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ايراندررتبه 49شاخصنظموقانون
مركز نظرســنجی گالوپ آخرین نتایج گزارش نظم و قانــون را كه در ســال2021
اجرا شده را در پایگاه اینترنتی خود ارائه كرده است .در این گزارش پاسخ افراد به
4سؤال كه شاخص نظم و قانون محسوب میشود ،منتشر شده است .در این
نظرسنجی120هزار نفر فرد بزرگسال ،در115كشور و منطقه مورد پرسش قرار
گرفتهاند.دراینمیان،كشورایراندرگزارش 2021شاخصنظموقانونمؤسسه
گالوپبانمره 82ازبین115كشورجهان،رتبه 49رابهخوداختصاصدادهاست.
آیابهنیرویپلیسشهریامنطقهایكه
در آن زندگی میكنید اعتماد دارید؟
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دفاعیناقصازمظلومیتنها
اندیشــكده «رند» كه یك مؤسسه مطالعاتی در حوزه
مسائل راهبردی است20 ،ســال پیش كتابی درباره
«جنگهای شبكهای» منتشر كرد كه جمله كلیدی
این كتاب این بود« :در جنگهای فردا ،برنده كســی
نیست كه بزرگترین بمبها را دارد ،كسی پیروز است كه بهترین روایت را دارد».
برنده شدن بهخاطر «روایت غالب» را پیروزی بدون جنگ تعبیر میكنند .جنگی كه
با قدرت تولید معنا و روایت و قدرت رسانه صورت میگیرد و طبیعی است كه در عصر
رسانه و اینترنت ،روایت غالب تعیین میكند كه پیروز نهایی یك میدان نبرد كیست؟
اگر یك مرور گذرا بر حوادث و رخدادهای 43ســال عمر انقالب و نظام جمهوری
اسالمی داشته باشیم با وجود آنكه پیروزیهای بزرگی را خلق كردهایم و فتنههای
فراوانی را فرو نشاندهایم ،درمییابیم كه روایتگر خوبی در تمام یا حداقل اغلب این
حوادث و رخدادها نبودهایم.
 -1منافقین در طول كمتر از 4سال طی سالهای 1358تا 1362بیش از 17هزار
شهروند ایرانی را اعم مسئول و غیرمســئول ترور میكنند ،اما میبیینم كه همان
جانیان دیروز و خونخواهان امروز یك شــهروند ما را در اروپا دســتگیر و به بهانه
واهی دست داشــتن او در اعدامهای سال 1367با برگزاری
ادامه در
صفحه2
چندین جلسه دادگاه ساختگی و بیان روایتهای دروغ از آن
اعدامها محاكمه میكنند و همان روایت دروغ را در انتخابات ریاستجمهوری علیه
مسئوالن نظام تكرار میكنند.
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دفاعی ناقص از مظلومی تنها

محمدحسن ابوترابیفرد
امام جمعه موقت تهران:
تحكیم روابط تهران با مسكو برای ایران
قدرتمنــدی كــه در برابــر زیادهخواهــی
آمریــكا ایســتاده ،میتوانــد در ارتقــای
امنیــت منطقــه مؤثــر باشــد .امــروز این
جمهوری اسالمی است كه در چارچوب
منافع ملی خود ،نقشــهراه همــكاری با
دیگران را تعریف میكند/.ایرنا

سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیسجمهور:
دولت در زمینه بهبود معیشــت مردم
تنها منتظر كشورهای اروپایی نبوده و
همزمان كه تیم مذاكرهكننده درحال
رایزنــی اســت ،ســفر رئیسجمهــور
بــه روســیه ،بخشــی از دیپلماســی
چندوجهی كشــور برای گرهگشــایی از
مشكالت كشور است/.ایسنا

خبر

ادامه مذاكرات
در غياب ابتكارعمل غربيها
هشــتمين دور از مذاكرات كميســيون مشترك
برجام ديروز درحالي ادامه يافــت كه گفتوگوها
در ســطوح مختلف سياســي و كارشناسي ادامه
دارد و مذاكرهكننده ارشد كشــورمان در جلسات
جداگانــهاي ،بــا انريكهمــورا ،هماهنگكننــده
گفتوگوهــا و نماينــدگان كشــورهاي حاضر در
گفتوگوها ديدار و تبادلنظر كرد.
جو بايــدن ،رئيسجمهــور آمريكا در نخســتين
نشستخبري خود در ســال ،۲۰۲۲با وجود اذعان
به اينكه در گفتوگوهاي ايران و  4+1پيشرفتهايي
بهدســت آمدهاســت ،از اظهارنظر صريح پيرامون
گفتوگوهاي لغــو تحريمها در ويــن خودداري
كرد .وي با بيان اينكه اكنون زمان دستكشــيدن
و رهاكردن مذاكرات نيست و پيشرفتهايي درحال
انجام است ،ادامه داد كه «گروه  4+1متحد و يكصدا
هستند ،اما بايد ديد چه اتفاقي رخ خواهد داد».
همچنين روز گذشته يك مقام ديپلماتيك فرانسوي
كه نخواست نامش فاش شــود ،مدعي شد در روند
مذاكرات مســائل اصلي مورد توجه قرار نگرفتهاند
و مذاكرات وين پيش از فرارسيدن ماه تعيينكننده
فوريه به تغيير رويكرد نيــاز دارد .وي پس از ديدار
وزراي خارجه انگليس ،فرانســه ،آلمان و آمريكا در
برلين در گفتوگو با خبرنگاران مدعي شدهاست كه
«پيشرفت جزئي ،كم و آهسته در مورد موضوعهايي
وجود دارند كه ميدانيم مســائل اصلي مذاكرات
نيستند».

خبر کوتاه

توسعه همكاریهای اتمی
ایران و روسیه
سفر رئیسجمهور كشورمان به روسیه عالوهبر حوزههای
راهبــردی و اقتصــادی ،در بخــش انرژی هســتهای نیز
دســتاوردهای قابلتوحهی بههمراه داشت؛ دستاوردهایی
كه بهگفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ،زمینهساز ارتقای
همكاریهای دوجانبه دراین بخش میشود.
بهگزارش تســنیم ،بهــروز كمالوندی دراین بــاره گفت:
روسایجمهوری ایران و روسیه در دیدار اخیر ،راهكارهای
ارتقا و توسعه روابط عالی  2كشور در بخش انرژی هستهای و
ساخت واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر را در كنار دیگر
موضوعها بررسی كردند.
وی ضمن تشریح فعالیتهای ســازمان انرژی اتمی ایران
در حوزه انرژی هســتهای و همكاری با كشــور روســیه،
اظهاركرد :فعالیتهای صلحآمیز هستهای به  2بخش انرژی
( )energy relatedو غیرانرژی()non energy related
تقسیم میشود؛ در هر دو زمینه همكاریهای بین  2كشور
خوب پیش میرود و مــا از رادیو ایزوتوپهــا برای تأمین
رادیودارو و مقاصد پزشــكی ،صنعتی ،كشــاورزی و سایر
زمینههای صلحآمیز هستهای استفاده میكنیم.
كمالونــدی اضافهكرد :همكاری  2كشــور برای ســاخت
واحدهای 2و 3نیروگاه اتمی بوشــهر درجهت برنامه ایران
برای تولید حداقل 10هزارمگاوات برق با استفاده از انرژی
هستهای درجریان است.

5دستاوردرئیسجمهورازسفرروسیه
رئیسجمهور و تیم 3نفره دولتمردانش توافقات متعددی در دیدار با پوتین و وزرای كابینه او داشتند

ســفر 2روزه رئیسجمهور
به مقصــد روســیه قریب به
گزارش
10مالقــات و گفتوگــوی
رسانهای و توافقات ویژه در مناسبات همسایگی
2كشور را به همراه داشت .دیدار روسایجمهور
بهعنوان نخســتین و اصلیترین برنامه سفر
فراتر از پیشبینیهای انجامشــده 3ساعت
به طول انجامید .جزئیــات این دیدار طوالنی
اگرچه بنا به مالحظات سنتی روسها رسانهای
نشد و به چند بند خبر رسمی محدود شد ،اما
سیدابراهیم رئیسی به برخی رئوس توافقات
صورت گرفته اشــاره داشت .ماموریت 2عضو

كابینه برای پیگیری توافقات بهدســت آمده
حكایت از عملیاتی و قابل تحقق بودن اهداف
سفر داشت و ضمانت اجرایی برنامه سفر بود.
وزارت امور خارجه و وزیر نفت بهعنوان رئیس
طرف ایرانی كمیسیون مشــترك اقتصادی
مأمور شــدند اجرای مصوبات و توافقات بین
2كشور را دنبال كنند.
رئیسجمهور در توصیف خود از این ســفر در
بازگشــت به تهران اعالم كرد« :در این سفر
توافق اساسی برای گسترش روابط همهجانبه
و پایدار و ســودمند بین 2كشــور بهدســت
آمد ».براساس توضیحات وی به خبرنگاران،

روابط مبتنیبر دانش؛ نه امنیتی -نظامی

مکث

رئیسجمهور در سفر روسیه با نمایندگان دومای این كشور ،فعاالن اقتصادی،
شورای علمی ،استادان و جمعی از دانشجویان دانشــگاه ملی مسكو ،رئیس
شورای مسلمانان ،ایرانیان مقیم روسیه ،زنان خانوادههای ایرانی ساكن مسكو
و نمازگزاران مسجد جامع مسكو دیدار كرد و با شبكه ماهوارهای  RTاین كشور
نیز گفتوگو داشت.
مهمترین اظهارات مطرحشده در این دیدارها چنین بودند:
مقدمات نهاییشدن سند جامع همكاریهای ایران و روسیه فراهم شده است
ایران بهدنبال تعامل حداكثری با همه كشورهای جهان ،بر مبنای شكلدهی
فزاینده به یك جامعه جهانی متمدن است
تقویت روابط ایران و روسیه در قالبهای دو و چندجانبه موجب رونق اقتصاد
2ملت و تقویت امنیت منطقهای و بینالمللی میشود
آمریكا بهدنبال مقابله با حقوق ملت ماست .فلسفه ما نیز روشن است :ما از
حقوق ملت خود كوتاه نمیآییم
در جلسه با رئیسجمهور روســیه گفتم كه اگر بخواهیم قهرمان مبارزه با
تروریسم را به دنیا معرفی كنیم آن فرد قهرمان شهید حاجقاسم سلیمانی است
مواضع ما و روسیه در سوریه علیه كفار نبود بلكه علیه عامل دست استكبار
و رژیم صهیونسیتی بود
نخبگان ایران و روسیه ،برای جلوگیری از اضمحالل در فرهنگ بیگانه ،باید
الگویی از «هویتگرایی تعاملی و سازنده» ارائه دهند
در برابر گفتمانی كه بهدنبال امنیتی و نظامی كردن روابط ملتهاست ،پیرو
مكتبی هستیم كه دانش را منشأ قدرت میداند

گفتوگوهایــی درباره مســئله پولی و بانكی
2كشور انجام شــده كه براساس هدفگذاری
«2كشــور میتوانند در جهت شكست سلطه
دالر بر روابط پولــی و بانكــی گام بردارند و
مبادالت خود را با پول ملی انجام دهند».
دومین رهاورد این ســفر را براساس سخنان
رئیسجمهور باید در حوزه انرژی جستوجو
كرد؛ جایی كه او گفت« :وزیر نفت كشورمان
توافقات خوبی با مســئوالن انرژی روسیه در
حوزه توسعه میادین نفت و گاز داشت».
نتیجه سوم این ســفر در حوزه مسائل تجاری
میان 2كشــور بهدست آمده اســت .بهگفته
سیدابراهیم رئیسی «در حوزه مسائل تجاری بر
رفع موانع تجاری و جهش تجارت بین 2كشور
توافق شد2 .كشــور توافق كردند در گام اول
تعامالت تجاری فیمابین را به ۱۰میلیارد دالر
در سال افزایش دهند ».بهگفته رئیسی «2كشور
همچنیــن توافــق كردند كــه ظرفیتهای
كشــاورزی و نیز زمینههای مناسب مبادالت
كاالهای كشاورزی 2طرف را به شكلی دقیقتر
مورد شناسایی قرار دهند تا بتوانند نسبت به
افزایش تبادل كاالهای كشاورزی اقدام كنند.
محور پنجم اهــداف ســفر رئیسجمهور به
روســیه نیز در حوزه حملونقل محقق شد.
بنا به توضیحات رئیسجمهور «در این ســفر
بر فعالسازی كریدور شــمال-جنوب توافق
شد .این مسیر ترانزیتی مسیر و زمان ترانزیت
كاال از روســیه و كشــورهای مختلف شمالی
ایران را به مناطق جنوبی بسیار كوتاهتر خواهد
كرد2 ».طرف در این سفر گفتوگوهایی نیز
درباره همكاریهای دفاعی ،هوافضا و فضایی
داشتهاند.

رئيسي از مسكو
تا جنوب كرمان
رئيسجمهور بهفاصله كوتاهي پس از سفر روسيه و
بازگشت به كشور براي سركشي به مناطق سيلزده
كرمان راهي اين استان شد .ســيدابراهيم رئيسي،
جمعه پــس از آنكه از طريق فــرودگاه جيرفت وارد
جنوب استان كرمان شــد ،بازديد ميداني و ديدار با
اهالي سيلزده را شــروع كرد و در نخستين نقطه به
روستاي نهضتآباد شهرســتان رودبار جنوب رفت.
او ديدارهايي نيز با مسئوالن استان داشت .براساس
گزارش ايرنا ،رئيســي در اين بازديد ضمن مشاهده
شــرايط زندگي اهالي ســيلزده با برخي از مردم از
نزديك به گفتوگو نشســت .رئيسجمهور در جمع
مردم روستاي سيلزده نهضتآباد احداث سيلبند
را براي رفع اصولي و ريشــهاي مشكالت اين منطقه
ضروري دانست .او با بيان اينكه پيگير مشكالت مردم
ســيلزده بودم و به محض پايان سفر مسكو در بين
شما حاضر شدم ،گفت :در كنار كارهاي كوتاهمدت و
امدادرساني ،اقدامات بلندمدت نياز است كه احداث
ســيلبندهاي جيرفت از مهمترين آنهاست و جزو
برنامههاي دولت به شــمار ميرود؛ اين مهم سريع
پيگيري ميشــود تا با همت جوانان و مردم منطقه
و پيگيري مسئوالن ديگر شــاهد اينگونه خسارتها
نباشيم .بهگفته رئيســي ،جبران خسارت كشاورزان
و دامداران نيز توسط مسئوالن انجام ميشود .برخي
وزراي كابينه ازجمله وزيــر آموزش و پرورش و وزير
كشور نيز طي روزهاي گذشــته در مناطق سيلزده
كرمان حضور داشتهاند.

رزمايش مشترك «كمربند امنيت دريايي »۲۰۲۲با حضور نيروهاي ايران ،روسيه و چين برگزار شد

رزمایش مرکب

رزمايش مشترك جمهورياســامي ايران ،روسيه و
چين با عنوان «كمربند امنيت دريايي »۲۰۲۲از صبح
نظامی
ديروز با حضور يگانهاي ســطحي و پروازي نيروهاي
دريايي ارتش ،سپاه و نيروي دريايي كشورهاي چين و روسيه آغاز شد؛
رزمايشي كه براي سومين ســال متوالي و با شعار «با هم براي صلح و
امنيت» برگزار ميشود.
اين رزمايش درحالي برگزار ميشود كه در روزهاي اخير همكاريهاي
راهبردي 3كشور ايران ،روســيه و چين وارد مرحله نويني شدهاست.
سياست منطقهگرايي دولت ســيزدهم كه در ماههاي اخير با گامهاي
سياسي و اقتصادي مهمي همراه شــده ،فصل نويني در همكاريهاي
راهبردي اين 3كشــور بهشــمار ميرود كه عالوهبــر رفتوآمدهاي
ديپلماتيك ميان ايران ،روســيه و چين در هفتههاي اخير ،اكنون با
برگزاري رزمايش كمربند امنيت دريايي ۲۰۲۲وارد مرحله جديدي
شدهاست.
اين موضوع نشــان ميدهد ايران ،روســيه و چين ،عالوهبر گسترش
همكاريهاي اقتصادي ،در زمينههاي راهبــردي نيز فصل جديدي
از تعامالت دوجانبه و سهجانبه را تجربه ميكنند كه رزمايش مركب
كمربند امنيت دريايي 2022نمودي از اين همكاريها قلمداد ميشود.
در اين ميان با توجه به اهميت استراتژيك منطقه شمال اقيانوس هند
بهدليل وجود آبراههــا و تنگههاي مهم «بابالمنــدب»« ،ماالكا» و
«هرمز» درحوزه تجارت جهاني ،ايران ،روســيه و چين با هدف تأمين
امنيت پايدار دريانوردي و حفاظت از آبراههاي حياتي ،اقدام به برگزاري
اين رزمايش كردند .ازسوي ديگر بهگفته مسئوالن برگزاركننده ،پيام

تالش مشترك براي ارتقاي امنيت دريانوردي

مکث

اين رزمايش ،رســيدن هر 3كشور به ســطح معنادار و قابلتوجهي از
ن ميدهد جمهوري اسالمي ايران
روابط نظامي است؛ موضوعي كه نشا 
به ســطحي از قدرت در عرصه دريا رسيدهاست كه ميتواند محوريت
و فرماندهي رزمايشها در كنار قدرتهــاي بزرگ دريايي را عهدهدار
شود و با ايجاد «اتحادهاي راهبردي متكي بر منافع و احترام متقابل»،
هيچگاه منزوي نميماند.

رئیسی در دومای روسیه  /پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری

امیر دریادار حبیبهللا سیاری
معاون هماهنگكننده ارتش:
برگــزاری رزمایــش مركــب كمربنــد
امنیــت دریایــی  ۲۰۲۲بــا میزبانــی و
فرماندهی ما ،نشان میدهد نیروهای
دریایی ایران متشكل از ارتش و سپاه
میتواننــد كمربنــد امنیتی در شــمال
اقیانوس هند و دریای عمان را تقویت
كنند/.فارس

حمید نوری این روزها در دادگاهی در
ادامه از
صفحه اول سوئد -كه البته باید دادگاه او را نه یك
دادگاه سوئدی ،بلكه آمریكایی دانســت -زیر سختترین
فشارها در حال محاكمه اســت و منافقینی كه دستشان تا
مرفق به خون این ملت آغشــته اســت ،هر روز یك روایت
جعلی را با آدمهای جعلی به خط میكنند تا نه حمید نوری،
بلكه 43سال مظلومیت جمهوری اسالمی و ملت ایران را زیر
ســؤال ببرند .ما چه كار كردهایم جز آنكه چند ماه اســت
نشستهایم و فقط شــاهد این روایتهای دروغین هستیم
بیآنكه تحرك جدیای از این همه دســتگاههای عریض و
طویلی كه بودجههای آنچنانی را مثال برای دفاع از حیثیت و
آبروی جمهوری اســامی و پیگیــری پروندههای ایرانیان
مظلومی كه برای دفــاع از انقالب در بند هســتند ،هزینه
میكنند ،ببینیم .ناراحتكننده نیست وقتی میبینیم یك
شهروند كشورمان هزاران كیلومتر آن طرفتر تا پای جان
برای دفاع از انقالب و 43سال آورده ارزشمند آن ایستاده و
26ماه سلول انفرادی ،عدمبرخورداری از كوچكترین امكان
تماس با خانواده ،ضرب و شتم و فشار روانی 57جلسه یك
دادگاه ســاختگی را تحمل كرده ،تازه مركز رسانه دستگاه
قضایی ما مرحمت فرموده و با یك اطالعیه كوتاه این اقدام
دادگاه استكهلم سوئد را تقبیح كرده و نوید اطالعرسانی به
افكارعمومی را از این پس در خصوص این شخص میدهد.
در همین اطالعیه كوتاه هم متذكر میشود حمید نوری یك
كارمند ساده بوده كه در سال 1370بازنشسته شده و اكنون
30سال اســت كه شغل آزاد دارد .درســت است كه حمید
نوری كارمند ســاده بوده و 30ســال اســت كه بازنشسته
شدهاست ،ولی امروز او یك تنه در همه این جلسات به دفاع
از نظام ایستاده و در هیچ جلســهای نبوده كه این اتهامات
واهی را متوجه جمهوری اســامی كرده باشــد .حاال كه او
ســربازی كرده و امروز در خط مقدم برای دفــاع از ملت و
نظامش ایســتاده ،گفتن اینكه نوری كارمند ســاده بوده و
اكنون 30سال است منفك از خدمات حاكمیتی شده ،چه
آوردهای برای ایشان دارد .تصور كنید فالن فرمانده دوران
دفاعمقدس در عملیات مرصاد با منافقین در تهاجم آنها در
ســال ،1367جنگیده و كینه این ایستادگی فرمانده بر دل
آنها نشسته ،بعد از 33ســال و اكنون كه او بازنشسته است،
بهنحوی در سفری به خارج ربوده شود و این جماعت منافقی
كه زخم خورده این عملیات هستند وی را مورد محاكمه قرار
دهند ،دولت در مواجهه با این شرایط ،چه وظیفهای دارد؟
داستان محاكمه نوری در سوئد از همین جنس است و اگر
دســتگاه قضایی با جدیت و مقتدرانه قضیه پرونده نوری را
دنبال نكند ،یقین بدانیم در آینده نهچندان دور این سناریو
برای همه كســانی كه در مقابل منافقین آدمكش ایستاده
بودند ،تكرار خواهد شد.
 -2نكته دوم اینكه چــرا باید رژیم صهیونیســتی با وجود
این همه جنایاتی كه در فلسطیناشــغالی انجام میدهد با
راهاندازی چندین گروه «ان.جی.او» آنها را بسیج كرده تا در
مجامع حقوق بشری به دفاع از چنین رژیم سفاكی برخیزند و
مانع تصویب قطعنامههای حقوق بشری برای این رژیم شوند،
ولی كشور و مردم ما كه تحت شــدیدترین جنایات حقوق
بشری قرار داشتهاند فقط باید یك یا دو گروه نه چندان فعال
حقوق بشــری در مجامع بینالمللیداشته باشند و نتوانیم
روایت درستی از ظلم حقوق بشری كه تاكنون نسبت به ما
روا داشته شده است را به جهان انتقال دهیم؟
 -3پرچم داعش را شــهید عزیزمان سلیمانی پایین كشید،
اما امروز كدام كشورها مدعی از بین بردن داعش در منطقه
هستند و كدام روایت كمكم دارد جای خود را در ذهن مردم
باز میكند؟ تازه اگر افكارعمومی این روایت كه داعش را ما
از بین بردیم بپذیرند ،در مقابل روایتگری دشمن كه حضور
ایران را برای تقابل با گروههای تكفیری در ســوریه و عراق
زیرسؤال میبرد ،چه تالشی برای جاانداختن روایت حقیقی و
درست در مقابل روایت ساختگی دشمن كه آفریننده و حامی
گروههای تروریستی بودهاند ،انجام دادهایم؟
 -4دشمن هر روز در حال روایتسازیهای غلط است ولی
ما در بیان روایتهای درست و حقیقی خود ناتوانیم .دشمن
هرروز از ایران و ایرانی چهرهای خشن ،غیرمنعطف ،سیاه،
افسرده با دهها خصوصیت منفی به نمایش میگذارد و این
روایت غلط را با ابزار رسانهای خود و پروپاگاندا تزریق میكند
و ما بیتفاوت از كنار آن میگذریم و با یك جمله كوتاه كه
خب دشمن است! ،خود را به تغافل میزنیم.
 -5پرونده ســاختگی برای حمید نوری یك هشدار جدی است
تا همه ما از رسانه گرفته تا دســتگاه قضایی و «ان.جی.او»های
حقوقبشــری بهخود بیاییم تا نگذاریم روایــت غلط منافقین و
دنیای ضدحقوق بشری غرب و رسانههای آنها كه كوس رسوایی
آنها اكنون بهصدا درآمده است ،بر روایتهای درست غلبه كند.

رزمايشي متناسب با تهديدهاي موجود

بر اين اساس با توجه به برنامهريزيهاي انجامشده ،در جريان برگزاري
اين رزمايش انواع تمرينــات تاكتيكي ازجمله «نجات شــناور دچار
حريق»« ،آزادسازي شناور ربودهشده» و «تيراندازي به اهداف مشخص
دريايي در شــب و روز» پيشبيني شدهاســت كه ازسوي يگانهاي
شركتكننده از 3كشور انجام ميشود .همچنين در رزمايش كمربند
امنيت دريايي ،يگانهاي شناور ايران ،چين و روسيه به سرفرماندهي
ناوشكن «جماران» و با استفاده از ســاحهاي كاليبر ۲۰ميليمتري
بهسوي اهداف سطحي از پيش تعيينشده در دريا تيراندازي كردند.
ســخنگوي اين رزمايش دراينباره گفت :در ايــن مرحله از برگزاري
رزمايش مركب كمربند امنيت دريايي ،2022يگانهاي شناور ايران،
چين و روســيه كه به محل اجراي مأموريت در شــمال اقيانوس هند
حركت كرده بودند ،اين مرحله از تمرينات را به اجرا گذاشتند.
امير درياداردوم مصطفي تاجالديني افــزود :همچنين در مرحله بعد
تمرين « »PHOTOEXشامل صورتبندي و آرايش آفندي يگانهاي
شركتكننده در رزمايش متناسب با تهديدهاي موجود در منطقه انجام

فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهورياسالمي ايران در حاشيه رزمايش مركب كمربند امنيت دريايي ،۲۰۲۲با بيان اينكه تجارب
ايران ،چين و روسيه زمينهساز قرارگرفتن سطح همكاريها در باالترين مرتبه خود شدهاست ،گفت :با پشتوانه مردمي ،توانستهايم
رشد داشته باشيم و تمام اين تجارب باعث شده در دنيا همه به اين نتيجه برسند كه با ايرانيها بايد با احترام صحبت كرد .اميردريادار
شهرام ايراني با بيان اينكه چين و روسيه كشورهايي هستند كه در سطح جهان در همه حوزهها حرفی براي گفتن دارند و در حوزه
دريا نيز بهعنوان قدرت دريايي شناخته ميشوند ،افزود :نيروي دريايي راهبردي ارتش ،بهعنوان يك قدرت منطقهاي ،طي يك
دهه گذشته حضوري جدي و فعال در منطقه داشته و امروز نيز تمام تالش هر  3كشور در حوزه دريا بر پايه اين بودهاست كه امنيت و
ايمني دريانوردي را تأمين كنند .وي اضافهكرد :با توجه به اينكه طي 2سالگذشته روند بهگونهاي بوده كه امروز هماهنگي 3كشور در
باالترين سطح خود قرار دارد ،كشورهاي چين و روسيه هر دو با تركيبي متفاوتتر از سالهاي گذشته و با رزمناوها و ناوشكنها در اين
رزمايش حاضر شدهاند و اين سبب شده پيچيدگي تركيب تجهيزاتيباالتر برود و تعداد نفرات درگير رزمايش نيز افزايش يافتهاست.

شد .وي با بيان اينكه حضور جمهوري اســامي ايران در ائتالفهاي
بينالمللي بيانگر ارتقاي سطح و جايگاه بينالمللي جمهوري اسالمي
ايران است ،اضافهكرد :برقراري امنيت در سطح منطقهاي و بينالمللي
براي جمهوري اسالمي ايران بسيار حائز اهميت است و بههمين دليل
نيروهاي دريايي جمهوري اسالمي ايران اجازه هيچگونه تهديدي را در
حوزه دريايي نخواهند داد.
برگزاري اين رزمايش مشــترك بازتابهاي گســتردهاي در محافل
سياسي و رسانهاي جهان داشت و مورد تحليل كارشناسان بينالمللي
هم قرار گرفت و با واكنشهاي خصمانه برخي كشــورهاي غربي نيز
مواجه شد .بر همين اســاس هم بود كه وزير امورخارجه انگليس كه
براي ديدار با همتاي اســتراليايي خود به اين كشور سفر كردهاست،
همزمان با برگزاري رزمايش مشترك ايران ،روسيه و چين ،درجريان
يك نشســتخبري ،ادعاهاييعليه اين 3كشــور مطــرح كرد .ليز
تراس با بيان اينكه واقعيت اين اســت كه تهديدها در سراســر جهان
رو به افزايش اســت ،گفت :روســيه اوكراين را تهديد و نظاميانش را
در مرز آن كشور مســتقر ميكند .ايران در تالش است به يك سالح
هســتهاي دســت يابد و چين از قدرت اقتصادياش عليه اســتراليا
و ديگــر متحدان ماننــد ليتواني اســتفاده ميكند .وي بــا تأكيد بر
اينكه «براي پاســخدادن به اين تهديدها متحديــم» ،از عزم موجود
براي مقابله بــا ايــن تهديدهاي فزاينده ســخن گفــت و از نگراني
غربيها از توســعه همكاريهاي راهبــردي ايران ،روســيه و چين
پرده برداشت.

گام راهبردی
نیروی هوافضای سپاه
نیروی هوافضای سپاه ،بعد از انجام یك پرتاب موفق فضایی
در اردیبهشت سال ،1399طی روزهای اخیر یك گام مهم
دیگر را برای توسعه توانایی فضایی كشور برداشت .این گام
مهم و راهبردی آزمایش یك سیستم پیشران سوخت جامد
جدید اســت كه بهعنوان موتور مرحله اول ماهوارهبرهای
ســپاه بعد از این وارد خدمت میشــود .سیستم پیشران
«رافع» كه بــا موفقیت آزمایش زمینی خود را پشتســر
گذاشته ،قادر به تولید توانی در حدود 68تن است .درباره
این سیستم پیشران جدید باید به نكاتی خاص و قابل توجه
اشاره كرد.
در حال حاضر بهصورت واضح و مشخص ،هدف اولیه سپاه
مدار  LEOو ماهوارههای ســبك اســت .برای اینچنین
مأموریتهایی مامورهبری مثل ســری قاصد ،یك گزینه
مطلوب بهحساب میآید .با جایگزین شدن سوخت جامد
به مرحله اول این ماهوارهبر و بدل شــدن این ســامانه به
یك ماهوارهبر 3مرحلهای ،ســوخت جامد مشخصا زمان
آماده شدن پرتاب ماهواره را نیز بسیار
ادامه در
صفحه 13
كاهش میدهــد و محمولههایی كه
دارای نوعی اضطرار برای پرتاب آنها وجود دارد نیز با سرعت
بیشتری میتوانند به مدار زمین برسند.
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مادرانه شهر

نقلقولخبر

3كیلومتر نورافشانی
در باغ راه حضرتفاطمه(س)

جالل بهرامی
معاون خدمات شهری
شهرداری تهران
با توجه به اینکه منطقه  10جزو مناطق
کمبرخــوردار در حــوزه ســرانههای
خدماتی از جمله فضای سبز محسوب
میشود ،لذا تملک باغات در راستای
تبدیــل آن بــه فضــای ســبز عمومــی با
جدیت دنبال شود .ما در جنوب تهران
بیشــترین بدنــه تبلیغــی را در اختیــار
داریم که به طرح موضوعات اجتماعی
بپردازیــم و در ایــن منطقه هــم باید از
ظرفیتهــای موجــود بــرای تبلیغــات
محیطــی بــا موضوعــات اجتماعــی به
شکل ویژهای پرداخته شود.

«مترو خند» در ایوان انتظار
به مناسبت میالد با ســعادت حضرت فاطمه زهرا (سالماهلل
علیها) و بزرگداشــت مقام زن و روز مادر و به همت مدیریت
فرهنگی و هنری مترو و با مشاركت شركت بهرهبرداری مترو،
«مترو خند» ویژه شهروندان و مســافران محترم مترو اجرا
میشود .به گزارش همشــهری ،این برنامه بهمنظور ایجاد
فضای شور و نشاط اجتماعی در آستانه شب والدت فرخنده
بانوی دو عالم صدیقه كبری(س) ،امروز ساعت 14در ایستگاه
متروی ولیعصر(عج)-ایوان انتظار برگزار خواهد شد .در این
برنامه با حضور شــاعر طنزپرداز ،رضارفیع محفل شعر طنز
برگزار میشــود و از بخشهای جنبی هم اجرای برنامههای
فرهنگی و هنری همچون؛ دفنوازی ،اجرای تئاتر ،برگزاری
مسابقه و اجرای گروه ســرود خواهد بود .عالقمندان جهت
شــركت در این برنامه میتوانند به نشــانی :تهران -میدان
ولیعصر -ایوان انتظار مراجعه و یا جهت كسب اطالعات بیشتر
از این برنامه و سایر برنامههای فرهنگی و هنری فرهنگسرای
مترو ،با آدرسهای ذیل در ارتباط باشند.
سایت فرهنگسراwww.merto.farhangsara.ir :
آدرس اینستاگرام@farhangsarametro:
شماره تلفن96652608 :

خبر

حكم شهادت ۱۶آتشنشان پالسكو
تقدیم خانوادههایشان شد
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران در مراسمی با حضور
جمعی از خانواده های آتشنشانان حادثه پالسكو در حرم
مطهر رضوی ،حاضر شد.
به گزارش همشــهری ،امیرحســین قاضیزاده در این
مراســم گفت« :پیرو مجوز رهبر معظــم انقالب ،حكم
مكتوب شهادت ۱۶آتشنشــان ایثارگر ،تقدیم خانواده
آنان شد».
او با بیــان اینكه این شــهدا در آخریــن لحظات حدود
۱۵۰۰نفــر را نجات دادند ،عنوان كــرد« :با پیگیریهای
شهرداری تهران و رئیس مجلس شورای اسالمی و با مكاتبه
اینجانب از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران با موافقت و
لطف مقام معظم رهبری این مطالبه و پرونده چند ساله به
سرانجام رسید».
قاضیزاده یادآور شد« :یكی از ویژگیهای شهدا این است
كه در معركه به شهادت رسیده باشــند و این عزیزان در
حادثه مهار آتشسوزی ساختمان پالسكو به فیض شهادت
نایل شــدند ،اما اعطای عنوان شــهادت نیاز بهنظر رهبر
معظم انقالب داشت .از آنجایی كه از امروز عنوان شهید به
جانباختگان حادثه پالسكو تعلق گرفته ،بنیاد شهید در
خدمت خانوادههای این شهدای گرانقدر است».

عددخبر

۴۵

عضو شورای شــهر تهران پیشبینی
تحقــق ۳۳هــزار میلیــاردی بودجــه
تــا پایــان ســال۲۰ ،درصــد افزایــش
نسبت به رقم اعالم شده را منطقی
میدانــد .ناصــر امانــی گفــت:
«بودجــه ارائه شــده را خیلی دســت
باال گرفتهانــد که امیــدوارم ایــن امر
محقق شــود ،اما هر كارشناســی كه
این بودجــه را ببیند نظر مــن را تأیید
میكند».
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع
جرم قوه قضاییه اعالم كرد؛ مجموعه
۴۵درصد وسایل نقلیه كشور در سن
فرسودگی هستند .اصغر جهانگیری
گفت« :از هــر 2خودرو ،یكی در ســن
فرســودگی اســت و محیــط را آلــوده
میكنــد .وزارت صمــت و اقتصــاد
موظف بودند زمینه نوســازی را فراهم
كنند ،اما آن را بهروزرسانی نكردند».

سیدمجتبی شفیعی
معاون حملونقل و ترافیک
شهرداری تهران
مقرر شــد تملک امالک واقــع در طرح
اصالحــی خیابــان امــام خمینــی(ره) از
محــل اعتبــارات متمرکــز حملونقــل و
ترافیک در اختیار ســازمان امــاک قرار
گیرد .همچنین باید کارگاههای متروی
بریانک جنوبی ظــرف 3ماه ،شــمال به
جنوب بزرگراه نواب ظرف 6ماه و شهید
ســلیمانیان ظرف یک ســال جمعآوری
شوند و موضوع عدمهمپوشانی خطوط
لونقل عمومی در دستور کار کمیته
حم 
لونقل عمومی قرار گیرد.
حم 

عکس :مجتبی عربزاده

همزمان با شب والدت حضرت فاطمه(س) ،طوالنیترین
نورافشانی كشــور در مســیر  ۳كیلومتری باغ راه حضرت
فاطمه زهرا(س) به اجرا درمیآید .به گزارش همشــهری،
شهردار منطقه 17با اعالم این خبر گفت« :باغ راه حضرت
فاطمه(س) بهعنوان یكی از مهمترین پروژههای فرهنگی و
اجتماعی شهر تهران بهحساب میآید .مساحت این پروژه به
طول 9كیلومتر به روی تونل قطار مسیر تهران -تبریز بین
منطقه  ۱۷و  ۱۸قرار دارد كه  3كیلومتر طول این مســیر،
در محدوده منطقه  ۱۷اســت ».رضا شنگی ادامه داد« :به
مناسبت والدت حضرت فاطمه(س) ویژه برنامهای در این
گذر كه مزین به نام حضرت فاطمه زهرا(س) است ،به همت
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه برگزار خواهد
شد .نورافشانی در ۳۰نقطه این محور  3كیلومتری ،امروز
بعد از نماز مغرب و عشــاء انجام خواهد شد .در این برنامه
غرفههای موسیقی محلی ،حضور هنرمندان ،گریم كودك،
ایستگاه صلواتی و نورافشانی در راستای ایجاد فضایی مفرح
دایر خواهد شد».
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منطقه  10تهران میزبان هشتمین برنامه از پویش «قرار خدمت»

بزرگراه یادگار امام از بنبست خارج میشود
(ره)

زاکانی :در جنوب غرب پایتخت ،به صورت خاص توسعه فضای سبز مدنظر شهرداری است

شهردار پایتخت در هشتمین
برنامه از سلســله بازدیدهای
گزارش
هفتگی خود از مناطق شــهر
برای بررسی مشکالت ،چالشها
و فرصتها ،بــه منطقه  ۱۰تهران رفــت .در این
بازدید ،یکــی از موضوعات اصلــی این منطقه و
منطقه همجوارش(منطقه  )9یعنی خروج بزرگراه
یادگار امام(ره) مطرح و این نتیجه حاصل شد که
هرچه ســریعتر امالک پیرامونی برای اتصال به
بزرگراه شهید نواب صفوی ،تملک شود.
به گزارش همشهری ،علیرضا زاکانی برنامه خود را
با زیارت امامزاده معصوم(ع) و مزار شهدای گمنام
آغاز کرد و پس از آن به بازدید از موزه هفتچنار،
محور دعوتی و طرح بازپیرایی بوستان اعتماد رفت
و کلنگ احداث باغ مادر و کودک را بر زمین زد.
بخشــی دیگر از بازدید شهردار شــامل بررسی
سناریوهای مطرحشده برای شاخه شرقی بزرگراه
یادگار امام(ره) و اراضی پیرامونــی آن بود .برای
شاخه شــرقی بزرگراه یادگار امام(ره) 7سناریو
پیشنهاد شــد که در نهایت 3ســناریو بیشترین
امتیاز را کســب کرد تا مدیران شهری و معاونت
حملونقل ،بررســی طرح برتر بــرای اجرا را در
دستور کار داشته باشند.
در طرح مدنظر شــهرداری منطقــه۲۶۷ ،قطعه
تملکشده در اختیار شــهرداری میماند و ۴۱۳
قطعه برای اجرای طرح باقی میماند که باید تملک
و مراحل تکمیل و تصویب مطالعات ترافیکی طرح
باید در کمیسیون ماده 5دنبال شود.
بازدید از مجتمع فرهنگی آموزشی اجتماعی بصیر،
طرح بازســازی میدان جمهوری ،زمین واقع در
خیابان خوش که قرار است برای احداث پارکینگ
طبقاتی تملک شود و همینطور امکانات مدیریت
بحران منطقه ،بخش دیگری از برنامههای این روز
شهردار تهران بود که در آنها رضا شرفی ،شهردار
منطقــه ۱۰و برخی دیگر از مدیران شــهرداری
جنبههای مختلف فعالیتهای شهری و نیازهای
منطقه را شــرح دادند .زاکانی همچنین پیش از
نشســت با نخبگان منطقه ،۱۰با همسر یکی از
شــهدای مدافع حرم و کودک خردسالش دیدار
کرد.
زاکانی پس از اتمام بازدید از پروژههای منطقه۱۰
به جلسه نشست با نخبگان این منطقه رفت و گفت:
بیعدالتی و فاصله بین شمال و جنوب عمیق است.
در منطقهای سرانه فضای سبز ۱۲۷متر مربع است،
اما متاسفانه مناطق کمبرخوردار هم داریم مانند
منطقه ۱۰که پایینترین ســرانه فضای سبز را با
حدود سرانه ۲.۶متر مربع داراست که این نسبتها
با هم جور درنمیآید.
شهردار تهران بیان کرد :منظومه و چارچوبی برای
شهر درآمده است و براساس آن برنامه خودمان را
در شورا ارائه کردهایم .افقی که برای شهر دیدهایم
یک جوشش همگانی برای ساخت همه ابعاد شهر
است .در منطقه ۱۰به صورت خاص توسعه فضای

سبز مدنظر است.
زاکانی یادآور شــد :تا نوروز ســال ۱۴۰۱تعداد
۳۵۲پارک بانوان و کودکان و مــادران در تهران
راهاندازی میکنیم که کلنگ یکــی از آنها امروز
در منطقه ۱۰زده شد و امیدواریم این پارک را تا
فروردین ماه تحویل دهیم ،چراکه برای ما زنان،
مادران و کودکان موضوعیت دارند.
او تأکید کرد :درنظر داریم با افزایش بازارهای میوه
و ترهبار ،خدمات را تا درب منازل مردم برسانیم .از
طرف دیگر  ۳۹فروشگاه شهروند داریم که بناست
آن را با میادین میوه و ترهبار متمرکز کنیم تا صدها
فروشگاه شهروند محلی داشتهباشیم و امکانات را
بدون سوداگری در معرض مردم قرار دهیم.
شــهردار تهران ادامه داد :باید بتوانیم به سمتی
برویم که اداره شهر را به دســت مردم بسپاریم.
مجامع نخبگان و موثرین محل را ساماندهی کنیم
و سراهای محله را به دســت نخبگان بسپاریم و
در کنار آن با مســجدمحوری و توجه به مدرسه
و خانواده ،یک جریان اصالحی و سازندگی را در
شهر شروع کنیم.
زاکانیبابیان اینکهبایدفهمدرستی ازشرایطموجود
داشته باشیم و زمینه حضور مردم را فراهم کنیم تا بر
اساسآنمسئولیتهایخودرابپذیریم،تصریحکرد:
در همین چند ماه پیش در شهرداری تالش بر این
بود که کاری به مسائل فرهنگی شهر و اینکه۲۱هزار
معتاد متجاهر در شهر وجود دارد ،نداشت ه باشند .اما
بایدمشخصمیشدکهشهرداریچهنسبتیبااینها
میخواهدبرقرارکند۴۵۰۰.کودکخیابانیداریمکه
بدونکسبمهارتهایاجتماعیوپیگیریشرایطو
احواالتاصلیخود،درحالکارهستندواینمیتواند
بعدها مشکالتی ایجاد کند .مثال در چند روز گذشته
وقتیفردیکهسنگمیزدبهماشینهادستگیرشد
و از او سوال شد چرا سنگ به سمت ماشینها پرت
میکرده ،پاسخ داد که میخواستم انتقام بگیرم و این
نشاندهنده بیتوجهی به شرایط افراد در جامعه در
گذشته است .البته برای حل مشکل اجتماعی فقط
شــهرداری در حال تالش نیست ،بلکه سپاه ،ناجا،
ستاد مبارزه با موادمخدر ،استانداری ،بهزیستی ،قوه
قضاییه و سایر نهادها دست به دست هم دادهاند تا این
مشکالت برطرف شود.
او گفت :منطقه 10از چند مشــکل مانند بافت
فرسوده و گذرها رنج میبرد .مثال خیابان قزوین
که زمانی منشــأ کار و تالش بوده ،امروز نیاز به
تحول دارد .این را هم تاکید میکنم که دســت
و پای ما نمیلرزد که کســی در آن طرح حضور
پیدا کند و سود ببرد ،چون اگر کاری انجام شود،
خیرش به مردم میرسد .هرچند شهرداری باید
خودش پاک باشــد و کســی هم نباید دست در
جیب مردم کند.
او اضافه کرد :در منطقه ۱۰فرســودگی در جداره
خیابانها وجــود دارد که چند خیابــان نیاز به
بازنگری و مشــوقهایی برای حضور مردم برای
ساماندهی دارد .مشــکل فضای سبز و پارکینگ

مجتمعسازی در فضای سبز اطراف تهران

شهردار در نشست با نخبگان منطقه 10نکاتی درباره سرمایهگذاری
در منطقه را بیان کرد و گفت که در نتیجه مجتمعسازی و احداث ابنیه
در فضای سبز اطراف شهر میتوان کاری کرد که مردم به جای رفتن به
شمال کشور ،از کوهها و فضای سبز اطراف شهر بازدید کنند .برخی از
ارقامی که در این نشست بیان شد ،به این شرح است:

۴۴
 ۹نقطه در این فضای سبز باید از سوی شهرداری بارگذاری شود.
 ۵نقطه که هر کدام هزار هکتار مساحت دارد ،قابل سرمایهگذاری و
هزار هکتار فضای سبز پیرامون شهر داریم.

مجتمعسازی است که تنها یک مورد آن یعنی شیان انجام شده است.

وجود دارد .مثال برای ساخت پارکینگ گودهایی
برداشته شده و رها شده و خطرش برای مردم ماند ه
است .تاکید کردیم که این موارد را آماده کنند تا
بتوانیم به این منطقه قدیمی و با هویت از تهران
قدیم رسیدگی کنیم و شرایط را به سمتی ببریم
که شهرداری در خدمت مردم قرار بگیرد .همچنین
با تشکیل هیات امنایی از نخبگان و موثرین محل
کاری کنیم که آنها برای شهرداری ایدهپردازی و
نظارت کنند و برای محله خودشان تصمیم بگیرند
و ما در شهرداری در خدمت آنها باشیم.

۹مجموعه را به صورت مســتقیم داشــتیم در
حالی که پیش از این توســط پیمانکار و واســط
انجام میشــد و با این کاری که انجام شد ،حتی
هزینههای ما نیز کمتر شده است.
او افزود ۵ :ماه پیش و امروز ما متفاوت شده ،قبل از
ابالغ احکام سعی کردیم با ابعاد مختلف شهر آشنا
شــویم .موارد را در جلسات میشنیدیم تا به یک
بسته و چارچوب برسیم که مردم را قانع و راضی
کند و در یک نظام درست به شــهر جهت دهد.
3هفته پیش به یک جمعبندی جامع رســیدیم
که برای خود ما قابل اعتناست .برای سال۱۴۰۰
حدود ۴۸هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بودجه ساالنه
را بســته بودند و با توجه به قفل در ساختوساز و
شرایط کرونا درخواســت کردیم به دلیل اینکه
این بودجه محقق نمیشــود ،آن را به ۳۷هزار و
۷۰۰میلیارد تومان کاهش دهیم .امسال اما بودجه
را ۵۶هــزار و ۸۰۰میلیارد تومان بســتیم یعنی
۵۱درصد رشد داشتیم و امیدواریم محقق شود،
البته به شورا گفتم که این کف ماجراست.

عصر روز پنجشنبه ششــمین یادواره شهدای
عملیات کربالی ،5با حضــور علیرضا زاکانی،
شــهردار تهــران در فرهنگســرای بهمــن
برگزارشد

درنظر گرفتن پروژههای ترافیکی -عمرانی در
بودجه۱۴۰۱

شناسهدارشدن دستفروشان پایتخت

شــهردار تهران افزود :اعالم کردیم مســئولیت
دستفروشها با ماســت و به آنها گفتیم که حتی
جای شــما را مشــخص میکنیم۱۱۴ .پارک را
مشــخص کردیم ،دســتفروشها را شناسهدار
میکنیم و در جاهای تعیینشده از ساعت ۴عصر
تا ۱۰شــب اجناس خود را بفروشــند .با انتقال
بلورفروشان شوش به پارک میثاق ،هم آنها فعالیت
میکنند و هم خیابان بسته نمیشود.
زاکانی در پایان بیان کرد :جلســات پنجشنبهها
که در محضر شــهروندان هســتیم ،برای ما کار
بزرگی اســت و امیدواریم که این مسیر به کمک
شما دوستان و نخبگان در مقام عمل دنبال شود
تا دست به دســت هم کارهای بزرگی را برای این
منطقه و شهر داشت ه باشیم و تعلق مکانی را در شهر
تقویت کنیم.
پرداخت حقوق کارکنان

شــهردار تهران افزود :در گذشــته در شهرداری
ظلم بزرگی انجام میشد مثال یک بار در بازدید از
منطقه ۳دیدم که کارگری میگفت یک میلیون
و ۷۰۰هزارتومان حقوق میگیرد و فردی که در
کنار او بود میگفت ۳میلیــون و  ۷۰۰میگیرد،
پرسیدم چرا بیشتر از او میگیری پاسخ داد چون
3شیفت کار میکنم .در حالی که حق آنها بیشتر
است و کسی هم مجاز نیست  3شیفت از فردی کار
بکشد .بنابراین در حال اصالح این مسیرها هستیم.
زاکانی ادامــه داد :مثال اخیــرا پرداخت حقوق

شهردار تهران ادامه داد :مثال اتوبان یادگار امام(ره)
که مسدود میشود ،ادامه ضلع غربی آن تا جاده
ساوه باید برود و برای این کار چند تملک میخواهد
و این جزو تعهدات ما در بودجه است .ضلع شرقی
نیز با حداقل تملک از این انسداد خارج میشود.
اینها جزو تعهدات ماســت .یا اینکه ادامه بزرگراه
شهید صیادشیرازی به میدان ســپاه میرسد و
انسداد پیدا میکند در حالی که این پروژه در این
قسمت باید به زیرزمین برود و از محدوده آزادگان
به سمت باال بیاید و خارج شود .پرداخت هزینه این
قسمت از عهده ما خارج است چراکه حدود ۳۰هزار
میلیارد نیاز به سرمایهگذاری دارد .اما همین االن
 3ســرمایهگذار اعالم آمادگی کردند و طرحها را
ارائه دادند تا ما مناقصه بگذاریم که کار انجام شود.
زاکانی با بیان اینکه پروژه شــهید شوشتری باید
تا ۹کیلومتر ادامــه یابد ،گفت :ایــن در بودجه
مدنظر قرار گرفته اســت ،اما ادامهای دارد که از
زیر سرخهحصار باید با تونل رد شود که میتواند
۱.۵درصد ترافیک کل تهران و ۵.۵درصد ترافیک
شرق تهران را کم کند .این نیاز به مشارکت دارد
و عدهای برای مشــارکت اعــام آمادگی کردند.
چرا آنها باید در خارج از کشــور ســرمایهگذاری
کنند در حالی که میتوانند در داخل کشــور این
سرمایهگذاری را انجام دهند.
زاکانی در ادامه به جلسه شورای معاونان رفت تا
موضوعات و مشکالت احصاشــده در حوزههای
مختلف درباره منطقه ۱۰بررســی و مصوبات آن
استخراج شــود .حضور در منزل خانواده شهید
عبداهلل باقری ،از شــهدای مدافــع حرم ،بخش
دیگری از سلســله برنامههای قــرار خدمت در
ایستگاه هشتم بود.

تکمیل شبکه مترو در  ۵سال

شهردار تهران در بازدید از منطقه 10بر تکمیل شبکه متروی تهران در مدت  5سال تاکید کرد
و آماری درباره تحقق این هدف ارائه داد:
 ۲۵۰کیلومتر مترو داریم.
۱۵۳کیلومتــر دیگر باید بســازیم تا ۴خط
جدید را وارد عرصه کنیم.
قرار اســت تا ســال ۱۴۲۰این  ۴خط فعال
شود.
حــدود ۲۰۰هــزار میلیــارد تومــان هزینــه
ساخت خطوط جدید است.

شهرداری قصد دارد از روشهای زیر این
فاصله ۲۰ساله را به ۵سال برساند.
بارگــذاری روی  ۱۳۷ایســتگاه و فضاهای
بین ایستگاهی
مطالبات شهرداری از دستگاهها
مشارکت مردم
خرید راهبردی و با برنامه

یادداشت

حامد فوقانی

دبیرگروه شهری

متعجبم از یكمشاور ضروری
گفت« :پشت خط ،مشاور شــهردار بود؟» گفتم:
«یكجورایی بله .مشاور امور افراد دارای معلولیت
و توانیابان بود ».گفت« :یعنی در این زمینه هم
شهردار مشاور دارد!؟» نگاهی با تعجب به او انداختم
اما چیزی نگفتــم .به حال خود تأســف خوردم.
اینكه با وجود كار در رســانه اما هنوز نتوانستهام
گام ابتدایی را در رســالت حوزهام بــردارم؛ اینكه
همكارانم چنان به اهمیت مسائل مربوط به افراد
دارای معلولیت و توانیابان نپرداختهاند كه داشتن
مشاور برای كلیددار یكشهر ،امری الزم و البته نه
كافی بهحســاب بیاید .مانند بسیاری از شهرهای
توســعهیافته جهان كه نهتنها دستیار ویژهای در
این حوزه برای شهرداران حضور دارد بلكه تیم یا
كارگروهی قوی برای آنها مشغول بهكار هستند.
همین میشود كه شهرهای با رویكرد توسعه پایدار
از این حیث نســبت به ما فاصلهای معنادار دارند؛
آنطور كه از مرحله مناسبسازی معابر عبور كرده،
در مسیر شهر دسترسپذیر قدم برمیدارند و حتی
بخشــی از منابع اقتصادی را از طریق بخشهای
مرتبط با معلــوالن تامین میكننــد .نمونهاش
هتلهایی كه در آنها تمــام ضروریات و نیازهای
افراد دارای معلولیت تامین شده است .با این حال،
هنوز گاهی در رسانههای داخلی از واژههایی مثل
كمتوان استفاده میشود بهجای آنكه استعدادها و
ظرفیتهای معلوالن مورد توجه قرار گیرد.

قرارگاه
اجتماعی

جمعآوری پالك قرمزها از خالزیر
و درهفرحزاد
جلسه ســاماندهی معتادان متجاهر در رود دره فرحزاد و
خالزیر در راستای برگزاری جلسات قرارگاه اجتماعی معاونت
اجتماعی و فرهنگی شهرداری با حضور حسین نظری ،معاون
هماهنگی و امور مناطق ،مهدی صالحی ،شهردار منطقه،۲
احسان شریفی ،شهردار منطقه ۵و مهدی هدایت ،شهردار
منطقه ۱۹شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش همشهری ،حســین نظری ،معاون هماهنگی و
امور مناطق با اشاره به اهداف تشكیل «قرارگاه اجتماعی»
عنوان كــرد« :مدیریــت یكپارچه در زمینه ســاماندهی
آســیبهای اجتماعی كه در این دوره از مدیریت شهری
محقق شده اســت ،میتواند روند ســاماندهی آسیبها،
جمعآوری پالكقرمزها و ...را تســهیل كنــد .مصوبات و
اقدامات قرارگاه اجتماعی باید بهصورت مستمر انجام شود،
چرا كه اجرای اقدامات بهصورت مقطعی نتیجه قابلقبولی
به همراه ندارد».
شــهردار منطقه ۲در ادامه این جلســه گفــت« :بهدنبال
پیگیریهای انجامشــده ،از پلیس قول گرفتیم تعدادی از
معتادان متجاهر كه در رود دره فرحزاد ،گرمخانههای زنان
و مردان دره فرحزاد و مركز شلتر بهزیستی حضور دارند را
جذب كند .با این اقدامات امیدواریــم جمعآوری معتادان
حاضر در دره فرحزاد بهزودی به پایان برسد ».مهدی صالحی
با اشاره به اینكه امنیتبخشی به رود دره فرحزاد در دستور
كار بعدی قرار دارد ،عنوان كرد« :پس از آزادسازی مسیر آب
توسط سازمان آب ،برجهای نوری راهاندازی و بهطور موقت
یك جاده خاكی برای تردد ایجاد میشود».
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اقشار ضعیف و پول ناكافی

اثر نفت گران
بر تقویت دیپلماسی ایران

محمدرضا میرتاجالدینی ،عضو كمیسیون
تلفیق بودجــه مجلس میگویــد :منابع
پیشبینی شده در تبصره  14الیحه بودجه
سال آینده برای حمایت از اقشار آسیبپذیر
و ضعیف نیست .او توضیح میدهد :تأكید مجلس این است كه
دولت برنامه روشــنی را ارائه و دقیقاً مشخص كند كه چگونه
میخواهد از معیشت مردم محافظت و قیمتها را مدیریت كند.
همانگونه كه این نماینده مجلس میگوید ،واقعیت این اســت
كه منابع پیشبینی شــده در تبصره  14الیحه بودجه ســال
آینده كفــاف جبران سیاســتهای حمایتی دولت از اقشــار
آسیبپذیر را نمیدهد .مهمتر اما این است كه دولت و مجلس
در تصمیمگیری نهایی بر منابع پایدار و مستحكم تمركز كنند
زیرا تزلزل در منابع تبصره  14در نهایت دولت را گرفتار كسری
بودجه شدیدتر میسازد و موتور تورم را روشن نگه میدارد.
راه هرگونه تصمیمگیری صحیح ،شفافیت در فرایند تصمیم و
اجرای آن ،البته گفتوگوی صریح با مردم است .محاسبه تورم
ناشــی از حذف ارز  4200تومانی یك روی سكه است و روی
دیگر آن به انتظارات تورمی بازمیگردد كه نباید آن را دستكم
گرفت .بودجه سال آینده میتواند بودجهای متفاوت با كمترین
رانت ارزی و البته فشار بر معیشت خانوارها باشد .فراموش نكنیم
شكننده بودن منابع بودجه ازجمله منابع تبصره  14در نهایت
باعث فشار بر سفرهها میشــود و به همین دلیل مجلس اصرار
دارد تصمیم آخر باعث تضعیف قدرت خرید شهروندان نشود.
این واقعیت را همگان قبول دارند كه حذف ارز  4200شــوك
قیمتی به همراه دارد اما اگر ســازوكار حمایتی دقیق و شفاف
باشد ،در نهایت به نفع همه تمام خواهد شد.

افزایش قیمت نفت ،دست ایران را
در معادالت اقتصادی و سیاسی بازتر میكند

عکس :همشهری /منا عادل

همشهری برآیند گزارش بانك مركزی و مركز آمار را بررسی میكند

برخورد تورم به هسته سخت

با وجود كاهش یك درصدی نرخ تورم ساالنه ،مركز آمار میگویدکه در دیماه نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه دوباره افزایش یافته است
نقد خبر

ناظران شرعی در بانكها
س كل بانك مركزی كه در یك
  خبر :علی صالحآبادی ،رئیــ 
هفته گذشته 3بار از اعزام ناظران شرعی به بانكها خبر داده بود،
روز پنجشنبه در جمع اعضای «كارگروه تخصصی فقهی بانك
مركزی» در قم اعالم كرد :ناظران شرعی به كمیته تطبیق بانكها
اضافه خواهند شد.
  نقد :بنبست شكنی در قوانین پولی و مالی با تكی ه بر اصول
فقهی در طول 2دهه اخیر در بازارهای مالی نهادینه شده ،ازجمله
چهرههای اثرگذار در این فرایند مرحوم سیدعباس موسویان ،از
چهرههای نامآشنای حوزه و مسلط به بانكداری اسالمی بود .این
چهره فقید آگاه به فقه و اصول بانكداری در طول حیات خود در
مقام عضو كمیته فقهی سازمان بورس و همچنین بانك مركزی
برای ایجاد ابزارهای جدید مالی با تكیه بر احكام شرعی تالش كرد
كه ثمرات آن همچنان باقی است ،اما اكنون تصمیم بر این است
كه برای تطبیق قوانین و مقررات بانكی و عملكرد شبكه بانكی با
مصوبات كمیته فقهی بانك مركزی ،هر بانك پذیرای یك ناظر
شرعی باشد .پرسش اصلی این است كه درصورت اختالفنظر
بین اركان بانكها با ناظران شرعی ،تصمیم نهایی را چهكسی
خواهد گرفت .شــفافیت در حوزه فعالیت و دامنه اختیارات و
وظایف ناظران شرعی یك ضرورت است ،اما ضرورت باالتر این
است كه كارشناســان و خبرگان ،در همان شورای فقهی بانك
مركزی برای طراحی و معرفی ابزارهای نوین پولی مبتنی بر شرع
مقدس متمركز شوند .از این منظر استفاده از چهرههایی همچون
مرحوم سیدعباس موسویان قطعا ثمراتی دائمی خواهد داشت.
چنانكه قانونگذار نیز در ماده 16قانون برنامه ششم توسعه كه به
تشكیل شورای فقهی در بانك مركزی رأی داده ،بر حضور فقها
در این شورا تمركز داشته و نظارت بر حسن اجرای مصوبات را
به رئیسکل بانک مرکزی و نه ناظران شرعی تکلیف کرده است.

