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خنده استقالل 
لبخند سپاهان

هفته هفدهم لیگ برتر بــا نتایج جالبی 
همراه بود و به پرگل ترین هفته این فصل 
تبدیل شــد. بازی های این هفته روزهای 
پنجشنبه و جمعه برگزار شد که برد پرگل 
استقالل و توقف پرسپولیس مقابل فوالد 
مهم ترین نتایج هفته بودند. ضمن اینکه 
دربی استان کرمان هم در شهر سیرجان 
بسیار جذاب و پرگل از آب در آمد و گل گهر 
نخستین تیم این فصل شــد که دروازه 
بهترین خط دفاعــی لیگ را در یک بازی 

2بار باز می کند.

   روز خوب تعقیب کننده ها
در 2بازی روز پنجشــنبه 2تیم تعقیب کننده 
صدرنشین یعنی استقالل و سپاهان به بردهای 
باارزشــی رســیدند تا رقابت در صــدر جدول 
جذاب تر و مهیج تر دنبال شــود. ســپاهان در 
قائمشهر نساجی را شکست داد. رامین رضاییان 
باز هم پــاس گل داد و نورافکن دوباره گل زد تا 
این 2چهره همچنان تأثیرگذارترین بازیکنان 
ســپاهان در این هفته ها باشند. نساجی در این 
فصل فقط یک بار در قائمشهر باخته بود و سپاهان 
تبدیل به دومین تیمی شــد که این تیم را در 
خانه اش شکســت می دهد. در ورزشگاه آزادی 
تهران هم استقالل مقابل ملوان یک برد پرگل 
را جشــن گرفت تا امیدوارانه به هفته های آتی 
بنگرد. تیم ساپینتو از 3بازی آخرش فقط یک 
امتیاز گرفته بود و در مقابل شاگردان مازیار زارع 
7هفته بود هیچ شکســتی نداشتند. اما نتیجه 
بازی کامال برخالف فرم ایــن هفته های 2تیم 
رقم خورد و ملوان شکســت سختی را متحمل 
شد. آخرین باخت ملوانی ها 7هفته قبل مقابل 
پرسپولیس بود و پنجشنبه آنها مقابل آبی های 
تهران هم شکست خوردند تا در این فصل هیچ 
امتیازی از سرخابی ها نگرفته باشند. سفیدپوشان 
البته در دقایقی از بازی نمایش خوبی داشتند و 
حتی قبل از گل اول اســتقالل تا آستانه گلزنی 
مقابل این تیم هم پیش رفتند، اما روزبه چشمی 
توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید و دقایقی 
بعد ملوان با یک گل به خودی عقب افتاد تا کال 

روال بازی به سود میزبان تغییر کند.

   هت تریک رضا اسدی
بازی های جمعه با 2نتیجه مشابه 3بر یک آغاز 
شــد. آلومینیوم که در زمین خــودش میزبان 
صنعت نفت بود در همان نیمه اول به 2گل رسید 
تا برزیلی ها همچنان روی ریل شکســت قدم 
بردارند. هانسل زاپاتا و محمدرضا آزادی گلزنان 
آلومینیوم بودند که گل آزادی روی یک ضربه 
پنالتی به ثمر رسید. داور یک پنالتی هم در نیمه 
دوم برای آبادانی ها گرفت که ضربه طالب ریکانی 
توسط پورحمیدی مهار شد. البته نفت توسط 
میثم تهی دست در این نیمه یک گل زد اما آزادی 
هم با یک ضربه آزاد زیبا دومین گل خودش را به 
ثمر رساند تا بازی در نهایت 3بر یک تمام شود و 
برزیلی ها بیش از گذشته به خطر بیفتند. همزمان 
در ورزشگاه فوالدشهر، تراکتور با هت تریک رضا 
اسدی آتش به پا کرد و ذوب آهن را 3بر یک برد. 
اسدی که از زمان آمدن خمز تبدیل به مهاجم 
تراکتور شــده، با این گل ها خودش را به صدر 
جدول گلزنان رســاند. پیکان هم با یک پنالتی 
ثابت ایمانی بر مس کرمــان غلبه کرد و صحنه 
عجیب بــازی، دعوای تمیروف بــا ثابت ایمانی 
برای زدن ضربه پنالتی بود. تنها مساوی بدون 
گل این هفته هم در دیدار نفت مسجدسلیمان و 
هوادار رقم خورد. در این بازی رضا عنایتی برای 
نخستین بار روی نیمکت نفت نشست و این تیم 

را بعد از 6باخت متوالی به یک امتیاز رساند.

   بازگشت به روش ژنرال
در دربی اســتان کرمــان، هر تیــم یک نیمه 
درخشان داشت. مس رفســنجان در نیمه اول 
2بار دروازه محسن فروزان را که دوباره به ترکیب 
گل گهر برگشته بود، باز کرد. اما امیر قلعه  نویی 
با 4تعویض همزمان، رکورد تعویض کردن بین 
2نیمه را جابه جا کرد و تیم متحول شده اش در 
نیمه دوم با گل های قاسمی نژاد و سهرابیان بازی 

را به تساوی کشاند.

   شروع محکم تورس
و اما آخرین بازی هفته که با دومین شکســت 
فصل پرسپولیس در اهواز به پایان رسید، جدالی 
پرتب وتاب و پر از درگیری در متن و حاشــیه 
بازی بود. طبق معمول تمامی بازی های فوالد، 
نیمکت هــای 2تیم دائما مشــغول درگیری و 
اعتراض بودند و چند کارت زرد و یک کارت قرمز 
حاصل این درگیری ها بــود. در زمین اما روبرتو 
تورس، خریــد جدید فوالدی ها در نخســتین 
بازی اش یک گل زیبا زد و همین گل تا انتهای 
بازی پابرجا ماند. تقریبا نیمی از زمان این بازی 
تلف شد و در نیم دیگر هم حمالت پرسپولیس 
که این بار با پیراهن مشکی بازی می کرد، هیچ 
ثمری نداشــت. مهاجــم خارجی که تــازه به 
پرسپولیس پیوسته، طبیعتا به این بازی نرسید و 
عیسی آل کثیر هم ظاهرا هنوز آماده بازی نشده 
است. بنابراین باز هم خط حمله تیم یحیی در 
اختیار مهاجمان غیرتخصصی بود. بعد از عقب 
افتادن پرسپولیس، یحیی خیلی سریع دست 
به تعویض زد و دیاباتــه را از دقیقه40 به زمین 
فرستاد اما او هم موقعیت هایش را از دست داد 
تا با شکست پرسپولیس رقابت در صدر جدول 

نزدیک تر و جذاب تر شود.
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لیگ جهانی کشتی فرنگی هم مانند لیگ ایران بدون حضور ملی پوشان 
صاحب نام کشور برگزار خواهد شد. رضا گرایی که به خاطر سقف قرارداد 

وینیسیوس همچنان مورد آزار قرار می گیرد و پاسخش به توهین کننده ها رقص و پایین در لیگ ایران کشتی نگرفت در جهانی هم شاید غایب باشد

خنده و گل است. او در بازی رئال مادرید و اتلتیکو در جام حذفی گل سوم تیمش را 
زد.پیش از این بازی هواداران اتلتیکو بنرهایی علیه او در شهر آویخته بودند
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نگاه
میکائیل دیانی ؛ روزنامه نگار و مستندساز

اســتادان روابط بین الملل برای توصیف آنچه در این 
جنگ ترکیبی علیه ایران اتفاق افتاده است از نظریه ای 
استفاده می کنند به نام »Chernobyl Moment« یا »لحظه چرنوبیل«؛ لحظه ای که 
از حجم وحشــتناک بمباران اطالعاتی خبری سیستم مهاجم علیه جامعه، نسبت 

حاکمیت و جامعه قطع  و ذهنیت فروپاشی تثبیت می شود.
آنچه در این ماه ها از سوی دیکتاتوری اقلیتی در فضای مجازی با عنوان »مقابله با 
عادی سازی« طرح می شود، در واقع ناظر به همان حادثه چرنوبیل است که با تیتر 

»عادی نشان دادن شرایط غیرعادی« در مورد آن حادثه تثبیت شده است!
این نظریه یک تئوری پیوســت رســانه ای هم دارد و آن »فراواقعیت« اســت. در 
نشانه شناسی و فلسفه پست مدرن استفاده می شود تا عدم توانایی انسان را در افتراق 
واقعیت از خیال توضیح دهد. ژان بودریار در این باره توضیح می دهد که »فراواقعیت 
امری به غایت شبیه امر واقعی، بلکه عین امر واقعی و تسخیرکننده جایگاه آن است. 
به طوری که فراواقعیت غیاب و نبود امر واقعی را پنهان می سازد. کسی متوجه این 

جا به جایی و این پنهان کاری نیست.«
 بودریار این مفهــوم را در کتابی با عنــوان »جنگ خلیج فارس هرگــز رخ نداد« 
که ســر و صدای زیادی به پا کرد و درباره جنگ میان عراق و آمریکا و متحدان آن 
بود، مطرح کرد؛ او توضیح داد که در اثر بمباران رسانه ای، جامعه آمریکا فکر می کرد 

اصال جنگی رخ نداده است!
تلفیق »لحظه چرنوبیل« و ذهنیت فروپاشی و تثبیت فراواقعیت انقالب را می توانیم 
در فاصله زیاد رسانه های معاند و بازتاب آن در همین فضای مجازی مثل اینستاگرام 
با خیابان های شهر ببینیم که با این گزاره تثبیت شــده است که »وقتی میای در 

مجازی میگی انگار انقالب شده؛ وقتی میری توی خیابان هیچ خبری نیست!«
لحظه چرنوبیل و فراواقعیت انقالب برای بخش بزرگی از جامعه یک مارپیچ سکوت 
می سازد. جامعه با آنکه می داند خبری نیست، با آنکه می داند شرایط عادی است، 
جرأت بیان آن را ندارد و می ترســد بگوید »این فراواقعیت دروغ است« و چیزی با 
عنوان فروپاشی در این واقعیت میدانی موجود چیزی شبیه شوخی است؛ درواقع 
جامعه در بمباران اطالعاتی و در برابر این فراواقعیت مانند آن قورباغه ای می شود 

که درقابلمه آب روی حرارت قرار گرفته؛ کم کم بی تحرک و بدون کنش می شود!
سکوت  ماه اول در نسبت با این تصویر غلط از سوی بخشی از جامعه نشان می دهد 
این طراحی دقیق بوده است اما به لطف خدا نتوانست کارگر بیفتد و جامعه ایران 
خیلی سریع در برابر این ماجرا واکنش نشان داد و از این خلسه ایجاد شده خارج شد.
فارغ از اقلیتی چند ده نفری مثل علــی کریمی و حمید فرخ نژاد که معامله کرده و 
خودشان را فروختند، آن بخش از جامعه فرهنگی هنری که هنوز در این فضا قرار 
دارند که فکر می کنند باید در برابر عادی سازی  عمل کنند، آنهایی هستند که هنوز 
در لحظه چرنوبیل گیر کرده اند؛ و شــاید این بهمن ماه بتواند همه را از این خلسه 

خارج کند!

یکم. خانــواده رفوگــران را خیلی ها به درســتی 
به»خودکار بیک« و »مداد سوســمار نشــان« 
می شناسند؛ خانواده ای که ســالیان ســال در حوزه تولید لوازم تحریر فعال 

بوده اند. 
شــاید تاریخی ترین بخش زندگی این خانواده مربوط به دادخواهی شان نزد 
رهبری انقالب است؛ زمانی که به جهت فشار برخی سازمان های دولتی در حوزه 
تولید، مجبور شدند شــکایتی به دفتر رهبری بنویسند. حضرت آقا نیز بعد از 
خواندن نامه رفوگران، به آقای ناطق نوری می نویســد: »خدا کند اینگونه که 
اینها)خانواده رفوگران( می گویند درست نباشد. واال وای بر من، وای برما. اگر 
این درست باشد، اگر این ظلم ها در کشور درست باشد در قیامت چه پاسخی 

خواهیم داد؟«
این ماجرا را آقای ناطق نوری مفصل در خاطرات خود آورده اند. 

دوم. اخیرا در خبرها آمده بود که زمان صدور مجوزهای کســب وکار کاهش 
یافته و امضای طالیی  حذف شده اســت. اتصال به درگاه ملی صدور مجوز و 
پنجره واحد یک جزء از بسته کالن بهبود محیط کسب وکار است. با این حال 
در همین مســیر نیز برخی نهادها به صورت آشکار کارشکنی می کنند. اجرای 
این قانون موجب تسهیل در صدور مجوزها است. دستگاه هایی که مانع شوند 

مجرمند؛ اما همچنان معدود نهادهای دولتی بی اعتنا به این قانون هستند.  
سوم. اقتصاد تولید محور را کسانی می توانند پیش ببرند که به جهت نگرشی 

2مسئله را با خود حل و فصل کرده باشند: 
نگرش اول نگاه به حق الناس است. اینکه متوجه باشند چطور با مانع تراشی در 
مسیر کسب وکار، تولیدکننده و سرمایه گذار و کارگر و خانواده ها و همه کسانی 
که مستقیم و غیرمستقیم متصل به تولید هستند را تحت الشعاع قرار می دهند. 
نگرش دوم نگاه جهادی به اقتصاد است. نگاهی که عملیات دشمن را در اقتصاد 
می بیند و تحلیل کالن از صحنه اقتصادی دارد. اقتصاد امروز صحنه یک جنگ 
آشکار اســت. ژنرال های امروز این مقاومت مقدس تنها و تنها تولید کننده ها 
هستند. مســئولی که چنین نگاهی به تولیدکننده نداشته باشد و او را مجاهد 

عرصه اقتصاد نداند، نمی تواند در این راه خدمت کند. 
چهارم. در تعبیر رهبرانقالب از »وای بر من« و »وای بر ما« دقیق شــدید؟ 
این خاطره سطح و عمق ماجرا را نشان می دهد. مسئولی که سهمی در محیط 
کسب وکار و تولید دارد وقتی کار مردم عقب می افتد باید همین اندازه احساس 

درد کند. سخت نیست؛ به خود رجوع کند و قضاوت کند.  
در این جنگ ترکیبی کســانی می توانند مدیر باشــند که هم به جهت فردی 
خودساخته باشند و هم تحلیل کالن و متناسب با دشمنی های دشمن داشته 
باشند. فرقی نمی کند چه در اقتصاد، چه فرهنگ، چه رسانه و ...  اینجا صحنه 

مجاهدت است.

طراحی »لحظه چرنوبیل« 
برای ایران

وقتی رهبرانقالب فرمودند: 
»وای بر ما«

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

داده نما
گرافیک: علیرضا بهرامی

پانزدهمین دوره جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر، 7 آبان در فرهنگستان 

هنر و همزمان  در 32 استان کشور 
در بخش های طوبای زرین، قله ها 
و کیوریتوری )فجر استان ها(  برگزار 

می شود؛ جشنواره ای که
  آمار شاخص های آن جالب و 

قابل توجه است.

 شاخص های پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر

 مجموع 
شرکت کنندگان

3801

رتبه نخست
سیستان و بلوچستان

 300 اثر
 از 100 هنرمند

رتبه دوم
تهران

170 اثر
 از 100 هنرمند

 مجموع آثار ارسالی 
به دبیرخانه جشنواره

8227

رتبه آخر
سمنان

 7هنرمند

در بخش کیوریتورها )فجر استان ها( 

 در بخش طوبی زرین و قله ها بیشتر آثار ارسالی 
به ترتیب مربوط به نقاشی، پوستر و عکاسی است.

در بخش کیوریتورها )فجر استان ها( بین 
آثار ارسالی  به ترتیب گرافیک و نقاشی  

رتبه یک و دو را دارند و رشته حجم کمترین 
آثار را به خود اختصاص داده است.

تهران 
 رتبه نخست تعداد 

 شرکت کننده 
 و آثار ارسالی در 

 بخش  طوبای زرین
 و قله ها را دارد.

اصفهان 
 رتبه نخست 

 در ارسال آثار مربوط 
 به خوشنویسی 

را دارد.

 12 نهاد
صد درصد به درگاه ملی 
مجوزها وصل شده اند.

 14 سازمان
بین 30 تا 98 درصد به 

درگاه ملی وصل شده اند.

5 دستگاه
 با وجود مهیا بودن شرایط
به درگاه وصل نیستند.

آغاز دالرفروشی در 5 بانک منتخب

پشت پرده ماجرای سفارت آذربایجان

قبض نجومی گاز 
فقط برای 2درصد جامعه

مرفه نشینان نقره داغ شدند

 بیشترین افزایش قیمت گاز مربوط به 
کدام بخش از مردم است؟

 دالیل تخفیف ۷۰درصدی قبوض گاز به 
دستور رئیس جمهور چه بود؟

 فرهنگ سازان
 مخاطب اقیموا الصالة

 میدان  انقالب 
مرمت و بازسازی می شود

 جفت بلژیکی 
برای تنهاترین پرنده 

  پیام  رهبرمعظم  انقالب به بیست
 و نهمین اجالس سراسری نماز

رونمایی  از دیوارنگاره انقالب با طرح 
اسکناس و شعار »اعتبارش به اراده هاست«

امیدها برای احیای جمعیت 
درناهای سیبری در ایران زنده شد

صفحه2

صفحه3

صفحه14

بانک های ملی، ملت، تجارت، سپه و صادرات از امروز ارز می فروشند

فرزندان مهاجم مسلح درباره رابطه پدر و مادرشان چه گفتند؟

 مجوز جدید در
  چه مدت زمانی 
صادرخواهد شد؟

 کارنامه کامل 
 دولت سیزدهم 

در صدور مجوزها

پایان بزرگ ترین فساد دراقتصاد  ایران

 با صدور اینترنتی مجوزهای کسب وکار 
دیگر خبری از امضا و کاغذ بازی  نخواهد بود

دیدهشوید در متـرو با 
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
1پذیرش آگهیتبلیغات درون واگن ها 8 1 9



شنبه 8 بهمن 21401
 شماره  8701

در روزهــای اخیــر اقدام بی شــرمانه یک 
سیاستمدار راست افراطی در سوئد در اهانت 
به ســاحت  مقدس قرآن کریم، واکنش ها و 

محکومیت های گسترده ای را در جهان اسالم 
به همراه داشت و بار دیگر خروش مسلمانان 
و دولت های اســالمی در سراســر جهان را 
به همراه داشت.به گزارش همشهری، چندی 
پیش راســموس پالودان، که به عنوان یک 
اسالم ستیز سوئدی شناخته می شود، ازسوی 
دولت استکهلم اجازه پیدا کرد درمقابل سفارت 

ترکیه در پایتخت ســوئد، به کتاب مقدس 
مسلمانان اهانت کند و آن را به آتش بکشد. 
این اقدام بی شرمانه در شرایطی قلب جهان 
را جریحه دار کرد که ســوئد جزو کشورهایی 
محسوب می شــود که مکررا هتک حرمت به 
قرآن کریم را تکرار کرده و به نظر می رســد 
مقام های این کشور ابایی از توهین به مقدسات 

مسلمانان ندارد.این اقدام اهانت آمیز به سرعت 
بازتاب گســترده ای در جهان اسالم داشت و 
دولت های اسالمی، ازجمله جمهوری اسالمی، به 
این اقدام سخیف سیاستمدار سوئدی اعتراض 
کردند و مسلمانان سراسر جهان هم با برپایی 
تجمع های اعتراضی، خشم و انزجار خود را به 

این اقدام اهانت آمیز نشان دادند.

نفرتپراکنیدرپوششدروغینآزادیبیان
اسالم ستیزی و اهانت به مقدسات اسالمی سابقه ای دیرینه در کشورهای غربی دارد

س
 فار

س:
عک

علیرضا احمدیگزارش
روزنامه نگار

کاظم صدیقی: سپاه در غم و شادی 
کنار مردم بوده است

خطیب موقت نمازجمعه تهــران در خطبه عبادی نمازجمعه 
این هفته تهران تأکید کرد: سپاه پاسداران در غم و شادی، در 
شهر و روســتا در کنار مردم بود و بزرگ ترین خدمت را نه تنها 
به ایران اسالمی و جبهه مقاومت کرد بلکه به خود اروپایی ها و 
آمریکایی ها نیز کمک کرد تا از آتشی که با دست خودشان به 
نام داعش ایجاد کردند رهایی یابند. سردار سلیمانی ما بود که با 
ابتکار عمل توانست حلقه ای از مجاهدات کشورهای مختلف را 
تشکیل دهد و دست نشانده آمریکا و اروپا یعنی داعش را کنار زده 
و برای همیشه امنیت را برای بشریت به ارمغان بیاورد. اروپایی ها 
باید بدانند که با این اقدام آنها سپاه پاسداران قوی تر از گذشته 

خواهد شد و دماغ آنها را بیشتر از سابق بر خاک خواهد مالید.

پیام به بیست ونهمین 
اجالس سراسری نماز

رهبرمعظم انقالب در پیامی به بیســت ونهمین 
اجالس سراســری نماز، برپایــی این همایش 
را پــس  از 2 ســال مایــه خرســندی و برکت 
دانســتند.      به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، متن پیــام حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به این شرح اســت: بسم اهلل الرحمن 
الرحیم، والحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی 
محمد و آله الطاهرین سیما بقیه اهلل فی العالمین 
ارواحنا فداه؛ برپایی این همایش فرخنده پس از 
تأخیر دوســاله، مایه  خرســندی و ان شــاءاهلل 
موجب برکت اســت. هر تالش فکری و عملی 
برای نشــان دادن ارزش نماز و بزرگداشت این 
فریضه  مبارک، کاری درجهت نورانی کردن دل 
انســان ها و گرم کردن محفل زندگی آنهاست.

یاد خدا که نمــاز مظهر کامل آن اســت، دل و 
جان را آزاد و جامعه را آباد می سازد. پیوندهای 
حیاتی در یک جامعه  خوشبخت و خوش فرجام، 
همچون دوستی و گذشت و مهربانی و همدلی 
و همدردی و یاری رسانی و خیرخواهی و امثال 
آن، به برکت رواج و اقامه  نماز، استحکام می یابد. 
صف های نمازجماعت، صفوف به هم پیوســته  
فعالیت های اجتماعــی را پدید می آورد. کانون 
گرم و پرشور مســاجد، کانون های همکاری در 
عرصه  اجتماعی را رونق می بخشــد. نماز، آنگاه 
که با احســاس حضور خداوند، گزارده شود به 
همه  عرصه هــای زندگی نورافشــانی می کند 
و دنیا و آخــرت فرد و جامعه را آباد می ســازد.

نمازگزار- هرکه و هرجا- به اندازه  ظرفیت خود 
از نماز بهره می برد، ولــی دراین میان، جوانان و 
نوجوانان از همه جلوترند؛ بهــره  آنان از نمازی 
که با توجه و خشوع خوانده شــود بسی بیشتر 
اســت. دل جوان و نوجوان آمادگی افزون تری 
دارد برای رسیدن به »فالح« که اذان نماز، شتاب 
گرفتن به آن را سفارش می کند. پدران و مادران، 
معلمان و اســتادان، اندرزگویان و راهنمایان، 
این حقیقت را در رابطه میــان نماز و جوان، به 
یاد داشــته باشــند و وظیفه ای را که بر دوش 
آنهاست بشناســند. مدارس، دانشگاه ها، به طور 
ویژه دانشــگاه فرهنگیان، صداوســیما و دیگر 
دســتگاه های فرهنگساز، در شــمار مخاطبان 
اصلی »اقیموا الصاله« جــای می گیرند. توفیق 
همــگان را از خداوند متعال مســألت می کنم. 

سیدعلی خامنه ای، ۵ بهمن ماه۱۴۰۱

نقل قول خبر

خبر

رهبری

تکذیبیهیکعکس
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر 
آثار رهبر انقالب اسالمی: رفت وآمدها 
به دفتر رهبری متعدد است و متنوع؛ در 
عین حال، این فرد محترم، آن کسی که 

ادعا شده (علیرضا اکبری( نیست!

رودرروبهپوتینگفتیم
محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر 
رئیس جمهــور: سیاســت دولــت ایجــاد 
کریدور جامع شمال جنوب است یعنی 
هم ترانزیت هم انرژی. در تعامالت اخیر 
به ویژه گفت وگوی تلفنی رئیسی و پوتین 
این راهبــرد را پیگیــری کردیم. اگــر رژیم 
حقوقی خزر را پیش می کشیدند همان 
چیزی را می شنیدند که رو در رو به پوتین 
گفتیم: منافع ایران فقط با ترســیم خط 

مبدا خاص تامین می شود.

اشتباهاتعجیبگذشته
حقوقــی  معــاون  دهقــان،  محمــد 
رئیس جمهور:  باید این حقایق را تبیین کرد 
که بخش زیادی از توان دولت در یک  سال 
و اندی که از عمر آن گذشته است صرف 
جبران اشتباهات عجیب گذشته در خلق 
پول و خالی کردن خزانه کشــور از بیش از 
۶۰ تن طال و برباد دادن ده ها میلیارد دالر 
ذخایر ارزی کشور و سایر اقدامات مخرب 
گذشــته در حوزه هــای مختلــف ازجملــه 

اقتصاد شده است. ( فارس

اهانت جنون آمیز به قرآن با شــعار آزادی بیان 
نشــان می دهد هدف حمالت اســتکبار، اصِل 
اسالم و قرآن است. علی رغم توطئه استکبار، 
قــرآن روزبــه روز پرفروغ تــر شــده و آینــده از آن 
اسالم است.همه  آزادیخواهان جهان باید درکنار 
مسلمانان با سیاست پلید توهین به مقدسات و 

نفرت پراکنی مقابله کنند.

 یک فرد مسلح با انگیزه شخصی به سفارت 
جمهوری آذربایجان حمله کرد

 ادامه دومینوی کشــف گورهای دسته جمعی 
در کانادا؛  66 گور جمعی دیگر از کودکان بومی 

کانادا شناسایی و کشف شد

 

در اروپا می شــود قــرآن را آتــش زد ولی 
نمــی شــود هولوکاســت را مــورد تردید 

قرار داد.

@Abolfath
امیرعلی ابوالفتح

 

تعرض بــه # قــرآن _مجید بیــان بغض 
غرب به اسالم زنده ای است که سلطه 
نمی پذیرد. غرب با اســالم عربســتانی 

مشکلی ندارد.

@RPourhosein

 

واکنــش آذربایجــان بــه اتفــاق امــروز 
ســفارتش در تهــران را ببینید؛ شــدت، 
ســرعت و تعــدد واکنش هــا، ســخن از 
بســتن ســفارت، بهره برداری سیاسی، 

نحوه استخدام کلمات و... .
کاش اینهــا بــرای ایــران درس باشــد که 
بداند در موارد مشــابه علیه منافع مان 
چگونــه عمــل کنــد. فــرض کــه ماجــرا 
برعکس بود، ایران چطور عمل می کرد؟

@asoupar
کبری آسوپار

 

فــرد تیرانــداز بــه ســفارت جمهــوری 
آذربایجان از نظــر روحی و روانی پرونده 
پزشکی دارد.همسر ضارب به جمهوری 

آذربایجان سفر کرده است.

@a_s_zabihpoor
آمنه سادات ذبیح پور

 

عامل حمله به سفارت آذربایجان و قتل 
یــک نفر،میگــه کــه همســرم ٩ ماهه که 
به ســفارت خونــه مراجعــه کــرده و دیگه 
برنگشته و کسی جواب منو نداده! طرف رو 
به مرحله ای از جنون رسوندن که میگه با 
کالشینکف وارد شدم که همشونو بُکشم 
و همسرم رو از طبقه چهارم نجات بدم!بعد 

احمقا میگن این عامل ایران بوده!

@famil2r
فامیل دور | امید نریمانی

 

یــک گــور جمعــی دیگــر از کــودکان در 
سرزمین گورهای دســته جمعی)کانادا( 

کشف شد، این بار ۶۶ نفر.
ترودو؛

وقتــی می خواهــی علیــه ایــران ســخن از 
حقوق بشــر بگویی، در سرزمینت جایی 
را پیدا کن که زیر کفش هایت گور جمعی 

کودکان بیگناه نباشد.

@sepehr_khalaji
سپهر خلجی

 

به ازای هر قــالده یوزپلنگی کــه تو ایران 
پیدا میشه، یه گور دسته جمعی کودکان 

بومی هم تو کانادا کشف میشه.

@Armaiss

دروغ بزرگی به نام »آزادی بیان«
دولت های اروپایی درحالی درســال های اخیر در پوشــش »آزادی بیان« از اسالم ستیزی 
حمایت کرده اند که از یک ســو انتقادهای مردم از مقام های سیاسی را برنمی تابند و ازسوی 
دیگر درمقابل امواج مسلمان ستیزی در کشورهای مختلف این قاره سکوت کرده اند. مدتی 
قبل بود که به دنبال تجمع هایی در اعتراض به قوانین مرتبط با کرونا در فرانســه، فردی که 
در پالکاردی »مکرون« را به »هیتلر« تشــبیه کرده بود، به پرداخــت ۱۰هزار یورو جریمه 
محکوم شد.اهانت به مقدسات مذهبی مسلمانان در شرایطی است که دولت های اروپایی در 
سال های اخیر در مقابله با جنایات ناشی از نفرت پراکنی علیه مسلمانان ناکام بوده اند. به عنوان 
مثال، شورای ملی پیشــگیری از وقوع جرم وابسته به وزارت دادگستری سوئد طی گزارشی 
در سال 2۰2۱ اعالم کرد ۵۱درصد از همه جنایت های ناشی از نفرت علیه گروه های مذهبی 
دراین کشور، علیه مسلمانان بوده است.ازسوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند با توجه به 
رشد جمعیت مســلمانان در اروپا، اهانت به مقدسات اسالمی عالوه  بر رویکردهای سیاسی، 
از جنبه ایدئولوژیک نیز قابل بررسی است. براساس برخی آمارها، جمعیت مسلمانان اروپا از 
2۹/6میلیون نفر در ســال ۱۹۹۰ به ۴۴/۱میلیون نفر در سال 2۰۱۰ رسیده است؛ آماری که 

همچنان رو به افزایش است.

واکنشهادرایران
اقدام ضداسالمی سیاستمدار سوئدی با واکنش های گسترده ای 
در ایران مواجه شــد و حســاب کاربری رهبــر معظم انقالب 
در توییتر بــه این موضوع واکنش نشــان داد.ســید ابراهیم 
رئیســی،رئیس جمهور نیز روز پنجشــنبه طی ســخنانی در 
اجالس سراسری نماز به موضوع قرآن سوزی در سوئد واکنش 
نشان داد و اظهار کرد که اهانت به قرآن و ادیان الهی، حرکتی 
کریه، مطرود و ضد آزادی بیان است؛ »کسانی که به قرآن کریم 
و بهترین مخلوق خــدا، یعنی پیامبــر)ص( اهانت می کنند، 
بدانند که به همه ادیان ابراهیمی و بشــریت توهین کرده اند. 
اروپایی هــا که خود را مدعی حقوق بشــر می داننــد، باید در 
جایگاه متهم پاسخگوی افکار عمومی و مسلمانان باشند.«ناصر 
کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه نیز این اقدام را محکوم 
کرد و گفت: »متأســفانه برخی کشــورهای اروپایی همچون 
گذشــته به بهانه واهی حمایت از آزادی بیان، دســت عناصر 
افراط گرا و تندرو را در مســیر نفرت پراکنی علیه مقدسات و 
ارزش های اســالمی باز می گذارند و با وجود شعارهای زیبای 
حقوق بشــری، اسالم ســتیزی و اسالم هراســی را در جوامع 
خود نهادینه می کنند.«ازسوی دیگر دیروز قشرهای مختلف 
مردم در چند شهر کشــور پس از اقامه نمازجمعه، با برگزاری 
تجمع هــای اعتراضی، هتک حرمت بــه قرآن کریم را محکوم 
کردند. تجمع کنندگان همچنین خواستار مقابله جامعه جهانی 
با اهانت به مقدسات و ارزش های دینی مسلمانان شدند. اینها 
درحالی است که جوامع مختلف مربوط به سایر ادیان الهی در 
ایران نیز با صدور بیانیه هایی، اهانت به کتاب مقدس مسلمانان 

در ایران را محکوم کردند.

محکومیتجهانی
ترکیه نخستین کشوری بود که به اقدام اسالم ستیزانه  دولت سوئد واکنش نشان 
داد و وزارت امورخارجه این کشور در بیانیه ای »حمله گستاخانه« به کتاب مقدس 
مسلمانان را، »با وجود هشدارهای قبلی«، به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. 
همچنین دولت ترکیه دیدار با وزیر دفاع سوئد را لغو و سفیر استکهلم را نیز احضار 
کرد. ازسوی دیگر جمعی از مردم استانبول در اعتراض به اقدام موهن سیاستمدار 
سوئدی، مقابل کنسولگری این کشور در اســتانبول تجمع کردند و پرچم سوئد 
را به آتش کشیدند. در برخی شــهرهای ترکیه نیز تجمع های اعتراضی دیگری 

برگزار شد.
  وزارت امور خارجه مصر ضمن محکومیت قرآن ســوزی در اســتکهلم، درباره 
گسترش اقدام هایی که زمینه ساز بی حرمتی به ادیان و تشدید خشونت ها می شود، 

هشدار داد.
 حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای اهانت به قرآن کریم و ســوزاندن آن در مقابل 

سفارتخانه ترکیه در  استکهلم، پایتخت سوئد را به شدت محکوم کرد.
  االزهر مصر با صدور بیانیه ای، مسئولیت کامل تکرار هتک حرمت به مقدسات 

اسالمی را متوجه مقام های سوئدی دانست.
  عربستان سعودی بر مبارزه با نفرت پراکنی و افراط گرایی تأکید کرد.

  مجمع جهانی علمای مسلمان از دولت های اسالمی خواست با احضار سفرای 
سوئد و درخواست عذرخواهی این کشور، در این زمینه موضع قاطعی اتخاذ کنند.

  گروه انصاراهلل با انتشار بیانیه ای این اقدام را نشانه ورشکستگی اخالقی و سیاسی 
حکومت های غربی دانست.

  جوامع مسیحی و مسلمان در زیمبابوه نیز توهین به مقدسات اسالمی را محکوم 
کردند.

  دولت های ایران، پاکســتان، عراق، مراکش، کویت، امارات متحده عربی، قطر، 
اردن، اندونزی، سازمان همکاری اسالمی و شــورای همکاری خلیج فارس نیز در 

بیانیه هایی این اقدام را محکوم کردند.

کارنامهســیاهغربدرتوهینبه
مقدساتاسالمی

در شــرایطی که در روزهای اخیر انتشار خبر اهانت 
به قرآن کریم ازسوی یک سیاستمدار راست افراطی 
ســوئدی مســلمانان سراســر جهان را خشمگین 
و اندوهگین کــرده، اما انجــام اینگونــه اقدام های 
اسالم ستیزانه، رویکرد تازه ای در جهان غرب نیست و 
بررسی ها نشان می دهد بروز اینگونه رفتارهای موهن با 
پوشش »آزادی بیان« و تحت حمایت برخی دولت های 

غربی، از سابقه ای طوالنی برخوردار است.
  انتشار کتاب ضداسالمی »آیات شیطانی« ازسوی 
سلمان رشــدی، نویســنده بریتانیایی- هندی در 
سال۱367 با انزجار گســترده مسلمانان مواجه شد 

و صدور حکم ارتداد وی از ســوی امام  خمینی)ره( را 
به دنبال داشت.

  در سال 2۰۰۴ تئودور ون گوگ، خبرنگار و فیلمساز 
هلندی که سابقه اهانت به اسالم و مسلمانان را داشت، 
با انتشار فیلم ضداســالمی و توهین آمیز »تسلیم« 

اعتراض سراسری مسلمانان جهان را برانگیخت.
  در سال 2۰۰۵ طرحی موهن درباره پیامبراکرم)ص( 
در روزنامه »یولندز پســتن« دانمارک منتشــر و با 

اعتراض گسترده مسلمانان مواجه شد.
  در ســال 2۰۰۵ هتک حرمت قرآن کریم از سوی 
بازجویان آمریکایی در زندان گوانتانامو واکنش های 

گسترده ای را در جهان اسالمی به دنبال داشت.
  درسال 2۰۰6 یکی از اعضای پارلمان هلند با انتشار 

فیلم کوتاهی، مــوارد توهین آمیزی علیه اســالم و 
مسلمانان منتشر کرد.

  در سال 2۰۱۱ تری جونز، کشــیش آمریکایی در 
سالگرد حادثه تروریســتی ۱۱سپتامبر، یک نسخه 
قرآن را در کلیسای فلوریدا به آتش کشید و تصاویر آن 
را منتشر کرد؛ اقدامی که نخستین حادثه قرآن سوزی 

در دهه های اخیر محسوب می شود.
  در سال 2۰۱۵ نشریه فرانســوی »شارلی ابدو« با 
انتشار کاریکاتوری به محضر پیامبر اکرم)ص( اهانت 

کرد.
  در ســال 2۰۱۹ در جریان یک تجمــع در نروژ به 

قرآن کریم اهانت شد.
  در ســال2۰۱۹ راســموس پالودان، سیاستمدار 

راست گرای سوئدی در دانمارک به قرآن کریم اهانت 
کرد.

  در ســال 2۰2۰ پالودان این بار در شهر مالمو سوئد 
اهانت به قرآن کریم را تکرار کرد.

  در ســال 2۰2۰ در جریان یک تظاهرات در نروژ، 
برای چندمین بار در سال های اخیر در این کشور، به 

قرآن کریم اهانت شد.
  در سال 2۰22 پالودان، سیاستمدار افراطی سوئدی، 
برای چندبار در مکان های مختلف اقدام به قرآن سوزی 

کرد.
  در سال 2۰23 بعد از اهانت به قرآن کریم در سوئد، 
در سوم بهمن ماه  جاری ادوین واگنسولد، رهبر گروه 

راست گرای پگیدا در هلند به قرآن اهانت کرد.
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مدیریت شــهری پایتخت در برنامه چهارم توسعه، گسترش 
حمل ونقل عمومی و همچنین تکمیل خطــوط و اضافه کردن 
ناوگان و اورهال مترو را در اولویت قرار داده اســت. با توجه به 
اینکه خط 6تقریبا نیمی از مناطق تهران را پوشــش می دهد، 
افزوده شدن 4 ایستگاه، کمک شــایانی به حمل ونقل عمومی 
پایتخت می کند؛ در نتیجه این پروژه اهمیت بیشتری پیدا کرده 
است. شاید همین اهمیت باعث شد تا علیرضا زاکانی، شهردار 

تهران در جریان سیزدهمین سلسله بازدیدهای خود از مناطق 
تهران با عنوان طرح قرار خدمت، در منطقه6، در نخستین بازدید 
میدانی خود از ایستگاه متروی کارگر بازدید کرد. پروژه ای که 
بیش از ۹۰ درصد آن تکمیل شده و طبق برنامه قرار است تا قبل از 
پایان سال به بهره برداری برسد. تا کنون تعدادی از مدیران ارشد 
شهری و اعضای شورای شهر در بازه های زمانی مختلف از پروژه 
تکمیل خط 6 متروی تهران بازدید کرده و از نزدیک در جریان 
میزان پیشرفت آن قرار گرفته اند. شامگاه سه شنبه 2۰دی ماه 
امسال تســت گرم بخش میانی خط 6متروی تهران، در فاصله 
بین ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس تا میدان امام حسین)ع( 

با موفقیت انجام شد. 

4برابر شدن مسافرگیری خط 6
ایستگاهمترویکارگرتاآخرسالافتتاحمیشود

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامهنگار

الیحه بودجه سال 14۰2شهرداری  
چه ویژگی هایی دارد؟

الیحهبودجهسال1402شهرداریتهرانبا
اعتبار78هزارو475میلیاردتومانجهت
بررسیوتصویبدرروزسهشنبه4بهمنماه
1401بهشورایاسالمیشهرتهرانارائه
شد.بودجهپیشنهادی1402درمقایسهبابودجهمصوبسال
1401)50370میلیاردتومان(رشد56درصدیداشتهاست؛
رشدیکهدرقاعدهوشكلبرنامهچهارمتحولوپیشرفتشهر
تهران)1404-1401(،تغییردرسطحشاخصعمومیقیمتها،
نوساناتاقتصادیونیزرفعمســائلکلیدیشهردرچارچوب
وظایفوتكالیفمدیریتشهریاجتنابناپذیربهنظرمیرسد.
الیحهســال1402بهلحاظساختاری-شــكلیومحتواییدر
مقایسهباسالهایقبلتغییراتیداشتهوازویژگیهایمتفاوتی
برخورداراســتکهدرنوعخودبهشــفافیت،انعطافپذیریو
انطباقپذیریبودجهبابرنامهکمککردهاست.ویژگیبارزالیحه،
تهیهوتنظیمسهسطحیبودجهاســت.درسطحاول78هزارو
475میلیاردتومانبا56درصدافزایشنسبتبهبودجهمصوب
سال1401راداریمکهبودجهمعمولومرسومشهرداریاست
کهاعتباراتهزینهای،پروژههایتملکداراییهایسرمایهای
اعمازپروژههایمستمروغیرمستمردرسطحمناطقومعاونتها
وپروژههایتوســعهمحلهایونیزاعتباراتتملکداراییهای
مالیراشاملمیشود.درسطحدومودرقالبتبصره20حدود
30هزارمیلیاردتوماندرنظرگرفتهشدهاست.طبقاینتبصرهبه
شهرداریتهراناجازهدادهمیشوددرصورتتحققمنابعمازادبر
بودجهمصوبدرامسال،برایتامینمالی16کالنپروژهعالوهبر
سقفاعتبارمصوباقدامودرتفریغبودجهمنظورکند.سطحسوم
بودجهپیشنهادیبرتامینمالیشهرداریازطریقجلبمشارکت
بخشخصوصیتمرکــزدارد.درتبصره19الیحه،فرصتهای
سرمایهگذاریومشارکتمردمیدر42پروژهشهریشهرتهران
درجشدهاستتابخشخصوصیبرایمشارکتدرپروژههای
شهریتهراننقشآفرینباشد.ازایننظرالیحهبودجه1402
ازانعطافپذیریوشفافیتباالییبرخورداراست؛چراکهبستهبه
تحققمنابعدرآمدی،میزانمشارکتدرپروژههایسرمایهگذاری
ودیگرمتغیرهایاقتصادی،زمینهخدماترسانیگستردهترو
ایجادتحولدرشهر)متناسبباشرایطمحیطیواقتصادیدر
طولاجرایبودجه(رابرایمدیریتشهری)شهرداریوشورای

شهر(فراهممیکند.
الیحهبودجهسال1402درراستایبرنامه)مصوب(چهارمتحول
وپیشرفتشهرتهرانبرمبنایتحققعدالتشهری)1404-
1401(تهیهشدهوبرشیازبرنامهچهارماست.لزومانطباقبودجه
بابرنامهجزودغدغههایمدیریتشهریدرفصلبودجهریزی
بودهوبودجهپیشنهادیبرمبنایمسائلکلیدیشهروموضوعات
5گانهبرنامهمصوب)حملونقلوترافیک،محیطزیستوآلودگی
هوا،ایمنیشهریوبافتفرسوده،مسائلفرهنگیواجتماعی
وهوشمندسازیوبهبودمدیریت(تهیهوتدوینشدهاست.در
برنامهچهارم،تعداد144حكممصوبشدهکهمابهازایایناحكام
درسطحماموریتهای6گانه،برنامهها،طرح-خدمتوپروژههای

شهریقابلردیابیاست.
ازدیگرویژگیهایمحتواییالیحهکهگامیمهمدرراســتای
استقرارنظامبودجهریزیمشارکتیبهشمارمیآید،طرح»من
شهردارم«است.درفرایندتدوینوپیشنهادپروژههایتوسعه
محلهایبرایاولینبارازنظراتوپیشنهادهایشهروندانتهرانی
درقالباینطرحاستفادهشدهاســت.دراینخصوصدریک
زمانبندیمشخصوهمزمانبافصلبودجهریزی،2085پروژه
بهارزشنزدیکبه4هزارمیلیاردتوماندربوتهنظرسنجیقرار
گرفتوپروژههایسطحمحالتتوسطشهروندان)درسامانه
منشهردارم(اولویتگذاریوتأییدشدتاالیحهبودجهمنطبقبا
خواستونظراتشهروندانتنظیموبهشورایاسالمیشهرتهران
ارائهشود.یكیازویژگیهایالیحه،بازنگریدرساختاربودجه
شهرداریوسازمانهاوشــرکتهایتابعهووابستهبهآنبوده
است.برایناساسدرحوزهتدوینالیحهبودجه1402شهرداری
برایساماندهی،تجمیعودستهبندیردیفهایاعتباریاقدام
شدهاســت.اینموضوعضمنایجادشفافیتوانعطافپذیری
اجرایبودجهبسترتحققاهدافعملكردیپیشبینیشدهدر
زمانتدوینرافراهممیسازد.ازدیگرتغییراتالیحهمیتوانبه
پیادهسازیمدلجدیدتسهیموتوزیععادالنهواطالعاتمحور
اعتباراتهزینهایوسرمایهایمستمربرمبنایشاخصهایمؤثر،
پیادهسازینظامتصویبپروژههایجدیدبرمبنایمطالعاتفنی،
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگی،زیستمحیطی،پدافندغیرعامل
وعدالت،بازنگریوساماندهیتبصرههایبودجهونیزتغییرو
بهبودساختارکتاببودجهشهرداریتهراناشارهکرد.باتغییرات
درســاختارکتابالیحهبودجهعالوهبرتقسیماعتباربراساس
شاخصهاوتدقیقواحدهایسنجش،امكانمقایسهبودجه)در
یکنمایکلی(پروژههایسرمایهایمستمروغیرمستمرمناطق
22گانهومعاونتها،سازمانهاوشــرکتهافراهمشدهاست.
عالوهبراینبازنگریدرفرمهایبودجهســازمانهاوشرکتها
ویكپارچهســازینظامکدینگبودجهآنهابانظامبودجهریزی
شهرداریزمینهنظارتپذیریبربودجهوارتقایشفافیتوانضباط
مالیویكپارچهسازیسامانههایبودجهومالیواتصالبودجه
سازمانهاوشرکتهابهبودجهعمومیشهرداریرامیسرمیکند.
* مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران

واکسن هپاتیت B برای 26 هزار کارگر 
خدمات شهری 

سخنگویشهرداریتهرانگفت:واکسیناسیون26هزارنیروی
خدماتشهریدرشهرداریتهراندردستورکاراست.بهگزارش
همشهری،عبدالمطهرمحمدخانیبااشــارهبهاینكهکارگران
خدماتشهریبهواسطهفعالیتهاییکهدرحوزهپسماندوسایر
حوزههاانجاممیدهندبیشــتردرمعرضخطرهستند،گفت:
78هزاردوزواکسنبرای26هزارکارمندشهرداریتهرانطبق
دستورالعملوبانظارتمسئوالنوزارتبهداشت،تزریقخواهد
شد.امیرنورمحمدی،مدیرعاملشرکتشهرسالمنیزدراینباره
گفت:طرحضربتیبرایتزریق72هزارواکســنهپاتیتBبه
26هزارکارگرشــهرداریتهراندر3مرحلهانجاممیشــود.
واکسنهاتامینشــدهوپیشبینیمیکنیمبتوانیمبهصورت

ضربتیبین10تا15روزاینپروژهمهمراانجامدهیم.

رئیس مرکز کنترل و نظارت ســازمان 
تاکسیرانی شهر تهران گفت: از 2سال 
قبل شرایطی در تاکسی ها فراهم شده 
تا مسافران کرایه تاکسی را به صورت 
الکترونیــک پرداخــت کننــد. روی 
تاکســی های شــهر تهــران بارکدهــای 
دوبعــدی پرداخت هــای خــرد نصــب 
شــده اســت کــه 2۶درگاه پرداختــی و 
اپلیکیشــن بــه ایــن بارکدهــا متصــل 
هستند. اما اســتفاده از دستگاه های 
پز جهــت پرداخت های خــرد همچون 
کرایه تاکسی برای شبکه بانکی توجیه 
اقتصادی ندارد. زیرا اعداد عمدتا زیر 

2۰هزار تومان هستند.

26
درگاه 

پرداختی

ســعید بیگــی، مدیرعامــل شــرکت 
ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهر 
تهــران دربــاره نحــوه دریافــت مجــوز 
و فعالیــت ون کافه هــا و خودروهــای 
غذا گفت: شــهرداری در این موضوع 
متولی تهیه زمین اســت؛ به این معنا 
که مــا زمیــن را در اختیار ایــن عزیزان 
قرار می دهیم و اجاره ماهانه دریافت 
می کنیم. این اجاره براســاس فرمولی 
است که سال به سال از سوی شورای 
شهر تهران ابالغ می شود از 2میلیون 
تومــان شــروع می شــود و حداکثــر به 

۱2میلیون تومان در  ماه می رسد.

2
میلیون
تومان

ارتقای ایمنی و نوسازی 
تجهیزات ترافیکی پایتخت

دردیدارمدیرانحملونقلیتهرانازکارخانه
سازندهتجهیزاتترافیكی،اعالمشد

مدیرکلحملونقلعمومیوامورمناطقشهرداری
تهرانبــههمراهمعاونــانحملونقــلوترافیک
شهرداریهایمناطقبیســتودوگانهازکارخانه

سازندهتجهیزاتترافیكیدیدنکردند.
بهگزارشهمشهری،مهدیگلشنیدرجریاناین
بازدیدگفت:شرکت»نوینعرفشــهریار«بعداز
سالهادوریازفضایاجراییوتوقففعالیتهای
خودبامدیریتجدیدتوانستهاستحرکتجدی
وجدیدیراشروعکندکهبتوانددرحوزهتجهیزات
ترافیكــی،اقداماتمؤثــریرادررقابــتبادیگر

سازندگانیکهفعالیتمشابهیدارند،انجامدهد.
گلشــنیگفت:اینمجموعهکهقبالتحتعنوان
شرکتعرفایرانفعالیتمیکرد،ازسابقهدرخشانی
برخورداراســت.ظرفیتهاوامكاناتمناســبیاز
سالهایگذشتهدراینشرکتوکارخانهآنفراهم
اســتکهامیدواریمبتوانیمازایــنتوانمندیهابه
بهترینشكلممكنبرایمدیریتوایمنیترافیک
بهرهبگیریم.اوخاطرنشانکرد:برایاینكهبتوانیم
خدماتبهتریبهشــهرونداندرزمینهترافیکو
نگهداشــتتجهیزاتترافیكیارائهکنیم،طبیعتا
بایدازشرکتهاییکهازتواناییباالییدراینزمینه
برخوردارند،حمایتکنیمتاســطحکیفیوکمی

خدماتخودرابهحداستانداردبرسانیم.
شرکتعرفایران،نخستینوتنهاشرکتیبودکه
توسطمهندسانوکارشناسانزبدهوخبرهشهرداری
تهرانباهدفنظمبخشیبهترافیکازطریقتولید
بهینهعالئمراهنماییوفنیدرسال1371تأسیس
شدوپساز17سالتالش،درسال1388ودراجرای

برنامهچهارمبهبخشخصوصیواگذارشد.

نقلقولخبر

عددخبر

خبر

خبر

امیر شهرابی*یادداشت

تکدی گری جرم است
مدیرعامــل  احمدی صــدر،  احمــد 
ســازمان خدمــات و مشــارکت های 
اجتماعــی شــهرداری تهــران: افــرادی 
تکدی گــری  رســما  تهــران  در  کــه 
می کننــد و مــردم آنهــا را بــه وضــوح 
می بیننــد حــدود هــزار نفــر هســتند. 
از نظــر قانونــی تکدی گــری یــک جــرم 
اســت. ســاماندهی متکدیــان از زمره 
وظایف شهرداری هاســت و متکدیان 
اگــر دوبــاره بــه شــهر برگردند بــاز هم 
جمع آوری می شوند. مسئله متکدیان 
بــا فروشــندگان و دستفروشــان و 

گلفروشان متفاوت است.

 رشد درآمد ساخت وساز 
در منطقه یک

ســیدمهدی صبــاغ، شــهردار منطقــه 
یک: طرح تخفیف پلکانی ۴۰درصدی 
عــوارض شهرســازی، محــرک الزم 
بــرای تعدیــل قوانیــن و رفــع موانــع 
ساخت وساز بود و باعث شد با اجرای 
آن منطقــه در ۱۰۰روز اخیر نســبت به 
۷ ماه اول ســال نزدیک بــه ۱۴۰درصد 
رشــد درآمــدی داشــته باشــد. یکی از 
مــوارد مهــم در ساخت وســاز افزایش 
میانگیــن عمــر ســاختمان ها از ۳۰ به 
۴۰ و حتــی تــا ۱۰۰ســال اســت تــا هــم 
سرمایه های شــخصی هدر نرود و هم 

به اقتصاد کشور ضرر نرسد.

گنبدوآبنمایمیدانانقالبمرمتمیشود
سیزدهمین قرار خدمت در منطقه 6

سیزدهمینقرارخدمتشهردارپایتختدرمنطقه6

درشهر
تهرانبرگزارودرآنبرمرمتوبازسازیمیدانانقالب
وتامینروشناییآنتأکیدشد.بهگزارشپایگاهخبری
شهر،درابتدایاینبازدیدعلیرضازاکانیباحضوربرمزارشهدایگمنام
اینمجموعهوادایاحترامبهمقامشامخآنهاقرارخدمتاینهفتهرا

آغازکرد.
روزپنجشنبه،شهرداردردومینبرنامهبازدیدمیدانیخودبهخیابان
امیرلورفتوازهمراهسرایپناهبازدیدکرد.اینمجموعهکهباهمت
خیرینساختهشدهاســت،دارای28سوئیتبرایپذیرشهمراهان

بیماراستوتاماهآیندهافتتاحمیشود.
زاکانیدرجمعکارکنانشهرداریمنطقه6تهرانگفت:ازمدیریتهای
قبلیشهریمیراثیبهمارســیدهبود.منوهمكارانمتالشکردیم
کارهایمثبتانجامشدهراادامهدهیموازکارهایاشتباهوخطانیز
عبرتبگیریموآنهاراتكرارنكنیم.ویدرادامهافزود:ترافیک،آلودگی
هوا،ناایمنیشــهربهدلیلوجودبافتناپایداروفرسوده،فرسودگی
شبكهجمعآوریآبهایســطحیوخطروجودسیالبو...همگی
ازچالشهاییهســتندکهماباآنهادرمدیریتشهریتهرانروبهرو
هســتیم.ویدرادامهبهانتقادازعملكردمدیرانقبلــیدررابطهبا
وضعیتمســكندرتهرانپرداختوگفت:برخــیازمدیرانقبلی
میگفتندبایدشهرتهرانراگرانادارهکنیمولیمادرپیایجادشرایط
زندگیعزتمندانهبرایمردموگرهگشاییازکارآنهاهستیم.درهمین
راستاسالگذشتهقرارگاهمسكندرشهرداریتهرانتشكیلشدکه
درقرارگاههدفگذاریکردیمبااســتفادهازتسهیلگریدرمقرراتو
کارکردزمینهساخت180هزارواحدمسكونیدرتهرانرافراهمکنیم.
دربخشدومبستهخرسندسازنیزطرحهاییبرایحلمعضلمسكن

کارکنانشهرداریتهراندرنظرگرفتهایم.
شهردارپایتختدربخشدیگریازسخنانخوداشارهایبهطرحهای
مشارکتیشهرتهراندرسالآیندهداشتوافزود:درتالشهستیم
سالآیندهپروژههاییبهارزش400هزارمیلیاردتومانبرایآموزش

مشارکتمردموسایردستگاههادرتهرانعملیاتیشود.ویدرادامه
بیانکرد:پیشازاینشــهرداریتهرانتجربهخوبــیازپروژههای
مشارکتینداشتهاستواز48پروژهقبلیتنهایکموردآنهابهموفقیت
رسیدهاست،باوجوداینبارفعخطاهایپیشینبرایمشارکتدر231

پروژهباسرمایهگذاریداخلیوخارجیواردگفتوگوشدهایم.
شهردارگفت:قراربودحدود11هزارواحداتوبوسدرشهرتهرانفعال
باشد،امادرآغازمسئولیتمدیریتشهریجدیدتنها2225اتوبوسبا
فرسودگی80درصدیدرشهرتهرانفعالبودند.همچنین70درصد
تاکسیهاو100درصدونهایتهرانفرسودهبودند.امروز34درصد
رفتوآمدهایشهریدرتهرانبهوســیلهحملونقلعمومیانجام
میشودو66درصدافرادباوسیلههایشخصیخوددرشهرجابهجا

میشوندکهبایدبابرنامهریزیاینآماربرعكسشود.
زاکانیافزود: پیشازتابستان1400شهرداریبهمدت2سالونیمدر
تنشمالیبودوحتیبرایپرداخت3ماهازحقوقکارکناندرسال
99مجبوربهاستقراضازبانکشــد.امادرعرض7روزباپیگیریو
رویكردانضباطمالیوتبدیل1900حسابشهرداریبهیکحساب
واحدازتنشمالیعبورکردیموتابهامروزنیزبدوندریافتریالی
قرض،حقوقکارکنانرابااستفادهازمنابعموجودپرداختکردهایم.

