
زنان فقط   در  10درصد 
       تصادفات مقصرند

معاون پليس راهور : رانندگي خانم ها 
         برخالف مردان تهاجمي نيست

               و عجله زيادي  ندارند

رشد 37درصدی 
صادرات غیرنفتی

از ابتدای سال جاری تا پايان دی ماه، 100ميليون تن كاال به ارزش 
38ميليارد و 703ميليون دالر از كشور صادر شده  است

کرونا به دفتر 
جشنواره رسید

 جغرافیای بیماری
 در ایران

 بایوتکنولوژی ایران
بی رقیب در منطقه

پرسه سالک 
بیخ گوش پایتخت

بازداشت 17سازنده 
كليپ  دوربين  مخفی 

در صورت مثبت بودن تست دبير 
جشنواره، قائم مقام دبير در دفتر 

جشنواره مستقر خواهد شد

فروش بليت هاي جشنواره 
فيلم فجر از امروز آغاز مي شود

 هر بيماری يک استان را 
نشانه گرفته است

گفت وگو با دبير ستاد توسعه 
زيست فناوری 

 گزارش تكان دهنده از شيوع
يک بيماری انگلی در اطراف  ورامين 

متهمان مي گويند كه انگيزه شان از 
ساخت كليپ ها جذب فالوئر است

صفحه21

صفحه15

صفحه11

صفحه9

صفحه6

 آشتی
با موفقیت

حكم گل گهر 
صادر نشد

بهروز رسايليیادداشت
روزنامهنگار

پخش زنده روز
سردترين زمستان پرسپوليس
خلف وعده مدیرعامل جدید باعث ناراحتي شدید 

یحيي و بازیكنان شده است؛  در این شرایط به خرید 
بازیكنان موردنظر كادر فني هم نمي توان اميد بست
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مهدي طارمي بعد از صلح با سرمربي 
تيم ملي، متحول شد

بدتريــناتفاقيكهممكناســتبــراييك
فوتباليسترخبدهد،ايناســتكهكيفيتو
تواناييفنياوپاسوزحاشيههايششود.آنقدر
مثالازايندســتدرفوتبالايــرانداريمكه
ميشوديكليســتبلندباالتنظيمكرد.چه
ستارههاييكهنتوانستندخودشانرارويريل
نگهدارندوخيليزودخاموششدند.هميناست
كهوقتييكاستعدادخالصمثلمهديطارمي
بابياحتياطيخودشرابهخطرمياندازد،همه
نگرانشميشــوند.دلآدمميســوزداگراين
بازيكنبهخاطرحواشيكاذبوغيرمعقولنتواند
ازتمامظرفيتشاستفادهكند.ايناتفاقبهتازگي
برايطارميرخدادواوواردداستانناالزميشد
كهكمهمبرايشضررنداشت،حاالاماهمهچيز

بهخيرگذشتهاست.

   قهر ملي، افول باشگاهي
ماجرايغيبتطارميدراردويقبليتيمملي
برايبازيبالبنانوسوريهآنقدرمشهوراستكه
نيازيبهبازگوييندارد.توييتناالزموطعنهآميز
اوعليهكادرفنيتيممليكاررابهجاييرساند
كهچارهايجزحذفايــنبازيكنباقينماند.
ازاينطرفتيممليبــدونطارميبارشرابه
مقصدرساندوتوانستباشكستلبنانوسوريه
عمالحضــورشدرجامجهاني2022راقطعي
كند،ازآنطرفامااتفاقرخدادهبرايطارمي
درتيممليرويبازدهياودرپورتوتأثيرمنفي
عجيبيگذاشت.درآندورانستارهبوشهري
تيمملي11بازيپياپيگلنزدكهاينبدترين
آماراواززمانمعرفياشبهســطحاولفوتبال
ايرانبود.كامالروشــنبودكهاتفاقاترخداده
براياينبازيكن،تمركزاوراازبينبردهوباعث
شــدهمهديدرســطحيپايينترظاهرشود.
درحاليكهازاعتمادبهنفسطارميبهعنوانيكي
ازبزرگترينويژگيهاياويادميشود،مهدي
درآنمدتبهوضوحدچاراسترسوفشاررواني
شدهبود.بااينحالبعدازارتباطاتيكهبرقرار
شــدوطارميباكادرفنيتيممليصلحكرد،
شــرايطاودرپورتوهمتغييراساسيپيداكرد.
بهاينترتيبطارميدر5بازيگذشــتهموفق
شده4گلبرايتيمشبزندوبهردهسومجدول
برترينگلزنانليگپرتغــالصعودكند.بعداز
حلاختالفات،حاالمهاجمبوشهريبرايبازيبا
عراقواماراتبهفهرستتيممليبازگشتهاست
واميدواريماوهميندرخششرادرپيراهنتيم

اولايرانتكراركند.

   درخشش بدون زوج اصلي
بازگشتمهديطارميبهتيمملياماباغيبت
ســردارآزمونهمزمانشدهاســت.سرداركه
درگيرويروسكروناشــده،2تستپياپيداده
كههردويآنهامثبتشدهاست.بهاينترتيب
اودستكمبازيباعراقراازدستخواهددادو
وضعيتشبرايمسابقهبااماراتهمنامشخص
اســت.اينســومينبازيپياپياستكهزوج
قدرتمندوتهاجميتيممليكشــورمانيعني
آزمونوطارميشانسبازيكنارهمراازدست
ميدهند.در2مسابقهقبليكهطارميدرتيم
ملينبود،ســردارآزمونسنگتمامگذاشتو
موفقبهگشودندروازهلبنانوسوريهشد.حاال
همنوبتمهديطارمياســتكهجايخالي
آزمونراپركندوبادرخششبرابرعراقاجازه

ندهدكسييادغيبتسرداربيفتد.

حكمكميتهاستيناففدراسيونفوتبالدرباره
پروندهكسرامتيازازباشــگاهگلگهربازهم
صادرنشد.روزگذشــتهاعضاياينكميتهاز
ساعت15جلسهخودرادراينخصوصآغاز
كردند.اينهمانجلسهايبودكهطيروزهاي
گذشــتهحرفوحديثهــاوگمانهزنيهاي
فراوانــيدرخصوصآنمطرحشــدوگمان
ميرفتتكليفتيمهاياســتقالل،سپاهان،
پيكانوگلگهردرپاياناينجلسهمشخص
شود.اماكميتهاستينافبازهمبهجمعبندي
نرسيدوصدورحكمدرخصوصاينپروندهرا

بازهمبهتعويقانداخت.
ازدوشنبهشــبگذشــتهجنجالهــاو
فضاسازيهايزياديپيراموناينجلسهدر
فضايمجازيبهوجودآمدهبود.حتيمجري
برنامــهفوتبالبرتردرتلويزيونمدعيشــد
براساسشنيدههاقراراستكميتهاستيناف
حكمكميتهانضباطيرانقضكندوامتيازات
اهداشدهبه3تيماستقالل،سپاهانوپيكان
راپسبگيرد.اماايناتفــاقرخندادوكميته
اســتينافبازهمصــدورحكمايــنپرونده
پيچيدهرابهتعويقانداخت.طبقحكمكميته
انضباطي،باشگاهگلگهربهخاطراستفادهاز
يكبازيكنگابنيدر3بازياينفصلبانتيجه

3برصفربازندهاعالمشدهاست.

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

خواهد رفت
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16:00

دوشنبه 18  بهمن 1۴00
سوپرجام

ختافه

لوانته
23:30

اللیگا اسپانیا

جمعه 15  بهمن 1۴00

چهارشنبه 6  بهمن 1۴00

ایران

بحرین
16:30

قهرمانی آسیا  - هندبال

برنامه بازی

سورپرايزهای اجباری
امروز خداحافظی زنان با آسيا؟

تيم ملي فوتبال ایران 4بازیكن را به خاطر كرونا 
ندارد اما با پيروزي، تساوي و حتي شكست مقابل 

چين  تایپه شانس صعود به مرحله بعد را دارد 18

مالی

گينه استوایی
22:30

ساحل عاج

مصر
19:30

جام ملت هاي آفريقا- يك هشتم

18
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چين تایپه

ایران
17:30

جام ملت های آسیا - بانوان

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

 همزمان در 2 میدان 
حسن یزدانی

آخرین خبر

پنج شنبه 7  بهمن 1۴00
مقدماتی جام جهانی -  فوتبال

سه شنبه 12  بهمن 1۴00

ایران

امارات
18:00

لبنان

کره جنوبی
15:30

استراليا

ویتنام
12:40

امارات

سوریه
18:30

ایران

عراق
18:00

عربستان

عمان
20:45

ژاپن

چين
13:30

صفحه17

يادداشت
ناصر اماني؛ عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران

اليحــه بودجه شــهرداري تهران به فرض گشــايش 
مشــكالت اقتصادي شــهر تهران تنظيم شده است. 
شهردار تهران و معاون شهردار نيز در جلســه اي كه با ما داشتند، توضيح دادند در 
سال1401 ما گشايشي هم در امر ساخت وساز خواهيم داشت. با توجه به طرح نهضت 
ملي مسكن، 150هزار واحد از يک ميليون مسكني كه قرار است در كشور ساخته شود، 
سهم تهران است. از يک سو براي اين كار نيز الزاماتي براي دولت پيش بيني شده و ابالغ 
مي شود 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 داده اند. همچنين در حوزه 
فروش امالك شهرداري تهران كه جزئي از منابع تامين مالي شهرداري است، گفته 
مي شود سازوكارهايي ايجاد كرده اند. در واقع در بازار امالك، امالك شهرداري عرضه 
مي شود و مطمئنا مشتري هاي خودش را خواهد داشت. عالوه بر اينها، سهم شهرداري 

از محل ماليات بر ارزش افزوده در سال1401 افزايش خواهد يافت.
به اين ترتيب، اين 3عامل را شهرداري رو به رشد عنوان مي كند و بر همين مبنا، بودجه 
سال آينده را 53درصد نسبت به بودجه اصالحي سال1400 افزايش داده اند. البته 
نظر شخص بنده به عنوان يک كارشناس در حوزه بودجه اين است كه بعيد است كه 
اين اعداد در سال1401كامال محقق شود، زيرا الزمه كار اين است كه حداقل تعداد 
پروانه هاي صادرشده شهر تهران نسبت به سال گذشته به دوبرابر افزايش پيدا كند. 
ضمن اينكه رونق ساخت وساز هم تنها با افزايش صدور پروانه اتفاق نمي افتد و عوامل 
مختلفي در رونق ساخت وساز دخيل است كه صدور پروانه و شهرداري تهران بخش 

كوچكي از اين عوامل محسوب مي شود.
به هر حال، تورم حاكم در كشور سبب شده سرمايه گذاران كه معموال در اين زمينه 

ســرمايه گذاري مي كردند، يا ســرمايه گذاري در بخش هاي 
ديگري را ترجيح بدهند يا اينكه به سمت سرمايه گذاري در 

خارج از كشور بروند. با توجه به اينكه در سال هاي متمادي چنين اتفاقي رخ داده، بعيد 
است كه طي يک سال اين روند تغيير محسوسي داشته باشد.

درآمدهاي پايدار  شهرداري 
محدود است
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داده نما
گرافيک: مهدی سالمی

 3 استانی که بیشترین  زمین لرزه
 را در دی ماه داشتند

منبع: مرکز لرزه نگاری کشور

۵/1 ریشتر
بزرگترین زمین لرزه

 حوالی سیرچ استان کرمان
) 25 دی ماه(

 ۵۴۱
زمین لرزه

کمتر از 3 ریشتر

بر اساس آمار شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسسه 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در دی ماه ۱۴۰۰ نواحی مختلف ایران شاهد بیش از 

۶۲۰زمین لرزه بوده که بزرگترین آنها در استان کرمان رخ داده است.

 72
زمین لرزه

بین 3 و 4 ریشتر

 12
زمین لرزه

بین 4 و5 ریشتر

 2
زمین لرزه
بین 5 و6

 86
زمین لرزه

خراسان 
رضوی

 73
زمین لرزه

کرمان

 ۵8
زمین لرزه

اصفهان

 11
زمین لرزه

تهران

3/۵ ریشتر
بزرگترین زمین لرزه

تهران

ضمیمه امروز روزنامه همشهری

 از محـله تـون چه خبـر؟
ما به تاریک و روشن محله های تهران سرک می کشیم

ادامه در 
صفحه3
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دالیل اشتیاق آمریکا به مذاکره  مستقیم 
 آمريكا می خواهد بدون هزينه

به برجام برگردد
 اياالت متحده می داند تحريم ها به 

سقف رسيده است 
 طرف مقابل تالش دارد مذاكرات را 

فراهسته ای كند
صفحه2 صفحه4

صفحه2

 خط قرمز ما  آسیب دیدن 
سفره مردم است

شعار دولت تعامل با دنیاست 
و ما با تمام کشــورهای جهان 

درصدد ارتباط هستیم

همه چیزمان مذاکره نیست؛ 
در خنثی سازی تحریم  یکی از 

راه های ما ارتباط با روسیه است

وضعیت بورس میــراث  دولت 
قبل اســت . بورس نباید قلک 

تأمین مالی دولت باشد

دولت سیزدهم به دنبال توجه 
به ظرفیت عظیم همسایه ها و 

توازن در روابط بین الملل است

ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــر اســاس 
شرایطی ایجاد شد اما موجب 

رانت، فساد، ارتباطات ناسالم  شد

کنترل قیمت ها خواسته  بحق 
دولــت،  کــه  اســت   مــردم  

                       خود را موظف به آن می داند

تشویق جوانان به ازدواج فقط 
با حرف زدن نمی شود و دولت 

تمهیداتی اندیشیده است

با هر بانکی که دستورات دولت 
را کــه به نفع مــردم اســت اجرا 

نکند، برخورد می شود

انتصابــات در ایــن دولــت بــر 
 اساس روابط فامیلی و دوستی 

                   نبوده و این از نقاط قوت ماست

رئيس جمهور در چهارمين گفت وگوی تلويزيونی:

اتفاقات خوبی در سفر روسیه 
افتــاد. آقــای پوتیــن بــه وزرا 

دستور داد تا توافق ها اجرایی شود

آمریکا ابتدا تحریم ظالمانه  بر 
مــردم ایــران را بــردارد ســپس 

صحبت از گفت وگو کند
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مذاكرات در وین به صورت مستمر و 

فشرده ادامه دارد و شواهد موجود برجام
نشــان می دهــد گفت وگوهــا به 
سخت ترین مرحله، یعنی اتخاذ تصمیم های سیاسی 
درباره گام ها و تعهدهای متقابل نزدیك شده  است. 
این درحالی است كه طی روزهای اخیر هیأت های 
مذاكره كننده جمهوری اســامی ایــران و 1+4 در 
قالب ها و چارچوب های سیاسی و كارشناسی درباره 
موضوع های باقی مانده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بر این اســاس مذاكره كننده ارشد كشــورمان در 
دیدار با مذاكره كنندگان ارشد گروه 1+4، پیرامون 
موضوع های باقی مانده دربــاره متن های مربوط به 
»تضمین ها« و »راســتی آزمایی« گفت وگو كرد و 
به نظر می رسد بحث های فنی و كارشناسی در آخرین 
مراحل خود به ســر می برد و پیشرفت های به دست 
آمده به مرحله ای رسیده كه پیشبرد آن، بیش  از هر 
چیز نیازمند اتخاذ تصمیم های عمل گرایانه در سطوح 

ارشد سیاسی كشورهای مذاكره كننده است.
در چنین شــرایطی مذاكرات وین پــس  از گذر از 
هفته ها، در نقطه ای قرار گرفته اســت كه نتیجه كار 
كمیته های ســه گانه »لغو تحریم ها«، »اقدام های 
هسته ای« و »هماهنگی گام های متقابل« در فرایند 
تعامل سیاسی همه طرف های حاضر در گفت وگوها 
رقم خواهد خورد؛ موضوعی كــه وزیر امور خارجه 
كشورمان نیز طی روزهای اخیر و در همایش »ایران 

و همسایگان« آن را مطرح كرد.

آمریكایی ها به دنبال مذاكره مستقیم
حســین امیرعبداللهیان در ایــن همایش به اعام 
آمادگی ایران برای مذاكره با طرف آمریكایی درصورت 
لزوم نیز اشاره كرد؛ موضوعی كه بازتاب  گسترده ای در 
محافل سیاسی و رسانه ای یافت و واكنش هایی را نیز 

در داخل و خارج از كشور به همراه داشت.
وزیر امور خارجه كشورمان با اشاره به درخواست های 
مكرر طرف آمریكایی از راه های مختلف برای انجام 
مذاكره مســتقیم با ایران، تحقق این موضوع را به 
مرحله ای منوط كرد كه »رسیدن به یك توافق خوب 
با تضمین باال« الزمه آن اســت. در چنین صورتی 
ممكن است سطحی از گفت وگوها با طرف آمریكایی  
انجام شود؛ آن وقت است كه موضوع مذاكره مستقیم 
برجامی با آمریكایی ها ازســوی ایران نادیده گرفته 
نخواهد شــد. كارشناســان معتقدند درخواســت 
آمریكایی ها برای گفت و گوی مســتقیم با ایران با 

چند هدف محتمل صورت گرفته است: 
بــدون پرداخــت هزینــه بــه برجــام 

برگردد.1
 مذاكرات را فراتر از موضوعات هســته اي 

گسترش دهد.2
 در بازگشت به برجام به صورت خودكار از 

اهرم هاي فشار آن استفاده كند )استفاده از 3
مكانیسم ماشه در آینده(.

از گسترش روابط ایران با شرق جلوگیري 
4

 
كند.

از آنجا كه ســقف تحریم ها اعمال شده و 
دســت خود را خالي دیده به دنبال مذاكره 5

مستقیم است. 
 موضع گیری امیرعبداللهیان بافاصله با واكنش 
آمریكایی ها مواجه شد و سخنگوی  وزارت خارجه 
آمریكا مذاكره مستقیم با ایران را زمینه ساز »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 ایاالت متحده درباره سرعت پیشرفت های 
جمهوری  اســامی ایران در زمینه فعالیت های 
هسته ای، مذاكرات غیرمستقیم، به ویژه در زمینه 
مســئله ای به این پیچیدگی و اهمیت را یك مانع 
دست وپاگیر دانست و اضافه  كرد: »ما به دنبال این 
هســتیم كه فورا این دیپلماسی را به كار ببندیم و 
به وضوح گفته ایم تعامل مستقیم در خدمت این 

اهداف خواهد بود.«
از ســوی دیگر نماینده روســیه در سازمان های 
بین المللی 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 می تواند مفید واقع شود.«

واكنش های داخلی
طرح موضوع گفت وگوی برجامی مســتقیم ایران و 
آمریكا در داخل نیز واكنش هایی را به همراه داشت و 
برخی مقام های سیاسی كشور به تبیین این موضوع 
پرداختند. بر همین اساس هم بود كه دبیر شورای عالی 
امنیت ملی 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 روش های دیگر جایگزین می شود كه توافق 
خوب در دسترس باشــد.« از سوی دیگر سخنگوی 
دولت نیز در نشست  خبری دیروز خود به این موضوع 
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 نشده  است. علی 
بهادری جهرمی درباره موضــوع »توافق موقت« در 
وین نیز اظهار كــرد: همانطور كه بارها اعام شــده 
 اســت، موضوع توافق موقت در دستوركار جمهوری 
اسامی ایران نیســت و تیم مذاكره كننده كشورمان 
بر رفع تحریم های ظالمانه به شكل پایدار و مطمئن 
متمركز شده  است. وی همچنین عنوان كرد كه در سفر 
رئیس جمهوری به روسیه نه تنها بحثی درباره قرارداد 
موقت مطرح نشده، بلكه بر بازگشت همه طرف ها به 

برجام و لغو مؤثر همه تحریم ها تأكید شده  است.

رئیــس دولت ســیزدهم در 

چهارمین گفت وگوی تلویزیونی دولت
خود با مردم پاسخگوی سواالت 
صریح تر و شــفاف تری در رسانه ملی بود و به 
طیف گســترده تری از ســواالت در مورد 
مشكالت كشور پاسخ داد.   گزیده هایی  از این 

گفت وگو را می خوانید.

سفر به روسیه مهمترین ســفر از آغاز دولت 
سیزدهم تاكنون بوده است. منتقدان دولت این 
گسترش روابط با چین و روسیه را ناقض شعار 
قدیمی نه شــرقی نه غربی می دانند. نظرتان 

چیست؟
ما در سیاســت بین المللی در جمهوری اسامی 
فعالیت و تاش بسیاری داشــتیم و داریم، لكن 
در همه حوزه ها این سیاســت به طــور متوازن 
نبوده اســت. در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت 
نداشــته ایم و نوعی عقب ماندگی داریم. تاكنون 
آنچه عمل شده متوازن نبوده است. ما باید سیاست 
متوازن داشته باشــیم. چرا به همسایگان توجه 
نكرده ایم؟ كمبودهــا و كاســتی ها دارد جبران 
می شــود. روابط تجاری ما با روســیه 3میلیارد 
دالر اســت كه می تواند به 10میلیارد دالر برسد. 
كاالهای استراتژیكی در روســیه وجود دارد كه 
می تواند به ایران وارد شود و محصوالت كشاورزی 
ایران به روســیه صادر شــود. در بخش ترانزیت، 
حمل ونقل، انرژی، صنعــت و هوافضا می توانیم 
همكاری مشترک داشته  باشیم و ظرفیت هایش 
موجود اســت. ما مزیت هایی در كشور داریم كه 

مورد نیاز روسیه است.

تعریف تان از سیاست متوازن چیست؟
ما در حوزه های مختلف فعالیم. ما مذاكرات را به 
همه چیز اتصال نمی دهیم. همه چیز ما مذاكرات 
نیست. ما در 2حوزه فعالیت می كنیم. اول خنثی 
كردن تحریم ها اســت كه با فعال كردن ظرفیت 
همسایگان پیش می رود. ما نمی توانیم با روسیه 
به  عنوان یك كشور توانمند در حوزه های مختلف 
ارتباط نداشته باشــیم. ما با همه كشورهایی كه 

بخواهند تعامل داشته باشند همكاري مي كنیم. 

دیدار شــما با آقای پوتین حواشی اي داشت. 
نظرتان چیست؟

اینكه محصول ســفر لبخند باشد، چنین نیست. 
اینكه سفر بخواهد لبخند باشد اتفاقی نمی افتد. 
نتیجــه آن باید در صنعت و منافع مردم آشــكار 
شود. آنچه در دیدار 3ســاعته مطرح شد مسائل 
دوجانبــه و منطقه ای و با محوریــت منافع ملی 
ایران بود. بعد از دیدار من، آقای الوروف به آقای 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجــه گفته بود كه 
آقای پوتین به وزرا ماموریت داده تصمیماتی كه 
در دیدار با رئیس جمهور ایران گرفته شــده باید 

سریعا عملیاتی شود. 

مذاكرات وین چگونه پیش می رود؟ زمزمه هایی  
در خصوص مذاكره مستقیم با آمریكا مطرح 

می شود. موضع شما چیست؟
این درخواست مدت هاست دارد مطرح می شود. 
برخی كشورها پیام می دهند كه آمریكا مستقیم 
می خواهد مذاكره كند. تا االن مذاكره مســتقیم 
صورت نگرفته ولی االن اعام می كنیم در صورتی 
كه طرف مقابل بخواهد تحریم ظالمانه را برطرف 

كند، جای توافق وجود دارد.

مردم كنترل تورم را حس نمی كنند؟ مردم در 
مضیقه هستند و دیگر شاید بتوان گفت قشر 

متوسط معنا ندارد. این را چه می كنید؟
یك بخش تورم به سیاســت های پولــی و مالی 
برمی گردد كه در گرو این اســت كه نقدینگی و 
كسری بودجه را مدیریت كنیم. باید رشد اقتصادی 
داشته باشیم. مثا در بودجه1401 رشد اقتصادی 
8درصــد را هدف گذاري كرده  ایــم. می خواهیم 
اســتقراض از بانك مركزی نداشته باشیم. تاش 
شــده خلق نقدینگی مدیریت شود. من بنا ندارم 
به قبل بپــردازم كه چه تحویــل گرفتیم. اجماال 
كارهای زیادی باید شود كه دولت آغاز كرده است. 
وقتی رشد اقتصادی داشته باشیم هم تورم كنترل 
می شود و هم فضای كســب وكار فعال می شود. 

خلق پول نباید افزایش پیــدا كند. بانك مركزی 
روی اینها حساس شده اســت. هفته ای 2جلسه 
اقتصادی داریــم. االن در جامعه كنترل قیمت ها 
بحث مهمی اســت كه ســتاد بازار موظف است 
قیمت ها را كنترل كند. دولــت در بخش فوالد و 
سیمان موفق شده  قیمت ها را كنترل كند و حتی 
برخی قیمت ها پایین هم آمده است. برخی كاالها 
هم افزایش قیمت داشــته كه دولت موظف است 

پیگیری كند. 

حذف ارز 4200تومانــی دغدغه زندگی مردم 
است. تصمیم چه خواهد بود؟

ما از شــهریورماه كــه دولت را تحویــل گرفتیم 
منبعی برای تامین ارز 4200تومانی نداشــتیم. 
من غافلگیری را نمی پسندم و در قاموسم نیست. 
اجماال سعی كردیم در این مدت با سازوكارهایی، 
وضعیت را حفــظ كنیم ولــی ارز 4200تومانی 
 مشــكات جدی ایجاد كرده اســت. این مسئله

 2تا 3سال قبل باید حل می شد و به دولت ما افتاد 
كه باید حلش كند. در آن فساد و رانت و زمینه های 
ناسالم وجود دارد. 3نكته برای مان 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 كه حذف ارز 
4200توماني در برخی كاالها جبران شود. خط 
قرمز ما در حذف ارز ترجیحی معیشت مردم است 
و به هیچ عنــوان در اصاحات اقتصادی راضی به 

آسیب دیدن سفره مردم نمی شویم .

یكی از 3اولویت شما رســیدگی به وضعیت 
بورس بود. تابلوهای قرمز بورس بســیاری از 
سهامداران را متضرر كرده است. برای بورس 

چه می كنید؟
یكی از بخش هایی كه میراث دار دولت قبل شدیم 
مسئله بورس است. با یك تبلیغاتی عده بسیاری 
آمده اند و سهام شــان خرد اســت. آنها اكثریت 
سهامداران را تشكیل می دهند. من در همان هفته 
اول گفتم بورس نباید قلك تامین مالی دولت شود. 
دوم اینكه باید صندوق های تثبیت و توســعه را 

به عنوان پشتیبان مردم تقویت كنیم. نكته سوم 
اینكه من تیم اقتصــادی را از همــان اول مامور 
كردم راهكارهای برون رفت از مشــكات بورس 

را بررسی كنند. 

برای آلودگــی هوا و اجــرای قانون پاک چه 
می كنید؟

نگرانی آلودگی هوا از نگرانی های مهمی اســت 
كه مردم در تهران و شــهرهای بزرگ دارند و ما 
استانداران را موظف به برگزاری جلساتی كردیم 
تا راه هاي مقابله با این مســئله را با دستگاه های 
مربوط بررســی كنند. نوســازی ناوگان عمومی 
شــهرداری هم به كمــك مردم نیــاز دارد و هم 
كمك دولت. اقدامات دولــت می تواند به اجرای 
قانون هوای پاک كمــك كند. بحث هوای پاک از 
حقوق مردم اســت. من هم االن به همكارانم در 
بخش های مختلف به خصوص استانداران تاكید 
 می كنم تا نقص دســتگاه ها در ایــن خصوص را

 ارزیابی كنند. 

انتصابات در دولــت چه میزان بــر مبنای 
شایسته ساالری است؟ گشت ارشاد دولت تا 

چه حد موفقیت داشته است؟
دولــت منتقدانی دارد و مــا از انتقاد اســتقبال 
می كنیم، اما برخــی از اظهارنظرها بــا واقعیت 
همخوانی ندارد. گاهی نقــاط قوت دولت طوری 
منعكس می شود كه نقطه ضعف اســت. ما بنا را 
بر شایسته ســاالری گذارده ایم. حزبی و گروهی 
عمل نكرده ایم. من گفتم 5نفر را بگویید كه آشنا 

بوده اند. 

كندی در انتصابات را قبول دارم
رئیس جمهور درباره انتصابات در دولت سیزدهم 
گفت: تعدادي این انتقاد را دارند كه انتصابات به 
كندی انجام می شود. شاید به این دلیل است كه 
دولت ما احســاس نمی كند باید فرد قبلی را كنار 
بگذارد. من گفتم هركس بانی وضع موجود است 
كنار گذاشته شود ولی قرار نیست افراد كارآمد كنار 

گذاشته شوند؛ ما افراد كارآمد را نگه می داریم.

دالیل اشتیاق آمریکا به مذاکره  مستقیم

خط قرمز ما آسیب دیدن سفره مردم است
 رئیس دولت سیزدهم در چهارمین گفت وگوی تلویزیونی: من غافلگیری را نمی پسندم و در قاموسم نیست. اجماال سعی كردیم در این مدت 

با سازوكارهایی، وضعیت اقتصادی را حفظ كنیم

گفت وگو

 اگرچــه مقام هــای آمریكایــی بــا عقب نشــینی 
تلویحــی از موضــوع »تعییــن پیش شــرط« برای 
به نتیجــه رســیدن مذاكــرات هســته ای، از وجود 
 »مســیرهای جداگانــه« ســخن به میــان آوردند،
 اما به نظر می رســد طــرح موضــوع آزادی زندانیان 
آمریكایی در ایران در شــرایط فعلی كــه مذاكرات وین 
در حســاس ترین و ســخت ترین مقطع خود در ماه های 
اخیر قرار گرفته اســت، هدفی جز فرافكنی و فضاسازی 
سیاســی برای تحت تأثیر قــرار دادن مســیر صحیح 
گفت وگوها را دنبال نمی كند. بر همین اساس فؤاد ایزدی، 
كارشناس مسائل بین الملل معتقد است پشت پرده طرح 
چنین موضوعی در وضعیت كنونی هرچه هســت، هدف 
سنگ اندازی در مســیر مذاكرات وین را دنبال می كند و 
آمریكایی ها تالش می كنند با هر ابزاری مقاصد ضدایرانی 
 خود را پیگیری كنند. گفت وگوی همشــهری با ایزدی را 

در ادامه می خوانید.

آزادی  لــزوم  بحــث  شــما  به نظــر    
زندانیــان آمریكایــی در ایــران آن  هم در شــرایط 
 فعلــی مذاكــرات ویــن بــا چــه اهدافــی مطرح 

می شود؟
درباره چرایی طرح چنین بحثی ازسوی آمریكایی ها در مقطع 
فعلی مذاكرات وین، با دیدگاه های مختلفی مواجه هســتیم 
 كه هركدام از زاویــه ای متفاوت موضــوع را تحلیل می كنند.

 یك گزینه این است كه طرح بحث آزادی زندانیان دوتابعیتی 
در شرایط فعلی حربه ای ازسوی خود مذاكره كنندگان آمریكایی 
است كه  با توجه به روند كنونی گفت وگوها، با استفاده از ابزار 
رسانه ای و تبلیغاتی، مسیر مذاكرات را منحرف و با سنگ اندازی 
در جریان رایزنی ها، مذاكره كنندگان ایرانی را با موانع عدیده ای 
در پیگیری مطالبات بحق جمهوری اسامی ایران  مواجه كنند.  
گزینــه دیگر این اســت كه افــراد، البی ها یــا گروه هایی در 
شرایط كنونی احســاس كرده اند كه می توانند با طرح مباحث 
این چنینی، به بهره برداری سیاسی بپردازند و مقاصد سیاسی 
خــود را جامه عمل بپوشــانند. درهرحال بانــی طرح چنین 
موضوع هایی ازسوی آمریكا در شرایط فعلی هركدام از گزینه ها 

كه باشــد، دولتی باشــد یا غیردولتی، 
هــدف طــرح بحث هــای انحرافــی 

درجریان پیشــبرد مذاكرات در وین و امتیازگیری بیشــتر از 
مذاكره كنندگان  ایرانی است.

سیاست
 خارجی

ترافیك دیپلماتیك در مسیر 
تهران - باكو

ســفر وزیر دفاع  جمهوري آذربایجان به تهران و حضور وزیر راه 
جمهوري اسامي ایران در باكو نشان مي دهد روابط 2 كشور در 
ماه هاي اخیر، پس  از یك دوره تنش، وارد مرحله نویني شده  است. 
دیروز سپهبد ذاكر حسن اف، وزیر دفاع جمهوري آذربایجان كه 
به ایران سفر كرده  است، با حضور در ستاد كل نیروهاي مسلح، 
با سردار سرلشكر محمد باقري، رئیس ستاد كل نیروهاي مسلح 
كشورمان دیدار و گفت وگو كرد؛ سفري كه گفته مي شود توسعه 
و تعمیق همكاري هاي مشترک دفاعي، نظامي و امنیتي 2كشور 
از اصلي ترین اهداف آن به  شمار مي رود. ســردار باقري در این 
دیدار گفت: ایران و جمهوري  آذربایجان مشتركات و نزدیكي هاي 
فراواني به لحاظ تاریخي، دیني، مذهبي، زباني و سایر موضوع ها 
دارند و سیاســت جمهوري اســامي ایران هم توسعه روابط با 
همسایگان و مخالفت با هرگونه اشغالگري است.  وي گفت: با سفر 
وزیر دفاع جمهوري آذربایجان به ایران به طور حتم روابط نظامي 
2كشور توسعه چشمگیري خواهد یافت و این موضوع زمینه ساز 
امنیت هر دو كشور مي شود. سردار باقري ادامه داد: ماقات خوبي 
را با وزیر دفاع كشور برادر و مسلمان جمهوري آذربایجان داشتیم 
و در این دیدار سیاست جمهوري اسامي ایران در توسعه روابط 
با همسایگان از جنبه روابط نظامي و دفاعي با كشور آذربایجان را 
توضیح دادیم. وي عنوان كرد: همچنین در مورد اینكه با همكاري 
نیروهاي مسلح 2كشــور چگونه مي توان امنیت و دفاع مطمئن 

براي 2كشور را فراهم كنیم، با یكدیگر تبادل نظر كردیم.
وزیر دفاع جمهــوري آذربایجان نیز گفت: در ایــن دیدار پیام 
رئیس جمهور آذربایجان را به رئیس ســتاد كل نیروهاي مسلح 
رساندیم و اعام كردیم در روابط دو جانبه، بسیار مصمم هستیم.

سپهبدحســن اف با بیــان اینكه مطمئن هســتم بعــد از این 
دیدار، روابط 2كشور در ســطح باالیي خواهد بود، تصریح كرد: 
رئیس ستاد كل نیروهاي مسلح جمهوري اســامي ایران را به 
جمهوري آذربایجان دعوت مي كنم و امیدوارم به زودي این سفر 

محقق شود.
 از سوي دیگر رستم قاســمي، وزیر راه  و شهرســازي ایران در 
رأس هیأتي بلندپایــه به باكو رفت تا مســیر جدیــدي براي 
گســترش همكاري هاي دوجانبه گشوده شــود. الهام علي اف، 
رئیس جمهــور آذربایجان در دیدار با هیــأت ایراني از تمایل به 
مشاركت شــركت هاي ایراني در بازســازي قره باغ خبرداد. وي 
در این دیدار گفت: مطمئن هستم شركت هاي ایراني در آینده 
نزدیك فعالیت خــود را در اراضي  آزاد شــده آغاز خواهند كرد. 
وزیر راه  و شهر ســازي  ایران نیز در این دیدار گفت كه جمهوري 
آذربایجان و ایران مي توانند روند تردد مرزي را تســهیل كنند. 
سفیر جمهوري اسامي ایران در باكو نیز در توییتي در راستاي 
سفر وزراي 2 كشور ایران و آذربایجان در حوزه راه  و شهرسازي و 
دفاع، این هفته را در روابط 2 همسایه، دوست و برادر مهم عنوان 
كرد. سیدعباس موسوي دراین باره نوشت: »هفته مهم در روابط 
2همسایه دوست، برادر و مسلمان: وزیر راه  و شهر سازي  ایران در 

باكو؛ وزیر دفاع جمهوري آذربایجان در تهران.«

دریچه

خبرهای كوتاه

   راهپیمایي یوم اهلل 22بهمن برگزار مي شود
رئیس ستاد دهه فجر استان تهران در جلسه این ستاد گفت: 
40راهپیمایي در یوم اهلل 22بهمن در اســتان تهران برگزار 
خواهد شد. به گزارش ایســنا، حجت االسام سیدمحسن 
محمودي افزود: دهه فجر امسال رنگ و بوي مهدوي خواهد 
گرفت و از 15بهمن تا روز نیمه شــعبان، رویكرد و فعالیت 
مهدوي خواهیم داشت و برنامه هاي دهه فجر به نیمه شعبان 

متصل خواهد شد.

   تشكیل شوراي هماهنگي ریاست جمهوري با حوزه
»شوراي هماهنگي ارتباطات ریاســت جمهوري با حوزه و 
روحانیت« روز سه شنبه عما با احكام سیدابراهیم رئیسي، 
رئیس جمهور براي حجت االسام سیدرضا تقوي، نماینده 
تهران در مجلس و محمــد حاجي ابوالقاســمي، نماینده 
اســتان زنجان در خبرگان رهبري آغاز به كار كرد. رئیسي 
مهرماه امســال در دیدار رئیس و اعضاي جامعه روحانیت 
مبارز گفته بود: »دولت مصمم اســت از دیدگاه ها و نظرات 
دلســوزانه همه قشــرها به ویژه روحانیون در پیشبرد امور 
كشور و رفع مشــكات و دغدغه هاي مردم استفاده كند.« 
براســاس گزارش پایگاه اطاع رســاني ریاست جمهوري، 
رئیس جمهــور به منظــور تحكیــم و تقویــت ارتبــاط 
ریاست جمهوري با مراجع عظام تقلید، ائمه جمعه، علماي 
بــاد، حوزه هاي علمیه و ســایر شــخصیت هاي روحاني، 
این احكام انتصاب را صادر كرده اســت. در متن این حكم 
كوتاه منتشر شده آمده اســت: »امیدوارم با اتكا به خداوند 
متعال ضمن بهره گیري از تعامل و همكاري اندیشمندان و 
 فرهیختگان این حوزه، در تحقق اهداف عالیه دولت مجدانه

 بكوشید.«

 بهادري جهرمي: 
وارد حاشیه با مجلس نمي شویم

ســخنگوي دولت در واكنش به گزارش هاي منتشرشده درباره 
احتمال استیضاح برخي اعضاي كابینه در مجلس یازدهم تأكید 
كرد كه دولت از ورود به حاشیه ها پرهیز دارد. علي بهادري جهرمي 
درخصوص اینكه این  روزها بین مجلــس و دولت نوعي دیگر از 
روابط در حال شكل گیري اســت و نمایندگان مسئله استیضاح 
را مطرح مي كنند، تعامل بین دولت و مجلس چگونه است، گفت: 
امروز موسم خدمت به مردم اســت. مردم منتظر حل مشكات 
هستند. وقت كار اســت و دولت وارد حاشیه ها نمي شود. دولت و 
مجلس براي حل مشكات مردم همســو و در تعامل و همكاري 
كامل هستند. براســاس گزارش فارس، بهادري جهرمي با بیان 
اینكه وظیفه نظارتي مجلس براي بهبود حكمراني مي تواند مؤثر 
باشــد، افزود: رأي اعتماد باالي مجلس به كابینه و همراهي در 
موضوعات كان و اساســي و حضور دائمي وزرا در كمیسیون ها 
نشانه تعامل گســترده مجلس و دولت با یكدیگر است. از این رو 
اختاف نظر در موضوعات مختلف طبیعي و بــراي ارائه راهكار 
مناسب راهگشاست.  سطح دسترسي نمایندگان با شخص آیت اهلل 
رئیسي و تك تك وزرا بیش از هر زماني و بلكه شاید بیش از همه 
ادوار پیش  از این بوده است كه تا پایان آذرماه بالغ  بر 1۶00 بار وزرا 
با نمایندگان در وزارتخانه و به خصوص در مجلس دیدار داشتند. 
حداقل 1۷2 نماینده دیدار مستقیم با آقاي رئیس جمهور داشته اند 
و صحبت هاي خود را تك تك در قالب مجامع استاني بیان كردند 
كه این به غیر از همه دیدارهایي است كه آقاي رئیس جمهور دارند. 
همچنین رئیس جمهور در این مدت ۷ بار به مجلس رفته اند كه 

نشانه توجه ویژه دولت به مجلس است. 

 انتقاد از ناهماهنگي 
حقوقي دستگاه ها

معاون حقوقي رئیس جمهور در شصت وچهارمین 
جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي 
اجرایي، نیاز امروز كشور را انسجام حقوقي دانست و 
گفت: متأسفانه مجموعه هاي حقوقي در دستگاه ها 
به صورت جزایر پراكنده و ناهماهنگ عمل مي كنند. 
امروز باید با انسجام بخشي به امور حقوقي دستگاه ها 
به صورت فعال در اداره امور و رفع مشكات تاش 
كنیم. به گزارش ایســنا، محمد دهقان با تأكید بر 
اینكه بخش حقوقي باید تكیه گاه مدیران و محل 
رجوع آنها باشــد، به آسیب شناسي وضع موجود 
پرداخت و گفت: متأسفانه دستگاه ها جایگاه  ویژه اي 
براي امور حقوقي خود قائل نیستند. بي توجهي به 
مسائل حقوقي موجب شده قابلیت هاي حقوقي از 
اراده مدیریتي و سیاسي جا بمانند. مدیران سیاسي 
تنها وقتي دچار مشــكل مي شــوند، براي یافتن 
راه حل به بخش حقوقي خــود مراجعه مي كنند. 
دهقان در بخش دیگري از ســخنان خود بسیاري 
از مشكات داخلي و خارجي كشور را عدم استفاده 
از ظرفیت هاي حقوقي دانســت و گفت: امروز در 
عرصه جهانــي نیز تحریم ها یــك جنگ حقوقي 
علیه كشور است كه خنثي سازي  آنها جز در پرتو 
بهره گیري از راه حل هاي حقوقي به صورت كامل 

میسر نخواهد شد.

خبر

فؤاد ایزدی در گفت وگو با همشهری تشریح كرد

پشت پرده بازی ضدایرانی 
آمریکا در وین

ادامه
 در صفحه 13

 آمریكا می خواهد بدون هزینه
به برجام برگردد

 ایاالت متحده می داند تحریم ها به سقف 
رسیده است 

 طرف مقابل تاش دارد مذاكرات را 
فراهسته ای كند
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شــهرداری تهــران بودجه 
56هزار و 869میلیاردتومانی 
ســال آینــده را براســاس 
3ســناریوی مشارکت و ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی، هزینه و درآمدهای نوین تدوین کرده که 
به گفته کارشناسان و فعاالن حوزه مدیریت شهری، 
درصورت تحقق سناریوی سوم )درآمدهای نوین( 

می توان شاهد تحول در پایتخت بود.
به گزارش همشــهری، الیحه بودجه پیشنهادی 
شهرداری تهران دیروز در کمیسیون تلفیق پارلمان 
شهری بررسی شد که به گفته رئیس کمیسیون 
برنامه  و بودجه پارلمان شهری، در نهایت 52هزار 
میلیارد تومان به عنوان 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 تصمیم گیری شود. محمد 
آخوندی در گفت وگو با همشهری تأکید کرد: »دهم 
بهمن درباره ســقف بخش درآمدی بودجه سال 

آینده، در شورا تصمیم گیری می شود.« 

بودجه ای با رشد 51درصدی
امســال بودجه شــهرداری تهــران، ۴8هزار و 
8۰۰میلیارد 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 7۰۰میلیارد تومان رســید. براساس گفته های 
شهردار تهران پیش بینی می شــود تا پایان سال 

32هزار و 5۰۰میلیارد تومان از بودجه محقق شود. 
آنچه در بودجه سال آینده بیش از هر چیزی مورد 
توجه کارشناسان و فعاالن حوزه شهری و همچنین 
اصحاب رســانه قرار گرفته، رشد 51درصدی در 
مقایسه با بودجه امسال است؛ افزایشی که به گفته 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا غیرطبیعی 
نیســت. محمد آخوندی گفت: »مواردی چون 
برون رفت از بحران کرونا، بهبود وضعیت اقتصادی 
کشور و استفاده از روش های جدید، می تواند به 

افزایش درآمدهای شهرداری کمک کند.« 

منابعی برای درآمدهای نوین
درآمد شهرداری ها از 2منبع پایدار و ناپایدار  تأمین 
می شود که کارشناســان حوزه شهری معتقدند 
در ســال های اخیر درآمدهای ناپایدار آسیب های 
زیادی به تهران وارد کرده و شاید به همین دلیل در 
بودجه1۴۰1، مدیریت شهری سناریوی درآمدهای 
نوین را مدنظر قرار داده است؛ سناریویی که به گفته 
سیدمرتضی حسینی، کارشــناس برنامه ریزی و 
اقتصاد شهری در اکثر شهرهای پیشرفته دنیا اجرا 
می شود 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 برنامه ریزی کند.« حسینی 
افزود: »مالیات سبز )دریافت عوارض از واحدهای 
مسکونی و تجاری که موارد زیست محیطی را رعایت 
نمی کنند(، ارائه خدمات ویژه در گردشگری شهری 
از طریق پلتفرم )طراحی نقشه های دسترسی به 
مکان های گردشگری و تفریحی تهران و قراردادن 
آن در اختیار شهروندان(، ارائه خدمات هوشمند 

)الکترونیک شــدن 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 می شوند که 
کشورهای پیشرفته با اجرایی کردن آنها توانسته اند 
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 یک سو می تواند 
تهدید باشد، از سوی دیگر فرصت. شهرداری با یک 
برنامه ریزی اصولی و مدیریت درست می تواند از آن 

استفاده کند که این کار نیاز به مطالعه دارد.« 

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
شهردار تهران روزی که الیحه بودجه پیشنهادی 
را به شورای شهر داد، به مشارکت بخش خصوصی 
تأکید کرد و گفت: »از ایــن ظرفیت می توان در 
بارگذاری ۴6هزار مترمربع بافت پیرامونی شهری 
)اجرای 8پروژه( اســتفاده کــرد. همچنین قرار 
است با مشارکت بخش خصوصی 5هتل در تهران 
ساخته شود. در واقع به ازای هرگونه سرمایه گذاری 
عالوه بر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، شرایط 
خوبی هم برای شــهروندان فراهم خواهد شد.«  
مهرداد تقی زاده، صاحب نظر در حوزه درآمدهای 
شهرداری معتقد است استفاده از ظرفیت مشارکت 
بخش خصوصی از یک طرف سبب اتمام پروژه های 
نیمه تمام و اجرای پروژه های مهم شده و از سوی 
دیگر هزینه هارا کاهش می دهد: »در اکثر شهرهای 
مدرن از مشارکت بخش خصوصی بهره می برند .در 
تهران هم مدیریت شهری می تواند از طریق برخی 
تمهیدات )تسریع فرایند صدور پروانه و تخفیف در 

عوارض و...( این مانع را برطرف کند.«

 تحول در تهران
 با درآمدهای نوین

همشهری در گفت وگو با تعدادی از اعضای شورای شهر و کارشناسان، تغییرات بودجه 
سال آینده پایتخت و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز را بررسی کرد

مالیاتوسرمایهگذاری
شــهر های توســعه یافته جهان که در فهرست   های مختلف 
بین المللی به عنوان شهر های زیست پذیر یا دارای استاندارد های 
باال معرفی می شوند، هر سال بودجه خود را به تناسب شرایط 

اقتصادی تغییر می دهند اما این تغییرات به پشتوانه درآمد های 
پایدار انجام می شود که در طول چند دهه یا بیشتر از آن تثبیت 

شده و به شکل منبع قابل اتکا برای مخارج شهر درآمده است.

عکس خبر

خبر

شهردار تهران با حضور در همایش تجلیل از مادران و همسران 
شهدا گفت: شــهدا در محضر الهی مســئولیت پذیر بودند و 
مورد پذیرش خدا قرار گرفتند و امروز نیــز حضور دارند، اما 
محدودیت های دنیایی را ندارند و به ما کمک می کنند. مهم این 
است که ما خودمان را در معرض بهره مندی از این ظرفیت ها 
قرار دهیم.  علیرضا زاکانی افزود: امیدواریم گوشه ای و قطره ای 
از یک دریا خدمت را معطوف به شما داشته باشیم و خداوند 
همه ما را در مسیر رفقاي شهیدمان که مسیر امام حسین)ع( 

است، پایدار بدارد و به ما توفیق درک شهادت عنایت کند.

 بانوان مدیر شهرداری
 به دنبال خودباوری باشند

شــهردار تهران با بیان اینکــه بانوان مدیر در شــهرداری باید 
خودباوری را در خــود ایجاد و در تحوالت میــدان داری کنند، 
بیان کرد: خواهش بنده از شــما این است که جنبه  خودباوری، 
میدان داری و اثرگذاری را برای خود ایجاد کنید؛ خداوند در قرآن 
برای یک مدیر خوب 3 ویژگی را درنظر گرفته است؛ »علیم بودن 
و برخورداری از تجربه و علم و دانش«، »قابلیت، قدرت داشتن و 
توانمندبودن« و »امین و امانت دار بودن« این 3 ویژگی را تشکیل 

می دهد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی در نشست با بانوان 
مدیر شــهرداری تهران در سالن جلسات ســاختمان مرکزی 
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 بی بدیل است.

او ادامه داد: زنان در جایگاه های مدیریتی به ظرافت ها، دقت ها، 
حساسیت ، پاکی و مسئولیت پذیری شان شناخته می شوند؛ از 
این جهت نقش مدیران زن در شهرداری بسیار برجسته است که 
می توانند حتی به سایر مدیران خط دهی داشته باشند به شرط 
اینکه خودمان را باور و مقدمــات کار را فراهم کنیم و بعد از آن 
اقدام الزم را انجام دهیم. زاکانی افزود:  از 57هزار و 62۴ پرسنل 
شهرداری 2۰درصد آنان را بانوان تشکیل می دهند و 691پست 
انتصابی در شهرداری وجود دارد که 8درصد این پست ها متعلق به 
بانوان است.  شهردار تهران در بخش دیگری از این نشست نکاتی 

درباره فعالیت های شهرداری تهران شرح داد.
   شهرداری 85هزار میلیارد تومان بدهی دارد که 6۰هزار میلیارد 
آن مربوط به بانک هاست؛ همچنین باید 1۰هزار میلیارد تومان 
تملک دارایی داشته  باشیم. در بحث مشکالت ساختاری و منابع، با 
برنامه ریزی های گام به گام به سمت کاهش این مشکالت می رویم 
و امیدواریم با تمهیداتی که در 15سرفصل ایجاد شده، اثرات آن را 

در متن ایجاد تسهیالت برای پرسنل خودمان ببینیم.
  با تبدیل وضعیت انجام شــده، نزدیک 62هزار پرسنل داریم 
و کسانی که از طریق سایر مجموعه ها با ما کار می کنند حدود 
۴۴هزار نفر هســتند. بنابراین در مجموع به 1۰6هزار پرسنل 
می رســیم. هم روی تقویت پایه حقوق افراد کار می کنیم و هم 
ناظر به امنیت شغلی و پرداخت مستقیم هستیم. در بحث پرسنل 

32تصمیم گرفتیم که 16مورد آن مربوط به امور رفاهی بود.
  سال 9۰حدود 32هزار پروانه و امســال حدود ۴هزار پروانه 
صادر شد که نشان می دهد شهر به نوعی قفل شده. باید در کنار 
شهرسازی، ظرفیت هایی خلق کنیم که درآمدهای پایدار ایجاد 
کند هرچند در شهرسازی نیز باید منطقی بین عرضه و تقاضا ایجاد 
کنیم. در شهرداری چاه نفتی به نام امالک داریم که می توانیم آنها 
را بهره ور کنیم اما مسئله این است که این  ظرفیت انتها دارد. آنچه 
انتها ندارد و می تواند با خالقیت هایش مجموعه شهرداری را پیش 

ببرد، پرسنل شهرداری هستند.

زمان جراحی بودجه
 در شــهرهای بــزرگ دنیا 7۰درصــد هزینه های 
شهرداری از عوارض مربوط به مالکیت خانه ها اخذ 
می شود که معادل عوارض نوسازی در شهر تهران 
اســت. مابقی درآمدها نیز از طریــق اخذ عوارض 
کسب و پیشه تامین می شود. این در شرایطی است 
که سهم درآمد های شهرداری تهران از محل عوارض 
نوسازی حدود 3 الی 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 کرده اســت. با یک مثال ساده 
می توان این موضوع را بهتر توضیح داد. تصور کنید 
در یک مجتمع، مبلغ شارژ هر واحد برای هزینه های 
نگهداشــت مثل نظافت، پول آب،  برق و تعمیرات، 
5۰۰هزار تومان اســت، اما هر واحد فقط 5۰هزار 
تومان شارژ می دهد، نتیجه اش اینکه مدیر ساختمان 
از پس اداره مجتمع برنمی آید. شهر هم مانند یک 
مجتمع است که ساکنان آن باید برای خدماتی مانند 
جمع آوری زباله و پسماند، آســفالت، رفت و روب، 
آتش نشانی، کتابخانه و غیره شارژ پرداخت کنند و 
اگر این شارژ متناسب با هزینه ها نباشد، اداره شهر 
با مشکل مواجه می شود؛ در نتیجه برای درآمد های 
شهرداری باید مکانیزم های نوینی تعریف شود. رفع 
مشکل کسری بودجه شــهرداری نیاز به جراحی 
بزرگ دارد و شهرداری، شورای شهر، مجلس، وزارت 
کشور، استانداری و...، باید وارد چنین چالشی شوند.

حمیدرضا صارمی
معاون معماری و شهرسازی شهردار 

تهران
ســال آینده با تســریع فرایند ساخت و 
ســاز، كاهش زمان صدور پروانه و ارائه 
مشــوق ها، پیش بینی می شــود 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  ظرفیت هــای خوبــی در 
مركز نگهداری معتادان متجاهر به وجود 
آمــده و در مراكز مــاده16 طراوت 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 
معیــوب  فراینــد  اصــاح  متخلــف، 

پیمانکاری در دستور کار است.

نقل قول خبر

دریچه

کسب درآمد پایدار  با مشارکت مردم و 
فرصت های بین المللی

 حمید جوانی، شهردار منطقه3 تهران
از بدو تأسیس بلدیه از سال1286 تاکنون، موضوع 
استقالل مالی شــهرداری ها به عنوان نهاد محلی 
به موضوعی جدی تبدیل شــده است. به طور کلی 
شــهرداری ها 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، 
کمک های بالعوض دولتی و اســتقراض است. اما 
آنچــه در تامین منابع مالی شــهرداری ها اهمیت 
دارد، پایداری منابع مالی است؛ به گونه ای که قابلیت 
اتکا، استمرارپذیری و تهدیدی برای توسعه پایدار 
نباشد. درحالی که در راستای تحقق سند چشم انداز 
سال1۴۰۴ کشور، ضروری اســت نظام مدیریت 
شــهری به گونه ای برنامه ریزی شود که تا آن سال، 
بی تعادلی های موجود میان سهم وصول درآمدهای 
ناپایدار شــهرداری ها )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 
سال1۴۰۴، دســت کم 25درصد خواهد بود. نکته 
اینجاست که با وجود افزایش بودجه های سنواتی 
طی سال1393 تا سال1۴۰۰ به نرخ جاری، به دلیل 
وجود تورم های موجود، شاهد روندی نزولی به نرخ 
ثابت خصوصا در بودجه مناطق بوده ایم. برای بهتر 
نشــان دادن این موضوع با اتکا بــه آمارهای بانک 
مرکزی درخصوص نرخ تورم و محاســبه نرخ ثابت 
بودجه ســنواتی می توانیم دریابیم که در برخی از 
مناطق، بودجه1۴۰۰ به میزان 12درصد سال1393 
بوده و این موضوع نشان می دهد که بودجه 88درصد 
کاهش پیدا کرده است. با توجه به آنچه بیان شد و 
سیاســت های ابالغی اقتصاد مقاومتی در راستای 
تحقق اقتصــاد مقاوم و پایدار برای کشــور و طبق 
بند16 آن، لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی 
کشور تأکید می شود. از این رو با مروری بر اندیشه های 
اقتصادی اسالم درخصوص معیارهای عملکردی 
و در ادامه با تبیین روند گذشــته و وضعیت فعلی 
هزینه های عمومی راهکارهایی برای افزایش درآمد 
ضروری است؛ که ازجمله این خدمات می توان به 
اجرای طرح تحول نگهداشت شــهر اشاره داشت. 
این طرح می تواند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد 
کشــور با کاهش هزینه های جاری و عدم تعریف 
کد پروژه های جدید شاهد توسعه پایدار، متوازن و 
موزون شهری در سطح تمامی محدوده های شهری 
تهران باشیم. این طرح می تواند 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 به صورت کامال 
محسوس نقش این ارتباط حسنه و کارشناسانه را در 
رفع مشکالت محالت خود لمس کرده و شهروندان 
ارتباط و مشارکتی بی واسطه با مدیران شهری داشته 
باشند. همچنین انجام بازدیدهای میدانی مستمر 
موجب کنترل و نظارت دقیق تر بر امر نگهداشــت 
شهر و سرعت بخشی در امر خدمات رسانی مطلوب تر 
به محله ها شــود. اجرای اینچنین طرح ها و انجام 
پروژه های احداثی به ویژه در حــوزه حمل ونقل و 
ترافیک بدون درنظر گرفتن مسائل مالی در آینده 
باعث ایجاد چالش هایی در انجام پروژ ه ها خواهد شد.

 بنابراین پیشنهاد می شود به منظور توسعه بهینه 
شــهر و تعریف پروژه جدید و ترغیب شــهرداران 
مناطق 22گانه به تحقق مازادتر از درآمدهای مصوب 
شده خود و انجام پروژه های 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 برنامه های توســعه 
محلی یا پروژه های غیرمســتمر مشخص شده در 
بودجه مصوب خود کنند. از ســویی دیگر می توان 
راهکارهایی برای افزایش درآمد مانند فروش اوراق 
مشارکت، مشارکت بخش خصوصی در طرح ها و 
پروژه های عمرانی و خدماتی، توانمندسازی امالک 
و مستغالت در مالکیت شهرداری ها و کسب درآمد 
از آنها، احداث پروژه های خدماتی، عمرانی، ترافیکی 
و فرهنگی را به کار گرفت. همچنین می توان با ایجاد 
طرح صندوق های ســرمایه گذاری میان شهرهای 
اسالمی کشــورهای منطقه از پتانسیل های دیگر 

شهرها و فرصت های بین المللی نیز استفاده کرد.

