتهای همسر
ی است ،پر شده از
برادرش كه ســاكن خانه كنار 
زخم .زن نگاهی به زخمهایش میاندازد و با حسرت
میگوید« :اول فقط چند جــوش ریز و كوچك
بود ،من همیشه خانه هستم و حتی دامداری هم
نمیروم .چند ماه فقط دستهایم خارش داشت اما
كمكم زخم شد ،زخمها بزرگ شد و خونریزی كرد.
3ماه است كه هر روز میروم و میآیم .هر بار هم
 30تا 40سوزن اطراف زخمهایم میزنند .شبها
خواب ندارم و هــزار بار آرزوی مــرگ كردهام».
بیماریاش دیر تشخیص داده شد و همین موضوع
زخمها را بزرگتر و ملتهبتر كرد« :یك ماه رفتم
و آمدم و بیشتر از 2 -3میلیون تومان خرج كردم.
آخرش هم گفتند سالك است و آمپولش فقط در
مركز بهداشت محمدآباد است .درمانش رایگان بود
اما كسی به ما نگفته بود .حاال هم فقط هزینههای
درمان رایگان است و هر روز تا محمدآباد باید كلی
كرایه بدهم ».تصویر زشت دستها ،آزارش داده.
مسئول واحد بیماریهای فراگیر شبكه بهداشت
و درمان ورامین صحبتهای اهالی روستا را تأیید
میكند و میگوید« :بیماران در مواجهه با سالك
درد زیادی تحمل میكنند بهویژه اینكه گاهی باید
چندین آمپول گلوكانتیم را در اطراف زخم تزریق
كنند .اگر زخم پیشرفت داشته باشد ،تعداد زخمها
زیاد و بزرگ میشود و درمان را سختتر میكند» .
هفتهای 700هزار تومان كرایه تاكسی میدهیم

كمی آنطرفتر از خانه علیآقا هم خانه اعظمخانم
است .او هم سالك گرفته4 .زخم بزرگ و عذابآور

بدون پیوست سالمت انجام شده و این میتواند منجر به تولید و تكثیر
جوندگان هم بشود« :در چند روز آینده ،در وزارت بهداشت با توجه به
تصمیمگیریهای كمیته ستاد مركزی و كمیته كشوری كنترل جمعیت
ناقل ،سمپاشی ،النهكوبی و طعمهگذاری برای كاهش جمعیت جوندگان
در دســتور كار قرار میگیرد ».او درباره نگرانیهای مردم ساكن در
شــهرهای اطراف ورامین از شــیوع و انتقال این بیماری هم توضیح
میدهد« :موارد ابتال به سالك در تهران نداریم اما به هر صورت شیوع
سالك بهعنوان یك تهدید برای سالمت مطرح است بهویژه در افرادی
كه دارای سیستم ایمنی ضعیفتری هستند .وقتی كه زخمی ازجمله
سالك در بدن ایجاد میشــود در افراد دارای اختالل سیستم ایمنی،
این تعداد زخمها میتواند متعدد و پراكندهتر باشد .توصیه عمومی به
مردم هم این است كه در مناطق سالكخیز اگر مبتال به زخمی شدند و
بين 10تا14روز ماندگار شد و بهبودی نداشت ،حتما برای انجام تست به
مراكز بهداشتی و درمانی مراجعه كنند .خیلی مهم است كه این گزش
و زخم ناشی از آن در مراحل اولیه شناسایی شود تا با هزینه و عوارض
كمتر درمان شود».

روی دستهایش تا بازو دیده میشود« :هفتهای
 600تا 700هزار تومان كرایه تاكســی میدهم.
اولش فكر میكــردم نیش زنبور اســت .پماد و
كپســول هم دادند اما خوب نشــد4 .ماه اســت
درمان میكنــم اما هنوز هــم از زخمهایم خون
میآیــد ».بهگفته او ،چند كودك هم در روســتا
گرفتار سالك شدهاند ،دستها و صورتشان زخم
شده و وضعیتشان خیلی بد است .مسئول واحد
بیماریهای فراگیر شــبكه بهداشــت و درمان
ورامین اما تأكید میكند كه آمار ابتالی كودكان
به ســالك در ورامین چندان باال نیست و در این
روستا تنها 3كودك مبتال شدهاند ،اما به هر حال،
احتمال ابتال به این بیماری در كودکان بیشتر است.
آمارهای وزارت بهداشت در سال 99نشان میدهد
بیشترین گروه سنی درگیر سالك ،كودكان رده
سنی زیر 10سال با  3277ابتال بود.

گزارش تصویری از روستاهای حصارگلی و قلعهبلند ورامین که محل شیوع سالک شده اند  /.عکسها  :همشهری /منا عادل

پرسه سالک بیخ گوش پایتخت

این ویروس از طریق گزش
پشههای آلوده به انسان منتقل
میشود .پشهها با تغذیه از بدن
یك انسان یا حیوان ،ویروس
را دریافت كرده و سپس آن را
به سایر پستانداران منتقل
میكنند.

تبدنگی

ویروس دنگی بهوسیله
پشههای ماده عمدتا از
گونههای  Aedes aegyptiو به
میزان كمتری توسط
 A. albopictusمنتقل میشود.
ساالنه حدود ۴۰۰میلیون نفر به
این بیماری مبتال میشوند.

چیكونگونیا

چیكونگونیا ،ویروسی است
كه از طریق پشه منتقل
میشود كه در بیش از ۶۰كشور
آسیا ،آفریقا ،اروپا و آمریكا
شناسایی شده است .در اواخر
سال ،۲۰۱۳ویروس چیكونگونیا
برای نخستین بار در قاره آمریكا
در جزایر كارائیب پیدا شد .از آن
زمان تاكنون بیش از یك میلیون
مورد انتقال محلی گزارش شده
است.

تبزیكا

ویروس زیكا نیز از طریق گزش
یك پشه آلوده بهگونه ،Aedes
همان پشههایی كه ویروسهای
دنگی و چیكونگونیا را منتشر
میكنند ،منتقل میشود .عالئم
آن بهطور كلی تب خفیف،
بثورات پوستی و درد مفاصل یا
قرمزی چشم است.

ت 
ب
رودخانه راس

18میلیون تومان برای خرید دستگاه کرایو

حصارگلــی امكانات بهداشــتی زیــادی ندارد،
اهالیاش برای درمان راهی روســتای محمدآباد
میشــوند .برای ترمیم و بهبود زخمها هم اهالی
این منطقه و محمدآباد پول جمع كردند و دستگاه
كرایو خریدهاند؛ دســتگاهی كه روی زخمهای
موضعی میكشــند كه منجر به بهبود وضعیت
زخمها میشود .اهالی روســتا 18میلیون تومان
جمع كردند و این دســتگاه را خریدند .رغبتی،
مسئول واحد بیماریهای فراگیر شبكه بهداشت و
درمان ورامین درباره خرید این دستگاه میگوید:
«در شبكه بهداشت ورامین این دستگاه را داریم
اما تردد برای مردم این دو روســتا ســخت است
و به همین دلیل خودشــان تصمیم گرفتند پول
جمع كنند و دستگاه را بخرند ».رغبتی در پاسخ
به این ســؤال كه با توجه به نزدیكــی به تهران و
تردد روزانه بخــش زیادی از مــردم این منطقه
به شــهرهای اطراف ،آیا احتمال انتقال آلودگی
وجود دارد ،میگوید« :اگر ســالك بومی و قابل
انتقال شود ،خطرناك است ،ما نمیتوانیم ناقالن
اصلی این سالكها را بهصورت كلی از بین ببریم.
حتی سمپاشــی هم نمیتواند مانع از حیات این
پشههای خاكی شود .بیماری هنوز اپیدمی نشده
كه بهصورت كلی اقداماتی برای سركوب آنها انجام
شود ،به همین دلیل افرادی كه در بیابان زندگی
یا كار میكنند همواره در معرض نیشزدگی این
پشهها قرار دارند».
نه فقط در روســتاها كه نزدیك جادههای ورودی
ورامین به سمت تهران و سمنان هم پرشده از نخاله
و پسماند .گفته میشود در ورامین هر سال مواردی
از سالك وجود داشته اما تا سال گذشته ،مبتالیان به
سالك كسانی بودند كه به دیگر نقاط كشور ازجمله
بم و سبزوار و حتی افغانستان سفر كرده بودند اما
امسال شــیوع بیماری بومی است .خطر بازگشت
پشههای خاكی با گرم شدن هوا و گسترش سالك
در مناطق شهری و روســتایی ورامین و احتمال
ســرایت آن به تهــران ،موضوع
نگرانكنندهای است كه نیاز به
یك اقدام فوری دارد.

بیماری ویروس رودخانه
راس( )RRVDویروسی است
كه توسط پشه منتقل میشود.
حدود  5۵تا 7۵درصد افرادی
كه آلوده هستند ،احساس
بیماری نمیكنند .كسانی كه
احساس بیماری میكنند،
دارای عالئم  RRVDشامل درد
و تورم مفصل ،درد عضالنی،
تب ،خستگی و بثورات پوستی
هستند.

انسفالیت
اسب شرقی

انسفالیت اسب شرقی ()EEE
توسط پشههای آلوده ،ازجمله
چندین گونه  Culexو Culiseta
 ،melanuraبه اسب و انسان
منتقل میشود .عالئم بیماری
 EEEاغلب  ۴تا ۱۰روز پس از
گزش كسی توسط پشه آلوده
ظاهر میشود.

انسفالیت
ژاپنی

ویروس از طریق گزش
پشههای گونه Culex
آلوده ،بهویژه Culex
 tritaeniorhynchusبه انسان
منتقل میشود .آنسفالیت
ژاپنی ( )JEمهمترین علت
انسفالیت ویروسی در
آسیاست .ساالنه حدود ۶۸۰۰۰
مورد بالینی گزارش میشود.

راهنما

جغرافیایسالک
ســالك بیمــاری انگلــی تكیاختهای
میكروسكوپی است كه از پشه خاكی به انسان
منتقل میشود و ایجاد زخم پوستی میكند.
این زخم ممكن اســت بیش از یكسال طول
بكشــد اما جای آن حتی بعد از بهبودی هم
باقی میماند .ســاالنه حدود 2میلیون مورد
جدید بیماری ســالك در سراسر جهان ثبت
میشــود و در چندین منطقه جهان ازجمله
آمریكایجنوبی ،شــمال آفریقا و خاورمیانه
شــیوع دارد .بیش از  ۸۰تا ۹۰درصد سالك
جهان در۱۰كشور ازجمله افغانستان ،پاكستان،
ایران ،عراق ،ســوریه ،اردن ،الجزایر ،تونس،
مراكش و عربستانســعودی شــایع است.
در ایران بیماری ســالك بهصورت بومی در
18استان وجود دارد و سال گذشته 14171مورد
اعالم شد .وزارت بهداشت امسال آمار ابتال به
سالك از ابتدای سال تا انتهای آذر را ۱۰هزار و
۵۰۸بیمار جدید اعالم كرده كه بیشترین موارد
آن در استانهای اصفهان ،فارس ،خوزستان،
سمنان ،خراســانرضوی و گلستان گزارش
شده است.
انواع سالك در ایران

سالك شــهری :این نوع بیماری در
 1شهرهای كوچك و بزرگ اتفاق میافتد و
بهدلیل نبودن ترشحات به آن نوع خشك نیز گفته
میشود .این بیماری از فرد مبتال به وسیله پشه
خاكی به فرد ســالم منتقل میشــود .سگ هم
بهعنوان مخزن سالك مطرح اســت .در این نوع
سالك پس از 2تا 8ماه از گزش پشه خاكی آلوده،
برجستگی كوچك ســرخرنگی در محل گزش
ظاهر میشود .پس از گذشــت 2تا 3ماه ضایعه
برجسته یا نسبتا سفت میشود و كمكم در روی
آن فرورفتگــی ایجاد شــده و بهتدریــج ضایعه
بهصــورت زخمی بــاز در میآید .حــدود زخم
مشخص و حاشــیهای نامنظم و برجسته دارد.
سالك نوع شهری در مشهد ،تهران ،شیراز ،كرمان،
نیشابور ،یزد ،بم و ...وجود دارد و ممكن است در هر
منطقه شهری دیگر نیز اتفاق بیفتد.
سالك روستایی :بهدلیل وجود ترشح
 2در ضایعه ســالك روســتایی به آن نوع
مرطوب نیز گفته میشود .در این نوع سالك انگل
بیماری توسط پشــه خاكی از برخی موشهای
صحرایی به انســان منتقل میشــود .در سالك
روســتایی معموال 4ماه پس از گزش پشه خاكی
ضایعه بهصورت جوش ظاهر شده و سپس زخمی
و به ســرعت بزرگ میشــود .لبه زخم معموال
برجسته و زخم دارای ترشح اســت .سالك نوع
روستایی در استانهای اصفهان ،فارس ،خوزستان،
كرمان ،گلستان ،خراسانرضوی ،خراسانشمالی،
خراســانجنوبی ،بوشــهر ،هرمزگان ،سمنان،
سیستانوبلوچستان ،یزد ،ایالم و ...وجود دارد.
عوامل ابتال در مناطق سالكخیز

نداشتن اطالعات كافی در مورد حفاظت فردی
تجمع زبالهها و نخالههای ساختمانی و نبودن
سیستم فاضالب مناسب
استفاده نكردن یا استفاده نامناسب از پشهبند
بهداشتی ،توری و پرده بهداشتی
نگهداری دامها و پرندگان در نزدیك منازل
ساخت اماكن مسكونی در مجاورت النههای
جوندگان
مسافرت به مناطق آلوده
مراجعه نكردن بیماران برای تشخیص و درمان
به مراكز بهداشتی -درمانی
زندگی در ساختمانهای مخروبه یا نزدیك آنها
گسترش كشاورزی بدون هماهنگی با مراكز
بهداشتی
اســتفاده از كودهای مرغی غیراستاندارد
در مراتع

درمان سالك

درمــان این بیماری به 2صــورت موضعی و
عضالنی و بهطور رایگان در مراكز بهداشــتی
وزارت بهداشت انجام میشود .در درمان موضعی
دارو هفتهای یكبار اطراف زخم تزریق میشود؛
همچنین با مواد مخصوص هــر دوهفته یكبار
محل زخم را منجمد ميكنند ..طولمدت درمان
موضعی 12هفته اســت .در بعضی بیماران دارو
بهصورت تزریق عضالنی روزانه بهكار میرود كه
2تا 3هفته تجویز میشود.

پیشگیری از ابتال به سالك

نریختن زبالهها و نخالههای ســاختمانی در
اطراف منازل
اســتفاده از پشــهبند ،تــوری و پــرده
بهداشــتی(دارای منافــذ ریز و آغشــته به
حشــرهكش) بهخصوص در هنگام غروب و در
طول شب
اســتفاده از لباسهای كامال پوشــیده با
آستینهای بلند و شــلوار بلند خصوصا هنگام
غروب و در طول شب
اســتفاده از پمادهای دوركننده حشــرات
مخصوصا در هنگام غروب و در طول شب
نرفتن به مناطق آلــوده در هنگام غروب و
طی شب
نگهداری نكردن دامهــا در نزدیكی محل
سكونت
مراجعه به مراكز بهداشتی درصورت بروز هر
ضایعه مشكوك(هر ضایعه كه بیش از 14روز طول
كشیده باشــد) بهخصوص اگر سابقه مسافرت
وجود داشته باشد
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آلزايمر ،يك ميليون ايراني را فراموشكار كرده است

سفر به سرزمین قصههای قرآن
«قرآن براي كودكان» ،يك بازي آموزشــي است كه بازيكنان
در قالب داســتانهاي قرآني با بخشي از زندگي پيامبران الهي
و مفاهيم و تعاليم اسالمي آشنا ميشــوند .كودكان هميشه از
شــنيدن قصه لذت ميبرند و بيان قصههاي قرآني متناســب
با ســن فرزندتان ،نهتنها آنها را به مطالعه قــرآن و تدبر در آن
ترغيب ميكند ،بلكه باعث ايجاد محبت نسبت به شخصيتها و
آموزههاي ديني هم ميشود .سن پيشنهادي سایت «کدومو»
براي اين بازي 9سال به باالســت .در بازي قرآن براي كودكان،
بازيكنان نشانها و امتيازاتي دريافت ميكنند كه در قالب آنها
با ارزشهاي اخالقي از قبيل شــجاعت ،آزادگي ،جوانمردي،
طرفداري از حق و حقيقت و استقامت در مقابل زور و ستم و...
آشنا ميشوند .اگر ميخواهيد ميزان اثرگذاري اين بازي براي
فرزندتان به حداكثر برسد ،فرصت همبازيشدن با او را از دست
ندهيد .خوب است درصورت تمايل او ،در مورد كليت داستانها
با او گفتوگو كنيد تا صرفاً متوجه جزئيات نباشد و موضوعات
براي فرزندتان قابلفهمتر شود.

روشنا

حق سالمند بر حكومت
در روايات اسالمي براي تمام سالمنداني كه در حوزه
حكومت قرار دارند حقوقي بر عهده حاكم گذاشــته
شده است .سالمند در دوران جواني به جامعه خدمت
كرده و حكومت از او بهرهبرداري كرده است و حال كه
رو به ضعف و سستي نهاده ،بر حاكم و جامعه واجب
است كه تالشهاي گذشته او را جبران كنند .در کتاب
وسائلالشیعه ج.61ص 1:2آمده ،پيري نابينا و مسن
به تكدي مشغول بود.حضرت علیبنابیطالب(ع) با
ناراحتي پرسيد« :اين كار چيست؟» گفتند« :اي امير
مومنان او نصراني است .امام با ناراحتي فرمود« :او را
در دوران جواني بهكار وا داشتيد تا پير و از كار افتاده
شد؛ حال او را از حقش محروم ساختهايد؟ برايش از
بيتالمال مستمري دهيد».

زیست به

گزارش

مهديه تقويراد
روزنامهنگار

باالرفتن سن به ناچار با خود بيماريهايي را به همراه
ميآورد كه گاهي از آنها گريزي نيســت .از حدود
8ميليون سالمندي كه در كشورمان زندگي ميكنند
حدود يكميليون نفر دچار بيماري آلزايمر هستند
كه با افزايش جمعيت سالمند اين تعداد نيز روزبهروز
بيشــتر ميشــود .زندگي با فرد مبتال به فراموشي
و خدماترســاني به وي ميتوانــد در درازمدت به
موضوعي فرسايشي تبديل شــود و اطرافيان فرد
مبتال رفتارهاي ناخوشــايندي از خود نشان دهند
و يا در موارد حادتر بيماري ،فــرد مبتال را به خانه
سالمندان راهي كنند؛ اگر چه بيشتر خانوادههايي كه
بيمار مبتال به آلزايمر دارند ،با حفظ احترام اين افراد،
آنها را نزد خود نگه ميدارند و راضي به سپردن آنها
به خانه سالمندان نميشوند.

بیماری مرموز

خانواده فرد مبتال بايد به اين مسئله آگاه باشند كه
دمانس يا فراموشي ،يك بيماري كامال مشخص با
عالئم و طول زمان مشــخص نيست و درصد ابتال
به آن در افراد مختلف متفاوت اســت .اين بيماري
ميتواند در يك نفر با سوءظن به اطرافيان و فرزندان
بروز پيدا كنــد و در فرد ديگر بــا فراموشكردن
مســير خانه و محل كار و ...و در فردي ديگر عالئم
متفاوتتري داشــته باشد .حســين نحوينژاد،
كارشناس امور ســالمندي ،در اينباره ميگويد:
اين اختالالت شــناختي كامال مرتبط با سن افراد
است و هرچه ســن باالتر برود ،احتمال وقوع آن
در فرد بيشــتر اســت .با وجود اين ،روش زندگي
افراد ،نداشتن تحرك كافي ،باالبودن فشار خون،
باالبودن قند،انجامندادن فعاليتهاي فكري بعد از
بازنشستگي و ...ميتواند بروز اين بيماري را تشديد

كند .اما شــروع آلزايمر فقط بهدليل اين عوارض
نيست،گاهي فرد بر اثر سكته مغزي دچار اختالالت
شناختي ميشود و يا برخي سموم و داروها ميتواند
اين اختــال را در افراد ايجاد كنــد .فرد مبتال به
آلزايمر ممكن است راه بازگشت به خانه را گم كند
اما واقعهاي كه 30سال قبل اتفاق افتاده را بهخاطر
ميآورد و همين مســئله باعث ميشود تا اعضاي
خانواده در ابتدا متوجه بيماري فرد نشوند و باعث
سختترشدن شرايط زندگي براي افراد آلزايمري
در مراحل اوليه بيماري ميشود.
درد بی درمان

علم پزشكي با وجود پيشرفتهاي زيادي كه داشته
است هنوز نتوانسته درخصوص درمان آلزايمر راه
به جايي ببرد و داروهايي كه بــراي اين بيماران
تجويز ميشود تنها جلوي پيشــرفت بيماري را
ميگيرد .به همين دليل است كه توصيه ميشود
بيماران مبتال به آلزايمر بايد تحت مراقبت خانواده
باشند و محل زندگي آنها بهگونهاي ايمنسازي
شود كه اين افراد دچار حادثه نشوند .نحوينژاد
در اينباره ميگويد :افــراد مبتال به آلزايمر
نبايد از خانه تنها بيرون بروند و حتما يك
نفر بايد آنها را همراهي كند .هنگام تردد
در شب بايد لباس روشن تن اين افراد
كرد تا رفتوآمد آنها در عرض خيابان
منتهي به تصادف نشود و مراقب بود تا
داروهاي آنها سر وقت و بهطور منظم
مصرف شود تا جلوي پيشرفت بيشتر
بيماري گرفته شود.اما ماندن در خانه
براي فردي كه تا چند ســال قبل در
جامعه بوده و به مرور دچار اين بيماري
شده بسيار مشكل است .نحوينژاد كه
دكتراي تخصصي سالمندشناسی
دارد در اينبــاره ميگويد :يكي از
راهها براي تفريح اين افراد حلكردن
جدول و يا انجام بازيهاي فكري و
كتابخواندن است.

سبك زندگي سالم

مکث

سالمندي همراه با بيماريهاي مزمن
در افراد اســت كه اين بيمار يها
ميتوانند يكديگر را تشديد كنند .از
سوي ديگر مصرف الكل و دخانيات
نيز يكي از راههايي است كه ابتال به
آلزايمر را تشديد ميكند .اما در كل
مبتالشدن يا نشدن به اين بيماري
به سبك زندگي افراد بستگي دارد.
اگر فردي زندگــي خوبي در دوران
ميانسالي داشته باشد ،ممكن است
هيچگاه مبتال به فراموشي نشود اما
افرادي كه دچار عدمتعادل عاطفي
و عصبانيت هســتند ميتوانند در
چرخه اين بيماري بيفتند .مصرف
موادي كه مانع جــذب ويتامينها
در بدن ميشوند هم يكي از داليل
تشــديد اين بيماري است ،مصرف
لبنيات ،گوشــت گوســاله و برنج
ميتواند تشديدكننده اين بيماري
باشــد اما عامــل ايجادكننده آن
نيست .پس پرهيز از مصرف سيگار
و دخانيات ،كنترل فشــار خون،
كلســترول و قند خون در سطوح
مناســب ،دنبا لكردن يك رژيم
غذايي سالم و متعادل ،ورزشكردن،
حفظ وزن مناسب و مصر فنكردن
نوشيدنيهاي الكلي از راهكارهاي
پيشگيري از آلزايمر است.

بر اثر صبر نوبت ظفر آید

ارتباط بيننسلي با نوهها در روحيه بخشيدن به
اين افراد بسيار مؤثر است و يا اگر بيمار به نقاشي
عالقه دارد ميتوان با در اختيــار قراردادن مداد
رنگي از او خواست تا نقاشــيهاي ساده ترسيم
كند .ســپردن وظايفي مثل آشپزيهاي ساده و
البته تحت كنترل ميتواند براي مدتي فرد مبتال را
سرگرم كند .نشاندادن آلبوم به فرد و درخواست
از وي براي شناسايي افراد و تعريف خاطره از آنها
هم ميتواند راهحل خوبي براي ســرگرمي آنها
باشد .با وجود اين آنچه بيشتر از همه در رابطه با
اين افراد ميتواند تأثير داشته باشد ،صبر و تحمل
اطرافيان وي اســت كه بتوانند با صبر و حوصله
زندگي ســخت پيشروي فرد مبتال به آلزايمر را
بهبود بخشند.

براي زمين
كيسه بدوزيم
چند روز قبل كه با فرزندانم
رفتيم ميــوه بخريم ،از آنها
خواســتم به جــاي اينكه
ميوههــا را در كيســههاي
پالســتيكي متعدد بريزند،
همــه را روي پيشــخوان
بگذارند تا بعد از وزنشدن،
همه را در يك كيسه بزرگ
بريزيم .آقاي فروشــنده كه
حرفهاي مرا شنيد ،گفت:
«خانــم خيالتــون راحت،
كيســهها مجاني هستند.
هرقدر ميخواهيد برداريد».
خنديدم و گفتــم بهخاطر
ي
پولش نيست بهخاطر زندگ 
و آينده خودشان است .اين
روزهــا همه فروشــگا هها
پر هســتند از كيســههاي
پالســتيكي در ابعــاد و
طرحهاي مختلف و ما خيلي
راحت ميتوانيم خريدهاي
بزرگ و كوچكمــان را در
كيســههاي خو شرنــگ
و لعاب بگذاريــم .اما بعد از
اينكه كار ما با اين كيسهها
تمام شــد ،چه اتفاقي براي
آنها و براي ما و از همه مهمتر
بــراي محيطي كــه در آن
زيست ميكنيم ،ميافتد؟
هيچ ميدانستيد 160سال
قبل نخســتين كيسههاي
پالســتيكي توليد شدند و
هنوز خبري از تجزيهشــان
نيســت؟ هيچ ميدانستيد
طبق اعالم ســازمان ملل،
ســاالنه 5تريليون كيســه
پالســتيكي در جهــان
مصــرف ميشــود؛ چيزي
معادل ۱۰ميليون كيســه
پالستيكي در هر دقيقه؟
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میلیون
هر فرد تهرانی بهطور متوسط
روزانه 3كیسه پالستیكی وارد
چرخه محیطزیست میكند.
در شهر تهران روزانه حدود
26میلیون و 400هزار كیسه
پالستیكی مصرف میشود؛
یعنی در هر دقیقه 18هزار و
333كیسه پالستیكی.
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میلیارد
میدانستید خسارات
ناشی از پالستیك برای
محصوالت شیالت،
حملونقل دریایی و
جهانگردی در منطقه آسیا-
اقیانوسیه ساالنه بالغ بر
۱.۳میلیارد دالر است؟
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گونه پرنده
هیچ میدانستید
۳۱گونه از پستانداران
دریایی با پالستیكهای
بلعیدهشده شناسایی
شدهاند و بیشتر از
۱۰۰گونه از پرندگان دریایی
هم مصنوعات پالستیكی
را به جای غذا بلعیدهاند.

چهارشنبه  6بهمن 1400
شماره 8423

پزشکی

زهرا خلجي

نقلقول

روزنامهنگار

اتوآنتي باديها،
مسئول جديد كروناي وخيم

عیسی زارعپور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
موتــور جســتوجوی بومــی بــا ابتــكار
و تــاش جمعــی از جوانــان نخبــه
كشــورمان تولیــد شــده اســت .ایــن
ســرویس عــاوه بــر نمایــش نتایــج
موتورهای جســتوجو نظیــر گوگل از
طریق فراجستوجوگر خود ،امكانات
و خدمــات ویــژهای ارائــه میدهــد كــه
و بگــردی در اینترنــت را بهبــود
میبخشد.

چرا برخي از افراد بيشتر از سايرين تحتتأثير كوويد19-قرار
ميگيرند؟ اين سؤالي است كه حتي دانشمندان ،پاسخ صريحي
براي آن نداشتند ،اما حاال با انجام برخي مطالعات ،آنها بخشي
از پاسخ اين سؤال را ميدانند :اتوآنتي باديها .اتوآنتي باديها
نهتنها ممكن است به توضيح آسيب پذيري ما در برابر عفونت
كمك كنند ،بلكه ممكن است در روند ايجاد بيماريهايي مانند
رماتيسم مفصلي ،ديابت ،پيري و حتي كوويد مزمن نيز دخيل
باشــند .به گزارش ديليميل ،حمله پروتئينها به بدن انسان
بيشتر شبيه به سناريوی فیلمهاي علمي -تخيلي است ،اما در
واقع اين اتفاق يك تهديد جدي براي انسان است.
گل بهخود

اتوآنتي باديها كه با نام آنتي باديهاي ســركش هم شناخته
ميشوند عامل اين ماجراي عجيب هســتند .اتوآنتي باديها
در واقع سلولهايي ايمني هستند كه عليه بدن ما كار ميكنند
و به جاي دفاع از بدن در برابر عفونت بــه بافتها و ارگانهاي
حياتي بدن حمله ميكنند .اين فرايند عجيب ،مسئول ليست
بلندبااليي از بيماريهاي خودايمني مانند رماتيســم مفصلي
است .در اين موارد ،سيســتم ايمني به اشتباه بخشي از بدن را
بهعنوان عامل بيگانه ميشناسد و اتوآنتي باديها را براي حمله
گسيل ميكند .بهعنوان مثال اين اتفاق در رماتيسم مفصلي به
التهاب مفاصل ميانجامد.

البته افرادي با سيســتم ايمني ســالم هم اتوآنتي بادي توليد
ميكنند .تا تقريبا 20سال پيش اينطور تصور ميشد كه آنها به
راحتي حذف ميشوند ،اما دانشمندان از آن زمان كشف كردند
كه اتو آنتي بادي در بدن افراد با تعداد پايين باقي ميمانند ،اما
با باال رفتن سن اين تعداد افزايش مييابد و بهنظر ميرسد در
فرايند پيري هم نقش دارند.
ايفاي نقش در كوويد 19-مزمن

امروز ،ايمونولوژيســتها بهطور ويژه عالقهمند كشــف نقش
اجرايي اتوآنتــي باديها در ايجاد كوويــد19-و كوويد مزمن
شدهاند.
دكتر جين لــورن كاســانوا ،متخصــص ژنتيك انســاني و
بيماريهاي عفوني به همراه تيمش در دانشگاه راكفلر آمريكا
بهعنوان يك پــروژه بينالمللي روي عواملي كــه خطر ابتال
به كوويد وخيم را افزايش ميدهد ،تحقيــق كردند .طي اين
تحقيق آنها دريافتند كه بيماران بستري شده با كوويد وخيم
به نســبت افرادي غيرمبتال ،ســطح باالتري از اتوآنتي بادي
داشــتند .به زعم اين تحقيق ،اتوآنتي باديها ميتوانند عامل
يك پنجم مرگهاي كرونايي باشــند .اين مطالعه نشــان داد
كه اتوآنتي باديها با مســدود كردن فعاليت مولكولهايي كه
با عفونت ويروسي ميجنگند ،باعث تشديد عفونت ميشوند.
آنها همچنين بر اين باورند كه ســطح پايين اتوآنتي باديها
ميتواند توصيف چرايي ابتالي برخي مــردم به نوع خفيف و
بدون عالمت كوويد باشد.
ساير مطالعات اخير شناسايي كرده است كه ميزاني از اتوآنتي
باديهاي موجود در خون بيمار مبتــا به كوويد وخيم ،منجر
به آسيب به روشهاي مختلف ميشود؛ براي مثال با حمله به
پروتئينهايي كه به كنترل لخته خون كمك ميكند.
كنترل اتوآنتي باديها با آزمايش خون

از آنجايي كه اتوآنتي باديها در آزمايش خون قابل شناسايي
هستند ،بررسي آنها ميتواند به شناسايي افرادي با سطح باالي
اين پروتئينها بينجامد كه منجر به درمانهاي پيشگيرانه مورد
نياز يا شناســايي افراد مبتاليي كه نياز به درمانهاي تهاجمي
زودهنگام دارند ميشود .پروفسور آدرين ليستون ،رهبر ارشد
گروه مؤسســه بابراهام در انگليس برنامهاي را هدايت كرد كه
طبق آن تغييرات رخ داده در سيستم ايمني بيمار مبتال به كوويد
مورد بررسي قرار گرفت .او میگويد :فعال زود است كه بگوييم
اتوآنتي باديها نقشي در بيماري شــديد يا كوويد 19-مزمن
ايجاد ميكنند ،اما حضورشان نيازمند توجه است.
اتو آنتي باديها برخالف ويروسها ،ســالها يا حتي دههها در
بدن ماندگار هستند؛ بنابراين توضيح خوبي براي اين است كه
چرا فرد دچار كوويد مزمن و بقــای عالئم پس از رفتن ويروس
ميشود .اما دانشــمندان اميدوارند كه چنين تحقيقاتي ،راه را
براي نوآوري در تشخيص و درمان هموار كند.
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مهدی شریعتمدار
رئیس هیأت مدیره انجمن فینتك
ایران
در جلســه هیــأت مقررا تزدایــی
تصویب شد كه ایننماد شرط الزامی
دریافــت درگاه پرداخــت اینترنتــی
نباشــد .این جلســه ،یكی از جلسات
رســمی هیــأت مقررا تزدایــی بــود و
نماینــدگان بخــش خصوصــی هم در
این جلسه حضور داشتند.

قدرت بایوتکنولوژی ایران ،بی رقیب در منطقه

دبیر ستاد توسعه زیستفناوری در گفتوگو با همشهری میگوید که ایران در تولید محصوالت بایوتک در منطقه رقیب ندارد
و تا یکماه دیگر انسولین قلمی ساخت داخل هم وارد بازار میشود
فناوری

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

دومین کنگره و نمایشــگاه بین المللی ایران
بایو در حالی آغاز بــه کار کرد که اکنون حدود
 ۴۰شــرکت مرتبط با حوزه زیستفناوری در
کشور مشغول به فعالیت هستند .اگرچه بیش
از  6هزار سال است که از فرایندهای بیولوژیکی
میکروارگانیسم ها برای تولید محصوالت غذایی
مفید مانند نان و پنیر اســتفاده می کنیم ،اما
اکنون بیوتکنولوژی در بســیاری از حوزه ها و
صنایع کاربرد دارد .برخی از این حوزه ها و صنایع
شامل پزشکی ،کشاورزی ،محصوالت غذایی،
نساجی و حتی سوخت های زیستی است .یکی
از مواردی که جان انسان ها را تهدید می کند،
بیماری دیابت است .مدتی پیش ،مبتالیان به این
بیماری با بحرانی مواجه شدند که ناشی از کمبود
انسولین قلمی در کشور بود .حاال یک شرکت
دانش بنیان موفق شــده با بهرهگیری از دانش
زیستفناوری ،انسولین قلمی را برای اولین بار
در ایران و غرب آسیا بومیسازی کند تا ایران در
شمار 5کشور تولیدکننده انسولین آنالوگ در
جهان قرار بگیرد .مصطفی قانعی ،دبیر
ستاد توسعه زیســتفناوری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در
گفتوگو با همشــهری رتبه ایران در
آسیا را بین یک تا سه متغیر می
داند ،اما بر این نکته تاکید
می کند کــه در منطقه،
باوجود تحریمها ،رقیبی
نداریم.

بایوتکنولوژی اصال چه معنایی برای
زندگی مردم دارد ؟

به زبان ســاده ،وقتی از یک موجود ریز یا اجزای آن
برای تولید محصول استفاده می کنیم ،یک محصول
زیســتفناورانه تولید کرده ایم .به عنوان مثال ،از
یک باکتری که یک موجود زنده اســت ،دارو تولید
میکنیم .یا از یک مخمر دارو تولید می کنیم یا مثال
یک ویروس را در سلول یک حشره رشد می دهیم.
یا ممکن است بخشی از یک موجود زنده را بسازیم.
به عنوان مثال ،پروتئین کروناویروس را برای تولید
واکســن می ســازیم و تولید میکنیم .همه اینها
محصوالت زیستفناورانه به شمار می آیند.
شــرایط ما در دنیا از نظر دارا بودن
دانش زیستفناوری چگونه است؟

بســیاری از مواقع ،به عنوان مثال ،ادعا می شود که
 97درصد داروها را تولید می کنیــم .اما به محض
اینکه قیمت ارز تغییر می کند ،شاهد افزایش قیمت
آنها هستیم .یا مثال می گوییم مرغ تولید می کنیم،
اما با افزایــش قیمت ارز ،مرغ هم گران می شــود.
وقتی سوال می شــود که چرا این اتفاق افتاد ،پاسخ
میشنویم که ماده اولیه فالن محصول وارداتی بوده
و به همین خاطر گران شده است .اسم این کار را هم
میگذارند تولید .ویژگی زیستفناوری این است
که اگر ماده اولیه آن در کشور تولید نشود ،نمی
توان نام «تولید» را بر آن گذاشــت و این به
معنای «عمق فناوری» است .به همین دلیل
داروهای زیستی ارزش بسیار باالیی دارند و
اگر به این ارزش بســیار باال توجه کنیم،
متوجه می شــویم که ارزبری بسیار
پایینــی دارند .یعنــی بزرگترین
فروشــنده محصوالت زیســتی

کشور ،کمترین ارز را از ســازمان غذا و دارو گرفته
است .با این حال ،کســی که با همین میزان فروش
ریالی ،داروی شیمیایی تولید می کند ،بیشترین ارز را
دریافت کرده است .این اتفاق یعنی این شرکت تولید
داروی شیمیایی عمق فناوری نداشته و واردکننده
بوده و تنها یــک مرحله از کار را انجام داده اســت.
در حالی که تولید محصول زیســتی دارای «عمق
فناوری» است.

که هیچ کشوری چیزی به ما نداده و ما در داخل به
این موفقیت ها دست یافته ایم .اگر کسی تصور کند
که چین یا روسیه به ما کمک کرده ،باید مطلع باشد
که این محصوالت در این دو کشور هم وجود ندارد.
درواقع اگر کشوری می خواهد چیزی به ما بدهد ،اول
خودش باید داشته باشد تا بتواند به دیگران هم آن
را بدهد .این در حالی است که محصوالت ما در حال
صادرات به روسیه است.

رتبه ما از لحاظ تولید در زیستفناوری در آسیا بین
یک تا  3متغیر است .رقبای ما کشورهای هند ،چین،
ژاپن و کره جنوبی هســتند که ممکن است در یک
بازه زمانی ما از آنها به لحاظ تنوع محصول پیشــی
بگیریــم و در زمانی دیگر آنها از ما ســبقت بگیرند.
بنابراین اگر در نظر بگیریم که سند چشم انداز این
بوده که در منطقه رتبه اول را داشته باشیم ،اگرچه
در بعضی موارد رتبهای به دســت نیاورده ایم ،اما در
حوزه زیستفناوری رقیبی در منطقه نداریم .نکته
بعد این است که همه تجهیزات حوزه زیستفناوری
تحریم است .یعنی پابهپای هسته ای ،زیستفناوری
هم تحریم است ،با این استدالل که آنها(کشورهای
تحریم کننده) تصور می کنند که ما ممکن است از
این تجهیزات برای جنگ بیولوژیک استفاده کنیم.
در حالی که خود آنها متهــم و محکوم به تولید این
جنگافزارها هستند .نکته مهم این است که ما باوجود
تحریم ها به این نقطه رسیده ایم .درواقع کسی به ما
فناوری این حوزه را منتقل نکرده اســت .همچنین
کشورهای اطراف ما که امکانات مالی بیشتر و دوستی
نزدیک هم با ابرقدرت ها دارند ،حتی یکی از داروهای
ما را هم نتوانسته اند تولید کنند .این نشان می دهد

اکنون اگــر بخواهیم بگوییم واردات اصلی کشــور
چیست ،می توان به مواردی چون محصوالت غذایی و
خوراک دام وطیور و آبزیان اشاره کرد .تنها تکنولوژی
که می تواند نیاز به واردات این محصوالت را به طور
کامل ،ایرانی و داخلی کند ،زیســتفناوری اســت.
یعنی قدرت این فناوری به گونه ای است که میتواند
امنیت غذایی را برای کشــور تامین کند که این گام
دوم زیستفناوری به شمار می آید که در مسیر آن
قرار داریم.

