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یادداشت
دانیال معمار؛  سردبیر

 آدم های ترسناک  در
ایرج طهماســب بــدون دار و دســته کاله قرمــزی و دیگر ماجرای استادیوم آزادی 

عروسک هایش با یک مجموعه عروســکی جدید، به شبکه 
نمایش خانگی برای بهار1401 می آید. به گزارش همشهری، 
صفحه رســمی یکی از پلتفرم های نمایشی اعالم کرده 
که ایرج طهماســب، کارگــردان و بازیگر ســینما و 
تلویزیون، پس از 4 ســال از آخرین ســاخته  خود، با 
 یک مجموعه نمایشــی تازه به شبکه نمایش خانگی

می آید...

ماجرای عروسک های جدید طهماسب چیست؟
آقای مجری بدون دار و دسته کاله قرمزی

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی روزهای 
آینده قرار است با سران کشورهای روسیه و اوکراین 
دیدار کند تا شــاید بتواند در قامت میانجی، آتش 
بحران تازه میان مســکو و کشورهای عضو ناتو بر 
سر اوکراین را خاموش کند. او هفته گذشته در یک 
گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد که ترکیه آماده 
است برای جلوگیری از جنگ در شرق اروپا، »هر 

کاری« انجام دهد...

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران:
عزم شهرداری برای کمک  به نفرآباد

رجب طیب اردوغان این روزها چه می کند؟
تقال  برای میانجیگری در بحران اوکراین
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بازیکنان پرســپولیس که در 2 جلســه تمرینی به دلیل 
عدم پرداخت مطالبات شان از سوی باشگاه دست به اعتصاب 
زده بودند در نهایت دیروز تمرینات خود را در ورزشــگاه 
شهید کاظمی آغاز کردند. بازیکنان زیرنظر حمید مطهری 
تمرین کردند ولی گل محمدی بــا وجود مخالفت مدیران 
باشگاه با استعفایش در تمرین حاضر نشد. گل محمدی 
همچنان بابت وجود برخی مشــکالت در پرسپولیس 

ناراحت است و ...

ماجرای استعفای یحیی گل محمدی چه شد؟
اولتیماتوم سرمربی به مدیر

اصالح شــرایط محله نفرآباد و به پایان رساندن 
پروژه بازســازی آن، بیش از همه  چیز به منابع 

مالی نیاز دارد که تامین آن  در این دوران رکود 
ساخت وساز، دشوار است. سیداحمد علوی، 
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران به همشــهری می گوید: عزم 
مدیریت شــهری برای بازسازی نفرآباد 

جدی است ...

ویژه های  امروز

21

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.30  No.8425  SAT  JAN.29 16صفحه راهنما ویژه تهران  5000تومان 2022  24صفحه شماره 8425   سال سی ام 26 جمادی الثانی 1443    شنبه 9 بهمن 1400  

صفحه2مذاکره کنندگان سرگرم تکمیل پیش نویس متن توافق هستند

صفحه14

 علت  انصراف
  کیمیایی از جشنواره

ایرانی ها چقدر سفر می روند؟  فقط اراده سیاسی 
برای توافق الزم است

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

اميدوارترين و نا اميدترين مردمان دنيا
مؤسسه نظرسنجی گالوپ بنا بر یك سنت دیرپا كه از سال1979 آغاز شده یك 
نظرسنجی در پایان هر سال با موضوع امید و شادمانی و روند انتظارات از وضعیت 
اقتصادی انجام می دهد. نتایج این نظرسنجی كه مركز افكارسنجی دانشجویان 
ایران)ایسپا( آن را بازنشر داده است؛ بیانگر این نكته است كه در پایان سال2021 

امید و شادمانی در سراسر جهان به نسبت سال گذشته رو به كاهش است.

 از جمعیت جهان تصور 
می كنند سال2022 بهتر 
از سال2021 خواهد بود.

از جمعیت جهان انتظار 
دارند سال2022 بدتر از 

سال2021 باشد.

از جمعیت جهان معتقدند 
كه سال2022 مانند 
سال2021 خواهد بود.

%38%28%27

امیدوارترین مردم دنیا برای سال2022

ناامیدترین مردم دنیا برای سال2022

پیش بینی شرایط مشابه بین سال 2021و 2022

خوشحال ترین مردمان

غمگین ترین مردمان

%76
اندونزی

%56
افغانستان

%83
كلمبیا

%54
كره جنوبی

%48
ایتالیا

%42
صربستان

%68
نیجریه

%47
 لهستان

%74
 آلبانی

%70
آلبانی

%48
بلغارستان

%81
قزاقستان

%62
 آذربایجان

%45
جمهوری چك

%78
مالزی

%59
 ویتنام

%41
 پاكستان

%78
 نیجریه

 )شهروندان انتظار دارند كه سال آینده مشابه سال گذشته باشد.(

56درصد از جمعیت جهان خود را »خوشبخت یا خیلی خوشحال« می دانند.

%36
 افغانستان

%23
تركیه، پاكستان و روسیه

%31
 غنا، عراق و اوكراین

گزارشی از حضور 
مادربزرگ ها در 
استادیوم آزادی 

 یادداشت هایی
 از بانوان خبرنگار 
حاضر در ورزشگاه

نوبت رؤیاهای بزرگ تر رسید
سریع ترین صعود  را  تجربه کردیم،  اما چرا به این تیم   بیشتر از اینها  امیدواریم ؟

صفحه5

ورود بی سر و صدا به پیک ششم
گزارشی از روند صعود شمار مبتالیان به کرونا

پای اختالف با یک داور در میان است

بررسی سفرهای ایرانی ها در یک دهه اخیر

 نرخ سفرهای ایرانی ها صفحه21
ساالنه افزایش یافته است.

خانوار های ایرانی سال98 
توانستند 6بار سفر بروند.

ایرانی ها در سفر در خانه 
بستگان اقامت می کنند. %73

%17

%66

8 میلیون 
خانوار ایرانی در 
سال های اخیر 
سفر نرفته اند.

1  چرا ما زلزله را فراموش می کنیم؟ درحالی که باید 

حسابی بترسیم، چون احتمال آمدنش بسیار است!
2  نزدیک 2سال است که با بیماری کرونا دست وپنجه نرم می کنیم. می گویند 

پایان پاندمی نزدیک است. اما چه کسی ضمانت کرده که سویه های جدیدش 
هوس نکند چرخی در شهرهای ما بزند؟ پس ما هنوز باید از کرونا هم بترسیم!

3  اعتیاد چه؟ از مواد مخدر نباید بترسیم؟ از قرص های روانگردان، از شیشه 

که این روز ها فراوان شده  و ارزان؟ سالمت و امنیت ما و فرزندان ما دارد تهدید 
می شود، ما باید از اعتیاد هم بترسیم.

4  از قتل و جنایت هــم که حتما همه می ترســیم. آدم هایــی مثل همین 

صاحب خانه وحشت پایتخت، هرازگاهی یک بار سر و کله شان پیدا می شود. ما 
باید از جنایتکاران هم بترسیم.

5  ترس های جدیدی هم هســت. مثال از تحریــم ورزش ایران چطور؟ خب 

اگر ورزشکاران کشورمان نتوانند در عرصه های بین المللی حاضر شوند، دیگر 
ورزش حرفه ای چه جذابیتی دارد! چقدر امیدها که بر باد می رود. چقدر شادی 
که در نطفه خفه می شود. ما باید از تحریم شدن ورزشکاران کشور هم بترسیم.

6  دور و اطراف مان را که بهتر ببینیم، تازه می فهمیــم از خیلی چیز ها باید 

ترسید. سیل، راهبندان، ترافیک، تصادف و هزارویک پدیده پنهان و آشکار، ما 
را تهدید می کند. اما آیا هیچ وقت به منشأ اینها فکر کرده ایم؟ 

اصل قضیه این است که زلزله، وبا، اعتیاد، جنایت، تحریم ورزش و... خودشان به 
خودی خود شاید خیلی هم ترس ندارند. باید حواسمان باشد از چه می ترسیم. 
هولناک ترین چیزی که ما را تهدید می کند، آدم هایی هستند که سبب ایجاد 
این عوامل ترسناک می شوند. آنها با بی اعتنایی خانه هایی می سازند که در مقابل 
زلزله مقاوم نیستند. پروتکل های فردی و جمعی را در کرونا رعایت نمی کنند 
و راه برای شیوع کرونا باز می شود. به فرهنگ و آموزش بی توجهی می کنند و 
زمینه برای رشد جنایت و اعتیاد فراهم می شود. تن به معاینه فنی اتومبیل شان 
نمی دهند، پس هوا را آلوده می کنند. درســت رانندگــی نمی کنند، بنابراین 

ترافیک می شود و... .
اخیرا هــم بی جهت و بــه دروغ در شــبکه های اجتماعی روی فرمایشــی و 
گزینشی بودن زنان حاضر در اســتادیوم تأکید می کنند تا باعث تحریم ورزش 
کشور شوند. معاندان خارجی و رسانه های لندن نشین را نمی گویم. آنهایی را 
می گویم که در همین داخل کشور تالش می کنند تا به هر شکلی، حضور زنان 
و دختران ایرانی در استادیوم را زیر ســؤال ببرند. آنها این حضور را یک فریب 
معرفی می کنند تا فیفا و ای اف سی را با این دروغ بزرگ به تحریم فوتبال ایران 
مجاب کنند. این دروغگویان امروز، آدم های هولناکی هســتند، حتی بد تر از 

زلزله. از آنها باید ترسید.
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دیدگاه
محسن مهدیان؛  مدیر عامل

 چند پرسش در موضوع 
ورود زنان به ورزشگاه

بعد از سال ها کشمکش باالخره خانم ها در ورزشگاه 
حاضر شدند. این در حالی بود که در آستانه برگزاری 

این مسابقه برخی از علما مخالفت خود را با چنین تصمیمی اعالم کردند.
نفیا و اثباتا نظری ندارم. چه بســا به جهت اجتماعی خوشحالم که مسیر حضور 
در ورزشگاه برای خانم ها باز شده است. اما آیا شبهه شرعی آن حل شده است؟ 
سؤال این اســت که در چه فرایندی این تصمیم اتخاذ شده است؟ چه شد؟ چه 
اتفاقی افتاد؟ کدام مسئله شرعی در سال های گذشته مانع بود و چطور و در چه 
مکانیسمی رفع شد؟ چرا زودتر انجام نشد؟ آیا فشار نهادهای بین المللی مؤثر بوده 

است یا موانع حضور به نحو فنی برطرف شده است یا چه؟
شفافیت در این حوزه اساسا ضرورت دارد یا خیر؟ االن مردم سؤال نمی کنند که 

چرا این تصمیم پیش تر اتخاذ نشد که هزینه های آن کاهش پیدا کند؟
واقعیت این است که پرسش ها مختصری جدی تر و عمیق تر از موارد فوق است. 

مرور کنیم.
اگر مسئله به این ســادگی قابل تعیین تکلیف اســت چرا بقیه مسائل مشابه و 
مورداختالف تعیین تکلیف نمی شود؟ مثال جزئیات حجاب. یا موسیقی. باالخره 
نسبت جمهوری اسالمی با مسائل جدید حوزه موسیقی و لوازمش به چه نحوی 
اســت؟ برخی موضوعات اقتصادی مثل فــروش اوراق قرضه خارجی حکمش 
چیســت؟ تکلیف ماهیت پول و وضعیت نهایی بهره و ربــا در نظام بانکداری به 
چه صورت است؟ به این فهرست ده ها مورد دیگر می شود اضافه کرد. اما صورت 

مسئله چیست؟
واقعیت این اســت که این ابهامات را می توان اجرایی یا از حیث قانونگذاری و ... 
توضیح داد. اما مسئله یک گام فراتر است. ســؤال اصلی این است که جمهوری 
اسالمی در حوزه اجتهاد متناسب با زمان و مکان بر مبنای فقه مشهور شیعه چه 

عملکردی داشته است؟ 
بحث سر این است که تکلیف شرعی پدیده های مدرنی که ظاهرا نسبتی با دین 
ندارند و یا موضوعاتی که هر روز تغییر می کنند، چه می شود؟ مسائلی که باور مردم 
نسبت بدان تغییر کرده است و با معروفی که امروز به هر دلیل منکر شده و منکری 

که معروف شده است چه برخوردی باید کرد؟ 
امروز سیره عقال که در اصول فقهی ما پذیرفته شده است، در موضوعات جدید و 

محتوای مدرن چه کارکردی دارد و چه جهتی ساخته است؟
تردیدی نیست که امروزه به جهت ســرعت تغییر در حوزه های مختلف فنی و 
نهادی و پدیده های مدرن، ضرورت اجتهاد پویا و بهنگام بیش از گذشته احساس 
می شود. با این توضیح، سؤال اساسی این است که کدام نهاد در جمهوری اسالمی 

به این موضوع توجه دارد؟ 
اصل دوم قانون اساسی بر »اجتهاد مستمر« تأکید کرده است. متولی این بخش 
در نظام اسالمی کدام نهاد است؟ کدام فرد یا گروه است؟ از چه کسی باید مطالبه 

کرد یا توضیح خواست؟ 
آیا مسائل با تغییر رئیس جمهور باید حل و فصل شود؟

طبیعی است که اینطور نبوده است که طی این سال ها به این موضوع بی توجه باشیم؛ 
اما مسئله این است که عمدتا اجتهاد پویا منحصر شده است به ضرورت های حکمرانی 
و گره های قانونی یا اجرایی. این مسیر ممکن است این تلقی را ایجاد کند که فشار برخی 
نهادهای داخلی و خارجی باعث تغییر رویه ها شده است نه اجتهاد پویا. مسئله این است 

که اگر این گره های ســاختاری و بن بست اجرایی شکل 
نمی گرفت، آیا بازهم تغییرات اجتماعی را می پذیرفتیم؟ 

یکی از شاخص های مهم در ارزیابی گزاره های دینی، کارآمدی است. بی اعتنایی 
به اجتهاد به روز، باعث شده گناه نارکارآمدی امروز بر دوش اسالم قرار بگیرد.
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رئیسی در گیالن از راه آهن رشت- بندرانزلی بازدید کرد

وعده دولت برای تکمیل کریدور شمال - جنوب 

عالءالدین بروجردي در گفت وگو با همشهري تأکید کرد

نتايج معكوس سياست فشارحداكثري

برجام

 فقط اراده سیاسی
برای توافق الزم است

دور هشتم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام تا زمان اعالم تصمیم 
پایتخت ها، متوقف شد.  

دیپلمات های انگلیس، فرانسه و آلمان جمعه شب با صدور بیانیه ای 
مشترک که در اختیار خبرنگاران قرار گرفت عنوان کردند: ژانویه 
فشــرده ترین دوره این مذاکرات تا به امروز بوده اســت. همه می 
 دانند که در حال رســیدن به مرحله نهایی هســتیم کــه نیاز به

تصمیم گیری های سیاســی دارد. بنابراین، مذاکره کنندگان برای 
مشورت به پایتخت ها بازمی گردند.

 انریکه مورا ، هماهنگ کننده مذاکرات وین، هم در توییتی نوشت: 
»هشتمین دور مذاکرات وین بر ســر برجام که از بیست و هفتم 
دســامبر آغاز شــده و تاکنون طوالنی ترین دور مذاکرات بوده با 
 وقفه مواجه شده است.  مشارکت کنندگان جهت رایزنی و دریافت

دســتورالعمل راهی پایتخت هایشان خواهند شــد تا هفته دیگر 
بازگردند. هم اکنون به اتخاد تصمیمات سیاسی نیاز است. «

لغو تحریم های یکجانبــه ایاالت متحده آمریکا درشــرایطی در 
وین درحال پیگیری اســت که در روزهای اخیــر گمانه زنی های 
بسیاری ازســوی منابع دیپلماتیک و کارشناســان پیرامون روند 
روبه جلوی گفت وگوها مطرح شــده و به نظر می رسد رایزنی ها  به 
حساس ترین مقطع خود در ماه های گذشته رسیده  است. براساس 
توافق صورت گرفته بین طرف  ها، هیات های دیپلماتیک از امروز به 
یک هفته    برای مشــورت با پایتخت ها محل مذاکرات را ترک می 
کنند. دیروز علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد کشورمان و انریکه 
مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا دیــدار و گفت وگو کردند و در 
ادامه نیز نشست نماینده ایران با مذاکره کنندگان 3کشور اروپایی و 
اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ برگزار شد و طرف های حاضر به بحث 

و تبادل نظر پیرامون موضوع های مورد اختالف پرداختند.
دراین میان اما اخبار منتشــر شــده از وین از حصول پیشرفت در 
گفت وگوها در محورهای اختالفی حکایــت دارد و یک دیپلمات 
اروپایی در گفت وگو با وبگاه آمریکایی »دیپلماتیک« با تأکید بر اینکه 
طرف های مذاکره  در وین درحال آماده سازی پیش نویس هستند، 

گفت: این مذاکرات خوب پیش رفته است.
در شرایطی که مذاکره کنندگان این روزها سرگرم تکمیل پیش نویس 
متن توافق و همچنین تصمیم گیری دربــاره برخی موضوع های 
مورد اختالف هستند، وانگ کوان، مذاکره کننده ارشد چین گفت 
که طی روزهــای اخیر هیأت ها در قالب هــای مختلف دوجانبه و 
چندجانبه پیرامون مسائل اساســی دیدار و گفت وگو کرده اند تا 
اختالف های موجــود در حوزه رفع تحریم هــا، ارائه تضمین های 
موردنیاز و راستی آزمایی را بیش از پیش کاهش دهند. وی همچنین 
با بیان اینکه مطالبات جمهوری اســالمی ایران در حوزه دریافت 
تضمین های روشن و عینی، »منطقی« و »مشروع« است، عنوان 

کرد که در تالش هستیم تا این مطالبه ها را به متن تبدیل کنیم.

رئیس جمهور در نیمه راه سفرهای 
اســتانی روز جمعه از مهم ترین 
پروژه هــای نیمه تمام و معضالت 
زیســت محیطی اســتان گیالن 
بازدید کرد. پانزدهمین سفر استانی سیدابراهیم 
رئیسی به این استان شمالی کشور انجام شد. این 
سفر یک روزه به طور خاص متوجه اقتصاد دریایی و 
گردشگری گیالن با هدف رفع بیکاری این استان و 

کاهش مشکالت و مسائل آن بود. 
پروژه ویژه و به تأخیر افتاده این استان در ساخت 
و تکمیل قطعه راه آهن سراسری شمال - جنوب 
کشور تا مرز آستارا نیز در کانون سفرهاي استاني  
رئیسی قرار داشت. راه آهن رشــت، انزلی، آستارا 
عالوه بر اتصــال راه آهن قزوین- رشــت به بنادر 
کاسپین منطقه آزاد، انزلی و آستارا، باعث اتصال 
خط راه آهن جمهوری اســالمی ایــران به اروپا و 
کشورهای حوزه قفقاز می شــود. راه آهن رشت- 
انزلی به طول ۴۱کیلومتر در حال اجراست. اتصال 
خطوط ریلی ایران به آذربایجان، خط ریلی 5هزار 
و ۲۰۰ کیلومتری هندوستان تا بندر هلسینکی در 

اروپای شمالی را به هم وصل می کند که تکمیل این 
کریدور شــمال به جنوب فواید اقتصادی فراوانی 
برای ایران و کشــورهای همسایه شــمالی دارد. 
رئیسی با بیان اینکه تکمیل این خط آهن می تواند 
ضمن تسهیل حمل ونقل کاال، زمان و هزینه های 
انتقــال کاال را کاهش دهد، تأکیــد کرد: تکمیل 
کریدور شــمال به جنوب فواید اقتصادی فراوانی 

برای کشــورمان و نیز کشورهای همسایه شمالی 
دارد و می توان آن را یک پروژه ایرانی- منطقه ای 

نامید.
براســاس گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، رئیسی در سفر گیالن وضعیت رودخانه 
گوهررود در مرکز شهر رشت را هم از نزدیک مورد 
بررســی قرار داد و از مرکز کنترل ترافیک دریایی 

بندر کاســپین نیز بازدید کــرد. رئیس جمهور از 
شرکت نساجی صنایع پوشــش ایران که پس از 
ســال ها توقف فعالیت در چند ماه اخیر عملیات 
نوســازی و راه اندازی آن در دســت اجراست نیز 
بازدید کرد. او در جریان این سفر به ضرورت اشتغال 
اشاره داشت که برخی از خانواده ها را نگران کرده و 
گفت: بیکاری، معیشت مردم و مسائل فرهنگی و 

اجتماعی را در استان گیالن دنبال می کنیم. 
رئیسی تصریح داشت: »امیدواریم این سفر در ادامه 
کارهای خوبی که در گیالن انجام شده نقطه عطفی 
باشد برای رفع برخی از مشــکالت گیالن و لذا از 
استاندار ، مدیران و نمایندگان استان می خواهیم 
پیگیرانه اقدام کنند تا دیگر شــاهد مشــکالتی 
که امروز وجود دارد نباشــیم.« رئیس جمهور در 
این سفر با حضور بر ســر مزار میرزاکوچک خان 
جنگلی با قرائت فاتحه به مقام این مبارز شهید ادای 
احترام کرد. ساماندهی و رفع آلودگی رودخانه های 
گوهررود و زرجوب رشت و تسریع در تکمیل اتصال 
راه آهن چابهار به بندر انزلی قول های مشــخص 

رئیس جمهور در این سفر بودند. 

دولت

  راهپیمایی تهرانی ها در حمایت از مردم مظلوم یمن

نمازگزاران تهرانی روز گذشته همزمان با سایر شهرهای کشور 
پس از اقامه نمازجمعه، در اعتراض به جنایات ائتالف سعودی  
در یمن راهپیمایی کردند. به گزارش فارس، راهپیمایان در این 
مراسم، با شــعارهای »اهلل اکبر«، »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر 
اسرائیل« و »مرگ بر آل سعود« خشــم خود را از حدود 7سال 

کشتار بی وقفه مردم یمن اعالم کردند.

   به رئیسی بی مهری شد
ســید احمد خاتمی، امام جمعــه موقت تهران  گفت: ســفر 
رئیس جمهور به روســیه از ســفرهای کلیدی بود که به این 
ســفر پرفایده بی مهری شد. به گزارش ایســنا، خاتمی افزود: 
رئیس جمهور دراین سفر حدود ۱8هدف داشت و به تمام این 
اهداف دســت یافت. با آمریکا هم تا وقتی که آدم نشده رابطه 

نداریم؛ باید همه تحریم ها لغو شود و نه تعلیق.

  آغازبه کار پویش »پرچم افتخار«
در آستانه ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، پویش »پرچم 
افتخار« آغاز به کار کــرد. پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و 
نشــر آثار رهبر معظم انقالب از مردم ایــران و به ویژه کاربران 
شبکه های اجتماعی دعوت کرد از نصب پرچم ایران در سردر 
خانه ها، مدارس، مغازه ها و محل کار خود، یا معابر عمومی عکس 
بگیرند و آن را به یکی از شهدای کشورمان، تقدیم و با هشتگ 

#پرچم_افتخار و نام آن شهید عزیز، منتشر کنند.

  دعوت از علی اف برای سفر به ایران
وزیر امورخارجه در گفت وگوی تلفنی با همتای آذربایجانی خود، 
مراتب دعوت سیدابراهیم رئیســی از رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجان برای سفر به ایران را به جیحون بایرام اف ابالغ کرد. 
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در این گفت وگو با اشاره 
به سفر قریب الوقوع گروه دوستی پارلمانی کشورمان به باکو، ابراز 
امیدواری کرد همکاری میان پارلمان های ۲کشــور به موازات 

همکاری ها در سایر عرصه ها توسعه و گسترش یابد.

خبرهای 
کوتاه

دعوت از رئیس جمهور برای اجالس قطر
معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه در دیدار با رئیس جمهور دعوت رسمی امیر 
قطر از سیدابراهیم رئیسی برای شرکت در اجالس سران کشورهای صادر کننده گاز را تقدیم کرد. 
رئیسی در دیدار »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« با بیان اینکه حضور بیگانگان در غرب آسیا 
ناامنی و نگرانی ها را افزایش می دهد، گفت: بیگانگان برای هویت و شخصیت ملت ها و دولت های 
منطقه احترام قائل نیستند و تصور می کنند که کدخدای دنیا هستند درحالی که آنها باید روحیه 
استکباری و خودبرتربینی را کنار گذاشــته و هویت و فرهنگ ملت ها را به رسمیت بشناسند. 
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در این دیدار پس از 
بیان دعوت رسمی امیر قطر از رئیسی برای شرکت در اجالس سران کشورهای صادر کننده گاز 
گفت: قطر مصمم است تمام تالش خود را برای افزایش سطح روابط با جمهوری اسالمی ایران در 
عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی به کار گیرد و امیر قطر شخصا روند توسعه روابط بین 2 
کشور را پیگیری می کند. وزیر خارجه قطر تصریح کرد: قطر نیز در مورد اینکه حضور نیروهای 
خارجی در منطقه آثار منفی دارد با ایران هم نظر است و معتقدیم کشورهای منطقه باید با اتکا به 

همکاری های منطقه ای مسیر صلح و پیشرفت را در پیش بگیرند.

مکث

دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان؛ به زودی
سفیر ایران در عراق اعالم کرد دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان به زودی در بغداد برگزار 
خواهد شد. اگرچه ایرج مسجدی به موعد دقیق برگزاری این مذاکرات و جزئیات آن اشاره ای 
نکرده است، اما به نظر می رسد دوکشور درحال برداشتن گام های مؤثرتری درمسیر ازسرگیری 
روابط دیپلماتیک هستند؛ روابطی که از دی ماه۱39۴ قطع شــد و روابط ۲کشور روبه تیرگی نهاد. این خبر 
درحالی اعالم می شود که ایران و عربستان سعودی تاکنون طی ۴دور گفت وگو، تالش  کرده اند اختالف های 
فی مابین را رفع کرده و درمسیر افزایش سطح تعامالت دوجانبه قرار گیرند. توسعه همکاری های منطقه ای و 
گسترش تعامالت با کشورهای همسایه از محوری ترین راهبردهای دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی 
به شمار می رود و برهمین اساس هم بود که رفع اختالف ها با عربستان سعودی و درصورت فراهم بودن شرایط، 
ازسرگیری ارتباطات دیپلماتیک میان ۲کشور در دستورکار قرارگرفت. درچنین شرایطی به نظر می رسد ۲کشور 
درحال انجام اقدام های عملی باهدف افزایش تعامالت دوجانبه هســتند و برهمین اساس هم بود که با اعزام 
3دیپلمات ایرانی به عربستان، نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسالمی فعالیت مجدد خود را در جده، پس از 
۶سال وقفه، ازسر خواهد گرفت. این اقدام سعودی ها با واکنش وزیرامورخارجه کشورمان مواجه شد و حسین 
امیرعبداللهیان مذاکرات با عربستان را »مثبت« و »سازنده« ارزیابی و تأکید کرد تهران آماده ازسرگیری روابط 
خود با ریاض در هر زمان است. مقام های ایران در مقاطع مختلف اعالم کرده اند که ایران برای بازگشایی سفارت 
خود در عربستان سعودی آمادگی دارد، اما تحقق این موضوع به گام های عمل گرایانه طرف سعودی بستگی دارد.
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عدم اعتماد به حاکمان کاخ سفید
بررسی روند پیشرفت مذاکرات هســته ای ایران و ۴+۱ 
در وین یکــی از اصلی ترین محورهــای تماس تلفنی 
وزیرامورخارجه کشورمان و دبیرکل سازمان ملل متحد 
بود. حسین امیرعبداللهیان دراین گفت وگو روند مذاکرات 
وین برای لغو تحریم ها را مثبت دانست و بار دیگر بر اراده 
جدی جمهوری اســالمی ایران برای رسیدن به »توافق 
خوب« در کوتاه ترین زمان ممکن تأکید کرد. وی همچنین 
با اشاره به عدم اعتماد به حاکمان کاخ سفید، بر ضرورت 
انجام اقدام های »ملموس« و »قابل راستی آزمایی« ازسوی 
طرف غربی و آمریکا برای اثبات دستیابی به توافق پایدار و 
قابل اتکا تأکید کرد. آنتونیو گوترش نیز در این گفت وگوی 
تلفنی از هرگونه پیشــرفت در روند مذاکرات هسته ای و 
رفع تحریم ها در وین استقبال کرد و گفت که سازمان ملل 
همواره با همه توان و امکانات خود، از دستیابی به توافق 

هسته ای و صلح بین المللی حمایت کرده است.

مقام هاي آمریکایي با وجود اذعان به 
شکست سیاست »فشار حداکثري« گفت وگو

این کشور در قبال جمهوري اسالمي 
ایران، همچنان از لغو مؤثر تحریم ها سر باز مي زنند؛ 
موضوعي که روند روبه جلوي مذاکرات در وین را کند 
کرده  است. عالءالدین بروجردي، رئیس کمیسیون 
امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس در دوره هاي 
هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس معتقد است عمق 
استراتژیك جمهوري اسالمي ایران از تهدید تحریم، 
فرصتي ساخت که زمینه ســاز شکست سیاست 
فشــارحداکثري ایاالت متحده آمریکا شده  است. 
گفت وگوي همشهري با عالءالدین بروجردي را در 

ادامه مي خوانید.

در ماه هاي اخیر مقام هــاي آمریکایي 
بارها به شکست سیاست »فشارحداکثري« علیه 
کشورمان اعتراف کرده اند. دالیل این شکست را 

در چه مي بینید؟ 
این موضوع دالیل چندوجهــي و راهبردي مختلفي دارد، 
اما معتقدم مهم ترین علت شکســت آمریکایي ها در اتخاذ 
سیاست فشارحداکثري این است که آنها هنوز ظرفیت هاي 
بالقوه و بالفعل موجود در جمهوري اسالمي را نشناخته اند 
و نمي خواهند بپذیرند که ســرانجام اتخاذ سیاست فشار 
و تحریم علیه ایران، »شکســت خفت بار« است. کشوري 
که داراي ۱5همسایه است، عمق جغرافیایي و استراتژیک 
ویژه اي دارد که کمتر کشوري در سطح دنیا از آن بهره مند 
است و ازســوي دیگر، ایران از توانمندي هاي ملي باالیي 
بهره مند است که در بي اثر کردن فشارهاي تحریمي نقش 
غیرقابل انکاري دارد. همچنین انســجام اســالمي و ملي 

موجود در کشور و رهبري حکیمانه  انقالب زمینه ساز عبور 
ایران از گردنه سخت تحریم ها و فشارهاي غرب شده  است. 
در واقع مجموعه اي از توانمندي هاي ملي موجود در ایران، 
کشورمان را عمال درمقابل فشارهاي حداکثري آمریکا در 
دهه هاي گذشته مقاوم کرده  است. این درحالي است که در 
سال هاي اخیر آمریکایي ها از درک این واقعیت عاجز بوده اند 
که اعمال سیاست هایي از قبیل »فشار حداکثري« دیگر 
کارایي خود را از دست داده  است و با توجه به سیاست هاي 
هوشمندانه جمهوري  اســالمي ایران، تحریم از »تهدید« 
تبدیل به »فرصت« شده است. در واقع تحریم هاي ظالمانه 
زمینه ساز شکوفایي اســتعدادهاي ملي شــد و در عمل 
امروز ایران در جایگاهي قرار گرفته  که بنا به اعتراف خود 
آمریکایي ها، دیگر نمي توان با اتخاذ سیاســت هایي مانند 
فشار حداکثري، در مســیر افزایش قدرت ملي کشورمان 

مانع ایجاد کرد.
دولت بایدن بــا وجود اعتراف 
بــه »شکســت خفت بار« سیاســت 
فشــارحداکثري ترامپ علیه ایران، 

همچنان در برابــر لغو مؤثر تحریم ها 
مقاومت مي کند و عمال درهمان مسیر 
گام برمي دارد. ایــن تناقض چگونه 

قابل توضیح است؟
معتقــدم بایــدن در واقع بــراي حفظ 
حیثیت و آبروي سیاسي خود در مقابل 
جمهوري اسالمي ایران، تالش مي کند با 
محکوم کردن خروج این کشور از برجام 
در زمان ترامپ، راهي براي بازگشــت 
آبرومندانه به توافق هســته اي بیابد. 
در واقع آنها مي کوشند درمقابل ایران 

به اصطالح کم نیاورند، اما موضوع اینجاست که دراین زمینه 
اهرم دیگري جز »تحریم« براي اعمال فشار بر ایران ندارند؛ 
اهرمي که عدم موفقیت آن به اثبات رسیده است. با وجود 
این ازسر ناچاري همچنان به آن دل بسته اند. این درحالي 
اســت که آمریکا در مواجهه با برخي کشورهاي قدرتمند 
مانند روســیه و چین نیز به همین ابزار ناکارآمد متوسل 
مي شود. این موضوع نشــان دهنده قدرت ایاالت متحده 
نیســت، بلکه دلیل محکمي بر ضعف این کشور است که 
سعي مي کند با استفاده نامشروع از ابزارهایي مانند تحریم، 
کشــورها را وادار به تبعیت از خود کند. بنابراین مي توان 
اینگونه تلقي کرد که با توجه به اینکه آمریکایي ها امکان 
دیگري براي تحت فشار قرار دادن ایران ندارند، همچنان 
تالش مي کنند با اســتفاده از ابزار ناکارآمــد تحریم ها از 
یک ســو  به مدیریت افکارعمومي داخلي خود بپردازند و 

ازسوي دیگر هم پیمانان منطقه اي خود را اقناع کنند.
بنابراین مي توان گفت سیاست »فشار 
حداکثري« نه تنها موفق نبوده بلکه نتایج معکوس 

به همراه داشته  است؟
همینطور است. ما در داخل کشور از تهدید این تحریم ها، 
فرصتي ساختیم که در خدمت توســعه بومي کشور قرار 
گرفت. باید درنظر داشت که در سایه همین تحریم ها بود 
که ایران در حوزه هاي مختلف رشد چشمگیري را تجربه 
کرد. به عنوان مثال مي توان به پیشرفت هاي به دست 
آمده در حوزه موشکي کشور اشاره کرد؛ با وجود 
تحریم هاي حداکثري غرب بــود که امروز 
جمهوري اسالمي ایران در بخش تسلیحات 
موشــکي به قدرت برتر در منطقه تبدیل 
شده و جزو قدرت هاي موشکي مهم در دنیا 
به شمار مي رود. در بسیاري دیگر از حوزه ها 
نیز همین گونه بوده  اســت؛ پیشرفت هاي 

به دســت آمده در 
حوزه هایــي مانند 

نانوتکنولوژي و دانش هسته اي زیرسایه 
سنگین تحریم ها محقق شده است. 

 ادامه
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شهرداری تهران به دنبال اصالح فرایندهای جمع آوری و دفن زباله های پایتخت و جلوگیری از سوءاستفاده مافیای پسماند است
افتتاح نخستین مرکز تخصصی بازیافت در آخر بهمن ماه

تفکیک زباله از مبدأ یکی از اساسی ترین موضوعات 
در حوزه مدیریت پسماند شــهر تهران محسوب 
می شود. در دهه های گذشته طرح ها و برنامه های 
بســیاری برای مشارکت شــهروندان در تفکیک 
زباله از مبدأ صورت گرفتــه  ، ولی هنوز به نتیجه 
الزم نرسیده است. مشــارکت حداکثری تفکیک 
زباله از مبدأ سبب می شود تا میزان انتقال پسماند 
شــهر تهران به مرکز آرادکوه به حداقل برســد و 
اکنون طرح 20ساله ای برای تفکیک زباله از مبدأ 
به اجرا درآمده است. بر این اساس شهرداری تهران 
به دنبال اصــالح فرآیند های جمــع آوری و دفن 
زباله های پایتخت و جلوگیری از ســوء اســتفاده 
مافیای پسماند است. طرح جامع پسماند که از سال 
1400به اجرا درآمده، چشم انداز 20ساله را برای 
تفکیک زباله از مبدأ درنظر گرفته است. برای اجرای 
طرح جامع پســماند هم اکنون غرفه های بازیافت 
و اپلیکیشن ها فعال هستند و اواخر بهمن امسال 
نخستین مرکز تخصصی بازیافت)MRF( فعالیت 

خود را شروع خواهد کرد. همچنین سال 99قانون 
ســاماندهی مدیریت حادی بــا محوریت بخش 
خصوصی مصوب شد که در بند 6 این قانون آمده 
است: یک درصد از مبلغ واردکننده، تولیدکننده و 
ماده اولیه صرف مدیریت پسماند همان ماده شود. 
در غیراین صورت شامل پرداخت عوارض می شود. 
برای مثال، شــرکت های الکترونیکی برای اینکه 
شامل پرداخت عوارض نشوند، بهتر است پسماند 
خود را مدیریــت کنند. طرح هایی از این دســت 
باعث شده عالوه بر شهروندان، تولیدکنندگان نیز 
با بهینه سازی و بازیابی پســماندهای خود میزان 
زباله را به حداقل برسانند. البته در بحث بازیافت 
شرکت هایی که توانایی بازیافت اقالم خود را ندارند، 
آنها را به غرفه های پســماند تحویل دهند. با همه 
اینها، اجرای طرح هایی برای تفکیک زباله از مبدأ 
زمانبر اســت و احتماال کاهش حداکثری زباله در 

مرکز آرادکوه به سال ها زمان نیاز دارد.
   اپلیکیشن های ســازمان مدیریت پسماند شهر 
تهران روزانه 40تن پســماند خشک را جمع آوری 

می کند.
  به طور متوســط ۳0 درصد از پسماندهایی که 
روزانه توسط شــهروندان در تهران تولید می شود، 

خشک است و کمتر از 10درصد از این میزان توسط 
غرف بازیافت، اپلیکیشــن ها و خودروهای ملودی 

جمع آوری می شود.
  ۳ اپلیکیشــن جاروب، کاپ زی و زرپالس برای 
هوشمندسازی در حوزه پســماند فعال هستند تا 
فرایند تفکیک زباله از مبدأ برای سازمان مدیریت 

پسماند و شهروندان آسان تر شود.
  445غرفه بازیافت در شهر تهران فعال هستند و 
روزانه بین 150تا 200کیلوگرم پسماند خشک را 

جمع آوری می کنند.
  هر میلی لیتر شیرابه 100میلیون باکتری مضر و 
نهفته دارد و موجب انتقال بیش از 120نوع بیماری 

حاد می شود.
  پسماند های بجامانده از رها سازی  زباله ها در دل 
طبیعت سبب می شود زیان های بهداشتی و اقتصادی 
در شهر ها و حاشــیه آنها به وجود بیاید درحالی که 
شهروندان با رعایت این مســائل می توانند از این 

آسیب ها بکاهند.
  در طرح کاپ زي حذف مخازن پسماند از معابر و 
جایگزین کردن ۳ مخزن در شهرک ها، مجتمع های 

مسکونی و تجاری صورت می گیرد.
  2 میلیون مخزن بزرگ زباله در شهر تهران امروز 

به 5۳ هزار مخزن رسیده است.
6 وسیله ای که شهروندان از آن استفاده می کنند و در 
گروه های اصلی تولیدکننده پسماندهای الکترونیک 

قرار می گیرند:
1  تجهیزات تبادل دما: یخچــال، فریزر، کولر   

گازی و پمپ های حرارتی.
2  صفحه نمایش یا مانیتور: تلویزیون، مانیتور، 

لپ تاپ، نوت بوک و تبلت.
3  المپ: المپ های فلوئورسنت، المپ های تخلیه 

با شدت باال و المپ های ال ای دی.
4  تجهیزات بزرگ: ماشین لباسشویی، ماشین 
ظرفشویی، اجاق برقی، ماشــین های چاپ بزرگ، 
تجهیزات کپی و پنل ها یا صفحه های تولید انرژی 

از نور.
5  تجهیزات کوچک: جاروبرقــی، مایکروویو، 
تجهیزات تهویه، توســتر، کتری برقی، ریش تراش 
برقی، ترازو، ماشین حساب، دستگاه های رادیویی، 

دوربین فیلمبرداری و....
6  تجهیزات کوچک فنــاوری اطالعات و 
مخابــرات: تلفن های همــراه، دســتگاه های 
موقعیت یاب جهانی یا جی پی اس، ماشین حساب 

جیبی، رایانه های شخصی و....

قیمت انواع پالستیک
  قیمت انواع پالستیک درهم در غرفه های بازیافت 
4200تومان و توسط وانت های ملودی و نرم افزارها 

2100تومان است.
  قیمت مشمع مخلوط)رنگی و سفید( در غرفه های 
بازیافت 2400تومان و توســط وانت های ملودی و 

نرم افزارها 1200تومان است.
  قیمت پت مخلوط )سفید و رنگی( در غرفه های 
بازیافت 6هزار تومان و توســط وانت های ملودی و 

نرم افزارها ۳هزار تومان است.
 ایجاد مرکز تخصصی بازیافت)MRF( راه دیگری در 
مدیریت پسماند محسوب می شود تا تفکیک زباله در 
مرکز آرادکوه به حداقل برسد. این یک شیوه نو در 

مدیریت پسماند شهر تهران قلمداد می شود.
  قرار است در ماه های آینده در 4 پهنه شهر تهران 

کارخانه  ام آراف افتتاح شود.
  افتتاح این کارخانه ها پسماند 12منطقه از شهر 

تهران را پوشش خواهد داد.
  نخستین مرکز تخصصی بازیافت اواخر بهمن ماه 

افتتاح می شود.
  در کارخانه های ام آراف عالوه بر تفکیک حداکثری 

پسماند، شیرابه ناشی از آن نیز بازیافت می شود.   

گپ

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران:
 عزم مدیریت شهری برای کمک

 به نفرآباد، جدی است
اصالح شرایط محله نفرآباد و به 
پایان رساندن پروژه بازسازی آن، 
بیش از همه  چیز به منابع مالی نیاز 
دارد که تامین آن  در این دوران 
رکود ساخت وساز، دشوار است. امسال قرار بود 
بافت های اطراف حرم در 4 شهر تهران، قم، مشهد و 
شیراز با انتشار اوراق مشارکت بخشی از این منابع 
را تامین و به پروژه تزریق کنند. سیداحمد علوی، 
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران به همشهری می گوید: عزم مدیریت شهری 
برای بازسازی نفرآباد جدی است و اگر اوراق محقق 
نشود از بودجه سال آینده، بخشــی به این کار 

اختصاص خواهد یافت.

کمتر از 2ماه از سال باقی مانده است. تصور 
می کنید در این مــدت کوتاه بتوان از انتشــار اوراق 

مشارکت بهره گرفت؟
انتشار اوراق مشارکت یکی از راه های بازسازی محله نفرآباد 
اســت. چه موضوع اوراق مشــارکت تا پایان سال به نتیجه 
برسد و چه نرسد، عزم شهرداری و شورای شهر برای اصالح 
وضعیت محله نفرآباد جدی است. شهرداری به وظیفه خود 
درباره محله نفرآباد عمل خواهد کرد و از زمانی که تیم جدید 
شورای شهر مستقر شــدند این موضوع در دستور کار قرار 
گرفت. یکی از نشانه های رویه جدید حضور مسئوالنی مانند 
شــهردار تهران و بازدید ایشــان از این محله است. اعضای 
شورای شهر و دیگر مدیران شهری هم از نزدیک مشکالت 
این محله را دیده اند. شهرداری در بودجه سال1401 خود را 

ملزم به نوسازی این محله می کند.
چرا موضوع اوراق مشــارکت برای این محله  

مطرح شد؟
به دلیل اینکه ما در سال1400 با محدودیت نقدینگی روبه رو 
بودیم که سعی کردیم از مســیر اوراق مشارکت، این کار را 
انجام دهیم؛ زیرا انتشــار اوراق مشارکت یک مسیر محرک 
و شتاب دهنده اســت. قرار بود 550میلیارد تومان به پروژه 
تزریق شود تا فعالیت آن ســرعت بگیرد. متأسفانه با تأخیر 
وزارت کشــور در صدور مجوز انتشــار اوراق روبه رو شدیم. 
عالوه بر آن شنیده شده که این عدد از 550میلیارد تومان به 
250میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و همین رقم هم هنوز 
ابالغ نشده است. اگر هم انجام نشود در بودجه سال1401 
محله نفرآباد را در اولویت قرار می دهیم تا در ســال آینده 

تغییرات محسوسی در آن رخ دهد.

اگر وزارت کشور در همین مدت کوتاه مجوز 
الزم را صادر کند، از نظر مسائل بانکی و اداری مشکلی 

پیش نمی آید؟
خیر. بانک عامل اعالم آمادگی کرده است و درصورتی که به 
آن ابالغ شود اوراق صادر خواهد شد. در زمینه تأخیر رخ داده 
باید توجه داشت که این طرح در کل کشور و برای بافت های 
قدیمی اطراف حرم های مطهر پیشنهاد شد و مجلس برای 
سال1400 اجازه انتشــار حدود هزار میلیارد تومان اوراق 
مشــارکت را به دولت داده بود. قرار بود 550میلیارد تومان 
آن به تهران برسد و شهرداری تهران هم قصد داشت که آن 
را برای محله نفرآباد شهر ری هزینه کند اما از طرف بعضی 
از استان ها با فشار های سیاســی روبه رو شدیم و شهرداری 
تهران هم، همزمان در حال تغییر مدیریت بود. حاال این عدد 
به 250 رسیده ولی باز هم امیدوار هستیم که با میانجیگری 

وزیر محترم، مشکل اوراق حل شود.

لطف هللا فروزنده
 معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه 

انسانی و امور شورای شهرداری تهران
بارگذاری اطالعات در سامانه شفافیت 
متوقف نشــده و اطالعات باید تکمیل 
شــود. بســیاری از اطالعــات بارگذاری 
شــده و به تناســب کامل می شــود. در 
خصــوص بارگــذاری اطالعــات حقــوق 
مدیران هــم هرچــه قانون گفته باشــد 

اجرا می کنیم.

احمد بابایی
 مدیر اداره ساماندهی صنایع و 

مشاغل شهرداری منطقه۱۴ تهران
تا زیرساخت ها در بازار گل محالتی مهیا 
نشــود، این مرکــز امنیــت نــدارد؛ وجود 
آتش ســوزی های مکرر این ادعا را ثابت 
می کنــد. اغلب آنهــا به خاطر ســیم های 
برق رهاشــده اســت. شــهرداری منطقه 
برای انتقال این مرکز اعالم آمادگی کرده 

اما غرفه داران استقبال نکرده اند. 

عبدهللا متولی
 مدیریت امور اجرایی معاینه فنی 

خودروهای کشور
بــا اســتفاده از اکیپ هــای فنــی ســیار و 
دســتگاه آنالیــز، گاز خروجــی خودروها 
بــه هنــگام تــردد در کنــار جــاده کنتــرل 
می شــود. با افــرادی که بــه قصد فریب 
مراکــز معاینــه فنــی اقــدام بــه نصــب 
کاتالیســت اجــاره ای کرده انــد، برخورد 
خواهد شد.  بعد از طی 80هزار کیلومتر، 

عمال کاتالیست ها کارایی ندارد.

نقل قول خبر

بودجه ریزی

محمود موالییپسماند
روزنامه نگار

تنظیم بودجه شهر با نگاه محله ای و 
منطقه ای

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران توضیحاتی درباره 
جزئیات 12ساعت جلسه فشرده بررسی بودجه شهر تهران 
ارائه داد. به گزارش همشهری، میثم مظفر در این رابطه به 
فارس گفت: »تعیین و تصویب بودجه ســاالنه شــهرداری 
تهران و حدود 150حوزه ستادی، ســازمان و شرکت های 
تابعه به تفکیک هر یک و با بررسی انطباق برنامه پیشنهادی 
آنها با سیاســت های مصوب، مهم ترین کار شورای اسالمی 
شهر تهران پس از انتخاب شهردار اســت. اما در میان این 
سازمان ها و بخش های متعدد ســتادی و صف، به نظر بنده 
مهم ترین آنها مناطق 22گانه شهرداری تهران است که در 
خط مقدم جبهه  کاری و عملیاتی هستند و به نوعی کیفیت 
زیست پذیری شهری و ارتقای زیست بوم زندگی در محالت 

و مناطق را عهده دارند. «  
  

بودجه ویژه برای تهراِن خانواده
مشاور امور بانوان شــهرداری تهران با اشاره به طرح مفهوم 
شــهر دوســتدار خانواده گفت: »دغدغه دوستان شورا هم 
این اســت که اعتباراتی ویژه تهــراِن خانــواده را در اجزا 
مختلف خدمات شــهری ببینند که این امر اتفاق بزرگی را 
رقم می زند.« مریم اردبیلی، در گفت وگــو با پایگاه خبری 
تهران آنالین، افزود: » شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار 
زنان، شهر دوستدار سالمند و... هر یک زیر بخش های شهر 
دوستدار خانواده هســتند و اقتضائات همه گروه های سنی 
در آن قــرار دارد. « او درخصوص زنان آســیب دیده تهران 
نیز گفت: »مشکل زنان آســیب دیده ذیل سازمان خدمات 
اجتماعی شهرداری اســت و ذیل مســتقیم ما نیست. ما 
به صورت ویژه کارهایی برای زنان سرپرســت خانوار انجام 
می دهیم و می خواهیم کوثرهــای کارآفرینی زنان را برای 

سال آینده دو برابر کنیم.«
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 مدیریت شــهری تهــران، طــرح باز آفرینی و 
باززنده سازی محله قدیمی نفرآباد را به طور ویژه 
دنبال می کند اما انجام عملیات های اجرایی به 
صدور مجوز اوراق مشــارکت گره خورده است؛ 
موضوعی که بــا امضا و ابالغ وزیر کشــور حل 
خواهد شــد؛ در غیراین صورت با پایان ســال، 
فرصت انتشار اوراق به اتمام می رسد و امیدهای 
زنده شــده اهالی نفرآباد احتماال مانند 20سال 

گذشته دوباره رنگ می بازد.
به گزارش همشــهری، محله نفرآباد با ســابقه 
سکونت حداقل 400ساله در جنوب شرقی حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( واقع شده و یکی 
از قدیمی ترین محله های تهران به شمار می آید.

 با وجود تملک ها و تخریب های بســیار زیادی 
که درگذشته داخل این محله انجام شده، دست 
کم10خانه ارزشمند در نفرآباد شناسایی شده 
اســت که احیای آنها در کنار نوســازی بناهای 
مســکونی می تواند جانی تازه به جنوب شــرق 

پایتخت بدهد.
 در بین ســال های 1۳86تا 1۳91شــهرداری 
تهران به دنبال این بود که ایــن محله 1۳تا 15 
هکتاری را تملک و تخریب کند. بر همین اساس 
حدود 40درصد از این محله به صورت پراکنده 
توسط شهرداری خریداری و تخریب شد. از سال 
1۳91هم تقریبا این محله به حال خودش رها 

شد و در حالت فریز شده قرار گرفت.
 یعنی اهالی ســاکن در 60درصد باقیمانده به 
سکونت و زندگی خود ادامه دادند، با این نکته که 
امکان هیچ نوع تغییری در وضع موجود ازجمله 
تخریب، نوســازی، مرمت و مقاوم ســازی برای 

خانه هایشان را نداشتند. 
از طرف دیگر 40درصد پالک های رها شده، به 
فضای بی دفاع و کانون آســیب های اجتماعی 
تبدیل شــد تا شــهرداری تهران در پی احیای 

این محدوده برآید. بنابراین در ســال 1۳98بنا 
بر ماموریتی که شــهرداری تهران به ســازمان 
نوسازی داد، احیای محله نفرآباد  مورد بحث قرار 
گرفت اما کار آنچنان که باید و شاید پیش نرفت 
تا شورای شهر فعلی، مسئله را دوباره مطرح کرد.

 در همین ارتباط و اقداماتی که در دستور کار قرار 
گرفته، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به 
همشهری گفت: »با مطالعات و بررسی هایی که 
انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که باید گذشته 
ارزشمندی که محله نفرآباد داشت، باززنده سازی 
شده و به یک الگوی شــاخص برای معماری و 
شهرسازی ایرانی و اســالمی تبدیل شود. طرح 
در بهمن ماه سال گذشته به تصویب کمیسیون 

ماده 5 رسید و اقدامات اجرایی آغاز شد.« 
حاجی علی اکبــری در ادامه به مشــکل ابالغ 
نشدن دستور انتشــار اوراق مشــارکت اشاره 
کرد و گفت: »با گذشــت 2ماه از درخواســت 
شــهرداری تهران، هنوز وزارت کشــور انتشار 
اوراق مشــارکت بــرای محله نفرآبــاد را امضا 
نکرده اســت تا طــرح بازآفرینی ایــن محله با 
چالش های جــدی مواجه شــود. برنامه ما در 
طرح بازآفرینی محله نفرآباد، امکان اســتفاده 
از ظرفیت اوراق مشارکت بود، چرا که در قانون 

بودجه ســال 1400کشــور، در اطراف 4حرم 
اصلی که در شهر های مشهد، قم، تهران و شیراز 
واقع شــده اند، به شــهرداری ها این اجازه داده 
 شده اســت تا اقدام به انتشــار اوراق مشارکت

 کنند. 
پس از آنکه طرح مصوب شد، مجوز های الزم را 
از شورای اسالمی شهر تهران گرفتیم و در ادامه 
طی نامه ای به وزیر محترم کشور، شهردار تهران 
درخواســت کردند برای طرح توســعه نفرآباد، 
نسبت به انتشــار اوراق مشــارکت به ظرفیت 

550میلیارد تومان اقدام شود.
 با وجود اینکه حدود 2ماه از نامه شهردار محترم 
تهران می گذرد و همچنین با وجود پیگیری های 
مکرری که از طرف شــهرداری و شــورای شهر 
و نمایندگان مجلس شــورای اســالمی صورت 
گرفته، تا به امروز وزارت کشور درخواست انتشار 
اوراق مشارکت را تأیید نکرده است تا در ادامه به 
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مراجعه 

کرده و مراحل بعدی را دنبال کنیم.« 
نکته مهمی که حاجی علی اکبری به آن اشــاره 
کرد فرصت محــدود باقیمانده بــرای امضاي 
مجوز اســت: » بایــد توجه داشــت که فرصت 
انتشــار و اســتفاده از این اوراق فقــط تا پایان 

ســال 1400اســت، برای این منظور کمتر از 
2ماه فرصت باقی مانده اســت. اگــر نتوانیم در 
فرصت باقیمانده اوراق مشارکت را منتشر کنیم، 
عمال امکان اســتفاده از این ظرفیت را از دست 
خواهیم داد که اصال اتفاق خوبی نیست. با وجود 
پیگیری ها برای تأیید انتشــار اوراق مشارکت، 
وزارت کشور امروز و فردا و این هفته و آن هفته 
می کند و تا به امروز حدود 2ماه زمان از دســت 

داده ایم. 
اگر نتوانیم از ظرفیت اوراق مشــارکت استفاده 
کنیم تمام برآورد های اولیه ما به هم می خورد. 
برنامه ریزی ما این بود که با انتشار اوراق بتوانیم 
ظرف مدت ۳ســال تمام زمین هــای متعلق به 
شهرداری تهران در محله نفرآباد را تعیین تکلیف 
کنیم تا از این حالت بی دفاع خارج شود و مردم 
 هم به مشــارکت در فرایند نوســازی تشــویق

 شوند.
 اگر اوراق مشارکت منتشــر نشود، طبیعتا باید 
به دنبال ظرفیت های تازه باشیم که این موضوع 
هم روی زمانبندی و هم سرعت پیشبرد کارها 
کامال تأثیرگذار است.« او تأکید کرد که از کمک 
دولت برای اوراق مشــارکت با تامین 25درصد 

از اصل و سود باید در این زمینه استفاده شود.

فرصت نفرآباد تا زندگی تنها 50روز
محله  قدیمی پیرامونی جنوب حرم عبدالعظیم حسنی)ع( در انتظار صدور مجوز اوراق مشارکت بازآفرینی است

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

جزئیاتی از طرح باززنده سازی نفرآباد

21پروژه محرک 
توسعه در طرح 
پیش بینی شده 

است. 

در زمین های متعلق به شهرداری 
طرح هایی چون مسکن الگو، 

مجموعه اقامتی، خدماتی، پارکینگ 
و فضاهای باز شهری اجرا می شود. 

طرح بازسازی محیط پیرامون 
حرم حدود 200هکتار است و13تا  

15هکتار آن به محله نفرآباد با بیش از 
200پالک مسکونی اختصاص دارد .
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بانک های دولتی سپه، ملی، پست 

بانک ، توسعه تعاون، صنعت و معدن بانک
و کشــاورزی به همراه بانک های 
غیردولتی ســامان، آینده، صادرات، دی، پارسیان، 
تجــارت، گردشــگری، ایــران زمین، ســرمایه، 
اقتصادنوین، شــهر و مؤسسه اعتباری ملل از حیث 
شاخص سالمت بانکی و ثبات مالی در وضعیت قرمز 

قرار دارند.
آمارها نشــان می دهد نســبت کفایت سرمایه این 
18بانک از حداقل استاندارد، یعنی 8درصد، پایین تر 
اســت. البته برخی از این بانک ها، ازجمله اقتصاد 
نوین، ســامان، صنعت و معدن و کشاورزی نسبت 
به بقیــه از وضع بهتری برخوردارند.  بررســی های 
همشــهری نشــان می دهد از مجمــوع 23بانک 
غیردولتی ایران، اکثر قریــب به اتفاق آنها در دمای 
زیر صفر درجــه حیات دارند و حتــی برخی از آنها 
دوران انجماد را تجربه می کننــد و تنها بانک های 
رفاه کارگــران، خاورمیانه، کارآفرین، پاســارگاد و 
سینا وضع مطلوب و باالتر از استاندارد مدنظر بانک 
مرکزی را دارند. بانک های سرمایه، آینده، شهر، دی، 
گردشگری، ایران زمین، پارسیان و صادرات ازجمله 
بانک هایی هستند که وضعیت آنها مطلوب نیست 
و تراز عملیاتی آنها منفی اســت. بانک ملت هم در 
مرز ورود به جمع بانک های دارای نســبت کفایت 

8درصد قرار دارد.

خط استاندارد کجاست؟
8درصد؛ این کف نسبت کفایت ســرمایه بانک ها 
براساس مقررات بانک مرکزی و البته استانداردهای 
بین المللی اســت. بانکی که نسبت کفایت سرمایه 
پایین تری داشــته باشــد، یک بانک ناتراز به شمار 
می رود. تازه ترین گزارش یک نهاد پژوهشی نشان 
می دهد میانگین نســبت کفایت ســرمایه 8بانک 
دولتی 1.1درصد اســت. 6بانک عمــال پایین تر از 
شــاخص 8درصد به فعالیت خود ادامه می دهند، 

4بانک هم در دمای منفی حیات دارند.

به گزارش همشهری، وضعیت شــبکه بانکی ایران 
نابسامان است. دســت کم 3دهه است که نه دولت 
و نه بانک مرکزی نسخه ای برای درمان این بیماری 
ارائه نکرده و همه دولت هایی که ادعای اصالح نظام 
بانکی داشته اند، در پایان عمرشان بر وخامت اوضاع 
افزوده اند. انتقادها از شبکه بانکی در حالی همیشه 
مطرح بوده و هست که کمتر دیده شده یک نسخه 
شفاف و درمان کننده سرطان ناترازی بانک ها به اجرا 

گذاشته شده باشد.
نه تنها اوضــاع بانک های دولتی خوب نیســت که 
وضع اکثر قریب به اتفــاق بانک های نیمه دولتی و 
خصوصی ایران هم خراب است. نسبت پایین و حتی 
منفی کفایت سرمایه به معنای به خطر افتادن حیات 
بانک های غیراستاندارد است زیرا وقتی نرخ کفایت 
ســرمایه بانک پایین و منفی باشد، به این معناست 
که ریسک بانک افزایش یافته و حتی ممکن است 
با تشدید این ریسک، سپرده های مردم هم به خطر 
بیفتد زیرا سرمایه بانک ریسک را پوشش نمی دهد. 
بانک مرکزی اسفندماه ســال 98ویرایش جدیدی 
از دستورالعمل محاسبه ســرمایه نظارتی و کفایت 
سرمایه بانک ها را منتشــر و ابالغ کرد که براساس 
آن نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری یعنی 
بانک ها باید حداقل معادل 8درصد باشد به این معنا 
که ســرمایه پایه بانک به کل دارایی های موزون به 
ریسک، کمتر از 8درصد نباشد. البته استانداردهای 
بین المللــی تأکید دارد بانک ها براســاس مقررات 
بال3 باید نسبت کفایت سرمایه باالتر از 12درصد 

داشته باشند.

