
سركار خانم  شهربانو  امانی
عضو محترم شوراي اسالمي شهر تهران

درگذشت  مادر گراميتان  را تسليت عرض مي نمايم؛  از ايزد منان براي آن مرحومه 
علو درجات و براي سركار عالي و  بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت دارم.

پيروز حناچي

بازگشت همه به سوي اوست
با كمــال تأســف درگذشــت روزنامه نــگار مطــرح و باســابقه حوزه اجتماعی 
 مطبوعــات و دبيــر اجتماعی روزنامه همشــهری مرحومه  شــيده اللمي را 
به بازماندگان محترم  آن مرحومه و جامعه مطبوعاتي تسليت مي گويم.  از ايزد منان 

براي آن مرحومه علو درجات  و  مغفرت الهي مسئلت دارم.
پيروز حناچي

اناهلل و انااليه راجعون
 درگذشــت روزنامه نــگار  باســابقه   و دبيرگــروه  اجتماعی روزنامه همشــهری 
مرحومه  شــيده اللمي را به بازمانــدگان محترم  آن مرحومه و  اهالي رســانه  
تســليت مي گوييم.  براي آن مرحومه علو درجات  و  مغفرت الهي و براي بازماندگان 

صبر   مسئلت داريم. 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران

اناهلل و انااليه راجعون
  درگذشت ناگهاني همكار عزيز و دوست داشتني تحريريه همشهري، شيده اللمي را 
باور نمي كنيم.ياد او و دغدغه هايش هميشه براي ما و جامعه مطبوعاتي ايران، ماندگار 
اســت. اين فقدان غم انگيز را به خانواده آن عزيز، همكاران مطبوعاتي و جامعه اي كه 

او سال ها براي توسعه و بهبود آن مي نوشت، تسليت مي گوييم.
مديرعامل، مدير مسئول و  اعضاي تحريريه همشهري
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 عزاداری شهادت حضرت فاطمه)س( 
درحضور رهبرمعظم انقالب

يادداشت
بهاره آروين ؛ عضو شوراي شهر تهران

شوراي شهر در مواجهه با فساد ريشــه دار در شهرداري 
تهران چه كرده اســت و در اين مســير با چه مشكالت و 
موانعي مواجه بوده است؟ در مواجهه و برخورد با مسئله 
فساد در شــهرداري تهران، نخستين مشكلي كه شوراي 
پنجم با آن روبه رو شد اين بود كه فساد در ساليان گذشــته به يك جز جدايي ناپذير از 
فرايند هاي كاري شهرداري تهران بدل شده بود. به اين معنا كه هم پتانسيل هاي فساد زا 
در زمينه هاي كاري متعدد بود و هم مردمي كه براي كار هــاي مختلف به ويژه دريافت  
مجوزهاي ساخت وساز به شهرداري تهران مراجعه مي كردند احساس مي كردند  فساد 
زيادي در اين ســازمان وجود دارد. اين مسئله در نظرســنجي ها هم مشاهده شده بود. 
همچنين موارد متعددي از تخلف نيز از سوي نهادهاي نظارتي گزارش شده بود. براي مثال 
گزارش هايي كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور براي حدود يك دهه مديريت قبلي 
در شهرداري تهيه شده بود موارد متعددي از اين تخلفات را نشان مي داد. از اين منظر با 
سازماني روبه رو بوديم كه فساد در رگ و پي آن ريشه دوانده بود. شوراي شهر پنجم با يكي 
از اولويت ها و شعار هاي اصلي خودش كه رفع فساد و تحقق شفافيت بود با چنين سازماني 
مواجه شد و به عنوان يك نهاد سياستگذار، برخورد سيستماتيك با فساد را در دستور كار 

قرار داد؛ درواقع در يك تقسيم كار با نهادهاي قضايي، برخورد با 
موارد فساد ، متخلفان و مفسدين را به قوه قضاييه سپرد و خود در 

جايگاه نهاد قاعده گذار و سياستگذار، درصدد كاهش پتانسيل ها و زمينه هاي شكل گيري 
فساد يا به عبارتي پيشگيري از فساد برآمد.

برای مقابله با فساد چه کرديم؟

صفحه2

ادامه 
در صفحه7

ما خبرنگارها با اخبار بد آشناييم. چه بسا روزها كه با اخبار نحس زندگي 
مي كنيم و در شغل ما از اين گريزي و گزيري نيست. به همين دليل شايد سوگ

كمتر از ديگران نشان مي دهيم كه چگونه قلبمان از اتفاقات تلخ و ناگوار 
مجروح مي شود. اما خبر درگذشت ناگهاني همكار جوانمان خانم شيده اللمي مثل تيغ 
گلوي ما را بريد. خيلي به خودمان دلداري داديم، به اميدهاي واهي دل بستيم كه شايد 

دروغ باشد، دقيق نباشد يا شوخي بي مزه اي باشد. اما داس مرگ فرود آمده بود.
در 9 ماه گذشته، گروه اجتماعي همشــهري بي وقفه در وضعيت فوق العاده بود. چيزي 
شــبيه وضعيت جنگي؛ بالي كرونا به مردم زده بود، بالي بيكاري و افزايش فقر، بالي 
مشكالت مدارس و دانشگاه ها، بالي موبايل نداشتن دانش آموزان مناطق محروم، بالي 
ازدست دادن ها و شمع هاي زندگي كه خاموش مي شد. خبرهاي خوب كم بود، خيلي كم. 
اما شيده حضوري جانانه داشت. همه جا را مي پاييد. مراقب كادر درمان بود، حواسش به 
بيكاران بود، نبض زندگي تنگدستان در دستش بود و دلش براي همه نگراني هاي همه 
مي تپيد. وقتي خواستيم صفحه اي مختص كرونا داشته باشيم، در پذيرفتن مسئوليت 

آن درنگ نكرد. 
شيده اللمي دبير اجتماعي جانانه اي براي همشهري بود و براي روزنامه نگاري در شرايط 
بحران و سخت، آبرو بود. از ديدگاه هاي خود و حاصل كار بچه هاي گروهش دفاع مي كرد 
و اگر الزم بود آن را چندبار توضيح مي داد و در همان حال با همه همكاران رفتاري توأم 

با مهرباني و احترام داشت؛ حرفه اي و دوست داشتني. باسواد 
بود و درس خوانده و همواره در پي آموختن. مي دانم و ديده 

بودم كه نهادهاي مدني و مؤسسات بيرون از روزنامه وقتي به گزارش هاي معتبر تحقيقي 
نياز داشتند روي كمك اللمي حساب مي كردند. 

روزنامه نگار باسابقه  و دبيرگروه جامعه روزنامه همشهري درگذشت
 در سوگ  شيده اللمي 
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هوا  بدون مطالبه گري 
پاك  نمي شود

 همشهري همزمان با روز هواي پاك، در ميزگردي وضيعت آلودگي هواي تهران
چالش هاي پيش رو  و  اجرا نشدن بندهايي از » قانون نفس« را  بررسي كرده است

  شينا انصاري
 مديركل محيط زيست 

و توسعه پايدار شهرداري: 
 قــرار بــود بارگــذاري 
در پايتخت كنترل شود 
امــا در طــرح تفصيلي 
ســال85 اين مــوارد 

محقق نشده است

  سيدآرش حسيني ميالني
رئيس كميته محيط زيست 

شوراي شهر: 
17تا 20دستگاه متولي 
آلودگي هوا هستند ولي 
يك متولي و مســئول 
بــراي نظــارت و رصد 

اقدامات وجود ندارد

  حسين شهيدزاده
مديرعامل شركت كنترل 

كيفيت هوا: 
اســتفاده از فيلتر دوده 
در خودروها، 99درصد 
آلودگي را كاهش مي دهد 
و هواي خروجــي از آن 
پاك تر از هواي كنوني است

  ميقات حبيبيان
عضو هيأت مديره انجمن 

تخصصي آلودگي هوا:
براي مقابلــه با آلودگي 
هــوا بايد حــس تعلق 
و مســئوليت پذيري و 
 ســرمايه اجتماعــي را

ارتقا داد

تكميل  تيم ديپلماسي  در کابينه بايدنتب نزول در بازارها مبارزه عليه فساد با ابزار شفافيت
 اعضاي شوراي شهر در گفت و گو با همشهري از مهم ترين 

اقدامات 3سال گذشته براي كاهش فساد در شهرداري گفتند
آنتوني بلينكن، وندي شرمن، جيك ساليوان  و ويليام برنز، چهره هاي 

كليدي و مذاكره كننده دولت اوباما در كابينه بايدن جاي گرفتند
 بورس، ارز و طال ركوردهاي سقوط و كاهش نرخ 

و شاخص را شكستند
صفحه19صفحه5صفحه7

 در سوگ 
شيده اللمي
 روزنامه نگار باسابقه 

و دبيرگروه جامعه روزنامه 
همشهري درگذشت

ناوها در تيررس 
موشك ها

 كرونا
مصرف انرژي  را  

4/5برابر كرد

 در رزمايش موشكي و پهپادي سپاه
انهدام ناوهاي متخاصم از فاصله 

1800كيلومتري تمرين شد

پرونده اي ويژه براي بررسي مصرف 
انرژي در ايران و جهان

رزمايش موشــكي و پهپادي ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمي با عنوان 
پيامبر اعظم)ص(15 با شليك انبوه 
موشك هاي بالستيك زمين به زمين 
و اجراي عمليات توســط پهپادهاي 
تهاجمي بمب افكن در منطقه عمومي 
كويــر مركزي ايــران برگزار شــد. 

صفحه2 را بخوانيد.

انرژي اينجا ارزان اســت. پوشــيدن 
لباس هاي گــرم در خانــه، خاموش 
كردن سيستم هاي گرمايشي اضافه، 
المپ هــاي غيرضروري و دلســوزي 
براي شير آبي كه هنگام ظرف شستن 
باز مانــده، انــگار خرده فرهنگ هاي 
محبوبي ميان ايراني ها نيست و شايد 
هرگز نبوده است. صفحه13 را بخوانيد.
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مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( با حضور رهبر انقالب اسالمی در حسینیه امام خمینی )ره( 
برگزار شد. مراسم سوگواری و عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه  زهرا سالم اهلل علیها طبق روال همه ساله از سوی رهبری

رهبر معظم انقالب به مدت 5 شب برگزار می شود. برگزاري این مراسم از پنجشنبه 99/۱۰/25 آغاز شده و تا دوشنبه 
99/۱۰/29 در حسینیه  امام خمینی رحمةاهلل علیه ادامه خواهد داشت. امسال به علت شیوع ویروس کرونا و لزوم 
رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، برنامه  عزاداری در حضور رهبر انقالب اسالمی بدون حضور 

جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک روضه خوان برگزار  می شود.

مراسم عزاداری شهادت 
 حضرت فاطمه زهرا)س( 
در حضور رهبر معظم 
انقالب

 فردا دونالد ترامــپ، رئيس جمهور 
آمريكا كه شديدترين تحريم ها عليه دیپلماسی

ايــران را اعمال كرد، از كاخ ســفيد 
خواهد رفت؛ تحريم هايي كه تا آخرين لحظات ادامه 
داشته است. جو بايدن، جانشين او قبل از پيروزي در 
انتخابــات رياســت جمهوري آمريــكا گفته بود 
درصورت انتخاب، به برجــام بازمي گردد، حاال در 
آستانه اين جابه جايي، ايران و اروپا حمالت تندي 

عليه هم روا داشته اند.
محمدجواد ظريــف ديروز در توييتــر خطاب به 
همتاي فرانسوی اش نوشت: همكار محترم، شما 
دوران كاري ات در كابينه را بــا فروش جنگ افزار 
به جنايتكاران جنگي سعودي آغاز كردي. از بيان 

حرف هاي پوچ و مهمل در مورد ايران دست بردار.
يادآوري واقعيت: اين »شما« هستيد كه منطقه ما 

را بي ثبات مي كنيد.
ظريف با كنايه به مرگ جمال خاشــقجي خطاب 
به ژان ايو لو دريان نوشت: از حفاظت جنايتكاراني 
كه منتقدان خــود را با اره تكه تكــه مي كنند و از 
جنگ افزارهاي ســاخت »شــما« براي سالخي 

كودكان در يمن استفاده مي كنند، دست برداريد.
وزير خارجه ايران در توييت ديگري هم به اروپايي ها 
يادآور شد كه اين به خاطر ايران است كه برجام زنده 

است، نه 3 كشور اروپايي.
او خاطرنشــان كرد: رهبران 3كشور اروپايي - كه 
براي اجراي تعهدات خود ذيل برجام بر امضا و اجازه 
كارگزاران اوفك )دفتر كنترل دارايي هاي خارجي 
خزانه داري آمريكا( متكي هستند - هيچ كاري براي 

حفظ برجام انجام نداده اند.
وزير خارجه كشــورمان نوشــت:آيا ابتكار مرده 
زاده  شده امانوئل مكرون يا خودداري انگلستان از 
پرداخت بدهي مقرر در حكم دادگاه را به ياد داريد؟

خشــم توييتري ظريف از اروپا پــس از آن عيان 
شــد كه ژان ايو لودريان، وزير امورخارجه فرانسه 
در گفت وگو بــا يك نشــريه داخلي بــا انتقاد از 
سياست هاي رئيس جمهور كنوني آمريكا در قبال 
ايران، گفت: حتــي درصورت بازگشــت تهران و 
واشنگتن به برجام، اين كار كافي نخواهد بود و بايد 
گفت وگوهاي سختي درباره فعاليت هاي منطقه اي 

و موشكي بالستيك ايران داشته باشيم.
لودريان با تأكيد بر اينكه »اين رويكرد بايد متوقف 
شود« مدعي شد: از نظر من ايران به وضوح در حال 

ساخت ظرفيت تسليحات هسته اي است.
او البته اين را هم گفت كه دولت ترامپ رويكردي را 
انتخاب كرد كه به آن كارزار حداكثري عليه ايران 
گفته مي شود. نتيجه اش اين است كه اين استراتژي 

خطر و تهديد را افزايش داده است.
3كشــور اروپايي پس از خروج آمريكا از برجام از 
ايران خواســتند در برجام بماند تا آنها با همكاري 
اقتصادي با ايران، خروج آمريــكا را جبران كنند؛ 
تعهداتي كه پس از 2ســال در يــك عبارت به نام 
اينســتكس خالصه شد؛ ســازوكاري كه حتي به 
اذعان اروپايي هــا بي خاصيت بوده اســت. ديروز 
وزارت امورخارجه آلمان در پاسخ به پرسش اميد 
نوري پور، نماينده حزب سبزها در پارلمان اين كشور 
اعالم كرد كه سازوكار مالي اتحاديه اروپا موسوم به 
»اينستكس« براي مبادله تجاري با ايران همچنان 
بي اثر بوده و از زمان تأســيس آن در 2سال پيش 
تا كنون فقط يك مبادله موفقيت آميز از طريق آن 

انجام شده است.
اين 3كشــور به رغم انجام ندادن تعهــدات خود 
هر از گاهي از ايران به تندي انتقاد مي كنند، به تازگي 
اعالم ايران در آغاز فعاليت تحقيق و توســعه  براي 
طراحي اورانيوم فلزي كه به عنوان سوخت جديد 

رآكتور تحقيقاتي تهران مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت با انتقاد 3  كشور مواجه شده بود.

اين 3كشور اروپايي در بيانيه اي نوشته بودند: قويا 
از ايران مي خواهيم اين فعاليت را متوقف كند و اگر 
در حفظ توافق جديت دارد، بدون تأخير بيشتر به 

پايبندي به توافق هسته اي بازگردد.
مشخص نيســت جو بايدن، رئيس جمهور جديد 
آمريكا وعده خود براي بازگشت به برجام را عملي 
خواهد كرد يا خير و يا اينكه اين تصميم چه زماني 
اتخاذ مي شود اما دولت ترامپ تا آخرين روز مشغول 

گسترده تر كردن دايره تحريم ها عليه ايران است.
در اين رابطه محمد جواد ظريف در توييتي نوشت: 
خسارتي كه رژيم ترامپ به بشريت وارد آورده، از 

ديد افراط گرايان اين رژيم كافي نيست.
او با انتقاد از تحريم هاي آمريكا عليه انصاراهلل يمن 
به مواضع اخير وزير خارجه آمريكا عليه ايران كه 
ايران را متهم به همكاري با القاعده كرده بود، اشاره و 
خاطرنشان كرد: دروغ هاي جنگ افروزانه پمپئو عليه 
ايران در روزهاي پاياني شرم آور اين رژيم، نشانگر 
بي اعتنايي كامل به صلح است. كره زمين بدون آنها 

بهتر خواهد بود.
مايك پمپئو، وزير امور خارجــه آمريكا 2روز قبل 
در بيانيه اي با مطرح كــردن ادعاهايي عليه ايران، 
و با اعالم تحريم 15دســته از فلــزات ايران گفت: 
برنامه هسته اي، موشك هاي بالستيك و برنامه هاي 
نظامي آن تهديد مداومي براي امنيت جهان ايجاد 
مي كند. در راســتاي پرداختن به ايــن تهديدها، 
گســتره  تحريم هاي وزارت امور خارجه بر فلزات 

ايران را افزايش مي دهم.
روز جمعه هم آمريكا ســازمان صنايــع دريايي، 
سازمان صنايع هوا و فضا و سازمان صنايع هوايي 

ايران را به ليست تحريم هاي خود اضافه كرده بود.

پاسخ وزير خارجه كشورمان به اروپايی ها درباره مذاكرات موشكی

ظريف خطاب به اروپايی ها:  برجام به خاطر ايران زنده است  
نه 3 كشور اروپايي

حرف های پوچ نزنید

روي خط انتخابات

در حاشيه سياست

  موتور عارف روشن شده است
غالمعلي رجايي، از فعاالن سياسي اصالح طلب درباره نامزدهاي 
احتمالي اين جريان سياسي براي انتخابات رياست جمهوري1400 
به ايرنا گفت: در جريان اصالحات عارف هم موتور خود را روشن 
كرده و اطالع دارم ســتاد خود را فعال كرده اســت، درحالي كه 
اجماعي روي او نيســت. رجايي به علي الريجاني هم پيشــنهاد 
كرده كه با ورود به اين انتخابات، خود را نســوزاند: الريجاني در 
تله سياست چپ و راســت گير افتاده و دور، دور او نيست، چون 
نه اصالح طلبان و نه اصولگرايان روي الريجاني اجماع نمي كنند. 
پخته ترين كار اين اســت كه الريجاني خودش را نسوزاند تا اگر 
دولت بعد اصالح طلب بود، بتواند در ســمت معــاون اول يا يكي 
از معاونت هاي رياســت جمهوري ايفاي نقش كند. وي اســحاق 
جهانگيــري را اصالح طلبي مجرب و اســتخوان دار معرفي كرد 
و گفت: جهانگيري در بدترين شــرايط هم هنوز اين پتانســيل 
و ظرفيــت را دارد كه رأي مــردم را جذب كند. قبــول دارم كه 
جهانگيري شــرايط 9۶ را ندارد. او خود را قرباني كرد. جهانگيري 
وزير، نماينده مجلس و 8سال هم معاون اول رئيس جمهوري بود، 
لذا مصلحت نبود در جايگاه نازل تري قرار گيرد. او از نيروهاي مورد 

اطمينان هاشمي بود.

  پیشتازي رئیسي از قالیباف در نظرسنجي ها
حميدرضا ترقي، عضو شــوراي مركزي حزب موتلفه به برنا گفته 
كه اصولگرايان بايد بتوانند فشار زيادي بياورند تا رضايت رئيسي 
را براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري1400 جلب كنند. 
ترقي همچنين گفته اصولگرايان بايد تالش بسياري انجام دهند 
كه رهبري را راضي كنند كه منع را از روي رئيسي براي پذيرش 
مسئوليت ديگر بردارند. به گفته اين عضو موتلفه، دوقطبي رئيسي 
و قاليباف در جريان اصولگرايي شــكل نخواهــد گرفت، چرا كه 
تصميم ائتالف اصولگرايان هر چه كه باشد، همه تبعيت خواهند 
كرد؛ منتها درنظرسنجي ها، رئيسي بسيار جلوتر از قاليباف است. او 
براي اين ادعاي خود به  نظرسنجي هاي مركز پژوهش هاي مجلس، 
بسيج، ايسپا و صداوسيما اشــاره كرده و گفته كه وضعيت بيشتر 
حول محور سه، چهار نفر اول، يعني رئيسي، احمدي نژاد، قاليباف 

و محسن رضايي مي چرخد.

  6  ابرچالش پیش روي رئیس جمهور بعدي
محمود ميرلوحي، از فعاالن سياســي اصالح طلب درباره ويژگي 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آتي به خبرآنالين گفته : ما 
هم اكنون با ۶ ابرچالش روبه رو هستيم كه با گذشت زمان پيچيده تر 
هم شده اند؛ بحران آب، سيالب ها و خشــكي ها، بحران اشتغال 
و رونق اقتصادي، بحران انســجام ملي در حوزه سياست داخلي، 
بحران پرونده هســته اي، بحران آسيب هاي اجتماعي و سياست 
خارجي ازجمله آنان اســت. رئيس دولت آينده هر شــخص كه 
هست، بايد بتواند بر اين ابرچالش ها پيروز شود. ميرلوحي گفت: 
برخي به اسم جوانان انقالبي حرف هايي مي زنند كه براي مردم آب 
و نان نمي شود. شعارهاي تند مشكالت اشتغال و اقتصاد را برطرف 

نمي كند، سياست را نمي شود با شعار عملي كرد.

  فاصله بین قدرت سیاسي و اجتماعي در اوج است 
عماد افروغ، جامعه شناس و استاد دانشگاه مي گويد فراموشي مردم 
يعني بين قدرت سياسي و قدرت اجتماعي فاصله ايجاد كردن كه اين 
مسئله زمينه مساعد براي بحران، شورش و آشوب است. به گزارش 
اعتمادآنالين، اين استاد دانشگاه و نماينده دوره هفتم مجلس شوراي 
اسالمي گفت: جايگاه مردم در نظام جمهوري اسالمي هم تهديد و 
هم فرصت است؛ به نظر مي رســد ما به طور فزاينده خاستگاه اصلي 
اين انقالب را كه مردم هستند فراموش كرد ه ايم و وزني كه به قدرت 
سياســي مي دهيم به هيچ وجه هم تراز با وزني كه بايد به خاستگاه 
اصلي قدرت سياسي يعني قدرت اجتماعي بدهيم، نيست. او ادامه 
داد: ذيل هر شرايط و به هر توجيهي اين بي توجهي در حال انجام است 
و منجر به تهديد بزرگي خواهد شد. افروغ گفت: توجه به مردم فرصت 
و بي توجهي به مردم تهديد است و ما متأسفانه در شرايط تهديد به سر 
مي بريم و اگر نگوييم در اوج اين تهديد هستيم، بدون شك در حال 
طي مسير در جاده اين تهديد هستيم. دوري از اين وضعيت نيازمند 

بازنگري صاحبان قدرت در رفتارها و سياست هايشان است.

  حمایت مشروط از بودجه کالن صدا و سیما
محمد هاشمي، رئيس اسبق صداوسيما با حمايت از تخصيص اعتبار 
2هزار ميلياردي به صداوسيما براي نظارت و كنترل فضاي مجازي گفت: 
رسانه ملي امروز در برابر جبهه دشمن، يك لشكر محسوب مي شود. 
به نظرم تقويت صداوسيما اشكالي ندارد، مشروط بر اينكه آن رسانه درون 
خود اصالحاتي انجام دهد و خود را متعلق به ملت و نظام بداند و موجب 
ايجاد تفرقه نشود. محمد هاشمي رفسنجاني در گفت وگو با جماران، 
گفت: در شــرايط فعلي حاكم بر منطقه و جهان چيزي به  نام جنگ 
نظامي وجود ندارد و جنگي كه وجود دارد، رسانه اي است. رسانه ها نيز 
در تضعيف روحيه و نااميد كردن مردم قدم برمي دارند. امروز استراتژي 
دشمن اين است كه 2كار انجام دهد، يكي اينكه نظام جمهوري اسالمي 
را ناكارآمد جلوه دهد و ديگري آنكه مردم را از تداوم كار نظام نااميد كند.

مراسم22بهمنچگونهبرگزارميشود

ناوها در تیررس موشک ها
در رزمايش موشكي و پهپادي سپاه، انهدام ناوهاي متخاصم از فاصله 

1800كيلومتري تمرين شد

رئيس جمهور در جلسه ستاد مقابله با كرونا گفت: به دليل شرايط خاصي كه داريم مراسم 22بهمن 
امسال بايد عمدتا به صورت نمادين خودرويي و موتوري برگزار شود تا هم برگزاري مراسم را داشته دولت

باشيم و هم به گونه اي نباشد كه مشــكلي براي مردم اتفاق بيفتد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياست جمهوري، حسن روحاني افزود: همه تالش ما اين است كه واكسيناسيون با اولويت كادر درماني و افراد 
داراي شرايط پرخطر در همين ماه هاي باقيمانده در ســال99 آغاز شود. وي گفت: در چند مرحله بايد به دنبال 
واكسيناسيون برويم، نخستين آن در زمستان امسال است.  واكسن هايي كه از كواكس خريداري كرديم، آن هم 
ممكن است آخر امسال يا اول سال آينده به دست ما برسد و بتوانيم استفاده كنيم.  واكسن هاي ديگري هم كه 
خريديم، آنها هم به دست ما مي رسد. يك واكسني هم هست كه با كمك يك كشور ديگر مشتركا نهايي مي كنيم 

به اسم »پاستور«. اين واكسن در اختيار مردم قرار خواهد گرفت آن هم مربوط به بهار سال آينده است.

مزاحمت آمريكا براي ديپلمات هاي ايراني در 
سازمان ملل 2روز مانده به پايان دولت ترامپ دیپلماسی

مسئوالن وزارت خارجه ايران را بر آن داشت تا 
از طريق سفارت ســوئيس در ايران به دولت آمريكا هشدار 
بدهند. ســخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به صدور يك 
يادداشت رســمي هشــدارآميز و ارائه آن از طريق سفارت 
سوئيس به آمريكا گفت: در اين يادداشت به طرف آمريكايي 
هشدار داده شده است درصورتي كه اقدامات غيرقانوني خود 
عليه ديپلمات هاي ايراني در ســازمان هاي بين المللي مانند 
سازمان ملل، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه مقر 
آنها در خاك آمريكاست را متوقف نكند، آن كشور را به ديوان 

بين المللي دادگستري خواهيم كشاند.

ســعيد خطيب زاده در توضيح اين اقدام گفت: دولت آمريكا 
مدت مديدي است كه برخالف حقوق بين الملل تضييقات 
زيادي بــراي ديپلمات هاي ايرانــي و خانواده هاي آنان نزد 
سازمان هاي بين المللي در آمريكا ايجاد كرده و اين اقدامات 
باعث ايجاد اختالل و ممانعت از كاركرد ديپلمات هاي ايراني 

و چند كشور ديگر شده است.
به گزارش همشهري، سخنگوي وزارت امور خارجه در پايان 
افزود: دولت آمريكا با وجود تعهــدات خود به عنوان ميزبان 
چندين ســازمان بين المللي، هيچ گاه ميزبان شايســته اي 
نبوده و در طول تاريخ سازمان ملل متحد سعي در آزار و اذيت 
ديپلمات ها و خانواده ها و فرزندان ديپلمات هاي كشورهايي 

داشته كه از نظر دوجانبه با آنها داراي اختالف است.

دولت آمريكا تيرماه ســال گذشته با ارســال يادداشتي به 
نمايندگي جمهوري اســالمي ايران در مقر ســازمان ملل 
متحد در نيويــورك، محدوديت هاي تــازه اي را براي تردد 
ديپلمات هاي ايراني و خانواده هايشان در نيويورك وضع كرد.

براســاس اين نامه، ديپلمات هاي مقيم جمهوري اســالمي 
ايران و اعضاي خانواده شــان فقط مجاز به تردد در محدوده 
دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي، اقامتگاه يا منزل رسمي 
نماينده ايران و ساختمان ســازمان ملل متحد هستند كه 
شامل ۶خيابان مي شود. جز اين مسير، ديپلمات هاي ايراني و 

اعضاي خانواده شان اجازه دارند براي ورود يا خروج از خاك 
اياالت متحده، به فرودگاه جان اف كندي نيويورك هم بروند.

به عبارت ديگر محــدوده اي كــه ديپلمات هــاي ايراني و 
خانواده هايشان اجازه تردد دارند شامل ۶خيابان مجاور مقر 

سازمان ملل است.
 ديپلمات هــاي ايراني قبل از اين هم اجازه خروج از شــعاع 
40كيلومتــري ســاختمان ســازمان ملل را نداشــتند اما 
در مقاطعــي با هماهنگــي دولت آمريكا مجوز ســفر براي 
ديپلمات هاي ايراني صادر شــده بود؛ ازجمله براي منوچهر 
متكي، وزير خارجه اســبق كه با سفر به واشــنگتن از دفتر 
حفاظت منافع ايران در آمريكا ديدن كرده بود. آمريكا مرداد 
سال قبل هم محمدجواد ظريف، وزير خارجه را تحريم كرده 
بود و ظريف هنگامــي كه براي شــركت در مجمع عمومي 
سازمان ملل به نيويورك سفر كرد مجبور شد عمده ديدارها 
و مصاحبه هاي خود را در اقامتگاه سفير ايران در سازمان ملل 
انجام دهد. آمريكايي ها همچنين پس از تحريم ظريف دايره 
تردد ديپلمات هاي ايران در نيويورك و خانواده آنان را هم به 

چند محله محدود كردند.

مزاحم دیپلمات ها
مزاحمت آمريكا براي ديپلمات هاي ايراني 2 روز مانده به پايان دولت ترامپ باعث شد تا ايران از طريق 

سفارت سوئيس به دولت آمريكا هشدار بدهد

رزمایش موشكي و پهپادي سپاه 
پاســداران انقالب اسالمي با دفاعی

عنوان پیامبر اعظم)ص(۱5 با 
شلیک انبوه موشک هاي بالستیک زمین به 
زمین و اجراي عملیات توســط پهپادهاي 
تهاجمي بمب افكن در منطقه عمومي کویر 
مرکزي ایران برگزار شــد. در این رزمایش 
انهــدام ناوهــاي متخاصــم از فاصله 
۱8۰۰کیلومتري تمرین شد؛ همزمان با این 
رزمایش شبكه خبري فاکس نیوز که در 4سال 
ریاست جمهوري دونالد ترامپ شبكه مورد 
عالقه او بود، به نقل از برخي مقامات آمریكایي 
که نامشــان را هم ذکر نكرد، مدعي شد 
دست کم یک فروند از موشک هاي بالستیک 
شلیک شــده در جریان رزمایش موشكي 
بزرگ ایــران در ۱۰۰مایلي نــاو هواپیمابر 
یو اس اس نیمیتز و ناوگــروه همراه آن در 
اقیانوس هند فرود آمده و منفجر شده است.

یكي از این مقامات آمریكایي که نام او هم ذکر 
نشده،  به فاکس نیوز گفته است: »ما از قبل 
انتظار شلیک موشک ]به آب هاي نزدیک ناو 
نیمیتز[ را داشتیم، اما نگراني ما این بود که 
ایران قصد دارد موشک را در چه فاصله اي 

فرود بیاورد.«
به گزارش تسنیم، فاکس نیوز نوشته است: 
مشخص نیست که آیا رادارهاي ناوچه هاي 
موشــک اندازي که ناو هواپیمابر نیمیتز را 
اسكورت مي کنند، توانسته اند موشک هاي 

ایراني را رصد کنند یا خیر.
سرلشــكر محمدباقري، فرمانده ستاد کل 
نیروهاي مسلح در حاشــیه این رزمایش 
انتخــاب اهدافــي در فاصلــه بیش از 
۱8۰۰کیلومتر در جنوب دریاي عمان و ابتداي 
اقیانوس هند را معنادار توصیف و تصریح کرد: 
هر چند قصد انجام هیچ تهاجمي را نداریم، 
اما چنانچه هر متخاصمي نیت سوئي نسبت 
به کشور ما داشته باشــد، با تمام توان و در 
کمترین زمان مورد تهاجم قرار خواهد گرفت.
وي گفت: رزمایش هــاي ۱5روز اخیر و تا 
5روز آینده که در زمان فشــرده و تقریبا 
همزمان انجام مي شود، نشان دهنده آمادگي 
فوق العاده نیروهاي مسلح در تمامي ابعاد 
زمیني، هوایي، دریایــي و پدافند هوایي 
و موشكي است. ســردار حسین سالمي، 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
حاشیه رزمایش پیامبر اعظم)ص(۱5 گفت: از 
هدف هاي مهم ما در سیاست ها و راهبردهاي 
دفاعي این است که بتوانیم ناوهاي جنگي 
دشمن اعم از ناوهاي هواپیمابر و رزم ناوها را 
با استفاده از موشک هاي بالستیک دوربرد 

هدف قرار دهیم. وي افزود: مرسوم است در 
دریا با استفاده از موشک هاي کروز با سرعت 
کم هدف هاي متحرك مورد اصابت قرار گیرد؛ 
اما استفاده از موشک هاي بالستیک به دلیل 
اعماق و مســافت هاي طوالني که از قلب 
سرزمین خودمان مي توانیم اهداف متحرك 
در اقیانوس را هدف قرار دهیم، دســتاورد 
بزرگ دفاعي است که در نیروي هوافضاي 

سپاه عینیت یافته و به تكامل رسیده است.
به گزارش سپاه نیوز، در مرحله اول رزمایش 
پیامبر اعظم)ص(۱5 ســپاه، پس از حمله 
پهپادهــاي تهاجمي بمب افكــن نیروي 
هوافضاي ســپاه از همه جهت ها به سپر 
موشكي دشمن فرضي و انهدام کامل هدف ها، 
انبوه موشک هاي بالستیک نسل جدید سپاه 
در کالس هاي ذوالفقار، زلزال و دزفول هم به 
سمت اهداف تعیین شده شلیک شد؛ این 
موشک ها به سرجنگي جدا شونده و قابلیت 
هدایت در خارج از جو و نیز قدرت اخالل و 

عبور از سپر موشكي دشمن مجهز شده اند.
سردار امیرعلي حاجي زاده، فرمانده نیروي 
هوافضاي سپاه با اشاره به مراحل مختلف این 
رزمایش و بیان اینكه دو نوع تهدید متصور را 
پیش رو داریم، گفت: اگر دشمنانمان روزي 
بخواهند شیطنت کنند، یک بخش استفاده 
از پایگاه هاي ثابت و زمیني است که در مرحله 
اول رزمایش با ترکیبي از استفاده پهپادها 
و موشک هاي زمین به زمین مقابله با آنها 
تمرین شد؛ تهدید دوم نیز جنبه دریایي دارد 
که مقابله با ناوگان متخاصم دشمن فرضي در 
مرحله نهایي این رزمایش به خوبي انجام شد.
وي با بیان اینكه در گذشــته تا محدوده 
۳۰۰کیلومتري در خلیج فــارس این اقدام 
صورت گرفته بود، گفت: امروز هدف ما انهدام 
ناوگان دشمن در شمال اقیانوس هند و در 
فاصله ۱8۰۰کیلومتري بود که موشک هاي 
بالستیک به سمت این منطقه روانه شد و 

اهداف را منهدم کرد.
ســردار حاجي زاده با تأکید بر اینكه روند 
ارتقاي توان موشكي جمهوري اسالمي را 
باید از اعتراف دشمن به این توان بازدارنده 
شــنید، افزود: همین که دشمنان ما روي 
مسئله موشكي متمرکز شده اند و دائما در این 
خصوص ابراز نگراني کرده و از محدود کردن 
آن سخن مي گویند، به دلیل قدرتي است که 

وجود داشته و روزبه روز در حال رشد است.
رزمایش پیامبر اعظم ۱5ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمي ازجمله رزمایش هاي ساالنه 
است؛ رزمایش پیامبر اعظم)ص( ۱4،مردادماه 

امسال برگزار شده بود.
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در ماه هاي گذشته به دليل جوالن كرونا، بخش هايي از 
كشور و نقاطي از تهران  قرمز شد اما حاال چند روزي گزارش

است عالوه بر اين ويروس منحوس، ذرات آالينده هم 
در چند كالنشهر جوالن مي دهند تا شاخص آلودگي  هوا با عبور از 
عدد150 نفس كشيدن را براي همه مردم سخت كند. به همين خاطر 
گاهي كيفيت هوا در برخي از محله ها و مناطق تهران، اصفهان، مشهد 
و تبريز آنقدر اسفناك شد كه حتي از محدوده قرمز )ناسالم( هم عبور 
كردند و در وضعيت خطرناك قرار گرفتند. با اين حساب گويا كرونا و 
ذرات آالينده كمتر از 2.5ميكرون عليه سالمتي شهروندان متحد 
شده اند و هيچ كدام تمايلي به كوتاه آمدن ندارند و با افزايش آمار 
مرگ وميرها قدرت نمايي مي كنند. گرچه در روزهاي گذشته با رعايت 
دستورالعمل هاي ســتاد مقابله با كرونا از سوي مردم، فوتي هاي 
كوويد-19 به زير 100نفر در روز رسيده و دورقمي شده اما به گفته 
سيدمحمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران، در دي ماه مرگ ومير 
ناشي از آلودگي هوا 10برابر افزايش داشته است. در چنين شرايطي 
استفاده از سوخت هاي نامناسب در نيروگاه ها و صنايع به بهانه تأمين 
انرژي نه تنها منطقي نيست بلكه خالف قانون هواي پاك است. قانوني 
كه سال96 در چنين روزي تصويب شد و 20نهاد و ارگان مكلف شدند 
تا در راستاي حراست از هواي پاك تهران اقداماتي را انجام دهند اما 
وضعيت كنوني پايتخت مويد آن است كه نهادهاي متولي به اين قانون 
پايبند  نبوده اند. با افزايش ذرات آالينده در هوا و خاكستري شدن 
آسمان شهرها، نهادهاي متولي به جاي يافتن راهكار مناسب براي 
برون رفت از شرايط بحراني، انگشت اتهام به سوي ديگري نشانه 
مي روند و سعي دارند با ارائه گزارش هاي متعدد، خود را تبرئه كنند. 
گزارش هايي كه مشخص نيست آيا به نتايج مطلوب تعيين شده در 
قانون هواي پاك رسيده اند يا مانند قانون هواي پاك، فقط روي كاغذ 
نوشته شده اند! به هر ترتيب معضل آلودگي هواي تهران اين روزها 
به يك بحران تبديل شده و از اين رو در سالروز تصويب قانون هواي 
پاك و همزمان با 29دي كه روز هواي پاك نامگذاري شده، ميزگردي 
با حضور حسين شهيدزاده، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران، سيدآرش حســيني ميالني رئيس كميته محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي شهر و شينا انصاري مديركل محيط زيست و 
توسعه پايدار شهرداري تهران در مؤسسه همشهري برگزار كرديم تا 

وضعيت آلودگي هواي شهر تهران و چالش هاي پيش رو در كاهش اين 
معضل را بررسي كنيم. ميقات حبيبيان، عضو هيأت مديره انجمن 
تخصصي آلودگي هواي تهران هم در اين ميزگرد حضور داشت و در 
كسوت مطالبه گري سؤاالتي براي شفاف سازي  درباره معضل آلودگي 

هواي تهران مطرح كرد.

در چند روز گذشته شاخص ها بيانگر وضعيت ناسالم در 
هواي تهران بودند و نفس كشيدن براي خيلي از مردم سخت شد. در 

چنين شرايطي چاره چيست؟
حسين شهيدزاده: در پاسخ اين سؤال ابتدا بايد بگويم كه مردم مراقب 
باشــند تا صدمه نبينند و دوم هم بايد كاري كنيم تا هوا آلوده نشــود. 
شهروندان با كاهش فعاليت هاي بدني خارج از خانه مي توانند به حفظ 
سالمتي خود كمك كنند، اما درباره مورد دوم، مردم و حاكميت هر دو 
دخيل هستند. شهروندان با اســتفاده نكردن از خودرو و موتورسيكلت 
آالينده مي توانند به كاهش آلودگي كمك كنند و مجموعه حاكميتي 
هم با اقداماتي نظير افزايش حمل ونقل عمومي كه متأسفانه سال هاست 

مغفول مانده و باعث پيچيدگي موضوع شده است. 
 منظور از پيچيدگي اين اســت كه معضل آلودگي هوا 

الينحل شده است؟
شهيدزاده: قطعا اينطور نيســت و حتما رفع اين معضل، راه حل دارد. 
همانطور كه ساير كشورها با مسائل پيچيده تري در اين مورد مواجه بودند 
و موفق به حل آن شدند، قطعا ما هم مي توانيم با استفاده از تجارب موفق 
ساير كشورها و فراهم كردن زيرساخت هاي حمل ونقل پاك و عمل به 

قانون هواي پاك، اين معضل را حل كنيم.
 با استناد به شــاخص ها اعالم شده روي سايت شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران، امسال هوا آلوده تر از سال گذشته است. 

اين مسئله صحت دارد؟
شهيدزاده: امسال هوا آلوده تر است، اما شايد حدود 8 يا 9روز. شاخص 
آلودگي امسال با روش جديدي كه سختگيرانه تر است، اعالم مي شود و 
وقتي اين عدد در كنار عدد سال قبل قرار مي گيرد، تفاوت فاحشي را نشان 
مي دهد. با روش جديد غلظت آالينده ها در 103روز باالي 100پي پي ام 
بوده و سال گذشته كه با روش قديم محاسبه شده، 68روز؛ بنابراين تفاوت 
خيلي زياد و نگران كننده است. حاال اما اگر در سنجش از يك خط كش 
و روش مشابه استفاده شود و روزها به يك شيوه محاسبه شوند، امسال 
روزهاي آالينده كه باالي 100پي پي ام غلظت آاليندگي داشتند 76روز و 

سال گذشته 68روز بوده است.

 دليل تغيير شاخص چيست؟
شهيدزاده: معيار اندازه گيري شاخص آالينده هاي هوا توسط مراجع 
سالمت و پزشكي تعيين مي شود. سال هاي گذشــته اين اندازه گيري 
براساس استانداردهاي تعيين شده سال2009 انجام مي شد و سال2019 
دستورالعمل جديدي ابالغ و توسط وزارت بهداشت كشور معادل سازي 
و اواسط سال گذشته به شركت كنترل كيفيت هواي تهران ابالغ شد و از 
اوايل امسال هم در دستور كار قرار گرفت؛ بنابراين بنده و ساير مسئوالن 
شركت كنترل كيفيت هواي تهران در اين موضوع دخل و تصرفي نداشته 

و نداريم.
 در برخي از اظهارنظرها عنوان شده است كه شاخص 
آلودگي هوا در ايران با معيارهاي آژانس محيط زيســت آمريكا 
اندازه گيري مي شود و اگر با معيار سازمان بهداشت جهاني سنجيده 
شود 70درصد روزهاي سال وضعيت قرمز و بحراني خواهد داشت. 

كدام معيار استاندارد است؟
شهيدزاده: براي شاخص ها اصال واژه استاندارد، صحيح نيست؛ چون ايزو 
كه سازمان جهاني استاندارد است براي اين موضوع، استاندارد نمي دهد. 
روش مرسوم در محاسبه شاخص آلودگي هوا كه بيشتر مورد استفاده قرار 
مي گيرد، همان روش IP آمريكاست كه وزارت بهداشت انتخاب و ابالغ 
كرده است. سازمان بهداشت جهاني شاخص ندارد، بلكه توصيه هايي ارائه 
مي دهد تا كشورها با عمل به آنها شرايط مطلوبي را ايجاد كنند؛ به عنوان 
مثال اين سازمان توصيه كرده كشورها به طور متوسط ساليانه بايد غلظت 
آالينده 2.5ميكرون را به 10ميكروگرم در مترمكعب برسانند. اين توصيه 
در همه كشورها يكسان نيست و هر كشوري شــرايط خاصي دارد و به 

تناسب آن را به كار مي برد.
 در تهران كميته اضطرار آلودگي هوا وجود دارد. چرا در 
دي ماه وقتي شرايط به وضعيت نارنجي و قرمز رسيد و پايتخت بايد 

تعطيل مي شد، اين كميته چنين تصميمي نگرفت؟
ســيدآرش ميالني: كميته اضطــرار آلودگي هواي تهــران داراي 
آيين نامه اي است كه توسط وزارت بهداشت تدوين مي شود و مسئوليت 
اين كميته هم با وزارت بهداشــت است. براســاس آيين نامه چنانچه 
48ساعت شاخص باالي 150 باشد، بايد شهر تعطيل شود. در چند روز 
گذشته اين تصميم در كميته اضطرار اتخاذ و از طريق استاندار به دولت 
ارائه شد تا تصويب شود، اما بنا به داليلي اين كار انجام نشد. در حقيقت 
كاري كه در چارچوب اختيارات كميته اضطرار بود، انجام شد، اما توسط 

دولت به تأييد نهايي نرسيد.
 سال هاي گذشــته هم با آلودگي هوا مواجه بوديم، اما 
امسال با افزايش آاليندگي موضوع مازوت سوزي مطرح شد. اين 

مسئله صحت دارد؟
سيدآرش ميالني: واقعيت اين است كه مازوت سوزي فقط امسال رخ 
نداده و سال گذشته هم براســاس گزارش هاي ارسالي به شوراي شهر، 
وجود داشته، اما ميزان آاليندگي آن مانند امسال نبود و تأثير زيادي روي 
معضل آلودگي هوا نداشت. امسال به دليل شرايط خاص و افزايش ميزان 
مصرف سوخت خانگي قرار شــد نيروگاه ها و پااليشگاه ها براي تأمين 
سوخت از مواد جايگزين پاك استفاده كنند كه گويا اين اتفاق رخ نداده و 

از مازوت و گازوئيل بي كيفيت استفاده مي شود.
 پس تأييد مي كنيد مازوت سوزي در تهران وجود دارد؟

ميالني: داده هاي دستگاه هاي سنجش آالينده ها به ويژه در جنوب تهران، 
نشان مي دهد كه پااليشگاه ها از سوختي  كه دي اكسيد گوگرد بااليي 
دارد، استفاده مي كنند. اين مواد سوختني ممكن است مازوت يا گازوئيل 

بي كيفيت باشد و از اين رو نمي توان آن را تكذيب كرد.
 چرا سال گذشته با موضوع مازوت سوزي در صنايع و 

نيروگاه ها برخورد جدي نشد تا امسال شاهد تكرار آن نباشيم؟
ميالني: سال گذشته چون جريانات هوا بهتر بود و تأثير كمتري بر آلودگي 
هوا داشت، براساس اختيارات و وظايف هشدارها و تذكرات الزم داده شد 
و در كارگروه آلودگي هواي استانداري تهران هم استاندار تأكيد كرد بايد 
سوخت مناسب در صنايع و نيروگاه ها استفاده شود. حقيقت امر اين است 

كه شورا بيش از اين اختيار نداشته و ندارد.
 خطر اســتفاده از مازوت بيشتر اســت يا گازوئيل 

بي كيفيت؟ 
شهيدزاده: براســاس اســتاندارد يورو4، گازوئيلي كه درتهران براي 
حمل ونقل توزيع مي شــود، محتواي گوگرد آن 50پي پي ام است، اما 
گازوئيلي كه در صنايع توزيع مي شود داراي محتوای گوگرد 3تا 7هزار 
پي پي ام اســت. مازوت توليد در ايران3.5درصد غلظــت گوگرد دارد و 
وقتي به پي پي ام تبديل شود يعني 35هزار پي پي ام. مازوتي كه اكنون 
در دنيا اجازه اســتفاده مي دهند و در كشورهاي پيشرفته و كشتيراني 
مصرف مي شود، 500پي پي ام غلظت گوگرد دارد. با اين توضيح اگر اعداد 
50پي پي ام گازوئيل يورو 4حمل ونقل، 500پي پي ام مازوت جهاني و 3 تا 
7هزار پی پی ام گازوئيل صنايع كشور را كنار هم قرار دهيم، قطعا گازوئيلي 
كه در كشور ما استفاده مي شود از مازوت كشورهاي پيشرفته آلوده تر است. 
پس نبايد ابراز خرسندي كنيم از اينكه در صنايع به جاي مازوت از گازوئيل 
استفاده مي شود. در شرايط كنوني استفاده از هر دو كه آاليندگي زيادي 

دارند، خطرناك است.
 برخي مســئوالن افزايش مصرف انرژي را عامل اصلي 
استفاده از سوخت هاي گوگردي در پااليشگاه ها و صنايع عنوان 
مي كنند. آيا الگوي مصرف مردم تغيير كرده يا اين امر نتيجه رشد 

جمعيت در تهران است؟
شينا انصاري: ظرفيت اكوژيك شهر تهران توان و محدوده مشخصي 
دارد و قرار بود با توجه به همين ظرفيت پايتخت، بارگذاري ها كنترل شود 
و بر همين اساس سال 49مصوبه اي مبني بر ممنوعيت احداث صنايع 
در شعاع 120كيلومتري تهران مطرح شد، اما در طرح تفصيلي سال85 
اين موارد محقق نشد و ســقف جمعيت افزايش يافت؛ به همين دليل 
بارگذاري ها بيش از توان شهر انجام شد و مي توان همين افزايش جمعيت 

را عامل مصرف دانست.
ميالني: با توجه به آمارها، ايران جزو 10كشور پرمصرف گاز و 20كشور 
پرمصرف برق است و از اين رو در فهرست كشورهاي آلوده و توليدكننده 
گازهاي گلخانه اي قرار دارد. با توجه به اين موضوع و گزارش شركت ملي 
گاز و توانير مبني براي افزايش 20تا 30درصدي مصرف در مقايســه با 
سال گذشته، قطعا روي سيستم ها فشار وارد شده، اما به هر حال نبايد از 

سوخت هاي بي كيفيت استفاده شود.
 خانم انصاري، با توجه به اينكه بارگذاري ها طي سال هاي 
اخير انجام شده و كاري نمي توان انجام داد، اكنون راهكار كاهش 

آلودگي هوا چيست؟
همين بارگذاري ها منجر به جذب جمعيت و مشكالت زيست محيطي 
در تهران شده و در نهايت هم مي تواند يكي از داليل آلودگي هوا باشد. 
براي اين كار در 7محور برنامه ريزي در قالب مصوبه انجام و سال79 هم 
تصويب شده است. استفاده از حمل ونقل پاك، توجه به معاينه فني خودرو، 
استاندارد سازي  سوخت و افزايش حمل ونقل عمومي برخي از كارهاي 
پيش بيني شده هستند، اما نكته مهم اين است كه برنامه ها به دليل تغيير 
مديريت ها اجرايي نشدند؛ بنابراين اگر در راستاي محورهاي برنامه ريزي 

حركت كنيم، كاهش آلودگي هوا محقق مي شود.
 قانون هواي پاك 3سال پيش تصويب شد و در اين مدت، 
دســتگاه هاي متولي تنها به 24درصد وظايفشان عمل كرده اند و 

22درصد از اقدامات پيش بيني شده هم در حال پيگيري است. علت 
كندي اقدامات چيست؟

ميالني: در موضوع آلودگي هوا 17تا 20دســتگاه متولي هســتند و 
مي پذيريم نواقصي در سيستم نظارت بر برنامه هاي راهكار كاهش آلودگي 
هوا داريم و يك متولي و مسئول براي نظارت و رصد اقدامات وجود ندارد؛ 
به طور مثال در لندن، شهردار مسئول آلودگي هواست و همه اقدامات 
هم با نظارت او انجام مي شود، اما در كشور ما چنين وضعيتي وجود ندارد. 
اكنون اگر از مسئوالن مرتبط با آلودگي هوا سؤال شود شهر تهران در چه 
افقي به چه سطحي از آلودگي مي رسد؟ می گويند مشخص نيست! پس 
كدام دستگاه و ســازماني بايد پاسخگو باشد؟ متأسفانه به دليل محقق 
نشدن مديريت يكپارچه شهري همچنان با آلودگي هوا دست به گريبان 
هستيم. باورم اين است كه اداره كل محيط زيست تهران بايد متولي شود، 
اما اختيار ندارد؛ بنابراين بايد در تعيين اختيارات و وظايف اين سازمان 

بازنگري انجام شود.
انصاري: برنامه ريزي دقيقي در قانون هواي پاك انجام شده و بسياري 
از دستگاه هاي متولي هم سازمان محيط زيست را مسئول مي دانند، اما 
واقعيت امر اين است كه سازمان محيط زيست امكانات و اختيارات كافي 
ندارد تا پيگيري قاطع و محكمي از اقدامات دستگاه هاي متولي داشته 
باشــد. البته در اين بين فعاالن اجتماعي و مدني و انجمن ها بايد نقش 

مطالبه گري براي اجراي قانون هواي پاك را هميشه داشته باشند.
 به مديريت يكپارچه اشاره شد. آيا زمان آن نرسيده است 

كه دولت محلي كه در دنيا مرسوم است، داشته باشيم؟
ميالني: در مورد مديريت يكپارچه شهري زمان آن فرارسيده و قطعا دير 
هم شده است. شهرداري در اين دوره و دوره هاي گذشته پيگير موضوع 
بوده و مجلس هم االن در حال بررسي است، اما برخي از نهادها و سازمان ها 
در تفويض اختيار به شهردار مقاومت مي كنند و از اين رو مديريت يكپارچه 
هنوز محقق نشده است. حركت به ســمت مديريت يكپارچه شهري 
 چشــم انداز ضروري و الزم اســت و قطعا بايد مورد بررسي قرار گيرد تا 

هر چه زودتر محقق شود.
باتوجه به مباحث مطرح شده آيا مي توان گفت قانون هواي 

پاك روي كاغذ نوشته شده و ضمانت اجرايي ندارد؟
شينا انصاري: در 2دهه گذشته كلي مصوبات مربوط به كاهش آلودگي 
هوا و عمل به قانون هواي پاك وجود دارد كه عقيم مانده اند و اگر به همين 
منوال طي شود، قطعا اين قانون روي زمين مي ماند و به نتيجه مطلوب 
منتهي نمي شود. وضع قانون به تنهايي كفايت نمي كند و براي رسيدن به 

نتايج مطلوب بايد ضمانت اجرايي وجود داشته باشد.
ميالني: نكته مهم اين است كه تصويب قانون هواي پاك يك دستاورد 
بوده؛ چراكه پس از 500روز توسط مجلس تصويب شده و حتما يك گام به 
جلوست. در اين قانون، جرم انگاري وجود دارد و با متخلفان هم برابر قانون 
برخورد مي شود. ضمانت اجرايي اين قانون با مطالبه گري توسط تشكل هاي 
اجتماعي و مردمي رخ مي دهد كه در سطح كشور مشاهده مي شود، اما 
در كالنشهر تهران به نظر دچار توقف شــده ايم و آن گونه كه بايد و شايد 

مطالبه گري از سوي تشكل هاي اجتماعي صورت نمي گيرد.
شهيدزاده: البته در مورد جرم انگاري قانون هواي پاك نبايد انتظار داشته 
باشيم زيرمجموعه دولت از هم شكايت كنند؛ چراكه اين موضوع دور از 
واقعيت است. سازمان محيط زيست ناظر اجراي قانون هواي پاك است و 
طي سال هاي اخير مردم از طريق رسانه ها، به موضوع آلودگي هوا حساس تر 
شده اند، اما بهترين ضمانت اجرايي براي قانوني كه مجلس گذاشته خود 
مجلس است و ابزار هم در اختيار دارد و اقداماتي هم شروع شده كه مي توان 

به ورود كميسيون اصل90 به موضوع آلودگي هوا اشاره كرد.
شهرداري ازجمله نهادهای متولي در قانون هواي پاك 
است. آيا مي تواند با بهينه سازي  حمل ونقل عمومي معضل آلودگي 

هوا را حل كند؟
شهيدزاده: شهرداري تهران از طريق بهينه سازي  حمل ونقل عمومي 
معضل آلودگي هوا را حل نمي كند، بلكه مي تواند حدود 7تا 8درصد در 
كاهش آلودگي مؤثر باشد. وقتي مي توان آلودگي هوا را به صفر رساند كه 
حمل ونقل عمومي الكترونيكي يا همان برقي باشد؛ بنابراين تا زماني كه 
از سوخت فسيلي در آنها استفاده مي شود نبايد انتظار كاهش آلودگي به 

عدد صفر را داشت.
 آقاي شهيدزاده، قرار بود براي كاهش آلودگي هوا از فيلتر 

دوده استفاده شود. در اين مورد توضيح مي دهيد؟
خودروهاي ديزلي و گازوئيلي مانند ميني بوس ها، اتوبوس هاي شركت 
واحــد، اتوبوس هاي بخش خصوصــي و كاميون ها به طور كلي ســهم 
33درصدي در آلودگي هوا دارند. يكي از راهكارها اين است كه همه ناوگان 
نوسازي شود، اما عمال چنين كاري به دليل شرايط اقتصادي امكان پذير 
نيست. راهكار ديگر استفاده از فيلتر دوده در اگزوز است كه حدود 99درصد 
آلودگي را جذب مي كند و به جرأت مي توانــم بگويم هوايي كه از اگزوز 
خودروي فيلتردار خارج مي شود پاك تر از هوای كنوني تهران است؛ يعني 
مردم كنار اگزوز خودرويي كه فيلتر دارد، بهتر نفس مي كشند. كارهاي 
مطالعاتي و نصب آزمايشي روي 50دستگاه شركت واحد هم انجام شد و 
نتايج خوبي به دست آمده است. 2شركت داخلي براي ساخت فيلتر دوده ها 
اعالم آمادگي كرده اند و نمونه هايشان هم مورد آزمايش قرار گرفته  و با توليد 
داخل ديگر بهانه اي براي گراني و در دسترس نبودن نيست و انتظار داريم 
با استفاده از اين قطعه شاهد كاهش حجم قابل توجهي از ميزان آاليندگي 

خودروهاي ديزلي باشيم.
 آيا اين قطعه به تنهايــي مي تواند در كاهش آاليندگي 
ناوگان حمل ونقل عمومي كه فرسوده اند و بيش از 10سال عمر دارند، 

مؤثر باشد؟
شهيدزاده: ناوگان حمل ونقل عمومي فرســوده است و برخي بيش از 
16سال عمر دارند؛ بنابراين نبايد توقع داشت با نصب فيلتر دوده مشكل 
آاليندگي شان به طور كامل حل شــود؛ چراكه اين ناوگان حتما نياز به 
نوســازي و تعميردارد و نصب اين قطعه پس از اين كارها حتما مي تواند 

اثراتي داشته باشد.

ميقات حبيبيان، عضو هيأت مديره انجمن تخصصي آلودگي هواي تهران: در اين نشست موارد مهمي مطرح شد كه در نهايت به طور خالصه آنها را 
جمع بندي مي كنم:

   شاخص ارزيابي و محاسبه ذرات آالينده در مقايسه با سال گذشته تغيير كرده است. 
    سوزاندن مازوت بحث نگران كننده اي است اما نگران كننده تر از آن، استفاده از گازوئيل پرگوگرد است. 
    داشتن ديدگاه فراشهري براي تهران الزم است چرا كه منابع آالينده اطراف شهر هم در افزايش آلودگي هواي تهران  

تأثيرگذار هستند.
    در پهنه شهري تهران بارگذاري بيش از ظرفيت انجام شده و مسئوالن بايد به دنبال راهكار باشند. 
    به بخش هايي از قانون هواي پاك عمل نشده و بخش هايي هم نيازمند تغييرات است. 
   در تهران هيچ محدوديت ترددي براي موتورسيكلت ها وجود ندارد و ايجاد محدوديت براي خودروها عماًل مسير را  

براي موتورسيكلت ها كه آاليندگي شان بيش از خودروهاست باز كرده است.
   براي مقابله با آلودگي هوا بايد حس تعلق و مسئوليت پذيري و سرمايه اجتماعي را ارتقا داد.

    بازنگري برنامه پايش و پيگيري قانون هواي پاك الزامي است.

جمع بندي از ميزگرد

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

همشهري همزمان با روز هواي پاك، در ميزگردي به بررسي وضعيت آلودگي هواي شهر تهران و چالش هاي پيش رو در كاهش اين معضل و اجرا نشدن قانون هواي پاك پرداخت

هوابدونمطالبهگريپاكنميشود
  سيدآرش حسيني ميالني: ايران جزو 10كشور پرمصرف گاز و 
20كشور پرمصرف برق است و از اين رو در ليست كشورهاي آلوده 

و توليدكننده گازهاي گلخانه اي قرار دارد

  حسين شهيدزاده: استفاده از فيلتر دوده در خروجي اگزوز، 
حدود 99درصد آلودگي را كاهش مي دهد و هوايي كه از آن خارج 

مي شود پاك تر از هواي كنوني تهران است

  شينا انصاري: ظرفيت اكولوژيك  تهران توان و محدوده مشخصي 
دارد و قرار بود بارگذاري در پايتخت كنترل شود اما در طرح تفصيلي 

سال85 اين موارد محقق نشد و بارگذاري ها بيش از توان بود

نوسازي موتورهاي آالينده

حسين شهيدزاده، مديرعامل شركت كنترل كيفيت 
هواي تهــران: موتورســيكلت هاي كاربراتــوري اغلب 
فرسوده اند و چندبرابر خودروها آاليندگي دارند. بنابراين 
نوسازي آنها در دستور كار شهرداري تهران قرار گرفت. قبل 
از نوسانات اقتصادي قيمت موتورسيكلت انژكتوري 11 تا 
12ميليــون تومان بود كه هشــت و نيم ميليــون تومان 
شهرداري وام بدون بهره مي داد و 500هزار تومان هم پول اسقاط موتور فرسوده مي شد 
و 3ميليون تومان هم فروشــنده قســط بندي مي كرد. با تغييــرات اقتصادي قيمت 
موتورسيكلت به 27 تا 28ميليون تومان رسيد و قيمت موتورسيكلت فرسوده، حداقل 
6ميليون تومان شده است.  بنابراين روش محاسبه گذشته براي موتورسواران جذاب 
نبود و از اين رو با پيگيري هايي كه كرديم ميــزان وام را به 75 تا 85درصد قيمت روز 
موتورسيكلت افزايش داديم و در نخستين مرحله موتورسيكلت هايي كه وسيله امرار 

معاش افراد است، نوسازي مي شوند.

توجه به تهويه طبيعي مغفول مانده است

سيدآرش حســيني ميالني، عضو 
هيأت رئيســه و رئيــس كميته 
محيط زيست شوراي شهر تهران: 
واقعيت امر اين است كه ظرفيت تهويه 
طبيعــي به عنــوان دارايــي بــاارزش 
محيط زيســتي، مغفول مانده اســت و 
مطالعات و بررســي هايي درباره تأثيراتي كه جريان هواي تهران و 
كوه هــا و روددره ها بر شــرايط آب و هوايي و آلودگــي هوا دارند، 
نداشته ايم. در تهران كوهستان توچال با حدود 3500هكتار فضاي 
ســبز وجود دارد كه تهويه طبيعي و ريه تنفسي پايتخت محسوب 
مي شــود و هر نوع تخريبــي در آن، اثرات منفي در آينده شــهر و 
شهروندان خواهد داشت. بنابراين موضوع تهويه طبيعي بسيار حائز 
اهميت است و بايد بيشتر مورد توجه و حراست و حفاظت قرار گيرد.