2روایت بانك مركزی و
مركز آمار به فاصله یك
تورم
روز از روند شاخصهای
كالن پولی در آذرماه و میانگین رشــد
قیمت سبد كاالها و خدمات مصرفی در
دیماه ســالجاری نشــان میدهد در
نخســتین مــاه زمســتان 1400روند
كاهشــی نرخ تورم به هستهای سخت
برخورد كرده است .ماجرا چیست؟
به گزارش همشــهری ،بانــك مركزی
روز پنجشنبه گزارش داد دلیل تثبیت
نرخ سود در بازار بینبانكی در محدوده
21درصد در ماه آذر امســال ناشــی از
شكاف بین دخل و خرج دولت بوده كه
از شهریورماه شروع شده است .دیروز هم
مركز آمار از كاهش یكدرصدی نرخ تورم
ساالنه در دیماه خبر داد اما اعالم كرد
نرخ تورم ماهانــه و نقطه به نقطه دوباره
افزایش یافته اســت .روایتی كه نشان
میدهد درصورت استمرار روند افزایش
تورم ماهانه و نقطه به نقطه ،این احتمال
وجود دارد كه در 2ماه پایانی سال ،دوباره
تورم در مسیر افزایش قرار گیرد.
3سیگنال تورم دیماه

به گزارش همشــهری ،دیروز هرچند
تعطیل بود ،اما مركز آمار سرموقع گزارش
نرخ تورم را منتشر و اعالم كرد :نرخ تورم
ســاالنه دیماه ١٤٠٠برای خانوارهای
كشور به 42.4درصد رسیده كه نسبت
به ماه قبل یك درصد كاهش را نشــان
میدهد .این برای چهارمین ماه متوالی
است كه نرخ تورم ساالنه در مسیر كاهش
قرار گرفته و از 45.8درصد در شهریور
به 42.4درصد در دیماه رســیده كه از

كاهش 3.4درصدی نرخ تورم دوازدهماهه
حكایت دارد .ســیگنال نخست تورمی
از كاهش فشــار تورم ســاالنه حكایت
دارد .نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای
شهری و روستایی بهترتیب 41.8درصد
و ٤٥.٨درصد بــرآورد شــده كه برای
خانوارهای شــهری 8دهم واحد درصد
كاهش و بــرای خانوارهای روســتایی
١.٢واحد درصد كاهش به ثبت رسیده
است .ســیگنال دوم هم نشان میدهد
روند كاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه در
دیماه متوقف شــده و دوباره در مسیر
افزایش قرار گرفته است .نرخ تورم نقطه
به نقطه در آذرماه 35.2درصد بوده است.
مركز آمار میگوید :نــرخ تورم نقطه به
نقطه در دیماه 7دهم درصد بیشتر شده
و به 35.9درصد رسیده است .نرخ تورم
نقطه به نقطه كه نمایانگر میانگین رشد
تورم در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال
قبل است ،از 43.7درصد در شهریور به
35.2درصد در آذرماه رســیده اما از ماه
گذشته دوباره افزایشی شده است .به این
ترتیب خانوارهای ایرانی در دی امسال
بهطور میانگین ٣٥.٩درصد بیشــتر از
دی پارسال برای خرید یك سبد كاال و
خدمات یكسان ،هزینه كردهاند .همزمان
نرخ تورم نقطهای گروه عمده خوراكیها،
آشــامیدنیها و دخانیات بــا افزایش
1.1واحد درصدی به 42.6درصد و گروه
كاالهای غیرخوراكی و خدمات با افزایش
6دهم واحد درصدی بــه ٣٢.٤درصد
رسیده اســت .افزون بر این ،نرخ تورم
نقطهای خانوارهای شهری 35.8درصد
و خانوارهــای روســتایی 36.8درصد
برآورد شــده كه هر دو افزایشــی بوده

است .سیگنال سوم تورم به روند ماهانه
قیمتها مربوط میشود .بهگفته مركز
آمار ،ســرعت تورم در دیمــاه در كل
كشور 2.4درصد بوده كه نسبت به ماه
قبل 7دهم درصد رشــد داشــته است.
البته تورم ماهانه برای گروههای عمده
خوراكیها ،آشــامیدنیها و دخانیات
و 1.7درصد و كاالهــای غیرخوراكی و
خدمات ٢.٧درصد بوده است .افزون بر
این نرخ تورم ماهانه بــرای خانوارهای
شــهری در دیماه با 9دهم درصد رشد
به 2.5درصد و در خانوارهای روستایی
با تنها یكدهم درصد رشــد ١.٩درصد
ارزیابی شده است.
سیگار ،برنج و اجاره؛ پیشتاز تورم

مركز آمــار میگوید :در گــروه عمده
خوراكیها ،آشــامیدنیها و دخانیات
بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه
قبل مربــوط به گروه دخانیــات ،گروه
نان و غالت شــامل انواع برنــج ایرانی و
گروه ادویه و چاشنی شــامل زعفران و
رب گوجهفرنگی بوده است .درحالیكه
در بین گــرو ه كاالهــای غیرخوراكی و
خدمات ،اجارهبهای واحد مســكونی،
هزینه اقامــت در هتل و مســافرخانه
بیشترین رشــد قیمت را تجربه كرده
و البته انواع پوشــاك هم رشــد قیمت
قابلمالحظهای داشــته درحالیكه در
دیماه قیمت گوشت مرغ و هزینه قیمت
برق مصرفی خانوارها كاهش یافته است.
افزون بر این دامنه تغییــرات نرخ تورم
ساالنه در دیماه  ١٤٠٠برای دهكهای
مختلف هزینــهای از 41.6درصد برای
دهك نهم تا ٤٥.٢درصــد برای دهك

اول بوده است كه از شــكاف تورم بین
دهكهای هزینهای حكایت دارد.
رونمایی از موتور جدید تورم

بانــك مركــزی در رونمایــی از موتور
جدید تورم در اقتصــاد ایران به تحلیل
دالیل تثبیت نرخ ســود بازار بینبانكی
در محدوده 21درصد پرداخته و تأكید
كــرده؛ دلیل اضافــه پرش نــرخ بهره
بینبانكی ناشی از كاهش حجم روزانه
معامالت بازار بینبانكی بوده زیرا منابع
در دســترس بانكها از شهریور امسال
به بعد كاهش یافته است .بانك مركزی
توضیح میدهد علت اصلی كاهش منابع
در دسترس بانكها ،شكاف بین جریان
درآمدی و هزینــهای دولت و در نتیجه
ناترازی ذخایر بانكها بوده كه از ابتدای
شهریورماه شروع شده است.
بــه گــزارش همشــهری ،ایــن برای
نخستینبار اســت كه بانك مركزی از
تنگدستی بانكها بهدلیل كسری بودجه
دولت و شكاف بین جریان درآمد و هزینه
دولت پرده برمیدارد .در گزارش آبانماه
این بانك ،بهصورت ضمنی به این مسئله
اشار ه شده بود .بانك مركزی در گزارش
ماه قبل گفته بود :روند كاهنده متوسط
ارزش روزانه معامالت در بازار بینبانكی
نسبت به ماههای گذشته به همراه تشدید
روند صعودی نرخ سود در این بازار طی
آبانماه سالجاری حاكی از كاهش سطح
ذخایر مازاد بانكها در بازار بین بانكی به
واسطه انتشــار اوراق بدهی دولت است
كه این موضوع در افزایش ســهم بدهی
بانكها به بانك مركزی در پایه پولی نیز
قابل مشاهده است.

مبنای محاسبه هزینه در قبض های برق از دیروز تغییر كرد

بازارها
محمدرضا تاجدار
رئیس انجمن محصوالت دخانی
احتمال افزایش ۸۰۰درصدی مالیات
ســیگار در كمیســیون تلفیــق مجلس
وجــود دارد .مبنای ایــن تصمیمگیری
ارائه اطالعــات یك پژوهــش غیرقابل
اســتناد و غیرقابــل انتشــار در جلســه
بــوده و تولیدكننــدگان تــوان پرداخت
این مبلغ را ندارند.
علیاصغر ملكی
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
قیمت هــر كیلو گوشــت قرمــز در بازار
طی 2هفتــه اخیــر  ۱۰تا ۱۵هــزار تومان
افزایــش یافتــه اســت؛ هماكنــون هــر
كیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ
 ۱۲۷تا ۱۳۳هزار تومان به مغازهدار و با
احتســاب  ۱۰تا ۱۵درصد ســود معادل
 ۱۳۹تا ۱۴۶هزار تومان به مصرفكننده
عرضه میشود.
مهدی محبی
رئیس اتحادیه دستگاههای
مخابراتی و ارتباطی
حــذف واردات گوشــیهای بــاالی
۶۰۰دالر یكشــبه نبایــد انجــام شــود
زیرا میتواند تبعات مختلفی برای بازار
موبایل داشته باشد .این طرح باید در
مجلس تصویب و سپس نهایی شود.
ایــن موضــوع در ســا لهای گذشــته
تصویب شــد و قیمتهای گوشی رقم
نجومی بهخود گرفت.

قبضهای جدید برق علیه پرمصرفها
طبق قانون جدیدی كــه از دیروز
اجرایی شد ،از این پس تعرفههای
انرژی
جدید برق مالك محاســبه هزینه
مشتركان خواهد بود .به اینترتیب كسانی كه باالتر
از الگوی تعیین شده ،برق مصرف كنند ،باید منتظر
جرایم سنگین باشند.
به گزارش همشــهری ،تعرفههای جدید برق پیرو
مصوبه دولت و با اعالم قبلــی از دیروز (اول بهمن)
اجرایی شــد .براســاس آییننامه هیأت وزیران ،با
تعرفههای جدید ،هزینه مشتركان  3پله اول مصرف
یعنی كممصرفها و خوشمصرفها هیچ تغییری
نمیكند و حتی مشتركانی كه بتوانند مصرف خود
را در چارچوب الگو كاهش دهند ،مشــمول پاداش
میشوند؛ اما در مقابل مشتركانی كه بیش از الگوی
تعیین شــده مصرف كنند ،بهصــورت پلكانی باید
هزینههای باالتری را پرداخت كنند.

برق ماهانه آنها فراتر از الگوی تعیین شــده است،
یا باید میزان مصرف برق خــود را تعدیل كنند یا
باید منتظر اعمــال هزینههای قابلتوجه در قبض
برق خود باشند .براساس مصوبه جدید تعرفهبندی
بــرق ،تعرفههای برق مصارف خانگی مشــتركان
كمتر از الگوی مصرف براســاس تصویبنامه سال
 ۱۳۹۷هیأت وزیران تعیین میشود؛ اما تعرفه برق
مشتركان خانگی با مصرف باالتر از الگوی مصوب
برای مازاد بر آن تا  ۱.۵برابر ۲ ،برابر و بیش از  ۲برابر
بهترتیب با ضریب ( )۲.۵( ،)۱.۵و ( )۳.۵برابر هزینه
تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی
برق از نیروگاههای حرارتی 2سال گذشته بهعالوه
هزینه نقلوانتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با
تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت میشود.
تعرفههای پلكانی و شیوه قیمتگذاری

جریمه برقی در انتظار مشتركان پرمصرف

در جلسه هیأت وزیران در پنجم دیماه امسال كه
به ریاست سیدابراهیم رئیســی ،رئیسجمهوری،
برگزار شد ،با استناد به قانون هدفمند كردن یارانهها
و اجرای حكم مندرج در بند (ی) تبصره ( )۸قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰كل كشور ،نحوه محاسبه تعرفه
برق مصرفی مشتركان تعیین و اجازه اجرای آن از
اول بهمن 1400صادر شد .براســاس این مصوبه،
هزینه بــرق مصرفی در 3پله نخســت تعرفهبندی
برق كه در مناطق عادی تــا 300كیلوبایت تعریف

ماشین چاپ پول كار میكند

بهگفته بانك مركزی ،حجم نقدینگی در
پایان آذرماه سال ۱۴۰۰نسبت به پایان
ســال ۱۳۹۹معادل 27.4درصد رشد
كرده و نرخ رشــد نقدینگی در 12ماه
منتهی به آذرماه ۱۴۰۰به 41.4درصد
رسیده كه 2.7واحد درصد از آن مربوط
به افزایش پوشش آماری ناشی از ادغام
بانكهــای نظامی در بانك ســپه بوده
است .به این ترتیب با نادیدهگرفتن اثر
ادغام بانكهای یادشده ،رشد نقدینگی
در پایان آذرماه ۱۴۰۰نســبت به پایان
ســال ۱۳۹۹معــادل 24.9درصد و در
12ماه منتهی بــه آذرماه ۱۴۰۰معادل
38.7درصد برآورد شده است.
گزارش بانك مركزی نشان میدهد رشد
پایه پولی در 12ماه منتهی به آذ ر امسال
به 37.6درصد رسیده ،پایه پولی در پایان
آذر امسال نسبت به پایان سال،۱۳۹۹
رشدی معادل 22.2درصد داشته كه در
مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان
6.7واحد درصد افزایش نشان میدهد.
دلیل اصلی روند صعودی پایه پولی در
آذرماه رشد خالص سایر اقالم داراییها و
بدهیهای بانك مركزی و مطالبات بانك
مركزی از بانكها بوده است.
بانــك مركزی میگوید :بررســی تورم
ماهانه به تفكیك كاال و خدمت نشــان
میدهد برخالف چندمــاه اخیر ،اقالم
كاالیی در این ماه ســهم عمده از تورم
ماهانه را بهخــود اختصــاص دادهاند؛
بهگونهای كه كاالهای بادوام كه نوسان
قیمت آنها همبســتگی باالیی با نوسان
بازار ارز دارد ،تورم ماهانه به نسبت باالیی
را در آذرماه ثبت كردهاند.

شده هیچ تغییری نمیكند و حتی پاداش و تخفیف
كممصرفی و خوشمصرفی نیز به این مشــتركان
تعلق میگیرد اما از پله چهارم به بعد كه مشتركان
پرمصرف و بدمصرف محسوب میشوند ،هزینههای
برق بهصورت پلكانی افزایــش مییابد تا جایی كه
مشتركان بدمصرف در پله هفتم تعرفه ،باید هزینه

برق خود را براســاس قیمت خرید برق تجدیدپذیر
پرداخت كنند .از منظــر آمارهای توانیر75 ،درصد
مشتركان برق خانگی در ایران در گروه نخست جای
میگیرنــد و كممصرف و خوشمصرف محســوب
میشوند كه هزینه برق آنها هیچ تغییری نمیكند
اما 25درصــد باقیمانده از مشــتركان كه مصرف

در جریان تعیین تعرفههای جدید ،الگوهای مصرف
بــرق در 5منطقه آب و هوایی مطابــق روال قبلی
مدنظر قرار میگیرد بهگونهای كه برای مشتركان در
مناطق عادی الگوی مصرف  ۳۰۰كیلووات ساعت
در ماه اســت .برای مناطق گرمسیر  ۴بالغبر ۴۰۰
كیلووات ،گرمسیر  ۳بالغبر هزار كیلووات ،گرمسیر
 ۲بالغبر 2هزار كیلووات و در مناطق گرمسیر یك
بالغبر 3هزار كیلووات در ماه مالك است و مشتركان
هر منطقه بســته به اینكه كمتر یا بیشتر از الگوی
تعیین شده مصرف كنند ،قیمت برق آنها تغییری
میكند .بررسیهای همشهری نشان میدهد هزینه
برق یك مشترك در مناطق عادی نظیر تهران ،طبق
جدول همین گزارش محاسبه میشود كه البته رقم
نهایی آن بعد از اعمال 9درصد مالیات ارزشافزوده
و تخفیف و جریمه كمباری و پرباری متفاوت از این
ارقام خواهد بود.

بهدنبال افزایش تقاضای جهانــی ،قیمت نفت ظرف چند روز
گذشته ركوردهای تازهای ثبت كرده و به باالترین حد در 7سال
گذشته رسیده است بهنظر میرسد این موضوع میتواند موجب
شــود ایران از نظر اقتصادی و حتی سیاسی دست باالتر را در
دست بگیرد .آنطور كه وال استریت ژورنال گفته این موضوع
میتواند موجب شــود آمریكا امتیازهای بیشتری در جریان
مذاكرات هستهای به ایران بدهد بهویژه آنكه گلدمن ساكس
هم پیشبینی كرده شكســت در مذاكرات هستهای بهمعنای
افزایش بیشتر قیمت نفت است.
به گزارش همشهری ،با پایان تقریبی اپیدمی كرونا حجم تقاضا
در اقتصــاد جهانی افزایش یافته و همین عامل موجب شــده
شركتها سطح تولیدشان را افزایش دهند این افزایش تولید به
نفت بیشتری نیاز دارد در نتیجه قیمت نفت روند صعودی در
پیش گرفته است .قرار بود سطح تولید اوپك پالس افزایش یابد
اما اعضای اوپك پالس در باال بــردن حجم عرضه خود به بازار
جهانی ناتوان بودند.
این عوامل دست بهدست هم داده تا روند صعودی قیمت نفت
هر روز بیشــتر شــود بهطوری كه ظرف 2روز گذشته قیمت
نفت در بازارهــای جهانی ركود تازهای ثبــت كرد 2روز پیش
برای نخستین بار در 7سال گذشــته قیمت هر بشكه نفت به
مرز 90دالر رســید .دیروز هم با وجود افت اندك قیمت ،هر
بشكه نفت برنت در محدوده 87دالر و 31سنت دادوستد شد
و هر بشكه نفت وست تگزاس در محدوده 84دالر و 53سنت
دادوستد شد .مؤسســات تحلیلی و خبرگزاریهای خارجی
میگویند افزایش قیمت نفت میتواند نقش ایران را در معادالت
اقتصادی و سیاسی بیشتر كند بهویژه آنكه چین نیز اعالم كرده
است كه در اوج تحریمها به خرید نفت از ایران ادامه داده است.
امتیازی برای ایران

روزنامه وال استریت ژورنال با بیان اینكه آمریكا برای كاهش
قیمت نفت راهی جز برگشــت به توافق هستهای ندارد مدعی
شد ،بهنظر میرســد باال رفتن تورم در آمریكا دولت بایدن را
مجاب كرده به ایران برای رســیدن به توافــق امتیاز بدهد .به
زعم اقتصاد دانان صرفنظر از تزریق منابع مالی فدرال رزرو به
اقتصاد آمریكا كه به خلق تورم منجر شده ،تداوم رشد قیمت
نفت هم میتواند سیاســتهای فدرال رزرو برای كاهش نرخ
تورم از طریق افزایش نرخ بهره را در ماه مارس یعنی كمتر از سه
ماه دیگر خنثی كند .در چنین شرایطی بهنظر میرسد مقامات
آمریكایی چارهای جز بازگشت به برجام ندارند.رشد قیمت نفت
باعث باال رفتن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در آمریكا
شده و بر محبوبیت جو بایدن ،رئیسجمهور آمریكا اثر منفی
گذاشته است.
طبق تازهترین پیشبینی بانك گلدمن ســاكس با ادامه رونق
جهانی اقتصاد ،افزایش تقاضا و حاصل نشدن توافق فوری در
مذاكرات وین قیمت نفت بهزودی و در ســه ماه نخست سال
2022به بیش از  ۱۰۰دالر صعود خواهد كرد و 3رقمی خواهد
شد.برخی دیگر از مؤسسات بینالمللی هم گزارش كردهاند یكی
از دالیلی كه میتواند دولت آمریكا را به ســمت توافق با ایران
سوق دهد ،نفت است.
توان ایران برای كاهش قیمت نفت

توافق هســتهای صرفنظر از اثر روانی بر بــازار نفت میتواند
بهصورت واقعی به افزایش عرضه در جهــان و كاهش قیمت
نفت منجر شــود .مقامات ایرانی اعــام كردهاند میخواهند
تولید نفت را تا یك سال دیگر به سطح 4میلیون بشكه در روز
برسانند .وال استریت ژورنال هم گزارش دادهایران نفت زیادی
روی دریا دارد كه میتواند به ســرعت وارد بازار جهانی شود.
ذخایر ایران بهصورت شــناور نگهداری میشــود و حجم آنها
معادل 120میلیون بشكه نفت است كه برابر یك روز مصرف
كل جهان است.نیویورك تایمز هم اخیرا گزارش داده با وجود
تالش كشورهای تولیدكننده نفت برای باال بردن تولید ،اعضای
اوپك پالس در باال بردن حجم عرضه در بازار جهانی با مشكل
مواجهاند .بنابراین ورود نفت بیشــتر از ایران به بازار میتواند
قیمت نفت را 10درصد پایین بیاورد .البته این مسئله مشروط
به لغو تحریمهای آمریكا علیه ایران است كه البته دولت بایدن
توانایی این كار را دارد.
تأثیر نفت ایران

بررسیها نشــان میدهد درصورت بازنگشــتن نفت ایران به
بازارهای جهانی همانطور كه گلد من ساكس پیشبینی كرده
قیمت نفت احتماال تا سطح 100دال رشــدر خواهد شد زیرا
ظرفیتهای فعلی برای رشــد یكباره قیمت نفت وجود ندارد
ضمن اینكه حجم تقاضا همچنان در حال افزایش است .طبق
تازهترین پیشبینی مؤسسات بینالمللی اقدام بانك مركزی
چین برای كاهش نرخ بهره ،امید به تزریق نقدینگی به دومین
اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داده كه میتواند موجب رشــد
تقاضای نفت همزمان با ادامه رونق اقتصاد آمریكا و اروپا شود.

خرید نفت چین

مکث

گزارشهای موجود از رشــد اقتصاد ،نشان
میدهد حجم صادرات نفت ایران در ماههای
گذشــته افزایــش یافته اســت.خبرهای
غیررسمی نشــان میدادند این نفت عمدتا
به چین فروخته شــده موضوعی كه دیروز
گمرگ چین رسما آن را تأییدكرد و در اقدامی
كمسابقه ،آمارهایی منتشــر كرد كه نشان
میداد چین با وجــود تحریمهای آمریكا ،از
ایران نفــت وارد میكند.چیــن بزرگترین
واردكننده نفت جهان است آماری كه گمرك
چین بهصورت عمومی منتشــر كرده نشان
میدهد این كشور در دســامبر مجموع ًا ۱.۹
میلیون بشكه نفت از ایران وارد كرده است.
این نخستین افشــای علنی آمار خرید نفت
ایران از دسامبر ســال  ۲۰۲۰به این سو است،
آماری كه چین ،به شكلی معنادار در بحبوحه
مذاكرات هستهای در وین منتشر میكند.
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نقلقول

مردم را به خريد خودروي بيكيفيت
تشويق ميكنند

محسن منصوری
استاندار تهران
بازگشایی حداكثری ،مصوبه ستاد ملی
كرونــا و دســتور رئیسجمهور اســت لذا
موضــوع توســط وزرای كشــور ،آمــوزش
و پــرورش و علــوم و اســتانداری تهــران
دنبــال خواهد شــد؛ خانوادههای تهرانی
حساسیتی در این موضوع دارند كه شاید
بیشــتر از ســایر نقاط كشــور اســت ولی
نباید بگذاریــم این حساســیت منجر به
افت تحصیلی دانشآموزان شود(.ایسنا)

توضيحات رئيس سابق پليس راهور تهران درباره كيفيت
توگو با همشهريآنالين
پايين خودروها در ايران ،در گف 

در هفتههــاي اخيــر شــاهد
تصادفات بسياري در جاد ههاي
كشور بوديم كه يكي از بدترين
اين تصادفات در جاده بهبهان رخ
داد و منجر به برخورد ۵۹خودرو
شد .سردار سيدكمال هاديانفر،
متنكاملگفتوگورادر
همشهریآنالینبخوانید رئيس پليس راهــور فرماندهي
انتظامي كشور با اشاره به اينكه
در حادثه بهبهان ايربگ هيچ خودرويي باز نشد ،گفت:
چرا ارابه مرگ توليد ميكنيم؟ چرا استانداردها كنترل
نميشود؟ چرا وزارت صمت كنترل نميكند؟ سرهنگ
سيدهادي هاشمي ،رئيس ســابق پليس راهور تهران
بزرگ در گفتوگو با همشــهريآنالين در اين زمينه
صحبت كرده اســت .بخشهايي از گفتههاي سرهنگ
هاشمي را ميخوانيد:

سعید كریمی
معاون درمان وزارت بهداشت
توصیههــای پیشــگیرانه و درما نهــای
كمككننــده طــب ایرانــی در كوویــد۱۹-
یكی از ضمیمههای راهنمای تشــخیص
و درمــان این بیمــاری در ســطح خدمات
سرپایی و بستری این بیماری است(.ایرنا)

وقتی زندگی قسطی میشود

عکس :یاسمن ده میانی

كيفيت پايين خودروهاي داخلــي و گزارشهايي كه
از نقص فني خودروها داده ميشود به ماجراي پشت پرده
خودروسازان مربوط ميشود .معلوم نيست پشت پرده چه
خبر است و چه مافيايي وجود دارد .مثال قطعهساز خودش
عضو هيأتمديره خودروســازي اســت مگر از اين فاجعه
باالتر داريم؟
به اعتقاد من عامل اصلي استاندارد نبودن خودروها و
اينكه مردم ما را به كام مرگ ميكشند اين است كه در دولت
ارادهاي براي ايمنســازي خودروها وجود ندارد .بحث من
اين دولت يا دولت قبل نيست بهطور كلي سياست دولتها
را ميگويم.
دولت بــا تعرفههاي ســنگين گمركــي و مالياتي و
ممنوعيــت ورود خودروهاي خارجي ،ســاخت خودرو در
ايران را انحصاري كرده اســت و به همين دليل در كشور ما
رقابتي در اين زمينه وجود ندارد.
در كشور ما اين همه دســتگاههاي اطالعاتي ،امنيتي
و نظارتــي وجــود دارد چطور ميشــود يك نفــر نتواند
بهخودروساز بگويد باالي چشــمت ابرو است؟ در كشور ما
وزارت صمت نماينده خودروساز شــده نه مردم و اين يك
فاجعه است .اگر رانتها برداشته شود ،مسئله خودروسازي
و مشكالت آن حل ميشود .شركتهاي خودروسازي ما از
استانداردهاي دنيا عقب هســتند؛ چراكه هميشه حمايت
بيچون و چرا ميشوند و معلوم نيست پشت پرده چه خبر
است و هر اتفاقي هم ميافتد پاسخگو نيستند.
خودرو جزو كاالهاي ضروري اســت چون با جان مردم
سروكار دارد .اين از كاالهاي ضروري است كه ورود آن بايد
آزاد شود؛ چراكه اگر خودروهاي باكيفيت خارجي به كشور
وارد شوند رقابت ايجاد ميشود .خودروسازهاي ما كه اهل
كيفيت و ايمني نيستند اينها عادت كردهاند به اين رويه و با
واردات خودرو بايد جمع كنند و بروند .اگر تعرفههاي گمركي
برداشته شود و رقابت ايجاد شــود ،واهلل اگر خودروسازهاي
داخلي ما بتوانند در سال حتي يك خودرو بفروشند.
در دنيا براي اينكه خودرويي ايمن باشــد مؤسســاتي
هســتند كه خودروها را از حيث فرمانپذيــري ،پايداري،
سازگاري با سرنشينان ،ميزان آسيبپذيري و بازدارندگي
ترمز تســت ميكنند و با توجه به اين معيارها بهخودروها
از يك تا 5ســتاره ميدهند .بعد از آن دولت به مردم اعالم
ميكند خودروهاي 3ستاره و با كيفيت پايين را نخريد ،اما
در كشور ما مردم را براي خريد اين خودروهاي بيكيفيت
كه عمدتا زير 3ستاره دارند ،تشويق هم ميكنند.
در ماجــراي تصادف زنجيــرهاي بهبهــان كه ايربگ
خودروها عمل نكرد ،هيچكس به مردم پاســخي نداد .اگر
خودروسازان طرفدار ايمني باشد ،قاعدتا بايد خطوط توليد
اين خودروها تعطيل میشد تا زماني كه اشكاالت برطرف
شود ،ولي در كشور ما اصال آب از آب تكان نخورد .ما در دنيا
ديديم كه فقط در يك خودرو اشكال بهوجود آمد ولي خط
توليد آن خودرو را كه از خودروسازهاي بزرگ دنيا بود ،كال
متوقف كردند و همه خودروها را جمع كردند و خســارت
پرداخت كردند و تا زمان اصالح مشكل اجازه توليد ندادند.
در اين تصادف ،ايربگ حتي يك خــودرو عمل نكرد اصال
معلوم نيســت اين خودروها ايربگ داشتند يا نه ،ولي هيچ
اتفاقي نيفتاد و كسي مواخذه نشد.
مردم بايد در پناه دولت باشــند ولــي دولت در بخش
حملونقل و ايمني هيچ پناهي براي مردم نيست .دولتهاي
ما برخالف تفكر ايمني دنيا قدم برميدارند و اين يك فاجعه
است .خود دولتها اين بيكيفيتي را ميخواهند و گاهي براي
اينكه مردم را دلخوش كنند يــك مصاحبهاي ميكنند كه
ذرهاي هم عمق ندارد و اين خودروها همچنان در جادههاي
كشور ما تردد ميكنند .متأســفانه بايد بگويم تقريبا اكثر
كشتههاي حوادث رانندگي دهكهاي پايين جامعه هستند
كه بهدليل گراني توان خريد خودروي باكيفيت را ندارند.
جاي تأسف دارد كه خودروسازي و صنايع ما يك وزير
دارد اما وزير به مردم پشت كرده و به سمت خودروساز رفته
است .ما بانك مركزي داريم اما به مردم و كشور پشت كردند
و رفتهاند سمت خودروســاز .با اين اوضاع ديگر چه اميدي
ميتوانيم داشته باشيم واقعا اميدي نيست .اين را من عرض
ميكنم كه سالها در بخش حملونقل و ترافيك كار ميكنم
و با اين آقايان هم كار كــردهام .خودروهاي داخلي ما دهها
مشكل دارند گزارش اين مشــكالت نزد افسران كارشناس
تصادف و در راهنمايي و رانندگي ناجا موجود اســت اما كو
گوش شنوا؟!
پليس خودش شوكه شــد از اينكه ايربگ ماشينها باز
نشد ولي باز هم اين خودروها را شمارهگذاري ميكند .درست
است كه پليس تأييديهها را از وزارتخانهها گرفته و براساس
آن خودروها را پالك ميكند ،ولي وقتي اتفاقاتي از اين دست
رخ ميدهد اين تأييديهها زير سؤال ميرود و مردود ميشود.
پس پليس ميتواند شــمارهگذاري خودروهايي را كه ثابت
شده استاندارد الزم را ندارند متوقف كند.
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پیرحسین كولیوند
رئیس جمعیت هاللاحمر
امدادرسانی به بیش از ۲۰هزار نفر در
سیل اخیر كرمان انجام شد .تیمهای
امداد و نجات جمعیت با ۱۸۰دستگاه
خــودروی امــدادی و ۳فرونــد بالگــرد
توانستند ۱۸۹۰نفر را اسكان اضطراری
داده و ۲۰دستگاه خودرو را نیز در سیل
رهاسازی كنند(.فارس)

شرايط اقتصادي موجب شده تا بسياري از بازنشستهها با تكيه بر خريد قسطي ،نيازهاي خود و فرزندانشان را تأمين كنند
گزارش

نورا عباسي
روزنامهنگار

كافي اســت كلمه «خريد قسطي بازنشستگان»
را در گــوگل جســتوجو كنيد تــا گزينههاي
مختلفــي از خريد كاال ،خــودرو و ...در بازههاي
زماني مختلف پيشروي شما قرار بگيرد .خريد
قسطي از سالهاي دور بهعنوان راهي براي تأمين
نيازهاي بازنشستگان در جامعه جا افتاده ،اما فشار
اقتصادي سالهاي گذشته موجب شده تا تالش
براي دســت يافتن به كاالهاي قسطي به يكي از
اهداف زندگي بازنشستگان تبديل شود.
در گذشته تصور اين بود كه در دوران بازنشستگي
شرايط براي داشــتن يك زندگي با آرامش مهيا
ميشود ،اما شــرايط ســخت اقتصادي و روند
صعودي تورم ،كار را براي رسيدن به اين خواسته
سختتر كرده است چرا كه براساس اعالم مركز
آمار ،نرخ تورم نقطهاي در آذر ماه ۱۴۰۰به عدد
35.2درصد رسيده اســت -منظور از نرخ تورم
نقطهاي ،درصد تغيير عدد شاخص قيمت ،نسبت
به ماه مشــابه سال قبل اســت  -يعني خانوارها
بهطور ميانگين 35.2درصد بيشتر از آذر۱۳۹۹
براي خريد يك «مجموعه كاال و خدمات يكسان»
هزينه كردهاند.
اين شرايط سخت بســياري از بازنشستگان را به
سمت خريد قسطي سوق داده است و از آنجايي
كه بســياري از آنها توان خريد نقدي كاالي نو و
جايگزيني آن با كااليي را كه در خانه به لحظات
پاياني عمرش رســيده را ندارند ،بهترين گزينه
برايشان خريد كاالي قســطي است .مسعودي
كه حداقل دريافتي را بهعنوان يك بازنشســته
دريافت ميكند ،شرايط درآمدي خود را بهعنوان
مهمترين دليل براي خريد قسطي معرفي كرد و
به همشهري گفت« :من با حداقل حقوق ماهانه
كه به 4ميليون تومان ميرسد ،بهسختي ميتوانم،
نيازهاي ماهانه زندگيم را تأمين كنم و در اين بين
اگر يكي از وســايل خانه خراب شود ،غم عالم به

جان بازنشستهها ميافتد .خيلي از بازنشستههاي
اطرافم را ميبينــم كه خبرهاي خريد وســيله
قسطي را پيگيري ميكنند و اگر هم خبر جديد
اعالم شود ،سريع به هم خبر ميدهند».
خريد قسطي براي تهيه جهيزيه

بخش زيادي از بازنشســتهها كه فرزند مجرد در
خانه دارند ،از خريد قســطي بــراي تأمين لوازم
زندگي آينده فرزندانشــان اســتفاده ميكنند.
زارعي ،يك بازنشســته ساكن يزد جزو آن دسته
از بازنشستههايي است كه به نيت خريد جهيزيه
دخترش از مزايای خريد قســطي استفاده كرده
اســت .آنطور كه اين بازنشسته توضيح ميدهد،
حقوق بازنشستگياش به سختي تا آخر ماه كفاف
ميدهد و خريد جهيزيه فرزنــدش هم بار مالي
اضافي بود؛ به همين دليل مجبور شد تا به برندها و
وسايلي كه به شكل قسطي در اختيار بازنشستهها
بود ،كفايت كند« :ما تا ســقف 50ميليون تومان
امكان خريد كاالي قسطي داشتيم و چون دخترم
در حال ازدواج بود ،از اين فرصت استفاده كردم.
هر چند بعضي از برندها مورد قبول دخترم نبود،
اما گزينه ديگري نداشــتيم و دختــرم را راضي
كرديم تا از ميان همــان چند مورد انتخاب كند.
يخچال ،تلويزيــون ،لباسشــويي و جاروبرقي،
4وسيلهاي بودند كه بهوسيله خريد قسطي براي
جهيزيه دخترم تهيــه كرديم .اين چند قلم كاال،
بخش كوچكــي از جهيزيه بودند ،امــا باز هم از
هيچي بهتر بود».
اين بازنشســته تأكيد ميكند« :اگر اين گراني و
فشار اقتصادي نبود شــايد مانند 10سال پيش
كه براي فرزند ديگرم به شكل نقدي خريد كردم،
ميتوانستم با خيال راحت ،وسايلي را كه خودم و
فرزندم دوست داشتيم ،خريد كنم ،اما هماكنون
وضعيت تغيير كرده و ديگر نميتوان سراغ خريد
نقدي رفت .االن به قدری قيمت لوازم خانگي باال
رفته است كه براي من بازنشســته ،فقط امكان
خريد قسطي وجود دارد .البته همين امكان را هم
خيليها ندارند».

راهي براي حمايت از فرزندان

خريدهاي قســطي در بعضي مــوارد ،از جانب
فرزندان بازنشســتهها نيز مورد اســتفاده قرار
ميگيرد .براســاس گفته منصــوري« وضعيت
اقتصادي ،فقط من را بهعنوان بازنشســته تحت
فشار قرار نداده است ،فرزندانم كه ازدواج كردهاند
هم در شرايط سختي قرار دارند و در بعضي موارد
از اين امكانات -خريد قســطي -بــراي تأمين
نيازهاي فرزندانم هم استفاده ميكنم».
اين بازنشســته معتقد اســت« :در اين شرايط
اقتصادي بازنشســتهها مجبور هستند تا به اين
وضعيت تن بدهند ،چون حقوق بازنشســتهها
با اين شــرايط تورمي ،مــدام كمتــر از دوران
شاغليشــان ميشــود ،به همين دليل خيلي از
بازنشستهها مجبور هستند كه براي حل مشكالت
خود و حتي فرزندانشــان به خريد قسطي پناه
ببرند .ناگفته نماند كه اگر اين خريدهاي قسطي
نباشــند ،بازنشســته بيچــاره نميتواند همين
مقدار هم كاالي جديد بخرد و با اين قيمتهاي
افسارگسيخته كمتر بازنشستهاي توان خريد لوازم

براي بررسي دقيقترين داليل و شرايط بازنشستگان در موضوع خريدهاي قسطي
سراغ يكي از هلدينگهاي معروف فروش كاالي قسطي رفتيم:

دليــل اصلــي مراجعــه
بازنشستگان براي خريد كاالي قسطي
چيست؟

با توجه به افزايش قيمــت كاالها و درآمد
پايين اقشار جامعه باالخص بازنشستگان
تمايل به خريد اقساطي بسيار باالست.
بيشتر ،خريد چه كاالهايي از
جانب بازنشستگان مورد توجه است؟

بهترتيــب بيشــترين خريد مربــوط به
تلويزيون ،يخچال ،ســايد ،لباسشــويي،
جاروبرقي و ظرفشويي است.
بيشتر ،بازنشستگان كدام
مناطق و اســتانها براي خريد كاالي

ركورد اوميكرون در غرب ايران شكست
کرونا

روزنامهنگار

ت بهداشــت تاكنون  ۲۶۰۹بيمار مبتال به
براساس آخرين اعالم وزار 
اوميكرون در كشور شناسايي شدهاند .بررسيها نشان ميدهد تنها در
يك روز 303ابتالي جديد افزايش پيدا كرده است .شهرهاي واقع در
نيمه غربي كشور ازجمله اصفهان با 135مورد ابتالي جديد ،شيراز با
62مورد ،البرز با27مورد و زنجان هم با17مورد ،بيشترين آمار شناسايي
كروناي اوميكرون در 24ساعت را بهخود اختصاص دادهاند .از 25دي
شيب ابتال به كرونا در ايران صعودي شده و بيماران قطعي شناسايي
شده در كمتر از يك هفته از 1421نفر در روز به 5276نفر رسيده است.
در جهان هم آمار روزانه ابتال به كرونا ماه گذشته كمتر از يك ميليون نفر
بود و اكنون 3برابر و به بيش از 3ميليون نفر رسيده است .آمار فوتيها
هم با شــيب كم صعودي شــده از 6تا 7هزار فوتي در يك ماه اخير به
8هزار مرگ رسيده است .آماري كه بهرام عيناللهي ،وزير بهداشت هم
نسبت به آن ابراز نگراني كرده و گفته وضعيت اوميكرون در جهان بسيار
بحراني است و بسياري از كشورهاي اروپايي و آمريكا ،درگيري بسيار
شديدي با اين سويه جديد دارند «:كشورهاي همسايه ايران هم درگير
بيمارياند و ما بسيار نگران هستيم چون قدرت انتشار اين سويه بسيار
باالست ».موارد بستري در كشور از 194مورد در اوايل هفته گذشته به
383مورد در روز گذشته رسيده و با اينكه خيزش ديرهنگام اوميكرون
در كشور نسبت به ساير كشورهاي همســايه و اروپايي يكي از موارد
مثبت و فرصت زماني مناســب براي افزايش ايمني در جامعه مطرح

خريد قسطي؛ فروش نقدي به اقوام

يحيي جزو آن دســته از بازنشستههايي است كه
بهدليل دريافت اجاره مغازه ،شــرايط مالي بهتري
دارد ،اما او هم از شرايط خريد قسطي بازنشستهها
اســتفاده ميكند «:تا به حاال چندين بار از شرايط
فروش قسطي استفاده كردهام و بهدليل اينكه من
بازنشسته صنايع دفاع هســتم ،براساس يك روال
مشخص ميتوانم به شكل قسطي از مراكز وابسته
به صنايع دفاع كاالي قسطي بخرم .در اين سالها
بارها و بارها اقوام و فرزندانمان به واسطه من از اين
ظرفيت اســتفاده كردهاند .در دوراني هم بود كه
شرايط مالي بدي داشتم و مجبور شدم كه يك كاال
را قســطي بخرم و آن را به شكل نقدي – مقداري
كمتر از قيمت تمام شده -به يكي از اقوام بفروشم».

تالقي افزايش قيمت و درآمد پايين بازنشستگان

گزارشي از ميزان پراكندگي سويه جديد كرونا در کشور

مريم سرخوش

خانه دارد .شــرايط موجود ،بازنشسته را مجبور
ميكند كه به خريد اقســاطي با ســودهاي باال
رضايت بدهد .در طرحهاي فروش قسطي قيمت
كاال چندبرابر ميشود اما با وجود اين ،بازنشسته
ترجيح ميدهد تا از چنين مزايايي استفاده كند».

قسطي تمايل دارند؟

بهترتيب تهران ،خراسان رضوي ،كرمان،
آذربايجان شرقي ،گيالن ،فارس و اصفهان
است.

در گفتوگو با چند بازنشسته
متوجه شدم كه برخي از آنها از خريد
قسطي براي حمايت مالي فرزندانشان
استفاده ميكنند ،شما در هلدينگ با
اين موضوع مواجه شدهايد؟

قطعا يكــي از داليل اصلــي بابت خريد
اقساطي اين قشــر از جامعه حمايتهاي
مالي و تامين كاالهاي زندگي مشــترك
فرزندانشان است.

ميزان پراكندگي اوميكرون در كشور تا
30دي (دانشگ اههای علوم پزشکی)

ميشد اما بهنظر ميرسد با تداوم روند افزايش در يك هفته اخير بهزودي
هشدار كارشناسان مبني بر وقوع پيك ششم در كشور محقق شود .حاال
كشورهاي همسايه ايران هم درگير اوميكرون شدهاند ،بهطوريكه در
مرز شرقي ،كشور پاكستان در روز گذشته باالترين موارد ابتالي روزانه
به كرونا را گزارش كرد ،تا جايي كه تنها در يك روز  ۷۶۷۸مورد ابتالي
جديد در اين كشور ثبت شد .با شيوع اين سويه در پاكستان ،استانهاي
شرقي كشور ازجمله سيستان و بلوچســتان ،با خطر شيوع اين سويه
مواجهاند ،اين در حالي است كهمهدي طباطبايي ،معاون درمان دانشگاه
علوم پزشكي زاهدان اواخر هفته گذشته از شناسايي بیش از  ۸۰بيمار
مبتال بهسويه اوميكرون خبر داده و گفته بود  ۴۲نفر از موارد مثبت تأييد
شده اوميكرون در استان ،مهاجران غيرايراني بودند كه در همان مرزهاي
ورودي به كشور مقابل بازگردانده شدند.

در اراك  ۱۶۷مورد ،زنجان  ۷۱مورد ( ۱۷جديد) ،كاشان
 ۱۷۹مورد ،تهران  ۶۲مورد ،ايران  ۴۵مورد ،بهشــتي
 ۱۱۹مورد ،بوشهر  ۱۳مورد ،اروميه  ۲۸مورد ،هرمزگان
 ۲۲۴مورد ،قم  ۸مورد ،مشهد  ۲۹۳مورد ،اصفهان ۳۱۱
مورد ( ۱۳۵جديد) ،البرز  ۲۷( ۱۷۲جديد) مورد ،بابل
 ۱۸مورد ،تبريز  ۳۲مورد ( ۴جديد) ،آبادان يك مورد،
سيستان و بلوچستان  ۷۲مورد ،ساوه  ۹مورد ،شهركرد
 ۴۵مورد ،يزد  ۵۱مورد ( ۸جديد) ،شيراز  ۲۱۷مورد (۶۲
جديد) ،كرمانشاه  ۲۲مورد ( ۱۰جديد) ،مازندران ۱۷۵
مورد ( ۱۱جديد) ،همدان  ۳۸مورد ( ۶جديد) ،كردستان
 ۲۱مورد ،كرمان  ۲۸مورد ،گلستان  ۲مورد ،لرستان ۷
مورد ( ۶جديد) ،اردبيل  ۱۶مورد ،قزوين  ۲مورد ،سمنان
 ۱۱مورد ،شاهرود  ۹مورد ،گيالن  ۹مورد ،اهواز  ۹۵مورد،
ياسوج  ۷مورد ،سبزوار  ۲مورد ،مراغه  ۴مورد ،خراسان
جنوبي  ۷مورد ،رفســنجان 3مــورد (جديد) و زابل
14مورد (جديد)

آنچه از سوي مسئوالن نظام ســامت مورد تأكيد است ،تزريق دوز
سوم واكسن كرونا براي جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس است .اين
همان نكتهاي است كه وزير بهداشت هم به آن اشاره ميكند .بهگفته
او ،در نمونهبرداريهاي انجام شده تاكنون بيش از  ۲هزار مورد مثبت
ابتال به ويروس اوميكرون در كشور شناســايي شده اما آزمايشها و
نمونهگيريها بهصورت تصادفي انجام شده و ميزان آلودگي بيشتر
از اين خواهد بود .براســاس اعالم عيناللهي ،در 2هفته اخير تعداد
مراجعههاي سرپايي 4برابر شده است و حاال نگرانيها از بابت افزايش
موارد بستري و بيماران نيازمند مراقبتهاي ويژه است«:در شرايط
كنوني بهترين و ايمنترين كار براي پيشــگيري از ابتال به ويروس

اوميكرون ،دريافت دوز سوم واكســن كرونا است اما آمارهاي فعلي
عدد خوبي از ميزان مراجعه مردم براي دريافت دوز سوم اين واكسن
را نشان نميدهند كه از اين بابت بهشدت نگران هستيم ».او يكي از
بزرگترين آفتها را عاديانگاريهاي موجود پس از دريافت واكسن
كرونا و همچنين بهتر شدن وضعيت رنگبندي كرونايي در شهرها
عنوان ميكند و ميگويد«:دريافت 3دوز به معني ايمني كامل و بهتر
شدن وضعيت بهمعناي پايان بحران نيست و نبايد استفاده از ماسك،
رعايت دستورالعملهاي بهداشتي و حفظ فاصله اجتماعي به فراموشي
سپرده شود .رعايت همين سه اصل بســيار مهم در كنار دريافت هر
3دوز واكسن كرونا نقش بسيار مهمي در جلوگيري از ابتال به ويروس
اوميكرون دارد».

نگراني وزارت بهداشت از تزريق پايين دوز سوم

سالمت

هشدار افزايش زوال عقل
تا سال2050
آلزايمر يك بيماري پيشرونده اســت كه به مرور
ميزان كارايي ذهن و حافظه بيماران مبتال را كاهش
ميدهد .براساس گفته معصومه صالحي ،مديرعامل
انجمن دمانس و آلزايمر ايــران ،اين بيماري بين
 ۱۰تا ۱۵درصد از طريــق ژن انتقال پيدا ميكند
اما با پيشگيري از زمان جواني ،درصد ابتال از طريق
ژنتيك ،كاهش زيادي خواهد داشت .او در بخشي
از صحبتهايش به تحقيقات انجمن جهاني آلزايمر
اشاره كرد و گفت« :اگر ما پيشگيري را از كودكي تا
دوران ميانسالي و سالمندي داشته باشيم موجب
ميشود ۴۰درصد ابتال به بيماري آلزايمر را كاهش
دهيم و اين عدد ارزشمندي است .در دنيا تحقيقاتي
صورت گرفته كه نشان ميدهد در جهان بين  ۵۲تا
۵۳ميليون نفر به دمانس(زوال عقل) مبتال هستند
و اين پيشبيني را كردهاند كه تا ســال ۲۰۵۰اين
رقم به بيش از ۱۵۵ميليون نفر ميرسد .هماكنون
پيشبيني ميشود كه يكميليون نفر در ايران مبتال
باشند و همزمان با افزايش ميزان سالمندي متأسفانه
افزايش ابتال به بيماري آلزايمر را نيز شاهد خواهيم
بود ».براساس تحقيقات انجمن جهاني ،كوويد۱۹-
عالوهبر ايجاد استرس و اضطراب افراد در جامعه بر
اعصاب مركزي و محيطي نيز تأثيرگذار است و در
افراد مبتال به دمانس تأثير مخرب دارد و ما در آينده
شاهد افزايش بيشتر بيماري آلزايمر خواهيم بود.

عدد خبر

5000

%5.2

%60

300000

نــوزاد كمشــنوا ســاالنه و  ۳تــا ۵نــوزاد
بــا كمشــنوایی شــدید روزانــه در ایران
متولــد میشــوند كــه ۶۰درصــد از این
مــوارد در نــوزادی قابــل پیشــگیری
هستند و میتوان جلوی معلولیت این
افراد را در آینده گرفت(.اداره سالمت
گوش و شنوایی وزارت بهداشت)
شاخص اهدای خون زنان ایرانی است و
7استان لرستان(۷.۹درصد) ،قزوین(۶.۷
درصـــــد) ،كردســــتان(۷.۸درصــــد)،
خراســانجنوبی(۸درصد) و گلســتان،
خراسانشــمالی و زنجان(هــر كــدام بــا
۷درصــد) دارای بیشــترین شــاخص
هستند( .ایرنا)
افزایش هزینه در داروخانهها با وجود
تجویــز 75درصــدی نســخه پزشــكان
برای دارو هم نتوانســته گــردش مالی
داروخانهها و داروسازان بهعنوان یك
صنعت اســتراتژیك در حوزه درمان را
بهبود بخشد و آنها در وضعیت بحرانی
قرار دارند(.مهر)
كانــال و ۴میلیــون و ۵۰۰هــزار گــروه
كالسی در شبكه شاد وجود دارد اما در
میان آنها هم۲۹هزار كانال غیرآموزشی
وجــود دارد كــه كدملــی دانشآمــوز و
معلــم نداشــته و شــماره تلفن آنهــا در
سیستم ثبت نشده است(.ایلنا)
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگان
تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

اتوبوس هاي ونك به رسالت ،فرسوده هستند

اغلب اتوبوسهاي خط ونك به رسالت ،قديمي و فرسوده و چه
بسا از رده خارج هســتند .اين اتوبوس ها اغلب پنجره ندارند؛
چون زماني كولــردار بودهاند و اگر پنجره دارند يا درســت باز
نميشــود و يا نميتوان آنها را بســت .صندليهاي اغلب اين
اتوبوس ها غيراســتاندارد هســتند و حتي تحمل نيم ساعت
نشستن روي آنها سخت است .برخي با هدف جا دادن صندلي
بيشتر ،استاندارد فاصله  2صندلي را آنقدر كم كردهاند كه يك
آدم با جثه ریز هم به ســختي ميتواند روي صندلي بنشــيند
تا چه رسد به افراد درشــتهیکل يا خانم باردار و يا مادري كه
فرزندي به همراه دارد .كف برخي از اين اتوبوسها سوراخ است،
همه صندليها بسيار كثيف هستند و از طوسي روشن ،به رنگ
نزديك به مشكي رسيدهاند .صندليهاي آخر اغلبشان قابليت
استفاده ندارد و ظاهر بســياري از آنها نيز به تازگي با تبليغات
پوشانده شده؛ درحاليكه داخلشان به همهچيز شبيه است جز
اتوبوس مســافري پايتخت .لطفا فكري براي اين اتوبوس هاي
پرمسافر بكنيد.
باقرزاده از تهران

پیامک
تزريق واكسن هنوز براي خيليها جدي نيست

درحاليكه بسياري از مردم ســر موقع واكسن هايشان را زدهاند
و اگر الزم باشد دوز چهارم و بعد از آن را هم خواهند زد ،برخي از
افراد تزريق واكسن را اصال جدي نگرفتهاند كه نمونه آن برخی از
رانندگان تاكسي هستند كه آمار آنهايي كه تزريق نكردهاند ،چند
روز پيش منتشر شد .متأسفانه برخي از افراد با ديد منفي به تزريق
واكسننگاهميكنندکهخودشانعاملشيوعويروسكروناهستند
و چه بسا از آن اطالعی نداشته باشند .مسئوالن بايد تزريق واكسن
را اجباري كنند و به افراد واكسينه نشده ،هيچ خدماتي ارائه نکنند.
صفوت از تبريز

چه زماني بحران زباله در سراوان پايان مييابد

سالهاست که زبالههاي گيالن بهصورت غيربهداشتي در شهر
سراوان دفن ميشود .شــهري كه زمين و زمانش سبز و آب و
هوايش دل انگيز بوده و همه ســاله ميزبان صدها مسافر است.
اما اكنون اين شهر آلوده و متعفن اســت و اگر قرار باشد چند
ساعت در آن بمانيد ،بوي دائمي زباله در هواي هميشه مرطوب
شمال اذيتتان خواهد كرد .واقعا چه زماني قرار است وعدههاي
مسئوالن در مورد ســاماندهي بحران زباله در اين شهر اجرايي
شود و شهر از دفن گاه زباله به جايگاه واقعي خود بازگردد.
نژاد حسن از سراوان گيالن

پاسخ
مسئوالن
بسته بودن شمال به جنوب بلوار پاكنژاد ،تنها عامل
ترافيك نيست

روابطعمومي منطقه 2شهرداري تهران ،پيرو چاپ پيام مردمي
با موضوع درخواست بازگشايي مسير شــمال به جنوب بلوار
شهيد پاكنژاد در ستون با مردم در روز اول دي ماه پاسخ داده
است« :با توجه به مطالعات ترافيكي انجام شده در سنوات قبل،
از انســداد بلوار پاكنژاد؛ ميدان صنعت و معابر منتهي به آن به
دليل موقعيت فيزيكي و نقش آن در شبكه معابر ارتباطي منطقه
همواره داراي حجم باالي ترافيكي در ساعات اوج ترافيك بوده
و معضالت ترافيكي اشــاره شــده ،صرفاً به دليل انسداد معبر
پاكنژاد بهمنظور عمليات اجرايي خط 7مترو نيست .ضمن اينكه
افزايش سرانه مالكيت خودرو ،عدم استقبال مردم به استفاده
از سيستم حملونقل عمومي و تمايل به استفاده از خودروهاي
شخصي و ...از جمله موارد مربوط به تشديد مشكالت و معضالت
ترافيكي محدوده در سنوات اخير است .شايان ذكر است که در
راستاي رويكردهاي نوين مديريت شهري درخصوص ضرورت
توسعه حملونقل عمومي و پاك مبتني بر شهر انسان محور و
بنا به مصوبات اخذ شده از سازمان حملونقل و ترافيك مقرر
گرديده است که محدوده مذكور به باغ راه شهري تبديل شده
و در جهت تسهيل تردد شــهروندان نسبت به اصالح هندسي
ميدان صنعت اقدام گردد».

جزئيات عمليات تيمهاي امدادي براي نجات
شهروندان در نقاط مختلف كشور

روایت داغ
از امداد در سرما

پس از هفتــهاي كه با
بارش باران و وقوع سيل
داخلي
و آبگرفتگي گذشــت،
حاال بارش بــرف اغلب نقاط كشــور را
ســفيدپوش كرده اســت .هرچند اين
بارشها موجب خوشحالي مردم شده اما
ســرما و يخبندان گرفتاريهايي را هم
بهدنبال داشته ،موجب بستهشدن برخي
راهها شــده و حتي افراد زيــادي را تا
يكقدمي مرگ پيش برده است .در 2روز
گذشته افراد زيادي شــامل مسافران،
راننــدگان ،كاركنــان ســازمانهاي
خدماتي ،زنان باردار و بيمــاران و ...در
محاصره برف و بوران گرفتار شدهاند اما
نيروهاي امدادي توانســتهاند آنها را از
سرما و يخزدگي نجات دهند.
بهگزارش همشهري ،اين روزها سرماي
زمستان و بارش برف به اوج خود رسيده و
بيشتر مناطق كشور پوشيده از برف شده
است .يكي از اين استانها ،لرستان است
كه نيروهاي امدادي در آنجا آخر هفته
پركار و نفسگيري را پشتسر گذاشتند.
يكــي از حوادثي كه در لرســتان اتفاق
افتاد ،مفقودشــدن 2راهــدار در جاده
برفي بود كه هر دو نفــر را تا يكقدمي
مرگ پيش برد .ماجرا از اين قرار بود كه
اين دو راهدار بعد از مسدودشدن جاده
اليگودرز  -نورآبــاد بهخاطر بارش برف
براي بازگشايي جاده راهي آنجا شدند.
آنها از عصر پنجشــنبه براي برفروبي
راهي اين منطقه شــدند اما ادامه بارش
برف و بــوران آنها را گرفتــار كرد .چند
ساعت گذشــته بود و همزمان با بارش
برف ،هــوا نيز تاريك شــده و خبري از

2راهدار نبود.
سرماي هوا به بيشترين حد خود رسيده
بــود و بيخبري از  2راهــدار نگرانيها
را بيشتر ميكرد .مفقودشــدن آنها در
شــرايطي بود كه دسترســي به جاده
اليگــودرز -نورآبــاد امكان نداشــت و
در اين شــرايط جان آنها در خطر بود.
همكاران و خانوادههــاي اين دو راهدار
پنجشنبهشــب را با دلواپسي به صبح
رساندند اما حدود ســاعت 9صبح بود
كه با هماهنگــي هاللاحمر و اورژانس،
بالگرد اورژانس به پــرواز درآمد و پس
از دقايقــي 2راهدار وظيفهشــناس در
شرايطي سخت در ميانه جاده برفي پيدا
شدند و نجات پيدا كردند .در آنجا كه به
گردنه گله بادوش معروف است ،ارتفاع
برف به 7متر ميرسيد و هر دو نفر دچار
سرمازدگي شده بودند و بررسيها نشان
ميداد بخاري خودرويشان نيز خراب
بوده و شب تا صبح را به سختي در كابين
بولدوزر گذرانده بودند .در اين شرايط بود
كه آنها به مركز درماني منتقل شدند.
نجات مادران باردار

در روزهاي گذشــته بارش برف باعث
مسدودشدن بسياري از راههاي روستايي
شده و در اين شرايط تعدادي از مادران
باردار و بيماران در خطر قرار داشــتند.
پنجشنبهشــب به هاللاحمر لرستان
خبر رسيد كه  2زن باردار در روستاهاي
نورآباد و الشتر در محاصره برف گرفتار
شدهاند .آنطور كه شواهد نشان ميداد،
راههاي اين روســتاها پوشــيده از برف
شــده و جان اين 2زن كــه در ماههاي

جنايي

خاطره خواستگار معتاد
راز 21ساله جنايت را فاش كرد

بالگرد امداد درحال انتقال افراد نجات یافته از محاصره برف .عكس :هالل احمر

آخر بارداري بودنــد ،به خطر افتاده بود.
در اين شرايط  2اكيپ از هاللاحمر به
اين 2روستا اعزام شدند و بعد از ساعتها
تالش توانستند آنها را به سالمت از روستا
به مراكز درماني منتقل كنند.
سرنوشت نامعلوم راهدار جوان

بارش بــرف و يخبندان در شــرايطي
ادامه دارد كه هنوز خرابيهاي ســيل
هفته گذشته ترميم و سرنوشت برخي
مفقودشدگان روشن نشده است .يكي
از اين افراد نيروي راهداري لرستان است
كــه روز جمعه 24ديمــاه درحاليكه
بــه ماموريت رفتــه بود ،مفقود شــد.
بررســيها نشــان ميداد كه او گرفتار
سيل شــده اما هيچ رد و نشــاني از وي
بهدست نيامد .از آن روز تا روز پنجشنبه
جستوجوها براي يافتن او ادامه داشت
و امدادگران هاللاحمــر منطقهاي در
حدود 12كيلومتر را جستوجو كردند تا
اينكه سرانجام توانستند بقاياي خودروي
او را كشف كنند .اين موضوع نشان ميداد
خودروي او در جريان سيل هفته گذشته
چند تكه شده و معلوم نيست اين نيروي
راهداري به چه سرنوشــتي دچار شده
است.
جدال 2چوپان با مرگ

نجات 2چوپــان جوان از مــرگ يكي
ديگر از حوادثي بود کــه در آخر هفته

اتفاق افتاد .اين 2نفر كه گلهاي شــامل
400گوســفند را براي چرا به ارتفاعات
روســتاي جزيمــق واقع در اســتان
زنجان بــرده بودنــد ،در آنجــا گرفتار
بارش برف و كوالك شــدند2 .چوپان
راهي بــراي بازگشــت نداشــتند و از
سويي نميتوانستند گوسفندان را رها
كنند .ســرما هر لحظه بيشتر ميشد و
گوســفندان يكي پس از ديگري بر اثر
سرما تلف ميشدند .وقتي سرما به اوج
خود رسيد ،تحمل شرايط براي 2چوپان
دشوار شد و آنها درخواست كمك كردند.
درحاليكه دسترســي به اين منطقه از
راه زميني و حتي با اســتفاده از اسب و
قاطر نيز امكان نداشت ،بالگرد اورژانس
به پرواز درآمد و ســاعتي بعد 2چوپان
را كه بر اثر بارش بيش از يكمتر برف و
سرماي منفي 20درجه دچار سرمازدگي
شــده بودند ،از مرگ نجات دادند و به
بيمارســتان آيتاهلل موســوي زنجان
منتقل كردند .در اين حادثه دســتكم
60رأس از گوســفندان بر اثر سرما تلف
شدند.
نجات زن 70ساله از مرگ

يكي ديگر از نجاتيافتگان از برف و سرما
زني 70ساله است كه براي تهيه آذوقه از
خانهاش بيرون آمده اما در برف و كوالك
گرفتار شده بود .اين حادثه پنجشنبهشب
در جاده ســروآباد-مريوان اتفاق افتاد.