وضعیت قرمز در بانکداری دولت
در میان بانک های دولتی هم وضع چندان مطلوب 
نیســت، چنان که مرکز پژوهش هــای مجلس در 
گزارش جدیــد خود فاش کرده هرچند براســاس 
دستور العمل اسفند98 بانک مرکزی، نسبت کفایت 
ســرمایه بانک ها باید حداقل معادل 8درصد باشد، 
اما میانگین این شــاخص برای 8بانک دولتی سپه، 

ملی، پست بانک، توســعه تعاون، صنعت و معدن، 
کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات 1.1درصد است. 
حتی در سال گذشته نسبت کفایت سرمایه بانک های 
سپه، ملی و پست بانک به همراه بانک توسعه تعاون 

منفی شده است.
به گزارش همشــهری، ادغام بانک های نظامی در 
بانک سپه و انتقال زیان پنهان شده و انباشته شده 
این بانک ها به ترازنامه بانک ســپه اکنون آثار خود 
را نشان داده به گونه ای که نســبت کفایت سرمایه 
این نخستین بانک ایرانی به مرز نگران کننده منفی 
23.2درصد در پایان ســال رسیده است. پس از آن 
بانک ملی با نسبت کفایت سرمایه منفی 11.1درصد 

قرار دارد.
طبق این آمار، حیات دست کم 2بانک ملی و سپه به 
خطر افتاده و اکنون وظیفه دولت است که عملیات 
نجات را با افزایش ســرمایه فوری اســتارت بزند. 
براساس دســتور العمل بانک مرکزی درصورتی که 
نسبت کفایت ســرمایه بانک های دولتی در مقطع 
تهیه صورت های مالــی از 50درصد میزان مقرر به 
کمتر از 4درصد برســد، بانک مرکزی وظیفه دارد 
بالفاصله مراتب را برای افزایش ســرمایه به دولت 
گزارش کند. به این ترتیب افزون بر بانک های سپه 
و ملی، بانک های پست بانک، توسعه تعاون، صنعت 
و معدن و کشــاورزی هم در مرحله بحران شــدید 

قرار دارند.
براساس قانون، بانک ها هر 5سال یک بار می توانند 
ســرمایه خود را از محل تجدیــد ارزیابی دارایی ها 
بدون پرداخت مالیات افزایش دهند. از بین 8بانک 
دولتی، 4بانک از این امکان قانونی استفاده کرده و تا 
4سال آینده دیگر حق استفاده از این فرصت قانونی 
را ندارند. مرکــز پژوهش های مجلس هم می گوید: 
تجدید دوبــاره ارزیابــی دارایی ها در بــازه زمانی 
کوتاه مدت برای بانک های دولتی شامل بانک های 
کشاورزی، ملی، توســعه صادرات و سپه، اقتصادی 
نیست. دولت در الیحه بودجه سال آینده پیشنهاد 
داده تا سقف 30هزار میلیارد تومان از محل سهام و 

سهم الشرکه دولت در شرکت های دولتی و همچنین 
اموال دولتی را به افزایش سرمایه بانک های دولتی 
اختصاص دهد. بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: 
این پیشنهاد مبهم اســت زیرا احتمال دارد دولت 
سهام و اموال غیرنقدشــونده را به بانک های دولتی 
واگذار کند. مرکز پژوهش های مجلس می گوید: بهتر 
اســت دولت با ارائه یک برنامه احیای ویژه هر بانک 
دولتی، افزایش سرمایه آنها را مشروط به اصالحات 
واقعی در ساختار مالی آنها سازد و آنها را ملزم کند تا 

موتور زیان خود را خاموش کنند.

آخرینوضعیتنسبتکفایتسرمایهبانکها
درصدنامبانک
23.2-بانکسپه
11.1-بانکملی
1.3-پستبانک

0.6-بانکتوسعهتعاون
2.6بانکصنعتومعدن
3.6بانککشاورزی
8.7بانکمسکن

8.69بانکرفاهکارگران
12.4بانکتوسعهصادرات

2.1بانکسامان
مبهمبانکآینده
7بانکملت

1-بانکصادرات
30-بانکدی

0بانکپارسیان
4.76-بانکتجارت
12.19بانکخاورمیانه
4-بانکگردشگری
11بانککارآفرین
28.8-بانکایرانزمین
397-بانکسرمایه

4بانکاقتصادنوین
10بانکپاسارگاد
8.0بانکسینا
36-بانکشهر

1.45مؤسسهاعتباریملل

18 بانک در وضعیت قرمز
همشهری روند ناترازی در بازار پول ایران را بررسی می کند

گزارش چهره روز

 آزادسازی
منابع ناموجود

 خبر: مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با 
اشــاره به تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در الیحه بودجه1401 برای دهک بندی خانوارهای 
یارانه بگیر، برآورد کرده است: با حذف هر 10میلیون 
خانوار ثروتمنــد از چرخه دریافــت یارانه نقدی، 

5.5هزار میلیارد تومان منابع آزاد خواهد شد.
 نقد: درگذر زمان، دولت ها عمدتا به دلیل کمبود 
منابع مالی مترصد اصالح دهک بندی و حذف یارانه 
ثروتمندان بوده اند اما هربار به دالیلی شرایط برای 
این کار فراهم نبوده؛ اما حاال با تجهیز بانک اطالعاتی 
رفاه ایرانیان، الزام جدی تری برای اصالح دهک بندی 
خانوارها و حذف یارانه پردرآمدها در بودجه1401 
گنجانده شده اســت. مرکز پژوهش های توسعه و 
آینده نگری با اتکا به این الزام و از مسیر محاسبات 
آماری، از آزادسازی 5.5هزار میلیارد تومانی منابع 
یارانه در ازای حذف 10میلیون خانوار خبر داده که 
می تواند در ســرفصل های دیگر به اجرای تکالیف 
حوزه رفاه کمک کند؛ اما مؤسسات پژوهشی، فارغ 
از وضعیت تراز منابع و مصارف دولت، فقط براساس 
آمار و ارقام نســبت به ارائه تصویری از آینده اقدام 
می کنند درحالی که دولت به واسطه ناترازی در منابع 
و مصارف بودجه، به شدت در معرض خطر چاپ پول 
قرار دارد و تالش می کند با کاستن از هر هزینه ای، 
تبعات این بی انضباطی را کاهش دهد. با این تفاصیل، 
حذف یارانه ثروتمندان، لزوما به معنی افزایش یارانه 

سایر خانوارها نیست.
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هماهنگی شعار با واقعیت
علــی صالح آبــادی، رئیــس کل بانــک 
مرکزی می گویــد: نگاه اقتصاد کشــور 
بایــد صادرات محور باشــد و وزارتخانه ها 
و ســازمان ها باید در جهت سیاست ها و 
برنامه هایی گام بردارند که به ورود ارز به کشــور منجر شــود. 
گفته های ارشدترین مقام بانک مرکزی هرچند در ظاهر قابل 
دفاع است اما ضرورت دارد تا این ابهام پاسخ داده شود که شرط 
دولت برای بازگشت ارز صادراتی و فروش آن با نرخی دستوری تا 
چه اندازه در قالب اقتصاد صادرات محور قابل توجیه است. اینکه 
سیاستگذار نگران برگشــت ارز صادراتی باشد، یک روی سکه 
است اما روی دیگر این است که سیاست های دستوری ارزی تا 
چه اندازه می تواند مشوق صادرات باشد؟ دهه هاست که شعار 
حمایت از صادرات در سرلوحه وعده ها و برنامه ها قرار داشته اما 
واقعیت این است که سهم ایران از تجارت جهانی مطلوب نیست 
و بخشی از این سهم پایین ناشی از سیاست های ارزی دستوری 
است. برای رونق صادرات، نرخ ارز باید واقعی باشد و رانت ارزی 
برچیده شود. دل بستن به صادرات ســنتی و دادن وعده رونق 
صادرات یک چرخه معیوب اســت تا زمانی که نرخ ارز در بازار 
داخلی ایران شفاف و مســیرهای ورودی ارز مطمئن و دارای 
توجیه اقتصادی نباشد، داســتان همان داستان قدیمی است 
و شــعارها تکراری.  علی صالح آبادی می داند راه رونق صادرات 
از مسیر اعمال یک سیاســت ارزی باثبات می گذرد و در مقابل 
مقررات فعلی بازگشت ارز صادراتی و تخصیص تکلیفی این ارزها، 
تنها به تضعیف صادرات می انجامد. بی راهه نباید رفت و بی جهت 
نباید شعاری داد که نتیجه اش از قبل معلوم است. کافی است 
سیاستگذار به ثبات ارزی در یک افق دست کم 10ساله بیندیشد.

همشهری ابعاد بحران صندوق های بازنشستگی را بررسی می کند
 یک هفتم بودجه

تاوان خطای سیاستگذار
سهم کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی ورشکسته در 
الیحه بودجه1401 به 14.5درصد )معادل بیش از یک هفتم( 
کل منابع بودجه عمومی رسیده که این میزان نسبت به عملکرد 
ســال قبل 25درصد و نسبت به عملکرد ســال1393 معادل 

623درصد افزایش نشان می دهد. 
به گــزارش همشــهری، اتخــاذ تصمیمات هزینه ســاز برای 
صندوق های بازنشسته در سالیان گذشته، تضعیف حوزه مولد و 
کاهش اشتغال زایی جدید و فساد و سوءمدیریت در اداره منابع 
صندوق های بازنشستگی باعث شــده در عصر حاضر که زمان 
بازنشستگی بیمه پردازان باســابقه فرارسیده، اغلب صندوق ها 
به سختی بتوانند از محل حق  بیمه های دریافتی و منابع داخلی 
نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگان خود اقدام کنند. در این 
وضعیت دولت، ناچار است از محل منابع عمومی بودجه، مبالغ 

کالنی را برای جبران کسری تراز پرداخت صندوق ها بپردازد.

نمای صندوق های بازنشستگی
در ایران 18صندوق بازنشســتگی وجــود دارد که در مجموع 
حدود 23.6میلیون نفر مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت 
پوشش قرار داده اند و از مجموع این 18صندوق، 4صندوق عمال 
برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود به کمک های 
بودجه ای وابسته هستند. بررســی مرکز پژوهش های مجلس 
نشان می دهد این وابستگی به حدی شدید و فزاینده است که 
میزان اعتبارات مستقیم دریافتی صندوق های بازنشستگی از 
حوالی 30هزار میلیارد تومان در بودجه سال1393 به 217هزار 
میلیــارد تومان در الیحــه بودجه1401 رســیده و به تنهایی 
14.5درصد از کل بودجه عمومی کشــور را می بلعد. تازه این 
سهم فارغ از منابع پرداختی به صندوق های ورشکسته ای نظیر 
بازنشستگان صداوسیما و شرکت هواپیمایی ایران ایر است که 
به صورت غیرمستقیم و از طریق بودجه دستگاه مربوطه پرداخت 
می شود. البته قسمت ترسناک ماجرا اینجاست که از مجموع 
23.6میلیون نفر مشترک و مستمری بگیر اصلی تحت پوشش 
صندوق های بازنشســتگی، 76درصد معادل 17.9میلیون نفر 
عضو صندوق تأمین اجتماعی هستند و این صندوق نیز در سیر 
انحطاط تدریجی، به آســتانه بحران رسیده است. در حقیقت، 
تمام این بار بودجه ای 217هزار میلیارد تومانی در بودجه1401 
که دولت را حسابی به دردسر انداخته، در شرایطی باید پرداخت 
شود که هنوز دست صندوق تأمین اجتماعی پیش دولت دراز 
نشده است. پیشــنهادهای دولت در الیحه بودجه1401 برای 
افزایش 2ساله سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه حقوق 
بازنشستگی از 2سال به 3سال نیز برای فرار از همین واقعه بزرگ 
بود که البته فعال در کمیسیون تلفیق حذف شده و احتماال دوباره 

در قالب الیحه به مجلس ارسال خواهد شد.

ابعاد بحران
گزارش شرکت مشاور بین المللی مکنزی در سال2016، ارزش 
روز تعهدات 75ســال آینده صندوق بازنشستگی کشوری را 
برابر با 925هزار میلیارد تومان تخمیــن زده بود؛ درحالی که 
کل حق بیمه پرداختی اعضای شاغل صندوق در این دوره فقط 
45هزار میلیارد تومان برآورد می شد. با این ارقام و با فرض ارزش 
25هزار میلیارد تومانی دارایی های این صندوق، کسری آن در 
ایفای تعهدات بلندمدت به 92درصد می رسد. در مورد صندوق 
بازنشستگی تأمین اجتماعی هم اگرچه فعال با نسبت پشتیبانی 
4.4، خطر بروز بحران جدی نیست اما محاسبه تعهدات آینده 
تصویری کامال متفاوت از وضعیت موجود به دســت می دهد؛ 
زیرا سازمان تأمین اجتماعی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات 
سازمان، ایفانشــدن تعهدات دولت و سوءمدیریت دارایی ها، از 
سال2018 مجبور شــده برای تأمین مالی مصارف، دست به 
برداشت از ذخایر خود یا اســتقراض از نظام بانکی بزند و با این 
فرایند، برای ایفای تعهدات خود به کمــک دولت نیاز خواهد 
داشت.  با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در افق 60ساله 
معادل 220درصد تولید ناخالــص داخلی به ارزش امروز تعهد 
بدون اندوخته خواهد داشــت، هرگونه اهمال کاری در ایفای 
تعهدات دولت، رد دیون، اصالح مدیریت دارایی ها و همچنین 
اصالح قواعد بازنشستگی، می تواند بحران فعلی صندوق های 

بازنشستگی را به یک سونامی ویرانگر تبدیل کند.

حل معادله صندوق های بازنشستگی
در طول 50سال گذشته، امید به زندگی در ایران 30سال افزایش 
یافته؛ اما قوانین و مقررات مربوط به سن و سال بازنشستگی نه تنها 
اصالح نشده بلکه به واسطه قوانین مربوط به بازنشستگی های 
پیش از موعد، به ســمت ناپایــداری صنــدوق حرکت کرده 
است. براساس آمارهای رسمی، در ســال1360 میانگین سن 
بازنشستگی در ایران 51.8سال و سن امید به زندگی 56.7سال 
بوده است؛ یعنی به طور میانگین یک شاغل پس از بازنشستگی 
4.9ســال در ازای 30ســال پرداخت حق بیمه از مســتمری 
بازنشستگی استفاده می کرد؛ اما با ثابت ماندن قواعد بازنشستگی 
و درعین حال افزایش ســن امید به زندگی، در سال1399 و در 
شرایطی که میانگین سن بازنشســتگی 51.5سال بوده، سن 
امید به زندگی از 76.2سال گذشته و دوره پرداخت مستمری به 
بیمه گذار به 24.74سال رسیده است. معنای این آمار و ارقام آن 
است که باید روند فعلی با تغییر سریع و جدی قوانین و مقررات 
مربوط به سن و سال بازنشستگی متوقف و اصالح شود؛ اما باید 
توجه داشت که این اصالحات اوال بدون درنظر گرفتن مالحظات 
اجتماعی و اجرای تدریجی، می تواند موجب بروز بحران اجتماعی 
شود و دوم اینکه نباید با نگاهی تک بعدی و به زیان بیمه گذار و 
بازنشسته و به نفع صندوق های بازنشســتگی باشد؛ زیرا نظام 
ناکارآمد پرداخت دستمزد در ایران باعث شده، مستمری دریافتی 
کفاف معیشت خانوارهای بازنشسته را ندهد و بازنشستگان ناگزیر 
باشند تا حد توان، بعد از بازنشستگی دوباره به بازار کار بازگردند. 
در این شرایط، بازنشستگی در سن پایین اگرچه بحران صندوق ها 
را تشدید می کند اما از منظر بازنشسته، فرصتی برای کسب درآمد 

دوم و تأمین معیشت است. 
درنتیجه، هرگونه اصالح در قواعد ســن و سال بازنشستگی و 
محاسبه مســتمری، باید بعد از اصالح روابط کار، واقعی سازی 
دستمزد، حقوق و مزایا و همچنین تأمین معیشت شرافتمندانه 
برای شاغالن باشد؛ در این صورت شــاغالن، دریافت حقوق و 
مزایای مکفی در ازای کار را به مراتب بیش از بازنشسته شدن در 

سن پایین و اشتغال در شغل جدید می پسندند.

رکوردشکني تاریخي در بورس کاال 
ارزش معامالت بورس کاالی ایران در 10 ماه امسال با رشد 93 درصدی نسبت به مدت 

تاالر 
شیشه ای

مشابه سال 99 از مرز 500 هزار میلیارد تومان گذشــت تا رکوردی تاریخی از ابتدای 
تاسیس این بورس تاکنون به ثبت برسد. این به معناي آن است که از ابتداي سال تاکنون 

هر ماه به طور میانگین 50 هزار میلیارد تومان مبادله در بورس کاال انجام شده است.
به گزارش همشهري،بررسی روند معامالت بورس کاالی ایران در 10 ماه امسال نشان می دهد ارزش کل 
معامالت در 3 بخش بازار فیزیکی، مشتقه و مالی نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد 93 درصدی مواجه 
شده و به 516 هزار میلیارد تومان رسیده است تا رکوردی جدید از ابتدای تاسیس این بورس )سال 86( 
تاکنون به ثبت برسد. بورس کاال در نیمه نخست امسال نیز با ثبت ارزش 258 هزار میلیارد تومانی رکورد 

ارزش معامالت از ابتدای تاسیس را جابجا کرده بود.
از نکات قابل توجه معامالت 10 ماه نخست امسال عالوه بر رشد چشمگیر معامالت سیمان، آهن اسفنجی، 
سنگ آهن و بسیاری از محصوالت دیگر، می توان به شکسته شدن رکورد تاریخی حجم و ارزش معامالت 
تاالر صنعتی و معدنی، حجم و ارزش معامالت تاالر پتروشیمی، ارزش معامالت تاالر فرآورده های نفتی 

و حجم و ارزش معامالت بازار فرعی بورس کاال اشاره کرد.

دادوستد ۵۸ میلیون تن کاال
در 10 ماه امســال حجم و ارزش معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی ایران نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته به ترتیب 112 و 109 درصد رشد کرد و نزدیک 58 میلیون تن انواع کاال به ارزش بیش از 488 
هزار میلیارد تومان در این بازار داد و ستد شد. در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، حجم و ارزش معامالت 
به ترتیب با رشد 294 و 125 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد و 42 میلیون تن کاال 
به ارزش 277 هزار میلیارد تومان در این تاالر مورد معامله قرار گرفت. در تاالر محصوالت پتروشیمی نیز 
4.48 میلیون تن کاال به ارزش 118 هزار میلیارد تومان و در تاالر فرآورده های نفتی نیز 11 میلیون تن 
انواع کاال به ارزش 87 هزار میلیارد تومان معامله شد. به لحاظ حجم، تاالر محصوالت پتروشیمی رشد 
4.5 درصدی را شاهد بود و ارزش معامالت این تاالر رشد 88 درصدی را به ثبت رساند. در تاالر محصوالت 

فرآورده های نفتی نیز با وجود کاهش نسبی حجم، ارزش معامالت رشد 91 درصدی را به ثبت رساند.

بازار مشتقه و مالی
عملکرد بازار مشتقه بورس کاالی ایران  نیز در 10 ماه امسال نشان می دهد در مجموع 5 میلیون و 684 
هزار قرارداد به ارزش 13 هزار و 947 میلیارد تومان منعقد شد. در این مدت 5.6 میلیون قرارداد آتی به 
ارزش 13 هزار میلیارد تومان و 25 هزار قرارداد اختیار معامله به ارزش 251 میلیارد تومان دست به دست 
شد.در 10 ماه امسال در بازار مالی بورس کاال نیز 2 میلیارد و 372 میلیون قرارداد شامل سلف  موازی 
استاندارد، گواهی سپرده کاالیی و صندوق سرمایه گذاری به ارزش 13.7 هزار میلیارد تومان داد و ستد 
شد. به این ترتیب در بازار سلف موازی اســتاندارد 8 میلیون و 883 هزار قرارداد به ارزش 880 میلیارد 
تومان، در بازار گواهی ســپرده کاالیی بیش از 175 میلیون قرارداد به ارزش 7.4 هزار میلیارد تومان و 
2 میلیارد و 188 میلیون واحد صندوق های سرمایه گذاری به ارزش 5.4 هزار میلیارد تومان معامله شد.
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دوبــاره مــوج بیمــاری و یــک پیــک دیگر با 
افزایش2برابری آمار ابتال و 2.5برابری مراجعات 
سرپایی؛ اما این بار بی سر و صداتر از همیشه.  بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت به استناد همین آمارها، 
از آغاز رسمی پیک ششــم خبر داد. حاال در این 
شــرایط، بار دیگر رعایت پروتکل های بهداشتی، 
استفاده درست از ماسک، تزریق دوز سوم واکسن 
و تکمیل واکسیناســیون در اولویت قرار گرفت. 
در این وضعیت، رنگ بندی کرونایی کشــور هم 
به سرعت در حال تغییر اســت؛ به طوری که، در 
کمتر از یک هفته شــهرهای قرمــز و نارنجی به 
نقشه ماسک برگشتند. قم و کاشان به شهرهای 
قرمز یعنی فــردوس، ابرکــوه، اردکان، خاتم و 
مهریز، اضافه شــدند و ۳۹شــهر ازجمله تهران، 
اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان، خرم آباد، اراک، یزد 
و بندرعباس هم در جمع نارنجی ها قرار گرفتند. 
تعداد شهرهای زرد هم از چهارشنبه هفته گذشته 
تا دیروز از 114 به 217شــهر رسیده و شهرهای 
آبی  هم از ۳25 به 181شهر کاهش پیدا کرده اند. 
حاال به گفته کارشناسان حوزه بهداشت و درمان با 
توجه به شیب صعودی پرسرعت اپیدمی واریانت 
اومیکرون، احتماال 2 تا ۳هفته دیگر، رکورد موارد 
ابتال و بستری در کشور زده خواهد شد اما نگرانی 
اصلی الگوی بیماری در کشورهایی است که تقریبا 
یک ماه زودتر از ایران درگیر اومیکرون شــده اند. 
آمریکا، کانــادا، انگلیس، اســترالیا، آلمان، نروژ، 
دانمارک و... به قله بیماری رســیده اند و شــیب 
صعودی آنها متوقف شده اما چند هفته ای است که 
در همان وضعیت مانده و هنوز مواردی از کاهش 
بیماری در این کشورها دیده نمی شود. البته آمار 
مرگ در این کشورها به جز آمریکا صعودی نیست 
و دلیل افزایش موارد فوتی در آمریکا هم جمعیت 
زیاد واکسینه نشده در این کشور اعالم می شود. 
این مســئله حاکی از آن اســت که در ایران هم 
احتماال تا اواخر بهمن بیماری به قله می رسد و در 
اسفند وضعیتی مشابه دیگر کشورها رقم خواهد 
خورد. بنابراین نمی توان به ایــن زودی ها انتظار 

فروکش کردن بیماری را داشت.

تفاوت پیک اومیکرون با پیک های گذشته
براســاس اعــالم متخصصــان نظام ســالمت، 
پیشگیری از روند انفجاری کرونا با سویه اومیکرون 

این بار نیازمند حذف ســاده انگاری ها نسبت به 
بیماری و اعمال محدودیت در تجمعاتی است که 
خود کانون شیوع بیماری اند. حمید سوری، استاد 
اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
با اعالم این موضوع به همشــهری می گوید: »با 
توجه به روند آتشفشانی اپیدمی کرونا با واریانت 
اومیکرون پیش بینی ما این اســت که بین 2 تا 
4هفته آینده به سرعت با خیز باالی ابتال مواجه 
شویم.« او در پاسخ به این سؤال که پیک اومیکرون 
چه تفاوت هایی با پیک های قبلی خواهد داشت، 
توضیح داد: »شواهد علمی نشان می دهد به ظاهر 
میزان کشــندگی اومیکرون نسبت به سویه دلتا 
کمتر اســت اما محققان ژاپنی اعالم کرده اند که 
اومیکرون نسبت به سایر سویه های کووید-1۹ 
ماندگاری بیشتری روی پالستیک و پوست دارد. 
از ســوی دیگر مطالعه آزمایشــگاهی آنها نشان 
داده که ســویه جدید کرونا دارای باالترین ثبات 
محیطی است و این پایداری باال احتماال موجب 
شده که اومیکرون به سرعت جایگزین دلتا شود 
و گســترش پیدا کند. عالوه بر این به  دلیل وجود 
فراوانی نســبی افراد مبتالی بــدون عالمت که 
آزادانــه در جامعه گــردش می کنند، همچنین 
مقاومت بیشتر در مقابل واکسن ها و تا حدودی 
آزمایش گریز بودن اومیکرون به نظر می رسد که 
مدیریت اپیدمی فعلی می تواند بسیار دشوارتر از 
پیک های قبلی باشد.« به گفته سوری، نمونه های 
آزمایش شده اومیکرون در آزمایشگاه ژاپن نشان 
داده که این سویه به طور متوسط روی پالستیک 
1۹۳.5ساعت)کمی بیشتر از 8روز( زنده می ماند. 
پیش از این زنده ماندن سویه کالسیک کرونا روی 
پالستیک 56ســاعت، برای آلفا 1۹1.۳ساعت، 
برای بتا 156.6ساعت، برای گاما 5۹.۳ساعت و 
برای دلتا 114ســاعت بود. بقای اومیکرون روی 
پوست هم به طور متوسط 21.1ساعت است که 
این عدد برای ســویه کالسیک 8.6ساعت، برای 
آلفا 1۹.6ســاعت، برای بتا 1۹.1ســاعت، برای 

گاما 11ساعت و برای دلتا 16.8ساعت بود؛ البته 
تمام ســویه ها پس از قرار گرفتن در معرض مواد 
ضدعفونی کننده دســت مبتنی بر الکل به مدت 
15ثانیه غیرفعال شدند: »براساس مطالعات فوق 
همچنان واکسیناســیون کامل یکی از راه های 
مؤثر برای مقابله با اپیدمی کروناست اما در مورد 
اومیکرون عالوه بر واکسیناســیون، بهداشــت 
دست)شست وشــوی مداوم و اســتفاده از مواد 
ضدعفونی کننده(، اســتفاده از ماسک مناسب 
و رعایت فاصلــه  فیزیکی می تواند نقش بســیار 
مهم تري در کنترل پیک ششم داشته باشد و الزم 
است که در مقطع زمانی کنونی مردم و متولیان 
حوزه بهداشــت و درمان به شدت از ساده انگاری 

پرهیز کنند.« 

اومیکرون سرماخوردگی نیست
حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی مقابله با 
کرونا وزارت بهداشت هم به نکته جالب دیگری 
درباره اومیکرون اشــاره می کند و به همشهری 
می گوید: »این تصور ساده انگارانه در جامعه شکل 
گرفته که اومیکرون مشــابه یک سرماخوردگی 
ساده است. مردم باید بدانند که سویه جدید هم 
کروناویروس است که بیشــترین درگیری را در 
سیستم تنفســی فوقانی ایجاد می کند اما به این 
معنا نیست که منجر به درگیری سیستم تنفسی 
تحتانی و ریه در فرد بیمار نمی شــود.« به گفته 
جماعتی، اومیکرون می توانــد منجر به واکنش 
التهابی شــدید در کل سیستم تنفسی و کاهش 
اکسیژن شــود: »با ابتال به اومیکرون هم افراد در 
بخش های عادی و آی سی یو بستری می شوند و 
نباید ساده انگاری در این باره وجود داشته باشد. 
البته مرگ ناشــی از اومیکرون با توجه به ایمنی 
و واکسیناسیون نسبت به سویه های قبلی کمتر 
است اما به معنای صفرشــدن مرگ نیست.« او با 
تأکید بر اینکه وضعیت کنونی شــیوع بیماری از 
چند هفته قبل پیش بینی شــده بود، می گوید: 
»قدرت انتقال بیماری در سویه دلتا 2.5 تا ۳ بود و 
این عدد در اومیکرون به 10 رسیده است. به عالوه 
اینکه زمان 2برابر شدن و تکثیر بیماری در سویه 
جدید هم حدود 1.5تا ۳روز اســت و این مسئله 
چالشي بزرگ در ردیابی بیماران جدید یا افراد در 
تماس با بیماران به شمار می رود.« جماعتی درباره 
ویژگی پیک اومیکرون هم توضیحاتی می دهد: 
»در این سویه طی 2 تا ۳هفته به اوج و قله بیماری 
می رسیم اما چند هفته در اوج بیماری می مانیم و 
پس از آن سیر نزولی  بیماری شروع می شود. این 

تجربه ای است که در کشورهای دیگر جهان رخ 
داده است. نکته دیگر اینکه بیشترین مبتالیان به 
اومیکرون در دهه دوم و چهارم سنی خود هستند 
و البته کــودکان و افراد زیر 18ســال ۳0درصد 
بیشتر از سویه های دیگر گرفتار اومیکرون شده اند. 
سرایت زایی بسیار باالی ویروس هم باعث شده که 
تعداد بیماران به سرعت افزایش پیدا کند و در یک 
هفته شهرهای آبی و زرد، قرمز و نارنجی شدند.« 
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی با وجود 
قرار گرفتن در قله بیماری و وضعیت نسبتا باثبات 
در آمار ابتال، اما هنوز روند نزولی را شروع نکرده و 
به نظر می رسد که در تله بیماری گرفتار شده اند. 
جماعتی درباره اینکه چــه زمانی می توان انتظار 
شروع شــیب نزولی بیماری را داشت، می گوید: 
»بیشــتر کشــورها در چنین وضعیتی اند و این 
مسئله وابسته به ایمنی جمعی در جامعه است؛ 
همچنین ناشــی از ابتال و بهبودی افراد و میزان 
واکسیناســیون. این ســیر نزولی آرام آرام آغاز 
خواهد شد. احتماال در ایران هم اواخر بهمن در 
قله بیماری خواهیم بود و شرایط ثبات را در اسفند 
تجربه خواهیم کرد. البته نمی توان گفت که در تله 
بیماری گرفتار می شویم اما تعداد بستری و موارد 
ابتال بیش از سویه های قبلی است. نکته خوب این 
است که شدت بیماری و مرگ در سویه اومیکرون 
با توجه به مطالعات و الگوی دیگر کشورها تاکنون 
کمتر از دلتا بوده و پیش بینی متخصصان در ایران 
هم این اســت که تعداد مرگ ومیر در اوج پیک 
ششــم کمتر از 100 تا 150نفر در روز باشــد.« 
به گفته جماعتی، توصیــه کمیته علمی با توجه 
به موج انفجاری کرونا و شروع پیک ششم، ایجاد 
محدودیت در اماکن پرتجمع اســت: »البته این 
محدودیت ها باید براساس شــرایط اقتصادی و 
اجتماعی جامعه از ســوی وزارت کشور در نظر 
گرفته شود، اما مســئله مهم اینجاست که هنوز 
بیشتر افراد دوز سوم واکســن را تزریق نکرده اند 
و با 2دوز واکسن ایمنی افراد در مقابل اومیکرون 

چندان مورد توجه نیست.«

ورود بی سرو صدا به پیک ششم کرونا
گزارشی از روند صعود ناگهانی شمار مبتالیان به کرونا، افزایش موارد بستری در کشور و آغاز رسمی پیک ششم

سالمت

در حال عبور از دوران سختي هستیم
امیرحسین جاللي، روانپزشک از پیامدهاي رواني 

اوج گرفتن دوباره کرونا در جامعه مي گوید

آمارهاي جهاني نشان مي دهند حدود یک 
میلیارد نفر در دنیا به اختالالت روان مبتال 
هستند؛ ایران هم از این وضعیت مستثني 
نیست و میزان شیوع مشکالت روانپزشکي 

به ویژه در 2سال گذشته که کرونا شایع شده، افزایش داشته است. 
پیش از این تحقیقات وزارت بهداشــت نشان داده بود که میزان 
اختالالت روان در افرادي که مبتال به کرونا شده اند، نسبت به سایر 
افراد، باالتر است، این موضوع براي افرادي که یکي از عزیزانشان را 
بر اثر ابتال به این بیماري از دست داده اند هم صدق مي کند. حاال با 
شیوع اومیکرون در کشور، بار دیگر آمار ابتال باال رفته و آنطور که 
پیداست، خیلي ها براي سومین و چهارمین بار مبتال به این بیماري 
مي شــوند؛ بیماري ای که بنا به گفته متخصصان روان در برخي 
گروه ها منجر به پیدایش برخي اختالالت روانپزشکي شده است. 
امیرحسین جاللي ، روانپزشک اســت و به همین موضوع اشاره 
مي کند. براساس اعالم این روانپزشک به همشهري، ابتال به کرونا، 
استرس بیماري، پیامدهاي ناشي از آن، قرنطینه و محدودیت هایي 
که این بیماري به دنبال دارد، همچنین مشــکالت اقتصادي که 
ممکن است براي فرد ایجاد شود، عوامل جدي در ایجاد اضطراب 
و افسردگي در افراد است. حاال به این شرایط مرگ عزیز به دلیل 
ابتال به این بیماري را هم مي توان اضافه کرد که قطعا پیامدهاي 
جدي براي روان اطرافیان خواهد داشت: »به طور کلي اختالالتي 
که تاکنون گزارش شده و احتمال دارد بروز بیشتري هم پیدا کند 
شامل اختالل پس از حادثه، انواع اختالالت اضطرابي، افسردگي، 
مشکالت مربوط به خواب، وسواس، گرایش به مصرف مواد مخدر 
و افزایش احتمال خودکشي است. درباره هراس از بیماري هم باید 
گفت این قبیل هراس ها همیشــه در بین افراد وجود داشته، اما 
هراس با اختالل متفاوت است. چرا که اختالل، کیفیت و کارآمدي 
شخص را تحت الشعاع قرار مي دهد. ضمن اینکه این احتمال وجود 
دارد که اگر به موقع پاسخ و درمان مناسبي به این هراس ها داده 
نشود، به مرور تبدیل به اختالل شود.« این روانپزشک به تحقیقات 
انجام شده در این زمینه اشــاره مي کند و مي گوید: »گزارش ها 
به طور محسوس و قابل توجهي افزایش این گونه هراس را در دوران 
کرونا نشان نمي دهند. البته در ابتداي شیوع بیماري کرونا به شکل 
واکنشي شاهد بیماري هراسي و جمع هراسي بودیم. اما به تدریج، 
با افزایش آگاهي درباره بیماري و واکسیناســیون، این هراس ها 
هم کم شده است. این اختالالت اغلب مربوط به کساني است که 
خودشان یا اطرافیان شان به نوع شدیدي از بیماري مبتال یا با مرگ 
عزیزان مواجه شده بودند. او مي گوید: »درباره اینکه کرونا در آینده 
باعث بروز اختالالت روان پزشکي مي شود یا خیر و اینکه ابتالي 
بیشتر از یک بار افراد به کرونا مي تواند به عنوان عامل خطر در این 
خصوص به حساب بیاید، هنوز اطالعات علمي محدود است، چرا 
که به اندازه کافي شواهد درباره آن وجود ندارد. نکته اي که وجود 
دارد این است که بعضي زیرگونه هاي ویروس کرونا احتمال ابتال را 
به بیماري هاي مربوط به روان در افرادي که زمینه بیشتري براي 
بروز این بیماري ها دارند، افزایش مي دهد.« به گفته جاللي، تمام 
افراد ممکن است نسبت به بعضي پدیده ها واکنش هایي مانند ترس 
یا اضطراب نشان دهند که طبیعي است، اما اینکه ترس آن قدر 
شدت پیدا کند که باعث رنج زیاد و همچنین اختالل در کارکرد 

فرد شود، یا اینکه فرد دچار مشکل شود، موضوع متفاوتي است.
جاللي مي گوید ابتال به کرونا به ویژه در شــرایطي که منجر به 
بستري فرد شود، احتمال ایجاد عارضه استرس پس از حادثه را باال 
مي برد: »این اتفاق تهدیدي است که همچنان به طور جدي وجود 
دارد. چون مي توانیم در آینده شاهد ایجاد بعضي عالئم مانند فوبیا 
با همان ترس شدید از موضوعي خاص و همچنین استرس پس از 
حادثه باشیم؛ وضعیتي که اغلب پس از جنگ در جانبازان جنگي 
دیده مي شود. ابتال به این موارد هم در افرادي که یک بار یا بیشتر 
به کرونا مبتال شده اند، به دلیل نبود شواهد علمي دقیق، هنوز به 
تأیید نرسیده است. اما اینکه کرونا مي تواند مغز را درگیر کند و از 
این طریق منجر به افزایش احتمال ابتال به بیماري هاي مربوط به 

اعصاب و روان شود، هیچ تردیدي وجود ندارد.« 

كرونا؛ بیماري چندوجهي
این روانپزشــک معتقد اســت که نباید کرونا را به عنوان یک 
بیماري شناخت، بلکه باید گفت کرونا یک بیماري چندوجهي 
اســت و داده ها و اطالعات محدودي که درباره آن وجود دارد 
هم نشان مي دهد که زیرگونه هاي مختلف آن هم که به طور 
مشخص به شــکل پیک هاي بیماري بروز کرده، نشانه هاي 
بالیني متفاوتي داشــته و تأثیر آن هم در ارگان هاي مختلف 
متفاوت بوده است. به گفته جاللي، باید این نکته را هم درنظر 
گرفت که بعضي گونه هاي کووید-1۹ ممکن است زمینه ساز 
بیشتري براي ابتال به بیماري هاي مربوط به حوزه روان باشند. 
البته زمینه هاي فردي و شخصي خود افراد هم در میزان این 

احتمال نقش مهمي ایفا مي کنند.
جاللي به ایجاد اختالل »سندرم خستگي مزمن« در مبتالیان 
به کرونا هم اشاره مي کند. به گفته او، در گونه هایي از این بیماري 
این نوع اختالل دیده شده اســت: »در کنار این موضوع عوارض 
شناختي خفیفي که براي طوالني مدت در فرد باقي مي ماند هم 
مشاهده شده است. به همین دلیل براي اینکه بتوانیم بیشتر درباره 
عوارض ناشي از کرونا نظر بدهیم باید مدت  بیشتري بگذرد. اما 
هم اکنون، اطالعات بیشــتر درباره این بیماري ازجمله راه هاي 
پیشگیري از آن و واکسیناسیون باعث شده ترس کمتري نسبت 
به این بیماري داشته باشیم و به این ترتیب هم بیشتر مي توانیم 
از ابتال به کووید-1۹ و عواقب غیرقابل پیش بیني ناشي از آن در 

امان بمانیم.« 
این روانپزشک به وضعیت شیوع ۳0درصدي اختالالت روانپزشکي 
در کشور و افزایش موارد آن در دوران کرونا اشاره مي کند. به گفته 
او، این موارد مي تواند بیش از اینها هم افزایش داشــته باشــد: 
»اختالالت روانی ناشي از کرونا اغلب مربوط به دوراني است که 
شخص به بیماري مبتالست. اما عوارض جانبي آن و مشکالتي که 
براي افراد ایجاد مي کند، تنها شامل مبتالیان نمي شود. آنهایي که 
درگیر این بیماري نشــده اند هم از این پیامدها در امان نیستند. 
بنابراین هر فردي مي تواند تحت تأثیر ابعاد رواني این بیماري قرار 
بگیرد.« این روانپزشک به راهکارهایي که مي تواند منجر به کاهش 
مشکالت روان در مبتالیان یا به طور کلي افراد در دوراني که دوباره 

کرونا در حال اوج گرفتن است، اشاره مي کند. 

نقل قول

سالمند

ایران سراسر بارانی می شود
رئیس مرکز ملی پیش بینــی و مدیریت بحران 
مخاطــرات وضع هوا از نفوذ ســامانه بارشــی 
جدید از اواســط هفته خبر داد و به ایسنا گفت: 
»بارش ها در نیمه شمالی کشــور ادامه خواهد 
داشــت.« صادق ضیاییان ادامه داد: »بعدازظهر 
دوشــنبه)12بهمن ماه( ســامانه بارشــی از 
جنوب غرب و شمال غرب وارد کشور می شود و 
روز سه شنبه)1۳بهمن ماه( در خوزستان، شمال 
بوشهر و فارس، جزایر واقع در شمال خلیج فارس 
کهگیلویه وبویراحمــد و چهارمحال وبختیاری 
آغــاز می شــود و به تدریج به اســتان های یزد، 
کرمــان، خراســان جنوبی، خراســان رضوی، 
خراسان شــمالی هم کشــیده خواهد شد.«  به  
گفته او همچنین در روز سه شــنبه، در مناطقی 
از شــمال غرب کشــور، بارش پراکنده باران و 
برف پیش بینی شــده اســت. رئیس مرکز ملی 
پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
با تشــریح وضعیت جوی تهران طي 2روز آینده 
هم گفت: »آســمان تهــران امروز)۹بهمن ماه( 
صاف تا قســمتی ابری و گاهی همــراه با وزش 
باد با حداقل دمای 2-  و حداکثر دمای 8درجه 
سانتی گراد و در یکشنبه)10بهمن ماه( صاف و 
گاهی همراه با وزش باد بــا حداقل دمای 2- و 
حداکثر دمای 8درجه ســانتی گراد پیش بینی 

می شود.« 
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آمارفوتیهاروندکاهشیداردواز181نفردرهفتهآخردی

به156نفردرهفتهگذشتهرسید.

 نمودار مقایسه اي میزان مرگ و بستري  كرونا در استان ها 
)هفته آخر دي - هفته اول بهمن(

آمار مرگ در هفته آخر دی
آمار مرگ در هفته اول بهمن

آمار بستری هفته آخر دی
آمار بستری هفته اول بهمن

حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی 
مقابلــه بــا کرونــای وزارت بهداشــت: 
احتمــاال در ایــران هم اواخــر بهمن در 
قله بیماری خواهیم بود و شرایط ثبات 

را در اسفند تجربه خواهیم کرد

بیشــترین مبتالیان اومیکرون در دهه 
دوم و چهــارم ســنی خــود هســتند. 
کودکان و افراد زیر 18ســال 30درصد 
بیشــتر از ســویه های دیگــر گرفتــار 

اومیکرون شده اند

سعیدکریمی
معاوندرمانوزارتبهداشت

مقاومتدربرابراومیکرونباتزریقدوز
اولودومتنهــا10درصداســت؛امــادوز
سومسببمیشــودتامقاومتدربرابر
اینســویهبه80درصدبرسد.باتوجهبه
گســترشســویهاومیکــرون،نگرانــیاز
افزایشمواردبستریوایجادپیکجدید

درهفتههایآیندهوجوددارد.)مهر(

علیرضابیگلری
رئیسانستیتوپاستورایران

ازتیــرتــادیامســال15میلیــوندوز
واکسنپاستورتولیدشدهاست.حدود
10میلیوندوزازاینتعداد،پاستوکووک
بــودهکهقابــلتزریــقبه5میلیــوننفر
دربازهســنی12تا18ســالبودهاست.
5میلیوندوزبرایتزریقبهبزرگساالن

تولیدکردیم.)تسنیم(

یک میلیون مبتال به آلزایمر در كشور
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد اگر کشورها برای رسیدگی 
و جلوگیری از خطر زوال عقل جوامع خود به موقع اقدام نکنند، 
موارد جهانی ابتال به این بیماری تا سال2050، ۳برابر می شود. 
در کنار این موضوع، مطالعه پژوهشگران افزایش هایی را برای 
موارد ابتال به زوال عقل در مقیاس جهانی و همچنین در سطح 
کشور پیش بینی می کنند و به سیاســتگذاران و کارشناسان 
بهداشــت عمومی بینش جدیدی را بــرای درک عوامل این 
افزایش ها براساس بهترین داده های موجود ارائه می دهند. زوال 
عقل)آلزایمر( ازجمله عوارض دوران کهنســالی است که با باال 
رفتن سن، سلول های بافت خاکستری مغز تخریب شده و حافظه 
فرد با مشکالتی مواجه می شود و براساس اعالم معصومه صالحی، 
رئیس انجمن آلزایمر ایران در این زمینه به ایرنا، هم اکنون نزدیک 
به یک میلیون نفر در ایران مبتال به بیماری آلزایمر وجود دارند 
که با توجه به پاندمی کرونا و عوارض ناشــی از آن بی تردید این 
آمار بیشتر شده و روند آسیب مغز در بیماری آلزایمر از حافظه 
کوتاه مدت شروع می شود و سپس با درگیر شدن قسمت های 

مختلف مغز، طیف وسیعی از عالئم متفاوت ایجاد می شود. 
 او همچنیــن، اختــالالت شــناختی، ضعــف در حافظــه و 
فراموش کردن مطالب، اختــالل در زبان، اختــالل در تفکر، 
ناتوانی در قضاوت و استدالل، اختالل در جهت یابی و آگاهی به 
زمان و مکان، کاهش توجه و تمرکز، آشفتگی و بی ثباتی خلق 
و تحریک پذیری، ترس و اضطراب و افســردگی، از دست دادن 
لذت ها و عالیق گذشــته، ضعف تدریجی عواطف، شــکاکی، 
ســوءظن، بدبینی و بی اعتمادی، بی خوابی و آشفتگی خواب، 
تغییر تدریجی شخصیت فرد مبتال، مخفی و انبارکردن وسایل 
یا خوراکی ها، کاهش تعادل فیزیکــی و مهارت های حرکتی و 

هماهنگی میان آنها در راه رفتن، غذا خوردن و...  بیان کرد.
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تحقیقات در پرونده دندانپزشکی که به اتهام قتل مرد 
دالر فروش و سوء قصد به جان برادرش در زندان است، 
نشــان می دهد که او به بهانه سرمایه گذاری و خرید 

تجهیزات پزشکی نیز دست به کالهبرداری از زنی زده است.
به گزارش همشــهری تحقیقات در این پرونــده از آخرین روز های 
بهمن پارسال شروع شد. آن روز زنی که برای کوهنوردی به ارتفاعات 
سعادت آباد رفته بود، هنگام بازگشت چشمش به یک خودروی ال90 
افتاد که 2سرنشین داشت. خودرو در مسیر کوهستانی توقف کرده بود، 
راننده، مردی جوان و سرنشین دیگر حدودا 70ساله به نظر می رسید. 
آنها با یکدیگر جرو بحث می کردند و زن کوهنورد نیز شاهد درگیری 
آنها بود. اما مشاجره میان آن 2نفر باال گرفت تا جایی که آنها از خودرو 
پیاده و با یکدیگر گالویز شــدند. لحظاتی بعد مرد 70ساله خون آلود 
روی زمین افتاد و مرد جوان پشت فرمان نشست و از محل گریخت. زن 
کوهنورد وحشت زده پلیس و اورژانس را در جریان ماجرا قرار داد و در 
ادامه مرد مجروح به بیمارستان انتقال یافت، اما به دلیل شدت جراحات 
جانش را از دست داد. ماجرای این درگیری مرگبار به قاضی حبیب اهلل 
صادقی بازپرس جنایی تهران گزارش شد. تیمی از مأموران تحقیقات 
خود را در این باره آغاز کردند. مقتول مردی حدودا 70ساله بود که در 
زمینه خرید و فروش دالر فعالیت داشت و براساس گفته های شاهد 

جنایت، قاتل مردی جوان بود که یک خودروی ال90 داشت.
هرچند که زن کوهنورد)شاهد جنایت( نتوانسته بود شماره پالک را 
به خاطر بسپارد اما تا حدودی چهره و هیکل قاتل را که ماسک به صورت 
داشت به خاطر داشت. در ادامه بررسی ها ردپای یک دندانپزشک که 
ســال ها قبل در اوکراین تحصیل کرده و تخصص گرفته بود، در این 
پرونده به دســت آمد. نام او در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت و 
در ادامه معلوم شد که وی از مدت ها قبل با مقتول خرید و فروش دالر 
می کرد. از سوی دیگر مشخصات این مرد با گفته های شاهد جنایت 

مطابقت داشت.

سوءقصد به برادر 
وقتی مأموران برای دســتگیری دندانپزشک ۴۵ساله به محل زندگی او 
رفتند، معلوم شــد که وی حدود 2ماه قبل به اتهام سوءقصد به برادرش 
بازداشت شده و هم اکنون در زندان است. اما ماجرای این سوء قصد چه 
بود؟ ماجرا از این قرار بود که 2برادر که هر دو دندانپزشــک بودند با هم 
دچار اختالفات خانوادگی شده بودند و یک روز که شاکی به مطبش رفته 
بود، هنگام خروج از آسانســور ناگهان با مردی روبه رو شد که یک دسته 
گل مقابل صورتش گرفته بود. این مرد عالوه بر دســته گل یک اسلحه 
هم داشت که به محض باز شدن در آسانســور گلوله ای به سمت شاکی 
شلیک کرد و بعد متواری شد. مرد مجروح به بیمارستان انتقال یافت و به 
کما رفت اما از مرگ نجات یافت. او پس از بهبودی عنوان کرد مردی که 
به جان او سوء قصد کرده بود با اینکه صورتش را پشت دسته گل پنهان 
کرده بود اما شباهت زیادی به برادرش داشته که او هم دندانپزشک است.

شاکی می گفت از مدت ها قبل با برادرش دچار اختالفات خانوادگی شده 
و او بوده که قصد کشــتن وی را داشته اســت. به این ترتیب بود که مرد 
دندانپزشک به اتهام سوء قصد به برادرش بازداشت شده و به زندان افتاده 
بود اما منکر شلیک به برادرش بود. از متهم که در زندان به سر می برد این 
بار درباره قتل مرد دالرفروش بازجویی شد. او اما این جنایت را هم انکار 
کرد. با این حال شواهد موجود، فیلم دوربین های مداربسته و مدارکی که 
تیم جنایی به دست آورده، نشان می دهد که او هم متهم به قتل مرد دالر 
فروش است و هم نقشه ســوء قصد به جان برادرش را عملی کرده است. 
درحالی که او در زندان به ســر می برد و تحقیقات در این باره ادامه دارد، 
شاکی دیگری هم به پرونده متهم اضافه شد. زنی جوان چند روز قبل به 
دادســرای جنایی تهران رفت و از مرد دندانپزشک به اتهام کالهبرداری 
600میلیونی شکایت کرد. وی گفت: مدتی قبل با مرد دندانپزشک آشنا 
شدم و به او اعتماد کردم. وقتی موضوع سرمایه گذاری و خرید تجهیزات 
پزشکی را مطرح کرد وسوسه شدم و 600میلیون تومان در اختیارش قرار 
دادم. قرار بود با این پول تجهیزات پزشــکی برایم بخرد که با فروش آنها 

سود زیادی نصیبم شود اما ناگهان غیبش زد. هیچ خبری از او نداشتم تا 
اینکه متوجه شدم چند ماه قبل بازداشت شده و به اتهام قتل و سوء قصد در 
زندان است. حاال که متوجه شدم در دادسرای جنایی پرونده دارد تصمیم 
گرفتم از او شکایت کنم چون سرم  کاله گذاشته و بخشی از سرمایه ام را 
تصاحب کرده است. پس از شکایت این زن، مرد دندانپزشک به دادسرا 
احضار  و در تحقیقات منکر کالهبرداری شد. وی گفت: من 600میلیون را 
از زن جوان قرض گرفتم اصال ماجرای سرمایه گذاری در کار نبود. قرار بود 
چند ماه بعد بدهی ام را برگردانم اما دستگیر شدم و به زندان افتادم. البته 
می توانم با پدرم صحبت کنم تا ببینم او توانایی پرداخت بدهی ام را دارد یا 
نه. متهم به قتل همچنان قتل مرد دالر فروش و سوء قصد به جان برادرش 
را نیز انکار می کند، اما تحقیقات در این پرونده همچنان برای کشف ابعاد 

پنهان ادامه دارد.

کالهبرداری؛ اتهام جدید دندانپزشک قاتل 

خبر

داستان خیالی زورگیری هولناک 
»زورگیران بخشی از زبان مالباخته را بریده اند«. این گزارشی 
هولناک از یک ماجرای سرقت بود که به پلیس پایتخت مخابره 
شد اما وقتی تحقیقات آغاز شد، معلوم شد که ماجرا صحت ندارد 
و شاکی احتماال با دستان خودش خود را مجروح کرده و بخشی 

از زبانش را بریده است.
به گزارش همشهری، ساعت 1۴پنجشنبه به قاضی حبیب اهلل 
صادقی بازپرس جنایی تهران خبر رسید که پسری 26ساله هدف 
حمله سارقان خشن قرار گرفته و به شــدت زخمی شده است. 
سارقان خشن حتی بخشی از زبان او رابریده و پس از سرقت اموال 
او فرار کرده بودند. خشــونتی که در این سرقت به کار رفته بود، 
هولناک بود. با توجه به حساسیت موضوع، قاضی جنایی تهران 
دستور تحقیقات گسترده برای دستگیری سارقان را صادر کرد. 
چرا که احتمال داشت خشونت بیش از حد آنها این بار به جنایت 
ختم شود. ماموران برای به دست آوردن سرنخی از زورگیران به 
سراغ شاکی رفتند. او فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه 
تهران بود و نیمه شب پنجشنبه درحالی که زخمی بود خودش 
را به بیمارستانی در مرکز تهران رسانده و گفته که سارقان به او 
حمله کرده اند. وقتی مأموران در بیمارستان حاضر شدند پسر 
جوان به آنها گفت: برای پیاده روی از خانه ام خارج شدم. ساعت 
12شب بود و در خیابان جمالزاده شمالی قدم می زدم که ناگهان 
چند نفر به سمتم هجوم آورده و اموالم را ســرقت کردند. آنها 
به شدت مرا زخمی کردند و حتی قسمتی از زبان مرا بریدند. وی 
پس از آنکه این جمله را گفت از هوش رفت و تحت درمان قرار 
گرفت.آنطور که مشخص بود او از ناحیه گلو، سینه، پهلو و شکم 
به شدت زخمی و بخشی از زبانش بریده شده بود. در این شرایط 
مأموران برای به دست آوردن سرنخ های بیشتر راهی محل حادثه 
شدند و به بررســی تصاویردوربین های مداربسته ای پرداختند 
که در آن حوالی بود. اما در محلی که شاکی گفته بود سرقت از 
وی صورت گرفته هیچ فیلمی مبنی بر اینکه به پسرجوان حمله 
شده باشد وجود نداشت. فیلم ها بارها مورد بازبینی قرار گرفت 
اما حتی تردد شاکی هم در آن وقت شب ثبت نشده بود. با توجه 
به مرموز بودن ماجرا مأموران به خانه شاکی که در همان حوالی 
بود رفتند تا به تحقیق از همسایه ها بپردازند و معلوم شود که وی 
چه ساعتی از منزل خارج شده است. اما نکته عجیب ماجرا این 
بود که شب حادثه پسرجوان که به تنهایی زندگی می کرد به گفته 
همسایه ها در خانه اش حضور داشت و هیچ مدرکی که نشان بدهد 
او از خانه اش خارج شده وجود نداشت. حتی مأموران به بررسی  
دوربین های مداربسته نیز پرداختند اما تصویری که او را هنگام 
خروج از خانه آن هم در نیمه شب نشــان دهد، ثبت نشده بود. 
ماجرای این حادثه وقتی عجیب تر شد که پزشک معالج شاکی 
در بیمارستان اعالم کرد ضربه هایی که به پسرجوان وارد شده 
دگر زنی نیست و خودزنی بوده است. چرا که اگر براساس گفته 
شاکی، سارقان بوده اند که بخشی از زبان او را بریده اند باید لب او 
هم دچار جراحت می شد اما هیچ گونه جراحتی وجود ندارد. در 
ادامه تحقیقات مشخص شدکه پسرجوان رفتارهای عادی نداشته 
است و حاال این فرضیه مطرح شده که احتماال وی مشکل روحی 
و روانی دارد و ماجرای زورگیری خشن نیز داستان خیالی ساخته 
ذهن اوست. با وجود این قاضی دستور داده تا پس از بهبودی از 
پسرجوان تحقیقات گسترده صورت بگیرد تا انگیزه او از مطرح 

کردن این سناریوی دروغین مشخص شود.

فیلم عروسی راز سرقت را فاش کرد   
»سارقان در مراسم عروسی شرکت کردند، از شام لذت بردند 
و در نهایت با کیف حاوی جواهرات 2میلیون روپیه ای)حدود 
730میلیون تومان( فرار کردنــد«. این اتفاق عجیبی بود که 
چند روز پیش در یک مراسم عروسی در اودیشا در هند رخ داد 
و عروس و داماد وقتی متوجه ماجرا شدند فیلم های عروسی را 
بررسی کردند. به گزارش همشهری به نقل از رسانه های هند، 
هفته گذشته کلیپ سرقت کیف جواهرات عروس در یک مراسم 
عروسی در هند در این کشــور جنجالی شد. فیلم صحنه ای 
را نشان می دهد که عروس و داماد و خانواده هایشان در حال 
گرفتن عکس یادگاری هستند و پشت سر آنها، سارقی که کیف 

حاوی جواهرات عروس را در دست دارد در حال فرار است.
براساس گزارش رسانه ها، 2سارق ناشــناس که یکی از آنها 
پسری نوجوان است با حضور در مراسم عروسی منتظر فرصت 
برای اجرای ســرقت ماندند و این فرصت پس از صرف شام 
و زمانی مهیا شــد که عروس و داماد ســرگرم گرفتن عکس 
یادگاری بودند. جواهرات ســرقت شده شامل یک گردنبند ، 
2گوشواره و ۵حلقه انگشتر بود که قرار بود در مراسم به عروس 
و داماد هدیه داده شود. با این حال، ماجرای سرقت تا زمانی که 

نوبت به اهدای هدایا به عروس و داماد نرسیده بود، فاش نشد.
هنگام اهدای هدایا بود که معلوم شد از کیف حاوی جواهرات 
که ارزش آنها 2میلیون روپیه)حدود 730میلیون تومان( بود 
اثری نیست. پس از آن عروس و داماد و خانواده هایشان برای 
پیدا کردن ردی از سارق به بررسی فیلم های عروسی پرداختند 
و به این ترتیب تصاویری از سارقان به دست آمد. آنها 2نفر بودند 
که یکی از آنها مقابل در سالن عروسی کشیک می داد و دیگری 
وارد آنجا شد و کیف حاوی جواهرات را که پشت سر عروس و 

داماد بود برداشت و کامال خونسردانه از آنجا دور شد.
پدر عروس گفته است که پس از افشای راز سرقت، فیلم را برای 
شناسایی و دستگیری سارقان در اختیار پلیس قرار داده اما 

هنوز هیچ اقدامی از سوی آنها انجام نشده است.

توهم مرگبار شیشه  
تحقیقات در پرونده ســقوط پســری 
جوان از تراس طبقه نهم ساختمانی در 
تهران نشان می دهد که او تحت تأثیر 

مخدر شیشه بوده است.
به گزارش همشــهری، ساعت1۴:30 
چهارشنبه ســاکنان برجی در شمال 
تهران متوجه شــدند که پسری جوان 
از یکی از طبقات برج به پایین سقوط 
کرده و جان باخته است. دقایقی از این 
حادثه دردناک می گذشت و هنوز هویت 
متوفی مشــخص نبود تا اینکه زنی که 
یکی از ساکنان برج بود و از محل کارش 
به خانه بازگشت باالی سر جسد حاضر 
شد و با دیدن آن فریاد کشید و گفت که 
جنازه متعلق به پســرش است. به این 
ترتیب هویت متوفی فاش شد؛ او پسری 
30ساله بودکه به همراه خانواده اش در 
طبقه نهم برج زندگی می کرد، اما هنوز 
مشخص نبودکه به چه دلیل به پایین 
سقوط کرده و جان باخته است. گزارش 
این حادثه مرموز بــه قاضی حبیب اهلل 
صادقی بازپرس جنایــی تهران اطالع 
داده شد. با دســتور وی تحقیقات در 
این باره آغاز و در ادامه بررسی ها معلوم 
شد که پسر جوان معتاد به شیشه بوده 
اســت. او بارها با کمک خانواده اش در 
کمپ بستری شــده بود تا مواد را ترک 
کند اما با وجود حمایت های خانواده اش 
مجددا به سمت مواد می رفت. آخرین 
بار هم از مادرش پول گرفته و شیشــه 
خریده بود. بررسی ها نشان می دهد او 
روز حادثه پس از مصرف شیشه دچار 
توهمات شدیدی شده و به تراس خانه 
رفته و ناگهان به پایین ســقوط کرده 
بود. با مشخص شدن اسرار سقوط پسر 
جوان، جسدش    به پزشــکی قانونی 

انتقال یافت.

