
بــا آغاز رشــد دوباره بــورس از 
20آبان ماه اكنون اين پرســش 
مطرح اســت كه آيا رونــد رو به 
رشــد بورس تا پايان سال ادامه 
خواهد داشت و ســرمايه گذاران 
چه راهبردي را بايد تا آخر سال 

در پيش بگيرند؟
پاسخ به اين پرسش در شرايط فعلي با توجه به افزايش سرعت 
تحوالت اقتصادي و حتي سياسي در ايران به راحتي ميسر نيست 
و ارائه يك نسخه واحد با توجه به پويايي محيط متغير اقتصادي 
و سياسي خيلي راهگشا نيســت اما مي توان در ابتدا يك پاسخ 
كلي به اين پرسش داد و سپس راهكارهايي براي سرمايه گذاري 
بهينه در بورس ارائه كرد. پاسخ به اين پرسش كه بازار سهام چه 
روندي را در ماه هاي پيش رو به ويژه تا پايان سال در پيش خواهد 
گرفت در عوامل تأثير گذار بر بازار نهفته است. به طور كلي عواملي 
ازجمله نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي، نرخ بهره و ريسك هاي 
سياسي - اقتصادي نقش زيادي در معادالت بازار سهام دارند و 

ساير پارامتر ها عمدتا ذيل اين 3سرفصل اصلي قرار مي گيرند.
بررسي ها نشان مي دهد در شرايط فعلي نه فقط اين عوامل به نفع 

بازار ســهام كار مي كنند بلكه ريسك هاي بازار هم كاهش پيدا 
كرده و با ظهور عوامل بنيادي فرصت رشد بازار سهام در ماه هاي 
پيش رو فراهم شده و با احتمال زياد اين رشد تا پايان سال هم 
ادامه دار خواهد بود. اتفاقا علت اصلي رشد دوباره بازار سهام از 

20آبان ماه تاكنون ناشي از همين عوامل بوده است.
حال با فرض مهيا شــدن محرك هــاي بنيادي براي رشــد 
شاخص هاي بازار سهام تا پايان سال كه به نوعي يك پاسخ كلي 
به بخش نخست پرسش است بايد پرسيد راهبرد سرمايه گذاران 

براي سرمايه گذاري بهينه در بازار سهام چه بايد باشد؟
براي پاسخ به بخش دوم پرسش بايد گفت سرمايه گذاران بايد 
از اين پس از طريق رصد اطالعات كالن سياسي و اقتصادي به 
برخي نكات به عنوان عوامل ضروري سرمايه گذاري در بازار سهام 
نسبت به گذشته بيشــتر توجه كنند. پژوهشگران به تحقيق 
پي برده اند كه يكي از عواملي كه ميزان بازده سرمايه گذاري در 
بازار هاي سهام را تعيين مي كند نرخ تورم است كه اتفاقا بازتاب 
آن در قيمت ارز نيز )صرف نظراز ســاير عوامل ازجمله عرضه و 
تقاضا كه فعال نقش پر رنگي در قيمت ارز دارد( نمايان مي شود.

بررسي هاي زيادي نشــان مي دهد كه بازده بازار هاي سهام از 
فرمولي متناسب با تورم به دست مي آيد و اين بازده عموما بيش 
از تورم است بر اين اساس با توجه به سياست هاي ضد تورمي كه 
بانك مركزي در پيش گرفته است رصد نوسان هاي تورمي از اين 

پس به عنوان يك عامل كالن اقتصادي از 
ضروريات سرمايه گذاري در بازار سهام 

است. به اين معنا كه سرمايه گذاران بايد به طور مداوم مؤثر بودن 
سياست هاي بانك مركزي را در اين زمينه رصد كنند. 

سهمكرونادربودجهبهداشتوآموزش
 همشهري از بودجه1400 آموزش و پرورش و سهم ناچيز 

اعتبارات مقابله با كرونا در مدارس گزارش مي دهد 
 هزينه واكسيناسيون عمومی كرونا در بودجه سال آينده  

وزارت بهداشت پيش بينی شده است

مدرسهحيوانآزاري
  كارشناسان و فعاالن محيط زيست از عدم نظارت كافي
سازمان حفاظت محيط زيست  بر وضعيت باغ وحش هاي كشور مي گويند

9مطالبهحملونقلعمومي
ازدولتها

رئيس شورای رقابت در گفت و گو با همشهري:  سازمان گسترش و نوسازی صنايع 
ايران پيشنهاد آزادسازی قيمت 10 خودرو  شامل دناپالس توربو شارژ، هايما، رانا، 
كوئيك، شاهين، ســاينا، پژو 207 پاناروما،چانگان ،آريا و كی 132 به دليل توليد 
خودروهای مشابه اين محصوالت دركرمان موتور، بهمن و مديران خودرو رابه شورای 

رقابت ارائه كرده است. صفحه4 را بخوانيد.

موج سينوسي 10ماه گذشــته كرونا يك بار ديگر پس از طرح ويژه آذرماه با خطر 
اجتماعات شب يلداي مردم مواجه شده است. بيم و اميد رئيس دولت در جلسه روز 
شنبه ستاد ملي كرونا با هم بود. هم از مراقبت هاي مردم در 3هفته طرح ويژه كرونا 
و كاهش فوتي ها از مرز ۵00نفر به 200نفر قدرداني شد و هم دورهمي هاي آخرين 
شب پاييزي امسال محل نگراني ستاد ملي مقابله با كرونا بود. صفحه2 را بخوانيد.

اواخر پاييز شده و مثل هر سال، آلودگي هواي تهران روي دور افزايش افتاده است. 
انگار هرچه شب ها بلندتر مي شوند، ميزان آالينده ها هم افزايش مي يابند. اين وسط 
تعداد زيادي از خودروهاي سنگين، از تاريكي استفاده كرده و خارج از ساعات مجاز، 
در معابر تردد مي كنند تا دوده به شهر تزريق شــده و رنگ خاكستري به آسمان 
شهر زده شود. به واقع سؤال اينجاســت كه اين همه خودروهاي سنگين ديزلي، 
چرا از سياهي شــب تا صبح خروس خوان، در پايتخت اين سو و آن سو مي روند؟ 

صفحه3 را بخوانيد.

 آزادسازی قيمت 10 خودرو 
در دستور كار شورای رقابت است

يلداي آنالين

 همشهري بدهي ها و تعهدات قانوني دولت ها 
به  اتوبوسراني و مترو از سال1389 تاكنون را  بررسي مي كند

روحاني با تقدير از مردم به خاطر موفقيت در طرح محدوديت هاي 
آذرماه، خواستار برگزاري مراسم شب چله به صورت مجازي شد
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 بودجه 1400
 از خراسان تا خوزستان

يادداشت
بهزاد رنجبر ؛ روزنامه نگار

بورس به كجا خواهد رفت

صفحه8

ادامه در 
صفحه4

ابرلژیونرها

پروندهزم
بستهشد
 حكم اعدام مدير 

 و مؤسس شبكه آمدنيوز
صبح روزگـذشته اجرا شـد

روح اهلل زم اعدام شــد. حكم اعدام 
زم 4روز پــس از اعــالم تأييد در 
ديوان عالي كشــور به اجرا درآمد. 
سه شــنبه گذشــته غالمحسين 
اسماعيلي، ســخنگوي قوه قضاييه 
گفته بــود: »دادگاه 13مــورد از 
عناويــن ريــز اتهامــات زم را از 
مصاديق افســادفي االرض دانسته 
و حكــم اعدام براي او صادر شــده 
و بــراي مابقــي مجازات ها حكم 
حبــس گرفتــه اســت.« حكــم 
غيرقطعي اعدام زم تيرماه گذشته 
اعــالم و بــراي تجديدنظــر بــه 
 ديوان عالي كشــور ارجاع شده بود. 

صفحه2 را بخوانيد.

پرونده ای براي  ســتاره هاي 
ورزش ايــران در ليگ هاي 

خارجي

  كريم انصاري فرد: دوست دارم 
تا  آخرين روز فوتبالم لژيونر باشم

  از حامد حدادي  و سعيد معروف 
تا ستاره هاي خاموش  هندبال

  عجيب ترين كشــورهايي كه 
بازيكنان ايرانــي را در ليگ هاي 

خود جا داده اند

  بررســي ســهميه بازيكنان 
آســيايي شــاغل  در ليگ هاي 

درجه يك اروپايي

واكسيناسيون كرونا در  برخــي كشــورها آغاز 1
شده است و به تدريج بر تعداد آنها 
افــزوده خواهــد شــد. قاعدتا 
متخصصان بهداشــت و درمان و 
همچـــنين انديشــــــه وران 
همه گير شناسي با مطالعات باليني، آمارگيري هاي متعدد و با 
اســتفاده از روش هاي علمي كاركرد و ميزان مؤثربودن اين 
واكسن و ساير واكســن هايي كه به بازار مي آيند، در برابر اين 
ويــروس را اندازه گيــري مي كنند. همچنيــن متخصصان 
همه گيرشناســي كارايــي نحــوه ســازماندهي فرايندهاي 
واكسيناســيون، تامين واكسن و لجســتيك كار را خواهند 
سنجيد و گزارش هايي را انتشار خواهند داد. به هر روي، جهان 
با پديداري نو روبه روســت و متخصصان گام به گام در جهت 
شناخت واقعيت اين پديده و اثرگذاري آن بر بدن انسان ها و 
زندگي فردي و جمعي آنــان و همچنين اثر آن بر ســاختار 
اقتصادي و اجتماعي بشــري اقدام و مرحله به مرحله خود را 
اصالح خواهند كرد. ازجمله شرايط نگهداري اين واكسن در 
وضعيت فعلي بســيار دشوار اســت؛ دماي منهاي 70درجه. 

احتماال در آينده يافته هاي مناسبت تري كشف خواهد شد.
در ايران نيز نياز داريم كه واقعيت را همچنان كه هست  بشناسيم. به مردم امكان دستيابي به اطالعات و امكان 2
آزمون درستي آنها داده شود. اين امر بايد شامل تمام اطالعات 
تخصصي زيست شناســانه، داده هاي ناظر بر مدل و روش هاي 
همه گيري آن در ميان انسان ها و همچنين ميزان اثرگذاري و 
كارايي تدبيرهاي بهداشتي و يا اقتصادي و اجتماعي براي مقابله 
با اين ويروس مرگبار شود. اگر تدبيري مؤثر نبوده بايد اعالم شود؛ 
با اين قيد كه كسي نبايد در برابر آن نكوهش شود. چون كساني 
كه تصميم هاي مقتضي را گرفته اند براساس اطالعاتي بوده كه تا 
آن زمان در اختيار داشــته و بر مبناي حســن نيت بوده است. 
درغيراين صورت، تمام تالش ها منعطف به اصرار بر تدبيرهاي 
غلط و رفتارهاي مجادله آميز و يا پنهان نگاه داشتن كاستي ها 
خواهد شد. هرگونه اطالعات نادرست، خبرتقلبي و ساده انگاري 
در اين موضوع بــه بهاي جان ده ها تــن از هموطنان مان تمام 
خواهد شد. بگذاريم كه هيچ مانعي براي شناخت واقعيت فراروي 
مردم و مسئوالن قرار نگيرد. چنانچه به هر ميزان شناخت كه از 
واقعيت خارجي كسب شد، آنچنان كه هست به مردم گزارش 

شود، همراهي مردم با تدبيرهاي اتخاذي فزون تر خواهد شد.
انعكاس خبر شــروع و توسعه كاربست واكسيناسيون  كرونا در جهان، بحق انتظار دستيابي سريع ايران به اين 3

واكســن را در ميان هموطنان خواهد 
افزود و هر روز تأخير در دسترســي به 

واكسن براي هر فرد ايراني به معني از دست رفتن فرصتي واقعي 
است كه از او دريغ شده است.

جهان پساكرونا، ايران پساكرونا
عباس آخوندي؛ استاد دانشگاه

»همدلي«  را تمرين كنيم

ادامه در 
صفحه5
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اطمينان خاطر تركيه به ايران

48 ســاعت التهاب در روابط ايــران وتركيه با تماس 
تلفني و  ارائه توضيح  مولود چاوش اوغلو به محمد جواد خبر

ظريف پايان يافت. به گزارش خبرگزاري فارس، وزارت 
خارجه ايران اعالم كرد، در تماس تلفنی مولود چاوش اوغلو وزير امور 
خارجه تركيه با  محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان طرف 
تركيه ای ضمن تاكيد بر روابط نزديک و دوستانه ميان ايران و تركيه 
و سياست قطعی حســن همجواری آنكارا، درباره شعرخواني اخير 
رجب طيب اردوغان توضيح داد. وزير خارجه تركيه اطمينان داد كه 
رئيس جمهور اين كشــور به حاكميــت ملی و تماميــت ارضی و 
سرزمينی ايران احترام كامل گذاشته و نســبت به حساسيت های 
پيرامون شــعر قرائت شــده نيز مطلع نبوده و آن را صرفا در ارتباط 
الچين و قره باغ می دانســته و به همين دليل آن را در مراسم باكو 
خوانده اســت. ظريف وزيــر امور خارجه كشــورمان نيــز در اين 
گفت وگوی تلفنی با تاكيد بر اهميت روابط دوستانه و حاكی از  احترام 
2 كشــور و نيز روابط صميمانه ميان رئيس جمهور تركيه و مقامات 
عاليه جمهوری اسالمی ايران، ابراز اميدواری كرد روابط دوجانبه در 

بستر اعتماد متقابل بيش از پيش گسترش يابد. 
»من از تو جدا نمي شدم، ما را به زور جدا كردند«؛ اين بخشي از شعري 
است كه رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه روز پنجشنبه  در 
يک مراســم رژه نظامي در باكو خواند، غافل از اينكه با خواندن اين 
شعر در حال تحقير الهام علي اف رئيس جمهور آذربايجان و ميزبان 

خود است.
اين اتفاق با واكنش گســترده كاربران در شــبكه هاي اجتماعي و 
همچنين موضع گيري صريح وزير خارجه كشــورمان روبه رو شد. 
ظريف در توييتر نوشت  »به اردوغان نگفته بودند شعري كه به غلط 
در باكو خواند، مربوط به جدايي قهري مناطق شمالي ارس از سرزمين 
مادري شان ايران اســت! آيا او نفهميد كه عليه حاكميت جمهوري 
آذربايجان سخن گفته است؟ هيچ كس نمي تواند درباره آذربايجان 

عزيز ما صحبت كند.«

توصيه تاريخي به اردوغان
در همين حــال واكنش ها به اظهــارات مداخله جويانه رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه ادامه دارد. ديروز نمايندگان ولي فقيه 
در 4 استان آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، زنجان و اردبيل در 
بيانيه مشتركي، از محققان خواستند اشعار تاريخي ايرانيان ساكن 
در 17 واليت قفقاز را براي اردوغان ارســال كنند. سيدمحمدعلي 
آل هاشــم )نماينده ولي فقيه در آذربايجان شــرقي(، ســيدمهدي 
قريشي )نماينده ولي فقيه در آذربايجان غربي(، علي خاتمي )نماينده 
ولي فقيه در استان زنجان( و سيدحســن عاملي )نماينده ولي فقيه 
در اســتان اردبيل( در بيانيه خود نوشــته اند: در روزگاري كه امت 
اسالمي به خاطر انواع عقب ماندگي هاي مفرط در موضوعات صنعتي، 
اقتصادي، تكنولوژي و... در محاصره دشمنان كينه توز و انتقام جو قرار 
دارد، ايجاد هرگونه تنش، اختالف، بدبيني، تدابر و تنافر بين كشورها 

و ملت هاي اسالمي گناه نابخشودني است.
 امروز بر آحاد امت اسالمي در تمام كشورهاي اسالمي مخصوصا بر 
صاحب منصبان واجب شرعي است كه از هرگونه رفتارها و گفتارهاي 
تفرقه افكن اجتناب كنند. همــه مي دانيم كه منطقه  راهبردي غرب 
آســيا هماره مطمع دشمنان اسالم و شوكت مســلمين بوده است. 
اكنون نيز استراتژي ثابت استكبار و صهيونيسم همين است. اندك 
هوشمندي كافي است تا با درك عميق از توطئه هاي دشمن، هرگونه 
اظهارنظر از ســوي مسئوالن و زمامداران كشــورهاي غرب آسيا با 

سنجيدگي و پختگي همراه باشد.
در اين بيانيه آمده است: متأسفانه در رژه پيروزي كشور آذربايجان در 
قره باغ اشعار و سخناني بر زبان جاري شد كه سيادت و وحدت اراضي 
كشــور ما را هدف گرفته بود و از ســوء حظ گوينده اينكه آن اشعار 
توسط ايرانيان جدا شده از وطن مادري سروده شده است. 200سال 
است كه ايرانيان ساكن در 17واليت قفقاز كه توسط دولت شوروي از 
وطن مادري،  بابا توپراقي  و وطن تاريخي جدا شده اند، اشعار حسرت 
مي سرايند و با اشعار حسرت زندگي مي كنند. چقدر شايسته است 
محققان تاريخ كشور عزيزمان ايران، اشعار حسرت را جمع آوري و به 
رئيس جمهور تركيه ارسال كنند تا متوجه شود كه تنظيم كنندگان 
خطابه چه خيانت بزرگي به او كرده و براي او مايه آبرو ريزي بزرگي 

درست كرده اند.
در اين بيانيه آمده است: باالتر از اشعار حسرت، نامه هاي جانگداز و 
جانسوز ايرانيان جدا شده از وطن مادري است كه بعد از عقد قرار داد 
گلستان در منطقه گلستان قره باغ به مراجع عظام نوشته و از ظلم و 
ستم و از تعديات ناموسي اشغالگران ناله ها كرده و از مراجع استمداد 
طلبيده اند. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: سخن آخر اينكه 
فن خطابه و اصول سياست اقتضا مي كند كه خطيب مطالبه  خود را بعد 
از امكان سنجي دقيق بر زبان بياورد تا وزن علمي، سياسي و اجتماعي او 
تنزل نكند. كمترين محققي مي داند كه مقصد گوينده آن اشعار ذره اي 
امكان تحقق ندارد. ياد خير مي كنيم از جناب حيدر علي اف كه وقتي 
از ايشان درخصوص الحاق سؤال كردند، گفت: كساني كه آن را مطرح 

مي كنند، ديوانه اند! چون دست بايد به بدن ملحق شود نه بالعكس!

 تجمع مردم تبريز مقابل كنسولگري تركيه
جمع كثيري از مردم تبريز در واكنش به شــعرخواني رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهــوري تركيه، بعد از ظهر روز گذشــته، مقابل 
كنســولگري تركيه در تبريز تجمع كردند. در اين تجمع، بيانيه اي 
در محكوميت اظهــارات اخير رئيس جمهور تركيه، قرائت شــد. به 
گزارش ايسنا، در بخشي از اين بيانيه آمده است: آنها كه چشم طمع 
به اين سوي ارس دارند، خوب است كمي تاريخ بخوانند، آذربايجان 
و به خصوص تبريز قهرمان همواره پيشرو دفاع از ايران اسالمي بوده 
اســت، تاريخ اين ديار مملو از پرورش سرداراني همچون ستارخان، 
شــهيد آقا مهدي باكري، شــهيد باقري و... عليه متجاوزان روس، 
عثماني، بعثي، داعشي و... بوده اســت. همين يک جمله ستارخان 
بيانگــر روحيه مردم آذربايجان اســت »خــاك مي خوريم و خاك 
نمي دهيم«. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: آقاي اردوغان، 
از تاريخ عبرت بگيريد تا به سرنوشت پادشاهان عثماني گرفتار نشويد. 
آقاي اردوغان، به ياد آور روزي كه همنوا با آمريكايي ها و اسرائيلي ها 
به طمع دست درازي به ســوريه از رفتن بشار اسد گفتيد اما چندي 
بعد خود گرفتار كودتا شديد و اگر شب كودتا، كمک هاي ايران نبود، 

سرنوشت محمد مرسي در انتظارتان بود.

واكسن  هاي وارداتي براي كادر درمان و افراد پرريسك
رئيس جمهور در تكميل خبر روز چهارشنبه هفته گذشته مبني بر واردات واكسن كرونا گفت: »من در اينجا باز هم تأكيد مي كنم كه 
براي واكسن هر اقدامي كه الزم بوده انجام گرفته و انجام خواهد گرفت. براي ساخت واكسن در داخل همه تالش ها انجام مي شود و 
دولت آماده است هر كمكي را نسبت به شركت هاي دانش بنيان انجام دهد تا به واكسن برسيم. براي خريد واكسن با توجه به اينكه 
هنوز WHO واكسني را رسما تأييد نكرده ولو واكسن هايي كه وزارت بهداشت و درمان مؤثر مي داند، دستور دادم اين واكسن ها 
خريداري شود. بانك مركزي هم هماهنگ است و مشكلي نداريم و اين واكسن ها را وارد مي كنيم تا آنهايي كه جزو كادر درمان و 
افراد پرريسك هستند، از اين واكسن ها استفاده كنند تا بعدا شرايط بهتري فراهم شود و واكسن هاي بيشتري در اختيار قرار گيرد.«

ث
مك

 موج سينوســي 10ماه 
گذشــته كرونا يک بار دولت

ديگر پس از طرح ويژه 
آذرماه با خطر اجتماعات شب يلداي 
مردم مواجه شده اســت. بيم و اميد 
رئيس دولت در جلسه روز شنبه ستاد 
ملــي كرونــا بــا هم بــود. هــم از 
مراقبت هاي مــردم در 3هفته طرح 
ويژه كرونا و كاهــش فوتي ها از مرز 
۵00نفر به كانال 200نفر قدرداني شد 
و هــم دورهمي هاي آخرين شــب 
پاييزي امسال محل نگراني ستاد ملي 
مقابله با كرونا بود. حسن روحاني در 
جلسه ستاد با اشــاره به اينكه روند 
بيماري در اكثريت قاطع اســتان ها 
به جز موارد محدودي كاهشي و بسيار 
اميدواركننده است، گفت: در گزارش 
امروز فقط 12شهرســتان وضعيت 
قرمز دارنــد، بقيه يا نارنجــي يا زرد 

هستند.
روحاني در توصيه مهم خود به مردم 
در فاصله يک هفته مانده به شب يلدا 
تأكيد كرد: »خواهــش مي كنم براي 
شب يلدا مردم مراقبت كنند. اين شب 
يلدا را به صورت ســايبري در فضاي 
مجازي و الكترونيكــي برقرار كنند، 
بدون اينكــه همديگــر را از نزديک 
ببينند. پس مراسم امســال را به اين 

صورت انجــام دهيم كه هــم به ياد 
شب يلدا باشــيم و هم حال همديگر 
را بپرســيم منتها نه حضوري، بلكه 

غيرحضوري اين كار انجام بگيرد.«

افزايش سرايت در زمستان
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياســت جمهوري، روحاني خطاب 
به مردم توضيــح داد: »اگر دورهمي 
خانوادگي باشد، چند خانواده 1۵ الي 
20نفره در يک فضاي كوچک در بسته 
اجتماع مي كنند، اين اجتماع، اجتماع 
۵دقيقه اي نيســت كه احــوال هم را 
بپرسند، گاهي 2ساعت طول مي كشد 
و اين كار را خيلي سخت مي كند. يک 
نفر مبتالي بي عالمت، ممكن اســت 
20، 30نفر را آلوده و مبتال كند و براي 
آنهايي كه بيمــاري زمينه اي دارند يا 
سن و سال شــان باالست، حتي خطر 
جاني ايجاد كند و 2هفته بعد از شب 
يلدا شــاهد يک موج جديد و خداي 

ناكرده موج مرگ ومير شويم.« 

از اول نه ترديد كرديم، نه تعلل
بخشــي از اظهارات روز شنبه رئيس 
ستاد ملي مقابله با كرونا نيز انتقاد از 
كســاني بود كه برنامه هاي دولت در 
مقابله با كرونــا را تخطئه مي كنند. او 

با بيان اينكه خيلي ها خواستند مردم 
را نااميــد و مأيــوس و در آنها ترديد 
ايجاد كنند، تصريح كرد: »از آغاز اين 
بيماري، يعني روز آخر بهمن، نه ترديد 
كرديم، نه تعلل و نه در پذيرش حادثه 
دچار ترديد شــديم؛ به محض اينكه 
چهارشنبه 30بهمن وزير بهداشت و 
درمان در دولت اعــالم كرد و متوجه 
شديم، همانجا گفتم كه بالفاصله به 
مردم اطالع دهيد؛ با اينكه تقريبا شب 
انتخابات بود و كار براي ما سخت بود 
و شــرايط آســاني نبود كه مردم اين 
مسئله را بدانند. بنابراين ما حادثه را 
پذيرفتيم و قبــول كرديم و اين اصل 
اســت؛ درحالي كه برخي از كشورها 

منكر آن بودند.«
روحاني با اشاره به تكذيب هاي دونالد 
ترامــپ، رئيس جمهــور آمريكا در 
هفته هاي نخســت گسترش بيماري 
افزود: »مي گفتند اصال خبري نيست، 
شــما ديديد در كشــور بزرگي مثل 
آمريكا آن آقايي كه رئيس جمهور بود 
چند هفته ادعا مي كرد كه اصال خبري 
نيست، اصال چيزي نشده است، يک 
عطسه و ســرماخوردگي است و نياز 
به چيزي نيست. انكاركردن، باالترين 
سنگ اندازي در مسير حركت در روز 

اول است.«

 روح اهلل زم اعدام شــد. حكم اعدام زم 4روز پــس از اعالم تأييد در 
ديوان عالي كشــور به اجرا درآمد. سه شــنبه گذشته غالمحسين قضايی

اســماعيلي، ســخنگوي قوه قضاييه گفته بود: »دادگاه 13مورد از 
عناوين ريز اتهامات زم را از مصاديق افسادفي االرض دانسته و حكم اعدام براي او 
صادر شده و براي مابقي مجازات ها حكم حبس گرفته است.« حكم غيرقطعي اعدام 

زم تيرماه گذشته اعالم و براي تجديدنظر به ديوان عالي كشور ارجاع شده بود. 
مدير ســابق كانال تلگرامي »آمدنيوز« در 22 مهر 1398 در يكي از كشــورهاي 
همسايه، توسط سازمان اطالعات سپاه بازداشت شد؛ اين سازمان طي اطالعيه اي 
در اين باره اعالم كرد كه زم را به داخل كشور »هدايت« و بازداشت كرده  است. در 
اين اطالعيه، بدون اشاره به جزئيات زمان و مكان و نحوه بازداشت آمده بود كه اين 
سازمان در يک عمليات حرفه اي، هوشمندانه و چندوجهي با به كارگيري روش هاي 
نوين اطالعاتي و شگردهاي ابتكاري، سرويس هاي بيگانه را مديريت و فريب داد و 
روح اهلل زم، سرشبكه سايت ضد انقالب را بازداشت كرد. زم طي 6جلسه دادگاه به 
رياست قاضي صلواتي محاكمه شد. نخستين جلسه دادگاه در 21بهمن 1398و 

آخرين آن هم در 20خرداد 99برگزار شد. 
افسادفي االرض، تشــكيل و اداره كانال معاند آمدنيوز و صداي مردم با هدف برهم 
زدن امنيت كشور، جاسوسي به نفع سرويس اطالعاتي اسرائيل به واسطه سرويس 

اطالعاتي يكي از كشورهاي منطقه، جاسوســي به نفع سرويس اطالعاتي كشور 
فرانسه، همكاري با دولت متخاصم آمريكا، اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم 
عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، مشاركت در فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري 
اسالمي ايران و به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام به طور گسترده، مشاركت 
در اغوا و تحريک مردم به جنگ و كشتار در دي ماه سال 96، مشاركت در جمع آوري 
اطالعات طبقه بندي شده به قصد ارائه به ديگران، توهين به مقدسات اسالم، تحصيل 
مال از طريق نامشروع و شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اتهامات زم بود. 
زم در يكي از جلسات دادگاه، درباره همكاري خود با دولت فرانسه اقرار كرده بود كه 
»تيم حفاظت سنگيني قرار دادند و هر 2ماه يک بار با من قرار مي گذاشتند و به من 
گفتند كه بعد از مكرون، سنگين ترين تيم حفاظت براي توست. درباره شرايط ايران 

با من مشورت مي كردند و درخصوص تحليل وضعيت صحبت مي كرديم.«
 يكي از اتهامات زم، »تحريــک مردم در اعتراضات دي مــاه 96« بود كه وي در 
دفاعيات خود در اين باره گفته بود: »مگر با تحريک يک رســانه كسي به خيابان 
مي آيد؟ البته نمي گويم كه اشتباهي در اين خصوص نكردم و اگر اشتباهي كردم از 
دادگاه و مردم عذرخواهي مي كنم.« وي در پاسخ به اتهام خود مبني بر اقدام عليه 
امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسالمي ايران نيز گفته بود: »من كار مطبوعاتي 
مي كردم. اگر كاري از دســتم دررفت، اظهار ندامت و پشيماني مي كنم.« زم در 

آخرين جمالتش در دادگاه گفته بــود: »با يک لغزش عاقبت آدم 
به باد مي رود.«

 واكنش پدر
روح اهلل زم، فرزند محمدعلي زم از چهره هاي شناخته شده روحاني 
در كشور است. او طي ساليان گذشته سمت هاي فرهنگي مختلفي 
را در كشور عهده دار بوده است؛ جانشين و قائم مقام سازمان تبليغات 

اسالمي، عضو شوراي سياستگذاري صداوسيما، معاونت فرهنگي و 
اجتماعي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران، رئيس 
هيأت مديره انجمن صنفي ويدئو رســانه و مالک يک مؤسسه سينمايي. 
او سال ها رياســت حوزه هنري را بر عهده داشت. محمدعلي زم همچنين 
نامزد پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر تهران در ارديبهشت 1396 بود. 
« محمدعلي زم روز گذشــته در واكنش به اجراي حكم فرزندش، با انتشار 

تصويري از كودكي روح اهلل نوشت كه غروب جمعه به همراه خانواده با او مالقات 
كرده و دسته جمعي نماز خوانده اند.اظهاراتی از حجت االسالم محمد علی زم 

درباره داليل اعترافات فرزندش و احتمال مبادله او منتشر شده بود كه يک منبع 
آگاه در گفت و گو با تسنيم اين ادعا را تكذيب كرد.

 كميسيون مشــترك برجام روز چهارشنبه براي 
آخرين بار در دوران دولت ترامپ تشــكيل جلسه ديپلماسی

مي دهد و شايد اين آخرين نشست اين كميسيون 
بدون حضور آمريكا باشد. جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا 
منتقد خروج آمريكا از برجام بوده و وعده داده به اين توافق بازخواهد 
گشت. 3 روز قبل جيک ساليوان، مشاور امنيت ملي دولت بايدن 
گفته بود: دولت بايدن مي خواهد با پيوستن مجدد به توافق هسته اي 
و واداشــتن تهران به عمل كردن به مفاد ايــن توافق منطقه اي،  
)برنامه( ايران را دوباره تحت كنترل درآورد و در مقابل آمريكا آماده 
خواهد بود به مفاد توافق 201۵وفادار باشد. ساليوان افزوده: بايدن 
ســعي خواهد كرد خســارتي را كه تيم او معتقد اســت با اقدام 
رئيس جمهور ترامپ به خارج كردن آمريكا از توافق هسته اي در 
سال 2018ايجاد شده، جبران كند كه به معناي لغو تحريم هاي چند 
ميليارد دالري براي تهران است كه باب »مذاكرات بعدي« درباره 
مسائل گسترده تر را باز خواهد كرد. اظهارات ساليوان در حالي است 
كه پيش از اين مقامات ايران هرگونه مذاكره مجدد درباره برجام را 
رد كرده اند. در همين رابطه سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه هم 
با بيان اينكه موضع ايران درباره برجام سنجيده است و از آن حمايت 
مي كنيم، تصريح كرد: از مواضع كشورهايي كه مي خواهند عالوه بر 
مسئله هسته اي مســائل ديگر را در برجام مطرح كنند حمايت 
نمي كنيم. برجام نبايد مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد و در آن 
مسائل ديگر مطرح شــود. به گزارش ايرنا الوروف افزود: در مورد 
امكان بازگشت آمريكا به برجام من نمي توانم تخيل پردازي كنم و 

واشنگتن بايد خود به اين سؤال پاسخ دهد.
وزير امور خارجه روسيه خاطرنشان كرد: ما تحريم هاي يكجانبه 
غرب را نمي پذيريم و با اقدامات مشخص از جمهوري اسالمي ايران 
حمايت مي كنيم. اين اقدامات را در اينجا برنمي شمرم زيرا حساس 

است. ولي در تهران اين را مي دانند.
روسيه به همراه چين 2 عضو شوراي امنيت سازمان ملل هستند 

كه با ايران در موضوع هسته اي همسو بوده اند و ايران با هر دو كشور 
درصدد انعقاد برنامه جامع همكاري هاي اقتصادي بلندمدت است.

از طرفي والديمير پوتين، رئيس جمهور روســيه در ســخنراني 
خود در نشست شوراي عالي اقتصادي اوراسيا كه به صورت ويدئو 
كنفرانس برگزار شد، گفت كه تصميم گرفته شده يک منطقه آزاد 
تجاري ميان اعضاي اين سازمان در يک طرف و جمهوري اسالمي 

ايران در طرف ديگر ايجاد شود.
برخالف چين و روسيه و حتي اتحاديه اروپا كه تمايلي به باز كردن 
مسائل جديد در برجام ندارند، كشورهاي عربي، آمريكا و برخي 
كشورهاي اروپايي ازجمله فرانســه و آلمان درخواست هايي را 
در اين رابطه مطرح كرده اند، اما آنچــه همه طرف ها غير از رژيم 
صهيونيستي و عربستان به آن اذعان مي كنند، لزوم بازگشت بي قيد 

و شرط دولت بايدن به توافق هسته اي موسوم به برجام است.
در همين رابطه وزير امور خارجه اتريش تصميم رئيس جمهوري 
منتخب آمريكا براي بازگشــت به توافق هســته اي با ايران را 
دلگرم كننــده خواند و با بيــان اينكه وين به طور قطع ســهم 
خود را براي تســهيل مذاكرات بين طرف ها ايفا خواهد كرد، 

گفت: همه طرف ها بايد به برجام كه الگوي 
عالي ترين ســطح نظام چندجانبه گرايي 

است، برگردند.

روحاني با تقدير از مردم به خاطر موفقيت در طرح آذرماه كرونا خواستار شد

 الوروف: از مواضع كشورهايي كه مي خواهند عالوه بر مسئله هسته اي مسائل ديگر را 
در برجام مطرح كنند حمايت نمي كنيم

يلداي آنالين

ادعای مبادله زم و اعترافات قبلی او به خاطر اين وعده تكذيب شد پرونده زم بسته شد

 آخرین نشست کمیسیون برجام 
در دوران ترامپ

   نشست برجام مجازي برگزار مي شود
نشست كميســيون مشترك برجام در ســطح معاونان و مديران 
سياسي وزارت خارجه هاي ايران و گروه ۱+۴ )آلمان، فرانسه، روسيه، 
چين و انگليس( به رياست هلگا اشــميد، دبيركل سرويس اقدام 
خارجي اتحاديه اروپا، روز چهارشنبه )۲۶ آذر ۱۳۹۹( به صورت ويدئو 
كنفرانس برگزار خواهد شد. براساس اعالم كانال اطالع رساني اخبار 
معاون سياسي وزارت خارجه، سيدعباس عراقچي، معاون سياسي 
وزارت امور خارجه، رياست هيأت كشورمان را در نشست كميسيون 

مشترك برجام برعهده خواهد داشت.

 ردصالحيت بهانه است؟
مهدي چمران از چهره هــاي اصولگرا درباره نگراني اصالح طلبان از بررســي 

صالحيت ها گفت: در گذشته قوي ترين نيروهاي اصالح طلب چون محمدرضا انتخابات
عارف و اسحاق جهانگيري وارد ميدان و رقابت انتخابات شده و تأييد صالحيت  
شــده اند، در اين دوره هم همين افراد مي توانند حضور داشته باشــند. به گزارش ايرنا، عضو 
شوراي ائتالف نيروهاي انقالب افزود: برداشت اصالح طلبان درست نيست و كسي بدون دليل 
رد صالحيت نمي شــود. به همين دليل بحث ردصالحيت اصالح طلبــان را بهانه مي دانم. 
شخصيت هاي اصالح طلب كارآمد، اســتخوان دار و مقبول مردم قاعدتا مورد قبول شوراي 
نگهبان هم واقع مي شوند.فرزانه تركان، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران، درباره اظهارات 
مهدي چمران مبني بر اينكه دغدغه اصالح  طلبان، رأي نياوردن است نه رد صالحيت، به برنا 
گفت: »مهم ترين مشكلي كه اصولگرايان و جريان اصولگرايي دارند، اين است كه متأسفانه 
معتقد به تماميت خواهي سياسي هستند و به هيچ وجه تحمل و گنجايش پذيرش افكار مخالف 
خود را ندارند.« تركان گفت: »انتخابات، مسابقه اي بوده كه همواره اصولگرايان در آن به عنوان 
برنده از پيش تعيين شــده به آن نگاه كرده اند.« وي افزود: »انتظار اصولگرايان اين است كه 
موضوع ردصالحيت ها شــديدتر و ســختگيرانه تر از قبل اعمال شــود و آنها تک تاز ميدان 
مسابقه اي كه خودشان فراهم كرده اند، باشــند. از اين رو اينگونه رفتارها موجب مي شود كه 

متأسفانه انگيزه مردم براي شركت در انتخابات كاهش يابد.«
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اواخر پاييز شــده و مثل هر ســال، آلودگي هواي 
تهران روي دور افزايش افتاده اســت. انگار هرچه گزارش

شب ها بلندتر مي شوند، ميزان آالينده ها هم افزايش 
مي يابند. اين وسط تعداد زيادي از خودروهاي سنگين، از تاريكي 
استفاده كرده و خارج از ساعات مجاز، در معابر تردد مي كنند تا 
دوده به شهر تزريق شــده و رنگ خاكستري به آسمان شهر زده 
شود. به واقع سؤال اينجاســت كه اين همه خودروهاي سنگين 
ديزلي، چرا از سياهي شب تا صبح خروس خوان، در پايتخت اين 
سو و آن سو مي روند؟ آيا در روزگاري كه كرونا جوالن مي دهد و 
مي تواند دست در دســت آلودگي هوا بدهد و قربانيان بيشتري 
بگيرد، نبايد براي ساماندهي تردد كاميون ها و تريلي هايي كه در 
بزرگراه ها و در مسيرهاي اطراف شهر، حركت كرده و كيلو كيلو 
ذرات معلق را پراكنده مي كنند، فكري شــده و تصميمي جدي 
گرفته شــود؟  همه اينها به كنار؛ چرا تصميمي شجاعانه براي 

توسعه و نوسازي حمل ونقل عمومي گرفته نمي شود تا هم مردم 
اينقدر با سختي سوار مترو و اتوبوس نشوند و هم كيفيت هوا بهتر 
شــود؟ آيا واقعا نمي صرفد طي يك برنامه ريــزي ميان مدت و 
بلندمدت، آلودگي هوا را به حداقل رساند تا جلوي 2.6ميليارد 
دالر خسارتي كه ساالنه به تهران وارد مي شود، گرفته شود؟ آيا 
زندگي 4 هزار تهراني كه به دليل آلودگي هوا جانشان را  از دست 

مي دهند مهم نيست؟ 
داده نماي زير اهميت ســؤال هاي فوق را بيــش از پيش نمايان 
مي كند؛ سؤاالتي كه اگر پاسخ منطقي داشته باشند، از يك طرف 
مي توان اميدوار بود كه آلودگي هوا در كالنشهرهاي كشور، به ويژه 
تهران روزبه روز كمتر شــود و از طرف ديگــر اوضاع حمل ونقل 
همگاني بهبود يابد. بي ترديد بخشي از حل مشكل آلودگي هوا به 
نوسازي و توسعه حمل ونقل عمومي گره خورده است. براي اين 
منظور، در داده نماي زير، مطالبات شهرداري تهران از دولت در 2 
بخش مترو و اتوبوس و همچنين وظايفي كه دولت براي توسعه 
حمل ونقل همگاني دارد، بررسي و 9مطالبه حمل ونقل عمومي 

تهران از دولت هاي مختلف آورده شده است.