ماجرا از اين قرار بود كه نيروهاي ســپاه
ســروآباد در حال عبور از جــاده بودند
كه با پيكر نيمهجــان اين زن كه از فرط
سرما بيحال شــده و روي زمين افتاده
بود ،مواجه شــدند .آنها اين زن را سوار
بر ماشين به بهداري سپاه برده و در آنجا
او را تحت درمان قرار دادند .بررســيها
نشان ميداد كه اين زن 70ساله با دختر
نابينایش زندگي ميكند و براي خريد
آذوقه از خانه خارج شــده و با پاي پياده
مســافتي حدود 3كيلومتر را طي كرده
و بهدليل سرما ناتوان شده و كنار جاده
افتاده بود كه از مرگ نجات يافت.
بهدنبال نان در سرما

اين روزها كولبــران در مرزهاي غربي
كشور شرايط سختي را تحمل ميكنند.
آنها در مقابــل دســتمزدهايي ناچيز
مجبورند كولبري كنند و در مسيرهايي
سختگذر كه حاال پوشيده از برف و يخ
شده ،بارهايي سنگين را روي دوششان
جابهجا كننــد .بامداد پنجشــنبه نيز
تعدادي از كولبران در حال گذر از گردنه
ژاالنه بانه بودند كه بهدليل كوالك شديد
راه خود را گم كردند .آنها در برف و سرما
سرگردان شــده بودند و در يكقدمي
مرگ بودند كه از اورژانس درخواســت
كمك كردند و با حضور بموقع امدادگران
اورژانس اين 7كولبر از سرمازدگي نجات
يافتند و به مركز درماني منتقل شدند.

بازپرس جنايي مجوز انتشار تصوير شكارچي دختران فراري را صادر كرد

در جستوجوی قربانيان تازه

خانه وحشت

تحقيقات در پرونده خانه وحشت
تهــران همچنان ادامــه دارد و در
پيگيري
تازهترين اتفاق سرنخهايي از خانواده
دختري كه جســدش در اين خانه پيدا شــده بود
بهدست آمده است .بازپرس جنايي براي كشف هويت
مقتول دستور آزمايش دياناي صادر كرده و براي
نخســتين بار با صدور مجوز انتشــار عكس بدون
پوشــش سعيد(شــكارچي دختران فراري) را در
روزنامهها صادر كرده است.
به گزارش همشــهري ،از روز پانزدهــم آذر و پس
از افشاي اســرار خانه وحشــت پايتخت كه در آن
دختري به قتل رسيده و  ۲دختر ديگر پس از ماهها
زنداني بودن در آنجا نجات يافتهاند ،تحقيقات در اين
پرونده ادامه دارد .متهم اصلي پرونده جواني ۳۳ساله
به نام سعيد است كه با معرفي خود بهعنوان مأمور
پليس ،دختران فراري را فريب داده و به خانهاش در
حوالي خيابان قزوين ميكشاند و بههمراه خواهرش
آنها را زنداني ميكرد .پيدا شــدن جسد نايلونپيچ
يك دختر در ايــن خانه كه حدود ۴مــاه از قتل او
ميگذشت ،احتمال اينكه افراد ديگري نيز قرباني
اين متهم شده باشند را قوت ميبخشيد و براي كشف
راز قتل اين دختر ،سعيد و خواهرش با دستور قاضي

محمد وهابي ،بازپرس دادســراي جنايي تهران در
اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار
گرفتند ،اما سعيد همچنان مدعي است قاتل نيست.
از ســوي ديگر تحقيقات در اين پرونــده براي رفع
ابهامات موجود ادامه دارد .يكــي از ابهامات هويت
همان دختري است كه حدود 4ماه جسدش در خانه
وحشت بود .با توجه به اينكه جسد دچار فساد نعشي
شده و زمان زيادي از مرگ ميگذشته است چهره او
قابل شناسايي نبود .در اين شرايط تحقيقات ادامه
داشت تا اينكه در خانه وحشت شماره تلفني بهدست
آمده كه متعلق به زني ســاكن مشهد است .اين در
حالي است كه دختران نجات يافته از خانه وحشت
ميگفتند مقتول لهجه مشهدي داشــته است .با
شماره تلفني كه در خانه وحشــت بهدست آمده،
حاال زني در اين شهر شناســايي شده كه ميگويد
دخترش اوايل ارديبهشــت ماه ناپديد شده است.
اين زن در تحقيقات چنين گفته است :دخترم به نام
محبوبه متولد سال 68بود و از ارديبهشت ماه ناپديد
شد و پس از چند روز با من تماس گرفت و گفت در
تهران است .او گفت در خانه يك مأمور پليس است
و حتي گوشي را بهدست آن مرد داد و او با من تلفني
صحبت كرد .مرد جوان ميگفت در يك مسافرخانه

كار ميكند و گفت دخترم در خانه او زندگي ميكند
و به من اطمينان داد كه حال دخترم خوب است و
مشــكلي برايش پيش نخواهد آمد .اين نخستين و
آخرين تماس تلفني من و دختــرم بود و از آن پس
ديگر خبري از دخترم نداشتم.
گفتههاي ايــن زن با همه اطالعاتي كه از ســعيد
بهدســت آمده همخواني دارد و با اين حال بازپرس
جنايي دســتور آزمايش دي اناي صــادر كرده تا
مشخص شــود كه آيا جسد كشف شــده در خانه
وحشت دختر اين زن است يا نه.
سرهنگ قالبي

تحقيقــات پليس همچنيــن نشــان ميدهد كه
شكارچي دختران فراري خودش را به طعمههايش،
سرهنگ ميالد فتوحي معرفي ميكرده است .از سوي
ديگر با توجه به كشف مدارك شناسايي پيدا شده در

خانه وحشت اين موضوع مطرح شده كه دختران و
زنان زيادي قدم در اين خانه گذاشتهاند .سعيد به آنها
ميگفته كه در خانه دوربين مداربسته نصب كرده و
زماني كه خارج از خانه است آنها را كنترل ميكند.
در غياب او نيز خواهــرش نقش مراقبت از زندانيان
خانه وحشت را برعهده داشته است .در اين شرايط
بازپرس محمد وهابي ،بازپرس جنايي تهران مجوز
انتشار تصوير بدون پوشش ســعيد را صادر كرده تا
دختران و زناني كه در خانه وحشت زنداني و موفق
به فرار شدهاند براي شكايت به شعبه دوم دادسراي
جنايي يا اداره دهم پليس آگاهــي تهران مراجعه
كنند .افرادي كه طعمه ســعيد شــده و فريب او را
خوردهاند ميتوانند با اطمينان خاطر شكايت خود
را مطرح كنند چراكه هيچگونه اتهامي عليه آنها وارد
نيست و مشكلي برايشان بهوجود نخواهد آمد ضمن
آنكه مشخصاتشان محفوظ خواهد ماند.

نقشه شوم خريدار اينستاگرامي

مرد جوان پس از شناسايي فروشنده لوازم آرايشي در اينستاگرام ،خودش را خريدار معرفي كرد و به
همراه دوستش راهي آنجا شد تا نقشه شومي را كه در سر داشت عملي كند.
به گزارش همشهري ،چند روز قبل زني به اداره پليس رفت و گفت به دام مردي شيطان صفت گرفتار
شده است .وي توضيح داد :من در شركت فروش لوازم آرايشي كار ميكنم و براي فروش در اينستاگرام
تبليغاتي انجام داده بودم كه مردي در نقش خريدار برايم پيام فرســتاد و آدرس دفتر را گرفت .وي
ادامه داد :روز حادثه مرد خريدار به همراه دوستش قدم در دفتر گذاشت و وقتي مطمئن شد كه تنها
هستم ناگهان به سمتم حمله كرد و با تهديد دست و پاي مرا بست .او با سرقت لوازم آرايشي و پولها
و طالهايم مرا مورد آزار قرار داد و با همدستش فرار كردند.
با اين شكايت پروندهاي در شعبه دوم بازپرسي دادســراي ناحيه  ٣٤تهران قرار گرفت و با دستور
بازپرس پرونده مأموران تحقيقات خود را آغاز كردند و با سرنخهاي موجود يكي از متهمان را دستگير
كردند .وي گفت :من از نقشه دوستم خبر نداشتم .او ميدانست كه من معتاد هستم و پيشنهاد سرقت
از دفتر لوازم آرايشي را داد و گفت با پول سرقتي ميتوانم به كمپ بروم و مواد را ترك كنم .من نيز
همراه او رفتم اما پس از ورود به آن دفتر وي دست و پاي زن جوان را بست و نقشهاش را عملي كرد .با
اعترافات اين مرد ،وي بازداشت شده و تحقيقات براي دستگيري متهم اصلي ادامه دارد.

وقتي مرد معتاد پــس از مصرف مواد شــروع به خاطرهگويي
كرد و از راز مرگ دختري گفت كه 21سال پيش در ارتفاعات
فيروزكوه به قتل رسيده بود ،پليس وارد ماجرا شد و اسرار اين
جنايت قديمي را فاش كرد .به گزارش همشهري ،حدود 9روز
پيش بود كه مأموران پليس شهرســتان فيروزكوه در جريان
ماجرايي عجيب قــرار گرفتند .مردي حدودا 45ســاله كه به
موادمخدر اعتياد داشت ،وقتي با تعدادي از دوستانش در حال
مصرف مواد بود خاطرهاي تعريف كرده و مدعي شــده بود كه
21سال پيش عاشق دختري 19ساله بوده اما جواب رد شنيده
و در نهايت اين دختر را از باالي كوه بــه پايين پرت كرده و به
قتل رسانده است .در همه اين سالها نيز خانواده دختر تصور
ميكنند كه دخترشان دچار حادثه شده و جان باخته است.
شروع تحقيقات

بهدنبال اين ماجرا تيمي از مأموران به دستور سرهنگ حسن
شــاكري ،رئيس پليس فيروزكوه مأمور شدند تا اسرار خاطره
عجيب مرد معتاد را فاش كنند .آنها در جريان تحقيقات اين مرد
را شناسايي و دســتگير كردند اما وي مدعي شد خاطرهاي كه
گفته تخيالتش بوده و حقيقت ندارد .با اين حال مأموران دست
از كار نكشيدند و به بررسي پروندههاي قديمي پرداختند اما هيچ
شكايتي در 21سال پيش در رابطه با اين ماجرا ثبت نشده بود.
آنها اين بار راهي روستاهاي اطراف فيروزكوه شدند و به پرس و
جو از اهالي و ريشسفيدان پرداختند تا اينكه نخستين سرنخها
بهدست آمد .بررسيها نشان ميداد كه در ارديبهشت سال ،79
دختر 19سالهاي از اهالي يكي از روستاها زماني كه براي چيدن
قارچ و سبزي كوهي به ارتفاعات رفته بود ،از بلندي سقوط كرده
و جانش را ازدســت داده بود و خانوادهاش در همه اين سالها
تصور ميكردند كه مــرگ او يك حادثه بــوده و وي بهدليل
بياحتياطي سقوط كرده و جان باخته است.
خواستگار ناكام

تحقيقات پليس همچنان ادامه داشــت و مأمــوران وقتي پي
بردند كه مرد معتاد دستگير شده در آن سالها خواستگار دختر
19ساله بوده اما بهدليل شنيدن جواب رد با او و خانوادهاش دچار
اختالف شده بيشتر به او مشكوك شدند و به تحقيق از وي ادامه
دادند تا اينكه در نهايت او لب به اعتراف گشود و پس از 21سال به
قتل دختر جوان اعتراف كرد .متهم گفت :در آن سالها حدودا
24ساله و عاشق دختري 19ساله شدم .قصد داشتم با او ازدواج
كنم و به خواستگاري وي رفتيم اما جواب رد شنيدم .وقتي ديدم
اصرارم براي ازدواج با اين دختر بيفايده است ،از او و خانوادهاش
كينه به دل گرفتم تا اينكه بعدازظهر يكي از روزهاي ارديبهشت
79كه به ارتفاعات رفته بودم ،آن دختر را ديدم كه در حال چيدن
قارچ و سبزي كوهي بود .سراغش رفتم و دوباره بحث ازدواج را
پيش كشيدم اما او گفت كه حاضر به ازدواج با من نيست و من
كه عصباني شــده بودم با وي درگير شدم و او را
هلدادم كه وي از باالي كوه به پايين پرت شد.
من كه ترسيده بودم فرار كردم تا اينكه متوجه
شدم در روستا خبر گمشدن دختر 19ساله
پيچيده و اهالي بهدنبال او هستند .براي
همين به گروه جســتوجو پيوستم تا
اينكه 24ســاعت بعد جســد دختر را
كه بهدليل ســقوط از كوه جان باخته
بود ،پيدا كرديم .در همه اين ســالها
حقيقت را مخفي كردم و خانوادهاش
تصور ميكردند كه دخترشــان دچار
حادثه شــده تا اينكه چند روز پيش
وقتي شروع به خاطرهگويي در جمع
دوستانم كردم ،رازم فاش شد.
بهگفته سرهنگ شاكري ،خوشبختانه
با تالش مأموران آگاهــي فيروزكوه
اسرار اين جنايت قديمي فاش شد .با
شكايت خانواده دختر ،پرونده متهم
در اختيار مرجع قضايي قرار گرفته
است.

دادسرا

توجوي خير قالبي
در جس 
مردي كه به بهانه كمك قدم در خانه زنان سالخورده گذاشته و
پس از بيهوشكردن آنها ،دست به سرقت طال و جواهراتشان
ميزند تحت تعقيــب پليس پايتخت قرار گرفــت .به گزارش
همشهري ،تحقيقات در اين پرونده از چند روز قبل با شكايت
مردي در دادسراي ويژه سرقت شروع شد .او به قاضي اكبري،
بازپرس شعبه اول دادســرا گفت :مادرم به تنهايي در خانهاش
زندگي ميكند و من هر روز با او در تماس هستم ،اما چند روز
پيش براي ماموريت كاري به شهرستان رفتم و بعد از 3روز وقتي
برگشتم ،با پيكر نيمه جانش مواجه شدم .فورا او را به بيمارستان
رساندم و پس از آنكه به هوش آمد برايم تعريف كرد كه سارقي
او را بيهوش كرده و طالهايش را دزديده است .مادرم ميگفت
كه مردي ناشناس ،زنگ خانه وي را زده و خود را خير معرفي
كرد و به بهانه كمك به افراد نيازمند وارد خانه شده و با دستمال
حاوي مواد بيهوشــي ،وي را بيهوش كرده است .پس از آن نيز
همه طالهاي مادرم را سرقت و فرار كرده است .با اين شكايت،
پروندهاي تشكيل شد و گروهي از مأموران تحقيقات خود را در
اينباره آغاز كردند اما اين تنها شــكايت نبود ،چرا كه در مدت
كوتاهي چند شكايت مشابه ديگر پيش روي تيم تحقيق قرار
گرفت كه نشان ميداد خير قالبي بهصورت سريالي طعمههاي
خود را به دام مياندازد .براســاس شكايت مالباختهها كه اكثر
آنها زنان سالخورده هســتند ،مرد خير به بهانه كمك به افراد
نيازمند و سيل زده زنان را فريب مي داد و بعد در فرصتي مناسب
از دستمال آغشته به مواد بيهوشــي ،طعمههايش را بيهوش و
سپس طال و جواهرات شان را سرقت ميكرد .ه م اكنون تيمي از
توجوي خود را براي شناسايي
مأموران پليس آگاهي تهران جس 
سارق فريبكار آغاز كردهاند تا بهزودي وي را دستگير كنند.
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جهاننما

روزهاي افول آقاي نخستوزير

بوريس جانسون بهخاطر تخطي از قوانين قرنطينه
كرونا در آستانه بركناري است
نخســتوزير انگليس روزهاي تاريكي را ســپري ميكند.
روزهاي درخشــان بوريس جانســون كه زماني گفته بود
قصد دارد ركورد 11ساله نخســتوزيري مارگارت تاچر را
بشــكند ،اكنون رو به افول اســت .او احتماال طي روزها يا
هفتههاي آينده بهدســت نمايندگان همحزبياش بركنار
خواهد شــد .حتي اگر اين اتفاق هم رخ ندهد ،او ديگر بعد
از اين ،هيچ كنترلي بر سرنوشت پستش در نخستوزيري
نخواهد داشت.
اتهامي كه جانسون را در آســتانه بركناري قرار داده ،شايد
پيش پا افتاده بهنظر برسد؛ حضور در چند مهماني در اوج
ســختگيريهاي كرونايي در انگليس .او و همسرش متهم
هستند در سال 2020در دوراني كه قرنطينه سراسري اعالم
شده بود و تمامي مراكز تفريحي و رستورانها تعطيل بودند،
در مهمانيهايي با حضور دســتكم 30نفر در ساختمان
نخستوزيري شركت كردهاند.

طي روزهــاي اخيــر ،دســت و پازدنهــاي غيرمنطقي
نخستوزير براي خالصي از بار ســرزنشها و انتقادات هم
كاري از پيش نبرد و اكنون قرار است همحزبيهاي او درباره
سرنوشتش تصميمگيري كنند .اما كيلومترها آنطرفتر در
آمريكا ،دونالد ترامپ باوجــود نقش كليدي كه در تحريك
هوادارانش براي حمله به ســاختمان كنگره آمريكا و مرگ
چندين نفر داشت ،هنوز بر حزب جمهوريخواه مسلط است.
چرا بايد حضور ســاده در چند مهماني براي جانسون خطر
بركناري در پي داشته باشد؟
رســانههاي انگليس طي روزهاي اخير مطالب تندي عليه
جانسون منتشر كردهاند .اكونوميست نوشته است كه دليل
اصلي فشارها براي بركناري جانسون اين است كه حضور او
در مهمانيهاي ساختمان نخستوزيري نشان از حس حق
به جانب بودن جانسون دارد .جانسون تصور ميكند قانوني
دوگانه در انگليس حاكم اســت كه او را از ديگران مستثني
ميسازد .دوگانه بودن استانداردها در راس قدرت ،در سطح
كالن فساد به بار خواهد آورد .عالوه بر اين ،حضور جانسون
در مهمانيهاي ساختمان نخســتوزيري دو ويژگي ديگر
جانسون را آشكار ميســازد كه در دوران پس از برگزيت،
گريبانگير انگليس شده اســت و اين كشور براي پيشرفت
بايد بر آنها غلبه كند :سادهانگاري امور دولت و دروغگويي در
سياست .فارغ از اينها ،وضعيت كنوني اقتصادي انگليس با
وعدههاي جانسون فاصله زيادي دارد و همين باعث كاهش
محبوبيت و مقبوليت او شده است .نرخ تورم اين كشور در
سال 2021به 5.4درصد رســيد كه طي 30سال گذشته
بيسابقه بوده است .نرخ رشــد اقتصاد طي 5سال گذشته
بسيار كند بوده و ميزان سرمايهگذاري تجاري به كمتر از حد
پيش از برگزيت رسيده است.جدينبودن امور دولتي براي
جانسون در دوران رفراندوم برگزيت هم خود را نشان داد.
او براي به ثمر رساندن برگزيت با مقررات گمرك مرزي در
درياي ايرلند موافقت و بعد وانمود كرد چنين توافقي وجود
نداشته است .او وعده داد كه انگليس باالخره بعد از برگزيت
از محدوديتهاي مقرراتي اتحاديه اروپا رها خواهد شد ،اما
براي محقق كردن اين وعده تالشي نكرد.
وضعيــت رو به افــول امروز جانســون همچنين ناشــي
از دروغهاي مكرري اســت كه طي روزهــاي اخير درباره
مهمانيهاي ساختمان نخســتوزيري به مردم و مجلس
گفته اســت .او ابتدا ادعا كرد مهماني در كار نبوده اســت.
ســپس از برگزاري مهمانيها ابراز بياطالعــي كرد .بعد
ادعا كرد فكــر ميكرده در يك گردهمايي كاري شــركت
كرده است .پس از رد شدن اين ادعا هم اعتراف كرد درك
درستي از ممنوعيتهاي كرونايي كه دولت تصويب كرده
نداشته است .رسوايي مهمانيهاي نخستوزيري انگليس
حزب حاكم در اين كشور يعني حزب محافظهكار را درگير
بحراني ناگهاني كرده است .اين حزب اگر بخواهد دوباره به
مسير اصلي بازگردد ،بايد رهبري جديد براي خود انتخاب
كند .تصميمي كه تنها يك نتيجه خواهد داشت«:بركناري
آقاي نخستوزير».

حکایت بوريس جانسون

اكونوميست نوشته كه بوريس جانسون هيچگاه به درد
پست نخستوزيري انگليس نميخورده است .او براي اين
پست انتخاب شد چون از يك طرف فضا كامال تحت تاثير
برگزيت بود و او طرفدار برگزيت ،و از طرف ديگر ،رقيب او
يعني جرمي كوربين ،تمايالت چپگرايانه زيادي داشت.

آوارگی ،نتيجه 15ماه جنگ داخلی اتيوپی

جنگ اتيوپي بيش از 2ميليون آواره برجای گذاشته و دسترسي بيش از 9ميليون نفر به غذا و آب آشاميدني را مختل كرده است
جنگ داخلي اتيوپــي در ماههاي
اخير ،ابعاد مختلفي بهخود گرفته
گزارش
است .پيوســتن شــبهنظاميان با
قوميتهاي مختلف به جبهــه ارتش اتيوپي ،منجر
به افزايش خشونت عليه غيرنظاميان شده و شكاف
قوميتي در اين كشــور را عميقتر ســاخته است.
همچنين بحران انساني به واســطه افزايش تلفات،
افزايش جمعيت آوارگان جنگ و دسترسي نداشتن
آنها به غذا و بهداشــت در اين كشــور رو به وخامت
گذاشته است .با اين همه ،تناقض اصلي در دل اين
بحران ،آن است كه در ســمت قدرتمند اين جنگ،
يك برنده نوبل صلح ايستاده است.
آبي احمد ،نخستوزير اتيوپي در سال  2019بهدليل
پايان بخشيدن جنگ 20ساله مرزي اتيوپي و اريتره
بدون اينكه به غيرنظاميها آسيبي وارد شود ،جايزه
صلح نوبل را از آن خود ساخت .اما طي حدود 15ماه
گذشته ،خود به جنگي دامن زده كه حاصل آن چيزي
جز مرگ و آوارگي انسانها نبوده است .اكنون با وجود
عقبنشيني جبهه مخالف ،يعني شورشيان تيگراي،
حمالت دولت مركــزي به مواضع آنهــا ادامه دارد.
چند روز قبل ،امدادگران اعالم كردند؛ حمله هوايي
پهپادهاي ارتش اتيوپي به كمپ آوارگان جنگي در
منطقه تيگراي ،منجر به مــرگ  56و30نفر زخمي
شده که تعداد زيادي از مجروحان ،كودك بودهاند.
دولت آبي احمد نســبت به اين گزارشها واكنشي
نداشته است .پيش از اين نيز دولت مركزي هر نوع
اقدام بــراي هدفگرفتن غيرنظاميــان طي نبرد با
نيروهاي تيگراي را تكذيب كرده بود.
روند آغاز يك جنگ داخلي

آبي احمد ،نخســتوزير كنوني اتيوپي ،خود زماني
بخشي از دولت جبهه آزاديبخش خلق تيگراي بود
كه بهمدت 30سال در اتيوپي حكومت ميكرد .اما
از سال  2018كه اعتراضات ضددولتي ،آبي احمد را
به قدرت رساند او بر مهار نفوذ نيروهاي تيگراي در
اتيوپي متمركز شد و همين مسئله نيروهاي تيگراي
را برآشــفت .نيروهاي تيگراي از اواخر سال 2020
تالش كردند تا از مسير انتخابات پارلماني آبي احمد
را شكســت دهند اما انتخابات به بهانه همهگيري
كرونا به تأخير افتاد و كمي بعد مجلس اتيوپي بودجه
منطقه تيگراي را كاهــش داد .از آن زمان به بعد ،با
حمله نيروهاي تيگراي به پايگاه نظامي و تالش براي
ربودن سالح از اين پايگاه،درگيريهاي نظامي ميان
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نقلقول
سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه
بههمتایآمریكاییخودگفتمكهروسیه
هیچ برنامهای بــرای حمله بــه اوكراین و
مردم این كشور ندارد .آمریكا قرار است
هفته آینده به درخواســتهای روسیه و
خطوط قرمز امنیتی ما یك پاسخ كتبی
بدهد .خواســتههای ما شــفاف اســت؛
انتظار پاسخ شفاف داریم.
خوان مندز
مشاور ویژه سازمان ملل
وضعیــت مســلمانان در هنــد بســیار
خطرناك اســت .سیاستهای دولت
نارنــدرا مــودی در قبــال اقلیتهــای
هنــد ،تبعیضآمیــز اســت .وضعیــت
خشــونتبار علیــه اقلیتهــا در ایــن
كشــور در نهایت به نسلكشی منجر
میشود.

دولت مركزي و نيروهاي تيگراي آغاز شــد .ارتش
اتيوپي در نيمه اول ســال  2021شكست سنگينی
را متحمل شد؛ هزاران نفر از سربازان ارتش بهدست
نيروهاي تيگراي اســير شــدند و ارتش مجبور به
عقبنشيني از اين منطقه شد .در ماههاي پاياني سال
 2021نيروهاي تيگراي به پيشروي خود تا نزديكي
آديسآبابا ،پايتخــت ادامه دادنــد .دولت مركزي
وضعيت اضطراري را اعالم كرد و از مردم خواست تا
دست به سالح برده و از پايتخت دفاع كنند .پيوستن
نيروهاي شورشي «جبهه آزاديبخش اورمو» طي اين
پيشــروي به نيروهاي تيگراي كمك فراواني كرده.
دولت آبي احمد اما به كمــك پهپادهايي كه آنها را
از امارات و تركيه تامين كرده بود ،توانســت ورق را
برگرداند و نيروهاي تيگراي را بيش از  400كيلومتر
به عقب براند .طي هفتههاي اخير ،زمزمههاي مذاكره
مشروط از سوي دو طرف جنگ شنيده ميشود اما با
توجه به دخالت شبهنظاميان با قوميتهاي مختلف

دستگيريهاي قوميتي

مکث

در اين جنگ و تشــديد تنشهاي قوميتي ،بهنظر
نميآيد آغاز مذاكرات صلح بتوانــد در حل بحران
انساني اتيوپي كارساز باشد.
ميليونها آواره

از زمان آغاز جنگ اتيوپي تا به امروز ،بيش از 2ميليون
نفر كه یک ميليــون و 700هزار نفــر از آنها متعلق
به منطقه تيگراي هســتند از خانههــاي خود آواره
شــدهاند .هزاران نفر جان خود را از دست دادهاند و
بيش از 400هزار نفر در وضعيت قحطي و سوءتغذيه
بهسر ميبرند .براســاس گزارشهاي سازمان ملل،
بهدليل مداومت جنگ ،بيــش از 9.4ميليون نفر در
شــمال اتيوپي نيازمند دريافت كمكهاي غذايي
هســتند .بخش بزرگــي از اين جمعيــت را زنان
و كودكان تشــكيل ميدهنــد .آوارگان كه عمدتا
قوميت تيگراي دارند ميگويند :بايــد ميان گلوله
بارانهاي بيپايان ارتش اتيوپي و خشــونت ،قتل و

عالوه بر مرگ و آوارگي ميليونها انســان در اتيوپي ،هر لحظــه گزارشهاي متعددي از
دستگيريهاي قوميتي ،خشونت و تجاوز توسط شبه نظاميان تحت حمايت دولت مركزي
در اين كشور ثبت ميشوند .سياســتهاي دولت آبي احمد منجر به بازداشت هزاران نفر از
شهروندان اتيوپيايي كه قوميت آنها به قوم تيگراي بازميگردد شده است .اين وضعيت به
تنشهاي قوميتي در شبكههاي اجتماعي نيز كشيده شــده است .اين روند ،دومين كشور
پرجمعيت و ششمين كشور ثروتمند قاره آفريقا را دو پاره كرده است.

تجاوزهاي سيستماتيك بهدست شبه نظاميان مورد
حمايت دولــت مركزي يا آوارگي ،يكــي را انتخاب
ميكردند .اغلب اين پناهجويان يا از شهرهاي خود
در شمال اتيوپي به شهري ديگر رفت ه و در كمپهاي
پناهجويان مستقر شدهاند و يا از مرز عبور كرده و به
سودان پناه بردهاند .براساس آمارهاي سازمان ملل،
از اواسط پاييز سالجاري بيش از 63هزار اتيوپيايي از
سودان درخواست پناهندگي كردهاند و در كمپهايي
در جنوب سودان مستقر شدهاند .بيش از يك سوم
از اين پناهجويان كودك هســتند .با ادامهدار شدن
جنگ،كمپهاي آوارگان جنــگ اتيوپي در داخل
كشور و در جنوب ســودان ،توسعه بيشتري يافته و
در آنها خانهها ،مدرسه و فروشگاههايي بنا شده است.
اما آوارگان ساكن اين كمپها اگر از حمالت هوايي
ارتش اتيوپي جان سالم به در ببرند ،بايد با نوسانات
شديد آب و هوايي سودان ،كمبود غذا و نبود بهداشت
دســت و پنجه نرم كنند .عالوه بــر ناامني غذايي و
سوءتغذيه نگرانيهاي زيادي نسبت به تراكم باالي
جمعيت ،وضعيت بهداشتي اسفناك و تهديد شيوع
كرونا در كمپها وجود دارد .سازمان ملل بارها نسبت
به وضعيت بحران انساني در اين كشور هشدار داده و
روند مهاجرت آوارگان جنگ به سودان را وخيمترين
شكل مهاجرت پناهجويان اتيوپيايي طي  2دهه اخير
توصيف كرده است.

متنكاملرادر
همشهریآنالین
بخوانید

خبر

اعطاي دكتراي افتخاري
دانشگاهمسكوبهرئیسجمهور
دانشــگاه دولتي مســكو كه بهعنــوان برترين
دانشــگاه روسيه شــناخته ميشــود ،به سید
ابراهيم رئيســي مدرك دكتراي افتخاري اعطا
كرد .اين دانشــگاه كه در ســال ۱۷۵۵تأسيس
شده ،همواره يكي از 100دانشــگاه برتر جهان
بوده که ۱۳برنــده جايزه نوبل از اين دانشــگاه
بودهاند .نويسندگاني همچون آنتوان چخوف و
ايوان تورگنيف ،سياستمداراني مانند ميخائيل
گورباچــف و ميخائيل سوســلوف و همچنين
رياضيدانان و فيزيكدانان مشهوري مانند بوريس
دميدويچ ،والديمير آرنولد ،آندري كولموگروف
و آندري ســاخاروف فارغالتحصيل اين دانشگاه
بودهاند.

عدد خبر
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ﺷــﻨﺒﻪ  2ﺑﻬﻤﻦ  1400ﺳﺎﻝ ﺳــﻰﺍﻡ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 8419

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦﻋﻠﻲﻉ:
ﻃﻤﻊ ،ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﻴﺪ؛ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻊﺯﺩﺍﻳﻰﻫﺎ

ﺑﮕﺮﻓﺖ
ﻛﺎﺭ ﺣﺴﻨﺖ ﭼﻮﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻟﻲ
ﺧﻮﺵ ﺑ
ﺎﺵ
ﺯﺍﻥ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺯﻭﺍﻟﻲ

ﺍﺫﺍﻥ ﻇﻬــﺮ 12:16 :ﻏــﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘــﺎﺏ17:21 :
ﺍﺫﺍﻥ ﻣﻐﺮﺏ 17:41 :ﻧﻴﻤﻪ ﺷــﺐ ﺷــﺮﻋﻲ23:32 :
ﺍﺫﺍﻥ ﺻﺒﺢ 5:43 :ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ7:10 :

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ
ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﮔﻨﺠﻰ
ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ :ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻣﻌﻤﺎﺭ

ﺣﺎﻓﻆ

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

ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ

ﻛﺸﻒ ﺁﻛﻮﺍﻣﻦ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ

ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺁﺗﺎﺗﺎ :ﺍﮔﺮ ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺏﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩ ﮔﻴﺮ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻣﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻲﺩﻫﻴﺪ؟
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩ 57ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥﻳﺎﺏ ﺍﻫﻞ ﺗﻮﻧﮕﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ 28ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﺩﻳﺘﻲﺳﻨﺘﺮﺍﻝ ،ﻟﻴﺴــﺎﻻﻓﻮﻻﺋﻮ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻛﻮﺍﻣﻦ
ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﺪﻩ ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﺍﺵ ﺩﺭ ﺟﺰﻳﺮﻩ
ﺁﺗﺎﺗﺎ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺟﺰﻳﺮﻩﺍﻱ ﺗﻮﻧﮕﺎ ،ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﻘﺎﺷــﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮﺩﺭﻳﺎﻫﺎ ﺳــﻮﻧﺎﻣﻲﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻭ ﻭ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺁﺏ ﺑﺮﺩ .ﺍﻣﺎ ﻟﻴﺴﺎﻻﻓﻮﻻﺋﻮ ﻛﻪ ﺩﺳﺖﻛﻢ 9ﺑﺎﺭ ﺯﻳﺮ
ﺁﺏ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺨﺘﻪﭘﺎﺭﻩﺍﻱ ﭼﻮﺑﻲ
28ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﻱ ﺁﺏ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻟﻴﺴﺎﻻ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻠﺞ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ 28ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮﺩﺵ »ﻟﻌﻨﺘﻲ« ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﺷﺐ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ ﻣﺤﺾ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ
ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ ،ﺁﻥ 28ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ 28ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻋﺖ 10ﺷﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺗﻮﻧﮕﺎﺗﺎﭘﻮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ.
ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺁﺗﺎﺗﺎ ﺩﺭ 8ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﻧﻮﻛﻮﺁﻟﻮﻓﺎ ،ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﻮﻧﮕﺎ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﻮﻧﺎﻣﻰ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺩ.

ﭼﺎپ :ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ

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

ﺗﻠﻔﻦ48075000 :

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

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻲﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱﻫﺎ:

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ:

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

ﻣﻮﺳﺴﻪﻧﺸﺮﮔﺴﺘﺮﺍﻣﺮﻭﺯﻧﻮﻳﻦ
ﺗﻠﻔﻦ61933000:

اﺻﻼح ﻣﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﺑــﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﻮﺯﻩﻫﺎ ﻭ ﺳــﺎﻟﻦﻫﺎﻱ
ﻛﻨﺴــﺮﺕ ﺩﺭ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑــﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ
ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮﻫﺎ ،ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﻱ
ﻣﻮﺯﻩﻫﺎ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺁﻧﺠﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦﭘﺴﺖ ،ﻭﺟﻮﺩ
ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﻤﻪﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗــﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿــﻲ ﺑــﻪ ﺗﺮﺟﻴــﺢ ﺑﺮﺧﻲ
ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻫﺎ )ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺮﻱ( ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ
ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮﺩ .ﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺳــﻠﻤﺎﻧﻲ ﺭﻓﺘﻦ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻮﺯﻩﻫﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻤﻲﺷــﺪ.
ﺩﺳــﺖﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﻫﻠﻨﺪ ﺣﺘﻲ
ﻧﺎﺧﻦﻛﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧــﺪ  .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸــﺘﺮﻱﻫﺎ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺪﻝ ﻣﻮﻱ ﻭﻧﮕﻮﮔﻲ

اول آﺧﺮ

ﭼﻴ
ﭼﻴﺰﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ 38ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ
ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺁﻣﺴــﺘﺮﺩﺍﻡ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻳﺶﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﻲﺷﺪ ﺻﺪﺍﻱ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺭﺍ ﺷﻨﻴﺪﻧﻲﺗﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ

ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺍﻣﺎ ﭼﻨﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﭘﻠﻴﺲ
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳــﻦ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺭ ﺷــﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ  70ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ .ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻫﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ
ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻫﺎ ﻧﻘﺾ
ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻳﻲ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﻫﺎﻯ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧــﻰ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺩﺭ ﻻﻫﻪ ﻭ ﺭﻭﺗــﺮﺩﺍﻡ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ .ﺍﻣﻴﻠﻲﮔﺮﺩﻧﻜﺮ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﺯﻩ
ﻭﻧﮕﻮگ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ :ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽﻫﺎ
ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﻛﺸــﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺣﻖ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳــﺮ ﺟﺎﻱ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻴﺴﺖ.

ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴــﻦ ﻧﺠﻔﻲ ﺍﺯ ﺑــﺰﺭﮔﺎﻥ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺯﺑﺎﻥﺷﻨﺎﺳــﻲ ،ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﺳــﺘﺎﺭ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﻳﻦ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ
ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻴﺮ 1308ﺩﺭ ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ ،ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ
ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭ
ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷــﺪ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻘﻄﻊ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ »ﻧﻴﻞ« ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ1338
ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ »ﺳــﻮﺭﺑﻦ« ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ
ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﺯﺑﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ .ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ُﺟﻨﮓ ﺍﺻﻔﻬــﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ
ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩ ،ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪ
ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ »ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﻓﺮﺍﻧﻜﻠﻴﻦ« ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ .ﺍﻭ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1369ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ
ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1383ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺷﺪ .ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ
ﻧﻴﻢ ﻗﺮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺧﻮﺩ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ
ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺶ
»ﻏﻠﻂ ﻧﻨﻮﻳﺴﻴﻢ« ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭﻱ
ﺯﺑﺮﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ
»ﻏﻠﻂ ﻧﻨﻮﻳﺴﻴﻢ« ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﻬﺮﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﻭ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻓﺮﻋﻲ »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺷــﻮﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ«
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1366ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺭﻫﺎ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻐﺎﺕ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ
ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1381ﺟﺎﻳﺰﻩ
ﻛﺘﺎﺏ ﺳــﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ .ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ
ﻧﺠﻔﻲ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ 2ﺑﻬﻤﻦ 1394ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ
ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺩﺭ 86ﺳﺎﻟﮕﻲ
ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ.

ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﺎﺹ ﻫﻠﻨﺪﻯ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻭﻣﻴﻜﺮﻭﻥ /ﻋﻜﺲ :ﻓﺮﺍﻧﺲ ﭘﺮﺱ

ﺟﺮﺍﺡ ﻛﺮﻭﻧﺎﻳﻲ ،ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻛﺮﻭﻧﺎﻳﻲ

ﺁﮔﻮﺳﺎﻥ ﺩﻝﺳﻮﺭ :ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺳﻲﺍﻥﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻮﻳﻴﺘﺮﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ
ﺑﺎﺯﻧﺸــﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﺷﺖ؛ ﻳﻚ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻬﻮﺷــﻲ ﻭ ﻳﻚ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺁﮔﺎﻩ ﺷــﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷــﺎﻝ ﻭ ﻛﻼﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺷــﺪﻧﺪ .ﺗﺮﻳﺴــﺘﺎﻥ ﻧﻮﺩﺍﻟﻮ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺳﻲﺍﻥﺍﻥ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﺷــﺖ :ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣــﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻮﻭﻳﺪ19 -ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ
ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﺶ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ
ﻛﺎﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻲﻣﺒﺎﻻﺗﻲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ،ﻣﻌﻄﻠﻲ 129ﻧﻔﺮ

ﻣﻴﺎﻣﻲ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ  AAL38ﺧﻄﻮﻁ
ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﻣﺮﻳﻜﻦﺍﻳﺮﻻﻳﻨﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺰﻧﺪ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ
ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸــﺪ ﺭﺍﻫﻲ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮﻱ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳــﺎﻋﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ )800ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( ﺁﻥ ﺭﺍ ﻃﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻳﻠﻲﻣﻴﻞ ،ﺧﺪﻣﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺍﻳﻦ
ﺯﻥ 40ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﺳــﻚ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ 777ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺭﺍﻫﻲ
ﻫﺘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺯﺭﻭ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻳﻠﻲﻣﻴﻠﻲ ﮔﻔﺖ :ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﻣﺘﺨﻠﻔﻲ ﺑﺪﺍﻧﺪ
ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﻣﺜﺎﻝﺯﺩﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻣﻲﺷﻮﺩ
ﻭ ﺩﺳﺖﺁﺧﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﭘﻠﻴﺲ ،ﺍﻳﻦ ﺯﻥ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺪ ﻛﺮﻭﻧﺎﻳﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ،
ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻧﺎﻗﻀﺎﻥ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﺁﻥ ﻫﻢ
500ﺩﻻﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ

ﻗﺼﻪ ﺷﻬﺮ

ﺑﺎﻧﮓ ﺁﺏ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ*
ﺳﻴﺮﺍﺏ ﺷﺪﻥ »ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ«،
ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﻱ
ﺷــﺎﻳﺪ ﺩﻝﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ،ﺳــﻪﺭﻭﺯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻮﺩ .ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ
ﻣﺪﺕﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺸــﻚ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺸﻨﮕﻲ
ﺍﻣﺎﻧــﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺑــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﺰﻭﻻﺕ ﺁﺳــﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭ
ﺧــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑــﺮ ﻟﺒﺎﻥ ﻣــﺮﺩﻡ ﺁﻥ
ﺧﻄﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﺣﻘﺎﺑــﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳــﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸــﻪ
ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳــﺖ؛ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪﺳﺒﺐ
ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﭘﺎﺭﻳﺲ ،ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1236ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻱ،
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦﺷــﺎﻩ ،ﻫﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺟﺪﺍ ﺷــﺪ ﻭ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺗﻤﺎﻡ
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺳــﺖﺑﻪﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ ،1327ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯﺳﻮﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻋﺪﻝ،
ﺷﻜﻮﺍﺋﻴﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮﺩ .ﺁﻥ ﻫﻢ ﺭﻭﺩﻱ
ﻛﻪ ﻫﺰﺍﺭﻩﻫﺎﺳــﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺳﺶ
ﺯﻳﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺳــﺎﺧﺘﻪﺍﻧﺪ .ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻳﻦ،
ﺍﮔﺮﭼﻪ »ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻱ
ﺭﻓﻊ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺏ
ﺭﻭﺩ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ )ﻫﻠﻤﻨﺪ( ﻭ ﺑﻪﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺣﺴﻨﻪﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭﻱ ﻭ
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ« ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺩ ﻧﺒﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛــﻪ ﻣﻴﺎﻥ »ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ
ﻫﻮﻳﺪﺍ ،ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻲ ﺷﻔﻴﻊ،
ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ« ،ﺩﺭ 22ﺍﺳــﻔﻨﺪ1351
ﺩﺭ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷــﺪ» ،ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﺑﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺭﻭﺩ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ )ﻫﻠﻤﻨﺪ( ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻧﺮﻣــﺎﻝ ﺁﺏ ﻭ ﻳﺎ
ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻓﻮﻕ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
)ﺍﻭﺳــﻂ( ﺟﺮﻳﺎﻥ 22ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﻴﻪ ]ﻣﻌﺎﺩﻝ
826ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ[«.
ﺍﮔﺮﭼــﻪ ﺩﺭ ﻣــﺎﺩﻩ ﭘﻨﺠــﻢ ﺁﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ
»ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺗــﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ

ﻣﺎﺧﺸﻤﮕﻴﻦﻫﺎ
ﻣﻴﺜﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﺑــﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺭﻭﺩ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ...ﺑﻌﻀﺎ
ﻳﺎ ﻛﻼ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺳﺎﺯﺩ «.ﺍﻣﺎ ﺷــﺎﻩﻛﻠﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﻣﺎﺩﻩ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ ﻛﺮﺩ؛ »ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺧﺸﻜﺴﺎﻝ
ﻣﺪﻫﺶ ﻳﺎ ﺑــﺮﻭﺯ ﻓﻮﺭﺱﻣﺎژﻭﺭ )ﺣــﺎﻻﺕ ﻣﺠﺒﺮﻩ(
ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﺘﺎﻱ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ )ﻫﻠﻤﻨﺪ( ﻣﻮﻗﺘﺎ
ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺯﺩ ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﺍﻥ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﻮﺭﺕ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ،ﻃﺮﺡ )ﭘﻼﻥ( ﻋﺎﺟــﻞ ﻻﺯﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴــﻒ ﺁﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ
ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ )ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﻦ( ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ«.
ﺍﻣﺎ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻢﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ
ﻣﺎﻧﻊﺗﺮﺍﺷﻲﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﻛﻪ
ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻬﺎﺭ ﺳﻴﻼﺏﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ،ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﻣﻲﻛﺮﺩ .ﺣﺘﻲ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻛﻪ ﺳﺪ ﻛﻤﺎﻝﺧﺎﻥ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﺷﺪ ،ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ
ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻓﺰﻭﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺯﺭﺍﻋﺖ
ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﻪﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺗﺎﻻﺏ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻏﻤﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ
ﺑﻮﻣﻴﺎﻧﺶ ﺭﻧﮓ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺭﻗﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﺸــﻤﺎﻥ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻦﺍﻫﺎﻟﻰ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ
ﺩﻳﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺑــﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﻝ ﺍﻳﻦ
ﻧﺎﺯﻧﻴﻦﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺣﺲ ﻛﺮﺩ.
* ﻣﺼﺮﺍﻋﻲ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻓﺮﺧﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ

ﻓﺮاﺧﻮان
ﺑﻰ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺗﻜﻠﻒ  ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺘــﻦ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ .ﻣﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ،ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ
ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﺍﻫﻞ ﻃﻨﺰ ﻭ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻴﺪ
ﺟﺎﻳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﻃﺮﺡ ﺗﺎﻥ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷــﺪ ﻳﻚ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 23023636ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ  ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺗﺎﻥ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ

ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻮﺑﻴﺪه
در ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻴﺖ رﻣﺰدار

ﻋﺪﺩ ﺧﺒﺮ
ﺳﺎﻟﻤﺮگ
ﺗﻘﻮﻳﻢ /

ﻣﺮدی ﻛﻪ ﻏﻠﻂ ﻧﻨﻮﺷﺖ

ﺳــﻮﺍﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﻮﻡ ،ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ ،ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ
ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﺟﺪﺍﻟﻲ ﺯﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﻲ ﻏﺮﻭﻟﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﻨﻴﺪﻩ
ﻣﻲﺷــﻮﺩ؛ ﮔﺎﻫﻲ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻭ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺻﺖ
ﻛﻢ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﻫﺎ ،ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻫﻢ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻲﻛﺸــﻨﺪ ،ﺣﻖﺷﺎﻥ
ﺩﺭ ﭘﻴــﺎﺩﻩ ﻳــﺎ ﺳﻮﺍﺭﺷــﺪﻥ ﺭﺍ
ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨــﺪ ﻭ ﺑــﻪ ﺧﻴﺎﻝ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻲﻣﻼﺣﻈﮕﻲ
ﻭ ﺯﻭﺭﮔﻮﻳــﻲ ﻃــﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑــﻞ
ﻣﻲ ﺍﻳﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺩﺭ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﻱ ﺷــﻠﻮﻏﻲ ،ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﻣﺘﺮﻭ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷــﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﺮﺭﻭﺯﻩ ﻣﺘﺮﻭ ﻧﻴﺴﺘﻢ.
ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳــﺖ.
ﻣﺎﺷــﻴﻦﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻢ
ﺑﻮﻕ ﻣﻲﺯﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﺑﺪﻭﺑﻴﺮﺍﻩ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﻛﺴﻲ
ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﺷﻔﺘﻪﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ،ﺯﻭﺩﺗــﺮ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ
ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳــﺪ .ﺍﮔﺮ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪﺍﻱ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﻫﺮﺭﻭﺯﻩ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻨﻲ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻲﭘﺮﺳــﻲ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺣﻖ
ﺑﺎ ﻛﺪﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻳﺎ ﺁﻥ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﭼﺮﺍﻍ
ﺯﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺭﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻴﭻﻛﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ 30ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻫﻴــﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺠﻠﻪ
ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻧﺒﻮﻩ
ﺧﺸﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ
ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺍﻳــﻦ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺭﺍ
ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻢ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺭﻫﺎ
ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻓﺘــﺎﺭ ﺁﺩﻡﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ

ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺧﺸــﻤﮕﻴﻦ
ﻣﻲﺷــﻮﻡ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﻣﻲﺭﻭﺩ.
ﭼﺮﺍ ﻣــﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺸــﻤﮕﻴﻦ،
ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻭ ﺑﻲ ﺻﺒﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ؟
ﺷــﺎﻳﺪ ﻫــﻢ ﻓﻌﻞ ﺩﺭﺳــﺘﺶ
»ﺷﺪﻩﺍﻳﻢ« ﺑﺎﺷــﺪ .ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ
ﭘﻴﺶ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩﭘﮋﻭﻫﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺸــﻢ ﺍﺑــﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺑــﻮﺩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳــﺪ ﻣﻲﻛﻨــﺪ .ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻱ ،ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺳــﺖ،
ﺍﻣﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺸــﻢ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻭ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ،ﺑﺪﻭﻥ
ﺁﻧﻜﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺸــﻜﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳــﻲ
ﻛﻨﻴــﻢ ،ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻳــﻲ ﻧﻤﻲﺑﺮﺩ.
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴــﻢ ﭘﻨﺠــﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ
ﻛﻨﻴﺪ ،ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻜﺸﻴﺪ ،ﺑﻪ
ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ
ﻭ ...ﺑــﺮﺍﻱ ﺁﺩﻡﻫــﺎﻱ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ،
ﺩﺳــﺖﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻭﺑﻴﺮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺁﺩﻡﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ،
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﻇﻠﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ،
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ
ﺁﻧﭽــﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﺩﺍﺷــﺘﻦ
ﺁﻧﭽﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﺧﺸﻢ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ،
ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻛﺎﺭﺳﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺻﺪﺍﻳﻲ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻱ ﮔــﺮﻡ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻣﺎ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﭼﻮﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳــﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﺸــﻢ ،ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ
ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻲ ﻭ ﮔﺎﻡﺑﻪﮔﺎﻡ
ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﺮﺩﻥ
ﻣﺸــﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻭ ﺷــﻤﺎ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻭ
ﻭﺯﻳﺮ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺒﻪ

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻓﺸﺎﺭ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ

ﺁﻗــﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ
 1ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺳﺨﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ
ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻳﻢ .ﻣﺎ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻴﺘﺶ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺩﺯﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻛﻴﻒ ﻛﺬﺍﻳﻲ ،ﻫﺮ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﻲﻛﺮﺩ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺩﻫﻪ ،30ﺑﺎ
ﺍﺧﻢ ﻭ ﺗﻔﺮﻋﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ
ﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻤﺪﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴــﺎﻥ ﻣﻲﺁﻣﺪ ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﺍَﺑﺮﻭﻫﺎﻱ
ﻗﺎﺟﺎﺭﻱﺍﺵ ﺭﺍ ﺳــﻤﺖ ﻛﻴﻒ ﻭﻝ ﻣﻲﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻳﻦ
ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ »ﺯﻳﺮﺑﻐﻠﻤﻪ .ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ
ﺧﻴﺎﻧﺘﺶ ﺯﻳﺮﺑﻐﻞ ﺧﻮﺩﻣﻪ «.ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﺩﺍ ﭘﺲﻓﺮﺩﺍ ﭘﺴﻮﻥﻓﺮﺩﺍ .ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪﺍﻱ ،ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﻲ ،ﺗﺎ ﺍﺳﻢ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺁﻣﺪ
ﻭﺳــﻂ ،ﺍﻭ ﺳﺎﻣﺴــﻮﻧﻴﺘﺶ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺖ ُﺳــﺮ ﻣﻲﺩﺍﺩ ﺟﻠﻮ ﻭ
ﻣﻲﮔﻔﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﻴﺎﻧﺘﺶ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻥ .ﺍﻣﺎ ﻛﻴﻒ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺑﺎﺯ
ﻣﻲﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﻳــﻚ ﺭﻭﺯ ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ
ﺩﺍﻧﻲ ،ﺩﺍﺩﺍﺵﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﻴﺮﻭﻥﺭﻭﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄﺕ
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻴﺖﻫﺎﻱ ﺁﻥ
ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺭﻣﺰﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ،ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻣﻲﺯﻧﻨﺪ
ﻭ ﻛﻴــﻒ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﭼﺸــﻢﺗﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺪ ﻧﺒﻴﻨــﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
ﭼﺸﻢﻫﺎﻱ ﺗﻚﺗﻚﺷﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻴﺖ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﻮﺩ:
»ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬﻲ ﮔﻮﺷﺖﻛﻮﺑﻴﺪﻩ ﺩﻳﺸﺐ ﻻﻱ ﺳﻨﮕﻚ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬﻲ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮﭼﻪ ﻭ ﺗﻴﻎ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻭ ﻛﻒﺯﻥ
ﻭ ﻣﺴﻮﺍﻙ ﻭ ﺣﻮﻟﻪﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺩﻳﮕﺮ«...
ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺗــﻮ ﺍﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺳــﺨﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳــﺮ
 2ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻳــﻢ .ﺩﺭﺩﻣــﺎﻥ ﻛــﻪ ﻓﻘــﻂ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺳــﺎﺯﻱ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻴﺖﺩﺍﺭﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩ .ﺗﻮﻱ ﺟﻨﮓﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﻛﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﺁﻟﻤﺎﻥ
ﻧﺎﺯﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺎ ﻳﻚ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ
ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖﺳــﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻲﺭﻓﺖ ﻗﺴــﻢ ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ
ﻫﻴﺘﻠﺮ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ 2ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﻱ ﭘﺎﻱ ﺍﻭ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺗﺎ ﻃﻔــﻞ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻲ ﭼﺮﺍ ﮔﺎﻭ ﻭ ﺷﺘﺮ ﻭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﻭ ﺍﺭﺩﻙ ﻭ ﻏﺎﺯ ﻗﺮﺑﻮﻧﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻲ؟ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺁﺧﺮ؟ ﺍﻣﺎ ﺣﺮﻑ
ﻣﺮﺩ ﻳﻜﻲ ﺑﻮﺩ .ﺑﻪ ﺷﺮﻓﺶ ﻛﻪ ﻗﺴــﻢ ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ ﻣﻮ ﻻﻱ ﺩﺭﺯﺵ
ﻧﻤﻲﺭﻓﺖ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﭽﻪ ،ﻣﺪﻝ
ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺭﺍﺩﺗﻤﻨﺪﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷــﺖ .ﻫﺮ ﺷﺐ ﻭ ﻫﺮ
ﺷﺐ ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺶ ﺭﺍ ﻣﻲﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺴﺘﻮﺭﻱﺍﺵ ﺗﺎ
ﺻﺪﺍﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻧﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺧﺒﺮﻱ
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﻣﻌﺮﻭﻓﺶ ﺷــﺎﻫﺮﺥ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺣﻤﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻧﺎﺯﻱﻫــﺎ ﺩﺭ ﺟﺒﻬﻪﻫــﺎﻱ ﺟﻨــﮓ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﻒ
ﺩﺳــﺖﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﻲﻣﺎﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭ ﻣﻲﮔﻔﺖ »ﺯﻥ! ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺗﺎ
ﺑﭽﻪ ﺑﺮﺱ ،ﻛﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﺑﺮﺳــﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺗﺎ ﻗﺮﺑﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﺎ
ﺯﻳﺮﭘﺎﺵ ﺑﻨﺪﺍﺯﻳﻢ «.ﻻﺑﺪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻮﮔﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﺎ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﻲ
ﺳﺎﻋﺖﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺩﺍﺩﺍﺭ ﺩﻭﺩﻭﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺁﻟﻤﺎﻥ ،ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻱ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻜﻴﻪ
ﺣﻴﺪﺭ ،ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺳﺎﻋﺖﺳﺎﺯﻱ ﭘﺪﺭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﻲﺳﭙﺮﻳﻢ ﺩﺳﺖﺷﺎﻥ،
ﺭﺳﻤﺎ ﻣﻲﭼﺰﺍﻧﺪ؛ ﺭﻧﮓ ﻃﻔﻼﻥ ﻣﻲﺷﺪ ﻋﻴﻦ ﮔﭻ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ ﻫﻢ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺯﻧﻲ ﺑﻴﻨﻮﺍ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﺠﻮﺭ ﻭﻗﺖﻫﺎ
ﻭﻗﺘﻲ ﺭگ ﮔﺮﺩﻥ ﻫﻤﺴــﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﻲﺩﻳــﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺶ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﻲ
ﻣﻲﮔﺰﻳﺪ ﻭ ﻳﻚ »ﺍﻳﺸﺶ«ﻱ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻭ ﻣﻲﺭﻓﺖ ﻣﻄﺒﺦ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ
ﮔﻞﭘﺴﺮﻫﺎ ﺁﺵ ﮔﻮﺟﻪ ﺑﭙﺰﺩ ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺳــﻼﺥ ﭼﺎﻗﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﻱ ﭘﺎﻱ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﮔﺬﺍﺷــﺖ ﺭﻭ
ﮔﺮﺩﻥﺷﺎﻥ ،ﺳﻘﻂ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﭘُﺮﺧﻮﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﺳﺎﻋﺖﺳﺎﺯ ،ﺳﺮﺵ ﻫﻢ ﺑﺮﻭﺩ ﻗﻮﻟﺶ ﻧﻤﻲﺭﻭﺩ .ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﻭﺗﺎ ﮔﻞﭘﺴــﺮ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ
ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺳﻴﺒﺮﻱ ﺍﻳﺸﺎﷲ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮﺭﺩ
ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺩ .ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺭﺗﺶ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻞ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ،
ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻭ
ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ ،ﺟﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﮔﻞﻣﻨﮕﻠﻲ ﻫﻢ ﻧﺠﺎﺕ
ﻳﺎﻓﺖ .ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﻱ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻲ ﻣﻲﺩﺍﺩﻡ ﻛﻪ
ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻭ ﺷﻴﺸــﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻛﻨــﺪ ﻭ ﻋﻘﺮﺑﻚ
ﺛﺎﻧﻴﻪﺷﻤﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻲﻛﺸﻴﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻘﺮﺑﻚﻫﺎﺳﺖ.