برق با کیفیت در روســتای کرفون نفت چال  رؤیا شده 
است

روســتای کرفون نفت چال از توابع شهرســتان جویبار در 
اســتان مازندران برق باکیفیت ندارد، این در حالی اســت 
که روستا در مسیر جاده جویبار به بهنمیر واقع شده و برق 
رساندن به آن کاری ندارد. مسئوالن عنوان می کنند برای 
برق باید چنــد میلیون بپردازید که با توجــه به توان مالی 
ساکنان روستا چنین اقدامی شدنی نیست. همین موضوع 
باعث مهاجرت بسیاری از روستاییان به شهر شده که قطعا 
در راستای سیاست های کالن کشــور نیست. از مسئوالن 
تقاضا داریم نسبت به برق رســانی به روستای کرفون نفت 
چال اقدام کننــد. هم اکنون هر چند خانه یــا زمین چند 
کنتور برق دارند که به تیر برق متصل است که به خصوص 
در تابستان ها که موتوربرق ها روشــن می شوند و هوا گرم 
است به هیچ عنوان کفاف نمی دهد و برق همواره قطع است. 
هم اکنون برق روســتا از طریق کابل کشــی از زیر زمین به 

روستا صورت گرفته که نه ایمن است و نه کیفی.
سیداحمد حلیمه از ساکنان روستای کرفون

سینما رادیو سیتی را احیا کنید
سینما رادیو سیتی حوالی میدان ولی عصر تهران واقع شده 
و جزو امالک ثبت شــده ملی و میراث فرهنگی کشورمان 
است. متأسفانه این بنا سال هاست که به حال خود رها شده 
است. از مسئوالن درخواست می کنیم نسبت به بازسازی و 

بهره برداری آن اقدام کنند.
حق گو از تهران

درخواست اعالم نتایج فوتبال بانوان از طریق تلویزیون
 در دین مبین اسالم همیشه و همواره به زنان اهمیت داده شده 
و پیامبر عظیم الشان ما هم حضرت فاطمه)ع( را نور چشم و پاره 
قلب خود می دانند. همه ما شاهدیم که فوتبال و فوتسال بانوان با 
کمترین امکانات و پشتیبانی به خوبی در صحنه های بین المللی 
حضور پیدا کرده اند و افتخار آفریده اند. چرا مسئوالن صداوسیما 
هنگام پخش این مسابقات و حتی بعد از اتمام آن، نتایج مسابقات 
را اعالم و یا حتی زیرنویس نمی کنند! این کار با دستورات و نگاه 
اسالمی منافات دارد و در  شان کشور و ملت ما نیست. اعالم نتایج 
و تقدیر از این بانوان کمترین کار است که می توان برای قدردانی 

و دلگرمی آنها انجام داد. 
توکلی شهمیرزادی از قائم شهر

قوه قضاییه به تخریب ساختمان های غیرمجاز در حریم رود 
و دریا ادامه دهد

اخیرا آقای محسنی اژه ای دستور تخریب ساختمان متعلق به 
قوه قضاییه را که به شــکل غیرمجاز کنار رودخانه کرج احداث 
شده بود را دادند که این کار جای تقدیر و تشکر دارد و موجب 
دلگرمی و افزایش اعتماد مردم به این نهاد است. اما این مسئله 
نباید به همین جا ختم شود بســیاری از ساختمان های دولتی 
بدون مجوز و غیرقانونی در حریم دریا ساخته شده اند که عالوه بر 
تضییع حق مردم، منظره زیبای کنار دریا را هم خراب کرده اند. 
از مسئوالن محترم قوه قضاییه درخواست داریم تا با تخریب این 
ساختمان های غیرمجاز امکان لذت بردن همه مردم از منظره 

دریا و ساحل آن را فراهم کنند.
نصرتی از تهران

با مردم

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

ارسال پیام کوتاه خوانندگان

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردم

پیامک

در جریان 2جنایت هولناک در کرمانشاه و زاهدان، ۵نفر به قتل 
رسیدند. در نخستین جنایت، داماد سابق خانواده ای در کرمانشاه 
همسر ســابق و 2نفر از اعضای خانواده اش را به قتل رساند و در 
دومین حادثه که در زاهدان اتفاق افتاد مرد جوانی همراه با مادر ســالخورده اش 

هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.
به گزارش همشهری، نخستین جنایت در ساعت های اولیه بامداد پنجشنبه در 
شهرک پردیس کرمانشاه اتفاق افتاد. مرد جوانی که ۵سال قبل از همسرش جدا 
شده بود برای دیدن او و فرزندش به خانه پدری همسرش رفت. آنها دخترخاله و 
پسرخاله بودند و عالوه بر آن به دلیل فرزندی که داشتند باهم در ارتباط بودند. با 
وجود این اختالفات شان همچنان پابرجا بود. آن شب مرد جوان بعد از دیدن فرزند، 
همسر و خاله اش شب را هم در خانه شان ماند و قرار شد فردای آن روز از آنجا برود. 
بعد از خوردن شام صاحب خانه برای داماد سابقش در یکی از اتاق ها رختخواب 
انداخت و همگی خوابیدند. چند ساعت از خاموش شدن چراغ ها گذشته بود که 
مرد جوان از جایش بلند شد تا نقشه ای را که از قبل کشیده بود اجرا کند. دیدن 
فرزند و همسر سابق بهانه بود. او به خانه آنها رفته بود تا از همسر سابق و اعضای 
خانواده اش انتقام سختی بگیرد. مرد جوان کلت کمری که همراهش بود را مسلح 
کرد و سراغ طعمه هایش که در خواب بودند رفت. او یک به یک باالی سر همسر، 
خاله و دخترخاله اش رفت و درحالی که آنها در خواب بودند و توان دفاع از خود را 
نداشتند با شلیک گلوله هر سه نفر را به قتل رساند. این جنایت هولناک در شرایطی 
اتفاق افتاد که پسر 6ساله آنها هم حضور داشت و پس از صدای شلیک گلوله ها از 
خواب بیدار شده و با اجساد خونین مادر، مادربزرگ و خاله اش مواجه شد. به دنبال 
این جنایت، متهم از آنجا گریخت و درحالی که صدای تیراندازی همسایه ها را به 
محل جنایت کشانده بود مأموران پلیس نیز خود را به آنجا رساندند و تحقیقات در 
این خصوص آغاز شد. کارآگاهان پلیس در همان تحقیقات مقدماتی هویت قاتل را 
کشف کردند و جزئیات جنایت برای شان روشن شد اما معلوم نبود قاتل فراری پس 
از جنایت کجا گریخته است. مرد مسلح 3نفر را به قتل رسانده بود و امکان داشت 
دست به جنایت دیگری هم بزند و همین موضوع کار پلیس را دشوار می کرد. در 
همان دقایق اولیه تیم ویژه ای برای دستگیری قاتل فراری تشکیل شد و مأموران 
با بررسی فرضیه های مختلف به بازرسی مکان هایی که ممکن بود متهم در آنجا 
پنهان شده باشد پرداختند. حدود ۴ســاعت از وقوع این جنایت گذشته بود که 
مأموران به اطالعاتی دست پیدا کردند که نشان می داد متهم پس از قتل به یکی از 
مناطق حاشیه ای کرمانشاه فرار کرده و در آنجا مخفی شده است. در این شرایط آنها 

در عملیاتی ضربتی توانستند حدود ساعت 8صبح پنجشنبه او را دستگیر کنند.
سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در این باره گفت: در این 
جنایت، متهم همسر سابق 31ساله، مادر همسر ۵۵ساله و خواهر همسر 3۵ساله 
خود را با شلیک گلوله به قتل رساند و موضوع تأسف بار اینکه پسربچه ای 6ساله که 
فرزند مشترک قاتل و مقتول بود در زمان وقوع جنایت در منزل حضور داشت و پس 
از شلیک های صورت گرفته و فرار پدرش، با اجساد غرق در خون مادر، مادربزرگ و 

خاله اش روبه رو شد. وی ادامه داد: متهم به قتل همسر، مادر و خواهر همسر سابقش 
اعتراف کرد و انگیزه اش از این اقدام را کینه و نفرتــی عنوان کرد که از آنها به دل 
داشت. به گفته سردار جاویدان تحقیقات تکمیلی پلیس در این خصوص ادامه دارد.

در تعقیب قاتالن نقابدار
در شرایطی که پرونده جنایت کرمانشاه در کمتر از ۴ساعت با دستگیری قاتل فراری 
به نتیجه رسیده بود، کیلومترها آنطرف تر در زاهدان جنایت هولناک دیگری اتفاق 
افتاد. عقربه های ساعت 12:17ظهر را نشان می دادند که مردی با مرکز فوریت های 
پلیســی تماس گرفت و گفت چند مرد نقابدار سرنشینان یک خودروی پژو را در 
خیابان جانبازان11 این شهر به رگبار بسته و گریخته اند. در این حادثه 2مرد ۴6و 
30ساله همراه با زنی 7۴ساله که سوار بر یک پژو ۴0۵ بودند آماج گلوله های مردان 
مسلح قرار گرفته بودند که مرد ۴6ساله به دلیل اصابت گلوله به سرش در دم جان 
باخته بود و 2نفر دیگر که یکی مادر مقتــول و دیگری خواهرزاده اش بود مجروح 
شده بودند که به مرکز درمانی انتقال یافتند. با وجود تالش کادر پزشکی برای نجات 
2مجروح این حادثه اما زن سالخورده نیز دقایقی پس از انتقال به بیمارستان جانش 
را از دست داد تا شــمار قربانیان این حادثه به 2نفر افزایش پیدا کند.  کارآگاهان 
پلیس آگاهی زاهــدان در تحقیقات میدانی به اطالعاتــی از عامالن این جنایت 
دست یافتند. آنطور که شــاهدان حادثه می گفتند 3سرنشین یک خودروی پژو 
۴0۵نقره ای رنگ که نقاب به چهره زده بودند در مقابل چشمان بهت زده مردم با 
اسلحه کالشنیکف به سوی قربانیان تیراندازی کردند و از آنجا گریختند. سرهنگ 
ابراهیم مالشاهی، رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان با اعالم جزئیات این 
جنایت گفت: دقایقی پس از این جنایت همکارانم با تحقیق از شاهدان عینی ماجرا 
به سرنخ هایی از عامالن جنایت دست پیدا کردند و با توجه به حساسیت موضوع 

تحقیقات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز شده است.

زن کوهنــوردی کــه در جریان 
صعود بــه ارتفاعات شــیرپال در 
شــمال تهران دچار حادثه شده 
بود در عملیاتی که 26ساعت طول کشید توسط 
امدادگــران هالل احمر نجات یافــت و به مرکز 

درمانی منتقل شد.
بــه گــزارش همشــهری، ســاعت 1۴:۵0 روز 
چهارشنبه، ششم بهمن ماه به هالل احمر شمیران 
خبر رسید، زنی که برای کوهنوردی به ارتفاعات 
شــمال تهران رفته بود دچار حادثه شده و نیاز 
به کمک دارد. دقایقی از این حادثه گذشــته بود 
که تیم امداد و نجات پایگاه دربند به سوی محل 
حادثه اعزام و تالش ها بــرای یافتن این زن آغاز 
شد. آنطور که بررســی های اولیه نشان می داد او 

در منطقه ای باالتر از پناهگاه شیرپال سقوط کرده 
بود. امدادگران پس از حدود 2ســاعت تالش و 
جست وجو توانستند زن کوهنورد را پیدا کنند. او 
که 28سال دارد در جریان این حادثه از ناحیه پای 
راست دچار شکستگی شده و در ناحیه کمر دچار 
آسیب هایی شده بود. هرچند امدادگران اقدامات 
اولیه برای مداوای کوهنورد حادثه دیده را انجام 
دادند اما تاریک شدن هوا از یک سو و بارش برف 
و کوالک از سوی دیگر کار انتقال وی به پایین را 
غیرممکن می کرد. در این شرایط بود که وی در 

شرایطی سخت به پناهگاه شیرپال منتقل شد.
شــاهین فتحی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان تهران درباره این عملیات به همشهری 
می گوید: صبح روز پنجشــنبه به دلیل شــرایط 

جوی پر بارش و صعب العبور بودن مســیر برای 
انتقال مصدوم 2 تیم دیگر امداد و نجات کوهستان 
از پایگاه های دربند، شــیرپال و یک تیم از شعبه 
جمعیت هالل احمر شهرستان شمیرانات به عنوان 
تیم پشتیبان به منطقه اعزام  و در شرایطی دشوار 
موفق شدند مصدوم را از پناهگاه شیرپال به ایستگاه 
۵توچال و از آنجا با تله کابین به پایین انتقال دهند.  

فتحی ادامه داد: این عملیات حدود 26ساعت به 
طول انجامید. در نهایــت امدادگران فرد مصدوم 
را به اورژانس تحویل دادند و او برای مداوا به مرکز 
درمانی منتقل شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان تهران به شــهروندان و حتی کوهنوردان  
توصیه کرد که از صعود به ارتفاعات در شــرایط 

نامناسب جوی خودداری کنند.

۲۶ ساعت تالش برای نجات زن کوهنورد

نشت گاز منواکسیدکربن در خانه ای، باعث 
مسمومیت ۴عضو یک خانواده و جان باختن 
2 نفر از آنها شــد. به گزارش همشهری، این 
حادثه روز پنجشــنبه در منطقه اوشــان در 
شمال تهران اتفاق افتاد. سیدرضا شمسی  نژاد، 

مســئول آتش نشانی اوشــان، فشم میگون 
در این باره گفت: نقص سیســتم گرمایشی، 
باعث گازگرفتگی ۴نفر در شهر اوشان شد و 
این حادثه در نهایت با مرگ 2نفر از آنها پایان 
یافت. او ادامه داد: پس از حضور آتش نشانان 

در محل حادثه و انجام تحقیقــات ابتدایی 
مشخص شد که ۴نفر از اعضای یک خانواده 
دچار گازگرفتگی شده اند که متأسفانه 2نفر 
از آنها جان خود را از دســت داده اند و 2 نفر 
دیگر به ســرعت توســط عوامل اورژانس به 
بیمارستان انتقال یافتند. شمسی نژاد در ادامه 
گفت: با توجه به بارش های اخیر و ماندگاری 

سرمای هوا، الزم است شهروندان از سالمت 
سیستم های گرمایشی یا وسایل گازسوز خود 
اطمینان حاصل کنند. اطمینان از استاندارد 
بودن لوله بخاری، شــیلنگ گاز و اتصاالت 
آن، فاصلــه یک متری کالهــک H مانند از 
ســاختمان، مواردی اســت که می تواند در 

پیشگیری از حوادث، مؤثر واقع شود.

قاتل خاموش در اوشان قربانی گرفت

5کشته در2جنایت خونین آخر هفته
جنایی

دادسرا

داخلی

 چند پرسش در موضوع 
ورود زنان به ورزشگاه

این درحالی است که انقالب اسالمی و  ادامه از 
حوزه های علمیه ما همواره مقابل جمود صفحه اول

و تحجر ایستادگی کرده اند. با این همه کجا و کدام نهاد به این 
موضوع بااهمیت فکر می کند؟ به تعبیر شهید مطهری اگر 
اسالم و روحانیت به نیازهای به روز مردم فکر نکنند، مردم 
ســمت »قبله های نوظهــور« می چرخند. )بحثــی درباره 

مرجعیت و روحانیت، ص197(
سؤال این است که این مســائل مستحدثه حکومتی را کجا 
تعیین تکلیف می کند؟ این جنبه عینی فقه کجاست؟ امروز 
جای اجتهاد پویا را حکم حکومتی گرفته است. آیا این روش 

درست است؟
امروز حیات جمعی مردم نیازمند حضور دین سرصحنه است. 
حضرت امام راحل خطاب به فقهای شورای نگهبان فرمود: 
باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسالم در 
پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم 
به عدم قدرت اداره جهان نشود.)صحیفه نور، ج21، ص218( 
در منشور برادری ده ها مورد و مصداق ازجمله مباحث مربوط 
به محیط زیست ، مالکیت و ... را فهرست می کنند و توضیح 
می دهند که فقهای ما باید برای این حوزه در چارچوب اجتهاد 
پویا فکری کنند. سؤال اصلی این است که این مهم امروز کجا 
انجام می شود؟ اساسا ارتباط ســاختاری فقها و حوزه های 

علمیه با حکومت به چه نحوی است؟ 
بیم آن وجود دارد که این قاعده مترقی جمهوری اسالمی در 
زمان خودش اتخاذ نشود و اصالح و تغییر قوانین در شرایط 

گره های اجرایی و ساختاری، عقب نشینی برداشت شود.
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یک هفته زمان بــرد تا باالخــره نیروهای ُکرد 
ســوریه بتوانند کنترل زندانی که در یک حمله 
غافلگیرانه به دست نیروهای داعش افتاده بود را 
پس بگیرند. این حمله که دست کم 180کشته 
از 2طرف بر جای گذاشت، بار دیگر نشان داد که 
کردهای سوریه در میدان رزم، آنقدرها هم قابل 
اطمینان نیستند و همین امر خطر جان گرفتن 
دوباره گروه تروریســتی داعش در مناطق تحت 
کنترل آنها که بخش های وسیعی از شمال شرق 
و شمال ســوریه را شامل می شــوند، دو چندان 

می کند.
حمله به زندان ها، همیشــه در صدر فهرســت 
تاکتیک های عملیاتی داعش قرار داشــته است. 
در ســال2007 اعضای این گروه مسئولیت فرار 
140زندانی از زندان بادوش واقع در شمال عراق 
را بر عهده گرفتند. 5سال پس از آن بود که داعش 
کارزاری به نام »تخریب دیوارها« را آغاز کرد و در 
قالب آن حمالت زنجیره ای به زندان های عراق را 
آغاز کرد. اوج این حمالت در سال2013 رخ داد. 
هدف اصلی، رها کردن نیروهای مخالف دولت و 
جذب آنها بود. در ســال2013، نیروهای داعش 
همزمان به زندان های تاجــی و ابوغریب حمله 
کردند و بیش از 500زندانی که بیشتر آنها عراقی 
بودند را آزاد ساختند. کمی پس از آن بود که گروه 
داعش توانست بخش بزرگی از عراق را تصرف و 
ادعای خالفت کند. بنابراین مشــخص است که 
برای این گروه، یکی از مهم ترین مسیرهای جذب 

نیرو، زندان های عراق و سوریه بوده است.
حمله اخیر داعش به زندان غویران واقع در شمال 
شهر حسکه در شمال شرق ســوریه، گریزی به 
همین تاکتیک مهم داعش بود؛ اقدامی که البته 
می تواند حاکــی از احیای قدرت ایــن گروه در 
برخی از مناطق سوریه باشد. گفته می شود بین 
100 تا 130نیروی داعش در این عملیات حضور 
داشــته اند و در این زندان 5هــزار نفر محبوس 
هستند. بسیاری از آنها سوریه ای  و عراقی هایی 
هســتند که جرم شان داشــتن ارتباط با داعش 
بوده که شــمار این افراد 3هزار نفر اعالم شــده 
اســت. عالوه بر این 3هزار نفر، 700نوجوان از 
خانواده های داعــش نیز در این زندان به  ســر 
می برند. 20روز پس از آغاز ســال نوی میالدی 
بود که داعش به این زندان حمله کرد و با اجرای 

نقشه ای دقیق آن را تحت کنترل خود در آورد.
طبق گزارش شــبکه تلویزیونــی الجزیره، روز 
پنجشــنبه نیروهای دمکراتیک ســوریه اعالم 
کردند که موفق شــده اند کنترل زندان را به طور 
کامل به دســت بگیرند. البته این مهم با حمایت 
هوایی نیروهای خارجی اتفاق افتاد. طی همان 
روزهای نخست عملیات، صدها زندانی فرار کردند 
و هنوز تعدادی از آنها دستگیر نشده اند. همچنین 
ده ها نفر در طــول درگیری ها در داخل و اطراف 
زندان کشته شدند. تعدادی از افراد کشته  شده، 
همان نوجوانانی هستند که داخل زندان زندگی 

می کردند و به گفته نیروهای ُکرد سوریه، داعش 
در جریان درگیر ی ها از آنها به عنوان سپر انسانی 

استفاده کرده است.
این درگیری ها، پای آمریکایی هــا را هم که در 
ســوریه و عراق نیرو دارند به وسط کشید. ارتش 
آمریکا برای کمک به نیروهای دمکراتیک سوریه 
خودروهای زره پوش خود را روانه زندان ساخت 
و حمالتی هوایی ترتیب داد. ارتش انگلیس هم 
نیروهای ویژه خود را به منطقــه اعزام کرد. این 

درگیــری بزرگ ترین 
درگیری بــا داعش از 
ســال2019 تاکنون 
به شمار می رود. در آن 
سال آخرین هسته های 
داعــش در آخریــن 
استحکامات خود واقع 
در باغــوز، منطقه ای 
مرزی در نزدیکی مرز 
سوریه و عراق شکست 

داده شدند.
با این همه داعش امروز 
آن سازماندهی سابق را 
ندارد. از سال2019 به 

بعد اعضای این گروه نتوانسته اند هیچ منطقه ای 
را به عنوان قلمــرو خود معرفی کننــد و به نظر 
نمی آید فعال چنین برنامه ای داشته باشند. این 
گروه در عوض، به یک گروه چریکی سطح پایین 
تنزل یافته کــه البتــه از انعطاف پذیری باالیی 
برخوردار است. براساس آمارهای سازمان ملل، 
داعش در عراق و سوریه بالغ بر10هزار نفر نیرو 
دارد و در ماه 100 تا 150 حمله در این مناطق 
ترتیب می دهد. در نزدیکی زمان حمله به زندان 

غویران،  گروهی از نیروهای داعش به پاسگاهی 
در شرق عراق حمله کردند و 11سرباز را به قتل 
رســاندند. ماه قبل هم گروهی دیگر، یک افسر 

پلیس عراقی را به قتل رساندند.

کردهای سوریه و چالش نگهداری از نیروهای 
داعش

حمله به زندان غویران، فاجعه ای قابل پیش بینی 
بود. از مدتها پیش منتقدان نسبت به در معرض 
خطر بودن زندان های 
واقع در شــمال شرق 
ســوریه هشــدار داده 
بودند. داعش می تواند با 
آزاد کردن نیروهایش از 
این زندان ها، جانی تازه 
بگیرد. این منطقه نیمه 
خودمختار کــه تحت 
کنترل کردهای سوریه 
اســت، در موقعیتــی 
بســیار شــکننده قرار 
دارد. کردهــا از یــک 
ســو با نیروهای داعش 
درگیر هستند و از سوی 
دیگر، با نیروهای ترکیه و دولت مرکزی سوریه. 
نیروهای دمکراتیک سوریه، به گفته خودشان، در 
محافظت از زندان های منطقه مشکالت زیادی 

دارند و فرار از این زندان ها امری رایج است.
اگرچه بیشتر زندانیان، سوریه ای و عراقی هستند 
اما هزاران زندانی خارجی هــم در این زندان ها 
محبوس اند. زندانیان از 60کشور مختلف در این 
زندان ها حضور دارند. بســیاری از این کشورها، 
به ویژه کشورهای اروپایی، میلی به بازگرداندن 

شــهروندان خود ندارند؛ زیرا نگرانند محاکمه یا 
کنترل این افراد برایشان دردســر آفرین باشد. 
از این رو سال هاست که شــهروندان خود را در 
شرایط اسفبار زندان های پر ازدحام شمال سوریه 

رها کرده اند.
بزرگ ترین زندان در این منطقــه کمپی به نام 
»الهول« است که در حدود 56هزار نفر از اعضای 
خانواده های داعش را در خود جای داده اســت. 
بیشــتر آنها کودک و نوجوان هستند و گروهی 
از زنان زندانــی در این مکان هنــوز به هدف و 
ایدئولوژی داعش اعتقاد دارند و این اعتقادات را 
به کودکان آموزش می دهند. این زندانیان برای 
خود مقررات پوشش دارند، اســتفاده از سیگار 
یا شنیدن موســیقی را ممنوع کرده اند و کسانی 
که از این مقررات ســرپیچی کنند، به ویژه زنان 
را مجازات می کنند. افراد مشــکوک به تخطی 
از مقررات در این زندان ها شــکنجه می شــوند 
یا چادرهایشان به آتش کشــیده می شود. طی 
یک سال گذشته، دســت کم 90نفر در »الهول« 

کشته شده اند.
نوجوانــان زندانــی در غویــران هیــچ اتهامی 
ندارند. بعضی از آنها به دلیل باالرفتن سن شــان 
از زندان های دیگــر و کمپ هایــی مثل کمپ 
الهول به غویران منتقل شــده اند. اگرچه محل 
حبس نوجوانان از بزرگساالن جداست، اما ده ها 
نوجوان در این زندان در سلول های بسیار کوچک 

نگهداری می شوند.
تا زمانی که ده ها هزار زندانی در شــمال شــرق 
ســوریه محبوس انــد، باید در انتظــار حمالت 
بیشــتری از ســوی داعش بود؛ به خصوص در 
شــرایطی که از محل نگهداری آنها به درســتی 

حفاظت نمی شود.

حمله به زندان ها؛ تاكتيک قديمی داعش
هزاران نفر از نیروهای داعش در زندان های ناامن شمال شرق سوریه، در اختیار نیروهای ُکرد هستند که آزادی آنها می تواند 

جانی تازه به این گروه تروریستی ببخشد

گردش به چپ  هندوراس

افغان ها در صدر فهرست متقاضیان پناهندگی در اروپا

بــا پیــروزی شــیومارا 
انتخابــات  در  کاســترو 
ریاست جمهوری هندوراس، 
دوره 12ساله حکمرانی حزب راست گرای 
ملی به پایان رســید و بار دیگــر چپ ها در 
این کشــور آمریکای مرکزی قــدرت را در 
دست گرفتند. خانم کاسترو، همسر مانوئل 
زالیا است که در سال2009 در پی کودتا از 
قدرت برکنار شــد. او از سال2006 کرسی 
ریاســت جمهوری را در اختیار داشــت و 
پایان کارش به عنــوان پایان حضور چپ ها 
در ســاختار حکومت در هندوراس بود. این 
نخستین بار است که یک زن در هندوراس 
به ریاست جمهوری می رسد. روز پنجشنبه 
هزاران نفر در مراسم تحلیف او در ورزشگاه 

ملی هندوراس در پایتخت شرکت کردند. 
کاماال هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، 
ازجمله مقام های خارجی حاضر در مراسم 

تحلیف بود که با تشویق حضار روبه رو شد.
شیومارا کاســترو در میان مردم هندوراس 
از محبوبیت باالیی برخوردار اســت و وعده 
داده که با فســاد دولتی و باندهای قاچاق 
مواد مخدر مبارزه کنــد. او همچنین گفته 
که به دنبال اجرای عدالت اجتماعی اســت. 
کاســترو خود را یک سوسیالیست دمکرات 
معرفی کرده اما بسیاری از مخالفانش، او را 
یک چپ گرای رادیکال می دانند. او جانشین 
اورالندو هرناندز شــده که گفته می شود با 

قاچاقچیان مواد مخدر ارتباط داشته است.
شیومارا کاسترو 62ساله رهبر حزب لیبره 

)آزاد( است و توانست در انتخاباتی که 2ماه 
قبل برگزار شد، با فاصله پیروز میدان شود. 
اما طی هفته های اخیر، اعضای ارشد حزب 
لیبره علیه  او شــورش کرده اند؛ اتفاقی که 
نشان می دهد کاســترو روزهای سختی در 
پیش خواهد داشت. او در جریان انتخابات، 
توانست با سالوادور نصراهلل از حزب لیبرال 
به توافق برســد و نصراهلل که فلسطینی تبار 
است، به نفع او از رقابت ها کناره گیری کرد. 
کاسترو در برابر، متعهد شد از نامزد مورد نظر 
نصراهلل برای ریاست پارلمان حمایت کند. 
اعضای حزب لیبره اما با این تصمیم مخالفت 
کردند و در پارلمان به ریاســت گزینه مورد 
نظر حزب راست گرای ملی رأی دادند. اکنون 

پارلمان دارای 2رئیس است.

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا اعالم کرده است که 
افغان ها با 13هزار درخواست طی ماه نوامبر 2021، 
کماکان در صدر فهرست متقاضیان پناهندگی در 

اروپا قرار دارند.
به گزارش یورونیوز، شــمار متقاضیان پناهندگی در نوامبر )2ماه 
قبل( در مجموع 71 هــزار و 400 نفر بوده که در مقایســه با ماه 
قبل از آن، 9درصد افزایش داشــته اســت. پیــش از این، در ماه 
سپتامبر 71 هزار و 930 تقاضا ثبت شــده بود که باالترین آمار از 
سال 2015میالدی به شمار می رود. سال 2015 زمانی است که 
سیل پناهجویان از کشورهای غرب آســیا و آفریقا به سمت اروپا 

به راه افتادند.
به نظر می رســد دلیل افزایش افغان های متقاضی پناهندگی در 
اروپا، تسلط طالبان بر این کشــور باشد. طی 5ماهی که از سقوط 
کابل می گذرد، هزاران نفر از مردم افغانستان از طریق ایران راهی 
ترکیه شــده اند تا در نهایت در اروپا درخواست پناهندگی خود را 
به ثبت برسانند. حدود 3هزار و 200درخواست مربوط به کودکان 

و نوجوانان بدون همراه بوده اســت. این رقم نیــز باالترین آمار از 
سال 2015به شمار می رود. طبق اعالم آژانس پناهندگی اتحادیه 

اروپا، بعد از افغان ها، ســوری ها با 11 هزار و 500 درخواست در 
جایگاه دوم قرار دارند. سومین گروه بزرگ متقاضیان پناهندگی 
را اتباع عراقی تشــکیل می دهند. در این ماه 4300 درخواست از 
سوی آنها به ثبت رســیده که 30 درصد افزایش در مقایسه با ماه 
قبل از آن داشته اســت. پس از این 3 گروه، پناهجویان ونزوئالیی 
با 3300 درخواست، پاکستانی ها با 2800 و کلمبیایی ها با 2500 
درخواســت در رتبه های بعدی قــرار دارند که شمارشــان رو به 

افزایش است.
آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا معتقد است که افزایش شمار اتباع 
عراقی نیز با ماجرای هجوم مهاجران از مسیر بالروس به کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا مرتبط است. طی سال گذشته میالدی، باز شدن 
راه ها از سوی دولت بالروس، برای عبور پناهجویان، کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا را با بحرانی تازه روبه رو کرد. دولت بالروس برای تالفی 
اقدامات اتحادیه اروپا علیه دولت لوکاشنکو به پناهجویان اجازه داد 
تا با هواپیما به پایتخت این کشــور وارد شده و سپس راهی مرز با 

لهستان شوند که عضو اتحادیه اروپاست.

جهان نما

 تقالی اردوغان برای میانجیگری
در بحران اوکراین

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهــور ترکیه طی روزهای 
آینده قرار است با سران کشورهای روسیه و اوکراین دیدار 
کند تا شاید بتواند در قامت میانجی، آتش بحران تازه میان 
مسکو و کشورهای عضو ناتو بر سر اوکراین را خاموش کند. 
او هفته گذشته در یک گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد که 
ترکیه آماده اســت برای جلوگیری از جنگ در شرق اروپا، 
»هر کاری« انجــام دهد. به گزارش خبرگــزاری آناتولی، 
رئیس جمهور ترکیه در سخنانش هر دو سوی میدان را به 
خویشتنداري دعوت کرد و گفت: »امیدوارم روسیه دست 
به اقدامی نظامی علیه اوکراین نزند؛ این نه به صالح روسیه 
اســت و نه به صالح منطقه. توجه بــه نگرانی های امنیتی 

روسیه هم ضروری است.«
این نخستین بار نیســت که مقام های سیاســی ترکیه از 
دوطرف بحران اوکراین می خواهد خویشتنداری کنند. آنها 
طی ماه های اخیر بارها در مورد رویارویی روسیه و غرب در 
مرزهای اوکراین هشــدار داده ا ند. اردوغان اما فراتر از این 
رفته و قرار است به زودی در آنکارا میزبان والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه باشد و سپس برای دیدار با ولودیمیر 
زلنسکی راهی کی یف شــود. روز پنجشنبه کرملین تأیید 
کرد که پوتین طی روزهای آینده به ترکیه سفر خواهد کرد.

روسیه نگران از گســترش ناتو به شرق، 100هزار نیروی 
خود را از 3جهت پشــت مرزهای اوکراین مستقر کرده 
است. مسکو خواستار ممنوعیت عضویت اوکراین در این 
پیمان نظامی است اما غرب به رهبری آمریکا، این خواسته 
را رد کرده است. روســیه با این حال اعالم کرده که قصد 
حمله به خاک اوکراین را ندارد. دیروز ســرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روسیه برای چندمین بار طی روزهای اخیر 
اعالم کرد که مسکو هیچ برنامه ای برای اقدام نظامی علیه 
اوکراین ندارد. این ســخنان پس از آن مطرح شد که جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای چندمین بار طی روزهای 
اخیر در مورد حمله روسیه به اوکراین هشدار داد. بایدن 
دیروز حتی بازه زمانی حمله را هم مشــخص کرد؛ یک 

ماه آینده.

ترکیه؛ یک پای بحران اوکراین
همچون دیگــر بحران های امنیتی-نظامی در ســال های 
اخیر، رد پای ترکیه در بحران اوکراین هم دیده می شــود؛ 
موضوعی که کمتر به آن توجه شــده اســت. ترکیه یک 
قرارداد مهم تسلیحاتی با اوکراین امضا کرده است. دو طرف 
 »TB2 در ســال2019 برای فروش پهپادهــای »بیرقدار
ساخت ترکیه به توافق رســیدند. طی این مدت تعدادی از 
این پهپادها در اختیار اوکراین قرار گرفته و ارتش این کشور 
هم طی ماه های اخیر در چندین عملیات از آنها برای حمله 
به مواضع نیروهای جدایی طلب اوکراین که مورد حمایت 
روسیه هستند، اســتفاده کرده است. این موضوع اعتراض 
جدی مسکو را به دنبال داشت؛ تا جایی که والدیمیر پوتین 
ماه قبل شخصا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان به او 

در مورد این اقدام »مخرب« ترکیه هشدار داد.
دولت ترکیه در مقابل گفته که نباید به خاطر نحوه استفاده 
اوکراین از پهپادهای ترکیه ای مورد بازخواست قرار گیرد. 
قرارداد دوطرف بندی دارد که به نظر می رسد نگرانی اصلی 
روسیه به خاطر آن است. اوکراین قرار است در مجتمعی در 
نزدیکی کی یف خط تولید پهپادهای بیرقدار را تاســیس 
کند. همچنین در چارچوب قراردادی دیگر، اوکراینی ها قرار 
است خط تولید پهپادهای »آنکا«، که آنها هم ساخت ترکیه 
هســتند را نیز راه اندازی کنند. قرار است در این پهپادها، 
یک موتور ساخت اوکراین اســتفاده شود. روسیه می داند 
که مسلح شدن ارتش اوکراین به پهپادهای ساخت ترکیه، 
در درازمدت می تواند ورق را در میدان نبرد برگرداند و در 
این صورت، نیروهای جدایی طلب مورد حمایت مســکو با 

مشکالت بسیار روبه رو خواهند شد.
ترکیه از ســوی دیگر، در بحران های منطقــه ای، چه در 
خاورمیانه و چه در آفریقا با روســیه تعامالتــی دارد. در 
بحران قره باغ، ترکیه حامی جمهوری آذربایجان اســت و 
روسیه میانجی میان باکو و ایروان. در سوریه، ترکیه حامی 
نیروهای مخالف دولت بشار اسد است و روسیه حامی اسد. 
در لیبی هم ترکیه در سمت نیروهای دولتی قرار گرفته و 
روسیه در سمت مخالفان دولت. اما فارغ از اینها، 2 کشور 
تعامالت اقتصادی گســترده ای هم دارند. ترکیه بخشی از 
منافع به دست آمده از صنعت گردشــگری خود را مدیون 
گردشگران روس اســت. این کشور همچنین بخش عمده 
گاز خود را از روســیه وارد می کند. در مقابل، شرکت های 

ترکیه ای نقشی پررنگ در بازار مواد غذایی روسیه دارند.
فراتر از همه اینها، ترکیه عضوی از پیمان ناتو است. هرگونه 
درگیری میان ناتو و روســیه، ترکیه را ناخواســته مقابل 
روسیه قرار می دهد. ترکیه بعد از آمریکا، بزرگ ترین ارتش 
کشورهای عضو ناتو را دارد و همین مســئله، نقش آنکارا 
در معادالت مربوط به ناتو را پررنگ تــر می کند. اردوغان 
به خوبی می داند که آتش جنگ اوکرایــن، دامن دولت او 
را هم خواهد گرفت. بنابرایــن چاره ای ندارد جز آنکه برای 

جلوگیری از درگرفتن جنگ، »هر کاری« انجام دهد.

نیکی هیلی
سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل

جــو بایــدن و کامــا هریــس به خاطــر 
عملکردشان در سیاســت خارجی باید 
استعفا دهند. بایدن افغانستان را نابود 
کرد و حاال هم ما را در مقابل روسیه، در 
موقعیت ضعــف قــرار داده اســت. اگر 
آمریکا ضعیف به نظر برســد، رقبایش 

هرکاری بخواهند می کنند. 

 نفتالی بنت
 نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

تا زمانی که من رئیس کابینه هســتم، 
اجــازه مذاکــرات سیاســی در راســتای 
]تشکیل[ کشــور فلســطین را نخواهم 
داد. مــن از احزاب راســت گرا هســتم و 
مواضعم تغییر نکرده است. آماده دیدار 
با سران تشکیات خودگردان فلسطین 
نیستم. خاورمیانه امروز، خاورمیانه ای 
بدون ژاندارم است. این یعنی اسرائیل 
باید تاش کند تا اساس هدایت کننده 

و ثبات منطقه باشد.

نقل قول

جنجال بر سر اس ام اس های 
رئیس کمیسیون اروپا

امیلی اورایلی، بازرس اتحادیه اروپا، از کمیسیون 
اروپا به دلیل جلوگیری از ارائه اطالعات در مورد 
مذاکرات انجام شده میان رئیس این کمیسیون 
و مدیرعامل شــرکت داروســازی فایزر درباره 
خرید واکسن های کرونا انتقاد کرد. سال گذشته 
میالدی، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی 
مدعی شــد که خانم فن در الین در چارچوب 
مذاکرات برای قرارداد خرید واکسن های کرونا با 
آلبرت بورال، مدیرعامل شرکت داروسازی فایزر، 
چندین پیام از طریق اس ام اس رد و بدل کرده 
است. اکنون یک خبرنگار از کمیسیون خواسته 
در راستای شــفافیت، این اس ام اس ها و دیگر 
اســناد مربوط به مذاکرات را در اختیار او قرار 
دهد. کمیسیون اروپا گفته که اس ام اس مشمول 
قوانین شفافیت نهادهای اروپایی مصوب سال 

2001 نمی شود.

 خبر

رویداد

اروپا

سمیرا مصطفي نژادگزارش
روزنامه نگار

شرح عکس 1: 

دســت کم 700نوجوان از خانواده هــای داعش که 
بسیاری از آنها زیر 16سال ســن دارند، در زندان 

غویران در شمال شرق سوریه نگهداری  می شوند

محمدامین خرمی
روزنامه نگار

AP :نیروهای کرد سوریه در جریان درگیری با نیروهای داعش. نیروهای داعش موفق شدند پس از منفجر کردن بخشی از دیوار زندان غویران، وارد آن شوند.    عكس

هفته نامه اکونومیست ]انگليس[

کیوسک

اوکراین ، رولِت روسیه
اکونومیســت در طرح جلد خود، سیاست روسیه در قبال 
اوکراین را به بازی رولت روســی تشبیه کرده است. در این 
بازی، افراد یک گلوله داخل اســلحه می گذارند و استوانه 
فشنگ ها را می چرخانند و سپس آن را روی شقیقه خود یا 

دیگری گذاشته و در نهایت ماشه را می چكانند.
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گرينويچ

سالی 26روز صرف هیچ

 

لندن : بشر امروزی اگرچه ظاهرا برای چند ثانيه 
معطلی پشــت خودروی راننده های ديگر عصبانی 
می شــود، اما نتايج يک پژوهش نشــان می دهد 
به طور متوسط همين بشر ساالنه 26روز از زمانش 
صرف هيچ می شــود. به گزارش ديلی ميل، در اين 
تحقيق كه توسط مؤسســه وان پل روی 2 هزار نفر 
در انگليس انجام شده است، يک بزرگسال به طور 
متوســط 26روز )يا هفته ای 12ســاعت/ ساالنه 
624ســاعت( وقت خود را تلف می كنــد. بيش از 
نيمی از پاسخ دهندگان اين پژوهش از انتظار برای 
برقراری تماس تلفنی به عنــوان بزرگ ترين منبع 
اتالف وقت خود نــام برده اند. پــس از اين گزينه، 
ايستادن در صف )45درصد(، گيرافتادن در ترافيک 
)44درصد(، اســکرول كردن بی هدف در صفحات 
شــبکه های اجتماعی )21درصــد( و انتظار برای 

جوشيدن آب كتری )15درصد( قرار دارند.

کمهوشیسلبریتیبازها

عالقه کرونا به پوپولیست ها
 

کیل: دانشمندان پس از مشــاهده تاخت و تاز بيشتر كرونا در 
كشور هايی كه رهبران پوپوليست تری )عوام فريب( دارند به اين 
نتيجه رسيدند اين رفتار كه در برخی سياستمدار ها بيشتر است 
عامل رشد شيوع كرونا می شــود. به گزارش يورونيوز، ميانگين 
قربانيان كرونا در كشــورهايی كه رهبری پوپوليســتی دارند 
تقريبا 2برابر كشورهای ديگر است. اين بازتابی است از دست كم 
گرفتن خطر پاندمی كرونا، سطح نازل تر محدوديت ها و مديريت 
غلط اين كشورها. مؤسسه پژوهش های اقتصاد جهانی در شهر 
كيل آلمان يکی از مؤسساتی اســت كه در تحقيقات مربوط به 
شمار قربانيان كرونايی در كشورهای مختلف مشاركت داشته 
است. هدف از اين پژوهش بررسی شــمار مرگ ومير كرونايی 
در كشورهايی بوده است كه توســط رهبران پوپوليستی اداره 
می شوند. تأثير درگذشــت كرونايی بر شمار كل مرگ ومير در 
كشورهای غيرپوپوليستی براساس آماری كه از سوی اين گروه از 
پژوهشگران منتشر شده حدود 8 درصد بوده است. به اين معنی 
كه 8درصد از كل مرگ ومير اين قبيل كشــورها به علت ابتال به 
بيماری كوويد-19 بوده است. همين تحقيقات نشان می دهد كه 
تأثير كرونا بر شمار مرگ ومير در كشورهايی با رهبری پوپوليستی 
مانند لهستان، اسلواكی، جمهوری چک، مجارستان، انگليس، 

برزيل و هند 18 درصد بوده است.

مرگ عکاس خیابانی در خیابان
 

پاريس : رنه روبرت، عکاس خيابانی 84ساله كه چندين دهه 
از پشت ويزور دوربينش حواسش به تمام آدم ها و پديده های 
داخل خيابان ها بود در يکی از همين خيابان های يخ بســته 
فرانسه، 9ساعت روی زمين افتاد و بسياری او را ناديده گرفتند 
تا سرانجام بر اثر سرما درگذشت. ميشــل مونپونته، خبرنگار 
شبکه فرانس انتر و يکی از دوســتان اين عکاس خيابانی پس 
از درگذشت اين عکاس سرشناس درباره مرگ او گفت: »او در 
يک محل شلوغ با كافه ها و رستوران ها و رهگذر های پرشمار 
از حال رفت، اما هيچ كس به سراغش نرفت«. قصه ديده نشدن 
عکاسی كه همه را می ديد زمانی جالب تر شد كه ساعت 9شب 
سرانجام كارتن خوابی كه به آنجا آمده بود با سختی با اورژانس 
تماس گرفت اما آمبوالنس فقط برای بردن جنازه اين هنرمند 
به محل رســيد. به گزارش يورونيوز، مونپونتــه در يک پيام 
توييتری نوشت: »اگر اين ماجرا درسی برای ما داشته باشد اين 
است كه اگر ديديم كسی در خيابان افتاده، فارغ از مشغله ها و 

عجله هايمان به سراغش برويم.«

توزيع مايحتاج زندگی توسط کمیته امداد امام خمینی )ره( بین مددجويان سیل زده جنوب کرمان / عکس: محمد حسین  قنبری اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

  از صعود آسان به جام جهانی 
چه یاد گرفتیم؟

 موفقيــت تيم ملــی ايــران در 
راه پيداكــردن بــه جام جهانــی با 
كمترين دردسر ممکن، مســتقل از بحث های فنی و تاكتيکی 
نشان دهنده يک موضوع مهم است: وقتی برنامه ای وجود دارد، 
دانشی به يک حوزه منتقل می شــود و افراد كاردان با استفاده از 
اين دانش تصميم می گيرند و وقتی كه ثبات در اجرای اين برنامه 
هست، موفقيت هم به دست می آيد. قاعدتا منظورم اين نيست كه 
بايد موفقيت اين تيم را به حساب سرمربی سابق بنويسيم. اين كار 
ناديده انگاشتن مسيری است كه طی شده و تجربه ای است كه 
به دست آمده، اما خوب است تحول رخ داده در ساختار تيم ملی 
را يک بار با فاصله تماشا كنيم و ببينيم كه چگونه 2عنصر دانش 

و ثبات در شکل گرفتن تيم ملی فوتبال امروز ايران مؤثر بوده اند.
تحول ايجاد شــده توســط كارلوس كی روش منجر به شــکل 
گرفتن نســلی نو از بازيکنان جوان و مســتعد شــد كه پس از 
جام جهانــی2018 وارد ليگ های مختلف اروپايی شــدند و با 
استفاده از هوش و انگيزه شخصی شان مهارت های تازه ای را در 
فوتبال امروز فرا گرفتند. تأثير كی روش از اين نظر تنها به ايجاد 
تاكتيک های تازه در تيم ملی منحصر نمی شــود، بلکه مهم تر از 
آن ايجاد انگيزه در اين بازيکنان جوان برای يادگرفتن بيشــتر 
و پيشرفت و جاه طلبی بوده اســت. پس از رفتن كی روش، اين 
بازيکنان جوان در نقاط مختلف درخشيدند و فوتبال ما را پيش 
بردند. اعتمادبه نفس پيداكردند، آقای گل شــدند، به تيم های 
بزرگ گل زدنــد و همه اين تجربيات را با خودشــان به تيم ملی 
آوردند. مربيان جديــد نيز به خصوص در دوره اســکوچيچ اين 
مهارت ها و توانمندی ها را شکل دادند، به آن چيزهايی افزودند و 
مسير روبه جلوی اين تيم جوان را به خوبی مديريت كردند. حاال 
ما تيمی داريم كه هم جوان است، هم اعتمادبه نفس بااليی دارد و 
هم از نظر تاكتيکی و تکنيکی قادر به خلق صحنه های چشم نوازی 
است كه گاهی با باالترين سطح فوتبال جهان پهلو می زند. همه 
نکته اين است كه بايد كل اين پروسه را با هم ببينيم. بدون حب 
و بغض و بدون تعصب. موفقيت اينگونه است كه به دست می آيد.

اما انگار در فرهنگ ما چيزی هســت كه جلوی اين نگاه كالن تر 
و ديدن تصوير بزرگ تر را می گيرد. نگاهی كه اتفاقا درگير حب 
و بغض اســت. نگاهی كه 2عنصر دانش و ثبات را به رســميت 
نمی شناســد. اين نگاه در فضای مديريتی ما نفوذی گسترده و 
پردامنه دارد. نه تنها در فوتبال، كه در همه جا و همه سطح. مديران 
در جايگاه تصميم گيری های مهم، خود را در مقابل خطری بزرگ 
می بينند. در وضعيت فقدان نگاه كالن، عملکرد آنها فقط از روی 
ظاهر و بدون درنظر گرفتن كليت مسير طی شده و راه پيش رو 
قضاوت می شود. كسی نمی پرسد فالنی چه چيزی به دستاوردها 
اضافه كرد؟ سؤال معموال اين است كه فالنی چه كار كرد؟ و اگر 
يک نقطه مهم، يک حركت خبرساز و جنجالی كه اغلب هيچ ربطی 
هم به برنامه های تعيين شده و مسير طراحی شده برای پيشرفت 
ندارد، در كارنامه او وجود نداشته باشد، قضاوت ها عليه او خواهد 
بود. مديرانی كه نه امنيت كافی برای حضور در جايگاه و گرفتن 
تصميم های مهم دارند و نه به تدريج نيازی می بينند كه در حوزه 
كاری خود دانش كافی و به روزی داشته باشند، چطور قرار است 

كشور را در مسير موفقيت قرار دهند؟ 
گفته می شــود كه فوتبال بهترين عرصه برای فهميدن وضعيت 
مديريتی كشور است چون نتيجه تصميمات به صورتی عريان و 
صريح نمايان می شوند و همه، نتايج را می بينند. عجيب است كه 
با اين حال كسی دوست ندارد آن تصوير بزرگ تر را ببيند. ببيند 
كه موفقيت امروز نتيجه طی شدن مسيری حدودا 10ساله است. 
موفقيت يک شبه به دست نمی آيد و حب و بغض های متعصبانه 
فقط عامل حذف دانش و ثبات از مديريــت و توقف روند مثبت 

است. همين يک درس ساده را كاش ببينند و بياموزند.

صفحات گردشگری 
و طبيعت گردی در 
فضای مجــازی پر اســت از عکس های 
جزيــره ای چند رنــگ با مناظــر بکر و 
سنگ های منحصر به فرد  . سواحل قرمز، 
سياه و زرد با شن هايی كه زير نور مهتاب 
مانند الماس می درخشند  . دره هايی كه 
سنگ هايش شبيه مجسمه اند  . غارهای 
نمکی و چند رنگ كه بــه رنگين كمان 
معروفند  . خانه هايی به ســبک و سياق 
معماری ســنتی جنوبی ها بــا مردمی 
خونگــرم و دوست داشــتنی  ؛ عکس ها 
متعلق به هرمز است  ، نگين خليج فارس 
و جزيــره ای بکر و دورمانــده از عوارض 
مدرنيته و شلوغی های شهرهايی مانند 
تهران  . امــا واقعيت بــا عکس هايی كه 
در صفحات مجــازی ديده ايم، مطابقت 

چندانی ندارد.
 در سال های اخير سواحل سرخ هرمز زير 
انبوهی از زباله مدفون شده است. هرچه 
ميزان و تعد اد  مســافرت  گرد شــگران 
به ســواحل افزايش می يابد ، آلود گی و 
انباشــت زباله بيشتر می شــود . جزيره 
د ر فصول گرم كمتر مورد  توجه اســت. 
اما د ر زمســتان و اوايل فرورد ين چنان 
زير پــای زباله ها می افتد  كــه آن همه 
رنگ و آهنگ و زيبايی، بــه تلی از زباله 

تبديل می شــود. 15روز نــوروز نمونه 
عينی  فوران زباله اســت. در سال های 
اخير شــايد تنها زمانی كه هرمز كمی 
رنگ آرامش به خود ديد، زمستان سال 
پيش بود كه كرونا پای مســافران را از 
جزيره بريد. اما امسال با فروكش كردن 
كرونا و برقراری مسافرت ها، يک بار ديگر 
سواحل اين جزيره بکر، پر از بطری های 
پالســتيکی و انواع و اقســام زباله شده 
اســت. نتيجه اش هم به جز منظره ای 
نازيبا، انواع بيماری هــا مانند حصبه و 
شبه حصبه، انگل های روده ای، اسهال، 
فلج اطفال، ســالک پوستی و احشايی و 
غيره است كه از طريق آلودگی ناشی از 
مواد زائد جامد در آب، هوا و خاک حاصل 
می شــود. چاره اش هم مديريت صحيح 
گردشگری در هرمز و باالبردن فرهنگ 
سفر در ميان گردشگران است. چرا كه 
ادامه اين ماجرا می تواند محيط زيست و 
زيبايی های جزيره را به سرعت نابود كند. 
هرمز، می تواند جزيــره ای با خاک های 
رنگی و ســنگ های ديدنــی و دره های 
زيبا باقی بماند و در عين حال می تواند تا 
چند سال ديگر تبديل به كوهی از زباله 
و مشکل و معضل شود  . اين دو راهی به 
تصميم مسئوالن و فرهنگ گردشگران 

بستگی خواهد داشت .

زندگی مکتوب

فاطمه عباسی

ترمز گردشگران بی مباالت را در هرمز بکشید

تقويم / سالمرگعدد خبر

 عارف دوالب

محمد اسماعیل دوالبی، عارف وارسته ای بود که 
کرامات بسیاری داشت. سال ها جلسات هفتگی 
او محفل گرم ترويج اخالق و معارف الهی بود. او  
با زبانی امروزی انسان های بسیاری را  به سوی  
زندگی مؤمنانه دعوت می کرد. از اين رو مشتاقان 
بســیاری در میان خانواده ها و جوانان داشت. 
حاج محمد اسماعیل دوالبی در سال1282 در 
روستای دوالب از توابع تهران که اکنون يکی از 
محالت جنوب  شرق پايتخت است، به دنیا آمد. 
در جوانی به  کشاورزی اشتغال داشت. در عین 
حال به صورت آزاد به دانش اندوزی در جلسات 
علمای دينی معاصر مانند سیدمحمد شريف 
شیرازی، محمدعلی شــاه آبادی، محمدتقی 
بافقی و محمدجواد انصاری همدانی می پرداخت. 
درباره سرگذشت عرفانی حاج آقا دوالبی در 
کتاب مصباح الهدی به قلم شــاگردش مهدی 
طیب، آمده که او در ايام جوانی همراه پدرش 
به نجف رفت و به امام علی)ع( متوســل شد تا 
در آنجا مشغول تحصیل علوم دينی شود. اما 
به توصیه علمای نجــف و به دلیل کمک به پدر 
به ايران بازگشت. در مسیر بازگشت به کربال و 
زيارت امام حسین)ع( رفت. احساس کرد که آن 
التهاب تحصیل در نجف فرو نشسته و آرام شده 
است. اسماعیل دوالبی پس از اين سفر وقتی 
به ايران بازگشت  در منزلش دچار مکاشفه ای 
شد. در آن لحظه خود را باالی سر ضريح امام 
حسین)ع( ديد. به گفته خودش   در اين حال به او 
 فهماندند که هر آنچه می خواستی از حاال به بعد 
بگیر. او می گفت از همانجا شروع شد، آن اتاق تا 
30 سال عزاخانه امام حسین)ع( بود. می گويند 
حاج آقا دوالبی در سلوك عرفانی، ديدگاه های 
جديدی داشــت. روش ها و آداب توصیه شده 
توسط او  ساده بودند و مشقی  برای رسیدن به 
چیزی تجويز نمی کرد. اعتقاد داشت از راه ائمه 
علیهم السالم می توان به مقصد رسید. اما راه 
امام حسین)ع( خیلی سريع انسان را به نتیجه 
می رساند. اين عارف نامدار در ۹بهمن1381 در 
سن ۹۹ســالگی درتهران درگذشت و در حرم 

فاطمه معصومه )س( به خاك  سپرده  شد.

حافظ

مکن ز غصه شکايت که در طريق طلب
به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید

نتايج يــک پژوهش نشــان مي دهــد فالوئر هاي 
ســلبريتي ها بهــره هوشــي كمتــري دارنــد. 
پژوهشگر هاي مركز  BMC Psychology به اين 
واقعيت ساده توجه كردند كه حتما تفاوت هايي ميان 
افرادي كه طرفدار سلبريتي ها هستند و تمام اخبار 
مربوط به آنها را دنبــال مي كنند و افرادي كه هيچ 
توجهي به حواشي زندگي و حرفه آنها ندارند، وجود 

دارد. آنها با فرض اين تفاوت حتمي ســراغ 1763 
نفر بزرگسال مجارستاني رفتند. براي نمونه بدون 
در نظر گرفتن ذائقه اينســتاگرامي آنها يک تست 
توانايي شناختي cognitive test از آنها گرفتند. 
به گزارش نيويورک پست، پس از بررسي نتايج اين 
تست ها و مقايسه آن با ذائقه اينستاگرامي جامعه 
آماري يا دشده نتايج نشان داد آنهايي كه  طرفدار 
سلبريتي ها هستند و اخبار حواشي زندگي آنها را 
دنبال مي كنند به نسبت افراد ديگر توانايي كمتري 
در حل مسئله در تست هاي توانايي شناختي دارند. 
 در علم روانشناســي تســت توانايی شــناختی

 cognitive tests ابزاری معتبر برای ســنجش 
ميزان استعداد افراد است، تستی مؤثر در تشخيص 
ميزان موفقيت حرفه ای افــراد. تا جايي كه برخي 
شــركت هاي بزرگ دنيا براي گزينش نيروي كار 
خود از اين تست هم استفاده مي كنند. توانايی های 
شــناختی رابط ميان رفتار و ســاختار مغز است و 
گستره وسيعی از توانايی هايی مانند برنامه ريزی، 
توجه، حل مســئله، انجــام همزمــان تکاليف و 
انعطاف پذيری شناختی را در بر می گيرد. بنابراين 
اگرچه با هوش تفاوت هايــي دارد اما براي افزايش 

كارايي، مکمل هوش به شمار مي آيد.

هر آدمی داستانی دارد. داستانی 
كه برای خــودش منحصربه فرد 
است؛ اما شــايد از نگاه ديگران، 
چندان جذاب نباشــد. دوســت 
فيلمنامه نويســی می گفــت در 
تاكســی و اتوبــوس، در صــف 
نانوايی و فروشــگاه، هرجا كسی 
می فهمد كارم چيست، اصرار دارد 
سرنوشــتش را با جزئيات برايم 
تعريف كنــد و من هــم آن را به 

فيلمنامه درجه يکی تبديل كنم.
هرچند همين خــرده روايت ها 
در مجموع تبديــل به يک روايت 
كلی می شــوند و وقتی تماشاگر 
فيلمی را نــگاه می كند، با بعضی 
شــخصيت ها احســاس نزديکی 
بيشــتری می كند، اما در نهايت 
اغلب سرگذشت ها به تنهايی واجد 
نکته خاصی نيســتند. پس چرا 
آدم ها تصور می كنند سرگذشت 
يگانه و خاصی داشته اند؟ آيا همه 
خودشــيفته هســتند؟ احتماال 
نه. مسئله اينجاســت كه آدم ها 
مهم ترين دارايی شان يعنی زندگی 
را برای ســاختن آن سرگذشت، 
هزينــه كرده انــد و بدين ترتيب 
ارزش آنچه به دست آورده اند در 
نظرشان بســيار زياد است. تصور 
كنيد هرچه از ماديات در زندگی 
داريد را يکجا به فروش رســانده 
و پول حاصلــه را خرج خريد يک 
شــیء كنيد. در چنيــن حالتی 
اگر كسی بگويد آنچه خريده ايد 
يک چيز خيلی معمولی اســت، 
هــم ناراحــت می شــويد و هم 
نمی پذيريــد. ما برای به دســت 
آوردن سرگذشــت مان، همــه 
زندگی مان را می دهيم و به همين 
دليــل به نظرمان بســيار مهم و 
ممتاز است. حتی اشتباه هايمان 
مهم هستند و گران قيمت، چون 
واقعا ارزان به دست نيامده اند. اما 

از نــگاه يک ناظــر بيرونی، نکته 
بديعی در اين داســتان ها نيست. 
حتــی اشــتباه ها هــم تکراری 
هســتند و شــايد در يک زمان 
كوتاه، ميليون ها نفر آنها را تکرار 

كرده اند.
جــدا از يکتا نبــودن، بيشــتر 
داســتان ها به دليل جزئياتشان، 
قابل انتشــار نيستند. در حقيقت 
ايــن جزئيــات هســتند كــه 
داستان ها را جذاب می كنند؛ اما 
محدوديت های مختلــف اجازه 
ورود بــه عمق سرگذشــت ها را 
نمی دهنــد و بدين ترتيــب يک 

داستان كلی باقی می ماند.
با وجــود همه اينها، داســتان ها 
فصــل مشــترک هايی دارند. در 
نقاطی به هم می رسند و بيش از 
هر زمان ديگری شبيه می شوند. 
درست است كه در جزئيات تفاوت 
دارند، اما در كليات يکی هستند. 
مثل آدم ها كه تفاوت های ظاهری 
دارند اما در نهايت همگی از يک 

گونه هستند.
فصل مشترک داستان  آدم ها در 
يک دوره يا يک نسل، سرنوشت 
مشترک آنهاست و اگر اين آدم ها 
در يک كشور با هم زندگی كنند 
آن وقت سرنوشــت يــک ملت را 
شاهد هســتيم. داستان عمومی 
كه رنگی ثابت به كشوری می زند. 
اينقدر كلی كه می توان برای آن 
صفتی انتخــاب كــرد. آوارگی، 
تهيدستی، خوشبختی، آرامش، 
رخوت، ثروتمندی و... صفت هايی 
هستند كه ما به ســادگی درباره 
مردم كشــورهای مختلف به كار 
می بريــم و جالب اينکــه كمتر 

اختالفی هم درباره آن داريم.
به نظر شما داستان ما چيست؟ در 
آينده كه نه، همين امروز چطور 
خودمان را روايت می كنيم؟ فصل 
مشترک داســتان تک تک ما كه 
در اين كشــور زندگی می كنيم 

چيست؟

دغدغه

میثم قاسمی

داستان ملت ها

بی تعــارف و تکلف  
مثل همین متـــن 
کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم 
تا نوشــته هايتان درباره مســائل 
روزمره، مشــکالت و دغدغه هايتان 
را برايمان ارسال کنید. اگر اهل طنز 
و کاريکاتور و طراحی هم هســتید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا 
طرح تان که آماده شــد يک تماس  با 
شــماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سیدجواد رسولی
كارشناس رسانه

سامان رضايینگاه
روزنامه نگار

آخر مصور
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خانم ها جایگاه 
تعیین کرده اند 

خیلی خوشحال 
شدم. یادم است 

پسرهای فامیل 
چطور برای این 

جایگاه سرودست 
می شکستند. 