در حــوزه زیســت فناوری،چه
رتبهای در آسیا داریم؟

بایوتکنولوژی به جز پزشکی ،در چه
حوزه هایی کاربرد دارد؟

انسولین قلمی هم که به تازگی تولید
شده ،چه زمانی به بازار میآید؟

انسولین یک محصول بیوتک است که از یک باکتری
به نام «ای کــوالی» تولید می شــود و االن فاز اول
تولید آن در کشور شکل گرفته است .تا اواسط سال
آینده هم ماده اولیه آن در ایران تولید خواهد شد .با
این حال ،نکته مهم این اســت که بیماران دیابتی ،با
راه اندازی همین فاز اول ،دیگر کمبود انســولین را
احساس نخواهند کرد .همچنین در فاز  2دیگر ارزبری
نخواهیم داشت و در فاز سوم هم ،آن را صادر خواهیم
کرد .خبر خوب برای بیماران دیابتی این است که این
انسولین قلمی تا یک ماه دیگر وارد بازار می شود.

جيمز وب در موقعيت رصد

تلسكوپ فضايي جيمز وب سرانجام پس از سفري يكماهه به الگرانژ 2در ۱.۵میلیون كيلومتري زمين رسيد و كنترل زميني كار راهاندازي آن را آغاز كرده است
 30روز پــس از پرتاب،
ساسان شادمان منفرد
تلســكوپ جيمز وب به
فضا
روزنامهنگار
موقعيتي در فضا رسيده
است كه در آن كيهان را رصد خواهد كرد .به گزارش بيبيسي ،نقطه
الگرانژ ،2همانطور كه شناخته شده است ،نزديك به يك ميليون مايل
(1/5ميليون كيلومتر) از زمين در سمت شب خود فاصله دارد .وب در
نهايت به لطف يك رانش كوتاه پنــج دقيقهاي به مداري در اطراف اين
مكان هدايت شــد .كنترلكنندههاي روي زمين اكنون ماههاي آينده
را صرف تنظيم تلســكوپ خواهند كرد تا آن را بــراي كاوشهاي علم
آماده كنند .وظايف كليدي شامل روشن كردن چهار ابزار رصدخانه و
همچنين متمركز كردن آينههاي آن ،بهويژه بازتابنده اوليه تقسيم شده
با عرض 6/5متر است .چارلي اتكينسون ،مهندس ارشد نورثروپ گرومن،
شركت هوافضاي آمريكايي كه توسعه تلسكوپ را با آژانس فضايي اياالت
متحده (ناسا) مديريت كرد ،در اين خصوص توضيح داد« :تالش بسيار
فشــردهاي براي برداشــتن همه آن 18بخش از وضعيت فعليشان و
واداشــتن آنها به عمل كردن بهعنوان يك آينه بزرگ و همچنين براي
رساندن آينه ثانويه به وضعيت بهينهشدهاش وجود دارد».
او ادامه داد« :ما اين كار را با استفاده از تصاوير علمي انجام ميدهيم .به
همين دليل است كه بايد ابزارهاي علمي را فعال كنيم و با برخي كارها،

تلسكوپ به محدوده رصدكردن رسيد
نقطه رصد L2

ماه
زمين

1/5ميليون كيلومتر

خورشيد
150ميليون كيلومتر

كاليبراسيون اوليه بررسي كنيم».
وب كه بهعنوان جانشــين تلســكوپ فضايي معروف هابل شــناخته
ميشود ،در روز 25دسامبر توسط يك فروند موشك آريان5-از گويان
فرانســه به فضا پرتاب شــد .هدف كلي آن گرفتن عكس از نخستين
ستارگاني است كه در كيهان ميدرخشــند .همچنين اين تلسكوپ،
سيارات دور را كاوش ميكند تا ببيند آيا آنها ممكن است قابل سكونت
باشند يا خير .نقطه الگرانژ )L2(2يكي از پنج «نقطه شيرين» گرانشي
در اطراف خورشيد و زمين است كه در آن ماهوارهها ميتوانند موقعيت
خود را با تنظيمات مــداري كمي حفظ كــرده و در نتيجه در مصرف

سوخت صرفهجويي كنند .مزيت ديگر اين است كه وب در L2نوسانات
بزرگ دما و نور را كه توسط تلســكوپهاي فضايي نزديكتر به زمين
تحمل ميشــود ،تجربه نخواهد كرد .اين براي ماموريت بسيار حياتي
است .وب براي مشــاهده كيهان در نور مادون قرمز طراحي شده است
و بنابراين بايد شرايط فوقالعاده ســرد را براي سختافزار خود حفظ
كند .ژان پل پينو كه مهندسان نورثروپ را مديريت ميكند و كارشان
نگه داشتن وب در مسير خود اســت ،ميگويدL2« :شبهپايدار است.
تيم عمليات پرواز در حال آمادهسازي معمول ايستگاه نگهباني است.
آنها اين كار را هر 20روز يا بيشــتر با محاسبات مسير ارائهشده توسط
تيم ديناميك پرواز ما انجام ميدهند .ما آنها را به روشي مشابه تنظيم
ميكنيم و سپس موتور را روشــن ميكنيم ،اما اين كار بسيار كوچك
خواهد بود ».اپتيك و ابزار وب كه در پشت يك آفتابگير بزرگ پنهان
شدهاند ،بهزودي تا دماي منفي 230درجه سانتيگراد خنك ميشوند.
هنگامي كه اين اتفاق بيفتد ،كنترلكنندهها دوربين مادون قرمز نزديك
وب ( )NIRCamرا روشــن ميكنند تا از يك ستاره آزمايشي عكس
بگيرند تا روند ترازكردن آينه بزرگ ،آغاز شــود .تمركز شــامل راندن
محركهاي كوچك يا موتورها در پشــت 18بخش آينــه اوليه براي
هماهنگكردن انحناي آنهاست .تاكنون ،ماموريت جيمز وب در هيچ
گامي اشتباه نكرده و پرتاب و سفر به L2بدون حادثه انجام شده است.

خبر

ن در مقابل
خيز آنالي 
آگهيهاي غيرواقعي خودرو
مهمترين پلتفرمهاي اينترنتي خريد و فروش خودرو
در يك نشســت خبري در محــل وزارت صمت از
اجراييشــدن دســتورالعمل ســاماندهي آگهي
الكترونيكي خودرو بــا احراز هويت ،احراز صالحيت
و احراز اصالت خودرو خبر دادنــد .برای جلوگيري
از گرانفروشــي ،ســكوهاي درج آگهي خودرو روي
همه بســترهاي الكترونيكي خود اعم از وبسايت
و نرمافزار موبايل۶ ،قابليت مهــم را ايجاد كردهاند.
به گــزارش ايرنا ،اين قابليتها شــامل امكان احراز
هويــت آگهيدهنــدگان ،امكان احــراز صالحيت
كســبوكاري آگهيدهندگان ،امكان احراز وجود
خــودروي آگهيشــده ،اختصــاص نشــان مجزا،
اطالعرســاني به كاربران و ايجاد امكان مرتبسازي
و فيلتركــردن ،نمايش مجموع تعــدادآگهيهاي
منتشرشده توســط يك آگهيدهنده و اعالم روش
نظارت آگهيهاي خودرو هستند كه اجرايي شدند.

عدد خبر

450

ميليوندالر

2030

یــك اســتارتآپ توســعهدهنده
تاكســی هوایــی برقــی کــه در دوره
جذب سرمایه جدید خود 450میلیون
دالر از بوئینــگ دریافت كرده ،اعالم
كرده كــه بــه یكــی از پرســرمایهترین
شــركتهای حوزه حملونقل هوایی
پیشــرفته ( )AAMدر جهــان تبدیــل
شده است.
بانك آمریكا اعالم كرده كه این كشــور
پــروژه پــول دیجیتــال خــود را بــه پیــش
خواهــد بــرد و دالر دیجیتــال را حداكثــر
تــا ســال ۲۰۳۰عرضــه خواهــد كــرد .بــه
گــزارش بلومبــرگ ،كارشناســان
میگوینــد عرضــه پو لرمــز تحــت
حمایــت دولت آمریكا كــه تحت عنوان
ارز دیجیتــال بانــك مركــزی ()CBDC
شــناخته میشــود ،بهعنــوان بخشــی
از فراینــد تكامــل ارزهــای مجــازی
اجتنابناپذیــر خواهــد بــود و بــه زودی
کشورهای مختلف از جمله ایران دارای
واحد پول دیجیتال خواهند شد.
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مکث

نازنین دوستدار

عضو هیات امنای دهکده مهربانی چیتگر

بیمسئولیتی در رهاسازی
سگهای خانگی

چيتگروسرخهحصار
ميزبان سگهای بدونصاحب
رفتارهاي ناآگاهانه با سگها و نگهداري آنها بدون دانش
در فضاهاي غيراستاندارد ،گرگها و شغالها را به حوالي تهران كشانده است

گزارش

مهدي اسماعيلپور
روزنامهنگار

چندين اقامتگاه مجــاز نگهداري ســگهاي بالصاحب ،تالش
ميكنند تا نهتنها جمعيت سگهای ولگرد در شهر تهران كنترل
شود بلكه با حفظ چرخه زيســتي آنها ،از نزديك شدن حيوانات
غيراهلي خطرناك به شــهرها و محدوده ســكونتي شهروندان،
جلوگيري شــود .با وجود اين ،رفتارهاي ناآگاهانــه و نگهداري
ســگهاي بدونصاحب در مراكز غيرمجاز ســبب شده تا حتي
گرگها هم از محلهاي زندگي خود خارج شده و در چند قدمي
سكونتگاههاي شــهري قرار بگيرند .بهگونهاي كه يكمنبع آگاه
حوزه خدمات شهري شهرداري و فعال محيطزيستي به همشهري

خبر داد چند قالده گرگ و شــغال در نزديكي محله ســوهانك
مشاهده شده است .موضوعي كه پنجشــنبه شب گذشته هم از
سوي تعدادي از اهالي اين محله اعالم شد.
بهگزارش همشهري ،عالوه بر نقاهتگاه (اقامتگاه) آرادكوه كه مركز
نگهداري از سگهاي بالصاحب شهر تهران است2 ،مركز ديگر براي
نگهداري اين حيوانات در بوســتانهاي جنگلي شهر تهران فعال
شده است؛ مراكزي كه يك تفاوت عمده با نقاهتگاه آرادكوه دارند
و هرچند كه توسط شهرداريهاي مناطق  13و  22ايجاد شدهاند،
اما توسط گروههاي حامي حيوانات اداره و مديريت ميشوند .البته
درحال حاضر فقط «كلبه مهرباني چيتگر» فعاليت دارد و «مركز
پرديس مهر» در بوستان جنگلي سرخه حصار هنوز بهطور جدي
فعال نشده است .اين دو مركز روي هم رفته بهصورت بالقوه ،فضا و
ظرفيت نگهداري از حدود 1000سگ بالصاحب را دارند.

دهکده مهربانی چیتگر

متاسفانه دیده میشود کسانی که خودشان را دوستدار و حامی
حیوانات میدانند ،بعضا رفتارهای نامناســب و غیرانســانی با
ســگهای بدونصاحب دارند .هرچند کارشناسان و منتقدان
همیشه تاکید میکنند کسانی که توان مالی یا شرایط نگهداری از
حیوانات خانگی را ندارند ،نباید به صرف عالقهمندی ،کنجکاوی
یا برطرف کردن نیازها و خألهای روحی و شخصیتی خودشان
سراغ تهیه و نگهداری از سگها بروند .اما هستند کسانی که با
نادیده گرفتن این اصل مهم هم خودشان و هم حیوانات و البته
دیگران را به زحمت و مشــقت میاندازند .بهطور نمونه برخی
با بیمسئولیتی هرچه تمامتر ســگهای پیر و بیمار خودشان
را در پشــت در دهکده مهربانی چیتگر رها میکنند تا حامیان
حیوانات جور آنها را بکشند .ما شاهد پدیدهای عجیب هستیم و
متاسفانه افرادی هستند که سگها را پشت در مرکز رها میکنند
و میروند .در بین این زبانبستهها هم سگهای بالصاحب وجود
دارد و هم سگهای خانگی و نژاددار که پیر و بیمار شدهاند .در این
مدت حدود  60تا 70سگ به این شکل ،مقابل مرکز ،رهاسازی
شدهاند؛ برای مثال یک سگ تریر پیر را که بیمار و فلج شده بود
پشت در دهکده مهربانی چیتگر گذاشته بودند .نکته اینجاست که
نگهداری و حبس کردن سگهای بالصاحب در مراکز نگهداری
محصور شــده و بدون کنترل ،عالوه بر اینکه باعث میشــود
این حیوانات اذیت شوند ،اکوسیســتم و نظام طبیعت را برهم
میزند .بنابراین بهترین راه حل در مسئله سگهای بالصاحب
عقیمسازی و واکسن زدن و سپس رهاســازی آنها در طبیعت
است .زندانی کردن سگها در مراکز نگهداری درست نیست و از
طرف دیگر به اکوسیستم هم لطمه میزند .در چند روز گذشته
حضور چند گرگ را در محدوده سوهانک گزارش کردهاند که تمام
سگهای آن محدوده جمعآوری شده است .چند وقت پیش هم
خودم در بوستان چیتگر صدای زوزه شغال را شنیدم .اتفاقی که
در جوانرود افتاد و یک گرگ وارد یکی از محلههای حاشیهای این
شهر شد نشان میدهد که خالی کردن حاشیه شهرها از گلههای
سگ اشتباه است و باعث میشود تا قلمرو دیگر حیوانات از جمله
گرگها و شغالها تا اطراف شهرها گسترش پیدا کند .طبیعی
است وقتی اطراف و حاشیه شهرها خالی از سگ شود ،حیوانات
خطرناک و درنده به این محــدوده نزدیک و حتی وارد خواهند
شد .اگر عقیمسازی و واکسن زدن سگها به درستی انجام شده
و سپس در طبیعت رها شوند ،اطمینان میدهم که ظرف  2تا 3
سال آینده تعداد سگها کنترل میشود .از سوی دیگر مراکزی
مانند دهکده مهربانی باید محل نگهداری از سگهای با کهولت
سن ،دارای نقص اندام حرکتی و بیمار باشد که توان و شرایط تنها
زندگی کردن در طبیعت را ندارند .نکته بسیار مهم ،فرهنگسازی
است و باید یاد بگیریم که با حیوانات چطور رفتار کنیم.

دهكده مهرباني چيتگر
پناهگاه سگهاي بالصاحب

«دهكده مهرباني چيتگر» نخستين و تنها محل رسمي
نگهداريسگهايبالصاحبدرشهرتهراناستكهتوسط
گروههاي حاميان حيوانات اداره ميشود .زمين و امكانات
دهكده مهرباني توسط شهرداري منطقه 22ايجاد شده
و گروههاي حاميان حيوانات ،اين مركز را اداره ميكنند.

مدت فعالیت:
3سالونیم

ظرفیت مركز:
 700تا 800
سگ بالصاحب

تعداد سگهای بالصاحبی
كه نگهداری میشوند:
520سگ بالصاحب

هزینه روزانه مركز:
 2تا 3میلیون تومان

عدد خبر

3

علــی نصیــری ،سرپرســت ســازمان
پیشــگیری و مدیریــت بحــران گفــت:
«هــر ثانیــه امــكان وقــوع زلزلــه وجــود
دارد امــا كســی از زمــان دقیــق آن خبــر
نــدارد .در برخی از روزها تهــران چندبار
میلرزد و در برخی ایام هم نمیلرزد اما
بهطور متوسط روزانه  ۲تا ۳بار در تهران
زلزلههایی به وقوع میپیوندد».

400

سیدمحـــــمد موســـــوی ،شهــــــــردار
منطقه ۱۱گفت« :با مرمت و بازسازی
۴۰۰دســتگاه مخزن زباله كــه بهدلیل
فرســودگی از چرخــه فعالیــت خــارج
شــده بودنــد تعــداد 2200دســتگاه
مخــزن در معابــر ایــن منطقــه فعــال
خواهــد شــد .در ســنوات گذشــته
۲۰۰دستگاه مخزن بهدلیل فرسودگی
از چرخه فعالیت خارج شده بودند».

سگهای عقیمسازی شده و واكسنزده

«پرديس مهر» در انتظار حاميان حيوانات

در روزهاي اخير خبرهايي درباره افتتاح و راهاندازي مركز «پرديس مهر»
در بوستان جنگلي ســرخهحصار واقع در منطقه 13تهران منتشر شد.
اين در شرايطي است كه با وجود آماده بودن و فراهم شدن تمام امكانات
و شرايط ســختافزاري ،فعال هيچ ســگ بالصاحبي در اينجا نگهداري
نميشود و اين مركز هنوز رسما شــروع به فعاليت نكرده است .حبيب
ميكائيلي ،مدير حوزه كنترل حيوانات شهري در اين رابطه به همشهري
ميگويد« :براساس اطالعات و آمار موجود كه از شهرداري منطقه 13و
گروههاي حاميان حيوانات جمعآوري شده ،تخمين زده ميشود كه در
محدوده ســرخه حصار بين  150تا  200سگ بالصاحب ،حضور داشته
باشد .در سالهاي گذشته افراد و گروههاي حاميان حيوانات ،سگهاي
ي كرده بودند
ي در اين بوستان جنگلي رهاساز 
بالصاحب را بدون عقيمساز 
كه با زاد و ولدهاي صورت گرفته طي اين ساليان ،شاهد افزايش جمعيت
سگهاي بالصاحب در اين محدوده هستيم .با توجه به اينكه سرخهحصار
محل گردشگري است ،يك مركز براي جمعآوري و نگهداري سگهاي
بالصاحب به مساحت 15هزار مترمربع توسط شهرداري منطقه 13در
اين بوستان جنگلي ساخته شــده كه از تمام امكانات الزم از جمله آب،
برق ،كانكس ميهمان ،سرويس بهداشتي و حصاركشي برخوردار بوده و
گنجايش و ظرفيت الزم براي نگهداري 200تا250سگ بالصاحب را دارد.
قرار است اين امكانات در اختيار حاميان حيوانات وNGOهاي داراي مجوز
قرار بگيرد تا مانند مركز نگهداري سگهاي بالصاحب در بوستان چيتگر
منطقه 22اين مركز را اداره كرده و هزينه نگهداري از سگها را پرداخت
كنند ».او اضافه ميكند« :تاكنون هيچكدام از گروههاي حامي حيوانات
اين مسئوليت را قبول نكرده و پا پيش نگذاشتهاند».

حملونقل

نمايشخودروهایبرقيدربوستانگفتگو
نمايشگاه حملونقل پاك با حمايت سازمان حملونقل و
ترافيك شهرداري تهران و حضور فعاالن ،دستاندركاران
و ارائهكنندگان وسائل نقليه پاك ازجمله انواع دوچرخه،
اســكوتر برقي ،موتورســيكلت برقي ،انواع خودروهاي
برقي ،طي امروز و فردا(ششــم تا هفتم بهمنماه)1400
از ساعت 9الي 16در محل دائمي نمايشگاههاي تخصصي
شــهرداري تهران به نشاني بزرگراه شــهيدچمران ،بعد
از بزرگراه حكيم ،جنب بوســتان گفتگو برگزار ميشود.
به نمايش گذاشــتن توانمندي و دســتاوردهاي داخلي،
رونقبخشــي به صنايــع و توليــدات پاك و ســازگار با
محيطزيســت ،ترويج استفاده از وســايل پاك و معرفي
قابليتهاي شركتهاي دانشبنيان در زمينه حملونقل
پاك از اهــداف برپايي اين نمايشــگاه تخصصي اســت.
همچنين همزمان در حاشــيه اين نمايشگاه نشستهاي
تخصصي بــا موضوعات مرتبــط و با حضور اســتادان،
مسئوالن و فعاالن اجتماعي برگزار ميشود.

چهارشنبه  6بهمن 1400
شماره 8423

یادداشت

مسعود همیانی

كارشناس مركز مطالعات سیاسی
و بینالمللی وزارت امور خارجه

نقلقولخبر

چشمانداز ایران و همسایگان

علی شمخانی
دبیر شورای امنیت ملی
تاكنون ارتباط بــا هیــأت آمریكایی در
وین با مبادله نوشتار غیررسمی انجام
شــده و نیازی به بیش از این نیز نبوده
و نخواهد بود .ایــن روش ارتباطی تنها
زمانــی بــا روشهــای دیگــر جایگزیــن
میشــود كه توافق خوب در دســترس
باشد.

با وجود تأكید صریح منشور سازمان شــانگهای بر موضوعاتی
چون اقتصاد ،تجارت ،فناوری ،آموزش و گردشگری ،بسیاری از
ناظران غربی تمایل دارند سازمان همكاری شانگهای را «ضدناتو»
ی برای
خطاب كنند .برخی سازمان همكاری شانگهای را اهرم 
روسیه جهت مهار چین در آسیای مركزی میدانند و به همین
دلیل روسیه بر سر موضوع گسترش عضویت ،بهویژه پذیرش هند
بهعنوان عضو كامل موافقت كرد .در این میان ،ایران بدون توجه
به این روایات مختلف باید به وضوح منافع خود را شناسایی کرده
و بر این تمركز کند كه چگونه میتواند نقش مهمی در سازمان
همكاری شانگهای برای ادغام اوراسیا ایفا كند.

علیرضا سلیمی
عضو هیأترئیسه مجلس
برخــی سیاســیون اصال حطلــب بــه
غربیهــا پیغــام دادهانــد كــه فشــارها را
علیــه جمهــوری اســامی بیشــتر كنیــد
تــا پروژههــای خــاص داخــل ایــران پیش
بــرود .افكار عمومــی فرامــوش نمیكند
فائزه هاشمیرفســنجانی به صراحت از
رئیسجمهور شدن ترامپ استقبال كرد.

همگرایی بیشتر از واگرایی

درحالیكه برخی بر این باورند كه دستاورد عمده عضویت كامل
ایران در كسب پرستیژ سیاســی و پایاندادن به تالشها برای
منزویكردن خود خالصه میشود ،این مقاله ،سازمان همكاری
شــانگهای را بهترین سازوكار برای دســتیابی به برخی اهداف
سیاست خارجی ایران میداند .بنابراین ،عضویت كامل احتماال
به ایران برای ایفای نقشی معنادار در همسایگی وسیعتر خود و
همچنین كشف مسیرهای تجاری غیرغربی ،جریان سرمایه و
فناوری،بهویژهدرمواجههباتحریمهاییكجانبهكمكخواهدکرد.
از آنجا كه مشاركت كمرنگ ایران در سازمان همكاری شانگهای
بهمعنای ایجاد رژیمهای امنیتی منطقهای بدون درك دیدگاهها
و نگرانیهای ایران بهویــژه در مبارزه با تروریســم بود ،اكنون
عضویت كامل ایران گام مهمیبرای پذیرش نظم امنیتی جدید
در اوراسیاســت .این امر از آنجا حائز اهمیت است كه تنشهای
گذشته در روابط تهران با دوشــنبه را میتوان ناشی از نداشتن
یك سیاست منسجم اوراسیایی دانســت .هماكنون ،در جامعه
استراتژیك ایران بر سر اهمیت سازمان همكاری شانگهای برای
تحقق سیاست «نگاه به شرق» ایران اتفاق نظر وجود دارد .سیر
تحول عضویت ایران در سازمان همكاری شانگهای از وضعیت ناظر
در سال 2005تا عضویت كامل در سال 2021نشاندهنده اهمیت
این سازمان در محاسبات راهبردی ایران است .از یكسو در ایران،
بسیاری سازمان همكاری شانگهای را سازوكاری كلیدی برای
تقویت چندجانبهگرایی میدانند كه در سخنرانی رئیسجمهور
تویكمین اجالس ســران سازمان همكاری
كشورمان در بیس 
شانگهاینیزمنعكسشد.همچنینبرخیاعتقاددارندكهتحوالت
جدید در منطقه ،مانند خروج ایاالت متحده از افغانستان ،میتواند
بلوك روســیه ،ایران و چین را به تعمیق همكاری ترغیب كند و
این همان چیزی است كه سازمان همكاری شانگهای را برای آنها
مهم میسازد .از سوی دیگر ،در گستره وسیعی از همكاریهای
اقتصــادی و اجتماعی كه در بیانیههای متوالی اجالس ســران
سازمان شانگهای منعكس شده است 2 ،حوزه مربوط به منافع
ایران اســت؛ پروژههای مواصالتی و اقتصاد دیجیتال با فناوری
پیشرفته در حال ظهور برای تسریع همكاری اقتصادی پایدار.
اگرچه تحقق همكاری اقتصاد دیجیتال منوط به دســتیابی به
اجماع در مورد قانون حفاظت از دادههاســت كه سیاستگذاران
ایرانی باید این موضوع را در ســازمان همكاری شانگهای پیش
ببرند ،در پروژههــای موصالتی ،عضویت كامل بــه ایران اجازه
میدهد تا حمایت گستردهتری برای عملیاتیكردن 2پروژه مهم
اتصال خود ازجمله كریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب
و بندر چابهار بهدست آورد .عالوه بر این ،عضویت كامل همچنین
موقعیت ایران را در ابتكار «كمربند راه» پكن بهبود داده و روابط
ایران با كشورهای آسیای مركزی را تعمیق میبخشد.
عالوه بر این موارد ،ایران كه همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم
در منطقه بوده است ،میتواند نقش مهمی در مبارزه با تروریسم
ایفا كند ،زیرا سیاست ضدتروریسم سازمان همكاری شانگهای كه
تحت سلطه مفهومی چین از «سه شر» تروریسم ،تجزیهطلبی و
افراطگرایی مذهبی است ،نگرانیهای ایران را تأمین میكند.
در كنار این موضوعات ،ایران بهعنوان كشوری با منابع غنی انرژی،
منبع قابل اعتمادی برای رفع نیازهای غولهای آسیایی در حال
رشــد مانند چین و هند ،بهویژه در دوران بهبود اقتصاد جهانی
پس از همهگیری بیماری كروناست .عضویت كامل ایران ممكن
است مذاكرات برای احیای پروژههای معوق خط لوله انرژی مانند
خط لوله صلح ،كه یك برگ برنده برای رفع نیازهای گاز طبیعی
هند است را تسهیل كند .از منظر فرهنگی نیز ،با توجه به روابط
تاریخی و تمدنی ایران با كشورهای اوراسیا ،میتوان روابط سنتی
منطقهای را برای تسهیل اقدامات اعتمادساز احیا كرد .برنامههای
تبادل فرهنگی را میتوان از طریق جشنواره فیلم سازمان همكاری
شانگهایونمایشگاهمیراثجهتپیشبردارتباطاتمردمبامردمو
تبادل ایدهها دنبال كرد .به عالوه ،شعر ،هنر ،موسیقی و فیلم ایرانی
همچنان در منطقه پرطرفدار است و در این راستا پیشنهاد ایران
برای میزبانی نمایشگاه فرهنگی با عنوان «میراث مشترك نوروز»
گامی درست در این راستا خواهد بود.
درحالیكه سازمان همكاری شانگهای به یك سازوكار مشترك و
منسجم برای رویارویی با تحوالت جاری و آتی در اوراسیا نیاز دارد،
بهنظر میرسد كه بهدلیل برخی تفاوت در برداشتها ،اعضا هنوز
نتوانستهاند روایتی صریح از مشاركت سازمان همكاری شانگهای
به جهان ارائه کنند و هنوز در بین اعضا در مورد چشــمانداز آتی
ژئوپلیتیك ،امنیتی و اقتصادی اوراسیا اختالفاتی وجود دارد كه
باید مورد توجه جدی سیاستگذاران ایرانی قرار گیرد.
نبوداعتمادمتقابلدربحبوحهرقابتهایژئوپلیتیكی

بهنظر میرسد بهرغم منافع و نگرانیهای امنیتی و عالئق اقتصادی
مشترك،نادیدهگرفتناختالفاتدرونسازمانهمكاری شانگهای
كه با رقابت بحثبرانگیز ژئوپلیتیك بین هند  -پاكستان و چین و
هند آغاز میشود ،سادهانگارانه خواهد بود .عالوه بر این ،ناظران
حتی درخصوص روابــط بهاصطالح «بلــوك چهارجانبه» در
سازمان همكاری شانگهای شامل پاكستان ،ایران ،روسیه و چین،
شكافهایی را مشاهده كردهاند.
در مورد ایران ،چالش كلیدی پیشرو این است كه چگونه با واقعیت
ژئوپلیتیك در حال ظهور اوراسیا سازگاری ایجاد کند .بهویژه در
زمانی كه بسیاری از پروژههای جاهطلبانه اتصال و ادغام توسط
قدرتهای بزرگی مانند چین ،روسیه ،ایاالت متحده و حتی هند
و دیگر بازیگران ذینفوذ منطقهای رقیب دنبال میشود .عالوه
بر این ،عضویت كامل در ســازمان همكاری شانگهای با داشتن
وضعیت ناظر تفاوت بیشــتری دارد .ایران ممكن است در طول
فرایند تصمیمگیری مجبور به اتخاذ تعهدات و مواضعی شود كه
ممكن است به روابط دوجانبه تهران با برخی از اعضا آسیب برساند.
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كاظم جاللی
سفیر ایران در روسیه
روســیه قدرتی بــزرگ با پتانســیل بزرگ
اقتصادی ،دفاعی ،نظامی و تكنولوژیكی
اســت .چین در شــرف غلبه بر آمریكا از
نظــر رشــد اقتصــادی اســت .بــه همین
دلیل اســت كه ایجاد چنیــن ائتالفی به
مثابه رنجی بزرگ برای غرب خواهد بود.

سیاست همسایگی
فرصتی كه نباید آسیب ببیند

پرونده

دوگانههای میدان و دیپلماسی یا شرقنگری و غربمحوری ،كاركرد سیاست خارجی را در ادوار گذشته محدود كردهاند
گزارش

صفیه رضایی

خبرنگار

یكی از اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم،
تعامل با همسایگان ،احیا و حفظ این ارتباطات
اســت .در این زمینه ،این دیدگاه آیندهنگرانه
وجود دارد كه در راستای همافزایی با همسایگان
یو
و كشــورهای مســلمان ،هم فرصتســاز 
پیشرفت داخلی میسر میشــود هم میتوان با
این سیاســت جلوی بزرگترین ابرقدرتها و
مداخالت آنها ایستادگی كرد؛ بنابراین مفهوم
نظری و عملی سیاست همسایگی آن است كه
ایران میخواهد در نظم ســند ملی و راهبردی
آمایش سرزمینی  ۱۴۲۴هجری شمسی برای
هر یك از این كشورهای همسایه توسعه روابط
همهجانبه در حوزههای سیاســی ،اقتصادی،
فرهنگی ،امنیتی و گردشگری و محیطزیست
را با ظرفیت  ۲۰ســاله طرحریزی ،برنامهریزی
و اجرا كند.
از اینرو سیاست همسایگی در دولت سیزدهم
نهتنها یك خطمشی است بلكه نوعی ضرورت
منطقهای نیز بهحســاب میآید ،چــرا که این
واقعیت قابل انكار نیست كه همسایگی ایران با
 ۱۵كشور ،سیاست منطقهای ایران در غرب آسیا
و سیاست نگاه به شرق و توسعه روابط همهجانبه
با چین و روسیه ،موجب انفعال دولتهای غربی
میشــود؛ بنابراین امتداد و تعمیق سیاســت
همسایگی میتواند به حصول نتایج بیشماری
در جهت انفعال و انزوای غرب بینجامد؛ ضمن

اینكه قرار عدمتخاصم یا همكاری دفاعی با هر
یك از همسایگان میتواند بستری برای امنیت
پایدار جمعی در ســطح منطقه باشد؛ به عالوه
اینكه ایران بعد ازچینو روســیه بیشــترین
همســایه را دارد و با  ۱۱سیســتم ژئوپلتیك
منطقهای ارتباط دارد؛ از اینرو موقعیت خاص
جغرافیایی ایران در جهان نمونه اســت؛ بر این
اساس ایرانمیتواند ضمن توسعه روابط خود با
كشورهای چین ،روسیه و هند ،سازمان همكاری
شانگهای را با اوراسیا و اكو پیوند دهد تا از منافع
مشتركآن در  ۲۰سال آینده بهرهمند شود.
مزایایی كه مغفول ماند

توجــه همزمان دولت ســیزدهم بــه میدان و
دیپلماســی میتواند در عیــن برطرف كردن
مشكالت داخلی ،زمینه حل چالشهای خارجی
را فراهم كند .بهعبارتی ،ایــن دوگانه میتواند
فرمولی بــرای چینش صحیح سیاســتگذاری
خارجــی در افق آینده نیز باشــد .بنابر دیدگاه
علی شمخانی ،دبیر شــورایعالی امنیت ملی،
دوگانههای میدان و دیپلماســی یا شرقنگری
و غربمحوری ،كاركرد سیاســت خارجی را در
ادوار گذشته محدود كردهاند.
علی شماعی ،استاد دانشگاه خوارزمی نیز معتقد
است كه در سایه تكیه بر غرب در زمان گذشته،
نهتنها تعامالت سیاسی و اقتصادی با همسایگان
استراتژیك فراهم نیامد ،بلكه بلوك شرق نیز از
دایره ارتباطات خارج شد.
از اینرو سیاست همســایگی نوعی فرصت هم
تلقی میشــود .فرصتی كه میتوانــد مزایای

زیادی بهدنبال داشته باشــد؛ ازجمله این مزایا
میتوان بــه :حصول تفاهم و منافع مشــترك،
ایجاد صلــح و امنیت پایدار ،توســعه صادرات
غیرنفتی به بازار چند صدمیلیارد دالری ،توسعه
صنعت گردشــگری ،كاهش آســیبپذیری و
وابســتگی اقتصاد به نفت ،ایجاد تجارت پایدار
و عمق بخشــیدن به منزلت بینالمللی ایران و
 ...اشاره كرد.
غفلت ،جایز نیست

با وجود مزایایی كه سیاست همسایگی به همراه
خواهد داشــت اما باید دانست كه رویكردهای
خصمانه غرب همواره وجــود دارد و به همین
جهت نیاز است در قالب یك نقشه راه منسجم،
راهبردهــای مقاومســازی این سیاســت پی
گرفته شود؛ مرتضی شكری ،كارشناس مسائل
بینالملــل در این زمینه به همشــهری گفت:
كارآمدی سیاســت همســایگی باید در دولت
ســیزدهم درنظر باشــد تا ایران مجبور نشود
هزینههای قطع تعامل و ارتباط را متحمل شود؛
این كارشناس معتقد است كه برای كارآمدی و
كنشگری فعال در بســتر سیاست همسایگی
باید راهبردهای دقیق و پویا وضع شود.
گفتههای شكری در حالی است كه محمد حسن
شیخاالسالمی ،رئیس مركز مطالعات سیاسی
و بینالمللی وزارت امور خارجه معتقد اســت
كه كمترین چیزی كه از سیاســت همسایگی
نمیتوان توقع داشت عدمهمكاری همسایهها
با دشمنان اســت؛ اگرچه به باور وی ،ظرفیت
سیاست همســایگی به وجه ســلبی محدود

نیســت و وجه ایجابی آن در سطوح مختلف به
منصه ظهور خواهد رســید .با تأكید بر مطالب
گفته شــده ،یادآوری چند نكته نیز قابل توجه
است؛ نخست اینكه ،تعمیق سیاست همسایگی
ی چون جمهوری آذربایجان
میتواند همسایگان 
كه در گذشته ناهمسو بودند ،را در جهتگیری
همســو و مثبت با ایران قرار دهد؛ دوم اینكه،
منزلت و موقعیت ایران در غرب آسیا را همچون
هارتلند به تصویر بكشــد؛ منطقــهای كه برای
مسلمانان ،یك دژ قوی بهحساب میآید و برای
غرب بهعنــوان دولتی مقاوم و ایســتاده تلقی
میشود؛ سوم اینكه ،سیاست همسایگی میتواند
چهره یك كشور تحولخواه را از ایران در منطقه
به تصویر بكشــد كه با قدرتمندی ،ســعی در
مقابله با جهان تكقطبی دارد؛ این سیاســت
بهطور قطع برای كشــورهای حامی دمكراسی
لیبرال خوش نمیآید؛ نكته دیگر اینكه سیاست
همســایگی به ترك مخاصمه با همسایگان در
طول دولت ســیزدهم میانجامد و زمینهساز
تعامالت اقتصادی ،فرهنگی و گردشگری خواهد
بود .در مجموع ،سیاســت همســایگی دولت
ســیزدهم بر مبنای نگاه واقعگرایانهای اســت
كه نهتنها در كوتاهمــدت میتواند باعث وفاق
ملتهای پیرامون ایران شــود كه زمینهســاز
ایجاد اتحادیهها ،سازمانها و بازارهای مشترك
ارزی و تجاری خواهد بود كه بهطور قطع ثمرات
آن برای مــردم ایران چند برابــر خواهد بود .از
اینرو الزم اســت كه به این سیاست بهعنوان
خطمشــی ارزشساز و فرصتســاز در عرصه
سیاست خارجی نگاه كرد.

پشتپرده بازی ضدایرانی آمریكا در وین
ادامه از
صفحه 2

زندانیان ایرانی و آمریكایی حاضر در 2كشور
از نظر ماهیت ،چه تفاوتی با هم دارند؟

نكته این است كه افراد با تابعیت آمریكایی كه در ایران زندانی شدهاند،
جرم جاسوســی آنها در دادگاه بررسی و ثابت شده و محكوم شدهاند،
درحالیكه ایرانیان زندانیشده در آمریكا غالبا افرادی هستند كه به
جرم دور زدن تحریمها و فعالیت در این زمینه دستگیر شدهاند .نكته
جالب این اســت كه اصوال تحریمها خالف قوانین بینالمللی است و
اعمال آنها خالف قواعد اخالقی و انسانی هم بهشمار میرود .درمقابل اما
جاسوسی جرمی است كه بهطور طبیعی در هر دادگاهی در دنیا محكوم
است و جرم تلقی میشود و مجرمان محكومیتهای درنظر گرفتهشده
را میگذرانند .بنابراین این دو خیلی با هم قابل مقایسه نیست؛ فردی كه
بهدلیل دورزدن تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی دستگیر شده با كسی
كه جرم جاسوسی او با دلیل و سند در دادگاه به اثبات رسیده ،یكسان
نیست .مجرم كسی است كه تحریمهای غیرقانونی را علیه مردم یك
كشور وضع میكند ،نه كسی كه تالش كرده با دور زدن تحریمها ،در
مسیر برآوردن نیازهای مردم خود قدم بردارد.

چقدر میتوان طرح این موضوع را در شرایط كنونی یك
«پیششرط» دانست؟

نكته اینجاست كه آمریكاییها با هر نگاهی و از هر جریانی ،در یك حوزه
اشتراك نظر دارند كه آنهم این است كه به ایران در جریان مذاكرات
ضربه بزنند و مذاكرهكنندگان كشورمان را از پیگیری مطالبات بحق
مطرح شده بازدارند .بنابراین طرح چنین بحثها و پیششرطهایی
مانند آزادی زندانیان دوتابعیتی ،یك بازی رسانهای و تبلیغاتی است كه
آمریكاییها در شرایط فعلی میكوشند با طرح آن ،فضای روبهجلوی
گفتوگوهای هستهای را تحتتأثیر قرار دهند .این درحالی است كه

پس گره كار كجاست؟

مسئله اینجاست كه دلیل بازنشــدن گرههای موجود در این مشكل،
ت با تبادل زندانیان
خود دولت آمریكاست .آنها هســتند كه با مخالف 
دوطرف ،در این حوزه مشكلساز شــدهاند .واقعیت این است كه آنها
تالش میكنند از موضوع زندانیان دوتابعیتی ،بهعنوان ابزاری تبلیغاتی
و رسانهای برای فضاسازیعلیه جمهوریاسالمی ایران استفاده كنند؛
موضوعی كه در روزهای اخیر شاهد آن بودهایم .عده معدودی كه در
روزهای گذشــته درمقابل محل برگزاری مذاكرات هستهای در وین
تجمع كردند نیز در همین پازل تبلیغاتی آمریكاییها قرار میگیرند.
آمریكاییها از این موضوع بهعنوان ابــزاری برای تبلیغات ضدایرانی
خود استفاده میكنند ،درحالیكه كلیت بحث تبادل زندانیان پیچیده
نیست و مشكل در جزئیات است كه دلیل آنهم مخالفتهای دولت
آمریكاست .این در شرایطی است كه تبادل زندانی میان كشورها در دنیا
رایج و مسبوق به سابقه است ،اما آمریكاییها در این زمینه حسننیت
ندارنــد و هدف آنها از طــرح چنین بحثهایی ،صرفا سوءاســتفاده
تبلیغاتی برای جامهعمل پوشاندن به اهداف ضدایرانیشان است.
تالش برای پیوندزدن بحث مذاكــرات وین و آزادی
زندانیان آمریكایی چه نیاتی را دنبال میكند؟

اینكه نماینده ویژه آمریكا در امور ایران با برخی چهرههای ضدایرانی

ســخنگوی قــوه قضاییــه در نشســت خبری
روز گذشــته خود با خبرنگاران دربــاره پرونده
زندانیان سرشــناس و شــائبه آزادی آنها پاسخ
داد .ذبیحاهلل خداییان دربــاره آخرین وضعیت
پروندههای محمدعلی نجفی ،شــهردار پیشین
تهران و مهدی هاشمی رفســنجانی و اینكه آیا
درخواست مرخصی داشتند یا مورد عفو مشروط
قرار گرفتند ،به ایســنا گفت :میدانید كه آقایان
نجفی و هاشــمی محكومیت قطعی دارند و در
اجرای حكم قطعی در زندانند و مشمول مرخصی
هستند و براساس قانون اگر تقاضا داشته باشند
به آنها مرخصی داده میشود .آنها مشمول آزادی
مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.
خداییان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینكه
آخرین وضعیت رســیدگی به پرونــده امنیتی
حسین فریدون چیست؟ در پرونده كروز هم اسم
او مطرح شده آیا پروندهای در این رابطه تشكیل
میشود؟ گفت :حسین فریدون در اجرای حكم
قطعی كه قبال صادر شــده در زندان است و در
جریان رسیدگی به پرونده شركت كروز ،نماینده
دادســتان ضمن قرائت كیفرخواســت مواردی
گفت كه به ایشان رشوه پرداخت شده است .در
این خصوص پروندهای مفتوح است و منتهی به
صدور جلب دادرسی و كیفرخواست نشده است.