99درصدازمنابعبودجهسالگذشــتهرامحققکردیموامسالنیز
باوجوداینكهمطابقمصوبهشــورا،بودجهتهران50هزارمیلیارد
تومانبود،بیشازاینرقمونزدیکبه60هزارمیلیاردتوماندرآمد

داشتیم.

مرمت و بازسازی میدان انقالب 
معاونخدماتشهریشهرداریتهراننیزدربازدیدازمنطقه6گفت:
اینمنطقهمهموپرازدحاماکثرادارایکاربریتجاری،دانشــگاهی
وبهنوعیبورسانواعمحصوالتمختلفمحســوبمیشود.بیشک

خدماترسانیدرچنینمنطقهایکاریبسدشواراست.
حسیننظریدرادامهبهضرورتمرمتمیدانانقالبپرداختوافزود:
طرحمرمتوبازسازیگنبد،آبنماوروشــناییمیدانانقالبپساز

بررسینهاییدردستورکارسازمانزیباسازیقرارگیرد.
نظریباتأکیدبرافزایشسرانههایخدماتدراینمنطقهگفت:باتوجه
بهنبودبازارمیوهوترهباردر3محلهبهجتآباد،بلوارکشاورزودانشگاه
تهران،بودجهالزمجهتتملکملکواجدشرایطبرایساختبازار

میوهوترهباراختصاصیابد.
ویبهضرورتساماندهیدستفروشانتقاطعخیابانولیعصر)عج(اشاره
کردوگفت:باتوجهبهاجرایطرحبهارانخدمتودرپیشروبودنایام
نوروزساماندهیدستفروشانوبساطگستراندراینمحلدردستور
کارمنطقه،شرکتشهربانوشرکتساماندهیصنایعومشاغلشهر

تهرانقرارگیرد.
همچنینبادستورمعاونخدماتشهریشهرداریتهرانموضوعاتی
چونروشناییمیدانولیعصر)عج(،ایجادجایگاهسوختدرمنطقه
بااولویتجایگاههایســوختکوچکمقیاسدرنقاطتعیینشده،
تخصیصاعتبارجهتاحداثاسكانکارگریدراینمنطقه،نورپردازی
پلهایســوارهرووعابرپیاده،مرمتپلهایمكانیزه،ســاماندهیو
بازپیراییمحورکریمخانوبلوارکشاورز،ایجادپرچینسبزدرنقاط

تعیینشدهمنطقهو...بهتصویبرسید.

چشمه علی، 
ابن بابویه، میدان 
حضرت عبدالعظیم 
و حرم عبدالعظیم 
۴ ایستگاه توسعه 
جنوبی هستند.

10
کیلومتر بخش توسعه 
جنوبی خط ۶مترو این 
خط را به خط یک 
مترو متصل می کند و 
عملیات اجرایی آن در 
دست انجام است.

 3
ایستگاه  تقاطعی میدان 
شهدا )تقاطع با خط ۴(، 
میدان امام حسین)ع( 

)تقاطع با خط 2( و 
دانشگاه تربیت مدرس 

)تقاطع با خط ۷( به 
بهره بر داری رسیده ا ند.

 3 ایستگاه 
تقاطعی میدان 

حضرت ولیعصر)عج( 
)تقاطع با خط یک( 
و شهدای هفتم تیر 
)تقاطع با خط ۳( و 
ایستگاه تقاطعی 
شهدای هفدهم 

شهریور )تقاطع با 
خط ۷( در آینده 
افتتاح می شوند.

6 ایستگاه شهید ستاری، شهید 17 کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است42 کیلومتر  طول  خط
اشرفی اصفهانی، یادگار امام، مرزداران، 

شهرک آزمایش و دانشگاه تربیت 
مدرس در نیمه غربی خط فعالند.

7 ایستگاه امام حسین)ع(، 
میدان شهدا، امیرکبیر، شهید 

رضایی، بعثت، کیان شهر و دولت آباد 
دربخش شرقی خط فعالند. 13 ایستگاه خط ۶تا کنون 32 ایستگاه در خط ۶

افتتاح شده است

کوهسار

حضرت 
عبدالعظیم

شهدای 
کن

شهرک آزمایش

دانشگاه 
تربیت مدرس

سرباز

میدان 
امام حسین)ع(

شهران

بهار شیرازمرزداران

میدان شهدا

شهر زیبا

یادگار امام

بوستان الله

امیر کبیر
آیت هللا 
کاشانی

شهید اشرفی 
اصفهانی

میدان 
حضرت 

ولیعصر(عج(

شهدای 
هفده شهریور

شهید 
رضایی

میدان 
خراسان

بعثت

کیان شهر

دولت آباد

چشمه علی

ابن بابویه

شهید 
ستاری

 کوهسار، شهدای 
کن، شهران، 

شهرزیبا و آیت هللا 
کاشانی 5 ایستگاه 

در دست احداث 
توسعه شمالی 

هستند.

شهید 
نجات الهی

کارگر، بوستان 
الله، میدان 
حضرت 
ولیعصر)عج(، 
شهید نجات الهی، 
شهدای هفتم 
تیر، بهار شیراز و 
سرباز 7ایستگاه 
بخش میانی 
هستند.

با افتتاح ایستگاه 
میدان حضرت 

ولیعصر)عج(، خط ۶ به 
خط ۳ متصل می شود.

9 کیلومتر طول باقیمانده 
از بخش میانی خط ۶مترو 
است که تا پایان سال 
تکمیل می شود.

با افتتاح ۴ ایستگاه بخش 
میانی، فقط تکمیل 5 
ایستگاه میدان خراسان، 
هفده شهریور، میدان 
سپاه، بهار شیراز و 
نجات اللهی باقی می ماند. 
۳ ایستگاه سرباز )میدان 
سپاه(، بهار شیراز و 
نجات اللهی سال ۱۴۰2 
تکمیل می شوند.

کارگر

شهدای 
هفتم تیر

با افتتاح ایستگاه 
شهدای هفتم 
تیر، خط ۶ به 

خط یک متصل 
می شود.

از ۷ ایستگاه باقیمانده 
بخش میانی، 4خط تا 
پایان سال 1401و 3 
ایستگاه در سال 1402 
تکمیل خواهند شد.

 5/5
کیلومتر بخش 

شمالی خط ۶ در 
نیمه اول سال 
آینده تکمیل 

می شود.

با اتصال 2 بخش شمالی و جنوبی، ظرفیت مسافر گیری خط 6بیش از 4 برابر می شود.

با احتساب 3 پایانه و 
پارکینگ، پرونده خط 
۶ تا پایان سال 1403 

بسته خواهد شد.

این خط از 9منطقه 
تهران )2، 5، ۶، ۷، 

۱2، ۱۳، ۱۴، ۱5 و 2۰( 
عبور می کند. 

خطوط و ایستگاه های 
خط ۶ با ۴2کیلومتر 
طول و ۳2 ایستگاه 
تا پایان سال 1402 
تکمیل می شوند.

ش
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شنبه 8 بهمن 41401
 شماره  8701

رضا کربالییانرژی
روزنامهنگار

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، دستور داد تا قبوض 
گاز مشترکان تا پایان امســال با 70درصد تخفیف 
محاسبه شود. این تصمیم اگرچه یک عقب گرد در 
مصوبه آذرماه هیأت وزیران به حســاب می آید اما 
به نظر می رسد فرمول محاسباتی شرکت ملی گاز که 
مبنای تصمیم گیری قرار گرفته بود دچار خطا بوده 
زیرا در این تعرفه نه تنهــا تعرفه هر پلکان افزایش 
یافته بلکه دامنه مصرف پلکان هم تغییر کرده بود. به 
گزارش همشهری، آنچه باعث شده رئیس جمهوری 
حکم به تخفیف 70درصدی بدهد، این اســت که 
شرکت ملی گاز اذعان می کند: با افزایش تعرفه ها 
فقط 1.6درصد مشــترکان وارد پلــکان یازدهم و 
دوازدهم شدند، اما با توجه به اینکه قبض های با رقم 
باال به برخی مشترکان در روستاها و شهرهای کوچک 

اصابت کرده، دستور تخفیف صادر شده است.

قبض نجومی گاز، فقط برای 2درصد جامعه
بیشترینافزایشقیمتگازمربوطبهکدامبخشازمردماست؟

بازار کار استان ها در آیینه آمار
پراکندگیاشتغالوبیکاریدرایرانبهشدتمتغیراستوجدایازمیزانمیانگینکشور

آمار
استانهایمختلفبهواسطهاوضاعاقلیمی،صنعتیووضعیتبازار،نمایمتفاوتیازبازار
کارراتجربهمیکنند.بهگزارشهمشــهری،درپاییزامســال،بازارکارشرایطنسبتاً
مساعدترینسبتبهقبلتجربهکردهوضمنکاهش0.7درصدینرخبیکاری،باافزایش0.1درصدی
نرخمشارکتاقتصادیورشد0.4درصدینسبتاشــتغالمواجهشدهاست؛امااینشرایطبرایهمه
استانهایکساننبودهاست؛بهگونهایکهشــکافنرخبیکاریدرمیاناستانهای31گانهبه2.8برابر
میرسد،وضعیتمشارکتاقتصادیدراستانهایمختلفباشکافحدود1.6برابریمواجهاستواز

نظرنسبتاشتغالنیزاختالف1.5برابرمیانباالترینوپایینتریننسبتاشتغالاستانیوجوددارد.

رفع تعهد ارزی با شمش طال
هیأتوزیراندرجلسهروز6آذرماهامسال
بهپیشنهادوزارتاقتصاد،مصوبهآزادسازی
وارداتشــمشطال،نقرهوپالتینرابه
تصویبرســاندووروداینفلزاتگرانبها
بههرمیزانوبهصورتشمشاستانداردوبدونذکرمنشأارز
بالمانعشد.درهمانزمانکارشناســانهشداردادندکهاین
مصوبهمسیردورزدنضوابطمقابلهباپولشوییراهموارکرده
وعماًلشیوهتازهایبرایبازگردانیارزحاصلازقاچاقکاالبه
خارجازمرزهایکشوربازمیکند.حاالاما،علیرضاپیمانپاک
رئیسکلسازمانتوسعهتجارتمیگوید:رفعمشکلبازگشت
ارزحاصلازصادرات،باگزینههاییهمچونوارداتشمشطال
دردستورکاردولتقرارداردکهباصادراتخشکبارشروعشدهو
اکنوننخستینمحمولهصادراتیبهازایوارداتشمشطالرفع
تعهدشدهوبانکمرکزینیزبهنرخروزآنراخریداریمیکند.
ازنظرصاحبنظــرانتجارتخارجی،شــمشطالنمیتواند
جایگزینارتباطاتبانکیشــود؛بهخصوصکهدربسیاریاز
فرودگاههایجهان،فردحملکنندهشــمشدستگیرخواهد
شد؛ازاینرودراینشیوهرفعتعهدارزی،بایددراختالطتجارت

خارجیباتجارتسیاهبسیارمراقبتشود.

همیاری برای عالج تورم
  خبر:سیدعباسحســینی،معاوناموربانکی
وزارتاقتصاددرنشستدفترنمایندگیاتاقکرمان
درسیرجانگفت:سیاستدولتوبانکمرکزیبرای
کنترلتورم،کنترلترازنامهبانکهاستوپیگیری
میکنیمکهتسهیالتبانکهاهدفمندشود؛بنابراین
ازهمهمیخواهیمشــرایطرادرککنند.ازفعاالن
اقتصادیهــممیخواهیمبهگونهایدرخواســت
تسهیالتارائهدهندکههمهمشکالتشانحلشود.

  نقد:کنترلترازنامهبانکهــایکیابزارکارآمد
برایرصدچاپپولدرنظامپولیاســت؛اماتوقف
اضافهبرداشتبانکهابدونتغییرنگاهسیاستگذاران
بهمنابعبانکیفقطبهانجمادفعالیتهایبانکهایی
منجرخواهدشدکهمنابعخودراصرفخریداوراق
دولتییاپرداختتسهیالتتکلیفیکردهاند.تازمانی
کهنرخســودبانکینصفنرختورمباشد،نمیتوان
انتظارداشــتکهمتقاضیانتسهیالتبانکی،سود
تورمیآنرانادیدهبگیرندیاازفرصتامهالوتمدید

تسهیالتجاریخوداستفادهنکنند.

چهرهروز

نقدخبر

 آغاز فروش دالر 
در شعب منتخب بانک ها؛ از امروز

ازامروزعالوهبرصرافیهایمجاز،شعبمنتخب
بانکهایملیایران،ملت،تجارت،سپهوصادراتنیزبه

فروشارزدرسقف5هزاریورواقدامخواهندکرد

همگامباطرحتثبیــتارزکاالهایاساســی،آنطورکهبانک
مرکزیاعالمکرده،ازامروزبرنامهایجادتعادلدربازارآزادنیز
توسعهمییابد.گفتهشــدهعالوهبرصرافیهایمجاز،شعب
منتخب5بانکنیزمیتوانندتاسقف5هزاریوروبهمشتریان
ارزبفروشند.دیروزرئیسکلبانکمرکزیتأکیدکرد:تیمبانک
مرکزیبابررسیعواملورفعاشکاالتبهمداخلهونرخسازی

خودادامهخواهدداد.
بهگزارشهمشهری،اززمانتغییراتمدیریتیدربانکمرکزی
روندصعودیقیمتارزدربازارآزادبهطورنسبیکاهشیافته،
بااینحالدرهفتهگذشتهقیمتارزبراینزولبیشترمقاومت
میکرد.اینموضوعباعثشــدتامحمدرضافرزین،رئیسکل
بانکمرکزیدراینبارهاعالمموضعکندوبااعالماینکهبانک
مرکزیبهمداخلهخوددربــازارارزادامهخواهدداد،گفت:ما
یکروزخوب،یکروزمعمولیویکروزناپایداررادرعملیات
احیایثباتقیمتارزگذراندیم.درفرصتآخرهفته،تیمبانک
مرکزیبابررسیعواملورفعاشکاالتبهمداخلهونرخسازی
خودادامهخواهدداد.رئیسکلبانکمرکزیدرتالشاســت
جریانعرضهوتقاضارادربازارآزادمتعادلکند.برهمیناساس
ازهفتهقبلفعالیتبازارتوافقیارزمتوقفوقرارشدصرافیها
تقاضاهایموجوددربازارآزادراباتخصیص5هزاریورویامعادل
آنبهمشتریانازطریقبازارمتشکلارزیتامینکنند.تفاوت
رویکردجدیدبانکمرکزیباقبلایناستکهقیمتهادربازار
متشکلمتناسببابازارآزادکشفخواهدشد.بهنظرمیرسد
بانکمرکزیدرتالشاســتازاینطریقحجمتقاضابهویژه

تقاضاهایسفتهبازانهرادربازارآزادکاهشدهد.

عرضه از طریق 5بانک
بانکمرکزیدیروزاعالمکردازامروزعالوهبرصرافیهایمجاز،
شعبمنتخببانکهایملیایران،ملت،تجارت،سپهوصادرات
ایرانبهفروشارزدرسقفمعادل5هزاریورواقدامخواهندکرد.
هنوزمشخصنیستآیااینافزایشعرضهمیتواندجریانعرضه
وتقاضادربازارآزادارزرامتعادلکندیاخیر.اماتجربهیکهفته
گذشتهنشانمیدهدحجمتقاضابرایخریددربازارآزادبسیار
زیاداست.برهمیناساسبانکمرکزیدرتالشاستازطریق
افزایشعرضه،بازاررامتعادلکندوتخصیصارزازطریقبانکها
درکنارصرافیهانیزبههمیندلیلانجاممیشود.مسعودتوکلی
یککارشــناسارزیدراینبارهمیگویــد:رفعمحدودیتاز
صرافیوخریدوفروشارزبهجریانارزیکشورکمکبزرگی
میکندوبازارراشکلمیدهد.قبالصرافانخریدوفروشارزرا
تحتیکسریقیدهاییانجاممیدادندومحدودیتهاییاعمال
میشــد،امااکنوناینمحدودیتهارفعشدهودامنهفعالیت

صرافانبهبودیافتهاست.
بهگفتهويگسترشدامنهفعالیتصرافانورفعقیوددرخریدو
فروشارزبهگردشارزیکشورکمکمیکند.یحییآلاسحاق
رئیساتاقایرانوعراقنیزدراینبارهگفت:تقاضایواقعیارز
ساالنه40تا50میلیارددالراستوبایدایننیازراتامینکرد.
زمانیکهمسئوالنکشــوراعالممیکنندنرختورم40درصد
است،افرادراههایمختلفیبرایحفظارزشدارایيهایخود
انتخابمیکنندکهآســانترینآنخریدارزاســت،بنابراین
تقاضایینیزبرایارزحولهمینمحورصورتمیگیرد.بهگفته

او2تا3برابرحجمواقعی،برایارزتقاضاوجوددارد.

ارز

قیمت مرغ و تخم مرغ در میادین
قیمتتخممرغدرمیادیندرهفتهاولبهمنماهافزایشیبود.
براساسنرخنامهجدیدسازمانمیادینمیوهوترهبارشهرداری
تهرانهرشانه30عددیتخممرغ3.500تومانوقیمتهرکیلو
مرغگرمبستهبندیطییکهفتهاخیریکهزارتومانباالرفت.
تغییراتقیمتمرغدرمیادین،روزانهاستونیمههفتهگذشته
اینکاالقیمت53هزارتومانراهمدید،بااینحالمقایســه
قیمتکنونیایناقالمبانرخهایابتدایدیماهحاکیازکاهش

قیمتمرغوتخممرغدریکماهاخیراست.

قیمت در 7بهمنقیمت در 3دی

مرغ گرم
کامل تازه
53.950
49.900

تخم مرغ 
30عددی 

93.000
86.500

تخم مرغ 
فله هرکیلو
39.800
43.000

تخم مرغ 
24عددی
79.500
74.000

تخم مرغ 
6عددی

21.500
18.600

تخم مرغ 
15عددی

49.100
45.250

تخم مرغ 
9عددی

30.700
27.200

تخم مرغ 
20عددی

68.200
63.700

قیمت به تومان

بازار

   دلیل تخفیف
مسلمرحمانی،سرپرســتمدیریتهماهنگیامور
گازرسانیشرکتملیگازایرانبااشارهبههمزمانی
اعمــالتعرفههایجدیــدگازبرایمشــترکانپر
مصرفباکاهشدمایهوادراغلبمناطقکشــور،
گفت:بهمنظورکمکبهمعیشــتمردموبادستور
رئیسجمهوری،تخفیف70درصدیدرافزایشتعرفه
قبوضگازتاپایانسال1401اعمالخواهدشد.این
درحالیاستکهبراساسقانونبودجهامسال،وزارت
نفتتکلیفداشتتاالگویمصرفگازرااصالحکند.

بهگفتهمدیرانشرکتملیگازبااجرایمصوبهآذرماه،
گازبهای3پلهاولمصرفکهمتعارفهستند،بدون
تغییرتعرفهبودندوپلههایچهارمتاششم30درصد
افزایشتعرفهنسبتبهسالگذشتهداشتندوپلههای
هفتمتادهم50درصدافزایشتعرفهراداشتند.بهگفته
مســلمرحمانی،دلیلتجدیدنظردرتعرفهگازبهاو
اعمالتخفیف70درصد،افتمحســوسوبیسابقه
دمایهوابودهبهگونهایکه26مرکزاستانبهصورت

همزماندمایزیرصفرراتجربهکردهاند.
اوتأکیدکرد:براســاسقبضهایتوزیعی60درصد
مردمدر3پلهاولهســتندوفقط1.6مشترکاندر
پلههاییازدهمودوازدهــمقراردارندکهقبضهای

میلیونيدریافتکردهاند.

   تعرفه  جدید به قوت خود باقی ا ست
اینمقاممسئولدرشــرکتملیگازتأکیدکرد:افزایش
تعرفهگازبهاکهدرآذرماهگرفتهشدههمچنانبهقوتخود
باقیاستوازابتدایسال1402تعرفههاتغییرنمیکند،اما
دراین3ماهسردسالاینتخفیفاعمالمیشودوازهفته
آیندهتعدیلقبوضاجراییمیشودوقبوضجدیدبراساس
تخفیف70درصدیاعمالخواهدشدواگرمشترکیقبض
گازخودرابدوناعمالاینتخفیفهاپرداختکردهباشد،

درقبوضبعدیگازبستانکارخواهدشد.

   نحوه محاسبه تعرفه های جدید
همشهری19آذرماهسالجاریازجزئیاتتغییرتعرفهگاز
بهایخانگیدرفصلســرمارونماییکردهوگزارشداده
بود:تصمیمدولتدربارهتغییراتجدیددرتعرفهگازبهای
مشترکانخانگیبارویکردکاهشدامنهمصرفدرپلههای
12گانهدر5اقلیمآبوهواییبهشــرکتملیگازایران
صورتگرفتهواز16آبانامسالتا31فروردینسالآینده،
تعرفهگازبهایخانگیدرپلههایاولتاسومبدونتغییر،
ازپلهچهارمتاششــمبا30درصدافزایشنسبتبهتعرفه
سالگذشتهوپلههایهفتمتادهمهمبا50درصدافزایش
وپلههاییازدهمتادوازدهمهمبهصورتثابتبهازایهر

مترمکعب5و6هزارتومانمحاسبهمیشود.

   لزوم بازنگری در تعرفه ها
افزایشمصرفگازدرروزهایسردیکماهاخیروشکستهشدن
رکوردآنباعثشدتاشهرونداندرروزهاینخستبهمنماه
باقبوضیمواجهشوندکهشــایدتصورآنراهمنمیکردند.
اماقبلازشــروعانتقادهادرنتیجهغافلگیریمشترکانگاز
ازقبوضجدید،رئیسجمهوریدســتوردادبرایحمایتاز
مصرفکنندگان،تخفیفویژه70درصدیدرنظرگرفتهشود.

گزارششرکتملیگازازتغییراتدرگازبهایمشترکاننشان
میدهداز16میلیونو700هزارقبضگازیکهدراینچندروز
صادرشده،60درصدقبضهادرهمان3پلکاناولقرارگرفتند
وافزایشتعرفهاینداشتندوفقط1.6درصدمشترکینوارد
پلکانیازدهمودوازدهمشدند،اماباتوجهبهاینکهدرهمین
1.6درصد،برخیمشترکاندرروســتاهاوشهرهایکوچک
بودند،رئیسجمهوریدستورتخفیفراصادرکردهاست.بااین
گزارشبهنظرمیرسدبازنگریدرتعرفهگازیوتقسیماقلیمها
یکضرورتجدیاستچراکهایناحتمالوجودداردبازهم

درسالآینده1.6درصدمشترکانباقبوضباالمواجهشوند.
همشــهریدرگزارش19آذرماهبهنکتهمهمیاشارهکردهو
گزارشدادهبودکهدرمقایسهباتعرفهمصوبدولتدرسال
گذشــته،دامنهمصرفدرهرپلکاندستکم25مترمکعب
کاهشیافتهاســت.حاالمشخصشــدهبااینتغییربرخی
مشترکانبافشــارهزینهگازبهامواجهشدهاندوهمینعلت

باعثتجدیدنظردولتشدهاست.

   مصرف در اوج
هرچنددولتتصمیمگرفتهتا
فشــارهزینهگازمصرفیرادر
اینروزهایسردسالکمکند
اماآمارهانشــانازحفظروند
صعودیمصرفداردوبراساس
اعالممدیــرامورگازرســانی
شرکتملیگازبه661میلیون
مترمکعبدرروزرسیدکهرقم
بسیارباالییاســتوهماکنون
80درصدازگازتولیدیکشور
دربخشخانگیمورداستفاده
قرارمیگیردکــهاینموضوع
بهصنایعکشورآسیبمیزند.
رحمانــیدراینحالهشــدار
میدهــد:عدمهمراهیمردم
کالنشــهرهامیتوانــدتامین
گرمایششهرستانهایانتهای
شبکهگازدراستانهایشمال
وشــمالشــرقرابهمخاطره
بینــدازدوهمراهیمردمنقش
مؤثریدرتامینپایدارشــبکه

گازخواهدداشت.

50
درصد

41
31.7درصد

درصد

پایین ترین، ایالمباالترین، زنجانمیانگین کشور

نرخ مشارکت اقتصادی

40.6
درصد 31.7

درصد

پایین ترین، ایالمباالترین، زنجانمیانگین کشور

نسبت اشتغال

29.7
درصد

13.8
درصد

8.2
4.9درصد

درصد

پایین ترین، خراسان رضویباالترین، کردستانمیانگین کشور

نرخ بیکاری

رکوردداران بازار کار

2 درصدی های ناراضی
بیشترین افزایش قیمت گاز مربوط به کدام بخش از مردم است؟

ل تا سوم 
ه او

پل

ا 10
پله 4 ت

و 12
ه 11 

پل

7 سال بدون تغییر قیمت
64 درصد مشترکان 
35 درصد از مصرف 

30 تا 50 درصد افزایش
34 درصد مشترکان
59 درصد از مصرف 

3 تا 3.5 برابر افزایش
2 درصد مشترکان
6 درصد از مصرف
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تئاتر

تلویزیون

اسکار

یک روز شلوغ برای تئاتر فجر
جشــنواره تئاتــر فجر 
از نیمــه گذشــت و در 
ششمین روز از برگزاری 
این جشنواره، سالن های 
نمایشــی بعــد از ماه ها 
و روزها، باز هم شــاهد 

حضور زیاد تماشاگران بودند. تماشاگرانی که برای تماشای نمایش 
به جشنواره آمدند و برخی هم مجبور شدند روی زمین بنشینند 
و نمایش ها را تماشــا کنند.   به گزارش همشهری، »مکبث زار« 
به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی ازجمله آثاری بود 
که در سالن اصلی تئاترشهر روی صحنه رفت. این اثر نمایشی که 
تنها یک نوبت اجرا داشت، با استقبال قابل توجه مخاطبان مواجه 
شد. »لومی یر« از کشور اسپانیا در سالن چهارسوی تئاترشهر از 
دیگر نمایش های پرمخاطب این روز بود.  استقبال از اجرای این 
اثر نمایشــی به عنوان یکی از آثار بخش بین الملل جشــنواره به 
حدی بود که مدیرکل هنرهای نمایشی، اجرای اول »لومی یر« را 

به صورت خارج از ظرفیت و از روی زمین تماشا کرد. 
»موکت بُر« به نویسندگی و کارگردانی مجید کاظم زاده مژده از 
رشت، دیگر اثر پرمخاطب ششمین روز جشــنواره بود؛ این اثر 
نمایشی که در سالن ســایه مجموعه تئاترشهر به صحنه رفت با 
استقبال قابل توجهی از مخاطبان همراه شد و پرشدن ظرفیت 
سالن باعث شــد تا تعداد زیادی از مخاطبان نتوانند وارد سالن 

شوند و این اثر نمایشی را تماشا کنند .

»نون خ« برای نوروز آماده می شود
تصویربــرداری ســریال 
طنز »نون خ« این روزها 
در تهــران ادامــه دارد؛ 
مجموعه ای کــه حاال به 
فصل چهارم خود رسیده 
است و از گزینه های اصلی 

پخش نوروزی است. سریال »نون خ« به کارگردانی سعید آقاخانی 
از مجموعه های طنز در سال های اخیر است که ساخت آن تا فصل 
چهارم ادامه پیدا کرده است. ساخت این سریال این روزها در تهران 
ادامه دارد و بازیگرانی ازجمله حســن معجونی، سعید آقاخانی و 
حمیدرضا آذرنگ در کنار بازیگران فصول گذشــته به ایفای نقش 
می پردازند. این مجموعه طنز یکی از گزینه های قطعی برای پخش 
در نوروز۱۴۰۲ است و احتماال در ۱۵قسمت روی آنتن برود. داستان 
سریال »نون خ« از فصل اول تا سوم درباره زندگی نورالدین خانزاده 
با بازی )سعید آقاخانی( است که در استان کرمانشاه زندگی می کند 
و اتفاقاتی که برای خانزاده و دخترهایش و همچنین اهالی روستا رخ 

می دهد، مسیر قصه را تعیین می کند. 
در این سریال بازیگران دیگری همچون علی صادقی، هدیه بازوند، 
علی صالحی، میرطاهر مظلومی، کاظم نوربخش، نسرین مرادی، 
صهبا شرافتی و فریده ســپاه منصور به ایفای نقش پرداخته اند و 
حسن معجونی جدیدترین بازیگری اســت که در فصل ۴ به جمع 
بازیگران پیوسته است. فصل چهارم ســریال »نون خ« آبان ماه در 

منطقه خجیر تهران وارد مرحله تصویربرداری شد.

4 روز مانده

فجر،چشم انتظار

در میان کارگردان های فیلم اولی جشنواره 
چهل ویکم، تنوع ژانر و موضوع دیده می شود

بیشتر فیلم های شــرکت کننده در جشــنواره فیلم فجر امسال، 
کارگردانان فیلم اولی هستند؛ کارگردانانی که قرار است با هم رقابت 
داشته باشند که در کنار آنها، نام برخی از کارگردانان شناخته شده 
هم دیده می شود.  در مجموع ۲۴فیلم راه  یافته به جشنواره امسال، 
بنیاد سینمایی فارابی با ۹فیلم رکورددار است. سازمان اوج و حوزه 
هنری هر یک با ۲فیلم در جشنواره حضور دارند و بنیاد روایت فتح 
هم با یک فیلم در این ترکیب حضور دارد. ارتش هم با سرمایه گذاری 

در یک پروژه سینمایی در این دوره اثری را ارائه کرده است.
فیلم های امســال در ژانر و موضوعات مختلف تولید شده اند؛ از 
فیلم های دفاع مقدس تا فیلم های خانوادگی و جنایی در تولیدات 
فیلم اولی ها دیده می شوند؛ دیگر کارگردانان هم تجربه حضور در 

فیلم فجر را داشته و به موضوعات مختلفی پرداخته اند. 

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار

   در آغوش درخت؛ یک شاعرانه آذری 
این فیلم نخستین همکاری سازمان سینمایی سوره و کانون پرورش 
فکری به حســاب می آید و روایتی دراماتیــک، ملتهب و مینی مال 
از آخرین تالش های یک خانواده در آســتانه فروپاشی را به تصویر 
می کشد. بابک خواجه پاشا، برای خلق داستانی شاعرانه و ترکی، قصه 

خود را در آذربایجان غربی، جلوی دوربین برده است. 

   اتاقک گلی؛ روایت مرصاد  
به نظر می رسد بنیاد ســینمایی روایت فتح می خواهد حضوری 
جدی تر در تولیدات سینمایی داشته باشد و بعد از »تک تیرانداز« 
با »اتاقک گلی« در جشنواره امسال حاضر شده؛ این فیلم   سراغ 
داستان زنانه ای از عملیات مرصاد رفته است. کارگردان این فیلم 
محمد عسگری است و این نخستین ساخته او محسوب می شود. 
تهیه کننده  آن، داوود صبوری اســت که خود در عملیات مرصاد 

حضور داشته است. 

   جنگل پرتقال و رسول صدرعاملی 
این فیلم با بازی بازیگرانی چون ســارا بهرامی و میرسعید مولویان 
و کارگردانی آرمان خوانســاریان به عنوان فیلم اولی تولید شــده و 
درباره دانشجویی است که بعد از ۱۳سال به شهر محل تحصیل اش 
برمی گردد. خوانساریان همچنین به همراه مجید برزگر نویسندگی 
فیلم »ابر، بارانش گرفته« را به  عهده داشته  است. این فیلم ، درامی 
اجتماعی اســت که بنیاد ســینمایی فارابی، بودجــه تولید آن را 
پرداخت کرده است. صدرعاملی، تهیه کننده فیلم در سال های اخیر، 
تهیه کنندگی فیلم اولی های مهمی چون »شنای پروانه« را بر عهده 

داشته و »جنگل پرتقال« فیلم دیگری از این تهیه کننده است.

   کت چرمی با تیم مهدویان 
»کت چرمی« را کامران حجازی تهیه کرده، سینماگر جوانی که 
نخستین حضورش در ســینما در مقام تهیه کننده  »مرد بازنده« 
محمدحســین مهدویان بود و حاال با کت چرمی به جشــنواره 
می آید.   او قصد دارد بــار دیگر در فیلم تــازه مهدویان با عنوان 
»مطرود« این همکاری را تکرار کنــد، البته حجازی پیش از این 
هم مجری طرح آثار مختلف را به  عهده داشته است. کارگردانش 
حسین میرزامحمدی است و این فیلم نخستین تجربه او در زمینه 
کارگردانی فیلم بلند به شمار می رود. »کت چرمی« که از آثار بنیاد 

فارابی در جشنواره امسال است، مضمونی اجتماعی دارد. 

   سرهنگ ثریا؛ برگرفته از نمایش باباآدم 
این فیلم تازه ترین محصول اوج اســت که از زاویه ای متفاوت به 
حضور ســازمان مجاهدین خلق )منافقین( در پادگان اشــرف 
می پردازد. »ســرهنگ ثریا« نخستین ســاخته سینمایی لیلی 
عاج است؛ لیلی عاج در کارگردانی تئاتر، ســابقه طوالنی دارد و 
این نخستین فیلم سینمایی این فیلمساز است. »سرهنگ ثریا« 
روایت مادرانه ای از یک زن است. موضوعی که یادآور نمایشی از 
این کارگردان است که با نام »بابا آدم« آن را روی صحنه برده است. 

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای دیدار با علما و مراجع 
تقلید، به قم رفت و در نخستین برنامه کاری خود با آیت اهلل سیدمحمد سعیدی، 
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س(، دیدار و گفت وگو کرد. در بخشی از این 

دیدار، درباره جشنواره فیلم فجر صحبت شده که وزیر، گزارشی از فیلم های این 
دوره داده است. وی عنوان کرده: »در جشنواره فیلم فجر امسال، 6 فیلم با مضمون 
انقالب، جبهه، جنگ و شهدا داریم،  تالش کردیم با امیدآفرینی ایجاد وفاق کنیم و 
فیلم هایی را که سیاه نمایی می کنند نداریم. کار متمرکزی که اتفاق افتاده، این است 
که در این دولت، بخش عمده ای از امور عقب افتاده را جبران کنیم. در بخش های 
مختلف فرهنگی اقدامات زیادی انجام شده و همه همکاران مکلف هستند که چند 

برابر دیگران  اقدام کنند.«

مکث

وزیر ارشاد مطرح کرد
6 فیلم جشنواره با مضمون دفاع مقدس و شهدا

وزیر ارشــاد   بر »ممنوعیت توقف ســریال ها 
به دلیــل عملکرد بازیگرانشــان« تأکید کرد؛ سریال 

رویکردی که درصورت اجرایی شدن، ابهام در 
پخش »سقوط« و چند فیلم و سریال دیگر را برطرف می کرد. اما 
به نظر اختالف نظرها درباره پخش سریال سقوط به پایان نرسیده تا 
جایی که باعث شده پیمان جبلی، نامه ای به رئیس جمهور بنویسد.  
ساترا پس از اینکه اظهارنظرهایش درباره اعمال برخی مالحظات در 
پروژه ها، به نتیجه عملیاتی نرسید یا حداقل هنوز نرسیده است، در 
اطالعیه ای با تأکید بر این بند که »ساترا در برابر هرگونه قانون شکنی 
و بی توجهی به حقوق مخاطبان و رقابت غیرقانونی و ناعادالنه با سایر 
سکوهای دارای مجوز از ساترا )۳۳۷سکوی دارای مجوز(، اقدامات 
قانونــی الزم را انجام خواهــد داد « به نامه رئیس صداوســیما به 

رئیس جمهور اشاره کرده است. در این اطالعیه روی صحبت ساترا 
به طور خاص یکی از پلتفرم هاســت که این روزها اتفاقا ســریال 
»سقوط« را پخش می کند؛ با این تأکید که پلتفرم مذکور براساس 
قانون، موظف بــه اخذ مجوز پخش مجموعه، از ســازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر بوده و این اتفاق نیفتاده است. بر این 
اساس باردیگر با باال گرفتن اختالف نظرها میان مسئوالن ساترا و 
پلتفرم فیلیمو، شائبه هایی برای تعطیلی این سکوی نمایش فیلم و 
سریال مطرح شده است. در بخشی از اطالعیه روابط عمومی سازمان 
ساترا،  آمده اســت:»  پلتفرم فیلیمو بدون اخذ مجوز قانونی تولید 
سریال »سقوط«، اقدام به تولید این مجموعه و همچنین بدون اخذ 
مجوز انتشار، اقدام به انتشــار آن نموده اســت.   با توجه به تکرار 
تخلفات این پلتفرم در گذشــته، گزارش تخلف جدید فیلیمو به 
نهادهای نظارتی و قضایی ارائه و در این خصوص اطالع رسانی شد.  
فارغ از محتوای سریال سقوط، بی توجهی آشکار و عمدی پلتفرم 
پخش کننده به قانون و زیرپا گذاشتن مقررات، علت پیگیری ساترا 
در راســتای وظایف قانونی آن بوده و در این خصوص برای تحقق 

اجرای قانون، همه نهادهای مربوطه ازجمله شــورای عالی فضای 
مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تابع این شورا نیز در جریان تخلف 
مذکور قرار گرفتند. مکاتبه رئیس رســانه ملی با رئیس جمهور در 
جایگاه ایشان به عنوان رئیس شــورای عالی فضای مجازی صورت 
گرفته و در آن، ضمن ارائه گزارش تخلفات این پلتفرم، درخواست 
اقدام قانونی شده است.«  سریال »سقوط« در حالی روز چهارشنبه 
- پنجم بهمن ماه - به عنوان پرمخاطب ترین مجموعه نمایشی پلتفرم 
پخش کننده اش معرفی شده که وضعیت پخش ادامه  قسمت های 
این سریال براساس آنچه در آخرین اطالعیه ساترا آمد، در هاله ای از 
ابهام قرار داشت. با این همه وزیر ارشاد با تأکید بر اینکه انتشار سریال 
»سقوط« ادامه دارد، تأکید کرده بود، »اینکه یک اثر بنا بر عملکرد 
یک بازیگر متوقف شود، از سوی وزارتخانه ممنوع شده است.« این 
نکته را هم باید یادآور شــد که از حدود ۲ ماه پیش عنوان شد که 
۲نماینده از وزارت ارشاد در جلسات صدور مجوز حضور خواهند 
داشت که به گفته مدیران ساترا تا کنون این امر از سوی وزارت ارشاد 

محقق نشده است.

دردسر »سقوط« باال گرفت
جبلی به رئیس جمهور نامه نوشت 

پدیده ها  قصه گویی کالسیک 
یا فن ساالری نوین؟ 

مروری بر فیلم هایی که گزینه های پرامید اسکار 
نود وپنجم هستند

اعضای آکادمی اسکار چند سالی اســت که تعداد فیلم های نامزد 
شده در رشته بهترین فیلم را افزایش داده و در کنار آثار غیرمتعارف 
و هنری، چند فیلم عامه پسند و پرفروش را هم به این فهرست اضافه 
کرده اند.   با توجه به  اعالم اسامی نامزدهای اسکار سال ۲۰۲۳، این 

گزینه ها پر امیدتر از بقیه فیلم ها به نظر می رسند:

   تاپ گان: ماوریک:  بعد از ۳۰ســال که از 
اکران نسخه اصلی تاپ گان می گذرد، استقبال 
کالن عموم تماشــاگران از ماجراجویی های 
هوایی کروز روی پرده سینما نشان داد که هنوز 
هم اشــتیاق فراوانی در رابطه با این داســتان وجود دارد و اعضای 

آکادمی نمی توانند خودشان را از تأثیر آن دور یا رها کنند.

   فبلمن ها: نام استیون اسپیلبرگ با مراسم و 
جوایز اسکار گره خورده است. اگر »آرواره ها« 
روی خوشــی از ســوی مراسم اســکار ندید، 
اسپیلبرگ بعدها توانســت دوبار جایزه اسکار 
بهترین کارگردانی را بگیرد. با این حال، او هنوز در آرزوی جایزه اسکار 
بهترین فیلم سال اســت. خود او در کنار دوســتانش در کمپانی 
یونیورسال از تهیه کنندگان درام شرح حال گونه »فبلمن ها« است و 
بسیار دوست دارد در مقام تهیه کننده یکی از آن اسکارهای بهترین 
فیلم سال را در دستانش بگیرد و یک سخنرانی آتشین تحویل دهد.  

   ارواح اینشــیرین:   ایــن درام کم خرج 
ایرلندی که در پس زمینه جنگ داخلی ایرلند 
اتفاق می افتد، با داستان جذاب و سرراست خود 
به دل همگان نشسته است و همه از یک تجربه 
ناب سینمایی بعد از تماشــای آن صحبت می کنند. ماجرای قهر 
۲دوست صمیمی در دل یک دهکده کوچک و پیامدهای آن، باعث 

خلق یکی از بهترین آثار سال۲۰۲۲ دنیای سینما شده است.

   همه  چیز همه جا یک زمان:  فیلم حال و هوایی 
آســیایی دارد و از وجود بازیگران آسیایی بهره 
گرفته است. با توجه به تغییراتی که در چند سال 
اخیر در عضوگیری اعضای آکادمی اسکار رخ داده 
و هنرمندانی از اقلیت های قومی و رنگین پوســتان به این جمع اضافه 
شده اند، شانس موفقیت »همه  چیز همه جا یک زمان« چقدر خواهد بود؟

    تار: تاد فیلد بــرای درام اجتماعی تازه اش 
سراغ مضمونی غریب و بســیار متفاوت رفته 
است. داستان شــرح حال گونه فیلم در دنیای 
موســیقی کالســیک و نوازندگان و رهبران 
ارکستر رخ می دهد. لیدیا تار یکی از رهبران ارکستر شناخته شده 
بین المللی است که داستان زندگی اش دستمایه فیلم تاد شده است.  

   در جبهه غرب خبری نیست: این درام 
ضد جنگ محصول صنعت ســینمای آلمان 
است، اما به قدری در آمریکا سروصدا به پا کرده 
که بعید نیســت نامش در فهرست نامزدهای 
اولیه رشــته بهترین فیلم قرار گیــرد. قبل از این هــم چند فیلم 
غیرانگلیسی زبان به چنین موقعیتی دســت پیدا کرده اند و حتی 

جایزه هم گرفته اند. 

   الویس: این فیلم حال و هوایی موزیکال و 
شــرح حال گونــه دارد و به زندگــی الویس 
پریســلی، خواننده معروف چنــد دهه قبل 
موسیقی آمریکا می پردازد. داستان الویس در 
دهه ۵۰ میالدی و با کودکــی این خواننده آغاز می شــود و او را تا 

رسیدن به قله های موفقیت و شهرت دنبال می کند  .

   آواتار: راه آب: جیمــز کامرون با دومین 
قسمت »آواتار« می رود تا رکوردهای تازه ای در 
جدول گیشه نمایش سینماهای سراسر جهان 
بر جای بگذارد  . قسمت دوم این اکشن علمی 
تخیلی، در دنیای پاندورا و ۱۰ســال بعد از ماجراهای نسخه اصلی 
اتفاق می افتد. جیک سالی و نیتری حاال ۲فرزند دارند و باید همراه 
بقیه هم والیتی هایشان با نیروهای متخاصمی مبارزه کنند که قصد 

نابودی تمدن و سرزمین شان را دارند. 
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مرد مسلح به همراه فرزندانش از ارومیه راهی تهران 
شد تا به گفته خودش:» همســرم را از طبقه چهارم 
سفارت آذربایجان در تهران بیرون بیاورم.« این مرد 
صبح دیروز در اقدامی هولناک به سفارت جمهوری 
آذربایجان حمله کرد و با ورود به داخل ســفارتخانه 
و تیراندازی با سالح کالشــنیکف، مدیر تیم امنیتی 
سفارتخانه را به قتل رســاند و 2نفر از کارکنان آنجا 
را زخمی کرد. این حادثه از روز گذشته واکنش هاي 
مختلف بین المللی را به همراه داشت. واکنش هایی 
گاهی عجیب که در آنها ادعای تروریستی بودن حادثه 
مطرح شده بود اما پشــت پرده این حمله مسلحانه 

چه بود؟
به گزارش همشهری، حدود ســاعت 8صبح دیروز، 
هفتم بهمن ماه، وقتی خودروی ســوناتای مشکی 
رنگ، مقابل سفارت جمهوری آذربایجان در خیابان 
راستوان واقع در خیابان نیستان سوم پاسداران توقف 
کرد، 3دیپلمات از ماشــین پیاده و وارد سفارتخانه 
شدند. اما هنوز دقایقی از ورود آنها به سفارت نگذشته 
بود که ناگهان صدای تصادف هولناکی از خیابان به 
گوش رسید. یکی از کارکنان سفارت به سمت ورودی 
در رفت تا ببیند چه اتفاقی رخ داده اما به محض اینکه 
در را باز کرد، مردی درحالی که اســلحه کالشنیکف 
به دست داشت به زور وارد سفارتخانه شد و شروع به 
تیراندازی کرد. گلوله ها به 2 نفر از کارکنان آنجا اصابت 
کرد تا اینکه نفر سوم وارد ماجرا شد و به جدال با مرد 
مسلح پرداخت و موفق شد او را مهار و از سفارتخانه به 
بیرون هل دهد. اما این پایان ماجرا نبود، چرا که مرد 
مسلح پس از خروج از ساختمان سفارت، همچنان به 

سمت در و ساختمان تیراندازی می کرد.

ورود تیم جنایی به صحنه جرم
گزارش این حادثــه هولناک به پلیس اعالم شــد و 
طولی نکشید که قاضی محمد شهریاری، سرپرست 
دادســرای جنایی تهران به همراه قاضی محمدرضا 
صاحب جمعی بازپرس دادســرا در مقابل ســفارت 
آذربایجان حاضر شدند. از سوی دیگر سرهنگ علی 
ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت به همراه 
سرهنگ مرتضی نثاری، معاون جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تهران و تیمی از کارآگاهان تجســس نیز در 
محل حادثه حضور یافتند و بررسی های همه جانبه 
درباره ابعاد این حادثه مرگبار شــروع شد. تیم های 
جنایی وقتی به محل حادثه رسیدند که مرد تیرانداز 
بازداشت شده و خطر رفع شده بود. شهریاری درباره 
جزئیات این حادثه به خبرنگار همشهری گفت: متهم 
این پرونده باالی 40سال سن دارد و ساکن شهر ارومیه 
است. انگیزه او از این اقدام جنون آمیز، شخصی بوده 
است. آنطور که تحقیقات اولیه نشان می دهد همسراو 
از فروردین ماه امسال ناپدید شده و این مرد ماجرای 
مفقود شدن همسرش را به پلیس ارومیه اعالم کرده 
بود. سرپرست دادســرای جنایی تهران تصریح کرد: 
متهم در بازجویی های اولیه عنــوان کرد که پس از 
ناپدید شدن همسرش، شروع به تحقیق و بررسی کرده 
و متوجه شده که او به آذربایجان رفته است؛ اما بعد به 
این نتیجه رسیده که همسرش در سفارت آذربایجان 
است و با همین تصور از ارومیه راهی تهران می شود. 
وی به همراه فرزندانش از ارومیه سوار بر ماشین پراید 
خود شده و راهی تهران می شود و صبح جمعه وقتی 
به مقابل سفارت می رسد، با ماشین اش به خودروی 
سوناتای دیپلمات سفارت که چند لحظه قبل تر مقابل 
ساختمان پارک کرده بود می کوبد. شهریاری تصریح 
کرد: پس از ایــن تصادف عمدی، یکــی از کارکنان 
سفارت در را باز کرد که ببیند چه اتفاقی افتاده و مرد 
مسلح به محض بازشدن در وارد ساختمان می شود. 
سپس با اسلحه شروع به تیراندازی می کند و به گفته 
خودش، هدفش فردی که کشته شده نبوده است. او 
به گمان اینکه همسرش داخل سفارت است دست به 
تیراندازی زده است. آنطور که مسئوالن سفارت عنوان 
کرده اند، فردی که در این حادثه کشته شد مدیر تیم 
حفاظت بوده است. مجروحان هم از کارکنان سفارت 
هستند که خوشبختانه خطری آنها را تهدید نمی کند.

شهریاری گفت: در جریان این حادثه یکی از کارکنان 
سفارت با دیدن مرد تیرانداز از پشت سر به او حمله 
کرده و او را به بیرون می اندازد که وی این بار به سمت 
ساختمان سفارت تیراندازی کرده و حتی با بنزین، 
خودروی ســوناتای دیپلمات را نیز به آتش می کشد 
که آتش نشانان حریق را مهار و مرد تیرانداز در نهایت 
با کمک یکی از کارکنان سفارت در خیابان دستگیر 

می شود که تحقیقات از او به شکل ویژه ادامه دارد.
با دستگیری مرد تیرانداز، وی برای بررسی سالمت 
روحی و روانی به پزشــکی قانونی منتقل شده است 
که به گفته محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس شعبه 
ششم دادسرای جنایی تهران، احتمال دارد که متهم 
مشکل روحی داشته باشــد. بازپرس جنایی گفت: با 
توجه به اظهارات اولیه متهم به نظر می رســد که وی 
صحت روانی نداشــته باشــد که باید منتظر نتیجه 
بررسی پزشکی قانونی باشــیم تا نظرشان را در این 

زمینه اعالم کنند.

مادرم در باکو است
روز گذشته، متهم در حالی خود را از ارومیه به تهران 
رساند که دختر جوانش و پسر 7ساله اش نیز همراه او 
بودند. آنها شاهد حمله هولناک پدرشان به سفارتخانه 

بودند و از این اقدام او وحشتزده شده بودند.
پسر 7ساله روز گذشــته در جریان تحقیقات اولیه 
درحالی که از اقدام پدرش در شــوک بود گفت: پدر 

از چه زمانی همسرت ناپدید شد؟
29فروردین ماه بود که از خانه بیرون رفت و دیگر 
برنگشت. من ماجرای ناپدید شدن او را اعالم 
کردم تا اینکه در تحقیقات متوجه شدم که در 

سفارتخانه مخفی شده است!
چطور به این نتیجه رسیدی؟

خیلی تحقیق کردم. بارها نزد کنسولگری رفتم 
اما همکاری نمی کردند.

برای اثبات ایــن موضوع، چه 
مستنداتی داری؟

همین که همسرم از فروردین ماه ناپدید شد و 
دیگر هیچ تماسی با من برقرار نکرد. او اصالتا 
باکویی است و شنیده بودم قرار است به سفارت 

آذربایجان بیاید.
چطور با همسرت آشنا شدی و 

ازدواج کردی؟
من ســال ها قبل به باکو رفتم و در آنجا درس 
می خواندم. در رشته حقوق تحصیل می کردم اما 
درسم را نیمه کاره رها کردم. در آنجا با همسرم 
آشنا شدم و در باکو با یکدیگر ازدواج کردیم. 
مدتی بعد برای ادامه زندگی به ایران برگشتیم 
و حاصل این زندگی 2 فرزند است؛ یک دختر 

جوان و یک پسر 7ساله.
فرزندانــت در تحقیقات عنوان 

کردند با هم اختالف داشتید؟
درست است. یک ســری اختالفات داشتیم و 
فکر می کنم همسرم به خاطر همین درگیری ها 

خانه را ترک کرد.
چرا به سفارت آذربایجان آمدی؟

گفتم که. چون شنیده بودم در سفارتخانه 
است. همسرم باکویی بود و من برای پیگیری 
سرنوشت او چندبار به سفارتخانه آمدم اما 
جواب درستی به من نمی دادند. از این طرف 
و آن طرف شــنیدم که همسرم در سفارت 
پنهان شده اســت و برای پیداکردن او به 

آنجا آمدم.

چرا عمدا با ماشــین دیپلمات 
برخورد کردی؟

راستش عمدی نبود. من روز قبل به همراه پسرم 
و دخترم از ارومیه بــه تهران آمدم و به محض 
اینکه خودروی سوناتایی مقابل سفارت توقف 
کرد، فورا به ســمت خودرو رفتم تا ماشینم را 
پارک کنم. از آنجایی که سرعتم باال بود با ماشین 
سوناتا برخورد کردم و بدون توجه به تصادف از 
ماشین پیاده شدم و اسلحه به دست به سمت 

سفارتخانه رفتم.
اسلحه را از کی خریداری کرده 

بودی؟
2 تا سالح داشتم یک کلت و یک کالشنیکف. 
حدود 5 ماه قبل اســلحه را خریداری کرده و 
در روســتایی در نزدیکی ارومیه مخفی کرده 
بودم و زمانی که می خواســتم به تهران بیایم، 
سر راهم رفتم اسلحه ها را برداشتم. در بین راه 
مدام ذهنم را آنالیز می کردم و با خود می گفتم 
وارد سفارتخانه می شــوم و می گویم همسرم 
اینجاســت. بعد به طبقه چهارم می روم و او را 
بیرون می آورم. همســر من را 9 ماه به زور در 
سفارتخانه نگه داشته بودند و با اطالعاتی که 
جمع آوری کرده بودم به این نتیجه دست یافتم. 
رفتم آنجا که زندگی ام را برگردانم، زندگی اي 

که نابود شده بود.
اما همســرت داخل سفارتخانه 
نبود، او به خاطر اختالفاتی که با هم داشتید 

تو را ترک کرده و به باکو رفته بود؟
اما تحقیقات من نشــان می داد در سفارتخانه 

پنهان شده است!
مواد مصرف می کنی؟

نه.
بیماری روحی و روانی داری؟

نه. فکر نکنم!
شغلت چیست؟ 

 در شهرمان باغ گردو دارم.

گفت و گو

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

دردسر چاقوی تیز در قله توچال

کوتاه از حادثه

دفن زباله در کوه بابا موسی باید متوقف شود
سال هاســت در مورد دفن زباله در کوه های بابا موســی در 
خراسان شــمالی اطالع رســانی کرده و خطرات را گوشزد 
کرده ایم ولی این اقدام مخرب محیط زیست همچنان ادامه 
دارد. مسئوالن محیط زیست نیز عنوان می کنند این اقدام از 
سوی محیط زیست هیچ مجوزی ندارد. محیط زیست عنوان 
می کند مکان های جدیدی برای دفــن زباله درنظر بگیرند 
درحالی که نیاز است این مکان ها نیز مجوز داشته باشند و به 
زندگی مردم لطمه نزند. از مسئوالن دلسوز تقاضا داریم به این 
موضوع و حل مشکالت آن توجه جدی و فوری داشته باشند.
شکوری از بجنورد

چرا تمدید گذرنامه در پلیس+10 به تعویق می افتد
مدتی است برای تمدید گذرنامه در دفاتر پلیس+10 مردم 
معطل می شــوند و معلوم نیســت چرا روال این کار اینقدر 
طوالنی شده است. از مسئوالن تقاضا داریم نسبت به کوتاه 

کردن این پروسه اقدام کنند.
سلمان زاده از تهران 

سیستان و بلوچستان حتی یک آزادراه ندارد
سیســتان و بلوچســتان از نظر شاخص های توســعه راه از 
محروم ترین استان های کشور است که هنوز ارتباط بزرگراهی 
بین هیچ شهر آن برقرار نیست. از دولتمردان تقاضا داریم با 
تخصیص اعتبارات و شناسایی مســیرهایی نسبت به ایجاد 

مسیرهای بزرگراهی برای مردم محروم استان اقدام کنند.
میرحمدانی از زابل

ثبت نام جدید از جاماندگان سهام عدالت چه شد
درحالی که قرار بود ثبت نام جدید ســهام عدالت آغاز شود 
خبری از این ثبت نام نیست. لطفا اطالع رسانی شود که سهام 

عدالت در دور جدید به چه کسانی تعلق گرفته است.
سیادتی از تهران 

یکسان ســازی  واریز حقوق برای بازنشستگان سال های 
مختلف یکسان اجرا شود

طرح هماهنگی سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان 
تنها برای افرادی که تا 2 سال پیش بازنشست شده اند اجرا 
وعملی شد. افرادی مثل من که سال گذشته بازنشسته شدیم 
شامل این طرح نشدیم. چرا این طرح برای همه بازنشستگان 
فارغ از سالی که بازنشســته شــده اند به طور یکسان اجرا 
نمی شــود؟ با این وضعیت گرانی و تــورم، این کار تبعیض 

واجحاف درحق عده  زیادی از بازنشستگان است.
خداوردی از تهران 

ترافیک محــدوده جهانی هگمتانه به ضــرر بناهای این 
محدوده است

مدتهــا قبل پرونــده ثبت جهانــی هگمتانه آماده شــد و 
محدوده ای برای این بناها درنظر گرفته شــد. بخش زیادی 
از این محدوده در حوزه شــهری است و زندگی مردم در آن 
جاری است. توقع می رود مسئوالن بدون وارد کردن لطمه 
به زندگی و کســب وکار مردم ،این محدوده را ســاماندهی 
کنند و به خصوص در مورد کاهش ترافیک در این محدوده 
برنامه ریزی کنند. همچنین جداره های خیابان اکباتان اوضاع 
اسفناکی دارد و جا دارد مانند پیاده راه بوعلی مدیریت شود.