بعضی ها به 
ورزشگاه می آمدند 

و به آنهایی که 
زودتر بلیت این 

جایگاه را خریداری 
کرده بودند پول 

می دادند تا بتوانند 
اینجا بنشینند
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راستش برای 

آمدن کمی تردید 
داشتم. اما نوه ها و 
جوان ها آنقدر عزیز 
هستند که هر لحظه 

بودن در کنارشان 
برای من یک دنیا 
می ارزد. تا به این 

سکوها برسم خیلی 
پیاده روی کردم. 
صندلی ها خیس 

هستند و نمی توانم 
راحت روی آنها 
بنشینم. صدای 

شیپورها بلند است 
اما اگر بار دیگر هم 

از من بخواهند برای 
تماشای بازی ایران 

می آیم

سلیمی، 59ساله:
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خوشحالم که 
باالخره توانستم 

به استادیوم بیایم. 
از طریق یکی 

از دوستان مان 
توانستیم بلیت 

تهیه کنیم. 
گفته بودند که 
فقط کارمندان 

اداره ها و برخی 
از وزارتخانه ها 
و فدراسیون را 

به ورزشگاه راه 
می دهند اما من 
هیچ کدام اینها 

نیستم و االن کنار 
دوستانم بازی را 
از نزدیک تماشا 

می کنم
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به دختران ایران 
اعتماد کنید

دیکته ننوشته غلط ندارد. اما از قدیم از روی 
غلط های دیکته چندبار می نوشــتند و با آن 
جمله می ســاختند تا دیگر آن »غلط« تکرار 
نشود. حضور بانوان در اســتادیوم آن هم در 
مهم ترین و حساس ترین بازی سال، نخستین 
تجربه جــدی آنها و نخســتین تجربه دولت 
رئیسی در برگزاری چنین رویدادی بود. فشار 
برخی  مذهبی ها  از سویی و همچنین تمایل 
برخی گروه های مخالف به تحریم اســتادیوم 
به دلیل فرمایشــی بودن حضور تماشاگران 
خانم و در نتیجه تحریم فوتبال، مشکالتی بود 
که اهالی فوتبال و وزارت ورزش و جوانان با آن 
روبه رو بودند. جامعه مدرســین حوزه علمیه 
قم از روز قبل دولت را تحت فشــار گذاشته 
بود که باید جلوی ورود خانم ها به اســتادیوم 
به دلیل خــالف ارزش های اســالمی گرفته 
شود و در جمله ای نوشته بود این اقدام دولت 
بدنه مذهبی و متدینین کشور را شگفت زده 
کرده است. از طرفی هم برخی مخالفان دولت 
اقدام دولت برای ورود خانم ها به استادیوم را 
اقدامی نمایشی و فرمالیته در راستای ساکت 
کردن فیفا و شخص اینفانتینو دانستند! نظری 
که با بهم ریختگی در ســامانه بلیت فروشی 
و عدم توزیع بلیت درســت قدرت بیشــتری 
گرفت و در ساعات نزدیک به برگزاری مسابقه 
تبدیل به روایت غالب در فضای مجازی شد. 
به طوری که حتی بانوان محجبه در استادیوم 
را افراد گزینشــی و مورد پســند حاکمیت 
می دانســتند و معتقد بودند مردم عادی این 
پوشــش را ندارند! نگاهی همینقدر اگزجره و 

دوقطبی!
بی نظمی در ســامانه بلیت فروشی نتوانست 
اشــتیاق بســیاری از دختران فوتبال دوست 
را که می خواســتند تیم ملی کشورشان را در 
راه صعود به جام جهانــی همراهي کنند کم 
کند برای همین عده ای بــدون بلیت و حتی 
به امید تهیه بلیت در خود اســتادیوم راهی 
آزادی شدند و پشت درهای بسته ماندند که 
در نهایت درها باز شــد و همگی به ورزشگاه 

راه یافتند.
عدم وجود راوی و روایت درست همواره جا را 
برای روایت های مغرضانه باز می کند. بسیاری 
ترجیح دادند محتاطانه در این باره ســکوت 
کنند و حتی پوشش خبری مناسبی از سمت 
خانم ها انجام نشد. آنقدر که هیچ کس نفهمید 
مهم ترین مقام رســمی کشور در حوزه بانوان 
یعنی »انســیه خزعلی« معاونــت امور زنان 
ریاست جمهوری و همچنین معصومه پاشایی 
بهرام نماینده مجلس شــورای اســالمی روز 
پنجشنبه در استادیوم و در جمع تماشاگران 
حضور داشتند. از پاشایی بهرام بسیار کم و از 

حضور خزعلی هیچ خبری منتشر نشد!
آنچه در روایت حضور زنان در ورزشــگاه حائز 
اهمیت اســت تالش برخــی دولتی ها برای 
آماده ســازی حضور بانوان در استادیوم است 
که می دانیم از سوی برخی ها تحت فشار قرار 
گرفتند و کاش و صدکاش کــه این کار پیش 
از هشدار فیفا و شخص اینفانتینو و تهدیدات 
به تحریــم فوتبال ایران صــورت می گرفت تا 
شکستن این ســد و حل این مشکل به شکل 
کامال داخلی لذت این حضــور را صدچندان 
کند. همچنین پرس و جوها درباره شیوه ورود و 
تهیه بلیت از سوی خانم ها گویای این است که 
هنوز اســترس ها و اضطراب های زیادی مبنی 
بر حاشیه  حضور بانوان وجود دارد لذا ترجیح 
این بوده که بخشــی از بلیت ها به شکلی غیراز 
 بلیت فروشــی توزیع شــود. موضوعی که در 
یکی، دو روز گذشته یکی از مهم ترین بحث های 
روز بازی ایــران و عراق بود. اســترس و حتی 
کج سلیقگی که به دور افتخار بازیکنان فوتبال 
نیز کشیده شــد و زمانی که به سمت جایگاه 

خانم ها رسیدند باالجبار راهشان کج شد!
به نظرم حاال که این سد و ممنوعیت همیشگی 
و کالف ســردرگم در مســیر باز شدن است و 
دولت نیز رغبت خود را ولو با چندین اشــتباه 
در برگزاری نشان داده است وقت آن است که 
از روی غلط های دیکته باالخره نوشته شده روز 
پنجشنبه چندین بار نوشته شود تا در دفعات 
بعدی امیدواریم به شــکل صحیح و درستی 
اجرا شود تا جلوی حرف ها و حدیث ها وروایات 

مغرضانه گرفته شود.
روز پنجشــنبه ۷بهمن، نه آســمانی به زمین 
آمد. نه زمینی به آسمان رفت. فقط چند دختر 
ایرانی آمدند و دوساعت تمام روی پا و زیر باران 
و یخبندان آزادی نام ایران شان را فریاد زدند و 
برایش دست و جیغ و هورا کشیدند. این رویه را 
ادامه دار کنیم که دختران ما به این شور احتیاج 

دارند و به آنها اعتماد کنیم.

عطیه همتییادداشت
روزنامه نگار

آزادی 60+
گزارشی از حضور مادربزرگ های دوست داشتنی به عنوان یار دوازدهم در روز صعود تیم ملی ایران به جام جهانی2022

چه کسی گفته که پیرها اعصاب ما جوان تر ها را 
ندارند؟ تا سروصدای ما را می شنوند رو ترش 
می کنند و زبان شان به نصیحت باز می شود؟ 
این گزارش جمع و جور یــک تنه این معادله 
نخ نماشده را در ذهن تان به هم می ریزد. بازی 
حســاس ایران و عراق در ورزشــگاه آزادی 
میزبان مادربزرگ هایی بود که با عینک های 
شیشه ضخیم و قرص فشــار و عصا به دست 
بیخ گــوش هیاهوی کر کننده نوه هایشــان 
روی سکوهای آزادی نشســته بودند و برای 
جهانبخش و طارمی و عابدزاده از ته دل جیغ 

می کشیدند. 

اینجا خانه خاطره هاست

اینجــا صدا به صدا نمی رســد. وقتــی می فهمد 
می خواهم از او ســؤال کنم با بزرگــواری تمام از 
روی صندلی خیســش بلند می شــود. شالش را 
روی شانه هایش می اندازد و با لبخند تا باالترین و 

خلوت ترین سکو همراهی ام می کند. اسمش را که 
می پرسم می گوید حوریه هستم. همراه 2نوه اش به 
استادیوم آمده است: »راستش برای آمدن کمی 
تردید داشتم. اما نوه ها و جوان ها آنقدر عزیز هستند 
که هر لحظه بودن در کنارشان برای من یک دنیا 
می ارزد.« حوریه وارد دهه هشتم زندگی اش شده 
است: »تا به این سکوها برســم خیلی پیاده روی 
کردم. صندلی ها خیس هستند و نمی توانم راحت 
روی آنها بنشــینم. صدای شیپورها بلند است اما 
اگر بار دیگر هم از من بخواهند برای تماشای بازی 
ایران می آیم.« مادربزرگ هوادار می گوید ورزشگاه 
آزادی را دست کم نگیرید: » اینجا خانه خاطره های 
چند نسل است. خوشــحالم که نوه های دخترم 

توانستند به این خانه خاطره انگیز قدم بگذارند.«

بیشتر از نتیجه بازی نگران من هستند!
روی سکو های جایگاه شــماره6 دور از صدای 
کر کننده شــیپورهای هواداری ایستاده و بازی 
را دنبــال می کند. با اینکه ۷0ســال از عمرش 
می گذرد پای تشــویق تیــم ملی ایســتاده و 
لحظه ای روی صندلی ها ننشسته است. ملیحه 
ثابتی می داند که بهترین جای اســتادیوم را به 
خانم ها اختصاص داده اند و این نشــان می دهد 
از گذشته تا حاال که پایش به ورزشگاه باز شده 
فوتبال را در گوشه ای از زندگی دنبال می کرده 
اســت: »وقتی آمدم و دیدم که درســت پشت 
دروازه بــرای خانم ها جایگاه تعییــن کرده اند 
خیلی خوشحال شدم. یادم است پسرهای فامیل 
چطور برای این جایگاه سرودست می شکستند. 

بعضی ها به ورزشــگاه می آمدند و به آنهایی که 
زودتر بلیت این جایگاه را خریداری کرده بودند 
پول می دادند تا بتوانند اینجا بنشینند.« ثابتی 
دل خوشی از لباس های ضخیم زمستانی ندارد 
اما برای تشــویق تیمش به قول خودش خیلی 
مجهز به ورزشگاه آمده است: »من دیابت دارم. 
توی کیفم سرنگ و دارو داشــتم. کسی به من 
نگفت که با اینها نمی توانم به ورزشــگاه بیایم. 
یکی از خانم های انتظامــات لطف کرد و کیفم 
را پیش خودش نگه داشــت و قرار شد من دم 
دستش باشــم که مشــکلی پیش نیاید. حاال 
بنده خدا هر یک ربع یک بار می آید و به من سر 
می زند. بیشتر از نتیجه بازی نگران من هستند.«

کاش مخالف ها اینجا کنار ما بودند
می گوید شما که عکس من را منتشر نمی کنید. 
می خندم و می گویم از کجا می دانید؟ می گوید 
همینطوری. از ســرما کمردرد گرفته اما هنوز 
هیجان لحظــه گل زدن طارمــی در او جریان 
دارد. 2پرچم کوچک توي دستش را مدام تکان 
می دهــد و ایران ایران می گوید: »از ســاعت5 
به ورزشــگاه آمدم. االن که اینجا هســتم اصال 
نمی فهمم چرا تا به حال به خانم ها اجازه ورود به 
استادیوم را نمی دادند. اینجا هیچ خطر یا آزاری 
دخترهای ما را تهدید نمی کنــد. برای رعایت 
شئونات هم فاصله خوبی تا جایگاه آقایان در نظر 
گرفته شده است. امیدوارم از این به بعد بتوانم در 
این استادیوم شاهد بازی استقالل و پرسپولیس 
هم باشم.« اسمش را که می پرسم می گوید چه 

فرقی می کند من چه کســی هســتم؛ مهم این 
اســت که حاال در این سن و ســال به ورزشگاه 
آمدم تا یار دوازدهم تیم ملی ام باشــم: »خیلی 
حیف اســت که به خاطر چنین رویداد ساده ای 
این همه حــرف و حدیث پیــش بیاید. کاش 
آنهایی که مخالف حضور بانوان بودند می آمدند 
و می دیدند ما اینجا کنــار دختر ها و نوه هایمان 
چقدر احســاس آرامش و خوشــحالی داریم. 
جامعه ما نیاز به این آرامش دارد و حضور بانوان 
در ورزشگاه قدم خوبی برای کنار زدن برخی از 

حاشیه هاست.«

گفتند فقط گزینشی ها اما... 

بازی که شروع می شود عینک دوربینش را روی 
چشــم هایش می گذارد. به توصیه بچه هایش 
حســابی خودش را پوشانده تا ســرما آزارش 
ندهد. خانم سلیمی می گوید همیشه پای ثابت 
بازی های تیم ملی بوده است اما هیچ وقت این 
امکان را نداشــته که از فاصله ای تــا این اندازه 
نزدیک بازیکنان را تشــویق کند: »من 59ساله 
هستم. نمی دانید چقدر خوشحالم که باالخره 
توانســتم به اســتادیوم بیایم. از طریق یکی از 

دوستان مان توانســتیم بلیت تهیه کنیم. گفته 
بودند که فقــط کارمندان اداره هــا و برخی از 
وزارتخانه ها و فدراســیون را به ورزشــگاه راه 
می دهند اما من هیچ کدام اینها نیســتم و االن 
کنار دوستانم بازی را از نزدیک تماشا می کنم.«

سهمی از شادی 
روی باالترین سکو نشسته اند تا بتوانند به بوفه و 
سرویس بهداشتی و در های خروجی دسترسی 
آسان تری داشــته باشــند. می گویند از اینکه 
در کنار باقــی جوان تر ها به ورزشــگاه آمده اند 
حس خوبــی دارنــد: »امیدواریم این شــادی 
برای خانم ها پایدار باشــد.« مچ بند های پرچم 
ایران روی دست هایشــان خودنمایی می کند. 
از اینکه اتوبوس ها به موقع جلوی در پارکینگ 
شرقی ورزشــگاه آماده ســوار کردن خانم ها و 
رساندن شــان به جایگاه بوده تشکر می کنند: 
»من دچار پادرد مزمن هســتم. پیش از آمدن 
به ورزشگاه من را از پیاده روی طوالنی تا جایگاه 
ترســانده بودند اما وقتی به پارکینگ شــرقی 
رسیدیم ما را به سمت اتوبوس هایی که برایمان 
مستقر شــده بودند هدایت کردند. اینجا خیلی 
سرد است. کم و کاستی دارد اما نه آنقدر که اگر 
بار دیگر به من بگویند به ورزشگاه می آیی بگویم 
نه! تماشای بازی تیم ملی از نزدیک حس و حال 
غرورآفرینی دارد. امیدواریم مسئوالن از این به 

بعد هم شــرایطی مهیا کنند 
تا خانم ها نیز بتوانند ســهمی 
از این شــادی داشته باشند.«

عصر پنجشنبه هفتم بهمن وقتی در جایگاه خبرنگاران 
نشستم پیامی برای خانواده ام فرســتادم که »نگران 
نباشین من باالخره رسیدم.« عکسی هم فرستادم که 
خیالشان راحت شــود. بالفاصله جواب دادند: »االن 
رسیدی؟« ســاعت 2از خانه خارج شــده بودم و حاال 
زمان کمی تا شروع بازی ایران و عراق بود. از چهارشنبه 
صبح تا ظهر پنجشنبه چهار بار مسیر خانه تا ورزشگاه 
آزادی را برای گرفتن ای دی کارت رفته و برگشته بودم. 
مسافت حدود 50دقیقه ای به راهی تبدیل شده بود که 

انگار پایانی نداشت.
وقتی بــه در غربی رســیدم و کارت خبرنــگاری ام را 
نشــان دادم گفتند: »بــرو در شــرقی، خانم ها اونجا 
هســتن«. دســتفروش هایی که پرچم، کاله، بوق، و 
شیپور می فروختند، پیاده و سواره دست به دست هم 
داده بودند تا بزرگراه را بند بیاورند. در ورودی شــرقی 
بعد از گشــتن صندوق عقب ماشین ها و پرداخت پول 
پارکینگ، تماشــاگران باید از مســیر پیچ در پیچی 
می گذشــتند و با ارائه بلیت وارد ورزشگاه می شدند. 

کار ساده ای به نظر می آمد ولی ما استاد سخت کردن 
کارهای ساده هستیم.

»هیچ کس اجازه نداره کیف ببره داخل. فقط پرچم.« 
نگاهی به جمعیتی کردم که با کیف و ساک و خوراکی 
و پتــو بــرای 90دقیقه تــدارک دیده بودنــد و حاال 
نمی دانســتند که با وسایلشــان چه کار کنند. صدای 
همهمه جمعیت و گذر زمان حسابی کالفه ام کرده بود. 
به یکی از خانم های انتظامات گفتم: »من چطور بدون 
کیف برم داخل.« گفت: »اجــازه ندارین، اگر ضروری 
هست با خانم ســرگرد صحبت کنین.« خانم سرگرد 
اول تمام مدارک شناســایی ام را بررسی کرد و گفت 
که نمی توانم با کیف وارد ورزشــگاه شوم. گفتم: »من 
خبرنگارم چرا آخه؟« نگاهم کــرد و گفت: »به آقای... 
بگو ســرگرد اجازه داده.« آقای... با داد و فریاد گفت: 
»کی به تو گفته از این در بیایی؟« گفتم: »مافوقتون که 
جلوی در اصلی بود گفت خانم ها برن در شرقی.« گفت: 
»هر چی من می گم. برو در اصلی اینجا فقط تماشاگرا.« 
دوباره حرکت به ســمت در اصلی و ایــن بار راهی که 
راحت تر از دفعات قبلی باز شــد. آخریــن مرحله که 
بازرسی بدنی شدم و وسایلم را حسابی گشتند یادم آمد 
که اگر آخر این روز شلوغ صعود تیم ملی باشد خیلی 

راحت می توانم سختی ها را فراموش کنم.

همیشــه قدر چیزی که کمتر نصیبمان 
می شــود را بیشــتر می دانیــم؛ ایــن را 
پنجشــنبه شــب به وقت بــازی ایران و 
عراق روی ســکویی که به »محرومان از 
حضور در اســتادیوم« تعلق گرفته بود، به 
 وضوح می شــد نظاره کرد. زنانی که هنوز
 نیم ساعتی تا شــروع رقابت مانده بود نام 
»ایران« را فریاد می زدنــد و حتی بعد از 
پایان بازی تا وقتی کــه انتظامات تقریبا 
به زور از ورزشگاه خارجشان می کرد، تیم 
ملی را یک نفس تشویق کردند. پشت در 
پارکینگ ورزشگاه، دو طرف صورتم را دوتا 
پرچم ایران کشیدم. سلفی که می گرفتم 
چشــمانم روی صفحه موبایــل از دیدن 
پرچم ها بــرق می زد. مثــل دختربچه ای 
که پا بــه جهانــی ناشــناخته می گذارد 
پاورچین پاورچین وارد ســکوی جنوبی 
استادیوم آزادی شدم؛ سکویی که به اعتقاد 

باتجربه ها، بدترین سکو از نظر زاویه دید 
برای تماشای فوتبال است.

تقریبا از هر ســه نفر، دو نفر چشمشان به 
جای فوتبال به سلفی و عکس  یادگاری و 
»الیو اینستاگرام« بود. خب! شاید منطقی 
هم باشــد، برگی از خاطراتشــان را ثبت 
می کردند که معلوم نیست حاال حاالها باز 
تجربه اش کنند یا نه! ســلفی گرفتن های 
ناشمار، صدای ناهماهنگ و بی هدف بوق ها  
و شعارهای دو، ســه نفره و بی جانی که به 
زحمت تا ردیف جلوتر شــنیده می شد، 
»اســتادیوْم اولی« بودن بعضی هایمان را 

بدجوری لو می داد.
پیش خودم گفتم حتما برای بازی بعدی 
که فیفا پای زنان را به آزادی بکشاند، باید 
به حال درهم ریختگی تشویق ها و بو ق ها 
فکری کنیم وگرنه صــدای این همه زن 
بی فایده خش برمی دارد. یک لیدر باید از 
همین حاال به فکر بــازی بعد و هماهنگی 
تشویق زنان باشــد تا صدایشان زیر سایه 

کم تجربگی یا بی تجربگی گم نشود.
تماشای فوتبال در ورزشگاه برای من که 

از نوجوانی، بیــش از توقع خانواده و اجازه 
جامعه، فوتبالی بودم؛ بیشتر شبیه وصول 
یک حق به نظر می رسید تا برآورده شدن 
آرزو، اما تجربه ای بود که گرچه شاید دیگر 
سراغم نیاید یا سراغش نروم ولی باید توی 

ذهنم کنارش یک تیک می زدم؛ که زدم!
روی لبه تکیه گاه صندلی های باران خورده 
استادیوم، کم ســر و صدا نشستم و بازی 
را نگاه کــردم؛ گل پیروزی ایــران را آن 
ســوی زمین زدند و ما فقط تکان خوردن 
تــور دروازه عراق را دیدیــم و روی همان 
صندلی های خیس و ِگلی و لغزنده زمین 
و آسمان می پریدیم. من که سهمی برای 
تماشــای بازی  تیم مورد عالقه ام در این 
ورزشگاه نداشــتم و ندارم چندباری هم 
وقت کم شدن سروصدا و آرام شدن بازی، 
دست ها را دوطرف دهانم شیپور می کردم 
و داد می کشیدم: »پرســپولیس قهرمان 
 میشــه؛ خدا میدونه که حقشــه...« و با 
دور و بری ها از ته دل می خندیدیم چون 
مطمئن بودیم ایران را برای سفر به قطر و 

یک جام جهانی دیگر بدرقه می کنیم.
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نفس عمیق

چراغ ها را باالخره خاموش مي كنم 
مي خواستم يك مادر همه  چیز تمام باشم. از آن مادرها كه هم 
بیرون از خانــه كار مي كنند و هــم درس مي خوانند و هم يك 
كدبانوي تمام عیارند و همه جوره حواس شان به خانه و زندگي 
و فرزندشان است. از آنهايي كه به ندرت سراغ فست فود مي روند 
و همیشه يكي دو نوع غذاي گرم و تازه،  آماده دارند. مي خواستم 
از آنهايي باشم كه هر شب بر مسواك زدن و نخ دندان كشیدن 
فرزندش نظارت دارد و كل خانه از تمیــزي برق مي زند و آخر 
هفته بدون دغدغه حجم كارهاي نیمه تمام با وجداني آســوده 
به گردش و مهماني مي روند. مي خواستم دست كم آخرهفته ها 
بوي كیك توي آشــپزخانه بپیچد و مادرهمســرم ببیند كه 
عروســش هم مثل خودش گوجه فرنگي ها را پــوره مي كند و 
بســته هايش را در فريزر نگه مي دارد تا به جــاي رب،  با آنها به 
غذايش رنگ دهد. مي خواســتم هر روز مثل مادرم اجاق گاز 
آشپزخانه تمیز باشد، يك ظرف شسته نشده در سینك نماند 
و اوايل تابســتان عطر مرباي آلبالو در خانه بپیچد.تمام عزم ام 
را جزم كرده بودم كه نشــوم از آن مادرهايي كه چون بیرون از 
خانه كار مي كنند، يخچال شان پر از غذاهاي نیمه آماده است 
و میان وعده كودك شان خوراكي هاي سوپرماركتي. تمام ذهنم 
از آن افرادی بود كه با تمام وجود همسرند،  با تمام توان مادر و با 
نهايت برنامه ريزي،  هرروز كم كم يك ساعت براي خودشان وقت 
مي گذارند.آنهايي كه نخستین نفر از خواب بیدار مي شوند، شسته 
و رفته و آراسته به همه امور رسیدگي مي كنند، بعد از رسیدن 
به خانه، خستگي كار بیرون را پشت در مي گذارند و سرحال و 
شاداب با فرزندشان بازي مي كنند و آخر شب در آرامش مسواك 
و كرم شب شان را مي زنند و بعد از مطالعه كتاب، چراغ را خاموش 
مي كنند. در ذهنم از آن مادرهايي بودم كه هیچ وقت عصباني 
نمي شوند و در پرتنش ترين شرايط هم نكات فرزندپروري را مو 
به مو اجرا مي كنند. اما حاال نه با داشــتن چند فرزند كه همان 
چند سال پیش و مدتي بعد از به دنیا آمدن فرزند اول، ديدم كه 
نمي شود! انتظارم از خودم زياد بود! انتظاري كه قسمتي از آن را 
ديگران ساخته بودند، قســمتي را جامعه و قسمتي را هم خود 
كمال گرايم! نقش همسر، مادر، دختر خانه پدر،  عروس خانواده 
همسر، دانشجوي دانشگاه بودن، كارمند محل كار بودن شايد 
همگي باكیفیتي مطلوب و قابل قبول پیش برود اما ديگر نه بوي 
كیك هفته به هفته در خانه مي پیچد نه ظرفشويي خالي از ظرف 
است.حاال شايد گاهي خسته از حجم كارهاي خانه و رسیدگي به 
امور بچه ها و مشغله بیرون، دشمني ام را با غذاهاي نیمه آماده كم 
مي كنم،  از فرزندانم مي خواهم خودشان با هم بازي كنند و سراغ 
من نیايند و سفارش رب خانگي مي دهم و شب ها بعد از افتادن 
چندباره كتاب روي صورتم، باالخره چراغ را خاموش مي كنم. من 
يك مادرم؛ مثل همه مادرهايي كه با »عشق« خسته مي شوند و 

نفس عمیق و چاي تازه دم آرام شان مي كند.

توي دروازه!
زندگي آپارتماني، دوران قرنطینه، ســرما و آلودگي هوا، فرصت 
تجربه بســیاري از فعالیت هاي حركتي را براي كودكان محدود 
كرده اســت؛ درحالي كه بچه ها براي رشد اســتخوان و تقويت 
ماهیچه هاي ريز و درشتشان نیازمند كسب مهارت هاي حركتي 
هســتند. قصد داريم كه يك بازي حركتي همسايه پسند و بچه 
شادكن را معرفي كنیم. بازي امروز، براي افزايش تمركز و تقويت 
ماهیچه هاي درشت بچه ها مفید اســت. كافي است چند توپ 
كوچك پالستیكي و يك سبد داشته باشید. حاال بدون دخالت 
دست و با اســتفاده از پا، توپ ها را از زمین برداشته و داخل سبد 
بیندازيد. اگر تعداد زيادي توپ داريد، مي توانید به تفكیك رنگ 
آنها را در سبدهاي مختلف بیندازيد. استفاده از اعضاي بدن در 
نقشي غیراز نقش اصلي شان، ذهن را فعال مي كند و درگیر كردن 
چندين عضله، فعالیت مفیدي براي تقويت مهارت است. همچنین 
مي توانید از كودك بخواهید چشمانش را ببندد و توپ را به سمت 
سبد پرتاب كند. يا يك دور بچرخد و بعد برگردد و توپ را به سبد 
بیندازد. اين نوع فعالیت ها در افزايش دقت و تمركز كودك مؤثرند. 

بازيگوشی

با اين خوراكي ها از سرطان 
پيشگيري كنيد

راه تضمین شده اي براي پیشــگیري از سرطان وجود 
ندارد، اما سبك زندگي ســالم مي تواند به كمتر شدن 
خطر ابتال و درصورت تشــخیص چنیــن بیماري به 
بهبودي كامل آن كمك كند. انجام فعالیت هاي فیزيكي 
روزانــه مي تواند خطر ســرطان را كمتر كند. مصرف 
برخی غذاهاي خاص، بدن را در برابر برخي سرطان ها 
محافظت می كنند. اين غذاها شــامل گروه متنوعي 
از ســبزيجات، میوه ها و غالت كامل اســت. از جمله: 
۱- سبزي هاي چلیپايي كه برگ هاي سبز تیره دارند: 
اســفناج، كلم، كلم بروكلي، گل كلم، كلم بروكسل، 
جوانه ها. ۲- میوه ها: مركبات، انار و گیالس. ۳- غالت 
كامل: جوي دوسر، جوي كامل، بلغور، نان چاودار و نان 

سبوس دار. ۴- حبوبات: لوبیا، نخود، عدس، سويا.

تندرستی

مهناز جعفری
تسهیلگر كودك

الهام مصدقي راد 
روزنامه نگار

شــيوع ويروس كرونا باعث تغييرات 
بسياري در ســبك زندگي مردم جهان 
شــد. اين تغييرات حتي شامل قوانين 
و مقررات به خصوص در حوزه فردي و خانوادگي شــد؛ بسياري از ممنوعيت ها 
برداشته شــد، بســياري از بايدها ديگر قابليت اجرا نداشــتند و.... از جمله 
ممنوعيت هايي كه بسياري از خانواده ها بر آن تأكيد داشتند، استفاده كودكان 
از ابزاري چون كامپيوتر، موبايل و تبلت و به طور خاص استفاده از فضاي مجازي و 
شبكه اينترنت بود. البته اين ممنوعيت به واسطه همه گيري كرونا و غيرحضوري 
شــدن فضاهاي آموزشــي بي هيچ مقدمه اي رنگ باخت و حتــي به يكي از 
اجزای جدانشــدني و واجب زندگي كودكان و نوجوانان تبديل شد. موج ورود 
دانش آموزان و كودكان به فضاي مجازي در 2سال اخير يكباره و بدون آمادگي 
قبلي و برنامه ريزي از سويي و آمادگي نداشتن بيشتر والدين و آموزگاران براي 
پشــتيباني كودكان و نوجوانان در فضاي رســانه هاي ديجيتال براي بعضي از 
خانواده ها مسائلي ايجاد كرد. وقتي قرار است كالس هاي دانش آموزان به صورت 
آنالين برگزار شود و تكاليف به صورت آنالين فرستاده شود و كال تمام مراودات 
بين مربي و دانش آموز در فضاي مجازي صورت  گيرد، توقع بي جايي اســت اگر 
بخواهيم فرزندانمان تنها در ساعات و بستر مشخصي از دنياي ديجيتال استفاده 
 كنند. اما اين امكان تازه، چه وضعيتي براي خانواده ها و فرزندان ايجاد مي كند؟ 
آيا مي توان براي استفاده از دنياي ديجيتال و فضاي مجازي قوانيني تعيين كرد؟ 

آيا حضور در اين فضا فقط حامل خبرهاي بد و نگران كننده است؟ 

مهديه تقوي رادگزارش
روزنامه نگار

آسيب ها
محمد لساني، كارشناس سواد رسانه اي درباره لزوم قانونگذاري براي 
حضور كودكان در فضاي مجــازي، مي گويد:»خانواده اي كه بدون 
وضع قانون، گوشي موبايل يا تبلت را در اختیار فرزندش قرار مي دهد، 
در حق آينده آن كودك جفا مي كند چرا كه آســیب هاي ناشــي از 
استفاده بدون ضابطه از فضاي مجازي يكباره ظهور پیدا نمي كند و 
زماني عیان مي شود كه كاربري فرد در فضاي مجازي از نظر زمان و 
درگیري ذهني، شدت يافته است. به اين ترتیب در بلندمدت رفتاري 
در كودك و نوجوان نهادينه مي شود كه شايد اصالح آنها مدت ها زمان 
ببرد«. اســتفاده طوالني مدت از لپ تاپ، تبلت، گوشي هوشمند يا 
كامپیوتر، سبب آسیب هاي جســمي به خصوص آسیب  به چشم ها، 
ستون فقرات و گردن و مچ دست مي شود. اما بیشترين آسیب هم به 
روي چشم كودكان است كه اين آسیب از سندروم بینايي كامپیوتري 
)تاري ديد، دوبیني، قرمزي چشم و خشكي آن، التهاب يا سوزش چشم 
و...(  تا ابتال به نزديك بیني را شامل مي شــود. لساني اما از مشكالت 
روان شناختي اين حوزه چنین مي گويد:»پرخاشگري و عدم تمركز 
از بارزتريــن پیامدهاي حضور بیــش از حد كــودكان و نوجوانان و 
حتي بزرگساالن در فضاي مجازي و اســتفاده از اينترنت است و اين 
پیامدها گاه به ســندروم هاي رواني متعدد منتهي مي شوند«. شیوع 
كرونا به خودي خود عامل مهمي براي كم شدن روابط اجتماعي بود. 
حاال تصور كنید اين كودكان قرنطینه شده، ساعت هاي زيادي را در 
فضاي جذاب، رنگارنگ و بي پايان مجازي بگردند. واقعا فكر مي كنید 
در چنین شرايطي با پايان قرنطینه و بازگشت به شرايط قبل، فرزندان 
ما چقدر حاضرند خود را درگیر روابط اجتماعي دنیاي واقعي كنند؟ 

به گفته لساني، جذابیت هاي بصري و محتوايي فضاي 
مجازي براي كودكان باعث اعتیاد آنها به اين محیط 
مي شود، از سوي ديگر دانش آموزاني كه مدام از 
سوي پدر و مادر براي ارتباط نگرفتن با هم سن 

و ساالن خود در فضاي مجازي نهي مي شوند 
گرفتار بي اعتمادي به ديگران و ديگر 

هراسي مي شــوند و همین مسئله 
مي تواند در آينده روي رفتارهاي 

اجتماعي آنها تأثیر منفي بگذارد.

راهكارهايي براي ايجاد فضاي ايمن در بي نهايت اينترنت

1
كامپيوتر را در مكاني بگذاريد كه بتوانيد بر اســتفاده كودك از 

اينترنت، نظارت داشته باشيد.

5
درباره فضاي مجازي با فرزندان خود شــفاف و صادقانه صحبت 
كنيد و فقط از آسيب هاي اين بستر به آنها نگوييد. اجازه بدهيد 

دنبال نقاط مثبت و سازنده بگردد.

2
مطمئن شويد دوستان مجازي فرزندانتان از نظراجتماعي، اعتقادي 

و... مورد تأييدتان هستند.

3
به همراه فرزندان خود قوانيني براي ميزان و نحوه استفاده از فضاي 

مجازي و رسانه هاي ديجيتال وضع كنيد.

4
زمان هايي براي حضور والد و فرزندي در فضاي مجازي اختصاص دهيد تا 

ارتباطات آنالين مثبت و ايمن  را در كنارتان بياموزد.

هنرش نيز بگو
اينكه بــاور كنيم اســتفاده از فضاي 
مجازي و گشــت زني در اينترنت فقط 
آسيب زاست، ما را به قهقراي تك بعدي 
شدن مي برد. بايد بپذيريم كه دانش دنيا 
به سمت استفاده فراگير از تكنولوژي و 
فضاي مجازي پيش مي رود. ما نمي توانيم 
فرزندانمان را از اين مسير دور نگه داريم. 
بســياري از كودكان از اينترنت براي 
اســتفاده از كتاب ها و مجالت صوتي 
يا مجــازي اســتفاده مي كنند. بعضي 
از آنها نيــز با اســتفاده از برنامه هايي 
اطالعات عمومي شــان را باال مي برند و 
استعدادهايشــان در هنر، تكنولوژي، 
خالقيــت و... عيان مي شــود. يكي از 
مزايا استفاده از اينترنت براي كودكان، 
اســتفاده از ايده ها و توضيحات درسي 
موجود در سايت هاي مختلف است. آنها 
با اســتفاده از اين آموزش هاي رايگان، 
پيشرفت و مـــوفقيت تحصيلي خوبي 

خواهند داشت.

سفر به اعماق تکنولوژی
آسیب ها و فايده های استفاده از فضای مجازی برای كودكان
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با گســترش روزبه روز ســویه اومیکــرون در 
بخش های مخلتف جهان، دانشــمندان نسخه 
جدیدی از این سویه که به سرعت در حال انتشار 
در آسیا و اروپاست را شناســایی کرده اند. این 
سویه جدید را رسما اومیکرون BA.2 نامگذاری 
کرده اند و هفته گذشته دانشــمندان مواردی 
از ابتال بــه آن را در ایالت هــای مختلف آمریکا 
ازجمله کالیفرنیا، تگزاس و واشــنگتن شــاهد 

بوده اند.
به گزارش ان پی آر،  شواهد بسیاری وجود دارد 
که نشان می دهد این ســویه به اندازه واریانت 
اصلی اومیکرون با نام علمــی BA.1 و یا حتی 
کمی بیشتر از آن، مسری است. اِما هادکرافت، 
اپیدمیولوژیست دانشگاه برن که همه سویه های 
ویروس کرونا را در سراسر جهان در طول پاندمی 
کووید-19مــورد ردیابی و ارزیابــی قرار داده 
اســت، می گوید: ممکن اســت BA.2 چندین 
تفاوت کوچک نسبت به نسخه اول داشته و یک 

تا 3درصد بیشتر قابل انتقال باشد.
بااین وجود، ســؤال اصلی این است که آیا این 
تفاوت هــای کوچک بــرای طوالنی ترشــدن 
موج هایی که با ســویه اومیکرون در کشورهای 

مختلف شکل گرفته است، کافی است؟

اومیکرون BA.2 چیست؟
می توان به این ســویه جدیــد به عنوان خواهر 
یا برادر اومیکــرون BA.1 نگاه کرد. هادکرافت 
می گویــد: آنها در دســته ای از جهش ها که در 
حدود 30 تا یا بیشتر است با هم اشتراک دارند 
اما جهش های منحصــر به فردی هــم دارند. 
بنابراین تا حدودی شــباهت دارند اما از نقطه 
نظرهایی نیز با هــم متفاوت هســتند. در ماه 
نوامبر، دانشمندان در آفریقای جنوبی و بوتسوانا 
 BA.3 و BA.2، BA.1 اومیکرون را در 3نسخه
شناســایی کردند. نســخه اول به نام BA.1 به 
سرعت رشــد کرد و در سراسر جهان گسترش 
یافت. در ابتــدا، به نظر می رســید که BA.2 و 
BA.3 ضعیف تر و کمتر قادر به همگام شــدن 
با BA.1هســتند. اما هادکرافــت می گوید: ما 

فکر می کردیم که BA.2 به اندازه نســخه اول 
نگران کننده نیست اما اینطور نشد.

اومیکرون BA.2 از BA.1 مسری تر است؟
 BA.2 در هفته هــای گذشــته، اومیکــرون
دانشــمندان را غافلگیر کرده است. این نسخه 
در برخی کشــورها در حال رقابــت با برادرش 

اومیکرون BA.1 و سویه های دیگر کروناست.
در ماه دســامبر، اومیکرون BA.1 در دانمارک 
منجر به یــک موج عظیم شــد، مانند آنچه در 
 BA.2 ،آمریکا رخ داد. اما بعد با کاهش مبتالیان
به سرعت شروع به انتشــار در این کشور کرد. 
پس از چند هفته، BA.2 سوار بر موج شیوع شد 
و زمان موج را افزایــش داد. مبتالیان دانمارک 
به شدت در حال افزایش است و حتی روزانه به 

40هزار نفر نیز رسیده است.
نسخه BA.2 اومیکرون همچنین در انگلستان و 
آلمان به طور تصاعدی در حال رشد است و این 

نگرانی دانشمندان برای ایجاد موج های مشابه 
در سایر نقاط جهان را افزایش می دهد. بنابراین 
ارزیابی این داده ها ثابت می کند که BA.2، برادر 
ضعیف تر BA.1 نیســت بلکه یک نسخه بسیار 

قوی و در حد امکان مسری تر است.

آیا BA.2 از BA.1 خطرناک تر است؟
مطالعات بسیاری نشان داده اســت که ابتال با 
BA.1 در مقایســه با واریانــت دلتای ویروس 
کرونا، در ایجاد بیماری شــدید و ســخت کم 
خطرتر است. شــواهد اولیه از دانمارک نشان 
می دهد که با نســخه  BA.2نیز چنین شــده 
است. دکتر پیتر چین هانگ از دانشگاه کالیفرنیا 
می گوید: دانشمندان دریافتند که هیچ افزایش 
خطری برای بستری در بیمارســتان با نسخه 
BA.2 در مقایســه با BA.1 وجــود ندارد. این 
فاکتور ممکن است تغییر کند اما تا االن ما فقط 
همین را می دانیم. از ســوی دیگر خوش بینی 

محتاطانــه ای در مورد واکســن وجــود دارد. 
داده های اولیه از دولت انگلیس نشان می دهد 
که دوز سوم واکســن کووید-19در برابر ابتال 
به نســخه BA.2 مانند نسخه BA.1 محافظت 
می کند. در هر دو مورد، خطــر ابتال به عفونت 
عالمت دار را حــدود 60تــا 70درصد کاهش 
می دهد. عالوه بر این، شباهت های زیادی بین 
پروتئین های اسپایک BA.1 و BA.2 به عنوان 
بخشی از ویروس که بسیاری از آنتی بادی ها آن 

را هدف قرار می دهند، وجود دارد.
بنابراین چین هانگ انتظار دارد که واکســن ها 
در برابر بیماری سخت محافظت فوق العاده ای 
ایجاد کننــد. او می گوید: من هیــچ ضمانتی 
نمی دهم که شما با واکسن، مبتال به این بیماری 
نشوید. ممکن است بیمار شوید و عالئمی مانند 
سرماخوردگی داشته باشید اما این اطمینان را 
می دهم که از بیماری سخت و بستری شدن در 

بیمارستان در امان خواهید ماند.

نگرانی جهانی از نسخه جدید اومیکرون 
سویه اومیکرون 3نسخه دارد که نسخه دوم آن با نام علمی BA.2 در حال گسترش در جهان است 

فضا

عیسیزارعپور
وزیرارتباطاتوفناوریاطالعات

بســیاریازکشــورهاهــمابزارهایــیدر
اختیاروالدینبــرایمراقبــتازکودکان
ونوجوانــاندرفضــایمجــازیقــرار
میدهنــدوهــمکــودکانراازســنین
کودکیبابرنامههایآموزشیوتبلیغی
بــرایحضــوردرفضــایمجــازیآموزش
میدهنــد.پیــشازورودفناوریهــای

جدیدبایدآنهارابشناسیم.

تیمکوک
مدیرعاملاپل

اپلپتانسیلزیادیدرمتاورسمیبیندو
رویآنسرمایهگذاریمیکند.هماکنون
14000اپلیکیشنARKitرادراپاستور
داریــمکــهتجربههــایواقعیــتافــزوده
باورنکردنــیرافراهــممیکننــدودرایــن
فضاپتانسیلزیادیمیبینیموبرهمین

اساسدرحالسرمایهگذاریهستیم.

نقل قول خبر

عدد خبر

انگلیــس بهداشــت امنیــت آژانــس
)UKHSA(اعــالمکــردکــهدوزهــای
تقویتکنندهواکسنکرونادرافرادباالی
50سالباعثایمنی95درصدیدربرابر
خطراتمرگناشیازاومیکرونمیشود.
طبقتحقیقاتانجامشــدهحدودشــش
ماهپسازدوزدومهریکازواکسنهای
کرونا،سطحایمنیافراد50سالهوباالتر
دربرابرخطراتمرگناشــیازاومیکرون
حدود60درصدبودهکهاینمیزانبعداز

دوزسومبه95درصدرسیدهاست

۹۵
درصد 

کمیسیونفدرالتجارتآمریکادرگزارشی
اعــالمکــردهکالهبرداریهــایآنالیــندر
شبکههایاجتماعیدرسال۲0۲1نسبت
بهسال۲0۲0دوبرابرشدهوبه770ميليون
دالررســيدهاســت.براســاساینگزارش
اینستاگراموفیسبوکدوپلتفرممحبوب

کالهبردارانبهحسابمیآیند.

۷۷۰
میلیون دالر 

زهرا خلجیدانش
روزنامه نگار

برخورد با ماه و خطر زباله های فضایی
از 7سال پیش، قطعه ای از یک موشک قدیم فالکون 9 که متعلق 
به شرکت اسپیس ایکس است، در یک مدار بسیار وسیع به دور 
زمین در حال چرخش اســت. حاال پیش بینی ها حاکی از این 
است که این قطعه در 13اســفند)4مارس( با سمت پنهان ماه 

برخورد می کند.
به گــزارش ورج، آنگونه که گفته می شــود، این برخورد خطر 
خاصی برای کره ماه ندارد، اما به گفته اخترشناســی که برای 
نخستین بار متوجه این موضوع شد، این اتفاق نشان می دهد که 
ما باید بیش از گذشــته در مورد زباله های فضایی که در اعماق 
فضا شناورند، حساس باشیم. همچنین پیش بینی می شود، این 

برخورد باعث ایجاد دهانه ای به طول 20متر شود.
»بیل گری« که مسیر برخورد این زباله فضایی با ماه را محاسبه 
کرده، می گوید: »این قطعه در ماه ژانویــه از نزدیکی ماه عبور 
کرد.« یک هفته پس از اینکه این قطعه به ماه نزدیک شد، گری 
دوباره آن را مشاهده کرد و به این نتیجه رسید که این برخورد با 

سرعت بیش از 9هزار کیلومتر در ساعت اتفاق می افتد.

اگرچه ممکن اســت که زمان و مکان دقیق این برخورد نسبت 
به پیش بینی گری مقداری تغییر کند، اما تقریبا همه موافقند 

که برخورد این قطعه با ماه در همان روز صورت خواهد گرفت.
مطمئناً این نخســتین بار نیست که یک شــیء ساخته شده 
به دســت انســان با ماه برخورد می کند. ناســا قباًل به شکل 
کنترل شده، قطعاتی از موشک ها و فضاپیماها را به ماه فرستاده، 
اما این قطعه ممکن است نخستین زباله فضایی باشد که برای 
برخورد با ماه برنامه ریزی نشــده اســت. جاناتــان مک داول، 
اخترشناس دیگر می گوید: »حداقل 50قطعه وجود دارد که در 

دهه های 60، 70و 80 میالدی در مدار زمین باقی مانده اند.«
او با اشاره به اینکه ما در حال حذف آنها هستیم، ادامه می دهد: 
»با این حال، بســیاری از آنهــا را پیدا نمی کنیــم و احتماالً 
تعدادی از آنها به طور تصادفــی به ماه برخــورد کرده اند و ما 
هم متوجه نشــده ایم.« زباله هــای فضایی اکنون بــه یکی از 
مشکالت بزرگ اخترشناسان تبدیل شده، چراکه رصد آسمان 
را به خاطر انعکاس نور خورشید روی آنها دشوار می کند و باعث 

برخوردهای کنترل نشده می شود.
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مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران: قوانین حضور در گرمخانه بانوان، به نفع آنهاست  

وجود 4گرمخانه زنان در 4گوشــه از پایتخت در 
شب های سرد سال مایه دلگرمی بانوان بی سرپناه 
شــهر اســت. به هر حال خواب راحت زیر سقف 
گرمخانه ها خودش نعمت بزرگی اســت که این 
بستر برای آنها در شهر مهیا شده و می توانند بدون 
دغدغه یخ زدگی زیر پل ها یا گوشــه بوستان ها 
شــب را به صبح برســانند. ارائه خدمات در این 
گرمخانه هــا، فقط جای خواب نیســت، بلکه در 
آنجا خدمات دیگری هم ارائه می شود که امیدی 
برای ادامه زندگی آنهاست. در این بین برخی از 
بانوان بنا به حس مادرانه و همسری که به شریک 
زندگی شــان دارند از مراجعه امتنــاع می کنند 
و ترجیح می دهنــد در خیابــان بمانند. همین 
موضوع باعث شده تا تدابیر جدیدی برای حضور 
مادران همــراه فرزندشــان در گرمخانه ها مهیا 
شــود، البته که این حضور شروط خاص خودش 
را هم دارد که مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و 

مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در این 
رابطه به همشهری گفت:  »مددسرای منطقه12، 
اتاق مادر و کودک دارد و اگــر مادری، فرزندش 
دختر باشد می تواند او را با خود به مددسرا بیاورد 
اما چنانچه اوالد مادری، پسر باشد و به سن بلوغ 
نرسیده باشد آنها به مرکز بهزیستی یا خانه مادر 
و کودک در منطقه1۵ فرســتاده می شوند. البته 
در مددســرای منطقه14 هم امکان حضور پدر 
و پسر فراهم شده اســت تا بتوانند شب ها را آنجا 
ســپری کنند.« احمد احمدی صــدری افزود: 
 »گرمخانه های بانوان قوانینــي دارند که بانوان 
پیش از ورود باید به آنها متعهد باشــند و الزام به 
رعایت این قوانین مانــع از مراجعه برخی از آنها 
می شود. به طور نمونه بانوان باید تلفن همراه خود 
را تحویل دهند یا برای ورود و خروج با مددکار و 
مسئوالن گرمخانه هماهنگ کنند. البته معموال 
حق تردد بین ساعت های 23تا6 صبح را ندارند. 
این قوانین بــرای احترام به حقــوق همه بانوان 
وضع شــده و باید به آنها احترام گذاشته شود.« 
احمدی صدری در خصوص ظرفیت گرمخانه های 

بانــوان در پایتخــت گفت:  »مجمــوع ظرفیت 
گرمخانه های بانوان در شــهر 32۵تخت است. 
گرمخانه منطقه12 با ظرفیت 1۵٠تخت و به طور 
میانگین حضور 1٠٠نفر مددجو طی شبانه روز، 
گرمخانه منطقه22 با ظرفیت 1٠٠تخت و به طور 
میانگین حضور ۵٠نفر مددجو و ۵٠تخت خالی، 
گرمخانه فرحزاد در منطقه۵ با ظرفیت 4۵تخت 
و مراجعه روزانه به طور میانگین حدود 3٠مددجو 
و گرمخانه منطقه٨ با ظرفیت 3٠تخت و مراجعه 
روزانه به طور میانگیــن 2۵مددجو خدمات ارائه 
می دهند. به دنبال مراجعــه ای که بانوان تاکنون 
به گرمخانه ها داشته اند، موفق شــده ایم در ماه 
به صورت میانگین 2مددجو از مجموع گرمخانه ها 
را به کانون خانــواده بازگردانیم. همچنین در هر 
ماه به طور میانگین 4مددجو برای درمان اعتیاد 
به صورت خودمعرف مراجعه کرده اند. این گروه از 
بانوان معتاد با ارائه خدمات رایگان مراحل درمان 
را زیرنظر مددکاران می گذراننــد. اگرچه برای 
افزایش تعداد بانوان خودمعرف نیاز به گسترش و 

تقویت زیرساخت های درمانی داریم.«

خدمات 
 شهری

مرحله دوم فاز اول طرح تحول نگهداشت شهر با 
مشارکت ۵هزار نیرو در پایتخت عملیاتی شده است

میزبانی پایتخت از دهه فجر
 فاز اول طرح »تحول نگهداشــت شهر« باهدف رفع اغتشاشات 
شهری، توسعه فضاهای عمومی و البته بر مبنای درخواست های 
ثبت شده مردم در ســامانه137 و 1٨٨٨ شــهرداری تهران از 
22آبان به مدت 2ماه شروع شد و پس از 6هفته 22دی به پایان 
رسید. آمارهای معاونت هماهنگی و امور مناطق نشان می دهد 
حدود 7٠درصد شهروندان از اقدامات فاز اول این طرح رضایت 
داشته اند و از این رو به گفته مدیرکل هماهنگی، نظارت و پیگیری 
امور مناطق شهرداری تهران، مرحله دوم فاز اول برای اتمام کارها 
و افزایش رضایتمندی مردم و همچنین آماده سازی معابر شهری 
برای میزبانی از ایام دهه فجر در دستور کار قرار گرفته است. رضا 
محمدی به همشهری گفت: »در مرحله دوم فاز اول هم ۵هزار نیرو 
حضور دارند و اقدامات در قالب 4کار ویژه )جمع آوری حصارهای 
کارگاهی، رفع نواقص پل های عابر پیاده، جمع آوری خودروهای 
اسقاطی و رفع تیرهای برق معارض( و 16آیتم شست وشوی معابر، 
رنگ آمیزی جداول، همسطح سازی  دریچه ها، خطکشی ترافیکی، 
گل آرایی و بازپیرایی فضای سبز و... از ششم بهمن ماه شروع شده 
و تا 22بهمن ادامه خواهد داشت.« به گفته او در مرحله دوم فاز 
اول مناطق۵، 6، 9، 1٠، 11 که مسیر راهپیمایی 22بهمن قرار 
دارند، به طور ویژه مورد توجه قرار می گیرند. محمدی تأکید کرد 
که فاز دوم طرح تحول نگهداشت شهر پایان سال اجرایی می شود 
که عالوه بر آیتم های تعیین شــده در فاز اول مواردی چون رفع 
مشکالت روشنایی معابر و بوستان ها، افزایش امنیت پارک ها و... 

هم در دستور کار مناطق 22گانه قرار خواهد گرفت.

خبر

زهرا کریمیگزارش
روزنامه نگار

چتریبرایزنانبیخانمان

گرمخانه هــای زنــان در مناطق 
2)فرحزاد(، 5)پونک(، 12)شوش( 

و 22)چیتگر( واقع شده اند

مجتمع مهارت آموزی و کارآفرینی 
واقع در منطقه1۳ شهرداری تهران 
نخســتین مرکز صیانت از بانوان 
آسیب دیده از اعتیاد شهر تهران 

است

ظرفیت گرمخانه هــای بانوان در 
شرایط عادی: ۳25 تا 550نفر

ظرفیــت گرمخانه هــای بانوان 
در شــرایط اضطــراری )تخت + 

کف خواب(: 750 تا 1000نفر

سامان ســرای زنــان )مرکزی با 
خدمات اقامتی، بهداشت و درمان، 
خدمــات اجتماعــی و حمایتی 
به صــورت شــبانه روزی بــرای 

مددجویان(: منطقه4، لویزان

مکث
ســیدعلی محتشــمی پور، معاون فنی 
و بهره بــرداری ســازمان تاکســیرانی 
شــهر تهــران از ممنوعیــت فعالیــت 
۱۵۰۰تاکســی کاربراتــوری فعــال در 
پایتخــت از ابتــدای ســال آینــده خبــر 
داد. براســاس آیین نامه مــاده۸ قانون 
هوای پاک، از ابتــدای ســال۱۴۰۱ برابر 
الزامات قانونی از تردد هرگونه تاکسی 
کاربراتــوری در ســطح کالنشــهرها 
ازجمله تهران ممانعت به عمل می آید.

1500

سیداحمد آقامیری، عضو کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران 
در گفت وگو بــا ایلنــا اعالم کــرد: »در 
تهران حدود ۹۰مورد تقاطع  داریم که 
رمپ و لوپ های آنها کامل نیست. در 
صورت حل شدن مشکل رمپ و لوپ 
این تقاطع هــا ۷۵۰کیلومتر در مســیر 

تردد مردم صرفه جویی می شود.«

750

رقص دختران 
مربوط به شهرداری نیست

دستیار رسانه ای شهردار تهران با اشاره به اینکه کلیپ رقص 
گروهی زنان متعلق به شهرداری تهران یا سایر سازمان ها 
و شــرکت های مرتبط نیســت، گفت: چنین برنامه هایی 

به هیچ وجه مورد تأیید شهرداری تهران نیست. 
رضا سیفی در صفحه شخصی خود درتوییتر درباره ماجرای 
رقص گروهی از زنان در مراســمی که به  شهرداری تهران 
منتسب شــده بود، نوشــت:  »فیلم منتشرشده در فضای 
مجازی مربوط به یک مدرســه دخترانه اســت که یکی از 
سالن های ورزشی مرتبط با شهرداری را به عنوان برگزاری 

برنامه فرهنگی اجاره کرده اند.
 فیلم بدون اجازه و اطالع مدیران مدرســه مذکور منتشر 
شــده اســت. اجرای چنین برنامه های مغایر با هنجارها 
و ارزش هــای فرهنگی جامعــه، به هیچ وجه مــورد تأیید 

شهرداری تهران نیست.«
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کارویژههایفازاولبهروایتاعداد

خودروهای اسقاطی

575 پیام ثبت شده
دستگاه 

جمع آوری شده

تیرهای برق معارض

1158139 پیام ثبت شده
 مورد 

رفع معارض

حصار کارگاهی

7350 مورد ثبت 
درخواست

 مورد 
جمع آوری

رفع نواقص پل های عابرپیاده )مکانیزه و عادی(

658479 پیام ثبت شده
 مورد 

رفع معارض
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تدابیری برای حضور مادر و کودک در گرمخانه ها 
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ادامه از 
صفحه 2

 چرخه سیاستگذاری در هر حوزه ای شامل تدوین، 
اجرا و ارزیابی برنامه اســت. بنابراین هر مسئله ای 
نیازمند جایابــی در این چرخه اســت که معموال 
سیاســتگذاران یــا برنامه ریــزان آن را مدنظر قرار 
می دهند. با این حــال اگر هر کــدام از این مراحل 
دچار خلل یا کندی شــوند، روند سیاستگذاری نیز 
دچار خلل خواهد شد. براساس برآورد کارشناسان 
و صاحب نظران، همواره نوعی خلل در حوزه اجرا یا 
ارزیابی یا حتی تدوین برنامه های سیاستی در کشور 
دیده می شود. این آسیب می تواند ناشی از غفلت یا 
بی توجهی یا رهاشدگی برنامه باشد. به عنوان مثال، 
در حوزه های فرهنگی و اجتماعی این ایراد از دستگاه 
اجرایی یا حتی قانونگذاری گرفته می شــود که چرا 
با وجود ســندهای مختلف یا بسته های سیاستی، 
آسیب های اجتماعی بیشتر شــده است یا بررسی 
چالش ها به اصطالح روی زمین مانده اســت؟ این 

نکته در سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
که گفته است: »رهبری گفتند ۲۰سال نسبت به زنان 
و آسیب های اجتماعی غفلت کردیم« قابل بررسی 
است. به نظر می رســد تأکید رهبر معظم انقالب بر 
رهاشدگی مسائل اجتماعی یا بی توجهی باشد که 
امروز در حوزه سرمایه اجتماعی چالش هایی وجود 
دارد. براساس نگاه کارشناسان، همواره نوعی چالش 
در حوزه اجرای سیاست ها دیده می شود. به این معنی 
که در نگارش و حتی تحقیق آسیب ها مشکلی نیست 
اما وقتی در حوزه اجرایی قرار می گیرد یا دستگاه ها 
همکاری نمی کنند یا مسائل به اصطالح رها می شوند. 
از این رو به نظر می رسد نوعی ناهمسویی بین دولت ها 
در ادوار مختلف باعث فراموشی طرح های سیاستی 
می شود. بنابراین آسیب ها و چالش هایی که نیاز به 
سیاســتگذاری دارند نیز فراموش می شوند. همین 
ناهمسویی باعث فراموشی آسیب ها می شود یا همه 
باهم در یک مجموعه درنظر گرفته نمی شوند. این 
غفلت نه تنها می تواند کارآمدی سیاست ها را زیر سؤال 
ببرد که حتی بسیاری از سندها و بسته های سیاستی 

در حد نوشته ها روی کاغذ باقی بماند.

 تفاوت نگاه سیاسی دولت و مجلس   
عضو هیأت رئیسه کمیســیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی دلیل رهاشــدگی برخی قوانین و 
مصوبات مجلس را ناشــی از تفاوت نگاه های میان 
مجلس و دولت می دانــد و در توضیح این موضوع 
به همشــهری می گوید: بعــد از انتخابات مجلس 
به فاصله 18تا ۲4ماه، شــاهد برگــزاری انتخابات 
ریاست جمهوری هســتیم. تجربه نشان داده است 
تفاوت نگاه های سیاسی و ناهمسویی میان دولت ها و 
مجالس در تغییر ترکیب دولت ها یا مجالس همواره 
شکل گرفته است و این خود آغاز روند ناهمسویی 
میان دولت و مجلس اســت. علی بابایی کارنامی 
با بیان اینکه تفاوت نگاه ها منجــر به فاصله میان 
دولت ها و مجالس از نگاه تقنینی با یکدیگر شــده 
اســت، افزود: بعضا دولت ها خود را در حاشیه قرار 
می دهند و نیازهای خود را به دلیل تفاوت نگرش های 
سیاسی که با مجلس دارند بیان نمی کنند. مجلس 
هم نمی تواند مصوباتی داشته باشد که با تصویب آن 
به دولت برای رفع چالش هایی که با آن روبه رو است 
کمک کند. از این رو، قوانین تصویب شده بعد از ابالغ 

به دولت، در مراحل اجرا یا بــا نقص روبه رو یا عمال 
اجرا نمی شود. وی با بیان اینکه روسای جمهور در 
جلسات سران قوا تالش می کنند با یکدیگر هم افزایی 
ایجاد کنند اما ارکان و بدنه اجرایی دولت که مسئول 
اجرای قوانین هستند این همگرایی و ضرورت آن 
را درک نکرده اند، گفت: متأسفانه روسای جمهور 
در اغلب دوره های قبل موفق نشــده اند تیم کاری 
خوبی برای هماهنگی بــا مجلس در اجرای قوانین 
داشته باشند. دولت ها و مجالس هم دوره آنان باید به 
این موضوع و اصل منافع ملی بیش از گذشته توجه 
کنند تا بتوانند مشکالت کشور را کاهش دهند. در 
این حال، نکته دیگر اینکه ممکن است بسته های 
سیاستی همزمان با زمان نوشته نشوند. آن هم در 
دنیایی که تحوالت ســریع اتفاق می افتد؛ به عنوان 
نمونه در عرصه سیاستگذاری اجتماعی اگر به خوبی 
آسیب های اجتماعی شناسایی و آینده نگری نشوند 
طرح های سیاستی قدیمی می شــوند و جوابگوی 
حل نیازهای جامعه نخواهند بود. اینگونه است که 
سیاســتگذار از چرخه کاری خود عقب می ماند و 

به عبارتی دچار غافلگیری می شود.