ﻣﻴﮕﺮﻥ

ﺍﻳﺮﺑﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺳــﻮﻫﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺁﻓﺖ ﺟﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ
ﺳﻨﮕﻚ ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﺳﻨﮓِ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﺎﻥ ﺷﺪﻩﺍﻱ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﺣﺎﺿﺮﻱ ،ﻭﻟــﻲ ﻭﻗﺖ ﺑﻼ
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﺮﺑﮓ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ
ﻣﻦ ﻋﺎﺷــﻖ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘــﻪ ﺩﻟﺒﺮﻱ ﺍﻡ
ﺟﺰ ﻓﻜﺮ ﺗــﻮ ،ﺍﺯ ﻛﻞ ﺟﻬﺎﻥﻫــﺎ ﺑﺮﻱﺍﻡ
ﻫﺮ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺪﻫــﻲ ،ﺭﺩ ﻧﻜﻨﻢ
ﺩﺭ ﻋﺸــﻖ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻋﻠﻲﻋﺴﮕﺮﻱ«ﺍﻡ
ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﻜﺴــﺖ ﻳــﺎ ﻫﺒﻮﻃﻢ ﻛﺮﺩﻱ
ﻭﻗﺘﻲ ﺑــﻪ ﻓﺮﺍﻕﻫﺎ ﻣﻨﻮﻃــﻢ ﻛﺮﺩﻱ...
ﻣﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺎﻫــﺖ ﺑﻮﺩﻡ
ﺍﻱ ﺁﻧﻜﻪ ﭼﻮ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﺳــﻘﻮﻃﻢ ﻛﺮﺩﻱ
ﺁﻥ ﺳــﻨﮕﻚ ﺧﺎﺵﺧﺎﺵ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﺪ
ﺳﻮﺑﺴــﻴﺪ ﻭ ﺑُﻦ ﻟﻮﺍﺵ ﻣــﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﺪ
ﻣﺎ ﻛﺎﺷــﺘﻪ ﺗﻮﻱ ﻗﻠﺐ ﻳــﺎﺭﻱ ﺯﺩﻩﺍﻳﻢ
ﺁﻥ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﭘﻮﺷــﻜﺎﺵ ﻣــﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﺪ
ﻣﻮﺷﻚ ﺑﺸــﻮﻡ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺮﺳﻢ
ﺳــﻬﻞ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱِ ﺭﺍﻫﺖ ﺑﺮﺳﻢ
ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺍﻧﺪﻭﻓﺴــﻜﻲ ﻫﺎ
ﻣﻦ ﻧﻴــﺰ ﺑﻪ ﺣﻘــﻢ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺮﺳــﻢ

حواست چقدر بهخودت هست

خودمراقبتی
ضرورت زندگی سالم
10

راهاندازي يك كمپين توسط دولت انگليس

انگليس در مقابل
رمزگذاری پيامرسانها
11

عددبازی

كودكان ايراني و افغانستاني با شعار «يكقلب و دو ملت»

پرواز بادبادکها بر فراز
مشاهير ايران

یك تیر99

12
ضرب و شتم متخصص
بیهوشی در پیرانشهر؛
بیمار 33ساله بهدلیل
ابتال به كرونا جانش را از
دست میدهد و 7نفر از
همراهان بیمار به پزشك
بیهوشی حمله كرده
و بهشدت او را مجروح
كردند.
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3مرداد99

حمله به كادر درمان
بیمارستانی در اهر
بهبهانه رسیدگی نكردن
به بیمار؛ تعدادی از
همراهان بیمار با حمله
به بیمارستان باقرالعلوم
شهرستان اهر5 ،نفر
از نیروهای درمان این
بیمارستان را مورد ضرب و
شتم قرار دادند.
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عکس :همشهری /منا عادل

گزارشی از افزایش خشونتهای فیزیكی و كالمی علیه پزشكان ،پرستاران و نیروهای اورژانس در دوران پاندمی كرونا

حمله به كادر درمان در وضعیت اورژانس
پیرانشهر اســت كه اول تیر ســال گذشته ،از از بین بردن و شكستن وسایل بیمارستان هم پس از این اتفاق ،حادثه مشــابهی برای یكی بیمار تصور میكنند كه به بیمارشان بیتوجهی
سوی همراهان یك بیمار بهشدت مجروح شد .از سوی همراهان متوفی هیچ خسارتی دریافت دیگر از پرستاران در همان بیمارستان رخ داد میشــود و در نهایــت به خشــونت كالمی و
او در اتاق عمل بود كه باخبر شد ،جوان 33ساله نكردند ».او درباره روند رسیدگی به پروندهای تا جایی كه منجر به شكستن سر و بینی پرستار فیزیكی متوســل میشــوند ».براساس اعالم
مهدیه تقویراد
گزارش
مبتال به كرونا با وضعیت جسمی وخیم توسط كه در اینباره تشكیل شده هم توضیح میدهد شــد ».او میگوید« :پرســتاران نمیتوانند از شریفیمقدم ،تعداد پرســتارانی كه در مراكز
روزنامهنگار
اقوامش به بیمارستان آورده شده و در قسمت و میگویــد« :من از همراهان بیمار شــكایت امنیت كافی برخوردار باشند ،بهدلیل مشكالت درمانی مشــغول فعالیتاند یك ســوم تعداد
تلفن  115زنگ میخورد ،یك نفر آن سوی ایزوله بیمارستان بستری شده است .بیمار باید كردم ،امــا تاكنون هیچ حكمی صادر نشــده و كمبود امكانــات بیمارســتانها ،پذیرش و مورد نیاز اســت و اگر تعداد پرستاران بیشتر
خط هراسان در خواســت كمك میكند .به دستگاه ونتیالتور متصل میشد .ابوترابی بر است ».او از روند پیگیری وضعیتاش از سوی رســیدگی بهكار بیماران هم معموال با تأخیر شود ،شــاید بتوان خدمات بهتری به بیماران
ارائه داد و جلوی این برخوردها گرفته شــود.
نزدیكترین تیم ،به محل اعزام میشوند ،بالین بیمار نرســیده بود كه بیمار جان داد و مسئوالن جدید ســازمان نظام پزشكی گالیه انجام میشود».
در كنار افزایش نیرو ،دبیر كل خانه پرستار بر
آمبوالنس كه از راه میرسد ،دو تكنیسین پزشك معالج از راه رسیده بود .در راه بازگشت دارد.
استقرار نیروهای انتظامی در مراكز درمانی هم
ع خشونت
پرستاران ،قربانیان انوا 
خودشــان را به انتهای كوچه میرسانند؛ به اتاق عمل اما3 ،نفر از همراهان بیمار به سمت ماجرا به اینجا ختم نمیشــود ،در كنار انبوه
جایی كه بیمار انتظار میكشد .معاینه اولیه او حمله ور شده و بهشدت او را مضروب كردند .خشــونتهای فیزیكــی علیــه كادر درمان ،محم د شــریفیمقدم ،دبیر كل خانه پرســتار تأكید میكند« :مســئوالن انتظامی در مراكز
حكایت از ســكته قلبی بیمار سالخورده ابوترابی دربــاره حادثه آن روز به همشــهری نزدیك ترین حادثه 7دی ماه برای پرستار اراكی هم با اشــاره به اینكه ضرب و شتم و توهین به درمانی اغلب نظاره گر هستند و میگویند اگر
مداخله كنیم ،خودمان
میگوید« :تا زمانی كه در بخش مغز و اعصاب بیمارستان رخ داد .این پرســتاران بسیار شایع
دارد ،تیــم اورژانس
هــم مــورد ضــرب و
به هوش بــودم ضربات پرستار از ســوی همراه بیماری مضروب شده اســت ،به همشــهری
در حال معاینه اولیه
شــتم قرار میگیریم.
متعددی به سر و صورت بود .یكی از همكاران این پرستار كه نخواست میگویــد« :براســاس
است كه ناگهان فرزند
درحالیكه باید امنیت
من وارد كردند و با لگد نامش در گزارش بیاید درباره جزئیات حادثه تحقیقی كه در دهه80
بیمار به آنها حمله
ور ســخنگوی اورژانس كشور:
بهصورتم زدند .همین به همشهری میگوید :مردی تقریبا 50ساله با در كشــور انجام شــد ،محمــد شــریفیمقدم ،شغلی پرستاران تامین
میشود« :تار مویی
از سر پدرم كم شود ،قوانین در قبــال بیحرمتی ضربــات باعث شــد تا مشكل شكستگی مهره كمر ،پس از مراجعه به مشخص شــد كه بیش دبـیر كل خانـــه پرستـار :شــود.اگر سیســتم
قضایی به ســرعت این
اورژانــس را با خاك و ضرب و شــتم كادر درمان چشم راستم خونریزی اورژانس و تأیید پزشك برای بستری به بخش از 85درصد
پرستاران پترستـــاران در صف اول
موارد را رسیدگی كند و
كنــد و بهطــور موقت اعصاب و روان ارجاع داده شد .این بیمار همراه در 6مــاه كاری مــدام
یكســان میكنم».
این تنها یك مورد از 6ماه حبس را درنظر گرفته كه بینایــیام را از دســت یك مرد و 3زن ،ســاعت 23:30به بیمارستان مــورد خشــونتهای دسترسی بیـمار و همراهان مدیریت بیمارستانها و
صدها خشونتی است هیچگونه بازدارندگی ندارد .بدهــم .ضرب و شــتم مراجعه كردند كــه در دوران كرونا ،این تعداد كالمــی و فیزیكی قرار او به خدمات درمانیاند و به مراكز درمانی هم از نظر
حقوقی پیگیر پرونده
همراهان بیمار در زمان همراه غیرقانونی است اما حراست بیمارستان میگرفتنــد ».بهگفته
كه علیه كادر درمان
اعمال میشــود .از ضرب و شتم كادر درمان در بیهوش شدن من هم اغلب در ایــن زمینه نظارت كافــی ندارد .در او ،پرســتاران در صف همین دلیل بیش از ســایر پرســتارانی باشند كه
میان تمام نیروهای دراز مدت باعث از بین رفتن ادامه داشــت كه در اثر نهایت پرســتار تخت مورد نظر را برای بیمار اول دسترســی بیمار و نیروهای درمان در معرض مورد ضرب و شتم قرار
گرفتهاند ،این اتفاقات
ضربات متعدد استخوان آماده كرد اما خانواده بیمار مخالفت كردند ».همراهان او به خدمات
درمان،
پرســتاران انگیزه كار میشود
گونه و زیر حدقه چشمم او ادامه میدهد «:همســر بیمار ،اصرار داشت درمانیانــد و به همین خشونت قرار میگیرند
هم كمتر رخ میدهد».
اورژانــس بهدلیل
حضور سریعتر و مستقیمتر بر بالین بیمار ،و استخوان بینیام شكست و مردمك چشمم بیمار در اتاقی كه بیمار دیگری در آن بستری دلیل بیش از سایر نیروهای درمان در معرض
بیش از پزشكان و پرســتاران ،در معرض هم پاره شــد ».ابوترابی برای بازگشت بینایی بود ،بستری شود اما این امكان وجود نداشت .خشونت قرار میگیرند« :در بسیاری از موارد
قوانین بازدارنده نیست
انواع خشــونتهای كالمی و فیزیكی قرار چشماش ناچار به انجام چندین عمل جراحی و در نهایت یكــی از همراهان بیمــار ،با دیدن خشــونتهای ایجاد شــده بهعلــت عملكرد محمدكرم درآبادی ،سرپرســت روابطعمومی
دارند .گزارشهای رسیده از مراكز درمانی ،لیزر شد اما شدت ضربات به حدی بود كه باعث مخالفت كادر درمان ،شــروع به فحاشی كرد پرستار نیســت و بعضا به این علت كه پزشك اورژانس اســت .او بارها حین انجام ماموریت،
حكایت از افزایش حمله به كادر درمان در شد چشم راستش ،دید نزدیك را از دست بدهد و با حمله به پرســتار ،او را مورد ضرب و شتم در دسترس نیست و یا بیمار جا به جا نمیشود مورد خشونت كالمی و فیزیكی همراهان بیمار
دوران كرونا دارد .پیش از این معاون حقوقی و مدتها برای درمان شكستگی و ترومایی كه قرار داد .پرســتار هم بهدلیل شدت جراحات و دالیل دیگر این خشــونتها از سوی بیمار یا قرار گرفته و حاال به همشهری میگوید«:چندی
سازمان نظام پرســتاری گفته بود كه در به او وارد شده بود ،خانهنشین شد« :معاونكل بیهوش و در همان بیمارستان بستری شد ».همراهان او وارد میشود ».او میگوید« :اینكه پیش در پی یك تماس تلفنی ،به منطقه فاطمی
یك هفته حداقل2تا 3مورد خشونت علیه وقت وزیر بهداشــت به محض اطالع از حادثه ،او به روند پیگیری این پرونده اشــاره میكند همراه بیمار ،پرستار یا نیروی دیگری را مورد تهران اعزام شدیم كه بیمار نیاز به احیای قلبی
با درخواست من،حكم جابه جاییام را به یكی و میگویــد «:با پیگیریهای زیــاد در نهایت خشــونت قرار دهد ،موضوع پذیرفته شدهای  -ریوی داشت .با رســیدن به محل مورد نظر با
پرستاران گزارش میشود.
از استانها صادر كرد تا بیشــتر از این اتفاقی نامهای به دادســتانی داده شد اما هنوز جلسه نیست و این اتفاق بهدلیل ناكارآمدی سیستم اینكه بیمار فوت كرده بــود ،بالفاصله عملیات
روایت پزشكان و پرستاران؛ از تهدید به قتل برای من از سوی همراهان متوفی كه در شهر دادرسی برای این پرونده تشكیل نشده است ».بهداشــت و درمان رخ میدهــد .برخی تصور احیا را آغاز كردیم ،برادر بیمار با رسیدن ما ابتدا
خود صاحب نفوذ هستند نیفتد .اما مسئوالن این پرســتار از باال بودن میزان خشونت علیه میکنند پرستار باید مسئولیت كمبودهایی را شــروع به فحاشی و ســپس كتك كاری كرد با
تا كتككاری به قصد مرگ
پرســتاران و پزشــكان در مراكــز درمانــی دانشگاه علوم پزشكی آذربایجان غربی،شبكه پرســتاران و نبــود حمایتهای ویــژه از آنها كه در سیستم درمانی كشور وجود دارد بهعهده وجود این همكارم سپر جانم شد و ضربات وارد
تجربههــای تلخی از اعمال انواع خشــونتها بهداشــت و درمان و مدیر و رئیس بیمارستان گالیه میكند و میگویــد« :در مراكز درمانی بگیرد .هماكنون مراكز درمانی با كمبود پرستار شده را به جان خرید تا من بتوانم عملیات احیا را
علیه خود دارند ،آنها میگویند كه بهطور مرتب پیرانشهر هیچ حمایتی از من نكردند و نهتنها تمهیدات خوبی برای حمایــت از كادر درمان مواجهند و پرستاران نمیتوانند خدمات خوبی انجام دهم .اما درنهایت به من هم حملهور شد».
در معرض انواع ناســزاها و توهینها قرار دارند احوالی از من نپرسیدند بلكه حتی درخصوص درنظر گرفته نمیشــود ،بهطوریكه چند روز به بیماران ارائه دهنــد .درحالیكه همراهان بهگفته او پس از این حادثه با پلیس تماس گرفته
و برای اتفاق رخ داده صورتجلسه تشكیل دادند
و با وخیمشــدن حال بیماران ،تهدید به مرگ
تعطیلی پایگاه اورژانس بهدلیل ضرب و شتم كاركنان سخنگوی اورژانس كشور ،به تعطیلی موقت یك پایگاه اورژانس اما بهطور كلی90 ،درصد نیروهای اورژانس حین
میشوند «:بارها شاهد بودم كه همراهان بیمار
در اثر ضرب و شتم كاركنانش اشاره میكند و میگوید« :چندی ماموریت مورد ضرب و شتم قرار میگیرند ،این
پس از ناموفق بــودن عملیات احیــا ،به جان
مکث
مجتبی خالدی ،سخنگوی اورژانس كشور با اشاره به اینكه كادر پیش یكی از پایگاههای اورژانس در یكی از شهرهای جنوبی كشور در حالی است كه بهدلیل شرایط روحی خانواده
مسئول احیا و پرستاران ،افتاده و آنها را كتك
درمان بارها مورد حمله قرار میگیرند به همشــهری میگوید :بهدلیل برخورد نامناسب مردم با تكنیسینها و ضرب و شتم آنها
«بیشــتر افرادی كه با اورژانس تماس میگیرند و تقاضای كمك یك ماه ونیم تعطیل شــد و با تعطیل شدن این پایگاه مردم برای بیمار ،معموال شــكایتی هم از آنها نمیشــود.
زدهاند ».این روایت یك پرستار از تجرب ه سالها
دارند نمیدانند چه اقداماتی باید برای بیمارشــان انجام بگیرد و مدتی از دریافت خدمات اورژانس محروم شدند ».بهگفته او ،در درآبادی میگوید« :اگر قانــون بازدارندهای در
فعالیت در مراكز درمانی است.
ممكن اســت از نوع اقدامات درمانی انجام شده توسط همكاران اورژانس پیشبیمارستانی تمام تالش نیروها این است كه عالوه بر اینباره وجود داشته باشد ،شــاید بتوان جلوی
از اسفند 98كه كرونا شایع شد ،میزان مراجعه
ما دلخور شوند و شروع به پرخاشــگری زبانی یا بدنی كنند .در خدمات رایگانی كه ارائه میشود شرایط بیمار بهتر شود و با وجود این اتفاقات را گرفت ».بهگفته او ،تكنیسینهای
به مراكز درمانی هم با افزایــش قابل توجهی
شــرایطی كه بیمار قرار دارد همكاران ما فرصت این را ندارند كه ضرب و شتم تكنیسینها هیچ فردی دوست ندارد كه هموطنش اورژانس و فوریتهای پزشــكی روزانه بیش از
همراه شــد ،در دورانی كه مبتالیان به كرونا،
به آنها توضیح دهند قرار است چه خدمتی به بیمار ارائه دهند ».در حبس و زندان بهســر ببرد و دور از خانواده باشد با وجود این
بهگفته خالدی ،قوانین حقوقی در قبال بیحرمتی و ضرب و شتم سازمان اورژانس مجبور است برای پیشگیری از جرمهای بیشتر 12ماموریت در سطح شهر میروند كه حداقل
یك بــه یك جانشــان را از دســت میدادند،
كادر درمان 6ماه حبس و مجــازات را درنظر گرفته كه هیچگونه درخواست رسیدگی به این ضرب و شتمها را از دستگاه قضا داشته در طول ماه یك یا دو بار مورد
میزان درگیریها هم به اوج خود رسیده بود.
بازدارندگی ندارد و ضرب و شتم كادر درمان و توهین كالمی به آنها باشــد و قوانین بازدارندهتری در این خصوص تدوین شود تا این خشــونت فیزیكی و یا كالمی
یكی از قربانیان این حمالت ،محمد ابوترابی،
در دراز مدت باعث از بین رفتن انگیزهشان برای ادامه كار میشود .اتفاقات كمتر رخ دهد.
قرار میگیرند.
متخصص بیهوشــی بیمارستان امامخمینی

حمله به كارشناسان
اورژانس 115در
قائمشهر؛ تیم اورژانس
در حال انتقال بیمار به
مركز درمانی بودند كه
در مسیر ،مورد حمله
تعدادی از افراد كه
ارتباطی هم با بیمار
نداشتند ،قرار گرفتند.

11اردیبهشت
1400

ضرب و شتم پرستار و
پزشك در بیمارستان
درگز؛ 2پزشك و یك
پرستار در بیمارستان درگز
بهدلیل اینكه به خواسته
غیرقانونی اقوام بیمار
فوت شده توجه نكردند
مورد ضرب و جرح قرار
گرفتند.

20مهر1400

ضرب و شتم پرستار
بیمارستان شهدای
تجریش ازسوی
كارتنخواب؛
رضا بختیاری ،پرستار این
بیمارستان مشغول كار
بود كه یك كارتنخواب با
چاقو به او حمله كرد.

یادداشت

روزبه كردونی

پژوهشگر سیاست اجتماعی

خودكشى در ایران
و مسئله آمار
آنچه در پرداختن به مســئله خودكشی (و البته
سایر آسیبهای اجتماعی) حائز اهمیت است،
این اســت كه در مواجهه با آن نــه باید در دام
كتمان افتاد و نــه در دام بزرگنمایی ،بلكه باید
متعهد به واقعنگری بود .با توجه به اینكه اخیرا با
اعالم برخی آمار پیرامون خودكشی ،این آسیب
اجتماعی در حوزه عمومی در صدر توجهات قرار
گرفته ،اشاره به برخی نكات میتواند مفید باشد.
مطابق با گزارش ســازمان بهداشــت
1
جهانی ،در سال ،2019ساالنه بیش از
700هزار نفر بر اثر خودكشــی جــان خود را از
دســت میدهند .در این گزارش آمده است كه
خودكشی یكی از علل اصلی مرگومیر در سراسر
جهان اســت و مرگومیر ناشــی از خودكشی
بیشتر از ماالریا ،HIV/AIDS ،سرطان سینه ،یا
جنگ اســت .بیش از یك مورد از هر 100مرگ
(1/3درصد) در سال 2019در نتیجه خودكشی
بوده است.
از سوی دیگر هم این گزارش و هم سایر
2
گزارشهای معتبر در این زمینه بر این
واقعیــت تأكیــد دارند كــه به ازای هــر مورد
خودكشــی منجــر به مــرگ 20مــورد اقدام
بهخودكشی صورت میگیرد.
نكته دیگر آنكه طبق آمار بینالمللی و
3
همچنین دادههایــی كه مراجع ذیربط
داخلی اعالم كردهاند نرخ خودكشــی منجر به
مرگ در ایران بین  5تا  7در هــر 100هزار نفر
است كه بدینترتیب ایران در زمره كشورهای با
نرخ پایین خودكشی محسوب میشود .اما برخی
نقاط كشور با نرخ خودكشی منجر به مرگ بیش
از 30در هر 100هزار نفر روبهروست كه وضعیت
این مناطق بحرانی است.
تعداد اقدام بهخودكشی در ایران هم كه
4
توسط معاون وزیر كشور 100هزار نفر
اعالم شد ،یك تخمین اســت كه همانگونه كه
بیان شد ،منبعث از این برآورد است كه به ازای
هر خودكشــی منجر بــه مرگ 20نفــر اقدام
بهخودكشی میكنند.
با اشاره به اینكه این موضوع كه نرخ  5تا
5
7خودكشــی منجــر به مــرگ در هر
100هزار نفر و اقدام بهخودكشی 100هزار نفر
در ایران نگرانكننده و نیازمند سیاســتگذاری
كارآمــد اســت ،اما بایــد تأكید شــود مطابق
گزارشهای بینالمللی ایران در زمره كشورهای
با نرخ پایین خودكشی و اقدام بهخودكشی است.
امــا آنچــه درخصــوصرویكــرد
6
سیاستگذارانه برای مواجهه با خودكشی
مهم است ،آن اســت كه در این خصوص باید از
كلیگویــی و ابهامگویــی خــودداری شــود.
بحرانیبــودن یا نبودن نرخ خودكشــی در یك
منطقه با ذكــر فراوانی تعداد خودكشــی قابل
تحلیل نیســت .باید بررســی شــود كه روند
خودكشــی در آن منطقه در یك بازه زمانی چه
تغییراتی داشته است .آیا نرخ خودكشی بهطور
معناداری تغییری كرده است؟ از سوی دیگر باید
مطلع بود كه نرخ خودكشــی نسبت به جوامع
دیگر چگونه است .بدون بررسی روند خودكشی
در یك منطقه و مقایســه آن با وضعیت ســایر
مناطق نمیتــوان پیرامون بحرانیشــدن این
پدیده نظر داد.

28مهر1400

از سوی دیگر در بررسی علل خودكشی
7
ی منطقهای جمعآوری شود
بای د دادهها 
كه از اعتبار قابل اتكا برخوردار باشــد و سپس
براســاس تحقیق و مطالعه پس از درك چرایی
عوامل زمینهســاز در بروز این آسیب اجتماعی
(برای نمونه بررسی عوال برونزایی مانند شیوع
كرونا) ،سیاســت مدون برای آن منطقه خاص
تدوین شــود .در تأكید بر اهمیت تعیین دالیل
خودكشی براســاس ویژگیهای هر منطقه باید
گفت بر اساس این تحقیقات در یك كشور میان
پدیــده خودكشــی و بیــكاری و بحرانهای
اقتصــادی ارتباط معناداری مشــخص نشــد؛
درحالیكه در كشــور دیگری میــان بیكاری و
خودكشی این ارتباط برقرار بود.

14آبان1400

نحــوه پوشــش رســانهای موضــوع
8
خودكشــی هم میتواند بــر افزایش یا
كاهش نرخ خودكشی تأثیرگذار باشد .در برخی
كشورها توصیهها و پروتكلهایی بهعنوان راهنما
برای گزارشدهی پیرامون خودكشی برای كلیه
افراد ذینفــع و ذیربط تهیه شــده اســت .این
توصیهها شامل استفاده از زبان مناسب ،تالش
برای كاهش لكه ننگ در مورد اختالالت روانی و
ارائه اطالعــات در مورد گزینههــای جایگزین
خودكشی است.
نكته نهایــی آنكــه از آنجاییكه خودكشــی
مســئلهای جدی در بهداشــت عمومی جهانی
است و بدون استناد به آمار و شاخصها نمیتوان
وضعیت مسائل جوامع بشری را ارزیابیو برای
مثال شــرایط را بحرانی قلمداد كرد ،بهمنظور
شناســایی گروههای خــاص در معرض خطر
خودكشی ،استفاده از آمار تفكیكشده حداقل
براساس جنسیت ،ســن و روش برای كشورها
آنهم در ســری زمانی مهم است .از سوی دیگر
ضروری است كه تأثیر كرونا بر خودكشی در سن،
جنس و مناطق مختلف به دقت بررسی ،رصد و
مطالعه شود تا بتوان سیاستهای مقابله در این
خصوص را مؤثر و كارآمد تدبیر كرد.

حمله به یك پزشك در
بیمارستانی در آبادان؛
پزشك متخصص
پاتولوژی بیمارستان
شهید معرفیزاده
شادگان پس از پایانكار
در راه خانه بود كه از سوی
افراد ناشناس مورد ضرب
و شتم قرار گرفت.

حمله افراد ناشناس
به كادر درمان ورامین؛
تعدادی از افراد ناشناس
به كادر درمان در
بیمارستان شهید مفتح
ورامین حمله كردند.

7دی1400

ضرب و شتم پرستار
توسط همراه بیماری
در اراك؛ این پرستار
در بخش جراحی مغز
و اعصاب بیمارستان
ولیعصر(عج) اراك
مشغول بهكار بود.
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مادری
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پيروزه روحانيون
روزنامهنگار

سفر به آينده

مطالب روزنامه را نوشــتم ،خانه را كمي مرتب كردم و نشستم
قهوه بنوشم و كارهاي پيشرو را در ذهنم فهرست كنم كه ناگهان
پرتاب شدم به  20سالبعد! كليد در قفل چرخيد و پسرانم كه حاال
27ساله و 25ساله شدهاند ،با سر و صدا وارد خانه شدند .داشتند
درباره اين حرف ميزدند كه با قطار به ســفر بروند يا هواپيما؟
اميرعلي اصرار داشــت كه با قطار بروند چون مسير سفر بسيار
ديدني اســت ،اميرمحمد اما دلش ميخواست زودتر به مقصد
برسد و حتي يك روز از ماندن در شــهري جديد را هم از دست
ندهد .وسط اين گفتوگو چشمشان به من افتاد ،سالم كردند و
اميرعلي ناني را كه خريده بودند روي ميز گذاشت .بيمقدمه گفت:
مامان ،شما و بابا هم بيايد خوش ميگذره .خوشمزگي اين فكرها
هنوز زير دندانم بود كه صداي زنگ آمد ،نه يكي ،نه دوتا اصال انگار
دستشان به كليد زنگ چسبيده بود .با صداي بلند گفتم :اومدم
بابا! مالحظه همسايههارو بكنيد .در كه باز شد دوتايي مثل تيري
كه از چله رها ميشود دويدند سمت تلويزيون مبادا يك ثانيه از
كارتون مورد عالقهشان را از دست بدهند.مادري شغل عجيبي
است؛ هيچ لحظهاي از آن قابل پيشبيني نيست.

بازیگوشی

عروسكهاي همه كاره!

اگر بخواهيم همه توصيهها و آموزههاي روانشناســي كودك و
فرزندپــروري را در يك كلمه خالصه كنيم ،بــه كلمه جادويي
«بازي» ميرسيم .درست اســت كه نام بازي با اسباببازي گره
خورده اما ما در اينجــا بازيهايي را مطرح ميكنيــم كه با در
دسترسترين وسايل ،قابل انجام باشــند .براي نخستين بازي،
قبل از همهچيز ،هرچه تكه پارچــه ،خردهكاموا ،پولك ،دكمه،
چوببستني و خردهريز اضافه داريد ،بياوريد .با سادهترين وسايل
در دسترس ،با همراهي بچهها چند عروسك درست و هر كدام را
به دلخواه تزئين كنيد و برايشان اسم بگذاريد .اين فعاليت ،عالوه
بر تقويت ماهيچههاي ريزبچهها هنگام قيچيكردن و چسباندن،
ي فرصت
به تقويت قوه تخيلشان نيز كمك ميكند .عروسكساز 
مناســبي براي گفتوگو راجع به تفاوتهاي ظاهري و ويژگي
فيزيكي است .حتي ميتوانيد مفاهيمي مثل كوتاهي و بلندي،
بزرگي و كوچكي ،تيرگي يا روشني و ...را نيز با بچهها تمرين كنيد.
وقتي عروسكهايتان آماده شد ،ميتوانيد نمايشي ترتيب دهيد و
با آنها بازي كنيد .بازيهاي نمايشي ذهن بچهها را فعال ميكند و
در افزايش دامنه لغات و مهارتهاي كالمي مؤثر است.

گزارش

3

مهناز جعفری
روزنامهنگار

روزگاري نه چندان دور ،از خودگذشتگي و
خود را وقف ديگران كــردن افراطی ،ارزش
محسوبميشد.اماچنينتفكري،سرانجامي
جز تنهايي ،فرســودگي ،خستگي مفرط و
احساس ناكامي نداشــت« .خودمراقبتي»
حلقه مفقودهاي بود كــه امروز ،مورد توجه
قرار گرفته است؛ بهخصوص در 2سال اخير
كه بهعلت شيوع كرونا ،روال زندگي روزمره
بسياري از ما دگرگون شد و آدمها زمان زيادي
را در خانه سپري ميكردند .نگراني از بيماري
و عواقب آن ،ناپايــداري وضعيت اقتصادي
و آسيب ديدن بســياري از كسبوكارها و
آسيبهاي روحي-رواني ناشي از آن ،موجب
شــد اهميت خودمراقبتي و لزوم توجه به
آن بيش از پيش احساس شود .اين مراقبت
فقط بعد جســمي را در بر نميگيرد ،بلكه
بخش مهمي از آن به مراقبت روحي -رواني
اختصاص دارد .درست است كه فرزند قدردان
و وظيفهشناس ،پدر و مادر مهربان و مسئول و
كاركنانحرفهايوكاربلدهمچنانارزشمندو
مطلوب هستند ،اما تا زماني كه كسي نتواند از
خودشمراقبتوحمايتكند،چطورميتواند
باكيفيت مطلوب و مداوم از خانواده ،شغل و
حرفهاش مراقبت كند؟
خودمراقبتي چيست

خودمراقبتی
ضرورت زندگی سالم
چقدرحواست بهخودت هست؟

 1شــايد تصور كنيد يك حمام آب گرم ،زود خوابيدن و نوشيدن يك دمنوش نشاطآور،
خودمراقبتي محسوب ميشود .اين تصور در عين حال كه درســت است ،اما كامل نيست .در
سادهترين تعريف ،خودمراقبتي مجموعه كارهاي روزمرهاي است كه براي زندگي بهتر و سالمتر
انجام ميدهيم؛ كارهايي آموختني ،هدفمند و آگاهانه كه با انجام آنها كارايي و رضايت ما افزايش
مييابد .در واقع خودمراقبتي ،مهارتي اســت كه به ما كمك ميكند به شيوه مطلوب زندگي
نزديك شويم .اين مهارتها زماني براي ما كارايي خواهند داشت كه بهصورت عادت دربيايند .در
اين صورت است كه خودمراقبتي به فعاليتي تبديل ميشود كه به ما انرژي مضاعف ميبخشد،
سالمت جسم و روانمان را تضمين ميكند و به ما قدرت ادامه زندگي ميدهد .نخستين قدم در
خودمراقبتي ،توجه به سالمت جسم است .خودمراقبتي در بعد جسمي شامل چند بخش ميشود:
بررسي وضعيت سالمت بدن از طريق معاينات و آزمايشهاي دورهاي منظم و رسيدگي به وضعيت
سالمت درصورت لزوم ،داشتن برنامه ورزشي منظم ،خوردن منظم غذاهاي سالم ،نوشيدن آب
كافي ،داشتن استراحت كافي و اجتناب از فعاليتها و اقدامات پرخطر .اگر دقت كنيد در اين بخش
دو ويژگي مهم در اقدامات خودمراقبتي مورد توجه قرار گرفته است؛ منظم بودن و كافي بودن .اين
به اين معناست كه خودمراقبتي اگر بخواهد ثمربخش باشد ،بايد بهصورت يك برنامه منظم دائمي
درآيد و هر فعاليتي در آن ،براي هر كس متناسب با نياز او به ميزان«كافي» انجام شود .خودمراقبتي
در بخش روحي-رواني نيازمند هوشــياري و آگاهي بيشتري است .حديثه مهرانفر ،كارشناس
ارشد روانشناسي با اشاره به اهميت خودمراقبتي روحي-رواني ميگويد :نقش خودمراقبتي در
پيشگيري از بسياري از آسيبهاي روحي غيرقابل انكار است .اقدامات به ظاهر كوچك و سادهاي
كه ما در مسير خودمراقبتي انجام ميدهيم ،توانمندي و قدرتي در ما پديد ميآورد كه در مقابله با
بسياري از بحرانها و موقعيتهاي دشوار زندگي ،كمككننده و كارگشاست.

تمركز روي اقدامات مثبت

 2اگر بخواهيم كار را ســادهتر كنيــم ،بخش روحي-
رواني خودمراقبتي را ميتوان به چند ســطح تقسيم كرد و از
اليههاي سطحي به سمت عمق پيش برد .بخش اول كه شامل
فعاليتهاي سادهتر ميشود ،اقداماتي نظير مطالعه ،گردش در
طبيعت ،پيادهروي روزانه ،دعا و گفتوگو با معبود ،لبخند به لب
داشتن ،مرتب كردن فضاي زندگي ،داشتن تفريح و سرگرمي،
روزانهنويســي ،توجه و لذت بردن از خوشــيهاي كوچك،
يادگيري يك فعاليت جديد ،پرداختن به يك كار هنري خالقانه،
رسيدگي به گل و گياه ،محبت به اطرافيان ،كم كردن ميزان
استفاده از موبايل و ساير رسانههاي ديجيتال ،كنار گذاشتن
افراطي پيگيري اخبار ،شنيدن موسيقي ،رسيدگي به آراستگي
ظاهر و انجام تكنيكهاي تنفس عميق را در بر ميگيرد .اين
اقدامات ذهن را فعال و پويا ميكنند ،استرس و تنش را كاهش
داده و شما را روي فعاليتهاي مؤثر متمركز نگهميدارند.
بهگفته حديثه مهرانفر ،وقتي ما آگاهانــه فعاليتهایی را در
قالب برنامه روزان ه قرار دهيم و اقدامــات اضافي يا ناكارآمد را
حذف كنيم ،در حقيقت روي فعاليتهايي وقت گذاشــته و
ي ما دارند و اين
سرمايهگذاري كردهايم كه اثر مثبتي در زندگ 
اثرات مثبت ،بهبود كارايي و ارتقاي عملكرد ما را به همراه دارند
كه در احساس رضايتمندي ما از زندگي تأثيرگذار است.

خودمراقبتي در دنياي تعامالت

بخش مهمي از زندگي ما در دنياي ارتباطات
ميگذرد .ارتباطات ما به چند بخش ارتباط با خدا و
معنويات ،ارتباط با خود ،ارتباط با ديگران و ارتباط با
جهان هستي قابل تقسيم است كه در هركدام از اين
بخشها ،همچنان اهميت خودمراقبتي پابرجاست.
اولين ســطح خودمراقبتي ارتباطي ،به ارتباط ما با
خودمان اختصاص دارد .اينجا توجه بهخودشــفقتي
اهميت مييابد .مهرانفر ميگويد :خودشفقتي شامل
سه بخش است .مهر وهمدلي با خود داشتن ،خود را
بخشي از جهان دانستن و پذيرش اينكه حس مشترك
انساني بين همه انسانها وجود دارد و آنچه من تجربه
ميكنم ،براي همه پيش ميآيد و ذهن آگاهي و حضور
و تماشاي خود بدون قضاوت .يعني پذيرش اينكه من
االن احساس ناخوشــايندي دارم ،آن را ميپذيرم ،از
خودم حمايت و مراقبت ميكنم و اجازه ميدهم آن
احساس عبور كند .در واقع ،شفقت مرهمي است كه
بهخود ميدهم تا در عبور از رنج به من كمك كند.
در دنياي خودمراقبتي ،روي مهــارت تابآوري كار
ميكنيم .براي اهدافمان برنامهريزي ميكنيم و خود
را متعهد به انجام آن ميدانيم.
در ســطح ارتباط با ديگران ،رابطههاي زندگيمان را
بررسي ميكنيم .حاال كه قرار است خودمراقبتي را در
زندگيمان ،از سطح ايده به اجرا درآوريم ،يك قدم مؤثر
اين است كه دايره ارتباطي امني براي خودمان بسازيم.
براي ارتباطاتمان مرز مشخصي تعيين كنيم .با افرادی
كه كاري جز اتالف وقت و انرژي ما ندارند ،قطع ارتباط
كنيم و معاشرتهايمان را براساس يك رابطه كارآمد
و آرامبخش سامان دهيم.
نكته مهم ديگر اين اســت كه با خودمــان و ديگران
روراست باشيم .به اين معني كه احساسات خودمان را
پنهان نكنيم .اول با خودمان مرتبط شويم و دريابيم چه
احساسي را تجربه ميكنيم ،بعد ببينيم چه نيازي در ما
وجود دارد كه حاال چنين احساسي را تجربه ميكنيم
و چهكار ميتوانيم انجام دهيم ،چه تقاضايي ميتوانيم
داشته باشــيم تا اين نياز تأمين شود ،بهطوري كه به
ديگران نيز آسيبي نرسد؟
يكي از بخشهاي جدي خودمراقبتــي ،رابطه ما با
معبود و خالقمان و دنياي معنويات است .اينكه بدانيم
در آرامترين و ســختترين شرايط و در لحظاتي كه
سنگيني زندگي ما را از پاي درميآورد يا شيرينيهاي
آن حال رهايي و پرواز به ما ميبخشد ،ارتباط با منشأ
هستي اســباب چه گشايشهايي اســت .عبادت،
شكرگزاري ،شــركت در كارهاي خير و خدمت به
مخلوقات خداوند در حال خوب ما نقش مؤثري دارند.
شكرگزاري به ما كمك ميكند به چيزهاي خوب و
ارزشمند زندگیمان نگاه كنيم و قدر آنها را بدانيم.
عبادت ،رابطه ما را با خالق هستي ،محكم ميكند و
اين اتصال ،براي ادامه راه به ما انگيزه و نيرو ميبخشد.

سهیل اکبری

تحرک

مربی بدنسازی عالی
آکادمی ملی المپیک

پله اول؛ پاسداشت مثلث سالمتی
از روزی که ویروس کرونا همهگیر شد خیلی از ما مجبور به ترک
باشگاهها شدیم و یا در بهترین حالت تمرینهای مداوممان را از
دست دادیم .با گذشت زمان ،انگیزههایمان هم کمتر و کمتر شد؛
تا جایی که نهتنها از شرایط ایدهآل خارج شدیم ،بلکه بعد از حدود
دو ســال ،دیگر جرأت نگاه کردن به خودمان در آینه را نداریم!
حاال ما دو راه داریم؛ یکی اینکه بــا همین وضعیت پیش برویم
و قید لباسهای قدیمی ،سالمت بدن و حتی نشاط قبلیمان را
بزنیم .دیگر اینکه سختی شروع دوباره را به جان بخریم و در عوض
حال بهتری داشته باشیم .اگر انتخاب شما راه دوم است ما یک
خبر خوب برایتان داریم؛ نیت ما این است که از شما در این مسیر
حمایت کنیم .موافقید این سنگ بزرگ را خورد کنیم و گام به گام
جلو برویم؟ برای برگشت به تنظیمات اولیه ،رئوس مثلث سالمتی
را همیشه به یاد داشته باشید:
اول – تغذیه مناسب ،دوم – خواب مناسب ،سوم – تمرین مناسب

تغذیه :ورزشــکاران حرفهای جمله معروفی دارند که میگوید:
عضالت راست شکمی در آشپزخانه شکل میگیرند نه در باشگاه! با
این حساب دیگر نیازی به توضیح نیست که اهمیت تغذیه در سالمت
و تناسب اندام چقدر اســت .فراموش نکنید که اقوام ،همسایهها،
مربیان ورزش ،افراد معروف و  ...هیچکدام شایستگی مشورت برای
تنظیم رژیم غذایی مناسب شما را ندارند .اگر شما به رعایت رژیم
غذایی خاصی نیاز دارید (چه از نظر کنترل و تنظیم وزن و چه از نظر
کنترل بیماری خاص) ،فقط میتوانید از مشاور و متخصص تغذیه
کمک بگیرید .لطفا از مربیان بدنسازی رژیم غذایی دریافت نکنید!
خواب :بیشتر افرادی که ورزش را شــروع میکنند ،در سبک
زندگی جدیدشان فقط دو اصل تمرین و تغذیه را برای دستیابی
به سالمتی مهم میدانند؛ در حالی که نادیده گرفتن اصل مهم
خواب ،در بیشتر موارد ،آسیبهای جدی بر بدن ما وارد میکند.
بیخوابی یا بدخوابی به شــدت بر عملکرد هورمونهای بدن تاثیر
منفی میگذارد و حتی باعث چاقی میشــود .نداشتن استراحت و
خواب کافی همچنین ســبب کاهش حساسیت انسولین و ابتال به
دیابت ،کاهش سطح هورمون رشــد و پایین آمدن توان بدن برای
ترمیم و تقویت عضالت میشود .وقتی خوب و کافی نمیخوابید،
سطح هورمون تنظیم اشتها تغییر میکند و فرد همواره گرسنه است.
ورزش :حاال میرسیم به بخش جذاب ماجرا! تجربه به من و دیگر
همکارانم ثابت کرده که تمرین کــردن افراد غیرحرفهای بدون
داشتن مربی احتمال بروز آسیبهای جسمانی را باال برده و در
طوالنی مدت نه تنها باعث شادابی و حال خوب فرد نمیشود بلکه
باعث دردهای موضعی و گرفتاریهای جانبی نیز خواهد شد .حال
چه باید کرد که هم حال خوب داشته باشیم و در طوالنی مدت
سالمتی جسم و روح را تضمین کنیم؟
این مطالب را دنبال کنید....
راهکار های جذابی برای شروع دوباره داریم.
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انگليس در مقابل رمزگذاری پيامرسانها

دانش

جراحان دانشــگاه آالباما در بيرمنگام توانســتند با موفقيت
كليه يك خوك اصالح ژنتيك شده را به بدن يك فرد 57ساله
مرگمغزي پيوند بزنند .اين پيوند اتفاق ويژهاي در مسير نجات
جان افرادي است كه بهدليل كمبود اعضاي بدن براي پيوند،
با مرگ دستهوپنجه نرم ميكنند .به گزارش نيويوركتايمز،
پيش از اين و در ماه گذشته جراحان دانشگاه مريلند آمريكا
موفق شــدند قلب يك خوك اصالح ژنتيك شــده را به يك
بيمار 57ســاله مبتال به بيماري قلبي پيوند بزنند و بهگفته
متخصصان ،اين بيمار پس از گذشــت چند هفته از دريافت
قلب خوك زنده و تحت نظر است .در ســپتامبر گذشته نيز
تيم جراحي  Langone Healthنيويورك كليه يك خوك
را به يك فرد مرگمغزي شده پيوند زده بود .اگرچه اين كليه
بهطور خارجي به بدن وصل شــده بود اما عملكرد معمولي
داشت و توانســت اوره و كراتين توليد كند .اما عملي كه تيم
جراحي دانشگاه آالباما انجام دادند در مجله علمي آمريكايي
پيوند بهعنوان نخستين پيوند كليه انسان به خوك نام برده
شده است .طبق اعالم اين تيم جراحي ،كليههاي خوك پس
از تقريبا 23دقيقه شروع بهكار و اوره توليد كرد و اين روند تا
3روز بعد نيز ادامه داشته است .تاكنون نيز نشانهاي مبنيبر
پسزدن كليه از طرف بدن بيمار ديده نشده است.

دكتر جيم الك ،جراح اصلي ،معتقد اســت كه در اين روش
تمام مراحل يك عمل پيوند انسان به انسان را دنبال كردهاند و
در نهايت زمينه را براي يك آزمايش باليني كوچك با بيماران
زنده فراهم كردهاند .او اميدوار است اين آزمايش انساني براي
پيوند اعضاي خوك به انسان تا پايان سال شروع شود .الك،
گفت :هدف ما فقط انجام يك آزمايش نيست بلكه قصد داريم
آن را گسترش دهيم تا به بسياري از بيماران نيازمند به پيوند
اعضا بهويژه بيماران كليوي كمك كنيم .بزرگترين ترس در
جامعه پيوند ،رد كردن عضو از سوي سيستم ايمني است .اين
اتفاق حتي در پيوند اعضاي انسان به انسان هم رخ ميدهد اما
فعال در مورد پيوند عضو خوك به انسان چنين اتفاقي بهخاطر
اصالح ژنتيك رخ نداده است.

گزارش

روزنامهنگار

يك كمپين جديد تحت حمايــت دولت انگليس
از غولهــاي فناوري ميخواهد كــه از رمزگذاري
سراســري (  )E2EEپيا مهــاي ارســالي در
پيامرســانها جلوگيــري كننــد .بــه گــزارش
بيبيســي ،اپليكيشــنهاي پيامرســاني مانند
واتساپ و ســيگنال هماكنون از  E2EEاستفاده
ميكننــد و متــا قصــد دارد آن را در فيســبوك
مســنجر خود مســتقر كند ،اما كمپينــي با نام
( No Place to Hideجايي بــراي مخفيكاري
نيســت) ادعا ميكند كه چنين كاري تشــخيص
كودك آزاري را دشوارتر ميكند .هنگامي كه پيامها
با استفاده از  E2EEارسال ميشوند ،فقط فرستنده
و گيرنــده ميتوانند آنها را بخواننــد ،نه مقامهاي
دولتي يا صاحبان برنامه .با اين حــال ،متا معتقد
اســت كه ميتواند از كودكان بدون ايجاد تغيير در
رمزگذاري محافظت كند.
با راهاندازي اين كمپين ،يكي از ســخنگويان حاال
ميگويد كــه راهانــدازي « E2EEمثل خاموش
كردن چراغهاي توانايي شناســايي آزار جنســي
كودكان بهصورت آنالين» اســت .آنها ميگويند:
«ما از پلتفرمهاي رسانههاي اجتماعي ميخواهيم
كه تعهد عمومي بدهند كه تنها زماني رمزگذاري
سراســري را اجرا خواهند كرد كه با اســتفاده از
فناوري اطمينان حاصل كنند كه ايمني كودكان در
نتيجه چنين كاري به خطر نميافتد».
اين كمپين اضافه كرد كه ميخواهد با شركتهاي
فناوري همكاري كنــد تا راهحلهايــي پيدا كند
كه از كــودكان و حريم خصوصــي آنها محافظت
كند .گروهي ميگويند دولــت انگليس با اين كار
ميخواهد جاسوسي از كاربران جهان را براي خود
راحتتر كند.
اين كمپين ميگويد ارقام مركز ملي آمريكا براي
كودكان گمشــده و استثمارشــده ()NCMEC
نشــان ميدهــد كــه در ســال 2020ميالدي،
21.7ميليون گزارش از مطالب سوءاستفاده جنسي
از كودكان در شــبكههاي اجتماعي منتشر شده
است .بسياري از كارشناسان اين ايده را زير سؤال

ميشده است.
اين پژوهشگران براي اينكه دسترسي
به چنين دســتگاههايي را تســهيل
كنند ،با اســتفاده از پرينتر سهبعدي
يــك نمونهگيــر 2/5ســانتي توليد
كردهاند كه ميتواند نمونهها را از هوا
جمعآوري و روي يك صفحه كه داخل
دستگاه است ،نگه دارد.

رضا باقریاصل
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات
رویكرد در مقابله بــا رمزارزها در ابتدا
بیشــتر بــر محــور ممنوعیــت بــود امــا
اكنــون در دولــت ســیزدهم بهعنــوان
پنجــره فرصتــی تلقــی شــده و بنابــر
آییننامــه داخلــی مجلــس ،جمعی از
متخصصــان در حــال تدویــن قانــون
برای دارایی دیجیتال هستند.

ساسان شادمانمنفرد

كن كوتاراگی
مخترع پلیاستیشن
آیا شــما ترجیــح میدهید تــا به جای
خود واقعیتان یك آواتار در متاورس
باشــید؟ هدســتهای واقعیــت
مجــازی شــما را از دنیــای واقعی جدا
میكنند و من موافق آن نیستم .این
هدستها بهنظرم بیشتر آزاردهنده
هستند.

عدد خبر
بردهاند كــه هم ميتوان رمزگذاري ايمن داشــت
و هم محتــواي پيامهاي رمزگذاريشــده را براي
جلوگيري از موارد مختلف كودك آزاري بررســي
كرد .جيم كيلك ،از ســازمان مبــارزات ديجيتال
 ،Open Rights Groupميگويد كه از نظر فني

موضوع سياسي پيامرسانها

مکث

كريستال گودري ،استاد دانشگاه ييل
و مولــف اصلي اين مطالعــه ميگويد:
«دستـــــگاه Fresh Air Clip
يك دســتگاه پوشــيدني اســت كه
ميتواند قرار گرفتن افراد در معرض
ويروسهاي پراكنده در هوا را ارزيابي
كنــد ».او ميگويد« :اين دســتگاه
براي شناســايي زودهنــگام افراد در

چنين كاري غيرممكن اســت و هرگونه تضعيف
رمزگذاري كاربران را در معرض خطر قرار ميدهد.
او در اين خصوص گفت« :رمزگذاري از ما در برابر
كالهبرداري ،باجگيري و سوءاستفاده مجرمانه از
پيامهاي شخصي محافظت ميكند ،بنابراين دولت

بحث  E2EEسالهاست كه با بحثهاي شديد بين سياستگذاران در سراسر جهان و مبارزان
حريم خصوصي در جريان بوده است .در همين حال اكثر ما توجهي به آن نكردهايم .همه ما امثال
واتساپ و سيگنال را در زندگي روزمره خود پذيرفتهايم ،اما اين برنامهها اكنون بخشي از ميدان
نبرد در يك مبارزه بزرگ در انگليس و دنيا هستند .با توجه به اينكه ميلياردها نفر هماكنون
از برنامههاي  E2EEاستفاده ميكنند ،برخي استدالل ميكنند كه جوجه هماكنون از قفس
پريده است .پر واضح است كه دولت احساس ميكند تا زماني كه متا اين فناوري را در پيامرسان
پيادهسازي نكند ،نبرد واقعا شكست خورده نيست .اما از نظر بسياري از كارشناسان امنيت
سايبري ،چيزي كه درخواست ميكند غيرممكن است .آنها ميگويند اگر يك بهاصطالح «در
پشتي» در فناوري  E2EEتعبيه شده باشد ،خودش سيستم را تضعيف خواهد كرد .بنابراين
پس از سالها تالش براي متقاعد كردن مستقيم غولهاي فناوري ،اميد اين است ،جذابيت
گسترده براي عموم چيزي باشد كه درنهايت متا و ديگران را متقاعد ميكند ،راه جديدي را در
اطراف سيستم ابداع كنند كه مقامات را راضي كند يا داستان رمزگذاري سرتاسري را يكبار
براي هميشه به پايان برساند.

گجت پوشيدني براي هشدار كرونا
احتمــاال در آينــده
نزديك ،يك دستگاه
فناوری
پوشــيدني توليــد
ميشود كه وقتي در معرض يك فرد
مبتال به كوويد 19-قــرار ميگيريد،
هشدار ميدهد.
در شــرايط فعلــي ،زمانــي متوجه
ميشــويم كه در معرض اين بيماري
قرار گرفتهايم كه بفهميم تست كوويد
فردي كه با او در تماس بودهايم ،مثبت
شــده يا خودمان عالئم اين بيماري
را داشــته باشــيم .به گزارش یواس
ایتو دی ،حاال پژوهشگران دانشگاه
ييل دستگاهي شبيه يك گيره توليد
كردهاند كه ميتوانــد مقادير ناچيز
ويروس را در هوا تشخيص دهد.
تاكنــون از دســتگاههاي بــزرگ و
پرهزينه نمونهبرداري براي تشخيص
قطرات تنفسي حاوي ويروس در هوا
كه معموال از طريق ســرفه ،عطسه،
صحبت كردن و تنفــس افراد مبتال
به ويروس پراكنده ميشود ،استفاده

نقلقولخبر

راهاندازي يك كمپين توسط دولت انگليس براي مقابله با رمزگذاري در پيامرسانها ،باعث اعتراض حاميان حريم خصوصي
كاربران شده است

پيوند موفقيتآميز
كليه حيوان  به انسان
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معرض ويروس و اقدامات سريع مانند
آزمايش يــا قرنطينه مفيد اســت».
پژوهشــگران 62نفر را بين ژانويه تا
مه 2021انتخاب كردند .برخي از آنها
اين گيره را هنگام كار در رستورانها،
پناهگاههــاي بيخانمانهــا و مراكز
بهداشتي و درماني و برخي ديگر آن
را حين فعاليتهاي روزانه مانند خريد
و ورزش به لباس خود نصب كردند.
از شركتكنندگان خواسته شد كه اين
گيره را بهمدت 5روز متوالي در محل
كار خود استفاده كنند و سپس صفحه
داخل گيرهها از نظــر وجود ويروس
آزمايش شد .پژوهشگران شواهدي از
كوويد را در 5دستگاه پيدا كردند كه
4مورد مربوط به كاركنان رستوران و
يك مورد هم مربوط به شخصي بود كه
در يك مركز نگهداري از بيخانمانها
كار ميكــرد .اميد مــيرود كه اين
دستگاه در آينده در دسترس عموم،
بهويژه در مــدارس و محيطهاي كار
قرار بگيرد.

بايد با اين واقعيت روبهرو شود كه كمك به مجرمان
را انتخاب ميكند».
سردرگمي انگليسيها

با اين حال ،وزارت كشــور هــم ميگويد« :دولت
انگليس از رمزگذاري پشــتيباني ميكند و معتقد
است كه  E2EEميتواند مســئوالنه و بهگونهاي
اجرا شــود كه با امنيت عمومي ســازگار باشــد.
ديدگاه ما اين اســت كه حريم خصوصي آنالين و
امنيت ســايبري بايد محافظت شود ،اما اين موارد
با اقدامات ايمني كه ميتواند از كشــف بهرهكشي
و سوءاستفاده جنسي از كودكان اطمينان حاصل
كند ،سازگار است ».درحاليكه كمپين به صراحت
آن را بيان نميكند ،نگراني كليدي دولت ،انتشــار
برنامهريزي شده  E2EEتوســط متا در پيامهاي
مستقيم فيسبوك
متن كامل را در   
و پيا مرســان همشهری آنالین بخوانید
اينستاگرام بوده اســت؛ طرحي كه غول فناوري تا
سال 2023آن را به تعويق انداخته است.

۵۰

ميليارد

سال

2024

شــركت ارتباطات زیرســاخت در راستای
حمایت از توســعه كســبوكار ،فراخوان
اعطای تسهیالت تا سقف۵۰میلیارد ریال
ی تجهیزات سختافزاری
را برای بومیساز 
و نرمافزاری اعالم كرده است .سامانههای
پایــش تجهیــزات ،شــبكه ،سیســتمهای
مدیریت ترافیــك و امنیــت بخش مهمی
از اولویتهــای شــركت زیرســاخت بــرای
بومیسازی است.
یــك شــركت فیلمســازی قصــد دارد در
اوایــل ســال ۲۰۲۴مــاژول جدیــدی كــه
شامل یك استودیوی فیلمسازی و زمین
ورزشــی میشــود بــه ایســتگاه فضایــی
بینالمللــی« »ISSمتصل كنــد .پس از
پرتاب و اتصال ایــن مــاژول ،فیلمبرداری
فیلــم و برنامههــای تلویزیونی حتــی برای
پخــش بهصــورت آنالیــن و زنــده در آن
صورت خواهد گرفت.
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علي پاشايي بيدار

عدد خبر

32

9000

یادداشت

مراكز نوآوريشهري
بسترساز تولد استارتآپهاي سبز

3۲درصــد از بودجــه ســال ۱۴۰۱
شــهرداری تهــران بــه حمــلو نقــل و
ترافیك اختصاص یافته اســت .میثم
مظفر ،عضو شورای شهر تهران با اعالم
این خبــر گفــت « :بــرای نخســتینبار،
بودجهریــزی شــهرداری تهــران بــا نگاه
پاییــن بــه بــاال و بــا نــگاه بودجهریــزی
مشاركتی براساس خواست و ترجیحات
مردم انجام میشود».
جانمایی مخازن و دپوی شن و نمك در
حدود ۹هزار نقطه از پایتخت ،همزمان
بــا بــارش بــرف انجــام شــده اســت .در
ماههــای گذشــته حــدود ۳۰۶دســتگاه
ماشــینآالت مكانیــزه برفروبــی در
فازهــای مختلــف ،در اختیــار مناطــق
۲۲گانه قــرار گرفــت .همچنیــن ۱۰هزار
نیروی خدمات شهری همزمان با بارش
برف همكاری میكنند.

خبر

نجات بيخانمانها
در شبهاي سرد برفي
20گرمخانــه بــا تمام ظرفيــت آماده هســتند تا
بيخانمانها در تهران شــب را بدون سرپناه سپري
نكنند .براي اين منظور دســتكم تعداد گشتهاي
ســيار شــهرداري بــه 31خودرو رســيده تــا به
محضمشــاهده بيخانمانها و كارتنخوابها ،آنها
را به مددســراها انتقال دهند .اين خودروها در طول
شبانهروز در سطح شهر اقدام به گشتزني ميكنند و
عالوهبر آن در هر منطقه نيز يك گشت ويژه شبانه براي
شناسايي مددجويان از ســاعت  ۲۲تا ۶صبح حضور
دارد .همچنین پايتختنشــينان درصورت مشاهده
بيخانماني می توانند با شــماره 137تماس بگيرند.
ويدئوي مرتبط با نجات بيخانمانها درپنجشنبه شب
گذشته را ميتوانيد با اسكن كد باال ببينيد.

پژوهشگر حوزه فضاي سبز
و محيطزيست شهري

پرواز بادبادکها بر فراز یادمانمشاهير ايران
200كودك ايراني و افغانستاني در آستانه روز مادر با شعار «يكقلب و دو ملت» جمعه شادي در اراضي عباسآباد داشتند

گزارش

زهرا كريمي
روزنامهنگار

مجموعه فرهنگي و گردشگري عباسآباد ديروز
جمعه ،با حضور ۲۰۰كودك قدونيمقد ايراني و
افغانستاني حال و هواي ديگري داشت .كودكان
 ۸تا ۱۴ساله در هواي سرد زمستاني ،شال و كاله
كرده ،همراه خانوادههايشان از ساعت ۱۰صبح
براي برندهشدن در جشــنواره «بادبادكباز» به
ميدان مشاهير آمده بودند؛ جشــنوارهاي كه با
ســفيدپوش شــدن بخشهايي از بوستانهاي
طالقانــي و آبوآتش و با حضــور گيتي خامنه،
مجري برنامههاي دهههاي  ۶۰و  70با شــور و
اشتياقي جالب توجه برگزار شد تا جاييكه برخي
از پدران و مادران اين كودكان دلتنگ اجراي اين
مجري پيشكسوت بودند .بهطوريكه بزرگترها
منتظر بودند تا هر چه زودتر جشنواره تمام شود و

به ياد روزهاي كودكي در گنبد مينا اجراي گيتي
خامنه را تماشا كنند.
آسماني پر از بادبادكهاي رنگي

ديروز صبح ،وقتي هنوز بســته ابزارهاي ساخت
بادبادكها توزيع نشــده بود ،بعضي از كودكان
در ميدان مشــاهير با وســايل خودشان كارگاه
ساخت را برپا كردند .ســرانجام آنها بستههايي
را تحويــل گرفتنــد و بــا كمــك همســن و
سا لهايشان بادباد كهايي ســاختند كه بعضا
بزرگتر از قد و قوارههايشــان بود .در آن هواي
سرد زمســتاني صداي خنده كودكان ايراني و
افغانســتاني مجموعه را فراگرفته بود و آسمان
مجموعه پر از بادبادكهــاي رنگيرنگي با پيام
تبريك روز مادر بود .بادبادكبــازي كه به زبان
افغانســتاني «گوديپراني» خوانده ميشــود
يكي از پرطرفدارتريــن و محبوبترين بازيها

در افغانستان است .در اين ميان نيز خانوادههاي
شــهداي فاطميون در ميدان مشــاهير واقع در
منطقه فرهنگي و گردشــگري حضور داشتند تا
برنامه رنگي هم از جنس مادران شهيد در آستانه
روز مادر بگيرد.
برنامه ديروز با شــعار «يك قلــب و دو ملت» با
همكاري مؤسسه زينو و با هدف تعامل فرهنگي
ميان 2كشــور برگزار شــد .در نهايت ساخت و
پرواز بادبادكها بــا داوري و معرفــي بهترين
بادبادك به پايان رســيد و هر يك از كودكان در
كنار عروسكهاي عظيمالجثه حاضر در مراسم
عكسهايي به يادگار گرفتند.
شنيدن قصههاي نوستالژي در گنبد مينا

بازگويي قصههاي نوســتالژي بخش ديگري از
برنامه روز گذشته بود .به همين منظور هم همه
كودكان با خانوادههايشان براي شنيدن قصههاي

گيتي خامنه و اجراي او به «گنبد مينا» رفتند.
صداي خانم خامنه ،مجري قديمي و باســابقه
كودك و نوجوان گرمابخــش محيط گنبد مينا
شد و همه براي شنيدن قصهها گوش فرا دادند.
بعد از آنكه قصهگويي و خاطرهبازي پدر و مادرها
با اين مجري پيشكسوت به پايان رسيد ،نوبت به
بازي در شهربازي «گذر گردشگري» رسيد .گذر
گردشگري پر از وسايل برقي براي بچههاست و
آنهايي كه تجربه اين وســايل را داشتند با عجله
به ســمت بازي مورد عالقه خود رفتند .استفاده
از وسايل در اين روز به مناســبت اعياد پيشرو
رايگان بود .كودكان هم از اين فرصت اســتفاده
كردند و در صفها به نوبت ســوار اســب پرنده،
قايقهاي آبي و بشــقابپرنده شدند .اين برنامه
آخر ،كودكان را حسابي خســته كرده بود و در
ساعات پاياني روز و با تاريك شدن هوا يكييكي
خانوادهها مجموعه را ترك كردند.

مفاهيمي مانند شهر خالق يا شهر دوستدار نوآوري ،امروزه تبديل
به موضوعاتي جديد در حوزه برنامهريزي و سياستگذاري شهري
شدهاند .بر مبناي اين پارادايم نوين ،شهرهايي در دنياي كنوني
موفقتر و پايدارتر هستند كه بسترهاي الزمبراي ايجاد خالقيت
و نوآوري توسط شهروندان ،با هدف حل مشكالت شهري را پديد
آورده باشــند .در واقع نهاد مديريت شهري در شهرهاي خالق،
با بهكارگيري توانمندي ،نبوغ و اســتعداد جمعي شــهروندان،
از ظرفيت عظيم خالقيت و مشــاركتهاي مردمي ،براي حل
مشكالت پيچيده و چنداليه شــهري كمك ميگيرد تا محيط
زندگي در شهرها و كيفيت زندگي شهروندان را ارتقا ببخشد.
در جهت تحقق هدف مذكور ،طي ســاليان اخيــر ،تعدادي از
شهرداريها در كالنشهرهاي كشور ازجمله تهران ،مشهد مقدس
و ...تحتتأثير حركت جهاني ،اقدام به ايجاد مراكز نوآوري شهري
كردهاند تا اين مراكز بهعنوان بازوي نوآوري شهرداري ،بستري
براي تولد اســتارتآپها يا شــركتهاي نوپاي خالق در حوزه
شهري را فراهم كنند و از سوي ديگر ،نقشي پيونددهنده ميان
مشكالت شهر و شركتهاي دانشبنيان داشته باشند تا بتوانند
از خالقيت شهروندان و نوآوري شركتهاي دانشبنيان ،در حل
چالشهاي مديريت شهري بهره ببرند.
در اينباره ،يكي از حوزههايي كه الزم اســت شهرداريها اقدام
به ايجاد مركز نوآوري شهري مستقل كنند ،حوزه فضاي سبز و
منظر شهري است .درباره چرايي اهميت انجام اين كار ،ميتوان
داليل زير را ذكر كرد :بيشــينه كردن بهرهوري فضاي سبز در
مقابله با آلودگي هوا از طريق پايش بهتر و دادهمحور ميزان جذب
آاليندهها توسط گياهان ،نوآورانه ساختن اصالحاتي كه براساس
برنامه ملي سازگاري با كمآبي در 10سال آينده در حوزه فضاي
ســبز صورت خواهد گرفت ،لزوم توجه بيش از پيش به خشك
منظرسازي ،كمبود زمين مناسب ،هزينههاي سنگين نگهداشت
و توسعه فضاي سبز ،لزوم استفاده هرچه بيشتر از فناوريهاي روز
در اين حوزه و ...بهنظر ميرسد از الزامات افزايش بهرهوري در اين
مركز ،اختصاص فضاهاي اداري ،ايجاد يك كارگاه جهت ساخت
سازههاي سبك بهعنوان فضاي تحقيقاتي براي ساخت عناصر
مصنوع فضاي سبز و پيوند اين مركز با ايستگاه تحقيقات فضاي
سبز بهعنوان فضاي آزمايشــي و عملياتي براي عناصر گياهي
فضاي سبز ،است.
شهرداريها در كالنشهرهاي كشور ميتوانند با استفاده از بند10
راهبردها و سياستها و همچنين بند 23سياستهاي اجرايي
بخشنامه بودجه 1401شهرداريها ،كه در تاريخ 19آبان،1400
توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ابالغ شده است،
براي نوآوري باز و حل بخشي از مشــكالت فضاي سبز ،اقدام به
ايجاد مركز نوآوري شهري ويژه فضاي سبز و منظر شهري كنند.