ویــن|   بودجه ساالنه شهر وین از چند منبع تامین می شود. 
مالیات هایی که بر دارایی های شــهروندان تعیین می شود، 
مجوز هایی که شــهرداری برای برنامه هــای تفریحی صادر 
می کند، مالیات مواد غذایی، »خرید و فروش آب و فاضالب« 
شهری و حومه بخشــی از درآمد های شــهرداری را تامین 
می کند. یکــی از منابع درآمد خاص این شــهر »جمع آوری 
آب های سطحی ناشی از توفان« است. هزینه این کار به صورت 

بخشی از مالیات عمومی از شهروندان دریافت می شود.
https://www.wien.gv.at/

سیدنی|مالیات و سهم از بودجه کشور، حدود 35درصد درآمد 
کل شهرداری سیدنی را تشکیل می دهد. فروش کاال ها و ارائه 
خدمات توسط سازمان های ایالتی هم نزدیک 11درصد از بودجه 
شهرداری را تامین می کند.   منابع اصلی تامین هزینه های شهر، 
شامل انواع عوارضی است که از دستمزد ها، نقل و انتقال امالک، 
مالکیت زمین، مالکیت وسایل نقلیه موتوری و... تامین می شود. 
قسمت بسیار کوچکی هم شامل درآمد ناشی از مجوز  هایی است 

که شهرداری برای فعالیت های مختلف صادر می کند.
https://www.treasury.nsw.gov.au/

 ونکوور|نزدیــک 6۰درصــد درآمد شــهرداری ونکوور از 
مالیات بر درآمد ها تامین می شود. 2۰درصد دیگر این درآمد به 
قبض های خدماتی مانند آب و برق و پارکینگ اختصاص دارد که 
صاحب خانه ها و صاحبان کسب و کار باید آن  را  پرداخت  کنند. تنها 
5درصد بودجه ساالنه از محل مجوز ها و پروانه های توسعه شهری 
تامین می شــوند. درآمد ونکوور از سرمایه گذاری های مستقیم 
شهرداری در حوزه های غیرشهری زیاد نیست و تمرکز اصلی منابع 
مالی بر عوارضی است که از سکونت و کار در شهر دریافت می شود. 
https://vancouver.ca/

اوزاکا|۴۰درصد درآمد شهرداری اوزاکای ژاپن از عوارض و 
2۰درصد آن از بودجه دولتی است اما نکته خاص در اداره مالی 
این شهر انتقال مسئولیت ها و مالیات ها بین شهرداری و دولت 
مرکزی است که به صورت یک روند انتقال سرمایه و سود انجام 
می شود. نزدیک 3۰درصد بودجه اوزاکا از دریافت حق اشتراک 
خدمات و هزینه خدمات گوناگون از شــهروندان  به دســت 
می آید. اوراق قرضه شــهرداری نیز راهی برای تامین بخش 

دیگری از هزینه های اداره این شهر 19میلیون نفری است.
http://www.chihousai.or.jp/english

مهدی عباسی
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران

 درآمدهای پایدار  شهرداری
 محدود است

 متأســفانه شــهرداری ها از دهه6۰ به 
درآمدزایی در حوزه شهرســازی روی 
آورده اند و الزمه رفتن به سمِت درآمدهای پایدار، تصویب 
الیحه درآمدهای پایدار شــهرداری ها در مجلس شــورای 
اسالمی است. در واقع این الیحه بین مجلس شورای اسالمی 
و شورای نگهبان در رفت وآمد است تا قطعی شده و بسترهای 
اجرایی آن در کشور و ازجمله در تهران فراهم شود. این اتفاق 
هنوز رخ نداده و اگر مالحظه شود از 56هزار و 8۰۰میلیارد 
تومان که شهرداری برای بودجه سال1۴۰1 درنظر گرفته، 
28هزار میلیارد تومان در حوزه شهرسازی است. به تعبیری 
ما آن  را درآمد ناپایدار قلمداد می کنیم؛ یعنی چنین درآمدی 
ناشــی از صدور پروانه ساختمانی یا ناشــی از تراکم پایه و 
تراکم مازاد بر پایه اســت و درآمد ناپایدار به حساب می آید. 
درآمدهای ناپایدار، شهرداری تهران را مجبور می کند برای 
اداره شهر و اجرای پروژه های عمرانی به این سمت حرکت 
کند. زمانی درآمدهای ناپایدار از شهرداری ها با سهم کمتری 
در بودجه شهرداری مواجه شده و به سمت درآمدهای پایدار 
حرکت خواهیم کرد که برای گرفتن عوارض شهری قانون 
اجرا شده و مجوزهای الزم صادر شود. متأسفانه هم اکنون 
به غیراز موارد محدودی در حد عوارض نوســازی، مدیریت 

پسماند و مدیریت خدمات، ابزار دیگری در اختیار نداریم.

ادامه از 
صفحه اول

درآمد حاصل از هر سرانه، صرف 
همان بخش شود

نگاه ما به جلسه کمیســیون تفریغ خوب است و امیدواریم 
در آینده برای شهر تهران، اتفاق های خوبی رقم بخورد. در 
واقع قرار بر این اســت که اگر درآمدی از هر حوزه یا بخش 
با توجه به ســرانه ها دریافت می شــود، در همان بخش و 
حوزه صرف شــود. ما به دنبال آن هســتیم تا همه حوزه ها 
تقویت و رشد یابد. در حوزه شهرسازی قرار است با توجه به 
طرح تفصیلی در این حوزه درآمد کسب  و آن را برای رونق 
بخشیدن به ساخت وساز در شهر صرف کنیم. اکنون توسعه 
حمل ونقل عمومی )مترو( در شــهر اهمیت دارد و اگر این 
حوزه همچنان رونق بگیرد، بســیاری از خالء ها و مشکالت 
شهری کم می شود. درآمدهای حاصل از هر بخش می تواند 
زیرساخت های همان بخش را رونق ببخشد؛ بنابراین درآمدی 
که از سرانه کسب می شود باید در همان بخش یا حوزه صرف 
شود. به طوری که اگر در بخش فضای سبز درآمد داریم، آن 
را برای تملک باغات صرف کنیم. عالوه بر این پیرو دغدغه 
اعضای شورای شهر تهران در خصوص بودجه سال 1۴۰1 
کشــور و عدم تخصیص منابع الزم به شهرداری ها ضروری 
است شــهرداری تهران اقدام عاجل انجام دهد.  همچنین 
الزم است پیگیری های مســتمر و رایزنی های مورد نیاز با 
عناصر تأثیرگذار انجام شود.امید است با تشریح واقعیت های 
پیش رو شاهد اصالح بودجه ســال 1۴۰1 کشور با رویکرد 
توجه به شهرها و مدیریت شــهری باشیم. با این حال ما در 
مدیریت شهری نیز باید دنبال راه های نوین درآمدی برای 

ارائه خدمات بهتر به شهروندان دنبال کنیم.
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پرداخــت وام بــدون ضامــن به 

حقوق بگیــران، بازنشســتگان و گزارش
بخش هــای  مســتمری بگیران 
عمومی، دولتی و حقوقی كه حقوق شان را از 13بانك 
دولتی می گیرند، وارد فاز اجرایی شد و فعال بانك های 
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 50 تا 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 بانك ها نشــان از 
یك تبعیض آشكار دارد چرا كه مشموالن دریافت 
وام را به حقوق بگیران دولتی و خصوصی تقســیم 
كرده اند. به این ترتیب كه كاركنان شــركت های 
بخش خصوصی به تشخیص بانك اقدام به پرداخت 
وام به شــرطی می كنند كه عالوه بر نامه كســر از 
حقوق سفته یا چك توســط متقاضی وام تحویل 
شعب بانك های عامل شــود. افرادی هم كه رتبه 
اعتباری آنها پایین باشــد، برای گرفتن وام 50 تا 
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 می افزایــد: در مرحله نخســت افراد 
مشمول وام به 3رده اعتباری A، B و C تقسیم بندی 
شده اند و جامعه هدف در گام نخست شامل كاركنان، 
بازنشستگان، مستمری بگیران بخش های عمومی، 
دولتی و خصوصی می شــود كه حقوق می گیرند و 
در مرحله بعد قرار است دیگر اقشار جامعه مشمول 
این طرح شوند. ارائه تسهیالت به اشخاص فاقد رتبه 
اعتباری و رتبه اعتباریC مطابق ضوابط و مقررات 
و بخشنامه های داخلی بانك ها خواهد بود و همین 
شرط می توان سلیقه ای عمل كردن روسای شعبه 
بانك ها و سنگ اندازی آنها در برابر متقاضیان وام را 

به همراه داشته باشد. به گونه ای كه مدیران بانك های 
دولتی توافق كرده اند چنانچه حسب تشخیص بانك، 
شرایط آسان تری برای مشتریان به منظور پرداخت 
وام وجود داشته باشد، بانك براساس رویه خود عمل 
می كند و اعطای تسهیالت خرد به سایر مشتریان 
دارای حساب در بانك، مطابق رویه ها 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 می كند، بخش اول وام تا سقف 
50میلیون تومان و بخش دوم هم بین 50تا سقف 
100میلیون تومان. مشموالن هم در 3رده تعریف 
شــده اند، بند اول شامل شــاغالن، بازنشستگان، 
مســتمری بگیران و دســتگاه های اجرایی دولتی 
)وزارتخانه ها، ســازمان ها و شــركت های دولتی( 
و همچنین نهادهــای عمومی غیردولتی و ســایر 
شركت های معتبر بخش خصوصی است كه حسب 
تشخیص بانك به شرطی كه حقوق شان نزد بانك 
واریز شود، بســته به رتبه اعتباری شان می توانند 

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 50 تا 100میلیون تومانی بگیرند، 
عالوه بر نامه كسر از حقوق یا باید سفته بخرند و یا 

چك بدهند.
كاركنان ســایر شــركت های بخش خصوصی به 
تشخیص بانك كه مشــمول بند یك نمی شوند به 
شرطی كه حقوق شــان را از یكی از 13بانك اعالم 
شــده دریافت كنند، در زمره مشموالن بند2 قرار 
 B و A می گیرند به شــرطی كه رتبه اعتباری آنها
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 می توانند از این تسهیالت استفاده 
كنند در زمره مشموالن بند3 قرار می گیرند كه رتبه 
اعتباری آنها C باشد، این افراد همچنان برای گرفتن 
وام چه 50میلیون تومانی چه 100میلیون تومانی 
باید یك نفر ضامن معتبر به همراه ســفته و چك 

معرفی كنند.

تبعیض جایز نیست!
هرچند اقدام دولت در كاهش موانع وام بگیری مردم 
قابل تحسین است اما تبعیض جایز نیست و اولویت 
دادن به حقوق بگیران و ابهام درباره زمان و شــیوه 
پرداخت تسهیالت به افراد دیگر ازجمله كشاورزان، 
كسبه، زنان سرپرست خانوار و میلیون ها شهروندی 
كه كمتر از تســهیالت دولتی بهره مند می شوند، 
یك احساس تبعیض را به همراه دارد. از این جهت 
انتظار می رود قبل از اینكه بانك ها بعدا با عنوان تمام 
شدن اعتبارشــان بهانه بیاورند، از هم اكنون دولت 
و بانك مركزی سازوكار تســهیل دسترسی به وام 
برای همه مردم براســاس اعتبارسنجی را تعیین و 
اعالم كند. چرا كه به طور مثال وقتی یك حقوق بگیر 
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 بهره مند شوند، عمال زیان 

خواهند دید.
افزون بــر اینكه هم اكنــون بســیاری از كاركنان 
بخش های غیردولتــی و خصوصی حقوق خود را از 
بانك های دیگر دریافت می كنند و تعیین شــرط 
دریافت حقــوق از بانك های دولتــی هم یك رویه 
غلط اســت چرا كه اگر مبنای پرداخت تسهیالت 
اعتبارسنجی مشتریان باشــد، بانك ها در تعامل با 
همدیگر می توانند اقساط تســهیالت را از حساب 
افراد در هر بانكی بردارند و به همین دلیل شــرط 
تعیین شده منطقی به نظر نمی رسد. افزون بر اینكه 
مشخص نیســت اگر بانك های خصوصی حاضر به 
توافق با دولت نشوند، تكلیف كسانی كه حقوق شان 

نزد این بانك هاست، چه خواهد شد.

بخش خصوصی در ابهام
ابهام دیگر در توافق بانكداران دولتی این اســت كه 
قرار است حقوق بگیران شركت های رتبه دار بخش 
خصوصی هم بتوانند از این تسهیالت بهره مند شوند. 
سؤال و ابهام اصلی اینجاست كه مكانیزم تعیین رتبه 
و سنجش اعتباری این شركت ها چگونه است و اگر 
مالك اعتبار گیرنده تسهیالت است، پس شرط رتبه 
شركت ها چه معنایی دارد. این سؤال وقتی جدی تر 
مطرح می شــود كه ممكن است یك شركت بخش 
خصوصی از نظر بانك دارای رتبه اعتباری پایین باشد 
اما حقوق بگیران این شركت ها افراد خوش حساب 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 می تواند 
بخشنامه های داخلی را مورد استناد قرار دهد و اعالم 
كند كه عالوه بر نامه كسر از حقوق باید ضامن هم 

معرفی شود.

حقوق نگیران فعال منتظر بمانند
عباس حســینی، معاون امور بانكی، وزارت اقتصاد 
ابراز امیدواری كرد، این امكان برای ســایر طبقات 
اجتماعی كشور نیز، براســاس نظام رتبه بندی و با 
توجه به هماهنگی بســیار خوب فی مابین وزارت 
اقتصاد و بانك مركزی، به سرعت فراهم شود. علی 
صالح آبادی، رئیس كل بانــك مركزی هم می گوید 
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 برنامه های جدی بانك 
مركزی خواهد بود. به گفته وی در بحث تسهیالت، 
متقاضیان وام های 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 می شــود. به این ترتیب زمان پرداخت 
تسهیالت خرد بدون ضامن به همه شهروندانی كه 
حقوق بگیر نیســتند، در پرده ابهام قرار دارد و فعال 

باید منتظر بمانند.

هدیهپرابهامبانكهایدولتیبهحقوقبگیران
توافق بانكداران دولتی مبهم است و شائبه تبعیض در پرداخت وام بدون ضامن را تقویت می كند

فعاًل به این 13بانك مراجعه كنید

تجارت

در 10ماهه 1400
 ارزش صادرات غیرنفتی

37درصد رشد كرد
در 10ماهه امسال صادرات غیرنفتی كشورمان از نظر وزن 
7درصد رشد كرده اما به واسطه افزایش قیمت كاالهای پایه 
)كامودیتی( در بازارهای جهانی، اقــالم 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 می گویند، 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 رئیس كل گمرك ایران نشان 
می دهد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، 100میلیون 
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 می دهد. 
علیرضا مقدســی، رئیس كل گمرك ایران دیروز در نشست 
خبری گفت: عملكرد 10ماهه تجارت خارجی مشــتمل بر 
540هزار اظهارنامه صادرات و 234هزار اظهارنامه وارداتی 
بوده است. طبق آمارها، در 10ماهه امسال، تراز تجاری كشور 
به واسطه 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. 
رئیــس كل گمرك در مــورد واردات كاالهای اساســی در 
10ماهه امسال گفت: از 7قلم كاالی اساسی كه ارز ترجیحی 
دریافت می كنند 21میلیون تن كاال به ارزش 12میلیارد دالر 
به كشور وارد شده كه شامل برنج، الستیك خودرو سبك و 
سنگین نیز می شود. همچنین از 25قلم كاالی اساسی كه 
بخشی از آن ارز نیمایی دریافت می كنند، 25میلیون تن به 
ارزش 15میلیارددالر وارد شــده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 3۶درصد به لحاظ وزنی و 5۶درصد به لحاظ ارزش 
افزایش نشان می دهد. به گفته مقدسی، هم اكنون موجودی 
كاالهای اساسی شامل 25قلم كاال بالغ بر 5میلیون تن است. 
او همچنیــن از برنامه جدید گمرك بــرای ترخیص كاالها 
به صورت ترخیص ۹0درصدی خبر داد و افزود: پیشنهاد هایی 
وجود دارد كه بتواند 10درصد مابقی را نیز برای حمایت از 
تولید ترخیص كنیم كه هنوز پیشــنهاد آن قطعی و نهایی 

نشده است.

چهره روز

كمیته 
حقیقت یاب 
به جای 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 زنجیره ای بهبهان، گفت: »فكر می كنم 
خودروسازان مزاح می كنند كه رانندگان باید با زاویه 
مناسب تصادف كنند. در همین حادثه بهبهان چرا 
3پراید و یك ســمند آتش گرفت؟ مگر خودروساز 
نمی گوید باك اســتاندارد بوده، پــس چرا خودرو 
منفجر شد؟ بار TNT كه با خود حمل نمی كردند! 
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 بی كیفیتی خودروهای وطنی و ناایمن 
بودن آنها، مثنوی هفتاد من كاغذ است و عمر این 
بحث ها هم چندان كمتر از عمر صنعت خودروسازی 
كشور نیست. جدای از خسارت بار بودن تصادف این 
خودروها و كیفیت پایین قطعات و مونتاژ، در ماجرای 
تصادف زنجیره ای 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 می پرسد چرا كیسه هوا باز نشد یا چرا 4خودرو 
آتش گرفت؛ اما سؤال این است كه با خالصه كردن 
این بحث ها به رسانه و بگومگوی گاه  و بیگاه پلیس 
و خودروســاز، دردی از مردم دوا می شود یا باید با 
همكاری هــر دو طرف، یك كمیتــه حقیقت یاب 
برای ریشه یابی عوامل این اتفاق و نواقص احتمالی 

خودروها تشكیل شود؟

نقد خبر

ماجرای مرغ های آلوده تركیه
رئیس كل گمرك در نشست خبری دیروز در 
مورد ماجرای واردات مرغ های آلوده از تركیه 
و توزیع آنها در بازار، گفــت: فارغ از انبارها و 
محوطه های اختصاص گمرك، برخی انبارهای 
اختصاصی نیز وجود دارد كه در اختیار و تحت 
نظر گمرك اســت. در پرونده مرغ های آلوده 
تركیه، ۲۲تن مرغ وارد كشور شد و این مرغ ها 
در یك سردخانه كه مورد تأیید خود سازمان 
نظام پزشكی بود، نگهداری می شد. مقدسی 
ادامه داد: بعد از واردات ایــن محموله مرغ، 
قرار بود مجوز را دامپزشكی صادر كند 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. 
رئیس كل گمرك گفت: بعد از بررســی های 
صورت گرفته، دامپزشكی اعالم كرد كه كاالها 
نمی تواند برای استفاده توزیع شود و به همین 
واسطه مرغ ها كه به تهران و یكی از شهرهای 
دیگر ارسال شده بود، جمع آوری شد. به گفته 
مقدسی، ارزش این محموله معادل ۱۴میلیارد 
و ۵۵۵میلیون ریال بوده و در این ماجرا طبق 
بند»الف« ماده۱۱3 قانون امور گمركی و قانون 

مبارزه با قاچاق اعالم جرم شده است.
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واجب تر از نان شب!
رضا دهقان، معاون امور توسعه و مهندسی 
شركت ملی نفت ایران می گوید: الزم است 
تا 10ســال آینده در بخش فشــارافزایی 
چاه هــای پارس جنوبــی، درمجمــوع 
12میلیارد دالر سرمایه گذاری شود تا شاهد افت فشار در این 
میدان نباشیم.  آنچه این مقام ارشد شركت ملی نفت ایران بیان 
كرده، نشان می دهد كه ســرمایه گذاری در صنایع باالدستی 
صنعت نفت و گاز ایران، از نان شب هم واجب تر است و هرگونه 
غفلت از این مهم، امنیت انرژی را در آینده به خطر می اندازد. چه 
اینكه با افت فشار چاه های تامین كننده نفت و گاز كشور، چشم 
برهم زدنی ایران با تراز منفی انرژی مواجه خواهد شد و نه  تنها به 
بازیگری منفعل در بازار نفت و گاز تبدیل می شویم كه حتی برای 

تامین انرژی مورد نیاز داخلی هم گرفتار خواهیم شد. 
آمارهای رسمی نشان می دهد كه شركت ملی نفت به یك ابر 
بدهكار در اقتصاد ایران تبدیل شده و این غول ثروت در نتیجه 
عدم  سرمایه گذاری مناسب و به موقع، به شركتی ضعیف بدل 
شده است.  اكنون ضرورت دارد تا نگذاریم چاه های نفت و گاز 
ایران از نفس بیفتند و ضرورت دارد تا موانع ســرمایه گذاری 
خارجی در صنایع باالدســتی نفت و گاز برداشته شود تا دچار 
بحران تامین انرژی نشــویم. بی تردید ایران به عنوان یكی از 
كشورهای دارای بیشــترین ذخایر نفت و گاز جهان می تواند 
نقش و سهم بیشتری از بازار دنیا داشته باشند، مشروط به اینكه 
نخســت روند مصرف داخلی كنترل شود، سرمایه گذاری های 
خارجی افزایش یابد و كشــور به عنوان یكی از بازیگران آینده 
جهان انرژی شناخته شود. این 3 تغییر در ساختار انرژی كشور 
نیازمند یك نقشه راه و راهكارهای عملیاتی است و نباید خود را 

به آنچه هستیم، قانع كنیم.

آمارهای بانك مركزی نشان می دهد مطالبات معوق 

بانك ها در مسیر افزایش قرار گرفته و نسبت تسهیالت  بانك
غیرجاری به مانده كل تسهیالت ایران در 2 فصل بهار و 
تابستان امسال به اوج رسیده اســت. ایران در بین كشورهای منتخب 
جهان دارای یكی از باالترین نسبت مطالبات غیرجاری است. بررسی های 
اتاق تهران به اســتناد داده های بانك مركزی نشان می دهد مطالبات 
غیرجــاری بانك ها یــا همان مطالبات سررســید گذشــته، معوق و 
مشكوك الوصول در تابســتان امسال در مقایســه با تابستان پارسال 

1۹درصد افزایش داشته است.
به گزارش همشهری، تسهیالت غیرجاری بانك ها از 170هزار میلیارد 
تومان در تابستان سال ۹8به 1۹8هزار میلیارد تومان در تابستان پارسال 
و به 235هزار میلیارد تومان در تابستان امسال رسیده است. ادامه روند 
انباشت مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشكوك الوصول راه دسترسی 

مردم به تسهیالت را سخت تر می سازد. براساس این گزارش، مطالبات 
غیرجاری بانك ها از ابتدای سال 13۹8با 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 1۹درصد رشد 
داشته است. در سال 13۹۹، نســبت تسهیالت غیرجاری به مانده كل 
تسهیالت ایران ۶.7درصد بود این رقم درمقایسه با بسیاری از كشورهای 
توسعه یافته و درحال توسعه رقم باالیی محسوب می شود؛ چنان كه 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 2020به ترتیب 2.2درصد، 2.3درصد و 
3.۹درصد است. نسبت مطالبات غیرجاری بانك ها اهمیت زیادی در 

میان شاخص های كاركرد درست تامین مالی در یك اقتصاد دارد، زیرا بر 
كیفیت دارایی، ریسك اعتباری و كارایی تخصیص منابع به بخش های 
تولیدی تأثیر می گذارد به گونه ای كه افزایش در مطالبات غیرجاری تأثیر 
مستقیمی بر كاهش نرخ رشد وام دهی بانك ها، هم در كوتاه مدت و هم 
در بلندمدت دارد البته اثرات بلندمدت آن به مراتب شدیدتر است زیرا 

افزایش مطالبات غیرجاری قدرت وام دهی بانك ها را كاهش می دهد.
در تابستان 1400، نسبت مطالبات غیرجاری به كل تسهیالت ریالی، 
7.5درصد بــوده كه به ترتیب 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 نشان دهنده بازگشت كمتر تسهیالت ارزی نسبت به تسهیالت 

ریالی است.

مطالبات معوق بانك ها در مسیر افزایش

سرخط خبرها

  سقف معافیت مالیاتی؛ ۵/6میلیون تومان
كمیسیون تلفیق بودجه 1401، در جریان بررسی جزئیات 
الیحه پیشــنهادی دولتی، ســقف معافیت مالیاتی ساالنه 
موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم در سال 1401 
را ۶0 میلیون تومان  معادل 5 میلیون و ۶00 هزار تومان در 
ماه تعیین كرد. این كمیسیون، در جلسه قبلی نیز حداقل 
حقوق كاركنان دولت را بــا ۶0 درصد افزایش، 5 میلیون و 

۶00 هزار تومان تعیین كرد.

  رتبه بندی انرژی خودروها برای مالیات و عوارض
مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها براساس رتبه بندی 
انرژی محصوالت كه به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران 
رســیده، از صفر تا 5 درصد برای خودروهای سواری و وانت 
دوكابین محاســبه و اعمال می شــود. همچنین، براساس 
ماده30 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، انتقال ســند 
خودرو از كارخانه به خریدار، مشــمول مالیات می شــود و 
مبالغ دریافتی با قیمت كارخانه محصوالت خودروســازان 

ارتباطی ندارد.

  مشكلی برای تامین سوخت نیروگاه ها نداریم
سخنگوی صنعت برق اعالم كرد: گشایش هایی برای تأمین 
سوخت موردنیاز نیروگاه ها 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 نیروگاه ها تا حدودی با محدودیت 
روبه رو شــود كه با رایزنی های صورت گرفته گشــایش رخ 
 داده و اكنون مشــكلی بــرای تأمین ســوخت نیروگاه ها

نیست.
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 شماره  8423

زنان

رشد 26درصدی تعداد زنان 
سرپرست خانوار طی 8سال

»بررسی اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان به ویژه در زمینه 
حمایت از توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار و بیمه زنان 
خانه دار« 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 اطاعــات راهبردی وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی اشــاره شده اســت. با تكیه بر این 
اطاعات می توان گفت تا ســال98، تعــداد 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 سال های 90 تا 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)98-90(، نسبت 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 سال1390 به 

77.3درصد در پایان سال98 افزایش یافته است.
در بخشی از گزارش به آمار ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی 
به كمیسیون اجتماعی اتكا شده است. طبق این آمار هم اكنون 
حدود 247هزار زن سرپرست خانوار مورد حمایت این سازمان 
قرار دارد. نكته ای كه از جانب علی محمد قادری، رئیس سازمان 

بهزیستی، در جلسه علنی مورد تأیید قرار گرفت.
براســاس توضیحات رئیس ســازمان بهزیســتی »هم اكنون 
247هزار خانــوار زن سرپرســت و نیازمند وجــود دارد كه با 
احتســاب بعد خانوار معادل 581هزار نفر هستند. در سراسر 
كشور برای جمعیتی معادل 8درصد از خانوارها زن سرپرست 
است. این تعداد 29.5درصد به دلیل فوت سرپرست، 26.4درصد 
به دلیل طاق و 26.7درصد به دلیل از كارافتادگی سرپرست و 
15.4درصد به دلیل اعتیاد زندانی بودند و ســایر موارد تحت 
پوشــش ســازمان بهزیســتی و 2درصد نیز دختران مجرد 

خودسرپرست هستند.«

بیمه زنان سرپرست خانوار
گزارش كمیسیون اجتماعی موجب شد تا انسیه خزعلی، معاون 
رئیس جمهور 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 خانه دار از دیگر نكات قابل تأمل است، اما با توجه 
به اینكه اجرای این مهم در عمل نیازمند اعتبارات زیادی است، 
پیشنهاد می شود به صورت متمركز بیمه زنان سرپرست خانوار 

دارای بیش از 3فرزند در دستور كار قرار گیرد.«
»طرح جامعی برای كسب وكار مبتنی بر ایجاد پایدار اشتغال با 
نگاه به خانواده« خبری بود كه خزعلی در صحبت هایش 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 شصتی ها و ارائه تسهیات برای پیشگیری از 
خودسرپرستی این زنان در دستوركار قرار گرفته است، همچنین 
اشكاالتی در ارائه وام های خوداشتغالی 50میلیون تومانی وجود 
داشت كه برخی افراد به 3ضامن نیاز داشتند، اما اكنون این وام ها 
به صورت قرض الحسنه و با یك ضامن ارائه می شود. در این میان با 
همكاری بانك مركزی مقرر شده كارآفرینانی كه زنان سرپرست 

خانوار را به كار می گیرند، بتوانند تسهیات دریافت كنند.«

دستور كار وزارت كشور
»كیفیت بخشــی به ســكونتگاه های 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 تقسیم بندی می كنیم.«
براساس گفته او »طرح توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در 
10استان با مشاركت سه جانبه برای 5هزار و 700زن سرپرست 
خانوار اجرا شــده است. در اســتان های سیستان وبلوچستان، 
آذربایجان غربی، خوزســتان، البرز، فارس، كردستان، كرمان، 
كرمانشــاه و هرمزگان این مهم دنبال شده است. اولویت دادن 
به موضوع زنان سرپرست خانوار در همه برنامه های فوق العاده 
برای كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی از محل سازمان امور 
اجتماعی به ویژه در برنامه های جلوگیری از طاق، اعتیاد، مفاسد 

اخاقی و مناطق حاشیه نشین انجام شده است.«

آمارهای متفاوت 
در بخشی از گزارش كمیسیون اجتماعی مجلس به فعالیت های 
وزارت كشور و تفاوت آمار ارائه شده از سوی این وزارتخانه با سایر 
گزارش ها پرداخته شده است: »مطابق گزارش واصله از وزارت 
كشور تعداد خانوارهای زن سرپرست طی سال های 95 تا 1400، 
4میلیون و 668هزار و 164نفر است؛ این در حالی است كه در 
برخی گزارش های 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 5میلیون نفر زن سرپرســت خانواده وجــود دارد كه 
52درصد این افراد فاقد بیمه و مستمری و 38درصد هم جزو 
3دهك پایین جامعه هستند و قریب به یك میلیون نفر از زنان 

سرپرست خانواده هم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.«
براساس گفته قالیباف بیمه زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان 
خانه دار ازجمله موضوعات مهمی اســت كه مورد بی توجهی 
قرار گرفته اســت: »در الیحه بودجه1401 و برنامه هفتم كه 
در دستور كار قرار دارد باید به این موضوع توجه شود. بند)16( 
تبصــره)14( الیحه بودجــه مختص حوزه زنان سرپرســت 
خانوار است، با توجه به اینكه هنوز در حوزه هزینه ها، بررسی 
تبصره)14( در دستور كار قرار نگرفته است، باید این موضوع را 

مورد توجه جدی قرار داد.«

واكسیناســیون كودكان با تزریق 
2دوزی واكســن های سینوفارم و سامت

پاستوكووك آغاز شد و به زودی یك 
واكسن دیگر هم به آنها اضافه خواهد شد. به گزارش 
همشــهری، محمد هاشــمی، سرپرســت مركز 
روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت بهداشت درباره 
آغاز واكسیناســیون بــه این گروه ســنی گفت: 
»كودكان 9 تا 12سال سراسر كشور می توانند 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 می شود.« این در حالی است كه براساس اخبار 
رسیده به همشهری، قرار است اسپایكوژن، واكسن 
تولید مشترك ایران و استرالیا هم به زودی كد اخاق 
انجام كارآزمایی بالینی در گروه ســنی كودكان را 
دریافت كند و تعداد واكسن های تزریقی كودكان به 
عدد3 افزایش خواهد یافت. رئیس ســازمان غذا و 
دارو درباره صدور مجوز جدید یك واكســن دیگر 
برای گروه های سنی كودكان به همشهری گفت: 

»هم اكنون تنها 2واكسن سینوفارم و پاستوكووك 
مجوز تزریق برای كــودكان را دریافت كرده اند اما 
برای یك واكسن دیگر هم به زودی كد اخاق صادر 
خواهد شد.« بهرام دارایی، درباره تامین واكسن های 
مورد نیاز كشور برای تزریق دوز سوم توضیح داد: 
»موارد ابتا 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 نگرانی ای از بابت تامین 
واكسن ها نیست و هم اكنون 30میلیون دوز واكسن 
تولید داخل داریــم. به زودی آمــار تولید ماهانه 
واكسن های ایرانی كرونا به 40میلیون دوز واكسن 
كرونا خواهد رسید كه می تواند نیاز داخلی را تأمین 

كند.«
دارایی با تأكید بر حمایت از واكســن های تولید 
داخل تأكید كرد: »هم اكنون خرید واكسن های 
خارجی در دستور كار نیست و یك سنت هم بابت 
واكسن خرید آسترازنكا نداده ام. آنچه وارد می شود 

در قالب اهدا و سبد كواكس است.« 

تهران، كرمان، یزد و خراسان رضوی 

در كرونا كــه  هســتند  4اســتانی 
رنگ بندی های جدید اعام در نقشه 
ماسك بیشترین شهرها را با افزایش موارد بستری 
دارند به رنگ زرد درآمدند. این در حالی اســت كه 
آمار شناسایی بیماران جدید مبتا به كرونا هم در 
آســتانه 10هزار تایی شــدن اســت و حاال احمد 
وحیدی، وزیر كشــور از بازگشــت محدودیت ها 
درصورت افزایش موارد بیماری كرونای اومیكرون و 
رعایت نشدن پروتكل های بهداشتی خبر می دهد. به 
گزارش همشهری، در جدیدترین رنگ بندی های 
اعام شده نقشه ماسك، شهرهای پردیس، پیشوا، 
دماوند، فیروزكوه و ورامین )تهران(، انار، بردســیر، 
زرند، كرمان، كهنوج، سیرجان، فاریاب و كوهبنان 
)كرمان(، تربت حیدریه، خلیل آباد و گناباد )خراسان 
رضوی(، ابركوه، بهاباد، یزد، تفــت، خاتم، مهریز و 
میبد )یزد(، آذرشــهر )آذربایجان شرقی( كاشان و 
نطنز )اصفهان(، چرداول و دهلران )ایام(، بوشهر و 
دشتســتان )بوشــهر( طبس و فردوس )خراسان 
جنوبی(، گرمه )خراسان شمالی(، سمنان و سرخه 
)ســمنان( نی ریز )فــارس(، كرمانشــاه و كنگاور 
)كرمانشــاه(، عباس آباد )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 می شود. براساس آمار رسمی اعام شده از 

ســوی وزارت بهداشــت روز گذشــته از مجموع 
شناسایی 9378بیمار جدید، 632نفر بستری شدند 
كه 105نفر از بیماران در مراكز درمانی تحت پوشش 
مشهد بودند. در یزد هم روند بستری های مشكوك 
به كرونا در بیمارستان های استان روند صعودی دارد 
و روز گذشته به 287بیمار رسید. حاال وزیر كشور 
درباره بازگشــت محدودیت ها درصــورت افزایش 
شهرهای قرمز و نارنجی در رنگ بندی های كرونایی 
هم می گوید: »بی تردید اگر تعداد شهرهای نارنجی 
و قرمز در كشور بیشتر شود، این اتفاق خواهد افتاد. 
فعا یك شــهر نارنجی داریم كه اگر رعایت نشود و 
اُمیكرون شدت پیدا كند محدودیت ها برمی گردد لذا 
رعایت دقیق پروتكل ها باید به گونه ای باشد كه نیاز 
به بازگشت محدودیت های سابق نداشته باشیم.« 
وحیدی بر افزایش شــدت مراقبت های بهداشتی 
تأكید می كند و ادامه می دهد: »مدیریت هوشمند 
وجود دارد اما عادی سازی اوضاع نباید انجام شود. بر 
این اســاس همه مراكز درگیر ازجملــه تاالرهای 
غذاخوری، مراكز حمل ونقل عمومی، آموزشی و... كه 
تجمع در آن وجــود دارد، باید رعایت پروتكل های 
بهداشــتی را افزایش دهند. یكی از این موارد زدن 
واكسن است، یعنی تكمیل واكسن دوز دوم و تزریق 
دوم و ســوم براســاس پروتكل های اعامی وزارت 
بهداشت. اما براساس گزارش ها تزریق دوز سوم تنها 
17درصد اعام شده كه باید افزایش پیدا كند چرا 

كه ایمنی بیشتر و اطمینان بخشی دارد.« 

یكواكسندیگرهممجوزمیگیرد

4 استان، ركورددار افزایش موارد بستری كرونا 

نقل قول 

عدد خبر

از كل وسایل نقلیه در كشور فرسوده 
است. ۳۷میلیون وسیله نقلیه سبك 
و ســنگین در كشــور در حــال تــردد 
اســت. از این تعداد حدود ۱۲میلیون 

دستگاه نیز موتورسیكلت است.

%32

از تصادفــات رانندگــی در جاده هــا 
رخ می دهــد امــا حــدود ۷۳درصــد از 
جان باختــگان در جاده ها هســتند كه 
این نشــان می دهــد بایــد بــه جاده ها 

توجه ویژه تری شود.

%34

نفر در سال 99در تصادفات رانندگی 
جانشان را از دست داده اند. این آمار 
نسبت به سال 98كاهش چشمگیری 
داشــته اســت كــه نشــان می دهــد 
وضعیــت ایــران بــه اســتانداردهای 

جهانی نزدیكتر شده است.

15396

معــاون اجتماعــي و فرهنگ 
ترافیك پلیس راهور ناجا درباره 
رفتار ترافیكي رانندگان تهراني، 
ساعات اوج ترافیك پایتخت و رانندگي خانم ها 
توضیحاتي ارائه كرد. سرهنگ عین اهلل جهاني در 
گفت وگو با همشهري آنالین گفت كه رانندگان زن 
در 90درصد تصادفات رانندگي مقصر نیستند. او 
همچنین در این گفت وگو به روزها و ســاعات 
كم  ترافیك شــهر تهران هم اشاره كرده است. 
گفت وگو با سرهنگ عین اهلل جهاني را در ادامه 

مي خوانید.

مي خواهیم گفت وگو را با این شائبه 
شروع كنیم كه در سطح شــهر گفته مي شود 
»هرجا پلیس هســت ترافیك هم هست.« این 

موضوع را قبول دارید؟
نه، چون جمله بهتر این است كه بگوییم »هرجا كه 
ترافیك هست پلیس هســت.« چون وظیفه ما این 
اســت كه اگر گره ترافیكي به وجود آمده یا ترافیكي 
شكل گرفته آن را حل و فصل كنیم. مثا در تهران 
در مسیر شمال به جنوب اتوبان شهید صیاد شیرازي، 
پلیس ورودي به سبان را مي بندد تا ترافیك خیابان 

گلبرگ و جانبــازان را مدیریت كند یــا در پل نصر  
بزرگراه همت به ســمت غرب پلیــس حضور پیدا 
مي كند تا بار شرق به غرب همت را كنترل كند. چون 
اگر پلیس بار ترافیكي نقاط پر ترافیك را كنترل نكند 

حوادث مختلفي را شاهد خواهیم بود.
این حرف شما درست است اما بعضي 
مواقع در مسیرهایي كه ترافیك كمتري وجود 
دارد، بعضي ساعات یا روزهاي خاص ترافیكش 
بیشتر مي شود. مردم بیشتر بر این باور هستند 
كه در آن ساعات یا روزهاي خاص حضور پلیس 

باعث تراكم بیشتر خودروها مي شود؟
در یك جایي ممكن است تصادفي شده باشد یا یك 
وسیله نقلیه نقص فني پیدا كرده باشد كه این باعث 
افزایش بار ترافیكي و طوالني شــدن مسیر ترافیك 
شود. در این مواقع یا مردم تماس مي گیرند یا پلیس با 
دوربین ها متوجه وجود مشكل در مسیر مي شود كه 
حضور پیدا مي كند. براي همین لزوما همه راننده ها 
ممكن اســت متوجه آن حادثه تصــادف یا خرابي 

خودرو نشوند و فقط حضور پلیس را ببینند.
آیا ترافیك شــهر تهران در روزهاي 
مختلف تفاوت دارد؟ گاهي احساس مي شود كه 

بعضي روزها تهران خلوت تر است.

بله ایــن واقعیــت دارد. مثا در معابر شــهر تهران 
صبح هاي چهارشنبه كمي نسبت به روزهاي دیگر 
خلوت تر است. پنجشــنبه ها و جمعه ها هم طبیعتا 
روزهاي خلوتي داریم. اما شــنبه تا سه شــنبه بار 

ترافیكي صبح ها بسیار زیاد است.
دلیل اینكه چهارشنبه صبح ها خلوت 

است چیست؟
پلیس درصد یا آمار مشخصي از تعداد خودروهایي كه 
چهارشنبه تردد مي كنند ندارد، اما ممكن است بعضي 
افراد چهارشنبه سر كار نروند یا از تهران خارج شوند 
و... همین كافي است كه ترافیك روان تر داشته باشیم.
پس چهارشــنبه ها به نســبت 

خلوت تر است؟ 
من فقط ترافیك صبح را گفتم. برعكسش هم وجود 
دارد. اینكــه ترافیك معابر و مســیرها در ســاعات 
بعدازظهر روز چهارشنبه ســنگین تر است. دلیلش 
حجم خودروهایي است كه بعد از پایان كار مي خواهند 
از تهران خارج شــوند. حاال جالب اســت درباره اوج 
ترافیك هم یك موضوعي را به سؤال شما اضافه كنم 
آن هم این است كه بدترین روزهاي ترافیكي ساعات 
آغازین بارش ها در تهران است. كافي است چند قطره 

باران ببارد تا خودبه خود خیابان ها قفل شود.

كدام رفتار ترافیكي مردم تهران براي 
پلیس آزار دهنده است؟

همه رفتارها )خنده( البته آنهایي كه توقف هاي سد 
معبري دارند )توقف در حاشیه تقاطع ها، ایستگاه هاي 
اتوبوس و پارك دوبله( این توقف ها ترافیك بسیاري 
ایجاد مي كنند. دومین موضوع استفاده از تلفن همراه 
است كه كم كم به عادت غلط حین رانندگي تبدیل 

شد و سرمنشا بسیاري از تصادف ها است.
در پاسخ پرسش قبلي گفتید »همه 
رفتارهاي ترافیكي رانندگان تهراني اذیت كننده 
است« واقعا رانندگان تهراني نكته تعریف كردني 

ندارند؟
من شوخي كردم. اما واقعیتش این است كه جدا از 
بعضي رفتارهاي مشكل ساز ترافیكي برخي افراد، در 
مجموع رانندگان تهراني نسبت به رانندگان خیلي از 
شهرها و استان هاي دیگر انضباط بیشتري دارند كه 
اگر این نبود واقعا نمي شــد ترافیك تهران را كنترل 
كرد. براي اثبات این حرف من هم مي توانید هنگام 
رانندگي دقت كنید و ببینید رانندگان با پاك تهران 

و سایر پاك ها چگونه در سطح شهر تردد مي كنند.
پلیس خیلي مواقع از رانندگي زنان 
تعریف مي كند اما خیلي از رانندگان در ســطح 

شهر این موضوع را باور نمي كنند.
ببینید رانندگان زن همیشه با احتیاط بیشتري نسبت 
به مردان رانندگي مي كنند. در حقیقت دقت بیشتري 
نســبت به رعایت مقررات دارند بر همین اساس با 
درنظر گرفتن تعداد رانندگان زن واقعا اینطور است 

كه آنها وضعیت رانندگي مناسب تري دارند.
مردها مي گویند زن ها چون مي ترسند 

اینطور رانندگي مي كنند.
اصا اینطور نیست. من به عنوان پلیس مي گویم كه 
خانم ها در امر رانندگي احتیاط و دقت بیشتري به 
خرج مي دهند. اگر بخواهم با جزئیات بیشتري بگویم 
اینطور اســت كه رانندگي خانم ها یكسري اصول 
رانندگي تدافعي را در بردارد یعني رانندگي شــان 
به نحوي اســت كه پیش بیني خطرات را مي كنند 
و متناســب با آن خطرات رانندگي مي كنند. پس 
این را باید بپذیریم كه رانندگــي خانم ها برخاف 
مردان تهاجمي نیست. خانم ها عجله و شتاب زیادي 
در رانندگــي ندارند و این به خاطر انضباط بیشــتر 

آنهاست.
در آمار تصادفــات وضعیت خانم ها 

چطور است؟
عجیب است كه بدانید خانم ها در تمام تصادف هاي 
ثبت شده كمتر از 10درصد مقصر هستند. یعني در 
هر 10تصادف فقط در یك تصادف یك خانم مقصر 
بوده است و این حد از دقت و انضباط در رانندگي واقعا 

جاي تشكر و قدرداني دارد.

زنان فقط   در  10درصد تصادفات مقصرند
معاون اجتماعي و فرهنگ ترافیك پلیس راهور مي گوید در 90درصد تصادف ها، زنان مقصر نیستند

گزارش

آغاز واكسیناسیون كودكان با سینوفارم و پاستوكووك

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 پیگیری هــای انجام شــده برقــرار 
نشــده اســت. ردیف بودجه برای آموزش 
و پــرورش عشــایر در الیحــه بودجــه  دیده 

شده است.  )ایسنا(

احمد شیرانی 
 رئیس كنترل ترافیك راهور ناجا  

برابر اعالم سازمان هواشناسی كشور مبنی 
بر نفوذ سامانه بارشی همراه با بارش برف 
در جاده های 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 جاده هــای این 

مناطق را فرا می گیرد. )مهر(
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متهمان مي گويند كه انگيزه شان از ساخت كليپ ها جذب فالوئر و خنداندن مردم بوده است

بازداشت 17سازنده 
كليپ های دوربين  مخفی 

خبر

جنایی

 دستبرد 700ميليوني 2برادر 
به خانه همسايه

تحقيقات پليس آگاهي درباره ســرقت 700ميليون توماني به 
خانه اي در شرق تهران به دستگيري 2برادر كه در همسایگي 

مالباخته زندگي مي كردند منجر شد.
 به گزارش همشــهري، چنــد روز قبل مردي بــه كالنتري 
126تهرانپارس رفت و مدعي شد سارقان به خانه اش دستبرد 
زده اند. به گفته او، زماني كه او و اعضــاي خانواده اش در خانه 
حضور نداشتند ، سارقان با تخریب شيشه وارد آنجا شده و مقدار 
زیادي طال به ارزش 700ميليون تومان سرقت كرده اند. در این 
شرایط بود كه رسيدگي تخصصي به این پرونده به پایگاه چهارم 

پليس آگاهي تهران سپرده شد.
كارآگاهان آگاهي با حضور در محل وقوع سرقت، به بازبيني آنجا 
پرداخته و با بررسي فرضيه هاي مختلف پي بردند كه به احتمال 
زیاد این سرقت از سوي همسایگان ساختمان كناري انجام شده 
است. شيشه یكي از اتاق خواب ها شكسته بود و تنها راه ورود به 

این اتاق، از خانه همسایه بود.
از ســوي دیگر مأموران با تحقيق درباره ســاكنان خانه مجاور 
دریافتند كه آنها 2برادر سابقه دار هستند كه پيش تر به اتهام 
سرقت منزل دستگير شده اند و ممكن است این سرقت نيز كار 
آنها باشــد. درحالي كه این 2 برادر، مهم ترین مظنونان پرونده 
بودند، حكم جلب شان صادر و در عملياتي غافلگيرانه دستگير 
شدند. مأموران وقتي در بازرسي از خانه متهمان بخشي از اموال 
مسروقه را كشــف كردند، دیگر تردیدي نداشتند كه سارقان 
700ميليونی آنها هستند. به این ترتيب متهمان به پليس آگاهي 

منتقل شده و تحت بازجویي قرار گرفتند.
سرهنگ ســعيد مجيدي، رئيس پایگاه چهارم پليس آگاهي 
تهران بزرگ در این باره گفت: متهمان در بازجویي هاي مقدماتي 
به سرقتي كه مرتكب شده بودند اعتراف كردند و با صدور قرار 

قانوني روانه زندان شدند.

 همدستي خواهر و برادر 
در جنايت هولناك 

زن جوان كه متهم است با همدستي برادر 17ساله اش مردي را 
به قتل رسانده اند اسرار این جنایت را فاش كرد. او مدعي است 
كه براي خالص شــدن از مزاحمت هاي مقتول نقشه قتل او را 

كشيده بودند.
به گزارش همشهري، 2ماه پيش و به دنبال پيداشدن جسد مردي 
در یك خودروي پراید در یكي از خيابان هاي پایتخت، تحقيقات 
پليس براي كشف راز این جنایت آغاز شد. مقتول مردي جوان 
بود كه با ضربات چاقو به قتل رسيده و با طنابي به صندلي ماشين 

بسته شده بود.
با گزارش ماجرا به قاضي مصطفي  واحدي، بازپرس جنایي تهران 
و حضور تيم جنایي در محل حادثه، تحقيقات براي كشف راز این 
جنایت آغاز شد. طولي نكشيد كه با استعالم شماره پالك خودرو، 
هویت مقتول شناســایي شد و مأموران به ســراغ خانواده اش 
رفتند اما آنها كه از شــنيدن خبر مرگ فرزندشان شوكه شده 
بودند، گفتند كه مقتول با كسي اختالف نداشته و نمي دانند كه 

چه كسي و با چه انگيزه اي دست به این جنایت زده است.
در این شرایط بررســي هاي تخصصي براي شناسایي عامل یا 
عامالن جنایت كليد خورد و كارآگاهان در ادامه به سرنخ هایي 
از یك زن جوان دســت یافتند. زني كه با مقتول در تماس بود 
و او را مي شناخت. این زن توســط مأموران زیرنظر گرفته شد 
و شواهدي به دست آمد كه نشــان مي داد او از ماجراي جنایت 
باخبر است. بنابراین با دستور قاضي جنایي 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 اینكه اسرار جنایت 
را فاش كرد و مدعي شد كه با همدستي برادرش دست به قتل 

مرد جوان زده  است.
او گفت: مقتول را مي شناختم و چون شرایط مالي اش بد بود چند 
باري به او كمك كرده بودم. تماس هاي ما ادامه داشت تا اینكه 
فرزندم به دنيا آمد و چون نمي خواستم زندگي ام از هم بپاشد از 
وي خواستم كه دیگر با من تماس نگيرد اما او دست بردار نبود. 
یك روز كه خواهر و برادر 17ساله ام به دیدنم آمده بودند ماجراي 
مزاحمت هاي مقتول را با آنها درميان گذاشتم و برادرم پيشنهاد 
كرد حاال كه حاضر نيست دســت از تماس هایش بردارد باید او 

را به قتل برسانيم.
متهم ادامه داد: با همدســتي برادرم نقشه جنایت كشيدیم و 
روز حادثه با مقتول تماس گرفتم و با او قرار گذاشتم. برادرم نيز 
همراهم آمد و درحالي كه 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 شدیم و فرار كردیم.
اعترافات این زن در حالي بيان مي شد كه برادر وي نيز بازداشت 
شد و پزشكي قانوني اعالم كرد ضربات چاقو و طنابي كه به گلوي 
مقتول فشــار آورده باعث مرگ او شده  اســت. در این شرایط 
بازپرس جنایي 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.

 انتقام خواستگار ناكام
در طرح ديروز پســري كه با همدســتي 
دوستش بيش از 15خودرو را تخريب كرده، 
دستگير شده و مي گويد انگيزه اش انتقام از 
پدردختر موردعالقه اش بوده است. اقدام او 
و همدستش باعث ترس و وحشت مردم شده 
به طوري كه فرزندان آنها پس از اين اتفاق 
تحت نظر روانپزشك قرار گرفته اند. حاال 
متهم دستگير شده در گفت وگو با همشهري 

از انگيزه اش مي گويد.

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 موردعالقه ام مخالفت كرد. 
من هم شب حادثه با دوستم سرگرم مصرف 
مشــروبات الكلي بوديم كه در عالم مستي 
تصميم گرفتيم ماشين پدر دختر موردعالقه ام 
و همسايه هاي او را تخريب كنيم. دوستم هم 

به خاطر رفاقت و مرام همراه من آمد.
چند ماشين را تخريب كردي؟

تعدادش را نمي دانم باالي 10خودرو بود. با قمه 
شيشه هايش را مي شكستيم.

گپ

 مالباخته 5ميليارد توماني
در طرح اقتدار چند باند قمار و شــرط بندي 
منهدم شد كه يكي از شــاكيان اين باندها 
ديروز در اداره پليس حاضر شده بود.گفت و 

گو با او را بخوانيد.

از چــه زمانــي عضو ســايت 
شرط بندي شدي؟

از 2سال قبل. من فوق ليســانس كامپيوتر 
هستم و پيمانكار ساختمان بودم اما به خاطر 
كرونا كارمان تعطيل شــد و پس از آن مدام 
گوشي در دســت در فضاي مجازي به دنبال 
كار مي گشــتم 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 تحصيل كرده فريب 

اين تبليغات را خورد؟
اجازه بدهيد ادامــه اش را بگويــم. وارد 
سايت شدم. شــرط بندي بازي هاي فوتبال 
بود؛ تيم هــاي ايراني و خارجــي. من هم 
با ادعاي اينكــه آمار و ارقــام را مي دانم و 

مسلط بر رياضي هستم وارد اين بازي شدم 
درصورتي كه هيچ وقت نمي شود با ربات هاي 
آنها مبارزه كرد. به دليل عالقه اي كه به فوتبال 
داشتم، شرط  بندي تيم فوتبال را انجام دادم و 
از قضا برنده شدم. همين باعث شد تا وسوسه 
شــده و ادامه بدهم. وقتي در جريان يك 
شرط بندي برنده مي شــويد حس خوبی به 
شما دست مي دهد 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 مي دهي خيلي سخت و 
وحشتناك است. شب ها خواب نداري و مدام 

ذهنت درگير است.
چرا باز هم ادامه دادي؟

باوركنيد انگار درون يــك باتالق گير كرده 
بودم. امروز 3ميليون تومان مي بردم، فردا 
5ميليون تومان مي باختم. همينطور روزها 
 مي گذشــت و من حدود 300ميليون تومان 
در ماه هاي اول ســرمايه ام را از دست دادم. 
درواقع بازي مي كردم تا باخت را جبران كنم 
يعني جبران خسارت كنم اما هربار بيشتر از 
قبل مي باختم تا اينكه باالخره خسته شدم. 
با پشتيباني سايت تماس گرفتم. گفتم ديگر 
نيستم و مي خواهم 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 

شرط بندي و قمار ادامه دادي. درست است؟
خيلي از پيشنهادهای آنها را نمي پذيرفتم. 
به عنوان 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 مي خواستند 
برايم كار تعريف كنند. چطور مي توانستم نانم 

را از باخت افراد ديگر تامين كنم!
چه شــد كه تصميم به شكايت 

گرفتي؟
ديگر كارد به اســتخوانم رسيده بود شايد 
باور نكنيد اما چيزي حدود 5ميلياردتومان 
سرمايه ام 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 افراد  سايت شرط بندي 

دستگير شده اند.

گفت و گو

تكليف زمين هــاي اعضاي هيأت علمي دانشــگاه 
شهيدبهشتي مشخص نشد

چندین ســال قبــل زمين هایي توســط صنــدوق رفاه 
دانشــگاه شهيدبهشــتي براي اعضا خریداري شــد كه 
اكنون مشخص شده این زمين ها یا سند ندارند یا كاربري 
غيرمسكوني دارند. فروشــنده اوليه زمين ها گمنام مانده 
و مبالغ رد و بدل شــده بين دالالن ایــن معامله همچنان 
مجهول اســت. اكنون كه 11ســال از فروش این زمين ها 
گذشته به اســتناد رأي دادگاه بدوي مشــخص شده كه 
بخشــي از این مراتع كه به عنوان زمين مســكوني عنوان 
شده اند، مالك دیگري هم دارد. از مســئوالن قوه قضایيه 
توقع مي رود قاطعانه به این 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 
مي كنند؟ مبلغ قبض گاز  ماه گذشته من 220هزار تومان 
بود، درحالي كه این  ماه 848هزار تومان صادر شده! واقعا 
این افزایش قيمت بر چه اساس و مبنایي است؟ كارمندان 
و مستمري بگيران با درآمد ثابت و محدود خود چطور این 

قبوض را پرداخت كنند؟
اصالني از مهرشهر كرج

ون هاي بدون پنجره، از اتوبوسراني مشهد جمع آوري شوند
از مســئوالن تقاضا دارم ون هاي بدون پنجــره و روزنه از 
خطوط اتوبوسراني مشــهد جمع آوري شوند كه در گرما و 

سرما و پاندمي و بيماري این ون ها مشكل سازند.
حبيب از مشهدمقدس 

مرمت روكش آسفالت ميدان مركزي ميوه و تره بار با 
300تن آسفالت

روابط عمومي ســازمان ميادین و تره بار شهرداري تهران 
پيرو چاپ پيام مردمي با موضوع عدم رسيدگي به وضعيت 
آسفالت ميدان ميوه و تره بار مركزي در ستون با مردم روز 

چهارم دي ماه پاسخ داده است: 

1- طبق برنامه مدون و زمانبندي شــده، هر سال در دو 
نوبت اقدام به ترميم آسفالت ميدان مركزي ميوه و تره بار 
مي شــود اما بنا به دالیلي نظير حجم بسيار باالي تردد 
خودروهاي سنگين و سبك به صورت شبانه روزي و توليد 
مقادیر زیادي شيرابه زباله در این ميدان، روكش آسفالت 

این مجموعه مجدداً دچار آسيب و تخریب مي شود.

2- با توجه به دستورات مؤكد مدیرعامل سازمان مدیریت 
ميادین شهرداري تهران و با هماهنگي هاي صورت گرفته با 
شهرداري منطقه19، تاكنون 300تن آسفالت ریزي براي 
مرمت روكش آسفالت نقاط آسيب دیده ميدان مركزي انجام 

شده و این روند همچنان ادامه دارد.

3- در مورد خرده فروشــي ميوه یا به قول شهروند محترم 
تك فروشي ميوه، این موضوع و اصوال هرگونه موضوع مرتبط 
با عرضه محصول در ميــدان مركزي ميوه و تره بار، زیرنظر 
اتحادیه بارفروشان ميوه و تره بار تهران قرار دارد و سازمان 
مدیریت ميادین شهرداري تهران در این ارتباط هيچ گونه 

مسئوليتي ندارد.

4- با وجــود این، توجــه این شــهروند عزیز به مســائل 
ميدان مركزي ميوه و تره بار، نشــان دهنده دل مشغولي و 
مسئوليت شناسي ایشان نسبت به موضوعات شهري و ميدان 
مذكور است كه سازمان مدیریت ميادین شهرداري تهران، به 
آن ارج گذاشته و ضمن قدرداني از ایشان تالش مي كنيم تا 
با تسریع در اقدامات خود، رضایت مندي شهروندان محترم 

را فراهم آوریم.

با مردم

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردم

پاسخ 
مسئوالن

17پســرجوان و تحصيل كرده كه 
بدون مجوز اقدام به تهيه و انتشــار 
كليپ هاي دوربين مخفي در فضاي 
مجــازي مي كردند با تالش پليــس فتای پایتخت 

دستگير شدند.
به گزارش همشهري، تحقيقات براي دستگيري این 
افراد از زماني آغاز شد كه مأموران پليس فتا متوجه 
انتشــار كليپ هاي عجيب دوربين مخفي در فضاي 
مجازي شدند. یكي از آنها اقدام عجيب پسري جوان 
روي پله هاي برقي  بود. او درحالي كه كيك خامه اي 
در دست داشت آن را به صورت زناني كه روي پله برقي 
بودند مي كوبيد و انتشار این كليپ باعث ایجاد جوي 
از استرس و ناآرامي شده بود. سرهنگ داوود معظمي 
گودرزي، رئيس پليس فتاي تهران به همشــهري 
گفت: امنيت رواني مردم یكــي از دغدغه هاي مهم 
پليس فتا  ست و انتشار فيلم هایي تحت عنوان دوربين 

مخفي این امنيت رواني را بر هم زده بود.
وي ادامــه داد: تماس هاي مكرري از ســوي مردم 
داشــتيم كه از پليس فتا درخواست مي كردند این 
موضوع را پيگيري كنند. با توجه به اینكه در بسياري 
از موارد شــاهد ایجاد مزاحمت، رعب و وحشــت و 
بي حرمتي به بانوان بودیم تحقيقات آغاز شد و 17نفر 
از افرادي كه اقدام به ســاخت و انتشــار این كليپ  
مي كردند دستگير شدند. سرهنگ معظمي گودرزي 
افزود: مجموع دنبال كنندگان این افراد كه 12صفحه 
را در فضاي مجازي مي گرداندند بيش از 4ميليون نفر 

است كه صفحات آنها نيز مسدود شد.
 وي تصریح كرد: به هيچ عنوان پليس مخالف شادي 
مردم نيســت اما شــادي به چه قيمتي؟ همه این 
اقدامات در قانــون جرم تلقي شــده و پليس هم با 

قاطعيت این موضوع را پيگيري مي كند.