چالش های رهاشدگی قانون 
به عــالوه اینکه ممکن اســت برخی سیاســت ها 
در برخی دولت هــا چندان محل پردازش نباشــد؛ 
به عنوان نمونه در دولت گذشته مسائل اجتماعی و 
چالش های اجتماعی کمتر مورد پردازش بود و تنها 
چالش های سیاسی مورد نظر دولت قرار می گرفت. 
اینگونه است که امروز با چالشی با عنوان افت سرمایه 
اجتماعی روبه رو هســتیم. براســاس پیمایش های 
اخیر وزارت کشــور، تحوالت فرسایشی در وضعیت 
سرمایه اجتماعی و مسائل اجتماعی، عالوه بر کاهش 
نشاط ملی، موجب شکنندگی نظم عمومی می شود 
که می تواند افزایش جدی ســطح هزینه های اداره 
جامعه را دربر داشته باشــد. این نوع نقص کارکردی 
و فراموشکاری در دولت گذشته باعث بار خدمات و 
وظایف بیشتر دولت مستقر شده است. نایب رئیس 
کمیســیون اجتماعی مجلس این موضوع را تأیید 
می کند و می گوید: دولت های گذشته با مجلس تعامل 
خوبی نداشتند. به عنوان نمونه دولت سابق گفت وگویی 
با نمایندگان مجلس به دلیل نگرش سیاسی خاص خود 
نداشت. مشاورانی هم که در دولت ها به روسای جمهور 
مشاوره ارائه می کنند نیز از این نقص مصون نیستند و 
آنان نیز راه گفت وگو و تعامل با مجالس را بلد نیستند. 
بابایی کارنامی ادامه می دهد: در چنین شــرایطی، 
فراموش کاری دولت در اجرای مصوبات یا بی میلی به 
انجام آن، به روزرسانی نشدن قوانین و مقررات به دلیل 
حجم باالی کار نمایندگان نیز بــه نقص در اجرای 
قوانین دامن زده و سبب می شود منفعتی که قانونگذار 

از تصویب قانون دنبال کرده است، به جامعه نرسد.

آلزایمر در طرح های کالن سیاستی
نگرش های متفاوت سیاسی دولت و مجلس، طرح های کالن را به باد فراموشی سپرده است 

گفت وگو

نتايج معكوس سیاست 
فشارحداكثري

 عملكــرد دولت بايــدن در قبال 
سیاســت فشــار و تحريم علیه 

كشورمان را چگونه ارزيابي مي كنید؟
معتقدم دولت بایدن دراین حــوزه کارنامه مثبتي ندارد. آنها از 
یک سو از ترامپ به دلیل خروج از توافق هسته اي ۲۰15انتقاد 
مي کنند و معتقدند او زمینه ساز بروز دردسرهاي کنوني براي 
آمریکایي ها دراین زمینه شده اســت و ازسوي دیگر نتوانستند 
جسارت به خرج دهند و براي لغو تحریم ها اقدام کنند. به نظرم 
اکنون هم دولت بایدن راهي جز بازگشت به تعهدهاي خود در 

قبال ایران براساس توافق هسته اي، پیش رو ندارد.
با توجه به شرايط كنوني حاكم بر مذاكرات   
وين، مذاكره مستقیم با آمريكا چه تأثیري در دستیابي 

به يك »توافق مثبت و پايدار« دارد؟
باید درنظر گرفت که ما در گذشته، در حوزه هسته اي با آمریکایي ها 
مذاکره مستقیم داشته ایم، اما به تعهدهاي خود عمل نکردند و نشان 
دادند که نمي توان به آنها اعتماد کرد. اکنون سؤال این است که چه 
تضمیني وجود دارد درصورت انجام مذاکره مستقیم، آمریکایي ها 
به تعهدهاي خود پایبند باشند؟ مشکل این است که آنها از اراده  
کافي در زمینه ارائه تضمین براي استمرار اجراي تعهدهاي خود در 
قبال ایران ندارند و در مذاکرات اخیر هم اعالم کرده اند نمي توانند 
اطمینان دهند که در دولت آینده این کشور چه رویکردي نسبت 
به ادامه اجراي تعهدهاي هسته اي آمریکا در قبال جمهوري اسالمي 
ایران اتخاذ مي شود. این موضوع نشان مي دهد آمریکایي ها قابل اتکا 
و اعتماد نیستند که بتوان با آنها وارد مذاکره مستقیم شد. ازسوي 
دیگر باید به این نکته هم اشاره کرد که در جمهوري اسالمي ایران 
موضوعي مانند مذاکره با آمریکا صرفا در اختیار دولت ها نیست و 

باید به رهنمودهاي رهبرمعظم انقالب دراین حوزه توجه شود.
آمريكايي ها در شرايط كنوني از طرح موضوع 
مذاكره مســتقیم با جمهوري اسالمي ايران در وين چه 

اهدافي را دنبال مي كنند؟
در شــرایط کنوني گفت وگوهاي هســته اي در وین، مذاکره 
مستقیم با ایران براي آمریکایي ها جنبه حیثیتي پیدا کرده. آنها 
نســبت به اینکه در مذاکرات اجازه حضور ندارند و گفت وگوها 
از »1+5« به »1+4« تبدیل شــده، احساس حقارت مي کنند، 
چراکه جمهوري اسالمي ایران شرط کرده بود که آمریکا نباید در 
مذاکرات حضور داشته باشد، چراکه با توجه به خروج از برجام، 
اعتباري دراین زمینه براي آنها قائل نیست. این موضوع نوعي 
تحقیر براي آمریکایي ها به حســاب مي آید و تالش مي کنند از 

انزواي کنوني شان خارج شوند.

خبر

نگاه

صفیه رضايی- حمیدرضا بوجاريانگزارش
روزنامه نگار

وقتی يك هژمونی می میرد
باشــگاه خبرنگاران: مهدی خورســند، کارشناس مسائل 
بین الملل معتقد اســت: دولت ســیزدهم از ابتدا تالش کرد تا 
تنش با همسایگان را به حداقل برساند و فضای تفاهم سیاسی 
با کشــور های منطقه را عملیاتی کرد. اقدام مهم دیگر ابتدایی 
دولت، عضویت در پیمان شــانگهای و شکستن یخ روابط بین 
ایران، تاجیکستان و ترکمنستان بود. خرسند می گوید: ماحصل 
تغییر رویکرد و عملگرایی در فضای سیاست خارجی، قرارداد 
گازی بیــن ایران، ترکمنســتان و جمهــوری آذربایجان بود. 
همچنین یکی از پیامد های رویکرد دستگاه دیپلماسی دولت 
سیزدهم، جانماندن از سرعت تحوالت بین المللی و دوران گذار 
نظم بین المللی است. دوران تک قطبی مدیریت آمریکا گذشته و 
توسعه و قدرت از غرب به شرق متمایل شده است .به عالوه اینکه 
تغییر اولویت های روابط خارجی و افزایش قابل توجه ارتباط با 
همسایگان و قدرت های منطقه ای به ویژه روسیه، چین و هند 
ازجملــه ویژگی های قابل مالحظه  دولت ســیزدهم در بخش 

روابط خارجی است .

آمريكا ديگر كدخدا نیست
فارس: محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها در مجلس، معتقد است: امروز در سطح دنیا باید با همه 
کشورها تعامل داشته باشــیم و این تعامل باید بر مبنای منافع 
ملی باشد. زمانی بود که جهان شامل ۲بلوک غرب و شرق بود، 
اما امروز دیگر شاهد دوقطبی بودن جهان نیستیم و جهان امروز 
چندقطبی شده است .امروز قطب های جدیدی در جهان ظهور و 
بروز پیدا کرده اند و بلوک غرب و شرق را به هم ریخته اند. همچنین 
زمانی بود که دنیا سلسله مراتبی شــده بود و آمریکا خودش را 
کدخدای دنیا می دانســت اما االن دیگر اینگونه نیست و کاماًل 
متفاوت شده است. از این رو در جهان چندقطبی امروز، نباید در 
حوزه سیاست خارجی یک جانبه گرایی کنیم. منافع ملی ما حکم 
می کند که با تمام کشورهایی که در چارچوب ارزش ها و اصول 
سیاست خارجی ما قرار می گیرند، ارتباط برقرار کنیم و تعامل 
داشته باشیم. متأسفانه عده ای اخیرا این بحث را راه انداختند که 
دولت فقط به دنبال ارتباط با شرق است و غرب را رها کرده که 

اینگونه نیست.
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  سفرهای داخلی طی حدود یک دهه از سال90 تا 

گردشگری

98 در خانوارهای ایرانی 3برابر شده اما این سفرها 
نه تنها تأثیری بر رونق گردشگری کشور نداشته که 
حتی با نازل ترین کیفیت و بــدون برنامه و تنها با 
هدف ماندن در خانه دوست و آشنا و »فامیل  بازی« 

انجام شده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت سفرهای داخلی کشور که 
در خبرگزاری مهر نیز بازتاب یافته است به خوبی بیانگر آن است که هیچ 
برنامه ای برای افزایش کیفیت سفر خانوارهای ایرانی در کشور وجود نداشته 
است. گزارش مشترک مرکز پژوهش های مجلس و دفتر مطالعات آموزش 
و فرهنگ که با هدف بررسی وضعیت گردشگری داخلی برای دستیابی 
به چالش های سیاستگذاری حوزه سفر و گردشگری انجام شده است، با 
استناد به آمارهای مرکز آمار ایران اعالم کرده است که در دهه های اخیر، 
جهت گیری مناسبی در مورد سیاستگذاری گردشگری داخلی رخ نداده و 
آنچه به عنوان آمار در دسترس است، متأثر از برنامه نیست. به همین دلیل 
به رغم افزایش آمار سفر، کیفیت سفرهای داخلی به شدت پایین است و 
حتی توزیع سفر در بین خانوارهای ایرانی به صورت عادالنه رخ نداده است.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده است که سرانه سفر خانوار به واسطه 
افزایش سفر »خانوارهای سفرکرده« زیاد شده است. در این گزارش اشاره 

شده است که سفر خانوار به معنای سفر یک عضو یا تمامی خانواده است.
براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سفرهای صورت گرفته 
طی نزدیک به یک دهه اخیر، به واسطه وجود »شکاف رفاهی« خانوارهای 
بیشتری به فکر کاهش هزینه های سفر بودند و به همین دلیل اقامت در 
خانه اقوام و دوستان، استفاده بیشتر از وسایل حمل ونقل شخصی، کاهش 
هزینه های مربوط به خرید سوغات و عدم استفاده از تورهای گردشگری، 
نتیجه شکاف رفاهی موجود است که مانع پیامدهای مطلوب و مورد انتظار 

در حوزه گردشگری داخلی شده است.
مرکز پژوهش های مجلس آمارهای موجود در حوزه گردشــگری را نیز 
غیردقیق دانست و اعالم کرد: هجوم یکباره گردشگران و اشباع ظرفیت های 
خدماتی موجب شده است گردشــگران از خدمات باکیفیت محروم و در 

انتخاب دوباره یک مقصد دچار تردید شوند.
این گزارش تأکید کرده است که در ۱۱سال گذشته، تعداد سفرها با نرخ 
متوسط ساالنه ۱7درصد در حال افزایش بوده و از ۱7/8میلیون سفر در 

سال۱387 به ۱02/2میلیون سفر در سال۱398 رسیده است.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین تأکید کرده اســت که سال۱398 

به دلیل وقوع سیالب بهاری با کاهش ناگهانی ۱0میلیون سفر داخلی، آسیب 
جدی به بخش سفر و گردشگری کشور وارد شد.

به اعالم مرکز پژوهش های مجلس، سرانه سفر خانوارهای سفر رفته در 
سال۱398 با محاسبه تعداد سفرهای تجربه شده توسط هر عضو یا تمام 
اعضای از خانوار، ۶/۱سفر بود و ۶۶درصد خانوارهای ایرانی در سال۱398 
به طور متوسط ۶بار سفر رفتند. اما 3۴درصد از خانوارهای ایرانی در بهار 
سال 98 هیچ سفری نداشتند. براساس این گزارش، طی ۱۱ سال اخیر، آمار 
تعداد خانوارهای سفر نرفته دارای نوسان بود و در سال های۱392 تا ۱39۵ 
به بیشترین تعداد خود رسید و بعد از ۱۱ سال تقریبا ثابت ماند. به اعالم 
مرکز پژوهش های مجلس، خانوارهای سفر نرفته در سال۱387به تعداد 

7/7میلیون بود که این آمار در سال98 به تعداد 8/7میلیون خانوار رسید.
طی ۱۱سال اخیر، سفر خانوارهای ایرانی از 2سفر به ۶سفر افزایش یافت 
و 3برابر شد، اما 8میلیون خانوار که در طول سال های اخیر آمارشان تقریبا 
ثابت مانده اســت هیچ ســفری را تجربه نکرده اند. به همین دلیل مرکز 
پژوهش های مجلس اعالم کرده است که رشد آمار سفر خانوارهای سفر 
رفته طی این مدت به دلیل افزایش تعداد سفر در خانوارهای سفر رفته بوده 

که از ۱7میلیون و ۶00هزار خانوار سفر کرده در سال۱387 به 2۵میلیون 
و ۴00هزار خانوار در سال۱398 رسید.

مرکز پژوهش های مجلس همچنین حمایت از خانوارهای دارای مشکالت 
اقتصادی را که هرگز سفر نرفته اند برای انجام یک سفر در سال، سودمند 
دانسته و تأکید کرده است که این اقدام عالوه بر افزایش ۴0میلیون سفر و 
ایجاد اشتغال و کسب وکارهای وابسته، برکات فرهنگی و اجتماعی فراوان 
نیز خواهد داشت. در ایران اما این آمار در ردیف نخست قرار دارد و به نظر 
می رسد با کوچک شدن اقتصاد خانوارها ســفرهای داخلی در کشور با 
خودروي شخصی و ماندن در خانه اقوام و دوست و آشنا با هدف کاستن از 
هزینه های سفر انجام می شود. نکته جالب دیگر در آمار مرکز پژوهش های 
مجلس این موضوع است که طی یک دهه اخیر، سهم هزینه های حمل ونقل 
در خانوار ایرانی 20درصد، خرید سوغات و اقامت حدود 2۴درصد، خرید 
تور و گشت ۴۵درصد و سهم سایر هزینه ها 3۴درصد کاهش یافته است و 
خانواده های ایرانی بیشتر به فکر تهیه مایحتاج حیاتی همچون خوراک، 
درمان و خرید کاال بودند. بنابراین گردشــگری داخلــی ایران با تصمیم 
خانوارها برای صرفه جویی در هزینه های اولیه سفر روبه رو شده است. مرکز 
پژوهش های مجلس در پایان گزارش خود از وضعیت سفرهای داخلی طی 
یک دهه اخیر، اعالم کرده اســت: »از آنجا که نزدیک به 73درصد اقامت 
سفرهای داخلی در خانه آشنایان و بســتگان برای کاهش هزینه اقامت، 
استفاده از ماشین شخصی برای کاهش هزینه حمل ونقل، عدم استفاده از 
تور برای کاهش هزینه  سفر بود، کمیت گردشگری داخلی به دلیل وضعیت 

اقتصادی خانوارها کاهش یافته است.« 

پویا محمودیان
معاون صنایع دستی وزارت 

میراث فرهنگی
قصد داریم صــادرات چمدانی و رســمی 
را افزایــش دهیــم. بازارهــای چیــن و 
روســیه را مدنظــر  داریم.  پارچــه قلمکار، 
ســرمه دوزی، قلمزنــی ، گلیــم، زیرانــداز 
و زیــورآالت فاخــر مــورد عالقــه چینی هــا 

است. بازار روسیه را هم باید شناخت.

حجت االسالم سیدعلی رضوی نسب
امام جمعه بسطام

از سال ۲۰۰۷ مجموعه تاریخی بسطام 
و خرقــان در فهرســت آثــاری اســت که 
قابلیــت ثبــت جهانــی دارنــد امــا مورد 
بی توجهــی قــرار گرفته انــد. بســطام و 
خرقــان معجون ظرفیت هــای طبیعی، 
تاریخی، مذهبی و عرفانی است و باید 

به این ظرفیت ها توجه شود.

خبرنقل قول خبر

عدد خبر

 اصله نهــال به یــاد 3هزارو4۰۰شــهید 
در اردبیــل کاشــته شــد. بــه گــزارش 
همشهری، محمود قلی زاده ،   مدیرکل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  اردبیــل 
گفــت: پویش ایــران قوی و ایران ســبز 
در ســطح مناطــق پیشــنهای مــردم و 
بوســتان های شــهدا اجرا خواهد شد. 
در این طرح بــه نام هر شــهید 1۰نهال 

کاشته می شود.

34
هزار 

از اراضــی ملــی اشــنویه بــا تشــکیل 
پرونــده قضایــی رفــع تصــرف شــد. به 
گــزارش همشــهری، از ابتــدای ســال 
11۵فقــره پرونــده تخریــب و تصــرف با 
مســاحت ۹3هکتار تشــکیل شده که 
از ایــن میــزان تاکنــون 4۰هکتــار رفــع 
تصــرف و جرایــم تخریــب و تصــرف 
اراضی در  پرونده های تشکیل شده نیز 

۷۵۰میلیارد ریال برآورد شده است.

40
هکتار 

اعتراض مردم سیستان و بلوچستان  
به جاری نشدن حقابه هیرمند

جمعی از مردم سیستان و بلوچستان روز گذشته با هدف دریافت 
حقابه هیرمند در مقابل پایانه مرزی میلک تجمع کردند. براساس 
معاهده سال ۱3۵۱ میان ایران و افغانستان، دولت افغانستان موظف 
به رها ســازی  820میلیون مترمکعب آب از ذخیره سد کجکی در 

والیت هلمند به عنوان حقابه ایران است.
از اواخر دهه۱370 با باالگرفتن خشکسالی و همزمان با کاهش بارش 
ساالنه و گسترش خشکسالی در سیستان و بلوچستان  میزان ورودی 
آب رود هیرمند به ایران و دریاچه هامون روند نزولی پیدا کرد. این 
درحالی است که آب هامون به شهر زاهدان و شهرهای اطراف منتقل 
می شد و نیاز مردم منطقه را تامین می کرد. دریاچه هامون هفتمین 
تاالب بین المللی جهان است که در کنوانسیون رامسر ثبت شده اما 
نرسیدن آب هیرمند آن را نابود کرد. این مسئله موجب قطع منبع 
زندگی ۴00هزار نفر از اهالی سیستان و بلوچستان   کاهش چشمگیر 
پرندگان بومی، آغاز جریان انقراض گاو سیســتانی، تنگدستی و 
ناامنی های متعاقب آن به واسطه قاچاق مواد مخدر و فعالیت های 
گروه های تروریستی، مهاجرت گسترده سیستان و بلوچستان به 

مناطق شمالی ایران و زوال روزافزون صنایع دستی سیستان شد.
ایرنا دیروز گــزارش داد که جمعی از مــردم  زابل، زهک، هیرمند، 
نیمروز و هامون در شمال سیستان و بلوچستان نسبت به دریافت 
حقابه رودخانه هیرمند، تجمع اعتراض آمیزی در نقطه صفر مرزی 
ایران و افغانستان برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تجمع از 
مسئوالن کشور خواستند با هدف دریافت حقابه هیرمند با مسئوالن 
افغانستان وارد مذاکره شوند. این تجمع از ساعت 9صبح در پایانه 
مرزی میلک آغاز شــد و پس از حدود 2 ساعت پایان یافت. پس از 
پایان این تجمع، تعداد اندکی از مردم بومی میلک اقدام به شکستن 
شیشه  3 کامیون متعلق به اتباع افغانستان مستقر در پایانه مرزی 
میلک کردند که بالفاصله نیروهای انتظامی با ورود به محل از ادامه 
این حرکت جلوگیری کردند. تجمع اعتراض آمیزی نیز برای دریافت 
حقابه هیرمند دیروز در مقابل کنسولگری افغانستان در زاهدان نیز 
برگزار شد.در این تجمع، مردم از مسئوالن خواستند برای دریافت 
حقابه هیرمند با مسئوالن افغانستان مذاکره کنند.مردم معترض در 
مقابل کنسولگری از مسئوالن افغانستان در عدم  رها سازی  آب، گالیه 
کردند. اعتراض مردم سیستان و بلوچستان در حالی  است که سال 
گذشته اشرف  غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان سد کمال خان را 
بر رودخانه هیرمند افتتاح کرد. رودخانه هیرمند از کوه های بابایغما 
در مرکز افغانستان سرچشــمه می گیرد و پس از طی بیش از هزار 
کیلومتر به مرز ایران در سیستان و بلوچستان می رسد. این رودخانه 
سرچشمه تاالب بین المللی هامون بود که اکنون با گذشت 2 دهه 
به سبب بروز خشکسالی و عدم رها سازی  حقا به ایران از افغانستان 
خشکیده است. ساخت سد کمال خان بر رودخانه هیرمند در والیت 

نیمروز افغانستان، از انتقال آب به ایران جلوگیری کرد.

مقصد سفر؛ خانه فامیل
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می  دهد طی یک دهه اخیر ایرانی ها برای نپرداختن هزینه های سفر از خرید تور خودداری و 

73درصد اقامت خود را در خانه بستگان و آشنایان ثبت و با خودرو شخصی سفر کرده اند

44 درصد ایرانی ها به قصد دیدار از فامیل و آشنایان سفر کردند
گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمار جالبی از شیوه سفر ایرانی ها دارد. در 11سال اخیر سهم سفر با هدف دیدار دوستان و آشنایان 
در ایران یا البته بهتر بگوییم انجام سفر گردشــگری با هدف دیدار از فامیل و آشنا ۴۴درصد، با اختالف زیاد نسبت به سایر اهداف 
گردشگری پیشتاز است. این در حالی است که براساس آمار سازمان جهانی گردشگری، در سال۲۰1۸ دومین دلیل اصلی سفر دیدار 

دوستان و خانواده بوده که رقمی کمتر از ۲7درصد سفرهای انجام شده را تشکیل داده است.
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بیش از 6ماه از آغاز به کار شــوراهای ششم و 3ماه 
از ابالغ بخشنامه بودجه ســال۱۴۰۱ شهرداری ها 
می گذرد. اغلب شــهرها در همیــن روزها الیحه 
بودجه ســال آینده خود را به شــوراهای شــهر 
 ارائه کرده اند یا این موضوع در دســتور کارشــان 
قرار دارد. بودجه شــهرداری ها در واقع پیش بینی 
درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها 
برای یک سال مالی است که توسط شهرداری تهیه 
و تنظیم می شــود. طبق قانون، میزان پیش بینی 
درآمدها در الیحه بودجه باید متناسب با میانگین 
رشد درآمدها در 5سال گذشــته و عملکرد واقعی 
بودجه باشد. با وجود این، بررسی  عملکرد بودجه ای 
نشان می دهد سال گذشــته)۱399( بدون درنظر 
گرفتن بودجه شــهرداری تهران، فقط 87درصد 
بودجه شــهرداری های کشــور محقق شده است 
و ۱3درصد باقیمانده از بودجــه هیچ گاه به خزانه 
شــهرداری ها وارد نشده و امســال هم این عدد به 
حدود 5۰درصد رســیده  و  این اتفاقی است که در 
بودجه کشــور و حتی در بودجــه طرح های ریز و 
درشــت عمرانی رخ می دهد به طــوری که اغلب 
طرح ها و نهادها هیچ گاه ۱۰۰درصد بودجه تصویب 

شده برای خود را دریافت نمی کنند.

تحقق 50درصدی در سال جاری 
میانگین تحقق بودجه شهرداری  9کالنشهر تهران، 

مشهد، اصفهان، کرج، شــیراز، تبریز، قم، اهواز و 
کرمانشاه طی سال گذشــته عدد 77.5درصد را 
نشان می دهد. کرمانشــاه با ۱۰۰درصد باالترین 
رقم تحقق بودجه را به خود اختصاص داده و تهران 
و قم با عدد 6۰درصد کمترین میزان تحقق بودجه 

را داشته اند.
در سال جاری هم درصدهای تحقق بودجه که از 
سوی مسئوالن شهری کالنشهرها اعالم شده قابل 
توجه نیست و همه اعداد در حدود 5۰درصد است. 
سیدمحســن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن 
علمی اقتصاد شــهری ایران، اتکا به درآمدهای 
ناپایدار شهری را مهم ترین عامل این اتفاق می داند 

و این امر بودجه ریزی را بی ضابطه می کند.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور در این باره به همشهری می گوید: پیش بینی 

بودجه سال۱۴۰۰ شــهرداری ها در سال۱399 
توسط شوراهای اسالمی شهرها و با توجه به رشد 
ساالنه بودجه در ســال های۱398و۱399 انجام 

شده است.
این در حالی  اســت که در ســال۱۴۰۰ به دلیل 
محدودیت های مالی و اعتباری و رکود ساخت وساز 
و ادامه شیوع کرونا بودجه شــهرداری ها نه تنها 
رشدی نداشت، بلکه رکود اقتصادی بر بخش های 
مختلف حاکم شــد و اختــالف بودجه مصوب و 

عملکرد به میزان حدود 5۰درصد رسیده است.

بودجه واقع بینانه باشد 
در این شرایط افزایش قابل توجه بودجه شهرداری 
9کالنشهر کشور در الیحه سال آینده چقدر قابل 

پیش بینی خواهد بود؟
مهدی جمالی نژاد در این باره نیز توضیح می دهد: 
طی ماه های اخیر با انجام مکاتبه ها و ابالغ موارد 
مرتبط تالش کرده ایم راهنمایی، پیشــنهادها و 
توصیه های الزم را درباره امور مالی و اعتباری در 
اختیار مدیریت شــهری قرار دهیم. شهرداری ها 
الیحه بودجه سال۱۴۰۱ را واقع بینانه و با درنظر 
گرفتن محدودیت هــای مالی موجــود و توجه 
مضاعف به تامین درآمدهای پایدار و مزیت های 
رقابتی شهر و همچنین امکان جلب مشارکت های 
بخش خصوصی تدوین کنند تا بودجه پیشنهادی 
به طــور کامــل محقق شــود. از شــهرداری ها 
خواسته شــده اســت در بودجه ریزی برای سال 
آینده پرداخــت حقوق کارمندان شــهرداری را 
 در اولویت قــرار دهند و بــرای پرداخت حقوق

 وام نگیرنــد. همچنین به گفته معــاون عمران 
و توســعه امور شهری و روســتایی وزیر کشور و 
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
از شــهرداری ها خواسته شده اســت تا پرداخت 
تعهدات قبلی مدیریت شهری را در اولویت اصلی 
قرار دهند و کلنــگ پروژه های جدیدی که منابع 

مالی آن مشخص نیست را به زمین نزنند.
به گفته جمالی نژاد، شهرداری ها باید ضمن توجه به 
مسائل اصلی مدیریت شهری و ارتقای سطح ایمنی 
و تاب آوری شهرها، دقت کافی را در زمینه هزینه  

منابع لحاظ کنند.

بخشنامه 5فصلی بودجه1401
بخشنامه بودجه ســال۱۴۰۱ شهرداری های کشور 
شــامل 5فصل رویکردهــای کالن تدوین بودجه، 
تکالیــف بودجــه ای، ضوابط مالی تهیــه و تنظیم 
بودجه، ضوابط اجرایــی بودجه و ســامانه بودجه 
شهرداری هاست که در چارچوب قوانین و مقررات 
و اهداف برنامه های توسعه کشور و برنامه های دولت 
سیزدهم تنظیم شده است. در این بخشنامه عالوه بر 
موضوعات اساسی و قوانین مرتبط با امور شهرداری 
بــه تقویت حمل ونقــل عمومی، کاهــش آلودگی  
زیست محیطی، توسعه زیرساخت های الکترونیک 
و شهر هوشمند، اســتفاده از توانمندی های بخش 
خصوصی در ســرمایه گذاری، محرومیت زدایی از 
بافت های ناکارآمد یا محالت کم برخوردار و همچنین 
میزان بدهی شــهرداری ها به اشــخاص حقیقی و 
حقوقی و مطالبات آنهــا از دســتگاه های اجرایی 

پرداخته شده است. 

 بودجه شهرداری ها افزایش می یابد اما تحقق نه!
 بودجه شهرداری ها در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته در حالی که آمار نشان می دهد 87 درصد بودجه سال 99 

و تاکنون حدود 5۰ درصد بودجه ۱۴۰۰ تحقق یافته است

خبر

ماجرای کمبود آرد در ایرانشهر
کمبود آرد، صف هــای طوالنی و کم کار شــدن نانوایی ها، 
موضوع تازه ای نیست. هر بار از شهری خبر می رسد که مردم 
برای تهیه نان با مشکل مواجه شــده اند. آبان امسال بود که 
در گیالن تولید نان در بعضی شــهرها کفاف تقاضای مردم 
را نمی داد و حاال در خاش و ایرانشهر سیستان و بلوچستان 
کمبود آرد موجب تشــکیل صف  های طوالنــی و در المرد 
فارس کاهش عرضه نان موجب سردرگمی مردم برای تهیه 

نان شده است.

قاچاق آرد در ایرانشهر 
مدت هاست مردم ایرانشهر در سیستان وبلوچستان به دلیل 
مشــکل کمبود آرد مجبورند برای تهیه نــان در صف های 
بی پایان منتظر بمانند به طوری که عبدالناصر درخشــان، 
نماینده ایرانشهر خواستار کمک وزیر راه برای حل مشکل 

حمل آرد به این شهر شده است.
مردم شهر معتقدند قاچاق آرد اختصاص یافته به نانوایی ها 
در مرز پاکستان، مشکل اصلی شهرســتان و عامل کمبود 
نان است. یک شهروند ایرانشــهری به همشهری می گوید: 
ایرانشــهر منطقه مرزی اســت و نانوایی هــا آردی که باید 
برای مردم پخت کنند را با ۴برابر قیمت در مرز پاکســتان 
می فروشند. نانوایی 2ساعت کار می کند و بعد اعالم می کند 

نان تمام شده است.
مسلم کردی با بیان اینکه قاچاقچیان پاکستانی آماده خرید 
آرد هستند، می افزاید: آنها آرد را کیسه ای ۴۰۰هزارتومان 
می خرند و نانوا به جای تولید نان، آرد را به آنها می فروشــد 

تا ضرر نکند.
او صف های نان در ایرانشــهر را کیلومتری توصیف می کند 
و می گوید: قوت غالب مردم کیمیا شــده است و مردم نان 
برای خوردن ندارند. قبال هم شــرایط به همین شکل بود، 
اما از 3ماه پیش وضع واقعا بدتر شــده است. وقتی شکایت 
می کنیم مســئوالن می گویند کرایه حمل آرد گران شده و 
آرد دیر می رسد ولی واقعیت این است که داللی آرد مشکل 

اصلی است.
این شهروند با بیان اینکه نان گران نشده ولی کمیاب است، 
می گوید: اگر کسی خانواده پرجمعیتی داشته باشد چطور با 
یک یا 2نان روزش را سر کند؟ چرا باید نان جیره بندی باشد؟ 
در این شرایط، علی شعبانی، فرماندار ایرانشهر وجود هرگونه 
صف نانوایی را تکذیب کرده و قول داده است به هر که فیلم 
مســتندی از صف نانوایی در این شهر داشــته باشد جایزه 
می دهد. این در حالی است که تصاویر رسیده از ایرانشهر به 
خبرنگار همشهری نشان می  دهد صف های طوالنی نانوایی ها 

در این شهر همچنان ادامه دارد.

صف های طوالنی نان در خاش  
خاش در شــمال ایرانشــهر هم مشکالت مشــابهی دارد، 
صف های طوالنی مردم را مجبور می کند ساعت ها در صف 
نان منتظر بمانند، آن هم در شرایطی که کیفیت نان در این 

شهر تعریفی ندارد.
یک شــهروند اهل خاش در این باره به همشهری می گوید: 
مشکل نان در خاش بیشتر به کیفیت بد آرد برمی گردد. مردم 
فقط از 5-۴ نانوایی که آرد خوبی دارند نان تهیه می کنند و 
همین موضوع موجب می شود صف های بسیار طوالنی جلوی 

نانوایی ها ایجاد شود.
مســلم عبدی با بیان اینکه این مشــکل یک سال است در 
خاش وجود دارد، می افزاید: حتی بعضی نانوایی ها دستگاه 
نوبت دهی گذاشته اند تا مردم مجبور نباشند وقتشان را در 
صف هدر دهند. از طرف دیگر عصرهــا معموال برای خرید 
نان محدودیت وجود دارد و مثال بیشــتر از 5عدد نمی شود 
نان خرید. وی با بیان اینکه بعضی نانوایی ها سهمیه آردشان 
کم شده است و یک شیفت نان می پزند، می گوید: مردم به 
نهادهای زیادی نامه نوشته  و مشکالتشان را مطرح کرده اند، 
اما کسی کاری انجام نداده است. صاحب گل صالحی، فرماندار 
شهرستان خاش در پاسخ به مشــکالت به وجود آمده برای 

تهیه نان در این شهر از برخورد با متخلفان خبر می دهد.

فروش آزاد آرد در المرد 
در استان فارس هم مدتی اســت مردم در شهرستان المرد 
گرفتار صف های طوالنی نانوایی ها هســتند. از سوی دیگر 
فروش آزاد آرد و به تبع آن کمبود آن بعضی نانوایی ها را به 
تعطیلی کشانده است. یک شهروند المردی که از نبود نظارت 
بر نانوایی ها گالیه دارد می گوید: اگر مسئوالن بر نانوایی ها 
نظارت داشته باشــند، نانوایی آرد را آزاد نمی فروشد. مردم 
مجبورند ساعت ها در سرمای زمستان در صف های طوالنی 
برای نان بایستند و مسئوالن باید فکری به حال این وضعیت 
کنند. در این شرایط مســئول اداره صمت شهرستان المرد 
می گوید: یک ماه اســت که اداره صنعــت و معدن دخالتی 
در نظارت و تهیــه آرد و نان نانوایی ها نــدارد و همه امور به 
جهادکشــاورزی المرد واگذار شده اســت. عباس رفیعیان 
می افزاید: همه نانوایی ها هفتگــی آرد دریافت می کنند، اما 

بعضی از آنها آرد دریافتی را در بازار آزاد می فروشند.

  
موضوع صف های طوالنی نانوایی ها داستان تازه ای نیست، 
دست کم شــهرهای بســیاری در سیســتان و بلوچستان 
مدت هاست با چنین مشکلی مواجهند. حل مشکل کمبود 
آرد، برخورد با فروش غیرقانونی آن و ارائه نان باکیفیت و به 
اندازه، کمترین کاری است که مسئوالن موظفند برای مردم 
انجام دهند. مردمی که در پی گرانی همه اقالم خوراکی به 

نان که قوت غالب آنان است، وابسته اند.

عدد خبر

دالر صــادرات غیرنفتی از کرمانشــاه ثبت 
شــد. به گــزارش تســنیم و به گفتــه رئیس 
اتــاق بازرگانــی کرمانشــاه، ایــن اســتان بــا 
2میلیــاردو۸۵۳ میلیــون دالر صــادرات 
غیرنفتــی از ایــن نظــر رتبــه پنجم کشــور را 
کسب کرده اســت. کیوان کاشــفی اظهار 
می کند: برای ســال1400حدود 4۵میلیارد 
دالر صــادرات غیرنفتــی بــرای کشــور 
هدف گذاری و تا پایان 9ماهه امسال بیش 

از 77درصد آن محقق شده است.

۳
میلیارددالر

بنــا بــر اعـــــام اداره کــــــل حفــــاظت 
محیط زیست خوزســتان میزان غلظت 
گردوغبار در 14شهر استان بیش از حد 
اســتاندارد و 14برابر حد مجاز است. به 
گزارش فارس، دانشــگاه علوم پزشکی 
جنــدی شــاپور اهــواز در اطاعیــه ای 
خواســت افراد مبتا به بیمــاری قلبی یا 
ریوی، ســالمندان و کودکان از فعالیت  
 طوالنی مدت یا ســنگین خارج از منزل

اجتناب کنند.

۱۴ 
برابر

۳0میلیــارد تومــان بــرای حراســت از 
جنگل های گیــان اختصــاص یافت. 
به گزارش ایســنا، ســیدجواد ساداتی 
نــژاد ،وزیــر جهادکشــاورزی بــا بیــان 
اینکــه اســتان  های شــمالی به ویــژه 
گیــان گل سرســبد بخش کشــاورزی 
کشــور هســتند، گفــت: همچنیــن 
بهبــود بــرای  تومــان   ۵0میلیــارد 
و توســعه باغــات مرکبــات نیــز در نظر 

گرفته شده است.  

۳0
میلیارد تومان

4روز تا زندگی دوباره زاینده رود 

باتوجه به توافق انجام شــده بین کشاورزان و ضرورت 
تعیین زمان بازگشایی زاینده رود برای کشت، سه شنبه 
۱2بهمن افزایش خروجی سد زاینده رود برای توزیع 
آب در شبکه های آبیاری شرق اصفهان انجام می شود.

به گزارش تســنیم، معاون هماهنگی امــور عمرانی 
استانداری اصفهان گفت: براســاس تصمیم کارگروه 
ســازگاری با کم آبی مبنی بر انجام توافق کشاورزان 
مناطق شهرستان های شــرق و شهرستان های غرب 
اســتان و تعیین تکلیف زمان بازگشایی زاینده رود در 

این مورد توافق الزم صورت گرفت.
مهران زینلیان ادامه داد: میزان حجم بازگشــایی آب 
برای مناطق شرق اســتان براساس حجم موجود سد 
زاینده رود و با رعایت خط قرمز شرب آب استان انجام 
می شود. بنا بر اعالم مســئوالن و در شرایطی که قرار 
بود تصمیم گیری در این خصوص، امروز شنبه 9بهمن 
انجام شــود، این اطالع رسانی و تصمیم گیری از سوی 
استانداری اصفهان پیش از موعد این جلسه انجام شد 
تا کشاورزان فرصت آماده سازی زمین به منظور کشت 

را داشته باشند.

خبر کوتاه

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

حمیده پازوکی
خبرنگار

نگاهی به وضعیت مالی شهرداری های 9کالنشهر کشور
بودجه پیشنهادی 1401 )میلیارد تومان(درصد تحقق بودجه1400 تاکنونبودجه1400 )میلیارد تومان(درصد تحقق بودجه سال99کالنشهر
60488335356869تهران
90173946526174مشهد

9095706711300اصفهان
5000-774441کرج

7761605710500شیراز
755777728020تبریز
-60306254قم

693500537500اهواز
1003000704100کرمانشاه

اعداد تحقق بودجه بر اساس اعالم شهرداری ها و اغلب مربوط به پایان نیمه اول سال است

معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و 
روستایی وزیر کشور: شهرداری ها الیحه 
بودجه سال1401 را واقع بینانه و با درنظر 
گرفتــن محدودیت هــای مالــی موجــود 
و توجــه مضاعــف بــه تامیــن درآمدهــای 
پایدار تدوین کنند تا بودجه پیشــنهادی 

به طور کامل محقق شود

عکس خبر

 جشنواره کدو در روستای تفریجان 
جشنواره سنتی کدو در روستای» تفریجان« همدان با حضور گسترده اهالی این روستا و 

مردم همدان در هوایی برفی برگزار شد. /مهر
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شنبه 9 بهمن 161400
 شماره  8425

به دنبال هشدار سازمان بازرسی کل 

خودرو
کشور به خودروسازان برای کاهش 
دپوی خودرو در پارکینگ ها، روند 
فروش خودرو در دی ماه شتاب گرفت و 45درصد 
افزایش یافت. اطالعات موجود نشان می دهد حجم 
تولید خودرو نیز در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل 

5.8درصد رشد کرده است.
به گزارش همشهری، بررســی روند تولید و فروش 
خودرو تا آذر ماه امسال نشان می داد با وجود افزایش 
تولید خودرو در سال جاری شرکت های خودرو ساز 
بخشی از تولیدات خود را راهی پارکینگ کرده بودند 
به طوری که طبق اطالعات موجود تولید خودرو در 
9ماه امسال 2.3درصد رشــد کرده بود با این حال 
7درصد خودرو های تولید شــده معــادل 49هزار 
دســتگاه به جای بازار، راهی پارکینگ شده بودند و 
مقدار فروش خودرو نیز در این مدت به طور میانگین 
10درصد کاهش یافته بود. این روند افزایش دپوی 
خودرو در پارکینگ ها ظرف چند ماه گذشته به رشد 
قیمت در بازار منجر شــده بود، زیرا حجم تقاضا در 
بازار بسیار باالست اما میزان عرضه تناسبی با میزان 

تقاضا ندارد.
پیش از این خودروســازان مدعــی بودند به دلیل 
مشکالتی که در تامین قطعات وجود دارد خودروها به 
مرحله تجاری سازی  نمی رسند و علت دپوی گسترده 
خودرو در پارکینگ ها همین موضوع است. اما در دی 
ماه به دنبال انتشارگزارشــی در روزنامه همشهری 
درباره دپوی گسترده خودرو در پارکینگ ها، سازمان 
بازرسی کل کشور وارد عمل شد و به خودروسازها 
هشــدار داد که باید روند دپوی خــودرو را کاهش 
دهند. این موضوع از یک طرف بــه افزایش عرضه 
خودرو در دی ماه منجر شــد و از طرف دیگر اثبات 
کرد استدالل خودرو سازی  در مورد کمبود قطعات 

درست نبوده است.
سازمان بازرسی کل کشــور، ضمن اشاره به خلف 

وعده خودروسازان درباره کاهش محصوالت ناقص 
در پارکینگ ها، این کار را از مصادیق احتکار برشمرده 
بود و ذبیح اهلل خداییان، ســخنگوی قوه قضاییه نیز 
اعالم کرده بود که اگر خودروسازان پاسخگو نباشند، 

پرونده آنها به مراجع قضایی می رود.

رشد فروش خودرو در دی ماه 
حاال یک ماه بعد از اولتیماتوم سازمان بازرسی، آمار ها 
نشان می دهد هشدارهای نهاد های نظارتی کارساز 
بوده زیرا میزان فروش خودرو در ماه قبل با 45درصد 
افزایش نسبت به آذرماه به 111هزارو 696دستگاه 
رســیده و حجم فروش خودرو در دی ماه نسبت به 

ماه قبل 34هزارو 396دستگاه افزایش یافته است.
برآورد های همشهری نشــان می دهد شرکت های 
خودرو ســاز در دی ماه امســال 17هزار دستگاه از 
خودرو های دپو شــده در پارکینگ هایشان را راهی 
بازار کرده اند و بخش عمده این رشد ناشی از افزایش 
عرضه محصوالت ســایپا در بازار بوده است.آمارها 
نشان می دهد حجم فروش محصوالت سایپا در ماه 

گذشته 95.6درصد افزایش یافته است. 
ســایپادر دی ماه امســال 20هزارو 367دستگاه 
خودروی بیشتر، نســبت به آذرماه فروخته است. 
جمع کل فروش این شرکت در دی ماه به 41هزارو 
662دستگاه رسیده است. در آذرماه سایپا 22هزار 
دستگاه خودرو فروخته بود. با وجود افزایش عرضه، 
میزان تولید سایپا در دی ماه کاهش یافته است. ایران 
خودرو نیز در دی ماه امســال میزان فروش خود را 
40درصد افزایش داده و جمعا 55هزارو 46دستگاه 
خودرو راهی بازار کرده اســت. تعــداد خودرو های 
فروخته شده ایران خودرو در دی ماه امسال 15هزارو 
831دستگاه بیشــتر از آذرماه بوده است. با وجود 
این تغییرات در میزان فروش شــرکت های سایپا و 
ایران خودرو، در میزان فروش پارس خودرو و زامیاد 

تغییری ایجاد نشده است.

رشد نامتوازن تولید
آمار ها نشــان می دهد حجم تولید خــودرو در دی 
ماه امسال نســبت به آذرماه با 5.8درصد افزایش به 
94هزارو 616دستگاه رسیده است. تعداد خودروهای 
تولیدشده در دی ماه امســال 5هزارو 187دستگاه 
بیشتر از ماه قبل بوده و با این میزان تولید، جمع کل 
تولید خودرو در 10ماه امسال به مرز 790هزار دستگاه 
رسید. بخش عمده این رشد ناشی از افزایش تولید در 
شرکت ایران خودرو بوده است. شرکت های سایپا، 
پارس خودرو و زامیاد در دی ماه امسال با کاهش تولید 
مواجه بوده اند. آمار ها نشان می دهد ایران خودرو در 
دی ماه امسال جمعا 55هزارو 764دستگاه خودرو 
تولید کرده، این میزان 30درصد بیشــتر از آذرماه 
است و همین موضوع به رشد جمع کل تولید خودرو 
در ایران منجر شده اســت، زیرا بقیه خودروساز ها با 
افت تولید مواجه بوده اند. با وجود این رشد تولید در 
ایران خودرو، این شرکت هنوز از برنامه های ساالنه 
عقب است زیرا میزان تولیدات ایران خودرو در 10ماه 
امسال 1.7درصد کمتر از 10ماهه پارسال است. قرار 

بود میزان تولید در سال جاری افزایش یابد.
آمار ها نشان می دهد با وجود رشــد تولید در ایران 
خودرو، سایپا در دی ماه امسال با کاهش 18درصدی 
تولید مواجه شده و جمع کل تولیدات این شرکت 
با 5هزارو 637دســتگاه کاهش نسبت به آذرماه به 
25هزارو 438دستگاه رسیده است. پارس خودرو و 
زامیاد نیز در دی ماه امسال به ترتیب با کاهش 13.3و 

13.4درصدی مواجه شده اند.
بررسی های آماری از وضعیت تولید در شرکت های 
خودرو سازی  نشان می دهد روند تولید در شرکت های 
خودرو ســازی  در ماه های مختلف نوســان زیادی 
داشته که هنوز دالیل این نوســان ها به طور واضح 
مشخص نیست اما این نوســان ها در میزان تولید 
نشان دهنده رشد نامتوازن صنعت خودرو است. این 
روند نامتوازن تولید در حالی اتفاق می افتد که وزارت 

صنعت وعده داده تا سال 1404تیراژ تولید خودرو 
را به 3میلیون دستگاه می رســاند. حتی قرار است 
ظرف روز های آینده از بسته جامع افزایش تولید نیز 
رونمایی شود اما به زعم کارشناسان تا وضع حکمرانی 
شــرکت های خودرو ســازی  از طریق بهینه سازی  
ترکیب سهامداری آنها اصالح نشود امکان رسیدن به 

تیراژ تولید 3میلیون دستگاه در سال شدنی نیست.

رشد درآمدها
اطالعات آمــاری از وضعیت درآمد شــرکت های 
خودرو سازی  نیز نشــان می دهد جمع کل درآمد 
شرکت های خودرو سازی  در 10ماه امسال 93درصد 
رشــد کرده و به مرز 94هزارمیلیارد تومان رسیده 
است. درآمد شــرکت های خودرو ســازی  از محل 
فروش خودرو از ابتدای سال تاکنون 45هزار میلیارد 
تومان نسبت به ســال قبل افزایش یافته که بخش 
عمده آن ناشی از افزایش قیمت فروش محصوالت 
این شرکت هاست. به طور مثال میانگین نرخ فروش 
محصوالت سایپا و ایران خودرو 80درصد باالتر از 
سال قبل است و قیمت محصوالت زامیاد نیز در این 
مدت دوبرابر شده است با این حال و با وجود رشد 
اسمی درآمد شــرکت های خودرو سازی ، به دلیل 
واقعی نبودن قیمت ها و باال بودن هزینه های مالی 
و تولید، شرکت های خودرو سازی  همچنان در حال 
تولید زیان هســتند، طوری که طبق صورت های 
مالی 6ماهه هم اکنــون جمع کل زیــان تلفیقی 
شرکت های خورو ســازی  به مرز 100هزار میلیارد 

تومان رسیده است.

 رشد 45درصدی عرضه
در بازار خودروهای صفر کیلومتر

محاسبات همشهری نشان می دهد در دی ماه امسال، شرکت های خودروساز، به دنبال هشدار سازمان بازرسی، عرضه 
خودروهای دپو شده در پارکینگ ها را 45درصد افزایش داده اند

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی  امسال 600هزار تومان سود سهام عدالت به مشموالن پرداخت می شود
سود سهام عدالت 3برابر شد

آمار ها نشان می دهد جمع کل سود شرکت های مشمول 
سهام 
عدالت

سهام عدالت تا 3برابر افزایش یافته است. این موضوع را 
رئیس کل ســازمان خصوصی هم تأیید و اعالم کرد: 
امسال به هریک از مشموالن سهام عدالت 600هزار تومان سود پرداخت 

می شود.
به گزارش همشهری، با رشــد تورم درآمد اسمی شرکت ها هم افزایش 
یافته به طوری کــه طبق آمار هــای موجود جمع کل درآمد اســمی 
شــرکت های بورس به 510هزار میلیارد تومان رسیده است. البته این 
رشد اسمی سود به معنای افزایش تولید نیست و بخش عمده آن ناشی 
از رشد قیمت کاال ها و خدمات تحت تأثیر رشــد پرشتاب تورم است. 
آمار های دقیق تر نشان می دهد تناژ تولید به ویژه در شرکت هایی که در 
تابستان با قطع برق و در زمستان با قطع گاز مواجه بوده اند، کاهش یافته، 
با این حال درآمد های اسمی شــرکت ها تحت تأثیر تورم در حال رشد 
است و این موضوع روی سبد سهام عدالت هم تأثیر گذاشته و به رشد 
سود شرکت های حاضر در سبد ســهام عدالت منجر شده است. به این 
ترتیب مشموالن سهام عدالت امسال سود بیشتری دریافت می کنند. 
هم اکنون 36شرکت بورسی و 13شرکت غیربورسی در سبد سهام عدالت 
حضور دارند که ســود سال99 سهام عدالت شــرکت های غیربورسی 
2800میلیارد تومان و سود شرکت های بورسی 29هزارو200میلیارد 
تومان است که نشان می دهد جمع کل سود سبد سهام عدالت امسال 
3برابر افزایش یافته و به 31هزار میلیارد تومان رســیده اســت. طبق 
آخرین خبرها قرار است این میزان ســود تا پایان سال بین مشموالن 

سهام عدالت تقسیم شــود. چنان که به گفته حسین قربان زاده، رئیس 
سازمان خصوصی سازی ، 31هزار میلیارد تومان سود شرکت های سهام 
عدالت در سال گذشته باید میان 49میلیون سهامدار توزیع شود، بر این 
اساس تا پایان سال به هر سهامدار احتماال رقمی حدود 600هزارتومان 

پرداخت می شود.
با وجود آنکه به گفته رئیس ســازمان خصوصی سازی  سود مشموالن 
سهام عدالت تا پایان سال پرداخت خواهد شد اطالعات موجود نشان 
می دهد بخشی از سود سهام عدالت سال1398 به دلیل خلف وعده برخی 

شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت، ازجمله شرکت مخابرات، هنوز 
به مشموالن پرداخت نشده اما آنطور که رئیس سازمان خصوصی سازی  
گفته قرار است باقی مانده سود سهام عدالت سال1398 نیز به زودی به 

مشموالن پرداخت شود.
قربان زاده گفت: برخی شرکت های بزرگ مانند دخانیات، مخابرات و غیره 
سود سال های گذشته خود را به طور کامل پرداخت نکرده اند، سازمان 
خصوصی سازی  به پیگیری از این شرکت ها مکلف است و موارد حقوقی 
الزم را علیه آنها اعمال کرده است تا این شرکت ها هر چه زودتر باقی مانده 
سود سال گذشته را پرداخت کنند. رئیس سازمان خصوصی سازی  تأکید 
کرد: ماده48 قانون محاسبات عمومی را بر شرکت های متخلف اعمال 
کرده ایم، براین اساس دیگر امکان ثبت صورت جلسات هیأت مدیره آنها 

وجود ندارد و این شرکت ها باید هر چه زودتر معوقات را پرداخت کنند.
او افزود: اکنون در حال مذاکرات با هیــأت مدیره مخابرات و دخانیات 
هستیم تا سود معوقه را با دریافت تسهیالت از بانک پرداخت کنند، اما 

تاکنون زمان دقیقی برای پرداخت این سود اعالم نشده است.
همزمان محمد خزاعی کوه پر، دبیرکل کانون شرکت های سرمایه گذاری 
استانی نیز از تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری امور سهام عدالت خبر 
داد و گفت: این کارگروه تالش می کند سود ســهام عدالت مربوط به 
سال گذشته را تا پایان سال به حساب ذینفعان سهام عدالت واریز کند. 
پرداخت سود سهام عدالت ســال مالی1399 نیز باید از شرکت های 
سرمایه پذیر وصول و تا پایان سال جاری به حساب سهامداران عدالت 

واریز شود.

چهره ها

بازارها

  خودرو یک تا 2میلیون تومان ارزان شد
به گفته سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
تهران، قیمت خودرو در آخرین روز های کاری هفته گذشــته 
اندکی عقب نشینی کرد و بیشتر خودرو ها در بازار کاهش یک تا 

2میلیون تومانی قیمت را تجربه کردند.

  ۳۰۰هزار تن برنج وارد شده است
دبیر انجمن واردکنندگان برنج از واردات 300هزار تن برنج خبر 
داد. به گفته مسیح کشــاورز، کمیته های تأمین امنیت غذایی 
جهادکشاورزی به واردکنندگان برنج کشــور تکلیف کرده تا 
پایان سال ماهانه 150هزار تن، 2ماه آخر سال 300هزار تن و 
250هزار تن نیز برای فروردین ماه و رفع نیاز ماه مبارک رمضان 

برنج وارد کنند.

  واردات نارنگی پاکستانی از بازارچه های مرزی آزاد شد
با مصوبه شورای ســاماندهی مرز، واردات نارنگی از پاکستان 
صرفا از طریق بازارچه های مرزی ریمدان، پیشــین، کوهک 
و میرجاوه آزاد شــد. واردات نارنگی پاکستانی تا پیش از این 
ممنوع بود. همچنان امــکان واردات این محصول از مرزهای 
رسمی وجود ندارد، این امتیاز صرفا برای بازارچه های مرزی 

لحاظ شده است.

  واردات یک میلیارد دالر گوشی لوکس طی امسال
ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از واردات 
یک میلیارد دالر گوشی همراه لوکس در 9ماه امسال خبر داد. 
حمیدرضا دهقانی نیا گفت: گوشی های باالی 600دالر با آنکه 
30درصد منابع ارزی تلفن همراه را مصرف کرده اند اما فقط نیاز 
5درصد افراد جامعه را پوشــش داده اند. 90درصد گوشی های 

باالی 600دالر دارای نشان تجاری اپل است.

  مردم به تعویض موبایل تمایلی ندارند
به گفته رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم 
جانبی، تورم حاکم در بازار باعث شده مردم مانند گذشته برای 
تغییر و به روزکــردن تلفن  های همراه از خود تمایلی نشــان 
ندهند. مهدی محبی پرفروش ترین نرخ خرید و فروش موبایل 
را 5میلیون تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون موبایل با نرخ 40 
تا 50میلیون در بازار موجود است که این موبایل ها از برندهای 

اپل و سامسونگ هستند.

  درج قیمت تولید روی روغن موتور الزامی شد
براساس دستور وزارت صمت و سازمان حمایت، تولیدکنندگان 
عمده روغن موتــور به درج قیمــت تولیدکننــده روی انواع 
محصوالت خود اعم از دیزلــی و بنزینی ملزم شــدند. بر این 
اساس همه واحدهای تولیدکننده روغن موتور مکلفند قیمت 
تولید محصوالت خــود را منطبق با مجموع هزینه ها و ســود 
قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی )در کارخانه، عمده فروشی و 
خرده فروشی( با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده روی بسته بندی 

ارائه کنند.

  کاهش تولید، تحویل و صادرات سیمان
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان گفت: در 9ماه 
امسال تولید سیمان 48میلیون و 200هزار تن بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 8.5درصد کاهش داشته است. این 
کاهش تولید روی تحویل ســیمان به خریداران هم تأثیر دارد. 
به دلیل محدودیت  های برق، شب ها آسیاب ها را روشن و سیلوها 
را پرمی کنیم که مشکلی در عرضه به وجود نیاید، ولی درمجموع 

تأثیر منفی خود را در حد 20درصد می گذارد.

سوپرمارکت

سرخط خبرها

عرضه مستقیم 
 سیب زمینی

در میادین
به دنبــال افزایش قیمــت ســیب زمینی، امکان 
عرضه مســتقیم آن در میادین میوه و تره بار برای 
تامین کنندگان فراهم می شود. به گزارش همشهری، 
سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران به منظور 
تثبیت و تنظیــم بازار ســیب زمینی به عنوان یک 
محصول پرمصرف، تسهیالت و شــرایطی را برای 
اختصاص حــق بهره برداری موقــت از محل های 
عرضه مســتقیم میادین و بازارهای میوه و تره بار 
فراهم می کند. در ماه های اخیــر به دنبال کاهش 
عرضه سیب زمینی قیمت آن در میدان اصلی تره بار 
تهران به 10هزار تومان رسید و در مغازه های سطح 
شهر قیمت این محصول تا 20هزار تومان باال رفت. 
کاهش عرضه و افزایش قیمت سیب زمینی با وجود 
میزان باالی تولید این محصول، به مشکالت عرضه 
و دپوی آن از سوی عده ای به منظور افزایش قیمت، 

نسبت داده می شود.

مقایسه قیمت سبزی و صیفی  در میادین با میانگین سطح شهر

 قیمت در نام محصول
 میادین

 قیمت  در
 سطح شهر

درصد 
اختالف

12.50018.00044خیار گلخانه ای
10.50015.00042.8خیار رسمی و رویال

10.30013.00026گوجه فرنگی
7.20014.00094بادمجان قلمی
10.50015.00042.8کدو مسمایی
9.00012.50038کدو حلوایی
10.90015.00037سیب زمینی
5.0007.50050پیاز قرمز
6.9009.00030پیاز سفید
14.50028.00093لوبیا سبز

میادین

امین حسین رحیمی
وزیر دادگستری

از  درج قیمــت تولیدکننــده مانــع 
گرانفروشی است و اگر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با جدیت این مسئله را 
پیگیری کند خیلــی از کاالها به قیمت 

واقعی خود نزدیک می شوند.

احسان خاندوزی
وزیر اقتصاد

شــتاب تــورم در ماه هــای گذشــته کــم 
شــده اســت و چند ماه بعــد از روی کار 
آمدن دولت جدید شتاب تورم کاسته 
شــده اســت. تــورم ماهانــه از ۳درصد 
در پایــان دولت قبــل در ماه هــای اخیر 
به ۲درصد کاهــش یافته اســت. تورم 
ســال آینــده به طــور ملمــوس کمتــر از 
امســال و از ســال های ۱۴۰۲ به ســطح 

بهتری خواهد رسید.

محمدجعفر منتظری
دادستان کل کشور

بخــش عمــده مشــکل بــورس جنبــه 
قضایی نــدارد بلکــه مدیریتی اســت. 
بخــش از ایــن  مشــکل هــم ناشــی از 
یک ســری جریاناتی اســت که در بازار 
وجــود دارد. در حــال رصــد هســتیم تا 
اگر جرمی به وقوع پیوسته باشد به آن 

رسیدگی کنیم.

علی رستم پور
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان 

امور مالیاتی
اگر فردی دارای چند باب آپارتمان، ویال 
یا باغ ویال باشد که ارزش تک تک این 
مســتغالت کمتــر از۱۰ میلیــارد تومان 
باشــد، مشــمول مالیات بــر خانه های 

لوکس نخواهد شد.

جمع کل تولید خودرو در 10ماه امسال 

به مرز 790هزار دستگاه رسید

دمنوش های گران قیمت
قیمت دمنوش ها در یک ســال اخیر به طور میانگین 40درصد 
افزایش یافته است. به گزارش همشهری، دمنوش گل  گاوزبان 
برند گلستان با 43درصد افزایش از 39.500 به 56.500تومان 
رسیده و دمنوش آویشــن مهرگیاه هم 30درصد رشد قیمت 
داشته، بهای این چای پرخاصیت از 49.500 به 64.500تومان 
رسیده است. در بعضی انواع دیگر رشد قیمت بیش از 100درصد 
بوده که دمنوش سیب و دارچین برند گلستان یکی از آنهاست. 
قیمــت 14.500تومانی ایــن دمنوش ظرف یک ســال اخیر 
به 31.500تومان رســیده که گرچه در مقایســه با برخی از 
همتایانش قیمت باالیی نیست اما 117درصد افزایش را نشان 
می دهد. بعضــی از دمنوش ها البته به اندازه قیمت باالیشــان 
پرطرفدار نیســتند. دمنوش 135هزار تومانی بلوبری از برند 
مهرگیاه ازجمله آنهاســت که در مقایســه با چای های آشنا و 
معروفی مثــل بابونه، گل گاوزبان، نعنا یا چای ســبز، پرتقاضا 
نیست. دمنوش های زعفرانی هم طبیعتا به دلیل افزایش بسیار 

زیاد قیمت زعفران طی امسال، جهش بلندی داشته اند.

قیمت فروش بعضی انواع دمنوش در سوپرمارکت های تهران
قیمت - تومانمشخصاتبرند

31.500مخلوط دارچین، زنجبیل، نعنا - 20عددیگلستان
56.500گل گاوزبان - 20عددیگلستان
78.000دمنوش مرکبات - 18عددیمهرگیاه
72.500سیب و دارچین - 18عددیمهرگیاه
64.500مخلوط آویشن - 14عددیمهرگیاه
41.800گل گاو زبان - 15عددیدکتر آز

39.800بابونه - 20عددیچای دبش
38.800چای ترش - 14عددیفان تایم

36.000چای گیاهی آرامبخش - 20عددیشاهسوند
140.000دمنوش زعفرانی - 12عددیسحرخیز

عملكرد 10 ماهه صنعت خودرو در مقایسه با مدت مشابه پارسال

نام شرکت
درصد تغییرات10ماهه101400ماهه1399

درآمدنرخ فروش فروشتولیددرآمد - میلیون ریالمیانگین نرخ فروش – ریالفروش - دستگاهتولید - دستگاهدرآمد - میلیون ریالمیانگین نرخ فروش - ریالفروش - دستگاهتولید - دستگاه
1.380.369.3-1.7-388.094368.8021.453.006.254322.085.694381.321364.0012.619.373.007545.230.671ایران خودرو

261702230848965.857.601110.929.551277412268.0781.729.689.182277.454.096616.179.1150.1سایپا
8065571.836538.680.52426.338.590100151104156558.921.8926506231924.2453.8147پارس خودرو

4.9107.186.9-29770230511.388.786.2852635231131382219122876382831492446915.4زامیاد
92.9-936.991.77749.2-485.706.146790.266758.147-760.221694.537جمع

جدیدترین آمــار وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
)صمــت( نشــان می دهــد تــا پایــان آبان امســال 
۸۶ درصــد کل طرح هــای در دســت اجــرا کمتر از 
۲۰ درصد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و فقط ۲.۵ 
درصد آنها بیــش از ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 

داشته اند.