کاظمی از همدان 

تأخیر پیاپی در ایستگاه متروی 15خرداد 
قطارهای ایستگاه 15خرداد همیشه تأخیر دارند و به هیچ 
وجه نمی توان روی زمانبندی حساب کرد. با توجه به حجم 
مســافرانی که از این ایســتگاه تردد می کنند تأخیر چند 
دقیقه ای یک قطار می تواند ایســتگاه را بیش از حد معمول 
شلوغ کند که این امر حتی می تواند باعث خطراتی شود. از 
مسئوالن تقاضا داریم حداقل مراقب تأخیر در این ایستگاه 

بسیار پرتردد باشند تا خدای ناکرده مشکلی ایجاد نشود.
امین از تهران 

تأخیر دائمی در قطار پرند به تهران 
می توانم به جرأت بگویم که قطــار پرند به تهران هیچ وقت 
سر ساعت و موقع معین در ایستگاه ظاهر نمی شود و به طور 
متوسط حدود 20دقیقه تأخیر دارد. چند روز پیش این تأخیر 
به یک ساعت رسید و مردم صبح زود مجبور به ایستادن در 
ایستگاه با این هوای سرد شدند. بخش عمده ای از مسافران 
این قطار کارگرانی هســتند که باید صبح زود سرکارشان 
حاضر شوند و این تأخیرها موجب غیبت خوردن و جروبحث 
با کارفرمایان شان می شود.از مسئوالن مترو درخواست داریم 

تا هرچه زودترمشکل تأخیر این قطار را حل کنند.
مشتاق از تهران

 
محاسبه تعرفه گاز در شاهرود و میامی ناعادالنه است

آخرین قبض های صادر شــده برای شــهروندان شاهرود و 
میامی خارج از تصور شــهروندان اســت. درحالی که مردم 
شاهرود امســال دمای منفی 15درجه را تجربه کردند و از 
دیرباز شــاهرود و میامی در مناطق سردسیر بوده اند به نظر 
می رسد مسئوالن امسال این دو شهرستان را جزو مناطق با 
اقلیم گرمسیری درنظر گرفته اند که این امر موجبات نگرانی 
و نارضایتی مردم را فراهم کرده اســت. از مسئوالن تقاضا 
داریم سریع تر نســبت به اصالح قبض های صادر شده برای 

مردم اقدام کنند.
میعادی از شاهرود

سهم تامین اجتماعی در پرداخت پول داروها بسیار ناچیز است
پرداخت پول دارو در تامین اجتماعی بســیار ناچیز است. 
درحالی که دارو شاید بیشترین نیاز مردم باشد و اکثر مردم 
هم بیمه تامین اجتماعی دارند. بیمه تکمیلی آتیه سازان هم 
هیچ رقمی برای داروها نمی پردازد. لطفا مســئوالن در این 

رویه تجدید نظر کنند.
رفعتی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

توهم عجیب مهاجم سفارت
حمله  مرد مسلح  به سفارت جمهوری آذربایجان در خیابان پاسداران  یک کشته و 2 مجروح به جا گذ اشت

سواستفاده سیاسی از حادثه ای جنایی

مکث
به دنبال حمله مســلحانه دیروز به ســفارت جمهوری آذربایجان در تهران و در شرایطی که 
تحقیقات تیم جنایی و همچنین گفته های فرزندان مهاجم مسلح نشان می دهد که فرد مهاجم 
که احتماال دارای مشکالت روحی و روانی است، با انگیزه شخصی دست به این اقدام هولناک 
زده، اما به نظر می رسد باکو در ادامه فضاسازی های اخیر خود علیه ایران، می کوشد این حادثه »جنایی« را یک 

اقدام »تروریستی« جلوه دهد.
برهمین اساس هم بود که رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان در نخستین واکنش خود به این حادثه، تالش کرد 
اقدام فرد مهاجم با انگیزه شخصی را یک »حمله تروریستی« عنوان و موج  تازه ای علیه جمهوری اسالمی ایران 
ایجاد کند. الهام علی اف در حساب توییتری خود با تأکید بر اینکه »حمله تروریستی به نمایندگی دیپلماتیک 
غیرقابل قبول است«، نوشت: »قویا حمله تروریستی علیه سفارت مان در تهران را محکوم می کنم. من عمیقا با 
خانواده و بستگان رئیس نیروهای گارد سفارت که برای محافظت از سفارت و کارمندان آن کشته شد، ابراز همدردی 

می کنم. ما خواستار رسیدگی سریع به این اقدام تروریستی و مجازات تروریست ها هستیم.
عالوه بر این، رسانه های جمهوری آذربایجان، به نقل از وزارت خارجه این کشور، از احضار سیدعباس موسوی، سفیر 
ایران در باکو در واکنش و اعتراض به حمله به سفارت آذربایجان در تهران خبر دادند. همچنین آیخان حاجی زاده، 
سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان در ادامه فضاسازی های مقام های باکو، در گفت وگوها با رسانه ها 
ضمن اینکه طرف ایرانی را »مسئول کامل حمله به سفارت این کشور در تهران« دانست، اعالم کرد دولت باکو 

درصدد است تا در آینده  نزدیک سفارت خود در ایران را تخلیه کند.
اظهارات شتاب زده مقامات آذربایجان در حالی صورت می گیرند که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان در واکنش به اقدام مسلحانه در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، آن را شدیدا محکوم کرد و گفت: 
نیروهای انتظامی و امنیتی بالفاصله وارد عمل شده و فرد ضارب را دستگیر کردند که هم اکنون تحت بازجویی 
قرار دارد. وی ضمن تسلیت و ابراز همدردی عمیق با خانواده مقتول و دولت و ملت آذربایجان، گفت: با دستور ویژه 
مقامات سیاسی و امنیتی کشور، موضوع با اولویت و حساسیت باال در حال بررسی است تا ابعاد این اقدام مشخص 
شود. کنعانی خاطرنشان کرد: نتیجه بررسی های اولیه مقامات و دستگاه های ذیربط، حاکی از انگیزه های شخصی 
در ورای این اقدام است، فلذا با توجه به  ورود فوری دستگاه ها و نهادهای ذیربط انتظامی، امنیتی و قضایی، توصیه 

می شود رسانه ها از انتشار اخبار غیرموثق و گمانه زنی ها در این رابطه اجتناب کنند.
ساعاتی پس از این حادثه، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز با انتشار پیامی در حساب رسمی کاربری 
خود در توییتر به حمله مسلحانه در سفارت آذربایجان در تهران واکنش نشان داد. وی نوشت: حمله به سفارت 
جمهوری آذربایجان در تهران را محکوم می کنیم. وی در ادامه ضمن ابراز همدردی با خانواده فرد جان باخته در 

این حادثه که تبعه جمهوری آذربایجان است، نوشت: جمهوری آذربایجان تنها نیست.
ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در واکنش به این حادثه اعالم کرد: ما از حمله  به سفارت 

آذربایجان - که در آن یک مأمور امنیتی جان باخت - شوکه شده ایم و به جمهوری آذربایجان تسلیت می گوییم.
اما به دنبال این حادثه رژیم صهیونیستی با موج سواری بر حادثه صبح دیروز، به واکنش درباره آن پرداخت. در این 
میان جورج دیک سفیر رژیم صهیونیستی در باکو در صفحه توییترش نوشت: سفارت اسرائیل همبستگی خود با 

مردم )جمهوری( آذربایجان در این لحظات سخت ابراز می دارد.
همچنین لیور هایات، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی هم در صفحه توییترش نوشت: از حمله به 
سفارت )جمهوری( آذربایجان در تهران که در آن یک مسئول امنیتی سفارت کشته شد، شوکه و غمگین شدیم 

و به مردم و دولت آن کشور تسلیت می گوییم.

و مادرم مدام با هم درگیری داشــتند. پدرم همیشه 
مادرم را کتک می زد و روزی نبود که با هم دعوا نکنند. 
پدرم حتی خواهرم را هم کتک می زد و همیشــه با 

اودعوا می کرد.
دختر جوان که دانشجوســت نیز گفت: پدر و مادرم 
مدت ها بود که با هم اختالف داشــتند. مادرم اصالتا 
باکویی اســت و چون از اذیت های پدرم خسته شده 
بود، 29فروردین امسال خانه را ترک کرد و به کشور 
آذربایجان رفت؛ جایی که زادگاهش بود و خانواده اش 

در آنجا زندگی می کردند.
وی ادامه داد: مادرم از دست پدرم به باکو فرار کرد و 
در این مدت من با مــادرم در تماس بودم. او معموال 
وقت هایی که پدرم در خانه نبود در واتســاپ تماس 
تصویــری می گرفت و با هم صحبــت می کردیم اما 
از ترس چیزی درباره تماس هایم بــا مادرم به پدرم 
نمی گفتم. تا اینکه قبل از این حادثه او من و برادرم 
را سوار ماشین کرد و خواســت تا همراهش باشیم. 
اصال نمی دانستیم چه نقشه ای در سر دارد تا اینکه به 
پایتخت رسیدیم. وقتی به تهران رسیدم تازه فهمیدم 
هدف و نقشه او چیست اما هرچه به پدرم می گفتم 
که مادرم به باکو رفته و در ایــن مدت با او در تماس 
بودم، حرفم را قبول نمی   کرد. می گفت مادرت را در 
سفارتخانه پنهان کرده اند و در نهایت هم نقشه اش را 
عملی کرد. وقتی این حادثه هولناک رقم خورد، من 
فقط سعی داشتم برادر کوچکم را که بی تابی می کرد 

آرام کنم تا این صحنه دلخراش را نبیند.

روایت یک شاهد
نوار زرد رنگ که صحنه جرم را نشان می دهد، مقابل 
ساختمان سفارتخانه آذربایجان کشیده شده است. 
تیم جنایی همچنان در حال تحقیق در محل حادثه 
هســتند؛ متهم نیز با خــودروی مخصوص حمل 
مجرمان به اداره آگاهی تهران منتقل شــده است. 
کمی آنطرف تر خودروی پزشکی قانوني توقف کرده 
تا جنازه فردی که در این حادثه کشته شده است را به 

پزشکی قانونی انتقال بدهد.
ساکنان محل از اتفاقی که افتاده وحشتزده هستند. 
یکی از آنها به خبرنگار همشهری می گوید: داخل خانه 
بودم که حدود ساعت 8:20صدای مهیبی را شنیدم. 
صدای تصادف بود و از پنجره بیرون را نگاه کردم که 
دیدم خودروی پراید سیاه رنگی به خودروی سوناتا 
کوبید. کسی داخل ســوناتا نبود اما داخل خودروی 
پراید، دختر جوانی و پسربچه ای که حدودا 7یا 8ساله 
بود، نشسته بودند. راننده مردی جوان بود که از ماشین 
پیاده شد. ناگهان دیدم اســلحه در دست دارد که به 
سمت سفارت رفت. او به زبان ترکی فریاد می کشید 
و آنطور که من فهمیدم می گفت: همسرم کجاست؟ 
زن من اینجاست! مرد مســلح وارد سفارتخانه شد 
و بعد صدای تیراندازی آمــد. دلخراش ترین صحنه، 
آنجایی بود که پســربچه از ماشین پیاده شد و فریاد 
کشــید: بابا بیا برویم. او گریه می کرد و پدرش فریاد 
زنان به او گفت:  برو داخل ماشــین. بعد دختر جوان 
پسربچه را با خودش به داخل ماشــین برد. شماره 
پالک خــودرو ایران 17بود و به نظر می رســید مرد 

مسلح تهرانی نیست.
او ادامه می دهد: چند لحظه بعــد یکی از کارمندان 
سفارت مرد مســلح را به بیرون پرتاب کرد. او دوباره 
شروع کرد به تیراندازی و این بار به سمت در و پنجره 
ســاختمان. بعد از پشت ماشــینش بنزین و پتک 
برداشــت. با پتک چند ضربه به در سفارت زد و بعد 
بنزین را روی ماشین سوناتا ریخت. می خواست سوناتا 
را آتش بزند، حتی روی الستیک ها بنزین ریخت اما 
آتش نگرفت. دوباره تالش کرد که این بار یک قسمت 
ماشین و بخشی از لباس های خودش هم گر گرفت اما 
همان لحظه آتش نشانی رسید و آتش را خاموش کرد.

این شاهد عینی گفت: تا قبل از ساعت 10همه  چیز 
تمام شــده بود. متهم لباس هایش را که آتش گرفته 
بود از تنش خارج کرد و بعد اســلحه را روی زمین به 
زیر یکی از ماشــین ها هل داد و همان لحظه یکی از 
کارکنان سفارت بیرون آمد و مرد تیرانداز را دستگیر 
کرد؛ البته خودش هم دیگر تسلیم شده بود، انگار که 
به مرادش رسیده بود. همان لحظه پلیس رسید و او را 

به داخل ماشین انتقال دادند.

چاقوی تیزی که کوهنورد 
جوان در کوله اش داشــت 
ناخواسته وارد بدنش شد و 
او را دچار خونریزی شدیدی 
کــرد و جانــش را به خطر 
انداخت تا در این شــرایط 
بالگــرد هالل احمــر برای 
نجات او به سوی قله توچال 

به پرواز درآید.
به گــزارش همشــهری، 
این کوهنورد 25ســاله روز 
پنجشــنبه به قلــه توچال 
صعود کــرده بــود. او ظهر 
دیروز در حال برگشت از قله 
بود که کمی قبل از رسیدن 

به تله ســیژ ناگهان زمین خورد و وقتی که خواست بلند شود در 
کمرش احساس درد و سوزش شدیدی کرد. وقتی او به زمین نگاه 
کرد ناگهان قطرات خون را دید که از بدنش ریخته بود. پسر جوان 
هنوز نمی دانست که چه حادثه ای برایش اتفاق افتاده است. سوز 
سرما و باد شدید در ارتفاع حدود 3900متری از یک سو و خونریزی 

و درد او را به وحشت انداخته بود.
آخر هفته های زمستانی در توچال معموال شلوغ و پر تردد است. 
چند کوهنورد دیگر وقتی چشم شان به کوهنورد مجروح افتاد به 
کمکش رفتند. وقتی آنها قصد داشتند کوله پشتی اش را باز کنند، 
متوجه شدند که شیئی نوک تیز شــبیه چاقو از کوله وارد بدنش 
شده و همین وسیله او را مجروح کرده است. در این شرایط بود که 

آنها در تماس با هالل احمر از امدادگران درخواست کمک کردند.
ماجرا از این قرار بود که شــیء نوک تیزی کــه با بی احتیاطی در 
کوله پشتی پسر کوهنورد قرار داشت هنگام زمین خوردن او کوله 
را پاره کرده و وارد کمرش شده بود. این حادثه او را دچار خونریزی 
شدیدی کرده و جانش در خطر بود. هرچند نیروهای واکنش سریع 
هالل احمر در آماده باش به سر می بردند اما تا رسیدن آنها به محل 
حادثه ممکن بود که کار از کار بگذرد. در این شرایط بود که بالگرد 

سازمان امداد و نجات به پرواز درآمد.
مرتضی رضایی، معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان تهران 
در این باره به همشــهری گفت: این حادثه در ایستگاه 7توچال، 
حدفاصل قله تا تله ســیژ اتفاق افتــاده بود و ســاعت 11:49 به 
هالل احمر گزارش شد. در روزهای آخر هفته معموال تیم واکنش 
سریع و بالگرد امداد در آماده باش هستند و اگر تیم واکنش سریع 
را اعزام می کردیم ممکن بود که زمان را از دست بدهیم. به همین 
دلیل بعد از انجام هماهنگی های الزم بالگرد سازمان امداد و نجات 

به سوی ایستگاه7 توچال به پرواز درآمد.
وی در ادامه گفت: روز پنجشنبه شرایط جوی در ارتفاعات شمال 
تهران مســاعد نبود و دید کافی وجود نداشت. با این حال به دلیل 
اهمیت نجات جان فرد حادثه دیده چند دقیقــه بعد امدادگران 
با بالگرد به محل حادثه رســیدند و بعد از انتقال مصدوم به محل 
فرود بالگرد، ضمن ارائه خدمات اولیه درمانی به مصدوم که دچار 
خونریزی شده بود، او را به بیمارستان میالد منتقل کردند و به این 

ترتیب وی نجات پیدا کرد.

 قاچاقچی تحت تعقیب 
 خانواده اش را گروگان گرفت

قاچاقچی تحت تعقیب وقتی خــودش را در محاصره پلیس دید 
اعضای خانواده اش را به گروگان گرفت اما دقایقی بعد با حضور تیم 
رهایی گروگان در عملیاتی ضربتی دستگیر شد تا این گروگانگیری 

ختم به خیر شود.
به گزارش همشهری، روز پنجشنبه گروهی از مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر ایالم برای دستگیری یک قاچاقچی تحت تعقیب به 
خانه او در یکی از مناطق شهر رفتند. مأموران با ارائه حکم قضایی 
وارد آنجا شده و قصد دستگیری متهم را داشــتند اما او با دیدن 
مأموران با استفاده از یک قمه، پدر، مادر و خواهرش را به گروگان 

گرفت و مأموران را تهدید کرد که اعضای خانواده اش را می کشد.
در این شــرایط بود که مأموران او را به آرامــش دعوت کردند و از 
ســوی دیگر گروهان ویژه نوپو برای رهایی گروگان ها خود را به 

محل حادثه رساندند.
سرهنگ اکبر عباســی، فرمانده یگان ویژه استان ایالم در این باره 
گفت: در همان بررسی های اولیه معلوم شد که محل حادثه مجهز 
به دوربین مداربسته اســت و متهم بیرون از ساختمان را کنترل 
می کند. او چند مرتبه اخطار داد که نبایــد هیچ ماموری در آنجا 
حضور داشته باشــد و به همین دلیل آنجا پاکسازی و تالش برای 
گفت وگو با گروگانگیر آغاز شــد. وی ادامه داد: گروگانگیر با قمه 
خودزنی کرده بود و مدام تهدید می کرد. به همین دلیل با استفاده 
از تلفن همراه مذاکره با او شروع شد. ابتدا او به آرامش دعوت شد و 
در ادامه معلوم شد که او به جز قمه سالح دیگری در اختیار ندارد. 
در این شرایط با استفاده از گویش محلی به مذاکره با او ادامه دادیم 
تا اینکه پس از حدود 40 دقیقه، 4نفر از مأموران موفق شدند وارد 
ساختمان شوند و متهم نیز خودش را تسلیم کرد و گروگان ها آزاد 
شدند. به گفته وی متهم هم اکنون در بازداشــت به سر می برد و 

تحقیقات در این باره ادامه دارد.
 

 تیراندازی خونین، فرجام 
اختالفات خانوادگی 

فردی که با اقوام خود دچار اختالف شــده بود در اقدامی هولناک 
به سوی شماری از آنها تیراندازی کرد و 5نفر از آنها ازجمله 2کودک 

را مجروح کرد.
به گزارش همشهری، این حادثه دیروز )جمعه( در یکی از محله های 
شهرستان پارسیان واقع در استان هرمزگان اتفاق افتاد. ماجرا از این 
قرار بود که مردی از مدت ها قبل با یکی از اقوامش دچار اختالف 
و کشمکش شده بود در جریان درگیری با آنها اقدام به تیراندازی 
کرد. در این حادثه 5نفر شــامل مادری 20ســاله، 2دختر 10 و 
12ساله و 2پسربچه بر اثر اصابت گلوله اسلحه ساچمه زن مجروح 
شدند. سردار غالمرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
در این باره گفت: به دنبال این حادثه مأموران در محل حاضر شدند 
و با انجام تحقیقات در کمتر از یک ساعت موفق شدند عامل اصلی 
تیراندازی همراه با 4نفر از عوامل دخیل در این درگیری را دستگیر 

و از آنها یک قبضه سالح شکاری کشف کنند.

آثار گلوله روی در سفارت

لحظه ورود مهاجم به ساختمان سفارتلحظه ورود مهاجم به ساختمان سفارت

متهم تالش کرد خودروی سفارت را آتش بزند

مقتول

 اعترافات مهاجم 
متهم نامش یاســین و اهل ارومیه است. او 
روز پنجشــنبه به همراه فرزندانش سوار بر 
ماشینش شده و به سمت تهران حرکت کرد. 
ساعت 4صبح به تهران رسید و حوالی میدان 
آزادی توقف کرد. چند ساعتی داخل ماشین 
استراحت کرد و بعد به ســمت سفارتخانه 
آذربایجان حرکت کرده تا نقشه هولناک خود 

را عملی کند. گفت وگو با متهم را می خوانید.



7 شنبه 8 بهمن 1401
 شماره  8701

هفته   نامه نیوزویک ]آمریکا[
صلح اوکراین امکان پذیر است؟

جنگ روسیه و اوکراین به یک سالگی نزدیک می شود و 
کی یف و مسکو خود را برای نبردی شدیدتر و خونبارتر 
آماده می کنند. همه نشانه ها حاکی از آن است که شانس 
کمی برای صلح وجــود دارد و دو طرف اصرار دارند که 
دستاوردهایشــان در میدان جنگ بیشتر از دیگری 
است. مذاکرات از همان روزهای نخستین جنگ آغاز 
شد اما شروط دوطرف و تحوالت میدان جنگ شانس 
هرگونه توافقی را عمیقا ضعیف کرد. کی یف و مســکو 
هر دو اذعان می کنند که برای پایان دادن به بزرگ ترین 
جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم باید مذاکره کرد 
اما به نظر می رسد که در دو دنیای متفاوت و متناقض از 

واقعیت های امروز اوکراین زندگی می کنند.

آتش در جنین،  موشک در عسقالن
ساعاتی پس از یورش نظامیان صهیونیستی به اردوگاه جنین، گروه های مقاومت فلسطینی در غزه، شهرک عسقالن در جنوب 

فلسطین اشغالی را هدف قرار دادند

نخست وزیر هند در واکنش به پخش مستندی درباره کشتار سال2002 مسلمانان در گجرات، تالش می کند تا مانع پخش آن شود
تقالی »مودی« برای سانسور تاریخ

 دولت دمکراتیک هند از سانســور رسانه ها هیچ ابایی 

گزارش  2
ندارد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، رسانه های این 
کشــور را که روزگاری قدرت زیادی داشتند، با تحت 
تعقیب قرار دادن روزنامه نگاران منتقد و مســتقل تضعیف کرده است. 
گرچه خصومت دولت هند با رسانه های مستقل خبر جدیدی نیست اما 
اقدام جدید این دولت در تنگ تر کردن دایره محدودیت رسانه ها و حمله 
به آزادی بیان زنگ خطر را به صدا درآورده و واکنش های گســترده ای 
داشته است. طی 2هفته اخیر، مستندی 2قسمتی با عنوان »پرسشی از 
مودی« در کانال2 شبکه بی بی سی در انگلیس پخش شد که با نگاهی به 
دوران حضور مودی در مسند قدرت به دوره فعالیت او از زمان سر وزیری 
ایالت گجرات تا نخســت وزیری می پردازد. در این مســتند، به ویژه به 
بدرفتاری با مســلمانان هند در زمان ســر وزیری او در گجرات اشاره 
می شود. وب سایت خبری ـ تحلیلی اسلیت)Slate( نوشته است: با توجه 
به اسناد گسترده بین المللی مبنی بر آزار و اذیت و رویکرد اسالم هراسانه 
تحت نظارت مودی در گجرات، هیچ جای تعجبی نداشــت که در این 
مستند به تاریخچه سیاست های متعصبانه نخست وزیر فعلی هند بپردازد. 
اما تنها چند روز پس از پخش قسمت اول این مستند، مقام های دولت 
هند آن را پروپاگاندای رســانه ای خواندند که بر پایه واقعیات نیست و 

براساس ذهنیت استعمارگری ساخته شده است.
با اینکه این مســتند در هیچ یک از شــبکه های تلویزیونی یا اینترنتی 
هندی زبان پخش نشــده بــود، بخش هایی از آن به طور گســترده در 
شــبکه های اجتماعی پخش شــد تا جایی که دولت هند با استفاده از 

تبصره های قوانین مواقع اضطراری، پخش این مستند را روی شبکه های 
اجتماعی مســدود کرد. دولت هند از توییتر نیز خواسته تا ده ها توییت 
مرتبط با این مستند را حذف کند و حتی پیش دستی کرده و به هرگونه 
پستی در این ارتباط اجازه انتشار ندهد؛ درخواست هایی که تقریبا همگی 
اجرا شدند. محدودیت ها به دانشــگاه ها نیز رسید. دانشجویان دانشگاه 
جواهرلعل نهرو دهلی هفته گذشته اعالم کردند که مسئوالن دانشگاه 
برای جلوگیری از پخش این مستند اینترنت و برق دانشگاه را قطع کردند 
و پلیس شماری از دانشجویان را که قصد داشتند تا این مستند را تماشا 
کنند بازداشت کرده است. یک روز بعد، در دانشگاه جامعه ملی اسالمی 
دهلی نو نیز پلیس بیش از ده ها دانشجو را که قصد داشتند تا در تجمعی 

گروهی این مستند را تماشا کنند بازداشت کرده است. رویترز گزارش 
داده که در دانشگاه ها دیگر ازجمله دانشگاه حیدرآباد نیز شرایط بسیار 
امنیتی و پرتنش است. اعتراض دولت هند به مستند بی بی سی معطوف 
به بخشی است که در آن به دوران ســر وزیری مودی در ایالت گجرات 
اشاره می کند؛ به ویژه به شورش های خونین سال2002 میالدی. آتش 
درگیری ها زمانی برافروخته شــد که یک قطار مسافربری آتش گرفت 
و 60هندو در این واقعه جان خود را از دســت دادند. گرچه علت حادثه 
هیچ گاه مشخص نشد اما اقلیت مسلمان گجرات به دست داشتن در این 
واقعه متهم شــدند و در 3روز درگیری خونبار بین مسلمانان و هندوها 
دست کم ۱200نفر کشته شدند که اغلب آنان مسلمان بودند. در آن زمان 
فعاالن حقوق بشــر دولت محلی مودی را که برآمده از حزب ملی گرای 
هندو بود، به سهل انگاری در پایان دادن به خشونت ها و حتی همدستی در 
کشتار مسلمانان متهم کردند. این اتهام تا زمان کاندیدا شدن مودی برای 
نخست وزیری ادامه داشت تا سرانجام دادگاه عالی هند او را تبرئه کرد. 
نارندرا مودی از زمانی که به نخست وزیری رسیده کسانی را که آشکارا از 
گذشته او در گجرات انتقاد کرده اند، تحت تعقیب قرار داده است ازجمله 
رعنا ایوب، خبرنگار و امیر خان، بازیگر سرشــناس هندی که از قضا هر 
دو مسلمان هستند. مستندی که اخیرا پخش شده زمزمه های انتقاد از 
مودی و ردپای او در وقایع خونبار سال2002 گجرات را به فریادی بلند 
تبدیل کرده است و دولت هند تالش دارد تا با استفاده از تمام ابزارهای 
موجود آن را خاموش کند. بر این اساس انتظار می رود که روند سانسور و 

پیگرد قضایی در داخل هند بیش از پیش افزایش یابد.

تمایل عربستان به 
ازسرگیری روابط با دمشق

عربســتان ســعودی تمایل دارد کــه روابط با 
دمشق را عادی ســازی کند. روزنامه رأی الیوم 
نوشته اســت، نشــانه هایی وجود دارد که تأیید 
می کند عربستان سعودی تمایل به از سرگیری 
روابط با دولت ســوریه را دارد؛ ایــن را می توان 
از گفت وگوی فیصل بن فرحــان، وزیر خارجه 
عربستان با خبرگزاری بلومبرگ برداشت کرد؛ 
چرا که او در این مصاحبه به جای استفاده از واژه 
»رژیم سوریه« طبق روال همیشگی رسانه های 
ســعودی و قطری این بار واژه »دولت دمشق« 
را به کار برده اســت. این وزیر سعودی همچنین 
درباره بررسی های کشورش برای تعامل با دولت 
سوریه صحبت و با نماینده سازمان ملل در سوریه 
دیدار کرده اســت. الشــیخ همچنین سوریه را 
»سوریه دوست داشتنی« توصیف و دلتنگی اش 
برای این کشور را ابراز کرده است. با شروع بحران 
سوریه در ســال 20۱۱، دولت عربستان و شمار 
دیگری از کشورهای عربی در صف حامیان اصلی 
گروه های مخالف دمشق قرار گرفتند و با بستن 
سفارتخانه هایشان، روابط خود را با دمشق قطع 
کردند؛ روندی که در ماه های اخیر معکوس شده 
است و برخی کشــورها از جمله  امارات متحده 
به طور رســمی عادی ســازی روابط با سوریه را 

آغاز کرده اند.

نقل قول

 خبر

کیوسک

حمایت روسیه از سخنان ترامپ
دیمیتــری پســکوف، ســخنگوی دفتــر 
ریاســت جمهوری روســیه: بــا اظهــارات 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری ســابق 
آمریــکا دربــاره اینکــه ارســال تانک هــای 
غــرب بــرای اوکرایــن می توانــد باعــث 
افزایــش تنش هــا شــود، موافــق هســتم. 
تصمیمــات واشــنگتن و فشــارهایی کــه 
بــر دیگــر کشــورها وارد می کنــد، اوضــاع 
اوکرایــن را بدتــر کــرده اســت. )خبرگــزاری 

اسپوتنیک(

ارسال تانک به اوکراین چند ماه طول 
می کشد

ســابرینا ســینگ، معــاون ســخنگوی 
پنتاگــون: مــا از ابتــکارات امنیتــی بــرای 
کمک بــه اوکرایــن حمایت می کنیــم، اما 
در انبارهــای وزارت دفــاع، تانک هــای 
آبرامز- ام 1 مازاد برای ارســال به اوکراین 
نداریــم و بــه همین دلیــل چند مــاه طول 
می کشــد تا بتوانیــم تانک هــای موردنیاز 
را از آمریــکا بــه میــدان جنگ و به دســت 

اوکراین برسانیم. )روزنامه رأی الیوم(

گفت وگو با سوئد و فنالند بی معنی است
مولود چاووش اغلــو، وزیر خارجــه ترکیه: 
ازســرگیری گفت وگوهــای ســه جانبه بــا 
ســوئد و فنالند برای عضویت آنها در ناتو 
پــس از اقدام اخیــر علیه ترکیــه روبه روی 
ســفارت مــا در اســتکهلم بی معناســت. 
همچنیــن مــا پیشــنهاد عضویــت فنالند 
در ناتو را جدا از ســوئد بررســی نخواهیم 

کرد.)رویترز(

داغ سرما بر پیکر افغانستان 
مرگ بیش از ۱60نفر از مردم افغانستان در نتیجه 

سرمای بی سابقه هوا تأیید شده است

افغانستان در بحبوحه بحران انسانی و فقر فزاینده با زمستانی 
سخت و نفسگیر هم روبه رو شده است. مرگ بیش از ۱60تن در 
نتیجه ســردی هوا در روزهای اخیر تأیید شده است و بیم آن 
می رود که با توجه به پیش بینی ها مبنی بر ســردتر شدن هوا، 
آمار قربانیان به طور چشــمگیری افزایش یابد. در سخت ترین 
زمستان ۱5ســال اخیر افغانســتان، مقام های طالبان تأیید 
کرده اند که حدود ۸۴ مورد از این مرگ ومیرها در هفته گذشته 
رخ داده است. بسیاری از مردم افغانستان به دلیل بحران شدید 
اقتصادی قادر به تهیه سوخت برای گرم کردن خانه های خود در 
دمای 3۴ درجه سانتیگراد زیر صفر نیستند. خبرنگار الجزیره 
از کابل گزارش داشته که شرایط به حدی برای برخی از مردم 
سخت شده  که کودکان خانواده هایی که قادر به خرید چوب یا 
زغال نبوده اند، در شهر در زباله ها به دنبال پالستیک یا هرچیز 
قابل اشتعال هستند تا از این طریق خود را گرم کنند. همچنین 
سرمای شدید باعث تلف شدن صدها هزار راس دام و طیور مردم 
به عنوان اصلی ترین منابع درآمدی و امرار معاش آنها شده است.

الجزیره به نقل از »آشورعلی« کاســب 30ساله که در نزدیکی 
کابل به همراه همســر و 5فرزندش در یک زیرزمین سیمانی 
زندگی می کند، نوشته اســت: »بچه ها از شدت سرما از خواب 
بیدار می شوند و شــب تا صبح گریه می کنند، همگی مریض 
هستند، تاکنون هیچ کمکی به ما نشده است و اکثر اوقات نان 

کافی برای خوردن نداریم.« 

با تسلط طالبان بر افغانستان، مسدود شــدن دارایی های بانک 
مرکزی این کشور و توقف حمایت های مالی نهادها و کشورهای 
غربی، میزان فقر و بیکاری با ســیر صعودی همراه شــده است. 
در بیشتر از یک سال گذشــته، نهادهای امدادرسان از وضعیت 
اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. بنا بر اعالم سازمان 
برنامه جهانی غذا، ۱۸میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به غذا 
دارند. اداره  هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد )اوچا( 
نیز وضعیت اقتصادی افغانستان را تاریک توصیف کرده است. این 
اداره در گزارشی آورده که دو ســوم جمعیت افغانستان در سال 
2023 به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. »مارتین گریفیتس« 
مسئول کمک های ســازمان ملل متحد، به خبرگزاری رویترز 
می گوید: »زمســتان در افغانســتان عامل عذاب و سختی برای 
بسیاری از خانواده ها شده است. اینکه عده ای جان خود را از شدت 

سرما از دست داده اند تنها بخش کوچکی از عواقب آن است.«

»گانگ جنگجو« سکاندار جدید 
سیاست خارجی چین

حضور دیپلمات قاطع چینی در راس وزارت خارجه، نشان 
دهنده سمت و سوی سیاست خارجی این کشور است

»گانگ جنگجو« این شهرت کسی است که  ماه گذشته به  عنوان 
وزیر خارجه جدید چین انتخاب شد. »کین گانگ« که پیش از 
گرفتن سکان وزارت خارجه 2دوره در سال های 2005 تا 20۱۴ 
سخنگوی این وزارتخانه و مدتی نیز سفیر چین در آمریکا بوده، 
یکی از اعضای حلقه نزدیک به »شی جین پینگ«  رئیس جمهور 
 چین، به شــمار می رود. هفته نامه نیواستیتســمن نوشــته: 
»کین گانگ در میان دیپلمات های چینی به داشتن زبانی صریح 
و رویکرد قاطع شهره است؛ انتخاب او به  عنوان وزیر خارجه در 
شرایطی که روابط پکن با کشورهای غربی و برخی از همسایگان 
پرتالطم است، نشــان از آن دارد که چین می خواهد گام های 

محکمی را در سیاست خارجی بردارد.«
در دهه2000 بود کــه افزایش نفوذ اقتصــادی چین در جهان 
باعث شد تا پکن سیاســت »دنگ شــیائو پینگ« رهبر سابق 
چین که تأکید می کــرد »باید قابلیت های چیــن را پنهان نگه 
 داشت و زمان خرید« کنار بگذارد. پیتر مارتین، نویسنده کتاب

»ارتش غیرنظامی چین: دیپلماســی گرگ جنگجو« می گوید: 
تا مدت ها چینــی ها بر این بــاور بودند که دیپلمات هایشــان 
منفعل هستند و به اندازه کافی از چین دفاع نمی کنند. برخی از 
شهروندان در اقدامی اعتراضی برای وزارت خارجه قرص کلسیم 
ارسال کرده و از دیپلمات ها می خواستند که ستون فقرات خود 
را تقویت کنند. با آغاز رهبری هو جین تائو، تغییرات آغاز شــد 
و با رهبری شی جین پینگ به اوج خود رســید، زمانی که او در 
ســال20۱2 از جهان خواســت تا به دومین اقتصاد بزرگ دنیا 
احترام بگذارند. شــی همچنین از دیپلمات هایش خواست که 
روحیه جنگنده ای داشته باشند. کین گانگ که با 56سال سن 
یکی از جوان ترین وزرای خارجه چین به شمار می رود، کار خود 
را در بخش امور اروپای غربی وزارت خارجه آغاز کرد، زمانی که 
درهای این کشور به روی جامعه جهانی باز شد. او همچنین مدتی 
در سفارت چین در انگلیس بود. با این حال در زمان رهبری شی 
بود که گانگ پله های ترقی را طی کرد و در ســال20۱۴ رئیس 
دفتر تشریفات شی جین پینگ شد؛ کسی که در اغلب سفرهای 
خارجی، او را همراهــی می کرد. گانگ در ســال20۱۸ معاون 

وزیر خارجه و در ســال202۱ ســفیر چین در 
آمریکا شــد. در آمریکا، پکن به امید کاستن از 
دامنه تنش ها تا حد  زیادی خصلت جنگجویی 

گانگ در سیاســت خارجــی را کنترل 
کرد، روندی که احتماال در ماه های 

آینده تعدیل خواهد شد؛ به این 
معنا کــه دیپلمات های چینی 
شاید به دنبال تقابل نباشند اما 
حضور گانــگ در راس وزارت 
خارجه به این معناست که پکن 

قصد عقب نشینی هم در سیاست 
خارجی ندارد.

دریچه

جهان نما

گرایش به عملیات 
مسلحانه در فلسطین

شــان بوینتون، تحلیلگر 
گلوبال نیوز: نظرســنجی ای 
که  ماه گذشــته توســط مرکز 
تحقیقات سیاست و نظرسنجی  
فلســطین منتشر شــد، نشان 
می دهــد کــه دو ســوم مردم 
کرانه باختری، اکنون از مبارزه 
مســلحانه حمایــت می کنند. 
همچنین وضعیت کرانه باختری 
نشان می دهد که اسلحه  در بازار 
سیاه شهرهای فلسطینی قابل 
دســترس اســت و جوانــان و 
نوجوانان فلسطینی می توانند 
در صورتی کــه اراده کنند، به 
سالح دست پیدا کنند. گرایش 
به عملیات های مســلحانه در 
کرانه باختری بیش از هر چیز، 
نشان دهنده شکست تشکیالت 
خودگردان فلسطین است. این 
تشکیالت طی ۱6سال گذشته، 
هیچ انتخاباتی برگــزار نکرده 
و بــه  دلیل ســقوط جایگاه آن 
اکنون گروه های مسلحی مانند 
عرین االســود و سایر گروه های 
مسلح فلسطینی دارای حامیان 
و طرفداران بیشــتری هستند. 
از ســوی دیگــر، راســتگراها 
در تل آویو به شــدت در تالش 
هستند تا تشکیالت خودگردان 
را محدود و ضعیــف کنند. در 
این شرایط، تشــدید تنش ها و 
درگیری ها در کرانه باختری و 
حتی گسترش این درگیری ها 
به نوار غزه طــی ماه های آتی 

بسیار محتمل است. 

تحلیل

صبح پنجشنبه، فلسطینیان ساکن در شمال کرانه باختری، 
روز خود را با حمله شــدید و لشکرکشی نیروهای نظامی 
صهیونیستی به اردوگاه جنین آغاز کردند. براساس اعالم 
رسمی وزارت بهداشت فلسطین، حداقل۱0نفر در جریان 
یورش به جنین به شهادت رســیدند. هفته نامه گاردین، 
این حمله را خونبارترین روز کرانه باختری طی ۱۸ســال 
گذشته توصیف کرده و نوشــت: »تعداد تلفات این حمله 
باالترین آمــار در یــک عملیات نظامیان صهیونیســتی 
از ســال 2005تا کنون اســت.« به گفته وزارت بهداشت 
فلسطین، یک زن 6۱ساله و یک شــهروند غیرنظامی در 
میان کشته شدگان یورش به جنین هستند و در این حمله 

حدود 33نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

قطع همکاری امنیتی تشکیالت خودگردان با تل آویو
پس از حمله خونین رژیم صهیونیستی به جنین، تشکیالت 
خودگردان فلســطین، رســما از توقف همکاری امنیتی 
با تل آویو خبر داد. نبیل ابوردینه، ســخنگوی تشکیالت 
خودگردان در اظهاراتی اعالم کرد که رهبران فلســطینی 
تصمیم گرفته اند تا از ایــن لحظه به بعد، همکاری امنیتی 
با تل آویو را متوقف کنند. تشکیالت خودگردان فلسطین 
پس از پیمان اســلو در ســال ۱993 به صــورت موقت تا 
زمان استقرار دولت دائمی در فلسطین، مسئولیت مقابله 
با اقدامات فلســطینی ها علیه نظامیان صهیونیســتی در 
عملیات های ضداشــغالگری را برعهده داشته است. طی 
چند سال گذشته، بســیاری با انتقاد از ضعف تشکیالت 
خودگردان برای احقاق حقوق فلســطینی ها، آن را بازوی 
اجرایی اسرائیل در کرانه باختری خوانده و خواستار پایان 

همکاری این نهاد با تل آویو شده بودند.
با این حال،   قطع همکاری امنیتی تشــکیالت خودگردان 
با تل آویو در گذشته نیز در مقاطعی اعالم شده بود، اما در 
موارد مشابه با وساطت مصر و پس از چند  ماه، بار دیگر این 

همکاری ها از سر گرفته شده است.

رد و بدل کردن آتش
در واکنش به حوادث اخیــر اردوگاه جنین، گروه مقاومت 
حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، به همراه گروه 
جهاد اسالمی وعده پاسخ به این حمالت را دادند و به دنبال 
همین تهدیدات بود که آژیرهای هشدار حمله موشکی در 
برخی از شهرهای مرزی مناطق اشغالی فلسطین در بامداد 

جمعه به صدا درآمد. ارتش اســرائیل در این ارتباط اعالم 
کرد که در ساعات اولیه روز جمعه،6 موشک از نوار غزه به 
سمت جنوب اسرائیل شلیک شد که بسیاری از آنها توسط 
پدافند موشکی رهگیری شــدند. به نظر می رسد که هدف 
گروه های مقاومت فلســطینی از شــلیک راکت ها، هدف 
گرفتن شهرک صهیونیستی عسقالن )اشکلون( با ۱۴۴هزار 
نفر جمعیت در جنوب مناطق اشغالی و در نزدیکی مرز نوار 
غزه بوده است. مرکز اطالع رســانی فلسطین گزارش داده 
است که گنبد آهنین، موفق به رهگیری همه موشک های 
پرتابی از نوار غزه نشده و حداقل یکی از آنها به یک منطقه 
خالی برخورد کرده است. پس از پاسخ موشکی گروه های 
مقاومت فلسطینی به صهیونیست ها، جنگنده های ارتش 
رژیم صهیونیستی مناطق مختلفی را در نوار غزه بمباران 
کردند. گفته شــده در این حمالت، چند پایگاه متعلق به 
گروه حماس و جهاد اسالمی به همراه یک برج دیده بانی در 
شرق بیت حانون واقع در شمال نوار غزه، مورد حمله قرار 
گرفته اند. اگرچه این حمالت، تلفات جانی در پی نداشت، 

اما اماکنی که هدف قرار گرفتند، ویران شدند.

کرانه باختری در آتش
بهانه نظامیان اسرائیلی برای حمله به اردوگاه جنین، مقابله 
با گروهی از فلســطینی های وابسته به جهاد اسالمی بوده 
اســت. ارتش تل آویو ادعا کرده که این نیروها در جنین، 
مشغول برنامه ریزی برای انجام حمله قریب الوقوع بوده اند، 
اما ماجرای یورش به جنین بسیار فراتر از ادعای ارتش رژیم 
صهیونیستی به نظر می رسد؛ چون تنش ها در کرانه باختری 

حداقل از یک ســال گذشــته تا کنون، در باالترین سطح 
قرار داشته و حتی سازمان ملل، ســال میالدی 2022 را 
خونین ترین سال کرانه باختری عنوان کرده است. سازمان 
ملل اعالم کرده کــه حداقل 220نفــر در حمالت رژیم 
صهیونیستی در سراسر سرزمین های اشغالی در سال 2022 
به شهادت رسیدند که ۴۸نفر از آنها کودک بوده و همچنین 
از مجموع تلفات، ۱67نفر از کرانه باختری و بیت المقدس 

شرقی و 53نفر از نوار غزه بوده اند.
از سوی دیگر انتظار می رود که قدرت گیری راستگراترین 
دولت تاریخ اسرائیل به شعله ورتر شدن اوضاع ناآرام کرانه 
باختری، منجر شود. اعضای افراطی ائتالف جدید کابینه 
بنیامین نتانیاهو متعهد شــده اند که ساخت شهرک های 
یهودی نشــین در کرانه باختری را تســریع کنند و دست 
سربازان و نظامیان را برای مقابله با فلسطینی ها به ویژه در 
کرانه باختری، باز نگه دارند. تشدید خشونت ها و تنش ها در 
کرانه باختری حتی باعث شده تا فلسطینی ها نیز چندان 
اعتقادی به مسیر سیاسی برای حل بحران نداشته باشند. 
گاردین با استناد به  نظرســنجی ها اعالم کرده که حمایت 
از مذاکره با اسرائیل در فلسطین در حداقلی ترین شرایط 
اســت و گرایش عمده افکارعمومی فلسطینی ها به سمت 

راه حل های نظامی به جای دیگر اقدامات است.

حمالت در آستانه سفر آمریکایی ها
نکته قابل توجه در حادثه اخیــر اردوگاه جنین و حمله به 
این اردوگاه این است که این رویداد در آستانه سفر مقامات 
آمریکایی به تل آویو صورت گرفته اســت. روز جمعه پایگاه 
خبری عبری زبان »واال« اعالم کــرد که ویلیام برنز، رئیس 
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا موســوم به »سیا« وارد 
فلسطین اشغالی شــده و قرار است با مســئوالن تل آویو و 

تشکیالت خودگردان فلسطین، دیدار و گفت وگو کند. 
پس از رئیس ســیا، قرار اســت طی روزهای آینده، تل آویو 
میزبان آنتونی بلینکن، وزیرخارجه آمریکا باشد که سفرش را 
از چند روز پیش اعالم کرده بود. در شرایطی که راستگراترین 
و تندروترین کابینه تاریخ تل آویو، هــم  اکنون قدرت را در 
مناطق اشغالی در دســت دارد؛ مقامات آمریکایی به سمت 
تقویت روابط خود با اســرائیل حرکت کرده اند. همچنین 
هفته گذشته تل آویو و واشنگتن، بزرگ ترین مانور نظامی 
خود را به نشــانه نزدیکی 2 طرف برگــزار کردند. برخالف 
بسیاری از تصورات درباره احتمال تنش در روابط اسرائیل با 
دولت بایدن پس از روی کارآمدن تندروها در تل آویو، به نظر 
می رسد، مقامات کاخ سفید همچنان ترجیح می دهند که 
پیوندهای سنتی خود با اسرائیل را حتی با وجود قدرت گیری 

تندروهای ارتودوکس در تل آویو نگه دارند.

رضا عموییگزارش
روزنامه نگار

آمار شهادت 
فلسطینی ها 
در سال 2022

 طبق اعالم سازمان 
ملل، سال2022 
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بوده است
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گرینویچ

خرس گريزلی در مريخ 

 

مدت هاست که دانشمندان، با دقت فراوان به دنبال 
حيات فرازمينی در مریخ می گردند اما چيزی پيدا 
نمی کنند. با این حال، مریخ آنهــا را غافلگير کرده 
است؛ تصویری از صورت یک خرس گریزلی بر سطح 
این سياره، آنها را شوکه کرده است. این تصویر البته 
در واقع ربطی به خــرس و هيچ گونه جانور دیگری 
ندارد و ترکيبی از صخره ها در ســطح این ســياره  
است که شــباهت غافلگيرکننده ای به صورت یک 
خرس دارد. این تصویر توسط یک مدارگرد از فاصله 
251کيلومتری سطح سياره گرفته شده است. این 
مدارَگرد، با استفاده از یک دوربين بسيار پيشرفته 
این عکس را گرفته است. ناسا در توضيح این عکس 
گفته که در واقع، یک تپه اســت کــه یک صخره 
V شکل در راس آن اســت که به نظر دماغ خرس 
می رسد. بقيه اجزا هم پراکندگی صخره ها در همان 

محدوده هستند.

پند پیرترين انسان دنیا!
 

آدم هایی که سن و سالی ازشــان گذشته، تجربيات زیادی 
دارند که  قطعا به کار جوان ترها می آید. در ميان همه آنها، 
توصيه پيرترین انسان دنيا،  می تواند یک عمر برای ما راهگشا 
باشــد. خانم ماریا برانياس موررای اســپانيایی که در بهار 
ســال1907 به دنيا آمده، یعنی 7سال قبل از شروع جنگ 
جهانی اول، اخيرا در پی درگذشت یک خانم فرانسوی، به 
پيرترین انسان دنيا تبدیل شده اســت. او تا حدود یک ماه 
دیگر، 116ساله خواهد شــد. او یک حساب تویيتری دارد 
که به کمک دخترش، به روز می شود و در آن، از خودش و 
تجربيات زندگی اش می نویسند. او ارتباط سالم با خانواده 
و طبيعت، ثبات روحی و دوری از اســترس و ناراحتی های 
روانی را رمز عمر طوالنی اش دانســته. یک توصيه مهم او 
البته این است که تا می شــود از افراد مریض و به اصطالح 
خودش سمی، دوری کنيم. و البته این خانم، بخت و اقبال 
را هم یکی از عوامل طوالنی شــدن عمرش می داند: »فکر 
می کنم طول عمر به شــانس هم ربط دارد. شانس و البته 
ژنتيک خوب« این خانم، 3فرزند، 11نوه و 13نتيجه دارد. 
او، چنان سخت جان اســت که در سال2020، کمی بعد از 
تولد 113سالگی اش، به کرونا مبتال شد اما موفق شد از آن 

جان سالم به در ببرد.

تحويل غذا در وسط بازی بسکتبال
 

این یک سنت جهانی اســت که هميشه از پيکی که 
قرار است ســفارش غذای ما را برساند، ناراحت هستيم. 
هميشه یک ایرادی پيدا می کنيم و غر می زنيم. اما یک 
پيک در آمریکا، چنان در کارش جدی بوده که می تواند 
به الگویی تاریخی تبدیل شود. این پيک، برخالف همه 
پيک های جهان، خيلی سریع، خود را به سفارش دهنده 
رســانده، و در کارش چنان جدی بوده، که وســط یک 
بازی رسمی بسکتبال، وارد زمين شــده تا غذا را زودتر 
تحویل دهد. فيلم قدم زدن این مرد در سالن بسکتبال، 
درحالی که بازیکنان دانشــگاهی در حــال بازی کردن 
هستند، در سراسر جهان بازتاب پيدا  و این مرد را به یک 
قهرمان تبدیل کرده است. او حدود 10دقيقه همينطور 
در اطراف و داخل زمين قدم می زند و در ميان جمعيت 
دنبال سفارش دهنده می گردد تا در نهایت او را، که یک 
داور بوده، پيدا می کند و ساندویچش را تحویل می دهد.

ســتاره های تيم هــای 
انجمن ملی بســکتبال 
آمریکا )ان بــی ای(، عموما قدبلنــد،  تنومند 
و در زمين کامال بی رحم هســتند. اما پشــت 
این هيبت ترســناک، گاهی قلبــی مهربان و 
جوانمرد وجود دارد. جيمی باتلر، ســتاره تيم 
ميامی هيت، با رفتار جوانمردانه و سرشــار از 
مهربانی اش، نه تنها یک خانواده آرژانتينی را 
غافلگير کرده، که بار دیگر بــه دنيا یادآوری 
کرده کــه بســکتبال و در کل ورزش، برای 
نزدیک تر کردن انسان ها به هم است نه دامن 
زدن به دشــمنی و خصومت. ایــن خانواده، 
7هزارو250کيلومتر از آرژانتين به فلوریدای 

جنوبی سفر کرده بود تا بازی جيمی باتلر 
در تيم ميامی هيت را ببيند اما از بخت 
بد آنها، باتلر در بازی با بوســتون به 
ميدان نرفت. این شــوک، پسر این 
خانواده را عمال بــه گریه انداخت و 

وقتی کارگــردان تلویزیونی، 
پالکاردی که او در دست 
گرفتــه بــود  را دیــد، 
دوربيــن را روی ایــن 
پسر و خانواده اش برد. 

او روی ایــن پالکارد 
نوشــته بــود کــه از 

آرژانتين آمده تا باتلر را ببيند. بين نيمه، همه 
این خانواده را تشویق کردند اما این پایان کار 
نبود؛   باشگاه روز بعد از بازی، آنها را به ورزشگاه 
اختصاصی اش دعوت کرد، تا باتلر، بازیکن 
محبوبشان، شــخصا ميزبان آنها باشد. 
باتلر نه تنها یک لباسش را برای پسر و 
دختر این خانواده امضا کرد، که آنها را 
به گوشه کنار استادیوم برد و یک تور 
برایشــان برگزار کرد. این کار باتلر، 
نه تنها سفری فراموش نشدنی 
برای این خانواده رقم زده، 
که توجه زیــادی را به 
این رفتار جوانمردانه 
او جلــب کــرده 

است.

ستاره خوب

جواد نصرتی

قهرمان مهربان 

حافظ

َسِر پیوند تو تنها نه دِل حافظ راست
کیست آن کش َسِر پیوند تو در خاطر نیست

از عکس ها نمی ترسی؟ 

بارت بر دوشم

ديدن کارهای جالب و خالقانه برای کمک به مردم دل هرکسی را شاد می کند. نمونه اش نوشته پشت يک 
وانت که راننده آن اعالم کرده؛ حمل بار برای افراد نیازمند رايگان است. اينکه يک نفر در اين روزهای سخت 
با  انواع فشارهای اقتصادی و تنگناهای مالی با چه انگیزه ای چنین کاری را می کند، چیزی است بین آن فرد و 
خدايش، اما اينکه بدانیم قرار نیست حتما وضعیت مالی خوبی داشته باشیم يا پولمان از پارو باال برود يا شرايط 
ايده آلی داشته باشیم که به فکر کمک کردن و کار خیر بیفتیم، همین که در اين روزها هر کسی بتواند در حد 
توانش به مردم کمک کند، خودش کلی چاره ساز است. شايد کاری که از دست ما برمی آيد و برايمان مقدور 
و ساده است، برای کسی ديگر سخت و هزينه بر باشد. خیلی از کارهای خیر، پول نمی خواهد، دل دريايی 

می خواهد و نیت خالصانه.

دی اکسید کربن، مسئله ای متاخر در حیات بشر اســت، اما می تواند، در بدبینانه ترين سناريوها، آخرين 
مسئله بزرگ ما هم باشد. اين ترکیب ساده، حیات ما را به خطر انداخته است. البته خودش تقصیری ندارد، 
ماکه خودمان تولیدکننده بزرگ آن هستیم مقصريم. اين مسئله، چنان مهم است که سازمان ملل، 28ژانويه 
که امروز باشد را روز جهانی کاهش انتشار دی اکسید کربن نامیده است. يک يادآوری برای همه ما که بدانیم، 
اين گاز می تواند آينده مان را تباه کند. خوشبختانه، کلید نجات در دست خودمان است، کافی است تا کمتر از 
اين گاز به اتمسفر بفرستیم. يکی از بزرگ ترين منابع تولید اين گاز، سوزاندن سوخت های فسیلی است. در 
مقابل صنايع و نیروگاه ها، ما می توانیم خودمان را بی گناه نشان بدهیم اما طبیعتا اينطور نیست و همه مقصريم. 
ما با بعضی کارها، می توانیم به سهم خودمان، از انتشار اين گاز جلوگیری کنیم. ازجمله اينکه: آب بسته بندی 
نخريم، کمتر برق مصرف کنیم، باد تايرهای ماشین را تنظیم کنیم، غذاهای صادراتی نخوريم و کمتر گوشت 
مصرف کنیم، از آب سرد برای شستن لباس استفاده کنیم، دمای خانه را در تابستان و زمستان تنظیم کنیم، با 
سرعت زياد رانندگی نکنیم، در چرخه بازيافت زباله ها مؤثر باشیم و به جای استفاده از خودروی شخصی برای 
رفتن به مقاصد نزديک و کار، از وسائل حمل ونقل عمومی و دوچرخه و يا پای خودمان استفاده کنیم. نبايد 

فراموش کنیم که ما فقط يک زمین برای زندگی داريم.