شنبه  2بهمن 1400
شماره 8419

ايران و خروج آمريكا از برجام نيز بوده است .همچنين از
مشوقان اصلي ايران براي عضويت در سازمان اتحاديه
اقتصادي اوراسيا و سازمان شانگهاي و در سوريه نيز
متحد تاكتيكي ايران بوده است ،از اينرو نگاه به شرق از
جانب روسيه بسيار قوي است و همين عامل ميتواند
زمينهساز روابط گستردهاي با ايران باشد؛ بهعبارتي
نارضايتي از هژموني آمريكا زمينهســاز روابط بيشتر
ايران و روسيه است .آمريكا كه به باور متفكران در باتالق
دمكراسي ليبرال و سرماي هداري بيمار ،دست و پا ميزند
و دير يا زود بايد به جهان چندقطبي رضايت دهد.

خبر

سرمايهگذاريهاي مشترك
همافزايي ايران و روســيه در مســير ســرمايهگذاريهاي
اقتصادي و صنعتي ،فناورانه ،مهندسي و انرژي ،حملونقل
و تجاري ميتواند بسترســاز قدرتگيري هر دو كشــور در
منطقه باشد.
توليد مشترك ميتواند نقشه راه مؤثري براي سياستگذاري
صنعتي باشــد .اين رويه اقتصادي ميتواند در بلندمدت به
حذف دالر از مناســبات بينجامد و بهنوعي تحريمهاي هر
دوطرف را خنثي سازد .ذكر اين موضوع الزم است كه ايران و
روسيه امروز در قلب زمين واقع شدهاند.
راهبرديتريــن منطقهاي كه با همكاري دوجانبه بيشــتر
ميتوان سلطه آمريكا و ابزار تحريم آن را از ميدان به دور كرد
و زمينهساز افق روشني شــد .جايي كه ارتباطات فرهنگي
و مذهبي نيز به كمك ميآيد و ميتواند قدرت سياســي را
چندبرابر كند.

همكاريهاي اقتصادي ايران و روســيه بر كسي پوشيده
نيســت و هرگونه توافقي كه در ايــن زمينه صورت گيرد
بهطور قطع سببساز پيشــرفتهاي آتي خواهد شد .اما
ذكر چند نكته در اينجا مهم بهنظر ميرســد؛ نخست در
عرصه روابط بينالملل ،منافع ملي حرف نهايي را ميزند و
قطعا روابط ايران با روسيه درمسير منافع ملي است ،چرا
كه راهي است كه ميتواند روند رويگرداني از آمريكا و غرب
را گستردهتر و جلوي سلطهگري غرب سدي ايجاد كند.
دوم اينكه ،سياست منطقهگرايي روســيه ميتواند براي
ايران نيز مهم باشد.
ايران بايــد به همســايگان خود بيشــتر توجــه كند و
سرمايهگذاري بيشتري در عرصههاي اقتصادي و فرهنگي
با آنها داشــته باشد .ايجاد دانشــگاههاي مشترك ،توليد
مشترك ،كالسهاي دوزبانه مشترك و همسويي فرهنگي
و آموزشــي بهطور قطع ميتواند روابط 2كشور را بيش از
پيش گسترده كند .ايران ظرفيت پذيرش دانشجو و تبادل
استاد در رديفهاي مختلف آموزشــي را دارد و جا دارد از
اين فرصت استفاده شود.
هر دو كشور روسيه و ايران سابقه تمدني و فرهنگي دارند و
همين بستر ميتواند زمينه تبادالت بينفرهنگي بيشتري
باشــد .اين امر ميتواند غربســتيزي را گسترده و اهميت
همسايگان را در منطقه بيشتر نشان دهد.

ارمغانهای يک سفر

سفر سید ابراهيم رئيسي به روسيه،مقدمه روابط گسترده دوجانبهاي است كه سلطهگري آمريكا را در منطقه كاهش میدهد
رويدادي بزرگ؛ تحول تاريخســاز؛
صفيهرضايي
جهش رو به جلو؛ اينها تعابيري است
گزارش روزنامهنگار
كه درباره سفر سید ابراهيم رئيسي،
رئيسجمهوري اسالمي ايران در اواخر ديماه به روسيه شد؛ سفري كه يقين ًا
در راستاي اهداف بسياري بود و توانست در روند سياست خارجي جمهوري
اسالمي گامي مثبت تلقي شود .هرچند نگاههاي ناهمسو با مواضع جمهوري
اسالمي ايران اين سفر را در بحبوحه رايزنيهاي هستهاي نوعي فرصتطلبي
روسي قلمداد ميكنند اما واقعيت اين است كه اوراسياگرايان روسيه به خوبي
اين موضوع را درك كردهاند كه ايران قدرت در حال خيزش منطقهاي است و
ميتواند نقش سرنوشتسازي در حل بحرانها و بيثباتيهاي منطقه داشته
باشد .ضمن اينكه دو كشور روسيه و ايران داراي منافع مشترك اقتصادي،
امنيتي ،نظامي و ژئوپليتيكي هستند .همچنين اين نكته پوشيده نيست كه
 2كشور؛ يك نگاه

روســيه به همراه چين دو قدرت بزرگ هستند كه
جهانشــمولي غرب را به چالش ميكشند .ايران نيز
در كنار روسيه منافع موازي و مشــتركي در زمينه
مقابله با غرب دارد .دلسردي و عقالنيت راهبردي در

قدرتگيري روسيه و چين امري حتمي اســت و نگاه بيشتر ايران به اين دو
كشورازملزوماتتوسعهروابطخارجياست؛آنهمدرحاليكهمتفكرينغربي
همچونفوكويامابارهابرمثلثپرقدرتايران،روسيهوچيندربرابرآمريكايي
كه در حال افول و سقوط است ،تأكيد كردهاند .از اينرو نگاه به شرق ميتواند
زاويه تاريخساز 
ي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ترسيم كند .بهطور
قطع تبليغات رسانهاي و تزريق موهوماتي همچون سوءاستفاده روسها از
ايران،فروشجنگافزاربهايراندرجريانسفررئيسيبهروسيه،فرصتطلبي
روسها در جريان رايزنيهاي هستهاي ايران و بياعتمادي روسها از جانب
منابعي است كه ميخواهند مثلث قدرت شرق را خدشهدار كنند؛ حاليكه
استراتژي نگاه به شرق و روابط بيشتر با روسيه بهطور قطع براي ايران فوايد
بسياري خواهد داشت .بسترساز چنين منافع و فوايدي وجود اشتراكات بين
روسيه و ايران و حوزههاي گوناگون تعاملي است.

بياعتمادي به غرب ،ايران را در كنار روسيه در راستاي
منافع مشترك قرار ميدهد .از طرفي نگاه منطقهگرايي
روسيه و اوراسياگرايي اين كشور ،زمينه را بر نگاه بيشتر
به منطقه و شــرق فراهم ميكند .در واقع ،تحركات
آمريكا در آسياي مركزي و دخالت و سلطهگري غرب

تفكر روابط گسترده با ايران را بيشتر برای طرف روسی
فراهم كرده اســت؛ ضمن اينكه هر دو كشور روسيه
و ايران درگير تحريمهاي غرب هســتند؛ روسيه در
حالي در جريان ضميمهكردن شبه جزيره كريمه با
تحريمهاي غرب مواجه شد كه مخالف تحريمها عليه

عکس :سایت ریاست جمهوری

چند نكته

منافعي همسوو پايدار

عالوه بر تهديد و تحريم آمريكا و مقابله با نفوذ آن ،مقابله
با گروههاي افراطي درمنطقه ،مقابلــه با تهديدات نرم
منطقهاي ،مقابله با تروريسم ،قاچاق موادمخدر و تمركز
برصلح و ثبات منطقهاي از مواردي اســت كه ميتواند
در فهرســت منافع موازي ايران و روسيه قابل تحليل
باشد .بنابراين ســطحي از روابط دوجانبه ميتواند به
حل چالشهاي عمومي منتهي شود .روسيه به خوبي
ميداند كه ايران در جايگاه قدرتــي بازدارنده ميتواند
سهم زيادي در حل بيثباتيهاي منطقه و مانعي بر سر
راه دستاندازيهاي آمريكا باشد .هر چند ممكن است
سطوح روابط دوجانبه در تفســيرهاي مختلف نوعي
وابستگي تلقي شود اما آنچه واقعيت دارد نگاه رو به جلوي
ايران اســت كه ميتواند در كنار سياست منطقهگرايي
روسيه مؤثر و پايدار بماند .روسيه اين نكته را به خوبي
ميداند كه ايران قدرتمند و بازدارنده امروز ميتواند در
برابر غرب مقابله كند و در كنار انزجار از آن و عد موابستگي
به آمريكا زمينهساز پيشرفتهاي بســياري باشد كه
همسايگان ايران را ترغيب به همكاري با آن ميكند.
نگرانيهايمشترك

منازعات قومي در منطقه آسياي مركزي و قفقاز و نفوذ
آمريكا و اسرائيل در اين منطقه همواره مورد بررسي
روسيه بوده اســت .اين در حالي اســت كه ايران نيز
همواره انزجار خود را از جاي پاي رژیم صهیونیستی
اعالم داشته اســت .توافقات جمهوري آذربايجان با
آمريكا و نفوذ اسرائيل در اين منطقه دغدغه مشترك
ايران و روسيه اســت؛ چراكه آذربايجان دروازه ورود
رژیم صهیونیستی به منطقه خزر است؛ ضمن اينكه
ي هژموني بر
رژيم حقوقي درياي خزر و متناسبساز 
آن ،همــواره از چارچوبهاي دغدغهآفرين در زمينه
سياست انرژي بين  2كشور است .بهنظر ميرسد كه
با گسترش روابط بين روسيه و ايران در سطح روساي
جمهوري و ديدارها ،امكان حل مشترك نگرانيها و
دغدغهها از روزنههاي بيشتري قابل حل باشد .به عالوه
آنكه كنترل منابع انرژي و تسلط بر منطقه ميتواند
جلوي نفوذ آمريكا را سد و همچنين از نظاميشدن
منطقه درياي خزر جلوگيري كند.
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نگاه ویژه

گام راهبردي
نيروي هوافضاي سپاه
مســئله قابلتوجه ديگر اين است كه
ادامه از
صفحه  2با استفاده از سوخت جامد در پرتابگر
مورد نظر ،درصد امنيت و موفقيت كار نيز باال خواهد رفت.
بهصورت كلي سوختهاي مايع براي موشكهاي نظامي يا
ماهوارهبرها داراي برخي خطرات و مشكالت چه در حوزه
نگهداري و چه تزريق هستند .ســوختهاي جامد براي
توسعه ،هزينه بيشتري الزم دارند ولي مشخصا در مقايسه
با نمونه مايع از امنيت باالتري برخوردار هستند.
در عين حال نگاهي به ســابقه پرتابهاي فضايي كشور
نشان ميدهد كه در سالهاي اخير سيستمهاي سوخت
جامد درصد موفقيت بيشــتري نســبت به پرتابگرهاي
كامل مايع داشتهاند.
استفاده از سيستم حامل متحرك

نكته مهم و قابل توجه ديگر اين است كه در سالهاي اخير
پايگاه ثابت پرتاب فضايي كشــور در استان سمنان تقريبا
بهصورت دائم تحتنظــر و تصويربــرداري ماهوارههاي
جاسوســي بوده و با انجام كوچكترين فعــل و انفعالي،
تصاوير مورد نظر پخش شــده و نوعي جنگ رواني عليه
برنامه فضايي كشور آغاز ميشد.
سپاه در جريان پرتاب ماهواره نور از سيستم حامل متحرك
براي حمل و پرتاب ماهوارهبــر خود بهره گرفت و در زمان
شــليك باعث ايجاد نوعي شــوك به طرف مقابل شد .با
اضافه شدن سيستم پيشران سوخت جامد به مرحله اول
ماهوارهبرهاي سپاه اين غافلگيري ميتواند در زمان كمتري
نيز ايجاد شده و برگ برنده مهمي را از دست دشمن در نبرد
جنگ اطالعاتي و رواني خارج كند.
دستاوردهايي در خدمت توسعه صنعت فضايي

يك مسئله مهم ديگر كه بايد به آن اشــاره كرد ،موضوع
سرريز فناوريهاي بخش موشكي به بخش فضايي است.
در حقيقت دستاوردهايي مثل پيشــران سوخت جامد،
ســكوي حامل و پرتاب متحرك و مــواد كامپوزيتي كه
زمينهساز تغييرات مهمي در بخش موشكي كشور شده،
امروز به بخش فضايي وارد و باعث شده است تا اين برنامه
نيز با بهرهگيري از اين دستاوردها پلههاي ترقي و پيشرفت
را با سرعت بيشتري طي كند .بهنظر ميرسد نبايد خيلي
منتظر بود تا پرتاب ماهواره «نور  »2را با ماهوارهبري جديد
شاهد باشيم.
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عدد خبر

340

سازمان هواشناسی اعالم كرد :دمای
۳۴۰شــهر و ایســتگاه هواشناســی در
۲۸اســتان كشــور بــه زیــر صفــر درجه
سلسیوس رسید و یكی از فراگیرترین
یخبندانهای امسال را رقم زد .سرما و
یخبندان حتی به خوزستان هم رسید
و دمای شــهر ایــذه در این اســتان را به
منفییكدرجه سلسیوس رساند.

40

بهرغــم اعــام ممنوعیــت شــكار در
اســتان گیــان ،سیدفرشــید فــاح،
رئیس اداره محیطزیســت بندرانزلی
بــه ایرنا گفــت :امســال ۴۰شــكارچی
غیرمجــاز در انزلــی دســتگیر شــدند.
او از شكار بیرویه پرندگان مهاجر در
تاالب انزلی و سایر تاالبهای استان
گیالن بــدون توجــه بهگونــه پرندگان
خبر داد.

خبرهای
کوتاه
خطر نشت لكه نفتی به جنگل حرا

ایسنا :مدیركل حفاظت محیطزیست هرمزگان با
تشریح وضعیت آلودگی ناشی از شكستن خط لوله
انتقال میعانات گازی در بستر رودخانه كل استان
هرمزگان بهدلیلسیالب ،اعالم كرد :این احتمال
وجود دارد آلودگی به تاسیسات آبشیرینكن و
جنگلهای حرا نیز برسد.

ایستگاههای هواشناسی استاندارد نیست

رئیــس ســازمان هواشناســی گفــت :فاصله
ایســتگا ههای هواشناســی در كشــورهای
توسعهیافته ۲۵كیلومتر اســت درحالیكه این
فاصله در ایران حدود ۱۰۰كیلومتر اســت و این
وضعیت بــا اســتانداردها مغایرت دارد .ســحر
تاجبخش به ایســنا گفت۸۷ :پروژه برای ساخت
تجهیزات داخلی در دستوركار است.

وزارت میراث؛ روزنه نجات
بافت تاریخی شیراز

خبر روز

ایران؛ یکی از قطبهای اصلی
گردشگری جهان

اتحادیه دانشجویی معماری ،مرمت و شهرسازی ایران در نامهای
خطاب به ضرغامی از اجماع مسئوالن شهر شیراز و همراهی وزارت
راه و شهرسازی برای تخریب بافت تاریخی شیراز خبر داد
گزارش

محمد باریكانی

دبیر گروه زیست بوم

تخریب بافت تاریخی شیراز از سالهای پایانی
دهه  80آغاز شد و سال 1393با هجوم لودرها و
بولدوزرها برای اجرای طرح توسعه 57هكتاری
از این بافت تاریخی واجــد ارزش ثبت جهانی
با هدف نوســازی ،عمران و تامیــن پاركینگ
و راهانــدازی مجتمع تجاری و هتل و زائرســرا
ادامه یافت.
این تخریب در چند مرحله تداوم یافت و هربار
نیز صدای اعتراض كنشــگران میراثفرهنگی،
معمارها و شهرســازها به رونــد تخریب بافت
تاریخی شیراز چندان شــنیده نشد .در همان
سال  93با باال گرفتن اعتراضها به روند تخریب
57هكتار از بافت تاریخی شیراز ،بار دیگر لودرها
در این بافت تاریخی حضور یافتند و به تخریب
چند خانــه تاریخی دیگر اقــدام كردند .در این
مرحله امــا وزارت میراث فرهنگی توانســت با
شــكایت به مرجع قضایی رأی دستگاه قضایی
مبنی بر توقف روند تخریب بافت تاریخی شیراز
را بگیرد .شورایعالی معماری و شهرسازی هم
درخواســت توقف اجرای طــرح تخریب بافت
تاریخی شیراز را ابالغ كرد.
پس از آن بود که آیتاهلل ناصر مكارمشــیرازی،
مرجع تقلید در پاسخ به نامه چند استاد معماری
دانشــگاه علم و صنعت اعالم كرد كه «ســزاوار
است آثار تاریخی كه هویت هر ملتی را تشكیل
میدهد ،تا آنجا كه ممكن است محفوظ بماند و از
ضایع كردن آن پرهیز شود ».تخریبگران بافت
تاریخی شیراز اما به این پاسخ نیز توجه نكردند و
سال 96داستان تلخ تخریب بافت تاریخی شیراز
تكرار شد و در این مقطع  2خانه تاریخی دیگر كه
به اعالم وزارت میراث فرهنگی شامل خانههای
قاجاری ثبت ملی شده سلیمی و منتصری بودند،

تخریب شدند .سازمان میراث فرهنگی وقت در
این مرحله نیز به دستگاه قضایی پناه برد.
بافت تاریخی شــیراز 360هكتار وسعت دارد و
آثار معماری از دوره ســلجوقی و زندیه تا قاجار
را در خود جای داده است .بافت تاریخی شیراز
همچنین 8.2درصد شهر شیراز را شامل میشود
و هسته اولیه شكلگیری این شهر تاریخی است.
بافت تاریخی شیراز همان شیراز قدیم است كه
بیش از 400اثر تاریخــی را در خود جای داده و
شامل 8دروازه اســت كه به شهر شیراز گشوده
میشد .حاال 200اثر تاریخی ارزشمند در همان
57هكتار تخریب شــده قــرار دارد .این تعداد
جدای از آثار تاریخی اســت كه در ســالهای
گذشته ویران شدند و نشانی از آنها باقی نمانده
است.
تداوم تالشها برای نجات هویت تاریخی

تالشها برای توقف تخریب بافت تاریخی شیراز
اما همچنان ادامه دارد و در این مســیر قوانین
باالدســتی نظیر قوانین مبتنی بــر ثبت ملی
بافتهای تاریخی كه بافت تاریخی شیراز را نیز
شامل میشود ،یا مخالفت شورایعالی معماری
و شهرسازی با تخریب بافت تاریخی شیراز و لزوم
توقف طرح توسعه 57هكتار از این بافت تاریخی
به یاری دوستداران میراث فرهنگی آمده تا روند
شتاب تخریب بافت تاریخی شیراز از سالها قبل
متوقف شود.
اگرچه تالشها برای تخریب بافت تاریخی شیراز
ادامه دارد ،اما گرههای متعددی قصد باز شدن
ندارند .چون درخواســت اجرای طرح توســعه
57هكتار از بافت تاریخی شیراز بار دیگر با سفر
عزتاهلل ضرغامی به شیراز به گوش رسید .وزیر
میراث فرهنگی در بازدید از بافت تاریخی شیراز
تصویری در صفحه اینستاگرام خود منتشر كرد
و در آن ،بافت تاریخی شــیراز را بافت فرسوده
خواند و نگرانیها را از تداوم تخریب مجدد بافت

تاریخی شیراز افزایش داد.
پس از این سفر و درخواست مجدد برای تداوم
تخریب بافت تاریخی شیراز با هدف اجرای طرح
توسعه در 57هكتار از این بافت ثبت ملی شده
كشور ،كارزار و پویش نجات بافت تاریخی شیراز
به همت دانشــجویان و استادان معماری كشور
به راه افتاد.
در هفتههای گذشته برخی اعضای كارزار نجات
بافت تاریخی شــیراز در نامهای به سیدابراهیم
رئیسی ،رئیسجمهور از او خواستند دستور توقف
تخریب بافت تاریخی شیراز را صادر و از تخریب
این بافت تاریخی جلوگیری كند.
درخواست از ضرغامی برای توقف تخریب

در تازهتریــن اقدام امــا ،اتحادیه دانشــجویی
معماری ،مرمت و شهرســازی ایران ،در نامهای

به عزتاهلل ضرغامــی ،وزیر میــراثفرهنگی،
گردشگری و صنایع دســتی ،با استناد به پاسخ
آیتاهلل ناصر مكارم شــیرازی مبنــی بر پرهیز
از تخریب آثــار تاریخی ،نگرانــی عمیق خود
نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در مورد تخریب
بافت تاریخی شــیراز را اعالم و با تأكید بر اینكه
اكنون مسئوالن استان فارس و شهر شیراز برای
تخریب گسترده این بافت اجماع دارند و وزارت
راه و شهرســازی نیز همراه این اجماع است ،از
ضرغامی خواسته است با تشــكیل جلسهای با
حضور نمایندگان این اتحادیه ،استادان دانشگاه
و فعاالن میــراثفرهنگــی درخصوص اجرای
طرح تخریب 57هكتار از بافت تاریخی شــیراز
چارهجویی شود .این اتحادیه تنها راه نجات بافت
تاریخی شیراز را مداخله وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی دانسته است.

زوراب پلولیكاشــویلی ،دبیركل ســازمان جهانی گردشگری
در حاشــیه برگزاری نمایشــگاه بینالمللی گردشگری فیتور
اســپانیا با عزتاهلل ضرغامی ،وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی كشورمان دیدار كرد و از ایران بهعنوان یكی از
قطبهای اصلی گردشگری جهان نام برد.
او تصاویر این دیدار را در صفحه اینستاگرامی خود منتشر كرد و
نوشت :سازمان جهانی جهانگردی برای همكاری با ایران جهت
بهبود گردشگری مصمم است .او نوشته است كه ایران از طریق
برنامههای نوآوریآموزی این پتانسیل را دارد كه گردشگری را
به یك شریك قوی برای رشد تبدیل كند.
بــه اذعــان زوراب پلولیكاشــویلی ،ایــران از نظــر ماهیت
چندفرهنگی ،قابلیتها و ظرفیتهــای متنوع در زمینه انواع
گردشگری یكی از قطبهای اصلی گردشگری جهان محسوب
میشود.
وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی نیز اعالم كرد
كه پلولیكاشــویلی در دیدار با وزیر میراثفرهنگی كشورمان
از ایران بهعنوان یك قدرت گردشــگری در جهان یاد كرده و
گفته است :ایران به لحاظ جایگاهی كه در حوزه گردشگری و
صنایعدستی دارد ،میتواند سازمان جهانی گردشگری را در نیل
به اهداف و برنامههایش یاری كند.
پلولیكاشویلی مهمترین اقدامات صورتگرفته در طول سالهای
اخیر با رویكرد توسعه گردشگری جهان را در دیدار با ضرغامی
تشریح كرد و گفت :گردشگری روستایی ،گردشگری داخلی،
توسعه و ترویج آموز 
ش آنالین بهویژه با محوریت جوانان ازجمله
اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان جهانی گردشگری است.
ضرغامی نیز در صفحه اینستاگرامی خود در تشریح این دیدار
با اشاره به اینكه گردشــگری حق همه مردم دنیاست ،نوشت:
امروز مؤثرترین عامــل همگرایی ملتهای دنیا گردشــگری
است و ارتباط مستقیم مردم با یكدیگر بسیاری از ذهنیتهای
منفی نسبت به روابط انسانی را از بین میبرد و زمینه دوستی و
خوشبینی را بین آحاد مردم فراهم میكند.
او در این دیدار با اشاره به برگزاری دهمین مجمع گردشگری
شــهری به میزبانی شــهرداری تهران ،كنفرانس گردشگری
روستایی كردستان و كرمانشــاه و اعطای بورسهای آموزشی
از سوی ایران ،از دبیركل ســازمان جهانی گردشگری خواست
از برنامههــای ایران حمایــت كند .دبیركل ســازمان جهانی
گردشگری نیز گفت :این دیدار ســرآغاز بزرگی برای تعمیق
دوستیها و همكاریهای ســازمان جهانی گردشگری با ایران
است .نمایشگاه بینالمللی فیتور اسپانیا از 29دیماه در شهر
مادرید كه مقر سازمان جهانی گردشــگری است آغاز شده و
تا ســوم بهمنماه ادامه دارد .ایران نیز امسال در این رویداد با
14شركت گردشگری در نمایشگاه حضور یافته است.
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سیلزدگان كرمان:
جایی برای ماندن نداریم

همه محصوالت كشاورزیام نابود شد

اسماعیل ناروییزهكلوت ،پس از 5روز گرفتار شدن روستایش در
میان سیالب بهدنبال راهی برای نجات جان بیماران و سالخوردگانی
اســت كه در زهكلوت ماندهاند .او با بیان اینكــه 5روز از محاصره
گذشته و همه محصوالت كشاورزی و دامیشان از بین رفته است
به همشهری میگوید :ارتباط زمینی قطع شده است و امدادرسانی
بهصورت هوایی انجام میشود .وضعیت بهداشتی افتضاح است و
اگر وضع به همین شكل ادامه پیدا كند مشكل تامین غذا نیز بیشتر
میشود .شب گذشته نیروهای انتظامی با هزار مكافات خودشان را
به روستا رساندند و برخی از اهالی را برای اسكان در مكانهای موقت
از روستا خارج كردند ،اما خیلیها هنوز در روستا گرفتار هستند .او
البته خوشحال است كه ســیل تلفات جانی نداشته ،اما نمیتواند
نگرانی خود را از بدحالی بیماران پنهان كند و اظهار میكند :وقتی
جادهای باقینمانده اســت چارهای جز ماندن در روســتا نداریم و
همین اضطراب و ترس هم حال بیماران را بدتر میكند.اسماعیل
ناروییزهكلوت ،معتقد است باید جای دیگری برایشان درنظر گرفته
شود تا دوباره خانههایشان را بسازند و كشاورزی كنند.
نیاز فوری ما سیلبند است

عکس :همشهری /محمد عباس نژاد

باران بیسابقه و شكستهشدن سیلبندهایی كه تاب باران را نداشتند
چند روســتای جنوب كرمان را به زیر آب برد و بیش از 20هزار نفر
در منطقه جازموریان را در محاصره ســیالب قرار داد .بهگفته علی
زینیوند ،استاندار كرمان ،وسعت مناطق سیلزده و صعبالعبوربودن
مناطق ،راه دسترسی به 120روستا را غیرممكن كرده است .هر چند
با تالش نیروهای امدادرسان ،تعداد روســتاهای در محاصره سیل
كاهش یافته ،اما در آخرین پیگیریهای همشهری تا روز جمعه ،اول
بهمن همچنان 77روستا در محاصره سیل قرار دارند .تنها راه نجات
روستاییان پای كار آمدن همه نهادها و نیروهای امدادی است.

از هفته جاری با توزیع واکسن و بهبود شرایط جوی

تزریق دوز سوم واكسن سرعت می گیرد

آمار كشوری تا پایان هفته گذشته نشان میدهد فقط19/9درصد از جمعیت باالی18سال دوز سوم واكسن را تزریق كردهاند
طبــق آمــار اعالم شــده از ســوی
وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
گزارش
پزشــكی تا پایــان هفته گذشــته،
مجمــوع واكســنهای تزریــق شــده در كشــور به
۱۲۷میلیونو۹۲۳هــزار و ۶۵دوز رســید؛ ۶۰میلیون
و ۴۴۷هــزار و ۶۵۹نفــر دوز اول۵۳ ،میلیــون و
۴۶۱هزارو۹۴۱نفــر دوز دوم و ۱۴میلیونو۱۳هــزار و
۴۶۵نفر دوز ســوم واكســن كرونا را دریافت كردهاند.
بنابراین آمار89.1 ،درصد از جمعیت باالی 12ســال
كشــور حداقل یك دوز78.7 ،درصد از جمعیت باالی
12سال هر 2دوز و 19.9درصد از جمعیت باالی 12سال
نیز دوز ســوم را دریافت كردهاند .بهگزارش همشهری،
هرچند میانگین دریافت دوز سوم واكسن كرونا در كشور
نیز با توجه به روند افزایشی سویه اومیكرون قابلقبول
نیست ،اما بررسی آمار اعالم شده از سوی علومپزشكی
استانهای مختلف نشان میدهد 15استان كشور هنوز
به همین میانگین هم نرسیدهاند.

در استان تزریق شد ،میگوید :از این میزان 2میلیون و
۸۰۰هزار دوز معادل۸۱درصد كل جمعیت مربوط به دوز
اول و ۷۵درصد مربوط به دوز دوم بوده است.
قاســم اویس ،با بیان اینكه ۹۷درصــد جمعیت باالی
۱۲سال در استان به تعداد 2میلیون و ۲۷۳هزار نفر اول
و ۹۰درصد به تعداد 2میلیــون و ۹۹هزار نفر دوز دوم را
دریافت كر دهاند ،میافزاید29.3 :درصد جمعیت باالی
۱۸سال استان به تعداد بیش از ۶۵۲هزار نفر دوز سوم را
دریافت كردهاند .بعد از مازندران ،كهگیلویه و بویراحمد
و فارس با 25درصد جمعیت تحت پوشش در رتبههای
بعدی قرار دارند و بعد از آن هم میتوان به اســتانهای
مركزی بــا  24.4و زنجان بــا 24درصد جمعیت تحت
پوشش اشاره كرد .عالوه بر این 11استان یزد ،هرمزگان،
گیالن ،كرمانشاه ،قزوین ،ســمنان ،خراسان شمالی،
تهران ،بوشهر ،اصفهان و آذربایجان شرقی هم میانگینی
باالتر از درصد كشــوری دارند تا در مجموع 16استان
بیش از 20درصد جمعیت هدف خود را با 3دوز واكسن
در مقابل كرونا واكسینه كرده باشند.

هماكنون مازنــدران با آمار 29درصــد جمعیت تحت
پوشش واكسیناسیون با دوز سوم باالترین رقم را در كل
كشور دارد .سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشكی
مازندران بــا بیان اینكه بیش از 5میلیون دوز واكســن

عملكرد زیر 20درصدی در 15استان

مازندران؛ صدرنشین واكسیناسیون دوز سوم

خانهها و زمینهای كشاورزی روستای كروچان در اثر سیل و بهخاطر
سیلبندی كه نداشت ،تخریب شــد .مصطفی سابقی ،دهیار روستای
كروچان برایمان از نیاز فوری مردمی میگوید كه چند روزی است در
مدرسه اسكان داده شدهاند :نیمی از روستاییان در مدرسه اسكان داده
شده و نیمی دیگر از اهالی همچنان در محاصره سیل قرار دارند .در داخل
روستا حتی یكمتر زمین هم پیدا نمیشود كه بتوانند بنشینند .مشكل
مردم غذا و خوراك و وسایل گرمایشی نیست ،نه اینكه از این نظر مشكلی
نباشد ،هست اما نیاز اصلی ما ترمیم دوباره سیلبندهاست و مكانی كه
بتوانیم در آن بهصورت موقت در چادر زندگی كنیم و بعد هم اختصاص
زمینی تا بتوانیم در آن زندگی و كشاورزی خود را از سر بگیریم.
دارو هست ،راه دسترسی نیست!

«نه خانهای مانده و نه راهی برای رساندن دارو به بیماران و كودكان
گرفتار محاصره در ســیل» .این توصیف ثریا سابكی ،بهورز منطقه
كروچان است كه نگران وضعیت بهداشــتی مردم اسكان داده شده
در مدرسه و افراد گرفتار در سیل است .او میگوید :مردم نمیدانند
این وضعیت تا چند روز ادامه دارد و قرار اســت چه مدت را در مراكز
اسكان موقت و با كمترین امكانات بهداشتی سپری كنند .كافینبودن
سرویسهای بهداشتی و در دسترس نداشتن آب به اندازه كافی برای
شستوشو ،زمینه ابتال به انواع بیماریها را بیشتر خواهد كرد.
امدادرسانی به سیلزدگان

روســتاهای همجوار كروچان همه در محاصره سیل هستند؛ چاه
بهمن ،شهیدآباد ،اكبرآباد ،حیدرآباد ،چارچاهی و ...علی زینیوند،
استاندار كرمان در جلســه مدیریت بحران این استان كه با حضور
وزیر كشور و نمایندگان نیروهای امدادی برگزار شد ،تأكید كرد كه
احتمال بارندگی مجدد در هفتههای آینده وجود دارد و سیلبندها
باید بهسرعت بازسازی شوند .اوضاع دراستانكرمان بهحدی بحرانی
است كه رئیسجمهوری روز گذشــته بالفاصله پس از بازگشت از
روسیه برای بررسی میدانی مشكالت سیلزدگان به كرمان سفر كرد.
طبق آمار ارائهشده از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای،
۴۵۰میلیارد تومان اعتبار الزم است تا خسارت سیل به راههای كرمان
ترمیم و بازسازی شود.

بنابر اعالم روابطعمومی دانشــگاه علوم پزشــكی قم،
۷۳درصد مردم این اســتان ،دوز اول واكســن و حدود
۶۱درصد نیــز دوز دوم را دریافت كردهانــد تا در این

پویش اهدای خون بانوان در ایالم
مدیركل انتقال خون استان ایالم
گفت :پویش اهــدای خون بانوی
ایرانــی از دوم تا هشــتم بهمن
برگزار میشود .به گزارش فارس،
مهدی اكبریدهباالیی اظهار كرد:
افزایش حضور بانوان برای اهدای
خون یكی از مهمترین برنامههای
این اداره كل در استان ایالم است
و معتقدیم فرهنگســازی برای
اهدای خون باید از خانوادهها آغاز
شود چون تأثیرپذیری فرزندان از
مادران در خانواده میتواند زمینهساز گسترش این فرهنگ خداپسندانه شود .بهگفته وی ،پویش
سراسری اهدای خون بانوی ایرانی با شــعار هر خانه یك پایگاه اهدای خون ،برای مشاركت هرچه
بیشتر بانوان در امر اهدای خون در نظر گرفته شده است.

آبرسانی به ۱۰هزار روستا
جانشــین قــرارگاه منطقــهای
ثامناالئمــه نیــروی زمینــی
سپاه پاســداران انقالب اسالمی
گفت :بیش از ۱۰هزار روســتای
كشور كه مشــكل آب آشامیدنی
دارند ،با همكاری دولت و ســپاه
آبرسانی میشوند .به گزارش ایرنا،
سردارحســن حســنزاده افزود:
۱۷هزار روستا در كشور با مشكل
كمبود و نبود آب آشامیدنی مواجه
هستند كه ابتدا آبرسانی به ۱۰هزار
روستا طی ۲سال در برنامه قرار دارد .بهگفته وی ،همچنین بیش از ۲۷هزار كیلومتر راه روستایی در
مناطق محروم ،صعبالعبور و دورافتاده دچار مشكل هستند كه برای تسطیح و آسفالت در دستوركار
نیروی زمینی سپاه ،قرارگاه خاتم و نیروی دریایی با كمك دولت قرار دارند.

عكس خبر

بارش برف و یخبندان در سنندج

آغاز عملیات اجرایی پاركهای كشاورزی در ۱۴۰۱

بارش برف در شهرها و روستاهای كردستان بهحدی بود كه
راههای ارتباطی شهرها و اكثریت روستاهای استان را بست
و مشــكالتی را برای تردد بهوجود آورد .هماكنون در شهر
سنندج امكان حركت دادن ماشینها وجود ندارد و تردد در
اكثر محلههای این شهر با مشكل مواجه شده است(.ایرنا)

شــهردار تبریز از آغــاز عملیات
اجرایی پاركهای كشاورزی در
سال ۱۴۰۱خبر داد.
به گزارش ایسنا ،عباس رنجبر با
اعالم این خبــر اظهار كرد :طبق
برنامه ارائهشده به شورای اسالمی
شهر تبریز ،احداث «آگری كالچر
پارك» یا پاركهای كشــاورزی
درونشهری در محل پارك بزرگ
تبریز میتواند یكی از بسترهای
توســعه گردشــگری و تقویت
اقتصاد منطقهای باشد كه از برنامههای مهم ما در مدیریت شهری اســت .وی ادامه داد :طرح
ایجاد پاركهای كشاورزی در حال نهاییشدن اســت و تالش میكنیم عملیات اجرایی آن در
سال ۱۴۰۱آغاز شود.

شــرایط از میانگین كشــوری 16درصد در دوز اول و
۱۸درصد در دوز دوم عقب باشــند .درصد دریافت دوز
سوم واكسن در این استان البته به قدری پایین است كه
مســئوالن قم حتی از اعالم آن نیز خودداری میكنند
و معتقدند این درصد ارزش مطرح شــدن ندارد .بعد از
قم ،سیستانوبلوچستان با 11درصد جایگاه دوم از نظر
كمترین دوز تزریق شده در نوبت سوم واكسیناسیون را
دارد و كردستان هم با 12درصد جایگاه بعدی را بهخود
اختصاص داده است .استانهای آذربایجان غربی ،اردبیل،
البرز ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،خراســان رضوی،
خراسان جنوبی ،خوزستان ،كرمان ،گلستان ،لرستان
و همدان هم عددی پایینتر از میانگین كشوری دارند.
در انتظار دوز سوم

عالوه بــر اینكه طی روزهای گذشــته ممكن اســت
درصدهای اعالم شده از سوی استانها افزایش نسبی پیدا
كرده باشد ،در برخی استانها چون هرمزگان تزریق دوز
سوم با چالش كمبود واكسن آسترازنكا روبهرو شده است.
سخنگوی علوم پزشكی هرمزگان در اینباره به همشهری
میگویــد :تعدادی از افــراد تمایل به تزریق واكســن
آسترازنكا داشتند و به همین دلیل از حدود 10روز پیش
بهدلیل اتمام این واكسن در استان روند واكسیناسیون
دوز سوم كند پیش میرفت.

عدد خبر

۶۴
درصد
نکته :این آمار در چند روز گذشته از سوی استانها اعالم شده و ممکن است تا امروز افزایش نسبی داشته باشد

روستاهای رودبار جنوب و زهكلوت استان كرمان همچنان در
محاصره سیل قرار دارند

آذربایجانشرقی
آذربایجانغربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحالوبختیاری
خراسانشمالی
خراسانرضوی
خراسانجنوبی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویهوبویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
کل کشور

درصد جمعیت باالی 18سال که
دوز سوم را دریافت کردهاند
23.6
16
13
20.8
18
17
23
20
18
20
19
16
16
24
23.2
11
25
21
اعالم نشده
12
16
22.5
25
15
23.6
16
29
24.4
23
17
21
19.9
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فاطمه نوروزیان بــا بیان اینكه تزریق دوز دوم و ســوم
آسترازنكا از روز گذشــته (جمعه یك بهمن) آغاز شده
است ،میافزاید :محموله جدید رسیده بین همه استانها
توزیع شده است و با توجه به این شرایط ،پیشبینی ما این
است كه در این هفته روند واكسیناسیون سرعت بیشتری
بگیرد و درصد تزریق دوز سوم افزایش یابد.
او یكی دیگر از دالیل كند بودن روند واكسیناســیون
در یكی ،دو هفته گذشــته را شــرایط جوی بهویژه در
استانهای جنوبی میداند و اظهار میكند :شرایط جوی
هماكنون بهبود یافته و بهنظر میرسد این موضوع هم
بر تسریع واكسیناسیون تأثیر بگذارد .نوروزیان به نكته
دیگری هم اشاره میكند و میگوید :برخالف آنچه گفته
میشــود ،تمایل مردم به تزریق دوز سوم بهدلیل اینكه
تأثیر واكسن را بر كاهش مرگومیر دیدهاند ،باالست.
در روزهای گذشته استانهای تهران ،گیالن ،ایالم،
خوزســتان و اصفهان هــم دربارهكمبود واكســن
آسترازنكا و توزیع و تزریق این واكسن از هفته جاری
خبر داد ه بودند .با توجه به این شرایط و پایان نسبی
بارندگیها بهنظر میرسد در روزهای پیش رو شاهد
افزایــش قابل توجه درصد پوشــش جمعیت باالی
18سال در دوز سوم باشیم.

20
میلیارد

مدیرعامــل شــركت گاز لرســتان از
افزایــش ۶۴درصدی مصــرف گاز در این
اســتان خبر داد .به گزارش ایســنا ،كرم
گــودرزی گفــت :مصــرف گاز در اســتان
روز پنجشنبه(30دی) ۶۴درصد نسبت
بهمدت مشابه سال قبل افزایش داشته
اســت .بهگفته وی ،بهعلت برودت هوا
در این روز بیش از ۱۱میلیون مترمكعب
گاز در بخشخانگی مصرف شد.
دادســتان عمومی و انقالب مركز استان
آذربایجانشرقی گفت :میزان كمكهای
مردمی و هدایای اشخاص در سال1400
بــرای زندانیــان بیــش از 20میلیــارد و
625میلیون ریال بوده اســت .به گزارش
فارس ،بابك محبوبعلیلــو اظهار كرد:
بیشــترین افزایــش كمكهــای انجمــن
حمایــت از زندانیــان مربــوط بــه كمــك
هزینه آزادی است.

خبر

خریدتوافقی
محصولگوجهفرنگیآغازشد
از  ۶۰۰هزار تن محصول برداشــتی گوجهفرنگی استان
بوشهر ،تاکنون حدود ۵۰درصد آن به میزان ۲۹۰هزار
تن برداشــت و به بازارهای مختلف استانها عرضه و یا
صادر شده اســت .به گزارش تسنیم،ســاالنه در استان
بوشهر بیش از 1.5میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی
تولید میشود که 600هزار تن آن محصول گوجهفرنگی
خارج از فصل است .به گفته خسرو عمرانی ،معاون بهبود
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر،
برای حمایــت از تولیدکنندگان طــرح خرید توافقی
محصول گوجه فرنگی آغاز شــده که نقــش مهمی در
حمایت از کشــاورزان دارد و تاکنون 3هزار تن محصول
از کشاورزان برای تبدیل به رب خریداری شده است.
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گفتوگو

میادین

رشد26درصدی قیمت قندوشكر

سوپر
مارکت

كاهش تقاضای موتورسیكلت
به یك سوم

قيمت انواع نانهاي شــركتي در يكسال گذشته تا 50درصد
افزايش يافته است .به گزارش همشهري ،مقايسه قيمت نانهاي
بستهبندي شده كه در ســوپرماركتها عرضه ميشود نشان
ميدهد قيمت اين محصوالت بسته به برند و مواد بهكار رفته در
آن از بهمن سال گذشته تا امروز بين  20تا 50درصد باال رفته
است .برند نانآوران قيمت محصوالت خود را  20تا 22درصد
افزايش داده كه 2هزار تومان بهاي هر محصول را باال برده است.
بستههاي 280گرمي نان جو كه امروز با قيمت 9هزار تومان به
فروش ميرسد بهمن سال گذشته 7.500تومان قيمت داشت و
تست سفيد 500گرمي 9هزار توماني اين برند هم حاال 11هزار
تومان قيمت خورده است .در ديگر برندها افزايش قيمت بيشتر
بوده و بعضي از برندها تا 50درصد هم افزايش قيمت داشتهاند.
نان تست هفتغله برند سهنان با وزن 530گرم در يكسال اخير
34درصد معادل 5هزار تومان افزايش قيمت داشته و از 14.500
به  19.500رسيده است .بستههاي 10عددي نان لواش كمنمك
هايفود كه پارسال 4هزار تومان قيمت داشت حاال 6هزار تومان
قيمت خورده كه 50درصد افزايش قيمت را نشان ميدهد.
برند
سهنان
سلينو
نانآوران
اورنگ
سهنان
هورسان
سهنان
نان آوران
نانآوران
نانآوران
هورسان

با افزایش قیمت خــودرو انتظار میرفــت تقاضا برای
سایر وســایل حملونقل ،مانند موتورسیكلت افزایش
یابد اما گرانی موتورســیكلت موجب افت تیراژ تولید و
تقاضای این وسیله نقلیه شده اســت؛ اگرچه هنوز هم
موتورســیكلتهای الكچری بیش از 500میلیون تومان
مشتریان خاص خود را دارد .با محمدرضا خادم منصوری،
رئیس اتحادیه فروشــندگان دوچرخه ،موتورسیكلت و
لوازم یدكی مربوط گفتوگو كردهایم.
تأثیر افزایش قیمت خودرو بر وضعیت
تقاضا در بازار موتورسیكلت چگونه
بوده است؟

پشت پرده کتککاریهای بورسی

همشهري ريشههاي افزايش دعوا و جنجال در مجامع عمومي شركتهاي فعال در بازارسرمايه را بررسي ميكند

قيمت نانهاي شركتي

قيمت انواع نان در سوپرماركتهاي تهران
قيمت  -تومان
مشخصات
تافتون سبوسدار 450 -گرمي
8.000
24.000
تست سفيد بدون گلوتن 350 -گرمي
4.500
نان روستا 180 -گرمي
28.500
نان سنتي كاك چندغله 450 -گرمي
19.500
تست هفتغله 530 -گرمي
14.000
نان گندم كامل 450 -گرمي
7.000
نان پيتا  -بسته 6عددي
11.000
تست سفيد 500 -گرمي
11.500
تست سبوس گندم 500 -گرمي
14.000
تست مخصوص پرونان 720 -گرمي
14.000
تست ساده 765 -گرمي

چهرهها
یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق
از ابتــدای امســال تاكنــون  ۸میلیــارد
دالر به عراق صادرات داشتهایم كه در
مقایسه با مدت مشــابه پارسال رشد
 ۱۴درصدی نشان میدهد .امیدواریم
تا پایان ســال این میزان بــه 10میلیارد
دالر برسد.
سید رضا فاطمی امین
وزیر صنعت ،معدن و تجارت
صنعت خودرو در طول ســالهای گذشته
از نظــر كیفیــت و قیمــت عملكــرد خوبــی
نداشــته اســت ،وزارت صمت تأكیــد ویژه
به افزایش تولید و متعادل شدن قیمتها
دارد و كیفیت خودروها نیز باید قابلقبول
باشــد .به كیفیت خودروهای تولید داخل
بیش از گذشته توجه خواهیم كرد.
اكبر پازوكی
رئیس اتحادیه فروشندگان
لوازمخانگی تهران
اگــر همانند گذشــته فهرســت ســتونی
برای كاالهای لوازم خانگی درنظر گرفته
شود دیگر نیاز نیست قیمت تولیدكننده
روی كاال درج شود .لوازم خانگی با تأخیر
بهدست مصرفكننده میرسد بنابراین
در فاصلــه بیــن تولیــد تــا عرضــه قیمت
مواد اولیه نیز تغییر پیدا میكند.

روزنامهنگار

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه ،موتورسیكلت و
لوازم یدكی در گفتوگو با همشهری اعالم كرد

قیمت قندوشكر در میادین با اعمال قانون جدید مالیات بر ارزش
افزوده افزایش یافت .به گزارش همشــهری ،براساس نرخنامه
جدید ســازمان میادین میوه وترهبار شــهرداری تهران كه از
چهارشنبه گذشته ابالغ شد ،قیمت شكر در میادین 26درصد
افزایش یافت و به كیلویی 16.900تومان رسید .قیمت هر كیلو
شكر در نرخنامه سابق میادین 13.400تومان بود كه این نرخ
تا 28دیماه معتبر بود .از 13دیماه با آغاز اجرای قانون جدید
مالیات بر ارزش افــزوده ،دولت با هدف اصــاح روند مصرف
قندوشكر در كشور ،معافیت مالیاتی شكر را لغو و این محصول
را نیز در زمره اقالم مشــمول این قانون قرار داد .سرانه مصرف
قندوشكر در ایران 30كیلوگرم در ســال اعالم شده كه 6برابر
میانگین مصرف جهانی است.
قیمت قند ،شكر و نبات بسته بندی و فله در میادین میوه و ترهبار تهران
زمستان  99ابتدای دی از 29دی
نام
مشخصات
تومان
تومان
تومان
محصول
18.300 14.800 8.700
بسته یك كیلویی
شكر
53.500 43.900 26.000
بسته3كیلویی
شكر
88.500 72.500 43.250
بسته5كیلویی
شكر
16.900 13.400 7.200
فله -هركیلویی
شكر
60.000 51.000 43.800
بسته3كیلویی
قند
98.500 84.000 73.200
بسته5كیلویی
قند
قند
بسته 10كیلویی 193.000 160.000 146.000
قند شكستهفله-هركیلو 19.500 16.300 14.620
قند حبهپرسی-هركیلو 17.900 14.500 14.200
كله فله  -هركیلو 19.500 16.300 14.000
قند
28.500 24.500 18.000
شاخهای ریز
نبات
26.500 22.000 16.000
شاخهای درشت
نبات
24.000 21.000 15.500
تخته و خرد شده
نبات
33.000 26.500 18.500
چوبدار
نبات

علی ابراهیمی

همزمان با نزول دنباله دار شاخص
بورس در 18ماه گذشــته حجم
بورس
اعتراضهــا در مجامــع عمومي
شــركتهاي بورس نســبت به عملكرد مديران
افزايش يافته وحتي مطابق ويدئوهايي كه ظرف
چند هفته گذشته منتشر شــده نشان ميدهد
برخي از اين مجامع به آشوب كشيده شده است.
به گزارش همشــهري ،ظرف2هفته گذشــته
ويدئوهايي در شبكههاي اجتماعي منتشر شده
كه نشاندهنده افزايش ســطح تنش در مجامع
عمومي شركتهاي بورس است .البته اين تنشها
موضوع جديدي نيســت و درطول ســالهاي
گذشته ،هميشه سطح استرس در مجامع عمومي
شــركتهاي بورس باال بوده اســت .با اين حال
گزارشهاي رســيده به همشــهري و همينطور
تصاوير منتشر شده در شبكههاي اجتماعي نشان
ميدهد امسال سطح تنشها در مجامع عمومي
شركتها نسبت به سالهاي گذشته افزايش يافته
است .برآورد ميشود با آغاز فصل مجامع در 4ماه
نخست سال آينده ســطح اين تنشها نسبت به
گذشته بيشتر هم شود.
تاكنون 4ويدئو در شــبكههاي اجتماعي منتشر
شده كه نشان ميدهد ســطح تنش در مجامع
عمومي شــركتهاي بورس باال بوده اســت .در
روزهاي گذشته ،نخستين تصاوير بحث برانگيز
از مجمع عمومي شــركت سرمايهگذاري توسعه
و عمران استان كرمان منتشــر شد .اين شركت
با نماد كرمان در بورس شناخته ميشود و سهام
«كرمان» در بازار اول فرابورس دادوستد ميشود.
در جريان مجمع برخي سهامداران خواستار ارائه
توضيحات كاملتر هيأت مديره شدند اما مجمع
بهدليل نبود استانداردهاي مشخص پرسشگري و
پاسخگويي به آشوب كشيده شده است.
مشــابه چنين تنشــي ظرف چند روز گذشته
در مجامــع عمومي بانك دي و ســرمايهگذاري
كاركنان صنعت برق زنجــان و قزوين (با نماد و
برق) منتشر شده است كه البته اطالعات كاملي
در مورد داليل باال رفتن سطح تنش و آشوب در
اين مجامع وجود ندارد .با ايــن حال گزارشها
و تصاوير ويدئويي كه روز گذشــته از شــركت
بينالملليتوســعهســاختمان با نماد «ثاخت»
در بورس منتشر شد نشــان ميدهد نمايندگان

اين شركت با اين بهانه كه ســهامداران حقيقي
قصد ايجاد تشــنج دارند از حضور آنها در مجمع
جلوگيــري ميكنند و اين موضــوع به اعتراض
سهامداران حقيقي اين شركت منجر شده است.
البته همشهري در هيچيك از موارد فوق قادر به
صحتسنجي ادعاهاي طرفين نيست.
نزول بورس و توضيحات ناكافي

بررسيها نشــان ميدهد يكي از داليل باالرفتن
سطح تنش در مجامع عمومي شركتهاي بورس
نزول دنبالهدار ،شاخص بورس در 18ماه گذشته
اســت كه بهطور ميانگين به زيــان 40درصدي
سهامداران و حتي افت 80درصدي قيمت سهام
برخي شركتها منجر شده اســت ،درحاليكه
به زعم ســهامداران مســئوالن بازار ســرمايه
و سياســتگذاران براي بهبود عملكــرد و بهبود
زيرساختهاي بازار ســرمايه اقدام عملي مهمي
انجام ندادهاند .اما اين همه ماجرا نيست .بسياري
از ســهامداران خرد كه با همشــهري گفتوگو
كردهاند ،ميگويند عملكرد مديران شــركتها
قابلقبول نيســت و توضيحات آنهــا هم اغلب
ناكافي است.
يكي از مســائلي كه در طول ســالهاي گذشته
عموما به تنش در مجامع عمومي شــركتهاي
بورس منجر شــده ،اقناع نشدن ســهامداران از
توضيحات مديران عامل شــركتهاي پذيرفته
شده در بورس بوده است.
طبق قانون ،شركتها بايد در پايان سال مالي به
سهامداران گزارش دهند كه عملكردشان در سال
گذشته چگونه بوده و پس از بررسي صورتهاي
مالي ،سود ساالنه بين ســهامداران تقسيم شود
و صورتهاي مالي نيز تصويب شــود با اين حال
مشاهدات خبرنگاران همشهري از مجامع عمومي
شركتها نشان ميدهد بســياري از سهامداران
از توضيحات مديران شركتها در مورد عملكرد
مالي و اقتصادي مديران ،اقناع نميشوند و عمدتا
بدون رضايت مجامع عمومــي را ترك ميكنند.
اين موضوع هميشه محل چالش بين سهامداران
شركتهاي بورس و مديران شركتها بوده كه بر
صندليهاي مستحكم خود تكيه زدهاند و كمتر
خود را به پاســخگويي ملزم ميداننــد و به ذكر
جمالت كلي و مبهم بسنده ميكنند.
حفرههاي مقرراتي

در روزهاي گذشــته نخســتين
تصاويــر بحث برانگيــز از مجمع
عمومي شركت ســرمايهگذاري
توســعه و عمران اســتان كرمان
منتشر شــد .اين شــركت با نماد
كرمان در بورس شناخته ميشود؛
ســهام «كرمــان» در بــازار اول
فرابورس دادوســتد ميشود .در
جريان مجمع برخي ســهامداران
خواستار ارائه توضيحات كاملتر
هيات مديره شــدند اما مجمع به
دليل نبود استانداردهاي مشخص
پرسشگري و پاسخگويي به آشوب
كشيده شده است

بررسيهاي بيشتر از ريشــه تنشها در مجامع
عمومي شركتهاي بورس نشان ميدهد؛ اغلب
ايــن تنشها بين ســهامداران خــرد و مديران
شــركتهاي بورس رخ ميدهد و ســهامداران
عمده كمتــر با مديران شــركتها دچار تنش و
چالش ميشــوند .علت اين پديده شــايد به اين
موضوع باز گردد كه ســهامداران حقوقي عمدتا
يا از طريق ائتــاف ،قبل از برگــزاري مجمع ،با
هم به توافق ميرســند يا رقابتهــاي خود را به
زمين بازي هيأت مديره در طول ســال منتقل
ميكنند درحاليكه سهامداران حقيقي از چنين
امكاني برخوردار نيستند و مجمع عمومي ساالنه
شــركتها تنها فرصت آنها براي پرسشگري از
مديران شركتهاي بورس است.
در چنين شرايطي سالهاست بحث تشكيل كانون
ســهامداران حقيقي مطرح است تا ازاين طريق،
منافع سهامداران حقيقي نيز در مجامع عمومي
رعايت شود ،اما هنوز الزامات اجرايي تشكيل اين
كانون فراهم نشده و سهامداران خرد را ناگزير به
اين استدالل رسانده كه حامي ندارند.
يكي ديگر از ريشههاي اصلي وجود تنش بهصورت

نهادي در مجامع عمومي شركتها ،فقدان مباني
قانوني براي ارائه توضيحات مديران شركتهاست.
درواقع نقش ســازمان بورس در بررسي عملكرد
مديران شركتهاي بورس بهطور شفاف مشخص
نيست .حتي بسياري از سهامداران اعتقاد دارند
نقش نماينده سازمان بورس در مجامع عمومي
شركتها عموما نمادين و تشريفاتي است و اين
نمايندهها به درســتي نقش خــود را در مجامع
عمومي ايفا نميكنند.
اين موضوع موجب شده ،هيأت مديره شركتهاي
بورس سايه يك نهاد ناظر قدرتمند و پرسشگر را
باالي سر خود احســاس نكنند و همين موضوع
ميزان امتناع از پاســخگويي آنها را افزايش داده
است.
آن دســته از ســهامداران خرد كه با همشهري
گفتوگو كردهاند ،تأكيــد دارند؛ يكي از مظاهر
اصلي ضعــف در نظــارت بر عملكــرد مديران
شــركتها در پاداش ســاالنه مديــران نمود
عيني پيــدا ميكند بهطوري كــه هيأت مديره
شركتها حتي با وجود توليد زيان در شركتها
از پاداش ســاالنه محروم نميشــوند .چنانكه
يك ســهامدار معترض در مورد بررسي عملكرد
مديران شركتهاي بورس به همشهري ميگويد:
فرقي ندارد كه عملكرد شــركت مثبت يا منفي
باشــد ،مديران آنها در پايان ســال مالي پاداش
هنگفتشــان را دريافت ميكننــد ،حتي اگر
عملكرد آنها به افزايش زيان شركت و سهامداران
منجر شده باشد.
رسيدگينشدن به شكايت سهامداران

قوه قضاييه ظرف يك سال گذشته سامانهاي با نام
سامانه سوت زن را تاسيس كرده تا از اين طريق
جلوي تخلفهاي مالي و اقتصادي گرفته شــود.
اين ســامانه با هدف ارائه خدمات غيرحضوري
به افرادي كه قصد ارسال گزارش فساد را دارند،
تاســيس شــده و امكان ارســال گزارش فساد
بهصورت ناشناس را فراهم كرده است.
اين سامانه در شــرايطي فعاليتش را آغاز كرده
كه هنوز ازكم وكيف اطالعات ارائه شــده در آن
اطالعي در دســت نيســت؛ مضاف بر اينكه به
زعم بسياري از ســهامداران تاسيس اين سامانه
بســيار دير بوده زيرا در طول سالهاي گذشته،
گزارشهاي بسياري از سهامداران براي مبارزه
بــا تخلفهاي انجام شــده در شــركتها به در
بسته خورده اســت؛ وظيفهاي كه قانونا برعهده
سازمان بورس بوده است .يك سهامدار حقيقي
به همشهري ميگويد :سازمان بورس طبق قانون
موظف است به تخلف شــركتها رسيدگي كند
اما عمــا گزارشهاي ســهامداران حقيقي در
زمينه تخلفات شركتها را بهطور مؤثر پيگيري
نميكند.
او به گزارشهاي خود ســازمان بورس در مورد
يك شركت اشــاره ميكند و ميگويد :با وجود

بررسي ها نشــان مي دهد؛ يكي
از داليل باالرفتن ســطح تنش در
مجامع عمومي شركت هاي بورس
نزول دنباله دار شاخص بورس در
 18ماه گذشته اســت كه به طور
ميانگين بــه زيــان  40درصدي
سهامداران و حتي افت  80درصدي
قيمت سهام برخي شركت ها منجر
شده اســت  ،در حالي كه به زعم
سهامداران مســوالن بازار سرمايه
و سياســتگذاران بــراي بهبود
عملكرد و بهبود زيرســاخت هاي
بازار ســرمايه اقدام عملي مهمي
انجام نداده اند
ارائه مســتندات كافي در مورد تخلفهاي انجام
شده در اين شركت رسيدگي مؤثري انجام نشد.
ميتوان در ميان سهامداران خرد به دهها مورد از
اين موارد دست پيدا كرد .او اضافه كرد :بهعنوان
مثال يك شركت فعال در صنعت برق براي سالها،
گزارشهاي مالي خود را پنهان ميكرد و حتي در
مورد جابهجايي محل كارخانه نيز اطالعاتي كه
بايد براساس مقررات افشاي اطالعات منتشر كند
ارائه نميكرد با وجود اينكه گزارشهاي مربوط
به اين تخلف به سازمان بورس ارائه شد اما اقدام
عملي انجام نشد.
او تأكيد كرد :اگرچه به اين تخلف رسيدگي نشد
اما بعدها با ارائه گزارشهاي جديدتر مشــخص
شد اعتراض سهامداران درمورد عملكرد مديران
اين شركت و انتقال محل فعاليت كارخانه كه در
مجامع ســالهاي قبل به تنش منجر شده بود،
درست بوده است.
اعتراض ســهامداران حقيقــي در حالي مطرح
ميشود كه سازمان بورس بهعنوان نهاد ناظر بازار
سرمايه براي رســيدگي به اين شكايتها وظيفه
قانونــي دارد و حتي واحدي در اين ســازمان با
عنوان اداره رسيدگي به شكايتها فعال است .اين
اداره تاكنون پرونده صدها تخلف را بررسي كرده
اما مشخص نيست چرا رســيدگي به دادخواهي
ســهامداران خرد به كندي انجام ميشود .يك
مقام آگاه در اينباره به همشهري ميگويد :حجم
پروندههاي تخلف زياد است و سازمان بورس منابع
و انرژي كافي براي بررسي تخصصي و رسيدگي به
همه اين شكايتها را در اختيار ندارد.

