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یادداشت
فاطمه محمدبیگی ؛ نایب رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس

در حوزه معضــالت فرزندآوری در ایران، باید مســائل 
نگرشی و فرهنگی را به عنوان نخســتین و اصلی ترین 
دلیل کاهش رشد جمعیت کشور عنوان کرد. در این زمینه پژوهش هایی که پیرامون 
دالیل کاهش جمعیت انجام شده، نشان از چنین امری دارد. پژوهش ها نشان می دهند 
بسیاری از افرادی که شرایط مالی مناسبی دارند بدون فرزند یا تک فرزند هستند. این 
امر به خوبی روشن می کند که بیشتر از مسائل اقتصادی، مسائل نگرشی و فرهنگی، 
شرایط جمعیتی کشور را تعیین می کنند. همچنین سبک زندگی غربی و نوع تغذیه 
را نیز در افزایش ناباروری باید مؤثر دانست. یکسری از خانم هایی که شاغل یا در حال 
تحصیل هستند، به فرزندآوری و نقش مادری خود توجه کمتری دارند و داشتن فرزندان 
بیشتر را مانع پیشرفت خود احســاس می کنند؛ درحالی که این القا از سبک زندگی 
غربی ناشی می شود و مادران بسیاری را سراغ داریم که در کنار پرورش فرزندان موفق 
و صالح، از زندگی اجتماعی پویا و مفیدی نیز برخوردارند. از سوی دیگر، اشاعه فرهنگ 
خودمحوری و اومانیســم در جهان و نگاه هزینه ای به فرزند ازجمله دالیل فرهنگی 

عدم تمایل به فرزندآوری در دوره ما تلقی می شود. در فرهنگ 
اومانیسم که به فرهنگ جوانان کشور ما و بسیاری از کشورهای 

جهان راه پیدا کرده، فرد مرکز همه افعال و رفتارهای فردی و اجتماعی می شود و سبک 
زندگی اشخاص را به  خودمحوری دچار می کند. 

 یک جنگ جمعیتی
 با زمینه های فرهنگی
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با وجود اینکه پس از ســفر مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به تهران، دوطرف تأیید 
کردند در جریان گفت وگوها توانســته اند به 
درک مشترکی برای ادامه همکاری های فنی 

برســند، اما برخی می کوشند با شبهه سازی 
پیرامون نتایج این سفر، تفاهم های دوجانبه 

به دست آمده را تحت تأثیر قرار دهند.
به گزارش همشــهری، رافائل گروسی پس  از 
بازگشت از ایران در جمع خبرنگاران در وین، 
درباره تفاهم های به دست آمده با طرف ایرانی، 
اظهاراتی داشت که زمینه ســاز بروز برخی 
شبهات در رســانه ها و محافل سیاسی شد؛ 

موضوعی که کارشناسان معتقدند بیش  از آنکه 
مابازای اجرایی داشته باشد، جنبه سیاسی 

دارد.
پس از این ســخنان بود که شبهه ســازی ها 
پیرامون نتایج سفر مدیرکل آژانس به ایران 
ازســوی جریان های معاند آغاز و این گونه 
القا شــد کــه جمهوری اســامی فراتر از 
چارچوب های مشخص شده در قانون اقدام 

راهبردی مجلس، با آژانس همکاری خواهد 
کرد و دسترسی های ویژه ای به بازرسان این 
نهاد بین المللی خواهــد داد؛ موضوعی که 
ازسوی مقام های جمهوری اسامی تکذیب و 
تأکید شد توافق های به دست آمده با آژانس 
در چارچوب قانون مجلس بوده است. در ادامه 
به بررسی مهم ترین شبهه های مطرح شده در 

این زمینه می پردازیم.

پاسخ به 6 شبهه سفر گروسی
 برخی جریان ها تالش کردند اینگونه القا کنند که جمهوری اسالمی امتیازهای ویژه ای به آژانس داده  است

رنا
س: ای

عک

علیرضا احمدیگزارش
روزنامه نگار

عفو یک مسئله مقطعی نیست
رئیس قوه قضاییه به مناســبت فرارسیدن چهل و چهارمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی در پیشنهادی به رهبر معظم 
انقاب اسامی درخواست عفو تعدادی ازمحکومان دادگاه های 
عمومی، انقاب، نیروهای مســلح و نیز برخی افراد دستگیر 
 شده در آشوب های اخیر را ارائه کردند. موضوعی که با موافقت
رهبر معظم انقاب روبه رو  شــد و جامعه نیز از آن استقبال 
گسترده ای کرد.رســانه KHAMENEI.IR در گفت وگویی با 
حجت االسام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه به اهمیت این 

موضوع و بعضی شبهات پیرامون این عفو پرداخته است.

یکی از نکاتی که درباره عفو اخیر در بعضی رسانه ها 
مطرح شد، بی سابقه بودن این اتفاق بود. این موضوع و سوابق 

آن را تشریح کنید.
اگر برگردیم به ایام انقالب، می توانیم ببینیم حضرت امام خمینی)ره( به 
ساواکی ها، ارتشی ها و نیروهای شهربانی چه گفتند. می بینیم کامالً با 
دلسوزی و خیرخواهی رفتار کرده اند. بعد از انقالب حضرت امام)ره(یک 
عفو عمومی دادند و البته چند دسته را که زیانشان به مردم رسیده بود 
از عفو مستثنی کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای هم همینطور عمل 
کرده اند. ایشان از ابتدای دهه 70 تا به امروز، افراد، گروه ها، تشکل ها 
و جریان های مختلف را دعوت می کردند، پیام می دادند یا نماینده ای 
می فرستادند که پیغام ایشان را به آنها برسانند و بگویند مسیری که 
می روید این اشکاالت را دارد. یک وقت هایی هم خود ایشان جریان ها 
را به حضور می پذیرفتند و با آنها صحبت می کردند و توضیح می دادند. 

این جنبه رحمانیت الهی از اول انقالب تا امروز بوده است.
این رفتار رحمانی با کسانی که در اغتشاشات اخیر 
به عنوان متهم یا مجرم در اختیار قــوه قضاییه بودند چگونه 

صورت گرفت؟
 در وقایع اخیر دشــمن هزینه های فراوانی کرد، پشــتیبانی کرد، 
تعلیمات جدید داد، امکاناتی در اختیار اغتشاشــگران قرار دادند و 
به خصوص وعده هایی به آنها دادند که این کار ها را بکنند. با جریان های 
مختلف اپوزیسیون تماس گرفتند و سعی کردند اینها را باهم متحد 
بکنند. جریان هایی در داخل و خارج از کشــور با تبلیغات پرفشار 
شبانه روزی، هر لحظه با اخبار و مسائل نا امیدکننده و دروغ و افترا 
ذهن مردم را هدف قرار دادند. خب بعضی از افراد، واقعاً تحت تأثیر این 
القائات قرار گرفتند و برای اینکه عقب نیفتند یک حرفی می زدند یا 
کاری می کردند. بعضی ازهمان هفته های اول وقتی دیدند که مثاًل 
اغتشاشگران قرآن و پرچم ایران و مسجد را آتش می زنند، گفتند ما 
چنین چیزی نمی خواستیم. دشمن می خواست نظام اصاًل نباشد، 
کشور تجزیه شــود و یک جنگ مســلحانه ای در بعضی از مناطق 
کشور به وجود بیاید که مطلقاً به این اهداف نرسید. در این شرایط، 
مهم بود که نظام هزینه کم پرداخت کند و صف کســانی که فریب 
خوردند، اعتراض و نقد دارند را از آن کســانی که خدای ناکرده در 
داخل کشورند، ولی با دشــمن همراه و همدست هستند و خیانت 
می خواهند بکنند کامالً جدا بکند. یک تعداد کثیری از اینها به محض 
اینکه برایشان مســئله و صحنه توضیح داده می شد، صف شان را از 

خائنین جدا می کردند؛ اینها قبل از این بود که عفو اخیر اعالم شود.
عفوی که اعام شد، از چه لحاظ متمایز بود؟

البته این عفو آنطور که بعضی ها تعبیر کردند عفو عمومی نبود. چون 
عفو عمومی از نظر قانون اساسی و مقررات یک تعریفی دارد. حدودا 
40 روز قبل از اینکه نامه پیشنهاد عفو را خدمت رهبر انقالب تقدیم 
کنم، زمانی بود که اغتشاشات خیابانی تقریباً تمام شده و شکست 
دشمن مشخص شده بود. ما پیشنهاد دادیم طبق معیار های خاصی، 
کسانی که در اغتشاشات مرتکب خطا یا جرمی شده اند، پرونده شان 
در هر مرحله ای که قرار دارد بسته شود؛ این پیشنهاد فقط کسانی 
که حکمشان قطعی شده بود را شامل نمی شد. این کار برای آینده 
این جوان ها خیلی مؤثر اســت. قباًل چنین عفوی را فقط به صورت 
موردی داشتیم، اما این بار گفتیم که کلیه کسانی که در اغتشاشات 
حضور داشتند و االن می گویند که اشتباه کردیم و پشیمان هستیم، 

آزاد بشوند.
منظورتان از بســته شــدن پرونده، رفع موارد 

سوءسابقه ای است که در پرونده فرد درج می شود؟
بستن پرونده به این معناست که دیگر ادامه فرایند رسیدگی آن دنبال 
نمی شود. نه اینکه ما بگوییم هیچ تأثیری ندارد. این فرد باالخره آمده 
یک گناهی را مرتکب شده و یک تعهدی داده است. اگر فردا تعهدش 
را نقض کرد و دوباره دست به یک گناهی زد اینطور نیست که این 
بی تأثیر باشــد. اما فرد درصورتی که کارش را تکرار نکند، اگر فردا 
بخواهد برود جایی یک شغلی بگیرد، نمی گویند این سابقه کیفری 
مؤثر دارد. استنباط این بود که دشمن از این عفو ناراحت است. دشمن 
احساس کرد خیلی از بهانه هایی که می توانست بر امواج آنها سوار 
بشود از دستش گرفته شد. دستاویز برای تحریک دیگران از دشمن 

گرفته شد. دشمن قطعاً از این عفو ناراحت است.
مبنای حقوقی این کار چه بود؟

الزامی وجود ندارد که کسی را که می خواهند عفو کنند، حتماً اول 
برایش حکم صادر شود تا بعد عفوش کنند. قباًل هم این کار سابقه 
داشته اســت. ولی فقیه می تواند فردی را چه بعد از اینکه حکمش 
قطعی شده یا حتی در زمانی که هنوز حکمی صادر نشده و در مظان 

اتهام است عفو بکند. از این بابت مشکلی نداریم.
چه پرونده هایی شامل این عفو نشدند و پیش بینی 
دستگاه قضایی از آمار مجموع افرادی که شامل این عفو خواهند 

شد چقدر است؟
در همان پیشنهادی که خدمت رهبر انقالب ارائه دادیم، یک مورد را 
استثنا کردیم. گفتیم کسانی که شاکی خصوصی دارند از عفو مستثنا 
هستند. چون شاکی پرونده خصوصی است ما نمی توانیم برای این 
موارد پیشنهاد عفو بدهیم. ولی برای اینکه باز دوباره دست آنها هم 
بسته نشود پیشنهاد دادیم کســانی که تا آخر سال جاری بتوانند 

رضایت شاکی را بگیرند آنها هم شامل عفو می شوند. 
گزارشی که تا االن دادند، تعداد کسانی که مشمول عفو شدند، اعم از 
دستگیرشدگان اغتشاشات و غیراغتشاشات، و   آنهایی که حکمشان 
تقلیل پیدا کرده و تخفیف گرفتند از مرز 80 هزار نفر گذشته است و 

احتماال به 90هزار نفر برسد.
بحث دیگر جرم توهین به رهبری و حکمی است 
که درباره این موضوع صادر می شود. درباره این افراد چگونه 

رفتار شده است؟
رهبر انقالب هم به شکل موردی و هم غیرموردی، سفارش های زیادی 
کرده اند که کسی صرفاً به خاطر اسائه ادب به ایشان محکوم نشود. 
به خصوص در این فضاها، در این شرایط و جا هایی که جو یک مقداری 
مسموم و ملتهب است، افراد تحت تأثیر فضا و جو قرار می گیرند. من 
استنباطم این است که آقا راضی نیستند هم اینکه در بعضی موارد 
ایشــان به صراحت گفتند و فرمودند که راضی به برخورد نیستند. 
سفارش مکرر کردم که در این زمینه ها حتی االمکان سعی کنید که 

کسی را محکوم نکنید.

توطئه دشمن درماجرای 
مسمومیت

ماجرای مســمومیت دانش آموزان در شهرهای 
مختلف حواشــی و اخبار مختلفی داشته است. 
درحالی که همچنان منشا اصلی آن نامعلوم است 
و احتمال خرابــکاری گروهک های معاند در این 
قضیه بســیار محتمل اســت، حتی رسانه های 
خارجی هم این روزهــا درباره آثــار اضطراب و 
اســترس ناشــی از این اخبار روی دانش آموزان 

سخن می گویند.
آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در جلسه دیروز 
هیأت دولت، ضمن اشاره به گزارش ارائه شده از 
ســوی وزیر اطالعات از بررسی و پیگیری مسئله 
مســمومیت تعدادی از دانش آمــوزان در برخی 
شــهرها، گفت: توطئه جدید دشمن برای ایجاد 
دلهره در دل دانش آموزان، فرزندان عزیز و والدین 

آنها جنایت و اقدامی ضدبشری است.
به گزارش ایرنا از جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور 
با تأکید بر لزوم پیگیری این موضوع و اطالع رسانی 
دقیق و به موقع دســتگاه های مربوطه برای رفع 
نگرانی های مردم، گفت: این اقدام حلقه ای دیگر 
از زنجیره  توطئه های دشــمن 
است که برای التهاب آفرینی 
در جامعه و تشــویش اذهان 
عمومی و هراس افکنی در میان 
فرزندان این مــرز و بوم 
انجام گرفتــه و باید 
ریشــه یابی و با آن 
برخــورد جدی 

شود.

قضایینقل قول خبر

 خبر

کتمان حقایق کمکی به نجات رژیم 
صهیونیستی از فروپاشی نمی کند  

ناصــر کنعانــی، ســخنگوی وزارت خارجه: 
دروغ پردازی هــای رســانه ای  درخصــوص 
ایــران جدیــد نیســت؛ امــا تشــدید آن در 
ماه هــای اخیر دالیــل مختلفــی دارد. یک 
دلیــل بســیار مهــم اینکــه رژیــم آپارتایــد 
اسرائیل مدت هاست درگیر نزاع سیاسی، 
آشوب، اردوکشی خیابانی و بحران داخلی 
اســت. البتــه کتمــان حقایــق، کمکــی بــه 
نجات رژیم از سرنوشت محتوم فروپاشی 

نخواهدکرد./ایرنا

برخورد عبرت انگیز با عامالن 
مسمومیت  ها 

علــی بهادری جهرمــی، ســخنگوی دولت: 
عامالن حادثه مسمومیت ها هم معرفی 
می شوند و هم با آنها برخورد عبرت انگیزی 
صورت خواهــد گرفت. برخی اســم اقدام 
تروریســتی را »خرابکاری شــرافتمندانه« 
گذاشــتند و می خواهنــد مــدارس را بــه 
تعطیلی بکشانند. اقدام های غیرانسانی 
و منزجرکننده برای القای ناامنی در مراکز 
رشــد علمــی مانــع رشــد  دختــران ایــران 

نخواهد شد./ ایسنا

دشواری جبران یک اشتباه راهبردی  
میخائیــل اولیانــوف، نماینده روســیه در 
ســازمان های بین المللی وین: برداشتن 
دوربین های نظارتی آژانس از تأسیسات 
هســته ای ایــران، نتیجــه مهــم قطعنامه 
تروئیــکای اروپایــی با حمایــت آمریکا در 
شــورای حکام آژانــس اتمــی علیــه ایران 
بــود. خنثی ســازی ایــن اشــتباه راهبردی 
 غیرمســئوالنه، کار ســاده ای نیســت. 

/فارس

افزایش 50درصدی بازرسی های آژانس

دسترسی آژانس به 3مکان ادعایی

مغایرت تفاهم های ایران و آژانس با قانون مجلس

دسترسی به نقشه جامع هسته ای کشور

نصب دوربین های جدید

اعطای دسترسی به افراد در تهران

یکی از مهم ترین شــبهه های مطرح شــده درباره توافق های 
به دســت آمده میان ایران و آژانس، طرح موضوع توافق روی 
»افزایش 50درصدی بازرسی ها از سایت فردو« بود؛ موضوعی 
که ازسوی گروسی در وین مطرح شــد؛ این درحالی است که 
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت وگو 
با رسانه ها، تأکید کرد بحث افزایش 50درصدی بازرسی های 
آژانس از مکان های هسته ای ایران مطرح نیست؛ چراکه پیش از 
آغاز غنی ســازی ۶0درصدی در فردو تعداد بازرسی ها از این 
تاسیسات 8مورد بوده که با توجه به سطح غنی سازی باالتر، به 

۱۱مورد افزایش پیدا کرده است.

یکی از ابهام هایی که آژانس در ماه های اخیر درباره فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای ایران وارد کرده و تهران نیز بارها پاسخ های 
الزم را ارائه داده، موضوع فعالیت های مشــکوک در 3مکان ادعا 
شده است. پس  از سفر گروسی به تهران اما برخی ادعا کردند ایران 
در امتیازی ویژه ، به آژانس اجازه دسترسی به این مکان ها را داده ؛ 
این درحالی است که سخنگوی ســازمان انرژی اتمی تأکید دارد 
هیچ بحثی درباره میزان دسترســی بدون محدودیت به 3مکان 
ادعایی مطرح نشده اســت و باتوجه به دسترســی قبلی به این 
مکان ها اصوال لزومی به دسترسی بیشتر دیده نمی شود و آژانس 

نیز تاکنون چنین درخواستی نداشته  است.

پس  از بازگشت گروسی از ایران، برخی جریان ها تالش کردند 
این گونه القا کنند ایران فراتر از چارچوب های مشخص شده 
ازســوی مجلس در قانون اقدام راهبردی، بــه آژانس قول 
همکاری  داده اســت. این فضاســازی ها درحالی اســت که 
مقام های ســازمان انرژی اتمی ایران تأکید دارند تفاهم های 
صورت گرفته با آژانس »هیچ گونه« مغایرتی با قانون راهبردی 
مجلس ندارد و همکاری های توافق شده، کامال در راستای این 
قانون دنبال خواهد شد؛ موضوعی که مقام های ارشد دولت 
سیزدهم و مذاکره کنندگان ارشــد هسته ای کشور نیز بر آن 

تأکید کرده اند.

یکی از مهم ترین شبهه هایی که درباره ســفر مدیرکل آژانس 
انرژی اتمی به تهران، در برخی رســانه ها منتشــر شــد و در 
شــبکه های اجتماعی نیز بازتاب یافت، این بود که گفته شــد 
گروسی درمدت حضور در تهران به نقشه جامع هسته ای کشور 
دسترســی پیدا کرده اســت. این موضوع اما ازسوی مقام های 
مربوط تکذیب و اعالم شــد درطول گفت وگوهای گروسی در 
تهران یک نســخه از »چارچوب برنامه ملی همکاری های فنی 
)سی پی اف(« تحویل طرف مقابل داده شده است؛ متنی که تنها 
نوع همکاری های ایران و آژانس در حوزه های کمک های فنی و 

توسعه ای را مشخص می کند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سخنانی در 
جمع خبرنگاران در وین اعالم کرد که »تجهیزات نظارتی 
فعالیت های هســته ای در تعدادی از اماکن دوباره نصب 
می شــوند«؛ دوربین هایی که به دنبال تصویب قطعنامه 
ضدایرانی ازسوی شورای حکام آژانس، توسط ایران قطع 
شده بودند. مقام های سازمان انرژی اتمی ایران اما تأکید 
می کنند در جریان سفر گروســی به تهران درباره نصب 
دوربین های جدید در تاسیســات هســته ای صحبت یا 

توافقی صورت نگرفته است.

یکی از ادعاها درباره توافق های انجام شــده میان ایران 
و آژانس، اعطای دسترســی به افراد ازســوی ایران بود؛ 
شبهه ای که واکنش سخنگوی ســازمان  انرژی  اتمی را 
نیز به همراه داشت. بهروزکمالوندی در این باره ضمن رد 
ادعاهای مطرح شــده در این زمینه، تأکید کرد در مدت   
حضور گروســی و هیأت  همراه وی در تهــران هیچ گاه 
بحث دسترســی به افراد مطرح نشــده و هیچ متنی هم 
حاکی از این موضوع نوشته نشده  است؛ »حتی اگر چنین 
درخواستی مطرح هم می شد به طور قطع با آن مخالفت 

می کردیم.« 

1

4

2

5

3

6

محمــود عبــاس زاده مشــکینی، 
عضــو کمیســیون امنیت ملــی 
مجلــس: ســفر مدیــرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی بــه ایران 
از جنبه هــای مختلفــی دارای 
اهمیت اســت، اما اینکــه عده ای 
می کوشند تعبیر »ارائه امتیاز ویژه 
به آژانس« را دربــاره محتوای این 
ســفر به کار برند، صحیح نیست و 
اصــوال در شــرایط کنونــی بحث 
امتیازدهی مطرح نیســت. با توجه 
به قطعنامه223۱ شــورای امنیت 
 ســازمان ملل، آژانــس هــر 3  ماه 
یــک بــار، پیرامــون فعالیت های 
هســته ای جمهوری اســالمی، به 
شــورای حکام گــزارش می دهد؛ 
بنابراین با توجه به اینکه در آستانه 
برگــزاری نشســت فصلی این 
شورا قرار داریم، سفر رافائل 
گروســی دراین چارچوب 
قابل بررســی است. از 
سوی دیگر آژانس 
در ماه های اخیر 

همواره اعالم کرده یک سری سؤاالتی 
از ایران دارد که تهــران باید به آنها 
پاسخ دهد. بنابراین حضور گروسی 
در تهران درچارچوب همکاری های 
دوجانبه قابل بررسی است. ایران نیز 
قصد دارد با انجام شفاف سازی های 
الزم، بهانــه مقام هــای آژانــس و 
همچنین طرف های غربی را به منظور 
فضاسازی علیه جمهوری اسالمی، از 
آنها بگیرد. بر همین اساس هم هست 
که مقام های ســازمان انرژی اتمی 
طی نشســت دیروز در کمیسیون 
امنیت ملی مجلــس، تأکید کردند 
ایــران طی یــک روند تعاملــی، به 
همکاری ها با آژانس ادامه می دهد، اما 
بحث ارائه »امتیازهای ویژه« مطرح 
نیست. ارائه برخی دسترسی ها یک 
بحث اســت و در اختیار قــرار دادن 
اطالعات، موضوع دیگری اســت که 
اصال مطرح نیست. طرف های مقابل 
باید به این درک روشن رسیده باشند 
که تــا امتیاز ندهند دیگــر امتیازی 

نصیب شان نخواهد شد.

ابوالفضل ظهره وند، دیپلمات پیشــین 
و کارشناس مسائل بین الملل: با وجود 
اینکه پس  از بازگشت مدیرکل آژانس 
انرژی اتمی به وین، فضاســازی هایی 
با کلیــدواژه »ارائه امتیــازات ویژه« 
ازسوی ایران به گروسی انجام شد، اما 
واقعیت این اســت که تهران همچنان 
در راســتای راهبردهای طراحی شده 
ازســوی مجلــس و دولت ســیزدهم 
باهدف حفظ منافع  ملی و امنیت ملی 
ایران گام برمــی دارد. آنچــه اهمیت 
دارد، این اســت که مواضع رســمی 
جمهوری اســالمی ارائه هرگونه امتیاز 
ویژه به طرف های مقابل را رد می کند، 
اما عده ای تالش می کنند با اســتفاده 
از هر ترفند ممکــن، ایران را در موضع 
ضعف نشان دهند. فضاسازی های اخیر 
درباره توافق های انجام شده میان ایران 
و آژانس نیز این راهبــرد ضدایرانی را 
پیگیری می کند. برخی تالش می کنند 
امتیازهای داده نشده را به گردن ایران 
بیندازند تا ثابت کنند جمهوری اسالمی 
در وضعیت ضعف قــرار دارد و مجبور 

شــده با آژانس همکاری های ویژه ای 
انجام دهد. معتقدم ایــن رویکرد نیز 
قطعه ای از پازل جنگ ترکیبی ماه های 

اخیر دشمنان علیه ایران است.
این درحالی است که مقام های سازمان 
انرژی اتمی کشــور تأکید کردند بحث 
ارائه امتیازهای فوق العــاده به آژانس 
مطرح نیست و راهبردهای ترسیم شده 
دراین حوزه باقــدرت پیگیری خواهد 
شــد. اگرچه به نظر می رسد گروسی 
درجریان سفر به تهران برخی انتظارات 
طرف های غربی از ایــران را نیز مطرح 
کرده، اما بررسی ها نشان می دهد اگرچه 
گام های تعاملی مؤثری ازسوی دوطرف 
برداشــته شده اســت، اما تهران زیربار 
پذیرش پادمان های گسترده تر نمی رود. 
نکته مهم این است که دولت همچنان 

قانــون  در راســتای 
تصویب شــده ازسوی 
مجلس درحال پیشبرد 

رایزنی هــای این 
حوزه است. 

سفر گروسی و قطعه ای از جنگ ترکیبیتعامل، نه امتیازدهی
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رسم است که هر ســال پیش از آغاز سال جدید، 
درست در زمانی که اســفندماه به نیمه می رسد، 
با کاشت نهال و درختچه های نوپا به استقبال بهار 
برویم. 15اسفندماه در تقویم به نام روز درختکاری 
ثبت شــده و در این روز سعی شــده با مشارکت 
همگانی مردم در نقاط مختلف، قدمی برای سبز 
ماندن طبیعت برداشته شود. رهبر معظم انقالب نیز 
هرساله در جهت اجرای این سنت حسنه پیشگام 
هستند و به نوعی مردم را در جهت تحقق این اقدام 
ارزشمند سوق می دهند. در همین راستا، ایشان 

امروز نهالی را غرس خواهند کرد.
به گزارش همشهری، با آغاز روز و هفته درختکاری 
شــهرداری تهران آمادگی الزم را پیدا کرده تا این 

روز، با قوت برگزار شده و کاشت درختان بیشتری 
صورت گیرد چراکــه با توجه به شــرایط خاص 
پایتخت، توسعه فضای سبز و افزایش هرچه بیشتر 
آن موضوع حائز اهمیتی محسوب می شود. امسال 
نیز به رسم هرساله، مدیریت شهری این امکان را 
برای شهروندان تهرانی فراهم کرده تا در جای جای 

شهر قدم های سبزی برای طبیعت خود بردارند.
توزیع نهــال و کاشــت آن در محل مــورد نظر 
شهروندان توسط نیروهای شهرداری تهران، یکی از 
برنامه هایی است که مدیریت شهری پایتخت برای 
سال جاری درنظر گرفته و قرار است به درخواست 
هر شهروند در نقطه تعیین شده توسط خودشان، 

شهرداری تهران اقدام به کاشت نهال کند.
در همیــن رابطه روز گذشــته حســین نظری، 
معاون خدمات شهری شهرداری تهران در جمع 
خبرنگاران، با اشــاره به برنامه های شــهرداری 
تهران برای اســتقبال از بهار، اعــالم کرد: بخش 

اول برنامه هــای شــهرداری تهــران مربوط به 
روز درختــکاری اســت. طــی برنامه ریزی های 
صورت گرفته اهدای درخت به شهروندان خواهیم 
داشــت و مردم می توانند از 15 تا ۲5اسفندماه از 
طرق مختلف درخواست کاشت نهال داشته باشند 

و نهال نیز به آنها تقدیم خواهد شد.
او ادامه داد: یکــی از راه های دریافــت نهال از 
طریق سامانه137 میسر شده و شهروندان طی 
تماس با این سامانه می توانند درخواست خود را 
اعالم کرده و همکاران ما در اســرع وقت نهال را 
تقدیم شان خواهند کرد. در همین راستا از طریق 
ســامانه137 فعاالن این عرصــه رصد خواهند 
شــد و ۴۴نفر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. از 
روز شــنبه نهال های مربوط به روز درختکاری 
وارد تهران شــده و قرار اســت از روز دوشــنبه 
15اســفندماه )امروز( توزیع توســط نیروهای 

شهرداری تهران صورت گیرد.

زنگ بزنید،  نهال رایگان بگیرید
معاون خدمات شهری شهرداری تهران از توزیع رایگان نهال در روزهای 15 تا ۲5اسفندماه خبر داد

فرناز محمدزادهگزارش
روزنامه نگار

تخفیف 30درصدی به بدهکاران طرح  
ترافیک 

بررسی الیحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت اعمال 
ضریب کاهشی برای بدهکاران عوارض تردد در محدوده های 
طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، مهم ترین دســتور جلسه 
دیروز نمایندگان شورای شهر تهران بود. در جریان بررسی این 
الیحه پرونده بدهی 5ساله بدهکارانی که به صورت غیرقانونی 
وارد محدوده های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا شده بودند 
توسط سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل ونقل 
و عمران شورای شهر باز شد. او گفت: »از سال98 تا سال1۴01 
بیش از 6۴درصد بدهی های ورود به طرح ترافیک تسویه نشده 
است و طی 5ســال شــهروندان بابت ورود به این محدوده ها 
حدود ۲هزار و 500میلیارد تومان به شــهرداری بدهکارند. با 
تصویب این الیحه که تخفیف 30درصد پیش بینی  شده است 
و همچنین پرداخت عوارض، شهرداری می تواند حدود هزار 
و 750میلیارد تومان کسب درآمد کند.« همچنین مقرر شد 
تخفیف 30درصدی بابت تسویه بدهی عوارض طرح ترافیک 
تا پایان فروردین1۴0۲ اعمال شود. به گفته تشکری هاشمی، 
سال آینده برای ورود غیرمجاز به طرح ترافیک حداکثر جریمه 
لحاظ شده و متخلفان توسط پلیس اعمال قانون می شوند. با 
موافقت شورای شهر تهران پرونده بدهکاران عوارض ورود به 

طرح ترافیک تهران برای همیشه بسته شد.

ارائه اليحه فرونشست زمین به مجلس
در ادامه جلســه دیروز ســیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته 
عمران شورای شهر از تهیه و ارسال الیحه فرونشست زمین در 
سطح ملی به مجلس خبر داد و گفت: »بنا به پیشنهاد رئیس 
شورای عالی استان ها الیحه ای در ســطح ملی تهیه و پس از 
تصویب در شورای عالی استان ها برای بررسی به مجلس ارسال 
شد. در این الیحه برای 16وزارتخانه و سازمان مسئولیت هایی 
پیش بینی  شــده اســت.« به گفته او مقرر شــد طرحی هم 

درخصوص فرونشست شهر تهران در شورا تهیه شود.

خبر

دود مترو بر اثر سوختگی سقف
 دیروز شــرکت بهره برداری متروی تهران اعالم 
کرد که دودی که روز شــنبه در متروی خط یک 
پیچید، دلیل دیگری داشــته است. بر این اساس 
شــرکت مترو اعالم کرد: »ساعت 17و13 دقیقه 
روز شــنبه هنگام ورود قطار شماره 116 در خط 
یک متروی تهران که یکی از قطارهای قدیمی و از 
نسل DC است، به ایستگاه شهیدبهشتی به علت 
داغ شدن مقاومت سقفی در باالی واگن شماره ۴، 
بوی سوختگی متصاعد و دود در فضا منتشر شد. 
به محض بروز این حادثه مسافران این قطار تخلیه 
شدندو متصدی ســکوی غربی ایستگاه بالفاصله 
با کپسول آتش نشــانی آن را اطفا کرد. این نقص 
فنی که در برخی از قطارهای قدیمی رخ می دهد 
مشکلی برای ســالمتی و ایمنی مسافران ایجاد 
نمی کند و شــایعات اخیر مبنی بر انتشــار دود 

مسمومیت زا در مترو قویا تکذیب می شود.«

مترو

زينب زينال زاده؛ روزنامه نگارشورا

اشک تمساح دیگران درخصوص 
مسمومیت دانش آموزان 

مهدی چمران، رئیس شورای اسالمی شهر تهران 
ديروز در جمع خبرنگاران با اشــاره به موضوع 
مســمومیت دانش آموزان گفت: »اين موضوع 
سبب نگرانی دانش آموزان و والدين شده است و 
امیدواريم دستگاه های امنیتی، وزارت بهداشت و 
وزارت آموزش وپرورش نتیجه کار را اعالم کنند 
تا کسانی که در داخل و خارج از کشور به موضوع 
دامن می زنند، سبب نگرانی بیشتر مردم نشوند. 
البته اشک تمساح هايی که ديگران می ريزند و 
صحبت هايی که می شود بیشتر به جوک و لطیفه 

شبیه است.«

مکث

بهار ايران با کودکان ايران
مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشــارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگاران برنامه های ایام پایانی 
ســال با عنوان »بهار ایران با کودکان ایران« را که در نیمه دوم 
اسفند برگزار می شود، تشریح کرد. به گزارش همشهری، بخشی از 
گفته های احمد احمدی صدر نیز به همکاری داوطلبانه شهرداری 
تهران با سازمان های مسئول برای جمع آوری معتادان متجاهر 
اختصاص یافت. خالصه ای از آنچه او درباره برنامه های سال نو و 

ماه رمضان اعالم کرد، در زیر آمده است.
  »جشن بهار ایران« برای کودکان کار برگزار می شود که شامل 
بازدید آنها از شهربازی ها، سینما، مراسم جشن در بوستان ها و... 

است. مخاطب این جشن 5هزار کودک کار هستند. 
  پویش »نذر یاری« در ماه رمضان و سال نو بر چند محور تمرکز 
دارد. یکی آزاد سازی  زنان زندانی جرائم غیرعمد در تهران به این 
امید که تا پایان ماه مبارک این زنان در زندان نباشند. دیگری هم 
جمع آوری اســباب بازی برای کودکان کم برخوردار و کودکان 

کار است.
  برای 3میلیون وعده افطاری ســاده در روزهای  ماه رمضان 
برنامه ریزی شده است تا با اولویت دهک های پایین توزیع شود و از 
تولیدات و کار زنان سرپرست خانوار هم در آنها استفاده مي شود. 