ممانعت از جذب جمعيت در پايتخت

شينا انصاري، مديركل محيط زيست و 
توسعه پايدار شــهرداري تهران: همه 
دستگاه هاي ذي مدخل در قانون هواي پاك 
بايد در چارچــوب اين قانــون حركت و به 
آيين نامه هــا عمل كننــد. متأســفانه در 
ســال هاي اخير خارج از مصوبه ممنوعيت 
احداث صنايع در اطراف تهران، 7شــهرك صنعتــي، 5منطقه ويژه 
اقتصادي در قالب توسعه صنعتي و 46واحد صنعتي خودرويي در پهنه 
شرق، جنوب و جنوب غربي بارگذاري شده كه بيش از ظرفيت پايتخت 
بوده و سبب جذب جمعيت شده و مشكالت زيست محيطي ايجاد كرده 
است. چنين بارگذاري هايي بايد در ســطح باالتر كنترل شود چرا كه 
تهران ديگر تحمل جمعيت بيشــتر را نــدارد و بايد از جذب جمعيت 

جلوگيري شود.

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك



2 دوشنبه 29 دی 99  شماره 8138 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

باوجود كاهــش 3 تا 
55ميليــون توماني 
برخــي  قيـــــمت 
خودروهــاي داخلي 
نسبت به هفته گذشته، ورود نرخ دالر به كانال 
22هزار تومان و انتظار مشتريان براي كاهش 
بيشتر قيمت ها، موجب قفل شدن بازار و توقف 

معامالت خودرو در آغاز هفته جاري شد.
به گزارش همشهري، موج تازه ريزش قيمت 
در بازار خــودرو با نزديك شــدن به زمان 
آغاز به كار رئيس جمهــوري جديد آمريكا 
و ســير نزولي نرخ ارز موجــب كاهش 3 تا 
30ميليون توماني قيمت ها شــده اما هنوز 
كمتر خريداري حاضر به پذيرش ريســك 
خريد خودرو اســت و هميــن موضوع به 
افت شــديد معامالت در بازار خودرو منجر 
شده است. آن دســته از فعاالن بازار كه با 
خبرنگاران همشــهري گفت وگو كرده اند، 
مي گويند: ســير نزولي نرخ ارز و چشم انداز 
مثبت معادالت سياسي موجب شده اغلب 
مشــتريان براي خريد خودرو دســت نگه 
دارند. به گفته فعاالن صنفــي تا زماني كه 
نرخ ارز در هر محــدوده  قيمتي براي مدت 
2 تا 3 هفته تثبيت نشــود، نمي توان انتظار 
بازگشت مشــتريان به بازار خودرو و رشد 

نسبي معامالت را داشت.

ريزش 55ميليون توماني قيمت  در بازار 
خودرو 

مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري 
نشــان مي دهــد در يــك هفته گذشــته 
بيشترين ريزش قيمت در بازار خودروهاي 
داخلي مربــوط به خودروهــاي مونتاژي و 
گران قيمت تر مانند هايما اس7 و دنا پالس 
توربو شــارژ اتوماتيك بوده اســت. قيمت 
هايما اس7 با كاهــش 55ميليون توماني 

از 675ميليــون به 620ميليون رســيده و 
قيمت دنا پالس توربو شــارژ اتوماتيك هم 
با نزولي 24ميليون توماني از 437ميليون 

به 413ميليون تومان كاهش يافته است.
اتحاديــه  نايب رئيــس  به گفتــه 
نمايشگاه داران و فروشــندگان خودرو 
تهــران، قيمت خودروهــا در يك هفته 
گذشــته 10درصد كاهش يافته است. 
اســد كرمي افزود: قيمت خودرو كه از 
آبان ماه ســال جاري تا يك هفته پيش 
30درصد كاهش يافته بود دريك هفته 
اخير نيز، 10درصد ديگر ريزش كرد. او 
تأكيد كرد: ميزان تقاضا در بازار به شدت 
پايين است. به گفته او در روز شنبه هفته 
جاري كاهــش 500هزار تــا 5ميليون 
توماني قيمت هــا در بــازار محصوالت 
ســايپا و ريزش 500هزار تا 10ميليون 
تومانــي قيمــت در بــازار محصوالت 
ايران خودرو را شاهد بوديم به نحوي كه 
قيمت پژو206 تيــپ2 به 188ميليون، 
پژو206تيپ5 به 247ميليون، ســمند  
)LX( 175ميليــون تومــان و ســمند 
EF7بــه 196 ميليــون، پژوپــارس 
  405GLXســال به 205ميليون، پژو
دوگانه ســوز 182ميليــون، ســورن 
229ميليون، 207دســتي 274ميليون 
تومان و 207پانور به 309ميليون رسيد. 
در گــروه محصوالت ســايپا نيز قيمت 
سايپا 111 به 123 ميليون، سايپا131 
به 105ميليون و500هزار، ســايپا151 
)پرايد وانــت( 112ميليون تومان و نرخ 
تيبا، تيبا2 و تيبا2 پالس نيز به ترتيب به 
126، 128 و 137ميليون تومان رسيد. 
قيمت ساينا نيز به 133ميليون، كوييك 
دنــده اي 143ميليــون و كوييك R به 

148ميليون تومان كاهش يافت.

انتظار كاهش 30درصدي مجدد قيمت خودرو
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودرو هم در گفت وگو با همشهري، با اشاره 
به انتظار مشتريان براي كاهش بيشتر قيمت 
خودرو گفت: روند ريزش قيمت خودروهاي 
داخلي در يك هفته گذشته به دليل كاهش 
نرخ ارز، تندتر شــده است. سعيد موتمني، 
افزود: تــا هفته گذشــته شــاهد كاهش 
33درصدي قيمت خودرو بوديم، خريداران 
و فروشندگان نيز با اين قيمت ها كنار آمده 
بودند و معامالت بازار خودرو جان گرفته بود 
اما با كاهش نرخ دالر به كانال 22هزار تومان 
دوباره شيب كاهش قيمت خودرو تندتر شد. 
تا زماني كه نرخ ارز تثبيت نشود، خريداران 
عمدتا به بازار مراجعه نمي كنند. به گفته او 
با توجه به اتفاقات سياســي و احتمال ورود 
نرخ دالر به كانال 20هــزار تومان، احتمال 
كاهش 30درصدي مجــدد قيمت خودرو 
وجــود دارد. موتمني تأكيد كرد: بررســي 
قيمت خودروهاي داخلي در 28دي ماه98 
نسبت به مدت مشابه پارسال نشان مي دهد 
در سال گذشته با دالر 13هزارو200توماني 
قيمت خودرو 206تيپ2 و سمند كمتر از 
100ميليون تومان بود اما بــا افزايش نرخ 
ارز قيمــت اين خودروها و ســاير كاالهاي 
ســرمايه اي بيــن 70 تا 80درصد رشــد 
كرد. به گفته او قيمت هــا در بازار كاالهاي 
سرمايه اي با نرخ ارز ارتباط تنگاتنگي دارد 
به همين دليل درصورت ورود دالر به كانال 
20هزار تومان، شــاهد كاهش 60درصدي 
قيمت خودروهاي داخلي نسبت به آبان ماه 
امســال خواهيم بود. به گفته او بازار خودرو 
در انتظــار تخليه حباب قيمت اســت زيرا 
در 28مرداد امســال با نرخ 23هزار توماني 
دالر، قيمت ســمند ال ايكس 150 بود كه 
اكنون به 170ميليون تومان رسيده است. 

موتمني از احتمال تأثير پذيري بيشتر قيمت 
خودروهاي خارجي از نــرخ ارز خبر داد و 
افزود: در اسفند ماه سال گذشته كه نرخ دالر 
16هزار تومان بود قيمت ســانتافه به يك 
ميليارد و 100ميليون تومان رسيد اما وقتي 
دالر وارد كانال 33هزار تومان شد، نرخ اين 

خودرو نيز به 3ميليارد تومان رسيد.

رشد عرضه و توقف معامالت خودرو
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
خــودرو افزايش مراجعــه دالالن خودرو به 
مراكز خريد و فروش را ناشــي از تالش آنها 
براي فروش خودروهاي دپو شــده حتي به 
قيمت هاي كاهشــي فعلي دانست و گفت: 
شــرايط كنوني بازار خودرو موجب شــده، 
برخي كه قبال به قصد ســرمايه گذاري وارد 
بازار خودروشــده بودند، اكنون فروشــنده 
باشند. موتمني افزود: خودروهايي كه قبال با 
نوسان نرخ ارز خريداري و دپو شده بود، اكنون 
در حال عرضه به بازار است اما خريداري براي 
اين خودروها نيست زيرا تا هفته گذشته هم 
فروشنده و هم خريدار با دالر 25هزار توماني 
كنار آمــده بودند و خريد و فــروش در بازار 
خودرو تا حدودي راه افتاده بــود اما اكنون 
خريداران با انتظار براي دالر كمتر از 20هزار 
توماني، خريد نمي كنند. او افزود: مطرح شدن 
برخي احتماالت مانند آزادسازي دارايي هاي 
بلوكه شده ايران و كاهش تحريم ها با روي كار 
آمدن رئيس جمهوري جديــد آمريكا نيز به 
انتظارات كاهش بيشتر قيمت خودرو دامن 

زده و بازار خودرو بالتكليف اســت. موتمني 
شرط بازگشت مشــتريان به بازار خودرو را 
تثبيت حداقل 3 هفته اي نرخ ارز دانســت و 
افزود: بازار خودرو از چهارشنبه هفته گذشته 
قفل شده و تا زماني كه نرخ ارز تثبيت نشود، 
مشــتريان واقعي براي خريد خودرو ريسك 
نمي كننــد و دالل هــا نيز انگيــزه اي براي 
سرمايه گذاري در بازار خودرو ندارند. او افزود: 
به نظر مي رسد روند كاهش نرخ ارز ادامه دار 
خواهد بود ؛ با اين روند شاهد كاهش بيشتر 

قيمت خودرو خواهيم بود.

چشم انداز سكته 50درصدي در بازار خودرو
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودرو با رد احتمال افزايش قيمت خودرو در 
بازار شب عيد و رشد احتمالي و نسبي تقاضا، 
گفت: بايد قبول كنيم افزايش قيمت خودرو 
ناشي از تقاضاي كاذب و هجوم سرمايه هاي 
ســرگردان به بازار بوده اســت و در چنين 
شرايطي حتي احتمال افزايش قيمت خودرو 
در بازار شب عيد نيز وجود ندارد. به گفته او 
معدود مشــترياني كه خواســتار تبديل به 
احسن كردن خودروهايشان هستند نيز به 
انتظارتثبيت قيمت ها در بازار نشســته اند. 
موتمنــي تأكيد كرد: اگر دولــت آمريكا به 
برجام بازگردد شاهد ســكته 50درصدي 
در بــازار خودرو خواهيم بــود همانطور كه 
پس از تعطيالت با آغاز به كار همه بازارهاي 
سرمايه اي ازجمله بازار خودرو و سير نزولي 

نرخ ارز شاهد ريزش قيمت ها هستيم.

گزارشچهره روز

كارتخوان ها و پايانه هاي فروشگاه ها 
در تور مالياتي

بانك مركزي اتصال 120هزار پايانه 
فروشگاهي بدون پرونده مالياتي را قطع كرد

120هزار پايانه فروشــگاهي فاقد پرونده مالياتي، به دســتور بانك 
مركزي، خاموش شــد. دارندگان كارتخوان يا فروشگاه هاي داراي 
پايانه هاي فروش بايد گوش به زنگ باشــند؛ چون ممكن است آنها 
هم به زودي شاهد قطع اتصال كارتخوان ها يا پايانه هاي فروش خود 
به حساب هاي بانكي شان باشند، مگر اينكه پرونده مالياتي تشكيل 
دهند. نگراني عمده فعاالن اقتصادي و اصناف به ويژه صاحبان مشاغل 
خرد ازجمله صاحبان كســب وكار در روستاها و شهرهاي كوچك، 
مشاغل خانگي و همچنين بسياري از كساني كه از طريق شبكه هاي 
اجتماعي به فعاليت اقتصادي مشغول هستند، اين است كه آيا اجراي 

اين قانون، كسب وكارشان را مختل نمي كند؟
مهران محرميان، معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي مي گويد: 
مراحل عملياتي سازي  ماده11 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه 
مؤديان تا قبل از پايان امسال به پايان مي رسد. به گفته او قطع اتصال 
120هزار پايانه فروشــگاهي مربوط به كســاني بوده كه يا پرونده 
مالياتي ندارند يا پرونده ناقص دارند يا دارنده پايانه فوت شده است. 

قانون چه مي گويد؟
ماده11 قانون پايانه هاي فروشــگاهي و ســامانه مؤديان، بانك 
مركزي را موظف مي سازد با همكاري سازمان امور مالياتي ظرف 
مدت يك سال به ســاماندهي دســتگاه هاي كارتخوان بانكي يا 
درگاه هاي پرداخت الكترونيك اقــدام كنند و با ايجاد تناظر بين 
آنها با مجوز فعاليت و شــماره اقتصادي بنگاه هاي اقتصادي به 
هريك از پايانه هاي فروش، شناسه يكتا اختصاص دهد. همچنين 
پس از تخصيص شناسه يادشده، همه تراكنش هاي انجام شده از 
طريق حساب هاي بانكي متصل به دستگاه هاي كارتخوان بانكي 
و نيز درگاه هاي پرداخت الكترونيك به عنوان تراكنش هاي بانكي 
مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حســاب بانكي محسوب شده و 
بانك مركزي موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوط، 
اطالعات اين تراكنش هاي بانكي، شــامل مانده اول دوره، وجوه 
واريزي، وجوه برداشت شــده و مانده آخر دوره هر حساب بانكي 
را به منظور تكميل پايگاه اطالعــات هويتي، عملكردي و دارايي 
موديان را به صورت آنالين در اختيار ســازمان امور مالياتي قرار 

دهد.
قانون يادشده به صراحت مي گويد: پس از انقضاي موعد )گذشت 
زمان( مذكور در اين ماده، اتصال دستگاه هاي كارتخوان بانكي و يا 
درگاه هاي پرداخت الكترونيك كه تعلق آنها به مودي معين توسط 
سازمان امور مالياتي تأييد نشده باشد، به شبكه پرداخت بانكي 
كشور ممنوع اســت. به همين دليل بانك مركزي و حسب مورد 
همه بانك ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات 
بهره برداران همه دســتگاه هاي كارتخوان بانكــي و پايانه هاي 

پرداخت الكترونيك را به سازمان امور مالياتي اعالم كنند.

هدف؛ شفافيت در اقتصاد
به گزارش همشهري، ماده169 مكرر قانون مالياتي هاي مستقيم 
مي گويد: به منظور شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام 
يكپارچه اطالعات مالياتي، پايگاه اطالعات هويتي، عملكردي و 
دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطالعات مالي، پولي و 
اعتباري، معامالتي، سرمايه اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي 
در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي شود. با اجراي اين قانون 
همه وزارتخانه ها، مؤسســات دولتي، شــهرداري ها، مؤسسات 
وابســته به دولت و شهرداري ها، مؤسســات و نهادهاي عمومي 
غيردولتي، نهادهاي انقالب اســالمي، بانك ها و مؤسسات مالي 
و اعتباري، سازمان ثبت اســناد و امالك كشور و ساير اشخاص 
حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كــه اطالعات مورد نياز پايگاه 
فوق را در اختيــار دارند و يا به نحوي موجبــات تحصيل درآمد 

و دارايي براي اشخاص را 
فراهم مي آورند، موظفند 
اطالعــات مــورد نظــر 
قانونگــذار را در اختيــار 
سازمان امور مالياتي قرار 

دهند.

اطالعات مالي شهروندان 
شفاف مي شود

اگر شــما فعال اقتصادي 
هســتيد، فرقي نمي كند 
كــه يــك كســب وكار 
كوچك داشــته باشــيد 
يا آنالين خريــد و فروش 
كنيد يــا اينكــه صاحب 
شركت يا كارخانه باشيد، 
مهم اين اســت كه همه 
اطالعات هويتي و مكاني 
و مجوزهــاي فعاليــت 
اقتصــادي و همچنيــن 
مجوزهاي مربوط به انجام 
معامالت تجــاري و عقد 
قراردادهاي شما در اختيار 
سازمان امور مالياتي قرار 
مي گيرد. چــه كااليي را 
خريده باشيد چه فروخته 
باشيد، چه كااليي را صادر 

كرده باشيد يا واردات داشــته يا با شخص يا نهاد ديگري قرارداد 
امضا كرده باشــيد؛ همه دادوستد شــما زير ذره بين قرار دارد. 
دوربين هاي مالياتي حتي خريد و فروش ارز و سكه طال و بارنامه 
جابه جايي بار و مسافر و همچنين همه بيمه نامه ها و خسارت هاي 

دريافتي از سوي شركت هاي بيمه اي را ثبت مي كنند.
تالش براي پنهان كردن اطالعات مالي هم بي فايده اســت زيرا 
سازمان امور مالياتي به اطالعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه اي 
همه شــهروندان دسترسي دارد و گردش ســاالنه نقل و انتقال 
سهام و ساير اوراق بهادار، گردش و مانده ساالنه انواع حساب هاي 
بانكي، گردش و مانده ساالنه انواع سپرده ها و سود آنها، تسهيالت 
بانكي اعم از ارزي و ريالي را در اختيار خواهد داشت و حتي تمام 
دارايي هاي افراد شامل اموال و امالك و نقل و انتقال آنها را رصد 

مي كند.

خودرو، ارزان اما بي مشتري شد
كاهش نرخ دالر خريد و فروش خودرو را قفل كرد

آب

اصالح قيمت ها يا 
دگرگوني سياست ها

حمـــــيدرضا 
صالحي، رئيس 
كمــيســـيون 
انــرژي اتــاق 
ايران مي گويد: 
مازوت ســوزي 

معلول سياســت هايي اســت كه در 
سال هاي اخير نســبت به حامل هاي 
انــرژي اعمال شــده زيرا قــرار بود از 
زمان برنامه سوم توســعه قيمت هاي 
حامل هــاي انرژي به صــورت پلكاني 
افزايش يابــد ولي چنين نشــد. نرخ 
ســرمايه گذاري در اين صنعت بسيار 
پايين اســت و بايــد تعرفه گذاري ها 

اصالح شود.
واقعيت اين اســت كه بخشي نگري به 
آفتي بزرگ در اقتصاد ايــران تبديل 
شده و نمايان شدن آلودگي هوا و شدت 
و غلظت آالينده ها در كالنشهرها، سبب 
شده تا دوباره چالش هميشگي بر سر 
راه سياستگذاري و ريل گذاري اقتصاد 
انرژي ايران بروز كند. اين بخشي نگري 
چه در حــوزه صنعت بــرق و چه در 
صنعت نفــت و گاز وجود دارد تا جايي 
كه متوليان صنعت برق، داعيه دريافت 
ســوخت ارزان تر دارند و چه سوختي 
بهتر از گاز و مســئوالن صنعت نفت و 
گاز هم مدعي اند كه سوخت ارزان  دادن 
به نيروگاه ها باعث كاهش كارايي آنها 
شده است. واقعيت روشــن اين است 
كه ساالنه ميلياردها دالر يارانه انرژي 
را هدر مي دهيــم و از آلودگي آن رنج 
مي بريم بي آنكه نفع اقتصادي چنداني 

براي اقتصاد ايران داشته باشد.
تا زمانــي كه مالك سياســتگذاران و 
سياســتمداران چه درون دولت و چه 
در مجلس بر كســب رضايــت آني و 
پنهان كردن خطاهــا و ناكارآمدي ها 
در قالــب انــرژي ارزان و يارانه انرژي 
باشــد، تالش براي يك تغيير بنيادين 
در الگوي مصــرف انرژي هم در بخش 
خانگي و هم صنعت و حمل ونقل راه به 

جايي نخواهد برد.
تلخ اســت اما واقعيت اين اســت كه 
اقتصاد ايران با استانداردهاي روز دنيا 
در زمينه عرضه و مصرف انرژي بيگانه 
شده و به مثابه فرد معتادي است كه هر 
روز نياز به موارد مخدر بيشــتري پيدا 

مي كند بلكه دردهايش تسكين يابد.
از دوگانگي و بخشــي نگري در اقتصاد 
بايد دوري كرد و به اين سؤال مهم پاسخ 
داد كه راه افزايــش كارايي و بهره وري 
انرژي بــا كمترين ميــزان مخاطرات 
زيســت محيطي و باالتريــن بــازده 
اقتصادي چيســت؟ فعاالن اقتصادي 
ازجمله رئيس كميســيون انرژي اتاق 
ايران به دليل اينكه وابستگي به قدرت 
و چســبندگي به اصحاب آن ندارند، 
مي توانند از دايره ادبيات رايج و حاكم 
بر ديدگاه دولتي ها و مجلسي ها خارج 
شوند و از تجربه جهاني سخن بگويند 
كه چرا ديگران موفق شده اند انرژي را 
سالم تر و كمتر مصرف كنند اما راحت تر 
و كم هزينه تر زندگي كنند. شــايد اگر 
مردم آگاه شــوند، در انتخاب هايشان 
دقت كنند و كساني را بر صندلي قدرت 
ننشــانند كه اوج هنرشان اتالف منابع 

انرژي ايران است.

باران هاي زمســتاني بند آمده و 
عقب ماندگي بارندگي هاي امسال 
را بيشتر كرده است. روند صعودي 
بارش هاي جوي در 2سال اخير كه 
به زعم برخي، نشــانه ورود اقليم كم باران ايران به دوره 
ترسالي بود، حداقل در يك ماه اخير تغيير كرده و دوباره 

آمارهاي بارندگي با افت قابل توجهي مواجه شده است.
به گزارش همشهري، آمار و ارقام دفتر مطالعات پايه منابع 
آب وزارت نيرو نشان مي دهد: ميانگين ارتفاع كل ريزش هاي 
جوي در 117روز سپري شده از سال آبي 1400-1399 )از 
ابتداي مهر تا 27دي ماه امسال( به 82ميلي متر رسيده كه 
اين مقدار بارندگي نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 
)127ميلي متــر( بالغ بر 35درصد و نســبت بــه ميانگين 
دوره هاي مشابه در 52سال اخير )94ميلي متر( 13درصد 
كاهش يافته است. براساس اين آمارها، حجم كل بارش هاي 
جوي از اول مهر تا شامگاه 27دي ماه معادل 135ميليارد و 

138ميليون مترمكعب بوده است.

نقشه بارندگي هاي ايران
براساس آمارها و داده هاي منتشرشده از بدنه تحقيقاتي و 
كارشناسي وزارت نيرو، از ابتداي سال آبي 1399-1400 
تاكنون )از اول مهر تا شامگاه 27دي( حوضه آبريز درياي 
خزر، طبق روال معمول پرباران ترين منطقه ايران بوده 
و ارتفاع ريزش هاي جوي ايــن منطقه به 153ميلي متر 
رســيده؛ اما اين ميزان بارندگي 2درصد نسبت به مدت 

مشــابه ســال آبي قبل و 4درصد نســبت به ميانگين 
دوره هاي مشابه در 52سال اخير كمتر بوده است. ديگر 
حوضه پربــاران، يعني حوضه »خليج فــارس و درياي 
عمان« نيز در اين دوره زماني با افت قابل توجه بارندگي 
نسبت به سال قبل مواجه شــده و ارتفاع بارش هاي آن 
از 223ميلي متر در سال گذشــته، به 137ميلي متر در 
سال جاري رسيده كه نسبت به ســال قبل 39درصد و 
نسبت به دوره هاي مشابه در 52ســال اخير 14درصد 
كاهش نشــان مي دهد. به گزارش همشــهري، كاهش 
بارش هــاي جــوي در 3حوضــه كم بــاران »مــرزي 
شــرق«، »فالت مركزي« و »قره قوم« نيز تكرار شده و 
بارندگي هاي اين سه حوضه از ابتداي مهر تا 27دي ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 40، 44 
و 79درصد كاهش پيدا كرده است. براساس اين آمارها، 
ركورد بدترين وضعيت بارندگي به حوزه كم باران »مرزي 
شــرق« تعلق دارد كه ميانگين بارندگي آن با 79درصد 
كاهش از 70ميلي متر به 15ميلي متر رســيده است. در 
مقابل، ركورد بهترين و مساعدترين وضعيت بارندگي در 
اين دوره زماني به حوضــه آبريز »درياچه اروميه« تعلق 
دارد كه با وجود افت 35درصدي ميانگين بارندگي هاي 
كشور، با رشد 34درصدي بارندگي نسبت به سال قبل 
و افزايش 5درصدي بارندگي نسبت به ميانگين 52سال 
اخير مواجه شــده است. براســاس آمارها، در 117روز 
سپري شده از سال آبي جاري، ميانگين ارتفاع ريزش هاي 

جوي در اين حوضه به 98ميلي متر رسيده است.

روي ترسالي حساب نكنيد
از ســال97 تاكنون، روند بارش  هاي جوي در ايران با 
تغيير محسوسي با ســال هاي قبل از آن مواجه شده؛ 
اما به واسطه ماهيت خشك و كم باران اقليم ايران، در 
طول همين 2سال نيز متوليان امر به ويژه كارشناسان 
وزارت نيرو نسبت به خوش بيني مفرط نسبت به اين 
وضعيت هشدار دادند و آغاز دوره ميان مدت ترسالي در 
ايران را بعيد دانستند. اين رويكرد از يك سو به واسطه 
تراز نامســاعد ذخاير و مصارف آبي كشــور و از سوي 
ديگر به واســطه احتمال موقتي بودن بهبود بارش ها 
تحت تأثير تغييرات اقليمــي زودگذر و ناپايدار، تالش 
داشــت از ترويج نگاه خوش بينانه به بارش هاي جوي 
و درنتيجه كاهــش مالحظات مربوط بــه بهره وري و 
درســت مصرف كردن آب جلوگيري كند. اكنون، در 
شــرايطي كه اقليم ايران يك ماه از پرباران ترين فصل 
خود را پشت سر گذاشــته، آمارهاي رســمي از افت 
قابل مالحظــه بارندگي هاي كشــور خبــر مي دهد و 

طرفداران نظريه ورود كشور به دوره ترسالي را با چالشي 
جدي مواجه مي كند. پيش ازاين نيز كارشناسان گفته 
بودند كه آسيب ها و كم باراني هاي دوره خشكسالي اخير 
به اندازه اي بوده كه حتي درصورت وقوع دوره ترسالي 
ميان مدت در اقليم ايران نيز احتمال جبران آنها چندان 

قوي نيست.

ورود سامانه جديد بارشي از فردا
اگرچه مقايســه نقطه به نقطه آمارها از افت محســوس 
بارندگي در كشور حكايت دارند، اما احتمال جبران اين 
عقب ماندگي ها در اثر بارش هاي آتي دور از انتظار نيست؛ 
هرچند درصورت افزايش بارندگي در ماه هاي پيش رو، 
همچنان اين موضوع نمي تواند به منزله وقوع ترســالي 
قلمداد شود. به گزارش همشــهري، تازه ترين اطالعيه 
سازمان هواشناسي، از ورود سامانه بارشي جديد از سمت 
شمال غرب كشور از فردا )سه شنبه( حكايت دارد كه به 

موج جديد بارش ها در كشور دامن خواهد زد. 

فرصتي براي شهرداري ها
خبر: حميد ميرمعيني كارشــناس بازار 
ســرمايه با بيان اينكه بورس كاال مرجعي 
است كه همه اطالعات معتبر و مورد نياز را 
در اختيار دوطرف معامله مي گذارد و باعث 
 راحتي و سهولت خريدوفروش مي شود خواستار آن شد كه مزايده 

امالك شهرداري ها در بورس انجام شود.
نقد خبر: مبادله امــالك مازاد شــركت ها و نهادهاي دولتي و 
غيردولتي در طول چند دهه گذشته يكي از معضالت اقتصادي 
بوده است. در شيوه ســنتي فروش امالك هميشه امكان رانت 
و تباني وجود دارد و به جرأت مي توان گفت در طول ســال هاي 
گذشــته هزاران ميليارد تومان تباني از اين طريق انجام شده و 
شــركت هاي زيادي به دليل تباني انجام شده در روش سنتي از 

اين محل متضرر شده اند. تجربه اثبات كرده راهكارهاي سنتي 
ديگر جواب نمي دهد و الزم است راهكارهاي جديدي براي فروش 
امالك مازاد همه نهاد ها درنظر گرفته شود. شهرداري ها در كنار 
دولت يكي از بازيگران اصلي بازار مسكن هستند و عرضه امالك 
آنها بر بستر كارا و شــفاف بورس مي تواند به شفافيت بيشتر در 
زمينه فروش امالك مازاد منجر شود و در عين حال منافع آنها را 

در زمينه فروش اين امالك بيشينه كند.

ريزش35درصديبارندگيها
 آمارهاي وزارت نيرو از كاهش 35درصدي بارندگي هاي سال آبي جاري 

در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حكايت دارد

وضعيت بارش هاي جوي ايران در سال آبي 1400-1399 در مقايسه با دوره هاي گذشته

 حوضه آبريز
 اصلي

 درصد اختالف نسبت بهميزان بارش اول مهر تا 28دي1399 )ميلي متر(

سال آبي
1399-1400 

سال آبي
سال آبي 1399-متوسط 52ساله 1399-1398

متوسط 52ساله1398

4-2-153156160درياي خزر

14-39-137223160خليج فارس و درياي عمان

987393345درياچه اروميه

16-44-488557فالت مركزي

46-79-157028مرزي شرق

8-40-498153قره قوم

13-35-8212794كل كشور

و خودر

نقد خبر

   ماليات مضاعف نگيريد
با اجراي قانون ماليات هاي مستقيم 
و دسترسي سازمان امور مالياتي به 
اطالعات بانكي، مالــي و دارايي هاي 
شــهروندان به نظر مي رسد اشراف 
مالياتي بر داد و ســتدهاي تجاري 
افزايش مي يابد درحالي كه وضع ماليات 
بر تراكنش هاي بانكي، به پنهانكاري 
اقتصادي منجر خواهد شــد و شائبه 
اخذ ماليات مضاعف را ايجاد مي كند. 
مهران محرميان، معاون فناوري هاي 
نوين بانك مركزي پيش تر به همشهري 
گفته بود بانك مركزي با وضع عوارض 
يا ماليات بر تراكنش هاي بانكي مخالف 
است چون اين كار مردم را در مقابل 
حاكميت قــرار مي دهــد. او درباره 
نگراني ها از پيامدهاي منفي تشكيل 
پرونده براي دارنــدگان پايانه هاي 
فروشگاهي و دستگاه هاي كارتخوان 
تأكيد مي كنــد: بانك مركزي مجري 
قانون مصوب مجلس است و به همين 
دليل در طراحي سامانه ها به گونه اي 
عمل مي كنيم كه فضاي كســب وكار 
سالم تر و شــفاف تر با احتمال وقوع 
پايين تخلف باشد. محرميان مي گويد: 
هدف ما دور كردن تخلفات و تقلب ها 
از محيط كسب وكارها و كمك به رقابت 

شفاف است.
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شكستدرعرضههايدولتيوشبهدولتي
صرف نظر از نزول 43درصدي بورس در 160روز گذشــته، به نظر مي رسد شكست در عرضه اوليه صندوق دولتي پااليش يكم و 
شستا دليل عمده گسترش بي اعتمادي در مجموعه بازار سرمايه بوده است. آمار ها نشان مي دهد قيمت واحدهاي پااليش يكم 
تاكنون 58درصد كاهش يافته و از 13هزار و 100تومان به 5570تومان رسيده است. سهامداران در اين مدت با زيان هاي سنگيني 
مواجه شده اند. در زمان عرضه واحدهاي اين صندوق، سياستگذاران بارها به صورت رسمي از مردم دعوت كردند تا در اين صندوق 
سرمايه گذاري كنند. ارزش سهام شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( هم سرنوشت مشابهي داشت. مطابق آمارهاي 
موجود ارزش سهام اين شركت نيز تاكنون 70درصد افت كرده و از 6500تومان به 1950تومان رسيده است. اين نزول هاي مداوم 
به اعتراض گسترده سهامداران ازجمله تازه واردها منجر شده است، زيرا بخش عمده سهامداران با خريد سهام اين نوع شركت ها 
در جريان عرضه هاي اوليه براي نخستين بار وارد بورس شده اند. به زعم تحليلگران نزول سنگين سهام شستا و پااليش يكم خود 
به عاملي پرقدرت براي ازدست رفتن اعتماد در بازار سرمايه تبديل شده است. روز شنبه به دنبال نزول دوباره ارزش واحد هاي 
صندوق پااليش يكم، محسن زنگنه، عضو كميســيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه ارزش صندوق پااليش نصف قيمت شده 
است، با حالت اعتراض نوشت: »ارزش صندوق پااليش يكم با افت 50درصدي به 5500تومان رسيد. وعده دالر 15هزار توماني 
رئيس جمهور هم بر تراكم صف هاي فروش بورس اضافه كرد.« نيما آزادي، كارشناس بازار سرمايه هم با بيان اينكه عرضه صندوق 
سرمايه گذاري پااليش يكم به اعتماد سرمايه گذاران ضربه بزرگي زده، در اين باره در كانال شخصي اش نوشت: »اين نزول قيمت با 

ذات بازار ارتباطي ندارد و تخلف است. با اعتماد سرمايه گذاران چه كرده اند؟«

ث
مك

بورس، ارز و طال ركوردهاي سقوط و كاهش نرخ و شاخص را شكستند
تبنزولدربازارهاداغترشد

فاصله 35درصدي قيمت ميوه و سبزي 
در ميادين و مغازه ها

مقايسه قيمت ها نشان مي دهد در مجموع قيمت  تره  بار
ميوه و محصوالت فرنگي و ســبزي در ميادين 
ميوه و تره بار شــهرداري 35درصد ارزان تر از 
ميانگين قيمت در مغازه هاي ميوه فروشي سطح 
شهر است. به گزارش همشهري، مقايســه قيمت هاي درج شده در 
نرخنامه ميادين ميوه و تره بار با ميانگين قيمت مغازه هاي سطح شهر 
نشان مي دهد با وجود كاهش اندك قيمت بيشتر انواع ميوه و سبزي 
طي يك هفته اخير در ميوه فروشــي ها، كماكان اختالف قيمت در 
برخي از ميوه ها ازجمله پرتقال و بعضي ســبزي ها ازجمله لوبياسبز 
بيش از 40درصد است. هم اكنون پرتقال تامسون شمال در ميادين با 
قيمت 9هزارو900تومان عرضه مي شــود درحالي كه در مغازه هاي 
ميوه فروشــي 17هزار تومان است. قيمت لوبياســبز نيز در ميادين 
9هزارو700 و در مغازه ها به طور ميانگين 18هزار تومان است. در ديگر 

محصوالت هم فاصله قيمت به طور ميانگين باالي 30درصد است.

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار با مغازه هاي سطح شهر

قيمت در ميادين نام محصول
)تومان(

قيمت در مغازه ها 
)تومان(

اختالف قيمت 
)درصد(

8.50014.00039سيب قرمز
9.90016.00038سيب زرد

9.90017.00042پرتقال تامسون شمال
12.20020.00039پرتقال تامسون جنوب

12.50018.50032.5نارنگي شمال
11.00016.50033نارنگي جنوب

14.20021.00032انار 
17.90028.00036گالبي
12.50023.50047انگور
12.70020.50038كيوي

121.300195.00038جمع انواع ميوه

مقايسه قيمت انواع سبزي و صيفي در ميادين ميوه و تره بار با مغازه هاي سطح شهر

قيمت در ميادين نام محصول
)تومان(

قيمت در مغازه ها 
)تومان(

اختالف قيمت 
)درصد(

9.10011.00017خيار رسمي و رويال
10.90013.50019خيار گلخانه اي

6.5009.00028گوجه فرنگي بوته اي
8.90012.50029گوجه فرنگي گلخانه اي

6.5009.50031.5كدو مسمايي
6.0009.50037بادمجان

4.5005.50018سيب زميني
4.8007.00031.5پياز زرد
9.70018.00046لوبيا سبز

6.10010.00039سبزي هاي برگي
73.000105.50031جمع سبزي و صيفي

نان هاي سوپرماركتي، چند؟

نان نخســتين و مهم ترين جايگاه را در ســبد  سوپرماركت
مصرفي خانوار دارد و البتــه اين مختص ايران 
نيست. در تمام كشــورهاي دنيا با فرهنگ ها و 
عادات غذايــي مختلف، نان با وجود شــكل و 
شــيوه هاي متفاوت پخت، يكي از اصلي ترين اركان تغذيه شناخته 
مي شود. در ايران به ويژه طي 3دهه اخير در كنار نان هاي سنتي مسطح 
مثل سنگك و تافتون و... نان هاي حجيم و صنعتي هم جاي خود را در 
ســفره مردم باز كرده اند و افزايــش تقاضا و مصرف ايــن نوع نان ها 
توليدشان را نيز افزايش داده است. توليد نان هاي صنعتي ابتدا با يك 
نوع نان معروف فرانسوي به نام باگت شروع شد ولي به مرور زمان تنوع 
در توليد اين نان ها افزايش يافت و امروزه انواع نان هاي حجيم و البته 
غيرحجيم با شــيوه توليد صنعتي در سوپرماركت ها و فروشگاه هاي 
مخصوص عرضه نان در دسترس مردم قرار گرفته است. معروف ترين 
نان هاي صنعتي موجود در سوپرماركت ها از برندهاي سه نان، گندمك، 
سحر، نان آوران، نوين پخت و  هاي فود هستند. توليدات اين شركت ها 
برخالف توليدات كارگاه هايي كه در محله هاي مختلف مشغول كار 
هستند به صورت صنعتي بسته بندي مي شود و در انواع برش ها و براي 
كاربردهاي مختلف در دسترس شهروندان قرار مي گيرد. مصرف اين 
نان ها از سوي كارشناسان تغذيه نيز به دليل هضم آسان تر نسبت به 
نان هاي سنتي، توصيه شده است اما نداشتن قابليت لقمه شدن، ايرادي 
است كه باعث مي شود مصرف آنها با بعضي غذاها سخت باشد. البته 
اين نكته را هم نمي توان ناديده گرفت كه نان هاي حجيم براي تهيه 
ساندويچ بســيار  كاربردي تر از نان هاي سنتي هستند. شركت هاي 
توليدكننده نان صنعتي انواعي از نان هاي غني شده را نيز ارائه كرده اند 
و استفاده از آرد جو، سبوس و غالت ديگر در تهيه اين نان ها، توليدات 
آنها را نزد مــردم محبوب تر از قبل كرده اســت. قيمت در برندهاي 
مختلف چندان متفاوت نيست و غيراز انواع غني شده، قيمت يك بسته 

500گرمي از نان هاي تست يا حجيم كمتر از 10هزار تومان است.

قيمت انواع نان در سوپرماركت هاي تهران
قيمت )تومان(مشخصاتبرند

7.500نان جو - 280گرمينان آوران
4.000نان ساندويچ - 300گرميسه نان
4.000نان روستايي - 5عدديگندمك

7.000نان كره اي طاليي - 180گرمينوين پخت
4.000نان لواش كم نمك - 10عدديهاي فود
8.500ميني تست - 420گرمينان آوران
14.500نان تست هفت غله - 530گرميسه نان
10.000نان ساندويچي فرانسوي - 5عدديسحر
4.800بربري سبوسدارسحر

9.000تست سفيد پرونان - 500گرمينان آوران

افت 77هزار تومانــي طال و 700هزار  سكه و طال
توماني سكه تنها در 2روز، آخر هفته 
شگفت انگيزي را براي بازار فلز زرد رقم 
زد. به گزارش همشــهري، قيمت هر 
سكه طرح جديد از هفته دوم آبان ماه و بعد از مشخص شدن 
نتايج انتخابات آمريكا، 5ميليون تومان افت كرده است. همگام 
با آغاز افت قيمت ها در بازار ها، قيمت هر سكه طرح جديد هم 
با نزول مواجه شــد و در اين مدت بيشترين افت در اين بازار 
ثبت شد؛ به طوري كه قيمت هر سكه طرح جديد از هفته دوم 
آبان ماه تاكنون بيش از 5ميليون تومان معادل 34درصد افت 
كــرده اســت و از 15ميليون و400هــزار تومــان بــه 
10ميليون و300هزار تومان رسيده است. به طور كلي قيمت 
طال تابعي از نرخ دالر در بازار داخلي و قيمت هر اونس طال در 
بازار هاي جهاني است. با اين شرايط به نظر مي رسد تا زماني 
كه افت قيمت دالر و بازارجهاني طال ادامه داشته باشد، روند 

نزولي قيمت سكه متوقف نخواهد شد.
درحالي كه بهاي اونس در طول هفته گذشته به نسبت ثابت 
بود، از روز چهارشنبه قيمت جهاني وارد فاز نزولي شد و تا روز 
شنبه، افت 25دالري بهاي اونس را در بازارهاي جهاني شاهد 
بوديم. همزمان در داخل كشور، روند كاهش قيمت دالر كه 
در طول هفته گذشته ادامه داشت، از چهارشنبه شيبي تندتر 
به خود گرفت و دالر طي 2 روز كاري پنجشنبه 25دي ماه تا 

شنبه 27دي ماه، از كانال 24هزار تومان به 22هزار تومان افت 
كرد. اين تغييرات در بازار طال و ســكه نيز تغييرات شديدي 
ايجاد كرد به طوري كه قيمت طال بيش از 70هزار تومان افت 
كرد و سكه تا نزديكي كانال 9ميليوني پايين آمد. كارشناسان، 
كاهش قيمت دالر را بــه  صحبت  هاي اخير رئيس جمهوري 
درخصوص كاهش قيمت دالر تا محــدوده 15هزار تومان و 
همچنين نزديك شدن به زمان جابه جايي قدرت در آمريكا 
نسبت مي دهند و ادامه روند كاهشي در بازار طال را نيز دور 
از انتظار نمي دانند. نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران 
از احتمال ادامه كاهش قيمت مي گويــد و مي افزايد: به نظر 
مي رسد كه با روند كاهش نرخ ارز، بازهم شاهد كاهش قيمت 
سكه و طال در بازار داخلي باشيم، البته اگر اتفاق خاصي رخ 
ندهد بازار اين وضعيت را حفظ خواهد كرد و روزهاي آينده 

با كاهش نرخ ارز، نزول قيمت ها در بازار سكه و طال را شاهد 
خواهيم بود. محمد كشتي آراي از پيش بيني رقم دقيق براي 
افت قيمت خودداري مي كند و آن را مرتبط با بهاي جهاني 
طال مي داند: طبيعي اســت كه اگر قيمت دالر كاهش يابد، 
در بازار سكه و طال نيز شاهد پايين آمدن قيمت ها باشيم اما 
نمي توان رقم دقيقي از ميزان كاهش را پيش بيني كرد، بايد 
ديد اگر دالر به كانال 15هزار تومان بازگردد، نرخ اونس جهاني 
چقدر است و با احتســاب قيمت جهاني و نرخ ارز مي توان 

نسبت به ارزش  گذاري سكه و طال اقدام كرد.

قيمت هر دالر آمريكا از هفته دوم آبان ماه تاكنون  دالر
28درصد افت كرده است و ظرف 2روز گذشته 
كانال 23هزار تومان را هم شكست و به 22هزار و 
900تومان رســيد. بررســي زماني اين نزول با 
رويداد هاي تاريخي نشــان مي دهد دليل اين نزول عمدتا ناشــي از 
خوش بيني به آينده سياسي و همينطور افزايش اميدواري به آزاد سازي  

بخشي از منابع ارزي بلوكه شده ايران اتفاق افتاده است.
به گزارش همشــهري، اواخر هفته قبل رئيس جمهوري با بيان اينكه 
اگر منابع ارزي بلوكه شده ايران آزاد شــود، قيمت هر دالر آمريكا به 
15هزار تومان مي رسد، به بازار ارز عالمت داد. حسن روحاني به تأثير 
افزايش منابع ارزي در اختيار بانك مركزي بر بازار ارز اشاره داشت. اشاره 
روحاني به اين بود كه با آزاد سازي  7ميليارد دالر از منابع ارزي بلوكه شده 
ايران در كره جنوبي، دست ارزي بانك مركزي براي كنترل بازار و شايد 
تزريق بيشتر ارز به بازار بازتر مي شود. هنوز ترديدهاي بسياري درباره 
آزاد سازي  سريع منابع ارزي ايران پس از استقرار دولت جديد آمريكا 
وجود دارد، اما نمي توان كتمان كرد كه پيروزي جو بايدن در انتخابات 
آمريكا، اميدواري به حل تنش هاي سياسي را افزايش داده و اين موضوع 
اثر خود را بر بازار ارز و ساير دارايي هاي سرمايه اي گذاشته است. طبق 
تحليل هاي خوش بينانه انتظار مي رود با افزايش جريانات ورودي ارز به 

كشور، بحران هاي ارزي يك دهه گذشته به پايان برسد.
اقتصاد ايران در دهه90 ســه بحران ارزي بزرگ را پشت سر گذشته 
است. نخستين بحران ارزي از تابستان سال90 آغاز شد و در زمستان 
سال91 به پايان رسيد. دومين بحران ارزي از زمستان1396 آغاز شد 
و در مهر ماه سال97 به پايان رسيد و سومين بحران ارزي هم از آذر ماه 
پارسال شروع شد و در 11آبان ماه امسال به پايان رسيد. بررسي روند 
اين 3بحران ارزي نشان مي دهد احتماال مقطع فعلي، نقطه پايان 3دوره 
بحران ارزي در يك دهه گذشته است. درصورت بهبود همزمان مناسبات 
سياسي و ساختارهاي اقتصاد كالن، بحران ارزي دست كم به سبك و 
سياق دهه90 ديگر تكرار نمي شــود. اما در مقابل، چنانچه موانع رفع 
تنش سياسي برطرف نشود و روند ورود منابع ارزي به كشور همچنان 
با محدوديت مواجه باشد، چندان نمي توان نسبت به پايان بحران هاي 

ارزي اميدوار بود.

نزول 28درصدي
آمار ها نشان مي دهد قيمت هر دالر آمريكا از هفته دوم آبان ماه تاكنون 
28درصد افت كرده و از 32هزار تومان به محدوده 23هزار تومان رسيده 
است. ظرف چند روز گذشته حتي قيمت هر دالر آمريكا كانال 23هزار 
تومان را هم شكســت و به 22هزار و 900تومان رسيد. بررسي دوره 
زماني نزول قيمت دالر از 11آبان ماه تاكنون نشان مي دهد بخش عمده 
اين نزول تحت  تأثير اميدواري به حل تنش هاي سياسي اتفاق افتاده؛ 
چنان كه اين نزول دقيقا از زمان شكســت دونالد ترامپ در انتخابات 
آمريكا و اميدواري به پايان سياست فشار حداكثري مشاهده شده است. 
در چنين شــرايطي انتظار مي رود با كاهش تنش هاي سياسي بانك 
مركزي بتواند منابع ارزي بلوكه شــده ايران در ساير كشور ها، ازجمله 

كره جنوبي و عراق را كه جمعا بيش از 13ميليارد دالر برآورد مي شود، 
آزاد كند. كارشناسان مي گويند آزاد ســازي  منابع، اثر عميقي بر بازار 
ارز مي گذارد. با اين حال، به زعم كارشناسان حل تنش هاي سياسي و 
آزاد سازي  منابع ارزي ايران با وجود آنكه براي آرامش بازار ارز ضروري 
است، اما فقط در يك دوره كوتاه مدت قادر است قيمت ها را كاهش دهد 
و براي حل بحران هاي ارزي بايد ساختار هاي اقتصاد كالن اصالح شود.

كنترل يك ساله
با وجود آنكه قيمت ارز تحت تأثير انتظاراتي كه نسبت به آينده به وجود 
آمده در حال كاهش اســت اما اغلب تحليلگران بر اين باورند كه حل 
تنش هاي سياسي و آزاد ســاز منابع ارزي بلوكه شــده ايران در ساير 
كشــور ها راه حل كوتاه مدت اســت و براي بلندمدت بايد اصالحات 

اقتصادي را در پيش گرفت.
علي ديني تركماني، اقتصــاددان در اين باره مي گويــد: تا زماني كه 
مشكالت ســاختاري اقتصاد ايران حل نشود و مســائل پيراموني آن 
برطرف نشود، نمي توان انتظار داشت كه بازار ارز اصالح و حتي تك نرخي 
شود. دليل آن هم، عدم  تعادل هاي شديدي است كه در اقتصاد ما وجود 
دارد. او تأكيد مي كند: اگرچــه در چندهفته اخير به دليل اتفاقاتي كه 
در عرصه رياست جمهوري آمريكا رخ داده، بخشــي از انتظارات بازار 
فروكش كرده، اما براي اعمال سياســت ارزي جديد مسئوالن حتما 
بايد پيش بيني شرايط سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي را درنظر 

داشته باشند.
مهدي رضايتي از تحليلگران مالي، درباره روند عرضه و تقاضاي دالر 
مي گويد: معموال در شرايطي كه دولت 40-30ميليارد دالر مازاد عرضه 
در اختيار داشته باشد به راحتي مي تواند چندسال قيمت ارز را هرچه 
بخواهد تعيين كند. اما محاســبات نشــان مي دهد چنين مازادي در 
دسترس نيست. او مي افزايد: هرچند دولت مي تواند با اهداف سياسي 
پيش از انتخابات قيمت دالر را به محدوده زير 20هزار توماني برساند، 
اما با اين كار محرك هاي قاچاق كاال، تقاضاي گردشگري، فرار سرمايه 
و حتي رشد پايه پولي جبران كسري بودجه را فعال مي كند. بنابراين 
بعيد است بيشتر از دوره اي يك ساله توان اجراي سياست نرخ ارز ثابت 
را داشته باشد. او همچنين درباره اثر اليحه بودجه1400 بر قيمت دالر 
مي گويد: از منظر اليحه بودجه، دالر به  شــرط فروش نفت مي تواند 
حوالي 22 تا 24هزار تومان كسري بودجه را پوشش دهد. به گفته او از 
منظر برابري قيمت خريد اگر سال پايه را 1376 در نظر بگيريم، قيمت 
ارز با خطاي 15-10درصدي در پايان سال1400 در محدوده 24هزار 

تومان تخمين زده مي شود.
مظفر عليخاني، معاون استان ها و تشكل هاي اتاق بازرگاني ايران هم 
با بيان اينكه وضعيت برجام و بازگشت همه بازيگران به برجام بر بازار 
ارز تأثيرگذار اســت، مي گويد : بخشي از شــرايط نرخ ارز مي تواند به 
سياســت هاي ارزي و تجاري مرتبط باشد. به طور قطع، سياست هاي 
بانك مركزي مي تواند در شــرايط بازار ارز تعيين كننده باشد و بانك  
مركزي مي تواند نرخ ارزها را در دامنه اي مديريت كند تا شــوك هاي 

شديد به بازار وارد نشود.

سقوط 700هزار توماني نرخ سكه در 2روز
قيمت سكه در 70روز اخير 34درصد كاهش يافته است

تغييرات قيمت طال و سكه در بازار تهران طي يك هفته گذشته
تغييرات قيمت يك هفتهشنبه 27ديچهارشنبه 24ديشنبه 20دي نوع دارايي
4.750.0004.670.0004.340.000410.000مظنه تهران

1.096.5371.078.0691.001.88094.657طالي 18عيار )گرم(
11.000.00010.870.00010.300.000700.000سكه طرح جديد
10.800.00010.700.00010.100.000700.000سكه طرح قديم

5.850.0005.900.0005.550.000300.000نيم سكه
3.950.0003.900.0003.500.000450.000ربع سكه

2.300.0002.280.0002.100000200.000سكه يك گرمي

همگام با افت قيمت ها در ســاير بازارهاي  بورس
دارايي، فرايند نزول قيمت ها و شاخص ها در 
بازار سهام هم شتاب گرفته است. با كاهش 
3.5درصدي شــاخص بورس در مبادالت 
ابتداي هفته، در مجموع ميزان افت بازار ســهام از 19مرداد ماه 
تاكنون به مرز 43درصد رسيده؛ در اين مدت 3هزار ميليارد تومان 
از ارزش بازار سهام كاسته شده است. به باور كارشناسان آنچه به 
تداوم نزول بورس منجر شده، ازدست رفتن اعتماد سرمايه گذاران 

به سياستگذاران است.
به گزارش همشهري، نزول بازار ســهام پيش تر از ساير بازارهاي 
دارايي آغاز شد. شاخص كل بورس تهران از 20مرداد ماه وارد كانال 
نزولي شد و در همين مدت قيمت ها در بازار طال و ارز مسكن در 
حال رشد بود. حتي اين روند روبه رشد تا هفته دوم آبان ماه، يعني 
تا زمان مشخص شــدن نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريكا، 
بي وقفه ادامه داشت. شــاخص بورس اما در اين مدت فقط به جز 
يك دور رشد كوتاه مدت در آبان ماه در 5 ماه گذشته به طور مداوم 
نزول كرده و با 43درصد افت از محدوده 2ميليون و 100هزار واحد 
به محدوده يك ميليون و 187هزار واحد رســيده است. شاخص 
كل بورس تهران در اين مقطع 913هــزار واحد كاهش يافته و 
3هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس 
و فرابورس كاسته شده است. اين نزول بي وقفه در روز شنبه هم با 

3.5درصد افت شاخص ادامه يافت.
تحليلگران هركدام از ديدگاه متفاوتي به داليل نزول بورس نگاه 
مي كنند. برخي بر اين باورند كه در مرداد ماه امسال قيمت سهام 
شركت ها به چنان حدي از رشد رسيده بود كه ديگر براي خريد 
توجيه نداشــت. محمدمهدي رباطي، كارگزار بورس در اين باره 
مي گويد: مهم ترين دليل بروز اتفاقات اخير در بورس تهران، رشد 

بسيار پرشتاب و بي قاعده اي بود كه در چند ماه اول سال99 شاهد 
بوديم. در مقابل اما برخي ديگر از تحليلگران بر اين باورند كه ريشه 

نزول بورس، گسترش بي اعتمادي در بين سهامداران است. 
ديــدگاه دوم اكنــون طرفــداران بيشــتري دارد. به زعم آنها 
سياستگذاران در ابتداي سال براي جبران كسري بودجه، مردم را 
به سرمايه گذاري در بورس تشويق كردند اما بعد از آنكه 100هزار 
ميليارد تومان از نقدينگي مورد نياز از بازار تامين شد، بازار سهام 
عمال از اولويت سياستگذاران خارج و اين موضوع به سلب اعتماد 
سرمايه گذاران منجر شد. نيما آزادي، كارشناس بازار سرمايه در 
اين باره نوشت: براي ريشه يابي مشكالت اين روزهاي بازار بايد ديد 
قيمت سهام ايران خودرو با چراغ سبز چه افرادي در بهار امسال 
300درصد رشــد كرد. اگر اين موضوع بررسي شود پاسخ همه 

سؤاالت پيدا مي شود.
محسن عباســي، ديگر كارشــناس بازار ســرمايه با بيان اينكه 
وعده هاي حمايت از بورس پوچ بوده اســت، مي گويد: بازگشت 
اعتماد به بورس نيازمند تزريق دســت كم 30 تا 40هزار ميليارد 
تومان منابع مالي اســت و اين رقم كمتر از يك هشتم آن چيزي 
است كه دولت و شبه دولت از بورس درآمد داشته است. او تأكيد 
مي كند: دولت و شركت هاي شبه دولتي به  بهانه تأمين مالي در اوج 
قيمت ها سهام خود را فروختند. او مي افزايد: در زمان حاضر وضع 
بنيادين شركت ها و عملكردشــان به مراتب بهتر از ابتداي سال 
است، اما ترسي كه عملكرد سياســتگذاران به جان سهامداران 

انداخته، آنها را سراسيمه از اين بازار خارج مي كند. 
به گفته او وعده هاي حمايت از بورس عــالوه بر غيرحرفه اي ها، 
كارشناسان و تحليلگران را نيز گمراه كرد. عباسي ادامه مي دهد: 
اين كار باعث ازبين رفتن اعتماد ســرمايه گذاران عادي و حتي 

سرمايه گذاران حرفه اي به متوليان و سياستگذاران شده است.

سقوط اعتماد در بازار سرمايهسقوط دالر به كانال22هزار تومان
با نزول 3/5درصدي بورس بحران بي اعتمادي به سياستگذاران در بازار سرمايه عميق تر شد قيمت هر دالر آمريكا در 70روز گذشته 28درصد كاهش يافته است

از اواخر هفته قبل تب نزول دربازار ها داغ تر شد.  بازارها
موج تازه سقوط نرخ ها و شاخص ها در بازارها از 
هفته دوم آبان ماه شروع شــده است. به زعم 
كارشناسان اين نزول در بازار ها درصورت حل 
تنش هاي سياســي مي تواند در كوتاه مدت تقويت شــود، اما در 
بلندمدت براي ايجاد تعادل در بازار ها بايد ساختار هاي اقتصاد كالن 

اصالح شود.
به گزارش همشهري، سناريوي نزول فراگير در همه بازار ها در حال 
اجراست از بازار طال و ارز گرفته تا بورس و مسكن و حتي خودرو. اما 
چرا بازارها در حال نزول اند. شــواهد آماري نشان مي دهد كاهش 
انتظارات تورمي، رشــد توليد و همچنين اميدواري براي كاهش 
تنش هاي سياســي پس از شكســت دونالد ترامپ در انتخابات 
رياست جمهوري ازجمله داليل آغاز روند نزولي در بازار ها بوده اما 
به نظر مي رسد كاهش انتظارات تورمي هم بر بستر اميدواري نسبت 

به حل تنش هاي سياسي در حال وقوع است.
 اكنون دو طيف از تحليلگران و كارشناسان با ديدگاه صفر و يك رودر 
روي يكديگر قرار گرفته اند. برخي بر اين باورند مشكالت اقتصادي 

ايران صرفا ريشه در تصميم هاي نادرست اقتصادي دارد و سياست 
در آن نقشي ندارد. برخي ديگر نيز صرفا تنش هاي سياسي را عامل 
بحران هاي اقتصادي ايران معرفي مي كنند. درحالي كه بررسي ها 
نشان مي دهد هر يك از اين دو موضوع به تناسب عمق اثر گذاري 
شان در مشــكالت اقتصادي ايران نقش داشته اند. شاهد اين ادعا 
واكنشي است كه بازار ها از هفته دوم آبان ماه تاكنون به رويداد هاي 
سياسي نشان داده اند. درحالي كه قيمت ها به ويژه طال و ارز و مسكن 
تا قبل از انتخابات آمريكا به سرعت در حال رشد بودند بعد از مشخص 
شدن نتايج اين انتخابات شروع به نزول كردند. از آن زمان تاكنون 
قيمت هر دالر آمريكا 28درصد و سكه طال 34درصد افت كرده است.
بازارهای سهام و مســكن هم در اين دوره با نزول مواجه شده اند. 
به زعم كارشناســان درصورتي كه تنش هاي سياسي كاهش يابد و 
تحريم ها تا حدودي رفع شود مي توان به تداوم روند نزولي بازار ها 
در كوتاه مدت و يا يك دوره يكســاله اميدوار بود اما در بلندمدت 
بايد به سمت اصالح ساختار هاي اقتصادي حركت كرد. البته نسخه 
كارشناسان براي همه بازار ها يك نســخه واحد نيست و بسته به 

بازار هاي مختلف با يكديگر فرق دارد.
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يادداشت

ليگ برتر فوتبال ايران امروز با برگزاري 2بازي 
حساس و ســنگين در تهران و تبريز پيگيري 
مي شــود؛ 2مســابقه اي كه 4تيم حاضر در آن 
4تيم برتر فصل گذشــته هستند. پرسپوليس، 
استقالل، فوالد و تراكتور تيم هاي اول تا چهارم 
ليگ نوزدهم، امروز در يازدهمين هفته از ليگ 
بيســتم به مصاف هم مي روند تا بخش مهمي از 
معادالت صدر جدول را حل كنند. اين 4تيم به 
همراه ســپاهان فصل گذشــته حلقه تيم هاي 
مدعي - موسوم به Big5 - را تشكيل داده بودند 
و در اين فصل نيز همگي مدعي قهرماني هستند. 
اگرچه فعال در باالي جدول نفت  آبادان، گل گهر و 
تا حدودي پيكان هم به اين جمع اضافه شده اند. 
اما در نهايت قهرمان ليگ بيستم نيز به احتمال 
زياد از جمع همين گروه Big5 بيرون خواهد آمد.

  استقالل با 3غايب و يك خاطره
در ايــن فصل اغلــب دوئل هاي 6امتيــازي ميان 
تيم هاي مدعي با تساوي به پايان رسيده و شايد به 
همين دليل است كه هنوز هيچ تيمي نتوانسته فرار 
بزرگ را در صدر جــدول آغاز كند و چهره »مدعي 
اصلي« را به خودش بگيرد. پرســپوليس در 2هفته 
متوالي با سپاهان و استقالل مســاوي كرد و حاال 
اين ســومين دوئل 6امتيازي اين تيــم با مدعيان 
خواهد بود. فوالد هم در تقابل با تراكتور و سپاهان 
به 2 نتيجه مساوي رسيده تا از 6دوئل برگزارشده 
ميان مدعيان، 4بــازي با نتيجه تســاوي به پايان 
برســد. در 2بازي ديگر فوالد در اهواز استقالل را 
برده و سپاهان هم در تبريز تراكتور را شكست داده 
است. تراكتور و استقالل از ساعت14:30 امروز در 
تبريز براي كسب نخســتين برد بزرگ و 6امتيازي 
اين فصل تــالش مي كنند. درحالي كه اســتقالل 
هنوز خاطره شــيرين برد 4بر2 فصل گذشــته در 
همين ورزشگاه يادگار امام را به خاطر دارد؛ بردي 
كه با هت تريك دياباته به دســت آمد و اوج گيري 
تيم اســتراماچوني را به دنبال داشــت. استقالل و 
تراكتور با 6گل خورده صاحب بهترين خط دفاعي 

ليگ بعد از پرسپوليس )4گل خورده( هستند و اين 
نكته احتمال كم گل شدن بازي را باال مي برد. البته 
فراموش نكنيم كه استقالل و پرسپوليس هم هفته 
گذشــته با 2خط دفاعي برتر فصل مقابل هم قرار 
گرفتند اما جدال شــان 4گل داشت. تراكتور امروز 
همه بازيكنانش را در اختيــار دارد و مربي اين تيم 
ديروز قول ســورپرايز كردن آبي ها را داده است. در 
مقابل، اســتقالل از تركيب 11نفره اش در داربي، 
احمد موسوي و آرش رضاوند را به دليل مصدوميت 
در اختيار ندارد و ســبحان خاقانــي نيز همچنان 

غايب است.

