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یادداشت
امیر خداداد همدانی؛  دبیر گروه فرهنگی

مفهوم مظلومیت فرهنگ، طـی سالیان اخیر به 
حاشیه رانده شــده و فقدان حساسیت پژوهشی 
و علمی، این بخش را از کانون توجه خارج کرده 
است و همواره مظلومیت فرهنگ را در میان اهالی 
فرهنگ به مفهومی کلی که دارای ابهام است، مبدل ساخته است. سیال بودن 
مباحث مربوط به خود فرهنگ و نبود گفتمان مشترک در مفهوم مظلومیت 
فرهنگ، ارائه تعریف واحـــد در ایـن خصوص را دچار ابهام کرده است و پس 
از گذشت چندین سال، هنوز به صورت عنوانی کلی و بدون وجود شاخص ها 

و مؤلفه های مشخص، دقیق و کاربردی باقی مانده است.
این غربت فرهنگ در حالی اســت که قانون اساســی جمهوری اســامی 
ایران در برخی از اصول ۱ تا ۳۰ به مسائل فرهنگی می پردازد و به طور ویژه 
۱۱ اصل این ســند ملی به موضوعات فرهنگی اختصاص دارد. در این بین، 
 مهم ترین ویژگی مورد تأکید فرهنگ در قانون اساســی، »نیاز به حمایت« 

فرهنگ است.
 هویت بخشی و سازنده بودن اجتماعی شدن و عامل وحدت بودن از دیگر 
ویژگی های مورد تأکید فرهنگ اســت. اما عاوه برآن، در اسناد باالدستی 
همچون قانون برنامه ششــم توسعه نیز اهتمام گســترده ای به حمایت از 
فرهنگ شده اســت تا جایی که در این قانون، بر امور دینی و تبلیغی مانند 
احیای موقوفات و پاسداشــت امامزادگان، بیمه فعاالن فرهنگی، احداث و 
احیای مساجد و نیز در سیاســت های برنامه ششم توسعه و بیانیه گام دوم 
بر ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی تأکید شده؛ لذا انتظار می رود الیحه 
بودجه، انطباق بیشــتری با مفاد اسناد باالدستی داشــته باشد و برمبنای 
احکام تعیین شده در این اســناد اصاح جدی در جهت تدوین برنامه های 
جدید و بازتعریف برنامه های سابق دســتگاه ها صورت پذیرد. از این منظر 
با بررسی برنامه های ذیل دســتگاه های دینی - تبلیغی و فرهنگی طی یک 
 دهه گذشته شاهد آن هستیم که تحول جدی در شــرح فعالیت های آنها

 رخ نداده است.
برخی دســتگاه های دینی- تبلیغی که اهداف، وظایف و فعالیت آنها طبق 
قانون در سطح بین الملل تعریف شده، محروم از سهمیه بودجه ارزی )و یا 
معادل ریالی آن همانند وزارت امورخارجه( بوده و نوسانات و تبدیل نرخ ارز از 
محل بودجه هزینه ای در بازار آزاد، با هدف تامین هزینه های خارج از کشور، 

این دستگاه ها را با مشکل جدی روبه رو ساخته است.
این مظلومیت فرهنگ را نهادهای پژوهشــی هم مورد تأیید قرار داده اند تا 
جایی که شــاخص های مظلومیت فرهنگی، طبق نظرات کارشناسان این 
حوزه عبارتند از: فقدان شــاخص ها و تعاریف مشخص در بخش فرهنگ، 
عدم ساماندهی در بخش فرهنگ، ســوءمدیریت در بخش فرهنگ، کمبود 
یا عدم برنامه ریزی در تخصیص اعتبــار مالی در بخش فرهنگ، عدم تبیین 
اســتراتژی در بخش فرهنگ، پایین بودن ســطح مشــارکت عمومی در 
حوزه فرهنگ، نبود نظام تربیتی جهت پــرورش نیروی فرهنگی، کوتاهی 
و غفلت در نگهداشــت ذخایر فرهنگی، کمبود توجــه به بخش خصوصی 
 در حوزه های مختلف اعم از تولید و توزیع و کوتاهی در استفاده از نخبگان

در اداره فرهنگ. 
همچنین مرکز رصد فرهنگی کشور در گزارشی تأکید کرده است که سهم بودجه 
فرهنگی از بودجه عمومی کشور در بیشتر اوقات کمتر از ۳درصد است و تنها در 

9سال بیش از ۳درصد بوده و حداکثر به ۳.6درصد رسیده 
است. در مقابل ۱7سال از 2 تا 2.99درصد و ۱4سال نیز 

کمتر از 2درصد بوده. همچنین در این 4 دهه ســهم بودجه فرهنگی از بودجه 
عمومی کشور هیچ گاه کمتر از ۱.26درصد نبوده است.

آخرین خبر

زلزله در سرمای زير صفر
زلزله ۵.9 ریشتری شب گذشته خوی را لرزاند

حداقل یک ساعت بعد از زمین لرزه شدید ۵/9 ریشتری خوی، حدود 7 پس لرزه 
در مقیاس های مختلف این شهرستان را لرزاند.  براساس مشاهدات اولیه اعام شد 

حجم تخریب خانه ها و ساختمان ها در شهرستان خوی نسبتا زیاد است.

15 تیم ارزياب
فرماندار خوی دقایقی پس از وقوع زلزله گفت که به محض اطاع از وقوع زمین 
لرزه ۵.9 ریشتری، ۱۵ تیم ارزیاب از این شهرستان برای بررسی خسارت احتمالی 
به کانون زلزله اعزام شــدند. امیر ســرتیپ حاجیلو، فرمانده قرارگاه منطقه ای 
شــمال غرب نزاجا هم به محض اطاع از وقوع زلزله در شهرستان خوی دستور 
آماده باش به تمــام یگان های تابعه قرارگاه شــمال غرب را صادر کرد. تیپ 264 
سلماس، تیپ ۳2۱ مرند و گروه 4۳۳ مهندسی شــهید آبشناسان قوشچی که 
دارای ادوات سنگین مقابله با بایای طبیعی هستند به صورت آماده باش درآمدند 

تا درصورت نیاز آماده اعزام به مناطق آسیب دیده از زلزله شوند.

برف و سرما و تعطیلی مدارس
شب گذشته، دمای هوای خوی بســیار پایین و از ساعاتی قبل بارش برف نیز آغاز 
شده بود. مدیرکل بحران آذربایجان غربی اعام کرد در بحث انرژی مشکلی نیست 

اما بخشی از برق شهرستان و روستاهای اطراف قطع شد.
راه های ارتباطی هم مشکلی نداشت. ساعتی بعد از وقوع زلزله خوی در شب گذشته، 
به جهت استمرار پس لرزه های نسبتا شــدید، آموزش در مدارس این شهرستان 
در تمامی مقاطع تحصیلی )دولتی و غیردولتی(؛ برای امروز تعطیل اعام شــد. 

کاس های امروز به صورت مجازی برگزار می شود.

ترک خوردگی بیمارستان خوی
به گفته سرپرست هال احمر استان آذربایجان غربی، 4 تیم ارزیاب هال احمر برای 
ارزیابی میزان خســارات احتمالی حادثه به محل اعزام شدند  و تمامی پایگاه های 
هال احمر استان به حالت آماده باش درآمدند. به گفته سخنگوی اورژانس کشور هم 
شدت باالی زلزله باعث ترک خوردگی بیمارستان خوی نیز شد. تعدادی آمبوالنس 

از تبریز و ارومیه نیز به شهرستان خوی اعزام شدند.

پیگیری معاون اول رئیس جمهور
در ساعات اولیه بعد از زلزله شب گذشته، معاون اول رئیس جمهور در تماس های 
تلفنی جداگانه با استاندار آذربایجان غربی و رئیس جمعیت هال احمر، آخرین 
وضعیت زلزله خوی را پیگیری کرد. محمد مخبر در این تماس ها، امدادرســانی 
سریع و رسیدگی به وضعیت مصدومان احتمالی در ساعات اولیه را ضروری دانست 
و بر بسیج همه نیروها و امکانات برای کمک به زلزله زدگان تأکید کرد. معاون اول 
رئیس جمهور در این ارتباط تلفنی ارائه گزارش های تکمیلی و مستمر را در ساعات 

آتی خواستار شد.

برخورد با ناشران اخبار جعلی
ترافیک شدیدی بعد از وقوع زلزله در شهر خوی ایجاد شد و شایعات مختلفی از طریق 
شبکه های اجتماعی در شهر پیچید. پلیس فتا ساعاتی پس از وقوع زلزله اعام کرد که 
شایعات بی اساس منجر به تشویش اذهان عمومی شده است. پلیس از مردم خواست 
اخبار را فقط از طریق منابع رســمی و خبرگزاری های معتبر پیگیری کنند. پلیس 
اعام کرد با افرادی که با سوءاستفاده از زلزله رخ داده اقدام به تشویش اذهان عمومی 

کنند، برخورد خواهد کرد و تیم های رصد پلیس فتا به طور شبانه روزی فعال است.
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صفحه های  21 تا 24

دیدگاه
محسن مهديان؛  مدیرعامل

يکم. یکی از وزرای محترم دولت که اخیرا در کنسرت و 
مجلس آوازخوانی زنان شرکت کرده بود، احتماال با هدف 
جذب قشر خاکســتری جامعه می گوید:  باید فضای فرهنگی کشور را باز کرد و در 

پاسخ به منتقدان نیز ادامه می دهد اگر تحریک می شوید نبینید. 
این تلقی متاسفانه در میان برخی مسئوالن و حتی برخی مبلغان جوان هم دامنگیر 
است. اینکه برای جذب کردن باید نسبت به ضروریات دین بی اعتنا بود. عجیب است 

این فهم از دین.
دوم. قدیم ترها، تهران چند روحانی سرشــناس داشــت که در یک ویژگی کلیدی 
اشتراک داشتند و آن هم مردمداری بود؛ ســید مهدی قوام، سیدمهدی الله زاری، 
شیخ رضا سراج، سیدرضا فیروزآبادی و ده ها روحانی دیگر که می توان به این لیست 

اضافه کرد. 
یکی از ویژگی های مهم آنها، ارتباط با افرادی بود که ظاهرا ایمان ضعیفی دارند و اهل 
 خاف و معصیت آشــکارند. اما همین ارتباط صمیمانه و دلسوزانه کمک می کرد تا 
الت و لوت های آن زمان به منبر آنها اعتماد کنند و خیلی هایشــان با تلنگری به راه 
شوند. نقل شده وقتی ســیدمهدی قوام، مصطفی دیوونه از الت های قداره کش آن 

زمان را می بیند، با یک جمله ساده زندگی اش را متحول می کند.
سید مهدی می گوید »آقا مصطفی مهم ترین ویژگی شما الت ها چیه« و او می گوید 
»اگر نمک خوردیم اهل نمکد ان شکستن نیستیم.« سید مهدی هم می گوید »واقعا 
به این جمله بــاور دارید و یا لقلقه زبانتان اســت؟« مصطفی هــم محکم می گوید 
»اعتقادمان است.« مرحوم قوام با همین مقدمه او را به »رحمت بیکران حضرت حق« 

توجه می دهد و از او می خواهد که بیش از این نمکدان نشکند.
همین جمله با مصطفی دیوونه چنان می کند که یکی از خوبان نام آور و نام آشــنای 
تهران می شود. نقل اســت ســیدمهدی الله زاری وقتی یکي از بازیگران فیلم هاي 
مسئله دار را در خیابان الله زار می بیند خودش ســراغ او می رود و می گوید »مدتی 
است در مسجد غائبید، اما من دلتنگ شما هســتم و می خواهم به تئاتر خانه شما 

بیایم و دیدار تازه کنیم.«
سوم. این تلقی آقای وزیر که تصور می کند برای نزدیک شدن به مردم باید از اصول 

خود کوتاه بیاییم عجیب خطای فاحشی است.
نقل است همین سیدمهدی الله زاری در محله درکه، گفته بود هرکس علنی شراب 

خورد، امانش ندهید تا جایی که دربار و گارد هم جرأت خاف علنی نداشتند.
راه نزدیک شدن به مردم پشت سر مردم حرکت کردن نیست، محبت کردن و رابطه 
صمیمانه با آنهاســت. راه نزدیکی به مردم کوتاه آمدن از دین خدا و حرف نزدن از 
انقابیگری نیست، راهش صداقت است. مردم صدق و صفا را می فهمند. طینت این 
مردم به سمت حق است. فقط از من و ما صداقت در دعوت به حق ندیدند. صداقت مان 

را باید تدبیر کنیم نه دیانت مان. همین.

 درس مهم سیدمهدی قوام
برای آقای وزير
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2پرده پرنمایش مظلوم نمایی و قهرمان ســازی در حوادث ماه های اخیر 
کشــور، کالهبردار و حقه باز، فراری، پرونده دار و مســئله دار، افراد با 
ویژگی های توهم شخصیتی و افراد نیازمند به دنبال  پرونده های  پناهندگی 
را سوار قطار خود کرده اســت. جمعیت به اصطالح زرنگ سیاه بازارهای 
اقتصاد، سیاســت و فرهنگ به راحتی از این قاعده استفاده کرده اند که 
اگر موج ناآرامی های چند ماه اخیر کشور برای تالش های براندازی »آب« 
نمی شود، برای آنها شاید »نان« بشود.حســن فیروزی، بدهکار زیرک 
در نیمه های پاییز امســال تصمیم گرفت با پنهان کردن خود بین انبان 
شلوغی های سیاسی مسائل مالی و اقتصادی خود را به یک پرونده سیاسی 
بدل کند؛ با این کار نه تنها طلبکاران از خیر اموال شان می گذشتند، بلکه 
بدهکار وجوه خیالی فداکاری این قهرمان دروغین در تنش های سیاسی 
هم می شدند.تشکیالت و امواج براندازی خارج از کشور هر صدای ناساز و 
مخالف خوان را جدای از نیت های پشت پرده آنها سوار حرکت خود کرده   
و همه موارد مدعی مبارزه سیاسی، شــکنجه و ظلم را صرفا گزینه های 
مناسبی برای افزایش فشارهای سیاسی علیه ایران دیده اند. پنهان کردن 
وجوه فریــب و همراه با حقه محمــول این جریانات در ســیل هیاهو و 
جنجال های رســانه ای نادیده گرفته می شود و ندرتا در مواردی همچون 
حســن فیروزی واقعیت رخ نمایان می کند.حسن فیروزی، بدهکار مالی 
آذر و دی امسال با استفاده از فضای پرابهام سنجش واقعیت های خبری 
شبکه های اجتماعی با پراکندن چند تصویر مخدوش و فایل صوتی از خود 
یک قهرمان مبارز ساخت و دلسوزی افکار عمومی را در یک سناریوسازی 
دراماتیک و ماجرای دخترش برانگیخت.در ماجرای حســن فیروزی، 
نام های پرتکرار مسیح علی نژاد، صدای آمریکا و جریان کانون حقوق بشر 
که گفته می شود در آلمان مستقر هســتند، بیشترین فراوری رسانه ای 
را روی موضوع این شخص داشتند؛ عناصر آن را هم در اختیار داشتند؛ 
ندیدن دخترش، ادعای شکنجه شــدنش، تهدید خانواده اش، خونریزی 
داخلی و...؛ مثل موضوع حسین رونقی که گفتند در زندان شکنجه شده، 
کلیه اش از دست رفته، اعتصاب غذا کرده، 2پایش را شکسته اند و...، اما 
 او در سالمت و با گذاشــتن وثیقه از زندان آزاد شد و با پا های خودش راه 

رفت. بررسی سناریوسازی های معاندان برای دروغ پردازی علیه دستگاه های امنیتی و قضایی کشور

ابراهیم فاتحیگزارش
روزنامه نگار

 ضدتبلیغ خارجی
 در خأل اطالع رسانی رسمی

 در دنیای امــروز همانقدر که 
امنیت غذایــی و امنیت مرزی 
مهم اســت، اهمیــت دارد که 
یــک مســئول یا یک رســانه 
رسمی چه موقع و چطور درباره حوادث و اتفاق های 
رخ داده موضع گرفته و اطالع رســانی کند. آنچه در 
برایند رفتاری جمهوری اســالمی ایــران در حوزه 
رسانه مشاهده می شود، آن است که به رغم اقدام ها 
و دســتاوردهای بســیاری که دراین حوزه داشته 
است، اما همچنان جمهوری اســالمی با ضعف های 
ملموســی دراین حوزه مواجه است؛ چنان که گاهی 
اوقــات کوچک ترین مســئله اجتماعــی به دلیل 
ضعف رسانه های ملی و رســانه های داخلی و با ورود 
رسانه های بیگانه و موضع گیری های اشتباه مسئوالن، 

به چالشی امنیتی مبدل می شود.
نمود عینی جایگاه قــدرت رســانه  را در کودتاها و 
جنگ هــا در عصر حاضــر می توان مشــاهده کرد؛ 
چنان که در کودتای 28مردادمــاه 1332 آمریکا و 
انگلیس علیــه دولت مصدق در ایران، بی. بی. ســی 
نقش اساسی و غیرقابل انکاری را ایفا کرد. در توجیه 
افکارعمومی برای جنگ افغانستان سال 2001 و سال 
2003 علیه عراق این رسانه ها بودند که افکارعمومی 
جهان را حامی جنگ ســاختند. جمهوری اسالمی 
ایران نیز به عنوان بخشی از نظام جهانی، از این قاعده 
مستثني نبوده است؛ به ویژه اینکه یکی از مهم ترین 
محورهــای جنگ دشــمنان علیه ایــران در حوزه 
رسانه صورت می گیرد.آنچه بسیاری از کارشناسان 
رســانه ها برآن تأکید دارند، آن است که ریشه اصلی 
فضای ملتهب ایجاد شده خودسانسوری رسانه های 
رســمی و دولتی کشــور و عدم شفاف سازی مسئله 
برای افکارعمومی بود که یک خودکشــی را به یک 
قتل وارونه ساخت و رســانه های معاند تالش کردند 
از فضای رسانه برای تحریک بخشی از جامعه ایرانی، 
به ویژه کردها برای اهداف ضد ایرانی بهره برداری کنند.

نگاهی به رفتارهای رسانه های بیگانه از قدیمی های 
آنها نظیر بی .بی. سی گرفته تا نسل امروزی های آنها، 
همچون ایران اینترنشنال، رادیو فردا، وی. او. ای و... 
حکایت از آن دارد که هر آنچه در رسانه های رسمی 
ایران یا پردازش نمی شود یا کمتر مورد توجه است، 
برجسته سازی و ضریب داده می شود. این امر زمانی 
بیشتر نمود می یابد که این مباحث، ظرفیت تبدیل 
شــدن به ابزاری برای ناامیدســازی مردم، تخریب 
چهره جمهوری اســالمی و درنهایت آوردن مردم به 
خیابان ها را داشته باشند. این رسانه های فارسی زبان 
در کنار شایعه پراکنی خود توانستند نظر افراد را نیز در 
فضای مجازی جلب کرده و طی زمان کوتاهی فضای 
روانی را در منطقه موردنظر و کل کشور پدید آورند.
درمجموع آنچه حاصل شــده، آن است که رویکرد 
سیاسی به جای نگاه ملی رســانه های داخلی، نبود 
ارتباط صحیح میان رسانه ها و رسانه ملی، سانسورهای 
خبری بی مــورد، کمرنگ بودن همراهی رســانه ها 
با مطالبات و اعتراضات مردمی، ضعف رســانه ها در 
اقناع مخاطبان، زمینه ساز تقویت تبلیغات رسانه های 
خارجی علیه جمهوری اسالمی ایران شده است. دراین 
میان باید توجه داشت آنچه ازسوی رسانه های بیگانه 
در قبال حوادث و تحوالت ایــران، ازجمله متروپل 
صورت گرفته اســت، هرچند که در عرصه حرفه ای 
قابل توجه بوده، اما در حوزه اخالق و تکالیف رسانه ای 
به دور از هرگونه اخالق حرفه ای بوده است که بیانگر 
ماهیت و ذات حاکمیتی آنها با هدف پیگیری و اجرای 
اهداف دولتمردان شــان در قبال جمهوری اسالمی 
ایران است. براین اساس آشناسازی جامعه و رسانه ها 
از اهداف و ریشه های شکل گیری این رسانه ها امری 
ضروری می نماید. تالش در جهت مقابله با رفتارهای 
این رسانه ها مولفه ای مهم در عرصه رسانه ای کشور 
اســت که می تواند در کنار باال بردن اعتماد مردم به 
رسانه های کشور ازجمله رســانه ملی، نقشی مؤثر 
در تحقــق و پیگیری اهداف ملــی ازجمله در حوزه 

اجتماعی و امنیتی را به همراه داشته باشد.
*کارشناس ارشد علوم و ارتباطات اجتماعی

رهبری

نقل قول

یادداشت

اهتزاز پرچم ایران در آمریکای التین 
حمزه علــی کاویانــی، جانشــین فرمانده 
نیــروی دریایــی ارتــش: ناوگــروه نیــروی 
دریایی ارتــش جمهوری اســامی ایران با 
حضور در غرب آمریکای التین، پرچم ایران 
را دراین منطقه به اهتزاز درآورده است و 
در شمال اقیانوس هند نیز ناوگروه های 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران حضــور 

قدرتمندانه ای دارند.

 در حوادث اخیر جای احزاب خالی بود
احمــد وحیــدی، وزیــر کشــور: در بحــث 
اغتشاشــات اخیر واقعا جای احــزاب خالی 
بود. اگر حزبی در این شرایط موضع خود را 
مشــخص نکند عملکرد حــزب را تضعیف 
می کند. حزب صرفا برای کسب قدرت نیست 

بلکه برای توسعه و پیشرفت کشور است. 

اتفاقات سفارت آذربایجان به سرعت 
مدیریت شد

رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه: 
اتفاقی که در ســفارت آذربایجــان افتاد و 
هیچ چیز جز انگیزه شخصی پشت آن نبود 
و می توانست برای کشور پرهزینه شود. به 
سرعت مدیریت شد. سرعت عمل قابل 
تحسین همه دست اندرکاران از باالترین 
سطح تا وزارت خارجه، فرماندهی انتظامی 
جمهوری اسامی ایران و وزارت اطاعات 
جمهوری اســامی ایران... و صداوســیما 

تمام ماجرا را روشن کرد.

تأیید الیحه الحاق ایران به شانگهای 
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: 
الیحــه الحــاق دولت جمهــوری اســامی 
ایران به ســازمان همکاری شــانگهای که 
در مرحلــه قبل بــا ابهامــات و اشــکاالتی 
مواجه شده بود، پس از انجام اصاحات 
در مجلــس و بررســی مجــدد در شــورای 
نگهبــان، خــاف موازیــن شــرع و قانــون 

اساسی شناخته نشد.

مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس 
کاال همچنان ادامه دارد، بی توجه به پیامدها!

عملیات های شهادت طلبانه فلسطینی ها لرزه به 
تن صهیونیست ها انداخته است.

 

در نامه ای به رییس #شورای_رقابت نوشتم:
- افزایــش عرضــه #خــودرو در بــورس باعث 
کاهش قیمت در بازار و #بورس شده است.
- مشــخص نیســت بــدون رأی جدیــدی 
 بــرای شــورای رقابــت بــه چــه دلیــل و بــا چه 
پشــت پــرده ای جنابعالــی نســبت به انشــا 
رأی و تصمیم گیــری فــردی اقــدام کرده اید 
که زیان هنگفتی به مشتریان بازار سرمایه 

وارد شده است.

@motavangar
مجتبی توانگر 

 

اینهمه معامات شفاف رو تو  # بورس_کاال 
زیر ســوال بردنــد تــا #التــاری رو احیا کنند 
و مــردم رو آواره.تــازه یه چیز دیگــه هم یاد 
گرفتند که تو حســابهای #وکالتــی از زمان 
ثبت تا قرعه کشی که معلوم نیست چند 
روز طول بکشــه پول رو قفل کنند. عجب 

زور غریبی دارند این مافیای # خودرو 

@Rezaeipour2
Rezaeipour

 

به نظرم این کشته های اسرائیل کار خود 
رژیــم صهیونیســته میخــواد حواســا رو از 

اعتراضات سراسری اسرائیل پرت کنه
# شاهچراغ

@ghadamyari_ir
ابالفضل

 

»علقم خیری« مجاهد عملیات امشب:
 شما میتوانید برای شــروع نشدن جنگ 
عقب نشینی کنید اما زمانی که جنگ آغاز 
شد حق »یک اینچ عقب نشینی« ندارید.
-هللا اکبــر ازیــن جملــه، مجاهــد نــه تنها 
اسنایپر که حتی نویسنده درجه یکی هم 

بود. دستمریزاد

@hssaremi
حسین صارمی

بازدید 3 ساعته از نمایشگاه 
توانمندی های تولید داخل

رهبر معظم انقالب صبح  شنبه به مدت 3ساعت از نمایشگاه 
توانمندی های داخلی که در حوزه های مختلف برپا شده بود، 
بازدید کردند. این نمایشگاه به مناسبت شعار سال که »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری شده بود، برگزار شد. 
در این نمایشگاه توانمندی های داخلی در حوزه های صنایع 
معدنی و اکتشافی، الکترونیکی و مخابرات، هوافضا و ماهواره، 
خودرو، کشاورزی و غذایی، حمل ونقل ریلی، جاده ای، دریایی و 
هوایی، بخش مسکن، نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی، نساجی، 
صنایع آبزی پــروری، آبخیزداری، صنایع بــرق و نیروگاهی 
و سدســازی و طرح های مدیریت آب و فنــاوری اطالعات و 

ارتباطات به نمایش گذاشته شده بودند.

مازیار مهاجرسلطانی*

بررسی سناریوسازی های ضدانقالب

آزادی محمــد نــوری زاد، یکــی از محکومان امنیتــی از زندان 
در آبان ماه1400بــا مــوج جدیــدی از فضاســازی ها پیرامون 
»شکنجه شدن محکومان امنیتی در زندان« ازسوی او و همچنین 
رســانه ها و جریان های معاند همراه بود. در آن مقطع، فیلمی در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شــد که روایت کننده لحظه ورود 
نوری زاد به خانه اش بود؛ عصا به دست و با حالی نزار و آثار خون و 

شکنجه روی صورت و پیشانی. او پس از ورود به خانه، رو به دوربین 
می گوید: »سالم عزیزانم... من به پای همسرم و مادرم افتادم و به 
آنها سپاس گفتم... من به پای شما مردم خوب هم افتاده ام. اصاًل 
من و دیگر زندانیان سیاســی چیزی برای خودمان و خانواده مان 
نمی خواهیم، ما هرچــه می خواهیم برای مردم و ســرزمین مان 

می خواهیم... .« 

پیگیری های رســمی در مشخص شــدن واقعیت حوادث ماه های 
اخیر کشــور که برخی از آنها بیشــترین تأثیر را در افکارعمومی و 
ایجاد نگرانی ها و اندوه عمومی داشته اند شاید بتواند التیام بیشتری 
در جامعه ایجاد کند.حسن فیروزی سوم بهمن ماه و یک روز پس از 
اعالم خبر مرکز رســانه قوه قضاییه مبنی بر اینکه چنین فردی با 
جرائم ذکر شــده، حکم محکومیت و کیفرخواست بازداشت نشده 

بوده و در حال فرار از مرزهای کشور در محدوده آب های سرزمینی 
جمهوری اسالمی ایران نزدیک جزیره قشــم بازداشت شد، شاید 
نمونه برجسته ای بر تذکر این نکته باشد که پیگیری نهادهای امنیتی 
مسئول و دســتگاه قضایی برای مشخص کردن صحت و سقم نقاط 
غبارآلود حوادث چندماه اخیر در داخل کشور تأثیر بسیار چشمگیری 

دارد تا خوراک تبلیغات رسانه های خارجی و موج سواری  آنها نشود.

سناریوسازی درباره شکنجه شــدن نوری زاد در زندان درحال انتشار 
گسترده بود که انتشار فیلم دیگری از لحظه ورود او به منزلش، واقعیت 
ماجرا را افشا کرد. در فیلم دوم، که به فاصله کمتر از 2روز منتشر شد، 
نوری زاد درحالی مشــاهده می شــود که با همان لباس، بدون عصا و 
سرحال و خندان وارد خانه می شــود. اظهارات تیزوتند نوری زاد طی 
سال های اخیر و در رفت وبرگشت های مکرر به زندان در حالی صورت 
می گیرد که به رغم تصویری ســازی صورت گرفته از شکنجه های وی 

همچنان نظام سیاسی کشور را از داخل زندان تهدید می کند.

حسن فیروزی ســوم بهمن ماه در حال فرار از مرزهای کشور در محدوده 
آب های سرزمینی جمهوری اسالمی ایران نزدیک جزیره قشم بازداشت شد. 
او در اولین اظهارات خود در واکنش به اینکه آیا در هفته های اخیر در بازداشت 
بوده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته گفت: من حتی یک روز هم در پی حوادث 
اخیر کشور دستگیر نشده و در بازداشت نبوده ام. هیچ جای بدنم کبود نیست و 
هیچ گاه تحت شکنجه قرار نگرفته ام. حسن فیروزی گفت: چون به طلبکاران 
خود بدهی داشتم برای همین تصمیم گرفتم از خانه فرار کنم و به همین دلیل 
در تاریخ 2۹ آبان ماه ضمن فرار از منزل سناریوی بازداشت و شکنجه خود را 

طراحی و آن را با اعضای رسانه های خارج از کشور مطرح کردم.

واقعیت ماجرا دروغ

18آذرماه 1400بود که گوهر عشــقی، مادر ســتار بهشتی، از 
محکومان امنیتی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی، مدعی شد 
هنگام رفتن سر مزار پسرش مورد ضرب و شتم 2موتورسوار قرار 
گرفته و مصدوم شده است. این بار قرار بود نقش اصلی سناریوسازی 
تازه علیه جمهوری اسالمی را یک »مادر داغدار« بازی کند. مادر 
ستار بهشتی در این ویدئو با صورتی کبود و زخمی رو به دوربین 

گفت در مسیر رفتن به مزار پسرش یک موتورسیکلت با 2سرنشین 
به او نزدیک شده  و یکی از موتورسواران پیاده شده و او را به سمت 
میلگردهایی که در خیابان بوده هل داده و او پس از آن از هوش رفته 
و در بیمارستان به هوش آمده است. روایت سوزناک گوهر عشقی 
به سرعت به ترند شبکه های اجتماعی تبدیل و با موج سنگینی از 

فضاسازی ها علیه جمهوری اسالمی همراه شد.

در شــرایطی که روایت پرآب و تاب گوهر عشــقی به اصلی ترین محور 
جنجال سازی جریان ها و رسانه های معاند تبدیل شده بود،  دوربین های 
مداربسته محل موردنظر مورد بررسی قرار گرفتند و شاهدان عینی هم 
به تشریح ماجرا پرداختند. این گزارش نشان داد که گوهر عشقی در روز 
حادثه درحال عبور از طول خیابان دچار سرگیجه شده و به زمین افتاده 
که بالفاصله با کمک اهالی محل و حضور آمبوالنس به مراکز درمانی اعزام 
و پس از مداوا ترخیص شده است؛ روایتی که فیلم دوربین های مداربسته 
نیز آن را ثابت می کرد. ازسوی دیگر شــاهدان عینی و کسبه محل نیز 

ادعای ضرب و شتم را تأیید نکردند.

انتشــار اخبــار جعلــی درباره شــکنجه تومــاج صالحــی، از 
دستگیرشــدگان اغتشاشــات اخیر، در زندان پــرده دیگری از 
دروغ پــردازی براندازان علیــه نیروهای امنیتی کشــور بود. در 
نخستین روزهای آبان ماه سال جاری مقام های مسئول در استان 
اصفهان از دســتگیری این خواننده زیرزمینی رپ به اتهام هایی 
از قبیل »فعالیت تبلیغی علیه نظام«، »همــکاری با دولت های 
متخاصم« و »تشکیل گروه  غیرقانونی به  قصد برهم زدن امنیت 

کشــور« خبر دادند. به دنبال دســتگیری تومــاج صالحی موج 
دروغ پردازی ها پیرامون شکنجه وی آغاز و ادعا شد این متهم در 
زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و صورت و گردنش 
آسیب دیده  و انگشتان دســت او نیز شکسته است. حتی برخی 
رســانه های معاند ادعا کردند حال توماج صالحی به دلیل شدت 
شــکنجه ها و همچنین اعتصاب غذا به شــدت وخیــم و جان او 

درخطر است.

پس از فضاسازی های گسترده درباره وضعیت وخیم توماج صالحی در 
زندان به دلیل اعتصاب غذا و شکنجه، حدود یک ماه پس از بازداشت 
او و درحالی که ادعا می شد جان توماج در خطر است، انتشار ویدئوی 
جدیدی از اعترافات او، با وضعیتی عــادی و در صحت کامل، پرده از 
سناریوسازی ها دراین زمینه برداشــت. وی دراین ویدئو اشتباه خود 
در دامن زدن به اغتشاشات را می پذیرد و از جامعه به دلیل تشویق به 

خشونت عذرخواهی می کند.

بحران نمایــی از وضعیــت جســمی حســین رونقــی، از 
دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، پرده دیگری از دروغ پردازی 
علیه نهادهای قضایی و امنیتی کشور را به نمایش گذاشت. از 
نخستین لحظات بازداشت او در آبان ماه گذشته، خبرسازی  ها 
درباره شکنجه و ضرب وشــتم او آغاز شــد و موج سازی های 
خبری که معموال با همراهی و تأیید اعضــای خانواده رونقی 

همراه بود، با پوشش گسترده رسانه های معاند همراه می شد؛ 
خبرسازی هایی که از وضعیت به شدت وخیم او در زندان به دلیل 
اعتصاب غذا و شکنجه حکایت داشت. عالو ه  بر »اعتصاب غذا«، 
»حمله قلبی«، »خون باال آوردن« و »شکســتن هر دو پا« از 
دیگر سناریوســازی های جریان معاند درباره وضعیت حسین 

رونقی بود.

سناریوســازی از مرگ یک پرســتار جوان گیالنــی از دیگر 
دروغ پردازی های جریان های معاند باهدف تحریک احساسات 
جامعه به منظور شعله ور نگه داشــتن آتش آشوب ها در ایران 
بود. در نخســتین روزهــای آبان ماه رســانه های معاند پرده 
دیگــری از نمایش ضدایرانی خــود را روی صحنــه بردند و 

»مائده جوانفر« را از کشته شدگان ناآرامی ها در رشت معرفی 
کردند. انتشار گسترده اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی و 
جریان سازی رسانه ای با مرگ این پرستار جوان، رویکردی بود 
که جریان های ضدانقالب باهدف پیشبرد پروژه »کشته سازی« 

پیگیری می کردند.

با وجود اطالع رسانی های دســتگاه قضایی درباره سالمت او و انتشار 
عکس هایی از رونقی در بیمارستان و مالقاتش با اعضای خانواده، ازجمله 
مادرش، فضاسازی ها درباره وضعیت وخیم رونقی ادامه داشت تا اینکه 
آزادی او در نخســتین روزهای آذرماه از یک پروژه خبرســازی دیگر 
ازسوی جریان های معاند، پرده برداشت. انتشار عکس ها و فیلم هایی از 
رونقی، پس از خروج از زندان و استفاده از ارفاق های قانونی به مناسبت 
پیروزی تیم ملی فوتبال در جام جهانی قطر، نشان می داد نه تنها خبری 
از شکسته شدن پاهای او نیست، بلکه وضعیت جسمی او نیز نشانی از 

اعتصاب غذا نداشت.

با وجود اظهارات صریح اعضای خانواده جوانفر مبنی بر اینکه فرزندشان 
در جریان یک تصادف رانندگی در محور قزوین - رشت جان باخته است، 
فضاسازی رسانه ای درباره القای کشته شدن مائده در اغتشاشات رشت 
ادامه داشت تا اینکه انتشار فیلم دوربین های پلیس از محل وقوع حادثه 
رانندگی، از واقعیت ماجرا پرده برداشت. واقعیت ماجرا از این قرار بود 
که مائده در روز حادثه درحال تردد از گردنه کوهین در استان قزوین به 
سمت رشت بوده است که به دلیل خســتگی و خواب آلودگی تصادف و 

پس از انتقال به بیمارستان فوت می کند.

نسبت دادن اتهام های ناروا به دستگاه های امنیتی و قضایی کشــور در ماه های اخیر به رویه ای عادی برای 
رسانه ها و جریان های معاند تبدیل شده است؛ موضوعی که ضرورت اطالع رسانی به موقع درباره شائبه های 
مطرح شده را دوچندان می کند. مرور فهرست بلندباالی این اتهام ها از درپیش گرفتن رویکردی حساب شده 

ازسوی جریان های معاند برای زیر سؤال  بردن نهادهای قضایی و امنیتی کشور حکایت دارد.
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بیست ودومین شــنبه امید و افتخار با 6خبر 
مهم سالمت محور برای شهروندان پایتخت 
برگزار شد. مهم ترین خبر در این برنامه آغاز 
طرح واکسیناســیون ضربتی 26هزار نفر از 

کارگران شهرداری تهران بود.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این مراسم 
گفت: »میان تمام شنبه های امید و افتخاری که 
از مرداد ماه امسال تاکنون برگزار شده، این روز 
یکی از بهترین شنبه های امید و افتخار است 
زیرا با طرح واکسیناسیون هپاتیت کارگران 
شهرداری مستقیما به زحمتکش ترین قشر 
جامعه خدمت می کنیــم.« علیرضا زاکانی با 
اشاره به ظرفیت های باالی سامانه بهداشت 
و درمان در شهر تهران تصریح کرد: »یکی از 
ویژگی های خوب پایتخت باال بودن ظرفیت 
نظام پزشکی و ســالمت در شهر است، اما از 
این ظرفیت باال استفاده بهینه نمی شود. در 
کنار ظرفیت باالی نظام ســالمت در تهران، 
شهر از عدم گسترش مناسب شبکه بهداشت 
رنج می برد. ما در تهران کادر مجرب درمان و 
امکانات گسترده داریم، اما در حوزه بهداشت 
دچار عقب افتادگی تاریخی هستیم و متناسب 

با نیاز شهر در این زمینه توسعه نداشته ایم.«

گسترش شبکه بهداشت در پایتخت
شهردار تهران با اشــاره به اهمیت حوزه بهداشت 
گفت: »اگر ما یک واحد پول در زمینه پیشــگیری 
هزینه کنیم در آینده از هزینه کــرد ۲۰واحد پول 
در بخش درمــان جلوگیری کرده ایــم. از ۲۰ماه 
قبل تاکنون رویکرد مســئولیت پذیری و مدیریت 
مشارکتی را در پیش گرفته ایم، در همین راستا یکی 
از حوزه هایی که تالش می کنیم با همکاری ســایر 
دستگاه ها توسعه دهیم بخش بهداشت و سالمت 
در محالت و فضاهای عمومی اســت. در نخستین 
گام 1۰۰پارک را شناسایی کردیم تا شبکه بهداشت 
ظرفیت موجــود در این پارک ها را برای اســتقرار 
امکانات خود بســنجد. گام بعدی گسترش شبکه 

بهداشت در ۳۵1محله تهران است.«

ایجاد دهکده های سالمت
زاکانی دربــاره دیگر برنامه های شــهرداری با 
هدف گســترش و توســعه امکانات بهداشتی 
گفــت: »ایجــاد دهکده های ســالمت یکی از 
موضوعات مورد توجه ماســت. امروز کشور به 
سمت ســالمندی پیش می رود سالمندان نیاز 
به دریافت خدمات ویژه دارنــد. به همین علت 
دهکده های ســالمت با هدف خدمت رســانی 
به این قشــر از جامعه احداث خواهد شــد. به 
همین منظور در مناطق ۴ و ۵ تهران بخش های 
خوش آب وهوایی بــرای احــداث دهکده های 
سالمت در نظر گرفته ایم. ساخت باغ شهرها ایده 
دیگر شهرداری در زمینه ارتقاي سطح بهداشت 
و درمان در شهر تهران اســت. باغ شهرها محل 
رجوع شهروندان تهرانی برای دریافت خدمات 

سالمت  خواهد بود.«

همکاری در زمینه توریسم سالمت
یکی از خبرهایی که در بیســت ودومین شنبه 
امید و افتخار رسانه ای شد، همکاری در زمینه 
توریسم ســالمت بود. زاکانی ورود گردشگران 
سالمت به تهران برای دریافت خدمات درمانی را 
مثال زد و گفت: »تهران ظرفیت باالیی برای ارائه 
خدمات بهداشــتی و درمانی دارد. این ظرفیت 
باال در کنار صرفه اقتصادی خدمات ارائه شــده 
نسبت به ســایر کشــورها، باعث اقبال بیماران 
خارجی به تهران شده است و مجموعه شهرسالم 
شهرداری در همین رابطه آماده خدمت رسانی به 
گردشگران سالمت اســت.« شهردار پایتخت با 
اشاره به اینکه سالمت خانواده 1۰۴هزار نفری 
شهرداری از مهم ترین دغدغه های ماست، تأکید 
کرد و گفت: »یکی از اقشار زحمتکش پاکبانان 
عزیز هســتند که هیچ گاه در ســرما و گرما کار 
خود را ترک نمی کنند. ما وظیفه داریم در قبال 

این قشــر زحمتکش خدمات مکفی متناسب با 
نیازهایشان را ارائه دهیم. از مدتی قبل شرکت 
شهرسالم فرایند پایش 1۵هزار نفر از کارگران 
و زحمتکشان شهرداری تهران را آغاز کرد و در 
آینده نزدیک نیز ۲هزار نفر از نیروهای خدماتی 
پایش می شوند. در تداوم این فرایند امروز شاهد 
واکسیناســیون هپاتیتB برای آنها هســتیم. 
همچنین فرایند پایش ۲۵هزار نفر از نیروهایی 
که مســتقیما با مجموعه شــهرداری تهران در 
ارتباط هستند، به پایان رسیده است و متناسب با 
این پایش ها قرار است در گام های بعدی خدمات 
مورد نیاز کارکنان شهرداری به آنها ارائه شود.«

توجه به خادمان شهر
پرویز ســروری، نایب رئیس شورای شهر تهران 
در بخش دیگری از این مراســم بــا بیان اینکه 
خوشحال هستیم که در یکی از شنبه های امید 
 Bو افتخار به موضوع واکسیناســیون هپاتیت
کارگران شهرداری تهران پرداخته شده، گفت: 
»این موضوع ارزشمند اســت و در این دوره از 
مدیریت شهری عالوه بر توجه به سخت افزارها و 
نرم افزارها، به سالمت انسان ها نیز توجه ویژه ای 
 Bشده است و آغاز طرح واکسیناسیون هپاتیت
کارگران شهرداری تهران حکایت از این مسئله 
دارد. مدیریت شــهری موظف است خادمان و 
زحمتکشان و خالقان خدمت را مورد توجه قرار 
بدهد. این افراد روز و شب برای پاکیزگی، تمیزی 
و بانشاط بودن شهر تالش می کنند و باید به آنها 
توجه کرد. یکــی از مهم ترین قالب های خدمت 
در شهر پاکبانان شریف تهرانی هستند؛ کسانی 
که در ســوز ســرما برای پاکیزگی شهر تالش 
می کنند و البته سالمت و معیشت این افراد برای 
ما اهمیت دارد و حراست از سالمتی شهروندان 
یکی از مهم ترین اولویت های مدیریت شــهری 

اســت و به همین علت امروز شــاهد آغاز طرح 
واکسیناســیون هپاتیتB کارگران شهرداری 

تهران هستیم.«

اقدامات به روز
محمد رئیس زاده، رئیس ســازمان نظام پزشکی 
کشور و عضو هیأت مدیره شــرکت شهرسالم در 
بیست ودومین شــنبه امید و افتخار در آغاز طرح 
واکسیناسیون هپاتیت کارگران شهرداری تهران، 
گفت: »کلید توسعه پایدار هر کشور وجود نیروی 
انسانی سالم اســت. در تهران نیز به عنوان الگوی 
جهان اسالم باید شهروند سالم داشته باشیم و در 
این راه باید کارکنان شهرداری سالم باشند. در طول 
این سال ها شهرداری تهران سعی بر این داشته تا 
پرسنل و کارکنان سالمی داشته باشد و در این حوزه 
کارهایی را نیز انجام داده اســت. کاری که اکنون 
در شهرداری انجام می شــود مطابق با به روزترین 
اقدامات بهداشــتی و درمانی در جهان است. این 
اقدام بهترین کمک به بهداشت و درمان کشور است 
و نه تنها شهرداری بلکه سایر سازمان ها و ارگان ها 
باید چنین کاری را برای کارکنان خود انجام دهند. 
چنین کارهایی در اقتصاد سالمت نیز مهم است. 
امیدواریم نه تنها در حوزه سالمت کارکنان بلکه در 
حوزه بهداشت و سالمت شهروندان نیز شهرداری 

تهران پیشقدم باشد.«

ارزش فزاینده کارگران سالم
حسین قناعتی، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران درباره طرح واکسیناسیون هپاتیت کارگران 
شــهرداری تهران گفت: »تزریق واکســن برای 
پاکبانان و نیروهای شهرداری اقدام پسندیده ای 
است که شــهرداری تهران در آن پیشی گرفته 
است. در اقتصاد سالمت، ارزش یک کارگر سالم، 
۵۰۰هزار دالر تخمین زده می شود که در صورت 
بیماری، فوت و یا مهاجرت همین کارگر ســالم، 
۵۰۰هزار دالر خسارت به کشور وارد می شود. حال 
محاسبه کنیم که این میزان خسارت وقتی تعداد 
بیشــتری را شامل شــود تا چه میزان به اقتصاد 
کشــور آســیب می زند. طبق قولی که شهردار 
تهران به دانشگاه علوم پزشکی تهران داده، قرار 
است در ۸۰نقطه در جنوب تهران مراکز سالمت 

ایجاد شود.«

ساخت دهکده های سالمت برای 
سالمندان پایتخت

۲6هزار نفر از کارگران شهرداری تهران در برابر هپاتیت B واکسینه شدند

پایدارسازی گود برج میالد، از نیمه رد شد
معاون فنی و عمرانی شهرداری 

عمران
تهران ضمن اعالم پیشــرفت 
۵1درصدی پروژه پایدارسازی 
گود فاز دوم برج میالد، گفت: درحالی که اجرای 
این پروژه نیازمند احداث 111حلقه شمع شامل 
۴7حلقه در بخش شمالی و 6۴حلقه در بخش 
شــرقی کارگاه بود، مجموعــه اقدامات اجرایی 
مرتبط با حفاری، آرماتوربندی و بتن ریزی این 

شمع ها به طور کامل به اتمام رسیده است.
به گزارش همشهری،  عباس شعبانی  در تشریح 
روند پیشرفت عملیات اجرایی در سایر بخش های 
پروژه، از پیشرفت قابل مالحظه عملیات اجرای 
سرشمع ها خبر داد و افزود: از مجموع ۳۴سرشمع 
طراحی شده در جبهه های شمالی و شرقی گود 
فاز دوم برج میالد، ۳۰سرشــمع به مرحله اجرا 

رسیده اســت. معاون فنی و عمرانی شهرداری 
تهران خاطرنشان کرد: در سایر بخش ها، عملیات 
مرتبط بــا ۲۵عدد از دیوارهای ضلع شــمالی و 
۲عدد از دیوارهای ضلع شرقی در طبقه همکف 
به اتمام رسیده است. وی ادامه داد: درحالی که 
1۲دهانه از سقف ضلع شمالی پروژه بتن ریزی و 
۸دهانه آرماتوربندی شده، ضلع شرقی پروژه نیز 
شاهد بتن ریزی 6دهانه بوده است. این عملیات 
اجرایی در سایر بخش ها در مرحله آرماتور بندی 
و قالب بندی قــرار دارد. به گفتــه معاون فنی و 
عمرانی شــهرداری تهران، طــرح نهایی پروژه 
پایدارســازی گود فاز دوم برج میالد که شامل 
ســازه ای پنج طبقه با زیربنای تقریبی ۲۰هزار 
مترمربع اســت با رویکرد امکان الحاق به طرح 

جامع عرصه میالد طراحی شده است. 

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

جشن بزرگ خانواده ایران در پایتخت 
دیروز نشست خبری معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار 

تهران با هدف تشریح برنامه های دهه فجر برگزار شد

۳ روز دیگر 1۲بهمن و آغاز جشن چهل وچهارمین سالروز پیروزي 
انقالب اسالمی است. به همین مناسبت محمدامین توکلی زاده 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار تهران نشست خبری 
برگزار کرد و به تشریح برنامه ها پرداخت. به گفته او ۳هزار برنامه به 
مناسبت ایام فجر با محور جشن بزرگ خانواده ایران اجرا می شود.

به گزارش همشهری، در ایام گذشته فضای 
خاصی را پشت سر گذاشته ایم و ملت ایران 
از یک بحران ســخت عبور کرده اند و الزم 
اســت با همدلی در کنار مردم قرار بگیریم. 
این صحبت ابتدایــی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار 
تهران بود. توکلی زاده در ادامه گفت: »در راســتای ایجاد نشاط 
اجتماعی خدمات و برنامه های ویژه ای در ایام دهه فجر و در نهایت 
عید نوروز که با  ماه مبارک رمضان متقارن شده است، پیش بینی 
کرده ایم. عالوه بر تعیین میعادگاه هایی در تهران مانند برج های 
میالد و آزادی، اراضی عباس آباد و دریاچه چیتگر، نقاطی را هم در 
مناطق پیش بینی کرده ایم تا برنامه های دهه فجر به طور متوازن 
در محالت اجرا و فرصت مشارکت و اســتفاده از آنها برای همه 

شهروندان فراهم شود.«

استفاده از ظرفیت های مردمی و گروه های جهادی
مدیریت شهری در این دوره رویکرد قرارگاهی دارد و تالش می کند 
در حل مسائل شهری و حتی برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری 
و... از ظرفیت های مردمی، گروه های جهادی و حلقه های میانی و 
حتی نیروهای بسیجی محالت استفاده کند. آنطور که توکلی زاده 
در نشســت خبری عنوان کرد: »قرارگاه اجتماعی طی جلسات 
متعدد توانسته یک فضای امیدبخش و هم افزایی مدیریتی در حوزه 
اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند. تجربه موفق استفاده از ظرفیت های 
مردمی و... در جشن های نیمه شعبان و غدیر خم سبب شد تا در دهه 
فجر و اعیاد پیش رو و عید نوروز هم به این موضوع توجه شود. ازاین رو 
اغلب برنامه ها با محوریت مساجد، گروه های فرهنگی، سمن ها و... 
اجرا خواهد شد.« تدوین ســند برگزاری جشنواره های مدیریت 
شهری هم خبر دیگری بود که دیروز توسط معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شهردار تهران رسانه ای شد و توکلی زاده گفت: »در ادوار 
گذشته بنا به دالیلی دبیرخانه جشنواره ها تعطیل شده بود و با تدوین 
این سند دبیرخانه جشنواره احیا شد و ازاین پس در مناسبت های 

ملی و مذهبی و... جشنواره های متناسب برگزار می شود.« 

شناسایی استعدادها هدف جشنواره 
رضا سیفی، دبیر جشنواره های شهر 
تهران: جشــنواره آرمان به مناسبت ایام 
فجر طراحی شــده و عنوان آن برگرفته از 
نام شهید آرمان علی وردی و در راستای آرمان های انقالب تعیین 
شده است. ایجاد نشاط اجتماعی، کشف استعدادها، افزایش حس 
تعلق، ایجاد مســئولیت پذیری و... اهداف این جشنواره هستند. 
برنامه های این جشنواره در قالب ۵۲موضوع و با 1۰سرفصل ازجمله 
موضوعات علمی، ورزشی، رسانه، قرآن و عترت و... اجرا می شوند. 
نخستین جشنواره هم اختصاص به بازی های الکترونیک دارد و 
عالقه مندان تا 1۸بهمن فرصت دارند در این جشنواره به نشانی 
armanjashnvareh.com ثبت نــام کننــد و ۲۳بهمن هم 

رقابت ها شروع می شود.

اجرای برنامه های متنوع در 5پهنه
مصطفی زیبایی نژاد، مدیرکل فرهنگی 
شهرداری تهران: امســال برنامه ها در 
11۰نقطه پرتردد اجرا می شــود؛ اما قصد 
داریم در ســال های آتی آنها را به دل ۳۵۲محلــه تهران ببریم. 
همچنین امسال ۵پهنه ســرگرمی و ورزش، کارآفرینی، هنری، 
سالمت و جهاد و مقاومت پیش بینی کرده ایم که در هر یک از آنها 
برنامه هایی متناسب با نام گذاری ها اجرا می شود. نورافشانی برج 
آزادی، پل طبیعت، نوربارانی میدان های مهم و پرتردد مانند میدان 
آزادی، انقالب، ولیعصر و... حرکت کارناوال های شادی در محالت، 
اهدای گل به پدران، ریسه بندی مساجد، نصب پرچم ایران در معابر 
و پخش سرود پرچم پرافتخار ایران، برپایی ایستگاه های صلواتی 
و... اهم برنامه هایی هستند که با مشارکت و همراهی مردم در ایام 

فجر اجرا می شوند.
  برگزاری جشن های باشکوه در 11۰نقطه مهم منطقه

  برپایی مهمانی 1۰کیلومتری همزمان با میالد امام علی)ع(
  ویژه برنامه ۲۲بهمن در مسیر میدان فردوسی تا میدان آزادی

با دستور دادستانی تهران ۵۴ واحد تجاری 
بــه مســاحت ۴۳۰۰ مترمربــع در مرحله 
هفتم طرح قلع و قمع بناهای غیرمجاز 
در محله خالزیر تهران، با دستور و نظارت 
این دادستانی تخریب شد. با پیگیری های 
دادستانی تهران و در راستای اجرای طرح 
پاکســازی ناحیه ۳ منطقه ۱۹ موسوم به 
محله خالزیر، طرح پاکسازی این منطقه 
با حضور عوامل یگان حفاظت و عوامل 

اجرایی شهرداری منطقه اجرا شد. 

۵۴
واحد تجاری

مدیرعامــل ســتاد معاینــه فنــی شــهر 
تهران با بیان اینکه انجام معاینه فنی 
بــرای موتورســیکلت الزامــی اســت، 
گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون فقط 
۳۰۷دستگاه موتورســیکلت به مراکز 
ایــن ســتاد مراجعــه کردنــد. شــادی 
مالکــی افــزود: تهــران ۱۱خــط معاینه 
فنــی مختــص موتورســیکلت دارد 
کــه روزانــه ظرفیــت ارائــه خدمــات به 
هــزار موتورســیکلت را دارد. ســهم 
موتورســیکلت ها در انتشــار ســاالنه 
آالینده های گازی ۲۱.۳درصد و ذرات 

معلق ۱۰.۱درصد است.
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مجری خط ۷مترو گفت: ورودی ســوم 
ایســتگاه مدافعان ســالمت، بــا صرف 
هزینــه ای در حدود ۸۰میلیــارد تومان، 
در ضلع شــمال شــرقی میــدان توحید 
به زودی مــورد بهره برداری قــرار خواهد 
گرفت. محمود یوسفی افزود: ایستگاه 
مدافعان سالمت به دلیل عبور تونل خط 
۷ از زیــر تونــل توحید دومین ایســتگاه 
عمیق خــط ۷ با عمــق ۴۶متر از ســطح 
زمین اســت. با افتتاح ســومین ورودی 
این ایستگاه پرمســافر در خط مذکور، 
۸رشته پله برقی و ۲دستگاه آسانسور به 
جمع تجهیزات قبلی ایستگاه مدافعان 

سالمت افزوده خواهد شد.

۴6
متر

نقل قول خبر

عدد خبر

شهرسازی

زینب زینال زاده؛ روزنامه نگارگزارش ۲

مهم ترین خبرهای بیست ودومین شنبه امید و افتخار
  آغاز طرح واکسیناسیون هپاتیتB کارگران شهرداری تهران

  ایجاد دهکده های سالمت در مناطق ۴ و 5 تهران)غرب و شرق شهر(
  ساخت باغ شهرها برای ارتقاي سطح بهداشت و درمان شهر

  ارتقای خدمات سالمت شهرداری به گردشگران سالمت
  گسترش شبکه بهداشت در ۳5۱محله تهران

  ایجاد ۸۰مرکز سالمت در جنوب شهر

مکث

لزوم جمع آوری سرعت گیرهای مزاحم
ســید جعفــر تشکری هاشــمی، رئیــس 
کمیســیون حمــل ونقــل شــورای شــهر 
تهران: سرعت گیرها باید در محل هایی 
نصب شود که دیگر هیچ راهی جز نصب 
ســرعت گیر وجــود نــدارد و تــا جایــی که 
امــکان دارد بایــد از روش هــای دیگــری 
همچون نصــب عالئم افقــی و عمودی، 
تابلوهای هوشمند و تابلوهای اطالع رسان 
اســتفاده کــرد امــا اینکــه در هــر معبــر و 
تقاطعی سرعت گیر آسفالتی یا پالستیکی 
نصب شــود، جــز بــروز حــوادث قابلیت 

دیگری ندارد. 

اجرای انضباط شهری در خیابان خاوران 
محمد امیــــن ســــاالری پـــــور، شهــــردار 
منطقه ۱۴: طرح ویژه انضباط شهری در 
برخورد با اصناف متخلف خیابان خاوران 
اجــرا شــد. پیــرو پیام هــای شــهروندان 
صنفــی  مزاحمت هــای  درخصــوص 
واحد های تجاری »باربند سازی  اتومبیل« 
در راستای خیابان خاوران و پیگیری های 
کارشناســان اجرایــی، بازدیــد و اجــرای 
رأی صــورت گرفــت و بــا مشــاغل دارای 
تخلف، برخورد قانونی شد. در این محور 
مغازه هایــی کــه به تعهــدات خــود عمل 

نکرده بودند پلمب شدند.

پلمب واحد های متخلف پاساژ حجت
سید محمد موسوی، شهردار منطقه۱۱: 
۲۰واحــد صنفــی دارای تخلفــات عدیده 
ساختمانی و دارای رأی ماده۱۰۰ در پاساژ 
حجت پلمب شدند. تخلفات واحد های 
تجاری این مجتمع شامل تغییرات کاربری 
و احداثی و تکثیر واحد های متعدد است 
که بدون هیچ مجوز و درنظر گرفتن حقوق 
مردم انجام شده است. در سال۸۲ رأی 
کمیسیون ماده۱۰۰ این پاساژ صادر شده 
بود کــه به رغــم تأکیــدات و پیگیری های 
مکرر شهرداری، توجهی توسط مالکان و 
ذی نفعان نشد. رسیدگی به تخلفات پاساژ 

تجاری حجت ادامه دارد.

دسته بندی  بسته  های تشویقی در بازه زمانی ۲۱ دی تا ۲۰ بهمن ماه

شرایط اعمال تخفیف ها

بسته های تشویقی شهرداری برای پرداخت عوارض 
مدیریت شهری تهران، در سال جاری مشوق های ویژه ای را در 

حوزه عوارض شهرسازی برای متقاضیان دریافت پروانه و گواهی 
ساختمانی در نظر گرفته است.

جایزه خوش حسابی

امکان اعمال در تمام زمینه ها به استثناء جرائم 
ماده صد و جریمه قطع درختان 

امکان پرداخت عوارض در اقساط 36 ماهه 
برای خانواده های معظم شهدا و ایثارگران 

دیگر شهروندان نیز 

می توانند بدهی خود را 

طی اقساط ۲۴ ماهه 

و بدون هیچ افزایشی 

پرداخت کنند

 الزام افراد 
 به تسویه 

کل بدهی به 

صورت یکجا 

 مبلغ تا 
یک میلیارد تومان 

 یک میلیارد تا 
۲۵ میلیارد تومان

 ۲۵ میلیارد تا 
۵0 میلیارد تومان

 بدهی بیش از 
۵0 میلیارد تومان

 28.5 
درصد

 30 
درصد

 27 
درصد

25.5 
درصد

اده
ب ز

 عر
بی

جت
س:  م

عک



يكشنبه 9 بهمن 41401
 شماره  8702

بهزاد رنجبرگزارش
روزنامهنگار

طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته ای 
7نفره با مصونیت قضایی مأمور شدند تا طرح فروش اموال مازاد 
دولت را آغاز کنند. طبق الیحه بودجه سال آینده 108هزار میلیارد 
تومان درآمد، حاصل فروش اموال مازاد درنظر گرفته شده است. 
قرار است منابع حاصل از این قانون در تکمیل و اجرای پروژه های 
عمرانی صرف شود. شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
امیدوار است با تصویب این طرح روند واگذاری اموال مازاد دولت را 
تسریع کند. طبق آمارهای موجود در طول یک دهه گذشته فروش 

اموال مازاد دولت به در بسته خورده است.