شكل نگرفتن فرهنگ سهامداري

مکث

بســياري از فعاالن و كارشناسان بازارســرمايه ميگويند :ســازمان بورس براي همهچيز
دستورالعمل دارد اما براي برگزاري مجامع عمومي شركتهاي بورس استانداردكاملي ندارد
كه نشان دهد منافع سهامداران و مديران شركتها در چه نقطهاي بايد به تعادل برسد تا از تقابل
بين اين دو گروه جلوگيري شود .هماكنون مجامع عمومي شركتهاي بورس تحت يكسري
مقررات كلي برگزار ميشود اما جزئيات استانداردهاي مربوط به برگزاري سهامداران كامل
نيست .اين موضوع موجب شده فرهنگ سهامداري نيز در مجامع عمومي بين سهامداران و
مديران شركتها به شكل درستي صورت نگيرد .بهعنوان مثال فقدان يك استاندارد فراگير با
جزئيات كامل موجب شده از يك طرف سهامداران نميدانند كه چگونه بايد مديران شركتها را
بدون بروز تنش و درگيري به پاسخگويي ملزم كنند و از طرف ديگر مديران شركت هم كه خود
اغلب با پشتوانههاي سياسي به قدرت رسيدهاند چندان خود را به پاسخگويي ملزم نميدانند
و بهصورت نامشهود و پنهان شركت را در زمره امالك و ميراث خود تصور ميكنند.

فارغ از گرانی یا ارزانی ،هر ســال در دی
و بهمن ،بازار موتورســیكلت با افت تقاضا مواجه میشود اما
از اواخر بهمن معموال بازار دوبــاره رونق میگیرد .زیرا تغییر
مدل موتورسیكلتها در ماههای دی و بهمن هر سال موجب
میشود مشتریان با صبر بیشتر ،موتورسیكلتهای مدل1401
را خریداری كنند .در مورد تأثیر افزایش قیمتها بر تقاضا نیز
طبیعی است وقتی كاالیی گران میشود ،میزان تقاضا برای
آن كمتر میشود .در بازار موتورسیكلت نیز با كاهش قیمت
دالر ،طبیعی است كه مردم منتظر روشن شدن روند باشند و
سپس به خرید اقدام كنند.
میزان تولید داخل و نیاز بازار موتورسیكلت
چقدر است؟

تولید موتورســیكلت در داخل به مونتاژ آن محدود میشود.
تنها موتورســیكلت تولیــد داخل ،هوندا 125ســیجیای
است كه قطعات بدنه آن در داخل كشــور تولید میشود اما
بقیه موتورســیكلتهای موجود در بــازار از طریق واردات
قطعات و مونتاژ وارد بازار میشود .البته تولید بدنه حتی برای
موتورسیكلتهای مدرن و به روز برای شركتهای داخلی كار
چندان دشواری نیست ،همانطور كه هماكنون امکان واردات
قطعات بدنه موتورسیكلتهای وارداتی از هند بهدلیل تحریم
آمریكا ،وجود ندارد و درداخل تولید میشود اما ،تولید برخی
قطعات بدنه مانند باك موتورســیكلت آپاچــی یا ام اسهم
فعال توجیه اقتصادی ندارد .در مورد تقاضا نیز؛ قبال 500هزار
دستگاه موتورسیكلت در كشــور تولید میشد كه 300هزار
دستگاه آن بهفروش میرسید و بقیه نیز در فروشگاهها باقی
میماند اما اكنون تولید و تقاضای موتورسیكلت به یك سوم
كاهش یافته و به محدوده  230تا 240هزار دستگاه رسیده
كه از این بین فقط  110تا 120هزار دســتگاه آن به فروش
میرسد.
سهم واردات چین از بازار موتورسیكلت ایران
چند درصد است؟

عمده واردات و بخشی از سهم بازار موتورسیكلت ایران متعلق
به چین است .البته چون فرهنگ اســتفاده از موتورسیكلت
تغییر كرده ،اگر محصوالت كرهای یا اروپایی هم وارد شــود،
مردم نیز بهتر خرید میكنند اما تجــار ایرانی به این نتیجه
رســیدهاند كه فعال موتورســیكلتهای با كیفیت چینی را
وارد كنند ،زیرا مردم دیگر موتورســیكلتهای بیكیفیت را
نمیخرند .اكنون 70تا 80درصد نیاز بازار موتورســیكلت از
طریق واردات از چین و بقیه با مونتاژ تامین میشود.
برخی موتورســیكلتهای الكچری اروپایی
چگونه وارد میشود؟

واردات موتورسیكلت با حجم موتور بیش از 249سیسی به
ایران ممنوع است و موتورسیكلتهای با حجم سیلندر باالتر
اصال شمارهگذاری نمیشود .درصورتی كه حجم موتور مجاز
برای واردات موتورسیكلت ،مثال تا 400سیسی افزایش یابد،
به بهبود شرایط بازار كمك میكند اما اكنون محدودیت قیمت
برای واردات موتور نداریم .همچنین برخی موتورسیكلتهای
سنگین بهصورت فدراسیونی یا با مجوزهای خاص برای ورزش
یا اســتفاده پلیس وارد میشود .بیشــتر موتورسیكلتهای
وارداتی از چین وارد و در داخل مونتاژ میشود.
وضع قیمت انواع موتورسیكلتهای معمولی و
الكچری در بازار چگونه است؟

موتورسیكلتهای با قیمت بیش از 500میلیون تومان را نیز
در بازار داریم حتی قطعات موتورهای ژاپنی ،مانند یاماها نیز
وارد ایران شــده و پس از مونتاژ با قیمت حدود 100میلیون
تومان به فروش میرســد .البته در مورد نحوه واردات برخی
موتورسیكلتهای لوكس و الكچری اروپایی اطالعی ندارم ولی
گفته میشود موتورسیكلتهای 500میلیون تومانی در برخی
موارد از كشورهایی مانند ایتالیا وارد میشود اما من مدارك
واردات اینگونه موتورســیكلتها را ندیدهام ،فقط شنیدهام
برخی موتورسیكلتهای لوكس از ایتالیا وارد میشود اما اطالع
دقیقی از این موضوع ندارم .با این حال موتورسیكلتهای با
كیفیتی مانند بنلی از طریق چین یا حتی موتورهای ژاپنی از
طریق برخی كشورهای واسطه وارد میشود .متوسط قیمت
موتورســیكلتهای مونتاژ داخلی از حدود  30تا 40میلیون
و حداكثر  105تــا 110میلیون تومان اســت اما موتورهای
خاص و الكچری  400تا 500میلیون تومانی نیز مانند برخی
خودروهای لوكس در بازار وجود دارد.
موتورســیكلتهای لوكس با حجم موتور باال
چگونه وارد میشود؟

برخی از این موتورسیكلتهای لوكس از طریق واردات قاچاق
قطعات وارد و ســپس در داخل مونتاژ میشود اگرچه پلیس
مجوز شــمارهگذاری این نوع موتورها را نمیدهد اما برخی
افراد از آن اســتفاده میكنند اما اینگونه موتورســیكلتها
كاالی قاچاق محســوب میشــود .امكان فــروش اینگونه
موتورســیكلتهای قاچاق در فروشــگاههای رسمی وجود
ندارد چون اداره آگاهی اینگونــه موتورها را مصادره میكند.
كارخانههــای داخلی فقط مجوز مونتاژ موتورســیكلتها تا
حجم موتور 249سیســی را دارند و مجوز شــمارهگذاری
موتورسیكلتها بیش از این حجم موتور نیز داده نمیشود اما
با وجود ممنوعیت ،برخی افراد از اینگونه موتورسیكلتهای
خاص استفاده میكنند.

مهمانیقبلازتعطيالت

در نخستين هفته از دور برگشت ليگ و
آخرينهفتهقبلازتعطيالت،پرسپوليس
و سپاهان در انديشه دبلكردن هستند
18

بازخداراشكرسختمیگرفت

اللهيارراهیانگليسشد؟
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مجيدي سابقه جريمه بازيكنان بهخاطر
ابتال به كرونا را دارد اما با این وجود نتوانسته
جلوی سونامي كرونا در استقالل را بگیرد

پخش زنده روز

یک خبرنگار اوکراینی میگوید کار انتقال
صیادمنش به هالسیتی قطعی شده،
انتقالی که به سود استقالل هم خواهد بود

یادداشت

منچستریونایتد
18:30
وستهام

اللیگا اسپانیا

اتلتیکومادرید
23:30

شما
برندهايد

والنسیا
برنامه بازی

جام ملتهای آسیا  -بانوان
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ايران

13:30
چين
چهارشنبه 6بهمن 1400

چينتايپه
17:30
ايران

تيم ملي زنان ايران در اولين بازي تاريخش
در جام ملتهاي آسيا به اولين امتياز رسيد؛
با توجه به تداركات ضعيف اين تيم ،تساوي
دختران مقابل ميزبان پرقدرت مسابقات به
اندازه يك پيروزي بزرگ ارزشمند است

هفته 16
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18:00
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ذوبآهن
15:00
صنعت نفت

تيم ملي فوتبال زنان ايران قبل از اينكه سوت شروع بازي زده شود ،از هند
عقب بود .ميشد به حســاب هر بازي تداركاتي كه هنديها در يك سال
گذشته انجام داده بودند ،يك گل به حسابشان نوشت؛ -12صفر .هند يك
سال و نيم همه چيز را تعطيل كرده بود و تمركزش را روي تيم ملي فوتبال
زنان گذاشته بود؛ ميزباني جام ملتهاي آسيا را گرفته بود ،ليگ را تعطيل
كرده بود ،تيم ملي را به 12ميدان بزرگ فرســتاده بود تــا براي اين جام
آمادهترين باشد .انصافا تيم آمادهاي هم بود .بازي را خوب شروع كرد اما خوب
به پايان نرساند چرا كه حريفش زنان ايران بودند؛ همانهايي كه چند ماه پيش
با صعود تاريخي به جام ملتهاي آسيا شگفتيساز شده بودند و حاال با يك
امتياز طاليي از هند ،لقب بهترين گرفتهاند.
تيمهاي فوتبال هند و ايران ،بازي افتتاحيه جام ملتهاي آسيا را برگزار كردند.
همه كساني كه با فوتبال زنان در ارتباط هستند ،خبر داشتند كه بازي سختي
در انتظار آنهاست .برخالف هنديها كه سرمايهگذاري گستردهاي در فوتبال
زنان انجام دادهاند ،براي فوتبال زنان ايران تا همين 9ماه پيش همه چيز تعطيل
بود ،حتي تيم ملي! ايران با 4بازي تداركاتي در مقدماتي جام ملتها نتيجه
گرفت و بين 12تيم حاضر در جام قرار گرفت اما بــراي حضور در خود جام،
تداركات چنداني نداشــت و بهخاطر رنك پايين هيچ تيمي حاضر نشد براي
بازي دوستانه حريف ايران شود .با اين حال عصر پنجشنبه ايران فراتر از چيزي
بود كه تصور ميشد .در 20دقيقه اول بازي جنگنده نشان داد و حتي در دقايق
بعدي بازي كه هند بازي را متعادل كرد ،باز هم بازيكنان ايران كنترل خوبي
روي بازي داشتند .اگر 2تيم را با توجه به داشتههايشان مقايسه ميكرديم،
منصفانه بود كه برتري را به ايران بدهيم .حتي ميشد گفت كه نظم تيمي ايران
بهتر از حريف است .در نيمه دوم هم فشار تيم ايران روي
ادامه در
صفحه19
حريف بيشتر بود اما از اواسط نيمه به بعد هنديها جلوتر
آمدند و درواز ه ايران را به خطر انداختند .اگر دفاع محكم و سيوهاي دروازهبان
ايران نبود ،ميزبان ميتوانست با 3امتياز زمين را ترك كند نه يك امتياز.
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پدیده
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نساجی
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مقدماتی جام جهانی  -فوتبال
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ایران
     عكس||AFC

قورباغه را
قورت دادیم

تيم ملي هندبال ايران بعد از پيروزي بزرگ
مقابل عربستان ،به 2برد ديگر نياز دارد
تا صعودش را به مسابقات جهاني قطعي كند 20
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بهروز رسايلي

سقوط يا رستگاری؟
در مورد سپاهان كه عجيبترين
سرنوشت اين فصل را دارد

شكست برابر آلومينيوم و حذف زودهنگام
از مسابقات جام حذفي ،ترديدها در مورد
سپاهان را بيش از هر زمان ديگري افزايش
داده اســت .طالييپوشــان نيمفصل اول
ليگ بيســتويكم را بــا 29امتياز در رده
سوم جدول به پايان رساندند و حاال با صدر
جدول  6امتياز فاصله دارند ،اما اگر حكم
كميته انضباطي در پرونده گلگهر تغيير
كند ،اين تيم  3امتياز ديگر از دست خواهد
داد كه ميتواند بسيار مهم باشد .سپاهان
ظرف يك هفته  2نتيجه نااميدكننده برابر
آلومينيوم بهدست آورد .آنها در ليگ برتر
ضمن ارائه يك نمايش نااميدكننده برابر
ميزبان اراكي تن به تساوي بدون گل دادند
و در بازي تكراري در جام حذفي ،ضربات
پنالتي را به آلومينيوم باختند و در همان
مرحله يكهشــتم نهايي با اين مسابقات
وداع كردند .شــايد پيــش از آغاز فصل با
توجه به تيمي كه ســپاهان بســته بود،
خيليها طالييپوشان اصفهاني را شانس
اول قهرماني ميدانستند ،اما به مرور زمان
معلوم شد آن همه خوشبيني كمي بيش
از حد بوده اســت .فصل گذشته سپاهان
عنوان قهرمانــي نيمفصــل را بهخودش
اختصــاص داد ،اما امســال دور رفت را با
فاصلهاي معنادار از صدر به پايان رسانده
اســت .آيا اين تيم در پايان فصل رستگار
خواهد شد؟
تجربه 10قهرماني در يك تيم
كادر فني و اداري فعلي مشغول در سپاهان،
يكــي از پرافتخارتريــن مجموعههــاي
تاريخ فوتبال باشــگاهي ايران را تشــكيل
ميدهد .محرم نويدكيا بهعنوان ســرمربي
طالييپوشــان در هر  5قهرماني اين تيم
در ليگ برتر توپ مــيزده و محبوبترين
چهره تاريخ اين باشــگاه به شمار ميآيد.
بيخود نيســت كه مداراي هواداران با او در
باالترين سطح ممكن قرار دارد .هيچكس
به اندازه محرم براي سپاهان افتخار كسب
نكرده اســت .عليرضا مرزبان ،دســتيار او
هم 2قهرمانــي را بهعنوان دســتيار مربي
در ليگ برتر تجربه كرده اســت .او در ليگ
هفتم در حالي با پرسپوليس بر قله فوتبال
ايران ايستاد كه درســت يا غلط خيليها
عقيده داشــتند كار اصلــي را در آن تيم
مرزبان و حميد اســتيلي كردند ،نه افشين
قطبي .مرزبان يكبــار هم در ليگ يازدهم
قهرماني در ليگ برتر را بهعنوان دســتيار
زالتكو كرانچار فقيد تجربه كرد .همچنين
مديرعامل فعلي سپاهان يعني محمدرضا
ســاكت هم اگرچه ممكن اســت بيرون از
اصفهان چهره چندان محبوبي نباشــد ،اما
بهواسطه كسب 3عنوان قهرماني با سپاهان
در اين شــهر پايگاه اجتماعي بسيار خوبي
دارد .اين  3نفر روي هم 10قهرماني ليگ
برتري دارند و اين تازه غير  از ساير عناوين
و افتخارات آنهاست .حاال اين مثلث در كنار
يك تيم پرســتاره ،در ليگي كه سطح فني
فوقالعادهاي هم ندارد به بنبســت رسيده
است؛ آيا آنها توانايي خروج از اين شرايط را
خواهند داشت؟
تغيير ادبيات محرم
البته كه محرم نويدكيــا همچنان يكي از
محترمترين و خونسردترين مربيان فوتبال
ايران به شمار ميرود ،اما رد پاي كالفگي و
تغيير ادبيات ،رفته رفته در مصاحبههاي او
هم به چشم ميخورد .نويدكيا بعد از توقف
ليگي برابر آلومينيوم شايد براي نخستينبار
بهطور صريح بــه بازيكنانش هشــدار داد
كه برخي از آنها كار را بيش از حد ســاده
گرفتهاند و بيخيال فوتبال بازي ميكنند.
او پس از مســابقه حذفي با تيم اراكي هم
در واكنش به انتقادات گفت« :به ســپاهان
نيامدهام تا با  2باخــت كنار بروم ».چيزي
كه محرم نميداند اما شــايد اين باشد كه
خيلي از مربيان را با هميــن 2باخت كنار
ميگذارند .فوتبال ورزش بيرحمي است
كــه در آن تابلوي نتايج قضــاوت نهايي را
انجام ميدهد.
موفقيت «شانس» هم ميخواهد
در عين حال دوست و دشمن اذعان دارند
كه سپاهان امسال بهترين فوتبال را بازي
كرده اســت .آنها زياد حمله ميكنند ،زياد
موقعيت گل بهدست ميآورند ،اما توپها را
به در و ديوار ميكوبند .سپاهان در شكست
برابر پرسپوليس و اســتقالل فرصتهاي
عالي گلزنــي داشــت ،در بــازي ليگي با
آلومينيوم شــهريار مغانلو يــك موقعيت
باورنكردني را از دست داد و در بازي حذفي
اخير هم آنها كلي تــوپ نزدند .به هر حال
چه در زندگــي و چه در فوتبال رســيدن
به موفقيــت در كنار تالش و شايســتگي
نياز به كمي شــانس هــم دارد .اين بخت
فعال در بســاط محرم پيدا نشــده؛ آيا اين
شــرايط باالخره تغيير خواهــد كرد؟ دور
برگشت براي سپاهان از امروز با نبرد سخت
و تعيينكننده برابر مس رفســنجان آغاز
خواهد شد.
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نكته بازی

حوالی سئول

هر گل ،يك بازيكن

پايان باز انتخابات تكواندو!
مجمع انتخاباتي فدراسيون تكواندو 15ديماه
در آكادمي المپيك برگزار شــد كــه در پايان
هادي ساعي با كسب 29راي در مقابل 27راي
سيدمحمد پوالدگر بهعنوان فرد پيروز و رئيس
جديد فدراسيون معرفي شد .كمتر از 72ساعت
بعد از انتخابات ،پوالدگر بهعنوان معاون قهرماني
وزارت ورزش معارفه شد.

با شروع نقلوانتقاالت زمستاني ،آدم
چيزهايي در اين فوتبال ميشنود
كه حيرت ميكند .بهعنوان مثال
پرسپوليس دســت روي شيمبا،
مهاجم فوالد گذاشته كه خود اين
مســئله به اندازه كافي عجيب هست،
چرا كــه اين بازيكن 38ســال دارد و معمــوال تيمهاي بزرگ
دنياي فوتبال ســراغ چنيــن مهرههايي نميروند .داســتان
شگفتانگيزتر اما ،شرايط عجيب فوالد براي موافقت با انتقال
شيمبا به پرسپوليس است .آنها در ازاي مهاجم خود  3بازيكن از
پرسپوليسخواستهاند.سعيدآقايي،مهديشيريورضااسدي3
بازيكن مورد نظر جواد نكونام هستند .شيمبا كال در نيمفصل اول
7گل زده كه 4تا از آنها پنالتي بوده .اين يعني به ازاي هر يك گل
در جريان بازي شيمبا ،فوالد يك بازيكن از پرسپوليس خواسته
است .باز خدا را شكر گلهاي فوروارد برزيلي دورقمي نشد!

استعالم از نهاد رياستجمهوري

واقعيت اين اســت كه پايان 21ســال حضور
ســيدمحمد پوالدگر هنوز در تكوانــدو اتفاق
نيفتاده اســت چرا كــه حميد ســجادي وزير
ورزش از 15ديماه تاكنون از صدور حكم ساعي
بهعنوان رئيــس جديد فدراســيون خودداري
كرده ،آن هم با استناد به اساسنامهاي كه وزارت
به فدراســيونها ابالغ كرده و گويا خودش در
تفسير آن مانده اســت .كار به جايي رسيده كه
اين اساسنامه براي رفع ابهام به معاونت حقوقي
نهاد رياستجمهوري ارسال شده است! در همين
زمينه علي رغبتي ،مديــركل دفتر برنامهريزي
وزارت ورزش و جوانــان گفت« :در اساســنامه
ابالغشــده ،چندين نوع اكثريت وجــود دارد.
اكثريت مطلق ،اكثريت نســبي و نصف بهعالوه
يك .اما تفســير آن برعهده مرجعي اســت كه
اساسنامه را صادر كرده است .چون اين مسئله
ابهام حقوقي داشــت از معاونــت حقوقي نهاد
رياستجمهوري اســتعالم كرديم و هر پاسخي
بدهند مبناي ما خواهد بود».

رشيد نرو!

با توجه به شرايط عجيبي كه رشيد
مظاهري در نيمفصل اول پشــت
سر گذاشت ،بسيار طبيعي است
كه هر كجا بحث معاوضه يا انتقال
بازيكن در جريان باشد ،نام او هم
به گوش برســد .رشيد تمام نيمفصل
اول را در استقالل سكونشــين بود و حتي به نوعي شخصيت
حرفهاي او هم زير سؤال رفت .حاال اينكه خودش چقدر مقصر
بود يك بحث ديگر است .نكته جالب اما اين است كه شنيده
ميشود باشگاه اســتقالل براي موافقت با صدور رضايتنامه
مظاهري شروط سنگيني گذاشته كه ازجمله آنها دريافت 6
ميليارد تومان از باشگاه خواهان مظاهري است .طبيعي است
كه اين شرايط ساير باشگاهها را فراري بدهد .با اين وصف بهنظر
ميرسد رشيد ميتواند نيمفصل دوم را هم دراستقالل بماند،
استراحت كند ،پولش را تمام و كمال بگيرد و استوري بگذارد!
همين را ميخواستيد؟

از آبادان خبر ميرسد مديران باشگاه
صنعــت نفــت باالخــره زحمت
كشــيدند و بخشــي از مطالبات
بازيكنان را به آنها پرداختند .البته
اين رقم چيز دندانگيري نيســت و
حدود 10درصد از قــرارداد بازيكنان
را شامل ميشود .قرار شده 20درصد ديگر هم به همين زودي
به طالييپوشان پرداخت شــود .نكته اينجاست كه بازيكنان
نفت مدتهاست نسبت به مشكالت مالي معترض هستند و
حتي دســت به اعتصاب زده بودند .آنها حتي در بازي حذفي
با خيبر خرمآباد هم حاضر نشدند؛ جايي كه اميدهاي نفت با
 5گل شكست خوردند و از اين مسابقات كنار رفتند .در نتيجه
اين پولي كه االن به نفتيها تزريق شده ،حكم نوشدارو بعد از
مرگ سهراب را دارد .همين را ميخواستيد؟ خب  4روز زودتر
پول ميداديد ،شايد هنوز در مسابقات حذفي هم ميمانديد.

آماربازی

متريكا

در تمام هفتههاي نيمفصل اول ،استقالل
صدرنشين جدول ردهبندي بود .اما به گواه
آمارهاي متريكا معموال عنوان بهترين تيم
ليگ از لحاظ كيفيت بازي ،يا به ســپاهان
ميرسيد يا به گلگهر .البته چهار پنج تيم باالي جدول معموال امتيازات
فني نزديكي در جدول متريكا داشتند اما صدر جدول هميشه به يكي از
اين دو تيم ميرسيد .اما نهايتا در هفته پاياني نيمفصل اول ،توقف  2تيم
سپاهان و گلگهر و امتياز پايينتر اين تيمها نسبت به استقالل باعث شد
آبيها باالخره در جدول فني متريكا هم صدرنشين شوند .هماكنون در اين
جدول ،تيم فرهاد مجيدي با امتياز 7.08از 10بهترين تيم است ،سپاهان
و گلگهر با امتياز 7.04رتبههاي دوم و سوم را دارند و پرسپوليس با نمره
7.00تيم چهارم ليگ است.

7.08

بعــد از 4تيمي كه بــا امتياز بــاالي 7در
رتبههــاي اول تا چهارم جــدول متريكا
هستند،دررتبهپنجمبهيكنامغيرمنتظره
برميخوريم .تيم پنجم ليگ برتر براساس
آمارهاي فني و امتيازات متريكا ،فوالد خوزستان است كه در مجموع به
امتياز فني 6.90رسيده است .اين در حالي است كه در جدول ليگ برتر
فوالديها در رتبه هفتم قرار دارنــد و تيمهاي آلومينيوم ،مس و پيكان
باالتر از اين تيم هستند .اما تيم نكونام در جدول امتيازات فني متريكا نمره
باالتري نسبت به اين 3رقيب دارد و ظاهرا بازيهايش از كيفيت بهتري
برخوردار بوده اســت .آلومينيوم اراك با امتياز 6.86در رتبه ششم قرار
گرفته و مس رفسنجان و پيكان هر دو با امتياز6.78هفتم و هشتم هستند.

6.90

و اما در انتهــاي جدول متريــكا ،نمرات
فني نشــان ميدهد در اين بخش كامال
حق به حقدار رســيده و همــان  2تيمي
در خطر سقوط هســتند كه ضعيفترين
نمايشها را در نيمفصل گذشته داشتهاند .تيم پديده مشهد با نمره فني
6.53ضعيفترين تيم ليگ بوده و در بين 16تيم رتبه شانزدهم را دارد.
اين تيم كمترين گل زده و بيشترين گل خورده را دارد ،در زدن شوت به
چارچوب دروازه حريفان كمترين آمار را داشته و بيشتر از هر تيم ديگري
به حريفانش اجازه شوتزني داده است .نفت مسجدسليمان هم صاحب
كمترين تعداد پاس در بين تمام تيمهاست (حتي كمتر از پديده) و طي
15بازي فقط در 5بازي موفق به گلزني شده كه دومين آمار ضعيف بين
همه تيمهاست .نفت با نمره فني 6.60بعد از پديده دومين تيم ضعيف
ليگ است.

6.53

مهماني قبل از تعطيالت
در نخستين هفته از دور برگشت ليگ و آخرين هفته قبل از تعطيالت ،پرسپوليس و سپاهان
در انديشه دبلكردن فوالد و مس رفسنجان هستند

هفته شــانزدهم ليگ برتر ايــران امروز با برگــزاري  2بازي آغاز
ميشود .در نخســتين هفته از دور برگشت اين رقابتها ،باالخره
سازمان ليگ قبول كرد مســابقات را در چند روز مختلف برگزار
كند و فرصت تماشاي بازيهاي بيشتري را به هواداران اين رشته
بدهد .به اين ترتيب از امروز تا دوشــنبه 7بــازي از 8بازي هفته
برگزار ميشــود و مسابقه اســتقالل و هوادار كه بهخاطر كروناي
دستهجمعي آبيها به تعويق افتاده هم به تاريخ ديگري موكول شده
است .در غياب استقالل صدرنشين ،امروز سپاهان و پرسپوليس
به مصاف حريفان خود ميروند و هر دوي آنها هم حريفان چغر و
سرسختي در مقابل خواهند داشت.
  مس رفسنجان  -سپاهان

سپاهان در نخســتين بازي اين فصل ميزبان مس رفسنجان بود و
وقتي اين تيم را 2بر صفر برد هنوز كســي نميدانست چه 3امتياز
باارزشي نصيب زردپوشان شده است .مس رفسنجان در 4بازي اولش
فقط 2امتياز گرفت اما از هفته پنجم روند پيروزيهاي اين تيم آغاز
شد و امتيازات زيادي گرفت تا در جمع 5تيم باالي جدول قرار بگيرد.

بعدها بردن اين تيم كار خيلي سختي شد؛ پرسپوليس در رفسنجان
با يك پنالتي و به سختي از شكست فرار كرد و استقالل هم در تهران
خيلي ميليمتري اين تيم را برد و براي نخستين بار در اين فصل 2گل
خورد .تيم محمد ربيعي لقمه گلوگيري براي بزرگان ليگ بوده و امروز
ديگر بردن اين تيم به آساني هفته اول نيست .بهخصوص كه اين تيم
درصورت بردن سپاهان ميتواند به 3امتيازي اين تيم و 3امتيازي
رتبه سوم جدول برسد .اما سپاهان هم براي كسب پيروزي در اين
ميدان كماميد نيست .محرم نويدكيا بعد از حذف تيمش از جامحذفي
حاال كامال روي ليگ متمركز شــده و با بازگشــت ياسين سلماني
ميتواند دوباره روي پديده جوانش هم حساب باز كند .اگر سپاهان
اين بازي را ببرد و با 32امتياز به تعطيالت برود ،آن وقت بازگشتن اين
تيم به كورس قهرماني محتمل خواهد بود .اما توقف در رفسنجان،
بالفاصله بعد از تساوي در اراك ،ميتواند سپاهان را تا حدود زيادي از
معادالت قهرماني ليگ بيستويكم خارج كند.
  پرسپوليس  -فوالد
حكايت بازي پرسپوليس و فوالد در دور رفت ،تقريبا همان حكايت

باز خدا را شكر سخت ميگرفت
فرهاد مجيدي سابقه جريمه بازيكنان استقالل
بهخاطر ابتال به كرونا را دارد

سونامي كرونا در استقالل كار را به جايي رساند كه بازي حذفي اين تيم برابر پيكان
لغو شد و كلي جنجال و حرف و حديث درست كرد .پيكانيها از اين موضوع حسابي
عصباني هستند و با انتشار بيانيه و انجام مصاحبههاي مختلف ،خشم خودشان را
نشان دادهاند .جدل لفظي بين 2باشگاه به جايي رسيده كه استقالليها گفتهاند:
«ما بهعنوان تيم صدرنشــين ليگ برتر چرا بايد از شما بترسيم؟» خب البته كاري
نداريم كه همين تيم اول جدول در مرحله قبلي نزديك بود برابر نود اروميه اوت شود!
اين حرفها در جام حذفي چندان محلي از اعراب ندارد.
داســتان اما به همينجا ختم نشد .بعد از لغو مســابقه با پيكان ،حاال بازي هفته
شانزدهم آبيها مقابل هوادار به تعويق افتاده كه اين هم خودش تبديل به يك
داســتان مفصل و جنجالي ديگر شده اســت .همه اينها در شرايطي است كه
اگر بازيكنان استقالل كمي بيشــتر مراقبت ميكردند ،نه جام حذفي ناقص
ميماند ،نه تقويم ليگ برتر بههم ميريخــت و نه تيم ملي در دوراهي دعوت
يا عدمدعوت از آبيپوشــان قرار ميگرفت .نكته جالب داستان اينجاست كه
فرهاد مجيدي جزو مربياني بود كه حســابي در اين مورد به بازيكنانش سخت
ميگرفت .او فروردينماه امسال 3بازيكن تيمش را بهخاطر سهلانگاري و ابتال به
كرونا جريمه كرد و نيز گفته ميشود برادرش فرزاد هم اين اواخر بهخاطر آنكه عاليم
داشت از حضور در اردوي تيم منع شــده بود .ببينيد اگر مجيدي سخت نميگرفت
چه اتفاقاتي رخ ميداد.

مهــدي قربانــي دبيــر هيــأت تكوانــدوي
آذربايجانغربــي در مورد درخواســت برخي
اعضاي مجمع براي توقف صــدور حكم هادي
ســاعي گفت« :اين درخواست غيرقانوني است
و من بهعنوان يك حقوقدان كه در رشته حقوق
تحصيل ميكند به صراحت اعالم ميكنم هيچ
شخصي غيراز پوالدگر نميتواند به اين موضوع
اعتراض كنــد .طبق قانون فقط فــردي كه در
موضوع ذينفع اســت ميتوانــد اعتراض كند
و اگر اين شــكايت به ديوان عدالت برود ،قابل
بررســي نيســت ».اين عضو مجمع در ادامه با
اشاره به اينكه در انتخابات به پوالدگر رأي داده
اســت گفت« :همه اهالي تكواندو ميدانند كه
پوالدگر معمار تكواندوي ايران است و زحمات
او بر كسي پوشيده نيست .من خودم در جريان
مجمع به پوالدگر رأي دادم ولي معتقدم اگر قرار
به اعتراضي بود بايد در همــان مجمع اعتراض
ميشــد .همانطور كه پوالدگر اعتراض هم كرد
و بعد از آن اعتراض خود را پس گرفت ».قرباني
درباره ابطال انتخابات گفت« :هيچ ارگاني اجازه
ابطال انتخابات را ندارد و فقط ميتوان دور دوم
اخذ رأي را با حضور همــان تركيب مجمع و 2
كانديدا اجرايي كرد .مانند مســابقه فوتبالي كه
دقيقه80از ســوي داور به اشــتباه سوت پايان
زده ميشــود .در اين صورت همــان 10دقيقه
باقيمانده برگزار ميشــود نه اينكه بازي از ابتدا
تكرار شــود .اينجا هم نماينــده وزارت ورزش
اشتباه كرده است».

پيروزي ســپاهان مقابل مس رفســنجان اســت .پرسپوليس در
نخســتين بازي فصل ،فوالد را در اهواز با 3گل برد و 3امتيازي را
گرفت كه احتماال در اين فصل نصيب هيچ تيم ديگري نخواهد شد.
فوالد با جواد نكونام ،تمام فصل گذشته را در خانهاش بيشكست
مانده بود .اما پرسپوليس امسال در حالي به اهواز رفت كه عبداهلل
ويسي بهجاي نكونام نشســته بود و تيم يحيي هم به خوبي از اين
فرصت استفاده كرد .بعد از فقط 4هفته ،نكونام به تيمش برگشت
و فوالد دوباره در خانهاش شكستناپذير شد .چنان كه آن باخت
مقابل پرسپوليس به تنها شكســت خانگي فوالد در نيمفصل اول
تبديل شد و در نيمفصل دوم هم خيلي مشكل است كه تيمي بتواند
برنده از اهواز برگردد .يحيي بــا وجود برد پرگل و جذابي كه هفته
گذشته مقابل ذوبآهن بهدســت آورد ،خوب ميداند كه تيمش
هنوز مشكالت زيادي دارد و براي ماندن در كورس قهرماني بايد
در پنجره نيمفصل تقويت شــود .تيم او امروز تالش خواهد كرد با
بردن فوالد فاصلهاش را با صدر حفظ كند و به تيم جديدي كه در
تعطيالت ميسازد ،شــانس باالتري براي قهرماني ببخشد .جدال
يحيي و نكونام از ساعت18امروز در ورزشگاه آزادي آغاز ميشود.

معماي بازي هوادار-استقالل
كروناي دستهجمعي استقالليها ،سازمان
ليگ را براي برنامهريزي بازيهاي اين تيم
حســابي به دردســر انداخته است .ابتالي
آبيپوشــان به كرونا ،ابتدا بازي اين تيم در
جامحذفي را كه قرار بود سهشنبه گذشته
مقابل پيكان برگزار شــود لغــو كرد و حاال
بازي با هــوادار در هفته شــانزدهم ليگ را
هم به تعطيلي كشانده اســت .تاريخ بازي
اســتقالل در جامحذفي كه هنوز مشخص
نيست و سازمان ليگ هيچ تاريخي را براي
مسابقه پيكان-استقالل اعالم نكرده است.
اما در مورد بازي اســتقالل-هوادار در يكي
دو روز اخير چند روايت مختلف مطرح شده
است .سازمان ليگ ابتدا اعالم كرد اين بازي
از امروز (شنبه 2بهمن) به سهشنبه 5بهمن
موكول ميشود اما ســاعاتي بعد دوباره اين
تاريخ را تغيير داد و زمان بازي را يك روز ديگر
هم عقب انداخت .تاريــخ جديدي كه براي
اين بازي اعالم شد ،چهارشنبه 6بهمن بود
و هماكنون در سايت سازمان ليگ هم اين

چرا هيچكس باور نميكند؟

داستان تهديد به استعفاي يحيي گلمحمدي كه حاال بيش از حد تكراري شده است
پيش از بازي پرسپوليس و فوالد در هفته شــانزدهم ليگ برتر كه عمال
آخرين هفته مسابقات قبل از تعطيالت نيمفصل به شمار ميرود ،بار ديگر
شايعه استعفاي يحيي گلمحمدي در محافل فوتبالي پيچيد .اين بار اما
نه كسي متعجب شد ،نه شاهد سردرگمي و استرس هواداران بوديم و نه
حتي رسانهها رو به تحليل و موشــكافي موضوع آوردند .همهچيز خيلي
ساده در سكوت دنبال شد و به پايان رســيد .دليل اين مسئله هم كامال
روشن است؛ اينكه گلمحمدي در استفاده از اين تاكتيك زيادهروي كرده
است .اينطور بهنظر ميرسد كه او براي تحت فشار قرار دادن مديران باشگاه
و اينكه مسايل مالي زودتر سر و سامان بگيرد شايعه كنارهگيري خودش
را سر زبانها مياندازد .يكي ،دو بار اول اين داستان سر و صدا كرد و همه
را به تكاپو واداشت ،اما حاال خبر چنداني نيست.حقيقت آن است كه خود
يحيي گلمحمدي هم ميداند در پرسپوليس روي قله فوتبال ايران ايستاده
است .براي او در ليگ ايران چه تيمي بهتر از پرسپوليس پيدا خواهد شد؟

قرباني :نماينده وزارت ،سوت اشتباه زده است

آيا احتمال حضور اين مربي روي نيمكت اســتقالل وجود دارد؟ شايد از
تيمهايي مثل سپاهان يا گلگهر ســيرجان بهعنوان گزينههاي حضور
يحيي ياد شود ،اما آيا منطقي است سرمربي پرسپوليس اين تيم را بعد از
اين همه قهرماني و با اين همه هوادار رها كند ،به وجهه خودش آسيب بزند و
در ميانههاي فصل به چنين تيمهايي منتقل شود؟ وضعيت تيم ملي هم كه
با صعود برقآساي شاگردان دراگان اسكوچيچ به مرحله نهايي جامجهاني
تثبيت شده و بعيد بهنظر ميرســد مربي ديگري بخت حضور در آنجا را
داشته باشد .شايد هم گلمحمدي پيشنهاد خارجي دارد؛ اما ميدانيم كه
خارج از كشور تقريبا بازار كار براي مربيان ايراني وجود ندارد.مجموعه اين
مسايل است كه باعث ميشود هر بار تكرار شايعه استعفاي يحيي بازتاب
رسانهاي ضعيفتري پيدا كند .بهنظر ميرسد سرمربي پرسپوليس براي
تحت فشار قرار دادن مديران باشگاه بايد دنبال يك تاكتيك ديگر باشد .اين
استراتژي قديمي فقط ممكن است به شكاف داخل مجموعه منجر شود.

تاريخ براي بازي هوادار و اســتقالل به ثبت
رسيده اســت .اما ديروز دبيركل فدراسيون
فوتبــال در گفتوگو با شــبكه خبر باز هم
از تغيير تاريخ اين مســابقه براي ســومين
بار خبر داد .حســن كامرانيفر كه با شبكه
خبر گفتوگو ميكرد ،گفت« :مطابق نظر
اسكوچيچ با مديران سازمان ليگ صحبت
كرديم تا زمان اين مســابقه را تغيير بدهيم
و سرمربي تيم ملي ،بازيكنان مدنظر خود را
دعوت كند ».اين در حالي است كه اسكوچيچ
ديروز در برنامه ورزشومردم گفت احتماال
بهخاطر درگيري با كرونــا ،هيچ بازيكني از
اســتقالل به اردوي جديد تيمملي دعوت
نخواهد شد .گويا معترض اصلي به برگزاري
بازي در 6بهمن ،نه اســكوچيچ بلكه خود
باشگاه استقالل است كه تا اين تاريخ فرصت
زيادي براي تمرين و بازگشــت به شرايط
مسابقه در اختيار ندارد .گفته ميشود اين
بازي به روز 18بهمن و همزمان با مســابقه
پرسپوليس در سوپرجام موكول خواهد شد.

تبريك چو يا تهديد به تعليق

بعــد از انتخابات فدراســيون تكواندو «چانگ
وون چو» رئيس فدراســيون جهاني تكواندو با
ارســال پيامي انتخاب هادي ساعي را بهعنوان
رئيس فدراسيون تكواندوي ايران تبريك گفت.
اين پيام در حالي رســانهاي شــد كه تابهحال
ساعي حكم رياستش را از ســوي وزير ورزش
دريافت نكرده اســت .مشخص نيست واكنش
فدراسيون جهاني درخصوص ابطال انتخابات
يا تكرار مجدد آن چه خواهــد بود؟ تمام كش
و قوسهايــي كه اين روزها بــراي تكواندو رخ
ميدهد در حالي اســت كه كمتر از يك سال
به بازيهاي كشورهاي اســامي و بازيهاي
آســيايي هانگژو زمان باقي مانــده و تكواندو
هميشه سهم بســزايي در ارتقاي جايگاه ايران
در بازيها داشته است.

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

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

1

استقالل

15

10

5

-

24

5

19

2

پرسپولیس

15

9

5

1

21

10

11

32

3

سپاهان

15

9

2

4

19

6

13

29

تفاضل گل امتیاز
35

4

آلومینیوم اراک

15

5

9

1

13

7

6

24

5

مس رفسنجان

15

6

5

4

21

14

7

23

6

پیکان

15

5

7

3

16

14

2

22

7

فوالد

15

5

6

4

12

13

-1

21

8

گل گهرسیرجان

15

5

6

4

14

16

-2

21

9

نساجی مازندران

15

4

8

3

14

14

-

20

10

صنعت نفت آبادان

15

5

4

6

11

14

-3

19

11

ذوب آهن

15

5

3

7

8

13

-5

18

12
13

هوادار
تراکتور

15
15

3
3

5
4

7
8

7
13

11
18

-4
-5

14
13

14

فجر سپاسی

15

2

6

7

6

13

-7

12

15

نفت مسجدسلیمان

15

2

5

8

6

18

-12

11

16

پدیده مشهد

15

-

4

11

4

23

-19

4

19
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جهان

اللهيارراهي انگليس شد؟

سود استقالل از انتقال مهاجم ايراني فنرباغچه به
هالسيتي
اخبار نقلوانتقاالت را اگر پيگيري ميكنيد ،امكان ندارد به نامي
از سردار آزمون برنخوريد .با وجود اينكه همه شايعههاي اخير
و حتي 7سال اخير تكذيب شده و باشگاه زنيت اعالم كرده كه
سردار در اين تيم ميماند ،باز هم رسانهها با نام او خبرسازي
كردهاند .خبر تازه اين است كه سردار در ليست ميالن نيست!

شما برندهايد

اللهيار صيادمنش

تيم ملي زنان ايران در اولين بازي تاريخش در جام ملتهاي آسيا به اولين امتياز رسيد؛ با توجه به تداركات
ضعيف اين تيم ،تساوي دختران مقابل ميزبان پرقدرت مسابقات به اندازه يك پيروزي بزرگ ارزشمند است
در اين چند روز -چه قبــل از بازي با هند
ادامه از
صفحه 17و چه بعد از بازي -صفحات اينستاگرامي
پر بوده از ويديوهايي كه بازيكنان و مربيان از هند به اشتراك
ميگذارند .در يكي از ويديوها كه بعد از بازي و از داخل اتوبوس
تيم ملي منتشر شــد ،همه از بازي گفتند و اينكه چقدر نبود
بازي تداركاتي به آنها لطمه زده است .ياسمن فرماني مدعي
شد كه اگر تيم بازي دوستانه داشت ،ميتوانست برنده باشد:
«اي كاش قبل از مسابقات بازي تداركاتي داشتيم .اگر بازي
دوســتانه بود ،برنده بوديم .با اين حال براي اولين تجربه يك
امتياز هم بد نيست ».هاجر دباغي كه در اين بازي مصدوم شد،
برد را حق تيم ايران ميداند« :نيمه اول ســردرگم بوديم ولي
توانستيم نيمه دوم بازي را مديريت كنيم .حق ما برد بود .حتي
داور يك پنالتي براي ما نگرفت ».در اين ويديو شــهابالدين
عزيزيخادم در تماســي تلفني ،اين تساوي را به اعضاي تيم
تبريك ميگويد و مريم ايراندوست ،سرمربي تيم از موقعيت
استفاده ميكند و حرف دلش را ميزند« :اگر اردوي بلژيك لغو
نميشد ،ما ميتوانستيم بازي را ببريم».
وعده سرخرمن رئيس
بازي بعدي تيم ملي مقابل چين است كه با 8قهرماني يكي از
مدعيان اصلي اين رقابتها محسوب ميشود .چينيها شروع
خوبي هم در جام داشتهاند و در بازي اول چينتايپه را با سابقه
3قهرماني -4صفر بردهاند .اما توقــع عزيزيخادم از تيم ملي
زنان اين است كه حداقل اين بازي به تساوي برسد .او در همان
تماس بعد از بازي به آنها گفت« :عالــي بازي كرديد ،از بازي

شما لذت برديم .اميدوارم در بازيهاي بعدي با انگيزه بيشتر
و با روحيه باالتري به ميدان برويد .اگر با چين مساوي كنيد،
پاداش برد را به شما ميدهيم».
ستارهاي به نام زهره
مريم ايراندوســت و تيمش يك امتياز بــازي اول را بايد به
حساب مدافعان و البته دروازهبان تيم بگذارند .ايراندوست در
بازيهاي مقدماتي بيشترين تمركز را روي دفاع گذاشته بود
و در بازي با هند هم نقطهقوت تيمش دفاع بود .پشت سر خط
دفاع هم او سنگربان مطمئني به نام زهره كودايي داشت .در
اين بازي يكي از سيوهاي كودايي بيش از همه ديده شد اما او
در چهارپنج صحنه ديگر هم ناجي دروازه بود .با اين سيوها بود
كه او بهترين بازيكن زمين شد .كودايي بعد از بازي با هند ،از
سختي بازي گفت و اينكه بازيهاي خوب ايران ادامه خواهد
داشت« :برای اولین بار است که ايران به جام ملتهاي آسيا
آمده اما این دلیل نمیشــود که ما شــجاعانه و غیرتمندانه
بازی نکنیم .در بــازي با چين هم تالش ميكنيــم تا امتياز
بگيريم ».كودايي در مرحله مقدماتي با پنالتيهايي كه مقابل
اردن گرفت عامل اصلي صعود تيم به جام ملتها بود .بعد از
درخشش دوباره او ،باز هم اين سوال به ذهن خيليها آمد كه
چرا تا قبل از قهر زهرا خواجوي ،كودايي جايي در دروازه تيم
ملي نداشت؟
ايراد از ايراندوست
تيم ملي ايران از هر نظر با تيمهاي سطحيك آسيا فاصله دارد

فصل برگريزان جام

بارسا با ژاوي يك جام دیگر از دست داد

و در اين شرايط كمتر كسي به خودش اجازه ميدهد ايراد فني
از تيم بگيرد ولي بعضيها چند ايراد از سرمربي تيم گرفتهاند.
اول اينكــه چــرا او در 90دقيقه بازي مدام فرياد ميكشــد؟
اين فريادها و كــوچ حين بازي بــه بازيكنان اســترس وارد
نميكند؟
2ايــراد ديگر هم مربوط به تعويضهاي ايراندوســت اســت.
ثنا صادقی جاي خودش را به ياسمن فرماني داد .نظر بعضيها
اين است كه كارايي صادقی خسته بيشتر از تاثيرگذاري فرماني
سرحال است .سوال بعدي اين است كه چرا ايراندوست خيلي
دير افسانه چترنور را به زمين آورد .چترنور كه يكي از بهترين
مهاجمهاي ليگ است ،ميتوانست با بازي هجومياش بيشتر
براي تيم مفيد باشد.
نگين عشق موتور
نگين زنــدي كوچكترين بازيكن تيم ملي اســت كه چند
ساعت بعد از بازي با هند شــمع تولد 18سالگياش را فوت
كرد .اشكهاي نگين موقع تولد تعبيرهاي مختلفي داشت؛
برخي ميگفتند بهخاطر تســاوي و كســب اولين امتياز در
جامملتها ذوقزده اســت و برخي ديگر نظــر ميدادند كه
او ميخواســته با پيروزي تولد بگيرد و حاال بهخاطر تساوي
ناراحت است! نگين عاشق موتورسيكلت است و حتي بعضي
از دوستانش عكسهاي او با موتور را به اشتراك گذاشتند و
تبريك تولد گفتند .بهترين جمله را هم كه سرمربي تيم به او
گفت« :اينكه در 18سالگي در جام ملتها بازي كني ،خنده
دارد نه گريه».

شروع خوب قهرمان

تیم ملی
فوتســال زنان كه در 2سال گذشته
در
هیــچ
تو
رنمنتــی شــركت نكــرده بــود،
تورنمنــت
كافا را بــا پیــروزی آغاز كــرد .ایران
در مســاب
قات آســیای مركزی كه به میزبانی
دوشــنبه
ت
اجیكســتان برگــزار میشــود ،در
بــازی اول
5بر 2ازبكســتان را شكســت داد.
نیمه اول
ســحر زمانــی و فاطمه پاپــی به گل
رســیدند
و
در نیمه دوم هم ســارا شیربیگی،
فرشــته
كریمــی و نســا ا حمــدی گل زد نــد.
ایران
كه
س
ابقه
2ق
هرمانی در آسیا را دارد با
روز
های
او
جش فاصله گرفته اســت .فرشته
كریمی
بعد بازی دیــروز از این فاصله گفت:
«بعــد
از
ایــن
م
دت
كــه تیــم ملی نداشــتیم،
توا
نســ
تیم خــوب بــازی كنیــم .اما چــون تیم
اردوهای
زیــادی نداشــت ،خیلــی هماهنگ
نبودیــم.
مــا
بــ
رای
اینكه همــان
تیــم قهرمان
ِ
آسیا با
شیم به زمان زیادی نیاز داریم .البته
ایرانیها
همیشــه یك چیزی بیشــتر از بقیه
تیمهــا
دا
رنــد
و
آن غیرت اســت .همــه ما در
این بــازی
با جــان و دل بازی كردیــم ».ایران
در بازی
بعدیاش ،امروز مقابل تاجیكستان
قرار میگیرد.

ديروز قرعهكشــي مرحله يكچهارم جام حذفي اســپانيا انجام شد بدون آنكه از
پرافتخارترين تيم اين تورنمنت يعني بارســلونا اثري باشد .در عوض ،رئال مادريد
كه معموال اين جام را جدي نميگيرد ،بهسختي توانست در وقت اضافه در زمين الچه
كامبك بزند و به اين مرحله صعود كند .اتلتيكو هم به سوسيداد باخت و حذف شد

رئالمادرید
بارسلونا با ژاوي از نظر فوتبالي به تيم نسبتا بهتري
تبديل شــده ،اما ذهنيت برنده ندارد .آنها در عرض
يكهفته ،جام حذفي و سوپرجام را از دست دادند
و حاال بايد براي ســهميه ليگ قهرمانان و موفقيت
در تورنمنت درجه 2ليگ اروپا تالش كنند .بارسا با
ژاوي از دور رقابتهاي ليگ قهرمانان هم كنار رفته
بود .شايد وقتي از باخت آبرومندانه در الكالسيكوي
سوپرجام به آن شكل شــادماني ميكردند ،ميشد
پيشبيني شكست در جام حذفي را هم كرد .البته
قرعه بارسا در يكهشتم ســخت بود و آنها مجبور
شــدند فينال فصل قبل همين جام را تكرار كنند
و اينبار بــه اتلتيك بيلبائو كه بــا كومان  4بر صفر
آن را برده بودند 3 ،بــر  2ببازند .بازيهاي در پيش
كاتالونها هم سخت است و اين براي ژاوي خطرناك
بهنظر ميرسد .غير از بازي فرداشب با آالوس كه روي
كاغذ ديدار سختي نيست ،ديدار با اتلتيكومادريد در
برنامه بازيهاي اين تيم ديده ميشــود كه قاعدتا
شبيه فينال اســت .ســپس داربي كاتالونيا مقابل
اسپانيول از راه ميرســد و در ادامه 2ديدار در ليگ
اروپا با ناپولي كه بين آنها بازي با والنســياي آماده

قاتل بارسا
به
رئال رسيد

هم در تقويم گنجانده شده است .پس از ناپولي نوبت
بيلبائو ميرسد تا در الليگا با بارسا بازي كند .سربلند
بيرون آمدن از اين تونل وحشــت ميتواند ژاوي را
روي نيمكت آبياناريها تثبيت كند .خبر بد براي
اين ســرمربي اين بود كه فاتي هم دوباره از عضله
دوسر ران چپ مصدوم شد و اينبار هم  4تا 5هفته
را از دست داد.
بارســلونا بــراي نخســتينبار از فصــل
(2009-2010مقابل سهويا) ،در مرحله يكهشتم
كوپا دلري حذف شد.
بارسا با ژاوي در 13مسابقه 5برد بهدست آورده؛
4باخت و 4تساوي.
در اين فصل بارسا در 29بازي تاكنون 39گل زده و
39گل دريافت كرده و اين در حالي است كه 10سال
پيش ،در فصل  ،2011-12بارســا 190گل به ثمر
رساند و 48گل دريافت كرد و با تفاضل گل (مثبت
 )142يك ركورد تاريخي در باشگاه بر جاي گذاشت.
جوردي آلبا در 120دقيقه بازي33 ،بار توپ را از
دست داد .آلبا بيشترين دستمزد بين دفاع چپهاي
جهان را دارد!

در مرحلــه يكچهارم نهايي كوپــا دلري كه
قرعهكشــي آن بعدازظهر ديروز انجام شــد،
رئالمادريد حريف تيمي شد كه هم بهتازگي با آن
روبهرو شده و هم بارسا را حذف كرده است .رئال
در اين مرحله به خانه بيلبائو ميرود و اگر بتواند
اين تيم را شكست دهد ،مسير آساني تا قهرماني

رئال كه در وقت اضافه يك بــر صفر از الچه
عقب افتاده و 10نفره شده بود ،براي اولينبار
در تاريخ 120سالهاش در وقت اضافه كامبك
زد و شكست را با برد عوض كرد .رئال مادريد
از 22فوريه 1983تاكنون موفق نشــده بود
كه در وقت اضافه يكبازي كوپا حداقل 2گل
بزند (مقابل كاديس در برنابئو) .اين تيم فقط
در 2بازي از 10بازي اخيرش در كوپا كه كار به
وقت اضافه كشيده شده ،حذف شده و هرگز
در 2سال متوالي در وقت اضافه از كوپا حذف
نشده است .رئال هرگز در تاريخش نشده بود
كه در وقت اضافه در كوپا گل بخورد و پيروز
شود .باشــگاه الچه ابراز آمادگي كرده بود تا
پيش از تقابل با رئالمادريد به احترام قهرماني
سوپرجام براي رئال تونل بزند اما درنهايت اين
اتفاق رخ نداد چون باشگاه مادريدي بهخاطر
درگذشت خنتو عزادار بود و اين كار را مناسب
اين روزهاي سوگواري نميدانست.
گرت بيل براي اولينبار پس از 145روز
در ليست بازيكنان رئالمادريد قرار گرفت

دارد .قرعهكشي يكچهارم به شرح زير است:
اتلتيكبيلبائو����������������������������رئالمادريد
رئال سوسيداد����������������������������رئالبتيس
والنسيا������������������������������������������������كاديز
رايو وايكانو ��������������������������������������مايوركا
بازيهاي اين مرحله روزهاي 13 ،12و  14بهمن

اما به او بازي نرسيد .او 8فصل در رئال بازي
كرده و هيچوقت به تعداد 50بازي در طول
يك فصل نرسيده است .در عوض ،ادن آزار
و ايسكو كه ديرهنگام به زمين رفتند ،زننده
هر دوگل رئال بودند.
نخســتين گل اين فصل آزار براي رئال
مادريد ،دومين گل پيروزيبخش او در طول
دوسالونيم حضورش در رئال بود .گل ادن
يكصدونودونهمين گل عمر او بود؛ 110گل
با چلسي50 ،گل با ليل33 ،گل با بلژيك و
6گل با رئال مادريد .او حاال تنها يكگل ديگر
تا 200گل فاصله دارد .او در 2بازي اخيرش
در رئالمادريد يــكگل زده و يكپاسگل
داده آن هم درحاليكــه در 17بازي قبل از
آن در كل مسابقات فقط 2پاس گل داده بود.
بعد از 29بازي پياپي بدون كارت قرمز،
بازيكني از رئالمادريــد در اين بازي دوباره
كارت قرمز گرفــت .در اين بازی مارســلو
كه معتقد بود با بازيكــن حريف برخوردي
نداشته ،اخراج شد .او بهدليل اخراج مستقيم

برگزار ميشود و همه بازيها بهصورت تكبازي
خواهد بود .مرحله نيمهنهايي رفتوبرگشتي
است(20بهمن و 11اسفند) .در اين تاريخ بهدليل
دعوت بازيكنان به بازيهــاي ملي خصوصا
بازيكناني كه بايد راهــي دراز را تا آمريكاي
جنوبي بپيمايند ،رئال مادريد بازيكنان زيادي

2ديدار و بهخاطر اينكه به داور گفته «خيلي
بدي» ،يكبازي محروم خواهد بود .مارسلو
براي پنجمينبار در دوران فوتبالش كارت
قرمز دريافتكرد.
ايســكو بــراي نخســتينبار در دوران
فوتبالش توانست در وقت اضافه گل بزند.
سبايوس ســومين پاس گلش را در رئال
داد كه همه پاس گلهايش در كوپا دلري
بوده است.
اين يكصدوپنجاهمين حضور آنچلوتي
روي نيمكت رئال مادريد هم بود؛ 113برد،
18تساوي و 19شكســت .او در 100بازي
نخستش در اين تيم بهترين نرخ پيروزي را
داشت؛ با 78درصد .كارلتو حاال پس از مونيوز
( ،)605زيدان ( ،)263دلبوسكه ( ،)246لئو
بينهاكر ( ،)197مولوني ( )183و مورينيو
( ،)178هفتمين ســرمربي باسابقه تاريخ
باشگاه است .كارلتو در 31بازي رئال در اين
فصل 24برد4 ،تســاوي و 3باخت بهدست
آورده ،با ميانگين 2.45امتياز در هر بازي.

را در اختيار نخواهد داشت؛ والورده ،كاسميرو،
وينيسيوس ،رودريگو و ميليتائو .رئالمادريد
در حال مذاكره با فدراســيون براي تعويق
بازي يكچهارم جام حذفي است .فينال اين
تورنمنت هم در تاريخ سوم ارديبهشت1401
برگزار خواهد شد.

اللهيار انگار كارش با هالسيتي
تمامشده است .يك خبرنگار اوكرايني
كه شرايط اين بازيكن را بهدليل
حضور يكسالونيمه قرضي او در
زوريا دنبال ميكرد ،خبر داد كه
انتقال او از فنرباغچه به
هالسيتي كه در ليگ
چمپيونشيپ انگليس
بازي ميكند با مبلغ 6ميليون يورو
قطعي شده .پيش از اين گفته ميشد
20درصد از اين انتقال نصيب باشگاه
استقالل خواهد شد كه رقم 1.2ميليون
يورو و قابلتوجهي خواهد بود.
رايوال :مينو رايوال ،مدير برنامههاي جنجالي بازيكنان بزرگي مثل
هالند ،زالتان ،دوناروما ،پوگبا ،لوكاكو ،دليخت و خيليهاي ديگر كه با
درآمد سالي 62ميليون يورو از داللي ،چهارمين مدير برنامه ورزشي
در سراسر جهان شمرده ميشود ،بهدليل مشكل ريوي حاد در ICU
بستري شد .وضعيت ســامتي او وخيم گزارش شــده است .رايوال
هماكنون 77بازيكن دارد.
لوريس :هوگو لوريس دروازهبان باتجربه 35ســاله و فرانسوي
تاتنهام قرارداد خود را تا سال  2024با اين تيم تمديد كرد .تاتنهام اما
ميخواهد يك دروازهبان تراز اول ديگر را بخرد و به لوريس گفته كه
ممكن است كمتر از پيش به او بازي برسد ،همان رفتاري كه با لنو در
آرسنال پس از جذب رمزديل شد.
والهوويچ :آرسنال جديترين و پيگيرترين مشتري اين بازيكن
پرطرفدار در بازار است .توپچيها حاضرند همه خردهفرمايشهاي او و
فيورنتينا و مدير برنامههايش را اجابت كنند و 70+5ميليون يورو براي
اين خريد بپردازند اما در اين ميان يوونتوس هم دســتبردار نيست.
يووه 35ميليون به فيورنتينا پيشنهاد داده بهعالوه كولوسفسكي كه او
هم 35ميليون يورو ارزش دارد.