داده نمايي درباره مطالبات شهرداري تهران از دولت ها در 2 بخش مترو و اتوبوسراني و وظايفي كه دولت ها براي توسعه حمل ونقل عمومي دارند 

9مطالبهحملونقلعموميتهرانازدولتها

خبر

دوچرخه هاي برقي در دسترس عموم باشد

ضرورت ايجاد شهرهاي هوشمند ايران 
با شيوع كرونا

»دوركاري در شــرايط بحراني« موضوع وبيناري بــود كه با حضور 
سيدحسن رسولي، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران، سيدمحمد احمدي شهردار رشت، عباس كركه آبادي مديركل 
دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور، اسحاق بهادري مديركل منابع انساني شهرداري 
تهران، كاوه تيمورنژاد پژوهشگر، ميرعلي سيدنقوي دانشيار دانشگاه 
عالمــه طباطبايي و روح اهلل فالحــي مدير مطالعــات و برنامه ريزي 
توسعه شهري و توسعه منابع انساني مركز مطالعات و برنامه ريزي، در 

شهرداري تهران برگزار شد.
به گزارش همشهري، سيدحسن رسولي در ابتداي وبينار گفت: »طي 
يك سال اخير به دليل شيوع ويروس كرونا، روابط اجتماعي در زندگي 
انسان ها متأثر از اين اتفاق تغيير كرده است. در گذشته مديران منابع 
انســاني دغدغه حضور و غياب كاركنان را داشتند، اما امروز به  دنبال 
سازوكارهايي هســتند كه بدون حضور كاركنان هم از گسترش اين 
بيماري جلوگيري كنند و هم مأموريت هاي سازمان خود را اجرا كنند.«

وي با بيان اينكه تصور بنده اين است كه متأثر از اين شرايط بحراني در 
شهرداري ها ناگزيريم به سوي جامعه هوشمند حركت كنيم، عنوان 
كرد: »در شهرداري تهران بسياري از زيرساخت هاي الزم براي ايجاد 
شهر هوشمند در دوره هاي گذشته مديريت شهري ايجاد شده است و 
اكنون به دنبال ايجاد شهري هوشمند، بدون حضور مردم در بخش هاي 
مختلف خدمات رساني شهرداري تهران هســتيم.« كاوه تيمورنژاد، 
پژوهشگر و مديركل سابق منابع انســاني شهرداري تهران هم با بيان 
اينكه دوركاري اجباري نيست، گفت: »دوركاري يك اجبار نيست بلكه 
يك وضعيت اختياري و نوعي سازمان كاري است كه طي آن كاركنان 
به شكلي انعطاف پذير در حوزه زماني پاره وقت يا تمام وقت و در حوزه 
مكان كه شامل خانه مي شود با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

به انجام وظيفه و پاسخگويي به امور محوله مي پردازند.«

پيشتازي تهران و رشت در دوركاري نيروها
سيدمحمد احمدي، شهردار رشت نيز با تأكيد بر اينكه امروز جامعه 
اداري ما به فرصــت دوركاري نياز دارد، گفــت: »دوركاري يك نوع 
مديريت جديد در كشور محسوب مي شود كه در اين طرح يك ارتباط 
جديد بين كار، كارمند و محيط ايجاد مي شود. همچنين افزايش قدرت 
سازمان ها در اســتفاده بهينه نيروي كار يكي از تأثيرات دوركاري در 
سازمان هاست.« به گفته او كاهش شلوغي بيش از حد محل هاي كار، 
كاهش نياز به ساختمان هاي بزرگ براي فعاليت سازمان ها و كاهش 
غيبت كاركنان از مزيت هاي اجراي اين طرح است. اسحاق بهادري، 
مديركل منابع انساني شــهرداري تهران هم در اين وبينار، شهرداري 
تهران را پيشگام در اجراي دســتورالعمل دوركاري دانست و با اشاره 
به تنظيم 27بخشنامه در زمينه دوركاري نيروها در شهرداري تهران 
گفت: »در اين بخشــنامه ها مأموريت كاركناني كه شاغل در 2 حوزه 
ستادي و صف هستند، به گونه اي تنظيم شده تا در انجام وظايف محوله 
خللي در خدمات رساني به شهروندان ايجاد نكند. در حقيقت كار از راه 
دور با حفظ سالمت كاركنان در شــهرداري تهران ارتباط دارد و اين 
دستورالعمل يك هفته بعد از ابالغ وزارت بهداشت درخصوص شيوع 
كرونا به تمام واحدهاي شهرداري تهران ابالغ شده و مي توان گفت كه 
شهرداري تهران در حوزه دوركاري در شرايط بحراني كشور مي تواند 

يكي از پيشگامان محسوب شود.«

 

دوچرخــه در گذشــته يك وســيله 
تفريحي بود و اكثر مردم اوقات فراغت 
پا به ركاب مي شدند. در سال هاي اخير 
مسير امن دوچرخه يا پيست دوچرخه سواري در برخي  بوستان ها 
مانند چيتگر وجود داشت كه دسترســي به آن براي همه مردم 
امكان پذير نبود كه با تدابير مديريت شــهري، مســير سبز ويژه 
دوچرخه در مناطق و بوستان ها احداث و دسترسي به مسيرهاي 
امن براي عالقه منــدان به دوچرخه فراهم شــد. عالوه بر جنبه 
تفريحي، اين روزها دوچرخه به يك وســيله حمل ونقل عمومي 
پاك تبديل شده  و فرهنگ استفاده از آن براي انجام امور روزمره 
مانند خريد كردن يا رفتن به محل كار، در بين مردم نهادينه شده 
 و مي توان به روزهاي آتي و تماشــاي خيابان هاي خلوت و هواي 
پاك اميدوار بود. شــخصا از دوچرخه براي گشت و گذار و تفريح 
و ورزش اســتفاده مي كنم و اميدوارم در آينده با فراهم شــدن 
زيرساخت ها به ويژه در مسيرهاي جنوب به شمال همراه با اكثر 

مردم از اين وسيله پاك براي رفت وآمدهاي روزمره بهره بگيرم. 
مســيرهاي ويژه دوچرخــه اكثرا در مســير شــرقي- غربي يا 
 بالعكس احداث شده اند و شايد به دليل كمبود يا نبود مسيرهاي 
جنوبي- شمالي و بالعكس است كه هنوز نتوانسته ايم با شهرهاي 
بزرگي چون پكن رقابت و دوچرخــه را جايگزين خودرو كنيم. 
مشكل ديگري كه ما را از رسيدن به اســتانداردهاي جهاني در 
اســتفاده از دوچرخه در حمل ونقل عمومي پاك دور كرده، نبود 
دوچرخه هاي مناسب با امكانات ويژه است. دوچرخه هاي عمومي 
كه اين روزها در دسترس شهروندان قرار دارند، همگي يك سايز و 
از نوع عادي هستند. مي توان با يك برنامه ريزي درست، استفاده از 
سايزهاي مختلف دوچرخه و حتي قرار دادن دوچرخه هاي برقي در 
مسيرهاي جنوبي - شمالي، زمينه را براي ترويج دوچرخه سواري 
در پايتخت فراهم كــرد. اين روزها كه مســئوالن مدام به مردم 
توصيه مي كنند تا فاصلــه اجتماعي را رعايت كنند و از ســوي 
ديگر هم دوچرخه به عنوان بهترين وسيله حمل ونقل عمومي در 
راســتاي رعايت اين پروتكل معرفي مي شود، متوليان فرصت را 
غنيمت بشمارند و از شيوه ها و امكانات نوين تري در خدمت رساني 
بهره بگيرند. ســايزهاي دوچرخه هاي موجود براي همه افراد و 
اقشار مناسب نيست و تغيير ســايزها نخستين و البته مهم  ترين 
گامي است كه با برداشتن آن حتما شهروندان به استفاده از اين 
وســيله نقليه پاك و البته عمومي ترغيب مي شوند. در گام هاي 
بعدي همزمان با تكميل شــدن شبكه مســيرهاي دوچرخه در 
مناطق مي توان دوچرخه هاي برقي را وارد ايســتگاه ها كرد و به 
اين شكل، اين وسيله جايگزين خودرو   شده و براي هميشه آسمان 

شهرمان آبي مي شود.

1   طبق قانون تامين 50درصد هزينه هاي توسعه مترو به عهده دولت است. دولت 
براي احداث سامانه ريلي تهران تنها 3درصد ســهم خود را از سال 96 تا 98 پرداخت 

كرده است.
2   طي 3سال 96 تا 98 ســهم قانوني دولت براي احداث خطوط مترو 6هزار ميليارد تومان بوده و تاكنون 

166ميليارد تومان را پرداخت كرده است. 
3   طبق ماده12 قانون حمايت از توليد رقابت پذير )مصوب سال 94(، دولت موظف است ساالنه 100ميليارد دالر )بودجه ارزي( 
و 50هزار ميليارد تومان)بودجه ريالي( كه متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا مي كند، در بخش هايي مانند حمل ونقل عمومي و بهينه سازي  
مصرف و افزايش بازدهي توليد نفت سرمايه گذاري كند. سهم متروي تهران از اين اعتبار تنها 15 تا 20ميليون دالر است كه متروي تهران تا كنون 

هيچ پولي از دولت دريافت نكرده است.
4   دولت سال گذشته 9ميليارد تومان اوراق خزانه به عنوان يارانه بليت پرداخت كرد؛ درحالي كه بايد بيش از 500ميليارد تومان به شركت مترو 

بابت يارانه بليت ها پرداخت مي كرد و به اين ترتيب 491ميليارد تومان بدهي از اين بابت باقي مانده است.
5   طبق قانون، يك سوم هزينه تمام شده بليت مترو به عهده دولت، يك سوم به عهده شهرداري و يك سوم به عهده مردم است. طي سال هاي 

گذشته دولت هيچ گاه سهم خود را نپرداخته و شهرداري به ناچار، سهم دولت را هم عهده دار شده است.
6   كل بدهي هاي دولت درخصوص يارانه بليت اتوبوس و مترو تا پايان سال گذشته برابر با ۷300ميليارد تومان است. از اين مبلغ، دولت فقط 

25ميليارد تومان را پرداخت كرده است.

براساس اين گزارش، طبق برنامه ريزي هاي مديريت شهري، امسال 12ايستگاه مترو در پايتخت افتتاح مي شود. البته اين موضوع منوط به 
تأخير نكردن در پرداخت وجوه حاصل از اوراق مشاركت سال1398 حداكثر تا 10روز آينده است. متروي تهران هم اكنون حدود 1500واگن 
)215رام قطار ۷واگنه( نياز دارد. طول خطوط متروي تهران هم اكنون 250كيلومتر است كه طبق طرح جامع و براي پاسخگويي به نياز، اين 
مقدار بايد به 500كيلومتر برسد. توسعه كامل شبكه مترو 12.5ميليارد دالر بودجه مي خواهد و متروي تهران به 5هزارميليارد تومان براي تعمير 

و نگهداري نياز دارد. 

تهران به 9هزار دستگاه اتوبوس نياز دارد.
هم اكنون تهران 6هزار دستگاه اتوبوس فعال دارد.

۷0درصد اتوبوس هاي تهران فرسوده هستند.
عمر متوسط اتوبوس هاي شهر تهران 12.5سال است.

تهران به ۷هزار دستگاه اتوبوس جديد نياز دارد.

به عهده دولت، يك ســوم ۷  طبق قانون، يك ســوم هزينه تمام شده بليت اتوبوس 
هيچ گاه سهم خود را نپرداخته است.به عهده شهرداري و يك سوم به عهده مردم اســت. طي سال هاي گذشته دولت 

8  طبق قانون 80درصد هزينه خريد اتوبوس بايد از طرف دولت و 20درصد از طرف شهرداري تامين شود.
9  از ســال1389  به بعد با وجود مصوبات مربوطه، دولت هيچ كمكي در زمينه تأمين اتوبوس نو و نوسازي ناوگان آن براي شهر تهران انجام 

نداده است.

5هزار اتوبوس جديد تا 4ماه ديگر به شهرها داده مي شود؟
رئيس شوراي شهر تهران بار ديگر طي چند روز گذشته به بي مهري هايي كه نسبت به بخش حمل ونقل عمومي پايتخت مي شود، پرداخت. اينطور 
كه محسن هاشمي رفسنجاني گفته بايد در بودجه1400 منابع 20هزار ميليارد توماني براي حمل ونقل عمومي تهران تخصيص داده مي شد كه 
فقط 1۷50ميليارد تومان پيش بيني شده است. در عين حال، گفته مي شود كه سال آينده كمك هاي دولتي به بخش اتوبوسراني قابل توجه 
خواهد بود. به گونه اي كه محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور ديروز گفت: »به روش معمول نمي شود اعتبارات الزم براي حمل ونقل 
عمومي تامين شود. به همين خاطر هيأت دولت مصوب كرده 5هزار اتوبوس ناوگان درون شهري، با استفاده از ظرفيت حداكثري توليدكنندگان 
داخلي، به شهرهاي كشور تعلق بگيرد.« به گفته او با وزارت صمت)صنعت، معدن و تجارت( تفاهم شده تا قطعات الزم وارد شده و به سرعت در 
4-3 ماه آينده توليد اتوبوس ها انجام شود. بنابراين بايد ديد كه آيا اين تعداد قابل توجه اتوبوس به شهرهاي بزرگ كشور تعلق مي گيرد يا خير.

مترو

اتوبوس

حميد جوكار
مدير امالك سازمان عمران شهرداري تهران

تعداد قطار مورد نياز خطوط فعلي متروي تهران
ظرفيت موردنياز  )رام قطار(ظرفيت فعلي )رام قطار(شماره خط

1۴۹۸۲  )تجريش - كهريزك(
۲۴۳۴۳ )فرهنگسرا - صادقيه(

۳۲۶۶1 )قائم - آزادگان(
۴۲۹۴۵ )شهيدكالهدوز - ارم سبز(

۵۲۳۳۳ )صادقيه - گلشهر(
۶۴۶۵ )حرم عبدالعظيم حسني - كوهسار(

7۵۵۰ )ورزشگاه تختي - سعادت آباد(
17۹۳7۹مجموع خطوط

تولد زمستاني 10 ايستگاه مترو با اما و اگر

افتتاح 12ايســتگاه جديد مترو به تامين 
بموقع منابع مالي گره خورده است؛ البته 
از اين تعداد ايستگاه، 2ايستگاه برج ميالد 
و اميركبير پيشــرفت 100درصدي دارند 
و مابقي ايســتگاه ها هم درصورت تزريق 
پول، به زودي عمليات اجرايي شان به پايان 
مي  رسد؛ چراكه بيشتر از 90درصد پيشرفت 
فيزيكي دارند و تنها مانده يك شارژ مالي. 
در اين بين، تحقق اوراق مشــاركت مالي 
سال98 مي تواند بسيار گره گشا باشد. البته 
خبر مي رسد كه تفاهم هاي الزم بر سر وثايق 
ملكي ميان شركت مترو و بانك رفاه )بانك 
عامل در زمينه انتشــار و فروش اوراق( تا 
حدودي شكل گرفته و به مرور زمان بخشي 
از مبلغ كل وجوه حاصــل از فروش اوراق 

مشاركت آزادسازي مي شود.
 اوراق مشــاركت مربوط به توسعه خطوط 
3، 6 و ۷ مترو 1000ميليارد تومان است كه 
بازپرداخت اصل و سود نيمي از آن به عهده 
شهرداري و بازپرداخت اصل و سود نيمي 
ديگر برعهده دولت است. اما طي ماه هاي 
گذشته مشكل قبول وثايق ملكي شهرداري 
توسط بانك عامل از يك سو و بدهي هاي 
قبلي شهرداري به سازمان تامين اجتماعي 
از سوي ديگر باعث شــده تا منابع مالي 
حاصل از فروش اوراق مشــاركت در بانك 
رفاه به نوعي بلوكه شــود. اين درصورتي 
است كه بانك مركزي، طي ابالغيه اي ماندن 
پول در حساب بانك هايي كه اوراق مشاركت 
عرضه كرده اند را پس از پايان آبان ماه99، 

غيرقانوني عنوان كرده است.
به هرحال، آخرين اخبار به نقل از مديرعامل 
شركت متروي تهران حكايت از آن دارد كه 
بخش ديگري از مبلغ اوراق مشاركت مترو 
)سهم شهرداري( با ارائه وثايق ملكي جديد 
آزاد شده و به حساب شهرداري تهران واريز 
شده است. اگرچه بايد توجه شود محمدباقر 
نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه طي 
نامه اي كه به تاريخ 29بهمن98 خطاب به 
بانك مركزي نوشت، اعالم كرد 50درصد 
اصل و ســود كل اوراق مشاركت را دولت 
تضمين كرده و جزو تعهدات آن محسوب 
مي شــود. بنابراين، در اوراق مشــاركت 
سال98 ســهم دولت درنظر گرفته شده و 
شهرداري تهران در اين مدت بارها به عنوان 
مطالبه گر، تقاضاي پرداخت هر چه سريع تر 

سهم دولت را كرده است.
البته بانك رفاه از ابتدا تأكيد داشته است 
كه شــهرداري تهران براي آزادســازي 
1500ميلياردتومان بايد تضامين مربوط به 
سهم دولت را به عنوان وثيقه تأمين كند. 
علي امام، مديرعامل شركت متروي تهران 
در اين رابطه به همشهري گفت: »اگر بانك 
رفاه 50درصد سهم دولت را از سيستم بانك 
مركزي و يا از ديوان محاســبات اداري يا 
حتي از سازمان بازرسي كل كشور استعالم 
بگيرد، آنها مي گويند كه مي شود اين وجوه 

را آزاد كرد. در واقع ديگر الزم نيســت كه 
شــهرداري براي 50درصد ســهم دولت 
وثيقه بگذارد، اما بانك عامل معموال براي 
محكم كاري چنين كاري مي كند ولي اين 

مسئله در كل درست نيست.« 
او افزود: »سازمان برنامه و بودجه، تشكيالت 
بانك رفاه، وزارت تعاون و تامين اجتماعي 
زير مجموعه دولت هســتند و زماني كه 
خود دولت تضميــن كتبي مي دهد، ديگر 
نيازي به محكم كاري شــهرداري نيست، 
اما همين پافشاري بانك عامل، كار افتتاح 
ايستگاه هاي در شرف تكميل را به تأخير 
مي اندازد.« با تمام اين اوصاف اگر تا پايان 
آذرماه مبلغ 1500ميليــارد وجوه حاصل 
از فروش اوراق مشــاركت به حســاب 
شــهرداري واريز شود، شــركت مترو با 
دريافت 1000ميليارد تومان مي تواند پروژه 
احداث 12ايستگاه را البته به سختي و با كار 
شبانه روزي تا پايان سال جاري به سرانجام 

برساند.

تقال براي بهره برداري از ايستگاه هاي مترو
بانك رفاه تا كنــون مابازاي امالك تجاري 
و اداري معرفي شــده از سوي شهرداري 
تهران به ميــزان 1۷4ميليارد تومان پول 
اوراق مشاركت را آزاد و به خزانه شهرداري 
واريز كرده اســت. به نظر مي رسد امروز 
و فردا اين مبلغ بــه 203ميليارد تومان 
برسد و پيش بيني مي شود تا پايان هفته 
اين رقم بالغ بر 550 تا 800ميليارد شــود. 
درحالي كه با ضمانت 800ميلياردتوماني 
تقريبا نيمي از اصل و سود اوراق مشاركت 
كه سهم شــهرداري تهران است، عمال 
قابل آزادســازي اســت اما براي آنكه 
10 تا 12ايســتگاه مترو تا پايان ســال به 
بهره برداري برســد، موظف شــده سهم 
تضامين دولتي را نيز در قالب وثيقه گذاري 
ملكي تقبل كند. علي امــام در اين رابطه 
مي گويد:» اگر تــا پايان آذر مــاه هزار 
ميلياردتومان به حساب مترو واريز شود، 
در 3 ماه باقيمانده از سال جاري مي توانيم 
به وعده خود مبني بر افتتاح 12ايستگاه در 
3خط شبكه مترو عمل   كنيم. به همين دليل 

است كه شهرداري تقال مي كند كل وجوه 
حاصل از فروش اوراق مشاركت سال1398 
هر چه سريع تر به حســاب شركت مترو و 

شركت واحد اتوبوسراني واريز شود.« 

1۷20ميليارد تومان ضمانت
هم اكنــون عمليات اجرايي 2ايســتگاه 
اميركبير و برج ميالد عمال به پايان رسيده 
و برخي از ايســتگاه ها نيز تاكنون باالي 
92درصد پيشرفت داشته و براي تكميل 
صرفــا نيازمند خريد و نصــب پله برقي، 
آسانسور و تجهيزات الكترونيكي است؛ 
يعني سازه ايستگاه ها كامل شده اما بودجه 
كافي براي بهره برداري از آنها وجود ندارد. 
هم اكنون شــهرداري تهران اصرار دارد 
ســهم ۷50هزار ميليارد توماني دولت از 
فروش اوراق مشاركت سال1398 به حساب 
شركت مترو واريز شــود تا به مرور زمان 

وثايق جديدي را به بانك رفاه ارائه دهد.
 امام در ايــن زمينه مي گويــد: »وثايق 
مربوط به تضمين پرداخت اصل و ســود 
1500ميلياردتومان اوراق مشــاركت، در 
حــدود 1۷20ميليارد مي شــود. امالك 
مسكوني هم به عنوان ضمانت مورد قبول 
بانك عامل نيست و وثيقه هاي ملكي بايد 
تجاري يا اداري باشد. همچنين در ارزيابي 
كارشناسان بانك عامل هم معموال ارزش 
امالك توثيق شده پايين تر منظور مي شود 
و تمام اين مسائل كار آزادسازي كل وجوه 
حاصل از فروش اوراق مشاركت را به تأخير 

مي اندازد.« 
او ادامه داد: »سال گذشته نامه اي از سوي 
شــهرداري تهران به وزارت كشور ارسال 
شــد كه در آن مبلغ 1600ميليارد تومان 
اوراق مشاركت براي تكميل خطوط 3، 6 و ۷ 
مترو درخواست شد؛ اين نامه خوشبختانه 
با موافقت وزارت كشــور همراه شــد اما 
سازمان برنامه و بودجه مجوز انتشار هزار 
ميليارد تومان اوراق مشاركت براي توسعه 
حمل ونقل ريلي درون شهري را براي تهران 
صادر كرد كه البته يــك ريال از اين مقدار 
پول هم هنوز به حساب هاي شركت مترو 

واريز نشده است.«

دولت هر ســاله در 3بخــش مختلف از بودجه كشــور 
ظرفيت هايي را بــراي حمل و نقل عمومــي و ريلي درنظر 
مي گيرد. يكــي از آنها بند »د« تبصره5  بودجه اســت كه 
ظرفيتي براي انتشار اوراق مشــاركت شهرداري ها درنظر 
مي گيرد و حداقل 50درصد آن براي پروژه هاي قطار شهري 
درنظر گرفته مي شــود. در بودجه ساالنه كشور يك بودجه 
مستقيم هم براي قطارهاي شهري مصوب مي شود. عالوه بر 
اين دولت يك بودجه مستقيم براي قطارهاي شهري نيز لحاظ 
مي كند كه اين هم مورد بي مهري واقع شــده است. ازجمله 
تسهيالت ديگر مي توان به امكان اســتفاده از 30ميليارد 
دالر ظرفيت فاينانس بودجه كشور اشاره كرد كه به صورت 
كلي بوده و فقط مربوط به متروي تهران نيست، اما آنچه در 
بحث ريلي در بودجه آورده و به صراحت ذكر مي شود، همين 

2 بخش است و بقيه تحقق پيدا نمي كند.
 به طور كلي مي توان گفت كه عدد بســيار ناچيزي از بودجه 
مستقيم كشور سهم مترو مي شود. تا سال91، بودجه متروي 
تهران در بودجه كل كشور بيش از 200ميليارد تومان بود، اما 
از سال91 به بعد روند كاهشي پيدا كرد و به  حدود50ميليارد 
تومان رســيد؛ به طوري كه در سال98 بودجه متروي تهران 
55ميليارد تومان بوده كه در بودجه سال99 نه تنها بيشتر 
نشد بلكه كمتر هم شد و به 53.4ميليارد تومان كاهش يافت. 
بودجه متروي تهران چند سال است كه در همين حد مانده، 
درحالي كه ارزش پول در چند ســال گذشته بسيار كاهش 
داشته و با اين ميزان تنها مي توان فقط چند متر، مترو ساخت.

بودجهمتروسالبهسالآبميرود
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بانــك مركــزي در  كالن
تازه ترين گزارش خود 
رونــد  تعديــل  از 
انتظارت تورمي خبر 
داد و اعالم كرد: چشــم انداز تورم كاهشي 
است. مركز پژوهش هاي مجلس اما مي گويد 

نرخ تورم روند افزايشي خواهد داشت.
نرخ تورم ساالنه ايران در پايان آبان امسال 
به 29درصد رســيده بــود و بانك مركزي 
مي گويد، تالش مي كند تا نــرخ تورم را تا 
خرداد ســال آينده به محدوده هدفگذاري 
شده 22 تا 24درصد برساند. استدالل بانك 
مركزي چيســت كه مي گويد نرخ تورم كم 
مي شــود و مركز پژوهش هاي مجلس چرا 

مي گويد نرخ تورم افزايش مي يابد؟ 
دولت اليحه بودجه سال آينده را براساس 
نرخ تورم هــدف 22درصدي بانك مركزي 
تهيه كرده و با پيش بيني ميزان درآمدهاي 
نفتي با فروش روزانه 2.3ميليون بشكه نفت 
تالش مي كند تا كسري تراز عملياتي بودجه 
را از مسيرهاي غيرتورمي تامين كند. مركز 
پژوهش هاي مجلس اما منابع بودجه سال 
آينده را غيرواقعي مي دانــد و ازجمله ادعا 
كرده كه ايران توان صــادرات روزانه حتي 
2ميليون بشــكه نفت را ندارد و به همين 
دليل از تورم شديد پرده برمي دارد و رسما 
خواستار تصويب نشدن اليحه بودجه1400 
و بررســي آن پس از انتخابات سال آينده 
رياســت جمهوري شده اســت؛ اتفاقي كه 
ممكن است پيش بيني ناپذيري در اقتصاد را 
تشديد و بر نااطميناني مردم از آينده دامن 
بزند كه پيامد آن تشــديد انتظارات تورمي 

خواهد بود.

به گزارش همشهري، تازه ترين گزارش بانك 
مركزي نشــان مي دهد، باتوجه به كاهش 
نوســانات در بازار هاي ارز، خودرو و مسكن 
پيش بيني مي شود در ماه هاي آينده، روند 

انتظارات تورمي تعديل شود. 
اين گــزارش مي افزايــد: در ادامــه آثار و 
تبعات افــت درآمدهــاي ارزي و انتظارات 
تورمي ايجاد شده از محل نحوه تامين مالي 
كسري بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه كه از 
ارديبهشت ماه سال جاري روندي فزاينده در 
پيش گرفته بود، در آبان ماه نيز تداوم يافت؛ 
در اين ماه گروه »خوراكي ها و آشاميدني ها« 
نقش غالب را در تورم ماهانه داشته است. اما 
بانك مركزي مي افزايد: به داليلي همچون 
توقف رشــد فزاينده پول، كاهش نســبي 
التهابات در بازار ارز، افت قابل توجه قيمت 
خودرو، كاهش سرعت رشد قيمت مسكن 
در آبان ماه و همچنين بهبود رشد شاخص 
توليد صنعتي در آبان ماه نسبت به مهرماه، 
انتظار مي رود روند انتظارات تورمي تعديل 
شود و اميد مي رود درصورت استمرار چنين 
شرايطي طي ماه هاي پيش رو، تورم ماهانه 

ارقام كمتري را تجربه كند.

اميدواري ميردامادنشينان
تحليل بانك مركزي اين اســت كه تزريق 
نقدينگــي در بــازار بين بانكــي در قالب 
عمليات بازار باز و همچنين استفاده بانك ها 
از اعتبارگيري قاعده منــد باعث معكوس 
شدن روند نرخ سود در بازار بين بانكي  شده؛ 
به گونه اي كه اين نرخ از بيش از 23درصد در 
پايان هفته اول آبان ماه، در اواخر اين ماه به 
محدوده داالن نرخ سود بازگشت و در ادامه 

در آذر ماه كاهش بيشتري را تجربه كرد.
 اين نهاد اميدوار اســت كه با افزايش سهم 
اوراق بدهي دولتــي در ترازنامه بانك هاي 
داراي كمبود نقدينگي و گسترش استفاده 
از ابزارهاي تمهيد شــده، انضباط بيشتري 
در رابطه شــبكه بانكي حاكم شود و بانك 
مركزي به تمام بانك ها و مؤسسات اعتباري 
توصيه مي كند بخشي از سبد دارايي خود 
را به اوراق بدهي دولتي اختصاص دهند تا 
در شــرايط كمبود نقدينگي از آن به عنوان 
وثيقه دريافت اعتبار از بانك مركزي استفاده 

كنند.

كاهش التهابات تورمي
نرخ بازدهــي اوراق بدهي دولتي در تمامی 
سررسيد ها در آبان ماه روند صعودي داشته 
اســت؛ به طوري كه نرخ بازده اسناد خزانه 
اســالمي با سررســيدهاي يك و 2ســاله 
به ترتيب از 18.4 و 19.6درصد در مهرماه 
به 18.95 و 20.8درصد در آبان ماه افزايش 
يافته، اما در پي كاهش نرخ ســود در بازار 
بين بانكي، نرخ بازدهي اسناد خزانه نيز در 

آذر ماه كاهشي شد.
همچنين رشــد نقدينگي و پايــه پولي در 
8 ماهه ســال1399 به ترتيب بــه 22.7 و 
12.8درصد رسيد كه نســبت به رشد اين 
2متغير در دوره مشابه ســال قبل )17.7 
و 16.5درصــد( به ترتيــب 5واحد درصد 
افزايش و 3.7واحد درصد كاهش نشــان 
مي دهد و رشــد 12ماهه نقدينگي، حجم 
پول و پايه پولي در پايــان آبان ماه1399 
به ترتيب معادل 37.1، 79.3 و 28.6درصد 

بوده است.

5اقدام ضد تورمی سياستگذار
بانك مركزي مي گويد براي مهار نرخ تورم 
5اقدام جدي را انجام داده اســت؛ نخست 
انجام عمليــات بازار باز بــه ارزش 74هزار 
ميليــارد ريــال، دوم اســتفاده بانك ها از 
اعتبارگيري قاعده مند بــراي رفع كمبود 
نقدينگي اضطــراري در 10نوبت به ارزش 
97.2هزار ميليــارد ريــال در قالب توافق 
بازخريد، ســومين اقدام سياستگذار پولي 
اجراي سياســت احتياطي كنترل رشــد 
ترازنامه شبكه بانكي با تأكيد بر كنترل رشد 
ســاير دارايي ها و دارايي هاي خارجي است 
كه از آن به عنوان سياست مكمل مديريت 
نرخ ســود براي سالم ســازي و جلوگيري 
از انباشت ريســك در ترازنامه بانك ها ياد 
شده است. افزون بر اينكه 22ميليارد دالر 
در 8 ماهه نخســت امســال براي اقتصاد 

اختصاص داده شده كه 6.7ميليارد دالر آن 
مربوط به كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات 
پزشكي بوده است. بانك مركزي گام پنجم 
ضد تورمي را جلوگيري از سوءاســتفاده از 
زيرساخت هاي بانكي براي اهداف پولشويي 
و معامالت مخرب در بازارها از طريق تعبيه 
سيستم ها و سازوكارهاي موردنياز با هدف 
جلوگيري از نوسانات و ثبات بخشي به بازار 

ارز اعالم كرده است.

تورم شديد در راه است!
مركز پژوهش هاي مجلس اما مي گويد تورم 
شديدي در راه است و مي افزايد: پيش بيني 
اثر تورمي كســري بودجه نيازمند برآورد 
ظرفيت احتمالي اســت كــه دولت براي 
پوشش كسري از محل انتشار اوراق استفاده 
خواهد كرد. البته با توجــه به روند فزاينده 

تورم كمتر مي شود يا بيشتر؟
 پاتك به بازنگري مزد اختالف نظر بانك مركزي و مركز پژوهش هاي مجلس

با طرح مزد منطقه اي
شوراي عالي كار ضمن بي توجهي به درخواست  دستمزد
كارگران براي بازنگري مزد و جبران هزينه هاي 
معيشت، برگزاري جلســات ماهانه خود را نيز 
برخالف الزام قانون كار تعليق كرده اســت؛ اما 
شواهد حاكي از آن است كه همزمان، بررسي اعمال مزد منطقه اي و 
صنايع را به عنوان يكي از مطالبات طرف كارفرمايي در دستور كار دارد.

به گزارش همشهري، در 2سال گذشته، اعضاي كارگري شوراي عالي 
كار 2بار براي بازنگري مزد و جبران هزينه هاي معيشــت خواستار 
برگزاري جلسه فوق العاده شوراي عالي كار شده اند و هر 2بار به نوعي 
به حاشيه رفته اند. اين بار، كرونا به اصلي ترين بهانه شوراي عالي كار 
براي برگزار نكردن جلسه بازنگري مزد تبديل شده؛ اما همزمان فارغ از 
كرونا، بررسي اعمال مزد منطقه اي و صنايع را در دستور كار قرار داده 
است؛ موضوعي كه از خواسته هاي اصلي طرف كارفرمايي است و طرف 
كارگري آن را بهانه اي براي نپرداختن به واقعيت هاي مزدي مي داند 

و با آن مخالفت مي كند.

سه جانبه گرايي در حاشيه
بيش از 2 ماه از ارسال درخواســت طرف كارگري به شوراي عالي كار 
براي بازنگري مزد 99 و جبران هزينه هاي تحميل شــده به معيشت 
كارگران مي گذرد؛ اما شــوراي عالي كار نه تنها به برگزاري جلســه 
فوق العاده براي بررسي اين خواسته تن نداد، بلكه برگزاري جلسات 
عادي و ماهانه خود را نيز بــه بهانه كرونا تعليق كرد. اعضاي كارگري 
شوراي عالي كار اين رفتار شــورا را اقدامي غيرقانوني و به دور از اصل 
سه جانبه گرايي مي دانند و در گفت وگو با رسانه ها از نمايندگان مجلس 
خواســته اند اگر دولت زير بار اجراي قانون كار نمي  رود، مجلس وارد 
ميدان شــود و طرحي براي اين ماجرا ارائه دهد؛ درخواستي كه فعال 
بنا به اظهارات يك عضو فراكســيون كارگري مجلس با موافقت اين 
فراكسيون مواجه شده است. البته طرف كارفرمايي معتقد است ورود 
مجلس به ماجراي دســتمزد آن هم در قالب اظهارنظر يك نماينده، 
كاري از پيش نمي برد و اين موضوع به هر صورت بايد با مشــاركت 

شركاي اجتماعي در شوراي عالي كار حل وفصل شود.