   ترکیب هیأت 7نفره
بهگزارشهمشهری،طبقمصوبهشــورایعالیهماهنگیاقتصادی
سرانقوا،قراراستیکهیأت7نفرهبااختیاراتوسیعومصونیتقضایی
بهعنوانهیأتعالیمولدسازیتشکیلشودتامنابعدیدهشدهدرالیحه

بودجه1402راکهبالغبر108هزارمیلیاردتوماناست،محققکند.
مصوبــهمولدســازیداراییهایدولت،درجلســهشــصتوهفتم
شورایعالیهماهنگیاقتصادیســرانقواتصویبو21آبانامسال
بهتأییدمقاممعظمرهبریرسید.براســاسایــنمصوبههیأتعالی
مولدســازیداراییهایدولتمرکــباز7عضوشــاملمعاوناول
رئیسجمهوری،وزیراقتصاد،وزیرکشور،وزیرراه،رئیسسازمانبرنامه،
یکنمایندهمجلسویکنمایندهازطرفرئیسقوهقضاییهاســت.
دبیرخانهومجریمصوباتاینهیأت،وزارتاقتصاداستکهباتفویض
اختیار،سازمانخصوصیسازیمسئولتشــکیلدبیرخانهشده،این

دبیرخانهکارخودراباتشکیل10کارگروهآغازکردهاست.

   علت تشکیل هیأت 7نفره چیست؟
دولتهرســالدرالیحهبودجه،بنــدیرابرایفروشامــوالمازاد
خودتخصیصمیدهدبااینحالآمارهانشــانمیدهدکارنامهقوه
مجریهناموفقبودهاســت.بهباورکارشناسانومدیرانسابقسازمان
خصوصیسازیعلتاینشکســتبهمقاومتمدیراندولتیدربرابر
واگذاریاموالوامالکدراختیارشانبازمیگردد.آمارهانشانمیدهد
بهترینعملکرددرواگذاریداراییهایدولتیبهسال1392بازمیگردد
که63.6درصدازبودجهمصوبمحققوبیشاز267میلیاردتوماناز
منابععمومیدولتازمحلفروشاموالمازاددولتتامینشــد.اما
دربقیهســالهامیزانواگذاریهابهمراتبکمتربودهوحتیدرسال
1399و1400بهکمترینمیزانوبهحد3تا3.5درصدرسیدهاست.
درواقعباوجودحجمعظیمداراییهایدولتدر5ســالگذشتهفقط
4300میلیاردتومانازمنابععمومیازمحلفروشوواگذاریاموال

دولتمحققشدهاست.

   چرا هیأت 7نفره مصونیت قضایی دارند؟
طبقاینمصوبهاعضایهیأتمولدسازینسبتبهتصمیماتخوددر
موضوعاینمصوبهازهرگونهتعقیبوپیگردقضاییمصونهستندو
مجریانتصمیماتاینهیأتنیزدرچارچوبمصوباتیکههیأتتعیین
کردهاست،ازهمینمصونیتبرخوردارند.بررسیهانشانمیدهددر
گذشتهبهدلیلتشکیلپروندههایمتعددعلیهمتولیانامردرسازمان
خصوصیسازیوسایردستگاههابسیاریازمجریانومسئوالندولتی
برایاینکهدرگیرچنینپروندههایینشوندازاجرایقانوناستنکاف
میورزیدندوهمینموضوعبهکندیرونداجــرایقوانینمربوطبه
واگذاریامالکراکددولتمنجرشدهبود،بههمیندلیلبههیأت7نفره

مصونیتقضاییدادهشدهاست.

   چرا قانون مولدسازی در مجلس تصویب نشد؟
برخیمنتقدانباطرحاینپرســشکــهچراچنیــنمصوبهایدر
سطحشــورایعالیهماهنگیاقتصادیبررسیشــده،دربارهمرجع
تصمیمگیریدرموردقانونمولدســازیداراییهاابهامدارند،رئیس
سازمانخصوصیسازیدراینبارهتوضیحداد:دلیلطرحاینموضوع
درشورایعالیهماهنگیاقتصادیسرانقواتکلیفوتأکیدمقاممعظم
رهبریاست.ایشاندرتاریخچهارمآذر1399دردیدارشورایعالی
هماهنگیاقتصادیسرانقوافرمودندکهاینشورا،هیأتیراتشکیل
دهدتابرایبهرهوریبیشــترازداراییهایدولتتصمیمگیریکند
وتأکیدکردندکههیــأتمورداعتماد3قوهکهعازموجازمباشــدو
قاطعیتحکومتیواسالمیداشتهباشد،مسئولانجامکارشود.2سال،
کارشناســانمتعددرویاینموضوعکارکردندودرچندینجلسه
شورایعالیهماهنگیاقتصادیسرانقوا،موضوعمطرحوبررسیشد

ونهایتاًدرجلسهشصتوهفتمموردتصویبقرارگرفت.

فروش اموال دولت به نفع مردم
بااجرایطرحمولدسازیداراییهایمازاددولت،108هزارمیلیاردتومانازبودجه1402تأمینمیشود

پاسخبهشبهاتطرحپرحاشیهاینروزها

فرجام مالیاتی لوکس سواران
داوودمنظور،رئیسسازمانامورمالیاتی
میگوید:اطالعات400هــزارخودروی
گرانقیمتشناســاییشدهوهمکارانما
درسازمانمشغولمحاسبهمالیاتآنها
هســتندوانواعخودروهایگرانقیمتبراساسقیمتگذاری
سازمانامورمالیاتی،کدبندیشدهوسعیمیکنیمتا10روز
آیندهاینمالیاتهارابررویدرگاهسازمانبهاطالعمالکاناین
خودروهابرسانیموبهنوعیمطالبهمالیاتکنیم.اوتاکیدکرد:از
2هزارمیلیاردتومانشناساییمالیاتخودروهایگرانقیمت
درسالگذشته،تاکنون400میلیاردتومانوصولشدهاستو
مابقیهمدرحالعملیاتوصولواجراست.منظورهمچنین
ازپیشبینی4هزارمیلیاردتوماندرآمدمالیاتیازخودروهای
لوکسدرسالجاریخبردادهوتاکیدکرد:البتهممکناست
وصولاینمالیاتتاچندماهبهطــولبینجامد.گفتههایاین
مقاممالیاتینشانمیدهدوصولمالیاتازمالکانخودروهای
بهاصطالحگرانقیمتولوکسواردفازجدیدیشدهاماسوال
اصلیاینجاستکهآیاخودروهاییکهدرنتیجهنوسانقیمت
دربازارواردکانالخودروهایگرانقیمتشدهاندهممشمول
مالیاتمیشوندیانه؟اگرپاسخمثبتباشد،باگذشتهرسال
بهسببتورمونوسانقیمتخودرو،مالکانبیشتریدرفهرست
لوکسســوارانقرارمیگیرند.بیآنکهمالکانخودروعملیات
خاصیداشتهباشــند.اگرهمنهکهضرورتداردسازمانامور
مالیاتیدرتعریفخودروهایغیرمشمولبالحاظکردنشاخص
تورمبازنگریکند.واقعیتایناســتکهمــردم،مقصرتورم
نیستندوگرفتنمالیاتازاموالآنهاوبهطورمشخصخودروهای
گرانشده،نمیتواندمبنایعادالنهداشتهباشد.بنابراینمنطق
ایجابمیکندکهمقصرانتورمیعنیکســریبودجهدولتو
ناترازیبانکهاراشناساییکنیموبدانیمکهاینتورمخودش

یکنوعمالیاتستانیاست.مالیاتمضاعفجایزنیست.

نبش قبر تخلف رایج
  خبر: داریوشباقرجــوان،مدیرکلحملونقل
مســافرســازمانراهداریوحملونقلجادهای
میگوید:اگراتوبوسهایمسافربریخارجازپایانه
وبهطورمثالدورمیدانآزادیمسافرسوارکردند،
اقدامآنهاتخلفبودهوتأکیدشدهاستکهبرخورد
قاطعیبااینگونهرانندگانشود.بهگفتهباقرجوان
نظارتبرشرکتهادرپایانههایمسافربریبهصورت
مســتمردرحالانجامبودهویکیازضوابطمنشور

حقوقمسافرکنترلتأخیرحرکتازمبدأاست.
  نقد:تجمعاتوبوسهایمسافربریدرمحدوده
پایانههابهخصوصدرکالنشهرهابهتصویریتکراری
تبدیلشدهاســت.مانندضلعغربیمیدانآزادی
کههرشببهپارکینگاتوبوسهایمنتظرمسافر
تبدیلمیشودوگاهحتیمسافرانحاضردرپایانه
غربنیزبهدلیلنبوداتوبوسدرپایانهبایدبهمیدان
آزادیمراجعهکنند.راننــدگاناتوبوسهماباییاز
تخلفخودندارندواگردقیقهایباآنهاهمصحبت
شــویدمیگویندکهچگونهبادریافتلیستبیمه
دربستی،ظرفیتاتوبوسخودرادرحاشیهترمینال
پرمیکنندوبدونپرداختهزینهاضافیعازممقصد
میشوند.یکیازدالیلبروزاینتخلفاتوعادیشدن
آنها،ضعفنظارتبرفعالیتاتوبوسهایبینشهری
درمبدأاستودرخواستازمسافرانبرایانعکاس
چنینتخلفاتیکهدرروزروشنوزیرنگاهبازرسان
ومســئوالنمربوطهانجاممیشود،نتیجهایدربر
نخواهدداشت.بهتراستدرآستانهنوروزوداغشدن
تبسفرهایبرونشهری،مسئوالنسازمانراهداری

برایاصالحریشهایامورواردعملشوند.

چهرهروز

نماگر

نقدخبر

روس ها در صدر جدول 
سرمایه گذاری خارجی در ایران

امارات،ترکیه،چینوافغانستاندررتبههایدومتاپنجم
جدولسرمایهگذاریخارجیدرایرانقراردارند

روسهابزرگترینونخستینســرمایهگذارخارجیدرایران
شدنداماچینیهابرخالفانتظارعملکردضعیفازخودبهجای
گذاشــتهاند.اینراعلیفکری،رئیسسازمانسرمایهگذاری
وکمکهایاقتصادیوفنیایراناعــالموتأکیدکرد:میزان
سرمایهگذاریخارجیهادریکســالگذشته10.2میلیارد
دالربودهکه5.95میلیارددالرآنمصوبشدهوبقیهآنوارد
کشورنشدهاست.بهگفتهفکری،میزانسرمایهگذاریروسها
دریکسالگذشته2.7میلیارددالربوده،اینسرمایهگذاری

در2طرحنفتیانجامشدهاست.

انتقاد از کارنامه چینی ها
معاونوزیراقتصــادازاماراتمتحدهعربــی،ترکیه،چینو
افغانســتانبهعنوانکشــورهایدومتاپنجمسرمایهگذاری
درایرانپسازروســیهخبردادوباانتقادازعملکردچینیها
اعالمکرد:ظرفیتسرمایهگذاریخارجیچینباالترازدیگر
کشورهاستاماشخصاازمیزانحضورچینیهادرایرانراضی
نیستم.بهگفتهاو،سرمایهگذارانچینیدرمراکزلجستیکدر
مرزها،برایانجامترانزیتودرپروژههایمعدنیسرمایهگذاری
کردهاند.فکریفاشکرد:مبلغسرمایهگذاریچینیهادرحد
پروژههایکوچکومتوسطاســتوعمدتادرپروژههاییکه
بهصادراتبهچینمربوطمیشــود،سرمایهگذاریکردهاند.
اوتوضیحداد:چینیهاازابتدایدولتســیزدهمتاکنوندر
25طرحبهمیزان185میلیوندالرســرمایهگذاریکردهاند
که21طرحصنعتی،2طرحمعدنی،یکطرحخدماتیویک
طرحکشاورزیبودهاست.اوبااشارهبهسندهمکاری25ساله
بینایرانوچینگفت:چشماندازروابططراحیوازدیسال
گذشتهاجراشــدهاســت.اخیرانیزبخشهایمختلفسند
موردارزیابیقرارگرفتوچندکمیتهبین2کشوربرگزارشد.

جزئیاتزمانیکهپروژههابهنتیجهبرسداعالممیشود.

سرمایه گذاری با برجام و بی برجام
اینمقامدولتیدربارهمیزانسرمایهگذاریدرسالهاییکه
برجامامضاشد،توضیحداد:درسال1395حدود153طرح
مصوبشدهبودکهحجمکلسرمایهگذاریاینطرحها10.4
میلیارددالربودهایندرحالیاستکهتعدادطرحهایمصوب
طییکسالگذشــته44طرحوحجمکلآن10.2میلیارد
دالربرآوردشدهاست.اوافزود:تعدادطرحهایمصوبمعتبر
درسال1395بهعنوانســالنخستبرجام78طرحوحجم
آنیکمیلیاردو730میلیوندالربودهودرســال1396هم
تعدادطرحمصوب198موردوحجــمآن10.8میلیارددالر

بودهاست.

مشوق های جذب سرمایه
معاونوزیراقتصاددرموردمشوقهاییکهبرایسرمایهگذاران
خارجیدرنظرگرفتهشدهاست،گفت:اصلسرمایهوخروج
سودعملیاتیســرمایهگذارتضمینمیشــودوهمچنینبه
سرمایهگذارانمجوزاقامت3تا5ســالهدادهمیشود.فکری
افزود:بههرســرمایهگذاریکهدرایرانسرمایهگذاریکند
مجوزورود3خودرویخارجیگذرموقتدادهمیشود.درواقع
بهازایهر300هزاردالرسرمایهگذاریمجوزورودیکخودرو
دادهمیشودوبهازای900هزاردالرسرمایهگذارییابیشتر
مجوزورود3خودرودادهمیشــود.همچنینممنوعیتهای
صادراتیدرموردســرمایهگذاریخارجیاعمالنمیشــود.
اوگفت:ازدیگرمشــوقهابرایســرمایهگذاریخارجیاین
استکهسودعملیاتیســرمایهگذارانخارجیازمحلتولید
راتضمینمیکنیــموهمچنینمحصوالتســرمایهگذاران
خارجیازممنوعیتهاییکهبــرایصادراتکاالهایداخلی

اعمالمیشود،معافاست.

رایزنی با کشورها
معاونوزیــراقتصادازافزایشرایزنیهابرایجذبســرمایه
خارجیخبردادوافزود:ازابتدایدولتسیزدهمتاکنونباچند
کشورازجملهمجارستان2نشستکمیسیونوباکشورهای
اسلواکیوبولیوییکجلسهبرگزارکردهایموبهزودیباعراق
همجلسهایبرگزارمیشــود.بهگفتهفکری،رایزنیهاییبا
سرمایهگذارانکشورهایآلمان،ایتالیاوبوسنیانجامشدهاما

هنوزبهنتیجهمشخصنرسیدهاست.
بهگفتهاو،ازآمریکاواروپاهمســرمایهگذارخارجیداریمکه
بهصورتاشخاصحقوقیفعالیتمیکنند.معاونوزیراقتصاد
درموردسرمایهگذاریکشورهایهمســایهدرحوزهمسکن
اعالمکرد:کشورهایهمسایهدرحوزهمسکنسرمایهگذاری
کردهاندکهناچیزبودهاستالبتهموانعیبرایورودسرمایهگذار
خارجیبهبخشمسکنوجودداردکهدرحالرفعآنهستیم.

تغییر مقصد مذاکرات
رئیسسازمانســرمایهگذاریوکمکهایفنیواقتصادی
افزود:درگذشتهسیاستدولتبهسمتکشورهایاروپاییبود
وبیشترسفرهایرؤسایسازمانسرمایهگذاریبهکشورهای
اروپاییبودامادرایندولترویکردتغییرکردهوســفرهای
مابرایجذبســرمایهگذاریخارجیبهکشورهایهمسایه
همانندعراق،ترکیه،افغانســتان،هند،چینوروسیهصورت
میگیرد.تالشداریمباکشورهایهمســایهوهمسودروابط
تجاریگســترشدهیم.اوافزود:برخیازطرحهایکوچک
ســرمایهگذاریخارجیدرحد200میلیوندالرتوسطاتباع
افغانســتاندرصنعتومعدنکشــورانجاممیشود،یایک
سرمایهگذارپاکســتانیدرسیستانوبلوچســتانکارخانه
تولیدکیسهبرنجتاسیسکردهکهمحصوالتخودرابهکشور
پاکســتانصادرمیکندوهمچنینطرحهــایدیگرمانند
بستهبندی،سورتینگمیوه،تولیدشیشهوطرحهایدیگرنیز
باســرمایههایيدرحد200هزاردالرباکمکسرمایهگذاران

داخلیاجرامیشود.
فکریدرپاسخبهاینپرسشکهســرمایهگذارانخارجیبا
توجهبهتحریمهاچگونهســرمایههاراواردکشورمیکنند؟
گفت:بخشیازســرمایهگذاریخارجیازطریقخطتولید،
تجهیزاتوماشینآالتوبخشینیزازطریقنقدییاباکمک
صرافیهاواردکشورمیشــودومقداراندکیازطریقبانکها

منتقلمیشود.

گزارش

رشد 9 درصدی تخلیه و بارگیری بنادر
تخلیهوبارگیریکاالدربنادرمالکیتیوحاکمیتیسازمانبنادر
ودریانوردیدر10ماهامسالبه181میلیونو55هزارو811تن
رسیدهکه9درصدبیشازعملکرد10ماههسالقبلاست.به
گزارشهمشهری،آمارهایســازمانبنادرودریانوردینشان
میدهدازابتدایســالجاریتاپایاندیماه،تخلیهکاالهای
نفتی12درصدوتخلیهکاالهایغیرنفتی3درصدرشدداشته
اســت.همچنینبارگیریکاالهاینفتی19درصدوبارگیری
کاالهایغیرنفتی10درصدافزایشنشــانمیدهد.دربخش
کانتینرینیزآمارهاازرشد12درصدیعملیاتکانتینریدر

بنادرحکایتدارد.

کل تخلیه و بارگیری کاال در بنادر

181.055.811 تن
تغییر

9 درصد
تخلیه کاالهای نفتی

23.283.315 تن
تغییر

12 درصد
تخلیه کاالهای غیرنفتی

42.129.729 تن
تغییر

3 درصد
بارگیری کاالهای نفتی

67.821.628 تن
تغییر

19 درصد
بارگیری کاالهای غیرنفتی

47.821.139 تن
تغییر

10 درصد
بارگیری کاالهای غیرنفتی
TEU 100.506
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عملکرد 10 ماهه بنادر ایران

   فروش امالک دولتی در قالب صندوق های امالک و مستغالت به مردم
بهگفتهرئیسسازمانخصوصیسازیقراراستبرخیازامالکدولتیکهشاملداراییهاییبادرآمدپایدارهستنددرقالبصندوقامالک
ومستغالتبهعموممردمعرضهشوندتامردمباخریدواحدهایسرمایهگذاریبهنسبتمالکشوندهمخودراازتورمملکمصونکنندو

همازمنافعپایدارآنامالکبهرهمندشوند.

   آیا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت محرمانه است؟
یکیازموضوعاتمطرحشدهدربارهمصوبهمولدسازیداراییهابحثمحرمانهبودناینمصوبهاست.رئیسسازمانخصوصیسازیدرپاسخ
بهاینپرسشکهچرامردمحقندارندازمفاداینمصوبهمطلعشوند؟میگوید:اینطورنیست.متنبندهایمصوبهمولدسازیداراییهای
دولتبعدازالزماالجراشدنمحرمانهنیستومتنبهصورتشفافدرسایتسازمانخصوصیسازیدربخشقوانینومقرراتمنتشرشده
است.پیشنویسمصوباتشورایعالیهماهنگیاقتصادیبهعلتسطحاهمیتتصمیمگیریمحرمانهاستاماوقتیمتن،نهاییومصوب
والزماالجراشودوبرایاشخاصثالثحقوتکلیفایجادکند،بایدمنتشرشودودردسترسعمومقرارگیردهمچنانکهاینمصوبهنیزدر

سایتسازماندراختیارعموممردمقرارگرفتوهفتهگذشتهدرقالبکتابچهنیزمنتشرشد.

   چه اموالی قرار است واگذار شود؟
مولدسازیشــاملهمهداراییهایغیرمنقولدولتمیشودو
حتیپروژههاینیمهتمامرانیزدربرمیگیرد.حسینقربانزاده
رئیسسازمانخصوصیسازیدراینبارهتوضیحداد:اینمصوبه
همهداراییهایغیرمنقولمازاددستگاههایدولتی،شرکتهای
دولتیوبانکهایدولتیوپروژههاینیمهتمامراشاملمیشود.
منظورازمازادیعنیاموالیکهیاخوددستگاهاجراییآنرامازاد
تشــخیصدهدیادبیرخانهبابررسیکارشناســیبامعیارهایی
همچونراکدوبالاستفادهبودن،دراجرایوظایفذاتیدستگاه
استفادهنشــدن،نبودتناســببهدلیلارزشاقتصادیمنطقهو
موقعیتجغرافیایی،داراییهاییباکاربریتجاری،مســکونی،
اقامتیوتفریحیو...مازادبودنآنراتشخیصدهدودرکارگروهی
مرکبازنمایندهدستگاهبررسیوسپسبرایتصمیمگیرینهایی

درجلسههیأتعالیمطرحکند.

منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت در قوانین بودجه

میزان تحققعملکردبودجه مصوبسال

139242026763.6

1393108027025.0

1394174632318.5

1395155039725.6

1396155336423.4

1397255037714.8

1398445048310.9

13994694616563.5

14004527514013.1

140126100--

   نگرانی  افکار عمومی درباره شفافیت کار هیأت چگونه رفع می شود؟
حسینقربانزادهرئیسسازمانخصوصیســازیدرپاسخبهبرخی
نگرانیهادربارهشفافیتدرفرایندکارومراحلیهمچونقیمتگذاری
وروشواگذاری،گفت:نگرانیدربــارهعملکرداینهیأتودبیرخانه
هیأترفعخواهدشد.همهامورمولدسازیازمرحلهشناساییداراییها،

تشــخیصداراییمازاد،ارزشافزاییداراییها،قیمتگذاریوروش
واگذاریومولدسازیآنهابهصورتشفافزیرذرهبینرسانههاومردم
خواهدبود.اینخیزشعمومیثروتآفرینیوتحرکاقتصادقطعاًبا

مشارکتمردممحققخواهدشد.

   منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولت در کجا خرج می شود؟
بهطورکلیهــدفاصلیازفروشامــوالمازاددولتکــهازآنبانام
مولدسازینامبردهمیشودکسریبودجهدولتاستبااینحالبخشی
طبققوانینبودجــهدردورههایمختلفبخشــیازاینمنابعصرف
بودجههایعمومیکشوروبخشیدیگربهدستگاههاییکهداراییآن

فروختهمیشوداختصاصمییابد.بهطورمثالدرقانونبودجهسال
1401معادل33هزارمیلیاردتومــانمنابعازمحلفروشاموالمازاد
دولتپیشبینیشدهاستکه26هزارمیلیاردتوماندربخشمنابع
عمومیوباقیآندربخشدرآمدهایاختصاصیدستگاههاقراردارد.
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عملکرد         بودجه مصوب  

 میزان منابع عمومی محقق شده از محل فروش
و  واگذاری اموال دولت در قوانین بودجه

منبع آمار نمودار: مرکز پژوهش های مجلس
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مطابق چند ماه گذشته، اغلب 
گالری های خصوصی فعالیت تجسمی

چندانی ندارنــد اما اخیرا چند 
گالری فعالیت خود را شروع کرده اند. فرهنگسراها 
هم بــه روال چند ماه گذشــته در غیاب فعالیت 
گالری های خصوصی ســعی کرده اند با برگزاری 
نمایشــگاه هایی از آثار جوانان بــه رونق فضای 
تجســمی کمک کننــد. در این گــزارش، چند 
نمایشگاه تجسمی در گالری های خصوصی تهران 
را معرفــی کرده ایم که در روزهای ســرد بهمن 

امسال می توانند انتخابی برای تماشا باشند.

»ناتمامی« در ثالث 
نمایشــگاه مجســمه های علی اعتبار با عنوان 
»ناتمامی« از جمعه پیش آغاز بــه کار کرده و تا 
۲۵ بهمن هر روز از ســاعت ۱۰ تا ۲۱ و جمعه ها 
از ســاعت ۱۶ تا ۲۲ در گالری »ثالث« به نشانی: 
خیابان کریمخان زند، بین ایرانشــهر و ماهشهر، 
پالک ۱۴۸ برپاست. ساعت بازدید روز اختتامیه 
۱۰ تا ۱۸ است. علی اعتبار تا کنون چند نمایشگاه 
انفرادی و گروهی برگزار کرده و در برخی آثارش 
از فرم سنگ آب ها و خمره ها برای بیان ایده هایش 
بهره برده اســت. در »ناتمامی« هم اعتبار باز به 
سراغ این فرم رفته و با ســود جستن از امکانات 
بیانی ای که این فرم به واســطه ریشه داشتن در 
فرهنگ عامه در اختیارش می گــذارد، به طرح 

ایده های خود پرداخته است.

ُ 2 نمایشگاه در گالری ا
»گالری اُ« نمایشگاهی از آثار اخیر پروین شکری 
را با عنوان »خواهی جواب حاضر، اینک من ایدرم« 

برگزار می کند. در بخشی از بیانیه این نمایشگاه 
آمده: »این نمایشــگاه مجموعــه ای از آثار رنگ 
روغن روی بوم است که در یک بازه زمانی ۵ ساله به 
سرانجام رسیده  است. برای شکری، رسانه  نقاشی 
بیان وضعیتی ا ست که خوانشی از فقدان و تروما را 
به دنبال دارد و به بیان اشتراکاتی چون احساسات 
سرکوب شــده، از دســت دادن ها و شکســت ها 
 در تجربیات زیســته هنرمند می پــردازد. او با 
حذف کردن بخشــی از تصویر )بــدن یا چهره 
فیگور(، فقدان نظم نمادین را با به چالش کشیدن 
هویت کلی بدن به تصویر می کشد و با حذف عنصر 
 چهره، به عنوان موضــوع بنیادین تعامل بصری،
نگاه کردن را که کنشــی دیداری و تعاملی میان 
ســوژه و ابژه اســت اخته می کند.« همچنین، 
نمایشگاه نقاشی های زهرا شــاه چراغی با عنوان 
»مرگ قو« دیگر نمایشگاهی است که در گالری اُ 
برگزار می شــود. این دو نمایشــگاه تا ۱۸ بهمن 

)دوشــنبه تا پنجشــنبه از ســاعت ۱۲ تا ۲۰ و 
جمعه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۱( در گالری اُ به نشانی: 
خیابان سنایی، خیابان شاهین )خدری(، پالک 
۱۸ برپاســت. گالری روزهای شــنبه و یکشنبه 

تعطیل است.

»مشاهده و دریافت: روزنه  نور« در باوان
نمایشگاه گروهی »مشاهده و دریافت: روزنه  نور« 
تا ۲۰بهمن از ساعت ۱۱تا ۱9در گالری »باوان« به 
نشانی: خیابان مطهری، خیابان الرستان، خیابان 
عبده، شماره 7برپاست. »مشــاهده و دریافت« 
عنوان مجموعه نمایشگاه  ســاالنه  گالری باوان 
اســت که فارغ از موضوع، نمایه ای از تفکر و خط 
سیر گالری و فرصتی جهت ایجاد گفتمان میان 
هنرمندان اســت. در این مجموعه نمایشگاه ها 
مخاطــب بــا طیــف متنوعــی از رویکردهای 
هنرمنــدان در قبال زیبایی شناســی و تکنیک 

روبه رو می شود. در دومین دوره  این مجموعه که 
»مشاهده و دریافت: روزنه نور« نام دارد، آثاری از 
پونه اوشیدری، شبنم جهانشاهی، آهو حامدی، 
ثریا شــرقی، رقیه نجدی، مهســا طهرانی و الله 
معماراردستانی به نمایش درآمده است. هر یک 
از هنرمندان این نمایشگاه با نگاه منحصر به فرد 
خود سعی داشته اند در این برهه  زمانی واکنشی 

به رویداد های تاریخی و اجتماعی داشته باشند.

»جریان یافته« در »یافته«
نمایشــگاه انفرادی کامــران مهراد بــا عنوان 
»جریان یافته« در گالــری »یافته« از روز جمعه 
پیش آغاز به کار کرده و تا 7اســفند در روزهای 
یکشنبه تا جمعه از ساعت ۱۶الی ۲۰برقرار است. 
کامران مهــراد دارای مدرک لیســانس طراحی 

صنعتی و مجسمه سازی  است. 

در روزهای سرد زمستان، تهرانی ها می توانند به این گالری ها سر بزنند  
بومها،حجمهاوفرمها

خانه ملت، حامی هنرمندان است
سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در دیدار و گفت وگو با مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و ســید محمدجواد طاهری، رئیس 
مجموعه تئاتر شهر به تماشــای نمایش »آالء« به نویسندگی 
و کارگردانی محمد کاظم تبار در سالن قشقایی نشست. کاظم 
نظری، مدیرکل هنرهای نمایشــی افزایــش بودجه هنر تئاتر 
را یکی از مهم ترین ملزوماتی دانســت که می تواند در مجلس 
شــورای اســالمی، مورد بررســی قرار گرفته و موجب ایجاد 
شرایطی مؤثرتر برای اعتالی این هنر در کشورمان شود. سید 
محمدجواد طاهری، رئیس تئاتر شهر نیز ضمن ارائه توضیحاتی 
از روند اجرای آثار نمایشی در این مجموعه، طی ماه های گذشته 
و جشنواره تئاتر فجر بیان کرد: با توجه به تعدد گروه های مختلف 
نمایشــی در کشــور و همچنین اهمیت هنر نمایش در ایران، 
راه اندازی و تاسیس »سازمان تئاتر کشور« امری الزم و ضروری 
است که به نظر می آید نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این 
زمینه می توانند همراه خوبی برای تحقق این موضوع باشند. این 
در حالی است که حضور بیشتر نمایندگان محترم در اجراهای 
نمایشــی، می تواند نقش مؤثری در آشــنایی هرچه بهتر آنها، 

پیرامون هنر تئاتر ایفا کنند. 
سید نظام الدین موســوی، ســخنگوی هیأت  رئیسه مجلس 
شورای اسالمی نیز در این دیدار توضیح داد: تالش می کنیم تا 
مشکالت پیش روی حوزه تئاتر کشور که دوستان به آن اشاره 
کردند، مرتفع شود. این وظیفه ذاتی و اصلی ما به عنوان نماینده 
مردم شریف ایران در مجلس شورای اسالمی است که بتوانیم 
در حد وظایف قانونی مان به مشــکالت تئاتر کشور رسیدگی 
کنیم. وی تأکید کرد: براساس صحبت هایی که دوستان انجام 
دادند، به زودی همراه با ســایر همکاران در مجمع نمایندگان 
استان تهران جلسات مشترکی را با عزیزان در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار کرده و ضمن ارزیابی مشکالت بودجه ای 
تئاتر و همچنین حریم تئاتر شهر، گام های اجرایی را برای حل 
مشکالت موجود برداریم. به هر ترتیب آنچه امروز در این دیدار 
مطرح شده، طرح بخشی از مشکالت تئاتر کشور است که بنده 
تالش می کنم به سهم خود، برای مرتفع کردن آنها قدم هایی را 
بردارم. این در حالی اســت که موضوع بودجه هم بحث مهمی 
است که می بایست طی روزهای آینده به صورت دقیق و مستمر 
مورد بررسی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

قرار گیرد.

 نمایشگاه آثار 
حسن روح االمین در روسیه 

 نمایشــگاهی متشــکل از نقاشــی های حسن
روح االمین در روز ۱۵ بهمــن همزمان با والدت 

حضرت علی)ع( در شهر مسکو دایر خواهد شد.
به گزارش همشهری، نمایشــگاهی متشکل از 
۱۴ اثر نقاشی حسن روح االمین، به دعوت موزه 
هنرهای شرقی وزارت فرهنگ فدراسیون روسیه 
و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران، 
در روز ۱۵ بهمن مصادف با والدت حضرت علی 
بن ابیطالب علیه الســالم در شهر مسکو  روسیه 

برگزار خواهد شد. 
 نمایشگاه آثار حسن روح االمین در شهر مسکو تا

۶ فروردیــن ســال ۱۴۰۲ در معــرض دیــد 
عالقه مندان خواهد بود. حســن روح االمین نیز 
در ۱۰ روز اول نمایشگاه حضور خواهد داشت. وی 
همچنین در روز والدت حضرت علی)ع( یک اثر 

مرتبط با ایشان رونمایی خواهد کرد.

جشنواره

سریال

جشنواره تئاتر

نمایشگاه

رویداد

3 روز مانده

 پرواز »ماهی نارنجی« 
در موزه هنرهای معاصر 

مجســمه »ماهی نارنجــی« ســاخته الکســاندر کالدر، 
مجسمه ساز نامدار آمریکایی، که به مدت ۵سال بود در مخزن 
نگهداری می شد، بار دیگر به فضای مرکزی موزه بازگشت. 
اینطور که روابط عمومی مــوزه هنرهای معاصر تهران اعالم 
کرده، محل نصب کنونی ماهــی نارنجی در راهروی رمپ و 
جایی اســت که در زمان تأســیس موزه جانمایی شده بود. 
ماهی نارنجی )۱9۴۶(، با اندازه۴۴7 در ۱9۰سانتی متر، از 
آثار مشهور گنجینه موزه هنرهای معاصر است و اثر دیگری از 
کالدر با عنوان »گالبی خاردار« در باغ مجسمه موزه قرار دارد.
اما رفت و برگشــت این اثر هنری به فضــای عمومی موزه 
چه ماجرایی دارد؟ پس از پایان مرمت تقریبا 3ساله موزه و 
بازگشایی آن در ســال۱۴۰۰، بازدیدکنندگان موزه با جای 
خالی مجســمه ماهی نارنجی که پیش از این باالی »ماده و 

فکر« یا حوض روغن نگهداری می شد، مواجه شدند. 
مسئول موزه در آن مقطع علت نبود این اثر را چنین توضیح 
داد: »نگهداری آثار هنری را هم پایه و حتی مهم تر از خرید 
می دانند. شــاهد بوده ایم که آثار هنری ارزشمندی به دلیل 
نگهداری نامناسب آسیب های جدی دیده اند و یا حتی از بین 
رفته اند. ماهی نارنجی سال ها روی اثر »ماده و فکر« مشهور 
به حوض روغن از نوریوکی هاراگوچی قرار داشت. همسایگی 
این دو اثر طی دهه ها موجب شده بود جزئی از شخصیت بنای 
موزه شود و برخی به اشتباه ارتباطی مفهومی نیز بین حوض 

و ماهی برقرار کنند.
روغن نیز چون سایر مایعات، فرایند تبخیر را تجربه می کند 
و همواره طی سالیان متمادی »ماده و فکر« با کاهش حجم 
روغن روبه رو بوده است. در مرمتی که در سال۱39۶ انجام 
شــد، هاراگوچی ۱۲۰۰لیتر روغن به حوض افزود و پس از 
مرمت موزه و بازگشــایی، ۱۶۰لیتر دیگر نیز مجددا اضافه 
شد. حال این پرسش ایجاد می شود که روغن تبخیر شده چه 
می شود؟ طبیعی است که بیشترین تأثیر و آسیب از تبخیر 
روغن متوجه اثر کالدر است و زدودن این آسیب ها، به دو دلیل 
فرایند ساده ای نیست: نخست دانش فنی مرمت اثر است که 
مستلزم ارتباط با بنیاد کالدر و حضور کارشناسان آنها ست 
که در شرایط فعلی، فرایندی دشوار است و دیگر اینکه محل 
نصب اثر به گونه ای است که مراقبت مستمر از آن به سختی 
امکان پذیر است و دسترسی به آن، با توجه به ارتفاع سقف آن 
محل و وجود حوض روغن، نیازمند نصب داربست روی آن 
است. پس از پایین آمدن »ماهی نارنجی« در پروسه  مرمت و 
نوسازی در سال۱397 و بررسی آن، کارشناسان موزه به این 
نتیجه رسیدند که در جهت حفظ سالمت اثر، عدم نصب در 

محل سابق ضروری است.«
در پایان ایــن اطالعیه آمده بود: »عالقه منــدان از این پس 
مانند سایر آثار گنجینه، این اثر را در نمایشگاه های دوره ای 
مشــاهده خواهند کرد.« اما گویا مســئوالن موزه تصمیم 
گرفته اند، با تغییر محل نصب ماهی نارنجی، آن را به صورت 

دائمی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.

اعالم زمان آغاز بلیت فروشی 
جشنواره فیلم فجر

بلیت فروشي فیلم های جشنواره فجر ۱۴۰۱ به صورت آنالین 
از دوشنبه ۱۰ بهمن ماه آغاز می شود.

به گزارش همشهری، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در 
کمیته امور نمایش جشنواره، فروش بلیت فیلم های جشنواره 
برای مردم از ســاعت ۱۰ روز دوشــنبه مورخ ۱۰ بهمن ماه 
۱۴۰۱ آغاز خواهد شد. طبق سال های گذشته، فروش بلیت 
فیلم های جشــنواره به صورت برخط و از طریق سامانه های 
آی تیکت )iticket.ir(، ایران تیک )irantic.com(  و گیشه 
هفت )gisheh7.ir(  خواهد بود. امکان خرید بلیت فیلم های 
جشنواره برای هر شــماره تلفن همراه در هر سامانه فروش 
بلیت، تعداد ۴ قطعه بلیت از هر فیلم خواهد بود؛ البته الزم 
به یادآوری اســت، بلیت های خریداری شده امکان ابطال یا 
تعویض ندارند، بنابراین تماشاگران باید با دقت نظر کافی در 
زمان خرید بلیت به انتخاب ســینما، سالن و سانس نمایش 
اقدام کنند. زمانبندی بلیت فروشــی آثار بخش بین الملل 

جشنواره نیز متعاقبا اعالم می شود.

شهباز به آنتن رسید
سریالی که از ۲شبکه پخش می شود

سریال جدید پلیســی- معمایی »شــهباز« به کارگردانی 
حمیدرضا لوافی از دیشــب، شــنبه هشــتم بهمن ماه از 

شبکه های یک و ۵ سیما به روی آنتن رفت.
به گزارش همشهری، »شهباز« به تهیه کنندگی امیرحسین 
آشتیانی پور و مهدی علی نقی پور از  هشتم بهمن ماه هر شب 
ساعت۲3 از شبکه تهران پخش می شود و پیش از آن نیز در 
ساعت۲۲ و ۱۵دقیقه از شبکه یک روی آنتن می رود. پروسه 

تولید این سریال زمان زیادی برده است.
این مجموعه به نویســندگی مینا خدیوی در ژانر پلیسی- 
معمایی بــا موضوع فضای مجــازی و پلیس ســایبری در 

3۰قسمت ۴۲دقیقه ای تهیه و تولید شده است. 
آرش مجیدی، علیرضا آرا، رضــا داوودنژاد، میالد میرزایی، 
مهدخت موالیی، نیما نادری، مریم سرمدی، رحمان باقریان 
و سیامک اشــعریون ازجمله بازیگران این سریال هستند. 
تصویربرداری »شــهباز« از بهمن سال گذشته شروع شد و 

اوایل آذرماه امسال به اتمام رسید.  

عیار تجربه 
 در کنار فیلم اولی ها 

کارگردانان شناخته شده چه 
فیلم هایی را برای رقابت می آورند؟

 در میــان کارگردانانی کــه 24فیلم را برای جشــنواره 
فجر41آورده اند، کارگردانان شناخته شــده ای هستند که 
قرار اســت در کنار فیلم اولی ها برای گرفتن سیمرغ رقابت 
کنند. در جشنواره امسال با فهرستی از نام های جدید روبه رو 
هستیم، اما در کنار این نام ها که قرار است فیلم هایشان را در 
ژانرهای متنوع ببینیم، کارگردانان شناخته شده ای حضور 
دارند که در موضوعات مختلــف اجتماعی، دفاع مقدس و 

خانوادگی فیلم ساخته اند.  

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار

   »غریب« روایتی از بروجردی 

فیلم ســینمایی»غریب«از 
همان روزهای اول به عنوان 
جدی ترین تولید اوج معرفی 
شــد؛ فیلمی که چندین بار 
قرار بود توسط کارگردانان 
ســاخته شــود، اما این بار 
محمدحسین لطیفی آن را 
ساخت. این فیلم مقطعی از زندگی شــهیدمحمد بروجردی را به 
تصویر می کشد؛ شــهیدی که پیش از انقالب نقشی در مبارزات 
انقالبی داشت؛ هم او بود که هسته اولیه شکل گیری سپاه پاسداران 
را پس از انقالب بنا نهاد و بعدها در زمان جنگ در ســامان دادن 
ناآرامی های منطقه کردستان، دست داشــت. در »غریب« بابک 
حمیدیان، پردیــس پورعابدینی و... بــازی می کنند؛ فیلمی که 
به نظر می رسد یکی از شــانس های دریافت سیمرغ در جشنواره 

امسال باشد. 

   »عطرآلود« دومین تجربه مقدم دوست   

هادی مقدم دوســت 7سال 
پس از آنکه یــک اپیزود از 
»هیهــات« را کارگردانــی 
کــرد، ســراغ »عطرآلود« 
رفت. مقدم دوست در سینما 
کارگردانی را با »سر به مهر« 
تجربه کرد و حــاال دومین 
پــروژه اش را راهی فجر کرده اســت. »عطرآلود« رجوعــی دوباره به 
دوران کارگردانی هادی مقدم دوســت در عرصه سینماست. این فیلم 
از نخســتین فیلم های حوزه هنری بود که برای حضور در فجر اعالم 
موجودیت کــرد؛ فیلمی که با همراهی یوســف منصــوری در مقام 
تهیه کننده ساخته شــده اســت. »عطرآلود« یک ملودرام عاشقانه با 
ترکیبی از رنج، ترس و وجدان معرفی شــده است که مصطفی زمانی 
و هدی زین العابدین نقش های اصلــی آن را در کنار کورش تهامی و 

همایون ارشادی بازی کرده اند. 

   »وابل« اصالنی بعد از حمال طال   

تورج اصالنی که پیش تر فیلم های »حمال طال« و »جینگو« را 
ساخته و معموال مسائل اجتماعی و چالش ها را دنبال می کند، 

امسال فیلم وابل را در جشنواره فیلم فجر دارد. 
اصالنی بیشتر به عنوان مدیر فیلمبرداری در سینما نقش آفرینی 
کرده است و فیلمبرداری فیلم هایی چون قسم، زهرمار و کامیون 

را در کارنامه خود دارد. 

   »یادگار جنوب«  یک فیلم پربازیگر  

»یادگار جنوب« دومین 
ساخته حســین دوماری 
و پــدرام پورامیــری به 
مجتبی  تهیه کنندگــی 
رشوند اســت. دوماری و 
پورامیــری قبال به عنوان 
نویسنده با محمد کارت 
در فیلم شــنای پروانه و ســریال یاغی همراهی کرده اند و این 

دومین فیلم بلند سینمایی آنهاست.
 این فیلم عاشقانه که اوایل تابســتان امسال در تهران، گرمسار 
و قشم فیلمبرداری شــده، پربازیگرترین فیلم جشنواره امسال 
به حساب می آید. همچنین فیلم قبلی این دو کارگردان »جاندار« 
در سال97 در جشنواره اکران شد. در این فیلم الناز شاکردوست، 
پژمان جمشیدی، مسعود کرامتی، سحر دولتشاهی و صابر ابر 

بازی کرده اند. 

   هوک بعد از لیپار  

حســین ریگی نخستین 
فیلم بلنــدش را بــا نام 
لیپار در سال99 ساخت؛ 
فیلمــی کــه تاکنــون 
به نمایــش درنیامده، اما 
توانســت در جشــنواره 
فیلم هــای کــودکان و 
نوجوانان که بانی اصلــی برگزاری اش فارابی اســت، موفق به 
 کسب جایزه شود. فارابی ســرمایه گذار هوک، فیلم دوم ریگی 

شده است. 
حســین ریگی خودش اصالتی سیستان و بلوچســتانی دارد 
و همواره نــگاه او در آثــارش معطوف به همان منطقه اســت. 
او ایــن بــار هــم موضوعــی از همان جــا را برای ســاخت 
 فیلــم برگزیــده و »هــوک« را در سیســتان و بلوچســتان 

ساخته است. 

   به امید یک فیلم خوب  

کیومرث پوراحمــد در این 
ســال ها نتوانســت مانند 
جشــنواره  در  گذشــته 
فجــر موفق باشــد و عموما 
فیلم هایش با اقبال منتقدان 
روبه رو نشــد. حاال او بعد از 
۵ســال باز هم به ســینما 
بازگشته و قرار است با فیلم »پرونده باز« در جشنواره باشد. او پیش تر 
اعالم کرده بود که فیلمش به جشــنواره نمی رسد، اما این فیلم قرار 
است با دیگر فیلم ها رقابت داشته باشــد. پوراحمد در این فیلم یک 
پرونده جنایی را دستمایه فیلمش قرار داده؛ »پرونده باز است« پرونده 
بهنود شجاعی را به تصویر می کشــد؛ چهره خبرسازی که در دوره 
نوجوانی و زمانی که به سن قانونی نرسیده بود، به ارتکاب قتل متهم و 
در نهایت حکم قصاص وی صادر شد. پژمان بازغی، محمدرضا غفاری، 
نسیم ادبی، علی باقری و فرهاد قائمیان از بازیگران این فیلم هستند. 

مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی چهل و یکمین جشــنواره فیلم فجر در رابطه با سانس های 
 اکران گفت: سانس های پردیس ملت که سینمای رسانه است روزهایی در 2  سانس و روزهایی در 
3 سانس برنامه ریزی خواهد شد که ساعت شــروع در روزهای 3سانِس ساعت13و در روزهای 
2سانس ساعت 16خواهد بود. وی ادامه داد: برنامه برج میالد مشابه پردیس ملت خواهد بود اما به 

لحاظ زمانبندی به دلیل نبود نشست رسانه ای در برج میالد، تفاوت هایی با پردیس ملت خواهد 
داشت؛ سانس ها در پردیس ملت 3ساعته و طبیعتاً در برج میالد کوتاه تر خواهد بود. 

مسعود نجفی در رابطه با اصحاب رسانه ای که قصد تهیه گزارش از برج میالد را دارند اظهار کرد: 
اصحاب رسانه ای که قصد حضور در برج میالد برای تهیه گزارش را دارند می توانند با هماهنگی 
قبلی با روابط عمومی و آزاد شدن دسترسی کارت جشنواره شان و یا آفیش روزانه جهت تهیه 

گزارش اقدام کنند. 

مکث
سانس های فیلم فجر چگونه است؟

بی
ضرا

د 
می

/ ح
ری

شه
هم

س: 
عک

نور
نه  

روز
ت:  

ریاف
 و د

ده
شاه

م

 قو
گ

مر

می
تما

نا 



يكشنبه 9 بهمن 61401
 شماره  8702

2مرد با طراحی نقشه ای حساب شده تصمیم به 
سرقت از یک طالفروشی در ارومیه گرفتند. آنها 
برای اجرای نقشه شان مرد طالفروش را ربودند، 
وی را به قتل رساندند و کلید مغازه اش را به دست 
آوردند اما در نهایت تنها چیزی که از این جنایت 

هولناک نصیبشان شد، دستبند سرد پلیس بود.
به گــزارش همشــهری، مردم روســتای نرگی 
ارومیه این روزها عزادار مرگ یکی از اهالی خیر 
و خوشنام روســتا هســتند. صاحب یک مغازه 
طالفروشــی در ارومیه که همه اهالــی او را به 
نیکوکاری می شــناختند و برای همین هم بود 
که روز گذشته، مراســم خاکسپاری وی تبدیل 
به یکی از پرجمعیت ترین مراســم هایی شد که 
روستای نرگی به خود دیده بود. اما ماجرای قتل 
محمدســلیم فتاحی چگونه رخ داد و او چطور 

قربانی دزدان شد.
شــروع این ماجرا به حــدود یــک هفته قبل 
برمی گــردد. روزی که مرد طالفروش ســوار بر 
خودروی دناي خود راهی مغــازه اش در یکی از 
خیابان های ارومیه شد. او ماشینش را در کوچه 
بن بســت کنار مغازه پارک کرد و به محل کارش 
رفت اما بعدازظهر که قصد رفتن به خانه را داشت، 
با صحنه عجیبی روبه رو شــد. ماشــین دنای او 
خســارت دیده بود و روی برف پاک کن ماشین 
برگه ای به چشم می خورد. روی برگه نوشته شده 
بود: امروز به دلیل اینکه عجله زیادی داشــتم با 
ماشین شما تصادف کردم و به آن خسارت زدم. 
از شما عذرخواهی می کنم و لطفا برای دریافت 

خسارت ماشین با این شماره تماس بگیرید.
مرد طالفروش با شماره تلفنی که در برگه نوشته 
شده بود تماس گرفت. او به مردی که پشت خط 
بود گفت که نیازی به پرداخت خسارت نیست و 
عذرخواهی وی را می پذیرد اما مرد جوان اصرار 

ادعاهای عجیب متهم
چرا از ماشینت که گفت و گو

پیاده شدی یک لحظه اسلحه 
را به سمت سربازی که مقابل سفارت بود گرفتی؟

شاید می خواســتم او را بترسانم. من همان اول به 
سرباز گفتم با شما کاری ندارم، بعد که می خواستم 
خودم را تسلیم کنم او را صدا زدم و کالش را روی 
زمین گذاشتم و لگدی به آن زدم. حتی به ترکی هم 

به سرباز گفتم که با او کاری ندارم.
ظاهرا 2 اسلحه داشتی،  کلت کمری 

چه شد؟
فکر کنم در سفارت افتاد چون اصال یادم نمی آید که 

در خیابان افتاده باشد.
چرا به سفارت حمله کردی؟

چون افرادی که آنجا کار می کردند، در نگه داشتن 
همسرم مقصر بودند. با اسلحه وارد آنجا شدم تا به 
همه شان شلیک کنم. تعدادشان برایم مهم نبود، 

صد نفر هم جلو می آمدند شلیک می کردم!
همسرت کی ناپدید شد؟

از روز 29 فروردین.
اگر االن با او صحبت کنی و ببینی در 

باکوست و با میل خودش رفته،  چه می گویی؟
باور نمی کنم. قطعــا فریبش داده انــد. احتماال 
سرویس های اطالعاتی آنجا مجبورش می کنند تا 

چنین دروغی بگوید!
چه دروغی؟

همین که با میل خودش رفته. چون می دانم با میل 
خودش نرفته. من و همسرم 2 فرزند داریم. قطعا به 

زور او را برده اند.
اما فرزندانت در تحقیقات گفته اند که 
تو همسرت را دعوا می کردی و کتک می زدی و 

برای همین او به کشورش برگشته است؟
در مدت 22، 23ســالی که ازدواج کرده ام،  نهایت 
7یا 8بار همسرم را کتک زده ام! فکر نمی کنم زیاد 
باشد! زندگی ما 60 به 40بود،  می دانید یعنی چه؟ 
یعنی 60درصد خوب بود و فقط 40درصد تلخی و 

اختالف وجود داشت!

اگر همســرت تأکید کند به خاطر 
اختالفاتی که با شما داشته رفته چه می گویی؟

ببینید االن 3کشور درگیر مسائل خانوادگی من 
هستند، بهتر است با آنها صحبت کنید تا همسرم را 
پس بدهند؛ چون اگر من بگویم گوش نمی دهند. شما 
چون قاضی هستید اگر بگویید مشکل حل می شود. 
چون من کاری انجام داده ام که ممکن است به حرفم 

اهمیتی ندهند.
چه کاری انجام داده ای؟

در آذربایجان تصور می کنند که می خواهم پوتین 
را ترور کنم.

می خواستی این کار را بکنی؟
نه. من که نمی خواستم، آنها تصورشان این است.

ماجرای ترور پوتین چیست؟
خب به من دستور دادند پوتین را ترور کنم. آن موقع 
در باکو درس می خواندم. از وقتی روسیه فهمید که 
قصد ترور پوتین را دارم دیگر مقامات این کشور 

زمان سفرهایشان را اعالم نمی کردند 
از ترس اینکه مبادا ترور شــوند. البته 
االن که بیشتر فکر می کنم کسی به من 

دستور نداد، تصمیم خودم بود.
عضــو گــروه خاصی 

هستی؟
من وابســته بــه جایی 

نیستم. به خاطر ناموسم 
رفتم داخل سفارت تا 

زنم را پس بگیرم.
یعنــی 

باورت این اســت که 
همســرش  هرکس 

ناپدید شــود باید راه 
بیفتد با کالش دست به 

تیراندازی بزند؟
صد در صد. اگر کســی 
روی ناموسش حساسیت 
نداشته باشد بهتر است 
زندگی نکند. عقیده من 
این است. همسرم اصال 

مدارکش را برنداشته بود. بعدا از سفارت به من زنگ 
زدند که مدارکش را بیاور.
کی زنگ زد؟

برادرش.
گفت مدارکش را کجا ببری؟

ســفارت دیگر. چون همســرم را در آنجا نگه 
می داشتند.

از آن تماس به این نتیجه  رسیدی؟
بله. صد در صد. اما من مثل داعش نیســتم، من 
به خاطر ناموسم آدم می کشــم! من مطالعه دارم. 
البته حقوق هم خوانــده ام، اطالعات حقوقی ام از 
شما که قاضی هســتید بیشتر است! اما خب شما 
هم خوب بلد هســتید و خیلی چیزها از مسائل 

حقوقی می دانید!
کی از ارومیه راهی تهران شدی؟

روز قبل از حادثه. البته ســر راهم رفتم اسلحه 
برداشتم. کلت و کالشــنیکفی که خریده بودم را 
در یک روستا پنهان کرده بودم که روز قبل آن را 
برداشــتم و به همراه دختر و پسرم راهی تهران 

شدیم تا مادرشان را پس بگیرم برگردیم.
چه زمانی 2 سالح را خریدی؟

نمی دانم 5سال یا 7سال قبل. حافظه ام که درست 
و حسابی کار نمی کند.

چرا اسلحه خریدی؟
محض احتیاط. تصور می کردم از وقتی 
که فهمیده بودند قصد ترور پوتین را 
دارم سازمان ها و گروه هایی دنبالم 
هستند! به هرحال من شخص مهمی 

بودم.
مگر شغلت چیست؟

کشاورزم، باغ گردو دارم!
خانواده ات خبر داشتند 
که قرار است دســت به چنین اقدام 

هولناکی بزنی؟
نه نگفتم. به هیچ کس نگفتم.

چیزی مصرف می کنی؟
)متهم می خندد( نه این چه حرفی است 

که می زنید!

جواد عزیزیگزارش
روزنامه نگار

مسیریاب گوشی 
راننده متجاوز را گیر انداخت

2جوان که دختری را به عنوان مســافر ســوار ماشین خود 
کردند تا نقشه شومشان را اجرا کنند، تصورش را نمی کردند 

که زیرکی قربانی شان باعث دستگیری آنها شود.
به گزارش همشهری، چند روز قبل دختر جوانی سراسیمه و 
گریان خودش را به اداره پلیس رساند و گفت 2جوان در نقش 
مسافرکش وی را ربوده و تسلیم نیت های شوم خود کرده اند.

وی توضیح داد:  از یکی از مناطق اطراف شهر قصد آمدن به 
تهران را داشتم . ابتدا درخواست تاکسی اینترنتی کردم اما 
هیچ راننده ای درخواستم را قبول نکرد. من هم کنار خیابان 
ایستادم تا با ماشــین خطی خودم را به تهران برسانم. وی 
ادامه داد:  همان موقع پرایدی مقابل پایم ترمز کرد و وقتی 
مسیر را به راننده گفتم، با اشاره سر خواست که سوار شوم. 
به جز من و راننده پسر جوان دیگری هم داخل ماشین بود 
که تصور کردم مسافر است. ماشین شروع به حرکت کرد اما 
کمی بعد جوانی که نقش مسافر را بازی می کرد به من نزدیک 
شد با چاقو شروع به تهدید کرد. آنها بی توجه به التماس ها و 
گریه هایم مرا به محلی خلوت بردند و در آنجا نقشه شوم شان 

را عملی کردند.
دختر جوان گفت: تنها فکری کــه در آن لحظات به ذهنم 
رســید این بود که هرطور شــده از خواهرم کمک بگیرم. 
برای همین وقتی ماشــین هنوز در حرکــت بود، مخفیانه 
یک لوکیشین زنده و یک ایموجی در واتساپ برای خواهرم 
فرستادم و گوشی موبایلم را در حالت ســکوت قرار دادم و 
زیر صندلی ماشین انداختم. راننده و همدستش متوجه این 
ماجرا نشدند و پس از اجرای نقشه شــان مرا در بیابان های 
اطراف تهران رها کردند. من هم با کمک خودروهای عبوری 
خودم را به تهران رســاندم و فهمیدم خواهرم پلیس را در 
جریان قرار داده است. وی ادامه داد: راننده پراید یک طرح 
خالکوبی روی دستانش داشت؛  طرح یک شاهین که حدس 

زدم شاید سرنخی برای دستگیری او باشد.

وسوسه شیطانی 
ماموران از طریق ردیابی گوشی قربانی این حادثه توانستند 
موقعیت راننده پراید را به دســت آورنــد و او را در اقدامی 
غافلگیرانه دســتگیر کنند. متهم اما منکــر تجاوز و ربودن 
دختر جوان بود. حتی وقتی گوشی شاکی زیر صندلی ماشین 
وی کشف شد، او ادعا کرد که دخترجوان را به عنوان مسافر 
سوار کرده و احتماال گوشــی او در ماشین جا مانده است. با 
این حال وی به اداره آگاهی منتقل شــد و شاکی وقتی او را 
دید، به وحشت افتاد و گفت که وی یکی از آدم ربایان بوده 
است. حتی طرح خالکوبی شاهین که شاکی به خاطر سپرده 
بود نیز روی دست جوان متجاوز دیده می شد. در این شرایط 
وقتی متهم شواهد و مدارک را علیه خود دید، لب به اعتراف 
گشود و به اجرای نقشه شوم اقرار کرد. وی گفت: من و دوستم 
شب قبل به مراسم جشن تولد یکی از دوستانمان در اطراف 
تهران رفته بودیم. شب را آنجا ماندیم و صبح سوار ماشینم 

شــدیم تا به خانه مان برگردیم. در 
بین راه چشممان به دختر جوان 
افتاد که منتظر ماشین بود، آنجا بود 
که گرفتار وسوسه  شدیم و تصمیم 

گرفتیم نقش مســافرکش را بازی 
کرده و نقشــه شــوم خود را عملی 

کنیم.
وی ادامه داد: برای اجرای نقشه، 
پالک ماشین را مخدوش کرده و 
به سراغ دختر جوان رفتیم و او 
را سوار ماشــین کردیم. بعد با 
تهدید، وی را مورد آزار و اذیت 
قرار دادیم اما خبر نداشــتم 
خیلی زود دســتگیر خواهم 
شد. براســاس این گزارش، 
جــوان متجاوز به دســتور 
قاضی محمدتقی شعبانی، 
بازپــرس جنایــی تهــران 
بازداشت شــده و تحقیقات 

برای دســتگیری متهم دیگر 
ادامه دارد.