خبر

فؤاد ایزدی در گفتوگو با همشهری تشریح كرد

موضوع چندان پیچیده نیست و نیاز به جنجال و فضاسازی ندارد و این
رفتار عملگرایانه آمریكاییهاست كه میتواند در این حوزه راهگشا
باشد .كافی است ابتدا آمریكاییها حســننیت خود را در این زمینه
نشــان دهند و زندانیان ایرانی گرفتار در ایاالتمتحــده را آزاد كنند
تا جمهوریاســامی نیز برای آزادی زندانیان دوتابعیتی آمریكایی
اقدام كند.

پرونده رشوه فریدون
در حال رسیدگی است

دیدار میكند ،نشــاندهنده اهداف تبلیغاتی و پشتپرده آنهاست.
معتقدم حتی اگر دولت آمریكا و مذاكرهكنندگان این كشور در وین،
بانی طرح چنین موضوعی در شرایط كنونی هم نبود ه باشند ،اما در
نهایت خود را با این فضاسازیها همراه و همسو كردهاند و میكوشند
با سوءاستفاده تبلیغاتی ،مســیر گفتوگوهای هستهای را منحرف
كنند .در این میان باید به این موضوع هم اشاره كرد كه بدون رسیدن
به توافق در مذاكرات وین نیز میتوان موضوع تبادل زندانیان 2كشور
را پیگیری كرد و اگر آمریكاییها در این زمینه حسننیت داشتند،
نیازی نبود كه منتظر نتیجه مذاكرات باشند تا بخواهند چنین بحثی
را مطرح كنند.
این موضوع تا چه اندازه میتواند بر روند مذاكرات تأثیر
منفی برجا بگذارد؟

معتقدم اگرچه طرح این موضوع در شرایط كنونی بیشتر بازی تبلیغاتی
و فضاسازی رســانهای اســت ،اما درنهایت میتواند زمینهساز ایجاد
مزاحمت برای پیشــبرد روند مذاكرات شود ،اما دولت سیزدهم خود
را چندان به برجام عالقهمند نشان ندادهاست و قصد ندارد حوزههای
مختلف را به موضوع گفتوگوهای هستهای پیوند بزند؛ موضوعی که
اگر از ابتدا درنظر گرفته میشد ،میتوانست مزایای بسیاری بههمراه
داشته باشد .ازسوی دیگر باید به این موضوع هم اشاره كرد كه بهفرض
اگر طرح چنین بحثهایی ازسوی آمریكاییها در شرایط فعلی تأثیر
منفی هم بر روند مذاكرات داشته باشد ،چندان مهم نیست .كار خوب
دولت سیزدهم در پیشبرد مذاكرات وین این است كه نسبت به روند
گفتوگوها احساس استقالل دارد؛ موضوعی كه سبب شده وابستگی
ایجاد نشود و مذاكرهكنندگان كشورمان با دستپرتری به رایزنیها
ادامه دهند.

داشتههای ایران در برابر چین

باشــگاه خبرنگاران :مجیدرضا حریــری ،رئیس اتاق
مشــترك بازرگانــی ایران و چین گفت :ســند ۲۵ســاله
همكاریهای ایران و چین ،ســندی است كه طی آن توافق
كردهایم كه باید چه كارهایی انجــام دهیم .بهعبارتی برای
روابــط اقتصادی بلندمدت با هر كشــور بایــد دید كه چه
داشتههایی برای ارائه داریم؛ برای مثال برای ورود به شراكت
میتوان نفــت ،گاز ،محصوالت پتروشــیمی و محصوالت
معدنی مدنظر باشد .البته امروز بیش از ۷۵درصد از تجارت
خارجی ما را این اقالم تشــكیل دادهانــد و هرجای دنیا كه
بخواهد با ما همكاری كند ،این اقالم را پیشــنهاد میدهیم.
در مقابل ما تكنولوژی ،ماشینآالت ،توسعه زیرساخت مانند
بندر ،فرودگاه ،راهآهن ،نیروگاه و ...نیاز داریم.

اشتراک مزیتهای اقتصادی با همسایگان

خانه ملت :احمد علیرضابیگی ،نماینده مجلس شــورای
اسالمی با بیان اینكه مزیتهای تجاری و اقتصادی خود را با
كشورهای پیرامونی باید به اشتراك بگذاریم گفت :در مقطعی
توانســتیم صادرات انرژی به تركیه را آغــاز كنیم و امروز به
مرحلهای رسیدهایم كه نزدیك به 4میلیارد دالر انرژی به این
كشور صادر میكنیم .در شرایط سخت تحریم ،دولت تركیه
توانست مجوزهای الزم را به دست آورد و فارغ از ممنوعیتها،
عملیات بانكی را با ما انجام دهد .مشابه این اقدام نیز قرار بود از
طریق پاكستان با چین و هند داشته باشیم كه با كوتاهی دولت
گذشته موفق نبودیم ،چرا كه به ناچار مجبور بودیم به دولت
پاكستان كه حق لوله گاز ما از آنجا عبور میكند امتیاز حق
ترانزیت پرداخت كنیم و گاز ارزانتر بفروشیم.

14

چهارشنبه  6بهمن 1400
شماره 8423

خبرهایکوتاه

گزارش روز

ل 10برابرشد
بودجهپیشگیریازآتشسوزيجنگ 

كاهش روزهای آلوده در دیماه
امسال

 99محيطباندرفهرستانتظارشهدايخدمت
فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيطزيست اعالم كرد
كه پرونده ٩9نفر از محيطباناني كه حين خدمت جانباختهاند و
تاكنون بهعنوان شهيد پذيرفته نشدهاند در قالب تفاهمنامهاي
با بنياد شهيد بهعنوان شــهداي خدمت پيگيري ميشود .به
گزارش ايرنا ،بهگفته سرهنگ جمشــيد محبت خاني تاكنون
١٤٥محيطبان در كشور حين خدمت به شهادت رسيدهاند .وي
گفت :پرونده ٤٦نفر از محيطباناني كه حين خدمت به شهادت
رسيدند از سوي بنياد شهيد پذيرفته شده است و به خانواده آنها
مانند كارمندان حقوق پرداخت ميشود.

جشن مشترک گردشگری و صنایعدستی
نمایشگاه بینالمللی گردشگری كشور و نمایشگاه ملی صنایعدستی با ارائه سفرهای تخفیفدار نوروزی
و فروش تولیدات صنایعدستی پس از 2سال وقفه برپا میشود

قناتهاي خراسان جنوبي جان گرفت
ايجاد ســازههاي آبخيزداري جان دوباره به قناتهاي خراسان
جنوبي داد و بهگفته معاون اداره منابع طبيعي استان ،درخواست
مردمي براي احــداث اين ســازهها افزايش پيدا كرده اســت.
بهگزارش همشــهري ،در ســال آبي جاري خشكسالي بيش از
2700ميليارد تومان خسارت به بخش كشــاورزي وارد كرد و
تغيير اقليم باعث شد بارندگيها به موقع نباشد .محسن يوسفي،
معاون آبخيزداريخراسان جنوبي در اينباره گفت :آبخيزداري
و آبخوان داري مديريت بحران در خشكسالي وتر سالي و عامل
كاهش خسارات ناشي از سيل و خشكسالي است.

عدد خبر

۱۸۰

میلیــون تــن گردوغبــار از کانونهــای
خارجی وارد ایران میشود .کانونهای
شناسایی شده غبارخیز خارج از كشور
 ۲۷۰میلیون هكتار است و کانونهای
گردوغبــار داخلــی  ۳۵میلیــون هكتار
است كه ساالنه  ۲ ،۴میلیون تن ذرات
زیر  ۱۰۰میكرون تولید میكند / .ایرنا

۵۰

درجــه ســانتیگراد دمــای متوســط در
صحرای بــزرگ آفریقاســت .در هفته
گذشــته ،این بیابان برای پنجمین بار
در40ســال گذشــته پوشــیده از بــرف
شده است .متخصصان این پدیده را
ناشی از فرایند تغییر اقلیم میدانند.
 /زیستآنالین

۳۵

هــزار پرونــده بــرای جلوگیــری از
تخریــب و تصرفــات منابــع طبیعــی
در ســالجاری تشــكیل شــده اســت.
سازمان جنگلها و مراتع اعالم كرد؛
5هــزار نفــر از متعرضــان بــه منابــع
طبیعــی و زمیــن خــواران دســتگیر
شدهاند /.ایسنا
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درهم ،جریمه غذارســانی به پرندگان
در دوبــی اســت .براســاس اعــام
شهرداری دوبی ،غذا دادن به پرندگان
در اماكــن عمومی ممنوع اســت .این
تصمیــم بــرای جلوگیــری از بیمــاری،
ایمنی و زیبایی اماكــن عمومی گرفته
شده است/ .ایسنا

گزارش

محمد باریكانی

دبیر گروه زیستبوم

نمایشــگاه تجمیعی گردشگری و صنایعدســتی نهم تا دوازدهم
بهمنماه جاری در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران با
حضور فعاالن صنعت گردشگری كشور و هنرمندان و تولیدكنندگان
صنایعدســتی ایران برگزار میشود تا شــاید در شرایطی كه بیش
از 2سال از توقف رویداد سفر در كشــور بهدلیل شرایط كرونایی و
تعطیلی كارگاههای صنایعدستی گذشــته است ،این رویداد بتواند
رونقی اندك به موضوع ســفر و خرید محصوالت صنایعدســتی از
هنرمندان این صنعت ایجاد كند.
وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی دیروز میزبان
خبرنگاران شد تا جزئیات بیشتری از این دو رویداد همزمان در دولت
جدید با حضور علیاصغر شالبافیان ،معاون گردشگری كشور و پویا
محمودیان ،معاون صنایعدستی كشور در اختیار افكار عمومی قرار
دهد.
از نوروز سال 98كه سیالب ویرانگر شــهرهای كشور را دربرگرفت
تا همین امسال كه كشــور درگیر بیماری كرونا البته از سویه جدید
اومیكرون با كاهش مرگومیربه مدد واكسیناسیون گسترده است،
سفرهای داخلی با ركود شدید مواجه شــد و سفرهای خارجی نیز
بهطور مطلق تعطیل بود .اگرچه دیروز خبرگزاری مهر اعالم كرد كه
بیش از یك میلیون گردشگر خارجی در چندماه اخیر به ایران سفر
كردهاند ،اما گردشــگری ایران هنوز پس از گذشت 3سال نتوانسته
آنطور كه باید روی پای خود بایســتد و فعاالن این صنعت همچنان
خسارتهای ناشی از پاندمی و شرایط پیش از آن را میپردازند.
دستاورد نمایشگاهها برای مردم

معاونان وزارت میراثفرهنگی هفته گذشته ازسونامی گردشگری
ایران در نوروز ســال 1401خبر داده بودند و حــاال به بهانه برپایی
پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری ایران ،روزنامه همشهری
در نشست دیروز از معاون گردشگری كشور پرسید كه این نمایشگاه
با توجه به نیاز شــدید روانی مردم به ســفر پس از 3ســال ركود و
ممنوعیت سفر با توجه به گرانشدن هزینههای مسافرت برای مردم
و كوچكتر شدن سبد معیشت خانوار چه دستاوردی برای مردم دارد
و آیا تورهای نوروزی با تخفیفهای ویژه در این نمایشــگاه به مردم
عرضه میشود؟
شــالبافیان گفت :دغدغه ســفرهای نوروزی همچنان ادامه دارد و
برنامهریزیهایی برای آن انجام شده است .ستاد خدمات سفرهای
نوروزی نیز به جز در  5استان در تمامی اســتانهای كشور بعضا با
حضور استاندارها تشكیل شده و برنامهریزی برای سفرهای نوروزی
در استانها انجام شده است .هماهنگیهای خوبی نیز با وزارت كشور
برای تشكیل ستاد ســفرهای نوروزی به ریاست استاندارها صورت
گرفته است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی اعالم كرد :در پانزدهمین
نمایشگاه بینالمللی گردشگری كشور نیز همچون گذشته بستههای
گردشــگری و تورهای مســافرتی با تخفیفهای ویــژه به مردم و

بازدیدكنندگان ارائه میشود.
او با اعالم اینكه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری كشور
بهرغم آنكه یك نمایشــگاه تخصصی اســت اما میزبان خوبی برای
ذینفعان صنعت گردشگری و مردم و بازدیدكنندگان است تا شرایطی
برای مذاكرات دوجانبه فعاالن صنعت گردشگری با هدف ایجاد رونق
در این صنعت و انعقاد تفاهمنامههای گردشــگری و مذاكرات بین
دستگاهی و پاسخگویی به نیازهای مسافرتی مردم ایجاد شود.
علیاصغر شالبافیان با اشــاره به این نكته كه نمایشگاه گردشگری
تهران با رعایت كامل پروتكلهای بهداشــتی توســط حاضران و
بازدیدكنندگان برگزار میشــود ،تأكید كرد :پانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی گردشگری كشور در شرایطی برگزار میشود كه به مدد
واكسیناسیون عمومی و كاهش تلفات ناشی از ابتال به بیماری كرونا،
همچنان نگرانیهای مرتبط با سویه اومیكرون كرونا وجود دارد و به
همین دلیل در تبعیت از تصمیمات مراجع ذیربط ازجمله ستاد ملی
مقابله با كرونا ،این نمایشگاه با رعایت كامل ضوابط و چارچوبهای
مورد نظر ستاد ملی مقابله با كرونا برگزار میشود.
او از حضور فعال مسئوالن وزارت خارجه ،ســازمان امور مالیاتی و
هیأتهای تجاری و اتاقهای بازرگانــی و حتی بانكهای عامل در
پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشــگری خبر داد و گفت :این
شرایط فرصت بسیار مناسبی در اختیار فعاالن صنعت گردشگری
قرار میدهد تا بهطور مستقیم بتوانند مشكالت مرتبط با امور مالیاتی
دفاتر گردشگری و مسائل بانكی و امور مرتبط با ایجاد زیرساختهای
گردشگری را با مسئوالن مستقیم این بخشها در میان بگذارند و برای
توسعه فعالیتهای گردشــگری خود در داخل و خارج در مذاكرات
دوجانبه با بخشهای مرتبط با صنعت گردشگری اقدام به بازاریابی و
بهبود شرایط فعالیت در مسیرهای گردشگری كشور كنند.
علیاصغر شالبافیان از حضور هیأتهای تجاری خارجی از كشورهای
عراق ،افغانستان ،تاجیكستان ،تركیه ،پاكستان و عمان در پانزدهمین
نمایشگاه گردشگری ایران خبر داد و گفت :در شرایط حاضر با توجه
به تداوم وجود كرونا نمیتوان انتظار داشــت كه كشورهای اروپایی
و غیراروپایی دورتر از ایران قادر به حضور در این نمایشگاه باشند.
او همچنین از رونمایی بستههای سرمایهگذاری گردشگری در این
نمایشگاه خبر داد و گفت20 :بسته سرمایهگذاری در حوزه جنگلها
با هماهنگی و پیشــنهاد ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری و
همچنین سازمان حفاظت محیطزیســت در پانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی گردشگری ایران رونمایی میشود.
تسکین آالم صنایعدستی

اما پویــا محمودیان ،معاون صنایعدســتی وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی كشور نیز در نشستی كه دیروز با حضور
خبرنگاران برگزار شــد ،در مورد نحوه حضــور و حمایت از فعاالن
صنایعدســتی كشــور و هنرمندان تولیدكننده هنرهای سنتی در
نمایشگاه تركیبی صنایعدستی و گردشــگری و در پاسخ به سؤال
همشهری كه آیا این نمایشگاه تأثیری بر كاهش درد و رنج هنرمندان
صنایعدستی كه نزدیك به 3سال است كارگاههای خود را تعطیل و
برخیشان به ناچار راننده تاكسیهای اینترنتی شدهاند ،دارد؟ گفت:
برپایی نمایشگاه صنایعدستی در قلب پایتخت با هدف ارتقای فروش

حداكثری تولیدات صنایعدســتی با توجه به نزدیكبودن روزهای
منتهی به ایام نوروز و ایجاد ارتباط تولیدكنندگان صنایعدســتی با
بازرگانان و تجار برگزار میشود .بهویژه آنكه از بیش از 2سال پیش
شرایط بسیار سختی با شیوع كرونا بر هنرمندان صنایعدستی تحمیل
شد ،این نمایشگاه فرصتی برای فروش تولیدات هنرمندان هنرهای
سنتی كشور ایجاد میكند.
پویا محمودیان با اشــاره به حمایتهای صورتگرفته از هنرمندان
صنایعدســتی تاكنون ،اعالم كرد :كارگاههای تولید صنایعدستی
همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند و هنرمندان تولیدكننده
نیز از پرداخــت مالیات بر ارزش افزوده معاف شــدهاند .ضمن آنكه
1100میلیارد تومان برای ارائه تســهیالت مســكن به هنرمندان
صنایعدستی براساس تفاهمنامه منعقدشده با بانكها در اختیار آنها
قرار میگیرد .او به تفاهمنامههای منعقدشــده میان وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدســتی با بنیاد بركت و آستان قدس
رضوی برای ارائه تسهیالت كرونایی به هنرمندان صنایعدستی نیز
اشاره كرد و گفت :عزتاهلل ضرغامی ،وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی اخیرا در بازدیدهای صورتگرفته تمامی اجارهبهای
صنعتگران و هنرمندان تولیدكننده صنایعدســتی را كه در بناهای
تاریخی زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگــی فعالیت دارندتا پایان
سالجاری استمهال كرد.
معاون صنایعدستی در خبری دیگر اعالم كرد كه موضوع استمهال
وامهای كرونایی تعلقگرفته به هنرمندان صنایعدستی نیز در ستاد
ملی مقابله با كرونا مطرح و تصویب شــدهو وزارت میراث فرهنگی
در انتظار ابالغ این مصوبه اســت تا بازپرداخت وامهای هنرمندان
صنایعدستی نیز مهلت بیشتری بگیرد.
محمودیان در خبری دیگر اعالم كرد كه هفته گذشته ،مبلغ 7میلیارد
و 900میلیون تومان با هدف تســكین اندكی از آالم خانواده بزرگ
صنایعدستی كشــور كه از شیوع كرونا آســیب دیدهاند ،بهصورت
بالعوض از تسهیالتی كه به ستاد ملی مقابله با كرونا تخصیص یافته
است دریافت شده كه در اختیار آنها قرار میگیرد.
او تالش دیگر معاونت صنایعدســتی برای حمایــت از هنرمندان
آســیبدیده از كرونا را محاســبه تعرفههای آب و برق كارگاههای
صنایعدستی در ردیف صنعتی خبر داد و گفت :محاسبه تعرفه بهای
گاز كارگاههای تولید صنایعدســتی در بخش گاز نیز از تجاری به
صنعتی در دستور كار است.
معاون صنایعدستی از تالش برای بیمه 2هزار هنرمند تولیدكننده
صنایعدستی در سازمان تامین اجتماعی و همچنین در بخش بیمه
عشایر و روستاییان خبر داد و گفت :نمایشگاه ملی صنایعدستی نیز
كه همزمان با پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری در محل
نمایشگاههای بینالمللی شهر تهران برگزار میشود ،با هدف تسهیل
در فروش آثار تولیدشده توسط هنرمندان صنایعدستی كشور برگزار
میشود.
او در بخشــی دیگر از ســخنانش از حضــور رایــگان هنرمندان
صنایعدستی 12اســتان محروم كشــور با دستور شــخص وزیر
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی در ســیوپنجمین
نمایشگاه ملی صنایعدستی كشــور در كنار پانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی گردشگری خبر داد.

عکس :همشهری /رضا نوراله

مسعود منصور ،رئيس سازمان جنگلها گفت :سال گذشته
تخصيص صد درصدي و امسال نيز تخصيص  ۱۰برابري به
ميزان  ۱۰۰ميليارد تومان اعتبار براي پيشگيري و اطفاي
حريق جنگلها در نظر گرفته شد .به گزارش ايسنا ،سرهنگ
رضا اكبري ،فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي كشور نيز از
كاهش ۴۶درصدي حريق در جنگلها و مراتع به لحاظ سطح
و ۴۹درصدي به لحاظ تعداد در مقايسه با سال گذشته خبر
داد و گفت :اين كاهش ب ه خاطر مشاركت مردم و بهكارگيري
از فناوريهاي نوين بود.

نخســتینماه زمستان امســال در حالی به پایان رسید كه
نسبت بهمدت مشابه در سال گذشته ،تعداد روزهای فراتر
از حد مجاز به شكل قابل توجهی كاهش داشت .همچنین
بررســی كیفیت هوای ماههای دی در 4ســال اخیر نشان
میدهد كه كیفیت باالی هوای تهران در سال  97همچنان
تكرار نشدنی است و دی امسال شباهت بسیاری به دی سال
98داشت كه شمار روزهای آلوده و قابلقبولش برابر بود.
محسن روشــنی ،مدیر واحد پایش شركت كنترل كیفیت
هوای تهران در اینباره به همشهری گفت :براساس اطالعات
دریافت شده از ایستگاههای كیفیت هوا در شهر تهران طی
دی ماه سال1400در مجموع 14روز در شرایط قابلقبول
و ۱۶روز باالتر از حد مجاز قرار گرفت كه شرایط كیفی هوا
در همه روزهای آلوده ،ناسالم برای گروههای حساس بوده
وآالینده شاخص ،ذرات معلق كوچكتر از 2.5میكرون بود.
البته در همین مدت 2روزنیز آالینده دیاكســید نیتروژن
بهصورت همزمان باالتر از حد مجاز قرارداشت.
روشنی تصریح كرد :این وضعیت در حالی است كه طی مدت
مشابه در سال گذشــته تنها ۶روز قابلقبول ثبت شده بود.
۲۴روز شرایط نامطلوب در شهر تهران اتفاق افتاد كه از این
بین ۱۱روز ،شرایط ناسالم برای گروههای حساس و ۱۳روز
شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه ثبت شده بود .در همه
روزهای آلوده دیماه ســال گذشــته نیز آالینده شاخص،
ذرات معلق كمتر از  2.5میكرون بود و البته 5روز نیز بهعلت
افزایش غلظت دی اكسید نیتروژن و 6روز به لحاظ آالینده
ذرات معلق كوچكتر از ۱۰میكرون بهصورت همزمان باالتر
از حد مجاز قرار گرفت.

بهگفته این كارشــناس ،كیفیت هوا در آذرماه سالجاری
دارای 4روز قابلقبول21 ،روز ناسالم برای گروههای حساس
و 6روز ناســالم برای همه افراد بود و این امر حاكی از بهبود
چشمگیر كیفیت هوا در دیماه نسبت به ماه قبل نیز هست.
وی تصریح كرد :در مجموع طی دی ماه ســالجاری تعداد
روزهای آلوده  ۸روز كمتر از مدت مشــابه ســال گذشته
بود .البته هیچ روزی نیز در شــرایط ناسالم برای همه افراد
ثبت نشد .از عوامل مهم كاهش روزهای نامطلوب ،شرایط
هواشناسی و پدیدههای جوی مناسب نسبت به سال گذشته
بود و با توجه به آنكه تا پایان سال هنوز روزهای سرد و پدیده
وارونگی دما قابل پیشبینی است ،همه شهروندان و مسئوالن
باید حساسیت خود را نســبت به كیفیت هوا حفظ كنند و
وظایف خود در این حیطه را به انجام رســانند .برای مثال
حذف سفرهای غیرضروری و جدی گرفتن شرایط معاینه
فنی وسایل نقلیه بسیار مهم است.
از طرفــی پیشبینیهای میانمدت نشــان میدهد دما و
بارش نرمال طی بهمن و اسفند در تهران مانع از آلودگیهای
فزاینده و دورههای طوالنی آلوده خواهد شــد .در سالهای
اخیر با تغییر الگوی بارشها ،تهــران از بارشهای پاییزی
سابق محروم شده و تودههای تغییر آب و هوایی كمتر در این
شهر مالحظه شده بود .این شرایط البته طی 2ماه پیش رو
جبران میشود و میتواند بر بهبود كیفیت هوا اثر مستقیم
داشته باشد.
مقایسه كیفیت هوای دی ماه 4سال اخیر
سال/شاخص

پاك

قابلقبول

آلوده

1397

3

20

7

1398

-

15

15

1399

-

6

24

1400

-

14

16

چهارشنبه  6بهمن 1400
شماره 8423

نقلقولخبر

پیگیری

كمبود خون در  ۴استان

سیدمحمدتقی شاهچراغی
استاندار قم
پس از دستور رئیسجمهوری و باتوجه به
نیاز استان قم به تخصیص زمین ساخت
مســكن برای اقشــار مختلف آزادســازی
این زمینها دنبال شد.اكنون با انتخاب
ی كار
مشــاور در اداره كل راه و شهرســاز 
طراحی مسكن برای اراضی هزار هكتاری
آغاز شده است /تسنیم

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران از افزایش 7درصدی
اهدای خون در كشور خبر میدهد.
عباس صداقت ،در عین حال تأكید میكند در سیســتان و
بلوچستان،تهران،هرمزگان و خوزستان نیاز به مراجعه مردم
برای اهدای خون بیش از سایر استانهاست .این اعالم نیاز در
حالی است كه آذربایجان غربی ،بوشهر ،كرمانشاه و زنجان هم
طی روزهای گذشته درباره كمبود خون هشدارهایی دادهاند.

علیاكبر سلطانینژاد
مدیركل بنیاد مسكن استان كرمان
بــا توجــه بــه ارزیابیهــای انجــام شــده
توســط كارشناســان در 2ســیل اخیــر در
شهرستانهایجنوبی۶۱۲ ،واحد مسكونی
باید احداث شــوند و 4680واحد مســكونی
نیاز به تعمیر دارند .عملیات اجرایی ساخت
و تعمیر واحدهای آسیب دیده آغاز شده و با
سرعت بیشتری در حال انجام است /فارس

سیستانوبلوچستان و تاالسمیهای نیازمند

جغرافیای بیماری در ایران
چرا برخی استانها قطب یک بیماری میشوند؟

مكث

تصویب طرح جامع
منطقه ویژه اقتصادی بجنورد

مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی خراسانشمالی گفت:
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بجنورد پس از پیگیریهای
مكرر در شورای پژوهشی تأیید و تصویب شد .به گزارش فارس،
سیاوش وحدت گفت :طرح جامع هر منطقه ویژه اقتصادی ابتدا
باید به تأیید هیأت وزیران برســد كه این طرحها به پیشنهاد
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور مطرح میشوند.
بهگفتــه وی ،این طرح شــامل ویژگیهایــی ازجمله تعیین
چشمانداز ،هدف و راهبرد ،جانمایی و تدقیق كابریها و صنایع
پیشنهادی در منطقه ویژه ،بررســی ویژگیهای آب و برق و
سوخت منطقه ویژه بررســی فرصتها و پتانسیلهای آن و...
است .منطقه ویژه اقتصادی بجنورد  ۵۵هكتار مساحت دارد كه
امكانات زیربنایی در ۴۹هكتار از فاز اول این منطقه هماكنون
قابل واگذاری بــه متقاضیان ســرمایهگذاری در بخشهای
صنعتی ،آموزشی و خدماتی است.

گزارش

حمیده پازوكی

خبرنگار

تقریبا 2ســال از شــیوع كرونا میگذرد؛ یك
نوع بیماری ویروســی كه جهان را در همه ابعاد
تحتتأثیــر خودش قرار داد و سیســتم درمان
بیشتر كشورها را واداشــت تا همه توجه خود را
صرف آن كنند.
شاید پاندمی كرونا بیشتر توجه مردم و مسئوالن
درمانی را بهخود مشــغول كرده باشد ،اما دیگر
بیماریها همچنان قربانیان زیادی میگیرند و
مبتالیان به آنها نهتنها كاهش نیافت ه بلكه بیشتر
هم شده است.
ابتال بــه بیماریهای خاص یعنــی هموفیلی،
تاالسمی و دیابت بهعنوان بیماریهای مزمن كه
طوالنیمدت افراد را درگیر خود میكنند ،متوقف
نشده است و بیماران همچنان با مشكالتی مانند
تامین دارو و مســائل مرتبط با درمان دست و
پنجه نرم میکنند .در این گزارش به بررســی
بیشترین فراوانی بیماریهای خاص و غیرواگیر
در اســتانهای مختلف پرداختهایم .اینكه چرا
دربعضی اســتانها یك نوع بیماری مبتالیان
بیشــتری دارد؟ چه عواملی موجب شده است
تاالسمی در سیستان و بلوچستان ،دیابت در یزد
یا سرطان دستگاه گوارش در استانهای شمال
غرب كشور افراد بیشتری را مبتال كند؟ بررسی
این موضوع از جنبههای بســیاری جالب توجه
اســت بهویژه آنكه میتواند كمك كند تا افراد
جدید كمتری به آنها مبتال شوند.
عوامل تاالسمی در سیستان و بلوچستان

عدد خبر

۱۰
اثر

148
روز

معاون سیاســی ،اجتماعی فرماندار اهواز
بــا بیــان اینكــه ۳۰درصــد مــدارس اهــواز
فرسوده هســتند ،گفت۲۰ :مدرســه را در
اهواز برای بهســازی به اداره كل نوســازی،
توسعه و تجهیز مدارس خوزستان معرفی
كردهایم .به گــزارش ایرنا ،مجید صالحی،
بیان كرد :قرار اســت از گروههــای جهادی
درون و خــارج از اســتان بــرای بازســازی و
ترمیم این مدارس استفاده شود.
مدیركل میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری آذربایجانغربــی از ثبــت
ملی ۱۰اثر منقول اســتان خبــر داد .به
گزارش مهر ،جلیل جباری ،گفت :این
آثار شامل «شیرخوری سفالی ریتونی
شكل»« ،كوزه سفالی نخودی رنگ»
و «شــیرخوری آبریزدار» از موزه خوی
و «گردنبند مفرغی بالچاك»« ،پیاله
دربدار بالچاك»است.
اراك از ابتدای امسال 148روز آالینده را
پشت سر گذاشت .به گزارش فارس،
ســیدمهدی مصطفــوی ،سرپرســت
اداره كل حفاظت محیطزیست استان
مركزی از اراك بهعنوان ســومین شهر
ناســالم كشــور یــاد كــرد و گفــت:
خشكســالیهای ۶ماهه اول امسال،
وزش باد و ذرات معلق و علت آلودگی
هوای اراك به شمار میرود.

سیستان وبلوچستان رتبه اول بیماران تاالسمی
کشور را دارد ،بیماریای که به منابع خونی فراوان
و داروهــای خاصی نیــاز دارد و همین موضوع
استان را هر از گاهی با مشکل مواجه میکند .این
نیاز به قدری است که به گفته علی اکبر کرمی،
معاون سازمان انتقال خون اســتان ۶۰درصد
خون موجود در ذخایر خونی استان برای بیماران
تاالسمی مصرف میشــود .اپیدمیولوژیست و
مدیر پیشــگیری و مبارزه بیماریهای دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان با بیان اینکه زیاد بودن ژن
تاالسمی در میان مردم اســتان دلیلی تاریخی
دارد به همشهری میگوید :سیستانوبلوچستان
از قدیم بومی بیماری ماالریا بوده است .از آنجا
که افراد مبتال به تاالسمی کمتر به ماالریا دچار
میشــوند ،مرگ تعداد زیادی از افراد سالم به
دلیل ماالریا و باقی ماندن مبتالیان به تاالسمی
موجب شــد ژن تاالســمی در میان مردم این
منطقه باقی بماند .مجید ســرتیپی درباره این
موضوع که چرا در دهههای گذشته این بیماری
در استان کنترل نشده اســت نیز میگوید :در
سیستان و بلوچستان ازدواجهای فامیلی بسیار
شایع اســت و از آنجا که تاالسمی یک بیماری
ژنتیکی اســت و یک چهارم فرزندان پدر و مادر
مبتال به تاالسمی مینور به تاالسمی ماژور مبتال
میشوند ،بیماری در استان شیوع باالیی دارد.
وی ادامه میدهد :رایجبــودن ازدواجهای غیر
محضری در استان هم مشکل دیگری است که
موجب شــده زوجها بدون دریافت مشاورههای
پیش از ازدواج به عقد هم درآیند و آموزشهای
الزم را دریافت نمیکنند.
از سوی دیگر پراکندگی جمعیت در استان زیاد
است و با وجود فراوانی خدمات ژنتیک در استان
دسترسی مردم به این خدمات مشکل شده است.
این اپیدمیولوژیست درباره مشکالتی که تعداد

زیاد مبتالیان به تاالسمی در استان ایجاد کرده
اســت هم میگوید :باالترین حجم تزریق خون
استان به این بیماران تعلق دارد و از سوی دیگر
نیاز آنان به داروی دسفرال و کمیاب شدن این
دارو گاه مشکالت زیادی ایجاد میکند .جدا از
فشاری که تعداد زیاد بیماران به سیستم درمان
وارد میکند خود خانوادهها هم بار روانی و مالی
زیادی را در روند درمان بیماران تحمل میکنند
که برایشان بسیار رنجآور است.
سرطان معده؛كشنده و فراگیر

آمارهــا میگویند ســاالنه حــدود 10هزار و
500مورد سرطان «جدید» در كشور تشخیص
داده میشوند .این یعنی از هر 100هزار ایرانی،
158نفر سرطان معده میگیرند .در ایران ،مردان
بیشتر از زنان به این ســرطان دچار میشوند.
بهصورت تقریبی از هر 10هزار مورد ســرطان،
7هزار نفر مرد هستند و 3هزار نفر زن.
شــمال غرب ،پرخطرترین منطقه ابتال به این
سرطان در ایران است .زنجان رتبه نخست ابتال
به ســرطان معده در میان مردان و آذربایجان
شــرقی رتبه نخست ابتال به ســرطان معده در
میان زنــان را بهخود اختصــاص دادهاند .افراد
زیر 40ســال در ایران معموال كمتر به سرطان
معده دچار میشوند و شیوع آن در سنین باالی
50سال بیشتر است .مردان بیشتر بین 60تا64و
زنان اغلب در بین سنین 65تا 69سالگی سرطان
معده میگیرند .متخصصان تمایل به مصرف زیاد
نمك و استفاده از خوراكی و نوشیدنیهای داغ
در میان مردم این منطقه از كشــور را دلیل این
موضوع میدانند.
ام.اس؛ بیماری زنان جوان

ام.اس در گــروه بیماریهای سیســتم عصبی
گروهبندی میشــود ،در این بیماری بســیاری
از عصبهــای موجود در مغز و نخــاع بهتدریج
غالف میلین خود را از دست میدهند و دستگاه
ایمنی بدن فرد پادتنهایــی را بر ضدبافتهای
خودش تولید میكند .هرچند اصفهان بیشترین
مبتالیان بهام.اس را در میان استانهای كشور
دارد .گرچه در ســالهای اخیر مسئوالن علوم
پزشــكی اصفهــان مراجعه بیمــاران مبتال به

ام.اس استانهای همجوار مانند یزد و چهارمحال
بختیاری به بیمارستانهای این استان را دلیل
باال بودن آمار این بیماری در اصفهان میدانند،
با این حال بعضی معتقدند آلودگیهای محیطی
ناشــی از وجود صنایع متعدد در این استان هم
میتواندموجب افزایش آمار ابتــا بهام.اس در
استان اصفهان شده باشد.
آسم؛ بیماری خوزستان

ریزگردها بیش از یك دهه اســت كه بالی جان
خوزستان و بهویژه شــهرهای جنوبی آن چون
اهواز ،آبادان و خرمشــهر شــدهاند .انتقال آب،
خشكسالی و فعالیتهای مرتبط با استخراج نفت
مهمترین عوامل بروز ریزگردهاست كه تبعاتی
چون افزایش بیماریهای تنفسی بهویژه آسم و
آلرژی در میان خوزستانیها داشته است.
بنابر اعــام وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــكی و براســاس پیمایشهای انجام شده
خوزستان در صدر ابتال به آسم و آلرژی در كشور
قرار دارد و پس از آن سیســتان و بلوچستان در
رتبه دوم اســت .آلودگی هوای خوزستان البته
فقط نتیجه ریزگردها نیست و آلودگیهای ناشی
از فلرهای نفتــی ،فعالیت صنایعی چون فوالد و
نیشكر هم مزید بر علت شــدهاند بهطوری كه
در اغلب شهرها و روستاهای حاشیه این صنایع
عالوه بــر بیماریهای تنفســی ،بیماریهای
پوستی و عفونی هم قابل توجه است.
فراگیری دیابت در یزد

دیابت از بیماریهای غیرواگیری اســت ،افراد
بسیاری در کشــور به آن مبتال هســتند و یزد
بیشــترین مبتالیان به این بیماری را در میان
اســتانها دارد؛ میانگین شیوع دیابت در کشور
 ۱۲و در استان یزد ۲۱درصد است.
بر اساس اطالعات ثبت شده حدود ۹۰هزار نفر
در یزد به دیابت مبتال هستند که ۶۰هزار نفر از
آنان در مرکز تحقیقاتی ،درمانی دیابت اســتان
پرونده دارند۲۵ .درصد از جمعیت استان نیز در
مرحله «پیش دیابتی» قرار دارند که در صورت
کم توجهی ،ریســک ابتال آنان بــه این بیماری
بسیار باالست .مدیر مرکز تحقیقات دیابت یزد
با بیان اینکه خانهنشینی و کمتحرکی در شرایط

عکس :همشهری /منا عادل

پیام جاللی
مدیرعامل هالل احمر كردستان
هاللاحمر بعد از 5روز بیش از 5هزار قوطی
انواع كنســرو را بین خانوادههای محاصره
شــده در برف روســتاهای منطقه هورامان
توزیــع كــرد.در روزهــای شــنبه و یكشــنبه
هفتــه جــاری ارســال كمكهــای غذایی به
روســتاهای در محاصره برف ســقزبهدلیل
برودت شدید هوا میسر نشد /ایسنا
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به گزارش همشــهری ،حدود ۲۰هزار نفــر مبتال و حدود
 2-3میلیون نفر (۴درصد جمعیت) حامل بیماری تاالسمی
در ایران وجود دارد .در خوزستان ،ایالم ،بوشهر ،هرمزگان،
سیستان و بلوچســتان ،كرمان ،گیالن ،مازندران و نواحی
مركزی اصفهان و فارس حدود ۱۰درصد از مردم حامل ژن
بیماری هستند و در بقیه نقاط كشــور این میزان بین  ۴تا
۸درصد است.
نیمی از مبتالیان تاالسمی در سیستان و بلوچستان ساكن
هستند .از ســوی دیگر بهگفته سخنگوی ســازمان انتقال
خون ایران ،تحوالت جوی هفته گذشــته آسیب زیادی به
زیرساختهای مراكز اهدای خون بهویژه در جنوب استان در
منطقه بلوچستان و عمدتا در منطقه چابهار وارد كرده است.
در این منطقه مخصوصا اهدای گروه خونی  Oمدنظر است.
سیستانوبلوچستان از ابتدای فصل سرد در بازههای زمانی
مختلف هم با كمبود شــدید خون برای این بیماران مواجه
بود .بنابر اعالم مدیركل ســازمان انتقال خون سیســتان و
بلوچستان ،ساالنه بیش از ۱۴۰هزار واحد خونی در استان
مصرف میشود و مصرف روزانه خون و فرآوردههای خونی
در استان ۴۰۰واحد است كه با این شرایط ذخیره خونی باید
باالی ۲هزار واحد باشد.
این در حالی اســت كه در اغلب ماههای سال ذخیره استان
نیمی از این میزان اســت و بــرای تامین ایــن نیاز خونی،
فرآوردههای خونــی از مبــدا اصلی تهران به این اســتان
ارسال میشود.