مزد منطقه اي به جاي بازنگري مزد
برگزاري جلســات عادي و فوق العاده شــوراي عالي كار از خردادماه 
تاكنون تعليق شــده و نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار، دليل 
اين تعليق را شيوع گســترده كرونا عنوان مي كند. اصغر آهني ها در 
گفت وگو با همشــهري، مي گويد: طرف كارفرمايي نيز منتظر اعالم 
برگزاري جلسات اين شورا از سوي وزير كار است، به خصوص كه مقرر 
بوده بحث مزد منطقه اي صنايع مختلف نيز پس از بررسي در مركز 
پژوهش هاي اين شورا، در جلسات مطرح شود. او تعيين مزد منطقه اي 
 براي صنايع و مناطق مختلف را يكي از الزامات تعيين شده در قانون 
كار عنوان مي كند و مي افزايد: اين بحثي است كه بسياري در مورد آن 
نظر دارند و باالخره بايد يك بار به صورت اساسي و درست مورد بررسي 
و رايزني قرار بگيرد. آهني ها در مورد بي توجهي به درخواست طرف 
كارگري براي بازنگري مزد، مي گويد: اين درخواست در سال گذشته 
نيز ارائه شده بود اما با توجه به اينكه تعيين مزد در قانون كار در هرسال 
يك بار اعالم شده، با آن موافقت نشد. او در پاسخ به اينكه طرف كارگري 
به اين خوانش از تعيين مزد در قانون كار اعتــراض دارد، مي افزايد: 
به هرحال در متن قانون كار اين مسئله آمده و استعالم هاي وزارتي نيز 
همين را تأييد مي كند. نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار در مورد 
ورود مجلس به ماجراي مزد نيز معتقد است: صحبت يك نماينده در 
اين موضوع به معناي ورود مجلس نيست و كار را پيش نمي برد. ضمن 
اينكه اين موضوع بايد با مشاركت شركاي اجتماعي در شوراي عالي 

كار حل وفصل شود.
اين در حالي است كه ولي اسماعيلي، عضو فراكسيون كارگري مجلس 
در گفت وگو با تسنيم، از پيگيري برگزاري جلسه شوراي عالي كار در 
هفته جاري، با حضور شركاي اجتماعي و مجلس براي بررسي ترميم 
دستمزد 99  خبر مي دهد. اسماعيلي مي گويد: در ماده 41 قانون كار 
منع قانوني  براي تعيين بيش از يك بار دستمزد وجود ندارد و پيشنهاد 
فراكسيون كارگري اين بوده كه با توجه به گراني ها، دستمزد كارگران 

يك بار در ابتداي سال و بار ديگر در نيم سال دوم افزايش پيدا كند.
علي اصغر عنابستاني، عضو كميســيون اجتماعي مجلس نيز معتقد 
است: در هيچ جاي ماده 41 قانون كار، افزايش حقوق كارگران به  يك بار 
در سال محدود نشده و بايد سازوكاري فراهم شود كه جلسه مربوط به 

بررسي افزايش مجدد حقوق كارگران تشكيل شود.

مشاغل كوچك زير بار مزد
البته نماينده كارفرمايان در شــوراي عالي كار نيز وضعيت نامساعد 
كارگران و فشار معيشتي به آنها را تأييد مي كند و مدعي است بنگاه ها 
و صنايعي كه مشكل درآمد ندارند، در شرايط فعلي نيز بيش از الزام 
قانون كار به كارگران خود رسيدگي مي كنند. آهني ها با اشاره به اينكه 
در شــرايطي فعلي اغلب بنگاه هاي بزرگ و حتي بيشــتر بنگاه هاي 
متوسط كشور در موضوع پرداخت دســتمزد مشكل زيادي ندارند، 
مي گويد: مشــكل اصلي به بنگاه ها و صنايع خرد و واحدهاي بخش 
خدمات و اصناف مربوط مي شود كه حتي قادر به تأمين دستمزدهاي 
فعلي نيز نيستند؛ چراكه درآمد ندارند. او با تأكيد بر اينكه تصميم گيري 
غيركارشناسي مي تواند عرضه و تقاضاي فعلي بازار كار را نيز با مشكل 
مواجه كند، مي افزايد: كارفرمايان برعكس دولت به پول نفت دسترسي 
ندارند و بدون رشد درآمدها قادر به افزايش هزينه ها نيستند. از سوي 
ديگر، تا زماني كه دور باطل تــورم و جهش قيمت كاالهاي ضروري 
متوقف نشود، حتي افزايش چندباره دستمزد نيز قادر به رفع مشكالت 

نيست و ابتدا بايد اين دور باطل متوقف شود.

بهانه تراشي ممنوع
طرف كارگري سال هاست كه مطرح شــدن موضوع مزد منطقه اي و 
صنايع را بهانه اي براي به حاشيه بردن اصلي مذاكرات مزدي مي داند و 
معتقد است اجراي اين مزد فقط با هدف استثمار نيروي كار پيگيري 
مي شــود و با واقعيت هاي اقتصادي همخواني نــدارد. جداي از اين 
موضوع، موضوع الزام قانون كار براي يك بار افزايش دستمزد در سال 
نيز موضوع ديگري است كه نمايندگان كارگري به شدت از آن انتقاد 
مي  كنند. علي خدايي، عضو كارگري شــوراي عالي كار مي گويد: اگر 
در ماده 41 قانون كار آمده است كه شوراي عالي كار هرسال بايد مزد 
را تعيين كند، هيچ اشاره اي نشده كه تعيين بيش از يك بار دستمزد 
ممنوع است. ضمن اينكه در همان ماده قانونگذار تصريح كرده است 
كه دستمزد بايد با هزينه زندگي مناسبت داشته باشد؛ اما در شرايطي 
كه شركاي اجتماعي روي هزينه معيشت 4ميليون و 940هزار تومان 
توافق كرده اند، هرگز اجازه ارتقاي دستمزد متناسب با اين هزينه ها 
داده نشد. طرف كارگري همچنان پيگير بررسي درخواست بازنگري 
مزد است و آنگونه كه فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار به همشــهري مي گويد، درصورتي كه دولت زير بار بررسي اين 
درخواست قانوني نرود، مجلس بايد طرحي براي اين موضوع ارائه كند 

و براي حل مشكل وارد عمل شود.

بورس به كجا خواهد رفت
چرا كه تورم از يــك طرف به دليل اثــري كه بر ارزش  ادامه از 

دارايي ها دارد مي تواند ارزش جايگزيني شــركت ها را صفحه اول
دســتخوش تغيير كند و از طرف ديگر منجر به افزايش ارزش اسمي درآمد 
شركت هاي بورس شود و در نتيجه آن نســبت قيمت به درآمد شركت هاي 
بورس را كاهش و منجر به افزايش جذابيت سرمايه گذاري در سهام شركت ها 

شود. 
نكته مهمي كه سهامداران در شرايط فعلي بايد در نظر بگيرند اين است كه 
آنچه در شرايط فعلي به دليل چشــم انداز تورمي اقتصاد ايران اهميت دارد 
نســبت قيمت به درآمد تحليلي يا آينده نگر )Forward P/E( بازار سهام 
است كه نشان مي دهد ارزش سهام شــركت ها با فرض سودآوري در آينده 
)با در نظر گرفتن حاشيه سود( چقدر است و تورم نيز نقش مهمي در برآورد 

اين نسبت دارد.
بانك مركزي در تالش است تورم ساالنه را در محدوده 22درصد حفظ كند و 
براي اين كار تا خرداد سال بعد فرصت دارد اما اعداد و ارقام مي گويند حتي اگر 
اهداف بانك مركزي محقق شود باز هم داالن تورمي هدف گذاري شده محركي 
براي رشد شاخص ها و افزايش ارزش اسمي درآمد شركت هاي بورس است چرا 
كه تورم در هر صورت به صفر نخواهد رسيد! همه اينها در حالي است كه درباره 
تامين كسري بودجه دولت در سال جاري و آينده ترديد هاي بسياري وجود 
دارد و اين كسري بودجه مي تواند به تورم دامن بزند. عامل پر قدرت ديگري كه 
به ويژه از يك سال گذشته با شروع عمليات بازار باز، از سوي بانك مركزي نقش 
تعيين كننده اي در بازار ســهام پيدا كرده است نرخ بهره بدون ريسك است. 
كاهش نرخ بهره مي تواند شاخص هاي بورس را به پرواز دربياورد و رشد آن، 
افت بازار سهام را به دنبال دارد. آنچه اكنون اهميت بيشتري پيدا كرده است نه 
صرفا نرخ سود سپرده هاي بانكي، بلكه نرخ بهره اوراق بدهي است كه به عنوان 
يك بازده بدون ريسك به نرخ بهره واقعي در اقتصاد ايران سيگنال مي دهد 
و مي تواند جريان نقدينگي را بين بازارها دستخوش تغيير كند. اقتصاد ايران 
هم اكنون با ناترازي بانك ها روبه رو است و اگر بانك مركزي نرخ سود را افزايش 
دهد ناترازي بانك ها افزايش مي يابد از اين منظر احتمال اينكه بانك مركزي 
نرخ سود بانكي را تغيير دهد كم است، بنابراين آنچه سرمايه گذاران بايد رصد 
كنند نرخ بهره اوراق بدهي اســت كه از زمان آغاز عمليات بازار باز بين 15 تا 
22درصد نوسان كرده است و هرگاه نرخ بهره اين اوراق بين كف و سقف اين 

داالن حركت كرده بازارها نيز دستخوش تغيير شده اند.
عامل ديگري كه به عنوان يك محــرك پر قدرت مي توانــد همه معادالت 
اقتصادي ايران را دستخوش تغيير كند تحوالت سياسي در آينده است كه قادر 

است به طور مستقيم تورم، نرخ بهره و توليد را تحت تأثير قرار دهد.
چنانچه خوش بيني هاي سياسي كه نسبت به پايان سياست فشار حداكثري 
دوران رياســت جمهوري دونالد ترامپ ايجاد شــده محقق شود و با كاهش 
تنش ها، تحريم ها حتي اندكي كاهش پيدا كند آن وقت شرايط تغيير خواهد 
كرد از يك طرف اين كاهش تنش و تحريم ها مي تواند شرايط توليد و فروش 
شركت هاي صادرات محور بازار سرمايه را به شكل نسبي بهبود دهد و منجر 
به بهبود فضاي توليد شــود و از طرف ديگر هزينه هاي ناشي از تحريم براي 
شــركت ها كاهش مي يابد. كاهش تنش هاي سياســي همچنين مي تواند 
جذابيت نسبي سرمايه گذاري در بنگاه هاي مرتبط با بخش حقيقي اقتصاد 
را در مقابل گزينه هايي نظير ارز كه ريسك هاي سياست خارجي را پوشش 
مي دادند، افزايش دهد. گشايش هاي سياســي همچنين مي تواند به دولت 
براي اجراي سياســت هاي كاهش نرخ بهره و سياست هاي پولي كمك كند 
كه اثر آن به طور مستقيم بر بازار سهام نمايان مي شود. بر اين اساس تحوالت 
سياسي آينده مي تواند محرك پرقدرتي براي قيمت سهام شركت هاي ارزنده 

در بازار سهام باشد.
مسائل گفته شده سرفصل بســياري از عوامل ريز و درشت ديگري است كه 
بر معادالت بازار سهام اثر دارند و واضح است كه پرداختن به همه اين عوامل 
در اين متن شدني نيست اما ســرمايه گذاران الزم است صرف نظر از عوامل 
كالني كه گفته شد به طور مداوم نوسان قيمت هاي مواد پايه )كاموديتي( در 
بازار هاي جهاني، چشم انداز سودآوري شركت ها و نوسان قيمت دالر را رصد و 
توجه كنند كه يكي از عوامل اصلي آغاز رشد دوباره بازار سهام در شرايط فعلي 
به غيراز كاهش ريسك ها، رشد قيمت مواد خام در جهان تحت تأثير افزايش 
اميدواري به رشد اقتصادي جهان پس از كشف واكسن كروناست. اگر واكسن 
كرونا خوب عمل كند و تقاضا همچنان در جهان رشد كند مي توان گفت يكي 
از پايه هاي مستحكم بازار سهام همچنان پابرجا خواهد ماند و منجر به تداوم 
رشد بورس به ويژه در صنايع صادرات محور ازجمله پتروشيمي خواهد شد و از 

خبر ها برمي آيد كه اين اتفاق خواهد افتاد.

بار مالي انتشــار اوراق در ســال هاي آتي و 
عدم ايجاد درآمد پايدار به منظور بازپرداخت 
اصل و ســود اوراق، اين موضوع به معناي 
تأييد ايجاد بدهي براي افزايش هزينه هاي 

جاري نيست. 
اين مركز مي افزايد: با توجه به كسري بودجه 
ايجادشده در اليحه بودجه1400 در مقايسه 
با ساير گزينه هايی چون استقراض از بانك 
مركزي، استقراض از صندوق توسعه ملي، 
ايجاد بدهي بــدون اســتفاده از اوراق و...، 
انتشــار اوراق با هزينه هــاي كمتري براي 
اقتصاد همراه خواهد بود. بازوي پژوهشــي 
مجلس مي افزايد: پيش بيني مي شــود در 
سال آينده با اســتفاده از برخي ظرفيت ها 
ازجمله مصوبه شوراي پول و اعتبار در رابطه 
با تكليف بانك ها به نگهــداري 3درصد از 
مانده كل سپرده هاي خود به صورت اوراق 
مالي اســالمي قابل معامله در بازار سرمايه 
كه توســط خزانه داري كل كشــور منتشر 
مي شــود و نگهداري اوراق مالي اســالمي 
توسط صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد 
ثابت، دولت بتواند بيشتر از ميزان پيش بيني 

شده در قانون استقراض كند.
اين گــزارش اضافــه می كنــد: مطابق با 
برآوردهاي كارشناسي، با فرض عدم تغيير 
قوانيــن و مقــررات فعلــي دربــاره الزام 
صندوق هاي ســرمايه گذاري و بانك ها به 
خريد اوراق دولت و عدم افزايش نرخ بازده 
اوراق از سطح كنوني در بازه 20 تا 21درصد، 
ظرفيت خريد اوراق مالي اســالمي حدود 
145هزار ميليارد تومان مازاد بر رقم درنظر 
گرفته شــده در بودجه برآورد مي شود. اما 
با اين اتفاق هم 320هــزار ميليارد تومان 
كســري بودجه دولت حــدود 175هزار 
ميليارد تومان برآورد مي شود كه مي تواند 
مستقيم يا غيرمستقيم به افزايش پايه پولي 
و نقدينگي بينجامــد كه نتيجه آن افزايش 
12000هزار ميلياردتومانــي نقدينگي و 

افزايش شديد نرخ تورم خواهد بود.

بررسي قيمت خرده فروشي انواع گوشت  بازار
قرمز و مرغ در بازار خرده فروشي حاكي از 
تثبيت يا ســير نزولي نرخ ايــن اقالم در 

آستانه طوالني ترين شب سال است.
به گزارش همشهري، رفع برخي مشكالت تامين نهاده هاي دامي، 
رشد عرضه مرغ منجمد و گرم با نرخ مصوب و افزايش عرضه دام 
زنده سبك و سنگين موجب تداوم سير نزولي قيمت گوشت و 
مرغ در بازار شده است. مشــاهدات ميداني خبرنگار همشهري 
حاكي از آن است كه اين روزها اغلب مشتريان به دليل كاهش 
درآمد و قدرت خريد خود يا سبك مصرف گوشت و مرغ را تغيير 
داده يا به دليل افزايش قيمت ها قادر به خريد اين اقالم همانند 
ماه هاي گذشته نيستند. با اين روند حتي در آستانه طوالني ترين 
شب سال نيز خبري از خريد چندين كيلوگرم مرغ يا خريد ران و 
راسته گوسفندي نيست و متقاضيان گوشت و مرغ مصرف خود 
را با خريد كمتر و اقالم ارزان تر مديريت مي كنند. اين شرايط، 
موجب شكست مقاومت فروشندگان در بازار گوشت و مرغ شده 
و نرخ هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي كه تا چندي پيش در 
محدوده 120هزار تومان ثابت مانده بود، اين روزها به مرز 98 تا 

100هزار تومان رسيده است. 
سير نزولي قيمت گوشت و مرغ درحالي است كه نرخ هر شانه 
تخم مرغ در بازار مصرف همچنان باال مانده و اين محصول بنابر 
سايز و كيفيت به قيمت 34 تا 38هزار تومان در خرده فروشي هاي 
سطح شهر تهران به مشــتريان عرضه مي شود. از سوي ديگر با 
وجود تثبيت و كاهش قيمت گوشت و مرغ، فعاالن صنفي نسبت 
به افزايش احتمالي قيمت ها درصورت تداوم مشــكالت تامين 
نهاده هاي دام و طيور هشــدار داده و برخي خواستار واگذاري 

تنظيم بازار گوشت و مرغ به وزارت جهادكشاورزي شده اند.

راهنماي خريد گوشت با قيمت مناسب 
با افزايش قيمت گوشت گرم گوسفندي و گوساله، تقاضا براي 
انواع گوشت منجمد در بازار مصرف افزايش يافت. اين افزايش 
تقاضا زمينه رشد عرضه و افت بيشتر قيمت گوشت گرم در بازار 
را فراهم كرد. بر اين اساس، سازمان ميادين و ميوه وتره بار نيز با 
اعالم فهرست قيمت انواع گوشت قرمز منجمد داخلي و وارداتي 

از رشد عرضه اين اقالم خبر داده است. 
براســاس اين نرخنامه، قيمت گوشــت منجمد گوسفندي از 
65هزار تا 92هزار تومان و گوشــت منجمد گوساله از 62هزار 
تا 94هزار تومان اعالم شده اســت. در اين نرخنامه، قيمت هر 

كيلوگرم گوشت منجمد ران گوسفندي توليد داخل 92هزار، 
ران گوساله 81هزار، سردست گوســفندي 80هزار، سردست 
گوساله 79هزار، قلوه گاه گوســفندي 65هزار، قلوه گاه گوساله 
62هزار، گردن گوســفندي 82هزار، گردن گوســاله 72هزار، 
راسته با استخوان گوسفندي 83هزار و كف دست گوسفندي 
90هزار تومان اعالم شــده اســت. همچنين نرخ هر كيلوگرم 
گوشت ران گوســاله منجمد برزيلي 94هزار تومان و سردست 
گوساله منجمد برزيلي 92هزار تومان اعالم و تأكيد شده است كه 
به دليل نبود گوشت گوسفندي منجمد وارداتي با تاريخ مصرف 
معتبر در بازار، عرضه اين محصول تا اطــالع ثانوي در ميادين 

ميوه وتره بار ممنوع است.

كاهش قيمت مرغ تازه تا 24هزار تومان 
در بازار مرغ نيز پس از توزيع چند هفتــه اي مرغ دولتي با نرخ 
18هزارو500تومــان در ميادين ميوه وتره بار، فروشــگاه هاي 
زنجيره اي و برخي واحدهاي صنفي خرده فروشــي سطح شهر 
تهران، و جايگزيني آن با مرغ تنظيم بازاري به قيمت هر كيلوگرم 
20هزارو400تومان، نرخ خرده فروشــي هر كيلوگرم مرغ تازه 
كشتار تهران در بازار به مرز 27هزار تومان رسيد، اما تداوم عرضه 
مرغ تازه و منجمد با نرخ مصوب و كاهش تقاضاي ناشي از افت 
قدرت خريد مصرف كنندگان باعث تداوم ســير نزولي قيمت 
خرده فروشي مرغ در بازار شده؛ به نحوي كه اين روزها قيمت هر 
كيلوگرم مرغ گرم در اغلب خرده فروشي هاي سطح شهر تهران 

به مرز 24 تا 25هزار تومان رسيده است. 
اين كاهش قيمت در حالي است كه در آستانه شب يلدا عالوه بر 
رشد تقاضا براي انواع آجيل و ميوه و مركبات، سهم گوشت و مرغ 
نيز در سبد مصرفي خانوارها افزايش مي يابد. نايب رئيس كانون 
انجمن صنفي مرغداران گوشتي با بيان اينكه 70درصد مرغ شب 
يلدا با نرخ مصوب تامين مي شود، گفت: هم اكنون 70درصد مرغ 
عرضه شده در بازار با نرخ مصوب است و فقط 30درصد آن اندكي 
بيش از قيمت مصوب به دست مصرف كننده مي رسد. حبيب اهلل 
اســدنژاد، افزود: قيمت خرده فروشي عرضه هر كيلوگرم مرغ با 
نرخ آزاد 22 تا 24هزار تومان و آخرين نرخ مصوب ستاد تنظيم 

بازار براي هر كيلوگرم مرغ 20هزارو400تومان است. 
او اين نرخ را باتوجه به افزايش هزينه توليد، غيرمنصفانه دانست 
و افزود: بعــد از تعيين نرخ مصوب مــرغ، دولت قيمت مصوب 
نهاده هاي دامــي ماننــد ذرت و كنجاله ســويا را افزايش داد. 
همچنين قيمت ســاير مولفه هاي توليد مانند جوجه يكروزه، 

آرامش نسبي در بازار گوشت و مرغ
 رشد عرضه مرغ گرم با نرخ مصوب تنظيم بازاري و افزايش توليد و افت شديد 

تقاضاي گوشت قرمز، قيمت ها را شكست

واكسن و دارو و حمل ونقل در مدت زمان كوتاهي بعد از تعيين 
نرخ مصوب مرغ، افزايش قابل توجهي پيدا كرده اســت. اسد نژاد 
تأكيد كرد: دولت بايد در جلسه اي كه قيمت مصوب نهاده هاي 
دامي را افزايش مي دهد، قيمت مصوب مرغ را نيز افزايش مي داد 
تا مرغداران دچار مشــكالت اقتصادي بــراي تامين مولفه هاي 
مهم توليد مانند واكسن و دارو نشوند. او قيمت منطقي مصوب 
هر كيلوگرم مرغ زنده براي خريد از مرغــدار را باتوجه به هزينه 
تمام شــده توليد 16هزار تومان و نرخ مصرف كننده را 23هزار 
تومان اعالم كرد. او با بيان اينكه وظايف تنظيم بازار مرغ با وزارت 
صمت، اما توليد با وزارت جهادكشــاورزي اســت و اين موضوع 
مشكالت بســياري را ايجاد كرده است، گفت: اگر وظايف بخش 
كشاورزي كامال در وزارت جهادكشاورزي تجميع شود، مشكالت 
اين بخش كاهش مي يابد و آرامش بيشــتري حاكم مي شــود و 
اختالفاتي كه امروزه بر سر تامين و توزيع مرغ و نهاده هاي دامي 

ميان 2وزارتخانه شاهد هستيم، پيش نمي آيد.

چشم انداز كاهش بيشتر قيمت مرغ 
رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان پرنده و ماهي تهران از تداوم 
سير نزولي قيمت و يكسان شــدن نرخ بازار و تنظيم بازاري مرغ 
طي روزهاي آينده خبر داد و گفت: اكنون قيمت مصوب مرغ گرم 
به ازاي هر كيلوگرم 20هزارو400تومان بوده، اما قيمت ها در بازار 

آزاد باالتر از اين نرخ است. 
مهدي يوسف خاني افزود: رشد عرضه مرغ تنظيم بازاري به قيمت 
20هزارو400تومان عالوه بر ميادين ميوه وتره بار و در واحدهاي 
صنفي سطح شهر، ضمن كاهش قيمت ها، باعث شده صف هاي 
خريد مرغ در غرف ميادين ميوه وتره بار نيز كمتر شود. او با اشاره 
به اين خبر كه قيمت هركيلوگــرم مرغ تا مرز 36هزار تومان هم 
پيش رفته بود، افزود: عرضه مرغ تنظيم بازاري باعث شده تا قيمت 
مرغ گرم در بازار تا مرز 25،24هزار تومان كاهش يافته و نرخ مرغ 
گرم در بازار به دليل تداوم عرضه مرغ تنظيم بازاري هر روز نسبت 
به روز قبل رو به كاهش است. رئيس اتحاديه صنف فروشندگان 
پرنده و ماهي در مورد عرضه مرغ با قيمت باالتر در فروشگاه ها با 
قطعه بندي، گفت: مرغ قطعه بندي، قيمت مشخصي ندارد و به 
همين دليل برخي افراد مرغ را قطعه بندي و با قيمت هاي باالتري 

عرضه مي كنند كه به نوعي تخلف است.
او با اشــاره به اينكه مرغ تنظيم بازاري به اندازه اي نيســت كه 
در تمامي واحدهاي صنفي و فروشــگاه ها عرضه شــود، گفت: 
خوشبختانه عرضه اين مرغ در 70درصد غرف ميادين ميوه وتره بار 
شهرداري و واحدهاي صنفي شهر و استان در حال انجام است. 
يوسف خاني افزود: هنوز هم قيمت مرغ در بازار آزاد باالتر از نرخ 
مصوب است، اما پيش بيني مي شــود طي روزهاي آينده با ادامه 
توزيع مرغ تنظيم بازاري، قيمت مرغ در بازار آزاد نيز با نرخ مصوب 

يكسان شود.

قيمت انواع گوشت قرمز گوسفندي و گوساله 
در بازار خرده فروشي

قيمت )كيلو گرم(مشخصات نوع گوشت 
 تومان 

95.000با استخوان راسته گوسفندي 
127.000ممتاز - كامل ران گوسفندي 

 150.000با ماهيچه كف دست گوسفندي
100.000شقهالشه گوسفندي 
 95.000 كامل گردن گوسفندي

 55.000- دمباليچه گوسفندي
85.000كامل با استخوان سردست گوسفندي

89.000- نيم شقه سردست گوسفند
95.000-نيم شقه ران گوسفندي

90.000پاك كردهران گوساله
75.000پاك كردهسردست گوساله 

65.000-قلوگاه گوساله
75.000-گردن گوساله 
120.000پاك كردهفيله گوساله
9.000-قلم گوساله

75.000پاك كرده ماهيچه گوساله
65.000-دمباليچه گوساله

   عكس: همشهري / اميرحسين رستمي
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   آغاز يك دوره رشد تازه
اطالعات تازه تر از روند ارزش معامالت بازار سهام نشان مي دهد كه از 20آبان ماه كه دوباره روند 
رشد شاخص ها آغاز شده ارزش روزانه معامالت هم از سطح 10هزار ميليارد تومان به محدوده 20تا 
25هزار ميليارد تومان رسيده است. در 20روز گذشته ارزش كل معامالت در برخي روز ها حتي از 
مرز 30هزار ميليارد تومان هم فراتر رفته و عموما روزانه بيش از 20هزار ميليارد تومان مبادله در بازار 
سهام انجام شده است، اگر روند معامالت بازار سهام در سطوح فعلي حفظ شود برآورد مي شود كه 
جمع كل ارزش روزانه معامالت بازار سهام تا پايان سال از مرز5000هزار ميليارد تومان هم فراتر رود.

مهم ترين نماگر بازار  بورس
سهام بعد از شاخص 
كــه حتي بــه زعم 
برخي تحليلگران از 
شــاخص هم مهم تر اســت، ديروز ركورد 
تازه اي خلق كرد و براي نخستين بار از مرز 
3000هزار ميليارد تومان عبور كرد. برآورد 
مي شود جمع كل ارزش معامالت بازار سهام 
تا پايان  ســال از مرز 5000هزار ميليارد 

تومان هم فراتر رود.
به گزارش همشهري، ارزش معامالت بازار 
سهام يكي از مهم ترين نماگر هاي بازار سهام 
است كه كليت حجم ســرمايه گذاري در 
بازار سهام را نشان مي دهد. بررسي ميزان 
همگرايي شــاخص كل و ارزش بازار سهام 
نشان مي دهد كه هر 2 نماگر تابعي از ارزش 
معامالت هســتند؛ به اين معنــا كه وقتي 
ارزش كل معامالت بازار سهام رشد مي كند 
شاخص كل و ارزش بازار سهام هم با رشد 
مواجه مي شــوند و در زمان هاي نزول، هر 
2 نماگر تحت تأثير قرار مي گيرند و با افت 
مواجه مي شوند. از اين جهت ارزش معامالت 
بازار ســهام يكي از مهم تريــن نماگرهاي 
بازار سهام است كه ضروري است هر روز از 
سوي سهامداران رصد شود. با  افزايش اين 
نماگر ميزان گــردش معامالت كه يكي از 
مولفه هاي توسعه يافتگي بازارهاي سهام 

در دنياست هم افزايش مي يابد.

عبور از 3000هزار ميليارد تومان
در مبادالت روز گذشــته سهامداران بيش 
از 23هزارو 750ميليارد تومان اوراق بهادار 
در بورس و فرابورس خريداري كردند. با اين 
ميزان معامــالت ارزش كل معامالت بازار 

سهام براي نخستين بار از مرز 3000هزار 
ميليارد تومــان عبور كرد؛ ايــن به معناي 
آن اســت كه ســهامداران از ابتداي سال 
تاكنون هر هفته به طــور ميانگين نزديك 
به 100هزار ميليارد تومان سهام در بورس 
و فرا بورس دادو ســتد كرده اند. اين ميزان 
معامالت انجام شده از ابتداي سال تاكنون 
605درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل 
است. سال قبل سهامداران در همين مدت 
265هزار ميليارد تومان ســهام در بورس 
و 165هــزار ميليارد تومــان در فرابورس 
دادوســتد كــرده بودند كــه در آن زمان 
بيشــترين ميزان معامــالت در كل تاريخ 
محسوب مي شد، اما در سال جاري ارزش 
كل معامالت بورس تهــران با 670درصد 
افزايش به 2040ميليارد تومان و فرابورس 
با 501درصد رشــد به 992هزار ميليارد 

تومان رسيده است.

افزايش كارايي بازار سهام
يكي از مالك هاي استاندارد براي سنجش 
كارايي بازار هاي سهام در دنيا كه از سوي 
فدراســيون جهاني بورس ها محاســبه و 
ارزيابي مي شــود ميزان گردش معامالت 
اســت كه با افزايش ارزش معامالت، اين 
نســبت نيز افزايش مي يابد. هرچه نسبت 
گردش معامالت به عدد يك يا صددرصد 
نزديك تر باشد به معناي آن است كه ميزان 
كارايي بازارهاي سهام بيشتر است و آن بازار 
به سمت توسعه يافتگي حركت مي كند و 
هرچه كوچك تر از يك يا صددرصد باشــد 
به  معناي پايين بودن ضريب نفوذ و كارايي 
آن بازار ســهام در اقتصاد يك كشور است. 
در طول سال هاي گذشته يكي از معضالت 

بازار سهام گردش معامالت بود، به طوري 
كه در طول دهه 70گردش معامالت بازار 
سهام كمتر از 5درصد و در طول دهه 80بين 
5تا 10درصد در نوســان بــود.  از ابتداي 
دهه 90گردش معامالت بازار سهام قدري 
افزايش يافت، اما تا همين چند سال پيش 
گردش معامالت بازار ســهام به زحمت به 
10تا 12درصد مي رســيد؛ حاال با افزايش 
توجه مردم به بازار ســهام و افزايش حجم 
ســرمايه گذاري هاي انجام شده، گردش 
معامالت بازار سهام با عبور ارزش معامالت 
از مرز 3000هزار ميليارد تومان به محدوده 
40درصد رسيده اســت. اين نسبت كه در 
مقايسه با ارزش بازار محاسبه مي شود نشان 

مي دهد كه چند درصد از مجموع كل سهام 
منتشر شده در بازار سهام در طول يك سال 
مبادله شده و يكي از معيار هاي مهم براي 
سنجش كارايي و اثربخشي بازار سهام در 
اقتصاد كالن است. رشد گردش معامالت 
بازار سهام به معناي اين است كه بازار سهام 
ايران گام هاي مهمي را براي افزايش كارايي 

و اثر بخشي اش در اقتصاد برداشته است.
هم اكنــون بــورس نيويورك بــا گردش 
معامالتي نزديك به 200درصد، كارا ترين 
بازار ســهام دنياســت. به معناي اينكه در 
طول يك سال كل سهام موجود در بورس 
نيويورك نزديك به 2بار مورد مبادله قرار 

مي گيرد.

ارزش معامالت بازار سهام از 3000هزار ميليارد تومان گذشت
رشد شگفت انگيز معامالت بازار سهام   دستمال كاغذي اقتصادي

بخريم يا نخريم؟ 
نقش محصوالت ســلولزي در زندگي امروز به  سوپرماركت
قدري پررنگ است كه حتي تصور زندگي بدون 
آنها غيرممكن به نظر مي رسد. كاربرد گسترده 
اين محصــوالت تنــوع آنها را هم بــاال برده و 
محصوالت تخصصي بــا كاربري هاي مشــخص و جداگانه امروز در 
دسترس مصرف كنندگان قرار گرفته است. قفسه دستمال كاغذي هاي 
ويژه آشــپزخانه، ســرويس بهداشــتي، ماشــين و منزل در تمام 
سوپرماركت ها و فروشگاه هاي محصوالت بهداشتي مرتبا پر و خالي 
مي شود و با همه افزايش قيمتشان به هيچ عنوان نمي شود از خريد آنها 
چشم پوشــي كرد. پرمصرف ترين كاال در اين حوزه دستمال كاغذي 

معمولي خانگي است. 
برندهاي موجود در بازار دســتمال كاغذي، چشمك، سافتلن، پاپيا، 
دافي، تنو، بي تا و مشــكوه هستند كه به نســبت هاي مختلف سهم 
بازار اين كاال را در اختيار دارند. چشمك، قديمي ترين برند دستمال 
كاغذي در ايران است كه با حفظ شكل و شــمايل بسته بندي برند 
معروف كلينكس، زماني كل بازار كشور را در اختيار داشت اما به تدريج 
و با افزايش تقاضا برندهاي ديگر هم وارد اين عرصه شدند. هم اكنون 
چشمك و سافتلن معروف ترين برندهاي دستمال كاغذي موجود در 
بازار هستند كه با جعبه هاي متنوع از لحاظ سايز و طرح و رنگ قفسه 
سوپرماركت ها را پر كرده اند. تنوع طرح و رنگ در بسته بندي هاي اين 

دو برند بسيار باال و برخي محصوالت آنها بسيار پر زرق و برق است. 
حتما تبليغات تلويزيوني يكــي از اين برندهــا را به خاطر داريد كه 
متناسب هر فضايي از خانه يا محل كار محصولي را طراحي و معرفي 
مي كرد. اين تنوع هنوز در سوپرماركت ها و هايپرماركت ها موجود است 
اما اين ويژگي طبيعتا قيمت اين محصوالت را هم باال برده و خريد آنها 

در تعداد باال خارج از صرفه اقتصادي است. 
در ســال هاي اخير، عالوه بر محصوالت جعبه اي، بسته بندي هاي 
نايلوني پرتعداد دستمال كاغذي با نام دستمال كاغذي اقتصادي نيز به 
بازار آمده كه با حذف جعبه به خانواده ها اين امكان را مي دهد كه خريد 
كم هزينه تري داشته باشند. نگاهي به قيمت انواع دستمال كاغذي 
در سوپرماركت ها نشان مي دهد قيمت متوسط يك جعبه دستمال 
كاغذي 100برگي دواليه 7هزار تومان، 150برگي دواليه 9هزار تومان 

و 150برگي سه اليه 10هزار تومان است. 
قيمت انواع اقتصادي دستمال كاغذي هم بسته به تعداد بسته هاي 
موجود در پك و تعداد برگ هاي هر بســته و تعداد اليه هاي هر عدد 
دستمال متنوع است به طور مثال قيمت هر بسته از پك هاي اقتصادي 
چشمك )4عددي- 100برگي دواليه( 5هزار و 850تومان و قيمت 
هر بســته از پك مشــكوه )6عددي- 500برگ- دواليه( 13هزار و 
300تومان در مي آيد. نكته مهم در اين ميان اين است كه در بعضي 
انواع بسته هاي اقتصادي متأســفانه محصوالت عرضه شده كيفيت 
مناسبي ندارد و به نظر مي رسد خريد برخي از آنها چندان هم اقتصادي 

يا حتي بهداشتي نباشد.

قيمت بعضي انواع دستمال كاغذي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

15010.950برگي- دو اليه- طرح جينچشمك
1509.960برگي- دواليه- طرح آفتابگردانكلين

15010.680برگي- دواليه- طرح درباريسافتلن
25012.650برگي- دو اليهتنو
25093.150برگي - اقتصادي )8عددي(تنو

1509.800برگي- دو اليه- بنفشهايپراستار
10023.400برگي- دو اليه- اقتصادي)4عددي(چشمك

20062.000برگي- اقتصادي)10عددي(بي تا
10012.150برگي- سه اليه- طرح يونانيچشمك

1009.530برگي- سه اليهپاپيا
2006.770برگي- دواليهليالك

50080.000برگي- اقتصادي)6عددي(مشكوه
7.550دستمال ماشين- 100برگي- دواليهچشمك

 قيمت آجيل شب يلدا 
در ميادين ميوه و تره بار 

شب يلدا در پيش است و گرچه امسال قرار است  تره  بار
به خاطر كرونا از دورهمي هاي پرتعداد خبري 
نباشــد، اما اين بــه معني آن نيســت كه اين 
مناســبت ملي را با مراســم خاص آن به كلي 
فراموش كنيم. يك جزء مهم از مراسم شب يلدا خوراكي هاي آن است؛ 
آجيل و ميوه هاي خاص اين شب مثل انار و هندوانه و خرمالو. آجيل و 
خشكبار تقريبا هميشه جزو اقالم نسبتا گران بوده اند و در سال هاي 

اخير هم اين افزايش قيمت ادامه داشته است. 
قيمت اين اقالم مخصوصا در آستانه عيد و شب چله به دليل افزايش 
تقاضا بيشتر هم مي شود و خيلي از خانوارها را از خريد منصرف مي كند. 
البته در مراكز فروش عمده و بورس هاي خريد مثل بازار تهران قيمت 
محصوالت ارزان تر اســت و مي توان خريد مناسب تري داشت اما اگر 
به هر دليل ازجمله شيوع كرونا نمي خواهيد راه دور برويد مي توانيد 
به جاي دستفروش ها، ميادين ميوه و تره بار شهرداري را براي خريد 
انتخاب كنيد تا هم محصول بهتري بخريــد و هم قيمت كمتري از 

مغازه ها بپردازيد. 
به گزارش همشهري، به فاصله يك هفته تا شب يلدا، قيمت انواع آجيل 
درجه يك در ميادين ميوه و تره بار تهران اعالم شــده و بر اين اساس 
نخودچي با قيمت هر كيلوگرم 30هزار تومان ارزان ترين و بادام هندي 
با قيمت هر كيلوگرم 273هزار تومان گران ترين آجيل هايي هستند 

كه در ميادين ميوه و تره بار عرضه مي شوند. 