امروز در کدام مکان های تهران درختکاری 
گسترده انجام می شود؟

بوستان جوانمردان
 کاشت نهال توسط همسران دیپلمات ها 

و سفرای 40کشور 
 بوســتان های لتمال کــن، آبشــار تهــران و 

وردآورد
 کاشــت نهال بــرای ســبزتر شــدن کمربند 

غرب
برج آزادی

 اهدای نهال رایگان به شــهروندان با کارت 
ملی 

بوستان والیت
 آموزش هــای محیط زیســتی و اهــدای 

کیسه های پارچه ای برای خرید
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خودروی خارجی به همه ثبت نام کنندگان می رسد
سخنگویوزارتصمت:اگراحرازصالحیتهاکمیباالتراز100هزارنفرباشدهمکسیازقرعهکشیحذفنخواهدشد

فرصت سوزی به حساب مردم
نهضــتملیمســکنهمچنــاندرگیر
چالشهایجدیاســتوهزینههایآن
برایمتقاضیــانروزبــهروزافزایشپیدا
میکند.محمدرضارضاییکوچی،رئیس
کمیسیونعمرانمجلسمیگوید:باافزایشقیمتها،هزینه
ساختهرمترمربعمسکندرنهضتملیبهدوبرابررسیدهویک
واحد100متریبیشازیکمیلیاردتومانقیمتگذاریمیشود.
ازآنجاکهواحدهایمســکونیدرنهضتملیمسکنبراساس
هزینهواقعیوقیمتتمامشدهاحداثمیشوند،هرچهپروژهها
دیرترآغازیااحداثشوند،متقاضیانبایدآوردهبیشتریتأمین
کنندوحتیباافزایشرقمتسهیالتنیزبایدهزینهاضافهشده
رامتقبلشــوند.فعاًلپیشــرفتنهضتملیمسکنمطابقبا
انتظاراتنیستوطبقآماربانکمسکنفقط۸۸۲هزارنفراز
4میلیونمتقاضیاینطرحبادریافتپیامکمعرفیبهپروژه،
افتتاححسابکردهاندکهازهمینتعدادنیزفقطبرای۲14هزار
واحدمسکونیقراردادتسهیالتامضاشدهاست.فرصتسوزیها
باعثشدهمتقاضیانیکهماههاستآوردهاولیهراواریزکردهاند
یامنتظرپیامکافتتاححسابهســتند،دربهترینحالت،با

قیمتهایبسیارباالترازبرآوردهایاولیهصاحبخانهشوند.

گسترش قرض الحسنه
  خبر: محمدطالبی،دبیرکلبانکمرکزیگفت:
بامصوباتجدیددربارهصندوقهایقرضالحسنه
کهاوایلسال140۲اتفاقخواهدافتاد،صندوقهای

قرضالحسنهبزرگتروکاراترخواهندشد.
  نقد:سیاســتبانــکمرکزیبرایتوســعه
صندوقهایقرضالحســنهدرشــرایطیکارآمد
خواهدبودکهازسیاستهایدستوریفاصلهگرفته
وبهریشههایضعفبانکداریقرضالحسنهپرداخت
شود.حقیقتایناستکهباافزایشنرختورم،انگیزه
مردمبرایسپردهکردنبخشیازپساندازشاننزد
بانکهادرقالبحسابهایقرضالحسنهکاهش
یافتهوازسویدیگرعمدهتسهیالتقرضالحسنه
بانکیبهشیوهدستوریپرداختمیشود.درچنین
شرایطیشاهدرشدصندوقهایمحلی،خانوادگیو
کوچکهستیم.حالبایددیدراهکاربانکمرکزی
برایبزرگترکردنوافزایشکاراییاینصندوقها
چیستوآیاقراراستمحدودیتیدرکارصندوقهای

خارجازنظارتبانکمرکزیایجادشود؟

چهرهروز

نقدخبر

روند کاهشي نرخ ارز
همزمان با تغییر برخی سیاست های ارزی ازجمله 
تخصیص ارز سهمیه ای و رقابتی کردن مبادالت 
ارز صادرکننده ها و همچنین سفر مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به ایران، قیمت ارز از ابتدای 
هفته شروع به نزول کرده و در مبادالت روز گذشته 
قیمت هر دالر آمریکا بــه 52هزار و 500تومان تا 
لحظه تنظیم این گزارش رسید. تازه ترین خبر ها 
همچنین حاکی از آن است که قیمت ارز در هرات 
و سلیمانیه عراق وارد کانال 51هزار تومان شده 
و قیمت هر درهم امارات که مبنایی برای تعیین 
قیمت دالر اســت به 14هزار و 300تومان رسیده 
اســت. روند نزولی قیمت ارز به ویــژه بعد از آن 
شتاب گرفته است که شــنبه هفته جاری رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
ایران سفر کرد و در جریان یک نشست خبری از 
تفاهم و همکاری های دوجانبه برای راستی آزمایی 

فعالیت های هسته ای ایران خبر داد.

مکث

روایت مرکز پژوهش ها  از ماجرای دالر
مرکزپژوهشهایمجلــسدریکگــزارشتحلیلیدالیل
تالطمهایارزیچندماهگذشــتهراتشــریحواعــالمکرد:
سیاستهایارزیکهمیتوانعصارهآنراتثبیتنرخارزرسمی
معرفیکرد،موجبتضعیفبازاررسمی،عمقبخشیدنبهبازار
غیررسمی،کاهشسرعتبازگشتارزوافزایشمضاعفتقاضای
وارداتشدودرنهایتباعثشدقیمتارزبهعددباورنکردنی

60هزارتومانبرسد.
بهگزارشهمشهری،مرکزپژوهشهادرتازهترینگزارشخود
دالیلرشــدقیمتدالرتاســطح60هزارتوماندرابتدایماه
جاریراریشهیابیکرد.بهزعمبازویپژوهشیمجلسناترازی
اقتصــادکالنازجملهدالیلبنیادیقیمــتارزدربلندمدت
اســتبااینحالدرکناراینموضوععواملیازجملهافزایش
نااطمینانیوخروجسرمایهوسیاستهایارزینیزدردورههای
اخیردررشــدقیمتدالرنقشداشــتهاندومشخصاآنچهدر
یکماهگذشتهمنجربهرشدشدیدقیمتدالرشدتغییربرخی
سیاستهایارزیبودکهحجمعرضهراکاهشوحجمتقاضا
راافزایشدادومنجربهرشــدافراطیقیمتدالرشد.بهزعم
مرکزپژوهشهایمجلساصلیترینعاملیکهبهرشدشدید
قیمتدالرتامحدوده60هزارتومانمنجرشدتثبیتنرخارز
رسمیاستکهموجبتضعیفبازاررسمی،عمقبخشیدنبه
بازارغیررسمی،کاهشسرعتبازگشتارزوافزایشمضاعف

تقاضایوارداتشد.

اثر ارز 28هزارو 500تومانی
نخستیناثرروشنتثبیتنرخارز،افزایشتقاضایوارداتدر
ســامانهنیمابودکهبالفاصلهبعدازاعالمآنتجربهشد.صف
طوالنیپدیدآمدهبــرایدریافتارز۲۸هــزارو500تومانی
عمالواردکنندهراترغیبکردتاتقاضــایحوالهارزخودرابه
بازارغیررسمیمنتقلکندوهمزمانمنتظردریافتارزترجیحی
بماند.درسمتعرضهنیزتعیینایننرخبرایصادرکنندههای
عمدهدرحالیکهقیمتارزافزایشیپیشبینیمیشد،موجب
کاهشبازگشتارزشدکهبهمعنایافزایشخروجسرمایهبود.
ازسویدیگر،تثبیتدستورینرخارزصادرکنندههابهمعنای
عدمافزایشبازدهسهاماینشرکتهامتناسبباافزایشنرخارز
بودوبدینترتیبعمالیکیازجایگزینهایبدیلبازارطالوارز
یعنیبورستوسطاینسیاستتضعیفوبهافزایشتقاضای

خروجسرمایهمنجرشد.

تثبیت قیمت ارز صادر کننده های غیرنفتی
اقدامدیگریکهطبقتوضیحمرکزپژوهشهایمجلسبهرشد
تصاعدیقیمتارزتا60هزارتومانمنجرشدتثبیتدستوری
نرخارزصادرکنندههایغیرنفتیوغیرپتروشیمیدرهفتهآخر
بهمنماهدرسقف40هزارتومانبود.ایناقدامبخشدیگری
ازفعاالنبازارارزراکهبدونمداخلــهدولتاقدامبهعرضهارز
میکردند،هــدفگرفتوبامحدودســازیقیمتعمالتمام
پیامدهایمنفیارز۲۸هزارو500تومانیرابهآنهاواینباردر
قالبسقفنرخ40هزارتومانتسریداد.اهمیتایناقدامآنجا
روشنمیشودکهاعمالآنبهدلیلافزایشتقاضایوارداتو
خروجسرمایهبهشکلکندشدنروندبازگشتارز،باعثشد
براینخســتینبارنرخارزاماراتبهعنوانشاخصاصلیبازار

حوالهاختالف۲هزارتومانیبانرخارزتهرانپیداکند.

اقدامات بانک مرکزی در حوزه اسکناس
کاهشفاصلهنرخارزسهمیهایبابازارغیررسمیازجملهاقدامات
خوببانکمرکزیبودامااینکارنهفقطمتوقفشدبلکهبانک
مرکزیارزسهمیهایرانیزحذفکردکهپیامبسیاربدیبهبازار
منتقلکرد.اگرچهازروزشنبه6اسفندماهدوبارهارزسهمیهایبه
متقاضیانتخصیصدادهشداماایجاداختالفبیننرخغیررسمی
ارزبهمعنایحذفنقشفعاالنهبانکمرکزیدرمدیریتبازار
اسکناسوســپردنتامرهبریبازاربهدستسفتهبازاناست.
افزایشتقاضایاحتیاطیسفتهبازانهاسکناسارزنیزبهمعنای

خروجسرمایهوافزایشتقاضاینگهداریاسکناسارزاست.

ارز

کدام حبوب بیشتر گران شدند؟
مقایسهقیمتماهانهحبوبدرمیادینمیوهوترهبارطیامسال
نشانمیدهداینمحصوالت9ماهازسالراباافزایشقیمتطی
کردهاند.بهگزارشهمشهری،شهریور،مهروآبانامسالتنها
ماههاییبودهاندکهقیمتحبوبدرآنهاباتوجهبههمزمانیبا
فصلبرداشتاینمحصوالتکاهشیبودهودیگرماههایسال
شاهدرشــدنرخهابودهایم.درآخریننرخنامهمیادینمیوهو

ترهبارقیمتحبوبدراسفندماهدوبارهافزایشیافتهاست.

میادین

قیمت در 14اسفندقیمت در فروردین

 لوبیا 
چیتی

48.500
75.000

 لوبیا 
سفید

28.000
75.000

لوبیا قرمز 
قمی

37.000
58.000

نخود

46.000
64.000

لپه تبریز

47.000
49.800

ماش

37.500
47.000

عدس

48.000
55.000

لپه باقال

29.500
69.000

قیمت به تومان

  سازو کار عرضه خودروهای دست دوم
نمایندگانمجلسروزشنبهبهوزارتصمتمجوزدادندتابهمنظورتوسعهحملو
نقلعمومیوتنظیمبازار،انواعکشنده،کامیون،اتوبوس،مینیبوس،ونوسواری
باعمرکمتراز5سالرابهکشورواردکند،امادرخصوصسازوکارعرضهایننوع
خودروها،هنوزتصمیمیگرفتهنشدهاست.آییننامهوارداتخودروکهمهرماه
امسالبهتصویبمجلسرسید،سازوکارعرضهخودروهایوارداتیراتنهاعرضه
دربورسکاالتعیینکردهبودامادرنهایتشیوهعرضهاینخودروهابهثبتنامدر
سامانهیکپارچهودریافتخودروباتعییناولویتتغییریافت.مدیرپروژهواردات
وزارتصمتدربارهاینکهآیاعرضهخودروهایکارکردهنیزازطریققرعهکشی
درهمینسامانهانجامخواهدشدیاخیر،گفت:قطعادرفازاولبهاینشکلنخواهد
بودامااینکاربهآییننامهنیازداردکهبایدسازوکارعرضهدرآییننامهمشخص

شودوبراساسآنعرضهصورتگیرد.

  آمریکایی و فرانسوی وارد نمی شود
مدتکوتاهیبعدازتصویبآییننامــهوارداتخودرووزارت
صمتاعــالمکردعالوهبــرخودروهایآمریکایــی،برندهای
فرانسوینیزدرمیانوارداتیهانخواهندبود.دلیلاینممنوعیت،
رفتارغیرحرفهایفرانسویهادرســالهایگذشتهباشرکای
ایرانیاعالمشدوبرایناســاس،اجازهثبتسفارشوواردات
محصوالترنو،پژو،سیتروئنوســایرخودروسازانفرانسوی
ازواردکنندگانســلبشــد.اماایناحتمالوجودداشتکه
مونتاژیهایاینبرندهابتوانندباتبصرهبهکشــورواردشوند.
مدیرطرحوارداتوزارتصمتاماایناحتمالراردکردوگفت:
خودروییکهبرنداصلفرانسویوآمریکاییباشد،حتیدرصورت

مونتاژدرکشورهایدیگرنیزامکانوارداتندارد.

  ورود 2هزار خودرو خارجی تا پایان سال به کشور
اوازاحتمالافزایشتعدادخودروهایوارداتیتاپایانسالخبردادوافزود:آخرینآمارخودروهایخارجیکهبهگمرکواردشدهاندتاهفتهگذشته
1۲00خودروبودکهامیدواریماینتعدادتاپایانسالبه۲هزاردستگاهخودروبرسد.چانگاندر۲مدل،هیونداالنتراو۲مدلفیات،وارداتیهاییهستند
کهدرمرحلهاول،قولعرضهآنهادادهشدهاست.اوبااشارهبهاینکهبعدازتصویبدولتیامجلسمنابعارزیوارداتخودرودرهماهنگیبابانکمرکزی
مشخصخواهدشد،دربارهروندتامینارزخودروهایوارداتیسالآیندهگفت:بخشیازمنابعارزیوارداتخودرو،سالبعدمشخصشدهوبخشیدیگر

موکولبهتصویبالیحهبودجهسالآیندهدرمجلساستوبرایتعیینتکلیفآنبایدتازمانتصویببودجهصبرکرد.

آمار پاالیش شده و نهایی ثبت نام کنندگان طرح واردات خودرو 
تا پایان سه شنبه مشخص می شــود اما تمام واجدان شرایط، 
خودروی خارجی دریافت می کنند. به گزارش همشهری، دور 
جدید واردات خودرو به مرحله پایانی خود رسیده و با مشخص 
شدن واجدان شرایط، اسامی این افراد به همراه اولویت آنها برای 
دریافت خودرو قرار اســت روز چهارشنبه اعالم شود؛ تا پایان 
مهلت اعالم شده برای ثبت نام، 120 هزار نفر برای خودروهای 
وارداتی ثبت نام کرده اند. به گفتــه مدیر پروژه واردات خودرو 
وزارت صمت، بررسی تطابق شرایط ثبت نام کنندگان با شرایط 
طرح از همان لحظه آغاز شده است. پیش تر سقف واردات خودرو 
در مرحله اول برای امســال 100 هزار دستگاه تخمین زده شده 
بود و این ابهام وجود دارد که 20 هزار متقاضی مازاد در صورتی 
که نامشان در میان احراز صالحیت شده ها باشد آیا می توانند به 
خودروی خارجی دست پیدا کنند یا خیر؟ پاسخ سخنگوی وزارت 
صمت به این پرسش این است: »به احتمال زیاد بله. امید قالیباف 
روز گذشته در گفت وگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که 
آیا برای متقاضیان بعد از اولویت 100 هزارم تصمیم گیری شده یا 
خیر، گفت: پیش بینی ما این است که اگر تعداد احراز صالحیت ها 
باالتر از 100 هزار نفر باشد نیز کسی از قرعه کشی حذف نشود، 

بلکه در اولویت های بعدی عرضه قرار گیرد. 

  قرعه کشی چهارشنبه انجام می شود
مدیرطرحوارداتخــودرووزارتصمت،زمانقرعهکشــیبرای
اولویتبندیدریافتکنندگانخودروخارجیرانهایتاچهارشنبه
بعدازظهراعالمکردوبههمشــهریگفت:وزارتصمتبرایاین
کارآمادگیکامــلداردامایکدرصداحتمالدارددســتگاههای
نظارتیباتوجهبهتعطیلیروزچهارشــنبهامکانحضوردرمراسم
رانداشتهباشندکهدراینصورتقرعهکشــیبهصبحپنجشنبه
موکولخواهدشد.مهدیضیغمیدربارهاینکهبرایچنددستگاه
خودرو،قرعهکشیانجاممیشود؛گفت:اولویتبندیبرایفروش
یکصدهزاردســتگاهخواهدبودامابایددیدبعدازپاالیشاسامی
ثبتنامکنندگان،آمارنهاییواجدینشرایطچهتعداداستوبعداز
آن،اولویتبندیصورتگیرد؛درحالحاضرآمارثبتنامیهاتقریبا
بههدفگذاریاولیهوزارتصمتنزدیکاست.ضیغمیبابیاناینکه
هنوزدرخصوصوضعیتافرادبعدازاولویت100هزارتصمیمگیری
نشده،اضافهکرد:اگرتعدادواجدانشرایطخیلیباالتراز100هزار
نفرباشد،شــایدتصمیمبگیریمکهاولویتبندیروی100هزار
تابستهشــودامااگرتعدادکمباشــدبهاحتماالزیادوزارتصمت
میپذیردکهاینتعدادهمچناندرقرعهکشیحضورداشتهباشندو

درنوبتعرضههایبعدیبمانند.
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میز خبر

 هنرهای تجسمی
ابزار مقابله با جنگ ترکیبی

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مطرح کرد

یازدهمین دوســاالنه ملی نگارگری ایران روز شــنبه ۱۳ 
اســفند ماه در مؤسســه فرهنگی هنری صبا افتتاح شــد. 
آخرین دوره این رویداد هنری در ســال ۱۳95برگزار شده 
بود و امسال بعد از 6ســال باالخره دوره جدید آن در حال 

برگزاری است.
عبدالرضا سهرابی، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، در افتتاحیه این نمایشگاه گفت: در این 
۱0ماهی که من در خدمتتان هســتم، هنوز آن چیزی که 
حق هنرهای تجسمی  اســت، ادا نشده نه از آن جهت که ما 
کم کاری کرده باشیم، بلکه نگاه ما زیربنایی است و اتفاقاتی 
که در اختتامیه پانزدهمین دوره هنرهای تجسمی فجر افتاد، 

در ۱4دوره قبل وجود نداشت.
وی با اشــاره به راه اندازی جایزه جدید ویژه جهاد تبیین در 
جشنواره تجسمی افزود: در جریان اتفاقاتی که در جامعه رخ 
می دهد و دشــمن با جنگ ترکیبی و شناختی وارد میدان 
شده است، یکی از حوزه هایی که به طور جد می تواند با این 

جنگ مقابله کند، هنرهای تجسمی است.
ســهرابی درباره دوســاالنه نگارگری گفت: دوساالنه ها با 
 تمامی رویدادهای تجسمی دیگر متفاوت هستند و در واقع
عرض اندام تخصصی هنرمندان آن رشته محسوب می شوند. 
امروز شاهدیم که560اثر به دوساالنه رسیده است و من به 

همه هنرمندان و دست اندرکاران دست مریزاد می گویم.
  در یازدهمین دوســاالنه ملی نگارگری ایــران، ۲۲۱ اثر از 
۱5۲هنرمند به نمایش گذاشــته می شود که بر این اساس، 
در گرایش تذهیب ۷۷ اثر از 55هنرمند، در گرایش طراحی 
نگارگری ۲۳ اثر از ۱۲هنرمند، در گرایش گل و مرغ 6۳ اثر 
از 4۳هنرمند و در گرایش نگارگــری 5۸ اثر از 40هنرمند 
روی دیوار می رود. همچنین ۳۱ اثر نیز از هنرمندان مدعو 
به نمایش گذاشته می شود. نمایشگاه یازدهمین دوساالنه 

ملی نگارگری ایران تا ۲0فروردین ۱40۲ دایر خواهد بود.

اکران

یاد

اکران فیلم های مقاومت در تهران
هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت برنامه  اکران های خود 

در تهران و سراسر کشور را اعالم کرد.
به گزارش همشهری، اکران آثار سینمایی، مســتند و پویانمایی 
در سینماهای سراسر کشور)۳54 نقطه از ۳۱ استان( با همکاری 
حوزه هنری، مؤسسه راوی نو، خانه اکران مردمی بسیج و عماریار 
از ۱۲ تا ۱۷ اسفند ماه ۱40۱ در حال برگزاری است.اکران ها در ۳ 
نوبت صبح، بعد از ظهر و شب انجام می شود که در قالب مجموعه 
برنامه هایی شــامل اکران آثار کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و 
فیلم سینمایی به صورت چرخشی در سینما های منتخب جشنواره   

میزبان مخاطبان خود خواهند بود.
به این ترتیب، هفدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت در 
نوبت صبح از ساعت ۱0 الی ۱۲ با اکران انیمیشن، ویژه رده سنی 
نوجوانان و جوانان و در نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۷ الی ۱9 با اکران 
فیلم مستند و در نوبت شب از ساعت ۲0 الی ۲۲ با اکران فیلم های 
سینمایی منتخب شامل »موقعیت مهدی«، »شماره ۱0«، »اتاقک 
گلی«، »گل های باوارده«، »ســرهنگ ثریــا«، »غریب« و »ضد« 
میزبان عموم هنردوســتان و هنرمندان در سراســر کشور است.
فیلم های انتخاب شده برای اکران در جشنواره، آثاری هستند که 

بیشتر مورد توجه فیلمسازان جوان و دانشجویان است. 

جواد  گلپایگانی )آتقی( درگذشت
محمدجواد نظری گلپایگانی، بازیگر و تهیه کننده در ۷۲ ســالگی 
از دنیا رفت.  حسن صفدری، شاعر و پســرعمه اش گفت: او بامداد 

 یکشنبه، ۱4 اسفندماه  در خواب بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت.  
احتماال مراسم خاکســپاری نظری گلپایگانی فردا)دوشنبه، ۱5 
اسفندماه(، ۱0 صبح در بهشت زهرا باشد؛ با توجه به اینکه فرزندش 
به دنبال کارهای اداری است هنوز مشخص نیست در کدام قطعه به 

خاک سپرده شود. 
صفدری همچنین در صفحه شــخصی خود نوشته 
است: »محمد جواد نظری گلپایگانی )پسر عمه ام( 
در طول 50 ســال فعالیت هنری ا ش بیش از 90 
آهنگ خوانده، بالغ بر 50 فیلم ساخته، نخستین 
فیلم اش »مــادر« در دهــه 50 و آخرین فیلم او 
»آقای شانس« با شرکت اکبر عبدی در دهه ۷0 
بود، کاراکتر »آتقی« که ساخته و پرداخته او در 
ســریال تلویزیونی »آینه عبرت« بود، یکی از 
پرطرفدارترین شخصیت های تلویزیونی دهه 
۷0 بود که در زمان جنگ ایران و عراق پخش 
می شــد.   جواد گلپایگانی  زاده ۲6 اســفند 

۱۳۲9 در گلپایگان    بود. 

پایتخت نشینان در سالی که گذشت 
۲00میلیارد تومان بلیت خریدند

 سینما را 
از مردم نگیریم

با نزدیک شدن به سال جدید، برخی از سازمان ها و نهادهای هنری به سنت 
همیشگی خود نشستی برگزار می کنند تا توضیحاتی درباره یک سال گذشته 
و اتفاقاتی که افتاده بدهند. هاشم میرزاخانی، مدیر سینما شهر هم در یک 
نشست خبری درباره تماشاگران سینما در سالی که گذشت توضیحاتی داد و 
در ادامه به آمار فروش فیلم ها در پایتخت و دیگر شهرهای کشور اشاره کرد. 
وی گفت: 252سینمای فعال داریم. اما مهم ترین نکته این است که سینما 
ارزان ترین تفریح خانواده هاست. باید عدالت فرهنگی را در میان تمام شهرها 
داشته باشیم و کاری نکنیم که مردم توانانی رفتن به سینما را نداشته باشند.

گزا رش
فهیمه پناه آذر

روزنامه نگار

     نیمی از فروش برای تهران است 
آمار نشان می دهد فروش سینمای ایران 400میلیارد تومان بوده و در این 
میان سهم سالن های پایتخت از این فروش ۲00میلیارد تومان عنوان شده 
است. مدیر سینما شهر تصریح می کند: »تهران تا پایان بهمن ۲00میلیارد 
فروش و بالغ  بر 5میلیون  و900 هزار مخاطب داشته است بنابراین ضریب 

اشغال صندلی های سینماها درتهران 9.۸ بوده است.«

     خراسان رضوی و اصفهان، بیشترین فروش پس از تهران 
به گفته میرزاخانی، نزدیک بــه 6میلیون تهرانی تا بهمن ماه به 

تماشای فیلم رفته اند. 
مدیر سینما شهر در توضیح بیشــتر می گوید: »در اصل تهران 
بیش از نیمی از فروش سینمای کشــور را داشته است، استان 
بعدی خراســان رضوی با 49میلیارد فروش بــوده، اصفهان 
با ۳4میلیــارد فروش، فــارس ۲5میلیــارد فــروش و البرز 
۱۷میلیارد و۸00 بوده اســت در اصل5 استان اصلی سینمای 
ایران بــه لحاظ فروش همین اســتان ها هســتند. مازندران، 
 آذربایجان شرقی، خوزستان، قم و گلستان در رتبه های بعدی 

قرار دارند.«   

     فروش باال در شهریور و کمترین فروش در پاییز 
این مدیر به کهگیلویه و بویراحمد اشــاره می کند که کمترین 
میزان فروش را داشته و می گوید:»ایالم و اردبیل هم کمترین 
مخاطب سینما را داشتند. با این حال فروردین خوبی به لحاظ 
فروش داشــتیم و شــهریور ماه رکورد فروش را تجربه کردیم. 
مهرماه به دلیل مسائلی که پیش آمد افت فروش داشتیم که این 
ماجرا تا دی ماه ادامه داشت، اما اسفند خوبی را سپری خواهیم 
کرد. فروش ســینما در فروردین هر ساله بیشترین آمار را رقم 
می زند، اما امسال در شــهریور هم فروش باالیی داشتیم و این 
نشان می دهد که فیلمی خوب اســت، تأثیرگذار است. این در 
حالی است که در شهریور ماه ما با ایام سوگواری مواجه بودیم.«

یکی از اتفاقاتی که در نمایشــگاه 

رصتا مطرح می شد غیبت ۲ یا ۳ خبر
پلتفرم بــود کــه یکــی از آنها 

»فیلم نت« بود. به گزارش همشهری، تعداد محدودی 
از کانال های تلگرامی به این نکته اشاره کرده بودند که 
به نوعی این پلتفرم ها، نمایشگاه رصتا را تحریم کرده اند 
اما آمدن علی سرتیپی به عنوان مدیر فیلم نت به این 
شــایعات پایان داد.  او در گفت وگویی با ستاد خبری 
نمایشگاه اعالم کرد هیچ قهری در میان نیست و دلیل 
نیامدن فیلم نت، عدم آمادگی برای حضور پرقدرت بوده 

است و دلیل دیگری نداشته است.سرتیپی در آخرین 
روز نمایشگاه رصتا با بازدید از این نمایشگاه با مدیران 
برخی غرفه های حاضر در نمایشــگاه دیــدار کرد و 
توافقاتی را برای همکاری بیشتر با پلتفرم های حاضر در 

نمایشگاه انجام داد.
وی به برگزاری این دست نمایشــگاه ها تأکید کرد و 
گفت: ما از هرگونه تعامل و ارتباط استقبال می کنیم؛ 

وقتی پلتفرم ها دور هم جمع   شوند و فضای اشتغال و 
کار فراهم باشد، اتفاقات خوبی می افتد. تالش مان 
این است که بازار کار در حوزه پلتفرم ها رونق پیدا 
کند. ســرتیپی همچنین درباره تعامل با ساترا 
گفت: ما مثل بقیه پلتفرم ها با ساترا کار می کنیم؛ 
مشکالت همه جا هست اما خوشبختانه با تعامل و 

ارتباط با همدیگر پیش می رویم.

 پلتفرم ها
با ساترا قهر نیستند

از 3هزار تومان 10سال قبل تا 50هزار تومان حاال 
یکی از مواردی که هاشم میرزاخانی به آن اشاره می کند، قیمت بلیت سینماست. وی به یک گزارش 
۱0ساله اشــاره کرده و می گوید: »۱0سال پیش قیمت ســینما ۳هزار تومان بوده است. سال۹۱ تعداد 
مخاطبان در تهران ۶۱درصد بوده و حاال شرایط در استان و تهران و باقی استان ها همگن شده و آمار 50 
به 50 شده است. حاال اما با توجه به قیمت ها، بلیت ها صرفه اقتصادی ندارد! مخاطب در سال۹۷ به تعداد 
2۸میلیون نفر، در سال۹۶ به تعداد 2۶میلیون و حاال ۱۳میلیون است. با این حال امسال به نسبت سال 
۹۱ تا ۹۳ تعداد مخاطبان بهتر است. سال ۹۶ تا ۹۹ به لحاظ مخاطب و فروش، سال های خیلی خوبی 

بود. چون مال های بزرگ از تجاری  رابه فرهنگی تغییرکاربری می دادند.«
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»بوی دود گلو را می ســوزاند و چشم را به خارش 
می اندازد. دقایقی اســت که آتش نشانان آتش را 
خاموش کرده و امدادگران اورژانس مصدومان را 
به بیمارستان منتقل کرده اند و حاال پیکر بی جان 
4قربانی حادثه است که برجا مانده و غم سنگینی 
که بر دل خانواده هایشــان نشســته است.« این 
چکیده حادثه انفجار و آتش سوزی است که روز 
گذشته در مرکز پایتخت اتفاق افتاد و بر اثر انفجار 
مواد آتش زا و محترقه خانه ای به آتش کشــیده 
شد، 4نفر جان باختند و 6نفر دیگر دچار سوختگی 

شدند. اما این حادثه تلخ چطور رقم خورد؟
به گزارش همشهری، پیش از ظهر دیروز)یکشنبه( 
انفجاری مهیب خانه ای قدیمی در حوالی خیابان 
مازندران را لرزاند و به دنبال آن خانه کوچک دچار 
آتش سوزی شد. انفجار آنچنان قوی بود که تا چند 
خانه آن طرف تر را لرزاند و به دل ساکنان و کسبه 
آنجا و خیابان انقالب ترس و وحشــت انداخت. 
اهالی محله وقتی خودشــان را به آنجا رساندند 
شــعله های آتش از باالی ساختمان 3طبقه زبانه 
می کشــید و صداهایی که از آنجا شنیده می شد 
نشــان می داد چندین نفر در دود و آتش گرفتار 
شده اند. همان موقع بود که حادثه به آتش نشانی 
گزارش شــد و دقایقــی بعد نخســتین گروه از 
آتش نشــانان خود را به محل حادثه رســاندند. 
کوچه ای تنگ و پــر پیچ و خم کــه خودروهای 
آتش نشانی به زحمت راه شان را به آنجا باز کردند. 
آنطور که اهالی محله می گفتند این ســاختمان 
مسکونی از مدتی قبل به کارگاه تبدیل شده بود 
و در آنجا مواد آتش زا و محترقه تولید و نگهداری 
می شد. در این شرایط آتش نشانان از چند جهت 
عملیات را آغاز و همزمان تــالش کردند تا افراد 
گرفتار شــده در آنجا را نجات دهند. محل حادثه 
کوچک و انفجاری بزرگ در آنجــا رخ داده بود و 
همین موضوع احتمال جان باختــن افرادی که 
در ساختمان حضور داشــتند را بیشتر می کرد. 
آتش نشانان برای اینکه هرچه ســریع تر خود را 
به کانون حادثه که در طبقه دوم ســاختمان بود 
برسانند مجبور شدند از طریق خانه مجاور عمل 
کنند و دقایقی بعد هرچند موفق شدند 6زن را که 
دچار سوختگی شده بودند نجات دهند اما در این 

حادثه 4نفر جان خود را از دست دادند.

علت حادثه چه بود؟
سیدجالل ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران که 
در محل حادثه حضور پیدا کرده بود می گوید: این 
حادثه ساعت۱۱:43 یکشنبه اتفاق افتاد، زمانی 
که همکارانم به محل حادثه رســیدند شعله های 

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

کوتاه از حادثه
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زنگ خطرحوادث  چهارشنبه سوری در تهران به صدا در آمد

4 کشته در انفجار مرگبار پایتخت

رامون اســکوبار، قاتل ســریالی 

خارجی
کالیفرنیا که به جرم قتل 7نفر در 
زندان به ســر می برد، هشتمین 
جنایت هم در پرونده اش ثبت کرد و هم سلولی اش 

را به قتل رساند.
به گزارش همشهری به نقل فاکس نیوز، چند روز 
پیش جسد خوان ویالنووا 53ساله که تنها 3ماه از 
انتقالش به زندان ایالتی در شهر دالنو در کالیفرنیا 
می گذشــت در سلولش پیدا شــد. هرچند هنوز 
جزئیاتی از نحوه به قتل رســیدن این مرد منتشر 
نشــده، اما آنچه در این حادثه توجه رســانه ها را 
جلب کرد، هم ســلولی بودن خوان ویالنووا با یک 
قاتل ســریالی معروف به نام رامون اسکوبار است. 
براساس اطالعات منتشر شــده از سوی پلیس، 
ویالنووا که مدتی قبل به جرم تجاوز جنسی شدید 
به یک کودک زیر ۱4سال در لس آنجلس دستگیر 
شده بود، در دادگاه به حبس ابد محکوم شده و از 
3 ماه قبل به زندان شــهر دالنو منتقل و با رامون 
اســکوبار هم سلولی شــده بود. تا اینکه صبح روز 
جمعه، جســد بی جانش در داخل سلول پیدا شد 
و بررسی های اولیه نشان داد که او به قتل رسیده 
است. تنها کســی که می تواند عامل این جنایت 
باشــد، هم ســلولی مقتول یعنی رامون اسکوبار 
اســت، مردی که کوله باری از جــرم و جنایت در 
پرونده اش ثبت شــده و دوران محکومیتش را در 
زندان می گذراند. این جنایتکار سریالی، نخستین 
قتل خود را در سال20۱8 رقم زد. او عموی 65ساله 
خود را در خانه اش به قتل رســاند و جسد او را در 
جایی دورافتاده دفن کرد. پس از این ماجرا، خواهر 
مقتول که با گم شــدن برادرش جست وجو برای 
پیداکردن او را آغاز کرده بود، به رامون مشکوک شد 
و همین باعث شد که رامون او را نیز به قتل برساند.
قاتل بی رحم پس از قتل عمه و عمویش، به کالیفرنیا 

گریخت و تصمیم گرفت در کمپ های بی خانمان ها 
در اطراف لس آنجلس مخفی شــود. زندگی او در 
میان بی خانمان ها آغاز شــد تا اینکه وی تصمیم 
گرفت به جنایاتش ادامه دهد. نخســتین قربانی 
او، یکی از بی خانمان ها بود. در نیمه های شــب و 
زمانی که مرد بی خانمــان در خواب بود، رامون به 
او حمله کرد و با ضربات چوب بیســبال به سرش، 
وی را به شدت مجروح کرد اما این مرد زنده ماند و 
در بیمارستان بستری شد. قاتل سریالی 2روز بعد 
به بی خانمان دیگری که در ســاحل سانتامونیکا 
خوابیده بود، حمله کرد و با ضربات چوب بیسبال او 
را به قتل رساند. رامون اسکوبار با چوب بیسبال خود 
به 3مرد بی خانمان دیگر هم در لس آنجلس حمله 
کرد تا اموال آنها را ســرقت کند. 2نفر از این افراد 
توسط او به قتل رسیدند اما سومین نفر جان سالم 
به دربرد. ششمین نفری که مرد جنایتکار به قتل 
رساند، بی خانمان نبود. این مرد برای ماهیگیری 
به ســانتا مونیکا رفته و ظاهرا تصمیم گرفته بود 
شب را در آنجا بگذراند که در نیمه های شب هدف 
حمله مرد جنایتکار قرار گرفت و به قتل رســید و 
اموالش به ســرقت رفت. 4روز بعد از این جنایت، 
قاتل سریالی به مردی 63ساله در خیابانی در مرکز 
شهر لس آنجلس حمله کرد و با چوب بیسبال او را به 
قتل رساند. اما تنها دقایقی بعد از این حمله مرگبار 
بود که با حضور پلیس در محل حادثه،  شناسایی و 
دستگیر شد. او پس از دستگیری در سال20۱8 به 
اتهام قتل 7نفر و حمله و مجروح کردن 5نفر دیگر 
در دادگاه محاکمه شد اما ادعا کرد که بی گناه است 
و به این ترتیب تا زمان صدور حکم قطعی، به زندان 
شهر دالنو منتقل شد تا اینکه چند روز پیش و در 
جریان حادثه ای که هنوز جزئیات بیشتری از آن 
مرتکب نشده، هم ســلولی خود را به قتل رساند و 

آمار قربانیان خود را به 8نفر افزایش داد.