مدیر پیشگیری و مبارزه بیماریهای

دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدا ن:

سیستانوبلوچســتان از قدیم بومی
بیمــاری ماالریا بــوده اســت .از آنجا

که افــراد مبتال بــه تاالســمی کمتر به
ماالریا دچار میشــوند ،مرگ تعداد

زیادی از افراد سالم به دلیل ماالریا

و باقی ماندن مبتالیان به تاالســمی
موجــب شــد ژن تاالســمی در میــان

مردم این منطقه باقی بماند

کرونا موجب افزایش احتمــال ابتال به بیماری
دیابت میشود ،میگوید :شهروندان باید در این
دوران ،فعالیتهای ورزشی را فراموش نکنند.
محمدرضا آقایــی با تاکید بــر اینکه ۶۵درصد
مردم اســتان یزد کمتحرک و مســتعد ابتال به
برخی بیماریها مانند دیابت هستند ،میگود:
بیماریهای قلبی و عروقی ،زخم و قطع پا ،تاری
دید ،خونریزی چشم و نارسایی کلیه از عوارض
بیماری دیابت است و این عوارض میتواند منجر
به اختالالتی در زندگی روزانه افراد شود.
وی با بابیان اینکه هزینه درمــان افراد دیابتی
3برابر بیماران ســرطانی است ،میگوید :در هر
دقیقه در دنیا ۱۹نفر به بیماران دیالیز و ۱۲نفر
به تعداد نابیناها افزوده میشود که بخش قابل
توجهی از آن مربوط به مبتالیان به دیابت است.
استانهای درگیر بیماریهای مزمن و خاص هم
هزینه بســیاری را بابت درمان بیماران به دوش
میکشند و بخش مهمی از ســرمایه اجتماعی
خود یعنی شهروندان را به دلیل این بیماریها
از دســت میدهند .شــناخت این بیماریها و
جلوگیری از ابتالی تعداد بیشتری از شهروندان
میتواند از رنج مردم و فشــار بر سیستم درمان
کشور بکاهد.

فراوانی ابتال به بیماریهای خاص و مزمن غیرواگیر در كشور
استان

بیماری

آذربایجان شرقی

سرطان ریه (مردان)  -سرطان معده (زنان)

اذربایجان غربی

سرطان سیستم عصبی (مردان) – سرطان ریه (زنان)

اصفهان

ام.اس – سرطان خون (مردان) و (زنان)

تهران

هموفیلی – سرطان پستان

خراسان شمالی

سرطان مری(مردان) و (زنان)

خوزستان

سرطان غدد لنفاوی (مردان)  -آسم و آلرژی

زنجان

سرطان معده (مردان)

سمنان

سرطان روده بزرگ(مردان) و (زنان) – سرطان تخمدان

سیستان و بلوچستان

تاالسمی

فارس

سرطان پروستات

كرمان

سرطان حنجره (مردان)

یزد

دیابت –سرطان مثانه(مردان) – سرطان خون(مردان) – سرطان تیروئید (زنان)
سرطان سیستم اعصاب(زنان) – سرطان رحم

استانهایی كه در این جدول از آنها نام برده است براساس آمار یك سال اخیر دانشگاههای علوم پزشكی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
بیشتر مبتالیان را در زمینه بیماریهای یادشده داشتهاند .با این حال 2نكته را نباید فراموش كرد ،نخست آنكه باقی استانها نیز درگیر بیماریهای
خاص و غیرواگیر هستند و دوم آنكه این بیماریها در استانهای دیگری هم ممكن است فراوانی قابل توجهی داشته باشند.

تهران و آمار باالی هموفیلی

حدود ۱۲هزار نفر در ایران به بیماری هموفیلی مبتال هستند
كه در این میان استانهای تهران ،خراسان رضوی و فارس
ركورددارند .با توجه بــه نیاز این بیماران بــه خون ،تهران
هم یكی از استانهایی است كه همیشــه با معضل كمبود
خون مواجه میشود .از سوی دیگر جمعیت باال ،آمار باالی
تصادفهای رانندگی ،تعداد زیاد بیمارستانهای تخصصی
كه از سراسر كشور میزبان بیماران هستند و مواردی از این
دست بر نیاز باالی استان به گروههای خونی اثرگذار هستند.
بنابر اعالم مدیركل انتقال خون اســتان تهران ،در شرایط
كنونی نیاز به خون در بین بیمارستانهای تهران در حدود
۲۱۰۰واحد در طول روز است.
بهگفته محمدرضا مهدیزاده ،با توجه به اینكه در اســتان
تهران ۱۶۷بیمارستان و مركز درمانی به بیماران خدمات ارائه
میدهند ،عملهای جراحی تخصصی در مراكز درمانی تهران
انجام میشود و با توجه به ارجاع برخی از بیماران به تهران و
نیاز به خون بیماران تاالسمی و هموفیلی ۲۵درصد از خون
كشور در تهران مصرف میشود درحالیكه در این استان فقط
۱۵درصد از خون كشور دریافت میشود.
ناپایداری جوی و كمبود خون در جنوب

آمار باالی مبتالیان به تاالســمی در خوزســتان ،شــرایط
ناپایداری جوی و وجود 2600بیمار خاص در هرمزگان هم از
دالیل كمبود خون در این 2استان عنوان شده است .كمبود
خون در خوزستان در حالی است كه این استان روزانه به ۴۵۰
تا ۵۰۰واحد خونی برای درمان و مصارف گوناگون نیاز دارد.
هرمزگان هم نیازمند  ۲۴۰تا ۲۸۰واحد خون در ماه است.

عكس خبر

جان گرفتن بلندترین آبشار فصلی
خاورمیانه
آبشار تارم واقع در فارس و در ۵كیلومتری شهرستان نیریز
و در دامنه كوههای جنوبی این شهرســتان در استان فارس
قرار دارد و تلفیقی از زیباییهای طبیعی چون چشمه ،كوه
و جنگل است و یك قنات زیبا به نام ابازردشت هم بر زیبایی
آن افزوده است( .تسنیم)
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آمار خبر

میادین

ارقام به هزار واحد

افزایش قیمت مرغ در میادین

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

قیمت مرغ در میادین میوه و ترهبــار افزایش یافت .به گزارش
همشهری ،نرخنامه جدید میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران
حاکی از افزایش قیمت در این مراکز خرید است .بر اساس این
نرخنامه که از روز شنبه  2بهمن در میادین به اجرا درآمد ،قیمت
هر کیلو مرغ کامل با نرخ تنظیم بازاری از کیلویی  ۲۷.۷۷۰تومان
به  ۲۹.۹۰تومان افزایش یافت و مرغ قطعهبندی شده هم  5تا
 6درصد گران شد .در حال حاضر هر کیلو ران مرغ در میادین با
قیمت  44.500و هر کیلو سینه مرغ با قیمت  53.900تومان
عرضه میشود .مقایســه قیمت کنونی مرغ در میادین با مدت
مشابه پارسال حاکی از افزایش حدود  50درصدی قیمت این
ماده پروتئینی است .مرغ کامل  ۴۹درصد ،ران مرغ  ۴۳درصد،
ســینه مرغ  ۶۰.۸درصد و جوجه کباب  ۴۶درصد نســبت به
زمستان سال گذشته گران شده است.

قیمت فروش برخی انواع غذای آماده در سوپرمارکت های تهران
قیمت -تومان
مشخصات
برند
43.800
خورشقورمهسبزی 285-گرمی
هانی
38.800
خوراکبندری 450-گرمی
آرمیتا
30.000
خورشقیمهباگوشت 180-گرمی
چیکا
42.500
خورشقیمهبادمجان 285-گرمی
هانی
35.000
الویهمرغ 500-گرمی
نامینو
18.500
کالبژامبونگوشتومرغ%60
نامینو
80.000
ساالدالویهمرغ 900-گرمی
فارسی
چیکا خورشکرفسباگوشت 285-گرمی 44.000
25.000
ساندویچفیلهمرغ 150گرمی
رباط
22.300
ساندویچمرغگریل
پمینا
پانی کالبساندویچباگتفیلهمرغ 230-گرمی 22.100
تالونگ ساندویچسفیدهتخممرغ 170-گرمی 22.900

1.210
1.205

عکس :همشهری /امیر پناهپور

قیمت انواع ســاندویچهای آماده شرکتی از ابتدای
امســال  25درصد افزایش یافته اســت .بهگزارش
همشــهری ،این ســاندویچها که در دوره کرونا با
استقبال زیادی مواجه بودند در ابتدای ورود به بازار
حدود  10هزار تومان قیمت داشتند ولی امروز تا 25
هزار تومان فروخته میشوند .قیمت ساندویچ سفیده
تخم مرغ تالونگ در همین مدت با افزایش قیمت
 53درصدی به  22.900تومان رسیده در حالی که
ابتدای امسال این ساندویچ  15هزار تومان قیمت
داشت .دیگر غذاهای کنســروی و نیمهآماده هم
افزایش قیمت زیادی داشتهاند .قیمت محصوالت
برند هانی نسبت به مدت مشابه سال قبل بین  15تا
حدد  40درصد افزایش داشته و محصوالت نامینو
هم  25درسد افزاش قیمت داشته اند.

1,220
1,215

مهاجرت نقدینگی به پاركینگ پول
بازار سهام دیروز برای سومین روز
متوالی با افت سنگین مواجه شد و
بازار سهام بیش از 2درصد افت كرد .این نزول
منجر به افت 122هزار میلیارد تومانی ارزش كل بازار
سهام شد .آنطور كه آمارها نشان میدهد ،نقدینگی
در حال مهاجرت به بازار اوراق بدهی است.
به گزارش همشهری ،روند نزولی بورس تهران دیروز
و برای سومین روز متوالی ادامه یافت؛ بهطوری كه
شاخص كل بورس تهران در مبادالت دیروز با 26هزار
و 659واحد كاهش معادل 2.16درصد افت كرد .این
نزول منجر شد در مبادالت دیروز 122هزار میلیارد
تومان از ارزش سهام شركتهای حاضر در بازار سهام
كاسته شود و جمع كل ارزش شركتهای حاضر در
بورس و فرابورس به 5769هزار میلیارد تومان برسد.
این روند نزولی ظرف 3روز گذشته سرعت بیشتری
گرفته و در این مدت شــركتهای بورس بیش از
333هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دســت
دادهاند .طبق این اطالعات ظرف یكماه گذشــته
بیش از 800هــزار میلیارد تومان از ارزش ســهام
شركتها كاسته شده است.
خروج نقدینگی از بورس

آمارهای موجود از وضعیت معامالت بورس نشــان
میدهد كه با تشــدید روند نزولی شاخص بورس،
سرعت خروج نقدینگی از بورس هم شتاب بیشتری
گرفته است .هنوز بهطوردقیق مشخص نیست كه از
ابتدای سال تاكنون چه میزان نقدینگی از بازار سهام
خارج شده اما آمارهای همشهری نشان میدهد كه
در این مدت بیش از 41هزار میلیارد تومان نقدینگی
ترکیب معامالت 10ماهه پارسال

7%

سهامداران حقیقی یا خرد از بازار سهام خارج شده
است .این روند خروج نقدینگی حتی ظرف روزهای
گذشته شــتاب بیشــتری گرفته؛ بهطوری كه در
مبادالت دیروز میزان خروج نقدینگی از بازار سهام
برای نخســتینبار ظرف چندماه گذشــته از مرز
هزارمیلیارد تومان گذشت و به هزار و 126میلیارد
تومان رســید .ســهامداران حقیقی همچنین در
روزهای یكشــنبه و دوشــنبه نیز بهترتیب  787و
416میلیارد تومان نقدینگی از بازار ســهام خارج
كرده بودند.
این ارقام نشــان میدهد كه با تــداوم روند نزولی
شــاخص بورس تمایل ســهامداران بــرای خرید
سهام شركتهای بورس بهشــدت كاهش یافته و
ســهامداران ترجیح میدهند منابع مالیشان را از
بازار سهام خارج کرده و به ســایر بازارها ببرند .اما
پرسش این اســت كه این نقدینگی به سمت كدام
بازار در حركت است؟
حركت به سمت پاركینگ پول

هرچند مقامات بازار ســرمایه تاكنــون اطالعاتی
منتشر نكردهاند كه نشــان دهد در زمانهای نزول
بورس ،نقدینگی سهامداران خرد یا بهعبارتی مردم
به ســمت چه بازاری حركت میكند ،اما رویههای
معامالتی سالهای گذشته نشان میدهد كه تقریبا
بخش زیادی از این نقدینگی در بازار ســهام باقی
میماند اما صرف خرید سهام نمیشود و بهجای آن
رهسپار سایر اوراق بهادار میشود كه ریسك كمتری
در مقایسه با سهام دارد .با این حال برخی كارشناسان
بر این باورند كه نقدینگی بعد از خروج از بورس راهی
ترکیب معامالت  10ماهه امسال

93 %

25%

75%

بازارهای موازی ازجمله طال و ارز و مسكن میشود.
با توجه به اینكــه هیچ اطالعات شــفافی از میزان
معامالت انجامشــده در بازارهای طال ،ارز و مسكن
وجود ندارد ،نمیتوان ادعای آنان را راستیآزمایی
كرد .اما آمارهای موجــود از تركیب معامالت بازار
ســرمایه نشــان میدهد ســهامدارانی كه سهام
شــركتهای بورس را میفروشــند ،بخش زیادی
از نقدینگــی حاصــل از فــروش ســهام را بهطور
غیرمســتقیم صرف خریــد اوراق بدهی میكنند.
در واقع ســهامداران بعد از فروش سهام خود منابع
حاصل از فروش را تبدیل به یونیتهای صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معاملهمیكنند .با توجه به آنكه
بخش مهمی از دارایی این صندوقها شــامل اوراق
بدهی اســت ،میتوان گفت مــردم اكنون ترجیح
میدهند بهجای خرید ســهام منابع خود را صرف
خرید اوراق بدهی بهعنوان اوراق بدون ریسك كنند.
هماكنون صندوقهای سرمایهگذاری ،بخش عمده
نقدینگیشان را در بازار اوراق بدهی سرمایهگذاری
كردهاند و به سرمایهگذاران سودهایی در محدوده
20درصد و حتی باالتر پرداخت میكنند.
به همین دلیل سرمایهگذاران ترجیح میدهند بعد از
فروش سهام در این صندوقها سرمایهگذاری كنند.
در ادبیات مالی به بــازار اوراق بدهی پاركینگ پول
گفته میشود ،به این معنا كه منابع مالی در كنار بازار
سرمایه در زمانهای نزول پارك میشود و بعد از آن
در زمان صعود بورس دوباره وارد بازار سهام میشوند.
آنطور كه آمارها نشان میدهد سهم ارزش معامالت
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در دیماه
امســال از كل معامالت به 23درصد افزایش یافته

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی

درصدتغییر
-64.7
-66.6
-65.3
67.7
23.3
53.3

چالشهای مسكن دولتی در آینه مسكن مهر

خرید حقوقی

سرخط خبرها
تخممرغ دونرخی است

براساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر
تهران قیمت هر شــانه تخممرغ ۳۰عــددی به وزن حدود
2كیلوگرم  ۴۸تا ۵۵هزار تومان اســت .ایــن یعنی قیمت
هر عــدد تخممرغ بــرای مصرفكنندگان حــدود ۱۶۰۰
تا ۱۸۰۰تومان تمام میشــود .در میادین میــوه و ترهبار
نیز هر شــانه تخممرغ تنظیم بازاری ۳۰عــددی با قیمت
۴۲هزارتومان به مصرفكنندگان عرضه میشود.

افزایش واردات گوشی تلفن همراه

آمار گمرك ایران از افزایش واردات گوشی تلفن همراه تا مرز
3میلیارد دالر حكایت دارد كه ۸۱۰میلیون دالر آن یعنی
حدود ۲۸درصد به گوشــیهای باالی ۶۰۰دالر اختصاص
دارد .بر این اساس در ۹ماهه امسال ۱۳میلیون و ۶۱هزار و
۸۲۲دستگاه به ارزش 2میلیارد و ۹۴۲هزار و ۴۲۰دستگاه
گوشی وارد ایران شده كه از نظر تعداد ۴۲.۵درصد و ارزش
۱۱۷درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته
است.

جزئیات مرحله چهارم درج قیمت تولید

سازمان حمایت لیست ۹گروه كاالیی جدید را منتشر كرد.
انواع حبوبات ،ادویه ،غــات ،چای ،دمنوش ،قهوه ،آجیل و
خشكبار بهصورت بستهبندیشده ،فرآوردههای پروتئینی،
انواع غذاهــای آمــاده و نیمهآماده ،انواع كیــك ،كلوچه،
بیســكوییت ،چیپس ،پفك و موارد مشــابه ،لوازمخانگی،
صوتی و تصویری بهصــورت كامل و۵۱قلم لــوازم یدكی
خودرو ،كاالهایی هســتند كه از ۲۳بهمن ماه باید قیمت
تولیدكننده  /واردكننده روی آنها درج شود.

تأمین مالی نیابتی برای تكمیل مسكن مهر

مسكن مهر بزرگترین طرح پیشران حوزه تولید مسكن در جمهوری
اسالمی ایران بوده كه از اواخر دهه  80آغاز شده ،در طول دهه 90ادامه
داشته و حاال قرار است دهه بعدی را نیز ببیند .سرپرست شركت عمران
شهرهای جدید با اشاره به باقی ماندن بخشی از تعهدات در طرح مسكن
مهر ،میگوید :با توجه به اینكه در ســالهای گذشته كندی در حوزه
اجرای تعهدات مسكن مهر رخ داد و از سوی دیگر متقاضیان مسكن مهر
بعضا مشكالت و نارضایتیهایی داشتند ،با تأكید رئیسجمهوری و وزیر
راه و شهرسازی دولت سیزدهم ،حل مسئله مسكن مهر و تعیین تكلیف
آن در دستور كار اســت .علیرضا جعفری درخصوص تعهدات شركت
عمران شهرهای جدید برای تكمیل واحدهای باقیمانده مسكن مهر و
زیرساختهای آن به پایگاه وزارت راه و شهرسازی گفته است :هماكنون
۴۰هزار واحد مسكونی در تعهد شركت عمران شهرهای جدید است كه
باید تكمیل و تحویل شود و با تأكید وزیر راه و شهرسازی این تعهدات
در ابتدای سال آینده بهطور كامل تكمیل و به اتمام میرسد و تحویل

باشد و به سیاهچالهای برای منابع دولتی تبدیل شود.
شاهدی از مسكن ملی

متقاضیان خواهد شد .بهگفته او ،واحدهای باقیمانده مسكن مهر با كمتر
از ۱۰درصد پیشرفت فیزیكی در حال اتمام است.
از اظهارات سرپرست شركت عمران شــهرهای جدید برمیآید كه در
بهترین حالت ،مسكن مهر ناتمام كشور در سال 1401تكمیل خواهد شد
و اولویت نخست نیز این است كه واحدهای نیمهكاره و در مراحل پایانی
كار به اتمام برسد و تحویل متقاضیان شود .در ادامه ،تكمیل زیرساختها
در اولویت بعدی قرار دارد كه بناست با اتخاذ تصمیمهایی در بانك عامل
مسكن ،اعتبارات موردنیاز برای تكمیل زیرساختهای مسكن مهر تأمین
شود تا تعهدات بهجای مانده از گذشته در كوتاهترین زمان به اتمام برسد.
بهعبارتدیگر ،فارغ از دالیلی كه باعث شده همچنان بعد از چندین بار
مختومه اعالم شدن طرح مسكن مهر در سالهای اخیر ،همچنان بخشی
از واحدهای آن ناتمام باشد و زیرساختهای معمول این طرح نیز تأمین
نشود ،در شرایط فعلی نیز دولت ،پیمانكاران و دستگاههای دولتی متولی
زیرساختها قادر به تأمین مالی كار نیستند و بانك مسكن باید بهعنوان
یك بانك تخصصی دولتی ،با تأمین اعتبار نیابتی به تكمیل طرح مسكن
مهر كمك كند .این اتفاقی اســت كه اگر در مورد الزامات نهضت ملی
مسكن نیز به آن توجه نشود ،میتواند تا چندین سال بعد چالشآفرین

1784
2859

دولت سیزدهم براساس قانون جهش تولید مسكن باید ساالنه حداقل
برای تولید یكمیلیون واحد مسكونی برنامهریزی كند و در این مسیر
میخواهد با اجرای نهضت ملی مســكن و تخصیــص زمین رایگان و
تسهیالت كالن بانكی مقدمات تولید انبوه مســكن را فراهم آورد و با
اعطای یارانه سود و مشوق به دهكهای كمدرآمد و مناطق روستایی
بهمنظور كاهش بار هزینهای تولید مســكن كمدرآمد ،ضریب خطای
اجرای طرح را به حداقل برســاند .تا اینجای كار از منظر برنامهریزی و
سیاستگذاری روی كاغذ مشكلی وجود ندارد؛ اما واقعیتهای اقتصادی،
اوضاع مالی دولت و بانكها و همچنین قدرت خرید خانوارهای نیازمند
مسكن مصرفی بهگونهای است كه در عمل میتواند چالشهای بزرگی
برای نهضت ملی مسكن ایجاد كند.
به گزارش همشهری ،مقایسه مسكن ملی كه در دولت دوازدهم اجرایی
شد و ازنظر اختصاص زمین دولتی ،تسهیالت بانكی و جذب آورده نقدی
متقاضی ،دارای شباهت حداكثری با نهضت ملی مسكن است ،با طرح
دولت ســیزدهم برای تولید انبوه مســكن حاكی از این است كه صرفا
برنامهریزی روی كاغذ ،ثبتنام گســترده از متقاضیان و حتی تكلیف
بانكها و دستگاههای دولتی برای كمك مالی به طرح قادر نیست گره
تولید مسكن را باز كند .آنچنانكه با گذشت بیش از 2سال از كلنگزنی
مسكن ملی ،اكنون بخش كمی از متقاضیان نسبت به واریز آورده نقدی
اقدام كردهاند و از مجموع پروژهها نیز تعداد بسیار كمی به مرحله اجرا
رسیدهاند .در ماههای اخیر ،طرح مسكن ملی نیز در نهضت ملی مسكن
ادغام شده و همه تسهیالت و مزایای طرح دولت سیزدهم نیز مشمول
آن میشود اما حتی این اتفاق نیز نتوانسته گشایشی در پیشبرد مسكن
ملی ایجاد كند .متولیان نهضت ملی مسكن ،از همین ابتدای كار كه در
ی نهضت هستند ،باید با شناسایی گلوگاههای چالشساز
حال مقدمهساز 
در تجربیات مسكن مهر و ملی و با درنظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی،
مسیر اجرای قانون جهش تولید مسكن را از آمال و آرزو به سمت واقعیت
و حقیقت تغییر دهند و مانع بروز مشكل در آینده شوند.

1733

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 1733میلیارد تومان
سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران
حقیقی به 2هزارو859میلیارد تومان رسید .این بهمعنای
آن است كه سهامداران حقیقی دیروز 1126میلیارد تومان
نقدینگی از بازار سهام خارج كردند.این میزان سهام
توسط سهامداران حقوقی خریداری شد.
تراز خرید و فروش در بازار سهام
در مبادالت روزگذشته بازار سرمایه ،قیمت سهام
504شركت كاهش و 70شركت افزایش یافت .قیمت
سهام 16شركت هم تغییر نكرد.

12

ارقام به درصد

3
85

3481
میلیارد
تومان

دیــروز 6هزارو95میلیارد تومــان اوراق
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شد
كــه از ایــن میــزان 3هزارو481میلیارد
تومان به معامالت خرد ســهام و بقیه
بــه اوراق بدهــی و معامــات عمــده
اختصاص یافت.

عدد خبر

28080

دیــروز قیمــت هــر دالر آمریــكا بــا
90تومان كاهش به 28هزار و 80تومان
رســید .قیمت هر یورو هــم 170تومان
نزول كرد و با نرخ 31هزار و 670تومان
مبادله شد.

70000

قیمــت هرســكه طــرح جدیــد دیــروز
70هزار تومان نزول كرد و به 12میلیون
و 280هزار تومان رسید .هر سكه طرح
قدیم هــم 150هزار تومان ارزان شــد و
به قیمت 12میلیــون و 150هزار تومان
مبادله شد.

تومان

تومان

پیشرفت كند مسكن ملی و ناتمام ماندن واحدها و زیرساخت مسكن مهر ،مسائلی است كه میتواند برای نهضت ملی مسكن نیز دردسرساز شود
بعد از گذشت حدود یك دهه از سررسید اتمام مسكن
مهر ،همچنان متولیان امر در حال تأمین مالی تكمیل
مسکن
واحدهای باقیمانده و زیرساختهای این طرح هستند؛
البته عوامل و دالیلی كه به ایجاد این وضعیت منجر شدهاند ،همچنان
میتوانند نهضت ملی مسكن را نیز به چالش بكشند.
به گزارش همشهری ،از زمانی كه در دولت نهم ،طرح مسكن مهر بهعنوان
طرح اصلی دولت در تأمین نیاز مسكن مردم رونمایی شد تا امسال كه
دولت سیزدهم نهضت ملی مسكن را با همان هدف آغاز كرده ،اقتصاد
ایران با فراز و نشیب بســیار همراه بوده و طرح مسكن مهر نیز در سایه
همین فراز و نشیبها با حواشی متعدد روبهرو شده است .ناتوانی منابع
دولتی در تأمین زیرساختها ،فشار به پیمانكاران در ایفای تعهدات قبلی
با قیمتهای جدید ،كنار نیامدن برخی از متقاضیان با افزایش تسهیالت
بانكی و آورده نقدی مسكن مهر و ...همگی از مسائلی است كه به بیمهری
مسكن مهر منجر شد و میتواند ملزومات ناكامی سیاستگذار در نهضت
ملی مسكن را نیز فراهم آورد.

ارقام به میلیارد تومان

622

خرید حقیقی

در حالی كه در همین مدت ســهم معامالت سهام
26درصد كاهش داشته است .طبق اطالعات موجود
در 10ماهه امسال تمایل سرمایهگذاران برای خرید
سهام 65.3درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته؛
درحالیكــه در همین مــدت ارزش كل معامالت
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله 53.3درصد
افزایش یافته است.
این موضوع منجر به تغییرات معناداری در تركیب
معامالت اوراق بهادار در بازار ســرمایه شده كه در
تاریخ بازار سرمایه بیســابقه است .طبق آمارهای
موجود ،با خروج نقدینگی از ســمت بازار سهام به
سمت صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله ،سهم
معامالت این صندوقهــا از كل معامالت در 10ماه
گذشته به 25درصد رسیده است؛ در حالیكه سال
قبل سهم معامالت صندوقهای سرمایهگذاری قابل
معامله فقط 7درصد بود و 93درصد از كل معامالت به
خریدوفروش سهام اختصاص داشت .این بهمعنای
آن است كه سهم معامالت سهام اكنون به 75درصد
از كل معامالت اوراق بهادار رسیده و بهنظر میرسد
در صورت تداوم نزول بورس و خروج بیشتر نقدینگی
از بازار سهام تمایل مردم برای ورود به صندوقهای
سرمایهگذاری بیشتر شود.
اطالعــات بیشــتر از وضعیــت معامالت ســهام
نشــان میدهد كه در 10ماهه امســال ارزش كل
معامالت ســهام نســبت به 10ماهه سال گذشته
1983هزار میلیارد تومان كاهش یافته درحالیكه
در همین مــدت ارزش كل معامالت صندوقهای
سرمایهگذاری 120هزار میلیارد تومان رشد كرده و
به 343هزار میلیارد تومان رسیده است.

تركیب معامالت اوراق بهادار در 10ماهه امسال  -ارقام به میلیارد ریال
10ماهه پارسال 10ماهه امسال مقدار تغییر
بازار
نوع محصول
-14200094 7731830
21931924
بورس تهران
سهام
-5,637,181 2,820,841
8,458,022
فرابورس
-19837275 10552671 30389946
جمع معامالت سهام
1026990
2544622
1517632
بورس تهران
صندوق قابل معامله
169,008
894,393
725,385
فرابورس
1195998
3439015
2243017
جمع معامالت صندوقهای قابل معامله

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روزگذشته
26هزارو647واحد ،معادل 2.16درصد نزول كرد و به
یكمیلیونو208هزار و 688واحد رسید.

فروشحقیقی

نقدینگی از طریق صندوقهای سرمایهگذاری در حال مهاجرت به بازار اوراق بدهی است

معامالت سهام

سوپرمارکت

ساندویچهای
سوپرمارکتی
گران شدند

1,230
1,225

معامالت صندوقهای قابل معامله

مقایسه قیمت مرغ در میادین میوه و تره بار تهران
کیلو – تومان
کیلو -تومان
نام محصول
بهمن 1400
بهمن 99
29.390
19.690
مرغ کامل
44.500
31.100
ران مرغ
48.400
36.200
مغز ران
53.900
33.500
سینه مرغ
52.300
36.900
ساق
48.100
32.400
ران و سینه
42.700
28.700
بال کبابی ساده
69.700
50.900
فیله
61.200
37.900
سینه بیاستخوان -شنیتسل
61.700
42.000
جوجهکباب بیاستخوان-ساده
13.500
10.100
گردن مرغ
7.500
7.000
پای مرغ بسته  400گرمی

1,240
1,235

5310
تومان

قیمــت هرگــرم طــای 18عیــار دیــروز
5هــزار و 310تومان افت كــرد و به یك
میلیون و 237هزار و 360تومان رسید.
هر مثقال طال هم 23هزار تومان ارزان
شــد و بــا قیمــت 5میلیــون و 360هزار
تومان خریدو فروش شد.

نقلقولخبر
محمدصادق مفتح
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی
طــرح درج قیمــت تولیدكننــده از
كاالهایــی كــه تأثیــر كمتــری در ســبد
خانــوار داشــت شــروع شــد ،امــا
بازخوردهــا مثبــت بــود .بــرای مثــال
قیمت آب معدنی تا ۵۰درصد و قیمت
لنت ،فیلتر روغن و لوازم یدكی خودرو
تا ۷۰درصد كاهش داشته است.
سیدحمید حسینی
رئیس اتحادیه نفت و گاز و پتروشیمی
با تغییراتــی كــه در وزارت صمت انجام
شــده در ســاختار جدیــد هیچ چــارت و
بخشی برای صنایع پاییندستی نفت و
گاز درنظر گرفته نشده است .در بخش
صنایع معدنی یك دفتر پلیمر و شیمی
وجــود دارد كــه پاســخگوی بحــث مــا
نیســت و این موضوع بهشدت فعاالن
این صنعت را نگران كرده است.

سردترينزمستانپرسپوليس

سورپرايزهایاجباری

پخش زنده روز

امروز خداحافظی زنان با آسيا؟

خلف وعده مديرعامل جديد باعث ناراحتي شديد
يحيي و بازيكنان شده است؛ در اين شرايط به خريد
بازيكنان موردنظر كادر فني هم نميتوان اميد بست

در پي اتفاقات اخير ،تيم ملي با تركيبي
تازه و متفاوت مقابل عراق به ميدان
خواهد رفت

تيم ملي فوتبال ايران4بازيكن را بهخاطر كرونا
ندارد اما با پيروزي ،تساوي و حتي شكست مقابل
چينتايپه شانس صعود به مرحله بعد را دارد

18

18

19

یادداشت

جام ملتهاي آفريقا -يكهشتم

ساحل عاج
19:30

چهارشنبه6بهمن 23 1400جمادیالثانی  1443سالسیام شـماره8423

مصر

مالی

22:30
گینه استوایی

برنامه بازی

قهرمانی آسیا  -هندبال

چهارشنبه  6بهمن 1۴00

ایران

16:30
بحرین

جام ملتهای آسیا  -بانوان

چهارشنبه 6بهمن 1400

چينتايپه
17:30
ايران

مقدماتی جام جهانی  -فوتبال

پنجشنبه  7بهمن 1۴00

استرالیا
ویتنام

12:40
ژاپن

13:30
چین
لبنان

15:30
کرهجنوبی
ایران

18:00
عراق
امارات
سوریه

حسن یزدانی
همزمان در2میدان

همزمانی بازیهای آسيايی و مسابقات جهانی در سال آينده
و توقع زياد از مدالآوران كشتی ،احتماال اين رشته را به چالش سختی دچار خواهد كرد

18:30

بهروز رسايلي

روزنامهنگار

آشتی
باموفقیت

مهدي طارمي بعد از صلح با سرمربي
تيم ملي ،متحول شد
بدتريــن اتفاقي كه ممكن اســت بــراي يك
فوتباليست رخ بدهد ،اين اســت كه كيفيت و
توانايي فني او پا سوز حاشيههايش شود .آنقدر
مثال از اين دســت در فوتبال ايــران داريم كه
ميشود يك ليســت بلند باال تنظيم كرد .چه
ستارههايي كه نتوانستند خودشان را روي ريل
نگهدارند و خيلي زود خاموش شدند .همين است
كه وقتي يك استعداد خالص مثل مهدي طارمي
با بياحتياطي خودش را به خطر مياندازد ،همه
نگرانش ميشــوند .دل آدم ميســوزد اگر اين
بازيكن بهخاطر حواشي كاذب و غيرمعقول نتواند
از تمام ظرفيتش استفاده كند .اين اتفاق بهتازگي
براي طارمي رخ داد و او وارد داستان ناالزمي شد
كه كم هم برايش ضرر نداشت ،حاال اما هم هچيز
به خير گذشته است.
قهر ملي ،افول باشگاهي
ماجراي غيبت طارمي در اردوي قبلي تيم ملي
براي بازي با لبنان و سوريه آنقدر مشهور است كه
نيازي به بازگويي ندارد .توييت ناالزم و طعنهآميز
او عليه كادرفني تيم ملي كار را به جايي رساند
كه چارهاي جز حذف ايــن بازيكن باقي نماند.
از اين طرف تيم ملي بــدون طارمي بارش را به
مقصد رساند و توانست با شكست لبنان و سوريه
عمال حضــورش در جامجهاني 2022را قطعي
كند ،از آن طرف اما اتفاق رخ داده براي طارمي
در تيم ملي روي بازدهي او در پورتو تأثير منفي
عجيبي گذاشت .در آن دوران ستاره بوشهري
تيم ملي 11بازي پياپي گل نزد كه اين بدترين
آمار او از زمان معرفياش به ســطح اول فوتبال
ايران بود .كامال روشــن بود كه اتفاقات رخداده
براي اين بازيكن ،تمركز او را از بين برده و باعث
شــده مهدي در ســطحي پايينتر ظاهر شود.
درحاليكه از اعتمادبهنفس طارمي بهعنوان يكي
از بزرگترين ويژگيهاي او ياد ميشود ،مهدي
در آن مدت به وضوح دچار استرس و فشار رواني
شده بود .با اين حال بعد از ارتباطاتي كه برقرار
شــد و طارمي با كادر فني تيم ملي صلح كرد،
شــرايط او در پورتو هم تغيير اساسي پيدا كرد.
به اين ترتيب طارمي در 5بازي گذشــته موفق
شده 4گل براي تيمش بزند و به رده سوم جدول
برترين گلزنان ليگ پرتغــال صعود كند .بعد از
حل اختالفات ،حاال مهاجم بوشهري براي بازي با
عراق و امارات به فهرست تيم ملي بازگشته است
و اميدواريم او همين درخشش را در پيراهن تيم
اول ايران تكرار كند.
درخشش بدون زوج اصلي
بازگشت مهدي طارمي به تيم ملي اما با غيبت
ســردار آزمون همزمان شده اســت .سردار كه
درگير ويروس كرونا شــده2 ،تست پياپي داده
كه هر دوي آنها مثبت شده است .به اين ترتيب
او دستكم بازي با عراق را از دست خواهد داد و
وضعيتش براي مسابقه با امارات هم نامشخص
اســت .اين ســومين بازي پياپي است كه زوج
قدرتمند و تهاجمي تيم ملي كشــورمان يعني
آزمون و طارمي شانس بازي كنار هم را از دست
ميدهند .در  2مسابقه قبلي كه طارمي در تيم
ملي نبود ،ســردار آزمون سنگ تمام گذاشت و
موفق به گشودن دروازه لبنان و سوريه شد .حاال
هم نوبت مهدي طارمي اســت كه جاي خالي
آزمون را پر كند و با درخشش برابر عراق اجازه
ندهد كسي ياد غيبت سردار بيفتد.

عربستان
20:45
عمان
سهشنبه  12بهمن 1۴00

ایران
امارات

18:00

اللیگا اسپانیا

جمعه  15بهمن 1۴00

لوانته

23:30

ختافه

سوپرجام

دوشنبه  18بهمن 1۴00

فوالد

پرسپوليس
16:00

آخرین خبر

حكمگلگهر
صادر نشد
حكم كميته استيناف فدراسيون فوتبال درباره
پرونده كسر امتياز از باشــگاه گلگهر باز هم
صادر نشد .روز گذشــته اعضاي اين كميته از
ساعت 15جلسه خود را در اين خصوص آغاز
كردند .اين همان جلسهاي بود كه طي روزهاي
گذشــته حرفوحديثهــا و گمانهزنيهاي
فراوانــي درخصوص آن مطرح شــد و گمان
ميرفت تكليف تيمهاي اســتقالل ،سپاهان،
پيكان و گلگهر در پايان اين جلسه مشخص
شود .اما كميته استيناف باز هم به جمعبندي
نرسيد و صدور حكم درخصوص اين پرونده را
باز هم به تعويق انداخت.
از دوشنبهشــب گذشــته جنجا لهــا و
فضاسازيهاي زيادي پيرامون اين جلسه در
فضاي مجازي بهوجود آمده بود .حتي مجري
برنامــه فوتبال برتر در تلويزيون مدعي شــد
براساس شنيدهها قرار است كميته استيناف
حكم كميته انضباطي را نقض كند و امتيازات
اهداشده به 3تيم استقالل ،سپاهان و پيكان
را پس بگيرد .اما اين اتفــاق رخ نداد و كميته
اســتيناف باز هم صــدور حكم ايــن پرونده
پيچيده را به تعويق انداخت .طبق حكم كميته
انضباطي ،باشگاه گلگهر بهخاطر استفاده از
يك بازيكن گابني در 3بازي اين فصل با نتيجه
 3بر صفر بازنده اعالم شده است.
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عكس| سعید زارعیان|

نكته بازی
واقعا زشت است

در خبرها آمده فدراســيون فوتبال
همچناندرگيرپرداختبدهيهاي
بهجا مانده از دوران حضور كارلوس
كيروشدرتيمملياست2.دستيار
پيشين كيروش به داليل متفاوت
شكايت كردهاند و عليه فدراسيون حكم
گرفتهاند .بخش جالبتر ماجرا اما مربوط به پرداخت 3ميليارد
تومان ،تتمه ماليات كيروش است كه فدراسيون اقساط ماهانه
آن را ميپردازد .كارلوس نخســتين مربي خارجي نيست كه
پرداخت مالیات قراردادش را برعهده طرف ايراني ميگذارد .اين
مسئله بين مربيان خارجي شاغل در ايران رسم است .كاش به
همان اندازه ماليات روي دستمزد اين مربيان و بازيكنان بكشيم،
اما وادارشــان كنيم در احترام به قوانين كشور ايران ،خودشان
مالياتشان را بدهند .اينكه كارفرما ماليات كارمند خارجي را
برعهده ميگيرد ،رسما دهانكجي به قوانين مملكت ماست.

اگرچه صعود تيم ملي كشورمان و
نيز كرهجنوبــي به مرحله نهايي
جامجهانــي 2022قطر تقريبا
قطعي شــده ،اما بقيه تيمهاي
اين گروه براي رسيدن به پله سوم
و راهيابي به پليآف در تقال هستند.
اين مسئله براي آنها مهم است و ميتواند يك شانس براي
صعود به جامجهاني در اختيار اين تيمها بگذارد .در نتيجه
غيبت سردار آزمون در بازي با عراق بهخاطر ابتال به ويروس
كرونا خبر خوبي براي رقيب روز پنجشنبه تيم ملي است.
عراقيها اصال وضعيت خوبي ندارند و بعد از بازگشت مهدي
طارمي هم حسابي قالب تهي كرده بودند ،اما غيبت آزمون
كمي مجال تنفس به آنها ميدهد .سردار با 3گل زده ،بعد
از علي دايي 4گله برترين گلزن تقابلهاي 2تيم است .البته
اميدواريم بقيه بچهها جاي خالي آزمون را پر كنند.
نه؛ داري تواضع ميكني!