  پرسپوليس، نيازمندترين مدعي
اما تيمي كه امروز بيشــتر از همه مدعيان تشــنه 
پيروزي خواهد بود، پرسپوليس است. ممكن است 
در تبريز يك نتيجه مســاوي هم بتواند هر دو تيم 
استقالل و تراكتور را راضي كند، اما در تهران 2تيمي 
به مصاف هم مي روند كه هر دو با 6تساوي امتيازات 
زيادي را از دســت داده اند. رتبه دهم پرسپوليس 
اگرچــه به خاطر بازي هــاي عقب افتــاده اين تيم 
است، اما اگر 6امتياز از اين 2بازي عقب افتاده را هم 
به حساب پرســپوليس بريزيم، باز هم سرخپوشان 
از رتبه چهارم باالتر نخواهند رفــت. بنابراين آنها 
حتي درصورت بردن آن دو بــازي هم به پيروزي 
مقابل فوالد نياز مبرم دارند. ضمن اينكه 4مساوي 
پياپي در ليگ، وضعيت تيم يحيي را كامال خطرناك 
كرده و آنها طاقت پنجمين توقف متوالي را ندارند. 
آنچه پرسپوليســي ها را اميــدوار مي كند، نمايش 
خوب آنها در نيمه دوم داربي اســت. موقعيت هاي 
سرخپوشان در آن بازي اغلب با پاس هاي بلند پشت 
مدافعان استقالل به دست آمد و خبر خوب براي آنها 
اين اســت كه مدافعان فوالد هم همان نقطه ضعف 
استقاللي ها را دارند. پرسپوليس امروز بي پروا حمله 
خواهد كرد اما بايد حواسش به خط حمله فوالد و 
به خصوص زوج پاتوسي و فرشاد احمدزاده هم باشد. 
پرسپوليس با هر نتيجه اي اين بازي را ببرد 4رتبه در 

جدول صعود خواهد كرد.

  دوشنبه اي با 2 فينال
 در 2بازي مهم امروز، 4تيم برتر فصل گذشته ليگ 

به مصاف هم مي روند

مصاحبه اخير بشــار رسن، هافبك پيشين پرســپوليس در يك 
شبكه تلويزيوني قطري باعث دلخوري برخي هواداران فوتبال در 
ايران شده است. جان كالم اين است كه اينها مي گويند چرا عرض 
ارادت رسن به پرســپوليس در اين مصاحبه كم بود و چرا او گفت 
به داليل فني يا حتي رسانه اي راهي ليگ قطر شده است. از قرار 
معلوم اين قبيل منتقدان انتظار داشتند رسن در شبكه تلويزيوني 
قطر بگويد: »ليگ شــما خيلي مزخرف و سطح پايين است و من 
فقط به خاطر پول بيشتر حاضر شدم با ترك پرسپوليس، به ليگ 
بنجل شما بيايم. « اين انتظارات اما واهي است. ژاوي هرناندس با 
آن عظمتش وقتي براي كار به قطر رفت كلي از فوتبال اين كشور 
تعريف كرد، درحالي كه خودش و حتي خود قطري ها مي دانستند 

اين حرف ها زائد است. 
نمي شود براي كار راهي يك كشور ديگر شد و بعد دارايي جامعه 
ميزبان را تحقير كرد. شايد تنها كسي كه در جهان مي توانست اين 
كار را انجام بدهد كارلوس كي روش بود)!( بقيه آدم ها به سفره اي 

كه از آن نان برمي دارند احترام مي گذارند.
باز خدا پدر و مادر بشار رســن را بيامرزد كه مثل برخي مدعيان 
جگرسوخته ايراني بالفاصله بعد از مواجهه با دالرهاي نفتي لوگوي 
باشگاه جديدش را ماچ نكرد. بشار 3 سال ونيم در پرسپوليس بازي 
كرد، يك سر سوزن حاشيه نداشت و به گفته مديران خود باشگاه 
هر فصل قيد اســتفاده از بند فســخ قراردادش را زد. يك جايي 
باالخره تصميم گرفت برود؛ مثل ترابي، عليپور، خليل زاده، علي 
كريمي، اميد ابراهيمي، پژمــان منتظري و 100نفر ديگر. تفاوت 
معنادار دستمزد دالري و ريالي، اين بازيكنان را وسوسه مي كند 
و رسن هم از اين قاعده مستثني نيســت. او به عنوان يك بازيكن 
خارجي در فوتبــال ايران چه بايد مي كرد كه نكرد؟ كســي كه با 
وجود مرگ مادرش كنار تيم ماند و كمك كرد، تعهدش را انجام 
نداده؟ خيلي از بازيكنان ايراني قبــل از عقد قرارداد با تيم جديد 
حتي حاضر نيستند يك جلسه تمريني سبك برگزار كنند، چون 
نگران هستند در همان تمرين مصدوم شوند و باشگاه جديد زير 
بار مداوا و پرداخت دستمزد نرود. در چنين فرهنگي، بشار رسن 
قبول كرد توافق با باشگاه قطري را تا بعد از فينال ليگ قهرمانان 
آسيا به تعويق بيندازد. بيش از اين، ديگر چه انتظاري از او داشتيد؟ 
اتفاقا كاش كمــي از اين مرام، در وجود برخــي بازيكنان داخلي 

پيدا مي شد.
مي گويند چرا رسن آنجا از قطري ها تعريف كرده؛ مشكلي نيست، 
شما اگر فرصت كار در كشور خارجي را پيدا كرديد، به كل مملكت 
آنها فحش بدهيد تا عرق و تعصب تان به ايران ثابت شود! مشكل 
تاريخي ما اين است كه خيلي مواقع به حرف آدم ها نگاه مي كنيم 
نه عمل آنها. رسن كارش را براي پرسپوليس كرد و يك روز باالخره 
بايد مي رفت. يكي مثل مامه تيام به خاطر پول بيشتر، فقط 6 ماه بعد 
از حضور در استقالل از اين تيم جدا شد و يكي مثل مهدي ترابي 
كه خودش را عاشق سينه چاك پرسپوليس جا مي زد، بعد از يك 
سال ونيم بازي براي اين تيم شبانه به قطر گريخت. كاش اينها به 

اندازه بشاري كه امروز فحش مي خورد، وفا داشتند.

شما رفتي، فحش بده!
در مورد بشار و دوگانه تاريخي حرف و عمل با وجــود تعريــف تصنعــي پوچتينو 

از امباپــه به نظر مي رســد رابطه بين 
ســرمربي جديد پاري ســن ژرمن با 
ســتاره فرانســوي زياد خوب نباشد. 
امباپه مدتي است افت كرده و اين خبر 
خوشحال كننده اي براي رئال مادريد 
اســت. او در دقيقــه۷۹ بازي بــا آنژه 
تعويض شد و تصاوير نشــان مي داد از 
اين تعويض خوشــحال نيســت. رئال 
اما به افــت اين بازيكــن كاري ندارد و 
به گفته خبرنگاران نزديك به باشــگاه 
مثل رونســرو براي خريــدش دچار 
ترديد نشــده اســت. با بازگشت نيمار 
از مصدوميت، دوبــاره همه توجه ها به 
ستاره برزيلي اســت. امباپه در پاريس 
نفر اول نيســت امــا در مادريد ممكن 
اســت اول باشــد. نيمار البته اعتراف 
كرده كه در دوره اي كه در رســانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي از بازي اش انتقاد 
مي شــد و به تمارض و شــيرجه زدن 
متهم مي شــد مي خواســته فوتبال را 
كنار بگذارد. رئال در 2۵بازي اين فصل 
تنها 3۵گل زده كه اين اصال آمار خوبي 
نيست. با تبديل شدن ادن آزار به كاكا و 

طلسم او در مادريد، باشگاه نياز به يك 
خريد فوق كهكشــاني تازه دارد. حدود 
400ميليون يــورو از هزينه هاي رئال 
براي خريد ســتاره هاي جديد شامل 
آزار 100ميليــون + 40 تا 60ميليون 
بند متغيــر، لوكا يوويــچ 60ميليون + 
۵ميليون بند متغير، ميليتائو ۵0ميليون 
يورو، اودريوســوال 30 ميليــون يورو، 
رودريگو ۵0 و وينيسيوس 40ميليون 
يورو هيچ فايده اي بــراي رئال مادريد 
نداشــته. شــايد ممفيس ديپاي كه 
ماه هاســت مورد توجه رونالدو كومان 
قرار دارد اما بارسلونا به دليل مشكالت 
اقتصادي قــادر به خريد او نيســت در 
نقل وانتقاالت زمســتاني به رئال بيايد. 
با رفتن قرضــي يوويچ، مهاجم هلندي 
سابق منچستر و فعلي ليون گزينه ارزان 
و مناسبي است. خريدن او تنها ۵ميليون 
يورو هزينه مي برد. ممفيس زماني در 
مصاحبه اي از آرزويــش براي بازي در 
رئال صحبت كرده بود. بنزما هم كه تنها 
اميد گلزني در خط حمله است روزهاي 
ســختي را ســپري مي كند. دادگاه او 
درباره پرونده اخاذي از والبوئنا دوباره به 
جريان افتاده و ممكن است 4 تا 6 سال 
زندان برايش به همــراه بياورد. دعوت 
دوباره او به تيم ملي فرانسه هم دوباره به 
جريان افتاده و يكي از نامزدهاي رياست 
فدراسيون فوتبال فرانسه گفته كه اگر 
برنده شود، نخستين كاري كه مي كند 
اين اســت كــه ديديه دشــان را وادار 
به دعوت از اين بازيكن به تيم ملي 
كند. دشان در مصاحبه تازه اي 
گفته كريم را هرگز نمي بخشد 
چون تهمتي كه اين بازيكن 
به او زده، قابل جبران نيست. 
بنزما گفته بود دشان به دليل 
ريشــه الجزايــري او از تيم 
ملــي خطــش زده. كانتونا 
هم يك بــار اتهام مشــابهي 
به دشــان وارد كــرد و گفت 
حاتم بن عرفا به دليل ريشــه 
غيرفرانســوي اش دعــوت 
نمي شــود كه بعدا مجبور 
به عذرخواهي شــد. ده ها 
بازيكني كه در اين سال ها 
در تيم ملي بازي كرده اند 
ريشه غيرفرانسوي و عمدتا 

آفريقايي دارند.

امباپه، ممفيس، كريم
فيفــا بــا بررســي پرونــده نيكوالي خط حمله رئال مادريد با اين مثلث تكميل مي شود

بودوروف، باشگاه استقالل را به پرداخت 
نزديك به 140هزار دالر محكوم كرد. 
مسئوالن استقالل دفاعيات خود را در 
قبال اين بازيكن ارائــه كردند اما مورد 
پذيرش قرار نگرفت و بايــد تا يك ماه 
ديگر اين مبلغ را كــه چيزي در حدود 
3ميليارد و۵00ميليون تومان مي شود، 
پرداخت كنند. بــا توجه به هزينه هاي 
 ،CAS باالي ارائــه پرونده بــه دادگاه
به نظر نمي رســد مســئوالن استقالل 
چنين تصميمي بگيرنــد و بايد دنبال 
راهي براي پرداخت مطالبات بودوروف 

باشــند. بــودوروف نيم فصــل ليگ 
سال گذشته به اســتقالل پيوست اما 
فرصت كافي براي بازي پيــدا نكرد تا 
به راحتي به دليل پرداخت نشدن بموقع 
مطالباتش، خواهان كل قراردادش شود. 
ديگر پرونده اســتقالل شكايت آندره آ 
استراماچوني و دســتيارانش است كه 
هنوز رأي قطعي براي آن صادر نشــده 
است، چراكه باشــگاه استقالل حداقل 
در اين پرونده ادعــا مي كند دفاعيات 
محكمــي دارد تــا مبلغ درخواســت 
يك ميليون و380هزار يورويي سرمربي 

ايتاليايي پيشين خود را كم كند.

ذوب آهن با رحمان رضايــي از 33امتياز 
ممكن فقط ۷امتيــاز گرفته و تيمش در 
رده ماقبل آخر جدول قرار دارد ولي هنوز 
مسئوالن باشگاه دســت به ايجاد تغيير 
در كادر فني نزده اند. عليرضا منصوريان 
و وحيد فاضلي كه تيم هايشــان باالتر از 
ذوب آهن قرار داشــتند، بركنار شدند و 
ماشين ســازي هم در هفته پنجم وحيد 
بياتلو را بركنار كرد اما داســتان رضايي 
در نوع خودش پيچيده اســت. او در اين 
هفته ها با مسئوالن باشگاه ازجمله رسول 
كربكندي به شــدت اختالف پيدا كرده 
و حتي بعد از شكســت برابر سايپا هم از 
كربكندي شــديدا انتقاد كرد. كربكندي 
پيش از اين بــازي اعالم كــرده بود اگر 
رحمــان از ۵بــازي آينــده اش حداقل 
11امتياز نگيرد بركنار مي شود. رحمان هم 
از رسانه اي شدن اين اولتيماتوم به شدت 
شاكي بود؛ اولتيماتومي كه نشان مي دهد 
ذوبي ها الاقل تا نيم فصل رحمان رضايي 
را بركنــار نمي كنند. چنــد روز قبل هم 

موسوي الرگاني نماينده مجلس با انتشار 
يك توييت مدعي شــد رحمان رضايي با 
استفاده از رانت سرمربي ذوب آهن شده و با 
وجود نتايج ضعيفش هنوز هم از اين رانت 
برخوردار است. شائبه حمايت از رضايي 
حتي قبل از شروع فصل هم مطرح بود و 
برخي نسبت به اين انتخاب از باشگاه انتقاد 
كردند. يكي از بازيكنان قديمي ذوب آهن 
درخصوص اينكه چرا رضايي هنوز بركنار 
نشده، به همشهري مي گويد: »من دليل 
اين موضــوع را نمي دانم و نمي توان همه 
تقصيرها را هم گردن ســرمربي انداخت. 
ولي مــا هم شــنيده ايم كــه مي گويند 
رضايي از نهادهاي باالتر حمايت مي شود 
و نمي دانيــم اين موضــوع حقيقت دارد 
يا خير.« رضايي همچنان اميدوار اســت 
كه وضعيت تيمش را تغييــر دهد و بايد 
ديد در اين زمينه به خواسته اش مي رسد 
يا اتفاقات ديگري رخ خواهــد داد. البته 
ادامه نتايج ضعيف، او را به سمت درهاي 

خروجي باشگاه خواهد برد.

استقالل بايد ۱۴۰هزار دالر به بودوروف بدهد

با رحمان تا ۱۴۰۰؟
رحمان رضايي همچنان بدون كسب پيروزي به كارش ادامه مي دهد؛ 

آيا او از حمايت باالدستي ها برخوردار است؟

پرســپوليس امروز با فوالد خوزســتان بازي دارد. آخرين 
پيروزي سرخپوشان در يك مســابقه رسمي به روز دهم آذر 
و پيروزي 3 بر صفر برابر شــهرخودرو برمي گردد. بنابراين 
هم اكنون 4۹روز است كه سرخپوشــان در هيچ مسابقه اي 
برنده نشده اند. يك روز داور مقصر بوده، يك روز تيم استرس 
فينال آسيا را داشــته، يك روز با ناراحتي بعد از شكست در 
فينال مواجه بوده و خالصه همينطــور تا آخر. درنهايت هم 
معلوم شد مقصر گل دقيقه۹3 مهدي قائدي، همنام او يعني 
مهدي رسول پناه بوده كه قرار شد به زور و ضرب االجل برود. 
فقط خواســتيم بگوييم اگر زحمتي نيســت، بين همه اين 
داستان ها و بهانه گرفتن ها، يك تالشــي هم براي كسب 3 

امتياز كنيد. رقبا كج دار و مريز دارند جلو مي روند.

اگر زحمتي نيست، وقت بردن شده

آنقدر كه فرشيد باقري در اين مدت براي استقالل دردسر درست 
كرده، تاپ ترين ستاره هاي فوتبال دنيا تيم شان را اذيت نكرده اند. 
يعني حتي نيمار با آن عاصي بودنش با پاري سن ژرمن مهربان تر 
بوده. استاد يك روز استوري خشم آلود مي گذارد، يك روز خواهان 
دريافت رضايتنامه اش مي شود و يك روز هم از اينكه دير به زمين 
مي رود ابراز شكايت مي كند. اين آخري هم عالي بود؛ تمرين نكردن 
بعد از نيمكت نشيني در داربي. برادر جان يك نگاهي به كارنامه و 
كيفيت خودت بينداز ببين واقعا درخور اين همه ناز و ادا هست يا 
نه. برخي مواقع آدم رفتار بازيكنان ايرانــي را مي بيند با خودش 
فكر مي كند خدا رحم كرد اينها قابليت خيلــي خاص و ويژه اي 
ندارند، وگرنه صبح به صبح 80 ميليون نفر بايد صف مي كشيديم 

و خدمت شان سالم مي كرديم.

خدا رحم كرد

از بين باشگاه هايي كه به مربيان شان اولتيماتوم داده بودند تا 
هر چه سريع تر نتيجه بگيرند، وحيد فاضلي سرمربي نساجي 
نتوانست از فرصت آخرش اســتفاده كند و بعد از توقف برابر 
ماشين ســازي بركنار شــد. اولتيماتوم دادن به مربيان در 
فوتبال ايران بسيار رايج اســت و راستش ما هرگز نفهميديم 
فلسفه اين كار چيست. يك مربي طبيعتا در شرايط عادي هم 
تمام تالشــش را مي كند تا تيمش برنده شود. اينطور نيست 
كه او مثال يك تاكتيك ويژه يا فوت كوزه گري بلد باشد و آن را 
به كار نبندد تا در آستانه اخراج قرار بگيرد و بعد ناگهان هنرش 
را روكند. به همين دليل ســاده هم اولتيماتوم دادن حاصلي 
غيراز افزايش فشار و بار رواني روي مربيان ندارد و معموال هم 

هرگز باعث بهبود نتايج و ابقاي مربي نمي شود.

اصال اولتيماتوم يعني چي؟

نكته بازي

   فكري به دياباته اعتقاد دارد
محمود فكري امسال رابطه خوبي با خارجي هاي استقالل نداشته؛ تا جايي كه فعال ميليچ جمع آبي ها را ترك كرده و شايعه احتمال جدايي 
دياباته در پايان نيم فصل رسانه اي شده است. حاال سرمربي آبي ها در كنفرانس مطبوعاتي پيش از بازي با تراكتورسازي اعالم كرده به دياباته 
اعتقاد دارد و روي او حساب باز كرده است. فكري در اين خصوص گفته است: »شيخ يكي از بازيكنان حرفه اي و خوب ما بوده و سال گذشته 
آقاي گل شده است. من به عنوان سرمربي تيم باتوجه به فضايي كه به وجود آمده بايد هزينه هايي را بدهم. اين بازيكن را در ابتداي نيمه 
دوم داربي به زمين فرستاديم، چراكه اعتقاد داشتيم شيخ مي تواند به ما كمك كند و اگر بدنش آماده نيست، بايد او را در شرايط مسابقه 
قرار دهيم تا هم در بازي هاي ليگ و هم در آسيا به استقالل كمك كند. شيخ بازيكن بزرگي است و خودم به او اعتقاد دارم و اميدوارم هرچه 

سريع تر به مرز آمادگي برسد.«

   چراغ سبز پرسپوليس به ترابي
اينطور كه به نظر مي رســد مهدي ترابي فاصله اي تا جدايي از العربي قطر ندارد. نشريه الرايه قطر گزارش داده يوسف المساكني مهاجم 
تونســي كه به تازگي قراردادش را تا پايان فصل2023 با الدحيل تمديد كرده، قرار است با قراردادي قرضي به العربي منتقل شود و جاي 
مهدي ترابي را بگيرد. جالب اينكه درست پس از انتشار اين خبر كادرفني پرسپوليس به نوعي به بازگشت ترابي چراغ سبز نشان داده است. 
حميد مطهري، دستيار گل محمدي در اين خصوص گفته است: »ما خيلي خوب زواياي نقل وانتقاالت را رصد مي كنيم. با مديريت و كادرفني 
هماهنگ مي كنيم در پست هايي كه نياز داريم به خصوص خط حمله تقويت شويم. ما تيم خوبي هستيم، ولي مي دانيم نياز به تقويت داريم. 
بايد قرارداد ترابي را در قطر ببينيم چطور است و بعد از آن اقدامات الزم را به موقع انجام خواهيم داد. در اينكه ترابي به لحاظ اخالقي و فني 

بازيكن توانمندي است، شكي نيست.«

     دياباته از آخرين حضورش در تبريز 
خاطرات خوبي دارد. او سال گذشته در 
روزي كه مظاهري دروازه بان تراكتور بود، 
هت تريك كرد تا استقالل استراماچوني 4 
بر 2 برنده از زمين خارج شود

رسول بهروش
روزنامه نگار
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برای مقابله با فساد چه کردیم؟
ادامه از  شوراي پنجم در اين مسير، 3 راهبرد اصلي را براي رفع 

فساد و تحقق شفافيت در دستور كار قرار داده است. صفحه اول
اولين و زمينه اي ترين كاري كه در شورا ي شهر انجام شد تصويب مصوباتي 
بود كه رويه هاي سليقه اي در شهرداري تهران را قاعده مند كند. متأسفانه 
در فرايند ها و به طور مشــخص در حوزه شهرســازي و صدور مجوزهاي 
ساختماني، آيين نامه هاي متعددي وجود داشت و به طور مشخص 2 محمل 
به وجود آمده بود كه امضاهاي طاليي با نرخ باال در آنها شــكل مي گرفت، 
به دليل پتانسيلي كه آن نهاد  ها داشتند تا تخلفات را قانوني كنند. منظور از 
اين 2 نهاد »شــورا هاي معماري« و »كميســيون هاي داخلي« است. در 
شــوراي پنجم با تصويب 2 مصوبه حدود اختيارات و وظايف هر دوي اين 
نهاد   ها قاعده مند شد. تصميماتي كه شورا هاي معماري در دوره هاي قبل 
مي گرفتند بسيار بي قاعده و خالف اصول طرح تفصيلي و مبتني بر منافع 
گروه هاي خاصي بود كه قرار بــود از آن منافع بهره مند شــوند. وقتي ما 
شــورا هاي معمــاري را قانونمنــد كرديم بخشــي از اين تــالش براي 
رسميت بخشي به تخلفات به سوي كميسيون هاي داخلي حركت كرد كه 
آن هم با مصوبه شــوراي پنجم درباره حدود و اختيارات كميسيون هاي 

داخلي محدود شد.
طبعا صرف تصويــب مصوبات، بدون اجراي آنها كمكي به كاهش فســاد 
نخواهد كرد. دومين كاري كه شوراي پنجم و بنده در كميته شفافيت و شهر 
هوشمند در دستور كار قرار داديم، تمام الكترونيك كردن فرايند ها با تكيه 
بر فرايند هاي محمل فساد بود. به طور مشخص فرايند معامالت و فرايند 
صدور گواهي هاي ساختماني 2 حوزه اولويت دار بود كه پتانسيل هاي فساد زا 
داشت و كار ها در آن به صورت دستي انجام مي شد. ما تمام الكترونيك كردن 
آنها را در دستور كار قرار داديم و در بسياري بخش ها ازجمله صدور پايان كار 
پيشرفت ها در تمام الكترونيك كردن موفقيت آميز بود اما در فرايند صدور 
پروانه متأسفانه به دليل رويه هاي ريشه داري كه سال هاست وجود داشته  
عجالتا بخشي از فرايند به صورت تمام الكترونيك انجام مي شود و درصدديم 
در ماه هاي باقيمانده كل فرايند صدور پروانه به صورت تمام الكترونيك، از 
طريق حساب شهروندي افراد در سامانه »تهران من« و بدون نياز به هرگونه 
مراجعه به شهرداري يا دفاتر خدمات الكترونيك شهر، كل فرايند با مراجعه 
شهروندان به سايت قابل انجام باشد. چنان كه هم اكنون دسترسي افراد به 
اطالعات و آرشيو پرونده هاي فعال شان در حوزه شهرسازي از طريق حساب 
شهروندي شان در سايت »تهران من« امكان پذير شده است و شهروندان 
براي اطالع از محتويات پرونده خود هيچ نيازي به مراجعه به شهرداري يا 

دفاتر خدمات الكترونيك شهر ندارند.
همچنين تمام الكترونيــك كردن معامالت بر مبنــاي مصوبه خرداد ماه 
سال9۷ شوراي شهر در دســتور كار قرار گرفت ازجمله دريافت اسناد و 
بازكردن پاكت ها ه صورت تمام الكترونيك كه االن درحال طي كردن فاز 
آزمايشي است. اميدواريم صورت وضعيت ها و ديگر مراحل انجام معامالت 
را نيز در ماه هاي باقيمانده از شوراي پنجم تمام الكترونيكي كنيم و با اين كار 

زمينه هاي فسادزا در مراحل مختلف معامالت را از بين ببريم.
اما سومين و اصلي ترين راهكاري كه شوراي پنجم و مديريت شهري براي 
كاهش فساد در پيش گرفتند افزايش شفافيت در اين سازمان بود. تجربه 
جهاني نشان داده فساد هايي كه شكل سيستماتيك مي گيرند و خيلي در 
رگ و ريشه يك سازمان باقي مي مانند و تبديل به رويه هاي جاري مي شوند، 
اين نوع فســاد جز از طريق نظارت همگاني قابل رفع نيســت. هر نظارت 
متمركز در قالــب افراد و نهادهاي نظارتي اغلب يــك حلقه به حلقه هاي 
موجود اضافه مي كند و به اصطالح صرفا نرخ را باالتر مي برد ولي به كاهش 
فساد منتهي نمي شود درحالي كه با تحقق شفافيت، چشم ناظر ميليون ها 

شهروند مي تواند با كمترين هزينه به پيشگيري از فساد منجر شود.
اگر بخواهيم با فســاد هايي كه به شكل سيســتماتيك رخ مي دهد صرفا 
به صورت موردي برخورد كنيم، هرچند نفر كه از يك طرف دستگير شوند، 
از طرف ديگر صد ها نفر به دليل پتانسيل هاي فســاد زا رشد مي كنند. به 
همين دليل پيشگيري از فساد اصلي ترين دســتور كار شوراي شهر بوده 
است. به عنوان نمونه، زماني كه قرار شــد شورا هاي معماري مناطق فقط 
تصميماتشان را در سامانه ثبت كنند بسياري از افراد حاضر در اين شوراها 
ديگر تصميمات خالف قاعده نمي گرفتند. زماني كه قرار شــد اطالعات 
پروانه هاي ساختماني در سايت شفاف منتشر شــود بسياري از تخلفات 
جدي كه در دوره هاي گذشــته به صورت عادي و معمول رخ مي داد ديگر 
امكان تحقق نداشت چراكه ديگر نمي شد با زد و بند با چند نفر از مديران اين 
تخلفات را رفع و رجوع و از چشم ها پنهان كرد. اين بار چشم ناظر ميليون ها 
شهروند كار نظارت را انجام مي داد. تحقق شفافيت با راه اندازي وب سايت 
شفاف )shafaf.tehran.ir( در فروردين ماه9۷ در دستور كار قرار گرفت 
و از آن زمان تاكنون اطالعات بسياري از فرايندهاي مختلف در شهرداري 

تهران روي اين وب سايت منتشر شده است.
اولين حوزه  اي در شهرداري كه مشمول شفافيت شد، حوزه مالي و معامالت 
بود. در نخستين مرحله اطالعات قرارداد هاي بيش از يك ميليارد تومان 
روي وب سايت شفاف منتشر شد و به تدريج سقف قراردادها به قراردادهاي 
كالن )باالي 330 ميليون تومان( كاهش پيدا كرد و به تدريج اقالم بيشتري 
از اطالعات قراردادها نيز در دسترس عموم شهروندان قرار گرفت. اكنون 
چند هفته اي اســت كه اطالعات قرارداد هاي متوسط )باالي 33ميليون 
تومان( هم به اطالعات موجود در وب سايت شــفاف اضافه شده و انتشار 
اطالعات انواع ديگر معامالت، عالوه بر اطالعات مناقصات در دســتور كار 
قرار گرفت و در اين راســتا اطالعات مزايده ها و قرارداد   هاي مشاركتي و 
قرارداد هاي ملكي، حواله ها و تهاتر ها نيز روي سايت قرار گرفتند. اليحه و 
مصوبه بودجه ساالنه هم در فرمت استاندارد و قابل تحليل روي وب سايت 
منتشر شده است. گزارش هاي مالي شهرداري تهران هم به صورت انتشار 
درآمد و هزينه ماهانه و همچنين گزارش هاي ساالنه ازجمله گزارش هاي 

تفريغ بودجه شهرداري از سال8۷ به بعد انتشار پيدا كرده است.
دومين حوزه پرفساد حوزه شهرســازي بود كه در اين بخش هم اطالعات 
پروانه هاي ســاختماني صادر شــده از ســال9۷ به بعد منتشر شد. همه 
پروانه هاي ساخت كه بعد از سال9۷ تشكيل پروانه داده اند و در دوره اخير 
مديريت شهري بررسي شــده و ازجمله صورت جلسات شوراي معماري 
همراه با اطالعات پروانه منتشر شــده است. همين انتشار عمومي كمكي 
بود تا مصوباتي كه براي قاعده مند كردن داشتيم و همچنين اقدامات براي 
تمام الكترونيك كردن با تحقق شفافيت و انتشار عمومي اطالعات حوزه 
شهرسازي تكميل شود و در ميان مدت اين حوزه پرفساد به حوزه كم فساد 
و شفاف تبديل شود. سابقه طرح تفصيلي و تغييرات پهنه ها و پارسل هاي 
مختلف شــهر كه قبال در انحصار چند نفر خاص بود روي نقشه تهران در 
دسترس عموم قرار گرفت و همچنين اطالعات پروانه هاي صادره در باغ ها 
از ســال92 به بعد و همچنين اطالعات پروانه هاي داراي تغيير كاربري از 

سال9۷ به بعد هم روي سايت شفاف منتشر شد.
از ديگر اطالعات منتشر شده، اطالعات شركت ها و سازمان هاي شهرداري 
است كه در سال هاي گذشته به »حياط خلوت« شهرداري تهران مشهور 
شده بود. اطالعات صورت هاي مالي اين سازمان ها و شركت ها از سال90 به 
بعد در قالب فايل اكسل منتشر شد. همچنين اطالعات مديران و كاركنان 
شهرداري تهران و اطالعات ســفرهاي خارجي مديران برمبناي مصوبه 
مديريت تعارض منافع منتشــر شــد. اطالعات روزبازار ها و كيوسك ها، 

اطالعات پيام هاي ثبت شــده در سامانه هاي 13۷ 
و 1888 و همچنين نســخه كامــل پژوهش ها و 

كتاب هاي شــهرداري تهران ديگر اقالمي بود كه در وب ســايت شفاف 
منتشر شد.

مبارزه با فساد با ابزار شفافيت
همشهري برنامه ها و اقدامات مجموعه مديريت شهري براي جلوگيري از تخلفات و فساد سازمان يافته در شهرداري را بررسي مي كند

 شفاف سازي و مبارزه با فســاد در شهرداري 
پایتخت در سه ســال ونيم گذشته محور اکثر 
برنامه ها و طرح ها و تالش هاي مدیریت شهري  
در شورا و شهرداري بوده است. اعضاي شوراي 
شــهر پایتخت از همان روزهاي آغاز ورود به 
»بهشت« عملكردشان را برپایه شفاف سازي  
فرایندهایي بنا کردند که شهروندان هيچ وقت 
پيش از آن  دل خوشــي از آن نداشتند. حاال 
گام هاي بلندي در این دوره بــراي مبارزه با 
فساد برداشته شده است. ۲۱فروردین۱۳۹7 
سامانه شفافيت، با هدف شفاف سازي عملكرد 

شهرداري تهران، رونمایي و »کميته شفافيت 
و شهر هوشمند« هم به این منظور در شوراي 
شهر راه اندازي شد. نخستين برنامه هاي مبارزه 
با فساد از سوي پارلمان شهري پایتخت با انتشار 
عمومي جزئيات قراردادهاي شهرداري کليد 
خورد.  در ادامه اطالعات ســفرهاي خارجي 
کارکنــان و ميزان حقوق و مزایــاي مدیران 
شهرداري روي سامانه شفافيت قرار گرفت. با 
اینكه مبارزه با فساد در شهرداري با الكترونيكي 
کردن فرایند صدور پروانه ســاخت در سال 
گذشته، وارد مرحله جدیدي شد؛ اما موضوعي 

که به تازگي مطرح شده، مي تواند آب پاکي را 
روي دست فساد سازمان یافته بریزد. آن طور 
که سيدحسن رسولي، نایب رئيس کميسيون 
برنامه و بودجه شــوراي شهر تهران مي گوید، 
به زودي الیحه اي به شورا مي آید که براساس آن، 
تهران براي پيشگيري از تخلفات سازمان یافته 
و کشف فساد، صاحب دیوان محاسبات شهري 
مي شود. اعضاي شوراي شهر تهران در گفت وگو 
با همشهري آنالین، گام هایي که براي مبارزه با 
فساد در این دوره برداشته شده است را تشریح 

کرده اند.

محسن هاشــمي 
 ، ني فســنجا ر
رئيس شــوراي 
شــهر تهــران: 
تخلفــات قانوني در 
شــهرداري تهران 
به شدت كم شده و در برخي موضوعات حتي به 
صفر هم رسيده است. اما تخلف موضوعي است 
كه در هر صورت امكان دارد با زد و بندهايي اتفاق 
بيفتد. از اين رو بناي شوراي شهر تهران و مديريت 
شــهري در دوره جاري اين است كه هميشه هر 
سوت زني)افشاكنندگان فساد( كه در امر نشان 
دادن تخلفات انجام شــود را بــه فوريت مورد 
رســيدگي قرار دهد، مگر اينكــه اطالعي از آن 
نداشته باشــيم. البته گاهي فرض سيستم هاي 
اطالعاتي در پيگيري تخلفات اين اســت كه تا 

زماني كه به تمام متخلفان در يك موضوع نرسند، 
موضوع را پنهان نگه مي دارند و پس از جمع آوري 
اطالعات، يكبــاره اقدام مي كنند. در گذشــته، 
دوگانگي در تصميم گيري باعث مي شد كه زمينه 
براي رشوه گيري فراهم شود؛ بنابراين اگر با همه 
به مساوات برخورد شود، زمينه رشوه خواري نيز 
كم يا جمع مي شود.  بحث شفافيت در پنجمين 
دوره شوراي اسالمي شــهر تهران تا جايي مورد 
توجه قرار گرفت كه براي نخستين بار كميته اي 
با نام شــفافيت و با مأموريتي جدي در شوراي 
شهر تشكيل شد و ماحصل رايزني هاي اين كميته 
با شــهرداري تهران، همان حركتي است كه در 
راستاي تبديل شــدن شــهرداري به سازماني 
شيشه اي شاهد هســتيم و براســاس آن همه 
اطالعات ازجملــه قراردادها روي ســايت و در 

دسترس عموم قرار مي گيرد.

کاهش تخلفات در شهرداري 

سيدحسن رسولي، خزانه دار و نایب رئيس کميسيون برنامه و بودجه 
شوراي شهر تهران:به عقيده من رعايت استانداردهاي سالمت و شفافيت 
اداري در دوره پنجم شوراي اسالمي شهر تهران با هيچ كدام از ادوار گذشته قابل 
مقايسه نيست. اما سازمان شهرداري يك سازمان بسيار گسترده است و بيش از 
هزار خدمت را به طور دائم به مردم ارائه مي دهد. ضمن اينكه بالغ بر 60هزار نفر 
در اين سازمان بزرگ مشغول خدمت اند. بنابراين با وجود همه اقداماتي كه در 
دوره شوراي پنجم براي ارتقاي شفافيت و پيشگيري از بروز تخلفات انجام شده اما براي رسيدن به وضعيت 
مطلوب همچنان قدم هاي برنداشته وجود دارد كه نقطه اوج آن ايجاد ديوان محاسبات شهري و همچنين 
تكميل كردن بارگذاري همه تصميم گيري ها، گردش كار و نظام مالي در سامانه شفافيت است. برداشت ما اين 
است كه نقطه ايده آل آن است كه در حوزه مديريت شهري تهران، نظام دادخواهي و دادرسي شبيه ديوان 
محاسبات داشته باشيم كه در حوزه پيشگيري و رسيدگي به پرونده ها به عنوان يك نيروي بازدارنده اقدام كند.

 ایجاد دیوان محاسبات شهري براي پيشگيري از تخلفات

د  محمو ســيد
ميرلوحي، رئيس 
کميته اقتصادي 
شهر  شــوراي 
تهــران: مــا در 
شوراي شهر تهران 
به ضرورت تشكيل نهادي مانند ديوان محاسبات 
رسيده ايم. چراكه ساختار موجود براي شهري مثل 
تهران با 80هزار ميليارد گــردش مالي درآمد و 
هزينه كفايت نمي كند. با اين حال، كارنامه شورا در 

برخورد با فساد به عقيده من پروپيمان بوده است. 
ما كميسيون هاي داخلي را قانونمند كرديم. مثال 
كميته معماري و شــوراي معمــاري مناطق را 
قانونمند كرديم. من اگر بخواهم فهرســت كامل 
اينها را ارائه كنم شايد نزديك به 50مصوبه مختلف 
و متنوع و مؤثر خواهد بــود. همچنين ما مصوبه 
تعارض منافع را نوشتيم و االن در شهرداري اعضاي 
شورا و مديران شهرداري و بستگان و منصوبانشان 
نه مي توانند با شهرداري قراردادي امضا كنند و نه 

امكان استخدام يا ارتقا دارند. 

اقدامات قابل توجه در حوزه نظارت و جلوگيري از فساد

شاهراه هاي فساد در مدیریت شهري را بستيم
مرتضي الویري، رئيس کميسيون برنامه و 

بودجه شوراي اسالمي شهر تهران
شوراي شهر تهران در اين دوره گام هاي اساسي 
در راستاي شفاف ســازي و مبارزه با فساد در 
مديريت شهري برداشته است. با اين اقدامات، 
ميزان تخلفات در دوره جاري مديريت شهري 
به شدت كاهش پيدا كرده و حاال مي توانيم بگوييم كه تخلفات سازمان يافته 

در سازمان شهرداري نداريم. البته با وجود اينكه ميزان تخلفات در مديريت 
شهري به حداقل خود رسيده، ممكن است در گوشه و كنار تخلفي پيش 
بيايد، ولي مهم اين اســت كه با تدابير شوراي شــهر، شاهراه هاي فساد و 
انحراف در مديريت شهري را كامال مســدود كرده ايم. حال اگر فردي در 
يك گوشه شهرداري، كوره راهي دست و پا كند و اقدام خالفي انجام دهد، 
بسيار نادر و محدود اســت كه اميدواريم همين موارد محدود هم وجود 

نداشته باشد.
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نخستين روستابازار در خراسان رضوي
اگر چه قرار بود نخستين روستابازار به عنوان پايلوت 
در تهران راه اندازي شود، اما استان خراسان رضوي در 
اين زمينه پيشگام شد و نخستين بازار روستايي كشور 
آبان ماه در شهر مشهد افتتاح شد و پس از آن دومين 
روستابازار نيز در شهر فريمان اين استان به بهره برداري 
رســيد. كاالهاي اساسي عرضه شــده در اين بازارها 
همچون محصوالت كشاورزي و دامي، عسل، خشكبار 
و ميوه جات معموال كاالهاي با كيفيت تر و در عين حال 
ارزان قيمت تر اســت كه محصول روستاهاي همجوار 
يا روســتاهاي اســتان هاي ديگر بوده و فروشندگان 
و خريداران آن، ســاكن مشهد و شــهرهاي كوچك 
اطراف هستند. ربابه داورزني كه در هفته چندين بار 
براي خريد به اين بازار مراجعه مي كند، با ابراز رضايت 
از قيمت كاالها به همشــهري مي گويد: بســياري از 
كاالها و محصوالت خوراكي، قيمــت ثابتي ندارند و 
در نقاط مختلف شــهر، قيمت ها متفاوت اســت. اما 
در روســتابازاري كه به تازگي در چهــارراه مخابرات 
قاسم آباد مشــهد راه اندازي شــده، قيمت ها ثابت و 
پايين تر از بازارهاي مركزي اســت. همه محصوالت 
تازه و درجه يك بوده و از تنوع خوبي برخوردار است. 
او مي افزايد: وجود چنين بازارهايــي، هم در اقتصاد 
توليد كنندگان و هم عرضه كنندگان تأثير مســتقيم 
دارد و مي تواند تا حدودي به معيشــت مردم چه در 

روستا و چه در شهر كمك كند.
سليمان رضايي كه در روستاي زشك به كشاورزي و 
سبزي كاري مشغول است و محصوالتش در روستابازار 
مشهد به فروش مي رسد، با بيان اينكه اينگونه بازارها 
بايد گسترش پيدا كرده و ديگر استان ها هم آن را برپا 
كنند، مي گويــد: امروز مردم به دنبال غذاي ســالم و 
ارزان هستند كه اين 2مورد را به راحتي مي توان در اين 
بازارها پيدا كرد. حضور اقشار مختلف مردم از هر شهر 

و روستايي در اين بازار نيز سبب رونق كار ما شده است.
اين كشاورز با اشاره به اينكه بازارهاي محلي، بركتي 
براي ما روستاييان اســت، اضافه مي كند: جواناني كه 
به دنبال اشــتغال هســتند، مي توانند حتي شده در 
يك متر زمين ســبزي بكارند و در اين روستابازارها 
به فروش برســانند تا كمي از معضــات بيكاري در 

روستاها كم شود.

از مزرعه تا سفره با حذف واسطه ها
مدير سازمان تعاون روستايي خراسان رضوي با بيان 
اينكه استان خراسان رضوي از نظر تعداد تشكل هاي 
بخش تعاون روستايي رتبه نخست را در كشور دارد، 
به همشهري توضيح مي دهد: نخســتين روستابازار 
تحت پوشش اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي كشور با 
شعار »از مزرعه تا سفره« محصوالت كشاورزي را بين 

1۰ تا 2۰درصد و به طــور ميانگين 1۵درصد ارزان تر 
به دست مشتري مي رســاند. ايرج ناصري  مقدم با ابراز 
رضايت از استقبال بي نظير مردم از روستابازار مشهد 
عنوان مي كند: همه اقام اين بازار از تعاوني روستايي 
استان و خارج از استان از سر مزارع و باغ ها تهيه شده 
است و هيچ محصولي را به وســيله دالالن و واسطه ها 
تهيه نمي كنيــم. به عنوان مثال خرمايــي كه در اين 
بازار موجود است، از سيستان و بلوچستان تهيه شده 
يا كشمش از بردسكن كاشمر به اين بازار آورده شده 
اســت. در كنار اينها محصوالت روستاهاي استان نيز 
عرضه مي شود. او با بيان اينكه روستابازارهاي شهرهاي 
نيشابور و تربت جام آماده بهره برداري شده و طي چند 
روز آينده افتتاح مي شــود، اضافــه مي كند: عاوه بر 
اين ما 1۵۰روستابازار ديگر را تا 6 ماه آينده در استان 
راه اندازي خواهيم كرد تا بتوانيم محصوالت روستايي 

و توليدات تعاوني زنان و توليدات كشاورزان، دامداران 
و زنبورداران را با حذف واســطه در اختيار شهروندان 

قرار دهيم.
به گفته ناصري مقدم، با توجه  به شــيوع كرونا و تمايل 
مردم به خريد اينترنتي، استارت آپي در اين استان با 
2۵۰۰ تا 3هزار محصول راه اندازي شده تا شهروندان 

بتوانند از اين روستابازارها اينترنتي خريد كنند.

راه اندازي روستابازارها، خواسته كشاورزان
در ميان استان ها، تهران، اصفهان، قزوين، كردستان، 
البرز و اســتان گلســتان درصدد ايجاد روستابازارها 
هستند و مقدمات كار در اين اســتان ها فراهم شده 
است. كشاورزان و روســتاييان در ديگر استان ها نيز 
خواســتار راه اندازي اين بازارهاي روستايي هستند 
تا بتوانند با فروش بدون واســطه محصوالتشــان، به 
سود واقعي دســت يابند و معضل بيكاري و مهاجرت 
جوانان از روســتاها با ايجاد اشــتغال در اين بازارها 
و رونق كشــاورزي و دامداري حل شــود. حسنعلي 
صفري يكي از باغداران غرب كشور است. او هم مانند 
بسياري ديگر از باغداران و كشاورزان با ابراز نارضايتي 
از نابساماني هاي بازار فروش محصوالت، مي گويد: ما 
با زحمت زيادي محصول را توليــد كرده و به مرحله 
برداشت مي رســانيم، اما زمان فروش، همه سود به 
جيب واسطه ها مي رود. تفاوت قيمت انواع ميوه از سر 

باغ تا خرده فروشي گاهي ۴ تا ۵برابر است.
او اضافــه مي كند: چون در روســتا تعاونــي نداريم، 
مجبوريم به صورت انفرادي براي فروش محصول اقدام 
كنيم و در اين ميان هيچ نقشي هم براي تعيين قيمت 
نداريم. اگر تعاوني روســتايي در همه روستاها فعال 
باشد و بازارهاي روستايي در شهرها ايجاد شود، ما هم 

مي توانيم محصوالتمان را به ايــن تعاوني ها با قيمت 
واقعي بفروشــيم. حســين مصلح يكي از كشاورزان 
استان سيستان و بلوچســتان نيز معتقد است قيمت 
تمام شده محصوالت كشــاورزي و باغي از مزرعه تا 
ميدان مركزي تره بار و رســيدن به دست مغازه دارها 
چندين بار افزايــش مي يابد و در نهايــت با اختاف 
زيادي به دســت مصرف كننده مي رسد.  او مي گويد: 
كشــاورزان در ايران، با شــرايط بحراني سفره هاي 
آب زيرزميني كه كارشــان را با ريســكي بسيار باال 
مواجه كرده است، نه تنها سودي از توليد محصوالت 
نمي برند، بلكه محصول خود را زير قيمت تمام شــده 
نيز مي فروشند. مصلح اضافه مي كند: با اينكه برخي از 
محصوالت ما مانند خرما از سوي تعاوني هاي روستايي 
استان هاي ديگر خريداري مي شــود، اما اميدواريم 
بازارهاي روستايي در شــهرهاي استان خودمان هم 
راه اندازي شــود تا محصوالتمان با قيمت درســت 

به دست هم استاني هايمان برسد.
   

طبق آمارها 1۴۴۰تعاوني توليد در سراســر كشــور 
با هدف افزايش توليــد و يكپارچه ســازي  اراضي و 
بهره برداري مناســب از منابع آب و خاك در كشــور 
فعاليت دارند. اين تعاوني ها مي توانند با خريد بدون 
واسطه محصوالت روستاييان و فروش آنها در مراكزي 
مانند روســتابازارها، عاوه بر حذف دالالن، موجب 
رونق كشاورزي و دامداري در كشور شوند. آنچه مسلم 
است اين امر نيازمند مساعدت سازمان جهادكشاورزي 
و شهرداري ها براي راه اندازي روستابازارها در شهرهاي 
مختلف اســت. با راه انــدازي اين مراكــز در تمامي 
اســتان ها، مي توان به آينده بخش كشاورزي اندكي 

اميدوار بود.

طرح »روستا بازار« اقدامی است برای حذف واسطه ها بين توليدات روستاييان تا سفره مردم كه 
منجر به واقعی شدن قيمت ها و اشتغال روستاييان می شود

پيگيريبازارمحصوالتروستاييداغميشود

 طرح »روستابازار« 
در دستور كار تمام استان ها 

قيمت فروش محصوالت كشــاورزي در 
بازار با آنچه از كشاورزان در روستاها و سر 
مزارع خريداري مي شــود بسيار متفاوت 
است. زنجيره عريض و طويلي از واسطه ها 
بين روســتاييان و مصرف كنندگان قرار 
دارد كه هريك براي خود سهمي از سفره 

روستاييان برمي دارند و به قيمت كاال مي افزايند. البته در سال هاي اخير 
فاصله قيمت برخي محصوالت در روستاها و بازارهاي مصرف به واسطه 
بهبود سيستم حمل ونقل و استفاده از روش هاي نوين فروش و بازاريابي 

كمتر شده، اما اين فاصله همچنان چشمگير است.
به گفته معاون بازرگاني ســازمان مركزي تعاون روستايي ايران، طرح 
»روستابازار« وزارت جهادكشــاورزي، طرحي است كه مي تواند اين 
فاصله را به شدت كاهش دهد. مرتضي معتمد در اين باره به همشهري 
مي گويد: در طرح روســتابازار اتحاديه دامداران، مرغداران، باغداران، 
زنبورداران، سازمان تعاون روستايي و تعاوني هاي توليدي محصوالت 
خود را به طور مستقيم عرضه مي كنند. در اين بازارها با حذف سوداگران 
و واسطه هاي غيرضرور، محصوالت كشاورزي و دامي 2۰ تا ۵۰درصد 
كمتر از قيمت ديگر بازارها عرضه مي شود و اختاف قيمت در برخي 
محصوالت مثل ميوه و تره بار به 3۰ تا ۵۰درصد هم  مي رسد. به عنوان 

مثال اختاف قيمت برنج در روستابازار با بازار آزاد 2۰درصد است.
او با بيان اينكه براساس سياست هاي وزارت جهادكشاورزي و سازمان 
مركزي تعاون روستايي ايران؛ طرح »روستابازار« در دستور كار تمام 
استان هاســت، مي افزايد: اين طرح اكنون در خراسان رضوي به اجرا 
درآمده و تا پايان سال در منطقه حكيميه و امين آباد تهران نيز به اجرا 
درخواهد آمد. سياست ما بر اين است كه كيفيت را فداي كميت نكنيم 
و اين بازارها با امكانات مناســب بهداشتي و رفاهي و كسب مجوزهاي 
الزم راه اندازي شــوند. معتمد از اجراي طرح محصوالت سالم در اين 
بازارها خبر مي دهد و مي گويد: يكي از برنامه هاي خوبي كه ما براي اين 
روستابازارها داريم، توسعه عرضه محصوالت سالم يا »GAP« است. 
اين محصوالت از مرحله توليد تا برداشت كنترل مي شوند و ميزان مجاز 
سموم و كودهاي شــيميايي به كاررفته براي آنها آزمايش مي شود تا 
پسماند مواد شيميايي پايين تر از حدهاي مجاز باشد. به عنوان مثال؛ 
اصفهان در توليد و عرضه محصوالت ســالم مثل سيب زميني و پياز 
پيشرو است و اكنون اين محصوالت در استان هاي ديگر عرضه مي شود. با 
راه اندازي روستابازار اصفهان، اين محصوالت به صورت گسترده تر در اين 
استان توليد و توزيع خواهد شد. معاون بازرگاني سازمان مركزي تعاون 
روستايي ايران درباره فروش محصوالت صنايع دستي در روستابازارها نيز 
مي گويد: در برخي از استان ها مانند كردستان كه روستاهاي آن در حوزه 
توليدات صنايع دستي از روستاهاي شاخص كشور هستند، با اجراي اين 
طرح مي توان به بهتر معرفي شدن و همچنين ساماندهي توليدكنندگان 

و ايجاد بازار فروش كمك كرد.

تفاوتروزبازارهاوروستابازارها
بازارهاي هفتگي و روزبازارها در روستاها از گذشــته هاي دور تاكنون به عنوان مركز اصلي انجام مبادالت 
ضروري و مورد نياز روستاييان و مردم شهرهاي كوچك، وجود داشــته و همچنان نيز پر رونق است. اين 
بازارها در اغلب استان ها به ويژه استان هاي شــمالي به صورت دائمي، هفتگي و فصلي برگزار مي شوند و 
دليل تمايز اين بازارها از بازارهاي مركزي در شهرها، نوع كاالهايي است كه توسط خود اهالي روستا توليد 
مي شود و به دليل حذف دالالن و واسطه ها، با قيمت مناسبي در اختيار مشتريان قرار مي گيرد. با اين همه 
اين بازارها تفاوت هايي با روستابازارهايي كه در حال راه اندازي هستند، دارند. صدرا ميرزايي، كارشناس 
حوزه كشاورزي در اين باره به همشهري مي گويد: با وجود اينكه در روزبازارها عرضه كاال به صورت مستقيم 
و بدون واسطه صورت مي گيرد، اما عرضه كاال بدون امكان پيگرد قانوني، مشخص  نبودن مسير توزيع بعضي 
از كاالها و عرضه كاالهاي چيني مشكل اصلي اين بازارهاست. همچنين كاالها بدون اطالعاتي نظير وزن، 
تاريخ توليد و انقضا به فروش مي رسند و عالوه بر روستاييان، دستفروشان نيز در اين بازارها فعاليت دارند 
كه كيفيت كاالهايشان قابل سنجش نيست. ميرزايي با بيان اينكه راه اندازي روستابازارها به معناي از بين 
رفتن روز بازارها نيست، مي گويد: برپايي روستابازارها مي تواند به ساماندهي بازارهاي هفتگي نيز كمك 
كند. همچنين ثبات قيمت در روستابازارها موجب مي شود روستاييان محصوالتشان را در بازارهاي هفتگي 

نيز با قيمت هاي مصوب عرضه كنند.

ث
مك

مهرماه امســال بود كــه وزير  فاطمه عباسي
جهادكشــاورزي از اجراي طرح خبر نگار

»روستابازار« در استان هاي كشور 
خبر داد؛ طرحي كه قرار اســت به مرور زمان در همه شهرها به اجرا در بيايد و با 
حذف واسطه ها در بخش كشاورزي، نظام توزيع سنتي را تغيير دهد. بسياري از 
روستاييان به ويژه كشاورزان هر ساله به دليل نبود نظام توزيع مناسب، مجبور به 
فروش محصوالت خود به واسطه ها مي شوند؛ واسطه هايي كه با خريد محصوالت 
كشــاورزي و باغي به پايين ترين قيمت و فروش آنها به چند برابر قيمت، ضمن 
تحميل زيان به كشاورزان، باعث رشد بي ضابطه قيمت محصوالت كشاورزي و 

نارضايتي مصرف كنندگان شــده اند. حد فاصل دســترنج ناچيز كشاورزان و 
قيمت هاي نجومي  محصوالت كشاورزي، همان سودهاي بادآورده اي است كه هر 
ساله نصيب دالل هاي اين بازار مي شود. جوالن واسطه ها در بخش كشاورزي و 
تحميل زيان به كشاورزان و روستانشينان در حالي است كه استفاده از نظام توزيع 
مدرن، اكنون پيشرفت بسيار زيادي در كشور داشته است. عالوه بر استفاده از 
ظرفيت كسب و كارهاي اينترنتي براي حل مسئله بازاريابي محصوالت كشاورزي 
و حذف واسطه ها، حاال روستابازارها نيز يكي از مهم ترين راهكارهاي پيش روي 
مسئوالن براي ساماندهي نظام توزيع در بخش كشــاورزي و البته حمايت از 

روستاييان است.
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بند ف ماده38 قانون برنامه 
ششم توســعه موسوم به جنگل

طــرح تنفــس جنگل، 
سازمان جنگل ها را ملزم به تهيه و تصويب طرح جايگزين كرده است، 
اما متأسفانه با توجه به گذشت 4سال، هنوز چنين طرحي تهيه نشده 
و اين اميد كه در چند سال آينده نيز تهيه و به اجرا گذاشته شود، دور 

از واقعيت است.
مشــكالت مالي دولت، بيكاري و فقر روستاييان، افزايش قاچاق 
چوب، گســترده شــدن ســطح چرا، زياد شــدن تعداد دام در 
عرصه هاي جنگلي و عدم مديريت صحيح، جنگل ها را در وضعيت 
سختی قرار داده اســت كه ادامه آن، نابودي هرچه بيشتر منابع 
جنگلي را درپي خواهد داشت. پرسش اساسي اما اين است كه در 

اين شرايط چه بايد كرد؟ 
يكي از عمده ترين مشكالت سازمان جنگل ها و مراتع كشور كه باعث 
شده منابع جنگلي در وضعيت نابسامان ســرگردان باشد، نداشتن 
هدف مشخص است و با تعويض هر مسئول سازمان، بالفاصله سياست 

اجرايي آن نيز تغيير و دستخوش سياست جديد قرار مي گيرد.
متأســفانه شــوراي عالي جنگل نيز به عنوان يك مرجع مســتقل 
سياستگذاري و تعيين خط ومشي سازمان جنگل ها، در اكثر مواقع 
عمال مجري تصميمات روســاي ســازمان بوده؛ از اين رو پيشنهاد 
مي شود، شــوراي عالي جنگل با همكاري اســتادان، متخصصان و 
صاحب نظران جنگل، كامال مستقل و بدون وابستگي اهداف  برنامه 
جنگل هاي كشور را براي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تنظيم 
كرده و بــه اجرا بگذارد. چــون نبايد فراموش كرد كــه تقريبا هيچ 
جنگلباني با توجه به عمر اكثر درختان جنگلي، محصول كار خود را 

برداشت نخواهد كرد.
يكی از مهم ترين دســتاوردهاي طرح هاي جنگلــداري را مي توان 
خروج دام از جنگل ارزيابي كرد. گرچه روند پيشرفت امر خروج دام از 
جنگل و سروسامان دادن به وضعيت دامداران و ساير ساكنان جنگل 
از سرعت و پيشــرفت كامل برخوردار نبوده، اما تالش بي وقفه براي 
حل اين معضل در دستور كار سازمان جنگل ها و مجريان طرح هاي 

جنگلداري قرار داشته است.
متأســفانه با اجراي طرح موســوم به تنفس جنگل و متوقف شدن 
ناگهاني فعاليت طرح هاي جنگلداري، دغدغه ســازمان جنگل ها و 
پيروان قانون تصويب شــده تنفس، از توجه به معضل اساســي دام 
به موضوع جانبي، يعنــي ممنوعيت بهره بــرداري چوب از جنگل 

معطوف شد.
در تمام جهان، حضور فعال دام و دامداري در عرصه هاي جنگلي مانع 
از دستيابي به هرگونه هدف پيش بيني شده در مديريت جنگل شده 
است. حتي يكي از مهم ترين داليل طرفداران تصويب قانون تنفس 

جنگل نيز حل مشكل چراي دام در جنگل بود.
البته حل اين معضل خصوصا در جنگل هاي خارج از شمال )زاگرس، 
ارسباران، ايراني - توراني و...( امري بسيار مشكل و نيازمند تجارب 
گسترده است كه حتي در برخي موارد از عهده سازمان جنگل ها نيز 
خارج بوده و نيازمند كار دسته جمعي در سطح كشور است. سازمان 

جنگل ها به عنوان متولي اين منابع، بايد اهداف و راه هاي رسيدن به 
آنها را مشخص و در اجرايي كردن اهداف از كمك ساير وزارتخانه ها، 
ارگان ها و ساير ذي نفعان استفاده كند. موكول كردن حل مشكالت 
جنگل به تهيه طرح جايگزين، چندان منطقي به نظر نمي رســد و 
ضرورت دارد پيش از اجراي هر طرحي نسبت به حل مشكل دام در 

جنگل اقدام شود.
شيوه جنگل شناسي كالسيك كه با برداشــت متمركز همراه بود و 
خروجي آن جنگل هاي خالص و همسال بود، در ميان جنگل شناسان 
جهان با نقدهاي جدي روبه رو شــده و به جاي آن ايجاد جنگل هاي 
چنداشكوبه، ناهمســال و آميخته از طريق شــيوه جنگل شناسي 

اقتصادي نزديك به طبيعت جايگزين شده است.
با آنكه 3دهه از ورود تفكر و رويكرد جنگل شناسي اقتصادي همگام 
با طبيعت به ايران گذشته است، اما متأســفانه اجراي آن در همان 
قالب هاي كالسيك انجام شده اســت. به بياني ديگر، شابلون شيوه 
جنگل شناسي كالســيك مناسب شــيوه جنگل شناسي اقتصادي 

همگام با طبيعت نبوده و قالب با محتوا هماهنگي نداشته است.
بديهي اســت فقدان موارد زيربنايي توأم با نداشتن تجربه و دانش 
الزم، عمال باعث عدم موفقيت چشمگير اين شيوه از جنگل شناسي 

در كشور شده و تا زماني كه زيرساخت اين مهم فراهم نشود، امكان 
موفقيت آميز بودن شيوه جنگل شناسي اقتصادي نيز دور از واقعيت 

خواهد بود.
اين مورد نيز در كنار ســاير مســائل مانند تغييــر كاربري جنگل، 
دفن زباله، معدنكاوي و... ازجمله مواردي اســت كه موجب نگراني 
متخصصان جنگل و افكارعمومي شده و زمينه تدوين و تصويب قانون 
تنفس جنگل و توقف فعاليت طرح هــاي جنگلداري را فراهم آورده 
است؛ درحالي كه به جاي تعطيلي طرح هاي جنگلداري و جلوگيري 
از عوارضي چون بيكاري، قاچاق چوب، كمبود اعتبار حفاظت جنگل 
و... بايد به علل ايجاد مشــكالت و موانع و كوشــش براي حل شان 

پرداخته مي شد.
حفاظت جدي، جلوگيري از فعاليت هاي ناسازگار با طبيعت، باالخص 
در جنگل هاي هيركاني، حل مشــكالت اجتماعي مانند چراي دام 
و حل مشــكالت فني، يعني اجراي صحيح شــيوه جنگل شناسي 

اقتصادي همگام با طبيعت ازجمله راه حل هاست.
از نظر فني، شيوه جنگل شناسي اقتصادي همگام با طبيعت داراي 

شرايطي به شرح ذيل است:
- زمان چرخش در اين شــيوه 4 تا 5ســال است و نشــانه گذاري و 

برداشت درختان تك گزيني است.
- در اين شيوه از قطع درختان كم قطر خودداري مي شود؛ مگر آنكه 

معيوب يا شكسته باشند.
ـ زادآوري در اين شيوه به كمك خود طبيعت انجام خواهد شد؛ از اين 
روي از چراي دام در جنگل كه موجب از بين رفتن زادآوري جنگل 

توأم با سرچرشدن نهال ها مي شود بايد جلوگيري كرد.
ـ اهم فعاليت ها در اين شيوه توليد چوب قطور و ممانعت از برداشت 
درختان كم قطر و جوان اســت. هرچه قطر تنه درخت افزايش يابد، 

ارزش اقتصادي آن نيز به طور تصاعدي باال مي رود.
در جنگل شناسي اقتصادي دخالت ها كامال ماليم و با احتياط صورت 
مي گيرد؛ چون جنگل را مي توان در هر زمان به آساني تنك )روشن( 

كرد، اما به سختي مي توان آن را انبوه ساخت.
اجراي عمليات پرورشي نيز نيازمند طرح منسجم به منظور دستيابي 

به جنگل هاي ساختاري چند اشكوبه، ناهمسال و متنوع است.
 اين شــيوه نياز به جاده هاي كم عرض و ســازگار بــا طبيعت دارد. 
احداث جاده نيازمند رعايت وضعيت جنــگل و دارا بودن تخصص 
الزم، مخصوصا در ممانعت از زخمي شــدن درختان پايين جاده در 

ارتفاعات است.
در جنگل هاي اروپا احداث حــدود 30 تا 40متــر در هكتار جاده 
كاميون رو، امري عادي است، اما در جنگل هاي شمال ايران احداث 5 
تا 6 متر جاده در هر هكتار با حرف و حديث هاي فراوان همراه است. 
نبود جاده هاي كافي، سبب افت 30 تا 40درصدي تبديل تنه به الوار 

در داخل جنگل خواهد شد.
در اين شيوه، عمال عمليات پرورشي به معناي كالسيك وجود نداشته، 
بلكه دخالت هاي احيايي و پرورشي توأم با بهره برداري و همزمان با آن 
صورت مي گيرد. دخالت هاي احيايي و پرورشي در جنگل ها تنها به 
توليد چوب منحصر نمي شود، بلكه اين دخالت ها عامل اصلي افزايش 

رويش كمي و كيفي و پايداري جنگل محسوب مي شود.
يادآوري اين نكته ضروري است كه دخالت در جنگل و بهره برداري 
چوبي از آن به منزله تخريب جنگل نيست، بلكه اين قبيل دخالت هاي 
علمي- تجربي در همه نقاط جهان باعث افزايش ساير كاركردهاي 
جنگل اعم از خواست هاي زيست محيطي، گردشگري، فعاليت هاي 

جانبي مانند زنبورداري، پرورش ماهي و... است.
كاالهاي توليدي و خدمات اكوسيســتمي جنگل نيز مغاير يكديگر 
نيستند، بلكه تكميل كننده يكديگرند. جنگلي كه از رشد ساالنه باال 
برخوردار است به همين ميزان هم مقدار جذب انيدريد كربنيك در 

آن افزايش مي يابد.
محدود شــدن اكوسيســتم پايدار جنــگل نيز تنها بــه خدمات 
محيط زيســتي و كاركردهاي جانبي آن، در كوتاه يا بلندمدت اين 
اكوسيستم را از منابع توليدي مســتقل به منابع مصرفي وابسته به 
بودجه دولت مبدل مي كند و اصل اساسي تعادل مابين بوم شناسي، 

اقتصادي و اجتماعي را زير سؤال خواهد برد.
اكنون تأكيد اين نكته ضروري است كه احياي مجدد هرچه سريع تر 
جنگل ها توأم با حل مشكالت و اتخاذ تدابير مناسب براي خروج دام 
و دامدار از جنگل، تنها در چارچوب طرح هاي جنگلداري ميسر است 
و بدون وجود يك طرح منســجم با اهداف معين كه توأم با راه هاي 
رســيدن به اهداف باشــد، امكان حل معضل صيانت از جنگل هاي 

كشور ممكن نيست.