قاتل سریالی در زندان هم آدم  کشت

بازداشت 2مجرم در پرونده مرد گمشده 
2 مرد تبهکار در پرونده ناپدید شدن مردی بازداشت شده اند اما با 
وجود شواهد و مدارکی که علیه آنهاست آدم ربایی را انکار می کنند.

به گزارش همشهری، اواخر بهمن امسال زنی به اداره پلیس رفت و 
از ناپدید شدن شوهر 60ساله اش خبر داد.

وی گفت: شوهرم کارمند اســت و آخرین بار برای رفتن به محل 
کارش از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت. هرچه به موبایلش زنگ 

می زنم خاموش است و هیچ کس اطالعی از سرنوشت او ندارد.
پس از ثبت اظهارات این زن، تیمی از مأموران اداره چهارم پلیس 
آگاهی تهران وارد عمل شدند و جست و جو برای یافتن مرد گمشده 
را آغاز کردند. بررسی ها نشان می داد که این مرد آخرین بار در یکی 
از خیابان های پایتخت دیده شــده و با 4نفر که سوار بر خودرویی 

بودند به مشاجره پرداخته است.
ماموران برای به دســت آوردن اطالعات بیشتر راهی محل حادثه 
شدند و به تحقیقات میدانی پرداختند. آنطور که شاهدان می گفتند 
سرنشینان خودرو، پس از درگیری با مرد گمشده، به زور وی را سوار 
ماشین خود کرده و از محل گریخته بودند. یکی از شاهدان گفت: 
روز حادثه در حال عبور از خیابانی بودم که صدای دعوای مردی 
میانسال را با چند نفر شنیدم. محل حادثه جایی است که تبدیل به 
پاتوق خالفکاران شده و 4مرد که آنها را از قبل می شناختم، با مرد 
میانسال درگیر شدند. من متوجه علت درگیری نشدم اما به نظرم 
آنها فقط به خاطر اینکه مرد میانسال در نزدیکی پاتوق آنها ایستاده 
بود، با وی درگیر شده بودند. بعد دیدم که آنها به زور مرد میانسال را 

سوار بر ماشین خود کرده و به سرعت از آنجا دور شدند.
با ایــن اطالعات، مأمــوران پلیــس تحقیقات برای شناســایی 
4مرد خالفکار را آغاز کردند تا اینکه با انجام تحقیقات بیشــتر و 
بررســی های دوربین مداربسته موفق شــدند 2نفر از متهمان را 
شناسایی و دستگیر کنند. 2متهم دستگیر شده اما در بازجویی ها 
منکر هرگونه اطالعاتی از سرنوشت مرد گمشده شدند و گفتند به 
هیچ عنوان او را ندیده و نمی شناســند. یکی از آنها گفت: درست 
است که سابقه داریم و در آن پاتوق برای مصرف مواد دور هم جمع 
می شدیم اما نه مرد گمشده را دیدیم و نه با کسی درگیر شده ایم و 

نه از او خبری داریم.
وی ادامه داد: ما حدس می زنیم فردی که گفته ما را هنگام درگیری 
با مرد گمشــده دیده، از رقبایمان بوده و قصد انتقام جویی داشته 
اســت. ادعای این مرد در حالی صورت می گرفت که دوربین های 
مداربسته نیز چهره او را هنگام درگیری با مرد گمشده ثبت کرده 
بودند. اما وی مدعی شــد:  تصاویری که در دوربین ها ضبط شده 
متعلق به ما نیست و افراد شبیه ما هستند. متهمان در حالی جرم 
خود را انکار می کنند که شواهد و دالیل حکایت از آن دارد که روز 
حادثه با مرد گمشده درگیر شــده و او را ربوده اند. به همین دلیل 

دستور بازداشت هردوی آنها صادر شده و تحقیقات ادامه دارد. 

جنایت به خاطر سرقت طال و جواهر 
تحقیقات در پرونــده مرگ زنی تنها در خانه اش نشــان می دهد 
که فردی آشنا با انگیزه ســرقت طال او را به قتل رسانده و فراری 

شده است.
به گزارش همشهری، ساعت ۱6 شنبه سیزدهم اسفند، به قاضی 
محمدرضا صاحب جمعی خبر رســید که زنی در آپارتمانش در 
حوالی خیابان شــهید مدنی به قتل رسیده است. بازپرس جنایی 
تهران به همراه تیمی از مأموران تجسس پلیس آگاهی راهی محل 
حادثه در طبقه اول ساختمانی مسکونی شــده و درآنجا با جسد 
زنی 70ساله مواجه شدند که بر اثر اصابت جسم سختی به سرش 
به قتل رسیده بود. کنار جسد یک مجسمه به چشم می خورد که 
آثار لکه های خون روی آن وجود داشت. آنطور که مشخص بود زن 
70ساله بر اثر ضربه مجسمه به سرش به قتل رسیده بود و به گفته 
پزشکی قانونی که در صحنه جرم حضور داشت حدود 20ساعت از 
قتلش می گذشت. بررسی ها نشان می داد که مقتول مدت ها بود که 
در خانه اش تنها زندگی می کرد و وقتی همسایه ها از غیبت او نگران 
شده بودند، با پلیس و آتش نشانی تماس گرفته و به این ترتیب راز 
جنایت فاش شده بود.  تیم جنایی در ادامه تحقیقات متوجه شد 
که پول، طال و جواهرات مقتول به ســرقت رفته است و این نشان 
می داد که پیرزن قربانی سرقت مرگبار شده است اما به دست یک 
آشنا چرا که قفل های در سالم بود و اثری از ورود اجباری به خانه 
دیده نمی شد. از سوی دیگر وســایل خانه هم به هم ریخته نبود و 
این نشان می داد که قاتل حتی محل نگهداری طال و جواهرات زن 
تنها را می دانسته است. همچنین در ادامه بررسی ها مواد غذایی 
و سبزیجات تازه در آشپزخانه مقتول کشف شد که نشان داد قرار 
بوده برای او مهمان بیاید و به همین دلیل در تدارک درست کردن 
ناهار بوده است.  با تکمیل تحقیقات در محل، بازپرس دستور انتقال 
جسد به پزشــکی قانونی را صادر کرد و تحقیقات برای شناسایی 
عامل جنایت از سوی کارآگاهان جنایی پایتخت آغاز شده تا اسرار 

این جنایت رازگشایی شود.

کالهبرداری سلبریتی قالبی در اینستاگرام
رئیس پلیس فتاي تهران بزرگ از شناســایی و دستگیری فردی 
خبر داد که با جعل هویت تعداد زیادی از اشخاص مشهور کشور در 

اینستاگرام از کاربران فضای مجازی کالهبرداری می کرد.
به گزارش همشــهری، ســرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: 
تحقیقات برای دســتگیری این فرد به دنبال شــکایت تعدادی از 

اشخاص مطرح و شناخته شده کشور در پلیس فتا آغاز شد.
وی ادامه داد: بررســی اظهارات شاکیان نشــان می داد که فرد یا 
افرادی ناشناس، با سوءاستفاده از عکس و تصاویر افراد معروف در 
اینستاگرام، خودشــان را به جای آنها معرفی کرده و با شگردهای 
مختلف دست به کالهبرداری یا دریافت وجه نقد از کاربران می زدند.

گودرزی گفت: با شــروع تحقیقات تخصصی، معلوم شد که پشت 
پرده همه این کالهبرداری ها، یک نفر است که هر بار با نام و تصویر 
یکی از افراد مشــهور، صفحه ای راه اندازی کرده و با اســتفاده از 
تصاویر آرشیوی و ترفند جمع آوری کمک های مالی برای کمک به 

نیازمندان، از کاربران کالهبرداری می کند.
رئیس پلیس فتاي تهران با اشاره به اینکه صفحه جعلی اینستاگرام 
این فرد شیاد گاهي بیش از ۱00 هزار دنبال کننده داشته، گفت: 
مأموران با بررسی های تخصصی مخفیگاه این فرد را در جنوب تهران 

شناسایی و وی را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
ســرهنگ گودرزی تأکید کرد: متهم پس از انتقال به پلیس فتا به 
جعل هویت افراد مشهور و کالهبرداری از بیش از 20نفر اعتراف کرد 

و پرونده وی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

آتش تمام ســاختمان را 
فرا گرفته بود و با توجه به 

اینکه اعالم شده بود برخی 
از افراد در ســاختمان محبوس 

هستند، آتش نشانان در همان دقایق 
اولیه 5 زن را که دچار ســوختگی شده بودند از 
داخل ساختمان خارج کرده و به عوامل اورژانس 
مستقر در محل تحویل دادند. همزمان عملیات 
جست وجو و اطفای حریق نیز ادامه پیدا کرد و در 
ادامه پیکرهای بی جان 4نفر از آنجا خارج شد. او 
درباره علت حادثه می گوید: علت این حادثه انفجار 
موادمحترقه بود. متأسفانه برخی از افراد در آستانه 
چهارشنبه ســوری اقدام به تولید و نگهداری از 
پیش سازهای این مواد می کنند که منجر به وقوع 

چنین حوادثی می شود.

حادثه به روایت شاهد عینی
در مجاورت محل وقوع حادثه مردی ســالخورده 
همراه همسرش زندگی می کند. هرچند او هنگام 
وقوع انفجار در خانه حضور نداشــت، اما دقایقی 
بعد همســرش او را خبر کرد و به خانــه آمد. او 
درباره آنچه اتفاق افتاده به همشــهری می گوید: 
حدود ساعت ۱۱ همســرم که به شدت ترسیده 
بود تماس گرفــت و گفت که خانــه کناری مان 
منفجر شده است. او صدایش می لرزید و می گفت 
شدت انفجار آنقدر زیاد بوده که او از خانه به بیرون 
پرتاب شده است. او ادامه می دهد: خانه کناری مان 
یک کارگاه تولیدی بود که ظاهرا در آنجا وسایل 
نورپردازی تولید می کردند. همه شــان فامیل و 
اعضای یــک خانواده بودند. از چنــد روز قبل اما 
شنیدیم که عالوه بر کارشان در آنجا وسایل آتش 
بازی و نورافشانی هم درست می کنند. صاحب آنجا 
45ساله بود و با من سالم وعلیک داشت و شنیدم 

که در این حادثه جانش را از دست داد.

این مرد که شاهد لحظه 
به لحظــه عملیات اطفای 
حریق توســط آتش نشانان 
بود ادامه می دهــد: زمان زیادی 
نگذشته بوده که آتش نشانان رسیدند. 
همه جــا را دود و شــعله های آتــش گرفته بود. 
راه ورود به خانه بســته بود و تنها می توانســتند 
از خانه ما وارد طبقه دوم آنجا شــوند. به همین 
دلیل آتش نشانان وارد خانه مان شدند و با سوراخ 
کردن دیوار از داخل توانستند به آنجا نفوذ کرده و 
شیلنگ های آب را عبور دهند. آنها از همین طریق 
هم توانستند 3، 4نفر را از طبقه دوم خانه همسایه 
و از دل آتش بیرون بکشند. این همسایه در ادامه 
می گوید: تقریبا همه می دانستند که در آنجا ترقه 
و وسایل آتش بازی نگهداری می شود و من خودم 
بارها گفته بودم که تو را به خدا مواظب باشید اما 
فایده ای نداشت. چند ماه قبل هم آنجا آتش گرفته 
بود اما آن مرتبه آتش سوزی کوچک تر بود و بدون 
اینکه به کسی آسیب برسد خاموش شد اما این بار 
این فاجعه به بار آمد و عالوه بر 4نفری که جان شان 
را از دست دادند 5، 6نفر هم دچار سوختگی شدید 
شده اند و در بیمارستان هســتند. خداکند آنها 

نجات پیدا کنند.

وسایل نورافشانی بود، نه ترقه 
چند پســر جوان درســت جلوی محــل حادثه 
ایستاده اند و با ناراحتی ماجرا را دنبال می کنند و 
یکی از آنها همینطور که به ساختمان سوخته و دود 
گرفته نگاه می کند سرش را تکان می دهد و اشک 
می ریزد. آنها دوستان قربانیان این حادثه هستند. 
یکی از آنها به همشهری می گوید: در همین چند 
ســاعتی که این اتفاق افتاده شنیدم که گفته اند 
آنجا ترقه درست می کردند. اما این درست نیست. 
صاحب آنجا دوستم بود. آنها در کار تولید وسایل 

نورپردازی بودند و آنجا انبار بود. ظاهرا آمده بودند 
به آنجا سر بزنند که این اتفاق افتاد.

او درباره قربانیان می گوید: صاحب آنجا 40سال 
داشت و2نفر دیگر که پدر و پسر و از اقوام صاحب 
کارگاه بودند و چهارمین نفر هم دوست شان بود. 
به جز آنها چند زن و دختر دیگر که همه از نزدیکان 
صاحب کارگاه بودند هم در آنجا حضور داشــتند 
که همگی در این حادثه دچار سوختگی شدیدی 
شدند. به خاطر وجود آنها در محل حادثه است که 
می گویم ترقه در کار نبوده اســت. چه کسی زن و 

بچه اش را به خاطر ترقه به خطر می اندازد؟ 

بازپرس جنایی در محل حادثه
این حادثــه از چنان اهمیتی برخــوردار بود که 
دقایقی پس از آنکه معلوم شد چند نفر در جریان 
آن جان خود را از دســت داده اند، افسر نگهبان 
کالنتری۱09 بهارستان ماجرا را به محمدجواد 
شفیعی، بازپرس کشــیک دادسرای امور جنایی 
گزارش کرد و او نیز همراه با تیم بررســی صحنه 
جرم در محل حادثه حاضر شدند. در بررسی های 
اولیه معلوم شد که در محل حادثه چند دوربین 
مداربسته نصب است و ممکن است تصاویر ضبط 
شده توسط دوربین ها راهگشای تحقیقات باشد. 
به همین دلیل دســتور بررســی این تصاویر از 
ســوی بازپرس جنایی صادر شد. همچنین او در 
محل حادثه به تحقیق از همســایه ها و آشنایان 
حادثه دیدگان پرداخت. در همین حال بازپرس 
جنایی دســتور انتقال پیکر 4قربانی حادثه که 
مرد بودند و بین ۱7 تا 40سال داشتند به پزشکی 
قانونی و حکم بازداشت 2نفر شامل شریک و مالک 
ساختمان به اتهام قتل شبه عمد و تغییر کاربری 
مکان مســکونی و نگهداری وسایل خطرناک در 
آنجا را صادر کرد و تحقیقات تکمیلی در این باره 

ادامه دارد.

یادداشت

 یک جنگ جمعیتی 
با زمینه های فرهنگی

در این نگرش، فرزند یــک هدیه الهی و 
نعمت زندگی تلقی نمی شــود و زوجین 
تمایل دارند زمــان و هزینه ای را که صــرف تربیت فرزندان 
می کنند، برای لذت جویی و دســتیابی به امیــال و آرزوهای 
مادی خود صرف کنند؛ درحالی که در فرهنگ اسالمی و ایرانی 
فرزندان باعث طراوت و شادابی زندگی پدر و مادر و مهم ترین 
سرمایه های اجتماعی جامعه و موجب شادی و گشایش زندگی 

محسوب می شوند.
البته در این میان، بهبود شرایط اقتصادی جامعه را هم نباید 
از نظر دور داشت؛ زیرا زمینه های شکوفایی اقتصادی هم در 
ایجاد بازار و رونق کســب وکار و تأمین مسکن زوجین جوان 
برای فرزند آوری مهم هستند و همچنین باید اصالح باورهای 
فرهنگی جوانان درباره بنیان خانواده را هم ضروری دانست. 
در حال حاضر حدود ۱9میلیون جوان در سن ازدواج داریم که 
به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب و تغییرات فرهنگی جامعه 
و عدم ایجاد اشتغال و مسکن مناســب به تجرد تمایل پیدا 
کرده اند. افزایش سن ازدواج جوانان و رغبت نداشتن جوانان 
به ازدواج از دالیل مهم کاهش فرزندآوری به شمار می آید که 
دالیل فرهنگی و اقتصادی متعــددی دارد. اگر این جوانان 
متأهل شوند، شاهد شورونشــاط جامعه و افزایش جمعیت 
نوزادان و کودکان زیر 5سال در کشور خواهیم بود که درنتیجه 
آن بحران جمعیت مهار می شود و رونق در زمینه های مختلف 
اجتماعی، اقتصادی، علم و فناوری و امیدآفرینی نیز بیشتر 

می شود.
در سال های اخیر شاهد هستیم که مسائلی مانند ازدواج سفید 
و سایر ســبک های نامتعارف و غیرشــرعی زندگی مشترک 
در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی از ســوی غرب و 
غرب زده ها ترویج می شــود که از  آفت هــای بنیان خانواده و 
فرهنگ فرزندآوری جامعه محسوب می شوند. ما باید برای این 
آفت های فرهنگی به فکر چاره باشیم و به موازات آن مشکالتی 
مانند بیکاری، عدم تأمین مســکن جوانان، نبود مشوق های 
اجتماعی، اقتصادی و... را از ســر راه جوانان برداریم تا با رونق 
و افزایــش ازدواج به بهبود فرهنگ جمعیتــی و فرزندآوری 

دست یابیم.
در پایان باید اشــاره کرد که فرهنگ حاکم بــر فرزندآوری 
خانواده ها را به نوعی جنــگ جمعیتی نیز می توان تعبیر کرد 
که علیه کشورمان و برخی کشورها به راه افتاده است. اسناد 
زیادی وجود دارد که تأیید می کند آمریکا و صهیونیسم برای 
ایران و دیگر کشــورهای مســلمان جنگ جمعیتی طراحی 
کرده اند و با تغییر الگوی اجتماعی و فرهنگی خانواده ها اهداف 
خود را محقق می کنند. برای خنثی سازی  و غلبه بر این جنگ 
جمعیتی ما در درجه نخست به راهکارهای فرهنگی نیاز داریم 
و در درجه بعدی باید بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جوانان 
را مدنظر قرار دهیم. الگوی کم فرزندی مناســب زیست بوم و 
منش خانواده ایرانی نیست و عوارضی چون پدیده تک فرزندی 
و سالمندی را به دنبال خواهد داشت که قطعا تابلوی آخر آن 

تنهایی سالمندان و مرگ های خاموش خواهد بود.
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هفته نامه کانتیننت ]آفریقای جنوبی[
فرار از اعتراضات با سرزنش سیاه پوستان 

بیروت، دروازه بازگشت اسد به جهان عرب
بشار اسد می تواند با ایفای نقش در مسائل سیاسی لبنان، بار دیگر به بازیگری مهم در میان کشورهای عربی تبدیل شود

نقل قول

کیوسک

جنگ جهانی سوم در راه است 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور پیشــین 
آمریکا:جهان به زودی وارد جنگ جهانی سوم 
خواهد شــد، مگــر اینکــه خیلــی زود اتفاقی 
بیفتد. با پیروزی در انتخابات قبل از اینکه به 
کاخ سفید برســم، جنگ فاجعه بار روسیه و 
اوکراین را تمام خواهم کرد؛ مطمئن باشید 
که پایان دادن به جنگ بیش از یک روز طول 

نخواهد کشید. )شبکه آر تی( 

تالش برای تمدید قرارداد صادرات 
غالت اوکراین

مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه:ما 
ســخت تــالش می کنیم تــا توافــق غالت 
را بــدون هیــچ مانعــی اجــرا و آن را تمدید 
کنیــم. در این بــاره بــا آنتونیــو گوتــرش، 
دبیــرکل ســازمان ملــل صحبــت کــردم. 
گرچــه توافــق اوکرایــن و روســیه دربــاره 
صــادرات غــالت بــه کاهش قیمــت مواد 
غذایــی کمــک کــرد، امــا گرســنگی هنوز 
در جهان ریشه کن نشده است. )رویترز(

مسائل باید از راه  دیپلماسی حل شوند 
ذبیــح هللا مجاهــد، ســخنگوی طالبــان 
افغانستان :دوره اعمال فشار دیگرگذشته 
اســت. بهتر اســت همه موضوعــات از راه 
گفت وگو و دیپلماسی حل شود. شیوه ای 
که مقام های آمریکایی در پیش گرفته اند، 
درســت نیســت. مــا از راه گفت وگــو بایــد 
مشــکالت را حــل کنیــم. بســیاری از 
حرف هــای آنهــا درســت نیســت و نتیجــه  

مثبت نخواهد داشت. )تلویزیون طلوع(

 بودجه نظامی چین 
به 225میلیارد دالر رسید

چین روز یکشــنبه اعالم کرد که بودجه نظامی خود را افزایش 
خواهــد داد. اعالم افزایــش بودجه نظامی چیــن همزمان با 
برگزاری کنگره ملــی خلق چین )NPC( صــورت می گیرد. 
فرانس24گزارش داده که بودجــه نظامی چین دومین بودجه 
بزرگ نظامی در میان کشــورهای جهان اســت. براساس این 
گزارش، با افزایش بودجه نظامــی، هزینه های دفاعی چین به 
225میلیارد دالر خواهد رســید که افزایش 7.2درصدی را در 
مقایسه با سال گذشته نشان می دهد. پیش از این، خبرگزاری 
شین هوا گزارش داده بود که چین به دنبال نوسازی توان دفاعی 
 )PLA( خود در صدمین سالگرد تاسیس ارتش آزادیبخش خلق
در سال 2۰27 اســت و اکنون شــاید افزایش بودجه نظامی 
بخشی از اهداف رهبران این کشــور برای نوسازی ارتش است. 
هزینه های دفاعی چین با آمریکا فاصله زیادی دارد. واشنگتن در 
سال جاری بیش از 8۰۰میلیارد دالر را برای نیروهای ارتش خود 
اختصاص داده است. در عین حال فرانس 24به نقل از تحلیلگران 
گفته است که پکن بسیار بیشتر از مبالغ رسمی اعالم شده در 

بخش های دفاعی و نظامی خود هزینه می کند.

از سوی دیگر افزایش بودجه نظامی چین همزمان با کاهش سطح 
مناسبات و روابط با آمریکا صورت می گیرد. پکن و واشنگتن در 
سال های اخیر بر سر مســائل تجاری، حقوق بشر و سایر مسائل 
سیاســی و اســتراتژیک اختالف نظر داشــته اند. مقامات ارشد 
آمریکایی با هشدارهای پی در پی، مدعی هستند که چین ممکن 
است در سال های آینده به تایوان حمله کند و از این رو در سال های 
اخیر برخی قراردادهای فروش تســلیحات را بــا تایوان به امضا 
رسانده اند. درحالی که چین، جزیره تایوان را بخشی از قلمرو داخلی 
خود می داند، تعامالت تسلیحاتی آمریکا و تایوان همواره با خشم 
و انتقادات تند مقامات پکن روبه روست. »نیکالس سوانستروم«، 
مدیر اندیشکده سیاســت امنیت و توسعه استکهلم معتقد است 
که پکن با افزایــش بودجه نظامی خود در حال ســرمایه گذاری 
برای تقویت توان خود برای تسلط بر تایوان و دورکردن آمریکا از 
منطقه است. به گفته این کارشناس سیاسی، ما شاهد یک مسابقه 
تسلیحاتی نظامی در شرق آسیا هستیم و تسلیحات چین در این 
رقابت ها نقش قابل توجهی دارد. همچنین جیمز چار، کارشناس 
ارتش چین در دانشــگاه فناوری نانیانگ ســنگاپور می گوید که 
افزایش هزینه های نظامی برخی کشورها در سراسر آسیا به دلیل 

احساس تهدید آنها از چشم انداز امنیت منطقه در آینده است.

سایه نافرمانی مدنی بر سر تل آویو

در تل آویو و دیگر شهرهای فلسطین اشغالی، معترضان برای 
نهمین هفته پیاپی به خیابان ها آمدنــد تا علیه برنامه کابینه 
تندرو بنیامین نتانیاهو دســت به تظاهــرات بزنند. نتانیاهو 
برنامه ای را تحت عنوان اصالحــات قضایی دنبال می کند که 
هدف از آن کاستن اختیارات دیوان عالی و حذف نظارت این 
نهاد قضایی بر مصوبات پارلمان اســت. مخالفان، این طرح را 
راهی برای فرار نتانیاهو از اتهامات قضایی می   دانند. در مقابل، 
نتانیاهو با حمایت گروه های تندرو ارتودکس بر حذف نظارت 
دیوان عالی بر مصوبات پارلمان تأکید دارد. احزاب افراطی در 
کنســت )پارلمان( با حمایت از نتانیاهو، حذف نظارت دیوان 
عالی را راهی جهت تصویب قوانیــن دینی و مذهبی خود در 
حوزه های مختلــف می دانند. الجزیره به نقــل از تحلیلگران 
گزارش داده است که تصویب طرح موردنظر نتانیاهو به اعضای 
کنست اجازه خواهد دهد تا بدون هیچ نظارتی، پرونده اتهامات 
فســاد نتانیاهو را مختومه کنند و نمایندگان به تبرئه او رأی 
دهند. برخی سیاستمداران در تل آویو ازجمله ایهود باراک که 
تا سال 2۰۰1 نخست وزیر صهیونیست   ها بود، خواستار نافرمانی 
مدنی سراســری شــده اند. همچنین جمله دان خالوتص و 
موشه یعلون، 2 فرمانده نظامی ارتش رژیم صهیونیستی نیز 

صهیونیست ها را به نافرمانی مدنی فراخوانده اند.
 آویگدور لیبرمن، رهبر حزب »اســرائیل خانه ما« نیز که در 
دولت های پیشین نتانیاهو وزیر جنگ بوده و چند سالی است به 
سرسخت ترین مخالف او تبدیل شده نیز تأکید کرده که به هیچ 
گفتمانی با نتانیاهو و حامیان او باور ندارد و شاید وضعیت فعلی 
به نافرمانی مدنی منجر شود. با این حال، وب سایت میدل ایست 
مانیتور در گزارشی به این موضوع اشاره دارد که ورود معترضان 
به فاز نافرمانی مدنی کمی دشوار است، چون اسرائیل هیچ گاه 
در طول 7۰ سال گذشته تجربه نافرمانی مدنی نداشته و بیم 
آن می رود که نافرمانی مدنی به درگیری داخلی میان موافقان 
و مخالفان نتانیاهو منجر شــود. از سوی دیگر بخش زیادی از 
6۰5هزار نفر ساکن در شهرک های صهیونیستی کرانه باختری 
جزو صهیونیست های تندرویي هستند که حامی نتانیاهو به 
شمار می روند و پیوستن آنها به نافرمانی مدنی چندان محتمل 
نیست. از ســوی دیگر بخش زیادی از مخالفان کابینه تندرو 
نتانیاهو در تل آویو و دیگر شــهرهای مناطق اشغالی 1948 
ساکن هستند و ورود این بخش ها به نافرمانی مدنی به نوعی 
گسست ناخواسته میان شهرک نشینان و دیگر ساکنان مناطق 

اشغالی منجر خواهد شد.

دریچه

جهان نما

واقعیت غیرقابل اجتناب 
پذیرش اسد

تحلیل

حدود 2هفته پیش بود که بشــار اسد، رئیس جمهور 
ســوریه، با آغوش بــاز به اســتقبال نماینــدگان و 
دیپلمات های کشورهای عضو اتحادیه عرب در دمشق 
رفت؛ کسانی که پس از زلزله مرگبار  ماه گذشته برای 
نشان دادن همبستگی خود با ســوریه، به این کشور 
سفر کرده بودند. با این سفر، بازگشت کامل دمشق به 
اتحادیه عرب که 12سال پیش با آغاز جنگ داخلی در 
سوریه از این سازمان منطقه ای کنار گذاشته شده بود، 
عمال دیگر اتفاق افتاده است. طی دهه های گذشته، هر 
زمان نام سوریه در جهان عرب به گوش می رسیده، نام 

لبنان هم در کنار آن مطرح می شده است. 
حال پرسش اینجاست که روابط لبنان و سوریه پس از 
احیای موقعیت بشار اسد، در نگاه حاکمان عرب به چه 

سمت وسویی خواهد رفت؟
رهبران کشــورهای عربی که روزگاری نه چندان دور 
رئیس جمهور سوریه را بخشی از بحران امنیتی منطقه  
می دانســتند، امروز به او به عنوان بخشــی از راه حل 
امنیتی منطقه نگاه می کنند. در اینجا پرسش اصلی این 
است که بشار اسد از موقعیت تازه خود و تقویت جایگاه 
سیاسی اش چطور استفاده خواهد کرد و این مسئله چه 
تأثیری بر تحوالت کشور بحران زده همسایه-لبنان- 
خواهد داشــت به ویژه اینکه رئیس جمهور سوریه به 
واســطه کانال های ارتباطــی اش در لبنان همچنان 
می تواند در بیروت تأثیرگذار باشد؛ امری که به اعتقاد 
کارشناسان می تواند بخشــی از استراتژی بلندمدت 
 او برای تبدیل شــدن بــه چهره غالب سیاســی در

منطقه شام باشد.

روابط خانوادگی سیاسیون در دمشق و بیروت 
مهم ترین بحران امروز لبنان، بحران ریاست جمهوری 
است. بشار اسد در بیروت متحدانی دارد که می توانند 
برای کرسی ریاســت جمهوری لبنان که پس از اتمام 
دوره 6ســاله »میشــل عون« در اکتبر ســال2۰22 
خالی مانده اســت با یکدیگر رقابت کنند. یکی از این 
چهره ها »سلیمان فرنجیه« رهبر جنبش »المرده« و از 
سیاستمداران مسیحی مارونی لبنان است که یکی از 
دوستان نزدیک بشار اسد به شمار می رود. رابطه فرنجیه 
با خانواده اسد به دوران کودکی بازمی گردد. لبنان در 
سال1975 گرفتار جنگ داخلی خونباری شد. با ادامه 
جنگ ســلیمان فرنجیه، رئیس جمهور وقت لبنان و 
پدربزرگ ســلیمان فرنجیه فعلی، از »حافظ اســد« 
رئیس جمهور وقت ســوریه، خواست تا در کنار دولت 
او و جناح راست این کشــور قرار گرفته و علیه جریان 
چپ گرای لبنان وارد عمل شــود. سوریه در آن زمان 
به عنوان بخشی از یک نیروی گسترده تر حافظ صلح 
عربی وارد جنگ داخلی لبنان شــد. نیروهای سوریه 
در لبنان باقی ماندند و این حضور نظامی تا زمان ترور 
»رفیق حریری«، نخســت وزیر لبنان، در سال2۰۰5 

میالدی ادامه داشت.
در پی ترور رفیــق حریری و افزایــش نارضایتی ها از 
حضور نظامی سوریه در لبنان-به ویژه اینکه بخشی از 
افکار عمومی لبنان انگشت اتهام در جریان ترور رفیق 
حریری را به سوی دمشق نشانه گرفته بودند- بشار اسد 
در سال2۰۰5 طی یک سخنرانی در پارلمان، از تصمیم 
دمشق برای خروج نیروهای سوریه از لبنان خبر داد و 
یک ماه بعد خروج نیروهای سوریه از لبنان تکمیل شد.

اگرچه در آن زمان احساسات ضدسوریه ای در لبنان باال 

گرفته بود، اما روابط میان فرنجیه و خانواده بشار اسد 
هرگز متزلزل نشد. با وجود اینکه جریان المرده تنها 
یک نماینده در پارلمان لبنان دارد، اما همین حضور 
محدود نیز فرصتی را در اختیار سلیمان فرنجیه )نوه 
رئیس جمهور سابق لبنان(  قرار داده که بتواند به کرسی 
ریاست جمهوری فکر کند؛ به ویژه که او عالوه بر اتحاد 
با بشار اسد، حمایت جنبش حزب اهلل لبنان را نیز دارد.

به نوشته روزنامه نشنال اینترست، دلیل اینکه حزب اهلل 
لبنان تاکنون نامزدی فرنجیه برای ریاست جمهوری 
را اعالم نکرده، اختالفاتی اســت کــه اخیرا میان این 
سیاســتمدار لبنانی بــا برخی از متحدان مســیحی 
سابق اش در جنبش میهنی آزاد لبنان)FPM( و رهبر 
آن - جبران باسیل - رخ داده است. جنبش میهنی آزاد 
لبنان نیز متحد حزب اهلل اســت اما »جیمی جابور« 
یکی از اعضای جنبش میهنی آزاد لبنان، فاش کرده 

که حزب اهلل لبنان مصمم به حمایت از فرنجیه است.

متحدی در بیروت،  عضوی در جهان عرب
همانطور که رئیس جمهور سوریه خود در مصاحبه ای 
که حدود 3 ماه پیش انجام داد، اذغان کرده است، لبنان 
برای او یک مسئله کلیدی است. بشار اسد گفته است: 
»ما از حزب اهلل حمایت کرده ایم و همچنان به حمایت 
از آن ادامه خواهیم داد؛ زیرا حزب اهلل متحد استراتژیک 
ماســت. ما عمیقا درباره وضعیت فعلی لبنان و آینده 
این کشور نگران هستیم چرا که بیروت همیشه حامی 
ســوریه بوده و ثبات در آن برای ما بسیار مهم است.« 
نشنال اینترست می نویســد: واضح است که بشار اسد 
هر راهی را که بتواند موقعیت سیاسی او را تقویت کند 
امتحان خواهد کرد و در این شــرایط داشتن حمایت 
حزب اهلل و فرنجیه به عنــوان رئیس جمهور احتمالی 
لبنان و همزمان موهبت های بازگشت به جهان عرب 
اهرمی را در اختیار رئیس جمهور سوریه قرار می دهد 
 که می تواند از آن برای تقویت نظام سیاســی سوریه

به خوبی استفاده کند. البته که بشار اسد برای احیای 
موقعیت سیاســی خود راه درازی در پیــش دارد. او 
اکنون ریاست دولت در کشوری نیمه ویران را برعهده 
دارد که برای بازســازی ویرانه های ناشــی از جنگ 
داخلی و زلزله ویرانگر اخیر میلیاردها دالر بودجه الزم 
اســت. از آن مهم تر اینکه  دولت بشار اسد هنوز تحت 
تحریم های آمریکا موســوم به »قانون سزار« است و 
به نظر نمی رسد که این تحریم ها حداقل در آینده ای 
نزدیک برداشته شوند. »جاشوا لندیس« استاد علوم 
سیاســی از دانشــگاه اوکالهاما به نشنال اینترست 
می گوید: بســیاری از گروه های فشار که با کاخ سفید 
و کنگره آمریکا در ارتباط هستند این روزها به شدت 
در تالش هســتند تا مانع لغو تحریم های سوریه پس 
از زلزله مرگبار اخیر شوند. بسیاری از مخالفان سوریه 
به همراه گروه های حامی اسرائیل در واشنگتن نگران 
هستند که تحریم های سوریه برای همیشه لغو شود. 
آنها نمی خواهند که تحریم ها علیه دولت اسد کاهش 
یابد. اما واقعیت این است که دولت های عربی حادثه 
زلزله را فرصتی برای خود دانســته و به سوی دمشق 
حرکت کرده اند. دیگر از اینجا به بعد همه  چیز به دولت 
بشار اسد بستگی دارد که چگونه به این تمایل پاسخ 
دهد. بازی در فضای سیاسی لبنان می تواند نقطه ورود 

دوباره اسد به جهان عرب باشد. 