داستان حضور بيژن ذوالفقارنسب در
هيأتمديره پرسپوليس هم خيلي
جالب اســت .بنده خدا آمد ،چند
گاف داد ،سوژه رسانهها و شبكههاي
اجتماعي شــد و خودش محترمانه
استعفا داد .ذوالفقارنسب گفته نميتواند
بهباشگاهپرسپوليسكمككندوبرداشتافكارعموميهمدقيقا
همين است ،اما حاال شايعه شــده وزير ورزش ،پوالدگر ،معاون
خودش را مأمور كرده تا دكتر بيژن را براي بازگشت به پرسپوليس
راضي كند! يك نفر هم كه در اين مملكت پيدا شــده و آشكارا
ميگويد «نميتوانم» ،بقيه حرفش را قبول نميكنند .احتماال
وزارتخانه دارد به ذوالفقارنسب ميگويد«:نه ،شما ميتوانيد دكتر،
داريد شكستنفسي ميكنيد ».فضا طوري است كه انگار هيچ
نيروي مفيدتري براي كمك به پرسپوليس وجود ندارد .با این
تصميماتوزارتورزشكمكمداريمنگرانپرسپوليسميشويم.

متريكا

در 7بــازي برگزارشــده از هفتــه
شــانزدهم ليگ برتر ،باالترين اميد گل
را تيم نســاجي خلق كرد كــه در زمين
فجرسپاســي به اميد گل  2.12رسيد.
اما اين تيم تا دقايق تلفشــده بازي به گل نرســيده بود و باالخره با
گل دقيقه 93شاهين طاهرخاني توانســت از شكست فرار كند .بعد
از نســاجي 2 ،تيم مس و پديده با  2.03و  1.95باالترين اميد گل را
داشتند كه بهترتيب  3و 2گل زدند اما نساجي كه باالترين اميد گل
اين هفته را خلق كرده بود فقط به يكگل و يكامتياز دســت يافت.
پايينترين اميد گل اين هفته را هم تيــم گلگهر با  0.36خلق كرد
كه در مقابل تراكتور (با اميد گل  )1.17به تساوي بدون گل رسيد.

2.12

تيم قعرنشــين پديده اين هفته بهترين
بــازي فصلــش را در اراك ارائــه داد و
براي نخســتينبار در يك بازي از فصل
جاري 2گل زد .پديده همچنين با اميد
گل 1.95به باالترين اميد گلش در بازيهاي اين فصل هم رســيد.
مصاف پديده و آلومينيوم در شهر اراك يكي از زيباترين بازيهاي اين
فصل بود و 2تيم بارها دروازه يكديگر را تهديد كردند .در اين مسابقه
4گل ردوبدل شد و تير دروازهها هم چندينبار به لرزه درآمدند .طي
15بازي نيمفصل اول ،باالترين اميد گل پديده  1.52بود كه در بازي
با پيكان به ثبت رسيد .ضمن اينكه مشــهديها فقط 3بار اميد گلي
بيشتر از حريف خود داشتهاند .اما شــاگردان داوود سيدعباسي اين
هفته با اميد گل  1.95و برتري  0.83نســبت به حريف ،درخشش
غيرمنتظرهاي داشتند.

1.95

تيم ســپاهان با اميد گل  1.01باالترين
اميد گل يك تيم بازنده را در بازيهاي
اين هفته خلق كرد .ســپاهان دقيقا به
اندازه اميــد گلــش گل زد اما حريفش
يعني مس رفسنجان با اميد گل  2.03به 3گل رسيد و  3بر يك پيروز
شــد .يعني  2تيم در كيفيت موقعيتهاي خلقشده حدودا يكگل
اختالف داشتند اما مس با اختالف 2گل برنده شد .كمترين اختالف
بين 2تيم در بازيهاي اين هفته ،در مصاف نفت آبادان و ذوبآهن رخ
داد كه آبادانيها فقط با  0.05برتري به پيروزي يك بر صفر رسيدند.
اميد گل صنعتنفت و ذوبآهن در اين بازي بهترتيب  0.60و 0.55
بود2 .تيم پرسپوليس و فوالد هم رقابت نزديكي داشتند و قرمزها با
اميد گل  0.96در مقابل  0.72به برتري رسيدند.

1.01

يك قرارداد3 ،ايراد

در مورد فاجعهاي به اسم تمديد
 3ساله با رادوشوويچ

اســناد دقيق قرارداد بوژيدار رادوشــوويچ با باشگاه
پرسپوليس منتشر شده است؛ آنچه نشان ميدهد او بنا
بوده تا پايان ليگ بيستوسوم سرخپوش باقي بماند و
در مجموع چيزي حدود يكميليون يورو دريافت كند.
رادو حاال به بهانه عدمدريافت منظم مطالباتش اين
قرارداد را بهطور يكطرفه فسخ كرده و بيم آن ميرود كه
با شكايت به فيفا ،بتواند كل اين مبلغ كالن را بهعنوان
غرامت دريافت كند .خود رادو البته ميگويد استحقاق
دريافت اين دستمزد را داشته ،هرچند مشخص نيست
متر و معيار او براي اين جمعبندي چيســت! بهطور
كلي در مورد پرونده رادو كه از شاهكارهاي مديريتي
محمدحسن انصاريفرد بود زياد حرف زده شده ،اما به
شكل كوتاه 3ايراد اساسي ميتوان از تمديد قرارداد گلر
كروات سرخها گرفت.

سورپرايزهاي اجباري

كمي نفس بكش

آماربازی

نیمه گزارش

چرا3ساله؟

رادوشوويچ هميشه از اينكه در پرسپوليس حضور دارد
خوشحال بود و اين خوشحالي را به وضوح نشان ميداد.
او مشكلي با نيمكتنشيني نداشت و انتظار ميرفت
هر زمان قراردادش به پايان برســد ،به راحتي قرارداد
ديگري ببندد .تازه اگر نميبست هم مشكلي نبود ،چون
به هر حال داريم در مورد يك دروازهبان ذخيره حرف
ميزنيم و ميشد مشابه او را پيدا كرد .در اين شرايط
واقعا فلسفه عقد يك قرارداد طوالنيمدت با اين بازيكن
چه ميتوانست باشد؟ چرا بيخود و بيجهت باشگاه را
متعهد كرديد؟

در پي اتفاقات اخير ،تيم ملي با تركيبي تازه و متفاوت مقابل عراق به ميدان خواهد رفت
بهروز رسايلي| اتفاقات حاشيهاي و اخبار عجيب و
غيرمنتظره بازي ايران و عراق ،تمامي ندارد .خبرهاي
مربوط به غيبت بازيكنان اصلي ،در اردوي هر دو تيم
زياد است .هم مسئله شــيوع ويروس كرونا را داريم
و هم داســتان مصدوميت و چيزهاي ديگر را .تيم
ملي عراق در حالي بختهايش براي ســوم شدن در
اين گروه و راهيابي به پليآف را در ورزشگاه آزادي
جستوجو ميكند كه دستكم 6بازيكن اين تيم به
داليل مختلف شانس حضور برابر تيم ملي ايران را از
دست دادهاند .در نقطه مقابل اما تيم دراگان اسكوچيچ
هم با مشكالتي مواجه اســت و انتظار ميرود در اين
مسابقه شاهد استفاده از تركيبي نو و متفاوت در تيم
ملي باشيم .حتي ممكن است كساني به ميدان بروند
كه كمتر روي آنها حساب ميشد.
 3به اضافه يك نفر

فعال غيبت 3بازيكن اصلي در تركيــب تيم ملي ايران
قطعي شده است .سردار آزمون بزرگترين غايب بازي
با عراق است .گويا او در روسيه به كرونا مبتال شده و هر
دو تستش مثبت بوده است .ســردار البته باز هم تست
خواهد داد و تالش ميكند در روزهاي بعد براي بازي با

امارات خودش را به تهران برساند ،اما تا اينجا غيبت او
در ديدار با عراق و جشن صعود احتمالي تيم ملي قطعي
شده است .احمد نوراللهي هم ديگر بازيكن مهم تيم ملي
است كه درست به همين دليل فرصت حضور در مسابقه
با عراق را از دست داده اســت .او در تهران تست داد و
بعد از قطعي شدن ابتاليش اردو را ترك كرد .نوراللهي
در تيم اســكوچيچ تبديل به چهرهاي ثابت و مهم شده
بود .او گل پيروزي تيم ملي برابر لبنان را در آن كامبك
دراماتيك به ثمر رساند ،اما حاال از اين بازيكن هم خبري
نخواهد بود .نفر سوم احسان حاجصفي ،كاپيتان اول تيم
ملي است كه او نيز مورد هجوم كوويد19 -قرار گرفته.
شايد با غيبت نوراللهي ميتوانســتيم شاهد بازگشت
كاپيتان به ميانه ميدان باشــيم؛ اتفاقي كه رخ نداد .به
اين  3نفــراللهيار صيادمنش را هــم بيفزاييد؛ مهاجم
جوان و مستعد تيم ملي كه در پنجره زمستاني اروپا در
كشاكش انتقال به يك تيم ديگر است و خودش ميگويد
پاسپورتش را در اختيار ندارد .صيادمنش هم بازيكني
بود كه اين اواخر هر از گاهي بهعنوان بازيكن تعويضي
به زمين ميآمد و بهويژه با توجه به غيبت سردار آزمون
ممكن بود در ديدار با عراق شانس بيشتري براي بازي
داشته باشد.دیروز مجید حسینی هم به جمع بازیکنان

کرونایی اضافه شد اما او شانس چندانی برای حضور در
این بازی نداشت.

چرا اينقدر گران؟

شانس به سامان رو ميكند؟

احتمال دارد جای
خالی نوراللهی
را میالد سرلک
پر کند .در مورد
جانشین سردار
آزمون هم باید
منتظر ایده دراگان
اسکوچیچ بمانیم.
در اردوی قبلی
که مهدی طارمی
غایب بود ،حاال
که طارمی برگشته
و سردار آزمون
نیست باید ببینیم
اسکوچیچ چه
تصمیمی میگیرد

رادوشوويچ بهطور متوسط هر فصل 250هزار يورو از
پرسپوليس پول ميگيرد .ميگويند رقم قرارداد قبلي
او بسيار كمتر از اين حرفها بوده است .به اين مسئله
كاري نداريم ،اما واقعا چنين عددي براي يك بازيكن
نيمكتنشــين خيلي خيلي زياد است .شايد توجيه
داشته باشد كه تيمي يك بازيكن اصلي را با اين رقم
يا حتي باالتر از آن استخدام كند ،اما درنظر گرفتن اين
دستمزد براي دروازهباني كه ميدانيم فقط در شرايط
خاص بازي ميكند و هميشه قرار است روي نيمكت
بنشيند ،هيچ توجيهي ندارد.

در پي اين اتفاقات ،بدون ترديد شاهد برخي تغييرات مهم
در تركيب تيم ملي خواهيم بود .مثال احتمال دارد جاي
خالي نوراللهي را ميالد سرلك پر كند .در مورد جانشين
ســردار آزمون هم بايد منتظر ايده دراگان اســكوچيچ
بمانيــم .در اردوي قبلي كه مهــدي طارمي غايب بود،
اسكوچيچ در بازي اول با لبنان از سامان قدوس بهعنوان
هافبك هجومي پشت ســردار آزمون استفاده كرد و در
حقيقت تيم ملي را با يك مهاجم نوك به ميدان فرستاد.
در مسابقه دوم با سوريه اما اسكوچيچ اين موقعيت را در
اختيار احسان حاجصفي قرار داد .حاال كه طارمي برگشته
و سردار آزمون نيست بايد ببينيم اسكوچيچ چه تصميمي
ميگيرد .در مجموع احتمال بازگشت سامان قدوس به
تركيب اصلي تيــم ملي وجــود دارد؛ بازيكني كه براي
هواداران جذاب است ،اما اگر فرصت نصيب او شد ،بايد
خيلي بهتر از نمايش قبلياش مقابل لبنان عمل كند .با
اين همه احساس ميكنيم تركيب تيم ملي در مسابقه
با عراق حتي شگفتانههاي بيشتري هم خواهد داشت.

چرا به يورو؟

ديگر نكته آزاردهنده اين است كه قرارداد رادوشوويچ
براي اين مدت طوالني به يورو بسته شده است .دادن
تعهد براي 3سال بعد به يورو (يا دالر) در اقتصادي كه
اين همه نوســان ارزي دارد ،واقعا وحشتناك است.
چهكسي 3سال پيش فكر ميكرد دالر امروز 27هزار
تومان باشد؟ و چهكســي ميداند دالر 3سال بعد چه
قيمتي خواهد داشت؟ چرا آقاي انصاريفرد؟ واقعا چرا؟

سردترين زمستان پرسپوليس

خلف وعده مديرعامل جديد پرسپوليس باعث ناراحتي شديد يحيي و بازيكنان شده است؛
در اين شرايط به خريد بازيكنان موردنظر كادر فني هم نميتوان اميد بست
اميرحسين اعظمي| پرسپوليس16هفته از ليگ برتر
را با كسب 35امتياز پشت سر گذاشت و حاال يحيي
گلمحمدي براي نيمفصل دوم درصدد تقويت تيمش
استتادررقابتبااستقاللوسپاهانعقبنماند.البته
باشگاه پرسپوليس در نخستين اقدام بايد با اوساگونا
تسويهحسابكندتاپنجرهنقلوانتقاالتياينباشگاه
باز شود ولي مديران پرسپوليس در تالش براي جذب
بازيكنان موردنظر گلمحمدي هستند ،هرچند كه
هنوز بازيكن جديدي به ليست سرخپوشان اضافه
نشده است .در خط دروازه پرسپوليسيها همچنان
منتظر مشخصشــدن وضعيت رشيد مظاهري در
استقالل هســتند تا اين بازيكن را بعد از دريافت
رضايتنامه جذب كنند .اگر اين انتقال منتفي شد،
پرسپوليس سراغ گزينههاي ديگر خواهد رفت.
دغدغه يحيي براي جذب مهاجم

اما دغدغه مهــم يحيي ،گرفتن بازيكن در پســت

هافبك و مهاجم اســت و در اين زمينه چالشهايي
براي پرسپوليس ايجاد شده است .يحيي براي تقويت
خط حمله روي مهاجمان خارجــي نظر دارد ولي
وزارت ورزش به باشگاه پرسپوليس هشدار داده كه
با توجه به پروندههاي ســنگين در فيفا ،فعال سمت
بازيكن خارجي نرود .البته ايــن موضوع باب ميل
گلمحمدي و مديران پرســپوليس نيست و آنها بر
اين عقيدهاند كه استقالل هم شرايطي مشابه در فيفا
دارد ولي اقدام به جذب 2بازيكن خارجي كرده است.
يحيي در بين مهاجمان حاضر در ليگ روي نفراتي
چون شروين بزرگ ،عليرضا كوشكي ،لوسيانو پريرا و
پيمان بابايي نظر دارد ولي جذب آنها فعال غيرممكن
است و اين اتفاق جالبي براي پرسپوليس نيست.

صادقي و مهدي تيكدري 2بازيكن مدنظر ســرمربي
سرخپوشان هســتند و باشگاه پرســپوليس با ارسال
درخواست رســمي خواهان جذب اين 2بازيكن شده
است .صادقي در نيمفصل اول جزو بهترين بازيكنان ليگ
بود و در پست هافبك و وينگر ميتواند به پرسپوليس
كمك كند .تيكدري هــم درصورت اضافهشــدن به
پرسپوليس معضل اين تيم را در سمت راست برطرف
خواهد كرد .باشگاه گلگهر هنوز پاسخ پرسپوليس را
نداده و اين در حالي است كه باشگاه سپاهان هم جزو
مشتريان صادقي محسوب ميشود و بهصورت رسمي
براي جذب هافبــك گلگهر اقدام كرده اســت .البته
گلگهر پاســخ ســپاهان را داده و گفته كه درصورت
صدور رضايتنامه صادقي براي سپاهان ،سروش رفيعي و
محمدرضا حسيني را از اين تيم ميخواهد.

باشگاه پرسپوليس براساس ليست يحيي گلمحمدي،
خواهان جذب 2بازيكن گلگهر شــده اســت .سعيد

ناراحتي شديد بازيكنان و كادر فني

درخواست رسمي از گلگهر

رضــا درويــش و اعضــاي جديــد هيأتمديره

امير شماره يك ميماند؟
عابدزاده با يك سوپر سيو به تهران رسيد

يكي از اتفاقات مهم اردوي قبلــي تيم ملي ،فيكس
شدن امير عابدزاده برابر سوريه بود .عليرضا بيرانوند
در بازي با لبنان يك گل بد خورد كه البته وزش شديد
باد هم در ثبت آن نقش داشت .با اين حال بيرو يك
اقدام به دريبل عجيب ديگر هم در همين مســابقه
داشت كه بهنظر ميرســد همين يكي براي او گران
تمام شد و به سالها حضور عليرضا در تركيب اصلي
تيم ملي پايان داد .به اين ترتيب در مصاف با سوريه،
امير عابدزاده در تركيب اصلي تيم ملي به ميدان رفت
و درخشید.
حاال رسيدهايم به  2بازي ديگر انتخابي جامجهاني،
برابر عراق و امارات .يكي از عالمت ســؤالهاي اين
اردو هم مربوط ميشود بهنام دروازهبان اصلي .آيا امير

پرســپوليس كه حــدود 2هفته از انتصابشــان
ميگذرد ،در همــان روز اول با حضــور در اردوي
پرســپوليس (پيش از ديدار با فجرسپاسي) قول
دادند بهزودي مطالبات عقبافتاده سرخپوشان را
پرداخت كنند .اما پس از عملينشدن اين وعدهها،
در آخرين وعده خود قول پرداخت  10تا 15درصد
مطالبات سرخپوشــان تا روز شــنبه را داده بودند
كه اينبار نيز با گذشــت 3روز همچنان خبري از
پرداخت پول نيســت .اين موضوع بهشدت باعث

عابدزاده همچنان پيراهن شماره يك را به تن خواهد
داشت يا بار ديگر بيرانوند به تركيب اصلي برميگردد؟
بيرو در اين مدت در بواويشــتا بيشتر نيمكتنشين
بوده است اما عملكرد درخشان عابدزاده در پونفرادينا
همچنان ادامه دارد .در آخرين بازي باشگاهي دسته
دوم اسپانيا قبل از وقفه ملي ،عابدزاده برابر هوئسكا
كلينشيت كرد .او در اين مسابقه يك ضربه چكشي
خطرناك را از فاصله بسيار نزديك مهار كرد؛ صحنهاي
كه بهمعناي واقعي كلمه «سوپرسيو» بود و باعث شد
او از ســوي ســايتهاي تخصصي تحليل و ارزيابي،
بهعنوان برترين دروازهبان هفته اين مسابقات انتخاب
شود .در اين شرايط بهنظر ميرسد عابدزاده برابر عراق
هم دروازهبان اصلي تيم ملي باقي خواهد ماند.

ناراحتي و دلخوري بازيكنان و گلمحمدي شــده
و حتــي زمزمه اعتصاب سرخپوشــان در شــروع
تمرينات به گوش ميرسد .اعضاي تيم پرسپوليس
تاكنون تنها 20درصد از قرارداد فصل جاري خود را
دريافت كردهاند و معتقدند با حضور هيأتمديره و
مديرعامل جديد تاكنون هيچكدام از مشكالت اين
تيم برطرف نشده است و درصورت ادامه اين روند
بايد منتظر روزهاي پرالتهاب در اردوي سرخپوشان
باشيم.

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس) -فصل بیست ویکم
تفاضل گل امتیاز

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

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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نادال2،گامتا جاودانگي درتاريخ

گزارش

زنان امروز با آسيا
خداحافظي ميكنند؟

ستاره اسپانيايي تنيس با يك پيروزي سخت ،خود را به نيمهنهايي اوپن استراليا
رساند و با كسب بيستويكمين قهرماني گرنداسلم ،تنها  2پيروزي فاصله دارد

رافائل نادال ،حاال تنها 2بازي تا يك قهرماني تاريخساز فاصله
دارد؛ او به نيمهنهايي اوپن استراليا رسيده و با 2پيروزي ديگر
ميتواند به تنهايــي به پرافتخارترين تنيســور تاريخ جهان
تبديل شود .تنيسور اسپانيايي اما براي رسيدن به اين مرحله
از نخستين گرنداسلم سال ،مجبور شد تا آنجا كه ميتوانست
بجنگد و روحيه مبــارزي را كه در تمام اين ســالها از خود
نشان داده ،بار ديگر تا حدي احتماال فراتر از توانش در زمين
به نمايش بگذارد .نادال ،دنيس شــاپووالوف كانادايي را در
مسابقهاي كه احتماال هرگز فراموشش نخواهد كرد به سختي
و 3بر 2شكست داد .نادال در ست چهارم اين مسابقه مجبور
شد بهخاطر چيزي كه مشكل شــكم بهنظر ميرسيد ،تحت
مداواي پزشك قرار بگيرد .او بعد از مسابقه گفت كه بهشدت
از اين مشكل رنج برده است.
نادال بخت شماره7قهرماني در رقابتهاي امسال ،به همراه
نوواك جوكوويچ تنيســور صرب شمارهيك دنيا و راجر فدرر

اسطوره تنيس سوئيس ،همگي برنده 20گرنداسلم شدهاند.
جوكوويچ بهخاطر جنجال لغو ويزايش بهخاطر واكسن نزدن
موفق به حضور در استراليا نشــد و فدرر هم بهخاطر شرايط
فيزيكياش در اين بازيها غايب اســت .همين به نادال اين
فرصت را داده تا با قهرماني از آنها پيشــي بگيرد و به تنهايي
پرافتخارترين تنيســور تاريخ شــود .ماندن در مسير افتخار
اما به ســختي و با جان كندن براي نادال ميسر شد .او بعد از
بازي گفته است كه اصال نميداند چطور موفق شده در يك
بعدازظهر تابستاني داغ در دماي 30درجه حريفش را شكست
دهد؛ «كامال ويران شده بودم .واقعا سخت و بسيار گرم بود،
من براي اين شرايط تمرين نكرده بودم .در ابتداي بازي عالي
بازي ميكردم ،ميدانستم كه بازي كردن برابر بازيكني مثل
دنيس بسيار سخت است .من فرصتهاي خودم را در ابتداي
ست سوم داشــتم ،اما نتوانستم از آنها اســتفاده كنم و بعد
احساس خســتگي كردم و او مرا تحت فشار قرار داد ».نادال

تيم ملي فوتبال زنان ايران 4بازيكن اصلياش را
بهخاطر كرونا از دست داده است اما اين شانس را
دارد كه با پيروزي ،تساوي و حتي شكست مقابل
چينتايپه به مرحله بعد صعود كند

ستهاي سوم و چهارم را به حريف جوان خود واگذاركرد .او
در نيمه نهايي با متئو برتینی مسابقه خواهد داد.
رافائل نادال بعد از 5ماه غيبت بهخاطر مصدوميت پا ،دوباره
به ميادين بازگشته است .او هفته پيش گفته بود كه در اين
مدت فكر ميكرده آيا اصال ميتواند دوباره خودش را به سطح
باالي رقابتها برساند يا نه .او درباره شانس تاريخسازي در
اين رقابتها گفته است« :البته كه از حضورم در اينجا
غافلگير شدهام .ما ميتوانيم تاريخسازي كنيم اما
مهمترين شادي اين است كه 2ماه پيش حتي
نميدانســتيم آيا ميتوانيم دوباره
به تور (رقابتهــاي تنيس)
برگرديم يا نه .دوباره تنيس
بازي كــردن براي من يك
هديه است و من فقط از آن
لذت ميبرم».

هالند بهكاتالونيا نزديك ميشود
پول خريد بزرگ بارسا رسید

در بارســلونا اتفاقات زيادي افتاده و قرار است
بيشتر هم بيفتد .الپورتا همه تالش خود را براي
يك خريد بزرگ در نقلوانتقاالت تابستان آينده
ميكند و اين خريد بزرگ قرار است هالند باشد.
پول او از همين حاال جور شــده اســت .باشگاه
بارسلونا بزرگترين پیشنهاد اسپانسرينگ تاريخ

را از يك برند دريافت كرده كــه اگر توافق انجام
شود ،سالي 80ميليون يورو گير اين باشگاه ميآيد.
البته اسپانسر جديد كه هنوز نامش فاش نشده،
هم فضاي روي پيراهن را ميخواهد ،هم آستين و
لباسهای تمرين و ...را .بارسا اميدوار است كه از
منابع ديگري هم از راه تبليغ به درآمد برسد و اين

رانيري

لينگارد

80ميليون را به سالي 100ميليون يورو افزايش دهد.
اين يكي از راههايي است كه الپورتا براي رسيدن
به آرزوي خــود در خريد هالنــد دنبال ميكند.
وامهاي بانكي و فروش بازيكنان يا رهاشدن از شر
بازيكناني كه دستمزد باال ميگيرند ،ميتواند او را
به اين آرزو برساند.

مارسيال

كلوديو رانيري كه توانســته بود لستر را قهرمان ليگ برتر كند،
در واتفورد تا پايان فصل دوام نياورد و از هدايت اين تيم بركنار
شد .اين سرمربي 70ساله ايتاليايي تنها 3ماه در اين پست دوام
آورد و پس از شكست  3بر صفر در داربي تهجدوليها برابر نوريچ
درحاليكه تيمش با 14امتياز از 20بازي در رده نوزدهم جاي داشت،
اخراج شد .او وقتي در اكتبر جانشين ژيسكو مونيوز شد ،واتفورد از 7بازي
7امتياز داشت و پانزدهم بود .احتماال روي هاجسون جانشين او خواهد
شد چون اين باشگاه عالقه زيادي به مربيان سنباال و بازنشسته دارد.
از كاناوارو كه براي فرهاد مجيدي در اينستاگرام اليك زده بود هم
بهعنوان يكي از گزينههاي اين پست ياد ميشود.

رالف رانگنيك كه تا پايان فصل ســرمربي منچستريونايتد خواهد ماند ،قصد
ندارد هيچ خريدي در پنجره زمستاني نقلوانتقاالت فوتبال انجام دهد .اين
آلماني حتي توافق كرده كه دســتكم 2بازيكن اين تيم در ميانه راه جدا
شوند .نخستين آنها مارسيال خواهد بود كه هم خودش از شرايط ناراضي
است ،هم باشگاه و تماشاگران .موافقت منچستر براي انتقال او به سهويا
قطعي است؛ فقط مانده توافق بين خود اين بازيكن با باشگاه اسپانيا بر سر
دستمزدش .مارسيال حاضر است تخفيف فصلي خوبي به اين مشتري
اســپانيايي بدهد .او از زمان آمدن رانگنيك تنها 10دقيقه فرصت
بازي پيدا كرده .سهويا براي اين انتقال 6ميليون يورو پرداخت
خواهد كرد و هيچ بند خريدي وجود ندارد.

آلبا

از طرفي جســي لينگارد هم كه فصل قبل به وستهم
قرض داده شد و در آنجا درخشــيد ،از بازينكردن در
منيونايتد خسته شــدهو ميخواهد برود .او احتماال
بهزودي به نيوكاسل ميرود .لينگارد كه از 7سالگي در
يونايتد است ،تاكنون به لستر ،بيرمنگام ،برايتون ،داربي
كاونتي و وستهم قرض داده شده است.

در بارسا از پيكه ،بوسكتس و آلبا بيش از همه انتقاد ميشود.
آلبا گفته در اين «سيرك» تنها از او انتقاد صورت ميگيرد.
ژاوي ميخواهد تا پنجره باز است ،يك مدافع چپ براي اين
تيم بياورد .بارسلونا براي خريد قرضي تاليافيكو 29ساله
و آرژانتيني به آژاكس نامه زده اســت .بارسا حاضر است
الخاندرو بالده را هم در عوض او به اين باشگاه بدهد.

بوفون ولنكن

آسپليكوئتا

رونالدوي سياه

بايرنمونيخ به زوله پيشنهاد افزايش حقوق تا سقف 10ميليون يورو
در سال داد ولي اين مدافع آلماني ميخواهد به ليگي ديگر برود.
چلسي ،منسيتي و بارسلونا مشــتريان او هستند .در اينصورت
بايرن با دنيس زكريا ،مدافع مونشنگالدباخ قرارداد ميبندد.

جيجي بوفون در 43سالگي
هم دســتبردار نيست.
او در آستانه 44سالگي
ميخواهد بــاز هم بازي
در خارج از ايتاليا را تجربه
كند .احتمــاال به پيروي از
اينســينيه كه ترجيح داد
ادامه فوتبالــش را در ليگ
حرفهاي آمريكا ســپري كند،
راهي آمريكا يا كانادا خواهد شد.

بارســا عالوه بر اين با آسپليكوئتا،
كاپيتان چلســي هم كه در
پايان فصل آزاد ميشود،
به توافق شخصي دست
یافتــه .قــرارداد او با
كاتالو نها 2+1ســاله
خواهد بود .كريستنسن،
ديگر مدافع چلســي هم
شــرايط مشــابهي دارد .او
ممكن است به بايرن يا بارسا برود.

تيم ملي فوتبال زنان ايران امروز آخرين بازياش را در جام
ملتهاي آسيا انجام ميدهد؟ ايران امروز در سومين بازي
مرحله گروهي بايــد با چينتايپه بازي كنــد .تا 2روز پيش
حرف امتيازگرفتن از چينتايپه بــود و خيليها به صعود تيم
به يكچهارم نهايي خوشبين بودند اما حاال مثبتشدن تست
كروناي 4بازيكن ،تيم را بيش از پيش نگران كرده است.
بعد از هنديها كه كرونا اردويشان را تعطيل كرد و از جام كنارشان
گذاشت ،دو ســه روزي اســت كه ايرانيها با اين ويروس درگير
اول مســابقات با هند ميزبان بازي داشتند،
شدهاند .آنها كه روز ِ
5كرونايي دارند .بعد از مثبتشدن تست فاطمه عليپور ،سرپرست
تيم4 ،بازيكن اصلي هم بيمار هســتند و قرنطينه شدهاند .نگين
زندي ،ثنا صادقي ،ســمانه چهكندي و مرضيــه نيكخواه غايبان
بزرگ بازي امروز هستند .آنها بايد 7روز در قرنطينه باشند .ايران
بايد خيلي خوششــانس باشد كه تا شــروع بازي تست بازيكن
ديگري مثبت نشود.
تا قبل از اين اتفــاق ،ايران خيلي اميدوار بود كــه بتواند در بازي
امروز امتياز بگيرد .هرچند چينتايپه رنك 39فيفا را دارد و ايران
رنك ،70چينتايپه طي 13دوره حضور در جام 3بار به قهرماني
رسيده و ايران براي نخستينبار است كه اين جام را تجربه ميكند
ولي در اردوي ايران همه از انگيزه بااليشان براي صعود ميگفتند.
آنها ميخواستند همانطور كه با يك شگفتي به جام ملتها صعود
كردند ،نخستين حضورشان با نخستين صعود به جمع 8تيم همراه
باشــد .اما آيا تيمي كه امتيازي ندارد ،ميتواند صعود كند؟ ايران
در بازي اول با هند مساوي كرد و يك امتياز گرفت .در بازي دوم
هم با تفاضل 7گل از چين شكســت خورد .اما همان يك امتياز
هم با حذف هند از دســت رفت .تيمهاي چين ،اســتراليا ،ژاپن،
كرهجنوبي و فيليپين به مرحله يكچهارم نهايي صعود كردهاند و
منتظر 3تيم بعدي هستند .تيم دوم گروه ايران و 2تيم برتر از بين
تيمهاي سوم گروهها به مرحله بعد ميرسند .با حذف هند از دور
مسابقات ،كنفدراسيون فوتبال آسيا در گروههاي ديگر هم نتايجي
را كه تيمهاي سوم در مقابل تيم چهارم گرفتهاند ،ناديده ميگيرد.
اين اتفاق شرايط صعود تيمها بهخصوص در گروه ايران را پيچيده
كرده است .ايران با اينكه شرايط خوبي براي بازي فردا ندارد ،اما
روي كاغذ شــانس صعود دارد .اگر ايران بتواند چينتايپه را با هر
اختالفي شكست بدهد ،بهعنوان تيم دوم صعود ميكند .اگر بازي
امروز با تساوي به پايان برســد ،ايران اين فرصت را دارد كه يكي
از تيمهاي برتر سوم باشد .ايران در حالتي عجيب با شكست هم
ميتواند به مرحله يكچهارم نهايي برسد .به اين شرط كه تايلند
با اختالف 8گل از استراليا ببازد.

سوژه روز

اتفاق تلخ
بعد از سوژههاي خنده
جام ملتهاي آفريقا عزادار شد

در فوتبال برزيل يك مهاجم گلزن سياهپوست به نام آندريك ظاهر شده
كه بهگفته پدرش عاشق كريســتيانو رونالدوست .گلي برگردان او از
پشت محوطه جريمه كه بهتازگي در مرحله يكچهارم جام اتحاديه
جوانان سائوپولو و براي پالميراس در برابر اوئسته به ثمر رسيده ،در
شبكههاي اجتماعي دستبهدست شده است و همه از او ميگويند.
فلورنتينو پرس كه عاشق برزيليهاست و هماكنون 5بازيكن از
اين كشور در تيم خود دارد و يكي را هم به دورتموند قرض داده،
با خانواده اين استعداد نوجوان به توافق دست يافته.
او وينيســيوس را هم در همين دوران نوجوانياش كشف كرده و به
خانوادهاش پيشقرارداد داده بود تا 18سالگياش فرا برسد و بتواند
براي فوتبال از كشور خارج شود .آندريك در ۱۷۰بازي ۱۶۷گل براي
تيمهاي پايه پالميراس زده است.

زوله
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والهوويچ

آرســنال از رقابــت بــراي خريد دوشــان
والهوويچ كنار كشــيد چــون يوونتوس با
فيورنتينا بر ســر اين گلزن توافق كرده بود.
دوشان قرار است ســالي 7ميليون يورو در
يوونتوس بگيرد .اگر ايــن اتفاق در روزهاي
آينده بيفتــد ،موراتا ميتواند به بارســلونا
بپيوندد .فيورنتينا هم جانشين والهوويچ را
انتخاب كرد و بهزودي آرتورو كابرال مهاجم
23ساله و برزيلي بازل را با 14ميليون يورو
بهعالوه 2ميليون يورو پاداش خواهد گرفت.

جام ملتهاي آفريقا سوژههاي خنده زيادي به اروپاييان داد .آنها
ُسر خوردن دروازهبان يا خراب كردن گل توسط بازيكنان آفريقايي
را هم به سخره گرفتند .حتي مايهكوبي مردم كامرون در برابر كرونا
كه تنها 11درصد جمعيت اين كشور را دربرميگرفت ،دستمايه
خنده شــده بود .حاال اتفاقي گريهدار رخ داده و اين رقابتها چند
كشته هم روي دست ميزبان گذاشته است .در نتيجه ازدحام گروه
پرشماري از هواداران مقابل ورزشگاه اومبله شهر يائونده -پايتخت
كشور كامرون -براي تماشاي بازي كامرون -كومور در نخستين
ديدار مرحله يكهشــتم نهايي رقابتهاي جام ملتهاي آفريقا
دســتكم 6نفر كشــته و 40نفر زخمي شــدند .دليل اين اتفاق
هجوم هواداران براي ورود به ورزشــگاه بوده است .حدود 50هزار
نفر براي پر كردن ظرفيت 80درصدي ورزشگاه 60هزار نفري به
ورزشــگاه ميرفتند كه اين اتفاق تلخ رخ داد .ناصــري پل بيا ،از
مقامات دولت كامرون اعالم كرد :تلفات بيشــتري در راه خواهد
بود .يك اتفاق جالب هم اين بازي داشــت .درحاليكه 12بازيكن
تيم كومور و سرمربي اين تيم بهدليل دچار شدن به كرونا در اين
بازي غايب بودند ،اين كشور كوچك و گمنام مقاومتي جانانه كرد و
1-2به ميزبــان باخت .كاپيتان اين تيم هم دقيقه7اخراج شــد.
اتفاق بامزه اين بود كه مدافع چپ 172سانتيمتري كومور كه در
غياب دروازهبانهاي بيمار تيمش 90دقيقه درون دروازه ايستاد،
بهقدري درخشيد كه همگان را به تعجب واداشت .او دقيقه54يك
دبلسيو هم داشت.
خشــونت موضوع خبرهاي ديگري هم پيرامون فوتبال بود .ليائو،
بازيكن پرتغالي آثميالن به پرداخت غرامت 16.5ميليون يورويي
به باشگاه سابقش ،اسپورتينگ ليســبون محكوم شد .ربط آن به
خشونت اين است كه اين بازيكن در كنار چند بازيكن ديگر زماني
كه سال2018از ســوي بوقچيها و اوباش باشگاه در محل تمرين
كتك خورده بودند ،تصميم به فسخ قراردادشان گرفتند و جانشان
را برداشتند و از اين تيم رفتند .حاال ليائو نخستين بازيكني است
كه بهدليل فسخ يكطرفه قراردادش محكوم به جريمه نقدي شده
است .او پس از جدايي از اســپورتينگ راهي ليل شده بود كه يك
سال بعد با قراردادي 23ميليون يورويي از اين باشگاه فرانسوي به
ميالن انتقال يافت .باشگاه پرتغالي درخواست غرامت 40ميليون
يورويي كرده بود كه با 16.5ميليون آن موافقت شد.
خبر ديگر اينكه در انگلستان پليس 2تن از هواداران متخلف تيم
فوتبال تاتنهام را كه در داربي لندن اشــيايي را به ســمت مدافع
آلماني چلسي پرتاب كرده بودند ،دســتگير كرد .يك در باز كن
بطري و يك فندك از سوي سكوي تماشاگران تيم مهمان بهسوي
روديگر پرت شده بود كه هر دو به اين بازيكن برخورد كرد.
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حسن یزدانی
همزمان در2میدان

زیر حلقه
افشین رضاپور | كارشناس بسکتبال

مورد عجیب انتخابات

مجمع انتخاباتی فدراسیون بسكتبال دوباره به تعویق افتاد.
اگر انتخابات 20بهمن برگزار شود یك ماه از نخستین زمان
اعالمشده خواهد گذشــت .زمان انتخابات بسكتبال ابتدا
19دی اعالم شــد ،ســپس به 6بهمن تغییر كرد و از امروز
به 20بهمن رفت .وقتی بــا كاندیداها صحبت میكنیم هر
یك به احراز صالحیت خود اذعان دارند اما از گوشــهوكنار
میشنویم مســئله اصلی همین احراز صالحیتهاست .در
این مورد مراجع ذیصالح تصمیمگیرندهاند .اما 3ماه بعد
از نامنویســی و اگر این یك ماه را هم اضافه كنیم آیا پروسه
پیچیده تصمیمگیــری در ورزش ما را نشــان نمیدهد و
نباید پرسید چه خبر است و چرا بعد از گذشت 4ماه مجمع
انتخاباتی بسكتبال حاشیههای ریز و درشت دارد؟

همزمانی بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی در سال آینده
و توقع زیاد از مدالآوران كشتی ،احتماال این رشته
را به چالش سختی دچار خواهد كرد

سه نفره

محسن محمود صفری| فدراسیون كشــتی ایران در
سال 1401با چالش سختی روبهرو است .فاصله زمانی اندك
بین بازیهای آسیایی  2022هانگژو و مسابقات جهانی كشتی
به میزبانی صربستان سبب شده ابهامات زیادی پیرامون اعزام نفرات
به این دو رویداد مهم ایجاد شــود .رقابتهای كشــتی در بازیهای
آسیایی هانگژو چین طی روزهای 30شهریور تا 2مهرماه 1401برگزار
میشود و مسابقات جهانی نیز طی روزهای  19تا 27شهریورماه1401
در شهر بلگراد صربستان برگزار خواهد شد.
بازیهای آســیایی همانند المپیك در 6وزن برگزار میشود ولی در
مسابقات جهانی كشــتیگیران در 10وزن راهی صربستان خواهند
شد .اصرار كمیته ملی المپیك بر این است كه فدراسیون كشتی نفرات
اولش را راهی بازیهای آسیایی كند اما علیرضا دبیر -رئیس فدراسیون
كشتی -در نشســت اخیرش در واكنش به این خواسته گفت« :كمیته
ملی المپیك بــرای ما تعیین نمیكند كه چكار كنیم .آنها توقعشــان
باید بهاندازه بودجهای باشد كه میدهند ».البته بعد از این صحبتها
رئیس كمیته ملی المپیك با حضور در خانه كشــتی مقداری فضا را
تلطیف كرد .بهنظر دلخوریها بین كمیته ملی المپیك و فدراسیون
تمامشده و باید منتظر تعامل بین طرفین باشیم .فدراسیون كشتی
بارها اعالم كرده به اهمیت بازیهای آســیایی برای كمیته ملی
المپیك و وزارت ورزش واقف است ولی خواست خود كشتیگیر
هم برای آنها مهم اســت و جزو اولویتهای اصلی آنها برای اعزام
محسوب میشود.