برای نجات جنگل ها چه بايد كرد؟ 
مظفرشيرواني

مشاور بين المللي جنگل و محيط زيست -  وين گردشگری

35هزارميلياردتومانتسهيالت
براينجاتگردشگري

نشســت مجازي معرفي طرح ملي تســهيالت گردشــگري حمايت از 
كسب وكارهاي گردشگري و صنايع وابسته با حضور مديران اتاق بازرگاني 
صنايع و معادن استان ها به ويژه اعضاي كميسيون گردشگري برگزار شد؛ 
در اين نشست، توافقنامه همكاري كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني 
صنايع و معادن ايران و ســتاد تسهيالت گردشــگري يكي از بانك هاي 
كشور به امضا رسيد. به گزارش همشهري، در نشست معرفي طرح ملي 
تسهيالت گردشگري بانك عامل كه روز گذشــته برگزارشد، علي اكبر 
عبدالملكي، رئيس كميسيون گردشــگري اتاق بازرگاني ايران با اشاره 
به اهميت تســهيالت مالي در عبور از بحران كرونا گفت: گردشــگري و 
سفر ازجمله مشاغلي است كه با شيوع كرونا و در آستانه تعطيالت نوروز 
گذشته و10 ماه سال جاري بيشترين آسيب را ديد. او افزود: ارائه طرح هاي 
حمايتي مالي و تسهيالت بانكي آسان با كارمزد منطقي به منظور حمايت 
از كارآفرينان و بنگاه هاي اقتصادي، موجب نشاط اجتماعي گردشگران و 
احياي صنعت گردشگري مي شود و مي تواند از ركود اين صنعت جلوگيري 
كند. احسان امين،  مدير ستاد تسهيالت گردشــگري بانك عامل نيز با 
اشاره به اجراي طرح ملي تسهيالت گردشــگري گفت: 35هزار ميليارد 
تومان تسهيالت مالي با كارمزد 4درصد، 12درصد و تعاملي، بسته هاي 
متنوع حمايتي از تاسيسات و مؤسسات گردشگري و صنايع وابسته درنظر 
گرفته شده اســت. وي، هدف از اجراي اين طرح حمايتي را كمك به بقا  
و دوام تاسيسات، مؤسسات و رونق بخشيدن به كسب وكارهاي فعال در 
تمامی حوزه هاي هتلداري، سفر، حمل ونقل، ســوغات، صنايع دستي، 
موزه داران خصوصي، شركت هاي فناوري اطالعات حوزه گردشگري عنوان 
كرد و افزود: رونق بخشيدن به اين بخش موجب رونق بسياري از صنوف 
وكسب وكارهای ديگر خواهد شــد. وي از اعتبار 20هزارميليارد تومانی 
خبر داد و گفت: تسهيالت ارائه شده تمامی زنجيره گردشگري را شامل 
مي شود و بازپرداخت آن با ســود 4درصد خواهد بود كه در اين طرح هم 

خدمات دهندگان و خدمات پذيران مورد توجه هستند. 
حسن تقي زاده انصاري، رئيس كميته كسب وكارهاي نوين گردشگري 
اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به اهميت طرح ملي تسهيالت گردشگري 
بر ضرورت همكاري و تعامل بيشــتر تشــكل هاي گردشــگري و ستاد 
تسهيالت براي اســتفاده از ظرفيت هاي مالي ايجاد شــده براي رونق 
بخشــيدن به كســب وكارهاي گردشــگري تأكيد كــرد. وي زنجيره 
گردشگري را يك زنجيره مهم و ارزش آفرين خواند و افزود: از نقاط تمايز 
طرح ملي تسهيالت گردشگري توجه به تمام زنجيره سفر و گردشگري، 
حمل ونقل، اقامتي و پذيرايي، گردشــگري ســالمت، صنايع دستي و 
ميراث فرهنگي است. رئيس كميته كســب وكارهاي نوين گردشگري 
اتاق بازرگاني ايران گفت: نيازســنجي و ارائه بسته هاي حمايتي متنوع 
و متناســب بخش هاي مختلف، موجب موفقيت هاي بيشتر طرح هاي 
حمايتي و محرك جديد براي صنعت هتلداري، پذيرايي و سفر خواهد 
بود تا ركود حاصل از شــيوع كرونا كــه بر كار كســب وكارهاي حوزه 

گردشگري است، برطرف شود.

4 سال از اجرای طرح تنفس جنگل گذشته اما هنوز طرح جايگزين تصويب 
نشده است
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اليحه »صيانت و تامين امنيت زنان در 
برابر خشونت« باالخره بعد از نزديك به گزارش

يك دهه نگارش و اصالح و يك سال و نيم 
رفت و برگشت بين دولت و قوه قضاييه، تقديم مجلس 
شوراي اسالمي شــد؛ اليحه ای 57ماد ه اي كه فعاالن 
حقوق زنان به تصويب تمام بندهاي آن در مجلس فعلي 
چندان اميدوار نيستند و مي گويند بعيد است نمايندگان 
فعلي به خصوص اعضاي فراكسيون زنان بخواهند اين 
اليحه را آنطور كه نگارش شــده، به تصويب برسانند؛ 
به خصوص كه خبر رســيده مجلس مي خواهد اليحه 
اصالح شده توسط قوه قضاييه را اصل و اساس قرار دهد.

يك دهه؛ يك اليحه
ماجرا از نتايج پژوهشي كه در سال1383 در 28 استان 
انجام شده بود، شروع شد. پژوهشي كه مركز امور زنان 
و خانواده رياست جمهوري انجام داده بود، نشان مي داد 
كه دست كم 66درصد زنان ايراني يك بار در زندگي شان 
مورد خشــونت خانگي قرار گرفته اند. اين پژوهش كه 
در 32 جلد كتاب و با عنوان »طرح ملي بررسي اشكال 
خشونت عليه زنان« انجام گرفته بود، به گفته شهيندخت 
موالوردي، معاون  ســابق زنان رياســت جمهوري در 

سال93، ناپديد شده و هيچ نسخه اي از آن پيدا نشد.
طبق اعالم سازمان بهزيســتي، حداقل 27درصد زنان 
19 تا ۴9ساله از سوي همسرانشان مورد خشونت قرار 
مي گيرند. گزارش هاي پزشكي قانوني نيز نشان مي دهد 
كه طي كمتر از يك دهه، معاينه هاي مربوط به موضوع 
همســرآزاري، 50درصد افزايش يافتــه و 90درصد 

خشونت هاي خانگي در ايران عليه زنان روي مي دهد.

سال1390، معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم 
به دليل خألهــاي قانوني و آمارهاي موجــود از ميزان 
خشــونت عليه زنان، اليحه تامين امنيت زنان در برابر 
خشونت را پيشنهاد كرد كه در سال1392 متن نهايي 
اليحه را به دولت و دولت آن را به كميسيون لوايح ارسال 
كرد، اما از آنجايي كه اين اليحه داراي ماهيت قضايي 
بود و تدوين لوايح قضايي به موجــب اصل158 قانون 
اساسي از وظايف قوه قضاييه اســت، كميسيون متن 

اليحه را رد كرد.
با روي كار آمدن دولت دوازدهم در مرداد ماه سال1392، 
معاونت امور زنان و خانواده مجددا اليحه را در دستور 
كار قرار داد، امــا به دليل اينكه در همان ســال قانون 
مجازات اســالمي و قانون آيين دادرســي كيفري به 
تصويب رسيده بود، معاونت معتقد بود كه بايد از لحاظ 
ماهيتي و قضايي تغييراتي در اليحه لحاظ شــود تا با 
اين دو قانون همپوشاني نداشــته باشد. به اين منظور 
3گروه كارشناســي تشــكيل و پس از بررســي هاي 
ايــن گروه ها، متن اليحــه در قالب 92مــاده آماده و 
اسفندماه ســال1395 به دولت ارسال شد. دولت نيز 
در ارديبهشــت ماه ســال1396 آن را در كميسيون 
لوايح مورد رسيدگي قرار داد و مقرر شد اليحه به جهت 
ماهيت قضايي براي جلب نظر موافق قوه قضاييه به اين 

قوه ارسال شود.
ارديبهشت سال1396 اين اليحه به قوه قضاييه ارسال 
شــد. در آن دوران، صادق الريجانــي، رئيس وقت قوه 
قضاييه براي بررسي اليحه تامين امنيت زنان در برابر 
خشونت 58جلســه كارشناسي متشــكل از قضات و 
نمايندگان دولت برگزار كــرد و درنهايت اين اليحه در 
قالب 53ماده نهايي شد، اما با تغيير رئيس قوه قضاييه 
دوباره اليحه براي بررسي به معاونت حقوقي قوه قضاييه 
بازگشت و در نهايت اين اليحه پس از گذشت 2سال، در 

قالب 77ماده در شهريور ماه ســال98 تأييد و به دولت 
ارسال شد.

از سال98 نيز اين اليحه در معاونت امور زنان و سپس 
كميســيون لوايح هيأت دولت بررسي شــد و دوباره 
اصالحاتي بر آن صورت گرفت و در نهايت با 57ماده به 
هيأت دولت ارسال شــد و 25دي1399 بود كه معاون 

پارلماني رئيس جمهور از تقديم آن به مجلس خبر داد.

انتقاد توأم با حمايت فعاالن حقوق زنان
فعاالن حقوق زنان در ايران نســبت به طوالني شدن 
فرايند تدوين و تصويب اليحه گاليه دارند و معتقدند 
كه به واسطه حمايت نكردن نهادهاي قانوني از زنان، 
در حق بسياري از آنها به خصوص زنان آسيب ديده در 
تمام اين ســال ها اجحاف شده اســت. همچنين آنها 
معتقدند بايد زمينه تصويب اين اليحه در مجلس قبلي 
كه نگاه مثبتي به رفع خشونت نسبت به زنان داشت، 
فراهم مي شد؛ چراكه شانس تصويب اليحه در مجلس 
فعلي بسيار اندك اســت. از سويي ديگر آنها نسبت به 
حذف يكسري بندها و عناوين در اليحه اوليه كه قوه 
قضاييه آنها را تغيير داده، اعتــراض دارند و معتقدند 
اين اقدام باعث شــده مصاديق جرم تقليل پيدا كند. 
به طور نمونه تغيير تعريف خشــونت و حذف خيلي از 
موادي كه از مصاديق خشــونت به شمار مي آيد و در 
اليحه اوليه مشخص و جرم انگاري شده بود - ازجمله 
خشونت هاي جنســي، رواني، عاطفي، آزار جنسي و 
مزاحمت جنســيتي، به خصوص در حوزه خانواده - 
ازجمله نقدهايي است كه فعاالن حقوق زنان نسبت به 

اليحه اصالح شده دارند.

مجلس اليحه اصالحي قوه قضاييه را اساس قرار داده
اين اليحه با همه تأييدهــا و مخالفت ها، حاال باالخره 
به مجلس رسيده و قرار اســت ابتدا در فراكسيون زنان 
مجلس بررسي شود؛ بررسي كنندگاني كه برخي از آنها 
اليحه را متهم به غرب گرايي و داراي نگاه فمينيستي 
مي كنند. حتي شنيده شده كه آنها اليحه نهايي دولت 
را درنظر نگرفته و اليحه اصالح شــده در قوه قضاييه را 

اساس بررسي قرار داده اند.
اشرف گرامي زادگان، مشــاور امور پارلماني و حقوقي 
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري اين تصميم 
مجلس را تأييد كرد و گفت: آنچه مجلس به عنوان طرح 
ارائه كرده، اليحه قوه قضاييه است كه آن را از سايت اين 
قوه برداشته و به عنوان طرح اعالم وصول كرده؛ اين در 
حالي است كه ما در يك سال ونيم گذشته اليحه اصالح 

شده توسط قوه قضاييه را بار ديگر در معاونت امور زنان و 
كميسيون لوايح دولت بررسي و اشكال ها و مغايرت هاي 
آن با حقوق زنان را اصالح كرديم و نســخه نهايي را به 

مجلس فرستاديم.
گرامي زادگان با بيان اينكه مجلس در اعالم وصول اليحه 
شــتاب زده عمل كرده، ادامه داد: اگر اين اقدام صورت 
گيرد و مجلس نسخه نهايي كه توسط دولت ارسال شده 
را ناديده بگيرد، يعني تالش يك سال و نيم گذشته ما 
براي رفع مغايرت ها و اشكاالتي كه بر نسخه قوه قضاييه 
وارد بود، ناديده گرفته شده و تالش هايي كه كارشناسان 

هر دو قوه در اين زمينه داشتند، به هدر مي رود.
مشاور امور پارلماني و حقوقي معاونت امور زنان و خانواده 
رياست جمهوري گفت: آنچه قوه قضاييه به دولت ارسال 
كرد، 77ماده داشت و نسخه نهايي دولت كه به مجلس 

ارسال شده، 57ماده دارد.
وي درباره اظهار نااميدي فعاالن حقوق زنان درخصوص 
تصويب اين اليحه در مجلس فعلي گفت: من نمي خواهم 
در اين باره اظهار نااميدي كنم؛ چون درست نيست، ولي 
نماينده ها بايد بپذيرند دنيا در شرف تغيير است. زنان ما 
تحصيلكرده اند و مطالبات جديدي دارند. به نظر من بهتر 
است نماينده ها درباره اليحه دولت به توافق برسند و آن 
را تصويب كنند وگرنه زنان آنها را رها خواهند كرد؛ چرا 

كه آنها دنبال حقوق خود در جامعه هستند.
گرامي زادگان افزود: انصاف نيست كه مجلس بعد از اين 
همه تالش به راه خود برود و زحمات كساني كه در اين 
5سال در قوه قضاييه و دولت براي تدوين اين اليحه مهم 

كوشيده اند را ناديده بگيرد.
او تأكيد كرد كه نكته حائز اهميت براي دولت اين است 
كه خواسته ملت ايران و زنان ايران تامين شود و قاعدتا 
اگر نمايندگان در مسير ديگري گام بردارند، دولت و البته 

زنان نسبت به اين اقدام معترض خواهند شد.

همچنين شهناز سجادي، مشــاور حقوق شهروندي 
معاونت امور زنان و خانواده رياســت جمهوري نيز در 
اين باره گفت: اين معاونــت تالش خود را براي تصويب 
اليحه تامين امنيت زنان بــه كار گرفت، اما فقط تالش 
ما كافي نيست. براي اينكه اين اليحه به سرعت تصويب 

مي شد، بايد همه دستگاه ها فعال مي بودند.
او درباره چرايي تأخير در نهايي شدن اليحه در دولت، 
گفت:  همه لوايح براي نهايي شــدن پروسه مشخصي 
دارند كه زمان بر است. اليحه مورد نظر ماهيت قضايي 
هم داشت و عالوه بر دولت بايد نظرات قوه قضاييه هم 
در آن مورد توجه قرار مي گرفت؛ به همين دليل بود كه 

نهايي شدن آن زمانبر شد.
سجادی با تأييد اينكه اليحه براي تصويب اگر به مجلس 
قبل مي رسيد، مسير هموارتري در پيش رو داشت، گفت:  
اگر قرار بود اين اليحه در نوبت معمولي قرار بگيرد، حتي 
االن هم بررسي نمي شد و درنهايت با تالش معاونت خارج 
از نوبت در كميسيون ها رسيدگي شد. با اين حال بله، اگر 
اليحه به مجلس قبل مي رسيد، دغدغه اي وجود نداشت. 
االن دغدغه اين است كه به كارشناسي هاي قوه قضاييه 
و مجريه در اين خصوص توجه نشود و خودشان نظرات 

و رويكردهاي ديگري را دنبال كنند.
وي ضمن ابراز اميدواري نسبت به همكاري فراكسيون 
زنان مجلس، از اعضاي اين فراكسيون خواست از اليحه 

مورد اجماع 2قوه مجريه و قضاييه حمايت كنند.
مشاور حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده از 
مذاكرات احتمالي معاونت با اعضاي فراكسيون زنان در 
روزهاي آتي خبر داد و البته اين را هم گفت كه در ديدار 
تابستان امسال فراكسيون زنان با معصومه ابتكار، آنها 
درباره كليت اليحه نظر مثبتي داشته اند و حتي با اذعان 
به خأل قانوني موجود در حمايت از حقوق زنان،  خواستار 

تعجيل در ارسال اليحه به مجلس بوده اند.

گزارش همشهري از فراز و فرودهاي تدوين و تصويب يك اليحه مهم 

اليحه امنيت زنان در انتظار همراهي مجلس
فهيمه طباطبايي 

خبر نگار

خبر

اعالم آمار فرزندخواندگي در تهران
مديركل بهزيستي استان تهران با اشاره به اينكه تاكنون 230كودك به 
فرزندخواندگي پذيرفته شــده اند، گفت: در طرح ساماندهي و حمايت 
كودكان كار و خيابان، اطالعات ۴50كــودك كار از طريق عنبيه ثبت 

شده است.
امين شاهرخي، مديركل بهزيستي استان تهران درباره فرزندخواندگي 
كودكان تحت پوشــش ســازمان بهزيســتي به ايلنا گفت: در بحث 
فرزندخواندگي بايد مراحل قانوني مانند بازديد از خانواده صورت گيرد و 
با مشاوره و روانشناسي جلساتي برگزار شود، اما به دليل شرايط كرونا با 

محدوديت برگزاري اين جلسات مواجه بوده ايم.
وي با اشاره به تعداد فرزنداني كه در سال گذشته فرزندخوانده شده اند، 
ادامه داد: در سال گذشته درمجموع 300مورد فرزندخواندگي داشتيم، 
اما امسال تاكنون حدود 230كودك را با وجود تمام محدوديت هايي كه 
داشتيم، به فرزندخواندگي سپرده ايم. خوشبختانه خانواده ها مشتاق و 

پذيراي اين كودكان هستند.
مديركل بهزيستي استان تهران تصريح كرد: از ميان فرزنداني كه در اين 
مدت به فرزندخواندگي رفته اند، حدود 150كودك پيگيري درمان داشته 
اند، به طور مثال، كودكي بايد از نظر آزمايش هاي تيروئيدي يا كودكي 
بايد از نظر شنوايي پيگيري مي شد، اما با وجود اين مشكالت، خانواده ها 
اين كودكان را به فرزندخواندگي پذيرفته اند كه جاي تقدير و تشكر دارد.

شــاهرخي در پاســخ به اين ســؤال كه آيا اين كودكان در قالب طرح 
امين موقت ســپرده شــده اند، گفت: خير، اين كودكان به صورت دائم 
به فرزندخواندگي پذيرفته شــده اند، خوشــبختانه تــا اين لحظه در 
بين كودكاني كه امسال پذيرفته شــده اند، هيچ برگشتي نداشته ايم. 
خانواده هاي متقاضي فرزندخواندگي در سامانه، ثبت نام مي كنند و در 
ليست نوبت قرار مي گيرند و فرايند فرزندخواندگي براي اين افراد انجام 
مي شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در بين اين كودكان، كودكان 
داراي معلوليت هم بوده انــد، تصريح كرد: در بين آنهــا كودك داراي 

معلوليت شديد نبوده است، اما كودكان داراي معلوليت خفيف بوده اند.
مديركل بهزيستي استان تهران همچنين درباره استقالل كودكان تحت 
پوشش سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد: سن استقالل و مستقل شدن 
كودكان تحت پوشش بهزيستي فعال تغييري نكرده است و همچنان 
همان 18سال است، اما حمايت هاي ما از اين افراد همچنان بعد از مستقل 

شدن هم ادامه دارد.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود درباره ثبت اطالعات كودكان 
كار و خيابان از طريق عنبيه گفت: در بحث كودكان كار و خيابان اقدامات 
خوبي در حال انجام است و ثبت عنبيه اين كودكان در مراكز انجام مي شود 
و ما اطالعات فردي را كه از اين طريق ثبت شده باشد، هيچ وقت از دست 
نخواهيم داد و اين نخستين بار است كه در طرح جمع آوري و حمايت از 

كودكان كار و خيابان اين كار انجام مي شود.
مديركل بهزيستي استان تهران خاطرنشان كرد: در استان تهران از 2 الي 
3 ماه پيش كه اين طرح آغاز شده است، تاكنون حدود ۴50نفر ساماندهي 
شده اند كه اطالعات اين افراد نيز از طريق عنبيه ثبت شده است و خدا 

را شكر از زمان شروع اين طرح تاكنون هيچ حواشي ايجاد نشده است.

   مخالفان اليحه چه كساني هستند 
البته اليحه فعلي با همه اصالحاتي كه در قوه قضاييه روي آن صورت گرفته، منتقداني هم دارد كه معتقدند اين اليحه نبايد 
تصويب شود و آن را مغاير با دستورات اسالم در حوزه زنان مي دانند. به طور نمونه زهرا آيت اللهي، از اعضاي حقوقي شوراي عالي 
انقالب فرهنگي يكي از مخالفان جدي اين اليحه است كه در سال96 گفته بود: اين اليحه براي تصويب در مجلس از سوي معاونت 
امور زنان و خانواده رياست جمهوري تهيه شــده  و اين اليحه باعث بازداشتن مردان از ازدواج و خشونت عليه آنها مي شود؛ 
درحالي كه دفاع از زنان كار مردان محرم آنهاست. اين اليحه خانواده را تبديل به يك معركه مي كند تا زنان از مسئوليت هايشان 
فرار كرده و مردان از جايگاه اصلي خود - مديريت خانواده - جابه جا شوند.« كارگروه زنان انجمن اسالمي دانشجويان مستقل 
دانشگاه تهران نيز تير سال1397 به ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه نامه نوشته و »اليحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت« 
را در زمره سياستگذاري هايي با نگاه فمينيستي دانسته  و گفته اند كه اين اليحه درواقع اليحه خشونت عليه خانواده است و با 
شكستن حريم خصوصي خانواده باعث مي شود كه حل و فصل شخصي و جزئي ترين امور خانواده نيز به بيرون از خانواده ارجاع 
داده شود. آنها در نامه خود هشدار داده اند كه نبايد اجازه داده شود، »نگرش هاي افراطي فمينيستي با دستاويز قرار دادن نگاه 

مردساالرانه افراطي و ادعاي دفاع از حقوق زنان، عرصه سياستگذاري حوزه زنان را به جوالنگاه خود تبديل كند.«
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 تا همين چند روز پيــش كه تعداد 
دانلودهاي پيام رســان سيگنال در فناوري

كشــور پايين بود اين اپليكيشن را 
مي شد از اپ استورهاي ايراني هم دانلود كرد. از روز 
پنجشنبه هفته گذشــته اما با افزايش فعال سازي 
ســيگنال در كشور به خاطر سياســت هاي جديد 
حريم خصوصي واتساپ به صورت ناگهاني به دستور 
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه )كميته 
فيلترينگ( اين اپليكيشن از اپ استورهاي ايراني 

حذف شد.
هنوز مشخص نيســت در چه فرايندي به صورت 
ناگهاني بــا افزايش دانلود و نصب اين پيام رســان 
دستور حذف آن صادر شده است اما اين اقدام باعث 
شد اين گمانه زني صورت بگيرد كه احتماال پس از 
حذف سيگنال از فروشگاه هاي اپليكيشن داخلي 
اين كارگروه به ســراغ فيلتر كردن اين پيام رسان 
مي رود. حدود 3 سال پيش تلگرام با داشتن حداقل 
۴0ميليون كاربر ايراني بــا وجود مخالفت دولت با 
حكم قضايي فيلتر شد و تاكنون هم كسي نتوانسته 

است اين حكم را بشكند.
در 3سال اخير تعداد كمي از مردم پس از فيلترينگ 
تلگرام به ســراغ ســيگنال رفتند و اكثر كاربران 
ايراني واتساپ را با وجود همه مشكالتش براي رد 
و بدل كردن پيام هايشان انتخاب كردند. سيگنال 
پيام رسان بسيار امني است كه تاكنون بارها مورد 
توصيه چهره هاي مهم دنياي فناوري ازجمله ادوارد 
اسنودن قرار گرفته اســت. در اين سال ها بسياري 
به خاطر نبودن دوستان و خانواده شان در سيگنال 
آن را به فراموشي ســپردند اما طي روزهاي اخير 
موجي جهاني بــراي مهاجرت از واتســاپ به اين 

پيام رسان به راه افتاده است.

چه كسي دكمه فيلترينگ را فشار مي دهد؟ 
از مدتي پيش اما واتســاپ در بيانيه اي به كاربران 
خود به صراحــت اعالم كرده كــه اطالعات آنها را 
در اختيار فيسبوك به عنوان مالك اين پيام رسان 

قرار مي دهد.
در ايران فيلترينگ سايت ها و اپليكيشن ها از 2مسير 
صورت مي گيرد:تصميم كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه كه دادســتان كل كشور رياست 

آن را برعهده دارد يا حكم قضايي.
براســاس مصوبه اي، وظايــف كارگــروه تعيين 
مصاديق محتــواي مجرمانه كه 12عضــو دارد و 
بايد تصميم هايش با اكثريــت آرا صورت بگيرد به 
كميته اي آنالين داده شــده كه 5 نهاد در آن عضو 
هســتند و حتي بدون رأي اكثريت در اين سامانه 
آنالين رأي به بستن و مسدود كردن يك پلتفرم يا 

سايت مي تواند صورت بگيرد.
واقعيت ملمــوس جامعه اين اســت كــه وجود 
فيلترينگ تلگرام هيچ كدام از پيام رسان هاي داخلي 
كه به آنها اميد بســته شــده بود حتي با وام هاي 
ميلياردي و ســرورهاي رايگان نتوانســتند مورد 

رضايت عمومي مردم قرار بگيرند.
برخي گزارش ها نشان مي دهد كه حذف اپليكيشن 
سيگنال از اپ استورهاي ايراني طي روزهاي اخير 
احتماال براساس نامه اي مربوط به سال1395 بوده 
اســت. در آن زمان عبدالصمد خرم آبادي معاونت 
وقت فضاي مجازي دادستان كل كشور در نامه اي 
به شركت  ارتباطات زيرساخت دستور فيلتر چندين 
اپليكيشن پيام رسان را داده بود كه سيگنال نيز يكي 
از همين پيام رسان ها بوده است. در آن زمان رايزني 
وزارت ارتباطات باعث شــد اين دستور به تعويق 
بيفتد اما گفته مي شود طي روزهاي اخير با افزايش 

استفاده ايراني ها از سيگنال با وجود امنيتش اين 
نامه بار ديگر به جريان افتاده است.

روند فيلترينگ ســايت ها و اپليكيشن ها باز مورد 
اعتــراض دولت قرار گرفته اســت. پيــش از اين 
محمدجواد آذري جهرمي در گفت وگو با همشهري 
فيلترينگ را يك نارضايتي عمومي و چالشي براي 
كيفيت اينترنــت خوانده بــود. او تأكيد كرده كه 
در بيشــتر موارد فيلترينگ حتي پلتفرم هايي كه 
ميليون ها كاربر در كشور دارند بدون تشكيل جلسه 
و بحث كارشناسي از طريق سامانه اي آنالين صورت 
مي گيرد. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور 
هم در گفت وگو با همشهري در اين رابطه با تأكيد 
بر نامه هاي متعدد در اين رابطه گفته بود: اگر كسي 
ادعا مي كند كه جلسات كارگروه مي تواند به شكل 
آنالين انجام شــود نياز به مستندات صريح قانوني 
دارد. اين مستندات قانوني اول بايد اصل مسئله را 
كه جلسات آن مي تواند آنالين برگزار شود مشخص 
و دوم اينكه مواردي را كه مي تواند به شكل آنالين 

رسيدگي  شود مشخص كند.
در اين جلسات آنالين موضوع رسيدگي و گرفتن 
تصميم اســت كه اگر نگوييم حكم، شبيه به حكم 

است كه نسبت به كسي يا كساني اعمال مي شود.
او درباره فيلترينــگ با حكم قضايــي ازجمله در 
ماجراي تلگرام مي گويد: قضا اصوال امري موردي 
است. هرچند ممكن است مواردي به صورت استثناء 
هم باشــد. اما اينكه ما چيزي را بــراي همه مردم 
ببنديم يا فيلتر كنيم اين ديگر سياستگذاري است. 
شما نمي توانيد حكمي در شكايتي بدهيد كه نسبت 
به همگان تأثير گذار باشــد. اين امر سياستگذاري 
اســت و بايد در جايگاه خودش مورد بررسي قرار 

بگيرد.

با مهاجرت ايرانی ها از واتساپ به سيگنال از چند روز قبل به دستور كميته فيلترينگ به صورت ناگهانی اين اپليكيشن از اپ استورهای ايرانی حذف شد

تأثير فراوان ويروس كرونا بر زندگي بشــر همچنان 
به قوت خود باقي اســت و هفته گذشته بزرگ ترين 
 2021 CES نمايشــگاه فناوري جهان با عنــوان
)نمايشــگاه الكترونيك مصرفي( درحالي به صورت 
مجازي برگزار شــد و به پايان رســيد كه بخشــي 
از محصوالت ارائه شــده در آن، رابطه مســتقيم يا 
غيرمســتقيمي با همه گيري كوويد-19 داشت. در 
اينجا به بررسي برخي از محصوالت كه سايت پي سي 

مگزين به آنها اشاره داشته است، مي پردازيم.

ماسك N95 يك سخت افزارساز

شركت Razer ســازنده سخت افزار مخصوص بازي 
با ارائه يك ماسك هوشــمند كه چهره را با روشنايي
RGB  جلب توجه مي كند به مبــارزه با كوويد-19 
 Project Hazel با نام N95 برخاسته است. ماسك
با داشتن سيســتم روشــنايي قابل تنظيم روي هر 
ونتيالتور خود كــه مي تواند بــا 16.8ميليون رنگ 
بدرخشد، بسيار روشــن تر و براق تر از يك دستمال 
سر به نظر مي رسد. فراتر از اينها، ماسك ساخته شده 
توسط اين شركت درجه ويژه اي را براي تنظيم جريان 
هوا و فيلتر كــردن ويروس ها و ميكروب هاي موجود 
در فضــا دارد. هم اكنون درباره قيمت اين ماســك 
توضيحاتي ارائه نشده است و بايد ديد كه اين نمونه 

اوليه چه زماني روي خط توليد قرار خواهد گرفت.

دستگاه ضدعفوني كننده قوي

از زمان شيوع ويروس كرونا و همه گيري كوويد-19، 
سيل محصوالت ضدعفوني كننده UV-C به بازار آمده 

 Mundus Pro UV-C اســت. اما ضدعفوني كننده
Disinfecting Tray در نمايشگاه امسال نويِد از بين 
بردن 99.99درصد ويروس ها و باكتري هاي موجود 
در چيزهايي مثل: كليدها، كيف پول، تلفن، ماسك و 
ساير موارد كوچك را داده است و به لطف تركيبي از 
UV-C، ازن اكســيدكننده ميكروب و دي اكســيد 
تيتانيوم دفع كننــده آلودگي، ويــروس كرونا را در 
8دقيقه از بين مي برد. اين وسيله با لوازم جانبي اش، 

119.99دالر قيمت دارد.

هواي بدون كرونا
باتوجه به پارانويايي كه بيماري هــاي قابل انتقال از 
طريق هوا ايجاد كرده انــد، تصفيه كننده هاي هوا با 
تقاضاي بســيار بااليي روبه رو شده اند و فروشندگان 
مدل هاي جديد زيادي را براي نمايش در CES امسال 
Clean- 100 يآورده بودند. يكي از اين مدل ها سر
AirZone بود كه از بيوتيك هاي طبيعي و آنزيم هاي 
مشتق شده از طبيعت، بهره مي برد و سازنده آن ادعا 
كرده اســت كه 99.99درصد از آالينده هاي هوا به 
اندازه 0.1نانومتر )بســيار كمتر از قطر ويروس هاي 
كرونا( را نابود مي كند. اين وســيله فيلترهاي يكبار 
مصرف دارد و از نور ماوراي بنفش )UV( يا انتشار ازن 

استفاده مي كند.

روبات قاتل ويروس

اين روبات قاتل ويروس كروناست و به زودي به كمك 
آن مي توان محيط را از شــر ويروس ها و ميكروب ها 
نجات داد. روبات كوويد-19 ال جــي مي تواند براي 
استفاده در هتل ها، مدارس، دفاتر كار، رستوران ها و 
فروشگاه هاي مختلف به كار گرفته شود. اين روبات در 
سطح مكان حركت كرده و با كمك نور UV-C خود 
ويروس ها را از بين مي برد. شركت سازنده ادعا كرده 
است كه اين روبات مي تواند به آساني از ميان وسايل 
مختلف مانند ميز و صندلي عبور كرده و راهش را به 
آساني پيدا كند. اين روبات براي ضدعفوني يك اتاق 
معمولي حدود 15دقيقه زمان مي گذارد و مي تواند با 

يك بار شارژ كامل، چند منطقه را ضدعفوني كند.

نمايشگاه CES امسال در سايه كوويد-19 و با ارائه حمله فناوري به كرونا 
محصوالت جذاب عليه اين بيماري به كار خود پايان داد

سيگنالهمفيلترميشود؟

نگاه ديگر

واكنش ها به نظارت و مديريت محتوای 
صداوسيما در فضاي مجازي

پس از آنكه حسينعلي 
حاجي دليگاني، نماينده 
مردم شاهين  شــهر در 
مجلس شوراي اسالمي از مصوبه كميســيون تلفيق مجلس درباره 
مديريت و نظارت بر محتواي فضاي مجازي به وسيله سازمان صدا و 
سيماي جمهوري اسالمي ايران خبر داد، شاهد واكنش هاي گوناگوني 
بوديم. وزير ارتباطــات و فناوري اطالعات در واكنــش به اين اقدام 
مجلس، با انتشار يك كاريكاتور در صفحه اينستاگرامي خود به طور 
غيرمستقيم به غيرممكن بودن نظارت بر محتواي فضاي مجازي از 
سوي صدا و سيما اشاره كرد. محمد جواد آذري جهرمي در اين پست 
نوشته بود كه »مصوبه جديد كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي 

براي حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي، راهگشا نيست.«
او در ادامه نوشته بود: »توليد محتوا در فضاي مجازي، بايد مردمي باشد 
و نه سازماني. از توليدات مردمي حمايت كنيم، نه از توليدات صدا و 

سيما براي مردم. آزموده را آزمودن خطاست.«
اين در حالي است كه صدا و سيما پيش از اين، نظارت و اعطاي مجوز 
به پلتفرم هاي آنالين پخش ويدئو را بر عهده گرفته بود. درواقع، اكنون 
اين پلتفرم ها براي پخش محتواي تصويري خود ناگزيرند كه با مجوز 
»سازمان تنظيم مقررات و تصوير فراگير در فضاي مجازي« يا »ساترا« 

كه از سوي صدا و سيما راه اندازي شده است، فعاليت كنند.
 حسن نمكدوست، استاد ارتباطات هم در مورد اين مصوبه در توييتي 
نوشت كه »مديريت و نظارت صدا و سيما بر محتواي فضاي مجازي 
5معنا دارد. نمي دانيد مديريت چيست؟ نمي دانيد نظارت چيست؟ 
نمي دانيد راديو و تلويزيون چيســت؟ نمي دانيد محتوا چيســت؟ 

نمي دانيد فضاي مجازي چيست؟«
اگرچه تا زمان نگارش اين گزارش، جزئيات دقيق اين مصوبه از سوي 
كميسيون تلفيق اعالم نشده است، اما حسينعلي حاجي دليگاني گفته 
است كه »اعضاي كميســيون طي اين مصوبه 2هزار ميليارد تومان 
اعتبار براي توليد محتوا در فضاي مجازي تخصيص دادند كه براساس 
جدول تعيين شده، در اختيار سازمان صداوسيما، سازمان فرهنگ و 

ارتباطات سازمان تبليغات اسالمي و... قرار مي گيرد.«
آنچه در اين نقل قول مشخص اســت  اينكه نامي از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي نيست. همچنين شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان 
نهاد متولي نظارت بر فضاي مجازي در گفته هاي اين نماينده مجلس 
مغفول مانده اســت. نكته ديگر اين است كه مجلس يازدهم چندين 
طرح طي حدود 8 ماه از تشكيل آن تاكنون ارائه كرده كه بعضي از آنها 
در همان ابتداي كار متوقف ماند و بعضــي ديگر هنوز فرصت مطرح 
شــدن در صحن علني را پيدا نكرده اند. همچنين سؤالي كه مطرح 
مي شود اين است كه آيا مصوبه اخير كميسيون تلفيق با قانون جرايم 
رايانه اي كه در ســال1388 به تأييد شــوراي نگهبان رسيده است، 

مغايرت ندارد؟

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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مكمل ها، بخشي از نيازهاي تغذيه اي ما هستند؛ به ويژه 
اگر متخصص تغذيه يا پزشك كمبودي را تشخيص دهد. 
گياهان دارويي هم مانند مكمل ها مي توانند بخشي از 
نيازهايمان را تامين كنند. اما با شــيوع كرونا، بعضي از 
مكمل ها به دليل شايعات دهان به دهان، حكم آب حيات 
را يافتند و قيمت هر بســته ويتامين C سربه فلك زد و 
ويتامين E، سهميه بندي شد. از طرفي قيمت زنجبيل 
و ســير به كيلويي چند صدهزار تومان رسيد؛ دليل آن 
هم تمام توصيه هاي درســت و نادرستي بود كه درباره 
خوراكي ها و تقويت سيستم ايمني بدن در زمان كرونا 
شــنيده و خوانده بوديم. كرونا، بر ســاختار تغذيه اي- 
بهداشتي ما اثر گذاشت. اما كدام اثرها مثبت و كدام يك 
منفي بودند؟ براي يافتن پاســخ اين سؤال  با »  كورش 
جعفريان/ دكتر علوم تغذيه و رژيم درماني و استاد دانشگاه 
علوم پزشكي تهران« گفت وگو كرده ايم كه مي خوانيد. 
بخشــي از اين اثرها، جهاني و بخشي ديگر مختص به 

تغييرات كشور ماست.

كرونا، سنگين ها را هدف گرفت
»افراد داراي اضافه وزن يا اضافه وزن باال، مســتعد ابتال 
به انواع بيماري ها هستند.« اين هشدار يا توصيه را بارها 
شــنيده ايم و بايد به عنوان حقيقتي كامال علمي آن را 
بپذيريم؛ به ويژه اگر درباره تأثير كرونا در افراد دچار اضافه 
وزن بشنويم.   جعفريان دراين باره مي گويد: »مطالعات 
نشان مي دهد در بين افراد مبتال به كرونا، افراد دچار اضافه 
وزن، 113درصد بيش از ديگران در معرض بستري شدن 
در بيمارستان قرار دارند. اين آمار همچنين نشان مي دهد 
تأثير كرونا بر افرادي كه داراي اضافه وزن هستند، بيش از 
ديگران است. عالوه براين، 74درصد از افرادي كه به دليل 
كرونا در بيمارستان بستري شده و به بخش مراقبت هاي 
ويژه يا ICU منتقل شــدند، دچار اضافه وزن بودند. از 
سوي ديگر، 48درصد از افرادي كه بر اثر كرونا فوت شدند، 
وزن بااليي داشتند.« او ادامه مي دهد: »اين آمارها نشان 
مي دهد اضافه وزن نه تنها زمينه ساز ابتال به بيماري هاي 
مزمن بوده و از طرفي در افراد مبتال به بيماري زمينه اي، 
اضافه وزن عامل خطرناكي است، بلكه اين عامل، تأثير 
ويروس كرونا روي بدن را نيز حادتر مي كند. درواقع اضافه 
وزن بدن را مســتعد ابتال به بيماري هاي عفوني، مانند 
كرونا مي كند.«   جعفريان با تأكيد بر ضرورت كنترل وزن 
مي گويد: »كاهش و كنترل هميشگي وزن باعث حفظ 
سالمتي مي شود. عالوه براينكه ممكن است هرازگاهي با 
شكلي از بيماري پاندمي روبه رو شويم كه در اين صورت 
سالمت افراد داراي اضافه وزن بيش از ديگران به خطر 
مي افتد؛ بنابراين كنترل وزن يكي از بهترين راهكارها 
براي ارتقای عملكرد سيســتم ايمني و حفظ سالمتي 
بدن است و اين يكي از نكته هاي مثبت مرتبط با بيماري 

كرونا بود.«

كرونا به سيستم ايمني باخت
مبلغ هر بسته ويتامين C، ســر به فلك گذاشت! همه 
به دنبال خوردن موادغذايــي حاوي ويتامين C بودند و 
اين تالش هم اشتباه و هم درست بود! اما چرا؟ جعفريان 
توضيح مي دهد: »همه شــنيده بودند كه اگر سيستم 
ايمني بدن عملكرد درستي داشته باشد، خطر ابتال به 
كرونا كاهش مي يابد. اين حرف درســت بود، اما براي 
تقويت سيستم ايمني بدن، نمي توان يك شبه اقدام كرد. 
درواقع خوردن دوز باالي ويتامين C يا هر خوراكي اي 

آيا نگاهي به ســبك زندگي اين روزهايتان كرده ايد؟ سبك زندگی 
در دوران كرونا بســياري از عــادات غذايي ما را تغيير داده اســت

خوراكي اتفاقا مهم و مفيد از سفره غذايي مردم حذف 
شوند. اين مســئله نه تنها در همين دوران كرونا باعث 
افزايش آمار ابتال يا حتي مرگ ومير ناشي از آن شد، بلكه تا 
سال ها نيز شاهد تأثير منفي تهيدستي، الغر شدن سفره 
مردم و سوء تغذيه خواهيم بود.« جعفريان درباره گروه هاي 
پرخطر مي گويد: »شــايد بتوانيم تاحدي مشــكالت 
تغذيه اي عموم مردم را جبران كنيم، اما امكان جبران 
آثار به جا مانده روي زنان باردار، زنان در دوران شيردهي، 
كودكان در حال رشد يا افرادي كه به دليل بيماري هاي 
خاص به تغذيه سالم و كامل نياز داشتند، اما كرونا و فقير 

شدن سفره ها مانع از آن شد، ديگر قابل جبران نيست«

سيستم را ايزوله نكنيد
به غيراز شــيوع كرونا، با هيچ روش ديگري نمي شــد 
نخستين اصول بهداشتي مانند شستن دست ها پيش 
از غذا خوردن را به بعضي افراد آموزش داد! شيوع كرونا 
باعث شد تا رفتارهاي بهداشــتي ما تغيير كنند. اما اين 
نكته مثبت مطلق نيست، ولی چرا؟ به عقيده جعفريان 
»درحال حاضر آمار ابتال به آنفلوآنزا و ســرماخوردگي 
به طور چشمگيري كاهش يافته و با آمار سال هاي قبل 
در همين زمان قابل قياس نيست. يكي از داليل آن بدون 
شك رعايت نكته هاي بهداشتي به دليل شيوع كروناست. 
بهداشــت در همه مكان هاي عمومي رعايت مي شود. تا 
اينجاي ماجرا، با شرايط بسيار خوبي روبه رو هستيم، اما 
اين نكته يادمان باشد كه سيستم ايمني را براي استفاده 
كوتاه مدت نمي خواهيم؛ بنابراين بايد سيستم ايمني ما 
اصطالحا ايزوله نشــده و دچار ضعف عملكرد نشود.« او 
ادامه مي دهد: »يكي از عواملي كه سيستم ايمني بدن را 
تقويت مي كند، مواجه شدن آن با باكتري هاي مفيد است؛ 
براي مثال باكتري هاي موجود در موادغذايي پروبيوتيك. 
از ســوي ديگر، قرار گرفتن در محيطي كه داراي كمي 
آلودگي اســت؛ بنابراين اگر محيط  را بسيار ضدعفوني 
كنيم، خطر ضعف در سيستم ايمني به دليل عدم رويارويي 
با عوامل بيماري زا وجود دارد. به اين ترتيب سعي كنيد 
با رعايت حد مناسبي از بهداشت، فقط بدن را در مقابل 

عوامل بيماري زا مراقبت كرده و بدن را ايزوله نكنيد.«

استرس، خوراك اضافه وزن است
يك سالي است همه ما در معرض استرس دائمي ناشي 
از كرونا قرار داريم. مي دانيم كه استرس و اضطراب اصال 
خوب نيست، اما چرا؟ اين استاد دانشگاه توضيح مي دهد: 
»افزايش سطح اســترس و در كنار آن، ابتال به حدي از 
افسردگي- به دليل فاصله گذاري اجتماعي كه در جوامعي 
مانند كشور ما مسئله ارتباطات خانوادگي و اجتماعي 
مهم است- سالمت روان جامعه را به خطر انداخت، اما 
جسم نيز از اين حادثه دور نماند. اين تغيير شرايط رواني 
نامطلوب، الگوي تغذيه اي را نيز تغيير داد. به اين معنا كه 
ميل به مصرف موادغذايي شيرين و چرب افزايش يافت و 
درمقابل مصرف ميوه و سبزي كم شد.« او ادامه مي دهد: 
»اين تغيير الگوي تغذيه اي تنها مختص كشور ما نيست 
و آمارهاي جهاني نيز اين تغيير الگو را نشان مي دهد. به 
اين ترتيب استرس و افسردگي زمينه ساز تغيير الگوي 
تغذيه اي و به دنبال آن اضافه وزن و درنهايت افزايش خطر 
ابتال به بسياري از بيماري ها ناشي از اضافه وزن شد. درواقع 
استرس مي تواند الگوي رفتاري- تغذيه اي درست ما را به 
سمت الگوي نادرست پيش برده و گاهي تا سال ها وقت 

نياز است تا اين عادت نادرست، تصحيح شود.«

كــه آن را به عنوان تقويت كننده سيســتم ايمني بدن 
مي شناسند، نمي تواند معجزه كند. تقويت سيستم ايمني 
بايد تدريجي و با تغذيه درست و مداوم اتفاق بيفتد.« او 
ادامه مي دهد: »عملكرد درست سيستم ايمني بدن نيز 
به عوامل متعددي مانند ژنتيك، تغذيه مناسب، ورزش، 
حفظ تناسب اندام، دوري از استرس ، دوري از دخانيات 
و... وابسته است. در اين بين، تغذيه سالم بيش از هر عاملي 
مي تواند روي تقويت سيستم ايمني بدن اثر مثبت داشته 
باشد. او اضافه مي كند: »بنابراين اگر تا پيش از اين بيماري، 
تصوير و تصور درســتي از سيستم ايمني و عملكرد آن 
وجود نداشت، كرونا نشان داد افرادي كه از سيستم ايمني 
فعال و سالمي برخوردار هستند، دچار بيماري نشده يا 
درصورت ابتال نيز بيماري را به سالمت از سر مي گذرانند. 
آگاهي از نحوه عملكرد سيستم ايمني و ضرورت تقويت 

آن از ديگر آموزه هاي مثبت بيماري كرونا بود.«

لقمه ها اصالح شد
هفته اي چندبار فســت فود مصرف مي كرديد؟ چندبار 
به دليل ارزان بودن فالن محصول غذايي، نوع فله اي آن 
را به نوع بسته بندي و كمي گران تر آن ترجيح داده ايد؟ 

چندبار در هفته نوشابه مي نوشيديد؟ اين استاد دانشگاه 
درباره تصحيح ناخواسته اما مثبت الگوي مصرف و انتخاب 
خوراكي ها مي گويد: »با شيوع كرونا، مصرف فست فودها 
به شكل چشمگيري كاهش يافت. خريد خوراكي هاي 
فله اي )روباز و بدون بسته بندي( كاهش يا حتي دربسياري 
موارد متوقف شد. درمقابل گرايش به مصرف خوراكي هاي 
استاندارد، بسته بندي شــده و توليد شده تحت نظارت 

مراجع معتبر غذايي – دارويي افزايش يافت.« 

نشستيم، خورديم 
عكس هاي متعدد از نماهاي مختلف شيريني ها، غذاها و 
نان هاي خانگي يادتان هست؟ دستور تهيه انواع غذاها، 
نوشيدني ها و شــيريني هايي كه هر روز در گروه هاي 
خانوادگي دست به دست مي شد. اين نشان مي داد كه 
قرنطينه زندگي را به سمت نشســتن و خوردن  سوق 
داده اســت. جعفريان درباره تغيير سبك زندگي ناشي 
از قرنطينه مي گويد: »قرنطينــه و ترس از ابتال به كرونا 
مردم را خانه نشــين كرد، اما در كنار اين خانه نشيني، 
سبك و ساختار تغذيه نيز تغيير كرد. رفتارها به سمت 
كم تحركي و به حداقل رسيدن مصرف انرژي دريافتي 

پيش رفت. اين تغييرات زمينه ساز افزايش وزن افراد تا 
10درصد در بعضي موارد شــد و از اين آسيب، كودكان 
نيز بي نصيب نماندند.« او اضافه مي كند: »كرونا نشان 
داد قرنطينه مي تواند زمينه ساز افزايش وزن شود؛ عاملي 
كه خود خطري براي افزايش خطر ابتال به بيماري هاي 
عفوني مانند كروناست. درواقع قرنطينه عالوه بر كاهش 
تحرك بدني، باعث گرايش بيشتر به خوردن و استفاده از 
غذاهاي پركالري و چرب شد. از سوي ديگر، فرصت زياد 
باعث شد تا بسياري به آشپزي به عنوان سرگرمي و راهي 

براي كاهش استرس و اضطراب روي آورند.«

بضاعت كم، بيماري مي آورد
كرونا، چقدر روي كار و ميزان درآمد شما يا اطرافيان تان 
اثر گذاشت؟ اين بيماري همه مشاغل را تحت تأثير قرار 
داد؛ گرچه سهم بعضي بيشتر و بعضي كمتر بود. اما اين 
تغيير چه تأثيري روي تغذيه افراد داشته و خواهد داشت؟ 
اين متخصص تغذيه در اين باره توضيح مي دهد: »كرونا، 
ســفره ها را الغر كرد و اين تأثير بيش از همه بر طبقه 
فرودست فشــار وارد كرد و مي كند.« او ادامه مي دهد: 
»كاهش قدرت خريد مردم باعث شد تا بسياري از اقالم 

پاي سفره كرونا
مهتاب خسروشاهي

خبرنگار

اختياري شدن حضور 
دانش آموزان در مدرسه

خبر روز

قرار است طبق تصميم ســتاد ملي مقابله با كرونا، 
136روز پس از آغاز سال تحصيلي و پس از هفته ها 
آموزش كامال غيرحضوري به علت پيك سوم كرونا، 
مدارس برخــي پايه ها و شــاخه هاي تحصيلي در 
شهرهاي آبي و زرد، پذيراي دانش آموزان باشند و 
آموزش حضوري را از سر بگيرند. به گزارش ايسنا، 
تصميم اخير ستاد ملي مقابله با كرونا، مخالفت هايي 
را از ســوي والدين و معلمان به همراه داشته است؛ 
ضمن آنكه متوليان نظام سالمت در چند روز گذشته 
مخالفت هاي خود را با اين تصميم اعالم و نســبت 
به صعودي شــدن آمار ابتال و روبه رو شدن با پيك 
چهارم بيماري در پــي كاهش و لغو محدوديت ها و 
عدم رعايت دوباره پروتكل هاي بهداشتي به ويژه در 
پي بازگشايي مدارس، ابراز نگراني كرده اند. همين 
موضوع باعث شد عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا، به بالتكليفي اوليا و مدارس در 
اين باره پاسخ دهد و با اشاره به اينكه در هفته گذشته 
سؤاالت بســياري پيرامون نحوه بازگشايي مدارس 
مطرح شده و شــاهد صحبت هاي ضد   ونقيضي در 
اين زمينه بوده ايم، اعالم كرد كه مدارس به هيچ وجه 
به صورت اجباري برگزار نخواهد شد و براي پايه هاي 
اول و دوم در مناطق آبــي و زرد به صورت اختياري 
خانواده ها مي تواننــد دانش آموزان را به مدرســه 
بفرســتند. به گفته او، درباره حضور كادر مدرسه، 
مديريت و كاركنان در مدرســه نيز خود آموزش و 
پرورش تصميم گيري مي كند. البته حسن روحاني، 
رئيس جمهوري 2روز پيش در جلســه ستاد كرونا 
با تأكيد بر اينكه هيچ شــيوه اي جايگزين آموزش 
حضوري نبوده و نخواهد شد، گفت كه قطعا در مدت 
تعطيلي مدارس، آسيب هايي متوجه دانش آموزان 
بوده كه بايد آموزش و پرورش، با آغاز مجدد آموزش 
حضوري و بازگشــايي مدارس، اين آســيب ها را 
شناســايي و نواقص و مشــكالت آموزشي دوران 
تعطيلي مدارس را طي همين مدت باقيمانده از سال 

تحصيلي به نحوي جبران كند.
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در حداقل 3دهــه اخير، رويكردها و شــعارهاي 
زيــادي در مورد بهينه ســازي  مصــرف انرژي و 
به صورت كلي توسعه سياست هاي مديريت انرژي 
در كشور داشته ايم و تقريبا تمام وزراي ذي ربط، در جلسات رأي اعتماد به اين 
مقوله مهم پرداخته و برنامه هايي را نيز ارائه داده اند ولي تا كنون هيچ تحليل 

مقايسه اي در مورد درصد موفقيت اين برنامه ها در دسترس نيست.
مروري برتجارب موفق كشورهاي توسعه يافته و حتي جهت گيري كشورهاي 
در حال توسعه نشان مي دهد كه رشد منطقي و هوشمندانه اقتصادي و توسعه 
صنعتي و حضور تأثيرگــذار در عرصه اقتصاد جهانــي از ضرورت هاي اصلي 
رسيدن به اقتدار سياسي، استقالل ملي و شــكوفايي فرهنگي است و يكي از 
الزامات جدي اين راهبرد، استفاده و به كارگيري درست و منطقي از منابع انرژي 
است. از همين رو انرژي در بازارهاي جهاني به صورت يك كاالي گرانبها درآمده 
و براي كشورهايي كه از آن برخوردارند منشــأ درآمدهاي بزرگ و سرشاري 
به شمار مي رود. در كشورهاي پيشرفته به ويژه آنهايي كه از لحاظ منابع انرژي 
به ساير كشورها وابســته اند، از چند دهه گذشته تالش هاي فراواني در جهت 
صرفه جويي و مصرف منطقي حامل هاي انرژي، بهينه سازي  تجهيزات انرژي بر 
و جايگزيني ســوخت هاي فســيلي با منابع انرژي تجديدپذير، مانند انرژي 

خورشيدي، باد و زمين گرمايي صورت گرفته است.
بهره وري انرژي و توسعه اســتفاده از انرژي هاي تجديدپذير، 2ركن سياست 
انرژي پايدار به شمار مي روند. استفاده از هر دو روش به صورت همزمان موجب 
تثبيت و كاهش رشــد تقاضاي مصرف انرژي مي شــود. از همين رو درتمام 
كشورهاي دنيا، مباحث راهبردي و سياستگذاري مرتبط با بهره وري انرژي و 
توسعه انرژي هاي تجديدپذير را درقالب يك نظام دولتي و حكومتي مقتدر و 
تأثيرگذار ايجاد كرده اند كه اولويت بندي و چگونگي اجراي آنها بسته به ضرورت 

و نياز صورت مي گيرد.
در كشــورما به جهت وجود منابع غني زيرزميني و ظرفيت هاي باالي منابع 
طبيعي، عرضه انرژي )برق، گاز و بنزين( با قيمت هايي پايين تر از نرخ جهاني 
صورت گرفته اســت. شــايد همين موضوع و پايين بودن تكنولوژي ها، باعث 
استفاده نادرســت و غير بهينه از منابع انرژي شده اســت كه اين امر موجب 

وارد آمدن خسارات جبران ناپذيري بر اقتصاد كشور مي شود.
هم اكنون مقدار زيادي از درآمد ملي از طريق استخراج و صادرات منابع نفتي 
حاصل مي شود. با توجه به باال بودن ســرانه مصرف، رشد سريع روند مصرف 
انرژي و پايين بودن قيمت انرژي در كشور و عدم اســتفاده از تكنولوژي هاي 
كارآمد، پيش بيني مي شود كه درصورت تداوم روند فعلي مصرف، نه تنها كشور 
از اين درآمدها بي نصيب شود بلكه از رديف كشورهاي صادركننده انرژي نيز 

خارج خواهد شد.
بنابراين با توجه به محدوديت منابع انرژي هاي فســيلي و براي صيانت از اين 
منابع و جلوگيري از تخريب محيط زيست و دستيابي به توسعه پايدار بايد در 
مديريت توليد و مصرف انرژي در كشور، اقدامات مؤثر، با برنامه و جدي تري 

انجام پذيرد.
بهينه ســازي  مصرف انرژي و توســعه اســتفاده از انرژي هــاي تجديد پذير 
مي تواند كمك بزرگي به رشد و توسعه كشورمان داشته باشد. از اين رو تدوين 
فعاليت هاي صرفه جويانه و اجراي راهكارهاي بهينه ســازي  مصرف انرژي و 
همچنين توسعه به كارگيري و استفاده از منابع تجديد پذير انرژي به عنوان يك 
سرمايه گذاري تلقي شده است و مي تواند موجبات كاهش )ذخيره( هزينه هاي 

عمومي براي مصرف كنندگان انرژي و توسعه پايدار را فراهم آورد.
 بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه پتانسيل بهينه سازي  انرژي در كشور ما 
بسيار زياد است به نحوي كه در مجموع و به طور متوسط در بخش هاي مختلف 
مصرف مي توان با سياســتگذاري، برنامه ريزي، اجــراي هدفمند برنامه ها و 
به كارگيري رويكردهاي مختلف اقتصادي، حقوقي، فني، آموزش و آگاه سازي  

تا 30درصد در مصرف انرژي صرفه جويي كرد.
بنابراين براي رســيدن به اين هدف، نياز به سياســتگذاري و تعيين راهبرد 
حكومتي و وجود تشكيالت و ساختاري منسجم، قدرتمند، داراي توان مالي، 
علمي و سرمايه گذاري در سطح كالن است و بايد راهبرد بهينه سازي  مصرف 
انرژي و توســعه اســتفاده از انرژي هاي تجديد پذير را از طريق سياست هاي 
علمي - كاربردي - منطقي و متناسب با ساختار صنعتي هريك از بخش هاي 
اقتصادي و مصرف كننده انرژي هدايت كند. به همين دليل اين راهبرد در بخش 
حاكميتي و بدنه دولت توجيه پذير بوده و قابل واگذاري نيســت. اين ساختار 
نبايد بــه تامين كننده هاي حامل هاي انرژي، ارتباط بودجه اي و ســاختاري 
و مديريتي داشته باشــد. اين تشــكيالت در بخش حاكميتي و راهبردي و 
برنامه ريزي كالن فعاليت مي كند و بخش خصوصي مي تواند به واسطه حمايت 
بخش فوق و استفاده از ابزارهاي ايجاد شده، فعاليت هاي عملياتي مورد نياز را 
انجام دهد. بنابراين تأكيد مي شود كه رسيدن به اين هدف عاليه، بدون وجود 
يك نظام حكومتي سياستگذار امكان پذير نيست و انتظار از بخش خصوصي 
براي راهبرد و سياستگذاري و نظارت در مورد بهينه سازي  مصرف انرژي، يك 
نوع حركت رو به عقب است. البته قطعا منظور عدم مشاركت بخش خصوصي 

در نظام تصميم سازي  و حتي سرمايه گذاري نيست.
ضمن اينكه بخش خصوصي نيــز به دليل فقدان توجيه اقتصــادي، توانايي 
ســرمايه گذاري در اين بخش را نداشته و شدت روبه رشــد مصرف انرژي در 
كشــور نشــان مي دهد خصوصي كردن فعاليت هاي مرتبط با سياستگذاري 
بهينه ســازي  مصرف انرژي و حذف آن از مجموعه دولت در شرايط اقتصادي 
حاضر، اجرايي كردن سياست هاي اصالح الگوي مصرف و كاهش شدت مصرف 

انرژي را با مشكل جدي مواجه مي سازد.
بنابراين از آنجا كه براي توسعه و پيشبرد سياستگذاري هاي بهينه سازي  انرژي، 
بحث افزايش قيمت به تنهايي پاسخگو نيست، توصيه هاي زير نيز رهگشاست:

اعمال سياست هاي هوشمندانه قيمتي و تعرفه اي مبتني بر بازارآزاد، اعمال 
سياست هاي مالي و يارانه اي و حمايتي و خصوصا جلب اعتماد بخش خصوصي، 
به روزكردن فناوري هاي جديد و حمايت از بخش خصوصي براي اين اقدام و 

برنامه هاي آگاه سازي  واطالع رساني.
در خاتمه دل بخش خصوصي به تسهيالت ماده 12براي ورود به بهينه سازي  
مصرف انرژي خوش بــود كه تا كنون آبــي از آن گرم نشــده و در پيچ وخم 
بوروكراسي هاي اداري مانده است. بنابراين و بايد تغيير مدل رفتاري و سياستي 
در استفاده از پتانســيل ماده قانوني فوق ايجاد و تصميم گيري در مورد آن از 

انحصار يك بخش خارج شود.
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گفت وگو با مصطفي رجبي مشهدي
 سخنگوي صنعت برق درباره هدررفت انرژي در ايران 

هزار ميليارد تومان بودجه براي ساخت نيروگاه هاي 
خورشيدي و تجديدپذير اختصاص يافته است 

ونا، مصرف انرژی كر
 در  ايران  را  4.5 برابر  كرد

متهمان رديف اول
 بيت كوين و كرونا 

مسئوالن و كارشناسان درباره رسيدن ميزان مصرف 
انرژي در ايران به مرز هشدار چه گفته اند

مردم مقصرند؟ وضعيت مصرف گاز در ايران در مرز هشدار است، قطعي هاي 
پي درپي برق در بيشتر مناطق هم تأييد مي كنند كه مصرف باالست اما چرا 
يكباره مصرف انرژي در ايران باال رفته؟ مصرف باالي گاز در فصل سرما طبيعي 
است اما چرا مصرف برق در اين فصل افزايش داشته؟ گفته مي شود در 10سال 
گذشته، افزايش دماي قابل توجهي در ايران نبوده و مصرف خانگي به تنهايي 

نمي تواند، بحران ايجاد كند. 