بهاره محبیگزارش 
روزنامه نگار

دالیا داســا کایه، ستون  نویس 
 :World Review Politics
موقعیت منطقه ای بشــار اســد در 
ســال های اخیر به طور چشمگیری 
تقویت شده است. دالیل کشورهای 
عربی برای پذیرش دوباره اسد متفاوت 
است و درباره چرایی استقبال دوباره از 
سوریه به  هیچ وجه با یکدیگر اتفاق نظر 
ندارند. با این حال یک چیز مشخص 
است: همسایگان بشار اسد پذیرفته اند 
که عادی ســازی روابط با دولت او که 
پس از 12سال جنگ داخلی همچنان 
بر مســند قدرت نشســته واقعیتی 
غیرقابل اجتناب اســت. خاورمیانه 
پس از جنگ اوکرایــن وارد دوره ای 
جدید شــده که در آن گرچه آمریکا 
تالش دارد تا به عنوان بازیگر اساسی 
ایفــای نقش کنــد امــا قدرت های 
جهانی دیگر به ویژه چین و روســیه 
در عصر چندقطبی جدید نقش های 
فعالی دارند. دولت های منطقه ای نیز 
تمایل خود را برای پیوســتن به نظام 
چندقطبی جدید نشان داده اند. مثال 
امارات از پیوســتن به رژیم تحریم ها 
علیه روســیه خودداری کرده است. 
در مورد سوریه نیز با وجود مخالفت 
صریح آمریکا با عادی ســازی روابط، 
نزدیک تریــن متحــدان منطقه ای 
واشنگتن و حتی ترکیه به عنوان یکی 
از اعضای ناتو، به سوی برقراری ارتباط 

با دولت اسد شتافته اند.

خأل ریاست جمهوری در لبنان
 بن بســت سیاســی لبنان در بحبوحه 
فروپاشــی اقتصادی این کشور تشدید 
شده اســت. دوره ریاســت جمهوری 
 میشــل عون، رئیس جمهوری پیشین 

۳1اکتبر2022 )نهم آبــان1401( به پایان 
رســید و لبنان از آن زمان رئیس دولت 
ندارد. پارلمان اساســا بیــن هواداران 
حزب اهلل و مخالفــان این حزب قدرتمند 
تقسیم شده است و هیچ کدام از طرفین 
اکثریت قابل توجهــی ندارند. چند دوره 
تالش نمایندگان برای رای گیری درباره 
رئیس جمهور ناموفق بوده اســت. به نظر 
می رسد همانطور که عون در سال201۶ 
پس از 2۹ماه کشــمکش سیاســی به 
ریاست جمهوری رســید، روند انتخاب 
جانشین او هم ماه ها ادامه خواهد داشت. 
براساس نظام تقســیم قدرت در لبنان، 
سمت ریاســت جمهوری باید در اختیار 
یک مسیحی مارونی قرار گیرد. لبنان از 
سال201۹ یکی از شدیدترین بحران های 
اقتصادی جهان را تجربه می کند؛ بحرانی 
که در فقر شدید مردم مشهود است. این 
کشور طی 5 ماه گذشته توسط یک دولت 
مستعفی اداره می شود که قادر به اتخاذ 

تصمیم های مهم نیست.

مکث

قیس ســعید، رئیس جمهور تونس که این روزهــا با موجی از 
اعتراضات داخلی روبه روست به تازگی اظهاراتی نژادپرستانه   
علیه سیاه پوستان آفریقایی داشته است.   این اظهارات با موجی 
از واکنش ها روبه رو شده است. مجله تحلیلی کانتیننت نوشته 
که سعید با مقصر خواندن مهاجران سیاهپوست، به دنبال فرار از 
مشکالت و وضعیت پرتنش داخلی است. رئیس جمهور تونس که 
بسیاری از گروه های داخلی او را به دیکتاتوری متهم می کنند، 
خواستار اقدامات فوری علیه هجوم مهاجران کشورهای جنوب 
صحرا به تونس شده است. سیاهپوستان تونسی حدود 10درصد 
از جمعیت این کشور را تشــکیل می دهند. سعید همچنان  با 
موجی از اعتراضات داخلی روبه روست و صدها تن از مخالفان او 
در تونس روز یکشنبه پس از دستگیری رهبران گروه ها و احزاب 

مخالف دست به تظاهرات زدند. 

مامــوران پلیــس پاکســتان 
روز یکشــنبه وارد اقامتــگاه 
عمران خان، نخســت وزیر سابق 
این کشور شــدند تا او را در پرونده ای مرتبط با 
هدایای دولتی دســتگیر کنند، اما خان 7۰ساله 
در آنجا حضور نداشت . به گزارش الجزیره، از زمان 
برکناری عمران خان از قــدرت در آوریل2۰22، 
نخست وزیر پیشــین درگیر 7۰پرونده ازجمله 
اتهامات مرتبط با فســاد و تروریسم شده است. 
خان امــا تمام اتهامــات وارده علیه خــود را رد 
می کند. یکــی از پرونده های اصلــی علیه خان 
توســط یکی از اعضای حزب مسلم لیگ شاخه 
نواز )PML-N( تشــکیل شــده و براساس این 
پرونده، نخست وزیر سابق متهم است که دست به 
خرید و فروش هدایای دولتی زده است. در پرونده 
دیگری، عمران خان به دلیل اظهاراتی که در یک 
گردهمایی عمومی در اســالم آباد علیه مقامات 
پلیس و یک قاضی زن داشته است، به »تروریسم« 
 متهم شده است. همچنین در پرونده ای که طی

8 سال گذشــته جریان داشــته، حزب تحریک 
انصاف که رهبری آن را عمران خان برعهده دارد، 
متهم به دریافت وجوه مالی از خارج از کشور شده 

است. این اقدام در پاکســتان غیرقانونی است و 
حزب تحریک انصاف با رد دریافت پول از خارج 
گفته که همه کسانی که به این حزب کمک مالی 

کرده اند، شهروند پاکستان بوده اند.
پیگیری اتهامات قضایی علیه عمران خان در حالی 
است که او از زمان خلع قدرت توسط پارلمان این 
کشور، همواره با برگزاری اعتراضات و تحصن های 
بزرگ با مشارکت هوادارانش خواستار برگزاری 
انتخابات زودهنگام بوده است. عمران خان دارای 
پایگاه قابل توجه مردمی به ویژه در ایالت پنجاب 
است. در 1۰ ماه گذشــته، حزب خان در چندین 
انتخابات محلی پیروز شــده و قدرت انتخاباتی 
خود را تقویت کرده اســت. حزب تحت رهبری 
عمران خان به عنــوان یکی از رقبــای اصلی در 
انتخابات پارلمانی آینده دیده می شــود. به گفته 
تحلیلگران، خان حتی در میان پرســنل نظامی 
فعلی و بازنشســته پاکســتان از حمایت نسبی 
برخوردار اســت. در این گزارش گفته شــده که 
حمایت از عمران خان از زمان ترور نافرجام او در 
نوامبر گذشته، افزایش یافته است؛ حمله ای که در 
آن یکي از افراد نزدیک به او کشته و چند نفر دیگر 

زخمی شدند.  

ناکامی پلیس در دستگیری عمران خان
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تاناکورا ممنوع
حاال که داریــد فروشــگاه ها را یکی یکي 
زیر پا می گذارید تا خرید شــب عيدتان را 
تکميل کنيد، احتماال دیده باشيد که برخی 
از مغازه ها و فروشــگاه های پوشــاک، یک 
گوشــه ای از مغازه را به لباس های دســت 
دوم یا به اصطالح تاناکورا اختصاص داده اند 
تا آنهایی که وســع مالی کمتری دارند و نمی تواننــد لباس نو بخرند، از 
بين لباس های دســت دوم خرید کنند. البته که افزایش قيمت ها کمی 
به خانواده ها فشــار وارد کرده اما باید این را بدانيد که فروش لباس های 
استفاده شده کال ممنوع است و به طور مثال رئيس اتاق اصناف مشهد در 
این باره گفته:»ما برای فروش پوشاک دست دوم نه پروانه صادر کرده و 
نه آن را تأیيد می کنيم؛ عرضه پوشاک دست دوم ممنوع بوده و اتحادیه 
نيز موظف به بازرسی اســت.« ضمن اینکه یکی از دالیلی که استفاده از 
لباس های دست دوم را منع می کند بهداشتی نبودن لباس های تاناکورا 
است که بارها مسئوالن بهداشتی به شکل های مختلف هشدار داده اند 
که مردم از این نوع لباس ها استفاده نکنند. این البسه از مبادی گمرکی 
به صورت رســمی وارد نمی شود به همين دليل سالم ســازی  روی این 
لباس ها صورت نگرفته و دارای بيماری های پوســتی و عفونی هستند 
و بررسی های بهداشــتی نشان داده زیر پوســت لباس های دست دوم 
ميکروب هایی هستند که وقتی شرایط زندگی آنها فراهم می شود بروز 
می کند و شروع به فعاليت و تکثير خواهند کرد و افرادی که این لباس ها 
را می فروشند و کسانی که می خرند، هيچ یک از وضعيت سالمت صاحبان 
قبلی ایــن لباس ها باخبر نيســتند. پس لطفا گــول برندهای خارجی 

لباس های تاناکورا را نخورید و سراغشان نروید.

زنگ خطر نیاز به خون در تهران
همين چند وقت پيش بود که آمدیم و این 
خبر خوب را دادیم کــه ذخایر خونی فعال 
در وضعيت مطلوبی قــرار دارد و کمبودی 
در این زمينه احساس نمی شود. اما از آنجا 
که وضعيت ذخایر خونی روزانه محاســبه 
می شود، حاال مدیرکل انتقال خون استان 
تهران گفته که ذخایر خون پایتخت روی مرز یک هفته است که می تواند 
شــرایط را بحرانی کند و از مردم خواسته برای اهدای خون در روزهای 
 پایانی ســال به مراکز اهدای خون تهران مراجعه مستمر داشته باشند

تا ذخایر خون حفظ شود. البته هرساله در روزهای سرد سال و فصل سرما، 
در سراسر کشور و در تهران به طور خاص، کاهش اهدای خون داریم. در 
تهران به دليل آلودگی  هوا و بيماری های فصلی -که کرونا هم به آن اضافه 
شده - خون گيری در فصل زمستان دچار کاهش می شود. این در حالی 
است که کاهش تقاضا برای خون نيست؛ اعمال جراحی  ادامه می یابد و 
بيماران خاص نيازشان به خون هميشگی است. با اینکه امسال وضعيت 
تهران کمی بهتر از سال های گذشته بود، اما باز هم این اواخر سال، زنگ 
خطر کمبود ذخایر خونی به صدا در آمده است؛ چرا که عالوه بر کم شدن 
مراجعه مردم، همگام با پيشرفت علم پزشکی در کشور، عمل های جراحی 
هم افزایش یافته است، اما در زمستان و پایان سال اعمال جراحی مجددا 
افزایش می یابد. در نتيجه افزایش درخواست به خون نيز بيشتر می شود. 
ضمن اینکه بيماران خاص نيز تمایل دارند خون مورد نيازشان را قبل 
از ســال تزریق کنند. همه این موارد منجر به افزایش درخواست خون 
می شود. مدیرکل انتقال خون اســتان تهران می گوید: یکی از دالیلی 
که تاکنون ذخایر خون در تهران به پایان نرسيده، این بود که اوال مردم از 
قبل خوب مراجعه کرده بودند و اهدای خوبی داشتيم و دوما استان های 
 دیگر هم کمک می کننــد. اما در حــال حاضر مصرف خــون در تهران

چند صد واحد از دریافتی مان بيشتر اســت، به طوری که ذخایر خون در 
تهران به یک هفته رسيده است و در مرز یک هفتگی قرار داریم و اگر این 
شرایط ادامه یابد، تقاضا و اعمال جراحی افزایش پيدا می کند، روزانه چند 
صد واحد داریم عقب می افتيم و دور نيست که در تهران دچار بحران شویم. 
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 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
هر که صلح و آشتی دشمنان را به دست آورد به 

مقصود خود برسد.
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گرینویچ

اتوبوس سواری گوسفند 

 

گاهی اتوبوس های شهری، مسافران عجيب و غریبی 
ســوار می کنند اما احتمال اینکه یکــی از آنها یک 
گوسفند باشد، واقعا کم اســت. یک راننده مهربان 
انگليسی اما برای نجات یک گوسفند، اتوبوسش را 
کنار زده و حيوان را سوار کرده است. این گوسفند، 
در اطراف یک بزرگراه ســرگردان شده بود تا اینکه 
مارتين پتسی  که تازه می خواست کارش را با اتوبوس 
شــروع کند متوجه آن شــد. او از چند راننده دیگر 
کمک خواست و درنهایت، موفق شد حيوان را سوار 
اتوبوســش کند و او را به یک ميله ببنــدد. او بعد از 
گرفتن گوسفند، موضوع را با پليس در ميان گذاشت 
و آنها هم به این راننده گفتند که این گوسفند از یک 
مزرعه در همان نزدیکی فرار کرده اســت. این خانم 
راننده هم  با احساس مسئوليت تمام، این گوسفند 
را به اندازه چند ایســتگاه با خود حمــل کرد و   به 

صاحبش رساند. 

بازگشت از مرگ 
 

یک زن آمریکایی که حدود 3 دهه پيش به صورت قانونی مرده 
اعالم شــده بود،  حاال بعد از حدود 3 دهه، زنده در یک کشور 
دیگر پيدا شده است. پاتریشا کوپتا  که حاال 83سال سن دارد، 
آخرین بار در سال 1992در پيتسبورگ دیده شده بود. بعد از 
اینکه او یکباره مفقود شد، خانواده اش و پليس جست و جو برای 
یافتن او را آغاز کردند اما درنهایت، تحقيقات راه به جایی نبرد 
و این زن،  به صورت قانونی، مرده اعالم شد. او در آن زمان،  یک 
واعظ خيابانی با رفتارهای عجيب توصيف شده بود. این خانم 
که به زوال عقل دچار شده،  حدود 7 سال بعد از اینکه در آمریکا 
مفقود شــده، به عنوان یک بی خانمان به یک خانه سالمندان 
برده شده است. همسر این خانم  که 86سال دارد، گفته است 
که بعد از این همه سال، خوشحال است که فهميده همسرش 
کشته نشده است. این خانم، در همان سال ها وضعيت سالمت  
روانی درستی نداشته  و برخی پزشکان، بعضی از بيماری های 
روانی از جمله اســکيزوفرنی را در او تشخيص داده بودند. این 
خانم یک خواهر دوقلو داشته که درگذشته  و یک خواهر دیگر 

دارد که 78  سال دارد.
او گفته که خواهــرش، قبل از اینکــه ازدواج کند، مدام برای 
تعطيالت به پورتوریکو می رفته و احتماال بعد از گم شدن هم 

همينطور سر از آنجا درآورده است.

صادرات اسب آبی کوکائینی

موجوداتی که روزگاری به عنوان نماد زندگی اشرافی پابلو 
اسکوبار، قاچاقچی سرشناس کلمبيایی شناخته می شدند، 
حاال به یک دردسر برای دولت تبدیل شده اند و قرار است به 
هند و مکزیک صادر شوند. اسکوبار، در دهه 80 در ویالیش 
حيوانات زیادی جمع آوری کرده بود که یک اســب آبی نر 
و 3 اســب آبی ماده بين آنها بودند. این حيوانات به اســب 
آبی کوکائينی معــروف بودند. تعداد ایــن حيوانات، حاال 
به 170رســيده و به گونه مزاحمی در اکوسيستم رودخانه 
ماگدالنا تبدیل شــده اند. دولت هم تصميــم گرفته، برای 
خالص شدن از شر آنها، 70اســب آبی را به هند و مکزیک 
صادر کند. این حيوانات از آفریقا به کلمبيا آورده شــده اند 
اما زیست شناسان مسئول انتقال آنها گفته اند؛ بازگرداندن 
آنها به این قاره، به صالح این حيوانات نيســت. مکزیک و 
هند به خاطر وجود زیســتگاه های حفاظت شــده انتخاب 
شــده اند. 10اســب آبی به مکزیک و 60تای دیگر به هند 

ارسال خواهند شد.

گـردهـــم آوری و فروش آثار هنری 
در یــک محيط تخصصــی و با حذف 
واسطه های رایج این بازار، همواره یکی از دغدغه های اقتصاد 

هنر در ایران به شمار می رود.
بازار دست ســازه ها و آفرینش های هنرمندان معاصر ایران 
کجاســت؟ این آثاِر بی بدیل و کم نظير در چه بازاری عرضه 
می شــود و عالقه مندان کجا باید بهتریــن و به روزترین آثار 

هنرمندان جواِن ایرانی را بخرند؟
در طول این سال ها کار رسانه ای و مطالعاتی و پژوهشی، کمتر 
اثر و نشانه ای از یک بازار شاخص و منسجم برای فروش آثار 
هنری به  چشم دیده ام، خاصه وضِع برخی از زیرمجموعه های 
این بخش مثل مجســمه و حجم در این فقره از این هم بدتر 
است؛ به عبارت دیگر، هنرمندان نقاش و عکاس و گرافيست 
به واســطه دوبعدی بودن آثارشــان، این امکان را دارند که 
در کافه ها یــا گالری های جمع و جوِر غيررســمی هنر خود 

را در معرض دید عالقه مندان بگذارند اما مجسمه ســازان، 
پيکرتراشــان و خالقاِن حجم های ســه بعدی هيچ چاره ای 
ندارند جز آنکه راهی برای فروش آثار خود در فضای مجازی 
باز کنند یا هر از گاهی پيه برگزاری نمایشگاه انفرادی را به تن 

خود بمالند.
پروژه »چيزها «یک پروژه فروش آثار هنری است که نسخه 
حضوری آن قرار است در قالب یک حراج عيدانه در کافه آبان 
مؤسسه بهاران برگزار شــود و همچنين بازاری برای خرید 
نوروزی آثار هنرمندان معاصر ایران باشد؛ هنرمندانی که در 
طول این سال ها به واسطه نبودن سازوکار اقتصادی این بازار 
نتوانسته اند فرصت رویارویی با مخاطب را بيابند. مخاطب این 
حراج در نمایشــگاه عيدانه چيزها، مخاطِب هنِر امروز ایران 
می شــود؛ هنری که گاه به شکل عکس اســت، گاه در قالب 
یک مجسمه و زمانی در شکل و شمایِل صنایع دستی. تالش 
کرده ایم که به بازار خرید و فروش هدایای نوروزی امسال رنگ 

و بویی فرهنگی بزنيم و از عالقه مندان بخواهيم به جای رفتن 
به سراغ هدایای هميشگی چون گل و جعبه های شکالت، آثار 
هنری را ببينند و برای نوروز، هنر دســِت جوانان ایرانی را به 

یکدیگر هدیه دهند.
پروژه چيزها در نخستين اجرای خود که یک فروش عيدانه 
ویژه نوروز1402 است، از همراهی بيش از 20هنرمند عرصه 
تجسمی همچون نقاشی، صنایع دســتی، عکس، گرافيک، 
نقاشی خط، خطاطی، تصویرسازی و حجم بهره خواهد برد؛ 
این بهره، هم در مفهوم پروژه است و هم در مسير آن. آنها قرار 
است به پروژه »چيزها« کمک کنند تا در در حوزه فروش آثار 
هنری به یک بازار و اتاق فکِر منصفانه، پویا و قابل اعتماد برای 
هنرمندان و خریداران بدل شود. 19اسفند، در افتتاحيه حراج 
عيدانه چيزها از هنرمندان برجســته معاصر دعوت به عمل 
خواهيم آورد. اميدواریم که چراغ محفِل ما باشــند و به شما 

بگویند در دِل آتليه هایشان چه می گذرد.

سعید برآبادی

علی اهلل سلیمی

چیزها؛ چیزی برای هنِر ايران

رزق خوبعدد خبر

  خرجی خانه ما را 
 خدا می دهد

افروزخانم می کوشید 
پسرش، حاتم را قانع 
کند که نگران خرج و مخارج خانه نباشــد و 
هر طوری هســت صبوری کند و طاقت بیاورد 
تا تکلیف بقیه روزهای زندان روشــن شود. از 
وقتی حاتم به زندان افتــاده بود، مهار زندگی 
از دست شان خارج شده بود اما افروزخانم در 
ظاهر سعی می کرد موضوع را عادی جلوه دهد تا 
پسرش کمتر اذيت شود ولی در باطن، در دلش 
دعا می کرد حاتم هر چــه زودتر از بند رهايی 
يابد تا زندگی شان با آزادی تنها پسر و نان آور 
خانواده به حالت عادی برگردد. حاتم حین کار 
در يک آژانس موتــوری تصادف کرده و باعث 
به کما رفتن يک نفر شده بود. قرار زندان برای 
مدت نامعلوم بود تا فرد مصدوم به هوش بیايد و 
آن وقت با رضايت خانواده فرد مصدوم، حاتم از 
زندان آزاد شود. حاتم حاال بی قراری می کرد که 
با زندانی شدن او، موضوع خرج و مخارج خانواده 
چه می شود. مادرش برای بار چندم به او اطمینان 
داد که اصال نگران خرج و مخارج خانواده نباشد، 
چون کسی پیدا شــده که حاضر است تا زمان 
آزادی حاتم از زندان، مخارج خانواده او را بدهد. 
حاتم با شنیدن اين خبر بیشتر نگران شد. آن 
يک نفر چه کسی بود و با چه منظوری اين کار 
را می کرد. مادر گفت من هــم چیز زيادی در 
اين باره نمی دانم فقط اين را بدان که طرف، از 
نمازگزاران مسجد محل اســت و ظاهراً با قوم 
و خويش فرد مصدوم ارتباط دارد. افروزخانم 
همین قدر می دانست. او نمی دانست پدر فرد 
مصدوم، از نان آور خانواده بودن حاتم خبردار 
شده و همچنان که نگران فرزند مصدوم خود 
است، نگران معیشت خانواده حاتم هم هست. 
نگرانی حاتم داشت رنگ می باخت که افروزخانم 
گفت: »فرض کن خرجی خانه ما را خدا می دهد.« 

حافظ

در راِه عشق مرحله ُقرب و بُعد نیست
می بینمت عیان و دعا می فرستمت

همه  چيــز از آنجایی شــروع شــد که مدل 
خانه هــا تغيير کرد و حيــاط نقلی و حوض 
و باغچه ها، جایشــان را بــه آپارتمان های 
قوطی کبریتی دادند و آدم ها دیگر نتوانستند 
فرش هایشان را خودشان توی حياط بشویند 
و روی بام پهن کنند. این شــد که رو آوردند 
به قاليشویی ها که هر ســال اسفند ماه انواع 
و اقســام تبليغاتشان را می شــود در فضای 
مجــازی و روی تراکت هــا دیــد. همه  چيز 
داشت خوب پيش می رفت، مردم فرش ها و 
قالی هایشان را می دادند دست قاليشویی ها و 
آنها هم عيد نشده همه را شسته شده و تميز 
تحویل خانواده ها می دادنــد تا اینکه بعضی 
از فرش هایی که برای شســت و شو تحویل 
قاليشویی ها می شــد، دیگر برنگشت! اینجا 
بود که مردم فهميدند یک جای کار می لنگد 
و نمی شود به این راحتی ها هم به آدم هایی 
که خودشــان را کارگر قاليشــویی فالن و 

بهمان معرفی می کنند، بدون اینکه هيچ 
نشانی داشته باشــند، اعتماد کرد. شاید 

برای شــما هم پيش آمده باشد که گول این 
کالهبرداران را خورده و متضرر شده باشيد، 
مخصوصا این وقت ســال که بازار قاليشویی 
برای شستن انواع فرش داغ شده است. افراد 
ســودجو، معموال روش های مختلفی برای 
کالهبرداری از افراد دارنــد اما این دو روش 
متداول تر از دیگر روش ها برای کالهبرداری 
در صنعت قاليشویی اســت که بد نيست از 
آن باخبر باشــيد. اول اینکه کالهبرداران با 
اجاره یا دزدی یک وانت و تکثير آگهی های 
تبليغاتی جعلی کوتاه مدت، در سراسر شهر و 
یا تبليغ در فضای مجازی،   فرش های افراد 
را جمع آوری می کنند و مشتری از همه جا 
بی خبر، با خيالی آسوده با در دست داشتن 
فاکتور و شماره قاليشــویی منتظر تحویل 
فرش خود از طرف قاليشویی می شود، اما بعد 
از چند روز از موعد مقرر برای تحویل فرش، 

مشتری به دنبال پيگيری دليل این موضوع 
متوجه می شود شماره تقلبی و فرش ها به باد 
رفته است. در روش دوم هم این افراد سودجو، 
از نام برندهای مطرح قاليشویی های معتبر 
اســتفاده می کنند و با تهيه لباس و رسيد، 
فرش ها را با خودشان می برند و باز هم مشتری 
منتظر تحویل به موقع فرش می ماند و بعد از 
رسيدن زمان مقرر و تحقيق در این باره، متوجه 
اصل موضوع می شود. معاون مبارزه با جعل و 
کالهبرداری پليس آگاهی برای اینکه در دام 
این کالهبرداران نيفتيد توصيه کرده که موقع 
مراجعه این شرکت ها، کارت شناسایی آنها را 
بخواهيد و حتما شماره خودروی حمل فرش 
را برای پيگيری یادداشت کنيد. ضمن اینکه 
گول تبليغات سایت های تبليغاتی و شبکه های 
مجــازی را نخورید  قبل از ســپردن فرش به 
قاليشــویی، حتما در مورد قاليشویی تحقيق 
کنيد، از اتحادیه قاليشــویی استعالم بگيرید 
تا مطمئن شوید قاليشویی معتبر است، قبل 
از یک بار امتحان قاليشویی، فرش های 
ابریشمی و قيمتی خود را به قاليشویی 
ندهيد و در نهایت اینکه گول »ارزان« 

بودن خدمات قاليشویی را نخورید. 

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه نگار

خوش خرب
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خوش خرب

کالسیک ها، حامی زلزله زدگان خوی
هميشه هم اینطور نيســت که خودروهای مدرن و به روز چشم ها را 
خيره کنند، خيلی ها هنوز هم که هنوز اســت عاشق پيکان جوانان 
و خودروهای کالســيک و قدیمی هســتند و حتی یک نمونه از این 
ماشين ها را در پارکينگ خانه شان تر و تميز نگه داشته و نگذاشته اند 
که گرد دوران به تن این ماشين ها بنشيند. این ماشين ها از آنجا که یک 
جورهایی عتيقه محسوب می شوند، معموال رنگ خيابان را نمی بينند 
و فقط در نمایشگاه خودروهای کالسيک به نمایش گذاشته می شوند. 
این نمایشگاه هر چند وقت یک بار در شهرهایی مثل تهران و اصفهان 
و شيراز و... برگزار می شود و به تازگی هم مالکان خودروهای کالسيک 
بنز، بی ام و، فولکس و شــورولت از مدل های 1960 تا 1990 در کنار 
خودروهای آفرود و موتورهای کالســيک با نمایش خودروهای خود 
در پيست اتومبيل راني اصفهان این نمایشــگاه را در این شهر برگزار 
کرده اند. اما نمایشگاه خودروهای کالسيک امسال یک تفاوت عمده 
با نمایشــگاه های ســال های قبل دارد و آن هم این است که مالکان 
خودروهای کالسيک مجموع ميزان دریافتی بليت های این همایش را 
برای زلزله زدگان خوی اختصاص دادند و با استقبال عمومی نيز مواجه 
شدند. همایش های مربوط به خودروهای کالسيک می تواند ضمن ایجاد 
یک تفریح کم هزینه برای مردم، صحنه شهر را زیبا کرده و منجر به ایجاد 
یک محتوای شهری برای بازنمایی پتانسيل های اصفهان به خارج از 
این شهر نيز باشد. خودروهای کالسيک ابزاری برآمده از دل تاریخ و 
ميراث فرهنگی این کشورند که ميزان حضور آنها در هر شهر می تواند 
روی اقتصاد آن شهر نيز تأثير بگذارد و به هيچ وجه خودروهایی فرسوده 
نيستند که با آنها برخوردی ناپسند شود و باید حفظ و حراست شوند. 
حاال هم نمایشگاه این خودروها قرار است کلی از دل های غمزده را شاد 
کند و در راستای مســئوليت های اجتماعی هر صنف، در زمان هایی 
که جامعه به پتانسيل های آن مجموعه نياز دارد، مالکان خودروهای 
کالسيک نيز به ميدان آمده و نقش اجتماعی خود را بازی کرده اند و 

مردم خوی را تنها نگذاشته اند.

قالی تون نپره!

فرهنگ و زندگي

اسفند هرچقدر هم که شلوغ باشد و سراسر گرفتاری و کارهای تلنبار شده، باز اما پر است از لطافت بهاری که برای آمدن پا به پا می شود. سراغ بازار گل رفتن اصال 
مصداق همین شادمانی بهاری است در نفس های زمستانی...    عکس: همشهری/ امیر رستمی اول آخر
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هوش مصنوعی به گفته دانشــمندان 
می توانــد روزی جایگزیــن خدمات 
شــهری، اجتماعی و مدنی شود. حتی 
سیاستمداران نیز حضور این روبات ها 
را در سیاســت بعید نمی دانند و اخیرا 
نخست وزیر رومانی، نیکوالی سیوکا، 
کابینه خود را با معرفی یک عضو جدید 
که کامال مبتنی بر هوش مصنوعی است، 

غافلگیر کرد.

   نخستین روبات سیاستمدار 
 به تازگی نخست وزیر رومانی از این روبات 
جدید با نام ایون )Ion( که در مقام مشاور 
افتخاری قرار است ظاهر شود، رونمایی 

کرد. 
این روبــات با چهــره و کلماتی که روی 
صفحــه دیجیتــال ظاهر می شــد، به 
درخواســت  های نخســت وزیر همراه با 
صدای کامپیوتری پاسخ می  داد. سیوکا 
گفت که ایون توسط محققان رومانیایی 
توسعه داده شده است و از هوش مصنوعی 
برای به دســت آوردن ســریع و خودکار 
نظــرات و خواســته های شــهروندان 
رومانیایی استفاده خواهد کرد. او گفت: 
این نخســتین بار در دنیاســت که برای 
پست مشــاور دولتی از هوش مصنوعی 
اســتفاده می شــود. ما در این زمینه چه 
در ســطح ملی و چه در سطح بین المللی 
نخستین هســتیم. ایون هنگام معرفی 
خود در کنفرانس مطبوعاتی گفت: سالم. 
تو به من زندگی دادی. من ایون هستم. 
حاال نقش من نمایندگی از توست؛ مثل 

یک آینه.

   احتیاط در استفاده از هوش مصنوعی
کریس شریشاک، یکی از متخصصان فناوری در شورای آزادی  های مدنی ایرلند، 
می گوید که این فناوری باید با احتیاط مورد اســتفاده قرار گیرد. او این سؤال 
را مطرح کرد کــه چگونه ایون از بین پیام هایی کــه دریافت می کند، می تواند 
اولویت بندی را رعایت کند: این مورد باید برای مردم توضیح داده شــود. ایون 

دارای بدنه ای آینه  مانند و یکپارچه و نیز صدایی غم  انگیز و عمیق است و می تواند 
برخی افراد را به یاد روبات HAL 9000 در فیلم کالسیک علمی تخیلی 2001: 
A Space Odyssey بیندازد. اما این روبــات هوش مصنوعی به  جای اینکه 

مسئول یک سفینه فضایی باشد، مسئول سنجش احساسات کل کشور است.

   تالش انگلیس برای ارائه خدمات با هوش مصنوعی
روبات های هوش مصنوعی در حال گسترش در کل دنیا 
هســتند، به طوری که اخیرا وزیر علــوم جدید انگلیس 
پیشنهاد کرده است که سیســتم های هوش مصنوعی 
مانند ChatGPT می تواند در جاده وایت هال لندن که 
بزرگ ترین جاده این شهر به حساب می آید نقش داشته 
باشد. میشل دونالن، گفت که خدمات مدنی اگرچه باید 
به متخصصان سپرده شــود اما نقش هوش مصنوعی را 
در این زمینه نباید نادیده گرفت. ChatGPT می تواند 
مقاالت، جوک ها، شعرها و برنامه های شغلی را در پاسخ به 
درخواست های متنی تولید کند. شرکت OpenAI، )یک 
شرکت خصوصی تحت حمایت مایکروسافت( که آن را 
در ماه نوامبر به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده، 
آن را طوری طراحی کرده است که می تواند به سؤاالت به 
شیوه ای شبیه انسان پاســخ دهد و زمینه سؤاالت بعدی 

را مانند مکالمات انســانی درک کند، همچنین می تواند 
درصورت درخواست، قطعات نوشتاری طوالنی بنویسد. 
دونالن، وزیر امور خارجه در امور علم، نوآوری و فناوری 
انگلیس گفت: من فکر می  کنم این نوع فناوری  ها بخش 
جدیدی از مشاغل را ایجاد می کنند و در زمینه هایی که 
ما حتی به آن فکر نکرده  ایم، پیشرفت بی حدی خواهند 
داشت و ما باید از آن استفاده کنیم. البته نیاز به مقررات و 
حفاظت دارند اما با این حال هرگز نباید از این فناوری ها 
هراس داشــته باشــیم. ما باید آنها را بپذیریــم و از آنها 
استفاده کنیم تا بتوانند به ایجاد شغل منجر شوند. نباید به 
این فکر کنیم که هوش مصنوعی جایگزین معلم یا پزشک 
یا هر شغل دیگری می شود، بلکه به این فکر کنیم که این 
نوع فناوری می تواند بار اداری را که افــراد با آن روبه رو 

هستند کاهش دهد تا بهره وری بیشتری داشته باشند.