ریحانه حشمتی و حمیدرضا احمدیان در سال جدید میالدی
بهعنوانرنكیكایراندرفهرستفیبایسهنفرهجایگرفتهاند.
در سالهای اخیر نام این دو بارها تكرار شده است .فصل گذشته
ریحانه «كوادروپل دبل» كرد( .ثبت 4شاخص آماری دورقمی
در بســكتبال) .حمیدرضا هم در 3×3تأثیرگذار بود .رویدادی
نیست كه او نباشد .این خاصیت ورزش اســت كه از یك جایی
به بعد خیلی كارها شكل میگیرند و تعریف میشوند ،مهم این
است كه ورزشكار خودش را دستكم نگیرد .كاری كه در مورد
این 2بازیكن صدق میكند و آنان گام به گام این صفت مثبت
را در خود پیدا كردهاند ،هر چند با تواناییهای متفاوت .تالش،
امیدواعتمادبهنفس؛حشمتیواحمدیانراآنباالفرستاد.
بسكتبال زنان

تیمهای مردان در شیوه برگزاری مرحله دوم مسابقهها با هم
كلنجارمیروندامازنانبسكتبالیستبهنیمهنهاییبسكتبال
باشگاههای ایران رسیدهاند .شــیمیدر ،نفت آبادان ،بهمن و
اكسون ،پلیآفی قابل پیشبینی داشتند .فقط در مورد نفت-
شــهرداری گرگان صحبت از بازی نزدیك شد كه یك نیمه
بیشتر دوام نیاورد .نفت در یك نیمه و كل دیدار دوم ،نتیجه
را یكطرفه به سود خود نوشت .زنان بسكتبالیست در حالی
به نیمهنهایی رسیدهاند كه بازیها نسبت به فصل قبل افت
كرده است .امید همه به همین نیمهنهایی است كه با وجود
4یار خارجی در  2تیم میتواند جذاب شود .تقابل ملیپوشان
تیمها نیز قسمت قشنگ ماجراست ،اگرچه بیشتر نفرات تیم
ملی در یك تیم جمع شده باشند.

پایان سفر فراموشنشدنی مشكات در ملبورن

حضور تاریخی مشكاتالزهرا صفی تنیسور جوان ایران در بخش جوانان اوپن استرالیا ،با شكست برابر حریف بلژیكی
در دور دوم به پایان رسید اما همین حضور كوتاه او در تاریخ تنیس ایران و جهان ماندگار خواهد شد

فوتسال
گلهای فوتسال نصف شد

مشكات كه بهعنوان نخستین دختر تنیسور ایرانی در بخش جوانان اوپن استرالیا
برنده یك بازی شده بود ،در دومین بازی 2بر صفر شكست خورد .این تنیسور17ساله
همچنین نخستین دختر ایرانی است كه به رنكینگ زیر 100جوانان دنیا رسیده
است .او همچنین نخستین دختر دنیاست كه با حجاب كامل در یك گرنداسلم به
میدان رفته است .انتظارها از صفی در همان بازی اول برابر حریفی از كشور میزبان
هم چندان باال نبود اما او با پیروزی در برابر رقیب خود تاریخساز شد .در دومین بازی،
این بار صفی برابر سوفیا كاستوالس بلژیكی كه صاحب رنكینگ12جوانان دنیاست
به میدان رفت و درمجموع 2ست ،فقط توانست در ست دوم 2گیم بهدست بیاورد.
اما همین  2بازی هم كافی بود تا دنیا به این ستاره تنیس ایران توجه ویژهای نشان

تیم ملی فوتســال زنان ایران كه در بازی رفت با 10گل قرقیزســتان
را شكســت داده بود ،دیروز در بازی برگشت با 5گل كمتر به پیروزی
رسید .ایران كه در مسابقات آسیای مركزی و جام كافا بازی میكند،
دیروز به چهارمین پیروزیاش در این جام رســید .سحر پاپی ،فاطمه
رحمتی ،نســترن مقیمی ،فرشــته كریمی و سارا شــیربیگی زننده
5گل ایران به قرقیزستان بودند .فوتسالیستهای ایران در بازیهای
قبلی ،تاجیكســتان میزبان جام و ازبكستان را شكســت داده بودند.
آنها پنجشنبه در دور برگشــت با ازبكستان بازی میكنند .تیم ملی با
سرمربیگری فروزان سلیمانی به این جام رفته است.
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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.

سخت

1 5
2

متوسط

5

ساده

در كشتی
فرنگی ،محمد
بنا تابهحال
اظهارنظری
درباره اعزام
كشتیگیرانش
به مسابقات
جهانی و آسیایی
نكرده ولی به
احتمال فراوان بنا
با تیمی متشكل
از نفرات اولش
راهی هانگژو
خواهد شد و
جوانترها را
به مسابقات
صربستان
میبرد

كالیسترز هم در توییتر به تاریخسازی صفی و تنیسور كنیایی اینطور واكنش نشان
داده بود« :این بهترین خبری است كه از ملبورن شنیدهایم».كریس اورت شمارهیك
سابق دنیا و یكی از مفسران سرشناس تنیس جهان هم در توییتر در اینباره نوشته
است« :یك ورزش جهانی».اسلون استفنز تنیسور سرشناس آمریكایی و قهرمان
پیشــین اوپن آمریكا هم در توییتر درباره
تاریخسازی صفی و تنیسور كنیایی اینطور
واكنش نشان داده است« :شگفتانگیز.
تبریك به هر دو دختر».دیگر جنبه حضور
صفی در اوپن استرالیا ،حضور او در زمین
با حجاب بوده اســت .به گزارش نشنال ،او
نخستین دختری است كه با حجاب در یك
گرنداسلم به میدان میرود .صفی به این نشریه
اماراتی درباره حجابش گفته اســت« :من به حجاب
عادت دارم( .حجاب) حاال بخشی از من است چون من از
9سالگی با این پوشش بازی كردهام ،در هر توری و در هر هوایی،
چه سرد و چه گرم .بنابراین به آن عادت دارم».
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ساده

بدهد.اسطورههایدنیایتنیس،ازبیلیجینكینگومارتیناناوراتیلوواگرفتهتاكیم
كالیسترز و دیگران ،در توییتر به پیروزی صفی و همینطور یك دختر تنیسور از كنیا
توجه نشان دادند .این تنیسور كنیایی هم شرایطی همچون صفی داشت .بیلی جین
كینگ در توییتر درباره این دو دختر نوشت« :به افتخار مشكاتالزهرا صفی از ایران و
آنجال اكوتویی از كنیا كه به نخستین دختران كشورشان تبدیل شدند كه برنده یك
بازی جوانان گرنداسلم شدهاند .عاشق رشد ورزشمان در سراسر دنیا هستم».این
اتفاق تاریخی ،همچنین با تمجید مارتینا ناوراتیلووا ،دیگر اسطوره تكرارنشدنی
تنیس زنان جهان هم همراه بود و او در توییتر درباره آن نوشته است(« :این اتفاق)
چقدر باحال است؟!؟!»):

در كشتی فرنگی ،محمد بنا تابهحال اظهارنظری درباره اعزام كشتیگیرانش
به مسابقات جهانی و آسیایی نكرده ولی بهاحتمال فراوان بنا با تیمی متشكل
از نفرات اولش راهی هانگژو خواهد شد و جوانترها را به مسابقات صربستان
میبرد .فرنگیكاران در بازیهای آسیایی قبلی (جاكارتا2 )2018مدال طال
توسط محمدعلی گرایی و حسین نوری بهدست آوردند و محمدرضا گرایی
و مهرداد مردانی هم به مدال برنز رسیدند .در كشتی آزاد اما شرایط متفاوت
است .حسن یزدانی و امیرحسین زارع توســط هیچ حریفی در آسیا تهدید
نمیشوند و فاصله بسیاری با رقبایشان ایجاد كردهاند .این 2ستاره ،مشكل كم
كردن وزن هم ندارند .احتماال پژمان درستكار و فدراسیون كشتی درصورت
رضایت این دو كشتیگیر آنها را هم به هانگژو و هم به صربستان اعزام میكند
تا در بازیهای آسیایی 2طالی تضمینشــده در این 2وزن داشته باشد و در
مسابقات جهانی هم امید زیادی به مدالهای این 2ستاره حال حاضر جهان
ببندد .اوزان  65 ،57و  74كیلوگرم چالش اصلی كادر فنی آزاد خواهند بود.
اوزانی كه كشــتیگیران آنها در كالس جهانی و حتی آسیایی مشكل دارند
و هنوز كشــتیگیری كه بتواند رضایت كادر فنی را بهطور كامل جلب كند
ظهور نكرده اســت .در 57كیلوگرم رضا اطری در مسابقات قهرمانی كشور
سر وزن نرسید .او در جاكارتا 2018در وزن 57كیلوگرم به مدال برنز رسید
و نمایندگان ایران در اوزان  65و 74كیلوگرم نیز ناكام بودند .علیرضا كریمی
در 97كیلوگرم ،حسن یزدانی در 86كیلوگرم و پرویز هادی در 125كیلوگرم
در بازیهای آسیایی جاكارتا به مدال طال رســیدند .موضوعی كه میتواند
كشتیگیران را به حضور در بازیهای آسیایی ترغیب كند پاداش باالی این
با زیها نسبت به مسابقات جهانی است.
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يك روز شاد برای كودكان
كار با عموفيتيله

جشني شاد و ساعاتی خوش براي كودكان
كمبرخوردار و معلول
22

ایران را هنوز نمیشناسند

روانشناسی غربی به
«تن بیسر» پرداخته است

تقاضای رفع
شكايت از
بالدوين

گفتوگو با نعيمه حسوكي ،استاد سوري
كه سالهاست زبان و ادبيات فارسي
تدریس میکند

گفتوگو با سعيد بهشتي ،استاد دانشگاه
عالمه طباطبايي
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انتقاد دينكليج
از سفيد برفی و
هفت كوتوله

در صورت مثبت بودن تست دبير جشنواره ،قائممقام دبير در دفتر جشنواره مستقر خواهد شد
گزارش

مسعود پويا
روزنامهنگار

درحاليكه تنها  ۵روز تا آغاز چهلمين جشنواره فيلم فجر
زمان باقي مانده ،احتماال دبير جشنواره فعال محل كارش
را ترك خواهد كرد .ديروز مطلع شديم مسعود نقاشزاده،
دبير جشنواره چهلم فجر مشكوك به كروناست؛ اتفاقي
كه ميتواند نخستين شوك كرونا به جشنواره باشد .اگر
جواب تســت آقاي دبير مثبت باشــد ،مديرعامل مركز
گسترش ســينماي مســتند و تجربي جايش را خواهد
گرفت و بهعنوان قائممقام دبير ،امور جشنواره را مديريت
خواهد كرد .محمد حميديمقدم با ســابقه چند دوره
برگزاري جشــنواره ســينما حقيقت تا زمان بهبودي
مسعود نقاشزاده جانشــين او در دفتر جشنواره خواهد
بود .حميديمقدم از مديران سينمايي بازمانده از دولت
دوازدهم است كه مديريتش در دولت سيزدهم نيز تمديد
شده است و پس از برگزاري جشــنواره سينما حقيقت،
احتماال تا بهبودي نقاشزاده ،ســكاندار جشنواره فيلم
فجر نيز خواهد شد.
بليتفروشي فقط آنالين

فروش بليتهاي جشنواره چهلم از ساعت ۱۰صبح امروز
آغاز خواهد شد .فروش بليت فيلمهاي جشنواره بهصورت
آنالين از طريق ســامانه بليتفروشي سينماتيكت براي
عموم مردم در سراسر كشــور امكانپذير است .امسال

بليتهاي جشنواره فقط بهصورت آنالين عرضه خواهد
شد و خبري از عرضه بليت در گيشه نخواهد بود .به اين
ترتيب در جشــنواره چهلم خبري از صفهاي طوالني
مقابل ســينماهاي مردمي نخواهد بــود؛ صفهايي كه
عدهاي آن را نشانه رونق جشنواره ميدانند و چند نسل
از آن خاطرهها دارند .نوســتالژياي كــه البته عدهاي
معتقدند بر مبناي رنج بنا شده؛ رنج ساعتها ايستادن در
صفهاي طوالني و بهخود لرزيدن از سرماي هوا؛ رنجي
كه البته نشانه عشق به سينما نيز بود .در سالهاي اخير
با گســترش پيشخريد بليت بهصورت آنالين از سوي
مخاطبان ،صفهاي جشنواره ديگر مثل دهههاي  ۶۰و
 ۷۰رونق نداشت ولي باز هم براي چند فيلم مهم جشنواره
صفهايي تشكيل ميشد .امسال اما بليتفروشي تا روز
پاياني جشــنواره بهصورت آنالين برقرار خواهد بود تا با
بسته بودن گيشه خبري از صف نباشد.
سينماهاي مردمي در تدارك ميزباني از مخاطبان

امسال در يكي از گســتردهترين ادوار جشــنواره فيلم
فجر ۶۲ ،ســالن در تهران فيلمهاي چهلمين جشنواره
فيلم فجر را به نمايش خواهند گذاشت .سينماهايي كه
روزهاي پركاري را پشت ســر ميگذارند تا از ۱۲بهمن
ميزبان تماشاگران جشــنواره باشــند .قرار است براي
رعايت دســتورالعملهاي بهداشــتي بليتفروشــي با
 ۷۰درصد ظرفيت ســالنها انجام شــود .البته با توجه
به اينكه اوميكرون بهعنوان ســويه جديد كرونا در حال
گسترش در سراسر كشور است ،شايد اختصاص ۷۰درصد

مکث

چند نكته درباره بليتفروشي فيلمهاي
جشنواره چهلم

  بليتهاي جشــنواره فجر  ۱۴۰۰تنها بهصورت
آنالين به فروش ميرسد و خريد بليت فيلمها از
گيشه سينماها امكانپذير نيست.
  هر فرد با يك شماره تلفن همراه ميتواند براي هر
فيلم۲ ،بليت ،در مجموع  ۴۴بليت خريداري كند.
  امكان خريد بليت هر فيلم بهصورت تكي فراهم
است و مانند سال گذشته بليت فيلمها بهصورت
«سري» وجود ندارد.
  جشنواره در مراكز استانها برگزار خواهد شد
و فروش بليت شهرستا نها بعد از آغاز جشنواره
خواهد بود.
  از آنجا كه بليتهاي خريداري شده در جشنواره
امكان ابطال يا تعويض ندارند ،به مخاطبان گرامي
توصيه اكيد ميشــود؛ در انتخاب سينما ،سالن و
سانس مورد نظر دقت الزم را به عمل آورند.
  فروش بليت فيلمهاي جشنواره به شرط وجود
ظرفيت باقيمانده در ســينماها و ســانسهاي
نمايشدهنده فيلمها ،تا  ۲۲بهمنماه براي عموم
مردم فعال خواهد بود.
  سامانه سينماتيكت امسال بهمنظور خريد سريع
و راحت مخاطبان ،امكان استفاده از «كيف پول» را
فراهم كرده است .به اين ترتيب كه خريداران ميتوانند
قبل از شروع بليتفروشي حساب كاربري خود در
سايت سينماتيكت را شارژ كرده و خريد را بهراحتي
از طريق كيف پول انجام دهنــد .مزيت اين طرح در
آن است كه با استفاده از شارژ كيف پول ،ديگر نيازي
نيست براي خريد هر فيلم مجددا به درگاه بانك متصل
شده و يك تراكنش جديد انجام دهيد.

جشنواره رسان های امام رضا(ع) عرصه جهاد تبيين
نشســت خبري دومين جشنواره
گزارش رســانهاي امــام رضــا(ع) ،صبح
ديروز(سه شنبه) با حضور مسئوالن
اين جشنواره و تعدادي از نمايندگان رسانهها برگزار
شد .به گزارش همشــهری ،در اين مراسم ،محسن
هوشــمند ،دبير اجرايي ،اكبر نصراللهي دبير علمي،
حميدرضا مقدمفر ،عضو هيأت اجرايي و عبدالكريم
خيامي ،عضو هيأت علمي اين جشنواره حضور داشتند.
پويش «همه خاد مالرضاييم»

در ابتدا ،محسن هوشــمند از راهاندازي پويش «همه
خاد مالرضاييم» خبر داد و گفت :اهالي رسانه از طريق
توليد محتوا ،زمينــه را براي ارتباط مــردم با بارگاه
رضوي فراهم و براي خدمــت به حرم مطهر حضرت
امام رضا(ع) تالش ميكنند .در همين راســتا پويش
«همه خاد مالرضاييم» را راهانــدازي كرديم .وي در
ادامه افزود :در دومين دوره اين جشــنواره از نظرات
اصحاب رسانه ،هيأتهاي انتخاب و داوران دوره اول و
همچنين بسياري از صاحبنظران حوزه رسانه استفاده
كرده ايم تا بستر مشاركت گستردهتر فعاالن رسانهاي

و عموم كاربران در دومين دوره جشنواره فراهم شود
و ظرفيت تازهاي براي شبكهسازي خادمان رسانهاي
حضرت رضا(ع) شــكل بگيرد .توســعه بخشهاي
جشــنواره و ايجاد امكان ارزيابي آثار منتشرشده در
رســانههاي بينالمللي نيز يكي از تغييرات عمده در
دومين جشــنواره رســانهاي امام رضا(ع) است و در
همين راستا ،فراخوان بخش بينالملل جشنواره نيز
متعاقبا بهصورت جداگانه اعالم خواهد شد .هوشمند،
4محور را بهعنوان اهداف اين جشنواره معرفي كرد:
دبيرخانه اين جشــنواره در دومين دوره برگزاري۴ ،
هدف مهم را تعيين كرده كه شــامل اين موارد است:
شناسايي و شبكهســازي خادمان رسانهاي و تعامل
بيشــتر با توليد و توزيعكنندگان محتواي رسانهاي
مرتبط با فرهنگ رضوي .تعميم و گسترش توليدات
رسانهاي مرتبط با ســيره رضوي در بستر رسانههاي
گوناگون بهويژه رسانههاي نوين.شبكهسازي و حمايت
از پديدآورندگان آثار رسانهاي رضوي .عمقبخشي به
محتواي رسانهاي مرتبط با ســيره و معارف رضوي .
بهگفته هوشمند ،برگزيدگان اين جشنواره سال آينده
و همزمان با دهه واليت معرفي خواهند شد.

عکس :همشهری  /حامد خورشیدی
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کرونا به دفتر جشنواره رسید
صندليهاي ســينما به مخاطبان همراه با ريسك باشد.
نكته مهم ديگر تجهيز و به روزرســاني امكانات سالنها
با توجه به شرايط كرونايي كشور اســت .هفته گذشته
فهرست سينماهاي مردمي جشــنواره چهلم اعالم و از
6بهمنماه بليتفروشي فيلمهاي اين دوره آغاز خواهد
شد؛ درحاليكه از هماكنون سينماها براي ميزباني اين
رويداد سينمايي درحال آمادهشدن هستند.
پژمان زمانيفر ،مدير سينما شميرانسنتر در اينباره به
مركز اطالعرساني جشنواره ميگويد« :اين سينما داراي
سيستم هواساز مستقل است و هواي تازه را وارد سالنها
ميكند و هوا تهويه خواهد شــد .تكتــك صندليها را
ضدعفوني خواهيم كرد و تمام نيروهاي تشريفاتمان در
اين رابطه آموزش ديدهاند .به مخاطباني كه همراهشان
ماسك نداشته باشند ،ماسك داده خواهد شد؛ اين سينما
با 70درصد ظرفيت ميزبان مردم خواهد بود».
حميدرضا صابري ،مدير پرديس سينمايي ايرانمال نيز
ميگويد« :تمامي تدابير انديشيده شده وشرايط براي
برگزاري هرچه بهتر اين رويداد ســينمايي مهياست.
تمامي پروتكلهاي بهداشــتي نيز درنظر گرفته شده
تا مخاطبان از خطر ســرايت ويروس كرونا دور بمانند.
اميدوارم همهچيــز به خوبــي پيش برود ».امســال
۳۰ســينما در تهران و حومه با  ۶۲ســالن و ۱۴۸۹۶
صندلي ظرفيت نمايشي جشنواره چهلم در پايتخت را
تشــكيل ميدهند .جشنواره امسال در
تمامي مراكز اســتان همزمان با تهران
برگزار خواهد شد.

پيتر دينكليــج ،بازيگر
آمريكايي از نسخه بازسازي
شــده و اليو اكشن فيلم
كارتوني جديد سفيد برفي،
ســاخته والت ديزني كه با
اقتباس از نسخه اصلي آن
در سال 1937ساخته شده
بهشدت انتقاد كرده است.
به گزارش ورايتي ،دينكليج
گفته است كه فيلم جديد
ســفيد برفي در به تصوير
كشــيدن افــراد كوتاه
قامت(كوتولهها) نسبت به
فيلم قبلي عقبگرد داشته
است.پيتردينكليجكهخود
با یک مترو 35سانتیمترقد
بازيگر بسيار كوتاهقامتي
است در اينباره افزوده است
كه در اين فيلم صحنههاي
مملو از ريــا و تزوير زيادي
به چشــم ميخورد؛ البته
بهمعناي واقعــي كلمه در
اين فيلم توهيني به كسي
نشده ،سازندگان اين فيلم
حتي در ابتدا به اين مسئله
افتخــار ميكردند كه يك
بازيگر التيني را براي اين
فيلم انتخاب كردهاند(اشاره
به رنگ مو و پوست تيرهتر
بازيگران التيني نسبت به
بازيگران سفيدپوســت و
اينكه سفيد برفي را بيشتر
بهدليل سفيدپوست بودن
شخصيتش ميشناسند)،
اما نكته جالب اينجاست كه
شما همچنان در حال روايت
داستانسفيدبرفيهستيد.
يك گام به عقب برگرديد
و كرده خود را مرور كنيد.
از نظر مــن كاري كه انجام
دادهايد كامــا بيربط و
بيمعناست.

درخواست
عجيب نيل يانگ

بهرهگيري از توان علمي

اكبر نصراللهي ،دبير علمي جشنواره گفت :در بخش
جديد رســاله و پاياننامههاي دانشجويي ،رسالهها و
پايان نامههايي كه در 5ســال گذشته درباره الگوها و
مدلهاي ترويج فرهنگ و ســيره رضوي توليد شده،
مورد داوري قرار ميگيرد .اين مدرس دانشگاه ،هدف
از راهاندازي اين بخش را اســتفاده از ظرفيت مراكز
دانشگاهي و بهره گیری از توان علمي ارادتمندان به
فرهنگ رضوي عنوان كــرد .همچنين ،بهگفته دبير
علمي جشنواره رسانهاي امام رضا(ع) در اين دوره از
جشــنواره ،توجه ويژهاي به آثار مرتبط با حاج قاسم
ســليماني ميشــود كه خود خادم امام رضا(ع) و از
عشــاق ائمه بود .نصراللهي يكي ديگر از ويژگيهاي
اين جشنواره را اســتفاده از داوران باسابقه و صاحب
نام دانست.
سخنان و وصيت حاج قاسم نمونه جهاد تبيين بود

حميدرضا مقدمفر از اعضاي اجرايي دومين جشنواره
امام رضا(ع) گفت :بايد توجه كنيم كه امروز حرم امام
رضا(ع) و آســتان قدس رضوي يكــي از كانونهاي

معنويت و نشــر معارف تشــيع اســت .اهميت اين
جشــنواره با درنظر گرفتن همين موضوع مشخص
ميشود .اين حرم فقط يك زيارتگاه نيست .پناهگاهي
است براي مردم در حوزه معنويت .وي در بخش ديگر
سخنانش تصريح كرد :دومين جشنواره امام رضا(ع)
عرصه جهاد تبيين اســت كه مقام معظم رهبري نيز
اخيرا به آن اشاره داشــتند و رسانهها با حضور در اين
جشــنواره ،در واقع حضور جهادي خود را به نمايش
ميگذارند؛ حضوري براي جهاد تبيين معارف ديني.
چون دشمنان با بهرهگيري از ابزارهاي رسانهاي ،تالش
ميكنند تا مردم ما را از معارف قرآني دور كنند .در واقع
تالش اهالي رسانه يك تالش جهادي است .مقدمفر
با گراميداشــت ياد و خاطره سردار شهيد حاج قاسم

روزنامهنگار

پاپ پيشرو

كنسرتهاي پاپ ركورددار اجراهاي
موسيقي در بهمن ماه
وكالي آلــك بالدويــن
خواستار آن شــدند كه
شكايت حقوقي از عوامل
توليد فيلم«زنگزدگي»
پس گرفته شود .به گزارش
ورايتــي ،اين نخســتين
باري است كه وكالي آلک 
بالدوين از نظر حقوقي در
نامهاي مدعي شدهاند كه
وي مســئوليتي در وقوع
اشــتباه مرگبار در جريان
حادثــه تيرانــدازي در
زمان فيلمبــرداري فيلم
«زنگزدگي» نداشته است.
در جريان اين حادثه كه سر
صحنه فيلم «زنگزدگي»
رخ داد هالينــا هاچينز،
فيلمبردار اين فيلم كشته
شد و جوئل سوزا نيز بر اثر
شليك گلوله از اسلحهاي
كه در دست آلك بالدوين
بود ،مجروح شد.

فروش بليتهاي جشنواره فيلم فجر از امروز آغاز ميشود

موسیقی

فهيمه پناهآذر

سليماني گفت :سردار دلها خود را خادم امام رضا(ع)
ميدانست و به آن افتخار ميكرد .سردار سليماني ،هم
در عرصه دفاع ســخت و هم در دفاع از دين و معارف
اهلبيت (ع) ،جزو كساني اســت كه عاليترين مقام
را دارد و ســخنانش در دفاع از اهلبيت(ع) به نوعي
جهاد تبيين بود و اين سخنان در وصيتنامه اين شهيد
بزرگوار به خوبي بيان شده است .وي جشنواره امام رضا
را متفاوت از جشنوارههاي ديگر دانست وگفت :شركت
در اين جشنواره را بايد بهحساب خدمت به اهلبيت(ع)
و حرم رضوي گذاشت .فرمايشــات اخير مقام معظم
رهبري ،فراخواني به جهاد براي همه نخبگان كشور
بود .عزيزان رسانهاي با شركت در اين جشنواره جهاد
تبيينشان را از حرم رضوي شروع ميكنند.

نيــل يانــگ ،خواننده،
ترانهســرا و موسيقيدان
مشهوركانادايي-آمريكايي
خواســته بود آثــارش از
پلتفرماينترنتي  اسپاتيفاي
برداشته شــود .به گزارش
ورايتي ،يانــگ در پيامي
كه روي سايت رسمياش
بازگذاريشدهبود،خواستار
آن شده كه موسيقياش را از
پلتفرماينترنتياسپاتيفاي،
يكي از پلتفرمهاي مشهور
انتشار و پخش موسيقي در
آمريــكا ،بهدليل اظهارات
نادرســتي كه جو روگان،
كمدين آمريكايي درباره
كوويد–19وواكسندرقالب
پادكســت در اين پلتفرم
انتشار داده بود ،حذف كنند.
اين پيام البته پس از چند
ساعت از روي سايت نيل
يانگبرداشتهشد.

بيش از يكماه است كه كنسرتهاي موسيقي
فعاليت خود را شــروع كردهانــد؛ گروههايي
كه در  2ســال اخير بهخاطر وضعيت كرونا و
البته عدمتفاهمي كه ميان كنســرتگذاران
و صاحبان ســالنهاي موسيقي وجود داشت؛
ترجيح ميدادند اجرايي نداشــته باشند و يا
اينكه در كشورهاي همسايه يا كيش به اجراي
موسيقي بپردازند .پاپيها اجراهاي خود را در
تهران آغاز كردند اما جاي گروههاي كالسيك
و ديگر گروههاي موســيقي در سالنها خالي
است.
چه گروههايي به فجر ميآيند؟

با نگاهــي به اجراهــاي پاپ پيش از شــروع
جشنواره موســيقي فجر ،نيمه اول بهمنماه
پر اجرايي را نســبت بهماه گذاشــته داريم.
سيوهفتمين جشــنواره موســيقي فجر در
گراميداشت سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در
بهمنماه به دبيري حسن رياحي در بخشهاي
رقابتي (جايــزه باربد) و غيررقابتــي برگزار
ميشود و جايزه ترانه ،جايزه موسيقي و رسانه و
نشستهاي پژوهشي برنامههاي ديگر اين دوره
خواهد بود و بايد ديد در اجراهاي جشنوارهاي
در بخشهاي مختلف چــه گروههايي حضور
دارند.
ترافيك پاپيها در بهمن

كنسرت حميد حامي دوازدهم بهمن در سالن
همايــش ايرانيان برگزار ميشــود .حامي در
 ۲ســانس  ۱۸:۳۰و  ۲۱:۳۰كنسرت خود را
برگزار ميكند.
امروز ششم بهمن اميد حاجيلي در  2سانس
 ۱۸:۲۰و  ۲۱:۵۰در رويال هال هتل اسپيناس
پاالس ،مسيح و آرش ســالن وزارت كشور در
 2ســانس  ۱۹و  ۲۲و عليرضا طليســچي در
دو ســانس  ۱۸:۳۰و  ۲۱:۳۰بــه روي صحنه
ميروند .محســن ابراهيمزاده هفتم بهمنماه
در  2ســانس  ۱۸:۲۰و  ۲۱:۲۰در مركــز
همايشهاي برج ميــاد ،هوروشبند هفتم
بهمن در رويال هال هتل اسپيناس پاالس در
 2ســانس  ۱۸:۳۰و  ،۲۲آرش و مسيح نيز در
همين روز در سالن وزارت كشور در  2سانس
 ۱۹و  ۲۲و بابك جهانبخش در  2سانس ۱۸:۳۰
و  ۲۲در سالن ميالد نمايشگاه بينالمللي تهران
كنسرت خواهند داشت.
عليرضا پوراســتاد نهم بهمن ســاعت  ۲۲در
ســالن وزارت كشــور ،رضا بهرام دهم بهمن
در  2ســانس  ۱۸:۲۰و  ۲۱:۵۰در رويال هال
هتل اســپيناس پاالس ،بهنام باني نهم بهمن
در  2ســانس  ۱۸:۳۰و  ۲۲در ســالن ميالد
نمايشگاه بينالمللي تهران و حامي  ۱۲بهمن
در  2سانس  ۱۸:۳۰و  ۲۱:۳۰در سالن همايش
ايرانيان به روي صحنه ميروند.
ساالر عقيلي در وحدت

اركســتر ســمفونيك تهران به رهبري نصير
حيدريان از ششم تا هشــتم بهمن بهمدت 3
شب ساعت  ۲۱:۳۰در تاالر وحدت روي صحنه
ميرود .همچنين ساالر عقيلي ساعت ۱۹:۳۰
در تاالر وحدت روي صحنه ميرود.
كيوان ساكت در تبريز

يكي از كنســرتهايي كه قرار است در تبريز
اجرا شود ،گروه آذري هامون است؛ گروهي كه
قرار است كيوان ساكت ـ نوازنده و آهنگسازـ
آنها را همراهي كند .اين كنســرت ششــم و
هفتم بهمنمــاه در تاالر پتروشــيمي تبريز
برگزار ميشود و شامل  3بخش است كه بخش
اول به تكنوازي و بداههنوازي كيوان ســاكت،
بخــش دوم به اجراي قطعــات معروف آذري
به خوانندگي فرشــيد بزرگي و بخش سوم به
اجراي قطعات من با خوانندگي فرشيد بزرگي
اختصاص دارد .ســاكت قبل از شــيوع كرونا
به همراه وحيد تاج اين كنســرت را در تبريز
برگزار كرده بود .در اين كنسرت قطعات خاك
وطن ،چهار مضراب كرد بيات ،فسانه ،بهاران،
چهار مضــراب ابوعطا ،ترانــه واي بر دل من،
نارنجستان ،باران و ...از ســاختههاي ساكت
اجرا ميشود.
روز آواها و نواهاي ايراني در رودكي

يكــي ديگــر از برنامههايي كه امروز ششــم
بهمنماه در تــاالر رودكي برگزار ميشــود،
جشن ملي موســيقي ايران به مناسبت «روز
آواها و نواهاي ايراني» اســت .در اين مراسم
گروههايــي چون«ديلمون» به سرپرســتي
محمود فرضينژاد و گروه «توتيا» به سرپرستي
صادق شيخزاده اجرا خواهند داشت.
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نقلقولخبر
سردار سرتیپ دوم نادر ادیبی
دبیر ستاد مركزی راهیان نور كشور
آغاز رســمی عمومی اعزام راهیان نور در
اسفندماه است .دوران اوج راهیان نور از
پانزده اسفندماه تا پانزدهم فروردینماه
اســت .البتــه تمهیــدات مــا بــرای تعــداد
ورود مردم به مناطق عملیاتی براســاس
استانداردهایی است كه مجموعه ستاد
ملی كرونا درباره موضوع اسكان ،تغذیه
و خودروهای عمومی در مناطق عملیاتی
ابالغ كرده است .ناگفته نماند در غیراین
ایام مراكــز و یادمانهای دفاعمقدس به
روی مردم باز است .دفاع پرس
محمدمهدی مؤمنیها
معاون فرهنگی نمایندگی ولی فقیه
در بنیاد شهید و امور ایثارگران
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در مورد
تأثیــر حــركات انقالبــی شــهید نــواب
صفــوی فرمودنــد :بایــد گفــت كــه
نخســتین جرقههــای انگیــزش انقــاب
اسالمی بهوسیله نواب در من بهوجود
آمــد و هیچ شــكی نــدارم كه نخســتین
جرقههــا را نــواب در دلها روشــن كرد.
ثمــره اقدامــات خودجــوش و مســتقل
شــهید نــواب بــر بیــداری مــردم و
برمالشدن ماهیت رژیم پهلـــــــــوی بود.
خبرگزاری دفاعمقدس

خبر

تپانچههاي بيصدا
«تپانچههاي بيصــدا» كتابي خواندني اســت كه
خاطرات يك نوجوان 15ســاله از جنگ و اســارت
را روايت ميكند .داســتان از آنجا شــروع ميشود
كه «عليمحمد ســرلك» همراه با دوستانش عازم
جبهههاي جنگ ميشود .اما در آنجا اسير نيروهاي
بعثي ميشود .سرلك در واقع اتفاقات تلخ و شيرين
دوره دفاعمقدس و اسارتش را به رشته تحرير درآورده
است .او در مقدمه كتاب نوشــته است« :وقتي پاي
ميهن و خاك و ناموس وسط باشه ،گمون نميكنم
كسي بتونه با وجداني آسوده شب رو به صبح بگذرونه،
داداشهاي من هم از اين موضوع مستثنا نبودند و هر
كدوم به نوبهخودشون براي مدتي به جبهه رفتند و
ماهها جنگيدند و به نوبت مجروح گرديدند .من كه
نوجواني 14ســاله بودم و ســرم تو كالس و درس و
مشق بود ،هميشه آرزوي رفتن به جبهه و جنگ رو
با دوستام در ســر ميپروراندم ،چراكه فكر ميكردم
وظيفه دارم از مملكتم و خاك و ناموسم دفاع كنم،
پس تصميــم گرفتم با هماهنگي دو تا از دوســتان
جنگزدهام كه اتفاقا در يك هنرستان و همكالسي
بوديم و مثل من شهرشون مورد تهاجم دشمن بعثي
عراقي قرار گرفته بود براي اعزام به جبهه اقدام كنيم
و با ترفندهاي مرسوم آن زمان يعني دست بردن در
شناسنامه بهخاطر باال بردن ســن و سالمون موفق
شديم ثبتنام كنيم و به جبهه اعزام شويم .»...اين
كتاب در انتشارات «مهر كالم» منتشر شده است.

بازخواني نقش مردم آمل در حماسه 6بهمن سال60

از شهر هزار سنگر چه ميدانيد؟

يك روز شاد برای كودكان كار با عموفيتيله
مؤسسه فرهنگي هنري مهاد با اجراي جشني شاد ،ساعات خوشي را براي كودكان كمبرخوردار و معلول رقم زد

اينجا جشــني باشكوه برپاســت .در يكي
از تاالرهاي بزرگ و مجلل شــهر ،همهچيز
مژگان مهرابي
بــراي پذيرايــي از مهمانهايــي ويــژه
گزارش روزنامهنگار
مهياست؛مهما نهايي كه كمتر به چشم من و
شما ميآيند؛ بچههايي بهنام كودك كار .ميزباني مراسم را مؤسسه هنري «مهاد» برعهده دارد.
مكاني فرهنگي كه حوزه فعاليتش اجراي برنامههاي شاد و آموزنده براي كودكان است .امشب
هم از  ۱۵۰كودك كار و كم برخوردار دعوت كرده تا در مراسم حضور داشته باشند .البته در بين
اين بچهها ،كودكان سندروم داون و اوتيسمي هم هســتند كه همراه با خانوادهشان آمدهاند.
ايدهپردازي «جشن بزرگ حاميان كودكان كار» را محمد مسلمي انجام داده؛ همان عمو فيتيلهاي
خودمان كه با حضور ديگر دوستانش در برنامه صبح جمعه ساعات خوشي را برايمان رقم ميزد.
او در اين جشن از خيرين و جمعي از هنرمندان و ورزشكاران نامي هم دعوت كرده تا كودكان كار
و نيازمند را دريابند و آنچه در توان دارند براي حمايت از آنها بهكار گيرند.