خودکشی بعد از جنایت در اتاق اصناف
مردی که به دلیل اختالف با همسر سابقش به محل کار او در 
اتاق اصناف شمیران رفته بود بعد از شلیک به سوی یکی از 

کارکنان آنجا به زندگی خود پایان داد.
به گزارش همشهری، این مرد که حدود 45سال داشت مدتی 
قبل به دنبال اختالف با همسرش از او جدا شد. جدایی این 
زن و شــوهر اما پایان اختالفات و کشمکش های آنها نبود و 
این مرد ساعت 14:15 دیروز )شنبه( درحالی که یک کلت 
کمری به همراه داشت به محل کار همسر سابقش در اتاق 
اصناف شمیران رفت. او در آنجا برای همسرش اسلحه کشید 
و شروع به تهدید کرد اما ناگهان اســلحه اش گیر کرد و در 
این شرایط زن جوان توانســت از آنجا خارج شود اما چند 
لحظه بعد وقتی گیرِ اســلحه برطرف شــد یکی از کارکنان 
آنجا که مردی 65ســاله بود جلوی مرد مسلح قرار گرفت و 
او به سویش تیراندازی کرد. گلوله شلیک شده به سینه این 
مرد اصابت کرد و دقایقی بعد وی به بیمارستان منتقل شد 
اما بر اثر شدت جراحت وارده روی تخت بیمارستان جانش 

را از دست داد.
به دنبال این حادثه مرد مســلح از آنجا پا به فرار گذاشت اما 
دقایقی بعد پیکر بی جان او درحالی که چند کوچه آن طرف تر 
روی زمین افتاده بود و شواهد نشان می داد به خودش شلیک 

کرده کشف شد.
مرکز اطالع رســانی پلیس پایتخت در توضیحاتی تکمیلی 
درباره این حادثه اعالم کرد: تحقیقات اولیه مأموران پلیس 
حاکی از آن است که این موضوع در پی اختالفات شخصی 
و خانوادگی میان ضارب و همســر سابقش که کارمند اتاق 
اصناف شمیرانات بوده رخ داده است. بعد از این حادثه جسد 
به پزشکی قانونی منتقل شد. تحقیقات برای بررسی جوانب 

و ابعاد مختلف این حادثه ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

گرانی و کمبود قطعات یدکی دوچرخه برطرف شود
هزاران دســتگاه دوچرخه در اصفهان است که بی شک نیازمند 
قطعات یدکی و تعمیرکاران مجرب است تا مردم در صورت نیاز 
بتوانند مشــکل دوچرخه را حل کرده و از آن استفاده کنند ولی 
هم تعداد تعمیرکاران دوچرخه و فروشــگاه های قطعات یدکی 
آنها که زمانی به وفور در هر یک از خیابان های اصلی و فرعی شهر 
اصفهان و تهران و شهرستان ها بود بسیار کم شده و هم در همین 
تعداد باقی مانده تعمیرگاه قطعات یدکی یا اصال پیدا نمی شود یا 

بسیار گران است.
محمود بلیغیان از اصفهان 

ایستگاه ثابت ون در کمالشهر وجود ندارد
ایســتگاه ون در جلوی متروی گلشهر به مقصد کمالشهر وجود 
دارد اما این ون ها در داخل کمالشــهر هیچ ایســتگاهی ندارد و 
تاکنون دیده نشده که از مبدا کمالشهر به مقصد گلشهر مسافر 
بزنند. مردم کمالشهر توقع دارند ایستگاه مبدا این ون ها مشخص 
باشد تا مردم برای رســاندن خود به متروی گلشهر کمتر دچار 

مشکل شوند.
 رضایی از کمالشهر

حریم بیماران با معاینه گروهی برخی پزشکان مخدوش می شود
متأسفانه اخیرا بسیاری از پزشکان متخصص در کرمانشاه بیماران 
را گروهی معاینه می کنند که این هم جــزو عجایب نظام درمان 
است. فرد زمان معاینه توسط پزشک چه بسا حتی نخواهد خواهر 
یا مادرش کنارش باشند تا چه رسد به بیماران دیگر اما در کرمانشاه 
بعضی از پزشــکان 5بیمار را با هم صدا کرده و وقتی بیماران یک 
به یک شرح بیماری می دهند 4بیمار دیگر هم شرح بیماری وی را 
می شنوند. بدتر از آن عدم رعایت حریم بیماران در مطب های پزشک 
زنان است.از مسئوالن نظام پزشکی کشور خواهان برخورد جدی 
با این قبیل حرمت شکنی ها هستیم ضمن اینکه همیشه قدردان 

زحمات کادر درمان و پزشکان متعهد خواهیم بود.
بیرشک از کرمانشاه 

پارکینگ همت تا ســه برابر قیمــت مصوب ورودی 
می گیرد

پارکینگ همت در تجریش در روزهای تعطیل ســه برابر 
قیمت روزهای عــادی ورودی می گیرد درحالی که مصوبه 
قانونی برای این کار ندارد. 2طبقه از این پارکینگ متعلق به 
معاونت حمل ونقل و عمران است که دقیقا باالی پارکینگ 
واقع شده و روزانه معاون و مسئوالن این معاونت از پارکینگ 
تردد می کنند ولی به نظر می رســد نه عدم نصب قیمت را 
تاکنون دیده اند،  نه به کارگیری نیروهای اتباع خارجی آن 
هم با زیر پیراهن و لباس نامناسب به چشم شان آمده و نه 
کارت های خالی و مانیتور خاموش ایــن پارکینگ. وقتی 
به مسئوالن پارکینگ اعتراض می کنیم می گویند همین 
است که هست، ماشــین تان را ببرید جای دیگر. آیا چنین 

پارکینگ آشفته و بی قانونی در شأن منطقه یک است؟
قلی پور از تهران 

مدرسه چمران نظرآباد وسیله گرمایشی ندارد
مدرسه دخترانه شــهید چمران نظرآباد وسیله گرمایشی 
ندارد. در این فصل ســرما دختران دانش آموز یا مجبورند 
خیلی لباس بپوشند یا پتو داشــته باشند که البته به دلیل 
تنفس هوای ســرد کفایت نمی کند. لطفا مسئوالن توجه 
کنند که روا نیست همه کارخانجات را تعطیل کنند تا در 
مصرف گاز صرفه جویی شود و هم گاز مدارس را قطع کنند.
فاطمه از نظرآباد

فیلترینگ به جای خود، قطعی اینترنت را چه کنیم؟
حاال به دالیلی مسئوالن تصمیم دارند برخی سایت ها و نرم افزارهای 
خارجی را فیلتر کنند که چه بسا صالح باشد و در آن حرفی نیست 
اما قطعی یا فیلترینگ یا کندی اینترنت زندگی را برای اکثر مردم 
دشــوار کرده اســت. به خصوص زمانی که مجبور به مراجعه به 
سازمانی دولتی یا بانکی باشید بیشتر متوجه منظورم خواهید شد. 
کافی است بخواهید لیست بیمه تأمین اجتماعی بگیرید یا مثال بیمه 
آتش سوزی بخرید یا اصال قبض برق و آب و گاز بپردازید. واقعا با 
سرعت های پایین اینترنت نشدنی و طاقت فرساست. لطفا مسئوالن 
درخصوص کندی سرعت اینترنت و قطعی آن سریع تر اقدام کرده 

و رفع مشکل نمایند.
نفیسی از تهران

تأمین سوخت و افزایش جایگاه در بم ضروری است 
چند روزی است که صف های طوالنی مقابل جایگاه های سوخت 
در شهرستان بم تشکیل می شود درحالی که مسئوالن می گویند 
کمبودی وجود ندارد. مسئوالن شفاف سازی  کنند که علت تشکیل 

این صف ها چیست و چرا شهر بم دچار مشکل شده است.
زراندوز از بم

ماهی مدت هاست از سفره مردم رفته است
چند روز قبل از یلدا برای آخرین بار ماهی قزل آال را به قیمت ۷۸ 
هزارتومان خریدیم. روز گذشته برای خرید مجدد ماهی مراجعه 
کردم که قیمت آن به کیلویی 12۸هزار تومان رسیده است. برای 
منی که فرزند بیمارم باید ماهی مصرف کند چه تدبیری دارند حاال 

امثال خودم به کنار. چرا کسی به فکر کسی نیست.
گرانمایه از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

متهمان پس از ربودن مرد طالفروش او را به قتل رساندند اما موفق نشدند از مغازه اش سرقت کنند

قتل هولناک طالفروش خوشنام برای هیچ

عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان به پزشکی قانونی منتقل شد

مهاجم سفارت مجنون است؟
مرد مسلح که به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران 

دادسرا
حمله کرد و با شلیک گلوله، مدیر تیم امنیتی سفارت را 
به قتل رساند و 2نفر از کارکنان آنجا را زخمی کرد، دیروز 
به پزشکی قانونی منتقل شد تا سالمت روانی وی تحت بررسی قرار بگیرد.
به گزارش همشهری، حادثه صبح جمعه گذشته در خیابان پاسداران 
بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. مردی مسلح به تصور اینکه 
همسرش در سفارتخانه است، به همراه پسر و دخترش از ارومیه 
به تهران ســفر کرد و درحالی که یک قبضه کالشنیکف در دست 
داشت وارد سفارت جمهوری آذربایجان شد و دست به تیراندازی 
زد. او پس از قتل یک نفر و مجروح کردن 2نفر دســتگیر شد و در 

بازجویی ها اظهارات عجیبی را مطرح کرد. اظهاراتی که این احتمال 
که وی از مشکالت روحی و روانی رنج می برد را قوت می بخشید. او 
مدعی شد که همسرش که اصالتا باکویی بوده از فروردین امسال 
ناپدید شــده و وی تصور می کرده که او را در سفارت آذربایجان 
پنهان کرده اند. به همین دلیل نقشه حمله به سفارت را کشیده تا 
همسرش را نجات دهد. اما این، همه اظهارات و رفتار عجیب و غریب 
متهم نیست. وی پیش از اینکه به پزشکی قانونی منتقل شود، برای 
تحقیقات به دادسرای جنایی تهران منتقل و مقابل قاضی محمدرضا 
صاحب جمعی قرار گرفت. اما در پاسخ به سؤاالت بازپرس، ادعاهایی 
را مطرح کرد که فرضیه بیماری روحی و روانی وی را قوت می بخشید.

تصادف زنجیره ای 19خودرو با یکدیگر در جاده سیرجان 
به کرمان حادثه تلخی را رقم زد و موجب جان باختن 2نفر 

و مصدومیت 13نفر دیگر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه صبح دیروز )شنبه( در 
کیلومتر 45محور سیرجان به کرمان اتفاق افتاد. بارش 

برف و پایین آمدن دما در روزهای گذشته سبب شده بود 
تا سطح جاده یخ زده و لغزنده شــود. همین موضوع نیز 
باعث شــده بود تا رانندگان با احتیاط بیشتری رانندگی 
کنند اما لغزندگی جاده باعث شــد کــه تعداد زیادی از 
خودروهایی که در حال حرکت بودند با یکدیگر برخورد 
کنند. این تصادف ابتدا با برخورد 5خودروی ســواری و 
2تریلی با یکدیگر شروع شد و در ادامه تعداد دیگری از 
خودروها با آنها برخورد کردند تا شــمار خودروهایی که 

در این حادثه با یکدیکر برخورد کرده بودند به 19دستگاه 
برسد.

نبی اهلل حیدرپور، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی 
شهرستان ســیرجان در این باره گفت: در این حادثه که 
به دلیل یخ زدگی جاده اتفاق افتاد 13نفر از سرنشــینان 
خودروها مصدوم شدند که 2نفر از آنها در محل مداوا شدند 
و 11نفر دیگر به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین در 

این حادثه 2نفر نیز جان خود را از دست دادند.

جزئیات انفجار مرگبار کپسول 
آتش نشانی در بیمارستان

تصادف زنجیره ای در جاده یخ زده

تازه ترین یافته ها در حادثه انفجار کپســول آتش نشانی 
در بیمارستان یاسوج که جان یک نفر را گرفته و موجب 
مصدومیت ۸نفر دیگر شده بود نشــان می دهد که این 

کپسول حدود 40روز قبل شارژ شده بود.
به گزارش همشهری، ســاعت 16روز جمعه حادثه ای 
عجیب در سالن انتظار بیمارســتان امام سجاد یاسوج 
اتفاق افتاد که بررسی ابعاد مختلف آن همچنان ادامه دارد. 
شماری از همراهان بیماران جلوی در بخش مراقبت های 
ویژه ایســتاده بودند که در حادثه ای عجیب کپســول 
آتش نشانی که در سالن نصب شده بود منفجر شد.  شدت 
این حادثه به حدی بود که 9نفر مجروح شدند و یکی از 

آنها جان خود را از دست داد.
محمد طهماسبی، رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج، 
درباره این حادثــه گفت: طبق گزارش هــای اولیه این 
حادثه در نتیجه انفجار کپســول آتش نشــانی رخ داده 
است. او ادامه داد:  طبق قراردادی که با شرکت پشتیبان 
)آتش نشانی یاسوج( داریم کپسول های آتش نشانی نصب 
شده در بیمارستان هرساله شارژ و تأیید می شوند و موارد 
الزم در این خصوص را رعایت می کنیم. این کپسول نیز 
روز 29 آبان 1401 بازدید و شارژ شد و اعتبار آن تا روز 

29 آبان 1402 بود.
از ســوی دیگر محمد غالم نژاد، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت:  بازبینی فیلم های 
دوربین مداربســته از انفجار خود به خودی کپســول 
آتش نشــانی در بیمارســتان حکایت دارد. وی با اشاره 
به اینکه فرد فوت شــده به کپســول نزدیک بود، گفت: 
3نفر از مصدومان  این حادثه  از کارکنان بخش آی سی یو 
بیمارستان بودند. به دنبال وقوع این حادثه وزیر بهداشت 
دستور ویژه ای را برای رسیدگی به این حادثه صادر کرد. 
پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت در این باره 
گفت:  وزیر بهداشت برای بررسی دقیق علت این حادثه 
و اعزام مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت به یاسوج برای 
بررســی میدانی و گزارش دالیل این سانحه و همچنین 
اطــالع از وضعیت مصدومان آن دســتور ویژه ای صادر 

کرده است.

داشت که باید خسارت ماشین را پرداخت کند تا 
عذاب وجدان نداشته باشد. 

گروگانگیری 
اصرارهای مرد ناشناس برای دیدن مرد طالفروش 
و پرداخت خســارت ادامه داشت و طالفروش در 
نهایت تسلیم خواسته های وی شد و برای دیدن او 
به آدرسی که اعالم کرده بود، رفت. او اما پس از این 
ماجرا ناپدید شد و خانواده اش هرچه گشتند ردی 
از او پیدا نکردند. محمد قوتازی، یکی از بستگان 
مقتول در گفت وگو با همشــهری می گوید: حاج 
سلیم قبل از اینکه به محل قرار برود، ماجرا را به 
برادرهایش اطالع داده و گفته بود که فقط می رود 
آن مرد را ببیند و از خسارتش گذشته است. برای 
همین وقتی تلفنش خاموش شد و با گذشت چند 
ساعت به خانه برنگشــت، خانواده اش ماجرا را به 
پلیس خبر دادند و تحقیقات برای پیدا کردن مرد 

طالفروش آغاز شد.

دوربین های مداربسته 
در کوچه بن بســتی کــه طالفروش گم شــده 
ماشینش را پارک می کرد، یک دوربین مداربسته 
همه  چیز را ضبط کرده بود. مأموران به بررسی این 

دوربین پرداختند و ســرنخ های مهمی به دست 
آوردند. فیلم ها نشان می داد که روز حادثه 2مرد 
که ســوار بر یک پیکان وانت بودند، عمدا ماشین 
خود را به خودروی مرد طالفروش می کوبند تا به 
آن خسارت بزنند. آنها دفعه اول، متوجه می شوند 
که خسارت وارده به ماشــین ناچیز است و برای 
همین  بار دیگر این کار را تکرار می کنند و این بار 
ماشین مرد طالفروش خسارت بیشتری می بیند. 
آنها سپس یک تکه کاغذ زیر برف  پاک کن ماشین 
قرار می دهند و سوار بر وانت پیکان آنجا را ترک 
می کنند. این تصاویر نشــان مــی داد که مردان 
ناشــناس از قبل این نقشــه را برای ربودن مرد 

طالفروش کشیده بودند. 

ماشین سوخته 
2روز پس از گم شــدن مرد طالفــروش بود که 
مأموران پلیس ارومیه در جریان پیدا شدن ماشین 
سوخته ای در جاده ارومیه-سلماس قرار گرفتند. 
در همان بررسی های اولیه معلوم شد که خودرو، 
دنا پالس است. هرچند شماره پالک ماشین قابل 
تشخیص نبود، اما مأموران حدس زدند که خودرو 
متعلق به همان طالفروش گمشده است. به همین 
دلیل شروع به بررسی آن کردند و پس از باز کردن 

در صندوق عقب، با جسد سوخته ای در داخل آن 
روبه رو شدند. جسد متعلق به یک مرد بود و طولی 
نکشــید که با حضور خانواده مرد طالفروش و با 
توجه به آثار به جا مانده از جســد معلوم شد که 

قربانی کسی جز طالفروش گمشده نیست.

دستگیری در تهران 
محمد قوتازی توضیح می دهد: وقتی معلوم شد 
چه بالیی بر سر حاج ســلیم آمده است، مأموران 
تحقیقات برای دستگیری قاتالن را ادامه دادند. 
آنها در ابتدا صاحب خــودروی پیکان وانتی که با 
خودروی مقتول تصادف کرده بود را شناســایی 
کردند. این مرد در بازجویی ها گفت که روز حادثه 
ماشینش را به برادرش و برادر خانمش امانت داده 
بود و از اینکه آنها چه نقشه ای در سر داشتند خبر 
ندارد. برادر و برادرخانم صاحب وانت، فراری شده 
بودند و همه شواهد نشان می داد که آنها عامالن 
این جنایت هستند. برای همین مأموران پلیس 
تحقیقات زیادی انجام دادند تا اینکه صبح دیروز 
به ما خبر دادند که این 2نفر را در تهران ردگیری و 
دستگیر کرده اند. آنها که 24 و 25ساله هستند که 
نقش داشتن در قتل حاج سلیم اعتراف کرده اند و 
گفته اند که پس از ربودن او، کلیدهای طالفروشی 
را از او گرفته و وی را به قتل رسانده اند تا شناسایی 
نشــوند. اما وقتی با کلیدها به مغازه طالفروشی 
رفته اند که از آنجا سرقت کنند، با توجه به شرایط 
خیابان و سیستم امنیتی مغازه نتوانسته بودند هیچ 
سرقتی انجام دهند. به گفته قوتازی، حاج سلیم 
یک دختر و یک پسر دارد که هنوز مرگ پدرشان 
را باور ندارند و تنها خواسته آنها و همه کسانی که 
این مرد خیر را می شناختند، مجازات هرچه زودتر 
قاتالن است. در همین حال رئیس پلیس آگاهی 
آذربایجان غربی نیز با اشاره به دستگیری عامالن 
جنایت در تهران گفت: متهمــان در بازجویی ها 
انگیزه خود از این جنایت را سرقت از مقتول عنوان  

کرده اند و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.
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روزنامه نیویورک تایمز ]آمریکا[

 سربازان ارتش افغانستان
در خط مقدم اوکراین

نیویورك تایمز به نقل از یک افسر ارتش آمریکا مدعی شده 
که نیروهای نظامی ارتش افغانســتان که در زمان حضور 
آمریکا در این کشــور آموزش نظامی دیده اند، اکنون در 
اوکراین برای روس ها در حال نبرد هســتند. این گزارش 
می نویسد: کاله سبزها و کماندوهای ارتش ملی افغانستان 
ســنگری در برابر طالبان بودند که با هزینه های گزاف در 
آمریکا و افغانستان آموزش دیدند و پس از خروج آمریکا از 
افغانستان، پیشنهاد استخدام در ارتش روسیه برای جنگ 
در اوکراین را پذیرفتند. نکته جالب این است که نیروهای 
آموزش دیده آمریکا در افغانســتان، با همان سالح های 

ساخت آمریکا عازم جنگ در اوکراین شده اند.

خشونت پلیس؛ زخم چرکین آمریکا
کشته شدن یک جوان سیاهپوست   به دست پلیس در آمریکا، بار دیگر آتش اعتراضات علیه پلیس را  شعله ور کرده است

حمالت مسلحانه فلسطینی ها به صهیونیست ها درپی یورش مرگبار روز پنجشنبه ارتش رژیم صهیونیستی به کرانه باختری ادامه دارد
زنجیره آتش در قدس پس از یورش به جنین

از یورش نظامیان صهیونیســت به فلسطینی های 

گزارش 2
اردوگاه جنین در شمالی ترین نقطه کرانه باختری 
هنوز 24ســاعت نگذشــته بود که حداقل 8نفر از 
صهیونیست  ها در جریان عملیات مسلحانه توسط جوانی فلسطینی 
در نزدیکی یک کنیسه در بیت المقدس شرقی کشته شدند. محل 
حادثه در شهرک صهیونیست نشین»نیو یاکوف« اعالم شده است. 
جیمز بیز، خبرنگار الجزیره به نقل از شــاهدان عینی درباره حادثه 
گزارش داده که خودرویی در مقابل کنیسه توقف می کند، یک مرد 
مسلح پیاده می شود و سپس شروع به تیراندازی می کند. این حادثه 
در ساعات ابتدایی شامگاه جمعه و در تاریکی شب انجام شده است.

تصاویر منتشر شده در رسانه های عبری زبان، کیسه های سربسته 
از اجساد افرادی را نشان می دهد که در پیاده رو در کنار خودروهای 
اورژانس دیده می شوند. مجری این عملیات مسلحانه، جوانی 21ساله 
ساکن بیت المقدس شرقی بوده که مرکز اطالع رسانی فلسطین نام 
او را »علقم خیری« عنوان کرده اســت. گفته شده که او در تالش 
برای فرار از صحنه عملیات در جریان تعقیب و گریز، به ضرب گلوله 

نیروهای پلیس به شهادت رسیده است.
عملیات شــامگاه جمعه را بســیاری پاســخ به یورش ارتش رژیم 
صهیونیســتی در روز قبل به اردوگاه آوارگان فلســطینی جنین 
دانسته اند. آنگونه که از نشانه ها بر می آید، عامل تیراندازی به کنیسه 
صهیونیســت ها یک تیرانداز ماهر بوده اســت. منابع عبری زبان 

گفته اند که او فقط 9گلوله شلیک کرده و توانسته 8نفر را هدف قرار 
دهد. حساب کاربری علقم خیری در فیســبوک نیز از برنامه ریزی 
قبلی او برای انجام این عملیات حکایت دارد. او در پستی نوشته بود: 
»یک تک تیرانداز ماهر در موقعیتی مناســب بهتر از هزار سرباز در 

میدان نبرد است.«
واکنش ها به یورش به اردوگاه جنین فقط به عملیات در شــهرک 
صهیونیست نشــین »نیو یاکوف« محدود نماند. صبح روز شنبه و 
7ســاعت پس از عملیات موفق علقم خیری، نوجوان فلســطینی 
13ساله ای، تعدادی از صهیونیست ها را در شهرک سلوان در جنوب 

مسجداالقصی هدف قرار داد که طی این عملیات نیز 2 صهیونیست 
زخمی شــدند. شــبکه عبری زبان »کان« گزارش داد که یکی از 
مجروحان عملیات تیراندازی صبح شــنبه یک افســر ارتش رژیم 

صهیونیستی است که در تعطیالت روز شنبه به سر می برده است.
یورش ارتش رژیم صهیونیستی به جنین، در ادامه عملیات متعدد 
این رژیم طی ماه های اخیر در کرانه باختری انجام شده است. طی 
ماه های اخیر، شمار زیادی از نیروهای گروه های مقاومت فلسطینی 
و مردم عادی در جریان حمالت صهیونیست ها به شهادت رسیده اند. 
عملیات های مسلحانه اخیر در فلسطین اشغالی بیش از هرچیز نشان 

می دهد که تنش ها در این مناطق در باالترین سطح است.
به قدرت رسیدن یک کابینه افراطی در تل آویو، احتمال شدت گرفتن 
درگیری ها در مناطق فلسطینی را جدی تر کرده است؛ درگیری هایی 
که در واکنش به حمالت صهیونیســت ها رخ خواهد داد. گروه های 
مقاومت فلسطینی در واکنش به مجموع عملیات های 2 روز گذشته 
اعالم کرده اند که پاسخ شــان به تل آویو محدود به این دو عملیات 
نخواهد بود و می توان انتظار داشت از این پس، سرزمین های اشغالی 
با موجی از عملیات های مسلحانه روبه رو شود. کمتر از 5 ماه پیش نیز، 
قدس شرقی به صورت همزمان در یک روز شاهد 2 عملیات مسلحانه 
بود که در نتیجه آن حداقل 4نفر کشته شدند. مجموع این عملیات ها 
حکایت از تغییر شیوه مقابله فلسطینی ها با رژیم اسرائیل به سمت 

فاز مسلحانه دارد. 

بازگشت آرام ترامپ به 
رینگ انتخابات

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا روز شنبه 
در کارولینای جنوبی از بازگشت خود به رقابت های 
انتخابات ریاســت جمهوری خبــر داد. آنگونه که 
اکونومیســت گزارش داده، ترامــپ در یک تجمع 
بزرگ، بازگشتش را به انتخابات اعالم نکرده بلکه در 
یک سخنرانی معمولی با حضور 500نفر از حامیانش 
این خبر را اعالم کرده اســت. هنوز شخصیت های 
اصلی و مهم حزب جمهوری خواه پشت سر ترامپ 
قرار نگرفته اند و شاید آنها منتظرند تا دیگر گزینه های 
رقیب ترامپ نیز در میــان جمهوری خواهان اعالم 
حضور کنند. ترامپ پاییز امسال در جریان انتخابات 
میــان دوره ای کنگره نتایج ضعیفی به دســت آورد 
و نتوانســت آنگونه کــه خود ادعا کــرده بود، همه 

نامزدهای مورد حمایتش را به مجلس 
نماینــدگان بفرســتد. حتــی برخی 

رسانه ها نتایج انتخابات میان دوره ای 
کم اقبالــی  نشــان دهنده  را 

جمهوری خواهــان بــه ترامپ 
عنوان کرده اند. رئیس جمهور 
سابق آمریکا برای آنکه نامزد 
نهایــی جمهوری خواهــان 

شود، مســیر آســانی ندارد و 
ناگزیر است با دیگر رقبای هم حزبی 

خود رقابت کند. 

نقل قول

 خبر

کیوسک

زمان نابودی اسرائیل نزدیک است
نعیــم قاســم، معــاون دبیــرکل حزب هللا 
لبنان: مــا عملیــات ویــژه قــدس را که در 
واکنش به جنایت ها و اشغالگری ها انجام 
شــده، تأییــد کــرده و تبریــک می گوییم. 
آینــده از آن فلســطین آزاد بــا ایــن مردم 
مجاهد و شــجاع اســت. مقاومت جنین 
ترســیم آینــده اســت و خــون شــهیدان 
کاشــتن بــذر آزادی اســت. زمــان زوال 

اسرائیل نزدیک است. )النشره(

کره شمالی در کنار روسیه خواهد ایستاد 
کیــم یــو جونگ، معــاون کمیتــه مرکــزی 
حاکم و خواهر رهبر کره شمالی: آمریکا 
با ارســال ســاح به اوکرایــن، تمــام قاره 
اروپا را در معــرض خطر جدی جنگ قرار 
داده و در حــال عبور از خط قرمز اســت. 
کره شمالی همیشه در کنار ارتش و مردم 
روســیه که برای دفاع از عزت و شــرافت 
دولــت، حاکمیــت و امنیت کشورشــان 
ایســتاده اند، در یــک ســنگر خواهــد 

ایستاد. )خبرگزاری مرکزی کره(

نمی دانیم درباره چه باید مذاکره کنیم
رئیس جمهــور  زلینســکی،  ولودیمیــر 
اوکرایــن: والدیمیــر پوتیــن به دنبــال 
راه اندازی جنگ بزرگ است و کی یف برای 
روســیه نخســتین گام اســت. درصــورت 
مقاومــت نکــردن نوبــت بــه کشــورهای 
دیگــر خواهــد رســید. مــا تاکنــون هیــچ 
مذاکره مشــخصی با روســیه نداشته ایم 
و نمی دانیم باید با چه کسی و در مورد چه 

چیزی مذاکره کنیم. )اسکای نیوز( 

 قطر، جایگزین روسیه
در میدان گازی لبنان

با خروج روسیه از کنسرسیوم گازی لبنان، شرکت 
»قطر انرژی« وارد این قرارداد بین المللی می شود

لبنان و شرکت گاز قطر در حال امضای قراردادی هستند که به 
موجب آن قطر حدود یک ســوم از سهام میدان گازی لبنان در 
مدیترانه را به دست خواهد آورد. ولید فیاض، وزیر انرژی لبنان 
با اعالم مشــارکت قطر در این میدان گازی گفته که شــرکت 
موسوم به »قطر انرژی« وارد کنسرســیومی بین المللی برای 
آغاز اکتشــافات و بهره برداری از منابع گازی لبنان خواهد شد. 
این کنسرسیوم از 3شرکت تشکیل شده است؛ شرکت قطری، 
شرکت توتال فرانسه و شــرکت انی ایتالیا؛ اگرچه میزان سهام 
قطر در این پروژه 30درصد و 2شــرکت اروپایی دیگر هرکدام 
35درصد است. فیاض توافق با قطر در میدان گازی لبنان را یک 
تحول مثبت و بزرگ خواند که منافــع زیادی را متوجه بیروت 
خواهد کرد. پیوستن قطر به کنسرسیوم بین المللی گاز لبنان 
پس از ماه ها مذاکره صورت می گیرد. پیش از این شرکت روسی 
نواتک در این کنسرسیوم حضور داشت. روزنامه العربی الجدید 
گزارش داده که نواتک از سال گذشــته همزمان با آغاز جنگ 
اوکراین و به دنبال آن تحریم های غرب علیه روسیه از مشارکت 

در میدان گازی لبنان عقب نشینی کرده است.
اکنون با ورود قطر به پروژه اکتشــاف و بهره برداری گاز لبنان، 
بیــروت امید دارد تــا منابع ایــن میــدان گازی در مرز رژیم 
صهیونیســتی به زودی وارد بازار شــود تا مرهمــی بر اقتصاد 
به شدت آسیب دیده و بحرانی لبنان شــود. بحران اقتصادی و 
مالی لبنان از سال 2019 شدت گرفت و از آن زمان تا کنون پول 
ملی این کشور بیش از 95درصد از ارزش خود را از دست داده 
است، میلیون ها نفر در فقر فرورفته اند و این روند باعث مهاجرت 

گسترده جوانان و بسیاری از خانواده ها شده است.

میدان گازی لبنان تا همین 3 ماه پیش ازجمله مســائل مورد 
مناقشه در مرز این کشور و رژیم صهیونیستی بود، اما دوطرف 
سرانجام پس از یک دهه کشــمکش با میانجیگری طرف های 
بین المللی توانســتند بر سر تقســیم خط مرزی در محدوده 
این میدان گازی به توافق برســند. توافــق گازی لبنان و رژیم 
صهیونیســتی در حالی امضا شــد که روابط دوطرف هنوز در 
وضعیت جنگی است. یورونیوز با استناد به گزارشی فنی که در 
سال 2012 توسط شرکت انگلیسی اســپکتروم درباره میدان 
گازی لبنان تهیه شده، می نویسد که ذخایر گاز قابل استحصال 

در لبنان حدود 25.4تریلیون فوت مکعب است. 

 ساز جدایی مکرون
در جنگ اوکراین

 رئیس جمهور فرانسه با امید به میانجیگری
 در جنگ اوکراین، سعی کرده رویکرد محتاطانه تری

در قبال مسکو اتخاذ کند

پس از تصمیم برلین برای ارســال تانک های لئوپارد-2به 
اوکراین، بســیاری از همســایگان اروپایی آلمان نیز وعده 
ارسال تانک به اوکراین داده اند. با این حال، نام فرانسه هنوز 
در فهرست ارسال کنندگان تانک به اوکراین دیده نمی شود. 
امانوئــل مکرون، رئیس جمهور فرانســه، پیش تر ارســال 
تانک های »لکلر« به اوکراین را منتفی ندانسته بود و در اوایل 
ژانویه یعنی کمتر از یک ماه پیش نیز گفته بود که نفربرهای 
سبک AMX-10RC را به اوکراین می فرستد. با این حال، 
مکرون بارها گفته که روســیه در مذاکــرات صلح آینده به 
»ضمانت های امنیتی« نیاز دارد و به همین دلیل قصد دارد 
مسیر صلح را برای والدیمیر پوتین، همتای روس خود باز نگه 
دارد. هفته نامه اکونومیست این موضع گیری رئیس جمهور 
فرانسه را مبهم می داند و در گزارشــی می نویسد که ابهام 
آشکار موضع فرانسه ناشــی از روابط نزدیک رئیس جمهور 
این کشــور با همتای روس خــود در قبل و بعــد از جنگ 

اوکراین است.
براســاس این گزارش، مکــرون   قبل از حمله روســیه به 
اوکراین، روابــط نزدیکی با والدیمیر پوتین داشــت و از او 
در کاخ ورسای و اقامتگاه خود در دریای مدیترانه پذیرایی 
کرد. به نظر می رســد که تا قبل از جنــگ اوکراین، تالش 
 مکرون در راستای تغییر رفتار پوتین بوده است، تالشی که

نافرجام ماند.
همچنین پــس از آغــاز جنگ نیــز مکرون بیــش از هر 
رئیس جمهور غربی دیگری با همتــای روس خود صحبت 
کرده اســت و در فرصت های مختلف امکان گفت وگوهای 
صلح با روســیه را مطرح می کند. اکونومیســت در گزارش 

خود می افزاید که رئیس جمهور فرانســه تالش دارد 
تا اوکراین را به ســمت صلح با روسیه سوق دهد؛ 
هرچند مقام های سیاسی دولت فرانسه فشار به 

اوکراین بــرای پذیرش صلح با روســیه را رد 
می کنند.

در عین حال اگرچه فرانســه در مواضع 
اخیر خود تالش کــرده تا حمایت های 
بیشــتری از اوکراین نشــان دهد، اما 
مکرون همزمان امیدوار اســت که اروپا 
بتواند میانجیگر پایان جنگ اوکراین و 
روسیه باشــد. از این رو دولت پاریس در 

قبال نقش اروپــا در جنگ اوکراین مواضع 
به شدت محتاطانه تری به نسبت آلمان از خود 
نشان می دهد. فرانسه همچنین می داند که چه 
با پوتین و چه بدون پوتین، روســیه همچنان 
همســایه مرزهای اتحادیه اروپا خواهد بود، از 

این رو عالقه ای به تشدید بیشتر تنش ها ندارد.

دریچه

جهان نما

مرگ نیکولز، مایه شرم 
آمریکا 

چارلز ام بلو، ستون نویس 
نیویورك تایمز: با انتشــار 
ویدئوهای اخیــر که چگونگی 
مرگ تایر نیکولــز را به تصویر 
کشــیده، آمریــکا و جهــان 
دریافته که مســئله، خشونت 
پلیس بوده اســت و ســپس 
هــر کســی بــه راه خودش 
می رود. پس از قتــل فلوید و 
اعتراض های گســترده پس از 
آن، آمار قربانیــان نه تنها کم 
نشده بلکه افزایش یافته است، 
اما چیزی که از میــان رفته، 
اتحاد منتقدان ضدخشــونت 
در آمریکاســت. هیچ کســی 
دیگر پیگیر اصالحات سیاسی 
که برای تغییر شــرایط امروز 
آمریکا ضروری است، نیست. 
حتی حمایت سیاهپوســتان 
نیز از جنبش »جان ســیاهان 
مهم است« کم شــده است و 
اولویت هــای دیگــری چون 
مســائل اقتصادی جــای آن 
را گرفته اســت. در این میان 
تالش گسترده ای شــده تا از 
اقدامــات پلیــس و تبعــات 
آن حساســیت زدایی شــود. 
مــرگ نیکولز یک تــراژدی 
فــردی نیســت؛ او قربانــی 
خیمه شب بازی سیستمی است 
که افکار عمومی آمریکا تمایل 
خود را به مقابله کردن با آن از 
دست داده است. زخم چرکینی 
که هنوز درمان نشــده بود، با 
قتل وحشتناک تایر نیکولز بار 

دیگر سر باز کرده است. 

تحلیل

»من کاری نکرده ام؛ فقط می خواهم بــه خانه بروم.« این 
یکی از آخرین جمالت »تایر نیکولز«، شــهروند 29ساله 
سیاهپوســت آمریکایی بود که به جــرم تخطی از قوانین 
راهنمایــی و رانندگی مورد ضرب و شــتم 5مامور پلیس 
قرار گرفته و جان خود را از دســت داده است. ویدئوهایی 
که به تازگی از این واقعه منتشر شده نشان می دهد نیکولز 
که کوچک ترین مقاومتی در برابــر مأموران پلیس ندارد، 
با ضرب وشتم شدید آنها روبه رو می شــود و 3روز بعد در 
بیمارســتان بر اثر شــدت جراحات، جان خود را از دست 
می دهد. او در تمام مدتی که توســط پلیس ضرب و شتم 
می شود مادر خود را صدا می زند. این صحنه های غم انگیز، 
خشــم افکار عمومی آمریــکا را برانگیخته و مــردم را در 
شــهرهای مختلف از جمله در ممفیس، آتالنتا و شیکاگو 
به خیابان کشانده اســت. معترضان در شهرهای دیگر نیز 
ساعات و نقاط مشــخصی را برای تجمع های اعتراضی در 
روز آخر هفته )یکشنبه( اعالم کرده اند. به  گزارش روزنامه 
گاردین، حــدود 20روز پیش )هفتم ژانویــه( گروهی از 
مأموران پلیس تنسی، خودروی تایر نیکولز را درحالی که 
تنها 80متر با خانه اش فاصله داشته، به اتهام نقض قوانین 
راهنمایی و رانندگی متوقف کرده و بدون دلیل مشــخص 
او را به  شــدت کتک می زنند. با گذشــت حدود 20روز از 
مرگ نیکولز، پلیــس اکنون فیلم های ویدئویــی را که از 
دوربین های نصب شــده روی یونیفورم هــای مأموران و 
دوربین های خیابانی گرفته شــده، منتشــر کرده است؛ 
تصاویر تکان دهنده ای که پس از گذشت 2سال ونیم از مرگ 
»جورج فلوید«، جوان سیاهپوست آمریکایی که به  دست 
افسران پلیس کشته شده و موجی از اعتراض های گسترده 
در آمریکا به راه انداخت، بار دیگر جامعه این کشور را تکان 
داده اســت. گرچه پلیس ممفیس با متهم کردن افسران 
خاطی به قتل تالش کرده تا از شدت خشم عمومی بکاهد و 
مقام های آمریکایی نیز که نگران تکرار حوادث پس از مرگ 
جورج فلوید هستند مردم را به آرامش دعوت کرده اند، اما 
اغلب رسانه ها و ناظران سیاسی با اشاره به وسعت فراخوان ها 
و تعدد شــهرهایی که در آن زمان و مــکان خاصی برای 
تجمعات اعتراضی اعالم شده، پیش بینی کرده اند که مرگ 
تایر نیکولز می تواند هیزمی بر آتش زیر خاکســتر جنبش 
اعتراضی سال های اخیر شهروندان سیاهپوست در آمریکا 
باشد؛ جنبشی که مدتی است تا حدی فروکش کرده است.

خشونت پلیس در آمریکا علیه سیاهپوستان
خشــونت پلیس علیه سیاهپوســتان در آمریکا سابقه ای 

طوالنی دارد. در میان موارد بســیار، امــا برخی باعث در 
گرفتن موج اعتراض های گسترده در این کشور شده است.

اولین بار در سال 1991بود که اعمال خشونت شدید پلیس 
علیه »رادنی کینگ«، شهروند 25ساله سیاهپوست توجه 
افکار عمومی آمریکا را نســبت به خشــونت بی حدوحصر 
مأموران اجرای قانون جلب کرد. مأموران کینگ را با دستان 
بسته بیش از 50بار با باتوم کتک زدند که در نهایت به ضربه 
مغزی و مشــکالت شدید جسمانی او منجر شــد. با انتشار 
فیلم این واقعه که توســط یک شــهروند گرفته شده بود، 
تظاهرات های اعتراضی گسترده ای شــکل گرفت و زمانی 
که مأموران خاطی از اتهامات وارده تبرئه شدند، طی 3روز 
شــورش اجتماعی پس از آن، 50نفر کشته و بیش از 6هزار 
نفر بازداشت شدند. دولت آمریکا در آن زمان برای آرام کردن 
اعتراض ها از گارد ملی، ارتش و تفنگداران دریایی استفاده 
کرد. ماموران پلیس آمریکا 8ســال بعد با شلیک 41گلوله 
»آمادو دیالو« شــهروند 23ســاله را به تصور اینکه مسلح 
است، در نزدیکی منزلش کشتند. درحالی که تمام آنچه او 
در جیب داشت کیف پولش بود. تبرئه مأموران خاطی باعث 
اعتراض های گسترده در شــهر منهتن شد. حمله تراژیک 
2006مأموران پلیس نیویورک به »شــان بل«، شــهروند 
سیاهپوست 23ساله و 2تن از دوستان او، آن هم تنها چند 

ســاعت پیش از مراســم ازدواجش ازجمله وقایعی بود که 
جامعه آمریکا را تکان داد. مأمــوران در مجموع 51بار به او 
شلیک کردند. در آن زمان هم تبرئه مأموران باعث برگزاری 

اعتراض های خیابانی در شهرهای مختلف شد.
»اریک گارنر«، سیاهپوست 43ســاله نیز ازجمله قربانیان 
خشــونت بیش از اندازه پلیــس آمریکا بود که در ســال 
2014توســط دانیل پانتالئو، مأمور مخفی کشــته شد و 
مرگش اعتراض های گسترده ای را در پی داشت. مرگ گارنر 
که حین حمله پلیس، بارها گفته بود قادر به نفس کشیدن 
 نیســت تظاهرات متعددی در ایالت هــای مختلف آمریکا

در پی داشت.
با این حال یکی از جنجالی ترین اقدامات پلیس شــلیک به 
»مایکل براون« 18ساله در شهر فرگوسن در سال 2014بود. 
»دارن ویلسون« ماموری که به تصور مسلح بودن براون 12بار 
به او شلیک کرد، هرگز متهم نشد و همین مسئله، اعتراض 
گسترده جامعه آمریکا به خصوص سیاهپوستان این کشور را 
رقم زد. پلیس با استفاده از روش های خشونت آمیز، معترضان 
را سرکوب کرد. مرگ براون فصل جدیدی از اعتراضات نژادی 
را در آمریکا آغاز کرد و به نقطه آغاز جنبش »جان سیاه مهم 
است« تبدیل شد. از آن زمان، هر سال دست کم یکی از موارد 
مرگ سیاهپوســتان در اثر برخورد خشن پلیس به بحرانی 
جدی در جامعه آمریکا تبدیل شده است؛ بحرانی که در بطن 

آن اعتراضات خشونت بار خیابانی بوده است.
»فردی گری« سیاهپوست 25ســاله، »آلتون استرلینک« 
37ساله و »فیالندو کســتایل« 32ساله نیز ازجمله کسانی 
بودند که در ســال های 2015 و 2016قتل شــان به دست 
پلیس اعتراض هایی را در پی داشت. با این حال، آنچه آتش 
انتقادها را شعله ور کرد و سراســر آمریکا را در نوردید قتل 
تراژیک »جورج فلوید« در ســال 2020 به  دســت پلیس 
بود که باعث شــد تا اعتراض ها به ســرعت از مینیاپولیس 
به ده ها شهر در 50ایالت آمریکا ســرایت کند. در آن سال، 
اعتراض ها به عملکرد پلیس به یک خیزش عمومی تبدیل 
شــد. اعتراض ها ابتدا مسالمت آمیز آغاز شــد، اما استفاده 
مأموران از خشونت در برخی ایالت ها ازجمله به کارگیری گاز 
اشک آور و گلوله های پالســتیکی باعث به خشونت کشیده 
شدن اعتراض ها و ناآرامی ها شد تا جایی که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری وقت آمریکا، نیروهای فدرال را برای کمک 
به ایالت ها اعزام کرد. او حتی تهدید کرد که برای آرام کردن 
اوضاع و ســرکوب معترضان، نیروهای ارتش را وارد عمل 

خواهد کرد.
»لوئیس هیمن« مورخ آمریکایی با انتقاد از رویکرد تاریخی 
خشــونت آمیز پلیس در برابر شــهروندان سیاهپوست به 
گاردین می گوید: »شــما وقتی آفریقایی تبار باشــید، چه 
ثروتمند باشید چه فقیر، همیشه در چشم پلیس آمریکا یک 

سیاهپوست هستید.«  

بهاره محبیگزارش 1
روزنامه نگار

موقعيت مكانی شليك های مرگبار پليس آمريكا
طی 3 سال اخير، 3473 نفر در آمريكا به ضرب 

گلوله پليس كشته شده اند

2022، مرگبارترین سال 
خشونت پلیس آمریکا

خشــم عمومی در آمریــکا به دلیل مرگ 
تایر نیکولز در شــرایطی باال گرفته که سال 
2022به عنوان مرگبارترین سال اعمال خشونت 
پلیس آمریکا ثبت شــده اســت. به گزارش 
گاردین، مأموران پلیس در سال گذشته 1176نفر 
را کشته اند که طی 10سال اخیر، بی سابقه بوده 
است. این آمار در سال 2021میالدی 1145نفر 
بوده است. شــمار افراد کشته شده به دست 
پلیس در سال 2019، 1152نفر بوده است. بنا 
بر گزارش رسانه های آمریکایی، پلیس در این 
کشور به طور متوسط روزانه 3نفر و در هر ماه 

نزدیک به 100نفر را می کشد.
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گرینویچ

کیک کله ماهی

چيزی که در برخی از مناطق دنيا غذای محبوب 
تلقی می شود، ممکن است در کشورها و جاهای 
دیگر، یک اتفاق عجيب و باورنکردنی باشد. این 
تنوع در ذائقه البته یکی از ویژگی های بشر است 
و مربوط به منطقه و کشــور خاصی نيســت. در 
روزهای اخير، یک گزارش در ســی ان ان، درباره 
برخی غذاهای متفاوت، حسابی توجه ها را به خود 
جلب کرده است. متفاوت ترین غذای این گزارش، 
کيک کله ماهی در کارنول در انگليس است که از 
نظر بسياری، واقعا عجيب به نظر می رسد. این غذا، 
که نامش در واقع  پای استارگيزی است،  در یکی 
از روستاهای منطقه کارنول پخته می شود و عمال 
غذای سنتی این منطقه به شــمار می رود. ماده 
اصلی این کيک، ســر یک نوع ماهی محبوب در 
این منطقه است که وسط کيک کاشته می شود. 
این غذا، در این منطقه به شدت محبوب است و در 
توصيف آن گفته می شود که یک نوع شيرینی با 

طعم های دریایی است. 

صدایی که چشم شماست

شهر ارواح، 300هزار دالر

برخی شهرها در دنيا، نه به خاطر جریان زندگی در آنها، که 
دقيقا به خاطر گرد مرگی که بر آنها ریخته شده شهرت پيدا 
کرده اند. یک شهر بســيار کوچک در آمریکا، دقيقا به خاطر 
اینکه به اصطالح به شــهر ارواح تبدیل شده، شهرت زیادی 
پيدا کرده و مالکانش اميدوارند با توســل به همين شهرت، 
آن را بفروشــند ویک جا، به قيمت 300هزار دالر به فروش 
گذاشته شده است. این شــهر، در ابتدای قرن نوزدهم، در 
منطقه ای که چند معدن بزرگ در آن بوده ســاخته شده و 
بعد از اینکه کار در معادن تعطيل شده، ساکنانش هم آن را 
ترک کرده اند و شرکت های مالک معادن هم آن را به مالکان 
فعلی اش فروختند. برخالف سکوت سنگينی که این روزها 
شهر را در بر گرفته، روزگاری این شهر خریدارانی از سراسر 
دنيا را به خود جلب می کرد. اما حاال، فروشندگان اميدوارند 
خریدارانی را که به سکوت طبيعت عالقه دارند برای خرید 
این شهر کوچک جلب کنند. فروشندگان گفته اند این شهر، 
مناسب اقامتگاه های یيالقی خانوادگی، کمپ شکار، اقامتگاه 
زمستانی در فصل اسکی و موارد این چنين است. با این حال، 
تأکيد آنها بر شهرت این شهر به عنوان شــهر ارواح و البته 
جایگاه تاریخی آن است. با توجه به شهرت تاریخی، این شهر 
مشتریانی هم دارد و انتظار می رود به زودی به فروش برسد. 

خرس عشق سلفی

دوربين های تله ای که محيط بانان و فعاالن محيط زیست 
در دل طبيعت می گذارند، همينطوری هم عکس های جالبی 
از حيوانات ریز و درشــت می گيرند. اســاس کار این است که   
دوربين ها، به خوبی استتار شــده باشند تا  در زندگی طبيعتی 
حيوانات خللی ایجاد نکنند  و حيوانات را نترســانند و تصاویر 
کامال طبيعی از آنها گرفته شود. اما اگر یک حيوانی، این دوربين 
را کشف کند چه می شود؟ در یک مورد خاص، یک خرس، بعد از 
کشف چنين دوربينی، چنان از آن خوشش آمده و با آن مشغول 
شده، که صدها سلفی با آن گرفته است. این دوربين در یکی از 
مناطق تحت حفاظت در کلرادو آمریکا نصب شده و اخيرا بعد از 
بررسی تصاویر آن، مشخص شده که 400عکس از 580عکس 
آن، ســلفی یک خرس بوده اســت. این دوربين ها به حرکت 
حيوانات حساس هستند و وقتی یک حيوان جلوی آنها حرکت 
می کند، عکس می گيرند. این خرس هم از سر کنجکاوی مدام 
جلوی این دوربين حرکت کرده و مجموعه ای بی نظير و خنده دار 

از سلفی هایش را ثبت کرده است.

پنجمین جشنواره ملی برفی دنا  در پیست اسکی »کاکان« شهرستان بويراحمد برگزار شد./عکس:  عیسی فتحی اول آخر

جوف مایر، در ابتدای دهه70 ميالدی، درگير الکل 
بود. اما بعد از آنکه به کليسا آمد و زندگی اش را وقف 
خدمت به مردم کرد، راهش از آمریکا به زاغه های 
بانکوک کشيد و حاال چهره نيکوکاری و خدمت به 

مردم در پایتخت تایلند است.
پدر جو، در این نيم قــرن از بيماران مبتال به ایدز 
مراقبت کرده، بچه ها را از فقر و جرم و فحشــای 
خيابان ها نجات داده، برای فقرا  مدرسه ســازی 
کرده، و همچنان مثل روزهای اول، خود را مدیون 

مردم فقير زاغه ها می داند.
 به گــزارش گاردیــن، او چنان فروتن اســت که

زیر بار هيچ کدام از تعریف ها و نسبت های خيری که 
به او می بندند نمی رود و همه آنها را از آن دیگران 

می داند؛ »من از خودم هيچ ایده ای  نداشتم.«
او در ابتدای دهه70 به عنوان کشــيش فرستاده 
کليسا به آسيا آمد. بعد از حضوری کوتاه مدت در 
الئوس، به تایلند آمد. اما روش متفاوتی را برگزید؛ او 
به جای زندگی در مناطق سرشناس و مرفه، به یک 
محله زاغه نشين خلونگ توئی در اطراف شهر رفت 
و کار متفاوتی را شروع کرد. او درباره شروع کارش 
در این منطقه می گوید: »هيچ کشيش عادی ای 
نمی خواست به چنين محله ای برود. اما من خودم 

را یکی از آنها می دانستم و به آنجا رفتم.«
او در یکی از نخستين کارهایش در این منطقه، یک 
مدرسه برای کودکان فقير احداث کرد. این مدرسه 
سنگ بنای یکی از بزرگ ترین پروژه های آموزشی 
در اطراف پایتخت تایلند شــد و از آن زمان، ده ها 
هزار نفر در مدارســی که به همين منظور در این 
مناطق ساخته شده تحصيل کرده اند. این مدرسه، 
در ادامه به یک بنياد بزرگ تبدیل شد که پدر جو 

و یک خواهــر راهبه تایلندی، که حاال 90ســاله 
است، با هم آن را بنيان گذاشتند. این بنياد، حاال 
15مدرسه برای کودکان فقير دارد. پدر جو، اصرار 
دارد که این خواهر ماریا بوده که ایده تاسيس این 
بنياد را داشته و فروتنانه نقش خود را انکار می کند.

10سال بعد از شروع فعاليت و زندگی پدر جو در 
این منطقه، فعاليت های خيریه او عالوه بر مسائل 
آموزشی، شــامل پناه دادن به کودکان خيابانی، 
حمایت از کودکان در معرض سوءاستفاده جنسی، 
مقابله با قاچاق کودکان، ارائه خدمات بهداشتی و 
کلينيکی به افراد بيمار، و بازسازی زاغه های مردم 
بود. وقتی که اپيدمی ایدز به منطقه رسيد، سازمان 
زیرنظر پدر جو به نخستين نهادی که برنامه های 
مراقبت خانگی از بيماران مبتال داشت، تبدیل شد. 
او از تجربيات آن روزها می گوید: »آن دوره اینطور 
بود که تاکسی جلوی مرکز ما می آمد، کسی را که 
عمال در آستانه مرگ بود، به پایين پرت می کرد، 

گاز می داد و می رفت.«
پدر جو امروزه به خاطر ســاخت 15مدرسه، 
5یتيم خانــه، کمک بــه تحصيــل 30هزار 
دانش آمــوز و البتــه فعاليت هــای دیگری 
ازجمله دادن وام به فقرا و کمک به افراد دارای 
معلوليت، به یکی از سرشناس ترین ساکنان 
بانکوک تبدیل شده و هر وقت که در خيابان 
راه می رود، مــردم او را می شناســند و مورد 

احترام همه است.
اما او همچنان اصرار دارد که این زاغه نشين ها بودند 
که او را نجات دادند؛ »من سال ها الکلی بودم... من 
در کنار مردمی که مراقب من بودند زندگی کردم و 

از آنها یاد گرفتم.«  

فرهنگ خوب

پدر مهربان زاغه های بانکوك
کشيش آمریکایی، بيش از نيم قرن عمر خود را برای آموزش و بهبود زندگی زاغه نشينان 

پایتخت تایلند وقف کرده است 

شهروند خوبعدد خبر
 خواندن در موزه

این روایت درباره قرار بين چند بانوی فعال 
اجتماعی اســت که همه دغدغه شان این 
بود که چرا موزه های شهر در روزهای وسط 
هفته خالی از گردشــگر و بازدید کننده 
است.  از طرفی هم غصه این را می خوردند 
که چرا دیگر کسی دست به کتاب نيست 
و همه یک جورهایی از خواندن چندخط 
کتــاب دور مانده اند. ایــن دغدغه های 
فرهنگی باعث شد تا با همفکری هم یک 
کار درست و درمان انجام بدهند. بنابراین 
کمپين »خواندن در موزه« را با سه چهارنفر 

راه انداختند.
کار خوب دیگرشــان هم این بود که این 
موزه گردی و کتاب خواندن ها برای ساعت 
بيکاری آخرهفته هایشان نباشد بلکه یکی 

از روزهای وسط هفته به موزه بروند.
قرار بر این شــد که هر هفته راس ساعت 
3 روزهای سه شــنبه به یکی از موزه های 
شــهر بروند. حرکت خوب دیگرشان هم 
این بود که کتاب های منتخب متناســب 
با رویکرد موزه هایی باشــد که می روند. 
االن عمر این کمپين به 5 ســال رسيده 
و جالب اینجاست که در 2سال کرونا این 
کمپين به صورت مجازی برگزار شد. حاال 
گروه 4 نفره شان به100 نفر رسيده و همه 
اعضای آن یا دانشجو هستند یا کارمند و 
بين آنها هم چند نفر کارآفرین و خانه دار. 
به گفته خودشان تا حاال کتاب های زیادی 
خوانده اند و به خيلی از موزه ها هم ســر 
 زده  و جــدا از اینها دوســتان خوبی هم

پيدا کرده اند.

حافظ

از صبا هر دم مشاِم جاِن ما خوش می شود

آری آری طیِب انفاِس هواداران خوش است

بيشتر از یک دهه از وقتی که پياده رو ها با موزایيک های 
آج دار مخصوص نابينایان بازسازی شدند تا آنها بتوانند 
بدون مشکل در پياده رو تردد کنند، می گذرد. اما همه 
ما خوب می دانيم که نابينایان برای رفت وآمد در شهر 
به امکانات دیگری هم نياز دارند که عبور از پياده رو 
تنها بخشی از آن است. یک فرد نابينا باید بتواند بدون 
کمک و همراهی دیگری، با ســهولت از حمل ونقل 
عمومی، مراکز تفریحی و فرهنگی، گذرگاه ها  و موارد 
مشابه اســتفاده کند. در چند سال گذشته مدیریت 
شهری اقدامات خوبی در راستای برطرف کردن موانع 
و مناسب سازی  اماکن عمومی و معابر برای نابينایان 
کرده است. نمونه اش را حتما در همين تهران خودمان 

دیده اید. مثال چند سالی است برخی از دستگاه های 
عابر بانک صدای ضبط شده دارند و خدماتی که ارائه 
می دهند را همزمان اعالم می کنند تا اگر فرد نابينایی 
قصد انجام تراکنش بانکی با این دستگاه ها را داشت، 
بتواند به راحتی کارش را انجام بدهد. اما کارشناسان 
معتقدند که یکی از مهم ترین نيازهای جامعه نابينایان 

برای حضور کم خطــر و اطمينان بخش در شــهر، 
نصب تجهيزات هشدار در تقاطع های چراغ دار برای 
مطلع شدن این افراد از تغيير رنگ عالئم راهنمایی 
و رانندگی اســت. به همين دليل مدیران شــهری 
تصميــم گرفته اند که برخی از تقاطع های شــهر را 
به سيستم آالرم صوتی برای نابينایان مجهز کنند. 
هم اکنون این سيستم روی چراغ راهنمایی و رانندگی 
16تقاطع نصب شده و مسئوالن شهرداری این وعده 
را داده اند که به زودی تعداد بيشــتری از تقاطع های 
پایتخت به این دســتگاه مجهز می شوند. روش کار 
 این سيستم صوتی هم به این شکل است که هنگام

سبز شدن چراغ آالرم پخش می شود و تا نزدیک شدن 
به زمان پایان سرعت پخش آالرم بيشتر می شود، این 
برای نابينایان تکرار می شود تا بتوانند به راحتی و با 

اطمينان از عرض خيابان عبور کنند. 

می گویند آدم ها از طریق صدا 
هم می توانند عاشــق شــوند! 
به نظر درســت می آید! چون حتی آوا و اعــراب کلمه ها نيز با 
لهجه و آهنگ صدای آن شخص به خاطر مانده و در ذهن  حک 
می شــوند. به همين دليل آوا و آهنگ و موسيقی کالم یا آالت 
موسيقی، یکی از قدرتمند ترین ابزار بشر برای برقراری ارتباط با 

جهان درون و بيرون و دنيای اطراف ما هستند.
هفته »صدای یونسکو« ژانویه هر سال با هدف آموزش عمومی 
و افزایش آگاهی همه بازیگران و نوازندگان جهان درباره اهميت 
و کيفيت صدا و توجه به صدای محيط اطراف، برگزار می شود. 
این رویداد امســال با عنوان »رهایی صدا« برگــزار و از اتفاق 
 Kings Place تازه ای در این حوزه پرده برداری شد. ســالن
لندن با این ســؤال کار خود را آغاز کرد که:» چگونه می توان 
سبک های مختلف موسيقی، نوازندگان ســازهای مختلف از 
بادی تا الکترونيکی و خوانندگان با وســعت صدای متفاوت و 
حتی متعلق به قرن هفدهم را در یک برنامه موسيقی کنار هم 
داشت و از صدای تک تک سازها و خوانندگان لذت برد«؟ پاسخ 
واضح است؛ با سيستم صوتی 360درجه ای که به تازگی از آن 

رونمایی شده است.
یکــی از ســالن های Kings Place لنــدن کــه توســط 
audiotechnik d&b، ساخته شــده است، به سيستم صوتی 
360درجه تبدیل شــده اســت. در این روش جدید به جای 
راه اندازی معمولی کانال های صوتی راســت و چپ برای صدا، 

19بلندگوی جداگانه و 48کانال در سالن تعبيه شده است. 
این امکان جدید به گروه موســيقی به ویــژه نوازندگان اجازه 
می دهد تا نحوه پخش صدا در سالن را تغيير دهند. به این ترتيب 
مخاطبان حاضر در این سالن، به جای دیدن نوازنده روی صحنه 
و شنيدن صدای موسيقی آنها، از ستون بلندگوها در سمت چپ 
ســالن، صدایی فراگيرتر را تجربه خواهند کرد. در این امکان 
جدید، طنين، پژواک و تثبيت و استقرار صدا از طریق تنظيمات 

نوآورانه قابل دستکاری است.
مراسم افتتاحيه این سالن با دستگاه ویژه هفته گذشته با اجرایی 

به نام »حمام ماه« آغاز شد.
قرار است 50 رویداد موسيقی طی هفته صدای یونسکو در این 
سالن با امکان جدید خود اجرا شود تا قدرت این امکان جدید در 

عرصه موسيقی و صدا کامال مورد ارزیابی قرار گيرد.

علم خوب

مهتاب خسروشاهی

 رهایی در 360 درجه
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جهیزيه نوعروسان از راه می رسد
روزهــای پيش رو پــر اســت از عيد و 
شادی و سرور. ایام مبارکی که به یمن 
والدت اميرالمومنين)ع( و بعد هم اعياد 
شعبانيه، حسابی بساط جشن و عروسی 
 در آن برپاســت و زوج های بســياری

سرخانه و زندگی شان می روند . در این 
ميان البته هســتند زوج هایی که هنوز جهيزیه شان جفت و جور 
نشده و در تدارک برای تهيه خانه و لوازم زندگی هستند. خبر خوب 
این است که 42هزار سری جهيزیه با همکاری کميته امداد و مردم 
نيکوکار به نوعروسان نيازمند کل کشور اهدا شده است. در واقع 
بخش قابل توجهی از هزینه تهيه 42هزار ســری جهيزیه ، توسط 
خيران تامين شده و در کنار آن از کمک های بنياد مستضعفان نيز 
استفاده شده است. این جهيزیه های اهدا شده شامل 5قلم کاالی 
اساسی و ضروری زندگی است که این اقالم شامل یخچال فریزر، 
ماشين لباسشویی، اجاق گاز، تلویزیون و جاروبرقی است و ارزش 
هر سری بيش از 20 ميليون تومان اســت. ضمن اینکه این لوازم 
خانگی همگی توليد داخل اســت و این اقدام در راستای حمایت 
و تقویت از توليد داخلی انجام شده است. آنطور که رئيس کميته 
امداد امام خمينــی )ره( گفته، تامين مســکن مددجویان هم در 
دستور کار قرار گرفته و 40هزار واحد مسکن با همکاری قرارگاه 

امام حسن مجتبی)ع( احداث می شود.