 يك، دو، سه
 ركوردداران مصرف 
ساكنان مناطق مختلف تهران در مصرف

 آب، برق و گاز چه وضعيتي دارند؟
وضعيت مصرف انرژي در ايران مطلوب نيست. بهره وري پايين توليد انرژي، 
مصرف باال و همچنين استفاده از كاالها و خدمات انرژي بر غيراستاندارد داليل 
اين وضعيت هستند. سرانه مصرف انرژي در كشور باالست و هر سال نيز باالتر 
مي رود؛ چون به دليل فرهنگسازي ناقص همچنان پاي الگوي بهينه مصرف 
مي لنگد و كمتر كساني هستند كه حفظ انرژي براي نسل هاي بعد برايشان 

دغدغه باشد و هنگام مصرف آب، برق و گاز صرفه جويي كنند. 

چرا تبليغات در حوزه انرژي چندان كارساز نيست؟
جامعه مصرف گراست 

بايد فرهنگ ناسالم مصرف گرايي از ريشه تغيير داده شود
 و جلوي سوء استفاده گري از تبليغات

 درخصوص مصرف گرايي را گرفت
شرايط اقتصادي و سياسي كشور در سال هاي اخير به گونه اي شده كه ضرورت 
وجود يك طرح بهينه سازي  در مصرف منابع مختلف انرژي را هشدار مي دهد اما 
احساس مسئوليت جدي در اين زمينه ديده نمي شود. يكي از اركان مهمي كه 
در زمينه الگوي مصرف انرژي مي تواند به طور مؤثر عمل كند، تبليغات است اما 
شيوه هاي تبليغاتي در كشور به گونه اي نبوده كه بتواند تأثير بسزايي در مصرف 

بهينه انرژي هايي مانند آب، برق و گاز ايجاد كند.
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هر سال اعداد مختلفي از ســرانه مصرف انرژي 
ايراني ها در رسانه ها منتشر مي شــود. ايران واقعا به نسبت 
جمعيت موجود و شــرايط آب و هوايي كه با آن مواجه است 

كشور پرمصرفي است؟ 
 در ايران براي توليــد كاال و خدمات، به طور متوســط 60درصد 
بيشــتر از ميانگين جهان، انرژي مصرف مي شود. در كشورهاي 
توسعه يافته همين كاال و خدمات با 60درصد مصرف كمتر توليد 
مي شــود و اين عدد به خوبي به ما مي گويد كه ما هنوز جاي كار 
بسياري براي مصرف بهينه سازي  در بخش صنعتي خود داريم كه با 
اتخاذ اقدامات الزم و تصميم هاي متناسب مي تواند كاهش مصرف 
انرژي قابل توجهي را براي ما رقم بزند. در بخش خانگي  يا انرژي 
در ساختمان ها اما ميزان انرژي به ازاي هر مترمربع)واحد سطح( 
محاسبه مي شود. در اين بخش وضعيت مصرف انرژي در كشور ما 
بسيار بغرنج تر است. بر اساس آمارهايي كه به دست آورده ايم ساالنه 
حدود هزار و650مگاژول انرژي، به ازاي هر واحد سطح، در ايران 
مصرف مي شود و اين در حالي است كه در كشور سردسيري مثل 
فنالند اين عدد كمتر از هزار مگاژول است يا مثال در كشوري مثل 
آمريكا اين شاخص بين 350تا 550 و در كشوري مثل پرتغال اين 
عدد حدود 220مگاژول برآورد مي شود. در ژاپن هم عدد به دست 
آمده تقريبا زير 400مگاژول اســت و اين يعني ما 4برابر ژاپني ها 

انرژي مصرف مي كنيم.

و چرا كار در بخش ساختمان به اينجا رسيده و هنوز 
قوانين بازدارنده نيستند ؟

طراحي ساختمان هاي ما از استانداردهاي الزم برخوردار نيست. 
عايق بندي ديوار ها، شيشه ها و پنجره ها در ايران به درستي انجام 
نمي شود و اين موضوع هدررفت انرژي در بخش ساختمان را بسيار 

باال برده است.

نتيجه اصالح الگوي ساخت چطور خود را در بخش 
انرژي ساختمان نشان خواهد داد؟ 

بخش قابل توجهي از هزينه هايي كه براي توسعه بخش توليد منابع 
انرژي  يا حتي انتقال و توزيع آن صرف مي كنيم، بايد به بهينه سازي  
مصرف انرژي اختصاص پيدا كند. اگر در روند توسعه قرار بگيريم 
و از هدررفت انرژي جلوگيري كنيم، مي توانيم در ماه هاي خيلي 
سرد و خيلي گرم هم وضعيت بهتري در تامين انرژي داشته باشيم.

قطعا پشت اين اعدادي كه در اختيار ما گذاشتيد 
آمايش هــا و پژوهش هايي وجود دارد كه همه مشــكالت 
هدررفت انرژي در ايران را هم شناسايي كرده است. آيا وقت 
آن نرسيده كه از نتايج اين پژوهش ها استفاده كنيم و الگوي 

مصرف را حداقل در ادارت و سازمان ها اندكي اصالح كنيم؟
بدون شك همينطور اســت. اقداماتي هم در اين حوزه آغاز شده، 
به خصوص در بخش ساختمان مراكز دولتي و شركت هاي بزرگ. 
يكي از كارهايي كــه مي توان انجام داد توقف اســتفاده از انرژي 
گرمايشي در مكان هاي كم تردد است. همچنين در ساختمان هاي 
اداري بزرگ بايد از خاموش شدن سيستم گرمايشي، المپ هاي 
روشنايي و... بعد از خروج پرسنل، اطمينان حاصل شود. شناسايي 
اين امكان و نظارت  بر انجام درســت قوانين بهينه سازي  در آنها 

آغاز شده است.

رصد شما بر اجراي چنين دســتورالعمل هايي با 
چه ســازوكاري صورت مي گيرد؟ آيا ابــزار تنبيهي براي 

تخطي كنندگان در نظر داريد؟
نصب كنتورهاي هوشمند يكي از مهم ترين اقدامات در اين زمينه 
است. به وسيله اين كنتورها ما مي توانيم به صورت روزانه يا ساعتي 
مصرف برق ادارات و ســاختمان هاي بزرگ را رصد كنيم. اين را 
هم بگويم كه بر اساس مصوبه جديد هيأت وزيران ساختمان هاي 
دولتي بايد بتوانند 10درصد مصرف انرژي خود را نسبت به  مدت 
مشابه سال قبل خود كاهش دهند. اگر اين كاهش صورت نگيرد، 
مديرعامل شركت مورد نظر بايد نسبت به چرايي اين امر پاسخگو 
باشد. با توجه به اينكه اين طرح را در زمستان امسال هم پيگيري 
كرده و خواهيم كرد اميد داريم اين سلسله اقدامات منجر به كاهش 

مصرف انرژي در مراكز بزرگ و ادارت دولتي شود.

اين طرح ســال گذشته هم در دســتور كار قرار 
داشته است؟

بله هم در تابستان و هم در زمستان. تأكيد ويژه در زمستان امسال 
بر سيستم هاي گرمايشي است.

و نتايج اجراي اين طرح در سال گذشته را چطور 
ارزيابي مي كنيد؟

طرح نسبتا موفقي بود. حتي برق بعضي از دستگاه هاي اجرايي – 
مثل چند بانك- پرمصرف قطع شد.

آقاي رجبي مشهدي! چند دستگاه كنتور هوشمند 
تا به امروز در كشور نصب شده است؟ 

بيش از 50درصد ميزان مصرف كشور، توسط كنتورهاي هوشمند 
رويت پذير شده كه كار آن را تقريبا حدود 470هزار دستگاه كنتور 
هوشمند انجام مي دهند. البته طرحي هم براي پرمصرف ها درنظر 
گرفته ايم كه بر اســاس اين طرح، پرمصرف ها ملزم به نصب اين 

كنتورها مي شوند.

براي كاهش مصرف انرژي كشور چه ميزان بودجه درنظر 
گرفته شده و از اين اعتبارات هم اكنون چگونه استفاده مي شود ؟

در مورد نيروگاه هاي خورشيدي، بندي را در تبصره شش قانون بودجه هر 
ساله داريم كه بر اساس آن نيروگاه هاي خورشيدي و تجديدپذير كشور 
از محل عوارض، توسعه داده مي شــوند. اين بودجه حدود هزار ميليارد 
تومان است. در بخش بهينه سازي  هم از محل ماده 12قانون رفع موانع 
توليد اعتباراتي پيش بيني شــده كه به تامين هزينه ها در اين بخش 
كمك مي كند. امسال همچنين تحويل نفت در ازاي صرفه جويي انرژي 
انجام شده است و بر همين اساس موفق شديم از محل 3نيروگاه سيكل 
تركيبي، 200ميليون دالر منابع تا پايان ســال پرداخت كنيم. البته 
آنقدر حجم هدررفت انرژي در ايران زياد است كه اعتبارات دولتي كافي 
نيستند و الزم است نهادهای ذي ربط به صورت جدي وارد ماجرا شوند و 

انجام اقدامات پيشگيرانه در دستور كار قرار بگيرد.

درحال حاضر بيشــترين هدررفت انــرژي ما به 
كدام بخش برمي گردد؟ بخــش خانگي يا ادارات؟ و كنترل و 
بهينه سازي  در كدام بخش با هزينه كمتر و سرعت بيشتري 

امكان تحقق دارد؟
هر دو بايد زيرنظر باشند و اقدامات الزم براي آنها صورت بگيرد اما از 
آنجا كه مديريت ســاختمان ادارات راحت تر است مي توان با سرعت 
بيشتري نســبت به آنها اقدام كرد. درخصوص ســاختمان ها اگر با 
ساختمان هايي كه جديدا احداث مي شوند كار بهينه سازي  را آغاز كنيم 
و آنها را بر مدار قانون بسازيم، مي توانيم پيشرفت هاي قابل مالحظه اي 
را تجربه كنيم. در بخش خانگي هم مي توان به ديدن نتايج اقدامات 
اميدوار بود. براي مثال يكي از اقدامات زودبازده اجراي طرح تعويض 
كولرهاي گازي كم بازده با نمونه هاي كم مصرف تر با بازدهي بيشتر را 
در مناطق گرمسير در دستور كار قرار داده ايم. اميدواريم كه در سال 
1400بتوانيم حدود يك ميليون دستگاه كولر گازي فرسوده را تعويض 
كنيم. همچنين در بحث بهينه سازي  روشنايي معابر هم طرحي است 
كه صنعت برق آن را پيگيــري مي كند. البته در كنــار همه اينها به 

مساعدت مردم براي كاهش مصرف هم نياز داريم.

با همه اين اما و اگرها، ذخيره برق توليد شده كنوني 
ما در چه وضعيتي قرار دارد؟ 

در زمســتان حدود 20هزار مگاوات كمتر از تابستان برق مصرف 
مي كنيم. بخشــي از اين 20مگاوات ذخيره نيروگاهي مي شود و 
مشكلي از اين بابت وجود ندارد. امروز مهم ترين مشكل ما تامين 

سوخت نيروگاه هاست.

به تازگي آماري منتشر شد كه نشان مي داد مصرف 
برق كشور در ايام كرونا 4.5درصد افزايش پيدا كرده است. اين 
عدد نشان دهنده چيست؟ با وجود اينكه مدارس و دانشگاه ها 
تعطيل بوده اند، ادارات با يك سوم ظرفيت خود كار كرده اند و 

اساسا دوركاري بر فضاي كلي كشور قالب بوده است...
ريشه اين افزايش مصرف در مشتركان صنعتي بزرگ است كه در اين 
ايام نسبت به سال قبل 15درصد افزايش مصرف داشته اند. در بخش 
خانگي هم حدودا به واسطه خانه نشيني و دوركاري 4درصد افزايش 
مصرف انرژي را به ثبت رسانده ايم البته علت اين افزايش بيش از اين 
عامل ناشي از اين است كه ساالنه يك ميليون مشترك بخش خانگي 
جديد به كشور افزوده مي شود كه خود مصرف جديد ايجاد مي كند. 
همچنين مصرف گاز به طور بي ســابقه اي افزايش پيدا كرده؛ چرا كه 

افراد به باز گذاشتن در و پنجره ها روي آورده اند.

ساالنه حدود 
هزار و650مگاژول 
انرژي، به ازاي هر 

واحد سطح، در ايران 
مصرف مي شود و اين 
در حالي است كه در 

كشور سردسيري 
مثل فنالند اين عدد 
كمتر از هزار مگاژول 

است يا مثال در 
كشوري مثل آمريكا 

اين شاخص بين 
350تا 550 و در 

كشوري مثل پرتغال 
اين عدد حدود 

220مگاژول برآورد 
مي شود. در ژاپن 
هم عدد به دست 
آمده تقريبا زير 

400مگاژول است و 
اين يعني ما 4برابر 

ژاپني ها انرژي 
مصرف مي كنيم

 بهينه سازي  مصرف انرژي
 با رويكرد شعاري

انرژي اينجا ارزان است. پوشيدن لباس هاي گرم در خانه، خاموش كردن سيستم هاي گرمايشي اضافه، المپ هاي 
غيرضروري و دلسوزي براي شير آبي كه هنگام ظرف شستن باز مانده انگار خرده فرهنگ هاي محبوبي ميان ايراني ها 
نيست و شايد هرگز نبوده است. اعداد هشدار دهنده در اين حوزه هم آنقدر زياد و ناقض يكديگرند كه لوث شده اند. 
همه به شنيدن »ايران به اندازه يك كشــور 200ميليون نفري برق مصرف مي كند« »مصرف سرانه آب ايراني ها 6برابر ميانگين جهان است« و »60درصد 
هدر رفت انرژي در بخش صنعتي داريم« عادت كرده اند؛ جمله هايي تامل برانگيز كه ديگر كاركرد خود را از دست داده اند. مصرف كنندگان بخش خانگي، 
دولتي ها را متهم مي كنند و مديران ادارات دولتي و حتي گاهي مسئوالن امر معتقدند مصرف انرژي در بخش خانگي بي رويه است. مصطفي رجبي مشهدي 
سخنگوي صنعت برق اما بر اين باور است كه در هر دوي اين بخش ها نياز به بهينه سازي  مصرف انرژي حس مي شود؛ چرا كه برآيند اين ماجرا اين است كه 
ايران 7برابر پرتغال، 4برابر ژاپن و 3برابر آمريكا انرژي مصرف مي كند. اين اعداد در حالي اعالم مي شود كه براي ساخت نيروگاه هاي خورشيدي و تجديد پذير 

بيش از هزار ميليارد تومان بودجه اختصاص داده شده و بيش از 470هزار دستگاه كنتور هوشمند در سراسر كشور نصب شده اند.

مائده اميني
روزنامه نگار
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خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

انرژی مصرف 
این شماره

امسال، سال 
كم گازي بود 

و صنایع و 
نيروگاه هاي زیادي 

با چالش مواجه 
شدند. بدیهي است 

كه در فصل سرد، 
مصرف گاز در بخش 
خانگي و تجاري باال 
مي رود و گازرساني 

به صنایع محدود 
مي شود. در 
حالت عادي 

به طور متوسط 
روزانه 62ميليون 
مترمكعب گاز در 

مصارف خانگي 
استان تهران 

هزینه مي شود كه 
حدود 11درصد كل 
گاز مصرفي كشور 

است

مصرف گرایي 
آنچنان بر جامعه 

حاكم شده كه 
دور كردن مردم 
از این فضا كمي 
سخت و زمان بر 

است؛ چرا كه تعداد 
كارخانه ها و تنوع 
محصوالتشان به 

نسبت گذشته 
بسيار زیادشده 
و هر كدام براي 

سرپاماندن نياز به 
فروش و تبليغات 
گسترده دارند و 
قطعا در شرایط 

تحریم كيفيت این 
محصوالت به خاطر 
تامين نشدن برخي 
مواداوليه پایين تر 

هم آمده

 یك، دو، سه؛
ركوردداران مصرف 

ساكنان مناطق مختلف تهران در مصرف آب، برق و گاز چه 
وضعيتي دارند؟

وضعيت مصــرف انــرژي در ايران 
مطلوب نيست. بهره وري پايين توليد 
انرژي، مصرف باال و همچنين استفاده 
از كاالها و خدمات انرژي بر غيراســتاندارد داليل اين وضعيت 
هستند. سرانه مصرف انرژي در كشــور باالست و هر سال نيز 
باالتر مي رود؛ چون به دليل فرهنگســازي ناقص همچنان پاي 
الگوي بهينه مصرف مي لنگد و كمتر كساني هستند كه حفظ 
انرژي براي نسل هاي بعد برايشان دغدغه باشد و هنگام مصرف 
آب، برق و گاز صرفه جويي كننــد. از آن طرف، ارزاني انرژي در 
كشور بيشتر مشــوق افزايش مصرف است! پيش بيني شده كه 
جمعيت ايران تا 4سال آينده )1404( به باالي 93ميليون نفر 
برسد، پس آنچه در پيش است بزرگ ترشدن ارقام مصرف انرژي 
خواهد بود. در اين ميان تكليف پايتخت روشن است. ظواهر امر 
نشان مي دهد كه سرانه مصرف انرژي امسال در تهران باالتر از 
سال هاي پيش بوده است. برق برخي مناطق تهران قطع شد و 
روشنايي معابر نيز در شب كاهش يافت. چون براي توليد برق 
بايد سوخت گاز مصرف شــود. گفته شد كه نيروگاه هاي توليد 
برق در پي افزايش مصرف بخش هاي خانگي و تجاري به شدت 
با كاهش گازرساني مواجه شده اند. آنچه در پيش گرفته شد هم 
اين بود كه مسئوالن از شهروندان خواهش كرد ه اند كه در مصرف 
گاز صرفه جويي كنند. در ادامه به بررسي سرانه مصرف )آب، برق 
و گاز( در تهران پرداختيم تا ببينيم مصرف انرژي در پايتخت به 

چه صورت است؟

مناطق 1تا 3، مناطق پرمصرف آب
امسال تحت تأثير شــيوع ويروس كرونا و در خانه ماندن مردم، 
مصرف آب در تهران رشــد يافت. در فروردين شــاهد افزايش 
5تا 6درصدي مصرف بوديم و روزانــه 200تا 250مترمكعب 
ميزان مصرف آب افزايش داشت. در تيرماه امسال اعالم شد كه 
سرانه مصرف آب در پايتخت در طول شبانه روز به طور ميانگين 
235ليتر بدون لحاظ تلفات است كه با لحاظ تلفات اين عدد به 
حدود 300ليتر مي رسد. روزانه 3ميليون و 650هزار مترمكعب 
آب در تهران مصرف مي شــود. تابستان كه فصل پرمصرف آب 
است، تمام شد و مشــكلي در تأمين آب براي پايتخت نشينان 
به وجــود نيامد. امــا با توجه بــه افزايش جمعيــت تهران كه 
پيش بيني شده است 2ميليون نفر تا ســال 1410به پايتخت 
اضافه شــوند و همچنين پايين بودن سرانه آب تجديدپذير، در 
زمينه تأمين آب براي تهران نگراني هاي جدي وجود دارد. گفته 
شده است كه الگوي مصرف آب شرب در تهران 14مترمكعب 
براي هر خانوار در  ماه اســت و اگر خانواري بيشــتر از اين رقم 
مصرف كند، پرمصرف محسوب مي شود. 40درصد مشتركان در 
تهران مصرفي باالتر از الگوي مصرف دارند و روزانه يك ميليارد 
و 225ميليون تومان صرف يارانه بخش آب مشتركين پرمصرف 
مي شود. در مهرماه امسال اعالم شد كه مناطق 1، 2و 3مناطق 
پرمصرف هستند كه سرانه مصرف در اين مناطق 430ليتر آب 

به ازاي هر نفر است.

4ميليون و 500مشترك برق در تهران
شركت توزيع نيروي برق تهران 4ميليون و 500مشترك دارد 
كه بيش از 70درصــد آنها الگوي مصــرف را رعايت مي كنند. 
75درصد مشتركان برق در تهران خانگي هستند كه 40درصد 
انرژي بــرق را مصرف مي كنند. شــركت بــرق در زمان پيك 
مصرف سعي مي كند با همكاري مشتركان بخش هاي صنعتي، 
كشاورزي و اداري، تجاري و عمومي دوره پيك را كه معموالً در 
تابستان رخ مي دهد و در موارد استثنايي در فصل هاي ديگر اتفاق 
مي افتد، پشت سر بگذارد. همكاري اين مشتركان در قالب پاداش 
نقدي يا كاهش صورتحساب ها جبران مي شود. طبق برآوردها، 
در پيك تابستان امسال مشــتركان نامبرده حدود 13ميليارد 
تومان در صورتحساب هايشان پاداش گرفتند كه اين ميزان در 

سال قبل 5ميليارد تومان بوده است.
امســال طرح »برق اميد« با هدف بهبود الگــوي مصرف براي 
تشويق مشتركان خانگي اجرا مي شود. در اين طرح، مشتركين 
خانگي به 3دسته تقسيم مي شــوند: كم مصرف ها؛ مشتركاني 
هستند كه در ايام گرم سال متوســط مصرف ماهانه برق آنها 
تا 100كيلووات ساعت و در ايام غيرگرم تا 80كيلووات ساعت 
باشد. اين دســته به طور كامل از پرداخت صورتحساب معاف 
هســتند. دســته دوم، خوش مصرف ها هســتند كه بيشتر از 
100-80كيلووات در ماه مصرف دارند، اما الگوي مصرف را رعايت 
مي كنند. الگوي مصرف براي مشتركين خانگي تهران در مواقع 
گرم سال در ماه 300كيلووات و در مواقع غيرگرم 200كيلووات 
ساعت است. دسته ســوم، پرمصرف ها هستند كه به هيچ وجه 
الگوي مصرف را رعايت نمي كنند. اعالم شده است كه 130هزار 

مشترك تهراني مشمول طرح ملي برق اميد مي شوند.

ركوردزني مصرف گاز در تهران
امســال، ســال كم گازي بود و صنايع و نيروگاه هاي زيادي با 
چالش مواجه شــدند. بديهي اســت كه در فصل سرد، مصرف 
گاز در بخش خانگي و تجاري باال مي رود و گازرساني به صنايع 
محدود مي شود. در حالت عادي به طور متوسط روزانه 62ميليون 
مترمكعب گاز در مصارف خانگي استان تهران هزينه مي شود كه 
حدود 11درصد كل گاز مصرفي كشور است. مصرف گاز امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 30درصد افزايش يافت و 
اعالم شد كه در 20سال گذشته هيچ گاه مصرف گاز استان تهران 
به 122ميليون مترمكعب نرسيده بود! مصرف روزانه گاز طبيعي 
نيروگاه ها آذرماه حدود 90ميليون مترمكعب بوده است. در سال 
گذشته مناطق 4و 21كمترين سرانه مصرف گاز را ثبت كردند و 

منطقه 3بيشترين سرانه را داشته است.

آرام محمدي
روزنامه نگار

الگوسازي يا الگو سوزي؟
استفاده بهينه از انرژي چقدر در فيلم و سريال هاي ايران نمود درستي 

داشته است؟
استفاده بهينه از انرژي و مصرف درســت آن، امري است كه سال ها 
موردتوجه دولت ها قرار گرفته. امري كه جامعه جهاني بارها در قالب و 
فرم هاي مختلفي سعي در فرهنگسازي آن ميان مردم كرده و نياز رفتار 
درست امروز را به سرنوشت آیندگان پيوند زده است. اما ما چقدر در این باره كوشش مي كنيم؟ آیا الگوي درستي 
در این باره به ما پيشنهاد شده؟ نهادهاي فرهنگســاز در این  راه چه كرده اند؟ چرا الگوسازي درباره مقوالتي كه 
سال هاست درباره آن شعار داده مي شود، هنوز جایشان در قالب هاي فرهنگي مانند سينما و تلویزیون كه پلتفرمي 
اثرگذار است، خالي است؟ آیا تزریق چنين الگوهایي به جامعه در فيلم هاي سينمایي آنقدر گل درشت و باور نكردني 
هستند كه ما را از درك درست مسئله عاجز كرده؟ یا پرداختن به چنين موضوعاتي اساسا كار دشواري است و ما 
در سينماي ایران چنين توانایي و قابليت هایي نداریم؟ در كل براي ساخت آثاري كه باعث ارتقاي فرهنگ عمومي 
مي شود، نياز به رعایت چه اصولي است؟ ابوالحسن داوودي و علي غفاري، كارگردانان سينما و تلویزیون در پاسخ 

به این سؤاالت به تحليل شرایط موجود در جامعه و سينما پرداخته اند.

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

تصور غلط فرهنگسازي با زور

الگوســازي در مســائل 
سرنوشت ساز مثل مصرف 
انرژي، قبل از هر چيز به 
ميزان مسئوليت اجتماعي يك جامعه بستگي دارد 
كه اصل حياتي اش اعتماد مردم و حاكميت و سپس 
فرهنگسازي است. ضعف اساسي مناسبات مدني و 
قواعد و مناسبات شــكل گرفته بر آن زمينه، محور 
اصلي شكل گرفتن و تحكيم مســئوليت اجتماعي 
در جامعه اســت. فقر يا نبود اين مناســبات مدني 
باعث به وجود آمدن رابطه آمرانه و شعارگونه در اين 
زمينه شده، صغير شمردن مردم و نگاه باال به پايين 
حاكميت و مسئوالن وابســته به آن، )و نه نهادهاي 
واقعي مدني كه يا در ضعف مطلقند يا ناپيدا(، بيش از 
هرچيز مسئوليت اجتماعي را زايل مي كند. در جامعه 
بدون مسئوليت اجتماعي، نه شعار جواب مي دهد و 

نه كيفيت و كميت اثر هنري كارساز است.
تكيه بر مصرف شعارساده ترين و پيش پاافتاده ترين 
راه رفع مســئوليت حاكمان جامعه است. به همان 
دليل كه فرهنگ شــعار مهم ترين ترفند هميشگي 
مسئوالن در مقابل مردم اســت و در قريب به اتفاق 
موارد دانش شــان از اين فراتر نمي رود. ضعف مفرط 
مسئوليت اجتماعي در جامعه، ناشي از عدم اعتماد 
و شــكاف ميان طبقه حاكمه و مردم اســت و تصور 
غلط فرهنگسازي با زور يا ارعاب و نيز نگاه سلطه گر، 
آمرانه و باال به پايين، اين شكاف و عدم اعتماد را هر 

روز گسترده تر مي كند.
اهل هنــر و فيلمســازان در اينگونه موارد، بيشــتر 

كاتاليزور فرهنگي هســتند و طبعا در زمينه هايي از 
اين دست كه به مسئوليت پذيري و فرهنگ اجتماعي 
جامعه مربوط مي شــود، نمي توانند برخالف جهت 
آب شنا كنند. همچنان كه اگر هنرمند يا حاكميت، 
هركدام بخواهند به تنهايي رابط و مجري اين سيكل 
معيوب )ناشي از عدم مســئوليت اجتماعي( باشند، 
حرف و محصول كارشان كمترين تأثيري در جامعه 

نخواهد داشت.
از اين رو فيلمساز شــعبده باز نيست. در موضوعاتي 
از اين دست جز با تكيه بر باور و اعتقاد واقعي مردم، 
با هيچ توان، بودجه و مهارت هنري نمي تواند اثري 
شايسته و تأثيرگذار بسازد. آثار بفرموده و سفارشي 
هم به دليل همان نگاه معيوبي كه در باال گفته شد، 
همان كارهاي تصنعي و گل درشــتي مي شوند كه 
يا هيچ اثري ندارنــد و حتي ضد خود عمل مي كنند. 
سينماي ايران در اين زمينه بسيار بيشتر از مسئولين 
ذيربط همين امور، توانايي خلق آثــار تأثيرگذار را 
دارد، اما به دليل همان ضعف فرهنگ اعتماد عمومي 
و مســئوليت اجتماعي كه گفته شد، قادر به معجزه 

نيست!
ضعف مســئوليت اجتماعي كه به يكي از مهم ترين 
بيماري هاي فراگير و گســترده جامعه تبديل شده، 
براي درمان به عزمي بســيار جــدي در تغيير نگاه 
كالن حاكميت، به خصوص در مقابله با اين معضالت 
زيســت محيطي، نياز دارد. با اين ميزان سلطه نگاه 
شخصي و غيراجتماعي در آحاد مردم، قبل از هرگونه 
تغيير اساسي در اين روال عمومي، نمي توان انتظار 
داشــت كه يك يا چند اثر هنــري درمانش كنند يا 
هنرمند با آنها بتواند جامعه مسئولي بسازد كه حرف 

و پيامش بازخورد داشته باشد.

ابوالحسن داوودي
كارگردان

آنها مضمون سفارش شده را گل درشت مي خواهند

در اين كشــور دهه هاست 
آموزشــي وجود نــدارد. 
فيلمســاز نخســت بايد 
خودش در مواردي كه براي جامعه سرنوشت ساز است، 
صاحب  نظر و عقيده باشــد، بعد اگــر دغدغه اش بود، 
به صورت تأثيرگذار در فيلمــش آن را مطرح كند. فكر 
مي كنيد چند درصد از سينماگران اين كشور زباله شان 
را تفكيك مي كنند؟ يا ترجيح مي دهند كه از حمل ونقل 
عمومي استفاده كنند؟ يا وقتي در خانه هستند اصول 
استفاده بهينه از وسايل گرمايشي يا سرمايشي را رعايت 
مي كنند. به نظرتان براي چند درصد از مردم مهم است يا 
اصال مي دانند كه اصول مصرف آب هنگام دوش گرفتن 
چگونه است؟ تا آنجا كه من خبر دارم، در سطوحي از 
سينما عده اي حتي با تمســخر با اين مقوالت برخورد 
مي كنند. حاال انتظار داريم كه اين افراد در كارهايشان 
دغدغه مندانه درباره  ثروت عمومي كشور حرف بزنند؟ 
اين دســته از هنرمندان زماني چنين مســائلي را در 
آثارشان مطرح مي كنند كه سفارش دهنده متولي وجود 
داشته باشد و در اين موارد هم چون موظفي و شعاري 
كار مي كنند، كمترين تأثير را روي مخاطب مي گذارند.

تأكيد همچنــان روي آموزش اســت. مــا به عنوان 
سينماگر جدا از جامعه نيستيم. اين امر بايد به صورت 
سيستماتيك آموزش داده مي شد كه نشده. فيلمساز، 
گرافيست و روزنامه نگار كمترين آشنايي با اين مقوله 
ندارند. البته اين نبايد بهانه اي باشــد كه دســت روي 
دست بگذاريم. چون به صورت تخصصي در اين زمينه 
كار كرده ام، به آن اشاره مي كنم. اوايل دهه 90 بود كه 

چند بازي كامپيوتري درباره اصالح الگوي مصرف براي 
شركت گاز و برق و آب ســاختم. شايد به همين دليل 
بتوانم نظر روشن تري در اين باره داشته باشم. در خالل 
توليد آن كارها حساسيتم درباره مصرف انرژي باال رفت 
و هميشه حواسم جمع شد كه در فيلم هايم اگر پيامي 
مستقيم هم درباره اصالح الگوي مصرف نيست، حداقل 
تالشي باشد تا شخصيت ها اسراف كننده نباشند. براي 
من اين شــيوه اي غيرشــعاري و زيرمتني در ساخت 
فيلم است. درحالي كه شــاهد صحنه هاي فراواني در 
سريال ها و فيلم ها بوده ام كه شخصيت ها، شير آب را باز 
مي گذارند و ته سيگار داخل حوض آب، زمين و خيابان 
مي اندازند و صدها مورد ديگر كه شرح آن در اين مقال 
نمي گنجد. توجه كنيم كه انرژي و صرف آن مســئله 
مهمي است و رعايتش در اثر فيلمســاز نبايد چندان 
دشوار باشد. مثال شــخصيتي كه زمان شستن دست 
و صورت حرف مي زند، مي تواند در خالل كارش شير 
آب را ببندد و باز كند. هم به بازي اش كمك خواهد كرد 
و هم عملش در ناخودآگاه تماشاگر تأثيرگذار است. يا 
مثال وقتي در اتومبيل نشسته، ترمز مي كند تا با كسي 
صحبت كند، اتومبيل را خاموش كند. تكرار اين رفتار 
حتما تأثيرگذار خواهد بود. هر چند اعمال اين امور با 
دستورالعمل هم پيش نمي رود. به نظرم خانه  سينما بايد 
شــروع به آموزش اعضايش كند و توجه به اين مسائل 
را در ذهن شــان پررنگ كند. بعد از آن حتما تأثيرش 
را در فيلم ها خواهيم ديد. متأسفانه يكي از داليلي كه 
طرح اين مضامين در فيلم ها گل درشت و شعاري است، 
وسواس سفارش دهنده هاست. آنها مضمون سفارش 
شده را گل درشت مي خواهند و فيلمساز براي خوش آمد 
سفارش دهنده هم كه شده، مسائلي را طرح مي كند كه 

تأثيرشان روي مردم ديگر چندان مهم نيست.

علي غفاري
كارگردان

چرا تبليغات در حوزه انرژي چندان كارساز نيست؟

جامعه مصرف گراست 
اصفهاني، كارشناس مديريت تبليغات: بايد فرهنگ ناسالم مصرف گرايي از ريشه تغيير 

داده شود و جلوي سوء استفاده گري از تبليغات درخصوص مصرف گرايي را گرفت
شرایط اقتصادي و سياسي كشور در ســال هاي اخير به گونه اي شده كه 
ضرورت وجود یك طرح بهينه سازي  در مصرف منابع مختلف انرژي را هشدار 
مي دهد اما احساس مسئوليت جدي در این زمينه دیده نمي شود. یكي از 
اركان مهمي كه در زمينه الگوي مصرف انرژي مي تواند به طور مؤثر عمل كند، تبليغات است اما شيوه هاي تبليغاتي در 
كشور به گونه اي نبوده كه بتواند تأثير بسزایي در مصرف بهينه انرژي هایي مانند آب، برق و گاز در بخش هاي مختلف از 
جمله صنعت و كشاورزي ایجاد كند و تبدیل به سبك زندگي مصرف كنندگان شود. داوود اصفهاني، كارشناس مدیریت 

تبليغات در گفت وگو با همشهري در مورد نقایص تبليغات در حوزه انرژي و شيوه هاي درست و اثر گذار آن مي گوید.

تبليغات  چــرا 
تغيير الگوي مصرف در حوزه 
انرژي هایي مانند آب، برق و 

گاز چندان كارساز نيست؟
چنديــن عامــل در  زمينــه 
كم اثــر بــودن تبليغــات به 
شيوه هاي كنوني در كشور مؤثر است. پيشرفت تكنولوژي، 
تجمل گرايي، تمايل به استفاده از تجهيزات و ماشين آالت 
مدرن و انجــام كارها به راحت ترين شــيوه ممكن موجب 
شــده نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا مردم مصرف گراتر 
باشند و از همين رو تبليغات سنتي در زمينه مصرف خيلي 
كارساز نباشد. مصرف گرايي بعد از دهه 70 براي حمايت از 
توليدكنندگان و رشــد صنعت ترويج داده شد و همين كار 
تبليغات را براي بهينه كردن مصرف سخت كرد. البته براي 
حمايت از مصرف داخل و حمايت از توليدكنندگان، صنايع 
و كارخانجات به سمت توليد محصوالت كم مصرف به لحاظ 
انرژي حركت كردنــد اما در ادامه تحريم هــا و گراني هاي 
اخير موجب شــد تا قيمت اين توليدات براي عموم جامعه 
كه دهك هاي پايين را تشكيل مي دهند گران باشد و توان 
خريد آن را نداشته باشند. بنابراين بسياري از مردم نتوانند 
لوازم خانگي قديمي شان را با محصوالت كم مصرف مدرن 
جايگزين كننــد و برخي به خريد لــوازم بي كيفيت ارزان 
روي آورند. لذا گاهي تبليغات درخصوص مصرف كم انرژي 
در حوزه اي مانند برق با اين شــرايط كم اثر به نظر مي رسد؛ 
چرا كه شعارهاي تبليغاتي بدون درك واقعيت عيني جامعه 

مؤثر نخواهد بود.
درخصوص مصرف گاز چطــور؟ هيچگاه 

تبليغات زیادي در این مورد نشده است.
چون منابع محدودي در ايران نداشتيم و هميشه ارزان در 

اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.
از مصرف گرایي گفتيــد و تبليغي كه الزمه 
دهه70 براي حمایت از صنعتگران بود. آیا با شــرایط 
موجود و با وجود تحریم كه موجب شده براي توليد برق 
از مازوت در نيروگاه ها استفاده شود نباید نگرشي تازه 
براي مصرف بهينه در تبليغات ایجاد شود تا از بحران ها 

بتوان به سالمت عبور كرد؟ 
مصرف گرايي آنچنان بر جامعه حاكم شــده كه دور كردن 
مــردم از اين فضا كمي ســخت و زمان بر اســت؛ چرا كه 
تعداد كارخانه ها و تنوع محصوالتشــان به نسبت گذشته 
بسيار زيادشده و هر كدام براي سرپاماندن نياز به فروش و 
تبليغات گسترده دارند و قطعا در شرايط تحريم كيفيت اين 
محصوالت به خاطر تامين نشدن برخي مواداوليه پايين تر 
هم آمده. زماني در خانه ها فقط با يك اجاق گاز تمام كارهاي 
پخت وپز انجام مي شــد اما اكنون به خاطر جذب مشتري 
مايكروفر، سرخ كن، ماكروويو، توستر و... هر كدام به طور 
مجزا تبليغ مي شوند كه قطعا اســتفاده از هر كدام نياز به 

برق زيادي دارد.
در اين شرايط اگر بخواهيم به ســوي مصرف بهينه  يا كم 
مصرف كردن گام برداريم احتياج به تفكر و ساختاري داريم 
كه هم مقدار مصرف انرژي را درنظر داشته باشد و هم براي 
مشــاغل و صنعت برنامه دقيق تري اعمال كند تا بتوان با 
تبليغات در درازمدت ديدگاه رفتاري جامعه را تغيير داد و به 
سوي بهينه مصرف كردن گام برداشت. بايد همچنين جلوي 
سوء اســتفاده گري از تبليغات درخصوص مصرف گرايي را 
نيز متوقف كنيم. فرامــوش نكنيم كه بهينه مصرف كردن 
انرژي بايد در ذهن و باور افراد جامعه از كودكي نقش بسته 
باشد تا در آينده نياز به تبليغات مستمر نباشد. پس كودكان 
آينده سازان اين جامعه را دريابيم و به صورتي مفيد و مناسب 

با سن و فهم آنان مسير صحيح مصرف بهينه انرژي را آموزش 
دهيم.  در حوزه مصرف انرژي كشــورهاي موفق چه كاري 
كرده اند كه ما نكرده ايم ؟آنها همواره منابع محدودتري در 
حوزه انرژي داشته اند از همين رو دهه هاست كه براي مصرف 

بهينه انرژي، برنامه ريزي هاي صحيح تري داشته اند.
چه تغييرات و تحوالتي الزم است تا سبك 

زندگي عوض شود؟
بايد فرهنگ ناسالم مصرف گرايي از ريشه تغيير داده شود و 

فرهنگسازي  شود تا صحيح مصرف كردن جايگزين شود.
براي تبليغات آیا اكتفا به نوشته و تصویر روي 

بيلبورد ها كفایت مي كند؟
تبليغات در مرحله اول پيام اثــر بخش الزم دارد تا تصوير و 

نوشته اي زيبا يا جذاب.
آن پيام چگونه تبليغات را اثر بخش مي كند؟

در ابتدا بايد هدف از پيام را مشخص كرد. در مراحل بعدي 
بايد به رسانه مخاطب هاي پيام توجه داشت؛ به عنوان مثال 
نمي توان در حوزه انرژي فقط تبليغات را به سمت تلويزيون، 
راديو و نشــريات برد و از فضاي مجازي غافل شد؛ چرا كه 
بسياري از مردم اين سه رسانه را دنبال نمي كنند. از طرفي 
در فضاي مجازي نيز بايد مخاطبان هر كدام از اپليكيشن ها 
را مدنظر داشت كه چه سليقه هايي دارند. بنابراين زبان پيام 
تبليغاتي در چنين فضاهايي نيازمند شــناخت مخاطبان 
آن است تا بتوان شكل درستي از پيام را كه مورد پسند آنها 
باشد ارائه داد. متأسفانه مبلغان گاهي بدون توجه به اينكه 
مخاطبان فضاي مجازي هم دســته بندي ها و سليقه هاي 
خاص خود را دارند اقدام به توليد محتواي يكسان براي تمام 

اپليكيشن ها مي كنند.
پيام هدفمند و فكر شده مي تواند در رسانه اي كه مخاطب 
مورد نظر استفاده مي كند در زمان مناسب ديداري مخاطب و 

با زبان تصوير، نوشتار يا گويشي كه مخاطب آن را مي شناسد 
ارائه شود و اگر مخاطب آن پيام را ببيند و به آن اعتماد كند 
در نتيجه آن را باور خواهد كرد تا در مرحله نهايي باعث تغيير 

رفتارش شود.
تبليغات در حوزه انــرژي در مواقع بحراني 

اساسا تا چه اندازه كارساز است؟
تبليغ ســخت يا منطقي در زمان بحراني كاربرد بيشتري 
دارد؛ زماني كه خيلي زمان نداريم و الزم است تا با مخاطب 
مستقيم وارد مذاكره شــويم تا اقدامي انجام دهد اما تبليغ 
نرم يا احساسي در زمان آرامش و غيربحراني بيشتر استفاده 
مي شــود تا مخاطب روند و نگرش زندگي خود را بر اساس 
آن ايدئولوژي چيدمان و شكل دهد. در اين شرايط بحراني 
مصرف انرژي پيشــنهاد مي كنم از هــر دو حالت تبليغات 
استفاده كنيم و در اقدامي سريع به صورت شفاف و بي پرده 
اعتماد مخاطب را به دست آوريم و خطرناك بودن شرايط را 
توضيح دهيم و از مخاطب بخواهيم تا تغيير نگرشي در زندگي 
خود شكل دهد و البته مديران و مسئوالن نيز با اقشار جامعه 
در اين فرايند همراه باشند. اما براي اثربخشي طوالني مدت 
الزم است تا پس از ارائه راهكارهاي اساسي توسط كارشناسان 
واقعي از طراحان و تصويرســازان، نهاد هاي آموزشي مثل 
مدارس و دانشگاه ها حتي امور فرهنگي سيستم هاي دولتي 
بخواهيم تا هدفمند و يكپارچه تغيير نگرشي بلندمدت و نه 
مقطعي طراحي كنند و در رفتار خود آن را نشان دهند تا اين 
بحران از دست دادن منابع انرژي را مديريت كنيم و جامعه 
به سوي بهينه مصرف كردن سوق داده شود. پتانسيل هاي 
تبليغات بسيار است و نبايد از قدرت آن غافل شد. بايد شرايط 
كنوني را به شكل واقعي كارشناسي كرد و طالب تفكري نو 
بود و پس از به نتيجه رسيدن از ابزارهاي قدرتمند تبليغات 

استفاده كرد تا جهاني بهتر داشته باشيم. 

علي مصفا در نمایي از فيلم »قایق هاي من« كنار توربين هاي بادي نشسته؛ گاهي توجه به نكات ریز و ظریف در تصاویر مخاطب را  نسبت 
به موقعيت كنجكاو كرده و مي تواند به شكل غيرمستقيم فرهنگسازي كند؛ فرهنگ توجه به انرژي، توليد آن و الگوهاي درست مصرف.
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این شماره

 باتوجه به اينكه 
درحال حاضر تنها 

كمي بيشتر از 
26درصد از انرژي 

جهان از محل منابع 
تجديد پذير تامين 

مي شود و اين بخش 
ناچيز هم بيشتر 

در كشورهاي 
توسعه يافته اي 

مانند كشورهاي 
اسكانديناوي 

و اروپاي غربي 
متمركز شده است، 
نبايد اميد چنداني 

به اصالح روند 
توليد و مصرف 
انرژي داشت، 

آن هم در ايران 
كه براساس آمار 
جهاني، نهمين 

كشور پرمصرف 
جهان است و 

الگوي مصرف در 
آن افسارگسيخته 

و رها شده است

آلمان، يكي از 
كشورهاي موفق 

در حوزه  بهره وري 
مصرف انرژي است. 

ميزان مصرف 
انرژي اين كشور در 
نيمه اول سال2019 

به نسبت سال 
قبل، 2درصد ديگر 
كاهش پيدا كرد كه 

اصلي ترين دليل 
اين كاهش، اجراي 
طرح هاي مختلف 

دولت آلمان 
به منظور كاهش 

مصرف زغال سنگ 
بوده است. 

مشاركت وسيع 
شهروندان آلماني 

در پروژه هاي توليد 
انرژي پاك از ديگر 

عوامل بهره وري 
باالي انرژي و 

كاهش ميزان تقاضا 
براي انرژي در اين 

كشور بوده است

الگوهاي موفق جهاني
بررسي رويكرد كشورهاي مختلف در حوزه كاهش مصرف انرژي

موفق ترين كشورها در زمينه افزايش 
بهره وري و كاهش ميــزان مصرف 
انرژي، كشــورهاي اروپايي هستند. 
تعدادي از اين كشورها حتي پا را از مفاهيمي چون بهره وري فراتر 
گذاشــته اند و اكنون بر توليد انرژي از منابــع مطلقا پاك متمركز 
شده اند. با اين  همه، تعداد كشورهايي كه در اين حوزه فعاليت دارند 
و به موضوع كاهش مصرف انرژي و افزايــش بهره وري، به صورت 
عملي اهميت مي دهند، انگشت شــمار اســت. براساس گزارش 
آژانس جهاني انرژي، از سال2015 به بعد روند بهبود شدت مصرف 
انرژي در جهان سال به سال كندتر شده است. به گفته اين آژانس، 
بهره وري انرژي و كاهش مصرف، تأثيري فوق العاده بر بهبود رشد 
اقتصادي و جلوگيري از افزايش گازهاي گلخانه اي در جهان دارد. 
اما نرخ جهاني اين روند رو به كاهش گذاشــته اســت؛ روندي كه 
اصلي ترين تأثيرگذاري آن در حوزه مصرف كنندگان، كسب وكارها 
و محيط زيست قابل مشاهده اســت. براساس گزارش سال2019 
آژانس جهاني انرژي، شدت مصرف انرژي در جهان تنها 1.2درصد 
بهبود يافته است كه نرخ بسيار ناچيزي به شمار مي رود، اما همين 
مقدار ناچيز هم به نســبت 1.6هزار ميليارد دالر به توليد ناخالص 
جهاني كمك كرده اســت. اگرچه اين مبلغ مي توانست 4تريليون 
دالر، يعنــي رقمي بزرگ تر از حجــم اقتصاد آلمان باشــد؛ البته 
درصورتي كه شدت مصرف انرژي جهان از  سال 2015 به بعد ساالنه 

3درصد بهبود پيدا مي كرد.
كشورهاي پرمصرف و صنعتي مانند آمريكا و چين از مقصران اصلي 
افزايش ميزان تقاضاي انرژي در جهان هستند. وضعيت آب و هوايي 
هم نقش كليدي در ميزان تقاضاي مصرف انرژي دارد. براي مثال 
زمستان هاي سردتر و تابستان هاي گرم تر در آمريكا مي تواند ميزان 
مصرف انرژي را از حــد بگذراند  و يا زمســتان هاي گرم تر در اروپا 
مي تواند از تقاضاي مصرف گاز بكاهد؛ همانطور كه در سال2017 
رويدادي مشابه منجر به بهبود 2 درصدي شدت مصرف انرژي در 
سال2018 شد. جست وجوي كشــورهايي كه در حوزه بهره وري 
و كاهش مصرف انرژي موفق تر از ديگر كشورها عمل كرده اند، به 
فهرستي از كشورهاي اروپايي منجر مي شود. اين كشورها با اهدافي 
مانند پس انداز، بهبود اقتصاد، بهبود وضعيت محيط زيست، بهبود 
امنيت ملي و باالبردن كيفيت زندگي، طرح هــاي موفقي را براي 
كاهش مصرف انرژي به اجرا گذاشته اند. بيشتر اين طرح ها مبتني بر 
كاهش قيمت انرژي هاي پاك و باالبردن قيمت انرژي هاي به دست 
آمده از سوخت هاي فسيلي عمل مي كنند. همچنين اكثر كشورهاي 
موفق در حوزه كاهش مصرف انرژي، تمركز خود را بر حذف منايع 

انرژي به دست آمده از محل سوخت هاي فسيلي قرار داده اند.
آلمان، يكي از كشــورهاي موفق در اين حوزه است. ميزان مصرف 
انرژي اين كشور در نيمه اول سال2019 به نسبت سال قبل، 2درصد 
ديگر كاهش پيدا كــرد كه اصلي ترين دليل ايــن كاهش، اجراي 
طرح هاي مختلف دولت آلمان به منظور كاهش مصرف زغال سنگ 
بوده است. مشاركت وسيع شهروندان آلماني در پروژه هاي توليد 
انرژي پاك از ديگر عوامل بهره وري بــاالي انرژي و كاهش ميزان 
تقاضا براي انرژي در اين كشور بوده است. دولت آلمان از سال2000 
به بعد از اشخاصي كه براي مشاركت در نيروگاه هاي پاك يا ايجاد 
نيروگاه هاي خانگي داوطلب مي شــدند، بودجه اي دولتي درنظر 
گرفت. رعايت عايق بندي صحيح ساختمان هاي در دست ساخت، 
 طراحي دوباره ساختمان هاي دولتي به ويژه ساختمان هاي نظامي و 
افزايش ميزان توليد نيروگاه هاي انرژي پاك از ديگر راهكارهايي بود 

كه آلمان را در مسير كاهش مصرف انرژي به پيش راند.
بستن ماليات هاي سنگين براي مولدان دي اكسيدكربن و بزرگ ترين 
مصرف كنندگان انرژي طرح موفق ديگري است كه در كشورهاي 
مختلف به ويژه در كشورهاي اروپايي نظير سوئد عملكردي تأثيرگذار 
داشته است. اين نوع ماليات كه به صورت ويژه بخش حمل ونقل و 
انرژي را هدف مي گيرد، منجر به كاهش تقاضا براي مصرف انرژي 
شــده اســت؛ درواقع ميان ماليات كربن و انرژي و كاهش مصرف 
انرژي و آلودگي كربني ارتباطي معكوس وجود دارد. پژوهش هاي 
مختلفي نشــان داده اند هرچه نرخ اين نوع ماليات ها افزايش پيدا 
مي كند، از حجم مصرف انرژي كاســته مي شــود. كشور چين كه 
يكي از اصلي ترين مصرف كنندگان انرژي جهان به شمار مي رود هم 
طرح ماليات بر انرژي را به اجرا گذاشته است. در مقابل اين ماليات، 
استفاده از انرژي هاي پاك در بسياري از كشورها ازجمله كشورهاي 
اروپايي و آمريكا معاف از ماليات است. عالوه بر اين طرح هاي كالن 
و بلندمدت، طرح هاي كوچك و كوتاه مدت ديگري در جهان به اجرا 
گذاشته مي شوند كه به صورت دوره اي از مصرف انرژي كاسته اند. 
براي مثال مكزيك در سال2012 با توزيع رايگان 23ميليون المپ 
كم مصرف در كشور، توانست 18درصد از مبلغ قبض برق 5.5ميليون 
خانواده مكزيكي بكاهد. اين طرح كه با بودجه بانك جهاني به اجرا 
گذاشته شد، توانست 1400گيگاوات ساعت از مصرف برق مكزيك 
بكاهد و از انتشار 1.4ميليون تن دي اكسيد كربن در هوا جلوگيري 
كند. طرح بهره وري انــرژي در ورمونت آمريكا مورد ديگري از اين 
طرح هاي كوتاه مدت است كه در سال 2000به اجرا گذاشته شد. 
براساس اين طرح براي خانوارها و شركت هايي كه اصول بهره وري 
انرژي را رعايــت مي كردند و مصــرف انرژي خــود را به حداقل 
مي رساندند، جوايز نقدي درنظر گرفته مي شد. همچنين افرادي كه 
حين خريد،  محصوالت برقي با بهره وري باالتر را انتخاب مي كردند، 
شامل تخفيف هاي ويژه مي شدند. مقامات شهر ورمونت همچنين با 
جايگزين كردن المپ هاي پرمصرف و تجهيزات برقي فرسوده مراكز 
عمومي مانند فروشگاه هاي بزرگ، توانستند از ميزان مصرف برق 
1.7درصد بكاهند كه به نسبت افزايش 1.4درصدي تقاضاي مصرف 

انرژي در شهر، رقمي قابل قبول به شمار مي آمد.
تصويب و اجــراي قوانين صرفه جويي انرژي، انــواع معافيت هاي 
مالياتي و گمركي، اجراي انواع برنامه هاي توجيهي و آگاه ســازي  
عمومي در راســتاي كاهش مصرف انرژي، تدوين استانداردهاي 
جديد انرژي در هندوســتان، تصويب قانون هــاي مختلفي نظير 
قانون مديريت حرارت، قانون اســتفاده منطقي و بهينه از انرژي، 
قانون عرضه انرژي منطقــه اي، تعيين اســتاندارد كارايي انرژي 
براي تجهيزات برقــي خانگي و صنعتي در كره جنوبي، اســتفاده 
از انواع مشــوق هاي مالي و مالياتــي بابت اســتفاده از امكانات و 
ابزارهاي صرفه جويي انرژي، تهيه استانداردهاي مصرف انرژي براي 
كارخانه ها، سرمايه گذاري و تشويق توسعه فناوري هاي صرفه جويي 
انرژي، باال بردن ســطح آگاهي مردم در اين حــوزه و پايين آوردن 
نرخ ماليات براي كارخانه هــا و ســاختمان هاي داراي امكانات و 
تســهيالت صرفه جويي انرژي در ژاپن و حــذف يارانه هاي بخش 
انرژي، افزايش تنوق و رقابت در فعاليت هاي تجاري مرتبط با انرژي، 
تهيه استانداردهاي ساختماني در زمينه كارايي انرژي و استفاده از 
فناوري هاي هوشمند در مديريت انرژي در نيوزيلند ازجمله ديگر 
طرح هايي هستند كه در طول سال هاي مختلف در راستاي كاهش 

مصرف انرژي به اجرا گذاشته شده اند.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

جهان امروز بيش از هر دوران ديگري در حال بلعيدن 
انرژي است. تمامي چالش هاي مربوط به آلودگي هوا، 
تغييرات اقليمي، جنگ بر سر منابع، جا به جايي هاي 
گسترده انســان ها و بحران هاي اقتصادي كوچك و 
بزرگ به نحوي با مصرف انرژي در جهان در ارتباطند. 
بشر براي انجام هر كار ساده اي به منبعي از انرژي نياز 
دارد و اين نياز روزبه روز با افزايش جمعيت ســياره 
زمين، با رشد قارچ گونه فناوري هاي جديد، توسعه 
سيســتم هاي حمل ونقل دريايي، زميني و هوايي، 
توسعه فعاليت هاي نظامي و فضايي، بزرگ تر شدن 
شهرها و توسعه شهرنشيني، مكانيزه شدن بيشتر 
فعاليت هاي انساني و تقريبا هر فعاليت ديگري كه در 
حوزه زيست انسان بگنجد، بيشتر و بيشتر مي شود. 
تا پايان ســال 2019بيش از 84درصد از انرژي زمين 
با اســتفاده از سوخت هاي فســيلي تامين مي شد. 

تصور اينكه ســوزاندن اين حجم از نفت، گاز، 
زغال ســنگ و ديگر انواع سوخت هاي 

فسيلي چه بر سر كيفيت هوا خواهد 
آورد، دشوار نيست. نمونه عيني 

و ملموس آن را هر روز در تهران 
تجربه مي كنيم و نتيجه ساالنه 
آن، آماري چند ده هزار نفري از 
مرگ ومير به خاطر آلودگي هوا 

در كشور است.
واقعيت اين اســت كه بشر در راه 

توليد انرژي براي ادامه حيات، درحال 
مرگ اســت. اين چرخه معيوبي است كه 

انسان مدرن در آن به دام افتاده است و تا جايگزيني 
كامل منابع فسيلي ســوخت با منابع تجديد پذير و 
پاك، راه نجاتي از آن نخواهد داشت. باتوجه به اينكه 
درحال حاضر تنها كمي بيشتر از 26درصد از انرژي 
جهان از محل منابع تجديد پذير تامين مي شود و اين 
بخش ناچيز هم بيشتر در كشورهاي توسعه يافته اي 
مانند كشورهاي اسكانديناوي و اروپاي غربي متمركز 
شده است، نبايد اميد چنداني به اصالح روند توليد 
و مصرف انرژي داشــت، آن هم در ايران كه براساس 
آمار جهاني، نهمين كشــور پرمصرف جهان است و 
الگوي مصرف در آن افسارگسيخته و رها شده است، 
به ويژه در بخش گاز كه براساس آمارهاي مختلف در 
ميان 5 كشور پرمصرف جهان واقع شده است. اگرچه 
كشورهاي ديگري در جهان هستند كه از نظر سرانه 
مصرف انرژي، رتبه باالتــري از ايران دارند، و به طور 

كلي رتبه بندي سرانه مصرف انرژي وضعيتي متفاوت 
از رتبه بندي كشورها براساس بيشترين ميزان مصرف 
انرژي دارد. در حال حاضر چين، آمريكا و هندوستان 
با داشتن باالترين حجم مصرف انرژي، رتبه هاي برتر 
پرمصرف ترين كشورهاي جهان را به دست آورده اند. 
اما از نظر ســرانه مصرف انرژي، قطر و ايســلند در 

رتبه هاي اول جهاني ايستاده اند.
بســياري از كشــورهاي پرمصرف جهــان خود 
توليد كننــدگان اصلي نفت و گاز طبيعي به شــمار 
مي روند. در واقعا اصلي ترين مصرف كنندگان انرژي 
در جهان را كشورهايي كه از اقليمي سرد برخوردارند 
و كشــورهايي كه خود توليدكننده انرژي هستند 
تشــكيل داده اند، گروه اول به دليل نيــاز به انرژي 
بيشــتر براي ايجاد گرما و گروه دوم به دليل پايين 
بودن قيمت انرژي به مصرف كنندگاني بزرگ تبديل 
شــده اند. ميزان مصرف انرژي در جهان همچنين به 
وضعيت اقتصادي كشورها و وقوع بحران هايي نظير 
همه گيري و بحران اقتصادي ناشي از آن هم ارتباطي 
مستقيم دارد. همانطور كه براساس گزارش آژانس 
جهاني انرژي، ميــران مصرف انرژي در 
اوايل همه گيــري در جهان با كاهش 
مواجه شد اما با از سرگيري روال 
عادي زندگي، روند مصرف انرژي 
و توليد آلودگي كربني در بيشتر 
نقاط جهان به وضعيت سابق خود 
بازگشت. براســاس گزارش اين 
آژانس، اجراي مقررات قرنطينه 
و خانه نشيني در بيشتر كشورهاي 
جهان ميزان كلــي تقاضاي برق را در 
جهان كاهش داد، اگرچه ميزان مصرف برق 
در خانه ها به نسبت ميزان مصرف برق در بخش هاي 
صنعتي و كارخانه ها، افزايش داشته است. بررسي هاي 
ســازمان جهاني انرژي از مصرف برق در 30كشور 
جهان كه يك ســوم تقاضاي برق جهان را تشكيل 
مي دهند نشــان داد هر ماه قرنطينه كامل منجر به 
كاهش 20درصدي مصرف برق به صورت متوســط يا 
15درصد به صورت ساالنه شده است. در ادامه ميزان 
توليد و مصرف انرژي )برق و گاز( در ايران و چند كشور 
از مناطق مختلف جهان را با يكديگر مقايسه مي كنيم. 
اطالعات برگرفته از پايگاه آژانــس جهاني انرژي و 
گزارش شاخص توسعه انســاني دفتر برنامه توسعه 
سازمان ملل متحد هســتند. همچنين تا حد امكان 
سعي شده  است كشــورهايي براي مقايسه انتخاب 
شــوند كه از نظر تعداد جمعيت شباهت بيشتري به 

ايران داشته باشند.