ســالن تاالر پذيرايــي لبريز از مهمان اســت؛
مهمانهايــي كوچــك بــا آرزوهايــي بزرگ.
تعدادشان زياد اســت .بهگفته محمد مسلمي يا
همان عمو فيتيلهاي ۱۵۰نفري ميشوند .از مراكز
خيريه بچههاي ثروتساز ،حافظان كودكان كار
و جمعيت طلوع بينشــان و به دعوت مؤسسه
مهاد آمدهاند .شور و شوقشان وصفناپذير است.
كساني که در زندگيشان ،شادي و تفريح رنگي
ندارد .مراسم به مناســبت گراميداشت سالروز
ميالد باســعادت حضرت زهرا(س) ترتيب داده
شده و همين خوشــحالي مدعوين را دوچندان
ميكند .مرتضي حســيني ،مجري برنامه است؛
شــوخطبعي او هنگام اجراي برنامه شــعفي در
حضار بهوجود ميآورد و البته در بچهها بيشتر.
آميختهشــدن همهمه مدعوين با صداي خنده
بچهها مانعي اســت براي شــنيدن حرفهاي
حســيني و اينجاســت كه ذكر صلوات و تالوت
آياتي چند از كالماهلل مجيد ،سكوتي را در سالن
حكمفرما ميكند.
شهر آرزوها ،شهري براي كودكان

با پايان قرائت قرآن ،انگار كه مهمانان مجوزي براي
شور و هياهو داشته باشند ،روال قبل را در پيش
ميگيرند .مسلمي سكان كار را بهدست ميگيرد
و بعد از گفتــن خيرمقدم به مدعويــن ،آنها را از
خبرهاي خوشي آگاه ميكند .او ميگويد«:امروز
خوشــحالم كه بعد از ۳۰ســال تجربــه و كار به
آنچه هدفم بوده رســيدم و آن راهاندازي «شبكه
توانتيوي» يا همان تلويزيــون معلوالن ايران

۷۸۶۲

در نهمیــن دوره پویــش کتابخوانــی
«کتاب و زندگــی» بــا محوریت کتاب
«تنها گریه کن» شرکت کردند .کتاب
تنهــا گریــه کــن نوشــته اکرم اســامی
است و زندگی اشرفسادات منتظری،
مادر شهید محمد معماریان را روایت
میکند .خبرگزاری مهر

۲۷۲

تن از فرزنــدان ایثارگران برای اشــتغال
ثبتنــام کــرده انــد .محمــود پاکــدل،
معــاون تعــاون و امــور اجتماعــی بنیاد
شــهید و امور ایثاگران کشــور بــا اعالم
اين خبر گفت« :تمامی دســتگاههای
اجرایی به همراه شرکتها و موسسات
بخــش خصوصــی بایــد بنــد «د»
تبصــره ۲۰موضــوع تبدیــل وضعیــت
جامعــه ایثارگــری و فرزنــدان آنهــا را به
صورت جدی عملیاتی کنند ».ایرنا

۴۰

و ۶اســتاد بــرای پرچــم ایــران اثــر تولیــد
كردهاند .اين اقدام بــرای رویداد «پرچم
ایــران باالســت» صــورت گرفتــه و هدف
دغدغهمندکــردن مــردم نســبت بــه
پرچم کشــور اســت .رویداد ملی طراحی
محصــول بــا محوریــت پرچــم ایــران بــا
مشــارکت خانــه ماهــد ،حــوزه هنــری و
سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار
شد .خبرگزاری تسنیم

هزار

هنرمند

محمد مسلمی ،بازیگر طنز برنامه «فیتیله» همیشه دغدغه كودكان را داشته و

طرح و برنامههای مختلفی برای این قشر اجرایی كرده است .او حاال ایدهپرداز

جشــن بــزرگ حامیــان كــودكان كاراســت و از خیریــن و جمعــی از هنرمنــدان و
ورزشــكاران نامی هم دعوت كرده تا كودكان كار و نیازمنــد را دریابند و آنچه در

توان دارند برای حمایت از آنها بهكار گیرند
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از كارشناسان زبده حوزه
كودك بهعنوان اعضای
اتاق فكر ،در طرح «شهر
آرزوها ،شهری برای
كودكان» همراهی كرده و
ایده دادند .در این شهر،
كودك زندگی كردن
آموزش داده میشود

کودک کار

نفر

اهداي جوايز توسط هنرمندان و ورزشكاران

صحبتهاي مسلمي به پايان ميرسد اما بچهها
گويا انتظار ديگري از او دارند .مسلمي خودش
اين را ميداند و مثل هميشــه شور و هيجانش
را به جمع انتقــال ميدهد .با فرياد دســتا باال
بچهها دســتهاي خود را باال آورده و محكم به
هم ميزنند.
صداي خنده و هياهويشــان همــه جا را پر
ميكند .از شــادي آنها مدعوين هــم به وجد
آمدهانــد .او شــعر «دوســتي را ميخوانــد و
بچهها همراهــي ميكنند .ميالد كه از ســراي
مهر آمده ،از خوشــحالي روي پا بند نميشود و
مرتب با ايســتادنش صداي اعتراض دوستانش
را درميآورد .چرا كه اجــازه نميدهد آنها عمو
فيتيلــهاي را ببينند .خواندن ســرود توســط
بچههاي خيريــه «حافظان كــودكان كار» و
برگزاري مســابقه از ديگر برنامههايي است كه
در اين مراسم انجام ميشود .لحظات آخر جشن
است و نوبت به اهداي جوايز به نخبههاي ورزشي
و هنري ميرسد؛ كودكاني كه استعدادهايشان
به چشــم نميآيد .يكيشان در رشــته رزمي
جوجيتســو مدال آورده و ديگر در جشــنواره
فرهنگــي .هادي ســاعي ،رئيس فدراســيون
تكواندو و محمدحسين رستميان ،رئيس انجمن
جوجيتسو ،ســيروس همتي و صفر كشكولي از
بين مهمانها عهدهدار اهداي جوايز به برترينها
هستند.

پاي صحبتهاي سميه عظيمي ،نويسنده زندگينامه شهيد حاجحميد تقويفر

عدد خبر

نفر

به كمك آقاي كاظم احمدزاده اســت .اين شبكه
براي افراد كمتوان نابينا ،ناشنوا ،اوتيسم و سندروم
داون درنظر گرفته شده و بهزودي افتتاح ميشود.
خبر خوش ديگر راهاندازي شــبكه «حاميم» با
برنامههاي متنوع و ارزنده ويژه كودكان و نوجوانان
اســت» .اما خبر مســرتبخش ديگري كه اين
هنرمند به آن اشاره ميكند ،اجراي طرح «شهر
آرزوها ،شــهري براي كودكان» اســت .او دراين
باره توضيح ميدهد«:در اين شهر ،كودك زندگي
كردن در آن را آموزش میبيند و همه شغلها را
در آنجا تجربه میكند۲ .ســال پيش اتاق فكر آن
را تشــكيل داديم .حدود ۲۰۰نفر از كارشناسان
زبده حوزه كودك در اين راه همراهي كرده و ايده
دادند .البته از خود بچهها هم كمك گرفتيم كه چه
فضايي آنها را بيشتر شاد ميكند .در شهر آرزوها،
كودكان و نوجوانان ميتوانند كارهايي كه شنيده
يا ديدهاند را خودشان انجام دهند مثل دوشيدن
شير گاو ،كاشتن گل ،پختن نان و… اين مهم تأثير
زيادي در مهارتآموزي آنها دارد».

كشف استعدادهاي درخشان اما نهفته

مسلمي عاشــق كار كردن با بچههاست .اين را
از اســتاد خود عليرضا خمسه ياد گرفته است.
براي همين فعاليتش از ابتدا در حوزه كودكان
بوده اســت .او ميگويد«:كودكان بيشتر از هر
قشري نياز به شادي دارند .براي همين خيلي
از برنامههاي خود را در مؤسســههاي خيريه
اجرا كردهام» .او معتقد اســت با هنر ميتوان
بچههاي كمبرخوردار را شــاد كــرد .اين كار
تأثير زيادي در روحيه آنهــا دارد .اين هنرمند
ادامــه ميدهد«:هدف از اجراي اين جشــن و
دعوت از خيريــن و فرهيختگان كشــور اين
بود كه از نزديك با نيازهــاي كودكان نيازمند
و آسيبديده آشنا شوند و آنچه در توان دارند
براي رفع احتيــاج اين بچهها بــهكار گيرند.
كودكان كار يا كم برخوردار نياز به ديده شدن
دارند .در بين آنها استعدادهاي درخشاني است
كه كشف نشــدهاند .زمينه تعالي و رشدشان را
بايد فراهم كرد .بچههايي كه بــه جبر روزگار
آسيب ديدهاند».
اين هنرمند معتقد است با تحوالتي كه ايجادشده
بايد ديدمان را نســبت به كودك تغيير دهيم و
ميگويــد« :بايد پذيرفت كودكان اين نســل با
نســلهاي گذشــته تفاوت دارند و اگر آموزش
نبينند نسل آسيبپذيري به جامعه وارد خواهد
شد .آيندهســازان ما همين بچهها هستند و اگر
بخواهيم اعتياد و آســيبهاي اجتماعي نداشته
باشيم و نيروها و انسانهاي آگاه و كاربلدي داشته
باشيم بايد روي كودك كار كنيم .آن هم در اين
شرايط كه همهچيز مجازي شده پس بايد روي
اين نسل سرمايهگذاري كرد .كار در حوزه كودك
عزم ملي ميخواهد».

از مراكز خیریه ،بچههای
ثروتساز ،حافظان
كودكان كار و جمعیت
طلوع بینشان به دعوت
مؤسسه مهاد به این
جشن دعوت شدهاند.

عاشقانههايحاجحميدوپريدر«سرزمينبيفصل»
گپ

مهناز عباسیان

خبرنگار

همين چند وقت پيش بود كه رونمايي شد؛ كتاب «سرزمين بيفصل».
سرزمين بيفصل ،روايت عاشــقانه پروين مرادي از 35سال زندگي با
سيدحميد تقويفر اســت .روايت زندگي دخترخاله و پسرخالهاي كه
عاشقانه ازدواج ميكنند ،عاشقانه زندگي ميكنند و حاال پري تنها اما باز
هم عاشقانه ،زندگي را ادامه ميدهد .اين جمالتي است كه سميه عظيمي
ستوده انتخاب كرده تا پشت جلد كتابي كه نوشته ،بنشيند .براي اين
خوشنشستن هم دليل دارد .او توضيح ميدهد كه «اول قرار بود براي
حاجحميد بنويسم ،اما پري همان دفعه اول ،سر به گريبان گرفت و اشك
ريخت .آنقدر كه نفسش به شماره افتاد .بعد هم كه رفت ،زنگ زد و گفت
كه ديگر نميآيد.
قصه شروع نشده ،تمام شد .شيفته حميد و پري شده بودم و حاال داشتم
توي خودم مچاله ميشدم؛ از اين نيامدن ،از اين نشنيدن ،از اين ننوشتن.
حتي نام كتابم را انتخاب كرده بودم« ،حمي ِد پري» ،چون حميد ،همه
جان و دل پري است .خسته و كالفه ،توسل كردم ،به حاجحميد.
خواســتم خودش كاري كند .و او كار خودش را كرد ،هفته بعد ،پري
خودش زنگ زد و آمد .هربــار كه پري ميرفت دل از دســت بدهد و
چشمش به اشك بيفتد ،مسير گفتوگو را عوض ميكردم ،ميخواستم
قدري درباره خــودش بگويد؛ از كودكياش ،از پــدرش ،از مادرش ،از
كالس و درس و مدرسهاش .تمام هفتههاي بعد ،تالش ميكردم پاي
حميد مستقيم به گفتوگو باز نشــود ،اما پري از هر طرف كه ميرفت
به حميد ميرسيد ،حتي در دورترين و غريبترين خاطرههايش .ميانه
گفتوگوها ديدم پري از هر طرف كه ميرود به حميد ميرسد و من از
هر طرف كه ميروم به پري ميرسم .حس كردم خواست حميد ،نه آن

چيزي است كه من پياش ميگردم .او ميخواست من از پري بنويسم.
گفتوگوها كه تمام شد ،مطلبي ديدم از رهبري.
عين جمله را يادم نيست اما آقا جايي گفته يا نوشته بودند كه بايد زحمت
و رنج همسران شهدا هم روايت شود .و من انگار حميد را جلوي چشمانم
ميديدم كه هربار دست پري را ميگرفت و توجهم را به رنجها ،مشقتها،
فداكاريها ،صبوريها و تحملهايش جلب ميكرد .يكبار بيمقدمه ،به
پري گفتم ميخواهم داستان شما را روايت كنم .لحظاتي عميق چشم
در چشمام دوخت و انگار ناگفته فهميد ،آنچه را تنها در يك جمله كوتاه
گفته بودم .پذيرفت و من داستان پري را نوشتم .آن روز خيال ميكردم،
اما حاال مطمئنم سرزمين بيفصل ،اداي دين حميد به پري است؛ براي
سالها فداكاري و صبوري .پري يك زن است ،زني كه از پانزده سالگي،
دل به حميد تقويفر داده و عاشقانه با او زندگي كرده است .پري هنوز
هم عاشق است ،او حاال تنها اما باز هم عاشقانه ،به زندگي ادامه ميدهد».
نويسنده ،برخالف بيشتر زندگينامهها ،ســرزمين بيفصل را خطي و
نویســنده ،برخــاف بیشــتر

زنــدگینــــامهها ،ســـــــــــــرزمین
بیفصــل را خطــی و تقویمــی

روایت نكــرده؛ او تــاش كرده،

داســتانهای دراماتیــك و البتــه مهــم از نگاه پــری را

انتخاب و قصه پری و حمید را البــهالی وقایع تعریف
كند؛ وقایعی كه به «راه» و «قرار» تقسیم شدهاند

در تقويم ششم بهمنماه نام يك شهر و يك قيام مردمي هميشه
جاودان مانده است .درست 40سال از هجوم عناصر ضدانقالب
مسلح به شهر آمل ميگذرد و امروز فرصتي بهدست آمده تا نگاهي
به تاريخ و بازخواني نقش مردم آمل در حماسه 6بهمن سال1360
داشته باشــيم .در حقيقت پذيرفتن پيروزي انقالب اسالمي در
بهمن  ۱۳۵۷براي عدهاي ازجمله منافقين خوشايند نبود از اينرو
از اواخر سال ۱۳۵۸با طرحريزي نقشههاي متعدد ،در پي ايجاد
ناامني در كشور بودند.
اتحاديه كمونيستهاي ايران با ارزيابي موقعيتهاي جغرافيايي،
جنگلهاي آمل را مناسب براي عمليات چريكي تشخيص داده و
در آنجا استقرار يافتند و با جذب افراد زودباور و همچنين تجمع در
جنگلها به خيال خود زمينه را براي حمله به شهر آمل و تصرف
آن آماده كرده بودند .از اينرو با يك گروه كمتر از صد نفري براي
حمله به شهر در صبحگاه ششم بهمنماه سال  ۱۳۶۰آماده شدند.
البته درباره انتخاب اين شهر براي اين تجمع بايد گفت با تصرف
شهر آمل كه يكي از شهرهاي اســتراتژيك شمالي بود ،كنترل
محور هراز بهعنوان يكي از راههاي مواصالتي مهم تهران به شمال
كشور قطع ميشد و تحت كنترل منافقين قرار ميگرفت و با توجه
به دشتهاي وسيع و جنگلهاي فراوان ،امكان برنامهريزي براي
حمله به شهرهاي ديگر نيز وجود داشت .در كتاب اسناد اتحاديه
كمونيســتهاي ايران در واقع ه آمل چاپ مركز اســناد انقالب
اسالمي درخصوص اين حادثه چنين آمده است« :در بهمنماه
1360نيروهاي كمونيست و چپگرا طي برنامهريزيهايي كه از
قبل انجام داده بودند با تصور همراهي مردم آمل با آنها به اين شهر
حمله كردند .مردم آمل در روز ششم بهمن با حضور در خيابانها و
سنگربندي مقابل منازل در برابر نيروهاي كمونيست ايستادگي و
آنها را از شهر بيرون كردند.با آغاز صبح ششم بهمن ،حماس ه مردم
آمل شكل گرفت و صدها نيروي داوطلب مردمي با روي آوردن
به مقر سپاه و گرفتن اسلحه ،به مقابله سربداران جنگل رفتند و
سنگربنديها آغاز شد».

حماسهاي از جنس مردم

چنين روايت شده كه در اين روز مردم آمل از پير و جوان گرفته
تا زن و مرد همگي دست به دست هم دادند با شن و گوني سنگر
ســاختند .اين مردم وفادار بــه امام و انقــاب ،مقاومت كرده و
آنچنان سنگرهاي مقاومت ساختند كه اينك شهر آمل به شهر
«هزار سنگر» معروف شده اســت .در اين كتاب درباره جزئيات
قيام آمل گفته شده است« :ســازماندهي و ساماندهي نيروهاي
مردمي از ســاعت 7صبح آغاز شــد و تا 8صبح بهپايان رسيد.
هرچند نهادهايي چون سپاه و بسيج بهخاطر نوپايي اين نهادها
تجرب ه الزم را نداشتند ،ولي شور و اشتياق بسيار باال براي مقابله با
ضدانقالب ،جايگزين هر نارسايي شد .حمله مردم حزباللهي به
ضدانقالب در دو محور اساسي ،يعني در همان مناطقي كه دشمن
تمركز داشــت ،صورت گرفت .در ادام ه حضور مردم ،واحدهاي
كوچكتري از كوچه و خيابانها به راه افتادند و خود را به مناطق
درگيري رساندند .برخي از نهادهاي انتظامي چون كميت ه انقالب
اسالمي ،شهرباني و ژاندارمري در بخشهايي از شهر مانع ورود
مردم به صحن ه درگيري ميشدند تا بدانها آسيبي وارد نشود ،اما
مردم در چند بخش اساسي ايفاي نقش كردند :كمك در ايجاد
سنگر و مواضع دفاعي ،تالش براي دستگيري دشمن ،درگيري
مسلحانه و جنگ تن به تن با دشمن ،كشف محل استقرار دشمن،
تخلي ه شهدا و كمك به مجروحين ».از ابتكارات مردمي شهر هزار
سنگر ميتوان به ساخت سنگر متحرك با كمك وانت نيسان اشاره
كرد .اين يكي از دهها ابتكار نيروهاي بسيجي اين شهر در نبرد با
دشمن بود .بهگونهاي كه پشــت يك ماشين نيسان سنگري از
گونيهاي شن ساخته شده بود و نيسان به شكل برعكس و با دنده
عقب سمت دشمن حركت ميكرده و نيروهاي مردمي از پشت
اين سنگر به دشمن تيراندازي ميكردند .با اين كار ،جان راننده
در امان ميماند .نقش مردم در اين درگيري غيرقابل تصور بود،
بهطوري كه در ساعات اولي ه اين نبرد دالورانه ،مردم تمام سطح
شهر را پوشانده بودند و از خارج شهر با سرعت تمام وانت وانت شن
و ماسه به داخل شهر ميآوردند .جنگ و گريز مردم و نيروهاي
انتظامي منجر به كشته شدن و دستگيري عدهاي از مهاجمان شد
و در همان روز دشمن تمام مواضع خود را از دست داده و شروع
به عقبنشيني كرد.
درس عبرت از حماسه 40سال پيش

تقويمي روايت نكرده ،او تالش كرده ،داســتانهاي دراماتيك و البته
مهم از نگاه پري را انتخاب و قصه پري و حميد را البهالي وقايع تعريف
كند؛ وقايعي كه به «راه» و «قرار» تقسيم شدهاند .راه ،روايت سفرهاي
پري است ،سفرهايي كوتاه يا بلند ،در مينيبوسي در شادگان يا اتوبوس
ايالم .پري ميرود كه حميد را ببيند .و قرار ،روايتهايي است از حوادث
تلخ و شيرين زندگي حميد و پري ،آنجا كه حميد بيشتر حضور داشته
يا خاطرهاي با نقشآفريني و اثرگذاري او عجين شده است .راه و قرار،
پابهپاي هم قصه يك زندگي را روايت ميكنند.
سرزمين بيفصل ،فرصتي اســت براي آشنايي با كســي كه فرمانده
اطالعات نيروي قدس ســپاه بود اما براي مقابله با داعش ،درخواست
بازنشستگي كرد و به عراق رفت .او بر ســر پيمان ماند و نگذاشت پاي
داعش به كربال برسد .ديماه سال  ،1393چند روز مانده به راهپيمايي
بزرگ اربعين ،وقتي داعش را در منطقه عزيزبلــد زمينگير كرده بود،
سيدحميد به آرزوي شهادتش رسيد .اين كتاب به همت انتشارات مركز
اسناد انقالب اسالمي در 222صفحه چاپ و با قيمت 45هزارتومان روانه
بازار نشر شده است.

حماسه ششم بهمن سال  ۶۰آمل كه با ايســتادگي و مقاومت
قهرمانانه مردم شهر هزار سنگر در تاريخ پرافتخار ايران اسالمي
جاودانه شد و بايد اين روز را نقطه عطفي در تاريخ انقالب ناميد
كه اجراي طرحهاي كمونيستي پس از ناكام ماندن در تهران با
مقاومت مردم آمل نيز ناكام ماند و به جرأت ميتوان گفت باعث
تقويت نهال نوپاي انقالب اسالمي ايران شد .اين حماسه نهتنها
پاي منافقان را از مازندران برچيد ،بلكه تجديد ميثاقي با انقالب
اسالمي بود و مردم مازندران از درج نام آمل در وصيتنامه سياسي
الهي حضرت امام خميني(ره) بهخود ميبالند .زيرا حضرت امام
خميني(ره) در وصيتنامه سياسي ـ الهي خود از آن به نيكي ياد
كرده و فرمودند« :من از شهرستان آمل و مردم فداكار آن تشكر
ميكنم .ديديد مردم دلير و مسلمان آمل چه به روزتان آوردند».
مقام معظم رهبري نيز پيرامون حماسه ششم بهمن مردم آمل
ميفرمايند«:نبايد اجازه داد كه اين خاطرههاي پرشــكوه ،اين
حوادث بينظير و تعيينكننده تاريخ انقالب ،در ذهنها كمرنگ
شود .نسل جوان ما بايد اين خاطرهها را درست بشناسد ،بتواند آنها
را تحليل كند و آنها را چراغ راه آينده پرماجراي خود و هدف بلند
خود قرار بدهد« .شهر هزار سنگر» اين تعبير كمي است؟ حرف
كوچكي است؟» اينك ششــم بهمن يادآو ر اين حماسه مردمي
است كه هرچند ظرف مدت  ۱۰ساعت ۴۰ ،شهيد و 120زخمي
وقف انقالب كردنــد ،اما اجازه ندادند خاك مقدس وطنشــان
بهدست عدهاي منافق بيفتد.
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انديشه
كتاب

انديشه
كتاب

مرتضي داوودي
روزنامهنگار

رابطه متقابل كتابخواني
و هويت جمعي يك ملت

انسان فطرتا موحد است ولي اســاس زندگي مدرن بر پايه
لذتهاي آن به آني ،بهصورت مســتمر ،ناشــي از پراكنده
ديدن ،شنيدن و سخنگفتن اســت كه ماحصل آن چيزي
نيست جز پراكندگي فكر و در نهايت دوركردن بشر از روحيه
وحدتورزي او .در چنين سبكي از زندگي تالش ميشود كه
روحيه كنجكاوي ،جستوجوگري و پرسشگري در انسان
خاموش شود و از تفكر بگريزد و بهطور كلي شهروند ،مطيع
و مسخ اينگونه از زندگي شــود؛ زندگياي كه در آن فرد را
اختيارا مجبور ميكند كه همرنگ با جامعه اطرافش در آن
دچار استحاله شــود و بدون هيچگونه ترديد و اعتراضي در
اين دنيا ،هرگونه اســتدالل بيمنطقي را بهصورت تعبدي
بپذيرد و تسليم محض اين تربيت انفعالي به دور از هرگونه
كنشگري درست شود.
آدمي در اين فراينــد ،زندگي پيوســته غفلتزايي را طي
ميكند كه آرامآرام بدون هيچ خودآگاهياي ،خالي از هويت
شده و در نهايت روح و جسمش غارت ميشود .در اين شرايط
از جامعه بايد كاري كرد كه انســانها نسبت به اطرافشان
منتقد باشند و از محيط پيرامون خود و جايگاه وجوديشان
در اين عالم پرسشــگري كنند و يا بهعبارتي صاحب تفكر
انتقادي شوند.
مدخل ورود به تفكر انتقادي ،پرســش و داشــتن روحيه
كنجكاوي و عدمبيتفاوتي نســبت به مسائل اطراف است.
در دوراني كه به قول شهيد سيدمرتضي آويني ،عصر انفجار
اطالعات قلمداد ميشــود ،بايد آدمي ابزاري داشــته باشد
كه بتواند موقعيتهاي مختلف را ارزيابــي و با آنها عاقالنه
مواجهه كند.
كسي كه به تفكر انتقادي مجهز است ،هنگام انديشيدن كه
طبيعت زندگي بشر اســت ،عملكرد بسيار متفاوتي نسبت
به ديگران دارد .او در برخورد با اتفاقات گوناگون ،مســائل
و پرســشهاي حياتي را مطرح و آنها را با دقت دستهبندي
ميكند ،اطالعات و دادههاي مربوط بــه آنها را گردآوري،
ارزيابي و تفســير ميكند و به نتيجه و راهحلهاي مستدل
ميرسد و با راســتيآزمايي مجدد و منطقي آنها به مرحله
عمليات واصل ميشود؛ بهعبارت ديگر ،تفكر انتقادي خود
تربيتكنند ه و هــادي تفكر محض اســت .تفكر را انضباط
ميدهــد و تصحيح و نظارت ميكند .تفكــر انتقادي باعث
ميشود كه انسان از تواناييهاي خود بهمنظور پاسخگويي
استفاده كند و انســان به جاي اينكه دريافتكننده صرف
اطالعات باشد ،به يك يادگيرنده و توليدكننده فعال فكري
تبديل ميشود.
كتاب بهعنوان يك عنصر كارآمد تمدنســاز و هويتبخش
بشريت يكي از ابزارهايي است كه آفريننده و تقويتكننده
اين مهارت تفكري در انسان است .مطالعه كتاب (نه محتواي
دنياي مجازي) نيــاز فردي به پــردازش اطالعات را بهبود
ميبخشد و ادراك انسان را عميقتر ميكند .آدمي با تمركز
روي مطالعه ميتواند پايههاي شناختي خود را تحريك كند
و به فهم و دركش كه قوامدهنده قدرت تفكر انتقادي اوست،
استحكام ببخشد.
او با مطالعه كتاب خودبهخود روي روحيه تكاملطلب خود
دست ميگذارد؛ چرا كه انســان را در معرض يادگيري قرار
ميدهد و انسان يادگيرنده بهخاطر اين روحيه فطري درصدد
يادگيريهاي جديد و مقايســه يافتههاي ديگران و ســاير
مكاتب قرار ميگيرد و او صاحب قدرت نظردهي ميشود.
تفكر انتقادي ،او را درون تسلســل مبارك و اين بار با پاياني
اميدبخش كه معرفت آدمي نسبت بهخودش و جايگاهش
در اين عالم اســت ،قرار ميدهد و حتي مسبب آن ميشود
كه او با داشتن اينگونه از تفكر ،نسبت به منابع مطالعاتي و
دريافتي دادههاي خود انتقادي برخورد كند تا درخورترين و
مناسبترين آنها را برگزيند و او را در چنين دور مباركي هم
قرار ميدهد كه سعادتبخش پيكره وجودي اوست.
اين نكته الزم به ذكر است كه دستيابي به چنين فايدهاي از
خواندن كتاب ،زماني محقق ميشود كه پيوسته و مستمر
باشد و مســير مطالعاتي يك شــخص بر مبناي هدف او از
زندگي بنا شود نه بهصورت مطالعهاي كه باري به هر جهت
و چشيدن از هر موضوعي باشــد .هدف او از زندگي همان
پرســشهاي او از محيط اطرافش اســت؛ پرسشهايي كه
نيازساز است كه براي پاسخگويي به اين نيازها الجرم بايد
به كتاب روي بياورد.
و اين چنين جامعهاي به يك هويت جمعي باثباتي دســت
پيدا ميكند و عزتمندانه نسبت به هر گزندي تا مادامالعمر
مصون ميماند.

دانشنامه
قرآنی

انتشار جلد نخست دانشنامه
قرآنی «محیط زیست طبیعی»
کتاب «دانشنامه قرآنی محیط زیســت طبیعی» به کوشش علی
خراسانی ،محمد اکبری کارمزدی و علی مدبر و جمعی از محققان
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
منتشر شد .در معرفی این کتاب عنوان شده است :محیط زیست
طبیعی از مواهب الهی است که حفظ هارمونی و چرخه هماهنگ
و هدفمند آن وظیفه انسان است .زمینه بهرهمندی همه موجودات
زنده ،به ویژه انسان از طبیعت سالم ،با حفظ محیط زیست طبیعی
فراهم میآید .در این میان آشنایی دین مداران با آموزههای وحیانی
درباره مفاهیم و موضوعات مرتبط با محیط زیست ،اهمیتی ویژه دارد
و میتواند در پاسداری از آن نقشی بیبدیل داشته باشد .دانشنامه
قرآنی محیط زیســت طبیعی ،مجموعهای از مقاالت برگرفته از
دایرهالمعارف قرآن کریم است که اکثر قریب به اتفاق آنها به تبیین
پدیدهها و اجزای محیط زیست طبیعی میپردازند .جلد اول این
دانشنامه با مدخل آب شروع و به مدخل سنگریزه ختم میشود.
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اميرحسن اوصالي
روزنامهنگار

مروري بر كتاب
«در خدمت و خيانت زنان»

مقدمهاي بر روانشناسي قرآن بنيان در گفتوگو با سعيد بهشتي ،استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

روانشناسیغربیبه«تنبیسر»پرداختهاست
علوم انساني اسالمي از جمله مسائلي است كه
در خصوص آن بحثهاي فراواني شكل گرفته
انديشه محمدصادق عبداللهي
تربيتي
روزنامهنگار
و بيش از  ۱۰مدل براي استخراج آن ارائه شده
است .سوا از كليت بحث علوم انساني اسالمي ،بحث از مصاديق مختلف همچون روانشناسي قرآن
بنيان مسئلهاي مهم است كه كمتر خارج از چارچوبهاي آكادميك و كالسي مورد بحث و بررسي قرار
گرفتهاست.بدينمنظورگفتوگوييباسعيدبهشتي،عضوهيأتعلميدانشگاهعالمهطباطبايي(ره)،
داشتهايم .بهشتي كه داراي آثار متعددي در حوزه علوم تربيتي بهويژه فلسفه تعليم و تربيت است،
كتابي نيز با عنوان «علم النفس (روانشناسي از ديدگاه دانشمندان مسلمان)» در كارنامه خود دارد كه
از سوي انتشارات رشد به چاپ رسيده و بهعنوان منبعي مهم در شناخت نظريات حوزه علم النفس
است .او در فرصت كوتاه اين مصاحبه تالش كرده مقدمهاي بر روانشناسي قرآن بنيان بيان نمايد و
تصويري كلي از اين علم و ريشههاي انسانشناسي آن از منظر قرآن كريم برايمان ترسيم كند .حاصل
اين گفتوگوي مختصر و كوتاه كه در آن جاي سؤاالت بسياري خالي است و اميدواريم بتوانيم طي
شمارههاي آتي به آنها بپردازيم ،در ادامه از نظر ميگذرد.
جناب دكتر! از منظر قرآن كريم چه
لزومي به انسانشناسي است و چرا اساس ًا بايد
وارد بحثهايي براي شناخت انسان و ابعاد آن
بشويم؟

قرآن كريم دعوت ميكند كه انسان ،خداشناس بشود
و نسبت به خداي متعالي آگاهي پيدا كند .حاال اين
سؤال مطرح ميشود كه انسان چگونه خدا را بشناسد
و خداشناسي داشــته باشــد؟ در يك فرمول كلي
قرآن كريم در آيه 53ســوره فصلت بيان ميفرمايد
اق َو فِي أَنْفُسِ ِه ْم َح َتّي
«ســ ُن ِري ِه ْم آيَات ِ َنا فِي ْال َف ِ
كه َ
يَت ََب َّي َن ل َ ُه ْم أَن َّ ُه ال ْ َح ُّق أَ َول َ ْم يَ ْك ِف ب َِرب ّ ِ َ
ك أَن َّ ُه َعلَي ُك ّ ِل شَ ْي ٍء
يد» در اين آيه شريفه به تعبير حكماي اسالمي دو
شَ ِه ٌ
راه براي خداشناسي مطرح شده است :راه اول اينكه
انسان در آيات آفاقي و انفسي تأمل و تحقيق كند و از
اين طريق به شناخت خدا دست پيدا كند .اهل منطق
اين را اصطالحاً طريق اني ميگويند بدين معنا كه
انسان از معلول بهعلت حركت ميكند كه اين هم در
دو بخش آفاق و انفس است بهعبارتي هم سير آفاقي
است و هم سير انفســي .و اما راه دوم .در انتهاي آيه
 ۵۳سوره فصلت در قالب يك سؤال آمده« :أَ َول َ ْم يَ ْك ِف
ب َِرب ّ ِ َ
يد» آيا كافي نيست كه
ك أَن َّ ُه َعلي ُك ّ ِل شَ ْي ٍء شَ ِه ٌ
پروردگار تو بر همهچيز شهيد ،شاهد و گواه است؟ اين
ميشود طريق لني .بهعبارتي يك وقت عالم هستي
اعم از آفاق و انفس شاهد بر وجود خدا درنظر گرفته
ميشود كه همانطور عرض كردم سير آفاقي و انفسي
براي شناخت خداوند متعال از اين طريق است ،اين
طريق اني بود كه گفتيم يعني از معلول بهعلت اما يك
وقت خداوند متعال خودش شاهد بر خودش است.
در بحث داللت ،منطقيين از دال و مدلول ســخن
ميگويند .اگر با اين اصطالح بخواهم توضيح بدهم در
طريق اول دالي وجود دارد و مدلولي كه البته اين دال
جز فقر و نياز نيست؛ به تعبير صدرالمتألهين شيرازي
(رضواناهلل عليه) اين فقر وجودي است و در واقع تمام
عالم هستي عين الفقر و نياز است .در طريق دوم اما
دال و مدلول دوتا نيستند بلكه دال عين مدلول است.
بنابراين براي شــناخت خداوند متعال دو راه وجود
دارد .يك راه اين است كه عالم هستي دال بر خداوند
قرار بگيرد و راه دوم اين اســت كه واسطهاي در كار
نباشد .حال بحث ما در همان طريق اول است يعني
طريق اني (از معلول بهعلت) و بر اين اســاس شايد
بشــود گفت كه نزديكترين راه براي خداشناسي،
انسانشناسي است.
با توجه به آنچه فرموديد ميخواهم
از جنابعالي درخصوص جايگاه انسانشناســي
در روانشناسي قرآن بنيان ســؤال كنم اما اگر
صالح بدانيد پيش از اين توضيحي درخصوص
چيستي روانشناسي قرآن بنيان و جايگاه فلسفه
روانشناسي در آن بيان فرماييد؟

روانشناســي قرآن بنيان يعني آن رشته و علمي كه
خاستگاه و منشأش قرآن كريم باشد و اين موضوع،
موضوع خيلي ارزشمند و مهمي است .يعني بازگشت
به قرآن بهعنوان منبعي كامل براي بهطور كلي علوم
انساني اسالمي و در اين بحث خاص روانشناسي.
و اما فلسفه روانشناسي به بحثهاي اساسي و بنيادين
مربوط به روانشناســي ميپردازد .خب در عرصه علم
روانشناســي در جهــان غرب مكتبهــاي مختلفي
وجود دارد كه اين مكتبهــاي مختلف هر كدام پيش
فرضهايي دارند .در اين مكتبهاي گوناگون و متعددي
كه در روانشناسي غرب وجود دارد ردپاي پيشفرضهاي
فلسفي را مخصوصاً درباره انســان و مسئله شناخت و
آگاهي و جهان هستي مالحظه ميكنيم.

من در مقدمــه كتاب «علم النفس (روانشناســي از
ديدگاه دانشــمندان مســلمان)» نكاتي را در اين
خصوص بيان كردهام .مث ً
ال مكتب رفتارگرايي داريم
كه اين مكتب اص ً
ال مســئله اختيار و آزادي را قبول
ندارد .اسكينر از انديشمندان اين مكتب ،كتابي دارد
به اسم «فراسوي آزادي و شــأن» كه به فارسي هم
ترجمه شده است ،او در اين كتاب تصريح ميكند كه
همه ما تحت كنترل هستيم .از سويي در مقابل اين
مكتب ،مكتب انسانگرايي را داريم كه قائل به آزادي
و اختيار انسان اســت .همينطور مكاتب ديگري نيز
داريم همچون شناختگرايي يا مكتب روانتحليلي
يا روانكاوي كه هر كدام اتكا به بحثهاي اساسي و
بنيادين فلسفي دارند.
روانشناسي اسالمي و روانشناســي قرآن بنيان هم
هرگز نميتواند فارغ از اين مباحــث زيربنايي و اين
عقبه فلسفي باشد و بايد پاسخ اين سؤاالت را در قرآن و
روايات البته با نگاه عقلي ،برهاني و استداللي پيدا كرد.
مهمترين موضوع در اين بحثهاي
اساســي بهخصوص در حوزه انسانشناســي
چيست؟

يكي از مباحث اساســي و خيلي مهــم در رابطه با
انسانشناسي ،مسئله ماهيت و چيستي انسان است.
در كل يكي از سؤاالت اساســي و بنيادي فلسفي،
سؤال از چيستي و ماهيت اشياء است .آن فيلسوف
و عارف عظيمالشأن اســامي و ايراني ،مرحوم حاج
مالهادي سبزواري(ره) ،در اوايل كتاب منطقش در
يك بيت شــعر ميگويد« :أس المطالب ثالثه علم/
مطلب ما مطلب هل مطلب لم» يعني سؤاالت اساسي
و بنيادين ،سه تاســت ،يكي مسئله چيستي ،يكي
مسئله هستي و يكي هم مسئله چرايي .ما در بحث
روانشناســي قرآن بنيان نيز به لحاظ آن جنبههاي
اساسي تأســيس و توليد يك دانش اسالمي به اسم
روانشناسي اســامي بايد تكليف خود را با اين سه
سؤال اساسي روشن كنيم .در روانشناسي قرآن بنيان
اين سه سؤال اساسي از قرآن قابل پرسش است هم
سؤال از هستي انسان و هم سؤال از چيستي انسان و
هم سؤال از چرايي انسان.
بهطور خالصه نقد ما بهعنوان معتقدان
به روانشناسي اســامي به روانشناسي غربي

مكاتــب امــروز غــرب بــا وجــود همــه
حرفهایــی كــه زدهانــد نتوانســتهاند

از پــس پاســخ بــه چیســتی و ماهیــت
انســان بربیایند و بــه همان تن بیســر

پرداختهاند و جلوههای وجودی انسان

را مــورد مطالعه قــرار دادهانــد و همین
هم هست كه مثال ًدر مكتب رفتارگرایی
صرفــا ًرفتــار یــا فرایندهــای رفتــاری را
مورد مطالعه قرار دادهاند و به آن اصل

حقیقت انســان و آن قوه مدبره انسان

كــه روح انســان اســت و البتــه بــا بــدن
تركیب اتحادی دارد ،توجه نكردهاند

چيست؟

بگذاريــد از اينجــا شــروع كنيم كه موضــوع علم
روانشناســي را فرض كنيم همين روان است .خب
اين روان به چه معناست؟ من خاطرم هست با بعضي
از استادان قديمي روانشناسي كه گفتوگو ميكردم،
ميگفتند اص ً
ال انتخاب ايــن واژه روان خودش يك
پيامي دارد .واژه روان در لغت فارسي يعني پديدهاي كه
ايستا نيست و پويايي دارد و در حال حركت است اما آن
استاد ميگفتند ما وقتي ميگوييم روانشناسي منظور
ما از روان اص ً
ال روح نيست و در روانشناسي امروز نفياً و
اثباتاً درباره روح و وجود يا عدموجود آن بحث نميشود.
به يك معنا تحتتأثير فلسفه كانت و معرفتشناسي
كانتي است كه معتقد بود ما ذوات اشياء را نميتوانيم
بشناسيم بلكه صرفاً ميتوانيم فنومنون يا پديدار يا آن
جنبههاي ظهوري و بروزي اشياء را در ذهن خودمان
بشناسيم؛ بنابراين در روانشناسي امروز مراد از روان
يعني همين تجليــات بيروني و تجليــات رفتاري و
همين جلوههاي آشكاري كه قابل مشاهده و سنجش
است .به تعبير عالمه جعفري(ره) روانشناسي امروز
در مطالعات خودش به تن بيسر مشغول شده است
و وقتي ميگويند روان يعني كاری به مســئله روح و
مسائل مربوط به آن ندارند .لذا مكاتب امروز غرب با
وجود همه حرفهايي كه زدهاند و هست نتوانستهاند
از پس پاسخ به چيستي و ماهيت انسان بربيايند و به
همان تن بيسر پرداختهاند و جلوههاي وجودي انسان
را مورد مطالعه قرار دادهاند و همين هم هست كه مث ً
ال
در مكتب رفتارگرايي صرفاً رفتار يا فرايندهاي رفتاري
را مورد مطالعه قرار دادهاند و به آن اصل حقيقت انسان
و آن قوه مدبره انسان كه روح انسان است و البته با بدن
تركيب اتحادي دارد ،توجه نكردهاند.
با توجه به اينكه فرموديد چيســتي
انسان از ساير ســؤاالت اساسي مهمتر است و
بهدليل محدوديتي كه در زمان داريم ،خوب است
همين حوزه را كمي بيشتر براي خوانندگانمان
باز بفرماييد تا به آن نيت نخست من نيز پاسخ
داده شود .پاسخ قرآن به سؤال از چيستي انسان
چيست؟ بسيار شــنيدهايم كه برخي منتقدان
ميگويند اسالم از بدن فارغ شده است و به بدن
نميپردازد .يعني اگر به قول شــما روانشناسي
غربي به تن بيسر پرداخته ،روانشناسي اسالمي
به روح بيتن پرداخته .اين تا چه حد درســت
است؟

قرآن كريم انســان را موجودي ميداند كه اگر ازلي
نباشــد ابدي و ماندگار و جاودان است و با اين نگاه
انسان را ميبيند .انسان را موجودي دوبعدي ميبيند
كه هم جنبه بدني دارد و هم جنبــه روحي و اص ً
ال
اگر آيات مربوط به انســان را در قــرآن كريم دنبال
كنيم ميبينيم كه اين مفهوم انســان در واقع يك
برايندي اســت از دو جنبه بدني و روحي و هر دوي
اينها هويت انسان را تشكيل ميدهند .به تعبير مرحوم
صدرالمتألهين شــيرازي(رضواناهللعليه) تركيب
نفس و بدن يك تركيب اتحادي مثل تركيب صورت
و ماده است كه متحد با هم هستند .نفس ،جسمانيت
الحدوث اما روحانيت البقاء است .انسان تركيبي است
هم از جنبه جسماني و هم از جنبه روحاني .از همين
رو رواياتي كه دربــاره اهميت ،منزلت و جايگاه بدن
انسان است بســيار قابل تأمل است .در يك روايتي
امام هفتم(ع) فرمودند اين بدنهاي شــما قيمتي
دارد و قيمت آن بهشت اســت لذا مراقب باشيد كه
اين بدنها را به كمتر از بهشت نفروشيد .درباره روح و
نفس تعبيري نيز از اميرالمؤمنين(ع) وجود دارد كه
نشان ميدهد هر دوي اينها در كنار هم و در يك تأثير
و تأثر متقابلي ،مهم هستند.
يك نكتهاي را در راســتاي همين بحث چيستي و
ماهيت انسان ،صدرالمتألهين شيرازي(ره) در جلد
فكر كنم هشتم كتاب اسفار بيان ميكند كه بسيار
جالب اســت و مناسب اســت در اينجا اشارهاي
به آن داشته باشيم .ايشــان با الهام از آيات و
روايات و با الهام از مباحث برهاني و عقلي
به اين مطلب اهتمــام ميورزند كه
چطور شد اين روح الهي در اين
بدن نفخ و دميده شد و چرا
روح انسان در نباتات
و حيوانات
د ميــد ه

نشــد؟ براي پاسخ به اين ســؤال ميدانيد كه قدما
معتقد بودند به عناصر اربعــه ،يعني آب ،خاك ،هوا
و آتش .خب مبناي ايشان و ساير حكماي اسالمي
اين است كه اين بدن در انســان كاملترين درجه
اعتدال را دارد .يعني اعتقاد داشتند كه كاملترين و
عاليترين تركيب اعتدالي اين چهار عنصر در جسم
و بدن انسان اتفاق افتاده است .لذا چرا روح انساني
در نباتات و حيوانات دميده نشــد و چرا در انســان
دميده شد؟ چون بدن انسان كاملترين و عاليترين
اعتدال را دارد .در قرآن كريم هم كلمه «اســتوي»
آمده .خداوند ميفرمايدَ « :فإِذا َس َّويْ ُت ُه َو نَفَخْ ُت في ِه
دين» اين خيلي مهم است.
م ِْن ُروحي َف َق ُعوا ل َ ُه ساجِ َ
يعني وقتي او را به استوي رساندم ،بعد از روحم در آن
دميدم و به فرشتگان دستور دادم در برابر اين موجود
يعني حضرت آدم(ع) سجده كنيد .لذا همين است
كه در پي بردن به آن چيستي و ماهيت انسان و ذات
انسان و حقيقت وجود انسان نميتوانيم از مسئله بدن
و جايگاه بدن و اهميت بدن چه به لحاظ ادله عقليه و
چه به لحاظ نقليه صرفنظر كنيم و اين خيلي جايگاه
مهمي دارد در مســئله شــكلگيري ذات انسان و
چيستي انسان و روانشناسي اسالمي مبتني بر قرآن
و روايات قطعاً بايد به اين مطلب عنايت داشته باشد.
نظرات ديگري نيز در بين انديشمندان
اسالمي مطرح هست؟ مث ً
ال چه تفاوتي بين نظر
جناب سهروردي و اين نظر وجود دارد؟

بله جــا دارد ايــن را خدمت عزيــزان عرض كنم
كه بعضــي از حكماي جهان اســام مانند مرحوم
شيخشهابالدين سهروردي در كتاب حكمتاالشراق
تعبير عجيبي درباره مسئله شناخت و حد وجودي در
انسان دارد .ايشان معتقد است كه انسان حد وجودي
ندارد .يعني حد يقف ندارد! براي روشن شدن بحث
الزم اســت نكتهاي را عرض كنم .تعريف منطقي از
منظر منطقيين همانطور كه شــهيد مطهري هم
در شــرح منظومه آوردهاند يعنــي تحديد .تعريف
آنجايي اســت كه حد وجودي يك موجود روشن
بشود .اين ميشود تعريف كه يا جدي است يا رسمي.
به هر حال آنجاســت كه حد وجود معين و تحديد
بشود اما اگر فرض بر اين باشــد كه انسان اص ً
ال حد
وجودي نــدارد و موجود محض اســت ،اين ديگر
قابل تعريف نيســت چون قابل تحديد نيست و حد
وجودي ندارد .يكي از استادان ما در شرح منظومه
ميگفت شايد ژانپلسارتر كه شاخه الحادي فلسفه
اگزيستانسياليست است ،وقتي ميگويد انسان يك
( EXISTENCEوجود) دارد و يكESSENCE
(ماهيــت) دارد و وجودش برماهيتــش مقدم و به
تعبيري تقدم وجود بر ماهيت است ،منظور همين
است و وجود بر ماهيت تقدم دارد و ما اص ً
ال نميتوانيم
درباره ماهيت آن صحبت كنيم كه او چيست؟ و اين
سؤال اص ً
ال معنا ندارد .اگر بخواهم اين تقدم وجود بر
ماهيت را كمي بيشتر توضيح دهم نجاري را درنظر
بگيريد كه ميخواهد يك ميز را بســازد؛ او اول در
ذهن خودش آن ماده و صورت يا بهعبارتي چيستي
و حد وجودي و ماهيت را تصور ميكند و بعد در عالم
خارج آن را متحقق ميكند اما براساس اين نظر كه
خدمتتان توضيح دادم ،انسان موجودي است كه
وجود او بر ماهيتش تقــدم دارد و اص ً
ال نميتوانيم
از ماهيت او و چيســتي
آن صحبــت كنيم
و سـ�ؤال زاز �ES
 SENCEدرباره
انسان اص ً
ال معنا
نــدارد چون حد
وجودي ندارد.