عثمان دمبله
متئو ،مدير ورزشي بارسلونا
درخصوص شرايط عثمان دمبله
توضيحاتي ارائه داد« :ما متوجه
شدهايم دمبله تصميم گرفته در
بارسلونا به فوتبالش ادامه ندهد
و نميخواهد بخشي از پروژه
ما باشد .ما هم تصميممان را به
اطالع او رساندهايم (عدماستفاده
از بازيكن) .ما بازيكناني
ميخواهيم كه به پيراهن باشگاه
متعهد باشند و به او اطالع دادهايم
هر چه سريعتر بارسلونا را ترك
كند .انتظار داريم اين بازيكن تا
31ژانويه فروخته شود».
ايكاردي :انتقال قرضي ايــكاردي از پاريس به يوونتوس منتفي
شده .دليل آن درخواست باشگاه پاريســنژرمن براي تعويض اين
بازيكن با مويزه كين است .كين مدتي بهصورت قرضي در پياسجي
بازي ميكرد و از ايكاردي مفيدتر بود .روند انتقال آرتور ملو از يووه به
آرسنال هم كند شده ،چون يوونتوس هنوز نتوانسته بازيكني در پست
هافبك مياني جذب كند و در عين حال ميخواهد از شر آرون رمزي
هم خالص شود.
پاردس :لئاندرو پاردس هافبك آرژانتيني پاريسن ژرمن پيشنهاد
پيوستن به تاتنهام بهعنوان بخشــي از معامله تانگوي اندومبله را رد
كرد .او دوست نزديك مسي اســت و بازيكن ثابت تيم ملي آرژانتين.
معلوم نيست حال مسئول نقلوانتقاالت باشگاه پاريسي خوب است يا
چيزياش ميشود! از طرفي ،باشگاه ولورهمپتون پيشنهاد 15ميليون
پوندي تاتنهام براي آداما ترائوره وينگر 25ســاله و اسپانيايي خود را
رد كرد.

محدوديت در قرض
فيفا در مقررات مربوط به بازيكنــان قرضي تغييرات
تازهاي ايجاد كــرد .از اول ژوئيــه 2022يعني فصل
نقلوانتقاالت تابســتاني هر باشــگاه تنهــا مجاز به
اســتفاده از 8بازيكن قرضي در طول يك فصل است
و همچنين قــرضدادن 8بازيكن خود بــه تيمهاي
ديگــر .يك ســال بعد اين حــد نصاب بــه 7كاهش
مييابد و يكي از ســهميه مجاز باشــگاهها كم خواهد
شــد و همينطور از تابســتان 2024تا يكســال بعد
سهميه به 6بازيكن قرضي كاســته ميشود .البته اين
محدوديتها شــامل بازيكنان زير 21ســال نخواهد
شد .برخي باشــگاهها هماكنون تعداد زيادي بازيكن
قرضي در تيمهــاي ديگر دارند .براي نمونه ،چلســي
11بازيكن و منچســتريونايتد 9بازيكن قرض دادهاند.
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قورباغه را قورت دادیم

ت خطزن
پش 
جمشید حمیدی | كارشناس والیبال

واقعیت تلخ

تیم ملی هندبال ایران بعد از پیروزی بزرگ مقابل عربستان ،به 2برد دیگر نیاز دارد
تا صعودش را به مسابقات جهانی قطعی كند

امسال چند بازیكن دختر و پســر به همراه چند مربی ایرانی
راهی لیگ پرتغال شدهاند و به نام لژیونر در تیمهای باشگاهی
این كشور والیبال بازی میكنند .میدانیم كه والیبال پرتغال
در رنكینگ جهانی بهمراتب پایینتر از ایران است ،با این حال
نه میشود جاذبههای این كشــور را كه ویزای شینگن دارد،
نادیده گرفت و نه میشــود از عنوان لژیونر گذشت .اما یكی
از مربیان مطرح و بینالمللی زنان واقعیت تلخی را از حضور
والیبالیستهادرپرتغالافشاكردهاست؛اینكههرمربیایرانی
كه در این كشور كار میكند ،باید 10هزار یورو پرداخت كند و
ی پایه باشگاههای این كشور
6ماه هم رایگان در خدمت تیمها 
باشد .تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

تیم ملی هندبــال ایران اصلیترین حریفش عربســتان را
شكستدادویكقدمدیگربهخواستهاش-صعودبهمسابقات
جهانی 2023لهستان  -نزدیك شد .بازی ایران و عربستان در
مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد ،مسابقاتی كه گزینشی
یدانستندكهبازی
جهانیاست.قبلازشروعمسابقات،همهم 
با عربستان سختترین بازی گروهی برای هر دو تیم است.
عربستان در روزهای كرونایی ایران ،میزبانی را از تهران گرفته
بود و حضور تماشاگران در بازی هم بزرگترین امتیاز برای
این تیم بود .ایران ورود خوبی هم به عربستان نداشت؛ معطلی
چند ساعته در فرودگاه دمام بازیكنان را خسته و شاكی كرده
بود .این شرایط فقط برای تیم ایران بود .با این حال 2پیروزی
مقابل هند و اســترالیا ،ایران را آماده بازی بزرگ كرد .عصر
آخرین روز دیماه ،درحالیكه نگاه ورزش ایران بیشتر متوجه
هند و نخستین بازی تیم ملی فوتبال زنان در جام ملتهای
آسیا بود ،در سالن وزارت ورزش دمام ،غوغایی به پا بود .در
حضور تماشاگران عربستانی كه بهخاطر كرونا تعدادشان به
نصف سالن كاهش پیدا كرده بود ،تیم ملی هندبال كار راحتی
نداشت .ایرانیها كه نزدیك به 2سال است بازی با تماشاگر را
تجربه نكردهاند ،شروع خوبی در بازی نداشتند .دستپاچگی،
نه اجازه دفاع خوب به آنها میداد و نه حمله .به همین دلیل
بود كه نیمه اول را  9-13بازنده بودند ولی در نیمه دوم بازی
متفاوت شد و ایران  20-24برنده زمین را ترك كرد.
شــهداد مرتجی از مربیان هندبال ایران 2نیمه این بازی را
متفاوت از هم میبیند .او به همشهری میگوید2« :نیمه
كامال متفاوت بود .درحالیكه نیمه اول تیم در دفاع و حمله
اصال هماهنگ نبود اما در نیمه دوم خیلی خوب كار كرد».
مانوئل فرناندز ،سرمربی اسپانیایی ایران نظر مرتجی
را تأیید میكند و دلیل این ناهماهنگی را عجله
بازیكنانش میداند .البته او اعتراف میكند
كه تیمش در 2بــازی قبلی هم همین
مشكل را داشته اســت« :ما حتی در
2بازی اول هم كه میدانســتیم از
حریفان برتر هستیم ،نیمه اول
سختی داشتیم .در بازی
با عربســتان هم همین
مسئله تكرار شد .در نیمه

از هینن استفاده بهتر كنیم

كمیته آموزش فدراسیون والیبال از ویتال هینن ،مربی بلندنام
بلژیكی كه سابقه سرمربیگری در تیمهای ملی لهستان و آلمان
را دارد ،دعوت كرده است تا یك دوره دانشافزایی را برای مربیان
ایرانی برگزاركند .هینن آنالیزوری چیرهدست و تئوریسینی
تواناست و حضورش در ایران مغتنم اســت .با توجه به اینكه
او حدود 3ســال 3تیم عالی از جوانان برای تیم ملی لهستان
پرورش داد ،جا دارد مربیان نوجوانان و جوانان ما نشستهای
جداگانهای با او برگزار كنند و از راهنماییهایش بهره بگیرند.
معلوماتی كه چندین سال قبل ســتكوویچ در اختیار مربیان
ایرانی گذاشت ،دیگر پاسخگوی نیاز نسل جوان نیست.
یك بام و دو هوا

اتفاقات عجیب در لیگبرتر والیبال ادامــه دارد .هفته پیش در
ارومیه درحالیكه تیم آذرباتری 2ســت به میهمانش هرازآمل
باخته بود و در آستانه شكست قرار داشــت ،داور با دادن كارت
زرد و بعد قرمز به بازیكن آذرباتری ،كبریت به انبار احساســات
تماشاچیان كشید و الجرم ناظر ،بازی را متوقف كرد و بعد از آرام
شدن سالن هم دســتور به ادامه بازی نداد .این در حالی بود كه
تیم اول ارومیها؛ شهرداری با هواداران بیشتر3 ،سته به سپاهان
باخت و آب از آب تكان نخورد .هفته پیش بازی رامسر و مریوان
بیش از 2ساعت متوقف شــد ولی به میهمان حكم كردند كه به
زمین بازی برگردد.

جدولاعداد | 4128

اعداد  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار
دیده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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پیروزی مقابل
عربستان كه
همیشه حریف
سرسختی برای
ایران بوده ،به
تیم اعتماد به
نفس بیشتری
داده است اما
این نگرانی
وجود دارد كه
شاید بازیكنان
دچار غرور بعد
از برد شوند
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افقی:
 -1بند چرمــی -لبخند ملیح-
خشكی كه دورتادور آن آب باشد
 -2نوعی نقــل -زوالپذیر -بله
آلمانی
 -3عنوانــی بــرای رئیســعلی
دلــواری و همراهانــش كــه
قهرمانانه با انگلیسیها جنگیدند
 -4برادر كمبوجیه -پردیس -از
فروع دین
 -5نفس خســته -قدرت -نام
چند تن از پادشاهان فرانسه بود
 -6گردش در میان باغ -از القاب
امرای ترك -كام
 -7مشگینشهر سابق -حركات
رزمی نمایشی -دســتور زبان
خارجی
 -8اقامتگاه مناسب تابستانی-
ایستاده
 -9پیچیدگــی -واحــد پــول
امارات -فرســتادن پیامبران از
سوی خدا
 -10تكنیك -توده مردم عادی-
گل همیشه عاشق
 -11اعشــاری -شهرستانی در
آذربایجان شرقی -بسیار سرد
 -12قابلمشــاهده -عیــد
كریسمس -دچارشدن
 -13پدر علم زمینشناسی ایران
 -14شــهر زادگاه بتهــوون-

مخفی -از كتب فقهی شــیعه
تألیف شیخ صدوق
 -15رادار -تخمكتان -همراه

عمودی:
 -1هماننــدی -نوعــی جرم
قضایی -گذرگاه
 -2سیخونك -آغشته به رنگ-
فیلمی ساخته منیژه حكمت و
بازی پگاه آهنگرانی
 -3دچار تردید -قشر ،پوسته-
غله برافشان
 -4كثیف و نامرتب -ناطق -الهه
ماه و جنگل در اساطیر رومی
 -5بزرگراهی در تهران -روشنی
و پرتو -زبانه آتش
 -6گر متریــن ســیاره-
تكیهكردن -نژاد مردم پرو
 -7همســان -قدیمیتر -برای
تزئین ســطوح كیــف و كفش
بهكار میرود
 -8پایان ،انتها -خالص
 -9بازپرس قدیــم -بینام تو...
كی كنم باز -یــار ایرانی پیامبر
اكرم(ص)
 -10پایان -شــبیه شاهتوت-
باالی كوه
 -11پیــكار -سرمشــق
پارچه بریده شــده بــه اندازه
دوخت لباس

 -12زندگی كــردن -رقیبان -پیاده
در شطرنج
 -13از ملزومــات ماهیگیــری -مار
خورده ...شده -اصل و نسب
 -14ســبكی در نقاشــی كه در آن
تصاویــر تا حد امــكان بــه واقعیت
نزدیــك میشــود -ســنگین-
حرف دهنكجی
 -15از یاران امام حسین(ع) -نزدیكی
به خداوند -بلند شدن
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سخت

ت
5تیم مسابقا 
آسیایی به
مسابقات
جهانی صعود
میكنند .ایران
با صدرنشینی
در مرحله
گروهی،
در مرحله
یكچهارم
نهایی حریفان
راحتتری دارد

اول بازیكنان بیش از حد عجله میكردند و ما از برنامه تاكتیكی
خود خارج شدیم و این موضوع به ما ضربه زد .اما در نیمه دوم
كاری را كه باید انجام میدادیم ،انجام دادیم .با اختالف چند
گل جلو افتادیم و ریتم بازی را در دست گرفتیم».اگر در تیم
فوتبال زنان زهره كودایی دروازهبان تیم ،ستاره بود ،تیم ملی
هندبال هم پیروزیاش را بیش از هر كســی مدیون محمد
سیاوشی ،دروازهبان تیم است .مرتجی كه خودش سالها پیش
دروازهبان تیم ملی بود ،درباره سیاوشی میگوید« :او خیلی به
تیم كمك كرد و در پیروزی تیم  50تا 60درصد نقش داشت.
سیاوشی توپهای حساســی را گرفت ».اما خود سیاوشی
بیشتر از بازیكنان دفاعی تیم تعریف میكند« :همه بازیكنان
در نیمه دوم زحمت كشیدند و با دفاعی جانانه و حملههای
عالی همه فرصتها را به گل تبدیــل كردند .ما دفاع خیلی
خوبی داشتیم .من هم بهعنوان آخرین نفر مجبور بودم بهترین
عملكردم را داشته باشم تا زحمت بازیكنان به هدر نرود5».تیم
ت آسیایی به مسابقات جهانی صعود میكنند .ایران با
مسابقا 
صدرنشینی در مرحله گروهی ،در مرحله یكچهارم نهایی
حریفان راحتتری دارد .عراق ،كویــت و بحرین تیمهایی
هستند كه پیروزی مقابل آنها ایران را به نیمهنهایی و مسابقات
جهانی میرساند .در گروه مقابل قطر ،كرهجنوبی ،عربستان
و ازبكستان بازی میكنند .ایران شاید فقط یك بازی سخت
در این مرحله داشته باشد .مرتجی میگوید« :شكست دادن
عراق كار سختی نیست و میشود با اطمینان گفت كه ایران
برنده این بازی است .ایران اگر از 2بازی دیگر هم یك پیروزی
بهدســت بیاورد ،صعودش به مسابقات جهانی قطعی است.
كویت كه چند ســالی از مســابقات دور بود ،هنوز به قدرت
قبلیاش برنگشته ولی بحرین حریف سرسختتری است.
احتمال اینكه ایران بتواند كویت را شكست بدهد زیاد است».
پیروزی مقابل عربستان كه همیشه حریف سرسختی برای
ایران بوده ،به تیم اعتماد به نفس بیشتری داده است اما این
نگرانی وجود دارد كه شاید بازیكنان دچار غرور بعد از برد شوند.
مرتجی میگوید« :فكر نمیكنم این اتفاق بیفتد .بازیكنان
بهاندازهای تجربه دارند كه هیچ تیمی را دستكم نگیرند .باید
ببینیم كادر فنی از نظر روانی چطور با تیم كار میكند ».بازی
مرحله دوم از امروز شروع میشود و ایران در بازی اول مقابل
عراق قرار میگیرد.
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عباس شنكايي ،جانباز ۷۰درصد از
موفقيتهاي علمياش ميگويد

از دكتری ادبيات تا پرورش
بوقلمون با چشمان بسته
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چگونه یک شهر
دوست داشتنی می شود؟

برندینگ؛آنچهشهر باآن
نجاتپیدامیکند
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رقابت از
گروههاي خارجي حذف شد

بودجه9ميلياردتومانیبرای
جشنوارهچهلمتئاترفجر

نگاه

عمر کوتاه
مدیریت
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محمدمهدی عسگرپور
دبیر اسبق جشنواره فجر
شنبه  2بهمن  19 1400جمادیالثانی   1443سال سیام

 شـماره 8419

نگاهی به آنچه در طول ۴دهه بر جشنواره فیلم فجر گذشته ،عبرتآموز است و میتواند جلوی اختراع دوباره چرخ را بگیرد

گزارش یک

سعید مروتی
روزنامهنگار

چهلسالگی جشنواره فیلم فجر ،فقط یك عدد رند برای
تدوین مطالب مناسبتی و برگزاری نشستهای تخصصی
و سمینارهای مختلف فرهنگی نیست .همه اینها هست و
فقط اینها نیست .یك جشنواره  40ساله بیش از هر چیز باید
از تجربههایش كه هم شامل دستاوردها و هم شكستها و
ناكامیها میشود ،بهره گرفته باشد و در آستانه چلچلی
گرفتار رفتارهای هیجانی نشود .جشــنوارهای كه با این
میزان قدمت و پیشینه اســت ،نباید با هر تغییر مدیریتی
شخم بخورد و جوری برگزار شــود كه انگار زمان به عقب
بازگشته و در بهمن ۶۱در حال برگزاری نخستین دورهاش
است .جشنوارهای كه بعد از این همه سال و انواع و اقسام

جشــنواره فیلــم فجــر ،اكــران عمومی
نیست .جشــنواره ویترینی است برای عرضه
بهترینهــای ســینمای ایران كــه در مدت
زمانی مشــخص (۱۰روز) و در ســانسهایی
محدود ،فرصتی بــرای دیدهشــدن فیلمها
ایجاد میكند .مخاطب جشــنوارهها در هیچ
جای دنیــا ،مخاطب عام به مفهوم گســترده
و كالنــش نیســت .مخاطبان جشــنوارهها
منتقدان ،روزنامهنگاران ،فعاالن صنعت سینما
و عالقهمندان جدی سینما هستند .فستیوال از
مثلث ژورنالیستها ،آرتیستها و سینهفیلها،
انرژی و رونق میگیرد .تماشاگر عادی بهخاطر
ظرفیت محدود و دشواریهای فیلم دیدن در
جشنواره و ایستادن در صف و ...بیشتر از اینكه
مخاطب جشنواره باشد ،خبرهای جشنواره را
دنبال میكند .شــهروند عادی احیانا در حال
رفتن به سر كارش ،از رادیو میشنود كه فالن
فیلم در فستیوال با استقبال مواجه شده یا در
روزنامه مطلبی میخواند كه نتیجهاش ماندن
نام اثر در ذهن برای تماشای احتمالیاش در
اكران عمومی است .فیلمها در مرحله بازاریابی
و اكران با تأكید بر حضور و موفقیتهایشــان
در جشنوارهها ،توجه تماشــاگران را بهسوی
خود جلب میكنند .نتیجــه اینكه مرز میان
حضور در جشــنواره و اكران عمومی رعایت
میشود .در مورد جشــنواره فیلم فجر اما این
مرز هرچه میگذرد بیشــتر نادیــده گرفته
میشود .جشــنواره فجر تبدیل به رخدادی
شده كه فیلمهایش در سراسر كشور به نمایش
درمیآیــد .اســمش را عدالت گذاشــتهاند
و برگزاركنندگانــش دنبال رونق و شــلوغی
سالنها هســتند و چرخه اكران عمومی عمال
در روزهای برگزاری جشــنواره كامال در سایه
فجر میماند .همه دنبال بلیت جشنواره برای
تماشای فیلمهایی هســتند كه وقتی اكران

آزمون و خطاها ،باید به ثبات در شــیوه برگزاری رسیده
باشد .البته كه متولی جشنواره فیلم فجر دولت است و این
دولت مستقر است كه نمود سیاستهای فرهنگیاش را در
فجر جســتوجو میكند .این را همه میدانند .كما اینكه
تفاوت رویكرد دولتها هم طبیعی و بدیهی است .مشكل
از جایی شروع میشود كه جشنواره فیلم فجر در كلیات و
ساختار ،بیقاعده عمل میكند؛ ساختاری كه قاعدت ًا نباید از
آمدن و رفتن دولتها متاثر شود و وقتی دائم چنین اتفاقی
میافتد ،میشود مدعی شد كه جشنوارهای با این میزان
قدمت و اهمیت ،دســتكم در مواردی ،بیساختار است.
درباره جشنوارهای صحبت میكنیم كه در دورهای بخشی
از جوایزش به سلیقه دبیر وقت حذف میشود و به محض
تغییر مدیریت ،به روال قبلی بازمیگردد؛ جشنوارهای كه
زمانی آیینه تمام نمای سینمای ایران بوده و از دورهای تبدیل
به ویترین بخشی از این سینما شده است .روزگاری برای

عمومی میشود ،كنجكاوی و رغبت چندانی
برای دیدنشان وجود ندارد.
جشــنواره فیلم فجر رخدادی دولتی است.
در همه این سالها وزارت ارشاد متولی برپایی
جشــنواره فجر بوده و خوب و بد جشــنواره
هم به پای دولت نوشــته میشــود .به همین
دلیل وقتی هیأت انتخاب به دیدن فیلمهای
متقاضی حضور در جشــنواره میپردازد ،جز
معیارهای ســینمایی ،باید الزامــات قانونی
مرتبط با صدور پروانه نمایش هم رعایت شود.
در گذشــته فیلمها برای حضور در جشنواره
با نگاه ســهلگیرانهتری ارزیابی میشــدند،
چون نمایش در جشــنواره به منزله داشــتن
پروانه نمایش عمومی نبود .هر چه جشــنواره
ابعاد گســتردهتری یافت و به اكران عمومی
نزدیكتر شد ،ســختگیریها هم بیشتر شد.
امســال و البته در چندین دوره از ســالهای
گذشته ،فیلمها به شرط گرفتن پروانه نمایش
عمومی ،امكان حضور در جشنواره یافتند و با
این تعداد نمایش فیلم و این گستره نمایش،
طبیعی هم هســت كه حساسیتها نسبت به
آثار حاضر در فستیوال افزایش یابد .پس هیأت
انتخاب ،فیلمها را در محدوده آثار دارای پروانه
اكران عمومی برمیگزیند .درحالیكه برخی
از فیلمهای شایســته از نظر هیــأت انتخاب،
بهدلیل نداشــتن پروانه نمایش از راهیافتن به
جشنواره باز میمانند .نتیجه اینكه جشنواره نه
محلی برای عرضه بهترینهای سینمای ایران
كه امكانی است برای حضور آثاری كه از نظر
مدیران منعی برای اكران عمومی ندارند.
جشنواره فیلم فجر را با صفهای طوالنیاش
بهخاطر میآوریم .یكی از آن نشانههای حسرت
روزگار خوش ســپری شــده و افسوس «چه
جشنوارهای داشتیم» ،از همینخاطره صفها

حضور در جشنواره بار عام میداده و در زمانهای در نهایت
سختگیری فیلمهای بخش مسابقهاش را انتخاب كرده است.
این جشنواره چهلساله ،بارها و بارها تن به تغییر مدیریت و
رویكرد داده است .بعد از پایان كار هر دولت بهنظر میرسد
در حال برگزاری نخستین دوره جشنواره هستیم و انگار نه
انگار كه این فستیوال این همه قدمت و سابقه و تجربه را در
پشت سر دارد؛ جشــنوارهای كه در دهه اول برگزاریاش
جایگاهش تثبیت شد و در همه سالهای بعد ،با تمام فراز و
نشیبها همچنان مهمترین رخداد سینمایی ساالنه كشور
باقی ماند چون هیچ رقیب و جایگزین جدیای نداشت .شاید
همین بیآلترناتیوبودن باعث شد اطمینانخاطر و اعتماد به
نفسی بهوجودآید تا هر مدیری دست به اجرای هر ایدهای
بزند بیآنكه به پشت سرش نگاه كند .به همین دلیل است كه
توصیه «لطفا چرخ را از نو اختراع نكنید» همچنان كاربردش
را حفظ كرده است.

میآید .تا سالها این روایت میان عالقهمندان
سینما پذیرفته شده بود كه برای دیدن نسخه
كامل فیلمها ،باید آنها را در جشــنواره تماشا
كرد .ضمن اینكه در دهههای  ۶۰و  ۷۰جشنواره
فجر ،در كمبود ســرگرمی و هیجــان یكی از
معدود آیینهای جمعی طبقه متوسط شهری
بود .ســالهایی كه دیدن فیلم تازه مهرجویی
یا كیمیایــی در جشــنواره یك اتفــاق مهم
محسوب میشــد .در دهه ۶۰و حتی دهه۷۰
فیلمهای خارجی حاضر در جشــنواره هم با
استقبال مواجه میشــد .تصویر صف طوالنی
مردم مقابل ســینما عصر جدید در جشنواره
ششم كه خیلیهایشان در حال مطالعه كتاب
«تاركوفسكی» بابك احمدی در انتظار تماشای
«ایثار» ایســتاده بودند ،امروز سوررئالیستی
بهنظر میرسد ولی در آن سالها كامال طبیعی
بود .سینما و جشنواره بهعنوان آیینی جمعی در
همین دوره تثبیت شد؛ جشنوارهای كه محل
كشف مهمترین فیلمسازان نسل انقالب بود.
مثل كشف ابراهیم حاتمیكیا توسط مردم در
جشنواره یازدهم با «از كرخه تا راین» یا ظهور
پدیــدهوار «كیمیا» ی درویش در جشــنواره
سیزدهم .تاریخ جشــنواره فجر تاریخ كشف
پدیدهها و فیلمسازان تازهنفس هم هست.
اهمیت بخش بینالملل جشــنواره فجر از
اواســط دهه  80تقریباً از بیــن رفت .نمایش
فیلمهای خارجی در عصر عسرت و دسترسی
نداشتن به آثار برجسته سینمای جهان ،ارزش و
اهمیت داشت .خیلیها «چقدر دره من سرسبز
بود» و «همشهری كین» را برای نخستین بار
در جشنواره فجر دیدند .همچنانكه برگمانها
یا مث ً
ال «عجیبتر از بهشــت» جیم جارموش
كه هنوز شهرت چندانی هم نداشت .البته كه
فیلمها به مصلحت و احتیاط كوتاه میشــدند

یا در مــواردی حتی زیرنویس انگلیســی هم
نداشتند (كه البته خیلیهایشان هم داشتند و
بسیاری از كالسیكها با نسخه دوبله به نمایش
درمیآمدند) .لذت تماشای « ۷سامورایی» یا
«آشوب» كوروســاوا بر پرده بزرگ ،ضیافتی
بــود فراموش نشــدنی .به مرور هــم فیلمها
تكراری شدند و هم زمانه عوض شد.در دهه 80
ویاچاسهای رنگ و رو رفته و ســیدیهایی
كه دائما گیر میكردند ،جای خودشــان را به
دیویدی دادنــد كه خــودش انقالبی بود و
مجموعه فیلمها و پك كارگردانها از راه رسید.
بلوری هــم باكیفیتی كه قبــ ً
ا خوابش را هم
نمیشد دید ،به میدان آمد .هرچه زمان گذشت
دسترسی آسانتر شد .حاال هر دانشجوی ترم
یك سینما ،یك هارد پر از شاهكارهای تاریخ
سینما در اختیار داشت .همه آن فیلمهایی كه
در گذشته برای دیدنشــان باید از سینما عصر
جدید به سینما ســپیده و از سپیده به سینما
كانون در رفتوآمــد میبودی و كلی هم صف
برایشان میایستادی ،حاال در دسترس بود .این
شد كه دیگر دیدن نسخههای تكه پاره فیلمهای
خارجی در جشــنواره فجر لطفی نداشت و تا
ســالها انگار فقط آمدن صفت «بینالمللی»
در كنار نام فیلم فجر ،این بخش را در جشنواره
حفظ كــرده بــود .در آخرین ســالهایی كه
جشنواره فجر مثال بینالمللی برگزار میشد،
بخش بینالملل را در نیمه اول جشنواره برگزار
میكردند تا وقتی هنوز تنور فستیوال داغ نشده،
این بخش بیاید و برود و جوایز برگزیدگانش هم
به نیابت از طرف فالن سفیر و كاردار و كارگزار
فالن كشــور اروپایی تحویل گرفته شود .یك
كاركرد مهم بخش بینالملــل هم دلجویی از
فیلمسازان ایرانیای بود كه قرار نبود در بخش
مسابقه سینمای ایران خیلی مورد توجه قرار
بگیرند و در عوض سیمرغهایشان را از داوران

بخش بینالملل میگرفتند .در دورههایی سعی
شد ،از فیلمهای كشورهای دوست برای بخش
بینالملل جشــنواره بهره گرفته شود كه این
هم فقط بهكار آوازهگریهای رسمی میآمد.
در نهایت وقتی در دهــه  ۹۰بخش بینالملل
از جشنواره فجر جدا شــد كمتر كسی به این
تصمیم معترض بود( .اینكه بعدا ً در جشنواره
جهانی فجر چه گذشت و چرا عدهای موافق و
گروهی مخالفش شدند داستانی دیگر است).
واضح بود كه این جشنواره رخدادی داخلی است
و نه بینالمللی و این حقیقت چیزی از ارزش و
اهمیت فیلم فجر نمیكاست.
جشــنواره فیلم فجر در گذر زمان ،هر چه
كه گذشت محافظهكارتر شــد .قاعده هرچه
دســت به عصاتر بهتر ،بر جشنواره استوار شد
و روح محافظهكاری ،بیشــتر از همیشه به یاد
مخاطبــان آورد كه این جشــنواره رخدادی
دولتی اســت و در هر صورت بایــد تصویری
موجه و بدون دردسر از ســینمای ایران ارائه
كند.در اوایل دهه  ۹۰كار به جایی رســید كه
متولیان جشــنواره از داوران خواستند برنده
جایزه بهترین بازیگر نقــش اول مرد را عوض
كنند .تغییر برگزیدگان جشنواره البته سنتی
دیرپــا در این فســتیوال بوده ولــی هیچگاه
ماجرا چنین به صراحت رخ نداده بود .به مرور
حاشیههای جشــنواره از خود فیلمها مهمتر
شــد .در میانههای دهه  90بهنظر میرســید
هرفیلمســازی بهدلیل قرار نگرفتن در میان
نامزدها و نبردن ســیمرغ میتواند ،با بدترین
لحن به جشنواره و داوران و مدیران و ...حمله
كند .جشنوارهای كه فیلمسازان جوان فیلم اولی
یا فیلم دومی هم حرمتش را رعایت نمیكردند.
همه یادشان رفته یا برایشان مهم نبود كه ناصر
تقوایی بــرای «ناخدا خورشــید» جایزهای از
جشنواره نبرد و در سالی كه «آپارتمان شماره
 »۱۳فیلم برگزیده جشنواره شد« ،گروهبان»
كیمیایی حتی شایسته حضور در بخش مسابقه
هم دانسته نشده بود ،بیآن كه سازندگان نامدار
این فیلمها كوچكترین اعتراضی به ماجرا كرده
باشند .در گذر زمان خیلی چیزها عوض شده
بود ازجمله فیلمســازان و مدیران .سینمای
ایران در طول  ۴دهه پوســت انداخت و نسل
عوض كرد .تقریبا تمام آن فیلمســازان تازه
نفسی كه ستاره جشنوارههای دهه  ۶۰بودند،
از دور خارج شــدهاند .جوری كه امسال برای
نمونه حتی یك كارگردان هم از این نسل در
جشنواره حضور ندارد .سینمای ایران متحول
شده و روزگاری دیگر آغاز شده است .در آستانه
برگزاری دوره چهلم ،مروری بر «آنچه گذشت»
میتواند مزایای بســیاری بــرای متولیان و
برگزا ركنندگان داشته باشد
كه مهمترینش جلوگیری از
اختراع دوباره چرخ است.
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درسهایچهلسالگی

جشــنواره برلین در بیش
از  ۶۰دوره برگــزاری خود
تنها ۴مدیر را بهخود دیده
است اما اینجا با ساختاری
مواجه هستیم كه خود را به
جشنواره فیلم فجر تحمیل
میكند .یكی از دالیل آن
این است كه جشنواره فجر
بهصورت دولتــی برگزار
میشــود .بهنظر من یك
سازمانوقتیمیتواندشكل
بگیرد كه چنین فضایی در
كشور وجود نداشته باشد.
وقتی در همه اجزای كشور
چنین وضعیتی وجود دارد
بنابراین جشنواره فجر هم
نمیتوانــد از این فضا دور
باشد.

فلسفه وجودی
جشنواره

علیرضا رئیسیان
کارگردان
فلسفه وجودی جشنواره
فیلم فجر ایجادی پیوندی
بین جشــنهای پیروزی
انقالب با ســینمای ایران
بود كه بــه نوعی در حال
شكلگیری مجدد بود و
پسازآنكهعمالدرسال56
چیزی به نام سینمای ایران
به واسطه واردات بیرویه
فیلمخارجینداشتیم،این
جشنواره شكل گرفت تا
به نوعی سینمای ملی ما
هویت بگیرد و تولیدات
ســینمای ایران در شكل
جشــنوارهای به نمایش
درآید و ســال سینمایی
ایران در واقع با جشنواره
فجر مشخص میشد .نكته
مهم درباره آن ســالها و
خود جشنواره این است
كه ســازوكار همهچیز
ازجمله ســینما كامال در
دست بود و حتی در 3سال
اول جشنواره تعداد جوایز
كامال محدود بود و به مرور
همگام با پیشــرفتهای
فنی سینمای ایران جوایز
فنی نیز به جشنواره اضافه
شدند و در واقع اینگونه
نبود كه از ابتدا جشنوارهای
مثل جشنواره امروز داشته
باشــیم  .در واقــع همه
تغییرات به مرور و براساس
سلیقهمدیراناتفاقافتاده
است.

مسئله هویت

ابوالحسن داوودی
کارگردان
در دوران اولیــه رشــد
گلخانهای سینمای ایران،
اصطالحی عنوان شد بهنام
«دیكتاتوری دلسوز» .این
دیكتاتوریدلسوزمفهومو
قابلفكراست.ایناصطالح
توانست فضایی را بهوجود
آورد كــه در ابتــدا یك
ویترین دولتی از سینمای
كنترل شده خود را بیرون
بدهد .ســینمای ایران از
محدودیتهای فرهنگی
خود گذشت و اتفاق ًا آن را
به هویت خود تبدیل كرد.
بخشمثبتجشنوارهفیلم
فجر با تمام چالشهایی كه
سینماگران با دولت ،فضای
اجتماعی و ...دارند ،تكیه
به تولید است .برای اطالع
از دستاوردهای جشنواره
تنها نباید بــه تحقیقها
و مقاالت بســنده كنیم
و باید حاصــل تجربیات
ادوار برگزاری جشنواره را
بررسی كنیم و نتیجه آن
راببینیم.

مسعود پویا
روزنامهنگار

در جستوجوی
استراتژی گمشده
جشنواره فیلم فجر در دهه اول برگزاریاش ابایی از
این نداشت كه بهعنوان رخدادی دولتی شناخته شود.
تا سالها تركیب هیأت انتخاب جشنواره اصال معرفی
نمیشد .از جشنواره پنجم هم كه اسامی اعضای هیأت
انتخاب رســانهای شــد با تركیبی از مدیران دولتی
مواجه شدیم؛ درســت مثل اعضای هیأت داوران كه
تا سالها تنها مدیران دولتی یا افراد معتمد و همسو
با مدیریت فرهنگی در آن حاضر بودند .در دهه 60كه
دهه تثبیت جشنواره فجر هم بود ،همهچیز به صراحت
و رســمیت تحتتأثیر و نفوذ مدیریت تمركزگرای
معاونت سینمایی و فارابی بود .در همه آن دورههایی
كه بعدها به نوستالژی دوستداران سینما تبدیل شد،
جشنواره فجر بهشدت دولتی بود و الزامات فرهنگی و
سیاستهای سینمایی دولت چه در انتخاب فیلمها
و چه در برگزیــدگان كامال رعایت میشــد؛ همان
سالهایی كه در انتهای جشنواره ،معاون سینمایی
دفترچه سیاستگذاری ســینمایی سال بعد را قرائت
میكرد .جالب اینكه جشــنواره فجــر در این دوران
استانداردهای فستیوالهای سینمایی را بیشتر رعایت
میكرد و منظمتر و منسجمتر از سالهای بعد برگزار
میشد .جشنوارهای كه دبیری ثابت و سیاستهایی
معلوم و مشخص داشت و این سیاستها نه فقط در
بخش مسابقه ســینمای ایران كه در بزرگداشتها
و بخشهای بینالملل هم قابل مشــاهده بود .مثال
روشــنش مرور آثار آندره تاركوفسكی در جشنواره
ششم و مرور آثار سرگئی پاراجانف در دوره هفتم است.
جشــنواره فجر در دهه اول مسیر مشخص و معینی
را میپیمود و در خدمت سینمای هدایتی -نظارتی
بود و تبلور بخش ســینمای نوین ایران؛ جشنوارهای
كــه برگزاركنندگانش از دوره پنجم متوجه شــدند
باید كنار نسل برخاسته از انقالب ،موج نوییها را هم
وارد ماجرا كنند ،اینكه در حضور «ناخدا خورشید»
تقوایی و «اجارهنشین ها» مهرجویی« ،پرواز در شب»
مالقلیپور فیلم برگزیده میشد در سالهای بعد مورد
سؤال واقع شد .وگرنه در كانتكست دهه ،60همین كه
كارگردانهای موج نویی در جشــنواره حاضر بودند،
خودش فینفسه دستاورد مهمی بود.
جشنواره فجر به مرور كوشــید تا دولتیبودنش را
نه انكار (كه شــدنی نبود) بلکــه كمرنگ كند .كمكم
تعداد افراد ســینمایی هیأت داوران بیشتر شد .البته
همین افراد ســینمایی هم معموال از دایره خودیها
انتخاب میشــدند ولی همین هم قرار بود نشــانهای
از تغییر باشــد .جشــنوارهای كه در دورههای دهم و
یازدهم اوج شكوفاییاش را پشت سر گذاشت ،با تغییر
شــرایط فرهنگی ،چند دورهای دســتش خالی شد.
در ســالهایی كه جشنواره ویترین ســینمای ایران
بود ،اگر كارگردانهای شــاخص در طول سال فیلمی
نمیساختند ،عیار جشــنواره فجر هم پایین میآمد؛
اتفاقی كه بعد از جشنواره باشكوه یازدهم (با فیلمهایی
چون «ســارا»« ،رد پای گرگ»« ،از كرخه تا راین»،
«آبادانیها»« ،هنرپیشه»« ،یكبار برای همیشه» و)...
در دوره دوازدهم رخ داد .به مرور این سیاست كه باید به
فكر جشنواره فجر بود در دستور كار مدیران سینمایی
قرار گرفت؛ مدیرانی كه در دهــه 70حضور طوالنی
مدتی را تجربه نمیكردند( .درســت عكس مدیریت
دهه60كه زمــان كافی برای اجرای سیاســتهایش
داشت) .پیوندزدن اكران عمومی به حضور در جشنواره،
همه تولیدات ساالنه سینمای ایران را راهی فیلم فجر
میكرد و جالب اینكه در یك دوره هیأت انتخابی هم در
كار نبود و همه تولیدات سینمای ایران عمال در بخش
رقابتی حاضر بودند و داوران بیش از  ۶۰فیلم را تماشا
كردند! دهه ۶۰سپری شــده بود ولی هنوز قواعد آن
دوران پابرجا مانده بود .تصمیم مهم دبیر دوره هفدهم
مبنی بر برداشتن الزام حضور در جشنواره برای گرفتن
پروانه نمایش ،گامی به پیش برای فیلم فجر بود .در این
دوره بهجای مدیران دولتی ،نمایندگان اصناف سینمایی
فیلمهای بخش مسابقه را انتخاب كردند و فیلمهای
خارجی هم توسط ســردبیران نشــریات سینمایی
گزینش شدند .یادمان باشد كه در همه این سالها دبیر
جشنواره یا مدیرعامل فارابی بود یا معاون سینمایی؛
میراثی بهجا مانده از دهه اول جشــنواره كه نشانهای
آشكار از اهمیت جشــنواره فجر برای دولت هم بود؛
روزگاری كه وزیر ارشاد باید در مجلس شورای اسالمی،
جوابگوی فیلمهای حاضر در جشنواره میبود .جشنواره
فیلم فجر بهعنــوان مهمانی بزرگ ســینمای ایران،
گریزی از دولتیبودن نداشت؛ حتی اگر تمام اعضای
هیأت داورانش را از میان خانواده سینما انتخاب میكرد.
جشــنواره فیلم فجر بهدلیل ماهیــت دولتیآن،
نمیتواند خیلی اهل برنامهریزی بلندمدت باشــد.
معموالً تغییر مدیریت فرهنگی (و نه الزاما تغییر دولت)
فرصت برنامهریزیهای میانمــدت و بلندمدت را از
مدیران و متولیان میگیرد .البته در برنامهریزیهای
كوتاهمدت هم معموال اتفاق خاصــی رخ نمیدهد.
جشنواره فیلم فجر در سالهایی همانطوری برگزار
شده كه معموال سازمان لیگ مســابقات لیگ برتر
فوتبال را برگزار میكند؛ با شتاب و عجله فراوان و با
كمترین دستاورد .جشــنواره فیلم فجر جز در دهه
اول كه مدیریت منســجم و متمركزی داشت و فارغ
از موافقت یا مخالفت با سیاستگذاریهای سینمایی
آن دوران ،بهندرت توانسته برنامه مشخص و مدونی را
بهصورت پیوسته و ممتد اجرا كرده و به توفیق رسیده
باشــد.مدیران و دبیران جشــنواره دولت مستعجل
بودهاند و نفر بعــدی معموال برای اثبــات خودش،
دستاوردهای نفر قبلی را نابود كرده است .جشنواره
فیلم فجر انواع و اقســام آزمون و خطاها را پشت سر
گذاشته؛ و جالب اینكه هنوز اهمیتش را حفظ كرده
است؛ مثل دربیهای پایتخت كه همیشه در آستانه
برگزاریاش هیجان و شور وجود دارد و همیشه امیدوار
و آرزومندیم كه باز هم یك صفر -صفر چرك نبینیم.
در مورد جشنواره فجر هم همیشه این امیدواری وجود
دارد .اینكه در فقدان استراتژی كارآمد و تغییرات مداوم
و تمام نشدنی فیلمها رضایتبخش باشند و جشنواره
بهعنوان مهمترین آیین جمعی عرصه فرهنگ و هنر
پس از انقالب ،همچنان كاركرد خودش را حفظ كند.
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وقتي از همسرم خواستگاري كرده بود ايشان موافقتش
را اعالم کرده و زندگي ما خيلي سريع شكل گرفت».

نقل قولها

ورشكسته اما پرتالش
شنكايي عيالوار شده بود و بايد بيشتر كار ميكرد .از
اينرو شاگرد گرفت تا كمكحالش باشد اما او به محض
اينكه چم و خم لولهكشي را ياد گرفت صاحبكارش را رها
كرد تا مستقل فعاليت كند .شاگرد بعدي هم همينطور.
ماهها گذشت و شــاگردان زيادي آمدند و رفتند و جز
دردسر چيزي عايد شنكايي نشد .او ميگويد«:بار اداره
مغازه روي دوشم افتاده بود و اذيتم ميكرد تا اينكه يكي
از دوستانم پيشنهاد داد با هم معامله ماشين انجام دهيم.
سرمايهاي هم جور كردم و در اين راه افتادم اما متأسفانه
چون به اين كار وارد نبودم خيلي زود ورشكسته شدم
و سرمايه هم از دست رفت .در آن زمان  ۳فرزند داشتم؛
زينب ،مرتضــي و ربابه» .او بايد خــرج زندگي را جور
ميكرد .مغازه لولهكشي نميچرخيد و سرمايهاش از
دست رفته بود .مانده بود چه كند كه توسط برادرش در
يكي از شركتها بهعنوان تلفنچي مشغول به كار شد.

سردار سرتیپ بسیجی ،بهمن كارگر
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاعمقدس
بایــد از فضــای مجــازی بهعنــوان یــك
فرصت اســتفاده كنیــم و در حــوزه ترویج
فرهنگ ایثــار و شــهادت در آن اســتفاده
كنیم .فضــای مجازی هماننــد تیغ دولبه
اســت .اگــر مــا میخواهیــم ارزشهــای
دفاعمقدس را ترویج ،تبیین و تبلیغ كنیم
و نتیجــه بگیریم و موفق باشــیم ایــن كار
را از مهدكودكهــا ،پیشدبســتانیها و
دبستانها شروع كنیم.
حسين نصرهللا
معاون مديركل و رئيس بنياد شهيد
شهرستان ری
امروز بیشتر از هر زمان دیگر جامعه به
ایثار اجتماعــی احتیــاج دارد؛ بنابراین
در راســتای ترویــج فرهنــگ شــهادت
بایــد ایثــار اجتماعــی را در جامعــه
توســعه دهیــم .ایثــار پرســتاران در
دوران كرونــا نوعــی از ایثــار اجتماعــی
اســت ،كمكهــای مومنانــه ،كمــك
بــه ســیلزدگان ،زلزلهزدگـــــــــــــان و
آسیبدیدگان كرونا نیز ایثار اجتماعی
هستند.

نگاه

منصور؛ اوج يك تراژدي
«منصور» ،داستاني حقيقي و بر پايه واقعيت است كه بيشتر
از يك فيلم سينمايي شمايلي شبيه به يك مستند دارد .اين
فيلم سينمايي پالني مختصر از زندگي و تصميمات يك مرد
است كه ممكن است در نگاه اول ابتدايي و سطحي بهنظر
برسد .قهرمان فيلم منصور ستاري ،فرمانده جنگي نيروي
هوايي ارتش جمهوري اسالمي اســت كه در تالش است
نيروي هوايي را تجهيز كند .سياوش سرمدي ،كارگردان
اين فيلم سينمايي است كه در كارنامه خود ساخت چندين
مستند را ثبت كرده و با كارگرداني منصور براي اولينبار در
زمره كارگردانهاي ســينمايي قرار گرفته است .داستان
اصلي اين فيلم حول يك تــراژدي بيپايان ميچرخد تا
جايي كه خانواده قهرمان داســتان نيز در مســيري قرار
ميگيرند كه سنگانداز راه او باشــند اما قهرمان داستان
به هيچ عنوان پا پس نميكشد .شــايد بتوان صفتهاي
متعددي به قهرمان داستان نســبت داد اما پايداري و بر
حق ايستادن ،بيشك ويژگي بارز در اين شخصيت است
كه بيننده را مجاب ميكند تا انتهاي فيلم را مشاهده كرده
و با فراز و فرودهاي داســتان همراه شود .اين فيلم پاياني
درخشان دارد و تمام بينندگان را مجذوب و متعجب خواهد
كرد؛ چراكه در آخرين دقايق فيلم متوجه خواهيد شد كه
پيشبينيهايتان درست از آب درنيامده و سير داستان
در آخرين ســكانس شــما را ميخكوب خواهد كرد .اين
فيلم سينمايي كه حول محور ساخت نخستين جنگنده
ايراني ميچرخد و زواياي متعددي را نشــان داده ،عالوه
بر تصوير قهرمان ،مشكالت ديگر كشور را نيز به مخاطبان
نشان ميدهد .محسن قصابيان بازيگر نقش شهيد ستاري
درباره بازي در نقش اين قهرمان ملــي ميگويد« :بعد از
پذيرفتن نقش ،تمام كارهايم ازجمله تدريس ،نوشــتن و
پيگيري ساخت فيلم را تعطيل كردم .درعوض تمرينات
بدنسازي ،اســتخر و پيادهروي را با جديت شروع كرده و
حدود ۱۰كيلو وزن كم كردم .رژيم غذايي و ساعت خواب
مشخص (از ۱۰شب تا ۵صبح) را مثل يك ارتشي واقعي
تجربه كردم .قرار بود بفهمم كسي كه حافظ امنيت آسمان
ايران است چگونه ميانديشد و زندگي ميكند .اين مهم
ابتدا از جسمانيت شروع ميشود .من حدود ۶ماه با تيمسار
ســتاري زندگي كردم .تمام سكانسها برايم خاطرهانگيز
است و مديون همه عزيزاني هستم كه در ساخت منصور
تأثيرگذار بودند».

100

عباس شنكايي ،جانباز ۷۰درصد از موفقيتهاي علمياش ميگويد

مرد توانمندي است؛ سرشار از انرژي و اميد؛ هيچ مانعي نميتواند او را از رسيدن به هدفش بازدارد .چشمان سرش
مژگان مهرابي
نميبيند اما چشم دلش چرا« .عباس شنكايي» جانبازي است به يادگارمانده از دوران دفاعمقدس .عزم و اراده او براي
گزارش خبرنگار
جنگ با مشكالت و كاستيها مثالزدني است ،از اينرو زندگياش ميتواند براي هر كدام از ما سرمشق تأثيرگذاري
باشد .او قبل از اعزام به جبهه لولهكشي ميكرد و درآمدش هم خوب بود اما عرق ملي جرقهاي شد در وجودش .براي همين به رفاه مادي خود پشتپا زد و راهي
جبهه شد .از زمان حضورش در جبهه كردستان مدتی نگذشته بود كه با انفجار نارنجك بينايياش را از دست داد اما اين اتفاق تلخ نهتنها باعث عزلتنشينياش
نشد بلكه دريچه ديگري از زندگي را به رويش باز كرد .شنكايي كه تا كالس پنجمابتدايي درس خوانده بود ،يكباره تصميم گرفت ادامهتحصيل دهد .او با تالش
بيوقفه پيش رفت و موفق به كسب مدرك دكتري ادبيات شد .حاال او عالوه بر كار در حوزه ادبيات و نوشتن كتاب ،درباره علم طب سنتي هم تحقيق ميكند .اخيرا
هم با خبر شديم به پرورش بوقلمون رو آورده و طرحهاي جالبي را براي ازدياد اين پرنده اجرا ميكند .با او گفتوگو ميكنيم.
خواندن و نوشتن بدون خط بريل
خانه باصفايي دارد؛ يك حياط كوچك با ســاختماني
۲طبقه تودرتو .باغچه پرگل حاصل دست خود او است.
تا چندي پيش تعداد زيادي قناري داشت و حاال آنها را
به مكاني كه بوقلمون پرورش ميدهد برده است .فضاي
كارياش طبقه باالست؛ از نوشتن كتاب تا تحقيقات
درباره طب ســنتي و پرورش بوقلمــون را آنجا انجام
ميدهد .براي گفتوگو اتاق دنج خودش را پيشــنهاد
ميدهد .بعد هم بفرمايي زده و بدون كمك گرفتن از
عصاي سفيد از پلهها باال ميرود .خيلي خوب به محيط
اطرافش اشــراف دارد آنقدر كه اگر كسي خبر از نابينا
بودنش نداشته باشــد اين موضوع را متوجه نميشود.
در اتاق او يك ميز كار و سيستم كامپيوتر وجود دارد.
چند كتاب هم هست كه گويا خودش آنها را تاليف كرده
است .ميگويد«:عالقهاي به خط بريل ندارم .بيشتر با
كامپيوتر كار ميكنم .صداهاي ضبط شده را ميشنوم و
تايپ ميكنم .روي كاغذ هم ميتوانم بنويسم» .بعد هم
براي اثبات گفتهاش ،كاغذي را ميآورد و قطعه شعري
مينويسد .خطش خيلي خوانا نيست اما دستنوشته
خود او است .خودش ميگويد« :بچههايم به نوشتن من
عادت دارند؛ فقط آنها ميتوانند نوشتههايم را بخوانند».
شب عيد دشمن پاتك زد
شــنكايي بــه ســال ۵۹برميگــردد؛ روزهــاي اول
جنگ .ماجراي جانبازشــدنش را توضيــح ميدهد .او
ميگويد«:مغازه لولهكشي داشــتم .درآمدم هم خوب
بود .تا اينكه يكي از روزها دوســتم را ديــدم كه راهي
جبهه بود .سالم و احوالپرســي كرد و گفت :عازم جبهه
هستم .ميآيي؟ او به شوخي گفت و من جدي گرفتم.
حتي سبكســنگين نكردم كه با رفتنم چه ميشــود

و كســبوكارم چه وضعي پيدا ميكنــد .گفتم :بله كه
ميآيم .برويم .ياعلي .بنده خدا باورش نميشد .بگذريم.
من و رفيقم راهي جبهه كردستان شديم .وقتي به سرپل
ذهاب رسيديم شهر تخليه و نيروهاي عراقي مستقر شده
بودند» .شرايط بدي بود .دشمن از هر سو به رزمندهها
حمله ميكرد و خط مقدم يك لحظه آرام از صداي توپ و
خمپاره عراقيها نبود .شنكايي حاال چند ماهي بود كه در
مرز كردستان حضور داشت .او تعريف ميكند«:درست
در شب عيد دشمن پاتك زد .ولولهاي برپا شد .از بداقبالي،
تفنگ من گير كرد و فقط رگبار ميزد .همين عاملي شد
تا عراقيها تصور كنند در سنگر ما تيربار نصب شده و آن
را هدف قرار دادند .از زمين و آسمان آتش ميباريد .در
اين حين نارنجكي سوي من پرتاب شد۲ .رزمندهاي كه
كنارم بودند شهيد شدند اما من زنده ماندم .سوزش بدي
در چشمهايم احساس ميكردم .جايي را نميديدم .من
را براي مداوا به تهران فرستادند».
لولهكشي ساختمان با چشماني كه نميديد
دكتر شــنكايي حس قــويای دارد .او خيلي خوب

متوجه ميشــود چايي كه همســرش آورده را هنوز
نخوردهام .تعــارف ميكند و ميگويد تــا از خودتان
پذيرايي نكنيد ادامه نميدهم .وقتي اطمينان حاصل
ميكند چاي صرف شده ادامه ميدهد«:بعد از تخليه
چشمهايم ،مدت زماني طول كشيد كه با شرايطم كنار
بيايم .اگر بگويم اين موضوع اذيتم نكرد كذب گفتهام.
چندهفتهاي حالم را نميفهميدم .در اوج جواني و سن
۲۷سالگي نابينا شده بودم .بعد از كلي كلنجار رفتن ،با
خودم كنار آمدم .گفتم عباس تا آخر عمرت نميبيني.
تكليفت را با خودت روشن كن .ميخواهي چكار كني؟
توانستم بهخودم مسلط شوم .اين شد كه تصميم گرفتم
كسبوكارم را از سر بگيرم .شــناخت لولهها و وسايل
با حس المســه كار راحتي نبود .در مدت زمان كمي
لولهكشي را شروع كردم» .كسي باورش نميشد جواني
با وجود نابينايي بتواند لولهكشي ساختمان انجام دهد
اما براي شنكايي شدني بود .او آنقدر در كارش مهارت
داشــت كه به خوبي از پس كارها برميآمد .او تعريف
ميكند؛ «در اين اوضاع و احوال مادرم آستين باال زد و به
قول معروف عزمش را جزم كرد من را سروسامان دهد.

همتی ستودنی

اين جانباز نابينا میگويد«:تا كالس پنجمابتدايی سواد داشتم .بعد از
مجروحيت يكی از دوستانم گفت چرا ادامه تحصيل نمیدهی؟ اين حرفش
شعلهای در وجودم ايجاد كرد .درسم را از مقطع ابتدايی ادامه دادم و دوره
دبيرستان را هم تمام كردم .بعد در دانشگاه شركت كردم .در رشته ادبيات قبول
شدم .ليسانس را گرفتم و بعد فوقليسانس و بعد هم دكتری».

مگه كوري؟!
شنكايي بزرگترين نعمت عطا شده از سوي خداوند
را فرزندان صالحش ميداند« .زينب» دختر بزرگش،
فوقدكتري فيزيك پزشكي دارد« .مرتضي» پسرش
دكتري مكانيك« .ربابه» دكتري مديريت آموزشي
و «زهرا» هم در حوزه زيستشناسي تحصيل كرده
است .ميگويد« :بچهها ارتباط صميمانهاي با من
دارند و در مورد مســائل زندگي يا درســي كمك
ميگيرند .اعتمادي كه به آنها داشتم باعث شده بود
با من صادق باشند .هيچ وقت مجبورشان نكردم كه
درس بخوانند .آنها تالش من را ميديدند و خودشان
خودجوش درس ميخواندند» .از بين همرزمانش با
«حسن قديري» در ارتباط اســت .او خاطرهاي از
دوست قديمي خود تعريف ميكند«:حسن قديري
زودتر از من نابينا شد .شــرايط او را كه ديدم برايم
جاي سؤال بود از اين پس چطور ميخواهد زندگي
كند .بعد از مجروحيت حسن تا مدتها او را نديدم تا
اينكه يك روز به خانهاش رفتم ،من و او هر دو نابينا.
وسط اتاق محكم به هم خورديم و او زمين افتاد .به
خنده گفت :عباس مگه تو هم كــوري؟ گفتم :بله
من هم كــورم .كلي آن روز خنديديم» .شــنكايي
جملهای را ســرلوحه زندگياش كــرده و آن اين
است«:مشكالت بيارزشتر از آن هستند كه بشود
جديشان گرفت».

 ۲۶د یمــاه اردوهــای راهیــان نــور
دانشآمــوزی در ســال  ۱۴۰۰بــا حضــور
مسئوالن لشكری و كشوری در یادمان
شلمچه آغاز شد .با از سرگیری اردوهای
راهیان نور ،شرایط حضور زائران شهدا
در مناطق عملیاتی  8سال دفاعمقدس
بعد از كاهش محدودیتهای كرونایی
فراهم شد.
100عنوان كتاب دفاعمقدس و مقاومت
در دهه فجر رونمایی میشود .به گزارش
ســایت مــوزه ملــی انقــاب اســامی
و دفــاع مقــدس ،علــی اصغر جعفــــــری
مدیــر عامل ایــن مرکز بــا اعــام این خبر
گفت«:بزرگتریــن كتابخـــــــانه ایــن
حــوزه را در مــوزه ملــی انقــاب اســامی
و دفا عمقــدس داریــم كــه قریــب بــه
30هــزار عنوان كتــاب و منبع پژوهشــی
اســت .همچنین بهزودی سامانه اسناد
دفاعمقدس راهاندازی خواهد شد و بالغ
بر ۱۰میلیون سند دفاعمقدس در اختیار
پژوهشگران قرار میگیرد».

بشنو از شهدا
«وصيت نامه شهدا را بخوانيد»...؛ اين
توصيــه در كالم گهربار حضرت امام
خمينی(ره) و مقام معظم رهبری بارها
ديده شده است تا جایی که امام(ره)
فرموده بودند «:این وصیتنامه هایی
که این عزیزان (شهدا) می نویسند
مطالعه کنید ،پنجاه ســال عبادت
کردید و خدا قبول کنــد ،یک روز
هم یکی از این وصیتنامهها رو بگیریــد و مطالعه کنید و فکر
کنید» .اگر عالقهمند به خواندن وصيتنامههاي شهدا هستيد
اما دغدغههاي كاري اجازه خواندن كتاب و نوشتههاي مرتبط در
اين زمينه را نميدهد ،ما به شما يك پيشنهاد جالب داريم و آن
هم شنيدن «وصیتنامههاي شهدا» است .بله درست شنيدهايد؛
شــما در اين آلبوم ميتوانيد وصيتنامه شهداي مدافع حرم و
دفاعمقدس را به همراه موســيقي و صداي طبيعت بشنويد و
لحظاتي را در فضايي ديگر سير كنيد .هماكنون دسترسي شما
به وصيتنامه شهداي مدافع حرم ازجمله شهيد محرم عليپور،
شهيد محسن حججي ،شهيد رضا حاجيزاده ،شهيد محمد اتابه،
شهيد اسماعيل غالميياراحمدي ،شهيد جمال رضي ،شهيد
سردار همداني ،شهيد محمد بلباسي ،شهيد مصطفي صدرزاه،
شهيد نويد صفري با صداي محمدمهدي زندوكيلي در پادكست
«شنوتو» بخش وصيتنامه شهدا فراهم شده است.
همچنين اين گروه در اكثر شبكههاي اجتماعي داخلي و خارجي
با يك آيدي ثابــت  @shabakeh_sedaحضور دارند كه
ميتوانيد اين صداي خوانش وصيتنامههاي شــهدا را در آنجا
بخوانيد.

مستند

مردي با آرزوهاي دوربرد
به «پدر موشكي ايران» معروف
اســت؛ بنيانگذار توپخانه سپاه
در زمان جنگ ،بنيانگذار صنعت
موشكي سپاه و در حقيقت عامل
پيشرفت اين صنعت كسي جز
شهيد حسن تهراني مقدم نيست
كه در سال ۱۳۹۰در پي حادثه
انفجار زاغه مهمات واقع در پادگان مدرس به شهادت
رسيد .اگر مشتاق هستيد درباره اين شهيد دانشمند
پارســا و ســردار عاليقدر بيشــتر بدانيد پيشنهاد
ميكنيم مستند «مردي با آرزوهاي دوربرد» را تماشا
كنيد .اين مستند نقش اين دانشــمند تسليحاتي
را در پيشرفت موشــكي ايران نشــان ميدهد و با
سكانسهاي انيميشني فراز و فرودهايي را به خوبي
نشان داده است .در اين فيلم از چهرههاي سرشناسي
همچون سردار اميرعلي حاجيزاده ،فرمانده نيروي
هوايي هوافضاي سپاه اســتفاده شده است تا با بيان
سؤاالت و پاسخگويي به آنها روايتي مستند از زندگي
اين شــهيد واالمقام و اقدامات جنگــي ارائه كنند.
عليرضا بوعلي ،كارگردان اين فيلم سينمايي بوده و
تهيه كنندگي آن نيز برعهده محسن مقصودي است.
فائزه غفار حدادي ،همچنين پيشتر طرح و پيرنگ
اين فيلم سينمايي را در كتابي با همين نام ،به رشته
تحرير درآورده است.