در هفتــه نخســت بهمــن قیمــت ســکه و طــال 
صعودی بود و در آخرین روز هفته کاهشــی شد. 
به گفته نایب رئیس اتحادیــه طال و جواهر تهران 
حباب ســکه در آخرین روز هفته گذشته ۸۰ هزار 
تومــان شــد و ۲۰۰ هــزار تومــان کاهــش هفتگــی 

حباب سکه را شاهد بودیم.

تاالر سیمان بورس کاالی ایران امروز )شنبه، نهم 
بهمن ماه( میزبان عرضه یک میلیون و ۴۸ هزار و 
۴۹۴ تن انواع سیمان از ســوی ۶۵ شرکت است. 
۹۶۷ هزار و ۷۹۴ تن از این عرضه ها از نوع تیپ ۲، 
۴۲ هــزار و ۳۰۰ تــن از نــوع ســیمان تیــپ۳۲۵-۱، 
۳۵ هــزار و ۹۰۰ تــن از نوع ســیمان تیــپ ۱-۴۲۵ و 

۲۵۰۰ تن از نوع سیمان تیپ ۱-۵۲۵ خواهد بود.

درحالی کــه دارنــدگان کارتخــوان تــا پایــان بهمن 
برای ثبت دستگاه های کارتخوان خود در سامانه 
مالیاتی فرصت دارند، مدیرعامل شرکت شاپرک 
با تاکیــد بــر لــزوم ثبت نــام کامــل پذیرنــدگان در 
ســامانه مالیاتی گفت: ســازمان مالیاتــی پس از 
مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی ، 
دســتگاه ها یا درگاه هایی را که مالکان آنها به کد 
مالیاتی متصل نكرده اند به شرکت شاپرک برای 

غیرفعال  شدن معرفی می کند.
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ماموریت؛ 
لمس رویا
تيم ملی ايران سريع ترين صعودش به جام جهانی را تجربه 
کرد، اما کار اين نسل پراميد تازه در دوحه شروع می شود

   شنبه   9 بهمن  1400     26  جمادی الثانی 1443       سال سی ام          شـــماره  8425

پرسپوليس

فوالد
16:00

دوشنبه 18  بهمن 1۴00
سوپرجام

ختافه

لوانته
23:30

اللیگا اسپانیا

جمعه 15  بهمن 1۴00

شگفت انگیز ها 
سعید مروتییادداشت

روزنامهنگار

مهدی طارمی و امیر عابدزاده مهم ترین 
ستاره های سریع ترین صعود تاریخ 

اولاینکهآنچــهدرپنجشنبهشــبآرامو
دلپذیرورزشــگاهآزادیرخداد،سریعترین
صعودتاریختیمملیبهجامجهانيبودونه
آســانترین.آرامشواطمینانخاطریکه
دربازیبرگشتباعراقداشتیم،باخوندل
بهدستآمدهبود.یادماننرودکهباویلموتس
درآستانهحذفازدورمقدماتیقرارداشتیم.
تقریباباهمینترکیبپرازســتارهوهمین
لژیونرهــا،مابایــکســرمربیبیانگیزهو
بیکیفیتکهانگارفقطباماموریتگوشبری
بهایرانآمدهبود،فاصلــهایباخداحافظی
زودهنگامنداشتیم.بااســتادویلموتسدر
بازیباهمینعراقکهپنجشنبهشــببرای
ســومینباردر۸ماهاخیرشکستشدادیم،
باختیتلخراتجربهکردهبودیم.درروزهایی
کهدراگاناســکوچیچباکمتریــنمیزان
حمایتازسویفوتبالیهاومردم،کهبخشی
ازآنطبیعیبــودوبهپیشــینهنهچندان
موفقاوبازمیگشــت،تیمملیرابهبحرین
برد؛جاییکهباخاطــرهحذفدردناکتیم
دوستداشتنیبالژویچدرمقدماتی۲00۲،
میتوانستمسلخماباشدونشد.ایننکتهرا
همبهیادبیاوریدکهفقطکافیبودباشــگاه
سپاهانباجداییســرمربیوقتشموافقت
کندتانیمکتتیمملیجایاســکوچیچبه
امیرقلعهنوییبرســد؛مربیایکهانتخاب
اولفدراســیونبرایهدایتتیمملیبود.
توهینهایعجیبعلیرضــامنصوریانبعد
ازانتخاباســکوچیچراهمبهیادبیاوریدتا
بیشــتربهاهمیتکاربزرگاینکرواتآرام
وبیادعاپیببریدکــهچگونهروینیمکت
داغتیمملینشســتوزیرفشاروحشتناک
مخالفانپرشــمارشذوبنشد.حاالماییم
وآمارشــگفتانگیزســرمربیتیمملیکه
مارازودتــرازهمهتیمهایآســیاییراهی

جامجهانيکردهاست.

   غیر ممکنی وجود ندارد 
بامهدیطارمیهیچغیرممکنیوجودندارد.
مهمتریناستعدادفوتبالایراندریکدهه
اخیر،باتواناییشگفتانگیزشوالبتهروحیه
خودویرانگریغریبشبارهافاصلهبهشــت
وجهنمراپیمودهاســت.ازهمانروزهایی
کهدرپرسپولیسگاهیموقعیتهایساده
راهمبیرونمیزدودرستجاییکهانتظار
نداشــتیمتوپرابهتوردروازهمیدوخت،
طارمیبافرازونشــیبهایبسیاریمواجه
شدهکهالبتهســهمفرازهابیشترازفرودها

بودهاست.
آنچهطارمیفراواندارداســتعدادوقریحه
فوتبالیاســت؛قریحهاینزدیــکبهنبوغ
کهباعثشــدهدروازهبزرگترینتیمهای
دنیارافتحکندوالبتهدراوجدرخشــشبا
بیاعتناییبهجایگاهوموقعیتشخودرابه
لبهپرتگاهبرســاند.گاهیاوقاتطارمیاین
کاررافقطدریکبازیانجامدادهاست.مثل
داربیمعروف۴بــر۲کهطارمیدرآنهمه
کارانجامداد؛۲گلزد،یکپاسگلدادوبا
اصرارشدرزدنضربهپنالتی،یکموقعیت

فوقالعادهراازدستداد.
ســتارهدرخشــانامروزتیمملیتاهمین
چندوقتپیشبهخاطریکتوییتبیدلیل،
محصولونشــانهآشــکارمراقبتنکردناز
خود،پشــتخطماندهبود.دربازگشتهم
بهنظرمیرســیدزمیــنوزماندســتبه
دســتیکدیگردادهاندکهمیــانطارمیو
تیمملیفاصلــهبیفتد.باپــروازپرماجراو
گیرافتادندرترکیــهایگرفتاربرفوبوران
ودرنهایترســیدنبــهاردویتیمملیدر
ساعاتاولیهبامدادپنجشنبه،بهنظرمیرسید
اوبایددربهترینحالتروینیمکتبنشیند.
اسکوچیچامادرشبغیبتسردار،طارمی
رابدوناســتراحتوبدونتمرین،فیکس
کردتاگلصعودرااوبزنــد؛اتفاقیکهفقط
ممکناستبامهدیطارمیرقمبخوردکه

درموردشغیرممکنیوجودندارد.

   عابدزاده ها خالق بهترین قاب بازی
درششمینصعودبهجامجهانيهمچنانیاد
وخاطرهنخستینصعودبعدازانقالبباآن
تیمرؤیایی۹۸،باطنینمهمترینستارهاش
زندهماند؛جاییکــهاحمدرضاعابدزادهدر
جایگاهحاضرشــدتابهتماشایهنرنمایی
پسرشبنشــیند.بعدازنزدیکبهربعقرن،
مابازهمباحضوریکعابدزادهدروندروازه،
جشــنصعودرابرپاکردیم.اینکهامیررضا
عابــدزادهبرخالفپدرشدرشــبرؤیایی
ملبورن،نیازیبهخلقحماســهنداشتهم
چیزیازجذابیتماجرانکاست.امیرعابدزاده
حماســهاصلیراقبالباحضوردرخشاندر
تیمهایکوچکاروپایی)ماریتیمودرپرتغال
وپومفرادینادراســپانیا(رقمزدهوآمادهو
سرحالازلغزشبیرانونددربازیبالبنانبهره
گرفتهبودتادرشــبآرامودلپذیرورزشگاه
آزادی،عکاســانبراییافتنزیباترینقاب
ششمینصعودبهدردســرنیفتند.مصداق
بارزجملهمعروفویلیامفاکنر؛»گذشــته
هرگزنمیگذرد«باحضوراحمدرضابرچمن
آزادیوزانــویادبامیررضامقابلپدررقم
خورد.ازملبورنتاآزادی؛۲۴ســالدریک
لحظهبهیکدیگرپیوندخــوردتاعابدزادهها
خالقبهترینقابدونفرهفوتبالیاینسالها

باشند.

هندبال ایران  در آرزوی فینال آسیا 
امروز مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا 
برگزار می شود و ایران برای رسیدن به نخستین 

فینال آسیایی  کار سختی مقابل قطر دارد
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هادی ساروی دارنده مدال طالی جهان 
و برنز المپیک توکیو در وزن 97کیلوگرم 

فرنگی،مسافر جدید آمریکا خواهد بود

سردار در برزخمسافر جدید تگزاس
زنیت برای آزمون به جهنم تبدیل شده و تا 
بهشت لورکوزن 6ماه باقی مانده است. این 

بازیکن حاال به تیم دوم زنیت تبعید شده است
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وای؛ چقدر غیرمنتظره!

واقعا می ارزید؟

خب به ما چه؟

رضا درویــش، مدیرعامل باشــگاه 
پرسپولیس اعالم کرد با استعفای 
یحیی گل محمدی از هدایت این 
تیم مخالف است. بدون تردید این 
یکی از غیرمنتظره ترین اخبار فوتبال 
ایران بود که موجی از شگفتی را در جامعه 
به وجود آورد. یعنی اصال باورکردنی نبود که مدیرعامل سرخ ها 
چنین واکنشــی به کناره گیری گل محمدی نشان بدهد. همه 
فکر می کردند که درویش استعفای یحیی را می پذیرد و سراغ 
انتخاب یک ســرمربی جدید می رود، اما او جامعــه فوتبال را 
غافلگیر کرد! خب البته این وسط فقط یک نکته کوچک وجود 
دارد؛ اینکه یحیی تقریبا با همه مدیرعامل های پرسپولیس یک بار 
این داستان را تکرار کرده و کال از لحظه استعفای او، تمام ایران 
آخر این حکایت را می دانســتند. کمی خالقیت هم بد نیست 
برادر؛ مثال این دفعه زحمت استعفای نمایشی را بینداز گردن 

حمیدخان مطهری!

اصل ثابــت، بســته بــودن پنجره 
نقل وانتقاالتی پرســپولیس است. 
تفــاوت فقــط در این اســت که 
چه کسی آن را بسته! این بار قرعه 
به نام کریســتین اوساگونا، مهاجم 
سابق سرخ ها افتاده که به خاطر طلب 
100هزار دالری اش پنجره پرسپولیس را ببندد. این اتفاق در 
شــرایطی رخ می دهد که فصل نقل وانتقاالت زمستانی شروع 
شده است. البته بعید به نظر می رسد مشکلی در این زمینه وجود 
داشته باشد. گفته می شود طلب اوساگونا در قالب یک چک دو 
و نیم میلیاردی تامین اعتبار شده و به زودی به حساب او خواهد 
نشست. سؤال مهم اما این است که آیا واقعا چنین خریدی با این 
قیمت و این همه دردســر، به صرف پرسپولیس بود؟ اوساگونا 
حتما غیراز این مبلغ هم از پرسپولیس پول گرفته، اما دستاورد 
او فقط گم کردن توپ در ضیافت پنالتی های داربی تهران بود! 

داستان حضور سردار آزمون در تیم 
ملی برای بازی با عراق به قصه هزار 
و یک شب تبدیل شــد و انواع و 
اقسام اتفاقات عجیب در مورد آن 
رخ داد. مدیران زنیت هر روز یک 
قصه تازه گفتند؛ از اینکه تســت های 
کرونای ســردار مثبت بوده تا اینکه فدراســیون نامه دعوت 
آزمون به تیم ملی را دیر برای این باشگاه فرستاده است. این 
درست که دل خوشی از فدراسیون نداریم، اما چرا نامه بقیه 
لژیونرها به موقع رفته و فقط مال سردار دیر شده است؟ به نظر 
می رسد با توجه به اینکه سردار در ماجرای مذاکره و توافق با 
بایرلورکوزن لج زنیتی ها را در آورد، آنها هم به این شکل از او 
انتقام گرفتند. فقط این وسط نفهمیدیم گناه تیم ملی ایران 

چه بود که باید ضرر می کرد؟

تیم ملي ایران در مصاف با عراق 19 شوت به 
سمت چارچوب دروازه حریف زد که در این 
میان 10 شــوت داخل چارچوب بود. با این 
وجود عملکرد خوب دروازه بان عراق باعث 
شد تا تنها یک توپ از خط دروازه این تیم عبور کند و شاگردان اسکوچیچ 
با یک  برد حداقلي به قطر برسند. در مقابل، عراقی ها 10 شوت کمتر، یعني 
تنها 9 شوت به طرف دروازه ایران زدند که تنها 3 شوت داخل چارچوب بود. 
ایران در مصاف با عراق مالکیت 55 درصدي داشت و با امید گل 2.22 تنها 
یک گل به ثمر رساند. عراقي ها این بازي را با امید گل 0.66 به پایان رساندند 
و از جام جهاني دور شدند. در این بازي 460 پاس بین شاگردان اسکوچیچ 
ردوبدل شد؛ پاس هایي با دقت 81 درصد. در مقابل، عراقي ها در مصاف با 

ایران 338 پاس داشتند که دقت این پاس ها 75 درصد بود.

علیرضا جهانبخش بهتریــن بازیکن ایران 
در مصاف با عراق بود و از متریکا نمره8.56 
گرفت. او در ایــن بازي جــدا از پاس گل 
تماشایي اش که تعیین کننده نتیجه بازي 
بود، 5 پاس کلیدي داد و 4 شوت هم به طرف دروازه حریف زد. او 11 نبرد 
موفق هم داشت تا ثابت کند به کاپیتان شایسته اي براي تیم اسکوچیچ 
تبدیل شــده اســت. جهانبخش در مصاف با عراق 80 لمس توپ داشت 
و 5 عملکرد دفاعي هم در کارنامه اش به ثبت رســاند. پس از جهانبخش، 
مهدي طارمي بهترین نمره را از متریکا گرفت و بــا 8.25 عنوان دومین 
بازیکن برتر ایران را به خود اختصاص داد. طارمي در این بازي 46 لمس توپ 
داشت، 2 شوت به ســمت دروازه حریف زد که هردو داخل چارچوب بود، 
4 پاس کلیدي داد و تنها گل بازي را هم به ثمر رساند تا ایران مسافر قطر شود.

امیر عابدزاده هم یکــي دیگر از خوب هاي 
ایران در مصاف با عــراق بود، دروازه باني که 
حاال جاي بیرانوند را گرفته و به نظر مي رسد 
قصد نــدارد آن را پس بدهــد! عابدزاده در 
مصاف با عراق 28 لمس توپ داشــت و پاس هایي با دقت 60 درصدي به 
هم تیمي هایش داد. عابدزاده در روزي که دروازه اش را بســته نگه داشت، 
3 مهار موفق در کارنامه اش به ثبت رساند تا از متریکا نمره7.36  بگیرد. او 
در این بازي یک خروج موفق هم داشت. عابدزاده که این فصل در اسپانیا 
هم روزهاي خوبي را پشت سر گذاشته، حاال به حضور در جام جهاني فکر 
مي کند؛ اتفاقي که براي پدرش هم رخ داده و حاال مي تواند براي او هم تکرار 
شود. احمدرضا عابدزاده در جام جهاني 98 فرانسه دروازه بان ایران بود و حاال 

عابدزاده پسر فاصله اي تا دروازه باني در قطر ندارد.

نكته بازی

متريكاآماربازی

فوتبال ایران

 اولتیماتوم
سرمربی به مدیر

بازیکنان پرســپولیس که در 2 جلســه تمرینی 
به دلیل عدم پرداخت مطالبات شــان از ســوی 
باشــگاه دســت به اعتصاب زده بودند در نهایت 
دیروز تمرینات خود را در ورزشگاه شهید کاظمی 
آغاز کردنــد. بازیکنان زیرنظــر حمید مطهری 
تمرین کردند ولی گل محمدی با وجود مخالفت 
مدیران باشگاه با استعفایش در تمرین حاضر نشد. 
گل محمدی همچنان بابت وجود برخی مشکالت 
در پرســپولیس ناراحت اســت ولی اگر مدیران 
پرسپولیس این مشکالت را برطرف کنند، یحیی 

دوباره به تمرینات بازخواهد گشت.

در کف فرودگاه نشستیم
سرمربی پرسپولیس چند روز بعد از استعفا سرانجام 
سکوتش را شکســت و دیروز در گفت وگوی تلفنی 
با برنامه ورزش و مردم از دالیلش برای این اســتعفا 
گفت: »پیش از بازی با الهالل برای ما مشکل پروازی 
به وجود آمد و در کف فرودگاه نشستیم، چون پرواز 
هماهنگ نشده بود و مشــکالت ما از همانجا آغاز 
شد. بعد از برگشت پنجره ما بسته شد، 2 بازیکن از 
تاجیکستان گرفتیم و بعد از 3 ماه و نیم از آنها استفاده 
کردیم، درحالی که می خواستیم در نیم فصل اول از 
آنها بهره ببریم. حتی مشکل زمین تمرینی داشتیم و 
حداقل ها را می خواستیم، نه استادیومی مجهز. فقط 
می خواستیم کارمان راه بیفتد اما همین حداقل ها 
هم تأمین نشد. بعد از این اتفاقات ما را از آسیا حذف 
کردند. درحالی که قهرمان لیگ برتر شدیم و باید در 
سید اول لیگ قهرمانان قرار می گرفتیم اما حاال باید 

در خانه از تلویزیون لیگ قهرمانان را ببینیم.«

3 شرط مهم گل محمدی
گل محمدی در قسمت دیگری از حرف هایش تأکید 
کرد:» حدود یک ســاعت با آقای درویش صحبت 
کردم و قبل از آن هم پیشکسوتان عزیزمان آقایان 
کالنی و پنجعلی زنگ زدند و به آنها توضیح دادم که 
حداقل ها را می خواهم و در خواسته هایم چیزی برای 
خودم نخواستم و مسائل شخصی نیست. مسئله اول 
رسیدن پرداختی ها به 50 درصد و پاداش بازیکنان 
است، مسئله بعدی یک زمین تمرین بوده و مسئله 
دیگر هم اینکه شرایطی فراهم شود که در نیم فصل 

بازیکن بگیریم. آیا این مسائل انتظار زیادی است؟«

تکذیب پیشنهاد سپاهان
گل محمدی در بخش های دیگری از صحبت هایش 
پیشنهاد رســیده از ســپاهان را هم تکذیب کرد و 
گفت:»کســی نمی گوید آقای مدیرعامل چه شد، 
می گویند آقــای گل محمدی چــرا اینطور نتیجه 
گرفتید. شاید با این کار من به برخی ها تلنگر بخورد 
و کاری کنند. نه اینکــه 7 درصد و 8 درصد پرداخت 
کنند و دوباره 2 ماه دیگر مشکالت را پیش رو داشته 
باشیم. مشکالت باید ریشه ای حل شود و من دیگر 
توان ندارم با این شرایط ادامه بدهم. از هیچ کجا هم 
پیشنهاد ندارم و حتی پروازی داشتم که می خواستم 
چند روز به ســفر بروم اما آن را هم لغو کردم تا کنار 

خانواده باشم.«

اولتیماتوم به مدیران پرسپولیس
گل محمدی در مورد اینکه آیا همچنان به تصمیم خود 
برای جدایی از پرسپولیس اصرار دارد، تصریح کرد:»من 
3 خواسته داشــته ام و گفته ام تا دوشنبه مشکالت را 
برطرف کنید و بعد با افتخار در خدمت تیم و باشگاه 
هستم. من استعفا دادم و از تمام حق و حقوقی که 
در آینده هست، گذشته ام. می توانستم بروم فسخ 
کنم و مثل مربیان قبلی تمام پول سال های بعد  را 
هم بگیرم اما استعفا دادم و تا جایی که کار کردم، 
پولم را بدهند و اگر هــم ندادند، خداحافظ. اگر 
شرایط اولیه همکاری وجود داشته باشد، با افتخار 
این کار را انجام می دهم. تا دوشــنبه صبر می کنم 

شاید خبرهای خوبی بشنوم.«
البته بعید اســت ظرف چند روز آینــده، مدیران 
پرسپولیس تمامی خواسته های یحیی را عملی کنند 
ولی به هر حال موضع گل محمدی می تواند یک اهرم 
فشار باشد تا شاید مدیران باشگاه جدی تر از گذشته 

به فکر حل مشکالت باشند.

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

1510502451935استقالل1

16105122101235پرسپولیس2

169252091129سپاهان3
167542415926مس رفسنجان4
165101159625آلومینیوم اراک5

166731815325پیكان6

222-165741416گل گهرسیرجان7

222-166461214صنعت نفت آبادان8
21-164931515نساجی مازندران9

221-165651214فوالد10

618-16538814ذوب آهن11

414-15357711هوادار12
514-163581318تراکتور13

713-16277714فجر سپاسی14

1311-16259720نفت  مسجدسلیمان15

195-511625-16پديده مشهد16
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پنجره درحال بسته شدن
در روزهای پایانی نقل وانتقاالت زمستانی چه اتفاقاتی رخ می دهد؟

در روزهای پایانی پنجره نقل وانتقاالتی زمســتانی فوتبال در اروپا برخی گمانه زنی ها 
به درستی پیش نرفته و برخی احتماالت تازه مطرح شده است. به طور مثال با وجود خرید 
والهوویچ از فیورنتینا، شنیده شده که انتقال موراتا از یوونتوس به بارسلونا منتفی خواهد 
بود. موراتا برای انتقال به بارسلونا پافشاری می کند اما اتلتیکومادرید با یک انتقال قرضی 
ساده موافق نیســت و آنها خواهان گنجاندن بند خرید در این معامله در انتهای فصل 
هستند. همچنین انتقال آرتور ملو از یووه به آرسنال به نظر منتفی است. از طرفی باشگاه 

پاری سن ژرمن در حال رسیدن به فرمولی است تا اندومبله را از تاتنهام در اختیار بگیرد. 
هنوز نام بازیکنی که قرار است با این بازیکن معاوضه شود مشخص نشده است. پیش از 
این پاردس آرژانتیني پیشنهاد معاوضه را رد کرده بود. احتماال این انتقال قرضی خواهد 
بود و همه حقوق او بر عهده باشگاه فرانسوی است. پوگبا هم که ماه هاست در زمین فوتبال 
دیده نشده و تنها عکسی که از او دیده شده، حضورش در کعبه با لباس احرام بوده. او 

طبق گمانه زنی ها در پایان فصل به طور رایگان به پاریس خواهد رفت.

  آداما ترائوره
بارسلونا توانست یکی دیگر از محصوالت سابق 
الماســیا را به این تیم برگردانــد. انتقال آداما 
ترائوره، وینگر تنومند 25 ســاله و اســپانیایی 
ولورهمپتون به بارسلونا تکمیل شد. این انتقال 
قرضی به همراه  بند خرید اختیاری 35 میلیون 
یورویی است. کاتاالن ها دستمزد این بازیکن را تا 
ژوئن به صورت کامــل پرداخت خواهند کرد. او 
در همان پستی بازی می کند که بارسا دمبله و 
فران تورس را در اختیار دارد. آداما پس از 7 سال 
به نوکمپ برمی گردد. او در دو فصل 2013-14 
و 15-2014 عضوی از تیم B بود و در این میان، 
4 بار برای تیم اصلی بــه میدان رفت. یک بار هم 
گفته بود اگر رئال مادرید پیشنهاد بدهد به این 
تیم خواهد رفت. ولوز در پســت او ترینکائو را از 
بارســا خریده بود. عملکرد هر 2 بازیکن در این 
فصل  فاجعه است؛ ترائوره 23 بازی، 1182 دقیقه 
و صفــر گل، ترینکائو 21 بــازی، 991 دقیقه و 

یک گل.

  هم تیمی طارمی
پس از پیوستن کرونا به اللیگا و سرجیو به آاس رم 
در سری آ، به زودی یک ســتاره دیگر پورتو هم از 
این تیم جدا خواهد شــد. تاتنهام خواهان خرید 
لوییس دیاز، هم تیمی کلمبیایی مهدی طارمی 
بود اما گویا لیورپول این بازیکن را از باشگاه لندنی 
هایجک کرده و ربوده اســت. پورتو برای فروش 
این وینگر 25ساله، 60 میلیون یورو می خواست 
اما به نظر می رســد معامله با حدود 40میلیون 
جوش خواهد خورد، به عالوه 15میلیون آپشن و 
پاداش. در این صورت اوریگی و مینامینو می توانند 
به صورت قطعی یا قرضی باشــگاه را ترک کنند. 
2 باشگاه موناکو و لیدزیونایتد به جذب مینامینو 
عالقه مندند. جالب این که تاتنهام آداما ترائوره را 
هم می خواســت که در کمتر از 24ساعت هر دو 

بازیکن از این باشگاه هایجک شدند.

  آرون رمزی
آرون رمزی در ابتداي فصل 2019 به عنوان بازیکن 
آزاد از آرسنال به یوونتوس پیوست. باشگاه تورینی 
گمان می برد از این معامله ســود کرده اما حقوق 
8میلیون یورویی این بازیکن که زیاد هم به بازی 
گرفته نمی شود به معضل بزرگی تبدیل شده 
است. یوونتوس به کاپیتان سابق آرسنال 
که پیشنهادهای انگلیسی اش را رد کرده 
گفته اگر پیشــنهاد یکی از تیم های 
نیوکاسل، برنلی یا کریستال پاالس 
را نپذیرد به ســکوها تبعید می شود. 
این در حالی است که او یک سال و نیم 
دیگر قرارداد دارد. رمزی در لیســت 
یوونتوس برای لیــگ قهرمانان هم 
جایی ندارد و به جای او لوکا پلگرینی 

در لیست جای گرفته است.

  رابین گوزنس
آلمان با وجود عملکرد ناموفــق در یورو2020 
یک پدیده معرفی کرد. البته رابین گوزنس پیش 
از تیم ملی در آتاالنتا هم درخشــیده اما زیاد به 
چشــم نیامده بود. این مدافع و وینگ بک چپ 
27ساله به طور رســمی به اینترمیالن پیوست. 
ارزش این انتقال قرضی اعالم نشده اما اگر اینتر 
بخواهد قراردادش را دائمی کند، باید 25میلیون 
یورو بپردازد. او پیش از آتاالنتا در هراکلس هلند 
عضویت داشت. گوزنس در این مدت آمار بدي 
هم نداشته است؛ 157 بازی، 29 گل و 21 پاس 
گل. گوزنس با مصدومیت همســترینگ، از ماه 
سپتامبر دور از میادین بوده است. خرید او برای 

آتاالنتا 1.17میلیون یورو تمام شده بود. 

  مارکوس رشفورد
رشفورد در ترکیب ثابت منچستر یونایتد جایی 
نــدارد. مصدومیــت ابتدای فصــل موقعیت او 
را به خطر انداخته اســت. مارکوس رشفورد در 
تابستان گذشته برای جانشینی کیلیان امباپه با 
پاری ســن ژرمن در تماس بود. ممکن است این 
بازیکن انگلیسی در پایان فصل جانشین امباپه 

شود. 

  دست و مونیه
سرجینیو دســت معلوم نیســت چرا این همه 
پیشنهاد دارد. بارسلونا که در پست او دنی آلوز 
را گرفته، می خواهد ایــن بازیکن آمریکایی را با 
یک مدافع راست دیگر معاوضه کند. بارسلونا به 
جذب توماس مونیه دفاع راست 30 ساله و بلژیکی 
دورتموند عالقه مند است. بارسلونا قصد دارد که 
سرجینیو دست را نیز وارد این معامله کند. مونیه 
همان کسی است که هموطن خود، ادن آزار را 

مصدوم کرد و انتقال 100 میلیون یورویی او را 
از چلسی به رئال به ورطه نابودی کشاند و کاری 
کرد که آزار هیچ وقت به بازیکن ســابق تبدیل 
نشود. شــاید این برای بارســایی ها یک امتیاز 

محسوب شود!

  جانشین کاسمیرو
کاسمیرو در رئال بدون جانشین است. او در هر 
بازی کم اهمیتی هم به بازی گرفته می شود مگر 
آن که محروم باشد. با این حال رئال می خواهد 
یک بازیکن دیگر را در پســت او برای روز مبادا 
جذب کند. این روزها دوباره نام شوامنی، هافبک 
ملی پوش تیم موناکو بر ســر زبان ها افتاده. هم 
خود این بازیکن 21ســاله و هم پرس برای این 

انتقال عجله دارند. رئال به زودی خیلی 
پولدار می شود. این باشگاه در آستانه 
انعقاد قراردادی 25 ساله با شرکت 
آمریکایــی ورزش و ســرگرمی 

Legends  است.
 ارزش ایــن قــرارداد 10 میلیارد 

یورو برآورد می شــود که ســالی 
400میلیون یورو بــرای برنامه های 

سرگـــرمی در ورزشــگاه 
برنابئو به رئال می دهد. 

برنابئــوی جدیــد 
300روز دیــــگر 
افتتاح می شــود 
تــا انقالبی در 
درآمدزایــی 
در عــــرصه 
و  فـــوتبال 
باشگاه داری 

ایجاد کند.

دودک و  شــوچنکو 
آنــدری شــوچنکو در اولین تجربه 

سرمربیگری اش در ســری آ عملکرد بدی 
داشت و پس از 2 ماه از هدایت جنوا برکنار شد. حاال 

او یک پیشنهاد خوب دارد که بیشتر به دردش می خورد 
چون پیشنهاد از طرف یک فدراسیون است. شوا که دوران 

موفقی روی نیمکت تیم ملی اوکراین داشته، حاال پیشنهادی 
از فدراسیون فوتبال لهستان دریافت کرده است. لهستان در 
پلی آف جام جهانی از منطقه اروپا حاضر است و پس از آن که 
پائولو سوسای پرتغالی قراردادش را به مقصد باشگاهی 

در برزیل فسخ کرد، هنوز ســرمربی ندارد. شوا اگر 
بیاید، دودک دروازه بان و هم تیمی سابق خود 

را به عنوان دستیار معرفی خواهد کرد.

سپاهان و تکذیب استعفای محرم
ظهر روز پنجشنبه ســایت های خبری با انتشار 
مطلبــی غیرمنتظره، خبر از اســتعفای محرم 
نویدکیا بعد از جلسه با مدیران باشگاه سپاهان 
دادند؛ خبری که در ابتدا با موضع سکوت مدیران 
باشگاه ســپاهان همراه شد تا شــایعات ضد  و 
نقیضی برای صحت آن به میان بیاید. با گذشت 
چند ساعت از اخبار و شایعات درباره استعفای 
نویدکیا، باشــگاه ســپاهان با صدور بیانیه ای 
5 بندی نسبت به این حواشی واکنش نشان داده 
و این مســئله را تکذیب کرد. در قسمتی از این 
بیانیه آمده اســت: »نویدکیا به علت کسالت و 
سرماخوردگی شدید تحت درمان کادر پزشکی 
باشــگاه قرار گرفت و طی تماسی تصویری که 
توسط مدیریت باشگاه با محل بستری او برقرار 
شد، نویدکیا  ضمن ابالغ سالم و تحیت به همه 

عالقه مندان، شایعه مطرح شده مبنی بر استعفا 
را                               موکدا تکذیب و اظهار تعجب کرد.«

باشگاه سپاهان در این شرایط حساس در تالش است 
تا مشکالت و حواشی اخیر را به نوعی مدیریت کند ولی 
از اصفهان خبر می رسد که نویدکیا در جلسه با مدیران 
سپاهان نسبت به برخی مسائل ناراحت شده و حتی 
قصد کناره گیری داشته است. ظاهرا مدیران سپاهان 
به نویدکیا گفته اند که در مورد مسائل فنی و همچنین 
اضافه کردن یک دســتیار، تغییراتی را ایجاد کند که 
این موضوع به مذاق ســرمربی سپاهان خوش نیامده 
و حتی در این جلسه گفته که هیچ کس نمی تواند در 
مسائل فنی که به او مربوط می شود دخالت کند. به نظر 
می رسد شرایط سپاهان طوری است که اگر در شروع 
مجدد مسابقات لیگ برتر، دوباره این تیم امتیاز از دست 

بدهد، چالش ها میان باشگاه و کادر فنی بیشتر شود.
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گزارش

بهخوشیمنیقدمزنان
 

   سکانس نخست؛ ازدحام در 
ورودی شرقی استادیوم آزادی 

پنجشــنبه  روز  ســاعت۳:۳۰عصر 
2ساعت واندی مانده به آغاز مسابقه ایران 

شرقی استادیوم آزادی پایتخت با ازدحام و و عــراق. ورودی 
ترافیکي از ماشین هایی با سرنشینان خانم، به عنوان ورودی مجاز 

برای بانوان انتخاب شده است. 
ردیف به ردیف ماشین ها پارک می شــوند و تا چشم کار می کند 
صف های طوالنی از حضور زنانی اســت که ســوار بر اتوبوس ها 

می شوند. 
اگرچه در این مدت شــمار کمی از زنان بــرای دومین بار موفق 
به نشســتن روی سکوهای ورزشگاه آزادی شــده اند اما ماجرای 
این بــازی متفاوت ترین تجربــه حضور زنان طــی حدود 4دهه 
گذشته است چرا که مصاف حســاس ایران و عراق و پیروزی در 
آن می تواند ورزشــگاه آزادی را به محل برگزاری جشــن صعود 
 به جام جهانــی2۰22 قطر آن هم بــا حضور  زن و مــرد ایرانی 

تبدیل کند. 

   سکانس دوم؛ خوان چهارم
اتوبوس ها بانوان را به نزدیکي محل برگزاری مســابقه می رسانند 
و تماشاگران تا قبل از ورود به ورزشگاه 4بار چک و بازرسی بدنی 
می شوند. خوان چهارم به پایان که می رســد دستگاه های بارکد 
خوان بلیت در اغلب صف ها ارور می دهند و داد تماشاگران را در 
سرمایی که با باران و تگرگ به اوج رسیده درمی آورد. بی نظمی و 
بازرسی های فراوان و التهاب در صف های متعدد موج  می زد و در 
نهایت برخی ناباورانه با وجود داشــتن بلیت از ورودشان ممانعت 
می شود. در آخر اما بعد از عبور از گیت های انتظامی و تذکرهای 
به جا و نابه جا شادی و شعار »ایران-ایران« زنان در تونل استادیوم 
آزادی طنین انداز می شــود و در فاصله حدود یک ساعت مانده تا 
بازی، زنان تماشاگر رفته رفته روی سکوها حاضر شدند تا خود را 

مهیای یک مصاف حساس ملی کنند. 

   سکانس سوم؛ امید روی سکوی زنان 
حدود 2هزارزن تماشاگر سکوها را در تصاحب خود داشتند. به هر 
گوشه و کنار که چشم می دوختی زنانی را می دیدی لبریز از شادی 
و هیجان که با گرفتن عکس و فیلم و به اشــتراک گذاشتن شان، 
لحظه هایی را که تحقق آرزوی چنددهه شان بود ثبت مي کردند؛ 
استرس و هیجان صدایشان و شعار »ایران- ایران« شان در بلندای 
سکوهای یخ کرده و سرمازده زمستان۱4۰۰ یادآور این است که 
استادیوم آزادی که سال ها به میزبانی از مردان و غیبت زنان عادت 

کرده بود، اکنون حال و هوایی دیگر دارد. 

   سکانس چهارم؛ لنز دوربین عکاسان پشت به زمین و 
رو به بانوان

شادی و شــعارهای بانوان همه در تیررس ده ها دوربینی بود که 
ثبت می کردند این حضور و خاطــره تاریخی را. اگرچه جای زنان 
عکاس در آن میانه مستطیل سبز و در کنار زنان انتظامات خالی 
بود اما عکاســان مرد حاضر در ورزشگاه پشــت به زمین بازی و 
رو به  جایگاه حدود 2هزار زن تماشــاگر تــاش کردند تا در قاب 
دوربین شان شــادی حضور آنان در ورزشــگاه یک صدهزارنفری 

آزادی را ثبت کنند.

   سکانس پنجم؛ طعم شیرین برد
برودت هوا رفته رفته بیشــتر می شــود اما از شــوق حضورشان 
کم نمی شود. پنجشنبه در ورزشگاه آزادی زنانی نیز حضور داشتند 
که در آستانه 6۰سالگی بودند و بیشتر در کنار دختران نوجوان و 
جوان شان اما هر دو گروه با چشمانی که از شوق می گریستند و از 
ورود به ورزشگاه خوشحال بودند. به طور مداوم با خواندن شعارهای 
جمعی- که البته به دلیل نداشتن لیدر چندان وارد نبودند- و زدن 
شیپور ابراز احساســات می کردند. احساســاتی که پس از پایان 
مسابقه و خروج از ورزشگاه در داخل اتوبوس ها نیز ادامه داشت. 
التهاب در نیمه دوم به مراتب بیشــتر شــد و با گل طارمی پشت 
دروازه ایران دیگر جایی برای نشستن نبود. زنان این بار  لحظه های 
غریبی را تجربه کردند. باال و پایین  پریدند. آزادانه شیپور و بوق به 
جای جیغ  کشیدند و آنچه از شــادی پس از گل در طلبش بودند 

را تجربه کردند. 

   سکانس پایاني؛ صعود
آخرین بار بانوان ۱۸مهر۱۳۹۸ و پیش از شــیوع ویروس کرونا به 
ورزشگاه آزادی رفتند و از نزدیک شاهد پیروزی ۱4-۰ تیم ملی 
مقابل کامبوج بودند و پس از 2ســال و اندی و به  یمن قدم خوش 
زنان در رقابتی سرنوشت ســاز تیم ملی ایران با شکست عراق به 
جام جهانی قطر صعود کرد. صعودی کــه با حضور زنان ایرانی در 
اســتادیوم همراه بود و شــادی و هیجان این برد شیرین سرمای 

استخوان سوز زمستان را به دست فراموشی سپرد.

معصومه حیدری پارسا |  روزنامه نگار

سالمستارهملی
علیرضا جهانبخش نمایشی 
استثنایی برابر عراق داشت

با تقدیر از مهدی طارمی که از راه 
رسیده و نرسیده گل صعود تیم ملی 
کشورمان به جام جهانی2022 قطر 
را زد، باید به طــور ویژه از علیرضا 
جهانبخــش یاد کنیــم؛ کاپیتان 
تیم ملی کشورمان که برابر عراق 
نمایشی استثنایی و اروپایی داشت. 
از جهانبخش معمــوال زیاد انتقاد 
می شــود. او برد رسانه ای چندانی 
ندارد و این اواخر در رده باشگاهی 
هم خیلی درخشــان ظاهر نشده 
اســت. با این حال علــی جهان 
در مســابقات این دوره انتخابی 
جام جهانی عالی عمل کرد. او طی 
10بازی برای تیم ملي کشورمان 4گل 
به ثمر رساند و برابر عراق هم با اینکه 

گل نزد، نمایشی استثنایی داشت.
جهانبخش در نیمه اول یک بار تیر 
دروازه عراق را لرزاند و بدشانس 
بود که نتوانست گل بزند. او در ادامه 
یکی از زیباتریــن لحظات بازی را 
خلق کرد و پس از توپگیری عالی، 
یک پاس خارق العــاده برای علی 
قلی زاده فرستاد و این بازیکن را با 
گلر عراق تک به تک کرد. قلی زاده 
هم ضربه اش را خوب زد، اما فهد 
طالب خیلی عالی توپ را گرفت. 
جهانبخش اما ناامید نشد و باالخره 
توانست پاس گل بدهد. او سازنده 
تنها گل بازی برای مهدی طارمی 
بود، هرچند کمی هم خوش شانس 
بود که مدافع عراقی در زمانبندی 
دچار اشــتباه شــد. در مجموع 
علیرضا شب بسیار درخشانی را 
پشت سر گذاشت. مهم نیست که 
او در برایتون چه کرد یا در فاینورد 
هم با انتقاداتی مواجه شده است. 
این بازیکن برای ما یک »ســتاره 
ملی« است و خوشــحالیم که با 
چنین کیفیتی او را کنار خودمان 

می بینیم.

منخودآنسیزدهم
همانطور که از پریشــب خوانده و شــنیده اید تیم ملی ایران 
چهاردهمین تیمی بود که توانست جواز حضور در جام جهانی 
سال آینده را به دست آورد که یکی از این ۱4تیم قطر میزبان 
بود. درواقع ایران سیزدهمین تیمی است که از طریق شرکت 
در مسابقات انتخابی راهی این مســابقات می شود. در مرحله 
پیش مقدماتی با آقای ویلموتس تا آستانه حذف از جام جهانی 
و جام ملت های آســیا به طور همزمان پیش  رفته بودیم و در 
4بازی باقیمانده به 4برد نیاز داشتیم که 2 تای آنها مقابل عراق 
و بحرینی بود که در دور رفت ما را شکســت داده بودند. حاال 
۱۳برد و یک تســاوی و ۱4بازی بدون شکست داریم، ۳6گل 
زده و تنها 4گل خورده و ۳۱امتیاز از ۳۳امتیاز ممکن را داریم و 
سریع ترین صعود تاریخ مان به جام جهانی در فاصله ۳ بازی مانده 
تا پایان مسابقات انتخابی. حتی عربستان هم که در دوران اوج 
خود به سر می برد و به اندازه ایران در گروه دیگر امتیاز جمع آوری 
کرده، هنوز موفق نشــده صعودش را قطعی کند. سعودی ها 
عمان و برانکو را یک بر صفر بردند و این هفته با ژاپن بازی دارند 
و شاید نتوانند در فاصله 2 بازی مانده به پایان هم صعودشان را 

مسجل کنند.
فعا تیم های ایران از آسیا، برزیل و آرژانتین از منطقه آمریکای 
جنوبی، بلژیک، کرواسی، دانمارک، انگلیس، فرانسه، آلمان، 
هلند، صربستان، اسپانیا و ســوئیس از قاره اروپا و قطر میزبان 
در جام جهانــی2۰22 حضور خواهند داشــت. ۳ تیم از میان 
دیدارهای پلی آف در اروپــا و 5تیم از پلــی آف آفریقا به این 
جمع اضافه می شــوند که این بازی ها در فیفادی آینده یعنی 
در فروردین ماه۱4۰۰ برگزار خواهد شد. ارزش این صعود در 
این است که از میان تیم های ایتالیا و پرتغال یکی از حضور در 
جام جهانی محروم خواهد مانــد. اروگوئه هم یکی از تیم هایی 
است که ممکن است نتواند صعود کند. در میان تیم های راه یافته 
به جام جهاني قطر غیر از خود این کشور که اولین بار است رنگ 
چنین مسابقاتی را می بیند، صربستان هم تاکنون سابقه حضور 
در جام جهانی را نداشته. هر 4 تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی 
جام جهانی روسیه توانسته اند به قطر هم راه پیدا کنند؛ فرانسه، 
کرواسی، بلژیک و انگلیس. هلند که در دوره قبلی به همراه ایتالیا 

غایب بزرگ مسابقات بود، یکی از مسافران قطر خواهد بود.
آلمان نخستین تیمی بود که از مرحله انتخابی جام جهانی صعود 
کرد. آلمان ها که بیستمین حضور خود در جام های جهانی را 
تجربه خواهند کرد، در تاریخ ۱۱اکتبر 2۰2۱ موفق به صعود 
شدند، دقیقا یک روز پیش از تیم ملی دانمارک. یک ماه زمان 
نیاز بود تا برزیل در تاریخ ۱۱نوامبر2۰2۱ صعودش را قطعی 
کند. بلژیک، فرانسه، کرواسی، اسپانیا، صربستان، انگلستان، 
سوئیس، هلند، آرژانتین و ایران به ترتیب زمانی تیم های دیگر 
صعودکننده بودند. از این میان، تنها دانمارک و کرواسی هرکدام 
با 6بار صعود به جام جهانی آمار باالتری نسبت به ایران ندارند. 
البته صربستان را اگر همان یوگساوی سابق درنظر بگیریم، این 

سیزدهمین حضور آنها در ادوار جام جهانی است.

تیم ملی فوتبال کشورمان در شرایطی بسیار خاص به مصاف عراق رفت. به ویژه در خط حمله وضعیت تیم پیچیده 
شد. مهدی طارمی خیلی دیر به تهران رسید، سردار آزمون قربانی لجبازی زنیت شد و اللهیار صیادمنش هم به خاطر 
قرار گرفتن در متن انتقال به یک باشگاه دیگر موفق به حضور در اردوی تیم ملی نشد. این شرایط شاید می توانست 
به مهدی قائدی کمک کند تا سهم خوبی از بازی با عراق ببرد. قائدی این اواخر پای ثابت حضور در اردوهای تیم 
ملی بوده، اما به ندرت به او بازی رسیده است. مهدی بیشــتر در دقایق پایانی و به عنوان بازیکن جانشین به کار 
گرفته شده که طبیعتا این شرایط مورد پسند او نبوده است. به ویژه خیلی از هواداران استقال دوست دارند ستاره 
تکنیکی سابق تیم شان بیشتر در تیم ملی بازی کند، اما او بخت طایی بازی با عراق را به خاطر درگیری با ویروس 
کرونا از دست داد. مهدی یکی از آخرین بازیکنانی بود که تست شان مثبت شد. به همین دلیل هم ستاره بوشهری 
تیم کشورمان شبانه اردو را ترک کرد. غیبت در این بازی خاص در شرایطی اتفاق افتاد که وضعیت قائدی در تیم 
باشگاهی اش هم چندان خوب نیست و او عملکرد رضایت بخشی در االهلی امارات نداشته است. قائدی به اندازه 
کافی گل نزده و هرازگاهی ناچار است انتقاد رسانه های اماراتی را تحمل کند. شاید بازی و درخشش در تیم ملی 

می توانست حال و هوای قائدی را عوض کند، اما این اتفاق رخ نداد تا او همچنان روی دور بدشانسی باقی بماند.

قائدی
رویدور
بدشانسی
افت در تیم 
باشگاهی، کرونا در 
اردوی ملی

سرداردربرزخ
زنیت برای آزمون به جهنم تبدیل شده و تا بهشت 

لورکوزن 6ماه باقی مانده است
پس از عقد قرارداد رسمی بین بایرلورکوزن و سردار آزمون برای 
فصل آینده، باشگاه زنیت روسیه که انتظار داشت او قراردادش 
را تمدید کند یا رایگان جدا نشود، با او چپ افتاد. زنیت حتی به 
بهانه تست مثبت کرونا از حضور این بازیکن در اردوی تیم ملی 
ایران جلوگیری کرد. زنیت مدعی شــده که فدراسیون فوتبال 
دعوتنامه این بازیکن را دیر به این باشــگاه فرستاده. سرپرست 
تیم ملی پاسخ داده که اگر دیر فرستاده شده پس چرا باشگاه های 
دیگر مشکلی با این موضوع نداشته اند. از طرفی، ممکن است واقعا 

دعوتنامه دیر رسیده باشد، چون تست کرونای اولیه آزمون مثبت 
بوده و فدراسیون شــاید گمان نمی کرده تست او در مرحله دوم 
منفی از آب در بیاید. باشگاه لورکوزن هم پس از تست پزشکی 
به این بازیکن توصیه کرد که 2 هفته تمرین نکند. این در حالی 
است که سردار از گروه واتساپی زنیت هم خارج شده و همه  چیز 

نشان دهنده مشکل اساسی بین او و باشگاه روس است.
روزنامه اسپرت اکســپرس روسیه اعام کرده ســردار آزمون 
به دلیل تخلف از مقررات پزشکی زنیت و خروج از هتل این تیم 
در امارات برای رفتن به محل امضای قرارداد با بایرلورکوزن، به 
تیم دوم زنیــت انتقال خواهد یافت. حاال باشــگاه آلمانی پیغام 
داده که حاضر است برای رفع این اختاف ها قرارداد را به گونه ای 
تغییر دهد که مهاجم ایرانی از همین نقل وانتقاالت زمســتانی 
جدا و راهی آلمان شــود و در عوض، بین 2تا ۳ میلیون یورو به 

زنیت بپردازد. خود سردار در واکنش به این فشارها، مشکات و 
شایعه تبعید او به تیم دوم زنیت در مصاحبه ای گفته: »من هیچ 
کار اشــتباهی نکرده ام. نمی دانم چه می خواهند. برای زنیت در 
۳ ماه باقی مانده جانم را هم می دهم. به تیم دوم زنیت می روم و 
این موضوع اهمیتی ندارد.« سایت چمپیونات روسیه هم نوشته 
است: »سردار آزمون مدعی اســت که نمی داند باشگاه زنیت در 
قبال انتقال او به بایرلورکوزن چه تصمیمی در ذهن دارد.« رسانه 
اخبار فوتبال روسیه از حضور آزمون در تمرینات لورکوزن ظرف 
روزهای آینده خبر داد و دلیل این اتفــاق را ترمیم ناپذیر بودن 
رابطه باشــگاه زنیت ســن پترزبورگ با این مهاجم ایرانی اعام 
کرد. این در حالی اســت که زنیت ادعا می کند سردار به خاطر 
تست مثبت باید 2 هفته در قرنطینه بماند و حتی اجازه حضور در 

تمرینات را هم نخواهد داشت.

بهروز رســایلی |  تیم ملی فوتبال ایران با یک پیروزی دیگر برابر 
عراق، به عنوان نخســتین تیم از منطقه آســیا راهی مرحله نهایی 
جام جهانی2۰22 قطر شد. تیم کشورمان عصر پنجشنبه در حالی به 
مصاف عراق رفت که برای قطعی کردن صعودش به جام جهانی نیاز 
به کسب یک پیروزی دیگر داشــت. این برد در حضور چیزی حدود 
۱۰هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی برابر عراق رقم خورد تا شاگردان 
دراگان اسکوچیچ بدون توجه به نتایج سایر مسابقات گروه، ۳هفته 
زودتر از پایان بازی ها بلیت دوحــه را رزرو کنند. پیش از این رکورد 
ســریع ترین صعود ایران به جام جهانی2۰۱۸ برمی گشــت که تیم 
کشورمان 2 هفته پیش از پایان بازی ها صعودش را مسجل کرده بود. 
این بار اما اسکوچیچ در آخرین جام جهانی ۳2تیمی تاریخ، بهترین 
رکورد کشورمان را به جا گذاشت. در پایان هفته هفتم، تیم ملی ایران 
با ۱۹امتیاز در صدر جدول گروه اول انتخابی جام جهانی در منطقه 
آســیا قرار دارد، کره جنوبی با ۱7امتیاز دوم است، امارات ۹امتیازی 
در رده سوم قرار گرفته و عراق و ســوریه هم با 4 و 2امتیاز 2پله آخر 
را به خودشان اختصاص داده اند. تیم ملی ایران در مسابقه بعدی اش 

سه شنبه این هفته به مصاف امارات خواهد رفت.

  بردی که می توانست پرگل تر باشد
یوزهای ایرانی در شــرایطی برابر عراق به برتری یک بر صفر دست 
یافتند که این پیروزی می توانست به مراتب پرگل تر باشد. 2۰ دقیقه 
اول مسابقه چندان چنگی به دل نزد و تازه عراق کمی جسورتر هم 
بود. در این مدت تیم ملی ایران فقط یک موقعیت خوب برای گلزنی 
داشت که طی آن شوت زمینی علیرضا جهانبخش به تیر دروازه عراق 
برخورد کرد. از میانه های نیمه اول اما شــکل بازی عوض شد و تیم 
ملی ایران به طور تمام و کمال ســلطه اش بر حریف را تثبیت کرد. از 
اینجا به بعد انواع و اقســام موقعیت های گل خلق شد و یکی پس از 
دیگري از دست رفت. فهد طالب، دروازه بان عراق که شب درخشانی 
را پشت سر می گذاشت، ابتدا 2موقعیت پیاپی را روی ضربات علیرضا 
جهانبخش و مهدی طارمی دفع کرد. بعد از این دبل ســیو، نوبت به 
مهار شــوت وحید امیری از فاصله نزدیک رسید. بعد هم گلر عراقی 
2ضربه دیگر از جهانبخش و علی قلی زاده را دفع کرد تا نشان بدهد به 
راحتی تسلیم نخواهد شد. به این ترتیب نیمه اول بدون گل مساوی 
تمام شد، اما میلیون ها ایرانی تشنه صعود در وقت دوم چندان برای 
تماشای گل برتری تیم کشورمان انتظار نکشیدند. در دقیقه4۸ پاس 
قطری و زمینی علیرضا جهانبخش روی اشتباه مدافع تیم ملی عراق 

به مهدی طارمی رسید تا آماده ترین بازیکن فوتبال ایران با یک ضربه 
دقیق دروازه را باز کند. پس از این گل باز هم فوجی از موقعیت های 
تیم ملــی بر باد رفت. نفراتی مثل ســامان قدوس، محمدحســین 
کنعانی زادگان، جهانبخش، قلی زاده و خود طارمی می توانســتند 
فاصله را به 2 گل افزایش بدهند، اما نشد. در ادامه عراق با تعویض های 
پیاپی سرمربی اش کمی به پیش آمد و یکی، دو موقعیت نصفه و نیمه 
به وجود آورد، اما نهایتا تیم ملی کشورمان با همان یک گل به مرحله 

نهایی جام جهانی رسید.

   از جهنم به بهشت
تیم ملی ایــران در حالی ســریع ترین صعودش بــه مرحله نهایی 
جام جهانی را جشــن گرفت که در همین تورنمنــت، فاصله ای تا 
سریع ترین حذف از بازی ها نداشــت. تیم کشورمان در مرحله قبلی 
انتخابی یا دور پیش مقدماتی بازی ها، پس از 2 شکست پیاپی برابر 
بحرین و همین عراق، در آســتانه حذفی زودهنگام و فاجعه بار قرار 
داشت. آن نتایج در دوران مربیگری مارک ویلموتس رقم خورد، اما با 
حضور دراگان اسکوچیچ ورق برگشت و تیم کشورمان موفقیت های 
مهمی کسب کرد. ما با 4 پیروزی به سامت از آن مرحله گذشتیم و 
در مرحله جاری هم همه رقبا را شکست دادیم؛ غیراز کره جنوبی که 
برابر این تیم هم بخت با یوزها یار نبود و دو ضربه ملی پوشان به تیر 
دروازه رقیب برخورد کرد. به این ترتیب تیم ملی ایران با شایستگی 
تمام صاحب این موفقیت شده است. ما گنج امروز را به بهای رنج دیروز 

به دست آوردیم؛ پس کاش قدرش را به خوبی بدانیم.

  چرا به این تیم امیدواریم؟
با این همه اما این بار قرار نیست ماموریت تیم ملی کشورمان به صرف 
صعود به جام جهانی به پایان برسد. همه اهالی فوتبال امیدوارند این 
تیم با برخورداری از قرعه متعادل در قطر، برای نخستین بار طعم صعود 
از مرحله گروهی جام جهانی را به کام مردم بچشاند. قطعا این بچه ها 
لیاقت رسیدن به چنان نقطه ای را دارند. هم اکنون تیم متوازن و خوبی 
داریم که با پیروزی های ســریالی، از اعتمادبه نفس بسیار باالیی هم 
برخوردار شده است. این تیم ۳ دروازه بان خوب، 2 دفاع وسط مطمئن، 
مدافعان کناری قابل، هافبک های دفاعی ایده آل و مخصوصا وینگرها و 
مهاجمان خوبی دارد. کادرفنی اش هم که لیاقت خودش را نشان داده 
است. پس بیایید امیدوار باشیم سال آینده در قطر، بزرگ ترین موفقیت 

ملی تاریخ فوتبال ایران را جشن بگیریم. به امید آن روز.

نوبت رویاهای 
بزرگ تر رسید

سریع ترین صعود را تجربه کردیم،  اما چرا به این تیم بیشتر از این ها امیدواریم ؟
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مسافر جدید تگزاس
 هادی ساروی دارنده مدال طالی جهان و برنز المپیک توکیو 
در وزن 97کیلوگرم فرنگی،مسافر جدید آمریکا خواهد بود

جدول 8425
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افقي:
 1- پــرش تنــد- جنگیدن- 

بیماري کم خوني
2- غیرایراني- چــاه جهنم- 

فدراسیون جهاني کشتي
3- کتابــي نوشــته فرانتس 
فانون، آزادیخواه ضد استعماري 

فرانسوي
4- طراح- از راســت به چپ- 

فرمانده کیاني
5- میــوه خــوب- کمیاب- 

معادل فارسي تیتر- قدم یکپا
6- ظاهر سازي  کردن- هدیه 

چهره گشایي عروس
7- تصویر چاپ شده- تقاضاي 

محترمانه- خطاب مردانه
8- نام خداوند در دین یهود- 

سپاسگزار- همدم
9- خــروس مازندراني- این 
بیماري منجر بــه کاهش آب 
و امالح بدن مي شــود- ثابت 

شده با دلیل
10- نام ها- پایتخت کشــور 

آفریقایي مالي
11- همســایه اتریش- مرز- 

فریاد شادي- باد سرد
12- حق مخالفــت- نام ها- 

رهسپار
13- از اماکن دیدني شــیراز 

بازمانده از عصر قاجار
14- شیر اول پس از زایمان- 

رو دســت خوردن- خودرویي 
که صندوق عقب آن جزء اتاق 

آن است
15- ســازمان فضانــوردي 
آمریکا- فیزیک دان دانمارکي 
که رابطه بــرق و مغناطیس را 

کشف کرد- تحت
  

عمودي:
1- مکان- خداوندي- دروغ

2- شاخه اي از ریاضیات- نابود 
کردن- لقب خواجه سرایان

3- سخن شــمرده- احساس 
آزاردهنده- سیاره زهره

4- داســتان جنگي منظوم- 
ریشخندکردن

5- واحد اندازه گیري سرعت 
هواپیمــا- پول خــرد هند- 

فرداي دیروز
6- در آفرینش ز یک گوهرند- 
لقب حضرت عیسي)ع(- چین 

و چروك پوست
شعله ورشــده-  آش   -7

هفت دانه
8- رواج- شیره انگور- کلفت 

و ضخیم
9- تحتاني- ایالتي در آمریکا

10- میوه اي هسته دار- صداي 
خنده بلند- از واجبات نماز

11- نام دو تن از پادشــاهان 
مجارســتان بــود- حیواني 

که نماد ســالمتي اســت- ســوره 
صدویازدهم

12- اضافه کــردن- قهرمان رمان 
بر باد رفته 

13- نصف آجر- از پوشاك مخصوص 
بانوان- گوشواره

14- مربوط به عمــوم ملت- بي بند 
و بار- هدایت آب هاي زیر زمیني به 

بیرون از منطقه مورد نظر
15- ینگه دنیایي- از جمله طرح هاي 
15اساسي هنر هاي تزئیني ایران- مذکر

بناجبسچلدروپك
هيراهبكاردارا
رزيرفكاوسمبيغ
اهيتراپتايراذ

ماهتنمريبكا
ركبيسورعابيكش
انايراميزناشب
دودونليتارجاه
اناتسيايلهالا

نيكشمتراماوهي
يكاتهراتسهط
هچايرددانرگاا
نرتزومرميراصع
ومنويفارتمتلو
زهجمنتمهتهمان

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 یك بار جدول اعداد | 4134
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

723658491
195742863
468391257
687415329
234967518
951283746
579826134
316574982
842139675

متوسط

   5   7   
6    2    5
  5 6    3 1
4 8    3    
  2    6   
   7    1 4
7 9    1 8   
2    5    3
  3   9    795186342

386492175
214375986
432617598
961528437
578943261
849261753
157834629
623759814

ساده

متوسط

329514768
671328495
845697231
487163529
132945687
956782314
794231856
218456973
563879142

سخت

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

ساده

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

هندبال ایران یک بازی تا رســیدن به 
فینال مســابقات قهرمانی آسیا فاصله 
دارد اما سختی این بازی و شکست  آخر 
ایران، توقع فینالیست شدن را کم کرده 
است. بهترین مقامی که تیم ملی هندبال 
ایران تا امروز در آســیا داشته سومی 
ســال2014 در بحرین اســت، همان 
مقامی که ایران را برای نخستین بار به 
مسابقات قهرمانی جهان رساند. امسال 
در عربستان، ایران نتایج خوبی گرفته 
اســت. تیم فرناندز در مرحله گروهی 
هند، استرالیا و از همه مهم تر عربستان را 
شکست داد، میزبانی که سابقه 9حضور 
در مســابقات قهرمانی جهان را دارد و 
3بار در آسیا روی ســکوی سوم رفته 
است. در مرحله دوم ایران تیم های عراق 
و کویت را هم شکست داد و صعودش را 
به مرحله نیمه نهایی مسابقات قطعی 
کرد. این دو پیروزی سهمیه مسابقات 
قهرمانی جهان2023 سوئد-لهستان 
را برای ایران داشت. اما بازی آخر ایران 
با شکست همراه بود. در بازی با بحرین 
ایران با 10امتیاز اختالف باخت و این 
شکست کارش را در نیمه نهایی سخت 
کرد. بحریــن که در المپیــک توکیو 
نماینده آسیا بود، به عنوان صدرنشین 
گروه ایران صعود کرد و امروز با عربستان 
بازی می کنــد اما ایــران به عنوان تیم 
دوم باید با قطر بازی کند. قطر از 6دوره 
حضور در مسابقات قهرمانی جهان یک 

نایب قهرمانی دارد. در آسیا هم 2بار در 
ســال های2014و2016 روی سکوی 
قهرمانی رفته اســت. قطری ها در این 
دوره هم نتایــج خوبی گرفته اند و همه 
تیم ها را با اختالف برده اند. عمان، عراق 
و ازبکســتان در مرحله گروهی به قطر 
باختند. در مرحلــه یک  چهارم نهایی 
هم قطر عربستان را با اختالف 15گل 
و ازبکستان را با اختالف 31گل شکست 
داد. بازی آخــر قطر هم بایــد مقابل 
کره جنوبی یکی دیگر از قدرت  های آسیا 
برگزار می شــد اما تعدادی از بازیکنان 
کره  به کرونا مبتال شــدند و این بازی 
برگزار نشــد و قطر 10برصفــر برنده 
اعالم شد.بازیکنان ایران بعد از پیروزی 
مقابل کویت و حضورشــان در مرحله 
نیمه نهایی امیدوار بودند که امروز مقابل 
عربستان بازی کنند و برای نخستین بار 
به فینال برســند. آرزوی آنها این بود 
که بتوانند باالتر از سکوی سوم2014 
بایستند اما شکست در بازی با بحرین 
امیدشــان را ناامید کرد. با قدرتی هم 
که قطر دارد، بعید است که ایران برنده 
بازی امروز باشد. در بهترین حالت ایران 
می تواند به سومی امیدوار باشد. در دیگر 
بازی مرحله نیمه نهایی هم عربســتان 
و بحرین بازی می کنند. اگر بحرین که 
به نظر می رسد شــانس بیشتری دارد 
فینالیست شود، ایران فردا برای سومی 

باید با عربستان بازی کند.