 تاالب های پر آب
بارندگی های اخير در کل کشور عالوه 
بر اینکه باعث شادی و خوشحالی مردم 
شده و رودخانه ها و ســدها را پر آب و 
هوا را هم تلطيف کــرده، حال و احوال 
تاالب های خشــک شــده کشورمان 
 را هــم بهبود بخشــيده و این تاالب ها

یک به یک در حال پر آب شــدن هســتند که این به معنای یک 
حيات دوباره زیست محيطی و حال خوب مردمان آن دیار است. 
آنطور که از خبرها پيداست، در چند روز گذشته تاالب های استان 
آذربایجان غربی در حال آبگيری هســتند. به گفته سرپرســت 
اداره حفاظت محيط زیســت نقــده، آبگيری 2 تاالب مشــهور 
»دورگه سنگی« و »آق قلعه« چند روزی است از رودخانه »گادر« 
آغاز شــده و تا احيای کامل ادامه خواهد داشت. همچنين تاالب 
»طالقان« نيز به زودی آبگيری می شــود. این مســئول گفته که 
احيای تاالب هــا از اهميت ویژه ای در حفظ اکوسيســتم منطقه 
برخوردار اســت و پس از تامين آب شــرب شهرستان در اولویت 
بعدی قرار دارند. در شهرستان نقده 7تاالب فصلی و دائمی وجود 
دارد که ساالنه بيش از 10هزار قطعه انواع پرندگان مهاجر و بومی 
در آن زندگی می کنند که از این تعداد، تاالب های درگه سنگی، 

آق قلعه، حسنلو و یادگارلو جزو تاالب های بين المللی هستند. 
تاالب های نقده در فصل های بهار و پایيز پذیرای شــمار زیادی از 
پرندگان مهاجر است؛ غاز خاکســتری، انواع مرغابی و انوع اردک 
)سر سفيد، سرسبز، مرمری، سرحنایی و بلوطی(، خروس کولی، 
حواصيل، تنجه، فالمينگو و پليکان ازجمله پرندگان مهاجر موجود 
در تاالب های این شهرستان است که طی سال های گذشته به دليل 
 خشــکی تاالب ها تعداد این پرندگان هم کم شــده بود. حاال با 
پرآب شدن تاالب های نقده تعداد پرندگان مهاجر هم مثل سابق 

افزایش خواهد یافت.

طرح لبخند احسان
همانطــور کــه می دانيــد خدمــات 
دندانپزشــکی از گران تریــن خدماتی 
اســت که به بيماران ارائه می شــود و 
بيمه های پایه هم تعهد چندانی نسبت 
به پوشش بيمه ای آن ندارند و خيلی ها 
برای اینکه مجبور نباشند هزینه زیادی 
برای ترميم دندان هایشــان بدهند، ناچار می شوند دندان شان را 
بکشند. حاال قبل از اینکه یاد دندان های خراب و هزینه های زیاد 
دندانپزشکی حالتان را بگيرد، می خواهيم یک خبر خوب بدهيم 
که قرار است لبخند بر لب مردم محروم و حاشيه نشين ایالم بياورد 
و ما هم از حال خوب آنها سرکيف بيایيم. به همت ستاد فرمان امام 
استان ایالم، طرح رایگان لبخند احسان به اجرا درآمده و محرومان 
مناطق ماژین دره شهر و مناطق حاشيه شهر ایالم به مدت یک هفته 
می تواننــد به رایگان از خدمات دندانپزشــکی بهره مند شــوند. 
پيش بينی می شــود در این طرح بيش از 1500 نفر تحت درمان 
قرار گيرند. ضمن اینکه بيش از 12دکتر دندانپزشــک متخصص 
برای اجرای این طرح در بخش ماژین شهرستان دره شهر و ایالم 
ارائه خدمت می کنند. این طرح با همکاری گروه های جهادی در 
حال انجام است و تمام خدمات دندانپزشکی به مردم ارائه می شود. 
این را هم بگویيم که طرح لبخند احسان، یک طرح کشوری است و 
اگر همه استان ها همت کنند، نشاندن لبخند بر لب محرومان کل 

کشور، ميسر خواهد شد.

 تهران با هوای پاك
حتما می دانيد که در چند روز گذشته 
برخی از نقاط کشــور مثل زاهدان که 
در حدود 9-8سال رنگ برف را ندیده 
بودند، سپيدپوش شــدند و مردم این 
مناطق هم بعد از سال ها سرمای برف را 
احساس کردند و شاد شدند. حاال هم در 
ادامه این بارندگی ها، خبر رسيده که این هفته هم مناطق غربی 
کشور درگير موج جدید بارش ها خواهد شــد و خبر خوب برای 
تهرانی ها هم این است که این هفته وزش باد و بارش برف و باران 
در تهران هوای غبار گرفته این شهر را پاکيزه خواهد کرد. آنطور 
که هواشناسی پيش بينی کرده، وزش باد در تهران باعث خواهد 
شد که یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هوا کاماًل استاندارد شود. موج 
اصلی هم بعد از ظهر دوشنبه به تهران می رسد و برای روز سه شنبه 

بارش برف و باران پيش بينی شده است. 
به این ترتيب پایتخت نشــينان چند روزی از آلودگی هوا در امان 

خواهند بود و هوای پاک  استشمام می کنند.

فاطمه عباسی

زهرا کریمی



وصایای شهدا 
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انسولین قلمی ساخت ایراننوگرایی در جشنواره شعر فجر
 گفت وگو با رضا اسماعیلی، 

دبیر هفدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر
مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در گفت وگو با همشهری از تولید 
انسولین قلمی در کشور توسط شرکت های دانش بنیان تا یک سال آینده خبر داد

حلیمه رشیدی؛ یکی از صدها بانوی جانباز دفاع مقدس. شیرزنی از شهر بانه. جنگ تحمیلی 

حامد یزدانیگزارش
روزنامه نگار

در سال های نه چندان دور عالوه بر نقص عضو کردن او، همسر و 2فرزندش را هم گرفت. 
شهید محمدسعید سعیدپور و دخترش خدیجه و پسرش عزالدین. رشیدی سال هاست 
روی ویلچر می نشیند و طعم شیرین راه رفتن را از یاد برده است. با این حال روحیه مقاوم او هیچ وقت به این بانو اجازه نداده تا 
کنج عزلت را برای از دست دادن آنچه داشته انتخاب کند. او با همان شرایط توانسته خیلی خوب زندگی اش را مدیریت کند و 

حاال به عنوان مدیری کارآمد فعالیت می کند و عالوه بر آن باقی فرزندانش را به نحوی تربیت کند که افرادی موفق باشند.

در یکی از روســتاهای بانه به دنیا آمده است. زنی پرتالش 
و اســتوار که جمــالت »نمی شــود و امکان نداشــت« 
برایش معنا نــدارد. می گوید که روزهای آخر اســفند ماه 
سال 1363مجروح شده است و ماجرای تلخ آن روز را تعریف 
می کند: »19اسفند ماه بود. جنگنده های دشمن از صبح زود 
شروع به بمباران بانه کردند. مردم فرار می کردند. ما هم از 
خانه بیرون آمدیم که خودمان را به جای امنی برسانیم اما 
نخستین راکت دشمن نزدیک من و بچه هایم اصابت کرد. 

ترکش آن به شکم ام اصابت کرد. درد زیادی داشتم با این 
حال بلند شــدم تا خودم را نجات دهم که ترکش دوم به 
نخاعم برخورد کرد. دیگر نتوانستم حرکت کنم. از آن سال 

تا االن ویلچرنشین شده ام.«
در آن روز تلخ، رشــیدی عالوه بر قطع نخاع شــدن، همسرش 
محمدســعید و فرزندانش خدیجه و عزالدین را هم از دســت 
داد. هر 3آنها جلوی چشــمش شهید شــدند. حادثه گزنده تر 
مجروح شدن اسماعیل، پسر بزرگش بود که رشیدی نمی دانست 

او چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. باقی ماجرا را از زبان خودش 
می شنویم: »وقتی بمباران تمام شد نگاهی به اطراف انداختم. 
مردم مثل برگ درختان پاییــزی روی زمین افتاده بودند. همه 
غرق در خون. آن لحظه نفس کشیدن بچه ها و همسرم را دیدم 
و فکر نمی کردم که شهید شوند. ما را سوار آمبوالنس کرده و به 
بیمارستان رساندند اما از آنجا هر کدام از ما را به یک شهر منتقل 
کردند. من را هم به تهران فرســتادند. نمی دانســتم چه بر سر 

خانواده ام آمده است.« 

ماه ها گذشت تا اینکه رشیدی شرایط بهتری پیدا کرد و به شهر 
خود بازگشت. آن وقت بود که پی برد اسماعیل مجروح شده و 
باقی شهید شده اند. شرایط سختی بود اما ایستادگی کرد و همه 

توانش را برای دیگر فرزندانش گذاشت. 
خودش تعریف می کند: »بچه هایم همــه کوچک بودند اما من 
خودم همه کارهایشان را انجام می دادم. برای شان هم پدر بودم 
و هم مادر. نگذاشتم کوچک ترین سختی را تجربه کنند. در واقع 
سختی های روزگار من را عزلت نشین نکرد. برای اینکه به ادامه 
تحصیل تشویق شوند خودم شــروع به درس خواندن کردم. تا 
قبل از مجروح شدنم اصال سواد نداشتم. در کالس های نهضت 
سواد آموزی ثبت نام کردم و تا دیپلم هم ادامه دادم. می خواستم 
در آزمون دانشگاه شرکت کنم که نشد. یعنی مشکل جسمی ام 

اجازه نداد.«
 فرزندان رشــیدی امروز به همت و تشــویق مــادر خود همه 
تحصیالت عالیه دارند. 2 فرزند او دکتر و یکی شــان هم دارای 
مدرک کارشناسی ارشــد اســت. فرزند آخرش هــم تا مقطع 
کارشناسی درس خوانده است. او می گوید: »برای اتفاقاتی که 
تجربه کردم هیچ وقت شکایت به خدا نبردم. به جای آن از لحظاتم 
بهترین استفاده را می کنم. هم اکنون از طریق فضای مجازی و 

شبکه آموزشی مشغول یادگیری زبان انگلیسی هستم.« 

تأثیر مخرب دروغگویی در خانواده

 وقتی حقیقت 
وارونه می شود

 
دروغ، خصلتی زشت و ناپسند است که اگر 
برای فرد عادت شود او را به تباهی می کشاند. 
اول بیمارش می کند به گونه ای که قدرت تفکر 
سالم را از او گرفته و فضای خیالی برایش مجسم 
می کند. در گام بعدی اعتبارش را می گیرد و نگاه 
بدبینانه دیگران را برایش می خرد. این صفت 
نکوهیده، آفتی است که اگر خانواده یا جامعه 
را مورد تهاجم قــرار دهد، بذر بی اعتمادی را 
در اذهان می کارد و ســبب می شود آدم ها به 
هم اطمینان خاطر نداشته باشند، در چنین 
شرایط، زندگی با آدم هایی که دل و زبانشان 

یکی نیست، عذاب آور خواهد بود.

جایگاه دروغگویی در مغز
چرا آدم ها دروغ می گویند؟ سؤالی است که برای 
خیلی از ما پیش می آید و شــاید پاسخ درست و 
قاطعی نتوانیم به آن دهیم. اما با کشف جدیدی 
که دانشــمندان درباره مرکز دروغگویی در مغز 
به دست آورده اند این احتمال می رود که یکی از 
دالیل اصلی دروغگویی به علت وجود این مرکز در 
مغز باشد. در سال 2003عده ای از روانشناسان 
و پژوهشــگران با اســتفاده از عکســبرداری و 
کمک گرفتن از امواج مغناطیس به این حقیقت 
دست یافتند که فعالیت قسمت قدامی مغز هنگام 
دروغگویی بیشتر می شود. این اکتشاف اگرچه در 
نوع خود بی نظیر بود اما در واقع 1400سال قبل 
خداوند در قرآن کریم، آیه 15-14 سوره علق به آن 
اشاره کرده است: »هرگز )این را نداند(، اگر او )از 
کفر و ظلم و تکذیبش( دست نکشد البته ما موی 

پیشانی اش  )به قهر و انتقام( بگیریم.«
براساس گفته علمای دینی ناصیه در زبان عرب 
همان جلو و باالترین قسمت پیشانی است. طبق 
آزمایش های انجام شده  هنگام دروغ گفتن، مغز 
انرژی زیادی مصرف می کند. این ثابت می کند 
که راســتگویی باعث افزایش قدرت انرژی مغز 
می شود. همچنین دانشمندان پس از تحقیقات 
بیشــتر به حقیقت جدیدی دست یافتند. اینکه 
مغز انسان براساس صداقت و راستی طراحی شده 
است و دروغگویی فشار زیادی به مغز وارد می کند.

کودکم دروغ می گوید
دروغ گفتن صفتی نیست که از زمان تولد همراه 
ما باشد، انسان در بدو ورودش به این دنیا پاک و 
سرشار از صداقت است. آنچه به صورت خصوصیات 
رفتاری در ما نشــان داده می شــود، برگرفته از 
شرایط محیطی و تربیت خانوادگی است. به گفته 
روانشناســان، آغاز دروغگویی از سن 3سالگی 
است دروغ گفتن بچه ها در این مقطع سنی برای 
ســرگرمی و امتحان کردن پدر و مادرهاست. با 
گذشــت زمان او از اطرافیانــش الگو می گیرد و 
این توانایی را پیدا می کند که با متوسل شدن به 
دروغ، حقیقت را آنطور که می خواهد جلوه دهد. 
کودک با پا گذاشتن به 5سالگی، می تواند تفاوت 
بین سخن راست یا دروغ را تشخیص دهد. از این 
سن است که صفت دروغ در فرد شکل می گیرد 
و اگر به صورت عادت درآید به شکل بیماری در 
فرد پایدار شده و شخصیت کاذب او را می سازد. 
از 7سالگی بچه ها یاد می گیرند که هرکاری که 
کردند را نباید به پدر و مادر خود بگویند اما چون 
نوپا هســتند از تغییر رنگ صورت و صدایشان 
می توان به دروغ آنها پی برد. اینجا خانواده نقش 
مهمی دارد، پدر و مادرها با رفتارشان می توانند 
این صفت را در فرزندانشــان ریشه کن یا تقویت 
کنند. در واقع بچه ها از همــان دوران کودکی با 
کمک گرفتن از هوش انتزاعی خود یاد می گیرند 
که می تواند برای رســیدن به خواسته های خود 
دیگران را گول بزند. فــرار از تنبیه، جلب توجه 
مواردی است که کودک را ترغیب به تغییر واقعیت 
می کند. اما با بزرگ تر شدن این کار را برای رهایی 
از تهدید والدین یا مربیان انجام نمی دهد بلکه آن را 
برای رسیدن به اهداف ثانویه به کار می برند. والدین 
باید توجه داشته باشند اگر بچه ها از واقعیت دور 
شوند به نوعی از سختی های حقیقت فرار کرده و 
ساکن دنیای خیالی می شوند. ائمه معصومین)ع( 
تأکید زیادی بر تربیت ســالم و اخالقی کودکان 
کرده اند. حضرت علــی)ع( می فرمایند: »قلب 
کودک مثل زمین بکر اســت که هــر چه در آن 

کاشته شود پرورش می یابد.« 

شخصیت شناسی فرد دروغگو 
افراد دروغگو شــخصیت متزلزلی دارند. آنها در 
روابط اجتماعی بــرای بهتر نشــان دادن وجه 
شخصیتی خود و حفظ اعتبارشــان به خدعه و 
نیرنگ متوسل می شوند. اینها کسانی هستند که 
نیازهای ارضا نشده دارند یا گرفتار حس حقارت 
هســتند. از این رو با بیان دروغ هــای پی در پی 
سعی می کنند به شخصیت پوسیده خود رنگ و 
لعاب دیگری بدهند. در واقع قصد دارند با وارونه 
نشان دادن حقیقت وجودی شان، خود را بزرگ تر 

جلوه داده و روی دیگران تأثیر بگذارند.
این نکته را باید متذکر شــد که دروغگویی برای 
بعضی ها وسیله ای است تا با کمک آن حسادت 
و اضطرابشان را کتمان کنند و با گذاشتن نقاب 
بر ســر شــخصیت حقیقی اش به یک »خود« 
کاذب می رسد. اما اوج فاجعه زمانی است که فرد 
دروغگو، دروغ های خود را باور کند. در این حالت 
او باالترین آسیب را به شخصیت خود وارد کرده 
است. موجب سلب اعتماد اطرافیانش می شود. 
امام صادق)ع( می فرمایند: »هر کس زیاد دروغ 
بگوید ارزش و اعتبــارش بر باد می رود و ایمانش 

از بین می رود.« 

مهناز عباسیانیادداشت
روزنامه نگار

احترام به بچه ها، معجزه می کند
مادر شهیدان صادق و فخرالدین برزی؛ بانوی دانشگاه نرفته ای که استاد یاد دادن مهارت های زندگی است

دانشگاه نرفته اما استاد یاد دادن مهارت های زندگی 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

است. آنقدر زیرکانه ریزه کاری های اخالقی را آموزش 
می دهد که هر کس ســاعتی مهمان او باشد به اندازه 
10سال پخته تر خواهد شد. زهرا شیخ سفلی شهره است در بین دوست و آشنا به دنیادیدگی. او از 
آن دسته زنانی است که حضورش در جمع فامیلی به مثابه بودن یک کارشناس کارکشته امور 
خانوادگی است. آنقدر باظرافت بین آدم ها صلح و دوستی برقرار می کند و به دخترهای جوان 
درس زندگی می دهد که اگر او را »بانوی صلح« بنامند بیراهه نگفته اند. زهرا شیخ سفلی؛ مادر 
شهیدان صادق و فخرالدین برزی، برای عاشقانه های مادرانه اش شیوه خاص خود را دارد. او برای 
پرورش شخصیت بچه ها و تکامل وجودی شان از شــیوه احترام گذاشتن استفاده کرده است. 

صحبت های او ارزشمند است و برایمان از فرزندپروری خود می گوید.

خانه باصفایی دارد. عشــق و محبت را به خوبی 
می توان از جای جای آن احســاس کرد. همه جا 
مرتب اســت و ردی از بی نظمی دیده نمی شود. 
معلوم است مادر به آراستگی خانه خیلی اهمیت 
می دهد. آن هم با داشتن 70و اندی سال سن. گوشه 
سالن پذیرایی، درست جایی که برای گلخانه درنظر 
گرفته شده بوده، فضایی معنوی به چشم می خورد. 
مکانی شبیه به موزه شــهدا. دور تا دور این فضای 
16-15متری را عکس های صادق و فخرالدین پر 
کرده است. چقدر هم باسلیقه! کار دست خود مادر 
است. چند سجاده خوش رنگ هم روی زمین پهن 
کرده تا اگر کسی مهمانش شد و دلش خواست نماز 
بخواند، آنجا نمازش را بجا آورد. رد نگاه متعجب 
مهمان غریبه را می گیرد و می گوید: »اینجا را برای 
دل خودم درست کردم. عکس بچه ها را گذاشتم 
جلوی چشمم تا هر لحظه روی ماهشان را ببینم. 

مرتب با آنها حرف می زنم تا دلم آرام بگیرد.« 

زن باید هوای همسرش را داشته باشد
مادر 2اســتکان دمنــوش مــی آورد و روی میز 
می گذارد. دمنوش 7گیاه است. می گوید: »بخور 
مادرجان برای آرامش اعصاب خیلی خوب است. 
تا جوان هســتید مراقب ســالمت خود باشید.« 

توصیه های مادرانه اش چقدر به دل می نشیند. از 
حرف هایی که می زند می توان پی برد که لبریز از 
تجربه است. سر حرف را باز می کند و به روزهای 
جوانی خودش برمی گــردد: »از وقتی که ازدواج 
کردم تا زمانی که همسرم از دنیا رفت پا به پای او 
بودم. همراهی اش کردم. با هر چه داشت ساختم. 

از چشم و همچشمی بدم می آمد. خیلی قانع بودم. 
بچه هایم هم با همین عادت بزرگ شــدند. برای 
اینکه چرخ زندگی ام بهتر بچرخد خیاطی می کردم. 
زن باید هوای همسرش را داشته باشد.« بعد هم 
مثل مادربزرگی که توصیه های اخالقی به نوه اش 
می کند، ادامه می دهد: »سختی های زندگی آدمی 
را می سازد و اگر کسی در دنیا آبدیده نشود بی تجربه 
می ماند. بعضی ها تا با مشــکلی روبه رو می شوند 
به جای حل آن عجز و البــه می کنند و همه  چیز را 
برهم می زنند. باید به زندگی نگاه مثبت داشــت. 
اینطوری همه  چیز زیبا به نظــر می آید. خود من 
13سال از پدر پیر همسرم نگهداری کردم. خیلی 
دوستش داشتم و خدمت به او را عبادت می دیدم. 
او هم در حقم خیلی دعــا می کرد و همین باعث 
عاقبت به خیری بچه هایم شــد. اغلب جوان های 
امروزی نگهداری از ســالمند را دردسر می دانند. 

این بد است.« 

تا موفق نشوید نمی توانید به مردم خدمت کنید
ثمره زندگی مشترک او 5فرزند است که 2 فرزند 
را در راه خدا داده است. می گوید: »کاظم، پسر اولم 
االن پزشک ارتوپد است، بعد صادق و فخرالدین 
که شهید شدند. آخرین پسرم هم محمدحسین، 
مهندس کامپیوتر اســت. یک دختر هم دارم که 
با جانباز 70درصد ازدواج کرده اســت.« او سبک 
زندگی جالبی دارد؛ با اینکه تحصیالتش دانشگاهی 
نیست اما اطالع به روز و جامعی دارد و خیلی هم 
روان و ساده دانســته هایش را بیان می کند. مادر 
از توجه زیادش به درس خواندن بچه ها می گوید. 
اینکه چطور نامحسوس کارهایشــان را زیرنظر 
داشته و حواسش به نمره آنها بوده است. می گوید: 
»همیشه به بچه ها می گفتم خوب درس بخوانید. 
تا موفق نشوید نمی توانید به مردم خدمت کنید. 
مرتب تشویق شان می کردم. الحق که حرف شنوی 
داشتند.« تا شروع جنگ بچه ها سرشان به درس و 

مدرسه گرم بود. با پیشروی دشمن، کاظم، صادق 
و فخرالدین برای رفتن به جبهه اقدام کردند. قبل 
از همه کاظم مهیای رفتن شد. از آنجا که نزدیک 
آزمون دانشگاه بود، مســئول پایگاه اعزام نیرو به 
کاظم که دانش آموز نمونه سال چهارم دبیرستان 
بود اجازه رفتن نداد. باقی ماجــرا را از زبان مادر 
می شنویم: »مسئول پایگاه کاظم را می شناخت. 
می دانست که شاگرد اول است. نگذاشتند به جبهه 
برود. به جای او صادق راهی شــد. آن موقع سوم 
دبیرستان درس می خواند. 2 ماه بیشتر در جبهه 
نبود که در عملیات والفجر1 مفقود شد. پیکرش 
سال72 برگشت. بعد از 10سال.« با شهادت صادق؛ 
فخرالدین که سن و سالی نداشت به منطقه عملیاتی 
رفت. او هم در عملیات بیت المقدس شهید شد. 
فخرالدین را در ارتفاعات ماعون به رگبار بســته 

بودند و همانجا از سرما یخ زده بود.

وقت نماز؛ حرف زدن تعطیل!
مادر در تمام مدتی که پسرها در جبهه بودند بیکار 
نماند و امور پشــتیبانی جبهه را برعهده داشت. 
می گوید: »خانم ها نمی گذاشــتند رزمنده ها با 
کمبود امکانات مواجه شوند. همه تالش می کردند. 
من هم در کنارشــان بودم.« با شــنیدن صدای 
اذان صحبت هایــش را نیمــه کاره می گذارد و 
می گوید: »وقت نماز است. حرف زدن تعطیل.« 
در رفتارش پندهایی نهفته شده که اگر دقت کنی 
به راحتی می توانی درس زندگی بگیری. نمازش 
تمام می شود و همانطور که روی سجاده نشسته 
می گوید: »از اسراف بیزارم. با اینکه حاج آقا، پدر 
بچه ها، از نظر مالی دست به جیب بود اما هیچ وقت 
بریز و بپاش نکردم. حتی برای عروســی بچه ها. 

جشن عروسی محمدحسین را 
در خانه برگزار کردم. به دامادم 

هم سخت نگرفتم.«

کفشبچههاراخودمواکسمیزدم
مادر از آن دسته آدم هایی است که هرکس همنشین اش شود بی شک به یاد خدا می افتد. آنقدر شیرین حرف می زند که اگر انتقاد کند کسی دلخور 
نمی شود. می گوید: »مادر مهم ترین فرد در زندگی هرکس است. باید بداند چطور با بچه اش رفتار کند. بعضی ها گله می کنند که بچه ام بد بار آمده 
است. خب عزیز من خودت اینطوری او را بار آورده ای. حرف بد می زنی بعد انتظار داری بچه حرف بد نزند.« بعد به پسر محمدحسین اشاره می کند 
که یک سال و نیم دارد. ادامه می دهد: »عروسم به تازگی صاحب دوقلو شده است. یک پسر 18ماهه هم دارد. می خواست پرستار بگیرد نگذاشتم. 
خودم کمکش می کنم. من به تربیت بچه هایم خیلی اهمیت می دهم.« از نگهداری نوه ها حس خوبی دارد. حس نشاط. همان زمانی که سال ها 
پیش برای بچه ها صرف می کرده حاال برای بزرگ کردن نوه ها هزینه می کند. آنها را گنجی می داند که باید به خوبی مراقب شان بود. به گذشته دور 
برمی گردد و از نحوه رفتاری خود می گوید: »من خیلی به بچه هایم احترام می گذاشتم. وقتی مدرسه می رفتند بدرقه شان می کردم و موقعی که به 
خانه می آمدند به استقبال شان می رفتم. احترام می گذاشتم تا آنها احترام گذاشتن به دیگران را یاد بگیرند. حتی کفش هایشان را جلوی پایشان 
جفت می کردم اما بیشتر از همه به ظاهرشان می رسیدم. کفش هایشان را خودم واکس می زدم. با لباس های اتو کشیده بیرون می رفتند. برای 
همین همکالسی بچه ها فکر می کردند ما از مناطق باالشهر به میدان خراسان آمده ایم. اجازه نمی دادم با ظاهر نامرتب سر سفره غذا بنشینند. 
می گفتم سفره حرمت دارد باید آراسته مهمان خدا شد. خالصه اینکه احترام گذاشتن به بچه ها، معجزه می کند. شخصیت شان رشد می کند.« 

اما اگر بچه ها اشتباه می کردند چه؟ آیا غیظ می کرد یا تذکر می داد؟ می خندد. می گوید: »با بچه ها نباید بد صحبت کرد. باید امین آنها بود. یک بار 
محمدحسین، پسر کوچکم در پارک بازی می کرد. با توپ چراغ یکی از روشــنایی ها را شکسته بود. آمد خانه و به من گفت. من هم گفتم باید 
می ایستادی و ضرر کارت را می دادی، بعد با او به پارک رفتم و ماجرا را به پارکبان گفتم. البته او خسارت قبول نکرد اما می خواستم به او بفهمانم 

هر کس اشتباه می کند باید پای آن بایستد و از خطایی که کرده فرار نکند.« 

مکث

شهید 
اسرافیل کلهر: 

»دعا زیــاد بخوانید و 
امام عزیز، رزمندگان و 
جانبازان را دعا و سعی 
کنید همیشه وحدت خود 
را حفظ نمایید و نگذارید 
شــایعات  و  تبلیغات 
مشــرکین  منافقین، 
و ملحدیــن، صفــوف 
یکپارچه شما را بشکند و 
خدای ناخواسته لطمه ای 
به انقالب و اسالم بخورد. 
دیگر اینکه، برادران! از 
دروغ، تهمــت و غیبت 
بپرهیزید که باعث ُخرد 
و متفرق شــدن اسالم 
می شود و در روز قیامت 
نمی توانیــد جوابگوی 

اعمال تان باشید.«

شهید 
حسین برهانی: 

»ای ملــت بدانید امروز 
و  بزرگ  مسئولیت تان 
بارتان سنگین است و باید 
رسالت تان را که پاسداری 
از خون شهیدان است 
انجام دهید خواهرانم! 
در تربیــت فرزندانتان 
بکوشــید و حجاب را 
رعایت کنید، زهراگونه 
زندگی کنید... سفارشم 
به مردم این است، به یاد 
خدا و روز جزا باشــید 
پیرو ائمه اطهار باشید 
و امام زمــان )عــج( را 

فراموش نکنید.« 

شهید 
ابوالفضل حقی: 

»در نماز غفلت مکنید 
و این جهاد یک امتحان 
است برای آخرت. سعی 
کنید که در این امتحان 
محاسبه  باشید.  موفق 
کنید خود را قبل از آنکه 
به حســابتان برسند. 
نگذارید قــرآن غریب 

بماند.«

شهید 
اکبر رجبی: 

»خواهران! شما را به خون 
شهدا سوگند حجاب تان 
را رعایت کنید و بدانید 
که زینت شــما حجاب 
شماســت و بــه خدا 
هیچ چیز برای یک خواهر 
بهتر از عفت و پاکدامنی 

نیست.«

شهید 
عباس میرزایی: 

»بار سفر را با هوشیاری 
ببندیم. شب های خود 
را تبدیل به روز نماییم و 
هر نمازی که می خوانیم 
آخرین نمازمان و هر ثانیه 
را آخرین لحظه زندگی 
خودمان به حساب آوریم. 
بیایید از سروران مردم 
در آن دنیا باشیم یعنی از 

پرهیزگاران.«

حلیمه رشیدی؛ شیرزن ویلچرنشینی که فرزندان موفق و تحصیل کرده تربیت کرده است 

سختی های روزگار عزلت نشینم نکرد
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نوگرایی در جشنواره شعر فجر
گفت وگو با رضا اسماعیلی، دبیر هفدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر

دریچهرمان

دنیای علم

قصه های کهن

اخالق نوشتن
نشست هفتگی شهر کتاب، 
سه شنبه یازدهم بهمن ماه 
ساعت ۱۵به نقد و بررسی 
کتاب »اخالق نوشــتن« 
اختصاص دارد که باحضور 

حســین معصومی همدانی، ضیاء موحد، علی صلح جو، هومن 
پناهنده و امید طبیب زاده برگزارمی شود.

به گزارش همشــهری، به تازگی کتاب »اخالق نوشتن« نوشته 
دکترحســین معصومی همدانی به همت انتشــارات فرهنگ 
معاصرمنتشر شده است. با همه تحوالتی که دردهه های اخیر 
با گســترش اینترنت و غلبه فضای مجازی بر فضاهای سنتی 
ارتباط، میان مردمان رخ داده و نوشتار را از رسانه  ارتباطی اصلی 
به رسانه ای در کنار رسانه های دیگر تبدیل کرده  است، مسائلی 
که هرکس، وقتی دســت به قلم می برد یا بر دکمه های صفحه 

کلید رایانه خود می کوبد، خواه  ناخواه درنظر دارد:
 - از چه می نویسم؟- برای چه می نویسم؟- برای که می نویسم؟

- چگونه باید بنویسم؟
 ۱6 مقاله ای که در این کتاب آمده و در مدت بیش از 40 ســال 
نوشته یا ترجمه شده، مدعی پاسخگویی به این پرسش ها نیست. 
اما نویسنده کوشیده است زمینه ای برای اندیشیدن به این مسائل 
برای کسانی که با نوشتن سروکار دارند، از نویسنده و مترجم و 
ویراستار تا کسانی که تنها گاهی بنا به یک ضرورت اجتماعی یا 

شخصی چیزی می نویسند، فراهم آورد.
 عالقه منــدان می توانند این نشســت را از اینســتاگرام مرکز 
 فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، کانال تلگرام
 bookcitycc و صفحه این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.

ابوحمزه خراسانی
روزی »جنید« می رفت. ابلیس 
رادید برهنه که بر گردن مردم 
می جست. گفت: »ای ملعون، از 

این مردم شرم نداری؟«
 گفت: »کدام مردم؟ اینها، نه مردمان اند. مردم آنهایند که در 

»شونیزیه« نشسته اند و جگرم را می سوزانند.«
 جنیــد گفــت: »برخاســتم و بــه مسجد»شــونیزیه« 
رفتم.»بوحمزه« رادیدم که ســر فرو برده بود. چون مرا دید، 
ســربرآورد و گفت: دروغ گفت؛ آن ملعون، تو را دروغ گفت. 
اولیاي خــدای، از آن عزیزترند که ابلیس را بر حال ایشــان 

اطالع باشد.«
تذکره االولیاء- عطار نیشابوری

دریا دریا زندگی
رمان »دریا دریا زندگی« نوشته 
»مای جیا« نویسنده چینی را 
حامد وفایی به فارسی برگردانده 
و به تازگی از ســوی انتشارات 

ققنوس منتشر شده است. »ســرهنگ عجیب ترین آدم تمام 
روستا بود. او که ســابقه خدمت در ارتش ملی گرایان آن هم با 
درجه ســرهنگی را داشت، شده بود ســوژه گروه های انقالبی 
برای تسویه حساب. اما ماجرای او به همین جا ختم نمی شد، از 
طرفی شاه کلید حل مشکالت روستائیان بود. او اغلب بیکار بود، 
در خانه می نشست و روزنامه می خواند، اما اوضاع زندگی اش از 

همه بهتر بود.«
 ماجراهای سرهنگ، که هم قهرمان زمانه خود است و هم هدف 
تسویه حساب ها، موضوع جدیدترین و  جنجال برانگیزترین رمان 
مای جیا، نویسنده معاصر و مشــهور چینی است. او در اقدامی 
خالف عادت داســتان های جاسوسی و پلیســی را که موجب 
شهرت جهانی اش شــده بود رها کرده و حاال در فضایی جدید 
راوی حوادث زمانه ای خاص از چین دهه هــای ۵0 و 60 قرن 
سابق شده است. انتشارات ققنوس این رمان ۵36صفحه ای را به 

بهای ۱9۵هزار تومان منتشر کرده است.

عصر هوش مصنوعی 
کتاب »عصر هوش مصنوعی و 
آینده انسانی ما« نوشته اریک 
اشــمیت، هنری کیسینجر و 
دانیل هوتنلوچــر را حمیدرضا 

بیژنی به فارسی برگردانده و به تازگی از سوی انتشارات ققنوس 
منتشر شده اســت. یک هوش مصنوعی با انجام حرکاتی که 
استادان بزرگ بشر هرگز تصور نمی کردند، شطرنج را برنده شد. 
هوش مصنوعی دیگری با تجزیه و تحلیل ویژگی های مولکولی 
که دانشمندان بشری متوجه آن نشــده بودند، آنتی بیوتیک 
جدیدی کشف کرد. اکنون، جت های مجهز به هوش مصنوعی 
در جنگ های شبیه سازی شده، خلبان های انسانی با تجربه را 
شکست می دهند. امروزه زمانه هوش مصنوعی است. در عصر 
هوش مصنوعی، 3فرد شــناخته شــده دوران معاصر گرد هم 
آمده اند تا در کتاب عصر هوش مصنوعی و آینده  انسان ها بررسی 
کنند که چگونه هوش مصنوعی روابط ما را با دانش، سیاست و 
جوامعی که در آن زندگی می کنیم تغییر می دهد. عصر هوش 
مصنوعی یک نقشه راه اساسی برای حال و آینده ما است، دورانی 
که شبیه به دوره های قبلی نیست.انتشارات ققنوس این کتاب 

را در 232صفحه، به بهای 8۵هزار تومان منتشر کرده است.

جشنواره بین المللی شعر فجر با اتکا 
به تجارب 16دوره گذشته، امسال دوره هفدهم را 
سپری می کند، اگر بخواهیم به ویژگی های شاخص 
این دوره اشــاره کنیم، کدام موارد برجسته تر 

است؟
3ویژگی در این دوره برجسته است که در دوره های 
گذشــته تقریبا کم رنگ بوده اســت. اول، برگزاری 
محفل ادبی ویژه شــعر نو؛ نیمایی و سپید است که 
با حضور جمعی از شــاعران برجسته در خانه کتاب 
برگزار شد. همه شعرهای قرائت شده در این محفل 
ادبی در قالب های نیمایی و ســپید بود. این یکی از 
وجوه تمایز این دوره از جشــنواره با دوره های قبل 
بود که مورد استقبال قرار گرفت و می توان برگزاری 
آن را نوعــی نــوآوری در روند برگزاری جشــنواره 
دانســت؛ دوم، توجه به محافل ادبی دانشــگاهی با 

حضور استادان و دانشجویان بود. به بیان دیگر، 
ما در این دوره سعی کردیم به برگزاری محافل 
ادبی به خصوص در استان ها با رویکرد جدید 
توجه بیشتری داشته باشیم. برگزاری محفل 
ادبی در دانشــگاه فردوسی مشــهد یکی از 

این برنامه هاست. در دوره های گذشته بخش 
دانشگاهی و دانشجویی جشــنواره خیلی 

کمرنگ بوده است. به نظرم یکی از دالیلی 
که شعر انقالب هنوز در دانشگاه ها جایگاه 

شایسته ای ندارد، نداشتن تعامل ما با 
دانشگاه ها ست. برگزاری محفل ادبی 

در دانشگاه فردوسی مشهد، فتح 
بابی برای تقویت تعامل جامعه 

دانشگاهی با شاعران انقالب محسوب می شود؛ سوم، 
نحوه اطالع رســانی در این دوره از جشنواره است. 
بعضی از دوستان گالیه داشــتند که چرا خبرهای 
جشنواره بی سروصدا و به قول معروف چراغ خاموش 
پیش می رود. ما آمدیم تغییری در این بخش انجام 
دادیم. از روز اول که من به عنوان دبیر این جشنواره 
انتخاب شدم، با آقای علی رمضانی، مدیرعامل خانه 
کتاب و ادبیات ایران درباره نحوه اطالع رســانی این 
دوره صحبت کردم و قرار شــد تالش کنیم پوشش 
خبری کاملی داشته باشیم. روابط عمومی خانه کتاب 
در این زمینه همکاری خوبی کرد و ما توانستیم در 

بخش اطالع رسانی توفیقاتی داشته باشیم.
با توجه بــه اینکه در هــر دوره از 
جشــنواره تقریبا همه کتاب های شعر منتشر 
شده در سال قبل مورد داوری قرار 
می گیرد و ممکن است دسترسی 
به همه این کتاب ها دشوار باشد، 
شــما برای تهیه این کتاب ها 
و قراردادن آنهــا در اختیار 
داوران از چــه طریقی عمل 

کردید؟

در این زمینه هم ما از طریق 3کانال مجزا اما مرتبط 
به هم عمل کردیم و به نظــرم تا حدود زیادی موفق 
بودیم. اول، از طریق دبیرخانه اجرایی جشنواره این 
کار را پیگیری کردیم که اقدامات الزم برای تهیه همه 
کتاب ها فراهم شود. در مرحله بعدی، از طریق خانه 
کتاب اقدام کردیم و با مراجعه به لیســت کاملی از 
کتاب های شعر منتشر شده در سال۱400 موضوع را 
پیگیری کردیم. این لیست همه ابعاد موضوع را نشان 
می داد و ما خاطرجمع شدیم که به اسامی و عناوین 
تمامی کتاب های شــعر منتشر شده در سال۱400 
دسترســی داریم و بعد با خیال راحت اقدام به تهیه 
کتاب ها کردیم. در مرحله ســوم، از تیم داوری هم 
کمک گرفتیم و آنها حین داوری اگر عنوان کتابی را 
به یاد داشتند و آن کتاب در میان آثار تهیه شده نبود، 
یادآوری می  کردند و ما تهیه می کردیم و در اختیار 

داوران قرار می دادیم.
مراحل داوری و گزینش آثار در این 

دوره از جشنواره به چه شکلی است؟
داوری طبعا از مرحله مقدماتی شروع شد که در این 
مرحله با ریزش قابل توجه آثار مواجه بودیم. به عنوان 
مثال، در بخش شعر نو؛ نیمایی و سپید که ۱200اثر 
به جشنواره رسیده بود، در مرحله مقدماتی، ۱۱00اثر 
از کل آثار ریزش کرد و فقط ۱00عنوان کتاب شعر 
به مرحله بعدی، یا همان مرحله میانی راه یافت. در 
این مرحله هم آثار داوری شــد و از بین ۱00عنوان 
کتاب شعر، تنها ۵اثر با تجمیع نظر و رأی داوران 
به عنوان نامزد نهایی برای کسب عنوان برگزیده 
و احیانا شایســته تقدیر اعالم شد. این نکته را هم 
یادآوری کنم که از بیــن ۵اثری که به عنوان نامزد 
نهایی برای کســب جایزه انتخاب شده است، 2اثر 
می تواند به عنوان برگزیده اعالم شود. اما اگر رأی و 
نظر داوران 2اثر را برای این عنوان تأیید نکند، یکی از 

هفدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر این روزها 
به ایستگاه پایانی خود نزدیک می شود و تا چند روز دیگر 
و همزمان با ایام دهه فجر، مراسم اختتامیه آن در کنار 
سایر جشن های سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار 

خواهد شد. این جشنواره در بین سایر رویدادهای ادبی 
سال های اخیر، از مهم ترین اتفاق ها در بخش شعر فارسی 
است که کارنامه شاعران در یک سال گذشته را بررسی و 
آثار برگزیده را به جامعه ادبی معرفی می کند. دبیر این 
دوره از جشنواره، رضا اسماعیلی، از شاعران نام آشنای 
معاصر است که همواره در محافل ادبی و رویدادهای حوزه 
ادبیات به ویژه شــعر، حضور پررنگی داشته و دارد. با او 
درباره این دوره از جشنواره شعر فجر، گفت وگو کرده ایم.

آثار می تواند به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شود.
آثار رسیده به این دوره از جشنواره در 
چند بخش داوری می شود و تعداد آثار رسیده به 

هر بخش چند عنوان است؟
مجموع آثار رســیده به این دوره از جشــنواره در 
۵بخش داوری می شــود که عبارتند از بخش های 
»شعر کالسیک«، »شعر نو؛ نیمایی و سپید«، »شعر 
محاوره ای«، »شــعر کودک و نوجــوان« و »درباره 
شعر«. در بخش شعر کالسیک در این دوره، ۱۱7۵اثر 
رسیده و داوری می شــود. در بخش شعر نو؛ سپید 
و نیمایی هم امســال، ۱200عنوان کتاب شــعر به 
جشنواره رســیده اســت. همچنین در بخش شعر 
محاوره ای که شامل ترانه هم می شود، در این دوره 
9۵اثر به دبیرخانه رسیده و مورد داوری قرار گرفته 
است. در بخش شــعر کودک و نوجوان هم امسال 
328عنوان کتاب شــعر منتشر شده در سال۱400 
داوری شد. در نهایت در بخش شعر که بیشتر شامل 
آثاری در حوزه های تحقیق و پژوهش در حوزه شعر 
می شود، ما امسال 327عنوان کتاب را مورد داوری 

قرار دادیم.
اگر بخواهیم در یــک نگاه کّلی، آثار 
رسیده به هفدهمین دوره جشنواره شعر فجر 
را بررسی و ارزیابی کنیم، چه نکاتی در این باره 

قابل ذکر است؟
بخش آماری آثار رسیده به این دوره از جشنواره نشان 
می دهد که بخش شعر نو؛ نیمایی و سپید توانسته از 
ســایر بخش ها حضور پررنگ تری داشته باشد و به 
بیان دیگر، پیشتاز باشد. در این دوره بیشترین آمار 
آثار رسیده به جشنواره به شــعر نو؛ نیمایی و سپید 
اختصاص یافته و حتی از بخش شعر کالسیک هم 
آمار باالتری دارد. این مسئله نشان می دهد که نسل 
جدید شاعران به قالب های نو شعری گرایش بیشتری 
پیدا کرده اند و برخالف نظریه ای که می گفت شعر 
کالســیک همواره مورد توجه است، قالب های نوی 
شعری در این دوره پیشتاز میدان هستند و اغلب هم با 
نوآوری و خالقیت همراه است. البته این رویکرد، یک 
نقطه ضعف اساسی هم دارد که باید آسیب شناسی 
شود؛ اینکه توجه زیاد به فرم و ســاختار باعث فقر 
اندیشه در این نوع آثار شــده است. دلیلش هم این 
است که شاعران فعال در این بخش کمتر با قله های 
ادب فارسی مأنوس هستند. به نظرم الزم است در این 
بخش، در کنار توجه به فرم، درونمایه و مضمون هم 

مورد توجه قرار گیرد که توازن الزم برقرار شود.

علی اهلل سلیمیگفت وگو
روزنامه نگار
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تهران در لیست 10شهر حادثه خیز دنیا قرار دارد؛ 
البته اگرچه برخی اقدامات، آمادگی شهر را در برابر 
بروز تنش ها و بحران ها افزایش داده اما تهران تا 
تاب آورشــدن به معنای واقعی همچنان فاصله 
زیادی دارد. اگرچــه مهدی بابایی، رئیس کمیته 
ایمنی شورای شهر تهران    می گوید گام های خوبی 
برای افزایش تاب آوری پایتخت در برابر مخاطرات، 
برداشته شده است و انجام مصوبات شورا می تواند 
به این موضوع خیلی کمک کنــد. با او در همین 

ارتباط گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

مهم ترین حوادثی که تهران 
را تهدیــد می کنند، کدام  ها 

هستند؟
تجربه نشــان داده نخســتین 
حادثه ای کــه پایتخت را تهدید 
می کند، سیل است و پس از آن زلزله و در نهایت هم از 

توفان می توان نام برد.
برای مقابله با این حوادث، چه اقداماتی 

انجام شده است؟ 
از طریق احــداث کانال ها و تونل های زیرســطحی، 
سیالب ها مدیریت می شوند. در سیل مردادماه کارایی 
آنها مشخص شد و شهر تهران درگیر سیل سنگینی 
نشد. باتوجه  به وضعیت تهران، زلزله 6ریشتری تهدید 
جدی این شهر است؛ ازاین رو عالوه بر راه اندازی سامانه 
هشدار سریع، باید اقدام به نوسازی بافت های فرسوده 
کرد. مدیریت شهری در این دوره با تسهیالت یک طبقه 
اضافی و تأیید آن در کمیســیون مــاده5 گامی برای 
نوسازی و کاهش مخاطرات زلزله برداشته است. تغییر 
شرایط اقلیمی هم تهران را با بحران توفان مواجه کرده و 
هرچند که بادسنج هایی نصب شده، اما مسئولیت اصلی 

بر عهده سازمان هواشناسی است.
اولین اقدام کمیته ایمنی شــورا در 

راستای افزایش تاب آوری تهران چیست؟
توجه ویــژه بــه واحــد اچ اس ای )ســالمت، ایمنی، 
محیط زیست( است. درحقیقت با پیگیری های انجام شده 
این واحد را زیرمجموعه سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران قرار دادیم؛ چراکه شــهردار تهران مســئولیت 
مستقیم این سازمان را برعهده دارد و با نظارت او فعالیت 
این واحد )اچ اس ای( اثربخشی بیشتری خواهد داشت. 
در مناطق 22گانه هم این واحد زیرنظر شهرداران مناطق 
فعالیت می کند. نکته اینجاســت که  از ابتدای تشکیل 
شورای شــهر تهران تا کنون 68مصوبه در حوزه ایمنی 
وجود دارد اما 23مصوبــه اجرایی و مابقی بنا بر دالیلی 
ازجمله ضعف های قانونی و... اجرایی نشده اند. به همین 
خاطر ســعی داریم با رفع خألهای قانونی مصوبات این 

حوزه را اجرایی کنیم.
مثال کدام مصوبه؟

پایش برخط ســاختمان های خطرســاز. طبق این 
مصوبه ســاختمان های مهم باید برخــط و آنالین به 
مرکز فرماندهی آتش نشانی وصل شوند. با پیگیری های 
صورت گرفته اتصال چند ساختمان بلندمرتبه انجام 
شده که به عنوان نمونه می توان به بنای جدید پالسکو 
اشاره کرد. این فرایند در برنامه چهارم  4ساله شهر تهران 

همچنان ادامه خواهد داشت.
باالخره تکلیف ساختمان های پرخطر 

مشخص شد؟
آخرین اخطارها به مالکان 62ســاختمان ناایمن داده 
شد. مالکان موظف شــدند تا پایان امسال ایمن سازی 
ســاختمان ها را عملیاتی کننــد. امــروز باتوجه  به 
الزام مالکان بــرای دریافت تأییدیه آتش نشــانی در 
ساختمان های نوســاز، دغدغه ای در این مورد وجود 
ندارد؛ بنابراین موضوع پایش ساختمان های پرخطر و 
پیگیری برای رفع خطر از آنها که عمدتا قدیمی هستند، 

دغدغه اصلی مدیریت شهری است.

تاب و توان پایتخت
 رئیس کمیته ایمنی شورای شهر مهم ترین احکام حوزه ایمنی

در برنامه چهارم شهر تهران را تشریح کرد

زندگی شهری در پایتخت با تهدیدهای مختلفی مواجه است که باید برای رفع آنها چاره ای فوری اندیشید
15مخاطره تهران

زینب زینال زادهگپ
روزنامه نگار

سید محمد فخارگزارش
روزنامه نگار

سال هاست که »ساختن« یک بنا مهم تر از »ایمنی«، استحکام و 
طول عمر آن بوده است. از هزینه ها کاســته می شود تا سودآوری 
بیشتر باشد مگر اینکه سازنده ای به تصمیم خود کیفیت ایمنی بنا 
را در اولویت  قرار دهد. از طرف دیگر بنا های فرســوده و قدیمی که 
بازسازی و ایمنی سنجی نشده اند در نقاط مختلف شهر و مخصوصا 
بافت های فرسوده به تعداد زیادی وجود دارند. نتیجه اینکه تعداد 
ساختمان های ناایمن و نوع خطراتی که به این دلیل ایجاد می شود، 
مشخص نیست. اعداد و ارقامی که از سوی ارگان ها اعالم می شود 
نیز تنها عالقه مخاطبان را به افشــای نام و مشخصات بنا ها بیشتر 
می کند. به گزارش همشــهری، در آخرین اظهارات از این دست، 
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی اعالم کرد که 119بنای نا ایمن 
در شهر تهران)10بنا اخیرا اصالح و ایمن شده اند(  وجود دارد که 
آتش نشانی و نهاد های قضایی در جلسات مشترکی با مالکان این 
ســاختمان ها در حال ابالغ اخطاریه و راهنمایی آنها برای تامین 
ایمنی ساختمان ها هســتند. بیان این عدد باعث شد که رسانه ها 
از شــهرداری تهران درباره اعالم اسامی ساختمان ها سؤال کنند و 
زاکانی در پاسخ اظهار کرد که فهرست این ساختمان ها موجود است، 
اما شهرداری آن  را منتشر نخواهد کرد. از طرف دیگر مهدی عباسی، 
رئیس کمیسون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز اعالم 
کرد که شورا با آتش نشانی مکاتبه کرده و خواستار دریافت فهرست 
ساختمان ها شده است. البته قدرت اهلل محمدی در  این  باره اظهار 
کرده بود که آتش نشانی این فهرست را اعالم نمی کند و انتشار اسامی 
ساختمان های ناایمن در محدوده کار شهرداری قرار دارد نه سازمان 
آتش نشانی. با تداوم ناآگاهی از اسامی ساختمان ها، مهدی بابایی، 
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اظهار کرده است که به 62 
مالک دیگر ساختمان های ناایمن اخطاریه نهایی در حضور معاون 
دادستان داده شد و این مالکان مکلف شدند تا پایان سال برای عقد 
قرارداد ایمن سازی  ساختمان های خود اقدام کنند. با این کار تعداد 
ساختمان های ناایمن تا پایان سال به 100عدد می رسد و تا یکی، دو 
سال آینده تعداد این ساختمان ها صفر خواهد شد. مصطفی خلیلی، 
مدرس و مشاور حقوق کسب وکار در این باره به همشهری می گوید: 
» در دیدگاه کلی اگر سازمان ها به وظایف خود عمل کرده باشند، 
موافق انتشار اسامی ســاختمان های متخلف خواهند بود. در یک 
نظام صحیح نظارت و مدیریت، باید اسامی و مشخصات ساختمان ها 
از دیدگاه ایمنی در دسترس عموم مخصوصا خریداران امالک باشد 
تا بتوانند با آگاهی کامل معامله کنند، اما متأسفانه چنین فهرستی 
در شهر تهران موجود نیست«. در دوره های پیشین مدیریت شهری 
نیز اظهاراتی درباره فهرست ساختمان ها ناایمن تهران بیان شده بود 
که هیچ گاه منجر به انتشار اسامی نشد. به هر ترتیب حاال باید دید که 
آیا فهرست اسامی بناهای ناایمن پایتخت سرانجام منتشر می شود یا 

منوط به مجوز دستگاه قضا خواهد بود؟

522بنا زیر ذره بین ایمنی 22تیم
میزان خسارت ناشی از آتش سوزی و تخریب ساختمان پالسکو در 
30دی ماه1395 چنان وسیع بود که به یک مصیبت بزرگ و فاجعه ای 
ملی تبدیل شــد و این جدا از پیامدهای زیانبار ناشــی از بیکاری 
بیش از 100واحد صنفی اســت. پاشنه آشــیل این آسیب پذیری 
وجود ســاختمان های ناایمن و پرخطر در تهران اســت تا آنجا که 
برخی از 129ســاختمان پرخطرتر از پالســکو خبر داده اند. با این 
حال، اعالم فهرســت بنا های ناایمن تهران مناقشه برانگیز شده و 
مخالفان و موافقانی دارد. نکته اما اینجاست که صرف دانستن اسامی 
ساختمان های بسیار پرخطر، دردی را دوا نمی کند و اگر به ضرورت 
راهکاری تأثیرگذار برای ایمن سازی  ســاختمان ها توجه نداشته 
باشیم شاهد وضعیت بسیار خطرناک و پیامدهای فاجعه بار دیگری 
خواهیم بود. در همین راستا، طرح ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم 
و بلند مرتبه کالنشهر تهران در این دوره مدیریت شهری، با موضوع 
تشکیل تیم های مشــترک ارزیابی ایمنی ساختمان های پایتخت 
با امضای تفاهمنامه ای میان 9دستگاه اجرایی، ارگان و نهاد مرتبط 
چندی پیش در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آغاز 
شد. اینطور که علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران اعالم می کند شناسایی ساختمان های ناایمن 
شهر تهران، تشکیل تیم های بازرســی ایمنی مشترک، رده بندی 
ساختمان ها از منظر درجه خطر و همکاری چند جانبه در راستای 
تدوین شاخص های ارزیابی ایمنی مورد اجماع، با بهره گیری از ظرفیت 
کارشناسان از اهداف امضای این  تفاهمنامه است. تفاهمنامه ای که از 
آن صحبت می شود دارای محورهای همکاری در رابطه با ایجاد بانک 
اطالعاتی، تهیه چک لیست ارزیابی ایمنی، فرایند ارزیابی و ارجاع 
نتیجه ارزیابی برای آغاز اقدامات مرتبط با رفع خطر و نحوه تامین 
مالی تیم هاســت. نصیری می گوید: »براساس تفاهمنامه از طریق 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان دبیرخانه 
قرارگاه ایمنی کالبــدی کار پایش و برنامه ریزی انجام می شــود و 
اداره کل راه وشهرسازی استان موظف است تا پس از تکمیل فرایند 
ارزیابی، نتیجه آن را برای آغاز فرایند پیگیری رفع خطر به دستگاه های 
متولی اعالم کند. تقســیم کار به نحوی اســت که هر سازمان در 
حیطه فعالیت خود مسئولیتی را بر عهده دارد تا این ارزیابی کامل و 
بی نقص انجام شود.« این گفته نشان می دهد که یک سازمان و نهاد 
درخصوص بناهای ناایمن مسئولیت ندارد که بخواهد اسامی چنین 
ساختمان هایی را اعالم کند و درواقع پیچیدگی های حقوقی در این 

زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

11 اقدام برای ایمنی
مدیریت شهری دوره فعلی برنامه ای جدی برای ایمن سازی بازار 
بزرگ دارد؛ کاری سخت که البته نیازمند همکاری کسبه نیز 
است؛ چراکه توجه به اصول سیم کشــی استاندارد،  انبارداری 
و آمادگــی در برابر حریق، اهمیت ویــژه ای دارد. در این بین، 

11اقدام جدی برای ایمن سازی بازار انجام شده است. 
1  افزایش تعداد شــیرهای فلکــه  آب و دریافت مجوز نصب 

مخازن جدید 
2  تشکیل کمیته ایمنی بازار با ریاست فرماندار تهران 

3   تشــکیل »اداره ایمنــی بــازار« بــرای فرهنگســازی  و 
اطالع رسانی به کسبه و مراجعه کنندگان

4  تهیه 10دستگاه خودروی امدادرسان عرض کم )6تن( برای 
اطفای حریق آتش نشانی 

5   انجام اقدامات الزم در 3سرا از 7سرای بحرانی
6   شناسایی 140ساختمان پرخطر 

7   ارسال اخطاریه به 700ساختمان ناایمن
8   اصالح 20هزار کنتور برق 

9   ایجاد کانال هایی برای هدایت سیالب
10   تعریض برخی از گذرها درصورت امکان

11   اورژانسی 24ساعته برای بازار
سیدسعید صانعی، دبیر ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
شهرداری منطقه12در رابطه با این آخرین اقدام به همشهری 
می گوید: »یکی از درخواســت های کســبه، ایجاد یک پایگاه 
اورژانس در داخل بازار بود که در همین راستا شهرداری منطقه 
یک قطعه زمینی برای این منظور اختصاص داده و قرار اســت 
به همت بازاریان و خیرین ساخته شود.« به گفته او طبق اعالم 
رئیس اورژانس تهران قرار است این پایگاه 24ساعته فعال باشد 
تا عالوه بر ارائه خدمات درمانی، با هدف واکنش سریع درهنگام 
بروز حوادث احتمالی، نیروی های امدادی در آنجا مستقر شوند.

16تهدید بازار
بازار بزرگ تهران را خطرات بزرگی تهدید می کنند 

که اصلی ترین آنها عبارتند از:
1   25دسترسی )دروازه ورودی(  که در اغلب آنها، 
مسیر برای دسترسی خودروهای امدادی مسدود یا 

صعب العبور است.
2  حدود 7هزار گاری دستی در بازار فعال هستند.

3   تردد موتورسیکلت ها و وسایل حمل بار چهارچرخ
4  بافت فرسوده و ناپایدار

5   وجود انبارهای غیراستاندارد و غیرقانونی
6   استفاده رستوران ها و حجره های بخش شمالی 
بازار از کپسول های گاز مایع و پیک نیکی و تجهیزات 

گازی غیراستاندارد
7   برق کشی فرسوده و نا ایمن و غیراستاندارد

8   استفاده از کولر گازی، هیتر و دیگر دستگاه های 
برقی 

9  فرسوده بودن لوله کشی آب که دچار افت فشار 
است و در عملیات اطفای حریق مشکل ساز می شود.

10   تجمع و انباشت ضایعات و مواد قابل اشتعال 
11   معابر باریک برای تردد خودروهای امدادرسان

12   ورودی و خروجی های غیراستاندارد 
13   وجود انبار های متعدد و نزدیک و چســبیده به 

یکدیگر
14    انبارهای غیراستاندارد، غیررسمی و غیرقانونی 

که به محل دپوی کاال تغییر کاربری داده اند.
15    دیوار تراشــی های صورت گرفتــه در برخی از 

حجره ها
16    ترافیک شدید در خیابان ها و معابر اطراف بازار 

به دلیل تردد و توقف وسایل نقلیه 

بازار

خبر

گزارش 2

ذره بین

نگاه

 موانع ایمنی در قلب
 اقتصادی تهران

دیروز بازهم بخشی از بازار بزرگ برای بار دیگر طعمه حریق شد. 
این بار، آتش به جان راســته عطر و ادکن  فروشی های محدوده 
ناصرخسرو افتاد و خســارت به بار آورد. اما چرا بازار هرازگاهی 
آتش می گیرد؟ چرا با وجود همه اقدامات ایمن سازی، حریق، 

قلب اقتصادی بازار را تهدید می کند؟
کامران عبدولی، معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان 
آتش نشــانی تهران به همشــهری می گوید: »30 تا 40درصد  
ازآتش سوزی و حوادثی که در بازار تهران اتفاق می افتد، ناشی از 
سیستم برق کشی فرسوده است.« او تنها راه حل اساسی ایمنی 
بازار را بازسازی و بهسازی می داند و در عین حال عنوان می کند 
که این موضوع هم خود با موانع و مشکالت زیادی روبه روست 
که ازجمله مهم ترین آنها به موضوع قانون مالکیت ســرقفلی 

برمی گردد.  
 1. قانون سرقفلی: عمدتا واحدهای کسب، پیشه و تجاری بازار 
تهران به صورت سرقفلی واگذار شده اند و اغلب صاحبان سرقفلی 
نگران هستند که بعد از تخلیه واحدها و ایمن سازی  توسط مالک 
یا شهرداری یا سایر ارکان تصمیم گیر، موضوع مالکیت آنان زیر 
سؤال برود؛ بنابراین ضروری است تا قوه قضاییه و سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور درخصوص ایمن ســازی  بازار، پاساژها و 
اماکن مشابه که بحث مالکیت سرقفلی مانعی برای ایمن سازی  

شده است، تجدیدنظر جدی کنند.
2- میراث فرهنگی و اوقاف: بخشی از بافت  بازار، با امالک 
وقفی و بافت  تاریخی عجین شده هستند و این موضوع باعث 
شــده تا اجرای هرگونه طرح مقاوم سازی ، نوسازی و احیای 
بافت های فرسوده بازار بزرگ تهران با مشکل و موانع قانونی 
مواجه شود؛ چراکه براساس ضوابط میراثی، امکان تعریض 

معابر که نفوذناپذیر هم هستند، وجود ندارد.