پرتاب كيك
شایان 30ساله، فوق ليسانس مهندسي شبكه دارد. 

كار اصلي اش نصب سيســتم هاي رایانه اي است اما 
به گفته خودش از چند وقت قبل براي شــاد كردن 
مردم و جذب فالوئر در فضاي مجازي تصميم عجيبي 
گرفت:»كيك خامــه اي را به صورت افــراد و بعضا 

دختران و زنان پرتاب و فيلم تهيه مي  كردم. « 
او اما مدعي است كه»  بعد رضایتشان را مي گرفتم و 
حتي لباس هایشان را هم به خشك شویي مي بردم.« 
شایان در گفت وگو با همشهري ادامه مي دهد: حدود 
4مرتبه این شوخي عجيب را انجام دادم، البته آنها را از 
روي دوربين مخفي هاي خارجي الگو گرفتم. با دیدن 
این فيلم ها ســاعت ها مي خندیدم و فكر كردم اگر 
خودم باني شوم و فيلم مشابهي تهيه كنم قطعا لبخند 
را به لبان خيلي از مردم مي نشــانم اما خب تصورم 

اشتباه بود و ظاهرا باعث ناامني و ترس مردم شده ام.
شایان درباره اینكه چه افرادي را شناسایي مي كرد، 
مي گوید: معموال از لحاظ روانشناسي مردم را بررسي 
مي كردم و معموال به سراغ افرادي مي رفتم كه ظاهر 
آرامي داشــتند و پس از آنكه كيك با صورتشــان 

برخورد مي كرد كمتر سر و صدا مي كردند.
وي مي گوید: صبر مي كردم پله ها كمي خلوت شود 
و بعد دوســتم هم شــروع مي كرد به فيلمبرداري. 
عكس العمل مردم دیدني و جالب بود. البته من بعد 
از تهيه فيلم به سراغشان مي رفتم و توضيح مي دادم 
كه در برابر دوربين مخفي قرار دادند. پس از آن هم 
رضایت آنها را براي انتشار فيلم جلب و حتي مبلغي 
هم پرداخت مي كــردم.   لباس هاي شــان را هم به 
خشك شویي مي بردم. شایان مدعي است كه قصد 
آزار رساندن به كســي را ندارد و حدود نيم ميليون  

فالوئر در اینستاگرام دارد.

شوخي بي مزه
مهدي ، یكي دیگر از دستگير شدگان است. او مي گوید 
اگرچه شوخي عجيب او بي مزه بود اما به نظر خودش 
مردم به بي مزه بــودن آن هم مي خندیدند و همين 

براي جذب فالوئر كافي بود.
او توضيح مي  دهد: به داروخانه ها و ســوپرماركت ها 
مي رفتم و درحالي كه پنهانــي فيلم تهيه مي كردم 
به فروشــنده مي گفتم پوشك ســایز من دارید؟! 
عكس العمل افراد حاضر در آنجا عالي بود و شــاید 
شوخي بي مزه اي باشد اما مردم قهقهه سر مي دادند. 
البته بعد از تهيه فيلم از عكــس العمل مردم به آنها 

مي گفتم كه در برابر دوربين مخفي قرار دارند.
او ادامه مي دهد: یك بار هم رفتم ساندویچي و گفتم 
همبرگر مي خواهم. ناگهان پرســيدم گوشت سگ 
است یا خر یا شتر؟ همين ســؤال من باعث تعجب 
خيلي ها مي شد و واكنش مردم در برابر این شوخي 
بي مزه من جالب بود. تمام ایــن فيلم ها را در فضاي 
مجازي پست مي كردم و دست به دست مي چرخيد 

و هر روز افراد زیادي به پيج من سرازیر مي شدند.

كسب در آمد از طريق يوتيوب
تمامي متهماني كــه در فضاي مجازي دســت به 
انتشــار فيلم هاي عجيب زده اند یــك هدف اصلي 
داشتند؛كســب درآمد بيشــتر. مانند 2 جواني كه 
قصدشــان توليد و محتوا در یوتيوب بود تا به دالر 
درآمد داشــته باشــند. یكي ازآنها مي گوید:یكي از 
شــوخي هاي عجيب من كه 300هزار ویو داشــت 
این بود كه گوشي دوســتم را روي زمين كوبيدم و 
او عصباني شد و عكس العملش خيلي خنده دار بود. 

كليپ دیگر خودكشي یك نفر را در فيلم نشان می داد. 
من نقش بــازي مي كردم و با گذاشــتن طنابي دور 
گردنم وانمود مي كردم خودكشي كرده ام. از همين 

اقدام فيلم تهيه مي كردم و دوســتم وقتي مي رسيد 
مي ترسيد و براي نجات من دست به كار مي شد. در 
آخر چشمانم را باز مي كردم و به او مي گفتم همه  چيز 
شوخي بوده است. عكس العمل او جالب بود و همين 

فيلم دست به دست مي چرخيدو الیك مي خورد.

ترساندن مردم
سينا پشــت مردم راه مي افتاد و صداهاي عجيب و 
غریب یا ترســناك درمي آورد تا آنها را بترساند. او 
از عكس العمل مردم فيلم مي گرفــت و بعد به آنها 
مي گفت كه در برابــر دوربين مخفي قــرار دارند. 
سينا كه 20ساله و تكنيســين برق است مي گوید: 
مردم گاهی جا مي خوردند و به جاي اینكه بترسند 
مي خندیدند. مي دانيد چرا؟ چون چهره من خيلي 
خنده دار اســت. این را همه مي گویند. كچل هستم 
و قيافه بامــزه اي دارم و همين باعث مي شــد مردم 
وقتي برمي گردند با دیدن من به خنده بيفتند. وي 
مي گوید: شــاید همه فكر مي كردند من دیوانه ام یا 
مشكل عقلي دارم و به همين دليل حرفي نمي زدند. 
با وجود این هركس عصبي مي شــد سعي مي كردم 
رضایتش را جلب كنم. وي مي گوید: چند وقتي است 
كه این كار را مي كنم و انتشار این فيلم ها باعث شد 
دنبال كننده هاي زیادي به پيجم سرازیر شوند. تا حاال 
60فيلم مشابه گرفتم و حدود 500هزار فالوئر دارم. 
انگيزه ام پول بود چون هرچه دنبال كننده هایم زیادتر 
شود مي توانم تبليغات بيشتري بگيرم و درآمد كسب 
كنم. نمي دانســتم این اقدام عجيب من جرم تلقي 

مي شود و دستگيرم مي كنند.

ماموران پليس در سيستان و بلوچستان در 
تعقيب یك قاچاقچي فراري  هستند كه در 
جریان درگيري با مأموران مبارزه با مواد مخدر 

یكي از آنها را به شهادت رسانده است.
به گزارش همشــهري، روز دوشــنبه به مأمــوران پليس 
مبارزه با مواد مخدر شهرســتان سيب و ســوران در استان 
سيستان و بلوچستان خبر رســيد كه قرار است قاچاقچيان 
مســلح مواد مخدر محموله اي را از این شهر عبور دهند و به 
شهرهاي مركزي كشور منتقل كنند. در این شرایط بود كه 
مأموران در قالب چندین تيم عملياتي به كمين قاچاقچيان 
نشســتند. عقربه هاي ســاعت 8شب را نشــان مي داد كه 
خودروي قاچاقچيان وارد محدوده روستاي كهنمير سيب 
و سوران شد. این خودرو یك وانت نيسان با 2 سرنشين بود. 
اطالعات رسيده به مأموران نشان مي داد این همان خودروي 
قاچاقچيان است و به همين دليل به آن دستور ایست دادند. 
قاچاقچيان كه فكرش را هم نمي كردند در دام پليس گرفتار 
شــوند با دیدن مأموران غافلگير شــدند و تصميم به فرار 
گرفتند. آنها تصميم داشتند به هر قيمتي كه شده از دست 
مأموران بگریزند و در این حال بود كه تعقيب و گریز پليس 
با قاچاقچيان آغاز شد. مأموران پليس كه از قبل پيش بيني 
این عمليات را كرده بودند با هماهنگي سایر واحدهاي پليس، 
طرح مهار را به اجرا درآورند و همه راه هاي گریز قاچاقچيان 

را مسدود كردند. با وجود این تعقيب و گریز ادامه پيدا كرد 
تا اینكه قاچاقچيان وارد كوچه اي بن بســت شدند. مأموران 
تنها یك گام تا دســتگيري متهمان فاصله داشتند كه آنها 
شــروع به تيراندازي به ســوي پليس كردنــد. 2قاچاقچي 
مسلح قصد داشــتند هرطور كه شــده راهي براي فرارشان 
باز كنند و حاضر به تسليم نبودند. مأموران پليس نيز آنها را 
محاصره و همه راه هاي گریز را مسدود كرده بودند. با این حال 
درگيري مسلحانه بين2 طرف ادامه پيدا كرد تا اینكه یكي 
از قاچاقچيان هدف گلوله پليس قرار گرفت و از پا درآمد. در 
این سو نيز یكي از مأموران به نام سرگرد وحيد ساالري كه 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سيب و سوران 
بود مجروح شد. درگيري باز هم ادامه پيدا كرد تا اینكه دومين 
متهم با رها كردن خودرو و محموله مواد مخدر از تاریكي شب 
اســتفاده كرد و گریخت. در همين حال سرگرد ساالري كه 
دچار جراحت شدیدي شده بود در كوتاه ترین 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 ایــن عمليات به همشــهري گفت: در این 
درگيري كه حدود نيم ساعت ادامه داشت بر اثر آتش پر حجم 
تكاوران پليس، یك نفر از سوداگران مرگ به هالكت رسيد و 
دیگر قاچاقچي با تنگ شدن عرصه بر خود و استفاده از تاریكي 

شــب به اطراف متواري شد. قاچاقچي كشــته شده از افراد 
سابقه دار منطقه بود كه چندین مورد سابقه حمل مواد مخدر 
در پرونده اش به ثبت رسيده اســت. همچنين در بازرسي از 
خودروي متهمان مقدار 305كيلــو و 766گرم تریاك، یك 

قبضه سالح كالشنيكف و 96فشنگ جنگي كشف شد.
ســردار طاهري در ادامه گفت: شهيد ســاالري از بهترین 
نيروهــاي پليس در حوزه مبــارزه با مواد مخــدر بود كه در 
دوران خدمت در پليس سراوان و ســيب و سوران عملكرد 
درخشاني داشت و در چندین عمليات نقش مؤثري ایفا كرد. 
او در خانواده اي فرهنگي رشد كرده و والدینش معلم بودند و 
خودش نيز صاحب یك پسر خردســال بود. وي ادامه داد: با 
سرنخ هایي كه از قاچاقچي فراري به دست آمده است تالش ها 

براي دستگيري او ادامه دارد.
براساس این گزارش قرار است مراســم تشييع پيكر شهيد 

ساالري امروز )چهارشنبه( در زاهدان برگزار شود.

شهادت مأمور پليس در درگيري مسلحانه
قاچاقچي قاتل، تحت تعقيب قرار گرفت

پایان شرارت های 362 اوباش 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 گفت: 94نفر از افراد دستگير شده كساني بودند كه در فضاي مجازي اقدام 
به اوباشگري و قدرت نمايي مي كردند و 16نفر نيز اقدام به اشاعه فرهنگ اوباشگري مي  كردند كه صفحه يكي از آنها 
در فضاي مجازي بيش از 2ميليون دنبال كننده داشت. 4متهم كه در فضاي مجازي اقدام به فروش دارو مي كردند، با 
بيش از 60هزار قلم انواع داروهاي كمياب و غيرمجاز و 9باند كه كارشان گرداندن سايت  های قمار و شرط بندي بود 

نيز دستگير شدند كه گردش مالي آنها 220ميليارد تومان بود.

انتظامی

داخلی
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جهاننما

بحراناوكراينبهمرحلهتازهاي
ازتقابلغربوروســيهرسيده
اســت؛ناتونيروهايشدرشرق
اروپارابااعزامجنگندههاوكشــتيهايجنگي
تقويتخواهدكــردوازاحتمالاعزامنيروهاي
بيشــتربهجبههجنوبيخودخبردادهاســت.
روسيه،ازايناقداماتابرازنگرانيكردهوگفته

كهثمرهآنها،تنهاتشديدتنشاست.
بهگزارشالجزيره،دبيركلناتوضمناشارهبه
اقداماتاينسازمان،گفتهاســتكهناتو»هر
اقداميكهالزمباشــد«راانجامخواهدداد.در
همينحال،دولتآمريكاگفتهاستكه8هزارو
500نيرويخودرابهحالتآمادهباشدرآورده

استتادرصورتلزومبهاروپااعزامكند.
ايناقداماتباواكنششــديدروســيهمواجه
شدهومسكو،اينموضوعرابسيارنگرانكننده
خوانــدهاســت.بــهگــزارشمســكوتايمز،
دميتريپسكوف،ســخنگويوالديميرپوتين،
رئيسجمهورروسيهگفتهاستكهايناقدامات
تنهافضايبهشدتپرالتهابموجودراملتهبتر
ميكند.اوبهخبرنگارانگفتهاســت:»اياالت
متحدهآمريــكاتنشهاراتشــديدميكند.ما
ايناقداماتآمريكارابانگرانــيزياديدنبال

ميكنيم.«
غربهفتههاستروســيهرامتهمميكندكه
ميخواهدازمرزاوكراينردشود.مسكوبارهااين
ادعايغربيهاراردكردهودرمقابل،اوكراينو
غربيهارابهانجامرفتارهايتحريكآميزمتهم
كردهاست.مسكوحدود100هزارنيروينظامي

پشتمرزهاياوكراينمستقركردهاست.
اقداماخيرناتو،نشــانهديگريازآمادگيغرب
برايمقابلهباحملهروســيهاســت.غرببارها
هشــداردادهكهبهتجــاوزنظاميروســيهبه
خاكاوكراين،بهشدتپاســخخواهددادواز
تحريمهايگســتردهعليهمسكوصحبتكرده

است.
ينساســتولتنبرگ،دبيركلناتودربارهاقدام
اينسازمانگفتهاست:»ماهميشهبههرگونه
اختاللدرفضايامنيتيخودواكنشنشــان
خواهيمداد.«اودريككنفرانسخبريدرباره
اعزامنيروهايناتوبهشرقهمگفتهاست:»مادر
حالبررسياعزاميگانهايرزميبهجنوبشرق

هستيم.«
ناتــوهماكنون،4هــزارنيرودرچنــدگردان
بينالملليدراستوني،ليتواني،لتونيولهستان
دارد.اينگردانهاتوســطتانــك،دفاعهوابي
وواحدهايشناســاييواطالعاتيپشــتيباني

ميشوند.
روسيهازگسترشناتودرشرقاروپاوبهخصوص
جمهوريهايپيشــيناتحادجماهيرشوروي
بهشدتنگرانوخشــمگيناستونميخواهد
اجازهدهداوكراينهمبهايــنپيمانبپيوندد.
مسكو،بااشارهبهرفتارهايناتودرغرب،مدعي
اســتكهبرخالفروايتغربيها،نهدرموضع

حمله،كهدرموضعدفاعيقراردارد.
مسكواخيراخواستاردريافت2تضمينامنيتي
ازناتووآمريكاشدهاست.اينكشورگفتهاست
كهگسترشناتودرشرقاروپابايدمتوقفشده
وآمريكانيزنيروهاوتسليحاتشراازاينمنطقه
خارجكند.مسكوباآمريكاوناتودرهمينباره
مذاكرهكردهامامذاكرات2طرفبهشكســت
انجاميد؛هرچندآمريكاگفتهاستكهميخواهد
بهتضمينهايدرخواســتيمسكوپاسخكتبي

بدهد.
جوبايــدن،رئيسجمهورآمريكا،دوشــنبهبا
رهبرانفرانسه،آلمان،ايتاليا،لهستانواتحاديه
اروپاودبيركلناتونشستيمجازيداشتوبعد
ازآنبهخبرنگارانگفتهاســتكهبينرهبران
برايمقابلهباحملهاحتماليمسكو،اتفاقنظر
وجوددارد.رهبراندرايننشستمجازيتأكيد
كردهاندكهاگرروســيهبهاوكراينحملهكند،
بايدسريعاواكنشيشديدازخودنشانبدهند؛

واكنشيكهبخشــيازآن،بستههايتحريمي
بيسابقهاست.

وزارتدفاعآمريكاهمگفتهاستكهنيروهاي
نظامياينكشــوركهبــهحالــتآمادهباش
درآمدهاند،درصورتنيازميتوانندطيمدتي
بسياركوتاهبهاروپااعزامشــوند.اماايننيروها
تنهاوقتيبــهاروپااعزامخواهندشــدكهناتو
تصميمبگيردتايكنيرويواكنشسريعايجاد
كندوياديگرتحوالتپيشبيايند.البتهآمريكا
هيچبرنامهايبــراياعزامايــننيروهابهخود
اوكراينندارد.كشــورهايدانمارك،اســپانيا،
فرانســهوهلندگفتهاندكهبرايتقويتمواضع
دفاعيناتودرشــرقاروپا،درحالبرنامهريزي
جهتاعــزامجنگنــدهوكشــتيهايجنگي

هستند.

اختالف نظر در اروپا 
باوجودتأكيــدرهبرانناتوبراتحــاددرميان

آنهابرايمقابلهباروســيه،مناسباتاقتصادي
ومنطقهايباعثشدهتادرخوداروپاوناتو،بر
سرنحوهتعاملباروسيهاختالفنظرهاييوجود
داشتهباشد.بهگزارشمسكوتايمز،يكيازآنها
دولتجديدآلماناستكهبهخاطرعدمارسال
تسليحاتدفاعيبهكييف،بهشدتموردانتقاد
اســت.آلمانهمچنينبهخاطــرترديددرباره
اعماليكيازسختترينتحريمهاياقتصادي
ممكنعليهروسيه-يعنياخراجسيستمبانكي
اينكشورازسيستمجهانيسوئيفت-بهشدت
تحتفشاراست.برخيمقاماتآلمانيگفتهاند،
درصورتقطعدسترسيبانكهايروسبهاين
سيســتمپرداختجهاني،آلماننميتواندپول
گازخريداريشدهازروســيهرابهشركتهاي
روسبپردازدوهمينمســئلهممكناستدر
تامينگازاينكشورمشكلايجادكند.روسيه،
حدود40درصــدازگازطبيعــياروپاراتامين
ميكندوهمينمسئلهباعثشــدهتابرخياز
كشورهاياروپاييدرميزانواكنشعليهمسكو

كميمحتاطباشند.
بــرايآنها،بهتريــنوكمهزينهتريــنراهحل
بحراناوكراين،روشهايديپلماتيكاســت.
بههمينخاطراســتكهبســياريدراروپا،به
تالشهايديپلماتيكدولتفرانســهبرايحل
مسئلهدلبستهاند.فرانســهگفتهكهمقامات
روسواوكرايني،چهارشنبه،بههمراههمتايان
آلمانيوفرانسوي،باهممالقاتخواهندكردتا
راهيبرايخروجازبنبستپيداكنند.امانوئل
مكرون،رئيسجمهورفرانســهگفتهاستكه
بهنظرش،فضابراياقداماتديپلماتيكبهمنظور

يافتنراهيبرايتنشزداييبازاست.

بحران اوكراين؛ آماده باش غرب، نگرانی روسيه 
روسيهتصميمناتووآمريكابرايتقويتنيروهادرشرقاروپارانگرانكنندهوتشديدكنندهتنشهايموجودخواندهاست

سعدحريري،قربانيدشمنيسعوديها
يكنطقتلويزيونياحساسي،نقطهپايان
فعاليتسعدحريريدرســپهرسياسي
لبنانبود.حريريدرسخنانيكهبهصورت
زندهپخشميشد،درحاليكهصدايشميلرزيداعالمكرد
كهاووخانوادهاشديگرقصدادامهفعاليتسياسيدرلبنان
راندارند.بهاينترتيبميتوانگفتكهبيانيهسعدحريري
بهمعنايپايــانحضورپررنگخانــوادهحريريدرميان
جريانهايسياسيســنيلبنانبعداز3دههخواهدبود.
انتخاباتپارلمانيلبنانقراراست4ماهديگربرگزارشود
وآرايشنيروهايسياســيازهماكنونرفتهرفتهتعيين
ميشود.سعدحريريدرسخنانخودتأكيدكردهكهقرار
نيستدرانتخاباتحضورپيداكند.اوازحزبالمستقبل
همخواستنهنامزديمعرفيكندونهازنامزديحمايت

كند.
اقتصادلبناندرآستانهفروپاشيكاملقرارداردوحريري
همچونگذشتهدرسخنانش،حزباهللرامقصراين
وضعيتمعرفيكــرد.بااينحال،همــهميدانند
كهوضعيتامروزلبنــانبهدليلناتوانياين
كشوردرتشكيلدولتبودهواينوضعيت
نيزبهدليلكارشكنيهايعربستانسعودي

وحزبموردحمايتشيعني،حزبقواتبهرهبريسمير
جعجعاتفاقافتادهاست.

خانوادهحريريراهمانهايیكهدرلبنانبهقدرترسانده
بودند،ازسياســتحذفكردند.ســعوديهاطي3دهه
گذشته،نقشاساسيدرساختارسياسيلبنانداشتهاندو
همانهاابتدارفيقحريريوسپسفرزندشرابرايحضور
درقدرتموردحمايتهمهجانبهقراردادند.عربســتان،
سوريهوآمريكادرسال1989مثلثيراشكلدادندكهدر
نهايتبهپايانجنگداخليلبنــانوامضايتوافقطائف
منجرشد.هريكازاينكشــورها،ازيكسريجريانهاي
سياسيومذهبيدرلبنانحمايتميكردندوجريانمورد
حمايتعربستان،حزبالمستقبلبود.اينحزب،بهعنوان
مهمترينحزباهلسنتكهتوسطرفيقحريريتاسيس
شــده،هموارهازحمايتهايماليســعوديهابرخوردار
بود.پسازتروررفيقحريريدرسال2005،رهبرياين
حزببهفرزندش،ســعدحريريرســيد.اونيزازحمايت
تماموكمالسعوديهابرخورداربودامااينحمايتپس
ازسال2017،رفتهرفتهكمرنگشد؛چراكهدرعربستان
ادارهاموربهدستمحمدبنســلمانافتادكهمعتقدبود
سعدحريريوحزبالمستقبلكاراييالزمبرايرويارويي

باحزباهللراندارندوبهمحليبرايهدردادنمنابعمالي
رياضتبديلشدهاند.براساساينديدگاهوليعهدجوان،
بهتدريجحمايتهايماليعربســتانازحزبالمستقبل
كاهشيافتتاجاييكهتلويزيوناينحزبتعطيلشــد.
شركتاوجيه)وابستهبهخاندانحريري(ورشكستهشدو
تعدادكرسيهايالمستقبلدرپارلماننيزبهدليلناتوانياز
برپاييكمپينانتخاباتيسراسريكاهشيافت.اينرويكرد
جديدباگروگانگيريچنــدروزهحريريدررياض،بهاوج
خودرسيد.انتخابمحمدبنسلمانبعدازاين،حزبقوات
وسميرجعجعبود.وئاموهاب،رئيسحزبدرزيوحدت
عربيدراينبارهميگويد:مسئلهسادهاست؛سعوديهادر
مهارسياسيحزباهللتوسطمتحدانخودناكامبودهاندو
حاالميخواهندكللبنانرابرايتضعيفاينحزببهآتش
بكشند.جريانالمســتقبلدركنارحزبقوات،مهمترين
احزابتشــكيلدهندهائتالف14مارسبودندكهدربرابر
ائتالف8مارسمتشكلازحزباهلل،جنبشاملوجريانآزاد
مليقرارميگيرد.باخروجحريريازفعاليتهايسياسي
لبنان،فضابيشازپيشبرايحزبقواتبازميشــود.در
انتخاباتپيشرو،فهرســتمعرفيشــدهازسويسمير

جعجعتعيينكنندهخواهدبود.

آنتونی بلینكن
 وزیر خارجه آمریكا

اگر آمریكا نیروهــای خود را از افغانســتان 
خــارج نمی كــرد، طالبــان حمــات خــود را 
علیــه قــوای ائتــاف و مراكــز اســتان ها از 
ســر می گرفت. بــه همیــن دلیل خــروج از 
افغانستان یك ضرورت مطلق بود. انتخاب 
ما بین حفظ وضع موجود بــا 3هزار نیرو یا 
ترك این كشــور نبــود؛ بلكه انتخــاب بین 

ترك كامل افغانستان یا تكرار جنگ بود.

جمعه عناد
 وزیر دفاع عراق

توانایی هــا و امكانــات نظامی داعش 
در عــراق از بیــن رفتــه و قــدرت ایــن 
گروه بیشــتر از ۵درصد قبل نیســت. 
برای جنگ با داعش به جای نیروهای 
زرهــی و تانك بــه هوشــیاری نیروهای 
امنیتی و استفاده از پهپاد نیاز داریم. 
انتشــار اطاعــات امنیتــی اشــتباه در 
شــبكه های اجتماعی درباره عملیات 
داعش می تواند تأثیر بــدی بر امنیت 

كشور بگذارد.

نقلقول

 كرونا در آلمان
 باز هم ركورد زد 

شاخصابتالبهكرونادرآلمانبازهمركوردزدهو
بهبيشاز894رسيدهاست.بهگزارشدويچهوله،
»مؤسســهروبرتكخ«شــاخصابتالبهكرونادر
آلمانرا894/3اعالمكردهاســت.اينشــاخص
در4بهمنبرابربا840/3وهفتهگذشــتهبرابربا
553/2بود.شــاخصابتالبهكروناشــمارابتالي
جديدبهاينويــروسدرطوليــكهفتهدرهر
100هزارنفررانشــانميدهد.اينمؤسســهدر
5بهمناعالمكردكهدرطول24ساعتشمارابتالي
جديدبهويروسكرونادرآلمانحدود127هزارمورد
بودهاســت.اينتعدادحدود۶4هزارموردبيشتراز
4بهمنوحدود53هزارموردبيشازسهشنبهپيش
است.درطول48ساعتگذشتههمچنين214نفر
ديگردرآلمانقربانيويروسكروناشــدهاند.شمار
مرگوميربراثربيماريكرونادراينكشورتاكنونبه

11۶هزارو9۶0نفررسيدهاست.

خبر

درخواست از قطر براي پركردن جاي روسيه
قطع جريان صادرات گاز روسيه به اروپا، چه به خاطر جنگ و چه به خاطر تحريم هاي احتمالي، 
ضربه اي سنگين و كمرشكن به بخش انرژي در اروپا خواهد زد. يكي از بزرگ ترين مالحظات 
اروپا و آمريكا در تقابل احتمالي با روسيه، صادرات گاز روسيه خواهد بود. ازهمين رو، آمريكا 
مذاكره با تامين كنندگان 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 قطري ها در همين باره 
صحبت كرده اند و بلومبرگ گزارش داده است كه جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا قرار است از 
شيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر درخواست كند براي مذاكره در همين باره، به زودي به 
واشنگتن سفر كند. مقامات 2طرف مدتي است كه براي برگزاري اين نشست با هم همكاري 
مي كنند. هرگونه تداخل در صادرات گاز روسيه به اروپا مي تواند بحران انرژي را در اين قاره 
تشديد كند و باعث كمبود انرژي سراسري شود. همين حاال، شهروندان در كشورهاي زيادي 
از افزايش هزينه گاز به شدت عصباني هستند. پيشنهاد آمريكا اين است كه در كوتاه مدت، با 
استفاده از گاز مايع طبيعي)ال ان جي(  كمبود احتمالي گاز روسيه را جبران كند. قطر بزرگ ترين 

توليدكننده ال ان جي در دنياست.

مكث

گزارش2

گزارش1

رويداد

برف سنگين، استانبول را فلج كرد
درپيبارشبرفسنگيندراستانبول،دولتتركيهنيروهايارتشرابرايبازكردن
معابروكمكبهشهرداريبهاينشهراعزامكرد.بهگزارشالجزيره،بارششبانهبرف
تمامجادههاوخيابانهاياستانبولرابستوفرودگاههاياينشهرراتعطيلكرد.
ارتفاعبرفدربرخينقاطاينشهر1۶ميليوننفريحدود80سانتيمترگزارششده
است.حملونقلعمومينيزبهطوركاملتعطيلشــد.همزمان،نيروهاياورژانسبرايجابهجايي
بيمارانازهليكوپترهايخودوارتشاســتفادهكردند.دولتضمنتعطيليمدارس،دانشگاههاو
فروشگاههاازمردمخواســتهاســتدرخانهبمانند؛چراكهطيروزهايآيندهيخبندانمعابروافت
دمايهواشدتپيداخواهدكرد.اكرماماماوغلو،شهرداراستانبولاعالمكردكهشهرداريبرايحدود
1500بيخانمان،سرپناهفراهمكردهوحدود1500نفرديگرنيزكهدرپايانههاياتوبوسرانيبهدليل
تعليقخدماتبينشهريگيرافتادهبودند،بههتلهاياخوابگاههامنتقلشدهاند.شهرداريهمچنين
حدود2تنغذابرايگربههاوسگهايخيابانياستانبولفراهمودرسطحشهرتوزيعكردهاست.مركز
هماهنگيحوادثغيرمترقبهاستانبولاعالمكردهكهيكسيستمجويكمفشارايسلنديدرپشتاين
جبهههوايسردقرارداردوبرايناساسبارشبرفبيشتريرابرايمناطقمختلفكشورپيشبيني
ميكند.برفوكوالكخساراتيرانيزدركشورهمســايهيعنييونانبرجايگذاشتهاست.معابرو
خيابانهادرشهرآتن،پايتختيوناننيزمسدودشدهواكثروسايلحملونقلعموميازكارافتادهاند.

 فرار اقتصاد جهان
از چنگ اوميكرون 

برخالفپيشبينيها،سويهاوميكرونتابهامروزنتوانسته
آسيبجبرانناپذيريبهاقتصادجهانيواردكند

آخرينروزهايســال2021بودكهجهاناحساسكردبه
2سالقبلوبهروزهاياولكابوسهمهگيريكروناپرتاب
شدهاست.باانتشارخبرشيوعســويهجديداوميكرونو
نگرانيشديدســرمايهگذارانازبازگشــتمحدوديتها،
ارزشجهانيبازارســرمايه5درصدسقوطكرد.قيمتهر
بشكهنفتنيز10دالركاهشپيداكرد؛كاهشيكهمعموال
درآستانهركودهاياقتصاديرخميدهد.اماباگذشت2ماه
ازآنزمانبهنظرميرسداوضاعبهاندازهايكهپيشبيني

شدهبودوخيمنيست.

توليد ناخالص داخلي؛ بهتر از حد تصور
نيكالسولوســزكو،اقتصاددانسازمانهمكاريوتوسعه
اقتصادي)OECD(بــراي4۶اقتصادجهانــيبادرآمد
متوسطوباالنوعيشاخصتوليدناخالصداخليطراحي
كردهاست.اينشاخص،براســاسدادههاييبامحوريت
مسكن،شغلونااطمينانياقتصاديتعريفشدهكهنشان
ميدهدتوليــدناخالصداخلي4۶كشــورجهاندرحال
حاضر2.5درصدپايينترازســطحدورانپيشازشيوع
كروناســت.اينرقمدرآخرينماههايسال2021حدود
1.۶درصدپايينترازســطحدورانپيشازشــيوعكرونا

بودهاست.
مقايســهآمارامروزاقتصادجهانيبايكسالقبل،يعني
زمانيكهتوليدناخالصداخليكشــورها5درصدپايينتر
ازسطحدورانپيشازشيوعكرونابود،نشانميدهدكه
وضعيتآنقدرهاهمبدنيست.پسازشيوعسويهجديد،
نااطمينانيگســتردهايدرمورداقتصــادجهانبهوجود
آمد،امارفتهرفتهوقتيمشخصشدكهمرگوميرناشياز
اوميكرونپاييناست،ايننااطمينانيكاهشپيداكرد.در
آغازموجاوميكرون،اقتصادداناننگرانآنبودندكهاحياي
محدوديتهاوقرنطينههايعموميدرقطبهايكليدي
توليدجهانمنجربهتشديداختاللدرچرخهتامينكاال
شود.امادرعملميزاناعمالمحدوديتهادردورانشيوع
سويهاوميكروننسبتبهدورانشيوعسويهدلتاافزايش

چشمگيرينداشتهاست.
شاخصتأثيرگذاريقرنطينهمؤسسهماليگلدمنساكس
نشــانميدهدكهدرماههاياخيرريسكپذيريعمومي
افزايــشيافتهاســت.اينشــاخصواكنــشدولتهاو
شــهرونداندرقبالكروناراميســنجد.رقمكنونياين
شاخصجهانيباوجوداينكهميزانابتاليروزانهاوميكرون
بهنســبتســويهدلتادرجهان4تا5برابربيشترشده،با
دورانشيوعســويهدلتابرابريميكند.اينبهآنمعني
استكهدولتهاومردمريسكبيشــتريكردهوتمايل

كمتريبهمحدوديتهايكروناييدارند.
حتيكمبودنيرويكاركهبهواســطهانتقالپذيريباالي
اوميكروندربعضيكشــورهامانندآمريكاايجادشدههم
تاكنونتأثيرجبرانناپذيريبراقتصادكشــورهانداشته
اســت.آمارابتاليروزانهنشــانميدهدهماكنون5تا
10درصدمردمآمريكابهكرونامبتالهســتند.مركزآمار
آمريكامیگويددرابتدايسالجاري8.8ميليونآمريكايي
بهدليلنگهداريازفرديمبتالبهكروناويابهدليلابتالي
خودبهكرونادرمحلكارحاضرنشــدهاند.بررسيتبعات
اقتصاديغيبتنيرويكاربهدليلشيوعاوميكرونچندان
سادهنيست،امابهنظرميآيدتبعاتاينپديدههممحدود
وكوتاهمدتباشــد.نتايجپژوهشهاياخيرمؤسسهمالي
جي.پي.مورگاننشــانميدهدغيبــتنيروهايكاردر
انگليسميزانتوليــدناخالصداخلياينكشــورراتنها

0.4درصدكاهشخواهدداد.

نجات از اوميكرون؛ نه از كرونا
باتوجهبهاينكــهنرخابتالبــهاوميكروندربســيارياز
قطبهاياصليشــيوعاينســويهكمكــمروبهكاهش
گذاشــته،بهنظرميآيدتبعاتاقتصــادياوميكرونهم
بهزوديكاهشپيداكند.نظرسنجيهاهمنشانميدهد
فعاالناقتصادينگرانيزيادينسبتبهتبعاتاقتصادي
اوميكرونندارند.شاخصاعتمادتجاريكهبرايارزيابي
ميزانرشدتوليدوپيشبينيتحوالتمهمدرفعاليتهاي
اقتصادياســتفادهميشــودهمدرماههاياخيرتغيير

معنادارينداشتهاست.
باوجوداينكهعملكرداقتصادجهانيدرماههاياخيربهتراز
حدانتظاربوده،اماروندبهبوداقتصادجهانازمحدوديتها
وتعطيليهايسال2020چندانخوشايندنيست.شكاف
ميانبهترينوبدتريناقتصادهايجهانهنوزبسيارعميق
اســت.رونداحياياقتصاديدربرخيكشورهابهداليل
مختلفيازجملهواكسيناسيونكمياايمنيپايينجمعيت
بهكنديپيشميرود.براساسمحاسباتسازمانهمكاري
وتوســعهاقتصادي،حجماقتصاداســپانياويونانهنوز
10درصدكوچكترازحجمدورانپيشازهمهگيرياست.
اينبهآنمعنياستكهاگرچهاوميكرونتاكنوننتوانسته
آســيبيجديبهروندبهبوداقتصــاددرجهانواردكند،
اماكشــورهايزياديدرجهانوجوددارندكهتحتتأثير
آسيبهايبهجاماندهازهمهگيريدرسال2020،هنوزتا
بازگشتبهوضعيتعادياقتصاديراهيطوالنيدرپيش

دارند.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

كيوسك

ركود؛ بدترين سناريو براي اقتصاد آمريكا
روزنامه نيويورك تايمز نوشــته كه انتظار مي رود بانك مركزي 
آمريكا افزايش نرخ بهره را تا 2ماه ديگر آغاز كند و براي مبارزه 
با افزايش قيمــت مصرف كننده )تورم( ايــن كار را ادامه دهد. 
سرمايه گذاران خود را در معرض خطر ديده و مي ترسند باالرفتن 
سريع نرخ  بهره، به سود شركت ها لطمه بزند و شركت ها با كاهش 
تقاضاي مصرف كننده مواجه شوند؛ وضعيتي كه در بدترين سناريو، 

اقتصاد را وارد ركود مي كند.
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گرينويچ

 NFT بده عكس راديوگرافی بگیر

 

پاريــس:  جراحی كــه قصد داشــت عكس 
راديوگرافی )ايكــس ری( زنی كــه در ماجرای 
ترور سالن نمايش بتكالن )Bataclan( پاريس 
ســال2015 ميالدی تير خورده بود را بفروشد 
توسط پليس دستگير شــد. به گزارش گاردين، 
اين جراح فرانســوی به دنبال حراج آنالين اين 
عكس در بــازار ارز ديجيتال بود و قصد داشــت 
آن را در قبال دريافت NFT )نوعی ارز ديجيتال( 
بفروشد. گلوله ای كه در جريان ترور سال2015 
ميالدی به اين زن اصابت كرده بود درســت در 
كنار استخوانش متوقف شــده بود و اين موضوع 
و زنده ماندن او با وجــود چند گلوله در بدنش از 
ويژگی های اين عكس راديوگرافی بود. قرار بود 
عكس ياد شــده معادل 2هزارو776دالر آمريكا 
معامله شــود كه پليس اين رد و بدل غيرقانونی 

را متوقف كرد.

يك پوشش، 2قانون، 3تلقی

رويا های تويیتری به واقعیت پیوست 

هیوســتون: توييتردر يك كارزار تبليغاتی، توييت های 
مشــهور كاربرانــش را روی بيلبوردهايــی در ايــاالت 
 متحده به نمايــش درآورد. كارزار تبليغاتــی »تجلی« يا 
»manifestation« بــا هــدف اهميــت بــاور به خود و 
الهام بخش بودن شبكه های اجتماعی فعاليت  و به اين نكته 
اشاره می كند كه يك توييت ساده هم می تواند به واقعيت 
تبديل شود. به گزارش اينديپندنت، قرار است يك ميليون 
دالر از طرف اين چهره های محبوب و مشهور به سازمان های 

غيرانتفاعی و يونيسف اهدا شود.
 در ميان اين چهره ها توييت متئو آ. چری بازيكن ســابق 
فوتبال هم به چشــم می خورد كه در سال2012 ميالدی 
توييت كرده بود:  »يك روز نامزد اسكار خواهم شد. پيش از 
اين مدعی آن شده  ام«. رؤيايی كه بسيار دور از ذهن بود اما 
به واقعيت پيوست. او سپس در سال2020 ميالدی جايزه 
اســكار فيلم كوتــاه »Hair Love« را دريافت كرد و حاال 
توييتر از توييت او به عنوان بخشی از رؤيايی كه به واقعيت 
پيوست ياد می كند. اكنون در بسياری از شهر های آمريكا 
بيلبورد ها به نوشــته هايی اختصاص پيدا كرده كه زمانی 
رؤيايی بســيار دور از ذهن بوده اند ولی با تالش و پشتكار 

افراد به واقعيت پيوسته اند.

ناخنک آنالين در 2سالگی
 

نیوجرسی: كودك 2ســاله ای كه مشــغول بــازی با گوشی 
تلفن همراه مادرش بود با فشــردن چند دكمــه 2هزار دالر از 
فروشــگاه های زنجيره ای والمارت به صورت آنالين خريد كرد. 
به گزارش ان بی ســی، مادر ماد كومار هندی تبار وقتی چندين 
و چند كارتن مبلمان و وسايل ديگر را مقابل خانه اش به همراه 
فاكتور ديد تازه متوجه شد بهای سپردن گوشی تلفن همراه به 
يك پسربچه 2ساله تا چه حد می تواند گزاف باشد. حلقه مفقوده 
اين ماجرا وارد شدن اين كودك به اكانت بانكی مادرش بود كه 
آن هم پس از زيرنظر گرفتن پسربچه حل شد. ضبط رفتارهای 
كودك با گوشی تلفن همراه اين نكته را فاش كرد كه كومار برای 
باز كردن قفل های گوشی آن را به انگشت مادرش می رساند و به 
اين ترتيب قفل اثرانگشت يا همان فينگر پرينت باز می شود. مادر 
كومار در اين باره به رسانه ها گفت: اكنون قصد دارم قفل تشخيص 
صورت face recognition برای گوشــی ام بگذارم اما چطور 
مطمئن شوم كه وقتی خوابم گوشی را جلوی صورتم نمی گيرد 

و آن را باز نمی كند.

چنار 2هزار ساله  محالت/ همشهری: مريم ورشويی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

   هرجا شده 
هویج هم امروز می  خرد

مادر باز تنها شــد. روزش  گذشت. خسته شد از بس 1
عكسش را توی پُست  ها گذاشتند. بازدوباره شل می  زند. باز دوباره 
نگران است كه اين بچه ها چرا همه  اش سرشان توی گوشی است. 
اين دخترها چرا نيمرو پختن بلد نيستند. اين پسرها تا كی بايد از 
زور بيكاری، يللی  تللی بكنند. مادر باز تنها شد. آهسته ديدم كه از 
بغل پله ها گذشــت. »هر جا شــده هويج هم امــروز می  خرد« 
)شهريار(. اگر دنيا دست آنها بود...اگر دنيا فقط دست آنها بود... اگر 

فقط دست آنها بود...

مادرتباری« برمی  گشــتم. من در روز مادرها قصه های 2 اگر راه دســتم بود حتما بــه دوران »مادرَســروری و 
مادردوستی آدم خونخواری مثل هيتلر را به ياد می  آورم كه با وجود 
قتل عام ميليون ها آدم بی پناه، ناگهان در لحظات غريبی از جنگ و 
كشتار، زنگ می زند به خواهرش و می گويد: »كاش مادرمان زنده 
بود و می آمدم ســر بر دامنش می گذاشــتم و می گريستم.« اين 
داستان را قديم  ها در مجله اميد ايران- شماره 310، به تاريخ جمعه 
27خرداد 1339- خوانده بودم كه با چاپ تصويری از خواهر هيتلر 
نوشته بود: »هفته گذشته پائوالدلف، خواهر آدولف هيتلر، در سن 
64سالگی در شهر پرچســگادن بدرود حيات گفت. پائو هر سال 
مبلغ نهصد تومان به عنوان مستمری از دولت آلمان غربی می گرفت 
و با اين پول زندگی فقيرانــه ای را می گذراند. هنگامی كه برادر او 
همه كاره آلمان بود هر ماه مبلغی در حدود هزارتومان به او می داد. 
در ميان كاغذهای پراكنده اتاق كار پائوال، يادداشت های گران بهايی 
به دست آمده كه پرده از اســرار بســياری برمی دارد. در يكی از 
يادداشت ها، پائوال نوشته است: »وقتی هيتلر، لهستان را فتح كرد 
و هزاران تن در جنگ كشته شدند به من تلفن كرد و گفت: »خواهر 
آنقدر اندوه گينم كه دلم می خواهد مادرمان االن زنده بود تا سر بر 
دامانش می گذاشتم و زار زار می گريستم. اما خون جلوی چشمانم 
را گرفته اســت و مادرمان زنده نيســت.« پائوال گفته بود» اگر 
مادرمان زنده بود هرگز جنگ جهانی دوم به وقوع نمی پيوست.« 
خدايا اين چه موجودی ســت كه روی ســر ما ريختی كه حتی 
 آدولفش هم در فقدان موجودی به نــام مامی، جنگ جهانی راه

 می  اندازد. فقدان يك مادر برای دنيا چنين است يعنی؟

او منظومه يگانه حيدربابا را سرود؟ اين چه رقم عشقی از 3 چرا شهريار اينقدر مادرش را می پرستيد كه فقط به عشق 
مادرَسروری اســت كه من مجتبی محرمی را فقط يك بار پيش 
مادرش ديدم و آن شب مامان مهين از شوخی های جانگداز پسرك 
رندش، لبو شد از فرط شرم كه قابل گفتن نيست. من به چه زبانی از 
زجرهايی كه مادر پيام صادقيان برايش كشــيد بگويم. وقتی كه 
حسن فرفری در دامن ناچاری و فقر و بيماری تمام كرد، زن پياِم 
نونهالش را به دندان گرفت و شهر به شهر تا اصفهان برد كه، بلكه 
پناهگاهی، مامنی، ســقفی، آويزگاهی، چيــزی در فوتبال برای 
جگرگوشه  بی سرپرستش پيدا كند. حاال ديگر از »خانجون« مادر 
غالمرضا تختــی چيزی نگويم كــه از تيره مالئكه بــود. يا مادر 
بی حواِس محمد بنا روی تخت بيمارســتان كه آن دستخط های 
لرزانی را كه برای او نوشته بود در كمدش هنوز نگه داشته است. 
دســتخط  ها غيرقابل خوانش اما به مثابه شــعرهايی است كه از 
چشمه سارهای مينو و جنت سررسيده است. يا چرا ايران درودی 
گفت »بين مادر و عدالت، مادر را انتخاب كن.« عدالت هم درون 

خودش يكجور مادرانگی دارد.

دستش مركوكوروم و در دست ديگرش پنبه داشت و دم 4 من، پيرزن گيســو نقره ای را به ياد می آورم كه در يك 
در خانه اش واقع در خيابان گوهرشــاد مشهد ايســتاده بود تا 5 
پسرش كه يك تيم فوتبال تشكيل داده بودند، خونين و مالين از سر 
زمين برگردند و او ببيند كه كجای زانويشان زخم است بلكه بر آنها 
مرهم بگذارد. اين تك سكانس نئورئاليستی، برای اينكه حشمت  
مهاجرانی تا آخر عمر برای مادرش بميرد كافی است. مادری كه به 
انتظار آن5 برادِر ديالق و لُپ گلی و پابرهنه نشســته است كه از 
زمين خاكی سعدآباد برگردند و بگويند جلوی بچه های گوهرشاد 

كم نياورديم ننه. ننه برايت بميرد. ننه دور سرت بگردد.

دوستانش خبر شهادت پسرش را آوردند كه در لحظه به 5 سال هاســت از مادر عباس قناری خبر نــدارم. وقتی 
خاك افتادن فقط گفته بود »آخ مامان«. فقط »آخ مامان.« مادر 
عباس گريه می  كرد و می گفت »تو هيچ وقت آخ مامان نگفته بود ی، 
چه شد بچه شدی در لحظه جان دادن؟« آخرين بار كه مادرعباس 
را ديدم می  گفت وقتی داشتم توی اهواز با همان لباس رزم توی 
قبرش می گذاشتم يك لحظه ديدم محمدرضا لبخند زد. من فرياد 
زدم: »ببينيد لبخند زد. لبخند زد. پسرم لبخند زد.« مردم هجوم 
آوردند و خودشان ديدند كه يك لبخند گوشه لب محمدرضا افتاده 
است كه تازه تازه است و طراوت دارد. انگاری كه مال فردا و پسون-

فرداست. من در قبال اين كالمش با گريه ای نامحسوس فقط گفتم 
»مادران را می توان نابود كرد، اما نمی توان شكســت داد« و مادر 

عباس فقط گفت »وا«؟ هنوز با خودم درگيرم كه چرا گفت وا؟

عكسش را توی پُست  ها گذاشتند. باز دوباره شل می  زند. 6 مادر باز تنها شــد. روزش گذشت. خسته شد از بس كه 
باز دوباره » هر جا شده هويج هم امروز می  خرد.« باز دوباره هر وقت 
كه لوبيا چشم  بلبلی خريد، باعث و بانی گرانی  ها را نفرين می كند. 
باز دوباره آهسته می  بينيم كه از بغل پله ها گذشت. »در فكر آش و 
سبزی بيمار خويش بود.« باز دوباره ديدم كه »با پشت خم از  اين 

بغل كوچه می رود. بيچاره پيرزن، همه برف است كوچه ها.«

چند ســالي اســت كه 
خريداران خودرو به جاي 
اينكه راهي نمايشگاه هاي ماشين شوند، با يك 
كليك در اينترنت انواع و اقســام آگهي هاي روز 
خودرو را مي بينند و با مقايسه قيمت، خريدشان 
را انجام مي دهند. البته اين وســط ممكن است 
برخي از افراد ضرر كننــد؛ چراكه بعضي از اين 
آگهي ها صوري اســت يا قيمت واقعي روي آن 
درج نشده است. اگر به ياد داشته باشيد سال 98 
اعالم شد كه يكي از عوامل مؤثر در افزايش قيمت 
خــودرو و ايجاد اين فضاي ذهنــي، آگهي هاي 
صوري در پلتفرم هاي انتشار آگهي اينترنتي بود 
كه توســط دالالن خودرو ايجاد شده بود. مثال 
يك نفر بدون احراز هويت 100 آگهي براي يك 
خودرو منتشــر مي كرد و در آن قيمت ها را باال 
مي برد. اين شرايط باعث افزايش قيمت حداقل 
4 درصدي در يك هفته مي شد، درحالي كه همه 
آگهي ها مربوط به يك نفر بود و اصال خودرويي 
كه در بيشتر آنها آگهي شده بود، در واقعيت وجود 
نداشت. همان سال چندين بار درج قيمت خودرو 
در پلتفرم هاي انتشــار آگهي اينترنتي ممنوع 
شد و در نهايت هم آبان ماه امســال، قائم مقام 
وزير صمت در امــور بازرگاني دســتورالعمل 
ســاماندهي آگهي هاي الكترونيكــي خودرو را 
ابالغ كرد. براساس اين دستورالعمل، سكوهاي 
درج آگهي خودرو موظف شــدند روي تمامي 
بســترهاي الكترونيكي خود اعم از وب ســايت 
و نرم افزار موبايل، 6قابليت مهم شــامل احراز 
هويت آگهي دهندگان، امكان احراز صالحيت 
كســب وكاري آگهي دهندگان، امــكان احراز 
وجود خودروي آگهي شــده، اختصاص نشــان 
مجزا BADGE، اطالع  رســاني بــه كاربران و 
ايجاد امكان مرتب سازي  و فيلتر كردن، نمايش 
مجموع تعداد آگهي هاي منتشر شــده توسط 

يك آگهي دهنده و اعالم روش نظارت و قيمت 
آگهي هاي خودرو را ايجاد كنند. اين دستورالعمل 
توانســت كمي از تخلفات را كاهش دهد اما باز 
هم تعداد آگهي هاي 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 
آگهي هاي الكترونيكي خودرو، ثبت آگهي صوري 
تا حد زيادي كاهش مي يابد. او گفته كه با تدابير 
اتخاذ شــده و روش هاي نظارت بــر قيمت كه 
به اطالع ســازمان حمايت نيز خواهد رســيد، 
كنترل قيمت ها و جلوگيري از درج قيمت هاي 
غيرواقعي خودروها در دســتور كار قرار گرفته 
است. گويا قرار اســت قيمت خودرو از جاهاي 
مختلف ازجمله قيمت كارخانــه اي روز، مراكز 
تعويض پــالك و نمايشــگاه داران داراي مجوز 
گرفته شود و كارشناسان رسمي دادگستري بر 
آن نظارت كنند. در پلتفرم هايي كه آگهي هاي 
تبليغاتي در زمينه خودرو دارند نيز صفحاتي براي 
تعيين قيمت خودروهاي كاركرده وجود دارد كه 
بر مبناي وارد كردن برخي اطالعات، قيمت ها را 
در 3 حد باال، استاندارد و پايين در اختيار مشتري 
قرار مي دهد. به اين ترتيب مردم در يك فضاي 
رقابتي از قيمت ها مطلع خواهند شد. ضمن اينكه 
محمدصادق مفتح، قائم مقام 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 پلتفرم ها اضافه مي شــود 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 به جاي خودروی سالم تحويل نگيرند.

نگاه

فاطمه عباسي

دالل بازی مجازی

تقويم عدد خبر

 زادروز  فیلسوف بزرگ ایرانی

محمد بن عمر بن حســین طبرستانی، ملقب 
به فخر رازی متولد 6بهمن سال 538شمسی، 
يكی از بزرگ ترين شخصیت های زمان خودش 
بود. در مجلس درسش 2هزار نفر می نشستند و 
هنگام حركت، حداقل 300نفر همراه او بودند. در 
بحث مسلط بود و بداخالق. می توانست در يک 
مجلس، اول مطلبی و بعد عكس همان مطلب 
را اثبات كند؛ بی آنكه   كســی بتواند ايرادی به 
روش اســتنتاج او بگیرد. فخر رازی از بزرگان 
ايران هیچ كس را جز خیام قبول نداشــت. او 
90ســال بعد از مرگ خیام، يک رباعی از او را 
در تفسیر مطلبش آورده و اين نخستین باری 
است كه از خیام شعر نقل شده، يعنی تا قبل از 
آن يا اكثرا از رباعی های خیام اطالع نداشتند 
يا نمی خواســتند چهره حكیم به عنوان شاعر 
شناخته شود و اين فخر رازی بود كه رباعی های 
خیام را به عالقه مندانش هديه كرد. اما فخر رازی 
قبل از هر چیزی فیلســوف بود، فیلسوفی كه 
تمام آرای فلسفی پیش از خودش را زير سؤال 
برد. آن قدر او در همه  چیز شک كرد كه به »امام 
المشككین« شهرت پیدا كرد. اين شد كه تمام 
وقت حكمای معاصرش به جواب دادن شبهه های 
او گذشــت و همین به رشد انديشه فلسفی در 
ايران و رفع شبهات آن كمک فراوان كرد. مثال 
فخر رازی كتاب »اشارات« ابن سینا را مو به مو 
نقد كرده و بعدا خواجه نصیرالدين طوسی جوابی 
به انتقادات او نوشته كه حاال هر كس می خواهد 
اشارات بخواند، حتما آن را همراه با شرح خواجه 
نصیر می خواند. درباره فخر رازی هم مثل همه 
بزرگان انواع قصه ها و افسانه ها وجود دارد. يكی 
از اين قصه ها می گويد كه فخر رازی همواره از 
اسماعیلیه انتقاد می كرد و سر منبر درباره شان 
می گفت:»پیروان اين عقیــده چنین و چنان 
می گويند، درحالی كه برهان قاطعی بر حقانیت 
خودشان ندارند.« يک بار يک فدايی حسن صباح 
سراغ او می رود. در خلوتی او را گیر می اندازد 
و شمشــیر زير گلويش می گذارد و تهديدش 
می كند. بعد از آن فخر رازی در مورد اسماعیلیه 
می گفته: »پیروان ايــن عقیده كه برهان قاطع 
ايشان را من خود به چشم ديده ام، می گويند...«

حافظ

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

شب نشین كوی سربازان و رندانم چو شمع

در چند هفته گذشته ســرماي هوا و تاخت و تاز 
كوويد-19 باعث شد پوشــش زنانه اي در آمريكا 
 Fashion Trend مد يا به قول آنها  فشــن ترند
شود كه با حجاب بسياري از زنان مسلمان تقريبا 
هيچ تفاوتي ندارد. باالكلوا balaclava كه پيش از 
اين پوشش كوهنورد ها بود و در يك قرن گذشته 
تاريخچه عريض و طويلــي در دنياي مد و لباس 

دارد با پارچــه اي نازك تــر و لطيف تر وارد 
عرصه مد آمريكا شــد و بسياري از زنان و 
دختران آن را به عنوان پوششي مفيد و 
عادي پذيرفتند. اما ماجرا زماني جالب 
شد كه دو خبرنگار زن نيويورك تايمز 

و چند زن فعال دنياي مد و لباس به 
نكته ظريفي توجه كردند. نكته 

اين بود پوشش زنان مسلمان بسيار شبيه و گاهي 
دقيقا مثل زناني بــود كه باالكلوا پوشــيده اند؛ 
پوششي كه ســر و گردن و بخشــي از چانه را 
هم مي پوشاند. پرســش اصلي آنها اين بود كه 
چرا براي پوششــي واحد در بخش هايي از قاره 
آمريكا و اروپا 2قانون وجود دارد. اشــاره آنها به 
ممنوعيت حجاب اســالمي در كبــك كانادا از 
ســال2019 ميالدي و محدوديت هايي بود كه 
براي پوشش زنان مســلمان در فرانسه اعمال 
شد. آنها طي اين گزارش و در مصاحبه با مليحه 
 فيروز يكــي از فارغ التحصيل هاي دانشــگاهي 

در نيويــورك از قول او مي نويســند: 
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 به نظر 
مي رسد قوانين فرانســه و كانادا درباره پوشش 
زنان مسلمان با تبعيض عقيدتي و ديني اعمال 
مي شــود. 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 
مي شوند نه با لباسي غيرقانوني. تلقي بسياري از 
مردم كشــور هاي غربي و ازجمله گزارشگر هاي 
نيويورك تايمز اما چيز ديگري است. براي نمونه 
پروفسور اليزابت بوكار استاد علوم ديني دانشگاه 
نورث ايســترن در اين بــاره مي گويد:  
در جامعــه اي كه شــعارش آزادي 
پوشش اســت حمله به افرادي از 
اديان و مذاهب شرق نماد اشاعه 
دين هراسي اســت. اگر قائل به 
آزادي پوشش هســتيم بايد به 
پوشش اسالمي احترام بگذاريم.