پرمصرفها
 جداولي كه مي بينيد نشان مي دهد كه ميزان مصرف گاز

 در ايران از همه كشورهاي انتخاب شده يعني آلمان، كانادا، 
تركيه، تايلند،كلمبيا، آفريقاي جنوبي و عراق بيشتر است و 
درسرانه مصرف برق، فقط كشورهاي كانادا،آلمان وآفريقاي 

جنوبي از مردم ايران برق بيشتري مصرف مي كنند

مقايسه ميزان مصرف انرژي در ايران با ديگر كشورهاي جهان

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

ايران
83ميليون نفر 

   سرانه توليد ناخالص ملي)برابري قدرت 
خريد(: 12هزار و 447دالر

   مجموع توليد انرژي: 406.25ميليون تن 
معادل نفت خام

   ميزان توليد برق)2019(: 325هزار و 
17گيگاوات ساعت

   ميزان مصرف برق)2018(: 273.3تراوات 
ساعت

   سرانه مصرف برق )2018(: 3.3مگاوات 
ساعت

   صادرات برق)2018(: 6291مگاوات
   ميزان توليد گاز)2019(:244ميليارد 

مترمكعب
   مجموع ميزان مصرف گاز در بخش هاي 

مختلف )2018(:78.7ميليارد مترمكعب
   ميزان مصرف خانگي )2018(: 

50.280ميليارد مترمكعب
   مجموع مصرف گاز: 128.984ميليارد 

مترمكعب
   ميزان صادرات گاز)2019(: 17ميليارد 

مترمكعب

تركيه
 82.28ميليون نفر 

   سرانه توليد ناخالص ملي)برابري قدرت 
خريد(: 28هزار و 294دالر

   مجموع توليد انرژي: 40.37ميليون تن 
معادل نفت خام

   ميزان توليد برق)2019(: 304هزار و 
253گيگاوات ساعت

   ميزان مصرف برق)2019(: 272تراوات ساعت
   سرانه مصرف برق )2019(: 3.3مگاوات 

ساعت
   صادرات برق)2018(: 2.372گيگاوات ساعت

   ميزان توليد گاز)2019(: 472.45ميليون 
مترمكعب

   مجموع ميزان مصرف گاز در بخش هاي 
مختلف )2018(: 17.730ميليارد مترمكعب

   ميزان مصرف خانگي )2018(: 
12.793ميليارد مترمكعب

   مجموع مصرف گاز: 30.525ميليارد 
مترمكعب

   ميزان صادرات گاز)2017(: 768.380ميليون 
مترمكعب

تايلند
69.43ميليون نفر 

   سرانه توليد ناخالص ملي)برابري قدرت 
خريد(: 18هزار و 72دالر

   مجموع توليد انرژي: 73.29ميليون تن 
معادل نفت خام

   ميزان توليد برق)2019(: 197هزار و 
276گيگاوات ساعت

   ميزان مصرف برق)2019(: 195.1تراوات 
ساعت

   سرانه مصرف برق )2019(: 2.8مگاوات 
ساعت

   صادرات برق)2018(: 1000مگاوات ساعت
   ميزان توليد گاز)2019(: 28.729ميليارد 

مترمكعب
   مجموع ميزان مصرف گاز در بخش هاي 

مختلف )2018(: 8.815ميليارد مترمكعب
   مجموع مصرف گاز: 8.815ميليارد مترمكعب

   ميزان صادرات گاز)2017(: ندارد

آفريقای 
جنوبی

ن نفر  5ميليو 7 . 7 8
   سرانه توليد ناخالص ملي)برابري قدرت 

خريد(: 11هزار و 911دالر
   مجموع توليد انرژي: 158.1ميليون تن 

معادل نفت خام
   ميزان توليد برق)2019(: 252هزار و 

568گيگاوات ساعت
   ميزان مصرف برق)2019(: 228.6تراوات 

ساعت
   سرانه مصرف برق )2019(: 4مگاوات ساعت

   صادرات برق)2018(: 14.386گيگاوات
ميزان توليد گاز)2019(: 1.179ميليارد 

مترمكعب
   مجموع ميزان مصرف گاز در 

بخش هاي مختلف )2018(: 2.340ميليارد 
مترمكعب

   ميزان مصرف خانگي )2018(: 6ميليون 
مترمكعب

   مجموع مصرف گاز: 2.346ميليارد مترمكعب
   ميزان صادرات گاز)2017(: ندارد

آلمان
83.08ميليون نفر 

   سرانه توليد ناخالص ملي)برابري قدرت 
خريد(: 53هزار و 571دالر

   مجموع توليد انرژي: 111.68ميليون تن 
معادل نفت خام

   ميزان توليد برق)2019(: 618هزار و 
239گيگاوات ساعت

   ميزان مصرف برق)2019(: 558.9تراوات 
ساعت

   سرانه مصرف برق )2019(: 6.7مگاوات 
ساعت

   صادرات برق)2018(: 82.7ميليارد كيلووات 
ساعت

   ميزان توليد گاز)2019(:5.859ميليارد 
مترمكعب

   مجموع ميزان مصرف گاز در بخش هاي 
مختلف )2018(:42.519ميليارد مترمكعب

   ميزان مصرف خانگي )2018(: 
27.240ميليارد مترمكعب

   مجموع مصرف گاز: 69.760ميليارد 
مترمكعب

   ميزان صادرات گاز)2017(: 32.911ميليارد 
مترمكعب

كلمبيا
49.65ميليون نفر

   سرانه توليد ناخالص ملي)برابري قدرت 
خريد(: 14هزار و 120دالر

   مجموع توليد انرژي: 120.46ميليون تن 
معادل نفت خام

   ميزان توليد برق)2019(: 76833گيگاوات 
ساعت

   ميزان مصرف برق)2019(: 71.9تراوات 
ساعت

سرانه مصرف برق )2019(: 1.5مگاوات ساعت
   صادرات برق)2018(: 11.63مگاوات ساعت
   ميزان توليد گاز)2019(: 12.522ميليارد 

مترمكعب
   مجموع ميزان مصرف گاز در بخش هاي 

مختلف )2018(:3.761ميليارد مترمكعب
   ميزان مصرف خانگي )2018(: 

1.316ميليارد مترمكعب
   مجموع مصرف گاز: 4.988ميليارد 

مترمكعب
   ميزان صادرات گاز)2017(: 348ميليون 

مترمكعب

كانادا
 37.59ميليون نفر

   سرانه توليد ناخالص ملي)برابري قدرت 
خريد(: 47هزار و 569دالر

   مجموع توليد انرژي: 529.28ميليون تن 
معادل نفت خام

   ميزان توليد برق)2019(: 653هزار و 
515گيگاوات ساعت

   ميزان مصرف برق)2019(: 572.4تراوات 
ساعت

   سرانه مصرف برق )2019(: 15.2مگاوات 
ساعت

   صادرات برق)2018(: 60هزار و 371مگاوات
   ميزان توليد گاز)2019(:183ميليارد 

مترمكعب
   مجموع ميزان مصرف گاز در بخش هاي 

مختلف )2018(: 43.41ميليارد مترمكعب
   ميزان مصرف خانگي )2018(: 

19.727ميليارد مترمكعب
   مجموع مصرف گاز: 63.143ميليارد 

مترمكعب
   ميزان صادرات گاز)2017(: 77.304ميليارد 

مترمكعب

عراق
 38.43ميليون نفر

   سرانه توليد ناخالص ملي)برابري قدرت 
خريد(: 9هزار و 952دالر

   مجموع توليد انرژي: 241.44ميليون تن 
معادل نفت خام

   ميزان توليد برق)2019(: 82506گيگاوات
   ميزان مصرف برق)2019(: 48.8تراوات 

ساعت
سرانه مصرف برق )2019(: 1.3مگاوات ساعت

   صادرات برق)2018(: ندارد
   ميزان توليد گاز)2019(: 12.032ميليارد 

مترمكعب
   مجموع مصرف گاز: 1.645ميليارد 

مترمكعب
   ميزان صادرات گاز)2017(: ندارد
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مسئوالنوكارشناساندربارهرسيدنميزانمصرفانرژيدرايرانبهمرزهشدارچهگفتهاند؟

ونا  متهمان رديف اول؛ بيت كوين و كر

از دست اين مردم...
باهمهتوضيحات،رضااردكانيان،وزيرنيرومشكلاصليرامصارفخانگيميداند.
اومصرفانرژيدرايرانرابااروپامقايســهكرده؛»اروپابااقليمســردوجمعيت
450ميليوننفري،گازيكهمصرفميكنــد،كميبيشاز2برابرگازمصرفيايران
است.«توصيخاردكانيانايناســتكهاگرمصرفخانگيكمشود،نهتنهامسئله
خاموشيحلميشودكهدربخشصنعتيموضوعاشتغالنيزبامشكلمواجهنميشود
ووزارتنيروهمبهتعهداتيكهبهكشورهايهمسايهدارد،عملميكند.يكيازمسائل
افكارعموميايناستكهاگرايراندرتوليدگازوبرقمشكلدارد،چرابهكشورهاي
همسايهصادراتدارد؟جواباردكانيانايناست:»گازيكهبرايتوليدبرقصادراتي

استفادهميشود،كمترازتوليديكدرصدگازكشوراست«.

ته
نك

كرونايدردسرساز
حسن منتظر تربتي، مديرعامل شــركت ملي گاز ايران روز 
چهارم دي اعالم كرد كه امسال نسبت به سال قبل 10ميليارد 
مترمكعب بيشتر گاز توليد شده است كه از اين حجم، 7ميليارد 
متر معكب در بخش خانگي و 3ميليارد مترمكعب در نيروگاه ها 
مصرف شده است. مصارف خانگي نه تنها در زمستان كه در 
تابستان هم افزايش داشته است. در مقايسه با سال گذشته، 
در تابستان امســال 7تا 10درصد گاز بيشتري مصرف شده 

است. بعد از همه گير شدن كرونا يكي از توصيه ها اين بود كه 
گرما، كرونا را از بين مي برد، به همين دليل ترجيح عمومي اين 
بود كه شست وشو با آب گرم انجام شود. براي توليد آب گرم 
بيشتر، گاز بيشتري هم سوخته است. يكي ديگر از توصيه ها 
براي توقف زنجيره شيوع كرونا اين بود كه در خانه و محل كار، 
هوا راكد نماند. براي اينكه هوا جريان داشته باشد، به اجبار در 
و پنجره ها در ساعت هاي طوالني باز ماندند و در روزهاي سرد، 

براي گرم كردن دوباره فضا، گاز بيشتري مصرف شد.

باالرفتنجمعيتمصرفكننده
طرح گازرساني به روستاها و گســترش شبكه گازرساني 
دليل ديگري بــراي باال رفتن مقدار مصــرف گاز بود. اين 
گسترش در مناطق سردسير بيشتر اتفاق افتاد و به همين 
دليل مصرف خانگي افزايش پيدا كرد. به گفته مسئوالن، 
مصرف روزانــه گاز در بخش خانگي حــدود 600ميليون 
مترمكعب است كه در روزهاي ســرد سال تا 650ميليون 

مترمعكب هم مي رسد.

24مركزاستخراج
رمزارزباظرفيت

بيشاز310مگاوات
مجوزفعاليتدارند.
1620مركزغيرمجاز

همباظرفيت
حدود250مگاوات
شناساييشدهاند.

شهروندانميتوانند
مراكزغيرمجاز
رامعرفيكنندو

10ميليونتوماناز
صنعتبرقكشور

پاداشبگيرند

تعداد مشتركان خانگي است. ولي تأكيد متولي زاده اين است 
كه اگر هر مشترك يك المپ اضافي خاموش كند، مشكل حل 
مي شود. او ارســال پيامك هايي كه همين پيام را داشت، در 

كم شدن مصرف بي تأثير نمي داند.

خاموشيمعابركمكيكرد؟
شهرها و جاده ها تاريك شده اند تا شــايد مصرف برق پايين 
بيايد. خاموشــي يكي در ميان روشــنايي معابر و بزرگراه ها 
يكي از راه ها بــراي كم كردن مصرف برق اســت. با توجه به 
اينكه كرونا در بيشتر شــهرها، رفت وآمد بعد از ساعت 21را 
ممنوع كرده، روشنايي هاي غيرضروري شهري هم اجرا شده 
است. قرار است روشــنايي هاي تابلو و بيلبوردهاي تبليغاتي 
و عابر بانك ها هم در شــب  ها حذف شــوند تا برق بيشتري 
صرفه جويي شود. رخشاني مهر، معاون هماهنگي توزيع توانير 
هم از تعويض المپ ها خبر داده است. او گفته: 9ميليون چراغ 
روشنايي در كشور نصب شده است كه اين تعداد بسيار بيشتر 
از استانداردهاي بين المللي است. بيشتر چراغ هاي نصب شده 
هم المپ هاي 400وات دارند كه مي شــود اين المپ ها را به 
100وات تغيير داد. با بررســي هاي انجام شده، متوجه شديم 

كه مي شود 2هزار مگاوات مصرف برق را كاهش داد.

بيتكوين،مشكلاصلياست؟
يكي از گمانه زني ها اين است كه مشكل اصلي بحران برق و گاز 
در ايران، مسئله بيت كوين است. براي استخراج بيت كوين يا 
به قول مسئوالن توليد رمز ارز، برق نياز است و توليد برق هم 
سوخت مي خواهد و بهترين سوخت، گاز است. رجبي مشهدي 
در يكي از مصاحبه هايش به اين موضوع اشاره كرده، البته او 
بيشتر از برخورد با متخلفان گفته است اما صحبت هايش تأكيد 
مي كند كه بخش قابل توجهي از برق توليدي براي استخراج 
رمز ارز استفاده مي شود. او به مراكزي كه غيرقانوني بيت كوين 
استخراج مي كنند، هشدار داده و گفته كه اين مراكز هم بايد 
هزينه بــرق مصرفي را پرداخت كنند و هــم اينكه به مراجع 
قضايي معرفي مي شوند. رجبي مشهدي خبر داده كه 24مركز 
استخراج رمز ارز با ظرفيت بيش از 310مگاوات مجوز فعاليت 
دارند. 1620مركز غيرمجاز هم با ظرفيت حدود 250مگاوات 
شناسايي شده اند. او از شهروندان خواسته تا مراكز غيرمجاز را 

معرفي كنند و 10ميليون تومان هم پاداش بگيرند.

درستمصرفنكردن
محمدرضا جواليي، مدير ديسپاچنيگ شركت ملي گاز ايران 
اعالم كرده است كه امسال مصرف گاز نسبت به سال گذشته 
افزايش 30درصدي داشته و دليل اصلي اين افزايش، نادرست 
مصرف كردن است. به گفته او، دماي آسايش بين 18تا 21درجه 
است و اگر مردم يك درجه از دماي محيط كار يا خانه شان كم 
كنند، لباس بيشتر بپوشــند، پنجره ها را عايق بندي كنند، 
از اجاق گاز، آبگرمكن و وسايل گرمايشــي به درست و اندازه 

استفاده كنند، مي شود مصرف را تا 10درصد كاهش داد.

پاداشوجريمه
دولت براي اينكه روي بازار مصرف كنترل داشته باشد، 2راه 
انتخاب كرد؛ به كم مصرف ها پــاداش بدهد و پرمصرف ها را 
جريمه كند. طبق مصوبه هيأت دولت، مشــتركاني كه در 
مقايسه با سال هاي 1396و 1397، امسال 15درصد افزايش 
مصرف گاز داشته باشند، 15درصد قيمت كل گاز مصرفي، 
بايد جريمه بپردازند. مشــتركاني هم كه 10درصد كاهش 
مصرف داشــته باشــند، 15درصد از گازبهاي صورتحساب 
دوره شان محاســبه نمي شود. مشــتركاني هم كه زمستان 
مثل تابســتان در مصرف برق صرفه جويــي كنند، پاداش 
مي گيرند اما 2شرط براي گرفتن اين پاداش وجود دارد؛ يك 
اينكه مشــترك بايد كمتر از الگوي مصرف منطقه  خودش 
برق مصرف كند و ديگر اينكه نســبت به سال قبل خودش 
كاهش مصرف داشته باشد. مشــتركاني كه امسال در فصل 
گرما مصرف برقشان پايين بوده 184ميليارد تومان پاداش 
گرفته اند. سال گذشته مبلغ پاداش 106ميليارد تومان بود. 
در بخش كشاورزي و صنعتي هم مبلغ پاداش بيشتر بود. در 
اين بخش 481ميليارد تومان پاداش داده شــد، درحالي كه 
سال گذشته رقم پاداش 350ميليارد تومان بود. اين يعني 
امسال مشتركان در مصرف برق بيشتر صرفه جويي كرده اند؟

برقواظهارنظرهايضدونقيض
مصرف برق در تابستان باالســت اما چرا در زمستان شرايط 
مصرف برق بحراني شده است؟ بعضي از مسئوالن اين مشكل 
برق را هم به گاز ربط مي دهند. بخش قابل توجهي از گاز براي 
تامين سوخت نيروگاه هاي برق اســتفاده مي شود. در چند 
هفته اخير، قطع شدن برق در بعضي از شهرها و مناطق را به 
باال رفتن ميزان مصرف گاز ربط داده اند؛ اينكه مصرف خانگي 
گاز باال رفته و به همين دليل نيروگاه ها با مشــكل سوخت 
مواجه مي شــوند و چاره اي جز قطعي برق نمي ماند. محمد 
حســن متولي زاده، مديرعامل توانير گفته است كه مصرف 
روزانه برق 300ميليون كيلووات ســاعت در بخش خانگي 
و تجاري است و نيروگاه ها محدوديتي در توليد برق ندارند 
اما مصرف بيش از حد گاز، تامين سوخت نيروگاه هاي  برق را 
دچار مشكل كرده است. با اين حال مصطفي رجبي مشهدي، 
سخنگوي صنعت برق مشــكل را در جاي ديگري مي داند؛ 
اينكه مصرف خود برق هم رشد 4ونيم درصدي داشته و اين 
رشد به خاطر افزايش مصرف برق در صنايع بزرگ و افزايش 

مردممقصرند؟وضعيتمصرفگازدرايراندرمرز
هشداراست،قطعيهايپيدرپيبرقدربيشترمناطق
همتأييدميكنندكهمصرفباالستاماچرايكباره
مصرفانرژيدرايرانباالرفته؟مصرفبااليگازدرفصلسرماطبيعياستاماچرامصرفبرق
دراينفصلافزايشداشته؟گفتهميشوددر10سالگذشته،افزايشدمايقابلتوجهيدرايران
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كوتاه از حادثه پاسخ مسئوالن

شليك اشتباهي جان 
نگهبان را گرفت

اختالف مالي برسر خريد ملك در يك پروژه 
ســاختماني پايان خوشــي نداشــت و افراد 
انتقام جو با حمله به ساختمان در حال ساخت 
به شكل اشتباهي نگهبان و فرد ديگري را هدف 

گلوله قرار دادند كه منجر به قتل نگهبان شد.
به گزارش همشــهري، چند روز پيش پسري 
27ساله كه نگهبان يك پروژه ساختماني در 
پرند بود به همراه مردي كه دوست پيمانكار 
ساختمان در حال ســاخت بود هدف شليك 
گلوله افرادي ناشناس قرار گرفتند. همسايه ها 
كه صداي گلوله را شنيده بودند قدم در كارگاه 
ســاختماني گذاشــته و به اورژانس و پليس 
زنگ زده بودنــد. مصدومان بــراي درمان به 
بيمارستاني در تهران انتقال يافتند. آنها تحت 
درمان قرار گرفتند اما نگهبان 27ساله پس از 
8 روز بستري در بيمارستان دچار مرگ مغزي 
شده و با رضايت خانواده اش، اعضاي بدن او به 

افراد نيازمند اهدا شد.
در اين شــرايط گزارش اين حادثه به قاضي 
مصطفي واحــدي، بازپرس شــعبه يازدهم 
دادســراي جنايي تهران اطالع داده شد و او 

دستور تحقيق در اين خصوص را صادر كرد.
بررسي ها حكايت از اين داشت كه افراد مسلح 
ســوار بر يك خودروي سمند شــده و مقابل 
كارگاه ساختماني توقف كردند. آنها درحالي كه 
مسلح به اسلحه وينچستر بودند وارد كارگاه 
شــده و اقدام به تيراندازي كردنــد. در ادامه 
تحقيقات مشخص شد كه يكي از متهمان در 
اين پروژه ساختماني كار مي كرد و چند وقت 
قبل يك واحد را خريده اما برســر اين معامله 
دچار اختالف با پيمانكار و مالك پروژه شــده 
بود. او شب حادثه براي انتقام جويي به همراه 
4 نفر ديگر كه مســلح بودند قــدم در كارگاه 
ساختماني گذاشتند كه از پيمانكار و صاحب 
پروژه انتقــام بگيرند اما به اشــتباه نگهبان و 

دوست پيمانكار را هدف شليك قرار دادند.
هم اكنون گروهي از مأموران اداره دهم پليس 
آگاهي تهران مأمور شدند تا ردي از مهاجمان 
مسلح به دست آورند. اين در حالي است كه نفر 
دوم )دوست پيمانكار( كه زخمي شده بود بعد 

از هفته ها تالش پزشكان به زندگي بازگشت.

 جوان شوشتري 
منجي 4بيمار شد

اهداي اعضاي بدن جوان شوشتري به 4بيمار 
نيازمند، زندگي دوباره اي بخشيد.

به گزارش همشهري، اين جوان كه محمدعلي 
طالزاده نام داشت چند روز قبل بر اثر تصادف 
دچار جراحت سنگيني شده بود و روز گذشته 
پس از مسجل شدن مرگ مغزي اش، اعضاي 
بدنش به بيمــاران نيازمند اهدا شــد.  ميثم 
معزي، رئيس بيمارستان  گلســتان اهواز در 
اين باره گفت: اين جوان 24ساله اهل شوشتر 
به 4بيمار زندگــي دوباره بخشــيد. او ادامه 
داد: كليه هاي محمدعلي به 2مرد 36ســاله و 
42ساله، كبد او به يك مردي 32ساله و قلب 

وي نيز به مردي 36ساله اهدا شد.

تنبيه شوهر فراري با 
اجيركردن 2برادر سارق

مردي در يكــي از ســايت هاي 
همســريابي با زني آشــنا شد و دادسرا

به صورت موقت با او ازدواج كرد اما 
پس از پايان دوره عقد موقت، تصميم گرفت از او 
جدا شود كه اين اتفاق باعث شد زن كينه جو 2 

گروگانگير براي باجگيري از او اجير كند.
به گــزارش همشــهري، چند وقــت قبل مرد 
60ساله اي به شعبه سوم دادسراي ويژه سرقت 
رفت تا از 2مرد و يــك زن به اتهام گروگانگيري 
و سرقت اموالش شــكايت كند. وي به بازپرس 
قريب احمدزاده گفت: من بازنشسته و مهندس 
هستم. چند سال قبل همسرم دچار سرطان شد 
و تحت درمان قرار گرفــت. با رضايت او تصميم 
به ازدواج موقت گرفتم. به همين دليل در يكي 
از سايت هاي همســريابي با زني به نام نسترن 
آشنا شدم. نسترن از همسرش طالق گرفته و با 
دخترش زندگي مي كرد. با او قرار مالقات گذاشتم 
و شرط گذاشتم تا زماني كه همسرم بهبود پيدا 
كند به صورت موقت با او ازدواج كنم. نسترن هم 
شرط مرا پذيرفت و به صورت موقت با او ازدواج 
كردم. هر بار كه مدت صيغه تمام مي شــد آن را 
تمديد مي كردم تا اينكه بعد از گذشــت 4 سال 
همسر اولم حالش خوب شد. همزمان دوره عقد 
من با نسترن به پايان رسيد و به او گفتم همسرم 
حالش خوب شده و بايد پيش او برگردم. گفتم كه 
ديگر حاضر نيســتم صيغه را تمديد كنم اما اين 
شروع دردسرهاي بزرگي براي من شد. چرا كه 
نسترن دســت بردار نبود و مدام تهديد مي كرد 
كه او را به عقد دائم خود درآورم. من اما اهميتي 
به حرف هايش نمي دادم و نسترن هم دست بردار 
نبود تا اينكه روز حادثه به من زنگ زد و گفت حال 

دخترش بد شده است. او گريه مي كرد و با التماس 
از من مي خواســت تا هرچه سريع تر خودم را به 
خانه اش برسانم و دخترش را به بيمارستان ببرم. 
من هم دلم به حالش سوخت و از همه جا بي خبر 

راه افتادم به سمت خانه نسترن.
وي ادامه داد: وقتي به خانه نســترن رســيدم 
خبري از دختــرش نبود. دقايقي بعــد در باز و 
بسته شد و من 2 مرد ناشــناس را مقابلم ديدم. 
مي خواســتم بروم اما مردان غريبه مانع شدند. 
نســترن مدعي بود كه آنهــا خواهرزاده هايش 
هستند. مردان ناشناس مرا در اتاق حبس كردند 
و مــدام مي گفتند چرا حق و حقــوق اين زن را 
نمي دهي و دوباره ازدواجت را تمديد نمي كني؟ 
بعد درحالي كه چاقو همراهشان بود مرا به مرگ 
تهديد كردند و گفتند اگر تســليم خواسته آنها 
نشــوم مرا به قتل مي رســانند. گروگانگيران با 
تهديد 3فقــره چك 100ميليونــي، يك چك 
20ميليوني و سفته 150ميليوني از من گرفتند. 
عالوه بر اين كارت عابربانكم را گرفتند و تهديد 
كردند كه رمزش را در اختيارشان قرار بدهم. پس 
از آن نسترن و يكي از مردان گروگانگير نزد من 
ماندند و مرد ديگر از خانه بيرون رفت تا حسابم 
را خالي كند. حدود 60ميليون تومان پول در آن 

كارتم داشتم كه همه آن را سرقت كردند.
شاكي در ادامه گفت: گروگانگيران پس از سرقت، 
اقدام به تهيه فيلم سياه كردند و تهديد كردند كه 
اگر شكايت كنم فيلم را در شبكه هاي اجتماعي 
پخش كرده و آبرويم را مي برنــد. عالوه بر اين، 
وسايل داخل ماشين و مدارك هويتي خودرو و 
سند آن را هم از من گرفتند. آنها پس از 2 ساعت 
آزادم كردند و گفتند بايد ظرف يك ساعت آينده 

100ميليون ديگر به حسابشان واريز كنم. من هم 
از ترس جانم و انتشار فيلم هايي كه از من تهيه 
كرده بودند، پول را به حسابشــان واريز كردم اما 
آنها دســت بردار نبودند. گروگانگيران با تهديد 
دوباره از من اخاذي كــرده و باج گرفتند و وقتي 
ديدم دست بردار نيستند و بار ديگر 100ميليون 
تومان پــول مي خواهند تصميــم گرفتم از آنها 

شكايت كنم.

انتقام جويي
با اين شكايت، پرونده اي در اين خصوص تشكيل 
شد و مأموران پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران 
تحقيقات خود را با دســتور بازپرس پرونده آغاز 
كردند تا هرچه زودتر گروگانگيــران باجگير را 

دستگير كنند.
ماموران در نخســتين اقدام راهي منزل نسترن 
شــدند اما او فراري شــده بود. رديابي ها براي 
شناسايي مخفيگاه متهمان و بازداشت آنها ادامه 
داشت تا اينكه نشاني مخفيگاه زن جوان به دست 
آمد و او دســتگير شد. نســترن در بازجويي ها 
اعتراف كرد كه براي انتقام از شــوهر فراري اش 

نقشه اخاذي و حبس او را كشيده است.
وي گفت: وقتي دوره عقدم با محســن تمام شد 
او ديگر حاضر نشد تمديدش كند. از سوي ديگر 
حق و حقوقم را پرداخت نمي كرد و چند باري كه 
به او اعتراض كردم مرا به باد كتك گرفت طوري 
كه از او به اتهام ضرب و شتم شكايت كرده و طول 

درمان گرفته بودم. او در جلسه دادگاه هم حاضر 
نمي شد تا اينكه تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم. 
موضوع را به 2 نفر از آشنايان خانوادگي مان گفتم 
و آنها حاضر شدند او را تنبيه كنند. 2 جواني كه 
اجير كردم برادر بودنــد و روز حادثه به خانه ام 
آمدند و اموال محسن را ســرقت كردند. عالوه 
بر اين دست به اخاذي از او زدند و كتكش زدند 
اما طمع ما باعث شد تا محســن شكايت كند و 

گير بيفتيم.
با اعتراف اين زن، 2برادر اجير شده نيز دستگير 
شدند. آنها كه سابقه دار هستند و پيش از اين به 
اتهام سرقت و تخريب خودرو به زندان رفته بودند 
در بازجويي ها به جرم خــود اقرار كردند. 2برادر 
گفتند كه نســترن به آنها گفتــه 250ميليون 
تومان مهريــه اش بوده كه شــوهرش پرداخت 

نمي كرده است.
يكي از 2 برادر گفت: نسترن مي گفت شوهرش 
ديگر حاضر نيســت با او زندگي كنــد و حق و 
حقوقش را پرداخت نمي كند. او از ما خواســت 
تا شوهرش را تنبيه كنيم و براي اين كار تاكنون 
6ميليون تومان پول به ما پرداخت كرده اســت. 
وعده ما پول بيشــتري بود اما زير حرفش زد تا 

اينكه دستگير شديم.
براســاس اين گزارش، هم اكنون براي متهمان 
قرار قانوني صادر شده و آنها براي انجام تحقيقات 
بيشــتر در اختيار مأمــوران اداره آگاهي تهران 

قرار دارند.

دستگيري عامالن درگيري 
مسلحانه گيالن در قزوين

كشف پيكر جوان گمشده در جنگل كردكوي

سالي 2بار آسفالت ميدان مركزي تره بار ترميم مي شود
روابط  عمومي سازمان مديريت ميادين و تره بار شهرداري تهران پيرو 
چاپ پيام مردمــي با موضوع لزوم توجه به آســفالت ميدان مركزي 
ميوه و تره بار در ســتون با مردم دهم دي ماه پاسخ داده است: »طبق 
برنامه زمان بندي شده، هرسال در 2نوبت اقدام به لكه گيري و ترميم 
آسفالت ميدان مركزي ميوه و تره بار مي شود، اما به دليل حجم بسيار 
باالي تردد خودروهاي سنگين و سبك به صورت شبانه روزي و توليد 
مقادير زيادي شــيرابه زباله در اين ميدان، روكش آسفالت مجموعه 
مكرر دچار آسيب مي شود. توجه اين شهروند عزيز به مسائل ميدان 
مركزي ميوه و تره بار نشان دهنده مسئوليت شناسي ايشان نسبت به 
موضوعات شهري و ميدان مذكور است كه سازمان ميادين شهرداري 
تهران به آن ارج گذاشته و ضمن  قدرداني از شهرونداني چون ايشان 
تالش مي كند تا با سرعت بخشي به اقدامات خود رضايتمندي بيشتر 

شهروندان را فراهم آورد.«

برای مقابله با فساد چه كرديم؟
باوجود تمام اين تالش ها، سؤال بجايي است اگر  ادامه از 

پرسيده شود آيا راهبرد هاي سه گانه شوراي شهر صفحه 7
براي كاهش فساد در ســازماني كه ساليان سال به اين پتانسيل هاي 

فسادزا خو كرده بود، باعث كاهش فساد شده است يا نه؟ 
احساس فساد يك شبه به وجود نمي آيد و حتي در چند ماه و چند سال 
هم به اين راحتي از بين نمي رود زيرا به تدريج به وجود آمده است. تجربه 
جهاني نيز نشان مي دهد كه مبارزه با فساد اگر تداوم داشته باشد در 
ميان مدت باعث كاهش احساس فساد در شهروندان مي شود. براي 
سازماني كه بســياري از رويه هاي آن به شكلي فسادآميز در ساليان 
گذشته شكل گرفته بود ممكن اســت با همه مصوبات و تالش هاي 
شوراي پنجم هم، همچنان اين سازمان در مقابل تغيير مقاومت كند 
و ما همچنان با برخي تخلفات موردي مواجه باشيم اما مي شود اين 
اطمينان را داد كه با اين راهبرد هاي سه گانه حجم تخلفات و فسادي كه 
در اين سازمان اتفاق مي افتد به طرز محسوسي كاهش پيدا كرده است.

براي مثال، جناب آقاي شهردار در يكي از جلسات گفتند كه در شوراي 
معماري يكي از مناطق، در دوره گذشته مديريت شهري، مجوز ساخت 
16برج داده شده درحالي كه حتي ماشين آتش نشاني قادر به حركت 
ميان آنها نيست. مشخص اســت اين تخلف ازضوابط، فارغ از فساد 
مالي، چقدر مي تواند گسترده شود و چطور جان شهروندان را به خطر 
بيندازد و خوشبختانه با تالش ها و اقدامات شوراي شهر مي توانيم با 
اطمينان بگوييم كه با چنين حجم و گستردگي اي از تخلفات مواجه 
نيستيم. اما آيا مي توانيم بگوييم كه امروز هيچ تخلفي در شورا هاي 
معماري يا در ســطح برخي مناطق اتفاق نمي افتد؟ احتماال نتوانيم 
با اين قاطعيت بگوييم ولي مي توانيم بگوييم حجم و ميزان تخلف ها 
ديگر در ابعاد مجوز 16برج بدون رعايت حداقل هاي ايمني نيست. اين 
اتفاق خوبي است و ما نبايد اين تالش ها را رها كنيم. خيلي ها ممكن 
است بگويند هنوز هم تخلف و فساد هست. احتمال دارد اينها همان 
گروه هاي ذي نفع باشند كه از رويه هاي قبلي استفاده مي كردند و تالش 
مي كنند با تزريق نااميدي كه هيچ اتفاقي نيفتاده و هنوز در بر همان 
پاشنه مي چرخد اين تالش ها را بي اثر كنند و برگردند به همان حجم از 
تخلفات و فسادي كه در ساليان گذشته در اين سازمان رخ داده بود. ما 
اميدوار هستيم با مصوبه هايي كه در آينده نزديك و در قالب حمايت از 
گزارشگران تخلف در صحن شوراي شهر به تصويب مي رسد، شوراي 
شهر هرچه بيشتر دست شهروندان را براي همكاري در مقابله با فساد 
در شهرداري تهران بفشــارد و اميدواريم با تصويب اين مصوبه، آن 
پتانسيل نظارت همگاني كه با تحقق شفافيت ايجاد شده است، ثمرات 

خودش را هرچه بيشتر در عمل محقق كند.
به هرحال اگر اين تالش ها مداوم باشد و ما خسته و نااميد نشويم و فكر 
نكنيم اگر جايي تخلفي رخ داد پس همه اين تالش ها بي اثر بوده، اگر 
مطالبه گري شــهروندان براي افزايش هرچه بيشتر شفافيت در همه 
وجوه شهرداري مداوم باشــد يعني بعد از پايان دوره پنجم شوراي 
شهر و اين دوره مديريت شهري هم همين تالش هاي شفافيت بخش 
و اقدامات براي هوشــمند كردن و تمام الكترونيك كردن فرايند ها و 
سياســتگذاري براي قاعده  مند كردن رويه هاي سليقه اي ادامه يابد 
ان شاء اهلل در يك دهه پس از شــروع به كار شوراي پنجم، شهرداري 

تهران به يك سازمان عاري از فساد تبديل شود.

4 ماه پس از مفقود شــدن جواني در جنگل هاي كردكوي، گروه هاي 
جست وجوگر، پيكري را كشــف كرده اند كه شواهد حاكي از آن است 

كه متعلق به اوست.
به گزارش همشهري، غروب 25شهريورماه امسال، جواني به نام معين 
شريفي به قصد پياده روي به مناطق باالدست پارك جنگلي كردكوي 
رفت و بعد از آن به خانه بازنگشت. از همان روز كوهنوردان، نجاتگران 
هالل احمر، جنگلبانان و ديگر نيروهاي امدادي تالش هاي خود را براي 
يافتن معين آغاز كردند. اين جست وجوها 20روز ادامه داشت، اما هيچ 
اثري از او پيدا نشد و عمليات جست وجو متوقف شد و پيگيري هاي اين 

پرونده به طور كامل به  دستگاه قضايي و انتظامي واگذار شد.
در اين ميان از چند روز قبل بار ديگر جست وجوها براي يافتن معين 
كليد خورد تا اينكه صبح ديروز پيكر فرد ناشناسي كه ممكن است معين 

باشد توسط نيروهاي هالل احمر در جنگل كردكوي كشف شد.
هادي هاشميان، رئيس كل دادگستري گلســتان با اعالم خبر كشف 
جنازه منتسب به معين شريفي در جنگل هاي كردكوي به ميزان گفت: 
روز شنبه خانواده اي كه به جنگل كردكوي رفته بودند كفش و موبايلی 
را پيدا كردند و به پليس تحويل دادند كه بررسي اين وسايل نشان داد 

مربوط به معين شريفي، جوان گمشده كردكويي است.
وي ادامه داد: دادســتان كردكوي پس از اطالع يافتن از وجود اشياء، 
بدون اعالم عمومي فراخواني با كمك نيروهاي هالل احمر و نيروهاي 

محلي براي جســت وجوي محل يافتن اين وسايل صادر كرد و پس از 
جســت وجوي دوباره منطقه و كند و كاو زمين، جنازه از زمين بيرون 
كشيده شد. جنازه در محل كشف كفش و موبايل، از زير خاك بيرون 
كشيده شده و همين امر گمان اينكه جنازه كشف شده مربوط به معين 
شريفي باشد تقويت مي كند. با اين حال براي شناسايي هويت و اعالم 

نظر قطعي مرگ، كارشناسان پزشكي قانوني در حال بررسي هستند.

فرمانده انتظامي استان قزوين از دستگيري عامالن درگيري مسلحانه و تحت 
تعقيب پليس گيالن در قزوين خبر داد.

به گزارش همشهري، سردار علي ابراهيمي در اين باره گفت: روز شنبه مأموران 
گشت آزادراه قزوين-كرج هنگام گشت زني به يك دســتگاه سواري پرايد با 
3سرنشين مشكوك شدند و به راننده دستور ايســت دادند اما او بدون توجه 
به دستور مأموران متواري شد. وي ادامه داد: در جريان تعقيب و گريز 2نفر از 
سرنشينان اين خودرو با اسلحه شكاري به سوي پليس تيراندازي كردند و در 

ادامه خودروي شان را رها و به سوي باغ هاي آن اطراف فرار كردند.
فرمانده انتظامي استان قزوين در ادامه گفت: ســرانجام با اجراي طرح مهار و 
اقدامات اطالعاتي 3متهم فراري در مخفيگاه شــان شناسايي و در يك اقدام 
منسجم و ضربتي دستگير شدند. در جريان اين عمليات يكي از متهمان به سمت 
مأموران حمله ور شد كه با استفاده از قانون به كارگيري سالح، وي مجروح و به 

بيمارستان منتقل شد.
سردار ابراهيمي اضافه كرد؛ پس از انتقال به مقر پليس و انجام تحقيقات مشخص 
شد دستگيرشدگان از اراذل و اوباش ســطح يك استان گيالن هستند كه در 
جريان زورگيري يك خودرو و درگيري مسلحانه در شهرستان رودبار به سمت 
استان البرز متواري شده بودند و قصد بازگشت به استان گيالن را داشتند كه 

دستگير شدند.
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حراجآثارهنريتهــرانهمواره
مخالفانيداشتهاستكههربارپسگزارش

ازاعالمقيمتآثاربهفروشرسيده
درحــراجدربارهماهيتحــراجوفروشآثار
مينوشــتندوميكوشــيدندجامعههنرهاي
تجسميرامتوجهحاشيههايحراجآثارتجسمي
كنند،اماآنچهدريكيدوروزگذشــتهدرباره
حراجتهراندرشبكههاياجتماعياتفاقافتاده
است،بيسابقهاست.بيترديدهيچدورهاياز
حراجتهرانبهاندازهدورهســيزدهمگرفتار
حاشيهنشدهاست.حاشــيههاآنقدرزيادكه
كسياصالبهاخبارحراجيانحوهبرگزاريحراج
تهرانتوجهنكردهاســت.مركزثقلحاشيهها
فروش12ميلياردتومانينقاشيآيدينآغداشلو
بودكه10برابربرآورداوليهبهفروشرســيده

است.

 جســت و جوي هشــتگ حــراج تهــران و آيدين 
آغداشــلو در شــبكه هاي اجتماعي )اينســتاگرام، 
توييتر، فيســبوك و...( انبوه نوشــته ها و تحليل ها 
و يادداشــت هاي كوتاه و بلند را به دســت مي دهد، 
از پولشــويي و تباني تا آزار جنســي و... . در حراج 
سيزدهم اثر خاطرات اميد )اثر 2تكه آيدين آغداشلو( 
به قيمت پايــه يك ميليارد و200ميليــون تومان 
برآورد شــده بود  كه درنهايت به قيمت 12ميليارد 
تومان به فروش رسيد، اتفاقي كه از هرجهت ركورد 
محسوب مي شود. سابقه نداشته است كه اثري از آثار 
گران قيمت حراج به 10برابر برآورد اوليه به فروش 
برسد. نيز ســابقه نداشته اســت كه اثري در حراج 

تهران به ركورد قيمت 12ميليارد تومان برسد.

ازشبكههاياجتماعيايرانتانيويوركتايمز
چند ماه پيش جنبش انگليسي #me_too كه به آزار 
جنسي زنان مي پردازد به ايران رسيد و نوع ايراني اش 
#من _ هم در شــبكه هاي اجتماعي بــه راه افتاد. در 
ميان كســاني كه نامشــان در ايران به عنوان متهمان 
ماجرا مطرح شــده بود، آيدين آغداشلو، در صدر قرار 
گرفت. شــماري از هنرجويان و روزنامه نــگاران و... 
مدعي شــدند كه مورد آزار جنســي او قرار گرفته اند. 
دامنــه افشــاگري ها عليــه او به انــدازه اي بــود كه 

رسانه هاي خارج از ايران نيز بدين موضوع پرداختند، 
 حتي روزنامه نيويورك تايمز نيز گزارشــي از جنبش
 #me_too در ايران و افشاگران عليه آغداشلو منتشر 

كرد.

توصيهكردمنقاشيهايآغداشلوراحذفكنند
در چنين شــرايطي ارائه اثــري از او در حراج تهران 
نوعي خطر كردن بود، حتي هما تاراجي، مدير بخش 
بين الملل حراج تهران كه در حقيقــت رابط حراج ، 
مجموعه داران و گالري هاي بين المللي است گفته بود 
»من به تيم برگزاركننده توصيه كردم آن نقاشــي ها 
را حذف كنند. ما به اين اتهامــات اهميت مي دهيم. 
نمايش آثار وي ]آقــاي آغداشــلو[ در اين حراجي 
برداشت منفي نسبت به حراج تهران به وجود مي آورد 
و روي فعاليت هاي بين المللي ما تأثير مي گذارد.« اما 
به نظر مي رسد برگزاركنندگان حراج خواسته بودند 
چند  ماه پس از ايراد اتهام هابه آغداشــلو به نوعي از او 
رفع اتهام كنند يا دست كم شرايط را به حالت عادي 
برگردانند. در دوره هاي پيشين حراج تهران نيز آثار 
آيدين آغداشلو ارائه شده بود و اغلب به قيمتي نزديك 
به برآورد حداقلي يا حداكثري آثار او به فروش رسيد. 
شايد اگر اين بار هم مثل دوره هاي گذشته اثر آيدين 
آغداشــلو به قيمتي نزديك به برآورد حراج به فروش 
مي رســيد قدري به عادي شــدن وضعيت او كمك 

مي كرد، اما اين بار اثر آغداشلو بيش از 10برابر برآورد 
اوليه چكش خورد و نه تنها همه بحث هاي گذشــته 
درباره او پس از چند ماه دوباره مطرح شــد بلكه همه 
اتهام هايي مثل پولشــويي ، خريد صوري آثار و... كه 
درباره حراج تهران مطرح مي شــد نيز شدت گرفت. 
فروش 12ميلياردي اثر آغداشلو مصداق بارز چنين 

بحثي شده است.

كوششنافرجامبرايترميمسيماييمخدوش
آيـديـــن آغـداشـــلو 
شــخصيتي چندوجهي 
است كه حق بسياري به 
گردن هنرهاي تجسمي 
دارد، ســال هاي زيادي 
را معلمي كرده اســت و 

شاگردان بسياري در نقاشــي، تاريخ هنر و... دارد. از 
برجسته ترين كارشناســان آثار هنري در ايران است، 
شــماري از بهترين نوشــته ها درباره هنر امروز ايران 
به قلم اوســت، يكي از بهترين نثرهاي معاصر   از آِن 
اوست... اما آنچه در سال هاي اخير اتفاق افتاده چنان 
شخصيت او را مخدوش كرده كه جايگاه او تحت الشعاع 
قرار گرفته است. او پس از طرح اتهام هايي درباره آزار 
جنسي شاگردان خود بجز تكذيب كردن كلي هيچ گاه 
به روشــني درباره آنها پاســخ نگفته است. اتفاق هاي 

روزهاي اخير نيز نشــان داده اســت كه او به  راحتي 
نمي تواند سيماي مخدوش شــده خود را ترميم كند. 
حاال نه فقط آيدين آغداشــلو كه حــراج تهران نيز با 
پرسش هاي بسياري مواجه شده است و هرچقدر پاسخ 
به پرسش ها به تأخير بيفتد آسيب بيشتري به سيماي 

عمومي هنرهاي تجسمي ايران وارد مي شود.

چيزهايبسياريكهبهچشمنيامد
اما حراج ســيزدهم تهران كه به دليل رعايت فاصله 
اجتماعي با حضور شمار اندكي از خريداران برگزار 
شد، ركوردشــكنان ديگري نيز داشت كه زير سايه 

حاشيه هاي مربوط به  آيدين آغداشلو قرار گرفتند.
مجسمه »استاد و شــاگرد« پرويز تناولي 6ميليارد 
و700ميليون تومان، اثر حسين زنده رودي 6ميليارد 
و300ميليون تومــان، محمد احصايــي 5ميليارد 
و900ميليــون تومان، اثــر منيــر فرمانفرماييان 
3ميليــارد و 600ميليــون تومان، فريده الشــايي 
2ميليارد و800ميليــون تومان، رضا درخشــاني 
2ميليارد و600ميليون تومان، ژازه تباتبايي 2ميليارد 
و100ميليون تومان، پرويز كالنتــري يك ميليارد 
و800ميليون تومان، مسعود عربشاهي يك ميليارد 
و700ميليون تومان، ســهراب سپهري يك ميليارد 
و700ميليون تومان، رضا درخشــاني يك ميليارد 
و600ميليون تومان، محسن وزيرمقدم يك ميليارد 

و600ميليــون تومان، واحد خاكــدان يك ميليارد 
و500ميليون تومان، شــهريار احمدي يك ميليارد 
و400ميليون تومان، ماركو گريگوريان يك ميليارد 
و400ميليون تومان، ابوالقاسم سعيدي يك ميليارد 
و300ميليون تومان، صادق تبريــزي يك ميليارد 
و300ميليون تومان، نصــراهلل افجه اي يك ميليارد 
و250ميليون تومــان، تيمو ناصــري يك ميليارد 
و200ميليــون تومان، فريده الشــايي يك ميليارد 
تومان و منوچهر يكتايي يك ميليارد تومان به فروش 
رســيدند و جملگي به جمــع ميلياردي هاي حراج 
سيزدهم پيوستند. آثار ارائه شده درحراج تهران در 
مجموع به قيمت 78 ميلياردو 249 ميليون تومان 

به فروش رسيدند.
نكته جالب توجه حراج سيزدهم جسارت حراج گزار 
در قيمت گذاري آثار هنرمنداني است كه پيش از اين 
قيمت كمتري داشته اند، ازجمله آثار رضا درخشاني، 
شــهريار احمدي و تيمو ناصري كه نخســتين اثر 
درخشــاني 2ميليارد  و600ميليون تومان و دومي 
يك ميليارد و600ميليون تومان به فروش رسيدند. 
اثر شهريار احمدي يك ميليارد و400ميليون تومان 
چكش خورد. او جوان ترين هنرمندي اســت كه در 
حراج تهران قيمتي ميلياردي پيدا مي كند. فروش 
اثر تيمو ناصري به مبلــغ يك ميليارد و200ميليون 

تومان نيز ركورد تازه اي براي او محسوب مي شود.
رشد چشمگير اثر واحد خاكدان، نقاش صاحب سبك 
ايراني نيز درخور توجه اســت. اثــر او كه بين 600 
تا 800ميليون تومان برآورد شــده بــود، در نهايت 

يك ميليارد و500ميليون تومان به فروش رسيد.
نگاهي بــه قيمت هــاي نهايي حراج تهران نشــان 
مي دهــد كــه هنرمنــدان جوان تر كم كــم جاي 
هنرمندان شناخته شــده و شــخصيت هاي نامدار 
هنرهاي تجســمي ايران را مي گيرند و آثارشــان از 

استقبال بيشتري برخوردار مي شود.

حراج تهران، آيدين آغداشلو و حاشيه هايي كه هنرهاي تجسمي ايران را تحت الشعاع قرار داده است
ركوردشكني به قيمت سقوط

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

جشنواره

با حفظ موارد و نكات 
بهداشتي، تعدادي از تئاتر

تاالرهاي نمايشي با 
ظرفيت 50درصدي پذيراي آثار و 
مخاطبان ســي ونهمين جشنواره 
تئاتر فجــر در ايام برگــزاري اين 
رويــداد هســتند. به گــزارش 
ســي ونهمين  روابط عمومــي 
جشــنواره تئاتر فجــر، تاالرهاي 
نمايشي آثار صحنه اي و راديو تئاتر 
سي ونهمين جشــنواره تئاتر فجر 
اعــالم شــدند. بنابر ايــن خبر، 
نمايش هــاي بخــش صحنه اي 
جشنواره در تاالر وحدت، مجموعه 

تئاترشهر با اختصاص 4سالن اصلي، چارسو، قشقايي و ســايه، تاالر مولوي، تاالر حافظ، 
تماشاخانه ايرانشهر با 2سالن اســتاد ناظرزاده كرماني و استاد سمندريان به روي صحنه 

مي روند. 
همچنين در ســالن عباس جوانمرد خانه تئاتر آثار راديوتئاتر اجرا خواهند شــد. همه آثار اين 
بخش با رعايت موارد و نكات بهداشتي و اعمال محدوديت هايي جهت مقابله با كرونا و ظرفيت 
50درصدي اجرا خواهند شد. سي ونهمين جشنواره تئاتر فجر به دبيري حسين مسافرآستانه 11 

تا 20بهمن99 برگزار مي شود. آدرس سايت جشنواره  www.fitf.ir است.

چند روزي است كه دبيرخانه جشــنواره فيلم فجر اعالم كرده كه با 
كنار گذاشتن 48فيلم از مجموع 110فيلم متقاضي شركت در جشنواره 
سي ونهم، فعاليت داورانش را بر بررسي ســاير آثار باقيمانده متمركز 
كرده اســت. برگزاركنندگان جشــنواره با اعالم اسامي 62فيلم بلند 
سينمايي حائز شرايط شركت در بخش سوداي سيمرغ سي و نهمين 
جشــنواره فيلم فجر خبر داده اند: فرم هاي متقاضيان شركت در اين 
دوره جشنواره از نظر ســال توليد، دارا بودن پروانه ساخت سينمايي 
و ارائه نشدن فيلم در دوره گذشته جشنواره مورد بررسي قرار گرفته 
و درنهايت 62فيلم از بين آثار متقاضــي )حدود 57درصد آثار( واجد 

شرايط شركت در جشنواره سي و نهم شناخته شده اند.

به گزارش همشهري، وضعيت پروانه نمايش فيلم هاي اين دوره نيز در 
اين فهرست مشخص شده كه براســاس آن در اين بين براي 14فيلم 
تاكنون پروانه نمايش صادر شــده و 48فيلم در دست بررسي شوراي 
پروانه نمايش فيلم هاي سينمايي قرار دارد. البته طي روزهاي گذشته، 
از بين فيلم هاي متقاضي شركت در سي و نهمين جشنواره فيلم فجر، 
5فيلم روشنايي )كامشاد كوشان(، ترانه هاي پدري )محمد بصيري(، 
بانك زده ها )جواد اردكاني(، موافقت اصولي )امير پوركيان( و كوســه 
)علي عطشاني( به علت مسائل فني و آماده نبودن از شركت در جشنواره 
انصراف دادند. مدير روابط عمومي جشنواره فيلم فجر هم همزمان با 
انتشــار اســامي 62فيلم برگزيده در مرحله اول خبر داده كه فيلم ها 
براساس آيين نامه جشــنواره مورد بررسي قرار گرفته و داشتن پروانه 
ساخت سينمايي نكته مهمي در اين ارزيابي ها بوده است، چون بيشتر 
فيلم ها به دليل نداشتن پروانه ساخت سينمايي حذف شده اند؛ هرچند 
كه سال توليد و اينكه هيأت انتخاب سال گذشته فيلم را ديده باشند يا 
نه هم از موارد ارزيابي بوده است. مسعود نجفي همچنين با اعالم اينكه 
داوران از 22دي مشغول ديدن فيلم هايي هستند كه دي سي پي آنها 
به جشنواره رسيده است، پيش بيني كرده اگر شرايط مهيا شود و ستاد 
كرونا اجازه دهد، حدود 20فيلم براي اصحاب رسانه و صاحبان آثار به 
نمايش درخواهد آمد. نكته ديگر اينكه در ثبت نام اوليه سي و نهمين 
جشنواره فيلم فجر از ميان 110فيلم شركت داده شده در اين جشنواره 
تعداد 10فيلم در ژانر كودك بودند و در فهرســت ثانويه اعالم شــده 
از سوي دبيرخانه جشنواره فيلم فجر شــامل 62فيلم حائز حضور در 

سي و نهمين دوره جشنواره 8فيلم ژانر كودك ديده مي شود.

31فيلممستنددرجشنواره
و خبر آخر اينكه با توجه بــه يكي از ويژگي هاي ســي و نهمين دوره 
جشــنواره فيلم فجر يعني حذف هيأت انتخاب در تمامي بخش هاي 
رقابتي، در فراخوان اين دوره جشنواره، براي حضور فيلم هاي مستند 
هم تغييراتي به وجود آمده است. در فراخوان جشنواره فجر در بخش 
مستند ذكر شده بود: هيأت داوران اين بخش از ميان فيلم هاي مستند 
بلند )باالي 70دقيقه( حاضر در چهاردهمين جشــنواره فيلم مستند 

سينماحقيقت، يك فيلم را به عنوان اثر برگزيده معرفي خواهند كرد.
تصور عمومي از اين بند اين بود كه 16فيلم مستند راه يافته به بخش ملي 
جشنواره مستند ايران به طور مستقيم به جشنواره فيلم فجر خواهند 
رفت كه البته همين موضوع هم اعتراضاتي را از سوي فيلمسازاني كه 
به داليلي از ثبت نام و حضور در چهاردهمين جشنواره سينماحقيقت 
پرهيز كرده بودند درپي داشت. دســت آخر و به رغم اينكه فيلم هاي 
مستند بلندي كه در بخش ملي چهاردهمين جشنواره سينماحقيقت 
حضور داشتند 16فيلم بودند و به اضافه 6فيلم بلند بخش شهيد آويني، 
تعداد حاضر در دو بخش رقابتي اصلي جشــنواره ســينماحقيقت به 
22فيلم مي رسيد اما با بررسي هاي انجام شده و آنچه در بولتن جشنواره 
فيلم فجر منتشر شده است مي بينيم كه 31فيلم مستند در سي و نهمين 
دوره جشنواره فيلم فجر به رقابت با يكديگر مي پردازند. در واقع به نظر 
مي رسد بنا به درخواست مستندســازان و مديرعامل مركز گسترش 
سينماي مستند و تجربي و البته موافقت دبير سي ونهمين جشنواره فيلم 
فجر، همه فيلم هاي مستند بخش هاي كرونا، بخش آويني، كارآفريني 
و آثار حاضر در نمايش هاي ويژه چهاردهمين جشــنواره بين المللي 
سينماحقيقت به عنوان حاضران در جشــنواره سينماحقيقت درنظر 
گرفته شده و در نتيجه در بخش مستند جشنواره امسال توسط هيأت 
داوران مورد ارزيابي قرار مي گيرند. بنابراين تعداد آثار مستند حاضر در 

رقابت جشنواره سي ونهم فيلم فجر 31اثر است.

9تاالر،ميزبانسيونهمين
جشنوارهتئاترفجر

جشنوارهفيلمفجردرپالنداوري
62 فيلم سينمايي بلند براي حضور در جشنواره رقابت مي كنند
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سیاوشفالحپور
خبرنگار

 شــايد پرداختــن بــه انتخابــات 
رياست جمهوري سال2024 آمريكا در گزارش

اين روزها كه هنوز چند روزي به مراسم 
تحليف رئيس جمهور منتخب2020 اين كشور يعني 
جو بايــدن باقي مانــده، خيلي زود به نظر برســد، اما 
نامزدهــاي احتمالــي از هــر دو حزب دمكــرات و 
جمهوريخواه از همين حاال در حال مهيا كردن زمينه 

براي ورود به ميدان رقابت هستند.
ســال2021 به تازگي آغاز شــده و هم دمكرات ها و 
هم جمهوريخواهان در تكاپو هســتند؛ هر دو حزب، 
رئيس جمهور دارنــد؛ يكي در حال رفتــن و يكي در 
حال آمدن. هر دو رئيس جمهور نيز معاونان وفاداري 
دارند كه مي توانند براي نامزد شدن در انتخابات بعدي 
پيشقدم شوند؛ البته اگر خود رئيس جمهورها از حضور 
در ميدان صرف نظــر كنند. از طرف ديگــر در هر دو 
جناح، تعدادي سياستمدار، سناتور يا نماينده كنگره 
هستند كه آنها نيز سوداي رئيس جمهور شدن را در سر 
مي پرورانند و مي توانند در فهرست نامزدهاي احتمالي 

انتخابات2024 قرار بگيرند.
در اين بين، كدام يك از اين نامزدها بيشترين شانس را 
براي پيروزي در انتخابات مقدماتي حزبش دارد؟ اين 
سياستمداران تاكنون چه مواضعي را درپيش گرفته اند 
و در آينده به ويژه ســال جديد شــاهد چه رفتاري از 
آنها خواهيم بود؟ نشــريه پوليتيكو در گزارشي براي 
پاسخ دادن به اين سؤاالت به تحليل سوابق و برنامه هاي 

هر كدام از اين نامزدها پرداخته است.

بايدن؛فاتحعصرترامپ
اگرچه رئيس جمهور منتخب آمريكا هيچ وقت به طور 
رسمي اعالم نكرده كه قصد شــركت در انتخابات دوره 
بعدي را ندارد، اما بسياري تصور مي كنند كه او با توجه 
به اينكه 4سال ديگر 82ســاله مي شود، رئيس جمهور 
يك دوره اي خواهد بــود. پيروزي كم رنــگ بايدن در 
انتخابات2020 درمقابل ترامپ، بيشتر دمكرات ها را به 
اين نتيجه رسانده كه تعلق او به طبقه متوسط، توانست 
او را در مناطق حومه و ايالت هاي چرخشــي از رقيبش 
پيش بيندازد. بايدن اگر بخواهد در ســال2024 وارد 
ميدان شود، بايد بتواند مردم را متقاعد كند كه در طول 
4سال آينده در سالمت كامل است، زيرا هرگونه غيبت او 
از انظار عمومي مي تواند به سادگي به شايعات دامن بزند. 
احتماال در اين سال ها با بايدني روبه رو هستيم كه سعي 
مي كند به مردم نشان دهد ســالمت فيزيكي خود را با 
ورزش كردن و رعايت رژيم غذايي مناسب حفظ مي كند.

ترامپ؛نامزدبيرقیب
دونالد ترامــپ در انتخابات اخير شكســت خورد، اما 
باختش خيلي سنگين نبود. در هر 6 ايالتي كه او باخت، 
فاصله اش با بايدن كمتر از 3درصد بود. به همين دليل 
او مي تواند به راحتي به ميدان بازگردد. به همين دليل 
است كه دمكرات ها ماجراي حمله هواداران ترامپ به 
كنگره را بهانه خوبي براي به نتيجه رساندن استيضاح 
او قرار داده اند و قصد دارند به هر قيمتي كه شده، حتي 
بعد از خروجش از كاخ سفيد، با مهر استيضاح، پرونده 
فعاليت سياسي او را براي هميشه ببندند. طبق قانون، 
رئيس جمهوري كه استيضاح شود، ديگر نمي تواند در 
پست هاي دولتي مشغول به كار شود. اما فارغ از بحث 
استيضاح، بايد به خاطر داشت كه ترامپ در انتخابات 
اخير 74ميليون رأي به دســت آورد؛ يعني بيش از هر 

نامزد ديگــري در تاريخ انتخابات رياســت جمهوري 
آمريكا؛ البته بعد از بايدن. اگر استيضاح به نتيجه نرسد 
و ترامپ وارد انتخابــات مقدماتي حزب جمهوريخواه 
شود، به سختي مي توان رقيبي براي او تصور كرد. اگر 
تصميم ترامپ براي اين كار جدي است، بايد همچنان 
درگير سياست و برنامه هاي حزب جمهوريخواه بماند؛ 
او بايد به دنبال تصاحب صندلي رياســت كميته ملي 
جمهوريخواهان باشد، جمهوريخواهان كنگره را براي 
مقاومت در برابر سياست هاي بايدن تحت فشار بگذارد 
و رقباي احتمالي اش را از ميدان بــه در كند. در غير 
اين صورت، احتماال مردم آمريكا دوباره او را به عنوان 
مجري فصل جديد برنامــه تلويزيونــي »كارآموز« 

خواهند ديد.

پنس؛آخرينوفادار
پنس برعكس ترامپ كه پرهياهو و پرحاشــيه است، 
شخصيت آرامي دارد. معاونان رئيس جمهور در آمريكا 
معموال به راحتي مي تواننــد وارد مرحله رقابت حزبي 
شــوند. شــايد به عنوان نفر دوم در كابينه، خيلي به 
آنها توجهي نشود، اما در مقايسه با رقبايشان معموال 
يك گام جلوتر هستند و با 4 يا 8سال در معرض توجه 
مردم بودن، پا در عرصه رقابت در انتخابات مقدماتي 
مي گذارند. اگر ترامپ از شــركت در انتخابات2024 
كناره گيري كند، معاونش، مايــك پنس نامزد اصلي 
حزب خواهد بود. او كسي است كه هم طرفداران ترامپ 
را با خود همراه خواهد كرد و هم با داشــتن ويژگي ای 
كه رئيس جمهور آمريكا نداشــت يعني »ثبات«، نظر 
راســتگراهايي كه به بايدن رأي دادند را جلب خواهد 
كرد. از نظر بســياري اما تأييد آراي الكترال از سوي 
پنس در نشست كنگره، باعث دوري طرفداران ترامپ 
از او شده است و اين شانس پنس براي حضور انتخابات 

سال2024 را به شدت كاهش مي دهد.

هريس؛نامزدنامطمئن
كامال هريــس نيز همچــون پنس از مزاياي پســت 
معاون رئيس جمهــور بهره مند خواهد شــد. هريس 
به دمكرات ها اين فرصت را مي دهد تا نخســتين زن 
رنگين پوست را براي رياســت جمهوري نامزد كنند. 
اما او راه درازي تا كرسي رياست جمهوري دارد و بايد 
ديد آيا مي تواند به جايگاهي برســد كه در ايالت هاي 
اصلي صحنه نبرد ميــان 2حزب، قــدرت رويارويي 
با يك رقيب جمهوريخواه را داشــته باشــد. بايد ديد 
هريس در دوره اي كه معاون بايدن اســت، چندبار از 
اين ايالت ها بازديــد مي كند تا نگراني هــا از اينكه او 
نمي تواند با مناطــق حياتي آمريكا ارتبــاط بگيرد را 
برطرف كند. ترقي خواهان حزب دمكرات تمايل دارند 
او بتواند بايدن را به سمت چپ متمايل كند. دمكرات ها 
اما نشــان داده اند به دنبال يك چهــره ميانه رو براي 

رياست جمهوري هستند؛ چهره اي مثل بايدن.

اوكازيوكورتز؛وارثبرنيسندرز
الكساندريا اوكازيو كورتز، نماينده كنگره كه هنوز دوره 
نخست حضورش در كنگره را تجربه مي كند، تاكنون 
دستاورد مهمي نداشته، اما پايگاه اجتماعي گسترده اي 
در فضاي مجازي دارد. او در بيــن نمايندگان كنگره، 
بيشــترين دنبال كننده را در توييتر دارد. با اين حال، 
2020 سال خوبي براي اوكازيو كورتز براي جلب اعتماد 
حزب دمكرات نبود. شكســت برني ســندرز، سناتور 
ترقي خواه در انتخابات مقدماتي رياست جمهوري حزب 
دمكرات، ضربه مهمي به جايــگاه اين طيف از حزب 
داشت. فراخوان اوكازيو كورتز براي قطع بودجه پليس 

و عملكرد ضعيف ترقي خواهان كنگــره در انتخابات 
اخير كنگره باعث شــد كه دمكرات هــاي ميانه رو با 
قدرت بيشتري خواهان در دست گرفتن فرمان هدايت 
حزب شوند. ممكن است در انتخابات مقدماتي حزب 
دمكرات براي سال2024 مســير برني سندرز را برود 
و براي متمايل تر كردن حزب به ســمت سياست هاي 
چپ گرايانه تالش كند اما با وجود رقبايي مانند بايدن 
يا هريس، كار ســختي در پيش خواهد داشت. كورتز 
روحيه اي تهاجمي دارد و طرفدارانش اين را دوســت 
دارند. اگر هدف اصلــي او به راه انداختن يك جنبش 
سوسياليستي هيجاني باشــد، اين رويكرد مي تواند 
منطقي باشد اما باتوجه به تعداد اندك سياستمداران 
سوسياليست در حزب دمكرات، او بايد دايره حاميانش 

را براي ورود به رقابت انتخاباتي، گسترده تر كند.