هریک از سازمان های مسئول در زمینه ارزیابی ایمنی ساختمان های 
تهران، انتشار اسامی ساختمان ها را به نهاد دیگری واگذار می کنند

 چرا اسامی ساختمان های
نا ایمن اعالم نمی شود؟

ستاره صادقی؛ خبرنگار

HSE )سالمت، ایمنی و محیط زیست( با  3 2 حریق،  1  سازه، 
مالحظه مخاطرات اولویت دار شهر تهران به ویژه زلزله و فروریزش

تعداد تیم های مشترک ارزیابی ایمنی بناها:
22تیم شامل اداره کل راه وشهرسازی استان تهران، اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران و دبیرخانه 
سالمت، ایمنی و بهداشت، معاونت های شهرســازی و معماری و 
معاونت های فنی و عمرانی شــهرداری هر منطقه در 22منطقه در 

کمیته ارزیابی حضور دارند.

چه موارد مهمی طبق چک لیست  ها بررسی می شوند؟

زمان شروع طرح ارزیابی: 21 آبان ماه 

تعداد ساختمان های ارزیابی شده تاکنون: 522 ساختمان

تهران به عنوان یکی از ابرشهرهای جهان با 
جمعیت میلیونی خود، هر لحظه ممکن است 
مخاطرات جدیدی برای ادامه زندگی  داشته 
باشد. این شهر که سابقه سکونتگاهی در آن 
به روستاهای بسیار قدیمی بازمی گردد،  کمتر از یک قرن تجربه زیست شهری داشته 

و در همین دوره  هم بارها با تهدیدهای متعددی مواجه شده است. مخاطرات زیستی از 
آن دسته مخاطرات است که باید برنامه جدی برای رفع آن اندیشیده شود و درصورت 
باقی ماندن می توانند در مواقع بروز خطر، زندگی شهری را تحت الشعاع خود قرار 
دهند. در گزارش پیش رو به 15مخاطره شهری تهران که هر یک به سهم خود خطر 

محسوب می شوند، پرداخته می شود.

مهم ترین پیش بینی های برنامه چهارم

108
 سوله مدیریت بحران 

وجود دارد .

7 
سوله جدید مدیریت 
بحران ساخته می شود.

10180
 شیر هیدرانت در تهران

 نصب شده است.

4800
 شیر جدید هم 
نصب می شود. 

33
هزار ساختمان ناایمن 

پایش شده اند. 

534
کیلومتر مسیر شبکه 
جمع آوری آب های 
سطحی وجود دارد.

39
معابر و پل ها و... 

بهسازی و مقاوم سازی 
شده اند.

21500
 ساختمان

  تا پایان  برنامه 
پایش می شوند.

5
ایستگاه جدید 

آتش نشانی 
احداث می شوند.

9301 
ساختمان پرخطر

 وجود دارد. 

15 
کیلومتر هر سال تا پایان 

برنامه چهارم مسیر 
جمع آوری آب های سطحی.

27 
معبر و پل تا پایان برنامه 

چهارم مقاوم سازی  
می شوند.

300 
ملک شهرداری باید به 

سامانه هوشمند اعالم حریق 
متصل شوند.

14 
 ایستگاه آتش نشانی

 هم تخریب و نوسازی 
خواهند شد.

129
ساختمان خیلی پرخطر 

شناسایی شده اند.

1.4
 کیلومتر  ایمن سازی 

 روددره ها
 انجام شده است.

5 
 تونل شهر تهران
  شناسنامه فنی 

می گیرند.

3 
جداره 3شن چاله توسط 
شهرداری ایمن سازی 

می شود.

22 
هزار نفر

 عضو گروه های
 دوام هستند.

2000
ساختمان تا پایان برنامه 

چهارم ایمن سازی می شوند.

1
  کیلومتر ایمن سازی جداره 
روددره ها درهرسال تا پایان 
برنامه چهارم انجام می شود.

1500
ساختمان بلندمرتبه

 از لحاظ لرزه ای
 پایش شده اند. 

134
 ایستگاه 

 آتش نشانی
 فعال هستند.

11
 هزار نفر 

 عضو جدید گروه های
 دوام خواهند شد.

پالستیک

زباله های رهاشده در طبیعت، پالستیکی 
هستند که صدها سال در طبیعت باقی 
مانده و به هیچ وجه تجزیه نمی شــوند. 
تهران بــا انبوهی از جمعیــت یکی از 
پرمصرف ترین سرانه های پالستیک را 

در ایران دارد.

زلزله

در دهه 70 ســازمان کمک هــای جهانی 
ژاپن)جایکا( طی 2پروژه سناریوهای زلزله 
احتمالی تهران را بررســی کرد. طبق این 
پژوهش که براساس فعال شدن گسل های 
چهارگانه پایتخت انجام شــده بود، زلزله 

اصلی ترین مخاطره تهران نامیده شد.

فاضالب شهری

شــبکه فاضــالب شــهری درصورت 
تکمیل نشــدن با وقوع هر اتفاق می تواند 
مخاطره  ساز شــود. این شبکه که هزاران 
کیلومتر زیر زمین کشیده شده و هم اکنون 
در میانه مسیر ساخت قرار دارد، می تواند 

یک تهدید محسوب شود.

قنوات قدیمی

هزاران قنات قدیمی در تهران وجود دارد 
که 100 تا 400ســال قدمت دارند. در این 
قنات ها آبی جاری نیست و خطر ریزش 
آن شهروندان را تهدید می کند. هر یک 
از این قنات ها میله هایی دارند که ممکن 

است تا 70متر فرونشست کنند.

زیست گیاهی

آلودگی شهری زیست گونه های مختلف 
گیاهی را تهدید می کنــد. در میان انواع 
آلودگی های شــهری تهران بیش از همه 
زیست گیاهی شهر تأثیر می پذیرد و اگر رفع 
نشود، در آینده نزدیک زیست گیاهی شهر 

را با مخاطره جدی مواجه می کند. 

سیالب

قرارگیری در دامنه جنوبی البرز، تهران  را 
درمعرض خطر رواناب ها و سیالب ها قرار 
داده اســت. اگرچه پروژه های مدیریت 
آب های ســطحی احتمال بروز ســیل 
خطرناک را کم کرده اما شهردار همچنان 

نسبت به آن هشدار می دهد.

کم آبی

خشکســالی و تغییر اقلیم مهم ترین 
نتیجه ای که برای شــهری نظیر تهران 
داشــته، بحران کم آبی است. منابع آبی 
اگرچه در سراسر کشــور درحال افول 
اســت، اما در تهران، 20سال است که 

تهدید محسوب می شود.

مصرف منابع تجدیدناپذیر

این چالش البته مختص تهران نیست و 
همه ابرشهرهای جهان با آن مواجهند. 
اگر به مدت طوالنی منابع تجدید ناپذیری 
نظیر آب، غذا، گاز، بنزین و برق را جمعیت 
10میلیونی پایتخت مصــرف کنند، به 

سرعت با چالش جدی مواجه می شوند.

آلودگی هوا

آلودگی هوا مخاطره ای با نیم قرن سابقه 
در تهران است که هیچ گاه تهدید آن به 
اندازه امروز جدی گرفته نشده است. در 
این میان 23دستگاه وظیفه دارند و تنها 
شهرداری و چند نهاد دیگر وظایف خود را 

تاکنون جدی گرفته اند.

پیری جمعیت

پیری جمعیت تهران باالتر از متوســط 
کشوری است. درحالی که هم اکنون کشور 
10درصد جمعیت باالی 60سال دارد، در 
تهران این عدد 13درصد است و جمعیت 
پایتخت تا سال 1420 بیش از 32درصد 

جمعیت باالی 60سال خواهد داشت. 

فرونشست 

خاک تهران سال هاست بر اثر برداشت 
بی رویه ســفره های آب زیرزمینی در 
معرض فرســایش جدی قرار دارد. این 
شــرایط تهران را ازجمله رکوردداران 
بحران فرونشست زمین در ایران و جهان 

کرده است.

بافت فرسوده

تهران 4560 هکتار بافت فرسوده دارد که 
خود بحرانی جدی در خدمت رسانی به 
مردم محسوب می شود. این معضل نه در 
مواقع بروز آتش سوزی، سیل و زلزله که 
در ترددهای روزانه شهری یک مخاطره 

محسوب می شود.

تأسیسات نامنظم

گاز، آب و فاضالب 3رأس مثلث تهدید 
تاسیسات نامنظم هســتند. در شهری 
نظیر تهران، تاسیسات شهری نامنظمی 
شکل گرفته است. حادثه انفجار لوله گاز 
شهران در سال95 نشان داد این معضل تا 

چه اندازه جدی و پر خطر است.

باد

یکی از معضالت در تهران باد است. اگر 
باد در فضای شــهری کم شود، موجب 
آلودگی هوا و انباشت آالینده ها می شود 
و اگر سرعت آن از 50کیلومتر بر ساعت 
افزایش یابد، می توانــد تهدیدی برای 

شهروندان شود.

جمعیت شناور

جمعیتی که از شهرهای اطراف روزانه وارد 
تهران می شوند، می توانند تهدید زندگی در 
پایتخت باشند. روزانه نزدیک به 4میلیون  
نفر ازاهالی شــهرهای اقماری به تهران 
می آیند اگر این جمیــت یکباره دوبرابر 

شود، معابر شهری تهران قفل خواهد شد.
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مهدی اسماعیل پور؛ روزنامه نگارمحمد سرابی؛ روزنامه نگار
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2ســال پیش کمبود انســولین قلمی در کشور 
تبدیل به بحران شــده بود. از آنجایی که تامین 
انســولین در ایران تاکنون بــه واردات از خارج 
وابســته بود، دانشــمندان ایرانی شــرکت های 
دانش بنیان، آســتین همــت را بــرای رفع این 
وابستگی و بومی سازی  تولید انسولین و قلم آن که 
پیچیدگی خاصی دارد، باال زدند. دکتر مصطفی 
قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری در گفت وگو 
با همشهری، از تولید انســولین قلمی درصورت 
موفقیت در کارآزمایی بالینی این دارو تا ســال 

آینده خبر داد.

   در نیمه راه تولید
شــرکت های دانش بنیان با حمایــت نهادهای 
مربوطه، کشور را در زمینه های علمی و فناوری 
به خودکفایی می رســانند. یکی از این حوزه ها 
تولید انســولین قلمی مختص بیماران دیابتی 
اســت. با کاهش واردات دارو ازجمله انسولین 
قلمی به واسطه تحریم، جمعیت بیماران دیابتی 

مدام در خوف و رجا هستند.
اما به گفته مصطفی قانعی، پیش بینی می شود تا 
سال آینده شاهد تولید این دارو در ایران خواهیم 
بود. او درباره دوره کارآزمایی بالینی انســولین 
قلمی بومی، گفت: در بحث تولید، ما یک بخش 
آزمایشــگاهی داریم که نیمه صنعتی است که 
تاکنون بخش نیمه صنعتی انجام شــده اســت. 

اما مرحله مطالعــات بالینی زمانی انجام 
می شود که از مرحله صنعتی دارو برای 
انجام آن استفاده شود. با این حال نیاز 
است که قلم و داروی انسولین همزمان 

و باهم برای این امر آماده شوند.

   هماهنگی بین تولید قلم و انسولین
تولید انسولین در کشور از یک ســال پیش توسط شرکت های دانش بنیان 
کلید خورده است. اما به گفته دکتر قانعی، هماهنگی در تولید و فرایند گرفتن 

تأییدیه این دو محصول، مهم ترین رکن تولید داروست: این دو محصول باید 
به صورت هماهنگ باهم تولید شوند تا اقتصادی باشــد. تولید انسولین اگرچه به لحاظ 
استراتژیک برای کشور اهمیت بسیار باالیی دارد اما به تنهایی اقتصادی نیست، بلکه با قلم 
است که اقتصادی می شود. قانعی با تأیید تولید قلم انسولین در ایران، گفت: خوشبختانه 
فناوری تولید قلم در کشور نیز حاصل شده و تولید آن نیز انجام شده است اما باید منتظر 

تأیید انسولین بومی نیز باشیم.

   انتظار برای نتیجه کارآزمایی بالینی 
فرایند کارآزمایی بالینی برای همه داروها یک پروسه تقریبا زمان بر است. قانعی درباره این 
فرایند در مسیر تحقیق و توسعه انسولین بومی، گفت: فازهای کارآزمایی بالینی این دارو 
یک سال زمان می برد. از آنجایی که مانند واکسن کووید-19 برای رسیدن به آن عجله ای 
نداریم، اجازه می دهیم که زمان طبق برنامه پیش برود. درصورت دریافت تأییدیه پس از 
سپری کردن این آزمایش ها، شاید تا یک ســال آینده شاهد تولید انبوه این دارو به شکل 

کامال وطنی باشیم.

   پیچیدگی های قلم 
ظاهر قلم انسولین شاید نماینده باطن پیچیده آن نباشد. اما 
به گفته دکتر قانعی ، این قلم فناوری بســیار پیچیده ای دارد: 
میزان انسولینی که باید طبق واحد بین المللی به فرد تزریق 

شود نیازمند دقت و صحت خاصی است.
به این معنی که حتما باید دوز تجویز شده به بدن بیمار تزریق 
شــود تا میزان قند او از کنترل خارج نشود. بنابراین قلم باید 
به گونه ای طراحی شود که دقت تنظیم آن برای هر واحد از حد 
خارج نشود. با این حال، یکی از2 شرکت دانش بنیان ایرانی که 
موفق شده است این قلم پیچیده را بسازد، آن را در حد دریافت 
تأییدیه تولید کرده است. البته برای ورود آن به بازار دارو نیاز 

به تولید انسولین داریم.

   چرا انسولین قلمی مهم است؟
پیش از ظهور انســولین های قلمی، شکل سنتی تزریق این 
دارو زندگی را به بیماران دیابتی سخت کرده بود چراکه باید 
حتما در یخچال نگهداری می شد و در کنار آن چالش های 

خودش را داشت. 
اما انســولین قلمی، پس از آماده شــدن برای تزریق دیگر 
نیازی به نگهداری در یخچال ندارد، ضمن اینکه تزریق آن 

راحت تر است. 
بنابراین به بازار آمدن این مدل که هم تزریق را آسان تر و هم 
دسترسی جهت نیاز روزانه را آسان تر می کند، برای بیماران 

مبتال به این بیماری مزمن بسیار اهمیت دارد.

   بی نیازی از واردات
قانعی درباره اینکه درصورت تولید انسولین 
و قلم به طور همزمان آیا بازار داخل از واردات 
این داروی حیاتی، بی نیاز خواهد شد، گفت: 
اگر انســولین در کارآزمایی هــا به نتیجه 
برســد قطعا از بازارهای خارجی و واردات 
پرهزینه آن بی نیاز خواهیم شــد. ســتاد 
توسعه زیســت فناوری، حمایتی 
۵۰میلیارد تومانی برای تولید 
انسولین و قلم آن در کشور 

داشته است.

مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در گفت وگو با همشهری از تولید 
انسولین قلمی در کشور توسط شرکت های دانش بنیان تا یک سال آینده خبر داد

زهرا خلجیدانش بنیان
روزنامه نگار

ماجرای عجیب کالب هاوس
به تازگی نشستی به نام تجربه نگاری تنظیم گری در ایران از سوی 
باشگاه تنظیم گران ایران برگزار شد که در آن رئیس سابق سازمان 
تنظیم مقررات از ماجرای عجیب مسدود شدن کالب هاوس در 
زمان دولت قبل گفته است. حسین فالح جوشقانی درباره این 
فیلترینگ بدون رأی قاضی و نظر کمیتــه که تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه بود گفته است: »اگر کالب هاوس فیلتر شده بود 
باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابالغ می شد.«

حسین فالح جوشقانی با تأکید بر اینکه در مورد کالب هاوس، نه 
قاضی و نه کمیته تعیین مصادیــق محتوای مجرمانه حکم نداده 
بودند، ادامه داد: »بنا بر ماده واحــده وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، این وزارتخانه می تواند از اپراتورهــا بابت این قضیه از 
جریمه، حق الســهم و حق االمتیاز بگیرد.« به گفته او »بر همین 
اســاس، وزارت ارتباطات به تعیین جریمه اقــدام کرد و در این 
خصوص رگوالتور نقشی نداشت.« فالح جوشقانی که در دوره ای 
رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود به ابالغ 
جریمه این دو اپراتور از ســوی وزارت ارتباطات اشاره و یادآوری 
کرد که با پیگیری ایرانســل و همراه اول، ایــن مصوبه در دیوان 
عدالت متوقف شــد و تا جایی که اطالع دارم این جریمه اعمال 
نشــد. به تازگی وزیر ارتباطات از عزم دولت برای رفع فیلتر این 

پلتفرم خبر داد.

 او همچنین با یــادآوری این موضوع که در ســال9۵ هریک از 
اپراتورهای اصلی حدود یک میلیارد دالر به صورت ساالنه برای 
زیرســاخت خود ســرمایه گذاری می کردند، گفت: »این عدد با 
توجه به کاهش ارزش پول ملی به حدود 1۰۰میلیون دالر رسیده 
است.« فالح جوشقانی در پاسخ به ســؤالی درباره اختالف این 
سازمان با صداوسیما در سال های گذشــته گفت: »ما اختالف 
مبنایی با صداوسیما در حوزه طیف و باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ 
داشتیم که تاکنون حل نشده است. اما در حوزه های دیگر ارتباط 
منطقی و خوبی برقرار بود. عموما صداوسیما در راستای مقررات 
ما عمل کرد.« او همچنین درباره چالش های همکاری بین نهادی 
در ســاختار حکمرانی کشــور گفت: »در مواردی نتوانســتیم 
همکاری خوبی تعریف کنیم. مثال درخصوص پیاده سازی فیبر 
در شــهرها، بحث های جدی با وزارت نیرو آغــاز کردیم.« فالح 
جوشقانی تأکید کرد که به دلیل اینکه مقررات ما شمولیت الزم را 
نداشت این مذاکرات به نتیجه نرسید و شرکت ها مجبور شدند از 
شهرداری ها مجوز بگیرند و با هزینه ای تقریبا ۶ برابر هزینه فیبر 

هوایی، فیبر نوری را به شکل زیرزمینی توسعه دهند.

 افشای بخش عظیمی
از داده های یاندکس

 درحالی کــه در ابتــدا تصــور می شــد مخــزن کــد منبع
)source code( یاندکس هک شــده اســت، این شــرکت 
فناوری روســی چنین ادعایــی را رد کرد و از افشــای آن به 
 وسیله یکی از کارمندان ســابق خود خبر داد. به گزارش سایت
 bleepingcomputer نســخه کاملی از کــد منبع یاندکس 
افشا شــده و در یک گروه هکری در دسترس قرار گرفته است. 
این در حالی است که یک منبع به تازگی لینکی را منتشر کرده 
و مدعی شــده که شــامل 44.۷گیگابایت فایل سرقت شده از 
یاندکس در ژوئیه2۰22 است. ظاهرا این فایل ها، همه مخازن 
سورس کدهای یاندکس به همراه قوانین ضداسپم آن هستند. 
آنگونه که سایت bleepingcomputer اعالم کرده و براساس 
 تحلیل های صورت گرفته روی کدهای منبع افشا شده، داده های 
فنی و کدهای محصوالت موتور جست وجوی یاندکس، نقشه، 
دستیار هوش مصنوعی، تاکسی، ســرویس تبلیغاتی، ایمیل، 
سرویس ذخیره ســازی ابری، یاندکس مارکت، سرویس رزرو، 
سرویس ورک اســپیس، یاندکس کالد، ســرویس پرداخت و 
سرویس تحلیل اینترنت یاندکس در دسترس قرار گرفته است.

در مــدار پاييــن زميــن 2قطعــه زبالــه 
فضايــي بــزرگ از کنــار یکدیگــر و در 
فاصلــه خطرناکی عبــور کردنــد. مدار 
پایین زمیــن در روز 2۷ژانویه به محلی 
تبدیل شــده بــود کــه پتانســیل ایجاد 
هزاران قطعــه زباله فضایــی خطرناک 
را داشــت. دانشــمندان بقایــای یــک 
موشــک و ماهــواره جاسوســی از رده 
خارج را مشــاهده کردند کــه با فاصله 
6متری و با حاشیه خطای تنها چند ده 

متر از کنار یکدیگر رد شدند.

۲
قطعه

معاونــت علمــی، فنــاوری و اقتصــاد 
دانش بنیان اعالم کرد تاکنون بیش از 
2۸۰۰دســتگاه نانو در اختیار محققان 
دانشگاهی و صنعتی قرار گرفته است. 
شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری نانــو بــا 
هدف ایجاد بستری مناسب برای ارائه 
خدمــات آزمایشــگاهی بــه محققــان 
دانشگاهی و صنعتی و استفاده بهتر 
از ظرفیت هــای آزمایشــگاهی کشــور 

تشکیل شده است. 

۲800
دستگاه

فناوری

عدد خبر

شبکه اجتماعی انسولین قلمی
ساخت ایران
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بودجه نويسی و اهمیت 
پيشگيری های اجتماعی 
این روزها کــه بحث بودجه 1402 داغ اســت، 
هر کســی از ظن خود یار این مدل بودجه بندی 
می شــود؛ حاال برخی در ایــن »ظن خود« حق 
دارند و برخی نیز واقعاً به واسطه عالقه ای که به 
حوزه خودشان دارند، به این بحث می پردازند. اما 
نکته ای که بخشی از فعاالن و اثرگذاران حوزه های 
اجتماعی در آن متفق القول هستند، عدم تناسب 
میان هزینه کردهای اجتماعی و حتی فرهنگی، با 

آسیب های موجود در جامعه است.
حقیقت امر این اســت که در عرصه آسیب های 
اجتماعی و بــه واقع در عرصــه اجتماعات، که 
نیازمند سیاســتگذاری های خاص خود است، 
امر پیشگیری توجیه و منطق قوی تر دارد تا امر 
مقابله. مقابله با آسیب های اجتماعی به واقع، نوعی 
مدیریت بحران در این عرصه است که بتوان اثرات 
فوری آسیب های اجتماعی را رفع کرد. اما چیزی 
که پایدارتر و ماندگارتر است، نه مقابله، که بحث 

پیشگیری است. 
اجازه بدهید که با مثالی موضوع را شرح بدهیم. 
وقتی که شما با موضوع معتادان روبه رو هستید، 
طبیعی است که بخشی از این معتادان، متجاهر 
بوده و باید برای حضور آنها  در اقامتگاه های خاص، 
فکری عاجل شــود. این معتادان متجاهر، هم از 
حیث بهداشتی و هم از حیث منظرشناسی انسانی 
شهری و هم از دریچه های دیگر، برای یک شهر و 
جامعه انسانی آسیب زا محسوب می شوند؛ پس 
باید به جایگاه هایی هدایت شــوند که هم برای 
خودشان بهتر باشد و هم برای دیگران و اجتماع و ... 
اما نکته اصلی اینجاست که آیا باید همیشه منتظر 
بمانیم تا یک آســیب اجتماعی، به درجه بحران 
اجتماعی برسد تا سپس اقدام به انجام کارهای الزم 
کنیم؟ قطعاً نه و اینجاست که پیشگیری و طراحی 

برنامه های پیشگیرانه، مطرح می شود.
اما نکته بســیار مهم تر، داشتن چنین ذهنیتی 
در مسئوالن اجتماعی ما و مســئوالن اثرگذار 
در حوزه اجتماعی اســت. چه بســا باید چنین 
نگاهی و چنین ضرورتی، حتی در دیگر مدیران 
سیاســتگذار ما، از قبیل نماینــدگان مجلس و 
مدیران اجرایی و وزرا و ... نیز وجود داشته باشد. اگر 
چنین ضرورتی را درک نکنند، طبیعی است که 
اولویت بندی های الزم را هم اجرایی نخواهند کرد 
و سیاستگذاری های موجود، راه به جایی نخواهد 
برد یا اینکه در نهایت بیشتر یک »مسکن« خواهند 

بود تا یک برنامه اجتماعی اثرگذار.
همین گزارش اصلی صفحــه اجتماعی را نگاه 
کنید؛ هزینه کردی که برای فعالیت های پرورشي 
و تربیتی و اوقاعت فراغت بچه ها و دانش آموزان 
صورت می گیرد. چنین هزینه کردی واقعاً تناسب 
خاصی با این حجــم از دانش آموزان و این حجم 
از آسیب شناسی اجتماعی ندارد. مطالبه اصلی 
این است که چنین تناسبی برقرار شود. موضوع 
اصلی اینجاســت که به چنین درکی برسیم که 
ایجاد یک باشگاه و ورزشگاه در کشور ما، نه یک امر 
فانتزی و معمولی، که یک امر واجب است. باید به 
چنین درکی برسیم که ایجاد یک باشگاه ورزشی، 
عماًل می تواند از آسیب های اجتماعی جلوگیری 
کند. اما چون این امر یک فرآیند است، به چشم 
کمتر مسئولی می آید. ایجاد یک کتابخانه، یک 
فرآیند اجتماعی و فرهنگی است و به خودی خود، 
می تواند موجب سوق یافتن برخی از نوجوانان و 
جوانان ما به این مرکز شود. هر نوجوانی که سر از 
کتابخانه در می آورد، عمالً از آسیب های اجتماعی 
دورتر و دورتر می شود. اما چون این فرآیند زمان بر 
است، بعضی از مسئوالن کمتر متوجه اهمیت آن 
هستند. ایجاد یک نمایشخانه و یک موزه و یک 
گردشگاه فرهنگی و هر امکان دیگری برای یک 
فعالیت اجتماعی سالم تر، کمترین اثری که دارد 
جمع کردن نوجوانان در یک فضــا و در نتیجه، 
دورتر شدن آنها از آســیب های اجتماعی است. 
باید با چنین نگاهی به سمت هزینه کرد در حوزه 
آسیب های اجتماعی و برنامه های اجتماعی برویم.

مدتی پیش برای بحثی در حوزه جمعیت شناسی 
و حوزه ســالمندان با یکی از جمعیت شناسان 
کشور صحبت می کردم. بحث ما حوزه سالمندان 
آینده بود. این جمعیت شناس اشاره می کرد که 
بهترین رویکرد و برنامه، آن است که برای اقشاری 
که امروزه 30 تا 50 ســاله هستند، برنامه ریزی 
کنیم؛ یعنی به فکر سبک زندگی و تغذیه و فراغت 
و توانمندسازی آنها باشیم. اما چرا؟ چون وقتی که 
این اقشار توانمند شده و سبک زندگی اجتماعی و 
فرهنگی و غذایی و ورزشی سالمی داشته باشند، 
در نتیجه وقتی که به سن سالمندی می رسند، نیاز 
به مراقبت های کمتری دارند. به واقع هزینه کرد 
برای پیشــگیری در این ســن، موجب می شود 
تا هزینه کردها برای دوره ســالمندی این افراد، 
بسیار بسیار کمتر شود. عکس چنین رویکردی 
هم صادق اســت؛ یعنی هرچقــدر در این برهه 
کمتر برنامه ریــزی کنیم، باید ســال ها بعد در 
عرصه برنامه های مرتبط با ســالمندان بیشتر 

سرمایه گذاری کنیم.
در عرصه های اجتماعی نیز اوضاع و فرمول دقیقاً به 
همین ترتیب است؛ هرچقدر که برای پیشگیری 
بیشــتر هزینه کنیم، در آینده برای آسیب های 
اجتماعی به مرحله بحران رسیده، کمتر و کمتر 
هزینه خواهیم کرد. قبــول داریم که این عرصه 
در حوزه کارهای فرآیند و زمان بر هســتند، اما 
باید به این درک برسیم که این نگاه، نگاهی الزم 
و واجب است. نباید همیشه منتظر بحران های 
شدید بمانیم تا اقدام کنیم. باید چنین نگاه هایی 
برای بودجه نویسان و تصویب کنندگان بودجه ها 
نیز مطرح باشــد. تا وقتی که چنین نگاه جدی 
نباشد، بودجه نویسی های معطوف به آسیب های 
اجتماعی و اجتماعات نیز، کمتر اثربخشــی را 

خواهند داشت. 
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کودک بازمانده از تحصیل 
در کشور وجود دارد و در 
بودجه سال 1402مقرر شده 
تا برای این حوزه بودجه ای 
اختصاص پیدا کند. 40هزار 
نیروی پرورشــی هم در 

مدارس کمبود است.

780 
هزار

خدمت دندان پزشــکی 
روزانــه در مراکز خدمات 
جامع سالمت ارائه می شود 
که این خدمات در روستاها 
و شهرهای زیر 20هزار نفر 
برای گروه های هدف، شامل 
مادران باردار و شــیرده و 
کودکان زیر ۳سال، کودکان 
۳ تا ۶سال و کودکان ۶ تا 
14ســال رایگان است و 
برای سایر مردم تا سقف 
۶۵درصد کاهــش یافته 

است.

7 
هزار

ابتال به بیماری جذام سال 
گذشته در کشور شناسایی 
شد که همه این افراد باالی 
1۵سال ســن داشتند و 
عمده آنها باالی ۶0سال و 
ساکن مناطق شهری بودند. 
۶0درصد ایــن تعداد هم 
به دلیل تشخیص دیرهنگام 
دچار معلولیــت درجه2 
شده بودند. سال گذشته 
از 14۳کشور دنیا، مواردی 
از جذام گزارش شــده و 
بیش از 140هزار نفر مبتالی 
به آن شناســایی شده اند 
که ۶7درصد در آســیای 
جنوب شرقی، 1۵درصد در 
آفریقا و 14درصد در آمریکا 

بودند.

7 
مورد

تومان، امســال در قالب 
مراســم  کمک هزینــه 
ترحیم بــه 4۶هــزار و 
444نفر از بیمه شــدگان 
و مســـــتمری بگیران 
تأمین اجتماعی یا بازماندگان 
واجد شرایط آنان پرداخت 
شده و این رقم در سال1400 
برای ۸1هزار نفر متقاضی 
202میلیــارد تومان بوده 

است.

167 
میلیارد

نوزادان و کودکان کشور به 
واکسن هپاتیت دسترسی 
دارنــد؛ درحالی که این 
دسترســی در دنیا تنها 
4۳درصد اســت. تزریق 
واکســن هپاتیتB برای 
متولدین قبل از سال1۳7۳ 
ضروری اســت؛ چرا که 
برای متولدین پس از این 
ســال به صورت فراگیر 
این واکسیناسیون انجام 

می شود.

100 
درصد

دانش آمــوز در ۳۳۸۳ 
مدرســه هیأت امنایــی 
تحصیل می کنند. ســال 
گذشــته 2۳0دانش آموز 
ایــن مــدارس رتبه های 
اول تا ســوم کشــوری 
در مســابقات ورزشی، 
11۳۶دانش آموز رتبه های 
اول تا ســوم کشوری در 
مسابقات فرهنگی و هنری، 
۳۸4دانش آموز رتبه های 
اول تا ســوم کشوری در 
المپیادها و 11۶دانش آموز 
رتبه هــای اول تا ســوم 
کشوری در جشنواره های 
مختلف را کسب کرده اند. 
۶۳هزار و 417دانش آموز در 
این سال تحصیلی کنکوری 
بودند که تعــداد 1117نفر 
رتبه زیر هزار کسب کردند 
و 20هزار نفر در دانشگاه 

دولتی پذیرفته شدند.

1.1 
میلیون

اتوبوس های برقی در راه اصفهان مرگ مشهورترین یوزپلنگ ایران
»کوشکی« 16ساله در منطقه حفاظت شده میاندشت در پارک ملی 

توران جان داد
طرح های مختلفی پس از انتخاب اصفهان به عنوان  پایلوت  حمل ونقل پاک در 

دست بررسی است 

141۵

بودجه فرهنگی هر دانش آموز؛ یک حبه قند!
هزینه کرد فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش با مأموریت هایش همخوانی ندارد

ســهم وزارت آموزش و پرورش به عنوان 
بزرگ ترین وزارتخانه کشور از بودجه سال 
آینده رقمی معادل 242هزار میلیارد تومان 
است. این رقم 11.2درصد از بودجه عمومی 
دولت را شامل می شود. صادق ستاری فرد، 
معاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه به هیچ 
عنوان از بودجه پیشنهادی راضی نیستند، 
گفت: این بودجه نه توجهی به مدارس دارد، 
نه تربیت محور و دانش آموزمحور اســت. 
به گفته او، وزارت آموزش و پرورش به عنوان 
بزرگ ترین دستگاه اجرایی کشور که امر 
تربیت 1۶میلیون و 200هزار دانش آموز را 
برعهده دارد، نیازمند نگاه ویژه ســازمان 
بودجه در تخصیص اعتبارات مورد نیاز است.

نگاهی به بودجه 1402
ســتاری ادامه می دهد: گرچه بودجه سال آتی 
 وزارت آموزش و پــرورش که مجمــوع آن به 
242 هــزار میلیارد تومان می رســد، رشــد 
21درصدی در مقایســه با سال قبل خود دارد، 
اما ســهمش از بودجه عمومــی دولت کاهش 
یافته اســت؛ به گونه ای که این عدد در ســال 
1400، حدود 10درصد، در سال 1401 حدود 
12.۹درصــد و برای ســال 1402 بــه حدود 
11.2درصد رسیده اســت. همچنین سرانه هر 
دانش آمــوز در امور پرورشــی روزانه یک حبه 
قند اســت. اعتبارات کل فعالیت های پرورشی 
250میلیارد تومان بوده که با کســر اعتبارات 
ســازمان دانش آموزی و اتحادیــه انجمن های 
اسالمی روزانه برای دانش آموزان 125تک تومنی 
است. او با اظهار تأســف از نگاه سازمان برنامه 

و بودجه به اعتبــارات وزارت آموزش و پرورش 
می گوید: برای توسعه آموزش عادالنه در سراسر 
کشور نیازمند نگاه ویژه مجلس و سازمان برنامه 

و بودجه به وزارت آموزش و پرورش هستیم.

بودجه ای که کفاف نمی دهد
اصغر باقــرزاده، معاون پرورشــی و فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش هــم با انتقاد از کمی 
بودجه معاونــت پرورشــی وزارت آموزش و 
پــرورش می گوید: بودجه معاونت پرورشــی 
وزارت آموزش و پرورش تنها 2درصد از بودجه 
فرهنگی کشــور اســت؛ درحالی که معاونت 
پرورشــی 20 درصد جامعه را تحت تأثیر قرار 
می دهد، اما با احتساب والدین دانش آموزان به 
جرأت می توانیم بگوییم که 60 درصد جامعه 
با معاونت پرورشــی وزارت آموزش و پرورش 
در ارتباط هســتند، ولی در کمترین حالت ما 
می توانیم تنها روی 20درصــد از افراد جامعه 
اثر گذار باشــیم. او ادامــه داد: بودجه معاونت 
پرورشی امسال 350میلیارد تومان است که اگر 
تقسیم بر 16میلیون دانش آموز در طول سال 
تحصیلی کنیم، روزی 43تک تومانی می شود؛ 
یعنی یک قند می توانیم روزانه به هر دانش آموز 
بدهیم. اگر بودجه در سال را برای هر دانش آموز 
حساب کنیم می توانیم حدود 43هزار تومان در 
سال برای هر دانش آموز هزینه کنیم. به گفته او، 
سهم معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش 
و پرورش از مجموع اعتبــارات این وزارتخانه 

تنها 2دهم درصد است! این در حالی است که 
فعالیت های آموزشی و تربیتی در این وزارتخانه 

به هیچ وجه جدا از هم نیستند.

کانون های نیمه تعطیل
معاونت پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش 
 و پــرورش کشــور بــا بیــان اینکــه اعتبار
 360میلیارد تومانی امسال این معاونت و اعتبار 
440میلیارد تومانی ســال آینده به هیچ وجه 
ســنخیتی با حجم مأموریت های این بخش 
نــدارد، می گوید: »درحالی کــه 1000کانون 
فرهنگی و تربیتی در سراســر کشــور داریم، 
تنها 110مورد از آنها به خاطر کمبود اعتبارات 
تجهیز هســتند؛ درحالی که اگــر این مراکز و 
کانون ها فعال بودند ما می توانســتیم حداقل 
50درصد از جمعیــت 16میلیون و 100هزار 

نفری دانش آموزان کشور را در برنامه های شاد 
و مفرح و استعدادیابی این کانون ها دخیل کرده 
و فضایی شــاد و پرنشــاط را به جامعه ارمغان 
دهیم.« او معتقد اســت: »بخش زیادی از این 
کانون ها می تواند به کانون اختصاصی دختران 
تبدیل شوند و ویژه برنامه های فرهنگی، ورزشی، 
تربیتی و تفریحی دختران در آنها دنبال شود؛ 
آن وقت است که می توانیم شاهد نسلی شاداب 
و سرزنده از دختران دانش آموز باشیم«. او در 
ادامه، با اظهار تأسف از بی توجهی به اختصاص 
بودجه کافی بــه معاونت پرورشــی و تربیتی 
آموزش و پرورش، می گوید: »بی توجهی به این 
بخش باعث می شود تا ما شاهد بروز آسیب های 
اجتماعی در بین نســل دانش آموز باشــیم؛ 
موضوعی که متأســفانه امــروز به عنوان یک 
تهدید اساسی پیش روی دانش آموزان و سیستم 
آموزشی قرار دارد. واقعیتی که باید بپذیریم این 
است که متأسفانه تعداد زیادی از بچه های ما 
امــروز تحت تأثیر آســیب های اجتماعی قرار 
گرفته اند؛ از خشــونت و عدم تاب آوری گرفته 
تا خشونت و آزار و اذیت خانواده، اعتیاد و حتی 

استرس های شدید.«

فرصت برای پیشگیری از دست رفته
باقرزاده با بیان اینکه در خیلــی از این موارد 
فرصت کافی برای پیشگیری را از دست داده ایم 
و باید سریعاً وارد مرحله درمان دانش آموزان 
شــویم، می گوید: »نبود اعتبارات کافی این 

امکان را از  ما گرفته است.« او با اشاره به اجرای 
طرح نماد یا همان طرح شناسایی و غربالگری 
دانش آموزان در مدارس ادامه می دهد: »این 
طرح با همکاری 14شریک اجرایی قرار بود در 
مدارس سراسر کشور اجرا شود. طی یک سال 
گذشته تنها موفق شدیم این طرح را روی یک 
میلیون نفر از دانش آموزان در 6هزار مدرســه 
کشور اجرا کنیم و قرار است ســال آینده در 
20هزار مدرسه و روی 6میلیون نفر از جمعیت 
دانش آموزی اجرا شود؛ این در حالی است که 
متأسفانه هیچ ردیف اعتباری ویژه ای برای این 
کار اختصاص نیافته و سال آینده هم اعتباری 
نخواهد داشــت.« معاون پرورشی و فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش در ادامه، زنگ خطر 
درگیری دانش آموزان با آسیب های اجتماعی 
را به صدا درمی آورد و می گوید: »بی توجهی به 
تخصیص اعتبارات موردنیاز برای پیشگیری 
از ابتالی بچه ها به آســیب های اجتماعی در 
آینده هزینه های ســنگین تری را برای درمان 
این آسیب ها روی دست وزارتخانه و خانواده ها 

می گذارد.«

به کمک های جدی نیازمندیم
او با بیان اینکه وزارت آمــوزش و پرورش به 
تنهایی عامل مقابله با این آسیب های اجتماعی 
و درگیــری دانش آمــوزان نیســت و نباید 
به تنهایی هم نسبت به رفع این آسیب ها اقدام 
کند و برای مقابله با این آسیب ها به کمک های 
جدی همه بخش ها نیازمند است، می گوید: 
»باید با اختصاص به موقع اعتبارات موردنیاز 
بستری را فراهم کنیم که بچه ها در سایه مراکز 
فرهنگی، آموزشی و تفریحی آموزش و پرورش 
مانند اردوگاه ها و کانون های فکری و پرورشی 
به تقویت استعدادهای ناب خود بپردازند؛ به 
جای اینکه به خاطر رها بودن در زمان اوقات 

فراغت درگیر آسیب های اجتماعی شوند.«

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

بی توجهــی بــه تخصیــص اعتبــارات 
موردنیــاز بــرای پیشــگیری از ابتالی 
بچه ها بــه آســیب های اجتماعی در 
آینده هزینه های سنگین تری را برای 
درمــان ایــن آســیب ها روی دســت 

وزارتخانه و خانواده ها می گذارد

انتظاری که واقع بینانه نیست

به گفته باقرزاده، دانش آموزان ما امروز نیازمند تقویت هویت ملی، مکث
دینی، فرهنگی و حتی جنسیتی خود هستند و در این صورت است 
که می توان ادعا کرد در مســیر تربیت صحیح نسلی کارآمد برای 
آینده قدم برداشته ایم. او در ادامه با اشــاره به سند انتظار دولت 
از آموزش و پرورش، می گوید که براســاس طرح تحول، آموزش و 
پرورش باید ساالنه 90میلیون نفر روز سفر تربیتی انجام دهد؛ یعنی 

همه 1۶میلیون نفر جمعیت دانش آموزی را تا پایان سال حداقل ۳بار 
سفر درون شهری یک روزه و یک بار سفر ۳روزه برون شهری ببرد. 
یک حساب سرانگشتی نشــان می دهد برای انجام تنها سفرهای 
درون شهری به اعتباری معادل 4۵هزار میلیارد تومان نیاز هست! 
به گفته باقرزاده، از ابتدای سال جاری تا کنون تنها ۳میلیون نفر روز 

سفر تربیتی در مدارس سراسر کشور انجام شده است.

ســامانه ثبت نام افراد بیکار و جویای کار تحت پوشــش 
بهزیســتی با هدف معرفی افراد بیکار و جویای کار تحت 
پوشش این سازمان به متقاضیان نیروی کار، راه اندازی شد. 
محمدحسن صافی، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی 
سازمان بهزیســتی کشــور در این باره توضیح بیشتری 
 http://www.jobwo.ir می دهد: »این سامانه به نشانی 
آماده ثبت نام از افراد بیکار تحت پوشــش بهزیستی است 
و تنها یک خط تلفن همراه برای ثبت نام افراد کافی است. 
کسانی که در سامانه ثبت نام می کنند، حتماً باید افراد بیکار 
تحت پوشش بهزیستی باشند و اطالعات ثبت نام کنندگان 
با بانک اطالعــات مددجویان بهزیســتی مطابقت داده 

می شود.« 
به گفته این مســئول، ثبت نام کنندگان در این ســامانه 
به 2گروه تقسیم می شــوند؛ کســانی که دارای مدرک 

دانشگاهی هستند و کســانی که مدارک فنی و حرفه ای 
دارند. این 2گروه بــرای 4مدل اشــتغال دولتی )جذب 
3درصدی(، خصوصی، کارفرمایی و خویش فرمایی معرفی 

خواهند شد.

آغاز به کار سامانه ثبت نام افراد بیکار
»آموزش و مشاوره از 3۷ تا ۷5درصد در کیفیت زندگی و 
بهبود روابط زوجین تأثیر دارد و باید بپذیریم که آموزش 
مهارت های زندگی و توانمندسازی زوجین به دوام زندگی 
کمک می کند.« بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشــاوره و امور 
روانشناختی سازمان بهزیستی کشور، با بیان این مطلب 
و با اشــاره به عوامل مؤثر اجتماعی در افزایش طالق در 
جامعه تأکید کرد: »سازمان بهزیستی در حوزه خانواده و 
آموزش های ازدواج و توانمندسازی با موضوع پیشگیرانه، 
ســاالنه نزدیک به ۸00هــزار نفر را آمــوزش می دهد. 
بی توجهی و کاهش تعهد بین زوجین و نقص مهارت های 
ارتباطی در مسئله ازدواج و طالق و همسرگزینی نادرست، 
نقص دانش و مهارت، عملکرد نامطلوب زوجین نســبت 
به یکدیگر و شــرایط اقتصادی به عنوان تعیین کننده ها 
در کیفیت زندگی زوجیــن اثر می گــذارد.« به گفته او، 

ارائه اقدامات پیشــگیرانه، آموزش های قبــل از ازدواج و 
نقش پذیــری زنانگی و مردانگی و آمــوزش نقش مادری 
برای بهبود کیفیت روابط زناشــویی و افزایش صمیمیت 

زوجین مؤثر است.

تأثیر 75درصدی مشاوره بر بهبود روابط زوجین

عیسی محمدی
روزنامه نگار
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سد سفیدرود امسال در سخت ترین سال خشکسالی خود 
به سر می برد. منابع آبی این سد از 4استان باالدستی حوضه 
آبریز در حالی تامین می شود که در سال آبی گذشته، حال 
و آینده به لحــاظ بارش وضعیت مناســبی ندارند. مرکز 
ملی خشکســالی و مدیریت بحران تابستان امسال اعالم 
کرد که بارندگی ها در اســتان های گیالن و مازندران تا 
۲۵درصد کمتر از سال گذشته بوده است. حاال مدیرعامل 
آب منطقه ای گیالن، از آبگیری ۱۵۰میلیون مترمکعبی 

سد ســفیدرود خبر می دهد؛ ســدی که ظرفیت مخزن 
آن یک میلیارد و ۱۰۰میلیون مترمکعب است. گیالن با 
۲۳۸هزار هکتار اراضی شالیزاری رتبه اول کشور را از لحاظ 
سطح زیرکشت و رتبه دوم تولید برنج را دارد. هرگونه تغییر 
در میزان بهره برداری از آب های تجدیدپذیر در استان های 
باالدست عالوه بر اینکه می تواند امنیت غذایی را تهدید 
کند، می تواند بر اکوسیستم های این حوضه آبریز نیز تأثیر 
مخرب بگذارد. ساخت سد های متعدد در این استان ها و 
آبگیری از برخی از آنها چشــم انداز شالیزارهای گیالن را 
تحت تأثیر می گذارد. برخی متخصصان بر این عقیده اند که 
باید به سمت ذخیره آب در ساحل و ایجاد بند های بسیار 

زیاد در رودخانه های منتهی به دریا رفت.

سالسختسفیدرود
مهم ترین منبع ذخیره آب در گیالن تنها ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب دارد

»کوشکی« ۱6ساله در منطقه حفاظت شده میاندشت در پارک ملی توران جان داد
مرگ مشهورترین یوزپلنگ ایران

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

پاسخ وزارت کشور به انتقادها  از 
احتمال تغییر شاخص آلودگی هوا 

مرکز اطالع رســانی وزارت کشور در پی انتشــار برخی مطالب 
انتقادی در رسانه ها از طرح احتمالی اصالح شاخص های آلودگی 
هوا برای تعطیلی مدارس، توضیحاتی ارائه داد که جزئیات آن به 
این شرح است: »موضوع آلودگی هوا و تعطیلی مدارس موضوع 
مهمی است که با شــدت گرفتن آلودگی ها در فضای رسانه ای 
کشور مطرح شده اســت. آموزش و پرورش پس از این انتقادها 
و تماس هــای مکرر و فــراوان خانواده ها که از ایــن تعطیلی ها 
ناراحت بودند، ایده تعریف استاندارد شاخص های آلودگی برای 
تعطیلی مدارس را مطرح کرد و ســپس وزیر کشور هم در یک 
گفت وگوی مطبوعاتی از وجود چنین طرحی خبر داد. استدالل 
وزارتخانه های کشــور و آموزش و پرورش بر این مبناســت که 
تعطیلی مــدارس به خاطر آلودگی هوا ضربه جــدی به تعلیم و 
تربیت دانش آموزان و افت تحصیلی معنادار آنها می  زند. براساس 
گزارش های تحقیقی صورت گرفته، موافقان تغییر اســتاندارد 
آلودگی هوا معتقدند تعطیلی مدارس باعث افزایش آسیب هایی 
نظیر چاقی دانش آموزان، کم تحرکی، افت تحصیلی شدید و تنبلی 
در یادگیری شده است. در کنار این امر دانش آموز به خاطر فقدان 
ارتباط اجتماعی در مدارس زمینه افسردگی و انزواطلبی بیشتری 
می  یابد. در برابر مخالفان با استناد به آمار عوارض آلودگی و نیز 
تحقیقات معتبر داخلی و بین المللی درخصوص عوارض آلودگی 

هوا به ویژه در کودکان، با این ایده مخالفت کرده اند.
باید توجه داشــت که تعطیلی مدارس در گام نخســت با هدف 
حراست از سالمت دانش آموزان اســت و این موضوع به صورت 
مســتقیم ارتباطی با کاهش آلودگی هوا ندارد. نگاهی به تجربه 
سایر کشورها همچون هند هم گویای این واقعیت است که مدارس 
ابتدایی در اولویت نخست تعطیلی در شرایط اضطرار آلودگی هوا 
هستند. اگرچه موضوع آلودگی هوا یک چالش مهم جهانی است 
و کشورهای توسعه یافته جهان نظیر هند و چین هم درگیر این 
چالش هستند، اما هر کشوری متناسب با شرایط خود، استاندارد و 
سیاستگذاری های مختلفی را برای حل این چالش اعم از تعطیلی 
مدارس و مشاغل برای افراد و گروه های حساس جامعه در پیش 
می گیرند و یک راه حل جهانی برای آن وجود ندارد. برای نمونه 
مالزی درصورت رسیدن شاخص آالیندگی به عدد ۲۰۰میکرون، 
به تعطیلی مــدارس اقدام می کند و در چین هــم این عدد بین 
۲۰۰ تا ۲۵۰ تعریف شده است. این مسئله در هند هم هنگامی 
که شاخص به ۳۰۰ رسید، منجر به دستور مقامات برای تعطیلی 
مدارس شــد. به این ترتیب چند نکته درخصوص خبر بررسی 
تغییر استانداردها برای تعطیلی مدارس باید مورد توجه قرار گیرد:

بــا توجه بــه تأثیرگذاری معنــادار آمــوزش حضوری،  1
سیاستگذاری ها باید معطوف به حضور مداوم دانش آموزان 

در کالس های درس باشد.
باید توجه داشت که تالش برای تغییر استاندارد آلودگی هوا  2
به مفهوم بی توجهی به اجرای قانون هوای پاک نیســت. 
مصوبات این قانون به صورت مستمر و ماهانه با حضور دستگاه های 

ذیربط با راهبری وزارت کشور در حال پیگیری است.
تعطیلی مدارس برای کاهش آلودگی هوا نیست، اما این  3
اقدام براساس یک مصوبه انجام می شده است. وزیر کشور 
هم متناظر به این مسئله گفت این احتمال وجود دارد که پیشنهاد 
جدیدی با کمک سازمان حفاظت محیط زیست به دولت ارائه شود.

مالحظه می شود که این مسئله تنها یک احتمال بوده است  4
و باید در شــوراهای مربوطــه و با حضور اعضــا پس از 
بررسی های دقیق علمی و با رویکرد حفاظت از سالمت جسمی و 

روانی هموطنان مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.«

چالش اصالح شاخص آلودگی هوا
افزایش آلودگی هوای کالنشهرهایی مانند تهران موجب شد که 
مدارس براساس مفاد آیین نامه اضطرار آلودگی هوا، در شاخص 

۱۵۰ -شرایط ناسالم برای تمامی گروه ها - تعطیل شوند.
به گزارش ایسنا، تعطیالت متوالی مدارس باعث اعتراض وزارت 
آموزش و پرورش شــد و کار آنقدر باال گرفت که در پی آلودگی 
طوالنی مدت هوا زمانی که قرار بــود کمیته اضطرار آلودگی هوا 
مدارس را دوباره تعطیل کند، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش 
از پیشنهاد این وزارتخانه به دولت برای تعلیق مالک شاخص های 
کیفیت هوا در تعطیلی مدارس خبر داد و گفت: در کشــورهای 
دیگر شاخص کمتر از ۳۰۰ باشد، تعطیل نمی کنند، اما شاخص 
برای تعطیلی مدارس ما را روی ۱۵۰ بسته اند و شبیه دوره کرونا 

شده ایم؛ درحالی که شاخص های آالیندگی ما زیر ۲۰۰ هستند.
پس از صحبت های نوری و در ســکوت سازمان حفاظت محیط 
 زیست، احمد وحیدی، وزیر کشور اعالم کرد: سازمانی که طرح 
تغییر شاخص ها را ارائه داده سازمان حفاظت محیط زیست است؛ 
یعنی سازمانی که خود باید دغدغه اصلی اجرای قوانین مربوط به 
کاهش آلودگی هوا مانند آیین نامه های شرایط اضطرار آلودگی هوا 
را داشته باشد، خواستار تغییر آن شده است! علی سالجقه، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در واکنش اعالم کرد: در دنیا 
با شاخص ۳۰۰-۲۰۰ فقط مدارس ابتدایی را تعطیل می کنند. 
ما شــاخص های آلودگی را تعیین می کنیم و تعطیلی بر عهده 
هیأت وزیران است.  هیأت وزیران هم شاخص۱۵۰ تعیین کرده 
بود و اکنون می خواهد تصمیم خود را عوض کند. این اظهارات با 
مخالفت برخی مسئوالن و کارشناسان مواجه شد. دکتر عباس 
شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
با اشاره به عوارض شدید آلودگی هوا بر سالمت کودکان در واکنش 
به اصالح شــاخص  آلودگی گفت: وزارت بهداشت با هرآنچه به 
سالمت مردم آسیب برساند مخالف  است. سحر تاج بخش، رئیس 
سازمان هواشناسی کشور نیز اعالم کرد: نمی توان استانداردها را 
تغییر داد. در تمام دنیا شاخص ها و تعاریف آنها به همین شکل 
است. تنها می توان نحوه  واکنش را تغییر داد. آالینده ها در ضریب 
هوش و تنفس تأثیرگذار هســتند. دائما هم نمی توان مدارس و 
ادارات را تعطیل کرد در امور کشور مشکل ایجاد می کند؛ بنابراین 
اقدام مناسب، کنترل آالینده هاست. یوسف رشیدی، معاون اسبق 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز تغییر استانداردها را پاک کردن 
صورت مســئله به جای انجام اقدامات الزم برای کاهش انتشار 
آلودگی هوا توصیف کرد و  بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی 
کاهش آلودگی هوا گفت: قصد تغییر دستورالعمل و قانون را دارند.

شــرکت  یــک  بــرای  جریمــه  تومــان 
آلوده کننــده خلیــج فــارس در  آب هــای 
خــارک تعییــن شــد. آنطــور که ســیروس 
کرمــی، رئیــس اداره حقوقــی اداره کل 
حفاظــت محیط زیســت اســتان بوشــهر 
گفتــه اســت، شــرکت مذکــور به دلیــل 
آلوده کردن دریا بر اثر نشــت مواد نفتی 
و پذیرش این موضوع از سوی آن شرکت 
در دادگاه تجدیدنظــر بــه پرداخت جزای 
نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شد.

10
میلیون

شــیر ســفید در پــارک محیط بــان کرج 
متولــد شــد. بــه  گفتــه شــیردل نــوری، 
مدیــر مرکــز نگهــداری از حیات وحــش 
پارک چمران کرج حدود یــک ماه و نیم 
گذشــته، زادآوری شــیرهای ســفیدی 
که 3سال پیش از آفریقای جنوبی وارد 
کشــور شــده بودنــد، انجــام شــد و یک 
توله ماده ســفید بــه دنیا آمد. نــام این 
توله شیر ماده »سانا« است. شیرهای 
سفید، از نژاد خاص و کمیاب هستند.

جفت امید برای تکثیر درنای 
سیبری به ایران نیامده است 

سرپرســت دفتر حفاظت و مدیریــت حیات وحش 
درباره انتقال تک درنای ســیبری از بلژیک به ایران 
و هزینه های مربوط به این انتقــال گفت: این اقدام 
با هماهنگی کامل امور بین الملل ســازمان حفاظت 
محیط زیست و دامپزشــک مربوطه انجام گرفته و 
کنوانســیون مربوط به نقل و انتقــاالت حیوانات به 

کشورها کامال در جریان این موضوع بوده است.
غالمرضا ابدالی در گفت وگو با مهر افزود: این اقدام نه 
با هدف زادآوری و تهیه جفت برای امید، تک درنای 
سیبری در ایران، بلکه با هدف پیدا کردن همسفر برای 
امید جهت حفظ مسیر تردد آنها از سیبری به ایران و 

ورود دیگر خانواده های درنا از سیبری است.
سرپرســت دفتر حفاظت و مدیریــت حیات وحش 
اعالم کرد: جمهوری اســالمی ایران هیچ مبلغی به 
بلژیک برای این موضوع پرداخت نکرده و به صورت 
رایگان و برای حفظ مســیر حرکت درناها این اقدام 
صورت گرفته اســت. روزنامه همشــهری دیروز در 
گزارشــی با عنوان »جفت بلژیکی بــرای تنهاترین 
پرنده« به موضوع ورود جفت امید به ایران پرداخت 
و در آن گزارش به نقل از کارشناســان تنوع زیستی 
و پرنده شناســی اعالم شــده بود که رفتار سازمان 
حفاظت محیط زیست در ارتباط با آوردن یک بال درنا 
برای همسفر شدن با امید تضمین نشده است و این 
پرنده به  دلیل آنکه حافظه مسیر مهاجرتی در کریدور 
مهاجرتی امید را ندارد، تضمینی برای همراه شدن این 

پرنده با امید وجود ندارد.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

 خبرخوان

خبر روز

16هزارپرندهمهاجردرخراسان
رضویشمارششدند 

مهدی اله پــور، مدیــرکل محیط زیســت 
اســتان خراســان رضــوی: در آخریــن 
سرشــماری پرنــدگان آبــزی و کنارآبــزی 
بیش از ۱۶هــزار قطعه انــواع پرندگان از 
۴۶گونه در استان شمارش شده اند. این 
سرشــماری را ۲۰شمارشــگر در 3۱نقطه 
در ۱3شهرســتان خراســان رضوی انجام 

می دهند. 

1
قالده

آلودگی های تاالب انزلی با فاضالب های 
صنعتی رشت ایجاد شده است. به گفته 
حمزه عشــوری، مدیرکل محیط زیســت 
گیالن پیش تر ۱۴۰میلیارد تومان اعتبار 
شــهرک  تصفیه خانــه  ســاخت  بــرای 
صنعتــی رشــت از ســوی صنــدوق ملــی 
محیط زیســت تخصیــص یافته بــود که 
این سازمان درنظر دارد رقم این اعتبار را 

به ۲۵۰میلیارد تومان برسد.

30
درصد

»کوشکی«؛  مشهورترین یوزپلنگ آسیایی نر ایران 

که همزمان با به صدا درآمدن زنگ خطر انقراض یوز گزارش ۲
آسیایی ایران در منطقه حفاظت شده توران نگهداری 
می شد و یوزپلنگ تأثیرگذار در تصمیم گیری ها برای تکثیر در اسارت 
بود و به بهانه حضــور او موضوع حفاظت از یوزپلنگ آســیایی ایران 
اهمیت یافت، در ۱6سالگی و به دلیل کهولت سن در پارک ملی توران 

جان داد.
به گزارش همشــهری، این یوزپلنگ آسیایی که برند حفاظت از این 
گونه در ایران بود، چنان تأثیرگذار شد که نقش یوز را روی پیراهن 
تیم ملی ایران برد و تصاویر او در یک دهه گذشــته بارها روی جلد 

نشــریات و اقالم تبلیغاتــی مرتبط با فرهنگســازی حفاظت 
از یوزپلنگ آســیایی منتشر شد. 
تصویر او حتی زمانــی قرار بود 
روی هواپیماهــای خطــوط 
هواپیمایی ایران بنشیند. حاال 
کوشکی که تالش ها برای تکثیر 

یوز آســیایی ایران با او آغاز شد، 
دلبر و ایران ۲جفت همنشین خود را 

در توران تنها گذاشت و رفت.
غالمرضا ابدالی، مدیرکل دفتر حفاظت 

و مدیریت حیات وحش ســازمان حفاظت 
محیط زیست کشور صبح دیروز از مرگ کوشکی 

بر اثر کهولت سن خبر داد.
او به ایســنا گفت: در تماســی که با همکاران اداره 

کل حفاظت محیط زیست استان ســمنان داشتم به 
من اطالع دادند که مدتی بعد از اینکه به روال معمول به 

کوشــکی غذا داده اند، این یوزپلنگ آسیایی در اسارت تلف 
شده است.

وی با بیان اینکه کوشکی هنگام مرگ ۱6ســاله بود افزود: براساس 
معاینات صورت گرفته علت مرگ این یوزپلنگ آسیایی کهولت سن 

اعالم شده و ابتال به بیماری خاصی گزارش نشده است.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحــش افزود: از گونه های 
یوزپلنگ در اسارت با دقت و وســواس زیاد مراقبت می کنیم و برای 

آنان تیمارگران خوبی درنظر گرفته ایم.
ابدالی با بیان اینکه معموال عمر یوزهای در اســارت در همین حدود 
است، تأکید کرد: تالش می کنیم بافت های الزم از الشه این یوزپلنگ 
را برای نگهداری در بانک ژن سازمان حفاظت محیط زیست جدا کنیم.