غم و درد به هيــچ دوره زمانی 
محدود نمی شــود. هنرمندان 
جهانی در طول تاريخ، رگه ای 
از اين موقعيــت تراژيك را در 
آثار خود بروز دادند. سياه نمايی 
بيشتر شبيه يك واژه از لغتنامه 
سياســی اســت و در فرهنگ 
هنرمنــد جايی نــدارد؛ او كه 
ژرفای آدم های پيرامونی خود 
را می بيند و آبی خاكستری اش 
را جلوه می دهد، نه آن جريان 
طبقه متعينی كه به عمق تاريخ 
قد علم كردند و با اشك چشم ها 
رنگی شدند. چه بسا اگر چنين 
نبود، »سفيدنمايی« سياه تر از 

هر واژه ای پديدار می شد.
در پالت نقاشی پيكاسوی جوان، 
شگفتا آبی كه نشــانه سياهی 
 اســت! اين نمــای دوره آبی 
)La périodebleue( هنــر 
اوســت كــه پــر از مضامينی 
چــون فقــر وپريشــانی، درد 
وانــدوه، بيمــاری و مــرگ 
 بوده اســت. »گيتــارزن پير« 
 )Le Vieux Guitariste (
نوعی نگاه ايــن هنرمند نقاش 
به پرتو رنگ ها و مفهوم آن است؛ 
گويی خود را نقاشــی می كند. 
گونه های ايــن خودنگاره گود 
افتــاده، تقريباً بيمــار به نظر 
می رســد، نابينايی حس غالب 
اســت، رنگ آبی نور الكتريكی 
دارد وشايد در شب نقاشی شده 
است. اين ترســيم دنيای شِب 
جماعتی است كه هيچ نمايشی 
از برتری اجتماعی ندارد، به جز 
كورســوی اميدی كه در ســاز 
زندگی پنهان است؛ همان رنگ 
گيتار كه نشان می دهد »هنر« 
حتــی در تاريك ترين لحظات 
هم مثل يك نقطه روشن رنگ 

می گيرد و جان می بخشد.
دوره آبــی، نافذتريــن صفحه 

زندگــی هنری پابلو پيكاســو 
اســت كه با تكنيكی خاص بر 
بوم ســپيد نقش می بندد؛ آن 
آبی سرد و يخی كه رنگ غالب 
سوژه هايش اســت. گيتارزن 
پير از نظــر تكنيــك، طرح و 
قدرت تراژيك، يك نماد است. 
مردی ژنده پــوش، رنگ پريده 
و خسته، با چشــمانی بسته و 
انگشــتانی كه روی سيم ساز 
آرامــش می يابنــد. هنرمند 
نقاش عمداً اين شكل زاويه دار 
را در فضايی محدود قرار داده 
و آن را به يك موقعيت تبديل 
كرده است؛ آنچه بر رنج و درد 
و تنهايی تأكيــد دارد و صدای 
ساز، مرهم اين بی رحمی است؛ 
پايانی كه قهرمان آن با چشمانی 
نامرئی به بيننده نگاه می كند. 
تابلوی »گدای كور با يك پسر« 
هم از ديگر آثار برجسته دوره 
آبی پيكاســو اســت؛ با همان 
مختصات خالقانــه، نمادگرا و 
رنگ  و آهنگ های غم انگيزی 
كه به رنج و نياز می رســند. در 
اين تابلــو، هنرمنــد نقاش بر 
رنگ پريدگی چهره های نحيف 
و تنهايی و دوری پيكره ها تأكيد 
دارد؛ همينطور بر احساســات 
غيرقابل تحملی كه آن پاهای 
بلند اســتخوانی پيرمرد نابينا 
ايجاد می كند؛ گويی درد نشانه 
جهان هستی است كه گريزی 
ندارد و بايد با آن همراه شوی؛ 
مثل نوای يك ساز يا سكوتی در 

كناره زندگی...

بر و برگ

شهنام صفاجو

گیتارزن پیر؛ اندوه آبی پیكاسو

بی تعارف و تكلف ، مثل همین متــن كوتاهی كه می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشكالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال كنید. اگر اهل طنز و كاريكاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان كه آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان كنیم. 

فراخوان

روايت 
درخت های 

 معروف ايران را 
 QR با اسكن 

كد بخوانید

ابراهیم افشار
روزنامه نگار

آخر مصور

    موج كرونا اثری از علی رادمند

مهديا گل محمدیدريچه
روزنامه نگار
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جغرافیای سالک
ســالك بیمــاری انگلــی تك یاخته ای 
میكروسكوپی است كه از پشه خاكی به انسان 
منتقل می شود و ایجاد زخم پوستی می كند. 
این زخم ممكن اســت بیش از یك سال طول 
بكشــد اما جای آن حتی بعد از بهبودی هم 
باقی می ماند. ســاالنه حدود 2میلیون مورد 
جدید بیماری ســالك در سراسر جهان ثبت 
می شــود و در چندین منطقه جهان ازجمله 
آمریكای جنوبی، شــمال آفریقا و خاورمیانه 
شــیوع دارد. بیش از ۸0 تا ۹0درصد سالك 
جهان در 10كشور ازجمله افغانستان، پاكستان، 
ایران، عراق، ســوریه، اردن، الجزایر، تونس، 
مراكش و عربستان ســعودی شــایع است. 
در ایران بیماری ســالك به صورت بومی در 
1۸استان وجود دارد و سال گذشته 14171مورد 
اعالم شد. وزارت بهداشت امسال آمار ابتال به 
سالك از ابتدای سال تا انتهای آذر را 10هزار و 
۵0۸بیمار جدید اعالم كرده كه بیشترین موارد 
آن در استان های اصفهان، فارس، خوزستان، 
سمنان، خراســان رضوی و گلستان گزارش 

شده است.

انواع سالك در ایران
سالك شــهری: اين نوع بيماری در 

شهرهای كوچك و بزرگ اتفاق می افتد و 1
به دليل نبودن ترشحات به آن نوع خشك نيز گفته 
می شود. اين بيماری از فرد مبتال به وسيله پشه 
خاكی به فرد ســالم منتقل می شــود. سگ هم 
به عنوان مخزن سالك مطرح اســت. در اين نوع 
سالك پس از 2تا 8ماه از گزش پشه خاكی آلوده، 
برجستگی كوچك ســرخ رنگی در محل گزش 
ظاهر می شود. پس از گذشــت 2تا 3ماه ضايعه 
برجسته يا نسبتا سفت می شود و كم كم در روی 
آن فرورفتگــی ايجاد شــده و به تدريــج ضايعه 
به صــورت زخمی بــاز در می آيد. حــدود زخم 
مشخص و حاشــيه ای نامنظم و برجسته دارد. 
سالك نوع شهری در مشهد، تهران، شيراز، كرمان، 
نيشابور، يزد، بم و... وجود دارد و ممكن است در هر 

منطقه شهری ديگر  نيز اتفاق بيفتد.

سالك روستایی: به دليل وجود ترشح 
در ضايعه ســالك روســتايی به آن نوع 2

مرطوب نيز گفته می شود. در اين نوع سالك انگل 
بيماری توسط پشــه خاكی از برخی موش های 
صحرايی به انســان منتقل می شــود. در سالك 
روســتايی معموال 4ماه پس از گزش پشه خاكی 
ضايعه به صورت جوش ظاهر شده و سپس زخمی 
و به ســرعت بزرگ می شــود. لبه زخم معموال 
برجسته و زخم دارای ترشح اســت. سالك نوع 
روستايی در استان های اصفهان، فارس، خوزستان، 
كرمان، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
خراســان جنوبی، بوشــهر، هرمزگان، سمنان، 

سيستان وبلوچستان، يزد، ايالم و... وجود دارد.

عوامل ابتال در مناطق سالك خیز
  نداشتن اطالعات كافی در مورد حفاظت فردی
  تجمع زباله ها و نخاله های ساختمانی و نبودن 

سیستم فاضالب مناسب
  استفاده نكردن یا استفاده نامناسب از پشه بند 

بهداشتی، توری و پرده بهداشتی
  نگهداری دام ها و پرندگان در نزدیك منازل

  ساخت اماكن مسكونی در مجاورت النه های 
جوندگان

  مسافرت به مناطق آلوده
  مراجعه نكردن بیماران برای تشخیص و درمان 

به مراكز بهداشتی- درمانی
  زندگی در ساختمان های 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 به طور رایگان در مراكز بهداشــتی 
وزارت بهداشت انجام می شود. در درمان موضعی 
دارو هفته ای یك بار اطراف زخم تزریق می شود؛ 
همچنین با مواد مخصوص هــر دوهفته یك بار 
محل زخم را منجمد مي كنند.. طول مدت درمان 
موضعی 12هفته اســت. در بعضی بیماران دارو 
به صورت تزریق عضالنی روزانه به كار می رود كه 

2تا 3هفته تجویز می شود.

پیشگیری از ابتال به سالك 
  نریختن زباله ها و نخاله های ســاختمانی در 

اطراف منازل
  اســتفاده از پشــه بند، تــوری و پــرده 
بهداشــتی)دارای منافــذ ریز و آغشــته به 
حشــره كش( به خصوص در هنگام غروب و در 

طول شب
  اســتفاده از لباس های كامال پوشــیده با 
آستین های 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 دام هــا در نزدیكی محل 

سكونت 
  مراجعه به مراكز بهداشتی درصورت بروز هر 
ضایعه مشكوك)هر ضایعه كه بیش از 14روز طول 
كشیده باشــد( به خصوص اگر سابقه مسافرت 

وجود داشته باشد

راهنما

پرسه سالک بیخ گوش پایتخت

يك نيش ســاده، يــك زخم بــزرگ و متعفن با 
تاول های ترسناك؛ اين حكايت ساكنان روستاهای 
حصارگلی و قلعه بلند ورامين است؛ آدم هايی كه 
3ماه پيش، پشه ای نيش شان زده و حاال با دست و 
پاهای ورم كرده از يك التهاب عميق و زخم هايی 
كه جانشــان را می خورد، در صف مراكز بهداشت 
محمدآباد و ورامين ايســتاده اند تا درمان شوند. 
درمانی برای بيماری ســالك. گزارش ها نشــان 
می دهد ميزان ابتال به ســالك در اين منطقه باال 
رفته. پارسال 33نفر در منطقه ورامين مبتال شدند 
و امســال نزديك به 60نفر. گفته می شود ممكن 

است موارد ابتال بيش از اينها باشد.
اينجا در 40- 30 كيلومتری تهران، روستانشينان 
وحشت زده اند. آنها از ديدن زخم هايشان كه يادگار 
نيش پشــه ها در روزهای پايانی تابستان است و 
هر روز بزرگ تر و عميق تر و متعفن تر می شــود، 
هراس دارند. زخم ها به اندازه يك كف دست روی 
دست و ســاق  پاها و صورت هايشــان را خورده و 
پر از خونريزی و تاول های عجيب اســت و برای 
هيچ كس  باورپذير نيست تمام اينها كار يك پشه 
چند ميلی متری است. روستاييان می گويند مدتی 
است كه زخم ها پيدا شده اما هر جا كه می رفتند 
هيچ كس تشــخيص نمی داد كه ايــن زخم ها از 
چيست. پزشــكان درمانگاه ها پول می گرفتند و 
آمپول و چرك خشــك كن تجويز می كردند اما 
زخم ها سرجايشان می ماندند و تكان نمی خوردند. 
زمان زيادی طول كشيد تا مشخص شود اين ردپای 
سالك است كه به جان مردم روستاهای حصارگلی 
و قلعه بلند ورامين افتاده. می گويند سالك كشنده 
نيست اما جای زخم ها، پوست را می خورد و تا آخر 
عمر، مهری می شــود بر بدن شان؛ مهری زشت و 
آزاردهنده با يك عالم عفونت كه همين عفونت ها 
به استخوان می رســد و می تواند جان افراد را به 
خطر بيندازد. اين همان موضوعی است كه حميده 
رغبتی، مسئول واحد بيماری های فراگير شبكه 
بهداشت و درمان ورامين به همشهری می گويد: 
»با وجود كشنده نبودن بيماری ســالك، اما در 
برخی موارد اين زخم می توانــد منجر به عفونت 
ثانويه شود كه چندان شايع نيست اما به هر حال 
اين امكان وجود دارد كه عفونت به استخوان برسد 
و عفونت شديد آن وارد خون شود.« جاده هايی كه 
به روستای قلعه بلند می رسد، پر از زباله های روی 
هم انباشته شده  است. اهالی می گويند موش ندارند 
اما روستا پر است از مخروبه های قديمی كه محل 
زندگی سگ های ولگرد اســت و از ديوارهايشان 
حشرات باال و پايين می روند. سالك را پشه  خاكی 
از موش  های صحرايی ناقــل بيماری، می گيرند و 
برای اهالی روستا سوغاتی می برند. موش ها ساكن 
باغ پسته های روستای حصارگلی اند؛ 30كيلومتر 

دورتر از روستای قلعه بلند.

افزایش ابتال در ورامین
18استان كشور هميشه درگير سالك بوده اند. در 

ورامين ساالنه چندين مورد ابتال به سالك گزارش 
می شود اما امسال موارد ابتال در هر روستا از 2 تا 
3مورد ســاالنه به بيش از 20 تا 30مورد رسيده 
است. مســئول واحد بيماری های فراگير شبكه 
بهداشت و درمان ورامين درباره دليل افزايش اين 
بيماری می گويد:»احتمال اينكــه اين جونده ها 
ناقل بيماری به پشــه های خاكی شده و منجر به 
افزايش بيماری در منطقه شده باشند هم هست. 
گاهی برخی خانوارها خارج از مرز روستايی اقدام 
به ساخت و ساز می كنند، مثال در باغ پسته منطقه 
حصارگلی كه چند خانــوار در مناطق صحرايی 
ســكونت دارند به همراه كارگران اينجا بيشتر در 
معرض گزش پشــه های منتقل كننده آلوده قرار 
گرفتند.« افزايش ميزان ابتال به ســالك در اين 
منطقه باعث نگرانی تبديل شــدن اين بيماری از 
وضعيت آندمی و تك گير بــه پاندمی و همه گير 
شده است، چرا كه پشــه های خاكی می توانند تا 
2كيلومتر پرواز كنند و اگر ناقل بيماری باشــند، 

بيماری زايی ايجاد كنند. 

اهالی روستا: ما موش ندیدیم
اولين روســتايی كه امســال درگير بيماری شد، 
قلعه بلند ورامين بود. هر چند آمار ابتال نسبت به 
ديگر روستای همســايه يعنی حصارگلی، كمتر 
است اما باز هم شيوع بيماری نگران كننده است. 
در خيابان اصلی، بنر بزرگ اطالع رســانی سالك 
نصب شــده اما برخی اهالی حتی يك بار هم آن 
را نخوانده اند. مسئوالن شبكه بهداشت و درمان 
ورامين می گويند با بررســی و بازديــد ميدانی 
قلعه بلند، النه موش در اين روســتا ديده نشــده 
اما احتماال پشه وجود داشته اســت. در كنار بنر 
از آذرماه هم با شيوع ســالك، توزيع بروشورهای 
كوچك تر آغاز شــده امــا قلعه بلندی هــا هنوز 
اطالعات شــان در اين باره زياد نيســت و فقط از 
خطرناك بودن بيماری می ترسند. آقای غالمی، 
آرايشگر روستاست و می گويد: »شنيده ام كه موش 
و آلودگی محيط زيست باعث انتقال بيماری است 
اما در قلعه بلند من تا همين امروز موش نديده ام 
و وضعيت روســتا را هم كه خودتــان می بينيد. 
ما تجمع زبالــه نداريم اما به مــا گفته اند به دليل 
آلودگی های رودخانه سمت سياه كوه، تعدادی از 
كارگرانی كه آن اطراف كار می كنند و اينجا ساكن 

هستند، دچار سالك شده اند. اگر دليل اصلی همين 
اســت پس چرا خانم های خانه دار روستا سالك 
گرفته اند؟« به گفتــه او، تنها چيزی كه مردم اين 
روستا می دانند اين است كه سالك از طريق نيش 
پشه در تابستان منتقل می شود و با خارش زياد و 
زخم همراه است. آقای نعيميان هم راننده همين 
روستاست: »خيلی ها می گويند در ورامين سالك 
بوده و سالی چند مورد ابتال داشته اما من در همين 
قلعه بلند تا ســال پيش، حتی يك مورد ســالك 
نديده بودم و امسال بيشتر از 26- 25نفر را فقط 
خودم می شناسم كه مبتال شده اند. به ما می گويند 
بيماری از باغ های پسته آمده اما فاصله روستای ما 
تا آن باغ ها 30كيلومتر است چطور پشه ها از آنجا 

به اينجا رسيده اند.« 
 اينجا به جز موش های صحرايی و پشه های ناقل 
بيماری در شيوع سالك، اهالی هم مقصرند. توسعه 
ارضی، ساخت وسازهای بی رويه و ايجاد باغ های 
 پسته  چند هكتاری در دل كوير عاملی شده برای 
تعرض و همسايگی با زيســتگاه اين جوندگان و 
البته هجوم پشه های خاكی به دليل خشك شدن 
آب تاالب بندعلی خان و رودخانه گالب به مناطق 
مسكونی.  بناهای خشــتی مخروبه همه جا ديده 
می شــود و حاال همين بناها تبديل به زيستگاه 

حشرات، موش، مار و سگ های ولگرد شده است.

موش های باغ پسته، بالی جان شده اند
بيشترين تجمع موارد ابتال به سالك در روستای 
حصارگلی اســت، نزديك همان باغ پســته هايی 
كه می گويند زيســت بوم جونده هــای صحرايی 
اســت و امســال به عاملی برای افزايش بيماری 
تبديل شده است. جوی های داخلی روستا، پر از 
گنداب راكد اســت و كنار زمين های كشاورزی 
گندم، آب مانده ها بــوی لجن می دهند. فضوالت 
حيوانی در اطراف روســتا پخش است و زباله ها از 
در و ديوار مناطق مخروبه باال می رود. قرار بود در 
حصارگلی مركز بهداشت راه اندازی شود اما فقط 
ساختمانش ســاخته شــده و خبری از پزشك و 
بهورز نيست. با شيوع سالك مردم مجبورند روزانه 
نزديك بــه 100هزار تومان بدهند تا برســند به 
مركز بهداشت محمدآباد، ورامين و پيشوا. علی آقا 
يكی از ساكنان روستاســت و می گويد اگر كسی 
وسيله نقليه و پول توی جيبش نداشته باشد، برای 

همين زخم هم بايد بميرد. او بازنشسته سازمان 
محيط زيست است و 70سال است در همين روستا 
زندگی می كند: »تا امسال كه سالك نداشتيم اما 
كارهای غيركارشناسی در روستا انجام و با آسفالت 
كوچه ها، مسير خروجی آبی بسته شده است. باران 
كه می آيد، آب همين جا جمع و راكد می شــود. 
فاضالب و گنــدآب دور تــا دور زندگی مان را پر 
كرده و اين آلودگی ها خودش عامل بيماری است. 
بوی فاضالب و آب گند همــه را اذيت می كند، ما 
كه كاميون دار نيستيم خيابان 50متری برای ما 

درست كرده اند بدون يك جدول بندی. «

اول چند جوش بود و حاال تاول های بزرگی شده
مرد ســالك نگرفته اما روی دســت های همسر 
برادرش كه ســاكن خانه كناری  است، پر شده از 
زخم . زن نگاهی به زخم هايش می اندازد و با حسرت 
می گويد: »اول فقط چند جــوش ريز و كوچك 
بود، من هميشه خانه هستم و حتی دامداری هم 
نمی روم. چند ماه فقط دست هايم خارش داشت اما 
كم كم زخم شد، زخم ها بزرگ شد و خونريزی كرد. 
3ماه است كه هر روز می روم و می آيم. هر بار هم 
30 تا 40سوزن اطراف زخم هايم می زنند. شب ها 
خواب ندارم و هــزار بار آرزوی مــرگ كرده ام.« 
بيماری اش دير تشخيص داده شد و همين موضوع 
زخم ها را بزرگ تر و ملتهب تر كرد: »يك ماه رفتم 
و آمدم و بيشتر از 3- 2ميليون تومان خرج كردم. 
آخرش هم گفتند سالك است و آمپولش فقط در 
مركز بهداشت محمدآباد است. درمانش رايگان بود 
اما كسی به ما نگفته بود. حاال هم فقط هزينه های 
درمان رايگان است و هر روز تا محمدآباد بايد كلی 
كرايه بدهم.« تصوير زشت دست ها، آزارش داده. 
مسئول واحد بيماری های فراگير شبكه بهداشت 
و درمان ورامين صحبت های اهالی روستا را تأييد 
می كند و می گويد: »بيماران در مواجهه با سالك 
درد زيادی تحمل می كنند به ويژه اينكه گاهی بايد 
چندين آمپول گلوكانتيم را در اطراف زخم تزريق 
كنند. اگر زخم پيشرفت داشته باشد، تعداد زخم ها 
زياد و بزرگ می شود و درمان را سخت تر می كند. « 

هفته ای 700هزار تومان كرایه تاكسی می دهیم
كمی آنطرف تر از خانه علی آقا هم خانه اعظم خانم 
است. او هم سالك گرفته. 4زخم بزرگ و عذاب آور 

روی دست هايش تا بازو ديده می شود: »هفته ای 
600 تا 700هزار تومان كرايه تاكســی می دهم. 
اولش فكر می كــردم نيش زنبور اســت. پماد و 
كپســول هم دادند اما خوب نشــد. 4ماه اســت 
درمان می كنــم اما هنوز هــم از زخم هايم خون 
می آيــد.« به گفته او، چند كودك هم در روســتا 
گرفتار سالك شده اند، دست ها و صورتشان زخم 
شده و وضعيت شان خيلی بد است. مسئول واحد 
بيماری های فراگير شــبكه بهداشــت و درمان 
ورامين اما تأكيد می كند كه آمار ابتالی كودكان 
به ســالك در ورامين چندان باال نيست و در اين 
روستا تنها 3كودك مبتال شده اند، اما به هر حال، 
احتمال ابتال به اين بيماری در كودكان بيشتر است. 
آمارهای وزارت بهداشت در سال99 نشان می دهد 
بيشترين گروه سنی درگير سالك، كودكان رده 

سنی زير 10سال با 3277 ابتال بود.

1۸میلیون تومان برای خرید  دستگاه كرایو 
حصارگلــی امكانات بهداشــتی زيــادی ندارد، 
اهالی اش برای درمان راهی روســتای محمدآباد 
می شــوند. برای ترميم و بهبود زخم ها هم اهالی 
اين منطقه و محمدآباد پول جمع كردند و دستگاه 
كرايو خريده اند؛ دســتگاهی كه روی زخم های 
موضعی می كشــند كه منجر به بهبود وضعيت 
زخم ها می شود. اهالی روســتا 18ميليون تومان 
جمع كردند و اين دســتگاه را خريدند. رغبتی، 
مسئول واحد بيماری های فراگير شبكه بهداشت و 
درمان ورامين درباره خريد اين دستگاه می گويد: 
»در شبكه بهداشت ورامين اين دستگاه را داريم 
اما تردد برای مردم اين دو روســتا ســخت است 
و به همين دليل خودشــان تصميم گرفتند پول 
جمع كنند و دستگاه را بخرند.«  رغبتی در پاسخ 
به اين ســؤال كه با توجه به نزديكــی به تهران و 
تردد روزانه بخــش زيادی از مــردم اين منطقه 
به شــهرهای اطراف، آيا احتمال انتقال آلودگی 
وجود دارد، می گويد: »اگر ســالك بومی و قابل 
انتقال شود، خطرناك است، ما نمی توانيم ناقالن 
اصلی اين سالك ها را به صورت كلی از بين ببريم. 
حتی سمپاشــی هم نمی تواند مانع از حيات اين 
پشه های خاكی شود. بيماری هنوز اپيدمی نشده 
كه به صورت كلی اقداماتی برای سركوب آنها انجام 
شود، به همين دليل افرادی كه در بيابان زندگی 
يا كار می كنند همواره در معرض نيش زدگی اين 

پشه ها قرار دارند.«  
  

نه فقط در روســتاها كه نزديك جاده های ورودی 
ورامين به سمت تهران و سمنان هم پرشده از نخاله 
و پسماند. گفته می شود در ورامين هر سال مواردی 
از سالك وجود داشته اما تا سال گذشته، مبتاليان به 
سالك كسانی بودند كه به ديگر نقاط كشور ازجمله 
بم و سبزوار و حتی افغانستان سفر كرده بودند اما 
امسال شــيوع بيماری بومی است. خطر بازگشت 
پشه های خاكی با گرم شدن هوا و گسترش سالك 
در مناطق شهری و روســتايی ورامين و احتمال 

ســرايت آن به تهــران، موضوع 
نگران كننده ای است كه نياز به 

يك اقدام فوری دارد.

نخاله های رها شده، عامل بیماری

در روستاهای ورامین، عالوه بر تعرض به زیستگاه جوندگان صحرایی، 
تجمع نخاله و انباشت كودهای كشــاورزی، رها شدن فاضالب و دفن 
نخاله های سازمانی شرایط را وخیم كرده است. بهزاد امیری، رئیس اداره 
بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان مركز مدیریت بیماری  های 
واگیر وزارت بهداشت وضعیت نامناسب این منطقه را تأیید می كند و 
می گوید: »رعایت بهداشــت محیط در این روستاها مطلوب نیست و 
جمع آوری و دفع زباله ها و نخاله های ساختمان، روان آب و فاضالب ها 
به خوبی انجام نمی شود. پراكنده شــدن كودهای حیوانی باعث شده 
تا شرایط رشد و نمو حشرات و جوندگان تسهیل شود. از سوی دیگر 
ساخت وسازهایی هم در نزدیكی محل زیســت جوندگان صحرایی 
صورت گرفته و با توجه به وجود پشه های خاكی و اینكه آنها می توانند 
دو كیلومتر پرواز كنند، احتمال گزش انسان ها از سوی پشه های آلوده 
بیشتر شده اســت.« به گفته امیری، ایجاد باغ های پسته هم در روند 
زیست طبیعی جوندگان تأثیراتی داشته است چرا كه اقدامات توسعه ای 

بدون پیوست سالمت انجام شده و این می تواند منجر به تولید و تكثیر 
جوندگان هم بشود: »در چند روز آینده، در وزارت بهداشت با توجه به 
تصمیم گیری های كمیته ستاد مركزی و كمیته كشوری كنترل جمعیت 
ناقل، سمپاشی، النه كوبی و طعمه گذاری برای كاهش جمعیت جوندگان 
در دســتور كار قرار می گیرد.«  او درباره نگرانی های مردم ساكن در 
شــهرهای اطراف ورامین از شــیوع و انتقال این بیماری هم توضیح 
می دهد: »موارد ابتال به سالك در تهران نداریم اما به هر صورت شیوع 
سالك به عنوان یك تهدید برای سالمت مطرح است به ویژه در افرادی 
كه دارای سیستم ایمنی ضعیف تری هستند. وقتی كه زخمی ازجمله 
سالك در بدن ایجاد می شــود در افراد دارای اختالل سیستم ایمنی، 
این تعداد زخم ها می تواند متعدد و پراكنده تر باشد. توصیه عمومی به 
مردم هم این است كه در مناطق سالك خیز اگر مبتال به زخمی شدند و 
بین 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.« 
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مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

این ویروس از طریق گزش 
پشه های آلوده به انسان منتقل 
می شود. پشه ها با تغذیه از بدن 

یك انسان یا حیوان، ویروس 
را دریافت كرده و سپس آن را 
به سایر پستانداران منتقل 

می كنند.

 تب  زرد

ماالریا) به زبان ایتالیایی 
به معنای »هوای نامناسب 
است(، توسط انگلی به نام 

پالسمودیوم ایجاد می شود كه 
از طریق گزش پشه های آنوفل 
آلوده منتقل می شود. در بدن 
انسان، انگل ها در كبد تكثیر 
می شوند و سپس سلول های 
قرمز خون را آلوده می كنند.

 ماالریا

ویروس دنگی به وسیله 
پشه های ماده عمدتا از 

گونه های Aedes  aegypti  و به 
 میزان كمتری توسط 

A. albopictus منتقل می شود. 
ساالنه حدود ۴۰۰میلیون نفر به 

این بیماری مبتال می شوند.

 تب  دنگی

چیكونگونیا، ویروسی است 
كه از طریق پشه منتقل 

می شود كه در بیش از ۶۰كشور 
آسیا، آفریقا، اروپا و آمریكا 

شناسایی شده است. در اواخر 
سال۲۰۱۳، ویروس 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.

 چیكونگونیا

ویروس زیكا نیز از طریق گزش 
 ،Aedes  یك پشه آلوده به گونه
همان پشه هایی كه ویروس های 

دنگی و چیكونگونیا را منتشر 
می كنند، منتقل می شود. عالئم 

آن به طور كلی تب خفیف، 
بثورات پوستی و درد مفاصل یا 

قرمزی چشم است.

تب زیكا

 )EEE( انسفالیت اسب شرقی
توسط پشه های آلوده، ازجمله 
 Culiseta و Culex چندین گونه
melanura، به اسب و انسان 
منتقل می شود. عالئم بیماری
EEE  اغلب ۴ تا ۱۰روز پس از 
گزش كسی توسط پشه آلوده 

ظاهر می شود.

انسفالیت 
اسب شرقی

ویروس از طریق گزش 
 Culex  پشه های گونه
 Culex  آلوده، به ویژه

tritaeniorhynchus  به انسان 
منتقل می شود. آنسفالیت 
ژاپنی )JE( مهم ترین علت 

انسفالیت ویروسی در 
آسیاست. ساالنه حدود ۶۸۰۰۰ 

مورد بالینی گزارش می شود.

انسفالیت 
ژاپنی

بیماری ویروس رودخانه 
راس)RRVD(  ویروسی است 

كه توسط پشه منتقل می شود. 
حدود ۵۵ تا 7۵درصد افرادی 
كه آلوده هستند، احساس 

بیماری نمی كنند. كسانی كه 
احساس بیماری می كنند، 

دارای عالئم  RRVD شامل درد 
و تورم مفصل، درد عضالنی، 

تب، خستگی و بثورات پوستی 
هستند.

 تب 
رودخانه راس

چه بیماری هایی 
از پشه ها منتقل 

می شوند؟

گزارش تكان دهنده همشهری از افزايش شيوع يك بيماری انگلی در چند روستای ورامين 
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باال رفتن سن به ناچار با خود بيماري هايي را به همراه 
مي آورد كه گاهي از آنها گريزي نيســت. از حدود 
8ميليون سالمندي كه در كشورمان زندگي مي كنند 
حدود يك ميليون نفر دچار بيماري آلزايمر هستند 
كه با افزايش جمعيت سالمند اين تعداد نيز روزبه روز 
بيشــتر مي شــود. زندگي با فرد مبتال به فراموشي 
و خدمات رســاني به وي مي توانــد در دراز مدت 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 خانواده هايي كه 
بيمار مبتال به آلزايمر دارند، با حفظ احترام اين افراد، 
آنها را نزد خود نگه مي دارند و راضي به سپردن آنها 

به خانه سالمندان نمي شوند.

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 
مي تواند در يك نفر با سوء ظن به اطرافيان و فرزندان 
بروز پيدا كنــد و در فرد ديگر بــا فراموش كردن 
مســير خانه و محل كار و... و در فردي ديگر عالئم 
متفاوت تري داشــته باشد. حســين نحوي نژاد، 
كارشناس امور ســالمندي، در اين باره مي گويد:  
اين اختالالت شــناختي كامال مرتبط با سن افراد 
است و هر چه ســن باالتر برود، احتمال وقوع آن 
در فرد بيشــتر اســت. با وجود اين، روش زندگي 
افراد، نداشتن تحرك كافي، باالبودن فشار خون، 
 باال بودن قند،  انجام ندادن فعاليت هاي فكري بعد از 
بازنشستگي و... مي تواند بروز اين بيماري را تشديد 

كند. اما شــروع آلزايمر فقط به دليل اين عوارض 
نيست،  گاهي فرد بر اثر سكته مغزي دچار اختالالت 
شناختي مي شود و يا برخي سموم و داروها مي تواند 
اين اختــالل را در افراد ايجاد كنــد. فرد مبتال به 
آلزايمر ممكن است راه بازگشت به خانه را گم كند 
اما واقعه اي كه 30سال قبل اتفاق افتاده را به خاطر 
مي آورد و همين مســئله باعث مي شود تا اعضاي 
خانواده در ابتدا متوجه بيماري فرد نشوند و باعث 
سخت تر شدن شرايط زندگي براي افراد آلزايمري 

در مراحل اوليه بيماري مي شود.

درد بی درمان
علم پزشكي با وجود پيشرفت هاي زيادي كه داشته 
است هنوز نتوانسته درخصوص درمان آلزايمر راه 
به جايي ببرد و داروهايي كه بــراي اين بيماران 
تجويز مي شود تنها جلوي پيشــرفت بيماري را 
مي گيرد. به همين دليل است كه توصيه مي شود 
بيماران مبتال به آلزايمر بايد تحت مراقبت خانواده 
باشند و محل زندگي آنها به گونه اي ايمن سازي  
شود كه اين افراد دچار حادثه نشوند. نحوي نژاد 
در اين باره مي گويد:  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 رفت وآمد آنها در عرض خيابان 
منتهي به تصادف نشود و مراقب بود تا 
داروهاي آنها سر وقت و به طور 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. نحوي نژاد كه 
دكتراي تخصصي سالمندشناسی 
دارد در اين بــاره مي گويد:  يكي از 
راه ها براي تفريح اين افراد حل كردن 
جدول و يا انجام بازي هاي فكري و 

كتاب خواندن است. 

بر اثر صبر نوبت ظفر آید
 ارتباط بين نسلي با نوه ها در روحيه بخشيدن به 
اين افراد بسيار مؤثر است و يا اگر بيمار به نقاشي 
عالقه دارد مي توان با در اختيــار قرار دادن مداد 
رنگي از او خواست تا نقاشــي هاي ساده ترسيم 
كند. ســپردن وظايفي مثل آشپزي هاي ساده و 
البته تحت كنترل مي تواند براي مدتي فرد مبتال را 
سرگرم كند. نشان دادن آلبوم به فرد و درخواست 
از وي براي شناسايي افراد و تعريف خاطره از آنها 
هم مي تواند راه حل خوبي براي ســرگرمي آنها 
باشد. با وجود اين آنچه بيشتر از همه در رابطه با 
اين افراد مي تواند تأثير داشته باشد، صبر و تحمل 
اطرافيان وي اســت كه بتوانند با صبر و حوصله 
زندگي ســخت پيش روي فرد مبتال به آلزايمر را 

بهبود بخشند.

زيست به

مهدیه تقوي رادگزارش
روزنامه نگار

يادم تو را فراموش
آلزايمر، يك ميليون ايراني را فراموشكار كرده است 

سبك زندگي سالم
سالمندي همراه با بیماري هاي مزمن 
در افراد اســت كه این بیماري ها 
مي توانند یكدیگر را تشدید كنند. از 
سوي دیگر مصرف الكل و دخانیات 
نیز یكي از راه هایي است كه ابتال به 
آلزایمر را تشدید مي كند. اما در كل 
مبتال شدن یا نشدن به این بیماري 
به سبك زندگي افراد بستگي دارد. 
اگر فردي زندگــي خوبي در دوران 
میانسالي داشته باشد، ممكن است 
هیچ گاه مبتال به فراموشي نشود اما  
افرادي كه دچار عدم تعادل عاطفي 
و عصبانیت هســتند مي توانند در 
چرخه این بیماري بیفتند. مصرف 
موادي كه مانع جــذب ویتامین ها 
در بدن مي شوند هم یكي از دالیل 
تشــدید این بیماري است، مصرف 
لبنیات، گوشــت گوســاله و برنج 
مي تواند تشدید كننده این بیماري 
باشــد اما عامــل ایجاد كننده آن 
نیست. پس پرهیز از مصرف سیگار 
و دخانیات، كنترل فشــار خون، 
كلســترول و قند خون در سطوح 
مناســب، دنبال كردن یك رژیم 
غذایي سالم و متعادل، ورزش كردن، 
حفظ وزن مناسب و مصرف نكردن 
نوشیدني هاي الكلي از راهكارهاي 

پیشگیري از آلزایمر است.

مكث

هر فرد تهرانی به طور متوسط 
روزانه 3كیسه پالستیكی وارد 
چرخه محیط زیست می كند. 

در شهر تهران روزانه حدود 
26میلیون و 400هزار كیسه 
پالستیكی مصرف می شود؛ 
یعنی در هر دقیقه 18هزار و 

333كیسه پالستیكی.

   26 
میلیون

می دانستید خسارات 
ناشی از پالستیك برای 

محصوالت شیالت، 
حمل ونقل دریایی و 

جهانگردی در منطقه آسیا- 
اقیانوسیه ساالنه بالغ بر 

1.3میلیارد دالر است؟

   1/3 
میلیارد

هیچ می دانستید 
31گونه از پستانداران 

دریایی با پالستیك های 
بلعیده شده شناسایی 

شده اند و بیشتر از 
100 گونه از پرندگان دریایی 
هم مصنوعات پالستیكی 

را به جای غذا بلعیده اند.

   100 
گونه پرنده

براي زمین 
كیسه بدوزیم

چند روز قبل كه با فرزندانم 
رفتيم ميــوه بخريم، از آنها 
خواســتم به جــاي اينكه 
ميوه هــا را در كيســه هاي 
پالســتيكي متعدد بريزند، 
همــه را روي پيشــخوان 
بگذارند تا بعد از وزن شدن، 
همه را در يك كيسه بزرگ 
بريزيم. آقاي فروشــنده كه 
حرف هاي مرا شنيد، گفت: 
»خانــم خيالتــون راحت، 
كيســه ها مجاني هستند. 
هرقدر مي خواهيد برداريد«. 
خنديدم و گفتــم به خاطر 
پولش نيست به خاطر زندگي  
و آينده خودشان است. اين 
روزهــا همه فروشــگاه ها 
پر هســتند از كيســه هاي 
پالســتيكي در ابعــاد و 
طرح هاي مختلف و ما خيلي 
راحت مي توانيم خريد هاي 
بزرگ و كوچك مــان را در 
كيســه هاي خوش رنــگ 
و لعاب بگذاريــم. اما بعد از 
اينكه كار ما با اين كيسه ها 
تمام شــد، چه اتفاقي براي 
آنها و براي ما و از همه مهم تر 
بــراي محيطي كــه در آن 
زيست مي كنيم، مي افتد؟ 
هيچ مي دانستيد 160سال 
قبل نخســتين كيسه هاي 
پالســتيكي توليد شدند و 
هنوز خبري از تجزيه شــان 
نيســت؟  هيچ مي دانستيد 
طبق اعالم ســازمان ملل، 
ســاالنه 5تريليون كيســه 
جهــان  در  پالســتيكي 
مصــرف مي شــود؛ چيزي 
معادل 10ميليون كيســه 

پالستيكي در هر دقيقه؟

سفر به سرزمین قصه های قرآن

»قرآن براي كودكان«، يك بازي آموزشــي است كه بازيكنان 
در قالب داســتان هاي قرآني با بخشي از زندگي پيامبران الهي 
و مفاهيم و تعاليم اسالمي آشنا مي شــوند. كودكان هميشه از 
شــنيدن قصه لذت مي برند و بيان قصه هاي قرآني متناســب 
با ســن فرزندتان، نه تنها آنها را به مطالعه قــرآن و تدبر در آن 
ترغيب مي كند، بلكه باعث ايجاد محبت نسبت به شخصيت ها و 
آموزه هاي ديني هم مي شود. سن پيشنهادي سايت »كدومو« 
براي اين بازي 9سال به باالســت. در بازي قرآن براي كودكان، 
بازيكنان نشان ها و امتيازاتي دريافت مي كنند كه در قالب آنها 
با ارزش هاي اخالقي از قبيل شــجاعت، آزادگي، جوانمردي، 
طرفداري از حق و حقيقت و استقامت در مقابل زور و ستم و... 
آشنا مي شوند. اگر مي خواهيد ميزان اثرگذاري اين بازي براي 
فرزندتان به حداكثر برسد، فرصت همبازي شدن با او را از دست 
ندهيد. خوب است درصورت تمايل او، در مورد كليت داستان ها 
با او گفت وگو كنيد تا صرفاً متوجه جزئيات نباشد و موضوعات 

براي فرزندتان قابل فهم تر شود.

راهنما

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 بهره برداري كرده است و حال كه 
رو به ضعف و سستي نهاده، بر حاكم و جامعه واجب 
است كه تالش هاي گذشته او را جبران كنند. در كتاب 
وسائل الشيعه ج61.ص1:2 آمده، پيري نابينا و مسن 
به تكدي مشغول بود.حضرت علی بن ابيطالب)ع( با 
ناراحتي پرسيد: »اين كار چيست؟« گفتند: » اي امير 
مومنان او نصراني است. امام با ناراحتي فرمود:  »او را 
در دوران جواني به كار وا داشتيد تا پير و از كار افتاده 
شد؛ حال او را از حقش محروم ساخته ايد؟ برايش از 

بيت المال مستمري دهيد.«

روشنا
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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 
زیســت فناورانه تولید کرده ایم. به عنوان مثال، از 
یک باکتری که یک موجود زنده اســت، دارو تولید 
می کنیم. 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 می کنیم. همه اینها 

محصوالت زیست فناورانه به شمار می آیند.
شــرایط ما در دنیا از نظر دارا بودن 

دانش زیست فناوری چگونه است؟
بســیاری از مواقع، به عنوان مثال، ادعا می شود که 
97 درصد 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 
می شنویم که ماده اولیه فالن محصول وارداتی بوده 
و به همین خاطر گران شده است. اسم این کار را هم 
می گذارند تولید. ویژگی زیست فناوری 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 بزرگ ترین 
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.
           در حــوزه زیســت فناوری،چه 

رتبه ای در   آسیا داریم؟
رتبه ما از لحاظ تولید در زیست فناوری در آسیا بین 
یک تا 3 متغیر 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 رتبه ای به دســت نیاورده ایم، اما در 
حوزه زیست فناوری رقیبی در منطقه نداریم. نکته 
بعد این است که همه تجهیزات حوزه زیست فناوری 
تحریم است. یعنی پابه پای هسته ای، زیست فناوری 
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 
جنگ افزارها 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 

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. 
بایوتکنولوژی به جز پزشکی، در چه 

حوزه هایی کاربرد دارد؟
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، زیســت فناوری اســت. 
یعنی قدرت این فناوری به گونه ای است که می تواند 
امنیت غذایی را برای کشــور تامین کند که این گام 
دوم زیست فناوری به شمار می آید که در مسیر آن 

قرار داریم.
انسولین قلمی هم که به تازگی تولید 

شده، چه زمانی به بازار می آید؟
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 2 دیگر 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. 

قدرت بایوتکنولوژی ایران، بی رقیب در منطقه
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در گفت وگو با همشهری می گوید که ایران در تولید محصوالت بایوتک در منطقه رقیب ندارد 

و تا یک ماه دیگر انسولین قلمی ساخت داخل هم وارد بازار می شود 

پزشکی

 اتوآنتي بادي ها،
 مسئول جدید کروناي وخیم

چرا برخي از افراد بیشتر از سایرین تحت تأثیر کووید-19قرار 
مي گیرند؟ این سؤالي است که حتي دانشمندان، پاسخ صریحي 
براي آن نداشتند، اما حاال با انجام برخي مطالعات، آنها بخشي 
از پاسخ این سؤال را مي دانند: اتوآنتي بادي ها. اتوآنتي بادي ها 
نه تنها ممکن است به توضیح آسیب  پذیري ما در برابر عفونت 
کمک کنند، بلکه ممکن است در روند ایجاد بیماري هایي مانند 
رماتیسم مفصلي، دیابت، پیري و حتي کووید مزمن نیز دخیل 
باشــند. به گزارش دیلي میل، حمله پروتئین ها به بدن انسان 
بیشتر شبیه به سناریوی فیلم هاي علمي- تخیلي است، اما در 

واقع این اتفاق یک تهدید جدي براي انسان است.

گل به خود
اتوآنتي بادي ها که با نام آنتي بادي هاي ســرکش هم شناخته 
مي شوند عامل این ماجراي عجیب هســتند. اتوآنتي بادي ها 
در واقع سلول هایي ایمني هستند که علیه بدن ما کار مي کنند 
و به جاي دفاع از بدن در برابر عفونت بــه بافت ها و ارگان هاي 
حیاتي بدن حمله مي کنند. این فرایند عجیب، مسئول لیست 
بلندباالیي از بیماري هاي خودایمني مانند رماتیســم مفصلي 
است. در این موارد، سیســتم ایمني به اشتباه بخشي از بدن را 
به عنوان عامل بیگانه مي شناسد و اتوآنتي بادي ها را براي حمله 
گسیل مي کند. به عنوان مثال این اتفاق در رماتیسم مفصلي به 

التهاب مفاصل مي انجامد.

البته افرادي با سیســتم ایمني ســالم هم اتوآنتي بادي تولید 
مي کنند. تا تقریبا 20سال پیش اینطور تصور مي شد که آنها به 
راحتي حذف مي شوند، اما دانشمندان از آن زمان کشف کردند 
که اتو آنتي بادي در بدن افراد با تعداد پایین باقي مي مانند، اما 
با باال رفتن سن این تعداد افزایش مي یابد و به نظر مي رسد در 

فرایند پیري هم نقش دارند.

ایفاي نقش در کووید-19 مزمن
امروز، ایمونولوژیســت ها به طور ویژه عالقه مند کشــف نقش 
اجرایي اتوآنتــي بادي ها در ایجاد کوویــد-19و کووید مزمن 

شده اند.
دکتر جین لــورن کاســانوا، متخصــص ژنتیک انســاني و 
بیماري هاي عفوني به همراه تیمش در دانشگاه راکفلر آمریکا 
به عنوان یک پــروژه بین المللي روي عواملي کــه خطر ابتال 
به کووید وخیم را افزایش مي دهد، تحقیــق کردند. طي این 
تحقیق آنها دریافتند که بیماران بستري شده با کووید وخیم 
به نســبت افرادي غیرمبتال، ســطح باالتري از اتوآنتي بادي 
داشــتند. به زعم این تحقیق، اتوآنتي بادي ها مي توانند عامل 
یک پنجم مرگ هاي کرونایي باشــند. این مطالعه نشــان داد 
که اتوآنتي بادي ها با مســدود کردن فعالیت مولکول هایي که 
با عفونت ویروسي مي جنگند، باعث تشدید عفونت مي شوند. 
آنها همچنین بر این باورند که ســطح پایین اتوآنتي بادي ها 
مي تواند توصیف چرایي ابتالي برخي مــردم به نوع خفیف و 

بدون عالمت کووید باشد.
سایر مطالعات اخیر شناسایي کرده است که میزاني از اتوآنتي 
بادي هاي موجود در خون بیمار مبتــال به کووید وخیم، منجر 
به آسیب به روش هاي مختلف مي شود؛ براي مثال با حمله به 

پروتئین هایي که به کنترل لخته خون کمک مي کند.

کنترل اتوآنتي بادي ها با آزمایش خون
از آنجایي که اتوآنتي بادي ها در آزمایش خون قابل شناسایي 
هستند، بررسي آنها مي تواند به شناسایي افرادي با سطح باالي 
این پروتئین ها بینجامد که منجر به درمان هاي پیشگیرانه مورد 
نیاز یا شناســایي افراد مبتالیي که نیاز به درمان هاي تهاجمي 
زودهنگام دارند مي شود. پروفسور آدرین لیستون، رهبر ارشد 
گروه مؤسســه بابراهام در انگلیس برنامه اي را هدایت کرد که 
طبق آن تغییرات رخ داده در سیستم ایمني بیمار مبتال به کووید 
مورد بررسي قرار گرفت. او می گوید: فعال زود است که بگوییم 
اتوآنتي بادي ها نقشي در بیماري شــدید یا کووید-19 مزمن 

ایجاد مي کنند، اما حضورشان نیازمند توجه است.
اتو آنتي بادي ها برخالف ویروس ها، ســال ها یا حتي دهه ها در 
بدن ماندگار هستند؛ بنابراین توضیح خوبي براي این است که 
چرا فرد دچار کووید مزمن و بقــای عالئم پس از رفتن ویروس 
مي شود. اما دانشــمندان امیدوارند که چنین تحقیقاتي، راه را 

براي نوآوري در تشخیص و درمان هموار کند. 

عیسی زارع پور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

موتــور جســت وجوی بومــی بــا ابتــكار 
و تــالش جمعــی از جوانــان نخبــه 
كشــورمان تولیــد شــده اســت. ایــن 
ســرویس عــالوه بــر نمایــش نتایــج 
موتورهای جســت وجو نظیــر گوگل از 
طریق فراجست وجوگر خود، امكانات 
و خدمــات ویــژه ای ارائــه می دهــد كــه 
بهبــود  را  اینترنــت  در  وب گــردی 

می بخشد.

مهدی شریعتمدار 
رئیس هیأت مدیره انجمن فین تك 

ایران
مقررات  زدایــی  هیــأت  جلســه   در 
تصویب شد كه این نماد شرط الزامی 
دریافــت درگاه پرداخــت اینترنتــی 
نباشــد. این جلســه، یكی از جلسات 
رســمی هیــأت مقررات زدایــی بــود و 
نماینــدگان بخــش خصوصــی هم در 

این جلسه حضور داشتند.

نقل قول 

خیز آنالین  در مقابل 
آگهي هاي غیرواقعي خودرو 

مهم ترین پلتفرم هاي اینترنتي خرید و فروش خودرو 
در یک نشســت خبري در محــل وزارت صمت از 
اجرایي شــدن دســتورالعمل ســاماندهي آگهي 
الکترونیکي خودرو بــا احراز هویت، احراز صالحیت 
و احراز اصالت خودرو خبر دادنــد.  برای جلوگیري 
از گرانفروشــي، ســکوهاي درج آگهي خودرو روي 
همه بســترهاي الکترونیکي خود اعم از وب سایت 
 و نرم افزار موبایل، ۶قابلیت مهــم را ایجاد کرده اند.

به گــزارش ایرنا، این قابلیت ها شــامل امکان احراز 
هویــت آگهي دهنــدگان، امکان احــراز صالحیت 
کســب وکاري آگهي دهندگان، امکان احراز وجود 
خــودروي آگهي شــده، اختصــاص نشــان مجزا، 
اطالع  رســاني به کاربران و ایجاد امکان مرتب سازي 
و فیلتر کــردن، نمایش مجموع تعــداد  آگهي هاي 
منتشر شده توســط یک آگهي دهنده و اعالم روش 

نظارت آگهي هاي خودرو هستند که اجرایي شدند.

 خبر

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

30 روز پــس از پرتاب، 
تلســکوپ جیمز وب به 
موقعیتي در فضا رسیده 
است که در آن کیهان را رصد خواهد کرد. به گزارش بي بي سي، نقطه 
الگرانژ2، همانطور که شناخته شده است، نزدیک به یک میلیون مایل 
)1/5میلیون کیلومتر( از زمین در سمت شب خود فاصله دارد. وب در 
نهایت به لطف یک رانش کوتاه پنــج دقیقه اي به مداري در اطراف این 
مکان هدایت شــد. کنترل کننده هاي روي زمین اکنون ماه هاي آینده 
را صرف تنظیم تلســکوپ خواهند کرد تا آن را بــراي کاوش هاي علم 
آماده کنند. وظایف کلیدي شامل روشن کردن چهار ابزار رصدخانه و 
همچنین متمرکز کردن آینه هاي آن، به ویژه بازتابنده اولیه تقسیم شده 
با عرض ۶/5متر است. چارلي اتکینسون، مهندس ارشد نورثروپ گرومن، 
شرکت هوافضاي آمریکایي که توسعه تلسکوپ را با آژانس فضایي ایاالت 
متحده )ناسا( مدیریت کرد، در این خصوص توضیح داد: »تالش بسیار 
فشــرده اي براي برداشــتن همه آن 18بخش از وضعیت فعلي شان و 
واداشــتن آنها به عمل کردن به عنوان یک آینه بزرگ و همچنین براي 

رساندن آینه ثانویه به وضعیت بهینه شده اش وجود دارد.« 
او ادامه داد: »ما این کار را با استفاده از تصاویر علمي انجام مي دهیم. به 
همین دلیل است که باید ابزارهاي علمي را فعال کنیم و با برخي کارها، 

کالیبراسیون اولیه بررسي کنیم.«
وب که به عنوان جانشــین تلســکوپ فضایي معروف هابل شــناخته 
مي شود، در روز 25دسامبر توسط یک فروند موشک آریان-5از گویان 
فرانســه به فضا پرتاب شــد. هدف کلي آن گرفتن عکس از نخستین 
ستارگاني است که در کیهان مي درخشــند. همچنین این تلسکوپ، 
سیارات دور را کاوش مي کند تا ببیند آیا آنها ممکن است قابل سکونت 
باشند یا خیر. نقطه الگرانژL2(2( یکي از پنج »نقطه شیرین« گرانشي 
در اطراف خورشید و زمین است که در آن ماهواره ها مي توانند موقعیت 
خود را با تنظیمات مــداري کمي حفظ کــرده و در نتیجه در مصرف 

سوخت صرفه جویي کنند. مزیت دیگر این است که وب در L2نوسانات 
بزرگ دما و نور را که توسط تلســکوپ هاي فضایي نزدیک تر به زمین 
تحمل مي شــود، تجربه نخواهد کرد. این براي ماموریت بسیار حیاتي 
است. وب براي مشــاهده کیهان در نور مادون قرمز طراحي شده است 
و بنابراین باید شرایط فوق العاده ســرد را براي سخت افزار خود حفظ 
کند. ژان پل پینو که مهندسان نورثروپ را مدیریت مي کند و کارشان 
نگه داشتن وب در مسیر خود اســت، مي گوید: »L2شبه پایدار است. 
تیم عملیات پرواز در حال آماده سازي معمول ایستگاه نگهباني است. 
آنها این کار را هر 20روز یا بیشــتر با محاسبات مسیر ارائه شده توسط 
تیم دینامیک پرواز ما انجام مي دهند. ما آنها را به روشي مشابه تنظیم 
مي کنیم و سپس موتور را روشــن مي کنیم، اما این کار بسیار کوچک 
خواهد بود.« اپتیک و ابزار وب که در پشت یک آفتاب گیر بزرگ پنهان 
شده اند، به زودي تا دماي منفي 230درجه سانتي گراد خنک مي شوند. 
هنگامي که این اتفاق بیفتد، کنترل کننده ها دوربین مادون قرمز نزدیک 
وب )NIRCam( را روشــن مي کنند تا از یک ستاره آزمایشي عکس 
بگیرند تا روند ترازکردن آینه بزرگ، آغاز شــود. تمرکز شــامل راندن 
محرک هاي کوچک یا موتورها در پشــت 18بخش آینــه اولیه براي 
هماهنگ کردن انحناي آنهاست. تا کنون، ماموریت جیمز وب در هیچ 

گامي اشتباه نکرده و پرتاب و سفر به L2بدون حادثه انجام شده است. 

جيمز وب در موقعيت رصد
تلسکوپ فضایي جیمز وب سرانجام پس از سفري یک ماهه به الگرانژ2 در 1.5میلیون کیلومتري زمین رسید و کنترل زمیني کار راه اندازي آن را آغاز کرده است

عدد خبر

توســعه دهنده  اســتارت آپ  یــك 
تاكســی هوایــی برقــی کــه در دوره 
جذب سرمایه جدید خود 450میلیون 
دالر از بوئینــگ دریافت كرده، اعالم 
كرده كــه بــه یكــی از پرســرمایه ترین 
شــركت های حوزه حمل ونقل هوایی 
پیشــرفته )AAM( در جهــان تبدیــل 

شده است.

450
ميليون دالر 

بانك آمریكا اعالم كرده كه این كشــور 
پــروژه پــول دیجیتــال خــود را بــه پیــش 
خواهــد بــرد و دالر دیجیتــال را حداكثــر 
تــا ســال ۲0۳0 عرضــه خواهــد كــرد. بــه 
كارشناســان  بلومبــرگ،  گــزارش 
تحــت  پول رمــز  عرضــه  می گوینــد 
حمایــت دولت آمریكا كــه تحت عنوان 
 )CBDC( ارز دیجیتــال بانــك مركــزی
شــناخته می شــود، به عنــوان بخشــی 
مجــازی  ارزهــای  تكامــل  فراینــد  از 
اجتناب ناپذیــر خواهــد بــود و بــه زودی 
کشورهای مختلف از جمله ایران دارای 

واحد پول دیجیتال خواهند شد.

2030

تلسكوپ به محدوده رصدكردن رسيد

L2 نقطه رصد

خورشيد

150ميليون كيلومتر 1/5ميليون كيلومتر

ماه

زمين

دومین کنگره و نمایشــگاه بین المللی ایران 
بایو در حالی آغاز بــه کار کرد که اکنون حدود 
۴۰ شــرکت مرتبط با حوزه زیست فناوری در 
کشور مشغول به فعالیت هستند. اگرچه بیش 
از 6 هزار 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 بهره گیری از دانش 
زیست فناوری، انسولین قلمی را برای اولین بار 
در ایران و غرب آسیا بومی سازی کند تا ایران در 

شمار 5 کشور تولیدکننده انسولین آنالوگ در 
جهان قرار بگیرد. مصطفی قانعی، دبیر 
ستاد توسعه زیســت فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
گفت وگو 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 تحریم ها، رقیبی 

نداریم.

ساسان شادمان منفردفضا
روزنامه نگار

زهرا خلجي
روزنامه نگار
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چندين اقامتگاه  مجــاز نگهداري ســگ هاي بالصاحب، تالش 
مي كنند تا نه تنها جمعيت سگ های 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 
ســگ هاي بدون صاحب در مراكز غيرمجاز ســبب شده تا حتي 
گرگ ها هم از محل هاي زندگي خود خارج شده و در چند قدمي 
سكونتگاه هاي شــهري قرار بگيرند. به گونه اي كه يك منبع آگاه 
حوزه خدمات شهري شهرداري و فعال محيط زيستي 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.
به گزارش همشهري، عالوه بر نقاهتگاه )اقامتگاه( آرادكوه كه مركز 
نگهداري از سگ هاي بالصاحب شهر تهران است، 2مركز ديگر براي 
نگهداري اين حيوانات در بوســتان هاي جنگلي شهر تهران فعال 
شده است؛ مراكزي كه يك تفاوت عمده با نقاهتگاه آرادكوه دارند 
و هرچند كه توسط شهرداري هاي مناطق 13 و 22 ايجاد شده اند، 
اما توسط گروه هاي حامي حيوانات اداره و مديريت مي شوند. البته 
درحال حاضر فقط »كلبه مهرباني چيتگر« فعاليت دارد و »مركز 
پرديس مهر« در بوستان جنگلي سرخه حصار هنوز به طور جدي 
فعال نشده است. اين دو مركز روي هم رفته به صورت بالقوه، فضا و 

ظرفيت نگهداري از حدود 1000سگ بالصاحب را دارند.

چيتگروسرخهحصار
ميزبانسگهایبدونصاحب

 رفتارهاي ناآگاهانه با سگ ها و نگهداري آنها بدون دانش
در فضاهاي غيراستاندارد، گرگ ها و شغال ها را به حوالي تهران كشانده است

حمل ونقل

نمايش خودرو های برقي در بوستان گفتگو
نمايشگاه حمل ونقل پاك با حمايت سازمان حمل ونقل و 
ترافيك شهرداري تهران و حضور فعاالن، دست اندركاران 
و ارائه كنندگان وسائل نقليه پاك ازجمله انواع دوچرخه، 
اســكوتر برقي، موتورســيكلت برقي، انواع خودروهاي 
برقي، طي امروز و فردا)ششــم تا هفتم بهمن ماه1400( 
از ساعت9 الي 16در محل دائمي نمايشگاه هاي تخصصي 
شــهرداري تهران به نشاني بزرگراه شــهيدچمران، بعد 
از بزرگراه حكيم، جنب بوســتان گفتگو برگزار مي شود. 
به نمايش گذاشــتن توانمندي و دســتاوردهاي داخلي، 
رونق بخشــي به صنايــع و توليــدات پاك و ســازگار با 
محيط زيســت، ترويج استفاده از وســايل پاك و معرفي 
قابليت هاي شركت هاي دانش بنيان در زمينه حمل ونقل 
پاك از اهــداف برپايي اين نمايشــگاه تخصصي اســت. 
همچنين همزمان در حاشــيه اين نمايشگاه نشست هاي 
تخصصي بــا موضوعات مرتبــط و با حضور اســتادان، 

مسئوالن و فعاالن اجتماعي برگزار مي شود.