 چطور در نجات زمین
 مشاركت کنیم؟

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

حکمت سربازی
کســی نمی داند چه حکایتی است که 
پدرها هميشــه اصرار دارنــد بگویند 
ســربازی آدم را مرد می کند. شــاید 
می خواهند همان چيزی که خودشان 
تجربه کردند، پسرشان هم تجربه کند 
تا بفهمد دنيا دســت کيست. ولی این 
جادوگر مردســاز که برای پســرها مثل زهرچشــم شده، یک 
خاطره ساز درست و حســابی هم هســت. این را دیگر همه مان 
قبول داریم که خاطره اش از خودش شيرین تر است. می شود چند 
ساعت با رفقا نشســت آنها را تعریف کرد، خندید و لذت برد. این 
را هم همه مان قبول داریم که این جادوگر بوی شير دهان آدم را 
می گيرد، نظمی را که به هيچ زوری تا آن موقع نتوانســتند به ما 
بدهند، می گذارد کف دستمان و یکهو به خودت می آیی و می بينی 
واقعا یک چيزهایی یاد گرفته ای. این روزها قوانين و راهکارهای 
مختلف، شکل خدمت سربازی را بسيار متنوع کرده، به تازگی هم 
قرار است به سربازان نمونه متاهل و مجرد، یارانه کاالیی بدهند 
که در قالب حکمت کارت است. یک کارت اعتباری ویژه نيروهای 
مسلح، که دارندگان آن می توانند با مراجعه به فروشگاه های اتکا 
کاالی با تخفيف دریافت کنند. باور می  کنيد یا نه، سربازی آنقدرها 
هم که فکر می کنيد سخت نيست و با این راهکارها کمی ساده تر 

هم می شود.

بیمارستان آبادانی
ســاخت بيمارســتان و مراکز درمانی 
در شــهرهای مختلف به ویژه در دو سه 
ســالی که با کرونا دســت و پنجه نرم 
می کردیم، حسابی رونق داشت و خيلی 
از شــهرهای کوچک که بيمارســتان 
 نداشــتند و مردم مجبــور بودند برای 
دوا و درمان به شــهرهای دیگر بروند، حاال به لطف مســئوالن و 
خيران، صاحب مرکز درمانی و بيمارســتان شده اند. در چند روز 
گذشته هم بنياد مستضعفان دست به دست وزارت بهداشت داده تا 
با نيتی خداپسندانه دل هایی را شاد کند. آن هم دل های مردمانی 
از خطه آبادان. هيچ کسی نيست که نداند مردم شریف شهر آبادان 
چه حق بزرگی بر گــردن همه ایران دارند و در ســال های جنگ 
 و حماســه چه روزهای سختی را گذراندند. شــهری که هنوز هم

 هرازگاهی، طعم سختی و ابتال را می چشد و با فراز و نشيب ها دست 
و پنجه نرم می کند. حاال بهره برداری از بيمارستان 242تختخوابی 
علوی آبادان بــا ارزش 800ميليارد تومان توانســته بخشــی از 
مشــکالت درمانی این مردم را رفع کند. بيمارستانی که به همت 
وزارت بهداشت و در تراز بين المللی تجهيز شده است. رئيس بنياد 
مستضعفان، آبادان، خرمشهر و کل اســتان خوزستان را شایسته 
خدمت می داند و می گوید:»ما منت دار مردم این استان هستيم.« 

کردستان سرسبزتر شد
بر کســی پوشيده نيســت که برخی از 
مناطق ایران از طبيعت شگفت انگيزی 
برخوردار اســت که نيازمند نگهداری و 
حفاظت درست و حســابی است. یکی 
از این مناطق، اســتان زیبای کردستان 
است که خوشبختانه با مراقبت مطلوب 
اداره منابع طبيعی و محيط زیســت استان، نه تنها پوشش جنگلی 
این منطقه کم نشــده و از بين نرفته، بلکه امسال 15هزار هکتار به 
ذخيره گاه های ژنتيک جنگلی استان اضافه شده و تعداد این ذخایر 
را به 56منطقه افزایش داده است. ذخيره گاه به منطقه یا مناطقی 
از عرصه خشکی و یا دریا می گویند که از زیست بوم ها یا گونه های 
نمونه یا استثنایی برخوردار هستند. گونه های بنه، تنگرس، گالبی 
جنگلی، نارون، سماق، شيرخت و بلوط از مهم ترین گونه های موجود 
در ذخيره گاه های ژنتيک در بخش جنگلی استان کردستان است 
که به گفته مدیرکل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان، وضعيت 
زادآوری طبيعی در ســطح این ذخيره گاه ها در حد مطلوب است 
و با تداوم روند کنونی شــاهد ایجاد ميزان قابل توجهی ذخيره در 
گونه های کمياب کردستان خواهيم بود. حفاظت از منابع آب های 
زیرزمينی، جلوگيری از وقوع سيالب و مهار سيل و حفظ گونه های 
مهم ژنتيک در بخش جنگل از مهم ترین مزایای این طرح است. این 
مسئول همچنين گفته که درصورت توجه و توسعه این طرح در کنار 
نياز به ذخيره گاه های ژنتيک، می توان به درآمد خوبی برای استان 

و منطقه دست یافت.

چند قدم باالتــر از خانه ام یک 
مغازه تعميراتی وســایل برقی 
قرار دارد. سشوارم طبق معمول خراب بود. وارد مغازه اش شدم. 
مغازه ای آنقدر کوچک که جز خودش، فقط یک مشتری به زور 
می توانست آنجا بایستد. پرسيدم: »هزینه تعمير چقدره؟« بدون 
هيچ لبخندی گفت: »اول مریضتون رو ببينم.« شسوار بدعنقم را 
که داشت ویزیت می کرد چيزی توجهم را جلب کرد. عکس های 
پشــت ســرش. عکس های تک نفره، عکس های بــا کراوات، 
عکس هایی روبه روی حرم نمی دانم کجا. آنقدر جذب تناقض 
عکس ها شدم که متوجه نشدم گفت: »حال مریضتون خوبه.« 
از مغازه بيرون آمدم. اما مســير تکراری هرروزه من از جلوی 
همان مغازه می گذشت. به عکس ها فکر می کردم. چند نفرشان 
زنده بودند؟ چند نفرشان می دانستند که عکس هایشان ته این 
مغازه به دیوار آویزان است. اصال چند نفرشان می دانستند که 

هر روز در زندگی پيرمرد با همين عکس ها تکرار می شوند.
عکس ماهيت ترســناکی دارد. تصویر 20ســال پيش را نگاه 
می کنــی می بينی جور دیگــری لباس می پوشــيدی و مدل 
موهایت را باب ميل مد، کوتــاه می کردی. اما عکس را که کنار 
می گذاری انگار زل زده ای به تصویــری بيگانه با دنيای درون 

عکس.
حاال که گوشی های هوشمند آمده، ترس دیگری به ترس های 
من اضافــه کرده: ســلفی گرفتن. دوربيــن را جلوی صورتت 
می گيری و »کليک«. انگار صدای تنهایی اســت. اینکه کسی 
نيست تصویر تو را ثبت کند. حتی از سلفی نمی شود به عنوان 
عکس آگهی ترحيم استفاده کرد: ژستی که انگار حواست نيست 

و یک تصویر شفاف از تمام اجزای صورت.
با این همه، به نظرم دوربين های عکاســی غيردیجيتال قدیم، 
 شأن و منزلت بيشتری داشــتند. نه ادیتی بود نه ژست »مثال 
همين االن یهویی«. ته تهش در دهه60 می توانستی یک گوشی 

تلفن دستت بگيری که مثال حواست نيست.
ماجرای عکس برای من پيچيده تر از این حرف هاست. اما کاش 
سشوارم خراب شود تا مریض بدحالم را یک روز اورژانسی ببرم 

پيش پيرمرد و از او بپرسم: از عکس ها نمی ترسی؟

صدف سرداری

خيابان خوب

او همچنان به افکار خود ادامه داد: »  اصال به چه می خندند؟ آن قدر گستاخند که 
انگار بویی از احساس نبرده اند… بله، من از مدت ها پيش ظنين شده بودم که 
نسل جوان بی احساس است! باید به هر قيمتی شده بمانم و پایداری کنم!… حاال که همه شان دور یک ميز 
جمع شده اند، می توانم شروع به حرف زدن کنم و از مسائل روز بگویم. هنوز هم می توانم آنها را مجذوب خود 
کنم!  باید چه شيوه ای در پيش بگيرم؟ پاک سردرگم شده ام، کامال سردرگم… و آنها دنبال چه هستند؟ 
آنها چه می خواهند؟ آن طرف دارند غش غش به چيزی می خندند… خدایا، نکند دارند به من می خندند؟! 

اما من واقعا چه می خواهم؟ برای چه این جا هستم؟ چرا نمی روم؟ اینجا مانده ام که به چه چيزی برسم؟« 

فئودور داستایفسکی

يک اتفاق مسخره
بوک  مارک

بخوان و بساز 
 صفا عوده/ فلسطين

آخر مصور

و دوباره کنسرت.../ سالن میالد، نمايشگاه بین المللی   عکس: ايرنا اول آخر
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از نعل بندی تا تفنگ سازی و چارپاداریکسب جایزه جالل، آرزوی هر نویسنده است
 گفت وگو با الهام امین، نویسنده کتاب »عقیله«

و تقدیرشده بخش مستندنگاری جایزه ادبی جالل آل احمد
 صنوف در تهران قدیم از چند حرفه تشکیل شده بود

 که تعدادشان به ۲۰پیشه می رسید

یادی از شهید باقری در»نبرد تنگه ها«

بچه تهرانی در جبهه ها 
چه  كارها كه نكرد

 غالمحسین افشــردی، معروف به حسن باقری از 
فرماندهان جوان و استراتژیست دوران دفاع  مقدس 
به شــمار می رود که در عملیات های فتح المبین، 
رمضان و بیت المقدس نقش مؤثر و فعالی داشــت. 
آزادســازی خرمشــهر در ســوم خرداد ۱۳۶۱ از 
مهم ترین دســتاوردهای عملیاتی و فرماندهی او 
محسوب می شــود. غالمحسین افشــردی، پیش 
از شــروع جنــگ تحمیلــی کارش را در روزنامه 
جمهوری اسالمی شــروع کرد؛ خبرنگار جوانی که 
عاشــق کارش بود و برای تهیــه گزارش ها و رصد 
اخبار، خســتگی ناپذیر بود. کتاب »نبرد تنگه ها« 
به نویســندگی »مصطفی رحیمی« از انتشــارات 
شهید حسن باقری اســت. این اثر نخستین کتاب 
از سری کتاب های »نقش شــهید حسن باقری در 
عملیات های پیروزمند جنگ« است و تصویر کاملی 
از عملیــات فتح المبین پیــش روی مخاطب قرار 
می دهد. شکل گیری این اثر توسط مصطفی رحیمی 
و از سال ۱۳89آغاز شد. نویسنده عالوه بر استناد بر 
نوارهای صوتی با مطالعه اســناد حسن باقری طی 
دوران قبل از عملیات، مصاحبه با فرماندهان جنگ 
در رده های قرارگاه تیپ، بازدید از منطقه عملیات و 
مسیر رزمندگان و گردان های عمل کننده توانسته 
تصویری کامل از عملیات فتح المبین به ویژه نقش 

مؤثر حسن باقری در این عملیات ارائه دهد.

استراتژی جنگ را تغییر داد
شــهید حســن باقری به عنوان یک نظریه پرداز 
بزرگ نظامی توانست استراتژی جنگ را تغییر 
دهد. فتح اهلل جعفری از پژوهشــگران مؤسسه 
شهید حسن باقری، در مقدمه کتاب درباره شهید 
باقری می گوید: »او ادبیاتی را وارد مسائل دفاعی 
کرد که تا آن دوران ســابقه نداشت و به سرعت 
توانست با تسلط بر زمین نبرد و دشمن راه مقابله 
با متجاوز را پیدا کند. شــهید باقــری، جنگ را 
فرصت طالیی برای رشد استعدادها می دانست؛ 
چنانکه در یادداشت های خود نوشته بود: »این 
جنگ فرصت های طالیی بسیاری را جهت رشد 
استعدادها به ما داده اســت. نیروهای ما با توجه 
به بعد انقالبی که دارند و چشــم و گوش بســته 
تابع قوانیــن از خارج آمده نیســتند، می توانند 
از قالب های پیش ساخته خارج شــوند و با فکر 
سازنده خویش روش هایی را ابداع کنند که دشمن 
نتواند به سادگی به دفاع در مقابل آنها برخیزد.« 
او معتقد بود: »چیزی که دشــمنان آمریکایی را 
به تنگ می آورد این است که ما در فکر کردن به 
بن بست نمی رسیم و این باعث می شود در عمل 

به بن بست نرسیم.«

روایت یک عملیات سخت 
»مرتضــی قاضــی« منتقــد و نویســنده آثار 
دفاع  مقدس در مورد ساختار کتاب »نبرد تنگه ها« 
می گوید: »باید خودتان را جای نویسنده بگذارید 
تا ببینید که او چــه کار بزرگی کرده اســت. او 
می خواهد یک عملیات بزرگ و بســیار سخت را 
روایت کند. از آن طــرف قصد ندارد کتابش یک 
کتاب عملیاتی و نظامی بشــود. از طرف دیگر، 
دوربین را پشت سر حسن باقری گذاشته است و 
فقط او را تعقیب می کند و می خواهد شخصیت 
او را شناسایی کند، از یک طرف دیگر، دوربین او 
نمی تواند تنها حسن را ببیند و نسبت به اطرافیان 
او بی تفاوت باشــد تا روایتش مبالغه آمیز نباشد. 
مســئله دیگر این اســت که حین عملیات دارد 
عملکرد 4قرارگاه را با هم دنبال و روایت می کند. 
به نظر من آقای رحیمی به خوبــی از عهده این 

مأموریت برآمده است.«

تکیه به اسناد معتبر
قاضی در ادامــه می گوید: »مســئله بعد، نقش 
بی نظیر اسناد در این کتاب است. من که در مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع  مقدس فعالیت کرده ام، 
باید اذعان کنم که گمان نمی کنم اسناد عملیات 
فتح المبین به شکلی که در کتاب »نبرد تنگه ها« 
آمده است، پیاده و گویاســازی شده باشد. همه 
این زحمات مربوط به  خــود آقای رحیمی و تیم 
پشتیبان این کتاب و مؤسسه شهید حسن باقری 
اســت و باید به آنها خداقوت گفت. یکی دیگر از 
ویژگی های این کتاب آن است که توانسته لحن 
و فضای رفتاری شهید حسن باقری را به مخاطب 
منتقل کند. بیســیم ها در کتاب با لحن محاوره 
آمده اند و همین مســئله در انتقال لحن شهید 
باقری، به عنــوان یک بچه تهرانی، بســیار مؤثر 
اســت. به نظر بنده همانطور که قهرمان داستان 
کتاب لحن دارد، نویســنده هم لحــن دارد. من 
حین مطالعه کتاب گاهــی از نثر و بعضی تعابیر 
ادبی آقای رحیمی به وجد می آمدم. در جای جای 
کتاب از تعابیــر ادبی تازه و نو و بدیع اســتفاده 
می کند. لحن روایت کتاب بسیار صمیمی است. 
مخاطب را از این قرارگاه بــه آن قرارگاه و از این 
جبهه به آن جبهه و از این جلســه به آن جلسه 
می برد؛ طوری که خواننده کتاب در دریای اسناد 
و اتفاقات دچار ســردرگمی نمی شود. فصل ها با 
عباراتی جذاب شروع می شوند و طوری در ذهن 
مخاطب قالب می اندازند که مخاطب، عالقه مند 
به مطالعــه ادامه متن می شــود. رحیمی آنقدر 
روان و جذاب روایت کرده اســت که آدم به واقع، 
پژوهشی بودن این کتاب را فراموش می کند. به 
همین دلیل اســت که بنده بعد روایی کتاب را 
بر بعد پژوهشی آن غالب می دانم؛ اتفاقی که در 
برخی از کتاب هایــی از این جنس رخ نمی دهد. 
البته برخی نقدها نیز به کتاب وارد اســت که به 
آنها اشاره می کنم. به نظرم چنین کتابی با چنین 
حجمی و با چنین موضــوع مهمی، حتماً نیاز به 

میان تیتر دارد.«

یاد

بچه ها هرچه ببینند یاد می گیرند
مروری بر نکته های تربیتی مادر شهید مدافع حرم »محمدحسین محمدخانی« که به »عمار حلب« شهرت داشت

شــاید برای خیلی هــا این ابهام 
وجود داشته باشــد که مادران شاغل کمتر 
فرصت دارند به بچه هایشــان رســیدگی 
کنند یا برعکــس، برخــی جوان ها تصور 
می کننــد بچه داری مانــع از ادامه تحصیل 
مادران می شود. برای ما از 30سال حضور در 
آموزش وپرورش و برقراری نظم و ترتیب در 

امور خانه بگویید.
من ســال ۱۳۶۱و زمانی که ۱8ســال داشتم 
ازدواج کــردم. فرزند اولم بهمن ســال ۱۳۶۲، 
پسرم محمدحسین تیر ســال ۱۳۶4و دخترم 
سال۱۳79به دنیا آمدند. 7، ۶سال بعد از ازدواج 
شاغل شدم.  من با دیپلم رفتم سر کار و بعد هم 
درس خواندن در دانشگاه را شروع کردم. خیلی ها 
فکر می کننــد خانم های شــاغل نمی توانند به 
امورات منزل یا به فرزندانشــان رسیدگی کنند، 
اما من معتقدم خانم های کارمنــد می توانند با 
مدیریت زمان، از ساعت های حضورشان در منزل 
استفاده بهینه ای داشته باشند و طبق برنامه ریزی 
پیش بروند؛ البته طبیعی است که فشار مضاعفی 
را متحمل خواهند شــد، اما با برنامه ریزی همه 

کارها روی نظم و ترتیب پیش می رود.
 تفاوتی در تربیت دختر و پسر قائل 

بودید؟
حقیقتا نه! به نظرم جنســیت فرزند مهم نیست. 
البته ما هــم خانــواده ای نبوده و نیســتیم که 
به اصطالح پسری باشــیم! من و همسرم سعی 
می کردیم برای تربیت فرزندانمان راه درست را 

انتخاب کنیم.

 از تجربیات تان در آموزش مسائل 
دینی به فرزندانتان برایمان بگویید.

بچه ها به رفتــار والدین نگاه می کننــد؛ اینکه 
بخواهیم با بایــد و نباید به بچه هــا، آنها را ملزم 
به انجــام کاری کنیم و آنها را امــر و نهی کنیم، 
شیوه تربیتی درســتی نیســت. خانواده نقش 
مهمی در تربیــت بچه ها دارد. اگر پــدر و مادر 
مقید به انجام فریضه نماز، رعایت احکام، رفتن 
به مسجد و... باشــند، بچه ها هم الگو می گیرند. 
االن در محیط مدرســه می بینم کــه بچه ها به 
ســن تکلیف رســیده اند، اما برخی خانواده ها 
می گویند حاال وقــت امتحانات اســت، بچه ها 
درس دارند و نمی تواننــد روزه بگیرند و به طور 
کلی نســبت به نماز و روزه کم اهمیت هستند. 
مادرم همیشه می گفت اگر هوا گرم بود، بگذارید 
بچه ها روزه بگیرند؛ حتی آنها را باد بزنید که راحت 
بخوابند، اما روزه گرفتن را ترک نکنند؛ یعنی تا 
این حد بــه نماز و روزه در ســن تکلیف اهمیت 
می دادند. محمدحســین هنوز به ســن تکلیف 
نرســیده بود که روزه می گرفت. پدرم به شوخی 
به محمدحســین می گفت روزه هایت را به من 
بفروش. محمدحسین می گفت نه! نمی فروشم. 
پدرم همیشــه نوه ها را به خاطر روزه و نمازی که 
می خواندند، مورد تشویق قرار می داد. همسرم هم 
معتقد است اگر بچه ای تالوت قرآن را یاد گرفت، 

باید همه جانبه تشویقش کرد.
محیط و ارتباطات خانوادگی چقدر 

در تربیت فرزندان تأثیر دارد؟
خانواده باید شــرایط را به گونه ای فراهم کند تا 

بچه ها در محیط سالمی رشــد کنند. ما مراقب 
بودیم با خانواده هایی معاشرت کنیم که نسبت به 
ادای فرایض دینی مقید باشند. همسرم شدیدا به 
دادن خمس مقید بود. همان سال اولی که ازدواج 
کرده بودیم، همه وسایل مان را در برگه ای نوشتیم 
که کدام یک جهیزیه است و کدام را هدیه گرفته 
یا خریده ایم. محمدحسین هم زمانی که سر کار 
رفت، پدرش به او گفت که باید سال خمس برای 
خودت تعیین کنی و او هم همین کار را انجام داد. 
شاید همین لقمه حالل روی تربیت محمدحسین 
تأثیر گذاشــت. زمان بارداری ام، همسرم برایم 
کتابی خرید درباره تربیت اسالمی نوشته سیدرضا 
پاکنژاد )از شــهدای هفت تیر(. من با دقت این 
کتاب را می خواندم و سعی می کردم هر نکته ای 
که در کتاب توصیه شــده بود را رعایت کنم. چه 
بخورم، چه نخورم، با وضو باشم و... را تا جایی که 
امکان داشــت، انجام می دادم. خدا رحمت کند 
مادرشــوهرم را؛ می گفت:  ای کاش قبل از اینکه 
بچه داری کنم با تو آشنا شــده بودم. منظورش 
روش تربیتی بود که در ارتباط با بچه ها داشتم. 
می دید که هیچ وقت اهل تنبیه، کتک زدن و داد و 
بیداد نبودم. همیشه با بچه ها حرف می زدم؛ حتی 
اگر کاری می کردند که مورد قبول نبود، با صحبت 

کردن سعی می کردم متقاعدشان کنم.
 اغلب زنانی کــه در اوایل دهه60 
ازدواج کردنــد، به دلیــل شــرایط جنگ 
تجربه های مشــابهی دارند کــه به حضور 
همسرانشان در جبهه مربوط است. آن شرایط 
چه تأثیری بر دوران کودکی و نوجوانی شهید 

محمدحسین داشت؟
دقیقا در بحبوحه جنگ ازدواج کردیم؛ حتی در 
دوران نامزدی و عقد، حــاج آقا مرتب به منطقه 
می رفتند. تیر ۱۳۶4که محمدحســین به دنیا 
آمد، پدرش جبهه بود و بعد از ۱5روز برگشــت. 
دوران کودکــی محمدحســین در زمان جنگ 
بود. مرتب در محله ها مراســم تشــییع شهدا 
برگزار می شــد. خیلی از افراد فامیل و بستگان، 
به شهادت رسیدند. همبازی های محمدحسین 
ازجمله خواهرزاده های من فرزند شهید بودند. 

دوستان ما یا از خانواده رزمندگان یا از جانبازان 
و شــهدا بودند. خب در چنین شرایطی بود که 
محمدحسین رشد کرد؛ حتی محور بازی های او 
جبهه و جنگ بود. با بالش سنگر درست می کرد 
و با خواهرش و عمه شان که از محمدحسین 8 ماه 
کوچک تر بود، پشت ســنگر می رفتند، زخمی 
می شــدند، دوباره می جنگیدنــد و... . حتی در 
مدرسه هم همین بازی ها را می کرد. معلم کالس 
اولش خانم خبازی، به من گفت محمد حسین 
تــوی کالس لیدر هســت و بچه هــا را رهبری 
می کند. شیطنت پســرانه خودش را داشت، اما 
مطلقا بچه بی ادبی نبود. بسیارخوش ذوق بود. از 
همان دوران ابتدایی خط خوشی داشت. طراحی 
و نقاشــی می کرد که هنوز تابلوهایش را دارم. 
شاعر بود و دست به قلم داشت و متن های ادبی 

بسیار زیبایی می نوشت.
از شیطنت های دوران کودکی اش 

خاطره ای دارید که همیشه از آن یاد کنید؟
محمدحســین خیلی نتــرس بــود و از ارتفاع 
نمی ترسید و مثل اغلب پسربچه ها شیطنت های 
خودش را داشــت. آن زمان درخت شاتوتی در 
حیاط داشــتیم که او درحالی که خیلی کوچک 
بود، باالی درخت می رفت و نمی ترســید. خانه 
پدرم ۳طبقه بود. یادم هست ایام قبل از عید برای 
شستن فرش به پشت بام رفته بودیم. یک لحظه 
از محمدحسین غافل شدم که دیدم جعبه ای زیر 
پایش گذاشته و رفته روی دیوار پشت بام که رو 
به خیابان بود و را ه می رود؛ یعنی تا این حد سر 
بی باک و نترسی داشت. من خیلی آهسته و بدون 
اینکه حرفی بزنم رفتم نزدیکش و از پشــت سر 
گرفتمــش. هیچ وقت یادم نمــی رود و هر وقت 
یادم می افتاد که ممکن بود چه اتفاقی برایش رخ 

می داد، وحشت می کردم.
شما با این دلهره مادرانه وقتی گفت 
می خواهم به سوریه بروم، چطور کنار آمدید؟

ما هیچ وقت با رفتن محمدحســین به ســوریه 
مخالفت نکردیم. پدرش سپاهی بود و ما در این 
فضاها زندگی کرده بودیم. محمدحســین قبل 
از دوران نوجوانی عاشق ســپاه بود. بچه که بود 

می گفت دلم می خواهد لباس هایم مثل لباس های 
بابا باشد! ســال ۱۳74عضو بسیج مسجد محله 
شــد. وقتی در رشته مهندســی عمران مدرک 
گرفت، به او گفتیم می توانیم سرمایه در اختیارت 
بگذاریم تا شرکت مهندسی به راه بیندازی و کار 
کنی، اما در جواب گفت من اگر دکترا هم داشته 
باشم، باز هم می روم سپاه. وقتی گفت می خواهد 
به سوریه برود، به شوخی گفتم: حاال پدرت قبال 
به جبهه رفته و تو دیگر نمی خواهد بروی. گفت: 
مامان! شــما خودت این جوری زندگی کردی و 
می خواهی مانع من شــوی؟ حقیقتا هم چنین 
اجازه ای را به خودمان نمی دادیم که مانع رفتن او 
شویم. خودمان هم خط مشی مان این بود. گاهی 
از در خانه که وارد می شــد، می گفت: ســالم بر 
مادر شــهید محمدخانی! ما خوشحال بودیم که 
راه درست را انتخاب کرده اســت. 5سال قبل از 
شهادتش وارد سپاه شــد و بعد هم درگیری های 
سوریه شروع شد. نزدیک ۳ ماه در کاظمین بود و 
4مرحله به سوریه رفت. بار آخر آمدنش به تهران 
خیلی طوالنی شد و بعد از 98روز چشم انتظاری، 
خبر شهادتش را در ســوریه شنیدیم. کار برای 
شــهدا یکی از اولویت های زندگــی اش بود. از 
بچگی عالقه خاصی به اهل بیت)ع( خصوصا امام 
حسین)ع( داشت. مرید امام حسین)ع( بود. به او 
می گفتم: تو اصال مدافع به دنیا آمده ای. حضور در 
تفحص پیکر شهدا، اردوی راهیان نور و اردوهای 
جهادی برایش مهم بود. همیشه می گفت بچه ها 
در مناطق محروم، از نظــر عاطفی هم محروم 
هستند. می گفت: استاد هم که باشی، باید بروی 
در مناطق محروم، بیل دستت بگیری و کنار این 
مردم بایستی، کنارشان غذا بخوری، شب و روز 
با آنها باشــی و زندگی کنی تا شاید خدا دست 
تو را بگیرد و عزتی به تو بدهد. محمدحســین 
ترم آخر کارشناسی ارشد مدیریت در دانشگاه 
علوم و تحقیقات بود که به شــهادت رسید. به 
قول سردارسلیمانی، شرط شهید شدن شهید 

بودن است. من این را بعینه در 
محمدحســین دیدم. او شهید 
زندگی کرد و به آرزویش رسید.

 تقدیر رهبری
 از برگزار کنندگان یادواره عروج

برگزاری کنگره آسمانی عروج در یزد، یکی از فعالیت های 
دانشجویی شهیدمحمدحسین بود. مادر شهید می گوید: 
»این مراسم آنقدر باشکوه برگزار شد که حضرت آقا دستخط 
نوشــتند و از برگزار کنندگان تقدیر کردند. محمدحسین 
عاشق شــهدا بود. وقتی اجازه ندادند که 8شهید گمنام را 
در دانشگاه صنعتی شریف دفن کنند، محمدحسین خیلی 
ناراحت شد و  گفت: این شهدا مورد بی مهری قرار گرفتند. 
اینقدر تالش کرد که با رایزنی سپاه و بسیج، شهدا را در یزد 
به خاک سپردند. خودش یکی از آن شهدا را به خاک سپرد. 
بعدها روی سنگ مزار آن شهید نوشته شد: »به دست شهید 

مدافع حرم محمدحسین محمدخانی به خاک سپرده شد.«

مکث
حاج قاسم برایش صدقه کنار می گذاشت

شهید مدافع حرم محمدحسین محمدخانی صبح روز 16آبان سال 1394در جنوب 
حلب به شهادت رسید؛ درحالی که خانواده اش بعد از 3 ماه نگرانی برای دیدنش به 
دمشق رفته بودند. مادرش می گوید: »من و همسرم همراه عروس مان و امیرحسین 

8ماهه، به دمشق رفته بودیم تا بعد از 3ماه و8روز او را ببینیم. تلفنی 
گفته بود که ماموریتش تمام شــود، می آید تا با هم برگردیم تهران. 
دمشق بودیم که شنیدیم محمدحســین زخمی شده، از همان اول 

دلم گواهی داد که او به شهادت رسیده است. وقتی ما را به فرودگاه 
دمشق بردند تا به تهران برویم، همان حوالی فرودگاه توقف 

کردیم. گفتند حاجی )سردارسلیمانی( آمده تا شما را 
ببیند. سردار آمد و به ما دلداری داد. از محمدحسین 
تعریف کرد و از لقمه حالل پدر و شیر پاکی که به عمار 
داده بودیم، گفت. )اسم جهادی محمدحسین »عمار« 
و فامیلش»عبدی« بود.( ســردار گفت: »من عمار 

را مثل پسرم دوست داشتم و برایش صدقه می گذاشتم. به او می گفتم عمار جون! 
مراقب خودت باش. شما سرمایه های من هستید. عمار این روزها خیلی خسته بود و 
ما مرتب عملیات داشتیم و هرجا که عملیات سختی بود، ما به تیپ سیدالشهدا)ع( و 
نیروهای عمار متوسل می شدیم. به او می گفتیم عمار برو استراحت کن! اما می گفت: 
»استراحت باشه برای بعد از شهادت...« همه اینها را سردار سلیمانی همانجا 
برایمان تعریف کرد.« تنها سؤال من از سردار این بود که بچه ام چطور 
شهید شد؟ حاج آقا، با دست مجروح و جانبازشان به پیشانی خودشان 
اشاره کردند و گفتند: »ترکش خورد به سرش.« با خودم گفتم: 
پس حتما سر و صورت پســرم متالشی شده است. خودم را 
آماده کرده بودم. وقتی به تهران رسیدیم و رفتیم به معراج 
شهدا، محمدحسین را دیدم. انگار خوابیده بود. یاد حرف 
حاج آقا افتادم که می گفت: »عمار می گفت استراحت 

باشه برای بعد از شهادت... .« 

مکث

می خواست مادرش را برای شنیدن خبر شهادتش آماده 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

کند، برای همین وقتی از در وارد می شد، می خندید و به 
بی بی مرضیه ساالری می گفت: »سالم بر مادر شهید 
محمدخانی!«  مادر شهید مدافع حرم محمدحســین محمدخانی می دانست که پسرش آرزوی 
شهادت داشت. او می گوید: »او از بچگی سر نترسی داشت. عاشق شهدا و کار برای شهدا یکی از 
اولویت های زندگی اش بود. حضور در تفحص پیکر شهدا، راهیان نور و اردوهای جهادی برای او مهم 
بود. مثل شهیدان زندگی کرد و به شهادت رسید.« ســاعتی با حاجیه خانم  ساالری به گفت وگو 
نشستیم تا او برایمان از تجربه هایش در تربیت فرزند شهیدش بگوید. ساالری، سابقه 30سال خدمت 
در آموزش و پرورش را دارد و اکنون به عنوان معاون پرورشی در مقطع متوسطه اول خدمت می کند.

بعد از تولد پسرش 
امیرحسین، خانه شان 
مهمانی داشتند. آمده 

بود ظرف ها و استکان ها 
را جمع کند. پایش به 
گوشه قالی گیر کرده 

و خورده بود زمین. لبه 
تیز قندان فرورفته بود 

توی پیشانی اش و چاک 
خورده بود. سپرده بود 

به مادرم نگویید که 
دلواپس می شود. توی 
بچگی اش هم از باالی 
درخت افتاده و سرش 
شکسته بود. او را برده 

بودند بیمارستان. اجازه 
نداده بود زنگ بزنند و 
خبرم کنند. نمی دانم 

وقتی ترکش خورده بود، 
به کسی سپرده بود به 
من خبر ندهند یا نه؟!

از اول محرم افتاده بودم 
به حول ووال. نمی دانم 

چرا! زنگ می زدیم. 
پیگیری می کردیم. 

اوضاع واحوالمان 
خودبه خود دگرگون 

شده بود. حکمت خدا چه 
بود، نمی دانم... . 6، 5روز 
یک بار تماس می گرفت. 
از خط که می آمد عقب، 

امروز و فردا می کرد 
برای برگشتن. با خانمش 

رفتیم توی منطقه که 
شاید دل بکند. خانمش 
یک ماهی چشم انتظار 

نشست. زنگ زد. 
گفتم: »حسین جان، 

زن و بچه ا ت که اینجان! 
بیا چند روزی اینجا 

باش، بعد برو« پرسید: 
»امیرحسین لباس گرم 

داره؟ سرما نخوره!« 
گفتم: »نمی خواد غصه 
لباس اون رو بخوری. تو 
بیا ما یه کاری می کنیم.«

سرش شلوغ بود. از حلب 
تا دمشق راهی طوالنی 

بود. باید با هلی کوپتر 
می آمد. آن جوری نبود 

که خودش بتواند راه 
بیفتد و بیاید. هر دفعه 

می گفت: »این هفته 
می آیم. تا 6، 5روز دیگه 

سرم خلوت بشه، راه 
می افتم.« زیاد نمی شد 

چیزی بپرسی. در حدی 
که خوبی و کی می  آیی و 

یک احوالپرسی خشک و 
خالی. می آیم می آیمش 

رسید به شهادتش. 
راحت خوابیده بود. 

محکم ایستادم باالی 
سر تابوتش. شروع کردم 

به رجزخوانی: حسین 
می گفت که هر کسی را 
بهر کاری ساختند. ما را 

مدافع حرم آفریدند. 
آفرین پسرم! آفرین 

پسرم!

حامی مظلومان
 از بم تا حلب

کتاب »عمار حلب؛ 
محمدحسین 

محمدخانی« از 
مجموعه مدافعان حرم 

و نوشته محمدعلی 
جعفری است که در 

انتشارات روایت فتح 
به چاپ رسیده است. 
در ادامه بخش هایی از 

روایت های مادرانه این 
کتاب را می خوانیم:

آزاده سلطاني
روزنامه نگار
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علی اهلل سلیمیگفتوگو
روزنامهنگار

درباره حضرت زینب)س( تا به حال 
کتاب های زیادی به قلم محققان و نویسندگان 
متعدد تألیف و منتشر شده است، کتاب عقیله 

در راستای چه نیازی نگاشته شد؟
منخودمدرپژوهشهاوبررسیهاییکهدرخصوص
کتابهاینوشتهشدهدراینحوزهداشتم،دریافت
وبرداشتماینبودکهعمدهآثاریکهدربازارهست،
بهخصوصآثاریکهمشابهتداردباروایتوادبیات
داستانیودراینبخشتلقیمیشود،روییکبُعد
ویکبخشاززندگیحضــرتزینب)س(تمرکز
داشتهوســایربخشهایزندگیآنحضرتعمال
مغفولماندهاســت.هرچندعمدتاحادثهعاشورا
وحوادثپــسازآنونقشحضــرتزینب)س(
دراینواقعــهمهموتأثیرگذاراســتواینبخش
اززندگیآنحضرت،ســایربخشهــایزندگی
ایشانراتحتالشــعاعخودقراردادهوآثارموجود
همعمالبههمیــنبخشهاپرداختــهوازهمین
دریچهبهآنحضرتنگریستهاند.منکاریکهدر
کتاب»عقیله«کردم،نگاهجامعبههمهبخشهای
زندگیحضرتزینب)س(است؛ازدورانجوانی،در
بخشخانوادگیوهمسرداریوتربیتفرزندانودر
حوزههایاجتماعی،فقهی،علمیوارتباطومراوده

بامردمومسایلاجتماعیوکمکبهنیازمندان.
کتاب های شــخصیت محور موفق و 
تأثیرگذار که براساس زندگانی یک شخصیت 
تاریخی یا دینــی تألیف می شــوند، اغلب از 
پشــتوانه های تحقیقی و مطالعاتــی باالیی 
برخوردارند، شما برای نوشتن این اثر چه میزان 

تحقیق و مطالعه داشتید؟
منحدود2ســالفقطمطالعهکردم.قبلازاینکه
واردحوزهنوشتنشوم،فقطمنابعرامیخواندمو
فیشبرداریمیکردم.کتابهایمختلفیدرباره

حضرتزینــب)س(دیدم.حتیبعضی
کتابهاکهمثالیکپاراگرافدربارهآن
حضرتمطلبداشتند.منسعیکردم

همهراببینموبخوانــم.بعدازاینکهوارد
مرحلهنوشتنشدم،چونتخصصعلمی
درحوزهتاریخاسالمنداشتمبهایننتیجه
رسیدمکهیکمشاورعلمیدرزمینهتاریخ
اسالمداشتهباشم.احساسکردمیککسی

دربزنگاههایحساسیکهدرموردزندگیاین
بزرگانوجوددارد،بایدبهمنکمککند.بهلطف
الهی،خداونددکترمحمدحســینرجبیدوانیرا
درمسیرکارمقراردادکهایشــانبدونهیچگونه
چشمداشــتیبهمنکمککردوکتابراازابتداتا
انتهادوسهمرتبهخواندوهرجانیازبهویراستاری
تاریخیداشتانجامدادند.ایشانفصلبهفصلدر
هنگامنگارشکتابهمراهبودندوهرجامنمشکل
منبعیاابهامتاریخیداشــتم،راهنماییکردندو

منابعمعرفیکردند.کمکایشانبرایمنخیلی
ارزندهبود.

روایت زندگی حضــرت زینب)س( 
به نوعی روایت بخشــی از تاریخ اســام هم 
محسوب می شــود، کتاب عقیله در این زمینه 
چقدر اطاعات تاریخی در اختیار خوانندگان 

می گذارد؟
بله.روایتزندگیحضرتزینب)س(،روایتبخشی
ازتاریخاسالمهمهست.منمعتقدماینکتابدر
5فصلمرورکاملیداردبرحوادثمهمتاریخصدر
اسالم.بهعنوانمثال،درفصلیکهمربوطمیشود
بهزندگیحضرتزینب)س(باپدربزرگوارشــان،
حضرتامیر)ع(،منناگزیربــودمبهتمامحوادث
مهمایندورهاشــارهکنم.یافصلزندگیایشانبا
امامحسنمجتبی)ع(همهمینطور،ماجرایصلح

امامحسن)ع(وخالفتآنامامهمدرکتاب
آمدهاست.بنابراین،کتابعقیلهبهنوعی

مروریاســتبرتاریخصدراسالماز
زمانپیامبر)ص(تــاوفاتحضرت
زینب)س(کهزمــانامامتامام

سجاد)ع(هماست.
ادبی شما  کارنامه 
نشان می دهد با قالب ادبی 
شعر شروع کرده اید و هنوز 
هم تعلق خاطری به شعر 

دارید. نگاه و زبان شاعرانه در کتاب عقیله را تا 
چه اندازه در موفقیت آن مؤثر می دانید؟

قطعامؤثربودهومنمعتقدمکهشایداگرمنشاعر
نبودم،براینگارشآنتوفیقپیدانمیکردم.البته
بخشعمــدهتوفیقنگارشاینکتــابنظرخود
حضرتزینب)س(ولطفوبزرگواریایشاناست؛
اصالدراینموردتردیدیندارم.امابههرحالسابقه
بیستوچندسالمندرحوزهشعروآشناییباحوزه
ادبیاتفارسیکمککردکهبتوانممتنقویتریرا
ارائهدهم.اغلبمخاطبانيکهاینکتابراخواندهاند،
متنفاخرکتابرابهعنوانقوتکارمیدانســتند
والبتهبعضیهاهمبودندکــهمیگفتنداگرمتن

سادهتربودبرایعمومبهتروقابلدرکتربود.
جایگاه کتاب هــای دینی در جامعه 
و بــازار کتاب ایران را چطــور ارزیابی 

می کنید؟
درموردجایگاهکتابهایدینی
منطقافکرمیکنمبایدخوب
باشدامامتأسفانهاینطور
بهنظرنمیآیــد.یعنی
تجربــهشــخصیمن
ازانتشــاراینکتاب
نشــانداد،ممکن
اســتمخاطبها
استقبالخوبی

کسب جایزه جالل، آرزوی هر نویسنده است
گفتوگوباالهامامین،نویسندهکتاب»عقیله«وتقدیرشدهبخشمستندنگاریجایزهادبیجاللآلاحمد

خبررمان

رمان

قصههایکهن

خرید ۶۲ هزار کتاب از سامانه 
کتابفروشی ها

بیشاز۱۰هزارنفرطی2ماه،۶2هزارو2۸۴نسخهکتابرابه
مبلغ۳۴میلیاردو۷۷۹میلیونریالازکتابفروشــیهایعضو

»سامانهخریدازکتابفروشی«خریدند.
بــهگــزارشروابطعمومیخانــهکتــابوادبیــاتایران،
۱۰هزارو۳5نفــراز55۱شــهردربــازهزمانــی2ماهــه
۶2هزارو2۸۴نسخهکتابرابهمبلغ۳۴میلیاردو۷۷۹میلیون
ریالاز2۳۷کتابفروشیعضو»ســامانهخریدازکتابفروشی«
خریدندکهمجموعیارانهپرداختیبهآنها۷میلیاردو5۳۶میلیون
ریالبودهاست.مردمشــهرهایتهران،قم،اصفهان،مشهد،
شیراز،تبریز،کرج،رشت،زنجان،اراکویزدبهترتیببیشترین
خریدارانکتابفروشــیهایعضواینسامانهبودندوبیشترین
یارانهخریدنیزبهخریداراناســتانهایتهران،قم،اصفهان،
خراسانرضوی،فارس،آذربایجانشرقی،البرز،آذربایجانغربی،
مرکزی،گیالن،مازندران،خوزســتان،همــدان،کرمان،یزد،
سمنان،لرستان،زنجان،کرمانشاه،قزوین،کردستان،گلستان،
چهارمحالوبختیــاری،اردبیل،بوشــهر،خراســانجنوبی،
خراسانشمالی،هرمزگان،سیســتانوبلوچستان،کهگیلویه

وبویراحمدوایالماختصاصپیداکردهاست.
دراینمدت۱۰کتابفروشییارانه2۰میلیونتومانیاختصاص
یافتهبهکتابفروشــیهایعضودرمرحلهاولرامصرفکردهو
دوبارهیارانهدریافتکردهاند.همچنین2۴هزارو۶۰۹بســته
کتاباززمانشروعبهکار»سامانهخریدازکتابفروشی«برای

خریدارانارسالشدهاست.
تعداد۱52هزارو۸۱2عنوانکتابمنتشــرشــدهازســوی
۴هزارو۶۴۹ناشرتوسط2۳۷کتابفروشیدر»سامانهخریداز
کتابفروشــی«درمعرضدیدخریدارانقرارگرفتهومجموع
تعدادنسخهکتابهایموجودنیز۴میلیونو۹2۳هزارو۱۹۸
نسخهاست.خریدارانمیتوانندبامراجعهبه»سامانهخریداز
کتابفروشی«بهنشانیc.ketab.irضمنثبتنام،کتابهای
موردنظرخودراازکتابفروشیهایعضو،خریداریوباپرداخت
صرفا۸هزارتومانبرایهربســتهپســتیازهرنقطهکشور،
کتابهایخریداریشدهرادرنشانیثبتشدهتحویلبگیرند.

مرکزپشتیبانیوپاسخگوییباشمارهتماس۰2۱-۹۱۰۰۹۸۹۸
برایپاسخگوییوراهنماییدربارهفرایندهایثبتنام،فروش
وخریدکتابازطریق»ســامانهخریدازکتابفروشــی«برای

خریدارانوکتابفروشاندرنظرگرفتهشدهاست.

زمان به خویشتن
ابوحازممکیبهقصابیگذرکرد

کهگوشتفربهداشت.
قصابگفت:»ازاینگوشــت

بستان.«
گفت:»سیمندارم.«

گفت:»تورازماندهم.«
گفت:»منخویشــتنرازماندهم،نیکوترازآنکهتومرازمان
دهیومنخــودراآراســتهگردانم.«قصــابگفت:»الجرم

استخوانهایپهلوتپدیدآمدهاست.«
گفت:»کرمهایگورراهماینبسبود!«

تذکره االولیا - عطار نیشابوری

ما شروعش می کنیم 
»ماشروعشمیکنیم«داستان
امید،رشدودوستداشتناست
کهتنشهایخشونتخانگی
راازنگاهمــادریتنهابهتصویر
میکشــد.لیلیناچاراستبا
پیامدهــایجدایــیوارتباط
گریزناپذیربارایلکهپدرفرزند
اوست،دســتوپنجهنرمکند،

گرچههنوزآسیبهایروانیناشــیازبدرفتاریهایرایلدر
وجودشباقیماندهولیاوناچاراستبااینواقعیتروبهروشود
کهخشمهمیشگیرایلوحسادتهایویبرزندگیآیندهاش

خدشهواردخواهدکرد.
اینکتاب،شــهامتآغاززندگیدوبارهراپسازسپریکردن
آشفتگیهایزندگیخشونتآمیزبهشمامیبخشدوضرورت
ادامهدادنرامطرحمیکند.کالینهووردرستوغلطرادرذهن
مخاطببهچالشمیکشدواورابرآنمیداردتاباشخصیتهای
ضدقهرمانداستانهمدلیکند.هوورتوانستهاستاینواقعیت
رااثباتکندکهدرزندگی،هیچکسواقعاضدقهرماننیست.
شخصیتهایضدقهرماناینرمان،قربانیآموزشیارفتارو
اوضاعنامناسبگذشتهشانبودهاندونفرتداشتنازآنهاکار
سادهاینیســت.اینکتاببهعنوانادامه»پدیدهماتمامش
میکنیم«،بهخودیخودنیزرمانیمستقلدربهتصویرکشیدن
واقعیخشونتخانگیاســت.»کالینهوور«سال۱۹۷۹در
سولفوراسپرینگز،تگزاسدیدهبهجهانگشود.هووربیشاز
2۰رماننوشتهکهفضاییعاشقانهومعماییدارند.بیشترآثار
اوجزوپرفروشترینهاینیویورکتایمزبودهاند.نشــرآموت،
چاپنهمرمان»ماشروعشمیکنیم«نوشته»کالینهوور«را
باترجمهآرتمیسمسعودیدر۳52صفحه،بهبهای۱5۶هزار

تومانمنتشرکردهاست.

خانه پیش از تاریکی
رمان»خانهپیــشازتاریکی«
نوشته»رایلیســاجر«راساره
خسرویبهفارســیبرگردانده
وچاپنخســتآنبهتازگیاز
سوینشــرآموتمنتشرشده
اســت.»خانهپیشازتاریکی«
چهارمینرمانژانــرمعمایی
»رایلیساجر«،داستان»مگی
هولــت«دختــریاســتکه

25سالپیش،زمانیکهفقط5سالداشــتباپدرومادرش
بهســرایبانبرینقلمکانکرد.اتفاقاتیکــهدراینعمارت
ویکتوریاییکهدرجنگلهایورمانتواقعبود،بهوقوعپیوست،
اینخانوادهرابرآنداشتکهپسازتنها2۰روزمجبوربهفرار
ازآنخانهشوند.طولینکشیدکهپدرمگیکتابیبهنامخانه
وحشتمنتشرکردودرآنازوقایعیمرموزوماوراءطبیعیکه

درآنخانهبرایشانرخداد،سخنگفت.
مگیکهاینکدر۳۰ســالگیخودبهســرمیبــرد،چیزیاز
خاطرات5ســالگیاشبهیادندارد.ازطرفــیهمحرفهای
پدرشدرکتابرادروغمیانگارد،چوناعتقادیبهمســائل
ماوراءطبیعيندارد.حاالکهپدرشفوتکردهواووارثسرای
بانبریشده،درسرداردتابعداز25ســالبهآنجابرگرددتا
ضمنتعمیرخانهوآمادهسازیاشبرایفروش،دلیلاصلیفرار
خانوادهاشازآنخانهراکشفکند.آیاسرایبانبریواقعاخانه
ارواحاستیارازهایبهمراتبخطرناکتریدروندیوارهایآن

خانهپنهاناست؟
نشرآموتاینرمان۴۶۴صفحهایرابهبهای۱۹۱هزارتومان

منتشرکردهاست.

الهام امین، شاعر و نویسنده، متولد سال۱۳۵۸ مشهد و 
ساکن این شهر است. مادر ۲فرزند و دانشجوی دکترای 
علوم سیاسی با گرایش مسایل ایران است. به عنوان 
سردبیر خبر در سایت رادیو دری معاونت برون مرزی 
صدا فعالیت  می کند. از ســال۱۳7۵ در محافل ادبی 

حضور دارد و کتاب شعر او با عنوان »شالی از شکوفه« 
برگزیده جایزه ادبی قلم زرین انجمن قلم ایران شده 
اســت. دیگر کتاب وی با عنوان »عقیله« که درباره 
زندگی حضرت زینب)س( است، جایزه هجدهمین دوره 
کتاب سال خراسان رضوی در بخش ادبیات داستانی را 
کسب کرده و در بخش مستندنگاری پانزدهمین دوره 
ادبی جایزه جال آل احمد هــم به عنوان اثر برگزیده 
انتخاب شده است. با وی درباره کتاب عقیله و جایزه 

ادبی جال آل احمد گفت وگو کرده ایم.

داشتهباشند،امامتأسفانهناشرهاکوتاهیمیکنند.
منبرایچاپاینکتاب،2سالدربهدردنبالناشر
بودموهیچناشــریکتابمنراچــاپنمیکرد
بهخاطراینکهکتابیکداستانمذهبیاست.بهمن
میگفتندبازارندارد.بهنظرمناینحرف،کلیشهای
وغیرکارشناسانهاست.چونبعدازاینکهکتابچاپ
شددرکمتراز۹ماهبهچاپپنجمرسید.اینیعنی
اینکهمخاطبازاینکتاباستقبالکردهودوست
داردایننوعکتابهاهمچاپشود.بهنظرماگرکار
خوبارائهشــود،حتمامخاطبخواهدداشت.اگر
میبینیمازاثریاستقبالنمیشود،حتماخودآن

اثرمشکلداردنهموضوعآن.
کتــاب شــما امســال در بخش 
مســتندنگاری جایزه ادبی جــال آل احمد 
به عنوان اثر شایســته تقدیر انتخاب و معرفی 
شد، از احســاس خودتان درباره این موفقیت 
بگویید و اینکه کسب این جایزه چه تأثیری در 

موفقیت های بعدی کتاب خواهد داشت؟
درحــوزهادبیاتکشــورمان،جایــزهادبیجالل
آلاحمدجایزهمعتبریاســتکههرنویسندهای
آرزوداردآنرادریافتکند.منخودمســالهای
زیادیاستکهپیگیراخبارورویدادهایاینجایزه
ادبیبودم.باوجوداینکهنویسندهنبودموشاعربودم
امادوستداشتمببینماینجایزهبهکدامنویسنده
میرسد.اماامسالخداخواستولطفخودحضرت
زینب)س(بودکهاینتوفیقشاملحالمنهمشد.
خداراشکرمیکنمایناتفاقافتاد.بهویژهاینکهکار
اولمندرحوزهنثربــودوپیشازاینمنفقطدر
حوزهشعرکارکردهبودم.طبیعتا،همموقعیکهاز
طریقخانهکتابوادبیاتایرانبامنتماسگرفتند
واطالعدادندوهمموقعیکهجایزهرادریافتکردم،
لحظههایشیرینوهیجانانگیزیبود.مطمئنماین
جایزه،همبهسرنوشتاینکتابوهمرویسرنوشت
نویسندگیمناثرشراخواهدگذاشت.اینجایزه
باعثشدباانگیزهبیشتریبهکارمادامهدهموخون

تازهایدررگهایمنجریانپیداکرد.
به نظر شــما، کتابی که بــا رویکرد 
مستندنگاری تألیف می شود باید چه ویژگی هایی 

داشته باشد؟
بهنظرمآنچهمیتواندیکاثرمستندنگاریراموفق
کند،غیرازیکقلمخوبوشــیواورواننویسنده،
دقیقبودناودرروایتواستناداتدقیقبهتاریخو
منابعمستقیمومعتبراست.یکمستندنگاریموفق
وماندگاربهپشتوانهپژوهشیدقیقومعتبرنیازدارد

کهبتواندازماناییبیشتریبرخوردارباشد.
درباره کتاب های در دست تألیف یا 

آماده چاپ خودتان هم توضیح دهید.
فعالدرگیررسالهدکتریهســتمکهخیلیوقتم
راگرفتهاســت.تالشمیکنمدرهفتهشتماه
آیندهاینکاررابهســرانجامبرسانم.کاربعدیکه
تقریباشــروعکردهامومقداریمنابعهمبرایآن
جمعآوریکردهاموهمزمانمطالعاتیهمدربارهآن
دارم،مربوطبهزندگیفاطمهبنتاسد،مادرگرامی
حضرتامیر)ع(است.بهنظرمایشانشخصیتیاست
کهتحتالشعاعتابشچهرهفرزندبزرگوارشانقرار
گرفتهوکمتربهایشانتوجهشدهوگرنهآنمولود
بزرگحتمامادربزرگواریداشتهودردامنآنمادر
بزرگوارپرورشیافتهاســت.قصددارمدرخصوص
سایرزنانصدراســالمهماینپروژهراادامهدهم.
همچنینیکمجموعهشعرآمادهچاپدارمکهقصد

دارمآنرامنتشرکنم.
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صنوف در تهران قدیم از چند حرفه تشکیل شده بود که تعدادشان به  ثریا روزبهانی
۲۰پیشه می رسید و نزدیک به ۲۹هزار نفر در این پیشه ها مشغول به کار روزنامه نگار 

بودند. پیشه هایی که برخی با توسعه پایتخت و شهرنشینی به فراموشی سپرده شدند و فقط در 
خاطرات تهران قدیم می توان آنها را خواند و تصاویرش را دید. »تاپسون« یکی از جهانگردانی 
که در سال۱۲۹۸ هجری قمری به تهران آمده بود در کتاب خود از ۲۰پیشه ای که در آن دوران 
وجود داشته نام می برد؛ حرفه های نجار، تفنگ ساز، سراج یا زین سازی، خیاط، عصار، نقاش 
ساختمان، کاله دوز، ســنگتراش، حکاک، صحاف، شیشه بر، مسگر، آهنگر، صباغ یا رنگرز، 
چاپخانه دار، پنبه ریز، زرگر، چارپادار، کفاش و نعل بند.در واقع این صنوف، مشاغلی است که در 
آن زمان مطرح بودند. صنوف از گروه صنعتگران به شــمار می آمدند که جمعیت دقیق آنها 
۲۸هزارو۹۵۰نفر بود. در سال۱۳۰۶ یعنی دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول این تعداد به ۲۰۲نوع 
شغل مشخص در تهران رسید که اوضاع مطلوب و رشد احتمالی جامعه را نشان می دهد. در آن 
زمان تهران ۷۳۴نفر تاجر داشت که در ۱۴رشته تجاری در بازار تهران کار می کردند. باتوجه به 
اطالعات موجود، در سال۱۳۱۱ مشاغل تهران افزایش چشمگیری پیدا می کند. در آن دوران 
جمعا ۳۳۴شغل گوناگون یعنی ۱۵۱صنعت و حرفه، ۴پیشه حمل ونقل، ۱۶۳پیشه مربوط به کسب 
و تجارت و ۱۶شغل متفرقه زیر عنوان باغبانی، بیمه، کلوپ  ورزشی، مسافرخانه، سینما، تئاتر، 
مطب پزشک، کارخانه چراغ برق و مانند آنها در تهران دایر شد. بعد از اینکه بازار تهران شکل 
گرفت، یک راسته به صاحبان هر صنعت و پیشه اختصاص دادند، مثال بازار ارسی دوزی ها یا 

راسته مسگرها یا بازار آهنگرها.