هوش مصنوعی، مشاور  نخست وزیر رومانی
نخست وزیر رومانی به صورت رسمی، یک پلتفرم هوش مصنوعی را به عنوان مشاور دولت این کشور معرفی کرد

زهرا خلجیفناوری
روزنامه نگار

 ساخت کامپیوتر زیستی
با مغز آزمایشگاهی

گروهی از دانشــمندان،»مغزهای کوچکی« را با ســلول های 
مغز انسان در آزمایشــگاه پرورش داده اند که می توانند روزی 
به کامپیوترهای زیســتی با بهره وری باال تبدیل  شــوند. آنها 
می گویند نقشه راه خود را برای رســیدن به این هدف تعیین 
کرده اند و از طریق یک حوزه چندرشــته ای جدید موسوم به 
»هوش اندام واره« یا به اختصار OI می توانند به این تحول دست 
 Frontiers یابند. براساس مقاله ای که این دانشمندان در مجله
in Science منتشر کرده اند، حوزه »هوش اندام واره« شکلی 
از رایانش زیســتی اســت که به نحوی اخالق مدارانه از قدرت 
اندام واره های مغز اســتفاده می کند. زیست کامپیوترهایی که 
از مغزهای کوچک یا اندام واره ها ســاخته شــده اند، می توانند 
پیشرفت عظیمی را در زمینه قدرت رایانشی به وجود بیاورند. این 
اندام واره ها مجموعه ای از ساختارهای سه بعدی کوچک  هستند 
که از سلول های بنیادی ساخته شده اند و هدفشان شبیه سازی 
شکل و قابلیت های یادگیری مغز اســت. »جان هارتونگ« از 
نویسندگان این مقاله و اســتاد میکروبیولوژیکی دانشگاه جانز 
هاپکینز می گوید: »هرچند کامپیوترهای ســیلیکونی با اعداد 

بهتر کار می کنند، اما مغز عملکرد بهتری در یادگیری دارد.«

یک استارت آپ چینی صنعت هوانوردی 
با جدیدترین مدل خود رکورد جدیدی در 
زمینه هواپیماهای عمود پرواز الکتریکی 
)eVTOL( به ثبت رساند. این هواپیمای 
الکتریکی بیش از 240کیلومتر برد دارد و 
می تواند با حداکثر سرعت، یعنی بیش از 
209کیلومتر در ساعت پرواز و محموله ای 
با وزن بالغ بر 408کیلوگــرم را حمل کند. 
بــا ایــن حــال، ایــن هواپیمــا توانســت در 
آخرین رکوردشکنی خود مسافتی معادل 
250کیلومتر را در یک ساعت و 38دقیقه 

طی کند.

۲۵۰
کیلومتر

مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف 
کرد تا پایان دی ماه سال آینده، حداقل 
20 درصــد از خدمات خــود را به صورت 
تمــام الکترونیکــی و بــدون دریافــت 
مدرکی ارائه دهند. نمایندگان مجلس 
دســتگاه ها را مکلــف کردنــد همــه 
خدمــات خــود را از طریــق پنجــره ملــی 

خدمات هوشمند دولت ارائه کنند.

۲۰
درصد

دانش

عدد خبر

اینترنت

 جهش فیبر نوری
با مصوبه حساب توسعه

براساس مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده می شود به منظور 
توسعه تار)فیبر( نوری منازل، حسابی تحت عنوان »حساب 
توســعه فیبر نوری« در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات ایجاد کند.
به گزارش همشهری، پروژه راهبردی توسعه فیبر نوری در 

بهمن ماه1400 در 2شهر مشهد و قم کلید خورد.
در آن زمان، عیســی زارع پــور، وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات وعــده داد 20میلیون پورت فیبر نــوری تا پایان 
ســال1404 به منازل و کســب وکارها واگذار می شود، اما 
بعضی از کارشناسان این وعده را غیرقابل تحقق دانستند و 
آمار و ارقام هم نشان می داد که این پروژه در شرایط مناسبی 
قرار ندارد. این شرایط باعث شد که در آذرماه گذشته طرح 
تاسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت 
مبتنی بر فیبر نوری از ســوی فراکسیون راهبردی مجلس 
ارائه شود و در نهایت یک فوریت این طرح از سوی نمایندگان 
تصویب شــد. اکنون و در زمانی که بودجه سال1402 در 
حال نهایی شدن و جمع بندی است، مجلس تصمیم گرفته 
»حســاب توســعه فیبر نوری« در اعتبارات مصوب وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعــات را ایجاد کند کــه در قالب 

بند)س( تبصره7 در بخش هزینه ای تصویب شده است.
آنگونه که اعالم شده، آیین نامه اجرایی این بند شامل منابع 
و مصارف این حساب با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد 
مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان اداری و 
استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری 
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصــادی و دارایی تدوین و به 
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همچنین نمایندگان قید 

کرده اند که منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.
به این ترتیب در سال1402 باید شاهد شتاب در پروژه توسعه 
فیبر نوری باشیم. به عبارت دیگر، این صندوق می تواند بخش 

قابل توجهی از منابع مالی پروژه را تامین کند.
ســید محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده 
تبریز برای شتاب بخشی به حرکت کند 
این پروژه، طرح تاسیس صندوق تامین 
مالی پروژه فیبر نوری را درمان آن 

دانسته بود.

   عملکرد روبات مشاور دولت
هوش مصنوعی ایون شــبکه های اجتماعی 
را برای جمع آوری نظــارت و نارضایتی  های 
شــهروندان بررسی کرده و ســپس آنها را با 
یکدیگر ترکیب کرده و به دولت ارائه می کند. 
شــهروندان همچنین می توانند با استفاده از 
یک پورتال وب، نظرات خود را به طور مستقیم 
به ایون بدهند. به گفته رهبر و هماهنگ کننده 
تیم تحقیقاتی سازنده این روبات، نیکو سبه، 
ایون پس از جمــع آوری اطالعات کمک های 
خود را برای دولت ترکیب می کند. با این حال، 
کاربران پاسخی از خود ایون دریافت نخواهند 
کرد. در عــوض، سباســتین بوردوجا، وزیر 
تحقیق و نوآوری که تیم او بر این پروژه نظارت 
می کند، توضیح داد که ایون اطالعاتی را که 
دریافت می کند تجزیه و تحلیل و گزارش هایی 
در مورد اولویت های رومانیایی ها تهیه خواهد 
کرد. سیوکا از شــهروندان رومانیایی و دولت 
خواســت که مشــارکت در این پــروژه را نه 
به عنوان یک گزینه، بلکه به عنوان اجبار برای 

اطمینان از ارتباط نزدیک و به موقع ببینند.
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 افزایش سرانه فضاهای آموزشی 
در کشور

رئیس سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور از 
افزایش سرانه های فضای آموزشی در کشور خبر داد و گفت: 
ما در ابتدای انقالب 1.5مترمربع ســرانه فضای آموزشــی 
داشــتیم که اکنون به 5.۲ متر مربع رســیده و با 100هزار 
کالس درس ناایمن مواجهیم که 30هزار مورد آن نیازمند 

تخریب و بازسازی است.
حمیدرضا خان محمدی، افــزود: همچنین ما 7هزار کالس 
درس برای تامین فضای آموزشــی دانش آموزان اتباع نیاز 
داریم که مهاجرت کرده اند. باید ضمن ساخت این مدارس 
به معماری ایرانی نیز توجه کنیم. از معماری به عنوان معلم 
سوم یاد می شود و معماری را در خدمت یادگیری می دانیم.

او ادامه داد: معتقدیم در یک فضای جذاب، قدرت یادگیری 
ارتقا  می یابد. عمر مفید بچه های ما در مدرسه طی می شود و 
باید به این نکات توجه و به کالس های درس با رویکردهای 

منعطف فکر کنیم.

افتتاح پیشرفته ترین مرکز 
توالی یابی ژنوم و سنتزژن کشور

پیشــرفته ترین مرکز جامع توالی یابی ژنوم و ســنتز ژن و 
همچنین واحد تولید مایعات شــرکت تولیــددارو پس از 
به روزرسانیGMP مطابق استانداردهای وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد. عارف نوروزی، سرپرست 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در این مراسم گفت: این طرح 
دانش بنیانی با ســرمایه گذاری 150میلیارد تومانی ستاد 
اجرایی دستاوردهای ویژه ای برای کشورمان خواهد داشت.

او افزود: این پروژه در 3دپارتمان توالی یابی ژنوم، سنتز ژن 
و تولید حیوانات مهندسی شده سازماندهی شده که امروز 
۲دپارتمان توالی یابی ژنوم و ســنتز ژن به همراه واحدهای 
شتاب دهی مربوطه افتتاح شدند، تولید کیت های تشخیصی 
مانند ســرطان روده بزرگ، ریه و دهانــه رحم و کیت های 
استخراج RNA و DNA ویروسی از جمله فعالیت های این 
دو دپارتمان هستند. نوروزی با بیان اینکه در حال حاضر برای 
این دو خدمت حدود ۲5میلیون دالر ارز از کشور به صورت 
غیررسمی خارج می شود، گفت: با تالش جوانان نخبه و اقدام 
تخصصی آنان از این پس می توانیم ضمن تأمین نیاز داخلی، 

از خروج ارز جلوگیری کنیم.
سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام تأکید کرد: عالوه بر اینها با 
دستیابی به این فناوری، به لحاظ مسائل امنیتی و جلوگیری 
از ارسال نمونه های زیســتی و بیولوژیک بیماران به خارج 

کشور نیز این مرکز دستاورد بزرگی به حساب می آید.

نقل قول خبرمیز خبر

عدد خبر

صدور مجوز انتشار برای »اطلس 
بیماری های مغز و اعصاب« 

حمیدرضــا ادراکــی ، مدیرعامــل بنیــاد 
بیماری هــای نــادر : »اطلــس بیماری هــای 
مغز و اعصاب« مجوز انتشــار گرفت. این 
اطلــس جلــد چهــارم اطلــس بیماری های 
نادر اســت که مشــتمل بر 53 فصــل بود 
و در 5بخش اختالالت ژنتیک، اختالالت 
تکاملــی، اختــالالت دژنراتیــو، اختــالالت 
عروقــی و اختــالالت اتوامیــون گــردآوری 

شده است.

ثبت نام سهمیه استخدام افراد دارای 
معلولیت در آموزش و پرورش

نرجــس اســعدی ، مدیــرکل دفتــر توانمنــد 
ســازی خانواده و بانوان ســازمان بهزیســتی 
کشــور : ثبت نــام افــراد دارای معلولیــت 
درخصــوص اختصــاص ســهمیه حداقــل 
3درصـــــد از مجـــــــوزهای استـــــخدامی 
دستگاه های اجرایی کشــور با شروع فرایند 
ثبت نام در وزارت آموزش و پرورش آغاز شد.

از  برخــــــی  ســاالنه  شــهریه  تومــــــان 
دانش آموزان مهاجر و مشغول به تحصیل 
در خــارج از کشــور اســت. به گفته مهدی 
فیاضــی، رئیــس مرکــز امــور بین الملل و 
مدارس خارج از کشور مهاجرت در سنین 
دانش آمــوزی جــز گسســت خانوادگــی، 
هیچ دســتاورد دیگری ندارد و اگر کســی 
مایل اســت فرزندانش به خارج از کشور 
مهاجــرت کنــد، بایــد ایــن مهاجــرت در 
 ســنین باالتــر و در تحصیــالت تکمیلــی

صورت بگیرد.

2
میلیارد  

مســکن به خانواده های تحت حمایت 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( در 

سراسر کشور واگذار شد.
ســیدمرتضی بختیاری، رئیــس کمیته 
امداد در مراسم واگذاری این واحدهای 
مســکونی گفــت: اقدامــات خوبــی در 
حــوزه مســکن مددجویــان روســتایی 
انجام شده و به لطف الهی تا پایان سال 
۱۴۰۲ مددجوی روستایی فاقد مسکن 

نخواهیم داشت.

23000
واحد  

مدارس تعطیل نمی شود؛ غیبت ها، فعال بالمانع
وزیر آموزش و پرورش از خانواده ها به دلیل نگرانی هایشان از بروز این مسمومیت ها عذرخواهی کرد

شــیوع مســمومیت مدارس 
دخترانه در شــهرهای مختلف 
ایران همچنان ادامه دارد و دیروز 
مدارس نزدیک به 30شهر دیگر کشور هم درگیر مسمومیت های سریالی 
شدند. در آبادان، رامهرمز، مشــهد، ابهر، زنجان، اهواز، ارومیه، نیشابور، 
بندرعباس، کاشان، اصفهان، شــیراز، خوزستان، گنبد، تبریز، اسفراین، 
بجنورد، گنبدکاووس، ایــام، همدان، یزد، بندرامام، آبادان، یاســوج، 
سی سخت و کرمانشاه، دانش آموزان برخی مدارس با همان وضعیتی مواجه 
شدند که دختران دانش آموز قمی با گذشــت بیش از 3 ماه هنوز درگیر 
آن هستند؛  بروز مســمومیت ها به دلیل انتشار بوی بسیار بد از یک منبع 
ناشناخته است؛ اتفاقی که در 9اسفند از قم به بروجرد و پس از آن به تهران 
و دیگر شهرهای کشور سرایت پیدا کرد. البته در اراک، یزد و سنندج هم 
دیروز اخباری از بروز مســمومیت ها در مدارس منتشر شد. این در حالی 
است که تاکنون مسمومیت های سریالی در مدارس دخترانه گزارش می شد، 
اما دیروز قاسم حشمتی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2شهر ارومیه از بروز 
آن در میان دانش آموزان پســر هنرستان عسگری و راهی شدن تعدادی 
از دانش آموزان این مرکز به بیمارستان های امام خمینی و شهید طالقانی 
ارومیه خبر داد. در البرز هم ابوالحســن معظمی، مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان فردیس از بروز مســمومیت های مشابه در مدارس پسرانه این 
شهرستان خبر داده و گفت: »7دانش آموز در 2مدرسه پسرانه متوسطه 

اول و دوم دچار مسمومیت شده و به بیمارستان منتقل شدند.«

گروه جامعهگزارش

   افزایش واکنش ها به مسمومیت در مدارس
دیروز عالوه بر افزایش تعداد شــهرهای درگیر با این مسمومیت ها، واکنش های 
مسئوالن هم بیشــتر از ماه های اخیر نســبت به این حمالت بود. یوسف نوری، 
وزیر آموزش و پرورش باالخــره از خانواده ها به دلیل نگرانی هایشــان از بروز این 
مسمومیت ها عذرخواهی و اعالم کرد: »تعطیلی مدارس فعال در دستور کار نیست، 
اما همکاران مان وضعیت دانش آموزان را مراعات می کنند و غیبت ها مجاز است.« 
اما درخواست تعطیلی مدارس از سوی والدین دانش آموزان حاال با شدت گرفتن 
مسمومیت ها در بیشتر استان های کشور بیشتر شده است و با وجود اینکه به گفته 
وزیر آموزش و پرورش، تا ظهر دیروز هیچ تصمیمی برای تعطیلی مدارس گرفته 
نشده بود، اما عصر دیروز علیرضا رحیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم از 
تعطیلی ۲روزه این مدارس نه به دلیل حمالت مسمومیت ها که به دلیل جشن های 

نیمه شعبان و حضور گسترده زائران و مهمانان در این شهر خبر داد.

از سوی دیگر، غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل هم در 
یادداشتی از درگیری مدارس با پدیده هراس اجتماعی خبر داد و اینکه 
مسموم کردن دختران دانش آموز فقط از دست همان گروهکی برمی آید 
که پیش تر دستش به خون 17هزار نفر از مردم ایران آغشته بوده است. 
در بخشی از یادداشت رئیس سازمان پدافند غیرعامل آمده است: »از روز 
نخستی که خبر مسمومیت برخی از دانش آموزان در قم اعالم شد با وجود 
اینکه اساســا این رخداد در الیه ایمنی و امنیت زیستی روی داده بود، 

تیم های ویژه سازمان پدافند غیرعامل کشور بر سر صحنه حاضر شدند 
و در همکاری با دستگاه های امنیتی و اطالعاتی نسبت به نمونه برداری 
از محیط و انجام تست های مختلف از دانش آموزان و... مبادرت کردند. 
دانش آموزان عالئم بالینی مثل سرگیجه و سردرد داشتند، اما هیچ یک 
از تیم ها نتوانستند در آن مقطع سرنخ قابل تأییدی از عامل مسمومیت 
پیدا کنند و چند نمونه ای هم که به دست آمد، قطعیت الزم را نداشت، اما 
جریان معاند به تدریج سوار بر این غائله شد و تالش کرد تا با دامن زدن 
به هراس اجتماعی از طریق فضای رســانه ای و همچنین مشابه سازی 

مسمومیت ها در سایر شهرها از آب گل آلود ماهی بگیرد.«

این در حالی است که در کنار احتمال مسمومیت دانش آموزان به دلیل یک 
عامل بیرونی و اینکه عامل اصلی این مسمومیت ها هنوز مشخص نیست،   
فرضیات متعددی هم درباره شدت گرفتن آن در مدارس شهرهای مختلف 
کشور مطرح می شود؛ ازجمله اینکه اضطراب ناشی از انتشار گسترده اخبار 
مسمومیت ها و دامن زدن به آن از سوی رسانه های معاند و برخی شبکه های 
اجتماعی، مسمومیت ها را با بروز پدیده بدحالی روان زاد جمعی یا هیستری 
جمعی همراه کرده است. به تأکید کارشناسان سالمت روان، با وجود اینکه 

نتیجه بررسی عامل مسمومیت ها از سوی مسئوالن اعالم نشده، اظهارنظر 
قطعی در این باره علمی و مستند نیست، اما این نکته را هم باید درنظر 
گرفت که استرس ناشی از بروز این حادثه هم می تواند در تشدید عالئم و 
بدتر شدن حال دانش آموزان یا تسری آن به دیگر دانش آموزان تأثیرگذار 
باشد؛ بنابراین حتی اگر حادثه ای هم در مدارس رخ داد، باید اقداماتی برای 
ایجاد آرامش چه از سوی اولیای مدرسه و چه از سوی والدین صورت بگیرد. 
آنها معتقدند تصور بروز مسمومیت برای دانش آموزان به دلیل حضور در 
مدارس نباید در آنها تقویت شود؛ چراکه می تواند منجر به شکل گیری 

وسواس فکری در این گروه سنی شود.  

   واکنش پدافند غیرعامل

   اضطراب، عامل افزایش آمار مسمومان؟

ایسنا از بروز درگیری در مجلس درباره مطرح شدن 
مســمومیت های دانش آموزان دختر خبر داد و 
نوشــت: درحالی که نماینده خلخال قصد بیان 
تذکری درباره مسمومیت تعدادی از دانش آموزان 
در خلخــال را داشــت،  نماینده مشــهد قصد 

ممانعت از بیان تذکر او داشــت که باعث ایجاد 
جو متشنج در مجلس شد. کارگروه ویژه بررسی 
علل مســمومیت دانش آمــوزان در مجلس هم 
باالخره تشکیل و نخستین جلسه آن برگزار شد. 
به گفته زهرا شیخی، سخنگوی این کارگروه قرار 
است امروز هم جلســه ای با حضور مسئوالنی از 
وزارتخانه های بهداشت، آموزش و پرورش، کشور و 

دستگاه های اطاعاتی و امنیتی و پدافند غیرعامل 
برای ارائه آخرین گزارش تشــکیل شود. جعفر 
میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور هم باالخره 
سکوت را شکست و درباره ماموریت های اورژانس 
در جریان مسمومیت های دانش آموزان توضیحاتی 
ارائه کرد و از فعالیت کمیته علمی با حضور بهترین 
متخصصان سم شناســی و بالینی برای پیگیری 

علل این مســمومیت ها خبر داد. میعادفر البته 
توضیح بیشــتری درباره عائم مسمومیت ها در 
دانش آموزان نداده، امــا تأکید کرده: »زمانی که 
نیروهای اورژانس بر بالیــن دانش آموزان حاضر 
می شوند، مقداری زمان گذشته و آثاری از اظهارات 
آنها دیده نمی شود، اما عائمی همچون تنگی نفس 

در این دانش آموزان وجود دارد.

مکث
کار به مجلس کشید
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نقلقولخبر ایران پیشتاز حفاظت از دریاخبرروز
معاهدهدریاهایآزادپسازیکدههمذاکرهجهانیسرانجامبهتصویبرسیدوایراننقشفعالیدراینمعاهدهدارد

هکتــار از عرصه هــای طبیعــی کشــور 
ساالنه تبدیل به بیابان می شوند. به گفته 
عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری، باتوجه به اعتبارات 
در اختیــار می تــوان ســاالنه ۳۰۰هــزار 
هکتــار مســئله بیابان زایــی را مدیریــت 
کرد. ۳میلیون هکتار عرصه های بیابانی 
کشــور نیز برای بیابانزدایی درنظر گرفته 

شده است.

1
میلیون

آتش بُــر در جنگل هــای گیــان ایجــاد 
ســرخوش  به گفتــه  و  اســت  شــده 
کرم زاده، سرپرست اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری گیان، جاده های جنگلی 
نیــز ماننــد آتش بــر عمــل می کننــد. 
به گفتــه ایــن مســئول، آتش ســوزی، 
آفــات و بیماری هــا و قاچــاق چــوب، 
جنگل هــای گیــان را تهدیــد می کنــد. 
مســاحت جنگل هــای اســتان گیــان 

بیش از ۵۶۴ هزار هکتار است.

4000
کیلومتر

عددخبر

یوز پوست کنده شده پیروز نیست 
محمــد مــدادی، مدیــرکل دفتر مــوزه ملی 
تاریــخ طبیعــی و ذخایــر ژنتیــک: تصویــر 
منتشرشــده از پوســت کنی یــک یــوز در 
فضــای مجــازی متعلــق به پیــروز نیســت و 
مربوط به ۴ســال پیش است و پوست کنی 
یوز نر بالغی اســت کــه در آبان ماه ســال۹۷ 
در  جاجــرم  جاده هــای شهرســتان  در 
پناهــگاه حیات وحــش میاندشــت بــر اثــر 
تصادف تلف شــد و پس از انتقال به تهران 
در کارگاه تاکســیدرمی ســازمان حفاظــت 

محیط زیست، تاکسیدرمی شد.

آغاز مهاجرت امید و  رؤیا از انزلی به سیبری 
حســن اکبــری، معــاون محیــط طبیعــی 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت: امیــد و  
رؤیــا 2درنــای ســیبری مهاجــرت خــود را از 
تاالب فریدونکنار ایران به مقصد سیبری 
آغاز کردند. 2درنای سیبری پس از گذشتن 
از آســمان اســتان های مازنــدران، گیان و 
اردبیل به کشــور آذربایجان پــرواز می کنند 
و در امتداد رود ولگای روسیه به قزاقستان 
می رســند و پس از اســتراحت و تجدید قوا 

به مقصد نهایی در سیبری پرواز می کنند.

جزئیات طرح کاشت یک میلیارد 
اصله نهال اعالم شد

معاونامورجنگلســازمانمنابعطبیعیوآبخیزداریکشور
بخشهایمختلفطرحکاشتیکمیلیارداصلهنهالراتشریح
کردودرنشستهفتهمنابعطبیعیکهدیروزدرسازمانمنابع
طبیعیوآبخیزداریبرگزارشــد،گفت:قراراستیکمیلیارد

اصلهنهالطی4سالکاشتهشود.
اوگفت:ایــنطرحدر4بخش،اول،احیــایجنگلهاومراتع
طبیعیباکاشتحدود۳۰۰میلیوناصلهنهال،دومزراعتچوب
تافشارمضاعفبربازارکمشودونیازچوبیراتاحدود۲۰درصد
تامینکند،سومکنترلگسترشبیابانهاوتوفانهایشنو
گردوغباروآخرنیزافزایشسرانهفضایسبزپایهریزیشدهو
براساسماده۲۲قانونهوایپاکبایدتاسال۱4۰۶سرانهفضای

سبزبه۱۵مترمربعبرسد.
معاونامورجنگلسازمانمنابعطبیعیوآبخیزداریکشورادامه
داد:دراینطرحمناطقیکهمستعدنهالکاریاست،مشخص
شدهوازنظرزمانیومکانیمشخصاستچهفعالیتهاییباید
درآنهاانجامشود.نقاطضعفوقوتطرحنیزآسیبشناسیشده

استتااینطرحباکمتریناشتباهانجامشود.
شــعبانیانادامهداد:یکیازنکاتمهمبرایعدمموفقیتدر
طرحهایگذشته،نداشــتنتکنیکهایمناســب،انتخاب
گونههاینامناســبوعدمنگهداشــتبود،امادرطرحجدید
موافقتنامههاییمنعقدشدهاستکهتا۵سالبرخیبخشها

نگهداشتایننهالهاراانجامدهند.
یوســفمرادی،مدیرکلدفترترویج،آموزشومشارکتهای
مردمیسازمانمنابعطبیعیوآبخیزدارینیزدرایننشست
دربارهچگونگیکاشــتیکمیلیارداصلهنهــالگفت:حدود
4۰هزارروستادرکشورداریمکهتمامآنهادربسترمنابعطبیعی
کشورهستندودراینمحدودهســاالنه۱۰۰هزارتنعسلو
4۵۰تنگوشتو۲میلیونتنچوبتولیدمیشودوتماماینها

حاصلهمکاریمردمباسازمانمنابعطبیعیاست.
ویافزود:تولیــدیکنهال۶هزارتومانهزینهداردوســاالنه
۲۵۰میلیوننهالتولیدمیشــودوباتوجهبهبودجههاییکه
داریمعددورقمینیســتکهبخواهیمبهســمتکمکهای

خارجیحرکتکنیم.
مدیرکلدفترترویج،آموزشومشارکتهایمردمیسازمان
منابعطبیعیوآبخیزداریادامهداد:هرنهالبه۱۰۰لیترآبنیاز
دارد؛درصورتیکهبسیاریازصنایعهمچونتولیدکفشچرم،

تولیدخودروو...بیشازاینمیزانبهآبنیازدارند.
ویگفت:بســیاریازنهالســتانهاییکهبرایکاشتنهال
برگزیدهشدهاند،مجوزوسهمیهآبدارندوقرارنیستبهدنبال
مجوزباشیمتابتوانیمآبموردنیازراازمتولیاندریافتکنیم؛
حتینهالهادربسیاریازمناطقهمچونزاگرسنیازبهآبیاری
ندارندودربسیاریازمناطقمحافظتازنهالهابهطورطبیعی

انجاممیشود.

فرایند رســیدن به توافقات جهانی بر سر حفظ محیط زیست 
طوالنی اســت و همین دیروز باالخره کشورهای جهان بر سر 
حفاظت از آب های آزاد جهان پس از دهه ها به توافق رسیدند. 
ایران نیز یکی از مذاکره کنندگان فعال در حفظ ذخیر ه گاه های 
دریایی جهان بود.  این توافق تحت عنوان »معاهده دریاهای 
آزاد«، ۳۰ درصد از آب های جهــان را با هدف احیای طبیعت 
دریایی تا سال ۲۰۳۰ تحت حفاظت قرار می دهد. نماینده ایران 
در سازمان ملل در آخرین بیانیه پایانی برای توافق بر سر این 
معاهده در سپتامبر گذشته اعالم کرده بود: ایران متعهد به ایجاد 
یک توافقنامه قوی و الزام آور است که تنوع زیستی اقیانوس 
را حفظ می کند، اما این توافق باید به گونه ای باشد که اشتراک 
عادالنه دارایی ها را برای کشورهای در حال توسعه تضمین کند. 
امیدواریم زمانی که نشست IGC5)مرکز توسعه بین المللی( از 

سر گرفته می شود، توافقات هم از خط پایان عبور کنند.

زهرارفیعیگزارش
روزنامهنگار

   چشم انداز معاهده 
امضایمعاهــدهدریاهایآزاددرکشــورهایعضو،امیــدحفاظتاز
زیستگاههایدریاییدربرابرصیدبیرویهباروشهایغیرپایدارآبزیانو
توسعهبیرویهدراینمناطقراافزایشدادهاست.دوسوماقیانوسهای
جهانآبهایبینالمللیمحسوبمیشــوند.تنها۱.۲درصددریاهای
آزاد،تحتحفاظتهستندوباتوجهبهاینکهاکوسیستمهایایننواحی
بهدرستیبررسیوثبتنشــده،ایننگرانیدرمیانفعاالنحفاظتاز
طبیعتوجودداردکهبرخیگونههایآبزیانحتیپیشازکشفمنقرض
شوند.براساساینمعاهده،بخشهاییازاقیانوسهایجهانجزوشبکه
نواحیحفاظتشدهمحســوبمیشــوندوصدورمجوزفعالیتهای
تجاریدردریامثلمعدنکاریدراعماقآبها،فقطبعدازارزیابیآثار
زیستمحیطیانجاممیشود.کشورهاسعیدارندتدابیریدرمعاهده
دریاهایآزادبگنجانندکهبهکشــورهایدرحالتوسعهیادورازدریا،
دسترســیبرابربه»منابعژنتیکدریایی«دهند.منابعژنتیکدریایی
موادبیولوژیکبهدســتآمدهازگیاهاندریاییوآبزیانهستندکهدر
داروسازی،صنعتوغذاکاربرددارند.آخرینتوافقبینالمللیدرحفظ
اقیانوسها4۰سالپیشامضاشدکهبهاسم»کنوانسیونسازمانملل
درزمینهقانوندریاها«شناختهمیشود.دانشمندانتاکنونتوانستهاند
حدود۲۳۰هزارگونهگیاهیوآبزیرادراقیانوسهاثبتکنند.اماتخمین

زدهمیشودکهشمارواقعیموجوداتدریاییبیشاز۲میلیونباشد.

   توسعه با حفظ مناطق مرجانی و جنگل های حرا 
حمیدرضا بارگاهی، اکولوژیست دریایی: 7۰درصدکرهزمینآباست؛درنتیجه
دریاهاواقیانوسهامهمتریناکوسیستمزمینهستند.آنهاتامینکنندهاکسیژن
وتنظیمکنندهاقلیمدرکرهزمیننیزمحســوبمیشــوند.ایــراندارایچندین
زیستگاهمختلفدریاییاست.زیستگاههایحساسدریاییمانندمناطقمرجانی،
جنگلهایحراومناطقجزرومدیســواحل،نوزادگاهآبزیاناست.بنابراینباید
ابتدااینزیستگاههاراشناساییکنیم.تاکنوناطرافچندجزیرهمرجانیدرجنوب
کشوروبخشهاییازجنگلهایحرابهعنوانمنطقهحفاظتشدهتعیینشدهاست.
عالوهبرتغییررویکردبرنامههایکالنکشــوربهسمتاقتصاددریامحور،سازمان
خوارباروکشاورزیمللمتحدنیزازسال۲۰۲۲بهدنبالاجراییشدنبرنامه»انقالب
آبی«است.کشــورهاییمثلهند،چینوبنگالدشدرچندســالاخیرتحوالت
اقتصادیزیادیدرمنابعآبیودریاییایجادکردهاند.تنهاراهتوســعهایراننیزدر
مناطقساحلیامکانپذیراست.برایاینمنظوربایدبراساسآمایشسرزمیناقدام
کرد؛بدینمعناکهمناطقحفاظتشده،ذخیرهگاههایزیستکرهوزیستگاههای
خاصراازبرنامههایتوسعهحذفکردوآنچهازسواحلباقیماندبارعایتپایداری
محیطزیستیتوسعهیابد.توسعهسواحلجنوبیکشوردرخلیجفارسودریایعمان
بهترینپدافندیاستکهمیتوانبرآنمتمرکزشــدوازاعتباراتتوسعهایبرای
حفاظتوگسترشزیستگاههایمصنوعیمرجانی،کاشتجنگلهایحراوایجاد
سازهباکمترینآسیببهزیســتگاههایدریاییبهخصوصمناطقباعمقکمتراز

۲۰۰متر)فالتقاره(استفادهکرد.

   زادآوری آبزیان آب های آزاد در سواحل ایران 
سواحلجنوبیایرانبهدلیلوجودمناطقحساسساحلی
مانندجنگلهایحراوپهنههــایمرجانییکیازبهترین
مکانهابرایتخمگذاریآبزیانیاســتکهدرنهایتراهی
آبهایآزادمیشــوند.حدود4۰ســالپیشدرآسیای
جنوبشرقیجنگلهایحرابرایساختحوضچهپرورش
میگوتخریبشــدند،اماپسازآگاهــیازاینموضوعکه
اینجنگلهامحلزادآوریماهیاناســت،اســتخرهای
پرورشمیگــوبالفاصلهبرچیدهشــدندودرختانمانگرو
برایاحیایجنگلهایحراکاشــتهشــد.هستهمرکزی
ذخیرهگاهحرا)مانگرو(درایراننیزبسترکمعمقبیننوار
ساحلیسرزمینیوجزیرهقشماستکهپاییزامسالطرح
احیایجنگلهایحرابهحوالیقشــموبندرعباسرسید.
»حراکاری«بخشیازپروژهکاشت۱.۵میلیوناصلهنهال
مانگرودراستانهرمزگاناســتکهدرنقاطمستعدخط
ساحلیخلیجفارساجراییمیشود.درسالهایگذشته
بیشاز۱۰میلیوننهالحرابامشارکتجوامعمحلیتولید
ودرحدفاصلجزرومددریاکاشتهشد،امامخاطراتاین
جنگلهابااحداثجادهوپرورشمیگوتاتخلیهســوخت

قاچاق،بیشترازسرعتکاشتورشدآنهاست.

جزایر حفاظت شده در آب های ایران
خارکو، شیدور، هندورابی، فارور بزرگ و فارور 
کوچک، نخیلو،  ام ســلمه، نهمــادون، گُرم)ام 

اکرم(، عباسک، زمرد، نگین و مروارید

جزایر شناسنامه دار  اکولوژیک ایران
هنگام، هرمز، ابوموسی، الرک، 

جزایر هندورابی، 
فارور، بنی فارور و سیری

60
درصد

95
درصد

15
درصد

جزایر خلیج فارس 
متعلق به ایران است.

آب  شیرین کن ها 
در خلیج فارس 

قرار دارند.

گونه های  دریایی 
اکنون در معرض خطر 

انقراض قرار دارند.
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طلسم تبریز را 

وحدت 
شکست

هفته بیســت ودوم لیگ برتر فوتبال ایران با برد 
دراماتیک پرسپولیس آغاز شد. در تبریز، شهری 
که در این فصل هرگز شاهد شکست تیم میزبان 
نبوده، تیم یحیی در نیمه اول 2بر صفر پیش افتاد 
و به نظر می رسید کار سختی برای کسب 3امتیاز 
نخواهد داشت. زوج محمد عمری و مهدی ترابی 
هر کدام یک گل و یک پاس گل به نام خودشان 
ثبت کردند تا نتیجه نیمه اول حتی فراتر از انتظار 
خود پرسپولیسی ها باشد. اما همه می دانستند که 
تراکتور این فصل در نیمه های دوم تیم دیگری 
است. سرخپوشان تبریز، بهترین تیم این فصل 
در نیمه های دوم هستند و آمارشان در این نیمه 
10برد و 11مساوی بوده که در این بازی به 11برد 
و 11مساوی رسید. درحالی که رضا اسدی در این 
بازی به خوبی مهار شده بود، گلزن دیگر تراکتور 
یعنی محمد عبــاس زاده از دقیقه54وارد زمین 
شد و با یک ضربه سر زیبا و یک پنالتی مطمئن 
در دقایق 67و 84بازی را به تساوی کشید. شاید 
توقع این بود که بعد از این کام بک رویایی، باز هم 
شاهد برتری تراکتور در زمین و حتی شاهد گل 
سوم این تیم باشیم اما داستان برعکس شد و این 
پرسپولیس بود که در واکنش به مساوی شدن 
نتیجه، به ســمت دروازه میزبان حمله ور شد و 
در همان چند دقیقه باقیمانــده یک بار دیگر به 
گل برتری رسید. از همه جالب تر، نام زننده این 
گل بود؛ وحدت هنانوف کــه پیش از این هرگز 
گلی برای پرســپولیس نزده بود و در این بازی 
به جای دانیال اسماعیلی فر بازی کرد تا یکی از 
مهم ترین گل های فصل پرسپولیس را بزند. این 
گل، اجازه نداد فاصله پرســپولیس با سپاهان از 
یک امتیاز باالتر برود و ســرخ ها در آستانه بازی 
رودررو با زردپوشــان اصفهان امید خودشــان 
را برای بازگشــت به صدر جــدول حفظ کنند. 
سپاهان دیروز ســاعتی بعد از بازی پرسپولیس، 
در زمین خودش مقابل هوادار ایستاد و در همان 
15-10دقیقه ابتدایی تکلیف کار را مشخص کرد. 
یک شوت زیبا از فرشاد احمدزاده و یک پنالتی که 
شهریار مغانلو خودش گرفت و خودش تبدیل به 
گل کرد، کار ساکت الهامی و تیمش را در همان 
یک ربع اول تمام کرد. در نیمه اول ســپاهانی ها 
صاحب یک ضربــه پنالتی دیگر هم شــدند که 
رامین رضاییان پشت آن ایستاد و برخالف مغانلو، 
نتوانست توپ را به گل تبدیل کند. در آغاز نیمه 
دوم هوادار با گل صادقی به بازی برگشت اما گل 
دقیقه 47 کاتاتو باعث شــد تا سپاهان بار دیگر 
اختالف را به 2گل برساند و خیلی زود صدر را از 
پرسپولیس پس بگیرد. میالد زکی پور با اخطاری 
که در این بازی گرفت، دیدار با پرسپولیس را از 
دست داد. در 2بازی دیگر روز گذشته، ذوب آهن 
و پیکان در تهران به تســاوی بدون گل رسیدند 
تا تعداد مســاوی های پیکان هم مثل حریفش 
دورقمی شود. اما مس رفســنجان که رکورددار 
مساوی در این فصل بوده دیروز مقابل نفت آبادان 
ســومین برد متوالی اش را -آن هم با 4گل- به 
دست آورد تا بهترین هفته های فصل جاری اش 
را بسازد. مس با این نتایج خودش را به تراکتور و 
گل گهر نزدیک کرده و شاید بتواند در هفته های 

آتی به رتبه ای باالتر از ششم چشم بدوزد.