مهدي اسماعيل پورگزارش
روزنامه نگار

نگاه

بی مسئوليتی در رهاسازی 
سگ های خانگی

متاسفانه ديده می شود كسانی كه خودشان را دوستدار و حامی 
حيوانات می دانند، بعضا رفتارهای نامناســب و غيرانســانی با 
ســگ های بدون صاحب دارند. هرچند كارشناسان و منتقدان 
هميشه تاكيد می كنند كسانی كه توان مالی يا شرايط نگهداری از 
حيوانات خانگی را ندارند، نبايد به صرف عالقه مندی، كنجكاوی 
يا برطرف كردن نيازها و خأل های روحی و شخصيتی خودشان 
سراغ تهيه و نگهداری از سگ ها بروند. اما هستند كسانی كه با 
ناديده گرفتن اين اصل مهم هم خودشان و هم حيوانات و البته 
ديگران را به زحمت و مشــقت می اندازند. به طور نمونه برخی 
با بی مسئوليتی هرچه تما م تر ســگ های پير و بيمار خودشان 
را در پشــت در دهكده مهربانی چيتگر رها می كنند تا حاميان 
حيوانات جور آنها را بكشند. ما شاهد پديده ای عجيب هستيم و 
متاسفانه افرادی هستند كه سگ ها را پشت در مركز رها می كنند 
و می روند. در بين اين زبان بسته ها هم سگ های بالصاحب وجود 
دارد و هم سگ های خانگی و نژاددار كه پير و بيمار شده اند. در اين 
مدت حدود 60 تا 70سگ به اين شكل، مقابل مركز، رهاسازی 
شده اند؛ برای مثال يك سگ ترير پير را كه بيمار و فلج شده بود 
پشت در دهكده مهربانی چيتگر گذاشته بودند. نكته اينجاست كه 
نگهداری و حبس كردن سگ های بالصاحب در مراكز نگهداری 
محصور شــده و بدون كنترل، عالوه بر اينكه باعث می شــود 
اين حيوانات اذيت شوند، اكوسيســتم و نظام طبيعت را برهم 
می زند. بنابراين بهترين راه حل در مسئله سگ های بالصاحب 
عقيم سازی و واكسن زدن و سپس رهاســازی آنها در طبيعت 
است. زندانی كردن سگ ها در مراكز نگهداری درست نيست و از 
طرف ديگر به اكوسيستم هم لطمه می زند. در چند روز گذشته 
حضور چند گرگ را در محدوده سوهانك گزارش كرده اند كه تمام 
سگ های آن محدوده جمع آوری شده است. چند وقت پيش هم 
خودم در بوستان چيتگر صدای زوزه شغال را شنيدم. اتفاقی كه 
در جوانرود افتاد و يك  گرگ وارد يكی از محله های حاشيه ای اين 
شهر شد نشان می دهد كه خالی كردن حاشيه شهرها از گله های 
سگ اشتباه است و باعث می شود تا قلمرو ديگر حيوانات از جمله 
گرگ ها و شغال ها تا اطراف شهرها گسترش پيدا كند. طبيعی 
است وقتی اطراف و حاشيه شهرها خالی از سگ شود، حيوانات 
خطرناك و درنده به اين محــدوده نزديك و حتی وارد خواهند 
شد. اگر عقيم سازی و واكسن زدن سگ ها به درستی انجام شده 
و سپس در طبيعت رها شوند، اطمينان می دهم كه ظرف 2 تا 3 
سال آينده تعداد سگ ها كنترل می شود. از سوی ديگر مراكزی 
مانند دهكده مهربانی بايد محل نگهداری از سگ های با كهولت 
سن، دارای نقص اندام حركتی و بيمار باشد كه توان و شرايط تنها 
زندگی كردن در طبيعت را ندارند. نكته بسيار مهم، فرهنگسازی 

است و بايد ياد بگيريم كه با حيوانات چطور رفتار كنيم.

نازنين دوستدار
عدد خبرعضو هيات امنای دهكده مهربانی چيتگر

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 
می لرزد و در برخی ایام هم نمی لرزد اما 
به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳بار در تهران 

زلزله هایی به وقوع می پیوندد.«

3

سیدمحـــــمد موســـــوی، شهــــــــردار 
منطقه۱۱ گفت: »با مرمت و بازسازی 
۴۰۰دســتگاه مخزن زباله كــه به دلیل 
فرســودگی از چرخــه فعالیــت خــارج 
شــده بودنــد تعــداد ۲۲۰۰دســتگاه 
مخــزن در معابــر ایــن منطقــه فعــال 
خواهــد شــد. در ســنوات گذشــته 
۲۰۰دستگاه مخزن به دلیل فرسودگی 
از چرخه فعالیت خارج شده بودند.« 

400

 دهكده مهرباني چيتگر 
پناهگاه سگ هاي بالصاحب

»دهكده مهرباني چيتگر« نخستين و تنها محل رسمي 
نگهداري سگ هاي بالصاحب در شهر تهران است كه توسط 
گروه هاي حاميان حيوانات اداره مي شود. زمين و امكانات 
دهكده مهرباني توسط شهرداري منطقه22 ايجاد شده 

و گروه هاي حاميان حيوانات، اين مركز را اداره مي كنند.

مكث

سگهایعقیمسازیشدهوواكسنزده

مدتفعالیت:
3سالونیم

تعدادسگهایبالصاحبی
كهنگهداریمیشوند:
520سگبالصاحب

ظرفیتمركز:
700تا800

سگبالصاحب

هزینهروزانهمركز:
2تا3میلیونتومان

»پرديس مهر« در انتظار حاميان حيوانات
در روزهاي اخير خبرهايي درباره افتتاح و راه اندازي مركز »پرديس مهر« 
در بوستان جنگلي ســرخه حصار واقع در منطقه13 تهران منتشر شد. 
اين در شرايطي است كه با وجود آماده بودن و فراهم شدن تمام امكانات 
و شرايط ســخت افزاري، فعال هيچ ســگ بالصاحبي در اينجا نگه داري 
نمي شود و اين مركز هنوز رسما شــروع به فعاليت نكرده است. حبيب 
ميكائيلي، مدير حوزه كنترل حيوانات شهري در اين رابطه به همشهري 
مي گويد: »براساس اطالعات و آمار موجود كه از شهرداري منطقه13 و 
گروه هاي حاميان حيوانات جمع آوري شده، تخمين زده مي شود كه در 
محدوده ســرخه حصار بين 150 تا 200 سگ بالصاحب، حضور داشته 
باشد. در سال هاي گذشته افراد و گروه هاي حاميان حيوانات، سگ هاي 
بالصاحب را بدون عقيم سازي  در اين بوستان جنگلي رها سازي  كرده بودند 
كه با زاد و ولد هاي صورت گرفته طي اين ساليان، شاهد افزايش جمعيت 
سگ هاي بالصاحب در اين محدوده هستيم. با توجه به اينكه سرخه حصار 
محل گردشگري است، يك مركز براي جمع آوري و نگهداري سگ هاي 
بالصاحب به مساحت 15هزار مترمربع توسط شهرداري منطقه13 در 
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 200 تا 250سگ بالصاحب را دارد. 
قرار است اين امكانات در اختيار حاميان حيوانات و NGO هاي داراي مجوز 
قرار بگيرد تا مانند مركز نگهداري سگ هاي بالصاحب در بوستان چيتگر 
منطقه22 اين مركز را اداره كرده و هزينه نگهداري از سگ ها را پرداخت 
كنند.« او اضافه مي كند: »تا كنون هيچ كدام از گروه هاي حامي حيوانات 

اين مسئوليت را قبول نكرده و پا پيش نگذاشته اند.«
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 یكی از اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم، 
تعامل با همسایگان، احیا و حفظ این ارتباطات 
اســت. در این زمینه، این دیدگاه آینده نگرانه 
وجود دارد كه در راستای هم افزایی با همسایگان 
و كشــورهای مســلمان، هم فرصت ســازی  و 
پیشرفت داخلی میسر می شــود هم می توان با 
این سیاســت جلوی بزرگ ترین ابرقدرت ها و 
مداخالت آنها ایستادگی كرد؛ بنابراین مفهوم 
نظری و عملی سیاست همسایگی آن است كه 
ایران می خواهد در نظم ســند ملی و راهبردی 
آمایش سرزمینی ۱۴۲۴ هجری شمسی برای 
هر یك از این كشورهای همسایه توسعه روابط 
همه جانبه در حوزه های سیاســی، اقتصادی، 
فرهنگی، امنیتی و گردشگری و محیط زیست 
را با ظرفیت ۲۰ ســاله طرح ریزی، برنامه ریزی 

و اجرا كند.
از این رو سیاست همسایگی در دولت سیزدهم 
نه تنها یك خط مشی است بلكه نوعی ضرورت 
منطقه ای نیز به حســاب می آید، چــرا كه این 
واقعیت قابل انكار نیست كه همسایگی ایران با 
۱۵ كشور، سیاست منطقه ای ایران در غرب آسیا 
و سیاست نگاه به شرق و توسعه روابط همه جانبه 
با چین و روسیه، موجب انفعال دولت های غربی 
می شــود؛ بنابراین امتداد و تعمیق سیاســت 
همسایگی می تواند به حصول نتایج بی شماری 
در جهت انفعال و انزوای غرب بینجامد؛ ضمن 

اینكه قرار عدم تخاصم یا همكاری دفاعی با هر 
یك از همسایگان می تواند بستری برای امنیت 
پایدار جمعی در ســطح منطقه باشد؛ به عالوه 
اینكه ایران بعد از  چین  و روســیه بیشــترین 
 همســایه را دارد و با ۱۱ سیســتم ژئوپلتیك 
منطقه ای ارتباط دارد؛ از این رو موقعیت خاص 
جغرافیایی ایران در جهان نمونه اســت؛ بر این 
اساس ایران  می تواند ضمن توسعه روابط خود با 
كشورهای چین، روسیه و هند، سازمان همكاری 
شانگهای را با اوراسیا و اكو پیوند دهد تا از منافع 

مشترك  آن در ۲۰ سال آینده بهره مند شود.

مزایایی كه مغفول ماند
توجــه همزمان دولت ســیزدهم بــه میدان و 
دیپلماســی می تواند در عیــن برطرف كردن 
مشكالت داخلی، زمینه حل چالش های خارجی 
را فراهم كند. به عبارتی، ایــن دوگانه می تواند 
فرمولی بــرای چینش صحیح سیاســتگذاری 
خارجــی در افق آینده نیز باشــد. بنابر دیدگاه 
علی شمخانی، دبیر شــورای  عالی امنیت ملی، 
دوگانه های میدان و دیپلماســی یا شرق نگری 
و غرب محوری، كاركرد سیاســت خارجی را در 

ادوار گذشته محدود كرده اند.
علی شماعی، استاد دانشگاه خوارزمی نیز معتقد 
است كه در سایه تكیه بر غرب در زمان گذشته، 
نه تنها تعامالت سیاسی و اقتصادی با همسایگان 
استراتژیك فراهم نیامد، بلكه بلوك شرق نیز از 

دایره ارتباطات خارج شد.
از این رو سیاست همســایگی نوعی فرصت هم 
تلقی می شــود. فرصتی كه می توانــد مزایای 

زیادی به دنبال داشته باشــد؛ ازجمله این مزایا 
می توان بــه: حصول تفاهم و منافع مشــترك، 
ایجاد صلــح و امنیت پایدار، توســعه صادرات 
غیرنفتی به بازار چند صدمیلیارد دالری، توسعه 
صنعت گردشــگری، كاهش آســیب پذیری و 
وابســتگی اقتصاد به نفت، ایجاد تجارت پایدار 
و عمق بخشــیدن به منزلت بین المللی 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 مقاوم ســازی  این سیاســت پی 
گرفته شود؛ مرتضی شكری، كارشناس مسائل 
بین الملــل در این زمینه به همشــهری گفت: 
كارآمدی سیاســت همســایگی باید در دولت 
ســیزدهم درنظر باشــد تا ایران مجبور نشود 
هزینه های قطع تعامل و ارتباط را متحمل شود؛ 
این كارشناس معتقد است كه برای كارآمدی و 
كنش گری فعال در بســتر سیاست همسایگی 

باید راهبردهای دقیق و پویا وضع شود.
گفته های شكری در حالی است كه محمد حسن 
شیخ االسالمی، رئیس مركز مطالعات سیاسی 
و بین المللی وزارت امور خارجه معتقد اســت 
كه كمترین چیزی كه از سیاســت همسایگی 
نمی توان توقع داشت عدم همكاری همسایه ها 
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 
می تواند همسایگانی  چون جمهوری آذربایجان 
كه در گذشته ناهمسو بودند، را در جهت گیری 
همســو و مثبت با ایران قرار دهد؛ دوم اینكه، 
منزلت و موقعیت ایران در غرب آسیا را همچون 
هارتلند به تصویر بكشــد؛ منطقــه ای كه برای 
مسلمانان، یك دژ قوی به حساب می آید و برای 
غرب به عنــوان دولتی مقاوم و ایســتاده تلقی 
می شود؛ سوم اینكه، سیاست همسایگی می تواند 
چهره یك كشور تحول خواه را از ایران در منطقه 
به تصویر بكشــد كه با قدرتمندی، ســعی در 
مقابله با جهان تك قطبی دارد؛ این سیاســت 
به طور قطع برای كشــورهای حامی دمكراسی 
لیبرال خوش نمی آید؛ نكته دیگر اینكه سیاست 
همســایگی به ترك مخاصمه با همسایگان در 
طول دولت ســیزدهم می انجامد و زمینه ساز 
تعامالت اقتصادی، فرهنگی و گردشگری خواهد 
بود. در مجموع، سیاســت همســایگی دولت 
ســیزدهم بر مبنای نگاه واقع گرایانه ای اســت 
كه نه تنها در كوتاه مــدت می تواند باعث وفاق 
ملت های پیرامون ایران شــود كه زمینه ســاز 
ایجاد اتحادیه ها، سازمان ها و بازارهای مشترك 
ارزی و تجاری خواهد بود كه به طور قطع ثمرات 
آن برای مــردم ایران چند برابــر خواهد بود. از 
این رو الزم اســت كه به این سیاست به عنوان 
خط مشــی ارزش ساز و فرصت ســاز در عرصه 

سیاست خارجی نگاه كرد.

 سیاست همسایگی
 فرصتی كه نباید آسیب ببیند

دوگانه های میدان و دیپلماسی یا شرق نگری و غرب محوری، كاركرد سیاست خارجی را در ادوار گذشته محدود كرده اند

فؤاد ایزدی در گفت وگو با همشهری تشریح كرد

پشت پرده بازی ضدایرانی آمریكا در وین
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 شده اند، 
جرم جاسوســی آنها در دادگاه بررسی و ثابت شده و محكوم شده اند، 
درحالی كه ایرانیان زندانی شده در آمریكا غالبا افرادی هستند كه به 
جرم دور زدن تحریم ها و فعالیت در این زمینه دستگیر شده اند. نكته 
جالب این اســت كه اصوال تحریم ها خالف قوانین بین المللی است و 
اعمال آنها خالف قواعد اخالقی و انسانی هم به شمار می رود. درمقابل اما 
جاسوسی جرمی است كه به طور طبیعی در هر دادگاهی در دنیا محكوم 
است و جرم تلقی می شود و مجرمان محكومیت های درنظر گرفته شده 
را می گذرانند. بنابراین این دو خیلی با هم قابل مقایسه نیست؛ فردی كه 
به دلیل دور زدن تحریم های 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 تحریم های غیرقانونی را علیه مردم یك 
كشور وضع می كند، نه كسی كه تالش كرده با دور زدن تحریم ها، در 

مسیر برآوردن نیازهای مردم خود قدم بردارد.
چقدر می توان طرح این موضوع را در شرایط كنونی یك 

»پیش شرط« دانست؟
نكته اینجاست كه آمریكایی ها با هر نگاهی و از هر جریانی، در یك حوزه 
اشتراك نظر دارند كه آن هم این است كه به ایران در جریان مذاكرات 
ضربه بزنند و مذاكره كنندگان كشورمان را از پیگیری مطالبات بحق 
مطرح شده بازدارند. بنابراین طرح چنین بحث ها و پیش شرط هایی 
مانند آزادی زندانیان دوتابعیتی، یك بازی رسانه ای و تبلیغاتی است كه 
آمریكایی ها در شرایط فعلی می كوشند با طرح آن، فضای روبه جلوی 
گفت وگوهای هسته ای را تحت تأثیر قرار دهند. این درحالی است كه 

موضوع چندان پیچیده نیست و نیاز به جنجال و فضاسازی ندارد و این 
رفتار عمل گرایانه آمریكایی هاست كه می تواند در این حوزه راهگشا 
باشد. كافی است ابتدا آمریكایی ها حســن نیت خود را در این زمینه 
نشــان دهند و زندانیان ایرانی گرفتار در ایاالت متحــده را آزاد كنند 
تا جمهوری اســالمی نیز برای آزادی زندانیان دوتابعیتی آمریكایی 

اقدام كند.
پس گره كار كجاست؟

مسئله اینجاست كه دلیل بازنشــدن گره های موجود در این مشكل، 
خود دولت آمریكاست. آنها هســتند كه با مخالفت  با تبادل زندانیان 
دوطرف، در این حوزه مشكل ساز شــده اند. واقعیت این است كه آنها 
تالش می كنند از موضوع زندانیان دوتابعیتی، به عنوان ابزاری تبلیغاتی 
و رسانه ای برای فضاسازی  علیه جمهوری اسالمی ایران استفاده كنند؛ 
موضوعی كه در روزهای اخیر شاهد آن بوده ایم. عده معدودی كه در 
روزهای گذشــته درمقابل محل برگزاری مذاكرات هسته ای در وین 
تجمع كردند نیز در همین پازل تبلیغاتی آمریكایی ها قرار می گیرند. 
آمریكایی ها از این موضوع به عنوان ابــزاری برای تبلیغات ضد ایرانی 
خود استفاده می كنند، درحالی كه كلیت بحث تبادل زندانیان پیچیده 
نیست و مشكل در جزئیات است كه دلیل آن هم مخالفت های دولت 
آمریكاست. این در شرایطی است كه تبادل زندانی میان كشورها در دنیا 
رایج و مسبوق به سابقه است، اما آمریكایی ها در این زمینه حسن نیت 
ندارنــد و هدف آنها از طــرح چنین بحث هایی، صرفا سوءاســتفاده 

تبلیغاتی برای جامه عمل پوشاندن به اهداف ضدایرانی شان است.
تالش برای پیوند زدن بحث مذاكــرات وین و آزادی 

زندانیان آمریكایی چه نیاتی را دنبال می كند؟
اینكه نماینده ویژه آمریكا در امور ایران با برخی چهره های ضدایرانی 

دیدار می كند، نشــان دهنده اهداف تبلیغاتی و پشت پرده آنهاست. 
معتقدم حتی اگر دولت آمریكا و مذاكره كنندگان این كشور در وین، 
بانی طرح چنین موضوعی در شرایط كنونی هم نبوده  باشند، اما در 
نهایت خود را با این فضاسازی ها همراه و همسو كرده اند و می كوشند 
با سوءاستفاده تبلیغاتی، مســیر گفت وگوهای هسته ای را منحرف 
كنند. در این میان باید به این موضوع هم اشاره كرد كه بدون رسیدن 
به توافق در مذاكرات وین نیز می توان موضوع تبادل زندانیان ۲كشور 
را پیگیری كرد و اگر آمریكایی ها در این زمینه حسن نیت داشتند، 
نیازی نبود كه منتظر نتیجه مذاكرات باشند تا بخواهند چنین بحثی 

را مطرح كنند.
این موضوع تا چه اندازه می تواند بر روند مذاكرات تأثیر 

منفی برجا بگذارد؟
معتقدم اگرچه طرح این موضوع در شرایط كنونی بیشتر بازی تبلیغاتی 
و فضاسازی رســانه ای اســت، اما درنهایت می تواند زمینه ساز ایجاد 
مزاحمت برای پیشــبرد روند مذاكرات شود، اما دولت سیزدهم خود 
را چندان به برجام عالقه مند نشان نداده است و قصد ندارد حوزه های 
مختلف را به موضوع گفت وگوهای هسته ای پیوند بزند؛ موضوعی كه 
اگر از ابتدا درنظر گرفته می شد، می توانست مزایای بسیاری به همراه 
داشته باشد. ازسوی دیگر باید به این موضوع هم اشاره كرد كه به فرض 
اگر طرح چنین بحث هایی ازسوی آمریكایی ها 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 
گفت وگوها احساس استقالل دارد؛ موضوعی كه سبب شده وابستگی 
ایجاد نشود و مذاكره كنندگان كشورمان با دست پرتری به رایزنی ها 

ادامه دهند.

یادداشت

چشم انداز ایران و همسایگان
 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 »ضد ناتو« 
خطاب كنند. برخی سازمان همكاری شانگهای را اهرمی  برای 
روسیه جهت مهار چین در آسیای مركزی می دانند و به همین 
دلیل روسیه بر سر موضوع گسترش عضویت، به ویژه پذیرش هند 
به عنوان عضو كامل موافقت كرد. در این میان، ایران بدون توجه 
به این روایات مختلف باید به وضوح منافع خود را شناسایی كرده 
و بر این تمركز كند كه چگونه می تواند نقش مهمی در سازمان 

همكاری شانگهای برای ادغام اوراسیا ایفا كند.

همگرایی بیشتر از واگرایی
درحالی كه برخی بر این باورند كه دستاورد عمده عضویت كامل 
ایران در كسب پرستیژ سیاســی و پایان دادن به تالش  ها برای 
منزوی كردن خود خالصه می شود، این مقاله، سازمان همكاری 
شــانگهای را بهترین سازوكار برای دســتیابی به برخی اهداف 
سیاست خارجی ایران می داند. بنابراین، عضویت كامل احتماال 
به ایران برای ایفای نقشی معنادار در همسایگی وسیع تر خود و 
همچنین كشف مسیرهای تجاری غیرغربی، جریان سرمایه و 
فناوری، به ویژه در مواجهه با تحریم های یكجانبه كمك خواهد كرد. 
از آنجا كه مشاركت كمرنگ ایران در سازمان همكاری شانگهای 
به معنای ایجاد رژیم های امنیتی منطقه ای بدون درك دیدگاه ها 
و نگرانی های ایران به ویــژه در مبارزه با تروریســم بود، اكنون 
عضویت كامل ایران گام مهمی برای پذیرش نظم امنیتی جدید 
در اوراسیا ســت. این امر از آنجا حائز اهمیت است كه تنش های 
گذشته در روابط تهران با دوشــنبه را می توان ناشی از نداشتن 
یك سیاست منسجم اوراسیایی دانســت. هم اكنون، 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 سال۲۰۰۵ تا عضویت كامل در سال۲۰۲۱ نشان دهنده اهمیت 
این سازمان در محاسبات راهبردی ایران است. از یك سو در ایران، 
بسیاری سازمان همكاری شانگهای را سازوكاری كلیدی برای 
تقویت چندجانبه گرایی می دانند كه در سخنرانی رئیس جمهور 
كشورمان در بیست و یكمین اجالس ســران سازمان همكاری 
شانگهای نیز منعكس شد. همچنین برخی اعتقاد دارند كه تحوالت 
جدید در منطقه، مانند خروج ایاالت متحده از افغانستان، می تواند 
بلوك روســیه، ایران و چین را به تعمیق همكاری ترغیب كند و 
این همان چیزی است كه سازمان همكاری شانگهای را برای آنها 
مهم می سازد. از سوی دیگر، در گستره وسیعی از همكاری های 
اقتصــادی و اجتماعی كه در بیانیه  های متوالی اجالس ســران 
سازمان شانگهای منعكس شده است، ۲ حوزه مربوط به منافع 
ایران اســت؛ پروژه های 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 داده ها ســت كه سیاستگذاران 
ایرانی باید این موضوع را در ســازمان همكاری شانگهای پیش 
ببرند، در پروژه هــای موصالتی، عضویت كامل بــه ایران اجازه 
می دهد تا حمایت گسترده تری برای عملیاتی كردن ۲پروژه مهم 
اتصال خود ازجمله كریدور حمل ونقل بین المللی شمال-جنوب 
و بندر چابهار به دست 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 می بخشد.
عالوه بر این موارد، ایران كه همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم 
در منطقه بوده است، می تواند نقش مهمی در مبارزه با تروریسم 
ایفا كند، زیرا سیاست ضد تروریسم سازمان همكاری شانگهای كه 
تحت سلطه مفهومی چین از »سه شر« تروریسم، تجزیه طلبی و 

افراط گرایی مذهبی است، نگرانی های ایران را تأمین می  كند.
در كنار این موضوعات، ایران به عنوان كشوری با منابع غنی انرژی، 
منبع قابل اعتمادی برای رفع نیازهای غول های آسیایی در حال 
رشــد مانند چین و هند، به ویژه در دوران بهبود اقتصاد جهانی 
پس از همه گیری بیماری كرونا ست. عضویت كامل ایران ممكن 
است مذاكرات برای احیای پروژه های 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، می توان روابط سنتی 
منطقه ای را برای تسهیل اقدامات اعتمادساز احیا كرد. برنامه های 
تبادل فرهنگی را می توان از طریق جشنواره فیلم سازمان همكاری 
شانگهای و نمایشگاه میراث جهت پیشبرد ارتباطات مردم با مردم و 
تبادل ایده  ها 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.
درحالی كه سازمان همكاری شانگهای به یك سازوكار مشترك و 
منسجم برای رویارویی با تحوالت جاری و آتی در اوراسیا نیاز دارد، 
به نظر می رسد كه به دلیل برخی تفاوت در برداشت ها، اعضا هنوز 
نتوانسته اند روایتی صریح از مشاركت سازمان همكاری شانگهای 
به جهان ارائه كنند و هنوز در بین اعضا در مورد چشــم انداز آتی 
ژئوپلیتیك، امنیتی و اقتصادی اوراسیا اختالفاتی وجود دارد كه 

باید مورد توجه جدی سیاستگذاران ایرانی قرار گیرد.

نبود اعتماد متقابل در بحبوحه رقابت های ژئوپلیتیكی
 به نظر می رسد به رغم منافع و نگرانی های امنیتی و عالئق اقتصادی 
مشترك، نادیده گرفتن اختالفات درون سازمان همكاری شانگهای 
كه با رقابت بحث برانگیز ژئوپلیتیك بین هند - پاكستان و چین و 
هند آغاز می شود، ساده انگارانه خواهد بود. عالوه بر این، ناظران 
حتی درخصوص روابــط به اصطالح »بلــوك چهارجانبه« در 
سازمان همكاری شانگهای شامل پاكستان، ایران، روسیه و چین، 

شكاف هایی را مشاهده كرده اند.
در مورد ایران، چالش كلیدی پیش رو این است كه چگونه با واقعیت 
ژئوپلیتیك در حال ظهور اوراسیا سازگاری ایجاد كند. به ویژه در 
زمانی كه بسیاری از پروژه های جاه طلبانه اتصال و ادغام توسط 
قدرت های بزرگی مانند چین، روسیه، ایاالت متحده و حتی هند 
و دیگر بازیگران ذی نفوذ منطقه ای رقیب دنبال می شود. عالوه 
بر این، عضویت كامل در ســازمان همكاری شانگهای با داشتن 
وضعیت ناظر تفاوت بیشــتری دارد. ایران ممكن است در طول 
فرایند تصمیم گیری مجبور به اتخاذ تعهدات و مواضعی شود كه 
ممكن است به روابط دوجانبه تهران با برخی از اعضا آسیب برساند. 

 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 روش هــای دیگــر جایگزیــن 
می شــود كه توافق خوب در دســترس 

باشد.

 علیرضا سلیمی
 عضو هیأت رئیسه مجلس

بــه  اصالح طلــب  سیاســیون  برخــی 
غربی هــا پیغــام داده انــد كــه فشــارها را 
علیــه جمهــوری اســالمی بیشــتر كنیــد 
تــا پروژه هــای خــاص داخــل ایــران پیش 
بــرود .افكار عمومــی فرامــوش نمی كند 
فائزه هاشمی رفســنجانی به صراحت از 
رئیس جمهور شدن ترامپ استقبال كرد.

 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.

نقل قول خبر

خبر

  پرونده رشوه فریدون
 در حال رسیدگی است

ســخنگوی قــوه قضاییــه در نشســت خبری 
روز گذشــته خود با خبرنگاران دربــاره پرونده 
زندانیان سرشــناس و شــائبه آزادی آنها پاسخ 
داد. ذبیح اهلل خداییان دربــاره آخرین وضعیت 
پرونده های محمدعلی نجفی، شــهردار پیشین 
تهران و مهدی هاشمی رفســنجانی و اینكه آیا 
درخواست مرخصی داشتند یا مورد عفو مشروط 
قرار گرفتند، به ایســنا گفت: می دانید 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 می شود. 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 پرونده ای در این رابطه تشكیل 
می شود؟ 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 پرونده ای مفتوح است و منتهی به 

صدور جلب دادرسی و كیفرخواست نشده است.

پرونده

صفیه رضاییگزارش
خبرنگار

ادامه از 
صفحه 2

مسعود همیانی
كارشناس مركز مطالعات سیاسی 

و بین المللی وزارت امور خارجه

داشته های ایران در برابر چین
باشــگاه خبرنگاران: مجیدرضا حریــری،  رئیس اتاق 
مشــترك بازرگانــی ایران و چین گفت: ســند ۲۵ســاله 
همكاری های ایران و چین، ســندی است كه طی آن توافق 
كرده ایم كه باید چه كار هایی انجــام دهیم. به عبارتی برای 
روابــط اقتصادی بلندمدت با هر كشــور بایــد دید كه چه 
داشته هایی برای ارائه داریم؛  برای مثال برای ورود به شراكت 
می توان نفــت، گاز، محصوالت پتروشــیمی و محصوالت 
معدنی مدنظر باشد. البته امروز بیش از ۷۵درصد از تجارت 
خارجی ما را این اقالم تشــكیل داده انــد و هرجای دنیا كه 
بخواهد با ما همكاری كند، این اقالم را پیشــنهاد می دهیم. 
در مقابل ما تكنولوژی، ماشین آالت، توسعه زیرساخت مانند 

بندر، فرودگاه، راه آهن، نیروگاه و... نیاز داریم.  

اشتراک مزیت های اقتصادی با همسایگان
خانه ملت: احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینكه مزیت های 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 
مرحله ای رسیده ایم كه نزدیك به ۴میلیارد دالر انرژی به این 
كشور صادر می كنیم. در شرایط سخت تحریم، دولت تركیه 
توانست مجوز های الزم را به دست آورد و فارغ از ممنوعیت ها، 
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 می كند امتیاز حق 

ترانزیت پرداخت كنیم و گاز ارزان تر بفروشیم.
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جشنمشترکگردشگریوصنایعدستی
 نمایشگاه بین المللی گردشگری كشور و نمایشگاه ملی صنایع دستی با ارائه سفرهای تخفیف دار نوروزی 

 و فروش تولیدات صنایع دستی پس از 2سال وقفه برپا می شود 

گزارش روز

كاهش روزهای آلوده در دی ماه 
امسال

 نخســتین ماه زمستان امســال در حالی به پایان رسید كه 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، تعداد روزهای فراتر 
از حد مجاز به شكل قابل توجهی كاهش داشت. همچنین 
بررســی كیفیت هوای ماه های دی  در 4ســال اخیر نشان 
می دهد كه كیفیت باالی هوای تهران در سال 97 همچنان 
تكرار نشدنی است و دی امسال شباهت بسیاری به دی سال 

98داشت كه شمار روزهای آلوده و قابل قبولش برابر بود.
محسن روشــنی، مدیر واحد پایش شركت كنترل كیفیت 
هوای تهران در این باره به همشهری گفت: براساس اطالعات 
دریافت شده از ایستگاه های كیفیت هوا در شهر تهران طی 
دی ماه سال1400در مجموع 14روز در شرایط قابل قبول 
و 1۶روز باالتر از حد مجاز قرار گرفت كه شرایط كیفی هوا 
در همه روزهای آلوده، ناسالم برای گروه های حساس بوده 
وآالینده شاخص، ذرات معلق كوچك تر از 2.5میكرون بود. 
البته در همین مدت 2روزنیز آالینده دی اكســید نیتروژن 

به صورت همزمان باالتر از حد مجاز قرارداشت.
روشنی تصریح كرد: این وضعیت در حالی است كه طی مدت 
مشابه در سال گذشــته تنها ۶ روز قابل قبول ثبت شده بود. 
24روز شرایط نامطلوب در شهر تهران اتفاق افتاد كه از این 
بین 11روز، شرایط ناسالم برای گروه های حساس و 1۳روز 
شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه ثبت شده بود. در همه 
روزهای آلوده دی ماه ســال گذشــته نیز آالینده شاخص، 
ذرات معلق كمتر از 2.5 میكرون بود و البته 5روز نیز به علت 
افزایش غلظت دی اكسید نیتروژن و ۶روز به لحاظ آالینده 
ذرات معلق كوچك تر از 10میكرون به صورت همزمان باالتر 

از حد مجاز قرار گرفت.

به گفته این كارشــناس، كیفیت هوا در آذرماه سال جاری 
دارای 4روز قابل قبول، 21روز ناسالم برای گروه های حساس 
و ۶روز ناســالم برای همه افراد بود و این امر حاكی از بهبود 
چشمگیر كیفیت هوا در دی ماه نسبت به ماه قبل نیز هست. 
وی تصریح كرد: در مجموع طی دی ماه ســال جاری تعداد 
روزهای آلوده 8 روز 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 پدیده های جوی مناسب نسبت به سال گذشته 
بود و با توجه به آنكه تا پایان سال هنوز روزهای سرد و پدیده 
وارونگی دما قابل پیش بینی 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 پیش بینی های میان مدت نشــان می دهد دما و 
بارش نرمال طی بهمن و اسفند در تهران مانع از آلودگی های 
فزاینده و دوره های طوالنی آلوده خواهد شــد. در سال های 
اخیر با تغییر الگوی بارش ها، تهــران از بارش های پاییزی 
سابق محروم شده و توده های تغییر آب و هوایی كمتر در این 
شهر مالحظه شده بود. این شرایط البته طی 2ماه پیش رو 
جبران می شود و می تواند بر بهبود كیفیت هوا اثر مستقیم 

داشته باشد.

خبرهای كوتاه

بودجه پیشگیری از آتش سوزي جنگل  10 برابر شد
مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل ها گفت: سال گذشته 
تخصیص صد درصدي و امسال نیز تخصیص 10 برابري به 
میزان 100 میلیارد تومان اعتبار براي پیشگیري و اطفاي 
حریق جنگل ها در نظر گرفته شد. به گزارش ایسنا، سرهنگ 
رضا اكبري، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعي كشور نیز از 
كاهش 4۶درصدي حریق در جنگل ها و مراتع به لحاظ سطح 
و 49درصدي به لحاظ تعداد در مقایسه با سال گذشته خبر 
داد و گفت: این  كاهش به  خاطر مشاركت مردم و به كارگیري 

از فناوري هاي نوین بود.

99 محیط بان  در فهرست انتظار شهداي خدمت 
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست اعالم كرد 
كه پرونده 99نفر از محیط باناني كه حین خدمت جان باخته اند و 
تاكنون به عنوان شهید پذیرفته نشده اند در قالب تفاهمنامه اي 
با بنیاد شهید به عنوان شــهداي خدمت پیگیري مي شود. به 
گزارش ایرنا، به گفته سرهنگ جمشــید محبت خاني تاكنون 
145محیط بان در كشور حین خدمت به شهادت رسیده اند. وي 
گفت: پرونده 4۶نفر از محیط باناني كه حین خدمت به شهادت 
رسیدند از سوي بنیاد شهید پذیرفته شده است و به خانواده آنها 

مانند كارمندان حقوق پرداخت مي شود.

قنات هاي خراسان جنوبي جان گرفت
ایجاد ســازه هاي آبخیزداري جان دوباره به قنات هاي خراسان 
جنوبي داد و به گفته معاون اداره منابع طبیعي استان، درخواست 
مردمي براي احــداث این ســازه ها افزایش پیدا كرده اســت. 
به گزارش همشــهري، در ســال آبي جاري خشكسالي بیش از 
2700میلیارد تومان خسارت به بخش كشــاورزي وارد كرد و 
تغییر اقلیم باعث شد بارندگي ها به موقع نباشد. محسن یوسفي، 
معاون آبخیزداري  خراسان جنوبي در این باره گفت: آبخیزداري 
و آبخوان داري مدیریت بحران در خشكسالي و تر سالي و عامل 

كاهش خسارات ناشي از سیل و خشكسالي است.

  نمایشــگاه تجمیعی گردشگری و صنایع دســتی نهم تا دوازدهم 
بهمن ماه جاری در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران با 
حضور فعاالن صنعت گردشگری كشور و هنرمندان و تولیدكنندگان 
صنایع دســتی ایران برگزار می شود تا شــاید در شرایطی كه بیش 
از 2سال از توقف رویداد سفر در كشــور به دلیل شرایط كرونایی و 
تعطیلی كارگاه های صنایع دستی گذشــته است، این رویداد بتواند 
رونقی اندك به موضوع ســفر و خرید محصوالت صنایع دســتی از 

هنرمندان این صنعت ایجاد كند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی دیروز میزبان 
خبرنگاران شد تا جزئیات بیشتری از این دو رویداد همزمان در دولت 
جدید با حضور علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری كشور و پویا 
محمودیان، معاون صنایع دستی كشور در اختیار افكار عمومی قرار 

دهد.
از نوروز سال 98 كه سیالب ویرانگر شــهرهای كشور را در بر گرفت 
تا همین امسال كه كشــور درگیر بیماری كرونا البته از سویه جدید 
اومیكرون با كاهش مرگ ومیر  به مدد واكسیناسیون گسترده است، 
سفرهای داخلی با ركود شدید مواجه شــد و سفرهای خارجی نیز 
به طور مطلق تعطیل بود. اگرچه دیروز خبرگزاری مهر اعالم كرد كه 
بیش از یك میلیون گردشگر خارجی در چندماه اخیر به ایران سفر 
كرده اند، اما گردشــگری ایران هنوز پس از گذشت ۳سال نتوانسته 
 آنطور كه باید روی پای خود بایســتد و فعاالن این صنعت همچنان 

خسارت های ناشی از پاندمی و شرایط پیش از آن را می پردازند.

دستاورد نمایشگاه ها برای مردم
معاونان وزارت میراث فرهنگی هفته گذشته از  سونامی گردشگری 
ایران در نوروز ســال 1401 خبر داده بودند و حــاال به بهانه برپایی 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 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 ۳ســال ركود و 
ممنوعیت سفر با توجه به گران شدن هزینه های مسافرت برای مردم 
و كوچك تر شدن سبد معیشت خانوار چه دستاوردی برای مردم دارد 
و آیا تورهای نوروزی با تخفیف های ویژه در این نمایشــگاه به مردم 

عرضه می شود؟ 
شــالبافیان گفت: دغدغه ســفرهای نوروزی همچنان ادامه دارد و 
برنامه ریزی هایی برای آن انجام شده است. ستاد خدمات سفرهای 
نوروزی نیز به جز در 5 استان در تمامی اســتان های كشور بعضا با 
حضور استاندارها تشكیل شده و برنامه ریزی برای سفرهای نوروزی 
در استان ها انجام شده است. هماهنگی های 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 بین المللی گردشگری كشور نیز همچون گذشته بسته های 
گردشــگری و تورهای مســافرتی با تخفیف های ویــژه به مردم و 

بازدیدكنندگان ارائه می شود.
او با اعالم اینكه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری كشور 
به رغم آنكه یك نمایشــگاه تخصصی اســت اما میزبان خوبی برای 
ذینفعان صنعت گردشگری و مردم و بازدید كنندگان است تا شرایطی 
برای مذاكرات دوجانبه فعاالن صنعت گردشگری با هدف ایجاد رونق 
در این صنعت و انعقاد تفاهمنامه های گردشــگری و مذاكرات بین 

دستگاهی و پاسخگویی به نیازهای مسافرتی مردم ایجاد شود.
علی اصغر شالبافیان با اشــاره به این نكته كه نمایشگاه گردشگری 
تهران با رعایت كامل پروتكل های بهداشــتی توســط حاضران و 
بازدیدكنندگان برگزار می شــود، تأكید كرد: پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری كشور در شرایطی برگزار می شود كه به مدد 
واكسیناسیون عمومی و كاهش تلفات ناشی از ابتال به بیماری كرونا، 
همچنان نگرانی های 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 چارچوب های 

مورد نظر ستاد ملی مقابله با كرونا برگزار می شود.
او از حضور فعال مسئوالن وزارت خارجه، ســازمان امور مالیاتی و 
هیأت های تجاری و اتاق های بازرگانــی و حتی بانك های عامل در 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشــگری خبر داد و گفت: این 
شرایط فرصت بسیار مناسبی در اختیار فعاالن صنعت گردشگری 
قرار می دهد تا به طور مستقیم بتوانند مشكالت مرتبط با امور مالیاتی 
دفاتر گردشگری و مسائل بانكی و امور مرتبط با ایجاد زیرساخت های 
گردشگری را با مسئوالن مستقیم این بخش ها در میان بگذارند و برای 
توسعه فعالیت های گردشــگری خود در داخل و خارج در مذاكرات 
دو جانبه با بخش های مرتبط با صنعت گردشگری اقدام به بازاریابی و 

بهبود شرایط فعالیت در مسیرهای گردشگری كشور كنند.
علی اصغر شالبافیان از حضور هیأت های 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 نمی توان انتظار داشــت كه كشورهای اروپایی 

و غیراروپایی دورتر از ایران قادر به حضور در این نمایشگاه باشند.
او همچنین از رونمایی بسته های سرمایه گذاری گردشگری در این 
نمایشگاه خبر داد و گفت: 20بسته سرمایه گذاری در حوزه جنگل ها 
با هماهنگی و پیشــنهاد ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و 
همچنین سازمان حفاظت محیط زیســت در پانزدهمین نمایشگاه 

بین المللی گردشگری ایران رونمایی می شود.

تسکین آالم صنایع دستی
اما پویــا محمودیان، معاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی كشور نیز در نشستی كه دیروز با حضور 
خبرنگاران برگزار شــد، در مورد نحوه حضــور و حمایت از فعاالن 
صنایع دســتی كشــور و هنرمندان تولیدكننده هنرهای سنتی در 
نمایشگاه تركیبی صنایع دستی و گردشــگری و در پاسخ به سؤال 
همشهری كه آیا این نمایشگاه تأثیری بر كاهش درد و رنج هنرمندان 
صنایع دستی كه نزدیك به ۳سال است كارگاه های خود را تعطیل و 
برخی شان به ناچار راننده تاكسی های اینترنتی شده اند، دارد؟ گفت: 
برپایی نمایشگاه صنایع دستی در قلب پایتخت با هدف ارتقای فروش 

حداكثری تولیدات صنایع دســتی با توجه به نزدیك بودن روزهای 
منتهی به ایام نوروز و ایجاد ارتباط تولیدكنندگان صنایع دســتی با 
بازرگانان و تجار برگزار می شود. به ویژه آنكه از بیش از 2سال پیش 
شرایط بسیار سختی با شیوع كرونا بر هنرمندان صنایع دستی تحمیل 
شد، این نمایشگاه فرصتی برای فروش تولیدات هنرمندان هنرهای 

سنتی كشور ایجاد می كند.
پویا محمودیان با اشــاره به حمایت های صورت گرفته از هنرمندان 
صنایع دســتی تاكنون، اعالم كرد: كارگاه های تولید صنایع دستی 
همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند و هنرمندان تولید كننده 
نیز از پرداخــت مالیات بر ارزش افزوده معاف شــده اند. ضمن آنكه 
1100میلیارد تومان  برای ارائه تســهیالت مســكن به هنرمندان 
صنایع دستی براساس تفاهمنامه منعقد شده با بانك ها در اختیار آنها 
قرار می گیرد. او به تفاهمنامه های منعقد شــده میان وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی با بنیاد بركت و آستان قدس 
رضوی برای ارائه تسهیالت كرونایی به هنرمندان صنایع دستی نیز 
اشاره كرد و گفت: عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اخیرا در بازدیدهای صورت گرفته تمامی اجاره بهای 
صنعتگران و هنرمندان تولیدكننده صنایع دســتی را كه در بناهای 
تاریخی زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگــی فعالیت دارند  تا پایان 

سال جاری استمهال كرد.
معاون صنایع دستی در خبری دیگر اعالم كرد كه موضوع استمهال 
وام های كرونایی تعلق گرفته به هنرمندان صنایع دستی نیز در ستاد 
ملی مقابله با كرونا مطرح و تصویب شــده  و وزارت میراث فرهنگی 
در انتظار ابالغ این مصوبه اســت تا بازپرداخت وام های هنرمندان 

صنایع دستی 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 
صنایع دستی كشــور كه از شیوع كرونا آســیب دیده اند، به صورت 
بالعوض از تسهیالتی كه به ستاد ملی مقابله با كرونا تخصیص یافته 

است دریافت شده كه در اختیار آنها قرار می گیرد.
او تالش دیگر معاونت صنایع  دســتی برای حمایــت از هنرمندان 
آســیب دیده از كرونا را محاســبه تعرفه های آب و برق كارگاه های 
صنایع دستی در ردیف صنعتی خبر داد و گفت: محاسبه تعرفه بهای 
گاز كارگاه های تولید صنایع دســتی در بخش گاز نیز از تجاری به 

صنعتی در دستور كار است.
معاون صنایع دستی از تالش برای بیمه 2هزار هنرمند تولید كننده 
صنایع دستی در سازمان تامین اجتماعی و همچنین در بخش بیمه 
عشایر و روستاییان خبر داد و گفت: نمایشگاه ملی صنایع دستی نیز 
كه همزمان با پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری در محل 
نمایشگاه های بین المللی شهر تهران برگزار می شود، با هدف تسهیل 
در فروش آثار تولید شده توسط هنرمندان صنایع دستی كشور برگزار 

می شود.
او در بخشــی دیگر از ســخنانش از حضــور رایــگان هنرمندان 
صنایع دستی 12اســتان محروم كشــور با دستور شــخص وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی در ســی وپنجمین 
نمایشگاه ملی صنایع دستی كشــور در كنار پانزدهمین نمایشگاه 

بین المللی گردشگری خبر داد.

محمد باریکانیگزارش
دبیر گروه زیست بوم
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عدد خبر

میلیــون تــن گردوغبــار از کانون هــای 
خارجی وارد ایران می شود. کانون های 
شناسایی شده غبارخیز خارج از كشور 
۲۷۰ میلیون هكتار است و کانون های 
گردوغبــار داخلــی ۳۵ میلیــون هكتار 
است كه ساالنه ۴، ۲ میلیون تن ذرات 
زیر ۱۰۰ میكرون تولید می كند. / ایرنا 

۱۸۰

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 

2۰۰

درجــه ســانتیگراد دمــای متوســط در 
صحرای بــزرگ آفریقاســت. در هفته 
گذشــته، این بیابان برای پنجمین بار 
در۴۰ســال گذشــته پوشــیده از بــرف 
شده است. متخصصان این پدیده را 
ناشی از فرایند تغییر اقلیم می دانند. 

/ زیست آناین 

 ۵۰

از  بــرای جلوگیــری  پرونــده  هــزار 
تخریــب و تصرفــات منابــع طبیعــی 
در ســال جاری تشــكیل شــده اســت. 
سازمان جنگل ها و مراتع اعام كرد؛ 
۵هــزار نفــر از متعرضــان بــه منابــع 
طبیعــی و زمیــن خــواران دســتگیر 

شده اند./ ایسنا
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تقریبا 2ســال از شــیوع كرونا می گذرد؛ یك 
نوع بیماری ویروســی كه جهان را در همه ابعاد 
تحت تأثیــر 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 به خود مشــغول كرده باشد، اما دیگر 
بیماری ها همچنان قربانیان زیادی می گیرند و 
مبتالیان به آنها نه تنها كاهش نیافته  بلكه بیشتر 

هم شده است.
ابتال بــه بیماری های خاص یعنــی هموفیلی، 
تاالسمی و دیابت به عنوان بیماری های مزمن كه 
طوالنی مدت افراد را درگیر خود می كنند، متوقف 
نشده است و بیماران همچنان با مشكالتی مانند 
تامین دارو و مســائل مرتبط با درمان دست و 
پنجه نرم می كنند. در این گزارش به بررســی 
بیشترین فراوانی بیماری های خاص و غیرواگیر 
در اســتان های مختلف پرداخته ایم. اینكه چرا 
دربعضی اســتان ها یك نوع بیماری مبتالیان 
بیشــتری دارد؟ چه عواملی موجب شده است 
تاالسمی در سیستان و بلوچستان، دیابت در یزد 
یا سرطان دستگاه گوارش در استان های شمال 
غرب كشور افراد بیشتری را مبتال كند؟ بررسی 
این موضوع از جنبه های بســیاری جالب توجه 
اســت به ویژه آنكه می تواند كمك كند تا افراد 

جدید كمتری به آنها مبتال شوند.

عوامل تاالسمی در سیستان و بلوچستان 
سیستان وبلوچستان رتبه اول بیماران تاالسمی 
كشور را دارد، بیماری ای كه به منابع خونی فراوان 
و داروهــای خاصی نیــاز دارد و همین موضوع 
استان را هر از گاهی با مشكل مواجه می كند. این 
نیاز به قدری است كه به گفته علی اكبر كرمی، 
معاون سازمان انتقال خون اســتان ۶۰درصد 
خون موجود در ذخایر خونی استان برای بیماران 
تاالسمی مصرف می شــود. اپیدمیولوژیست و 
مدیر پیشــگیری و مبارزه بیماری های دانشگاه 
علوم پزشكی زاهدان با بیان اینكه زیاد بودن ژن 
تاالسمی در میان مردم اســتان دلیلی تاریخی 
دارد به همشهری می گوید: سیستان وبلوچستان 
از قدیم بومی بیماری ماالریا بوده است. از آنجا 
كه افراد مبتال به تاالسمی كمتر به ماالریا دچار 
می شــوند، 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 كه چرا در دهه های گذشته این بیماری 
در استان كنترل نشده اســت نیز می گوید: در 
سیستان و بلوچستان ازدواج های فامیلی بسیار 
شایع اســت و از آنجا كه تاالسمی یك بیماری 
ژنتیكی اســت و یك چهارم فرزندان پدر و مادر 
مبتال به تاالسمی مینور به تاالسمی ماژور مبتال 

می شوند، بیماری در استان شیوع باالیی دارد.
وی ادامه می دهد: رایج بــودن ازدواج های غیر 
محضری در استان هم مشكل دیگری است كه 
موجب شــده زوج ها بدون دریافت مشاوره های 
پیش از ازدواج به عقد هم درآیند و آموزش های 

الزم را دریافت نمی كنند.
 از سوی دیگر پراكندگی جمعیت در استان زیاد 
است و با وجود فراوانی خدمات ژنتیك در استان 
دسترسی مردم به این خدمات مشكل شده است. 
این اپیدمیولوژیست درباره مشكالتی كه تعداد 

زیاد مبتالیان به تاالسمی در استان ایجاد كرده 
اســت هم می گوید: باالترین حجم تزریق خون 
استان به این بیماران تعلق دارد و از سوی دیگر 
نیاز آنان به داروی دسفرال و كمیاب شدن این 
دارو گاه مشكالت زیادی ایجاد می كند. جدا از 
فشاری كه تعداد زیاد بیماران به سیستم درمان 
وارد می كند خود خانواده ها هم بار روانی و مالی 
زیادی را در روند درمان بیماران تحمل می كنند 

كه برایشان بسیار رنج آور است. 

سرطان معده؛كشنده و فراگیر
آمارهــا می گویند ســاالنه حــدود 1۰هزار و 
5۰۰مورد سرطان »جدید« در كشور تشخیص 
داده می شوند. این یعنی از هر 1۰۰هزار ایرانی، 
158نفر سرطان معده می گیرند. در ایران، مردان 
بیشتر از زنان به این ســرطان دچار می شوند. 
به صورت تقریبی از هر 1۰هزار 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 به خود اختصــاص داده اند. افراد 
زیر 4۰ســال در ایران معموال كمتر به سرطان 
معده دچار می شوند و شیوع آن در سنین باالی 
5۰سال بیشتر است. مردان بیشتر بین ۶۰تا۶4و 
زنان اغلب در بین سنین ۶5تا ۶9سالگی سرطان 
معده می گیرند. متخصصان تمایل به مصرف زیاد 
نمك و استفاده از خوراكی و نوشیدنی های داغ 
در میان مردم این منطقه از كشــور را دلیل این 

موضوع می دانند.

ام.اس؛ بیماری زنان جوان
ام .اس در گــروه بیماری های سیســتم عصبی 
گروه بندی می شــود، در این بیماری بســیاری 
از عصب هــای موجود در مغز و نخــاع به تدریج 
غالف میلین خود را از دست می دهند و دستگاه 
ایمنی بدن فرد پادتن هایــی را بر ضد بافت های 
خودش تولید می كند. هرچند اصفهان بیشترین 
مبتالیان به ام.اس را در میان استان های كشور 
دارد. گرچه در ســال های اخیر مسئوالن علوم 
 پزشــكی اصفهــان مراجعه بیمــاران مبتال به 

ام .اس استان های همجوار مانند یزد و چهارمحال 
بختیاری به بیمارستان های این استان را دلیل 
باال بودن آمار این بیماری در اصفهان می دانند، 
با این حال بعضی معتقدند آلودگی های محیطی 
ناشــی از وجود صنایع متعدد در این استان هم 
می تواندموجب افزایش آمار ابتــال به ام.اس در 

استان اصفهان شده باشد.

آسم؛  بیماری خوزستان
ریزگردها بیش از یك دهه اســت كه بالی جان 
خوزستان و به ویژه شــهرهای جنوبی آن چون 
اهواز، آبادان و خرمشــهر شــده اند. انتقال آب، 
خشكسالی و فعالیت های مرتبط با استخراج نفت 
مهم ترین عوامل بروز ریزگردهاست كه تبعاتی 
چون افزایش بیماری های تنفسی به ویژه  آسم و 

آلرژی در میان خوزستانی ها داشته است.
بنابر اعــالم وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكی و براســاس پیمایش های 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 آلودگی های ناشی 
از فلرهای نفتــی، فعالیت صنایعی چون فوالد و 
نیشكر هم مزید بر علت شــده اند به طوری كه 
در اغلب شهرها و روستاهای حاشیه این صنایع 
عالوه بــر بیماری های تنفســی، بیماری های 

پوستی و عفونی هم قابل توجه است.

فراگیری دیابت در یزد
دیابت از بیماری های غیرواگیری اســت، افراد 
بسیاری در كشــور به آن مبتال هســتند و یزد 
بیشــترین مبتالیان به این بیماری را در میان 
اســتان ها دارد؛ میانگین شیوع دیابت در كشور 

12 و در استان یزد 21درصد است.
بر اساس اطالعات ثبت شده حدود 9۰هزار نفر 
در یزد به دیابت مبتال هستند كه ۶۰ هزار نفر از 
آنان در مركز تحقیقاتی، درمانی دیابت اســتان 
پرونده دارند. 25درصد از جمعیت استان نیز در 
مرحله »پیش دیابتی« قرار دارند كه در صورت 
كم توجهی، ریســك ابتال آنان بــه این بیماری 
بسیار باالست. مدیر مركز تحقیقات دیابت یزد 
با بیان اینكه خانه نشینی و كم تحركی در شرایط 

كرونا موجب افزایش احتمــال ابتال به بیماری 
دیابت می شود، می گوید: شهروندان باید در این 

دوران، فعالیت های ورزشی را فراموش نكنند.
محمدرضا آقایــی با تاكید بــر اینكه ۶5درصد 
مردم اســتان یزد كم تحرک و مســتعد ابتال به 
برخی بیماری ها مانند دیابت هستند، می گود: 
بیماری های قلبی و عروقی، زخم و قطع پا، تاری 
دید، خونریزی چشم و نارسایی كلیه از عوارض 
بیماری دیابت است و این عوارض می تواند منجر 

به اختالالتی در زندگی روزانه افراد شود.
وی با بابیان اینكه هزینه درمــان افراد دیابتی 
3 برابر بیماران ســرطانی است، می گوید: در هر 
دقیقه در دنیا  19نفر به بیماران دیالیز و 12نفر 
به تعداد نابیناها افزوده می شود كه بخش قابل 
توجهی از آن مربوط به مبتالیان به دیابت است.

  
استان های درگیر بیماری های مزمن و خاص هم 
هزینه بســیاری را بابت درمان بیماران به دوش 
می كشند و بخش مهمی از ســرمایه اجتماعی 
خود یعنی شهروندان را به دلیل این بیماری ها 
از دســت می دهند. شــناخت این بیماری ها و 
جلوگیری از ابتالی تعداد بیشتری از شهروندان 
 می  تواند از رنج مردم و فشــار بر سیستم درمان

كشور بكاهد. 

جغرافیای بیماری در ایران
چرا برخی استان ها قطب یك بیماری می شوند؟

حمیده پازوكیگزارش
خبرنگار

پیگیری

عكس خبر

جان گرفتن بلندترین آبشار فصلی 
خاورمیانه

آبشار تارم واقع در فارس و در 5كیلومتری شهرستان نی ریز 
و در دامنه كوه های جنوبی این شهرســتان در استان فارس 
قرار دارد و تلفیقی از زیبایی های طبیعی چون چشمه، كوه 
و جنگل است و یك قنات زیبا به نام ابازردشت هم بر زیبایی 

آن افزوده است. )تسنیم(

كمبود خون در ۴  استان 
  سخنگوی سازمان انتقال خون ایران از افزایش 7درصدی 

اهدای خون در كشور خبر می دهد.
عباس صداقت، در عین حال تأكید می كند در سیســتان و 
بلوچستان،  تهران،  هرمزگان و خوزستان نیاز به مراجعه مردم 
برای اهدای خون بیش از سایر استان هاست. این اعالم نیاز در 
حالی است كه آذربایجان غربی، بوشهر، كرمانشاه و زنجان هم 
طی روزهای گذشته درباره كمبود خون هشدارها یی داده اند.

سیستان وبلوچستان و تاالسمی های نیازمند
 به گزارش همشــهری، حدود 2۰هزار نفــر مبتال و حدود

3-2 میلیون نفر )4درصد 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 1۰درصد از مردم حامل ژن 
بیماری هستند و در بقیه نقاط كشــور این میزان بین 4 تا 

8درصد است.
نیمی از مبتالیان تاالسمی در سیستان و بلوچستان ساكن 
هستند. از ســوی دیگر به گفته سخنگوی ســازمان انتقال 
خون ایران، تحوالت جوی هفته گذشــته آسیب زیادی به 
زیرساخت های مراكز اهدای خون به ویژه در جنوب استان در 
منطقه بلوچستان و عمدتا در منطقه چابهار وارد كرده است. 