کوشــکی یوزپلنگ آســیایی ایران بود که در محوطه ۱۲هکتاری 
محصور شــده در پناهــگاه حیات وحــش میاندشــت در منطقه 
حفاظت شده توران در ۱۰ کیلومتری شرق جاجرم در شرایط نیمه 

اسارت نگهداری می شد.دی ماه۱۳۸6 یک شکارچی 

زمانی که »کوشکی« یک توله 6ماهه بود، این حیوان را به سازمان 
محیط زیســت هدیه داد. او این یوزپلنگ را از ۳ چوپانی خریداری 
کرد که قصد کشتنش را داشــتند. نام آن شکارچی »کوشکی« بود 
و نام این یوزپلنگ نیز برگرفته از نام همان شکارچی بود که جانش 
را نجات داد. کوشکی حدود 7  ماه سن داشــت که به تهران منتقل 
شد. پس از آن ۳ نفر از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست با یک 
فیلمبردار برای یادگیری روش نگهداری از یوزپلنگ در اسارت، به 
امارات اعزام شدند. پس از بازگشــت به ایران کوشکی نیز به پارک 
پردیسان رفت و به مدت یک سال در این منطقه زندگی کرد. پس از 
آن کوشکی به منطقه حفاظت شده میاندشت فرستاده شد و تا پایان 
عمر در این منطقه زیســت. انتقال کوشکی به توران پروژه تکثیر در 
اسارت یوزپلنگ آسیایی ایران را کلید زد و ۲ یوزپلنگ ماده به نام های 
دلبر و ایران به او معرفی شدند. سال9۳ زادآوری کوشکی و دلبر در 
قفس آغاز شد اما به دلیل عفونت کلیوی دلبر، دامپزشکان 
ناچار به سقط جنین دلبر شدند. بهرامعلی ظاهری، 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان سمنان 
نیز به ایرنا گفته است، طول عمر یوزپلنگ در 
طبیعت به طور میانگین حدود ۱۲ سال است 
که این مقدار برای گونه هایی که در اســارت 
و باغ وحــش نگهداری می شــوند به حدود 
۱4سال می رسد و تا قبل از مرگ کوشکی، 
بیشترین طول عمر یک یوز در باغ وحش 

۱۵سال و 7 ماه ثبت شده بود.

مانعیدرمسیراحیایتاالبانزلی
وجودندارد

اسدهللا عباسی، استاندار گیالن: هیچ 
مانعی در مسیر احیای تاالب بین المللی 
انزلی وجــود نــدارد و تــا امروز پیشــرفت 
احیای تاالب مطلوب بوده اســت. البته 
باید حدود تاالب انزلی، حقوق مکتسبه 
مردم و وضعیت 3 منطقه چراغ پشتان، 
ماراگــوده و پیــل علــی بــاغ در محــدوده 

تاالب انزلی تعیین تکلیف شود.

خسارت3میلیاردریالیشکارچیان
بهمحیطزیستخراسان

ابوالفضــل شــعبانی، فرمانــده یــگان 
حفاظت محیط زیست خراسان رضوی: 
شــکارچیان متخلف 3 میلیــارد ریال به 
محیط زیست در جریان ســرمای یکماه 
اخیر خسارت وارد کردند. ۱۷۶شکارچی 
غیرمجــاز کــه همزمان بــا روزهــای برفی 
و یخبنــدان اقــدام بــه شــکار حیوانات و 

پرندگان  کردند، دستگیر شدند.

مخزنساحلیبرایذخیرهآب
محسن موسوی خوانساری، کارشناس حوزه آب: سد سفید رود 
۱.۵میلیارد مترمکعب آب را می تواند تنظیم کند و به ۲۰۰هزار 
هکتار از اراضی زراعی دشــت فومنات و گیالن با شبکه آبیاری 
مدرن و کارآمدی که دارد، آب برساند. پیش بینی های هواشناسی 
نشان می دهد که بارش ها نمی تواند آب موردنیاز این شبکه آبیاری 
را در سال آینده و سال های بعد تامین کند. عالوه بر تأثیر تغییر 
اقلیم بر میزان بارش و گرم تر شدن شــمال غربی کشور، تعداد 
زیادی سد در اســتان های آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، 
زنجان و همدان ســاخته شــده و در حال آبگیری است. گرچه 
پیش بینی شده که این سد ها مشکلی را برای سد سفیدرود ایجاد 
نمی کنند، ولی کم شدن آب رودخانه دور از انتظار نیست و در عین 
حال نمی توان حقوق مردم و محیط زیست استان های باالدست 
را نادیده گرفت. میانگین بارش این استان ها ۲۵۰میلی متر است.

در استان گیالن بیش از 4میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر وجود 
دارد که در فصول غیرزراعی در دسترس است. در این استان نیز 
مانند سایر استان های شــمالی به منظور حفاظت از جنگل های 
هیرکانی و شیب تند دره ها نمی توان سدهایی با مخازن باال احداث 
کرد. یکی از روش هایی که می توان در پایین دست حوضه آبریز 
سفیدرود انجام داد، انتقال آب است، ولی براساس اسناد باالدستی 
در حوزه محیط زیســت فقط برای شــرب اجازه انتقــال آب از 

رودخانه های غرب به شرق گیالن داده می شود. اگرچه با مدیریت 
9۰۰آب بندان در این منطقه می توان بخشی از مشکالت تامین 
حقابه ها را برطرف کرد، ولی الیروبی یا ســاخت آب بندان های 

جدید نمی تواند جایگزین حقابه سفیدرود شود.
برنامه های الیروبی برای سدهای مخزنی عمال امکان پذیر نیست و 
الیروبی در هر آب بندان هم در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰هزارمترمکعب 
آب بیشتر تولید نمی کند. در نتیجه به نظر می رسد ایجاد مخازن  
ســاحلی و مخازن درون دریا برای ذخیره ســازی آب شیرین 
و همچنین ایجــاد بند هــای الســتیکی در رودخانه های این 
حوضه آبریز به عنوان پتانســیل های موجود می تواند قسمتی از 
نیازهای شرب و کشــاورزی را تامین و تنگناهای تامین حقابه 

زیست محیطی در باالدست حوضه را کمتر کند.
سد سیاه زاغ )۲۳۰میلیون مترمکعب( در کردستان، سد شهریار 
)7۰۰میلیون مترمکعب( در دشت میانه آذربایجان شرقی، سد 
بلوبین )۵4میلیون مترمکعب( در ایجرود زنجان، ســد مشمپا 
)7۰۰میلیون مترمکعب( در اســتان زنجان، ســد آیدوغموش 
)۱4۵.7میلیون مترمکعب( در میانه برای اراضی کشاورزی، سد 
تالوا )۵۰۰میلیون مترمکعب( برای تامین آب همدان، سد گالبر 
)۸۰میلیون مترمکعب( و سد گیوی )76میلیون مترمکعب( در 
اردبیل بخشی از سد هایی است که در سال جاری آبگیری شده اند 

یا در حال ساخت هستند.

حفظخاکبهمنظورحفظآب
محمدرضا عبداللهی، معاون فنی و آبخیزداری استان گیالن: آبخیزداری 
در استان گیالن بیشتر در حوزه مدیریت رسوبات انجام می شود که اصوال 
در درازمدت نتایج آن مشخص خواهد شد. استان های شمالی به خصوص 
گیالن به ظاهر پربارانند، ولی پروژه های ذخیره آب در این استان ها مسئله 
جانبی است. دلیل آن شیب عرصه ها، بارش های زیاد و فاصله کم بین کوه تا 
دریاست. برنامه های آبخیزداری در پایین دست حوضه آبریز سفیدرود، روی 
مدیریت رسوبات متمرکز است. حفظ خاک خودبه خود منجر به ذخیره آب 

در پایین دست می شود.
 فعالیت های آبخیزداری در اســتان های شمالی همچنین به افزایش عمر 
سد ها کمک می کند. سازمان منابع طبیعی همیشــه در جلسات پیگیر 
حقابه های محیط زیســتی برای تاالب ها و پوشــش های جنگلی و مراتع 
بوده است، ولی به نظر من اگر وزارت نیرو درصدی از بودجه های عمرانی را 
صرف چند عملیات  آبخیزداری کند، دیگر نیازی به سدهای بزرگ با حجم 
تخریب باال نیست. ریشه درختان خاصیت جذب آب و انتقال تدریجی آن 
به مناطق پایین دست را دارد. آبخیزداری در استان های شمالی باید با ایجاد 
سد های کوچک در تعداد باال دنبال شود. پیشنهاد سازمان منابع طبیعی 
و سازمان حفاظت محیط زیست برای نوار شمالی کشور که رودخانه های 
زیادی دارد، ایجاد بند هــای زیاد با ظرفیت کم بــرای هدایت به مخازن 
زیرزمینی است، ولی به نظر می رسد وزارت نیرو که متولی ساخت آنهاست، 

برنامه دیگری دارد. 

سالسختتریدرپیشاست
 وحید خرمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن: ظرفیت آبگیری شده سد سفیدرود 
حدودا ۱۵۰میلیون مترمکعب است. این میزان آبگیری در فصل پاییز و زمستان بسیار 
پایین است. در سوابق سد سفیدرود این میزان کاهش آبگیری دیده نمی شود و این نشان 
می دهد نسبت به سال گذشته که سال سختی از نظر منابع آبی بود، سال سخت تری را 
در پیش داریم. باید از هم اکنون برای مدیریت منابع آبی جهت پشت سر گذاشتن سال 
زراعی پیش رو با کمترین خسارت برنامه ریزی کرد. الیروبی و احیای آب بندان ها یکی از 
روش های استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی اســت. در راستای بند »ز« تبصره۸ 
قانون بودجه۱4۰۱، الیروبی آب بندان ها و اســتفاده از خاک آنها را در دستور کار داریم. 
۵۰۰ هکتار از آب بندان ها برای اجرای پایلوت الیروبی انتخاب شده  اند. قرار شده پیمانکاران 
کارهای عمرانی الزم برای احیای آب بندان ها را انجام دهند و به جای اعتبار دولتی، خاک 

استخراج شده از آب بندان را با قیمت کارشناسی تحویل بگیرند.
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فرمانــدار ارومیــه گفــت: دهــه فجــر 
امســال ۲۴۴ پــروژه در شهرســتان 
افتتــاح و کلنگ زنــی می شــود. بــه 
گــزارش ایســنا، غالمحســین عمــاری 
افزود: طبق آخرین آمــار در دهه فجر 
امســال ۲۳۷پــروژه بــا اعتبــار بالــغ بر 
هزارمیلیارد تومــان در ارومیــه افتتاح 
و ۷پروژه با اعتبار بالغ بــر ۲۰۰میلیارد 

تومان کلنگ زنی می شود. 

244
پروژه 

معــاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان 
امام)ره( فارس با اشاره به اجرای طرح 
جهش تولیــد در دیم زارها بــا همکاری 
سازمان جهادکشاورزی استان، گفت: 
این طــرح در ســطح ۲۰۰هــزار هکتار از 
دیم زارهــای فــارس اجــرا شــده اســت. 
به گــزارش ایرنــا، محمد مهــدی رنجبر 
افزود: این طرح از طریق رعایت تناوب 
زراعــی و نگهــداری حداقلــی ۳۰درصد 

بقایا در دیم زارها انجام شده است.

200
هزار

عدد خبر

یجانغربی
آذربا

فارس

ماجرای جنگ زنجان 
تاریخ 200ساله اخیر شهر زنجان در 
کتابی با نام »جنگ زنجان« به نوشته 
پرویز فتح اهلل پور، چــاپ و راهی بازار 
نشر شده است. به گزارش همشهری، 
نویسنده در این کتاب به تاریخ 2قرن 

اخیر زنجان می پردازد و اقدامــات و رویکرد نظامی فرقه بابیه در 
کشور را واکاوی می کند. به گفته نویسنده، این کتاب در مورد یکی 
از مهم ترین رویدادهای تاریخ اخیر زنجان اســت؛ واکاوی یکی از 
3جنگی است که پس از ظهور بابیه در کشور اتفاق افتاد و جریان 
بابیه را که جنبشی مذهبی و اجتماعی بود، وارد عرصه نظامی و 
سیاسی و مقابله مستقیم با دولت مرکزی کرد. در این کتاب ابتدا 
اوضاع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران مقارن آغاز جریان بابیه 
مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نگاهی کلی به شیخیه و ظهور 
بابیه دارد. پس از آن، موضوع اصلــی کتاب یعنی اوضاع زنجان و 
جریان های تأثیرگذار و حاکم در شــهر و اختالفات میان طیف 
اکثریت روحانیان اصولی با مال محمدعلی نماینده جریان اخباری 
و گرایش او به بابیه آغاز می شود. در ادامه کتاب اوج گیری اختالف 
و آغاز جنگ میان 2 گروه و دخالت قوای نظامی دولتی و مقاومت 
9ماهه بابی ها و خســارات فراوان و ویرانی شهر و آثار و تبعات آن 
مورد بررسی قرار گرفته اســت؛ جنگ در آغازین سال سلطنت 
ناصرالدین شاه قاجار به وقوع پیوسته است. کتاب جنگ زنجان 

در ۵00نسخه از سوی انتشارات نگاه معاصر منتشر شده  است. 

با نویسندگان 

خبر روز 

کالنشهر اصفهان با جمعیتی حدود 5میلیون نفر، سومین 
شهر پر جمعیت کشور محســوب می شود. این شهر چنان 
با آلودگی هوا دست به گریبان است که با گذشت 313روز 
از سال )تا صبح شنبه، 8بهمن( فقط یک روز هوای پاک را 
تجربه کرده  اســت. موضوع آلودگی هوای اصفهان، مدتی 
اســت که با کاهش بارندگی ها و تنش آبی، مازوت سوزی 
صنایع، خودروهای فرســوده و مســائلی از این دست، به 
کالفی سر در گم تبدیل شــده و راه حل های ریز و درشتی 
را تجربه کرده  اســت و حــاال معرفی اصفهــان به عنوان 
»پایلوت حمل ونقل پاک   « از سوی رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، قرار است شاه کلید حل این ماجرا باشد؛ 
موضوعی که در تفاهمنامه  سه جانبه معاونت علمی و پژوهشی 
ریاست جمهوری، وزارت کشور و شهرداری اصفهان دنبال 
می شود. سیاست حمل ونقل پاک در کالنشهرهای دیگر از 
جمله، تهران و مشهد نیز کم وبیش به اجرا درآمده ، اما روشن 
شــدن چراغ قرمز آلودگی هوای اصفهان، موجب شده تا 
به عنوان پایلوت معرفی و سرآغاز برنامه های این حوزه باشد.

راحله عبدالحسینی گزارش
روزنامه نگار

اتوبوس های برقی در راه اصفهان 
طرح های مختلفی پس از انتخاب اصفهان به عنوان  پایلوت  حمل ونقل پاک در دست بررسی است 

   چرا کالنشهر اصفهان انتخاب شد؟ 

اصفهان در داشــتن روزهای آلوده از پایتخت هم  جلو زده 
و طبق آمار، از ابتدای ســال تاکنون یــک روز هوای پاک، 
1۵0روز قابل قبول، 13۵روز هوای ناسالم برای گروه های 
حساس و 27روز هوای ناســالم برای همه مردم را تجربه 
کرده  است. بیش از یک هفته است که علی سالجقه، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست کشــور، اصفهان را پایلوت 
حمل ونقل پاک کشــور معرفی کرده و عزم ملی برای رفع 

آلودگی از اصفهان شکل گرفته  است.

  اتوبوس های برقی، چه زمانی راه می افتند؟  

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از اقدامات 
انجام شده درباره انتخاب کالنشهر اصفهان به عنوان پایلوت 
حمل ونقل پاک در کشــور به همشــهری می گوید: »هزار 
اتوبوس گازسوز و برقی تا پایان سال1402 برای اصفهان و 
8شهرستان واقع در شعاع ۵0کیلومتری این استان، به نسبت 
جمعیت توزیع خواهد شــد تا گامی برای تحقق حمل ونقل 
پاک برداشته شود.« خودروهای فرسوده نیز یکی از متهمان 
ردیف اول آلودگی هوای اصفهان است که مهران زینلیان از 

جایگزینی ۵هزار تاکسی فرسوده با نو خبر می دهد.

  زیرساخت های شهر پاسخگوست؟  

کارشناس مسئول پایش کنترل کیفیت هوای شهرداری اصفهان، از مطالعه 
برای اجرای سند حمل ونقل انسان محور با تأکید بر حمل ونقل برقی در اصفهان 
خبر می دهد و به همشــهری می گوید: مطالعات در دست انجام و شهرداری 
اصفهان با شرکت های مربوطه در تعامل است تا زیرساخت  تردد اتوبوس برقی 
اجرا شود. جمشید لقائی می افزاید: 3نقطه برای ایستگاه شارژ و دپوی اتوبوس 
برقی در اصفهان مشخص شده و مکان یابی 2ایستگاه شارژ اضطراری نیز در 
دست انجام اســت؛ اتوبوس های برقی، قابلیت پیمایش 200کیلومتر در روز 
را دارند. به گفته لقائی، هرچند در سال های اخیر اتوبوس های شهر اصفهان 
یورو 4و مجهز به فیلتر دود و با حداقل آلودگی هوا هستند، ولی برای موضوع 

حمل ونقل پاک، حتما اتوبوس های برقی راه اندازی می شوند.

 دانش بنیان ها چه می کنند؟ 

مهــران زینلیــان، معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان می گویــد: از آنجا کــه در اصفهان ســرعت جابه جایی هوا 
ُکند اســت، از شــرکت های دانش بنیان خواســته ایم تا طرح های 
 خــود را بــا موضــوع راهــکاری بــرای جابه جایی هــوا و کاهش

 آلودگی ارائه کنند.
هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
نیز به همشهری می گوید: 600شرکت دانش بنیان فعال در شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهــان، همواره 2 موضــوع آب و آلودگی هوای 
اصفهان را در اولویت طرح های خود دارند. 13درصد طرح های شهرک 

به موضوع محیط زیست اختصاص دارد.
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تجربه  حمل ونقل پاک در شهرهای دیگر 
سابقه اجرای حمل ونقل پاک در شهرهای دیگر با ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری، دیده 
می شود. در سال های اخیر با راه اندازی پویش ملی حمل ونقل پاک شهرداری ها و گروه های 
مردمی، هم افزایی مناسبی در رفع این موانع صورت گرفته است. آنطور که مهدی جمالی نژاد، 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفته، بیش از هزار کیلومتر 
مسیر دوچرخه سواری در مراکز استان ها ایجاد شده  که از این میزان حدود ۷۰درصد مربوط 
به کالنشهرهاست که بیشترین آن با طول تقریبی 5۰۰کیلومتر به تهران و مشهد تعلق دارد. 
آمارها نشان می دهد که در اصفهان 12۰۰کیلومتر مسیر ماشین رو داریم و قرار است تا پایان 

سال1۴۰۴، ۷۷۷کیلومتر مسیر دوچرخه سواری هم در آن ساخته شود.

مکث

بوشهرعکس خبر

اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی
اردوی آمادگی ملی پوشان قایقرانی آب های آرام آقایان و 
بانوان جهت کسب آمادگی شرکت در بازی های آسیایی 

هانگژو ازبکستان و مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بندر 
بوشهر در حال برگزاری است. 

 راه اندازی پنل های خورشیدی 
در روستاهای کردستان

راه اندازی پنل های خورشیدی در روستاها با جدیت دنبال می شود. 
به گزارش ایرنا، معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: سیاست 
معاونت عمرانی و اســتانداری برای روســتاها، راه اندازی پنل های 
خورشیدی در روستاهاست که می تواند برای ایجاد اشتغال روستایی 
مؤثر باشــد. کیومرث حبیبی افزود: هم اکنون در زمینه راه اندازی 
پنل های خورشیدی روستایی 4هزار مورد مصوب داریم که ۵0 مورد 
به بانک های عامل معرفی شده اما شرکتی که بتوان از آن خرید کرد 
هنوز مشخص نشده اســت. وی با بیان اینکه راه اندازی این پنل ها 
منجر به اشتغال زایی خواهد شد، یادآور شــد: بر این اساس منازل 
روستایی که از استحکام الزم برخوردار هستند از طریق این پنل های 
خورشیدی می توانند درآمد کسب و ایجاد اشتغال کنند.  حبیبی با 
اشاره به اینکه سال گذشته 128میلیارد تومان از طریق ارزش افزوده 
به روستاهای استان پرداخت شده، اضافه کرد: در 9ماهه امسال نیز 
تاکنون 16۵میلیارد تومان پرداخت شــده است که برآوردها نشان 

می دهد به ازای هر روستا 10۵میلیارد تومان است.

کردستان
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با گذشــت 5 ماه از معرفی آیفون14 به بازارهای 
جهان، این گوشی همچنان مجوز واردات تجاری 
به ایران را نــدارد و این عامل بــه محرکی برای 
افزایش تقاضا و رشــد قیمت آیفون13 در بازار 
موبایل تبدیل شده است. البته این رشد قیمت و 
تقاضا به جغرافیای ایران محدود نمانده، چنان که 
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران، 
افزایش تقاضا از سمت ایران، قیمت گوشی های 
آیفون13 را در بازار دوبی  نیز افزایش داده است. 
محمدرضا رمضان به همشهری گفت: رجیستر 
نشــدن آیفون14 در ایران و رشــد تقاضا برای 
آیفون13 باعث شــد قیمت این گوشی در دوبی 
نیز از مدل جدید جهانی عقب بماند درحالی که 
در حالت عــادی قیمت مدل هــای جدید باید 
باالتر از قدیمی ها باشــد. در بــازار ایران قیمت 
گوشــی های آیفون پرومکس در یک ماه گذشته 
بیش از 60درصد افزایش یافتــه و از 65میلیون 

تومان به 105میلیون تومان رسیده است.
 با این حال برخی دیگــر از فعاالن بازار معتقدند 
افزایش قیمت آیفون13 در دوبی ناشی از کاهش 
تعداد این نوع گوشــی در بازار جهانی است و به 
سیاســت های وارداتی ایران ارتباطی ندارد. دبیر 
انجمن واردکنندگان موبایل کشــور در این باره 
به همشــهری گفت: با توجه به ورود آیفون14 
به بازار، شــرکت مادر تولید آیفون13 را متوقف 
کرده و کمبود این مدل گوشی در بازار جهانی به 
رشد قیمت آن منجر شده است. مهدی  عبقری 
افزود: واردکنندگان با توجه به ممنوعیت واردات 
آیفون14، واردات آیفــون13 را دنبال می کنند 
اما با توجه به کمبود جهانی، کمتر می توانند این 
گوشی ها را پیدا کنند و این موضوع به رشد قیمت 

این گوشی در بازار ایران نیز منتهی شده است. این 
فعال اقتصادی دیگر عامل افزایش شدید قیمت 
آیفون13 را استفاده از ارز حاصل از صادرات خود 
برای واردات گوشی های باالی 600دالر دانست 
و افزود: قیمت ارز حاصــل از صادرات خود عمال 
هم  قیمت ارز آزاد است و واردکنندگان نیز تجربه 
زیادی در زمینــه صادرات ندارند تــا ارز حاصل 
از صادرات را به خرید این گوشــی ها اختصاص 
دهند و این موضوع مشــکالت زیــادی را برای 
واردکنندگان ایجاد کرده اما این مشــکالت در 
زمینه واردات گوشی های زیر 600دالری وجود 
ندارد زیرا واردات این گوشی ها هنوز با ارز نیمایی 
انجام می شود. عبقری با این حال معتقد است با 
توجه به قیمت کنونی آیفون13 در دنیا که 1350 
تا 1360دالر است این گوشی در ایران هم افزایش 

قیمت عجیبی نداشته و متناسب با نرخ ارز رشد 
کرده زیرا با توجه به رشد نرخ ارز و محاسبه حقوق 
گمرکی و تعرفه واردات، این گوشی ها برای خود 
واردکننده 70 تا 75میلیون تومان تمام می شود.

نوسان روی موج دالر
بازار موبایل بیشــتر ماه های امســال را با رکود 
پشت سر گذاشت اما مثل دیگر بازارهای کاالیی، 
زور این رکود به تورم و دیگر محرک های رشــد 
قیمت نرســید و نرخ ها افزایشی بود. این افزایش 
به ویژه در ماه های اخیر با تشــدید نوســان نرخ 
دالر بیشتر هم شــده و به گفته بازاری ها قیمت 
گوشــی های پرفروش بازار در 3، 4 ماه گذشــته 
بین 10 تا 15درصد باال رفته است. بررسی های 
همشهری اما نشان می دهد افزایش قیمت گوشی 

در بازار بیشتر از ارقامی است که عنوان می شود 
و دست کم 25درصد رشد قیمت در یک ماه فقط 
در محصوالت میان رده بازار رخ داده است. با این 
حال به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل 
تهران، بازار تامین است و انواع گوشی ها متناسب 
با میزان کنونی تقاضا در بازار به وفور موجود است. 
رمضان معتقد اســت تعادل بین عرضه و تقاضا 
باعث شده رشد قیمت در بازار بیش از 15درصد 
نباشــد در صورتی که اگر جز این بود شاهد رشد 
بیشــتری در قیمت ها بودیم. به گفته او، مصرف 
ماهانه تلفن همراه در کشور 1.5میلیون دستگاه 
است که در سال 20میلیون دستگاه می شود و اگر 
کوچک ترین مشکلی در روند واردات ایجاد شود با 
بر هم خوردن تعادل بازار قیمت ها رشدی جهشی 

خواهد داشت.

افزایش قیمت آیفون از ایران تا دوبی
قیمت آیفون13 در دوبی هم افزایش یافته، برخی کارشناسان افزایش تقاضا از سمت ایران را عامل این رشد می دانند

فرخنده رفائیگزارش
روزنامه نگار

 گران ترین ماست ها 
کدامند؟

افزایش هزینه تولید و قیمت شیر خام طی یک سال 
اخیر قیمت لبنیات را به شدت باال برده است. نگاهی 
به قیمت  امروز انواع ماست در سوپرمارکت ها نشان 
می دهد میانگین قیمت هر کیلو ماست به 50هزار 
تومان رسیده که این میانگین در مدت مشابه سال 
گذشــته 30هزار تومان بود. مقایسه قیمت کنونی 
لبنیات با بهمن سال گذشته حاکی از این است که 
شرکت های تولیدی در این بازه زمانی قیمت ماست 
تولیدی خود را دست کم 50درصد افزایش داده  اند 
که در برخی برندها رشد قیمت به بیش از 60درصد 

هم رسیده است.
 قیمت به تومان 

97.000سنتی سرشیردار 1.9کیلوییپگاه

90.000چکیده پرچرب یونانی 2کیلوییمی ماس

84.000سنتی سرشیردار 1.5کیلوییمیهن

84.000موسیر پرچرب 2کیلوییپاک

پرچرب یونانی پروبیوتیک هراز
1.581.000کیلویی

80.000پرچرب 2.2کیلوییپگاه

یوگوماست همزده پرچرب میهن
278.000کیلویی

75.000الکتیویا کم چرب 1.5کیلوییکاله

سوپرمارکت

افزایش قیمت صیفی ها ادامه دارد
قیمت بیشتر اقالم ســبزی، صیفی و محصوالت فرنگی در 
میادین میوه و تره بار طی 3 ماه گذشته افزایشی بوده است. به 
گزارش همشهری، عالوه بر پیاز که صادرات بی رویه آن طی 
ماه های گذشته قیمت آن را به طور بی سابقه ای افزایش داده، 
دیگر محصوالت پرمصرف حوزه سبزی و صیفی نیز از گرانی 
بی بهره نبوده اند و در برخی موارد ازجمله بادمجان و کاهو 
رشــد قیمت بیش از 100درصد بوده است. تعرفه صادرات 
پیاز و سیب زمینی با هدف کنترل قیمت و تنظیم بازار این 
محصوالت افزایش یافت اما این اقدام تأثیری بر قیمت پیاز 
در بازار نداشــت. هم اکنون پیاز انباری در میادین با قیمت 

14.900عرضه می شود.

قیمت در بهمنقیمت در آبان

بادمجان

6.200
14.500

فلفل دلمه 
سبز

12.000
19.900

خیار 
رسمی
13.200
18.800

کاهو 
رسمی
5.700
14.000

گوجه

11.900
12.900

سیب 
زمینی

13.500
13.500

پیاز 
انباری

10.900
14.900

هویج

6.500
11.200

قیمت به تومان

میادین

تهرانی ها بدانند که بارش برف و باران راه عبور از کم آبی و تنش آبی نیست و 
پایتخت همچنان در انتظار بارش های بیشتر است. شرکت مهندسی آب و 
فاضالب می گوید برای حل مشکل آب در تهران باید پروژه های اضطراری 
جایگزین شود. آخرین آمارها نشــان می دهد هم اکنون در استان تهران 
5سد مهم الر، ماملو، طالقان، کرج و لتیان 244میلیون مترمکعب آب دارد 
که نسبت به سال گذشته با افت 25درصدی مواجه شده و با استمرار این 

وضع، تابستان سال بعد پایتخت بازهم با چالش آبی مواجه خواهد شد.
تازه ترین داده ها نشان می دهد میزان آب موجود در سدهای ایران نسبت 
به سال گذشته با وجود بارش های اخیر 1.23میلیارد مترمکعب کمتر از 
سال گذشته است و تهران از این حیث وضعیت دشواری را تجربه می کند. 
این گزارش می افزاید: در کل کشور از ابتدای مهر 1401تا تاریخ 8بهمن 
سال جاری، 7.39میلیارد مترمکعب آب وارد سدها شده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 20درصد کاهش داشته است.
از ســوی دیگر بارش های چند هفته اخیر فقط 13درصد از ذخایر آبی 
سدهای استان تهران را پر کرده و میزان ورودی آب به این سدها از ابتدای 
سال آبی تا 5بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18درصد 
کاهش یافته است. علیرضا ارسطویی، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه خط 
قرمز وزارت نیرو تامین آب شرب پایدار است، تأکید کرد: با توجه به شرایط 

اقلیمی کشور رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش های مختلف مصرف 
امری ضروری است و باید مورد توجه همه اقشار جامعه قرار گیرد. او با بیان 
اینکه مخازن ســدهای پنج گانه تهران با کسری 81میلیون مترمکعبی 
نسبت به ســال گذشــته روبه رو شــده اند، اعالم کرد: میزان حجم کل 
مخازن سدهای استان تهران هم اکنون 244میلیون مترمکعب بوده که 
این نسبت به مدت مشابه ســال قبل با 25درصد افت مواجه شده است. 
ارسطویی درخصوص میزان بارش ها هم گفت: میزان بارش ها در استان 
تهران از ابتدای سال آبی تاکنون 50.7میلی متر ثبت شده که این میزان 
در سال گذشــته 86.8میلی متر بوده است؛ بر این اساس میزان بارش ها 
نسبت به ســال آبی قبل آن 42درصد و نسبت به بلندمدت 54.3درصد 

کاهش یافته است.

1000همت بودجه الزم است
اتابک جعفری، مدیرعامل شــرکت آبفا می گوید: مشکلی که امروز با آن 
دست به گریبانیم، فقدان پروژه های جایگزین و پدافندی در استان است که 
به اعتباری افزون بر 10هزار میلیارد در سال نیاز دارد. او با اشاره به اقدامات 
سریع آبفای استان تهران در تامین آب این استان در تابستان و پاییز امسال 
گفت: با راهکارهای کوتاه مدت مشکل تامین آب تهران برطرف نخواهد 

شد و نیازمند پروژه های اضطراری جایگزین برای این کالنشهر هستیم.

چالش آبی در پایتخت
محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با وجود 
کاهش بارندگی و خشکســالی های ممتد، بدون تغییر رویکرد در حوزه 
آب، کمبود آب به تنش و تنش به بحران بدل می شود، زیرا استان تهران 
13.5میلیون نفر جمعیت ثابت و 2.5میلیون نفر جمعیت شــناور دارد؛ 
بنابراین تامین آب 16میلیون نفر به اقدامات ویژه ای نیاز دارد. او با بیان 
اینکه فقط 2درصد از منابع آب در استان تهران وجود دارد، درحالی که 20 
درصد جمعیت کشور در آن ساکن است هشدار می دهد: با تغییر اقلیم و 
بروز خشکسالی، توازن بین منابع آب و جمعیت در پایتخت تشدید خواهد 
شد زیرا تامین 1.5میلیارد مترمکعب آب ساالنه برای استان تهران کار 

بسیار پرچالشی است.

عرضه و تقاضای سفر هوایی
آمارهای دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره 
عملکرد این شرکت ها حاکی است در سال گذشته 
25درصد ظرفیت هواپیماها در پروازهای داخلی و 
31درصد ظرفیت هواپیماها در پروازهای خارجی 
خالی بوده اســت. بنا بر این آمارها، شرکت های 
هواپیمایی در ســال 1400 در پروازهای داخلی 170 
هزار و 125 پرواز با زمان 277 هزار و 710 ساعت انجام 
داده اند که مشتمل بر 21 میلیون و 76 هزار و 686 
صندلی بوده و 15 میلیون و 650 هزار و 228 مسافر از 
این طریق جابه جا شده اند. به عبارتی، ضریب اشغال 
هواپیماها در سفرهای داخلی 75 درصد بوده و 25 
درصد پروازها خالی بوده است. همچنین در پروازهای 
خارجی نیز شرکت های ایرانی 25 هزار و 25 پرواز با 4 
میلیون و 556 هزار و 237 صندلی انجام داده اند که 
ضریب اشغال آن 69درصد بوده و 3 میلیون و 257 

هزار و 983 مسافر با آن جابه جا شده اند.

مکث

حمل و نقل

آمارخبر

1.615

1.612.5

1.610

1.607.5

1.605

1.602.5

1.600

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس 
تهران در مبادالت دیروز 

11هزارو 875واحد، معادل 
0.74درصد نزول کرد و 

به یک میلیون و 600هزارو 
80واحد رسید. شاخص 
کل هم وزن نیز با 8هزارو 

290واحد افت به 504هزار و 
200واحد رسید.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز 20هزارو 485میلیارد تومان اوراق 
بهادار دربازار سرمایه دادوستد شد که از این میزان 6هزارو 
804میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق 
بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت. این ارقام نشان 

می دهدکه ارزش کل معامالت خرد در دادو ستد های دیروز 
1725میلیارد تومان معادل 20درصد در مقایسه با روز 

معامالتی قبل افت کرده است.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، 
قیمت سهام 151نماد 

معامالتی رشد و 503نماد 
کاهش یافت. قیمت 11نماد 

معامالتی هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد

 تراز صعود و نزول
در بازار سهام

نزول صعود
بدون تغییر

2

75

23

 سقوط حمل ونقل هوایی 
با اهرم قیمت گذاری

حمل ونقل هوایی کشور در حالی با فریز قیمت  بلیت مواجه 
شده که فقط 175فروند از 330 هواپیمای آن فعال است

ایرالین ها ساالنه 18میلیون مســافر در کشور جابه جا می کنند 
و بخش عمده مشــتریان آنها، مدیران و اقشار برخوردار جامعه 
هســتند؛ اما باوجود ســهم اندک از حمل ونقل مسافر و خاص 
بودن مشتریان، بازهم مشمول قواعد سخت گیرانه قیمت گذاری 
دستوری هستند به گونه ای که طبق ادعای انجمن شرکت های 
هواپیمایــی، میانگین قیمــت فروش بلیت معــادل 50درصد 
هزینه تمام شده آن اســت. به گزارش همشهری، قیمت گذاری 
دستوری به بهانه حمایت از مصرف کننده، مسئله ای است که به 
توزیع نابرابر یارانه ها در کشور دامن زده است به گونه ای که افراد 
برخوردار به واسطه باالتر بودن میزان مصرف، سهم بسیار باالتری 
از یارانه های توزیع شده یا قیمت گذاری دستوری کسب می کنند. 
در مورد حمل ونقل هوایی، سال هاست که باوجود مبنای قانونی 
آزادسازی نرخ ها، بازهم قیمت گذاری دستوری اعمال می شود و 
همین مسئله به بروز مشکالت بسیار جدی در صنعت حمل ونقل 

هوایی کشور و ایرالین ها منجر شده است.

ایرالین های زیان ده و ناوگان زمین گیر
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با تشریح وضعیت نامساعد 
ناوگان هواپیماهای مسافری کشور، می گوید: در شرایط فعلی از 
مجموع 330 هواپیمای ایرالین های داخلی 175 فروند عملیاتی 
است و مابقی زمین گیر هستند؛ چراکه بیشتر شرکت ها زیان ده 
هســتند و باوجود تالش ها، قادر به نوســازی یا افزایش ناوگان 
نیستند. مقصود اسعدی سامانی می افزاید: متعادل نشدن نرخ بلیت 
باعث می شود که شرکت ها امکان سرمایه گذاری و نوسازی نداشته 
باشــند و اگر این روند ادامه یابد، تابستان آینده همین ناوگان را 
نخواهند داشت؛ درحالی که اگر فشــاری که روی قیمت گذاری 
وجود دارد برداشــته شــود و نرخ ها تابع عرضه و تقاضا باشد و 
شرکت ها بتوانند خودشان را بازسازی کنند، باعث افزایش ناوگان 
و افزایش سهم حمل ونقل هوایی از کل حمل ونقل کشور خواهد 
شد. او در پاسخ به چگونگی افزایش ناوگان در شرایط تحریمی، 
اعالم کرد: شرکت ها تالش می کنند که این کار را انجام دهند و 
راهکارهایی وجود دارد که شرکت ها با دور زدن تحریم ها بتوانند 

هواپیما وارد کنند.

دخل وخرج ایرالین ها
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی درباره هزینه شــرکت های 
هواپیمایی می گوید: از ابتدای سال تعرفه گمرکی قطعات و موتور 
هواپیما از 4200 تومان به نرخ ارز ETS کــه 24 هزار تومان بود 
افزایش یافت. از سوی دیگر بیش از 60 درصد هزینه های ایرالین ها 
ارزی است و با افزایش بیش از 30 درصدی میانگین قیمت قطعات 
وارداتی و حمل آنها هزینه مضاعفی به شرکت های هواپیمایی وارد 
شده است. اسعدی سامانی می افزاید: افزایش تورم جهانی قطعات 
هواپیما به گونه ای بوده اســت که به عنوان نمونه، قیمت الستیک 
هواپیما از 1200 دالر در سال گذشته به 2700دالر در سال جاری 
افزایش پیدا کرده است درحالی که در داخل نیز با تورم باالی 40 
درصدی مواجه بوده ایم. او با انتقاد از اصرار متولیان حوزه حمل ونقل 
بر تداوم قیمت گذاری بلیت هواپیما، اعالم می کند: هزینه تمام شده 
هر ساعت صندلی برای شرکت های هواپیمایی 40 دالر است؛ اما 
اکنون فقط حدود 20 دالر از مســافران گرفته می شــود و مابقی 
یارانه ای است که به اجبار باید از سوی شرکت ها تقبل شود. به گفته 
اسعدی سامانی، در نتیجه این فشارها، هم اکنون 50 درصد از ناوگان 
هوایی به دلیل کمبود سرمایه در گردش زمین گیر است و از مجموع 

330 هواپیمای مسافری کشور فقط 175 فروند عملیاتی است.

تعلیق افزایش 30درصدی قیمت بلیت
طبق قانون برنامه پنجم توسعه نرخ بلیت حمل ونقل هوایی آزاد 
شده و تابع عرضه و تقاضاســت و تخفیف های تکلیفی که برای 
شرکت های هواپیمایی اعمال شده بود برداشته شده و شرکت ها 
مجاز هستند که نرخ را تعیین کنند؛ همچنین مطابق ماده 53 

قانون برنامه ششم آزادسازی نرخ بلیت جزو تکلیف دولت است.
 باوجوداین تکالیف قانونی و در شــرایطی که شــیوع کرونا به 
زمین گیری شــرکت های هواپیمایی انجامیــد، قیمت گذاری 
دستوری قیمت بلیت هواپیما در دستور کار وزارت راه و شهرسازی 
قرار گرفت و فشار برخی از نمایندگان مجلس نیز مزید بر علت شد 
تا درخواست های انجمن شــرکت های هواپیمایی معلق بماند. 
اتفاقی که همزمــان به افزایش تخلفــات در فروش بلیت منجر 
شد. در ادامه، طی رایزنی های شــرکت های هواپیمایی با وزارت 
راه و شهرسازی مقرر شــد این شرکت ها نیز مشمول حمایت ها 
و تسهیالت دوره کرونا شــوند که البته شواهد از عدم تحقق آنها 
حکایــت دارد. آنگونه که دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی 
می گوید در ماه های اخیر، این انجمن افزایش 47 درصدی قیمت 
بلیت را پیشنهاد داد که 30 درصد آن به تصویب رسید و مقرر شد 

بعد از اربعین عملی شود؛ اما بازهم این افزایش قیمت معلق ماند.

 تغییرات قیمت برخی از گوشی های موبایل پرتقاضا در یک ماه اخیر

قیمت / 7 بهمنقیمت / 29آذرقیمت / اول آذربرند و مدل
A13 5.300تا 6.200میلیون تومان4.750تا 5.750میلیون تومان4.500تا 5.500میلیون تومانسامسونگ
A23 6.700تا 7.500میلیون تومان6.700میلیون تومان5.500تا 6.500میلیون تومانسامسونگ
A33 9.600تا 10.500میلیون تومان9تا 10.100میلیون تومان8.300تا 9.400میلیون تومانسامسونگ
A53 11.700تا 12.900میلیون تومان12میلیون تومان11.200میلیون تومانسامسونگ

 9تا 10.600میلیون تومان8.600میلیون تومان7.200تا 7.700میلیون تومانشیائومی نوت 11پرو
5.700تا 6.700میلیون تومان5.300میلیون تومان5 میلیون تومانشیائومی نوت 11معمولی
48.500میلیون تومان42میلیون تومان38میلیون تومانآیفون13، 128نات اکتیو

44میلیون تومان39میلیون تومان36میلیون تومانآیفون13، 128اکتیو
69.500تا 105.800میلیون تومان63تا 65میلیون تومان54.500تا 55میلیون تومانآیفون13پرومکس 256

 تهران همچنان 
تشنه بارش های بیشتر

ذخیره آب 5سد مهم تهران 25درصد نسبت 
به پارسال پایین آمده است

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ی/ م

هر
مش

س: ه
عک



بازگشت 
متفاوت

بهروز رسایلیتیتر یک
روزنامهنگار

اتفاقجالبتوجههفتههفدهــملیگبرتر
فوتبالایران،هتتریکرضااسدیدرپیراهن
تراکتوربرابرذوبآهنبود.تراکتوردرادامه
نتایجروبهرشدشباخمزاســپانیایی،این
بارموفقشددرفوالدشهربانتیجه3بریکاز
سدمیزبانخودبگذرد.خمزکهاینهفتهها
محمدعباسزادهرابهدلیــلمصدومیتدر
اختیارنداشــت،دربحرانکمبــودمهاجم،
تصمیمگرفــتازرضااســدیبهعنوانیک
مهاجمتمامعیاراستفادهکندوعجیباینکه
ازایناســتراتژی،بهترینجــوابممکنرا
همگرفت.درلیگیکــهبهندرتهتتریک
دارد،اسدیموفقشــددریکبازی3گلبه
ذوبآهنبزند.بهاینترتیبمجموعگلهای
اودراینفصلبهعدد6رســیدواینبازیکن
راکناریورگــنلوکادیاوعبــاسزاده،دیگر
همبازیاســدیدرتراکتورقرارداد.حاالاو
یکیازبختهایمســلمآقایگلیدرلیگ
بیستویکمبهشمارمیآید؛بازیکنیکهبعید
اســتاگرخمزبهترینفورواردهایایرانرا
همبگیرد،دســتازبازیدادنبهاودرخط

حملهبکشد!
اسدیدرفوتبالایرانبیشتربهعنوانهافبک
دفاعیشــناختهمیشــود.اودراینپست
عملکردبدینداشــته،اماحضــورناموفقو
پرحاشیهاینبازیکندرپرسپولیسباعثشد
تصویراودرذهنهوادارانفوتبال،مخدوش
شود.حاالامااسدیدرتراکتورمیدرخشدو
البتهکهایناتفاقدرپستیدیگربرایستاره
27ســالهرخدادهاست؛پســتیکهشایداز
ابتداهمبهتربوداســدیدرآنمشغولبازی
میشد.حقیقتآناســتکهاسدیهمیشه
شمگلزنیباالییداشتهاســت.حتیهمان
روزهایتلخحضوردرپرســپولیسهماین
بازیکن4گلبهثمررساندوازجملهدردیداربا
نفتمسجدسلیمانبا2ضربهسرکامالمشابه
دبلکرد.پیشازآنهماسدیباپیراهنسایپا
سابقهدبلبرابرخودپرسپولیسراداشت؛در
مسابقهایکهبهویژهگلدوماواززاویهبسته
بهطاقدروازهبیرانوند،بســیارتماشاییبود.
درمجموعبهنظرمیرسداسدییکفوروارد
بالفطرهبودهباشد؛ستارهایکهحاالهیچکس

دوستنداردیکخطعقبتربرگردد.

 تراکتور جدید 
جاده قدیمی!

هیچوقتبرایظاهرشــدننشانههایجدی
تغییر،دیرنیســت.تراکتــوردراینفصل،
بهخوبیایننشــانههاراظاهرکردهاســت.
اینهمانباشگاهیاســتکهدراینسالها
تصمیمهایاشتباهزیادیدرآنگرفتهشده
اســت.بااینحالبهنظرمیرسدتیمتحت
مالکیتزنوزی،حاالدیگرراهخودشراپیدا
کردهوقراراستبهشیوهمتفاوتیادارهشود.
جذبمربیاندرجهیک،نخستینقدمجدی
برایســاختنتراکتورجدیداســت.مالکان
باشگاهاصرارداشتندتابســتانبهسراغیک
مربیمعمارمثلبردیافبرونــد.وقتیکه
بردیافبههردلیلیفوتبالایرانراترککرد،
تصورمیشدباشگاهبهسراغیکگزینهداخلی
میروداماپافشــاریتراکتوربرایاستفادهاز
مربیان»تیمساز«ادامهداشتواینبارپاکو
خمزازاسپانیاراهیاینباشگاهشد.نشانههای
تغییرحتیدرخریدهایاینفصلتراکتورنیز
مشخصهستند.اینباشــگاهدیگربهسراغ
ستارههایتمامشــدهنمیرود.دورانحضور
پیرمردهــایبیتأثیردرتیــمتبریزیدیگر
تمامشدهاست.اینباشگاهدرتابستانسراغ
ستارهایمثلرضااسدیرفتوریسکخرید
اورابعدازیکفصلبدبهجــانخرید.رضا،
خریدینبودکههوادارانباشگاهراشگفتزده
کند.اوبعدازشکستدرپرسپولیس،بازیکنی
نبودکهتماشــاگرهابرایشدرفرودگاهتبریز
صفبکشــند.باوجــوداینهمیــنخرید
هوشمندانه،درطولفصلبهکارباشگاهآمد
واســدیبهیکیازبهترینهــایتراکتوردر
لیگبیســتودومتبدیلشــد.تغییرمهم
دیگریکهدراینباشــگاهاتفاقافتادهبود،
خریدبازیکنبعدازمشــورتباسرمربیتیم
بود.زنوزیدرگذشتهاولبرایتیمشبازیکن
میخریدوبعدامربیرادرجریاناینتصمیم
قرارمیداد؛موضوعیکهموجبمیشدهرگز
پیوستگیکاملیبینمربیانوبازیکناندراین
باشگاهوجودنداشتهباشد.اینبارامابازیکنی
مثلریکاردوآلوزبانظرمســتقیمبردیاف
جذبشد.فوتبالایرانهیچشناختیازیک
استعدادبزرگمثلآلوزنداشتامابردیاف
قبالبااینبازیکنکارکردهبود.خریدبازیکن

بانظرسرمربی،تراکتور
راصاحببهترینپاسور

فصلویکســتارهفوقالعــادهدرلیگبرتر
بیستودومکرد.

سوژه روز
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حيف بود مدال جهانی نگيرم
رضا اطری، نایب قهرمان جهان تمام تمرکزش را برای مسابقات 

2023 گذاشته و هنوز وزنش را برای المپیک 2024 انتخاب نکرده 
است.  او در این خصوص بیشتر توضیح می دهد

بازی خاص
نیم فصل دوم سری آ آغاز شده. امشب یک  بازی خوب در پیش است و 

چشم همه تیم های باالنشین به مورینیو است که در نخستین بازی بعد از 
60سالگی اش آیا می تواند ترمز اسپالتی را بکشد یا خیر

2019

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

برایتون

لیورپول
17:00

بایرلورکوزن

دورتموند
20:00

بوندس ليگا آلمان

آث میالن

ناپولی

ساسولو

آاس رم

15:00

23:15

سری آ  ايتاليا

یوونتوس

مونزا
17:30

وایادولید

والنسیا
16:30

الليگا اسپانيا

سلتاویگو

اتلتیک بیلبائو
21:00

اوساسونا

رئال مادرید

اتلتیکومادرید

رئال سوسیداد

18:45

23:30

درخششخيرهکنندهرضااسديويکسؤال؛اوازاولبايدمهاجمميشد؟

فوروارد
بالفطره
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گرم و البته کمی گران!

خودت کردی که...

فقط همین؟

در هفته هفدهم لیــگ برتر فوتبال 
ایــران، پــس از مدت ها شــاهد 
بازگشــت محدود تماشاگران به 
ورزشگاه ها بودیم. حاال مهدی تاج، 
رئیس فدراسیون در این مورد گفته: 
»خانواده فوتبال ایران، قدردان حضور 
گرم تماشــاگران است.« بله خب، حضور نســبتا گرمی بود اما 
راستش کمی هم گران از آب درآمد. برخالف آقای تاج که تجربه 
ثابت کرده زیاد به مادیات اهمیت نمی دهــد و پول از نگاهش 
علف خرس است، بقیه مردم از مواجه شدن با قیمت های جدید 
بلیت در ورزشگاه آزادی شوکه شدند؛ جایی که پی بردند برای 
تماشای یک بازی ساده، باید بلیت های 100 هزار، 200 هزار و یک 
میلیون تومانی بخرند. نتیجه این داستان هم سکوهای خالی بازی 
استقالل و ملوان بود که زیاد توفیری با هفته های قبل نداشت. 

خالصه ما هم قدردان مسئوالنی چون حضرتعالی هستیم!

استقالل در نخســتین بازی بعد از 
مازاد اعالم شدن سیاوش یزدانی 
با 4گل ملوان را شکســت داد و 
البته توانســت دروازه اش را هم 
بســته نگه دارد. این اما تنها اتفاق 
تلخ روزهای گذشــته برای سیاوش 
نبود. شرایط زمانی برای او بدتر شد که محمود فکری هم به این 
اتفاق واکنش نشان داد. یزدانی قبال در مصاحبه ای شگفت انگیز 
اعتراف کرده بود در دوران مربیگری فکری با همه وجود و توان 
برای استقالل بازی نمی کرده است. این مصاحبه، عالوه بر اینکه 
نگاه افکار عمومی را نسبت به این بازیکن تغییر داد، باعث شد 
فکری هم کینه به دل بگیرد و حاال در واکنش به اخراج یزدانی 
بگوید: »اطمینان دارم اگر به کســی نامــردی و خیانت کنم، 
چوبش را می خورم.« بله آقای یزدانی؛ خودت باعث شدی بقیه 

بتوانند اینطور در موردت حرف بزنند.

در پی حواشــی به وجود آمده بعد از 
بازی فوالد و پرســپولیس، باشگاه 
خوزســتانی در بیانیه ای مدعی 
شــده: »تنها گناه ما، پیروزی بر 
پرســپولیس بود.« خب البته واقعا 
همین نیست. اگر قرار بود هر تیمی که 
در برابر پرسپولیس برنده می شود آماج انتقاد و اعتراض اهالی این 
باشگاه قرار بگیرد، می شد حق را به فوالد داد اما می دانیم که چنین 
نیست. در همین فصل تراکتور موفق به شکست پرسپولیس شد، 
اما یحیی گل محمدی در نشست خبری با پذیرفتن باخت، اعتراف 
کرد تیمش می توانست گل های بیشتری هم دریافت کند. تازه این 
در حالی است که مهدی ترابی در همان بازی پنالتی از دست داد و 
زمینه بهانه گیری و انداختن تقصیر ناکامی گردن بدشانسی فراهم 
بود. بنابراین اگر این بار مطالب متفاوتی گفته شده، شاید بخشی 
از آن ریشه در رفتار و حاشیه سازی برخی فوالدی ها داشته باشد.

وزنكته بازی سوژه ر

وز چهره ر

وقتــی از تغییــر در تراکتور 
حرف می زنیم، نباید »تمدید 
قرارداد« بــا آلوز را هم نادیده بگیریم. این شــاید 
نقطه عطف تراکتور در این سال ها بود. آنها دست به 
کاری زدند که کمتر در فوتبال ایران دیده می شد. 
در شــرایط عادی، تراکتور باید صبــر می کرد تا 
قرارداد آلوز به پایان برســد و آن وقــت با حالتی 
ملتمسانه به دنبال حفظ این بازیکن می رفت. در 
چنین شــرایطی، تراکتور ناچار بود با همه شروط 
این هافبک کنار بیاید و رقم زیــادی برای حفظ 
او پرداخت کند. اگر هم آلــوز تصمیم به جدایی 
می گرفت، تراکتور فقط تماشــاگر این اتفاق بود 
و چاره ای به جز بدرقه ریــکاردو تا تیم بعدی اش 
نداشــت. این باشــگاه اما روش تازه ای را امتحان 
کرد و به سراغ تمدید 3ساله قرارداد بهترین پاسور 
این فصل فوتبال ایران رفت. گفته می شد بندی در 
قرارداد آلوز وجود دارد که ممکن است به جدایی 
او از باشگاه بینجامد. مدیران تراکتور نیز به سرعت 
دست به کار شدند و قرارداد تازه ای پیش روی این 
فوتبالیست قرار دادند. قراردادی که به موجب آن، 
آلوز برای چند فصل بعد نیز لباس تراکتور را به تن 
خواهد داشت. تراکتور با حفظ آلوز، نشان داد که 
واقعا باشگاه متفاوتی شده است. باشگاهی که دیگر 
مثل گذشته نیست و همه تصمیم های کلیدی را 
به »فردا« واگذار نمی کند. باشــگاهی که مراقبت 
کافی را از بهترین بازیکنانــش به عمل می آورد و 
نمی خواهد مجموعه ای را که به سختی ساخته به 
راحتی از دست بدهد. تراکتور راه درستی را انتخاب 
کرد و محال است که انتخاب راه درست در فوتبال، 
نتیجه ندهد. با این شیوه تازه، موفقیت های زیادی 

در فوتبال ایران انتظار این باشگاه را می کشند.
این یک تراکتور »نو« است که در جاده قدیمی فوتبال 
ایران به راهش ادامه می دهد. باشگاهی که به موقع 
لزوم تغییر را درک کرده و بعد از آزمون و خطاهای 
زیاد، در جهت ایده آلی قرار دارد. این تیم با هدایت 
خمز و البته مهره هایی مثل اسدی و آلوز، می تواند 
دست به کارهای بزرگی بزند. اگر خمز حفظ شود و 
مهره های کلیدی تیم هم در تبریز بمانند، تراکتور در 
فصل آینده یک مدعی جدی برای قهرمانی خواهد 
بود. باشگاهی که حاال ارزش ثبات را به خوبی درک 

کرده و دیگر به تغییرات مداوم، تن نمی دهد.

اینطور به نظر می رسد که روزبه چشمی در حال پشت 
سر گذاشتن یکی از بهترین فصول فوتبالی اش است. 
چشمی که کاپیتان دوم استقالل است و در دیدار با 
ملوان هم در غیاب حسین حسینی بازوبند را به دست 
بســته بود، در همین بازی موفق شد چهارمین گل 
تیمش را با یک ضربه سر زیبا به ثمر برساند. جالب 
است که این سومین گل روزبه در 3ماه اخیر به شمار 
می رود. چشمی پیش تر هم با یک ضربه سر توانسته 
بود در دربی تهران گلزنی کند، اما خاص ترین لحظه 
او در این مدت زمانی بود کــه در برابر ولز به عنوان 
بازیکن جانشین به میدان رفت و با یک شوت فنی از 
راه دور، به شکلی غیرمنتظره موفق شد دروازه حریف 
بریتانیایی را باز کند. آن گل زیبا که در آخرین دقایق 
بازی به ثمر رسید، ایران را در آستانه صعود به مرحله 
حذفی جام جهانی قرار داد، هرچند نهایتا با شکست 
مقابل آمریکا این اتفاق رخ نداد. چشمی 30ساله در 
حالی در این 3ماه 3گل زده کــه قبال در کل دوران 
فوتبالش تنها 8گل به ثمر رســانده بود؛ یک گل در 
بازی ملی دوستانه با ازبکستان، یک گل با پیراهن 
صبا، یک گل برای ام صــالل و 5گل دیگر در فصول 

گذشته برای همین استقالل.

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه
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ثابت کن »مازاد« نیستی!
ارسالن مطهری، الگویی برای سیامک نعمتی

داســتان این فصل ارسالن مطهری بســیار جالب است. او ابتدای 
فصل در لیست مازاد استقالل قرار گرفت و باشگاه به شدت نسبت 
به جدایی این بازیکن اصرار داشــت. شرایط طوری پیش رفت که 
خودداری ارسالن از قبول فسخ قرارداد، حتی او را در مقابل گروهی 
از هواداران قرار داد و موجب افزایش فشارها روی این بازیکن شد. 
او در ترافیک خط حمله استقالل گم شــده بود و مطلقا جایی در 
برنامه های تاکتیکی ریکاردو ساپینتو نداشت. با وجود این، ممارست 
مطهری در ایستادن و جنگیدن، ورق را به نفع این بازیکن برگرداند، 
به طوری که او حاال تبدیل به یکی از انتخاب های اصلی ســرمربی 
پرتغالی شده است. مطهری در بازی با ملوان سومین گل فصلش را 
به ثمر رساند. نقش او در ثبت گل نخست هم غیرقابل انکار است و 
اگر حضور مؤثر این بازیکن نبود، مدافع حریف گل به خودی نمی زد. 
2گل قبلی مطهری نیز در میادین بزرگی به ثمر رسیده؛ یکی برابر 
سپاهان و دیگری مقابل پرسپولیس. به عالوه مطهری گل قهرمانی 

استقالل در سوپرجام را هم به ثمر رسانده است.
آنچه در این فصل بر ارسالن گذشــت، می تواند الگوی خوبی برای 
سایر بازیکنان »مازاد« خوانده شده باشــد. نزدیک ترین نمونه از 
این دست، شاید سیامک نعمتی باشد؛ بازیکنی که از سوی یحیی 
گل محمدی در لیست خروجی قرار گرفت، اما با باشگاه برای ترک 
پرسپولیس به توافق نرسید. سیامک در گذشته حضور مؤثری در 
پرسپولیس داشته، اما این روزها تعدد بازیکنان خالق در خط میانی 
پرسپولیس، او را به حاشیه رانده است. حاال که نعمتی به هر دلیلی 
در پرسپولیس باقی مانده، می تواند به شرایط ارسالن مطهری نگاه 
کند و دنبال اثبات خودش در زمین باشــد؛ ماموریتی که اگرچه 
دشوار است، اما غیرممکن نیست. سیامک باید مترصد فرصت باشد 
و اگر آن را به دست آورد، قدرش را بداند. او باید ثابت کند »مازاد« 
نیست؛ یک اعاده حیثیت حرفه ای که در آینده فوتبالی این بازیکن 

هم نقش مهمی خواهد داشت.

در هفته هفدهم لیگ برتر 19گل ردوبدل 
شد تا یکی دیگر از پرگل ترین هفته های این 
فصل رقم بخورد. تا پیش از این، هفته سوم 
لیگ جاری با 19گل پرگل ترین هفته بود و 
حاال هفته هفدهم نیز با این رکورد مساوی کرده است. میانگین 2.37گل 
در هر بازی در فوتبال دنیا میانگین خیلی باالیی نیست و لیگ های معتبر 
در خیلی از هفته ها به این میانگین می رسند. اما در ایران، رسیدن به همین 
عدد، پرگل ترین هفته لیگ را رقم می زند. این هفته با توجه به 18گلی که 
در 6بازی اول زده شد به نظر می رسید در 2بازی پایانی، باالخره لیگ جاری 
به عدد 20گل در یک هفته برسد اما بازی هوادار در مسجدسلیمان بدون 
گل تمام شد و بازی جنجالی فوالد و پرسپولیس هم یک گل بیشتر نداشت 

تا هفته هفدهم روی عدد19متوقف بماند.

تعداد کل گل ها در فصل جاری لیگ برتر 
ایران، حاال به 249گل رسیده است. ثبت 
این تعــداد گل در 136بازی به معنای این 
اســت که در هر بازی از لیگ ایران به طور 
میانگین 1.83گل به ثمر می رسد. این میانگین در مقایسه با لیگ های 
معتبر دنیا، عدد نازلی است. فصل گذشته در لیگ برتر انگلیس 2.82گل، 
در لیگ اســپانیا 2.50گل، در لیگ ایتالیا 2.87گل و در بوندس لیگای 
آلمان 3.09گل در هر بازی ردوبدل شــده اســت. اما لیگ برتر ایران در 
3فصل اخیر نتوانسته به میانگین 2گل در هر بازی برسد. سبک دفاعی 
تیم ها و ناتوانی خطوط حمله در لیگ ایــران را می توان از جدول گلزنان 
نیز به خوبی دریافت. جدولی که صدرنشین هایش به طور میانگین در هر 

بازی 0.35گل زده اند!