قطر از 
6دوره حضور 
در مسابقات 

قهرمانی جهان یک 
نایب قهرمانی دارد. 
در آسیا هم 2بار در 

سال های2014و2016 
روی سکوی 

قهرمانی رفته 
است. قطری ها 
در این دوره هم 

نتایج خوبی 
گرفته اند 

و همه 
تیم ها را با 

اختالف 
برده اند

 هندبال ایر  ان
 در آرزوی فینال آسیا 

 امروز مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می شود 
 و ایران برای رسیدن به نخستین فینال آسیایی

 کار سختی مقابل قطر دارد 

بعد از کش و قوس های فراوان، درباره برگزاری 
یا عدم برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی کشتی 
آزاد ایران و آمریکا در 23 بهمن ماه، به نظر این 
دیدار قطعی شده و 2 تیم درباره جزئیات این 

رقابت در حال گفت وگو و رایزنی هستند.

اختالف نظرها
آمریکایی ها نفرات حاضر در ایــن دیدار را اعالم 
کرده اند ولی تیم ایران هنوز ترکیب نهایی خود 
برای حضور در این رقابت دوســتانه را مشخص 
نکرده است. آمریکایی ها در این دیدار چند چهره 
شاخص خود را در اختیار ندارند. دیوید تیلور در 
86 کیلوگرم و کایل داك در 74 کیلوگرم ازجمله 
چهره های شــاخص آمریکایی  ها هستند که در 
این دیدار غایب خواهند بود. آمریکایی ها   در وزن 
125 کیلوگــرم نماینده ای معرفــی نکرده اند و 
به نظر تا این لحظه نتوانســته اند رضایت گیبل 
استیوســون برای حضور در این رقابت دوستانه 
را جلب کنند. استیوســون دارنده مدال طالی 
المپیک 2020توکیو برای رویارویی با امیرحسین 
زارع، از اسپانسر این رقابت ها درخواست 50هزار 
دالر کرده بود! از دیگر مسائل بین ایران و آمریکا 
اختالف بر سر میزان ارفاق وزن و زمان برگزاری 
وزن کشی اســت. آمریکا یی ها درخواست 3 کیلو 
ارفاق وزن و زمان وزن کشــی یــک روز قبل از 

مسابقه را دارند و گویا ایران با این درخواست 
به کل مخالف اســت. به نظر کشتی گیران 

آمریکایی وزن کم کن هستند که چنین 
درخواستی داشــته اند، این در حالی 
است که طبق قانون اتحادیه جهانی 
کشتی، وزن کشی صبح روز مسابقه 
انجام می شــود. با توجه به نفراتی 
که فدراسیون کشــتی برای اخذ 

ویزایشان اقدام کرده ، گویا ترکیب تیم ایران مقابل 
آمریکا به این شرح اســت؛ 57 کیلوگرم علیرضا 
سرلک، 61 کیلوگرم مجید داستان، 65 کیلوگرم 
رحمان عموزادخلیلی، 70 کیلوگرم عرفان الهی، 
74 کیلوگرم یونس امامــی، 79 کیلوگرم محمد 
نخودی، 86 کیلوگرم حسن یزدانی، 92کیلوگرم 
کامران قاســمپور، 97 کیلوگرم مجتبی گلیج و 

125 کیلوگرم امیرحسین زارع.
در بین نفرات احتمالی اعالم شــده، به نظر باید 
منتظر حواشی پیرامون حضور مجید داستان و 
عرفان الهی که هر دو در مسابقات قهرمانی کشور 
شکست خورده اند بود. مجید داستان در مسابقات 
قهرمانی آسیا، امیدهای جهان و حتی قهرمانی 
کشوری شکست خورده ولی همیشه پای ثابت 

حضور در اردوهای تیم ملی بوده است.

یک فرنگی کار در بین آزادکاران
در جریان رقابت دوســتانه آزادکاران قرار است 
یک  دیــدار در کشــتی فرنگی هم بیــن آنجلو 
هنکوك دارنده مدال برنز جهان در سال 2021با 
هادی ســاروی دارنده مدال طالی جهان و برنز 
المپیک توکیو در وزن 97 کیلوگرم برگزار شود. 
هنکوك کشتی گیر مطرح آمریکایی ها در رشته 
فرنگی اســت که در رقابت هــای پان امریکن در 
ســال2020هم توانســت مدال طال کسب 
کند. در جهانی نروژ، ســاروی و هنکوك 
با یکدیگر روبه رو نشــدند و رویارویی در 
تگزاس نخستین مصاف آنها خواهد 
بود. در این دیدار قرار است حمید 
سوریان نایب رئیس فدراسیون 
کشتی و دارنده 7 مدال طالی 
جهان و المپیــک مربیگری 
ساروی را بر عهده داشته باشد.



علت انصراف 
کیمیایی از جشنواره

پای اختالف با یک داور در میان است

ترکیب آشنا
داوران بخش مسابقه جشنواره چهلم فجر 

معرفی شدند

مســعود کیمیایی که فیلم »خائن کشی« اش 
در بخش مسابقه چهلمین جشنواره فیلم فجر 
قرار دارد، دیشب از حضور در این رخداد انصراف 
داد. این طور که از یادداشــت مسعود کیمیایی 
برمی آید، خالق »قیصر« و »گوزنها« درخواست 
داوری نشــدن فیلمنامه و کارگردانی تازه ترین 
اثرش را دارد. به این ترتیــب انصراف کیمیایی 
به  معنای خروج خائن کشــی از جدول نمایش 
فیلم های جشــنواره نیســت. تصمیم مسعود 
کیمیایی )که پیش از او فرزندش پوالد کیمیایی، 
بازیگر یکی از نقش های مهم خائن کشــی هم با 
متنی انتقادی از حضور در جشنواره انصراف داده 
بود( قاعدتاً باید ناظر به حضور شهاب حسینی در 
ترکیب هیأت داوران جشنواره باشد. حسینی در 
جشنواره 2سال پیش حمله شدیدی به کیمیایی 
کرده بود و طبیعی بود که حضــورش در میان 
داوران جشــنواره چهلم با واکنش هایی همراه 
شود. حاال و در آستانه آغاز جشنواره، نخستین 
شوک با انصراف شــاخص ترین فیلمسازی که 
در فجر چهلم فیلم دارد اتفاق افتاده اســت. در 
متن انصراف کیمیایی که دیشب روی خروجی 
سایت ها و خبرگزاری ها رفت، چنین آمده است: 
»درود ســرزمین کهن - ایــران. درود به مردم 
قدرندیده و هنرمندان بــا احترام،  به هنرمندان 
و زحمت کشیدگان فیلم خائن کشی، با موضوع 
ملی شدن صنعت نفت ایران و مقوله قرضه ملی 
به وسیله دکتر محمد مصدق در سال های۱۳۳۰ 
که با مردم انجام شد، این دوست در هشتادویک 
سالگی برای قضاوت شدن در سینما خودم را کنار 
می بینم و به این خط و نوشته از قضاوت بیرون 
می آیم. دیگر هنرمندان فیلم خائن کشی به جای 
خود می مانند. در این سِن بسیار زحمت کشیده، 
برای قضاوت شدن درباره فیلمی به مفهوم آزادی 
نفت، ایران، مقوله نفت، انگلیس و دکتر محمد 
مصدق تردید بسیار دارم. عدالت همیشه نگران 

قضاوت است.«

اعضای هیأت داوران چهلمین جشنواره فیلم 
فجر معرفی شدند. مســعود جعفری جوزانی، 
مجید انتظامی، شــهاب حسینی، محمدعلی 
باشه آهنگر، محمد داوودی، مهدی سجاده چی و 
پژمان لشگری پور به داوری فیلم های حاضر در 
بخش مسابقه سینمای ایران چهلمین جشنواره 
فیلم فجر خواهند پرداخت. ترکیبی که در آن 2 
کارگردان )مسعود جعفری جوزانی و محمدعلی 
باشه آهنگر(، یک آهنگساز )مجید انتظامی(، یک 
بازیگر )شهاب حسینی(، یک مدیر فیلمبرداری 
)محمد داوودی(، یک فیلمنامه نویس )مهدی 
سجاده چی( و یک مدیر فرهنگی و تهیه کننده 
)پژمان لشکری پور( به چشم می خورد. از ۷ داور 
۵ نفر از میان خانواده ســینما انتخاب شده اند 
که همگی نام های آشنایی هســتند و 2 فعال 
سینمایی شناخته شــده هم که عضو شورای 
پروانه ساخت هســتند به عنوان افراد معتمد 
سازمان سینمایی به هیأت داوران راه یافته اند. 
از میان داوران این نام ها قباًل هم تجربه حضور 
در هیأت داوران بخش مسابقه سینمای ایران را 
داشــته اند: محمد داوودی )دوره های 22، 2۵، 
۳2 و ۳۴(، مسعود جعفری جوزانی )دوره های 
۱۴، 2۶ و 2۸(، مجید انتظامی )دوره های 2۹ و 
۳۰( و محمدعلی باشه آهنگر )دوره ۳۷(. شهاب 
حسینی، مهدی سجاده چی و پژمان لشکری پور 
هم برای نخستین بار داوری جشنواره را تجربه 
می کنند. رکــورددار داوری بخش مســابقه 
سینمای ایران جشنواره هم مجید مجیدی با 

۶دوره حضور در هیأت داوران است.
حضــور شــهاب حســینی در میــان داوران 
جذابیت هایی و در این مــورد خاص، احتماال 
نکات و حاشــیه هایی به دنبال دارد. شــهاب 
حسینی 2 سال پیش در نشست خبری فیلمش 
به انتقادی بی سابقه از مسعود کیمیایی پرداخت. 
حاال او داور جشنواره است و کیمیایی هم با فیلم 
»خائن کشی« در بخش مســابقه حاضر است. 
موضوعی که از لحظه اعالم اســامی داوران در 
شبکه های اجتماعی به آن پرداخته شده ذهنیت 
منفی یکی از داوران به یکی از فیلمسازان حاضر 
در جشنواره است. جشنواره فجر جز در یک دوره 
که رسماً اعالم شد مجیدی ریاست هیأت داوران 
را برعهده دارد، میانه ای با انتخاب رئیس نداشته 
ولی معموال و به صورت عرفی یکی از اعضا نقش 
رئیس را در جلســات داوری بر عهده می گیرد؛ 
اتفاقی که به نظر می رسد امسال در مورد مسعود 
جعفری جوزانی رخ خواهد داد که جزو نسل اول 
سینماگران پس از انقالب و از چهره های شاخص 
سینمای دهه ۶۰ محسوب می شود. همچنان که 
حضور چهره هایی چون مجید انتظامی هم به 
ترکیب هیأت داوران وزن و اعتبار بخشیده است. 
هیأت داورانی که احتماال از ابتدای همین هفته 
به تماشــای 22 فیلم حاضر در بخش مسابقه 

خواهند نشست.

ایستگاه خبر
می خواهيد تكاورهای 

آمريكايی را برای تان بياورم؟
روایتی از سبک مدیریتي حسن باقري 

خبرنگاري که فخر جنگ  عراق و ایران شد
22

 وضعيت امروز شهرها؛ 
حاصل بی توجهی به جزئيات

درنگی بر شکل گیری شهرهای جدید
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آخرین سانس  نمایش 
گروه هنر و تجربه زیرمجموعه مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی می شود
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کارهای کالری »روی دیوار«
در گالری ها چه خبر است؟

در بهمن ماه، عمده توجه رســانه ها به 
جشنواره فیلم فجر و حواشی و اتفاقات 
مهم یا بی اهمیت آن معطوف اســت؛ 
در نتیجــه ســایر رویدادهای هنری 
معموال آنچنان که باید مورد توجه قرار 
نمی گیرند. نمی شود از این وضعیت گله 
داشت؛ چون به هرحال سینما مدیومی 
عامه پسند است و زرق و برق بیشتری 
دارد و البته راحت تر می شود با آن ارتباط 
برقرار کرد. با این حال، کســانی که به 
سایر رشته های هنری از جمله هنرهای 
تجســمی عالقه مندند، می توانند با 
سرزدن به نمایشگاه های مختلفی که در 
این ایام برگزار می شود، چشمان شان را 
به دیدن زیبایی ها و مفاهیمی پیچیده 
و تامل برانگیز مهمــان کنند. اگر اهل 
لذت بردن از دنیای تجسمی هستید، 
می توانید برنامه تعدادی از گالری های 

تهران را در ادامه بخوانید.

روی دیوار
گالری ایرانشهر

نمایشــگاهی از تصویرســازی های 
محمود کالری، فیلمبردار نام آشنای 
ســینما، با عنــوان »روی دیوار« از 
دیروز درگالری ایرانشهر آغاز شده و 
تا ۱۸ بهمن ادامه دارد. کالری سال ها 
پیــش از اینکه در مقــام فیلمبردار 
فعالیتش را در ســینما آغــاز کند، 
عکاسی می کرد و دنیا را از لنز دوربین 
عکاســی اش به تصویر می کشــید. 
»روی دیوار« تجربه ای از ۱۵ ســال 
ســفرهای محمــود کالری به نقاط 
مختلف دنیا و عکاسی از گرافیتی ها 
و بازسازی آنهاست. در این نمایشگاه، 
قطعاتی از گرافیتی هــای مختلف، 
انتخــاب و از ترکیــب و درکنار هم 
چیدن آنها مفهوم و شــکل تازه ای 
آفریــده شــده اســت. عکس های 
»فروپاشــی دیوار برلیــن« آخرین 
نمایشــگاه محمود کالری بوده که 
اوایل دهه ۸۰ در خانــه هنرمندان 

برگزار شد.

مزایده  هنر اسالمی
گالری آرتیبیشن 

امروزه اهمیت هنر اسالمی را می توان 
در خانه هــای حراج خارج از کشــور 
همچون ساتبیز و کریستیز و بونامز و 
بخش های مفصل و بزرگ هنر اسالمی 
در موزه های بنام دنیــا دریافت کرد. 
مجموعه ای متنــوع از حیث موضوع 
و مضمون، نســخ خطی، قطعه های 
خوشنویســی با تنوع باال از لحاظ نوع 
قلم بــه کار رفته، فرمان های شــاهی 
قاجار و منسوجاتی مانند فرش و آثاری 
همچون قلمدان های پاپیه ماشه منقش 
به نقوش زیرالکی و جعبه منبت کاری 
شده، ازجمله آثاری هســتند که در 
این نمایشــگاه به نمایش درآمده اند. 
یازدهمین مزایده گالری آرتیبیشــن 
با نمایش ۳2 اثــر از هنرمندانی نظیر، 
یداهلل کجوری، حســین مخصوص، 
زین العابدیــن اصفهانــی، ابراهیــم 
عاصمی، بنان اشریعه، عبداهلل نیریزی، 
محمدباقر تنکابنی و فتح اهلل شیرازی تا 

۱۶بهمن برقرار است.

پوسته
گالری سیحون

گالری ســیحون با نمایشگاه انفرادی 
از نقاشــی های ســارا کشــمیری با 
نام »پوســته« تا ۱۳ بهمــن پذیرای 
عالقه مندان است. در نقاشی های به 
نمایش درآمده در این نمایشگاه، درد 
و رنجی که از ابتدا تــا انتهای زندگی 
همراه انسان اســت، در غیاب ِمهر و 
عشق به نمایش کشــیده شده است. 
کشمیری متولد ۱۳۶۰ و تاکنون در 
چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی 

حضور داشته است.

کازینو عدن
گالری خاک

نمایشــگاه انفرادی »کازینو عدن« که 
به نمایش آثار مجتبی رمزی اختصاص 
دارد تا 2 اسفند برقرار است. در بخشی 
از بیانیه این نمایشگاه انفرادی چنین 
نوشته شده است: »مجموعه کازینو عدن 
می تواند به عنوان یادآوری دوباره ای برای 
نقش پررنگ بخــت و تقدیر در زندگی 

انســان در نظر گرفته شــود، عالوه بر 
اینکه بارزترین ویژگــی این مجموعه 
جهانی از نشانه های اساطیری است.در 
مواجهه با این آثار، احتماال به ســرعت 
نشانه ها و ارجاعات اسطوره ای فراوانی 
را شناســایی خواهید کرد که ممکن 
است خود هنرمند نیز نقشی بر ظهور 
آنها نداشته باشد، در عوض او نیز به طور 
آگاهانه نشانه های بســیار دیگری در 
اثرش گنجانده که بعید به نظر می رسد 
مخاطب همه آنها را فورا تشخیص دهد. 

اســتفاده از آلومینیوم و برنز به عنوان 
متریال جایگزین کارکرد مفهومی طال و 
نقره در دست ساخته های انسان در دوره 

باورهای اساطیری است.«

آوای رنگ
گالری فرشچیان صبا

نمایشــگاه تجســمی »آوای رنگ« 
شامل۶۰ اثر از ۴۰ هنرمند پیشکسوت و 
جوان کشورمان است که در سبک های 
مختلفی چون رئالیسم، طبیعت گرایی، 
فیگوراتیــو و پرتره، هایپررئالیســم، 
هنرهای سنتی ایرانی و هنرهای رو به 
فراموشی همچون نقاشی پشت شیشه 
ارائه شده است. این نمایشگاه که طنین 
و ضرباهنگ نبض هنرهای تجســمی 
امروز را با همنوازی ۳ نسل از هنرمندان 
ایران با گرایش ها، شیوه ها و رویکردهای 
مختلف هنری به صــدا درمی آورد، تا 
۱۳ بهمن میزبــان عموم عالقه مندان 

نوآوری ها، تجربه ها و 
نگاه های تازه در هنر 

معاصر خواهد بود.

یاور یگانهتجسمی
روزنامه نگار

اعتراض تجسمی ها به فراستی
جمعه اول بهمن، مسعود فراستی در برنامه »هفت« درباره 
حراج تهران گفت: »من نمی دانم در چه مملکتی زندگی 
می کنم؟ در مملکتی که خط فقر زیر 10 میلیون است و کلی 
آدم در مشکالت معیشتی هستند، یا مملکتی که در یک 
سالن کوچک 1۵0 میلیارد پول برای اثری که مثال هنری 
است و هیچ کدام هنری نیستند، جابه جا می شود، اینجا 
کجاست؟! کسی که 14 میلیارد می دهد و اثر را می خرد 

اصال می فهمد نقاشی چیست؟ پولش از کجاست؟ این 
چه بازی است که درمی آورید که طرف فکر کند اثر واقعا 
هنری است و او چیزی نمی فهمد و فقط می فهمد گران 
است، نه عزیزم اثر هیچی نیست!« بعد از یک هفته، دیروز 
تعدادی از اهالی تجسمی در نامه ای به پیمان جبلی به این 
حرف های فراستی واکنش نشان دادند. در این نامه که به 
امضای تعدادی از هنرمندان تجسمی رسیده بر ۵موضوع 
تأکید شده است: »نام آوری و اعتبار هنرمندان عرصه 
تجسمی«، »وجاهت چهره های تجسمی ایران در خارج 

از مرزها«، »بی رانتی هنرمندان تجسمی و بی اساس بودن 
اتهام پولشــویی به حراج تهران«، »اهمیت هنرمندان 
تجســمی در تقویت ثروت ملی« و »جلوگیری از اتهام 
پراکنی در رسانه ملی و استفاده از کارشناسان مجرب 

برای باال بردن آگاهی مردم«.
فراستی معموال در نقدهایش حرف هایی می زند که چندان 
مستدل نیستند، اما این بار فارغ از درستی یا نادرستی 
حرف هایش، معلوم است که دست روی نکته ای گذاشته 
که اصال به مذاق نویســندگان و امضاکنندگان این نامه 

خوش نیامده است. باید از امضاکنندگان این نامه پرسید؛ 
آنها چه نقشی در افزایش ثروت ملی دارند یا آیا شناخته 
شدن »برخی« از چهره های هنرهای تجسمی در خارج از 
کشور، سندی بر پاک بودن فضای هنرهای تجسمی است؟ 
در ضمن، آیا امضاکنندگان این نامه به همه اتفاقات عرصه 
هنرهای تجســمیـ  مثال بدنامی فالن استاد مشهورـ  
واکنش نشان می دهند؟ درباره رانت هم که به این سادگی 
نمی توان کسی یا جریانی را مبرا کرد. احتماال بعد از یک 
هفته تأخیر می شد نامه ای منطقی تر و مستدل تر نوشت.

مکث

آقای مجری بدون دار و دسته کاله قرمزی
ایرج طهماسب بدون دار و دسته کاله قرمزی 
و دیگــر عروســک هایش با یــک مجموعه 
عروسکی جدید، به شــبکه نمایش خانگی 
برای بهار۱۴۰۱ می آید. به گزارش همشهری، صفحه رسمی 
یکی از پلتفرم های نمایشی اعالم کرده که »ایرج طهماسب، 
کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون، پس از ۴ سال از آخرین 
ســاخته  خود، با یک مجموعه نمایشی تازه به شبکه نمایش 
خانگی می آید. جدیدترین کار طهماسب در حال گذراندن 
آخریــن مرحله پیش تولید بــوده و در روزهــای آتی کلید 
خواهد خورد. این مجموعه نمایشی با عروسک های جدید، 
بــه کارگردانی و اجرای ایــرج طهماســب و تهیه کنندگی 
حسن خدادادی، برای پخش در بهار۱۴۰۱ ساخته می شود. 
سال های۸۱تا۹۵ مجموعه عروسکی کاله قرمزی جزو ویژه 
برنامه های نوروزی ســیما بود، از آن دســته برنامه هایی که 
توانست مخاطبان تلویزیون را پای ثابت این برنامه تلویزیونی 
کند؛ برنامه ای که برایش رده سنی مشخص درنظر گرفته نشده 

بود. همه این مجموعه را دوست داشتند. نیمه دهه۹۰ بود که 
گروه در حال تدارک برنامه جدیــد کاله قرمزی بود که دنیا 
فنی زاده به دلیل ابتال به بیماری نتوانست گروه را همراهی کند 
و بعد از مدتی چشم از جهان فروبست و بعدها این مجموعه با 
حاشیه هایی روبه رو شد. طهماسب در نخستین حضور خود در 
فضای پلتفرم ها سراغ تولید یک مجموعه عروسکی رفته که 
به احتمال زیاد خودش هم مجری آن است، مجموعه ای که 
نام قبلی اش »مهمونی« بوده و هر شب پخش می شود. گفته 
می شود، هوتن شکیبا که حاال بازیگر شناخته شده ای شده، 
با این مجموعه همکاری خواهد کرد. شکیبا که در جشنواره 
فیلم فجر امسال هم حضور دارد در ســال های ۹2 تا ۹۵ در 
این مجموعه صداپیشه 2عروســک دیبی و خونه بغلی بود. 
به نظر می رسد در این گروه هم همراه طهماسب خواهد بود. 
نام حسن خدادادی به عنوان تهیه کننده اثر که  در کارنامه او 
تهیه کنندگی برنامه »همرفیق« با اجرای شهاب حسینی که 

بسیار پرمخاطب بود نیز دیده می شود.

سریال

بهترین 
 کارگردان های 

2022

انجمن کارگردان های آمریکا 
اسامی نامزدهای دریافت 
جایزه این انجمن در سال 
2022 را اعالم کرد. به گزارش 
ورایتی، جین کمپیون برای 
ســگ«،  »قــدرت 
کنت برانا برای »بلفاست« 
ی  ا بــر و  یلنو و نی  د و 
ازجملــه  »تل ماســه« 
کارگردان هایی هستند که 
امسال برای کسب عنوان 
بهترین کارگردان ســال 
آمریکا باهم رقابت می کنند.

در بخش کارگردانی بهترین 
فیلم بلنــد همچنین پل 
توماس آندرســون برای 
و  »لیکوریش پیتــزا« 
برای  استیون اسپیلبرگ 
»داستان وست ساید« جای 
دارند. در این میان بی توجهی 
ی  ا بــر کوئن  جوئل  به 
ساخت »تراژدی مکبث«، 
بــرای  آدام مک کــی 
»بــه بــاال نــگاه نکن«، 
شــیان هدر برای »کودا«، 
گی یرمو دل تورو بــرای 
کابــوس«  »کوچــه 
و ریوسوکه هاماگوچی برای 
»ماشــینم را بــران« از 

شگفتی های امسال بود.

اجرای 
 100نمایش 
در تئاترفجر

۵روز دیگــر چهلمیــن 
جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر کار خود را آغاز می کند، 
مراسم افتتاحیه این دوره 
از جشنواره 14بهمن ماه، در 
شهر یزد برگزار می شود. 
برخی از هنرمندان 3روز 
در شهر یزد حضور دارند و 
عالوه بر مراسم افتتاحیه، 
بعضی از نمایش های خیابانی 
در یزد اجرا می شــود. در 
کنار اجراهــای خیابانی، 
برگزار کنندگان جشنواره 
نمایشگاه عکس و پوستر 
را هم برگزار می کنند و طی 
مراســمی برگزیدگان این 
بخش معرفی می شــوند. 
به طــور رســمی اجرای 
نزدیک بــه 100نمایش از 
16بهمن در پایتخت آغاز 
خواهد شد. عالوه بر میزباني 
10سالن نمایش در بخش های 
صحنه ای، دبیرخانه این دوره 
از جشنواره محل برگزاری 
اجراهای خیابانی در تهران 
را هم اعالم کرده است. آثار 
بخش خیابانی در یک نوبت 
صبح و 2نوبت بعدازظهر در 
2محوطه اجرا می شوند. در 
این دوره 20اثر خیابانی در 
بخش رقابتی و ۸اثر دیگر 
در بخش غیررقابتی اجرا 
می شوند که جدول اجرای 
آنها به زودی منتشر خواهد 
شد. محوطه تئاترشهر در 
2نوبت صبح و بعدازظهر و 
محوطه خانــه هنرمندان 
ایــران در نوبت بعدازظهر 
میزبان آثار خیابانی هستند. 

خشم چینی ها 
از کیانو ریوز

تصمیم کیانو ریوز، بازیگر 
مشــهور آمریکایی برای 
شــرکت در یک کنسرت 
عام المنفعه در تبت چین، 
خشــم ملی گرایان چینی 
را برانگیخته کــه آنها در 
شــبکه های اجتماعــی، 
خواســتار تحریم پخش 
فیلم های وی از جمله فیلم 
اخیرش »رســتاخیزهای 
ماتریکس« در چین شده اند. 
به گزارش هالیوود ریپورتر، 
پیش از اعالم کیانوریوز مبنی 
بر مشــارکت در کنسرتی 
جهت حمایت از تبت، فیلم 
»رستاخیزهای ماتریکس«، 
در سالن سینماهای چین به 
نمایش درآمده بود، این فیلم 
تا کنون در گیشه سینماهای 
این کشور 12.4میلیون دالر 
فروش کرده است. در صورت 
تداوم حضور کیانو ریوز در 
حرکت های حامی تبت، این 
نگرانی وجود دارد که وی 
در عرصه صنعت سرگرمی 
چین عنصری نامطلوب تلقی 

شود.
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در اصل قرار بود كه خبرنگار شــود؛ قرار بود 
حقوق قضايي بخواند؛ قرار بود كشــورهاي 
مختلفي را بگــردد و گزارش هاي تحقيقي و 
توصيفي خوبی بنويســد. اما وقتي كه جنگ 
مي شود و همه  چيز به هم مي ريزد، ديگر اين قرارها هم به هم مي ريزد. آن وقت است كه هر كسي 
هر چيزي كه در چنته دارد، بايد رو كند. و چنين اســت كه مي گويند جنگ، برخي استعدادهاي 
فروخفته را بيدار مي كند. غالمحسين افشردي، كه او را با نام حسن باقري مي شناسيم، از آن دست 
آدم ها و الماس هاي نتراشيده اي بود كه در دل جنگ تراش خورد و چنين درخشان ظاهر شد. از آن 
دست آدم هايي كه اينقدر خوب و كامل و كارآمد بودند )ويژگي هايي كه امروز خيلي كم مي بينيم(، 
كمتر باورپذير به نظر مي رسند. حسن باقري براي خودش، سبكي از مديريت استراتژيك در جنگ 
را راه انداخت كه هنوز هم مي شود به آن توجه داشــت و هنوز هم با اين شيوه ها، كارهاي بزرگي 
كرد. حاال كه به سالگرد شهادت يكي از اسطوره هاي دفاع مقدس رسيده ايم، بد نيست از سبك 
مديريتي اين جوان كشف شده در دل جنگ نيز چيزهايي بدانيم؛ مردي كه موقع شهادت، حتي 

27سالش هم نشده بود!

اين همه موفقيت در 3سال!
نامش غالمحسين افشــردي بود؛ ولي بعدها كه 
وارد جنگ شــد و قرار بود كه كارهاي اطالعاتي 
انجام بدهد، محسن رضايي نام »حسن باقري« 
را برايش انتخاب كــرد. او را مغز متفكر اطالعات 
نظامي ايران در دفاع مقدس دانسته اند؛ مردي كه 
در نهم بهمن ماه سال 61در محور عملياتي فكه 
به شهادت رسيد. جالب اينكه در سن 24سالگي 
وارد جنگ شد و تنها دو، سه ســال زمان كافي 
بود تا بزرگ ترين استراتژيســت نظامي ايران در 
دفاع مقدس شود. تصور كنيد كه او، تنها در اين 
زمان كم اين ميــزان از تأثيرگذاري را داشــته! 
او بنيانگــذار واحــد اطالعات رزمي در ســپاه و 
جنگ بود و همين امر باعث شــده تا لقب نابغه 

دفاع مقدس را يدك بكشد.

چرا خبرنگار شد؟
باقري فرد بسيار پر جنب و جوشي بود، از آ نهايي 
كه يك جا بند نمي شد. شايد به همين دليل بود 
كه شغل خبرنگاري را براي خودش انتخاب كرد 
و در روزنامه جمهوري اسالمي مشغول به كار شد. 
نخستين خبرنگاري هم بود كه براي تهيه گزارش 
به الجزاير اعزام شــد. بعدش هم كــه به دعوت 
سازمان امل، از طرف روزنامه جمهوري اسالمي 
به يك ســفر دو هفته اي در لبنان و اردن رفت و 
توانست موقع بازگشت، گزارشي جامع از وضعيت 
آوارگان فلسطيني و همچنين مسلمانان منطقه 
تهيه كند. همين سابقه خبرنگاري، باعث شد تا 
در كسب اطالعات و جمع بندي و تفسير آنها، نبوغ 

خودش را پيدا كند.

آغاز عصر درخشان حسن باقري
سرانجام حسن باقري به محسن رضايي معرفي 
شد تا در كار سر و ســامان دادن واحد اطالعات 

رزمي سپاه و جنگ مشــاركت كند. بعد از آغاز 
به كار اين واحد بود كه جنگ در نيمه دوم ســال 
1359شــروع شــد؛ و او هم از اول مهرماه راهي 
محورهاي نبرد شد. كسي نمي دانست چه اتفاقي 
در شرف افتادن است و عراقي ها چقدر پيشروی 
كرده اند و توان ايراني ها چقدر اســت. به همين 
دليل بود كه حســن باقري، مسئوليت اطالعات 
ســتاد عمليات جنوب را برعهده گرفت تا دوره 

درخشانش را در دفاع مقدس آغاز كند.

100درصد شناسايي، 100درصد عمليات
يكي از بزرگ ترين داليل موفقيت حسن باقري را، 
بايد در توجه او به كسب كامل و بي عيب و نقص 
اطالعات دانســت. او اعتقاد عجيبي به شناسايي 
كامل مناطق عملياتي داشــت؛ طوري كه حتي 
نيروهاي شناســايي خودش را بارهــا و بارها به 
محورهاي عراقي ها مي فرســتاد تا كوچك ترين 
اطالعات را هم كســب كنند و چيزي، برخالف 
واقعيت بــه نيروهاي عملياتي منتقل نشــود. او 
ســردر اتاق خودش در واحد اطالعــات رزمي 
سپاه و جنگ، نوشته بود: 100درصد شناسايي، 
100درصد عمليات. درحالي كه وقتي وارد اينجا 
شده بود، فرمولي كه روي در اتاقش نوشته بودند 
چنين نبود و قبالً معتقد بودند نيمي از موفقيت در 
نبرد را اطالعات و شناسايي و نيمي ديگر را خود 
عمليات تشــكيل مي دهد. چنين بود كه حسن 
باقري، عماًل اســتراتژي نبرد را به نفع ايراني ها 

تغيير داد.

با موفقيت هايش حرف مي زد
حســن باقري با شــعارهايش حرف نمي زد؛ با 
موفقيت هايش و اطالعاتي كه داشت حرف مي زد. 
زماني كه جلســه مهمي با حضور بني صدر)كه 
هنوز از رياســت جمهــوری عزل نشــده بود( و 

ديگران برگزار شده بود، او را بلند كردند تا درباره 
اطالعات محورهاي عملياتي صحبت كند. همه 
فكر مي كردند كه اين جواني كه حتي ريش هايش 
هم كه كامل در نيامده، چــه حرفي براي گفتن 
دارد؟ اما طــوري از محورهــاي عملياتي و توان 
عراقي ها و... گزارش داد، كه يكي دو نفر به شوخي 
گفتند انگار خود عراقي ها آمده اند و دارند گزارش 
مي دهند. او حرف خودش را با موفقيت هايي كه در 
قرارگاه كربال و عمليات هاي شكست حصر آبادان 
و آزادسازي بســتان و طريق القدس و سرانجام 

آزادسازي خرمشهر داشت، مي زد.

اگر تسليم مي شد...
شايد ســخت ترين مرحله زندگي حسن باقري را 
بتوان عمليات آزادسازي خرمشهر يا بيت المقدس 
دانست. او فرماندهي قرارگاه نصر را در اين عمليات 
برعهده داشت؛ كه ســخت ترين منطقه عملياتي 
محسوب مي شد. نكته طاليي بحث آنجاست كه 
بدانيم محوري كه او فرمانده اش بود، بايد از مقابل 
و پهلو با بعثي ها مي جنگيد. اما اوضاع طوري پيش 
رفت كه محور و قرارگاه آنها بايد از 3 محور مقابل 
و طرفين با دشمن مي جنگيدند. در واقع اگر آنها 
شكست مي خوردند، نه تنها خرمشهر بازپس گرفته 
نمي شد كه حتي تلفات سنگيني به ايراني ها وارد 
مي آمد. اما حسن باقري، نبوغ و تسليم ناپذيري و 
البته توكل خودش را نشان داد تا ايران، يكپارچه 

شادي شود.

مرد بي آرام
يكي از داليل موفقيت هاي حسن باقري را، بدون 
شــك بايد آرام ناپذيري او دانســت. از آن دست 
آدم هايي نبود كه پشت ميز بنشيند. وقتي كه از 
طريق نمازجمعه ماجراي زلزله طبس را شنيد، 
اصاًل صبر نكرده بود كه بگوينــد تو برو؛ خودش 
صبح زود عكاس روزنامه را برداشــته بود و رفته 
بود مناطق زلزلــه زده. او اين روحيه خودش را به 
دفاع مقدس هم آورده بود؛ يكجا بند نمي شد. از 
آن دســت فرماندهاني نبود كه از پشت بي سيم 
بخواهد فرماندهي كند. اتفــاق مي افتاد كه مثاًل 
از پشت بي سيم به يكي از فرماندهانش مي گفت 
برو فالن جا، طرف مي گفت تو كجايي كه اينقدر 
دقيق داري اطالع مي دهي؟ بعد حســن باقري 
مي رفت پيش اش و مي گفت اينجا هستم؛ يعني 
حتي وقتي عمليات هم مي شــد خــودش را به 
خاكريزهاي مقدم مي رساند تا از نزديك همه  چيز 

را مرور كند.

شورش عليه قالب هاي پيش ساخته
از ديگر داليل موفقيت اين نابغــه جنگ ايران و 

عراق را، بايد روحيه انقالبي گــري و البته جوان 
او دانست. خودش در جايي نوشــته است: »اين 
جنگ فرصت هاي طاليي بسياري را جهت رشد 
استعدادها به ما داده اســت. نيروهاي ما با توجه 
به بعد انقالبي اي كه دارند و چشــم وگوش بسته 
تابع قانون هاي ازخارج آمده نيستند، مي توانند از 
قالب هاي پيش ساخته خارج شوند و با فكر سازنده 
خويش، روش هايي را ابداع كنند كه دشمن نخواهد 
توانست به سادگي به دفاع در مقابل آنها برخيزد«. 
اين، در واقع همان رويكــرد جنگ هاي نامتقارن 
است؛ و همچنين روحيه خالقانه اساس موفقيت 

در هر كاري محسوب مي شود.

عادت به »نمي شود« نداشت
حسن، عادت نداشــت كه جواب »نمي توانيم« و 
»نمي شود« بشنوند. يعني در اصل خودش اهل 
اين چيزهــا نبود، به همين دليــل از نيروهايش 
هم اين جور چيزهــا را نمي پذيرفــت. او حتي 
معتقد بود كه از رصد يك بي سيم ساده دشمن و 
گفت وگوهاي راديويي شان هم نبايد گذشت و بايد 
همه را ترجمه كرد. در جلسه اي كه همه از آماتور 
بودن بســيجي ها در جنگ شكايت مي كردند، با 
تحكم گفت مي خواهيد كماندوهاي آمريكايي را 
براي تان بياورم؟ بابا جنگ است؛ هنر اين است كه 

از همين بسيجي ها نيروي خوب بسازيد.

مردي كه براي رفتن آمده بود
حسن، از آن فرماندهاني بود كه خودش مي رفت 
جلو و بعد به نيروهــا مي گفتند بياييد؛ به همين 
دليل بود كه اينقدر نفوذ داشــت و محبوب بود. 
دريچه كولر را مي بســت تــا در گرماي جنوب، 
بــا رزمندگاني كــه در خــط مقدم هســتند 
همذات پنداري كند. از همــان غذايي مي خورد 
كــه نيروهايــش مي خوردند و خــودش هم با 
نيروها، به شناســايي مي رفت. از 24ساعت روز 
را، 18ســاعت كار و فعاليت مي كرد. اما در كنار 
همه اين بدو بدوها، حتي زير باران كوبيدن خط 
توسط عراقي ها نيز، وقتي صداي اذان را مي شنيد، 
به راننده اش مي گفت نگه دار تا نماز بخوانيم. وقتي 
هم مي گفتند اين همه توپ و خمپاره را نمي بيني؟ 
مي گفت كسي كه به جبهه مي آيد، نبايد نماز اول 
وقتش ترك شود. همين اعتقاد و توكلش بود كه او 
را چنين بزرگ ساخت؛ مردي كه وقتي نيروهايش 
از تالطم آب رودخانه مي گفتند كه اجازه نمي داد 
براي شناسايي قبل از عمليات بروند، پاسخ مي داد 
آيا بــه دل آب زديد و خدا كمــك نكرد؟ فرداي 
قيامت اگر خدا پرسيد چرا نيامديد كه كمك تان 
كنم چــه خواهيد گفت؟ مردي كــه براي رفتن 

آفريده شده بود؛ نه براي ماندن...

می خواهيد تكاورهای آمريكايی را برای تان بياورم؟
روايتی از سبك مديريتي حسن باقري؛ خبرنگاري كه فخر جنگ  عراق و ايران شد

نگاه

 به مناسبت سالروز 
درگذشت عارف محبوب

 درخواست حاج اسماعيل دوالبي
 از شهيد هادي چه بود؟

دوست و همنشين در جهت مثبت و منفي تأثيري شگفت 
است؛ زيرا نفس انسان ها در پي رفاقت و معاشرت بر يكديگر 
نفوذ كرده و خوي و خصلت يكي به ديگري سرايت مي كند. 
همنشيني و رفاقت با صالحان، انسان را به سوي كمال سوق 
مي داده و همنشيني و رفاقت با تبهكاران، انسان را به تباهي 
مي كشاند، از اين روست كه هميشــه به انتخاب همنشين 
خوب توصيه شده اســت. يكي از مصداق هاي همنشيني با 
بزرگان اهل دين، ارتباط شهيد ابراهيم هادي با عارف واصل 
ميرزا اسماعيل دوالبي بود. امروز كه سالروز درگذشت اين 
عارف بزرگ است بد نيســت مروري به خاطره ديدار اين دو 
عزيز داشته باشيم. در صفحه 124كتاب »سالم بر ابراهيم« 
)زندگينامه و خاطرات پهلوان بي مزار شهيد ابراهيم هادي( 
امير منجر همرزم اين شــهيد چنين تعريف مي كند: »سال 
اول جنگ بود. به مرخصي آمده بودم. با موتور از سمت ميدان 
سرآسياب به سمت ميدان خراسان در حركت بوديم. ابراهيم 

عقب موتورنشسته بود. از خياباني رد شديم.
ابراهيم يكدفعه گفت: اميروايســا! من هم سريع آمدم كنار 

خيابان. با تعجب گفتم: چي شده؟
گفت: هيچي، اگر وقت داري بريم ديدن يك بنده خدا! من 

هم گفتم: باشه، كار خاصي ندارم.
با ابراهيم داخل يك خانه رفتيم. چندبار يااهلل گفت. وارد اتاق 
شديم. چندنفري نشسته بودند. پيرمردي با عباي مشكي و 

كالهي كوچك بر سر باالي مجلس بود.
به همراه ابراهيم ســالم كرديم و در گوشــه اتاق نشستيم. 
صحبت حاج آقا با يكي از جوان ها تمام شد. ايشان رو كرد به 
ما و با چهره اي خندان گفت: آقــا ابراهيم راه گم كردي، چه 

عجب اين طرف ها؟
ابراهيم سر به زير نشسته بود. با ادب گفت: شرمنده حاج آقا، 

وقت نمي كنيم خدمت برسيم.
همينطور كه صحبت مي كردند فهميدم ايشــان ابراهيم را 
خوب مي شناسد. حاج آقا كمي با ديگران صحبت كرد. وقتي 
اتاق خالي شد رو كرد به ابراهيم و با لحني متواضعانه گفت: 

آقا ابراهيم ما را يك كم نصيحت كن!
ابراهيم از خجالت سرخ شده بود. سرش را بلند كرد و گفت: 
حاج آقا تو رو خدا ما را شــرمنده نكنيــد. خواهش مي كنم 
اينطوري حرف نزنيد. بعد گفت: ما آمده بوديم شما را زيارت 
كنيم. انشاء اهلل در جلسه هفتگي خدمت مي رسيم. بعد بلند 

شديم، خداحافظي كرديم و بيرون رفتيم.
بين راه گفتم: ابرام جون، تو هم به اين بابا يك كم نصيحت 

مي كردي ديگه سرخ و زرد شدن نداره!
با عصبانيت پريد توي حرفم و گفت: چي مي گي اميرجون، تو 

اصاًل اين آقا را شناختي؟! گفتم: نه، راستي كي بود؟!
جواب داد: ايــن آقا يكــي از اولياي خداســت اما خيلي ها 

نمي دانند. ايشون حاج ميرزا اسماعيل دوالبي بودند.
ســال ها گذشــت تا مردم حاج آقا دوالبي را شناختند. تازه 
باخواندن كتاب »طوبي محبت« فهميدم كه جمله ايشــان 
به ابراهيم چه حرف بزرگي بــوده... ابراهيم از همان جواني 
با بيشــتر روحانيون محل نيــز در ارتباط بــود. زماني كه 
عالمه جعفري در محله ما زندگي مي كردند، از وجود ايشان 
بهره هاي فراواني برد. شهيدان آيت اهلل بهشتي و مطهري را 

هم الگويي براي نسل جوان مي دانست.« 

حجت االسالم محمدمهدی 
خانمحمدی

دبیر جشنواره ملی شعر نیكوكاری 
تصور عرفــی از مفهوم نیكــوكاری این 
اســت كــه فــردی ثروتمنــد بخشــی از 
اموال خود را صــرف امور خیر می كند، 
درصورتــی كــه مــا می خواهیــم بــا 
نشان دادن مصادیق مختلف و متنوع 
نیكوكاری، این مفهوم را به عنوان امری 
كه می تواند در هر لحظه زندگی جاری 
شود، در فرهنگ عمومی ثبت كنیم و 
بگوییم كه هر فرد حتی به اندازه هدیه 
یك لبخنــد، می تواند نیكوكار باشــد/

پایگاه خبری حوزه هنری

سید مرتضی حسینی
 مدیركل امور هنری

 بنیاد شهید و امور ایثارگران
نخســتین جشــنواره موســیقی نــوای 
مهــر روزهــای ۱۰ تــا ۱۵ اســفند ماه در 
تاالرهــای وحــدت، رودكــی، فرهنگ و 
فرهنگســرای نیاوران برگزار می شــود. 
در نماهنگ هایی كه در جشنواره ملی 
موســیقی نــوای مهــر تولیــد می شــود، 
توجــه ویــژه ای بــه نوجوانــان و جوانــان 
شده اســت. آثار این رویداد را بزرگانی 
چون مجیــد انتظامی و نادر مشــایخی 
كرد./خبرگــزاری  خواهنــد  داوری 

جمهوری اسالمی ایران

نقل قول خبر

فيلم

بزرگ مرد كوچك
يكــي از ضعف هــاي بزرگ 
سينماي ايران در 2دهه اخير، 
ناديده گرفتن قهرمانان بوده 
است. به جز نمونه هاي بسيار 
اندك كه بــه نمايش چنين 
الگوهايي پرداخته  اند، كمتر 
فيلم ايراني را مي توان يافت 
كه اساسا قهرمان محور باشد! 
اين درحالي اســت كه ايران 
منبع غني از اســطوره هاي 

مذهبي و ملي در تاريخ و به ويژه در 8 سال دفاع مقدس است. 
در همين معدود فيلم هاي قهرمان محــور مي توان به فيلم 
» بزرگ مرد كوچك« اشــاره كنيم. اين فيلم ساخته صادق 
دقيقي است كه داســتان آن به اوايل جنگ و حمله عراق به 
خرمشهر بازمي گردد. نوجواني به رغم سن اندك خود، پا به 
پاي مردان و زنان مجاهد شهر، قصد دفاع از وطن خود را دارد 
اما در همان ابتدا به دســت نيروهاي عراقي مي افتد و مورد 
ضرب و شتم قرار مي گيرد اما اعتماد عراقي ها را جلب كرده 
و مواد غذايي، مهمات و گراي دشــمن را به نيروهاي ايراني 
مي رساند. فيلم، قصه مقاومت دليرانه مردم خرمشهر در برابر 
متجاوزان بعثي اســت كه ظرفيت هاي روايي و ســينمايي 
تمام ناشــدني دارد. فيلمنامه فيلم توسط عبدالجبار دلدار و 
پروانه مرزبان نوشته شــده اما قهرمان حقيقي ما در فيلمي 
بي قصه و داســتان سرگردان مي شــود. در اين فيلم شبنم 
قلي خاني، پويا اميني و جمعي از بازيگران اداره تئاتر آبادان به 

ايفاي نقش پرداخته اند.

»عقربه هاي جامانده« رسيدند!
»عقربه هاي جامانده« همســرانه اي شيرين و بدون 
اغراق به نويسندگي سمانه خاكبازان است كه به تازگي 
از سوي انتشارات روايت فتح راهي بازار نشر شد. اين 
كتاب روايتي از زندگي پرفراز و نشــيب شهيد احمد 
فرگاه است. نويسنده اين كتاب در شروع ما را با همسر 
شهيد همراه مي كند تا با روايت او بنشينيم به تماشاي 
كودكي ها و حال و هواي نوجواني اش. همدم لحظاتش 
مي شــويم تا آنجا كه روايت به دلدادگي مي رســد و 
دل بستن؛ دل بســتني كه با دلتنگي آغاز مي شود و 
ما را مي كشاند در كوچه پســكوچه هاي اضطراب و 
دلواپسي تا در آخر، معناي واقعي همراهي و عشق را از 
چشم هاي او بخوانيم. ناگفته نماند شهيد احمد فرگاه 
فعال حوزه كتاب و كتابخواني بود كه روز دهم فروردين  
ماه سال 1366 در حال انجام مأموريت از منطقه فاو، 
همراه 5نفر از همرزمانش به خرمشهر باز مي گشت كه 
بين راه بر اثر تصادف نسبتاً شديد در همان لحظه با 
دوستانش نداي حق را لبيك گفته و به كاروان شهداي 
سنگر ساز بي سنگر پيوست. حال اين كتاب سيري از 
اتفاقات زندگي اين مبارز است كه تمام هم و غمش را 
براي عقيده اش گذاشت و مي شود زبان گوياي روايت 
در آنجا كه منيره باز مي ماند از تعريف. تا خود بگويد 
اگر منيره اش نبود، عشق زمين را به آسمان پيوندي 
نبود. اگر عالقه منــد به خواندن اين عاشــقانه هاي 
شهيد فرگاه هستيد مي توانيد آن را در 256 صفحه و 

به قيمت56 هزار تومان از نشر روايت فتح تهيه كنيد.

كتاب

عيسي محمديگزارش
روزنامه نگار

مستند

مستند آخرين روزهاي زمستان

گرچه در ســال هاي بعد از جنگ تحميلي ايــران و عراق، 
مســتندهاي زيادي از اين واقعه تاريخي ساخته شده است 
اما بي شك محبوبيت مستند داســتاني »آخرين روزهاي 
زمستان« به كارگرداني محمدحســين مهدويان بر كسي 
پوشيده نيست. زيرا اين مستند 10قسمتي براي نخستين 
بار در تاريخ سينماي جنگ، تمام كليشه ها و بايد و نبايدها را 
كنار مي گذارد و بدون به كارگيري هيچ گونه بيان استعاره اي، 
مستقيم از شهيد حســن باقري صحبت مي كند و زندگي و 
فعاليت هاي او را براي مخاطب به تصوير مي كشد. به عبارتي 
سازنده اين مســتند به دور از كليشــه هاي رايج براساس 
خالقيت هاي هنرمندانه با درهم آميزي فضاي مستند و لحن 
داستاني، شمايلي زنده و جذاب از يكي از بزرگان عرصه جنگ 
ارائه داده است، تا جايي كه برخي آن را از ماندگارترين آثار 

مستند ساخته شده پس از انقالب دانسته اند.
يكي از جذابيت هاي اين مســتند انتخــاب بازيگر در اين 
مســتند بود؛ به گونه ای كه كارگــردان بــا بهره مندي از 
چهره هاي جوان به جاي شخصيت هايي چون خود شهيد 
حســن باقري، به باورپذيري اثر كمك كــرده بود. مهدي 
زمين پرداز ايفاگر نقش شهيد حسن باقري درباره اين نقش 
مي گويد: »دوست ندارم حرف شعاري بزنم اما افتخار بزرگي 
بود كه به جاي چنين شخصيت بزرگي كه در اين مملكت 
زحمت كشيده و جانش را نثار كرده است بازي كردم. شهيد 
حسن باقري، اسطوره فكر و انديشه اســت يعني براي هر 
كاري كه قصد انجام آن را داشت دو دو تا چهار تا مي كرد و 
منطق داشت، براي من مهدي زمين پرداز همان اعتماد به 
نفس حسن باقري، فكر و انديشــه اش ارزش داشت و برايم 

جذاب و جالب بود«.

كبری افشردی بهروز
 مادر شهيد

همهچیزراازخدامیدانست

روز تولد امام حســين)ع( به دنيا آمده بود اما 
خيلی ضعيف بود و اميد زنده ماندنش كم. من هم 
دست به دامن امام حسين)ع( شدم تا خداوند 
به عظمت اسم حســين اين فرزند را نگه دارد از 
اين رو بود كه نامش را »غالمحسين« گذاشتم. 
فراهم نمی شد از بچگی او عكس بگيريم تا اينكه 
نخستين عكسش را برای رفتن به زيارت كربال 
در 2سالگی گرفتم كه اين مسئله هيچ وقت يادم 
نمی رود و می دانستم كه او بچه مومنی می شود.
رئوف و مهربان و دلسوز خانواده بود كه در راس 
ايجاد فضای دوستی و يكرنگی در خانواده حركت 
می كرد هر وقت مشكلی برای خواهر يا برادرش 
پيش می آمد پيشقدم بود. عقيده اش اين بود كه 

همه  چيز از خداست و به خدا برمی گردد.

سردار سرلشكر محمد حسين باقری
 برادر شهيد

خوشقلبومهماننوازبود

غالمحســين قلب رئوفی داشت. احترام زيادی 
برای افراد نيازمند قائل بود. يادم می آيد يك شب 
سرد زمســتانی ديروقت به خانه آمد. همراهش 
آقايی بود سر و وضع خوبی نداشت. او را به طبقه 
دوم هدايت كــرد و برايش رختخواب تميز پهن 
كرد. خيلی صميمی و خواست استراحت كند. من 
فقط نگاه می كردم. از اتاق كه بيرون آمد پرسيدم 
اين آقا كيســت؟ اينجا چه می كند. او گفت دور 
ميدان خراسان رد می شــدم ديدم روی پله  ای 
نشسته و كز كرده اســت. گفتم چرا اينجايی؟ 
گفت از شهرستان آمده ام و جايی برای اسكان 
ندارم. پول مســافرخانه هم ندارم. غالمحسين 
هم دعوتش می كند كه بــه خانه مان بيايد. فردا 
صبح هم صبحانه مفصلی به او داد و راهی  اش كرد.

احمد افشردی
 برادر شهيد

نجاتهمسایهازدلآتش

غالمحســين هيچ وقت نمی توانست كسی را 
ناراحت و گرفتار ببيند. كافی بود متوجه شــود 
همسايه  ای گرفتار است ســريع اقدام می كرد. 
روبه روی خانه ما منزل حاج آقا كمالی، امام جماعت 
مسجد صدريه بود. يك روز كه حاج خانم تنها در 
خانه بوده، حالش بد می شود و تعادلش را از دست 
می دهد. روی چراغ خوراك پزی می افتد و چراغ 
هم روی فرش واژگون می شــود. همين مسئله 
آتش سوزی ايجاد می كند. همسايه ها با آتش نشانی 
تماس گرفتند و اما طول كشيد تا برسد. در اين 
مدت حتی جوان هايی كه ادای پهلوانی داشتند 
هم جلو نرفتند. در اين گيرودار غالمحسين از راه 
رسيد و بی آن كه به چيزی فكر كند وارد خانه شد. 

با اينكه جثه  اش ريز بود اما پيرزن را بيرون آورد.

خليل سبحانی
همسايه و دوست شهيد
درعینشوخطبعی،جدیبود

زمان پيش از انقالب بهائيت بازار داغی داشــت و 
خيلی از جوان ها را به كام خود كشيده بود. برای 
جلوگيری از گمراهی بچه ها جلسه  ای برگزار كرده 
و در آن دربــاره مباحث دينی صحبت می كرديم. 
غالمحسين شوخ طبع بود اگر نمی آمد به ما خوش 
نمی گذشت. در عين شاد بودنش خيلی هم جدی 
بود. هوای بچه های محله را داشت. نسبت به آنها 
احساس مسئوليت می كرد. در كوچه ما خانه بزرگی 
بود. بچه های پردردسری داشت. به همه شان احترام 
می گذاشت. طوری رفتار می كرد كه همه نوجوان ها 
و جوان ها جذبش می شــدند. وقتی در محله راه 
می رفتيم بچه های كوچك تر را می ديد به ما می گفت 
چشم تان پايين باشد طوری كه آنها متوجه شوند و 

مبادا برای بانوان دردسری ايجاد كنند.
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جزئيات، شــكل دهنده جهان ما و به صورت 
طبيعي شــكل دهنده زندگي ما و وضعيتي كه 
در آن قرار داريم هستند. اين جزئيات است كه 
آدمي را مشتاق يا رنجور، آرام يا ملتهب، مايل يا 
بي ميل به زندگي مي كند. به خصوص كه آنقدر جزئي هستند كه نمي تواني درباره شان حتي حرف 
بزني ولي مي داني همه چيز از كجا و چه چيزهاي آب مي خورد و عمومًا بر زبان آوردنشان سخت 
است و براي همين است كه عمومًا جدايي ها، جدايي از گروه دوستان، جدايي از همسر، جدايي 
از شغل و حتي جدايي از آرزوها و از آن هم عميق تر و كالن تر، جدايي از سرزمين را نمي توانيد به 
ديگران توضيح دهيد و اگر توضيح هم مي دهيد آن را به گردن كالن داده ها مي اندازيد و از گفتن 
جزئيات تأثيرگذار صرف نظر مي كنيد؛ زيرا داليل آنقدر كوچك، جزئي و پرتكرار هستند كه ترجيح 
مي دهي از گفتن آن صرف نظر كنيد ولي از نديدن شان و بي اهميت دانستن اش، هرگز. اين همان 
چيزي است كه ما را در برابر يك اثر هنري قرار مي دهد و ما را مي تواند همراه يا مشتاق يا حتي متنفر 
از آن بسازد. به خصوص اگر آن اثر براي ميكل آنژ يا داوينچي يا هر هنرمند برجسته اي باشد كه در 
به تصوير كشيد يا خلق كردن يا به جهان عرضه كردن هر اثري، جزئيات برايش از هر چيزي مهم تر 
است؛ زيرا هنرمندان، نويسندگاني هستند كه از جزئيات به كل مي رسند و از كلمات به جمله و 
ازجمله به ترسيم تصويرهايی كه ما را در يك وضعيت اشتياق و جذب شدگي قرار مي دهند. آنها 
حساس ترين موجودات جهان هستند كه قدر تك تك جزئيات و اجزاي تشكيل دهنده محيط و 
جهان ما را مي دانند. شايد دليل تنهايي عمومي شان و ضد اجتماعي شدنشان هم همين اهميت 

دادن به جزئيات باشد.

هزاران هزار ارجاع كوچك براي مفهومي بزرگ
شما را دعوت مي كنم به ۱۷۰۰ سال پيش، حوالي 
اوايل دوران پادشاهي ساسانيان و ظرف آب )قمقمه( 
نقره با نقش هاي طالكاري شــده كــه از جزئيات 
بسياري ساخته شده است. يا كمي هم دورتر حتي، 
يعني حوالي ۳۰۰ تا ۵۰۰ ســال پيش از ميالد، در 
موزه بريتانيا و درست در برابر ارابه  طاليي چهار اسب 
متعلق به دوران هخامنشيان كه فقط ۱۸سانت طول 
دارد و نشــان مي دهد هنرمند آن اثر چقدر در آن 
سال ها و با آن ابزار و امكانات به جزئيات شكل دهنده 
آن ارابه توجه كرده اســت. يا چرا آنقدر دور شويم؟ 
آيا تا كنون در برابر اثري از علي اكبر صادقي، نقاش 
چيره دســت ايراني، قرار گرفته ايد يــا تا كنون خود 
را به تماشــاي اثــري از داوود زنديــان، اين نقاش 
بي نظير دعوت كرده ايد و يا همين 2هفته پيش به 
نمايشگاه ســيامك فيلي زاده، در گالري ايرانشهر با 
عنوان »چيزي به نام داســتان بزرگ وجود ندارد« 
رفته ايد. قدري از تجســمي بيرون بياييم، حتما كه 
به تماشــاي تعزيه در زندگي رفته ايــد و اين همه 
جزئيات شكل دهنده يك روايت تاريخي- مذهبي 

را مشاهده كرده ايد.
اين همه و بسياري ديگر شاهد مثال اين گزاره اند، كه 
به هزاران اشاره و ارجاع كوچك و جزئي و گاهي از 
نظر ديگران كم اهميت و پيش پا افتاده مي پردازند تا 

ما را در برابر مفهومي بزرگ، عميق تر و گم شده قرار 
دهند. هنرمندان همچون نويســندگان به ما نشان 
مي دهند كه همانطور كه انسان از ميليون ها سلول 
ساخته شده است و هر كدامشان در شكل گيري ما 
نقشــي برابر با ميليون ها سلول ديگر دارد، جزئيات 
نيز به همان مقــدار در زندگي مــا تعيين كننده و 
داراي اهميت و ارزش هستند، به گونه اي كه همين 
جزئيات اســت كه مي تواند زندگي مــا را مثل يك 
داستان خوش خوان و يك اثر هنري مجذوب كننده و 
پراهميت شكل داده و به ديگران معرفي كند يا آنكه 

به شكل غيرقابل تحملي ما را معرفي كند.