در این منطقه مخصوصا اهدای گروه خونی O مدنظر است.
سیستان وبلوچستان از ابتدای فصل سرد در بازه های زمانی 
مختلف هم با كمبود شــدید خون برای این بیماران مواجه 
بود. بنابر اعالم مدیركل ســازمان انتقال خون سیســتان و 
بلوچستان، ساالنه بیش از 14۰هزار واحد خونی در استان 
مصرف می شود و مصرف روزانه خون و فرآورده های خونی 
در استان 4۰۰واحد است كه با این شرایط ذخیره خونی باید 

باالی 2هزار واحد باشد.
این در حالی اســت كه در اغلب ماه های سال ذخیره استان 
نیمی از این میزان اســت و بــرای تامین ایــن نیاز خونی، 
 فرآورده های خونــی از مبــدا اصلی تهران به این اســتان

ارسال می شود.

تهران و آمار باالی هموفیلی
حدود 12هزار نفر در ایران به بیماری هموفیلی مبتال هستند 
كه در این میان استان های تهران، خراسان رضوی و فارس 
ركورددار ند. با توجه بــه نیاز این بیماران بــه خون، تهران 
هم یكی از استان هایی است كه همیشــه با معضل كمبود 
خون مواجه می شود. از سوی دیگر جمعیت باال، آمار باالی 
تصادف های رانندگی، تعداد زیاد بیمارستان های تخصصی 
كه از سراسر كشور میزبان بیماران هستند و مواردی از این 
دست بر نیاز باالی استان به گروه های خونی اثرگذار هستند.
بنابر اعالم مدیركل انتقال خون اســتان تهران، در شرایط 
كنونی نیاز به خون در بین بیمارستان های تهران در حدود 

21۰۰واحد در طول روز است.
به گفته محمدرضا مهدی زاده، با توجه به اینكه در اســتان 
تهران 1۶7بیمارستان و مركز درمانی به بیماران خدمات ارائه 
می دهند، عمل های جراحی تخصصی در مراكز درمانی تهران 
انجام می شود و با توجه به ارجاع برخی از بیماران به تهران و 
نیاز به خون بیماران تاالسمی و هموفیلی 25درصد از خون 
كشور در تهران مصرف می شود درحالی كه در این استان فقط 

15درصد از خون كشور دریافت می شود.

ناپایداری جوی و كمبود خون در جنوب 
آمار باالی مبتالیان به تاالســمی در خوزســتان، شــرایط 
ناپایداری جوی و وجود 2۶۰۰بیمار 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 45۰ 
تا 5۰۰واحد خونی برای درمان و مصارف گوناگون نیاز دارد. 

هرمزگان هم نیازمند 24۰ تا 28۰واحد خون در ماه است.
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 تصویب طرح جامع
منطقه ویژه اقتصادی بجنورد 

مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت: 
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بجنورد پس از پیگیری های 
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 طرح ها به پیشنهاد 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور مطرح می شوند. 
به گفتــه وی، این طرح شــامل ویژگی هایــی ازجمله تعیین 
چشم انداز، هدف و راهبرد، جانمایی و تدقیق كابری ها و صنایع 
پیشنهادی در منطقه ویژه، بررســی ویژگی های آب و برق و 
سوخت منطقه ویژه بررســی فرصت ها و پتانسیل های آن و... 
است. منطقه ویژه اقتصادی بجنورد 55 هكتار مساحت دارد كه 
امكانات زیربنایی در 49هكتار از فاز اول این منطقه هم اكنون 
قابل واگذاری بــه متقاضیان ســرمایه گذاری در بخش های 

صنعتی، آموزشی و خدماتی است.

سیدمحمدتقی شاهچراغی
استاندار قم

پس از دستور رئیس جمهوری و باتوجه به 
نیاز استان قم به تخصیص زمین ساخت 
مســكن برای اقشــار مختلف آزادســازی 
این زمین ها دنبال شد.  اكنون با انتخاب 
مشــاور در اداره كل راه و شهر ســازی  كار 
طراحی مسكن برای اراضی هزار هكتاری 

آغاز شده است/ تسنیم

پیام جاللی
 مدیرعامل هالل احمر كردستان

هالل احمر بعد از 5روز بیش از 5هزار قوطی 
انواع كنســرو را بین خانواده های محاصره 
شــده در برف روســتاهای منطقه هورامان 
توزیــع كــرد.در روزهــای شــنبه و یكشــنبه 
هفتــه جــاری ارســال كمك هــای غذایی به 
روســتاهای در محاصره برف ســقز  به دلیل   

برودت شدید هوا    میسر نشد/ ایسنا

نقل قول خبر

عدد خبر

معاون سیاســی، اجتماعی فرماندار اهواز 
بــا بیــان اینكــه ۳۰درصــد مــدارس اهــواز 
فرسوده هســتند، گفت: ۲۰مدرســه را در 
اهواز برای بهســازی به اداره كل نوســازی، 
توسعه و تجهیز مدارس خوزستان معرفی 
كرده ایم. به گــزارش ایرنا، مجید صالحی، 
بیان كرد: قرار اســت از گروه هــای جهادی 
درون و خــارج از اســتان بــرای بازســازی و 

ترمیم این مدارس استفاده شود.

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری آذربایجان غربــی 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.

۱۰ 
اثر 

اراك از ابتدای امسال ۱48روز آالینده را 
پشت سر گذاشت. به گزارش فارس، 
ســیدمهدی مصطفــوی، سرپرســت 
اداره كل حفاظت محیط زیست استان 
مركزی از اراك به عنوان ســومین شهر 
ناســالم كشــور یــاد كــرد و گفــت: 
خشكســالی های ۶ماهه اول امسال، 
وزش باد و ذرات معلق و علت آلودگی 

هوای اراك به شمار می رود.

۱48 
روز 

علی اكبر سلطانی نژاد
مدیركل بنیاد مسكن استان كرمان

بــا توجــه بــه ارزیابی هــای انجــام شــده 
توســط كارشناســان در ۲ســیل اخیــر در 
شهرستان های جنوبی، ۶۱۲واحد مسكونی 
باید احداث شــوند و 4۶8۰واحد مســكونی 
نیاز به تعمیر دارند. عملیات اجرایی ساخت 
و تعمیر واحد های آسیب دیده آغاز شده و با 
سرعت بیشتری در حال انجام است/ فارس

فراوانی ابتال به بیماری های خاص و مزمن غیرواگیر در كشور
بیماریاستان

سرطان ریه )مردان( - سرطان معده )زنان(آذربایجان شرقی

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

ام.اس – سرطان خون )مردان( و )زنان(اصفهان

هموفیلی – سرطان پستانتهران

سرطان مری)مردان( و )زنان(خراسان شمالی

سرطان غدد لنفاوی )مردان( - آسم و آلرژیخوزستان

سرطان معده )مردان(زنجان

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

تاالسمیسیستان و بلوچستان

سرطان پروستاتفارس

سرطان حنجره )مردان(كرمان

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

استان هایی كه در این جدول از آنها  نام برده است براساس آمار یك سال اخیر دانشگاه های علوم پزشكی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
بیشتر مبتالیان را در زمینه بیماری های یادشده داشته اند. با این حال 2نكته را نباید فراموش كرد، نخست آنكه باقی استان ها نیز درگیر بیماری های 

خاص و غیرواگیر هستند و دوم آنكه این بیماری ها در استان های دیگری هم ممكن است فراوانی قابل توجهی داشته باشند.

3۰

مدیر پیشگیری و مبارزه بیماری های 
دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان : 
سیستان وبلوچســتان از قدیم بومی 
بیمــاری ماالریا بــوده اســت. از آنجا 
که افــراد مبتال بــه تاالســمی کمتر به 
ماالریا دچار می شــوند، 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
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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 آمار ها نشان می دهد، نقدینگی 

در حال مهاجرت به بازار اوراق بدهی است.
به گزارش همشهری، روند نزولی بورس تهران دیروز 
و برای سومین روز متوالی ادامه یافت؛ به طوری 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 شركت های حاضر در بازار سهام 
كاسته شود و جمع كل ارزش شركت های حاضر در 
بورس و فرابورس به 5769هزار میلیارد تومان برسد.

این روند نزولی ظرف 3روز گذشته سرعت بیشتری 
گرفته و در این مدت شــركت های بورس بیش از 
333هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دســت 
داده اند. طبق این اطالعات ظرف یك ماه گذشــته 
بیش از 800هــزار میلیارد تومان از ارزش ســهام 

شركت ها كاسته شده است.

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

سهامداران حقیقی یا خرد از بازار سهام خارج شده 
است. این روند خروج نقدینگی حتی ظرف روزهای 
گذشته شــتاب بیشــتری گرفته؛ به طوری كه در 
مبادالت دیروز میزان خروج نقدینگی از بازار سهام 
برای نخســتین بار ظرف چندماه گذشــته از مرز 
هزارمیلیارد تومان گذشت و به هزار و 126میلیارد 
تومان رســید. ســهامداران حقیقی همچنین در 
روزهای یكشــنبه و دوشــنبه نیز به ترتیب 787 و 
416میلیارد تومان نقدینگی از بازار ســهام خارج 

كرده بودند.
این ارقام نشــان می دهد كه با تــداوم روند نزولی 
شــاخص بورس تمایل ســهامداران بــرای خرید 
سهام شركت های بورس به شــدت كاهش یافته و 
ســهامداران ترجیح می دهند منابع مالی شان را از 
بازار سهام خارج كرده 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 نكرده اند كه نشــان دهد در زمان های نزول 
بورس، نقدینگی سهامداران خرد یا به عبارتی مردم 
به ســمت چه بازاری حركت می كند، اما رویه های 
معامالتی سال های گذشته نشان می دهد كه تقریبا 
بخش زیادی از این نقدینگی در بازار ســهام باقی 
می ماند اما صرف خرید سهام نمی شود و به جای آن 
رهسپار سایر اوراق بهادار می شود كه ریسك كمتری 
در مقایسه با سهام دارد. با این حال برخی كارشناسان 
بر این باورند كه نقدینگی بعد از خروج از بورس راهی 

بازار های موازی ازجمله طال و ارز و مسكن می شود.
با توجه به اینكــه هیچ اطالعات شــفافی از میزان 
معامالت انجام شــده در بازار های طال، ارز و مسكن 
وجود ندارد، نمی توان ادعای آنان را راستی آزمایی 
كرد. اما آمار های موجــود از تركیب معامالت بازار 
ســرمایه نشــان می دهد ســهامدارانی كه سهام 
شــركت های بورس را می فروشــند، بخش زیادی 
از نقدینگــی حاصــل از فــروش ســهام را به طور 
غیرمســتقیم صرف خریــد اوراق بدهی می كنند. 
در واقع ســهامداران بعد از فروش سهام خود منابع 
حاصل از فروش را تبدیل به یونیت های صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله  می كنند. با توجه به آنكه 
بخش مهمی از دارایی این صندوق ها شــامل اوراق 
بدهی اســت، می توان گفت مــردم اكنون ترجیح 
می دهند به جای خرید ســهام منابع خود را صرف 
خرید اوراق بدهی به عنوان اوراق بدون ریسك كنند. 
هم اكنون صندوق های سرمایه گذاری، بخش عمده 
نقدینگی شان را در بازار اوراق بدهی سرمایه گذاری 
كرده اند و به سرمایه گذاران سود هایی در محدوده 

20درصد و حتی باالتر پرداخت می كنند.
به همین دلیل سرمایه گذاران ترجیح می دهند بعد از 
فروش سهام در این صندوق ها سرمایه گذاری كنند. 
در ادبیات مالی به بــازار اوراق بدهی پاركینگ پول 
گفته می شود، به این معنا كه منابع مالی در كنار بازار 
سرمایه در زمان های نزول پارك می شود و بعد از آن 
در زمان صعود بورس دوباره وارد بازار سهام می شوند. 
آنطور كه آمار ها نشان می دهد سهم ارزش معامالت 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در دی ماه 
امســال از كل معامالت به 23درصد افزایش یافته 

در حالی كه در همین مدت ســهم معامالت سهام 
26درصد كاهش داشته است. طبق اطالعات موجود 
در 10ماهه امسال تمایل سرمایه گذاران برای خرید 
سهام 65.3درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته؛ 
درحالی كــه در همین مــدت ارزش كل معامالت 
صندوق های سرمایه گذاری 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 بی ســابقه است. طبق آمار های 
موجود، با خروج نقدینگی از ســمت بازار سهام به 
سمت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، سهم 
معامالت این صندوق هــا از كل معامالت در 10ماه 
گذشته به 25درصد رسیده است؛ در حالی  كه سال 
قبل سهم معامالت صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله فقط 7درصد بود و 93درصد از كل معامالت به 
خریدوفروش سهام اختصاص داشت. این به  معنای 
آن است كه سهم معامالت سهام اكنون به 75درصد 
از كل معامالت اوراق بهادار رسیده و به نظر می رسد 
در صورت تداوم نزول بورس و خروج بیشتر نقدینگی 
از بازار سهام تمایل مردم برای ورود به صندوق های 

سرمایه گذاری بیشتر شود.
اطالعــات بیشــتر از وضعیــت معامالت ســهام 
نشــان می دهد كه در 10ماهه امســال ارزش كل 
معامالت ســهام نســبت به 10ماهه سال گذشته 
1983هزار میلیارد تومان كاهش یافته درحالی كه 
در همین مــدت ارزش كل معامالت صندوق های 
سرمایه گذاری 120هزار میلیارد تومان رشد كرده و 

به 343هزار میلیارد تومان رسیده است.

مهاجرت نقدینگی به پاركینگ پول
نقدینگی از طریق صندوق های سرمایه گذاری در حال مهاجرت به بازار اوراق بدهی است

پیشرفت كند مسكن ملی و ناتمام ماندن واحدها و زیرساخت مسكن مهر، مسائلی است كه می تواند برای نهضت ملی مسكن نیز دردسرساز شود
چالش های مسكن دولتی در آینه مسكن مهر

بعد از گذشت حدود یك دهه از سررسید اتمام مسكن 

مهر، همچنان متولیان امر در حال تأمین مالی تكمیل مسكن
واحدهای باقی مانده و زیرساخت های این طرح هستند؛ 
البته عوامل و دالیلی كه به ایجاد این وضعیت منجر شده اند، همچنان 

می توانند نهضت ملی مسكن را نیز به چالش بكشند.
به گزارش همشهری، از زمانی كه در دولت نهم، طرح مسكن مهر به عنوان 
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 نشیب ها با حواشی متعدد روبه رو شده است. ناتوانی منابع 
دولتی در تأمین زیرساخت ها، فشار به پیمانكاران در ایفای تعهدات قبلی 
با قیمت های جدید، كنار نیامدن برخی از متقاضیان با افزایش تسهیالت 
بانكی و آورده نقدی مسكن مهر و... همگی از مسائلی است كه به بی مهری 
مسكن مهر منجر شد و می تواند ملزومات ناكامی سیاستگذار در نهضت 

ملی مسكن را نیز فراهم آورد.

تأمین مالی نیابتی برای تكمیل مسكن مهر
مسكن مهر بزرگ ترین طرح پیشران حوزه تولید مسكن در جمهوری 
اسالمی ایران بوده كه از اواخر دهه 80 آغاز شده، در طول دهه90 ادامه 
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، می گوید: با توجه به اینكه در ســال های گذشته كندی در حوزه 
اجرای تعهدات مسكن مهر رخ داد و از سوی دیگر متقاضیان مسكن مهر 
بعضا مشكالت و نارضایتی هایی داشتند، با تأكید رئیس جمهوری 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 
زیرساخت های آن به پایگاه وزارت راه و شهرسازی گفته است: هم اكنون 
40هزار 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 به طور كامل تكمیل و به اتمام می رسد و تحویل 

متقاضیان خواهد شد. به گفته او، واحدهای باقیمانده مسكن مهر با كمتر 
از 10درصد پیشرفت فیزیكی در حال اتمام است.

 از اظهارات سرپرست شركت عمران شــهرهای جدید برمی آید كه در 
بهترین حالت، مسكن مهر ناتمام كشور در سال1401 تكمیل خواهد شد 
و اولویت نخست نیز این است كه واحدهای نیمه كاره و در مراحل پایانی 
كار به اتمام برسد و تحویل متقاضیان شود. در ادامه، تكمیل زیرساخت ها 
در اولویت بعدی قرار دارد كه بناست با اتخاذ تصمیم هایی در بانك عامل 
مسكن، اعتبارات موردنیاز برای تكمیل زیرساخت های مسكن مهر تأمین 
شود تا تعهدات به جای مانده از گذشته در كوتاه ترین زمان به اتمام برسد. 
به عبارت دیگر، فارغ از دالیلی كه باعث شده همچنان بعد از چندین بار 
مختومه اعالم شدن طرح مسكن مهر در سال های اخیر، همچنان بخشی 
از واحدهای آن ناتمام باشد و زیرساخت های معمول این طرح نیز تأمین 
نشود، در شرایط فعلی نیز دولت، پیمانكاران و دستگاه های دولتی متولی 
زیرساخت ها قادر به تأمین مالی كار نیستند و بانك مسكن باید به عنوان 
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، می تواند تا چندین سال بعد چالش آفرین 

باشد و به سیاه چاله ای برای منابع دولتی تبدیل شود.

شاهدی از مسكن ملی
دولت سیزدهم براساس قانون جهش تولید مسكن باید ساالنه حداقل 
برای تولید یك میلیون واحد مسكونی برنامه ریزی كند و در این مسیر 
می خواهد 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 دهك های كم درآمد و مناطق روستایی 
به منظور كاهش بار هزینه ای تولید مســكن كم درآمد، ضریب خطای 
اجرای طرح را به حداقل برســاند. تا اینجای كار از منظر برنامه ریزی و 
سیاستگذاری روی كاغذ مشكلی وجود ندارد؛ اما واقعیت های اقتصادی، 
اوضاع مالی دولت و بانك ها و همچنین قدرت خرید خانوارهای نیازمند 
مسكن مصرفی به گونه ای است كه در عمل می تواند چالش های 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 
برنامه ریزی روی كاغذ، ثبت نام گســترده از متقاضیان و حتی تكلیف 
بانك ها و دستگاه های دولتی برای كمك مالی به طرح قادر نیست گره 
تولید مسكن را باز كند. آنچنان كه با گذشت بیش از 2سال از كلنگ زنی 
مسكن ملی، اكنون بخش كمی از متقاضیان نسبت به واریز آورده نقدی 
اقدام كرده اند و از مجموع پروژه ها نیز تعداد بسیار كمی به مرحله اجرا 
رسیده اند. در ماه های اخیر، طرح مسكن ملی نیز در نهضت ملی مسكن 
ادغام شده و همه تسهیالت و مزایای طرح دولت سیزدهم نیز مشمول 
آن می شود اما حتی این اتفاق نیز نتوانسته گشایشی در پیشبرد مسكن 
ملی ایجاد كند. متولیان نهضت ملی مسكن، از همین ابتدای كار كه در 
حال مقدمه سازی  نهضت هستند، باید با شناسایی گلوگاه های چالش ساز 
در تجربیات مسكن مهر و ملی و با درنظر گرفتن واقعیت های 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.

سرخط خبرها

  تخم مرغ دونرخی است
براساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر 
تهران قیمت هر شــانه تخم مرغ 30عــددی به وزن حدود 
2كیلوگرم 48 تا 55هزار تومان اســت. ایــن یعنی قیمت 
هر عــدد تخم مرغ بــرای مصرف كنندگان حــدود 1600 
تا 1800تومان تمام می شــود. در میادین میــوه و تره بار 
نیز هر شــانه تخم مرغ تنظیم بازاری 30عــددی با قیمت 

42هزارتومان به مصرف كنندگان عرضه می شود.

  افزایش واردات گوشی تلفن همراه
آمار گمرك ایران از افزایش واردات گوشی تلفن همراه تا مرز 
3میلیارد دالر حكایت دارد كه 810میلیون دالر آن یعنی 
حدود 28درصد به گوشــی های باالی 600دالر اختصاص 
دارد. بر این اساس در 9ماهه امسال 13میلیون و 61هزار و 
822دستگاه به ارزش 2میلیارد و 942هزار و 420دستگاه 
گوشی وارد ایران شده كه از نظر تعداد 42.5درصد و ارزش 
117درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته 

است.

  جزئیات مرحله چهارم درج قیمت تولید 
سازمان حمایت لیست 9گروه كاالیی جدید را منتشر كرد. 
انواع حبوبات، ادویه، غــالت، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و 
خشكبار به صورت بسته بندی شده، فرآورده های پروتئینی، 
انواع غذاهــای آمــاده و نیمه آماده، انواع كیــك، كلوچه، 
بیســكوییت، چیپس، پفك و موارد مشــابه، لوازم خانگی، 
صوتی و تصویری به صــورت كامل و51قلم لــوازم یدكی 
خودرو، كاالهایی هســتند كه از 23بهمن ماه باید قیمت 

تولیدكننده / واردكننده روی آنها درج شود.

محمدصادق مفتح
 قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی

از  طــرح درج قیمــت تولیدكننــده 
كاالهایــی كــه تأثیــر كمتــری در ســبد 
امــا  شــد،  شــروع  داشــت  خانــوار 
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 پایین دستی 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 به شدت فعاالن 

این صنعت را نگران كرده است.

نقل قول خبر

عدد خبر

میادین

دیــروز قیمــت هــر دالر آمریــكا بــا 
9۰تومان كاهش به 28هزار و 8۰تومان 
رســید. قیمت هر یورو هــم 1۷۰تومان 
نزول كرد و با نرخ 31هزار و 6۷۰تومان 

مبادله شد.

28080
تومان

قیمــت هرســكه طــرح جدیــد دیــروز 
۷۰هزار تومان نزول كرد و به 12میلیون 
و 28۰هزار تومان رسید. هر سكه طرح 
قدیم هــم 1۵۰هزار تومان ارزان شــد و 
به قیمت 12میلیــون و 1۵۰هزار تومان 

مبادله شد.

70000
تومان

قیمــت هرگــرم طــای 18عیــار دیــروز 
۵هــزار و 31۰تومان افت كــرد و به یك 
میلیون و 23۷هزار و 36۰تومان رسید. 
هر مثقال طا هم 23هزار تومان ارزان 
شــد و بــا قیمــت ۵میلیــون و 36۰هزار 

تومان خریدو فروش شد.

5310
تومان

ساندویچ های 
سوپرماركتی 

گران شدند
قیمت انواع ســاندویچ های آماده شركتی از ابتدای 
امســال 25 درصد افزایش یافته اســت. به گزارش 
همشــهری، این ســاندویچ ها كه در دوره كرونا با 
استقبال زیادی مواجه بودند در ابتدای ورود به بازار 
حدود 10 هزار تومان قیمت داشتند ولی امروز تا 25 
هزار تومان فروخته می شوند. قیمت ساندویچ سفیده 
تخم مرغ تالونگ در همین مدت با افزایش قیمت 
53 درصدی به 22.900 تومان رسیده در حالی كه 
ابتدای امسال این ساندویچ 15 هزار تومان قیمت 
داشت. دیگر  غذاهای كنســروی و نیمه آماده هم 
افزایش قیمت زیادی داشته اند. قیمت محصوالت 
برند هانی نسبت به مدت مشابه سال قبل بین 15 تا 
حدد 40 درصد افزایش داشته و محصوالت نامی نو 

هم 25 درسد افزاش قیمت داشته اند.

قیمت فروش برخی انواع غذای آماده در سوپرمارکت های تهران
قیمت- تومانمشخصاتبرند
43.800خورش قورمه سبزی - 285 گرمیهانی
38.800خوراک بندری- 450 گرمیآرمیتا
30.000خورش قیمه با گوشت- 180 گرمیچیکا
42.500خورش قیمه بادمجان- 285 گرمیهانی

35.000الویه مرغ- 500 گرمینامی نو
18.500کالب ژامبون گوشت و مرغ 60%نامی نو
80.000ساالد الویه مرغ- 900 گرمیفارسی
44.000خورش کرفس با گوشت- 285 گرمیچیکا
25.000ساندویچ فیله مرغ 150 گرمیرباط
22.300ساندویچ مرغ گریلپمینا
22.100کالب ساندویچ باگت فیله مرغ- 230 گرمیپانی 

22.900ساندویچ سفیده تخم مرغ- 170 گرمیتالونگ

سوپرماركت

آمار خبر

دیــروز 6هزارو9۵میلیارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شد 
كــه از ایــن میــزان 3هزارو481میلیارد 
تومان به معامات خرد ســهام و بقیه 
بــه اوراق بدهــی و معامــات عمــده 

اختصاص یافت.

 3481
میلیارد 
تومان

در مبادالت روزگذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 
۵۰4شركت كاهش و ۷۰شركت افزایش یافت. قیمت 

سهام 16شركت هم تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامات بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 1۷33میلیارد تومان 
سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 

حقیقی به 2هزارو8۵9میلیارد تومان رسید. این به معنای 
آن است كه سهامداران حقیقی دیروز 1126میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج كردند.این میزان سهام 
توسط سهامداران حقوقی خریداری شد.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روزگذشته 
26هزارو64۷واحد، معادل 2.16درصد نزول كرد و به 

یك میلیون و2۰8هزار و 688واحد رسید.
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ترکیب معامالت اوراق بهادار در 10ماهه امسال - ارقام به میلیارد ریال
درصدتغییرمقدار تغییر10ماهه امسال10ماهه پارسالبازارنوع محصول

سهام
64.7-14200094-219319247731830بورس تهران

66.6-5.637.181-8.458.0222.820.841فرابورس
65.3-19837275-3038994610552671جمع معامالت سهام

صندوق قابل معامله
15176322544622102699067.7بورس تهران

725.385894.393169.00823.3فرابورس
22430173439015119599853.3جمع معامالت صندوق های قابل معامله

25%
75%

7%
93 %

ترکیب معامالت 10 ماهه امسالترکیب معامالت10 ماهه پارسال ت صندوق های قابل معامله
  معامال

ت سهام
  معامال

افزایش قیمت مرغ در میادین
قیمت مرغ در میادین میوه و تره بــار افزایش یافت. به گزارش 
همشهری،  نرخنامه جدید میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 
حاكی از افزایش قیمت در این مراكز خرید است. بر اساس این 
نرخنامه كه از روز شنبه 2 بهمن در میادین به اجرا درآمد، قیمت 
هر كیلو مرغ كامل با نرخ تنظیم بازاری از كیلویی 27.770 تومان 
به 29.90 تومان افزایش یافت و مرغ قطعه بندی شده هم 5 تا 
6 درصد گران شد. در حال حاضر هر كیلو ران مرغ در میادین با 
قیمت 44.500 و هر كیلو سینه مرغ با قیمت 53.900 تومان 
عرضه می شود. مقایســه قیمت كنونی مرغ در میادین با مدت 
مشابه پارسال حاكی از افزایش حدود 50 درصدی قیمت این 
ماده پروتئینی است. مرغ كامل 49 درصد، ران مرغ 43 درصد، 
ســینه مرغ 60.8 درصد و جوجه كباب 46 درصد نســبت به 

زمستان سال گذشته گران شده است. 

مقایسه قیمت مرغ در میادین میوه و تره بار تهران

کیلو- توماننام محصول
 بهمن 99

کیلو – تومان
 بهمن 1400

19.69029.390مرغ کامل
31.10044.500ران مرغ
36.20048.400مغز ران

33.50053.900سینه مرغ
36.90052.300ساق

32.40048.100ران و سینه
28.70042.700بال کبابی ساده

50.90069.700فیله
37.90061.200سینه بی استخوان- شنیتسل

42.00061.700جوجه کباب بی استخوان-ساده 
10.10013.500گردن مرغ

7.0007.500پای مرغ بسته 400 گرمی



 آشتی
با موفقیت

حكم گل گهر 
صادر نشد

بهروز رسايليیادداشت
روزنامهنگار

پخش زنده روز
سردترين زمستان پرسپوليس
خلف وعده مدیرعامل جدید باعث ناراحتي شدید 

یحيي و بازیكنان شده است؛  در این شرایط به خرید 
بازیكنان موردنظر كادر فني هم نمي توان اميد بست
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مهدي طارمي بعد از صلح با سرمربي 
تيم ملي، متحول شد

بدتريــناتفاقيكهممكناســتبــراييك
فوتباليسترخبدهد،ايناســتكهكيفيتو
تواناييفنياوپاسوزحاشيههايششود.آنقدر
مثالازايندســتدرفوتبالايــرانداريمكه
ميشوديكليســتبلندباالتنظيمكرد.چه
ستارههاييكهنتوانستندخودشانرارويريل
نگهدارندوخيليزودخاموششدند.هميناست
كهوقتييكاستعدادخالصمثلمهديطارمي
بابياحتياطيخودشرابهخطرمياندازد،همه
نگرانشميشــوند.دلآدمميســوزداگراين
بازيكنبهخاطرحواشيكاذبوغيرمعقولنتواند
ازتمامظرفيتشاستفادهكند.ايناتفاقبهتازگي
برايطارميرخدادواوواردداستانناالزميشد
كهكمهمبرايشضررنداشت،حاالاماهمهچيز

بهخيرگذشتهاست.

   قهر ملي، افول باشگاهي
ماجرايغيبتطارميدراردويقبليتيمملي
برايبازيبالبنانوسوريهآنقدرمشهوراستكه
نيازيبهبازگوييندارد.توييتناالزموطعنهآميز
اوعليهكادرفنيتيممليكاررابهجاييرساند
كهچارهايجزحذفايــنبازيكنباقينماند.
ازاينطرفتيممليبــدونطارميبارشرابه
مقصدرساندوتوانستباشكستلبنانوسوريه
عمالحضــورشدرجامجهاني2022راقطعي
كند،ازآنطرفامااتفاقرخدادهبرايطارمي
درتيممليرويبازدهياودرپورتوتأثيرمنفي
عجيبيگذاشت.درآندورانستارهبوشهري
تيمملي11بازيپياپيگلنزدكهاينبدترين
آماراواززمانمعرفياشبهســطحاولفوتبال
ايرانبود.كامالروشــنبودكهاتفاقاترخداده
براياينبازيكن،تمركزاوراازبينبردهوباعث
شــدهمهديدرســطحيپايينترظاهرشود.
درحاليكهازاعتمادبهنفسطارميبهعنوانيكي
ازبزرگترينويژگيهاياويادميشود،مهدي
درآنمدتبهوضوحدچاراسترسوفشاررواني
شدهبود.بااينحالبعدازارتباطاتيكهبرقرار
شــدوطارميباكادرفنيتيممليصلحكرد،
شــرايطاودرپورتوهمتغييراساسيپيداكرد.
بهاينترتيبطارميدر5بازيگذشــتهموفق
شده4گلبرايتيمشبزندوبهردهسومجدول
برترينگلزنانليگپرتغــالصعودكند.بعداز
حلاختالفات،حاالمهاجمبوشهريبرايبازيبا
عراقواماراتبهفهرستتيممليبازگشتهاست
واميدواريماوهميندرخششرادرپيراهنتيم

اولايرانتكراركند.

   درخشش بدون زوج اصلي
بازگشتمهديطارميبهتيمملياماباغيبت
ســردارآزمونهمزمانشدهاســت.سرداركه
درگيرويروسكروناشــده،2تستپياپيداده
كههردويآنهامثبتشدهاست.بهاينترتيب
اودستكمبازيباعراقراازدستخواهددادو
وضعيتشبرايمسابقهبااماراتهمنامشخص
اســت.اينســومينبازيپياپياستكهزوج
قدرتمندوتهاجميتيممليكشــورمانيعني
آزمونوطارميشانسبازيكنارهمراازدست
ميدهند.در2مسابقهقبليكهطارميدرتيم
ملينبود،ســردارآزمونسنگتمامگذاشتو
موفقبهگشودندروازهلبنانوسوريهشد.حاال
همنوبتمهديطارمياســتكهجايخالي
آزمونراپركندوبادرخششبرابرعراقاجازه

ندهدكسييادغيبتسرداربيفتد.

حكمكميتهاستيناففدراسيونفوتبالدرباره
پروندهكسرامتيازازباشــگاهگلگهربازهم
صادرنشد.روزگذشــتهاعضاياينكميتهاز
ساعت15جلسهخودرادراينخصوصآغاز
كردند.اينهمانجلسهايبودكهطيروزهاي
گذشــتهحرفوحديثهــاوگمانهزنيهاي
فراوانــيدرخصوصآنمطرحشــدوگمان
ميرفتتكليفتيمهاياســتقالل،سپاهان،
پيكانوگلگهردرپاياناينجلسهمشخص
شود.اماكميتهاستينافبازهمبهجمعبندي
نرسيدوصدورحكمدرخصوصاينپروندهرا

بازهمبهتعويقانداخت.
ازدوشنبهشــبگذشــتهجنجالهــاو
فضاسازيهايزياديپيراموناينجلسهدر
فضايمجازيبهوجودآمدهبود.حتيمجري
برنامــهفوتبالبرتردرتلويزيونمدعيشــد
براساسشنيدههاقراراستكميتهاستيناف
حكمكميتهانضباطيرانقضكندوامتيازات
اهداشدهبه3تيماستقالل،سپاهانوپيكان
راپسبگيرد.اماايناتفــاقرخندادوكميته
اســتينافبازهمصــدورحكمايــنپرونده
پيچيدهرابهتعويقانداخت.طبقحكمكميته
انضباطي،باشگاهگلگهربهخاطراستفادهاز
يكبازيكنگابنيدر3بازياينفصلبانتيجه

3برصفربازندهاعالمشدهاست.

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

خواهد رفت
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پرسپوليس

فوالد
16:00

دوشنبه 18  بهمن 1۴00
سوپرجام

ختافه

لوانته
23:30

اللیگا اسپانیا

جمعه 15  بهمن 1۴00

چهارشنبه 6  بهمن 1۴00

ایران

بحرین
16:30

قهرمانی آسیا  - هندبال

برنامه بازی

امروز خداحافظی زنان با آسيا؟سورپرايزهای اجباری
تيم ملي فوتبال ایران 4بازیكن را به خاطر كرونا 

ندارد اما با پيروزي، تساوي و حتي شكست مقابل 
چين  تایپه شانس صعود به مرحله بعد را دارد

18

مالی

گينه استوایی
22:30

ساحل عاج

مصر
19:30

جام ملت هاي آفريقا- يك هشتم
18

چهارشنبه 6بهمن 1۴00

چين تایپه

ایران
17:30

جام ملت های آسیا - بانوان

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

 همزمان در 2 میدان 
حسن یزدانی

آخرین خبر

پنج شنبه 7  بهمن 1۴00
مقدماتی جام جهانی -  فوتبال

سه شنبه 12  بهمن 1۴00

ایران

امارات
18:00

لبنان

کره جنوبی
15:30

استراليا

ویتنام
12:40

امارات

سوریه
18:30

ایران

عراق
18:00

عربستان

عمان
20:45

ژاپن

چين
13:30
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واقعا زشت است

كمي نفس بكش

نه؛ داري تواضع مي كني!

در خبرها آمده فدراســیون فوتبال 
همچنان درگیر پرداخت بدهي هاي 
به جا مانده از دوران حضور كارلوس 
كي روش در تیم ملي است. 2دستیار 
پیشین كي روش به داليل متفاوت 
شكايت كرده اند و علیه فدراسیون حكم 
گرفته اند. بخش جالب تر ماجرا اما مربوط به پرداخت 3میلیارد 
تومان، تتمه مالیات كي روش است كه فدراسیون اقساط ماهانه 
آن را مي پردازد. كارلوس نخســتین مربي خارجي نیست كه 
پرداخت مالیات  قراردادش را برعهده طرف ايراني مي گذارد. اين 
مسئله بین مربیان خارجي شاغل در ايران رسم است. كاش به 
همان اندازه مالیات روي دستمزد اين مربیان و بازيكنان بكشیم، 
اما وادارشــان كنیم در احترام به قوانین كشور ايران، خودشان 
مالیات شان را بدهند. اينكه كارفرما مالیات كارمند خارجي را 

برعهده مي گیرد، رسما دهان كجي به قوانین مملكت ماست.

اگرچه صعود تیم ملي كشورمان و 
نیز كره جنوبــي به مرحله نهايي 
جام جهانــي 2022قطر تقريبا 
قطعي شــده، اما بقیه تیم هاي 
اين گروه براي رسیدن به پله سوم 
و راهیابي به پلي آف در تقال هستند. 
اين مسئله براي آنها مهم است و مي تواند يك شانس براي 
صعود به جام جهاني در اختیار اين تیم ها بگذارد. در نتیجه 
غیبت سردار آزمون در بازي با عراق به خاطر ابتال به ويروس 
كرونا خبر خوبي براي رقیب روز پنجشنبه تیم ملي است. 
عراقي ها اصال وضعیت خوبي ندارند و بعد از بازگشت مهدي 
طارمي هم حسابي قالب تهي كرده بودند، اما غیبت آزمون 
كمي مجال تنفس به آنها مي دهد. سردار با 3گل زده، بعد 
از علي دايي 4گله برترين گلزن تقابل هاي 2تیم است. البته 

امیدواريم بقیه بچه ها جاي خالي آزمون را پر كنند.

داستان حضور بیژن ذوالفقارنسب در 
هیأت مديره پرسپولیس هم خیلي 
جالب اســت. بنده خدا آمد، چند 
گاف داد، سوژه رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي شــد و خودش محترمانه 
استعفا داد. ذوالفقارنسب گفته نمي تواند 
به باشگاه پرسپولیس كمك كند و برداشت افكار عمومي هم دقیقا 
همین است، اما حاال شايعه شــده وزير ورزش، پوالدگر، معاون 
خودش را مأمور كرده تا دكتر بیژن را براي بازگشت به پرسپولیس 
راضي كند! يك نفر هم كه در اين مملكت پیدا شــده و آشكارا 
مي گويد »نمي توانم«، بقیه حرفش را قبول نمي كنند. احتماال 
وزارتخانه دارد به ذوالفقارنسب مي گويد:»نه، شما مي توانید دكتر، 
داريد شكست نفسي مي كنید.« فضا طوري است كه انگار هیچ 
نیروي مفیدتري براي كمك به پرسپولیس وجود ندارد. با  اين 
تصمیمات وزارت ورزش كم كم داريم نگران پرسپولیس مي شويم.

7بــازي برگزارشــده از هفتــه  در 
شــانزدهم لیگ برتر، باالترين امید گل 
را تیم نســاجي خلق كرد كــه در زمین 
فجرسپاســي به امید گل 2.12 رسید. 
اما اين تیم تا دقايق تلف شــده بازي به گل نرســیده بود و باالخره با 
گل دقیقه93 شاهین طاهرخاني توانســت از شكست فرار كند. بعد 
از نســاجي، 2 تیم مس و پديده با 2.03 و 1.95 باالترين امید گل را 
داشتند كه به ترتیب 3 و 2گل زدند اما نساجي كه باالترين امید گل 
اين هفته را خلق كرده بود فقط به يك گل و يك امتیاز دســت يافت. 
پايین ترين امید گل اين هفته را هم تیــم گل گهر با 0.36 خلق كرد 

كه در مقابل تراكتور )با امید گل 1.17( به تساوي بدون گل رسید.

تیم قعرنشــین پديده اين هفته بهترين 
بــازي فصلــش را در اراك ارائــه داد و 
براي نخســتین بار در يك بازي از فصل 
جاري 2گل زد. پديده همچنین با امید 
گل1.95 به باالترين امید گلش در بازي هاي اين فصل هم رســید. 
مصاف پديده و آلومینیوم در شهر اراك يكي از زيباترين بازي هاي اين 
فصل بود و 2تیم بارها دروازه يكديگر را تهديد كردند. در اين مسابقه 
4گل ردوبدل شد و تیر دروازه ها هم چندين بار به لرزه درآمدند. طي 
15بازي نیم فصل اول، باالترين امید گل پديده 1.52 بود كه در بازي 
با پیكان به ثبت رسید. ضمن اينكه مشــهدي ها فقط 3بار امید گلي 
بیشتر از حريف خود داشته اند. اما شــاگردان داوود سیدعباسي اين 
هفته با امید گل 1.95 و برتري 0.83 نســبت به حريف، درخشش 

غیرمنتظره اي داشتند.

تیم ســپاهان با امید گل 1.01 باالترين 
امید گل يك تیم بازنده را در بازي هاي 
اين هفته خلق كرد. ســپاهان دقیقا به 
اندازه امیــد گلــش گل زد اما حريفش 
يعني مس رفسنجان با امید گل 2.03 به 3گل رسید و 3 بر يك پیروز 
شــد. يعني 2 تیم در كیفیت موقعیت هاي خلق شده حدودا يك گل 
اختالف داشتند اما مس با اختالف 2گل برنده شد. كمترين اختالف 
بین 2تیم در بازي هاي اين هفته، در مصاف نفت آبادان و ذوب آهن رخ 
داد كه آباداني ها فقط با 0.05 برتري به پیروزي يك بر صفر رسیدند. 
امید گل صنعت نفت و ذوب آهن در اين بازي به ترتیب 0.60 و 0.55 
بود. 2تیم پرسپولیس و فوالد هم رقابت نزديكي داشتند و قرمزها با 

امید گل 0.96 در مقابل 0.72 به برتري رسیدند.

نكته بازی

متريكاآماربازی

سورپر ايز هاي اجباري
در پي اتفاقات اخیر، تیم ملي با تركیبي تازه و متفاوت مقابل عراق به میدان خواهد رفت

نیمه گزارش

يك قرارداد، 3ايراد
 در مورد فاجعه اي به اسم تمديد

 3 ساله با رادوشوويچ
اســناد دقیق قرارداد بوژيدار رادوشــوويچ با باشگاه 
پرسپولیس منتشر شده است؛ آنچه نشان مي دهد او بنا 
بوده تا پايان لیگ بیست وسوم سرخپوش باقي بماند و 
در مجموع چیزي حدود يك میلیون يورو دريافت كند. 
رادو حاال به بهانه عدم دريافت منظم مطالباتش اين 
قرارداد را به طور يكطرفه فسخ كرده و بیم آن مي رود كه 
با شكايت به فیفا، بتواند كل اين مبلغ كالن را به عنوان 
غرامت دريافت كند. خود رادو البته مي گويد استحقاق 
دريافت اين دستمزد را داشته، هرچند مشخص نیست 
متر و معیار او براي اين جمع بندي چیســت! به طور 
كلي در مورد پرونده رادو كه از شاهكارهاي مديريتي 
محمدحسن انصاري فرد بود زياد حرف زده شده، اما به 
شكل كوتاه 3ايراد اساسي مي توان از تمديد قرارداد گلر 

كروات سرخ ها گرفت.

چرا 3ساله؟
رادوشوويچ همیشه از اينكه در پرسپولیس حضور دارد 
خوشحال بود و اين خوشحالي را به وضوح نشان مي داد. 
او مشكلي با نیمكت نشیني نداشت و انتظار مي رفت 
هر زمان قراردادش به پايان برســد، به راحتي قرارداد 
ديگري ببندد. تازه اگر نمي بست هم مشكلي نبود، چون 
به هر حال داريم در مورد يك دروازه بان ذخیره حرف 
مي زنیم و مي شد مشابه او را پیدا كرد. در اين شرايط 
واقعا فلسفه عقد يك قرارداد طوالني مدت با اين بازيكن 
چه مي توانست باشد؟ چرا بي خود و بي جهت باشگاه را 

متعهد كرديد؟

چرا اينقدر گران؟
رادوشوويچ به طور متوسط هر فصل 250هزار يورو از 
پرسپولیس پول مي گیرد. مي گويند رقم قرارداد قبلي 
او بسیار كمتر از اين حرف ها بوده است. به اين مسئله 
كاري نداريم، اما واقعا چنین عددي براي يك بازيكن 
نیمكت نشــین خیلي خیلي زياد است. شايد توجیه 
داشته باشد كه تیمي يك بازيكن اصلي را با اين رقم 
يا حتي باالتر از آن استخدام كند، اما درنظر گرفتن اين 
دستمزد براي دروازه باني كه مي دانیم فقط در شرايط 
خاص بازي مي كند و همیشه قرار است روي نیمكت 

بنشیند، هیچ توجیهي ندارد.

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. 
چه كسي 3سال پیش فكر مي كرد دالر امروز 27هزار 
تومان باشد؟ و چه كســي مي داند دالر 3سال بعد چه 
قیمتي خواهد داشت؟ چرا آقاي انصاري فرد؟ واقعا چرا؟

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 می گیرد

بهروز رسايلي |  اتفاقات حاشيه اي 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 بخت هايش براي ســوم شدن در 
اين گروه و راهيابي به پلي آف را در ورزشگاه آزادي 
جست وجو مي كند كه دست كم 6بازيكن اين تيم به 
داليل مختلف شانس حضور برابر تيم ملي ايران را از 
دست داده اند. در نقطه مقابل اما تيم دراگان اسكوچيچ 
هم با مشكالتي مواجه اســت و انتظار مي رود 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 مي شد.

  3 به اضافه يك نفر
فعال غیبت 3بازيكن اصلي در تركیــب تیم ملي ايران 
قطعي شده است. سردار آزمون بزرگ ترين غايب بازي 
با عراق است. گويا او در روسیه به كرونا مبتال شده و هر 
دو تستش مثبت بوده است. ســردار البته باز هم تست 
خواهد داد و تالش مي كند در روزهاي بعد براي بازي با 

امارات خودش را به تهران برساند، اما تا اينجا غیبت او 
در ديدار با عراق و جشن صعود احتمالي تیم ملي قطعي 
شده است. احمد نوراللهي هم ديگر بازيكن مهم تیم ملي 
است كه درست به همین دلیل 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 تیم اســكوچیچ تبديل به چهره اي ثابت و مهم شده 
بود. او گل پیروزي تیم ملي برابر لبنان را در آن كام بك 
دراماتیك به ثمر رساند، اما حاال از اين بازيكن هم خبري 
نخواهد بود. نفر سوم احسان حاج صفي، كاپیتان اول تیم 
ملي است كه او نیز مورد هجوم كوويد- 19قرار گرفته. 
شايد با غیبت نوراللهي مي توانســتیم شاهد بازگشت 
كاپیتان به میانه میدان باشــیم؛ اتفاقي كه رخ نداد. به 
اين 3 نفــر  اللهیار صیادمنش را هــم بیفزايید؛ مهاجم 
جوان و مستعد تیم ملي كه در پنجره زمستاني اروپا در 
كشاكش انتقال به يك تیم ديگر است و خودش مي گويد 
پاسپورتش را در اختیار ندارد. صیادمنش هم بازيكني 
بود كه اين اواخر هر از گاهي به عنوان بازيكن تعويضي 
به زمین مي آمد و به ويژه با توجه به غیبت سردار آزمون 
ممكن بود در ديدار با عراق شانس بیشتري براي بازي 
داشته باشد.ديروز مجید حسینی هم به جمع بازيكنان 

كرونايی اضافه شد اما  او شانس چندانی برای حضور در 
اين بازی نداشت.

  شانس به سامان رو مي كند؟
در پي اين اتفاقات، بدون ترديد شاهد برخي تغییرات مهم 
در تركیب تیم ملي خواهیم بود. مثال احتمال دارد جاي 
خالي نوراللهي را میالد سرلك پر كند. در مورد جانشین 
ســردار آزمون هم بايد منتظر ايده دراگان اســكوچیچ 
بمانیــم. در اردوي قبلي كه مهــدي طارمي غايب بود، 
اسكوچیچ در بازي اول با لبنان از سامان قدوس به عنوان 
هافبك هجومي پشت ســردار آزمون استفاده كرد و در 
حقیقت تیم ملي را با يك مهاجم نوك به میدان فرستاد. 
در مسابقه دوم با سوريه اما اسكوچیچ اين موقعیت را در 
اختیار احسان حاج صفي قرار داد. حاال كه طارمي برگشته 
و سردار آزمون نیست بايد ببینیم اسكوچیچ چه تصمیمي 
مي گیرد. در مجموع احتمال بازگشت سامان قدوس به 
تركیب اصلي تیــم ملي وجــود دارد؛ بازيكني كه براي 
هواداران جذاب است، اما اگر فرصت نصیب او شد، بايد 
خیلي بهتر از نمايش قبلي اش مقابل لبنان عمل كند. با 
اين همه احساس مي كنیم تركیب تیم ملي در مسابقه 

با عراق حتي شگفتانه هاي بیشتري هم خواهد داشت.
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سردترين زمستان پرسپوليس
 خلف وعده مديرعامل جديد پرسپولیس باعث ناراحتي شديد يحیي و بازيكنان شده است؛

 در اين شرايط به خريد بازيكنان موردنظر كادر فني هم نمي توان امید بست

امير شماره يك مي ماند؟
عابدزاده با يك سوپر سیو به تهران رسید

يكي از اتفاقات مهم اردوي قبلــي تیم ملي، فیكس 
شدن امیر عابدزاده برابر سوريه بود. علیرضا بیرانوند 
در بازي با لبنان يك گل بد خورد كه البته وزش شديد 
باد هم در ثبت آن نقش داشت. با اين حال بیرو يك 
اقدام به دريبل عجیب ديگر هم در همین مســابقه 
داشت كه به نظر مي رســد همین يكي براي او گران 
تمام شد و به سال ها حضور علیرضا در تركیب اصلي 
تیم ملي پايان داد. به اين ترتیب در مصاف با سوريه، 
امیر عابدزاده در تركیب اصلي تیم ملي به میدان رفت 

و درخشید.
حاال رسیده ايم به 2 بازي ديگر انتخابي جام جهاني، 
برابر عراق و امارات. يكي از عالمت ســؤال هاي اين 
اردو هم مربوط مي شود به نام دروازه بان اصلي. آيا امیر 

عابدزاده همچنان پیراهن شماره يك را به تن خواهد 
داشت يا بار ديگر بیرانوند به تركیب اصلي برمي گردد؟ 
بیرو در اين مدت در بواويشــتا بیشتر نیمكت نشین 
بوده است اما عملكرد درخشان عابدزاده در پونفرادينا 
همچنان ادامه دارد. در آخرين بازي باشگاهي دسته 
دوم اسپانیا قبل از وقفه ملي، عابدزاده برابر هوئسكا 
كلین شیت كرد. او در اين مسابقه يك ضربه چكشي 
خطرناك را از فاصله بسیار نزديك مهار كرد؛ صحنه اي 
كه به معناي واقعي كلمه »سوپرسیو« بود و باعث شد 
او از ســوي ســايت هاي تخصصي تحلیل و ارزيابي، 
به عنوان برترين دروازه بان هفته اين مسابقات انتخاب 
شود. در اين شرايط به نظر مي رسد عابدزاده برابر عراق 

هم دروازه  بان اصلي تیم ملي باقي خواهد ماند.

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ويكم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه
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اميرحسين اعظمي| پرسپوليس 16هفته از ليگ برتر 
را با كسب 35امتياز پشت سر گذاشت و حاال يحيي 
گل محمدي براي نيم فصل دوم درصدد تقويت تيمش 
است تا در رقابت با استقالل و سپاهان عقب نماند. البته 
باشگاه پرسپوليس در نخستين اقدام بايد با اوساگونا 
تسويه حساب كند تا پنجره نقل وانتقاالتي اين باشگاه 
باز شود ولي مديران پرسپوليس در تالش براي جذب 
بازيكنان موردنظر گل محمدي هستند، هرچند كه 
هنوز بازيكن جديدي به ليست سرخ پوشان اضافه 
نشده است. در خط دروازه پرسپوليسي ها همچنان 
منتظر مشخص شــدن وضعيت رشيد مظاهري در 
استقالل هســتند تا اين بازيكن را بعد از دريافت 
رضايتنامه جذب كنند. اگر اين انتقال منتفي شد، 

پرسپوليس سراغ گزينه هاي ديگر خواهد رفت.

   دغدغه يحيي براي جذب مهاجم
اما دغدغه مهــم يحیي، گرفتن بازيكن در پســت 

هافبك و مهاجم اســت و در اين زمینه چالش هايي 
براي پرسپولیس ايجاد شده است. يحیي براي تقويت 
خط حمله روي مهاجمان خارجــي نظر دارد ولي 
وزارت ورزش به باشگاه پرسپولیس هشدار داده كه 
با توجه به پرونده هاي ســنگین در فیفا، فعال سمت 
بازيكن خارجي نرود. البته ايــن موضوع باب میل 
گل محمدي و مديران پرســپولیس نیست و آنها بر 
اين عقیده اند كه استقالل هم شرايطي مشابه در فیفا 
دارد ولي اقدام به جذب 2بازيكن خارجي كرده است. 
يحیي در بین مهاجمان حاضر در لیگ روي نفراتي 
چون شروين بزرگ، علیرضا كوشكي، لوسیانو پريرا و 
پیمان بابايي نظر دارد ولي جذب آنها فعال غیرممكن 

است و اين اتفاق جالبي براي پرسپولیس نیست.

 درخواست رسمي از گل گهر
باشگاه پرسپولیس براساس لیست يحیي گل محمدي، 
خواهان جذب 2 بازيكن گل گهر شــده اســت. سعید 

صادقي و مهدي تیكدري 2بازيكن مدنظر ســرمربي 
سرخ پوشان هســتند و باشگاه پرســپولیس با ارسال 
درخواست رســمي خواهان جذب اين 2بازيكن شده 
است. صادقي در نیم فصل اول جزو بهترين بازيكنان لیگ 
بود و در پست هافبك و وينگر مي تواند به پرسپولیس 
كمك كند. تیكدري هــم درصورت اضافه شــدن به 
پرسپولیس معضل اين تیم را در سمت راست برطرف 
خواهد كرد. باشگاه گل  گهر هنوز پاسخ پرسپولیس را 
نداده و اين در حالي است كه باشگاه سپاهان هم جزو 
مشتريان صادقي محسوب مي شود و به صورت رسمي 
براي جذب هافبــك گل گهر اقدام كرده اســت. البته 
گل گهر پاســخ ســپاهان را داده و گفته كه درصورت 
صدور رضايتنامه صادقي براي سپاهان، سروش رفیعي و 

محمدرضا حسیني را از اين تیم مي خواهد.

 ناراحتي شديد بازيكنان و كادر فني
رضــا درويــش و اعضــاي جديــد هیأت مديره 

پرســپولیس كه حــدود 2هفته از انتصاب شــان 
مي  گذرد، در همــان روز اول با حضــور در اردوي 
پرســپولیس )پیش از ديدار با فجرسپاسي( قول 
دادند به زودي مطالبات عقب افتاده سرخ پوشان را 
پرداخت كنند. اما پس از عملي نشدن اين وعده ها، 
در آخرين وعده خود قول پرداخت 10 تا 15درصد 
مطالبات سرخ پوشــان تا روز شــنبه را داده بودند 
كه اين بار نیز با گذشــت 3روز همچنان خبري از 
پرداخت پول نیســت. اين موضوع به شدت باعث 

ناراحتي و دلخوري بازيكنان و گل محمدي شــده 
و حتــي زمزمه اعتصاب سرخ پوشــان در شــروع 
تمرينات به گوش مي رسد. اعضاي تیم پرسپولیس 
تاكنون تنها 20درصد از قرارداد فصل جاري خود را 
دريافت كرده اند و معتقدند با حضور هیأت مديره و 
مديرعامل جديد تاكنون هیچ كدام از مشكالت اين 
تیم برطرف نشده است و درصورت ادامه اين روند 
بايد منتظر روزهاي پرالتهاب در اردوي سرخ پوشان 

باشیم.
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گزارش

وز سوژه ر

 زنان امروز با آسيا 
خداحافظي مي  كنند؟

تيم ملي فوتبال زنان ايران 4بازيكن اصلي اش را 
به خاطر كرونا از دست داده است اما اين شانس را 

دارد كه با پيروزي، تساوي و حتي شكست مقابل 
چين  تايپه به مرحله بعد صعود كند

تيم ملي فوتبال زنان ايران امروز آخرين بازي اش را در جام 
ملت هاي آسيا انجام مي دهد؟ ايران امروز در سومين بازي 
مرحله گروهي بايــد با چين تايپه بازي كنــد. تا 2روز پيش 
حرف امتياز گرفتن از چين تايپه بــود و خيلي ها به صعود تيم 
به يك چهارم نهايي خوش بين بودند اما حاال مثبت شدن تست 

كروناي 4بازيكن، تيم را بيش از پيش نگران كرده است.
بعد از هندي ها كه كرونا اردويشان را تعطيل كرد و از جام كنارشان 
گذاشت، دو ســه روزي اســت كه ايراني ها با اين ويروس درگير 
شده اند. آنها كه روز اوِل مســابقات با هند ميزبان بازي داشتند، 
5كرونايي دارند. بعد از مثبت شدن تست فاطمه عليپور، سرپرست 
تيم، 4بازيكن اصلي هم بيمار هســتند و قرنطينه شده اند. نگين 
زندي، ثنا صادقي، ســمانه چهكندي و مرضيــه نيكخواه غايبان 
بزرگ بازي امروز هستند. آنها بايد 7روز در قرنطينه باشند. ايران 
بايد خيلي خوش شــانس 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. هر چند چين تايپه رنك39 فيفا را دارد و ايران 
رنك70، چين تايپه طي 13دوره حضور در جام 3بار به قهرماني 
رسيده و ايران براي نخستين بار است كه اين جام را تجربه مي كند 
ولي در اردوي ايران همه از انگيزه بااليشان براي صعود مي   گفتند. 
آنها مي خواستند همانطور كه با يك شگفتي به جام ملت ها صعود 
كردند، نخستين حضورشان با نخستين صعود به جمع 8تيم همراه 
باشــد. اما آيا تيمي كه امتيازي ندارد، مي تواند 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. تيم هاي چين، اســتراليا، ژاپن، 
كره جنوبي و فيليپين به مرحله يك چهارم نهايي صعود كرده اند و 
منتظر 3تيم بعدي هستند. تيم دوم گروه ايران و 2تيم برتر از بين 
تيم هاي سوم گروه ها به مرحله بعد مي رسند. با حذف هند از دور 
مسابقات، كنفدراسيون فوتبال آسيا در گروه هاي ديگر هم نتايجي 
را كه تيم  هاي سوم در مقابل تيم چهارم گرفته اند، ناديده مي گيرد. 
اين اتفاق شرايط صعود تيم ها به خصوص 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 چين تايپه را با هر 
اختالفي شكست بدهد، به عنوان تيم دوم صعود مي كند. اگر بازي 
امروز با تساوي به پايان برســد، ايران اين فرصت را دارد كه يكي 
از تيم هاي برتر سوم باشد. ايران در حالتي عجيب با شكست هم 
مي تواند به مرحله يك چهارم نهايي برسد. به اين شرط كه تايلند 

با اختالف 8گل از استراليا ببازد.