امیرتیمور کاللی، وزیر کار و کشور دولت مصدق، زمینداری بزرگ  نصیبه سجادی
بود که تعداد آبادی هایش در خراسان به ٢٠٠پارچه می رسید. روزنامه نگار 

امیرتیمور به علت حضور مــداوم در تهران، خانه باغی هم در خیابان فرشــته خرید که 
سال های زیادی در آن زندگی کرد. اطراف این خانه باغ ٦هزارمترمربعی با ۱۳٠اصله درخت 
چنار پوشیده شده بود. در دهه٦٠، خانه باغ امیرتیمور کاللی )سردار نصرت( به سفارت 
بوســنی و هرزگوین تبدیل شــد و بعد از آن، در اواخر دهه٨٠، در اختیار تیم ســریال 
»پاورچین« قرار گرفت و تمامی لوکیشن های این سریال، دفتر کار فرهاد برره ای، خانه پدر 

همسرش، روستای برره و...، در این خانه فیلمبرداری شد.
خانه باغ امیرتیمور کاللی که سال ها محل زندگی این سیاستمدار بوده، محل رفت وآمد 

افراد و چهره های مشهوری هم بوده است. دختر امیرتیمور، همسر نخستین رئیس جمهور 
پاکستان، اسکندرمیرزا، بوده و این سیاستمدار بارها به این خانه آمده و این حضور می تواند 
راویتگر دوره ای از تاریخ سیاسی ایران باشد. استاد بنان، خواننده الهه ناز، هم به این خانه 
آمده است، گویا شبی که بنان تصادف کرده، مهمان منزل محمدابراهیم امیرتیمور کاللی 
بوده اســت. پس از پایان مهمانی و هنگام رفتن به خانه تصادف سختی می کند و چشم 
راست خود را از دست می دهد. همین تصادف باعث شد که او تا پایان عمر به مدت ٢٧سال 

از عینک آفتابی دودی استفاده کند.
خانه باغ امیرتیمور، با تعداد فراوان درختان می توانست ریه تنفسی خوبی برای خیابان 

فرشته باشد، اما متأسفانه اغلب درختان خشک شده است.

قصه عینک آفتابی استاد بنان و خانه باغ امیرتیمور
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نام برخی آبادی هــا که امروز آنها را به عنوان محله های شمال شــهر  حسن حسن زاده
می شناســیم کمی غریب و متفاوت اســت. محلــه »اراج« یکی از روزنامه نگار 

همان هاست که روایت های متفاوتی درباره وجه تسمیه آن شنیده می شود. اراج روزگاری آبادی 
کوچکی بود در مسیر دسترسی به لواسان و در دهه٢٠ شمسی حدود ۳٠٠نفر جمعیت داشت.  
تهرانی ها آن روزها اراج را به واسطه استراحتگاه ها، کافه ها و رستوران هایش می شناختند و نیز با 
دوغ محلی معروف اراج. افرادی که قصد سفر به لواسان را داشتند، وقتی به اراج می رسیدند زیر سایه 
درختان قدبرافراشته اراج و روی تخت کافه ها و رستوران هایش اندکی استراحت می کردند و پس 

از صرف غذا راهی لواسان می شدند. »داریوش شهبازی« تهران شناس، از شهرت دوغ اراج میان 
تهرانی ها می گوید:» دوغ اراج آنقدر میان تهرانی ها و شمیرانی ها طرفدار پیدا کرد که شمار زیادی 
از تهرانی ها تنها به هوای صرف غذا و نوشیدن دوغ اراج گذرشان به این روستای کوچک می افتاد. 
قهوه خانه های قدیمی اراج با آب گوارای قنات و ماستی که از شیر محلی تهیه می شد دوغ درست 
می کردند. دوغ اراج خیلی زود جای خود را میان تهرانی ها و شمیرانی ها باز کرد و در دهه ۴٠ هم 
یک کارخانه تولید دوغ در اراج تأسیس شد. دوغ ۵ ریالی اراج، آخر هفته ها خانواده های بسیاری را 

به این آبادی می کشاند و اراج را بیشتر از گذشته به پاتوق تهرانی ها و شمیرانی ها تبدیل کرد.«

پرطرفدارترین دوغ تهران

ید.
بین

د  ب
آرک

کیو 
ن 

ن ای
سک

  با ا
ن را

هرا
ت ت

وای
ن ر

ای

ید.
بین

د  ب
آرک

کیو 
ن 

ن ای
سک

  با ا
ن را

هرا
ت ت

وای
ن ر

ای

کوچه باغ های محله های غرب تهران قصه های جذابی دارد و هرکدام  سمیراباباجانپور
براساس هویت و کارکردی که داشتند نام گذاری می شدند. حتی کوه ها روزنامه نگار 

و دره های حاشیه روستا نیز نام مشخص و ویژه خود را داشت. باغ چالک، کوه باغ میر، کوه آسیابک، 
کوچه اندرونی، تپه کوهک، باغ درویشک، کوه گرمدره، کوه پیر داوود، کوچه ظلم آباد، کوه هزار دره 
و کوه دره شور، ازجمله این نام هاست.  علیرضا بزرگی از معتمدین محله کن درباره وجه تسمیه این 
نامگذاری ها می گوید:»مثال کوچه »باغ چالک« مســیری با باغ های بزرگ و سرسبز با پستی  و 
بلندی های زیاد بود به همین دلیل به »باغ چالک« معروف شــد. کوچه ای داشتیم به نام کوچه 

»ظلم آباد«. موقعیت جغرافیایی کوچه به گونه ای بود که نور خورشید به آن نمی تابید. در نتیجه با 
غروب خورشید نسبت به کوچه ها و معابر دیگر زودتر تاریک می شد. به این دلیل اهالی نام »ظلم 
آباد« را برای کوچه انتخاب کرده بودند. معروف ترین کوچه کن کوچه »اندرونی« بود. این کوچه 
که در مرز محله سرآسیاب و میانده قرارداشت به نوعی اندرونی ناصرالدین شاه محسوب می شد و 
این پادشاه قجری برای ییالق گاهی به اینجا سر می زد. در اواسط کوچه حمام قدیمی بود. نقل 
کرده اند وقتی حمام این کوچه را برای ناصرالدین شاه گرم می کردند پس از رفتنش، مردم برای 

استفاده از آب گرم و زاللی که برای پادشاه آماده شده بود، جلو حمام صف می کشیدند.«

داستانک های خواندنی کوچه ها
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ازنعلبندی
تاتفنگسازیوچارپاداری

مشاغل ۱٠٠سال قبل

بهترینقصههایتاریخیتهرانجایزهمیگیرند

صفحه »روایت تهران« که پیش روی شماست، از این پس به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها 

و گذرها، واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق خواهد داشت؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای پس پشت این 

عکس ها.شما هم می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای 

ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

 نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- ۲۳۰۲۳۴۵۵
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 ابزارهای سالمت الکترونیک تا چه 
اندازه در دنیای پزشــکی امروز شناخته شده 

هستند؟
یکی از ابزارهای الزم در دنیا اســتفاده از دیجیتال 
هلث یا همان ســامت الکترونیک و موبایل هلث 
است. کشــورهای مختلف دنیا در حال پیگیری و 

استفاده از این ابزارهای کاربردی هستند.

مهم ترین تأثیر ایــن ابزارها را چه 
می دانید؟

 با اســتفاده از این ابزارها که دانشــمندان ایرانی 
شــرکت های دانش بنیــان آنها را ســاخته اند، در 
آینده هزینه های درمان و مراجعه به مراکز درمانی 
و پزشــکی نیز کمتر می شــود. همچنین کنترل 
بیماری های مزمن با اســتفاده از این ابزار آسان تر 

است.

توضیح بیشتری درباره این ابزار 
می دهید؟

بیماری های مزمنــی مانند دیابت 
که نیاز به نظــارت مداوم دارند، 
با استفاده از این ابزارها مفیدتر 
پایش می شــوند. مثا در این 
همایش از یک پلتفرم هوش 

مصنوعی برای پایش بیماران دیابتی که روی سبک 
زندگی بیمار تأثیر می گذارد رونمایی شد. براساس 
آن قند 3 ماه گذشته افراد دیابتی را در طول 6 ماه با 
افراد عادی برابر می کنــد. در حقیقت با پایش روند 
رعایت رژیم مخصوص بیمار، نسبت به باالرفتن قند و 
فشار خون به او هشدار می دهد. این نرم افزار با ارزش 
در دنیا نیز استفاده می شــود. همچنین یک سری 
نرم افزارها در حوزه آموزش نیز ارائه شد که به صورت 
نرم افزارهای شبیه سازی  بودند که اینها نیز از ارزش 
باالیی برخوردار هســتند. مانند نرم افزار شبیه ساز 
کلنوســکوپی که مهارت های فردی دانشجویان را 

افزایش می دهد و مثل استاد عمل می کند.

بنابراین می تــوان گفت، این ابزارها 
بسیار کاربردی هستند؟

بله، رشته های مختلف پزشکی می توانند از 
این نرم افزارها برای تحقیقات نیز استفاده 
کنند. به نرم افزارهــا ویزیت دیجیتال هم 
باید اشاره کنم که با اســتفاده از آن فرد 
می تواند از منزل از طریق سامانه 
شرح حال خود را با پزشک در 
میان بگذارد و نسخه بگیرد. 
نرم افزارهــای دانش بنیان 
پایش بیماری ها به ویژه در 

مشکات روانی مثل اضطراب که یکی از بیماری های 
شایع است بســیار کمک کننده است چرا که باید و 
نبایدهایی که به بهبود شــرایط فرد کمک می کند 

را ارائه داده و باعث ارتقای کیفیت زندگی می شود.

وضعیــت ارائه این ابزارهــا به بازار 
اقتصادی چگونه است؟

این ابزارها بازار اقتصادی باالیــی دارند و میانگین 
سرعت علم در آن باالست. ما نیز در وزارت بهداشت 
با تشکیل دانشگاه هوشمند و کمیته هوش مصنوعی 
و سامت الکترونیک به بهبود روند توسعه و تولید 

این ابزارهای سامت دانش بنیان کمک می کنیم.

پس نظر وزارت بهداشت حمایت از 
اینگونه تولیدات است؟

بله، دانشگاه هوشــمند و کمیته هوش مصنوعی 
و ســامت الکترونیک مؤسسه حمایت تحقیقات 
توســعه علوم پزشکی که ریاســت آن را خودم بر 
عهده دارم، بر پایه حمایت از دانش بنیان های این 
حوزه بنا شده است. مانند آنچه محققان شیرازی 
انجام دادند. بنابراین سیاســت وزارت بهداشــت 
حمایت از آنهاســت تا در آینده این نوع امکانات 
ارتقا پیدا کند و در کنار کاهش هزینه های درمان، 

اطاعات بیماران نیز ارتقا پیدا کند.

مهم ترین تأثیر توســعه ابزارهای 
سالمت الکترونیک بر حوزه درمان چیست؟

مبنای این نرم افزارها بر پایه پیشــگیری است تا 
درمان. چون اســتفاده از آنها اجازه می دهد امر 
پیشگیری دقیق تر و درست پیش برود و بیماری 
پیشرفت نکند. اگر یک فرد دیابتی، از این نرم افزار 
برای پایش وضعیت خود اســتفاه کند، شــاید 
نیازش به داروهــای دیابتی و عوارض ناشــی از 

آن کم شود.

نمونه هــای ایرانــی محصــوالت 
دانش بنیان این حوزه با نمونه های خارجی قابل 

رقابت است؟
این نــوع از علم ســامت الکترونیــک در دنیا 
به شدت در حال رقابت اســت و بازار بزرگی نیز 
دارد. ما نیز از سال گذشــته این حوزه را بسیار 
جدی گرفتیم و شــرکت های دانــش بنیان را 
هم تشویق کردیم. در این زمینه، کمیته هوش 
مصنوعی و سامت الکترونیک از افراد توانمند 
دعوت کرده است و بودجه خوبی هم در اختیار 
پژوهشگران قرار می دهد. چون درصورت بومی 
شــدن این محصوالت ما هم از ابتا پیشگیری 
می کنیم و هم نیاز بیماران به مراجعه به پزشک 

کاهش می یابد.

معاون فناوری وزارت بهداشت در گفت وگو با 
همشهری می گوید شرکت های دانش بنیان موفق 
شده اند با ساخت ابزارهای دیجیتال سامت، رشد 

چشمگیری داشته باشند

زهرا خلجیدانش
روزنامه نگار

نظرسنجی و موضع گیری عجیب 
وزیر سابق

پنجشــنبه گذشــته، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق 
ارتباطــات و فناوری اطاعــات در کانال تلگرامــی خود، یک 
نظرســنجی منتشــر کرد. در توضیح این نظرســنجی آمده 
که »برخــی معتقدند بــا ایجــاد محدودیت ها بــر اینترنت، 
پیام رسان های داخلی با رشد قابل ماحظه ای مواجه شده اند. 
برای ارزیابی این دیدگاه، پاسخ به این سؤال می تواند مؤثر باشد. 

وضعیت شما به عنوان یک کاربر، چگونه است؟«
این نظرسنجی در زمان نگارش این گزارش نزدیک به 70هزار 
بازدید خورده، اما تنها نیمی از بازدیدکنندگان یعنی 35هزار نفر 
را جلب کرده است. آذری جهرمی برای نظرسنجی خود 5گزینه 
در نظر گرفته اســت. »خودم نصب کرده ام و استفاده می کنم. 
پیام رسان های خارجی را کنار گذاشــته ام.« 8درصد، » خودم 
نصب کرده ام و اســتفاده می کنم اما پیام رسان های خارجی را 
همچنان استفاده می کنم.« 42درصد، »خودم نصب نکردم اما 
برخی از اطرافیانم نصب کرده و استفاده می کنند.« 12درصد، 
»نه خودم نصب کردم و نه از اطرافیانم کسی استفاده می کند.« 
 ChatGPT 33درصد و » با دیدن نتایج معتقدم این سؤال را از

بپرسید.« هم 5درصد از کل آرا را به خود اختصاص داده اند.

در حالی که گزینه اول تنها 8درصد کل آرا را به دســت آورده، اما 
آذری جهرمی 6ساعت پس از انتشار نظرسنجی می نویسد: »کاش 
واقعیت جامعه و ذهن مردم هم، با دستکاری بات های سایبری، 
قابل تغییر بود. دوســتان عزیز سایبری که زحمت کشیدید و به 
گزینه یک با گسیل بات های پرشمارتان رأی دادید، خرده عقلی 
الزم بود تا بدانید کسی که پیام رسان خارجی را ترک کرده و به 
پیام رسان داخلی کوچ کرده است، امکان رأی دادن در تلگرام را 
ندارد. حیف پول هایی که خرج فعالیت های شما می شود.« در واقع 
زمانی که مسیر نظرسنجی بر وفق مراد پیش  نمی رود، مسئله  پای 
بات های سایبری گذاشته می شود. عاوه بر این، نظرسنجی عما 
در بستری برگزار شده که در دوران وزیر سابق فیلتر شده و عما 
برای کاربران پیام رســان های داخلی امکان شرکت در آن وجود 
ندارد. درصورتی که این نظرســنجی با پرونده »پیام رسان های 
بومی« روزنامه همشــهری که یک روز پیش از آن منتشر شد، 
ارتباطی داشته باشد، توضیح این موضوع ضروری است که در هیچ 
بخشی از این پرونده 4صفحه ای، اشاره ای به حذف پیام رسان های 

خارجی از سوی کاربران نشده است.

جریمه یک میلیون دالری برای 
استفاده از واتساپ

شرکت مورگان استنلی پس از موافقت با پرداخت 200میلیون 
دالر جریمه به کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، حاال 
تصمیم به جریمه سنگین کارمندانی گرفته که از واتساپ و 
iMessage استفاده کرده اند. به گزارش رویترز، این جریمه 
شامل افرادی می شود که از این پیام رسان ها برای ارتباطات 
سازمانی بهره می برده اند. جریمه ها بسته به عوامل مشخص، از 
چند هزار دالر شروع می شود و برای برخی دیگر رقمی بیش از 
یک میلیون دالر هم تعیین شده است. این عوامل شامل تعداد 
پیام های ارسالی، پست سازمانی افراد و دریافت هشدار برای 
استفاده نکردن از این پیام رسان ها و موارد دیگر است. علت 
جریمه مورگان استنلی از سوی SEC هم ارتباطات کارمندان 
در پیام رسان های تأیید نشده از ســوی این شرکت بوده که 
طی تحقیقات SEC روشن شــده است. حاال به نظر می رسد 
این اتفاق باعث شده که مورگان استنلی هم کارکنان خود را 
 SEC ،جریمه کند. همچنین در سپتامبر سال گذشته میادی
تصمیم به جریمه 16شرکت مالی گرفت که شامل برخی از 

بزرگ ترین بانک های جهان هم می شد.

شــرکت های فنــاور بــرای رفــع چالش هــای 
موجود در حوزه سالمت دیجیتال ۷فناوری 
را پیشنهاد می دهند. این فناوری ها شامل 
ابزارهــای هوشــمند و اینترنــت اشــیا، 
تجزیــه و تحلیــل اطالعــات و داده کاوی، 
فناوری هــای امنیت ســایبری، فناوری های 
گســترش یافته واقعیت افزوده و واقعیت 
مجــازی، اپلیکیشــن موبایــل و پلتفرم های 
نرم افــزاری، فناوری هــای ذخیره ســازی و 
اشــتراک اطالعــات و ارتبــاط از راه دور و 

انتقال داده است.

7
فناوری

دانشمندان ژنی را در افراد باالی 100سال 
پیــدا کرده اند که احتمــاال با تزریــق آن به 
ســایر افراد می تــوان قلب آنهــا را جوان تر 
کــرد. آنهــا حــاال امیدوارند کــه بتواننــد از 
این ژن برای درمان استفاده کنند و البته 
به کمک آن توانسته اند قلب موش های 
پیــر را جــوان کننــد. ایــن ژن کــه موســوم 
بــه ژن ضدســالخوردگی اســت در بــدن 
افرادی پیدا شده که در مناطق آبی زمین 

زندگی می کنند.

10
سال

فناوری

عدد خبر

اینترنت  جهش دانش بنیان 
در سالمت دیجیتال

پنجمین همایش بین المللی سالمت همراه در شیراز 
با معرفی محصوالت دانش بنیانی که در حوزه سالمت 
الکترونیک توسط تولیدکنندگان ایرانی توسعه یافته 
است، برگزار شد. مهم ترین هدف سالمت الکترونیک 
کاهش مراجعه بیماران به پزشک و هزینه های درمان است. توسعه نرم افزارها و سخت افزارهایی 
که همپا با دانش دنیا، با توانمندی دانشمندان حوزه سالمت و پزشکی در ایران تولید می شود، 
نوید آینده ای امید بخش را می دهد. دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
در گفت و گو با همشــهری، به دنبال رونمایی از محصوالت دانش بنیان شامل شبیه ساز آموزش 
پزشکی، چاپگر دستی سلول و پلتفرم هوش مصنوعی برای پایش بیماران دیابتی، این ابزارها را 

الزمه ارتقای سالمت در حوزه پیشگیری و درمان دانست.
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سالم نوجوانان به 
باشگاه های سالمت 

اجتماعی
این مراکز پاتوق جدید نوجوانان 15تا 

18ساله ای می شود که در قالب طرح مانا 
دل شان برای محله شان می تپد

چند سالی می شــود که طرح »مانا« تابستان ها 
از سوی سازمان بهزیســتی کشور در محله های 
مختلف شهری اجرا می شــود؛ طرحی که هدف 
اصلی از اجرای آن، شکل گیری گروه های نوجوانان 
در محالت است. در این طرح نوجوان به عنوان یک 
فرد مســئول، هم به بررسی مشکالت اجتماعی 
محله خود ترغیب می شوند و با شناخت آسیب های 
اجتماعی در یک مشارکت اجتماعی با همساالن 
خود و بزرگ ترهای محله ســعی در کاهش این 

آسیب ها می کنند. 
در طول سال های گذشــته، همواره سعی شده 
طرح مانا در قالب 7گام اساسی اجرایی شود. ابتدا 
آموزش هایی به تسهیل گران و کارشناسان داده 
می شود. در گام دوم تسهیل گران آموزش هایی را 
در شهرستان ها ارائه می کنند، در گام سوم فرایند 
یادگیری نوجوانان دنبال می شــود. بعد از آن در 
چهارمین گام حمایت یابی و پشتیبانی از اقدامات 
مشارکتی نوجوانان در دستورکار قرار می گیرد. 
در گام پنجم هم ارائه دستاوردهای نوجوانان و در 
گام ششم و هفتم نیز شبکه سازی و تقویت روابط 
مدارس و گروه های نوجوانان پیگیری و در نهایت 

فرایند پایش و ارزیابی صورت می گیرد.

افزایش اعتماد به نفس نوجوانان
معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور، این روزها با اشاره به نتایج مطلوب 
اجرای طرح مانا در محله های مختلف شهرهای 
بزرگ و کوچک، خبر از راه اندازی باشگاه سالمت 
نوجوانان در محالت از سال آینده داد. به گفته آرزو 
ذکایی فر، با اجرای طرح مانا با رویکرد همیاری و 
مشارکت اجتماعی نوجوانان 15 تا 18ساله عالوه بر 
ارتقای توانمندی همیاری جمعی و به ارتقای عزت 
نفس، اعتماد به نفس و اســتقالل طلبی، موجب 
ارتقای مهارت های حل مسئله و خودکارآمدی و 
فرایند هویت یابی و هویت پذیری آنها نیز می شود.

با اجرای طرح مانا، نوجوانان و جوانان جامعه هدف 
اســتقبال خوبی از این طرح کردند؛ به طوری که 
هم اکنون حدود 1500گروه مشارکت اجتماعی 
نوجوانان در سطح محالت با کمک تسهیل گران 
محلی فعالیت می کننــد. گروه هایی که عالوه بر 
دریافــت آموزش هــای الزم، دربــاره چگونگی 
شناســایی و احصای نیازهای خود، اطرافیان و 
محله زندگی شــان و همچنیــن اولویت بندی و 
ارائه پروژه های عملیاتی برای رفع این چالش ها 

فعالیت دارند.

اجرای 600پروژه محلی توسط نوجوان ها
یکی از اتفاق های خوبی که در قالب این گروه ها 
در محله های کم برخوردار شهرها رخ داده است، 
مشارکت نوجوان ها در اجرای 600پروژه کاهش 
آسیب اجتماعی محلی بوده است. درست است 
سازمان بهزیستی کشور برای اجرای این پروژه ها 
منابع اعتباری خاصی را در اختیــار این گروه ها 
قرار می دهد، اما نوجوانان فعــال در این گروه ها 
موفق شدند طی رایزنی با خیرین محلی و جذب 
مشارکت های مردمی در ارتقای کیفیت زندگی 
اجتماعی محله های خــود از بخش های مختلف 
دولتی و غیردولتی به جذب ســرمایه بپردازند. 
ذکایی فر می گوید سهم نوجوانان محله ها در تأمین 
سرمایه های مورد نیاز برای اجرای طرح های محلی 

چیزی حدود یک میلیارد تومان بوده است.
کمک هایی که البته این نوجوان ها برای پیشبرد 
امور محله هایشــان جذب کرده اند تنها محدود 
به کمک های مالــی نمی شــود، آنها همچنین 
توانســته اند با جــذب کمک هــای غیرمالی و 
غیرمادی خیرین گام های خوبی را برای اجرای 
پروژه هایشان بردارند. این نوجوانان حاال در سایه 
طرح مانا، همه فکر و ذکرشان توسعه محله های 
خود و ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی در آنهاست. 
اما برای اینکه به قول قدیمی ها جا پای خود را در 
این مسیر سفت کنند، نیازمند یک پایگاه ثابت 
برای راهبری موضوعات محله هستند تا بتوانند 
واسط میان دولت و ســاکنان محله شان باشند. 
بر این اســاس، معاونت پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی سازمان بهزیستی از تصمیم این سازمان 
برای ارتقا و پایداری این گروه مشارکت اجتماعی 
نوجوانان خبر داد و اعالم کرد: سازمان بهزیستی 
تصمیم به راه اندازی باشگاه های سالمت اجتماعی 
که به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی کمک 
می کند، گرفته است؛ زیرا اعتقاد بر این است که 
بهترین کسانی که می توانند در مورد مسائل هر 
محله ای فکر و چاره اندیشــی کنند، مردم همان 
محله هســتند. او هدف از اجرای ایــن برنامه را 
تقویت روحیه مشارکت و همیاری در مشکالت 
فردی و محلــه می داند و معتقد اســت: »برای 
ماندگاری گروه هایی که در سطح محالت شکل 
گرفته تا بتوانند کمک کننده باشند، در سال آینده 
باشگاه ســالمت نوجوانان راه اندازی خواهد شد. 
مأموریت بخش مهمی از این باشگاه ها این است 
که گروه های نوجوانان بتوانند براســاس مسائل 
گروه و محالت، پروژه های محلی را پیشنهاد دهند.

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور همچنین معتقد است 
که راه اندازی این باشگاه ها موجب افزایش سرمایه 
اجتماعی، همکاری مردم محالت، کمک به فرایند 
توانمندسازی مردم محله و افزایش تعلق اجتماعی 
این افراد نسبت به محله شان خواهد شد و از سوی 
دیگر نیز باعث می شود بسیاری از مسائل محله ها با 

رویکرد پیشگیری، کنترل شود.

فاطمه عسگری نیاگزارش 2
روزنامه نگار

از 10سال حبس در زیرزمین تا کارآفرینی
 اورژانس اجتماعی؛ از سالی که متولد شد تا امروز ، یکی از اثرگذارترین بخش های مبارزه با آسیب های اجتماعی است

23سال تالش؛ از نجات دختری در کرمان 
که 10سال در زیرزمین خانه اش حبس بود 
تا برگشتن زنی تن فروش به زندگی جدید 
و ازدواج زنی که حاال یک کارآفرین است 
و هزاران پرونده و مأموریت خاص اجتماعی 
دیگر، از جمله مواردی است که اورژانس 
اجتماعی را امروزه بــه یکی از قوی ترین 
برنامه های حوزه آســیب های اجتماعی 
تبدیل کرده  است. اما اورژانس اجتماعی 
چیســت و از کی کارش راه افتاده و چه 
فرصت هایی در زمینه مقابله با آسیب های 

اجتماعی ساخته؟

تولد یک ایده
پرداختــن بــه مشــکالت متنوعــی چون 
کودک آزاری، زنان و دختران در معرض آسیب 
یا آسیب دیده اجتماعی، مبتالیان به اختالل 
هویت جنسی، افرادی که قصد خودکشی دارند 
و... نیازمند سازوکار جداگانه ای بود که تا قبل از 
سال1378 توسط کالنتری ها و سیستم قضایی 
به آن رسیدگی می شد. تا اینکه با توجه به حجم 
زیاد پرونده های قضایی و به دلیل حساسیت 
باالیی که در پرونده هایی چون خودکشی وجود 
داشت و به مداخله روانپزشک و افراد متخصص 
نیاز بــود، اورژانس اجتماعی با شــماره123 
سازماندهی و طراحی شد. از آن زمان تاکنون 
اورژانس اجتماعی توانسته مرگ های بسیاری 
را زندگی کند؛ که هر کدام قصه  خودش را دارد 
و در کنار غم انگیز بودن، امیدبخش هم هست.

اورژانس اجتماعی چند بخش دارد؟
سر و ســراغی گرفته ایم از بنیانگذار آن. دکتر 
سیدحسن موسوی چلک، بنیانگذار اورژانس 
اجتماعی و رئیس فعلی انجمــن مددکاری 
اجتماعی می گویــد: »اورژانــس اجتماعی 
4بخش عمده دارد: مرکز مداخله در بحران، 
بخش نگهداری و ســرپایی که از 24ساعت 
تا 21روز قابل تمدید اســت، پایگاه خدمات 
اجتماعی و ســکونتگاه های غیررســمی که 
شبیه درمانگاه اســت و مرکز خط تلفن123 

که کارشناســان آموزش دیده به همراه یک 
روانشناس که هم خدمات سیار خودرویی ارائه 
می کنند و هم برای مداخلــه در بحران اعزام 
می شــوند. با راه اندازی این سامانه دسترسی 
مردم به خدمات تخصصی در حوزه آسیب های 
اجتماعی آسان تر و محدودیت های مکانی و 
زمانی آن کمتر شده است. یعنی در هر ساعتی 
از شبانه روز سامانه123 پاسخگوی نیاز افراد 
در بحران های مختلف است. با توجه به برنامه 
ششم توسعه شهرهای باالی 50هزار نفر تحت 
پوشش قرار گرفت و طبق آخرین گزارش ها 
در حدود 390شهر تاکنون راه اندازی شده و 
کم  کم قرار است در همه شهرها سامانه برقرار 
شود.« اورژانس اجتماعی امروز قوی ترین برنامه 
در حوزه آسیب های اجتماعی ست و رویکرد 
فعال دارد، کارکردش بین بخشی است؛ یعنی 
اگر فردی به سیستم اورژانس مراجعه می کند 
ممکن اســت الزم باشــد به واحدهای دیگر 
داخل آن سازمان ارجاع شــود. مثال کودک 
بدسرپرست و بی سرپرســت باید یک جایی 
نگهداری شود، زنی که آســیب دیده باید به 
بخش بازپروری برود یا فردی که درگیر اعتیاد 
اســت به حوزه اعتیاد در معاونت پیشگیری 
فرستاده می شــود. اینها همه درون سازمانی 
اســت. اما ماهیت کار اورژانس فرابخشــی و 
برون ســازمانی هم هســت. کودک آزاری، 
همسرآزاری، فرار، طالق، ترنس سکشوال هایی 
که اقدام به خودکشی کرده اند، زنان آسیب دیده 
اجتماعی و غیره که اورژانس برای رسیدگی به 
آنها ممکن است نیازمند مراجعه به نهادهای 
دیگری چون پزشکی قانونی، نیروی انتظامی، 
سیستم قضایی و...باشد و این همان رویکرد 

چند نهادی و فرابخشی آن است.

غلبه با امور اجتماعی نیست
بنیانگــذار اورژانــس اجتماعــی در ادامــه 

حرف هایش توضیح می دهد: »در سال1385 
که قانون اطفال و نوجوانان در حال تدوین در 
قوه قضاییه بود، در بند اول الیحه آن نوشــته 
شــده بود مددکاران اورژانــس اجتماعی از 
شناسایی تا توانمندسازی را باید دنبال کنند 
که اکنون با ماده6 شــناخته می شــود و بعد 
از 16سال در ســال99 تصویب شد. رایگان 
بودن، شــبانه روزی بودن، خود معرف بودن 
و ارجاع از تمام حوزه هــا و حتی مردم مبنای 
کارش قرار گرفت. اما در بخش توسعه آنطور 
که باید توسعه پیدا نکرد، چرا که معموال امور 
اجتماعی در ایران در حاشــیه است. به طور 
مثال از سال91 که خودروی مخصوص برای 
ارجاع به مأموریت هــای اورژانس خریداری 
شده، تاکنون که 10سال از خرید آن می گذرد، 
حتی یک خودرو به این بخش اضافه نشــده 
است. چون دغدغه خیلی ها نیست و دولت ها 
در ادوار مختلف به اهمیــت این موضوع پی 
نبردنــد . برای 115 تقاضــا کنید آمبوالنس 
بدهند خیلی راحت تر می دهنــد تا اورژانس 
اجتماعی، چون غلبه با نگاه اجتماعی نیست.« 
از نگاه این جامعه شناس و مددکار اجتماعی، 
نخســتین و مهم ترین بخش در هر سازمانی 
ساختار است. ساختاری که بتواند با اقتدار کار 
بکند و برای پیگیری امورش وابسته به کسی 
نباشد، قوی و منسجم باشد. دوم فراگیر کردن 
اورژانس اجتماعی است. هم اکنون همه شهرها 
اورژانس ندارند این طرح جامعیت   دارد چون 
هر ساعت شبانه روز می شود با آن تماس گرفت 

اما فراگیری ندارد.

در اینجا نیروی انسانی خیلی مهم است
موسوی چلک همچنین با اشاره به اهمیت 
نیروی انســانی متخصص در این حوزه نیز 
اشــاره می کند: »در حوزه نیروی انســانی 
چند مالحظــه مهم وجود دارد. نخســتین 

و مهم تریــن آن ثبــات و امنیــت شــغلی 
کارکنان اســت. عمده کســانی که در این 
حوزه کار می کنند نیروی قراردادی هستند 
که فردا اگــر جایی کار بهتــری پیدا کنند، 
می روند؛ پــس یعنی هرچه آمــوزش داده 
 شــود و نیروی انســانی کارآمد تربیت شود

 به جایی نمی رسد. 
دوم کیفیت نیروی انســانی است. اورژانس 
اجتماعی فردی را می خواهــد که در حوزه 
آســیب های اجتماعی کار کرده باشد و چه 
از نظر نظری و چه از نظر مهارتی بتواند کار 
کند. درست است که االن در دانشگاه جامع 
علمی کاربردی رشــته مددکاری اجتماعی 
با گرایش اورژانس اجتماعــی داریم که باز 
یک اتفاق خوبی  است که آن هم با پیگیری 
سازمان بهزیستی اتفاق افتاد، ولی دانشگاه 
فارغ التحصیلی ندارد که بــه درد اورژانس 
اجتماعی بخورد! برای آنکه نوع آموزش هایی 
که می دهند با آنچه در اوژانس اجتماعی نیاز 
اســت فاصله دارد؛ مگر اینکه یک مدرسی 
خودش این برنامه را بشناســد و در دروسی 
که تدریس می کند مهــارت و توانمندی آن 
دانشجو را افزایش بدهد، وگرنه دانشگاه های 
ما عموما آموزش هایشان با آنچه در اجرا نیاز 
اســت فاصله معنــاداری دارد. پس کیفیت 

آموزش نیروی انسانی مهم است.
در اوایل کار اورژانس اکثر مدرســان از خارج 
کشور می آمدند، چون کسی را نمی شناختیم 
که مداخله تلفنی یا مداخلــه در بحران های 
خودکشــی را بتواند آموزش بدهد. هنوز هم 
مدرس تخصصی در این حوزه نداریم. مشکل 
بعدی این اســت که بعد از آمــوزش، نظارت 
نیست؛ اینکه چقدر آموزش توانسته در عمل 
تأثیرگذار باشد. البته کار خوبی که انجام شد 
برنامه تک پودمان سوپروایزر اورژانس اجتماعی 
بود که تدوین شد، در دانشگاه جامع سال98 
هم تصویب شــد ولی هنوز اجرا نشده است. 
سوپروایزر مدرک رســمی و توان راهبردی 
علمی در اســتان و شــهر را دارد و به گونه ای 
 برنامه ریــزی شــده که این خأل ها پوشــش

داده شود.
بدون بودجه که نمی شود

او با اشــاره به تخصیص بودجــه ناکافی برای 
موضوعات مهمــی چون مســائل اجتماعی 

می گوید: »وقتی بخواهیم یــک برنامه ای را 
اجرا کنیم بودجه الزم را هم نیاز داریم. با بودجه 
قطره  چکانی نمی شــود. اگر اورژانس رویکرد 
فعال را انتخاب کــرده در بخش های دیگر هم 
باید توسعه پیدا کند. کارکنان اورژانس حتما 
باید مشمول سختی کار شــوند. گاهی مواقع 
واقعیت هایی را می شنوند که استخوان هایشان 
به درد می آید، همین کارها را قبال کالنتری ها 
انجام می دادند و اکنون مــددکاران اورژانس 
اجتماعی انجام می دهنــد. و کار در این حوزه 
واقعا فرســودگی شــغلی می آورد. حقوق و 
مزایــای مناســب و ســختی کار مطالبه ای 
جدی اســت که حاکمیت باید پیگیری کند 
تا انگیزه و مشوق هایی باشــد برای ماندن و با 
عالقه کار کردن در این شغل.« موضوع بعدی 
خودمراقبتی  اســت. مهارت هایــی که خود 
کارکنان باید داشته باشند و هم سازمان باید 
وظیفه خودش را مقابل کارمندانش انجام دهد. 
اما ســازمان بودجه کافی ندارد و اگر کارکنان 
شادی ونشاط الزم را نداشته باشند نمی توانند 

درست کار کنند.

همه نیازهای یک اورژانس
او با تأکید بــر راه اندازی یک ســامانه برای 
اورژانس اجتماعی می گوید: مردم باید بتوانند 
از راه های مختلف با اورژانس در ارتباط باشند 
و از خدمات آن استفاده کنند. در سال78 برای 
کل ایران 28نفر نیرو یعنی  در هر استانی یک 
کارشناس مسئول داشتیم. با توجه به اینکه 
پرونده های قضایی ما باالست، برای پیشگیری 
از وقوع جرم ما باید خوشحال باشیم که مردم 
اورژانــس اجتماعی را به کالنتــری و دادگاه 
ترجیح بدهند.  اگر این بخش را توسعه دهیم 
قبل از اینکه کسی مشکلش حاد شود و جرمی 
اتفاق افتد و برچســب مجرم بخــورد از این 
امکانات استفاده و مشکلش را حل کند. البته 
کارکنان هم نیازمند بازآموزی در ادوار مختلف 
هستند. پس اگر طرح و ایده خوب باشد ولی 
نیروی انسانی متخصص نباشد، عمال کار انجام 
نمی شــود. هم اکنون چون مسائل اجتماعی 
آورده اقتصــادی ندارد در اولویت نیســت و 
این در حالی اســت که موضوع آســیب های 
اجتماعی هر سال بیشــتر، بدتر و مشروط تر 

می شود.

مهال داریانگزارش
روزنامه نگار

به رسم پدریجفت بلژیکی برای تنهاترین پرنده 
سازمان حفاظت محیط زیست با جفت یابی برای تنها بازمانده گله غربی سیبری 

امیدوار به احیای جمعیت درناهای سیبری است
ابوالفضل غیاثی عمرش را وقف نیازمندان و بیماران 

دیالیزی کرده است
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10داروی سنتی وارد 
بازار شد

یکتا،  حســینی  نفیسه 
مدیرکل دفتر طب ایرانی 
و مکمل وزارت بهداشت: 
10داروی سنتی به عنوان 
کمک درمــان در چرخه 
فهرســت دارویی کرونا 
وارد بازار شــده و مورد 
اســتفاده بیمــاران قرار 
می  گیــرد. در موج پنجم 
کرونا، استفاده از ظرفیت 
طب ایرانی را نداشــتیم و 
فقط در 7 مرکز ارائه خدمت 
داشتیم. در موج ششم، با 
تشکیل کمیته طب ایرانی و 
حمایت ویژه معاونت درمان 
وزارت بهداشت، 1۵۸مرکز 
طــب ایرانــی به صورت 
سرپایی خدمات درمانی 
و مشاوره ای ارائه دادند و 

اکنون نیز فعالیت دارند.

ایجاد فهم مشــترک میــان ارکان آموزش و پــرورش برای 
اجرایی سازی سند تحول بنیادین ضروری است. مشاور وزیر 
آموزش و پرورش و دبیر قرارگاه اجرایی ســازی سند تحول 
بنیادین، با تأکید بر این مهم گفته است:»اگر همه به ضرورت 
تحول در آمــوزش و پرورش پی ببریم، آن وقــت انگیزه پیدا 
خواهیم کرد که همه باهم تحول را رقــم بزنیم. اما این کافی 

نیست؛ بلکه باید مقصد تحول را هم مشخص کنیم و اتفاق نظر 
داشته باشیم.« علی پارسانیا با بیان اینکه وضعیت مدارس ما با 
آنچه توقع می رود و مطلوب است فاصله دارد، افزوده است:»البته 
همه مدارس در یک سطح نیستند، اما میانگین کلی وضعیت، 
مطلوب نیست. با این وضعیت نیازمند یک تحول اساسی در 

آموزش و پرورش هستیم.« / ایسنا

نیازمند تحول اساسی در آموزش و پرورش هستیم
دستیار ویژه وزیر بهداشت و مدیرکل همکاری های بین الملل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اهدای 8 دستگاه 
آمبوالنس از ســوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به 
جمعیت افغان مقیم ایران خبر داده و گفته این آمبوالنس ها 
به منظور رفع نیاز و ارائه بهتر و مطلوب تر خدمات ســالمت 
محور به جمعیت افغان مقیم ایران اهدا شده که در 8 دانشگاه 

علوم پزشکی کشور ازجمله دانشگاه های علوم پزشکی زابل، 
اصفهان، کرمان، زاهدان، مشهد، ایرانشهر، رفسنجان و تهران، 
مستقر می شوند و مورد بهره برداری قرار می گیرند. به گفته 
محمدحسین نیکنام با این اقدام، بخشی از نیازهای همنوعان 
افغانستانی مان در انتقال بیماران به خصوص مادران باردار، 

برطرف می شود. / ایرنا

اهدای ۸ دستگاه آمبوالنس سازمان ملل به جمعیت افغان مقیم ایران

تعیین تکلیف 
نیروهای ایثار

بابک محمودی، سرپرست 
امدادونجات:  ســازمان 
نیروهای ایثار هالل احمر 
براســاس قراردادهــای 
پوشش  تحت  شــرکتی 
قرار می گیرند. کار شرکت 
هالل طی یکی دو هفته از 
نظر اداری و اســتخدامی 
تمام می شــود و نیروهای 
ایثار به صورت شــرکتی 
مانند کارمندان ثابت تحت 
پوشش قرار می گیرند. این 
تالش از اوایل سال به طور 
جدی صــورت گرفته و 
دولت مساعدت های خوبی 
داشته است، دکتر کولیوند 
با توجه به شناخت کامل 
از مشکالت، حق و حقوق 
و مسکن را برای جمعیت 
هالل احمر پیگیری می کند.

ادغام سامانه های 
موازی در بهزیستی 

کشور
عبداهلل کــرم زاده، رئیس 
مرکـز فناوری اطالعات، 
امنیت فضــای مجازی، 
تحول اداری و توســعه 
خدمات بهزیستی: مطابق 
آخرین ارزیابی ســازمان 
فناوری اطالعات، سازمان 
بهزیســتی در بین حدود 
140دستگاه ارزیابی شده 
دارای رتبه36 اســت. با 
برنامه ریزی انجام  شــده، 
چشــم انداز مرکــز این 
اســـت که طی 4ســال 
آینده، ایــن رتبه به کمتر 
از 10 برسد. بنابراین از ۵2 
سـامانه طی این برنامه در 
قالب نرم افــزار یکپارچه 
به صورت پنجره واحد در 
اختیار خدمت گیرندگان، 
کارکنـان و ذینفعان قرار 
خواهد گرفت. برای امسال 
و ســال آینده هم ادغام 
سـامانه های موازی شامل 
2ســـامانه بزرگ ارمغان 
و مثبت زندگــی بوده و از 
حیث تأثیرگــذاری مالی 
قریب بــه ۸0درصد منابع 
مالی ســازمان با نرم افزار 

جدید خواهد شد.
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دیر است، ولی امید هم هست

موسوی چلک اشاره می کند که در تهران می گویند درآمد زیر 23میلیون خط فقر است، با مکث
گسترش فقر پدیده های دیگری ظهور و بروز پیدا می کند. هرچه می گذرد امنیت ما بیشتر 
تهدید می شود.   لذا تا زمانی که فقر باشد آسیب ها افزایش پیدا می کند و امنیت جامعه 
از بین می رود. هم احساس ناامنی بیشتر و هم امنیت عینی تهدید می شود، فقط ترس از 
سرقت و زورگیری نیست بلکه در همه ابعاد تأثیرگذار است. اگر همین امروز هم شروع 

کنیم دیر است اما این هم نیست که نشود کاری کرد همه باید کمک کنند.
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تشکیل سازمان منطقه ای محیط زیست 
با مشارکت کشورهای همسایه

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور گفت: سازمان منطقه ای محیط زیست به منظور رفع 
و بررسی بسیاری از مشکالت محیط زیســتی به ویژه گرد و 
خاک با منشأ خارجی با مشارکت کشورهای همسایه تشکیل 

می شود.
علی سالجقه در حاشیه سفر به ســنندج در پاسخ به سؤال 
خبرنگار ایرنا در مورد برنامه ســازمان محیط زیســت برای 
جلوگیری از ورود گردوغبار با منشأ خارجی به کشور گفت: در 
ارتباط با منابع خارجی آلودگی هوا، امسال نشستی را در تهران 
با حضور مقامات کشورهای همسایه برگزار کردیم و یکی از 
نتایج این نشست، تاسیس سازمان منطقه ای محیط زیست 
بود که اساسنامه آن تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال شده 
است و بعد از تصویب ۱۵ کشور مرتبط با پدیده گرد و خاک، 

این سازمان ایجاد می شود.
وی یادآور شد: تاسیس این سازمان ظرفیت بسیار مطلوبی در 
راستای حل مشکالت محیط زیستی به ویژه گرد و خاک است 

که بعد از تاسیس کارهای میدانی، آغاز می شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار کرد: قرار بود 
در مهر  ماه سال جاری، تبادل کارشناس با کشورهای همسایه 
داشته باشیم؛ همه شــرایط هم مهیا بود، ولی به دلیل تغییر 
دولت در عراق، این مسئله به تأخیر افتاد ولی مکاتبات الزم 
انجام شده و در نخستین فرصت، این تبادل صورت می گیرد.

وی افزود: در بحــث آلودگی هایی که منشــأ داخلی دارد، 
دستگاه های مرتبط موظف به انجام فعالیت و اقدام براساس 

رسالت شان هستند.
سالجقه در ادامه گفت: با توجه به وضعیت اقلیمی، پوشش 
گیاهی و منابع آبی استان، کردستان باید شاداب ترین منطقه 
کشور باشد اما ورود گرد و خاک از کشورهای همسایه، منجر به 

آلودگی هوای این استان در ماه هایی از سال می شود.
سالجقه در ارتباط با برنامه سازمان محیط زیست برای از رده 
خارج کردن خودروهای اسقاطی که تأثیر زیادی در آلودگی 
هوا دارند هم گفت: در ســال های گذشته ســاالنه ۲۵هزار 
خودرو از رده خارج می شد، امسال هم به طور جدی پیگیری 

خواهیم کرد.
وی ادامه داد: قرار اســت به ازای تولید یا ورود هر خودروی 
وارداتی به کشــور، 4خودرو از رده خارج شــود که سازمان 
محیط زیست به عنوان دســتگاه نظارتی بر این مهم نظارت 

خواهد داشت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه به عنوان 
دســتگاه نظارتی قصور و کم کاری را از هیــچ نهاد و ارگانی 
نمی پذیریم، افزود: با رویکرد و برنامه هایی که در کشور داریم 

بی شک، شاخص آالیندگی هوا رو به بهبود خواهد رفت.
سالجقه افزود: دیگر اجازه ورود فاضالب شهری و صنعتی به 
محیط زیست به ویژه منابع آبی و تاالب های کشور از جمله، 

زریبار را نمی دهیم.
وی با بیان اینکه تاالب زریبار ســرمایه ملی است، ادامه داد: 
مشکالت و معضالت محیط زیســت را باید با ارائه راهکار و 
برنامه های اصولی کاهش دهیم و این مهم باید دغدغه همه 

ما باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت همچنین به تغذیه 
حیات وحش در فصل سرد اشاره کرد و گفت: در فصول سرد 
سال، حیات وحش برای تامین خوراک دچار مشکل شده و به 
مناطق و محدوده های شهری نزدیک می شوند که انسان های 

سودجو در این شرایط آنها را شکار می کنند.
ســالجقه با اعالم اینکه محیط بانان این ســازمان، حافظ 
محیط زیست و حیات وحش هستند، افزود: علوفه به اندازه 
کافی در انبارها وجود دارد، ولی تصمیم داریم از ظرفیت خیران 

و واقفان هم در این رابطه استفاده کنیم.
وی ادامه داد: یکی از برنامه های ما شکل گیری مجمع خیران و 
واقفان محیط زیست در کشور است که استان های کردستان و 
کرمانشاه در این رابطه پیشقدم بوده و کارهایی انجام داده اند.

خبر روزنقل قول خبر

ســهم ســازمان حفاظــت محیط زیســت در 
بودجــه ســال1402 کشــور اســت کــه در 3 
بخــش هزینــه ای، تملــک دارایــی و احــکام 
و تبصره هــا پیشــنهاد شــده اســت. ســهم 
هزینه ای سازمان حفاظت محیط زیست در 
بودجه1402 با لحاظ اعتبارات متفرقه 2هزار 
و543میلیــارد و 900میلیون تومان اســت. 
همچنین 20درصد عوارض آالیندگی نیز به 

این سازمان تخصیص یافته است.

0.2
درصد

تومــان هزینــه کاشــت و نگهــداری یــک  
میلیــارد اصلــه درخــت در کشــور اســت و 
آنطــور کــه هــادی کیادلیــری، دبیر ســابق 
مجمــع کنوانســیون تنوع زیســتی کشــور 
گفتــه اســت، بــرای کاشــت یــک میلیــارد 
نهــال در 2میلیــون هکتــار از وســعت 
ســرزمینی ایــران ایــن بودجــه تنهــا بــرای 
اســت؛  نهــال  نگهداشــت  و  کاشــت 
درحالی کــه بــرای اجــرای طــرح تنفــس 
جنگل هــای شــمال ۸0 میلیــارد تومــان 

بودجه نیاز بود که تامین نشد.

 60000
میلیارد

عدد خبر

برخورداری صندوق ملی محیط زیست  
از کمک های بالعوض بین المللی 

رضا انجم شعاع، معاون توسعه مدیریت 
و امور مجلــس ســازمان حفاظت  محیط  
زیســت:   در احــکام الیحــه بودجــه 1402 
درج شــده اســت کــه از محــل کمک های 
بالعوض بین المللی از سوی مؤسسات و 
سازمان های بین المللی که قابل دریافت 
توســط دولت اســت، امــکان هزینــه کرد 
بــرای موضوعات مرتبــط با صنــدوق ملی 

محیط زیست وجود داشته باشد.

ایران، موزه فرونشست شده است 
علی بیت اللهی، دبیــر کارگروه مخاطرات 
کشــور: بیش  از 40درصد فرونشســت ها 
در دنیا، کمتر از 2سانتی متر است و تنها 
در 10درصــد جهــان فرونشســت بــاالی 
10ســانتی متر داریم و این در حالی است 
کــه در بیشــتر دشــت های ایــران، نظیــر 
کرمان، ســمنان و اصفهان، فرونشســت 
12ســانتی متر و در تهــران 15ســانتی متر 
اســت؛ به شــکلی که ایران به مــوزه ای از 

فرونشست ها تبدیل شده است.

جفت بلژیکی برای تنهاترین پرنده  ایران
سازمان حفاظت محیط زیست با جفت یابی برای تنها بازمانده گله غربی سیبری، امیدوار به احیای جمعیت درناهای سیبری است

    تکرار تجربه شکست خورده
علیرضا هاشمی؛ کارشناس ارشد تنوع زیستی: ۱۵ســال قبل تجربه احیای درنای سیبری در 

پروژه حفاظت از این گونه زیرنظر صندوق پروژه های خرد سازمان ملل )GEF( آزموده شد. آن زمان 
تعداد درناهایی که به ایران آمدند، ۱0بال بود. برای این پروژه یک میلیون دالر کمک نقدی سازمان 

ملل و یک میلیون دالر کمک غیرنقدی ایران گذاشته شد، اما پروژه موفقیت آمیز 
نبود. سازمان حفاظت محیط زیســت حاال نیز همان مسیر را در 

پیش گرفته  است. هرگز نمی توان با یک جفت از 
درناهای سیبری جمعیت این گونه را 

احیا کرد. حتی درصورت موفقیت 
هم بعدتر به دلیل اختالل ژنتیک 
این گونه، مشــکالت زیادی برای 

آن به وجود می آید. دلیل اینکه چرا 
در پروژه قبلی احیای درنای سیبری موفق نبودیم و جوجه هایی که به ایران آوردیم همگی از بین رفتند، 
ناامنی مسیر مهاجرت درناها در ایران بود. بیش از ۱0سال است که سازمان های مردم نهاد و سازمان های 
بین المللی فریاد می زنند زیستگاه اصلی درنای سیبری در فریدونکنار ناامن است.ساالنه میلیاردها تومان 
به جیب مافیای صید و شکار پرندگان مهاجر در فریدونکنار می رود و در این وضعیت آوردن جفت برای 
تک درنای سیبری نه تنها به احیای این گونه کمک نمی کند، بلکه فاجعه صید بی رویه پرندگان مهاجر در 
فریدونکنار را هم پنهان می کند. سازمان حفاظت محیط زیست  بر زیستگاه اصلی درنای سیبری اشراف 
و کنترل ندارد.پس تا زمانی که امنیت زیستگاه فریدونکنار برای پرندگان مهاجر ازجمله »امید« فراهم 
نشود، نه تنها درنای سیبری حفاظت نمی شود که گونه های دیگر پرندگان مهاجر را نیز از دست می دهیم. 
چون تاالب های فریدونکنار همچنان به عنوان سیاهچاله پرندگان مهاجر شناخته می شوند. درنا رفتار 
خاصی در جفت یابی دارد و معلوم نیست جفتی که کنار امید می گذارند برایش بماند. روی گونه ای دست 
گذاشته اند که پیش تر 6مرتبه برای احیای آن آزمون و خطا و میلیون ها دالر خرج شده اما شکست خورده 
است. تا زیستگاه این پرنده امن نشود، آوردن درنای بلژیکی برای احیای جمعیت و همراهی با امید، بی فایده 
 است. اصال چه تضمینی وجود دارد که درنای جدید با »امید« مهاجرت کند؟ حافظه مهاجرتی درنایی که 
از بلژیک آمده، برای این مسیر نیست. ضمن آنکه باید ببینیم آیا اصال امید با این پرنده همراه می شود؟ 
پیش تر که ۱0پرنده آمده بود امید داشتیم تک درنای سیبری با یکی از آنها در فصل مهاجرت و زادآوری 

همراه شود ولی این اتفاق نیفتاد. تضمینی هم وجود ندارد درنای تازه وارد در مسیر مهاجرت تلف نشود.

    امید به پرواز مشترک
عطاءاهلل کاویان؛ مدیرکل محیط زیست استان مازندران: با پیگیری و 
تالش سازمان حفاظت محیط زیست کشــور و پیگیری های اداره کل محیط زیست 
مازندران یک بال درنای سیبری از مرکز تکثیر و حفاظت درنا در کشور بلژیک از مسیر 
هواپیمایی این کشور به قطر و از آنجا به فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(  انتقال 
یافت و صبح پنجشنبه گذشته با طی مراحل تشریفاتی و گمرکی برای رهاسازی در 
منطقه تاالب بین المللی فریدونکنار اعزام شد. مجموعه همکاران ما در طول ۲ماه 
گذشته بسیج شدند و مجموعه سازه موقت در محل تاالب زمستان گذرانی درنای 
امید را آماده سازی کردند و پروتکل ها انجام و این پرنده با عالئم کامل زیستی در محل سازه موقت حضور 
دارد. بعد از طی یک دوره کوتاه در سازه موقت احتمال دارد این پرنده به محیط طبیعی اطراف منتقل شود. 
هدف از این انتقال نیز ادامه تالش های ۲۵ سال گذشته برای حفظ و تقویت کریدور پروازی و مهاجرتی 
درنای سیبری از گله غربی است. » امید« حدود ۱۵ سال اســت که به صورت انفرادی مهاجرت می کند و 
تالش ما بر این است بتوان درناهای دیگری را در این مسیر مهاجرتی همراه این پرنده کنیم. از دی ماه ۱۳۸۵ 
تاکنون بعد از اینکه گله غربی تک درنای خود را به تاالب فریدونکنار فرســتاد، باعث شد مجامع مختلف 
بین المللی به ما کمک کنند و مرکز بلژیک نیز این همکاری را با ما داشت. انتظار دوستداران حیات وحش 
این بود که برنامه هایی برای رهاسازی و تقویت مسیر پروازی داشته باشیم که این اتفاق بعد از سال ها افتاد. 
انتظار داریم درنای جدید در یک فضای آرام با تامین امنیت در ۳هفته ابتدایی، کنار امید قرار بگیرد و در 
زمان مهاجرت بتوانند با یکدیگر پرواز کنند. الزمه این امر تامین امنیت برای درنای تازه وارد به کشور است، 
بنابراین حضور نیافتن در منطقه ای که درنا در آن اسکان داده شده، امری ضروری است. سازمان حفاظت 
محیط زیست نیز برای حفظ امنیت در حال پایش منطقه است تا پروتکلی که از طرف کشور بلژیک داده 

شده اجرایی شود.