كارلسون؛مجريپوپولیست
محبوبيت تاكر كارلسون و ديدگاه هاي پوپوليستي اش، 
برخي جمهوريخواهان را براي نامزد كردن او وسوسه 
كرده است. اما به نظر نمي رســد بازاري براي سخنان 
نژادپرســتانه اين روزنامه نگار و مفسر سياسي وجود 
داشــته باشــد. مجري شــبكه فاكس نيوز در برنامه 
پرمخاطبش به نام »تاكر كارلسون تونايت« از كساني 
كه در اعتراض به محدوديت هاي قرنطينه به خيابان ها 
آمدند، حمايت كرده و از ســوي ديگر اعتراض به قتل 
جورج فلويد به دست پليس را شكلي از »ظلم« ناميده 
است. او كه ديدگاه خوبي نســبت به مهاجران ندارد، 
مدعي است كه برتري سفيدپوســتان مشكل جدي 
در آمريكا نيست. كارلسون تا به حال به صورت رسمي 
اعالم نكرده كه قصد شــركت در انتخابــات را دارد يا 
نه، اما اگر قصدش را داشته باشد، حتما روي حمايت 
طرفداران ترامپ حساب باز كرده است. مي توان انتظار 
داشــت كه كارلسون در ســال جديد منتقد عملكرد 

دولت بايدن باشد.  

هیلي؛جمهوريخواهسنتشكن
نيكي هيلي، ســفير پيشــين آمريكا در سازمان ملل 
متحد، گزينه خوبي براي جمهوريخواهاني اســت كه 
بدشــان نمي آيد يك نامزد زن و يك رنگين پوســت 
را براي رياســت جمهوري معرفي كننــد. هيلي كه 
به دليــل ســخنان جسورانه شــان در همايش ملي 
جمهوريخواهان مــورد تقدير قرار گرفــت، به دنبال 
محكوم كردن سوسياليسم و جلب توجه رنگين پوستان 
سرمايه دار و صاحبان كسب وكارهاي كوچك است. از 
سوي ديگر، اين سياستمدار كه والدينش از مهاجران 
هند هستند، معتقد است »آمريكا كشور نژادپرستي 
نيست.« او به پايين كشــيدن پرچم كنفدراسيون در 
كاروليناي جنوبي در ســال2015 يعنــي زماني كه 
فرماندار اين ايالت بود، افتخار مي كند. اين پرچم براي 
رنگين پوستان نماد برده داري و نژادپرستي است، اما 
هيلي در عرصه سياسي مسير مشخصي را دنبال نكرده 
است؛ او در عين حال كه ســعي در حمايت صريح از 
ترامپ داشته، انتقادهايي را هم از سوي محافظه كاران 
دريافت كرده اســت؛ تــا جايي كه برخي بــه او لقب 
»آفتاب پرست سياســي« را داده اند. هيلي در توييتر 
از تقلب در انتخابات ابراز نگراني كــرد، اما هيچ وقت 
بر اينكه ترامپ برنده انتخابات است، پافشاري نكرد و 
اخيرا هم در مقاله اي، بايدن را به عنوان رئيس جمهور 
منتخب آمريكا خطاب قرار داد. هيلي اگر قصد جدي 
براي ورود به كارزار انتخابات رياست جمهوري2024 
داشته باشد، ممكن اســت در سال هاي آينده، موضع 

مشخصي را دنبال كند. 

عالوه بر بايدن، ترامپ و معاونانشان، جمعي از چهره هاي شناخته شده از سناتور تا روزنامه نگار، در فهرست 
نامزدهاي احتمالي براي دور بعدي انتخابات رياست جمهوري آمريكا قرار دارند

سوداي رياست جمهوري آمريكا؛ از 2020 تا 2024

جهان نما

دوبي؛كانونهمكاريهايماليتجار
عرببااسرائیل

در ماه هاي گذشته و پس از عادي سازي  رســمي روابط امارات با رژيم 
صهيونيســتي، اخبار متعددي از همكاري ها و توافقنامه هاي اقتصادي 
ميان طرفين منتشر شــده اســت؛ از برقراري خطوط هوايي گرفته تا 
صادرات كشاورزي، همكاري هاي تكنولوژيك و... .  حجم و البته سرعت 
اين توافق ها به اندازه اي اســت كه برخي تحليلگران، از شــكل گيري 
ائتالفي استراتژيك ميان ابوظبي و تل آويو در سطح منطقه خاورميانه 
سخن مي گويند؛ ائتالفي مبتني بر روابط اقتصادي و تجاري. اما مسئله 
صرفا به روابط دوجانبه امارات و اسرائيل محدود نمي شود؛ چراكه به نظر 
مي رسد دوبي طي ســال هاي آينده، به كانوني منطقه اي براي ارتباط 
تجار، سرمايه داران و حتي شركت هاي خصوصي عربي با صهيونيست ها 
تبديل خواهد شد. روزنامه العربي الجديد در اين باره مي نويسد: با وجود 
آنكه كشورهاي عربي مختلفي اســرائيل را به رسميت شناخته يا طي 
سال هاي نه چندان دور آينده به رسميت خواهند شناخت، اما هيچ كدام 
از ظرفيت هاي مشابه امارات براي استفاده از »مواهب اقتصادي« رابطه 
با اسرائيل برخوردار نيســتند. اين روزنامه در گزارش خود پيش بيني 
مي كند موج قابل توجهي از تجار و منابع مالي عربي طي سال هاي آينده 
براي استفاده از اين مواهب به سوي بازارهاي امارات هدايت شوند. البته 
براي تحقق اين پيش بيني زمان زيادي الزم نيســت؛ چراكه نخستين 
نشــانه هاي آن از هم اكنون در اقتصاد كشــورهايي نظير مصر نمايان 

شده است.

كوچسرمايههايمصريبهسويدوبي
به گزارش شبكه الجزيره، ســرمايه داران مصري طي يك سال گذشته 
حركت منســجمي را براي انتقال منابع خود به بازارهاي اماراتي آغاز 
كرده اند؛ حركتي كه گفته مي شود با هدف اســتفاده از فرصت حضور 
شركت هاي اسرائيلي در اين كشــور صورت گرفته است. اما اين روند، 
نارضايتي جدي نظام مصر را در پي داشــته اســت؛ نظامي كه تالش 
مي كند با استقراض ســنگين خارجي، بحران هاي مالي مصر در دوران 
كرونا را پشــت ســر بگذارد. به ادعاي الجزيره، نماينــدگان اقتصادي 
سازمان اطالعات مصر اخيرا سلسله جلساتي را با تجار مصري مرتبط با 
شركت هاي اسرائيلي برگزار كرده و از آنان خواسته اند روند خروج سرمايه 
از اين كشور را متوقف كنند. البته نمايندگان سازمان اطالعات عالوه بر 
هشــدار، وعده هم داده اند كه هرگونه تسهيالت مدنظر سرمايه گذاران 
براي باقي ماندن در بازارهاي مصري، از سوي حاكميت در اختيار آنها 
قرار خواهد گرفت. به  گزارش الجزيره، اين نمايندگان تأكيد داشته اند 
كه مســتقيما حامل پيام عبدالفتاح شبكه سيسي، رئيس جمهور مصر 
هستند؛ امري كه نشان دهنده اهميت اين پرونده براي نظام مصر است.

در بخش ديگري از گزارش شبكه الجزيره آمده است: اين فرايند محدود 
به مصر نبوده و در آينده نزديك، روندهاي مشابهي در بازارهاي سرمايه 
مراكش، تونس، اردن يا حتي كشورهايي نظير كويت يا عمان نيز صورت 
مي گيرد. بايد توجه داشت كه همكاري هاي غيردولتي ميان تجار عرب 
با اسرائيل، در كشورهايي نظير مراكش و اردن از سال ها قبل آغاز شده 
است؛ بنابراين، كانون مالي-تجاري دوبي مي تواند به قطب جذب سرمايه 
تاجراني تبديل شود كه خواهان همكاري با شركت هاي صهيونيستي 
هستند. بدون شــك اين فرايند، نگراني كشــورهايي همچون مصر يا 

عربستان سعودي را به دنبال خواهد داشت.

مقاصداصليسرمايههايعربي
بررسي روند انتقال ســرمايه هاي مصري به سوي دوبي براي تاسيس 
شركت يا سرمايه گذاري نشــان مي دهد »گردشگري، انرژي، صنايع 
غذايي، امالك و ارتباطات« اصلي ترين مقاصد تجار عربي هســتند. 
جالب آنكه تمام حوزه هاي اقتصادي يادشــده در مصر، در شــرايط 
نامطلوبي به ســرمي برند؛ امري كه به نوبه خود مي تواند زمينه »فرار 
سرمايه« از اين كشــور را به دنبال داشته باشد. روزنامه العربي الجديد 
در تشــريح اين وضعيت مي نويســد: نگراني هاي جدي درباره آينده 
گردشگري در مصر وجود دارد. برخي تصور مي كنند اين صنعت پس 
از دوران كرونا در مصر هرگز به موقعيت پيشين باز نخواهد گشت. از 
سوي ديگر، احتمال دارد گردشگران خليج فارس كه پيش از اين، مصر 
را براي سفرهاي تفريحي خود برمي گزيدند حاال و پس از توافق هاي 
عادي سازي ، سرزمين هاي اشغالي فلسطين را به عنوان مقصد جديد 

گردشگري خود انتخاب كنند.
با قرار دادن شــرايط بحراني اقتصــاد مصر در كنار چشــم انداز ورود 
شركت هاي جديد اسرائيلي به دوبي، مي توان ابعاد حركت سرمايه هاي 
مصري به سوي امارات را بهتر درك كرد. به گفته فلور حسام ناحوم، رئيس 
شوراي روابط امارات و اسرائيل، تا پايان سال2021 دست كم 500شركت 
صهيونيستي در امارات تاسيس خواهد شد. اين شركت ها به طور عمده 
در بخش هاي تكنولوژي، كشاورزي، صنايع مدرن، گردشگري و امالك 
متمركز هستند. به گفته ناحوم، توسعه شبكه خطوط هوايي ميان ابوظبي 
و تل آويو، راه را براي حركت گســترده گردشگران و تجار ميان طرفين 
هموار خواهد كرد. پيش بيني مي شود حجم تبادل مالي ميان امارات و 

اسرائيل طي سال هاي محدود آينده از مرز 5ميليارد دالر عبور كند.

نگرانيهايرياضوقاهره
يكي از ابعــاد مهــم روابــط ابوظبــي و تل آويــو عالوه بر مســئله 
ســرمايه گذاري ها، تامين نيازهاي مصرفي امارات توســط اسرائيل با 
قيمت و كيفيتي بهتر از ساير رقباست. مجموعه اين تحوالت مي تواند 
تغييري بزرگ در معادالت اقتصادي منطقه خاورميانه ايجاد كند؛ براي 
مثال كافي اســت بدانيم امارات بزرگ تريــن مصرف كننده كاالهاي 
مصري به ارزش ســاالنه 747ميليون دالر است. عربستان سعودي نيز 
با 347ميليون در سال، سومين صادركننده اصلي كاال به امارات است. 
با احتمال صادرات عمده كاال از سرزمين هاي اشغالي به امارات، نوعي 
نگراني براي عربستان و مصر نســبت به آينده جايگاه اين كشورها در 
بازارهاي اماراتي شكل گرفته است. تمام اينها در حالي است كه تقويت 
بي سابقه همكاري هاي نظامي و امنيتي ميان امارات و اسرائيل نيز براي 

قدرت هاي بزرگ جهان عرب چندان خوشايند نيست.

تكميل تيم ديپلماسي در كابينه بايدن
جو بايدن چهره هاي كليدي و قابل اعتماد دولت اوباما را براي اصالح سياست 

خارجي آمريكا به ميدان بازگردانده است

تركیبتیمسیاســتخارجيوامنیتمليجو
بايدنمشخصشدهواكنونبرايبسیاريدرخارج
ازمرزهايآمريكا،تكلیفرويكردرئیسجمهور
جديداينكشــورتاحدزياديمشخصاست؛

بازگشتآمريكابه4سالقبل.
بايدنچهرههايمؤثركابینهباراكاوباماكهطي
4سالگذشــتهبهخارجازمدارتصمیمسازيها
راندهشــدهبودندرابهمیدانبازگرداندهاست.
پستهايكلیديوزارتخارجه،شورايامنیت
مليوسازمانسیاقراراســتبهدستافرادي
سپردهشودكهدردولتاوباما،دركنارخودبايدن،
سیاســتخارجيآمريكاراتعیینميكردهاند.
رئیسجمهورمنتخبآمريــكا،آنتونيبلینكن،
دوستومشاورقديمياشرابرايمهمترينپست
كابینهيعنيوزارتخارجهمعرفيكردهاســت.
بلینكنيكيازحامیانسرشــناسائتالفهاي
جهانيبهشــمارميرود.بايدن،ونديشرمنرا
همكهنامشبامذاكراتهستهايايرانبهعنوان
يكيازمهمتريندستاوردهايسیاستخارجي
دولتاوباماگرهخورده،بهعنوانفردشماره2اين
وزارتخانهتعیینكردهتاشايدايندوبتواننددر
كنارهمبحرانهاييكهترامــپبرايآمريكادر
عرصهسیاستخارجيايجادكرده،حلكنند.از
سویديگر،جیكسالیوانبهعنوانمشاورامنیت
مليرئیسجمهورتعیینشــدهكهاوهمسابقه
مشخصيدردستگاهسیاســتخارجيآمريكا
داردوجزوبنیانگذارانتوافقهســتهايباايران
است.ويلیامبرنز،يكيازديپلماتهايكهنهكار،
همدركمالناباوريبرايهدايتمهمترينسازمان
جاسوسيآمريكايعنيسازمانسیاتعیینشده
است.پیامفهرســتمنتخبانبايدنبراياين
پستهايكلیديچیزيجزبازگشتبهديپلماسي
درتعاملباجهاننیست؛موضوعيكهميتواندبه
كشورهايجهاندرتنظیمروابطخودباآمريكاطي

4سالپیشروكمككند.

تركیببلینكنوشرمنبرايوزارتخارجه
بلینكن58سالهپیشازايندر
دولتاوباما،بهعنوانمعاون
وزيرخارجهآمريــكا،فرد
شماره2دســتگاهسیاست
خارجيآمريكابودهاســت.
پیشازآن،اوسابقهحضوردرشورايامنیتملي
آمريكاراهمدارد.بلینكنفعالیتحرفهاياشدر
وزارتخارجهرادردولتبیلكلینتونشروعكرد
اماطيهمهاينسالها،اونزديكترينفردبهجو
بايدنبودهاست.سابقهآشناييآنهابهسال2002،
زمانيكهبايدندرسنارئیسكمیتهروابطخارجي
بود،بازميگردد.طي2دههگذشته،بلینكنهمیشه
دركناربايــدنبودهاســت.اودردورهايكهدر
شورايامنیتيمليبهعنوانمعاونمشغولبود،در
سیاستگذاريهايآمريكادرخاورمیانهازجملهدر
مسائلمربوطبهكشورهايمصر،عراق،سوريهو
لیبينقشداشت.يكيازاولويتهاياصليبلینكن
دروزارتخارجه،بازتعريفآمريكابهعنوانيك
متحدمورداطمیناناست؛متحديكهآمادهاست
بهتوافقهايبینالملليوسازمانهاييبپیونددكه
ترامپازآنهاخارجشدهاست.بازگشتمجددبه
توافقآبوهوايیپاريس،سازمانبهداشتجهاني
وتوافقهستهايباايران،مهمتريناقداماتياست
كهباآمدنبلینكنانجامآنهادراولويتقرارخواهد
گرفت.پساز4سالسیاستخارجيپرهرجومرج
دونالدترامپ،حضوربلینكــندروزارتخارجه
آمريكابــرايديپلماتهــايآمريكاييوديگر

كشورهامايهآرامشخواهدبود.

ونديشرمن71سالهازسوي
بايدنبرايتصديپســت
معاونتوزارتخارجهتعیین
شدهاست؛همانپستيكه
بلینكنزمانيدرآنفعالیت
ميكرد.شــرمندرواقعقراراستجانشینوزير
خارجهباشد.اويكيازكاركشتهترينديپلماتهاي
آمريكايياستومذاكرهكنندهارشداينكشوردر
توافقهستهايباايرانبودهاست.شرمندردوره
رياستجمهوريبیلكلینتونمذاكرهكنندهارشد
آمريكاباكرهشــماليبودوبههمیندلیلسابقه
مشخصيدرزمینهديپلماسيومذاكراتهستهاي
دارد.شرمندردانشگاهجامعهشناسيومددكاري
اجتماعيخواندهاست.اوبخشيازجوانياشرا
بهعنوانفعالاجتماعيگذراند.شرمن20سالپس
ازفارغالتحصیليازدانشگاه،دراوايلدهه1990،
ارتباطاتاســتراتژيكآموخــتوازآنجاوارد

كارزارهايسیاسيشد.اودرسال1993بهعنوان
دســتیارحقوقيوزيرخارجهوقتآمريكا،وارن
كريستوفر،واردوزارتخارجهشد.شرمنزماني
كهمادلینآلبرايتوزيرخارجهبود،بهاومشاوره
ميداد.اودردولتاوبامابهعنوانمعاونسیاسي
جانكريمشغولبهكارشد.معاونسیاسي،فرد
شــماره3وزارتخارجهآمريكابهشمارميرود.
شرمنسرپرســتتیممذاكرهكنندهآمريكادر
مذاكراتهستهايباايرانرابهعهدهداشتواورا
يكيازمعمــارانبرجامميدانند.بســیارياز
تحلیلگرانغربيمعتقدندحضورآنتونيبلینكنو
ونديشرمندرراسوزارتخارجهآمريكا،تأثیر
قابلتوجهيدرتعیینسرنوشــتروابطايرانو

آمريكادرسالهايآيندهخواهدداشت.

جیكسالیوانبرايشورايامنیتملي
معرفــيجیكســالیوان
بهعنوانمشاورامنیتملي
جوبايدن،اتفاقعجیبينبود
وبســیاريازهفتههاقبل
حــدسميزدندكــهاودر
جايگاهمشــاورامنیتمليرئیسجمهورجديد
آمريكاقرارگیرد.جكسالیوانبههمراهآنتوني
بلینكنقراراستطرحينودرسیاستخارجي
آمريكادراندازند.سالیوانبعدازبلینكنبهعنوان
مشاورامنیتمليبايدندردورانمعاوناولياو
دردولتاوبامامشغولبهكارشدوهمینسابقه
دوســتيازآنهاتیميهماهنگخواهدساخت.
سالیوان43سالهسابقهتحصیليوكاريدرخشاني
دارد.اوتحصیلكردهدررشتهحقوقدردانشگاه
»يیل«كانتیكتاســت،پژوهشــگردانشگاه
آكسفوردبودهوبهعنواندفترداراستیونبرير،از
قضاتديوانعالياياالتمتحدهنیزفعالیتكرده
است.درجريانرقابتهاياولیهانتخاباتي2008
جیكسالیوانابتداازنامزديهیالريكلینتوندر
انتخاباتحمايتكردودرتیماوبهعنوانمشاور
ارشدمشغولشداماسپسدرجريانانتخابات
عموميبهتیمباراكاوباماپیوستومشاورارشد
اينتیمشــد.بهدنبالپیروزيباراكاوبامادر
انتخاباتوانتصابهیالريكلینتونبهســمت
وزارتخارجه،سالیواندروزارتخارجهمشغول
بهكاروبهسرعتبهيكيازمشاورانمورداعتماد
كلینتونتبديلشــد.فارغازاينها،ازسالیوان
بهعنوانمردگفتوگوهايپشــتپردهايرانو
آمريكايادميشود؛فرديكهسنگبنايدورهتازه
مذاكراتهستهايدرسال2013راالبتهازيكسال
قبلازآنگذاشت.بههمیندلیلاستكهحضور
اودرپستمشاورامنیتمليرئیسجمهورجديد
آمريكارادلیلمحكميبــرايتصمیمبايدنبه

بازگرداندنآمريكابهبرجامميدانند.

ويلیامبرنزبرايسازمانسیا
انتخابيكديپلماتكاركشته
برايهدايتســازمانسیا،
پیامشبرايهمهكشورهاي
جهانمشخصاستونشان
ميدهدكهجــوبايدنواقعا
قصددارددر4سالپیشرو،ديپلماسيرامحور
سیاستخارجيخودقراردهد.بايدنباانتخاب
ويلیامبرنزبهعنوانرئیسسازمانسیا،نشانداده
كههدفشهماهنگكردناينســازمانبا2نهاد
ديگراست.ويلیامبرنزقراراستدركناربلینكنو
سالیوان،پیشبرندهديپلماسيآمريكادرجهان
باشد.ويلیامبرنز64ساله،ديپلماتبازنشستهو
رئیسبنیادكارنگيدرواشــنگتناست.كارنگي
يكيازمهمترينانديشكدههايسیاستخارجي
آمريكابهشمارميرود.برنز32سالدرپستهاي
مختلفوزارتخارجهآمريكافعالیتكردهويكي
ازشناختهترينديپلماتهايآمريكايياست.به
همیندلیل،اويكياز2گزينهاصليوزارتخارجه
آمريكابود.ويلیامبرنزجزومعدودچهرههايياست
كههممورداعتمــادجمهوريخواهانبودهوهم
دمكراتها؛بــههمیندلیلفعالیــتدردولت
5رئیسجمهــورراتجربــهكــردهاســت.او
دانشآموختهدكتريروابطبینالمللازدانشگاه
آكسفورداست.اوبینسالهاي2011تا2014يعني
زمانيكهبازنشستهشــد،بهعنوانمعاونوزير
خارجهدركنارهیالريكلینتونوجانكريحضور
داشــت.برنزچهرهكلیديآغــازگفتوگوهاي
هستهايباايرانبهشمارميرود.اودرسال2013،
همراهباجیكسالیوانكهاكنوندركابینهبايدن
بهعنوانمشاورامنیتمليتعیینشده،سنگبناي
گفتوگوهايهســتهايباايرانرادرچارچوب
مذاكراتمحرمانهعمانبناگذاشــت.برنزدرآن
مذاكرات،سرپرستهیأتمذاكرهكنندهآمريكا

بود.

سمانهمعظمي
روزنامه نگار

ترور2قاضيزندركابل
در جريان حمله مسلحانه افراد 

ناشــناس در شــهر كابل، دو آسیا
قاضی زن ترور شدند.

به گزارش تلويزيون طلوع افغانســتان، اين 
حمله صبــح ديــروز رخ داده و هنوز هيچ 
گروهی مســئوليت آن را بر عهده نگرفته 
است. برخی رسانه های افغانستان گزارش 
داده اند كــه در جريان اين حملــه، راننده 
خودرو حامل اين دو قاضی نيز مجروح شده 
است. دولت انگشت اتهام به سمت طالبان 
گرفته امــا اين گروه با انتشــار اطالعيه اي 
دست داشتن در اين ترور را رد كرده است. 
كابل طــي هفته هــاي اخير شــاهد موج 
بي ســابقه ترور شــخصيت هاي سياسي، 
فعاالن مدني و روزنامه نگاران بوده اســت. 

مقام های دولت افغانستان می گويند گروه 
طالبان قصد دارد با افزايش خشــونت ها در 
اين كشــور، در جريان مذاكرات صلح بين 
دولت و طالبان كه در دوحه قطر در جريان 

است، امتيازگيری كند.

محمدامینخرمي
روزنامه نگار
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هرسال به داليل كامال مشخصی در دل 
زمستان شاهد آلودگي هواي پايتخت 
هستيم و امسال نيز عالوه  بر دربرگيري 
ويروس كرونا؛ آلودگي هــوا نيز مزيد 
بر علت شــده تا خيلي از شــهروندان 
دچار مشكالت بسيار شوند. تقريبا اين 

آلودگي چندروزه نشان داد كه خطر آلودگي هوا براي ما چقدر 
است و اين خطر كمتر از ويروس كرونا نيست. يك سال است كه 
همه از شيوع اين ميهمان ناخوانده واهمه داشته و داريم؛  اما حاال 
آلودگي هوا نيز شهروندان شهرهاي بزرگ را درگير خود كرده 
است. راســتش ديروز كه از پنجره بيرون را نگاه مي كردم وقتي 
توانستم كوه ها و خانه ها را ببينم باز هم خوشحال شدم و دوباره 
جريان زندگي را ديدم. اين آلودگي هوا يك بالي خاموش است 
كه به تدريج جانمان را مي گيرد. اين خود از ويروس بدتر است و 
كسي به آن واقف نيست. فكر مي كنيم در آرامش زندگي مي كنيم 
اما در اصل آرامشي در كار نيست وآن  صدمه جبران ناپذيرش را 
مي زند. اي كاش در پايتخت هميشه هواي پاك داشتيم و هر روز، 
روز هواي پاك بود. همه در زمان آلودگــي هوا دنبال مقصراند. 
مقصر اصلي همه كساني هستند كه در اين شهر زندگي مي كنند 
و هيچ وقت رعايت حال شهر را نمي كنند. اگر شهروندان در حد 
و اندازه حقوق شــهروندي رعايت كنند، اگر مسئوالن در اندازه 
وظايف تعريف شده خود عمل كنند، به طور حتم نيمي از مشكالت 
حل مي شود.  اي كاش مسئوالن از ابتدا به فكر باشند و سازمان ها و 
ارگان ها براي توجيه عملكردشان، مقصر تعيين نكرده و مشكالت 
را گردن هم نيندازند. همه براي ايجاد هواي پاك بايد از خودشان 
شــروع كنند. هم اكنون تميزي و پاكي هوا براي شــهروندان 
شهرهاي بزرگ به آرزويي تبديل شده؛ وقتي پاي عمل به قوانين و 
يا نظارت مي رسيم همه شانه خالي مي كنند درصورتي كه مقصر 
آلودگي هوا، هم آن موتورسوار يا راننده اتوبوس و كاميون است 
و هم كسي كه نمي تواند نظارت درستي داشته باشد. معتقدم كه 
جرم، جرم است و بايد وقتي كسي رعايت نمي كند جرائم سنگين 
اعمال شود. متأسفانه هيچ چيزي حساب كتاب ندارد؛ ما اول خطا 
مي كنيم، وقتي به مشــكالت زياد برمي خوريم كارشناسان را 
جمع كرده به دنبال راه چاره هستيم. كارها دست كاردان نيست 

و هميشه در حل مشكالت در نقطه صفر قرار داريم.

هاديمرزبانيادداشت
نمايشنامه نويس و كارگردان

تهديدعجيبمالباختهتوسطسارق
واشنگتن: دزدي در آمريكا پس از سرقت يك خودروي 
شاســي بلند هنگامي كه كودكــي را روي صندلي عقب 
خودرو يافت، در نخستين  دوربرگردان به سمت صاحب 
خودرو آمد و پس از تحويل كــودك، مالباخته را تهديد 
كرد كه براي اين ســهل انگاري، او را به پليس لو خواهد 
داد. به گزارش اورگون اليو، مادر كودك براي خريد داخل 
فروشــگاهي رفته بود و خودرو و كودك را به حال خود 

رها كرده بود.

اثباتبيگناهيمارها
دهلينو: مردي در هند با هدف اثبات بي گناهي مارها هنگام 
گزيدن انسان ها با 72مار در يك اتاق به مدت 72ساعت خود 
را زنداني كرد. به گزارش آديتي سنترال، نيالم كومار 28ساله 
قصد داشت ثابت كند مار ها فقط درصورت احساس خطر و 
فشار از سمت ساير جانور ها و صرفا براي دفاع از خود اقدام 
به نيش زدن مي كنند. طي اين آزمايش مارهايي كه به لحاظ 
زهرآگين بودن متوسط تلقي مي شوند به كار گرفته شده و به 

قول معروف گاهي از سر و كول اين مرد باال مي رفتند.

157بارشركتدرآزمونرانندگي
لندن: آژانــس  اســتاندارد هاي رانندگي انگلســتان 
)DVSA( طي خبري اعالم كــرد؛ داوطلبي با 157بار 
شركت در آزمون رانندگي اين كشور، ركورد مردود شدن 
در آزمون هاي رانندگي اين كشور را شكست. به گزارش 
آديتي سنترال، اين مرد كه تا به حال 3هزار پوند براي اين 
آزمون هزينه كرده، سرانجام توانست نمره قبولی دريافت 
كند. ركورد پيشين با 117بار شركت در آزمونی را متعلق 

به زني 48ساله بوده است.

غرامت1/63ميليوندالريچمدانگمشده
الگوس:دادگاهي در پايتخت نيجريه هواپيمايي امارات 
را محكوم كرد تا براي گم كردن چمدان يكي از مسافران 
نيجريه اي كه 12ســال پيش روي داد، 1.63ميليون دالر 
به او جريمه پرداخت كند. به گزارش اينديپندنت، اورجي 
پرنس ايكم، يك بازرگان نيجريه اي ، در سال2007 در سفر 
به چين براي تجارت، چمدانش را گم كرد. اين مســافر 
1.63ميليون دالر پول نقد در چمدان خود حمل مي كرد 

تا كاالهايي را در چين خريداري كند.

آلودگيهوا؛باليخاموشيكهجانميگيرد

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ال لباس افضل من العافية؛ 
جامه اى برتر از تندرستی نيست.
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جاِمغمانجام
هروقتخوشكهدستدهد،مغتنمشمار

كسراوقوفنيستكهانجاِمكارچيست
پيونِدعمربستهبهموييست،هوشدار

غمخواِرخويشباش،غِمروزگارچيست؟
انجام هم اجراي كار است و هم به پايان و سامان رســاندِن آن. حافظ، انجام هر 
كمالي كه هست را، نيســتي مي داند و مي گويد: »كآن كه شــد كشته او، نيك 
سرانجام افتاد« او از پايان ماجرا به آغاز بازمي گردد كه »هرچه آغاز ندارد، نپذيرد 

انجام«.
خاقاني بر آن است »كز دو نََفس بيش نيست اول و انجاِم صبح« و نظامي چنين از 
ناِم دوست مي گويد: »ناِم تو كه ابتداي هر نام است / اول، آغاز و آخر، انجام است«

خواجوي كرماني سرانجاِم جام را با غم پيوند مي زند: »مجلسياِن سحري را شِب 
دوشين / كاِم غم از جاِم غم انجام برآمد«

حزين الهيجي مي سرايد: »تن را به هرچه دادي، انجاِم كاَرت آن است / ديوار 
اُفتد آخر، هر ســو كه مايل آيد« و از گفت وگوي شمع و پروانه مي گويد: »به 
شمِع انجمن، خاكســتِر پروانه مي گويد / كه انجاِم محبت، رشك آغاز است، 

مي دانم«
بيدل آغاز و انجام را همچون شــراِر آتش و ُخردك شــعله اي مي داند و زمزمه 
مي كند: »بيدل از ُمشِت شــراِر ما، به عبرت، چشمكي ســت / يعني آغازي كه 
ما داريم، بي انجام ســوخت« و مي افزايد: »كاش ما هم يك دو دم با ســوختن 

مي ساختيم / شمع در انجام داغ حسرِت آغاز بود«

»يوِگني اُنه گين« رمان شعرگونه اي 
از الكساندر پوشكين، نويسنده روسي 

است. اين داســتان منظوم شاهكار پوشكين است و 
او به مدت 8ســال روي آن كار كرد. اين كتاب در موسيقي و 

ادبيات و فيلم تأثير زيادي گذاشت و مردم عادي نيز به موضوع 
آن توجه داشته اند. ُرمان هفت هزار خطي يوِگني اُنه گين كه 
شخصيت خود پوشكين را هم در وراي چهره قهرمانش نمايان 
مي ســازد، مانند جنايت و مكافات داستايوفسكي دانشنامه 
زندگي روسي اســت و تأثيرات زيادي در موسيقي و ادبيات 
و فيلم گذاشته  است. چايكوفســكي از روي آن، اپراي اوژن 
اونگين را ساخته اســت. يوِگني اُنه گين كه بعد از درگذشت 
عمويش به مال و منال فراوان رسيده و با سنت هاي اشرافي 
روس بزرگ شده، براي فرار از روزمرگي هاي زندگي به روستاي 
دور افتاده  اي مي رود و آنجا به دختر زيبايي به نام تاتيانا برخورد 

مي كند. تاتيانا خواهر زن دوست شاعرش والديمير لنسكي 
است. يوِگني اُنه گين بارها ترجمه شده والديمير ناباكوف كه 
در برگردان آثار ادبي جهاِن انگليســي زبان به روســي نقش 
مهمي را ايفا كرده  اســت، آن را به انگليسي ترجمه كرد. جدا 
از ناباكوف، چارلز جانسون، جيمز اي فالن، والتر آنت، داگالس 
هاواستئاتر، هنري هويت، استانلي ميچل و... يوگني آنگين را 
ترجمه كرده اند. به زبان فرانسوي 8 ترجمه و به زبان آلماني 
16ترجمه گوناگون از آن موجود است. اين كتاب را ايرج كابلي 
 به فارســي برگردانده و انتشــارات بازتاب نگار در شمارگان

 500 نسخه به بهاي 80هزار تومان منتشر  كرده است.

ويترين

يوِگنياُنهگين

جزيرههرمز
الههنمک

بلور هاى عظيم نمكی 
جزيره هرمز  كه با 
نام »الهه نمك« 
شناخته می شود 
يكي از جاذبه هاى 
گردشگرى ايران 
است. اين بلور عظيم 
نمك در واقع كوهی 
نمكی با رنگ هاى 
متنوع و سطحی 
است كه به زيبايی 
 تراش خورده است. 
يكي از كاربران 
توييتر، عكسي 
از اين جاذبه 
گردشگري ايران 
منتشر كرده است با 
عنوان»جزيره هرمز، 
الهه نمك«.

فضاي مجازي

درسوگشيدهاللمي

روزنامه نگاري محقق و آكادميــك و در عين حال در ميانه 
ميدان. راست اين است كه مثل او زياد نداشتيم و نداريم.

ما در روزنامه همشهري به اين  زودي ها نمي توانيم رفتن ناگهاني او را باور كنيم. 
حتما تا مدت ها شماره اش را مي گيريم كه در مورد يك سوژه جديد با او مشورت 
كنيم. حتما زنگ خواهيم زد كه بپرســيم تيتر اجتماعي فردا چيست. شايد هم 
تماس بگيريم كه بگوييم مطلب امروز صفحه ات عالي بود. شيده حاالحاالها در 
تحريريه همشهري حضور دارد. از چشــمه محبتي كه به ما و مردمش داشت تا 
مدت ها سيراب هستيم و تالش مي كنيم آن دوستي، عشق و تعهد را به نيابت از 

او منتشر كنيم.

ادامهاز
صفحهاول
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قاضي تندرو
 صادق خلخالي 

5 آذر 1382 درگذشت

حميدرضا محمدي �����������������������
وقتي امام   خميني)ره(، 5 اسفند 
1357، در حكمــي بــه »جناب 
حجت   االســام آقــاي حــاج 
شيخ   صادق خلخالي« مأموريت داد 
»تا در دادگاهي كه براي محاكمه 
متهميــن و زندانيان تشــكيل 
مي   شــود، حضور به   هم رسانده«، 

او بر مصدر عدليه انقابي نشست�
اما »محمدصادق صادقي گيوي« آن 
قيد حكم را مبني بر اينكه »پس از 
تماميت مقدمات محاكمه، با موازين 
شرعيه حكم شرعي صادر كنيد«، 
چنان ناديده گرفــت كه به   گفته 
فرشــاد مؤمني، »شهيد بهشتي 
وقتي مســئوليت قوه   قضاييه را 
برعهده گرفت، يكي از نخستين 
اقداماتش بركناري آقاي خلخالي 
بود�« و حتي سيدمحمود دعايي 
از آيت   اهلل طالقانــي نقل مي   كند 
»خلخالــي اگر عادل اســت اما 
متعــادل نيســت� « او به   گفته 
سيدمصطفي ميرسليم هم كه در 
همان برهه، سرپرست شهرباني 
كل كشور بود، تا حدي »در برخي 
از اعدام   هــا زيــاده   روي انجام 
مي   داد« كه ســرانجام، بنيانگذار 
نظام، او را محترمانه كنار گذاشت 
اما »چيزي نبود كه در رسانه   ها و 
صداوسيما اعام شود« و »بعد از 
اسفندماه سال1359 آقاي خلخالي 
هيچ ســمتي در دستگاه قضايي 
نداشتند�« هرچند در اواخر عمر، 
ناراحت از عزلت   نشيني   اش بود: 
»چرا من نمي   توانم با همه سوابقم 
اكنون خوب ابراز وجود كنم؟ چرا 
به گوشه   اي از قم خزيده   ام؟ به اين 
علت كه يك   عده تازه   كار وارد كار 
و عمل شده   اند در حالي    كه سابقًا 
عملي )مبارزه   اي( از آنها سر نزده 

است��� �« 
اما در ميان همــه آن دادگاه   ها، 
پرحاشيه   ترين   شان، بي   شك دادگاه 
اميرعباس هويدا بود؛ محكمه   اي 
كه قاضــي   اش او بــود: »يكي از 
پردردســرترين و جنجالي   ترين 
محاكمات ما محاكمه هويدا بود��� 
هويدا درحالي   كه عرق مي   ريخت، 
گفت: حضــرت خلخالــي! من 
نمي   گويم مرا اعــدام نكنيد؛ ولي 
خواهش مي   كنــم به   مدت دو   ماه 
اعدام مرا به تأخيــر بيندازيد��� 
خاصه هرچــه او اصرار كرد، من 
قبول نكردم و گفتم وصيت خود 
را بنويس��� هويدا حاضر به نوشتن 
وصيت نشد تا شايد دستور اعدام 
او به تأخير افتــد��� ولي چاره   اي 
نداشتيم و سرانجام حكم را اجرا 
كرديم��� �« اويي كه عقيده داشت، 
»فقط به كساني اجازه داده مي   شود 
وكيل داشته باشند كه الل باشند�« 

خواب آخر 
ساكنان بم

جاي خالي »اراده براي زندگي«

جمال رهنمايي�����������������������������
بيش از نيمي از ساكنان شهر بم در 
شرق استان كرمان طلوع خورشيد 
روز پنجم دي ماه ســال1382 را 
نديدند� ســومين زمين لرزه پر 
تلفات تاريخ ايران آن شــب در 
بم بيش از 50هزار كشته بر جاي 
گذاشــت� از اين واقعه به عنوان 
مرگبارترين زلزله تاريخ ايران تا 
آن زمان ياد مي شــود� صددرصد 
خانه ها در شــهر بم ويران شد و 
بسياري از جان باختگان هرگز پيدا 
نشدند و خانواده هاي بسياري در 
همان خانه اي كه به خواب فرورفته 
بودند، براي هميشه مدفون شدند� 
كارشناسان زلزله علت اين تلفات 
عظيم انساني را ساخت غيراصولي 
خانه هاي اين شــهر و در نتيجه 

خطاي انساني دانستند�
لــرزش زمين در اين ســرزمين 
سرنوشت ماســت و بارها اتفاق 
افتاده اســت� همين االن تهران 
دوازده ميليوني روي دو گســل 
بزرگ آتشفشــان فعال دماوند 
ساخته شــده و هر لحظه امكان 
وقوع زلزله اي كه بيش از 150سال 
به تأخير افتاده، وجود دارد� تخمين 
ابعاد تلفات و خسارات اين زلزله كه 
حتمي اما زمان آن نامشخص است 
چيزي شبيه فلج شدن پايتخت 
كشور و تلفات ميليوني ساكنان 

آن است�
ما چندســال عمر خواهيم كرد و 
چقدر به سامت و امنيت زندگي 
خودمــان اهميــت مي دهيم؟ 
تحقيقات ژنتيك نشان داده است 
كه با افزايش ســن آدمي ميزان 
اهميــت دادن او بــه زندگي نيز 
افزايش مي يابد� به بيان ديگر ما 
در ابتداي زندگي به سامت، سبك 
زندگي و امنيت خود كمتر توجه 
مي كنيم� محققان روانشناســي 
اجتماعــي بــا واژه »اراده براي 
زندگي« اين تغييرات در طول عمر 
انسان را توضيح مي دهند� هنگامي 
كه اين مفهوم درون ما گسترش 
مي يابد، ما به زندگي بيشتر توجه 
مي كنيم و براي مدت زماني كه قرار 
است روي اين كره خاكي زندگي 
كنيم، برنامه هاي بهتر و سالم تري 
خواهيم داشت� خانه مستحكم، 
غذاي سالم، روابط سالم، دوري از 
استرس هاي غيرضروري و ارزش 
قائل شــدن بــراي زندگي، يك 
سبك زندگي انتخابي با توجه به 
محدوديت هاي ماســت� انتخاب 
سبك زندگي بســتگي زيادي به 
آگاهي و انتخاب مــا دارد� آيا ما 
ايرانيان معاصر در الباي زندگي پر 
حادثه و پر دلهره امروزمان باالخره 
راه زندگي سالم تر را پيدا خواهيم 

كرد؟

سياستمدار وانكاوی معاصر ر

گزارش دو

كاوهگلستان،عكاسوفيلمبردارخبري،13فروردينسال82
دريكماموريتتصويربرداريدرجريانجنگآمريكاوعراق
درشــهرمرزيكفريدر130كيلومتريكركوكدرعراقبر
اثرانفجاريكميندر53ســالگيدرگذشت.گلستانيكياز
چهرههايشناختهشدهومؤثرعكاسيخبريدرمطبوعاتايران
بود.مجموعهعكسهاياوازمحلهبدنامشهر،كارگرانفصلي،
آسايشگاهرواني،جريانانقالباسالميودفاعمقدسنمونههاي

قابلتوجهيازعكاسيخبريايرانمحسوبميشوند.

بملرزيد؛ايرانهمدردشد،جهانهمآوا

فرزاد سپهر   �������������������������������������������������


درســاعت5و28دقيقهصبــح،وقتيخواب
بهچشــماهاليبم،دورازهوايسرد5ديماه
1382گرمبود،وقتيدستهايزنومرد،پير
وجوان،كودكونوجوانبهلمسگرمايمادرو
پدردلخوشبود،زمينلرزيدوگرمابهدلخاك
ماندتاسردشودوصداباسكوتآشتيكند.زلزله
بممعدودخانههاييراسالمگذاشتتااهاليجان
بهدربرده،هنوزسرازسجادهبرنياوردهداغدار
كوچكوبزرگخودبمانند.زلزلهدر12ثانيهبا
قدرت6/6ريشترشهربمراويرانكرد.رسانهها
ازتعدادباورنكردني50هــزارهموطنايراني

جانسپردهدرحادثهبمخبردادند.
خبرنــگارانوعكاســانخبــريباحســرت
واشــك،خبرهايزلزلهرامخابــرهكردندتااز
گروههاينخستواردشدهبهشهربمباشندو
بيناطالعرســانيبرايمردموكمكبهاهالي

زلزلهزده،وقتكمبياورند.
بيمارستانهاابتدادرشهرهاينزديكوسپس
دورترتاتهــران،نجاتيافتگانرابــهدرمانو
دســتهايشــفابخشپزشــكانپناهدادند.
ســپسگروههايهاللاحمرومردممتقاضي
كمكرســانيبهبمرفتندتايكيآواربرداردو
يكيبهكمكسگهايزندهياب،نفسهايبه

شمارهافتادهرادوبارهنجاتدهد.
هجــوممــردمازشــهرهايدورونزديككار
امدادرسانيراسختكردامانيروهايهاللاحمر
ودولتيوكادردرمانســعيكردندباآرامش
كمكرســانيرامديريتكنند.دركنارتلخي
ازدســتدادنزلزلهزدههادربــم،بزرگترين
كاخياارگخشتيجهانبانامارگتاريخيبم
تقريبابهشكلكاملدراثرزلزلهخرابشد.گروه

امدادرسانپيشتازبرايكمكبهمردم،جمعي
ازدانشــجويانجوانرشــتهمعماريوسپس

گروههايدانشجوييازديگررشتههابودند.
دولت3روزعزايعمومياعالمكرد.ستادبحران
دروزارتكشورتشكيلشدوعاليترينمقامهاي

سياسيبهبمآمدندوپيامهايتسليتگفتند.
كمكهاينقديوغيرنقديازسراسرايرانبهبم
رسيدوهواپيماهايكمكرسانيخارجينيزبا

نيروهايكمكرسانوپزشكآمدند.
مهمترينعاملتخريبدراثــررخدادفاجعه

زمينلرزهمقاومنبودنخانههابود؛بنابراينبراي
بازسازيخبرازمقاومسازيساختمانهاتوسط
نهادهايسازندهاعالمشد.هرچندرعايتاين
مهمهمچنانبرايارزيابيواقعيمحلســؤال

است.

ورزشكاراندرهمهرشتههامانندكشتيوفوتبال
پيشــاپيشمردمكمكهاراجمعكردندتاياد
جهانپهلوانتختيدرزلزلهبوئينزهرازندهشود.
تا11ديماهمبلغقابلتوجه13ميلياردتومان
كمكهاينقديوغيرنقديتوسطورزشكاران

بهمردمبمرسيد.
هنرمندانسينماخودرابهشهربمبرايكمك
وهمدرديرساندند.ازجمعايشان،اميرشهاب
رضويان،موضــوعفيلمخود،»مينايشــهر
خاموش«،رابهروزهايپساززلزلهســپردو
كيانوشعياريبافيلم»بيدارشوآرزو«،زلزلهبم

رادرسالهايبعدروايتكرد.
ازجامعههنرمندانموسيقي،ايرجبسطامي
دربمبودوجــانبهجانآفرينســپردتا
آوازهايشپساززلزلهخاطرهشود.كيمياي
هنر،حاالميخواستبهخاكغمزدهبزندتا
هنرمندانپسازهمدرديبامردمزلزلهزده
بم،چراغاميدزندگيراروشنكنند.صداي
مردمايران،استادمحمدرضاشجريانپس
ازسالهاسكوتبراياجرا،كنسرتهمنوابا
بمراباهمراهيفرزندشهمايونشجريان
واستادحسينعليزادهواستادكيهانكلهر
برگزاركرد.ديگرهنرمندانناميموسيقي
همچــونشــهرامناظري،محمــدنوري،
حسامالدينســراجوگروهكامكارهابهنفع
زلزلهزدگانكنســرتموسيقياجراكردند
امافكروكاراستادشجريانبرپاييباغهنر
بمبــود؛مجموعهايفرهنگــيكهباوجود
سختيهايبســياربرايراهاندازيپساز
16سال،روشنايياميدرابهمردمهنردوست
وغمديدهبمهديهكردوبــرغزلمعروف
حافظشيرازباآغاز»ماخاكرابهنظركيميا

كنيم«بهكيميايهنرپاسخيماناگفت.

عليرضا احمدي ���������������������������������������������������������������

1382سالسختيبرايسياستايرانبود؛ازيكسواز
چندروزقبلازآغازساليكبحرانعميقمنطقهايدر
خاورميانهودرهمسايگيايرانشروعشدكهسرآغازيبود
برتحوالتدامنهداريكهاثراتآنتاكنونهمپابرجاست
وبرايســالهاعراقوفرايندهايسياسياينكشوررا
تحتتأثيرقرارداد.ازســويديگرازاواخــربهارپرونده
هستهايايرانواردفازجديديشدوبابينالملليشدن
آن،بحرانهايدامنهداريدرحوزهسياستخارجيايران
ايجادكرد.چالشهايسياســيپيرامونمجلسششم
وتحصنجمعزياديازنماينــدگانمردمدراعتراضبه
ردصالحيتگســتردهاصالحطلباندرانتخاباتمجلس
هفتمهممزيدبرعلتشــدتامثلثچالشهايسياسي

ايراندرسال1382كاملشود.
فرورديندرايراندرحاليآغازشدكهآمريكاييهاپشت
دروازههايبغدادرســيدهبودندوسقوطصدامعنقريب
مينمودكهاينفراينددرچهارشنبه20فروردينتكميل
شــدو»فروپاشــيرژيمبعثي«تيتراصليروزنامههاي
پنجشنبهراتشكيلميداد؛اكنونايرانيكيازاصليترين
بازيگرانسياســيمؤثربرفردايعراقبهحسابميآمد
وعراقيهاوبهويژهاكثريتشــيعياناينكشوربهعنوان
ستونفقراتساختارقدرتدرعراق،قرابتهايفرهنگي،
مذهبيوتاريخيزياديباكشورماناحساسميكردند
واينموضوعنقشايراندربازســازيعراقرادوچندان

ميكرد.
حضورنيروهــايآمريكايــيدرعراقتهديــديبراي
امنيتمليايرانمحسوبميشدوخروجهرچهسريعتر
نيروهايبيگانهازاينكشورازاصليترينمقاصدراهبردي
ايراندرقبالتحوالتعراقبودومســئوالنارشدكشور
بهمناسبتهايمختلفبهاينموضوعاشارهميكردند.
رهبرمعظمانقــالب25فرورديندرواكنــشبهاخبار
نگرانكنندهايكــهازوضعيتمردمعراقميرســيد،
پياميخطاببهآنانصادركردند؛»همهآحادملتغيور
وشجاعومومنعراقبدانندكهتعرضبهجانومالافراد
بهخصوصدراينشرايطدرشماراكبرمحرماتاست.«
رئيسجمهورهمدرمراسمبزرگداشتروزارتش»همه
جهانيانوكشورهاييكهبهآزاديملتهاميانديشندو
نيزسازمانملل«رادعوتكردبكوشندملترنجديدهعراق
بتواندبرسرنوشــتخويشحاكمشود.خاتميبهوضوح
راهبردايراندرقبالتحوالتعراقراتشريحكرد؛»امروز
صدامازعراقرفتهاست،امانيروهايمهاجمهمچناندر
اينكشــورحضوردارندوشايستهاستكهملتعراقبر

خودحكومتكند.«
دراينميانراهپيماييدههاهزارعراقيبهسويكربالبه
مناسبتاربعينحسيني)ع(درآخرينروزهايفروردين،
ازمهمترينرويدادهاييبودكهعالوهبرجنبههايمذهبي
آنپسازسالهامحدوديتايجادشدهازسويبعثيها،

وزنسياسيشيعيانونقشمحوريآناندرآيندهعراق
رابهرخقدرتهايحاضردراينكشــورميكشــاند.در
نخســتينراهپيماييعلنياربعينپسازسقوطصدام،
راهپيمايانبسياريبهويژهازبغداد،بابلوديگرشهرهاي
شيعهنشينراهيكربالشــدندونيروهايآمريكاييهم
حضوركمرنگيدرمســيرهاياصليايــنراهپيمايي

داشتند.
فروردينداغسياســتخارجيايراندرحاليسپريشد
كهفضايسياسيداخلكشورآبستنتحوالتبسياري
بودوبهنظرميرسيدتوازننيروهايسياسيبهنفعجريان
راستگرا،كهاكنونديگرباعنوان»اصولگرايان«شناخته
ميشدند،درحالتغييراستونخستيننشانههايآناز
شورايشهردومتهران،كهبااكثريتراستگرايانتشكيل
شــدهبود،كليدخورد؛»محموداحمدينژاد«بااكثريت
آراء)12رأيموافق،2رأيممتنعويكرأيمخالف(به
سمتشهردارتهرانانتخابشد.اودرميانفعاالنسياسي
اصالحطلببيشازآنكهدرقامت»اســتانداراردبيلدر
دولتهاشميرفسنجاني«مطرحباشد،بهعنوانيكياز
4شاكيحاضردردادگاهروزنامهسالممعروفشدهوآمده
بودتا»نهضتخدمترساني«بهمردمدرشهرداريتهران

رادراولويتقراردهد.
فتحشورا،گامنخستجناحراســتبرايبازپسگيري
قدرتازاصالحطلبــانبــودوگامدومدراســفندماه
1382برداشتهشد؛درحاليكهردصالحيتهايگسترده
داوطلبانازسويشوراينگهبانســروصدايبسياري
بهراهانداختهبودوكارآنقدرباالگرفتكهبخشزيادي
ازنمايندگانمجلسششــم،دراعتراضبهردصالحيت
حدود80نمايندهكنونيوبيشاز3هزارداوطلبثبتنام

كردهدرسراســركشــور،از21ديماهتحصــنكردند
كهتاميانههــايبهمنماههمادامهيافــتودرنهايتبه
استعفايدســتهجمعيانجاميدوجنجالهايبسياري
بهدنبالداشــت.واكنشدولتدرقبــالردصالحيتها
قاطعبود؛»عبــداهللرمضانزاده«ســخنگويدولتاز
»ردصالحيتهايگسترده«اعالمنگرانيكردوتجديدنظر
دربررسيصالحيتهاراضروريدانستو»مرتضيمبلغ«
رئيسســتادانتخاباتوزارتكشــورنيزگفتبهعنوان
مجريانتخابات»ردصالحيتهــايغيرقانونيراقبول
نميكنيم«و»نجفقليحبيبي«سخنگويهيأتاجرايي
حوزهانتخابيهتهرانآنرا»ماننديكزلزلهملي«ارزيابي

كرد.
باايســتادگيشــوراينگهبانبرموضعردصالحيتها،
انتخابــاتواردمرحلــهاجرايــيشــدوبيــشاز
46ميليونو351هــزارنفــرواجدشــرايطرأيدادن
بودندكهازاينتعداد،حــدود23ميليونو438هزارنفر
)حدود50درصد(درانتخاباتشركتكردندواصولگرايان
درتهرانوبيشتراستانهايكشورحائزاكثريتآراشدندو
بعدازموفقيتدرانتخاباتشوراهادرسالگذشته،دومين

پيروزيمطلقخودرابهدستآوردند.
اينهادرحاليبودكــهدرحوزهروابــطخارجيپرونده
هســتهايايرانابعادتازهتريبهخودميگرفتوبهنظر
ميرسيدشــرايطدرحالپيچيدهترشدناست.باوجود
اينكهالبرادعي،مديركلوقــتآژانسبينالملليانرژي
هستهاياسفندماهسال1381ازبرخيتأسيساتاتمي
ايرانبازديدكردهوفعاليتهايايرانراصلحآميزارزيابي
كردهبود،امابافشــارآمريكاييها،كهپــسازپيروزي
درعراقفشــاربرايرانرادراولويتقــراردادهبودند،در

خردادماهپروندهايراندردستوركارشورايحكامآژانس
بينالملليانرژياتميقرارگرفــتودرنهايتبرخالف
انتظارها،براســاسنتايجنمونهگيريهايانجامشدهدر
اسفندماه1381وتشخيصمقداريآلودگيغناياورانيوم،
ازايرانخواستهشدشفافعملكرده،بهپروتكلالحاقي
بپيونددوازتزريقموادهستهايبهسانتريفيوژهاخودداري
كند.ايننخستينباربودكهفعاليتهايهستهايايرانبا
موضع»تعليق«ازسويآژانسمواجهميشد.بهدنبالاين
موضوعفشارقدرتهايجهانيبراي»توقفغنيسازي«

وپذيرشپروتكلالحاقيبرايرانباالگرفت.
فشارهابرايرانكهازسوياياالتمتحدهآمريكاهدايت
ميشد،درشــهريورماهبهصدورقطعنامهشديداللحني
ازســويشــورايحكامآژانسبينالملليانرژياتمي
انجاميدكهعالوهبراشارهبه»قصورهايانجامشده«،از
ايرانميخواستفعاليتهايغنيسازيخودراتعليقو
پروتكلالحاقيراامضاءواجراكند،حتيبيمآنميرفت
كهپروندهازآژانسبهشورايامنيتسازمانمللارجاع
شــودواينموضوعبرنگرانيهاميافزود.دراينمقطع
راهبردايرانبرمذاكرهبااروپامتمركزشــدوبهامضاي
توافقنامهســعدآبادميانايرانوهيأتاروپاييمتشكل
ازوزيرانخارجه3كشــورفرانســه،بريتانياوآلماندر
29مهرماه1382انجاميدكهبراســاسآن،ايرانبراي
بازديدبازرســانآژانسازتأسيســاتاتميخوداعالم
همكاريوگازدهيدرسانتريفيوژهاينطنزرادرراستاي
راســتيآزماييواثباتصلحآميزبودنفعاليتهستهاي
ايران،بهصورتداوطلبانهوبرايمدتمحدودتعليقكرد
ودرمقابلاروپاييهامتعهدشدندازارجاعپروندهايرانبه

شورايامنيتجلوگيريكنند.
دراينميانقطعنامهدومشــورايحــكامآژانسعليه
فعاليتهايهستهايايراندر5آذرماه1382صادرشدو
ازايرانميخواست»اقداماتاصالحيرابهصورتفوري
وبهمنظورهمكاريكاملباآژانسدراجرايتعهدايران
بهافشايكاملواعطايدسترسينامحدوداتخاذكندو
شــفافيتالزمرابهمنظورانجامكارقابلمالحظهآژانس
برايارائهوحفظاطمينانهايدرخواســتشدهتوسط
تماماعضاءارائهكند.«باوجوداينكهجمهورياسالميدر
آذرماهپروتكلالحاقيراهمپذيرفت،كشمكشهابرسر
فعاليتهايهستهايكشورتاآخرينروزهايسال1382
ادامهيافتوبهامضايدومينتوافقنامهايرانباتروئيكاي
اروپادربروكسلدر4اسفندماهانجاميدكهبراساسآن
ايرانپذيرفتســاختقطعاتومونتاژسانتريفيوژهاو
نيزفعاليتهايغنيســازيرابهحالتتعليقدرآوردو
درمقابلاروپاييهامتعهدشــدندبرايبازگشتروابط
ايرانوآژانسبهشرايطعاديوبستهشدنپروندهتالش
كنندامافشارهايآمريكاتوافقبروكسلراناكامگذاشت
وشورايحكامدر23اسفندماهسومينقطعنامهخودرا
عليهفعاليتهايهستهايايرانتصويبكردتااينپرونده

باآغازسال1383درمسيرجديديقرارگيرد.

جنگ بيرون، جدل درون 
حملهآمريكابهعراقباتنشسياسيجناحهايداخليهمزمانشدهبود
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وضعيت مسكن در سال 82
)قيمت هرمترمربع به تومان(

قيمت آپارتمان 
در شهرهاي منتخب

قيمت آپارتمان 
در تهران

قيمت اجاره بهاي 
آپارتمان در تهران

2، 599796، 227600، 500متوسط قيمت 
39  25  37  درصد تغيير نسبت به  سال قبل

باالترين متوسط قيمت 
)شهر يا منطقه(

اصفهان 
200 ،297

منطقه يک
600 ،106 ،1

منطقه 3
482 ،4 

44+26  34  درصد تغيير نسبت به سال قبل
كمترين متوسط قيمت 

)شهر يا منطقه(
يزد

600 ،127
منطقه 20
800 ،346 

منطقه 19
851 ،1 

31  17  20  درصد تغيير نسبت به سال قبل
بيشترين درصد رشد 

)شهر يا منطقه(
قم

  65
منطقه 11
  30

منطقه 2
  47 

كمترين درصد رشد 
)شهر يا منطقه(

بندرعباس
  25

منطقه 12
  14

مناطق 11و17
  31

درآمد و هزينه ماهانه 
خانوارهاي منتخب  

درصد از 
هزينه كل

سال 1382
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

14.6 384، 421ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
12.9 412، 100626ميانگين كل هزينه هاي خانوار

18.3 116، 28.3834مسكن، آب، برق و سوخت
12.5 110، 26.7063هزينه هاي خوراكي و آشاميدني

14.2 58، 14.2527حمل ونقل
5.3 32، 8.0973كاالها و خدمات متفرقه

11.4 24، 5.9464پوشاك و كفش
2.5 23، 5.6002لوازم منزل و خدمات خانه

10.1 22، 5.4437درمان و بهداشت
14.8 8، 2.1559تحصيل و خدمات فرهنگي

2.2 7، 1.7185تفريح و سرگرمي
24.5 6، 1.6606ارتباطات
2.7 1، 0.5975دخانيات

13.0 300، 72.8587ميانگين هزينه هاي غيرخوراكي

هزينه هاي ماهانه برخي 
اقالم خوراكي خانوار  

درصداز هزينه 
خوراكي 

سال 1382
)قيمت به تومان(

درصد تغيير نسبت 
به سال قبل

12.5  16، 15.2721گوشت دام
8.5  15، 14.0439ميوه هاي تازه

17.2  11، 10.3336سبزي هاي تازه
12.2  10، 9.5445برنج و غالت

16.4  9، 9.0905گوشت پرندگان
8.0  6، 6.2866فراورده هاي شير

10.9  3، 3.4737انواع نان
31.7  3، 3.1476انواع شير

15.0  2، 2.6845گوشت حيوانات دريايي
25.6  2، 2.5759روغن هاي نباتي

11.5  2، 2.3511تخم پرندگان
28.5  2، 2.0096خشكبار و آجيل

17.9  1، 1.4594قندوشكر
0.5 1، 1.4592حبوب

تغييراتسال 1382شاخص هاي ساالنه

0.83  واحد 7.92درصدرشد اقتصادي

0.3  واحد 15.6درصدتورم 

124.8   درصد 379.37 ،11شاخص كل سهام 

22  درصد 065.4 ،21ميليارد تومانواردات

30  درصد 730 ،4ميليارد تومانصادرات غيرنفتي

2.3  درصد 818توماندالر آمريكا

23.2  درصد 157 ،86تومانسكه طال )تمام(

22.1  درصد 338 ،85تومانحداقل دستمزد

  سيد محمد حسين محمدي    ��������������������������������������� 
  حدود 70نفر از خانواده   اش توسط صدام به شهادت رسيده بودند. 
خودش پنجمين فرزند آيت   اهلل سيدمحسن حكيم بود و اگر همه   چيز 
آنطور كه بايد پيش مي   رفت شايد حاال يكي از رهبران اصلي عراق 
بود. ســيدمحمدباقر حكيم متولد نجف بود و پدرش سيدمحسن 
حكيم از مهم   ترين و شناخته   شــده   ترين مراجع شــيعه به شمار 
مي   رفت. محمدباقر حكيم عالوه بر آنكه نزد سيدمحمدباقر صدر به 
تحصيل علوم ديني مشغول بود، در كنار شهيد صدر فعاليت   هاي 
سياسي   اش را آغاز كرد و با تاســيس حزب الدعوه به يكي از اركان 

اصلي اين حزب تبديل شد. سيدمحمدباقر حكيم در تمام سال   هاي 
حضورش در عراق، دوش به دوش استادش سيدمحمدباقر صدر در 
مقابل حزب بعث مي   جنگيد. اين مبارزه البته هزينه   هاي بسياري 
داشت كه يكي از آنها دستگيري و زندان بود. محمدباقر پس از آزادي 
از زندان و با پيروزي انقالب اسالمي در سال1359 به ايران مهاجرت 
كرد تا مبارزاتش را با خيالي آسوده   تر ادامه بدهد. مهم   ترين اقدام 
او تأسيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق بود. اين مجلس را 
محمدباقر حكيم با همراهي آيت   اهلل سيدمحمود شاهرودي تأسيس 
كرد. ايده مركزي    مجلس اعــال، مبارزه با حزب بعث و تشــكيل 

حكومتي شيعي در عراق بود. رياســت اين مجلس در ابتدا و براي 
حدود    30ماه برعهده سيدمحمود شاهرودي بود اما پس   ازآن رياست 
اين مجلس براي مدت 19سال در اختيار سيدمحمدباقر حكيم قرار 
داشت. از ديگر اقدامات مهم سيدمحمدباقر حكيم تأسيس سپاه بدر 
بود. محمدباقر حكيم با همراهي مجلس اعال و برخي از فرماندهان 
سپاه پاسداران با استفاده از ظرفيتي كه در بسياري از معاودين وجود 
داشت اقدام به تأسيس سپاه بدر كردند. سپاه بدر در دوران جنگ 
تحميلي به   عنوان يك بازو در خدمت جمهوري اسالمي در مقابل 
حزب بعث مي   جنگيد. اين ســپاه بعد از پايان جنگ نيز همچنان 

زيرنظر مجلس اعال با مديريت محمدباقر حكيــم باقي ماند و در 
ماجراي انتفاضه شعبانيه سعي كرد تا صدام را سرنگون كند. از جمله 
شخصيت   هايي كه در سپاه بدر پرورش   يافته و مدتي فرماندهي آن را 

به   عهده داشت شهيد ابومهدي المهندس بود.
با سقوط صدام و حضور آمريكا در عراق، سيدمحمدباقر حكيم نيز 
در ســال1382 به عراق مهاجرت كرد تا بتواند از نزديك مديريت 
سياسي عراق را به   عهده بگيرد اما حدود    3ماه پس از ورودش به عراق، 
بعد از قرائت نمازجمعه و هنگام خروج از حرم اميرالمؤمنين)ع( در 

يك بمب   گذاري به شهادت رسيد.