قيمت اقالم آجيل در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت- تومانمشخصاتنام كاال
280.000مغز شدهپسته
192.000- 162.000انواع ارقامپسته

195.000مغز شدهبادام درختي
120.000با پوست كاغذيبادام درختي
59.000مغز شده درشتبادام زميني
41.000غالف داربادام زميني

270.000مغز شدهفندق
132.000با پوستفندق
223.000مغز شده سفيدگردو
114.000پوست كاغذيگردو

88.000- 47.000انواع ارقامتخمه كدو
42.000- 38.000انواع ارقامتخمه آفتابگردان

42.000- 38.000انواع ارقامتخمه جاباني
30.000نخودچي سفيد

273.000بادام هندي

جهان پساكرونا، ايران پساكرونا
نظام حكمراني و راهبران سياسي و اجتماعي بايد نسبت به حس عمومي  ادامه از 

هزينه فرصت ازدست رفته و عدم النفع  بسيار حساس باشند.صفحه اول
تامين واكسن كرونا اصلي ترين و فوري ترين مسئله اجتماعي ايران است. به هيچ وجه  نبايد در اين بــاب تعلل و به اين مســئله كم توجهــي كرد. خوشــبختانه آقاي 4
رئيس جمهور، رئيس بانك مركزي و مســئوالن بهداشــت و درمان از داشتن اراده كافي و 
آمادگي براي تخصيص منابع مالي الزم به اين نياز عمومي خبر داده اند. همچنين آنان  وجود 
مانع هاي سياسي بر سر راه مبادله مالي براي تامين واكسن را مخابره كرده اند. بي گمان آنان 
درست مي گويند. ولي، برجسته كردن مانع هايي كه آمريكا ايجاد مي كند، دردي از دردهاي 
مردم درمان نمي كند. بايد چاره اي جست. در اين ارتباط بايد به 2 نكته توجه داشت. يكي 
اينكه موضوع در دستور كار، مسئله اي انساني است. بنابراين، دولت در تماس با تمام نهادهاي 
مدني و سازمان هاي بين المللي بايد از ظرفيت آنان سود ببرد و اجازه دهد كه نهادهاي مدني 
ايران با همتايان خود در اين ارتباط تماس برقرار نمايند و همراهي آنان را طلب كنند. و ديگر 
آنكه از سياســي كردن موضوع و تبديل آن به منازعه سياســي درون كشــور احتراز كرد. 
دست كم، خودمان در ايران اين موضوع را ملي و عمومي تلقي كنيم و به يكديگر كمك كنيم 
و به هم اعتماد داشته باشيم. ترديدزايي درباره سالمت واكسن ها و كيفيت واكسيناسيون كه 
توسط برخي افراد مطرح شده نمك بر زخم مردم پاشــيدن است. به مسئوالن بهداشت و 

درمان اعتماد كنيم.
خوش گماني داريم. در اين مرحله از همه گيري اين ويروس، موضوع تأمين واكسن 5 براي رويارويي با كرونا نيــاز به هم رأيي و يا به عبارتي تشــكيل اتاق فكر بر مبناي 
مسئله يك كشور است. به جاي طرح فرضيه هاي ثابت نشده، و نكوهش يكديگر، همه بسيج 
شويم تا مانع هاي دروني و بيروني بر سر راه تدارك اين واكسن را برطرف كنيم. براي يك بار هم 
كه شده تمرين همدلي كنيم. اين چند روزه كه برخي اخبار نيش ونوش دار را ديدم با خود گفتم 
از كي ما اينگونه نسبت به هم نامهربان شديم و سوء نظر پيدا كرديم؟ به هرروي، در آغاز به خودم 
يادآوري مي كنم كه در ارتباط با رويارويي با كرونا از هرگونه دودستگي بايد بپرهيزم. مسئله 
امروز ما دستيابي سريع به واكسن مؤثر و كاراســت. داخلي و يا خارجي و چگونگي آن مهم 

نيست. سالم، درست، مؤثر و در اختيار مردم بودن آن مهم است.
ارج آنان را بدانيم و با همراهي خود از خســتگي آنان بكاهيم. اين هموطنان فداكار 6 كادر پزشكي روزگاران سختي را طي مي كنند و با ماموريت دشواري روبه رو هستند. 
ماه هاست كه با كمترين چشمداشت، بيشترين لطمه ها را در مبارزه كشورمان با اين ويروس 
مرگبار ديده اند. واكسيناسيون كرونا امري تخصصي اســت و نيازمند حضور كادر پزشكي 
توانمند است. تحقق اين امر بدون حضور جامعه پزشكي امكان پذير نيست و اگر بشود، پرخطا 

خواهد بود و قابل اعتماد نيست. بنابراين، در انديشه سالمت كادر پزشكي كشور نيز بايد بود.

قيمت طال و سكه در  سكه و طال
بازار اين دارايي ها در 
نخســتين روز هفته 
نسبت به روز پاياني 

هفته گذشته كاهش يافت. 
به گزارش همشهري، شنبه و در شرايطي 
كه بازارهاي جهاني در تعطيالت آخر هفته 
به سر مي برند، بهاي اونس جهاني با كاهش 
همراه بود تا تأثير آن بــر بازار داخلي ايران 
نيز با كاهش قيمت فلز زرد نمايان شــود. 
در بازار طالي تهران هر گرم طالي 18عيار 
تا ســاعت 16روز گذشــته يك ميليون و 
141هزار تومان قيمت خورد كه در مقايسه 
با قيمــت آخريــن روز كاري هفته پيش 
15هزار تومان كاهش داشــت و هر مثقال 
طال تا همين ساعت 4ميليون و 950هزار 
تومان معامله شــد. بازار ســكه اما شاهد 

نوسان هاي بيشتري بود.
 ســكه امامي كه در روزهاي مياني هفته 
گذشــته تا نزديكي مرز 13ميليون تومان 
رسيده بود، روز پنجشــنبه در ميانه هاي 
كانال 12ميليون متوقف شد و ديروز گرچه 
نوسان هاي زيادي داشت، سرانجام تا پايان 
ساعت كاري روي 12ميليون و 300هزار 
تومان ثابت ماند. كاهش قيمت سكه بهار 

آزادي هم به همين ميزان يعني 300هزار 
تومان بود. هر قطعه ســكه طــرح قديم 
براساس قيمت  هاي ســايت اتحاديه طال 
و جواهر تهران تا ســاعت 16روز گذشته 
11ميليون و 700هزار تومان قيمت خورد 
و اين سكه كه هفته گذشــته 12ميليون 
تومان را هم ديد، باز ناچار به عقب نشيني 

شد. 
روز شنبه قيمت نيم سكه و سكه يك گرمي 
نسبت به روز كاري قبل تغييري نداشت اما 
ربع سكه 50هزار تومان ارزان تر معامله شد. 
براي هر قطعه نيم سكه قيمت 6ميليون و 
500، براي ربع ســكه 4ميليون و 450 و 
براي هر قطعه سكه يك گرمي 2ميليون و 

450هزار تومان به ثبت رسيد.

 قيمت طال در بازار آزاد
 تا ساعت 16روز شنبه

قيمت)تومان(نوع دارايي
4.950.000مظنه تهران

1.142.707طالي 18عيار)گرم(
12.300.000سكه طرح جديد
11.700.000سكه طرح قديم

6.500.000نيم سكه
4.450.000ربع سكه

2.450.000سكه يك گرمي

قيمــت دالر ديروز  بازار  ارز
بــراي دومين هفته 
متوالــي در كانــال 
26هزار تومان نوسان 
كرد، به نظر مي رســد دالر جايگاهش را در 

اين كانال تثبيت كرده است.
به گزارش همشهري، افزايش اميدواري ها 
نسبت به آينده سياست خارجي و كاهش 
سطح تنش هاي بين المللي كه منجر شده 
بود قيمت هر دالر آمريكا تا سطح 24هزار 
تومان نزول كند چندان دوام نداشــت و از 
هفته قبل قيمت دالر دوباره به كانال 26هزار 

تومان بازگشت. 
ديروز هم قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد 
با وجود آنكه اندكي نزول كرد اما همچنان 
در اين كانال نوســان مي كرد و تا ســاعت 
17به 26هزارو 50تومان رسيد. نكته جالب 
توجه در مبادالت ديروز انطباق قيمت هاي 
صرافي بانك ملي به عنوان كارگزار اجرايي 
بانك مركزي با قيمت هاي بــازار آزاد بود 
به طوري كه گپ و فاصلــه قيمتي صرافي 
بانك ملي با بازار آزاد به حداقل رســيد و 
در اغلب ساعت هاي روز حتي قيمت هاي 
صرافي بانك ملي و بازار آزاد با هم منطبق 

بودند. در نهايــت صرافي بانك ملي قيمت 
هر دالر را بــا 60تومان كاهش روي قيمت 

26هزارو 50تومان تنظيم كرد. 
ديروز همچنيــن در بازار متشــكل ارزي 
هم قيمت هر دالر آمريكا تا ســاعت 17به 
25هزارو 600تومان رســيد. اين بازار قرار 
اســت به مرجع تعيين نرخ اســكناس ارز 
تبديل شــود اما به نظر مي رســد بازار آزاد 
بيشتر تحت تأثير معامالت سامانه سناست. 
از نظر بنيادي هنوز عوامــل اقتصادي كه 
بتواند زمينه كاهــش واقعي قيمت دالر را 

فراهم كند ظهور نكرده است. 
به همين دليــل اقتصاددانان بر اين باورند 
كه نزول قيمت دالر به زير 24هزار تومان 
فعال قابل تصور نيســت. چرا كــه ميزان 
منابع و مصارف ارزي كشور با هم يكسان 
نيســت و تقاضا بيشــتر از عرضه اســت. 
تحليلگران تكنيكي نيز بــر اين باورند كه 
قيمت دالر در محــدوده 24هزار تومان با 
يك محدوده حمايتي مواجه است و حتي 
احتمال مي رود درصــورت ثبات قيمت ها 
در محــدوده 25هزار تومــان قيمت دالر 
در بلندمدت از نظر تكنيكي دوباره با رشد 

مواجه شود. منشأ مباحث مطرح در مورد آزادسازي قيمت 
برخي خودروهاي داخلي چيست؟

با انتصاب وزير جديد صنعت، معدن و تجارت مســئوليت 
مسائل حوزه خودرو در اين وزارتخانه از سازمان حمايت و 
كميته خودرو به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
منتقل شده است. با اين روند در جلساتي كه با مسئوالن اين 
سازمان داشتيم، رئيس جديد اين سازمان با تأكيد بر رقابتي 
بودن توليد و بازار برخي خودروهاي هم كالس، درخواست 
آزادســازي قيمت اين خودروها را مطرح كــرد. بايد توجه 
كنيم كه در گذشــته و هنگامي كه واردات خودرو آزاد بود 
نيز شــوراي رقابت برخي خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل 
را با استناد به عرضه محصوالت مشابه و رقابتي بودن بازار از 
فهرست ضوابط قيمت گذاري خارج كرد. از سوي ديگر وظيفه 
اين شورا تعيين ضوابط و دستورالعمل قيمت براي خودرو و 
ساير كاالهايي است كه بازاري انحصاري داشته باشند. اما 
درصورتي كــه رقيبي براي اين محصــوالت در بازار وجود 
داشته باشد، مشمول اين ضوابط نخواهد بود. در اين جلسه 
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز با استناد 
به اينكه اكنون كرمان موتور، گروه بهمن ، مديران خودرو و 
چانگان خودروهايي هم كالس برخي محصوالت ايران خودرو 
و سايپا توليد مي كنند، درخواست كرد تا اينگونه محصوالت 
ايران خودرو و سايپا از شمول ضوابط قيمت گذاري شوراي 

رقابت خارج شوند.
روند بررسي درخواست چگونه خواهد بود؟

شــورا اين درخواست را براي بررسي بيشــتر به مركز ملي 
رقابت ارائه كرده و اين مركز در حال بررســي تيراژ توليد و 
وضعيت بازار اين خودروهاست. نتايج بررسي اين مركز در 
مورد خودروهاي مذكور درصورتي كه آماده باشد در جلسه 
2هفته آينده ارائه و بعد از تبادل نظر، رأي نهايي شورا در اين 
زمينه اعالم خواهد شــد. اگر اين خودروها رقابتي باشند، 
شوراي رقابت طبق روال گذشته اين محصوالت را از شمول 
قيمت گذاري خارج مي كند و گرنه همچنان مشمول ضوابط 

قيمت تعيين شده توسط شوراي رقابت خواهند بود.
پيشنهاد ســازمان گسترش و نوســازي صنايع ايران براي 
خروج حداقل 10خودرو شامل دناپالس توربو شارژ، هايما، 
رانا، كوئيك، شاهين، ساينا، پژو 207پانوراما، چانگان، آريا، 
كي 132و برخي ديگر از خودروها از شمول قيمت گذاري 
شوراي رقابت است. اين سازمان با استناد به توليد و عرضه 
خودروهاي همرده مانند انواع جك در كرمان خودرو، انواع 
 ام وي ام و ايكس 33 در مديران خودرو و بســترن و برخي 
محصوالت جديد در گروه خودروسازي بهمن، شرايط توليد 
و بازار ايــن خودروها را رقابتي قلمداد كرده و درخواســت 
خروج اين خودروها از شــمول دستورالعمل قيمت گذاري 

شوراي رقابت را ارائه كرده است.
شــورا و مركز ملي رقابت در بررســي اين 

درخواست چه معيارهايي را مدنظر قرار مي دهد؟
براي اينكه هر كااليي ازجمله خودرو داراي بازاري رقابتي 
باشــد، بايد ضوابط و معيارهايي وجود داشته باشد. يكي از 
معيارها قراردادن اطالعات تيراژ و ســهم بازار خودروست. 
با مشخص شدن سهم بازار اين خودروها و ساير معيارهايي 

كه شوراي رقابت براي خروج محصوالت انحصاري از شمول 
ضوابط قيمت گذاري دارد، درصورتي كه تشــخيص شورا 
خروج اين خودروها از انحصار باشد، قيمت گذاري آن آزاد 

خواهد شد.
اما اغلب محصوالت كرمان موتور، مديران 
خودرو و گروه بهمن پيش از اين نيز توليد مي شــده و 
اكنون برخي خودروهاي تازه وارد ايران خودرو و سايپا 
به بازار عرضه شده و سهم بازار محصوالت 2 خودروساز 

بزرگ كشور از ديگر شركت ها بيشتر است.
متقاضيان آزادسازي قيمت اين خودروها استدالل مي كنند 
كه اكنون تيراژ توليــد خودروهاي هم كالس با محصوالت 
مذكور افزايش يافته است. قبال شوراي رقابت با توجه به تيراژ 
توليد پايين و عرضه انحصاري، اينگونه خودروها را مشمول 
ضوابط قيمت گذاري كرده بود. از سوي ديگر با توجه به اينكه 
محصوالت ايران خودرو و ســايپا با توجه به سهم بازارشان 
نسبت به ساير شركت هاي خودروسازي، قدرت مسلط در 
بازار خودروي كشورمان محسوب مي شوند، اما وقتي تنوع 
خودروهاي همرده محصوالت اين شركت ها افزايش يابد، 
ســبد عرضه محصوالت هم كالس افزايش يافته و بازار از 
انحصار خارج مي شود. اغلب اين محصوالت نيز خودروهايي 
هســتند كه به صورت ســي كي دي وارد و در داخل كشور 

مونتاژ مي شود.
براي خــروج ايــن خودروها از شــمول 
قيمت گذاري بايد ســهم بازار اين خودروها كم يا زياد 

باشد؟
 بحث كلي آن است كه بايد سهم بازار اين خودروها با يكديگر 
تقريبا مساوي و در يك سطح باشــد. نبايد سهم بازار يك 
خودرو 90درصد و ســهم بازار خودروي ديگري 10درصد 
باشد، چرا كه سهم 90درصدي يك خودرو در بازار مي تواند 
روي تعيين قيمت و شــكل گيري وضعيت مسلط در بازار 
خودرو مؤثر باشد. اما درصورتي كه سهم بازار اين خودروها 
مساوي يا نزديك به هم باشــد، مي توانند در بازاري رقابتي 
عرضه شوند و تعيين قيمت اين خودروها تابع انحصار يك 
يا دو شركت خودروساز نخواهد بود. شــوراي رقابت براي 
تعيين سهم بازار هر خودرو از فرمول هاي متفاوتي استفاده 
مي كند كه يكي از اين فرمول ها H.H.I است كه با قرار دادن 
تيراژ و ســهم بازار هر خودرو در اين فرمول شرايط بازار آن 
مشخص مي شود. اگر عدد استخراج شده براي هر خودرو در 
اين فرمول بيش از 2هزار و 400تا 2هزار و 500باشد، بازار 
اين خودرو انحصاري و مشمول ضوابط قيمت گذاري شوراي 
رقابت خواهد بود. در چارچوب اين فرمول مركز ملي رقابت، 
تيراژ توليد به اضافه سهم بازار هر خودرو را ضربدر دو كرده و 

با ضوابط آن اطالعات مورد نياز را استخراج مي كند.
 احتمال آزادسازي قيمت پرايد و پژو405 نيز 

با اين استدالل وجود دارد؟
در مورد اين خودروها نيز شــوراي رقابت هر 3  ماه يك بار، 
ضوابط قيمت گذاري اين خودروها را تعيين و ابالغ مي كند. 
اكنون نيز براي تعيين ضوابط قيمت گــذاري خودروهاي 
پرتيراژ براي 3 ماهه چهارم ســال 99 نرخ تورم بخشي اين 
خودروها نســبت به 3 ماهه قبل از آن توسط بانك مركزي 

محاسبه و اعالم مي شود.
آيا تغيير قيمت و شــرايط بازار خودروهاي 

پرتيراژ تأثيري در تعيين ضوابط قيمت گذاري دارد؟
در مصوبه هفته گذشته شوراي رقابت تأييد شد كه برخالف 
3 ماهه دوم و ســوم براي تعيين قيمت خودروهاي پرتيراژ 
داخلي در 3 ماهه آخر ســال99، برخــي عوامل مانند نرخ 
بهره وري و كيفيت نيز لحاظ شود. با توجه به شرايط نامساعد 
توليد و وضعيت بازار خودروهاي پرتيراژ سهم اين عوامل در 
تعيين ضوابط قيمت گذاري خودروهاي داخلي طي 3 ماهه 
دوم و سوم امســال صفر در نظر گرفته شــده بود، اما شورا 
مصوب كرده تا 2 عامل بهــره وري و كيفيت نيز درتعيين 
ضوابط 3 ماهه چهارم امسال لحاظ شود كه مخصوصا لحاظ 
عدد بهره وري در فرمول قيمت گذاري خودروهاي داخلي، 
نمره منفي را در تعيين قيمت خودروهاي مذكور داشته و 

قيمت ها را به نفع مشتريان كاهش مي دهد. 
همچنين عدد كيفيت خودروهاي پرتيراژ نيز از شركت ملي 
كيفيت و استاندارد ايران دريافت و در فرمول مذكور لحاظ 
مي شود. با بررسي وضعيت كيفيت خودروهاي پرتيراژ طي 
3 ماهه چهارم امسال نســبت به دوره هاي قبل، اين عامل 
از منفي 3تا به اضافــه 3در تعيين ضوابــط قيمت گذاري 
خودروهــاي پرتيراژ داخلي ســهم خواهد داشــت. آنچه 
مسلم است بازگشت اين دو متغير به فرمول قيمت گذاري 
خودروهاي پرتيراژ داخلي به نفــع مصرف كننده و كاهش 

قيمت اين خودروها خواهد بود.
با توجه به ســهم افزايش نرخ ارز در تعيين 
قيمت خودروهــاي داخلي، چرا ســير نزولي نرخ ارز 
تأثيري در كاهش قيمت خودروهاي داخلي مشــمول 

قيمت گذاري نداشته است؟
 ضوابط قيمت گذاري خودروهاي داخلــي به طور روزانه يا 
هر  ماه تعيين نمي شود كه افزايش يا كاهش روزانه، هفتگي 
يا حتي ماهانــه متغيرها در كاهش يــا افزايش قيمت اين 
خودروها نقش داشته باشــد بلكه براساس مصوبه شوراي 
رقابت ســهم متغيرهاي مختلف ازجمله نرخ ارز هر 3 ماه 
يك بار در قيمت تمام شــده و ضوابــط قيمت گذاري اين 
خودروها لحاظ مي شــود. با اين روند قيمت ارز نيز يكي از 
مولفه هاي مؤثر در تعيين نرخ تورم بخشــي خودرو اســت 
كه بانك مركزي در محاســبه هر 3  ماه يك بار تورم بخشي 
خودرو لحاظ مي كند و اكنون نيز نرخ تورم بخشي كه تا پايان 
آذرماه بانك مركزي تعيين و اعالم مي كند، در سبد مذكور 
لحاظ خواهد شــد. در 3 ماهه دوم و سوم هم ميزان ارزبري 
خودروهاي پرتيراژ بر مبناي نرخ ارز بازار آزاد لحاظ شده بود 
در دوره3 ماهه سوم نيز كه قيمت اين خودروها 25درصد 
افزايش يافت، بانك مركزي اعالم كرده بود كه ســهم نرخ 
ارز از اين ميزان افزايش قيمت خودروهاي مذكور نســبت 
به 3 ماهه دوم حدود 43درصد و سهم مواداوليه توليد داخل 
از اين افزايش قيمت بيش از 30درصد بوده است. مطمئنا 
درصورتي كه با محاسبه بانك مركزي در دوره 3 ماهه چهارم 
امسال نسبت به 3 ماهه سوم يعني مهر، آبان و آذر نرخ ارز يا 
نهاده ها و مواداوليه توليد كاهش يافته باشد در كاهش نرخ 

تورم بخشي خودروهاي مذكور نيز مؤثر خواهد بود.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز- ارقام به ريال
درصدتغييرمقدار تغييرقيمتنوع ارز

0.23-260.050600دالر
0.06-315.310200يورو

1.02-346.6603.540پوند انگليس
0.27-71.630190درهم امارات

0.3-33.100100لير تركيه
0.71-297.0002.100فرانك سوئيس

0.5-39.900200يوان چين
256.9006000.23ين ژاپن

0.68-204.9501.400دالر كانادا
0.1-198.400200دالر استراليا

رضا شيوا در گفت وگو با همشهري تشريح كرد:
آزادسازي قيمت 10خودرو در دستور شوراي رقابت
بازار اين روزهاي خودرو در حالي تشديد ركود ناشي از ريزش قيمت ها و افت نسبي تقاضا را  و خودر
تجربه مي كند كه روند نزولي نرخ ارز و تركيدن حباب قيمت ها به خصوص در خودروهاي 
مونتاژي و وارداتي، انتظارات مشتريان براي كاهش قيمت ها و ثبات بازار را بيشتر كرده است. 
درشرايطي كه برخي بر كاهش قيمت مصوب خودروهاي داخلي با توجه به شرايط بازار و 
كاهش نرخ ارز تأكيد مي كنند، زمزمه هاي آزادسازي قيمت برخي خودروهاي مونتاژ داخل به گوش مي رسد؛ 
اتفاقي كه با تغيير متولي صنعت خودرو از وزارت صنعت به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و با درخواست 
رئيس اين سازمان كليد خورده و مشخص نيست كه اين افزايش احتمالي قيمت خودروهاي مونتاژي چه تأثيري 
بر اقبال مشتريان از اين خودروها در بازار خواهد داشت. آخرين وضعيت آزادسازي قيمت خودرو و تصميمات 

شوراي رقابت را در گفت وگو با رضا شيوا، رئيس اين شورا بررسي كرده ايم كه مي خوانيد.

عقب نشيني طال و سكه

نوسان دالر در كانال 26هزار تومان

ارزش روزانه معامالت از 20 آبان ماه تا كنون )ارقام به هزار ميليارد تومان(
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مي دانيد همه ارجاع ها به مربيان بزرگ دنيا در نشست هاي 
خبري فوتبال ايــران مربوط به چه زماني اســت؟ مربوط 
به وقتي كــه مربيان ايراني بعــد از باخت هاي پرگل قصد 
دارند خودشــان را با اين جماعت مقايســه كنند. تا االن 
در نشســت هاي خبري هزار بار به باخــت 7بر يك برزيل 
جلوي آلمان استناد شــده و اين چند ماه هم زياد در مورد 
شكست 8بر 2بارسلونا جلوي بايرن مونيخ شنيده ايم. حاال 
اما فاضلي، سرمربي نســاجي يك مثال تازه رو كرده و بعد 
از باخت 4بر صفر تيمش مقابل سپاهان گفته: »يواخيم لو 
هم با آن عظمت 6گل از اســپانيا خورد. « اين، همه سهم 
ما از دنبال كردن فوتبال روز جهان اســت؛ اينكه ببينيم 
چه كسي بيشتر گل خورده، اسمش را ياد بگيريم و پشتش 

پنهان شويم.

يواخيم لو هم اضافه شد

هواداران اســتقالل كال به نبودن بعضي بازيكنان اين تيم 
عادت كرده اند. مثال ســياوش يزداني اگر 4 تا بازي پشت 
سر هم كرد جاي تعجب دارد. يكي ديگر از اين اساتيد هم 
فرشيد اسماعيلي است كه اساسا معلوم نيست كجاست و 
چه مي كند. مصدوميت كه به بخش جدايي ناپذير زندگي 
اسماعيلي تبديل شده و غيبت هاي چند هفته اي او ديگر 
كسي را متعجب نمي كند. بعد هم كه كمي وضعش بهتر 
مي شود، با مديران باشگاه به مشكل مي خورد و او را كنار 
مي گذارند. به هر حال اين داســتان ها چندان هم جديد 
نيست. اســماعيلي تا به حال بارها ســابقه جر و بحث در 
رختكن و محروميــت انضباطي را داشــته؛ اگر هم بوده، 
پنالتي اش را چيــپ زده و چند نفر ديگــر را به جان هم 
انداخته اســت. بزرگوار چه مي كني؟ كي نوبت »فوتبال« 

مي شود؟

چه مي كني بزرگوار؟

تراكتور و ماشين ســازي فردا در شــرايطي داربي تبريز را 
برگزار مي كنند كه هــر 2 تيم از نظــر كادرفني وضعيت 
نامعلومي دارند. در اين ميــان تراكتور كه مدعي قهرماني 
هم هســت به طور موقت در اختيار مســعود شجاعي قرار 
گرفته؛ بازيكني كه فصل گذشته هم با مشاوره دادن هاي 
گاه و بيگاهش به كادرفني نشان داده بود زياد از مربيگري 
بدش نمي آيد. جالب اينجاســت كه شــجاعي بالفاصله 
بعــد از انتخاب به عنوان ســرمربي موقت، دســتياري به 
نام علي نيكبخت را هــم به كادرفني اضافه كرده اســت! 
اين ديگر خيلي نوبر اســت. شــبيه اينكه يك اتاق هتل را 
به يك نفر اجــاره بدهند و بعد او براي 2 شــب اقامت، بنا 
بياورد و شروع به تعميرات كند. شــايد فكركنيد مسعود 
 براي نيمكــت تراكتــور خواب هاي طوالني تــري ديده

 اما خودش مي گويد نمي خواهد بماند.

دستيار براي سرمربي موقت؟

نكته بازي

جدايي عليرضا منصوريان از تراكتور آنقدر پرحاشيه و غيرمنتظره بود كه اخبار بعد از آن 
كمتر زير ذره بين رفت؛ ازجمله اينكه سعيد مهري، بازيكن مغضوب عليمنصور بالفاصله 
به تمرينات تراكتور بازگشت. مهري به دليل اعتراضش به تعويض از سوي منصوريان 
در اختيار باشگاه قرار گرفته بود، اما بركناري آقاي سرمربي كافي بود تا او هم فاتحانه به 
تمرينات برگردد. درنظر داشته باشيد كه اصول عجيب فوتبال ايران مي گويد چون اين 
بازيكن با منصوريان مشكل داشته و سرمربي هم كنار رفته، پس داستان ربطي به كل 
باشگاه پيدا نمي كند. درحالي كه اين ايده غلط است. اعتراض يك بازيكن به تعويض، 
بي احترامي به ساحت باشگاه است، نه اسم يك آدم خاص. بسيار خب؛ منصوريان رفت، 

اما بايد مسئله مهري سر جاي خودش مورد بررسي قرار مي گرفت.
متأسفانه اين روال در فوتبال ايران وجود دارد و گاهي مربي غضب كننده زودتر از بازيكن 
مغضوب ناچار به ترك تيم مي شود. نمونه ديگرش را فصل گذشته در شهرخودرو مشهد 
داشتيم؛ جايي كه سهراب بختياري زاده به عنوان سرمربي مهدي رحمتي را در اختيار 
باشگاه قرار داد، اما خودش خيلي زود بركنار شد و مديران تيم مشهدي همين آقاي 
رحمتي را به جاي او روي نيمكت نشاندند. اين يعني حتي فراتر از بازيكن ساالري؛ يعني 
چيزي شبيه ريشخند كردن همه اصول حاكم بر فوتبال حرفه اي. براي اينكه به ديرپا 
بودن اين ســنت در فوتبال ايران پي ببريد، يادآوري مي كنيم كه نمونه كالسيك اين 
الگو مربوط مي شود به اواخر دهه 70؛ جايي كه مرحوم ناصرحجازي بعد از بازي با سايپا 
پرويز برومند را از استقالل اخراج كرد، اما گلر آبي ها خطاب به او گفت: »ببين خودت 
تا فردا هســتي؟« و البته تصادفا حرف برومند درست از آب درآمد. ما در فوتبال ايران 
سنت پسنديده بازيكن ساالري را به مربي كشي هم تزيين كرده ايم. دست مان درد نكند!

بازيكنساالريومربيكشي
چطورهمهاصولحرفهايفوتبالراريشخندميكنيم؟

مهديپور:بازيهايپرسپوليسبايدانجامميشد 
هافبكاستقاللازداوريهاناراضياستوميگويداينروندميتواندبراياستقاللمشكلسازشود

زنوزي كه در اين ســال ها ركورددار تغيير 
مربي و مديــر در فوتبال ايــران بوده، در 
جديد ترين اقدامــش عليرضا منصوريان 
را از ســرمربيگري تراكتور بركنار كرده و 
مسائل فني تيم را به طور موقت به مسعود 
شجاعي ســپرده اســت. البته اين اتفاق 
به هيچ عنوان شجاعي را هيجان زده نكرده 
چراكه او فعال هيچ برنامه اي براي ورود به 
عرصه ســرمربيگري ندارد و ازهمين رو به 
مديران باشگاه اعالم كرده تا هرچه سريع تر 
سرمربي جديد تيم را معرفي كنند. اين در 
حالي است كه زنوزي انتظار داشته شجاعي 
درصورت نتيجه گرفتن تراكتور به عنوان 
مربي- بازيكن به كارش ادامه دهد تا پس از 
اضافه شدن علي نيكبخت به عنوان كمك 
ديگر نيازي به تغيير در كادر فني نباشــد. 
يكــي از بازيكنان تراكتورســازي در اين 
خصوص به همشهري مي گويد: »شجاعي 
نمي خواهد تمركزش هم روي مربيگري 
و هــم روي بازي كردن باشــد و به همين 
دليل عالقه اي به ســرمربي شــدن نشان 
نداده است. او مي خواهد هر چه زودتر اين 
مسئوليت از روي دوشش برداشته شود.«

گزينههايرويميز
حاال كــه شــجاعي تمايلي به ســرمربي 
شدن ندارد، خيلي ها دوست دارند بدانند 
چه كسي در نهايت جاي منصوريان را روي 
نيمكت قرمزهاي تبريــز مي گيرد. از اين 
شهر خبر مي رسد زنوزي همانند دوره هاي 
قبل، اين بار هم سراغ نام هاي بزرگ رفته و 
مربياني مثل علي كريمي، افشين قطبي 
و الكســاندر نوري را در فهرســت مربيان 
مورد نظرش قــرار داده اســت. حتي در 
روزهاي اخير از علي دايــي هم به عنوان 
گزينه تراكتور نام برده شده ولي كماكان 
دايي به دليــل فعاليت هاي اقتصادي فعال 
قصد خارج شــدن از تهــران را ندارد. اين 
در حالي اســت كه همچنان شايعاتي هم 
درخصوص مشــكل او براي مربيگري در 
ليگ برتر مطرح شده اســت. به اين نكته 
هم بايد اشاره داشت كه تراكتوري ها قبل 

از شــروع ليگ هم با دايي و هم با كريمي 
مذاكره داشتند اما نتوانستند آنها را راضي 
به حضور در تبريز كنند. در اين شــرايط 
پيش بيني مي شــود هر 2گزينــه باز هم 
به تراكتور پاســخ منفي بدهند هرچند با 
قاطعيت نمي توان در اين خصوص صحبت 
كرد. براساس شنيده ها افشين قطبي هم 
يكي ديگــر از گزينه هاي تراكتور اســت، 
مربي اي كه فصل گذشــته اتفاقات تلخي 
را همراه بــا شــيجياژوانگ  اور برايت در 
سوپرليگ چين تجربه كرد. شيجياژوانگ 
حتي در مقاطعي به رتبه سوم ليگ برتر هم 
صعود كرد تا خيلي ها براي اين تيم شانس 
 آسيايي شــدن قائل باشــند، اما اين تيم

 در نهايت با قطبي به دسته پايين تر سقوط 
كرد! ديگر گزينه تراكتور هم كسي نيست 
جز الكساندر نوري كه پيش از فصل شايعه 
حضورش در اســتقالل مطرح شد و حتي 
زماني گزينه سرمربيگري تيم ملي هم بود. 
البته نوري اين روزها براي غرامت گرفتن 
از هرتابرلين عالقه اي به تيم گرفتن نشان 
نداده و بايد ديد زنوزي مي تواند او را به ايران 
بياورد يا خير. به اين نكته هم بايد اشــاره 
داشت كه اگر تراكتور در هفته هاي پيش رو 
نتيجه بگيرد، هيچ بعيد نيست زنوزي قيد 
تمــام گزينه ها را بزند و با پيشــنهادهاي 
رويايي اش شجاعي را راضي به حضور روي 

نيمكت كند!
ناراحتيبازيكنان

مشــكالت اين روزهاي تراكتــور فقط به 
نيمكت ايــن تيم ختم نمي شــود چراكه 
بازيكنــان هــم از مالــك باشــگاه بابت 
عدم پرداخت حق و حقوق شــان ناراضي 
هستند. اينطور كه گفته مي شود آنها تا به 
امروز بابت فصــل جديد فقط 10درصد از 
مبالغ قراردادهايشان را دريافت كرده اند، 
7درصد قبل از بازي با سپاهان و 3 درصد 
هم قبل از بازي بــا فوالد. حتي منصوريان 
هم قبل از كنار رفتن از تراكتور به مسئوالن 
باشــگاه گفته بود كه آنها پول بازيكنان را 

نمي دهند و توقع نتيجه گيري دارند.

شجاعيسرمربيگريرانميخواهد
كاپيتانسابقتيممليازمديرانتراكتورخواسته
هرچهزودترنفراولكادرفنياينتيمرامعرفيكنند

ديروز قرار بود 5بازي در چارچوب هفته ششم برگزار شود 
اما جدال پرسپوليس و ذوب آهن باز هم در آخرين ساعات 
لغو شد. پرســپوليس كه اين روزها خيلي نگران سالمتي 
بازيكنانش بــراي فينال ليگ قهرمانان آسيا ســت، خيلي 
اميدوار بود در اين بازي تركيبش را براي بازي فينال محك 
بزند. اعضاي پرسپوليس بعد از انجام آخرين تست با اعالم 
نتايج منفي براي ويروس كرونا مواجه شده بودند تا با خيالي 
آسوده مهياي جدال با ذوب آهن شوند. اما حضور چند بازيكن 
كرونايي در اردوي ذوب آهن و نتايج آخرين تست اين تيم 

باعث شد تا اين بازي در آخرين ساعات لغو شود.
در ســاير بازي هاي ديروز رويايي ترين نتيجــه را نفتي ها 
گرفتند. شاگردان پورموســوي كه هفته گذشته در آزادي 
اســتقالل را متوقف كرده بودند، روز گذشــته هم گل گهر 
صدرنشين را با نتيجه 2 بر يك شكست دادند و جاي اين تيم 
در رده اول را گرفتند. نفت با گل هاي طالب ريكاني )51( از 
روي نقطه پنالتي و رضا خالقي فر )68( كامبكي فوق العاده 
داشــت تا تيم قلعه نويي با وجود گلزني منشا در دقيقه 27 
براي دومين هفته متوالي بازنده از زمين خارج شــود. نفت 
حاال با 11 امتياز صدرنشين است و فوالد، گل گهر و سپاهان 
10 امتيازي را پشت سر دارد. فوالد روز گذشته با نتيجه 3 بر 
صفر سايپا را شكست داد و با تفاضل بهتر به رتبه دوم رسيد. 
فرشــاد احمدزاده )31(، صالح حردانــي )87( و كوليبالي 

)91( براي فوالد گلزني كردند. مس رفســنجان هم ديگر 
تيم برنده بازي هاي ديروز بود كه بــا نتيجه 2 بر صفر نفت 
مسجدسليمان را شكست داد. اسالمي خواه )42( و كريم زاده 
)85( براي مس گل زدند. پيكان و آلومينيوم هم تنها ديدار 

بدون گل ديروز بود.

داربيتبريزيها،داربياستقالليها
هفته ششــم ليگ برتر امروز با برگزاري 2بــازي به پايان 
مي رسد؛ 2جدال بسيار حساس در تبريز و مشهد كه هر كدام 
از جهتي يك بازي حيثيتي براي رقبا محســوب مي شود. 
امروز از ساعت15 در تبريز شاهد داربي اين شهر ميان 2تيم 
ماشين سازي و تراكتور خواهيم بود. 2 همشهري در حالي 
به هم رسيده اند كه هر 2 در هفته گذشته سرمربي شان را از 
دست دادند و با سرمربي موقت به اين بازي مي آيند. آخرين 
مصاف 2تيم كه در هفته هاي پاياني فصل گذشته با برد 2 بر 
يك تراكتور به پايان رسيد، آنقدر حاشيه و درگيري داشت 
كه به همه ثابت كند اين 2تيم برخالف شايعات هيچ شوخي 
و رفاقتي با هم ندارند. همراه مس رفســنجان، ضعيف ترين 
خط حمله ليگ متعلــق به همين 2تيم تبريزي اســت و 
ماشين سازي با 10گل خورده، ضعيف ترين خط دفاعي را 
هم در اختيار دارد. 45دقيقه بعد از آغاز داربي تبريز، جدال 
شهرخودرو و استقالل نيز در مشهد آغاز مي شود. بيشترين 

حساســيت ها در اين مصاف به حضور مهدي رحمتي روي 
نيمكت ميزبان برمي گردد. رحمتي بعد از ســال ها حضور 
در استقالل، حاال در نخستين تجربه سرمربيگري در حالي 
مقابل استقالل قرار مي گيرد كه در جدول فقط يك امتياز 
كمتر از آبي ها دارد. برد در اين مسابقه براي محمود فكري 
و رحمتي خيلي بيشــتر از 3امتياز ارزش خواهد داشت. در 
آستانه اين مســابقه نيمي از مصدومان استقالل به شرايط 
بازي برگشــته اند اما ممكن اســت توان90دقيقه بازي را 
نداشته باشند. شنيده مي شــد وريا غفوري هم به اين بازي 
مي رســد اما در نهايت به مشــهد نرفت و در تهــران ماند. 
استقالل هنوز شكل بازي دلخواهش را به دست نياورده اما 
با وجود اين، آمارهاي متريكا نشان مي دهند اين تيم تقريبا 
در تمامي آيتم ها از شهرخودرو برتر بوده است. آبي پوشان 
50درصد بيشتر از حريف شوت زده اند )12.4در مقابل8( و 
در عوض خط دفاعي مشهدي ها 50درصد بيشتر از استقالل 
به حريفان اجازه شوت زني داده  است )11.6در مقابل 7.8(. 
استقالل روي هوا هم موفق تر از حريفش عمل كرده است؛ 
تيم فكري در هر بازي 25.6نبرد هوايي موفق داشته )دومين 
تيم ليگ بعد از گل گهر( اما اين آمار در شــهرخودرو فقط 
17.2( بوده اســت. با تكيه بر اين آمارها احتماال استقالل 
امروز هم حاكميت بيشتري بر بازي خواهد داشت اما در نبود 

شيخ دياباته ضعف گلزني همچنان آبي ها را آزار مي دهد.