15سال است که »امید« تنها بازمانده از جمعیت گله غربی منقرض 
شده درناهای سیبری در مســیر 5هزار کیلومتری مهاجرت از 
سیبری به آفریقای جنوبی، در ایران بر زمین می نشیند و همچنان 
تاالب های فریدونکنار را برای زمستان گذرانی در مسیر مهاجرت 
انتخاب می کند. همشهری پیش تر در گزارشی از امید نوشته بود 
که نخستین بار زمستان سال٨۶ بود که ۳درنای سپید سیبری در 
 تاالب فریدونکنار بر زمین نشستند. سال1۳5۳ البته نخستین 
درناهای سیبری در ایران مشاهده شده بودند. اما آنها از جمعیت 
درنای ســپید نبودند. در همان ســال٨۶ یکی از ۳ درنا توسط 

شکارچیان تلف شد و دیگری که »آرزو« همسر امید بود، سال٨۷ 
تلف شد. از آن سال تاکنون امید، این تک درنای باقیمانده گله 
غربی سیبری برای زمستان گذرانی به ایران می آید. امید تاکنون 
توانسته است از میان گلوله های سرگردان شکارچیان غیرمجاز در 
آسمان و دام های فریبکارانه بر آبگیرهای مازندران در امان بماند 
و یک سال دیگر نیز در تاالب های فریدونکنار زنده بماند. سن 
تخمینی امید به تخمین  پرنده شناس ها، ۳5سال است و درصورت 
مناسب بودن شــرایط این پرنده می تواند تا ۷۰سال زنده بماند. 
تنهاترین پرنده جهان 1۶۰سانتی متر طول دارد و وقتی بال هایش 
را می گشاید بیش از 2متر از فضای آسمان 
را می گیرد. زمســتان گذرانی امید 
در ایران نیــز از ابتدای آبان ماه تا 

پایان بهمن ماه طول می کشــد. این پانزدهمین سالی است که 
»امید« این پرنده مشهور تنها در جهان به ایران آمده است و حاال 
سازمان حفاظت محیط زیست در پانزدهمین حضور این درنای 
تنهای سیبری برایش جفت بلژیکی تدارک دیده است تا شاید 
امسال امید از تنهایی خارج شود و در نگاهی خوش بینانه با درنای 
بلژیکی بتواند نسل گله غربی منقرض شده درنای سیبری را احیا  
کند. سازمان حفاظت محیط زیست همچنین تالش کرده است با 
واردات یک درنای ماده از بلژیک، امید این تک درنای سیبری را 
از مهاجرت تنها نجات دهد و یار پرواز برایش مهیا کند. اما آیا این 
اقدام قادر به نجات نسل منقرض شده امید و حتی بیرون آوردن 
این تنهاترین پرنده جهان از خلوت پرواز در مســیر مهاجرت 

خواهد بود؟ 

گزارش
محمد باریکانی

روزنامه نگار

رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران 
با بیان اینکه برخی تعارضات در ارتباط با حضور 
خرس قهــوه ای در مازندران وجــود دارد و به 
زنبورداران، دامداران و کشــاورزان تأکید شــد 
در فصل بهار و تابســتان با دیدن خرس قهوه ای 
به محیط بانی اطالع دهند تا مورد آزار و تهدید 
انســانی قرار نگیرند، گفت: ساالنه شاهد تلفات 
۳ تا 4خرس قهوه ای در مازندران بودیم که اغلب 
به صورت تصادفات جاده ای، شکارغیرمجاز، دام  
و تله بود. اما خوشبختانه در سال های اخیر آمار 
مرگ ومیر خرس قهوه ای در مازندران کم شده 
است. کوروس ربیعی به ایســنا گفت: زیستگاه 
خرس قهوه ای در مناطق کوهســتانی مازندران 

است و رها شــده در طبیعت که تصویر زیبایی 
را ایجاد می کند. او با اشــاره بــه اینکه این گونه 
گوشتخوار با جثه ای بزرگ مورد توجه محیط بانان 
اســت و از این جمعیت صیانت می شود، اظهار 
کرد: مازندران ۲0نقطه حفاظت شده و ۵0پاسگاه 
محیط بانی دارد که تمام گونه های حیات وحش 
در کنترل حفاظت محیط زیست استان قرار دارد.
وی گفت: این گونه پستاندار به لحاظ جثه بزرگ 
نیازمند حفاظت بیشتری اســت. ربیعی افزود: 
مشاهده ها نشــان داده که خرس قهوه ای دارای 
جمعیت خوبی است و از غرب تا شرق مازندران 
پراکنده هستند اما شمار خاصی از لحاظ آماری 

در استان نداریم. 

کاهش تلفات خرس قهوه ای در مازندران
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البــرز  اســتان  اراضــی  امــور  مدیــر 
گفــت: بیــش از 5400نقطــه از اراضــی 
کشــاورزی و ملی ایــن اســتان در ۱0 ماه 
گذشــته بــا هماهنگــی دســتگاه های 
خدمات رســان رفــع تصــرف شــد. بــه 
گــزارش ایرنــا، ایــرج الماســی افــزود: 
امســال حــدود 8هــزار نقطــه تصــرف 
غیرمجاز اراضی اســتان توسط سامانه 
پایــش هوشــمند و همچنیــن عوامــل 

گشت۱۳۱ شناسایی شده است.

5400
نقطه

 رئیــس کل دادگســتری قزویــن گفــت: 
در ســال جاری 40واحــد تولیــدی رفــع 
مشکل و 4۱واحد تولیدی استان احیا و 
به چرخه تولید بازگشــته اند. به گزارش 
فــارس، علی شــعبانی بــا بیــان اینکه در 
۹ ماه گذشته، 8۲جلســه ستاد اقتصاد 
مقاومتــی اســتانی برگــزار شــده اســت، 
افــزود: در ایــن جلســات ۱۲8مصوبــه 
برای حمایت از واحدهای تولیدی ابالغ 

شده است. 

۸۱
واحد

عدد خبر

البرز

قزوین

اصفهانخبر کوتاه

خبر روز 

سرمای کم سابقه، ماندگاری هوای سرد، مصوبه هیأت وزیران 
درباره افزایش تعرفه گاز و صــدور قبض های میلیونی در 
استان های مختلف به ویژه لرستان، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی ، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان و سمنان 
موجب شد بار دیگر موضوع اصالح تعرفه مناطق سردسیر 
مورد توجه قرار گیرد. نمایندگان چهارمحال و بختیاری و 
آذربایجان شــرقی طی روزهای گذشته در مجلس شورای 

اسالمی، بار دیگر این موضوع را پیش کشیدند. 

سیده زهرا عباسی گزارش
روزنامه نگار

گاز ارزان برای استان های سردسیر
بعد از صدور قبض های میلیونی گاز، بار دیگر موضوع اصالح تعرفه گاز    مناطق سردسیر در دستور کار قرار گرفت

آغاز بزرگ ترین طرح نیروگاه 
خورشیدی کشور در اصفهان

آیین آغاز عملیات احداث بزرگ ترین طرح نیروگاه خورشیدی 
کشــور به ظرفیت یک هزار مگاوات در استان اصفهان برگزار 
شــد.  به گزارش تسنیم، اســتاندار اصفهان گفت: با احداث و 
بهره برداری از یک هزار مگاوات انرژی پاک در استان اصفهان، 
جهش ۲۰برابری در این حوزه را خواهیم داشت تا ضمن جبران 
کسری برق موجود از آلودگی هوا نیز پیشگیری کنیم. سیدرضا 
مرتضوی اظهار کــرد: به صورت همزمان شــاهد کلنگ زنی 
مجموعه 6۰۰مگاواتی نیروگاه خورشــیدی در شهرســتان 
کوهپایه با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، مجموعه ۲۰۰مگاواتی 
در شهرستان شاهین شهر با سرمایه گذاری شرکت مپنا و سایر 
شهرستان ها ازجمله ورزنه، شهرضا، نجف آباد، نطنز، کاشان، 

تیران و کرون و دهاقان هستیم.

   درخواست اصالح تعرفه برای سردسیرها 

حسین بامیری و احمد راســتینه ۲نماینده چهارمحال و 
بختیاری در مجلس شــورای اسالمی در تذکرات جداگانه 
بر لزوم اصالح تعرفه گاز در مناطق سردسیر تأکید کردند. 
یوسف داوودی، نماینده آذربایجان شرقی نیز بر این موضوع 
تأکید کرد. نماینده لردگان )چهارمحال و بختیاری( با بیان 
اینکه نمایندگان مناطق سردسیر خواهان بازنگری و حتی 
تعلیق مصوبه آذرماه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه گاز 
هستند به همشهری می گوید: استان هایی مانند چهارمحال 
و بختیاری، لرســتان، کهگیلویه و بویراحمد و به طور کلی 
استان های زاگرس نشین، به دلیل توپوگرافی، صعب العبور، 
سردسیر و برف گیر بودن شــرایط متفاوتی با استان های 
دیگر دارند و قشر متوسط و ضعیف آنها با توجه به مشکالت 
معیشــتی، امکان پرداخت قبض گاز با تعرفه های جدید را 
ندارند. حســین بامیری تأکید می کند در گفت وگو با وزیر 
نفت درباره این موضوع صحبت شــده و وزیر قول پیگیری 

این موضوع و قرار گرفتن آن در دستور کار را داده  است.

  جاماندگان فراموش نشوند  
مســئوالن وزارت نفت در هفته های اخیر تالش زیــادی برای تامین گاز مورد نیــاز به ویژه در 
استان های سردسیر انجام داده اند. نماینده لردگان بر این موضوع تأکید می کند، اما معتقد است 
این تالش نباید موجب فراموشی اصالح تعرفه  گاز و پیگیری مناطق سردسیر جامانده شود. آنچه 
بامیری مطرح می کند، مربوط به دسته بندی 5گانه استان های کشور است که طبق بررسی های 
سازمان هواشناسی انجام شده؛ متوسط مجاز مصرف گاز در شهرهای ایران مطابق با 5اقلیم آب 
و هوایی تعیین شده که بر این اساس شــهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به 
شهرهای گرمسیری هستند. طبق این تقسیم بندی گروه اول تا سوم سرد، گروه چهارم متعدل 
و گروه پنجم گرمسیر هستند، اما بسیاری از شهروندان به این تقسیم بندی انتقاد دارند و معتقدند باید اصالح شود. تا کنون نمایندگان چهارمحال و 
بختیاری و لرستان در این باره اظهارنظر کرده اند و بامیری تأکید می کند شرکت گاز و سازمان هواشناسی حتما باید این تقسیم بندی را اصالح کنند. 

به گفته این نماینده، این موضوع نیز در تذکر به وزیر نفت مطرح شده و تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد شد.

  ضریب متفاوت برای تخفیف   
بعد از انتشــار اخباری از صدور قبض های میلیونی در برخی استان ها رئیس جمهوری دستور 
تخفیف 7۰درصدی تعرفه گاز را صادر کرد. آنطور که مدیر روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران به 
همشهری می گوید این تخفیف مربوط به افزایش تعرفه در 31استان  است. عباس اعظمی توضیح 
می دهد: براساس مصوبه مجلس و ابالغیه شورای وزیران شرکت ملی گاز موظف به اصالح تعرفه 
گاز بود، اما اعمال این افزایش، با سرمای کم سابقه و به تبع آن افزایش مصرف گاز همزمان شد. 
به همین دلیل هم رئیس جمهوری دستور تخفیف را تا پایان سال و مشخصا بر افزایش تعرفه ها 
دادند. با وجود این خبر، اما نماینده لردگان در مجلس شورای اسالمی تأکید می کند این تخفیف 

نیز باید برای استان های سردسیر جداگانه درنظر گرفته شود. بامیری توضیح می دهد: باید ضریب متفاوتی برای استان های سردسیر درنظر گرفته شود، 
در غیر این صورت هیچ تناسبی بین سختی که مردم این استان ها در نتیجه سرما کشیدند و هزینه هایشان وجود نخواهد داشت.
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اساسنامه منطقه آزاد بوشهر ابالغ شد
مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر با بیان اینکه این منطقه نقش مهمی در توسعه 

استان بوشهر دارد، گفت: پس از تصویب اساســنامه منطقه آزاد بوشهر از سوی اقتصاد
شورای نگهبان، ابالغ شد. به گزارش تسنیم، حسین عربیان اظهار داشت: منطقه 
آزاد بوشهر می تواند آخرین سند توسعه استان باشد و توسعه پایدار استانی می تواند با فعال بودن این 
منطقه محقق شود، زیرا برخی ظرفیت های مهم این استان که تاکنون مغفول مانده می تواند با منطقه 
آزاد فعال شود و زمینه توسعه استان را بیش از پیش فراهم کند. وی با قدردانی از پیگیری مستمر 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه، استاندار و نمایندگان مجلس استان بوشهر در تصویب منطقه آزاد 
بوشهر گفت: در این راستا پس از تصویب ا ولیه اساسنامه در شورای عالی مناطق آزاد، شورای نگهبان، 
اساسنامه منطقه آزاد بوشهر را تأیید و تصویب کرد. مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر مساحت منطقه 
آزاد بوشهر را حدود ۲7هزار هکتار دانست و خاطرنشان کرد: منطقه آزاد بوشهر شامل روستاهای 
متعدد، منطقه ویژه اقتصادی یک و ۲ و شــهرک صنعتی بوشهر است. عربیان با بیان اینکه جزیره 
عباسک، مجتمع بندری نگین، صنایع دریایی صدرا و جزیره صدف در منطقه آزاد بوشهر قرار گرفته 
است، تصریح کرد: منطقه آزاد بوشهر در بین مناطق آزاد تازه تأسیس دارای بیشترین وسعت است 

و حضور جزایر در این منطقه موقعیت منحصربه فرد برای توسعه ایجاد می کند.

برف نو در مناطق کویری
سامانه جدید بارشی، هوای جنوب کشور را بارانی کرده است، 
اما در همیــن روزها که اهالی فارس، بوشــهر، یزد، کرمان، 
هرمزگان، جزایر خلیج فــارس، کهگیلویــه و بویراحمد و 
خوزستان شاهد بارش باران هستند، مردم بشاگرد در استان 
هرمزگان، زاهدان در سیستان وبلوچستان و میبد، اردکان و 
تفت در استان یزد بارش برف را تجربه می کنند؛ برفی که به 

اذعان اهالی در دهه اخیر بی سابقه و کم سابقه بوده است. 

تجربه جدید کودکان
در زاهدان 

گرچه نقــاط کوهســتانی و 
سردسیر سیستان وبلوچستان 
در سال های گذشــته بارش 
بــرف را تجربه  کرده انــد، اما 
زاهدانی هــا بعــد از 8 ســال 
چشم شان به برف روشن شده 
اســت. مدیرکل هواشناسی 
سیستان و بلوچستان این برف 
را تجربه جدیدی برای اهالی 
به ویژه کودکانــی می داند که 
در سال های گذشــته متولد 
شده اند. محسن حیدری البته 
در گفت وگــو با همشــهری 
توضیــح می دهد کــه بارش 
برف جبران خشکسالی ۲دهه 

گذشته نیست. 

برف کم سابقه در بشاگرد 
بارش کم سابقه برف در ارتفاعات 
شهرستان بشــاگرد در شرق 
هرمزگان موجب شگفتی مردم 
شده است. اهالی برخی از مناطق 
بشاگرد چون روستای »درشهر« 
از توابع بخش گوهران بشاگرد 
این برف را در حداقل 1۰ســال 
اخیر بی سابقه عنوان می کنند. 
این بــرف در پی ورود ســامانه 
بارشی به استان باریده است که 
البته در مناطق دریایی هرمزگان 
به ویژه جزایر سیری و ابوموسی 

موجب بارش باران شده است.

شهر کویری سفیدپوش شد 
گرچه میبــد، اردکان و تفت در 
استان یزد مانند ۲شهرستان دیگر 
شاهد اتفاقی کم سابقه نبوده اند، 
اما برف زمستانی همان قدر موجب 
شادی  اهالی شان شد. بنابر آنچه 
هواشناسی اســتان اعالم کرده، 
بیشــترین بارش برف مربوط به 
روستای ســرو علیاي اردکان با 
1۰، روستای ســورک میبد 1۰، 
روستای درین میبد 7، روستای 
نصرآباد تفت 6 و ندوشن و مزرعه 

نو با 5سانتی متر برف بوده است.

بازنگری قبض های میلیونی
با اعمال افزایش تعرفه های گاز در کشــور، مردم الیگودرز و ازنا در اســتان لرستان 
با افزایش چند برابری رقم گاز بهای این ماه خانوار مواجه شــدند. اکثر مشترکان گاز 
روستایی و شهری این شهرستان ها با دیدن قبض های گاز این ماه خود شوکه شده اند. 
داریوش شاهون وند، دادستان عمومی و انقالب مرکز لرستان در واکنش به این موضوع 
اعالم کرده است که مردم فعال قبض های خود را پرداخت نکنند. در خراسان  جنوبی 
رحمان محمودی، مدیرعامل شــرکت گاز   هم تأکید کرده است با دستور مدیرعامل 

شرکت ملی گاز ایران قبض های گاز مشترکان استان بازنگری می شود.

مکث

سیستان و    بلوچستان

یزد

هرمزگان
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»ابوالفضل غیاثی« مهندس راه و ساختمان است و نمونه های فراوانی از کارهای او را می توان در نقاط 

 رضا نیکنامگزارش
روزنامهنگار

مختلف کشور پیدا کرد؛ از پل سازی، خانه سازی تا مدرسه سازی در نقاط محروم و دورافتاده ایران. او 
این روحیه نیکوکاری را از حاج »علی نقی غیاثی« پدرش به ارث برده است. یکی از اقدامات ماندگار 
خاندان غیاثی در محرومیت زدایی و افزایش امکانات بهداشت و درمان برای ساکنان جنوب شهر تهران، ساخت و راه اندازی بیمارستان 
خیریه غیاثی در محدوده شهرک ولیعصر)عج( بود که از زمان تاسیس تا کنون منشأ خدمات فراوانی برای شهروندان و اقشار ضعیف 

و کم درآمد بوده است.

بهکوششفرزندانمرحومحاج»علینقی
غیاثی«چراغخدمترسانیاینبیمارستان
خیریههمچنانروشــنماندهومهندس
»ابوالفضلغیاثــی«تولیتبیمارســتان
خیریهغیاثیبااجرایبرنامههایمختلف
وبابهکارگیریابتــکاراتجدیددرنحوه
خدماترسانیومشــتریمداری،توانسته
جایگاهاینبیمارستانرادرایرانباالببرد.

درگوشــهاتاقغیاثی،چندینبستهارزاق
مثلروغن،برنجو...وجودداردکهبهنحوی
دراختیارمراجعــانکمبضاعتونیازمند
قرارمیگیرد.داخلکمدوپشــتویترین
آننقاشیکودکانخودنماییمیکند.اینها
نقاشیکودکانیاستکههمراهوالدینخود
بهاینجاآمدهاندوغیاثیبهبهانهدادنهدیه
ازآنهاخواســتهتابرایشنقاشیکنند.اوبا

هرکدامازایننقاشیهاخاطرهدارد.
بخشدیگریازکلکســیونوآثاریکهدر
اتاقشنگهــداریمیکندمربــوطبهآثار
هنریساختهدستهمســرانومادرانی
اســتکهبهعنــوانهمراهــانبیماردر
بخشهایمختلفبیمارستانحاضربودهاند
وازایناوقاتشانبهنحوهمطلوبیاستفاده
کردهاند.بدونتردیــدواحدکارآفرینیکه
آقایغیاثیدراینبیمارســتانراهاندازی

کردهنمونهومشابهیدرایرانندارد.

خدمات به بیماران و همراهان
میتــوانگفتکــهبیمارســتانخیریه
غیاثــیدرعرصــهفرهنگــی،اقتصادیو
کارآفرینی،طرحینودرانداختهاســت.در
اینبیمارســتانبیمــارانوهمراهانآنها
میتوانندضمنیادگیریهنرهایزیبایی
مانندپتهدوزیوســاختزیورآالت،برای
خــوددرآمدزاییکنند.مرکــزهمودیالیز
بیمارســتانخیریــهغیاثینیــزیکیاز
مجهزترینمراکزدرمانیدیالیزکشــوربه
شــمارمیرودکهخدماتشبرایبیماران
رایگاناســتوبراینخســتینبارطرح
آموزشرایگانهنرهایدستیبههمراهان
بیماراندیالیزیرابــاحمایتنیکوکاران

اجراییکردهاســت.بههمتغیاثی
دراینبیمارســتان۳سالن

بزرگبابرخورداریاز
تجهیزاتپزشــکی
۴۲ ازجــــمله

دســـتگاهدیالیــز
راهاندازیشــدهوبهطور

میانگیندرهرروزتعداد۱۲۰
بیمارو۳هــزارو۵۰۰نفردرماهاز

خدماتویژهبخشهمودیالیزبیمارستان
خیریهغیاثیبرخوردارمیشوند.مهندس
ابوالفضــلغیاثــیازاینکــهمیتواندبه
شــهروندانخدمتیکندودرزمانتنگنا،
مشــکالتمالیواقتصادیدرکنارشــان
بماند،احســاسخوشــبختیمیکند:»از
اقداماتیکــهدربخشدیالیــزدنبالوبا
استقبالشهروندانروبهروشده،دورههای
آموزشیرایگانشاخههایهنریازجمله
تولیدانواعصنایعدســتیباهدفآموزش
مهارتوایجاداشــتغالپایداراست.تصور
کنیدهمراهانبیمــاردیالیز
معموالباید۳ســاعتدر
مرکزمنتظربمانندتاکار
دیالیزبیمارشانتمامشود؛
حالاگراینمدتزمان
راصرفکارمفید
کنند دیگری
کههمچیزی
یادبگیرندو
همدرآمدی
ســت د به
آورنــدبهنظر
منبههدفمان

میرسیم.«

 آموزش کوتاه برای کسب درآمد ثابت
مربیآموزشباتشــکیلکالسهایانواع
بافتوپتهدوزی،موادوابزاراولیهدراختیار
کارآمــوزانقــرارمیدهدوپــسازتولید
نهایی،مرکزخیریهبیمارستانبهسفارش
مهندسغیاثی،محصوالترابهصورتنقدی
خریداریمیکند.عالوهبرایندراینمرکز،
ساختزیورآالتهمآموزشدادهمیشود
وبههمینترتیبهمراهــانبیمار،پساز
یکدورهآموزشــیکوتاهمدترایگاناین
مهارتهابهصورتابتداییآشنامیشوندو
میتوانندبرایکســبدرآمــدثابیتآنرا

ارائهدهند.
برایباالبردنســطحاطالعــاتعمومیو
دانــشبیمــاراندیالیزیوخانــوادهآنان
ایــنبیمارســتاندارایکتابخانهمجهزی
نیزاســت.بهگفتــهغیاثــیدراینبخش
مسابقاتمنظمیدرچارچوبکتابخوانیو
خالصهنویسیهمراهباجوایزمختلفبرگزار
میشودتااوقاتفراغتسالمبرایبیمارانو

همراهانآنهافراهمآید.
ابراهیم،یکیازبیماراندارایسندرومداون
اســتوهفتهای۳بارهمبــرایدیالیزبه
اینبیمارســتانمیآید.آناوایلباکسی
جزابوالفضلغیاثیحــرفنمیزد،امابعد
ازگذشــتچندروزارتباطشباکارکنان
بهترشــدهوحتیدرکالسهایآموزش
نقاشیشــرکتکردهونمونهآثارشرابه
غیاثیهدیهدادهاســت.ابوالفضلغیاثی
عقیــدهداردکارخیرحدوانــدازهنداردو
آموزشنقاشییاحتیخواندنیککتاب

هممیتواندیککارخوبوپرثوابباشد.

ابوالفضل غیاثی عمرش را وقف نیازمندان و بیماران دیالیزی کرده است

خدمات رایگان دندانپزشکی  
در پامنار و امامزاده یحیی ع

پرداختهزینهخدماتدندانپزشکیومشاورهروانشناسی
درشــرایطکنونیبرایاقشــارکمدرآمدآساننیست.
بههمیندلیلاینخدماتبهرایگاندرمحلههایمحروم
ارائهمیشودکهایناقدامدراولویتبرنامههایمسئوالن
شهرداریمنطقه۱۲قرارگرفتهاســت.»امیریزدی«
شهردارمنطقه۱۲،دسترسیهمهاقشارجامعهبهامکانات
بهداشــتیودرمانیراازبرنامههایاولویتدارمدیریت
شــهریاینمنطقهمعرفیواضافهمیکند:»کانکس
سیاردندانپزشکیدرمحلهشهیدهرندیمستقرشدهو
رایگانخدماتمیدهد.مشاورهروانشناسیهمبهصورت
هفتگیدرمحلههایپامناروامامزادهیحیی)ع(برپاست
کههدفازآنشناختتکنیکهاومهارتهایزندگی،
بهبودمهارتحلمسئلهومدیریتبحرانرفتاریاست.«
جلساتمشاورهروزهاییکشنبهدرخانهسالمتپامنار
وخانهسالمتامامزادهیحیی)ع(برپامیشودوبهگفته
یزدی،ارائهایننوعخدماتدرقالبهایمختلفدراین

محلههاتداومخواهدداشت.

نخستین دارالقرآن ویژه بانوان
آندستازبانوانیکهدنبالفضاییبراییادگیریتخصصی
قرآنمیگشتندتادههفجرمنتظرخبرهایخوبدرمنطقه۱۹
باشند؛چراکهنخستینســاختماناختصاصیبرایفعالیت
قرآنیدربوستانبانوانمنطقه۱۹درحالراهاندازیاستتابه

ایننیازمهمبانوانمناطقجنوبیشهرپاسخبدهد.
درجلسهشورایعالیقرآنمنطقه۱۹کهچندیپیشباحضور
دبیرشورایعالیقرآنشهرداریتهران،فعاالنقرآنیمنطقه،
شهردارمنطقهواعضایشورابرگزارشد،مسائلومشکالت
موجوددراینحوزهموردبررســیقرارگرفتوباپیشــنهاد
معاوناجتماعیشهردارمنطقه،تصمیماتالزمبرایراهاندازی
نخستینساختماناختصاصیفعالیتقرآنیدربوستانبانوانو
همچنینبهرهبرداریازآندرایاماهللدههفجراتخاذشدهاست.
دراینساختمانقراراستباتمرکزرویموضوعسبکزندگی
اسالمیوقرآنیبهآموزشمباحثقرآنیدرمحورهایمختلف

برایگروههایسنیکودکتابزرگسالپرداختهشود.
شهردارمنطقه۱۹گفت:بهرهگیریازآموزشهایقرآنیدر
مدارسوفعالیتکانونهایقرآنیمحلههاموردتأکیدوقرار
اســتمعاونفرهنگیآموزشوپرورشموضوعرادردستور
کارقراردهدوگزارشهایاجراییرادرجلســههایمستمر
شوراارائهکند.قراراستفعالیتکانونهایقرآنیمحلههانیز

مضاعفشود.

ساخت پرورشگاه تا بیمارستانی مجهز
بیمارســتان خیریه غیاثی در جنوب غرب تهران و در محله پرجمعیت 
شهرک ولیعصر)عج( قرار دارد اما به جز ساکنان منطقه18، بیماران زیادی 
هم از مناطق اطراف مثل مناطق9، 17 و 19 به آن مراجعه می کنند. مرحوم 
»حاج علی نقی غیاثی« پدر »ابوالفضل غیاثی« ســال1331 در وصیتنامه 
خود مقرر کرد یک سوم از کل اموالش برای ایجاد مؤسسه خیریه در منطقه 
نقی آباد و وصفنارد - محل فعلی بیمارستان - برای کمک به نیازمندان و 

ایتام اختصاص پیدا کند. 
سال1337 بعد از فوت مرحوم غیاثی، ابتدا پرورشگاهی ساخته شد و 

سپس وارثان او سال1350 در زمینی به مساحت 20هزار مترمربع اقدام 
به ساخت یک مرکز درمانی به مساحت 1200مترمربع برای ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی به ســاکنان منطقه و اطراف شهرک ولیعصر)عج( 
کردند. به دلیل اســتقبال مردم از این خدمات درمانی، تجهیزات آن 
افزایش پیدا کرد و اکنون 200تخت بســتری دارد. این بیمارســتان 
تحت نظارت عالیه سازمان اوقاف و امور خیریه اداره و از سوی حامیان 
و افراد خّیر حمایت می شــود. تمامی درآمدها نیز صرف هزینه های 

بیمارستان و کارهای خیر می شود.
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انجمنی برای پایان فراموشی
جمعیتسالمنددرشــهرکاکباتانباعثشدمعصومه
صالحیبههمراهدوستانشبهفکرراهاندازییکانجمن
آلزایمربرایکمکبههمســایههایپابهســنگذاشته
بیفتد.آنها۲دههپیشبهکمکعدهایازخیرانشهرک
اکباتانمؤسســهایبرایحمایتازسالمندانتاسیس
کردند.اینانجمننخستینتشکلغیردولتیویژهافراد
مبتالبهدمانسوبیماریآلزایمردرکشــوراستکهدر
بهمنماه۱۳۸۰باهدفارتقایکیفیتزندگیافرادمبتال

بهبیماریآلزایمروخانوادههایشانتأسیسشد.
معصومهصالحی،مدیرانجمنمیگوید:»باتالشبسیار
توانستیماینانجمنراعضوانجمنجهانیآلزایمرکنیم
وتابهامروزدســتاوردهایخوبــیدرزمینهبینالمللی
کســبکردهایم.انجمنآلزایمرازبدوتأسیستاامروز
بیشاز۸هزارنفرراتحتپوششقراردادهاست.اینافراد
تحتدرمان،کنترلومشاورهقرارمیگیرند.بحثکنترل
دمانسیعنیبخشعالمتدهیبیماریبسیارمهماست
کهمتخصصانآلزایمــردراینزمینهفعالیتهایخوبی

انجاممیدهند.«

شما هم داوطلب شوید
یکیازجذابترینومؤثرترینبخشهایانجمنبخش
گروهداوطلباستکهباعثشدهتاافرادزیادیبابیماری
آلزایمرآشناشوندوبرایحمایتازبیمارانتالشکنند.
صالحیمیگوید:»هماکنونبیــشاز۵۰عضوداوطلب
انجمنرایاریمیکنند.برایعضویتدرگروهداوطلبان
حتماًنبایدپزشکیامتخصصباشید؛یکزنخانهدار،
یکجواندانشــجویایکســالمندتواناوشــادابهم

میتواندعضوانجمنشود.«

توانبخشی بیماران در مرکز قاصدک
مرکزجامعتوانبخشیومراقبتروزانهقاصدکنیزبرای
حمایتازافرادمبتالبهدمانــسدرانجمنآلزایمرفعال
است.مدیرانجمندربارهفعالیتاینمرکزمیگوید:»این
مرکزدرروزهایشنبهتاچهارشــنبهازساعت۸صبح
تا۱۴:۳۰آمــادهارائهخدماتبهمبتالیــانبهدمانسو
بیماریآلزایمراست.بررسیوضعیتسالمتمددجویان
مرکزبهصورتروزانه،بررسیاختالالترفتاریوانجام
تستروانشناختی،برگزاریجشنتولدبهمنظورتداعی
خاطراتگذشتهوخواندندعاوقرآندراینمرکزانجام

میشود.«

کارخوب



خنده استقالل 
لبخند سپاهان

هفته هفدهم لیگ برتر بــا نتایج جالبی 
همراه بود و به پرگل ترین هفته این فصل 
تبدیل شــد. بازی های این هفته روزهای 
پنجشنبه و جمعه برگزار شد که برد پرگل 
استقالل و توقف پرسپولیس مقابل فوالد 
مهم ترین نتایج هفته بودند. ضمن اینکه 
دربی استان کرمان هم در شهر سیرجان 
بسیار جذاب و پرگل از آب در آمد و گل گهر 
نخستین تیم این فصل شــد که دروازه 
بهترین خط دفاعــی لیگ را در یک بازی 

2بار باز می کند.

   روز خوب تعقیب کننده ها
در 2بازی روز پنجشــنبه 2تیم تعقیب کننده 
صدرنشین یعنی استقالل و سپاهان به بردهای 
باارزشــی رســیدند تا رقابت در صــدر جدول 
جذاب تر و مهیج تر دنبال شــود. ســپاهان در 
قائمشهر نساجی را شکست داد. رامین رضاییان 
باز هم پــاس گل داد و نورافکن دوباره گل زد تا 
این 2چهره همچنان تأثیرگذارترین بازیکنان 
ســپاهان در این هفته ها باشند. نساجی در این 
فصل فقط یک بار در قائمشهر باخته بود و سپاهان 
تبدیل به دومین تیمی شــد که این تیم را در 
خانه اش شکســت می دهد. در ورزشگاه آزادی 
تهران هم استقالل مقابل ملوان یک برد پرگل 
را جشــن گرفت تا امیدوارانه به هفته های آتی 
بنگرد. تیم ساپینتو از 3بازی آخرش فقط یک 
امتیاز گرفته بود و در مقابل شاگردان مازیار زارع 
7هفته بود هیچ شکســتی نداشتند. اما نتیجه 
بازی کامال برخالف فرم ایــن هفته های 2تیم 
رقم خورد و ملوان شکســت سختی را متحمل 
شد. آخرین باخت ملوانی ها 7هفته قبل مقابل 
پرسپولیس بود و پنجشنبه آنها مقابل آبی های 
تهران هم شکست خوردند تا در این فصل هیچ 
امتیازی از سرخابی ها نگرفته باشند. سفیدپوشان 
البته در دقایقی از بازی نمایش خوبی داشتند و 
حتی قبل از گل اول اســتقالل تا آستانه گلزنی 
مقابل این تیم هم پیش رفتند، اما روزبه چشمی 
توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید و دقایقی 
بعد ملوان با یک گل به خودی عقب افتاد تا کال 

روال بازی به سود میزبان تغییر کند.

   هت تریک رضا اسدی
بازی های جمعه با 2نتیجه مشابه 3بر یک آغاز 
شــد. آلومینیوم که در زمین خــودش میزبان 
صنعت نفت بود در همان نیمه اول به 2گل رسید 
تا برزیلی ها همچنان روی ریل شکســت قدم 
بردارند. هانسل زاپاتا و محمدرضا آزادی گلزنان 
آلومینیوم بودند که گل آزادی روی یک ضربه 
پنالتی به ثمر رسید. داور یک پنالتی هم در نیمه 
دوم برای آبادانی ها گرفت که ضربه طالب ریکانی 
توسط پورحمیدی مهار شد. البته نفت توسط 
میثم تهی دست در این نیمه یک گل زد اما آزادی 
هم با یک ضربه آزاد زیبا دومین گل خودش را به 
ثمر رساند تا بازی در نهایت 3بر یک تمام شود و 
برزیلی ها بیش از گذشته به خطر بیفتند. همزمان 
در ورزشگاه فوالدشهر، تراکتور با هت تریک رضا 
اسدی آتش به پا کرد و ذوب آهن را 3بر یک برد. 
اسدی که از زمان آمدن خمز تبدیل به مهاجم 
تراکتور شــده، با این گل ها خودش را به صدر 
جدول گلزنان رســاند. پیکان هم با یک پنالتی 
ثابت ایمانی بر مس کرمــان غلبه کرد و صحنه 
عجیب بــازی، دعوای تمیروف بــا ثابت ایمانی 
برای زدن ضربه پنالتی بود. تنها مساوی بدون 
گل این هفته هم در دیدار نفت مسجدسلیمان و 
هوادار رقم خورد. در این بازی رضا عنایتی برای 
نخستین بار روی نیمکت نفت نشست و این تیم 

را بعد از 6باخت متوالی به یک امتیاز رساند.

   بازگشت به روش ژنرال
در دربی اســتان کرمــان، هر تیــم یک نیمه 
درخشان داشت. مس رفســنجان در نیمه اول 
2بار دروازه محسن فروزان را که دوباره به ترکیب 
گل گهر برگشته بود، باز کرد. اما امیر قلعه  نویی 
با 4تعویض همزمان، رکورد تعویض کردن بین 
2نیمه را جابه جا کرد و تیم متحول شده اش در 
نیمه دوم با گل های قاسمی نژاد و سهرابیان بازی 

را به تساوی کشاند.

   شروع محکم تورس
و اما آخرین بازی هفته که با دومین شکســت 
فصل پرسپولیس در اهواز به پایان رسید، جدالی 
پرتب وتاب و پر از درگیری در متن و حاشــیه 
بازی بود. طبق معمول تمامی بازی های فوالد، 
نیمکت هــای 2تیم دائما مشــغول درگیری و 
اعتراض بودند و چند کارت زرد و یک کارت قرمز 
حاصل این درگیری ها بــود. در زمین اما روبرتو 
تورس، خریــد جدید فوالدی ها در نخســتین 
بازی اش یک گل زیبا زد و همین گل تا انتهای 
بازی پابرجا ماند. تقریبا نیمی از زمان این بازی 
تلف شد و در نیم دیگر هم حمالت پرسپولیس 
که این بار با پیراهن مشکی بازی می کرد، هیچ 
ثمری نداشــت. مهاجــم خارجی که تــازه به 
پرسپولیس پیوسته، طبیعتا به این بازی نرسید و 
عیسی آل کثیر هم ظاهرا هنوز آماده بازی نشده 
است. بنابراین باز هم خط حمله تیم یحیی در 
اختیار مهاجمان غیرتخصصی بود. بعد از عقب 
افتادن پرسپولیس، یحیی خیلی سریع دست 
به تعویض زد و دیاباتــه را از دقیقه40 به زمین 
فرستاد اما او هم موقعیت هایش را از دست داد 
تا با شکست پرسپولیس رقابت در صدر جدول 

نزدیک تر و جذاب تر شود.
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پخش زنده

برنامه بازی

چهارشنبه 12 بهمن  1401
ليگ برتر ايران - هفته 18

تراکتور

فوالد
14:00

ملوان

نساجي
15:00

صنعت نفت

هوادار
17:00

مس رفسنجان

ذوب آهن
15:00

مس کرمان

استقالل
17:00

پرسپولیس

آلومینیوم
17:00

پیکان

نفت م .س
15:00

سپاهان

گل گهر
15:00

پنج شنبه 13 بهمن  1401

جام حذفی انگليس

ساوتهمپتون

منچستریونایتد

بلکپول

ردینگ

18:30

23:30

پرستون

تاتنهام
21:30

بایرن مونیخ

آ. فرانکفورت
21:00

بوندس ليگا آلمان

کرمونزه

اینتر
20:30

سری آ  ايتاليا

خیرونا

بارسلونا
18:45

الليگا اسپانيا

گزارش بازی
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لیگ جهانی کشتی فرنگی هم مانند لیگ ایران بدون حضور ملی پوشان 
صاحب نام کشور برگزار خواهد شد. رضا گرایی که به خاطر سقف قرارداد 

پایین در لیگ ایران کشتی نگرفت در جهانی هم شاید غایب باشد

وینیسیوس همچنان مورد آزار قرار می گیرد و پاسخش به توهین کننده ها رقص و 
خنده و گل است. او در بازی رئال مادرید و اتلتیکو در جام حذفی گل سوم تیمش را 

زد.پیش از این بازی هواداران اتلتیکو بنرهایی علیه او در شهر آویخته بودند

ترافیک صدر
فوالد در 

عجيب ترين و 
جنجالي ترين 

بازي فصل، 
پرسپوليس را 
برد تا استقالل 

و سپاهان با 
بردهاي شيرين 
پنجشنبه به صدر 

نزديک شوند

ی|
سای

 پار
یام

س |پ
  عک

   

1

0

فوالد

پرسپوليس

4

0

استقالل

ملوان

ح|
صال

ی 
جتب

س | م
  عک

   



18
2 3 0 2 3 6 0   شنبه   8 بهمن 1401    شماره  8701  2

مربیان ایرانی را روسفید کردی

بی خیال شو حاجی!

اصال تمرکز یعنی خودت!

نكته بازی

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

71435-17105221پرسپولیس1
101433-1796224سپاهان2

16830-1786324گل گهر3

12830-1786320استقالل4

19326-1775522تراکتور5
7524-17412112مس رفسنجان6

8424-1766512آلومینیوم7

13324-1759316فوالد8

321-22-1756619نساجی9

319-15-1747612هوادار10

519-13-174768پیکان11

18-14-1739514ذوب آهن12

618-18-1746712ملوان13
614-17-1735911مس کرمان14

1111-21-17251010صنعت نفت15
2510-37-17241112نفت مسجد سلیمان16

استقالل نوار گل نخوردن های ملوان را بد 
جوری قطع کرد و به تیمی که در 5بازی 
اخیرش هیچ گلی نخورده بود 4گل زد. 
ملوان از روز 11آبان مــاه و بازی مقابل 
فوالد که با برد 3بر یک انزلی چی ها همراه بود دیگر هیچ گلی دریافت 
نکرد و تقریبا 3ماه را بــدون گل خوردن گذرانــد. 3ماهی که البته 
50روزش به خاطر بازی های جام جهانی لیگ تعطیل بود و مسابقه ای 
برگزار نشد. سفیدپوشان در این مدت 5بازی انجام دادند و با رکورد 
بسته نگه داشتن دروازه به مدت 496دقیقه به بازی با استقالل رسیدند. 
در این بازی اما دروازه ایمان صادقی دقیقه36باز شد و رکورد ملوان 
باالخره روی 532دقیقه ایستاد. فقط 2تیم در این فصل رکوردی بهتر 
از این داشته اند؛ آلومینیوم با 552دقیقه و مس رفسنجان با 697دقیقه.

سپاهان در بازی با نســاجی در تمامی 
آمارها بــر حریفش برتری داشــت و با 
شایستگی به 3امتیاز این مسابقه رسید. 
تیم مورایس در قائمشهر با تک گل امید 
نورافکن به برتری رسید و این در حالی بود که امید گل سپاهان تقریبا 
8برابر حریفش بود. زردپوشان در این مسابقه امید گل 0.84را ایجاد 
کردند، درحالی که امید گل تیم میزبان بیشتر از 0.11نبود. نساجی 
در بازی رفت در اصفهان خیلی بهتر از این مسابقه ظاهر شد چون در 
آن مسابقه امید گل 0.53را ایجاد کرد و شوت های داخل چارچوبش 
هم فقط یکی کمتر از حریف بود. اما در قائمشهر سپاهان 13شوت زد 
و نساجی 7شوت، سپاهان 4شوت داخل چارچوب داشت و نساجی 

فقط 2شوت آن هم کم خطر و با امید گل ناچیز.

در هر 2بازی ســپاهان در دور برگشت 
لیگ برتر، امید نورافکن بهترین بازیکن 
میدان شــده اســت. امید در بــازی با 
اســتقالل، زننده گل اول تیمش بود و 
در پایان با نمره 7.96بهترین بازیکن زمین شــد. در بازی سپاهان با 
نساجی هم باز همین بازیکن گل 3امتیازی تیمش را زد و از متریکا 
نمره 7.90را گرفت که باالترین نمره این بازی بود. نورافکن در آغاز 
نیم فصل دوم دقیقا همان کاری را برای ســپاهان کرده که یاســین 
سلمانی در ابتدای نیم فصل اول کرده بود. در آن زمان، سلمانی دقیقا 
مقابل همین 2 تیم استقالل و نساجی گل زد و برترین بازیکن سپاهان 

در آن هفته ها بود.

532

0.84

7.96

متریکاآماربازی

اخراجی تهران، مازاد اهواز! 
پنجره نقل و انتقاالت زمستانی لیگ برتر سرانجام بسته شد و مطابق انتظار جابه جایی های زیادی در این پنجره صورت 
گرفت. البته که روند خرید بازیکن ها در تیم های مختلف هنوز کامال به پایان نرسیده است. از اینجا به بعد باشگاه ها فقط 
می توانند با بازیکنانی قرارداد ببندند که قبال قراردادشان را با باشگاه سابق فسخ کرده باشند. تب و تاب نقل و انتقاالت 
هنوز کامال از بین نرفته است ولی بیشتر جابه جایی های مهم انجام شده و حاال تیم ها با نفرات جدید آماده ادامه  فصل 

خواهند شد.

بهروز رسایلی|  درست مثل دور رفت، در دور 
برگشت هم استقالل، نخســتین پیروزی اش را 
مقابل ملوان به دســت آورد. آبی ها در آغاز لیگ 
هم با برتری درخشان در انزلی سعی کردند تلخی 
شکست برابر ســپاهان را فراموش کنند؛ اتفاقی 
که این بار نیز با کیفیــت بهتر رخ داد. درحالی که 
نمایش هفته گذشته اســتقالل در نقش جهان 
اصال مطلوب نبود و موقعیت ریکاردو ساپینتو را 
باردیگر متزلزل کرد، آبی ها در آزادی یک پیروزی 
دلچسب 4برصفر، برابر ملوان به دست آوردند؛ برد 
بزرگی که حکــم »تنفس مصنوعی« را برای تیم 
ساپینتو دارد؛ حاال یا شرایط آنها بهتر می شود و از 
بستر بیماری برمی خیزند، یا دوباره قرار است به 

عملکرد سینوسی شان ادامه بدهند.

  رگه های طالیی یک برد بزرگ
اســتقالل در روزی موفق به شکست ملوان شد 
که به قول فوتبالی ها شاهد یک بازی »یک گله« 
بودیم. آبی ها در این بازی تیم مسلط و برتر زمین 
بودند و چه بســا حتی فرصت داشــتند گل های 
بیشــتری هم به ثمر برســانند. در دومین بازی 
پیاپی بدون حســین حســینی، این بار علیرضا 
رضایی موفق به ثبت کلین شــیت شــد و البته 
اصال کار دشواری نداشــت. همچنین 24ساعت 
بعد از فسخ قرارداد ســیاوش یزدانی با استقالل، 
روزبه چشمی در قلب خط دفاعی کنار سیلوا قرار 
گرفت و یکی از بهترین روزهایش را تجربه کرد. 
او عالوه بر انجام امــور دفاعی، گل آخر تیمش را 
نیز به ثمر رساند. همچنین گل اول استقالل روی 
حرکت بسیار خوب مهدی قائدی به ثمر رسید؛ 
بازیکنی که به نظر می رسد کم کم شرایط بهتری 
پیدا می کند. بازگشت محبی به گلزنی هم، دیگر 
اتفاق مهم این بازی بــود. محبی ازجمله بهترین 
بازیکنان فصل جاری اســتقالل به شمار می رود 
که بعد از جام جهانی دچار افت شده بود. او اما در 
دیدار برابر ملوان با یک شوت تماشایی پنجمین 
گل فصلش را به ثمر رساند. اتفاق غافلگیرکننده 
این بازی اما ارســال 2پاس گل از ســوی سعید 

مهری بود؛ بازیکنی که این هفته ها نمایش های 
نسبتا مؤثرتری داشــته و حاال در یک بازی، 2بار 
هم تیمی هایش را در موقعیــت گلزنی قرار داده 

است.

  تردیدی که پابرجاست
عصر پنجشنبه اســتقالل به معنای واقعی کلمه 
»عالی« بود و بعد از مدت هــا نمایش بی نقصی 
ارائه داد. طبیعتا این پیروی 4گله، خوش بینی ها 
را نسبت به این تیم و سرمربی پرتغالی اش افزایش 
داده است. با این حال همچنان سایه یک تردید 
بزرگ بر سر استقالل ریکاردو سنگینی می کند؛ 
اینکه چرا آبی هــا نمی توانند چنین عملکردی را 
برابر رقبای بزرگ تر تکــرار کنند. البته که ملوان 
هم حریف قابل احترامی است، اما استقالل در این 
فصل مقابل تیم های قدرتمند هرگز چنین بازی 
سزاوارانه ای ارائه نداده است. تنها پیروزی لیگی 
تیم ساپینتو برابر یک مدعی، در بازی با گل گهر 
به دست آمده که آن هم با یک پنالتی دیرهنگام 
بوده اســت. حق هواداران است که مشابه همین 
فوتبال را مقابل پرسپولیس، سپاهان، تراکتور یا 
فوالد هم ببینند. آیا ساپینتو می تواند استقالل را 
به سمت چنین نقطه ای هدایت کند؟ باید صبور 

بود و دید.

  افزایش امیدها به حذفی
طبیعتا استقالل در لیگ همچنان شانس موفقیت 
دارد، چرا که مسابقات پرشــماری باقی مانده و 
حتما رقبا هم دچار تزلزل خواهند شد، اما پیغام 
بزرگ بازی پنجشــنبه، افزایش امیدواری ها در 
مورد آینده این تیم در جام حذفــی بود؛ جایی 
که اســتقالل یک فینال را از تراکتــور برده و در 
یک هشتم نهایی نیز باید به مصاف همین ملوان 
برود. با توجه به اینکه در همین مرحله یکی از دو 
تیم پرسپولیس و ســپاهان از گردونه مسابقات 
حذف خواهند شد، این مسئله شانس استقالل را 
برای موفقیت و کسب دومین جام فصل )پس از 

سوپرجام( افزایش می دهد.

غرولندهای ساپینتو همچنان ادامه 
دارد و دامنه آن به نشست خبری 
پیش از بازی با ملوان هم کشید. 
آبی ها البته پنجشــنبه خوبی 
داشتند و 4گل زدند، اما سرمربی 
استقالل در این نشست ادعای عجیب 
و بزرگی مطرح کرد. او با تأکید بر  اشــتباهات داوری، گفت: 
»حقیقت آن اســت که هیچ یک از رقبای ما در زمین بهتر 
از ما بازی نکرده اند.« این ادعا آنقدر غیرحرفه ای اســت که 
سرمربیان بارسلونا، آرسنال و منچسترسیتی هم نمی توانند 
آن را به زبان بیاورند. یعنی واقعا هیچ تیمی در این فصل، در 
مقابل استقالل بهتر از این تیم بازی نکرده؟ حتی سپاهان که 
2گل زد و چند گل نزد؟ یا تراکتور که در مصاف لیگی، اجازه 
تنفس به این تیم نداد؟ واقعا که شما روی همه مربیان فرافکن 

ایرانی را سفید کردید آقای ساپینتو!

وضعیت پادوانی هر انسانی را ناراحت 
می کند؛ بازیکنی که هنگام بازی 
برای استقالل دچار ضایعه نخاعی 
شــد و حــاال به ســختی روزگار 
می گذرانــد. شــرایط فیزیکی او 
بسیار غم انگیز است و طبیعتا هربار که 
مصاحبه می کند، نگاه ها به باشگاه استقالل سنگین تر می شود؛ 
تیمی که مسئوالنش در مورد پادو، وظیفه اجتماعی جدی دارند. 
حاال علی فتح اهلل زاده گفته پادوانی را به ایران می آورد و در باشگاه 
به او مسئولیت می دهد. خب البته شما یادتان نیست؛ حاجی قبال 
قرار بود لیونل مسی را هم به ایران بیاورد که نشد! فارغ از اینکه 
اصال از پادوانی در این شرایط کاری ســاخته هست یا نه، به او 
توصیه می کنیم با توجه به ثبات مدیریتی در ایران، این بنده خدا 
را به کشورمان نکشاند. معلوم نیست تا پادوانی به تهران برسد، 

اصال فتح اهلل زاده سر جایش هست یا نه!

از جمله بازیکنان ناکام سال های اخیر 
فوتبال ایران، باید به رشید مظاهری 
اشاره کرد؛ گلری که از درخشش 
در ذوب آهن و حضور مســتمر در 
تیم ملی، کارش کشید به عملکرد 
پرحاشیه در تراکتور و استقالل و نهایتا 
هم نیمکت نشینی مطلق در سپاهان. رشید که در پنجره زمستانی 
از جمع طالیی پوشان به پیکان کوچ کرد، در مورد شرایط خودش 
گفته: »فقط روی فوتبال و عملکرد خودم تمرکز دارم تا بتوانم در 
نیم فصل دوم روزهای خوبی را رقم بزنم.« اصال در فرهنگ لغات 
جلوی کلمه »تمرکز« باید بنویسند رشید مظاهری. اینقدر که 
شما روی وظایف حرفه ای ات متمرکز بودی، واقعا همه را شرمنده 
کردی. نه تراکتور را دم فینال حذفی ول کردی، نه در استقالل با 
محمود فکری دچار اختالف شدی، نه وقتی به سپاهان رفتی به 

فرهاد مجیدی متلک انداختی و... حرفه ای، فقط خودت!

پنجره نقل و انتقاالت 10ماجرای خاص داشت 

   قربانی یک مصاحبه 
صبر ریکاردو ساپینتو در مورد سیاوش یزدانی باالخره 
تمام شد و او این بازیکن را در فهرست مازاد قرار داد. 
سرمربی اســتقالل اعالم کرد که دلیل جدایی این 
بازیکن، فقط پنالتی بازی سپاهان نیست و سیاوش 
نتوانسته از فرصتی که این مدت در اختیارش بوده به درستی استفاده 
کند. دیگر راهی برای بازگشت یزدانی وجود نداشت و باشگاه قرارداد 
این بازیکن را یک طرفه فسخ کرد. استقالل تا این لحظه هنوز خرید 
خاصی انجام نداده اما انتظار مــی رود به زودی با کاوه رضایی قرارداد 

ببندد؛ بازیکنی که قراردادش را با تراکتور فسخ کرده است.
 

   2مهاجم، 2مازاد و یک ماجرای عجیب 
 خریدهای زمســتانی پرســپولیس از مدت ها قبل با 
جذب عیســی آل کثیر شروع شــد. در شروع فصل 
نقل و انتقاالت نیز یحیی 2بازیکن تیمش را مازاد اعالم 
کرد. از 2مهره مازاد قرمزها، حامد پاکدل به تراکتور 
پیوست و پیراهن قرمزهای تبریز را پوشید. سیامک نعمتی نیز به توافق 
اولیه با گل گهر رســید اما در نهایت به شکل عجیبی در پرسپولیس 
ماندگار شد. پرسپولیس در این پنجره، یک خرید خارجی نیز انجام 
داد و لیاندرو پریرا را از گامبا اوزاکا به خدمت گرفت. پرسپولیسی ها 
امیدوارند این خرید دیگر به سرنوشت لوکادیا در این تیم دچار نشود.

 
   خرید مهم تیم جوان

پیکان یکی از جوان ترین و کم ســتاره ترین تیم های 
لیگ است؛ تیمی که در زمســتان یک خرید بسیار 
مهم انجام داده و رشید مظاهری را به خدمت گرفته 
است. رشید یکی از گلرهای پرانگیزه لیگ برتر است؛ 
سنگربانی که در سپاهان و استقالل موفق نبوده و حاال امیدوار است در 
پیکان به روزهای خوب گذشته اش برگردد. با دفاع خوب تیم مجتبی 
حسینی، گل زدن به این تیم همیشه سخت بوده و حاال با حضور رشید 

این کار سخت تر نیز می شود.

   ذوب آهن پیر می شود 
یکی از دور از انتظارترین عملکردهای نقل و انتقاالتی 

در این پنجره، مربوط به ذوب آهن بود. تیم جوانی 
که ناگهان به سراغ خرید بازیکنان مسنی 

مثل سامان نریمان جهان و روح اهلل 
ســیف اللهی رفت؛ بازیکنانی که بعید اســت در 
نیم فصل دوم لیگ چیز زیادی به ذوب اضافه کنند.

   همه در انتظار سپاهان
به نظر می رسد جذب سیاوش یزدانی 
به عنوان بازیکن آزاد و قرار دادن 

او در کنار دانشــگر ماموریت 
اصلی ســپاهان در این 

پنجره باشد. با این حال، بعید 
است فعالیت سپاهان همین جا 
به پایان برسد. آنها به دنبال علی 
قلی زاده نیز هستند و شاید با 
جذب این ســتاره ملی پوش، 
 یک بمب بــزرگ را در پنجره 

نقل و انتقاالت منفجر کنند.

   پیرمردهای سیدمهدی
مهدی رحمتی نیز در نیم فصل از شرایط تیمش راضی 
نبود و امید داشت که باشــگاه چندین بازیکن برای 
او بخرد. با وجود این اتفاقاتی که برای این باشــگاه 
افتاد اصال امیدوارکننده به نظر نمی رسید. 2بازیکن 
شاخصی که در زمســتان به آلومینیوم ملحق شــدند، محمدرضا 
خلعتبری و عماد میرجوان بودند. از آخرین سال های درخشش این 
بازیکنان در لیگ برتر ایران زمان بسیار زیادی گذشته است. با وجود 

این شاید تجربه این بازیکنان در ادامه راه به کمک این تیم بیاید.

   کاوه و سعید، تراکتور معمولی شد؟ 
جذب کاوه رضایی از همان ابتــدا نیز تصمیم عجیبی 
برای تراکتور بود؛ بازیکنی که با توجه به قراردادش 
در نیم فصل باشــگاه را ترک کرد. با توجه به عالقه 
خمز به حضور رضا اسدی در خط حمله، جدایی کاوه 
از تیم چندان خبر عجیبی نبود. سعید واسعی نیز تیم را ترک کرد و 
حامد پاکدل راهی این تیم شد. به نظر می رسد تیم خمز یک خرید 
خارجی نیز در بازار داشته باشــد. اتفاق جذاب دیگر برای این تیم، 
تمدید 3ساله قرارداد ریکاردو آلوز بود؛ بازیکنی که مورد توجه چند 

باشگاه نیز قرار داشت.