مرد اول عراق 
مهم   ترين اقدام شهيد محمدباقر حكيم 
تأسيس مجلس اعالي انقالب اسالمي 

عراق بود

چهره اول

 1 3 8 2
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دور از مركز

چشم   اندازي براي اقتصاد
سند چشم انداز جمهوري   اسالمي   ايران در افق1404 ابالغ شد 

اقتصاد 

 عليرضا احمدي     �����������������������������������������������������������������������������������������

ســال1382 با يك خبر بهت   آور اقتصادي آغاز شد؛ محسن نوربخش، رئيس   كل 
وقت بانك   مركزي ايران، دوم فروردين   ماه به   دليل سكته قلبي در بيمارستاني در 
نوشهر درگذشت. اين خبر ناگهاني، درشــرايطي كه خاورميانه آبستن تحوالت 
بسياري بود و جنگ آمريكا عليه عراق تمام توجه كانون   هاي خبري دنيا ازجمله 
ايران را به   دنبال داشــت، نگراني   هايي را براي برخي اقتصاددانان كشور به   وجود 
آورد؛ آنان بيم آن داشتند در غيبت نوربخش كه در حفظ استقالل بانك   مركزي و 
سياست   هاي پولي نقش قابل   توجهي داشت، راهبردهاي عقاليي اقتصادي دچار 
اختالل شود. دراين ميان 1382، سال مهمي در حوزه تدوين و ابالغ اسناد باالدستي 
در حوزه اقتصاد محسوب مي   شود؛ در سيزدهمين روز آبان   ماه سند »چشم    انداز 
جمهوري   اسالمي   ايران در افق1404« ازســوي رهبرانقالب به مجمع   تشخيص 
   مصلحت    نظام و همچنين روساي قواي سه   گانه كشور ابالغ شد. اين سند محورهاي 
جامعي را دربر مي   گرفت، اما در حوزه اقتصادي، ايران را كشوري توسعه   يافته ترسيم 
مي   كرد كه »به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در ســطح منطقه آســياي 
جنوب   غربي)شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه( با تأكيد 
بر جنبش نرم   افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي 
درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل« دســت مي   يابد. همچنين مقرر شد در 
تدوين و تصويب برنامه   هاي توسعه و بودجه   هاي ساالنه شاخص   هاي كمي كالن با 
سياست   هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم   انداز »به    صورت كامل« مراعات شود. 
در هشتمين روز آذرماه نيز سياست   هاي كلي    نظام در بخش تشويق سرمايه   گذاري 
در 11بند، از سوي مجمع تشخيص   مصلحت نظام به تصويب رسيد. اين سياست   ها 

مواردي ازجمله »حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشــي از آن ازجمله مالكيت 
معنوي«، »تقويت و حمايت دولت از توســعه ســرمايه   گذاري بخش   خصوصي و 
تعاوني در فعاليت   هاي اقتصادي كشور«، »تنظيم سياست   هاي پولي، مالي و ارزي 
با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات« و... را دربرمي   گرفت. چند روز 
بعد هم سند »سياست    هاي كلي برنامه چهارم توسعه« از سوي رهبر معظم انقالب 
به رئيس   جمهور ابالغ شد. اين سياست   ها در بخش اقتصادي در 20محور تنظيم 
شده بود كه مواردي مانند »ايجاد اشــتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري«، »ايجاد 
سازوكار مناسب براي رشد بهره   وري عوامل توليد )انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و 
خاك(«، »تأمين امنيت غذايي كشور«، »مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه   هاي 
كم   درآمد«، »توسعه روستاها«، »ارتقاي بازار سرمايه ايران و اصالح ساختار بانكي 
و بيمه   اي كشور«، »تالش براي قطع اتكاي هزينه   هاي جاري به نفت و تأمين آن از 
محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه   گذاري براساس 
كارايي و بازدهي« و... را شامل مي   شــد. رونق گرفتن بورس از تحوالت اقتصادي 
سال1382 بود؛ بورس فلزات و بورس   هاي منطقه   اي تبريز و اصفهان فعاليت خود 
را آغاز كردند و بستر مناسبي براي رونق چشمگير بورس ازنظر ارزش و تعداد سهام 
معامله شده، افزايش خريداران و شاخص   هاي قيمت فراهم شد و سرمايه   گذاران 
به   صورت گســترده   تري در اين بازار حضور يافتند. افتتاح پااليشگاه گاز پارسيان 
از ديگر اخبار اقتصادي كشور در سال1382 بود كه تحول مهمي درحوزه انرژي 
محسوب مي   شد و سومين پااليشگاه گاز كشور بود كه تأمين 17درصد گاز مصرفي 
كشور را برعهده مي   گرفت. اين پااليشگاه كه دركنار بزرگراه المرد- مهر- عسلويه 
قرار دارد، با ظرفيت اســمي توليد 82ميليون مترمكعب در روز در شهريورماه به 

بهره   برداري رسيد.

  فرزاد سپهر      �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

در ساعت 4صبح روز 29بهمن 1382حوالي ايســتگاه ابومسلم در مسير راه    آهن مشهد، 
51دستگاه واگن باري داراي مواد خطرناك، مشتعل و منفجر   شونده مانند بنزين، گوگرد و 
نيترات آمونيم بدون راننده به   دليل نبستن ترمز دستي به شكل درست، به   گفته وزير وقت 
راه و شهرسازي و شيب خط ريل و زمين، از محل توقف خود خارج شده و با سرعت به سمت 

ايستگاه   هاي بعدي يعني كاشمر و خيام تا حدود 20كيلومتر پيش مي   روند.
رئيس ايستگاه كاشمر با پيام بي   سيم متوجه خطر شده، يك قطار مسافربري را كه در سمت 
مقابل حركت مي   كرد با تغيير مسير به خط امن منتقل و از برخورد دو قطار و فاجعه انساني 
جلوگيري مي   كند اما خط را باز مي   گذارد تا واگن   هاي بدون راننده به اميد توقف در مسير 
سربااليي پس از ايستگاه كاشمر پيش از رسيدن به ايســتگاه بعدي يعني خيام متوقف 
شوند. اما سرعت باالي واگن   هاي فراري همچنان آنها را تا ايستگاه خيام مي   برد كه در اين 
ايستگاه هم به   دليل اطالع از فرار واگن   هاي باري يك قطار مسافربري ديگر با 384مسافر 
توسط سوزن   بان از مسير خارج مي   شود. واگن   هاي رسيده به ايستگاه خيام به   دليل سرعت 
و مسدود بودن مسير مستقيم و به   دليل احداث پل با شدت تمام از خط خارج شده و پس از 

برخورد با يكديگر، بالفاصله آتش گرفت.
آتش   سوزي به ظاهر مهار شد اما در حدود ساعت 9و نيم صبح درحالي   كه مردم محلي و 
مسئوالن براي تماشا نزديك واگن   ها شده بودند، ناگهان با انفجاري بسيار مهيب، طبق گفته 
رسانه   ها معادل 180تن ماده منفجره تي   ان   تي فاجعه   اي وحشتناك رخ داد. دليل حادثه 
احتماال ناآشنايي عوامل مهار آتش از تداخل مواد موجود در واگن   هاي باري با هم و ايجاد 

انفجار بود چرا كه پس از مهار اوليه آتش، شرايط امن را از گرداگرد واگن   ها برداشتند. انفجار 
تا شعاع بيش از 100كيلومتر از محل حادثه به گوش رسيد. بيشتر كشته   شده   ها گروه   هاي 
امدادگر، آتش   نشان، انتظامي و مردم تماشاچي محلي بودند. آمار كشته   شده   های اين حادثه 
بين دو عدد 360تا 700نفر در نوسان است. درحالي   كه فاجعه زلزله بم چند روز پيش از اين 

حادثه رخ    داده بود، به تلخي خبرهاي روزهاي دي و بهمن 82 افزود.

  فرزانه ابراهيم زاده ���������������������������������������������������������������������������������������������������

 »متأسفانه الدن فوت كرد، پزشــكان در حال تالش براي زنده   نگه   داشتن الله    هستند.« 
دبير گروه، تلفن را هنوز نگذاشته بود كه اين جمله را با اندوهي فراوان گفت. 17تير 1382 
بود و همه ما درحالي   كه با دلهره شنيدن اخبار بيمارستان سنگاپور خبرهاي فردا را آماده 
مي   كرديم گوشمان به اخباري بود كه خانواده   ها از پاي تلويزيون مي   دادند؛ اخبار عمل الله   
و الدن بيژني لحظه به لحظه توسط تلويزيون پخش مي   شد ولي تحريريه گرم ما تلويزيون 
نداشــت. آنها معروف ترين دوقلوهاي ايراني بودند كه حاال قرار بود بعد از 28سال از هم 

جدا شوند.
 با شنيدن خبر فوت الدن نخســتين چيزي كه به ذهن آمد اين بود كه او كدام يكي بود، 
سمت چپي يا سمت راســتي؟ آنكه زودتر كنكورش را تمام كرد يا آنكه بار راه رفتن روي 
پاهايش بيشتر بود؟ الدن همان خواهر بود كه از روبه   رو سمت چپ محسوب مي شد و با 
جسارت   تر از خواهرش بود. با هم مدارك مان را در سال72 تحويل باجه پست مركزي در 
چهارراه لشكر داده بوديم و در مرحله اول كنكور در يك محل آزمون داديم. حاال كدام يكي 
رفته بود؟ فرقي هم نمي   كرد يكي از آن دو رفته بود و ديگري بايد به جايش زندگي مي   كرد. 
هرچند يك ساعت بعد خبر آمد الله هم دوام نياورد. روزنامه   هاي 18تير 82 به جاي خبر 
جداسازي دوقلوهاي معروف و به هم چسبيده ايراني خبر رفتن شان را منتشر كردند؛ خبري 
كه اشك به چشم ايراني   هاي زيادي آورد. حاال ديگر نه الله مي   توانست روزنامه   نگار شود 
و نه الدن وكيل. با آنكه روزنامه   ها نوشــتند مرگ، آن دو را از هم جدا كرد اما آن دو براي 

هميشه كنار هم ماندند.
الله    و الدن صفايي يا بيژني دوقلوهاي به هم چسبيده ايراني بودند كه دهم دي 1352 در 
روستاي لهراسب از توابع شهرستان فيروزآباد فارس به دنيا آمدند. آن دو از ناحيه مياني 
جمجمه به هم چسبيده بودند. درباره آنها دو روايت مختلف وجود دارد. برخي معتقدند مريم 
صفري و داداهلل بيژني پدر و مادرشان براي اينكه خبر تولد فرزندان عجيب شان در روستا 
پيچيده بود آنها را در بيمارستان فيروزآباد رها كردند و سرپرستي آنها را به بهزيستي دادند. 
در بهزيستي نامشان را الله و الدن گذاشتند. بعد از آن به بيمارستان نمازي شيراز و بعد از آن 
به بيمارستان رضا پهلوي وقت )شهداي تجريش( منتقل كردند تا آزمايش   هايي انجام شود 
و امكان جداسازي شان را بسنجند. در سال54 پزشك جواني به اسم عليرضا صفاييان آنها 
را به فرزندي قبول كرد و برايشان بعد از 2 سال شناسنامه گرفت و آنها را به محل زندگي اش 
در كرج برد. البته مادر و پدر اصلي اين دو بعدها ادعا كردند اين بچه   ها را در بيمارســتان 
گرفتند تا از هم جدايشان كنند و آنها ديگر آن دو را نديدند. اين ادعا چند سال بعد از مرگ 
آنها در حالي مطرح شد كه نام الله و    الدن از سال54 به بعد بارها در رسانه   ها مطرح بود و هر 
از چند گاهي خبري از آزمايش   هايي براي جداسازي آنها منتشر مي   شد. آنها حتي به ديدار 
امام خميني)ره( رفته بودند و عكس شان منتشر شد. آن دو بعد از 15سال براي نخستين 
بار خانواده اصلي خود را پيدا كردند و متوجه هويت اصلي خود شدند. بهزيستي با توجه به 
شكايت خانواده اصلي آنها را از خانواده صفايي گرفت و شناسنامه تازه   اي برايشان با فاميل 
بيژني صادر كرد. اما در نهايت تصميم اين دو آن شد كه نه پيش خانواده اصلي و نه خانواده 

صفايي بلكه زيرنظر بهزيستي در خانه   اي مستقل زندگي كنند.
آن دو در سال72ديپلم گرفتند و در همان ســال در كنكور سراسري شركت كردند. 
هرچند از ناحيه مغز به هم وصل بودند اما دو انسان كامل با دو نوع تفكر متفاوت بودند. در 
كنكور الله در يزد قبول شد والدن در كرج؛يكي حسابداري و آن يكي مديريت. نمي   شد 
آنها دو شهر مجزا حتي دو رشته مجزا درس بخوانند. پس با مجوز رئيس   جمهور وقت اين 

دو در رشته حقوق دانشگاه تهران به   عنوان سهميه ويژه قبول شدند و ليسانس گرفتند. اما 
مشكل از زماني شروع شد كه آنها با مدرك ليسانس و تسلط بر كامپيوتر - كه آن زمان 
يك امكان ويژه به شمار مي   رفت- و زبان بلدي كاري پيدا نمي   كردند. به   گفته دوستان 
نزديك شان آنها بعد از اينكه آخرين تالش شان براي پيدا كردن كار به در بسته خورد 
تصميمي را كه چندبار منصرف شان كرده بودند گرفتند. آنها بايد از هم جدا مي   شدند؛ 

به قول الدن به هر قيمت.
الدن مي   خواست وكيل باشد و الله مي   خواست روزنامه   نگار شود. آنها سال   ها بود كه تحقيق 
كرده بودند و با پزشكان مختلفي مكاتبه داشتند تا امكان جداسازي شان را بررسي كنند. 
دكتر مجيد سميعي كه در سال1988 گفته بود جداسازي آنها سخت است در سال2003 

اعالم كرد كه غيرممكن است بشود اين دو را از هم جدا كرد.
اما با انتشار خبر جداسازي دوقلويي با وضعيت مشابه در سنگاپور اين دو تصميم گرفتند با 
پزشكان سنگاپوري اين عمل را انجام دهند. 10خرداد 82اعالم شد كه آن    دو قصد دارند اين 
عمل را انجام دهند. دكتر كيت گوا، سرپرست تيم پزشكي البته گفته بود كه احتمال مرگ و 
يا فلج شدن يكي يا هر دوشان وجود دارد. اما آن دو، عمل را قبول كردند. اين جسارت باعث 
شد سيل كمك مالي براي عمل آنها از سراسر جهان برايشان ارسال شود. آنها قبل از رفتن 
به اتاق عمل در بيمارستان رافلز سنگاپور با تيم 35نفري جراح متخصص و 90متخصص 
رشته   هاي ديگر پزشكي به دوربين   ها خنديدند و با اميد از جدا شدن گفتند. الدن به شوخي 
گفت ديگر نمي   خواهد الله را ببيند و... عمل شروع شــد. عمل 52ساعت طول كشيد و 
همه    چيز تا 80درصد خوب پيش رفت اما مشكل چيزي بود كه سال   ها بعد پزشكان از آن 
پرده برداشتند. آن دو چند رگ مشترك حياتي داشتند كه پزشكان از وجود آن آگاه بودند. 
اميد پزشكان اين بود كه بتوانند جلوي خونريزي را بگيرند. اما خونريزي شروع شد و گردش 
خون الدن مختل شد و خيلي سريع مرگ او را رقم زد. پزشكان كه بخش زيادي از كار را 
كرده بودند شروع به نجات جان الله كردند كه در حال رفتن به كما بود. يك ساعت و نيم 
تنها زماني بود كه آن دو از هم جدا ماندند. الله هم دوام نياورد و رفت. ميليون   ها نفر كه پاي 
تلويزيون 52ساعت اين عمل جراحي را دنبال مي كردند با شنيدن خبر درگذشت دو خواهر 
دچار حيرت شدند و خبر درگذشت شان در بيشتر كشورها منتشر شد. آن دو در زادگاهشان 
با تشييعي باشكوه در گوري كه ديواري سنگي آن را از هم جدا مي ساخت به خاك سپرده 

شدند تا بعد از مرگ هم كنار هم باشند.

آن انتخابات 
سرنوشت ساز

   شروان اميرزاده     ����������������������������������
انتخابات دومين دوره شوراهاي اسالمي 
شهروروستا در اسفند سال1381 برگزار 
شد. اين طرح انتقادي در نخستين شماره 
ســال1382 در ماهنامه طنز و كاريكاتور 
منتشر شد كه كنايه اي به مشاركت پايين، 

به   خصوص در حوزه انتخابيه تهران بود.

آنها تنها يك ساعت و نيم جدا ماندند
جهان در سوگ الله و الدن، دوقلوهاي معروف به هم چسبيده ايران گريست

فاجعه در انفجار دوم قطار
آتش   سوزي 51 واگن باري حامل مواد مشتعل حادثه بزرگي آفريد

فکاهی

اجتماعی

خ رشد بورس، افزايش صادراتنر
نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال1382

 ساخت شهربازي در كابل
تجربه مديريت شهري به كشور همسايه منتقل مي شود

يك سال، يك خبر

 احسان بهرام غفاري      ��������������������������������������������������������

در سال 1382، شهردار تهران اعالم كرد كه مي   خواهيم براي 
برادران افغان در كابل، شهربازي بسازيم و در حوزه امداد، نجات 
و حريق، فضاي سبز، زيباسازي، حمل   ونقل و مسائل درآمدي 
براي مسئوالن شــهرداري كابل، ورك   شــاپ برگزار كنيم تا 
تخصص و تجربيات خودمان را بــه آن عزيزان انتقال دهيم. از 
آن   زمان تا امروز نه كابل شــهربازي دارد، نه تخصصي منتقل 
شده است؛ اين وعده ها فراموش شد و كسي اين قول ايراني   ها را 

پيگيري نكرد. از آن   طرف مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
تهران هم خبر از توســعه اتوبوس   هاي ويژه بانوان داده و اصرار 
داشت كه به زودي، اتوبوس زنان را در شــهر خواهيم ديد كه 

البته چنين نشد. 
در همان سال يكي ديگر از مســئوالن با جديت تمام وعده داد 
كه ترافيك ســه اتوبان اصلي پايتخت با استفاده از فيبر نوري 
كنترل خواهد شد كه البته هيچ گاه معلوم نشد رابطه فيبر نوري 
با ترافيك چيســت و مهم تر از آن ســه بزرگراه يادشده هم به 

پاركينگ   هاي بزرگ پايتخت افزوده شدند.

علي عمادي  رشد بيش از 2برابري شاخص كل سهام نشان مي داد در آن سال بورس موفق ترين 
بازار بوده است� رشــد اقتصادي باال، افزايش توليد و تثبيت قيمت دالر، موجب شد صادرات 
غيرنفتي به طرز چشمگيري باال برود� با اين حال تراز تجاري همچنان منفي بود و واردات حدود 

5برابر صادرات محسوب مي شد� مسكن هم در سراسر كشور به آسانسور صعود خود با شتابي 
كمتر ادامه داد و شيب افزايش قيمت در شهرهاي ديگر غيراز تهران تندتر بود� تورم باثبات هم 

موجب شد انواع هزينه هاي خانوار در اين سال دچار ازدياد قيمت شود�



2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

يكروزمعموليبراييكموشكاستثنايي
مهدي مهدوي كيا، ستاره فوتبال ايران، در سال 82به عنوان بهترين بازيكن سال آسيا انتخاب شد

ورزش

پايانتلخيكداستانهندي
مسافري از هند؛ دردسرهاي عاشقي سريال

جواد نصرتي     ������������������������������������������������������������������������������

مهدي مهدوي كيا در دوران اوجش كامال فراتر از آسيا بود و وقتي 
كه به عنوان بازيكن سال قاره انتخاب شد، هيچ كس تعجب نكرد.

ستاره ايراني هامبورگ، يكي از وينگرهاي شناخته شده بوندس ليگا 
بود و به عنوان يك آسيايي، به جايگاهي در يكي از 5 ليگ معتبر 
اروپا رسيده بود كه حتي االن هم به سختي مي توان مشابهش را 
پيدا كرد. مهدوي كيا، درخشش در آسيا را در سال1997 شروع 
كرد؛ وقتي كه به عنوان ســتاره تيم ملي ايران، عنوان جوان اول 
فوتبال آسيا را كسب كرد. گل اســتثنايي او به چين در مقدماتي 
جام جهاني98در داليان، در آن سال به عنوان گل برتر سال آسيا 

انتخاب شد. مهدوي كيا كه بيشتر با لقب موشك -لقبي كه در آلمان 
به او داده شده - معروف است در دوران اوج فوتبالش اين جايزه را 
از كنفدراسيون فوتبال آسيا دريافت كرد. او عالوه بر تأثيرگذاري 
فني در هامبورگ، يكي از بازيكنان محبوب و مهم اين تيم به شمار 
مي رفت. مهدوي كيا چنان جايگاهي در هامبورگ دارد كه از سوي 
هواداران، در تيم منتخب قرن باشــگاه انتخاب شده است. او كه 
سال ها سابقه بازي در پرسپوليس هم دارد، يكي ازستاره هاي نسل 
طاليي فوتبال ايران در انتهاي دهــه90و ابتداي قرن جديد بود. 
پيش از مهدوي كيا، خداداد عزيزي و علي دايي، هم بازي هايش در 
تيم ملي اين جايزه را گرفته بودند و يك سال بعد، علي كريمي هم 

اين جايزه را گرفت.

محمدمسعود احدی �����������������������������������������������������������

سينماي هند همواره طرفداران بسياري در ايران داشته كه 
از داليل اصلي آن مي توان به زمينه هاي مشترك فرهنگي 

دو كشور اشاره كرد. 
اين موضوع بهانه همكاري هاي زيادي بين سينماي ايران و 
هند بوده است كه »هماي سعادت« )تاپي چاناكيا، 1350( 
سرآغاز آن و »آن ســوي ابرها« )مجيد مجيدي، 1397( 
از متأخرترين شان به حساب مي آيد. ســال 1382بود كه 
قاســم جعفري، با تكيه بر محبوبيــت فيلم هاي هندي، به 
سراغ ساخت ســريال »مســافري از هند« رفت تا يكي از 
پربيننده ترين مجموعه هاي تلويزيوني صداوســيما روي 
آنتن برود. اين سريال 25قســمتي كه از شبكه سوم سيما 
پخش شــد، داســتان جواني به نام رامين )با بازي سروش 

گودرزي( را روايت مي كند كه در زمان اقامت تحصيلي خود 
در هندوستان، دلباخته دختري هندي به نام سيتا )با بازي 
شيال خداداد( مي شود و او را براي ازدواج،  همراه خود به ايران 
مي آورد. رامين كه پيش از اين قــرار بوده با دختردايي اش 
ازدواج كند، ناخواســته با اين عمل، موجبات تيرگي روابط 
خانوادگي را فراهم مــي آورد و متحمل چالش هاي زيادي 
مي شود. جعفري كه پيش تر، شناخت درستش از جوانان و 
دغدغه هاي آنها را در مجموعه »خط قرمز« نشان داده بود، 
اين بار هم با محوريت قراردادن اين قشر، بخشي از مصايب 
و مشكالت آنها را به تصوير  كشيد. مســافري از هند، مثل 
خط قرمز، پايان خوشــي ندارد و از ساير فيلم هاي عاشقانه 
تلويزيوني آشنازدايي مي كند. نسرين مقانلو، الهام حميدي، 
مجيد مشيري، شيرين بينا و ايرج نوذري از ديگر بازيگران 

اين سريال به شمار مي روند.

بزرگانگرافيكدنيادرتهران

دوساالنه طراحي گرافيك ايران، از سال1366 تا 1380، 7دوره 
برگزار شــد. اكنون زمان تغيير فرا رســيده بود. هدف اين بود 
تا دوساالنه به سمت بين المللي شــدن حركت كند. هشتمين 
دوســاالنه پس از تالش ها و گفت وگوهاي فــراوان، انحصارا به 
پوستر اختصاص يافت و دوساالنه جهاني پوستر تهران نام گرفت. 
نزديك به 2000دعوت نامه به طراحان ايراني و 700دعوت نامه 
به طراحان خارجي ارســال شد. در نشــريه هاي گوناگوني نيز 
فراخوان شد. امراهلل فرهادي در نشــريه جهت اطالع )خبرنامه 
انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران( در خرداد1386 نوشت: 
»آن زمان طراحان گرافيك بيش از 40 كشور جهان در اين رخداد 
بزرگ شركت كردند كه البته نخستين باري بود كه از آنان دعوت 
شده بود. هشتمين دوساالنه بنا به مصلحت ها و برخي انديشه ها، 
انحصارا به طراحي پوستر اختصاص يافت كه در اين رهگذر بسيار 
هم خوش درخشيد. غير از شركت كنندگان در مسابقه، بزرگان 
بسياري از چهارگوشه جهان به حضور در نمايشگاه، سخنراني و 
بازديد از ايران فراخوانده شدند كه همه هم آمدند. حاصل كار چه 
در محافل داخلي و چه در عرصه بين المللي بازتاب هاي قابل توجه 
و تحسين برانگيزي داشت. مديران ايكوگرادا )انجمن بين المللي 
مجامع طراحي گرافيك( و بسياري از مديران و برگزاركنندگان 
رويدادها و دوساالنه هاي معتبر جهان، برگزاري اين دوساالنه را 
بســيار حرفه اي و قابل تقدير ارزيابي كرده و از آن زمان تاكنون 
آثار طراحــان گرافيك ايران را در بســياري از كشــورها مانند 
فرانسه، بلژيك، سوئيس، روســيه، هلند، قطر، ايتاليا، لهستان، 

اســپانيا و... به نمايش درآوردند. مهمانان دوســاالنه هشتم كه 
ميان آنان طراحان مشهوري مانند آنتون بكه )هلند(، پائوالِشر، 
سيموركواســت، بي مارتين پدرســن )آمريكا(، آن سانگ سو 
)كره جنوبي(، شين ماتسوناگا )ژاپن(، رزماري تيسي و زيگفريد 
ادرمات )سوئيس(، مارتا گرانادوس )كلمبيا(، صادق قره مصطفي 
)تركيه(، آلن لوكرنك، الرنس مادرل، وانينا پينتر )فرانسه(، گي 
شوگهارت )بلژيك(، رالف شرايفوگل )سوئيس( و كي شيشتن 
ديدو )لهستان( حضور داشتند و همگي از برگزاري بي نقص آن 

گفتند و نوشتند«.
مرتضي مميز، رئيس دوساالنه بود و در كنارش ابراهيم حقيقي، 
مصطفي اسداللهي، مجيد عباسي، علي رشيدي و سهراب مرزبان، 
شوراي برگزاري بودند. در اين بين حقيقي، دبير دوساالنه شد. 
نشانه دوساالنه را اســداللهي طراحي كرد و مدير هنري رويداد 
نيز عليرضا مصطفي زاده بود. اين نمايشــگاه، 2هيأت انتخاب و 
داوري داشت. گروه نخست از مصطفي اسداللهي، مجيد عباسي، 
علي رشيدي، سهراب مرزبان و صادق قره مصطفي از تركيه )به 
نمايندگي از جانب ايكوگرادا و رئيس هيأت انتخاب( تشــكيل 
مي شد و گروه دوم كه داوري نهايي به آنها سپرده شد، مرتضي 
مميز، آيدين آغداشلو، مارتين پدرسن )آمريكا(، شين ماتسوناگا 
و ليندا فو )ژاپن(، رزماري تيسي )ســوئيس( و مارتا گرانادوس 
)كلمبيا( بودند. اين نمايشگاه سرانجام از 26بهمن 1382تا 23 

فروردين 1383، در فرهنگستان هنر برگزار شد.
تعداد آثار راه يافته به نمايشگاه 312 اثر از 209طراح از 32كشور 

)60 اثر از طراحان ايران و 252 اثــر از 159طراح خارجي( بود. 
گروه عظيمي از فعاالن عرصه گرافيك، در برگزاري اين رويداد 
مشاركت داشتند. در كنار رويداد اصلي چندين نمايشگاه جنبي 
نيز برگزار شد؛ نمايشگاه اســناد و قباله هاي ايراني، نمايشگاه 
بزرگداشت محمد احصايي، نمايشگاه 100+3سوئيس و چندين 
سخنراني و كارگاه آموزشي. مراسم اهداي جوايز در روز 27بهمن 
در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شد. جايزه انجمن طراحان 
به عليرضا مصطفي زاده براي طراحي پوســتر »طبيعت ما را به 
هنر گرافيك مي خواند و گرافيك ما را به طبيعت« تعلق گرفت. 
ايكوگرادا )انجمن بين المللي مجامع طراحي گرافيك( 2جايزه 
داشت؛ نخستين را به مرتضي مميز، براي يك عمر فعاليت مستمر 
هنري و دومي را به تهمتن امينيان براي طراحي پوستر »و زندگي 
همچنان پابرجاست« اهدا كرد. و اما در بخش مسابقه: جايزه اول: 
رضا علوي براي طراحي پوستر »پرچم جديد عراق«. جايزه دوم 
به طور مشترك به آنته لنز و وينسنت پروت از كشور فرانسه، براي 
يك پوستر تئاتر و در نهايت جايزه سوم به صورت مشترك به خانم 
پريسا تشكري براي طراحي پوستر »براي كودكانمان آسمان آبي 
بسازيم« و فيروز شافعي براي پوستر بزرگداشت صادق هدايت 
اختصاص يافت. ادامه اين رويداد منظم نبــود و به دليل تغيير 
مديران مربوطه و ديگر مشكالت، پس از وقفه اي سه ساله، نهمين 
دوساالنه جهاني پوستر تهران از 30خرداد تا 31 تير 1386، در 
فرهنگستان هنر برگزار شد. دهمين دوره نيز از 27مهر تا 20آبان 

1388، در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شد.

سال كيميا 
 كيميا خاتون، نوشته سعيده قدس 

اثر پرمخاطب اين سال بود

داستان
محمد مقدسي   �����������������������������������������������������������������������

سال هاي ابتدايي دهه1380 ســال هاي ارج و قرب داســتان كوتاه بود و 
نويسندگان به نوشــتن داســتان كوتاه روي آورده بودند. داستان كوتاه، 
مقتضيات زمانه نويسنده ايراني بود. نوشته شدن در زماني كوتاه تر، بي نيازي 
به پيرنگ پرشاخ و برگ و مستدل و راحتي شخصيت پردازي سبب شده بود 
كه داســتان كوتاه مورد توجه قرار بگيرد اما داستان ها به همان سرعت كه 
نوشته مي شدند، فراموش مي شدند. از همين رو بود كه در سال هاي بعد باز 

هم نياز به نوشتن رمان و رفتن به عمق روايت ها مورد توجه قرار گرفت.
ابوتراب خسروي كه در سال هاي قبل رمان »اسفار كاتبان« را نوشته بود، 

آن سال رمان »رود راوي« را منتشر كرد. كيان كه فرزند يكي از بزرگان يك 
فرقه بود، به پاكستان سفر مي كرد تا طب بخواند اما به كسوت فرقه رقيب 
درمي آمد. وقتي او به شهر خود باز مي گشت، به او دستور مي دادند كه تاريخ 
فرقه رقيب را بنويسد. اسفار كاتبان درباره قديسين بود و رود راوي درباره 
فرقه گرايي. كتاب، روايتي سوررئاليستي داشــت و نثر سنگين خسروي، 
خوانش رمان را ســخت تر مي كرد. اين كتاب جلد دوم ســه گانه ابوتراب 

خسروي بود كه جلد سومش در سال هاي ابتدايي دهه1390 چاپ شد.
»چه كسي باور مي كند رستم؟« نخستين رمان روح انگيز شريفيان بود كه 
پس از انتشار، بسيار ستايش شد. اين رمان، روايت سفر زن و شوهري در قطار 

بود كه با شروع سفر، زن به خاطرات گذشته پناه مي برد و روايتي عاشقانه 
همراه با غم غربت را از گذشته از دست رفته به دست مي داد. رمانتيسم و اندوه 

گذشته طاليي و حسرت بار تمام رمان را در برگرفته بود.
اما پديده اين سال رمان ســعيده قدس با نام »كيمياخاتون« بود؛ داستان 
زندگي دخترخوانده موالنا كه با شمس تبريزي ازدواج مي كرد و در ادامه 
سرنوشتي تراژيك پيدا مي كرد. رمان ساده، خطي و روان سعيده قدس در 
واقع استعاره اي بود درباره حضور پررنگ مردساالري در ايران كه از قديم تا 
به امروز ادامه پيدا كرده بود. تازگي رمان به اين بود كه تا آن زمان كسي به 
سراغ اين موضوع در بستر عرفان ايراني نرفته بود. جسارت و قداست زدايي 

او از اسطوره هاي عرفان و تصوف ايراني سبب توجه بسيار مخاطبان به كتاب 
شد. اين رمان بعد از سال ها همچنان مخاطب دارد و تجديدچاپ مي شود.

داوود غفارزادگان، نويسنده بي حاشيه اين ســال ها كه آهسته و پيوسته 
داستان مي نوشت، در اين ســال »دختران دلريز« را منتشر كرد. او كه از 
دهه1360 و حضور در كيهان بچه ها هم داستان كودك و نوجوان مي نوشت، 
هم به كسب تجربه  در داستان بزرگسال مي پرداخت، در اين سال با مجموعه 
داستان دختران دلريز مورد توجه قرار گرفت. اين مجموعه، شانزده داستان 
كوتاه داشت كه قدرتمندترين عنصر در آنها تصويرسازي نويسنده در دل 

داستان هاي كوتاه بود.

معراج قنبري اعترافدرشبباراني
مهرماه 82 شهال جاهد در اداره آگاهي به قتل الله سحرخيزان اعتراف كرد

احمدينژادشهردارشد
اكثريت اعضاي شوراي شهر تهران به يك گزينه ناشناخته رأي دادند

حوادث

همشهری

  جواد عزيزي    �������������������������������������������������������������������������������

شهال جاهد در همه 8سالي كه در بازداشت بود، فقط 2بار به قتل الله 
سحرخيزان اعتراف كرد؛ اعترافاتي كه هيچ كدام آنها در دادگاه و نزد 
قاضي نبود. نخستين بار مهرماه سال82 بود كه آن ملودرام معروف 
در حياط اداره آگاهي تهران رقم خورد و دومين بار 7سال پس از آن 

و زماني كه تنها دقايقي به پايان زندگي او مانده بود.
11مهرماه سال82، هواي پايتخت باراني بود. شهال جاهد همچنان 
در بازداشتگاه اداره آگاهي، در چهارراه شاهپور زنداني بود و از يكي 
دو روز قبل تر، خبرنگارها باخبر شده بودند كه ناصر محمدخاني نيز با 
دستور قاضي پرونده دستگير شده است. عكسي از ناصر محمدخاني 
درحالي كه به او چشم بند زده اند و دست هايش از پشت سر دستبند 
زده شده، هنوز هم در آرشــيو عكس برخي از خبرنگاران به چشم 

مي خورد.
نيمه هاي شب بود كه مالقات عاشقانه اي در حياط اداره آگاهي رقم 
خورد. مأموران در برنامه اي از قبل تعيين شده، شهال را از بازداشتگاه 
زنان بيرون آوردند. همزمان ناصر محمدخاني نيز از بازداشتگاه به 
حياط اداره آگاهي منتقل شــد و براي دقايقي شهال و ناصر فرصت 
پيدا كردند كه زير باران و در حياط بــزرگ اداره آگاهي با هم قدم 
بزنند. آن شب انگار كه الله هرگز كشته نشــده بود. انگار كه شهال 
ديگر مجبور نبود مخفيانه و دور از چشم مردم با ناصر قدم بزند. باران 
نم نم مي باريد و در آن فضاي عاشــقانه بود كه شهال تصميم بزرگي 
گرفت؛ تصميمي كه در نهايت او را پاي چوبه دار كشــاند. اينكه آن 
شــب چه بين آنها گذشت و چه جمالتي ميانشــان رد و بدل شد، 
جز شهال و ناصر كســي از حقيقت آن باخبر نيست اما شهال بعدها 
و در جلسه دادگاه درباره آن شــب چنين گفت: »ناصر به من گفت 
يك ماه ديگر سالمرگ الله است. اگر تو قتل را گردن نگيري، آنها مرا 
بازداشت مي كنند. او از من خواست به قتل اعتراف كنم تا آبرويش 
حفظ شود. ناصر به من گفت براي گرفتن رضايت از اولياي دم يعني 
دو پســرش و پدر و مادر الله تمام ســعي خود را خواهد كرد. من 
نمي توانستم مردي را كه اين قدر عاشــق او بودم، با آن وضعيت و 
اينطور خوار ببينم. من فقط به خاطر اينكه ناصر بيشتر از اين اذيت 

نشود، به اين قتل اعتراف كردم«.
بازسازي قتل الله 

با اعترافات شهال، مأموران پليس به سرعت مقدمات بازسازي صحنه 
جنايت را در همان شب آماده كردند. حاال كه شهال به قتل اعتراف 
كرده بود، مي بايست با حضور در محل جنايت، نحوه كشتن الله را 
مو به مو توضيح دهد تا هيچ شكي درخصوص اينكه جنايت را خود 

او مرتكب شده، باقي نماند. شهال همراه با تيم بازسازي صحنه جرم، 
راهي خانه ناصر محمد خاني شد و به اين ترتيب مهم ترين شب اين 
پرونده طوالني رقم خورد. او درحالي كه نشان مي داد چطور الله را به 
قتل رسانده است، ماجرا را اينطور روايت كرد: »از روز قبل از جنايت 
با كليد يدكي كه داشتم، وارد خانه الله شدم. او و بچه هايش در خانه 
نبودند اما ساعتي بعد به همراه مهمانشان كه يك زن جوان بود وارد 
خانه شــدند. موبايلم را خاموش كردم و پشــت پرده ضخيم خانه، 
پنهان شدم. تا صبح همانجا ماندم و با روشن شدن هوا، ابتدا مهمان 
الله و بعد بچه هايش براي رفتن به مدرسه خانه را ترك كردند. بعد 
از رفتن آنها از مخفيگاهم بيرون آمدم. الله روي تختش دراز كشيده 
بود و وقتي مطمئن شدم كه خوابش برده، چوب بيسبال و چاقويي 
از داخل آشپزخانه برداشــتم و خودم را باالي سرش رساندم. من با 
انگيزه قتل وارد خانه آنها نشده بودم اما وقتي ديدم كسي در خانه 
نيست و الله خوابش برده، به ذهنم رســيد كه او را به قتل برسانم. 
باالي ســرش رفتم و با ضربات چوب بيســبال و چاقو، او را به قتل 

رساندم«. 
شهال در جريان بازســازي صحنه قتل، جزئيات جنايت را مو به مو 
توضيح داد و به گفته پليس، حتي به نكاتي اشاره كرد كه تا آن زمان 
از ديد تيم تحقيق مخفي مانده بود؛ نكاتي ازجمله قطره خوني كه 
روي تشــك مانده بود و به خاطر اينكه شهال بعد از جنايت تشك را 

بر عكس كرده بود، پليس آن را نديده بود.
اين نخستين اعتراف شهال به قتل الله ســحرخيزان بود و هر چند 
پس از آن، اعترافش را پس گرفت و در همه جلســات دادگاه گفت 
كه او الله را نكشــته و فقط به خاطر عشقش به ناصر محمدخاني به 
قتل الله اعتراف كرده، اما كار از كار گذشته بود و همين اعترافات و 
بازسازي صحنه قتل بود كه باعث شد قاضي فخرالدين جعفرزاده، 
حكم قصاص او را صادر كند؛ حكمي كه طي ســال ها بعد، چندين 
بار نقض و باعث شد كه شــهال دوباره محاكمه شود اما هيچ كدام از 
جلسات محاكمه دوباره باعث نشد كه تغييري در حكم او ايجاد شود.

  محمد سرابي  �������������������������������������������������������������������������������

شوراي شهر دوم تهران، 2 ماه بعد از شروع كار و در 13 ارديبهشت 
82 محمود احمدي نژاد را شهردار كرد. او با 12رأي موافق، يك رأي 
مخالف و 2رأي ممتنع انتخاب شد. احمدي نژاد در جلسه شوراي 
شــهر گفت: »در مديريت تهران تصميمات لحظه اي و غيرعلمي 
نهادينه شده اســت و در مجموعه فعاليت هاي شهرداري نظارت 
جامع و مؤثري وجود ندارد. مديريت شهرداري نبايد با كار سياسي و 
حزبي مخلوط شود، قانون مداري و عدالت بايد اصل و محور باشد«. 
عبداهلل رمضان زاده، ســخنگوي دولت اعالم كرد كه شهردار از اين 
پس در جلسات هيأت دولت حضور نخواهد داشت و وزارت كشور 
براي تأييد حكم شهردار شــدن احمدي نژاد مدتي تأخير كرد ولي 
شورا اعالم كرد كه نظر خود را عوض نمي كند و گزينه ديگري براي 

اين پست ندارد.
رسيدن اصولگرايان به شــهرداري تهران نتيجه فرايندي طوالني 
بود كه در شوراي اول اتفاق افتاد. شوراي شهري كه اصالح طلبان 
آن را تاسيس و افتتاح كردند، بعد از 4سال تماما تبديل به حاشيه  
شده بود و درگيري هاي آن از هيچ روال سياسي پيروي نمي كرد. 
اصالح طلبان با يكديگر اختالفات شــديدي داشتند و جلسات را 
به تعطيلي مي كشــاندند. اوج اين تعارض ها در انتخاب شــهردار 
بود. شــهرداري تهران در فاصله بين بركناري كرباسچي و انتخاب 
احمدي نژاد شاهد رياست 4نفر بود. مرتضي الويري 2سال شهردار، 
محمد حقاني يك سال سرپرست، محمدحسن ملك مدني يك سال 
شهردار و محمدحسين مقيمي چند ماه سرپرست شهرداري بودند. 
اين بي ثباتي و اشخاصي كه در شــوراي شهر نمي توانستند به يك 
نتيجه مشخص برسند، زمينه را براي خروج هميشگي چهره هاي 
شاخص »دوم خردادي« مانند محمد عطريانفر و ابراهيم اصغرزاده، 
از شورا فراهم كرد. اول خرداد82 جلسه معارفه احمدي نژاد برگزار 
شد و كار خود را به عنوان شــهردار تهران شروع كرد. شوراي شهر 

بعد از انتخاب شهردار به وضع قوانين شهري پرداخت و در ابتداي 
خرداد اعالم كرد كه طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري 
در شهر تهران ديگر اجازه ساخت بناي بيشتر از 3طبقه را نمي دهد. 
با تصميم شوراي شهر، تهران به 4پهنه تقسيم شد. به گفته رئيس 
شــورا، مهدي چمران، پهنه اول از دامنه البرز تا بزرگراه همت بود 
كه در آن تنها كساني مي توانستند تراكم مازاد بخرند كه زمين آنها 
300متري و معبر مجاور آن 12متري باشد. در اين صورت مالكان 
مي توانند تا 180درصد )3طبقه( بنا احداث كنند. بين بزرگراه همت 
و خيابان انقالب پهنه دوم بود كه براي ساخت 3طبقه بنا بايد زمين 
250متري در كنار معبر 10متري پيدا مي شد. از انقالب تا شوش، 
به زمين هاي 200متري در كوچه هاي 8متري پروانه 3طبقه داده 
مي شد. از شــوش به پايين هم به زمين هاي حداقل 150متري در 
كنار كوچه 6متري تراكم 3 طبقه داده مي شد. براي ساختن بنا هاي 
بلندمرتبه بايد زمين ها بيشتر از هزار متر مي بودند و تعداد طبقات با 
فرمول هاي خاص تعيين مي شد. در سال هاي بعد اين تقسيم بندي 
به نتيجه نرسيد و ساختمان هاي گوناگون چندين طبقه با مجوز يا 

بدون مجوز ساخته شدند.

دوساالنه جهاني پوستر تهران برگزار شد
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معنيدهه1380بهابتدايدرهنريهايگالريگســترشورشــد
فروشوخريدبازارهرچند.بودهمتجسميهنرهايبازارگسترش
شدهآغازمحدودشكل1360بهدههاواخرازمدرنيستيهنريآثار
وخريدكهبوديافتهگسترشبازارفقطدهه1370نهاواخرازامابود
مثاًلچنانچه،يافتتوسعهمختلفژانرهايياوهنراشكالانواعفروش
اواخردروبوديافتهرونقآبرنگآثارفروشو1370خريددههاوايلدر
رونقهمعكسفروشوخريدابريشمراهگالريتأسيسدهه1370و
هنريعكسيژانرسريعتوسعهدررااشهاينشانهتوانميكهگرفت

))FineArtدرابتدايدهه1380ديد.
ازهنرتخصصياكسپوييكتأسيسبرايتالشكهبودروهميناز
هايگالريازجمعيمشاركتبااكسپواين.شددهه1380مطرحاوايل
دراكسپواينبرپايي.شدبرپاوحدتتاالرسال1382درپاييزدرهنري
خصوصيهايگالرياينكهاولداشت؛اهميتجنبهچنداززمانآن
رخداداينبرپاييدرًمستقيمادولتوبودنداشبرپاييمسئولهنري
ورشدازهانشانهنخســتيناكسپواينديگرطرفاز.نداشتنقشي

گسترشبازاريرانشانميدادكهخواهانتوسعهفعاليتاشبود.

ازتعداديطرفيكازبود؛همراهمشــكالتبااكسپواينبرگزاري
هنرمنداناعتراضباكهشدندحذفمميزيمشكالتواسطهبهكارها
باالچندانوحدتتاالرانتظارتاالردرآثارنمايشوكيفيتشدهمراه
درحالاينبا.نشدممكنگوناگونداليلبهاكسپودومينبرپايي.نبود
اكسپوهاتعدادهنريآثارمبادلهبازارروزافزونرشــدبادهه1390و
درهنرگسترشازنشانچيزهرازبيشكهيافتافزايشسرعتبه

سطحجامعهبود.

    حسین عصاران    ����������������������������������������������������������������������

محمدرضاگروهكــهبودبمزلزلهازپسروزچندزمســتان1382و
كنسرتشجريانهمايونوكلهركيهان،عليزادهحســين،شجريان
بهآندرآمداهدايقصــدبهوبميهموطنانيادبهبم«رابانواهم«
اقداماينانسانيمبنايازگذشته.كردنداجرابمبازسازيمليپويش
،ايشانازانتظارمورداجتماعينقشاجرايدرگروهاينجلوداريو
ازكهدانستگروهايناجرايترينپرجلوهتوانميراكنســرتاين
سرانجامبههمكناردررايادماندنيبهآلبومواجرا70چنددههاواخر
مشكاتيانپرويزباهايشهمكارياتمامازپسشجريان.بودندرسانده
نوازندگانوآهنگسازانباهمكاريچندازگذرو»آوا«گروهآنپيازو
وكلهركيهان،عليزادهحســينازدعوتســال1379بادر،مختلف
درخشانيفصل،تازهكارهاياجرايوساختبرايشجريانهمايون
بهتوبي«آلبومگشــود؛گروهاعضايديگروخودهنريكارنامهدررا
سال1379درازكنسرتبرگرفته(»اســتزمستان«،»شودنميسر
)كاليفرنياســال1381دركنسرتازبرگرفته(»فرياد«،)كاليفرنيا
وزارتكنسرتازبرگرفتهدوهر(»مهرســرود«و»خاموشو»ساز
همكنسرتديويدينسخهانتشاركناردر)1384سالدركشور
موسيقيمندانعالقهبراي5سالههمكارياينهاييادگاريبمبانوا
كناردر،همنشينياينازحاصلتازهفضاي.شودميمحسوبايراني
همكارياينازبرآمدههايســاخته،جمعايناعضاينوجويذهن
چندساختكهكردجداكدامشانهرپيشينهايتجربهسطحازرا

ترينپرجلوهمشيريفريدونوثالثاخواناشــعارمبنايبرتصنيف
تناسبوآميختگيكيفيتازفارغ.رودميشماربهتازههايتجربهاين
رويكرداينخود،آنهابرايشدهپرداختموسيقيبااشعاراينجهان
موسيقيفضايدرنوكاريبهجمعاينتمايلبراينشانهتوانميراتازه
معتبرنامچهاراينهايهمكارياتمامبا.گرفتنظردرايرانيكالسيك
خودهايفعاليتادامهبرايتازهراهيآنهاازكدامهر،1384سالدر
»شهناز«گروهباهمكاريبهبيشترشجريانمحمدرضاكردند؛انتخاب
متمركزتازهسازچندمعرفيوابداعوكشورازخارجدركنسرتاجرايو
عليزادهحسينوگرفتپيشراخوانندگيراههمشجريانهمايون،شد
درشاننوازندگيجهانگســترشبهپيشازبيشهمكلهركيهانو

عرصهكنسرتهامتمايلشدند.

مهرداد رهسپار ��������������������������������������
،شهرازبيرونايجادهحاشيهدرايخانهقهوه
.افتدمياتفاقايرانجنوبدركهنمايشــي
اندخانهقهوهاينهايچيقهوه،رحمانوخالو
نامبهشــاگردشوكاميونرانندهيكازكه
ومطير.كنندميپذيراييحســونومطير
بدريهورحمان.اندخانهقهوهثابتپايحسون
اما.دارندوآمدرفتخانهقهوهاينبهنيزرشيدو
دورافتادهخانهقهوهايندركوچكجمعاين
ازحكايتچهار«نمايشدرآنهاكنند؟ميچه
كارگردانيونوشته»رحمانحكايتچندين
جنگآغازروزهايازحكاياتينادريعليرضا
هايشخصيت.كنندميبازگومخاطببرايرا
دركهدهندميتشــكيلكسانيرانمايش
خرمشــهربهبعثينيروهايحملهروزهاي

روايتآنهاروايت.بودندحاضرخودشهردر
ورعبشاهدكهاســتشهرمعموليمردم
مردمفرارودشمنرحمانهبيآتشووحشت
زاويهازهاشخصيتازكدامهر.اندبودهشهر
سيالروايتوكندمينگاهروزهاآنبهخود
متناقضگاه،رودمــيهمدركاراكترهااين
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راآنتئاترمنتقدانمليســال1382كانون
وآذردرسرانجاموكرداعالمكانوناثربرگزيده
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منتشرشد.
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»توراندخت«كتابچاپبا.دهدتغييرراانتشاراتشنامگرفتتصميم
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عالوه،فعاليتشدوراندرنشراين.شد

فلسفههايزمينهدر،متنوعهايرمانوهاداستانبر
،عرفانودين،پزشكيوروانشناسي،اجتماعيعلوم،ادبيات،منطقو
دو.استكردهمنتشرمعتبريومرجعوارزشمندآثارنيزتاريخوهنر
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كشورهمكاريميكند.
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تنمروربه80دههابتدايازايرانسينماي
فيلمسازانكهدرحالي.دهدمينسلتغييربه
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.بودآرافرمان»آبرويايخانــه«مخدوش
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كوشيده،كارمحافظهفرهنگيمديرانحضور
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رقص«.دارنددوستشدتبهراجوانانهفيلم
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كندميجلبخودبهراجواننسلتوجهآرام
فيلم.شودميديدهبيشتربعدهايسالدرو
محدودسينماهايدرمدتطوالنياكرانبا
يابدميراخودمخاطب)سپيدهوجديدعصر(
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.استاسالفشاناز

قدرآناما.ندادامانشسرطانكهداشت47سالتنهاتيرافكنصادق
اندكمدتيدركهداشــتاعتقادكارشبهآنچنانالبــدوبودپركار
در.شــدتبديلايرانجديدهنرهايچهرهتريــنكليديازيكيبه
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فقطنهمتعددشهايفعاليت.كرداجراجديدهنرمختلفهايشيوه
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كار1380دههاوايلو1370دهــهاواخردرتيرافكنكهايمجموعه
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شدند.

بیفتم از دستت هزار تكه 
مي شوي

گراناز موسوي در »پابرهنه تا صبح« روايتگر 
تغزل فراموش شده به زبان امروز است

مرتضي كاردر��������������������������������������������������������
آينه

سنگ  رودخانه ام / آب  از سرم  گذشته/ روي  
برگ هاي  جدا شده تقويم

صدف  پیچ  پیچم/ درياي  هاي و هوي/ پشِت  
ســرم/ و فرياد بادي  كه  مرا برد/ هنوز توي  

گوشم  هست
بوته  پايیزم/ ريخته ام  روي  زمین  و نیمه  ديگرم/ 
دل  داده  به  خاك/ باغچه ات  را رها كنم/ زمین  
پايین  مي افتد/ باد اگر دوباره  مرا ببرد/ تو از كجا 

بداني  بهار شده  يا نه ؟
اصالً رخت آويز اتاق  توام/ كه  باراني ات  شانه هاي  
امن  گريه  است/ وقتي  كنج  اتاق  سرد و به  انتظار 
قدم هايي/ كه  بپوشاند اين  همه  تنهايي  عريان  

را
مي دانم  رهايم  نمي كني/ آينــه ام/ بیفتم  از 

دستت/ هزار تكه  مي شوي/ دستم  را بگیر
▫▫▫

كم نیستند شاعراني كه در دهه هاي هفتاد و 
هشتاد آغاز مي كنند� نیز كم نیستند آنها كه 
درگیر جريان ها و حلقه ها مي شوند و شعرشان 
قرار است نمونه عملي و مصداق بارز نظريه هايي 
باشــد كه در حلقه ها ارائه مي شود� شاعراني 
كه به لطف حلقه ها و رسانه هايشان بركشیده 
مي شــوند و تا زماني كه آنهــا دايرند زنده 

مي مانند و بعد خیلي زود فراموش مي شود�
اما انگشت شمارند كساني كه هم به جريان ها 
آگاهند و از تحوالت شعر غافل نیستند و هم 
جوهر شــعر را فراموش نكرده اند و مي دانند 
شعر فارغ از شكل ها در معنا اتفاق مي افتد و 
شكل ها فقط مي تواند به كمك شعر بیايد� پس 
به جاي آنكه تمايز را در برونه شعر جست و جو 
كنند، به درونه شعر مي روند و جهان خود را 

خلق مي كنند�
گراناز موسوي روايتگر تغزل فراموش شده به 
زبان امروز اســت� او در جست و جوي جوهره 
تغزل است پس عاشقانه هايي به دست مي دهد 
كه طیف هاي گوناگوني از خوانندگان شــعر 
مخاطب او قرار مي گیرند، به ويژه در سال هاي 
پس از دوم خرداد كه جامعه دگرگون شده و به 
جست و جوي شعري تازه است� تغزل او تغزلي 
اســت كه نه مي خواهد هنجارشكن باشد، نه 
عريان و بي پرده يا بهتر است بگويیم او به زباني 
دست پیدا مي كند كه از بیان مستقیم مي پرهیزد 
و چه هنگامي كه مي خواهد شعر عاشقانه بگويد 
چه هنگامي كه مي خواهد شاعري معترض باشد، 

از شاعرانگي كوتاه نمي آيد�
گراناز موسوي فروغ دهه هاي هفتاد و هشتاد 
اســت و بي آنكه مقلد فروغ باشــد، مثل او 
دغدغه هاي ازلي ابدي مثل عشــق و مرگ را 
در زندگي روزمره جست و جو مي كند� شعر او 
هر چه بلندتر مي شود بیشتر شعرهاي فروغ 
را تداعي مي كند، اگرچه خیلي زود جهان خود 
را مي سازد� شعر او مثل شعر فروغ زنانه است و 
مركز ثقل شعر را زنانگي تشكیل مي دهد چه 
آنجا كه مي خواهد شــاعري اجتماعي باشد، 
چه آنجا كه روايتگر سفر است، چه آنجا كه به 
خاطره هاي كودكي برمي گردد يا از گذر سال ها 

خبر مي دهد�
از سه مجموعه شعر او »پابرهنه تا صبح« اقبال 
بیشتري يافته و ستايش بسیاري را برانگیخته 
است� مجموعه اي كه بســیاري از شاعران 
سال هاي دهه هشــتاد، خاصه زنان شاعر، 

تحت تأثیرش بوده اند�

شعر

حسنا مرادي  ���������������������������������������������������������������������
گلشيريهوشــنگقديميشــاگردانازخســرويابوتراب
در»هاويه«داســتانمجموعهبــارااشنويســندگياو.بود
مدرننويسندهيكهمراخســروي.كردسال1370شــروع
بيشــتراينكهبا.مدرنپســتنويســندهيكهمودانندمي
هايويژگياونويســندگيهاسالطيخسرويهايداستان
هر.اســتنكردهتكرارراخودگاههيچاوامادارندمشــتركي
وتازگي،اوهايرمانچهوكوتاههايداســتانچه،اوداستان
ساختاردرخسروي.دارندراخودفردمنحصربهداستانيخط
كندمياستفادهامروزيشكليبهالگوهاكهنازخودهايداستان

مذهبيمتون.دارنداونثردرويژهجايگاهياياسطورهعناصرو
هايداستاندرويژهنقشي،مختلفاديانآسمانيهايكتابو
كناردرقديميكلماتوكهــننثرازماهرانهچناناو.دارنداو
يكدستهايشداستاننثركهكندمياســتفادهامروزينثر
وفرازمانياوهايداســتانبيشترفضاي.آيدمينظربهروانو
اوكههاييچرخهوزمانيهايبازي،روايتنوعواستفرامكاني
بيشترچيزيبهرافرمكاركرد،كندميتعريفهايشداستاندر
معنابخشجزئيبهتبديلراآنوبخشدمياعتالداستانظاهراز
رود«،»كاتباناســفار«،اواصليگانهسه.كندميداستاندر
مورددرنويسندهدغدغهبازتابتنهانه،»عذابملكان«و»راوي

ازنشانبلكههستندخرافهوگراييفرقه،قداستموضوعسه
مطلوبومحفلياينويسندهازشدنتبديلبراينويسندهسفر
ملكاندرخسروي.دارندمردمهمهبراياينويسندهبهخواص
وگذاردميگلشيريازآموختههايسنتازبعضيبرپا،عذاب
طوريراخودنثر،هنرياثريكخلقحينكهكندميســعي
هاسال«.باشدداشتهجذابيتهمعاديمردمبرايكهبپروراند
مراامپدرخوانده،كردمميتركرادارالمفتاحرونيزمنكهقبل
وآورداصليجادهكنارتاسنگالخجادهآنازوكردوانتشسوار
پايينوانتباربندازراهايملباسچرميچمدانپدر.كردپياده
.ايستاديمعبورياتوموبيليكمنتظرجادهكنارهمباوگذاشت

پشتمويينرمههنوزكهبودمبالغيتازهپسركهاسالآنمن
.نگفتچيزيتقريباامپدرخواندهروزآن.بودنشــدهسبزلبم
قبلشروز.نكنفراموشكردمكههاييســفارشگفتفقط
هستيممفتاححضرتهايرعيتهمهمابودگفتهامپدرخوانده
راتودارممنهمحاالهمين.نداريمكاريهيچاجازهاواذنبيو
مننكنفراموش.فرستمميالهوربهمفتاححضرتصالحديدبا
بهولي،نيستمبيشدارالمفتاحرعايايازقابليتبيرعيتيك
اگرحتي.كنمحوالهبرايتخرجيماهبهماهكهدهمميقولتو
سلفيرونيزملكعايديازكنمميوصيتندهدكفافعمرم

.»بفرستندخرجيبرايت

 نويسنده 
محبوب خواص

گرفتتصميمخسرويابوتراب
برايمردمبنويسد
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هايروزنامهترينقديميازيكي»شرق«،»اعتماد«روزنامهكناردر
به13822شــهريورآنشــمارهنخســتينكهاســتطلباصالح
ســردبيريبهورحمانيانمهديمديرمســئوليوامتيازيصاحب
مشاوراصالحاتدولتدركهرحمانيان.شــدمنتشرقوچانيمحمد
انتخاباتواجرايياموردفترمديروبلوچســتانوسيستاناستاندار
را»شرقشوراي«نامبهاينامههفتهمديرمســئولي،بوداستاناين
وخراسان،بلوچستانوسيســتانهاياستاندركهداشتبرعهده
رانشريهاينامتياز1381توانســتسالدروشدميتوزيعگلستان
نخستين،قوچانيمحمد.كندتبديل»شــرق«سراسريروزنامهبه
دومازپسكهاستطلبياصالحنگارانروزنامهاز،شرقروزنامهسردبير
بهرفسنجانيهاشمياكبرعليهاشانتقادينوشتارهايخرداد1376با
»ماههمشهري«مجلهسردبير1380سالدرقوچاني.رسيدشهرت
مسافركوچآغازاين.شدگرفتهآنانتشارجلويمدتيازپسكهبود
،مدتيازپس،قوچاني.بودديگرنشريهبهاينشريهازمطبوعاتدائمي
بارامخاطبانشديگربارشــدموفقوبرگشت»جهانهمشهري«با
اما.بياوردذوقسرمختلفموضوعاتدرتحليلوگزارشازپرايمجله
محمودوآمدندكاررويتهرانشهرشورايدورهدوميناعضايوقتي

مؤسسهمديريتدرتغييراتي،برگزيدندشهردارعنوانبهرانژاداحمدي
همراهشگروهوقوچانيبرايجاييديگركهدادرخ»همشــهري«
ازيكيوكردندكوچشرقروزنامهبهگروهشهمراهبهقوچاني.نبود
گرايانهنخبهرويكرد.كردندمنتشرراايرانهايروزنامهترينخواندني
واخبارتفسيروتحليلبود؛»آيندگان«روزنامهكنندهتداعيشــرق
،ساليانطولدر،اينبرعالوهوبوداولويتدرروزنامهايندررويدادها
،سياسي،فرهنگيهايحوزهشدهشناختههايچهرهوكارشناسان
اشخوانندهياكردههمــكاريروزنامهاينبايااجتماعيواقتصادي
بارچندينوشدهتوقيفچندبارفعاليتشدوراندرشــرق.اندبوده
،شودميمنتشرامروزكهشرق«ي«.استكردهتغييرآنسردبيرنيز
توجهيهنوزامانداردرا80دههنشاطوطراوات،جامعهخودهمچون
مياندر،دهدمينشــاناجتماعيوفرهنگيهايحوزهبعضيبهكه

بسياريازروزنامههاسرآمداست.
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