پرگل ترین بازی های فصــل جاری لیگ 
ایران بازی های نفت مسجدسلیمان است 
که با توجه به شکست های پرگل این تیم 
به میانگین 2.88گل در هر بازی رســیده 
است. قعرنشین لیگ به طور میانگین در هر بازی 0.71گل زده و 2.18گل 
دریافت کرده است. تیم های بعدی تراکتور و نساجی هستند که برخالف 
نفت مسجدسلیمان نسبت خوبی بین گل های زده و خورده شان برقرار 
است. در هر یک از بازی های این دو تیم به طور میانگین 2.41گل ردوبدل 
می شود. تراکتور 22گل زده و 19گل خورده و نساجی دقیقا برعکس این 
تیم، 19گل زده و 22گل خورده اســت. کم گل ترین بازی های لیگ هم 

بازی های مس رفسنجان است، با میانگین عجیب 1.12گل در هر بازی!
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متریکاآماربازی

 تراکتور جدید 
جاده قدیمی!

سالم دروازه
روزبه چشمی که در کل فوتبالش 8گل زده 

بود، در این 3ماه 3بار گلزنی کرده

ادامه از 
صفحه17

 نبرد فــوالد و پرســپولیس یکــی از جنجالی  ترین 
بازی های لیگ از آب در آمد؛ مســابقه ای که اتفاقات 
فراوانی در متن و حاشیه خود داشت و نهایتا با دومین 
شکست فصل برای تیم صدرنشین به پایان رسید. یک 
نیمه بازی خوب و برتر از سوی میزبان و البته چندین 
و چند حاشــیه و درگیری در نیمه دوم، باعث شــد 
حرف وحدیث های زیادی درباره برد فوالد مطرح شود. 
خیلی ها این تیم را شایسته پیروزی ندانسته و نتیجه 
بازی را حاصل بازی ناجوانمردانه میزبان و همچنین 
اشتباهات داوری دانستند. خیلی ها هم البته حکم به 
برتری فوالد دادند و برد این تیم با گل زیبای ستاره 
خارجی جدیدش را کامال بحق و سزاوارانه می دانند. 

حقیقت ماجرا چیست؟

   متن؛ قفل نکونام بر پای یحیی
پرســپولیس از بهترین تیم های ادوار اخیر لیگ برتر 
است و در این فصل هم با بهترین نتایج در صدر قرار 
گرفته است. اما سابقه تقابل های اخیر این تیم با فوالد 
نشان داده جواد نکونام و تیمش توانایی زیادی برای 
غلبه بــر تاکتیک های یحیی دارند. بازی ســوپرجام 
ســال گذشــته و دیدار رفت 2تیــم در همین لیگ 
جاری که آخرین مصاف های یحیی-نکونام بوده اند، 
کامال اثبات کننده این موضوع هستند. تاکتیک های 
تهاجمی یحیی که روی برتــری عددی در کناره ها و 
کارهای ترکیبی در این فضاها متمرکز شده، در مقابل 
ضدتاکتیک های نکونام و پرس معــروف فوالدی ها 
کامال از کار می افتنــد. در همین بــازی رفت 2تیم 
در ورزشگاه آزادی پرســپولیس فقط یک شوت در 
چارچوب داشت و امید گل این تیم 0.45بود که یکی از 
کمترین امید گل های ثبت شده این تیم در فصل جاری 
است. پرسپولیس این فصل در بازی با سپاهان )0.26(، 
گل گهر )0.31(، بازی رفت با فــوالد )0.45( و بازی 
برگشــت با فوالد )0.50( کمترین امید گل را داشته 
است. ناتوانی قرمزها در گلزنی مقابل فوالد در این بازی 
هم اســتمرار پیدا کرد. تیم یحیی در طول 90دقیقه 
بازی، به اضافه وقت های تلف شده، فقط 3ضربه داخل 
چارچوب داشت که این 3ضربه هم بعد از اینکه بازی 
کامال به جنجال کشیده و فرم اصلی اش را از دست داده 
بود، ثبت شدند. پرسپولیس البته 68درصد مالکیت 
توپ داشت و 633پاس هم ردوبدل کرد که در مقابل 
260پاس فوالدی ها رقم قابل توجهی است. دقت پاس 
در تیم پرسپولیس 81.7درصد و در فوالد 63.1درصد 
بوده اســت. اما همه این برتری  در آمارها نتوانست به 
ایجاد موقعیت های قابل توجه برای مشکی پوشان ختم 
شود. امید گل پرسپولیسی ها تا دقیقه90بازی حتی 

به یک دهم هم نرســید و بخش اعظم امید گلی که 
برای این تیم خلق شد، در اوقات تلف شده بازی بوده 
است. تعداد شوت ها در این مســابقه 11بر 8 به سود 
پرسپولیس و تعداد شــوت های داخل چارچوب 4 بر 
3 به سود فوالد ثبت شده است. جالب اینکه از 4شوت 
داخل چارچوب فوالد، 3شوت توسط روبرتو تورس زده 
شد؛ ستاره ای که از اللیگا آمد و در نخستین بازی اش 

برای فوالد تک گل این بازی جنجالی را به ثمر رساند.

   حاشیه؛ بله یک بوهایی می آید
درباره برتری های تاکتیکی فوالد مقابل پرسپولیس و 
ناتوانی تیم یحیی در بازی های اخیرش مقابل این تیم 
خواندید، ولی آیا از این موضوع می توان نتیجه گرفت 
اتفاقات حاشــیه ای هیچ نقشــی در پیروزی میزبان 
نداشــته اســت؟ طبیعتا خیر. تحلیل مسابقه ای که 
به خصوص در نیم ساعت پایانی اش تنش های فراوانی 
داشــت و بارها با وقفه و درگیری روبه رو شــد، بدون 
توجه به این درگیری ها غیرممکن اســت. به خصوص 
با توجه به سابقه قبلی نیمکت نشینان فوالد در اینگونه 
درگیری ها. بعد از بــازی روز جمعــه، صحبت های 
2سال قبل محمود فکری درباره این تیم و نیمکتش 
دوباره وایرال شد و همه معتقد بودند آن حرف ها اگر 
چه بی ادبانه بوده، اما عاری از حقیقت نبوده اند. به یاد 
بیاوریم که پیش تر فرهاد مجیدی و چند سرمربی دیگر 
نیز همین گالیه ها را تکرار کرده بودند. اساسا نیمکتی 
که دستیاران فعلی نکونام در آن حضور داشته باشند، 
نمی تواند عاری از تنش و حاشــیه باشد و باور کردن 
اینکه کسی با سوابق مهدی هاشمی نسب نه برای جنگ 
و دعوا بلکه برای استفاده از داشته های فنی اش در این 
کادر حضور دارد، غیرممکن به نظر می رسد. ضمن اینکه 
وقت کشــی های فراوان بازیکنان فوالد در روز جمعه 
چیزی فراتر از میانگین رایج در فوتبال ایران بود و ورود 
توپ های اضافی به داخل زمین هم از آن بی اخالقی های 
نوبرانه ای بود که به ندرت دیده شده  است. نقد اینگونه 
حرکات، کامال ضروری است و شاید بیشتر از هر کسی 
خود جواد نکونام باید برای رفع اتهــام و احیای برند 
خودش به واکاوی این ماجراها بپــردازد. امروز دیگر 
پیشرفت نکونام در مربیگری، بدون سم زدایی از کادر 
و نیمکت خودش، کمی غیرممکن به نظر می رسد. اما 
توانایی های فنی او نیز نباید به واسطه این مسائل زیر 
ســؤال برود. تیم نکونام احتماال بعد از این برد شرایط 
بهتری پیدا می کند و نتایج کابــوس وار نیم فصل اول 
را تا حدود زیادی جبــران خواهد کرد. اما خود نکونام 
بیش از هر چیز باید به رفع اتهاماتی بیندیشد که روی 

توانایی های فنی او سایه انداخته اند.

 فوتبال زشت
زشت است

زالتان، فیفا و دیگران معتقدند که فقط کسب پیروزی 
نیست که اهمیت دارد

عده ای معتقدند که در فوتبال تنها نتیجه است که اهمیت دارد و 50سال 
بعد کسی یادش نمی آید چه تیمی با چه سبکی برنده شده بود. حتی 
بعضی بی اخالقی ها و ناجوانمردی ها جاودانه هم شده اند؛ به طور مثال 
هنوز هم همه از تقلب مارادونا که با دست به انگلیس گل زد، به دست 
خدا تعبیر می کنند و آن را موجه جلوه می دهند. اما همیشه هم اینگونه 
نیست. روی آوردن به اقدامات ناجوانمردانه برای کسب پیروزی مذموم 
است. برای نمونه، یونان2004 که توانســت بدون هیچ تقلبی در یورو 
قهرمان شود، هیچ وقت تیم ماندگاری در تاریخ نشد. هم اکنون هیچ کس 

از یونان اتو ره هاگل حرف نمی زند یا آن تیم را ستایش نمی کند.
گلزن اســپانیایی فوالد و مربیان این تیم گفته اند در فوتبال پیروزی 
اســت که اهمیت دارد. این در حالی است که زالتان ایبراهیموویچ در 
مذمت رفتار بازیکنان آرژانتین در طول جام جهانی و پس از قهرمانی 
گفته است: »رفتار بازیکنان آرژانتین بعد از بردن فرانسه بسیار بد بود. 
قهرمان شدند اما تاریخ آنها را به یاد نمی آورد بلکه تنها مسی را به خاطر 
می آورد. بسیاری از بازیکنان آرژانتین شایسته احترام نیستند.« چندی 
پیش خبری پخش شد مبنی بر تحقیقات فیفا درباره رفتار  آرژانتینی ها 
پس از قهرمانی. البته بعید است فیفا بخواهد جریمه های سنگین برای 
بازیکنان و فدراســیون این تیم درنظر بگیرد و اگر می خواست به این 
مسائل اهمیت بدهد و میزبانی قطر و جام جهانی پرهزینه اش را زیر سؤال 
ببرد، از همان بازی با مکزیک در دور مقدماتی یا بازی با هلند در مرحله 
یک چهارم پایانی باید روی رفتار این تیم حســاس می شد. اما به نظر 

می رسد جریمه هایی در راه باشد.
اخیرا فدراسیون جهانی فوتبال چند بازیکن تیم ملی اروگوئه را به دلیل 
جنجالی که در آخرین بازی  شان در جام جهانی2022 رقم  زدند، جریمه کرد. 
این بازیکنان در حالی محکوم شده اند که اعتراض آنها کامال به حق بود و 
به خاطر اشتباهات داوری، حق این تیم نادیده گرفته شد. اروگوئه با وجود 
پیروزی 2 بر صفر مقابل غنا موفق به صعود از گروه H نشد و جای خود را به 
کره جنوبی داد. این اتفاق در حالی رخ داد که در بازی با پرتغال اگر اشتباه 
فغانی و کمک داور ویدئویی روی پنالتی دوم تیم حریف نبود، اروگوئه صعود 
می کرد. در همان بازی با غنا هم در ثانیه پایانی پنالتی مسلم روی کاوانی 
گرفته نشد و داور در اعالم وقت های اضافه هم اشتباه کرد. با همه اینها 
اعتراض آنها با واکنش شدید فیفا روبه رو شده است؛ محرومیت فدراسیون 
فوتبال اروگوئه از فروش بلیت سکوهای پشت دروازه ها در نخستین بازی 
رسمی بعدی این تیم و پرداخت جریمه 50 هزار فرانک سوئیس، محرومیت 
4جلسه ای و جریمه 20هزار فرانکی برای خیمنس، 4 جلسه محرومیت و 
پرداخت 20 هزار فرانک برای موسلرا دروازه بان تیم، یک جلسه محرومیت 
و 15هزار فرانک جریمه برای کاوانی و گودیــن. فوتبال ناجوانمردانه یا 
رفتار پرخاشگرانه در همه جای دنیا مورد تقبیح قرار می گیرد و جریمه و 

محرومیت دارد. این فقط کسب پیروزی نیست که مهم است.

نزدیک به واقعیت
درباره مسابقه ای که بی اخالقی زیاد داشت اما نتیجه اش فاصله چندانی با تقابل 

همیشگی این دو تیم ندارد
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کاسیم پاشا؛
تیم جدید قلی زاده؟

علی قلی زاده بازیکن تیم ملی ایران که همچنان با باشــگاه شارلرواي 
بلژیک قرارداد دارد نتوانست به ایران بیاید. با این حال در روزهای گذشته 
هواداران تیم هایی مثل پرسپولیس، استقالل، سپاهان و تراکتور رؤیای 
حضور این بازیکن تکنیکی را در تیم شان می دیدند که این اتفاق در این 
زمستان عملی نشد. قلی زاده ســال۲۰۱۸ با جدایی از سایپا به شارلروا 
پیوست و مدتی پیش قرارداد خود را تا سال۲۰۲۵ با این باشگاه بلژیکی 
تمدید کرد. بازیکن چپ پای تیم ملی که اخیرا دومین جام جهانی خود 
را تجربه کرده، در مســابقات اخیر تیمش عملکرد خوبی از خود به جا 
نگذاشت و مدیران و کادر فنی شارلروا هم از عملکرد این بازیکن رضایت 
ندارند. از طرفی قلی زاده پای مشکالت خانوادگی را در جلسات خود با 
مدیران باشگاه شارلروا پیش کشــیده و می خواهد قرارداد خود را فسخ 
کند. رسانه های بلژیکی خبر داده بودند که همسر این بازیکن برای برخی 
مسائل پزشکی به ایران مراجعه کرده و از همین رو قلی زاده به این دلیل 

تصمیم گرفته کنار همسرش باشد.
در بین تیم های ایرانی، ۲باشگاه سپاهان و تراکتور جدی ترین مشتریان 
قلی زاده بودند که او به این پیشــنهادها پاســخ منفی داد. حاال آخرین 
اخبار حاکی از آن است که این بازیکن شاید راهی لیگ ترکیه شود. تیم 
کاسیم پاشا هم اکنون یکی از مشــتریان جدی قلی زاده است و مدیران 
این باشگاه درخواست رسمی خودشــان را برای جذب وینگر ایرانی به 
باشگاه شارلروا ارائه داده اند. باید منتظر ماند و دید که روند مذاکرات این 
دو باشگاه به چه شــکل پیش می رود. این امکان هم وجود دارد که تیم 
بلژیکی، قلی زاده را به صورت قرضی به لیگ ترکیه بفرستد. جدا از کاسیم 

پاشا، یک تیم دیگر در ترکیه هم این بازیکن را می خواهد.

بهروز رسایلی|  یکی از شــگفتی های جام جهانی ۲۰۲۲برای فوتبال 
ایران این بود که تقریبا هیچ سود و ثمر فردی هم برای بازیکنان کشورمان 
نداشت. پیش از این هر دوره از این مســابقات که برگزار می شد، شاهد 
شکل گیری موجی از ترانســفر بازیکنان ایرانی به اروپا یا بهبود وضعیت 
بازیکنان شاغل در قاره ســبز بودیم، اما فعال جام جهانی قطر از این نظر 
رهاوردی برای فوتبال کشورمان نداشته اســت. اوضاع برای بازیکنانی 
مثل علیرضا جهانبخش، کریم انصاری فرد و سایر نفراتی که در لیگ های 
متوسط و درجه ۲یا 3اروپایی روزگار می گذرانند به همان شکل سابق ادامه 
دارد، اما مثال در مورد ستاره ای همچون سردار آزمون، شایعاتی پیرامون 
خروج او از بوندس لیگا به گوش می رسد که نمی تواند اتفاق مطلوب و مثبتی 
باشد. در همین راستا، یک داستان شگفت انگیز هم پیرامون علی قلی زاده 
پیش آمده؛ وینگر ایرانی شارلروا که به تازگی در لیست ۲۰نفره بازیکنان 
این تیم هم قرار نمی گیرد و به نظر می رسد دوران حضورش در تیم بلژیکی 
پایان یافته. در عین حال رسانه های این کشور نیز مدعی شده اند قلی زاده 
تمرکز الزم را ندارد و از شــارلروا جدا خواهد شد. داستان عجیب تر اما به 
شایعاتی مربوط می شود که در مورد مقصد احتمالی قلی زاده وجود دارد. 

آیا واقعا او قصد حضور در لیگ ایران را دارد؟

   داستان یک استوری گنگ
طی چند روز اخیر زمزمه هایی پیرامون احتمال حضور قلی زاده در لیگ 
برتر ایران به گوش رســیده اســت. امید نورافکن قبال گفته بود قلی زاده 
عالقه مند است به ایران برگردد و برای پرسپولیس بازی کند، اما در عین 
حال گفته می شود شاید او به سپاهان برود. در چنین شرایطی، وینگر تیم 
ملی کشورمان با انتشار پیامی گنگ و دو پهلو در صفحه شخصی اش، از 
هواداران تیم های مختلف فوتبال تشکر کرده و گفته امیدوار است روزی 
بتواند جواب محبت آنها را بدهد. نخستین برداشت از این استوری آن است 
که او بدش نمی آید برای یک تیم ایرانی توپ بزند، چرا که اگر غیر از این 
بود، شایعه مزبور را از بیخ و بن تکذیب می کرد یا تحقق آن را به آینده ای 

دور نسبت می داد.

   26 سالگی زود نیست؟
هنوز نمی دانیم در ذهن قلی زاده چه می گــذرد و البته تا چند روز آینده 
تکلیف او مشــخص خواهد شــد. با این حال اگر این بازیکن واقعا قصد 
بازگشت به لیگ ایران را داشته باشد، تصمیم عجوالنه ای گرفته است. او 
سال ها در اروپا توپ زد و کسب تجربه کرد، به سختی به ترکیب تیم ملی 
رسید و بعد از اسکوچیچ، حتی توانست نظر مساعد کارلوس کی روش را 
هم جلب کند. حتی در همین جام جهانــی قطر هم قلی زاده جزو معدود 
ستاره های درخشان تیم ملی بود که پاس گل مهدی طارمی مقابل انگلیس 
را داد و با چند دریبل چشم نواز خودی نشان داد. بنابراین حیف است اگر 
این بازیکن در ۲6ســالگی از ترقی در اروپا مایوس شــود و به لیگ ایران 
برگردد. قلی زاده تکنیک و مهارت الزم برای ادامه حضور در اروپا و بازی 
در سطحی به مراتب باالتر از بلژیک را دارد، مگر اینکه دیگر حال و حوصله 

ماجراجویی را نداشته باشد که این یک بحث دیگر است.

رئال مادرید در ادامه تونل وحشتی که اخیرا وارد آن شده 
و مدام بازی های ســخت دارد، امشب به مصاف تیمی 
می رود که حتی مدعی قهرمانی اســت. رئال سوسیداد 
پیش از شکست ناســزاوارانه از بارسلونا در جام حذفی 

که ۱۰ نفره این تیم را تحت فشــار قــرار داده بود، 
همه بازی های آخر خود را با پیروزی پشت سر 

گذاشــته اســت. آنچلوتی برای این بازی 
چندین مصدوم دارد؛ لوکاس واسکس، 
آالبا، ناچو، ادن آزار، شوامنی، رودریگو، 
کارواخال و مندی و تنها یکی دو تا از این 
مصدومان ممکن است به بازی امشب 

برســند. برخی بازیکنان باید در پست 
غیرتخصصی به میدان بروند، مثل کاماوینگا 

که در بازی قبلی به دفاع چپ رفت و بهترین 
بازیکن دربی مادرید شد. به اینها اضافه کنید والورده را 
که مدتی است دچار افت شده است. هافبک اروگوئه ای 
به تازگی فرزندش را از دست داده و مثل رونالدو بچه اش 
مرده به دنیا آمده، آن هــم 3 روز پیش از تولد طبیعی و 

برای همین روحیه او اصال خوب نیست.
  کارلو آنچلوتی، مربی گوش به فرمان و بله قربان گویی 
است. او درخواست ۲ بازیکن در نیم فصل داده اما رئیس 
باشگاه آن را رد کرده. فلورنتینو پرس پس از شکست 3بر 
یک در ال کالسیکوی سوپرجام از دست مربی ایتالیایی 
عصبانی بود. کارلتو تا تابســتان۲۰۲4 قرارداد دارد اما 
شاید یک فصل زودتر برکنار شود. پســرش از اورتون 
پیشنهاد سرمربیگری دریافت کرده و خودش از تیم ملی 
برزیل. با این حال کارلتو دوست دارد تا جایی که بشود در 

باشگاه محبوبش بماند. او با ۱4بازیکن مجبور است این 
بازی های سخت را ادامه دهد.

  در اردوی سوسیداد هم داوید سیلوا مصدوم است و 
میگل مرینو هم به این بازی نمی رسد. غایبان دیگری هم 
هستند و این تیم دست کمی از رئال در تعداد غایبان 
ندارد؛ مومو چو، آندر گوئوارا، آندونی گوروسابل، 

یان پاچکو، داوید سیلوا و عمر صدیق.
  از زمان شکست 3بر یک خارج از خانه 
در سال۲۰۱9، رئال مادرید به این تیم 
نباخته؛ 4برد و ۲ تساوی. رئال تنها یکی 
از ۱۵بازی خانگی آخرش را در اللیگا به 
سوسیداد باخته و ۱۲تای دیگر را برده. 
آنها در ژانویه۲۰۱9 در خانه ۲بر صفر به 

حریف باختند.
  رئال سوسیداد 7بازی پیاپی نتوانسته بود تیم های 
مادریدی را در این شهر ببرد اما در نهایت در این فصل 
رایووایکانو را ۲بر صفر شکست داد و طلسم را شکست. 
۱۰ سال از زمانی که ۲ تیم مادریدی را در ۲ سفر پیاپی به 
پایتخت اسپانیا شکست دادند، می گذرد. سوسیدادی ها 

در آن سال اتلتیکو و وایکانو را برده بودند.
  رئال مادرید در 36بازی خانگی آخر در اللیگا تنها یک 
 شکست داشــته که به باخت 4بر صفر فصل پیش در 
ال کالســیکو برمی گردد. رئال در این مدت ۲۵بازی را 

برده و ۱۰بار مساوی کرده  است.
  سوسیداد ۵برد پشت ســرهم در اللیگا دارد و فقط 
یک بار در سال۲۰۲۰ پیش آمده که 6بار پیاپی در لیگ 

به پیروزی برسد.

دست های خالی
 کارلو آنچلوتی بازیکن ندارد و کسی 
برایش بازیکن جدید نمی خرد

شــاید این آخرین فصل حضور مورینیو روی نیمکت تیم 
آاس رم باشد. او در دهه هفتم زندگی اش دوست دارد برای 
بار سوم به چلســی برگردد. آقای خاص از منابع محدود 
باشگاه ایتالیایی ناراضی است و حاال که می بیند تاد بولی، 
مالک باشگاه چلسی فقط در 2پنجره نقل وانتقاالتی اخیر 
بیش از 500میلیون پوند صرف خرید بازیکن جدید کرده، 
دلش برای دوران ریخت وپاش چلسی تنگ شده است. او 
حتی نمی تواند بازیکنی معمولــی در حد زانیولو را در تیم 
نگه دارد و برای جذب دیباال باید ماه ها به این بازیکن و مدیر 
برنامه هایش التماس کند. دیلی میــل ادعا کرده که مربی 
پرتغالی می خواهد به لیگ برتر و ترجیحا به چلسی برگردد. 
او دوران خیلی موفقی در منچستریونایتد و تاتنهام نداشت 
اما از چلســی خاطرات خوبی دارد. مورینیو از آن دست 
مربیانی است که عالقه زیادی به جذب بازیکن دارند. او هر 
جا می رود، کلی بازیکن می گیرد و رکوردهای نقل وانتقاالتی 
تاریخ باشگاه را جابه جا می کند؛ معموال بازیکنان زیرنظر 
مدیر برنامه های خودش. حاال در باشگاه ایتالیایی دستش 
بسته است. از طرفی، خانواده او هنوز هم در لندن زندگی 
می کنند و بازگشت به چلسی، سناریویی ایده آل برای اوست. 
وقتی در منچستریونایتد هم بود، خانه ای نگرفته بود و در 
هتل زندگی می کرد و خانه اش را از لندن منتقل نکرد. موضع 
فعلی مدیران چلسی، حمایت از گراهام پاتر است و مورینیو 
هم قرار نیست تا پایان فصل از رم جدا شود . شرایط متزلزل 
دیوید مویز، نیمکت وســتهم را هم به گزینه ای دیگر برای 
مورینیو تبدیل خواهد کرد. وستهم از این لحاظ برای آقای 
خاص جذاب است، چون باشگاهی است در لندن و نیازی به 

اسباب کشی و زندگی هتلی وجود نخواهد داشت.

نیم فصل دوم سری آ آغاز شده. امشب یک  بازی خوب 
در پیش است و چشم همه تیم های باالنشین به مورینیو 
است که در نخســتین بازی بعد از 6۰ســالگی اش آیا 
می تواند ترمز اســپالتی را بکشد و اختالف ۱۲امتیازی 
ناپولی با تیم های پایین تر را کاهــش دهد یا خیر. این 
فصل می تواند نخستین اسکودتو برای اسپالتی باشد. 
مربی ایتالیایی تنها ۲ بار جام حذفی و یک سوپرجام را 
در ایتالیا برده و چند قهرمانی در روسیه به دست آورده 
اســت. او با ناپولی در همه رقابت هــای این فصل تنها 
3 شکست داشــته؛ در لیگ مقابل اینتر، در جام حذفی 
و در لیگ قهرمانان و ۲۱بازی را برده و ۲ مساوی داده. 
او به طور میانگین ۲.۵امتیاز در هر بازی کســب کرده 
است. تقابل اسپالتی با آاس رم از این جهت خاص است 
چون این مربی بیش از هر باشــگاه دیگری در آاس رم 
مربیگری کرده. او شاید بتواند ناپلی ها را برای اولین بار 
از ســال۱99۰ قهرمــان ایتالیا کند.فرامــوش نکنیم 
۲ اسکودتوی قبلی آنها با مارادونا در سال های ۱9۸7 و 
۱99۰ به دست آمده بود و حاال در ورزشگاه مارادونا باید 

از فاصله ایجاد شده با تیم دوم جدول حفاظت کنند.
   اســپالتی در 7رویارویی با تیم هــای مورینیو تنها 
یک بار شکست خورده؛ 3تساوی و 3پیروزی. در میان 
۱۰ســرمربی که مورینیو حداقل 4بار در سری آ با آنها 
روبه رو شده، اسپالتی بدترین حریف بوده. مربی پرتغالی 
تنها یک برد مقابل این مربی به دست آورده که آن هم 

برمی گردد به ۱۵سال پیش در اکتبر۲۰۰۸.
   رکورد اخیر ناپولی در ســری آ مقابل رم فوق العاده 
است؛ 4 برد و ۲ تساوی در 6بازی آخر و تنها یک باخت در 

9 بازی اخیر )۵ برد، 3تساوی و یک شکست(.
   رم در 4 بازی از ۵بازی اخیر خود در ســری آ مقابل 

ناپولی گل نزده و در بازی دیگر در این دوره فقط یک گل 
به ثمر رسانده است. با این حال، آن گل بسیار مهم بود؛ 
 گلی که امیدهــای ناپولی را بــرای قهرمانی در فصل
۲۲-۲۰۲۱ نابود کرد. گل تساوی الشعراوی باعث شد 
ناپولی ۲ امتیاز حیاتی را از دســت بدهــد و از میالن 

صدرنشین عقب بیفتد و قهرمانی را واگذار کند.
   ناپولــی در 4 بازی آخر خانگی خــود در لیگ از رم 
شکست نخورده )۲ برد و ۲ تساوی(. آنها آخرین باری که 
در ســری آ روند طوالنی تــری در شکســت ناپذیری 
بازی های خانگی مقابل جالوروسی داشتند، به سال های 
۱9۸9 تا ۱99۵ برمی گردد که 7بازی پیاپی شکســت 

نخوردند.
   در تقابل قبلی ۲ تیم، ناپولی با گل اوســیمن بر رم 
پیروز شد و تیم مورینیو یک شوت هم به دروازه حریف 

نزد که این از فصل ۵-۲۰۰4 بی سابقه بود.
   ناپولی در نیم فصــل اول مثل آرســنال این فصل 
۵۰امتیاز کســب کرد. تنها 6بار یک تیــم ۵۰امتیاز یا 
بیشتر در نیم فصل ثبت کردند که همه قهرمان شدند اما 
قهرمانــی یوونتــوس در فصــل 6-۲۰۰۵ به خاطــر 

کالچوپولی از آنها پس گرفته شد.
   تنها در فصل 93-۱99۲ که میالن ۱۲امتیاز از اینتر 
پیش بود، چنین اتفاقی در ســری آ افتاده که یک تیم 

نسبت به تیم دوم ۱۲امتیاز فاصله داشته باشد.
   ناپولی در کنار آرسنال، بارسلونا، النس، بایرن مونیخ 
و نیوکاســل تنها تیم های این فصل لیگ های اروپایی 
هستند که تنها یک شکست داشته اند. تنها بارسلونا )6(، 
نیوکاســل )۱۱(، النس )۱3( و ویارئال )۱3( گل های 
خورده کمتری نســبت به ناپولــی )۱4( در لیگ های 

بزرگ اروپایی این فصل دارند.

   رم ۱3امتیــاز با ناپولــی اختــالف دارد و خودش 
می تواند شــانس قهرمانی داشــته باشــد. این بازی 
6امتیازی می تواند اختالف امتیازات ۲ تیم را به ۱۰امتیاز 
کاهش دهد. رم ۲۱امتیاز از امتیازات این فصل خود را 
در خارج از خانه کسب کرده و تنها ناپولی با ۲۵امتیاز در 
بازی های خارج از خانه عملکــرد بهتری در این فصل 

داشته است.
   مورینیو همانطور که انتظار می رفت خط دفاعی رم 
را درست کرده. ناپولی تنها ۵۱بار به حریفان اجازه داده 
به سمت دروازه اش ضربه بزنند. این آمار برای آاس رم 
۵4ضربه اســت. با این حال تیم های حریف رم در این 
فصل لیگ تنها ۰.6۸گل مورد انتظار در هر مســابقه 
داشته اند که کمترین میزان بین همه تیم های ۵ لیگ 

اصلی اروپا به شمار می رود.
   اوسیمن در ۱۰بازی آخر ۱۱گل برای ناپولی زده. او 
این فصل ۱3گله اســت کــه تنها یکی کمتــر از همه 
گل هایش در فصل پیش است. او بیشترین آمار لمس 
توپ در محوطه جریمه حریفان )۸.3( و بیشترین نرخ 
شوت زنی به دروازه تیم های حریف را بین همه بازیکنان 
ســری آ دارد. زلنســکی 4پاس گل به او داده و ۱۰تا از 
شوت های داخل چارچوب این بازیکن ساخته زلنسکی 

بوده.
   دیباال روی دور گلزنی اســت. در 6بــازی که این 
بازیکن آرژانتینی در ترکیب نبوده، آاس رم تنها 7امتیاز 
به دســت آورده اســت. رم در ۱3بازی بــا او میانگین 
۲.3۱امتیاز در هر بازی را ثبت کرده. دیباال در ۲ بازی 
آخر، ۲ گل و ۲ پاس گل داشته و روی ۱۱گل از ۲3گل 
این فصل جالوروسی تأثیر گذاشته است. پائولو دیباال 

هرگز موفق به گلزنی در خانه ناپولی نشده است.

خاصبازی
چشم همه مدعیان و خود آاس رم به مورینیو 

برای امتیازگیری از اسپالتی است
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در مورد علی قلی زاده که بازگشت به لیگ ایران را 
تکذیب نمی کند

بمان و حقت را بگیر!
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افقی:
1 - درس عبرت پیشــینیان - 

درخور و شایسته - تندر
2 - بوی نامطبوع - لوزه ســوم 

انسان - شیمی کربن
3 - عیــد میالد مســیح - ماه 
خورشید! - نسبت دو زن با یک 

شوهر
4 - بله آلمانی - از صفات خداوند 
- نمادی یونانــی که در ریاضی 

نشانه عملگر جمع است
5 - یار همایون - پنبه کوهی - 

حیوان صحرانورد
6 – خجلت زده - تابلویی زیبا از 

استاد فرشچیان
7 - پرنده هدایت پذیر از راه دور 

- همراه بامیه - پایتخت ایتالیا
8 - عبادت مستحب - آینده - 
نیروگاه شمال کشور - بیماری 

سبزی آلوده
9 - مجموعــه ای هماهنــگ و 
همخوان - جمع مکســر مولود 

- پست فطرتی
10 - نقاش فرانســوی تابلوی 

صبحانه قایقران ها - گشودن
11 - پس از رمضــان - نظم - 

جوینده راه
12 - اســیر جنگی آزاد شده - 

ظرفیت شیمیایی - نشانه جمع
13 - سنگ آذری - خالف میل 

- حامی و پشتیبان

14 - شهری در آلمان - ازدواج - 
فهرست غذای رستوران

15 - تیــز و برنــده - از ادوات 
ورزش بدن ســازی  - کفــش 

علمای دینی
  

عمودی:
1 – پاک کــردن آلودگی های 
فکری و اخالقی - انبرک جراحی 

-  تر و تازه
2 - مقبره هــای فراعنــه مصر 
باســتان - کتابــی نوشــته 
محمدرضــا بایرامــی دربــاره 

دفاع مقدس
3 - از اعمــال حج - تخم ماهی 

- غریبه
4 - زن گندمگون – تولید کننده

5 - پنجــم – عالج کــردن - 
بی بندوبار

6 - آسیاب دســتی - شیرینی 
میوه ای - کشـــور ساحل طالی 

آفریقا
7 - تکنیک - به بچه شــرور و 

پرشیطنت گویند - دستمال
8 - چهــره - شــرف - انجمن 
بین المللی حمل ونقل هوایی - 

پراکندگی
9 - واحد اندازه گیری رسانایی 
الکتریکی - واحد دفن مهندسی 

و بهداشتی پسماند - طرف
10 - جملــه قرآنــی - از آالت 

موسیقی - فساد
11 - استاد دانشــگاه - به دیدار بیمار 

رفتن - پیشرفته
12 - قدرت و تــوان - به حد مطلوب 

نرسیده
13 – چاره ساز - آبادی در میان کویر 

- ضایعه سطحی پوست
14 - یکی از حوزه هــای یادگیری در 
برنامه درســی ملی کشورمان است - 

بین المللی
1515 - جدار - پایان شطرنج - سروته

لاگنچيدمعكسير
سملهدروخكاپريش
اوالامتسرولد

نايمعمالسردا
ييابيزفتاهقس
شفنزهاريلياو

نيشتارودمنوكس
ولغقشعنازخينم
نماميهانامزگا
دلاقعسيدنتار

هندويداليواو
هدرپكيلشفيرش
بانوهاكاليله
كييوزدراوداموي
ايازرتنلنيكشر

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار 
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 تولد
یک ستاره

 آرینا ســابالنکا تنیسور اهل بالروس، در 
یکی از جذاب ترین فینال هایی که بخش 
زنان اوپن اســترالیا در سال های اخیر به 
چشم خود دیده، بازگشــتی باشکوه به 
بازی داشت و موفق شد برای نخستین بار 
در زندگــی اش قهرمان یک گرند اســلم 

شود.
بخت شــماره5 قهرمانی، در مســابقه ای 
که می تــوان آن را جذاب ترین اختتامیه 
ممکن برای نخستین گرند اسلم سال در 
بخش زنان دانست، یک ست شکست برابر 
النا ریباکینا را جبران کرد و در نهایت 2بر 

یک برنده شد.
سابالنکای 24ســاله، تمام توان خود را 
برای پیروزی در این بازی گذاشــت و با 
51سرویس بدون بازگشت، مزد ریسک 
بســیار باالی خود را گرفت. ریباکینا، 
ستاره 24ساله اهل قزاقستان که سال 
گذشــته در ویمبلــدون بــه قهرمانی 
رسیده بود، عملکرد درخشانی در طول 
تورنمنت داشــت اما موفق نشد دومین 
قهرمانی اش در رقابت های گرند اسلم را 

جشن بگیرد.
سابالنکا در انتهای مسابقه چنان استرس 
داشت که 3موقعیت برای قهرمان شدن را 
خراب کرد اما در نهایت، خودش را جمع 
و جور کرد و با وارد کردن فشار به حریف، 
او را مجبور به اشــتباه کرد. بازی، وقتی 
فورهند ریباکینا، از زمین خارج شــد به 
اتمام رســید. بعد از این توپ، ســابالنکا 
نتوانست جلوی خودش را بگیرد و چنان 
غرق احساسات شــد که به زمین افتاد و 

گریه کرد.
ســابالنکا کــه قبــال در 3نیمه نهایــی 
گرند اســلم ها شکســت خورده بود، بعد 
از نخســتین قهرمانی گفــت: »چند روز 
باید بگذرد تا متوجه شــوم چــه اتفاقی 
برایم افتاده اســت. در پایان بازی، کامال 
احساساتی شدم و خوشحالم که توانستم 
در گیم آخر، احساساتم را کنترل کنم. آن 

گیم واقعا سخت بود.«
ریباکینا با رسیدن به فینال، جایگاه خود 
را به عنوان یکی از اســتعدادهای تنیس 
مستحکم کرد. او چندان در دنیای تنیس 
در تیتر اخبار نیست. سال گذشته، به خاطر 
اینکه تنیسورهای روســیه و بالروس از 
مســابقات ویمبلــدون محروم شــدند، 
امتیازات قهرمانی ریباکینا لحاظ نشد و او 
چندان در جدول بهترین تنیسورهای زن 
جایگاه باالیی ندارد. روحیه فروتن و افتاده 
او هم باعث شده بود تا بسیاری، درخشش 
سال گذشــته اش در ویمبلدون را اتفاقی 
زودگذر بدانند. اما او امســال با عملکرد 
درخشان و ســرویس های ویران کننده، 
خود را به عنوان یکی از قدرت های تنیس 

دنیا ثابت کرد.
بســیاری از ســتاره های دنیای تنیس، 
ازجمله راد الور اسطوره تنیس دنیا، فینال 
بخش زنان امسال اوپن استرالیا را یکی از 
بازی های کالسیک این رقابت ها در بخش 

زنان خوانده اند.

هفته بیست ودوم لیگ برتر والیبال امروز برگزار می شود 
و در مهم ترین بازي این هفته هم پیکان یک ســمت 
میدان است. پیکاني ها که هفته پیش در تهران هراز 
آمل، تیم صدرنشین را شکست دادند، این هفته هم 
بازي مهمي در یزد دارند. شهداب یزد و پیکان که از اول 
فصل در تالش بوده اند خودشان را به صدر برسانند و 
در چند هفته گذشته رقابت شان جدي تر شده  است، 
فعال بین رده دوم و سوم در حال  رفت وآمد هستند و با 
وجود 5شکستي که هراز از هفته آخر دور رفت تا این 
هفته ثبت کرده ، هنوز نتوانســته اند به خواسته شان 
برسند. نتیجه این بازي مي تواند اتفاقات مهمي را رقم 
بزند. شهداب اگر ببرد و هراز شکست بخورد، مي تواند 
از رده دوم جدول به صدر برسد. اما اگر ببازد، جایش 
را با پیکان در رده ســوم عوض مي کند. رقابت پیکان 
و شــهداب از فصل پیش شروع شــد. جایي که آنها 
در فینال مقابل هم قرار گرفتنــد و پیکان در اتفاقي 
غیرمنتظره باخت و قهرماني را از دست داد. 2 تیم در 
جام باشگاه هاي آسیا شرایط متفاوتي را تجربه کردند. 
پیکان در آسیا قهرمان شد و شهداب حتي نتوانست به 
فینال برسد. این فصل در لیگ هم باز پیکاني ها غافلگیر 
شــدند. آنها در دور رفت، در تهران در بازي 5ســته 
شکست خوردند. حاال نوبت پیروزي پیکاني هاست؟ 
شاگردان پیمان اکبري در بازي قبل مقابل تیم بهروز 
عطایي به پیروزي رســیده اند و انگیزه بیشتري براي 
تکرار پیروزي در یک بازي بزرگ دارند اما یزدي ها در 
شهر خودشان سخت مي بازند. آنها در 11بازي که در 
یزد میزبان بوده اند، 9بار برنده زمین را ترک کرده اند و 

نتیجه 2بازي را از دست داده اند.
لبنیات هراز آمل هم به ظاهر امروز کار سختي ندارد. 
آملي ها در شهرشان میزبان شهرداري ارومیه هستند 
و روي کاغذ برنده اما هم خود آنها چند هفته اي است 
که متزلزل نشــان داده اند و هم اینکه ارومي ها نتایج 
غیرمنتظره اي گرفته اند و خودشان را از انتهاي جدول 

به رده دهم رسانده  اند.

   مس راه اروميه را مي رود؟
مس رفسنجان تا هفته پیش در انتهاي جدول جا 
خوش کرده  بودند اما با سرمربي جدیدشان محمد 
محمدکاظم ایفاسرام اردکان را شکست دادند و به 
رده سیزدهم صعود کردند. آنها امروز با شهرداري 
گنبد بازي دارند، تیمي که 2رده باالتر از آنهاست و 
شاید امتیاز گرفتن خیلي سخت نباشد. به خصوص 

که مس میزبان است.
ایفاسرام بعد از شکست دور از انتظار هفته پیش، 
امروز در تهران با سایپا بازي دارد. اردکاني ها که در 
رده هشتم هستند براي رفتن به پلي آف به امتیاز 
نیاز دارند و ســایپا براي ماندن در جدول نیازمند 
امتیازات این بازی است. گیتي پسند اصفهان که در 
هفته هاي اول دور برگشت نتایج خوبي گرفته بود 
و حتي یکي از شکست هاي هراز به دست این تیم 
اتفاق افتاد ، باز هم چند هفته اي است که پشت  سر 
هم مي بازد. آنها امروز در گرگان با پاس بازي دارند. 
پاس که به لطف حضور امین  اســماعیل نژاد فعال 
در رده ششم جدول است، براي رفتن به رده هاي 
باالتر تالش مي کند. نیان الکترونیک خراسان هم 
میزبان فوالد سیرجان است. سیرجاني ها که بعد از 
یک فصل قهرماني، ســال پیش هم سوم مشترک 
شدند، امســال به اندازه روزهاي خوب، روزهاي 
بد داشــته اند. آنها از صدر به رده هفتم رسیدند و 
امیدوارند امروز بتوانند بعد از چند شکســت، به 

پیروزي برسند.
راه یاب ملل، تیم آرش صادقیاني هم چهره متفاوتي 
این فصل داشــته اســت. آنها تجربه پیروزي در 
بازي های بزرگ را داشــته اند اما در حال  حاضر در 
رده دوازدهم جدول براي مانــدن در لیگ تالش 
مي کنند. مریوان امروز میزبان هورسان رامسر است 
که در رده چهارم است و امید دارد با حفظ همین 
رده به پلي آف برود. فعال هراز، شــهداب و پیکان 

حضورشان را در پلي آف قطعي کرده   اند. 

تقابل تعقیب کننده های هراز
امروز در ليگ برتر واليبال شهداب یزد و پيکان که در تعقيب 

صدرنشين هستند، جدال سختی مقابل هم دارند

حيف بود مدال جهاني نگيرم
رضا اطری، نایب قهرمان جهان تمام تمرکزش را برای مسابقات 2023 گذاشته و هنوز وزنش را برای 

المپیک 2024 انتخاب نکرده است

محسن محمودصفری|  رضا اطري، دارنده مدال نقره مسابقات جهاني 
صربستان 2022 قرار است در تورنمنت کرواسي روي تشک برود. اطري با 
تغییر وزن از 57 به 61کیلوگرم توانست اولین مدال خود از مسابقات جهاني 
را کسب کند. او در المپیک توکیو در وزن اول تا یک قدمي مدال پیش رفت 
ولي دســتش از مدال کوتاه ماند و حاال براي اینکه شانسي براي حضور در 
المپیک پاریس داشته باشد باید تغییر وزن بدهد. دارنده مدال برنز بازي هاي 
آسیایي جاکارتا و مدال طالي قهرماني آسیا در حال حاضر دارد خودش را 

براي حضور در مسابقات جهاني 2023 آماده مي کند.

   بعد از مدت ها حضــور در وزن اول تغيير وزن دادي و 
توانســتي اولين مدال جهاني خودت را کسب کني. از دليل این 

تغيير وزن برایمان بگو.
در مسابقات کشوري سال گذشته که در گرگان برگزار شد کشتي گرفتم. روز 
اول سر وزن رسیدم و تا  فینال مسابقات هم پیش رفتم ولي روز دوم هر کاري 
کردم سر وزن نرسیدم. یادم هست شب هر کاري که مي توانستم کردم ولي 
وزنم پایین نمي آمد. واقعا عذاب کشیدم. این پروسه تا ساعت 4 ادامه داشت 
که فهمیدم دیگر سر وزن نمي رسم. بعد از آن که فینال مسابقات کشوري را 
از دست دادم کارم را در وزن 61کیلوگرم از انتخابي جام تختي شروع کردم و 

با کسب عنوان قهرماني جواز حضور در جام تختي را کسب کردم.

   وزن 61کيلوگرم برایت خوش یمن بود و توانستي اولين 
مدال جهاني ات را کسب کني.

بله، در وزن 57کیلوگرم چند بار تا یک قدمي مدال رفتم ولي نشد که در این 
وزن مدال بگیرم. خدا را شکر که در اولین حضورم در مسابقات جهاني در 

وزن 61کیلوگرم توانستم مدال جهاني بگیرم.

   در مسابقات جهاني تا فينال خوب پيش رفتي ولي در 
فينال، آن کشتي گير خوب روز قبل نبودي و انگار به نقره راضي 

شده بودی.
دقیقا همینطور است. تمام فکر و ذکر من کسب مدال در مسابقات جهاني بود 
و دوست نداشتم دست خالي و بدون کسب مدال جهاني از کشتي بروم. هر 

طور بود مي خواستم مدال جهاني بگیرم. روز اول مسابقات جهاني وقتي مدالم 
قطعي شــد یک مقدار از نظر روحي براي دیدار فینال تحلیل رفتم. دوست 
داشتم طال بگیرم ولي فکر مي کنم به همان نقره قانع شدم. زماني که اسمم را 

براي فینال خواندند که روي تشک بروم دیگر آن شرایط روز قبل را نداشتم.

    بعد از مسابقات جهاني از ليگ کارت را شروع کردي 
و حاال قرار است در تورنمنت کرواســي کشتي بگيري. شرایط 

آمادگي ات چطور است؟
تنها منبع درآمد ما لیگ است. بعد از مسابقات جهاني یک هفته اي استراحت 
کردم و پس از آن در لیگ کشتي گرفتم. یک تک کشتي هم در قرقیزستان 
گرفتم و حاال هم باید به مســابقات زاگرب بروم. مســابقات زاگرب داراي 
رنکینگ اتحادیه جهاني کشتي اســت و از اسامي که اعالم شده مشخص 

است این مسابقات در سطح خوبي برگزار خواهد شد.

   طبق چرخه انتخابي تيم ملي، بعد از مسابقات کرواسي 
باید در جام تختي هم شرکت کني. چرخه انتخابي تيم ملي را چطور 

مي بيني؟ به نظرت توانسته رضایت اهالي کشتي را جلب کند؟
مسیر براي ملي پوش شدن مشخص است. کار از یک جا شروع مي شود و 
دقیقا بعد از مسابقات جهاني تمام مي شود. به نظر من خوب است و شما از 
اول مي داني چه اتفاقي قرار است بیفتد. حتي فرصت جبران هم داري. مثال 
خود من سال گذشته کارم را از مسابقات کشوري شروع کردم و بعد از آن 
اتفاقات که نتوانستم در فینال کشتي بگیرم در انتخابي جام تختي کشتي 
گرفتم و با کسب ســهمیه در این جام حاضر شدم. شرایط مشخص است، 
مدال جهانی بگیري یک جور وارد چرخه مي شوي، طال بگیري یک جور، 

طالي آسیا یک جور. به نظر من خوب است.

   وزن 61کيلوگرم وزن غيرالمپيکي است و براي اینکه در 
المپيك 2024 حضور داشته باشي باید تغيير وزن بدهي. مشخص 

است که به وزن 57کيلوگرم برمي گردي یا به وزن باالتر مي روي؟
تمام تمرکزم را روي کسب مدال در مسابقات جهاني 2023 گذاشته ام و بعد 

از آن براي حضور در المپیک پاریس برنامه ریزي خواهم کرد.
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فرهنگ در بودجه، فقیر است
یکی از موضوعات بحث برانگیز این روزهای زمستان، الیحه 
بودجه است؛ بودجه ای که مانند هر سال در ماه های پایانی 
سال کهنه یکی از موضوعات روز مسئوالن و سیاستمداران 
اســت و به دنبالش مخالفان و موافقان زیــادی دارد. در این بودجه همیشــه یک موضوع 
تکراری دیده می شــود که ارتباطی به خط مشی سیاســی و گروه و احزاب ندارد؛ می توان 

گفت در هر دولتی هم تکرار می شــود. این موضــوع تکراری تخصیص 
بودجه به بخش فرهنگ و هنر اســت. بودجه ای که با توجــه به تورم و 
افزایش هزینه های هر ســاله کمترینش، ســهم فرهنگ و هنر می شود 
و امســال هم تنها 3ونیم درصد بودجه به فرهنگ و هنر رســیده است.

باید از حوادث اخیر درس بگیریم
محمدحسین نیرومند در دولت های نهم و دهم، 
مشاور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بود، 
در دولت ســیزدهم هم به عنوان مشاور هنری 
و ســینمایی وزیر، در عرصه تصمیم گیری ها 
حضور دارد. نیرومند عالوه بر مدیریت انجمن 
ســینمای انقالب و دفاع مقدس، سابقه حضور 
در صداوسیما و رسانه ها را نیز دارد. وی درباره 
تخصیــص بودجه بــه بخش فرهنــگ و هنر 
می گوید: »3بحث مهم مرتبط با حوزه فرهنگ 
خدمتتان می گویم، تا متوجه شویم چرا سیستم 
اجرایی کشور در همه این سال ها عنایت الزم را 
به اعتبارات فرهنگی نداشته است.« نیرومند در 
توضیح بیشتر با اشاره به وقایع چند ماهه گذشته 
از خسارت ها می گوید: »شنیده ام خسارت مادی 
اغتشاشات اخیر حدود 17هزار میلیارد تومان 
برآورد شده اســت. یعنی تقریبا بیش از 3برابر 
بودجه وزارت فرهنگ و کمــی کمتر از بودجه 
فرهنگی کشور. این تنها خسارت مادی است. 
خســارت شــهدا و جانباختگان حوادث اخیر 

هم به لحاظ مادی قابل احصا نیســت. از سوی 
دیگر به نظر می رسد اکثر افرادی که نقش اصلی 
را در اعتراضات و اغتشاشــات اخیر داشته اند 
به دنبال تغییر ســبک زندگی هســتند.« وی 
ادامه می دهد: »شــعار اجاره ای »زن، زندگی، 
آزادی« این موضــوع را تأیید می کند. بنابراین 
ریشه اتفاقات اخیر را باید در حوزه تغییر نگرش 
فرهنگی و سبک زندگی دانست. این مطلب را 
به این دلیل مطرح کردم که به یک بی توجهی 
تاریخی   همه دولت ها به حوزه فرهنگ اشــاره 
کنم. حقیقتــا انتظار این بود که مســئوالن و 
نمایندگان مجلس از حوادث اخیر درس بگیرند 
و حساســیت بیشــتری را به موضوع فرهنگ 
مبذول کنند که البته بخشی از آن، همین بحث 

اختصاص بودجه به حوزه فرهنگ است.« 

3درصد بودجه به فرهنگ می رسد
وی در ادامه به تخصیــص بودجه فرهنگی در 
دیگر کشورها اشــاره می کند: »تا آنجا که من 
مطلع هستم متوســط بودجه فرهنگی در دنیا 

حدود 5درصد اســت. درحالی کــه جمهوری 
اســالمی سال هاســت مورد هجمه مستقیم 
رســانه های غربی و لیبرالیزم فرهنگی اســت 
و در این زمینه غربی هــا بودجه های زیادی را 
به منظور نفوذ فرهنگی به کشورمان اختصاص 
داده اند. درصد بودجه ما بین 2 تا 3درصد بودجه 

کشور بوده است!«

یک غفلت 40ساله
مشاور وزیر همچنین از غفلت 40ساله می گوید: 
»مسئله مهم دیگر اینکه این کاالهای فرهنگی 
هستند که فرهنگ را می ســازند. متأسفانه در 
این زمینه ما یک غفلت 40ســاله داریم. چون 
اهمیت این موضوع را درست درک نکرده ایم لذا 
به تولید کننده کاالی فرهنگی نیز توجه چندانی 
نداشــته ایم. تولید کننده یا همان اهل فرهنگ 
و هنر مهم تریــن عامل در این حوزه به شــمار 
می آیند. من به عنوان یــک مطلع خدمت تان 
عرض می کنم که اوضاع در این زمینه چندان 
مطلوب نیست. ســهم جریان انقالب در تولید 
آثار هنری چندان قابل قبول و مطلوب نیست.« 

3درصدی که بیشتر، صرف حقوق کارمند می شود
 نیرومند همچنین عنــوان می کند: »از همین 
3درصد متأسفانه عمده بودجه، صرف هزینه های 
جاری و حقوق کارمندان اداری می شود و سهم 
کمی از آن به تولید کاالهای فرهنگی اختصاص 
می یابد. بنابراین نباید انتظار داشت که در این 
حوزه اتفاق فوق العاده اي رخ دهد. متأســفانه 
ساختار اداری بخش های اداری حوزه فرهنگ 

اکثر بودجه این بخش را می بلعد و سهم ناچیزی 
به تولید فرهنگی اختصاص می یابد.«

نگاهی که باید اصالح شود
یکی از مشــکالتی که نیرومند به آن اشــاره 
می کند، نگاه مســئوالن و نمایندگان فرهنگی 
اســت؛ وی در این باره یادآور می شــود: »یک 
مشکل اساسی دیگر که باعث می شود مسئوالن 
و نمایندگان مجلس چنــدان عنایتی به حوزه 
فرهنگ نداشته باشند این است که این عزیزان 
متولی اصلی فرهنگ را در کشور، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی می دانند درحالی که ساختار 
طراحی شده برای این وزارتخانه صرفا مدیریت 
چند قالب هنری مانند سینما، تئاتر، موسیقی، 
هنرهای تجسمی و کتاب است. درحالی که این 
نوع فعالیت ها تنها بخشی از حوزه فرهنگ است. 
فرهنگ، یک موضوع فرابخشــی و ملی است. 
غفلت اساسی کشور از همین جا آغاز می شود.«

کمبود بودجه و فرهنگ عمومی
به گفته محمدحسین نیرومند آنجایی که نبود و 
کمبود اعتبارات بیشتر خود را نشان می دهد در 
ارتباط با فرهنگ عمومی اســت. وی می افزاید: 
»ارتقاي فرهنگ عمومی یکی دیگر از غفلت هاي 
جدی نظام است. انسان در طول زندگی اش نیاز به 
آموزش مستمر دارد. سیستم آموزش رسمی مانند 
آموزش و پرورش یا دانشگاه ساختارهایي دارند 
که نمی توانند متکفل این بخش باشند. بنابراین 
ما باید برای آموزش عمومی فکر اساســی کنیم. 
تا جایی که من می دانم بخشــی از آموزش های 

فرهنگ عمومی در دنیا توسط تولید آثار هنری و 
آموزشی صورت می گیرد. ما از این ظرفیت کمتر 
استفاده کرده ایم. اگر من بخواهم نمونه خوبی را 
مثال بزنم همین انیمیشن های آموزشی راهنمایی 
و رانندگی بــود که مردم با نام »سیاه ســاکتی« 
آن را می شناسند. ســاخت تیزرهای آموزشی، 
پوسترهای فرهنگی و حتی هنر کاریکاتور در این 
زمینه بسیار کارآمدند. اختصاص بودجه برای این 

امور یک ضرورت جدی است.«

ارتقاي فرهنگ عمومی، بودجه می خواهد
نیرومند ادامه می دهد: »از ســوی دیگر درگیر 
کردن اهالی هنر در تولیــد اینگونه آثار می تواند 
باعث رونق اقتصادی هنرمندان شود. سال هاست 
مقام معظم رهبری درخصوص ارتقاي فرهنگ 
عمومی و بحث مصرف درست و پرهیز از اسراف 
صحبت کرده اند. بسیار باعث شرمندگی است که 
ما یکی از مسرف ترین کشورها در ارتباط با مصرف 
آب، برق و سوخت هستیم!« نیرومند همچنین 
می گوید: »حرف اصلی و آخر من این اســت که 
ســرمایه گذاری اقتصادی برای امروز ایران تنها 
این نیست که کارخانه ها و زیرساخت اقتصادی 
را توســعه دهیم، بلکه الزم و ضروری است که 
همزمان هزینه کنیم تا مردم درست زندگی کردن 
و درست مصرف کردن را بیاموزند. به عنوان یک 
آرزو می گویم؛ کی می شود که مدیریت اجرایي 
کشور و نمایندگان مجلس شورای اسالمی باور 

کنند که ســرمایه گذاری روی 
انســان بهترین و عاقالنه ترین 
» . ســت ی ها ر ا یه گذ ما سر

این روزها بودجه 1402در کمیسیون های 
مختلف مجلس مورد بحث و بررســی قرار 
می گیــرد. اما در همــان روِز نخســت که 
رئیس جمهور به مجلس رفت و بودجه 
1402را رسماً تقدیم بهارستانی ها کرد 
با مشخص شــدن جداوِل بودجه، روی 
بودجه های فرهنگی همچون صداوسیما 
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بحث 
شد اما شایعات و شائبه ها درخصوص اهالی جام جم، با واکنش 
رسانه ملي مواجه شد. بودجه  اختصاص داده شده به سازمان 
صدا و ســیما بیش از 7 هزار و 531میلیارد تومان را نشــان 
می دهد. بررسی جداول بودجه هم نشان می دهد این افزایش 
در بودجه صداوسیما در سال 1402بیش از 40درصد نسبت 
به سال گذشته است. همچنین بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در سال 1402به 6هزار و 430میلیارد و 897میلیون 

تومان است.
جعفر قادری، یکی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
با اشــاره به اینکه ما اعتقاد داریم بایستی سهم بودجه های 
فرهنگی افزایش پیدا کند و اینطور نباشد که هر موقع جایی 
دچار کمبود اعتبار شــدیم از بودجه فرهنگــی کم کنیم، 
توضیح می دهد:» به طور جد بحث عدالت فرهنگی را دنبال 
می کنیم. اما از طرفی هم اعتقاد داریم بودجه های فرهنگی 

باید مؤثرتر اختصاص داده شــوند. در بخش هایی که به واقع 
تأثیرگذاری شان بیشتر است. در خود صداوسیما حوزه تولید 
فیلم و ســریال بسیار حائز اهمیت اســت که انتظار داریم با 
اختصاص بودجه درســت، کارهای مؤثرتر و ماندگارتری را 
شاهد باشیم. چرا که بسیاری از مفاهیم را می توان به وسیله 
یک فیلم و ســریال خوب به جامعه منتقل کرد. این حوزه ها 
نیاز به تقویت دارند و بایستی مجموعه های دیگر هم کنار این 
مراکز تولید فیلم و سریال قرار بگیرند تا کار بهتر و اصولی تر 

پیش برود.«
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این نکته 
که سود و زیان در بحث فرهنگ و هنر معنایی ندارد اما باید 
تشکل های موازی فرهنگی را بهتر مدیریت کرد، به تسنیم 
می گوید:» این نکته الزم به یادآوری است که هرچه در بحث 
فرهنگی هزینه شود همه سرمایه گذاری به حساب می آیند و 
سود و زیان در این راستا معنایی ندارد. اما تشکل های موازی 
فرهنگی داریم که نیاز اســت بهتر مدیریت شوند. واقعاً چه 

نیازی است در برخی از بخش ها ما حقوق کامل پرداخت کنیم 
اما آن خروجی موردنظر را دریافت نکنیم. با برون ســپاری و 
استفاده از نیروهای تخصصی شان می توانیم کارهای خوبی 

را داشته باشیم. «
قادری همچنین درباره انتقادهــای اهالی تئاتر و هنرمندان 
تجســمی به اختصاص بودجه و حمایتی که همیشه کمتر 
به این قشر می شــود، اضافه می کند:» این نگاه تک بعدی و 
تک نگری وجود دارد؛ حوزه های تئاتر و هنرهای تجســمی 
همیشه مهم اند و طبعاً این نادیده گیری همیشه بوده و باید 
طبعاً این اختصاص بودجه در 1402بهتر مدیریت شود تا با 
حمایت درست از این اقشــار، نمایش های بهتر و جذاب تر و 

شاخه های هنری تجسمی ما خوب و با قدرت پیش بروند. «
وی با تأکید بر این نکته که صداوســیما حتماً برای مدیریت 
درست بودجه خود به برون سپاری و استفاده از ظرفیت های 
کشورهای دوست و همسایه توجه داشته باشند، افزود: اعتقاد 
دارم برون سپاری درســت گاهی، هم به تعدد آثار با کیفیت 

کمک می کند و هم به نوعی مدیریت در بودجه ایجاد کرده 
است.تالش مان را می کنیم سریال های »سلمان فارسی« و 
»موسی)ع(« پیشرفت خوبی پیدا کنند تا زودتر آماده پخش 
شوند. اما صداوســیما از ظرفیت های کشــورهای دوست و 
همسایه که مشترکات فرهنگی زیادی با هم داریم غفلت نکند. 
با ساخت آثار مشــترک فرهنگی و هنری، بحث دیپلماسی 
فرهنگی نیز محقق می شود. « وی خواستار پررنگ تر شدن 
برنامه های اقتصادی رسانه ملی شد و تأکید کرد که مسائل 
اقتصادی از اولویت های مردم و نماینــدگان مردم در خانه 
ملت اســت و در رادیو و تلویزیون نیز باید بیش از این به آن 

پرداخته شود.