 اتفاق تلخ
بعد از سوژه هاي خنده

جام ملت هاي آفريقا عزادار شد

جام ملت هاي آفريقا سوژه هاي خنده زيادي به اروپاييان داد. آنها 
ُسر خوردن دروازه بان يا خراب كردن گل توسط بازيكنان آفريقايي 
را هم به سخره گرفتند. حتي مايه كوبي مردم كامرون در برابر كرونا 
كه تنها 11درصد جمعيت اين كشور را دربرمي گرفت، دستمايه 
خنده شــده بود. حاال اتفاقي گريه دار رخ داده و اين رقابت ها 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 يك هشــتم نهايي رقابت هاي جام ملت هاي آفريقا 
دســت كم 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 مي رفتند 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. درحالي كه 12بازيكن 
تيم كومور و سرمربي اين تيم به دليل دچار شدن به كرونا در اين 
 بازي غايب بودند، اين كشور كوچك و گمنام مقاومتي جانانه كرد و

 2-1به ميزبــان باخت. كاپيتان اين تيم هم دقيقه7اخراج شــد. 
اتفاق بامزه اين بود كه مدافع چپ 172سانتي متري كومور كه در 
غياب دروازه بان هاي بيمار تيمش 90دقيقه درون دروازه ايستاد، 
به قدري درخشيد كه همگان را به تعجب واداشت. او دقيقه54يك 

دبل سيو هم داشت.
خشــونت موضوع خبرهاي ديگري هم پيرامون فوتبال بود. ليائو، 
بازيكن پرتغالي آث ميالن 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 بوقچي ها و اوباش باشگاه در محل تمرين 
كتك خورده بودند، تصميم به فسخ قراردادشان گرفتند و جان شان 
را برداشتند و از اين تيم رفتند. حاال ليائو نخستين بازيكني است 
كه به دليل 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 به سوي 

روديگر پرت شده بود كه هر دو به اين بازيكن برخورد كرد.

نادال، 2گام تا جاودانگي در تاريخ
ستاره اسپانيايي تنيس با يك پيروزي سخت، خود را به نيمه نهايي اوپن استراليا 
رساند و با كسب بيست ويكمين قهرماني گرنداسلم، تنها 2 پيروزي فاصله دارد

مارسيال
رالف رانگنيك كه تا پايان فصل ســرمربي منچستريونايتد خواهد ماند، قصد 
ندارد هيچ خريدي در پنجره زمستاني نقل وانتقاالت فوتبال انجام دهد. اين 
آلماني حتي توافق كرده كه دســت كم 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 سه ويا 
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. سه ويا براي اين انتقال 6ميليون يورو پرداخت 

خواهد كرد و هيچ بند خريدي وجود ندارد.

لينگارد
از طرفي جســي لينگارد هم كه فصل قبل به وستهم 
قرض داده شد و در آنجا درخشــيد، از بازي نكردن در 
من يونايتد خسته شــده  و مي خواهد برود. او احتماال 
به زودي به نيوكاسل مي رود. لينگارد كه از 7سالگي در 
يونايتد است، تاكنون به لستر، بيرمنگام، برايتون، داربي 

كاونتي و وستهم قرض داده شده است.

بوفونولنكن
جي جي بوفون در 43سالگي 
هم دســت بردار نيست. 
او در آستانه 44سالگي 
مي خواهد بــاز هم بازي 
در خارج از ايتاليا را تجربه 
كند. احتمــاال به پيروي از 
اينســينيه كه ترجيح داد 
ادامه فوتبالــش را در ليگ 
حرفه اي آمريكا ســپري كند، 

راهي آمريكا يا كانادا خواهد شد.

آسپليكوئتا
بارســا عالوه بر اين با آسپليكوئتا، 

كاپيتان چلســي هم كه در 
پايان فصل آزاد مي شود، 
به توافق شخصي دست 
يافتــه. قــرارداد او با 
كاتالون ها 1+2ســاله 
خواهد بود. كريستنسن، 

ديگر مدافع چلســي هم 
شــرايط مشــابهي دارد. او 

ممكن است به بايرن يا بارسا برود.

زوله
بايرن مونيخ به زوله پيشنهاد افزايش حقوق تا سقف 10ميليون يورو 
در سال داد ولي اين مدافع آلماني مي  خواهد به ليگي ديگر برود. 
چلسي، من سيتي و بارسلونا مشــتريان او هستند. در اين صورت 

بايرن با دنيس زكريا، مدافع مونشن گالدباخ قرارداد مي بندد.

آلبا
در بارسا از پيكه، بوسكتس و آلبا بيش از همه انتقاد مي شود. 
آلبا گفته در اين »سيرك« تنها از او انتقاد صورت مي گيرد. 
ژاوي مي خواهد 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.

در بارســلونا اتفاقات زيادي افتاده و قرار است 
بيشتر هم بيفتد. الپورتا همه تالش خود را براي 
يك خريد بزرگ در نقل وانتقاالت تابستان آينده 
مي كند و اين خريد بزرگ قرار است هالند باشد. 
پول او از همين حاال جور شــده اســت. باشگاه 
بارسلونا بزرگ ترين پيشنهاد اسپانسرينگ تاريخ 

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

80ميليون را به سالي 100ميليون يورو افزايش دهد. 
اين يكي از راه هايي است كه الپورتا براي رسيدن 
به آرزوي خــود در خريد هالنــد دنبال مي كند. 
وام هاي بانكي و فروش بازيكنان يا رها شدن از شر 
بازيكناني كه دستمزد باال مي گيرند، مي تواند او را 

به اين آرزو برساند.

هالندبهكاتالونيانزديكميشود
پول خريد بزرگ بارسا رسيد

رافائل نادال، حاال تنها 2بازي تا يك قهرماني تاريخ ساز فاصله 
دارد؛ او به نيمه نهايي اوپن استراليا رسيده و با 2پيروزي ديگر 
مي تواند 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 مي توانست 
بجنگد و روحيه مبــارزي را كه در تمام اين ســال ها از خود 
نشان داده، بار ديگر تا حدي احتماال فراتر از توانش در زمين 
به نمايش بگذارد. نادال، دنيس شــاپووالوف كانادايي را در 
مسابقه اي كه احتماال هرگز فراموشش نخواهد كرد به سختي 
و 3بر 2شكست داد. نادال در ست چهارم اين مسابقه مجبور 
شد به خاطر چيزي كه مشكل شــكم به نظر مي رسيد، تحت 
مداواي پزشك قرار بگيرد. او بعد از مسابقه گفت كه به شدت 

از اين مشكل رنج برده است.
نادال بخت شماره7قهرماني در رقابت هاي امسال، به همراه 
نوواك جوكوويچ تنيســور صرب شماره يك دنيا و راجر فدرر 

اسطوره تنيس سوئيس، همگي برنده 20گرنداسلم شده اند. 
جوكوويچ به خاطر جنجال لغو ويزايش به خاطر واكسن نزدن 
موفق به حضور در استراليا نشــد و فدرر هم به خاطر شرايط 
فيزيكي اش در اين بازي ها 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 نمي داند 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 مي كردم، مي دانستم كه بازي كردن برابر بازيكني مثل 
دنيس بسيار سخت است. من فرصت هاي 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 

ست هاي سوم و چهارم را به حريف جوان خود واگذاركرد. او 
در نيمه نهايي  با متئو برتينی مسابقه خواهد داد.

رافائل نادال بعد از 5ماه غيبت به خاطر مصدوميت پا، دوباره 
به ميادين بازگشته است. او هفته پيش گفته بود كه در اين 
مدت فكر مي كرده آيا اصال مي تواند دوباره خودش را به سطح 

باالي رقابت ها برساند يا نه. او درباره شانس تاريخ سازي در 
اين رقابت ها گفته است: »البته كه از حضورم در اينجا 

غافلگير شده  ام. ما مي توانيم تاريخ سازي كنيم اما 
مهم ترين شادي اين است كه 2ماه پيش حتي 

نمي دانســتيم آيا مي توانيم دوباره 
به تور )رقابت هــاي تنيس( 

برگرديم يا نه. دوباره تنيس 
بازي كــردن براي من يك 
هديه است و من فقط از آن 

لذت مي برم.«

رانيري
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 3 بر صفر در داربي ته جدولي ها برابر نوريچ 
درحالي كه 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 سن باال و بازنشسته دارد. 
از كاناوارو كه براي فرهاد مجيدي در اينستاگرام اليك زده بود هم 

به عنوان يكي از گزينه هاي اين پست ياد مي شود.

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 مي تواند به بارســلونا 
بپيوندد. فيورنتينا هم جانشين والهوويچ را 
انتخاب كرد و به زودي آرتورو كابرال مهاجم 
23ساله و برزيلي بازل را با 14ميليون يورو 
به عالوه 2ميليون يورو پاداش خواهد گرفت.

رونالدويسياه
در فوتبال برزيل يك مهاجم گلزن سياهپوست به نام آندريك ظاهر شده 
كه به گفته پدرش عاشق كريســتيانو رونالدو ست. گلي برگردان او از 

پشت محوطه جريمه كه به تازگي در مرحله يك چهارم جام اتحاديه 
جوانان سائوپولو و براي پالميراس در برابر اوئسته به ثمر رسيده، در 
شبكه هاي اجتماعي دست به دست شده است و همه از او مي گويند. 
فلورنتينو پرس كه عاشق برزيلي هاست و هم اكنون 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 نوجواني اش كشف كرده و به 
خانواده اش پيش قرارداد داده بود تا 18سالگي اش فرا برسد و بتواند 
براي فوتبال از كشور خارج شود. آندريك در 170بازي 167گل براي 

تيم هاي پايه پالميراس زده است.
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سه نفره

ریحانه حشمتی و حمیدرضا احمدیان در سال جدید میالدی 
به عنوان رنك یك ایران در فهرست فیبای سه نفره جای گرفته اند. 
در سال های 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 می گیرند و تعریف می شوند، مهم این 
است كه ورزشكار خودش را دست كم نگیرد. كاری كه در مورد 
این 2بازیكن صدق می كند و آنان گام به گام این صفت مثبت 
را در خود پیدا كرده اند، هر چند با توانایی های متفاوت. تالش، 

امید و اعتماد به نفس؛ حشمتی و احمدیان را آن باال فرستاد.

بسكتبال زنان

تیم های مردان در شیوه برگزاری مرحله دوم مسابقه ها با هم 
كلنجار می روند اما زنان بسكتبالیست به نیمه نهایی بسكتبال 
باشگاه های ایران رسیده اند. شــیمیدر، نفت آبادان، بهمن و 
اكسون، پلی آفی قابل پیش بینی 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 یك طرفه به سود خود نوشت. زنان بسكتبالیست در حالی 
به نیمه نهایی رسیده اند كه بازی ها نسبت به فصل قبل افت 
كرده است. امید همه به همین نیمه نهایی است كه با وجود 
4یار خارجی در 2 تیم می تواند جذاب شود. تقابل ملی پوشان 
تیم ها نیز قسمت قشنگ ماجراست، اگرچه بیشتر نفرات تیم 

ملی در یك تیم جمع شده باشند.

مجمع انتخاباتی فدراسیون بسكتبال دوباره به تعویق افتاد. 
اگر انتخابات 20بهمن برگزار شود یك ماه از نخستین زمان 
اعالم شده خواهد گذشــت. زمان انتخابات بسكتبال ابتدا 
19دی اعالم شــد، ســپس به 6بهمن تغییر كرد و از امروز 
به 20بهمن رفت. وقتی بــا كاندیداها صحبت می كنیم هر 
یك به احراز صالحیت خود اذعان دارند اما از گوشــه وكنار 
می شنویم مســئله اصلی همین احراز صالحیت هاست. در 
این مورد مراجع ذی صالح تصمیم گیرنده اند. اما 3ماه بعد 
از نام نویســی و اگر این یك ماه را هم اضافه كنیم آیا پروسه 
پیچیده تصمیم گیــری در ورزش ما را نشــان نمی دهد و 
نباید پرسید چه خبر است و چرا بعد از گذشت 4ماه مجمع 

انتخاباتی بسكتبال حاشیه های ریز و درشت دارد؟

مورد عجیب انتخابات

زیر حلقه

فوتسال

افشین رضاپور | كارشناس بسكتبال

گل های فوتسال نصف شد
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 می كند، 
دیروز به چهارمین پیروزی اش در این جام رســید. سحر پاپی، فاطمه 
رحمتی، نســترن مقیمی، فرشــته كریمی و سارا شــیربیگی زننده 
5گل ایران به قرقیزستان بودند. فوتسالیست های ایران در بازی های 
قبلی، تاجیكســتان میزبان جام و ازبكستان را شكســت داده بودند. 
آنها پنجشنبه در دور برگشــت با ازبكستان بازی می كنند. تیم ملی با 

سرمربیگری فروزان سلیمانی به این جام رفته است.

در كشتی 
فرنگی، محمد 

بنا تابه حال 
اظهارنظری 
درباره اعزام 

كشتی گیرانش 
به مسابقات 

جهانی و آسیایی 
نكرده ولی به 

احتمال فراوان بنا 
با تیمی متشكل 
از نفرات اولش 

راهی هانگژو 
خواهد شد و 
جوان ترها را 
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افقی:
 1- گوشه- ســنگی آذرین- 

شور و هیجان
2- نمایشنامه ای نوشته محمد 

چرمشیر- صدمه
3- رخســار- دانــه روغنــی 
خوردنــی- مــوج متوســط 

رادیویی
4- خصلت های نیكــو- اداره 
كننــده- جزئی از هــر عدد 

صحیح
5- سریع ترین نوع شنا- آینه 
مورد استفاده در دندانپزشكی- 

همان سانتی متر است
6- به رشته تحریر درآوردن- 
از واحد هــای ذخیره ســازی  
اطالعات در كامپیوتر- مظنون

7- قیمت اولی كه در حراج اعالم 
می كننــد- شــیرینی فروش- 

داروی چكاندنی
8- كاروان- زره ساز- بافنده- 

كشیش
9- محوطه ورزش اتومبیلرانی- 

آشنا- كامیون ارتشی
10- جانشینان- الزم- به طور 

مداوم
11- اقیانــوس كبیــر- تباه 

كننده- صدای اسب
12- نیتــروژن- جوانمردی- 

نشاسته
13- مؤسســه امداد جهانی- 

خبرگزاری ایتالیا- حرف عطف 
عربی

14- قــدم یكپــا - از آثــار 
محمدعلــی جمالــزاده، پدر 

داستان نویسی ایران
15- ایشان- هدایت كننده- 

تنه درخت
  

عمودی:
1- غرور- روســتای صخره ای 
آذربایجان شرقی- به هیچ وجه

2- افسر نیروی دریایی- ماده 
روغنی و شــفاف كه در تهیه 

مواد دارویی به كار می رود
3- هفتادودومین سوره- كارگر 

كشتی- زبان پهلوی اشكانی
4- نمایندگی- قشــنگ- چه 

بسیار
بیمــاری  بنیانگــذار-   -5

ثروتمندان- تفسیر كننده
6- عملی ســاختن- بدذات- 

قتل سیاسی
7- خــوراك ســفر- ماهــی 
اســتخوانی خلیج فــارس- 

تعلیم یافته
8- سفید آذری- از اصول دین 
اســالم- نوبــت كاری- نفس 

خسته
9- ناشــناخته- از ارائه هــای 

ادبی- مرد زن مرده
10- گروهــی- تكیه بــر... و 

دانش در طریقت كافری است- آش 
هفت دانه

11- نشانی- جادو- آرام بخش
12- پهلــو، كنــار- فرماندهان- 
دســتگاهی برای خشــك كردن 

موی سر
13- قراضه- عنكبوت پشمالو- ریشه

14- سزاوار- غذای سنتی قزوین
15- شــكرگزار- قرقره ای در چرخ 

15خیاطی- الیاف پوست نخل

یجارخاوربافیس
روتارپمایاههیرگ
اراولیزغرافر
چنیاكراچمارم
تیاراسههجواه

انرسمرفریندش
تمامااماریگس
ایضهلقمنباگوت
رخانیزوانانر
شنادورادلزید
مكرسایریساكن

انزاتناورواد
زهضورلیشاقفش
ناریایامنیسیدعس
یلایشتاثرومهت

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 یك بار جدول اعداد | 4132
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

732615984
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275984631
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6    1  9   
5 2       3
 8    4    
  2  9  1   
   4  8    
  4  5  7   
   8    9  
1       5 2
  9  3    6689321457
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ساده

متوسط
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479235816

سخت

    1 5    
9     2    
  4    3 2  
     7 5 6  
6        8
 2 9 1      
 6 3    4   
   3     5
   9 8     

ساده

  9  2  4   
   9 6 7    
 2 7 4  8 6 3  
 7      4  
  5    8   
 6      9  
 4 1 8  5 3 7  
   2 1 3    
  8  7  5   

مشكات كه به عنوان نخستین دختر تنیسور ایرانی در بخش جوانان اوپن استرالیا 
برنده یك بازی شده بود، در دومین بازی 2 بر صفر شكست خورد. این تنیسور 17ساله 
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 تاریخ ساز شد. در دومین بازی، 
این بار صفی برابر سوفیا كاستوالس بلژیكی كه صاحب رنكینگ 12جوانان دنیاست 
به میدان رفت و درمجموع 2ست، فقط توانست در ست دوم 2گیم به دست بیاورد. 
اما همین 2 بازی هم كافی بود تا دنیا به این ستاره تنیس ایران توجه ویژه ای نشان 

بدهد. اسطوره های دنیای تنیس، از بیلی جین كینگ و مارتینا ناوراتیلووا گرفته تا كیم 
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 مشكات الزهرا صفی از ایران و 
آنجال اكوتویی از كنیا كه به نخستین دختران كشورشان تبدیل شدند كه برنده یك 
بازی جوانان گرنداسلم شده اند. عاشق رشد ورزش مان 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؟!؟!:(«

كالیسترز هم در توییتر به تاریخ سازی صفی و تنیسور كنیایی اینطور واكنش نشان 
داده بود: »این بهترین خبری است كه از ملبورن شنیده ایم.«كریس اورت شماره یك 
سابق دنیا و یكی از مفسران سرشناس تنیس جهان هم در توییتر در این باره نوشته 
است: »یك ورزش جهانی.«اسلون استفنز تنیسور سرشناس آمریكایی و قهرمان 

پیشــین اوپن آمریكا هم در توییتر درباره 
تاریخ سازی صفی و تنیسور كنیایی اینطور 
واكنش نشان داده است: »شگفت انگیز. 
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 می رود. 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 كرده ام، در هر توری و در هر هوایی، 

چه سرد و چه گرم. بنابراین به آن عادت دارم.«

پایان سفر فراموش نشدنی مشكات در ملبورن
 حضور تاریخی مشكات الزهرا 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 

محسن محمود صفری| فدراسیون كشــتی ایران در 
سال1401 با چالش سختی روبه رو است. فاصله زمانی اندك 
بین بازی های آسیایی 2022 هانگژو و مسابقات جهانی كشتی 
به میزبانی صربستان سبب شده ابهامات زیادی پیرامون اعزام نفرات 
به این دو رویداد مهم ایجاد شــود. رقابت های كشــتی در بازی های 
آسیایی هانگژو چین طی روزهای 30شهریور تا 2مهرماه1401 برگزار 
می شود و مسابقات جهانی نیز طی روزهای 19 تا 27شهریورماه1401 

در شهر بلگراد صربستان برگزار خواهد شد.
بازی های آســیایی همانند المپیك در 6وزن برگزار می شود ولی در 
مسابقات جهانی كشــتی گیران در 10وزن راهی صربستان خواهند 
شد. اصرار كمیته ملی المپیك بر این است كه فدراسیون كشتی نفرات 
اولش را راهی بازی های آسیایی كند اما علیرضا دبیر -رئیس فدراسیون 
كشتی- در نشســت اخیرش در واكنش به این خواسته گفت: »كمیته 
ملی المپیك بــرای ما تعیین نمی كند كه چكار كنیم. آنها توقعشــان 
باید به اندازه بودجه ای باشد كه می دهند.« البته بعد از این صحبت ها 
رئیس كمیته ملی المپیك با حضور در خانه كشــتی مقداری فضا را 
تلطیف كرد. به نظر دلخوری ها بین كمیته ملی المپیك و فدراسیون 
تمام شده و باید منتظر تعامل بین طرفین باشیم. فدراسیون كشتی 
بارها اعالم كرده به اهمیت بازی های آســیایی برای كمیته ملی 
المپیك و وزارت ورزش واقف است ولی خواست خود كشتی گیر 
هم برای آنها مهم اســت و جزو اولویت های اصلی آنها برای اعزام 

محسوب می شود.

در كشتی فرنگی، محمد بنا تابه حال اظهارنظری درباره اعزام كشتی گیرانش 
به مسابقات جهانی و آسیایی نكرده ولی به احتمال فراوان بنا با تیمی متشكل 
از نفرات اولش راهی هانگژو خواهد شد و جوان ترها را به مسابقات صربستان 
می برد. فرنگی كاران در بازی های آسیایی قبلی )جاكارتا2018( 2مدال طال 
توسط محمدعلی گرایی و حسین نوری به دست 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 
نمی شوند و فاصله بسیاری با رقبایشان ایجاد كرده اند. این 2ستاره، مشكل كم 
كردن وزن هم ندارند. احتماال پژمان درستكار و فدراسیون كشتی درصورت 
رضایت این دو كشتی گیر آنها را هم به هانگژو و هم به صربستان اعزام می كند 
تا در بازی های آسیایی 2طالی تضمین شــده در این 2وزن داشته باشد و در 
مسابقات جهانی هم امید زیادی به مدال های این 2ستاره حال حاضر جهان 
ببندد. اوزان 57، 65 و 74 كیلوگرم چالش اصلی كادر فنی آزاد خواهند بود. 
اوزانی كه كشــتی گیران آنها در كالس جهانی و حتی آسیایی مشكل دارند 
و هنوز كشــتی گیری كه بتواند رضایت كادر فنی را به طور كامل جلب كند 
ظهور نكرده اســت. در 57كیلوگرم رضا اطری در مسابقات قهرمانی كشور 
سر وزن نرسید. او در جاكارتا2018 در وزن 57كیلوگرم به مدال برنز رسید 
و نمایندگان ایران در اوزان 65 و 74كیلوگرم نیز ناكام بودند. علیرضا كریمی 
در 97كیلوگرم، حسن یزدانی در 86كیلوگرم و پرویز هادی در 125كیلوگرم 
در بازی های آسیایی جاكارتا به مدال طال رســیدند. موضوعی كه می تواند 
كشتی گیران را به حضور در بازی های آسیایی ترغیب كند پاداش باالی این 

باز ی ها نسبت به مسابقات جهانی است.

حسن یزدانی
 همزمان در 2میدان 
 همزمانی بازی های آسیایی و مسابقات جهانی در سال آینده 

 و توقع زیاد از مدال آوران كشتی، احتماال این رشته 
را به چالش سختی دچار خواهد كرد



پاپ پيشرو 
كنسرت هاي پاپ ركورددار اجراهاي 

موسيقي در بهمن ماه

بيش از يك  ماه است كه كنسرت هاي موسيقي 
فعاليت خود را شــروع كرده انــد؛ گروه هايي 
كه در 2 ســال اخير به خاطر وضعيت كرونا و 
البته عدم تفاهمي كه ميان كنســرت گذاران 
و صاحبان ســالن هاي موسيقي وجود داشت؛ 
ترجيح مي دادند اجرايي نداشــته باشند و يا 
اينكه در كشورهاي همسايه يا كيش به اجراي 
موسيقي بپردازند. پاپي ها اجراهاي خود را در 
تهران آغاز كردند اما جاي گروه هاي كالسيك 
و ديگر گروه هاي موســيقي در سالن ها خالي 

است.

چهگروههاييبهفجرميآيند؟
با نگاهــي به اجراهــاي پاپ پيش از شــروع 
جشنواره موســيقي فجر، نيمه اول بهمن ماه 
پر اجرايي را نســبت به ماه گذاشــته داريم. 
سي وهفتمين جشــنواره موســيقي فجر در 
گراميداشت سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در 
بهمن ماه به دبيري حسن رياحي در بخش هاي 
رقابتي )جايــزه باربد( و غيررقابتــي برگزار 
مي شود و جايزه ترانه، جايزه موسيقي و رسانه و 
نشست هاي پژوهشي برنامه هاي ديگر اين دوره 
خواهد بود و بايد ديد در اجراهاي جشنواره اي 
در بخش هاي مختلف چــه گروه هايي حضور 

دارند.

ترافيكپاپيهادربهمن
كنسرت حميد حامي دوازدهم بهمن در سالن 
همايــش ايرانيان برگزار مي شــود. حامي در 
2 ســانس ۱۸:۳۰ و 2۱:۳۰ كنسرت خود را 

برگزار مي كند. 
امروز ششم بهمن اميد حاجيلي در 2 سانس 
۱۸:2۰ و 2۱:۵۰ در رويال هال هتل اسپيناس 
پاالس، مسيح و آرش ســالن وزارت كشور در 
2 ســانس ۱۹ و 22 و عليرضا طليســچي در 
دو ســانس ۱۸:۳۰ و 2۱:۳۰ بــه روي صحنه 
مي روند. محســن ابراهيم زاده هفتم بهمن ماه 
در 2 ســانس ۱۸:2۰ و 2۱:2۰ در مركــز 
همايش هاي برج ميــالد، هوروش بند هفتم 
بهمن در رويال هال هتل اسپيناس پاالس در 
2 ســانس ۱۸:۳۰ و 22، آرش و مسيح نيز در 
همين روز در سالن وزارت كشور در 2 سانس 
۱۹ و 22 و بابك جهانبخش در 2 سانس ۱۸:۳۰ 
و 22 در سالن ميالد نمايشگاه بين المللي تهران 

كنسرت خواهند داشت.
عليرضا پوراســتاد نهم بهمن ســاعت 22 در 
ســالن وزارت كشــور، رضا بهرام دهم بهمن 
در 2 ســانس ۱۸:2۰ و 2۱:۵۰ در رويال هال 
هتل اســپيناس پاالس، بهنام باني نهم بهمن 
در 2 ســانس ۱۸:۳۰ و 22 در ســالن ميالد 
نمايشگاه بين المللي تهران و حامي ۱2 بهمن 
در 2 سانس ۱۸:۳۰ و 2۱:۳۰ در سالن همايش 

ايرانيان به روي صحنه مي روند.

ساالرعقيليدروحدت
اركســتر ســمفونيك تهران به رهبري نصير 
حيدريان از ششم تا هشــتم بهمن به مدت ۳ 
شب ساعت 2۱:۳۰ در تاالر وحدت روي صحنه 
مي رود. همچنين ساالر عقيلي ساعت ۱۹:۳۰ 

در تاالر وحدت روي صحنه مي رود.

كيوانساكتدرتبريز

يكي از كنســرت هايي 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 بهمن مــاه در تاالر پتروشــيمي تبريز 
برگزار مي شود و شامل ۳ بخش است كه بخش 
اول به تكنوازي و بداهه نوازي 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 ســاخته هاي ساكت 

اجرا مي شود.

روزآواهاونواهايايرانيدررودكي
يكــي ديگــر از برنامه هايي كه امروز ششــم 
بهمن ماه در تــاالر رودكي برگزار مي شــود، 
جشن ملي موســيقي ايران به مناسبت »روز 
آواها و نواهاي ايراني« اســت. در اين مراسم 
گروه هايــي چون»ديلمون« به سرپرســتي 
محمود فرضي نژاد و گروه »توتيا« به سرپرستي 

صادق شيخ زاده اجرا خواهند داشت.

فهيمهپناهآذرموسيقی
روزنامه نگار

يك روز شاد برای كودكان 
كار با عموفيتيله

جشني شاد و ساعاتی خوش براي كودكان 
كم برخوردار و معلول

22

 روانشناسی غربی به 
»تن بی سر« پرداخته است

گفت وگو با سعيد بهشتي، استاد دانشگاه 
عالمه طباطبايي

23

ایران را هنوز نمی شناسند
گفت وگو با نعيمه حسوكي، استاد سوري 

كه سال هاست زبان و ادبيات فارسي 
تدريس می كند
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کرونا به دفتر جشنواره رسید
فروش بليت هاي جشنواره فيلم فجر از امروز آغاز مي شود 

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

درحالي كه تنها ۵ روز تا آغاز چهلمين جشنواره فيلم فجر 
زمان باقي مانده، احتماال دبير جشنواره فعال محل كارش 
را ترك خواهد كرد. ديروز مطلع شديم مسعود نقاش زاده، 
دبير جشنواره چهلم فجر مشكوك به كروناست؛ اتفاقي 
كه مي تواند 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 به عنوان قائم مقام دبير، امور جشنواره را مديريت 
خواهد كرد. محمد حميدي مقدم با ســابقه چند دوره 
برگزاري جشــنواره ســينما حقيقت تا زمان بهبودي 
مسعود نقاش زاده جانشــين او در دفتر جشنواره خواهد 
بود. حميدي مقدم 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 نقاش زاده، ســكاندار جشنواره فيلم 

فجر نيز خواهد شد.

بليتفروشيفقطآنالين
فروش بليت هاي جشنواره چهلم از ساعت ۱۰صبح امروز 
آغاز خواهد شد. فروش بليت فيلم هاي جشنواره به صورت 
آنالين از طريق ســامانه بليت فروشي سينماتيكت براي 
عموم مردم در سراسر كشــور امكان پذير است. امسال 

بليت هاي جشنواره فقط به صورت آنالين عرضه خواهد 
شد و خبري از عرضه بليت در گيشه نخواهد بود. به اين 
ترتيب در جشــنواره چهلم خبري از صف هاي طوالني 
مقابل ســينماهاي مردمي نخواهد بــود؛ صف هايي كه 
عده اي آن را نشانه رونق جشنواره مي دانند و چند نسل 
از آن خاطره ها دارند. نوســتالژي اي كــه البته عده اي 
معتقدند بر مبناي رنج بنا شده؛ رنج ساعت ها ايستادن در 
صف هاي طوالني و به خود لرزيدن از سرماي هوا؛ رنجي 
كه البته نشانه عشق به سينما نيز بود. در سال هاي اخير 
با گســترش پيش خريد بليت به صورت آنالين از سوي 
مخاطبان، صف هاي جشنواره ديگر مثل دهه هاي ۶۰ و 
۷۰ رونق نداشت ولي باز هم براي چند فيلم مهم جشنواره 
صف هايي تشكيل مي شد. امسال اما بليت فروشي تا روز 
پاياني جشــنواره به صورت آنالين برقرار خواهد بود تا با 

بسته بودن گيشه خبري از صف نباشد.

سينماهايمردميدرتداركميزبانيازمخاطبان
امسال در يكي از گســترده ترين ادوار جشــنواره فيلم 
فجر، ۶2 ســالن در تهران فيلم هاي چهلمين جشنواره 
فيلم فجر را به نمايش خواهند گذاشت. سينماهايي كه 
روزهاي پركاري را پشت ســر مي گذارند تا از ۱2بهمن 
ميزبان تماشاگران جشــنواره باشــند. قرار است براي 
رعايت دســتورالعمل هاي بهداشــتي بليت فروشــي با 
۷۰ درصد ظرفيت ســالن ها انجام شــود. البته با توجه 
به اينكه اوميكرون به عنوان ســويه جديد كرونا در حال 
گسترش در سراسر كشور است، شايد اختصاص ۷۰درصد 

صندلي هاي ســينما به مخاطبان همراه با ريسك باشد.
نكته مهم ديگر تجهيز و به روزرســاني امكانات سالن ها 
با توجه به شرايط كرونايي كشور اســت. هفته گذشته 
فهرست سينماهاي مردمي جشــنواره چهلم اعالم و از 
۶بهمن ماه بليت فروشي فيلم هاي اين دوره آغاز خواهد 
شد؛ درحالي كه از هم اكنون سينماها براي ميزباني اين 

رويداد سينمايي درحال آماده شدن هستند.
پژمان زماني فر، مدير سينما شميران سنتر در اين باره به 
مركز اطالع رساني جشنواره مي گويد: »اين سينما داراي 
سيستم هواساز مستقل است و هواي تازه را وارد سالن ها 
مي كند و هوا تهويه خواهد شــد. تك تــك صندلي ها را 
ضدعفوني خواهيم كرد و تمام نيروهاي تشريفاتمان در 
اين رابطه آموزش ديده اند. به مخاطباني كه همراهشان 
ماسك نداشته باشند، ماسك داده خواهد شد؛ اين سينما 

با ۷۰درصد ظرفيت ميزبان مردم خواهد بود.«
حميدرضا صابري، مدير پرديس سينمايي ايران مال نيز 
مي گويد: »تمامي تدابير انديشيده شده و  شرايط براي 
برگزاري هرچه بهتر اين رويداد ســينمايي مهياست. 
تمامي پروتكل هاي بهداشــتي نيز درنظر گرفته شده 
تا مخاطبان از خطر ســرايت ويروس كرونا دور بمانند. 
اميدوارم همه  چيــز به خوبــي پيش برود.« امســال 
۳۰ســينما در تهران و حومه با ۶2 ســالن و ۱۴۸۹۶ 
صندلي ظرفيت نمايشي جشنواره چهلم در پايتخت را 

تشــكيل مي دهند. جشنواره امسال در 
تمامي مراكز اســتان همزمان با تهران 

برگزار خواهد شد.

 چند نكته درباره بليت فروشي فيلم هاي 
جشنواره چهلم

بليتهايجشــنوارهفجر۱4۰۰تنهابهصورت
آنالينبهفروشميرسدوخريدبليتفيلمهااز

گيشهسينماهاامكانپذيرنيست.
هرفردبايكشمارهتلفنهمراهميتواندبرايهر
فيلم،2بليت،درمجموع44بليتخريداريكند.

امكانخريدبليتهرفيلمبهصورتتكيفراهم
استومانندسالگذشتهبليتفيلمهابهصورت

»سري«وجودندارد.
جشنوارهدرمراكزاستانهابرگزارخواهدشد
وفروشبليتشهرستانهابعدازآغازجشنواره

خواهدبود.
ازآنجاكهبليتهايخريداريشدهدرجشنواره
امكانابطالياتعويضندارند،بهمخاطبانگرامي
توصيهاكيدميشــود؛درانتخابسينما،سالنو

سانسموردنظردقتالزمرابهعملآورند.
فروشبليتفيلمهايجشنوارهبهشرطوجود
ظرفيتباقيماندهدرســينماهاوســانسهاي
نمايشدهندهفيلمها،تا22بهمنماهبرايعموم

مردمفعالخواهدبود.
سامانهسينماتيكتامسالبهمنظورخريدسريع
وراحتمخاطبان،امكاناستفادهاز»كيفپول«را
فراهمكردهاست.بهاينترتيبكهخريدارانميتوانند
قبلازشروعبليتفروشيحسابكاربريخوددر
سايتسينماتيكتراشارژكردهوخريدرابهراحتي
ازطريقكيفپولانجامدهنــد.مزيتاينطرحدر
آناستكهبااستفادهازشارژكيفپول،ديگرنيازي
نيستبرايخريدهرفيلممجددابهدرگاهبانكمتصل

شدهويكتراكنشجديدانجامدهيد.
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مسعودپوياگزارش
روزنامه نگار

 نشســت خبري دومين جشنواره 
رســانه اي امــام رضــا)ع(، صبح گزارش

ديروز)سه شنبه( با حضور مسئوالن 
اين جشنواره و تعدادي از نمايندگان رسانه ها برگزار 
شد. به گزارش همشــهری، در اين مراسم، محسن 
هوشــمند، دبير اجرايي، اكبر نصراللهي دبير علمي، 
حميدرضا مقدم فر، عضو هيأت اجرايي و عبدالكريم 
خيامي، عضو هيأت علمي اين جشنواره حضور داشتند.

پويش»همهخادمالرضاييم«
در ابتدا، محسن هوشــمند از راه اندازي پويش »همه 
خادم  الرضاييم« 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 مي كنند. در همين راســتا پويش 
»همه خادم  الرضاييم« را راه انــدازي كرديم. وي در 
ادامه افزود: در دومين دوره اين جشــنواره از نظرات 
اصحاب رسانه، هيأت هاي انتخاب و داوران دوره اول و 
همچنين بسياري از صاحبنظران حوزه رسانه استفاده 
كرده ايم تا بستر مشاركت گسترده تر فعاالن رسانه اي 

و عموم كاربران در دومين دوره جشنواره فراهم شود 
و ظرفيت تازه اي براي شبكه سازي خادمان رسانه اي 
حضرت رضا)ع( شــكل بگيرد. توســعه بخش هاي 
جشــنواره و ايجاد امكان ارزيابي آثار منتشرشده در 
رســانه هاي بين المللي نيز يكي از تغييرات عمده در 
دومين جشــنواره رســانه اي امام رضا)ع( است و در 
همين راستا، فراخوان بخش بين الملل جشنواره نيز 
متعاقبا به صورت جداگانه اعالم خواهد شد. هوشمند، 
۴محور را به عنوان اهداف اين جشنواره معرفي كرد: 
دبيرخانه اين جشــنواره در دومين دوره برگزاري، ۴ 
هدف مهم را تعيين كرده كه شــامل اين موارد است:  
شناسايي و شبكه ســازي خادمان رسانه اي و تعامل 
بيشــتر با توليد و توزيع كنندگان محتواي رسانه اي 
مرتبط با فرهنگ رضوي. تعميم و گسترش توليدات 
رسانه اي مرتبط با ســيره رضوي در بستر رسانه هاي 
گوناگون به ويژه رسانه هاي نوين.شبكه سازي و حمايت 
از پديدآورندگان آثار رسانه اي رضوي .عمق بخشي به 
محتواي رسانه اي مرتبط با ســيره و معارف رضوي . 
به گفته هوشمند، برگزيدگان اين جشنواره سال آينده 

و همزمان با دهه واليت معرفي خواهند شد.

بهرهگيريازتوانعلمي
اكبر نصراللهي، دبير علمي جشنواره گفت: در بخش 
جديد رســاله و پايان نامه هاي دانشجويي، رساله ها و 
پايان نامه هايي كه در ۵ســال گذشته درباره الگوها و 
مدل هاي ترويج فرهنگ و ســيره رضوي توليد شده، 
مورد داوري قرار مي گيرد. اين مدرس دانشگاه، هدف 
از راه اندازي اين بخش را اســتفاده از ظرفيت مراكز 
دانشگاهي و بهره گيری از توان علمي ارادتمندان به 
فرهنگ رضوي عنوان كــرد. همچنين، به گفته دبير 
علمي جشنواره رسانه اي امام رضا)ع( در اين دوره از 
جشــنواره، توجه ويژه اي به آثار مرتبط با حاج قاسم 
ســليماني مي شــود كه خود خادم امام رضا)ع( و از 
عشــاق ائمه بود. نصراللهي يكي ديگر از ويژگي هاي 
اين جشنواره را اســتفاده از داوران باسابقه و صاحب 

نام دانست.

سخنانووصيتحاجقاسمنمونهجهادتبيينبود
حميدرضا مقدم فر از اعضاي اجرايي دومين جشنواره 
امام رضا)ع( گفت: بايد توجه كنيم كه امروز حرم امام 
رضا)ع( و آســتان قدس رضوي يكــي از كانون هاي 

معنويت و نشــر معارف تشــيع اســت. اهميت اين 
جشــنواره با درنظر گرفتن همين موضوع مشخص 
مي شود. 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 رسانه ها با حضور در اين 
جشــنواره، در واقع حضور جهادي خود را به نمايش 
مي گذارند؛ حضوري براي جهاد تبيين معارف ديني. 
چون دشمنان با بهره گيري از ابزارهاي رسانه اي، تالش 
مي كنند تا مردم ما را از معارف قرآني دور كنند. در واقع 
تالش اهالي رسانه يك تالش جهادي است. مقدم فر 
با گراميداشــت ياد و خاطره سردار شهيد حاج قاسم 

سليماني گفت: سردار دل ها خود را خادم امام رضا)ع(
مي دانست و به آن افتخار مي كرد. سردار سليماني، هم 
در عرصه دفاع ســخت و هم در دفاع از دين و معارف 
اهل بيت )ع(، جزو كساني اســت كه عالي ترين مقام 
را دارد و ســخنانش در دفاع از اهل بيت)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 جشنواره هاي ديگر دانست وگفت: شركت 
در اين جشنواره را بايد به حساب خدمت به اهل بيت)ع( 
و حرم رضوي گذاشت. فرمايشــات اخير مقام معظم 
رهبري، فراخواني به جهاد براي همه نخبگان كشور 
بود. عزيزان رسانه اي با شركت در اين جشنواره جهاد 

تبيين شان را از حرم رضوي شروع مي كنند.

جشنوارهرسانهایامامرضا)ع(عرصهجهادتبيين

تقاضای رفع 
شكايت از 
بالدوين 

وكاليآلــكبالدويــن
خواستارآنشــدندكه
شكايتحقوقيازعوامل
فيلم»زنگزدگي« توليد
پسگرفتهشود.بهگزارش
ورايتــي،ايننخســتين
بارياستكهوكاليآلك
بالدوينازنظرحقوقيدر
نامهايمدعيشدهاندكه
ويمســئوليتيدروقوع
اشــتباهمرگباردرجريان
حادثــهتيرانــدازيدر
زمانفيلمبــرداريفيلم
»زنگزدگي«نداشتهاست.
درجرياناينحادثهكهسر
صحنهفيلم»زنگزدگي«
رخدادهالينــاهاچينز،
فيلمبرداراينفيلمكشته
شدوجوئلسوزانيزبراثر
شليكگلولهازاسلحهاي
كهدردستآلكبالدوين

بود،مجروحشد.

انتقاد دينكليج 
از سفيد برفی و 

هفت كوتوله

بازيگر دينكليــج، پيتر
آمريكاييازنسخهبازسازي
شــدهواليواكشنفيلم
كارتونيجديدسفيدبرفي،
ســاختهوالتديزنيكهبا
اقتباسازنسخهاصليآن
درسال۱937ساختهشده
بهشدتانتقادكردهاست.

بهگزارشورايتي،دينكليج
گفتهاستكهفيلمجديد
ســفيدبرفيدربهتصوير
كشــيدنافــرادكوتاه
قامت)كوتولهها(نسبتبه
فيلمقبليعقبگردداشته
است.پيتردينكليجكهخود
بايكمترو35سانتيمترقد
بازيگربسياركوتاهقامتي
استدراينبارهافزودهاست
كهدراينفيلمصحنههاي
مملوازريــاوتزويرزيادي
بهچشــمميخورد؛البته
بهمعنايواقعــيكلمهدر
اينفيلمتوهينيبهكسي
نشده،سازندگاناينفيلم
حتيدرابتدابهاينمسئله
افتخــارميكردندكهيك
بازيگرالتينيرابراياين
فيلمانتخابكردهاند)اشاره
بهرنگمووپوستتيرهتر
بازيگرانالتينينسبتبه
بازيگرانسفيدپوســتو
اينكهسفيدبرفيرابيشتر
بهدليلسفيدپوستبودن
شخصيتشميشناسند(،
امانكتهجالباينجاستكه
شماهمچناندرحالروايت
داستانسفيدبرفيهستيد.
يكگامبهعقببرگرديد
وكردهخودرامروركنيد.
ازنظرمــنكاريكهانجام
دادهايدكامــالبيربطو

بيمعناست.

درخواست 
عجيب نيل يانگ 

نيــليانــگ،خواننده،
ترانهســراوموسيقيدان
مشهوركانادايي-آمريكايي
خواســتهبودآثــارشاز
پلتفرماينترنتياسپاتيفاي
برداشتهشــود.بهگزارش
ورايتي،يانــگدرپيامي
كهرويسايترسمياش
بازگذاريشدهبود،خواستار
آنشدهكهموسيقياشرااز
پلتفرماينترنتياسپاتيفاي،
يكيازپلتفرمهايمشهور
انتشاروپخشموسيقيدر
آمريــكا،بهدليلاظهارات
نادرســتيكهجوروگان،
كمدينآمريكاييدرباره
كوويد–۱9وواكسندرقالب
پادكســتدراينپلتفرم
انتشاردادهبود،حذفكنند.
اينپيامالبتهپسازچند
ساعتازرويسايتنيل

يانگبرداشتهشد.

ختصاصی
ا



چهارشنبه 6 بهمن 221400
 شماره  8423

اينجا جشــني باشكوه برپاســت. در يكي 
از تاالرهاي بزرگ و مجلل شــهر، همه  چيز 
بــراي پذيرايــي از مهمان هايــي ويــژه 
مهياست؛مهمان هايي كه كمتر به چشم من و 
شما مي آيند؛ بچه هايي به نام كودك كار. ميزباني مراسم را مؤسسه هنري »مهاد« برعهده دارد. 
مكاني فرهنگي كه حوزه فعاليتش اجراي برنامه هاي شاد و آموزنده براي كودكان است. امشب 
هم از ۱۵۰ كودك كار و كم برخوردار دعوت كرده تا در مراسم حضور داشته باشند. البته در بين 
اين بچه ها، كودكان سندروم داون و اوتيسمي هم هســتند كه همراه با خانواده شان آمده اند. 
ايده پردازي »جشن بزرگ حاميان كودكان كار« را محمد مسلمي انجام داده؛ همان عمو فيتيله  اي 
خودمان كه با حضور ديگر دوستانش در برنامه صبح جمعه ساعات خوشي را براي مان رقم مي زد. 
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 به كار گيرند. 

ســالن تاالر پذيرايــي لبريز از مهمان اســت؛ 
مهمان هايــي كوچــك بــا آرزوهايــي بزرگ. 
تعدادشان زياد اســت. به گفته محمد مسلمي يا 
همان عمو فيتيله  اي ۱۵۰نفري مي شوند. از مراكز 
خيريه بچه هاي ثروت ساز، حافظان كودكان كار 
و جمعيت طلوع بي نشــان و به دعوت مؤسسه 
مهاد آمده اند. شور و شوق شان وصف ناپذير است. 
كساني  كه در زندگي شان، شادي و تفريح رنگي 
ندارد. مراسم به مناســبت گراميداشت سالروز 
ميالد باســعادت حضرت زهرا)س( ترتيب داده 
شده و همين خوشــحالي مدعوين را دوچندان 
مي كند. مرتضي حســيني، مجري برنامه است؛ 
شــوخ طبعي او هنگام اجراي برنامه شــعفي در 
حضار به وجود مي آورد و البته در بچه ها بيشتر. 
آميخته شــدن همهمه مدعوين با صداي خنده 
بچه ها مانعي اســت براي شــنيدن حرف هاي 
حســيني و اينجاســت كه ذكر صلوات و تالوت 
آياتي چند از كالم اهلل مجيد، سكوتي را در سالن 

حكمفرما مي كند.

شهر آرزوها، شهري براي كودكان
با پايان قرائت قرآن، انگار كه مهمانان مجوزي براي 
شور و هياهو داشته باشند، روال قبل را در پيش 
مي گيرند.  مسلمي سكان كار را به دست مي گيرد 
و بعد از گفتــن خيرمقدم به مدعويــن، آنها را از 
خبرهاي خوشي آگاه مي كند. او مي گويد:»امروز 
خوشــحالم كه بعد از ۳۰ســال تجربــه و كار به 
آنچه هدفم بوده رســيدم و آن راه اندازي »شبكه 
توان تي وي« يا همان تلويزيــون معلوالن ايران 

به كمك آقاي كاظم احمدزاده اســت. اين شبكه 
براي افراد كم توان نابينا، ناشنوا، اوتيسم و سندروم 
داون درنظر گرفته شده و به زودي افتتاح مي شود. 
خبر خوش ديگر راه اندازي شــبكه »حاميم« با 
برنامه هاي متنوع و ارزنده ويژه كودكان و نوجوانان 
اســت«. اما خبر مســرت بخش ديگري كه اين 
هنرمند به آن اشاره مي كند، اجراي طرح »شهر 
آرزوها، شــهري براي كودكان« اســت. او دراين 
باره توضيح مي دهد:»در اين شهر، كودك زندگي 
كردن در آن را آموزش می بيند و همه شغل ها را 
در آنجا تجربه می كند. ۲ســال 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 بچه ها هم كمك گرفتيم كه چه 
فضايي آنها را بيشتر شاد مي كند. در شهر آرزوها، 
كودكان و نوجوانان مي توانند كارهايي كه شنيده 
يا ديده  اند را خودشان انجام دهند مثل دوشيدن 
شير گاو، كاشتن گل، پختن نان و… اين مهم تأثير 

زيادي در مهارت آموزي آنها دارد.«

كشف استعدادهاي درخشان اما نهفته
مسلمي عاشــق كار كردن با بچه هاست. اين را 
از اســتاد خود عليرضا خمسه ياد گرفته است. 
براي همين فعاليتش از ابتدا در حوزه كودكان 
بوده اســت. او مي گويد:»كودكان بيشتر از هر 
قشري نياز به شادي دارند. براي همين خيلي 
از برنامه هاي خود را در مؤسســه هاي خيريه 
اجرا كرده ام«. او معتقد اســت با هنر مي توان 
بچه هاي كم برخوردار را شــاد كــرد. اين كار 
تأثير زيادي در روحيه آنهــا دارد. اين هنرمند 
ادامــه مي دهد:»هدف از اجراي اين جشــن و 
دعوت از خيريــن و فرهيختگان كشــور اين 
بود كه از نزديك با نيازهــاي كودكان نيازمند 
و آسيب ديده آشنا شوند و آنچه در توان دارند 
براي رفع احتيــاج اين بچه ها بــه كار گيرند. 
كودكان كار يا كم برخوردار نياز به ديده شدن 
دارند. در بين آنها استعدادهاي درخشاني است 
كه كشف نشــده اند. زمينه تعالي و رشدشان را 
بايد فراهم كرد. بچه هايي كه بــه جبر روزگار 

آسيب ديده اند«.
اين هنرمند معتقد است با تحوالتي كه ايجادشده 
بايد ديدمان را نســبت به كودك تغيير دهيم و 
مي گويــد: »بايد پذيرفت كودكان اين نســل با 
نســل هاي گذشــته تفاوت دارند و اگر آموزش 
نبينند نسل آسيب پذيري به جامعه وارد خواهد 
شد. آينده ســازان ما همين بچه ها هستند و اگر 
بخواهيم اعتياد و آســيب هاي اجتماعي نداشته 
باشيم و نيروها و انسان هاي آگاه و كاربلدي داشته 
باشيم بايد روي كودك كار كنيم. آن هم در اين 
شرايط كه همه چيز مجازي شده پس بايد روي 
اين نسل سرمايه گذاري كرد. كار در حوزه كودك 

عزم ملي مي خواهد«.

اهداي جوايز توسط هنرمندان و ورزشكاران
صحبت هاي مسلمي به پايان مي رسد اما بچه ها 
گويا انتظار ديگري از او دارند. مسلمي خودش 
اين را مي داند و مثل هميشــه شور و هيجانش 
را به جمع انتقــال مي دهد . با فرياد دســتا باال 
بچه ها دســت هاي خود را باال آورده و محكم به 

هم مي زنند.
  صداي خنده و هياهوي شــان همــه جا را پر 
مي كند. از شــادي آنها مدعوين هــم به وجد 
آمده انــد. او شــعر »دوســتي را مي خوانــد و 
بچه ها همراهــي مي كنند. ميالد كه از ســراي 
مهر آمده، از خوشــحالي روي پا بند نمي شود و 
مرتب با ايســتادنش صداي اعتراض دوستانش 
را درمي آورد. چرا كه اجــازه نمي دهد آنها عمو 
فيتيلــه  اي را ببينند. خواندن ســرود توســط 
بچه هاي خيريــه »حافظان كــودكان كار« و 
برگزاري مســابقه از ديگر برنامه هايي است كه 
در اين مراسم انجام مي شود. لحظات آخر جشن 
است و نوبت به اهداي جوايز به نخبه هاي ورزشي 
و هنري مي رسد؛ كودكاني كه استعدادهاي شان 
به چشــم نمي آيد. يكي شان 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 مهمان ها عهده دار اهداي جوايز به برترين ها 

هستند.

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

پاي صحبت هاي سميه عظيمي، نويسنده زندگينامه شهيد حاج حميد تقوي فر

عاشقانههايحاجحميدوپريدر»سرزمينبيفصل«

همين چند وقت پيش بود كه رونمايي شد؛ كتاب »سرزمين بي فصل«. 
سرزمين بي فصل، روايت عاشــقانه پروين مرادي از ۳۵سال زندگي با 
سيدحميد تقوي فر اســت. روايت زندگي دخترخاله و پسرخاله اي كه 
عاشقانه ازدواج مي كنند، عاشقانه زندگي مي كنند و حاال پري تنها اما باز 
هم عاشقانه، زندگي را ادامه مي دهد. اين جمالتي است كه سميه عظيمي 
ستوده انتخاب كرده تا پشت جلد كتابي كه نوشته، بنشيند. براي اين 
خوش نشستن هم دليل دارد. او توضيح مي دهد كه »اول قرار بود براي 
حاج حميد بنويسم، اما پري همان دفعه اول، سر به گريبان گرفت و اشك 
ريخت. آن قدر كه نفسش به شماره افتاد. بعد هم كه رفت، زنگ زد و گفت 

كه ديگر نمي آيد. 
قصه شروع نشده، تمام شد. شيفته حميد و پري شده بودم و حاال داشتم 
توي خودم مچاله مي شدم؛ از اين نيامدن، از اين نشنيدن، از اين ننوشتن. 
حتي نام كتابم را انتخاب كرده بودم، »حميِد پري«، چون حميد، همه 

جان و دل پري است. خسته و كالفه، توسل كردم، به حاج حميد. 
خواســتم خودش كاري كند. و او كار خودش را كرد، هفته بعد، پري 
خودش زنگ زد و آمد. هربــار كه پري مي رفت دل از دســت بدهد و 
چشمش به اشك بيفتد، مسير گفت وگو را عوض مي كردم، مي خواستم 
قدري درباره خــودش بگويد؛ از كودكي اش، از پــدرش، از مادرش، از 
كالس و درس و مدرسه اش.  تمام هفته هاي بعد، تالش مي كردم پاي 
حميد مستقيم به گفت وگو باز نشــود، اما پري از هر طرف كه مي رفت 
به حميد مي رسيد، حتي در دورترين و غريب ترين خاطره هايش. ميانه 
گفت وگوها ديدم پري از هر طرف كه مي رود به حميد مي رسد و من از 
هر طرف كه مي روم به پري مي رسم. حس كردم خواست حميد، نه آن 

چيزي است كه من پي اش مي گردم. او مي خواست من از پري بنويسم. 
گفت وگوها 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 
مي ديدم كه هربار دست پري را مي گرفت و توجهم را به رنج ها، مشقت ها، 
فداكاري ها، صبوري ها و تحمل هايش جلب مي كرد. يك بار بي مقدمه، به 
پري گفتم مي خواهم داستان شما را روايت كنم. لحظاتي عميق چشم 
در چشم ام دوخت و انگار ناگفته فهميد، آنچه را تنها در يك جمله كوتاه 
گفته بودم. پذيرفت و من داستان پري را نوشتم. آن روز خيال مي كردم، 
اما حاال مطمئنم سرزمين بي فصل، اداي دين حميد به پري است؛ براي 
سال ها فداكاري و صبوري. پري يك زن است، زني كه از پانزده سالگي، 
دل به حميد تقوي فر داده و عاشقانه با او زندگي كرده است. پري هنوز 
هم عاشق است، او حاال تنها اما باز هم عاشقانه، به زندگي ادامه مي دهد.« 
نويسنده، برخالف بيشتر زندگينامه ها، ســرزمين بي فصل را خطي و 

تقويمي روايت نكرده، او تالش كرده، داســتان هاي دراماتيك و البته 
مهم از نگاه پري را انتخاب و قصه پري و حميد را البه الي وقايع تعريف 
كند؛ وقايعي كه به »راه« و »قرار« تقسيم شده اند.  راه، روايت سفرهاي 
پري است، سفرهايي كوتاه يا بلند، در ميني بوسي در شادگان يا اتوبوس 
ايالم. پري مي رود كه حميد را ببيند. و قرار، روايت هايي است از حوادث 
تلخ و شيرين زندگي حميد و پري، آنجا كه حميد بيشتر حضور داشته 
يا خاطره اي با نقش آفريني و اثرگذاري او عجين شده است. راه و قرار، 

پابه پاي هم قصه يك زندگي را روايت مي كنند.
سرزمين بي فصل، 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. دي ماه سال ۱۳9۳، چند 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 ۲۲۲صفحه چاپ و با قيمت 4۵هزارتومان روانه 

بازار نشر شده است.

برگي از 
تاريخ

بازخواني نقش مردم آمل  در حماسه 6بهمن سال6۰
از شهر هزار سنگر چه مي دانيد؟

در تقويم ششم بهمن ماه نام يك شهر و يك قيام مردمي هميشه 
جاودان مانده است. درست 4۰سال از هجوم عناصر ضدانقالب 
مسلح به شهر آمل مي گذرد و امروز فرصتي به دست آمده تا نگاهي 
به تاريخ و بازخواني نقش مردم آمل در حماسه 6بهمن سال۱۳6۰ 
داشته باشــيم. در حقيقت پذيرفتن پيروزي انقالب اسالمي در 
بهمن ۱۳۵۷ براي عده اي ازجمله منافقين خوشايند نبود از اين رو 
از اواخر سال۱۳۵۸ با طرح ريزي نقشه هاي متعدد، در پي ايجاد 

ناامني در كشور بودند.
 اتحاديه كمونيست هاي ايران با ارزيابي موقعيت هاي جغرافيايي، 
جنگل هاي آمل را مناسب براي عمليات چريكي تشخيص داده و 
در آنجا استقرار يافتند و با جذب افراد زودباور و همچنين تجمع در 
جنگل ها به خيال خود زمينه را براي حمله به شهر آمل و تصرف 
آن آماده كرده بودند. از اين رو با يك گروه كمتر از صد نفري براي 
حمله به شهر در صبحگاه ششم بهمن ماه سال ۱۳6۰ آماده شدند. 
البته درباره انتخاب اين شهر براي اين تجمع بايد گفت با تصرف 
شهر آمل كه يكي از شهر هاي اســتراتژيك شمالي بود، كنترل 
محور هراز به عنوان يكي از راه هاي مواصالتي مهم تهران به شمال 
كشور قطع مي شد و تحت كنترل منافقين قرار مي گرفت و با توجه 
به دشت هاي وسيع و جنگل هاي فراوان، امكان برنامه ريزي براي 
حمله به شهر هاي ديگر نيز وجود داشت. در كتاب اسناد اتحاديه 
كمونيســت هاي ايران در واقعه  آمل چاپ مركز اســناد انقالب 
اسالمي درخصوص اين حادثه چنين آمده است: »در بهمن ماه 
۱۳6۰نيروهاي كمونيست و چپ گرا طي برنامه ريزي هايي 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 خيابان ها و 
سنگربندي مقابل منازل در برابر نيروهاي كمونيست ايستادگي و 
آنها را از شهر بيرون كردند.با آغاز صبح ششم بهمن، حماسه  مردم 
آمل شكل گرفت و صدها نيروي داوطلب مردمي با روي آوردن 
به مقر سپاه و گرفتن اسلحه، به مقابله سربداران جنگل رفتند و 

سنگربندي ها آغاز شد.«

حماسه اي 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 انقــالب، 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 ۷صبح آغاز شــد و تا ۸صبح به پايان رسيد. 
هرچند نهادهايي چون سپاه و بسيج به خاطر نو پايي اين نهادها 
تجربه  الزم را نداشتند، ولي شور و اشتياق بسيار باال براي مقابله با 
ضدانقالب، جايگزين هر نارسايي شد. حمله مردم حزب اللهي به 
ضدانقالب در دو محور اساسي، يعني در همان مناطقي كه دشمن 
تمركز داشــت، صورت گرفت. در ادامه  حضور مردم، واحدهاي 
كوچك تري از كوچه و خيابان ها به راه افتادند و خود را به مناطق 
درگيري رساندند. برخي از نهادهاي انتظامي چون كميته  انقالب 
اسالمي، شهرباني و ژاندارمري در بخش هايي از شهر مانع ورود 
مردم به صحنه  درگيري مي شدند تا بدان ها 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، 
تخليه  شهدا و كمك به مجروحين.«  از ابتكارات مردمي شهر هزار 
سنگر مي توان به ساخت سنگر متحرك با كمك وانت نيسان اشاره 
كرد. اين يكي از ده ها ابتكار نيروهاي بسيجي اين شهر در نبرد با 
دشمن بود. به گونه اي كه پشــت يك ماشين نيسان سنگري از 
گوني هاي شن ساخته شده بود و نيسان به شكل برعكس و با دنده 
عقب سمت دشمن حركت مي كرده و نيروهاي مردمي از پشت 
اين سنگر به دشمن تيراندازي مي كردند. با اين كار، جان راننده 
در امان مي ماند. نقش مردم در اين درگيري غيرقابل تصور بود، 
به طوري كه در ساعات اوليه  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 مي آوردند. جنگ و گريز مردم و نيروهاي 
انتظامي منجر به كشته شدن و دستگيري عده اي از مهاجمان شد 
و در همان روز دشمن تمام مواضع خود را از دست داده و شروع 

به عقب نشيني كرد.