   داستان باورنکردنی فوالد
پنجره نقل و انتقاالت برای هیچ تیمی به اندازه فوالد 
عجیب نبوده اســت؛ تیمی که قرارداد بسیاری از 
بازیکنانش را فسخ کرد تا جا را برای نفرات جدید 
باز کند. فوالد به شکل عجیبی در یک پنجره نفراتی 
مثل وریا غفوری، عبداهلل زاده، علی قربانی، پاتوسی و کولیبالی را 
مازاد کرد و به ســراغ چهره های تازه ای در بازار رفت. نژادمهدی، 
ســوکیتا، مریدی و البته روبرتو تورس خریدهای تازه فوالد برای 

پنجره جدید هستند.

   وینگری برای ژنرال
امیر قلعه نویی از ابتدای فصل به دنبال جذب یک وینگر 
برای تیمش بود و سرانجام توانست شاگرد سابقش 
را به خدمت بگیرد. محمدرضا حســینی در ذوب و 
سپاهان شاگرد امیر بود و حاال در گل گهر نیز برای او 

به میدان خواهد رفت.

   مسعود و ساکت، پیوند همیشگی
این فقط حسینی و قلعه نویی نیستند که برای 
سومین بار به هم ملحق شــده اند. ساکت 
الهامی و مسعود شجاعی نیز چنین وضعیتی 
دارند. مسعود بعد از همکاری با ساکت در 
تراکتور و نساجی، حاال در هوادار نیز برای او 

به میدان خواهد رفت.

 در جمع 
سرخابی های سپاهان؟

در شرایطی که سیاوش یزدانی برای فسخ قرارداد با استقالل همکاری نمی کرد، 

این باشگاه ساعاتی پیش از پایان پنجره زمستانی نقل وانتقاالت به طور یک طرفه قرارداد 

مدافع میانی خود را فسخ کرد. اینکه آیا چنین کاری از نظر قانونی موجه است یا نه، بحث 

دیگری محسوب می شود که سازمان لیگ آن را بررسی خواهد کرد، اما فعال قرارداد یزدانی 

فسخ شده و این بازیکن می تواند آزادانه راهی باشــگاهی دیگر شود؛ تیمی که به نظر می رسد 

سپاهان اصفهان خواهد بود. ژوزه مورایس، سرمربی سپاهان بعد از پیروزی شاگردانش برابر نساجی 

در هفته هفدهم لیگ برتر، به نوعی به جذب یزدانی چراغ سبز نشان داد و گفت: »یزدانی بازیکن 

خوبی است و اگر ساپینتو تصمیم گرفته او را کنار بگذارد، نظری نمی توانم بدهم اما هر تیمی شاید 

دوست داشته باشد چنین بازیکن خوبی را داشــته باشد.« درصورت حضور یزدانی در اصفهان 

اما تعداد بازیکنان سرخابی این تیم همچنان چشــمگیر باقی خواهد ماند. سپاهان در این 

فصل نفراتی همچون رشید مظاهری، رامین رضاییان، امید نورافکن، محمد دانشگر، 

میالد زکی پور، مسعود ریگی، فرشــاد احمدزاده، شهریار مغانلو و... را در اختیار 

داشته که قبال در عضویت پرسپولیس یا استقالل بوده اند. از این جمع، 

در زمستان مظاهری جدا شد و حاال به نظر می رسد سیاوش 

یزدانی به فهرست سپاهان اضافه خواهد شد.
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یک پیروزی درخشان بر ملوان، خوش بینی ها را 

نسبت به استقالل افزایش داد
تنفسمصنوعی
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مارکوس رشفورد با کسی شوخی ندارد. 
او در دیــدار رفت مرحلــه نیمه نهایی 
جام حذفی انگلیس زننده یکی از 3گل 
منچســتریونایتد به ناتینگهام فارست 
بود. او در دهمین بــازی پیاپی هم برای 
تیمش موفق به گلزنی شــد. رشفورد تا 
امروز 33۲بار در لیگ برتر به میدان رفته 
و ۱۱۱بار گل زده؛ تقریبا هر 3بازی یک گل. 
بهترین آمار او فصل ۲0-۲0۱9 بود که در 
3۴بــازی ۲۲گل زد و بدترین آمار را هم 
سال گذشته داشت که در 3۲بازی فقط 
۵گل به ثمر رســاند. او در تیم ملی هم 
۵۱بازی انجام داده و ۱۵گل زده که 3تای 

آن در ۵بازی این فصل بوده است.
    از زمان شروع مجدد لیگ های داخلی 
پس از جام جهانی هیچ بازیکنی در ۵لیگ 
معتبر اروپایی بیشتر از مارکوس رشفورد 

موفق به گلزنی نشده است.
    مارکوس رشــفورد اکنون در تمامی 
بازی های این فصل جام اتحادیه موفق به 
گلزنی شده است. رشفورد در ۱۱مسابقه 
آخر خود برای منچستریونایتد، ۱0گل به 

ثمر رسانده. مارکوس در ۵بازی اخیر خود، 
۵بار موفق به گلزنی شده است.

    با بازگشت کاســمیرو از محرومیت و 
ادامه فرم گلزنی رشــفورد همه  چیز برای 
من یونایتد خوب شد. کاسمیرو تا اینجای 
فصل روی 7گل منچســتریونایتد تأثیر 
مستقیم داشته که نســبت به کل فصل 
گذشته در رئال مادرید، ۲گل بیشتر داشته.
    اریکسن هم سی امین بازی اش را برای 
منچستر در این فصل انجام داد که بیش از 

هر بازیکن دیگری است.
    منچستریونایتد در ۵مسابقه خارج از 
خانه متوالی در جام اتحادیه پیروز شده 
اســت. این طوالنی ترین روند  در تاریخ 

باشگاه است.
    فرد بــا انجام ۱8۲بازی بــا پیراهن 
منچستریونایتد و رد شــدن از رکورد 
اندرســون، به عنوان بازیکنی برزیلی 
بیشــترین تعداد بازی را برای شیاطین 

سرخ انجام داده است .
    امروز منچســتر در دور چهارم جام 

حذفی انگلیس با ردینگ بازی دارد.

رقص روی جنازه 
نژادپرستان
وینیسیوس همچنان مورد آزار قرار می گیرد و پاسخش به 

توهین کننده ها رقص و خنده و گل است

بازگشت 3 باره زیدان

زین الدین زیدان در مربیگری آدمی وسواســی است. او 

یک بار حتی پس از رســاندن رئال به 3قهرمانی پیاپی اروپا از این 

تیم استعفا داد. زیدان پس از استعفای دوباره از رئال مدتی طوالنی بدون 

تیم و منتظر تیم ملی فرانسه بود اما دیدیه دشــان قراردادش را با فدراسیون 

فوتبال این کشــور تمدید کرد. زیزو پیشــنهادهای باشــگاه های بزرگی مثل 

پاری سن ژرمن، منچســتریونایتد، یوونتوس و حتی نیوکاسل و چند تیم دیگر را 

به همین دلیل رد کرده بود. او در یکی دو  ماه اخیر پیشنهادهای ملی زیادی داشته 

اما پیشــنهاد تیم ملی برزیل، پرتغال و آمریکا را رد کــرده و می خواهد به عرصه 

مربیگری باشگاهی برگردد. دو تیم یوونتوس و رئال مادرید که قبال در آنها بازی 

می کرده و مارسی که در این شــهر متولد شده، نسبت به بقیه تیم ها برای او 

جذابیت و اولویت بیشتری دارد. شاید در پایان فصل آنچلوتی به یک 

تیم ملی برود و زیدان برگردد. از ســویی داویده آنچلوتی، پسر 

کارلتو از اورتون پیشنهاد سرمربیگری دارد و ممکن 

اســت پدرش را در رئال تنها بگذارد.

رئال مادرید پس از 77روز در ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو یک دیدار 
خانگی برگزار کرد. رئال آنچلوتی یــادآور همین تیم در فصل قبل 
اســت؛ تیمی که در بازی های بزرگ ابتدا از حریف عقب می افتاد و 
سپس کام بک می زد. در بازی با ویارئال در دور قبل جام حذفی و در 
بازی با والنسیا در نیمه نهایی سوپرجام و در دیدار با اتلتیکو مادرید در 
مرحله یک چهارم نهایی کوپا دل ری اتفاقات مشابه فصل پیش لیگ 
قهرمانان افتاد. رئال فصل قبل در اروپا به همه مدعیان خورد و همه را 
برد، درحالی که شانس کمتری برای پیروزی نسبت به حریف داشت. 
این اتفاق در جام حذفی امســال هم رخ داده و رئالی ها نشانه هایی 

دریافت کرده اند که برای بیســتمین بار کوپا دل ری را فتح 
کنند؛ تورنمنتی کــه در دهه های اخیــر هرگز آن را 
جدی نگرفته اند. رئال اتلتیکو را 3 بر یک شکست داد 
و همزمان در ال کالسیکوی یورولیگ بسکتبال هم به 
بارسلونا کام بک زد تا پنجشنبه شب شب بازگشت های 

باشگاه رئال مادرید باشد.
با اینکه رئال میزبان بود، اما از سوی هواداران اتلتیکو 
آسیب دید. سوژه این مسابقه وینیسیوس بود؛ بازیکنی 
که در 10بازی قبلی نتوانسته بود به اتلتیکو گل بزند و 
فقط 2پاس گل داده بود اما این بار تالفی همه توهین ها 

را بر سر رقیب درآورد و پس از زدن گل سوم در لحظه های 
پایانی وقت های اضافه دوباره رقصید. پیش از این مســابقه 

هواداران باشــگاه رقیب با آویزان کردن عروســک وینیسیوس 
جونیور از یکی از پل های شــهر مادرید، بنری نیــز کنار آن نصب 
کردند که روی آن نوشته شــده بود »مادرید از رئال متنفر است.« 
آنها وینیســیوس را دار زدند. در بازی رفت اللیــگا هم که رئال در 
زمین حریف برنده شــد، وینی هــدف توهین های نژادپرســتانه 

هواداران اتلتی قرار داشت. آنچلوتی هفته پیش گفته بود بازیکنان 
و هواداران تیم های حریف و همینطور داوران به وینیســیوس 
احترام نمی گذارند. او در هر ورزشگاهی که می رود، مورد توهین 
نژادپرســتان قرار می گیرد، حتی این بار در استادیوم خودی. 
از همین رو اتحادیه فوتبالیست های برزیلی به فیفا نامه ای نوشت 
و درخواست کرد هواداران اتلتیکو به دلیل رفتارشان باید تنبیه 
شوند. آنها خواســتار تنبیه و محرومیت باشگاه اتلتیکو شدند: 

»چنین رفتاری یادآوری تفکر رفتاری اســت که نازی ها برای 
ایجاد حس وحشت در میان دشمنان خود ایجاد می کردند و چنین 
رفتاری در  شأن پابلو اسکوبار، قاچاقچی معروف مواد مخدر است.«

اتلتیکویی ها آن قدر از تیم بزرگ تر پایتخت اســپانیا کینه دارند که 
تمامی ندارد. صفحه توییتر اتلتیکو حتی نام بازیکن برزیلی را پس از 
گلزنی وینیسیوس نبرد و نوشت: »گل برای رئال مادرید.« وینی در 
پاسخ به این نفرت پراکنی ها نوشــت: »فقط یک مادرید وجود دارد، 
همه این را می دانند. وینی عاشق مادرید است« که اشاره داشت به 

پارچه نوشته هواداران اتلتیکو »مادرید از رئال متنفر است«.

ال کالسیکویی دیگر؟
بارسلونا باز هم به لطف تراشــتگن که دروازه اش را بارها مقابل تیم 
10نفره سوسیداد نجات داد، توانســت به نیمه نهایی جام حذفی راه 
یابد. حاال ممکن است یک ال کالسیکوی دیگر در نیمه نهایی یا فینال 
در پیش باشد که یک ال کالسیکوی ناخواسته است، مثل بازی فینال 
سوپرجام امسال در عربستان. تیم های اتلتیک بیلبائو و اوساسونا هم 
به نیمه نهایی راه یافته اند. به این ترتیــب 3تیم رکورددار این جام؛ 
بارسلونا با 31قهرمانی، اتلتیک بیلبائو با 23قهرمانی و رئال مادرید با 
19قهرمانی در این مرحله حضور دارند. ساعت 15:30 روز دوشنبه 

قرعه کشی مرحله نیمه نهایی کوپادل ری برگزار می شود.

متخصص وقت اضافه
ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو در وقت های اضافه قاتل تیم های بزرگ 
است؛ مقابل چلسی: رودریگو بازی را به وقت های اضافه برد و بنزما 
رئال را برنده کرد. مقابل منچسترسیتی: رودریگو بازی را به وقت های 
اضافه بــرد و بنزما رئال را برنــده کرد و مقابــل اتلتیکومادرید هم 
رودریگو بازی را به وقت های اضافه برد و بنزما رئال را پیش انداخت. 
در تاریخ دربی های مادرید، 8گل در وقت اضافه زده شــده که 5گل 
سهم رئال بوده و 3تا اتلتیکو. کریم در مجموع در 38دربی خود تنها 

8گل زده است.

کریم مساوی با رونالدو
کریم بنزما به 22گل در جام حذفی اســپانیا با پیراهن رئال مادرید 
رســید. این در حالی اســت که او بازی های زیادی را به دلیل جدی 
نگرفتن این جام توسط رئال از دست داد؛ یا در ترکیب نبود یا تیم زود 
حذف شد. او حاال با کریستیانو رونالدو مساوی است. بهترین گلزنان 
تاریخ رئال مادرید در کوپادل ری؛ پوشــکاش و ســانتیانا با ۴9گل، 
دی اســتفانو با ۴0گل، پرودن با 29گل، اوریبه بــا 27گل، پیری با 
25گل، باریناگا با 23گل، الزکانو با 23گل، کریم بنزما و کریستیانو 

رونالدو با 22 گل.

مرد بازی های بزرگ
رودریگو در این فصــل 2بار رئال مادریــد را در جام حذفی نجات 
داده. او تا اینجای کار 9گل به ثمر رســانده کــه با کل گل هایش 
در فصل پیش برابری می کند. او پس از بنزما )13( و وینیسیوس 
)12( بهترین گلزن این فصل رئال است. البته نام حریف، برای او 
مهم است و در واقع این برزیلی که به اتلتی یک گل مارادونایی - 
مودریچی زد و 3بازیکن حریف را از پیش رو برداشت و با بیرون پا 
به اوبالک گل زد، مرد بازی های بزرگ است؛ گل 3امتیازی مقابل 
اینتر )2020(، گل 3امتیازی دقیقه 89 مقابل اینتر )2021(، گل 
مقابل چلسی و کشــاندن بازی به وقت های اضافه )2022(، 2گل 
در بازی قهرمانی اللیگا مقابل اســپانیول، 2گل دقایق 89 و 91 
مقابل منچسترســیتی، گل مقابل اتلتیکومادرید و کشاندن بازی 

به وقت های اضافه.

با حفظ سمت، مدافع چپ
کاماوینگا در جام جهانی در دفاع چپ فرانسه و پست غیرتخصصی 
بازی کرد و عالی بود. او در بازی با آرژانتین وارد زمین شد و مسی را 
مهار کرد و باعث عصبانیت آگوئرو شد تا این دوست مسی به او توهین 
کند. در بازی با اتلتی وقتی مندی مصدوم شد، کاما به دفاع چپ رفت 
و در نهایت جایزه بهترین بازیکن زمین را دریافت کرد و تونی کروس 
او را با لیزارازو، مدافع چپ اسطوره ای فرانسه و بایرن مونیخ مقایسه 
کرد. کاما حتی یک خطا هم مرتکب نشد و عجیب اینکه 12بار خطا 
گرفت، 12تا از 1۴دوئل را برد، 1۴بار بازپس گیری توپ داشــت و 
باالی 90درصد پاس موفق. او در3بازی آخر ۴3بار بازپس گیری توپ 

داشت. سخت است بازی ندادن به این بازیکن نوجوان.

جابه جایی ها در بیمارستان
درحالی که شــوامنی از مصدومیت برگشــته و برای بازی حساس 
فردا مقابل سوســیداد آماده اســت، آالبا نیامده باز هم مصدوم شد 
و 3بازیکن دیگر رئال در بازی با اتلتــی لنگان زمین را ترک کردند؛ 
مندی، رودریگو و ناچو. تیم دوم مادرید زهر خودش را به این شکل 
به رئال ریخت. لوکاس و کارواخال هم همچنان مصدومند اما آزار از 
مصدومیت برگشــته و طبق معمول شانسی برای حضور در ترکیب 

برای بازی یکشنبه ندارد.
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سوپرلیگ برمی گردد
اقدامات علیه بارسلونا، رئال و یوونتوس طراحان پروژه سوپرلیگ را به فکر 

طرحی جدید با دربرگیری بیشتر انداخته است
باشــگاه های باقیمانده در پروژه سوپرلیگ 

هر روز فشــارهای بیشــتری را از سوی 
باند یوفــا، فدراســیون های داخلی و 
فیفا متحمل می شــوند. پروژه کســر 
15امتیاز از یوونتوس که ممکن است 

بیشتر هم شود، در همین راستا ارزیابی 
شده اســت. دیروز چند هزار هوادار یووه 

مقابل مقر مرکزی فدراســیون فوتبال 
ایتالیا در رم تجمع کردند و با راهپیمایی 
و سر دادن شــعارهای انتقادی، علیه 
رأیی کــه با بی عدالتی برای تیمشــان 

صادر شــده، اعتراض کردند. یوونتوس 
درخواســت فرجام خواهی را بــه دادگاه 

ضمانت کمیته ملی المپیــک ایتالیا و 
در مرحله بعد دادگاه ورزشی اروپا ارائه 
می کند اما امید چندانی به بهبود اوضاع 
ندارد. هواداران ایــن اتفاقات را به خاطر 

دشــمنی با ســوپرلیگ تلقی می کنند و 
معتقدند یوفا و فدراسیون های کشورهای دیگر هیچ 
توجهی به تخلفات مالی گسترده در پاری سن ژرمن، 
منچسترسیتی و ریخت وپاش باشگاه های انگلیسی 
ندارند و مشــکالت پیش آمده در قرارداد بازیکنان 
یوونتوس را بزرگ نمایی می کنند. حتی به باشــگاه 
ناپولی با تخلفات مشــابه برای ارائــه دفاعیه و رفع 
اتهامات 6 ماه فرصت داده شــده است. یوفا منتظر 
رأی نهایــی دادگاه ایتالیا و کمیتــه ملی المپیک 
اســت و درصورتی که تخلف یووه اثبات شود، این 
تیم در خطر حذف از رقابت های اروپایی قرار خواهد 
گرفت. مدیران در نیون سوئیس )مقر یوفا( همچنان 
امیدوار و منتظر این هســتند که یوونتوس رســما 
انحالل سوپرلیگ را اعالم کند. شاید در این صورت 
محرومیت یوونتوس منتفی شــود و امتیازات کسر 

شده به این باشگاه برگردد.
از سویی، دیگر باشگاه باقیمانده در سوپرلیگ یعنی 
بارسلونا هم همچنان وضعیت بدی دارد. اللیگا اجازه 
ثبت قرارداد تمدید شده آکائوخو و گاوی را نمی دهد، 
چون معتقد است بارســلونا در تابستان باز هم خرید 
خواهد کرد و از سقف تعیین شده پرداخت دستمزد 
باالتر خواهد رفت. الپورتا که برای ثبت قراردادهای 
جدید در تابســتان گذشته مجبور شــد چند اهرم 
اقتصادی را فعال کند و بخشی از درآمد 25سال آینده 
باشگاه را بفروشد، باز هم دنبال درآمدزایی از راه های 
دیگری است که آینده باشــگاه را به خطر می اندازد، 
درحالی که با راه اندازی ســوپرلیگ همه مشــکالت 

حل خواهد شد و بارســلونا مجبور نمی شود 
ســرمایه های خود را به حــراج بگذارد. 
الپورتا درنظر دارد بــرای تامین منابع 
 Barca مالی بیشتر، شبکه اختصاصی
TV را هم بفروشــد. این جدا از فروش 
سهام بارسا استودیو اســت که تابستان 
اتفاق افتاد. شبکه بارسا تی وی سال1996 
تاسیس شده و اختصاصی ترین محتوای 
مربوط به بارســلونا را تولید می کند. اما 
زیان ده شدن این شــبکه در سال های 
اخیر، چاره ای  جز فروش آن برای باشگاه 

باقی نگذاشته است.
وضعیت باشگاه های دیگری مثل آث میالن 
و اینترمیالن هم چندان خوب نیســت. 
میالن مجبور است هر سال از بازیکنان 
قرضی سایر باشــگاه ها و بازیکنان آزاد 
بدون تیم ارتزاق کنــد. اینترمیالن هم 
با اینکه اوضــاع اقتصادی بهتــری دارد، 
بدش نمی آید به ســوپرلیگ برگــردد. در واقع این 
باشگاه ها و 7باشگاه انگلیسی هرگز به صورت رسمی 
از ســوپرلیگ کنار نرفته اند چون طبق قرارداد باید 
درصورت انصــراف مبلغ هنگفتی خســارت بدهند. 
حاال اسپانســرها و طراحان پروژه سوپرلیگ درنظر 
دارند با توجه به مخالفت های گسترده قبلی و جنگ 
تبلیغاتی باند یوفا دگرگونی عظیمــی در این پروژه 
ایجاد کنند. طرح جدید برخالف طرح قبلی که صرفا 
20باشــگاه بزرگ اروپایی را زیر پوشش قرار می داد، 
50باشــگاه از 12کشــور را درگیر می کند. شرکت 
A22 که مالکیت ســوپرلیگ اروپا را در اختیار دارد، 
با 50تیم از 12کشــور مختلف اروپایی مذاکره کرده 
تا این رقابت ها، با وجود رأی اولیه دادگاه، با شــکلی 
متفاوت آماده برگزاری شود. این در حالی است که بنا 
به گزارش ها، یوفا تصمیم گرفته با استفاده از شرایط 
بحرانی یوونتوس )یکی از بانیان سوپرلیگ( و جرایم 
این باشگاه، تحریم های ســخت تری را علیه هرگونه 
نقشه احتمالی و باشــگاه های خاطی اعمال کند. اگر 
سوپرلیگ بتواند این تعداد باشگاه را همراه خود کند، 
یوفا به حاشیه کشیده خواهد شــد. اهرم فشار یوفا 
اخراج تیم های حامی این پروژه از رقابت های اروپایی 
است و اگر خود باشگاه ها عالقه ای به ادامه آن رقابت ها 
نداشته باشــند، این اهرم از کار خواهد افتاد. با ارائه 
طرح جدید ســوپرلیگ در آینده نزدیک باید منتظر 
برخورد شدیدتر با باشگاه های یوونتوس، بارسلونا و 

رئال مادرید بود.

 رشفورد
دست بردار نیست
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افقی:
1 - اقدام بــه کار خطرناک - 
از روی قصــد و اراده - همراه 

قاشق
2 - به آدم نجیب و شــریف 
گفته می شود - دست مالیدن

3 - سطل چاه - با دیو سفید 
جنگید - زبانه آتش

4 - نشانی - درخشان - وسط
5 - کام - شــاعر اصفهانی - 

جمال
6 - از طرح های شناخته شده 
فرش دســتباف ایرانی - دزد 

سر گردنه - یال اسب
7 - بی حرکتــی - دایــره ای 

شکل - نورانی و فروزان
8 - خودپسندی - آلبومی با 
آواز علی رستمیان - مبالغه 

کردن
9 - نوعی التهاب پوســتی - 

نهی کننده - پناهگاه
10 - نشــانه مفعولــی - 
مجســمه - رشــته ای کــه 

عرب ها به دور سر می بندند
11 - کالم مصیبـــــــت - 
یکســو کننده الکترونیکی - 

آخرین یک رقمی
12 - شــرافتمند - پرتــاب 
گلوله از تفنگ - آویز جلوی 

پنجره
13 - فیلمی ساخته داریوش 

مهرجویی با بازی لیال حاتمی 
- از اجزای ساالد - خالص

14 - روز عــرب - کارگردان 
فیلم آخرین سامورایی

15 - حسود - چراغ پیه سوز 
قدیمی - افزون شونده

  
عمودی:

1 - نمو - خزنــده ای با بدن 
پوشیده از پولک – نام آور

2 - اقامتگاه تابستانی - شهر 
معبد آناهیتا - غوزه پنبه

3 - آواز آهنگین - گوشواره 
- گره فرش

4 - ظرف سفالی بزرگ - گرو 
گذاشته شده - درگذشته

5 - فرســتادن - چشمه آب 
- گودال

6 - تصویر - رودی در جنوب 
انگلســتان که از شهر لندن 

می گذرد - خوشحال
7 - گوناگون - پیامبر مدفون 

در شوش - آزاد
8 - نویسنده رمان سه تفنگدار 

- گیاه رنگرزی - آحاد
9 - زمیـــــــــن آذری - از 
قراردادهای شرعی مشارکت 
کار و ســرمایه در اســالم - 
فیلســوفی کــه با شــک به 

همه  چیز به فلسفه رسید
10 - انگیــزه - پیرو مذهب 

شیعه - بی فایده
11 - عددی دورقمی - ترشــحات 
زالل دهان -  ســاز عاشــیق های 

آذربایجان
12 - ودیعه - مامان - صدای زنبور

13 - قســمت خمیده لوله - برادر 
سگ زرد - جهان

14 - مــادر عرب - از شــبکه های 
تلویزیونی ما - فینال

15 - زبان عربــی - مخاطب رادیو 
15- گریستن

هلخادمنيرفاادخ
ميلگلكيهتسوبي
وتسرپالومتكرش

اوهارهزاشوين
رگتسخنهنماام
رلليشسمسيركا

راجاوژارتماخس
هفاندوبانازرو
نيجمويلههنييا

متارديههناهد
ادمامهفيدروش
لصولارازسقفا
دارزنويرهساره
يراشفطيسبيمور
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غیبت ستارگان در لیگ جهانی

یک گام تا 
قهرمانی در 

ملبورن
 نواك جوکوویچ و 

استفانوس سیتسی پاس 
فردا در فینال اوپن 
استرالیا برابر هم به 

میدان می روند

جواد نصرتــی |   نواك جوکوویــچ، در نیمه نهایی 
نخستین گرنداسلم ســال، با وجود لغزش اولیه، 
عملکرد بی نقص دیگری از خود نشــان داد تا 
به راحتی به فینال اوپن استرالیا برسد و برای 
رسیدن به رکورد دهمین قهرمانی خود در 
این رقابت ها، برابر استفانوس سیتسی پاس 
بازی کند. جوکوویچ در نیمه نهایی، 
تامی پال، رقیب جوان آمریکایی 
خود را در 3ست متوالی شکست 
داد. سیتسی پاس یونانی هم برای 
اینکه دومین بار در عمر حرفه ای اش به فینال یک 
گرنداسلم برســد، کارن خاچانوف را در یک بازی 

نسبتا نزدیک و سخت، 3بر یک شکست داد.
جوکوویچ که در 3بازی قبلی خــود عملکردی تقریبا 
کامل داشته و حتی یک ست هم به رقیبانش نداده بود، در 
ست اول بازی با پال، یک ناامیدی کامل بود و نه تنها اشتباه های 
اجتناب پذیر زیادی مرتکب می شد، که در استفاده از خوفناك ترین 

سالحش، یعنی بک هند هایش هم ناکارآمد بود. او 5بر یک در ست 
اول جلو افتاد اما یکباره چنان کنترل بازی را از دست داد که رقیبش 
فاصله را جبران کرد و 5گیم گرفت. جوکوویچ اما از این تنگنا تغذیه 
کرد و ذهن برنده اش را به کار بســت و هر طور که بود، در ست اول 
7بر5 برنده شد. پال، به سختی برای به چالش کشیدن نوواك تنبیه 

شد و در 2ست بعدی، روی هم فقط 3گیم از نواك 35ساله گرفت.
بر خالف نواك، سیتســی پاس برابر خاچانوف کار نسبتا سختی 
داشت و مجبور شد کار را در ست چهارم تمام کند. این دومین بار 
است که سیتسی پاس فرصت قهرمانی در یک گرند اسلم را به دست 
می آورد. او بعد از بازی، با حرکاتی که ناشی از سرخوشی زیادی بود، 
صعودش به فینال را جشن گرفت اما قطعا در روز یکشنبه، چندان 
فرصت زیادی برای سرخوشی نخواهد داشت. جوکوویچ، به طرزی 
باورنکردنی در تورنمنت امســال عالی بوده و خودش هم اعتراف 
کرده که بهترین تنیس عمرش را بازی می کند. او که استاد بازی در 
ملبورن است، در 27بازی متوالی در این تورنمنت شکست نخورده 
و اگر یکشنبه در فینال به پیروزی برســد، به رکورد 22قهرمانی 
در رقابت های گرنداســلم که رافائل نادال سال گذشته ثبت کرد، 

خواهد رسید. برنده بازی فینال، تنیسور شماره یک جدید دنیا 
هم خواهد بود. تنها مایه دلگرمی سیتسی پاس در فینال، تکرار 
لغزش جوکوویچ در ست اول بازی با پال خواهد بود. جوکوویچ، 

امسال همچنین به خاطر مصدومیتی که چند هفته پیش گریبانش 
را گرفت، کمی در بازی های اولیه با چالش مواجه بود اما در بازی های 
اخیر، نشانی از مصدومیت در او دیده نمی شد، هرچند که رانش را 

باندپیچی کرده بود.
فینال بخش زنان هم امروز بین 2تنیسور جوان برگزار می شود؛ 
النا ریباکینا قهرمان سال گذشته در ویمبلدون، در بازی فینال، 

برابر بخت شماره5 قهرمانی، آرینا سابالنکا به میدان می رود. 
تنیسور 23ســاله قزاق، در نیمه نهایی، ویکی آزارنکا، قهرمان 
2دوره این بازی ها را در 2ســت متوالی شکست داد و سابالنکای 

24ساله هم نوار پیروزی های غافلگیرکننده ماگدا لینت را پاره 
کرد و نگذاشت که تنیسور 

لهســتانی در 30سالگی 
برای نخستین بار به فینال 

یک گرنداسلم برسد.

لیگ جهانی کشتی فرنگی هم مانند لیگ ایران بدون 
حضور ملی پوشان صاحب نام کشور برگزار خواهد شد

سریک همه کار کرد تا برنده بازی باشد اما بازنده از زمین بیرون 
آمد. در بازی اول از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال زنان، تیم 
سریک در گنبد میزبان ســایپا بود. میزبان برای پیروزی در این 
بازی و صعود راحت تــر به فینال، برنامه ویژه ای داشــت؛ حضور 
پرتعداد تماشاگران. باشگاه برای استفاده بیشتر از امتیاز میزبانی 
اعالم کرده بود که برای تماشاگران جایزه ویژه درنظر گرفته است. 
هر چند بازی های قبلی این تیــم هم با حضور تعداد قابل توجهی 
از تماشــاگران برگزار شــده بود، اما در این بازی شرایط متفاوت 
بود. اگر در بازی های قبلی سریک حدود 400-300تماشاگر زن 
در سالن مسابقات حاضر می شــدند این بار آنها رکورد شکستند. 
بنرهای تبلیغاتی: »قرعه کشی بزرگ 10جایزه 5میلیون تومانی« 
که حتی در صفحه اینستاگرام ســردار آزمون، مدیرعامل باشگاه 
خودنمایی می کرد، کار خودش را کرد. ظهر پنجشــنبه ســالن 
المپیک گنبدکاووس پر بود از تماشاگر. آمار درستی از تعداد زنان 
حاضر در این ســالن وجود ندارد، عددهای اعالم شده از 3هزار تا 
4هزار تماشاگر متغیر است اما هر چه هست لیگ والیبال زنان در 

چند دهه گذشته این همه مشتاق یک جا ندیده بود.
اما حضور تماشاگران تنها عایدی تیم ســریک از بازی اول بود. آنها 
بازی را خوب شروع کردند و ست اول را 25 بر 22 بردند. اما در ست 

دوم با بازی ضعیف و نتیجه 25بر  17 بازنده بودند. سریک در ست 
سوم 25بر 15 تالفی کرد و به نظر می رسید این تیم به بازی برگشته 
اســت اما ســت چهارم ســایپایی ها بودند که 25بر22 به پیروزی 
رسیدند. ست پنجم تکلیف تیم برنده را مشخص می کرد. با حضور 
تماشاگران روی سکوها و بازیکنان باتجربه در ترکیب سریک به نظر 
می رسید جوانان سایپا تاب فشار بیشــتر را ندارند. اما همانطور که 
مریم هاشمی، سرمربی سایپا روزهای قبل گفته بود انگیزه آنها برای 
پیروزی خیلی باال بود و این انگیزه به تجربه و حتی جو ورزشگاه هم 
چیره شد. سایپا ست پنجم را 15بر 13برد و سریک و تماشاگرانش را 
شوکه کرد. سریک در حالی این بازی را از دست داد که در هر 2دیدار 
رفت وبرگشــت مرحله مقدماتی به پیروزی های 3سته رسیده بود. 
غیبت الهه پورصالح، بازیکن ملی پوش این تیم شاید دلیل این باخت 
باشد. نیلوفر حجتی و بازیکنانش برای تالفی این باخت در تهران کار 
سختی دارند و البته برای جبران از انگیزه باالیی برخوردارند. بازی 

برگشت 2تیم روز سه شنبه این هفته برگزار می شود.
در دیگر بازی این مرحله پیکان در بازی یکطرفه و در 3ســت 25 
بر 12، 25 بر 20 و 25 بر 19ذوب آهن را شکســت داد. پیکانی ها 
سه شنبه باید در اصفهان بازی برگشت را انجام دهند. آنها با تکرار 

پیروزی می توانند به فینال بروند.

شوک به گنبد
تیم والیبال سریک رکورد تماشاگران والیبال زنان را شکست اما در حضور همین 

تماشاگران در بازی اول نیمه نهایی به سایپا باخت

رقابت هــای لیــگ جهانی 
کشــتی فرنگی که قرار بود 
اواســط بهمن ماه در شــهر 
اصفهــان برگزار شــود، به 
تعویق افتاد. سپاهانی ها در 
برگزاری این مسابقات ُمصر 
هستند و قرار است رقابت ها 
اوایل اســفندماه سال جاری 
برگزار شود. همانند مسابقات 
لیگ فرنگی ایران، ســتارگان 
کشــتی فرنگی برای حضور در 
ایــن رقابت ها هم تمایلی نشــان 
نداده اند و به نظر لیــگ جهانی هم 
بدون حضور قهرمانان جهان و المپیک 

برگزار خواهد شد.

  مهد کشتی فرنگی تیم ندارد!
تیم سپاهان توانست با اقتدار قهرمان لیگ شود و 
به این ترتیب جواز حضور در لیگ جهانی را کسب 
کرد. تیم فوالد خوزستان هم به عنوان نایب قهرمانی 
رســید ولی با وجود اینکه ســهمیه حضور در لیگ 
جهانی را کســب کرده بود از حضور در این رقابت ها 
انصراف داد تا سرنوشت دومین تیم ایرانی در هاله ای 
از ابهام قرار گیرد. با انصراف فوالد خوزســتان، حمید 
بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان اســتان خوزستان 
عنوان کرد: »درست است فوالد انصراف داده ولی سهمیه 
خوزســتان برای حضور در این رقابت ها محفوظ است.« 
با این صحبت های بنی تمیم که خود از قهرمانان ســابق 
کشــتی فرنگی اســت به نظر آنها به دنبــال حضور یک 

تیم دیگر خوزســتانی در این رقابت ها هســتند تا از پتانســیل 
کشتی گیران خود اســتفاده کنند. استان خوزستان مهد کشتی 
فرنگی ایران محسوب می شود و بسیاری از قهرمانان ایران از این 

خطه به کشتی دنیا معرفی شده اند.

  ستارگان بدون تیم
لیگ کشتی آزاد و فرنگی یک تفاوت بسیار بزرگ با یکدیگر داشتند 
و آن رقم قرارداد کشــتی گیران بود. قرارداد کشتی گیران آزادکار 
به مراتب باالتر از کشتی گیران فرنگی بود به طوری که رقم قرارداد 
حســن یزدانی و کامران قاســمپور 800میلیون تومان اعالم شد 
اما تیم های کشتی فرنگی سقف قراردادشــان برای کشتی گیران 
300میلیون بوده است. مبلغ قرارداد پایین سبب شد تا بسیاری از 
ستارگان کشتی فرنگی در لیگ با هیچ تیمی قرارداد نبندند و ترجیح 
دهند لیگ را نظاره گر باشند. سرشناس ترین کشتی گیر فرنگی حال 
حاضر ایران، رضا گرایی است که در مدت 2ماه توانست مدال طالی 
جهان و المپیک را کسب کند و در مسابقات جهانی2022 صربستان 
هم به مدال نقره جهان رسید. او در لیگ کشــتی با هیچ تیمی به 
توافق نرسید و حاضر نشــد با رقم های پیشنهادی که همه کمتر از 
500میلیون بودند روی تشک برود. در آستانه لیگ جهانی کشتی 
فرنگی به نظر شرایط برای فرنگی کاران تغییری نکرده و ستارگان 
این رشــته قصد حضور در این رقابت ها را ندارند. اما در رشته آزاد، 
10ملی پوش مسابقات جهانی2022 همگی در لیگ کشتی گرفتند 
و شنیده می شود بســیاری از آنها برای لیگ جهانی هم با تیم رضا 
یزدانی قرارداد بسته اند. زمان برگزاری لیگ جهانی کشتی آزاد هنوز 
اعالم نشده ولی تا به حال تیم بانک شــهر یک مرحله اردو را پشت 
سر گذاشته است. تیم پتروپاالیش قزوین در رقابت های لیگ آزاد 
عنوان قهرمانی را کسب کرد ولی در ادامه از حضور در لیگ جهانی 
انصراف داد. در لیگ جهانی کشتی فرنگی 2تیم حضور دارند و در 

لیگ جهانی آزاد تنها یک تیم ایرانی حاضر خواهد بود.



سختگيرى ممنوع! شرط و شروط حداقلى، با 
چاشنى وداع با امضاهاى طاليى. اين ماحصل 
يك سال فعاليت دولت سيزدهم در برداشتن 
موانع بر سر شروع كسب وكارهاست. اما راه هاى 
نرفته بسيارى مانده تا رتبه كسب وكار ايران در 
جهان بهبود يابد و دولت بايد گام هاى طوالنى 
براى تســهيل فعاليت هاى اقتصادى بردارد. 
از زمــان ابالغ قانــون بهبود مســتمر محيط 
كســب وكار در 16بهمــن1390 نزديــك به 
11سال مى گذرد و همچنان فعاالن اقتصادى 
و مردم منتظرند تا موانع برداشته شود؛ قانونى 
كه وزارت امور اقتصاد و دارايى را مكلف كرده 
بود با همكارى دستگاه هاى اجرايى و نهادهاى 
بين المللى، جايگاه ايــران در رتبه بندى هاى 
جهانى كســب وكار را بهبود بخشد و وضعيت 
اقتصادى مناسب كشــور را به سرمايه گذاران 

خارجى معرفى كند. 

قانون تسهيل مجوزها چه مى گويد؟
تدبير مشترك مجلس و دولت براى آسان سازى 
مسير مجوزهاى كسب وكار سرانجام در آخرين 
روزهاى سال1400 نتيجه داد و قانون تسهيل 
مجوزهاى كسب وكار براى اجرا به دولت ابالغ 
شد. روح حاكم بر اين قانون، تفكيك مجوزها به 
تأييد محور و ثبت محور بود؛ به گونه اى كه قرار 
شد تمامى مجوزهاى كسب وكار كه سالمت، 
محيط زيست، بهداشــت عمومى- اجتماعى، 
نظم و انضباط پولى، مالــى و ارزى، فرهنگ و 
امنيت ملى را به صورت مستقيم تهديد مى كنند 
يا مستلزم بهره بردارى از منابع طبيعى يا تغيير 
كاربرى اراضى كشاورزى هستند، به تشخيص 
هيأت مقررات زدايى و بهبود محيط كسب وكار 
و تأييد هيــأت وزيران درصورتى كــه تا 3 ماه 
پس از الزم االجرا شــدن اين قانون در درگاه 
ملى مجوزهاى كشــور ثبت شــوند، به عنوان 
مجوزهاى تأييدمحور شــناخته شوند. به اين 
ترتيب ســاير مجوزهاى كسب وكار ثبت محور 
شناخته شده و افراد متقاضى پس از ثبت نام در 
درگاه ملى مجوزهاى كسب وكار، اجازه شروع 
فعاليت را خواهند داشت؛ البته به شرط اينكه 
فرم تعهد به گرفتن اســتانداردهاى اجبارى و 
مراعات قوانين و شــرايط حرفه اى مورد تأييد 
هيأت مقررات زدايى و بهبود محيط كسب وكار 

را امضا كنند.
با اين تصميم، مركز ملــى مطالعات، پايش و 
بهبود محيط كســب وكار موظف خواهد بود 
ظرف 3روز كارى پس از تكميل ثبت نام، مجوز 
را به همراه شناسه يكتا براى شخص حقيقى يا 
حقوقى متقاضى به شــكل برخط صادر كند و 
نتيجه را به اطالع نهادهــاى نظارتى، اتاق هاى 
ايران، تعاون و اصنــاف، اتحاديه هاى صنفى، 
تشــكل هاى ذيربط و دســتگاه هاى اجرايى 

مربوطه ازجمله ســازمان امور مالياتى كشور 
و سازمان تأمين اجتماعى برســاند. البته اگر 
افراد متقاضى تخلف كنند، مجوز آنها باطل و 
فرد متخلف تا 2سال ديگر اجازه ثبت نام براى 

راه اندازى كسب وكار را نخواهد داشت.

توقف بى جا مانع كسب است!
يكــى از مزيت هــاى قانون جديد اين اســت 
كه هرگونــه توقف در صدور مجوزها توســط 
دســتگاه هاى صادركننده مجــوز را محدود 
مى ســازد و حتى اگر هريك از مراجع صدور 
مجوز در موعــد تعيين شــده در درگاه ملى 
مجوزها، پاسخ درخواست كننده مجوز را اعم از 
قبول يا رد اعالم نكند، به منزله موافقت درنظر 
گرفته شــده و مجوز موردنظر از طريق درگاه 
ملى مجوزهاى كشور به طور خودكار صادر شده 
و در اختيار متقاضى قــرار مى گيرد. البته اين 
مراجع درصورت رد درخواست، موظف هستند 
داليل و مســتندات تصميم خود را به صورت 

مكتوب به اطالع متقاضى برسانند.
نكته مهم ديگــر اينكه قانون اجــازه هرگونه 
محدوديت و ايجاد مانع در مسير صدور مجوز 
به بهانه ها و داليلى چون اشباع بازار، محدوديت 

ظرفيت و حــدود صنفى يا براســاس تعداد يا 
فاصله جغرافيايى دارنــدگان يا متقاضيان آن 
مجوز را ممنوع اعالم مى كند و البته درصورت 
محدوديــت منابع طبيعى يا محيط زيســتى، 
وضع محدوديت جديد به شــرط تأييد هيأت 
مقررات زدايــى و بهبود محيط كســب وكار و 
با تصويب هيــأت وزيران مجــاز خواهد بود و 
دستگاه هاى ذيربط اجازه مانع گذارى سرخود 

را نخواهند داشت.

كاغذبازى جرم است
قانــون تســهيل مجوزهــاى كســب وكار به 
صراحت مى گويــد: هرگاه مأمــوران دولتى، 
نظامــى، انتظامى و ضابطــان قضايى به محل 
كسب وكار افراد بروند و درخواست مجوز داشته 
باشــند، كافى اســت كه افراد شناسه يكتاى 
مجــوز را ارائه كنند و درصــورت مثبت بودن 
استعالم، درخواست مدارك اضافى براى مجوز 
كسب وكار، جرم محسوب شــده و مرتكب به 
يكى از مجازات هــاى تعزيرى درجه6 موضوع 
ماده19 قانون مجازات اسالمى محكوم مى شود. 
افزون بــر اينكه با اجراى ايــن قانون، هرگونه 
استعالم، تمديد يا ابطال مجوز، تنها از طريق 

شناسه يكتاى مجوز صادره صادرشده از طريق 
درگاه ملى مجوزهاى كشور قابل انجام است و 
امكان استعالم شناســه يكتا بايد براى عموم 
مردم فراهم باشد. البته كسب وكارهايى كه از 
2سال پس از الزم االجرا شدن اين قانون شناسه 
يكتا نداشته باشند، به لحاظ قانونى فاقد مجوز 

محسوب مى شوند.

قرارداد بانكى محرمانه نيست
يكى از مهم ترين تصميم هاى مشترك دولت 
و مجلس شفاف كردن قراردادهاى بانكى بود؛ 
به نحوى كه بانك مركزى موظف شــد بانك ها 
را وادار ســازد كه امكان دسترسى مشتريان 
به جزئيات قرارداد هاى تسهيالت را به صورت 
آنالين فراهم كنند  و تا قبل از آن هم بانك ها و 
مؤسسات اعتبارى مكلف شدند يك هفته پس 
از ثبت درخواست مشــترى يا ساير متعهدان 
ذيربط در شــعبه، يك نســخه از قــرارداد و 
اطالعات كامل تســهيالت از جدول اقساط را 
به آنها ارائه كنند. به اين ترتيب همه گيرندگان 
وام و ضامن  آنها مى توانند به تصويرى از نسخه 
كاغذى قرارداد تســهيالت دسترسى داشته 
باشند و هر بانك، مدير و كارمند شبكه بانكى كه 

بخواهند سنگ اندازى كنند، با مجازات قانونى 
مواجه خواهند شد.

سرعت در هيأت ويژه
از زمــان روى كارآمــدن دولت ســيزدهم و 
صدارت احســان خاندوزى بر وزارت اقتصاد و 
دارايى، هيأت مقررات زدايــى و بهبود محيط 
كسب وكار 17جلسه برگزار كرده كه شاه بيت 
اين تصميم ها را مى تــوان در 2كلمه خالصه 
كرد: ســختگيرى ممنوع! آيا اين هيأت قدرت 
كافى براى مانع بــردارى از پيش روى فعاالن 
كســب وكار را دارد و مى تواند سد ايجادشده 
توسط وزارتخانه ها و دســتگاه هاى اجرايى و 
صنفى را بشكند. 6دى ماه1400 بود كه پروژه 
ساده سازى شرايط و فرايند صدور مجوز وارد 
فاز جديد شد و 7شرط جديد را اعضاى هيأت 

يادشده تعيين كردند كه عبارتند از:
1- هر شرط مبهم براى صدور مجوز، صريح و 

روشن شود.
2- هزينه ســرمايه گذارى اوليــه براى صدور 

مجوز تا حد ممكن كم شود.
3- شرايط غيرعادى سخت براى صدور مجوز 

تا حد امكان حذف شود.
4- مجوزهاى كسب وكار تا حد ممكن اعالمى 
باشد؛ مگر اينكه مغاير قانون يا ضوابط اخالقى 

و امنيت باشد.
5- پرداخت كمك هاى يارانه اى به صدور مجوز 

موكول نباشد.
6- مطالبه طرح كسب وكار و طرح توجيهى از 
متقاضيان تا حد ممكن از شرايط صدور مجوز 

حذف شود.
7- شرط نظر كارشناس، آزمون شفاهى و ديگر 
زمينه هاى اعمال سليقه تا حد ممكن از شرايط 

صدور مجوز حذف شود.

پاكسازى مجوزهاى زائد
شايد يكى از اقدام هاى مهم، پاكسازى شرايط 
مجوزهاســت كه هيأت مقررات زدايى زيرنظر 
وزير اقتصاد موظف شده فهرست شرايط زائد، 
دشــوار و فاقد مبانى قانونى يا مصوبه دولت را 
شناسايى كند تا دستگاه هاى مصور اين شرايط 
اضافه را حذف كنند. قرار اســت در جلســات 
آينده هيأت يادشده، فهرســت نهايى شرايط 
اضافى و خالف قانون در فرايند صدور مجوزها 

را براى تصميم گيرى نهايى ارائه دهد.
نتيجــه اينكــه از ميان 4663مجــوز مصوب 
هيــأت مقررات زدايى تاكنــون، 3169مجوز 
معــادل 68درصد ثبت محــور و 1494مجوز 
معادل 32درصد تأييد محور شناســايى شده 
و به تصويب رســيده كه از ميــان مجوزهاى 
ثبت محور، 512مجوز مشــاغل خانگى بوده 
و 2606مجــوز ثبت محور شــامل پروانه هاى 
صنفى اســت. به اين ترتيب 92درصد از كل 
پروانه هاى صنفى در كشور با ثبت آنالين قابل 
دريافت اســت و تنها 8درصد اين مجوزها نياز 

به تأييد دارد.

يادداشت
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امضای طالیی، بی اعتبار شد
با صدور اينترنتى مجوزهاى كسب وكار، ديگر خبرى از امضا و كاغذ بازى  نخواهد بود

حذف کاغذ و امضا  از ادبیات اداری
درگاه ملى مجوزها، معبر اصلى صدور مجوزهاى كسب وكار در كشور خواهد 
بود و همه مجوزهاى كشور به صورت اينترنتى و در مدت زمان مشخص صادر 

خواهند شد.

آقا اجازه! می خواهیم  کار کنیم
اقتصاد دولت زده ايران، كم چالش ندارد و يكى از دردسرها و موانع همين است كه 
مردم و فعاالن اقتصادى براى هر كسب وكارى بايد از نهاد دولت اجازه بگيرند. يكى 

از برنامه هاى دولت سيزدهم و البته وزير اقتصاد و دارايى اين بوده كه ...
مجوز؛ وزنه ای به پای 

کسب وکارها
نتايــج گزارش هــاى فصلى كــه محيط 
كســب وكار را در سراســر ايران پيمايش 
مى كند نشــان مى دهد موانــع موجود در 
فرايند دريافت مجوز هميشه يكى از 5چالش 

اصلى كسب وكارها بوده است.
 تا همين يك قرن پيش بــراى امرار معاش 
و ســيركردن شــكم خانواده تان نيازى به 
كاغذ بازى و جلب رضايت دولت نداشتيد. اما 
با آغاز دوره صنعتى، مدرن شدن اقتصادها 
و قدرت گرفتن دولت ها به ويژه دولت هاى 
متمركز ماجرا عوض شــد و نيــاز به مجوز 
امرار معاش به بخشى از فرايند كسب وكار ها 
تبديل شــد. با اين حال بسيارى از كشورها 
به ويــژه كشــورهاى توســعه يافته خيلى 
زود متوجه شدند كه ســخت بودن فرايند 
صدور مجوز كســب وكار به كاهش رشــد 
اقتصادى منجر مى شــود بــه همين دليل 
شــيوه كار را تغيير دادنــد و هم اكنون در 
اغلب كشــور هاى جهان صدور مجوز هاى 
كســب وكار صرفا ثبت محور اســت؛ يعنى 
كافى است نام كسب وكار جديد فقط ثبت 
شــود و اين كار نيز براى اين انجام مى شود 
كه كسب وكار هايى كه تازه متولد مى شوند 
شناســايى و قوانيــن مرتبط بــا پرداخت 
ماليات، پولشــويى و قاچــاق در مورد آنها 
رعايت شود و دولت حتى امتياز هاى ويژه اى 
براى آنهــا قائل شــود زيــرا كار خود يك 
ارزش تلقى مى شود. در واقع در كشور هاى 
توســعه يافته براى صدور ايــن مجوز ها به 
تأييد ســازمان هاى عريض و طويل نيازى 
نيست و فرايند صدور مجوز ها ظرف يك يا 
چند روز و حتى چند دقيقه انجام مى شود. 
فلسفه اصلى اين است كه هر كس كه حق 
حيات دارد حق امرار معاش نيز دارد. اما در 
دولت هاى متمركز به دليل بزرگ بودن بدنه 
دولت و اينكه همه ســاختار هاى اقتصادى 
در اختيار دولت اســت صــدور مجوز هاى 
كســب وكار عمدتا تأييدمحور است. به اين 
معنا كه اهليــت و صالحيت فردى كه قصد 
امرار معاش و راه اندازى يك كســب وكار را 
دارد بايد تأييد شــود. اين فرايند ها گاه به 
حدى طوالنى و پيچيده است كه مى تواند 
به توقف كار منجر شود. نكته مهم تر اما اين 
است كه چون صدور اين مجوز ها در اختيار 
برخى دســتگاه ها و نهاد هاى خاص است، 
مجوز ها خود به يك امتياز ارزشمند تبديل 
مى شوند كه با قيمت زيادى خريد و فروش 
و حتى به توزيع رانت نيز منجر مى شــود. 
در ايران نيز طبــق پيمايش ها، تحقيقات و 
پژوهش هاى مختلفى كه انجام شــده يكى 
از بزرگ ترين چالش هاى پيش پاى صنايع 
صدور مجوز هاى كسب  و كار است كه بايد به 
تأييد برخى نهاد ها برسد. هرچند اين رويه 
ظرف چند سال گذشته در بعضى بخش ها 
تغيير كرده و صــدور مجوز هاى ثبت محور 
آغاز شده با اين حال تازه ترين پيمايش هاى 
انجام شده نشان مى دهد كه چالش صدور 
مجوز همچنــان يكى از مشــكالت بزرگ 

كسب  و كارها در ايران است.

سنگ بزرگ
نتايج گزارش پايش ملى محيط كسب وكار 
را كه هر فصل به طور منظم اتاق ايران منتشر 
مى كند، نشــان مى دهد موانــع موجود در 
فرايند هــاى ادارى و دريافــت مجوز هاى 
كسب وكار در دســتگاه هاى اجرايى به طور 
ثابت يكى از 5مشكل اساسى كسب وكار ها 
در ايران اســت. با وجود اينكه اين پيمايش 
روى 70نماگر شــامل 28مولفه پيمايشى 
و 42مولفه آمارى انجام مى شــود اما موانع 
موجود براى صدور مجوز ها هميشــه جزو 
5اولويت اصلى كسب وكار هاست و در طول 
سال هاى گذشته همه كسب وكار ها عمدتا 
نســبت به فرايند هاى صــدور مجوز گاليه 
داشــته اند. تازه ترين گزارش منتشرشــده 
نيز نشان مى دهد با وجود آنكه فرايند هاى 
صدور مجوز هاى كســب وكار رو به بهبود 
است اما همچنان اين موضوع جزو 5اولويت 
اصلى كسب وكارهاســت. طبــق آمارهاى 
موجود اما فرايند صدور مجوز ها تا حدودى 
رو به اصالح اســت و در تابســتان امسال 
شاخص هاى مربوط به فرايند صدور مجوز ها 
از 6,94درصد در بهار به 6,6درصد رسيده 
كه كاهش آن به معناى بهتر شــدن فضاى 

صدور مجوز هاست.

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار

رضا كرباليىگزارش
روزنامه نگار

شاخص دريافت مجوز هاى كسب وكار

درصد تابستانبهاربخش
تغيير

4,94-6,946,6كل

6,11-7,46,95كشاورزى

3,81-6,926,66صنعت

5,86-6,916,5خدمات

توضيح جدول:
 كاهش ارقام به  معناى بهبود فرايند 

صدور مجوز هاست

۱/۵میلیون 
کاسب  بدون 

جواز کسب
 

ايران كشور اصناف است! 
براساس آمارهاى رسمى 
3,6ميليون پروانه صنفى تا 
پايان1400 صادر و ثبت شده، 
اما برآورد مى شود دست كم 
1,5ميليــون واحد صنفى 
بدون مجوز فعاليت داشته 
باشند. قانون نظام صنفى 
مصوب سال1392 مى گويد: 
پروانه كسب شامل مجوزى 
است كه طبق مقررات قانون 
نظام صنفى به منظور شروع 
يا ادامه كسب وكار و يا حرفه 
به فرد يا افراد صنفى براى 
محل مشــخص يا وسيله 
كسب معين داده مى شود. 
با اين حال سختگيرى در 
صدور مجوز باعث شده تا 
برخى قيــد گرفتن پروانه 
كســب را بزنند. فعاليت 
واحدهاى صنفى فاقد مجوز 
يا عدم نظارت بر واحدهاى 
صنفــى، راه را براى عرضه 
كاالهاى غيراســتاندارد و 
نقض حقوق مصرف كننده، 

هموار كرده است.