واقعا چیزی نبود؟
دانشگر تبرئه شد؛ احتماال از این به بعد همه 

می توانند مثل او شادی کنند!
تقریبا غیرممکن است که یک بازی پرسپولیس 
و سپاهان به انجام برسد اما بابت آن پرونده ای 
در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باز نشود. 
در همین راستا تقابل اخیر ســرخ ها در برابر 
طالیی پوشــان که مربوط به جام حذفی بود و 
با برتری 4بر 2پرسپولیس به پایان رسید هم 
به دست کمیته انضباطی ســپرده شد. دیروز 
این کمیته بعد از بررســی اتفاقات رخ داده در 
اصفهان، رأی خود را صادر کرد. اگر از جریمه 
50میلیون تومانی پرســپولیس بابت پرتاب 
اشیا از سوی هوادارانش بگذریم و نیز 2جلسه 
محرومیت تعلیقی یاسین ســلمانی و محمد 
کریمی را نادیده بگیریم، می رســیم به تبرئه 
شدن محمد دانشگر. بدون تردید جنجالی ترین 
اتفاق بــازی اصفهان، شــادی نامتعارفی بود 
که مدافع سپاهان بعد از گل به خودی دانیال 
اسماعیلی فر انجام داد. پس از بازی خیلی در 
این مورد بحث شد و آنهایی که کنجکاو بودند 
هم صحنه ها را خوب دیده اند. حاال فدراسیون 
می گوید متهم دفاعیات مؤثر داشــته و تبرئه 
شده است؛ چیزی که چندان قابل فهم نیست. 
دانشــگر دقیقا روبه روی هواداران پرسپولیس 
رفتاری را انجــام داد که بــوی بی احترامی و 
تحریک هواداران حریف را مــی داد؛ آیا واقعا 
کمیته انضباطی این بو را استشــمام نکرده؟ و 
سؤال بعدی؛ اگر این شادی گل ایرادی ندارد، 
آیا از این به بعد همه بازیکنــان فوتبال ایران 
می توانند به همین شــیوه رو به هر کسی که 
خواســتند خوشحالی خود را نشــان بدهند؟ 
کاش حکمی می دادید که الاقل بازدارنده باشد.

سوژه روز
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رکورد مسی و رکورد نگران کننده امباپه
با گلی که کیلین امباپه در وقت های اضافه دیدار مقابل نانت به ثمر رساند 
شمار گل های خود برای پاری سن ژرمن را به عدد ۲۰۱ رساند تا باالتر از 

ادینسون کاوانی، به تنهایی بهترین گلزن تاریخ پاریسی ها شود

این یک »بازی« نیست
جدال امروز ۲تیم باالی جدولی استقالل و گل گهر حساسیت های خودش را دارد  
اما این دیدار به 3دلیل برای امیر قلعه نویی اهمیت ویژه ای دارد. او در 8دیدار آخر 

مقابل تیم سابقش نتیجه نگرفته و دنبال اعاده حیثیت است
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پخش زنده

برنامه بازی

ليگ برتر ايران - هفته 22

نفت م.س

نساجی
18:00

ملوان

آلومینیوم
15:00

استقالل

گل گهر
16:45

مس کرمان

فوالد
15:00

چلسی

بایرن مونیخ

دورتموند

پاری سن ژرمن

23:30

23:30

بنفیکا

تاتنهام

کلوب بروژ

آث میالن

23:30

23:30

ليگ قهرمانان اروپا

سه شنبه 16 اسفند 1401

چهارشنبه 17 اسفند 1401

پنج شنبه 18 اسفند 1401
ليگ اروپا

بایرلورکوزن

فرنتس واروش
23:30

یوونتوس

رئال سوسیه داد

فرایبورگ

آاس رم

23:30

23:30

رئال بتیس

منچستریونایتد
23:30

آرسنال

اسپورتینگ
23:30

گزارش بازی

2

3

تراکتور

پرسپوليس

پرسپوليس با گل ثانيه هاي پاياني وحدت هنانوف 
ضمن جبران باخت دور رفت، اولين شکست 
خانگي تراکتور را به اين تيم تحميل کرد

انتقامعصر

رع|
ی زا

هد
س| م

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

142146-22137235سپاهان1
111845-22136329پرسپولیس2

161340-21117329استقالل3

23737-21107430گل گهر4

23636-22106629تراکتور5
91134-22713220مس رفسنجان6

10530-2179515آلومینیوم7

27-17-2169617فوالد8

525-20-2267915هوادار9
24-17-22412617ذوب آهن10

523-27-2158822نساجی11

722-22-2157915ملوان12

822-18-22410810پیکان13
718-23-21461116مس کرمان14

1912-31-22261412صنعت نفت15
3012-43-21261313نفت مسجد سلیمان16

شماکهباکسیبهمشکلنمیخوری

حاالبگذاریدبرسد...

دوبارهشروعشد

نكته بازی

هر 2تیم استقالل و گل گهر که امروز قرار 
است در ورزشــگاه آزادی مقابل هم قرار 
بگیرند، بیشــترین گل های خودشان را 
در دقایق پایانی مســابقات زده اند و البد 
امروز در حدفاصل دقایق 75 تــا 90باید منتظر توفانی ترین حمالت 
2تیم باشیم. گل گهر طی 21بازی قبلی 10گل در 15دقیقه پایانی زده 
و استقالل هم 9گل در این دقایق زده که بیشتر از سایر بازه های زمانی 
است. هر 2تیم در نیمه دوم بیشتر از نیمه اول گل می زنند و هر 2تیم 
بیشترین گل ها را در دقایق پایانی مسابقه زده اند. گل گهر در 15دقیقه 
پایانی نیمه اول هم 6گل زده که دومین مقطع زمانی موفق این تیم بعد 
از 15دقیقه پایانی است. اما استقالل این عملکرد را در شروع نیمه دوم 

دارد؛ با 6گل زده طی دقایق 46 تا 60.

استقالل همانطور که در 15دقیقه پایانی 
بازی هایــش بیشــترین گل را می زند، 
بیشــترین گل خورده را هــم در همین 
دقایق پذیرفته است. اما شرایط گل گهر 
فرق می کند و دروازه این تیم در بازه پایانی نیمه اول بیش از هر زمان 
دیگری باز شده است. استقالل 5گل در شروع نیمه دوم خورده و 5گل 
در 15دقیقه پایانی مســابقات. گل گهر اما 7گل در 15دقیقه پایانی 
نیمه اول دریافت کرده و 6گل در 15دقیقه پایانی مسابقات. بنابراین از 
15دقیقه پایانی مسابقه امروز بیش از هر زمان دیگری می توان توقع گل 
داشت چون هر 2تیم یک سوم گل های خودشان را در این مقطع زده اند. 

و البته 28درصد گل های خورده 2تیم نیز در این دقایق بوده است.

براساس نتایجی که در 21هفته گذشته 
به دست آمده است، اگر استقالل گل اول 
مسابقه ای را بخورد احتمال پیروزی اش 
در آن مســابقه 28درصد خواهد بود. اما 
گل گهر اگر در ابتدا یک بر صفر عقــب بیفتد فقط 11درصد احتمال 
پیروز شدن دارد. استقالل در این فصل 7بار گل اول بازی را خورده و 
حاصل کارش در این 7مســابقه 2برد، 2مساوی و 3باخت بوده است. 
گل گهر اما در 9مسابقه ای که گل اول را دریافت کرده فقط یک بار موفق 
به پیروزی شده اســت. حاصل 8بازی دیگر، 4مساوی و 4باخت برای 
تیم قلعه نویی بوده است. آمار 2تیم در بازی هایی که گل اول را زده اند 
دقیقا مساوی است. هر 2تیم 10بار به گل اول رسیده اند و 9برد و یک 

مساوی، حاصل کارشان در این 10بازی است.
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متریکاآماربازی

 امیرحسین اعظمی|  بیش از 12سال از حضور ایوب 
کالنتری در لیگ برتر ایران می گذرد، بازیکنی که در 
فجرسپاسی چهره شده و بعدها بازی در تیم های فوالد، 
صبا، گســترش فوالد، تراکتورسازی، سیاه جامگان، 
سایپا، استقالل خوزستان و نساجی را تجربه کرد. او 
در بازی قبلی تیمش در برابر استقالل دوباره یکی از 
آن شــوت های معروفش را زد و جالب اینجاست که 
این گل سوژه کری خوانی هواداران پرسپولیس برای 
استقاللی ها شد. کالنتری در گفت وگو با همشهری 

ورزشی به سؤاالت پاسخ می دهد.

  نســاجی در این فصــل از لحاظ 
امتیازگیری عملکرد خوبی نداشته. به نظر تو 

دلیلش چیست؟
ما در 4بازی ابتدایی از لحاظ داوری اذیت شــدیم و 
همین موضوع باعث شد تا نساجی برای نتیجه گیری 
تحت فشار قرار بگیرد. متأسفانه در ادامه امتیازهای 
حساسی از دست دادیم ولی امیدوارم در ادامه لیگ و 

جام حذفی نتایج خوبی بگیریم.

 یعنی به نظر تو نساجی مشکل فنی 
نداشته؟

من مشکل فنی در تیم نمی بینم.

 پس چرا اینقدر امتیاز از دســت 
دادید؟

گفتم که بعد از چند نتیجه ابتدایی در شروع فصل، 
تیم تحت فشار قرار گرفت و از لحاظ روحی هم افت 

کرده بودیم.

 حمید مطهری هم نخستین فصل را 
به عنوان سرمربی تجربه می کند و در مقاطعی از 
فصل انتقاد از این مربی هم به اوج رسید. در این 

خصوص چه صحبتی داری؟
خیلی از نتایج را اتفاقات رقم می زنند و ممکن است 
یک سوت داور، یک مربی را بد یا خوب کند. ما اگر با 
آن اشتباهات داوری مواجه نمی شدیم از همان ابتدای 
فصل جایگاه خوبی داشتیم و بازیکنان و مربیان هم 
تحت فشــار قرار نمی گرفتند. مطهری از لحاظ فنی 
و شخصیتی مربی خوبی اســت و می تواند در ادامه 
راهش موفق باشد. البته من باید به یک موضوع دیگر 

هم اشاره کنم.

 چه موضوعی؟
خیلی از مربیان دوســت دارند تیم هایشــان روی 
زمین فوتبال بازی کنند و تیم ما هم جزو آنهاســت 
ولی کیفیت خیلی از زمین ها بد است و این اجازه را 

نمی دهد فوتبال دلخواه خودمان را بازی کنیم.
 

 حتی ورزشگاه اختصاصی خودتان 
هم مشکل زمین چمن دارد، آن هم در شمال و 

استان مازندران!
بله، به هر حال خیلــی از تیم ها مشــکالت خاص 
خودشــان را دارند و تیم بدون مشکل در لیگ برتر 

کم پیدا می کنید.

 فکر می کنی امســال نســاجی 

قهرمانی فصل گذشته در جام حذفی را تکرار 
کند؟

2سال پیش که نساجی در انتهای جدول بود هیچ کس 
تصور نمی کرد فصل بعدش قهرمان حذفی شود. این 
جام، جام شگفتی هاست و تالش می کنیم تا قهرمانی 
فصل قبل را تکرار کنیم. تمام هدف ما این است که در 
ادامه فصل تا حد امکان بهترین نتایج ممکن را بگیریم.

 کدام تیم را در لیگ امسال شانس 
اول قهرمانی می دانی؟

تیمی که کمتر اشتباه کند. من نمی توانم پیش بینی 
دقیقی داشته باشم.

 در مورد گلی که به استقالل زدی 
صحبت کن. انگار به زدن این شوت ها عادت 

کردی؟
از این گل ها در لیگ خودمان زیاد زده ام ولی چون این 

گل را به استقالل زدم خیلی زیاد دیده شد.

 امسال به پرسپولیس گل زدی و چند 
سال پیش هم در فجرسپاسی یک گل دیدنی به 
این تیم زدی. حتما روی شوت زدن زیاد تمرین 

می کنی؟
بله، من در هفته دو ســه بار تمرین می کنم. مطمئنا 

روی هر چیزی تمرین کنید نتیجه اش را می بینید.

 در بین بازیکنان شوت زن، سبک 
کدام فوتبالیست را دوست داری؟

سال ها پیش که نوجوان بودم آلوارو رکوبا را دوست 
داشــتم که خیلی خوب شــوت و کاشــته می زد. 

شوت های پیرلو هم خیلی خوب بود.

 در لیــگ برتــر فوتبالــت را با 
فجرسپاسی شروع کردی، درست است؟

بله، قبل از آن در مرصاد شیراز بودم ولی با فجرسپاسی 
برای نخستین بار در لیگ برتر بازی کردم.

 در این ســال ها از پرسپولیس یا 
استقالل پیشنهاد داشتی؟

بله، زمانی که در صبا بازی می کردم از پرســپولیس 
پیشــنهاد داشــتم. فکر کنــم ســرمربی آن زماِن 
پرسپولیس آقای درخشان بودند. در نهایت باشگاه 

صبا اجازه جدایی به من نداد.

 بابت این اتفاق حسرت نمی خوری؟
نه، این موضوع دیگر مربوط به گذشته است.

 بزرگ تریــن آرزوی فوتبالی ات 
چیست؟

دعوت شدن به تیم ملی و بازی در اروپا.

 فکر نمی کنی در سن 32سالگی، تا 
حدودی رسیدن به این آرزوها دست نیافتنی 

باشد؟
شــاید برای رفتن به اروپا دیر شــده باشد ولی 
برای تیم ملی نه. 32ســالگی اوج پختگی یک 

فوتبالیست است.

از این گل ها 
زیاد زده ام

ایوب کالنتری بعد از سوپرگل زیبایش 
به استقالل، از خاطرات این سال ها و 

پیشنهاد پرسپولیس به خودش می گوید

بهروز رســایلی|  دیدار 2تیم باالی جدولی در هر شــرایطی 
سرنوشت ســاز و تعیین کننده اســت. بنابراین نیازی نیســت 
حساسیت کاذب زیر پوســت دوئل امروز اســتقالل و گل گهر 
ســیرجان تزریق کنیم. با این حال حقیقت آن اســت که نبرد 
امیر قلعه نویی با اســتقالل، خودش یک داستان مفصل جداگانه 
به شمار می آید؛ انگار که این یک مسابقه دیگر است، فیلمی مجزا 
که همزمان با فیلم اصلی اکران می شود. امروز هم در حالی شاهد 
تقابل قلعه نویی و اســتقالل خواهیم بود کــه به دالیل مختلف، 

مسابقه پیش رو واجد اهمیتی دوچندان شده است.

1   زمانی برای اعاده حیثیت
اصال نمی توان آمار و ارقــام مربوط به دوئل های اخیر قلعه نویی 
با استقالل را باور کرد. سال ها پیش هیچ کس حتی یک لحظه 
هم نمی توانســت تصور کند کار موفق ترین ســرمربی ایرانی 

تاریخ لیگ برتر به جایی بکشد که در 8بازی آخرش در برابر 
اســتقالل حتی یک امتیاز هم نگیرد و همه دیدارها را 
ببازد. از این تعداد، امیر قلعه نویــی 6بازی آخر را روی 
نیمکت گل گهر بوده اســت. او به مربیان مختلف و در 
تورنمنت های گوناگون به استقالل باخته است؛ از لیگ 

و حذفی تا فرهاد مجیدی و ریکاردو ساپینتو. 
گاهی روند مسابقه آرام بوده و گاهی توأم 

با جنجال و حاشیه. گاهی نتیجه نهایی 
در زمین رقم خورده و گاهی هم مثل 
مسابقه رفت فصل گذشته، نتیجه 
نهایی بیرون از میدان و از ســوی 
کمیتــه انضباطی تعیین شــده 
است. هر چه هســت، در پایان 
همه این دوئل ها امیر قلعه نویی 
مرد مغموم و بازنده بوده است. در 

نتیجه او نیاز دارد هر چه ســریع تر 
اعاده حیثیت کند و نشان بدهد هنوز 

دوره اش تمام نشده است. آیا به این منظور فرصتی بهتر از بازی 
امروز وجود دارد؟

2   دوئل با یک چشم رنگی
تاریخچه ضدیت امیــر قلعه نویی با مربیــان خارجی، به امروز 
و دیروز محدود نمی شــود. حتی اگر نقل قول های جســته و 
گریخته ای از امیر در حمایــت از امثال برانکــو ایوانکوویچ یا 
کارلوس کی روش وجود داشته باشد، باز همه می دانند که او یکی 
از دامن زنندگان به دوقطبی مربی ایرانی- خارجی بوده اســت. 
مخصوصا در سال هایی که قلعه نویی زیاد جام می گرفت، بارها 
از زبان او شنیدیم که »اگر چشم های من رنگی بود، با این نتایج 
مجسمه ام را می ساختند.« بنابراین هرم و حرارت رویارویی امیر 
با مربیان خارجی هرگز کاهش نمی یابد. نبرد امروز او با استقالل 
هم از همین قسم است؛ رقابت با یک چشم رنگی اروپایی دیگر 

به اسم ساپینتو!

3   و البته تیم ملی
در نهایت اما آنچه بازی امــروز را برای امیر قلعه نویی 
مهم تر می کند، مجهول بودن سرنوشت نیمکت تیم 
ملی است. اگرچه امیر از حضور روی نیمکت تیم ملی 
انصراف داد اما فدراســیون هنوز به انتخاب مربی 
ایرانی راغب تر اســت و همچنان خیلی ها فکر 
می کنند بین گزینه های بومی کسی شایسته تر 
از قلعه نویی نیســت. کاری به درست و غلط 
بودن این تحلیل ها نداریــم اما در بازه زمانی 
فعلی و مخصوصا در مسابقه پربیننده امروز، 
قلعه نویی نیاز به پیروزی و قدرت نمایی دارد؛ 
یا برای اینکه یک گام دیگر به نیمکت تیم 
ملی نزدیک شود، یا حداقل به این دلیل که 
نشان بدهد واقعا شایسته چنین منصبی بوده 

است، حتی اگر در نهایت به او نرسد.

3دلیل برای اثبات آنکه مسابقه امروز با استقالل برای امیر قلعه نویی 
حیثیتی است

این یک »بازی« نیست

 هفته بیست ودوم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران که دیروز با 4بازی 
آغاز شده، امروز با انجام 4بازی باقیمانده به پایان خواهد رسید. از بین 
تیم های صدر جدولی و مدعیان قهرمانی، ســپاهان، پرسپولیس و 
تراکتور دیروز به میدان رفتند و امروز استقالل و گل گهر در ورزشگاه 
آزادی مهم ترین مسابقه را برگزار می کنند. فوالد هم امروز برای دومین 
بازی اش تحت هدایت علیرضا منصوریان به کرمان رفته تا مقابل مس 
قعرنشین قرار بگیرد. 2 بازی دیگر امروز هم در انزلی و مسجدسلیمان 

برگزار خواهد شد.

   ملوان انزلی - آلومینیوم
ملوان بعد از آن شکست های متوالی و قعرنشینی ابتدای فصل شرایط 
خیلی خوبی پیدا کرد و چندین هفته را بدون شکست گذراند. شاگردان 
مازیار زارع با اتکا به آن نتایج، جایگاه مطمئنی در وسط جدول پیدا کردند 
اما حاال دوباره 2هفته ای هست که سفیدپوشان از امتیاز دور مانده اند و 
حاصل 2بازی اخیر آنها مقابل گل گهر و فوالد 2باخت متوالی بوده است. 
البته آن دو حریف از تیم های خوب و سرســخت لیگ بودند و در ادامه 
این روند امروز هم انزلی چی ها با یک حریف سرسخت دیگر بازی دارند. 
آلومینیوم اراک با فاصله 7هفته از آخریــن باختش و با رتبه چهارم در 
جدول نیم فصل دوم، حریف امروز ملوانی هاست و سرمربیان جوان دو تیم 
قطعا جدال سختی در کنار دریای خزر خواهند داشت. آیا مهدی رحمتی 
و مازیار زارع، زور بردن همدیگر را دارند یا یک مساوی دیگر در راه است؟

   مس کرمان - فوالد
نتیجه 10بازی خانگی مس کرمان در این فصل 4برد، 3مســاوی و 
3باخت )مقابل استقالل، مس رفسنجان و هوادار( بوده است. 15امتیاز 
از 10بازی خانگی برای یک تیم انتهای جدولی آمار خوبی اســت. تا 
حدی که مس کرمان حتی از همین تیم فوالد هم عملکرد بهتری در 
خانه خودش داشته است. مشــکل مس بیشتر در بازی های خارج از 
خانه اش نمود دارد که فقط 3امتیاز از 11بازی گرفته است. بنابراین تیم 
فرزاد حسین خانی احتماال امروز حریف سختی برای فوالد و منصوریان 
خواهد بود. علی منصور در نخستین بازی اش تعویض های جسورانه ای 
داشت و با یک گل دیرهنگام در وقت های تلف شده برنده شد. باید دید 
تیم او که از ابتدای فصل خیلی کم گل زده، امروز در کرمان کاری از 

پیش خواهد برد یا نه. هواداران فوالد اصال استقبال خوبی از منصوریان 
نداشته اند و او امیدوار اســت با نتایج خوب در چند بازی ابتدایی، جو 
را به سود خودش برگرداند. او بعد از این بازی 2جدال خیلی سخت با 

استقالل )در لیگ( و گل گهر )در جام حذفی( خواهد داشت.

   استقالل - گل گهر
بعد از 2 بازی ابتدایی امروز که از ساعت15آغاز می شوند، باالخره نوبت 
به استقالل و گل گهر می رسد که از ساعت16:45در ورزشگاه آزادی 
مقابل هم قرار می گیرند. گل گهر بعد از یک افت چندهفته ای در 2بازی 
اخیر به 2برد رســیده تا با روحیه بهتری به مصاف استقالل برود. در 
عوض استقالل بعد از 4برد متوالی، یک مساوی بدهنگام به نساجی 
داد و روند پیروز ی های متوالی اش خراب شد. در طول فصل، استقالل 
در آیتم های دفاعی بهتر از گل گهر بوده و این نکته  را هم آمار گل های 
خورده 2 تیم و هم موقعیت هایی که به حریفان داده اند تأیید می کند. 
اما گل گهر در موقعیت سازی و گلزنی تا حدودی بهتر از استقالل عمل 
کرده است. گل گهر با دقت شــوت 39.5و میانگین 4.3شوت داخل 
چارچوب در هر بازی، بهترین تیم لیگ در این دو بخش بوده اســت. 
خط حمله گل گهر و استقالل به ترتیب دومین و سومین خط حمله 
برتر این فصل )بعد از سپاهان( بوده اند. مرتضی تبریزی، رضا شکاری، 
نوید عاشوری و آرمین سهرابیان بهترین بازیکنان گل گهر در این فصل 
بوده اند که نیمی از آنها سابقه بازی در استقالل را هم دارند و این نکته 
تقابل آنها را با آبی پوشان جذاب تر هم می کند. در آن سوی میدان نیز 
تمام حواس خط دفاعی گل گهر باید به زوج بوشــهری آبی ها یعنی 
محمد محبی و مهدی قائدی باشد که اضافه شدن مطهری و یامگا به 

آنها، مربع خطرناکی را برای مدافعان حریف می سازد.

   نفت مسجدسلیمان - نساجی
و اما آخرین بازی امروز و آخرین بازی هفته بیست ودوم را رضا عنایتی و 
حمید مطهری در مسجدسلیمان برگزار می کنند. نفت مسجدسلیمان و 
نساجی که به ترتیب 16بازی و 7بازی است رنگ پیروزی را ندیده اند در این 
میدان به دنبال طلسم شکنی هستند. به نظر می رسد نفت مسجدسلیمان 
دیگر شانسی برای بقا در لیگ ندارد اما شاید رضا عنایتی بتواند با کسب 

نخستین برد خودش در این تیم، امید را به مسجدسلیمانی ها برگرداند.

استقاللیتـرین
روزآزادی

علیرضا بیرانونــد ازجمله حامیان 
حضور مربی داخلی روی نیمکت 
تیــم ملــی اســت. دروازه بان 
پرســپولیس که این سال ها گلر 
شــماره یک تیم ملی هم بوده، در 
این مورد گفته: »خیلی دوســت دارم 
یک مربی ایرانی انتخاب شود.« خب البته سلیقه ما در این مورد 
خیلی به بیرو نزدیک نیست و ترجیح می دهیم یک مربی صاحب 
ســبک خارجی در تیم ملی به کار گرفته شود؛ کسی که بتواند 
نسل بسازد و جریان ســازی کند. با این حال دست کم شخص 
بیرانوند نباید خیلی نگران باشد، چرا که او غیراز شایستگی های 
فنی، قدرت تطبیق پذیری شگفت انگیزی هم با مربیانش دارد. 
از برانکو و کالدرون تا یحیی گل محمدی و از علیرضا منصوریان 
تا کی روش، او با همه رقیق بوده و اگر هم اختالفی پیش آمده زود 

رفع شده. مطمئن باش عاشق سرمربی بعدی هم خواهی شد!

چالش باشگاه های ایرانی با بازیکنان 
و مربیان خارجی شان به هیچ وجه 
چیز جدید و عجیبی نیســت. به 
هــر حــال در فوتبال کشــور در 
ابعادی وسیع با سوءمدیریت مواجه 
هستیم، قراردادهای بدی بسته می شود 
که اغلب پایبندی به همان ها هم وجود ندارد، قیمت ارز هم که 
مدام باال می رود و تأمین و پرداخت دستمزدها را دشوارتر می کند. 
همه اینها یعنــی آنکه هرگز تعجب نمی کنیــم از اینکه حضور 
خارجی ها در فوتبال ایران مشکل ساز شود. با این حال دست کم در 
مورد لئاندرا پریرا به نظر می رسد این اتفاق خیلی زود رخ داده است. 
هنوز یک ماه هم از حضور مهاجم برزیلی در پرسپولیس نمی گذرد 
که خبر رسیده باشگاه در پرداخت دستمزد او به مشکل خورده 
و این بازیکن هم تهدید کرده ایران را ترک می کند. خب حداقل 

می گذاشتید عرقش خشک شود، بعد...!

درســت در شــرایطی که هواداران 
پرســپولیس نگران پرداخت قسط 
اول )توجه کنید؛ قسط اول( پریرا 
هستند و شــایعاتی در مورد ترک 
زودهنــگام ایران از ســوی مهاجم 
برزیلی ســر زبان ها افتاده، رسانه ها از 
عزم جزم پرسپولیس برای راه اندازی تیم فوتبال زنان باشگاه خبر 
داده اند! به خدا می دانیم که ورزش زنان خیلی چیز خوبی است و 
اصال باشگاهی به بزرگی پرسپولیس حتما باید در این حوزه هم فعال 
باشد اما شما که حتی پول ندارید پیش پرداخت بازیکن خارجی تان 
را بدهید، از کجا قرار است بودجه بیاورید و خرج تیم زنان کنید؟ 
تیمداری هزینــه دارد و این هــم مثل همان راه انــدازی تیم در 
رشته های غیرفوتبالی خواهد شد. بارها تصمیمات هیجانی در این 
مورد گرفته شده، اما آیا کسی می داند سرنوشت تیم های والیبال، 
کشتی، شنا و... پرسپولیس جز ایجاد کوهی از بدهی چه بوده است؟

قلعه نویی که بیش از هر مربی دیگری 
روی نیمکت استقالل نشسته، امروز 

می تواند آبی ها را از کورس دور کند
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راه فـرار

13 - پیشرفته - باالبر طبقاتی
 14 - گازی با بوی تنــد و زننده - 
از غدد درون ریز برای تنظیم رشد بدن- 

پـایتخت اتـریش
15 - اســتراتژی - جــواب دادن 
به پرسش های امتحان از روی ورقه 

دیگری - راه و روش

كارفنشوجميزنا
بوانتمروعشنيس
رلكروتايدالگپ
تبنمرقنسبيما

زاخزودديعستس
كناوراوهدوعوم

ايدادمامازرف
ماملسنلويوفيك
ريمعتداقتناب
نتلوباهناانسي
وجسارهمتاخرر

تافااتلودنمك
بيدنهمادابفوك
وتتابابهايسبا
كاوسمميخوورين 15

 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 جدول اعداد | 4439
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

729654318
431798562
856132749
514289637
682347195
973516824
247863951
395471286
168925473

متوسط

 8 5    1   
  2   7  6 9
9    2   3  
   4   9  1
         
7  8   9    
 3   4    8
2 1  5   7   
  6    5 1  379584621

128637459
465921378
736859214
581472936
294163587
857346192
943218765
612795843

ساده

متوسط

385694172
142357869
967128435
623475981
491863257
758219346
539741628
214586793
876932514

سخت

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

ساده

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

رکورد مسی و رکورد نگران کننده امباپه
امباپه بهترین گلزن تاریخ پاری سن ژرمن شد و ستاره آرژانتینی به رکورد هزار رسید

مسابقات کشتی با نام جشنواره پهلوانک ها به میزبانی استان البرز در شهر کرج 
برگزار شد. این رقابت ها که به مناسبت اعیاد شعبانیه در خانه کشتی مجموعه 
انقالب کرج برنامه ریزی شده بود با حضور خانواده های کشتی گیران برگزار شد. 
این رقابت ها با استقبال بی نظیر تماشاگران و کشتی گیران خردسال همراه بود. 

750 کشتی گیر در جشنواره پهلوانک ها روی تشک رفتند. شرکت کننده ها 
عالوه بر کرج از استان های همجوار )تهران و قزوین( در این رقابت ها حاضر شده 
بودند. حضور خانوا ده ها به خصوص مادران کشتی گیران حس و حال زیبایی به 

این رقابت ها داده بود که برخی از تصاویر آن را مشاهده می کنید.

 جشنواره 
پهلوانک ها

 بازگشت رئالی
آرسنال

توپچی ها به قدری توپ شان پر است که تا آخرین 
لحظه برای بازگشت بی تابی می کنند

اگر چند  مــاه پیش در آســتانه آغــاز لیگ برتر 
فوتبال انگلســتان کســی ادعا می کرد تا پایان 
هفته 26، آرســنال با 5امتیاز اختالف نسبت به 
منچسترســیتی در صدر جدول خواهد ایستاد، 
از او تست اعتیاد می گرفتند. این همان آرسنالی 
اســت که فصل قبل درحالی کــه در هیچ رقابت 
اروپایی، حتــی لیگ کنفرانس حضور نداشــت، 
نتوانست ســهمیه لیگ قهرمانان را هم به دست 
آورد و در هفته های پایانی تنها به ســهمیه لیگ 
اروپا رسید. آرتتا و تیمش بازی های بزرگ را بدون 
استثنا واگذار می کردند و برای کمتر گل خوردن 
به میدان می رفتند، اما حاال دقیقا برعکس شده. 
آنها حتــی در برابر هر دو منچســتر که 3بر یک 
باختند، تیــم برتر میدان بودنــد و برای پیروزی 
حریص تر از حریف و برخــالف جریان بازی گل 
خوردند. آرسنال عصر شــنبه از تیم بورنموث با 
2گل عقب افتاد و تا دقیقه98 که کام بک زدند و 
3بر 2به پیروزی رسیدند، سراپا حمله بودند. آنها 
17کرنر به دســت آوردند و حریف، یک کرنر که 
همان یکی هم به گل تبدیل شــد. عادت کام بک 
زدن را هم تازه پیدا کرده اند؛ انگار رئال مادریدند. 

در بازی با اســتون ویال هم 2بار عقب افتادند و تا 
دقایق پایانی مساوی بودند که 4بر 2برنده شدند. 
گواردیوال پس از پیروزی 3بر یک مقابل آرسنال 
اعتراف کرد که تنها تیمی که در زمین داشت بازی 
می کرد، آرسنال بود. شــاید جامه قهرمانی بر تن 

آنها برازنده تر از دیگران باشد.
    با گلزنــی در ثانیه 9.11به آرســنال، فیلیپ 
بیلینگ دومین گل ســریع تاریخ لیگ برتر را زد، 
پس از شین النگ سال 2019که در ثانیه 7.69به 
ثمر رســیده بود. پس از بیلینگ، به ترتیب لدلی 
کینگ، آلن شیرر و کریستین اریکسن سریع ترین 

گل های تاریخ لیگ برتر را به ثمر رسانده اند.
    تیم های چلســی و تاتنهام بیشترین گل را در 
تاریخ لیگ برتر در همان دقیقه اول بازی زده اند؛ 
چلسی 12، تاتنهام 11، اورتون 10، ساوتهمپتون 

9، آرسنال و منچسترسیتی 8گل.
    این هفتمین گل زودهنگام دریافت شده توسط 
آرسنال در تاریخ لیگ برتر بود. اورتون بیشترین 
گل را در تاریخ لیگ برتــر در دقیقه یک بازی ها 
دریافت کرده؛ اورتون 10بار، نیوکاسل 9، آرسنال 
7، چلسی، منچستریونایتد و تاتنهام 7بار در دقیقه 

اول مسابقات لیگ گل خورده اند.
    هیچ بازیکنی پس از ورود به عنوان یار تعویضی 
در لیگ برتر در این فصل بیشــتر از نلسون موفق 
به گلزنی نشده است. مجموع دقایق بازی نلسون: 

84دقیقه، 3گل و 2پاس گل.
    آرســنال در این فصل لیگ برتر، بیشــترین 
تعداد امتیاز را از وضعیت بازنده به دست آورده و 

به عبارت دیگر بیش از دیگران کام بک زده است.
    این نخســتین باری بود که آرسنال یک بازی 
2بر صفر باخته را از فوریه2012به این سو می برد. 
11ســال پیش 2گل از تاتنهام عقب افتادند و در 
نهایت 5 بر 2بردند. در 65بازی دیگر نتوانستند در 

این موقعیت به پیروزی برسند.
    بورنموث هم عادت دارد برد 2گله اش را ببازد. 
در 4بار  آخری که 2گل از حریفان پیش بودند، 3بار 

بازنده و تنها یک بار برنده شده اند.
  گل پیروزی بخــش ریــس نلســون دقیقــه 
تاریــخ  دیرهنــگام  گل  96.57دومیــن 
آرســنال در لیگ برتر بود. الکســیس سانچس 
ژانویه2017مقابــل برنلــی دقیقــه 97.14گل 

پیروزی آرسنال را زده بود.