فصل نقل وانتقاالتي تابســتان آينده، بهشت فصل هاست 
و باشــگاه هاي بزرگ اروپايي در اين پنجره نقل وانتقاالتي 
مي توانند به صورت رايگان به آرزوهاي دست نيافتني خود 
برسند. باشــگاه ها بعد از كرونا ديگر نمي توانند براي خريد 
ســتاره ها صدميليون صدميليون يورو هزينــه كنند. اما 
چندين ستاره چند ده ميليوني در بازار در دسترس خواهند 
بود كه در حالت طبيعي براي جذب آنها بايد بودجه هنگفتي 
صرف مي شــد درحالي كه در اين حراج فصلي مي شود آنها 
را رايگان به خدمت گرفت. اگر اتفاق خاصي نيفتد و رئيس 
آينده باشــگاه بارســلونا - احتماال الپورتا- نتواند مسي را 
به ماندن قانع كند، انتقال اين ســتاره كه در حالت عادي 
300ميليون يورو هزينه داشــت، بدون پرداخت حتي يك 
سنت و هزينه اياب و ذهاب و باربري ممكن خواهد شد. از 
2 باشگاه منچسترسيتي و پاري ســن ژرمن فعال به عنوان 

مقصدهاي احتمالي او ياد مي شــود. مســي مي خواهد به 
تيمي پرستاره برود و بار ديگر بخت خود را براي بردن ليگ 
قهرمانان اروپا به بوته آزمايش بگذارد. مســي تنها ستاره 
گران قيمتي نيســت كه روي او چوب حراج خواهد خورد. 
رئال مادريد اگر با 2ســتاره خود يعنــي مودريچ و راموس 
و يك بازيكــن ديگر به نام لوكاس واســكس تمديد نكند، 
اين 3 هم سوژه داغ بازار تابســتاني خواهند بود. راموس و 
مودريچ به تنهايي مي توانند كيفيت يــك تيم را دگرگون 
كنند و اگر رئال براي تمديد با آنها دســت نجنباند، شايد 
مجبور شود براي جانشينان شــان ميليون ها يورو از خزانه 
باشگاه برداشــت كند. راموس قراردادي 2 ساله مي خواهد 
با افزايش حقوق به باالي ســالي 12ميليــون، اما مودريچ 
كه در 35ســالگي از همــه هافبك هاي حــال حاضر دنيا 
بيشتر مي درخشد، براي تمام كردن فوتبالش در رئال حتي 

حاضر است دستمزدش را كم كند. او و كروس به زندگي در 
مادريد عادت كرده اند و دوست ندارند در سال هاي پاياني 
فوتبال شــان خود و خانواده را آواره كنند. آالبا هم يكي از 
پرمشتري ترين بازيكناني است كه به زودي قراردادش تمام 
مي شود و مي تواند به صورت آزاد به هر تيمي كه خواست، 
برود. مدافع اتريشي بايرن مونيخ بر سر تمديد قرارداد با اين 
باشگاه به توافق نرســيده و جدايي اش حتمي است. رئال و 
بارســلونا او را مي خواهند اما نه با اين دســتمزد كه به نظر 
مي رسد سالي 12ميليون يورو به باال باشد. پاري سن ژرمن و 
يوونتوس هم جزو مشتريان هستند اما چلسي حاضر است 
بيشترين دستمزد را به او بدهد. شايد بايرن مجبور شود او را 
در نقل وانتقاالت زمستاني به فروش برساند. سرخيو آگوئرو 
مورد بعدي است. او كه سال ها با ســفارش مارادونا گزينه 
رئال مادريد بود، اما پرس حاضر نمي شد از اتلتيكو بازيكن 
بگيرد و سپس در منچسترسيتي هم به گزينه اي غيرقابل 
دسترس تبديل شــده بود، حاال در دسترس است اما سن 
او براي رئال كه مدتي اســت عادت به خريد بازيكن باالي 
30سال ندارد، كمي زياد اســت. او مناسب تركيب بارسا و 
رئال است. دي ماريا هم در تابستان از پاريس آزاد مي شود. او 
دوست دارد در بارسلونا و در كنار مسي بازي و به آرمان هاي 

رئال مادريد خيانت كند اما خود مسي معلوم نيست ماندني 
باشد. 3گزينه رونالد كومان براي ترميم تركيب آسيب پذير 
بارسلونا كه باشگاه نتوانست به دليل بحران اقتصادي آنها را 
جذب كند، در تابستان آزاد مي شوند اما معلوم نيست خود 
كومان بعد از انتخابات رياست باشگاه و آمدن رئيس جديد، 
شغل خود را همچنان در اختيار داشته باشد. اندي گارسيا 
)من سيتي(، واينالدوم )ليورپول( و ممفيس ديپاي )ليون( 
اين 3 بازيكن هستند كه شــايد مربي احتمالي بعدي آنها 
را نخواهد. نام يك دروازه بان پرســروصدا هم جزو ليست 
بازيكنان در آســتانه آزادي به چشم مي خورد؛ دوناروما كه 
فعال برده دالل معروف بازيكن يعني مينو رايوال است. هنوز 
مقصد احتمالي اين دروازه بان جوان ميالن مشخص نيست. 
زالتان 38ســاله هم تا پايان فصل با ميالن قرارداد دارد. او 
اخيرا گفتــه روبه روي مالديني بازي كــرده و االن در كنار 
پسر مالديني بازي مي كند و اميدوار است كنار نوه اش هم 
بازي كند. حتي خريد زالتان 39ساله هم مي تواند يك برد 
نقل وانتقاالتي براي هر تيمي باشد. برخي بازيكنان ديگر هم 
نظير خوان برنات، دركســلر، لينگارد و كاواني هم در ژوئن 
آينده در ويترين حضور خواهند داشت با برچسب تخفيف 

صددرصدي!

فصلشكارستارههايرايگان
درتابستانستارههاييآزادميشوندكهدرحالتعاديبرايآزاديشان

بايدميليونهادالرهزينهميشد

محمد زارعي| مهديمهديپور،هافبكاصفهانيكه
درابتداياينفصلبهاستقاللپيوسته،درمسابقه
باصنعتنفتآبادانبراينخســتينباردرتركيب
اصليآبيهاقرارگرفت.البتهاوازعملكردخودشدر
اينبازيرضايتنداردوميخواهدباتالش
بيشــتردربازيهايآيندهعملكرد
بهتريداشتهباشد.اودربارهشرايط
خودشواســتقاللبهسؤاالت

همشهريپاسخدادهاست.

بعدازتساويمقابل
نفتآبادان،انتقاداتزيادي
عليهكادرفنياستقاللمطرح
شــد.اينانتقاداترابهحق

ميداني؟
كادر فني استقالل زمان زيادي 
در پيش فصــل در اختيــار 
نداشت؛ تايمي كه خيلي براي 
بحث آماده ســازي تيم مهم 
بود. بعضي بازيكنان ازجمله 
خود من آن دوره را به دليل 

بيماري كرونا از دست داديم. من در مسابقه با صنعت نفت بعد از 
دو سه ماه، نخستين بازي 90دقيقه اي و رســمي خودم را انجام 

مي دادم و از خودم راضي نبودم.
درهفتههاياولكــهفيكسنبودي،خيليها

توقعداشتندزودتربهتركيببرسي.
هواداران استقالل به من لطف دارند و انتظارشان از من زياد است. 
همه تالشم را مي كنم تا بتوانم اين انتظارات را برآورده كنم، ولي 
همان اوايل كه به اســتقالل آمدم هم گفتم، قطعا براي آمادگي 

نياز به زمان دارم.
اميدوارهستيكهاستقاللبتوانددرهفتههاي
آيندهنتايجدلخواهراكســبكندودركورسقهرماني

باشد؟
االن اتفاقات عجيبي براي استقالل مي افتد. ما هر بازي از داوري 
لطمه مي خوريــم. در بازي با پيكان 2بازيكــن خوبمان مصدوم 
شدند اما نه خطايي گرفته شد و نه برخوردي شد. اما باز هم تأكيد 
مي  كنم ما استقالليم و بايد طوري كار كنيم كه اصال اين اتفاقات 

نتواند سد راهمان شود.
غيبتبازيكنانيمثلورياغفوريوشيخدياباته

چقدردرروندبازيتانتأثيرگذاراست؟
قطعا حضور وريا و دياباته خيلي مي توانســت به ما كمك كند. با 
توجه به اتفاقاتي كه در هفته هاي گذشــته برايمان افتاد، شرايط 

دارد براي ما سخت مي شــود. بايد همه دست به دست هم دهيم. 
عوامل باشگاه، كادر فني، بازيكنان و هواداران همگي متحد شويم 
 تا بتوانيم كمك كنيم و درنهايت نتايجي در حد  شأن باشگاه كسب

 شود.
برخيباشــگاههابهلغوبازيهايپرسپوليس

اعتراضدارند.نظرتوچيست؟
به نظرم يك اتفاقاتي دارد مي افتد! حاال مسئوالن برگزاري ليگ 
زمان كمي دارند تــا بازي ها را برگزار كنند و مــا هم به آنها حق 
مي دهيم ولي يك سري مســائل حرفه اي بايد رعايت شود. مثال 
باشگاه ذوب آهن در بازي قبلي اش خيلي مظلوم بود. با 18بازيكن 
كرونايي كه نمي شود بازي كرد. به نظرم ذوب آهن اين 3امتياز را 
خيلي راحت از دست داد. مشــابه اين اتفاق براي هر تيم ديگري 
مي افتاد، صددرصد بــازي اش عقب مي افتاد. اگر پرســپوليس 
فينال ليگ قهرمانان آسيا را در پيش دارد، روند ليگ بايد مسير 
طبيعي اش را طي كند. حتي اگر ما هم فيناليســت آسيا بوديم، 
نبايد غير از اين مي شد. همانطور كه در نيم فصل دوم براي چند 
تيمي كه در آسيا هستند، همين شرايط فعلي پرسپوليس پيش 
مي آيد. شرايط فعلي پرســپوليس براي همه تيم هاي حاضر در 
ليگ قهرمانان هســت. حاال آنها به فينال رسيده اند ولي به نظرم 
 بايد بازي هاي ليگ شــان را انجام دهند بعد در فينال آسيا حاضر

 شوند.

برزیلي ها در صدر لیگ ایران!
صنعتنفتآبادان،گلگهرسيرجانرابردوصدرنشينشد؛فوالدهمدومشدتاباالیجدولكامالدرقرقخوزستانیهاباشد
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وحيد نوروزي
كارشناس شهري

محمد سرابي
خبرنگار

   هيچ ملكي در دوره فعلي بدون مجوز واگذار نشده است
محمدجواد حق شناس، رئيس كميســيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر تهران: شوراي پنجم از روزي كه 
فعاليت خود را آغاز كرد، نخستين و مهم ترين دغدغه اش 
مبارزه و مقابله با يك فساد سيستماتيك و گسترده اي 
بود كه تمامي روابط درون مجمع شهري و مديريت شهري 
را تحت تأثير خود قرار داد. با همين رويكرد و با توجه به 
همين بحث، يكي از مصوبات اوليه شوراي شهر بحث عدم واگذاري هر نوع ملكي 
توسط شهرداري به خارج از سازمان بود؛ مگر اينكه موافقت شوراي شهر تهران 
را دريافت كنند. اين رويكرد جدي و مستحكم ســبب شد كه از آن تاريخ و در 
طول 3.5 سال گذشته ديگر هيچ ملكي توســط شهرداري بدون مجوز واگذار 
نشود. البته انتظار شورا اين بود كه اليحه ساماندهی امالک خيلی زودتر به شورا 
ارائه شود.  تالش ما اين است كه گزارش نهايي شهرداري درباره امالک را تا پايان 
آذرماه كه قول دادند تحويل دهند. بعد از آن هم ما بر اين باور هستيم كه حدود 
444ملك از آن امالک واگذار شده، تخليه شده كه به اشتباه واگذار شده بود. 
حدود 700ملك ديگر هم بايد در ادامه اين مسير تخليه شود و بتواند در مسير 

مناسب خودش قرار بگيرد.
به گزارش همشــهري، مديريت شهري 
دوره پنجم كــه از 3ســال واندي پيش 
تا كنون درگير شناسايي و تعيين تكليف 
اين امالك بودند، در ابتــدا طبق قانون، 
هرگونه واگذاري را به مصوبه شورا منوط 
كردند. ضمن اينكه شورا و شهرداري در 
اين مدت با پيگيري ها و تهيه فهرســت 
كاملي از اين امالك بــه تفكيك مناطق 
مختلف شهر، توانسته اند بعد از شناسايي 
اين امالك كــه وقت زيــادي را گرفت، 
برخي از آنها را به شهرداري بازگردانند و 
پرونده تعداد ديگري از امالك هم از طريق 

دستگاه قضايي در جريان است.
د  محــــمو سـيد
ميـرلوحــي، رئيس 
كميتــه اقتصادي 
شــوراي شــهر كه 
مأمـور رسيدگي به 
اين امالك اســت، درباره انتشار فهرست 
امالك به همشــهري گفت: »اينكه گفته 
مي شود فهرست افراد و بهره برداران اين 

امالك منتشر نشــده درست نيست. اين 
ليست به نوعي انتشار يافته و ما درصدديم 
كه اين امالك به شــهرداري برگردانده 
شــوند. بدون ترديد از وقتي كــه كار را 
شــروع كرده ايم، هر هفته بدون انقطاع، 
واحدهايي را پس گرفته  و يك قدم بيشتر 
به قانون نزديك  شــده ايم و بــاور داريم 
كه كارمان را درســت انجام داده ايم. اگر 
كســاني نقدي دارنــد، مي توانند مطرح 
كنند،  اما ناديــده گرفتن زحمات به دور 

از انصاف است.«
او اضافه كرد: »تعدادي از اين امالك در 

اختيار افرادي بوده يا هســت كه به 
امــالك نجومي معروف شــده اند 
و هنــوز هم متأســفانه دامنه اين 
مسئله جمع نشــده است. اما بحث 

ديگري كه در اين زمينــه وجود دارد، 
امالكي است كه به بند6 ماده55 قانون 
شهرداري ها ارتباط پيدا مي كرد و جزو 
ملك هايي اســت كه به مؤسســات و 
ادارات و نهادها واگذار شده بود. به همين 
خاطر شوراي شــهر در مهرماه1396 

همين طرحي را مصوب كــرد كه تلقي 
شوراي پنجم از بند6 ماده55 را مشخص 
مي كرد. در همين راســتا و با استناد به 
اين بند قانوني، شهرداري فقط به 2روش 
مي تواند دربــاره امالكش تصميم بگيرد. 
فــروش ملك ها كــه طبــق آيين نامه و 

مقرراتي مشخص است.
 اما روش ديگر اين اســت كه شهرداري 
حق بهره برداري از ملك و امالك را طبق 
بند6 ماده55 به غير واگذار كند كه اين هم 
تابع چارچوبي است كه درباره بسياري از 
امالك مربوط به اين بخش، ضوابط رعايت 

نشده است.«
ميرلوحي به بازپس گيري و تعيين 
تكليف امالك هم اشــاره كرد و 
گفــت: »كارهاي خوبــي در اين 
زمينه انجام شده است. هزار ملكي كه 
دست خيريه ها و بخش هاي مختلف 
اســت، بايد ميزان فعاليت هايشــان 
متناسب ســازي  شود و شــهرداران 
مناطق هــر 3 مــاه يك بــار بروند و 
بررسي مجدد كرده و ارزيابي كنند كه 

فعاليت ها متناسب باشد. متأسفانه برخي 
از اين امالك توسط افرادي كه ملك را در 
اختيار گرفته بودند، اجاره داده شده است 

كه ما پيگير همه اين موارد هستيم.
رئيس كميته اقتصادي شــوراي شــهر 
تهران تصريح كــرد: »رويكردهاي جدي 
را براي انجام كارها در شــورا اتخاذ كرده 
و امانتداري از امــوال عمومي را در پيش 
گرفته ايم. در برخي جاها بــه نام خيريه 
اتفاقاتي افتاده كه ايــن موارد در گزارش 
تلفيق سال93 آمده است و به زودي تعيين 
تكليف مي شود. ضمن اينكه در اين دوره 
عالوه بر توقــف روند گذشــته، در حال 
بازپس گيري امالك هســتيم. هم اكنون 
نصف اين امالك يا پس گرفته شده يا در 

مسير بازپس گيري است.«
ميرلوحي گفــت: »در يكي، دوماه آينده 
اميدواريم هم تحقيق و تفحص ها را جمع 
كنيم و هم اليحه به نقطه مطلوبي برسد 
كه تقريبا تكليف روشن مي شود و ترديدي 

هم در آن نيست.«

دو عضو شورا از روند بازپس گيری امالك توسط شهرداری می گويند

بازپس گيري امالک شهر به روایت اعداد
يادداشت

 10 نكته درباره ضرورت بازگشت 
اليحه ارزش افزوده به مجلس

اين دولت )دولت دوازدهم(، اليحه ماليات 
بر ارزش افــزوده را تقديم آن مجلس 
)مجلس دهم( كرد و اليحه هم اواخر سال 
گذشته به تصويب رسيد. اما اين مصوبه به خاطر اما و اگرهاي قانوني 
برگشت خورد تا اين مجلس )مجلس يازدهم( از طريق كميسيون 
اقتصادي به بررسي ايرادات و اصالحيه بپردازد. در ادامه اليحه اصالح 
شد و به صحن مجلس  آمد؛ با اين حال، نكته اصلي، اصالح و تصويب 
اصالحيه اليحه بدون لحاظ شدن نظر شــهرداري و شوراها و البته 
وضعيت دشوار اين روزهاي كالنشــهرهاي كشور بود تا گاليه هاي 
فراواني نصيب چنين تصميمي شود. بر همين اساس، 10نكته مهم براي 
آنكه مصوبه مجلس، مجدد از سوي شوراي نگهبان به مجلس بازگردد 
بايد مورد توجه قرار گيرد تا درآمدهاي پايدار شهرها از يك سو كاهش 

پيدا نكند و فعاليت شوراها از سوي ديگر بيش از پيش تحديد نشود.

آن است كه وضع عوارض شــهري -كه طبق نص صريح بند16 1 مهم ترين نكته مرتبط با شهرداري ها و شوراهاي اسالمي كشور، 
ماده۷1 قانون تشكيالت و انتخابات شوراها از وظايف شوراهاي اسالمي 
شهرهاي كشور به شمار مي آيد- به سازمان شهرداري هاي وزارت كشور 

واگذار شده است.
تصميم اخير كامال غيرقانوني و در راستاي تضعيف شوراهاي شهر  به حساب مي آيد كه نتيجه همسويي آن مجلس و اين دولت بود 2
چراكه شوراي نگهبان طي يك نامه مفصل، ايرادات فراواني به اين مصوبه 

مجلس قبل گرفت و آن را به مجلس عودت داد.
ماده31 باتوجه به روشــن نبودن وضعيت اساسنامه »سازمان 3 شوراي نگهبان در بخشي از نامه خود بيان  كرده كه تبصره  يك 
شهرداري ها و دهياري ها« ابهام دارد. الزم به ذكر است كه در مواد متعددي 
از اين مصوبه به اين سازمان اشاره شده و ابهام مذكور در همه موادي كه به 

اين سازمان اشاره شده است وجود دارد.
اقتصادي اين مجلس)يازدهم(، اصالح و به جاي آن، واژه وزارت 4 اگرچه ابهام شوراي نگهبان به سازمان شهرداري  در كميسيون 
كشور گذاشته شد و همراه با اصالح ايرادات ديگر در تاريخ99/9/9 در صحن 
علني مجلس شوراي اســالمي تصويب شــد؛ اما در عين حال موضوع 

محدودسازي شورا به چشم مي خورد.
چند روز پيش يادداشتي در صفحه اينستاگرام نوشتم و عواقب  تضعيف شوراهاي اسالمي شهرهاي كشور را با اين  مصوبه تشريح 5
كردم اما ظاهرا كمتر كسي موضوع برايش مهم بوده و شايد هم خيلي ها 
اصال اطالعي نداشــته اند كه چه اتفاقي افتاده اســت. بنابراين بايد همه 
شهرداري ها و نمايندگان مردم در شوراها نسبت به مطالعه دقيق مصوبه 

اقدام كرده و لزوم اصالح مصوبه را جدي انگارند.
تصويب و اصالح اين قانون ابراز نگراني كرده و آن را غيرقانوني 6 در رسانه ها ديده ام رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس از 
دانسته است. شهردار تهران هم به شوراي نگهبان نامه نوشته اند و اعالم 
نگراني كرده اند. وزارت كشور هم گفته ما نگرانيم. پس بايد مطالبه اصالح 

مصوبه ادامه داشته باشد تا به نتيجه مطلوب برسد.
است چراكه در غياب اين تعامل، اتفاقاتي مي تواند رخ دهد كه 7 تعامل مديريت شهري با مجلس شوراي اسالمي بسيار ضروري 
اساس تشكيالت شوراهاي اسالمي شهرهاي كشور را زير سؤال ببرد كه اين 
اليحه و تصويب آن در مجلس قبلــي و اصالح آن در مجلس فعلي نمونه 

روشن آن است.
به بزرگ تر شدن و بلعيدن نهادهاي غيردولتي و عمومي است. آنها 8 در كشورهاي در حال توسعه، هميشه سيستم دولتي، عالقه مند 
از واگذاري اختيارات خود به مردم خشــنود نيســتند و به هر بهانه اي 
مي خواهند خود را تقويت كنند. وضع عوارض شهري در وزارت كشور و 

ابالغ آن به شوراهاي اسالمي شهرهاي كشور، نمونه بارز آن است.
كنند، حتي يك كلمه در يك مصوبه مي تواند عواقب غيرقابل 9 نمايندگان جوان مجلس شوراي اسالمي بايد به اين  نكته توجه 
جبراني براي بخشي از كشور داشته باشد كه شايد اصال مدنظر آنها نباشد. 
از فراكسيون مديريت شهري با آن همه نماينده انتظار مي رفت همگام 
فرصت طاليي عودت مصوبه مجلس قبلي توسط شوراي محترم نگهبان، 
با حضور فعال در كميسيون اقتصادي و صحن علني، آن را به نفع شوراهاي 

اسالمي شهرها تغيير دهند.
اصالحات الزم اليحه در صحن علني مجلس شوراي اسالمي، آن 10 اميدوارم شــوراي نگهبان بزرگواري كننــد و با وجود تصويب 
را مجددا به مجلس عودت دهند تا ان شاءاهلل با توجه بيشتري مورد مداقه 

قرار گيرد تا اختيارات نيم بند شوراها بيش از اين تضعيف نشود.

امالک شهرداري تهران كه در دوره مديريت قبلي با رانت، امتيازات ويژه 
و بي ضابطه در اختيار مديران، ادارات و مؤسســات قرار گرفته بود، با شهر

انتشار فهرست كامل آن، وارد مرحله جديدي شده است. حاال جزء به 
جزء اين 2084ملك با آدرس دقيق و نام همه بهره برداراني كه امالک شــهر را به هر 
نحوي در اختيار دارند، براي شهروندان هم مشخص شده است. در اين ميان با آنكه 
طي 2 ماه اخير بحث ها بر سر انتشــار عمومي اين فهرســت باال گرفته، اما شورا و 

شهرداري بر اين باور هستند كه انتشار عمومي آن، دردي را دوا نمي كند و بهتر است 
تعيين تكليف و بازپس گيري آنها به شهر در اولويت باشــد. به همين  خاطر، پيروز 
حناچي، شــهردار تهران در گفت وگويي با خبرگزاري ايلنا، اعالم كرده كه روند پس 
گرفتن امالک واگذار شده، همچنان با قوت ادامه دارد؛ »برخي از امالک واگذار شده با 
تذكر و مراجعه، بعضي با حكم قضايي و تعدادي نيز به مرحله شكايت رسيده اند. ما اين 

كار را متوقف نكرده و هيچ حد و مرزي نيز نگذاشتيم.«

سرنوشت 2662ملك شهرداري 
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 62 
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 73

جمع آوري آب هاي سطحي در پايتخت 
توسعه يافته است 

صبح ديروز رئيس شوراي استان تهران در نشســت خبري گزارشي از 
عملكرد 3 ساله اين شــورا ارائه كرد. به گزارش همشهري، الهام فخاري 
گفت: »در سطح شهر تهران جمع آوري آب هاي سطحي به خوبي توسعه 
يافته است. البته نگراني ما مربوط به شهرستان هاي مجاور است كه آب هاي 
مديريت شده شهر تهران در خارج از محدوده تهران چه مي شود. به همين 
دليل، كارگروهي ويژه در فصول گذشته در حوزه شهرستان ها تشكيل و 
درباره جمع آوري و مالكيت آب در شهرستان هاي قدس، شهريار و بهارستان 
صحبت شد.« او با تأكيد بر اينكه شوراي استان تهران در دور پنجم تالش 
كرد تا با وجود تمامي ساليق، كارها را به بهترين شيوه ممكن انجام دهد، 
عنوان كرد: »تالش كرده ايم تا با يك صداي واحد و حركت هماهنگ كارها 
را انجام دهيم كه اين موضوع را مديون تالش تمامي اعضاي شوراي اسالمي 
استان تهران در 16شهرستان هســتيم.« فخاري درخصوص وضعيت 
نظارتي در اين شورا يادآور شد:  »جمعيت 10 ميليوني تهران، با 22 منطقه 
و 21 عضو شورا بسيار سخت است و اين يك واقعيت است كه نشان مي دهد 
در بعد نظارت آنچه بايد تحقق پيدا نمي كنــد. همچنين تحقق اهداف 
فرهنگي نيازمند يك پروتكل نظارتي است و طرح »حريم آثار« مي تواند به 
معضالت اين حوزه كمك كند.« او ادامه داد: »جلسات مختلفي با معاونت 
عمراني استانداري تهران داشته ايم، اما اين نقد وارد است كه تامين منابع آب 
روستايي بايد برطرف شود در برخي از شهرستان ها كاستي هايي وجود دارد، 
اما اقدامات خوبي هم انجام شده است و درباره طرح هادي بايد بگويم كه 
متأسفانه برخي از روستاها هنوز در اين طرح مشكالتي دارند. خوشبختانه 
60 درصد مشكالت ورودي شهريار برطرف شده است، اما در اين راه با برخي 

مشكالت مالي مواجه بوديم و اميدواريم كه برطرف شوند.« 

حــدود 2هفته پيــش مجلس اليحــه اي را 
تصويب كرد كه درصــورت اجراي آن، جايگاه 
شورا هاي شهر را به شــدت ضعيف مي كند. تا 
پيش از اين بحث بر ســر سهم شــهرداري  ها 
از ماليات كشــور بود اما اكنون در بند 53 اين 
اليحه اختيار تعيين عوارض محلي از شورا هاي 
شهر گرفته مي شود. شــورا  ها در طول سال ها 
فعاليت خود از اين توانايــي خود براي تنظيم 
روابط مالي شهر و شهرداري استفاده و آن را با 
توجه به آشنايي محلي خود تعيين مي كردند. 
اگر اليحه مطرح شــده در مجلس در شوراي 
نگهبان تصحيح شــود، وزارت كشور به عنوان 
يك نهاد مركزي براي عوارض محلي صد ها شهر 
بزرگ و كوچك در تمام كشــور تصميم گيري 
خواهد كرد. تا چند ماه قبل چند درصد سهم از 
ماليات بر ارزش افزوده موضوع نگراني شورا ها و 
شهرداري ها بود اما اكنون ممكن است شورا ها 
اختيار تعيين عوارض را از دســت بدهند. قرار 
بود شــوراي نگهبان در روز چهارشــنبه  نظر 
خود درباره اين اليحه را اعالم كند. شــهردار 
تهران نيز در نامه  اي به شوراي نگهبان نظرات 
شهرداري ها  درباره اين اليحه و مشكالتي كه 
درصورت اجــراي آن به وجــود مي آيد را ذكر 
كرده بود. اما با آغاز هفته، مشــخص شــد كه 
اعالم نظر شــوراي نگهبان يك هفته ديگر به 
تأخير مي افتد. اعضاي شوراي شهر تهران قبال 
هم اعتراض خود را به تصويــب اين اليحه در 
مجلس بيان كرده بودند. محســن هاشمي در 
حاشيه يكي از جلسات شــورا گفت: »مجلس 
دهم مصوبه اي داده و به شوراي نگهبان رفته و 
با بند 53 مخالفت كرده و به مجلس برگشته و 
مجلس يازدهم آن را اصالح كرده است، اما در 
اصالحات انجام شده نام شوراي شهر برداشته 
شده و نام وزارت كشور گذاشته شده و در برخي 
از جاها هم مراجع ذيربط ذكر شــده اســت«. 
محســن هاشــمي افزود: »نگاه واقعي قانون 
اساسي به شوراها در ســال۷5 قانونمند شده 
اســت و همان سال به تأييد شــوراي نگهبان 
رسيده و در ســال ۷8 بازبيني شده و دوباره در 
شوراي نگهبان تصويب شده است. حاال يكباره 
حساسيت به خرج داده اند تا نام شورا از قوانين 
حذف شــود كه به نظر كار درســتي نيست«. 
در مــاده 53 مصوبه مجلس عمــال اختيارات 
نهاد شــوراهاي شهر كشــور در وضع عوارض 
شهري با ابهام و چالش اساســي مواجه شده 
است درحالي كه به موجب تبصره ماده85 قانون 
تشكيالت، وظايف شــوراهاي اسالمي كشور، 

وزير كشــور، اختيار اصالح و لغو عوارض وضع 
شده توسط شوراهاي اسالمي كشور را داراست 
و همچنين كليه مصوبات شــوراهاي اسالمي 
شهرهاي كشور توســط هيأت تطبيق مستقر 
در فرمانداري ها  با قوانين فرادست تطبيق داده 
مي شود؛ روالي كه تا كنون به آن عمل مي شد. 
محمد ســاالري، رئيس كميسيون معماري و 
شهرسازي شوراي شــهر تهران نيز در اين باره 
گفت: »متأسفانه در فرايند تصويب قانون جديد 
ماليات بر ارزش افزوده، اسم شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا حذف شده است. مجموعا از مفاد 
مصوبه جديد اينگونــه برمي آيد كه اختيارات 
شــوراهاي شــهر و در اصل يكي از مهم ترين 
اختيارات بزرگ ترين تشكل مدني كشور كه به 
نوعي دستاورد قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران به شــمار مي رود، از بين رفته است«. به 
هر ترتيب اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش 
افزوده براي بار دوم به شوراي نگهبان رفته است. 
در بار نخست اين شورا موادي را براي اصالح به 
مجلس عودت داده بود كــه در جريان اصالح 
اخير كاهش اختيارات شورا هاي اسالمي شهر 
و روستا رخ داد. فراكســيون شورا ها، مديريت 
شهري و روستايي مجلس شــوراي اسالمي، 
در زمينه اين اليحه  نامه اي به شوراي نگهبان 
ارســال كرده اســت. در اين بين،  عضو هيأت 
رئيسه مجلس و رئيس اين فراكسيون نيز با بيان 
اينكه اصالحيه اليحــه ماليات بر ارزش افزوده 
كه اخيرا از سوي مجلس مصوب شد، مغاير با 
قانون شهرداري ها ســت، گفت: »طبق بند 16 
ماده ۷1 قانون تشــكيالت و انتخابات شوراها، 
وضع عوارض شهري از وظايف شوراهاي اسالمي 
شهر بوده اســت. همچنين طبق اصل هفتم و 
يكصد و سوم قانون اساسي، شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا از اركان تصميم گيري و اداره امور 
كشور هستند«. محسن پيرهادي افزود: »طبق 
ماده53 اليحه ماليات بر ارزش افزوده، اختيار 
تعيين عوارض شهري و روســتايي به وزارت 
كشور با همكاري شوراي عالي استان ها محول 
شده اســت، درحالي كه طبق بند 16 ماده ۷1 
قانون تشكيالت و انتخابات شوراها و همچنين 
بند 8 ماده ۴5 قانون شهرداري ها، مرجع وضع 
عوارض شهري، شوراهاي اسالمي شهرها ست«.

اعالم نظر شوراي نگهبان درباره اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده 
به هفته بعد موكول شد

عوارض به اختيار شورا يا وزارت كشور؟
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اليحه بودجه 1400در مجلس شوراي اسالمي در دست 
بررسي است، اما برخي استان ها مانند زنجان، سمنان، گزارش

آذربايجان شرقي و اصفهان درباره رقم درنظر گرفته براي 
اعتبار استاني در سال مالي آينده گاليه هايي را مطرح  كرده اند. از سويي 
ديده نشدن برخي طرح ها ازجمله احياي زاينده رود و جبران خسارت 
كشاورزان حاشيه آن در سال هاي گذشته هم انتقادهايي را برانگيخته 
است و منتقدان اميدوارند نمايندگان استان شان بتوانند با چانه زني، 
بودجه بيشتري دريافت كنند. مجموع بودجه كل استان هاي كشور در 

اليحه بودجه سال آينده معادل 353هزار و 621ميليارد تومان است.

صدرنشينان جدول بودجه 1400
در ميان استان ها، برخي جايگاه خود را مانند سال گذشته در جدول 
بودجه حفظ كرده اند. تهران مانند ســال گذشــته بيشترين اعتبار 
يعني 44هزار و 481ميليارد تومان را به خود اختصاص داده اســت. 
بعد از تهران، خراسان رضوي با 24هزار و 241ميليارد تومان، فارس 
22هزار و 894ميليارد تومان، خوزستان 22هزار و 525ميليارد تومان 
و اصفهان با 20هزار و 75ميليارد تومان، بيشــترين بودجه استاني را 

به خود اختصاص داده اند.

قعرنشينان جدول بودجه 1400
اســتان هاي با كمترين بودجه تقريبا مشــابه هر سال هســتند. قم با 
4662ميليارد تومان مانند سال گذشته آخرين رتبه را از نظر دريافت 
اعتبار دارد. بعد از قم، ســمنان 4836ميليارد تومان، خراسان شمالي 
4861ميليارد تومان، ايالم 5040ميليارد تومان و قزوين با 5155ميليارد 

تومان در رتبه هاي پاييني جدول استاني بودجه قرار دارند.

بيشترين و كمترين افزايش بودجه
در اليحه 1400بودجه همه استان ها افزايش خوبي داشته است، اما 

برخي استان ها توانسته اند بيشترين ســهم را در اين افزايش به خود 
اختصاص دهند. تهــران با 13هــزار و 102ميليارد تومــان، فارس 
9353ميليارد تومان، خوزستان 9133ميليارد تومان، خراسان رضوي 
8745ميليارد تومــان و اصفهان با 7373ميليارد تومان بيشــترين 
افزايش را نسبت به بودجه 1399به خود اختصاص داده اند. استان هاي 
محروم و البته كم جمعيت نيز كمترين افزايش را داشــته اند. در اين 
بخش قم كمترين رقم افزايش را داشته اســت و فقط 1685ميليارد 
تومان به بودجه اين اســتان اضافه شده اســت. همچنين در سمنان 
شاهد 1739ميليارد تومان، خراسان شــمالي 1936ميليارد تومان، 
ايالم 1981ميليارد تومــان و قزوين 1987ميليــارد تومان افزايش 

اعتبار هستيم.

بودجه پايين براي طرح هاي بي شمار كشاورزي
كل اعتبار تملك دارايي  سرمايه اي يا در واقع همان اعتباري كه دولت 
با هدف توســعه براي طرح هاي عمراني در استان هاي مختلف كشور 
اختصاص مي دهد، 18هزار و 40ميليارد تومان اســت. در اين بخش 
كه بيشتر انتقادها به آن مطرح شده است، حمل ونقل با 2596ميليارد 
تومان، توسعه خدمات شــهري و روســتايي 2330ميليارد تومان، 
ورزش 1883ميليارد تومان، كشاورزي و منابع طبيعي 1520ميليارد 
تومان و آب و فاضالب با 1625ميليارد تومان بيشترين سهم را به خود 
اختصاص داده اند. بدون توجه بــه ميزان اعتبار در اين بخش از اليحه 
بودجه 1400، بيشــترين تعداد طرح را در حوزه كشــاورزي و منابع 

طبيعي شاهد هستيم.

انتقاد اصفهاني ها به بودجه زاينده رود
در شرايطي كه اصفهان در جايگاه پنجم بودجه استان ها قرار گرفته، 
اما مسئوالن اين استان انتقادهايي به نحوه توزيع اعتبار براي احياي 
زاينده رود دارند. »عليرضا نصر اصفهاني« رئيس شوراي شهر اصفهان 
يكي از اين منتقدان است كه مي گويد بايد براي احياي زاينده رود تالش 
بيشتري در بودجه مي شد.  »محمدتقي نقدعلي« نماينده شهرستان 
خميني شــهر در مجلس نيز در اين باره توضيح مي دهد كه در اليحه 

1400براي برخي از طرح هاي انتقــال آب در حوضه آبريز زاينده رود 
بودجه بااليي ديده شده اســت درحالي كه براي جبران برداشت هاي 
حوضه آبريز هيچ اعتباري تعيين نشده اســت. تشكيل ستاد احياي 
زاينده رود هم موضوعي است كه به تصويب رسيده، اما تا كنون نتيجه 
عملي نداشته است و اصفهاني ها اميدوار بودند تكليف اين ستاد و بودجه 

مورد نياز آن در اليحه 1400تعيين شود.