نقشه 
واحدهای صنفی 

فعال
 

آخرين آمارهــاى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از 
وضعيت واحدهاى صنفى 
كشور حاكى از اين است كه 
در تيرماه امسال، بيش از 
2ميليون و 439هزار واحد 
صنفى در كشور فعال بوده 
كه 49درصد آنها در بخش 
توزيعى كار مى كنند. البته، 
براساس آمارهاى رسمى 
مجموع پروانه هاى صنفى 
موجود در كشور به حدود 
3,6ميليون پروانه مى رسد 
كه تعداد آنهــا به مراتب از 
واحدهاى فعال بيشتر است. 

صدور مجوز 
کسب

 در ۸روز

 

راه اندازى درگاه ملى مجوز، 
اقدامــى بود كــه وزارت 
اقتصاد با هدف كوتاه كردن 
مسير دريافت مجوز براى 
متقاضيان كسب وكار انجام 
داد؛ ســامانه اى كــه براى 
برخى مشاغل صدور مجوز 
را تنها بر اعالم و ثبت فعاليت 
مبتنى كرده و مدعى است 
كه مقررات اضافى را حذف 
كرده، اما كارشناسان صنفى 
اتفاقا با همين بخش ماجرا 
مشكل دارند. هيأت مديره 
اتاق اصناف تهــران بر اين 
اعتقاد اســت كه توقف يا 
كندى صدور جواز كســب 
به  علت مشــكالت سامانه 
«ايرانيان اصناف» بود كه به 
موازات، به چند سامانه ديگر 
مثل ماده 186دارايى، اماكن 
و ... متصل بود و حال با ايجاد 
سامانه «نوين اصناف» اين 

مشكالت حل شده است.

گزارش اتصال دستگاه ها به درگاه ملي مجوزها 1401/11/04

دبيرخانه هيــأت عالي نظارت بر ســازمان هاي صنفي 
پروانه هــاي كســب (2835 مجــوز)، وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي (797 مجوز)، ســازمان انرژي اتمي 
ايران (44 مجوز)، ســازمان نظام مهندسي كشاورزي
 (40 مجوز)، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (26 مجوز)،

 وزارت نيرو (19 مجوز)، ســازمان صدا و ســيما 
(10 مجوز)، سازمان حفاظت محيط زيست (7 مجوز)، 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري (5 مجوز)، 
سازمان ملي استاندارد (5 مجوز) و صندوق نوآوري 

و شكوفايي (2 مجوز)

وزارت راه و شهرسازيوزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت 
نفت

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

وزارت فرهنگ
 و ارشاد اسالمي

وزارت 
جهادكشاورزي

بانك 
مركزي

وزارت ميراث 
فرهنگي

سازمان نظام 
پزشكي كل كشور

وزارت ورزش و 
جوانان

شهرداري هاى 
كالنشهرها

وزارت 
آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي

وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري

دستگاه هايي كه شرايط صدور مجوزهايشان مصوب شده ولي هيچ كدام از مجوزهايشان به درگاه ملي وصل نيست (صفر درصد): 
  قوه قضاييه (23 مجوز)    وزارت كشور (6 مجوز)    سازمان اداري و استخدامي (3 مجوز)   جامعه حسابداران رسمي (1مجوز) 

   سازمان نظام روانشناسي (1 مجوز)

دستگاه هايي كه شرايط صدور مجوزهايشان را تحويل نداده اند و هنوز تصويب هم نشده است:
سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسي ساختمان، فدراسيون هاي ورزشي و كانون وكالي دادگستري
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وزارت 
آموزش و  

پرورش

درگاه ملی مجوزها، معبر اصلی صدور مجوزهای کسب وکار در کشور 
خواهد بود و همه مجوزهای کشور به صورت اینترنتی و در مدت زمان 
مشخص صادر خواهند شد؛ این مأموریت مرکز ملی مطالعات پایش و 
بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی است و آن گونه 
که سیدامیر سیاح، رئیس این مرکز می گوید تا اواخر بهمن ماه به صورت 

کامل محقق خواهد شد.
به گزارش همشهری، تسهیل مجوزهای کســب وکار به عنوان یکی از 
رویکردهای کالن دولت ســیزدهم، گرچه می تواند از ســختی شروع 
کســب وکار بکاهد و حتی با حذف امضاهای طالیــی، مقابل رانت و 
فساد این حوزه دیوار بکشد، اما اثرات آن بر فضای کالن اقتصاد و تولید 
ناخالص داخلی وقتی نمایان خواهد شد که سنگ های پیش پای تولید 
نیز یک به یک برداشته شوند و آن ثبات و اعتماد موردنیاز اقتصاد، احیا 
شود. در ادامه، گفت وگوی همشهری با سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی 
مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی 
را می خوانید که ضمن تشریح آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها، از 
برخی مختصات و اتفاقات تســهیل مجوزهای کسب وکار می گوید؛ از 
رئیس یک سازمان که پرونده تخلفش از قانون تسهیل صدور مجوزها 
به دادسرا رفته و از 2معاون وزیر که تعهد داده اند تخلف خود را جبران 
کنند. در این میان، شاید یکی، دو مسئول هم زندانی شوند تا حساب 
کار دست کســانی بیاید که به هر دلیل مقابل تسهیل صدور مجوزها 

مقاومت می کنند.
آخرین وضعیت تسهیل مجوزهای کسب وکار و اینترنتی 

شدن فرایند درخواست و صدور مجوز چیست؟
پروژه تسهیل صدور مجوز کســب وکار، 3مرحله و یک خروجی دارد؛ 
مرحله اول این اســت که شــرایط صدور مجوز همه کســب وکارها و 
استعالم ها و تأییدیه های آنها در درگاه ملی شفاف شود و در معرض دید 
عموم قرار بگیرد؛ به گونه ای که شرایط، مدارک، هزینه ها و زمان الزم 
برای صدور مجوز مشخص باشد. این مرحله 99.9 درصد انجام شده و از 
مجموع حدود 5هزار مجوزی که از طریق استعالم کشف شده، فقط 10 
مجوز دیگر باقی مانده که باید جزئیات آنها در درگاه ملی درج شود. البته 
این 5هزار مجوز با احتساب تمدیدها به بیش از 13هزار مجوز می رسد 
که همگی در سامانه درج شده و معدود باقی مانده نیز ثبت خواهند شد.

مرحله دوم این اســت که این مجوزهایی که شــفاف شده، به صورت 
الکترونیک صادر شــوند که این مورد تاکنون حدود 30درصد انجام 
شده و با صدور الکترونیکی مجوزهای صنفی در هفته جاری به بیش از 
80 درصد می رسد، اما تعداد کمی از دستگاه ها هست که هنوز متصل 
نشده اند که فشار شدیدی آورده ایم که این گام دوم هم انجام شود. گام 
سوم هم این است شرایط که شفاف شد، شرایط دشوار دریافت مجوز، 
امضای طالیی و... حذف شــود که این مرحله نیز در حال انجام است و 

منتظریم عملیاتی شود تا نتایج آن را اعالم کنیم.
خروجی این 3 مرحله چه بوده است؟

با انجام این 3مرحله، خروجی کار این بوده که متقاضی مجوز شرایط را 
ببیند و اگر واجد شرایط بود، به صورت الکترونیکی درخواست مجوز را 
ثبت کرده و بدون حضور و بدون کاغذ، مجوز موردنیاز خود را دریافت 
کند. ما برای این کار، ابتدا از دستگاه های صادرکننده مجوز کسب وکار، 
شــرایط صدور مجوزها را گرفتیم و به تصویب هیات مقررات زدایی و 
تسهیل مجوزهای کسب وکار رساندیم. در ادامه اطالعات را بارگذاری 
کرده و با ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور این اطالعات و مجوزهای 
احصا شده را به درگاه وصل کردیم. البته این پایان کار نبوده و در ادامه 
کار، در 3مرحله پاکسازی در حال حذف شــرایط اضافه برای صدور و 

تمدید مجوزها هستیم.
چه تعداد مجوز دســتگاهی در هیــأت مقررات زدایی و 

تسهیل مجوزهای کسب وکار به تصویب رسیده است؟
فعاًل 4800 مجوز شــروع و حدود 300 اســتعالم بــه تصویب هیات 
مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار رسیده است. همچنین 
به  موازات تصویب مجوزهای شروع کسب وکار، 4800 تمدید و 4800 

توسعه یا اصالح هم به تصویب هیات رسیده است. همین طور شرایط لغو، 
ابطال و تعلیق همه این مجوزها نیز به تصویب مقررات زدایی و تسهیل 
مجوزهای کسب وکار رسیده است؛ یعنی اگر مأموری بخواهد مجوزی را 
لغو، ابطال یا تعلیق کند باید در چارچوبی که درگاه ملی اعالم شده عمل 

کند و خارج از این چارچوب نمی تواند اقدامی انجام دهد.
فارغ از کســب وکارهایی که قباًل بدون دریافت مجوز نیز 
فعالیت می کردند و مشکل چندانی نداشتند، چه میزان 
از مجوزهایی که متقاضیان آنها با مشــکل مواجه بودند، 

تسهیل شده اند؟
کســب وکارهایی که قباًل بدون مجوز هم می توانستند فعالیت کنند، 
گرچه در ظاهر امر مشکلی نداشتند، اما به واسطه نداشتن مجوز قادر به 
استفاده از مزایای مرتبط با شغل خود نبودند. این مزایا به حدی مؤثر 
است که یک کسب وکار غیررسمی اجازه رشد پیدا کند. یک کسب وکار 
بدون مجوز نمی تواند تسهیالت موردنیاز کســب وکار خود را از بانک 
دریافت کند یا با کســب وکارهای بزرگ تر و رسمی قرارداد امضا کند؛ 

چراکه اصاًل به عنوان یک فعال اقتصادی شناخته نمی شود. ایده ما این 
است که شرکت ها، بنگاه ها و فعاالن اقتصادی، ثبت شوند، رسمی کار 

کنند و از مزایای رسمی بودن برخوردار شوند.
برخی معتقدند تسهیل صدور مجوزها در حوزه هایی که 
با اشباع مواجه هستند، مشکل ساز خواهد شد. نظر شما 

چیست؟
در زمینه ادعای اشــباع بازار در قانون نیز به صراحت تأکید شــده که 
مرجع صدور مجوز نمی تواند بنا بر ادعای اشــباع بازار، از صدور مجوز 
امتناع کند. نکته دیگر اینکه متقاضیان مجوزهای کسب وکار با هدف 
فعالیت اقتصادی به دنبال دریافت این مجوزها هستند و دریافت مجوز 
کسب وکار اشباع برای آنها توجیهی ندارد؛ مگر اینکه ایده های جدیدی 

برای موفقیت در آن داشته باشند.
تســهیل مجوزهای کســب وکار چقدر به رفع مشکل 

متقاضیان منجر شده است؟
اینکه چه میزان از مجوزهایی که متقاضیان آنها با مشکل مواجه بودند، 

سیدامیر سیاح در گفت وگو با همشهری از تسهیل صدور مجوزها می گوید

حذف کاغذ و امضا از ادبیات اداری
تا اواخر بهمن ماه، درگاه ملی مجوزها به طور کامل فعال خواهد شد و از آن به بعد، همه مجوزها باید به صورت اینترنتی و در زمان مشخص صادر شوند

تعداد واحدهای صنفی: 3.606.481

تعداد اتاق اصناف: 401

تعداد اتحادیه ها: 7360

تعداد رسته های صنفی: 3100

ترکیب اصناف ایران

صنوف توزیعی: 49 درصد

صنوف تولیدی: 19درصد

صنوف خدماتی: 17درصد

صنوف خدمات فنی: 15درصد

تعداد مجوزهای صنفی ثبت شده در سال های منتخب

تعدادسال

1392230101

1393251496

1394202523

1395394698

1396399454

1397449068

1398420703

1399665617

1400592821

3606481جمع کل

ایران کشور اصناف است! براساس آمارهای رسمی 3.6میلیون 
پروانه صنفی تا پایــان1400 صادر و ثبت شــده، اما برآورد 
می شود دست کم 1.5میلیون واحد صنفی بدون مجوز فعالیت 
داشته باشند. قانون نظام صنفی مصوب سال1392 می گوید: 
پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام 
صنفی به منظور شروع یا ادامه کسب وکار و یا حرفه به فرد یا 
افراد صنفی برای محل مشــخص یا وسیله کسب معین داده 
می شود. با این حال ســختگیری در صدور مجوز باعث شده 
تا برخی قید گرفتن پروانه کســب را بزنند. فعالیت واحدهای 
صنفی فاقد مجوز یا نبود نظارت بر واحدهای صنفی، راه را برای 
عرضه کاالهای غیراســتاندارد و نقض حقوق مصرف کننده، 
هموار کرده اســت. مرکــز پژوهش های مجلــس می گوید: 
بیشترین تعداد صدور مجوزهای کسب وکار در کشور، مربوط 
به مجوزهای صنفی است و اصناف غالبا شامل کسب وکارهای 
کوچکی هستند که نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارند و 
تسهیل صدور مجوزهای صنفی می تواند نقطه شروع مناسبی 

برای اصالحات نظام مجوزدهی کسب وکار در ایران باشد.

سلیقه گرایی و انحصار
بازوی تحقیقاتی مجلس معتقد است: بسترهای ایجاد انحصار 
و اعمال سلیقه در صدور مجوزهای صنفی، در مقایسه با زمان 
صدور مجوز، چالش به مراتب بزرگ تری محســوب می شود؛ 
به نحوی که تعدادی از متقاضیان به دلیل سوءاستفاده مراجع 
صدور و استعالم شــونده از قدرت انحصار و برخورد سلیقه ای، 
هرگز به مجوز دســت نمی یابند و مجبور می شوند در محیط 
غیررسمی و بدون پروانه کسب به فعالیت بپردازند یا از ورود به 

عرصه فعالیت اقتصادی منصرف شوند.
پیشــنهاد این نهاد پژوهشی این اســت که در یک گام باید با 
حذف موانع صدور پروانه کسب، جلوی انحصار و برخوردهای 
سلیقه ای ایستاد و در گام دوم با تسریع و تسهیل صدور مجوز، 
زمان و هزینه را کاهش داد و راز موفقیت در گام نخست ایجاد 
شفافیت است و در این مسیر، دستگاه های متعددی وجود دارند 
که باید اقدام به شفاف سازی و غیرقابل تفسیر نمودن شرایط و 
ضوابط دریافت مجوز کنند و به طور مشخص شرایط و ضوابط 
وزارت بهداشــت در پاسخ به اســتعالم مورد نیاز صدور مجوز 
صنفی باید مشخص و روشن شود. همچنین نیروی انتظامی، 
رســته های صنفی که نیاز به اســتعالم از اداره اماکن دارند و 
جزئیات الزاماتــی که باید فراهم کنند را باید به طور شــفاف و 
صریح اعالم کنند تا از برخورد سلیقه ای در جریان استعالمات 

جلوگیری شود.
معمای دیگر اما چالش تعارض منافــع در قانون نظام صنفی و 
قدرتی است که به اتحادیه ها به عنوان مرجع صدور، مجوز کسب 
داده شــده؛ چرا که آنها نگران ورود بازیگران جدید به عرصه 
رقابت هســتند و دادن اختیار به اتحادیه ها و کمیسیون های 
نظارت شهرســتان ها در تعیین ضوابط داخلــی، موجب تکثر 
بسیار در شرایط صدور مجوزهای صنفی، به ویژه شرط حداقل 
مساحت و در برخی موارد ابهام و سختگیری غیرضروری شده 
و برای رفع چنین مشکلی، پیشــنهاد این است که هیأت عالی 
نظارت شرایط و ضوابط اســتاندارد و یکسانی را برای هریک از 

اصناف در کل کشور تعیین کند.

سرعت در صدور مجوزها
بازوی تحقیقاتی مجلس برای ســرعت دادن بــه مجوزهای 
صنفی راهکارهای متعددی را پیشنهاد می کند؛ ازجمله اینکه 
مجوز کسب وکارهایی که در طبقه ریسک بســیار پایین قرار 
می گیرند را حذف و نظارت کسب وکارهایی که در طبقه پایین 
و متوسط قرار می گیرند، را از حالت نظارت پیشینی به نظارت 
پسینی تبدیل کرده؛ چرا که تبدیل نظارت پیشینی به پسینی 
با انتقال مرحله نظارت از قبل از شــروع فعالیت در حین انجام 
فعالیت، به شروع کسب وکار سرعت می بخشد؛ مشروط به آنکه 
مهم ترین شفافیت و تعیین دقیق مقررات و ضوابط مربوط به هر 

کسب وکار رعایت شود.
این نهاد تحقیقاتــی می گوید: وجود هرگونــه ابهام در تعیین 
ضوابط و مقررات و یا نقص در اطالعات، می تواند ســبب عدم  
رعایت الزامات مورد تعهد متقاضی شــده و بــا وجود تحمیل 
هزینه های اولیه شروع کسب وکار، به واسطه تشخیص تخلف 
توسط نهاد ناظر، فعالیت متوقف شود. همچنین اقدام هایی چون 
ادغام رسته های مشــابه و همگن و تعیین ضرب االجل زمانی 
برای فرایندهای صدور نیز می تواند بــه کاهش زمان و هزینه 

صدور مجوزهای صنفی کمک کند.

تعارض منافع در صدور پروانه کسب چه بر سر اقتصاد می آورد؟
1/5 میلیون کاسب بدون جواز کسب
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اقتصاد دولــت زده ایران، کم چالش 
ندارد و یکی از دردسرها و موانع همین است که مردم و 

فعاالن اقتصادی برای هر کسب وکاری باید از نهاد دولت اجازه بگیرند. 
یکی از برنامه های دولت ســیزدهم و البته وزیر اقتصاد و دارایی این بوده که راه 

برای راه انداختن کسب وکار را آسان سازند و موانع را بردارند. تالش احسان خاندوزی و 
همکارانش در وزارت اقتصاد اکنون پیش روی همه قرار دارد و آمارها نشان می دهد از 6فروردین 

1401همزمان با پایان تعطیالت نوروزی تا 24دی ماه امسال به 32.6درصد درخواست ها پاسخ مثبت 
داده شده و 38.3درصد از تقاضاهای گرفتن اجازه رد شده و 21.7درصد درخواست ها در دست بررسی 

است و افزون بر این 7.4درصد از متقاضیان انصراف داده اند.
بررسی داده های جدید از وضعیت صدور مجوز کســب وکار در بازه زمانی یادشده نشان می دهد که 596هزار 
و 371درخواست در سامانه صدور مجوز ها ثبت شــده که 194هزار و 499مجوز نهایی و صادر شده و در مقابل 
دســتگاه های دولتی 228هزار و 431درخواســت را رد کرده اند. گذشــته از اینکه 44هزار و 55نفر از پیگیری 
درخواست شان پشیمان شــده و انصراف داده اند، همچنان 129هزار و 371درخواســت در دست بررسی است و 
به گفته وزارت اقتصاد، مهلت قانونی دستگاه های اجرایی به 93هزار و 398درخواست پایان یافته و این دستگاه ها 
در پاسخ دادن به مردم تأخیر دارند و انتظار می رود در آینده نزدیک دست کم 6هزار و 513مجوز جدید صادر شود.
نکته مهم اینکه این تعداد مجوز بدون هیچ مراجعه فیزیکی صادرشده و تمامی فرایندها به صورت آنالین انجام 
گرفته و بیشترین مجوز را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خود اختصاص داده که 122هزار و 819مجوز 

برای ایجاد مشاغل خانگی بوده است. افزون بر اینکه وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، وزارت آموزش و 
پرورش، معاونت علمی و صندوق نوآوری هیچ تأخیری در بررسی مجوزهای درخواستی نداشته اند 

و وزارت تعاون، وزارت صمت و وزارت میراث فرهنگی بیشــترین درصد تأخیر در بررســی 
درخواســت های صدور مجوز را ثبت کرده و تنها نهادی که همچنان در صدور مجوز 

آنالین مقاومت از خود نشان می دهد، معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری 
است و از 33درخواست، 28درخواست را رد کرده و به 5درخواست 

هم پاســخ شــفاف نداده و متقاضیان را بالتکلیف 
اســت. داشــته   نگــه 
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تسهیل شده است را باید از مردم بپرسید. ارزیابی کار ما توسط خودمان 
فایده ای ندارد. البته درگاه هنوز رسماً فعال نشده و مثل هتلی است که در 
حال ساخت بوده، اما در همین شرایط هم به صورت جزئی سرویس دهی 
می کند. وقتی درگاه کامل و رویــه دریافت و تمدید مجوزها به صورت 
الکترونیکی شــد، از متقاضیان و صاحبان مجوز درباره تأثیر این کار 

سؤال کنید.
بعد از اینترنتی شــدن صدور مجوزهــا، تکلیف نظارت 
دســتگاه های متولی صــدور مجوز و پایــش فعالیت 

کسب وکارها چه می شود؟
بعد از اینترنتی شــدن مجوزها، متولیان صدور مجوز باید نظارت های 
پیشینی خود را به نظارت پسینی تغییر دهند. آنها قبالً مدارک متقاضی 
در حوزه تحصیالت، معلومات، اعتقادات، مکان کسب و... را می سنجیدند 
و در مورد اعطای مجــوز تصمیم می گرفتند. قانــون جدید می گوید 
نظارت ها را پسینی کنید و هرکسی ادعا کرد قادر به انجام کسب وکاری 
است به او مجوز بدهید و بعد چارچوب هایی که باید برای فعالیت رعایت 

شود را کاماًل نظارت کنید.
با پسینی شدن نظارت، احیاناً سختگیری مفرط دستگاه ها 

باعث توقف کسب وکار نمی شود؟
برای نظارت پســینی ابزارهای جدیدی وجود دارد کــه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی 8 مورد از آنها را تهیه و منتشر کرده است و هر صنف 
یا رسته شغلی می تواند حســب مورد خود ابزارهای جدیدی تعریف 
کند. نظارت پسینی به معنای اعزام مأمور و بازرس به محل کسب وکار 
نیست، بلکه به معنای استفاده از روش های ارزان، مؤثر و سریع و عمدتاً 
مردم پایه و مبتنی بر سوت زنی است و از این طریق بر کار دارندگان مجوز 
نظارت می شود. الزمه نظارت پسینی این است که شرایط کسب وکار 
کامالً روشن و شفاف باشد؛ به گونه ای که یک فعال اقتصادی دارای مجوز 
ساده، آنی و ثبت محور بداند که چه حقوقی دارد و چه تخلفاتی اگر انجام 

داد، مجوزش ابطال می شود.
شرط اصلی نظارت پسینی این است که حقوق و تکالیف فعال اقتصادی 
شفاف شود. درگاه ملی مجوزها، در کنار شرایط صدور، شرایط تعلیق 

و لغو هم اعالم شده و متقاضی، مجوز حقوق و محدودیت های خود را 
در این کسب وکار متوجه خواهد شد. در ادامه نیز با نظارت سیستمی 
فعالیت خواهند کرد و تشویق می شوند که درست فعالیت کرده و روزی 

حالل کسب کنند.
تقاضا یا ثبت محور شدن مجوزهای کسب وکار درگاه ملی، 

امضاهای طالیی حوزه صدور مجوزها را عالج می کند؟
برخی از امضاهای طالیی در قانون و مقررات ریشه دارند. ما آن دسته از 
امضاهای طالیی که ریشه قانونی نداشتند را تقریباً حذف کرده ایم که 
البته هنوز در درگاه اعمال نشده و تا نیمه بهمن ماه اعمال خواهد شد. 
بعد از این، الیحه ای تدوین کرده ایم که امضاهای طالیی دارای ریشه 

قانونی هم با کمک دولت و مجلس حذف شود.
تاکنون چندین بار از همکاری نکردن برخی متولیان صدور 
کسب وکار صحبت شده است. آیا ابزاری برای برخورد با 
دستگاه های متخلف دارید و برخوردی انجام شده است 

یا نه؟
قانون، این تکلیف را به دادستانی واگذار کرده که اگر یک صادرکننده 
مجوز، شرط یا هزینه ای اضافه بر آنچه در درگاه ملی مجوزها تعیین شده 
است، مطالبه کرد، مسئول مربوطه را به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم 
کند. ما تاکنون برای 3دستگاه وقوع این نوع جرم را که از سوی مردم 
منعکس شده بود به شعبه مشخص شده در دادسرای عمومی انقالب 
ناحیه 28 تهران اعالم کرده ایم. یکی از این موارد، رئیس یک سازمان بود 
که پرونده او از بازپرسی خارج شده و به دادسرا رفته است. 2مورد دیگر 
هم معاون وزیر بودند که تخلف خود در حوزه صدور مجوز را اصالح کرده 
و به بازپرس تعهد داده اند که این تخلف تکرار نمی شود. بازپرسی هم با ما 
هماهنگ کرده و چک کردیم که آن شروط اضافی حذف شده است. ما 
در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها همکاری بسیار نزدیکی با دادسرا 
و دادستانی داریم. البته امیدواریم که زودتر یکی، دو رئیس سازمان و 
مسئول ارشد که مردم را همچنان اذیت می کنند، محکوم و بازداشت 

شوند تا بقیه متولیان صدور مجوز کار را جدی بگیرند.
این مسئوالن ارشد چه کسانی هستند؟

این افراد برخالف قانون، در مقابل تســهیل صــدور مجوزها مقاومت 
می کنند، اما اجرای این قانون حتمی اســت و با ناقضان این قانون که 

جلوی تسهیل صدور مجوزها را بگیرند، برخورد خواهد شد.
 بارگذاری تعــداد قابل توجهی از مجوزهــای مربوط به 
کسب وکار خانگی در درگاه ملی مجوزها، از منظر برخی 
منتقدان، نوعی دستاورد ســازی است و اهمیت چندانی 
ندارد. آیا تسهیل این مجوزها ثمراتی برای متقاضیان آنها 

یا اقتصاد دارد؟
کسب وکارهای خانگی هنوز برای مردم شناخته شده نیستند؛ با توجه 
به ظرفیت بسیار باالیی که در اشتغال زایی و ایجاد کسب وکار و بزرگ 
کردن سفره عموم مردم می توانند داشته باشند. کسب وکارهای خانگی 
می توانند جزئی از زنجیره تولید واحدهای تولید متوسط و حتی بزرگ 
باشند. تجربیات موفقی در دنیا در این زمینه وجود دارد. وزارت کار نیز به 
دنبال این است که کسب وکارهای خانگی را از این حالت که مثالً ترشی، 
عروسک و تسبیح درست کنند، خارج کند و به سمتی ببرد که جزئی 
از زنجیره ارزش تولید و صادرات باشند. در این صورت، میلیون ها نفر 
می توانند در خانه خود کار و کاسبی کنند. البته این کار عالوه بر تسهیل 
مجوزها، به فرهنگ سازی هم نیاز دارد و فرهنگ باید به سمتی برود که 
اشــتغال خانگی یک نفر باعث آزار همسایگان نشود و همه در منفعت 

کارها شریک باشند.

 سهمی برای تسهیل صدور مجوزها در رشد اقتصادی کشور 
متصور هستید؟

این سؤال فعاًل جواب روشنی ندارد، اما مطمئن هستیم که اگر صدور 
مجوزها تسهیل شود و به دنبال آن موانع کسب وکار برداشته شود، رشد 
اقتصادی کشور بهبود پیدا خواهد کرد. ما 2مأموریت داریم؛ یکی تولید 
آسان با تسهیل صدور مجوزها و دوم رشد سریع واحدهای تولیدی با 
مقررات زدایی گسترده. اجرای مأموریت اول که اکنون در حال انجام 
آن هستیم لزوماً در کوتاه مدت قادر نیست اثر مشهودی بر رشد تولید 
ناخالص داخلی داشته باشد، اما در گام بعدی و رفع موانع کسب وکار، 

تأثیر بر تولید ناخالص داخلی نیز مشهود خواهد بود.
 با الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز، اگر دستگاهی 

طبق قواعد شما کار نکند، چه اتفاقی رخ می دهد؟
از حدود یک ماه پیش که فعالیت درگاه ملی آغاز شد، اگر دستگاه های 
متولی صدور آن دسته از مجوزهایی که در درگاه بارگذاری شده است، 
خارج از قواعد درگاه عمل کرده و مجوز درخواست شده را صادر نکنند، 
درگاه ملی مجوزها، صدور مجوز را انجــام خواهد داد. این کار قرار بود 

از شهریور امسال اجرایی شود، اما به واسطه بروز برخی مشکالت فنی 
درگاه، حدود 3ماه با تأخیر مواجه شد.

 مجوزهایی که فعاًل در درگاه صــدور مجوزها بارگذاری 
شده، غالباً مجوزهای مشاغل خانگی است. تکلیف مابقی 

مجوزها چه می شود؟
از ابتدای امســال بیــش از 180 هزار مجوز کســب وکار از ســوی 
دســتگاه های مختلف صادر شــده که حدود 60درصــد آنها مجوز 
مشاغل خانگی بوده و قرار است عمده این مجوزها از طریق درگاه ملی 
مجوزهای کشور و بدون نیاز به حضور و کاغذبازی انجام شود. پس قبل 
از فعالیت درگاه ملی مجوزها نیز تعداد مجوزهای مشاغل خانگی باال 
بوده و اینکه در ابتدای کار، مجوزهای مشاغل خانگی در درگاه بارگذاری 

شده، نافی ورود سایر مجوزها نخواهد بود و به تدریج این 
کار انجام خواهد شد. مهم ترین نکته نیز این است که 
با فعال سازی کامل درگاه مجوزهای کشور، متقاضیان 
می توانند با ورود به سایت و ارائه کد ملی و کد پستی 

خود، درخواســت صدور مجوز را ثبت کنند و فراینــد صدور مجوز 
به صورت سیستمی انجام خواهد شد.

نکته دیگر این است که در فرایند صدور مجوز در این درگاه 
ملی، نظارت های پیشینی دستگاه های متولی صدور مجوز 
به نظارت های پســینی تغییر پیدا می کند و آن دسته از 
متقاضیانی که واقعاً خواستار دریافت یک مجوز و راه اندازی 
کسب وکار هستند و شرایط آن را فراهم کرده اند، اول مجوز 

می گیرند و بعد درست بودن شرایط آنها بررسی می شود.
 دسترســی به درگاه ملی مجوزها از ابتدای امســال برای متقاضیان 
مجوز فراهم شد؛ درحالی که هنوز تکمیل نشده بود؛ مثل ساختمانی 
بود و هســت که در حال احداث، خدمات نیز ارائه می داد. کسانی که 
تاکنون مجوز گرفته اند، مشکالتی داشته اند که عذرخواهی می کنیم، 
اما امیدواریم تا اواخر بهمن، این ســاختمان نیمه تمام تکمیل شود 
و کیفیت ســرویس دهی آن افزایش یابد؛ به گونه ای که عموم مردم 
در صورت نیاز به دریافت مجوز کســب وکار، کاماًل راحت و به صورت 
الکترونیک در زمان مشخص شده درگاه ملی، مجوز خود را بگیرند. در 
ضمن این مجوز شناخته شده و محترم خواهد بود و احضار حضوری 
متقاضیان و تشکیل پرونده های کاغذی از ادبیات فرایند اداری صدور 
مجوزهای کشور حذف خواهند شد. البته این کار برخی از کارمندان 
و مدیرانی که شغل آنها تشکیل پرونده، مهر و امضا زدن کاغذها بود را 
بیکار می کند؛ اما این افراد هم می توانند در جایگاهی مناسب تر ایفای 
نقش کنند. دستگاه ها هم باید از نظارت پیشینی که نماد آن پوشه و 
کاغذ بود به سمت نظارت پسین 24ساعته مردم پایه با ابزارهای نوین 
و به صورت سیستمی و بدون نیاز به مأمور حرکت کنند. در این مسیر، 
همه باید همراهی کنند؛ هم مردمی که یکی از ارکان نظارت پسینی 
محسوب می شوند و هم رسانه ها که می توانند به اجرای دقیق و کامل 

فرایند تسهیل مجوزهای کشور کمک کنند.
بعد از انجام مأموریت تســهیل مجوزهای کسب وکار، 
وضعیت این حوزه در ایران در مقایسه با دیگر کشورها و 

به خصوص کشورهای منطقه چگونه خواهد بود؟
امیدواریم شرایط صدور مجوزها در ایران با همکاری و کمک اتحادیه ها 
و دستگاه های متولی صدور مجوز تسهیل شود. اگر نظارت پیشینی 
به پسینی تبدیل شود، ایران به بهترین کشور منطقه برای راه اندازی 
کسب وکار تبدیل می شود و البته برای اســتفاده از این فرصت، باید 
قوانین را نیز ساده ســازی کرده و اقتصاد و نرخ ارز و... را با ثبات کنیم. 
همچنین تجارت با ایران تسهیل شــود تا بتوانیم به جایی برسیم که 
همسایگان به ما غبطه بخورند. این وضعیت دور به نظر می رسد، اما با 
همت دولت، مجلس و حاکمیت می تواند بسیار نزدیک و دست یافتنی 

باشد.
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داده نما

نقشه واحدهای صنفی فعال
طبق آمار، 1161پروانه صنفی در کشــور وجود دارد که 

واحد صنفی فعال محسوب نمی شود

آخرین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت واحدهای 
صنفی کشور حاکی از این است که در تیرماه امسال، بیش از 2میلیون 
و 439هزار واحد صنفی در کشــور فعال بوده که 49درصد آنها در 
بخش توزیعی کار می کنند. البته، براساس آمارهای رسمی مجموع 
پروانه های صنفی موجود در کشــور به حــدود 3.6میلیون پروانه 
می رســد که تعداد آنها به مراتب از واحدهای فعال بیشتر است. به 
گزارش همشهری، بنا به اقتضائات بازار کار و ساختار اقتصاد در ایران 
که سال هاست از ایجاد اشــتغال صنعتی پایدار بی بهره بوده است، 
ایجاد واحدهای صنفی با رشد قارچ گونه مواجه بوده و به عنوان مثال 
در یک خیابان، چندین واحد صنفی خواربارفروشی، مشاور امالک، 
میوه فروشــی و... فعالیت می کنند. در این شرایط، به واسطه رعایت 
نشدن حریم صنفی، سود معمول واحدهای صنفی به شدت کاهش 
پیدا می کند و همین مسئله امکان ورشکستگی و بروز تخلفاتی نظیر 

کم فروشی، گرانفروشی و... را افزایش می دهد.

چالش مجوزهای غیرفعال
بسیاری از متقاضیان کســب وکار پس از دریافت مجوز فعالیت در 
حوزه موردنظر و راه اندازی کســب وکار، به دالیلی که بخش عمده 
آنها اقتصادی است قادر به ادامه فعالیت نیســتند و برای رهایی از 
هزینه های مالیاتی و بیمه، کار خود را تعطیل می کنند. در شــرایط 
فعلی، آنگونه که از آمارهای مربوط به تعداد مجوزهای صادر شــده 
و تعداد واحدهای صنفی مجاز فعــال برمی آید، حدود 1161مجوز 

صنفی غیرفعال در کشور وجود دارد.

ازدحام کسب وکارها و تقسیم درآمد
براساس آمارهای غیررسمی، در شــهر تهران بالغ بر 12هزار واحد 
صنفی مشــاور امالک تهران دارای مجوز یا در حال دریافت مجوز 
فعالیت می کنند درحالی که میانگین معامالت خریدوفروش مسکن 
تهران در 9ماهه امســال کمتر از 8400معامله در  ماه بوده است. از 
ســوی دیگر میانگین تعداد قراردادهای اجاره تهران در هر ماه نیز 
چندان فراتر از این رقم نیست و به طور میانگین، بنگاه های مشاوران 
امالک تهران از محل فعالیت ملکی قادر به پوشش هزینه های جاری 
خود نیز نخواهند بــود؛ در عمل اما، ایجــاد بنگاه های ملکی حتی 
برخالف میل اتحادیه مشاوران امالک در حال افزایش است و به همین 
مناسبت، تخلف برخی از واحدهای این صنف در حوزه دریافت حق 
کمیسیون نیز روند صعودی دارد. بررسی اظهارات مسئوالن صنفی 
حاکی از این است که به واسطه باال بودن نرخ بیکاری، سختگیری در 
اعطای مجوز صنفی به متقاضیان کمتر شده و همین مسئله سرانه 
مشتریان واحدهای صنفی را کاهش داده است. در سوی دیگر ماجرا، 
ایجاد واحدهای صنفــی در مناطق با گردش مالــی باالتر افزایش 
پیدا کرده و همین مســئله به عاملی در تجمع واحدهای صنفی در 
کالنشهرها، مراکز استان ها و به خصوص پایتخت دامن زده که عمال 

یکی از محرک های مهاجرت است.

دسترســی بــه درگاه ملــی مجوزهــا از ابتــدای امســال 
بــرای متقاضیــان مجــوز فراهــم شــد؛ درحالی کــه هنــوز 
تکمیل نشــده بــود؛ مثــل ســاختمانی بــود و هســت که 
در حــال احــداث، خدمــات نیــز ارائــه مــی داد. کســانی 
کــه تاکنــون مجــوز گرفته انــد، مشــکالتی داشــته اند 
کــه عذرخواهــی می کنیــم، امــا امیدواریــم تــا اواخــر 
بهمــن، ایــن ســاختمان نیمه تمــام تکمیــل شــود و 
کیفیــت ســرویس دهی آن افزایــش یابــد؛ به گونــه ای 
کــه عمــوم مــردم در صــورت نیــاز بــه دریافــت مجــوز 
کســب وکار، کامــالً راحــت و به صــورت الکترونیــک در 

زمان مشخص شده درگاه ملی، مجوز خود را بگیرند

سرانه واحد صنفی در جهان

110نفر

سرانه واحد صنفی در ایران

 34.8نفر

سرانه واحد صنفی در توسعه یافته ها

175نفر

کل واحدهای صنفی فعال ایران

2.439.000واحد
سهم از کل

 100درصد
واحدهای تولیدی

460.000واحد
 سهم از کل

 18.8درصد
خدمات فنی

396.000واحد
سهم از کل

16.3درصد
خدمات

390.000نفر
سهم از کل

 16درصد
رکوردداران 

تعداد واحد صنفی فعال
بیشترین: تهران

310.761واحد
کمترین: کهگیلویه و بویراحمد

24.607واحد

133

خیر
بررسی با تا

ت959
اس

خو
رد در

53
تعداد مجوز

ف304
صرا

ان

165

سی

در دست برر

254

جوز
صدور م

7

صف صدور
در 

1682

کل درخواست

وزارت 
اقتصاد

29

خیر
بررسی با تا

ت310
اس

خو
رد در

36
تعداد مجوز

24

انصراف

46

سی

در دست برر

40

جوز
صدور م

17

صف صدور
در 

420

کل درخواست

بانک 
مرکزی

1

خیر
بررسی با تا

ت181
اس

خو
رد در

8
تعداد مجوز

0

انصراف

29

23در دست بررسی

وز
صدور مج

0

صف صدور
در 

233

کل درخواست

سازمان 
محیط زیست

6266

خیر
بررسی با تا

ت138944
اس

خو
رد در

512

جوز
تعداد م

ف3151
صرا

ان

6854

سی

در دست برر

122819

صدور مجوز

6
صف صدور

در 

271768

کل درخواست

وزارت 
 تعاون

 مشاغل خانگی

7662

خیر
بررسی با تا

ت9771
اس

خو
رد در

96
تعداد مجوز

ف6886
صرا

ان

11926

سی

در دست برر

16877

جوز
صدور م

1325

صف صدور
در 

45460

کل درخواست

وزارت 
راه

8134

خیر
بررسی با تا

ت33886
اس

خو
رد در

158
تعداد مجوز

ف4423
صرا

ان

13339

سی

در دست برر

24141

جوز
صدور م

196

صف صدور
در 

75804

کل درخواست

وزارت 
4282جهاد

خیر
بررسی با تا

ت5775
اس

خو
رد در

4
تعداد مجوز

ف422
صرا

ان

سی5165

در دست برر

2371

جوز
صدور م

162

صف صدور
در 

13733

کل درخواست

وزارت 
ورزش

25917

خیر
بررسی با تا

ت4797
اس

خو
رد در

52
تعداد مجوز

ف13532
صرا

ان

36617

سی

در دست برر

4008

جوز
صدور م

189

صف صدور
در 

58954

کل درخواست

وزارت 
صمت

16442

خیر
بررسی با تا

ت0
اس

خو
رد در

54
تعداد مجوز

2647

انصراف

19383

سی

در دست برر

15758

جوز
صدور م

480

صف صدور
در 

37788

کل درخواست

وزارت 
میراث 11

خیر
بررسی با تا

ت266
اس

خو
رد در

45
تعداد مجوز

ف0
صرا

ان

24

سی

در دست برر

45

جوز
صدور م

23

صف صدور
در 

335

کل درخواست

سازمان 
انرژی اتمی

ت2244
اس

خو
رد در

19
تعداد مجوز

51

انصراف

129

در دست بررسی

212

وز

صدور مج

5

صف صدور
در 

2636

کل درخواست

وزارت 
نیرو

خیر
بررسی با تا

37

49

خیر
بررسی با تا

ت906
اس

خو
رد در

10
تعداد مجوز

صراف128
ان

109

سی

در دست برر

113

جوز
صدور م

43

صف صدور
در 

1256

کل درخواست

سازمان 
صدا و سیما

106

خیر
بررسی با تا

ت957
اس

خو
رد در

8
تعداد مجوز

ف0
صرا

ان

255

سی

در دست برر

7

جوز
صدور م

8

صف صدور
در 

1219

کل درخواست

وزارت 
علوم

21881

خیر
بررسی با تا

ت11223
اس

خو
رد در

288
تعداد مجوز

6484

انصراف

24529

سی

در دست برر

5060

جوز
صدور م
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صف صدور
در 

47296

کل درخواست

وزارت 
تعاون

173

خیر
بررسی با تا
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خو
رد در

16
تعداد مجوز

ف10
صرا

ان

1010

سی

در دست برر

9

جوز
صدور م

93

صف صدور
در 

4788

کل درخواست

وزارت 
ارشاد

2124

خیر
بررسی با تا

ت2961
اس

خو
رد در

29
تعداد مجوز

ف691
صرا

ان

سی3358

در دست برر

1693

جوز
صدور م

89

صف صدور
در 

8703

کل درخواست

وزارت 
ارتباطات

پروژه تســهیل صدور مجــوز کســب وکار، 3مرحله و یک 
خروجــی دارد؛ مرحلــه اول این اســت که شــرایط صدور 
مجــوز همــه کســب وکارها و اســتعالم ها و تأییدیه های 
آنهــا در درگاه ملی شــفاف شــود و در معــرض دید عموم 
قــرار بگیــرد؛ به گونــه ای کــه شــرایط، مــدارک، هزینه ها 
و زمــان الزم بــرای صــدور مجــوز مشــخص باشــد. ایــن 
مرحلــه 99.9 درصــد انجــام شــده و از مجمــوع حــدود 
5هــزار مجــوزی کــه از طریــق اســتعالم کشــف شــده، 
فقــط 10 مجــوز دیگر باقــی مانــده که بایــد جزئیــات آنها 
در درگاه ملــی درج شــود. البتــه ایــن 5هــزار مجــوز بــا 
احتســاب تمدیدها به بیــش از 13هــزار مجوز می رســد 
که همگی در ســامانه درج شــده و معدود باقیمانده نیز 

ثبت خواهند شد
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امروزه فعالیت اقتصادی نه فقط به شکل فیزیکی و 
واقعی بلکه در فضای مجازی نیز بدون داشتن مجوز 
امکان پذیر یا به عبارت بهتر، قانونی نیست و دریافت 
جواز یا پروانه کســب یکی از الزامات آغاز قانونمند 
هرگونه فعالیت اقتصادی محســوب می شــود. با 
این حال عبــور از این مرحله با وجــود فراگیری و 
الزام قانونی آن برای فعــاالن اقتصادی چندان هم 
آسان نیست و در برخی مشــاغل اتفاقا مرحله ای 
بسیار ســخت و پرچالش است. طوالنی شدن روند 
صدور مجوز، مقررات دست و پاگیر، انحصار شغلی 
و برخوردهای سلیقه ای، از گالیه های کارآفرینان 
و متقاضیانی اســت که اطالعات و مدارک خود را 
در ســایت های مربوطه بارگذاری می کنند و وقت 
و انرژی و هزینه شــان مدت ها با ماندن پشت خان 
دریافت مجوز از اتحادیه ها، ســازمان ها و نهادهای 

مختلف به هدر می رود.
 راه اندازی درگاه ملی مجوز، اقدامی بود که وزارت 
اقتصاد با هدف کوتاه کردن مســیر دریافت مجوز 
برای متقاضیان کســب وکار انجام داد؛ سامانه ای 
که برای برخی مشــاغل صــدور مجــوز را تنها بر 
اعالم و ثبت فعالیت مبتنی کرده و مدعی است که 
مقررات اضافی را حذف کرده، اما کارشناسان صنفی 
معتقدند مقــررات اضافی در کار نیســت و تاخیر 
در صدور مجوز دالیل دیگــری دارد. هیأت مدیره 
اتاق اصناف تهران بر این اعتقاد اســت که توقف یا 
کندی صدور جواز کسب به  علت مشکالت سامانه 
»ایرانیان اصناف« بود که به موازات، به چند سامانه 
دیگر مثل ماده 186دارایی، اماکن و ... متصل بود و 
حال با ایجاد سامانه »نوین اصناف« این مشکالت 

حل شده است.

صدور مجوز سرعت گرفته است
تأخیر و کندی در روند صدور مجوز یکی از مشکالت 
متقاضیان بوده است؛ مشکلی که دست اندرکاران 

اتاق اصناف تهران مدعی  هستند با ایجاد سامانه ای 
جدید، به کلی رفع شــده اســت. به  گفته رئیس 
اتحادیه فناوران رایانه تهران که در هیأت رئیســه 

اتاق اصناف نیز عضویت دارد، تا قبل از اینکه سامانه 
»نوین اصناف« فعال شود پروســه صدور جوازها 
حدود یک ماه زمان می برد که 15تا 20روز آن بابت 
استعالم ماده 186دارایی بود، اما از 2 هفته پیش، 

این زمان کاهش یافته و به 8 تا 10روز رسیده است. 
فرجی می افزاید: ســامانه نوین اصناف باگی دارد 
که مرتبط بــا بحث چک ماده 186دارایی اســت، 
اکنون اما ایــن مورد با مراجعه به ســامانه مالیاتی 
چک می شــود و در نتیجه اگر مدارک و مستندات 
متقاضی، کامل باشد جواز کسب ظرف 8 تا 10روز 
صادر می شــود. او احتمال کندی عملکرد برخی 
اتحادیه ها در زمینه صدور مجــوز را رد نمی کند، 
اما معتقد اســت این کار در بعضی از اتحادیه ها نیز 
با سرعتی »وحشتناک« در حال انجام است. با این 
حال اگر فردی شکایتی در این زمینه دارد می تواند 
با مراجعه به اتاق اصناف و سازمان صمت به  عنوان 
نهاد باالدســت اتاق اصناف زمان بر شــدن صدور 

مجوزش را پیگیری کند.

»غذایی« ها سخت مجوز می گیرند
روند صدور پروانه کسب برای همه اصناف یکسان 
نیست و در برخی مشاغل پیچیدگی های بیشتری 

دارد. 
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران درباره اینکه 
کدام صنف ســخت ترین و کدام صنف آسان ترین 
رویه دریافت مجــوز را دارند می گویــد: یکی، دو 
صنف هستند که ســخت ترین رویه را دارند و باید 
از ســازمان ها و ارگان های مختلف مجوز بگیرند، 
اتحادیه های مرتبط با مواد خوراکی مثل نانوایی ها، 
رستوران داران و دیگر  پزندگان از این جمله هستند 
که باید از وزارت بهداشت نیز مجوز دریافت کنند. 

پروسه دریافت مجوز در دیگر اصناف تقریبا یکسان 
و در یک تراز است و تفاوت خاصی با هم ندارند جز 
موضوع کمیســیون فنی برای اصنافی مثل لوازم 
الکتریکی،  الکترونیکی و موبایــل که چون با اقالم 
گران قیمتی از زندگی مردم سروکار دارند به شدت 

بر آن تمرکز و تأکید داریم.
 این کمیسیون با سختگیری زیادی برگزار می شود؛ 
اگر کســی کاربلد باشــد به راحتی می تواند مجوز 
دریافت کند، اما ما نمی توانیم به راحتی به کســی 
مجــوز دهیم که تخصص کافی نداشــته باشــد و 
لپ تاپ 50میلیونی یا گوشی شما را خراب کند یا 
اطالعات شما را از بین ببرد. از ابتدای مرداد  امسال 
تا ابتدای بهمن ماه 41 هزار و 856 مجوز کســب و 
کار صادر شده و اتحادیه پوشــاک با 20هزار عضو 
فعال بیشترین تعداد واحد صنفی را بین اتحادیه ها 

داراست.

شنبه 8 بهمن 1401
 شماره  8701

صدور مجوز کسب در 8روز
کسب وکارهای مرتبط با صنایع غذایی دشوارترین رویه دریافت مجوز کسب را بین اصناف دارند

فرخنده رفائیگزارش
روزنامه نگار

تأخیــر و کنــدی در رونــد صــدور مجــوز 
یکــی از مشــکالت متقاضیــان بــوده 
اســت؛ مشــکلی کــه دســت اندرکاران 
اتــاق اصنــاف تهــران مدعــی  هســتند با 
ایجــاد ســامانه ای جدیــد، بــه کلــی رفع 

شده است

 مشکل اصناف با سامانه ملی 
صدور مجوز چیست؟

 صدور پروانه کسب از وظایف ذاتی اتحادیه های صنفی است و 
از آنجایی که قانونگذار این موضوع را به وضوح در مواد قانونی 
لحاظ کرده دستگاه های دولتی باید تنها موارد تخلف را مورد 
بررسی و رسیدگی قرار دهند، نه اینکه اصل موضوع را زیر سؤال 
ببرند. اسماعیل کاظمی قهی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران در 
گفت وگو با همشهری می افزاید: سامانه صدور مجوز کسب وکار 
که با نظر هیأت مقررات زدایی تشکیل شده نیاز به جراحی و 
تجدیدنظر دارد چرا که این کار تخصصی است و بدون نظارت 
اتحادیه های صنفی صالحیت افراد را نمی توان به درستی احصا 
کرد. اما ایراد این درگاه ملی و مشکل اتحادیه های صنفی با این 

سامانه چیست؟ 
دیگر عضو هیأت مدیره اتاق اصناف در پاســخ به این پرسش 
همشهری می گوید: ما با این ســامانه مشکلی نداریم. موضوع 
این اســت که اهلیت یک کاســب را رئیس یــا هیأت مدیره 
اتحادیه می توانند تشخیص  دهند، نه سامانه. محمدرضا فرجی 
می افزاید: در بعضی صنف ها و رسته ها موضوعاتی وجود دارد که 
برای تشخیص و تأیید آن باید کمیسیون فنی تشکیل یا از واحد 
صنفی بازدید شود، من به عنوان رئیس اتحادیه فناوران رایانه 
به شما می گویم که هیچ سخت افزار یا نرم افزاری این قابلیت 
را ندارد که بتواند تشــخیص دهد به طور مثال این شــخصی 
که پشت خط اســت می تواند لپ تاپ تعمیر کند یا خیر. این 
کار فقط باید توسط کارشــناس فنی انجام شود. وی با اشاره 
به اینکه خارج کردن اختیار صدور مجوز از دســت اتحادیه ها 
خالف قانون اساسی در بحث خصوصی ســازی است، تأکید 
می کند: اصل 44قانون اساسی می گوید همه  چیز باید به بخش 
خصوصی واگذار شود و دولت حق تصدی گری ندارد، اما االن 

می بینیم رویه معکوس در پیش  گرفته شده است.
ایراد دیگری که از دیــد بخش خصوصی به ســامانه دولتی 
صدور مجوز کســب وکار وارد اســت، ناکارآمدی سامانه در 
شرایط بحرانی اســت. فرجی در این زمینه می گوید: در دوره 
کرونا یا مشکالتی که طی چند ماه اخیر رخ داد تصمیماتی در 
زمینه تعطیل یا فعال بودن بازار از ســوی مسئوالن اتخاذ شد 
که این تصمیمات از طریق تعامل کسبه با رؤسای اتحادیه ها 
عملی شد؛ به این معنا که روسای اتحادیه ها به میدان آمدند 
و از اصناف خواســتند برای مدیریت شرایط، همکاری کنند. 
حال اگر قرار باشــد ســامانه به جای یک فرِد باتجربه و امین 
صنف تصمیم گیری کند آیا فردا این سامانه می تواند شرایط 
بحرانی را کنترل کند؟ بخش خصوصی گذشته از انتقاداتی که 
به سامانه صدور مجوز وزارت اقتصاد دارد بر این اعتقاد است 
که هدفگذاری سامانه، در راستای ساماندهی پرونده مالیاتی 
کسبه است؛ وگرنه متولی صدور جواز کسب وزارت صمت یا 
سازمان صمت هر شهر اســت و وزارت اقتصاد در این زمینه 

مسئولیتی ندارد.

اشارهنکته

متقاضیان 2سال پشت سد بهداشت 
و دارایی می مانند

نانوایی ها با بیش از 4هزار واحد صنفی در ســطح شهر تهران، 
یکی از پرتعدادترین اصناف پایتخت محسوب می شوند. به گفته 
رئیس اتحادیه نانوایان تهران، حدود 3.300نانوایی سنتی شامل 
بربری، تافتون و لواش و نزدیک به یک هزار نانوایی سنگکی در 
سطح شهر تهران در حال فعالیتند و همچنان متقاضیان زیادی 
هم در صف دریافت مجــوز راه اندازی نانوایی به ســرمی برند؛ 
مجوزی که گفته می شــود دریافت آن برای فعالیت در حوزه 
مواد غذایی چندان هم آسان نیست. بیژن نوروزمقدم، درباره 
دشواری های دریافت جواز کســب برای نانوایی به همشهری 
گفت: دریافت مجوز به خودی خود پروسه پیچیده ای نیست، 
بعد از ثبت نام متقاضی در ســامانه ایرانیان اصناف، بازرسان 
اتحادیه از محل کســب بازدید می کنند و درصورت داشــتن 
50متر مساحت و 3متر ارتفاع، محل مورد نظر تأیید می شود اما 
زمان بر شدن روند صدور مجوز به تهیه مدارکی برمی گردد که 
صدور آنها از سوی نهادهای دیگر روندی طوالنی دارد و بعضا 
6 ماه تا یک سال زمان می برد. وی کد مالیاتی را یکی از این موارد 
عنوان کرد و افزود: متقاضیان با ثبت مدارک خود در ســامانه 
دارایی حداقل 6 ماه باید منتظر بمانند که اداره دارایی مدارک 
آنها را تأیید کند و بتوانند کد مالیاتی دریافت کنند. تأییدیه اداره 
بهداشت مرحله سخت بعدی است که افراد متقاضی تاسیس 
نانوایی باید آن را پشــت ســر بگذارند ؛  مرحله اي که به گفته 
نوروزمقدم، امکان ندارد کسی بتواند زیر 6 ماه آن را پشت سر 
بگذارد. رئیس اتحادیه نانوایان تهــران در این باره گفت: بعد از 
ثبت درخواست متقاضیان، کارشناسان اداره بهداشت محیط، 
محل مورد نظر را بازدید و ایرادات آن را شناسایی می کنند و فرد 
متقاضی باید اشکاالت مورد نظر را رفع و مجددا درخواست خود 
را ثبت کند که این کار ماه ها زمان می برد. اگر در بازدید مجدد 
ایراد جدیدی مطرح شود باز بعد از رفع آن باید فرد درخواست 
جدیدی به ثبت برساند تا درنهایت بازرسان، محل مورد نظر را 
تأیید کنند که تجربه نشان داده این مرحله در بهترین شرایط 
6 ماه و در حالت عادی تا 2ســال برای متقاضیان زمان می برد.  
قانون حدود صنفی سال ها پیش با هدف افزایش رقابت و رفع 
انحصار شغلی لغو شد و بســیاری از فعاالن اقتصادی همچنان 
با تصمیم گیران هم عقیده اند اما به نظر می رسد لغو این قانون 
برخی از مشاغل را دچار مشکالتی کرده است. رئیس اتحادیه 
نانوایان تهران با انتقاد از لغو این قانون گفت: ایجاد چند واحد 
نانوایی در کنار هم در شــرایطی کــه کل محصول تولیدی به 
فروش نرود، جز اتالف انرژی و مواداولیه نتیجه ای ندارد و ما بارها 
به این موضوع اعتراض کردیم اما در جواب ما گفتند که بازار با 
عرضه و تقاضا و رقابت تعدیل می شود. این در حالی است که نان 
اگر به محض بیرون آمدن از تنور مشــتری نداشته باشد دیگر 
توان رقابت با محصوالت مشــابه خود را ندارد و مشتری بعدی 

نان سرد شده را نمی خرد.
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