 تحوالت فرهنگی
 بودجه می خواهد

 اقتصاد و فرهنگ 2 بال رشد کشور هستند 
به فرهنگ کم توجهی می شود

 تورمی که از بودجه 
جلوتر است

 صدا و سیما با توجه به افزایش بودجه
 نمی تواند خود را با آن انطباق دهد

تولید آثار هنری
بودجه کافی 

می خواهد

مدیرکل توسعه و مطالعات 
ســازمان ســینمایی از 
عدم تناسب بودجه فرهنگی 
کشور با نیازهای آن انتقاد 
کرد. قادر آشنا، گفت: میزان 
بودجه فرهنگی امســال با 
نیازهــای جامعه فرهنگی 
و هنــری کشــور، اعم از 
هنرمنــدان در بخش های 
ســینمایی،  گوناگــون 
و...  تجسمی، موســیقی 
تناسب درستی ندارد؛ البته 
می دانیم که اولویت کشور 
امسال مســائل معیشتی 
و اقتصادی مردم است، اما 
باید مجلس و دولت محترم 
به نیازهای فرهنگی و هنری 
مردم و کشور توجه بیشتری 
داشته باشند. درنظر داشته 
باشیم که هزینه تولیدات 
امسال نسبت به سال گذشته 
افزایش داشته است و سال 
بعد نسبت به امسال؛ برای 
همین اگر سال جاری فیلمی 
را با 20میلیارد تومان می شد 
ساخت، ســال بعد این کار 

امکان پذیر نیست.

هجمه به 
نهادهای دینی 
به بهانه بودجه 

عضــو کمیســیون اصل 
90مجلس گفت: عقده گشایی 
معاندان از نهادهای دینی و 
فرهنگی در دســتور کار 
ضدانقالب قرار گرفته است. 
نهاد»حــوزه و روحانیت« 
به عنوان پشــتوانه فکری 
و فرهنگــی انقالب در نوک 
پیــکان ایــن تهاجمات و 

عقده گشایی ها قرار دارد.
حســن  حجت االســالم 
شــجاعی، نماینــده ابهر، 
خرمدره و سلطانیه در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه 
حوزه های علمیــه هم نهاد 
آموزشی و فرهنگی هستند، 
گفت: باید بودجه کل مجموعه 
نهادهای فرهنگی و آموزشی 
با بودجــه حوزه های علمیه 
مقایسه شــود؛ درحالی که 
درصد بودجــه اختصاص 
یافته بــرای کل حوزه های 
علمیه سراسر کشور، در حد 
و اندازه یکی از دانشگاه های 
متوسط کشور است. هجمه 
دیگر دشمنان این است که 
بودجه های اختصاص داده 
شــده به نهادهای دینی و 
حوزوی، چه تأثیری بر ارتقای 

فرهنگ جامعه داشته است.

نسبت 
مأموریت ها با 
بودجه منطقی 

نیست
 

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
بیان اینکه عزم خوبی در همه 
بخش ها به ویژه در مجلس 
وجود دارد تا گام های بلندی 
برای حل موضوعات فرهنگی 
برداشته شــود، گفت: در 
تمامی ایــن نقطه نظرات، 
همدلی قابل مشــاهده بود 
تا تالش شود که در جریان 
بودجه ۱402 کمیســیون 
برنامه مساعدت کند و بتوان 
بودجه فرهنگی را ارتقا داد 
تا بخشی از مطالبات موجود 
را پاسخ دهیم.  اسماعیلی 
درباره تنگناهای اعتباری 
وزارت فرهنگ و ارشاد در 
بودجه گفت: بین مطالبات، 
ماموریت ها و وظایف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
بودجه، نسبت منطقی وجود 
ندارد؛ به طور مثال ســال 
۸۵ اقتصاد کتــاب حدود 
2۵0میلیارد بــود و وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
۸0میلیــارد برای مدیریت 
کتاب در اختیار داشــت. 
امســال این عدد ۸هزار و 
۵00شده، اما وزارت ارشاد 
30میلیارد بــرای مدیریت 
حوزه کتاب در اختیار دارد 
که نقص است و باید توازن 

ایجاد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از بودجه فرهنگی می گوید
عدالت فرهنگی را دنبال می کنیم

گزارش

گفت وگو با محمدحسین نیرومند؛ مشاور هنری و سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

بودجه فرهنگی به 
تأیید شورای انقالب 

فرهنگی برسد 
من در جریان جزئیات 
بودجه امسال نیستم اما 
با این فرض که  بودجه 
اختصاصــي فرهنــگ 
افزایش پیدا کرده باشد، 
خیلی عالی است چون بودجه فرهنگ شامل 
تربیت بدنی، وزارت ارشــاد، میراث فرهنگی، 
صداوســیما، ســازمان تبلیغات اســالمی، 
شــورای عالی انقالب فرهنگــی و حوزه های 

علمیه می شود. 
بنا به تجربه می توانم بگویم که مشکل اصلی در 
نحوه مصرف این بودجه است؛ یعنی در اغلب 
موارد اهداف مشخص و دقیقی نه در خود یک 
دستگاه یا وزارتخانه و نه در مجموعه دستگاه ها 
وجود دارد که بگوییم سال 1402هدف گیری 
فرهنگی کشــور این اســت و همه دستگاه ها 
همراســتا با هم بودجه های شان را صرف این 
هدف کنند. مشــکل این اســت که مدیریت 
راهبردی بــر دســتگاه های فرهنگی اعمال 
نمی شود. با توجه به اینکه من سال های مدیدی 
تجریه حضور در شورا را داشــته ام، می توانم 
بگویم جایی مثل شورای عالی انقالب فرهنگی 
که اصال با همین ماموریت تاســیس شــده، 

سال ها این کار را انجام نداده است. 
حاال شاید، با مدیریت جدید آقای خسروپناه، 
از این به بعد این کار انجام شــود. اساس این 
است که همه دستگاه های فرهنگی برنامه های 
ســال آتی شــان را بــه تأیید شــورای عالی 
انقالب فرهنگی برســانند و آن وقت می شود 
در پایان ســال یک جمع بندی انجــام داد و 
 دید که این دســتگاه ها چقدر به وظایف شان 

عمل کرده اند.
منتها االن دســتگاه ها به صورت متفرق و به 
تدبیر مدیرانشان فعالیت های شــان را انجام 
می دهند که ممکن است نه تنها هم افزا نباشد، 
بلکه حتی ممکن اســت گاهی خنثی کننده 
یکدیگر باشد. در نهایت این وضع باعث می شود 
که بودجه فرهنگی کارایی و اثرگذاری الزم را 

نداشته باشد.
من هم در شورای عالی انقالب فرهنگی بوده ام 
و هم در مجلس شورای اســالمی و روند کار 
هر دو نهاد را از نزدیک دیده ام. ما یک مشکل 
عمیق و موزن ســاختاری داریم. بنا به آنچه 
فرموده حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری 
بوده، شــورای عالی انقــالب فرهنگی مدیر و 

سیاستگذار کل فرهنگ کشور است. 
در زمــان مــا پیشــنهاد این بود کــه بخش 
سیاســت های فرهنگــی بودجه هــا را در 
شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب کنند. به 
این ترتیب که بگویند در سال 1402این موارد 
جزو سیاست ها و هدف های فرهنگی ماست. 
بعد در مجلس این بودجه هــا را در امتداد این 

سیاستگذاری اختصاص بدهند. 
دستگاه های نظارتی، مثل دیوان محاسبات، 
در راســتای همیــن سیاســت هایی که در 
شــورای عالی انقالب فرهنگی دیده شــده، 
بیایند در دســتگاه ها حسابرسی کنند. ما در 
سال های ابتدایی دهه 1390در شورای عالی 
انقالب فرهنگی تالش کردیــم مجوز اینکه 
سیاست های برنامه های توسعه و بودجه های 
ســاالنه در بخش فرهنگ از ســوی دولت و 
مجلس به شورای عالی داده شود اما متأسفانه 
توفیقی پیدا نکردیم. همین باعث می شود که 
یکپارچگی و یکدستی فعالیت های فرهنگی و 

در نهایت اثرگذاری آن از میان برود. 

نگاه
 جمشید جعفرپور

رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس دهم

غربت فرهنگ
ســرانجام اینکه هر ساله 
هنگام تدویــن و تحویل 
الیحه بودجــه، اخباری از جزئیــات بودجه 
منتشر می شود و طی آن جنجال های خبری 
علیه نهادهای فرهنگــی، تبلیغی و حوزوی 
شــکل می گیرد. در این بین وقتی مظلومیت 
نهادهای فرهنگی در ماجرای بودجه بیشــتر 
نمایان می شــود که کمتر از 4درصد بودجه 
کل کشور به عرصه فرهنگ تعلق دارد! این در 
حالی است که رهبر فرزانه انقالب، اختصاص 
بودجه مناسب به فرهنگ را مورد توجه داشته 
و در بیاناتی تأکید فرموده اند که »مسئله پول و 
بودجه، نباید در کار فرهنگی یک مشکل عمده 
به حســاب بیاید.  به این معنا که ما مشکالت 
فرهنگی و نقایص فرهنگی را در ردیف نیازهای 
بودجه ای در آخرهای لیست قرار ندهیم، بلکه 
در اول های لیســت - اگر نگوییــم در ردیف 
اّول- قرار بدهیم و اگر درســت فکر کنیم این 
به صرفه اقتصادی مملکت هم اســت، یعنی 
کشــور زیان نخواهد کــرد از اینکه ما بودجه 
بیشتر و امکانات بیشتر را به کارهای فرهنگی 
 - به خصوص بخش فرهنگ آموزشی- متوّجه 
کنیم؛ زیرا خود این برای آینده کشــور تولید 

امکانات می کند.« 
 بیانات رهبری 
در دیدار رئیس و اعضای شورای عالی 
 انقالب فرهنگی
۱2آذر- ۱36۸ 

نکته

ادامه از 
صفحه اول

یادداشت

فهیمه پناه آذرگفت وگو
روزنامه نگار
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اقتصادوفرهنگ2بالرشدکشورهستندامابهفرهنگکمتوجهیمیشود

تحوالتفرهنگیبودجهمیخواهد

دریچه

تقویت اعتبارات بخش فرهنگ با توجه به هجمه های گسترده 
به فرهنگ ایرانی- اسالمی، باید مدنظر قرار گیرد و در این 
میان در مقایسه با شــاخص های جهانی و سرانه فرهنگی 
سایر کشــورها به اندک بودن بودجه فرهنگی پی خواهیم 
برد؛  درهمین راستا در  ادامه مروری بر بودجه برخی نهادهای 

فرهنگی دیگر کشورها مورد توجه بوده است.

تمرکز بر مسئله موعود
تعدادمؤسســاتفرهنگیایــرانبهخصوصمؤسســاتفعالدر
بخشمذهبــیوهمچنیــنبودجهآنهــا،درقیاسبابســیاری
ازدیگرکشــورهایجهان،حتیکشــورهایغیرمسلمانیمانند
آمریکا،اروپاورژیمصهیونیســتی،بســیاراندکوناچیزاســت.
بهعنــواننمونهغــرببرمســئلهموعــودتمرکزکردهاســت
وهماکنــون)عــاوهبرصدهــامؤسســاتفرهنگــی،علمیو
پژوهشــیدینیکهدرکشــورهایمختلفجهاندرموردادیان
مختلفبهویــژهاســامفعالیتدارنــد(،بیشاز۱۰۰دانشــگاه
اسامشناســیوشیعهشناســیدردنیاوجــودداردکــهازاین
تعداد،۴دانشگاهشیعهشناســیآنفقطبهاســرائیلتعلقدارد.
همچنیــنکشــورهاییمانندروســیهوچیــندرایــنزمینه
فعــالهســتند،امابیشــترایــنمراکــزازجمله2۱دانشــگاه
اصلــیومهــمشیعهشناســیدرکشــورهایغربــیازجمله
آمریــکا،انگلیس،کانــاداوحتیاســترالیامســتقرهســتند.
دراینزمینهصهیونیستهادرراستایاهدافپلیدخودتاجاییپیش
رفتهاندکهحتیاقدامبهراهاندازیرشتهمرجعیتشناسیکردهاند.

مساجد پرهزینه
عاوهبرآن،وزارتاوقافمصــردربیانیهایاعامکردکهاین
وزارتخانهبودجــهبزرگیبرایبازســازیومرمتوصیانتو
مفروشکردنمساجداختصاصدادهاست.براساساینبیانیه،
اجرایکاملساختونوسازیومدرنیتهکردن2۴7بابمسجد
درطولیکسالباهزینه268میلیونپوندانجامگرفتهاست.
همچنینکارصیانتومرمت۱98بابمسجددرطولیکسال
باهزینهاینزدیکبه63میلیونپونداجراشــدهاست.وزارت
اوقافدربیانیهخوداعامکرد:کارساختونوسازی3۰3باب
مسجدباهزینه۴79میلیونپونددرحالاجراستوبخشهایی
ازآنباهزینه۱9۱میلیونپوندانجامگرفتهاست.همچنین
صیانتاز2۴۰بابمســجدباهزینه65میلیــونپوندانجام
میگیردکهبخشهاییازاینطرحنزدیکبه2۱میلیونپوند
اجراشدهاست.دراینبیانیهآمدهاستکهکارتصمیمگیری
برایسپردن25۰بابمسجدبهپیمانکارانوشرکتهاییبا
هزینهنزدیکبه39۴پوندتمامشدهاست.براساساینبیانیه،
همهمساجدیکهکارساخت،نوسازییامرمتوبازسازیآن
بهپایانرسیدهاســت،۴۴5بابمسجدباهزینهاینزدیکبه
33۱میلیونپوندبودهاست.عاوهبراینکارساختونوسازیو
بازسازی5۴3بابمسجدهمانجامشدنیاستکهبخشهایی

ازاینکاربهارزش2۱2میلیونپونداجراشدهاست.

بی بی سی کجا، صداوسیما کجا؟!
نکتهجالبدیگراینکههرســالههمزمانبابررسیبودجهدر
مجلس،سهمنهادهایفرهنگیوانقابیازمنابعدولت،مورد
توجهرســانههایمخالفقرارمیگیرد.اینرسانههاکهبرای
خاموشیچراغفرهنگتاکنونازهیچاقدامیفروگذارنکردهاند
درتاشندتاباسیاهنماییاینگونهالقاکنندکهچرانشستهاید،
بیاییدوببینیدکهبیتالمالرابردنــدوخوردند،امانگاهیبه
بودجهکمتراز۴درصدینهادهایفرهنگی،خودپاسخیجامع
بهدشمنانایرانوبهانههایآنهاستونشانمیدهداگرهمقرار
استنگرانیوجودداشتهباشدبایدازبابتمحرومیتومهجوریت
فرهنگباشد.درهمینراستا،توجهبهبودجهبیبیسی،خالیاز
لطفنیست.مقاماتانگلیسهموارهبربیطرفیواستقالبنگاه
سخنپراکنیبیبیسیبهعنوانرسانهدولتاینکشوراصرار
دارند،درحالیکهمعاونوزیرامورخارجهانگلیسازاختصاص
ساالنه9۴.۴میلیونپوندبودجهبهسرویسجهانیبیبیسی-
کهبخشفارسیهمذیلآنفعالیتمیکند-خبرمیدهد.دیوید
راتلی،معاونوزیرامورخارجهانگلیساینمطلبرادرپاسخبه
سؤالیپیرامونمیزانحمایتمالیوزارتامورخارجهانگلیس
ازسرویسجهانیبیبیسیمطرحکردوافزودکهوزارتامور
خارجهازسال2۰۱6بهاینسو،بیشاز۴68میلیونپوندبودجه
بهسرویسجهانیبیبیسیاختصاصدادهتاخدماتاینشبکه

بهزبانهایمختلفبهویژهعربیوروسیتقویتشود.

ایران جزو کشورهای متوسط 
گرچهتاکنونرقمتخصیصاعتباراتفرهنگیدرایرانبادیگر
کشورهامقایسهدقیقینشدهاستاماحمیدکمار،پژوهشگر
حوزهاقتصادفرهنگدریادداشــتیکهخبرگزاریایرناآنرا
بازنشردادهاست،نوشت:»باتوجهبهدووجهیبودنموضوع
بودجهفرهنگی،هردوجنبه»فرهنگــی«و»اقتصادی«در
انتخابکشورهایموردمقایسهدرنظرگرفتهشدهوکشورهای
آلمان،آمریکا،روسیه،ترکیه،ژاپن،چینوکرهجنوبیبهعنوان
کشورهایموردمقایسهانتخابشدند.عاوهبراینموارد،رژیم
صهیونیستینیزباتوجهبهتأثیرجدیعقایدافراطیوخاص
مذهبیموردبررسیقرارگرفتهاست.درنهایتتمامیدادههای
موردنیازازادارهآمــاراتحادیهاروپا)Eurostat(،ســازمان
همکاریوتوسعهاقتصادی)OECD(وبانکجهانیاستخراج
شدهاست.ازآنجاکهمقایسهرقمبودجهفرهنگیدولتهابدون
درنظرگرفتنشاخصقدرتخرید،منجربهقضاوتنادرستی
ازارقاممیشــود،تمامیارقامبودجهفرهنگیبرایهریکاز
دولتهاباشــاخصبرابریقدرتخرید)PPP(تعدیلشده
است.آمارهانشانمیدهدرقمبودجهفرهنگیکشوردرسال
2۰۱9بالحاظشاخصبرابریقدرتخریدمعادل3.9میلیارد
دالربودهاست.همینشــاخصبرایرژیمصهیونیستی5.9،
روسیه7.3،ترکیه۱5.۴،ژاپن22.7،کرهجنوبی22.8،آلمان
۴8.5،آمریکا59وچین8۴.۱میلیارددالربودهاست.درنتیجه
طبقاینشاخص،ایراندرمقایســهبااینکشورها،کمترین

میزانهزینهکرددرموضوعاتفرهنگیرادارد.
بااینحالبادرنظرگرفتنبزرگیاقتصادهریکازکشــورها
ونســبیکردنارقامبودجهفرهنگیدرتناســببارقمکل
بودجه،مشخصمیشودایرانجزوکشــورهایمتوسطدر
میزانتخصیصبودجهفرهنگیبهشمارمیرود،بهطوریکه
سهمامورفرهنگیازکلبودجهنزدیکبهمیانگینکشورهای
منتخباست.مقایســهاینارقامبادیگرکشورهایمنتخب،
تصویردقیقتریازکمیتبودجهفرهنگیکشورارائهمیدهد.
البتهقضاوتدربارهرقمبودجهفرهنگینیازمنددخیلکردن
عواملدیگرازجملهکارآمدینهادهایگیرندهبودجهوسنجش

اولویتهایدیگرکشورهاست.«

سرانه فرهنگ  در ایران و جهان

غامرضامنتظری،عضوکمیســیونفرهنگی
مجلسشورایاسامیدربارهبودجهفرهنگی
کشوربههمشهریمیگوید:»همدرشروعکار
یازدهمیندورهازمجلسشورایاسامی
وهمدرزمانآغازدولتسیزدهموتحلیف
ریاستجمهوری،مقاممعظمرهبریروی
فرهنگتأکیدفراوانداشتندوایشانهردو
باربحثفرهنگیوتحولانقابیدرساختاردستگاهفرهنگی
راعنوانکردند.«ویدرادامهمیافزاید:»مادررشدکشورمان
2بالاقتصادوفرهنگراداریم.متأسفانهدرهمهاینسالهابه
نوعیازبالفرهنگیغافلشدهوتوجهالزمبهآنرانداشتیم
امابایدباورماناینباشدکههمهتحوالتدرکشورازاقتصاد
گرفتهتاغیر،بنایشفرهنگوهنراست.بایدایننوعبینشها
ونگرشهارادرهرگروهوجناحیهستیم،تغییربدهیم.مثال

سادهاشفرهنگعمومیاست.
درشــرایطامروزبههردلیلیباکمبودگازمواجههســتیمو
بهترینراهحلآنایناســتکهبایدفرهنــگصرفهجویی
رادرمیانمردمداشــتهباشــیم؛فرهنگیکهبهسببتولید
هزارانکارفرهنگیشکلمیگیرد.اینمثالکوچکاهمیت
فرهنگعمومیرانشانمیدهد.مامیتوانیمحتیدرمسائل
اقتصادیبرایآنکهبریزوبپاشهایغیرمنطقینداشتهباشیم،
دربارهاشکارفرهنگیانجامدهیــمواینجدایازهردولتی

استکهبرسرکارمیآید.«
نمایندهمردمگــرگانوآققــابهتحــوالتفرهنگیالزم
اشــارهمیکندواینکهمتولیاندستگاههایفرهنگیهمباید
بهدنبالکسباعتبارباشندوازعملکرددستگاههایفرهنگی
زیرمجموعهخوددفاعکنند.ویدرتوضیحبیشــترمیگوید:
»برایتحولفرهنگینیازاستتامتولیاندستگاههایفرهنگی
درزمانتنظیمبودجهوارائهآندفاعجدیتریازدستگاههای
فرهنگیخودداشــتهباشــند،اینکههرکدامازوزراوحتی
معاونانآنانبایدبراساسکارهاییکهانجاممیدهند،اعتبارات

خودراتقویتکردهوازآنبرایافزایشبودجهدفاعکنند.«
ویهمچنینتصریحمیکند:»مجلسشورایاسامی2بال
پروازش،قانونگذاریونظارتبرآناست.موضوعیکهبهنظرم
درموردنخستینآنخوبپیشرفتهامادرحوزهنظارتآنطور
کهبایستهوشایستهاست،عملکردکاماخوبینداشتهاست.
وقتینظارتنباشدبهطورحتمقوانینبهخوبیانجامنمیشود،
بههمیندلیلدرایندورهازوزارتخانههاوارگانهاونهادهای
فرهنگیدعوتکردیمکههرکدامازمسئوالنشاعمازوزیریا
معاونانهنریوفرهنگیدرمجلسازبودجههاوهزینههای
خودبگویندتادرتصویبنهاییبودجــهفرهنگی،کارنامهو

عملکردهرکدامدرنظرگرفتهشود.«
ایننمایندهکهسابقهمدیریتدرادارهکلفرهنگیاستانرا
همدارد،میگوید:»میاندســتگاههایفرهنگیواعتباراتی
کهموردنیازاستوهمچنینفعالیتهاییکهانجاممیشود،

فاصلهزیادیوجــوددارد.بایداینراهــمدرنظربگیریمکه
سهمبودجهفرهنگیدرســال۱۴۰۰کمترازنیمدرصدبوده
وخوشبختانهحاالبهباالی3درصدرســیدهاست.«بهگفته
منتظری،مشکلاصلیایناســتکهفرهنگوهنرکوچک
گرفتهمیشود،بنابراینهراندازههمافزایشداشتهباشد،دیده
نمیشود.ویاینموضوعرادرمقایسهباکشورهایدیگرهم

عنوانمیکند.
ویدربخشدیگریازصحبتهایش،ازوظیفهدولتمیگوید
واینکهاگرطرحهایتحولآفریــندربخشاقتصادفرهنگ
وجودنداشتهباشد،اینرشدتدریجیبودجهگرهگشانخواهد
بود.ویهمچنیناضافهمیکند:»موضوعیرادرکمیسیون
فرهنگیمجلسمطرحکردیموآناقتصادفرهنگوهنراست.
اینموضوعنادیدهگرفتهشــدهوحاالســعیکردهایمکهدر
دستورکارقراربگیردوامیدوارمازجزئیاتعبورکردهوبتوانیم

شاهدتحوالتمعناداردرحوزهفرهنگیباشیم.«
ایننمایندهمجلسبهموضوعدیگریاشــارهمیکندواینکه
برخیگمانمیکنند؛افزایــشاعتباردرحوزهفرهنگوهنر
بهنوعیپولپاشیاست.ویدراینبارهیادآورمیشود:»شاید
دربرخیمواقعاینموضوعدرستباشــدامابایددقتکنیم
بودجهفرهنگیدرمسیرخودشقراربگیردورسیدنبهاین
موضوعمســتلزماقتصادفرهنگاســت؛اقتصادفرهنگیکه
درمســیرتهدیدهاوتحریمهاکمترقرارگیرد.«منتظریبه
ایجادیکقرارگاهفرهنگیهماشارهمیکند:»دربودجههای
فرهنگیوهزینهکردآن،نیازمندقرارگاهفرهنگیهستیمکه
بتواندفعالیتهایاقتصادیرارصدکند.اینکههزینههادرکجا
وبرایچههزینهمیشودوخروجیآنچهخواهدبود.اینکار
هممیتوانددرایجادعدالتتخصیصبودجهبهفرهنگوهنر

کمککند.«

گفتوگو

در جداول/ نمودارهای پیش رو به مقایسه بودجه دستگاه های مختلف فرهنگی در سال های 1400، 1401و 1402 پرداخته و کوشیده شده 
است سهم هر دستگاه و زیرمجموعه های مهم و اثرگذارش در حوزه فرهنگ بررسی شود. علت اینكه برخی زیرمجموعه های دستگاه ها 
در این بررسی لحاظ نشده این است که قصد بر آن بود صرفا بخش های شناخته شده تر حوزه فرهنگ مورد بررسی قرار بگیرد. درضمن، 

باید به خاطر داشت که به رغم افزایش بودجه دستگاه های  فرهنگی،  هنوز بودجه فرهنگ سهم ناچیزی از کل بودجه عمومی است.

سال 1400

سال 1401

افزایش نسبت 
به سال 1400

افزایش نسبت 
به سال 1401

سال 1402

174.850.988

276.942.858

312.914.524 كل بودجه 
امور فرهنگ، 
تربیت بدنی و 

گردشگری

%58

%13

سال 1400

سال 1401

افزایش نسبت 
به سال 1400

افزایش نسبت 
به سال 1401

سال 1402

56.787.340

82.229.331

106160698  فصل 
فرهنگ و هنر

%45

%29

سال 1400

سال 1401

افزایش نسبت 
به سال 1400

افزایش نسبت 
به سال 1401

سال 1402

7.676.654

13.529.738

140.62.372
فصل 

تحقیق و توسعه 
در امور فرهنگ  
تربیت بدنی و 

گردشگری

%76

%4

سال 1400

سال 1401

افزایش نسبت 
به سال 1400

افزایش نسبت 
به سال 1401

سال 1402

22403412

44.220.087

44.580.100 فصل دین و 
مذهب

%97

%1

سال 1400

سال 1401

افزایش نسبت 
به سال 1400

افزایش نسبت 
به سال 1401

سال 1402

52055380

77.677.135

870.18.973  فصل 
رسانه

%49

%12
توجه

از آنجا كه هدف این آمار مقایسه 
بودجه مختص فرهنگ در سال های 
1400، 1401 و 1402  است، 4 فصل 
ورزش و تفریحات، میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی كه 
زیرمجموعه امور فرهنگ، تربیت 
بدنی و گردشگری هستند در این 

آمار نیامده است.

%87

2.283.155

4.258.418

سازمان اسناد و كتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی

سال 1401

سال 1402

%21

2.970.000

3.600.000

حمایت از نشر، كتاب و مطبوعات

سال 1401

سال 1402

%41

461.723

653.332

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سال 1401

سال 1402

%13

889.441

1.008.777

موسسه نشر آثار حضرت امام 
قدس سره

سال 1401

سال 1402

%33

123.624

164.907

كتابخانه آیت هللا مرعشی نجفی

سال 1401

سال 1402

%46

4.314.098

6.316.354

نهاد كتابخانه های عمومی

سال 1401

سال 1402

%51

232.058

349.576

بنیاد سعدی

سال 1401

سال 1402

سهم ادبیات و كتاب از بودجه 1402
با وجود اینكه در الیحه بودجه به حوزه ادبیات و 
کتاب پرداخته شده  است، اما واقعیت این است 
که خروجی دســتگاه های مختلف در این حوزه 
رضایتبخش نیست. عمده کتابخوانان به مطالعه 
محتوایی که در بخش خصوصی تولید می شود 
گرایش دارند و دســتگاه های دولتی باید علت 
بی میلی این قشــر به محصوالت شان را بررسی 
کنند تا دیدگاه واقعی و درستی نسبت به نیازها 
و خواســت های مصرف کنندگان این بخش از 
فرهنگ داشته باشند. در جدول زیر سهم ادبیات 
و کتاب در الیحه بودجه 1402 در قیاس با بودجه 

1401 نمایش داده شده است.

ناصر احدیگزارش
بـودجــه    فــرهـنگروزنامهنگار

فقط 5/  2 درصد
 کل بـــــودجه
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گزارش

مروري بر تغييرات بودجه فرهنگي كشور در 4دهه اخير
تفاوتي كه چشمگير نيست

بررســي دقيق بودجه فرهنگي كشور طي 4دهه اخير 
كاري زمان بر و تخصصي اســت كه نياز به اشــراف و 
احاطه كامل به جزئيات بودجه و شــناخت از سازوكار 
دســتگاه هاي فرهنگي مختلف و متنوع دارد. گزارش 
»بودجه فرهنگ؛ مروري بــر تغييرات بودجه فرهنگي 
كشــور در 4 دهه اخير« نوشــته ابراهيم غالمپور كه 
انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با 
همكاري مركز رصد فرهنگي كشور آن را منتشر كرده، 
منبع موجز خوبي براي آگاهــي از تغييرات بودجه از 
1360 تا 1399 است. آنچه در ادامه مي آيد به تمامي از 

اين منبع است.

سهم بودجه فرهنگی از بودجه عمومی كشور
نســبت بودجه فرهنگی به بودجه عمومی كشــور در این 
40سال تفاوت چشمگيری را نشان نمی دهد. نسبت بودجه 
فرهنگی در این ســال ها از سطح مشــخصی فراتر نرفته و 
همواره ميان ١ تا 4 درصد در نوسان بوده است. كمترین آن 
١٫٢۶ درصد در سال ١٣۶0 و بيشــترین آن ٣٫۶ درصد در 
سال ١٣٩١ بود. بودجه فرهنگی در حالی كه در سال ١٣٧٢ 
بيشترین رشد را داشته اما نتوانســته سهم خود را بيش از 
٢٫٧ درصد باال ببرد. در مقابل، وقتی شــاهد كاهش بودجه 
فرهنگی هستيم سهم بودجه فرهنگی هم از بودجه عمومی 
كشور كاهش می یابد. چنانکه در سال ١٣٩٢ وقتی بودجه 
عمومی افزایش داشت و بودجه فرهنگی كاهش یافت، سهم 

بودجه فرهنگی نتوانست بيشتر از ٢٫١ درصد باشد. 
در ســنوات دیگر هم كه رشــد بودجه عمومی را شاهدیم 
سهم بودجه فرهنگی تفاوت چندانی را نشان نمی دهد. در 
سال ١٣٨١ رشدی قابل توجهی را در بودجه عمومی كشور 
می بينيم اما سهم بودجه فرهنگی تنها ٢٫٢ درصد است. این 
بی ارتباطی ميان رشد بودجه عمومی كشور و سهم بودجه 
فرهنگی در شکل دیگری هم صادق است. در سال ١٣٩١ 
در حالی كه بودجه عمومی كشور دارای رشدی منفی است، 
 سهم بودجه فرهنگی در باالترین ســطح خود در طی این

 40 سال قرار دارد.
 در مجموع می توان گفت، ارتباط قطعــی ميان افزایش یا 
كاهش بودجه، فرهنگی و عمومی كشور با افزایش یا كاهش 
سهم بودجه فرهنگی از بودجه عمومی كشور وجود نداشته 
است. صحت این مدعا را می توان با بررسی روابط ميان آنها به 
صوت دقيق تر بيان كرد. در ۵٣٫٨ درصد از تغييرات مربوط 
به بودجه فرهنگی، بر سهم آن از بودجه عمومی كشور تأثير 
مثبتی نداشته است. همچنين در ۶٩٫٢ درصد از تغييرات 
مربوط به بودجه عمومی كشور تأثير مثبتی بر سهم بودجه 
فرهنگی نداشته اســت. قاعدتا با افزایش بودجه فرهنگی 
باید انتظار داشت كه سهم آن نيز افزایش یابد اما در بيش از 
نيمی از سال ها این قاعده دیده نمی شود. این موضوع وقتی 
با توجه به رشد و درصد آن انطباق داده می شود، بيانگر این 
نکته مهم است كه همواره سهم فرهنگ از بودجه عمومی 
كشور از دامنه محدودی فراتر نمی رود و نباید انتظار زیادی 
از بودجه ریزان نظام حکمرانی داشــته باشيم كه اعتبارات 

فرهنگی را افزایش قابل توجهی دهند.

اگر بخواهيم از منظری دیگر به این نسبت كه، سهم بودجه 
فرهنگی از بودجه عمومی كشــور بســيار پایين بوده، نگاه 
شود، می توان اینگونه بيان كرد كه در بيشتر اوقات كمتر از ٣ 
درصد است و تنها در ٩ سال بيش از ٣ درصد بود و حداكثر 

به ٣٫۶ درصد رسيد.
 در مقابل ١٧ ســال از ٢ تا ٢٫٩٩ درصد بود و ١4 سال نيز 
كمتر از ٢ درصد بود. همچنين در این 4 دهه سهم بودجه 
فرهنگی از بودجه عمومی كشــور هيــچ گاه كمتر از ١٫٢۶ 

درصد نبوده است.

كاظم نظــری، مدیر مركز هنرهای نمایشــی 
درباره اختصاص بودجه به تئاتر و با اشــاره به 
اینکه این بودجه برای توليــد و اعتالی تئاتر 
كشــور بســيار ناچيز اســت، به همشهری 
می گوید:»هميشه در تخصيص بودجه، بودجه تئاتر و سينما را 
با هم قياس می كنيم و این قياس آنقدر فاصله دارد كه نمی توان 
به شکل كامل به برنامه های تئاتر كشور پرداخت. گویا در زمان 
تصميم گيری، هنرهای نمایشــی را دســت كم می گيرند؛ در 
صورتی كه سينما و تلویزیون از تئاتر وام می گيرند. از بازیگران 
تا عوامل كه در سينما و یا تلویزیون شناخته شده اند، همه ریشه 
در حوزه نمایش داشته اند. همه بازیگران مطرح در تئاتر، رشد 
پيدا كرده اند اما در بودجه تئاتر، بسيار عقب تر از سينما است و 
هيچ عدالتی در توزیع بودجه وجود ندارد.« وی در ادامه توضيح 
می دهد:»مسئوالن و سياســتمداران، بودجه تئاتر را فقط در 
پایتخت می بينند. این در حالی اســت كه تئاتر در اســتان ها 
و دیگر شــهرها جریان دارد. هم اكنون بســياری از شهرهای 
كشور بيشــترین پتانســيل توليد و اجرای نمایش را دارند اما 
هيچ امکاناتی در شهر خودشــان ندارند.« مدیر مركز هنرهای 
نمایشی معتقد است كه كمترین بودجه برای تئاتر است؛ حتی 
در پایتخت با كمترین كمک هزینه ها روبه رو هستيم؛ به عنوان 
مركز هنرهای نمایشی، ناچار هستيم كه كمک هزینه های ۵تا 

١0ميليون تومانی به گروه های نمایشــی 
بدهيم. این بســيار خجالت آور اســت. 
سازمان سينمایی از بودجه 4٨٢ميليارد 
و ١۵۶ميليــون تومان بودجــه می گيرد 
اما بودجــه تئاتر تنها٣0ميليــارد تومان 

است. این بودجه تئاتر اصال پاسخگوی نيازهای تئاتر حتی در 
پایتخت نمی شود. موضوع دیگری كه كاظم نظری به آن اشاره 
كرده، ســازمانی شدن ساختار سينمای كشــور است و اینکه 
وقتی معاونت سينمایی به شکل ســازمان، فعاليتش را شکل 
داد، توانست ردیف بودجه بگيرد اما مركز هنرهای نمایشی در 
ساختار خود عنوان سازمانی ندارد و این باعث شده تا هيچ ردیف 
بودجه ای برایش تعریف نشود. این مدیر در ادامه عالوه بر توليد و 
اجراهای تئاترها به بحث آموزش هم اشاره می كند و اینکه خيل 
عظيمی از دانش آموختگان تئاتر بازار، كاری در زمينه هنرهای 
نمایشــی ندارند. وی در توضيح بيشــتر می گوید:»بسياری از 
فارغ التحصيالن تئاتر، هم در پایتخت و هم در دیگر شهرهای 
كشور به خاطر نبود امکانات كافی به دنبال كار می گردند. خيلی 
از تئاتری ها جذب كارهای دیگر شــده اند كه اگر بودجه تئاتر 
كافی باشــد، دیگر دغدغه ای برای توليد و اجرا وجود ندارد.« 
وی ادامه می دهد: »تئاتر، هنر زنده است و در توسعه فرهنگی 
هر كشور، مورد ارزیابی قرار می گيرد. هميشه وقتی از فرهنگ 
و هنر هر كشور صحبت می كنند، می گویند تئاتر آن كشور را 
ببينيد. باید تالش كنيم تئاتر در سبد كاالی فرهنگی خانواده ها  
جا بگيرد اما آنقدر حمایت نيست كه حتی در این سال ها از سبد 
فرهنگی برخی از خانواده های عالقه مند هم حذف شده است.« 
از موضوعات دیگری كه مدیر مركز هنرهای نمایشــی به آن 
اشاره می كند؛ اقتصاد هنر تئاتر است و اینکه با تخصيص بودجه 
مناســب می توان زیرساخت ها را در اســتان ها و شهرستان ها 
تقویت كرد. وی همچنيــن به تورم ها اشــاره می كند و اینکه 
توليد تئاتر هزینه های زیادی می خواهد؛ همين هزینه هر سال 
افزایش پيدا كرده اما بودجه هيچ افزایشی ندارد و به همين دليل 

توليدات كمتر می شود.

الیحه بودجه در حالی توسط رئيس جمهور محترم 
به مجلس تقدیم شد كه با سقف كلی ۵٢۶١هزار 
ميليارد تومان در دولت بســته شــده و نسبت به 
ســال ١40١حدود ١۵0٢هزار ميليــارد تومان 
یعنی معادل 40درصد افزایش یافته است. همانطور كه بودجه از 
مهم ترین ابزارها برای اداره و مدیریت كشور است، بودجه فرهنگی 
و هنری نيز به طور مستقيم بر مدیریت موضوع فرهنگ در كشور 
اثرگذار بوده و لذا كمبود بودجه فرهنگی، موجب ضعف در اداره و 
مدیریت بخش های فرهنگی كشور و همچنين توليدات فرهنگی و 
هنری خواهد شد. نگرانی جدی در رابطه با مظلوميت بخش فرهنگ 
در بودجه، هر ساله وجود داشــته و سهم ناچيز بودجه فرهنگی از 
مجموع منابع دولت، معضلی سابقه دار اســت كه هميشه در ایام 
اختصاص بودجه توسط معاندین وارونه نمایی می شود تا با مدیریت 
افکار و اذهان، همين ميزان اندک نيز تا سر حد ممکن در تنگنا قرار 
گيرد. بنابراین شایسته اســت كه اطالع رسانی كافی درخصوص 
مظلوميت فرهنگ در كشور، هم برای دولت و هم به منظور روشن 
شدن اذهان مردم، صورت پذیرد. افزایش بودجه فرهنگی با سهم 
حدود ٣/۵درصدی از مجموع منابع دولتی، در الیحه بودجه سال 
١40٢در حالی صورت پذیرفته اســت كه نرخ این افزایش نه  تنها 
تناسبی با افزایش تورمی كشور ندارد، بلکه با شرایط خاص كشور 
در بحبوحه هجمه های ضدفرهنگی و جنگ های نرم و ســخت با 

محوریت فرهنگ نيز تناسب و تطابقی ندارد. 
با وجود اینکه سرانه بودجه فرهنگی برای هر 
نفر در كشور ما حدود ٩دالر است، این سرانه 
برای هر نفر در رژیم اسرائيل حدود ۶۵٢دالر 
است. با وجود اینکه آمریکا ساالنه ميلياردها 

دالر بودجه، برای نفوذ فرهنگی در ایــران تصویب می كند و تنها 
بخشی از آن از طریق شــبکه های تلویزیونی بيگانه، صرف تغيير 
سبک زندگی ایرانی-اســالمی جامعه ایرانی می شود؛ جمعی از 
همين رسانه های بيگانه و وابستگان داخلی آنها سعی دارند تا با ایجاد 
دوگانه های كاذب، به مخاطب القا كنند كه نهادهای فرهنگی دارند 
بودجه كشور را می بلعند و هرساله سناریوهایی تکراری، مانند اینکه 
بهتر است این بودجه صرف معيشت مردم شود را به راه می اندازند 
و به گونه ای القا می كنند كه تمام مشکالت اقتصادی كشور، لنگ 
همين ٣/۵درصد از بودجه است. در باب مظلوميت بخش فرهنگ 
باید یادآور شد كه همين سهم ٣/۵درصدی فرهنگ از بودجه نيز 
صرفاً روی كاغذ است و هنگام تحویل بودجه عمالً كمتر از40 تا ۵0 
درصد از آن محقق می شود. با وجود اینکه بارها گفته و تأكيد شده 
كه فرهنگ زیر بنای همه  چيز، از جمله اقتصاد و سياست است اما 
هر ساله به بهانه اولویت های دیگر و عمدتاً مباحث اقتصادی، بخش 
فرهنگ در مهجوریت قرار می گيرد و در مقابل، آنهایی كه با چنين 
بهانه هایی ســعی در مهجور كردن فرهنــگ و الغر كردن بودجه 
فرهنگی كشور دارند، جای این سؤال مهم باقی است كه چرا مطالبه 
آنها به سمت نهادها و وزارتخانه هایی كه مستقيماً مسئول رسيدگی 
به معيشت و آسایش اقتصادی مردم هستند، نمی رود ؟! با توجه به 
اهميت موضوع فرهنگ و اینکه در ميان بسياری از كشورها، ایران 
كمترین ميزان هزینه كرد را در موضوعات فرهنگی دارد، ضروری 
می بينيم كه با روشنگری، هم برای دولت و هم برای مردم، اهميت 
بودجه فرهنگی تبيين شده و با مطالبه گری مانع از محروميت بودجه 
فرهنگی كشور شویم. همچنين با عنایت به منویات رهبری در باب 
جهاد تبيين، شایسته است كه با جلب اهتمام دولت محترم و ارتقای 
بودجه فرهنگی، بخشی از این ارتقا به شریان های اصلی فرهنگساز 

كشور یعنی تشکل های مذهبی و مردمی هدایت شود.

 وارونه نمایی معاندین از سرانه فرهنگ
زهره سادات الجوردی، عضو كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

مدیر مركز هنرهای نمایشی: بودجه نمایش حتی به اندازه تئاتر پایتخت هم نيست

 تئاتر کمترین بودجه را دارد

یادداشتگفت وگو

سهم درصدی بودجه فرهنگ از بودجه عمومی كشور طی 
سال های 1360 تا 1399

پراكندگی »نسبت بودجه فرهنگی از بودجه عمومی كشور« 
طی سال های 1360 تا 1399

از 3 درصد 
باالتر

از 2 تا 
2/99 درصد

کمتر از
2 درصد

%35%23
%42

بررسی آماری همشهری 
از اختصاص بودجه 
دستگاه های مختلف 
فرهنگی

توجه

به جز شورای نظارت 
بر صدا و سیما و 

سازمان صدا و سیما   
3 دستگاه دیگر دارای 

زیرمجموعه هایی 
هستند كه در ادامه 

بودجه امسال و 
سال آینده تعدادی 
از مهم ترین آنها و 

درصد افزایش شان را 
بررسی كرده ایم.

شورای 
 نظارت بر 

صدا و سیما

سال 1402سال 1401

90.578165.000

 سازمان 
صدا و سیما

سال 1402سال 1401

60.185.47879.380.204

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

سال 1402سال 1401

44.083.17664.308.978

زیر مجموعه ها

سال 1402سال 1401
2.283.1554.258.418

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی

سال 1402سال 1401
21.206.36330.507.127

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سال 1402سال 1401
4.308.5527.296.137

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

سال 1402سال 1401
2.970.0003.600.000

حمایت از نشر، كتاب و مطبوعات

سال 1402سال 1401
3.533.8714.821.566

سازمان امور سینمایی و سمعیـ  بصری

سال 1402سال 1401
4.314.0986.316.354

نهاد كتابخانه های عمومی

سال 1402سال 1401
2.274.0742.712.748

سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

دبیرخانه 
شورای عالی 

انقالب 
فرهنگی

سال 1402سال 1401

3.283.2704.381.095

سازمان 
تبلیغات 
اسالمی

سال 1402سال 1401

17.174.84823.491.952

زیر مجموعه هازیر مجموعه ها

سال 1402سال 1401
8.410.08510.667.628

سازمان تبلیغات اسالمی

سال 1402سال 1401
163.35027.4000

بنیاد دایره المعارف اسالمی

سال 1402سال 1401
370.806474.185

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

سال 1402سال 1401
7623099000

موسسه دایره المعارف فقه اسالمی

سال 1402سال 1401
3.308.4784.370.526

حوزه هنری تبلیغات اسالمی

سال 1402سال 1401
339.049593.513

فرهنگستان علوم ایران

سال 1402سال 1401
461.723653.332

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

سال 1402سال 1401
382.627551.972

فرهنگستان هنر

سال 1402سال 1401
15091581.783.576

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

  در اليحه بودجه 1402، دبيرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
دارای 6 زيرمجموعه است كه در جدول باال بودجه 4 زيرمجموعه 
آن كه در حوزه فرهنگ و هنر دارای اثرگذاری فراوانی هســتند 

آمده است.

  در اليحه بودجه 1402، ســازمان تبليغات اســالمی دارای 14 
زيرمجموعه است كه در جدول باال بودجه 5 زيرمجموعه آن كه در 

حوزه فرهنگ و هنر دارای اثرگذاری فراوانی هستند آمده است.

  در اليحه بودجه 1402، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارای 15 
زيرمجموعه است كه در جدول باال بودجه 7 زيرمجموعه آن كه در 

حوزه فرهنگ و هنر دارای اثرگذاری فراوانی هستند آمده است. 

  بودجه بخش هايی مثل تئاتر يا هنرهای تجسمی و... به صورت 
مجزا در اليحه بودجه منظور نمی شود. %72

111.523

192.218

مركز نشر دانشگاهی

سال 1401

سال 1402

%56

445.2950

6.953.456

كانون پرورش فكری كودكان و 
نوجوانان

سال 1401

سال 1402

توجه

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان صرفا 
در حوزه ادبیات و كتاب فعال نیست، اما به دلیل 

 اینكه 3/720 کتابخانه عمومی 

و بیش از 45 میلیون نسخه 
کتاب دارد، در این بررسی در قسمت ادبیات و 

كتاب قرار داده شد.

36%افزایش بودجه

21%افزایش بودجه

69%افزایش بودجه

44%افزایش بودجه

87%افزایش بودجه

46%افزایش بودجه

19%افزایش بودجه
32%افزایش بودجه

18%افزایش بودجه

44%افزایش بودجه

41%افزایش بودجه

75%افزایش بودجه

30%افزایش بودجه

28%افزایش بودجه

68%افزایش بودجه

27%افزایش بودجه

%37%33 افزایش بودجه

%32 افزایش بودجه

%82 افزایش بودجه

%46 افزایش بودجه
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نی
زدا

د ی
مي

: ح
ک

رافي
وگ

ینف
ی و ا

ساز
ویر

تص

 كليه مبالغ به ميليون ريال است

بـودجــه    فــرهـنگ
فقط 5/  2 درصد

 کل بـــــودجه



يكشنبه 9 بهمن 241401
 شماره  8702

این مبلــغ در حالی به ســازمان صدا و ســیما 
اختصــاص داده شــده کــه در بودجــه ســال 
1401بودجه ابتدایی، 5هزار و 289میلیارد تومان 
درنظر گرفته شده بود. همچنین در سال 1400نیز 
سهم سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه های 
صوتی و تصویری از بودجه پیشــنهادی، معادل 
 2هزار و 619میلیارد تومان بــود. رقم نزدیک به 
 8 هزار میلیاردی برای ســازمان صداوســیما در 
الیحه بودجه 1402نشــان می دهد که سهم این 
ســازمان به مراتب و در مقایسه با 2 سال گذشته، 

افزایش داشته است.
جزئیات این بودجه برای تولید برنامه های مختلف 
در سال 1402شــامل مواردی چون پخش خبر، 
گزارشات و مســتندات خبری تلویزیونی، اداره 
دفاتر خارج از کشور، برنامه تأمین، تولید و پخش 
ســیما، تولید و پخش ســیمای مراکز استانی، 
تأمین برنامه های خارجی، تولید و پخش سیمای 
سراسری، پخش سیمای شبکه های برون مرزی، 
برنامه تولید و پخش صدا، پخش صدای استانی، 
پخش صدای سراسری و پخش صدای شبکه های 
برون مرزی در جزئیــات این بودجــه گنجانده 
شــده اســت. در بخِش صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی )ساترا(، صدور مجوزهای مربوطه در 
حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 
و تأمین و تولید برنامه های صوتــی برای عرضه 
در بســتر فضای مجازی و شــبکه های تعاملی و 
همچنین تأمیــن و تولید برنامه هــای تصویری 
برای عرضه در بســتر فضای مجازی و شبکه های 
 تعاملی، قرار گرفته که با توجه به جمِع بودجه ای
 نســبت به ســال قبل، 10درصد افزایش بودجه 

داشته است.
با اینکــه بودجه، افزایش یافته، امــا همچنان صدا 
و ســیما معتقد اســت که این افزایش بودجه تنها 
15درصد است. روابط عمومی سازمان، بیانیه ای در 
این باره منتشر کرده است، اما آنچه قابل تامل است 

پیگیری های پیمان جبلی، رئیس صدا و سیما برای 
افزایش بودجه اســت. جبلی در ماه های گذشته با 
نمایندگان مجلس جلساتی داشت تا بتواند حداقل 
بودجه تولید 2 ســریال الف - ویژه سیما را تامین 
کند؛ بودجه ای که با توجه به تــورم به طور حتم از 
زمان برآورد بودجه تا مرحله تولید افزایش خواهد 
یافت. با این حال بسیاری از نمایندگان مجلس هم 
انتظاراتی از رسانه ملی دارند؛ یکی از آنها تولیدات 
فاخر و ویژه است. از دیگر خواسته های نمایندگان 
خانه ملت مقابله با رســانه های ضدانقالب است و 
اینکه ســازمان بتواند در تولید محتواها خالقیت 
داشــته باشــد و همچنین مخاطبان حداکثری را 

جذب خود کند. هر چند بودجه صدا و ســیما هر 
ســال افزایش دارد، اما با توجه به افزایش قیمت ها 
آنقدرها هم قابل توجه نیست و برای تقابل با جنگ 
رسانه ای دشــمن و ایفای نقش ثمر بخش در خط 
مقدم جهاد تبییــن توجه به بودجه رســانه ملی 
ضرورت دارد. البته برخی از نمایندگان مجلس هم 
به شکل کلی معتقدند که بودجه فرهنگی هر چند 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما همچنان 
انطباقی با فعالیت های فرهنگی ندارد. بیژن نوباوه، 
نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی دوره یازدهم با اشاره به آسیب های ناشی 
از کم توجهی به مسئله فرهنگ در کشور می گوید: 

آثار بی توجهی به بودجه های فرهنگی در کشور در 
تمامی حوزه های صنعت رسانه ازجمله در رسانه های 
مکتوب، رسانه های دیداری و شنیداری، در صدا و 
سیما و در حوزه کتاب و هنر مشهود است و نمونه 
آن را در جریانات اخیر دیدیم. کسانی دوست دارند 
در ابعاد فرهنگی رشــد نکنیــم و مخالف با بودجه 
فرهنگی هســتند. نوباوه با بیان اینکه ســهم کم 
فرهنگ از بودجه، یک اشکال است، توضیح می دهد: 
»البته امسال دولت رویکرد بهتری نسبت به بودجه 
نهادهای فرهنگی داشته در برخی شاخص ها بودجه 
تا 30درصدی افزایش داشته است و برخی جداول 
را به عنوان ردیف بودجه قرار داده که مثبت است.«

تورمی که از بودجه جلوتر است
رسانه ملی برای انجام مسئولیت  های خود در جنگ شناختی و جهاد تبیین باید در حوزه مالی تقویت شود

وقتی بودجه 1401صدا و سیما مشــخص شد، نسبت به سال 
گذشته اش )1399( 50درصد رشد داشت، امسال هم بودجه صدا 
و سیما رشد 40درصدی داشته، رشدی که رسانه ملی می گوید؛ 

اینگونه نیست و این افزایش بودجه، تنها 15درصد است. صدا 
و سیما در بیانیه ای هم عنوان کرده که بودجه رسانه ملی برای 
سال آینده کم است و اگر اینگونه باشد، آنتن صدا و سیما با افت 

جدی روبه رو خواهد شد. 
با تصویب کلیات الیحه بودجه سال 1402، جزئیات اعتبارات 
دستگاه های اجرایی، ذیل دســتگاه سیاستگذار به تفکیک 
سازمان های زیرمجموعه منتشر شده است. بودجه  اختصاص 

داده شده به سازمان صدا و سیما، برای سال آینده بیش از 7 هزار 
و 531 میلیارد تومان بسته شده است. الیحه بودجه سال 1402با 
سقف کلی 5261 هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته 
شده که نسبت به سال جاری حدود 1502هزار میلیارد تومان 
افزایش داشته است. بررسی جداول بودجه هم نشان می دهد 
این افزایش در بودجه صداوسیما در سال 1402بیش از 40درصد 

نسبت به سال گذشته بوده است.

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار

 هزینه در فرهنگ
 سرمایه گذاری است

احمد راستینه، ســخنگوی کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی درباره 
افزایش اعتبارات تولیدات فاخر تلویزیونی 
می گوید:»بودجه به مجلس ارائه شده و در 

حال بررسی است. اما امروز هر دلسوزی نسبت به ایران عزیز 
ما وظیفه دارد نســبت به اعتبارات حوزه فرهنگ، حمایت از 
هنرمندان، حمایت از فعاالن عرصه های فرهنگی-اجتماعی 
و تولید آثار فاخر ســینمایی و تلویزیونی اهتمام بورزد. امروز 
صداوسیمای ما به عنوان رســانه ملی در رأس تقابل با جبهه 
متحد رســانه ای دشمن اســت که باید مورد توجه ویژه قرار 
بگیرد. معنا ندارد که یک فیلم سینمایی یا یک اثر تلویزیونی 
ما ده ها سال تولید آن به طول انجامد.« وی در ادامه توضیح 
می دهد:»ما امروز همه باید دست به دســت هــم دهیم و از 
هیچ تالشی برای به ثمر رســیدن تولید آثار فاخر تلویزیونی 
و ســینمایی دریغ نکنیم. فضاهای ســینماهایمان را رونق 
بدهیم، عرصه فرهنگ و هنر انقالبــی را تحلیل کنیم و پای 
کار آن بیاییم. امروز اعتبارات حوزه فرهنگ به شدت ضعیف و 
غیرقابل قبول است. فکر می کنم نسبت به بودجه و اعتبارات 
حوزه فرهنگ باید یک نگاه عمیق و گسترده تری، حاکم شود. 
چرا که در همه کشورهای توســعه یافته، حداقل 5درصد از 
بودجه عمومی شــان را به حوزه فرهنگ اختصاص می دهند. 
درحالی که در کشــور ما با وجود تالش های دوساله مجلس و 
اتفاقات بزرگ و خوبی که رقم خورد اما سهم فرهنگ صرفاً به 

دو و نیم درصد بودجه عمومی رسیده است.« 
وی در پاســخ به ســؤال تســنیم درباره بودجه این سازمان 
هم عنــوان می کند:»این نکته گفتنی اســت که ما پیگیری 
کردیم اوالً تخصیص ها صددرصد داده نشــدند و ثانیاً برخی 
فکر می کنند، این ارقامــی که برای ســاخت کارهای فاخر 
تلویزیونی مطرح می شــوند واقعاً ارقام بزرگی است! ساخت 
سریالی همچون »حضرت موســی)ع(« یا »سلمان فارسی« 
هزاران میلیارد تومان پول می خواهد. کسی که  فکر می کند 
2هزار میلیارد تومان برای تولید آثار فاخر تلویزیون و سینما، 
عدد بســیار قابل توجهی اســت یا از هنر اطالعی ندارد یا از 
هزینه های تولید بی اطالع اســت. امــروز هزینه های تولید 
هزینه های سرسام آوری اســت و اگر قرار باشد این آثار با آثار 
جهانی و بین المللی رقابت داشته باشــند، اول توصیه ام این 
است ذهنیت ها را نســبت به هزینه های تولید اصالح کنیم و 
دوم اینکه چطور وقتی ما به سمت فرهنگ می رویم به دنبال 
بازخواســت می گردند اما در عرصه های دیگر با هزینه های 
سرسام آور کسی به دنبال بازخواست نمی گردد.بهتر است به 
فرهنگ به گونه ای دیگر نگاه کنیم؛ هزینه در فرهنگ هزینه 
محسوب نمی شود بلکه سرمایه گذاری برای آینده است و فکر 
می کنیم حداقل به بیش از ده ها برابر بودجه فعلی برای حرکت 

به سمت تولید آثار فاخر، این نیاز وجود دارد.«

نگاهدرنگ

صدا و سیما  شفاف سازی کند
بعد از آنکه عنوان شد بودجه سازمان صدا 
و سیما در سال1402، 40درصد افزایش 
یافته؛ روابط عمومی این سازمان بیانیه ای 
در این خصوص صادر کرد و درباره بودجه 
این سازمان توضیحاتی ارائه داد.  معین الدین سعیدی، نماینده 
مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی درباره افزایش بودجه 
صداوسیما در الیحه بودجه ســال1402 و بیانیه این سازمان 
می گوید:»به نظر ما بودجه صداوســیما در الیحه ســال آینده 
افزایش پیدا کرده است. اوال در بیانیه اعالم کردند جیغ بنفش 
معاندین از این موضوع درآمده اســت، اتفاقــا من معتقدم در 
شرایطی که با محدودیت بودجه مواجه هستیم، نهادهایی که 
تاکنون درباره عملکرد خودشــان پاســخگو نبودند، شفافیت 
مالی ندارند و کارکردشان مشخص نیســت، علی القاعده باید 
مشــمول ریاضت اقتصادی قرار می گرفتنــد.« وی همچنین 
توضیح می دهد: »ســؤالم درباره افزایش بودجه صداوسیما از 
مسئولین این است در شــرایطی که بودجه این سازمان شاید 
10درصد همین میزان بوده 

چه عملکردی داشته اند؟ 
در راستای بیانات مقام معظم 
رهبری درخصوص تأکیداتی 
که داشتند، خروجی و نتیجه 
کارشــان چه بوده اســت؟ 
عملکــرد این ســازمان در 
جهت تبیین مواضع انقالب 

اسالمی چه بوده است؟«
به گفتــه ایــن نماینــده، 
بودجه ها باید بیشتر صرف 
حــوزه درمان، آمــوزش و 
راه شــود و نباید بدون هیچ 
توجیهی بودجــه برخی از 

نهادها را افزایش داد.
وی تأکید می کند: »برخی 
می گوینــد این همــه اعتبار و بودجــه ای که تا امــروز صرف 
صداوسیما شده خروجی اش چیســت؟ قطعا به عنوان یکی از 
خادمین ملت تمام تالش خودم را خواهــم کرد که نه تنها این 
بودجه افزایش پیدا نکند بلکه مسئوالن صداوسیما باید توضیح 
دهند تا االن این همه اعتباری که برای شان گذاشتند نتیجه اش 
چه بوده اســت؟« وی تأکید می کند: »معتقــدم این افزایش 
بودجه ای که برای صداوســیما درنظر گرفتند باید صرف ایجاد 
زیرساخت های توسعه انسانی در مناطق محروم شود. انتظارم از 
رئیس صداوسیما این است که نامه ای به رئیس مجلس شورای 
اسالمی و کمیســیون تلفیق بزنند و خودشــان بگویند جای 
افزایش اعتبارات سازمان عریض و طویل صداوسیما، این بودجه 
را صرف بحث آبرسانی به مناطق محروم، بیمارستان ها و راه های 

روستایی برای استان سیستان و بلوچستان کنند.«

معین الدیــن ســعیدی: 
به نــظــــر مــــا بــودجــــــه 
صداوســیما در الیحــه 
ســال آینــده افزایــش 
پیدا کرده است. اوال در 
بیانیه اعالم کردند جیغ 
بنفــش معاندیــن از این 

موضوع درآمده است


	01(11-09)new2
	02(11-09)
	03(11-09)
	04(11-09)
	05(11-09)
	06(11-09)
	07(11-09)
	08(11-09)
	09(11-09)
	10(11-09)
	11(11-09)
	12(11-09)
	13(11-09)
	14(11-09)
	15(11-09)
	16(11-09)
	17(11-09)
	18(11-09)
	19(11-09)
	20(11-09)
	21(11-09)
	22(11-05)
	23(11-05)
	24(11-05)