راه آهن، اولويت اردبيل و خراسان شمالي
در خراسان شمالي و اردبيل يكي از مهم ترين پروژه هاي در دست اجرا 
راه آهن است. راه آهن اردبيل-ميانه بيش از 80درصد پيشرفت دارد. 
آنطور كه »سيد كاظم موسوي« نماينده اردبيل هم خبر مي دهد بيش 
از 5هزار ميليارد در اليحه بودجه سال آينده براي اين پروژه پيش بيني 
شــده كه نمايندگان تالش دارند آن را در هنگام بررسي در مجلس با 
رايزني افزايش دهند. در خراسان شمالي ماجرا كمي پيچيده تر است. 
مدتي پيش »علي جدي« نماينده شــيروان در مجلس از نبود حتي 
يك كيلومتر راه آهن در اين استان گاليه كرده بود. و حاال اعداد و ارقام 
منتشر شده نشــان مي دهد براي پروژه ساخت آنتن ايستگاه راه آهن 
جوين- اسفراين- بجنورد- شيروان 300ميليارد ريال برآورد اعتباري 
صورت گرفته است. همچنين برآورد اعتبار براي پروژه قديمي راه آهن 

گرگان- بجنورد و شيروان- مشهد 15ميليارد ريال است.

قطار شهري قم و انتقاد از اعتبار كم
پروژه هاي فصل حمل ونقل بيشترين سهم را در بخش اعتبارات تملك 
دارايي هاي ســرمايه اي به خود اختصاص داده اند. اما مسئوالن قم از 
ميزان بودجه تعيين شده براي تكميل قطار شهري انتقاد دارند. »عبداهلل 
جاللي« رئيس شوراي اسالمي شهر قم با انتقاد از بودجه درنظر گرفته 
شده براي قطار شهري قم در اليحه سال آينده، مبلغ 34ميليارد تومان 
براي اين پروژه مهم را بسيار ناچيز توصيف كرده بود كه حتي نمي تواند 
جوابگوي هزينه ايجاد يك ايستگاه قطار شــهري باشد. در خراسان 
رضوي هم قطار شهري يكي از پروژه هاي مهم در بودجه است كه بيش 

از 80ميليارد تومان اعتبار دريافت كرده. 

نگاه بودجه 1400 به بيمارستان هاي سيستان وبلوچستان
سيستان وبلوچســتان به عنوان محروم ترين اســتان ايران، مشكالت 
زيادي در حوزه بهداشت و درمان دارد. نكته جالب بودجه 1400توجه 
ويژه به اين بخش است كه رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان خبر آن 
را مي دهد. »سيد محمد هاشمي شــهري« با بيان اينكه رديف پايدار 
اعتباري براي بيمارستان 540تختخوابي جديد زاهدان در اليحه بودجه 
1400ديده شده است، اظهار اميدواري مي كند با تالش نمايندگان اين 
رديف اعتباري تصويب و اين بيمارستان در سال هاي آينده تكميل شود.

محروميت ها از نگاهي ديگر
در ديگر استان محروم يعني خوزستان اما دغدغه ها از جنس ديگري 
است. شهروندان و فعاالن اجتماعي اين استان با توجه به اتفاقات اخير 
در حوزه آب و فاضالب اهواز و بندر امام )ره( و تخلف هاي اعتباري كه 
سازمان بازرسي كشور به آن اذعان كرده بود، اميدوارند بودجه خوب 
اين استان در جايگاه چهارم جدول استاني با بي كفايتي مسئوالن هدر 

نرود و صرف رفع محروميت ها شود.
***

كميسيون هاي تخصصي مجلس از امروز )يكشــنبه( بررسي اليحه 
بودجه 1400 را در دستور كار دارند و پيشــنهادهاي خود را در مورد 
اليحه بودجه ارائه خواهند كرد. اغلب اســتان هاي محروم اميدوارند 
بتوانند با چانه زني نمايندگان خود سهم بيشتري از بودجه دريافت كنند. 

 بودجه تمام استان ها در اليحه 1400 افزايش يافته است اما تهران، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و اصفهان بيشترين 
و قم، سمنان، خراسان شمالی، ايالم و قزوين كمترين سهم را دارند

سهم  استان ها  از بودجه 1400

با كارشناس

مسئوالن استاني هر سال سعي مي كنند با ارائه طرح و برنامه هاي 
مختلف براي توسعه استان ها، بودجه بيشتري را به سازمان برنامه 
و بودجه پيشنهاد دهند. اين روزها هم كه اليحه بودجه در مجلس 
شوراي اسالمي در دست بررسي است، چانه زني براي افزايش رقم 
اعتبار سال 1400 در هر استان ادامه دارد. با وجود اين بسياري از 
كارشناسان معتقدند توسعه و رونق كسب و كار با بودجه دولتي به 
تنهايي ممكن نيست و استان ها بايد برنامه هاي جدي براي جذب 

سرمايه گذار و مشاركت بخش خصوصي داشته باشند.
»مهدي پازوكي« يكي از اين اقتصاددانان اســت كه چنين نظري 
دارد، امــا  تأكيد مي كند در اغلب اســتان ها به جــاي حمايت از 

سرمايه گذاران موانعي براي آنها تراشيده مي شود.
اين استاد دانشــگاه عالمه طباطبايي يكي از مهم ترين مشكالت 
سرمايه گذاري در استان ها را مانع تراشــي اداره هاي استاني  براي 
صدور مجوز مي داند و به همشــهري مي گويد: »براي مثال فقط 
در يك نمونه يك سرمايه گذار قرار بود در يكي از استان ها نيروگاه 
برق تاسيس كند و با مانع تراشي اداره منابع طبيعي و فرمانداري 

و... روبه رو شد.«
او البته اين مشكل  را مربوط به كل كشور مي داند و توضيح مي دهد: 
»سرمايه گذاري در كل كشــور كاهش پيدا كرده است و به اعتقاد 
من ايجاد شفافيت اقتصادي براي جلوگيري از تخلف، رقابت سالم 
ميان بنگاه هاي اقتصادي و حذف انحصار، مهم ترين كاري است كه 

بايد براي رونق سرمايه گذاري انجام شود.«
پازوكي در توضيح اين نكات مي گويد: »وقتي اقتصاد شفاف باشد 
و يك اتاق شيشه اي داشته باشيم با كوچك ترين تخلفي برخورد 
مي شود و در نتيجه مسير براي حضور سرمايه گذاران واقعي كه به 
فكر افزايش توليد ملي و اشتغال زايي هستند، فراهم خواهد شد. 
همچنين در رقابت سالم ميان بنگاه هاي اقتصادي، رانت خودبه خود 
حذف مي شود و در بخش سوم با انحصارزدايي از شركت هاي دولتي 
و به طور ويژه خصولتي ها، فعاليت آنهايي كه هيچ نفعي براي اقتصاد 
ندارند هم محدود مي شود. البته اين كارها نه در استان ها بلكه در 
كل كشور و با هماهنگي 3 قوه به ويژه قوه قضاييه بايد انجام شود.«

اين اقتصاددان با اشاره به برآورد 400 تا 800 ميليارد دالري سرمايه 
ايرانيان خارج از كشور تصريح مي كند: »ايجاد فضاي سرمايه گذاري 
و حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي تواند بخشي از اين 
سرمايه را به استان ها بكشاند. حتي اگر 10درصد از اين سرمايه هم 

وارد كشور شود، اقتصاد ايران شكوفا خواهد شد.«
او به طور خاص درباره توســعه و رونق كسب و كار در استان ها هم 
تأكيد مي كند كه مســئوالن اســتاني بايد به جاي مانع تراشي و 
بوروكراسي، حامي سرمايه گذاران باشند و كارها را برايشان تسهيل 
كنند وگرنه دولت با بودجه ساالنه نهايتا بتواند پروژه هاي خود را 
پيش ببــرد و نمي توان با بودجه دولتي به فكر شــكوفايي اقتصاد 

استان ها بود.

 سيده زهرا عباسي 
خبرنگار

مقايسه اليحه بودجه1399 با 1400
بودجه 1399بودجه 1400استان
926 /792 /039313 /811 /444تهران
664 /412 /220135 /946 /228فارس

779 /921 /208133 /251 / 225خوزستان
827 /961 /062154 /415 /242خراسان رضوي

703 /029 /584127 /755 /200اصفهان
124 /211 /457100 /210 /159آذربايجان شرقي

145 /684 /62599 /869 /157مازندران 
111 /981 /57899 /938 /150كرمان

185 /913 /43884 /788 /137سيستان و بلوچستان
842 /222 /20782//765 / 133آذربايجان غربي

954 /581 /37778 /986 /121گيالن
881 /870 /84564 /893 /105كرمانشاه
755 /041 /33458 /432 /94لرستان

095 /789 /21353 /057 /86كردستان
870 /888 /10151 /069 /84گلستان
106 /209 /29851 /333 /81همدان

852 /992 /21147 /927 /80هرمزگان
742 /888 /94244 /242 /71البرز

904 /049 /35337 /615 /68بوشهر
827 /739 /95238 /129 /65اردبيل
297 /757 /17339 /317 /63مركزي

214 /233 /15438 /293 /62يزد
775 /144 /00536 /857 /58كهگيلويه و بويراحمد
915 /375 /59734 /077 /55چهارمحال وبختياري

086 /902 /02033 /843 /54خراسان جنوبي
216 /367 /88633 /814 /54زنجان
993 /684 /61031 /559 /51قزوين
599 /598 /18830 /408 /50ايالم

819 /253 /49329 /612 /48خراسان شمالي
060 /973 /40930 /363 /48سمنان

536 /773 /20929 /625 /46قم
مبالغ به ميليون ريال- ترتيب استان ها بر مبناي بودجه اليحه 1400

بخش خصوصي؛ مكمل بودجه استاني

بيمارستان 540 تختخوابی جديد زاهدان در انتظار تصويب اعتبار پايداراردبيلی ها به دنبال تحقق بودجه 5 هزار ميلياردی برای راه آهناصفهانی ها برای احيای زاينده رود به دنبال بودجه ملی
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 باغ وحش هاي ايران خبر بد زياد دارنــد؛ يكي از آنها، 
محيط
چهاردهم  ماه جاري منتشــر شــد؛ ماده ببر باغ وحش زيست

تهران بر اثر حمله ببر نر كشته شد. مسئوالن باغ وحش 
كه 4روز بعد از حادثه، مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست را در 
جريان گذاشته بودند، مدعي اند كه »ببر نر پس از شكستن و تخريب 
حصار مجاور محل نگهداري ببر ماده، وارد محدوده نگهداري اين حيوان 
شده و به نزاع با آن پرداخته است.« اما عده اي از فعاالن محيط زيست 
معتقدند كه اين اتفاق به دليل تالش براي جفتگيري رخ داده اســت؛ 
چون اساسا اين 2حيوان دور از هم نگهداري مي شدند؛ البته مسئوالن 

باغ وحش ارم تهران اين موضوع را رد كرده اند.
بروز اتفاقات ناخوشــايند در باغ وحش هاي ايران سابقه بسيار دارد و 
تنها بخشي از آنها رسانه اي مي شود. چندي پيش »شمسي« شامپانزه 
18ساله باغ وحش ارم نيز بر اثر درگيري با برادر و پدرش كشته شد. او 
مادر باران است؛ شامپانزه اي 3ساله  كه فعاالن محيط زيست طي كارزار 
»انتقال باران به يتيم خانه شامپانزه ها« از مسئوالن سازمان حفاظت 

محيط زيست و باغ وحش ارم خواســته اند وضعيت او بهبود يابد، ولي 
هنوز به نتيجه نرسيده اند.

ماجراي مشمشــه در باغ وحش مشــهد كه باعث مرگ 7ببر شد نيز 
بدون برخورد قانوني با مسببان آن هنوز بي جواب مانده است. يا مرگ 
خرس در باغ وحش شيراز بر اثر گزش مار ازجمله اتفاقاتي است كه در 
باغ وحش ها رخ مي دهد؛ اينها اتفاقاتي است كه براي حيوانات بزرگ جثه 

رخ مي دهد و حيوانات كوچك تر شرايط مبهم تري دارند.

»قاچاققانوني«پشتصحنه»باغوحش«هايايراني
عليرضا شهرداري، فعال محيط زيست در گفت وگو با همشهري، شرايط 
باغ وحش هاي كشور را بســيار نامطلوب توصيف مي كند و مي گويد: 
اساسا گونه هايي از حيات وحش كه به داليل مختلف امكان بازگشت به 
طبيعت را ندارند، براي فرهنگسازي سر از باغ وحش ها درمي آورند. از 
ديگر اهداف راه اندازي باغ وحش هاي استاندارد در جهان حفظ گونه هاي 
در معرض خطر انقراض است. برخي از باغ وحش ها توانسته اند گونه هاي 
كامال منقرض شده در طبيعت را مثل پاندا و ارويكس عربي احيا كرده 
و به طبيعت بازگردانند. گونه هاي موجود در باغ وحش ها خريداري يا از 
يتيم خانه هاي مختلف اهدا مي شوند؛ به طور مثال شير ايراني كه سال 

گذشته به باغ وحش ارم آورده شد، تحت نظر اتحاديه باغ وحش هاي اروپا 
اهدا شد. اما شير سفيد، ببر سفيد، زرافه، جگوار را خريداري كرده اند. به 
گفته او، در دنيا مراكزي وجود دارد كه گربه ساناني را كه به راحتي تكثير 
مي شوند در فضاي كوچك و غيراستاندارد تكثير و نگهداري مي كنند. 
عكس ها و فيلم هايي كه در شبكه هاي اجتماعي از بازي، شنا و كشتي 
انسان و شير و ببر مي بينيد، ماحصل تربيت دستي اين حيوانات است. 
نيت اول براي تكثير در اســارت، باروري دوباره گونه ماده و نيت دوم، 

فروش توله ها در فرايند قاچاق يا قانوني است.
به اعتقاد اين كارشناس، پشــت صحنه خريد گونه هاي غيربومي  در 
كشور كه بعضا مجوز ورود هم دارد »قاچاق قانوني« است. او مي گويد: 
توله كشي براي دستي كردن حيوان غيراخالقي است و ورود سلبريتي ها 
براي نگهداري از برخي گونه ها كه اخيرا در برنامه هاي تلويزيوني نيز به 
يكي از آنها اشاره شد، از نظر حاميان حقوق حيوانات غيراخالقي است 

و جنبه حفاظتي به هيچ عنوان ندارد.
به اعتقاد برخي كارشناســان، حيواني كه به وسيله انسان زادآوري و 
نگهداري مي شود و اساسا حياتش به انســان وابسته است، از زنجيره 
حيات وحش خارج اســت، ولي بــا اين وجود، عالقه بــه نگهداري از 
گونه هاي در اسارت دست آموز شــده در مجموعه هاي شخصي رو به 

گسترش است.
به اعتقاد عليرضا شهرداري، فائق آمدن بر ترس از سلطان جنگل، باعث 
شده بسياري از افراد خواهان نگهداري از گربه سانان بزرگ جثه باشند 
تا بگويند چقدر شجاع و مهربان هستند. او مي گويد: تكثير اين گونه ها 
شرايط سخت تري نسبت به مثال نشخواركنندگان دارد؛ ضمن اينكه 
توله هاي گونه هايي مانند خرس و گــرگ و... به دليل صيد از طبيعت 

در دسترس تر است و باغ وحش ها عموما از اين گونه ها اشباع هستند.
حكايت باغ وحش هاي ايران كاماًل با اســتانداردهاي جهاني متفاوت 
است. به اعتقاد اين فعال محيط زيست، به جز 2باغ وحش كه امكانات 
بسيار محدود به روزتري دارند، بقيه باغ وحش ها اوضاع بسيار نامطلوبي 
دارند و دليل آن عدم نظارت بر عملكرد آنهاست؛ وظيفه اي كه برعهده 
سازمان حفاظت محيط زيست اســت؛ چون مجوز همه باغ وحش ها، 
مراكز نگهداري از حيات وحش و باغ هاي پرندگان را سازمان حفاظت 
محيط زيست صادر مي كند. عليرضا شهرداري، در اين باره مي گويد: 
سازمان حفاظت محيط زيست كارشناس كافي و آگاه براي نظارت بر 
عملكرد باغ وحش هاي كشور و حتي ارزيابي چگونگي نگهداري حيوانات 
ندارد. تنها جايگاه استانداردي كه تحت نظارت اتحاديه باغ وحش هاي 
اروپاست، جايگاه شيرهاي ايراني است. بقيه به هيچ عنوان استاندارد 
نيستند و مقدار گونه و تناســب جايگاه ها رعايت نشده است. به طور 
مثال در بازديد ســرزده به يكي از باغ هاي پرندگان مشخص شده كه 
اين مركز فقط مجوز 16فالمينگو را دارد، ولي 90قطعه از اين گونه را 
در يك جايگاه غيراستاندارد نگهداري مي كند كه باقي فالمينگوها نيز 
به صورت قاچاق خريداري شده اند. از آنجايي كه هيچ نظارت درستي بر 
عملكرد باغ وحش ها صورت نمي گيرد، تخلف در آنها بسيار زياد است. 
شرايط در باغ وحش هاي شهرســتان ها به مراتب فاجعه بارتر است و 

گونه ها تغذيه مناسبي هم ندارند.
يكي از اساســي ترين مشــكالت باغ وحش ها از بين رفتن گونه هايي 
اســت كه كمتر مورد توجه مخاطبان اســت؛ مثال مرگ گونه هايي 
مانند مار، سنجاب، گربه جنگلي، سوســمار خاردم، خارپشت و ساير 
گونه هاي كوچك جثه، مواردي است كه عموما گزارش هم نمي شود. 

عليرضا شهرداري، فعال محيط زيست مي گويد: بسياري از اين گونه ها 
تراشه گذاري هم نشده اند كه مشخص شود اگر گونه بيمار شد يا بر اثر 

كهولت سن مرد، اين همانگونه است يا جايگزين شده است.

ســازمانحفاظتمحيطزيســتناتواندرنظارتبرعملكرد
باغوحشها

سپهر ســليمي، ديگر فعال محيط زيست نيز مشــكل باغ وحش ها را 
در انفعال و بي عملي ســازمان حفاظت محيط زيســت مي داند. او به 
همشهري مي گويد: اين سازمان كه نهاد صادر كننده مجوز، مسئول و 
ناظر بر عملكرد باغ وحش هاست، عمال به نهاد تماشاچي تبديل شده و 
هيچ واكنشي در برابر تخلفات و اتفاقات رخ داده در باغ وحش ها نشان 
نمي دهد. سؤال اينجاست كه چرا ســازماني كه توان و اراده نظارت و 
پايش بر باغ وحش هاي كشور را ندارد، اجازه تاسيس حدود 80مركز 

نگهداري از حيوانات را داده است؟ 
او در مورد پنهان كاري در تخلفات باغ وحش ها مي گويد: هيچ وقت نشده 
است كه سازمان حفاظت محيط زيست درباره تخلفات اطالع رساني 
كند. مرگ هيــچ حيواني، از دلفيــن دلفيناريوم تــا زرافه باغ وحش 
صفادشت، شير نر 6ساله و سالم باغ وحش مشهد و... از سوي نهاد ناظر 
دولتي اطالع رساني نشده است. حاال تصور كنيد در باغ هاي پرندگان كه 
تعداد گونه ها بي شمار است و به چشم نمي آيد يا باغ وحش شهرستان ها 

شرايط چگونه است؟
به گفته ايــن فعال محيط زيســت، مســئوالن ســازمان حفاظت 
محيط زيست اعالم كرده اند، حدود 10۵شير در باغ وحش هاي ايران 
وجود دارد، امــا آيا اين ســازمان در مورد توله هايي كه هر ســال در 
باغ وحش ها به دنيا مي آيند، اطالعات دارد؟ فارغ از شرايط نگهداري 
اين حيوانات، آيا سازمان مي داند عاقبت بيش از 100توله شير متولد 
شده در سال چيســت؟ او با اشــاره به اظهارات كارشناسان و فعاالن 
حيات وحش مبني بر اينكه بخشي از پرندگان باغ پرندگان از طبيعت 
تهيه مي شــود، مي گويد: وقتي نظارتي بر عملكرد اين مراكز نباشد، 

آوردن پرنده جديد ارزان تر از نگهداري و تيمار پرندگان بيمار است.
سپهر سليمي، فعال حقوق حيوانات معتقد است كه در چنين شرايطي 
نياز به وجود 80مركز نگهداري از حيوانــات و اين تعداد باغ وحش در 
كشــور وجود ندارد. او مي گويد: باغ وحش ها به فضا و مدرسه اي براي 
حيوان آزاري تبديل شــده اند و هراندازه فعاالن محيط زيست تالش 
مي كنند فرهنگ حمايت از حيوانات را ارتقا دهند، اما باغ وحش ها به 

مراكز حيوانات افسرده و مريض تبديل شده اند.
او تأكيد مي كند: سازمان حفاظت محيط زيست حتي باغ وحش هايي 
كه در شــرايط آب وهوايي بســيار گرم قرار دارند و از حيواناتي كه در 
دماي ۵0درجه نگهداري مي كننــد را هم تعطيل نمي كند؛ بنابراين 
جا دارد نهاد نظارتي به مســئله ورود پيدا كند. جالب آنكه حتي يك 
مركز بازپروري مناسب براي حيات وحش نداريم و حيواناتي كه به هر 
دليلي از طبيعت جدا مي شوند، سر از باغ وحش ها درمي آورند و بعضا 

تكثير مي شوند.
او از مســئوالن مي خواهد كه هيچ مجوز جديدي بــراي راه اندازي 
باغ وحش در كشور داده نشود و جلوي زادوولد گونه ها در اين مراكز نيز 
گرفته شود. سپهر سليمي مي گويد: شايد نتوان يك شبه باغ وحش ها را 
تعطيل كرد، ولي مي توان آنها را در مراكزي با كيفيت بهتر ادغام كرد و 

بر عملكرد آنها نظارت دقيق داشت.

گزارش

تبعاتزيستمحيطيانتقالآب
هليلرودبهكرمان

طرح انتقال آب از سرچشمه هاي هليل رود )يكي از منابع تامين آب 
هامون جازموريان( به شهر كرمان در روزهاي گذشته به محل بحث 
و جدل ميان موافقان و مخالفان تبديل شــده است. علي زيني وند، 
اســتاندار جديد كرمان چند روز پيش بر تكميــل طرح تأكيد كرده 
بود، اما فعاالن محيط زيست معتقدند اين طرح تبعات زيادي خواهد 
داشت. »محمد درويش« فعال محيط زيســت يكي از منتقدان اين 
طرح اســت كه در يك برنامه زنده اينســتاگرامي به ميزباني پايگاه 

خبري»كرمان نو« به نكاتي در اين باره اشاره كرد.
به گزارش همشــهري، درويش در ابتداي صحبت هاي خود به ارائه 
آماري پرداخت كه با استناد به آنها شهر كرمان نيازي به انتقال آب از 
هليل رود ندارد. او توضيح داد: »جمعيت كرمان براساس سرشماري 
سال 9۵، ۵70 هزار نفر است و حتي اگر اين جمعيت تا امسال به 800 
هزار نفر هم رسيده باشد، كل نياز آب اين شهر 80ميليون مترمكعب 
است. در اين باره بد نيست به 2 نكته توجه كنيم؛ اول اينكه طبق اعالم 
آبفاي كرمان شبكه اين شهر 30تا ۵0درصد پرت آب دارد. دوم اينكه 
طبق اعالم جهاد كشاورزي استان، ساالنه ۵/8ميليارد مترمكعب آب 
از چاه ها برداشت مي شود كه با 80ميليون مترمكعب از آن مي توان 
كل مشكل مردم كرمان را حل كرد. حتي اگر كل استان 4ميليون نفر 
جمعيت داشته باشد، با 400ميليون مترمكعب يعني كمتر از 7درصد 
اين برداشت، مشكل همه استان حل خواهد شد. چرا ما راه حل منطقي 
يعني جلوگيــري از هدررفت و اختصاص بخشــي از چاه ها را به آب 
آشاميدني انتخاب نكنيم و سراغ راه پرهزينه انتقال آب بريم؟ آيا اين 

نابخردي نيست؟« 
درويش با اشــاره به 2 مشكل زيســت محيطي در منطقه يعني افت 
ســفره هاي زيرزميني در جيرفت )سرچشــمه هليــل رود( و ايجاد 
بزرگ ترين كانون ريزگرد در جازموريان گفت: »روي هليل رود تا كنون 
30سد ساخته شده اســت؛ درحالي كه اين رودخانه به عنوان يكي از 
مهم ترين رودخانه هاي كشور، با ايجاد پهنه آبي ۵00هزار هكتاري در 
تاالب جازموريان به مهار چشمه هاي توليد گرد و خاك، ايجاد تنوع 
زيستي در منطقه، افزايش جمعيت پرندگان و به تبع آن كاهش حمله 
حشرات و ملخ ها به اراضي اطراف، كاهش دماي شب و روز و... كمك 
مي كرد و امروز هم مي توانست قطب گردشــگري در جنوب استان 
باشد كه ما همه اينها را از بين برديم. ايجاد سد و انتقال آب هليل رود 
به شمال استان راحت ترين راه براي مسئوالن بوده است؛ درحالي كه 

تبعات جبران ناپذيري براي زيست بوم منطقه دارد.«
او با بيان اينكه حجم بارندگي كشور ساالنه 400ميليارد مترمكعب 
و 100تا 130ميليارد مترمكعب از آن آب قابل اســتحصال اســت، 
تأكيد مي كند: »8تا 8/۵درصد از آب قابل استحصال براي تامين آب 
آشاميدني كل مردم ايران كافي است، اما ما با مديريت نادرست منابع 
آبي در همه استان ها حتي در اســتان هاي پرآبي مانند خوزستان و 

گيالن هم مشكل تأمين آب آشاميدني داريم.«

مدرسهحيوانآزاري
  كارشناسان محيط زيست به همشهري مي گويند: سازمان محيط زيست نظارت 

كافي بر وضعيت باغ وحش هاي كشور ندارد
زهرارفيعی
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بودجه پيشنهادي آموزش و پرورش براي 
سال 1400پرحاشــيه ترين بودجه در گزارش

چند سال اخير اســت و كارشناسان و 
پژوهشگران اقتصاد آموزشي نسبت به بندهاي متعدد 
آن انتقادات زيادي دارند. افزايش 233درصدي بودجه 
صندوق حمايت از مدارس غيردولتي در مقابل كاهش 
10درصدي توســعه عدالت آموزشي، تخصيص فقط 
250ميليــارد تومان اعتبــار براي ارتقــاي وضعيت 
بهداشتي مدارس دولتي براي مقابله با ويروس كرونا در 
ســال 1400، درنظر نگرفتن هيچ منبــع حمايتي از 
دانش آموزان مناطق محروم براي تهيه لوازم هوشمند و 
بودجه مبهم طرح رتبه بندي معلمان و در نهايت كسري 
بودجه 15هزار ميلياردي از مهم ترين ســرفصل هاي 

مورد نقد كارشناسان در اين حوزه است.

حمايت 200درصدي از مدارس غيردولتي
توسعه مدارس غيردولتي و حمايت از آنها يكي از اهداف 

وزيران آموزش و پرورش در دولت يازدهم و دوازدهم 
بوده است كه بارها معلمان و كارشناسان آموزشي نسبت 
به آن هشدار داده و اين سياست را مغاير با توسعه عدالت 
آموزشي مي دانند. مهم ترين سند ادعاي اين منتقدان 
نتايج هر ســال كنكور سراســري دانشگاه هاست كه 
نشان مي دهد رتبه ها و رشته هاي برتر دانشگاهي از آن 
دانش آموزان مدارس غيردولتي و مدارس خاص است 
و ديگر كمتر دانش آموزي در روستاها و شهرستان ها 
شانس قبولي در دانشگاه ها و رشته هاي تراز اول را دارد. 
به طور مثال قبولي هاي كنكور سراسري 1399نشان 
مي دهد يك سوم رتبه هاي زير هزار براي منطقه يك 

تهران هستند كه بيشترين مدرسه غيردولتي را دارد.
حاال آموزش و پرورش در بودجه سال 1400، بودجه 
صندوق حمايــت از مــدارس غيردولتــي را بيش از 
233.33درصد افزايش داده درحالي كه بودجه كيفيت 
بخشي به فعاليت هاي آموزش و پرورش و توسعه عدالت 

آموزشي 28.9درصد كاهش داشته است.
علــي الهيارتركمن، معــاون برنامه ريزي و توســعه 
منابع آموزش و پــرورش درباره چرايــي اين افزايش 
233درصدي به همشــهري گفت: ســازمان مدارس 

غيردولتي جزو سازمان هاي مستقل آموزش و پرورش 
است و من ريز جزئيات بودجه آنها را نمي دانم همانطور 
كه ريز جزئيات بودجه ســازمان آمــوزش و پرورش 
استثنايي، ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي يا 
دبيرخانه شوراي عالي وزارتخانه را نمي دانم. بنابراين 
بايد درباره افزايــش 233درصــدي بودجه صندوق 
حمايت از مدارس غيردولتي از رئيس سازمان مدارس 

غيردولتي پرس و جو كنيد.
الهيار تركمن ايده پرداز و مجري خريد خدمات آموزشي 
به جاي استخدام معلم در مناطق محروم، از طرفداران 
خصوصي سازي  آموزش در ســال هاي اخير است. او 
ديروز در نشست خبري مربوط به بودجه 1400آموزش 
و پرورش درباره افزايــش اعتبارات مدارس غيردولتي 
حرفي نزد و در مواجهه با پرسش ها در اين باره برآشفت.

او در اين باره گفت: »سازمان مدارس غيردولتي، دستگاه 
مستقلي هستند كه با سازمان برنامه و بودجه جداگانه 
رايزني مي كنــد و اطالعات من در ايــن زمينه به روز 
نيســت. 11رديف بودجه وجود دارد كه مسئوالن آن، 
بودجه خود را جداگانه به سازمان برنامه مي برند و سامانه 
بودجه جداگانه در دولت دارند بنابراين من در جريان 

پيش بيني اعتبارات آنها نيستم.«
علي پورســليمان، كارشناس آموزشــي اصرار الهيار 
تركمن به بي اطالعي درخصوص افزايش 233درصدي 
بودجه صنــدوق حمايــت از مــدارس غيردولتي را 
به معناي»فرار از پاسخگويي« مي داند و مي گويد افكار 
عمومي انتظار پاسخ روشن در اين زمينه دارند به ويژه از 
معاون برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش كه بودجه 
زير نظر مستقيم او به دولت و سپس مجلس پيشنهاد 

مي شود.

بودجه 2ميليون توماني مــدارس براي مقابله 
با كرونا

همه گيري ويروس كرونا نشان داد بهداشت مدارس در 
همه سال هاي گذشته مورد غفلت واقع شده و آموزش 
و پرورش نمي تواند سالمت دانش آموزان و معلمان را 
در مقابل اين ويروس تامين كند. رصد مدارس توسط 
كارشناسان بهداشت محيط وزارت بهداشت در ابتداي 
سال جاري و گزارش آنها در اين باره، باعث شد كه ستاد 
ملي مبارزه بــا كرونا رأي به تعطيلــي مدارس بدهد. 
همچنين گزارش هاي متعدد رســانه ها در بازه 6 ماه 
ابتدايي شيوع كرونا بيانگر اين واقعيت بود كه مديران 
مدارس توانايي تهيه اقالم بهداشتي مانند الكل، مواد 
ضدعفوني كننده محيط، ماســك، مايع دستشويي و 
توسعه و ارتقاي سرويس هاي بهداشتي و آبخوري را با 

سرانه اندك مدارس ندارند.
وزارت آموزش و پرورش براي ارتقاي بهداشتي سرانه 
مدارس دولتي در بودجه سال 1400، فقط250ميليارد 
تومــان اعتبار براي 94هــزار و 500مدرســه دولتي 
پيش بيني كرده كه كارشناســان بهداشتي و مديران 
مدارس آن را ناكافي مي دانند. زهرا اصفهاني، كارشناس 
ارشد بهداشت محيط در اين باره به همشهري گفت: 2 
ميليون و 645هزار تومان سرانه بهداشتي هر مدرسه 
در ســال تحصيلي 1401-1400مي شــود كه رقم 
بســيار ناچيزي است. آيا مســئوالن وزارت آموزش و 
پرورش نمي دانند كــه اعتبار مورد نيــاز حتي براي 
خريد اقالم بهداشــتي مانند مايع دستشــويي، مواد 
ضدعفوني كننده محيط، تهيه الــكل براي هر كالس 
و... در 9 ماه با 2 ميليون و 600هــزار تومان امكانپذير 
نيســت؟ ظاهرا وزارت آموزش و پرورش اراده اي براي 
بازگشايي حضوري مدارس در ســال تحصيلي آينده 
ندارد و تأكيد دارم كه اگر اينطــور پيش برود مدارس 
نمي توانند اعتماد والدين را براي حضور فرزندانشان در 

مدرسه جلب كنند.
البته معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش در اين باره توضيح داده كه مي داند اين بودجه 
پاسخگوي نيازهاي مدارس براي مقابله با كرونا نيست: 
»واقف هستم اين بودجه كافي نيست و امنيت سالمت 
دانش آمــوزان و معلمان را در فضاي مدرســه تامين 

نمي كند.« اما به جاي چانه زني براي تخصيص اعتبار 
بيشتر بهداشت مدارس در بودجه، تصميم دارند روي 
كمك وزارتخانه هاي ديگر حســاب بــاز كنند. الهيار 
تركمن گفت: »ما براي ســال 1400سه مدل تامين 
سرانه هاي بهداشــتي را درنظر گرفته ايم. يكي اينكه 
مستقيماً زيرنظر خود آموزش و پرورش اين بودجه را 
تامين كنيم كه 250ميليارد تومان زيرمجموعه سرانه 
اعتباري مدارس كه هر سال اختصاص مي يابد، درنظر 
گرفته ايم. راه حل دوم تامين بخشي از اعتبارات از طريق 
وزارت ورزش و جوانان است و سوم اينكه 2 هفته پيش 
با شوراي معاونان وزارت بهداشت تفاهمنامه اي تنظيم 
كرديم كه طبق آن بخشي از اعتبارات بهداشت محيط 
اين وزارتخانــه براي تامين امنيــت فيزيكي معلمان 
و دانش آموزان در مدرســه اختصاص يابــد.« البته او 
توضيحي دربــاره ارقام اختصاص يافتــه در 2 راه حل 
دوم ارائه نكرد و فقط اطمينان داد كه اين اعتبارات را 
از طريق ديگري جــز بودجه مصوب آموزش و پرورش 

تامين خواهد كرد.
اصفهاني، كارشناس ارشد بهداشت محيط درباره اين 
بخش از ســخنان معاون وزير آموزش و پرورش گفت: 
»وزارت بهداشت، خود مشكالت متعدد و بي شماري 
در حوزه مقابله با كرونا دارد و بــا چالش تهيه و خريد 
واكسن روبه روست بعد چطور وزارت آموزش و پرورش 
روي بودجه اين وزارتخانه يا وزارت ورزش حساب باز 
كرده؟ بهتر نبود كه مســئوالن آمــوزش و پرورش به 
جاي حساب كردن روي كمك دستگاه هاي ديگر، خود 

بودجه مشخصي را در اين زمينه تعريف مي كردند؟«

حمايتي براي خريد تبلت دانش آموزي نداريم
آموزش مجازي در همه گيري كرونا يكي از روش هايي 
بود كه بــراي ادامه تحصيــل در شــرايط كرونا براي 
دانش آمــوزان و معلمان پيش بيني شــد. محســن 
حاجي ميرزايــي، وزير آمــوزش و پــرورش در مرداد 
امسال اعالم كرد كه بيش از 3ميليون دانش آموز به ابزار 
هوشمند و اينترنت جهت شركت در كالس هاي مجازي 
دسترسي ندارند. آمارهاي غيررســمي از استان هاي 
كشور نيز نشان مي داد كه تعداد دانش آموز محروم از 
ابزارهاي هوشمند جهت شركت در آموزش مجازي تا 

5ميليون نفر باال مي رود.
 مســئوالن وزارت آموزش و پرورش با استناد به اين 
دليل كه بودجه ســال 1399قبل از همه گيري كرونا 
بسته شده، گفتند كه بنابراين اعتباري براي حمايت از 
دانش آموزان محروم از ابزار هوشمند آموزشي اختصاص 
نيافته اســت. آنها در مرحله بعد براي حل اين معضل 

دســت به دامن مردم و خيران 
شدند و پويشــي را براي تامين 

موبايل و تبلت دانش آموزان راه انداختند كه از طريق 
آن نيكوكاران اين نياز را برطرف كنند.