ي خود دارالقرآن راهاندازي كرده است
اين كاسب خوشنام در كارگاه مبلساز 

دورهميقرآنيدركارگاهاوسفاضل

كتاب

درگاه اين خانه بوسيدنياست

كاسب خوشنامي است .خوش قولي و دقت و ظرافتي كه در كار خرج ميكند باعث شده ،به امين بودن در بين همسايهها
و ديگر كسبه شهره باشد .اما علت مهمي كه نامش را بر سر زبانها انداخته ،تبديل كردن مغازه تعميرات مبل خود به
کارخوب
دارالقرآن است؛ مكاني كوچك كه هم در آن كسب درآمد ميكند و هم ترويج علوم ديني و قرآني« .فاضل درخشان»
خود از كودكي در محافل مذهبي بوده و ذاكر اهلبيت(ع) هم هست ،از اينرو اطالعات ارزندهاي درباره مسائل ديني دارد .او قرآن را به
شيوه خودش ترويج ميكند؛ اهداي جايزه در ازاي يك فعاليت قرآني .همه هدفش هم اين است كه بچهها بهجاي سپري كردن وقت خود
در فضاي مجازي ،پي تحقيق و علوم قرآني بروند .بهگفته خودش تاكنون بيش از ۲هزار كودك و نوجوان در دارالقرآن او فعاليت ميكنند.

عدد خبر

۲۶

ازدكتریادبيات
تاپرورشبوقلمونباچشمانبسته

جمشيد ،افسانه است يا حقيقت؟
شنكايي وقتي با همسرش بيرون ميرود تمايلي ندارد
دستش را بگيرد .او نه عينك سياه به چشم ميزند و نه
عصاي سفيد بهدست ميگيرد؛مستقل است .خودش
رفتوآمد ميكند .حتي امور فني خانه را خودش انجام
ميدهد .صحبــت از ادامه تحصيلش بــه ميان ميآيد
كه چه چيزي انگيزه دانشگاه رفتن را در او ايجاد كرد.
شــنكايي توضيح ميدهد«:تــا كالس پنجمابتدايي
سواد داشتم .يكي از دوستانم گفت چرا ادامه تحصيل
نميدهي؟ اين حرفش شعلهاي در وجودم ايجاد كرد.
با خودم گفتم اين كار را خواهم كرد .درسم را از مقطع
ابتدايي ادامه دادم و دوره دبيرستان را هم تمام كردم.
بعد در دانشگاه شــركت كردم .در رشته ادبيات قبول
شدم .ليســانس را گرفتم و بعد فوقليسانس و بعد هم
دكتری ».بعد از جايــش بلند ميشــود و از روي ميز
كتابي را ميآورد .نوشته خودش است .كتاب «جمشيد
افسانه يا حقيقت؟» اوقات بيكاري كتاب مينويسد اما
با دلخوري ميگويد كه ديگر نمينويسد چرا كه كسي
استقبال نميكند .فعاليت شنكايي به تدريس و نوشتن
كتاب بسنده نميشود .او درباره طب سنتي هم تحقيقات
زيادي را انجام داده است .ميگويد«:چندماهي است با
چند تن از دوستان مركز پرورش بوقلمون در اشتهارد
راهاندازي كردهايم .صبح مــيروم و غروب برميگردم.
براي تكثير بوقلمــون روش نويني اســتفاده كردهام؛
اول  ۱۰۰جوجه بعد  ۱۵۰تــا و بعد  ۲۰۰جوجه اضافه
ميكنم» .بيشتر از اين درباره طرحش توضيح نميدهد
و پرداختن به آن را به زمان ديگري موكول ميكند.

فيلم

نيت  ۱۰روزه كه هميشگي شد!
مغازه كوچكي دارد .وســعت آن به  ۲۰متر هم نميرســد .دور تا دور
مبلهاي فرسوده چيده شده تا ســقف ،منتظرند براي تعمير .فضاي
مياني مغازه اما خالي اســت ،به اندازهاي كه  2 -3نفر بتوانند در آنجا
حضور داشته باشند .درخشان مشــغول تعمير مبل شكستهای است
كه كودكي از راه ميرسد .برگهاي در دست دارد و بهدست او ميدهد.
قبل از اينكه درباره مقالهاش توضيح بدهد ،درخشــان ميگويد« :اول
سالم بعدا كالم .يادت نرود!» پسرك سرش را به تأييد تكان ميدهد و
ميگويد«:چند حديث از حضرت زهرا(س) نوشــتهام» .درخشان او را
تشويق كرده و جايزه كوچكي به او ميدهد .پسرك ميرود.
كودك ديگري از راه ميرسد .معموال بين ساعت  ۲تا  ۳مراجعهكنندگان
كوچك اين مغــازه ميآيند .وقت را خود درخشــان تعيين كرده تا به
كســبوكارش هم برســد .اينكه چرا چنين فعاليتي را شروع كرده،
داستان جالبي دارد .كاسب خوشنام تعريف ميكند« :چند سال پيش
بود .نزديك دهه فاطميه ميخواســتم مراسم روضه برپا كنم .با خودم
خلوت كرده بودم .گفتم  ۵۰سال از خدا عمر گرفتي؟ اين همه نعمت تو
براي خدا چه كردي؟ منقلب شدم .با خودم عهد كردم بهجاي برگزاري
روضه ۱۰ ،روز مغازهام را در خدمت قرآن قرار دهم .كاغذي پشت شيشه
مغازه چسباندم كه هر كس قرآن بخواند جايزه ميگيرد .مقداري هم
خوراكي خريدم كه به آنها بدهم .ســاعتي نگذشته بود كه پسربچهاي
وارد مغازه شد و سورهاي از قرآن را خواند».
درخشان نيت  ۱۰روزه كرده بود اما شــوق بچهها براي خواندن قرآن
و حديث باعث شــد او به كارش ادامه دهد تا امروز كه بيش از  ۲هزار

كودك عضو كالس درس او هســتند .درخشــان عمرش را در محافل
قرآني سپري كرده و حاال در ميانسالي زندگي خود را وقف قرآن كرده
اســت .او ادامه ميدهد« :مبناي فعاليت دارالقــرآن را بر حفظ قرآن
گذاشتم .بچهها ميآمدند قرآن ميخواندند جايزه ميگرفتند .كمكم
تعدادشان زياد شد .آنقدر كه براي حضورشــان زمان تعيين كردم .با
خودم فكر كردم چه خوب كه فعاليتم را گسترش دهم و فقط به  ۱۰روز
بسنده نكنم .اين شد كه حفظ حديث و نوشتن آن ،مداحي ،سرودهاي
مذهبي ،مقالهنويسی ،نقاشــي ،تهيه روزنامه ديواري شهدا را هم جز
برنامهشان قرار دادم».
او ابتدا از دخل مغازه هداياي بچهها را تهيه ميكرد .اما دوست و آشنا
وقتي از كار او باخبر شدند همراهياش كردند و مبالغي را براي خريد
جايزه در اختيارش گذاشــتند .او ميگويد«:هر كس به اندازه وســع
مالياش همراهي ميكند يكي با خريد چنــد كيك يكي اهداي وجه
قابل توجهي پول».
ترويج قرآن در خانهها
درخشان دفتر بزرگي كه اسم بچهها را يادداشت كرده نشان ميدهد.
فهرســت بلندي از آنها نوشته شــده به انضمام فعاليتهاي قرآني كه
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بیوقفه اين كالس قرآن داير بوده و حتی
در كرونابيش از  ۲هزار كودك و نوجوان در
اين دارالقرآن فعاليت میكنند.

انجام دادهاند .تعدادشان بيش از  ۲هزار نفر ميشود .او نمونه كارهاي
اين بچهها را بايگاني كرده و در گوشهاي از مغازهاش نگهداري ميكند.
برايش به مثابه گنجينهاي باارزش هســتند .او ميگويد«:وقتي پدر و
مادرها از اين كار باخبر شــدند خودشان هم آســتين همت باال زده و
همراهي كردند .حتي خانوادههايي كه شايد خيلي مذهبي هم نبودند.
آنها از اينكه فرزندشــان مسير درستي ميرفت اســتقبال ميكردند.
گاهی خودشان هم در درست كردن روزنامه ديواري يا فعاليت تحقيقي
ياريشان ميكنند و اين يك اتفاق خوب است».
اين كالس درس اجباري نيست!
نكته جالب كه هيچكس اين بچهها را مجبور بــه حضور در دارالقرآن
نكرده و نميكنــد ،آنها خودجوش بــه اينجا ميآينــد .اول به بهانه
گرفتن جايزه و حاال انجام فعاليتهاي فرهنگي و قرآني را تكليف خود
ميدانند؛ وظيفهاي كه باعث رشد و شكوفايي آنها ميشود .درخشان
ميگويد«:گاهي اوقات پيش ميآيد براي تهيه جنس به بازار ميروم و
دير ميرسم .وقتي ميآيم با تعداد زيادي از بچهها مواجه ميشوم كه
پشت در ايستادهاند .آنها از فرصت استفاده كرده و آموختههاي خود را
با هم مبادله ميكنند».
درخشان براي آموزش بچهها وقت ميگذارد و گاهی ساعتها از وقت
كســبوكارش زده و به تدريس اختصاص ميدهد.خودش ميگويد:
«دانشآموزي داشــتم كه براي خواندن دعــاي كميل يكماه وقت
صرف كرد تا توانســت دعاي كميل را بخواند .آيا اين كار قابل تقدير
نيست؟»

زندگينامــه تمــام شــهدا
صفحاتي از خاطراتي شگرف
هســتند اما اگــر كمي آن
طرفتر بايستيم و از زاويهاي
ديگر به ماجرا نگاه كنيم شايد
قهرمــان اصلي داســتانها
مادران ايــن افراد باشــند.
«درگاه اين خانه بوســيدني
است» ،سرگذشتي از يكي از
همين مادران نامآور است كه فرزندانش شهید شدهاند .در
سراسر اين روايت با فروغ منهي ،مادر شهيدان داوود ،رسول
و عليرضا خالقيپور همراه ميشــويم و از قلم رساي زينب
عرفانيان لذت ميبريم.
اين بانوي بزرگ عالوه بر هديهكردن 3جوان رعنا و ممتاز
خود براي دفاع از وطن ،ســالها از همســر جانباز خود نيز
پرستاري كرده است؛ بهعبارتي زندگي او بهطور كامل با ايثار
و از خودگذشتگي گره خورده اســت .در اين كتاب متوجه
خواهيم شد كه نخستين شهيد اين خانواده داوود است كه در
سال ۱۳۶۲زماني كه تنها ۱۸سال داشته ،در عمليات خيبر
به شهادت رسيده است.
شهداي نامدار ديگر اين خانواده رسول و عليرضا هستند كه
در سال ۱۳۶۷زماني كه بهترتيب  ۲۱و  ۱۷سال داشتند،
در منطقه شــلمچه بهطور همزمان به شهادت رسيدند.
حاال پس از گذشت چندين سال در كلمه كلمه اين كتاب
نام و ياد اين شهدا را خواهيم يافت و در كوچهاي كه به نام
همين بزرگان است ،همراه با مادري اسوه ،تجديد خاطرات
خواهيم كرد.

اندیشه
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اندیشه
کتاب

حسين نصيري

پژوهشگر حوزه علم و فناوري

كيفيت آموزش عالي
قرباني تغيير نسل دانشگاهي
به همان سياقي كه معنا و مفهوم دانشگاه ،علم ،پيشرفت
علم ،مقاله ،كتاب ،پاياننامه و ...در جامعه ما بهدرســتي
درك نشــده ،برداشــت درســتي از مفهوم «نسلهاي
دانشگاهي» نيز شــكل نگرفته است .دانشگاه در ممالك
توسعهيافته روندي تكاملي داشــته و از يك نهاد منزوي
به يك نهاد اثرگذار بر توســعه اين جوامع تبديل شده و
تغيير نسلهاي دانشگاهي كه اشاره به تحول ماموريتها و
مسئوليتهاي آموزش عالي در قبال جامعه دارد ،همراستا
با اين تكامل اتفاق افتاده اســت .نظــام آموزش عالي ما
كه تاريــخ و روندي متفاوت را تجربه كرده اما برداشــت
نادرستي از مفهوم نسلهاي دانشگاهي دارد.
تغيير نسلهاي دانشگاهي از آموزش محوري (نسل اول)
و پژوهش محوري (نسل دوم) به نسل دانشگاه كارآفرين
(نسل سوم) و دانشــگاه داراي مسئوليت اجتماعي(نسل
چهارم) بهمعناي فراموشــي ماموريتهاي قبلي نيست
بلكه به مفهوم طي يك فرايند تكاملي است.
بدين صورت كه داشتن آموزش باكيفيت مقدمه ورود به
دانشــگاه پژوهش محور و همينطور انجام پژوهشهاي
اثربخش و كارآمــد الزمه ورود به دانشــگاه كارآفرين و
داراي مسئوليت اجتماعي اســت .اما برخالف اين قاعده
برخي از دانشــگاههاي ما كه داراي يك شــكل واحد در
كاركردها و ساختارها هستند ،بهدنبال تغيير نسل بهسوي
دانشگاه كارآفرين و مســئوليتپذير و حتي نسل پنجم
دانشگاه هستند.
درصورتي كه بســياري از اين دانشگاهها بهدليل كيفيت
نــازل در امر آمــوزش و در كنــار آن مهارتهاي پايين
دانشآموختگان و نيز توليد مقاالت غيراثرگذار ،در نسل
آموزشمحــور و پژوهشمحور بهســرميبرند و همانند
فردي هســتند كه نهتنها ابزار و لــوازم كوهنوردي را به
همراه ندارد بلكه قصد فتح مرتفعترين قلهها را نيز دارد.
نهتنها نظام آموزش عالي براي تغيير نسل دانشگاهي بايد
الزامات و استلزامات دروني خود ازجمله آموزش و پژوهش
باكيفيت در سطح استانداردهاي بينالمللي را فراهم کند
بلكه تا اين افــت كيفيت در نظام آمــوزش عالي جبران
نشود ،امكان تغيير نسل دانشــگاهي امكانپذير نخواهد
بود؛ اما در اينجــا وجود رقابت بين صنايــع و واحدهاي
توليدي براي ارائه محصول و خدمت باكيفيت به جامعه
و همچنين تقاضاي پژوهش و فناوري از سوي آنها براي
بهبود فرايندهاي خودشــان ميتواند كيفيت بخشي و
بهينهسازي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها
را بهدنبال داشته باشــد و مسير تغيير نسل دانشگاهي را
فراهم کند.
زيرا بيرغبتي صنعــت ،ميتواند بيتوجهي دانشــگاه
را بــه همراه داشــته باشــد .در مجموع در ايــن تغيير
نســل دانشــگاهي رعايت اخالق حرفهاي ،پايبندي به
اســتانداردهاي علمي و توجه به اثربخشي فعاليتهاي
علمي بهعنوان معياري براي كيفيت آموزش عالي بسيار
مهم است.

دریچه

برگزاري دهمین پیش نشست
کنفرانس بین المللی اله ّیات عملی

گنُگ خوابديده

چگونه یک شهر دوست داشتنی می شود؟

برندینگ؛ آنچه شهر  با آن نجات پیدا میکند
اندیشه
شهر

حسين گنجي
روزنامهنگار

با شنيدن نام تهران چه چيزي به ذهنها خطور
ميكند؟ اين ســؤال كليدي است كه برندينگ
تالش ميكند به آن دست يابد تا با دستيافتن
به آن به ســؤال ديگــري كه بســيار بنيادين
است ،پاسخ دهد كه اساســا برندسازي به چه
كاري ميآيد؟ پرسشــي كه در آن واقعگرايي و
رئاليســت بايد با خيالپردازي و سوررئاليست
همآغوش شوند و مســير رسيدن به يك آينده
دور ولي قابلدسترس را براي يك شهر يا هر سوژه
ديگري براي برندينگ تحقق بخشند .از همين
منظر و به جهت همين دامنه وســيع تفاوتها و
ديدگاههاست كه برندسازي امر دشواري تلقي
ميشود كه همواره براي به ســرانجام رسيدن
نيازمند مشاركت حداكثري تمامي جامعه ذينفع
موضوع اســت؛ بهخصوص اگر اين برندسازي
براي شهري مثل تهران باشد با اين دامنه وسيع
و پربسامد موضوعي ،اقليمي و شهروندي .شايد
حق بر شهر كه به نوعي حق دخالت هر شهروند
در امور شهر را دنبال ميكند ،در چنين بستري
نزديكترين مفهوم نظري و ريشهاي براي رسيدن
به تصوير يك شهر تلقي شــود .شهروندان چه
حقوقي دارند و چطور ميتوانند آن را به شهر ادا
كرده يا مطالبهاش كنند؟ در تصوير شكلگرفته
از يك شهر اين شــهروندان چه نقشي دارند يا
در تغيير اين تصوير چه نقشي را ميتوانند بازي
كنند؛ زيرا هر كدام از انسانهاي ساكن يك شهر
ميتوانند نماينده بخشي از وجوه تصويري يك
شهر باشند و در عين حال هر كدام به قدر سهم
و پژواكي كه دارند در انتشــار تصوير برند يك
شهر مؤثر هستند و نسبت به آن حق اظهارنظر و
مداخله نيز دارند.
برندسازي و امكان ديدهشدن شهرها

بنیاد پژوهشهــای اسالمیآســتان قــدس رضوی با
الهیات عملی ،دهمین
همکاری دبیرخانه علمیکنفرانس ّ
الهیات عملی را برگزار
پیش نشست کنفرانس بین المللی ّ
میکند.
به گزارش همشــهري ،این پیش نشســت ،چهارشنبه
 6بهمن  1400از ساعت  8تا  16:30به صورت حضوری
مقدس (بنیاد پژوهشهای اسالمیآستان قدس
در مشهد ّ
رضوی) برگزار خواهد شد.
عالقهمندانی که امکان مشارکت حضوری برای آنها فراهم
نیست میتوانند به صورت مجازی در جلسه حضور یابند.
اساتید ذیل در این پیش نشست در حوزه الهیات عملی به
سخنرانی خواهند پرداخت:
حوران اکبرزاده :دانشگاه عالمه طباطبائی (ره)
رضا اکبری :دانشگاه امام صادق (ع)
محسن جوادی :دانشگاه قم
رسول رسولیپور :دانشگاه خوارزمی
محمد سعیدیمهر :دانشگاه تربیت مدرس
سید علی طالقانی :دانشگاه باقر العلوم (ع)
امیر ع ّباس علیزمانی :دانشگاه تهران
سعیده فخار :جامعه المصطفی
احد فرامرز قراملکی :دانشگاه تهران
جعفر مروارید :دانشگاه فردوسی مشهد
جهانگیر مسعودی :دانشگاه فردوسی مشهد
حمید رضا نمازی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین هوشنگی :دانشگاه امام صادق (ع)
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تصوير مطلوب يك شــهر همانطور كــه ميدانيد
نميتوانــد فــارغ از يــك برنامهريزي منســجم و
شكلگيري يك خواست عمومي بهوجود بيايد؛ اما
عموما تصوير يك شــهر نيازمند ساختن و چيزي به
آن اضافهكردن نيست .دوستي ميگفت كسي رفته
است پيش دكتر و از دكتر خواســته است كه براي
حال بدش بگويد چه بخورد كه خوب باشــد و دكتر
در پاسخ به او گفته است تو از خوردن زياد به اين روز
افتادهاي و به جاي اينكه دنبال خوردن چيزي باشي
براي بهبوديافتن ،بايد چيزي نخوري؛ بهعبارت ديگر
نخوردن تو را نجات ميدهد و نه خوردن.
برندسازي حاصل جمع اشتراكات بردارهاي ناموازي
است كه حول يك هدف واحد و تصوير كه ميتواند
چشمانداز يك شهر باشد ،بهوجود ميآيد .اگر بخواهم
در يك جمله اهميــت برندســازي را بگويم بايد به
فلسفه اشراق پناه ببرم و بگويم همانطور كه نور باعث
ديدهشدن اشيا ميشود ،برندسازي امكان ديدهشدن
را به شهرها ميدهد اما اين برندسازي كه هدفش بهبود
حال يك شهر است و نشاندادن تصوير نيكوتر از شهر،
گاهي بايد بهدنبال حذف اضافات و جلوگيري از اضافه
و مخدوششدن و ســاختن بيجهت و صدمهزدن
باشد و نه بهدنبال توصيهها و برنامههايي براي اضاف ه و
مخدوشكردن بيش از حد تصوير هويتمند يك شهر.
با چنين رويكــردي اگر امــروز فرصتي فراهم
ميشــد كه به ســراغ برخــي از ابرپروژههاي
ساختهشده در 3دهه گذشته برويم ،بايد جلوي
اجراي عمده آنهــا را ميگرفتيم؛ پروژههايي كه
كمترين توجه به ذينفعان محلي در آنها شده،
كمترين مشاركت عمومي در آنها گرفته شده و
بيشترين صدمه بهدليل بلندپروازيهاي فردي و
ايدههاي غربي و مدرنشدن به هر قيمتي در آنها
لحاظ شده است.

برندينگ شهرهميشــه نيازمند ساختن و
افزودن نيست

هميشه انسان براي زندهماندن نياز به خوردن ندارد،
گاهي نخوردن راه نجات است .يك شهر براي رسيدن
به تصوير مطلوب هميشه نيازمند ساختن و افزودن
نيست ،گاهي نساختن و تخريبنكردن هويت يك
شهر بهترين روش براي برندســازي آن شهر است؛
زيرا اين نساختن ،عين ساختن است .وقتي باغي را از
تخريب نجات ميدهي و جلوي ساخت اتوبان يا برجي
را ميگيري ،به نوعي در ساختن و حفظ يك باغ نقش
داشتهاي و به جاي يك چيز اضافه و آسيبزا كه برند
يك شهر را مخدوش ميكند ،طرف ساختن و ماندن
تصوير درست از شهر ايســتادهاي و شكل ديگري از
ســاختن را به ذهنها مخابره كردهاي؛ شكلي كه به
جاي كلنگزدن و بيلكوبيــدن ،قدري فكركردن و
مشاركتگرفتن را توصيه ميكند؛ يك فكر مرمتگر،
در برابر يك فكر تخريبگر.
بر همين اســاس و با توجه به آنچه در 3دهه گذشته
بر تهران رفته است بايد اذعان كرد برندسازي امروز
تهران بايد بيش از اینکه به افزودن و ساختن بينديشد،
به پاكسازي و حذف اضافات تصويري و رويههاي غلط
شهرســازي بهوجودآمده همت گمارد .برندسازي
پروسهاي نيست كه بشــود پشت درهاي بسته آن را
پيگيري كرد و روندي است طوالني و مشاركتي براي
كشف تصوير ذهني شناختهشــده از شهر و ترميم و
بهبود آن به ســمت تصوير ايدهآل كه هر چقدر اين
تصوير ذهني با خدشــه تاريخي روبهرو شده باشد،
تحقق برند درخور با شــرايط دشــوارتري پيش رو
خواهد بود .اين تصوير ذهني كه از آن به برند شــهر
ياد ميشود ،يك كالژ چندينتكهاي است؛ متشكل از
نمادها و ارزشها ،هويت تاريخي ،فرهنگ ،ويژگيهاي
اجتماعي و قومي ،آثار و بناهاي تاريخي ،مناســبات
ملي و بينالمللي ،جذابيتهــا و امكانات منطقهاي
و اشخاص برجسته يك شــهر كه هر كدام به اشكال
مختلف همچون اشيا در برابر نور پيامي مختص بهخود
منتشر ميكنند .وقتي برند يك شهر در يك پروسه
مشاركتمحور كشف ميشود ،مهمترين ارزش آن
شهر از دل اين مشاركت پيدا شده و مشخص ميشود
بر چه ويژگي بارزي از آن شهر ميتوان تكيه كرد و قاب
ذهني ساكنان تا مخاطبان آن مكان را چيدمان كرد.
كاركرد برندينگ شهري چيست؟

اما شايد سؤال شود اين ديدهشدن به شكل يك برند،
اين تصوير ذهني منســجم و داراي پيام واحد به چه
كاري ميآيد؟ آيا اين تصوير هر چه كه هســت ،در
گرايش و ميل شما به اين شــهر تأثيري دارد؟ آيا در
اينكه در اين شهر بمانيد يا به اين شهر مهاجرت يا سفر
كنيد مؤثر خواهد بود؟ سوابق آنچه در جهان رخ داده
اينگونه پاســخ ميدهد كه بهيقين بله .كاركرد اوليه
شايد ارائه يك تصوير خوشايند و مطلوب و انگيزشي
باشد اما كاركرد ثانويه و اصلي برندسازي شهري ايجاد
دامنه گستردهاي از منافع براي همه اقشار يك جامعه

شهري را شامل ميشود كه از ايجاد حس تعلق براي
ساكنان و ماندن و لذتبردن از زندگي شهروندانش تا
جذب مهاجر ،گردشگر و سرمايهگذار را دربرميگيرد.
ما براي رسيدن به اهداف شــخصي زندگي نيازمند
همكاري و زندگي با ديگران هســتيم ،شهر هم دور
از اين قاعده نيست .يك شــهر نيز براي رسيدن به
مطلوب خود و اهدافي كه براي آن تعريف ميشــود،
نيازمند يارگيري از همفكران ،چه ســاكنان داخلي
و چه مخاطبان خارج از شــهر است ،تا بتواند در يك
بستر مشاركتي اهداف خود و به تبع آن منافع خود
را دنبال كرده و تحقق بخشد .قطعا همينطور است.
شما آيا حاضر هستيد در يك شهر الگويافته از غرب
كه با مولفههــاي فرهنگي ما بيگانه اســت و در آن
اولويت ساخت اتوبان و برج و مال و پاساژ است زندگي
كنيد و ديگران را به آن دعوت كنيد و براي آن حس
تعلقخاطر داشته باشيد يا شــهري كه در آن برج و
بارو ساختن و تخريب باغ و بوستان خط قرمز است و
تمامي پروژههايش را بر مبناي حضور و مداخله و بهره
انساني تعريف ميكند و به جاي همواركردن مسير
ماشينهاي شخصي و خدمت به اقشــار برخوردار،
برعكس ســعي دارد مســير حملونقل عمومي را
هموار كند و همه اقشار جامعه را در برنامهريزيهاي
شهرسازانه خود درنظر ميگيرد؟ قطع به يقين روشن
است كه اگر شهري بتواند به تصوير ذهني مثبتي در
اذهان عمومي مخاطبان خود دست پيدا كند ،شهري
است كه بهتر و سريعترگذار به توسعه و رشد همهجانبه
را طي خواهد كرد و چشمانداز بهتر و زندگي با كيفيت
باالتري را براي ساكنانش به همراه ميآورد.
جذب ياران ناديده براي شهر با برندينگ

حتي تصوير ذهني مطلوب نسبت به يك شهر ميتواند
ياران ناديدهاي را براي شــهر به همراه بياورد كه در
سختيها ،دشــواريها و خطرها همراه شهر باشند
و از دور يا نزديك به كمــك او بيايند .تاكنون از خود
پرســيدهايد كه چرا وقتي اتفاقي ناگوار در پاريس يا
بيروت ميافتد ما ساكنان ايراني را كه هرگز شايد آن
دو شهر را از نزديك نديدهايم ناراحت ميكند و نسبت
به ديگر شهرها حس همدلي و همدردي بيشتري را
در ما برميانگيزد؟ اين دو شهر توانستهاند فارغ از اينكه
در واقعيت چگونه هستند ،در تصوير عمومي و انظار
جهاني تصوير ســتايشبرانگيز و دوستداشتنيای
از خود بهوجود بياورند .خيلي از كشــورها با چنين
برندســازي و تصويرســازيای از خود توانستهاند
نخبگان جهان را به سمت خود بكشانند و امروز از دايره
كيفيتري از شهروندان برخوردار باشند .از اين باب
ميتوان گفت برندسازي و ايجاد تصوير بهبودگرا از
شهر ميتواند شركاي ناديده بيشتري براي شهر ايجاد
كند و بهاصطالح جمعيت اين شهر بيشتر از جمعيت
ساكنان آن بشود.
برندينگ؛حافظ شهر

در كنار اين تصوير دور و حافظان ناديده شهر كه برندينگ

نكاتي مهم از تجربيات برندسازي شهري
دراينمسيرتجربهبرندسازيوايجادهويتشهريدرنمونههايموفقبرندسازيشهريميتواندبسيارالهامبخشباشد.
ينمونههايموفقبرندسازيشهريبرخينكاتاساسيوكليقابلاستنباطاستكهخوباستبهآناشارهشود.
ازبررس 
لزوم شناسايي و برجستهكردن ويژگيهاي كليدي شهر ،ظرفيتهاي دور از چشم و وجوه تمايز شهر نسبت به رقبا.
صداقت و معتبربودن برند :برند شهري بايد بتواند قول داده شده (شعار شهر) را تحقق بخشد .شعار و برند شهر بايد
واضح و بيانگر دقيق هويت و حسي باشد كه ميخواهد در مخاطبان خود ايجاد كند.
جمعيت محلي :هنگام ايجاد برند شهري بايد به مردم محلي توجه كرد .هويت برند شهري بايد براساس ارزشها و
نگرشهايجامعهشهريودرمشاركتباآنهاشكلبگيرد.اينامربهمردممحلياحساسمالكيتميدهدوآنهابهعنوان
بخشي از برند شهر آن را ترويج و توسعه ميدهند .همچنين برندسازي شهري بايد موقعيت اقتصادي و فرهنگي تمام
مناطق شهر را ارتقا دهد.
شناسايي ذينفعان اصلي :سازمان مديريت برند بايد تمامي ذينفعان اصلي را كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم
تحتتأثير روند برندسازي شهري قرار ميگيرند ،شناسايي كند .نظرات و ايدههاي آنها براي توسعه يك برند خوب
شهري بسيار ضروري است.
مشاركتهاي بينالمللي :مشاركتهاي بينالمللي با شهرها ،خطوط هوايي ،هتلها و آژانسهاي مسافرتي و ...براي
ترويج برند شهري و ايجاد شناخت بينالمللي بسيار ضروري است.
بهكارگيري سيستم نظارت و رصد منظم و قوي
استفاده از كمپينها و رسانهها در معرفي برند

در خلق آن نقش دارد ،تأثير بر گردشگري و مراجعه از
تماشاي صرف تا سرمايهگذاري و رونق اقتصادي را نيز
بايد دســتاورد پروژههايي از اين دست دانست .همين
برندسازي است كه موجب میشــود هر كسي ،چه از
دور و چه از نزديك ،چه ساكن و مقيم و چه گردشگر و
سرمايهگذار نگاه محافظ داشته باشد يا نگاه تخريبگرانه
و سوداگرانه و در اين نگاه است كه ساحت مراجعه او به
شهر نيز تغيير مييابد .بعد تصميم ميگيرد براساس اين
تصوير وقتي به شــهر مراجعه ميكند ،خانه باهويتي را
تخريب كرده و به جاي آن مال بيهويتي بسازد و سود
بيشتري كسب كند و برايش شلوغي و ترافيك و تخريب
اجتماعي و فرهنگي مهم نباشد ،يا بافت قديمي و بااصالتي
را احيا كند و فضاي امني براي زندگي و آرامش و مراجعه
شهروندان بهوجود بياورد ،حتي در حداقل ماجرا وقتي به
شهر مراجعه ميكند ،آشغال زمين بريزد و شهر بهعنوان
يك مكان ارزشمند تلقي نشود تا از آن حفاظت و مراقبت
كند ،يا نه شهر آنقدر برايش حس تعلق و عالقه و مالكيت
ايجاد كرده است كه اگر كسي هم زباله به معابر آن ريخت
يا به آن خدشهاي وارد كرد ،به نمايندگي از خود از شهر
دفاع كند و برايش اهميت داشته باشد.
شايد بر همين اساس امروزه بتوان گفت فقدان برندسازي
و ايجاد تصوير مقبــول از تهران ما (از من تــا تو) را به
جايی رسانده است كه از ساكن و شهروند تا توريست و
سرمايهگذار ،بهدنبال ضربهزدن به آن باشيم تا حفاظت
و مراقبت از آن و شــهروند آن بودن يا ساكن بخشي از
آن بودن برايمان حائز هيچ وجههويتي و افتخارآفريني
نباشــد كه اين عامل اصلي ضربهزدن به شــهر و آينده
آن خواهد بود .از همين باب ميتوان گفت برندســازي
نجاتدهنده اســت؛ زيرا با كنار هم قــراردادن عناصر
معنادار شــهر كنار يكديگر در واقع توانايي شهر براي
تبديلشــدن به مكاني كه مردم دوســت دارند در آن
زندگي و كار كنند يا از آن بازديد داشته باشند و به اين كار
افتخار كنند را ارتقا ميبخشد .ديگر بسياري از هزينهها
براي نگهداري شهر بيمورد است و شهروندان يك شهر
بهترين نظمدهندگان و حافظان آن شهر خواهند بود.
برندينگ؛ ناجي شهر

براســاس آنچه از نمونههاي عيني براي چند شهر
اروپايي مثل اســتانبول ،بيــروت ،دوبــي ،برلين،
سانفرانسيسكو ،بارسلونا و آمســتردام رويداده كه
شرح هر كدام در اين يادداشت نميگنجد ،ميتوان
اكنون به اينكه برندينگ چه كاراييای دارد و شهرها
با داشتن برند و تصوير ذهني مشترك به چه چيزي
دست پيدا ميكنند پاسخ روشني داد .آنها بهمعناي
واقعي كلمه با برندسازي نجات پيدا ميكنند .برندينگ
به نوعي دستور كار و عملي است براي مديران شهري
تا از هر آنچه به آنها بهصورت زوايد چســبيده است
خود را رها كرده و به سمت مأموريتهاي اصلي آنها
را هدايت كند.
در مورد تهران امروز شايد بتوان گفت اگر كل برنامه
سوم توسعه شهر تهران براساس يك برنامه برند براي
شهر طراحي ميشد و در دستور كار قرار ميگرفت،
شرايط ميتوانست بهتر رقم بخورد .مشكل اساسي
برندينگ در ايران جدي نگرفتهشدن و البته مثل باقي
كلمات و راهبردهاي غربي تقليل يافتهشــده است؛
درست آنجا كه برندسازي به طراحي لوگو و رسيدن
به يك رنگ و نهايت يك برنــد بوك خاتمه مييابد.
اگر معناي درســت آن دنبال نشــود و اين وسعت
ديد از ابتداي شــكلگيري همراه نباشد و مشاركت
حداكثري ذينفعان و جامعه در رسيدن به آن ديده
نشود ،دستيابي به آن محال و در نتيجه بهرهبرداري و
نتيجهگرفتن از آن غيرممكن و غيركاربردي خواهد
بود؛ چيزي كه معموال در شهرهاي ايران تاكنون به
وقوع پيوسته و در اصفهان و تبريز و ديگر شهرها ما به
ناگواري شاهدش بودهايم و امروز ميتوانيم به جرأت
بگوييم كه هيچ پروسه برندسازي موفق شهريای در
ايران نداشتهايم.

همهچيز از يك شكست شــروع شد .رويارويي خصمآلود با
همسايه شماليمان ،به معمايي بدل گشت كه گويا هاضمه
فكري انســان ايراني ،ناتوان از حــل و دركش بود .روسها
جنسشان با همه دشمنان ايران فرق ميكرد ،بهت و حيرت
اين شكست بيش از تلخي خساراتش بود .چهآنكه ايرانيان
با شكست و غارت بيگانه نبودند اما اين بار ،بازي را به كسي
ميباختند كه كمترين ســنخيت را با دشمنان سابقشان
داشت .پس از آن بود كه روح يك ملت ،كاسه چه كنم ،چه
كنم دست گرفت و به هر ريسماني چنگ زد تا خود را از اين
حيرت نجات دهد .ديواري به بزرگــي امپراتوري عثماني
ميان ما و غرب و درهم شكســتگي صفويــان بعد از هجوم
هوتكيان ،ما را غرق در خوابــي عميق كرده بود كه كابوس
قشون تزار اين چرت نابهنگام را پاره كرد .تعبير كابوس اين
«گنگ» ،بهدست مسافراني بود كه به ديار فرنگ ميرفتند
و حكايتشان از غرب دست كمي از داستان «فيل و كوران»
موالنا نداشــت .كتاب «گنگ خوابديده» كه به قلم بهزاد
جامهبزرگ به رشته تحرير درآمده است ،گزيدهاي است از
سياحتنامه ايرانياني كه سفير تحير و درماندگي يك ملت
بودند .او در اين اثر ،به تفصيل شرح ميدهد كه چگونه جذبه
تمدني غرب موجب عدمدرك عميق و صحيح از غرب شد.
برق سفر فرنگ چنان چشمان اين سياحان را پر كرده
زرق و ِ
بود كه ناتوان از انديشيدن به زمينههاي رشد و توسعه غرب
و نيز كيفيت آن ،بودند و ثمره همين برداشت ناصحيح ،بر
سرگشتگي ناشي از شكست ايرانيان افزود .اين اثر بهتازگي
توسط نشر صاد در  ۲۲۱صفحه به چاپ رسيده است.

دین و
اندیشه

جهانبینی و دینمداری
کتاب «جهانبینی و دینمداری» اثر محمدباقر شریعتی
سبزواری به همت مؤسسه بوستان کتاب در  ۱۷۶صفحه
منتشر شد .مذهب خواهی و دین مداری از گذشتههای
تاریخ در جوامع بشــری مطرح بوده و هــم اکنون نیز
مورد نظر و توجه اســت و این مجموعــه که ضرورت
جهان بینی صحیــح و ایدئولوژی کامل را برای نســل
بالنده و فرهیختگان روشــن می ســازد ،بحثی بسیار
حیاتی ،ســودمند و سرنوشت ساز اســت و برای نسل
تحصیلکرده بایسته و شایســته است که آن را به دقت
مورد مطالعه و بازنگری و بازکاوی علمی ،تاریخ و کالمی
قرار دهند .نویسنده در مقدمه این اثر آورده است :در این
مبحث کالمی و فلسفی ،از آثار بی بدیل شهید مطهری
و عالمه طباطبایی نیز اســتفاده کرده ام و از تجربیات
چندین ساله شخصی در زندان شــاه طی مناظرات با
کمونیستها و در خارج از کشور با اشخاصی بهره برده ام،
البته منابع بسیاری در تدوین این درس ها به کار گرفته
شده است .این کتاب در دنیای کنونی و با توجه به تهاجم
فرهنگهای اعتقادی و سیل شبهات جاری در فضاهای
مجازی که همواره کوالک کرده و می کند ،بدون تردید
یک حرکت مبــارک و فرخنده اســت و میتواند برای
تمام جوانان و متفکران آزاداندیش و فرهیخته راهگشا
باشد .این مجموعه در قالب استداللهای علمی ،کالمی
و خردپذیر ،ضــرورت مذهب حق را نشــان می دهد
وکوتاهترین راه را برای طی طریق ارائه می دهد.

كتاب
انديشه

گفتوگوي معلم و فيلسوف
«معلم نبايد گمان كند كه بدون نياز به هر نظر و نظريهاي ميتواند
بهطور مستقيم با عمل تعليم و تربيت در پيوند قرار گيرد ».اين
اصليترين ايده دكتر خسرو باقري در نگارش كتاب «گفتوگوي
معلم و فيلسوف» است .دكتر باقري كه با ســالها استادي در
دانشگاه تهران از استادان مطرح فلسفه تعليم و تربيت بهحساب
ميآيند ،در اين كتاب بهگفته خود تالش كرده تا سنگالخهاي
ميان خانه معلم و خانه فيلســوف را كوبيده و هموار نمايد .اين
كتاب كه در قالب گفتوگويي خيالي ميان يك فيلسوف و معلم
نوشته شده بر اين داستان استوار است كه پس از همايشي علمي
معلمي كه هيچ از گفتههاي ثقيل فلسفي فيلسوفان نفهميده با
عصبانيت به سراغ يكي از فيلســوفان رفته و سر سخن را با او باز
ميكند .اين پيشفرض موجب شده اســت كه در طول كتاب
خبري از دشواريهاي متون فلسفي نباشد و با گفتوگويي روان
و متني تلطيف شده مواجه باشيم .كتاب داراي ۶فصل است .معلم
و فيلسوف طي بخش نخست درخصوص ضرورت توجه معلم به
فلسفه ،در فصل دوم درباره چيستي فلسفه ،در فصل سوم پيرامون
رابطه نظر و عمل و در فصل چهارم با اتكا به آنچه در فصول يك
تا سه گفتهاند در باب مناسبات ميان فلســفه و تعليم و تربيت
بحث ميكنند و سپس در فصل پنجم به گفتوگويي براساس
آرای فيلسوفان تحليلي ميرسند .در فصل آخر كتاب نيز بومي
يا جهاني بودن تعليم و تربيت مورد بحث قرار گرفته شده تا معلم
با چكيدهاي از نظريات فيلســوفان مدرن ،بهعنوان نمايندگان
جهانگرايي و فيلسوفان پسامدرن ،بهعنوان فيلسوفان بومگرايي،
آشنا شود .كتاب «گفتوگوي معلم و فيلسوف» از سوي انتشارات
علمي و فرهنگي در قطع جيبي در سال 1391منتشر شده و با
استقبال خوانندگان تاكنون به چاپ چهارم رسيده است .نسخه
الكترونيكي اين كتاب در پلتفرمهاي كتابخوان موجود است.
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ایستگاه خبر

جشنواره

 6بهمن؛
آغاز پيشفروش بلیت جشنواره

قابهاي ماندگار در جشنواره چهلم فجر

فرمانده یگان امداد پلیس پایتخت از دستگیری
سارق وسایل ســریال طالق خبر داد و گفت :از
ســارق  ۳دوربین فیلمبــرداری ،چمدان حاوی
دالر و تراول تقلبی ،اسلحه کلت قالبی و لپتاپ
کشف شد.
سريال طالق بعد
به گزارش همشــهري ،توليد
ِ
از ســرقت متوقف شــده بود .عوامل توليد اين
سريال كه در مراحل پاياني تصويربرداري بود،
ارزش تجهيزات به سرقت رفته را 800ميليون
تومان برآور د كردهاند .هاشمي ،مجري طرح اين
سريال به خبرنگار تسنيم گفت :سارقان هرچه
پيدا كردند به سرقت بردهاند حتي به 4چمدان
دال ِر تقلبي كه كاراكترهاي سريال از آن استفاده
ميكردند هم رحم نكردند .ايــن تجهيزات در
يك كاميون فوتــون در منطقه فــاح تهران،
ميدان بهــاران ،خيابان بهاران جنوبي ســرقت
شده بود.
توليد ســريال طــاق بهدليل شــيوع كرونا،
چنــد ماهــي متوقف بــود .مجيد واشــقاني،
حميد گــودرزي ،پيام دهكــردي ،قطبالدين
صادقي و ناصر آقايي بازيگران اصلي اين پروژه
هستند.

تجليل از نصيريان
در جشن منتقدان تئاتر

رقابت از گروههاي خارجي حذف شد

تئاترفجرچهلمبهروايتآمار

چند هفته پيش و كمي بعد از اعالم اسامي فيلمهاي بخش
مسابقه جشنواره ،محمدتقي فهيم ،منتقد قديمي سینما و
از چهرههاي تقريبا ثابت برنامههاي ســينمايي تلويزيون،
در اقدامي عجيب شــروع به نوشتن درباره فيلمهاي بخش
مســابقه و لو دادن جزئيات داستانيشــان کرد .اعتراض
ســازندگان فيلمهاي «نگهبان شب» و «شب طاليي» هم
عمال راه به جايي نبرد و حاال شــهرام خرازيها كه سابقه
فعاليت رســانهاياش به بيش از  2دهه ميرسد ،در صفحه
شخصياش راه فهيم را ادامه ميدهد.
جالب اينكه خرازيها در پاســخ به اعتراضهاي صورت
گرفته ،اعــام كرده واكنشهــا برايش هيــچ اهميتي
ندارد .اينكه واقعا فيلمهاي جشــنواره جايي لو رفتهاند
يا همهچيز براســاس اطالعات غيررســمي ،پرسش از
عوامل سازنده فيلمها (و در مورد نگهبان شب ،تماشاي
 15دقيقه از فيلم كه با موبايل ضبط شده) شكل گرفته،
يك داستان است و اسپويل كردن آشكار داستان فيلمها
داســتاني ديگر .كاري كــه معموال محصــول هيجانات
ژورناليستهاي جوان اســت ،حاال توسط افرادي انجام
ميشود كه سالهاي طوالني است فعاليت رسانهاي دارند.
در چنين ماجرايي بهنظر ميرســد دفتر جشنواره بايد از
موضع انفعالياش خارج شــود؛ وگرنه بعد از اين سنگ
روي سنگ بند نميشود.

بودجه 9ميليارد توماني براي جشنواره چهلم تئاتر فجر

گزارش

فهيمه پناه آذر
روزنامهنگار

با نزديك شدن به زمان برگزاري چهلمين دوره
جشنواره تئاتر فجر و اعالم گروههاي راه يافته
به بخشهاي مسابقه صحنهاي و ديگر بخشها،
ســالنهاي ميزبان ،خود را براي برگزاري اين
دوره آماده ميكنند؛ جشنوارهاي كه قرار است
به شكل حضوري برگزار شود .يكي از نقدهايي
كه با توجه به وضعيت موجود به جشنواره فجر
وارد ميشــود ،حجم زياد گروههاي نمايشي و
برگزاري عريض و طويل اين جشنواره است كه
حسين مسافرآستانه ،دبير اين دوره از جشنواره
درباره اين موضوع ميگويد« :تالشــمان اين
بوده كه جشنواره شسته و رفتهاي برگزار كنيم.
با اين حال تئاتر فجر مهمترين جشنواره تئاتري
كشور است و نميتوانيم بخشهاي مختلف آن
را ناديده بگيريم».
حذف بخش مسابقه و تئاتر ملل

موضوع ديگري كه هميشــه در زمان برگزاري
تئاتــر فجــر ،دربــارهاش بحث اســت ،بخش
بينالملل جشــنواره بوده؛ بخشي كه بيشترين
ســهم را ميتواند از بودجه جشــنواره داشته
باشد .مسافرآســتانه درباره برگزاري اين بخش
در دوره چهلم با اشــاره به اينكه بخش مسابقه
را از اين بخش برداشــتهايم و قرار اســت تئاتر
ملل نــام بگيــرد ،توضيح ميدهد«:فهرســت

نهايــي گروههاي ايــن بخش بــهزودي اعالم
ميشود40 ،اثر از كشــورهاي مختلف متقاضي
بودند كه در حال بررســي كارها هستيم ،اما با
گسترش ســويه اوميكرون برخي از متقاضيان
بهويژه در كشورهاي اروپايي ،ضمن عذرخواهي
از نبود شــرايط الزم براي ســفر گفتند ».وي
همچنين توضيح ميدهد« :طبق نظر شــوراي
سياســتگذاري جشــنواره ،ما سالهاست كه
اهميت الزم را به تئاتر كشــورهاي منطقه كه
با آنها مراوده سياســي ،اقتصــادي و ...داريم،
ندادهايــم و در ايــن ميــان مــراوده فرهنگي
بالتكليف مانده و هرچند اين ،به آن معنا نيست
كه در جشــنواره چهلم ،كشــورهاي اروپايي و
صاحب نام در عرصه تئاتر را ناديده گرفتهايم ،اما
تمركزمان را بيشتر بر كشورهاي منطقه ازجمله
تاجيكستان ،بهعنوان ميهمان ويژه گذاشتيم».
دغدغه اجراي عمومي براي گروههاي جوان

حسين مسافرآستانه ميگويد« :اين جشنواره
فرصتي بــراي هنرمندان جوان و ناشــناخته
اســت ».جشــنوارهاي كه به شــكل رقابتي و
غيررقابتي برگزار ميشــود و بايد ديد حضور
در اين جشــنواره تا چه اندازه به ديده شدن و
در نهايت اجراي عمومي كه بــراي گروههاي
نمايشــي بسيار مهم اســت ،تأثيرگذار خواهد
بود .البته مسافرآســتانه به اين موضوع اشاره
ميكند كه تعدادي از آثار پذيرفته شده مربوط
به كساني اســت كه تئاتر را توليد كردهاند ولي
هنوز فرصت اجراي عمومي براي ايشان فراهم

نشده است .بهگفته مسافرآســتانه ،افتتاحيه
جشنواره ،امسال در شــهر يزد برگزار ميشود
و سعي بر اين است كه از اين پس ،استانهاي
بيشتري در روند برگزاري سهيم باشند.
سالنهاي ميزبان

در اين دوره قرار اســت ســالنهاي مجموعه
ايرانشهر ،تئاتر شهر ،تاالر مولوي ،تاالر وحدت،
تاالر حافظ ،مجموعــه بنياد رودكــي و تاالر
سنگلج با جشــنواره همكاري داشــته باشند.
براي اجراي نمايشهاي خياباني ،پهنه رودكي
و مقابل خانه هنرمندان و مقابل تئاتر شهر فعال
در دســتور كار قرار دارند .با توجه به گروههاي
پذيرفته شده بايد ديد آيا بخش تئاتر خصوصي
هــم مانند ديگــر دورههاي جشــنواره لحاظ
ميشود يا خير؟
9ميليارد تومان براي فجر

يكي از دغدغههاي برگزاركنندگان جشنواره،
تخصيــص بودجــه و در پايــان تســويه بــا
گروههاســت؛ بهگفته دبير جشنواره چهلمين

با ورود به بهمن ماه ،بهتدريج سايه جشنواره فيلم فجر بر سر
سينماي ايران گسترده ميشود .بعد از تحويل نسخه نهايي
فيلمهاي مسابقه به جشنواره ،جزئيات نمايشهاي مردمي
چهلمين جشنواره فيلم فجر هم مشخص شد؛ جشنوارهاي
كه براي چهل سالگياش نمايش نســخههاي ترميم شده
۱۰فيلم شــاخص از دهههــاي  ۶۰و  ۷۰را تــدارك ديده
اســت .در حالي به روزهاي برپايي چهلمين جشنواره فيلم
فجر نزديك ميشويم كه ماجراي لو رفتن داستان فيلمها
همچنان ادامه دارد و جنجالي كه محمدتقي فهيم كليدش را
زد حاال توسط يك منتقد و سينمايينويس ديگر ادامه يافته
است .بهنظر ميرسد خونسردي زياده از حد دفتر جشنواره،
باعث شده قبح نوشتن درباره فيلمهاي ديده نشده و لو دادن
داستانشان بريزد.
فيلمهايي كه همچنان لو ميروند

دوره تئاتر فجر ،به نسبت شركت گروهها ،درصد
پذيرفته شــدن شهرســتانها از تهران كمتر
نيســت و بودجه اختصاص يافته به جشنواره
تئاتر فجر ،با افزايش حدود 200درصدي نسبت
به سال گذشته ،حدود 9ميليارد تومان تصويب
شده است.
استانها به روايت آمار

در بخــش نمايشهــاي صحنــهاي رقابتــي
۲۳۲گروه متقاضي بودند_ ۱۳۹گروه از تهران
و ۹۳گروه از ساير استانها _ و با توجه به تعداد
كمتر متقاضي از ســاير اســتانها در قياس با
تهران۵۴ ،درصد آثار پذيرفته شــده از تهران
و ۴۶درصد از ســاير استانها هســتند و اين
خروجي ،حاصل توليد حداقلي و ورودي كمتر از
تئاتر صحنهاي استانهاست ،اما بهعنوان مثال
در بخش خيابانــي۱۳۰ ،گروه متقاضي حضور
بودند كه شامل ۱۵گروه از تهران و ۱۱۵گروه
از ديگر استانها بود و در نتيجه  ۷۵درصد آثار
اين بخش به ديگر اســتانها و ۲۵درصد آن به
تهران تعلق گرفته است.

 5نمايش مشروطي

مکث

در بخش صحنهاي رقابتي گروههاي منتخب شهرستانها 12نمايش حضور دارد و در ساير آثار
منتخب صحنهاي بخش رقابتي هم18نمايش رقابت ميكنند؛ برخي از نمايشهاي پذيرفته شده
هم به شكل مشروط به جشنواره راه يافتهاند« .پروانه الجزايري» يكي از نمايشهاست كه متن
آن در دورههايي از جشنواره اجرا شده است .همچنين «درخشش صبحگاهي سياره ناهيد» از
خراسان« ،آلنده نازنين» محمد برهمني« ،خاك سفيد» محمدرضا هالليزاده و «سوييني تاد»
محمد نيازي از خراسان از ديگر نمايشهاي مشروط هستند كه احتمال دارد روي صحنه بروند.
در بخش ديگر گونههاي اجرايي هم 14نمايش پذيرفته شده كه 5گروه از ديگر شهرهاست.

رسانه

ماجرای 9درصد ماليات بر ارزش
افزوده آگهی در مطبوعات

قابهاي ماندگار از دهههاي ۶۰و۷۰
فیلمهایی از کیارستمی ،تقوایی ،حاتمیکیا و مجیدی
در جشنواره فیلم فجر به نمایش در میآید
40ســالگي جشــنواره فيلم فجر ،فرصتي براي مرور
فيلمهاي به نمايش درآمده در جشــنواره فراهم كرده
است .فيلمهايي كه در اين سالها مرمت شدهاند و حاال
قرار است در بخش قابهاي ماندگار جشنواره چهلم به
نمايش درآيند .در بخش «قابهاي ماندگار» عالوه بر
نمايش آثار ،نشستهاي مفهومي پيرامون اين فيلمها
با اجراي اكبر نبوي ،نويسنده و كارشناس سينما برگزار
خواهد شد .براســاس اين خبر ،فيلمهاي «ديدهبان»
(ابراهيــم حاتميكيا)« ،خانه دوســت كجاســت؟»
(عباس كيارســتمي)« ،گاو» (داريــوش مهرجويي)،
«ناخدا خورشيد» (ناصر تقوايي)« ،عقابها» (ساموئل
خاچيكيان)« ،دستنوشــتهها» (مهــرزاد مينويي)،
«جادههاي سرد» (مســعود جعفريجوزاني)« ،پرده
آخر» (واروژ كريممسيحي)« ،نياز» (عليرضا داوودنژاد)،
«بچههاي آسمان» (مجيد مجيدي) در خانه جشنواره
چهلم  -سالن همايشهاي برج ميالد  -براساس جدول

ديدهبان،خانه دوســت كجاســت؟،
گاو ،ناخــدا خورشــيد ،عقابهــا،
دستنوشــتهها ،جادههاي ســرد،
پرده آخر ،نياز و بچههاي آســمان در
جشنواره چهلم روی پرده میروند
زمانبندي شــده كه متعاقبا اعالم ميشود ،روي پرده
خواهند رفت .آثار مورد اشــاره از جملــه فيلمهايي
هســتند كه در ســالهاي گذشته از
سوي فيلمخانه ملي ايران و بنياد
ســينمايي فارابي بازبيني و
مرمت شده است.

نمایی از فیلم «دیدهبان»  /عکس :مهریار مهدوی

بيستمين جشــن ســاالنه انجمن منتقدان ،نويسندگان و
پژوهشــگران خانه تئاتر در موزه ملي برگزار شد .بهگزارش
همشهري ،در اين مراسم برگزيدگان اين انجمن معرفي و با
اجراي فرزاد حسني از آنها تقدير شد .در اين مراسم با حضور
حجتاله ايوبي ،رئيس كميســيون ملي يونسكو و ايرج راد از
يك عمر فعاليت هنري علي نصيريان تجليل و تقديرنامه عالي
يونسكو به وي اهدا شد .در اين بخش نصيريان گفت۷۰ :سال
دلبسته تئاتر شدم و ۲دهه با فقر و تنگدستي مادي و معنوي
تمرين كرديم .آن موقع فقط يك كتاب تئاتر داشتيم ولي آن
موقع تجربه خوبي كسب كردم كه يكي جريانسازي تئاتر و
ديگري گروه تئاتر است .اگر گروه تئاتر نباشد جريانسازي تئاتر
استمرار پيدا نميكند .اين هنرمند مطرح سينما و تئاتر گفت:
نسل ما تمام شد ولي در نسلهاي جديد تئاتر ،استعدادهاي
بسيار خوبي در زمينه كارگرداني ،بازيگري و نمايشنامهنويسي
وجود دارند .در ادامه مراسم همچنين از حسن نمكدوست از
چهرههاي باسابقه عرصه مطبوعات تجليل شد .در بخش پاياني
مراســم با حضور بهمن فرمانآرا ،نمايش «بيگانه در خانه»
محمد مساوات جايزه رتبه ســوم ،نمايشهاي «صد درصد»
و «پنجاه پنجاه» مرتضي اسماعيلكاشــي جايزه رتبه دوم و
نمايش «النچر »۵پويا سعيدي و مسعود سالمي جايزه رتبه
اول بهترين نمايش را از ديدگاه انجمن منتقدان و نويسندگان
خانه تئاتر دريافت كردند.

ادامه دارد
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دستگیری سارق سینمایی

لو دادن داستان فيلمها

نمایش بلک تو بک

چهلمين جشنواره فيلم فجر روزانه پذيراي بيش از 50هزار نفر
در سينماهاي مردمي خواهد بود و براي 11روز جشنواره حدود
600هزار بليت به فروش خواهد رسيد .به گزارش همشهری در
اين دوره بالغ بر 15هزار صندلي در ســينماهاي مردمي بهكار
گرفته شده و اين سينماها در  3يا 4سانس با استفاده از 50درصد
ظرفيت به نمايش فيلمها خواهند پرداخت .در اين دوره 62سالن
در پايتخت فيلمهاي جشنواره را اكران خواهند كرد .همچنين
در كنار تهران31 ،مركز استان نيز فيلمهاي جشنواره را اكران
ميكنند .ميتوان گفت كه بالغ بر 100سالن سينما فيلمهاي
چهلمين جشنواره فيلم فجر را اكران ميكنند .فيلمهاي مراكز
استان براســاس تقاضاي مديران كل فرهنگ و ارشاد اسالمي
اســتانها بهصورت محدود اكران خواهند شــد .بهگفته مدير
فناوري اطالعات چهلمين جشــنواره فيلم فجر ،بليتفروشي
فيلمها بهصورت آنالين از ساعت ۱۰صبح روز ۶بهمن ماه آغاز
ميشود .ميالد شكرخواه همچنين گفت:فروش بليت فيلمهاي
جشنواره بهصورت آنالين از طريق ســامانههاي بليتفروشي
«ايرانتيك»« ،سينماتيكت» و «گيشه هفت» براي عموم مردم
ي جشنواره
در سراسر كشور امكانپذير است .فروش بليت فيلمها 
امســال ،بدون هيچ محدوديتي و تنها به شرط وجود ظرفيت
باقيمانده در سينماها و ســانسهاي نمايشدهنده فيلمها ،تا
22بهمن ماه براي عموم مردم در سامانههاي آنالين فروش بليت
فعال خواهد بود .هر فرد با يك شماره تلفن همراه ميتواند از هر
22فيلم بخش مسابقه سينماي ايران ،تا سقف 2بليت تهيه كند.

روزنامهنگار

مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي درباره اطالعيه
وزارت فرهنگ درباره قانــون ماليات بــر ارزش افزوده بر
آگهيهاي مطبوعاتي و لزوم قيد ماليــات بر ارزش افزوده
روي فاكتورهاي آگهيهاي مطبوعاتــي و ابهامات مطرح
شده توضيح داد.
ايمــان شمســايي ،دربــاره جزئيــات اين نامــه گفت:
«چهارشنبه گذشته نامهاي به ادارات كل فرهنگ ارشاد
اسالمي استانها از سوي اداره كل مطبوعات ارسال شد
مبني بر اينكه ماليات بر ارزش افزوده را روي فاكتورهاي
آگهيهاي دولتي قيد كنند و اين در سامانه جامع رسانهاي
كشور نيز درج ميشــود .اما پيرو اين اطالعيه ،ابهاماتي
پيش آمد و بخشي از افراد مطرح كردند كه قانون ماليات
بر ارزش افزوده آگهيهاي مطبوعاتي از ســوي معاونت
مطبوعاتي ابالغ شد؛ اينطور نبوده ،بلكه اين قانون 13دي
ماه از سوي سازمان امور مالياتي به همه افرادي كه فعاليت
اقتصادي دارند ،ابالغ شــد ».شمســايي درباره 9درصد
ماليات بر ارزش افزوده ،گفت« :شما اگر به بسياري از امور
خدماتي مراجعه كنيد ،وجهي بهعنوان مبلغ خود كاال در
صورتحساب قيد شده و در انتهاي آن هم 9درصد ماليات
بر ارزش افزوده .يعني وجه مورد نظر از ســوي كسي كه
آن خدمــات را ارائه ميكند از خدمــات گيرنده دريافت
ميشــود و او هم به ســازمان مالياتي پرداخت ميكند.
بنابراين اگر آگهي از 13دي ماه در نشــريات منتشر شود
9درصد ارزش افزوده آن بايد از آگهيدهنده گرفته شود».
شمسايي درباره اين مكاتبه در صدور فاكتور گفت« :اين
نكته به ادارات كل فرهنگ اســتانها اعالم شــد كه در
صدور فاكتورها از دستگاههاي دولتي 9درصد را هم اضافه
كنند ،چرا كه اگر اين اتفاق نيفتــد مثال يك كادر آگهي
100هزار توماني براي وزارت نفت صادر ميشــود و فالن
رسانه آن را دريافت ميكند ،رســانه در آخر سال متوجه
ميشود چون آگهي مذكور بعد از تاريخ ابالغ قانون چاپ
شــده ،بايد 9درصد آن را نيز پرداخت كنــد .ولي االن با
نامهاي كه زديم بايد روي فاكتــور وزارت نفت كه عنوان
مثال ما بود زده شــود100 ،هزارتومان به اضافه ۹درصد
ماليات بر ارزش افــزوده تا آن را به روزنامــه مورد مثال
پرداخت كند».