چندي پيش بعد از ورق زدن كتاب رمــان زويا پيرزاد يعني
«چراغها را من خاموش ميكنم» كه بيشتر شبيه يك فيلمنامه
بود تا يك رمان ،نام شــهال زرلكي را در كنار آثــار پيرزاد در
كتابخانه مشاهده كردم .او كتابي در نقد و بررسي آثار پيرزاد
نوشــته بود .در آثار پيرزاد كه در قالب ادبيات داســتاني ارائه
ميشــود گاهي مفاهيم انتقادي فمینيســتي نيز به چشــم
ميخورد كه زرلكي در كتابي كه توســط نشر نيلوفر به چاپ
رسيده است به آنها اشــارههايي كرده بود .اما اين بار زرلكي
اثري مستقل در حوزه زنان به رشته تحرير درآورده است كه
گويا عنوان آن را نيز از اثر جالل آل احمد اقتباس كرده است.
«در خدمت و خيانت زنان» كه گفتارهايي در حوزه زنان است
توسط نشر «چشمه» به چاپ رسيده است .زرلكي در مقدمه
كتاب با نگرشي انتقادي مبني بر اينكه چرا زنها اينقدر بايد
مورد مطالعه قرار بگيرند و اص ً
ال چــرا مردها بايد درباره زنها
بنويسند ســخن خود را آغاز كرده و طرح مســئلهاي انجام
داده است .او در بخش اول كتاب با عنوان «ازدواج ،توهم يك
ضرورت» ،دليل ازدواج دختران را قهرمانپنداري «پدر» در
خانه ميبيند كه مواجهه يك دختر با جنس مخالف در وهله
اول با شناخت شخصيت پدر شــكل ميگيرد و ميزان اعتبار
شخصيت پدر در ذهن دختر را با ميزان ميل به ازدواج در يك
راستا قلمداد ميكند .زرلكي متأســفانه همه را از دم نيازمند
به ازدواج يا بهعبارت ديگر «هالك شــوهر» ميپندارد و در
برخي مواضع براي اثبات كالم خود دست به دامان فرويد نيز
ميشود .زرلكي در ادامه كتاب به بحث چالشبرانگيز «جنون
ماهانه» يا بهعبارتي ايام عادت زنان ميپردازد و مخاطباني كه
احساس ميكردند او قرار است حامي آنان در كتاب باشند در
بخش «زيبايي هيستريك» كام ً
ال نااميد ميشوند؛ زيرا زرلكي
هيستري را اوج تجلي بيماري در زبان زنان ميبيند.

نمايشنامه

آقاي نويسنده و همكارش
«آقاي نويسنده و همكارش» اثر جانهاج را نازنين
ديهيمي و مهدي نوري به فارسي برگرداندهاند .اين
كتاب ،نخستين نمايشنامهاي است كه جان هاج،
نمايشنامهنويس و فيلمنامهنويس بريتانيايي ،نوشته
است .او در اين نمايشنامه روايتي «سوررئال فانتزي»
از روابط 2شــخصيت تاريخي بهدســت ميدهد؛
ميخائيل بولگاكوف ،نويسنده بزرگ روس و استالين،
ديكتاتور اتحاد جماهير شوروي .داستان نمايش در
حدود سالهاي۱۹۳۸تا ،۱۹۴۰در مسكو ميگذرد؛
در سالهاي وحشت اســتاليني ،شبي زنگ تلفن
خانه ميخائيل بولگاكوف به صدا در ميآيد؛ نويسنده
شهيري كه اغلب آثار او به فارسي هم برگردانده شده
و در دنيا او را با رمان«مرشد و مارگاريتا» ميشناسند.
مردي از آن سوي خط ،ماموريتي ويژه به او ميدهد.
بولگاكوف مأمور ميشود تا به مناسبت شصتمين
سال تولد استالين ،نمايشنامهاي درباره سالهاي
جواني او بنويســد .در واقع كتاب آقاي نويسنده و
همكارش ،داســتان همكاري نافرجــام و اندوهبار
استالين و بولگاكوف است .جان هاج ،نويسنده اين
كتاب ،سال ۱۹۹۶براي نوشتن فيلمنامه«رگيابي»
براي دريافت جايزه اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسي
نامزد شد ولي نتوانست آن را بهدست آورد .در عوض
موفق شد جايزه بفتاي بهترين فيلمنامه اقتباسي را
آن خود كند .نشر ماهي«آقاي
براي همين فيلم از ِ
نويســنده و همكارش» را در 136صفحه ،به بهاي
11هزار تومان منتشر كرده است.

تازههاي نشر
تاریخ

انسان از آغاز تا انجام
گر چه شــناخت هر پديده و راهيابي به كنــه وجود و حاق
حقيقت آن آسان نيست؛ ليكن درخصوص انسان اين آگاهي
و دانش بهمراتب دشوارتر و سختتر است و بخشي از غفلت
انســان از حقيقت خود ،از همين نكتــه ،يعني عدمآگاهي
و ناشناخته بودن ذات انساني سرچشــمه ميگيرد .كتاب
«انسان از آغاز تا انجام» سيري در آثار انديشمند ،فيلسوف،
عارف و مرجــع عاليقدر آيتاهلل جــوادي آملي(حفظهاهلل)
است كه ســعي دارد ما را به شــناخت از اين انسان و گوهر
وجودي او برساند.
اين اثر مجموعه مباحثي است كه استاد عالمه طي مباحث
فراوان و متنــوع پيرامون انســان ،تطورات آفرينشــي او،
خصايص و ويژگيهاي انســان همچــون كرامت ،حريت،
آزادگي ،اختيار و اراده ،بيان داشته يا نگاشتهاند .اين اثر در
سه بخش «آفرينش انسان»« ،انسان» و «انسان در آفرينش»
مباحث مختلفي را در باب آفرينش انسان ،هدف آفرينش او،
تعريف انسان ،جمال انسان ،جايگاه انسان در نظام آفرينش،
فضيلت انســان بر ديگر موجودات ،آزادي انســان ،معرفت
انسان و كرامت انسان با قلمي روان در اختيار عالقهمندان
قرار ميدهد.
كتاب انسان از آغاز تا انجام در ۲۵۱صفحه در بهار  1397از
سوي مركز نشر اسراء به چاپ رسيده و تاكنون بيش از هشت
بار تجديد چاپ شده است.
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تأثير جنگ
روي تدريس و آموزش در سوريه

ايران ،كشور دوم من
سفر به شهرهاي مختلف ايران

جنگ تجربه تلخ زندگي ماســت هرچند كه اين اتفاق به
ما توانايي بيشتري داد و توانستيم مقاومت كنيم و دوران
جنگ را در شرايط خيلي سخت هم گذرانديم.
با همه تأثيرات منفيای كه جنگ در زندگي و كار در همه
ابعاد به ما وارد كرد ،خدا را شكر نتوانست همت استادان و
دانشجويان را كمكند .در همان بحبوحه جنگ ،اين پديده
وحشتناك بشري ،نه استادان دانشــگاه و نه دانشجويان
خود را از ادامه تحصيل يا تدريس باز نداشـــتند يا نااميد
نشدند.دانشگاهها در تمام ســالهاي جنگ داير بود ودر
سختترين شرايط ،زماني كه تقريبا 60تا 70درصد از شهر
حلب دست مســلحين تكفيريها بود ،زير بمب وخمپاره
و صداهاي وحشــتناك و ترس حتي يك روز هم دانشگاه
تعطيل نشد و در بدترين شرايط هم باز ايستاديم و مانديم
براي اينكه مطمئن بوديم و هستيم كه دانشگاهها مهمترين
مراكزي هستند كه نبايد هيچ وقت دست آنها بيفتد يا حتي
براي يك روز هم كه شده نبايد تعطيل شود كه ما هستيم
پيامرسان به همه افراد جامعه كه با مقاومت پيروز ميشويم
ودست روي دست گذاشــتن در زندگي هيچ وقت شيوه و
روش ما نيست.
در همان دوران جنگ بود كــه ارتش در جبهه ميجنگيد
و ما در جايي كه بوديم؛ وظيفه وتكليف خود ميدانستيم
كه اين پيام پيروزي را به مردم منتقل كنيم كه بايد با صبر
وتحمل ومقاومت زندگي را ادامــه بدهيم تا تكفيريهاي
اشغالگر را از سرزمين خود برانيم.

در زمان تحصيل فرصت شــد با خانواده به بيشــترين مناطق
ديدني ايران بروم و از جاذبههاي گردشــگري آنجا لذت ببريم.
از شهرهاي مختلف در مناطق گوناگون ديدار كنيم؛ از قزوين
شهري كه چهار فصل سال را در يك روز آنجا ميبينيد تا اصفهان
و پل سيوسهپل و پل خواجو و منارهجنبان و باغ پرندگان و باغ
گلها و صفاي طبيعت زيبا و ميــدان امام كه آدم مات و مبهوت
ميماند و با نگاههاي حيرتآميز به زيباييها و بناهاي تاريخي و
شكوه بيمانند اين فرهنگ وتمدن مينگرد .خوشبختانه فرصت
شد چندبار به اصفهان ســفر كنيم؛ همراه دوستان غيرايراني
يا خود دوستان ســوري كه آنجا در رشتههاي مختلف مشغول
تحصيل بودند .همچنين ســفرهايي به مناطق شمال ،رشت،
كالردشت رامسر و تعداد زيادي كه حضور ذهن ندارم ،داشتيم
و از جاذبههايی كه در مناطق كوهستاني و آبشارهاي مختلف
كه زيبايي طبيعت را چند برابر ميكند ،لذت ببريم .هيچ وقت
راههايي كه ما براي مسافرت ميرفتيم به سمت كرج و شمال از
يادم نميرود كه سرسبز و هميشه با لبخند و خنده و آهنگهاي
شاد ،واقعا ايران كشــور دوم ما بوده و هســت ،ما آنجا زندگي
توآمدهايي که با دوستان داشتیم.
كرديم .رف 

سردر دانشگاه حلب /برداشت از سایت رسمی دانشگاه

تجربه
در جنگ

سفرنوشته

ایران را هنوز نمیشناسند

گفتوگو با نعيمه حسوكي ،استاد سوري كه سالهاست زبان و ادبيات فارسي تدریس میکند
آثار

تالش براي آموزش زبان فارسي
بنده چند ســال پيش بــا همكاري اســتاد دكتر
غالمحسينزاده و از طريق انتشارات سمت در ايران با
يك كار مشترك توانستيم كتابي براي آموزش زبان
فارسي براي غيرايرانيان براي گام اول انجام بدهيم و
هماكنون هم 2كتاب براي رشته زبان وادبيات عربي
براي دانشجويان غيرمتخصص در حال نگارش است
كه به اميد خدا بهزودي منتشر شوند همچنين پايه
شروع 2كتاب هم براي دانشجويان خود گروه هست
كه اگر خدا توفيق بدهد بتوانــم به بهترين صورت
ارائه دهم .كتابي را درباره نقش زنان ايراني در جنگ
تحميلي عراق به ايران با عنوان «نگاه پرباران» نوشته
و منتشر شده است كه تالشم اين بود نقش مهم زنان
ايران را در سختترين شرايط هم نشان دهم .كتاب
ديگري كه روايتي از ســيدمهدي شجاعي درباره
حضرت زينب(س) ،با عنــوان« آفتاب در حجاب»
نيز نوشتهام.

ایران

سنتهاي جذاب
از دودکردن اسپند تا تعارفهای ایرانی

با توجه بــه عالقهمنــديای كه
به فرهنگ ايران داريد ،با فرهنگ و رســوم
ايراني چطور آشنا شديد ،تجربياتتان از این
فرهنگ چيست؟

به واســطه عالقهمندي که دارم هميشــه سر
كالسهاي آموزشي  -فرهنگي چه در دانشگاه،
چه در خارج از دانشگاه از ايران و ايرانيان صحبت
كردم .هميشــه روابط دو فرهنگ منطقه بهويژه
سوريه و ايران را براي آشنايان ،دوستان همكاران
و دانشــجويان و عالقهمنــدان تعريف ميكنم.
مگر ميشود خاطراتي كه در ذهن هر كسي كه
به ايران ســفر ميكند ،به سرزمين شگفتيهاي
گوناگون ،از فرهنگ ،تمدن ،ادبيات ،به سرزمين
عشق (فردوســي و ســنايي و موالنا و حافظ و
سعدي) ،هنر ،نقاشي ،كاشــي ...و چيزهايي كه
به ياد ماندني وگفتني و زيبا كه براي هميشــه
در ذهن حك ميشــود مانند نگيني كه در نقره
ميدرخشد بهراحتي گذاشــت يا فراموش كرد.
در مورد آداب و رسوم مردم ايران ،راه معرفي آن
خيلي گسترده است كه در اين مقوله نميگنجد
و ريشــه در تاريخ هفت هزار ســاله ايران دارد،
اما عناصــر فرهنگ ايراني كه فراتــر از مرزهاي
سياسي ايران است ميشود در عناصري برشمرد
از جمله؛ زبان پارســي و گويشها و لهجههاي
متعدد پارسي ،جشنهاي ملي از جمله نوروز هر
چند كه آداب و ســنن مردم در اعياد ،فرهنگ و
تمدن ملل مختلف را نشان ميدهد و آداب و سنن
در ملل گوناگون مختلف اســت ،اما نوروز داراي
مراسم ويژهاي اســت از خانهتكاني و تميزكردن
آن تا آمادگي خانوادههاي ايراني براي استقبال
سال نو خورشيدي كه براســاس تقويم جاللي
كه در اول فروردين هر ســال برگزار ميشــود
تا ســفره هفتســين ،دعاي تحويل سال كه از
زيباترين لحظهها بهحســاب ميآيد و با حاالت
دعا و نيايش آغاز ميكننــد ،ديد و بازديد مردم
و رفتن به خانه پدر و مادربــزرگ و هديه دادن
بزرگترها به كوچكها ،نوپوشي ،سفرها در ايام
عيد با هدف صلهرحم ،تفريح و زيارت .همچنين
موسيقي ســنتي ايران نوروز و جشــني به نام

مکث

مشكالت آموزش
ادبیاتفارسي در خارج

كمبود منابع يكي از مشكالتي است
كه با آن روبهرو ميشويم ،در دانشكده
ادبيات حلــب كتابخانــه تا حدي
قابلقبول براي دانشــجويان زبان و
ادبيات فارسي وجود دارد ،درست است
كه بيشترين كتا بها از منابع اصلي
و فرهنگهاســت ولي كافي نيست.
به كتابهاي جديد ،نياز داريم .شايد
اين مشكل در دمشق بهدليل پايتخت
بودن ،حل شــده باشد.ولي در حلب
متأسفانه هنوز نه .دسترسي به منابع
وكتاب براي استادان و دانشجويان كار
راحتي نيست چه از لحاظ هزينه چه از
لحاظ مرز ومشكالت ديگر.

چهارشنبهسوري و سيزده بهدر كه به بدرقه نوروز
ميآيد .آداب و رســوم مردم ايران را نميشــود
در چند خط خالصه كــرد و دربارهاش ميتوان
كتابها نوشت -البته كه نوشته شده -از جمله
رسوم مذهبي ايرانيان بايد به مراسم عزاداري در
ماه محرم اشاره كنم كه هرسال د ر ماه محرم براي
شهادت امامحســين(ع) در نبرد كربال عزاداري
ميكنند و اين يكي از مهمترين مراسم مذهبي
ايرانيان اســت .ادبيات يك عشق خاصي است و
جايگاه خيلي ويژهای برايم دارد كه كشور ايران
شعرايي را كه نام و آوازه آنها از مرزهاي اين كشور
فراتر رفته اســت دارد و بزرگاني چون فردوسي،
سعدي ،حافظ ،مولوي ،نظامي ،خيام و بسياري
از شــعراي فرهيخته كه همواره با اشعار ژرف و
خوشآهنگ خود سبب سربلندي ايران در جاي
جاي نقاط دنيا شدهاند .هنر نيز همانند ادبيات از
جايگاه وااليي نزد ايرانيان برخوردار است و كشور
هنرمندپرور ايران با آثار ارزشمند هنري خود در
طول تاريخ توانسته است ســهم چشمگيري از
ميراث هنري تاريخ جهــان را بهخود اختصاص
دهد و هنرمندان ايراني در هنرهاي مختلفي آثار
فاخري را در جاي جاي كشــور ايران از خود به
يادگار گذاشتهاند.
اين فرهنگ با توجه به پيشينهاي
كه دارد تــا چه اندازه در كشــورهاي ديگر
ازجمله كشورهاي همســايه شناخته شده
است؟

هر كشوري آداب و رسوم خود را دارد كه با ارتباط
و زندگي با افراد آن جامعه ميشود؛ به دستآورد
و اين مسئله در همه كشورهاي دنيا وجود دارد اما
واقعا حيف است كشوري مانند ايران با پيشينه
تاريخي هزاران ســال و فرهنگ و رسوم و آدابي
كه دارد به آن صورتي كه بايد باشــد براي مردم
شناخته نشده باشد ،حداقل بنده مطئنم كه اين
چيزي كه ميگويم كامال در كشورهاي عربي و
از جمله سوريه درست است .شايد در چند سال
اخير تا حدي اين شناخت بيشتر شده باشد ولي
باز هم نياز دارد كه عميقتر و ژرفتر باشد.
بهنظر شما مســئوالن مرتبط ،در
زمينه شناخت و معرفي فرهنگ ايراني به چه
نكاتي توجه نكردهانــد و اينكه چه كارهايي
باعث شناخت هر بيشــتر فرهنگ ايراني در
ميان كشــورها ازجمله كشورهاي همسايه
ميشود؟

نقش مسئوالن فرهنگي بسزاست چون كه آنها
افرادي هستند كه مسئول حفظ ميراث فرهنگي
خود در بقيه كشورها هســتند و تالششان در
اين زمينهها از افراد معمولي بيشــتر به چشــم
ميآيد ،آنها پل ارتباطي معرفي فرهنگ كشــور
خود هســتند و اين پل را بايد از راههاي مختلف
از جمله؛ رفت وآمد ،رسانه وآهنگ و موسيقي و
كتاب ،جذب مخاطب و به دست آوردن دل او با
عشق و محبت و بهصورت دستهجمعي از طريق
همه كانونهاي فرهنگي اعم از تبليغ ،رســاندن

نگاه دانشجويان خارجي كه زبان و
ادبيات فارسي ميخوانند به فرهنگ ايراني به
چه شكل است؟

دانشجويان دانشگاههاي سوريه بعد از گسترش
رشــته ادبيات فارســي در چند دانشگاه دولتي
ســوريه و افتتاح اين رشــته در چند سال اخير
در دانشــگاه حلب نيز كمكم بــا فرهنگ ايران
از طريق كالسها و ادبيات اين ســرزمين آشنا
شدند؛ همچنين برگزاري بعضي از فعاليتها در
خود دانشگاههاي كشور نيز به معرفي و شناخت
بيشتري كمك كرده است .فارسي رشتهاي است
در عين اينكه تازگي دارد ،براي هر دانشجويي كه
دوســت دارد تحصيالتش را در اين رشته ادامه
بدهد كمي بــا نگراني هم همراه اســت ،آن هم
دليل خودش دارد .بيشتر دانشجويان از اطرافيان
ميپرســند كه آينده اين رشــته چيست؟ اگر
فارغالتحصيل شديم كجا و در چه زمينه ميشود
از اين تحصيالت اســتفاده كنيم و صدها سؤال
ديگر كه با آن مواجه ميشوند.
دربــاره زبان و ادبيات فارســي،
ارتباطي ميان دانشــگاههاي ايران و سوريه
وجود دارد؟

اقدامات دولتي هر دو كشور سوريه و ايران براي
گسترش اين رشــته و اعزام دانشجويان سوريه
جدي اســت و تمام تــاش خودشــان را انجام
ميدهند مخصوصا در چند ســال اخير با اينكه
شــرايط جنگ تكفيريها عليه ســوريه شرايط
معمولي زندگي را به هم ريخته بود ولي باز هم در
تمامي دانشگاههاي كشور دانشجوياني براي ادامه
تحصيالتشان در اين رشته به ايران اعزام شدند .در
بين خود دانشگاهها ازجمله حلب تفاهمنامههايي
امضا شده كه شامل جنبههاي فرهنگي از اعزام
دانشجو و استادان وتهيه كتابها ونشريات و نشر
مقاالت مشترك و برگزاري همايشهاست.

عالقهمندي دانشــجويان خارج
از كشور ازجمله ســوريه به ادبيات فارسي
چگونه است شما اين نگاه و تعريف را چگونه
ميبينيد؟

جاي خوشحالي است كه دانشجوياني كه در اين
رشته تحصيل ميكنند بيشترشان از سر عشق و
عالقه وارد آن ميشــوند ،انگار ميخواهند وارد
حوزه جديدي شــوند و آن را كشف و يك تجربه
تازه از زبــان و ادبياتي كه براي آنها ناشــناخته

با توجــه به تجربهاي كــه درباره
تدريــس زبــان و ادبيات فارســي داريد؛
آسيبشناسي كه در اينباره وجود دارد؟

از زمان فارغالتحصيل شــدنم از دانشگاه تربيت
مدرس ايران تقريبا  11ســال گذشته .وارد كار
تدريس زبان و ادبيات فارســي شدهام چه براي
افراد تخصصي در خود گروه چه براي دانشجويان
غيرمتخصص از رشــتههاي ديگــر و واقعا يك
آسيبهايي در مورد تدريس مواجه شدم ازجمله
ســرفصلهايي كه غيردقيــق صددرصد كه در
برنامه درسي طراحي شــده براي خودگروه كه
واقعا به بازنگري دقيق مجدد نياز دارد ،همچنين
كمبود بعضي تجهيزات و لوازم ازجمله كتابها
و مجالت و آزمايشگاه مجهز براي پيشرفت اين
رشته و جذب دانشجوي بيشــتر كه با توجه به
شرايط جنگ جهاني چند ساله عليه سوريه تعداد
دانشجويان خود گروه كمتر شد و ما نياز داريم به
راههاي مختلف دوباره دانشجو را با فراهمكردن
مهمتريــن امكانات جذب كنيــم؛ مخصوصا در
شــهر حلب .نكته ديگر بنده فكــر ميكنم بايد
اقدامات جديتري در جذب دانشــجو شــكل
بگيرد كه بتوانيم با تعداد خوبي از دانشــجويان
كار پيش ببريم و جلسات تعريفي بيشتري قبل
از ورود دانشجو به دانشگاه با همت مسئولين از
2كشور برگزار كنيم همراه با كارهاي فرهنگي در
خود دانشگاه كه انگيزهای باشد براي دانشجويي
كه هيچ آشــنايي از اين رشــته ندارد تا پنچره
جديدي به روي او باز كنيــم .همچنين كمبود
تخصصهایی كــه در گروه نيــاز داريم كه آنرا
خدا را شــكر كمكم و در مدت نه چند طوالني
با برگشت دانشجويان اعزامي برطرف ميشود.
در خارج از كشــور بهخصوص در
سوريه چه اندازه منابع براي تدريس و آموزش
زبان فارسي وجود دارد؟

تالش ميكنيم كتابهاي مورد نظر و مهم براي
دانشــجويان تهيه كنيم و بعضي وقتها از چند
كتاب سرفصلهايي انتخاب ميكنيم كه در يك
جزوه در دسترس دانشجويان باشد ولي متأسفانه
منابع آنچنان كه بايد باشد نيست و بعضي وقتها
از راههاي مختلف و از شبكه اینترنتي براي دانلود
بعضي از كتابها اســتفاده ميكنيم هر چند آن
هم سختيهاي خود را دارد.

مکث

سفر به زیارتگاهها

استانها و شــهرهاي مختلف ديگر هم به قصد زيارت مذهبي
ازجمله قم و زيارت حضرت معصومــه(س) وهمچنين توفيق
خدا بود كه به زيارت مرقد امام رضا(ع) مشرف بشويم هر چند كه
بيشتر از يكبار در آن دوران قسمت نشد واگر عمري باقي باشد
كه دوباره به ايران بيايم ،حتما به زيارت ميروم كه تجربه زيستن
در آن حس وحال وهواي نوراني حتي براي لحظهای اگر شد آن را
غنيمت ميشمرم .اما خود تهران كه محل زندگي و سكونت بنده
در چند سال بود خاطرههايي به ياد ماندني از آن دارم ،دانشگاه
تربيت مــدرس جايي بود كه در آنجا روزهايي ســپري كرديم.
خندهها ،گريههــا ،بازي بچهها در حياط ،به دنيا آمدن پســرم
در 22بهمن .رستورانهاي ســنتي و غذاهاي محلي مخصوص
ايرانيانآش رشــته ،فسنجان ،قورمه ســبزي قيمه بادمجون،
شيرينيهاي مخصوص هر شهر و هر اســتان سوهان قم و گز
اصفهان ،بازارها ،مردم مهربان و مهماندوست ،استادان بزرگوار
كه هميشه به فكر ما دانشجويان غيرايراني بودند و از سر دلسوزي
و محبت به ما كمك ميكردند2 .سال بعد از فارغالتحصيلی بنده
از دانشگاه ايران كه دوباره راهي تهران شدم و مدت يكماه تقريبا
در خود دانشگاه تربيت مدرس و در همان خانهای كه قبال زندگي
ميكردم ،بودم كه خوشــبختانه يكي از دوســتان سوري ما با
همسرشان آنجا اقامت داشتند .واقعا بهترين لحظههاي زندگيام
بود كه به خانه خود بازگشتم ،شــايد محل زادگاهم نباشد ولي
زيباترين اتفاقات زندگيام از گرفتن مدركکارشناسیارشد و
دكتري تا به دنيا آمدن تنها پسرم آنجا بود.
فرصتي براي بازگشت به ايران

هرچند فرصت پيش آمده بود كه به ايران برگردم مخصوصا در
زمان جنگ تا وضعيت در سوريه آرامتر شود و استاداني بودند در
خود ايران كه حمايت و تشويق میكردند كه تا وضعيت سوريه
خوب شود مدتي آنجا بمانم ولي ترجيح دادم در هر شرايطي در
سوريه بمانم وهميشه اميدوار بودم كه اين وضعيت جنگ ادامه
نخواهد داشت و سوريه به شكوه قبلي خود برميگردد و خدا را
شكر با همه شرايط ســخت و ناگوار و با همت ارتش بزرگ ما و
كمك دوستان و برادراني كه براي پشــتيباني از ايران آمدند و
حمايت روسيه توانستيم پيروز شويم .دوست داشتم اگر زماني
قسمت شد و به ايران برگشتم كشورم در آرامش باشد.

چگونگی تعامل ميان
دانشگاههاي ايران و سوريه

خوشــبختانه ميان دانشــگاههاي
مختلف تعامــل و تفاهمنامهها امضا
شده ولي باز هم عرض ميكنم ،برای
توسعه و گسترش زبان فارسی نياز
جدي هســت كه وارد حــوزه اجرا
شویم ،چند سال پيش دانشگاه حلب
تفاهمنامه با دانشگاه شهيدبهشتي
داشت و جديدا با دانشــگاه الزهرا
تفاهمنامهای امضا شــده اســت.
همچنين تعدادي از دانشــجويان
هماكنون در 2مقطع کارشناســی
ارشــد و دكتري به تحصيالت خود
ادامه ميدهند و در چند سال آينده
برميگردند و وارد حوزه كار ميشوند.

دکتر نعیمه حسوکی

جا دارد به برخي از رســوم اختصاصي ايرانيان اشاره كنم از
جمله اسپند دود كردن براي دور كردن چشم بد از آدمها و
جالب است بدانيم كه ما در سوريه هم به همان صورتي كه در
ايران هست ،از اسپند استفاده ميكنيم.
در بدرقه كردن كســي كه مسافر باشــد از زير كتاب قرآن
رد شــد وآب ريختن نيز يكي از زيباترين رسومي است كه
هيچ جاي دنيا وجود نــدارد .ميخواهم به بعضي از جمالت
شــگفتانگيز و زيبا براي بنده و بيشتر دانشجويان خارجي
هم اشاره كنم كه جمله «قابل نداره» كه تعارف كردن جزو
فرهنگ ايرانيهاست و اين تعارف كردن در تجارت هم خود
را نشان ميدهد.
قبول كردن پول بــراي خدماتي كه به كســي ارائه كردهايد
جاافتادهترين رسم در سراســر جهان است اما در سنتهاي
فرهنگي ايران عيب و زشــت ميدانند كه فورا شخص پول را
بپذيرد و ابتدا از گرفتن آن خودداري ميكند و اين كار هميشه
با جمله « قابل نداره!» همراه اســت .يا جمله«گل پشت و رو
نداره» هنگام پشــت كردن به ديگران كه هيچ وقت در هيچ
شرايطي نبايد پشت به كسي نشســت و اگر هم ناچار شديم
در ابتدا عذرخواهي ميكنيم و اين يكــي ديگر از عادتها و
سنتهاي فرهنگي ايران است كه ممكن است موجب تعجب
خارجيان باشد .حتي كسي كه ميخواهد رانندگي كند يا روي
صندلي جلوی اتومبيل نشســته ،برميگردد و از سرنشينان
عذرخواهي ميكند و معموال آنها هم جواب ميدهند كه راحت
باشيد يا گل پشت و رو نداره!

نعيمه حسوكي ،اهل شهر حلب و فارغالتحصيل
فهيمه پناه آذر
رشته زبان و ادبيات عربي دانشگاه اين شهر است.
گفتوگو روزنامهنگار
حسوكي از سوي دانشــگاه حلب به ايران اعزام
شد و در ايران مدرك ارشد خود را گرفت و بهگفته خودش تحصيالت را در اين دوره در دانشگاه
تربيت مدرس زيرنظر بهترين استادان ادامه داد و مدرك دكتري هم گرفت .عالقهاش به اين رشته
آن قدر زياد است كه ميگويد «:تحصيل در رشته زبان و ادبيات فارسي كه آرزويم بود با فرهنگ
ايراني آشنا شوم؛ ايراني كه مردمان پر مهر و محبتي دارد .حضورم در ايران را هيچ وقت فراموش
نميكنم» .حسوكي ميگويد«:در تمام دوران جنگ  10ساله عليه سوريه كار كرديم و وظيفه خود
را انجام داديم و در مدت 4سال بنده رئيس شعبه زبان فارسي در آموزشگاه زبان دانشگاه حلب
بودم و هماكنون نيز مدير گروه زبان و ادبيات فارسي در دانشكده ادبيات هستم» .گفتوگويمان با
حسوكي درباره ادبيات زبان فارسي و عالقهاش به فرهنگ ايراني است؛ با آشناييای كه به فارسي
دارد ،سؤاالت را جواب ميدهد و اينكه ادبيات فارسي خارج از مرزهاي ايران چه عالقهمنداني را
دارد و براي گسترش اين زبان چه ميتوان كرد.

كتابها و نشــريهها بهدســت مخاطبان ،اعزام
دانشجويان و پذيرفتن دانشــجويان غيرايراني
بــراي ادامه تحصيــات در همــه تخصصها،
برگزاري جلسات علمي -فرهنگي تخصصي در
تمامي رشــتهها و در هر مناسبتي (بزرگداشت
شاعري ،نويسندهاي) هر سال با برنامهريزي قبلي
و هماهنگي با استادانی که فارغالتحصيل شدهاند
از ايران بهصورت حضــوري يا مجازي در تمامي
دانشــگاههاي مختلف جهان ،از دانشــگاههاي
كشورهاي همســايه و هم مرز تا دورترين نقاط
فرهنگي دنيا بايد شكل بگيرد .همچنين حمايت
و پشــتيباني از فعاليتهايي كه در دانشگاههاي
خارج از كشــور و ارتباط برقراركردن با استادان
و دانشجويان زبان فارســي و فراهمكردن تمام
نيازهاي براي معرفي و گســترش دادن آموزش
اين زبان به ديگران .بايد اينجا هم به نقش خيلي
مهم ترجمه اشاره كنم كه بايد از آن حمايت شود
و كميتههاي تخصصي در زمينــه ترجمههاي
مختلف از استادان فارغالتحصيل شده و توانمند
تشــكيل شــود و كتابهاي مورد نياز ترجمه
شــود و در نشســتهاي مخصوص كتابهاي
ترجمه شده ارائه شود .جلسههاي نقد و بررسي
با حضور مسئوالن فرهنگي از  2كشور با دعوت
از متخصصان زمينههاي مختلف به عملآيد كه
راهي براي آشنايي بيشتر با ادبيات باشد.

و مبهم است داشته باشــند ،بعضيها هم براي
آشــنايي به حوزه ادبيات تطبيقــي كه بخش
مهمي از آن شامل ادبيات ايران و عرب است ،به
يادگيري زبان و ادبيات فارسي ميپردازند .واقعا
نياز داريم از طريق مؤسسههاي دولتي و وزارت
علوم ايران و ســوريه و همكاري آنها اين انگيزه
را در دانشجويان بيشــتر كنيم و آنها را تشويق
كنيم و اميد به اين دسته دانشجو بدهيم كه اگر
تحصيالت دوره دانشــگاهي هم به پايان رسيد
امكان اين را داشته باشــند كه در مقطع ارشد و
دكتري هم ادامه تحصيل بدهند.

اردوهای ایرانی

يادم است نخســتين اردويي که از طرف وزارت علوم و فناوري
روزهاي نوروز بود كه همه راه افتاديم به سمت شهر شيراز .عجب
شهر باصفايي با دروازه قرآن و كاخهاي به يادماندني و بازارهاي
قديمي ،موزه زيبايي كه در آنجا آدم در برابر شــخصيتهايي
تاريخي دورههاي مختلف و به عمق تاريخي اين فرهنگ ماندگار
مياندازد تا اينكه با همان شخصيتها زندگي كند .آرامگاه حافظ
و سعدي در جاهايي که انگار تكهاي از زمين بهشت واقع شدهاند.
آنجا با فال حافظ براي نخستين بار آشنا شدم .در نيشابور هم به
آرامگاه عطار نيشابوري وخيام بزرگوار رفتيم .اين همه عظمت و
شكوه و نگهداشتن و حفظ ميراث آن به بهترين صورت از سوي
دولت ومسئوالن فرهنگي شــكل گرفته اما فردوسي و عظمت
آرامگاه او يك چيز ديگر است .يادم است تازه وارد دوره زبان بودم
و مانده بودم شــعري كه روي اين آرامگاههاست چگونه بتوانم
آنها را بخوانم و بفهمم .شاعري كه حماسهآفرين ايران است و
نويسنده كتاب مرجع ايرانيان كه تا امروز زبان فارسي را حفظ
كرده و با ابياتي كه نزديك به60هزار بيت است ،تمام عمر خود
براي حفظ ميهن خود و ارزش آن صرف كرده .تختجمشيد از
جمله مكانهايي بود كه به آنجا رفتيم و با آثار باستاني تاريخي
آشنا شديم .چند شب هم مهمان شــهر همدان بوديم و به غار
عليصدر رفتيم.