دست خالي مدارس براي مقابله با كرونا

يادداشت

افزايش نابرابري آموزشي؛ پيامد 
خصوصي سازي  مدارس

در خبرها و رســانه ها بخشــي از فهرست منتشرشــده بودجه وزارت 
آموزش وپرورش بحث برانگيز شــده اســت. در اين بخش منتشرشده 
نشــان داده  شــده كه بودجه صندوق حمايت از مــدارس غيردولتي، 
233/33درصد افزايش داشته است و بودجه كيفيت بخشي به فعاليت هاي 
آموزش وپرورش و توسعه عدالت آموزشــي 28/9درصد كاهش داشته 
است. اين نحوه توزيع بودجه در حوزه آموزش وپرورش بسيار نگران كننده 
است. اصل سي ام قانون اساسي ازجمله درخشان ترين اصول قانون اساسي 
در راستاي تحقق عدالت آموزشي است و به همين سبب بود كه در شوراي 
انقالب تمامي مدارس غيردولتي، دولتي شدند، اما در دهه 60با تفسيري 
خاص از اصل سي ام و تحت تأثير جريان هاي نوليبراليستي مبني بر دولت 
حداقلي1  رايج شده در برخي كشورهاي غربي، مدارس غيردولتي )با عنوان 
مدارس غيرانتفاعي( احيا شده و با حمايت هاي بي دريغ دولت به سرعت 

گسترش پيدا كردند.
طبق ديدگاه هاي نوليبراليســتي خدمات تربيتي دولت، بايد به صورت 
يك كاالي خصوصي تابع قانون بازار عرضه شــده و فقــط دولت بر آنها 
نظارت داشته باشد. اين جريان در كشورهاي غربي به ويژه آمريكا به ايجاد 
مدارس ُوچري و چارتري2  منجر شده است. در كشور ما باوجودي كه علت 
ظاهري و توجيه كننده اين تغيير گفتمان كاهش بار مالي  دولت و ايجاد 
امكان توجه بيشتر و كيفي تر به مدارس دولتي است، اما دليل زمينه ساز 
بروز اين مدارس نخست، ظهور نوعي سرمايه داري افسارگسيخته ناشي از 
جريان خصوصي سازي نامعقول اقتصادي است كه منجر به شكل گيري 
ابرثروتمندان در يكي، دو دهه اخير در كشور شده است )رحيمي3 ، 1398( 
دوم، ظرفيت پنهان آقازاده پــروري )به اصطالح ژن خوب( بين طبقات 
برتر است كه طالب يك موقعيت ويژه و خاص و متفاوت از سايرين براي 
تحصيل فرزندان خود هستند. طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي4  201باب مدرسه در سال  70ـ  1369به 12954باب 
در ســال 95ـ1394افزايش يافت. ايجاد اينگونه مدارس سرعت رشد 
بســيار زيادي را )حدود 64برابر در طول 25سال( نشان مي دهد. وجود 
مدارس الكچري5  غيردولتي و در مقابل وجود مدارس كپري و خشتي و 
ِگلي دولتي كه گاه سقف و ديوارش بر سر دانش آموزان خراب مي شود، 
بخاري هايش منفجر مي شود و وجود 3ميليون دانش آموزي )يك چهارم( 
كه به دليل نداشتن امكانات زيرساختي اوليه مانند گوشي يا رايانه مناسب 
در دوران كرونا به كالس درس دسترسي كافي ندارند، نشانه بي عدالتي 
در توزيع خدمات كيفي آموزشي در كشور است. اين نشان مي دهد تصور 
اينكه با گسترش مدارس غيردولتي، فرصت رسيدگي به مدارس دولتي 
براي دولت فراهم مي شود، رؤيايي بيش نيست و برعكس شكاف اجتماعي 
را تشديد كرده است. لذا مي بينيم كه بخشي كوچكي از آحاد جامعه كه 
از بسياري مواهب ديگر اجتماعي برخوردارند از آموزش باكيفيت بسيار 
باال برخوردارند و بخش بزرگ تري از فرزندان جامعه  از بسياري از مواهب 
اجتماعي محروم هستند؛ 6 از جمله امكانات حداقلي آموزشي و تربيتي.  
اين پديده را مي توان محروميت مضاعف نام نهاد؛ يعني هم محروميت هاي 
اجتماعي، اقتصادي، كمبود امكانات اوليه زندگي و درآمد زيرخط فقر و 
هم محروم بودن از يك فرصت تربيتي باكيفيت كه حداقل موجب بهبود 

كيفيت زندگي اين طبقات در آينده مي شود.
شواهد نشان مي دهد كسري درآمد بين خانواده هاي روستايي بيشتر از 
شهرهاست. )ياسوري 7، 1394( متأسفانه بخش قابل توجهي از جامعه 
زيرخط فقر زندگي مي كنند كه اين وضعيت در چند سال اخير تشديد 
شده است. اين بدان معناست كه عموم روستاييان و مردمي كه زيرخط 
فقر زندگي مي كننــد، )رحيمي، 1398( قادر نيســتند خريدار كاالي 
خصوصي تربيت مدرسه اي باشند كه در بازار ارائه مي شود و خريدار اين 
كاال، گروهي از طبقات پردرآمد كشور هستند. در سال هاي اخير هم با 
توجه به بحران هاي اقتصادي پيش آمده توزيع درآمد بسيار قطبي شده 
صورت مي گيرد. بررسي ها نشان مي دهد كه در ايران نابرابري درآمدي 
بين گروه هاي اجتماعي و همچنين نابرابري منطقه اي در حال گسترش 
است. )ياسوري، 1394، 77(  در اين شرايط، اين مدارس غيردولتي به 
ساختاري نهادينه تبديل  شده اند كه ظرفيت بازتوليد طبقات اجتماعي 
و تشديد شكاف طبقاتي را دارند. نتيجه اينكه تربيت مدرسه اي كه بايد 
اهرمي براي توسعه عدالت اجتماعي، شكستن تصلب طبقاتي و تقويت 
تحرك طبقاتي و همچنين انسجام اجتماعي شود به گسترش شكاف ها 
و مسائل اجتماعي دامن مي زند. باوجوداين شرايط اجتماعي و اقتصادي، 
مدارس غيردولتي در عرض طويل بي عدالتي اجتماعي حركت مي كنند. 
مدارس غيردولتي باعث انباشت قطبي شده كيفيت فرصت هاي تربيتي 
در چند دهك باالي درآمدي شده و خواهد شد و اين انباشت قطبي شده 

به توسعه و گسترش بي عدالتي تربيتي دامن خواهد زد.
عدالت توزيعي تربيت مدرسه حكم مي كند كه برخورداري از فرصت هاي 
تربيتي نبايد با مواهب اجتماعي ديگر ازجمله ثــروت و قدرت و طبقه 
اجتماعي گره بخورد. تفكر اقتصادي پشــتيبان مــدارس غيردولتي، 
تربيت رسمي و عمومي را به يك كاالي شــبه خصوصي8  تبديل كرده 
است كه دسترســي به نوع باكيفيت آن فقط براي گروهي خاص ميسر 
است؛ درحالي كه منطق و ضرورت عمومي بودن اين نوع تربيت )كه در 
سطور آغازين اين مطلب، مطرح شده است( داللت بر اين دارد كه تربيت 
مدرسه اي كااليي عمومي  باشد. 9 شــرايط اقتصادي كشور و توان مالي 
دولت نسبت به گذشته براي پمپاژ بودجه به تن نحيف شده نظام تربيت 
رسمي و عمومي تفاوتي نكرده اســت. توسعه مدارس غيردولتي هم به 
بهبود وضعيت توان مالي نظام تربيت رسمي و عمومي هم منجر نشده 
است. ما شاهد هستيم وزارت آموزش وپرورش همچنان از كسري بودجه 
سرســام آوري مي گويد و مدارس دولتي در حال قرار گرفتن در شرايط 
كما هستند؛ بنابراين مي توان گفت چرخش گفتماني عدالت توزيعي از 
عمومي سازي تربيت رسمي و عمومي به خصوصي سازي آن در كشور بعد 

از بيش از 30سال تجربه ثمربخش نبوده است.
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 جزئيات تازه از پرداخت يارانه معيشتي 
و وام يك ميليوني كرونا  

كرونا زندگي بسياري را دچار 
اختالل كرده و فشار سنگيني را يارانه

از نظــر مالــي بــه خانواده ها 
خصوصا آن هايي كه هيچ منبع درآمد ثابتي 
ندارند وارد كرده است. دولت براي پشتيباني 
از اين خانواده هــا، طرح هــاي حمايتي را با 
استفاده از بانك هاي اطالعاتي كه در اختيار 
دارد در دستور كار قرار داده است. از زمان آغاز 
شــيوع بيماري كرونــا، بــه ميليون ها نفر 
تســهيالت بانكي و كمك بالعوض معيشتي 
پرداخت شده اســت. آنطور كه در آمارهاي 
بانك مركزي آمده، بالغ بر 21 ميليون و 421 
هزار و 863 نفــر تاكنون از تســهيالت يك 
ميليون توماني سيســتم بانكي در 5 مرحله 
بهره مند شده اند. تســهيالتي كه قرار است 
اقساط آن در قالب دوره بازپرداختي 31ماهه 
از حساب يارانه خانوار كسر شــود. عالوه بر 
افرادي كه تســهيالت يك ميليــون توماني 
دريافت كرده اند، افرادي هم هستند كه درآمد 
ثابت ماهانه ندارند و به ازاي هر عضو خانواده 
خود 100هزار تومان كمك معيشت دريافت 

مي كنند.

پرداخت كمك معيشتي  تا پايان ماه 
به گزارش ايسنا، حامد شــمس، سخنگوي 
وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعي درباره 
روند شناسايي و واريز كمك هزينه معيشتي 
100هزار توماني به حساب سرپرستان خانوار 
مي گويد: درمرحله نهايي شناسايي هستيم و 
قرار است اين مبلغ تا پايان ماه جاري به حساب 

افراد واريز شود. 
به گفته او مشموالن اســتفاده از اين كمك 
معيشتي  نياز به ثبت نام يا   اقدام اداري خاصي 
براي قرار گرفتن در ليست مشموليت در اين 
طرح ندارند. او می گويد كه الزم نيست مردم 
كاري انجام دهند. پيامكي براي افراد مشمول 
ارسال نمي شود و اين مبلغ به شكل مكانيزه 
به حساب افرادي كه مشمول دريافت وام يك 
ميليوني شــده اند واريز مي شود. شمس بيان 
مي كند، نداشتن درآمد ثابت مهم ترين اصل 
بر شناسايي افراد و قرار گرفتن آنها در ليست 
دريافت كنندگان كمك معيشــتي 100هزار 
توماني است: سرپرست خانوار چه شاغل و چه 
بازنشسته باشد و با هر ميزان درآمد ثابت در 
گروه هدف ما قرار نمي گيرد. بنابراين افرادي 
كه به هر شــكل درآمد ثابت دارند در ليست 
نهايي دريافت تســهيالت 100هزار توماني 
قرار نمي گيرند. سخنگوي وزارت كار، تعاون 
و رفــاه اجتماعي با بيان اينكــه در اين طرح 
گروه هاي كم برخوردار هدف اصلي حمايت 

هســتند مي گويد: براســاس آمارها حدود 
11ميليون سرپرست خانوار شامل كارگران 
فصلي، كشاورزان فصلي، افراد تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي از خدمات اين طرح 

استفاده خواهند كرد.

پرداخت وام يك ميليوني
سخنگوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در ادامه با اشــاره بــه اينكــه كار پرداخت 
تسهيالت يك ميليون توماني كرونا در مراحل 
نهايي واريز قرار دارد، مي گويد: مشــموالن 
دريافت وام يك ميليون توماني كرونا از سوي 
اين وزارتخانه به بانك مركزي معرفي شده اند. 
11 ميليون سرپرســت خانوار جامعه هدف 
ما بودند كــه در مرحله اول چهــار ميليون و 
600 هزار نفر تقاضاي خــود را ثبت و پس از 
شناسايي افراد، فهرست را به سازمان برنامه 
ارائه داديم كه پرداخت ها به متقاضيان انجام 
شد. شمس از شناسايي گروه دوم مشموالن 
دريافت تســهيالت يك ميليــون توماني از 
سوي اين وزارتخانه خبر مي دهد و مي گويد: 
در مرحله دوم نيز 2ميليــون و 500 هزار نفر 
شناســايي شــدند كه اخيرا وام يك ميليون 
توماني به حسابشان واريز شده است. با واريز 
اين مبلغ به گروه دوم متقاضيان شناســايي 
شده، مجموع دريافت كنندگان اين تسهيالت 

به حدود 7ميليون خانوار رسيد.

آمار دريافت كنندگان كمك معيشــتي 
چندنفراست؟

براساس آماري كه بانك مركزي از مشموالن 
دريافت اين كمك معيشتي ارائه كرده است، 
4 ميليون و 515 هزار و 651 سرپرست خانوار 
كه يارانه معيشــتي دريافت مي كنند و فاقد 
درآمد ثابت هســتند و 147 هزار و 292 نفر 
از يارانــه بگيران كه در مراحــل قبلي موفق 
به دريافت تســهيالت يك ميليــون توماني 
نشده بودند، از سوي سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها و وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعي 
شناسايي و به سيستم بانكي معرفي شدند كه 
همه معرفي شدگان تسهيالت خود را دريافت 

كرده اند.
 از مجموع آماري كه بانك مركزي از پرداخت 
تسهيالت ارائه كرده است، امكان واريز تعداد 
1928 فقره تســهيالت به داليلــي ازجمله 
مسدودي حســاب، فوت سرپرست خانوار يا 
خطا فراهم نشده است. اين دسته از افراد بايد 
اطالعات حســاب بانكي خود را تكميل تا در 
مرحله بعدي پرداخت تسهيالت بتوانند يارانه 

معيشتي   خود را دريافت كنند.

محمد حسني 
عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

فهيمه طباطبايي
خبر نگار
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 اين روزها طرحي به نام »جهش توليد« در مجلس 
در حال بررسي براي تصويب است كه هدف اصلي 
آن رفع موانعي به حســاب مي آيد كه در مســير 
شــركت هاي دانش بنيان و فناور قرار دارد. اما موضوع شــركت هاي خالق كه براي كشور اهميت 
بسزايي دارد، در اين قانون آنطور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است. پرويز كرمي، دبير ستاد 
فرهنگسازي  اقتصاد دانش بنيان و توسعه صنايع نرم و خالق معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
در گفت وگو با همشــهري مي گويد كه از آنجايي كه قانون نه تنها براي حال بلكه براي آينده نوشته 
مي شود بايد شركت هاي خالق را هم مورد توجه ويژه اي قرار داد. به گفته او گردش مالي صنايع خالق 

و فرهنگي طي 2سال گذشته حدود 2700ميليارد دالر بوده كه ايران نبايد از آن بي بهره بماند.

 در طرح جهــش توليــد نامي از 
شركت هاي خالق در كنار اســتارت آپ ها و 
شــركت هاي دانش بنيان نيامده اســت. چرا 
به نظرتان شركت هاي خالق بايد در اين طرح 

مورد توجه نمايندگان مجلس قرار بگيرد؟
ماهيت شــركت هاي خالق، مبتني بــر نوآوري و 
خالقيت، به منظــور ارائه محصــوالت و خدمات 
جديد اســت. همچنيــن مدل هاي كســب و كار 
آنها معموال در دنيا در ســطح بــازار هدف، مبتني 
بر رشــد و توســعه محصوالت و خدمات خود اين 
شركت هاســت. اگر شــركت هاي خالق، صنايع 
فرهنگي و فناوري هاي نرم آنچنان كه بايد و شايد 
مورد توجه قرار گيرند، هم به خاطر وسعت و تنوع 
موضوع، اشتغال زايي عظيمي ايجاد مي كنند و هم 
به واسطه نيروي انساني متخصص، خالق و هنرمند 
مي توانند ارزآوري و ارزش آفريني قابل توجهي در 
حوزه ثروت ملي براي كشــور ايجاد كنند. گردش 
مالي صنايع خالق و فرهنگي طي 2ســال گذشته 
حدود 2700ميليارد دالر بوده اســت. اگر بخواهم 
به بخشــي از اين گــردش مالي اشــاره كنم، بايد 
بگويم كــه در حوزه تلويزيــون 500ميليارد دالر، 
در بخش تبليغات 300ميليارد دالر، در بازي هاي 
رايانــه اي 100ميليــارد دالر، در فيلم و ســينما 
150ميليارد دالر و در حوزه موسيقي 100ميليارد 

دالر شركت هاي خالق گردش مالي داشته اند. 
اينها عددهاي جهاني است كه هنرمندان 
و اهالي فرهنگ ما مي توانند سهم خود 
را از آن، در قالب شــركت هاي خالق و 

نوآور به دست آورند.

 شــايد خيلي ها با تعاريف آشــنا 
نباشــند. مي توانيــد تفاوت شــركت هاي 

دانش بنيان و خالق را توضيح دهيد؟
تفاوت شــركت هاي خالق با دانش بنيان ها در اين 
اســت كه شــركت هاي دانش بنيان محصوالت و 
خدماتي كه ارائه مي دهند، مبتني بر فناوري هاي 
پيشرفته و هاي تك است، اما محصوالت و خدمات 
شركت هاي خالق مي تواند لزوما مبتني بر هاي تك 
نباشــد. به همين منظور بازار بزرگي براي اينگونه 
شركت ها وجود دارد و همين موضوع اهميت آنها را 

دوچندان مي كند.
ما يك بخش low tech داريم كه صنايع ســنتي 
و كســب و كارهاي كوچك در ايــن طبقه بندي 
قرار مي گيرند. در بخــش hitech صنايع بزرگ و 
 medium tech دانش بنيان قرار دارنــد و صنايع
حاصل به وجود آمدن اكوسيستمي از فناوري هاي 
نــرم، صنايع خالق و شــركت هايي اســت كه در 
حــوزه صنايع فرهنگــي كار مي كننــد. بنابراين 
كسب وكارهاي ديجيتال و فضاي مجازي، صنايع 

ديداري و شنيداري )پويانمايي، فيلم و سينما، 
موســيقي(، ميراث فرهنگي، گردشــگري 

و صنايع دســتي، هنرهاي تجســمي و 
هنرهاي نمايشــي، بازي، اسباب بازي 

و سرگرمي، طراحي و معماري، مد، 
ورزش، اوقات فراغت، نشر و چاپ و 
گياهان دارويي و طب سنتي در اين 

گروه طبقه بندي مي شوند.

چه موانعــي را اما در 
مسير توانمندسازي شركت هاي 

خالق مي بينيد؟ 
يكــي از مشــكالت شــركت هاي 

خالق و نوآور اين است كه در طرحي 
كه در مجلــس براي احيــا و حمايت از 

شــركت هاي دانش بنيان در حال بررسي 
است، واژه هاي »صنايع فرهنگي«، »فناوري هاي 

نرم« و »شركت هاي خالق« لحاظ نشده است؛ به 
همين خاطر، اين شركت ها ذيل شاخص هايي كه 
قانون احصا كرده، قرار نمي گيرنــد. با اين حال، 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برنامه اي 
را با عنوان »برنامه توسعه زيست بوم شركت هاي 
خالق« پيش بيني كرده كه بر اساس آن، بخشي 
از انتفاع تسهيالتي كه به واسطه تفاهمنامه هاي 
ميان اين معاونت و ســازمان ها و ســاختارهاي 
حاكميتي و دولتي مثل وزارتخانه و نهادها حاصل 
مي شود، به شركت هاي خالق و نوآور اختصاص 
يابــد. همچنين اگر نماينــدگان محترم مجلس 
عنوان »صنايع فرهنگي« و »شركت هاي خالق« 
را در متن طــرح جهش توليد وارد كنند بســيار 
كمك كننده است. زيرا تسهيالت مالي و امكانات 
حمايتي حاكميتي و دولتي كه براي شركت هاي 
دانش بنيان درنظــر گرفته شــده مي تواند به 
راحتي در اختيار شــركت هاي خالق هم قرار 

خواهد گرفت.

عالوه بــر اشــتغال زايي و ثروت 
آفريني، شركت هاي خالق در حوزه هاي ديگر 

هم مي توانند مؤثر باشند؟
بدون ترديد حضــور و تقويت آنها در حوزه هاي 
ديگر هــم تأثيرگذار اســت. اگــر قانونگذار به 
توانمندسازي اين شركت ها توجه كند، مي توانيم 
در بخش فرهنگي قوي تر و غني تر نسبت به 
صدور فرهنگ ايراني اســالمي به دنيا 
اقدام كنيم. مي توانيم فعاالنه از فرهنگ 
و پيشــينه تاريخي و تمدنــي خود در 

زمينه حفظ تنوع فرهنگ ملي و بومي دفاع كنيم. 
شــركت هاي خالق همچنين در حوزه نوآوري و 
خالقيت مي توانند به خلق مفاهيم جديد و بهره 
مندي بيشــتر از نوآوري كمك كنند. در حوزه 
اجتماعي هم موضوعاتي چــون بهبود وضعيت 
فرهنــگ عمومي، افزايش خودبــاوري عمومي، 
پرورش اتحاد و همبســتگي ملي، حفظ ميراث 
و ارزش ها و توليــد محتوا براي صــدور به دنيا، 
ارزش آفرين اســت. به همين داليل ما در حوزه 
صادرات كاال و محصوالت شــركت هاي خالق، 
تســهيالتي را از طريق كريدور صادرات معاونت 
علمي و فنــاوري در اختيار آنها قــرار مي دهيم. 
شركت هاي خالق كوچك هستند و بهترين كاري 
كه براي آنها مي توانيم انجام دهيم، توانمندسازي 
آنهاست تا كمك كنيم كه روي پاي خود بايستند 
و مراحل رشــد و بلوغ خود را طــي كنند. با اين 
حال، اگرچه اقداماتي چون مشاوره براي توسعه 
بازار فروش، توانمندسازي در حوزه كسب و كار، 
كمك به فعاليت آنها در ساختمان هاي مسكوني 
با كمك شهرداري و حمايت از آنها براي حضور در 
نمايشگاه هاي تخصصي داخلي و خارجي با هدف 
توانمندســازي آنها انجام مي دهيم، اما به نتيجه 
رسيدن اين توانمندســازي مستلزم آن است كه 
واژه »خالق« و »صنايع فرهنگي« در اين قانون در 
حال نگارش ذكر شود. فراموش نكنيم كه قانون 
براي آينده نوشته مي شود نه براي گذشته. دنياي 
فناوري درحال روزآمد شدن است و ما بايد از اين 

فضا بهره مند شويم.

در طرحي كه اكنــون در مجلس 
در حال تدوين و تصويب اســت، در مقايسه 
با قوانين پيشــين درباره اســتارت آپ ها، 
دانش بنيان ها و اكوسيســتم فناوري، ما چه 
تغييرات، پيشــرفت ها و امكاناتي را شاهد 
هســتيم و آيا اين حركت در مــورد اين 

اكوسيستم مثبت تلقي مي شود؟
در طرح جديد موانعــي مانند ماليات، 
بيمــه، اســتقرار در پارك هاي علم 
و فنــاوري، بهره منــدي از منابع 
اســتاني، اختيــارات بانك ها، 
تســهيل ســرمايه گذاري و 
بســياري از مــوارد ديگر از 
ســوي كارگروه مرتبط و در 
كميســيون هاي اصلي مانند 
صنعت، تحقيقات و آموزش 
عالــي مــورد بررســي قرار 
گرفته و همه مجوزهاي الزم و 
راه هايي كه به از ميان برداشتن 
اين موانع كمــك مي كند، مورد 

توجه قرار گرفته است. 
پيشنهاد ما اين است كه با بررسي هاي 
دقيــق، عناويــن شــركت هاي خــالق، 
فناوري هاي نرم و صنايــع فرهنگي به آن اضافه 
شود. البته ممكن است اين مسئله پيش بيايد كه 
شركت هاي دانش بنيان از ساختار تجربه شده اي 
طي اين سال ها برخوردار بوده اند و شركت هاي 
خالق و برنامه توسعه زيســت بوم صنايع خالق 
موضــوع جديدي اســت. با اين حــال مجلس 
مي تواند دولت را مكلف كنــد كه آيين نامه هاي 
اجرايي نحوه بهره مندي شــركت هاي خالق از 
قانون جديدالتصويب را تدوين كند و به مجلس 
ارائه دهد. درواقع حيف اســت كه وقتي چنين 
حركت مثبت و ضروري از سوي مجلس شوراي 
اسالمي در حال شكل گيري است، شركت هاي 
خالق، فناوري هاي نــرم و صنايع فرهنگي از آن 

بهره مند نشوند.
الزم است كه در كشــور نوآوري رسوخ يابد و در 
حوزه صنايع فرهنگي كه شامل بخش هاي زيادي 
است و بازار بزرگي هم دارد، ســرريز فناوري و 
نوآوري داشته باشــيم؛ بنابراين نبايد در آينده 
اين ايراد به مــا به عنوان دولــت و مجلس وارد 
شــود كه از اين موضوع مهم غفلــت كرده ايم. 
يادمان باشــد كه كشــور ما طي قرون گذشته 
صنعت ساز بوده اســت؛ به عنوان مثال، صنعت 
فرش و قالي در ايران متولد شــده و از ايران به 
دنيا صادر شده است. در نتيجه، حيف است كه 
به علت عدم حمايت ها و تسهيالت قانوني، مالي و 
معنوي، به نوآوري هاي روز متصل نشود. اگر اين 
موارد به قانون جديدالتصويب يا در حال نگارش 
در مجلس اضافه شود، ما مي توانيم موانع موجود 

را از سر راه اين شركت ها برداريم.

پرويز كرمی، دبير ستاد فرهنگسازي  اقتصاد دانش بنيان و توسعه صنايع نرم و خالق در گفت وگو با همشهري 
از لزوم تشويق و تالش براي توسعه شركت هاي خالق در اكوسيستم نوآوري كشور گفته است

جهان استارت آپی

اسكوتري به اندازه يك لپ تاپ
حمل ونقل سريع، آسان، ســبك، كم هزينه با حداقل آسيب به 
محيط زيست، از اولويت هاي جوامع مختلف در قرن بيست ويكم 
 ميالدي محســوب مي شــود. در همين راســتا، اســتارت آپ
 Wheel Kinetic كه در روز 22مارس سال2018تاسيس شده 
و دفتر مركزي آن در شهر كي يف پايتخت اوكراين قرار دارد، يك 
اسكوتر برقي كوچك جمع شونده به نام BooZter را به بازار عرضه 
كرده است كه مانند يك بسته قابل حمل جمع مي شود و مي توان 
آن را به راحتي با دست حمل كرد و يا در كوله پشتي خود انداخت. 
به گزارش وب سايت نيواطلس، اســكوتر BooZter داراي يك 
تكيه گاه متناوب براي پا در هر 2 طرف قاب خود اســت كه باعث 

مي شود هنگام حركت، حالت رو به جلو داشته باشيد. 

اين اسكوتر برقي 6.5كيلوگرمي با استفاده از فيبر كربن، تيتانيوم 
و آلومينيوم ساخته شده و به اندازه اي كوچك است كه مي توان 
آن را در يك كوله پشتي يا حتي يك كيف مخصوص لپ تاپ جا 
داد. حتي مي شــود آن را با يك دســتگيره در دست گرفت و به 
آساني حمل كرد. زماني كه اين اسكوتر را جمع مي كنيد، ابعادش 
به 26در47در47ســانتي متر مي رســد؛ يعني چيزي در حدود 
10برابر كوچك تر از خود اسكوتر. جالب اينجاست كه وقتي قصد 
داريد سوار خودرو شويد، چرخ هاي اين اسكوتر در داخلش قرار 
مي گيرد تا به طور بالقوه هيچ نوعي كثيفي را با خود وارد خودرو 
نكنيد. با سيستم محرك چرخ هاي عقب، موتور 250واتي اسكوتر 
اســتارت آپ BooZter مي تواند حداكثر 20كيلومتر در ساعت 
ســرعت بگيرد. باتري هاي آن قابل تعويض بوده و با هر بار شارژ 
كامل، حدود 20كيلومتر مســافت را مي تواند بپيمايد. يعني اگر 
از همان ابتدا با حداكثر سرعت، اسكوتر را برانيد، مي توانيد يك 

ساعت از آن استفاده كنيد. 
8اينچــي  BooZter چرخ هــاي ضدپنچــري  اســكوتر 
)20ســانتي متري( دارد و داراي 2چراغ نواري سبك در قسمت 
جلو است كه مسير را با 300لومن روشــن مي كند. ضمن اينكه 
چراغ ترمز نيز يك المپ 80لومني دارد. همانطور كه ممكن است 
از يك اسكوتر برقي قرن بيست ويكمي انتظار داشته باشيد، يك 
اپليكيشن كه براي سيستم عامل هاي اندرويد و iOS طراحي شده 
است، بررسي وضعيت باتري، عملكرد مناسب دستگاه، وضعيت 
چراغ ها، مشاهده اطالعات سفر و درگير كردن حالت هاي مختلف 
سواري را در دسترس كاربران قرار مي دهد. قيمت پايه اين اسكوتر 

از 899دالر آغاز مي شود.

  پرواز آزمايشي پهپاد تانكر بوئينگ
شــركت بوئينگ يك نســخه آزمايشــي از هواپيماي بدون 
سرنشــين تانكر MQ-25 خود را با براي نخستين بار به پرواز 
درآورد. به گزارش وب ســايت انگجت، ديري نخواهد گذشت 
كه انســان در ســوخت گيري در هوا دخالت چنداني نخواهد 
داشت. پرواز 2/5ســاعته اين پهپاد نشــان داد كه مي توان با 
ايجاد تغييراتــي اندك آن را كامال آماده ســرويس دهي كرد. 
پهپاد آزمايشي T1، پيش درآمد يك مدل »توسعه مهندسي« 
است كه بوئينگ را يك قدم به يك وسيله نقليه بدون سرنشين 

نزديك مي كند.

  گوگل و اپل عليه اشتراك گذاري موقعيت مكاني
شركت هاي گوگل و اپل در راستاي حفظ امنيت و همچنين حريم 
خصوصي افراد به توافقي بر ســر متوقف كردن اشتراك گذاري 
موقعيت مكاني كاربران رسيدند. به گزارش ورج، يك شركت به 
نام »ايكس – مد سوشيال« كدهاي برنامه نويسي خاصي را ابداع 
كرده كه در برخي اپليكيشن هاي گوشي هاي هوشمند وجود دارد 
و براي شناسايي موقعيت مكاني كاربران به كار مي رود. گوگل و 
اپل در تالش هستند افزودن كدهاي يادشده به اپليكيشن هاي 
تلفن هاي همراه را ممنوع كنند. هر دو شــركت به برنامه نويسان 
اعالم كرده اند كه بايد كدهاي شركت مذكور را از نرم افزارهاي شان 
حذف كنند؛ در غيراين صورت اپليكيشن هاي آنها از فروشگاه هاي 

آنالين اپل و گوگل حذف خواهد شد.

  لغو يك پرتاب 
شركت اسپيس ايكس پرتاب يك ماهواره براي شركت »سايروس 
ايكس ام« با موشك فالكون9را لغو كرد. به گزارش اسپيس، اين 
شركت كه هفته بسيار شــلوغي را پشت سر گذاشــته بود، اين 
ماموريت را كمتر از يك دقيقه پيش از پرتاب، لغو كرد. شمارش 
معكوس براي پرتاب اين ماموريت امروز )يكشنبه( انجام خواهد 
شد. اسپيس ايكس در توييتی توضيح داده است كه منصرف شدن 
از پرتاب براي انجام بررســي هاي اضافي در سيستم هاي زميني 
انجام شد. تيم ها در تالش هســتند روز يكشنبه به تالش بعدي 

براي پرتاب بپردازند.

  بادام ضد آلودگي
بادام خشك مستعد آلوده شــدن توسط باكتري هاي مضر است، 
اما يك فرايند جديد ســاده مي تواند از بــروز آن جلوگيري كند 
و در عين حال مانــدگاري بادام را نيز افزايــش دهد. به گزارش 
نيو اطلس، دانشمندان انســتيتوي محيط زيست، ايمني و انرژي 
فرونهوفر آلمان تصميم گرفتند تا براي مغزهاي خشــك مانند 
بادام از روش قرار گرفتن در معرض دي اكسيد كربن تحت فشار 
استفاده كنند؛ چيزي كه باعث از بين رفتن باكتري هاي بيماري زا 
در نوشــيدني هايي مانند آب پرتقال مي شــود. آنها با همكاري 
دانشگاه آلبرتا در كانادا، روشي ابداع كردند كه در آن بادام خشك 
و روغن هاي ضد ميكروبي را در ظرفي با فشار باال قرار داده و سپس 

با دي اكسيد كربن تحت فشار قرار مي دهند.

سرانجام روز موعود 
فرا رسيد و شركت 
ويرجين گالكتيك 
پرواز آزمايشي هواپيماي توريستي موشكي خود را در دستور كار 
قرار داد. به گزارش وب سايت بي بي ســي، اين پرواز قرار بوده روز 
شنبه به وقت محلي انجام شود. اين نخســتين پرواز خدمه با اين 
وسيله نقليه قابل استفاده مجدد خواهد بود كه از فرودگاه فضايي - 

تجاري ساخته شده در نيومكزيكو، انجام مي شود. قرار است پس از 
تكميل مراحل آزمايشي، شركت »سر ريچارد برانسون« پروازهاي 
جهانگردي فضايي را از ســال2021آغاز كنــد. هم اكنون بيش از 

600مشتري ازجمله جاستين بيبر و لئوناردو دي كاپريو براي سوار 
شــدن به اين هواپيما جا رزرو كرده اند. اين پرواز نخستين پرواز از 
3 پرواز نمايشــي نهايي قبل از آغاز خدمات تجاري خواهد بود. در 
سومين مورد از اين موارد است كه خود ريچارد برانسون خدمتي را 
كه 16سال وعده داده است آزمايش خواهد كرد. قبل از اين اتفاق، 
ويرجين گالكتيك بايد مراحل آماده ســازي نهايــي را طي كند. 
مأموريت كنوني فقط شامل 2 خلبان خواهد بود؛ فضانورد سابق ناسا 
سي جي استاركو و خلبان آزمايشي ديو مك كاي. با انجام اين پرواز 
آزمايشي بســياري از موارد مورد بررسي نهايي قرار خواهد گرفت. 
براي مهندسان اين شركت راهي طوالني بوده است كه بتوانند اين 
فناوري را به جايي كه مي خواهند برســانند. البته پيشرفت امسال 
نيز به خاطر بحران ايجاد شــده به دليل بيماري كوويد-19كاهش 
محسوسي داشته است؛ به عنوان نمونه اين پرواز آزمايشي قرار بود 
در  ماه نوامبر صورت بگيرد، اما شيوع ويروس كرونا، همه برنامه ها 
را به تعويق انداخت. ويل وايت هــورن، رئيس گروه صنايع فضايي 

انگلســتان، اين پرواز را يك نقطه عطف بزرگ توصيف كرد: »اين 
يك سيستم بســيار ايمن و كم هزينه خواهد بود. توسعه آن بسيار 
شگفت آور بوده و اين واقعا كار آساني نبوده است. اما وقتي نوبت به 
فضا مي رسد، شما با كسي در مســابقه نيستيد. شما در يك رقابت 
هستيد كه ايمن باشيد. هم اكنون، ما بايد مسافران آينده خود را در 
محيط هاي شبيه سازي شده آموزش دهيم. گردشگري فضايي و 
علوم فضايي، يكي از مولفه هاي مهم انقالب صنعتي اســت كه به 
فضا خواهد رفت.« در حركتي ديگــر، ويرجين گالكتيك، اخيرا از 
طراحي كابين توريســتي خود رونمايي كرده است. مسافران روي 
صندلي هايي مي نشينند كه براي مديريت نيروي گرانش در مراحل 
مختلف پرواز درنظر گرفته شده است. آنها مانيتورهايي جلوي خود 
دارند كه داده هاي پرواز را به صورت زنده نشان مي دهد. 12پنجره 
بزرگ بيشــتر از هر فضاپيماي ديگري در تاريــخ آماده به نمايش 
گذاشــتن فضاي بيرون هســتند. در انتهاي كابين حتي يك آينه 
بزرگ وجود دارد تا مسافران بتوانند خود را در حالت بي وزني ببينند. 

 صف سلبريتي ها
براي گردش فضايي

آزمايش مهم و حساس ويرجين گالكتيك، شمارش معكوس 
براي آغاز توريسم گردشگري فضايي به حساب مي آيد

پروژه بازگشت به ماه ناسا با 
نام »آرتميس« قرار اســت فضا

يك فرق اساسي با سفرهاي 
گذشته به  ماه داشــته باشد. در اين سفر، 
حتما يك فضانورد زن نيز تيم آرتميس را 
همراهي خواهد كرد. به گزارش سي بي اس 
نيوز، ناســا از مدت ها پيش كانديداهاي 
مختلفي از فضانوردان واجد شرايط را گرد 
هم آورده است تا از ميان آنها افراد نهايي را 
انتخاب كند. در تازه ترين گزينش، گروهي 
متنوع از فضانوردان شــامل 9مرد و 9زن 
انتخاب شــده اند كــه در ميــان آنها نام 
»ياسمين مقبلي« دختر ايراني االصل كه 
در زمينه هوافضا تحصيل كرده اســت به 
چشم مي خورد. البته اين گزينش نهايي 
نيست و با سپري كردن مراحل آموزشي، 
افراد منتخب براي انجام ماموريت بزرگ و 

حساس آرتميس معرفي خواهند شد.
با 9زني كه فعال در ليســت انتخابي ناسا 
براي اين اتفاق تاريخي قرار دارند، آشــنا 

شويد:

ياسمين مقبلی؛ 37ساله
ياسمين مقبلي ايراني االصل اهل نيويورك 

و داراي مدرك ليسانس مهندسي هوافضا 
با فناوري اطالعات از MIT و فوق ليسانس 
مهندسي هوافضا از دانشكده تحصيالت 
تكميلي نيروي دريايي اســت. او در پرواز 
فضايي يك تازه كار اســت. مقبلي سابقه 
2هزار ساعت پرواز با بيش از 25هواپيماي 
مختلف را دارد. او در سال2017 به كالس 
فضانوردان ناسا پيوســت و هنوز در فضا 

پرواز نكرده است.

كريستينا كوچ؛ 41ساله
كريســتينا كوچ، فارغ التحصيل ليسانس 
علــوم مهندســي بــرق و فيزيــك و 
كارشناسي ارشد مهندســي برق است. او 
عالوه بر ســمت هاي تحقيقاتي در قطب 
جنوب و گرينلند، به عنوان مهندس برق با 
ناسا و دانشگاه جان هاپكينز همكاري كرده 
است. كوچ در ســال2013 براي آموزش 
فضانوردي انتخاب شــد و سابقه حضور 
در فضا را در سال2019 به دست آورد. او 
328روز را در ايستگاه فضايي بين المللي 
سپري كرده كه اين طوالني ترين حضور 
فضايي يك زن فضانورد به حساب مي آيد.

جسيكا مير؛ 43ساله
جسيكا ليســانس، علوم زيست شناسي، 
كارشناسي ارشــد علوم فضايي و دكتري 

زيست شناسي دريايي دارد. مير در مركز 
تحقيقات انساني الكهيد مارتين و به عنوان 
اســتاديار در دانشكده پزشــكي هاروارد 
كار كرده است. او همچنين در سفرهاي 
غواصي مؤسســه اسميتسونيان به قطب 
جنوب و بليز شــركت كرد. مير در كالس 
فضانوردی ســال2013 انتخاب شد و در 
ســال2019 يك پرواز به فضا با 205روز 

حضور در ايستگاه فضايي داشت.