 سریع ترین
گل های تاریخ لیگ برتر
1  شین النگ در مقابل واتفورد 

)7.69ثانیه(؛ واتفورد - 
ساوتهمپتون، 23آوریل 2019

2  فیلیپ بیلینگ مقابل آرسنال 
)9.11ثانیه(؛ آرسنال - بورنموث، 

4مارس 2023.
3  لدلی کینگ - بردفورد سیتی 

)9.82ثانیه(؛ بردفورد سیتی - 
تاتنهام هاتسپر، 9دسامبر 2000.
4  آلن شیرر - منچسترسیتی 

)10.52ثانیه(؛ نیوکاسل یونایتد - 
منچسترسیتی، 18ژانویه 2003.

5  کریستین اریکسن - 
منچستریونایتد )10.54ثانیه(؛ 

تاتنهام هاتسپر - منچستریونایتد، 
31ژانویه 2018.

پیروزی 4 بر 2 پاری سن ژرمن بر نانت 2 اتفاق مهم در بر داشت؛ اول اینکه مسی طبق معمول رکورد جدیدی ثبت کرد و دوم 
اینکه امباپه به بهترین گلزن تاریخ این باشگاه تبدیل شد و این همان چیزی است که هواداران را می ترساند.

   امباپه
با گلی که کیلین امباپه در وقت هــای اضافه دیدار مقابل 
نانت به ثمر رساند شمار گل های خود برای پاری سن ژرمن 
را به عدد 201 رساند تا باالتر از ادینسون کاوانی، به تنهایی 

بهترین گلزن تاریخ پاریسی ها شود.
    او در بازی های کمتــری به این تعداد گل رســیده؛ 
کیلیان امباپه: 248مسابقه و 201گل، ادینسون کاوانی: 

301مسابقه و 200گل.
    بازیکنانــی که بیشــترین پــاس گل  را بــه امباپه 
در پی اس جی داده انــد؛ نیمار )26پــاس گل(، دی ماریا 

)24پاس گل(، لیونل مسی )17پاس گل(.
    امباپه 13بازی مقابل نانت انجــام داده و روی 13گل 

تأثیر گذاشته؛ 9گل و 3پاس گل.
    مهم ترین افتخارات کیلیان امباپه تا سن 24سالگی؛ 
قهرمانی جام جهانی، بهترین گلزن تاریخ پاری سن ژرمن، 
قهرمانی با فرانسه در لیگ ملت های اروپا، 5عنوان قهرمانی 

در لیگ فرانسه، 4عنوان آقای  گلی در لیگ  فرانسه.
    چرا رکوردزنی امباپه ترسناک است؟ خودش گفته: »من 
همیشــه گفته ام که می خواهم در فرانسه، در پایتخت، در 

کشورم، در شــهرم تاریخ را بنویسم. من این کار را انجام 
می دهم، زیباســت، اما هنوز راه زیادی در پیش است. 
این یک دستاورد شخصی است، من برای دستاوردهای 
جمعی تالش خواهم کرد. بازی در پاری سن ژرمن برای 

من بیشتر از کســانی که در پاریس به دنیا آمده اند، 
خاص اســت.« نکته ترسناک این است 

که او تاریخ سازی کرده و به چیزی 
که می خواسته رسیده و حاال شاید 

نوبت چالش های بعدی باشــد. 
احتمال اینکه در تابستان به 
رئال مادرید برود زیاد است 
وگرنه یک ســال بعد این 

اتفاق می افتد.

   مسی
    نابغه آرژانتینی تیم 
پاری سن ژرمن هم با زدن 

یک گل در این بازی هزارتایی 
شد. گل لیونل مسی به نانت، آمار 

اثرگذاری روی هزارگل در عرصه باشــگاهی  برای او ثبت 
کرد؛ 701گل، 299پاس گل.

    او برای ثبت چنین آماری، تنها به 840بازی باشگاهی 
احتیاج داشت.

    مسی در این فصل روی 50گل تأثیر مستقیم گذاشته. 
مســی در این فصل در تمامی رقابت ها؛ 39بازی، 30گل و 

20پاس گل.
    اســطوره فوتبال آرژانتین برای پانزدهمین فصل در 

دوران حرفه ای خود به 50گل + پاس گل رسید.
    آمار مسی در این فصل لیگ فرانسه؛ 21بازی، 13گل 

و12پاس گل.
    مســی در این فصل در 25بازی مختلف گلزنی کرده 

است؛ بیشتر از هر بازیکن دیگری در اروپا.
    او در 5بازی متوالی اخیر در لیگ فرانسه موفق به گلزنی 

شده؛ مون پلیه، تولوز، لیل، مارسی و نانت.
    مســی در طول دوران باشگاهی خود به طور میانگین 
)1.19( در هر بازی حداقل روی یک گل تأثیر مســتقیم 

)گلزنی یا پاس گل( داشته است.

   پاریس
    با اینکه انتقادات زیادی از پاری سن ژرمن 
می شــود و در بازی های زیادی به مشــکل 
خورده اند، خوب می برند. پاریس یک رکورد 
جدید زد. آنها تا هفته26به 20پیروزی دست 
یافته اند و ســومین تیمی هستند که 
به این رکــورد در ایــن هفته 
می رسند؛ سوشــو در فصل 
35-1934، سنت اتین در 
3فصل و خود پاریسی ها 

در 5فصل.
    خط دفاعی پاریس 
اســفناک اســت. در 
سال2023 آنها 15گل 
در لیگ یــک دریافت 
کرده اند که پنجمین 
خــط دفاعــی ضعیف 
لیگ است و بدترین بین 

تیم های نیمه باالیی جدول.



فرزندآوری موضوعی فردی نیست
 ناصر چاووشی )آینده پژوه (معتقد است برای مدیریت و بهبود 
سیاست های جمعیتی کشــور، توجه به علل اقتصادی کفایت 
نمی کند و بدون توجه به الیه های فرهنگی مؤثر در شکل گیری 
وضع موجود نمی توانیم به این هدف دســت پیدا کنیم. این 
آینده پژوه عوامل فرهنگی و فکــری حاکم بر خانواده ها مانند 
سبک زندگی، نگرش ها و باورهای عمومی را در تعیین خط مشی 
و فرهنگ فرزندآوری جامعه مؤثر عنوان می کند و می گوید: »اگر 
افراد در زمینه آثار و پیامدهای کاهش جمعیت بر ابعاد مختلف 
کشــور، آگاهی پیدا کنند، نگاه آنها بــه موضوع فرزندآوری 
شخصی و خصوصی نخواهد بود. ظرفیت های فرهنگی کشور باید 
مسئله گذر از بحران جمعیت و پیشگیری از سالمندی جمعیت را 
به عنوان یک مسئولیت اجتماعی که برعهده تک تک اشخاص و 

نهادهای مختلف است، در جامعه مطرح کنند.« 
او معتقد است در جامعه ای که فردگرایی بر فرهنگ جامعه غالب 
باشــد، رفاه فرد بر حفظ بنیان خانواده و جامعه ارجحیت پیدا 
می کند و اشخاص در موضوعات مختلف فقط به منافع مادی و 

شخصی خود می اندیشند.

مکث

2224

رفاه اقتصادی، نسبتی با رشد فرزندآوری نداردآمار شگفت انگیز درباره فرزندآوری
 نتایج نظرسنجی همشهری ثابت می کند مشکالت اقتصادی

 دلیل اصلی کاهش جمعیت نیست
 سهم کشورها از هزار نوزاد بعدی 

و نکته های باریک تر از مو

تغییر فرهنگ فرزندآوری 
ضامن موفقیت 

ناظــر طرح جوانــی جمعیــت نیــز در افزایش 
فرزندآوری خانواده ها، نقــش دولت را حمایتی و 
تشــویقی توصیف می کند و بر این باور است که 
خانواده ها باید به اهمیــت فرزندآوری در تحکیم 
بنیان خانواده و جامعه آگاهی پیدا کنند تا اقدامات 
حمایتــی دولت ماننــد طرح جوانــی جمعیت 
اثرگذاری الزم را داشــته باشــد. فاطمه رحمانی 
می گوید: »هدف از تصویب قانون جوانی جمعیت 
این نبوده که دولت بار فرزندآوری خانواده ها را به 
دوش بکشد و دولت فقط نقش حمایتی و تشویقی 
دارد، اما باید در این زمینه اقدامات فرهنگی انجام 
شود تا نگاه جامعه و خانواده ها نسبت به موضوع 
جمعیت و فرزندآوری نسبت به دهه های گذشته 
تغییر کند.« این عضو فراکســیون زنان مجلس 
شورای اسالمی، لزوم تطابق فرهنگ فرزندآوری 
با شــرایط کنونی جامعه را یــادآوری می کند و 
توضیح می دهد: »زمانی که طرح کنترل موالید در 
کشور اجرا شد، شرایط جمعیتی و فرهنگی کشور 
با امروز تفاوت داشت و بر اثر فعالیت های فرهنگی 
وسیعی که انجام شد در خانواده ها این باور به وجود 
آمد که برای دستیابی به زندگی بهتر باید فرزندان 
کمتری داشته باشند. در ســال های اخیر با آنکه 
شرایط جمعیتی کشور به مرز هشدار رسیده، برای 
تغییر نگاه و فرهنگ خانواده ها به مقوله جمعیت 
و فرزندآوری، فعالیت های فرهنگی مؤثر و مفیدی 

انجام نشده است.«

باالخره پول یا فرهنگ؟
این روزها باب شده است که تا صحبت از فرزندآوری 
می شود، همه می گویند با کدام امکانات اقتصادی و 
با کدام درآمد و رفاه و...؟ آیا چنین ادعایی درســت 
است؟ این پرونده جمعیت شناسی در واقع قصد دارد 

که به چنین سؤالی جواب بدهد.
اگر نگاهی بــه وضعیت فرزندآوری در کشــورهای 
توســعه یافته و مرفه جهان بیندازیــد، که مفصل 
آن در صفحه آخر این پرونده آمده اســت، متوجه 
می شوید که این گزاره اکیدا درست نیست. شهروندان 
کشورهای توســعه درحالی که از بیشترین امکانات 
رفاهی و رفاه اقتصــادی د برخوردارند، اما در عرصه 

فرزندآوری در رتبه های نه چندان جالب قرار دارند.
اما اجازه بدهید به داخل کشورمان نگاهی بیندازیم. 
همین چند روز گذشته بود که وزارت بهداشت، رسما 
اعالم کرد که کمترین میــزان ازدواج و فرزندآوری 
را در 13اســتان برخوردار کشــور داشــته ایم که 
نشــان می دهد مســائل اقتصادی، صرفا نمی تواند 
توجیه کننده کاهش جمعیت باشد. وزارت بهداشت 
میزان متعادل فرزند برای عبور از بحران جمعیتی و 
گذر از ســالخوردگی را، 3فرزند به ازای هر خانواده 
دانســته، درحالی که رویکرد موجود چنین نیست. 
وزارت بهداشــت همچنین بحران ســالخوردگی 
جمعیت را جزو اولویت های کشور دانست که ناشی از 
کاهش رشد جمعیت در کشورمان است و اگر فکری 
برایش نکنیم، عمال می تواند برای ما تبدیل به یک 
بحران بزرگ شود. نکته جالب تر اینکه اگر نیم نگاهی 
به پیشــتازترین اســتان ها در زمینــه فرزندآوری 
بیندازیم، می بینیم که سیســتان و بلوچســتان، 
به عنوان یکی از کم برخوردارترین استان های کشور، 
جزو اولین ها بوده است. اما چرا چنین استانی باید در 
چنین حوزه ای پیشتاز باشد؟ 3سال پیش تحقیقی 
انجام شد و عوامل مؤثر بر تعداد ایده آل فرزندان در 
خانواده های سیستان و بلوچستان بررسی شد. این 
تحقیق توسط فاطمه محمدزاده، حمیده محمدزاده 
ومحمدرضا حســنی صورت گرفــت. جالب اینکه 
متغیرهای سن، هزینه خانوار، قومیت و بُعد مناسکی 
دینداری اثرات مثبت و معنی دار بــر تعداد ایده آل 
فرزنــدان در نمونه های درنظر گرفته شــده در این 
پژوهش داشته است. و جالب تر اینکه اثربخشی دیگر 
متغیرهای موجود در این زمینه، تحت تأثیر مناسک 
بُعد دینی قرار داشته اســت. به گفته کارشناسان، 
ایده آل های فرزندآوری بازتــاب انگیزه های فردی، 
ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، نگرش ها، باورهای 
افراد و سبک زندگی آنهاست. جالب اینکه در تحقیق 
دیگری که چند سال پیش توسط رسول صادقی و 
راضیه طریقتی تابش، از جمعیت شناسان کشورمان 
درباره اســتاندارد میزان فرزند در ذهنیت زوجین 
تهرانی انجام شده بود، به پاسخ های جالبی پیرامون 
این موضوع رسیده اند که دانســتن آنها شاید برای 
ما و مسئوالن جالب باشــد. این پژوهش، براساس 
نظرات 720تهرانی که همسران 15تا 30سال داشته 
و در مناطق مختلف شــهر زندگی می کردند، شکل 
گرفته است. اما از نظر این پاســخ گویان، استاندارد 
داشــتن فرزند چقدر بوده است؟ محققان به 2عدد 
2.19 و 2.15 رسیدند. بیشــترین میزان پاسخ را، 
معتقدان به دوفرزندی داشتند؛ نزدیک 54درصد. 
نزدیک یک پنجم تهرانی ها هم به استاندارد 2 فرزند 
معتقد بودند. نکته جالــب اینکه یک چهارم جوانان 
تهرانی، پاسخ داده اند که 3فرزند یا بیشتر، می تواند 
اســتاندارد خوبی برای یک خانواده باشــد. جالب 
اینکه افرادی که جهت گیری های مدرن داشته اند، 
نســبت به افراد جمع گرا و مذهبــی و...، اعتقاد به 
باروری ایده آل پایین تری داشته اند. نتایج تحلیل های 
چندمتغیره نشــان می دهد با کنتــرل متغیرهای 
جمعیتی و زمینه ای، عوامل فرهنگی مدرن، تأثیرات 
منفی معنــاداری بر ترجیحات فرزنــدآوری دارند. 
مجموعه همه این یافته ها را که در این نوشته بدان ها 
اشاره شد، وقتی کنار هم بگذاریم، ما را به این نتیجه 
می رساند که کاهش جمعیت، اساسا مقوله ای ذهنی 
و مرتبط با ســبک زندگی افراد و فرهنگ و به واقع 
موضوعی ادراکی است؛ و آنچه دیگران ادعا می کنند 
ناشی از معضالت اقتصادی است که در اولویت های 

بعدی قرار می گیرد.

نگاه

پول بیشتر، فرزند کمتر

تا صحبت از مادرشــدن و پدرشدن به میان 
می آید، جوانان با هــزار دلیل و برهان مدعی 
می شوند شرایط اقتصادی مانع فرزندآوری آنها 
می شود و اگر اوضاع مالی بر وفق مرادشان باشد، 
مانند نسل های گذشته خانواده های پرفرزند و 
پرباری تشکیل می دهند. نمی توان گفت بیراه 
می گویند و مؤلفه ها و شرایط اقتصادی افراد در 
میزان فرزندآوری آنها تأثیر ندارد، اما نگاهی 
به نرخ های فرزنــدآوری دهک های مختلف 
جامعه نشان می دهد در این مسئله اما و اگرهای 

فراتری وجود دارد. 

سال گذشــته 3 دهک باالی جامعه که از شرایط 
رفاهی مناســبی برخوردارند، کمتریــن تولد و 
فرزندآوری را داشــتند، اما با اجرای سیاست های 
جمعیتی میزان فرزندآوری دهک های متوســط 
و کم برخوردار به میزان قابل توجهی افزایش پیدا 
کرده است. به قول صابر جباری، رئیس اداره جوانی 
جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت 
وزارت بهداشــت، تا زمانی که نگاه نسل امروز به 
مقوله فرزندآوری تغییر نکند، مرفه و پولدارشدن 
جوانان در بهبود فرهنگ فرزندآوری جامعه ایرانی 
نقشی مؤثر و کارگشا نخواهد داشت. مجید احمدی، 
مدیرکل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی 
وزارت بهداشت نیز با جباری هم عقیده است و نظام 
فرهنگی و هنجارهای اجتماعی را مهم ترین عامل 
مؤثر بر رفتارهای جمعیتی خانواده ها می داند:»در 
شرایطی که شــاخص های جمعیتی ایران به مرز 
هشدار رسیده و کشور ما 3 دهه در سرعت کاهش 
نرخ باروری رکورددار شده، ساده انگاری است که از 
تأثیر مسائل فرهنگی و اجتماعی در بروز این بحران 

غافل شویم و بپذیریم شرایط اقتصادی کشور که 
در طول 3 دهه شرایطی متغیر و مختلف را از سر 
گذرانده، تنها منشأ و ریشــه این مسئله به شمار 
می آید.« رئیس اداره جوانی جمعیت و مســئول 
دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت 
ریشه این بحران را در مســائل فرهنگی می داند 
و می گویــد: »امروز در بحث فرزندآوری مســائل 
فرهنگی بر مسائل اقتصادی پیشــی گرفته اند و 
عوامل فرهنگی و نفوذ فرهنگ غربی ســبب شده 
خانواده ها از قبول مسئولیت فرزنددارشدن شانه 
خالی کنند و به داشتن فرزندان بیشتر تمایلی نشان 
ندهند.« صابر جباری نهادینه شدن سیاست های 
کنترل جمعیت را که چندین دهه بر جامعه حاکم 
بوده، مانعی برای اصالح سیاســت های جمعیتی 
کشور ذکر می کند و توضیح می دهد: »در انتهای 
دهه 60 تبلیغات گســترده ای در کشور بر بحث 
کنترل جمعیــت صورت گرفت و شــعار »فرزند 
کمتر-زندگی بهتر« در ذهن همــه افراد جامعه 
نقش بست. در کنار اقدامات تبلیغی، خانوارهایی 
که اقدام به فرزندآوری می کردند و تعداد فرزندان 
آنها از 3 فرزند بیشتر می شد، این فرزندان از داشتن 
برخی حقوق اجتماعی محروم می شــدند. اکنون 
پس از چند دهه تبلیغات گسترده در حوزه کنترل 
جمعیت، تشویق مجدد خانواده ها به فرزندآوری 
کاری بسیار دشــوار اســت، زیرا از نظر فرهنگی 
بسیاری از افراد نمی پذیرند که تعداد فرزندان آنها 
از 2 فرزند بیشتر شود، بســیاری از خانواده ها نیز 
معتقدند اگر تعداد فرزندان آنها کم باشد، می توانند 
فرصت بیشتری برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 
خود داشته باشند؛ از سوی دیگر نسبت به دهه های 
قبل، انتظارات و توقعات خانواده ها هم باالتر رفته 

که این امر نیز نیازمند هزینه های زیادی است«.

مادر بودن با پیشرفت اجتماعی زنان تعارضی ندارد
 در دهه های اخیر بســیاری از زنان جوان ترجیح 

می دهند بــا کاهش تعــداد فرزنــدان یا حتی 
چشم پوشــی از لــذت مادرشــدن فعالیت های 
اجتماعی و شــغلی خود را با فراغ بال بیشــتری 
انجام دهند. جباری این نگرش را متأثر از فرهنگ 
غربی می داند و می گویــد: »در زمینه فرزندآوری 
الگوها و تصورات نادرســت زیــادی وجود دارد. 
در موارد زیادی شــاغل بودن زن سبب می شود 
به اهمیت فرزنــدآوری چنــدان توجهی نکنند 
و با فاصله انداختــن میان تولد فرزنــدان تعداد 
فرزندانشان را کاهش دهند یا بدون توجه به عواقب 
زیانبار تک فرزندی به داشــتن یک فرزند قناعت 
کنند. درحالی که زنان مــا در کنار تحصیل و کار 
می توانند مادران نمونه ای باشــند و این را بارها 
و بارها شــاهد بوده ایم.« او سیاست های تنظیم 
جمعیت را تسهیل کننده فعالیت بانوان شاغل ذکر 
می کند و می گوید: »خوشبختانه برای مادران در 
حال تحصیل و بانوان شاغل تمهیداتی دیده شده 
که سبب می شود در کنار فعالیت های اجتماعی 
از مقوله فرزندآوری و تحکیــم بنیان خانواده نیز 

غافل نشوند«.

دهک های پردرآمد کمترین نرخ فرزندآوری 
را داشتند

آمار موالید سال گذشته که در دهک های مختلف 
جامعه بررسی شده مصداق بارزی است که غالب 
بودن شــاخصه های فرهنگی بر سیاســت های 
جمعیتی کشور را به خوبی روشن می کند. مدیرکل 
فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشــجویی وزارت 
بهداشــت درباره آمار و ارقام موالید و والدت های 
سال گذشــته می گوید: »با وجود اینکه در سال 
1400 پایین ترین نرخ تولــد را تجربه کردیم از 
میان 10دهک جامعه، 3 دهــک باال که به لحاظ 
اقتصادی مرفه قلمداد می شوند، دارای کمترین 
تعداد تولد  بوده 4دهک پایین جامعه بیشــترین 
موالید را داشته اند، لذا این مشوق ها و تسهیالت 

بیشتر به طبقات پایین جامعه کمک می کند. در 
حالت کلی و به طور آمــاری پژوهش های جهانی 
نشان می دهد، ارائه تســهیالت تنها تا 22درصد 
در تصمیــم خانواده ها به فرزنــدآوری اثر دارد و 
7۸درصد دیگر متأثر از عوامل فرهنگی و نگرشی 
است.« مجید احمدی شرایط جمعیتی کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه را مصداق دیگری بر 
این امر ذکر می کند و می گوید: »مطالعه عملکرد 
دیگر کشــورهای موفق در عرصــه جمعیتی به 
ما ثابت می کند که بایــد راهبردهای اقتصادی و 
فرهنگی با پیشتازی عرصه فرهنگی پیگیری شود 
و اگر نگرش اجتماعی به فرزندآوری اصالح نشود، 
 مطالبه مالی و بهبود شرایط اقتصادی خانواده ها 
به تنهایــی مؤثر نخواهــد بود.« احمــدی نگاه 
سیستمی و جامعه شناســانه به بحث فرزندآوری 
را ضروری می داند و توضیــح می دهد: »موضوع 
جمعیت مثل دیگر حوزه های اجتماعی دارای ابعاد 
مختلف است و یک مفهوم تک بعدی یا دوبعدی 
نیســت، افکار عمومی باید در همــه حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی 
اقناع شوند، اما درخصوص وزن تسهیالت مالی، 
نگاه های متفاوتی وجود دارد حتی برخی محققان 
معتقدند خروج از تعادل در این زمینه اثر معکوس 

در رفتار فرزندآوری اقشاری از جامعه دارد«.

برای شستن چشم ها تعجیل کنیم
محدودبــودن فرصت متولیان فرهنگ کشــور 
برای اصالح شــاخص های جمعیتــی و گریز از 
بحران ســالمندی جمعیت موضوعی است که 
از نگاه احمدی دور نمی ماند، اما نســخه میانبر 
او برای این اقدام باز هم به مقوله فرهنگســازی 
و تغییــر باورهــای فرهنگی جامعــه معطوف 
می شــود. احمدی می گوید: »در حــال حاضر 
بیش از ۸ سال از ابالغ سیاست های کلی جمعیت 
می گذرد و ما کمتر از 6سال تا بسته شدن پنجره 

جمعیتی کشــور فرصت و زمان داریــم.  قانون 
جمعیت در ســال 1400 در مجلــس مصوب 
شد اما هنوز بســیاری از مواد این قانون اجرایی 
نشــده و در مرحله تهیــه و ابــالغ آیین نامه و 
دستورالعمل هاست و بســیاری از مسئوالن به 
وظیفه خود در قبال این قانــون پیش رو واقف  
نیستند لذا تا مرحله نهادینه کردن مسئله فاصله 
داریم و درخصوص ارائه تسهیالت به خانواده ها 
در ابتــدای راه هســتیم.« او ادامــه می دهــد: 
»رویکــرد اصلی ما در برنامه ریزی هــا، تأکید بر 
گفتمان سازی  مسائل جمعیت به ویژه آن بخشی 
است که مستقیماً مرتبط با کارکردها و وظایف 
وزارت بهداشت است، بدین معنا که از روش های 
گوناگون جهت توســعه گفتمــان جمعیت در 
بین دانشــجویان، اســتادان و کادر درمان که 
بخشــی از آنها مســتقیماً درخصوص بهداشت 
بــاروری، آموزش هــای آن، ناباروری، ســقط، 
زایمان و... با بدنه جامعه در ارتباط هستند، بهره 
می بریم.« طراحی و اجرای برنامه های مختلف 
که در راستای فرهنگســازی و اصالح فرهنگ 
فرزندآوری توسط سیاستگذاران جمعیتی کشور 
انجام شــده، نشــان می دهد برای هموارکردن 
این مسیر میانبر قدم هایی برداشته شده است. 
احمــدی می گوید: »در این زمینــه برنامه های 
فرهنگی کوتاه مدتی اجرا شــده که می توان به 
برخی از این اقدامات شامل برگزاری مسابقات 
و جشــنواره های فرهنگــی هنــری، برگزاری 
کرسی های آزاد اندیشــی در دانشگاه های علوم 
پزشــکی به منظور رفع گره های ذهنی، تربیت 
مربیان و کنشــگران جمعیت در نظام سالمت، 
تولید محتوای چند رسانه ای در زمینه ازدواج، 
فرزندآوری، مادری، سقط جنین، تحکیم خانواده 

و الگو ســازی  از دانشــجویان، 
کارکنــان و اســتادان موفق 
دارای چند فرزند و... نام برد.«

باورهای منسوخ و غیرمنسوخ
چاووشی در واکاوی و تحلیل علل کاهش جمعیت کشور می گوید: 
»درباره فرهنگ فرزندآوری نگرش و نگاه خاصی بر جامعه حاکم 
است که در گرایش خانواده ها به تک فرزندی نقش کلیدی دارد. در 
این نگرش خانواده تک فرزند و یا کم فرزند دارای سطح فرهنگی 
باالتری نســبت به والدین دارای تعداد فرزندان بیشتر است و 
خانواده ها، تربیت موفق فرزندان را مســتلزم کم بودن تعداد 
فرزندان می دانند.« چاووشی به مغایر بودن فرهنگ فرزندآوری 
حاکم بر نسل امروز با فرهنگ جامعه ایرانی اشاره می کند و توضیح 
می دهد: »در نگرشی که بر شیوه فرزندآوری نسل امروز حاکم 
شده، شیوه و سبک زندگی غرب و مدل خانواده غربی، به عنوان 
الگو و مدل مقبول و موفق خانواده انتخاب شده است« او بر این باور 
است که در فرهنگ غالب جامعه که سیاست های جمعیتی کشور 
را تحت تأثیر قرار داده، با وجود تمایل به فرهنگ غربی، برخی 
باورهای قدیمی وجود دارند که سایر عوامل را تشدید می کنند. او 
می گوید: »والدین ایرانی از گذشته تاکنون خود را مسئول تأمین 
آینده فرزندان می دانند و برای اینکه از بار این مسئولیت خود کم 

کنند ترجیح می دهند فرزندان کمتری داشته باشند.«

باورهایی که باید تغییر کند
این آینده پژوه به رسوخ عمیق بعضی از باورهای جمعیتی در کشور 
اشاره می کند و می گوید: »در کاهش نرخ جمعیت ایران بعضی از 
باورها دیده می شود که ورود آنها به فولکلور)فرهنگ عامه( از عمیق 
بودن آنها ناشی می شود.«  چاووشی شعار های »فرزند کمتر، زندگی 
بهتر«، »پسر یا دختر، 2بچه کافی است« و شعار »برای یک لیوان 
شیر، یک گاو نمی خرند« را استعاره های واردشده در فرهنگ عامه 
نام می برد که با استفاده از گسترش فرهنگ فردگرایی و بهره گیری 
از ظرفیت ادبیات فولکلور، کاهش تولیدمثل و فرزندآوری را امری 
فردی، پسندیده و مقبول جلوه می دهند.  لذا برای مدیریت وضعیت 
موجود رشد جمعیت ایران و تالش برای بهبود آن، ضروری است 
عالوه بر توجه به علل اقتصادی کــه در طرح نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی مدنظر قرار گرفته به الیه های زیرین و عمیق تر 
شکل گیری وضع موجود ازجمله علل فرهنگی و فکری جامعه نظیر 
سبک زندگی، نگرش ها و باورها و ادبیات متاثر از باورها و فضاسازی 
شهری توجه شود و با ورود تمام ظرفیت ها اعم از دولتی و خصوصی 
و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، راهبردها و برنامه های متناسب 

جهت تغییر یا خنثی سازی  این علل تدوین و اجرا شود.

فردگرایی؛ متهم 
ردیف اول کاهش 

فرزندآوری 
مسئله فرزندآوری ازجمله 
مسائلی است که همیشه 
مورد توجه دولت و نهادهای 
حاکمیتی بوده و اقدامات 
زیادی در رابطه با افزایش 
نرخ فرزندآوری در کشور 
صورت گرفته اســت. ارائه 
بسته های حمایتی اقتصادی 
و مشــوق های اقتصادی 
فرزندآوری مثل بســته 
جوانی جمعیت، بخشــی 
از تالش های دستگاه های 
اجرایی در کشور در راستای 
افزایش نرخ فرزندآوری بوده 
و هست. نکته مهم تر هم در 
این قضیه، آن است که به 
این درک برسیم که افزایش 
و کاهش نرخ فرزندآوری در 
کشور، بیشتر علل اقتصادی 
دارد یــا فرهنگی؛ نکته ای 
که اگــر به خوبــی درک 
شــود در برنامه ریزی های 
صورت گرفتــه تغییرات 
مهمــی می توانــد ایجاد 
کند. با توجه به اهمیت این 
موضوع همشهری پیمایشی 
تلفنی در رابطه با مســئله 
فرزندآوری انجام داده است.

پیش بینی 
40ساله 

قدرت، در پیش بینی است. 
اگر قدرت پیش بینی نداشته 
باشــید، قادر به مدیریت 
آینده نزدیک و آینده نسبتًا 
دور هــم نخواهید بود. این 
قواعد در مورد جمعیت هم 
صدق می کنــد؛ چرا که به 
نوعی مهم ترین دارایی هر 
کشوری محسوب می شود. 
اما دربــاره ایران، جمعیت 
و تغییــرات جمعیتی، چه 
مســیری را طی می کنند؟ 
در سال1396، پژوهشی با 
عنوان »شبیه سازی تغییرات 
جمعیتی ایران با استفاده از 
مدل پایه عامــل بنیان« 
توسط امیر آذرفر، عادل آذر 
و سیده زهرا کالنتری انجام 
شد که نکات جالبی داشت. 
با هم به بخشی از این تحقیق 
که تغییرات جمعیتی ایران تا 
سال1430 را به نسبت میزان 
باروری تخمین زده است، 

می اندازیم.

تمایل به بی فرزندی 
در همه قومیت ها 

ناچیز است 
الگوهــای فرهنگــی و 
شرایط زیســتی متفاوت 
در میــان قومیت هــای 
مختلف کشور باعث شده 
ترجیحات فرزندآوری آنها 
با یکدیگــر تفاوت هایی 
داشته باشد. یکی از معدود 
تحقیقات جامــع را درباره 
ارتباط قومیت با الگوهای 
فرزندآوری، یعقوب فروتن و 
سمیه میرزایی انجام داده اند. 
در این تحقیق جمعیت نمونه 
تحقیق را 3722نفر از مردان 
و زنان 15ساله و باالتر ساکن 
در نقاط شهری و روستایی 
اسفراین،  شهرستان های 
اهواز، بابلســر، بجنورد، 
خرم آباد، سقز، کامیاران، 
گنبدکاووس، محمودآباد و 
همدان تشکیل می دهند. با 
هم نیم نگاهی به نتایج این 
تحقیق انداخته ایم تا ببینیم 
که نگاه قومیت های مختلف 

به فرزندآوری چگونه است.

خودمان را فریب 
ندهیم 

در اینکه کشور ما از حیث 
جمعیتی دچار مشــکالت 
حادی شده، بحثی نیست. 
جمعیت شناســان  غالب 
کشور روی این گزاره اتفاق 
نظر دارند که نرخ جایگزینی 
جمعیت در ایران در سطح 
استاندارد نیست. اختالفاتی 
که بین جمعیت شناســان 
وجود دارد، در نحوه و نوع 
برنامه هایی است که می تواند 
منجر به رشد جمعیت شده  و 
نیز  در نگاه به آینده  که حاال 
خود بحثی مفصل است و 
مجالی دیگر برای صحبت 
می طلبد. یکی از بدیهی ترین 
استدالل هایی که این روزها 
بــرای عدم فرزنــدآوری 
می شــنویم، عدم امنیت 
اقتصادی و عدم اطمینان به 
آینده و... است. در واقع ترس 
از نگرانی هــای اقتصادی، 
باعث شــده است تا برخی 
به سمت و سوی فرزنددار 
شدن نروند یا به تک فرزندی 
اکتفا کنند. امــا آیا چنین 

استداللی، درست است؟

رابعه تیموريگزارش
روزنامه نگار
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دوشنبه 15  اسفند 221401
 شماره  8730

مسئله فرزندآوری ازجمله مسائلی است که 

همیشــه مورد توجه دولــت و نهادهای نظر سنجی
حاکمیتی بوده و اقدامات زیادی در رابطه با 
افزایش نرخ فرزندآوری در کشور صورت 
گرفته است. ارائه بسته های حمایتی اقتصادی و مشوق های 
اقتصادی فرزندآوری مثل بســته جوانی جمعیت، بخشی از 
تالش های دستگاه های اجرایی در کشور در راستای افزایش 
نرخ فرزندآوری بوده و هست. نکته مهم تر هم در این قضیه، آن 
اســت که به این درک برســیم که افزایــش و کاهش نرخ 
فرزندآوری در کشور، بیشتر علل اقتصادی دارد یا فرهنگی؛ 
نکته ای که اگر به خوبی درک شود در برنامه ریزی های صورت 
گرفته تغییرات مهمی می تواند ایجاد کند. با توجه به اهمیت 
این موضوع همشهری پیمایشــی تلفنی در رابطه با مسئله 
فرزندآوری انجام داده است. هدف از این پژوهش آن است که 
تمایل مردم نسبت به فرزندآوری مورد بررسی قرار بگیرد و 
اثربخشی بسته های تشویقی و حمایتی فرزندآوری در کشور 
از نظر مردم مطالعه شود. در همین راستا، پرسشنامه ای شامل 
4سؤال تهیه شده اســت. جامعه آماری این تحقیق، تمامی 
شهروندان ساکن مناطق 22گانه شهر تهران هستند. که شامل 
902 شهروند تهرانی با میانگین سنی 48 سال بوده. مسئله 
فرزندآوری ازجمله مسائلی است که همیشه موردتوجه دولت 
و نهادهای حاکمیتی بوده و اقدامات زیادی در رابطه با افزایش 
نرخ فرزندآوری در کشور صورت گرفته است.  در این پیمایش 
4 سوال از شهروندان ســاکن مناطق 22 گانه شهر تهران 
پرسیده شد که 902 نفر به آنها پاســخ دادند. گزارش این 

پژوهش در ادامه ارائه می شود.