درس عبرت از حماسه 4۰سال پيش 
حماسه ششم بهمن سال 6۰ آمل 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 طرح هاي كمونيستي پس از ناكام ماندن در تهران با 
مقاومت مردم آمل نيز ناكام ماند و به جرأت مي توان گفت باعث 
تقويت نهال نوپاي انقالب اسالمي ايران شد. اين حماسه نه تنها 
پاي منافقان را از مازندران برچيد، بلكه تجديد ميثاقي با انقالب 
اسالمي بود و مردم مازندران از درج نام آمل در وصيت نامه سياسي 
الهي حضرت امام خميني)ره( به خود مي بالند. زيرا حضرت امام 
خميني)ره( در وصيت نامه سياسيـ  الهي خود از آن به نيكي ياد 
كرده و فرمودند: »من از شهرستان آمل و مردم فداكار آن تشكر 
مي كنم. ديديد مردم دلير و مسلمان آمل چه به روزتان آوردند«. 
مقام معظم رهبري نيز پيرامون حماسه ششم بهمن مردم آمل 
مي فرمايند:»نبايد اجازه داد كه اين خاطره هاي پرشــكوه، اين 
حوادث بي نظير و تعيين كننده تاريخ انقالب، در ذهن ها كمرنگ 
شود. نسل جوان ما بايد اين خاطره ها 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 يادآور  اين حماسه مردمي 
است كه هرچند ظرف مدت ۱۰ ساعت، 4۰ شهيد و ۱۲۰زخمي 
وقف انقالب كردنــد، اما اجازه ندادند خاك مقدس وطن شــان 

به دست عده اي منافق بيفتد.

سردار سرتیپ دوم نادر ادیبی
دبیر ستاد مركزی راهیان نور كشور

آغاز رســمی عمومی اعزام راهیان نور در 
اسفند ماه است. دوران اوج راهیان نور از 
پانزده اسفند ماه تا پانزدهم فروردین ماه 
اســت. البتــه تمهیــدات مــا بــرای تعــداد 
ورود مردم به مناطق عملیاتی براســاس 
استاندارد هایی است كه مجموعه ستاد 
ملی كرونا درباره موضوع اسكان، تغذیه 
و خودرو های عمومی در مناطق عملیاتی 
ابالغ كرده است. ناگفته نماند در غیراین 
ایام مراكــز و یادمان های دفاع مقدس به 

روی مردم باز است. دفاع پرس

محمدمهدی مؤمنی ها
 معاون فرهنگی نمایندگی ولی فقیه 

در بنیاد شهید و امور ایثارگران
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در مورد 
تأثیــر حــركات انقالبــی شــهید نــواب 
كــه  بایــد گفــت  صفــوی فرمودنــد: 
نخســتین جرقه هــای انگیــزش انقــالب 
اسالمی به وسیله نواب در من به وجود 
آمــد و هیچ شــكی نــدارم كه نخســتین 
جرقه هــا را نــواب در دل ها روشــن كرد. 
ثمــره اقدامــات خودجــوش و مســتقل 
و  مــردم  بیــداری  بــر  نــواب  شــهید 
برمال شدن ماهیت رژیم پهلـــــــــوی بود. 

خبرگزاری دفاع مقدس

نقل قول خبر

 خبر

عدد خبر

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

می کند. خبرگزاری مهر 

۷۸۶۲
نفر

تن از فرزنــدان ایثارگران برای اشــتغال 
ثبت نــام کــرده انــد. محمــود پاکــدل،  
معــاون تعــاون و امــور اجتماعــی بنیاد 
شــهید و امور ایثاگران کشــور بــا اعالم 
اين خبر گفت: »تمامی دســتگاه های 
اجرایی به همراه شرکت ها و موسسات 
بنــد »د«  بایــد  بخــش خصوصــی 
تبصــره ۲۰ موضــوع تبدیــل وضعیــت 
جامعــه ایثارگــری و فرزنــدان آنهــا را به 

صورت جدی عملیاتی کنند.« ایرنا

۲۷۲
هزار

و ۶اســتاد بــرای پرچــم ایــران اثــر تولیــد 
كرده اند. اين اقدام بــرای رویداد »پرچم 
ایــران باالســت« صــورت گرفتــه و هدف 
دغدغه مند کــردن مــردم نســبت بــه 
پرچم کشــور اســت. رویداد ملی طراحی 
محصــول بــا محوریــت پرچــم ایــران بــا 
مشــارکت خانــه ماهــد، حــوزه هنــری و 
سازمان زیبا سازی شهرداری تهران برگزار 

شد. خبرگزاری تسنیم

۴۰
هنرمند

تپانچه هاي بي صدا
»تپانچه هاي بي صــدا« كتابي خواندني اســت كه 
خاطرات يك نوجوان ۱۵ســاله از جنگ و اســارت 
را روايت مي كند. داســتان از آنجا شــروع مي شود 
كه »علي محمد ســرلك« همراه با دوستانش عازم 
جبهه هاي جنگ مي شود. اما در آنجا اسير نيروهاي 
بعثي مي شود. سرلك در واقع اتفاقات تلخ و شيرين 
دوره دفاع مقدس و اسارتش را به رشته تحرير درآورده 
است. او در مقدمه كتاب نوشــته است: »وقتي پاي 
ميهن و خاك و ناموس وسط باشه، گمون نمي كنم 
كسي بتونه با وجداني آسوده شب رو به صبح بگذرونه، 
داداش هاي من هم از اين موضوع مستثنا نبودند و هر 
كدوم به نوبه خودشون براي مدتي به جبهه رفتند و 
ماه ها جنگيدند و به نوبت مجروح گرديدند. من كه 
نوجواني ۱4ســاله بودم و ســرم تو كالس و درس و 
مشق بود، هميشه آرزوي رفتن به جبهه و جنگ رو 
با دوستام در ســر مي پروراندم، چراكه فكر مي كردم 
وظيفه دارم از مملكتم و خاك و ناموسم دفاع كنم، 
پس تصميــم گرفتم با هماهنگي دو تا از دوســتان 
جنگ زده ام 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 به خاطر باال بردن ســن و سالمون موفق 
شديم ثبت نام كنيم و به جبهه اعزام شويم...«.  اين 

كتاب در انتشارات »مهر كالم« منتشر شده  است.

مژگان مهرابيگزارش
روزنامه نگار

مهناز عباسيانگپ
خبرنگار

از مراكز خیریه، بچه های 
ثروت ساز، حافظان 

كودكان كار و جمعیت 
طلوع بی نشان به دعوت 

مؤسسه مهاد  به این 
جشن دعوت شده اند.

15۰
کودککار

از كارشناسان زبده حوزه 
كودك به عنوان اعضای 

اتاق فكر، در طرح »شهر 
آرزوها، شهری برای 

كودكان« همراهی كرده و 
ایده دادند. در این شهر، 

كودك زندگی كردن   
آموزش داده می شود

۲۰۰
نفر

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

طرح و برنامه های مختلفی برای این قشر اجرایی كرده است. او حاال ایده پرداز 

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 به كار گیرند

بیشــتر  برخــاف  نویســنده، 
زنــدگینــــامه ها، ســـــــــــــرزمین 
بی فصــل را خطــی و تقویمــی 
روایت نكــرده؛ او تــاش كرده، 

داســتان های دراماتیــك و البتــه مهــم از نگاه پــری را 
انتخاب و قصه پری و حمید را البــه الی وقایع تعریف 

كند؛ وقایعی كه به »راه« و »قرار« تقسیم شده اند
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روانشناسی غربی به »تن بی سر« پرداخته است
مقدمه اي بر روانشناسي قرآن بنيان در گفت وگو با سعيد بهشتي، استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

علوم انساني اسالمي از جمله مسائلي است كه 
در خصوص آن بحث هاي فراواني شكل گرفته 
و بيش از ۱۰ مدل براي استخراج آن ارائه شده 
است. سوا  از كليت بحث علوم انساني اسالمي، بحث از مصاديق مختلف همچون روانشناسي قرآن 
بنيان مسئله اي مهم است كه كمتر خارج از چارچوب هاي آكادميك و كالسي مورد بحث و بررسي قرار 
گرفته است. بدين منظور گفت وگويي با سعيد بهشتي، عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي)ره(، 
داشته ايم. بهشتي كه داراي آثار متعددي در حوزه علوم تربيتي به ويژه 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 به عنوان منبعي مهم در شناخت نظريات حوزه علم النفس 
است. او در فرصت كوتاه اين مصاحبه تالش كرده مقدمه اي بر روانشناسي قرآن بنيان بيان نمايد و 
تصويري كلي از اين علم و ريشه هاي انسان شناسي آن از منظر قرآن كريم برايمان ترسيم كند. حاصل 
اين گفت وگوي مختصر و كوتاه كه در آن جاي سؤاالت بسياري خالي است و اميدواريم بتوانيم طي 

شماره هاي آتي به آنها بپردازيم، در ادامه از نظر مي گذرد.

جناب دكتر! از منظر قرآن كريم چه 
لزومي به انسان شناسي است و چرا اساسًا بايد 
وارد بحث هايي براي شناخت انسان و ابعاد آن 

بشويم؟
قرآن كريم دعوت مي كند كه انسان، خداشناس بشود 
و نسبت به خداي متعالي آگاهي پيدا كند. حاال اين 
سؤال مطرح مي شود كه انسان چگونه خدا را بشناسد 
و خداشناسي داشــته باشــد؟ در يك فرمول كلي 
قرآن كريم در آيه 53ســوره فصلت بيان مي فرمايد 
كه »َســُنِريِهْم آيَاتَِنا فِي اْلَفاِق َو فِي أَنُْفِسِهْم َحَتّي 
يََتَبَيَّن لَُهْم أَنَُّه الَْحُقّ أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَُّه َعلَي ُكِلّ َشْيٍء 
َشِهيٌد« در اين آيه شريفه به تعبير حكماي اسالمي دو 
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 مي گويند بدين معنا كه 
انسان از معلول به علت حركت مي كند كه اين هم در 
دو بخش آفاق و انفس است به عبارتي هم سير آفاقي 
است و هم سير انفســي. و اما راه دوم. در انتهاي آيه 
53 سوره فصلت در قالب يك سؤال آمده: »أََولَْم يَْكِف 
بَِربَِّك أَنَُّه َعلي  ُكِلّ َشيْ ٍء َشِهيٌد« آيا كافي نيست كه 
پروردگار تو بر همه  چيز شهيد، شاهد و گواه است؟ اين 
مي شود طريق لني. به عبارتي يك وقت عالم هستي 
اعم از آفاق و انفس شاهد بر وجود خدا درنظر گرفته 
مي شود 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 به علت اما يك 

وقت خداوند متعال خودش شاهد بر خودش است.
در بحث داللت، منطقيين از دال و مدلول ســخن 
مي گويند. 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 
)رضوان اهلل 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 واسطه اي در كار 
نباشد. حال بحث ما در همان طريق اول است يعني 
طريق اني )از معلول به علت( و بر اين اســاس شايد 
بشــود گفت كه نزديك ترين راه براي خداشناسي، 

انسان شناسي است.
با توجه به آنچه فرموديد مي خواهم 
از جنابعالي درخصوص جايگاه انسان شناســي 
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 به عنوان منبعي كامل براي به طور كلي علوم 

انساني اسالمي و در اين بحث خاص روانشناسي.
و اما فلسفه روانشناسي به بحث هاي اساسي و بنيادين 
مربوط به روانشناســي مي پردازد. خب در عرصه علم 
روانشناســي در جهــان غرب مكتب هــاي مختلفي 
وجود دارد كه اين مكتب هــاي مختلف هر كدام پيش 
فرض هايي دارند. در اين مكتب هاي گوناگون و متعددي 
كه در روانشناسي غرب وجود دارد ردپاي پيش فرض هاي 
فلسفي را مخصوصاً درباره انســان و مسئله شناخت و 

آگاهي و جهان هستي مالحظه مي كنيم.

من در مقدمــه كتاب »علم النفس )روانشناســي از 
ديدگاه دانشــمندان مســلمان(« نكاتي را در اين 
خصوص بيان كرده ام. مثاًل مكتب رفتارگرايي داريم 
كه اين مكتب اصاًل 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 مي كند كه 
همه ما تحت كنترل هستيم. از سويي در مقابل اين 
مكتب، مكتب انسان گرايي را داريم كه قائل به آزادي 
و اختيار انسان اســت. همينطور مكاتب ديگري نيز 
داريم همچون شناخت گرايي يا مكتب روان تحليلي 
يا روان كاوي كه هر كدام اتكا به بحث هاي اساسي و 

بنيادين فلسفي دارند.
روانشناسي اسالمي و روانشناســي قرآن بنيان هم 
هرگز نمي تواند 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.
مهم ترين موضوع در اين بحث هاي 
اساســي به خصوص در حوزه انسان شناســي 

چيست؟
يكي از مباحث اساســي و خيلي مهــم در رابطه با 
انسان شناسي، 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 عظيم الشأن اســالمي و ايراني، مرحوم حاج 
مالهادي سبزواري)ره(، در اوايل كتاب منطقش در 
يك بيت شــعر مي گويد: »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 جنبه هاي 
اساسي تأســيس و توليد يك دانش اسالمي به اسم 
روانشناسي اســالمي 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.
به طور خالصه نقد ما به عنوان معتقدان 
به روانشناسي اســالمي به روانشناسي غربي 

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 گفت وگو مي كردم، 
مي گفتند اصاًل انتخاب ايــن واژه روان خودش يك 
پيامي دارد. واژه روان در لغت فارسي يعني پديده اي كه 
ايستا نيست و پويايي دارد و در حال حركت است اما آن 
استاد مي گفتند ما وقتي مي گوييم روانشناسي منظور 
ما از روان اصاًل روح نيست و در روانشناسي امروز نفياً و 
اثباتاً درباره روح و وجود يا عدم وجود آن بحث نمي شود. 
به يك معنا تحت تأثير فلسفه كانت و معرفت شناسي 
كانتي است كه معتقد بود ما ذوات اشياء را نمي توانيم 
بشناسيم بلكه صرفاً مي توانيم فنومنون يا پديدار يا آن 
جنبه هاي 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 جلوه هاي آشكاري كه قابل مشاهده و سنجش 
است. به تعبير عالمه جعفري)ره( روانشناسي امروز 
در مطالعات خودش به تن بي سر مشغول شده است 
و وقتي مي گويند روان يعني كاری  به مســئله روح و 
مسائل مربوط به آن ندارند. لذا مكاتب امروز غرب با 
وجود همه حرف هايي كه زده اند و هست نتوانسته اند 
از پس پاسخ به چيستي و ماهيت انسان بربيايند و به 
همان تن بي سر پرداخته اند و جلوه هاي وجودي انسان 
را مورد مطالعه قرار داده اند و همين هم هست كه مثاًل 
در مكتب رفتارگرايي صرفاً رفتار يا فرايندهاي رفتاري 
را مورد مطالعه قرار داده اند و به آن اصل حقيقت انسان 
و آن قوه مدبره انسان كه روح انسان است و البته با بدن 

تركيب اتحادي دارد، توجه نكرده اند.
با توجه به اينكه فرموديد چيســتي 
انسان از ساير ســؤاالت اساسي مهم تر است و 
به دليل 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 شــنيده ايم كه برخي منتقدان 
مي گويند اسالم از بدن فارغ شده است و به بدن 
نمي پردازد. يعني اگر به قول شــما روانشناسي 
غربي به تن بي سر پرداخته، روانشناسي اسالمي 
به روح بي تن پرداخته. اين تا چه حد درســت 

است؟
قرآن كريم انســان را موجودي مي داند كه اگر ازلي 
نباشــد ابدي و ماندگار و جاودان است و با اين نگاه 
انسان را مي بيند. انسان را موجودي دوبعدي مي بيند 
كه هم جنبه بدني دارد و هم جنبــه روحي و اصاًل 
اگر آيات مربوط به انســان را در قــرآن كريم دنبال 
كنيم مي بينيم كه اين مفهوم انســان در واقع يك 
برايندي اســت از دو جنبه بدني و روحي و هر دوي 
اينها هويت انسان را تشكيل مي دهند. به تعبير مرحوم 
صدرالمتألهين شــيرازي)رضوان اهلل عليه( 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 بدن هاي شــما قيمتي 
دارد و قيمت آن بهشت اســت لذا مراقب باشيد كه 
اين بدن ها را به كمتر از بهشت نفروشيد. درباره روح و 
نفس تعبيري نيز از اميرالمؤمنين)ع( وجود دارد كه 
نشان مي دهد هر دوي اينها در كنار هم و در يك تأثير 

و تأثر متقابلي، مهم هستند.
يك نكته اي را در راســتاي همين بحث چيستي و 
ماهيت انسان، صدرالمتألهين شيرازي)ره( در جلد 
فكر كنم هشتم كتاب اسفار بيان مي كند كه بسيار 

جالب اســت و مناسب اســت در اينجا اشاره اي 
به آن داشته باشيم. ايشــان با الهام از آيات و 

روايات و با الهام از مباحث برهاني و عقلي 
به اين مطلب اهتمــام مي ورزند كه 

چطور شد اين روح الهي در اين 
بدن نفخ و دميده شد و چرا 

روح انسان در نباتات 
و حيوانات 
ميــده  د

نشــد؟ براي پاسخ به اين ســؤال مي دانيد 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 كامل ترين درجه 
اعتدال را دارد. يعني اعتقاد داشتند كه كامل ترين و 
عالي ترين 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 كامل ترين و عالي ترين 
اعتدال را دارد. در قرآن كريم هم كلمه »اســتوي« 
يُْتُه َو نََفْخُت فيِه  آمده. خداوند مي فرمايد: »َفإِذا َسَوّ
ِمْن ُروحي َفَقُعوا لَُه ساِجديَن« اين خيلي مهم است. 
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 نمي توانيم از مسئله بدن 
و جايگاه بدن و اهميت بدن چه به لحاظ ادله عقليه و 
چه به لحاظ نقليه صرف نظر كنيم و اين خيلي جايگاه 
مهمي دارد در مســئله شــكل گيري 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؟ مثاًل 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 اســالم مانند مرحوم 
شيخ شهاب الدين سهروردي در كتاب حكمت االشراق 
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 نكته اي را عرض كنم. تعريف منطقي از 
منظر منطقيين همانطور كه شــهيد مطهري هم 
در شــرح منظومه آورده اند يعنــي تحديد. تعريف 
آنجايي اســت كه حد وجودي يك موجود روشن 
بشود. اين مي شود 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 اصاًل 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 
مي گفت شايد ژان پل سارتر كه شاخه الحادي فلسفه 
اگزيستانسياليست است، وقتي مي گويد انسان يك
 ESSENCEوجود( دارد و يك( EXISTENCE
)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 اصالً نمي توانيم 
درباره ماهيت آن صحبت كنيم كه او چيست؟ و اين 
سؤال اصاًل معنا ندارد. اگر بخواهم اين تقدم وجود بر 
ماهيت را كمي بيشتر توضيح دهم نجاري را درنظر 
بگيريد كه مي خواهد يك ميز را بســازد؛ او اول در 
ذهن خودش آن ماده و صورت يا به عبارتي چيستي 
و حد وجودي و ماهيت را تصور مي كند و بعد در عالم 
خارج آن را متحقق مي كند اما براساس اين نظر كه 
خدمت تان توضيح دادم، انسان موجودي است كه 
وجود او بر ماهيتش تقــدم دارد و اصاًل نمي توانيم 
از ماهيت او و چيســتي 
آن صحبــت كنيم 
ES� زو ســؤال ا

SENCE درباره 
انسان اصاًل معنا 
نــدارد چون حد 

وجودي ندارد.

انديشه 
كتاب

 رابطه متقابل كتابخواني
 و هويت جمعي يك ملت

انسان فطرتا موحد است ولي اســاس زندگي مدرن بر پايه 
لذت هاي آن به آني، به صورت مســتمر، ناشــي از پراكنده 
ديدن، شنيدن و سخن گفتن اســت كه ماحصل آن چيزي 
نيست جز پراكندگي فكر و در نهايت دوركردن بشر از روحيه 
وحدت ورزي او. در چنين سبكي از زندگي تالش مي شود كه 
روحيه كنجكاوي، جست وجوگري و پرسشگري در انسان 
خاموش شود و از تفكر بگريزد و به طور كلي شهروند، مطيع 
و مسخ اينگونه از زندگي شــود؛ زندگي اي كه در آن فرد را 
اختيارا مجبور مي كند كه هم رنگ با جامعه اطرافش در آن 
دچار استحاله شــود و بدون هيچ گونه ترديد و اعتراضي در 
اين دنيا، هرگونه اســتدالل بي منطقي را به صورت تعبدي 
بپذيرد و تسليم محض اين تربيت انفعالي به دور از هرگونه 

كنش گري درست شود.
آدمي در اين فراينــد، زندگي پيوســته غفلت زايي را طي 
مي كند كه آرام آرام بدون هيچ خودآگاهي اي، خالي از هويت 
شده و در نهايت روح و جسمش غارت مي شود. در اين شرايط 
از جامعه بايد كاري كرد كه انســان ها نسبت به اطرافشان 
منتقد باشند و از محيط پيرامون خود و جايگاه وجوديشان 
در اين عالم پرسشــگري كنند و يا به عبارتي صاحب تفكر 

انتقادي شوند.
مدخل ورود به تفكر انتقادي، پرســش و داشــتن روحيه 
كنجكاوي  و عدم بي تفاوتي نســبت به مسائل اطراف است. 
در دوراني كه به قول شهيد سيدمرتضي آويني، عصر انفجار 
اطالعات قلمداد مي شــود، بايد آدمي ابزاري داشــته باشد 
كه بتواند موقعيت هاي 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 پرســش هاي حياتي را مطرح و آنها را با دقت دسته بندي 
مي كند، اطالعات و داده هاي مربوط بــه آنها را گردآوري، 
ارزيابي و تفســير مي كند و به نتيجه و راه حل هاي مستدل 
مي رسد و با راســتي آزمايي مجدد و منطقي آنها به مرحله 
عمليات واصل مي شود؛ به عبارت ديگر، تفكر انتقادي خود 
تربيت كننده  و هــادي تفكر محض اســت. تفكر را انضباط 
مي دهــد و تصحيح و نظارت مي كند. تفكــر انتقادي باعث 
مي شود كه انسان از توانايي هاي خود به منظور پاسخگويي 
استفاده كند و انســان به جاي اينكه دريافت كننده صرف 
اطالعات باشد، به يك يادگيرنده و توليد كننده فعال فكري 

تبديل مي شود.
كتاب به عنوان يك عنصر كارآمد تمدن ســاز و هويت بخش 
بشريت يكي از ابزارهايي است كه آفريننده و تقويت كننده 
اين مهارت تفكري در انسان است. مطالعه كتاب )نه محتواي 
دنياي مجازي( نيــاز فردي به پــردازش اطالعات را بهبود 
مي بخشد و ادراك انسان را عميق تر مي كند. آدمي با تمركز 
روي مطالعه مي تواند پايه هاي شناختي خود را تحريك كند 
و به فهم و دركش كه قوام دهنده قدرت تفكر انتقادي اوست، 

استحكام ببخشد.
او با مطالعه كتاب خودبه خود روي روحيه تكامل طلب خود 
دست مي گذارد؛ چرا كه انســان را در معرض يادگيري قرار 
مي دهد و انسان يادگيرنده به خاطر اين روحيه فطري درصدد 
يادگيري هاي جديد و مقايســه يافته هاي ديگران و ســاير 

مكاتب قرار مي گيرد و او صاحب قدرت نظردهي مي شود.
تفكر انتقادي، او را درون تسلســل مبارك و اين بار با پاياني 
اميدبخش كه معرفت آدمي نسبت به خودش و جايگاهش 
در اين عالم اســت، قرار مي دهد و حتي مسبب آن مي شود 
كه او با داشتن اينگونه از تفكر، نسبت به منابع مطالعاتي و 
دريافتي داده هاي خود انتقادي برخورد كند تا درخورترين و 
مناسب ترين آنها را برگزيند و او را در چنين دور مباركي هم 

قرار مي دهد كه سعادت بخش پيكره وجودي اوست.
اين نكته الزم به ذكر است كه دستيابي به چنين فايده اي از 
خواندن كتاب، زماني محقق مي شود كه پيوسته و مستمر 
باشد و مســير مطالعاتي يك شــخص بر مبناي هدف او از 
زندگي بنا شود نه به صورت مطالعه ا ي كه باري به هر جهت 
و چشيدن از هر موضوعي باشــد. هدف او از زندگي همان 
پرســش هاي او از محيط اطرافش اســت؛ پرسش هايي كه 
نياز ساز است كه براي پاسخگويي به اين نيازها الجرم بايد 

به كتاب روي بياورد.
و اين چنين جامعه اي به يك هويت جمعي باثباتي دســت 
پيدا مي كند و عزتمندانه نسبت به هر گزندي تا مادام العمر 

مصون مي ماند.

مرتضي داوودي
روزنامه نگار

 مروري بر كتاب
 »در خدمت و خيانت زنان«

چندي پيش بعد از ورق زدن كتاب رمــان زويا پيرزاد يعني 
»چراغ ها را من خاموش مي كنم« 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 
مي شــود گاهي مفاهيم انتقادي فمينيســتي نيز به چشــم 
مي خورد كه زرلكي در كتابي كه  توســط نشر نيلوفر به چاپ 
رسيده است به آنها اشــاره هايي 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 زن ها اينقدر بايد 
مورد مطالعه قرار بگيرند و اصاًل چــرا مردها بايد درباره زن ها 
بنويسند ســخن خود را آغاز كرده و طرح مســئله اي انجام 
داده است. او در بخش اول كتاب با عنوان »ازدواج، توهم يك 
ضرورت«، دليل ازدواج دختران را قهرمان پنداري »پدر« در 
خانه مي بيند كه مواجهه يك دختر با جنس مخالف در وهله 
اول با شناخت شخصيت پدر شــكل مي گيرد و ميزان اعتبار 
شخصيت پدر در ذهن دختر را با ميزان ميل به ازدواج در يك 
راستا قلمداد مي كند. زرلكي متأســفانه همه را از دم نيازمند 
به ازدواج يا به عبارت ديگر »هالك شــوهر« مي پندارد و در 
برخي مواضع براي اثبات كالم خود دست به دامان فرويد نيز 
مي شود. زرلكي در ادامه كتاب به بحث چالش برانگيز »جنون 
ماهانه« يا به عبارتي ايام عادت زنان مي پردازد و مخاطباني كه 
احساس مي كردند او قرار است حامي آنان در كتاب باشند در 
بخش »زيبايي هيستريك« كاماًل نااميد مي شوند؛ زيرا زرلكي 

هيستري را اوج تجلي بيماري در زبان زنان مي بيند.

انديشه 
كتاب

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 به مراتب دشوارتر و سخت تر است و بخشي از غفلت 
انســان از حقيقت خود، از همين نكتــه، يعني عدم آگاهي 
و ناشناخته بودن ذات انساني سرچشــمه مي گيرد. كتاب 
»انسان از آغاز تا انجام« سيري در آثار انديشمند، فيلسوف، 
عارف و مرجــع عاليقدر آيت اهلل جــوادي آملي)حفظه اهلل( 
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 ويژگي هاي انســان همچــون كرامت، حريت، 
آزادگي، اختيار و اراده، بيان داشته يا نگاشته اند. 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 عالقه مندان 

قرار مي دهد.
كتاب  انسان از آغاز تا انجام در ۲51صفحه در بهار 1397 از 
سوي مركز نشر اسراء به چاپ رسيده و تا كنون بيش از هشت 

بار تجديد چاپ شده است.

تازه هاي نشر  
تاريخ

انتشار جلد نخست دانشنامه 
قرآنی »محيط زيست طبيعی« 

كتاب »دانشنامه قرآنی محيط زيســت طبيعی« به كوشش علی 
خراسانی، محمد اكبری كارمزدی و علی مدبر و جمعی از محققان 
پژوهشكده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
منتشر شد. در معرفی اين كتاب عنوان شده است: محيط زيست 
طبيعی از مواهب الهی است كه حفظ هارمونی و چرخه هماهنگ 
و هدفمند آن وظيفه انسان است. زمينه بهره مندی همه موجودات 
زنده، به ويژه انسان از طبيعت سالم، با حفظ محيط زيست طبيعی 
فراهم می آيد. در اين ميان آشنايی دين مداران با آموزه های وحيانی 
درباره مفاهيم و موضوعات مرتبط با محيط زيست، اهميتی ويژه دارد 
و می تواند در پاسداری از آن نقشی بی بديل داشته باشد. دانشنامه 
قرآنی محيط زيســت طبيعی، مجموعه ای از مقاالت برگرفته از 
دايره المعارف قرآن كريم است كه اكثر قريب به اتفاق آنها به تبيين 
پديده ها و اجزای محيط زيست طبيعی می پردازند. جلد اول اين 

دانشنامه با مدخل آب شروع و به مدخل سنگريزه ختم می شود.  

دانشنامه 
قرآنی

اميرحسن اوصالي 
روزنامه نگار

انديشه 
تربيتي

محمدصادق عبداللهي
روزنامه نگار

مكاتــب امــروز غــرب بــا وجــود همــه 

حرف هایــی كــه زده انــد نتوانســته اند 

از پــس پاســخ بــه چیســتی و ماهیــت 

انســان بربیایند و بــه همان تن بی ســر 

پرداخته اند و جلوه های وجودی انسان 

را مــورد مطالعه قــرار داده انــد و همین 

هم هست كه مثالً در مكتب رفتارگرایی 

صرفــاً رفتــار یــا فرایندهــای رفتــاری را 

مورد مطالعه قرار داده اند و به آن اصل 

حقیقت انســان و آن قوه مدبره انسان 

كــه روح انســان اســت و البتــه بــا بــدن 

تركیب اتحادی دارد، توجه نكرده اند

آقاي نويسنده و همكارش
»آقاي نويسنده و همكارش« اثر جان هاج را نازنين 
ديهيمي و مهدي نوري به فارسي برگردانده اند. اين 
كتاب، نخستين نمايشنامه اي است كه جان هاج، 
نمايشنامه نويس و فيلمنامه نويس بريتانيايي، نوشته 
است. او در اين نمايشنامه روايتي »سوررئال فانتزي« 
از روابط ۲شــخصيت تاريخي به دســت مي دهد؛ 
ميخائيل بولگاكوف، نويسنده بزرگ روس و استالين، 
ديكتاتور اتحاد جماهير شوروي. داستان نمايش در 
حدود سال هاي193۸تا19۴۰، در مسكو مي گذرد؛ 
در سال هاي وحشت اســتاليني، شبي زنگ تلفن 
خانه ميخائيل بولگاكوف به صدا در مي آيد؛ نويسنده 
شهيري كه اغلب آثار او به فارسي هم برگردانده شده 
و در دنيا او را با رمان»مرشد و مارگاريتا« مي شناسند. 
مردي از آن سوي خط، ماموريتي ويژه به او مي دهد. 
بولگاكوف مأمور مي شود تا به مناسبت شصتمين 
سال تولد استالين، نمايشنامه اي درباره سال هاي 
جواني او بنويســد. در واقع كتاب آقاي نويسنده و 
همكارش، داســتان همكاري نافرجــام و اندوهبار 
استالين و بولگاكوف است. جان هاج، نويسنده اين 
كتاب، سال199۶ براي نوشتن فيلمنامه»رگ يابي« 
براي دريافت جايزه اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسي 
نامزد شد ولي نتوانست آن را به دست آورد. در عوض 
موفق شد جايزه بفتاي بهترين فيلمنامه اقتباسي را 
براي همين فيلم از آِن خود كند. نشر ماهي»آقاي 
نويســنده و همكارش« را در 13۶صفحه، به بهاي 

11هزار تومان منتشر كرده است.

نمايشنامه
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نعيمه حسوكي، اهل شهر حلب و فارغ التحصيل 
رشته زبان و ادبيات عربي دانشگاه اين شهر است. 
حسوكي از سوي دانشــگاه حلب به ايران اعزام 
شد و در ايران مدرك ارشد خود را گرفت و به گفته خودش تحصيالت را در اين دوره در دانشگاه 
تربيت مدرس زيرنظر بهترين استادان ادامه داد و مدرك دكتري هم گرفت. عالقه اش به اين رشته 
آن قدر زياد است كه مي گويد:» 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 
نمي كنم«. حسوكي مي گويد:»در تمام دوران جنگ  10 ساله 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 هم اكنون نيز مدير گروه زبان و ادبيات فارسي در دانشكده ادبيات هستم«. گفت وگويمان با 
حسوكي درباره ادبيات زبان فارسي و عالقه اش به فرهنگ ايراني است؛ با آشنايي ای كه به فارسي 
دارد، سؤاالت را جواب مي دهد و اينكه ادبيات فارسي خارج از مرزهاي ايران چه عالقه منداني را 

دارد و براي گسترش اين زبان چه مي توان كرد.

با توجه بــه عالقه منــدي ای كه 
به فرهنگ ايران داريد،  با فرهنگ و رســوم 
ايراني چطور آشنا شديد، تجربيات تان از  اين 

فرهنگ چيست؟
 به واســطه عالقه مندي که دارم هميشــه سر 
کالس هاي آموزشي - فرهنگي چه در دانشگاه، 
چه در خارج از دانشگاه از ايران و ايرانيان صحبت 
کردم. هميشــه روابط دو فرهنگ منطقه به ويژه 
سوريه و ايران را براي آشنايان، دوستان همكاران 
و دانشــجويان و عالقه منــدان تعريف مي کنم. 
مگر مي شود خاطراتي که در ذهن هر کسي که 
به ايران ســفر مي کند، به سرزمين شگفتي هاي 
گوناگون، از فرهنگ، تمدن، ادبيات، به سرزمين 
عشق )فردوســي و ســنايي و موالنا و حافظ و 
سعدي(، هنر، نقاشي، کاشــي... و چيزهايي که 
به ياد ماندني وگفتني و زيبا که براي هميشــه 
در ذهن حك مي شــود مانند نگيني که در نقره 
مي درخشد به راحتي گذاشــت يا فراموش کرد. 
در مورد آداب و رسوم مردم ايران، راه معرفي آن 
خيلي گسترده است که در اين مقوله نمي گنجد 
و ريشــه در تاريخ هفت هزار ســاله ايران دارد، 
اما عناصــر فرهنگ ايراني که فراتــر از مرزهاي 
سياسي ايران است مي شود در عناصري برشمرد 
از جمله؛ زبان پارســي و گويش ها و لهجه هاي 
متعدد پارسي، جشن هاي ملي از جمله نوروز هر 
چند که آداب و ســنن مردم در اعياد، فرهنگ و 
تمدن ملل مختلف را نشان مي دهد و آداب و سنن 
در ملل گوناگون مختلف اســت، اما نوروز داراي 
مراسم ويژه اي اســت از خانه تكاني و تميزکردن 
آن تا آمادگي خانواده هاي ايراني براي استقبال 
سال نو خورشيدي که براســاس تقويم جاللي 
که در اول فروردين هر ســال برگزار مي شــود 
تا ســفره هفت ســين، دعاي تحويل سال که از 
زيباترين لحظه ها به حســاب مي آيد و با حاالت 
دعا و نيايش آغاز مي کننــد، ديد و بازديد مردم 
و رفتن به خانه پدر و مادربــزرگ و هديه دادن 
بزرگ ترها به کوچك ها، نوپوشي، سفرها در ايام 
عيد با هدف صله رحم، تفريح و زيارت. همچنين 
موسيقي ســنتي ايران نوروز و جشــني به نام 

چهارشنبه سوري و سيزده به در که به بدرقه نوروز 
مي آيد. آداب و رســوم مردم ايران را نمي شــود 
در چند خط خالصه کــرد و درباره اش مي توان 
کتاب ها نوشت- البته که نوشته شده- از جمله 
رسوم مذهبي ايرانيان بايد به مراسم عزاداري در 
ماه محرم اشاره کنم که هرسال در  ماه محرم براي 
شهادت امام حســين)ع( در نبرد کربال عزاداري 
مي کنند و اين يكي از مهم ترين مراسم مذهبي 
ايرانيان اســت. ادبيات يك عشق خاصي است و 
جايگاه خيلي ويژه ای برايم دارد که کشور ايران 
شعرايي را که نام و آوازه آنها از مرزهاي اين کشور 
فراتر رفته اســت دارد و بزرگاني چون فردوسي، 
سعدي، حافظ، مولوي، نظامي، خيام و بسياري 
از شــعراي فرهيخته که همواره با اشعار ژرف و 
خوش آهنگ خود سبب سربلندي ايران در جاي 
جاي نقاط دنيا شده اند. هنر نيز همانند ادبيات از 
جايگاه وااليي نزد ايرانيان برخوردار است و کشور 
هنرمندپرور ايران با آثار ارزشمند هنري خود در 
طول تاريخ توانسته است ســهم چشمگيري از 
ميراث هنري تاريخ جهــان را به خود اختصاص 
دهد و هنرمندان ايراني در هنرهاي مختلفي آثار 
فاخري را در جاي جاي کشــور ايران از خود به 

يادگار گذاشته اند.
اين فرهنگ با توجه به پيشينه اي 
كه دارد تــا چه اندازه در كشــورهاي ديگر 
ازجمله كشورهاي همســايه شناخته شده 

است؟
هر کشوري آداب و رسوم خود را دارد که با ارتباط 
و زندگي با افراد آن جامعه مي شود؛ به دست آورد 
و اين مسئله در همه کشورهاي دنيا وجود دارد اما 
واقعا حيف است کشوري مانند ايران با پيشينه 
تاريخي هزاران ســال و فرهنگ و رسوم و آدابي 
که دارد به آن صورتي که بايد باشــد براي مردم 
شناخته نشده باشد، حداقل بنده مطئنم که اين 
چيزي که مي گويم کامال در کشورهاي عربي و 
از جمله سوريه درست است. شايد در چند سال 
اخير تا حدي اين شناخت بيشتر شده باشد ولي 

باز هم نياز دارد که عميق تر و ژرف تر باشد.
به نظر شما مســئوالن مرتبط، در 
زمينه شناخت و معرفي فرهنگ ايراني به چه 
نكاتي توجه نكرده انــد و اينكه چه كارهايي 
باعث شناخت هر بيشــتر فرهنگ ايراني در 
ميان كشــورها ازجمله كشورهاي همسايه 

مي شود؟
نقش مسئوالن فرهنگي بسزاست چون که آنها 
افرادي هستند که مسئول حفظ ميراث فرهنگي 
خود در بقيه کشورها هســتند و تالش شان در 
اين زمينه ها از افراد معمولي بيشــتر به چشــم 
مي آيد، آنها پل ارتباطي معرفي فرهنگ کشــور 
خود هســتند و اين پل را بايد از راه هاي مختلف 
از جمله؛ رفت وآمد، رسانه وآهنگ و موسيقي و 
کتاب، جذب مخاطب و به دست آوردن دل او با 
عشق و محبت و به صورت دسته جمعي از طريق 
همه کانون هاي فرهنگي اعم از تبليغ، رســاندن 

کتاب ها و نشــريه ها به دســت مخاطبان، اعزام 
دانشجويان و پذيرفتن دانشــجويان غيرايراني 
بــراي ادامه تحصيــالت در همــه تخصص ها، 
برگزاري جلسات علمي- فرهنگي تخصصي در 
تمامي رشــته ها و در هر مناسبتي )بزرگداشت 
شاعري، نويسنده اي( هر سال با برنامه ريزي قبلي 
و هماهنگي با استادانی که فارغ التحصيل شده اند 
از ايران به صورت حضــوري يا مجازي در تمامي 
دانشــگاه هاي مختلف جهان، از دانشــگاه هاي 
کشورهاي همســايه و هم مرز تا دورترين نقاط 
فرهنگي دنيا بايد شكل بگيرد. همچنين حمايت 
و پشــتيباني از فعاليت هايي که در دانشگاه هاي 
خارج از کشــور و ارتباط برقرارکردن با استادان 
و دانشجويان زبان فارســي و فراهم کردن تمام 
نيازهاي براي معرفي و گســترش دادن آموزش 
اين زبان به ديگران. بايد اينجا هم به نقش خيلي 
مهم ترجمه اشاره کنم که بايد از آن حمايت شود 
و کميته هاي تخصصي در زمينــه ترجمه هاي 
مختلف از استادان فارغ التحصيل شده و توانمند 
تشــكيل شــود و کتاب هاي مورد نياز ترجمه 
شــود و در نشســت هاي مخصوص کتاب هاي 
ترجمه شده ارائه شود. جلسه هاي نقد و بررسي 
با حضور مسئوالن فرهنگي از 2 کشور با دعوت 
از متخصصان زمينه هاي مختلف به عمل  آيد که 

راهي براي آشنايي بيشتر با ادبيات باشد.
نگاه دانشجويان خارجي كه زبان و 
ادبيات فارسي مي خوانند به فرهنگ ايراني به 

چه شكل است؟
دانشجويان دانشگاه هاي سوريه بعد از گسترش 
رشــته ادبيات فارســي در چند دانشگاه دولتي 
ســوريه و افتتاح اين رشــته در چند سال اخير 
در دانشــگاه حلب نيز کم کم بــا فرهنگ ايران 
از طريق کالس ها و ادبيات اين ســرزمين آشنا 
شدند؛ همچنين برگزاري بعضي از فعاليت ها در 
خود دانشگاه هاي کشور نيز به معرفي و شناخت 
بيشتري کمك کرده است. فارسي رشته اي است 
در عين اينكه تازگي دارد، براي هر دانشجويي که 
دوســت دارد تحصيالتش را در اين رشته ادامه 
بدهد کمي بــا نگراني هم همراه اســت، آن هم 
دليل خودش دارد. بيشتر دانشجويان از اطرافيان 
مي پرســند که آينده اين رشــته چيست؟ اگر 
فارغ التحصيل شديم کجا و در چه زمينه مي شود 
از اين تحصيالت اســتفاده کنيم و صدها سؤال 

ديگر که با آن مواجه مي شوند.
دربــاره زبان و ادبيات فارســي، 
ارتباطي ميان دانشــگاه هاي ايران و سوريه 

وجود دارد؟
اقدامات دولتي هر دو کشور سوريه و ايران براي 
گسترش اين رشــته و اعزام دانشجويان سوريه 
جدي اســت و تمام تــالش خودشــان را انجام 
مي دهند مخصوصا در چند ســال اخير با اينكه 
شــرايط جنگ تكفيري ها عليه ســوريه شرايط 
معمولي زندگي را به هم ريخته بود ولي باز هم در 
تمامي دانشگاه هاي کشور دانشجوياني براي ادامه 
تحصيالتشان در اين رشته به ايران اعزام شدند. در 
بين خود دانشگاه ها ازجمله حلب تفاهمنامه هايي 
امضا شده که شامل جنبه هاي فرهنگي از اعزام 
دانشجو و استادان وتهيه کتاب ها ونشريات و نشر 

مقاالت مشترك و برگزاري همايش هاست.
عالقه مندي دانشــجويان خارج 
از كشور ازجمله ســوريه به ادبيات فارسي 
چگونه است شما اين نگاه و تعريف را چگونه 

مي بينيد؟
جاي خوشحالي است که دانشجوياني که در اين 
رشته تحصيل مي کنند بيشترشان از سر عشق و 
عالقه وارد آن مي شــوند، انگار مي خواهند وارد 
حوزه جديدي شــوند و آن را کشف و يك تجربه 
تازه از زبــان و ادبياتي که براي آنها ناشــناخته 

و مبهم است داشته باشــند، بعضي ها هم براي 
آشــنايي به حوزه ادبيات تطبيقــي که بخش 
مهمي از آن شامل ادبيات ايران و عرب است، به 
يادگيري زبان و ادبيات فارسي مي پردازند. واقعا 
نياز داريم از طريق مؤسسه هاي دولتي و وزارت 
علوم ايران و ســوريه و همكاري آنها اين انگيزه 
را در دانشجويان بيشــتر کنيم و آنها را تشويق 
کنيم و اميد به اين دسته دانشجو بدهيم که اگر 
تحصيالت دوره دانشــگاهي هم به پايان رسيد 
امكان اين را داشته باشــند که در مقطع ارشد و 

دکتري هم ادامه تحصيل بدهند.
با توجــه به تجربه اي كــه درباره 
تدريــس زبــان و ادبيات فارســي داريد؛ 

آسيب شناسي كه در اين باره وجود دارد؟
از زمان فارغ التحصيل شــدنم از دانشگاه تربيت 
مدرس ايران تقريبا 11 ســال گذشته. وارد کار 
تدريس زبان و ادبيات فارســي شده ام چه براي 
افراد تخصصي در خود گروه چه براي دانشجويان 
غيرمتخصص از رشــته هاي ديگــر و واقعا يك 
آسيب هايي در مورد تدريس مواجه شدم ازجمله 
ســرفصل هايي که غيردقيــق صددرصد که در 
برنامه درسي طراحي شــده براي خودگروه که 
واقعا به بازنگري دقيق مجدد نياز دارد، همچنين 
کمبود بعضي تجهيزات و لوازم ازجمله کتاب ها 
و مجالت و آزمايشگاه مجهز براي پيشرفت اين 
رشته و جذب دانشجوي بيشــتر که با توجه به 
شرايط جنگ جهاني چند ساله عليه سوريه تعداد 
دانشجويان خود گروه کمتر شد و ما نياز داريم به 
راه هاي مختلف دوباره دانشجو را با فراهم کردن 
مهم تريــن امكانات جذب کنيــم؛ مخصوصا در 
شــهر حلب. نكته ديگر بنده فكــر مي کنم بايد 
اقدامات جدي تري در جذب دانشــجو شــكل 
بگيرد که بتوانيم با تعداد خوبي از دانشــجويان 
کار پيش ببريم و جلسات تعريفي بيشتري قبل 
از ورود دانشجو به دانشگاه با همت مسئولين از 
2کشور برگزار کنيم همراه با کارهاي فرهنگي در 
خود دانشگاه که انگيزه ای باشد براي دانشجويي 
که هيچ آشــنايي از اين رشــته ندارد تا پنچره 
جديدي به روي او باز کنيــم. همچنين کمبود 
تخصص هايی کــه در گروه نيــاز داريم که آن را 
خدا را شــكر کم کم و در مدت نه چند طوالني 

با برگشت دانشجويان اعزامي برطرف مي شود.
در خارج از كشــور به خصوص در 
سوريه چه اندازه منابع براي تدريس و آموزش 

زبان فارسي وجود دارد؟
تالش مي کنيم کتاب هاي مورد نظر و مهم براي 
دانشــجويان تهيه کنيم و بعضي وقت ها از چند 
کتاب سرفصل هايي انتخاب مي کنيم که در يك 
جزوه در دسترس دانشجويان باشد ولي متأسفانه 
منابع آنچنان که بايد باشد نيست و بعضي وقت ها 
از راه هاي مختلف و از شبكه اينترنتي براي دانلود 
بعضي از کتاب ها اســتفاده مي کنيم هر چند آن 

هم سختي هاي خود را دارد.

ایرانراهنوزنمیشناسند
گفت وگو با نعيمه حسوکي، استاد سوري که سال هاست زبان و ادبيات فارسي تدريس می کند

سفرنوشته

ايران، كشور دوم من
سفر به شهرهاي مختلف ايران

در زمان تحصيل فرصت شــد با خانواده به بيشــترين مناطق 
ديدني ايران بروم و از جاذبه هاي گردشــگري آنجا لذت ببريم. 
از شهرهاي مختلف در مناطق گوناگون ديدار کنيم؛ از قزوين 
شهري که چهار فصل سال را در يك روز آنجا مي بينيد تا اصفهان 
و پل سي وسه پل و پل خواجو و مناره جنبان و باغ پرندگان و باغ 
گلها و صفاي طبيعت زيبا و ميــدان امام که آدم مات و مبهوت 
مي ماند و با نگاه هاي حيرت آميز به زيبايي ها و بناهاي تاريخي و 
شكوه بي مانند اين فرهنگ وتمدن مي نگرد. خوشبختانه فرصت 
شد چندبار به اصفهان ســفر کنيم؛ همراه دوستان غيرايراني 
يا خود دوستان ســوري که آنجا در رشته هاي مختلف مشغول 
تحصيل بودند. همچنين ســفرهايي به مناطق شمال، رشت، 
کالردشت رامسر و تعداد زيادي که حضور ذهن ندارم، داشتيم 
و از جاذبه هايی که در مناطق کوهستاني و آبشارهاي مختلف 
که زيبايي طبيعت را چند برابر مي کند، لذت ببريم. هيچ وقت 
راه هايي که ما براي مسافرت مي رفتيم به سمت کرج و شمال از 
يادم نمي رود که سرسبز و هميشه با لبخند و خنده و آهنگ هاي 
شاد، واقعا ايران کشــور دوم ما بوده و هســت، ما آنجا زندگي 

کرديم. رفت و آمدهايي که با دوستان داشتيم.

اردوهای ايرانی
 يادم است نخســتين اردويي که از طرف وزارت علوم و فناوري 
روزهاي نوروز بود که همه راه افتاديم به سمت شهر شيراز. عجب 
شهر باصفايي با دروازه قرآن و کاخ هاي به يادماندني و بازارهاي 
قديمي، موزه زيبايي که در آنجا آدم در برابر شــخصيت هايي 
تاريخي دوره هاي مختلف و به عمق تاريخي اين فرهنگ ماندگار 
مي اندازد تا اينكه با همان شخصيت ها زندگي کند. آرامگاه حافظ 
و سعدي در جا هايي که انگار تكه اي از زمين بهشت واقع شده اند. 
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 نگه داشتن 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 که روي اين آرامگاه هاست چگونه بتوانم 
آنها را بخوانم و بفهمم. شاعري که حماسه آفرين ايران است و 
نويسنده کتاب مرجع ايرانيان که تا امروز زبان فارسي را حفظ 
کرده و با ابياتي که نزديك به60هزار بيت است، تمام عمر خود 
براي حفظ ميهن خود و ارزش آن صرف کرده. تخت جمشيد از 
جمله مكان هايي بود که به آنجا رفتيم و با آثار باستاني تاريخي 
آشنا شديم. چند شب هم مهمان شــهر همدان بوديم و به غار 

عليصدر رفتيم.

سفر به زيارتگاه ها
 استان ها و شــهرهاي مختلف ديگر هم به قصد زيارت مذهبي 
ازجمله قم و زيارت حضرت معصومــه)س( وهمچنين توفيق 
خدا بود که به زيارت مرقد امام رضا)ع( مشرف بشويم هر چند که 
بيشتر از يك بار در آن دوران قسمت نشد واگر عمري باقي باشد 
که دوباره به ايران بيايم، حتما به زيارت مي روم که تجربه زيستن 
در آن حس وحال وهواي نوراني حتي براي لحظه ای اگر شد آن را 
غنيمت مي شمرم. اما خود تهران که محل زندگي و سكونت بنده 
در چند سال بود خاطره هايي به ياد ماندني از آن دارم، دانشگاه 
تربيت مــدرس جايي بود که در آنجا روزهايي ســپري کرديم. 
خنده ها، گريه هــا، بازي بچه ها در حياط، به دنيا آمدن پســرم 
در 22بهمن. رستوران  هاي ســنتي و غذاهاي محلي مخصوص 
ايرانيان  آش رشــته، فسنجان، قورمه ســبزي قيمه بادمجون، 
شيريني هاي مخصوص هر شهر و هر اســتان سوهان قم و گز 
اصفهان، بازارها، مردم مهربان و مهماندوست، استادان بزرگوار 
که هميشه به فكر ما دانشجويان غيرايراني بودند و از سر دلسوزي 
و محبت به ما کمك مي کردند. 2سال بعد از فارغ التحصيلی بنده 
از دانشگاه ايران که دوباره راهي تهران شدم و مدت يك ماه تقريبا 
در خود دانشگاه تربيت مدرس و در همان خانه ای که قبال زندگي 
مي کردم، بودم که خوشــبختانه يكي از دوســتان سوري ما با 
همسرشان آنجا اقامت  داشتند. واقعا بهترين لحظه هاي زندگي ام 
بود که به خانه خود بازگشتم، شــايد محل زادگاهم نباشد ولي 
زيباترين اتفاقات زندگي ام از گرفتن مدرك کارشناسی ارشد و 

دکتري تا به دنيا آمدن تنها پسرم آنجا بود.

فرصتي براي بازگشت به ايران
هرچند فرصت پيش آمده بود که به ايران برگردم مخصوصا در 
زمان جنگ تا وضعيت در سوريه آرام تر شود و استاداني بودند در 
خود ايران که حمايت و تشويق می کردند که تا وضعيت سوريه 
خوب شود مدتي آنجا بمانم ولي ترجيح دادم در هر شرايطي در 
سوريه بمانم وهميشه اميدوار بودم که اين وضعيت جنگ ادامه 
نخواهد داشت و سوريه به شكوه قبلي خود برمي گردد و خدا را 
شكر با همه شرايط ســخت و ناگوار و با همت ارتش بزرگ ما و 
کمك دوستان و برادراني که براي پشــتيباني از ايران آمدند و 
حمايت روسيه توانستيم پيروز شويم. دوست داشتم اگر زماني 

قسمت شد و به ايران برگشتم کشورم در آرامش باشد.

 تأثير جنگ
 روي تدريس و آموزش در سوريه

جنگ تجربه تلخ زندگي ماســت هرچند که اين اتفاق به 
ما توانايي بيشتري داد و توانستيم مقاومت کنيم و دوران 

جنگ را در شرايط خيلي سخت هم گذرانديم.
 با همه تأثيرات منفي ای که جنگ در زندگي و کار در همه 
ابعاد به ما وارد کرد، خدا را شكر نتوانست همت استادان و 
دانشجويان را کم کند. 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.دانشگاه ها در تمام ســال هاي جنگ داير بود ودر 
سخت ترين شرايط، زماني که تقريبا 60تا 70درصد از شهر 
حلب دست مســلحين تكفيري ها 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 که دانشگاه ها مهم ترين 
مراکزي هستند که نبايد هيچ وقت دست آنها بيفتد يا حتي 
براي يك روز هم که شده نبايد تعطيل شود که ما هستيم 
پيام رسان به همه افراد جامعه که با مقاومت پيروز مي شويم 
ودست روي دست گذاشــتن در زندگي هيچ وقت شيوه و 

روش ما نيست. 
در همان دوران جنگ بود کــه ارتش در جبهه مي جنگيد 
و ما در جايي که بوديم؛ وظيفه وتكليف خود مي دانستيم 
که اين پيام پيروزي را به مردم منتقل کنيم که بايد با صبر 
وتحمل ومقاومت زندگي را ادامــه بدهيم تا تكفيري هاي 

اشغالگر را از سرزمين خود برانيم.

سنت هاي جذاب
از دودکردن اسپند تا تعارف های ايرانی

جا دارد به برخي از رســوم اختصاصي ايرانيان اشاره کنم از 
جمله اسپند دود کردن براي دور کردن چشم بد از آدم ها و 
جالب است بدانيم که ما در سوريه هم به همان صورتي که در 

ايران هست، از اسپند استفاده مي کنيم.
 در بدرقه کردن کســي که مسافر باشــد از زير کتاب قرآن 
رد شــد وآب ريختن نيز يكي از زيباترين رسومي است که 
هيچ جاي دنيا وجود نــدارد. مي خواهم به بعضي از جمالت 
شــگفت انگيز و زيبا براي بنده و بيشتر دانشجويان خارجي 
هم اشاره کنم که جمله »قابل نداره« که تعارف کردن جزو 
فرهنگ ايراني هاست و اين تعارف کردن در تجارت هم خود 

را نشان مي دهد. 
قبول کردن پول بــراي خدماتي که به کســي ارائه کرده ايد 
جا افتاده ترين رسم در سراســر جهان است اما در سنت هاي 
فرهنگي ايران عيب و زشــت مي دانند که فورا شخص پول را 
بپذيرد و ابتدا از گرفتن آن خودداري مي کند و اين کار هميشه 
با جمله » قابل نداره!« همراه اســت.  يا جمله»گل پشت و رو 
نداره« هنگام پشــت کردن به ديگران که هيچ وقت در هيچ 
شرايطي نبايد پشت به کسي نشســت و اگر هم ناچار شديم 
در ابتدا عذرخواهي مي کنيم و اين يكــي ديگر از عادت ها و 
سنت هاي فرهنگي ايران است که ممكن است موجب تعجب 
خارجيان باشد. حتي کسي که مي خواهد رانندگي کند  يا روي 
صندلي جلوی اتومبيل نشســته، برمي گردد و از سرنشينان 
عذرخواهي مي کند و معموال آنها هم جواب مي دهند که راحت 

باشيد يا گل پشت و رو نداره!

تجربه
 در جنگ

ايران

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

نيز نوشته ام.
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فهيمه پناه آذرگفت وگو
روزنامه نگار

مشكالت آموزش 
ادبیات فارسي در خارج 

كمبود منابع يكي از مشكالتي است 
كه با آن روبه رو مي شويم، در دانشكده  
ادبيات حلــب كتابخانــه تا حدي 
قابل قبول براي دانشــجويان زبان و 
ادبيات فارسي وجود دارد، درست است 
كه بيشترين كتاب ها از منابع اصلي 
و فرهنگ هاســت ولي كافي نيست. 
به كتاب هاي جديد، نياز داريم. شايد 
اين مشكل در دمشق به دليل 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.

مكث

چگونگی تعامل میان 
دانشگاه هاي ايران و سوريه 

خوشــبختانه ميان دانشــگاه هاي 
مختلف تعامــل و تفاهمنامه ها امضا 
شده ولي باز هم عرض مي كنم، برای 
توسعه و گسترش زبان فارسی نياز 
جدي هســت كه وارد حــوزه اجرا 
شويم، چند سال پيش دانشگاه حلب 
تفاهمنامه با دانشگاه شهيدبهشتي 
داشت و جديدا با دانشــگاه الزهرا 
تفاهمنامه ای امضا شــده اســت. 
همچنين تعدادي از دانشــجويان 
هم اكنون در 2مقطع كارشناســی 
ارشــد و دكتري به تحصيالت خود 
ادامه مي دهند و در چند سال آينده 
برمي گردند و وارد حوزه كار مي شوند.

مكث
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