شهر است و ميليون ميليون مسئله جزئي
شهر براي هر انسان و براي هر ساكن و مهاجر و مسافر 
آن از اين جنس است. تشكيل شده از ميليون ميليون 
مسائل جزئي است كه بخش بزرگي از آن در اختيار 
ماست هر چند اگر يك ســري كليات در اختيار ما 
نباشــد. اگر شــما نيز اين روزها با مفاهيم بزرگ  و 
كالني مثل وطن، توســعه، اخالق و چند كالن نگاه 
ديگر دست به گريبان هستيد و نمي دانيد چرا بعضي 
چيزها از يك جايی به بعد ماهيت خود را از دســت 
مي دهند و تبديل به مفاهيمي كه انگار از بنياد ديگر 
با آنها نسبتي نداريد و آنها را نمي شناسيد، شده اند، 
شما را به قدم زدن در شهر و فكر كردن به جزئيات 

تاريخي كه ما را به امروز رسانده است فرامي خوانم. 
هنر كه بسيار كارآمد است، اگر به فرض، به هيچ كار 
امروز زندگي انسان نيايد، به كار رسيدن به آرامش و 
موضوعي براي توجه و روشي براي تماشاي جهان 

پيرامون ما مي آيد.
  نمي توانيــد به خانه اشــاره كنيــد  و در عين حال 
دستگيره در را، آينه هميشه گرد نشسته را، گلدان 
شمعداني با گل هاي جوانمرگش را، قفسه بي نظم 
كتاب هاي خوانده و نخوانده را، كنترل تلويزيون رنگ 
و رو رفته را، پله لب پريده راه پله را، ظرف هاي كثيف 
تلنبار شده روي ظرفشويي را، فرش بيم قرمز زغال 
به جان گرفته را و حتي قاب عكــس پدر كنار قاب 
عكس برادر را به ياد نياوريد. همانطور كه اثر هنري، 
يا يك روايت داستاني، يا يك خانه، تاريخ و وضعيت 
امروز يك شهر نيز از همين جزئيات و انبوهي ديگر 
از همين جنس است كه شكل مي گيرد و ذره ذره به 
ذهن و بيش از آن به روح مــا رخنه مي كند و امروز 
و آينده ما را رقم زده، باعث ميل به زندگي در آن يا 
گريز آن را حاصل مي شود. نمي شود به شهر و خانه 
ارجاع داد و به يك آدرس اكتفا كــرد و فكر كرد به 
چيزي با مفهومي بلند و پر از جزئيات، اشاره كاملي 
شده باشــد و ما بتوانيم بفهميم شــهر ما و خانه ما 

كجاست و چرا در چنين وضعيتي قرار دارد.
همانطــور كــه وقتــي از نقاشــي هاي علي اكبر 
صادقي حرف مي زنيــم، نمي توانيم به اينكه آنها از 
تصويرسازي اســطوره هاي ايراني شكل گرفته اند 
بسنده كنيم و به خطوط و تصاوير انسان هاي فراوان 
و خشونت و خيال سرشار و جزء جزء پر اهميت كه در 
جاي جاي آن بوم نشسته است، بي تفاوت و بي اشاره 
بمانيم. وقتي خانه اين اســت، وقتي اثر هنري اين 
است، وقتي زندگي اين است، پس تو فكر كن شهر 
براي ما داراي چه وجوه جزئي و قابل تأمل و داراي 
ارزش و اهميتي است و چقدر جزئيات ريز و  درشت و 
چقدر ارجاعات كوچك و بزرگ براي ما در تصويري 
كه از مفهومي به نام شــهر، زادگاه و وطن حاصل 
مي شــود، مي تواند تأثيرگذار يا راضي كننده باشد، 
آن هم براي كســاني كه سال هاست بر آن زندگي 
كرده اند و از تك تك ســنگ هايي كه به زير پايش 
رفته است، تصوير، درد، آوا، شوق، نشانه و ايماژ به 
ذهنش مخابره مي شود؛ به خصوص اگر مثل تزئين 
يك خانه، يا ترســيم يك اثر روي بوم، يا به تحرير 
درآوردن يك داســتان، براي او ايده هايي در ســر 
داشته باشد، و بخواهد آن را پر و بال و شاخه و برگ 

بيشتري بخشد. 

ترك شهر يعني ترك انبوهي از اشارات و جزئيات
همين است كه وقتي شهري را ترك مي كنيد، نه يك 
سرزمين را به نيت زندگي در سرزميني ديگر، بلكه 
انبوهي از اشارات، ارجاعات و جزئيات را ترك كرده 
و از دست داده ايد و براي همين برخي تاب نياورده و 
شكست خورده به زادگاه بازمي گردند. زيرا جزئيات 
بسيار را همچون پارامترهاي زيادي را در يك تحقيق، 
درنظر نگرفته اند و اين در نتيجه گيري اثر داشــته 
اســت. وقتي از جزئيات دست مي كشــيد و كليات 
را مالك قرار مي دهيد يعني تصميــم گرفته ايد بر 
چيزهاي بسياري چشم بپوشــيد و در برابر يك اثر 
هنري بايستيد و بدان توجه نكنيد، مثل جايی كه در 
آن زندگي مي كنيد و بدان اهميت نمي دهيد. انگار كه 
در موزه لوور باشيد و نخواهيد موناليزا را ببينيد و اگر 
آن را هم ببينيد نخواهيد به لبخندش توجه كنيد، و 
اگر به لبخندش توجه مي كنيد مفهوم و معناي آن 
برايتان هرگز محل پرســش و كنكاش نباشد. شايد 
تمامي آورده آن سفر شما همان لحظه اي باشد كه 

بي تفاوت يا توجه از كنار آن گذشته ايد.

آينده شهر در گروه عنايت به جزئيات
شــهر و آينده آن و آينــده هر كدام مــا به چنين 
توجهاتي همواره نياز داشته است و فكر مي كنم، در 
كمترين صرف فكري، در بي توجهي كامل به آينده 
خود، به آينده شهر و زادگاه قرار داشته ايم. جايی كه 
در آن زباله ريخته ايم و از نظافت آن ناراضي بوديم، 
جايي كه در آن ساخت وساز بي ضابطه كرده ايم و از 
وضعيت نابسامان ساخت وساز در آن ناراضي هستيم، 
جايي كه در آن با خودروي شخصي و تك سرنشين و 
براي مسيرهاي كه حمل ونقل عمومي وجود داشته 
است فراوان بهره جسته ايم و نســبت به ترافيك و 
شلوغي و آلودگي آن مدام در حال اعتراض هستيم. 
آيا در بي توجهي به همين جزئيات از ماي شهروند 
و بخش كوچكي از جامعه بگير تا آن مقام مســئول 
باالدست، همين شهر را نساخته اســت و امروز ما 
را با انبوهي از مشــكالت آن روبه رو نكرده است؟ ما 
چقدر به اصالح خود برخاســته ايم و براســاس چه 
تالشي انتظار روز و خانه و شهر و وطن و روزگار بهتر 
داريم؟ آيا بهتر نيســت پيش از آنكه به همسايه، به 
پاكبان، به راننده تاكســي، به انبوهي موتوري هاي 
اين روزهاي خيابان ها و يك وضعيت كلي اشــاره 
كنيم به خودمان و جزئيات رفتار روزانه خودمان فكر 
كنيم و از اصالح برخــي جزئيات به فكر اصالح يك 

وضعيت كلي برسيم.

وضعيت امروز شهرها؛ حاصل بی توجهی به جزئيات
درنگی بر شكل گيری شهرهای جديد

انديشه 
شهري

 شهر اسالمي داراي هويت مستقل
 يا فقط تقليدي از شهرهاي قديمي؟

شهر اسالمي چيست؟ آيا اساساً چيزي به اين نام و با اين اصالت 
وجود دارد كه با ساير شهرها متفاوت و متمايز است يا صرفاً نامي 
است كه بر شــهرهاي ساخته شده از ســوي مسلمانان اطالق 
مي كنيم و نه تنها هيچ وجه تمايزي با ســاير شهرها ندارد بلكه 

تقليدي از شهرسازي يونانيان و رومي هاست؟

شهر اسالمي، شهري تقليدي و قديمي
در كتاب »نظريه هايي درباره شهرهاي قلمرو فرهنگ اسالمي« 
اثر اشرف السادات باقري، مشخصاً از ۵نظريه يا موضع مشخص 
درباره نبود شهر اسالمي ياد مي شود كه همگي آنها اذعان دارند 
شهر اســالمي در واقع تقليدي از خصوصاً معماري روم و يونان 
است و نمي توان وجود وجوهي متمايز را با ساير شهرها در آنها 
متصور شد. اين نظريات به اختصار عبارتند از: » ۱( نظريه هايي 
كه شــهر در قلمرو فرهنگ اســالمي را تقليدي از شــهرهاي 
قديمي رومــي و يوناني مي دانند. 2( نظريه هايي كه شــهر در 
قلمرو فرهنگ اسالمي را صفت شرقي دادند و آن را شهر شرقي 
ناميده اند. ۳( نظريه هايي كه شهر در قلمرو فرهنگ اسالمي را 
فاقد شرايط و ويژگي هاي يك شهر مي دانند. ۴( نظريه هايي كه 
شهر در قلمرو فرهنگ اسالمي را فاقد تداوم و استمرار تاريخي 
مي دانند و ۵( نظريه هايي كه شهر در قلمرو فرهنگ اسالمي را 

داراي ساختار سست و بي قاعده مي دانند.« 

شهر اسالمي داراي هويتي مستقل
در برابر ديدگاه ها مخالفــان، برخي از انديشــمندان بر تمايز 
شهرهاي اسالمي از ساير شهرها به لحاظ ويژگي ها، كاركردها و 
مؤلفه ها تأكيد داشته اند. به عنوان مثال بهرام بيات در مقاله اي 
كه با عنوان »رويكرد اسالمي به شهر؛ ويژگي هاي شهر اسالمي« 
منتشر كرده به كتاب محمد عبدالستار عثمان با عنوان »مدينه 
اسالمي« اســتناد مي كند كه با ترجمه علي چراغي به فارسي 
منتشر شده اســت. او شــرح مي دهد كه محمد عثمان با ارائه 
مســتنداتي ضمن رد نظريه هاي يكسويه شرق شناسان درباره 
شهرهاي اسالمي و با تمركز بر راهبرد عمران در تفكر اسالمي 
به دنبال اثبات اين واقعيت بوده اســت كه شــهرهاي اسالمي 
به لحــاظ فيزيكي، فرهنگــي، اجتماعي، اقتصادي، ســيما و 
معماري و ... داراي هويتي مســتقل و بنابراين اسالمي هستند. 
اگرچه مؤلف تعامل فكري و تبادل تجارب در حوزه شهرسازي 
بين مسلمين و سايرين به ويژه غربي ها را امري طبيعي قلمداد 
كرده و بر اين اساس، وجود مظاهر و نمادهايي از فرهنگ غرب 
در شهرهاي اســالمي را به اين جريان طبيعي ربط داده است، 
ولي استدالل كرده است كه اسالم براي خود الگو و قواعد خاص 
شهرنشيني دارد و اين هويت را در شهرهاي اسالمي به راحتي 

مي توان مشاهده كرد.

اركان شهر اسالمي
اما اركان و مباني شهر اسالمي چيســت و اگر به واقع متفكران 
مسلمان معتقدند كه شهر اسالمي داراي اصالت و وجوه متمايزي 
از ساير شهرسازي ها هستند، اركان شهر را با چه تفاوتي نسبت 
به ســايرين مطرح مي كنند. اركان و مباني شــهر را مي توان 
براســاس نظريه اي كه دكتر محمد نقي زاده، استاديار دانشگاه 
علوم و تحقيقات، ارائه كرده است شامل سه قلمرو »وجه فكري 
و اعتقادي انســان«، »وجه فرهنگي، اخالقي، رفتاري و عملي 
انسان« و وجه »كالبدي )عيني و فضايي(« دانست كه اين سه 
قلمرو در تعامل با يكديگر بر ظهور شهر مؤثر هستند و بدون هر 
يك از آنان ظهور شهر ممكن نخواهد بود. وجه نخست مربوط به 
انسان است كه شهر زيست گاه اصلي او است. اين انسان ها در دو 
گروه »شهروند« يا »مدير شهر« هستند كه هر يك به نحوي در 
پديد آمدن، ساخت، تحوالت، اداره، تعيين برنامه ريزي، تنظيم 
روابط و نظارت بر زندگي در شهر دخيل هستند. پس از انسان، 
قوانين و مقررات و آداب و شــيوه ها و رفتار و اخالق و اهل شهر 
قرار دارد كه رابطه اهل شهر و همه اجزای شهر را با يكديگر، با 
طبيعت، با ساخته هاي انسان و با هستي را در قلمروهاي مختلف 
معنوي و مادي حيات تنظيم مي كنند. كالبد شهر نيز متأثر از 
هر دو عامل فوق در كنار شرايط خاص محيطي،  اقتصادي، فني، 
علمي و هنري است. براساس اين سه ركن اگر به مباني اسالمي 
نگاهي كنيم مي توانيم شاهد اصالت شهر اسالمي و تفاوت آن با 
شهر هاي ديگر باشيم. هر چند كه صرف نظريه پردازي در مباني 
نمي تواند ايجاد كننده شهر اسالمي باشد اما آنچه در اين مباني 
مطرح مي شود در واقع بستري اســت كه مي تواند از ذهن يك 

معمار كالبدي را برآورد كه داراي وجوهي متمايز باشد.

شهر اصيل اسالمي
براساس قلمروهاي ذكر شده درنظريه نقي زاده و قوت و ضعف 
هر يك از اين قلمروها در برآمدن شــهر اسالمي مي توان ۴ نوع 
شهر را براي جامعه اسالمي شناسايي كرد. نخست شهري است 
كه انسان هايي معتقد به اصول اساسي اسالم )وجه فكري(، در 
آن زندگي و براساس دستورات اسالم عمل مي كنند )وجه عملي 
و رفتاري( اما اصول و ارزش ها تجلي اي در كالبد شهر ندارند كه 
اينچنين شهري را »شهر مسلمانان« مي ناميم.  مدل دوم شهري 
است كه مسلمانان )وجه فكري( در كالبدي زيست مي كنند كه با 
عنايت به دستورات اسالمي )وجه عيني و فضايي( بنا شده است 
و مي توان آن را »شهري براي مسلمانان« ناميد، در اين حالت 
اصول و ارزش هاي اسالمي در كالبد شهر تجلي يافته هر چند كه 

اين اصول در روابط و قوانين حاكم نيستند.
سومين نوع شهر »شهر مسلماني« است كه در آن قوانين و روابط 
اسالمي حاكم است )وجه عملي( و كالبد شهر نيز براساس اصول 
و ارزش هاي اسالمي )وجه عيني و فضايي( ساخته شده است هر 
چند كه شهروندان چند تفكر و جهان بيني توحيدي ندارند و تنها 
در كالبد شهر زيست مي كنند. اما نوع چهارم »شهر اصيل اسالمي« 
است كه در آن مسلمانان موحد )وجه فكري( براساس دستورات 
و اخالق اسالمي عمل و رفتار مي كنند )وجه عملي( و توانسته اند 
كالبد مناسبي را نيز به وجود آورند كه تجلي گاه ارزش هاي اسالمي 
است )وجه عيني و فضايي( و آنان را در زندگي اي مسلمانانه ياري 
مضاعف مي كند. توجه به اين چهار مدل نشان مي دهد كه برعكس 
آنچه اكنون از شهرسازي عمدتاً در ذهن وجود دارد، شهرسازي 
تنها ساخت يك كالبد نيست، بلكه شهرسازي حاصل هر سه قلمرو 
ذكر شده يعني »وجه فكري و عقيدتي«، »وجه عملي و اخالقي« 

و »وجه عيني و فضايي« است.

زندگي در وقت اضافه

»اي داد كه چه سفري پيش رو داري، پسرجان سفري متفاوت با 
سفرهاي پيشين، سفري بدون سرخوشي، سفري بدون خنده، 
سفري بي بازگشــت...مگر نه اينكه پيشــامدهاي بد بي خبر در 
خانه را كوبيده اند؟« 9۰دقيقه بازي مهيج به پايان رسيده، داور 
سوت پايان را مي زند تا اندكي بعد از استراحت، تيم ها دوباره وارد 
مستطيل سبز شده و بازي در وقت اضافه را آغاز كنند؛ اين بازي 
بدون برنده نخواهد بود و بازنده اي كه با افســوس زمين را ترك 
خواهد كرد. بله هيچ تيمي وقت اضافه را دســت كم نمي گيرد؛ 
هر چند كوتاه و هر چند خسته از 9۰دقيقه دوندگي، بازيكنان با 
احتياط و دقت بيشتري به توپ ضربه مي زنند چرا كه وقت اضافه 
آخرين بخت است براي پيروزي. و چه شباهتي است بين زندگي 
آدمي و بازي فوتبال. تحصيل، خريد خانه، شغل مناسب، ازدواج 
و ده ها هدف مادي و معنوي ديگر، 9۰دقيقه زندگي است اما وقت 
اضافه حساس تر و مهم تر است همچو فوتبال. زندگي انگار از روزي 
شروع مي شــود كه بهت زده از مطب دكتري كه سوت آغاز وقت 
اضافه زندگي ات را نواخته خارج مي شوي. آري وقت اضافه شروع 
شده، حال تو مي خواهي بازي كني يا خسته از 9۰دقيقه، تسليم 
رقيب شوي؟  حكايت انتخاب حميدرضا صدر، مفسر فوتبال براي 
زندگي در وقت اضافه است. روايت هجوم هولناك و سرزده بيماري 
سرطان و دفاع صدر است. روايت تســليم نشدن ها و زندگي به 
وقت مردن. آري در مردن هم فرصت زندگي است. تصوير ۳ سال 
زندگي در وقت اضافه صدر را در ۴ فصل به جاي مقدمه، در تهران، 
در آمريكا و به جــاي موخره در كتاب از قيطريــه تا اورنج كانتي 
نشر چشمه بخوانيد تا ادعاي زندگي در وقت مردن را كليشه اي 

روانشناسانه نپنداريد.

انديشه كتاب

فلسفه

پدر بودن و فلسفه

اگر چند مادر را با هم در يك اتاق قــرار دهيد، خواهيد ديد 
كه عاشــق تعريف كردن خاطرات خود از بــارداري و به دنيا 
آوردن بچه هايشان هستند. حال اگر همان تعداد پدر را با هم 
در يك اتاق قرار دهيد، حتي اگر تازه پدر شــده باشند، كاماًل 
اين احتمال وجود دارد كه هيچ صحبتي حتي از احساسي كه 
نخستين بار از بغل كردن فرزندشان داشته اند به ميان نيايد. 
شايد تأكيد بر هيچ صحبتي كمي اغراق آميز باشد، ولي اختالف 
فاحشي كه ميان مادران و پدران در اين زمينه وجود دارد، از 
نظر راحتي، سطح و عمق اشــتراك اطالعات و تجربيات، نه 
قابل انكار است و نه قابل توجيه. براساس مقدمه مترجم، كتاب 
»پدر بودن و فلسفه« مي كوشــد تا گام كوچكي براي جبران 
اين نقص اجتماعي بردارد. اين كتاب شامل تأمالتي فلسفي، 
جامعه شناختي و روان شناختي درباره وضعيت »پدر بودن« 
است كه بدون نياز به هيچ پيش زمينه  فلسفي اي مخاطب را به 
بازانديشي درباره مفهوم و وضعيت پدر بودن و زيست و روابط 
ناشي از آن وامي دارد تا از خالل اين تأمالت به دائوي بابا بودن 
برسد. »دائوي بابا بودن« كه روي جلد كتاب و ذيل عنوان اصلي 
نيز نقش بسته در يك معناي تحت اللفظي به معناي راه و رسم 
پدر شدن است هرچند كه معناي دائو كه لغتي در اصل چيني 
است، تنها به راه و روش هم محدود نيست و در آن »حقيقت 
همه حقايق« و »مبدأ همه مبادي« نهفته است. كتاب »پدر 
بودن و فلسفه« اثر لون اس.نيس و مايكل دابليو. آستن است 
كه با ترجمه »محمد شكري« و از اسوي انتشارات نگارستان 
با قيمت 6۸2۵۰تومان منتشر شده است. نسخه الكترونيك 
اين كتاب را مي توانيد با قيمت 2۱هزارتومان از نرم افزارهاي 

كتابخوان تهيه كنيد.

نماد و اسطوره
كتاب »نماد و اســطوره« اثر حميد پارســانيا با 
مقدمه اي از آيــت اهلل العظمی جــوادي آملي با 
بهره گيري از مباحث فلسفي- حكمي و عرفاني 
درصدد طرح برخي مباني مهم براي مبحث نماد 
و اسطوره است. نماد به عنوان يكي از موضوعات 
مهم در علوم اجتماعي داراي ابعاد گوناگون بوده 

و معركه اآلراء صاحب نظران است.
اين كتاب پس از بيان معناي لغوي نماد و كاربرد 
آن در علوم مختلف، از نمــاد در عرفان نظري و 
مسائل فلسفي سخن رانده و سپس ارتباط نماد 
با مســئله اســطوره را طرح مي نمايد. پرداخت 
فلسفي-عرفاني مسئله اسطوره اقتضاء دارد كه 
موضوع »وحــدت و كثرت« مورد بررســي قرار 
گيرد و اين كتاب متكي به آرای فالسفه و حكماي 
اسالمي و مبتني بر آثار آنها ازجمله»علم النفس 
طبيعيات شفا« از ابن سينا، مباحث نفس از كتاب 
»اســفار «-جلدهاي هشــتم و نهم از مالصدرا 
و»تمهيدالقواعد« ابن تركه و» شــرح قيصري بر 
فصوص الحكم« ابن عربي؛ بــه موضوع وحدت و 
كثــرت ورود كرده و تفاوت جهان اســاطيري با 
جهان توحيدي را با ادبيات فلسفي-عرفاني تبيين 
مي كند. اين كتاب توسط انتشارات كتاب فردا و 
در حجم حدودا ۱9۰صفحه چاپ و عرضه شده 
و براي عالقه مندان به علوم اجتماعي و آشــنا با 

ادبيات فلسفي-عرفاني قابل استفاده است.

كتاب انديشه

انديشه هاي 
خياباني

حسين گنجي
روزنامه نگار

بر گزيده اي از بيانات آيت اهلل جوادي آملي)حفظه اهلل(  درخصوص معماري و شهرسازي اسالمي
معماري اسالمي؛ هنري برای زندگي ديني

معماري و شهرسازي اسالمي ازجمله مسائل مهم در ساخت تمدن نوين اسالمي است. معماري نه تنها حكم شعار دارد و جلوه دهنده شهر در 
نخستين مواجهه هر فرد با آن است بلكه تأثيراتي را از وجوه مختلف بر شهروندان دارد و مي تواند تأثيرات مهمي را بر زندگي فرهنگي، سبك 
زندگي و ابعاد تربيتي فرد داشته باشد. از اين رو توجه به اين مسئله بايستي در اولويت فكري انديشمندان معتقد به تمدن نوين اسالمي باشد.   
آيت اهلل جوادي آملي كه در حوزه انديشه از متفكران پيشــتاز بوده اند، طي ديداري كه در سال۱۳۹۰ با اعضاي كميته تخصصي شهرسازي 
سازمان نظام مهندسي كشور و همچنين ديدارهايي كه در سال های ۱۳۹۱و ۱۳۹۸ با شهرداران قم داشته اند نكاتي مهم درخصوص شهرسازي و 
 معماري گوشزد كرده اند. در ادامه گزيده اي از بيانات معظم له را به ترتيب در اين سه ديدار كه دربردارنده نكاتي كلي اما مهم است، مرور كرده ايم. 

آيت اهلل جوادي آملي  در اين ديدارها استدالل و برهان را عنصري ترين محور در ساخت وساز اسالمي ذكر كرده اند.

خانه بايد داراي حجاب باشد
نبايد توقع داشته باشيم كه آيه اي در قرآن باشد كه به مردم توصيه كند 
چگونه خانه بسازند. اسالم با عقل كار دارد، نه با سفاهت، فلذا خانه بايد با 
عقل و برهان ساخته شود... عقل يكي از محوري ترين ادله دين ما به شمار 
مي رود، لذا ملت نادان نمي تواند مسلمان باشــد و چيزي كه عقل آن را 

نمي پسندند اسالمي نيست.
 خانه بايد طوري بنا شــود كه اهل خانه از درون و بيرون داراي حجاب 
باشــند، لذا مكاني كه مهمان در آن مستقر مي شود بايد از جاي صاحب 
خانه مستور باشد... ســاختن خانه هاي داراي آشپزخانه هاي به اصطالح 
»open« كه صاحب خانه و مهمان نتوانند به درســتي رعايت حجاب را 

كنند... اسالمي نيست.
 نماي  بيرون منازل نيز بايد طوري طراحي شود كه نه بر ديگر منزل ها 
اشراف داشته باشد و نه داخل آن براي اطرافيان نمايان باشد... منازل در 
غرب ديوارخاصي نداشته و بيشتر از طريق نرده از يكديگر جدا مي شوند 
و اين به دليل آن است كه آنها منزل را آسايشــگاهي به جاي پرورشگاه 

مي پندارند.
 در معماري هاي اســالمي طوري از زمين بهره برداري شود كه اتاقي را 
به عنوان مصال كه داراي قرآن و فرشي پاك و طاهر باشد بسازند تا مكاني 
مناسب براي رفع حاجت مردم به درگاه خدا باشد... يك موجود ابدي بايد 

كارهاي ابدي انجام دهد و همين اســت كه بايد اتاقي به عنوان مصال در 
منازل پيش بيني شود.

معماري اسالمي، هنري براي زندگي
انســان وظيفه مهمي در محيط اطراف خود دارد و بايد تالش خود را 
براي زيباســازي محيط اطراف به كار گيرد و در اين زمينه مسئوالن 
نقش مهمي دارند... دنيا نيز از منظر قرآن و اهل بيت)ع( بايد به زيباترين 
شكل توسط انسان طراحي شود... اگر در دنياي امروز انسان دچار ضعف 
اعصاب، مشــكالت رواني و ناراحتي هاي روحي شده است به واسطه 
زندگي در خانه هاي كوچك اســت... معماري اســالمي، هنري براي 
زندگي به سبك زندگي ديني است... با اين نگاه هر كس در خانه خود 
آرامش و آسايش مورد نياز را به دست مي آورد... محل زندگي با محل كار 
نيز تفاوت هاي چشمگيري دارد كه بايد ضمن زيباسازي خانه ها به اين 

امر هم توجه شود.

زيباسازي؛ امري مهم در شهرسازي
در يك شهر اســالمي ۳عنصر اصيل معتبر اســت: جهان داني صحيح، 
جهان داري صحيح و جهان آرايي صحيح... جهان داني آن اســت كه فرد 
جهاني فكر مي كند ولي منطقه اي عمل مي كند... جهان داني اين است كه 

كاري بكند كه آسيبي به كل جهان نرسد.
 همچنين انسان نيازمند به زيبايي هاست... اگر اين جهان آرايي تأمين 
بشود بسياري از اين ضعف اعصاب ها، بسياري از اين تنگ حوصلگي ها، 
بسياري از اين زد و خوردها و بســياري از اين قهرها برطرف مي شود؛ 
انسان در يك فضاي باز زندگي مي كند. نمونه اين كار در كتاب وسائل 
در بحث مسكن از وجود مبارك امام رضا)ع( نقل شده است. حضرت 
ديد كه يكي از دوســتان او يك خانه تاريك و نموري دارد و در آ نجا 
زندگي مي كند، يك خانه مناسب روشن  و نورداري تهيه كرد و به او 
داد و گفت: شما از آن خانه منتقل بشويد... . اين شخص گفت: آقا اين 
خانه پدري من است. من عالقه مندم اينجا باشم. امام معصوم زبانشان 
و گفتارشان همه اش معصوم است تا ضرورت اقتضا نكند تعبير ديگر 
ندارند. حضرت به اين مرد فرمود: اگر پدرت احمق بود نمي دانســت 
چطور خانه بسازد تو هم همانطور مي خواهي زندگي كني؟ اين نشان 
مي دهد كه امام)سالم اهلل عليه( گذشته از اينكه مسكن را الزم مي داند، 
هنر و معماري و زيبايي را هم الزم مي داند... معلوم مي شود اگر كسي 
خانه بسازد واجد شرايط معماري نباشد، هنر در آن نباشد، اين يك 

ُحمق است نه هنر، خرد نيست.
 معماري اسالمي بايد طوري باشد كه انسان شرافتمندانه زندگي كند و 
شرافتمندانه از حريم خودش پاسداري كند يعني نه اشراف داشته باشد 
نه تحت اشراف باشد.. هنر اسالمي اين نيست كه كسي را نبيند؛ كسي هم 
نبايد او را ببيند. به ما گفتند ديوار داشته باشيد. اين ديوار داشته باشيد نه 
تنها براي آن است كه كسي شما را نبيند براي اين است كه شما هم كسي 
را نبينيد... بايد در اجازه دادن، در مهندسي، در نقشه شهر طوري باشد كه 
هيچ يك از اين دو خطر آن را همراهي نكند؛ نه تحت سلطه كسي باشد نه 

ديگران او را تحت سلطه خود بگيرند.
 معماري اسالمي تنها زيباسازي نيست، ُمتقن كاري از يك سو، هنر روي 

آن متقن كاري از سوي ديگر، جزء دستورهاي رسمي اسالم است.

محمدصادق عبداللهي
روزنامه نگار

جعفر برزگر
خبرنگار
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گروه هنر و تجربه به عنوان مهم ترین دستاورد 
حضور حجت اهلل ایوبی در سازمان سینمایی، با 
گذشت بیش از ۷سال در آستانه تغییری مهم 
قرار دارد. رایزنی هــای محمد خزاعی، رئیس 
سازمان سینمایی دولت ســیزدهم در نهایت او را به این نتیجه رسانده كه فعالیت های گروه هنر و 
تجربه در مركز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی متمركز شود. به این ترتیب هم بر دامنه 
فعالیت های مركز گسترش كه به تازگی نام پویانمایی نیز به عنوانش اضافه شده افزوده می شود و هم 

گروه هنر و تجربه تحولی مدیریتی را تجربه می كند. 

روزی كه حجت اهلل ایوبی از ســازمان ســینمایی 
خداحافظی می كرد، ســینماگران كــه چندان 
هم از عملكرد ایوبی رضایت نداشــتند از تشكیل 
گروه هنر و تجربه به عنوان دســتاوردی مهم نام 
می بردند؛ گروهی كه گرچه منتقدان و مخالفانی 
هم داشــت ولی به عنوان موفق  ترین طرح وزارت 
ارشــاد برای ســاماندهی اكران فیلم های هنری 
شناخته می شد؛ فیلم هایی كه اكران شان از اواخر 
دهه۷۰ دشوار شده بود؛ تقریبا از همان زمانی كه 
دولت تصدی گری اش در حــوزه اكران را كاهش 
داد. در دهــه۶۰ با مدیریت متمركــز و هدفمند، 
ســینمای ایران به صورت گلخانه ای شكل گرفت 
و حمایت و هدایت شــد. در ایــن دوران آنچه در 
اكران اهمیت داشــت، درجه بنــدی فیلم ها بود. 
تولیدات ساالنه ســینمای ایران پس از حضور در 
جشنواره توسط ارشــاد درجه بندی و بعد جدول 
اكران ساالنه سینماها تدوین می شدند و بر اساس 
فیلم ها روی پرده می آمدند. اولویت اكران، باالترین 
بهای بلیت، بهترین ســینماها و مناســب ترین 
زمان نمایش متعلق به فیلم هــای درجه الف بود. 
فیلم هایی كــه درجه ب دریافت كــرده بودند در 
مرحله بعدی قرار داشتند و فیلم هایی هم كه درجه 
كیفی جیم می گرفتند محدودیت هایی در اكران و 
حتی تبلیغات داشتند. به این ترتیب فیلم هنری 
»نار ونی « با درجه كیفی الف در سینما آزادی اكران 
می شد ولی فیلمی كه درجه جیم گرفته بود، مثل 
»مســافران مهتاب«، باید در فصل نامناسب و در 
سینماهای پایین تر از میدان انقالب اكران می شد. 
نتیجه اینكه دولت از فیلم هنری ای كه مشــخص 
بود در جذب مخاطــب خیلــی نمی تواند موفق 
عمل كند در اكران حمایت می كــرد و در عوض 
به تنبیه ســینمای تجاری می پرداخت. داستان 
از وقتی تغییر كرد كه نظــام درجه بندی فیلم ها 
برچیده و نقش ســینماداران و پخش كننده ها در 
شورای صنفی اكران پررنگ شد. تقریبا از همین 
ســال ها بود كه اصطالحی به نــام مافیای اكران 
وارد ادبیات ســینمایی ایران شــد. فیلمسازانی 
كه به عنــوان ســینماگران مورد حمایت معموالً 
برای فیلم هایشــان درجه كیفی الف می گرفتند 
و دغدغه ای برای اكران عمومی نداشــتند حاال با 
شرایط متفاوتی مواجه شــده بودند. هرچند این 
ســینماگران اغلب توانســتند دامنه نفوذ خود را 
حفظ كننــد و همچنان از حمایت هــا برخوردار 
شــوند و البته عده ای هم جذب سینمای تجاری 
شــدند. در این میان كارگردان هایی هم بودند كه 
سرشان بی كاله ماند. در دهه۸۰ فهرست مفصلی 
از فیلم های اكران نشده وجود داشت كه بسیاری 
از آنها پروانه نمایش هم داشتند ولی سینماداران 
حاضر به اكران شان نبودند؛ فیلم هایی كه اگر هم 
اكران می شــدند باید به بدترین زمــان نمایش و 
سانس های خلوت صبح تن می دادند و عمال دیده 
نمی شدند. وزارت ارشــاد در دهه۸۰ كوشید تا با 
اجرای طرح هایی از اكران فیلم های هنری حمایت 
كند . به این ترتیب طرح هایی چون »آسمان باز« با 
سر و صدای فراوان به اجرا درآمدند ولی محصولی 
جز شكســت به همراه نیاوردند. در طول یك دهه 
دولت طرح هایی برای ساماندهی اكران فیلم های 
متفاوت پشــت خط مانده طراحی و اجرا كرد كه 
نتیجه ای جــز تعمیق نارضایتــی كارگردان های 
فیلم های هنری به همراه نداشــت. با گذر زمان و 
تحوالت تكنولوژیك و آمدن دوربین های دیجیتال، 
فیلمسازی آسان تر و تعداد فیلم های تجربی بیشتر 
شد. برای تعدادی از سازندگان این فیلم ها اكران در 

ایران اهمیت چندانی نداشت. آنها فیلم هایشان را 
برای نمایش در جشنواره های خارجی می ساختند 
و اكران داخلی اصال مسئله شان نبود اما تعدادی از 
سازندگان فیلم های هنری كه سینماداران عالقه ای 
به نمایش عمومی شان نشــان نمی دادند، مصر به 
اكران داخلی بودند و كم پیش می آمد كه فیلمی 
چون »شب های روشــن« اكران عمومی موفق را 
با سالن های محدود )2ســینما( ولی با مدت زمان 
نسبتا طوالنی نمایش تجربه كند. در ابتدای دهه۹۰ 
با ظهور نسل تازه ســینماگران، تعداد فیلم های 
پشت خط اكران، به صف طویل خاكستری ای منجر 
شد كه به نظر می رسید متولیان وقت سینمای ایران 
برنامه مشــخص و مدونی برای اكران شان ندارند. 
در این سال ها یكی،دو طرح دولتی دیگر با هدف 
حمایت از اكران آثاری كه حاال فیلم های مخاطب 
خاص نامیده می شدند تدوین و اجرا شد ولی همه 
این طرح ها به سرنوشت اسالفشان دچار شدند و 

شكست خوردند.

تولد هنر و تجربه
وقتی در سال۹2 رایزن فرهنگی ایران در فرانسه، 
سكان هدایت سینمای ایران را عهده دار شد ماجرا 
تغییر كرد. حجت اهلل ایوبی وقتی رئیس ســازمان 
سینمایی شــد تصمیم گرفت طرحی را كه دولت 
فرانسه برای حمایت از فیلم های هنری در اكران 
به اجرا درمی آورد بــا تغییراتی در اینجا اجرا كند . 
به این ترتیب ساختار و ســازوكاری كه در فرانسه 
جواب داده بود، توســط گروهی از كارشناســان 
مورد بازخوانی قرار گرفــت و از دلش گروه هنر و 
تجربه متولد شــد؛ گروهی كه با بازوی حمایتی 
رســانه ای و درنظر گرفتن بودجه ای مشــخص و 
حمایت گســترده سازمان ســینمایی، كارش را 
آغاز كرد. زمزمه های تشــكیل گروه هنر و تجربه 
از بهمن سال۱۳۹2 شروع شده بود و در فروردین 
ســال۱۳۹۳ رئیس وقت سازمان ســینمایی در 
نخستین جلسه شورای صنفی نمایش از تشكیل 
گروهی با هدف اكران فیلم هــای هنری و دارای 
مخاطب خــاص خبر داد؛ خبری كــه احتماال در 
آن روزها خیلی جــدی گرفته نشــد چون همه 
طرح های شكست خورده مدیران سینمایی سابق 
را به خاطر داشتند و هنر و تجربه هم می توانست 
طراحی مثل آســمان باز باشــد. كمی بعد ایوبی 
حكم امیرحســین علم الهــدی را هــم به عنوان 
مدیر اجرایی و دبیر شــورای سیاستگذاری هنر و 
تجربه صادر كرد و در تابســتان همین سال ابتدا 

فراخوان گروه هنر و تجربه خطاب به فیلمسازان 
متقاضی اكران منتشــر شــد و مدتی بعد اسامی 
اعضای شورای سیاستگذاری رســانه ای شد. در 
آســتانه روز ملی سینما، گروه ســینمایی هنر و 
تجربه با نمایش فیلم »یك اتفاق ســاده« سهراب 
شــهیدثالث در سالن موزه ســینما افتتاح شد.از 
پاییز ۱۳۹۳ هنــر و تجربه با نمایــش فیلم های 
ســینمایی، مســتند، كوتاه و فیلم های خارجی 
رسما آغاز به كار كرد. انتخاب هوشمندانه فیلم ها، 
اكرانی طوالنی مدت و با طراحی دقیق و مهندسی 
شده و اختصاص سالن های مناسب نشان داد كه 
ســازوكار هنر و تجربه برخالف طرح های گذشته 
با دقت و حساسیت بنا شده اســت. هنر و تجربه 
در ابتدای فعالیتش یك برگ برنده داشــت؛ فیلم 
»ماهی و گربه« ساخته شهرام مكری كه با استقبال 
شــوربرانگیز عالقه مندان سینما مواجه شد. نكته 
دیگر كه علت اصلی اقبال سینماگران و استقبال 

سینماداران از هنر و تجربه این 2بند مهم بود: 
  فروش بلیت به هر میزان در سالن های سینمای 
طرح جزو حق الســهم مالك فیلم اســت و سهم 

سینماها از بودجه این طرح پرداخت خواهد شد.
  هزینه ســالن ســینما داده شده اســت. فرقی 
نمی كند 2 نفر در ســالن حضور داشــته باشد یا 
2۰۰ نفر، سینمادار هزینه اش را از پیش گرفته است 

و سودش برای صاحب اثر است.
هیچ كدام از این موارد در طرح های حمایتی قبلی 

وزارت ارشاد برای حمایت از اكران فیلم های هنری 
وجود نداشت. حمایت ارشاد از گروه هنر و تجربه 
منحصر به این دو بند نبود ولی اینها و به خصوص 
بند آخر یعنی پرداخت بهای بلیت از سوی ارشاد 
به صاحب ســینما، نقش كلیــدی در موفقیت و 
تداوم گروه هنر و تجربه داشــت. گروهی كه هم 
سایت و نشریه اختصاصی داشــت و هم سردبیر 
مهم ترین نشریه سینمایی كشــور عضو شورای 
سیاستگذاری اش بود، خیلی زود توانست فضای 
رسانه ای مطلوبی برای خود بســازد و برند هنر و 

تجربه را جا بیندازد.

گلخانه ای به نام هنر و تجربه
با اینكه مدیر اجرایی گروه هنر و تجربه بارها اعالم 
كرد بودجه این گــروه به انــدازه تولید یك فیلم 
سینمایی اســت، منتقدان و معترضان از بودجه 
دولتی گروه همیشه گالیه می كردند. آنچه بر آتش 
حمالت مخالفان هیزم می ریخت، فروش بســیار 
ضعیف اغلب فیلم های به نمایش درآمده در گروه 
هنر و تجربه بود. واقعیت این بــود كه فیلم هایی 
چون ماهــی و گربه و »پرویز«)مجیــد برزگر( از 
معدود فیلم های پرمخاطب هنر و تجربه در 2سال 
اول فعالیت این گروه بودند و اغلب فیلم های هنر و 
تجربه تماشاگر چندانی نداشتند. البته كه قیاس 
گیشــه یك فیلم كمدی تجاری با فیلم مستند یا 
مجموعه ای از فیلم های كوتــاه كه در گروه هنر و 
تجربه به نمایش درمی آمد درســت نبود؛ ضمن 
اینكه گســتردگی و تنوع فیلم های هنر و تجربه 
فضایی را می ســاخت كه متنوع بود و رنگی تازه 
به آسمان اكران می بخشید. دولت پول سینمادار 
را می داد. سهم بلیت فروشی تمام و كمال متعلق 
به صاحب فیلم بود )ســهمی كه البته در بیشــتر 
موارد رقم چشمگیری نمی شد ولی همین رقم و 

حمایت مالی سازمان سینمایی به هر حال غنیمتی 
محسوب می شــد( و مجموعه اینها نشان می داد 
كه كل گــروه هنر و تجربــه در فضایی گلخانه ای 
شكل گرفته اســت و همین می توانست در آینده 
تبدیل به پاشنه آشیل اش شود . شــورا فیلم ها را 
انتخاب می كرد و در واقع صالحیت شــان را برای 
اكران در هنــر و تجربه مورد تأییــد قرار می داد و 
بعد پروســه اكران و اطالع رســانی و مراسم های 
رونمایی و نشســت های نقد و بررسی در تهران و 
شهرستان هایی كه جزو طرح هنر و تجربه بودند، به 
شكلی اغلب منظم دنبال می شد. هیچ آدم مطلعی 
انتظار ســوددهی فیلم ها از اكران هنر و تجربه را 
نداشــت)هر چند فیلم های چون ماهی و گربه و 
پرویز از اكران در این گروه به سود هم رسیدند( ولی 
فروش بسیار پایین اغلب فیلم ها بی  آن كه كاركرد 
گیشه تأثیری در برنامه های نمایش عمومی شان 
داشته باشد و همان بودجه حمایتی، باعث می شد 
همه  چیز گلخانه ای نامیده شــود. احتماال تأكید 
مخالفان بر   كم تماشاگر بودن فیلم های هنر و تجربه 
باعث شد تا پای فیلم هایی كه اكران عمومی معمول 
و گسترده داشتند هم به هنر و تجربه باز شود. این را 
خیلی ها گفتند و نوشتند كه »فروشنده« فرهادی 
و »النتوری« رضا درمیشــیان صرفا با هدف باال 
بردن تعداد مخاطبان هنــر و تجربه، در این گروه 

نیز اكران شدند.

تغییر مدیریت و تزلزل در ادامه مسیر
می توان گفــت تا روزی كه حجــت اهلل ایوبی بر 
مسند ریاست سازمان ســینمایی نشسته بود 
هنر و تجربه در اوج قدرت به ســر می برد هنوز 
ماموریت دولت یازدهم به پایان نرسیده بود كه 
ایوبی از مسند ریاست ســازمان سینمایی كنار 
رفت و جای خود را بــه محمدمهدی حیدریان 
داد. مدیر قبلی هنر و تجربه را فرزند و دستاورد 
خود برای سینمای ایران می دانست و نفر بعدی 
گرچه تغییر رویكردی در پیش نگرفت ولی همین 
رفتن بنیانگذار، كمی تزلزل در ادامه مسیر ایجاد 
كرد. به مرور بودجه گروه هنــر و تجربه تقلیل 
یافت؛ بودجه ای كه مدیران گــروه آن را اندك 
می نامیدند و مخالفان از آن به عنوان مصداق بارز 
هدر دادن بودجه و ظرفیت سالن های سینما یاد 
می كردند. همین بودجه در تغییر مدیریت ها آب 
رفت یا دست كم مثل بقیه نهادها و سازمان های 
فرهنگی رشد نكرد. تغییر بعدی هم كنار رفتن 
امیرحسین علم الهدی و آمدن جعفر صانعی مقدم 
بود كه البته با توجه به همراستا بودن مدیر قبلی 
و فعلی، شاید خیلی اتفاق مهمی نبود. اتفاق مهم 
آمدن حســین انتظامی به جای محمدمهدی 
حیدریان به عنوان رئیس سازمان سینمایی بود. 
انتظامی خیلی زود نشان داد كه میانه چندانی با 
گروه هنر و تجربه ندارد. گروهی كه البته در این 
دوران منحل و تعطیل نشد ولی از حمایت های 
مادی و معنوی اش كاسته شد. و حاال هم كه نوبت 
به مدیران سینمایی دولت سیزدهم رسیده است. 
قرار گرفتن گروه هنر و تجربه زیر پوشش مركز 
گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، 
با هر تفسیری حكم كوچك شدن این مجموعه 
را دارد. گروهی كه با شور و اشــتیاق و مطالعه 
دقیق نمونه های موفق، طراحی شد و هم امكان 
نمایش فیلم هایی را فراهم كرد كه خیلی هایشان 
بدون چنین امكانی محال بــود اكران عمومی 
شــوند و هم فیلمسازانی را به ســینمای ایران 
معرفی كرد كه بدون هنر و تجربه شــاید هرگز 
به عنوان كارگردان شناخته نمی شدند. گروهی 
كه حاال در انتهای راهی طی شــده و در آستانه 
تغییری مهم قرار گرفته اســت و با بازخوانی و 
نگاه انتقادی به عملكردش، شاید بتوان آن را به 
اهداف شــكل گیری اش نزدیك تر كرد. گروهی 
كه چشــم و چراغ جوان های فیلمســاز و البته 
مخاطبانی )هرچند معموالً محدود( هم بوده و 
با خود سلیقه ای هم ساخته، احتماال باید آماده 

تحول و تغییر شود.

آخرین سانس  نمایش 
گروه هنر و تجربه زیرمجموعه مركز گسترش سینمای مستند و تجربی می شود

پالن

چشم اندازی در مه 
گروه هنر و تجربه، دوران فترت را سپری می كند 

  فرصتی مطلوب بــرای اكران فیلم هایی كه در شــرایط 
معمول نمی شد روی پرده سینما مشاهده شان كرد. مجالی 
برای آثاری كه سازندگانشــان از قرارداد ها و كلیشــه های 
سینمای تجارتی تبعیت نكرده اند. پاتوقی برای عالقه مندان 

جدی سینما. 
محفلی برای فیلمســازانی كه فیلم هایشان را با ساختاری 
تجربی ســاخته اند. جایی برای برگزاری نشست های نقد 
و بررســی و تحلیل و تفســیر فیلم. گروه هنر و تجربه در 
طول ۷ ســالی كه از فعالیتش می  گذرد مجموعه ای از این 
دســتاوردها را به همراه داشــته اســت. تا قبل از تاسیس 
گروه هنر و تجربه  امكان اكــران عمومی فیلم های  متفاوت 
سینمای ایران بسیار  دشوار بود؛ فیلم هایی كه اگر هم اكران 
می شدند چنان در شرایط نامطلوب و سانس های نامناسب 
روی پرده می آمدند كه گویی اصال اكران نشده اند. شرایط 
حاكم بــر اكران عمومی و آنچه مناســبات اكــران نامیده 
می شود و مناســباتی كه میان تهیه كننده، پخش كننده و 
ســینمادار جریان دارد، معموالً جایی برای  فیلم تجربی و 
هنری باقی نمی گذارد. جایی هم اگر باشد در سانس هایی 
است كه كمترین میزان استقبال برایش وجود دارد. طبیعی 
هم هست كه فعاالن عرصه تولید و پخش بیشتر از هر چیز 
به گیشــه فكر كنند. در این میان خالیی وجود داشت كه 
هیچ كدام از طرح های حمایتی دولت هم نمی توانســت آن 
را پر كند؛ خــأ نمایش فیلم های هنری. هنــر و تجربه در 
چنین شرایطی آمد و خیلی زود هم درخشیدن را آغاز كرد. 
برای نخستین بار در سینمای ایران می شد شاهد سازوكار 
حرفه ای و دقیق و برنامه ریزی شــده برای اكران فیلم های 
متفاوت بود.  نمایش منظم فیلم ها، انتشار نشریه، برگزاری 
جلســات نقد و بررسی فیلم ها، مراســم رونمایی و... نشان 
می داد كه هنر و تجربه با برنامه ریزی و تدارك مناسب وارد 

میدان شده است.

  هنر و تجربه امیدها و آرزوهایی را در دل ســینماگران و 
سینما  دوستان زنده كرد. برای نخســتین بار در سینمای 
ایران اكــران فیلم های هنری و متفــاوت از حالت باری به 
هر جهت خارج شــده بود و با لحاظ كردن ســازوكار هایی 
كه هم خواست سینمادار برآورده شود و هم آنچه مطلوب 
ســینماگر اســت اتفاق بیفتد، همه  چیز به شكلی مدون 
و دقیق طراحی و اجرا شــد. از فیلم های شــهرام مكری و 
مجید برزگر گرفته تا آثار كیارســتمی و شهید ثالث روی 
پرده رفتند. مستندها و فیلم های كوتاه اكران شدند. امكان 
دیدن شاهكار های تاریخ سینما روی پرده بزرگ فراهم آمد. 
همه اینها دستاورد های هنر و تجربه بود كه با اطالع رسانی 
مناسب، عالقه مندان جدی سینما را از برنامه هایش مطلع 
می كرد. خوشبختانه همه  چیز هم به مركز ختم نشده بود و 
عالقه مندان شهرســتانی هم از این امكان بهره مند شدند. 
گروه هنر و تجربه ۴ ســال رؤیایی را پشت سر گذاشت و در 
ادامه فعالیت هایش كمی رنگ باخت؛ گویی از آن شــور و 
اشــتیاق ابتدای كار فاصله گرفت. تعــداد فیلم های جالب 
توجهش نسبت به سال های اول فعالیت گروه هنر و تجربه، 

كمتر شد.
 از طرف دیگر مخالفان هنر و تجربه هم صدایشــان بلند تر 
شد. حرف تكراری این فیلم ها تماشاگر ندارند بارها و بارها 
تكرار و از طنینش موجی درست شد كه گویی همه مشكالت 
سینمای ایران زیر سر هنر و تجربه اســت. به مرور هر چه 
گذشت گروه هنر و تجربه كوچك تر و كوچك تر شد. تعدادی 
از ســالن هایش را از دســت داد. تعداد فیلم های شاخص و 
مهم اش كمتر شد و در نتیجه آن رونق اولیه تقریباً از میان 
رفت. به لحاظ آماری تعداد فیلم های به نمایش درآمده در 
هنر و تجربه تفاوت معناداری با گذشــته نكرد ولی از نظر 
كیفیت آثار، شاهد افت چشمگیری شــدیم؛ به طوری كه 
در ماه های اخیر جز »جنایت بی دقت« و »دشت خاموش« 
به ندرت می توان فیلم هایی را ســراغ گرفــت كه در گروه 
 هنر و تجربه اكران شــده و مخاطب از تماشایشان رضایت

 داشته باشد.

  به نظر می رســد گروه هنر و تجربه بیشتر از هر چیز دچار 
كاهش انگیزه و كمبود اعتماد به نفس شــده است؛ اتفاقی 
كه می تواند محصول بالتكلیفی این گروه باشد؛ گروهی كه 
سال ها پیش و در دوران مدیرانی دیگر شكل گرفت و حاال با 
تغییر شرایط و تحوالتی كه در عرصه مدیریت سینما پیش 
آمده مثل بچه سر راهی روی دســت مدیریت سینما مانده 
اســت. مدیرانی كه ظاهراً اعتقاد چندانی هم به این گروه 
ندارند؛ كما اینكه سیمرغ بهترین فیلم هنر و تجربه را هم از 

جشنواره فجر حذف كردند.
 از سوی دیگر اما حذف گروه هنر و تجربه بدون پیش بینی 
جایگزینی برای آن، كار ساده ای نیست. به هر حال در طول 
این سال ها امكانی برای نمایش فیلم های متفاوت به وجود 
آمده كه نمی توان به سهولت نادیده اش گرفت. هنر و تجربه 
با تمام فراز و نشیب هایش تبدیل به روند شده است؛ روندی 
كه بر هم زدنش بدون هزینه نخواهد بود. گروهی كه پایگاه 
فیلمســازان جوان بوده؛ جوانانی كه اگر هنر و تجربه نبود 
شاید هرگز فیلم هایشان رنگ پرده را به خود نمی دید و شاید 
اصال این فیلم ها ساخته نمی شدند. فعال اما چشم انداز گروه 

هنر و تجربه مه آلود است.

ظرفیتی مغتنم 
گروه هنر و تجربه تنها ۱/5 درصد از كل صندلی های سینمای 
كشور را اشغال كرده اســت؛ یعنی ۹5درصد متعلق به گروه 
اصلی اســت و تنها 5 درصد از ســهم كلی به هنــر و تجربه 
اختصاص یافته است. دوستان فعال در گروه اصلی از این جهت 
از تشكیل كارگروه هنر و تجربه ناراحت هستند كه نمی توانند 
۹5درصد صندلی خــود را پر كنند و وقتــی این 5درصد پر 
می رود، به نظرشان بسیار می شود. این گروه از این جهت شكل 
گرفته است كه تماشاگر ولو كم بتواند فیلم مورد سلیقه خود 
را ببیند. قبل از این اتفاق، فیلم های خاص را باید یا از طریق 
ویدئو و یا در محافل خصوصی می دیدیم. گروه هنر و تجربه 
این فرصت را ایجاد كرد تا فیلم های خاص نیز بر پرده سینماها 
دیده شوند و تأثیر خود را بگذارند. این فیلم ها را نمی توان در 
خانه یا روی گوشــی های همراه دید. به طور مثال من وقتی 
فیلم های »همشهری كین« یا »یك اتفاق ساده« شهید ثالث 
را بر پرده سینما دیدم، نظرم كامل نسبت به این فیلم ها عوض 
شد؛ چرا كه وقتی این فیلم ها را بر پرده سینما می بینید، بسیار 
هیجان انگیز اســت. در واقع این فیلم ها برای سینما ساخته 
شــده اند و نمی توان آنها را در قاب كوچــك تلویزیون دید. 
این گروه حداقل ویژگی اش این اســت كه فیلم های به شدت 
متفاوت این سال ها را اكران كرد. ممكن است بگویید برخی 
از این فیلم ها ارزش سینمایی شدن نداشتند كه قطعاً درست 
است، اما تماشاگر سینما رو انتخاب می كند و این فرصت به او 
داده شد تا گروهی از تماشاگرانی كه اتفاقاً به سینما نمی رفتند و 
به آنها می گفتیم تماشاگران خاموش سینما نیز بیایند در سالن 
سینما و فیلم ببینند. در واقع كارگروه هنر و تجربه به ظرفیت 

سینمایی ایران اضافه كرد.

حبیب اسماعیلی
تهیه کننده

بارها زمانی كه به سینماها رفته ام شاهد 
بــوده ام كــه فیلم هــای ســینمای بدنــه 
همیشه با استقبال مردم مواجه شده اند 
اما در سالن های گروه هنر  و تجربه تعداد 
محدودی حضــور دارند؛ البتــه این اتفاق 
برای ســینماداران مهم نیســت؛ چــرا كه 

آنها پول سالن شان را از گروه گرفته اند.

مهدی صباغ زاده
کارگردان

گروه هنر و تجربه باعث شــد تــا در ابتدای 
امر باری از دوش ســینمای ایران برداشــته 
شــود و فیلمســازانی كه ایــن نــوع فیلم ها 
را می ســاختند بتواننــد جایــی بــرای عرضه 
آثارشــان داشــته باشــند اما متأســفانه به 
دالیــل متعدد ازجملــه مدیریــت غلط این 

گروه از مسیر اصلی خود منحرف شد.

حسن هدایت
کارگردان

یكی از نكاتی كــه باید مــورد توجه قرار 
گیــرد ایــن اســت كــه نبایــد فیلم هــا را 
دسته بندی كنند و آنها را به بخش های 
حرفه ای، تجربی، فیلم اولی و... تقسیم 
كننــد و بایــد امــكان حضــور عادالنــه و 
یكسانی را برای همه فیلم های تجربی 

در این گروه فراهم سازند.

نگاتیو

دیدگاه

گروه آزمون و خطا 
 ما برای فیلم های نفروش قبال گروهی داشــتیم. اگر 
به نیمه اول دهه5۰ برگردیم، می بینیم سینمای آزاد 
در آن زمان برای نسل جوانی كه استعداد فیلمسازی 
داشــتند، این امكان را فراهم كرد كه فیلم هایشان را 
اكران كند؛ فیلم هایی كه متفاوت از سینمای بدنه بود. 
اكران آن به شكل خصوصی بود اما االن به این جنس 
فیلم ها سینما می دهیم و سانس ها و سالن های سینما 
در اختیارشان قرار می گیرد و این موجب می شود كه 
برخی از آنها متوقع و حتی متوهم شوند؛ متوقع حضور 
در جشنواره و حتی بخشی هم برای هنر و تجربه در 
جشنواره درست می شود. به نظر من اسم هنر و تجربه 
را برای این گروه با این سازوكاری كه دارد و نتایجی كه 
در عمل می بینیم، باید تغییر داد و نام آن را گروه آزمون 
و خطا گذاشت؛ درواقع جایی كه فیلمسازان جوان در 
آنجا بیایند و آزمون و خطا كنند. هنر و تجربه دو واژه 
مهم است و گستردگی آن بیش از آن چیزی است كه 
اكنون در این گروه در حال اتفاق افتادن است. شاید 
بین 5۰ فیلمی كه در این گروه اكران شــده، ۱۰ تای 
آن ممكن است مصداق هنر و تجربه باشد و ۴۰ تای 
دیگر یا باید اكران عمومی می شد، یا چون جای دیگری 
برای اكران آن نبود، در اینجا اكران شده است. البته این 
تجربه و بدعت های تازه در سینماست كه آن را سرپا 
نگه می دارد و موجب تداوم حیات آن می شــود، ولی 
بسیاری از فیلم هایی كه در گروه هنر و تجربه اكران 
می شود، فاقد آن بداعت و تجربه گرایی حرفه ای است.

نگاه

سعید مروتیگزارش
روزنامه نگار

ناهید پیشور
روزنامه نگار

مجید برزگر
نویسنده و كارگردان سینما

سیروس الوند
نویسنده

 و كارگردان سینما

تولد یك ژانر
طولی نكشید كه از عنوان هنر و 
تجربه به صورتی كه معموال برای 
شناسایی و ژانربندی فیلم ها مورد 
استفاده قرار می گیرد، بهره برداری 
شد. ژانری به نام هنر و تجربه متولد 
شــد كه البته ویژگی ها و تعاریف 
الزم برای قــرار گرفتن در قالب 
ژانری را نداشت ولی این در اصل 
موضوع تفاوتی ایجاد نمی كرد. به 
مجموعه متنوع و متكثر فیلم های 
اكران شده در گروه هنر و تجربه 
منسوب  چند صفت مشــترك 
می شد كه مهم ترین هایش ساختار 
تجربی، هنری بودن و نداشــتن 
جذابیت برای تماشــاگر عام بود. 
از جایی به بعد گروه هنر و تجربه 
پر شــد از فیلم هایــی كه فصل 

مشترك شان نفروش بودن بود.

مكث

رایزنی هــای محمــد خزاعــی، رئیــس 
سازمان ســینمایی دولت ســیزدهم در 
نهایــت او را بــه ایــن نتیجه رســانده كه 
فعالیت های گروه هنر و تجربه در مركز 
گســترش ســینمای مســتند، تجربــی و 

پویانمایی متمركز شود
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