آمار شگفت انگیز درباره فرزندآوری
نتایج نظرسنجی همشهری ثابت می کند مشکالت اقتصادی، دلیل اصلی کاهش جمعیت نیست

یادداشت

خودمان را فریب ندهیم 
در اینکه کشور ما از حیث جمعیتی دچار مشکالت حادی 
شده، بحثی نیســت. غالب جمعیت شناســان کشور روی 
این گزاره اتفاق نظــر دارند که نــرخ جایگزینی جمعیت 
در ایران در سطح اســتاندارد نیســت. اختالفاتی که بین 
جمعیت شناســان وجود دارد، در نحوه و نــوع برنامه هایی 
است که می تواند منجر به رشد جمعیت شود و نیز در نگاه به 
آینده که حاال خود بحثی مفصل است و مجالی دیگر برای 

صحبت می طلبد.

استداللي به نام امنیت اقتصادي
یکــی از بدیهی ترین اســتدالل هایی که ایــن روزها برای 
عدم فرزنــدآوری می شــنویم، عدم امنیــت اقتصــادی و 
عدم اطمینان به آینده و... است. در واقع ترس از نگرانی های 
اقتصادی، باعث شــده اســت تا برخی به ســمت و سوی 
فرزنددار شــدن نروند یا به تک فرزندی اکتفا کنند. اما آیا 

چنین استداللی، درست است؟ 

استداللي که درست نیست
اگر درست نباشــد چه؟ بدیهی ترین واکنش این است که 
از درستی یک استدالل ســؤال بپرسیم؛ قرار نیست که هر 
چیزی را چشم بسته قبول کنیم. این استدالل می گوید که 
بزرگ کردن فرزند، نیاز به امکانات و بنیه مالی و فراغت و... 
دارد. گزاره ای که کامال درست است. این استدالل می گوید 
باید به آینده اطمینان داشــته باشیم تا بتوانیم فرزندآوری 
کنیم؛ این نیز یک گزاره منطقی و درســت اســت. اما آیا 
همین ها، باعث می شوند تا این اســتدالل، شکل درستی 

به خودش بگیرد؟
پژوهش ها از این سخن می گویند که رشد جمعیت، ارتباط 
چندان یا دست کم ارتباط معنادار با رفاه اجتماعی و سیاسی 
ندارد. همین االن به دنیا نگاه کنید؛ مشکل دارترین کشورها 
در حوزه رشد جمعیت، مرفه ترین آنها هستند. کشورهای 
آفریقایی و برخی کشــورهای توســعه نیافته آســیایی و 
آمریکای التین نیز  از بیشترین رشد جمعیت برخوردارند. 

اینها چطور قابل توجیه است؟ 

نگاهي به رکورد دهه 60
حتی در ایران خودمان هم اگر دقت کنیم، با وجود مشکالت 
اقتصادی فراوانی که امروزه گریبانگیر ما شــده است اما باز 
نمی توانیم ادعــا کنیم که اوضاع اقتصــادی و اطمینان به 
آینده مردم در امروز، نسبت به دهه 60 کمتر بوده است. با 
این حال رشد جمعیت در دهه 60، عمال رکوردها را جابه جا 

کرد. این چطور قابل توجیه و دفاع است؟

نکته ها و گفته ها
البته کالم ما این نیست که بله، پس فقیرتر باشیم  بهتر است 
البد. قصه اصال نقل این حرف ها نیست. به قول معروف، به 
»یا«، می توان به »و« اعتقاد داشــت؛ یعنی بهترین حالت 
آن است که جامعه ای مرفه با رشد جمعیت متعادل و قابل 
دفاع داشته باشید. در این اکیدا بحثی نیست. اما نکته بسیار 
مهم تری که در این میانه مطرح شــده است، یک چرخش 
ذهنی بسیار خطرناک اســت؛ چرخش ذهنی که ماهیت 
آن را فردگرایی، سودمحوری و... تشکیل می دهد. به واقع 
همه  چیز، ماهیتی فلســفی و ذهنی به خــودش می گیرد؛ 
اینکه من چرا باید فرزنددار شوم و به چه دردم می خورد و 

چه نفعی برایم دارد؟

این گره هاي ذهني خطرناک
وقتی ایــن چرخش فلســفی و ذهنی خطرنــاک را دنبال 
می کنیــم، می بینیم که کار بــه بازنمایی های رســانه ای، 
شبکه های اجتماعی و... می کشد. شما دقت کنید که برخی، 
چطور از فرزندآوری و کسانی که بیشــتر از دو یا سه فرزند 
دارند، یاد می کنند؛ تعبیرهایی شــرم آور که انسان حتی در 
بازتکرار آنها می ماند. چنین نگاهــی رفته رفته جا می افتد 
که بله، فرزندها مانع پیشرفت ما می شــوند و چه نیازی به 
آن هاست و.... اســتدالل هایی که نفع و سود، محورشان را 
تشــکیل می دهند. تفکری که در آن، نگهداری از حیوانات 
خانگی می تواند مشــکلی نداشته باشــد، ولی نگهداری از 
فرزندان می تواند باعث و بانی اتهام های زیادی شود؛ چنانچه 
نمونه های تأسف برانگیز آن را هر از چندی مشاهده می کنیم.

به پیشواز یك تقابل ادراکي
این به واقع، یک تقابل ادراکی است؛ چرا که درک شهروندان 
از این مســئله، منجر به تصمیم نهایی آنها می شود. وقتی 
هم که به درک درستی نرســند، قطعا تصمیم درستی هم 
نخواهند گرفت. قصد نگاه بدبینانــه به ماجرا را هم نداریم؛ 
الزاما کار، کار اغیار نمی تواند باشد. گاهی کار، کار خودمان 
است؛ ایده هایی برخاسته از ذهنیت تغییر یافته ما. ذهنیت 
و فلســفه ای که می گوید  به جای وظیفه  گرایی، بهتر است 
ســودگرایی را دنبال کنیم؛ به جای منافع آتی، بهتر است 
منافع آنی را دنبال کنیم و به جای فداکاری در راه اوج گرفتن 
خانواده و فرزندان مان، دنبال فدا کردن آنها برای اوج گرفتن 

خودمان باشیم. خودمحوری همین چیزهاست دیگر، نه؟
البته که همه  چیز به صورت ضربتی اتفاق نیفتاده است و این 
تغییراتی که االن داریم نوک آن را می بینیم، یک کوه عظیم 
یخی هستند که فرایند شکل گیری شان از سال های گذشته 
آغاز شده است؛ ولی چون آرام آرام جلو آمده کسی متوجه 

بحران نشده است. 

چه باید کرد؟
کمترین کاری که در این میانه می توانیم انجام دهیم، تعریف 
درست صورت مسئله است: اینکه خودمان را فریب ندهیم و 
باور کنیم که مشکل، فرهنگی ذهنی است نه اقتصادی. این 
ابتداي راه اســت. گاهي نیم نگاهي به برنامه هاي حمایتي 
صورت گرفته، هر خواننده اي را به این نتیجه اولیه مي رساند 
که چنین برنامه اي، نه تناسبي با صورت مسئله واقعي دارد، 
نه تناســبي با نتیجه گرایي؛ و به نظر مي رسد از ابتدا قرین 
موفقیت نخواهد بود. اولین گام، همانــا درک واقعیت ها و 
بازتعریفي درست از ماجرا و این بحران است. در این صورت، 
نوک پیکان برنامه ها جنبه فرهنگي و اقناعي خواهد داشت؛ 
آن هم به قول رهبري، با منطق نو و نه با حرف ها و قواعدي 

که متعلق به دهه ها قبل تر هستند و عمال مخاطبي ندارند.
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70هزارنفردانست.

به نظر شما داشتن فرزند تا چه اندازه می تواند 
در احساس خوشبختی زوجین مؤثر باشد؟

سوال دوم : شما خودتان دوست دارید 
چند فرزند داشته باشید؟

پاسخ ها نشان داد 60درصد از پاسخ دهندگان معتقدند داشتن فرزند، خیلی زیاد و زیاد می تواند 
در خوشبختی زوجین مؤثر باشد. 14درصد از پاسخ دهندگان گزینه متوسط را انتخاب کردند. 
7درصد معتقد هستند داشتن فرزند به میزان خیلی کم و کم در احساس خوشبختی زوجین 
تأثیر دارد، 14درصد نیز معتقد بودند که داشــتن فرزند هیچ تأثیری در احساس خوشبختی 

زوجین ندارد و 5درصد از پاسخ دهندگان در رابطه با این موضوع نظری ندارند.

پاسخ ها نشان می دهد که 89درصد از پاسخ دهندگان، تمایل به داشتن فرزند دارند که 
تعداد فرزند دلخواه این افراد به شرح زیر است.:

سؤال 
اول

سؤال 
دوم

%40

%20

%5%4 %3

عیسی محمدی 

یک درصــد از پاســخ دهنــدگان ازدواج نکــرده اند ولــی می خواهنــد به طور 
 متوسط2 فرزند داشته باشند و ساير پاسخ دهندگان يا هنوز ازدواج نكرده اند
6 درصــد(. 4 درصــد( و يــا تـمـــايلی بـــــه داشــــتــــــن فرزنــــد ندارنــد) (  

  )اعداد گرد شده اند.(

دوست دارید چند فرزند داشته باشید؟ردیف

14 درصد1 فرزند

37 درصد

17 درصد

5 درصد

18 درصد

9 درصد

3 فرزند

5 فرزند

2 فرزند

4 فرزند

بیش از 5 فرزند

درصد

1

2

3

5

4

6

پیش بینی 
40ساله

جمعیت ایران
 تا 3 دهه آینده و با 

سناریوهای مختلف باروری 
چقدر خواهد شد؟

قدرت، در پیش بینی اســت. اگر قدرت پیش بینی 
نداشته باشید، قادر به مدیریت آینده نزدیك و آینده 
نسبتاً دور هم نخواهید بود. این قواعد در مورد جمعیت 
هم صدق می کند؛ چرا که به نوعی مهم ترین دارایی هر 
کشوری محسوب می شود. اما درباره ایران، جمعیت 
و تغییرات جمعیتی، چه مسیری را طی می کنند؟ در 
سال1396، پژوهشی با عنوان »شبیه سازی تغییرات 
جمعیتی ایران با اســتفاده از مدل پایه عامل بنیان« 
توســط امیر آذرفر، عادل آذر و سیده زهرا کالنتری 
انجام شد که نکات جالبی داشــت. با هم نگاهي به  
بخشی از این تحقیق که تغییرات جمعیتی ایران تا 
سال1430 را به نســبت میزان باروری تخمین زده 

است، می اندازیم.
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گزارش

از نخستین باری که رهبر معظم انقالب لزوم توجه به 
پنجره جمعیتی کشور و خطرات کاهش جمعیت را به 
دولتمردان گوشزد کردند، بیش از یک دهه می گذرد. 
بر مبنای رهنمودهای ایشــان دولت های وقت قوانین 
مختلفی وضع کردند که در وضع و اجرا ســیر تکاملی 
پر فراز و نشیبی را طی کرده و پس از آزمون و خطاهای 
بســیار به تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از 
خانواده انجامیده که در مجلس یازدهم شورای اسالمی 
به سرانجام رسیده اســت. این قانون در کنار مزایا و 
محاسن خود، به پاره ای از نقایص قانونگذاری و کمبود 
ضمانت های اجرایی مبتالست که سبب شده بعضی از 

مواد آن بر زمین بمانند.

قانون بر زمین مانده
در نخســتین روزهای کاری دوره یازدهم مجلس شورای 
اسالمی طرحی که بعدا با عنوان »جوانی جمعیت و حمایت 
از خانواده« نامگذاری شد، با امضای 100نفر از نمایندگان 
اعالم وصول شد. این طرح با محتوای محدودتری، 10سال 
قبل در شــورای عالی انقالب فرهنگی مصوب و به توصیه 
مقام معظم رهبری بــرای پیگیری و نظــارت قوی تر به 
مجلس آمده بود، اما در دو دوره پیشین مجلس به سرانجام 
نرسید. پـس از امر و تأکید مجدد ایشان در نخستین دیدار 
با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شــورای اســالمی در 
تیرماه 1۳۹۹، مجلس با جدیت بیشــتر و براساس درکی 
صحیــح از اهمیت و فوریت مســئله این طــرح را دنبال 
کرد. این طرح کــه پس از تصویــب در مجلس به صورت 
قانون درآمد، با تدوین موادی شامل پرداخت بیمه درمان 
ناباروری، پرداخت وام تولد فرزند، بیمه ســالمت مادر و 
فرزند، مرخصی های تحصیلی، امتیاز های حق ســنوات و 
بازنشستگی مادران، تعیین مرخصی ۹ماهه زایمان برای 
مادران بخش دولتی و خصوصی و بسیاری از موارد دیگر 
شرایط فرزندآوری را برای بسیاری از زوجین تسهیل کرد، 
اما اگر چه برخی از مواد قانون برای حمایت از مادران شاغل 
تدوین شده اند، ولی چگونگی حمایت و نحوه اجرا و تبعات 

آن جای تأمل دارد.

راه های گریز از اجرای ماده 17
از جمله مواد حمایتــی این قانون، ماده 17اســت که به 
حمایت از مادران شــاغل اختصاص یافته و احکام صادره 
برای همه بخش های عمومی، خصوصی، دولتی و غیردولتی 
الزم االجرا دانسته شده اســت. در این ماده ضمن افزایش 
مرخصی زایمان به ۹ ماه بر امنیت شغلی مادران در طول 
دوره بارداری، زایمان و شــیردهی تأکید شده است. البته 
این حمایت قانونی روی کاغذ از اشــتغال مادران، جدید 
نیست و قبال نیز وجود داشــته، اما چون ضمانت اجرایی 
ندارد، به راحتی از طــرف کارفرمایان و مدیران قابل نقض 
است و در گذشته هم به اخراج گســترده زنانی انجامیده 
که از مرخصی اســتفاده کرده بودند. عــالوه بر این رأی 
صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12مهر 
1۳۹6دســتورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت 
وزارت کار مبنی بر ممنوع بودن اخراج کارگران زن پس از 
مرخصی زایمان و پایان دوسالگی کودک را باطل کرده و به 
این ترتیب عمال حمایت قانونی برای کارگران زن تاکنون 
امکان پذیر نبوده است. واقعیت این است که ماده 17طرح 
جوانی جمعیت حداکثر می تواند شامل حال زنان کارمند 
دولت و زنانی شود که با قراردادهای قانونی به کار مشغول 
هستند و برای ســایر زنان فاقد قرارداد چندان سودمند 
نیســت. در رأی دیوان عدالت اداری تصریح شده که این 
نحوه حمایت از مادران عمال نتیجه معکوس خواهد داشت 
و باعث حذف تدریجی کارگــران زن از محیط های کار و 

تولید خواهد شد.

همه طبقات اجتماعی درنظر گرفته نشده
 در قانون جوانــی جمعیت حدود یک چهارم تشــویق ها و 
امتیازاتی که برای فرزندآوری و ازدواج درنظر گرفته شــده 
صرفاً برای کارمندان نوشته شده است. )مانند دو برابر شدن 
زمان اســتفاده از منزل ســازمانی، افزایش حق اوالد، حق 
عائله مندی و...( و در اختصاص این مشوق ها سایر شاغالن به 
خوبی درنظر گرفته نشده اند. در این قانون برای استفاده از 
بسیاری از امتیازات اصلی ارائه شده از قبیل دریافت زمین، 
دریافت بدون نوبت خودرو، تسهیالت مسکن و.... الزم است 
حداقلی از بهره مندی و یا توان پرداخت اقساط وجود داشته 
باشــدکه ممکن اســت خانواده های محروم از آن بی بهره 
 بمانند و امکان دارد با اجرای قانون عدالت اجتماعی به خوبی 

محقق نشود.

باورهای فرهنگی که مسیر قانون را سد می کنند
 در این قانون دخالت ها و محدودیت های قهری مانند الزام 
به زایمان طبیعی دیده می شــود که ممکن است بعضی از 
مادران را در اصل باردارشدن هم مردد کند و به نظر می رسد 
در این قانون به نقش بازدارنده ایــن محدودیت ها چندان 
توجه نشده اســت. ایراد دیگری که توسط منتقدان به این 
قانون وارد می شود نقص جدی معیارهای فرهنگی این قانون 
است. براساس مطالعات الگوی زیســت خانواده که درسال 
۹٥ توسط جهاد دانشگاهی تهیه شــده، خانوارهای ایرانی 
همچنان به الگوی مسئول نان آوری خانواده که مرد است، 
باور دارند. بنابراین با وجود چنین الگویی طبیعی است مردان 
در برابر اضافه شدن هزینه خانوار به ویژه با توجه به تغییرات 

الگوی تربیت فرزندان که هزینه زاست، مقاومت کنند.

آیا از بسته های مشوق اقتصادی فرزندآوری 
اطالع دارید؟

به نظر شما مشوق های اقتصادی فرزندآوری 
تا چه اندازه می تواند میزان فرزندآوری را در 

کشور افزایش بدهد؟

پاسخ ها نشان می دهد که 68درصد از پاســخ دهندگان از وجود بسته های مشوق اقتصادی در 
رابطه با فرزندآوری اطالعی ندارند و تنها ۳2درصد از پاسخ دهندگان، از وجود بسته های مشوق 

اقتصادی فرزندآوری مطلع هستند.

٥۳درصد معتقد هستند بســته های تشویقی 
فرزندآوری هیچ تأثیری در میزان فرزندآوری 
در کشــور ندارد.1۳درصد از پاســخ دهندگان 
وجود مشــوق های اقتصادی فرزندآوری مثل 
بســته جوانی را به میزان کــم و خیلی کم در 
میزان فرزندآوری مؤثــر می دانند، 10درصد 
از پاســخ دهندگان در رابطــه با این پرســش 
گزینه متوســط را انتخاب کرده اند، 12درصد 
از پاســخ دهندگان به میزان زیاد و خیلی زیاد 
مشــوق های اقتصادی فرزندآوری را در میزان 
فرزندآوری مؤثر می دانند و 11درصد از مردم در 

این رابطه نظری ندارند.

نتیجه گیری
نتایــج این پژوهش نشــان 
می دهد که مــردم در مجموع، 
نگرش مثبتی نسبت به مسئله 
فرزندآوری دارند. پاسخ های 
به دست آمده همچنین نشان 
می دهد کــه 60درصد از مردم 
تأثیر وجود فرزند در احساس 
خوشــبختی زوجین را مهم 
ارزیابی می کننــد که این خود 
حاکی از نگــرش مثبت مردم 
نســبت به مقوله فرزندآوری 
اســت. این نتایــج حکایت 
از وجود بســتری مناســب 
در میــان خانواده هاســت و 
دســت اندرکاران می توانند با 
اقدام برای رفع موانع مختلف، 
شــرایط خانواده هــا بــرای 

فرزندآوری را تسهیل کنند.
از دیگر سو حدود 40درصد از 
پاسخگویان معتقدند داشتن 
فرزند، تأثیری متوسط یا اندک 
بر احساس خوشبختی زوجین 
دارد که این جنبه از مســئله 
فرزندآوری ارتباطی مستقیم با 
جنبه های اقتصادی و معیشتی 
ندارد و نیازمند تدابیر فرهنگی 
خاص خود است. نتیجه جالب 
توجه این نظرسنجی بی اطالعی 
اکثــر مــردم از بســته های 
تشویقی اقتصادی درخصوص 
فرزندآوری است. از سوی دیگر 
اکثر شــرکت کنندگان در این 
پیمایش )66درصد( معتقدند 
مشــوق های اقتصادی تأثیر 
ویژه ای بر فرزندآوری ندارد. این 
واقعیت گواهی است بر ضرورت 
شکل گیری حمایتی چندجانبه 
از فرزندآوری که اعم از مباحث 
اقتصادی، فرهنگی، آموزشی 
و رسانه ای است. در پایان باید 
گفت که سیاست های تشویقی 
فرزندآوری باید مبتنی بر فهم 
درستی از تحوالت اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی کشــور 
باشد. درواقع، تمرکز صرف بر 
یک جنبه و بی توجهی به سایر 
ابعاد مسئله فرزندآوری، امکان 
اثربخشی سیاست های تشویقی 

را کاهش داده است.

سؤال 
سوم

سؤال 
چهارم

%32
%68

بله
خیر

نظری ندارم

زیاد

خیلی کم

کم

متوسط

هیچ تاثیری ندارد

خیلی زیاد

%53
%11

%10
%9

%7
%5

%4

تمایل به بی فرزندی
 در همه قومیت ها ناچیز است

الگوهای فرهنگی و شــرایط زیستی متفاوت 
در میــان قومیت های مختلف کشــور باعث 
شــده ترجیحات فرزندآوری آنها با یکدیگر 
تفاوت هایی داشــته باشــد. یکی از معدود 
تحقیقــات جامع را درباره ارتبــاط قومیت با 

الگوهای فرزندآوری، یعقوب فروتن و ســمیه 
میرزایــی انجــام داده اند. در ایــن تحقیق 
جمعیت نمونه تحقیــق را 3722نفر از مردان 
و زنان 15ساله و باالتر ســاکن در نقاط شهری 
و روستایی شهرستان های اســفراین، اهواز، 

بابلسر، بجنورد، خرم آباد، ســقز، کامیاران، 
گنبدکاووس، محمودآباد و همدان تشــکیل 
می دهند. با هم نیم نگاهی به نتایج این تحقیق 
انداخته ایم تا ببینیم که نگاه قومیت های مختلف 

به فرزندآوری چگونه است.
زنان

مردان

%48/9

%51/1

ابتدایی و راهنماییبی سواد
لیسانس و باالتردیپلم و فوق دیپلم

%10
%20
%40
%40

ساکن روستاها
ساکن شهر

%63/8

%36/2

بعضی از قوانین فرزندآوری از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند
قوانین جوانی جمعیت بر زمین نمانند
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سهم کشورها از هزار نوزاد بعدی و نکته های باریک تر از مو

یـادداشتنـگاه

دنیا درباره جمعیت، نگرانی هــای جدی دارد که اگر چنین 
نبود، این همه هزینه برای رشد جمعیت صرف نمی کرد. اینکه 
جهان در حال پیر شدن است، یک حقیقت نگران کننده و 
مهم اســت. حقیقتی که می گوید تا سال ۲۰۵۰ یعنی کمتر 
از ۳۰سال دیگر، از هر ۶نفر در جهان یک نفر باالی ۶۵سال 
خواهد داشت. در این بین اغلب کشورهای اروپایی و تعدادی 
از کشورهای آسیایی بیش از باقی کشورهای جهان در معرض 
خطر پیری جمعیت قرار دارند. به همین دلیل است که آستین 
باال زده و کارهای حمایتی زیادی کرده اند. اما آیا در این امر 

موفق بوده اند؟

رسانه چگونه به فرزندآوری کمک کند
ایران همانند بسیاری دیگر از کشورها، با خطر رشد منفی جمعیت 
روبه روست. در حال حاضر جوان سازی جمعیت به یک ضرورت 
جدی در کشور تبدیل شده است، اما گزارش آماری اخیر سازمان 
ثبت احوال نشــان می دهد که نرخ زاد و ولد در 9 ماه سال جاری 
نسبت به سال گذشته دچار کاهش شده است. این مسئله سؤاالت 
و هشدارهای مهمی را درباره دالیل ناکامی سیاست های تشویقی 

دولت مطرح ساخته است.
به نظر می آید در تنظیم راهبردها و سیاست های جمعیتی، به برخی 
دغدغه ها و واقعیت ها پاسخ داده نشده است. همچنین تبعات پیری 
جمعیت به نحو مطلوب برای عموم مخاطبان جامعه روشن نیست. 
از طرفی ضرورت دارد که سیاست های جمعیتی با رویکرد اقناعی 

توسط رسانه ها تکمیل شوند.
دکتر علی پژهان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در »نشست 
تخصصی رسانه و سیاســت جمعیتی« می گوید: »اساساً عمده 
مسائل مربوط به جمعیت، موضوعات استداللی و اقناعی هستند.« 
نظیر این دیدگاه در پژوهش های بسیاری به عنوان یک ضرورت هم 
مطرح شده است. برای آنکه سیاستگذاری جمعیت موفق شود، 
نیاز به انعکاس و انتقال صحیح پیام ها و مطالب مربوط به مسائل 

جمعیتی است. انتقال پیام یک وظیفه مهم رسانه ای است.
باید سیاستگذاران به درستی کشف کنند توقعات افراد در زندگی 
اجتماعی و چشــم اندازی که برای آینده فرزنــدان خود درنظر 
می گیرند در چه ســطحی قرار دارد. درواقع انتظار این اســت 
که رسانه  به سیاســتگذاران در انتقال پیام های مردم به منظور 

برنامه ریزی های جمعیتی کمک کند.
رسانه ها در اشکال مختلف می توانند به سیاست های جمعیتی 

کمک کنند. مواردی در این زمینه پیشنهاد می شود:
رونمایی از آخرین یافته های علمی مربوط به مسائل جمعیتی یا 

پرداختن به آخرین کتاب های مهم.
ارائــه آمارهای مربوط به جمعیت که به روشــنی مشــکالت و 

بحران های آینده را تصویر کنند.
افکارسنجی دغدغه های عمومی و واضح   ساختن توقعات مردم از 

شرایط فرزند  آوری با ارائه آمار و نمودار.
نمایش شــرایط فرزندآوری و فرزندپروری مناسب برای مردم و 

سیاستگذار )آگاهی رسانه به علم جمعیت شناسی(.
ایفای نقش رسانه ها به عنوان حلقه و اصل میان توقعات مردم و 

تصورات سیاستگذاران و تشکیل اتاق  فکرهای رسانه ای.
ایجاد فضا و شهامت الزم برای بیان کردن دغدغه ها و ترس های 
واقعی و ایجاد فضای گفتمانی برای بازشدن گره های پنهان ذهنی. 
ایجاد مشــوق برای ترویــج روایت ها و تجربه های شــنیدنی و 
انگیزه ســاز فرزندآوری، فرزندپروری و به اشتراک گذاری تجربه  

والدین راضی و موفق.
ساخت و انتشار برنامه های تلویزیونی مشاور خانواده و کودک.

بهره مندی از شبکه های اجتماعی برای برجسته سازی تجربه ها، 
روایت های مربوط به فرزندپروری و ایجاد فضایی برای پرسش و 

پاسخ و ...

فرزند »کاالی اقتصادی« نیست
بی تردید نمی شــود دشــواری ها و ضعف های اقتصادی را 
انکار کرد و قطعاً نمی شود اعتراض پدران و مادرانی را که از 
هزینه های کمرشــکن خانواده می نالند، نشنید، اما واقعیت 
ماجرا آن است که قرار نیست فرزند را یک »کاالی اقتصادی« 
تعریف کنیم و با این تلقی که فرزند تازه، یک »دهان بلعنده« 
است که تمام ســرمایه و امکانات خانواده را تلف می کند، از 
فرزندآوری طفره برویم. به نظر می آید سیاستگذاران کشور 
گاهی مسئله فرزندآوری و بحران جمعیت را کاماًل به یک امر 
اقتصادی تنزل داده و سعی می کنند با بسته های نصفه ونیمه 
اقتصادی، »پنجــره جمعیت« را باز نگه دارنــد؛ حال آنکه 
این تجربه )یعنی حمایت هــای اقتصادی از فرزندآوری( در 
کامل ترین حالت خود در بســیاری از کشــورها به شکست 

انجامیده و بحران جمعیت آنان را حل نکرده است.
لطفاً به این تحلیل دقت کنید: بحران فرزنددار شدن جامعه، 
صرفاً ریشه در بحران اقتصاد و تورم ندارد )که البته این ریشه 
هم بســیار مهم اســت(، بلکه علت های دیگری که چه بسا 
مهم تر هم باشند در مسیر این اقدام نهفته است. یکی از این 
مهم ترین علت ها »گره های ذهنی« زنان و مردانی است که 
می خواهند به فرزنددار شدن بیندیشند. سهمی از این مانع 
به ذهن خانم ها بازمی گردد )و البته ســهم و اجتناب آقایان 
نیز جدی است.( در پژوهش ها و مصاحبه ها نمایان شده که 

برخی خانم ها به صورت ذهنی 2مانع را مفروض می گیرند:
1- فرزند باعث اسارت من شده و مسیر رشد و پیشرفت مرا 

مسدود می کند.
2- تربیت فرزند در دنیای جدید بســیار سخت و هولناک 
است. وقتی نمی توانم تضمینی داشــته باشم که فرزند تازه 
خود را در این دوره و زمانه به خوبــی تربیت کنم پس نباید 

بچه دار شوم.
دقت کنید هزاران بســته اقتصادی نیز، مادامی که برای این 
گره های ذهنــی، »اقناع عمومی« جــور نکرده ایم، کفایت 
نمی کند و صدالبته کــه برای برطرف کردن هــر دو مانع، 
استدالل های عمیق و البته تجربیات الگوساز فراوانی هست 

که می تواند خانم ها را برای مادر شدن مجاب کند.
باید پذیرفت فرزنــدآوری خود باعث رشــد و تعالی مادر و 
پدر شــده و گرچه برخی محدودیت های خاص را بر زندگی 
اعمال می کند، اما در کالن ماجرا، باعث رشد و پیشرفت در 
ابعاد وجودی والدین می شــود و همیــن امر، حس رضایت 
عمیقی را فراهم می آورد که هرگز افرادی که در این مســیر 
گام برنداشته اند از آن بهره ای نمی برند و اینکه اساساً در امر 
تربیت نیاز به »تضمین« وجود ندارد. می توان با همان فطرت 
مادرانه و پدرانه و با ســرمایه گذاری بر طینت پاک نهفته در 
وجود فرزندان )که زمین های دســت نخورده و آماده کشت 
هســتند( با رعایت برخی اصول ســاده بهترین فرزندان را 
تربیت کرد. )که صدالبته هدایت و تربیــت در ابتدا و انجام 

خود به دست خداست.(

امید محمدیان پهلوان؛ خبرنگار سیدمهدی سیدی؛ کارشناس رسانه

سهم توسعه یافته ها

جدا از ســهم اندکی که ایرانی ها دارند، 
نکته های جالب دیگر، ســهم کشورهای 
توسعه یافته از هزار نوزاد بعدی است. در 
آمریکای شمالی، کانادا و ایاالت متحده 
روی هم رفته 33فرزنــد! در اروپا هم که 
بیشترین سهم از آن آلمان است، 6 فرزند. 
تازه اگر ترکیه را حساب کنیم، باالترین 
سهم به ترک ها می رسد با 9فرزند. ژاپن و 
کره جنوبی هم روی هم رفته، سهم شان 
به10 فرزند هم نمی رســد. اما در مقابل، 
کشــورهای آفریقایی و هند، سهم بسیار 
بیشــتری از هزار فرزند بعدی دارند. در 
آمریکای التین هم که ســهم مکزیک و 

برزیل قابل توجه است.

نتیجه گیری

البته که متغیرهــای مختلفی در این امر 
دخالت دارند، اما در نــگاه اول می توانیم 
به این نتیجه برسیم که الزاما کشورهای 
پیشــرفته، در برنامه های رشد جمعیت 
موفق نبوده اند؛ هرقدر هم که برنامه های 
مهاجرپذیری و حمایت های اقتصادی و 
رفاهی شان از خانواده ها چشمگیر باشد. 
اما در مقابل کشــورهای در حال توسعه 
و حتی غیرتوســعه یافته، رقم باالیی در 
رشد جمعیت دارند. به واقع به این نتیجه 
نهایی می توانیم برســیم که الزاما، رفاه 
اقتصادی و اجتماعی، نمی تواند منجر به 
رشد جمعیت شود و ماجرای فرزندآوری، 
فراتر از همه این مقایســه های اقتصادی 
و اســتدالل های اقتصادی می تواند قرار 

بگیرد.

رفاه اقتصادی، نسبتی با رشد فرزندآوری ندارد

سهم از هزار نوزاد بعدی

این در حالی است که برخی از کارشناسان، 
تنها کشــور موفق اروپایــی در این زمینه 
را ســوئد می دانند، اما چقــدر باید درباره 
راســتی  آزمایی موفقیــت و عدم موفقیت 
اروپایی ها در مشــوق های اقتصادی و مالی 
و... یقیــن داشــت؟ اجازه بدهیــد به یک 
یافته مهــم جهانی در این زمینه اســتناد 
کنیم. گفته می شود تقریباً در هر 4 دقیقه، 
 نزدیک هــزار نوزاد در سراســر دنیا متولد 
می شوند. اما ســؤال اینجاســت که سهم 
کشورهای مختلف جهان از این هزار نوزاد 
بعدی چقدر است؟ سؤالی که شاید دانستن 
جواب آن، برای خیلی ها هم جالب باشد و 
البته برای کشور ما شــاید کمی ترسناک. 
 Pratap این اعداد و ارقام از مرکز تحقیقات
Vardhan در هند با مشارکت یک مجموعه 
تحقیقاتی دیگر به دست آمده. سهم کشورها 
از هزار نــوزاد بعدی، براســاس جمعیتی 
که دارنــد و نرخ زاد و ولــد 2022 تخمین 
زده شده است.)در نقشــه باالی صفحه با 
جزئیات آمده است.( به ســهم ایران دقت 

کنید:10نوزاد.

نکاتی جالب درباره اروپا

جالــب اینکــه موفق ترین کشــورهای 
اروپایــی در ایــن زمینه را باید ســوئد، 
فرانســه و لهستان دانســت؛ تازه آن هم 
با نرخ بــاروری 1.9تولد بــرای هر مادر 
در 2 کشــور اول و 1.5تولــد بــرای هر 
زن در لهســتان. این در حالی اســت که 
مشــوق های فراوانی چون پرداخت های 
مالی بــه خانواده هایــی بــا 2 فرزند یا 
بیشــتر، پرداخت های مالی بــرای تولد 
هر فرزند، پرداخت یارانــه به والدین در 
ازای نگهداری کودکان، کاهش ســاعات 
کاری مــادران، امــکان برخــورداری 
از 480روز مرخصــی بــا حقــوق برای 
والدین، وام های ازدواج بــرای زنان زیر 
40ســال و عدم بازپرداخت آن درصورت 
فرزندآوری، دریافت وام مســکن بعد از 
دومین و ســومین کودک، کمک هزینه 
خرید خودرو بــرای خانواده های دارای 
دست کم 3 فرزند، معافیت از مالیات برای 
زنان دارای 4 فرزند و... در این کشورها و 
دیگر کشــورهای مرفه و پیشرفته مطرح 

بوده و هست.
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