آن مك كلين؛ 41ساله
سرهنگ دوم آن مك كلين، اهل واشنگتن 
و داراي ليسانس علوم مهندسي مكانيك / 
هوانوردي و فوق ليسانس مهندسي هوافضا 
از دانشگاه بات است. مك كلين هواپيمابر 
ارشــد ارتش آمريكا بوده اســت و سابقه 

بيش از 2هزار ساعت پرواز با 20هواپيماي 
مختلف را دارد. مك كلين همچنين يكي 
از اعضاي كالس فضانوردان ســال2013 
بود كه اخيرا به عنــوان مهندس پرواز در 
ايستگاه فضايي بين المللي خدمت كرده 

است.

كيت رابينز؛ 42ساله
رابينز، ليســانس علوم زيست شناســي 
مولكولي از دانشــگاه كاليفرنيا و دكتري 
تخصصــي زيست شناســي ســرطان از 
دانشگاه اســتنفورد دارد. او سال2009 
در كالس فضانوردان انتخاب شد. وي در 
نخستين پرواز فضايي خود در سال2016 
 DNA نخستين دانشمندي بود كه توالي
را در مدار تعيين كــرد. رابينز همچنين 
يكي از 5خدمه ناساســت كــه براي يك 
ماموريت 6ماهه هم اكنون در ايســتگاه 

فضايي بين المللي بسر مي برد.

استفانی ويلسون؛ 54ساله
اســتفاني، ليســانس علوم مهندســي و 
كارشناسي ارشــد مهندســي هوافضا را 
دريافت كرده است. ويلسون مسن ترين 
فضانــورد تيــم آرتميس اســت كه در 
ســال1996 انتخاب شــده اســت. وي 
تاكنون در 3ماموريت شــاتل فضايي در 
سال هاي 2007، 2007 و 2010 شركت 
كــرده و بيــش از 42روز در فضا حضور 

داشته است.

نيكول مان؛ 43ساله
مان، يكــي از تازه كارهاي تيــم آرتميس 
به حساب مي آيد. او با ليسانس علوم مهندسي 
مكانيك و فوق ليسانس مهندسي مكانيك در 
نيروي تفنگداران دريايي خدمت مي كرد. 
او همچنيــن در ســال2013 در كالس 
فضانــوردان ناســا انتخاب شــد، اما هنوز 
تجربه پرواز فضايي ندارد. نخســتين پرواز 
 مان به عنــوان خدمه پرواز بــا فضاپيماي
 Starliner بوئينگ سال آينده به ايستگاه 

فضايي بين المللي خواهد بود.

ون؛ 33ساله كايال بار
بارون، كارشــناس مهندســي سيستم و 
كارشناس ارشد مهندسي هسته اي است. 
بارون كه ســابقه پــرواز فضايــي ندارد، 
به عنوان افسر جنگ زيردريايي و عضوي از 
طبقه اول زنان مأمور در جامعه زيردريايي 

است.

جيسكا واتكينز؛ 32ساله
جســيكا واتكينز، داراي ليســانس علوم 
زمين شناســي و محيط زيست و دكتري 
زمين شناسي از UCLA است. زماني كه 
در سال2017 توسط ناســا انتخاب شد، 
دانشجوي پست دكتري زمين شناسي و 
سيارات در انســتيتوي فناوري كاليفرنيا 
بود؛ جايي كــه روي مريخ نــوردي با نام 
Curiosity كار مي كرد. بــا اين حال، او 

هنوز در فضا پرواز نكرده است.

زنان برگزيده براي سفر به  ماه  

جای خالی شركت هاي خالق در طرح جهش تولید 

9زن ازجمله يك جوان ايراني االصل در آخرين فهرست نامزدهاي ناسا 
براي قدم گذاشتن روي قمر زمين قرار دارند

100ثانيه خبر

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

محمد كرباسي ، دبير گروه دانش و فناوري
عمادالدين قاسمي پناه،خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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تا چند روز ديگر، كشور وارد سيصدمين روز شيوع رسمي 
كرونا مي شود و هنوز ابهامات زيادي درباره آينده چرخه 
اين ويروس وجود دارد. چالش جديــد اما هزينه هاي 
تامين واكسن است كه تا چند ماه ديگر، وزارت بهداشت 
را به عنوان متولي نظام سالمت، وارد بزرگ ترين تنش 
مي كند. پيش از اين، در شهريور به دليل مشكالت ارزي، 
ورود 14ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا ناكام ماند و حاال 
در دومين چالش، تامين واكسن ضدكرونا، سرنوشت 
هزينه ها و تامين منابع ارزي آن مبهم اســت و به نظر 
مي رسد مبلغ پيشــنهادي براي تامين اين واكسن در 
اليحه بودجه سال آينده هم پاسخگوي نيازها نباشد. 
دوازدهم آذر بود كه اليحه بودجه 1400از سوي دولت 
تقديم مجلس شد كه البته تغييرات مالي قابل توجهي 
براي وزارت بهداشت داشت. به گفته سخنگوي وزارت 
بهداشت و سخنگوي بودجه 1400، از كل بودجه كشور، 
يك هزار ميليارد تومان براي خريد واكســن براي سال 
آينده درنظر گرفته شده كه در كنار اعتبار تامين دارو، 
واكسن و شيرخشــك كه هر ســال در اليحه بودجه 
درنظر گرفته مي شــود، اين رقم هم اضافه شده كه در 
مجموع اعتبار اين بخش را براي سال آينده به 3هزار و 
685ميليارد تومان رسانده است. براساس اعالم مژگان 
خانلو، سخنگوي ستاد بودجه 1400، اعتبارات وزارت 
بهداشت براي سال آينده، 138درصد افزايش داشته؛ 
يعني از 32هزار ميليارد تومان به 77هزار ميليارد تومان 

رسيده است.

يك هزار ميليارد تومان كافي است؟
اوايل آذر، رئيس شــركت بيوتكنولــوژي آمريكا كه 
مديرعامل شركت مدرنا)يكي از ســازندگان واكسن 
كرونا( هم هست، اعالم كرد، قيمت هر دوز واكسن بين 
35 تا 37دالر است؛ اين در حالي است كه گفته مي شود 
هر نفر براي واكسينه شدن در برابر اين ويروس نياز به 
تزريق 2دوز دارد. يكي از منابع دسترسي به واكسن براي 
ايران، كنوانســيون كوواكس زيرنظر سازمان بهداشت 
جهاني اســت. براساس اعالم مســئوالن اين سازمان، 
واكسن كرونا به 20درصد از جمعيت كشورهاي عضو 
اختصاص داده مي شود؛ بر همين اساس، اگر 20درصد 
از جمعيت 80ميليوني كشور درنظر گرفته شود، اين 
واكسن بايد در دسترس 16ميليون ايراني قرار گيرد. اگر 
براي تامين واكسن براي اين جمعيت، 2دوز دارو وارد 
شود، يعني يك ميليارد و 184ميليون دالر كه با درنظر 
گرفتن دالر 4200توماني، به 4هــزار و 972ميليارد و 
800ميليون تومان اعتبار نياز است تا براي اين 16ميليون 
نفر واكسن تهيه شود. با دالر آزاد قيمت 2دوز واكسن، 
نزديك به يك ميليون و 924هــزار تومان براي هر نفر 
مي شود و با ارز 4200توماني، 310هزار و 800تومان. 
حاال كه يك هزار ميليارد تومان براي خريد واكسن درنظر 
گرفته شده، يعني با اين مبلغ مي توان براي تنها 3ميليون 

و 218هزار نفر واكسن تهيه كرد.

نيازي به بودجه جداگانه نيست
با اينكه در اليحه بودجه بخش جداگانه اي براي خريد 
واكسن درنظر گرفته شده، اما حســن رزميان مقدم، 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس به همشهري 
مي گويد كه نيازي به بودجه جداگانــه ای براي خريد 
واكسن كرونا نيست. اين پول بايد به صورت كلي در اختيار 
وزارت بهداشت قرار  گيرد و بهتر است در زمينه آموزش و 
پيشگيري تمركز شده و در آن بخش هزينه شود. با اين 
همه او معتقد است كه مقابله با كرونا، بار سنگيني است 
كه وزارت بهداشــت نمي تواند به تنهايي آن را بر دوش 
بكشد و بايد همه سازمان ها و وزارتخانه ها همكاري كنند. 
نمي توان براي مديريت شيوع كرونا، تنها به بودجه اين 
وزارتخانه بسنده كرد. همايون ســامه  يح بخت  آبادي، 
ديگر عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با 
اعالم اينكه بررسي بودجه 1400هنوز شروع نشده به 
همشهري مي گويد كه بودجه سال آينده وزارت بهداشت 

واعظ مهدوي، رئيس انجمن اقتصاد سالمت: وزارت بهداشت براي سال آينده به 
اندازه كافي بودجه خريد واكسن دارد. مهم مديريت اعتبارات و مقابله با مافياهاست

گزارش همشــهري از بودجه و هزينه هاي سنگين ســال آينده وزارت بهداشــت و چالش هاي خريد واكسن كرونا

نگراني هايي همراه است و مشكالت ارزي و تحريم ها 
مزيد بر علت شده، اما محمدرضا واعظ مهدوي، رئيس 
انجمن علمي اقتصاد سالمت ايران معتقد است كه در 
اليحه بودجه به اندازه كافي اعتبــار در اختيار وزارت 
بهداشت قرار گرفته شــده تا در زمينه مقابله با كرونا 
اقدام كند. مسئله اصلي، مديريت اعتبارات و جلوگيري 
از ورود مافياي دارو و واكســن به نظام سالمت است. 
او به همشــهري مي گويد كه بودجه وزارت بهداشت 
از 266هــزار ميليارد ريال به 674هــزار ميليارد ريال 
افزايش پيدا كرده و اعتبار دانشگاه هاي علوم پزشكي هم 
از 203ميليارد ريال به 522هزار ميليارد ريال رسيده 
است؛ بنابراين بودجه رديف هاي ستادي 135درصد و 
اعتبارات رديف هاي دانشگاهي 156درصد رشد داشته 
اســت. همچنين بخش آموزش وزارت بهداشت هم از 
59هزار ميليارد ريال به 148هزار ميليارد ريال يعني 
179درصد افزايش رسيده اســت. اين افزايش نشان 
مي دهد كه در بودجه ســال آينده جبران هزينه هاي 
ناشي از بيماري كرونا پيش بيني شده است. به گفته او، 
براساس اعالم مكرر وزارت بهداشت و دولت، حدود 3تا 
4ميليارد دالر براي تامين نيازهاي ارزي بخش دارو و 
تجهيزات پزشكي هم پيش بيني شده است؛ بنابراين اگر 
توليد داخلي موردنظر باشد، تمام نيازهاي دارويي كشور 
با كمتر از يك ميليارد دالر قابل تامين است. واعظ مهدوي 
در عين حال كه بودجه درنظر گرفته شده را براي تهيه 
دارو، واكسن و تجهيزات كافي مي داند، معتقد است كه 
بايد حمايت از توليد در وزارت بهداشت در دستور كار قرار 
گيرد و با افرادي كه سعي در القاي نياز مي كنند، مقابله 
شود. اين كارشناس اقتصاد سالمت مي گويد در شرايطي 
كه بايد از توليد داخلي حمايت شود، بزرگ ترين كارخانه 
توليد داروي ضدويروس در كرمانشاه همچنان تعطيل 
است كه اين موضوع فشــار زيادي را براي تامين دارو 
وارد مي كند؛ درحالي كه با فعاليت اين كارخانه مي توان 
جلوي بخشي از واردات را گرفت. اينگونه اقدامات مافيا 
را قدرتمند تر مي كند: »ما شاهد اين مسئله هستيم كه 
در داخل و خارج از كشور، گروهي سعي دارند داروهاي 
وارداتي يا توليدي خود را در ليست داروهاي مورد تأييد 
درمان كرونا قرار دهند يا مي خواهند انواع واكسن ها را 
به تأييد كارگروه هاي علمي و تخصصي برسانند و براي 
توليد انبوه مجوز بگيرند. اينگونه اقدامات در راستاي 
فروش و درآمدزايي انجام مي شود؛ بنابراين خيلي مهم 
است كه هرگونه تصميم  گيري براي خريد دارو و واكسن 
به دور از شائبه هاي سياسي و جريان هاي منفعت طلب 
انجام شــود. اين موضوع كامال علمي است و با كمك 
گرفتن از متخصصان بايد انجام شــود.« اينكه گفته 
مي شود اعتبارات براي خريد واكسن كرونا كافي نيست، 
موضوعي است كه از سوي واعظ مهدوي رد مي شود. به 
گفته او، كشور در يك سال، بيش از يك ميليارد دالر دارو 
خريده و بيش از نيم ميليارد دالر براي خريد تجهيزات 
هزينه شده؛ بنابراين تامين نيم ميليارد دالر براي خريد 
واكسن پول غيرقابل دسترسي نيست: »بيش از 80هزار 
ميليارد تومان به بودجه وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشكی اضافه شده طبيعتا بخشي از آن براي خريد 
واكسن است؛ بنابراين مشكلي براي تامين منابع مالي 

وجود ندارد.«

تحميل هزينه با خريد داروهاي گران قيمت بي تأثير
با شيوع كرونا در كشور، به ويژه در ماه هاي اول، داروهاي 
زيادي براي كنترل بيماري تجويز مي شد. در هفته هاي 
اول شــيوع، صف هاي بلندي در مقابل چند داروخانه 
مرجع دولتي براي خريد داروي هيدروكسي كلروكين 
سولفات و فاويپيراوير بسته شــد و همه به دنبال دارو 
بودند؛ داروهاي ميليوني كه در دوزهاي پاييني تجويز 
مي شد. بعدها رمدسيوير هم به آن اضافه شد كه به دليل 
باال بودن تقاضا، ســر از بازار ســياه درآورد و حتي تا 
25ميليون تومان براي هر دوز فروخته شد. در شرايطي 
كه بيماري در اوج خود به سر مي برد و همه در پي تهيه 
داروهاي كرونا بودند، اوايل شهريور، معاون كل وزارت 
بهداشــت اعالم كرد كه تأثير داروهاي گران قيمت بر 
بيماران كرونا، كمتر از 20درصد است و حتي بسياري 
از اين داروهــا نه تنها مؤثر نبوده كــه تأثير منفي هم 
بر بيماران داشــته اســت. اواخر مهر سازمان جهاني 
بهداشت هم به طور رسمي، بي تأثيري رمدسيوير براي 
درمان بيماران كرونايی را تأييد كرد. در اطالعيه اين 
سازمان آمده بود كه داروهاي هيدروكسي كلروكين، 
لوپيناوير، ريتوناوير و اينترفرون، باعث افزايش طول 
عمر بيماران نشده و تأثير آنها بر بهبود حال مبتاليان 
به كرونا، كم يا ناچيز است. خريد اين داروها اما تاكنون 
هزينه هاي زيادي به وزارت بهداشت وارد كرده؛ تا جايي 
كه به گفته واعظ مهدوي، اين داروها تحت فشار مافياي 
واردكنندگان وارد كشور شد؛ بنابراين بايد مراقب بود 
اين اتفاق براي واكســن كرونا تكرار نشود: »نبايد در 
شــرايطي قرار گرفت كه تحت تأثير جو ايجاد شده و 
مافياها، نيم ميليارد دالر واكسن خريده شود، اما بعدا 
مشخص شود كه اين واكسن بي تأثير است. به هر حال 
تا به حال هم اطالعات دقيق باليني درباره واكسن هاي 
توليد شــده داده نشــده، اما تبليغات زيادي براي آن 
مي شود و گفته مي شود كه واكسيناسيون شروع شده. 
نبايد بي گدار به آب زد. بايد منتظر نتيجه تزريق واكسن 

كرونا در كشورهاي ديگر ماند و بعد هزينه كرد.« 

اهميت زيادي دارد؛ چراكه مشكل شيوع كرونا و واكسن 
وجود دارد كه اگر رفع نشود تبعاتش به ارگان هاي ديگر 
هم مي رســد؛ موضوعي كه همه نسبت به آن آگاهند؛ 
بنابراين بايد هرچه زودتر واكســن كرونا در دسترس 
قرار گيرد و براي اين كار نياز به بودجه اســت: »اليحه 
بودجه هميشه همراه با چانه زني است و ما هم امسال در 
كميسيون بهداشت مجلس، تمام قد در دفاع از بودجه 
وزارت بهداشت مي ايستيم تا مبلغ آن افزايش پيدا كند.« 

چشم اميد به ارزهاي بلوكه شده در خارج از ايران 
با اينكه امــا و اگرهاي فراواني دربــاره تامين ارز خريد 
واكسن و نگراني از تكرار سرنوشــت واكسن آنفلوآنزا 
وجود دارد، اما اين عضو كميســيون بهداشت مجلس 
مي گويد كه كشور براي تهيه واكسن ارز در اختيار دارد، 
اما بخشــي از اين ارزها، در خارج از ايران بلوكه شده و 
كشوري مثل آمريكا در تالش است تا با ادامه تحريم ها 

مانع از ورود واكسن به كشــور شود: »تأكيد و تمايل ما 
به ساخت واكسن كرونا در كشور است. اين كار هم در 
حال انجام است، اما زمان مي برد.« پيش از اين، معاون 
توسعه وزارت بهداشت گفته بود كه اين وزارتخانه سال 
99را با كسري بودجه سال 98كه به سال جديد اضافه 
شد، شروع كرد. حاال هم با شيوع كرونا و بار مالي فراوان 
آن در شرايطي كه نياز به بودجه هاي بيشتري است به 
گفته اين مسئول، تنها 20درصد از سهم اين وزارتخانه 
از ماليات بر ارزش افزوده محقق شده است. حاال در اين 
وضعيت، بخت آبادي مي گويد كه بسياري از كشورها براي 
مقابله با كرونا بودجه هاي قابل توجهي درنظر گرفته اند، 
اما در ايران همان مبلغ درخواســتي يعني يك ميليارد 
يورو صندوق توســعه ملی، هم به طور كامل در اختيار 
وزارت بهداشت قرار نگرفته است: »در بسياري از كشورها 
آزمايش كرونا رايگان است و حتي بيماريابي از در خانه ها 
انجام مي شود. اين اقدامات براي كنترل شيوع بسيار مهم 
است و پول مي خواهد، اما در ايران آزمايش رايگان انجام 
نمي شود و حتي تحت پوشش بيمه نيست. همه اينها 

نشأت گرفته از مشكالت اقتصادي دولت است.«

ماجراي يك ميليارد يوروي صندوق توســعه ملی 
چه بود؟ 

 اوايل فروردين امسال در پي فشار اقتصادي و مالي ناشي 
از شيوع كرونا به كشور، رئيس جمهوري از مقام معظم 
رهبري درخواست كرد يك ميليارد يورو از منابع صندوق 
توســعه ملي براي مقابله با كرونا اختصاص داده شود. 
اواســط همان ماه، پس از موافقت مقام معظم رهبري، 

اين مبلغ با ارز نيمايي، به ريال تبديل و در اختيار سازمان 
برنامه و بودجه قرار گرفت تا به حساب خزانه واريز شود. 
نخستين پرداختي اواخر ارديبهشت اتفاق افتاد؛ همان 
موقع معاون كل وزارت بهداشت، از اختصاص 130هزار 
ميليارد ريال از اين مبلغ خبر داد. قرار بود در مرحله اول، 
تا 4هزار و 200ميليارد تومان بــراي 15برنامه وزارت 
بهداشــت يعني تامين دارو، كيت هاي آزمايشگاهي، 
تجهيزات بخش درمان و بهداشــت و... اختصاص پيدا 
كند و هزار و 500ميليارد تومان به بيمارســتان هاي 
درگير كرونا داده شــود و 300ميليارد تومان هم براي 
پاداش بخشي از كادر درمان درنظر گرفته شود. با اين 
همه اما 7 ماه پس از موافقت با پرداخت اين مبلغ، جز مبلغ 
ناچيزي، پولي براي اين وزارتخانه واريز نشد و آنطور كه 
گفته شد وزير بهداشت همان پول را هم برگرداند. بعدها 
در گزارشي اعالم شــد كه از كل مبلغ اعالم شده، تنها 
30درصد آن براي وزارت بهداشــت محقق شده است. 
اواسط آبان با پرداخت بخش ديگري از اين مبلغ، ميزان 
واريزي به گفته وزير بهداست، به 50درصد رسيد، اما دهم 
آبان سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد كه ميزان پرداختي 
به 80درصد رسيده و تاكنون 103470ميليارد ريال به 
بخش بهداشت و درمان اختصاص داده شده است. 4روز 
بعد هم اين سازمان، جزئيات پرداختي ها را اعالم كرد كه 
در آن مشخص شــد 89درصد از سهم وزارت بهداشت 

يعني 127.770ميليارد ريال پرداخت شده است.

وزارت بهداشت جلوي مافياي دارو و واكسن را بگيرد
با اينكه هزينه تامين واكسن كرونا براي سال آينده با 

آزمون سخت نظام سالمت
زهرا جعفرزاده

خبرنگار

در شــرايطي كه بايــد از توليد 
داخلي حمايت شود، بزرگ ترين 
كارخانه توليد داروي ضدويروس 
در كرمانشاه همچنان تعطيل است 
كه اين موضوع فشار زيادي را براي 

تامين دارو وارد مي كند

در بســياري از كشورها آزمايش 
كرونا رايگان است و حتي بيماريابي 
از در خانه ها انجام مي شــود. اين 
اقدامات براي كنترل شيوع بسيار 
مهم اســت و پول مي خواهد، اما 
در ايران آزمايــش رايگان انجام 
نمي شود و حتي تحت پوشش بيمه 
نيست. همه اينها نشأت گرفته از 

مشكالت اقتصادي دولت است

 محمدحسين قرباني
  نايب رئيس دور دهم مجلس شوراي اسالمي 

در سال هاي گذشته به دليل اجراي طرح تحول نظام سالمت، 
رويكرد خوبي در بخش بهداشت و درمان كشور دنبال شد كه 
در مسير آن تمام ضعف هاي حوزه سالمت نمايان شده بود. 
اين مسئله به طور ويژه در حوزه ساختاري و كمبود تخت هاي 
بيمارستاني و كمبود بودجه و دارو، مشخص شده بود. همين 
ضعف ها منجر شد تا در ســال هاي 97و 98، مديريت منابع 
و تجهيزات در حوزه بهداشت و درمان به خوبي انجام شود. 
در اين ميان اما شــيوع كرونا، تمام معادله ها را به هم ريخت. 
نيازهاي مالي بيشتر شد و ضعف هاي ساختاري و امكانات، بيش 
از گذشته خودنمايي كرد. قرار بود مبلغي از صندوق توسعه ملي 
به وزارت بهداشت اختصاص پيدا كند كه هنوز به طور كامل اين 
اتفاق نيفتاده است. با اينكه كمك هايي از سوي دولت به اين 
وزارتخانه شد، اما به دليل گستردگي مشكالت و ضعف هاي 
بسيار، خيلي به چشم نيامد. حاال هم با مسئله تامين و خريد 
واكسن كرونا مواجه هستيم كه نياز به منابع قابل توجه دارد؛ 
هر چند كه چهارشنبه هفته گذشته، رئيس جمهوري اعالم 
كرد كه تمام منابع خريد واكسن كرونا تامين شده است، اما 
با توجه به محدوديت هاي مالي، امكان تامين واكســن براي 
80ميليون ايراني وجود ندارد؛ بنابراين بسيار مهم است كه 
خريد و تهيه واكسن كرونا و توزيع آن با درنظر گرفتن اولويت ها 
انجام شود و تنها به گروه هاي هدف كه بيماران و كادر درمان 
هستند، اختصاص داده شود. به نظر مي رسد واكسيناسيون 
جمعيت كشور، با توجه به محدوديت هايي كه وجود دارد، بايد 
در چندين فاز انجام شود. بر همين اساس پيشنهاد مي شود 
دولت و كميسيون بهداشت و درمان مجلس و همچنين اعضاي 
كميسيون تلفيق، بودجه جداگانه اي براي خريد واكسن در 
اختيار وزارت بهداشت قرار دهند. مشخص نيست سال آينده 

ما با چه مشكالتي دســت به گريبان خواهيم شد؛ بنابراين 
بودجه اين بخش را بايد از بودجه كلي وزارت بهداشــت جدا 
كرد؛ چراكه ســال آينده به هر حال شيوع ويروس همچنان 
وجود خواهد داشت و درمان بيماران به اعتبار نياز دارد. بودجه 
سال آينده وزارت بهداشت بايد با حساسيت زيادي تصويب 
شــود و واقعا هم تعهدات مالي، عملي شود؛ چراكه هر سال 
بخشي از بودجه، دچار كسري شده و به وزارت بهداشت داده 
نمي شود. شرايط مالي امسال بخش بهداشت و درمان متفاوت 
با سال هاي قبل بود. امسال به دليل شيوع ويروس، نياز زيادي 
به تجهيزات پيشرفته و داروهاي كرونا بود و از سوي ديگر در 
پروتكل هاي سازمان بهداشت جهاني، داروهاي گران قيمتي 
براي بيماران مبتال به كرونا قرار گرفت كه هزينه هاي زيادي را 
به وزارت بهداشت وارد كرد؛ چراكه اين وزارتخانه براي اقناع 
افكار عمومي ناچار بود اين داروها را به هر قيمتي، تهيه كرده 
و در اختيار بيماران قرار دهد. من هم كه براي مدتي نماينده 
تام االختيار وزير بهداشت در استان گيالن بودم، از نزديك 
شاهد درخواســت مردم و بيماران براي تامين اين داروها 
بودم؛ هر چند كه هنوز در زمينه درمان بيماران مبتال به كرونا، 
ابهاماتي وجود دارد و تكليف واكسن هم مشخص نشده است. 
به همه اينها تحريم هاي ناعادالنه عليه كشور را هم بايد اضافه 
كرد كه هزينه هاي زيادي را براي تأميــن دارو، تجهيزات و 
واكسن تحميل مي كند. به هر حال وزارت بهداشت و به طور كلي 
بخش درمان براي سال آينده با چالش جدي مواجه است؛ به 
همين دليل بايد تمام اعتبارات درنظر گرفته شده واقعي باشد. 
به هر حال فشار مالي فراواني كه امسال به وزارت بهداشت وارد 
شد و ادامه روند آن با خريد و تهيه واكسن درسال آينده، دليل 
مهمي است كه بودجه 1400اين وزارتخانه به طور ويژه ديده شود 
تا هم كسري بودجه و فشارهاي مالي امسال جبران و هم شرايط 

در سال آينده بهتر شود. 

چالش جدی  وزارت بهداشت برای سال آينده

پيش بيني كارشناسان آموزشــي اين بود كه وزارت 
آمــوزش و پــرورش در بودجــه ســال 1400، در 
راستاي تحقق عدالت آموزشي و اجراي كامل اصل 
سي ام قانون اساســي، رديفي را براي حمايت مالي 
دانش آموزان محروم كه بتوانند لوازم هوشمند مانند 
موبايل و تبلت بخرند، تعريف كند تا دسترســي به 
آموزش عمومي كه حق قانوني آنهاست، فراهم شود 
اما بررســي بودجه 1400آموزش و پرورش نشــان 
مي دهد كه اين وزارتخانه هيــچ رديفي را براي اين 
موضوع پيش بيني نكرده اســت. الهيــار تركمن در 
نشست خبري چهارشنبه، نوزدهم آذر 99در اين باره 
به صراحــت از وزارتخانه آموزش و پرورش ســلب 
مســئوليت كرد و گفت: »آموزش و پرورش در اين 
زمينه هيچ مسئوليتي ندارد و در قانون نيامده است 
كه در اين باره اقدامي كند. اين وظيفه وزارت صمت 
و ارتباطات است كه تســهيالتي را براي خانواده ها 
درنظر بگيرد تا بتوانند موبايل يا تبلت مورد نياز فرزند 

دانش آموزش را با قيمت بهتري تهيه كنند.«
الهيار تركمن وقتي با اين پرسش روبه رو شد كه آيا 
در اين باره جلســاتي با دو وزارتخانه ديگر داشته ايد 
و نيازهاي دانش آموزان محروم را براي آنها تشــريح 
كرده ايد؟ پاســخ داد: خير. وظيفه آنهاســت كه در 

اين باره اقدام كنند.
او درباره اينكــه نقش آموزش و پــرورش در تحقق 
عدالت آموزشي و جلوگيري از محروميت تحصيلي 
دانش آموزان چيســت، گفت: »نهادهــاي انقالب 
اســالمي مي تواننــد در ايــن زمينــه اقداماتي را 
انجام بدهند.« احتماال منظور تركمــن در اين باره 
دســتگاه هايي مثل بنياد بركت و بنياد مستضعفان 

است.

ابهام در بودجه رتبه بندي معلمان و اعمال مدرك 
تحصيلي

يكــي ديگــر از نقدهايــي كــه دربــاره بودجــه 
1400آموزش وپرورش از سوي كارشناسان آموزشي 
صورت گرفته، مربوط به رتبه بندي معلمان و اعمال 
مدرك تحصيلي آنان در حقوقشان است. حجت اهلل 
بنيادي، مدرس دانشگاه فرهنگيان در اين باره گفت: 
»آموزش وپرورش مجري 2قانون در سال آينده است؛ 
اولي طرح رتبه بندي معلمان و دومي اعمال مدرك 
تحصيلي آنان در حقوقشــان. اما برخــالف انتظار 
هيچ رديف خاصي براي ايــن دو موضوع در بودجه 
1400ديده نمي شود. فقط شاهد اين هستيم كه در 
تبصره 2گفته شده 90هزار ميليارد از طريق فروش 
سهام كســب كنيم و به رتبه بندي اختصاص دهيم؛ 
درحالي كه هر دو قانون هزينه بر هســتند و نياز بود 

بودجه روشن و شفافي براي آن اختصاص يابد.«
البته بحث رتبه بنــدي يكي از موارد چالشــي بين 
معلمــان و وزارت آموزش وپــرورش اســت كه در 
اعتراضات مدني خــود همواره به آن اشــاره دارند 
و خواهان اجراي دقيق آن از ســوي اين وزارتخانه 
هســتند؛ اتفاقي كه آموزش وپرورش به طور ضمني 
مي گويد از پس هزينه هاي آن برنمي آيد و چندين بار 
هم وزيران آموزش وپرورش را بابت اين موضوع تا پاي 

استيضاح كشانده است.
البته الهيار تركمن هم در نشست خبري تالش كرد 
مانند متن بودجه پيشــنهادي آموزش وپرورش به 
مجلس، مبهم و البته اميدوار سخن بگويد: »درباره 
طرح رتبه بندي و اعمال مدرك تحصيلي در تبصره 
2و هم در جدول شــماره 9قانــون بودجه اعتبارات 
جداگانه اي پيش بيني شــده؛ البته سهم اين 2طرح 
بعد از ابالغ قانون بودجه مشــخص مي شــود و االن 
چيزي معلوم نيست. ما خيلي نگران تامين اعتبارات 
اعمال مدرك تحصيلي هم نيستيم؛ چون از مجموع 

اعتبارات داخلي خودمان قابل تامين است.«

اختصاص بودجه در سال گذشته چگونه بود؟
يكي از راه هايي كه وضعيت تحقق بودجه در ســال 
آينده را مشخص مي كند، وضعيت اختصاص اعتبارات 
در سال قبل است. ظاهرا وزارت آموزش وپرورش در 
اين زمينه وضعيت خوبي ندارد و با گذشــت 9 ماه از 
سال 1399در بعضي از بندها فقط تا 20درصد تامين 
اعتبار داشته؛ البته مسئوالن معاونت برنامه ريزي و 
توســعه منابع وزارت آموزش و پرورش با خوش بيني 
در اين باره صحبت مي كنند، اما كارشناســان آن را 

نگران كننده می دانند.
وزارت  بودجــه  مديــركل  عســگري،  علــي 
آموزش وپرورش در اين باره گفت: تا االن درخصوص 
ســرانه مدارس تا پايان  ماه مهــر 30درصد بودجه 
محقق شــده كه اين  ماه با تخصيــص 150ميليارد 
تومان، اين عدد به 50درصد مي رســد. درخصوص 
پيش دبســتاني 50درصد بودجه، در برون ســپاري 
مشــاركت ها 90درصــد، فعاليت هاي پرورشــي 
50درصد، خارج از كشور 62درصد، خريد خدمات 
53درصد، كيفيت بخشي آموزش در مناطق محروم 
تاكنــون 28درصــد، ادارات كل آموزش وپرورش 
استان ها اگر پرداخت حق التدريس معلمان در بهار 
و پاييز امسال محقق شود، 85درصد اعتباراتمان را 

دريافت و توزيع كرديم.
امسال تقريبا ميانگين دريافتي ما از بودجه 43درصد 
شــده اســت و در اعتبارات ملي تا باالي 75درصد 
تخصيص را خواهيم داشت. وضعمان خيلي بد نيست 

و تا آخر سال به نقطه ثبات مي رسيم.
بودجه پيشنهادي آموزش وپرورش كه كمتر با حال 
و هواي كرونايي كشور بسته شده است، در هفته هاي 
آينده در صحن علني مجلس بررســي مي شــود؛ 

بودجه اي كه با اما و اگرهاي ديگري هم روبه روست.

دست خالی مدارس 
برای مقابله با كرونا
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نان درآوردن از سفیر

هم اكنون بازيكنان آسيايي در جه يكي در 
ليگ هاي اروپايي توپ نمي زنند و تعداد 1

آنها انگشت شمار است. بازيكنان آسيايي بيشتر 
به خاطر بازار كشورشان از سوي باشگاه هاي اروپايي مورد توجه قرار مي گيرند. 
زماني رئيس باشگاه آرمينيا بيله فيلد كه علي دايي را جذب كرده بود تصور مي كرد 
مي تواند روي فروش پيراهن او در ايران و درآمدزايي از اين طريق حساب باز كند، 
اما خيلي زود فهميد توليد و توزيع پوشاك در ايران كه از قانون حق مولف پيروي 
نمي كند در توليدي هاي زيرزميني صورت مي گيرد و همه  چيز به ميدان منيريه 
ختم مي شود. اما باشگاه هاي انگليسي كه هواداران زيادي در شرق آسيا دارند، به 
بازيكنان فوتبال اين كشورها به چشم يك طعمه براي كشاندن خبرنگاران به 
تمرين و مسابقه، فروش پيراهن و دست باال داشتن در چانه زني بر سر قرارداد حق 
پخش و اسپانســر نگاه مي كنند. به طور مثال ليورپول، مينامينوي ژاپني را از 
سالزبورگ با همين ديد خريد. شــايد دليل كم تعداد بودن بازيكنان ايراني در 
باشگاه ها و ليگ هاي معتبر همين باشد. البته در مناسبات جديد و امروزي، جذب 
بازيكن ايراني براي باشگاه هاي خارجي توجه عمومي در شبكه هاي اجتماعي را 
به همراه دارد. پورتو با خريد مهدي طارمي تعــداد دنبال كننده هاي خود در 
اينستاگرام و ديگر شــبكه هاي اجتماعي را به طرز قابل توجهي باال برد. حتي 
باشگاهي مثل آاس رم هم كه هيچ صنمي با بازيكن ايراني نداشته، بعد از سانسور 
لوگوي اين باشگاه در صداوسيما به اين بازار مخاطب و كاربر ايراني در شبكه هاي 

اجتماعي توجه نشان داده و به زبان فارسي توييت مي زند.

ايراني ها به لژيونرهاي خود به چشم سرمايه ملي يا سفير ايران نگاه 
مي كنند. يك ايراني هوادار فوتبال كه هزار هزار بدبختي در زندگي 2

روزمره خود دارد و حتي شــرمنده سفره اش مي شــود، باز هم وقتي عليرضا 
جهانبخش گل برگردان به چلسي مي زند خوشحال مي شود و به ايراني بودنش 
افتخار مي كند. هر قدر هم كسي بگويد كه مليت و همه  چيزهايي كه انسان در 
به دست آوردن آنها نقشي نداشــته و تالشي نكرده، مايه افتخار يا شرمساري 
نيست،  باز هم نمي شود از اين دست موفقيت هاي كوچك نماينده هاي ايران در 
خارج خوشحال نشد. مثال وقتي يك ايراني بخواهد كشورش را براي خارجي ها 
شرح بدهد و به اصطالح پزش را بدهد، به تعداد زياد ايراني ها در صنايع و نهادهاي 
بزرگ آمريكايي و بين المللي اشاره مي كند؛ به طور مشخص به ايراني هاي ناسا 
يا بازيگراني ايراني نظير پيمان معادي، نويد محمدزاده، شــهاب حسيني يا 
كارگردان هايي مثل كيارستمي، اصغر فرهادي و... . هوادار ايراني كيف مي كند 
وقتي مي بيند طارمي يا جهانبخش يا سردار آقاي گل يك ليگ خارجي شده اند. 
لذت مي برد. ايراني حتي به مرغوب بودن فرش ايراني و خاويار و زعفران و پسته 
در خارج دل خوش مي كند. همين، دليل توجه صداوسيما در دودهه اخير به 
پخش مسابقات تيم هايي است كه بازيكن ايراني در تركيب خود يا روي نيمكت 
يا روي سكوها دارند. معموال پخش بازي هاي تيم هاي داراي بازيكن ايراني بر 
ساير بازي ها اولويت مي يابد. به طور مثال ديدار پورتو- منچسترسيتي به بازي 
مهم ديگري بين 2باشگاه ديگر با هواداران بيشتر در ايران قرباني اين سياست 
مي شود. وقتي بازيكن ايراني در يك تيم يا مقابل يك تيم بزرگ قرار باشد به 
ميدان برود، كنداكتور برنامه فوتبالي آگهي بيشتري را به خود مي بيند و شايد 

تعرفه آگهي ها هم كمي چرب تر مي شود.

ســايت ها و خبرگزاري هاي داخلي هم خيلي به دستاوردها و حتي 
دست نياوردهاي)!( لژيونرهاي ايراني مي بالند. آنها كوچك ترين اخبار 3

و حاشــيه هاي مربوط به اين لژيونرها را بولد مي كنند. حتي حضور ســعيد 
عزت اللهي روي ســكوها هم تبديل مي شــود به يك عنــوان خبري. وقتي 
مي خواهند خبر مربوط به تيمي را بنويسند، بررسي مي كنند كه اين تيم چه 
ارتباطي با ايران دارد. مثال تيتر مي زنند »ميالد محمدي نامزد جايگزين مدافع 
احتمالي آرسنال در سلتيك«! يا »برانكو مچ، سرمربي عربستان را در فضاي 
مجازي خواباند« كه آدم را ياد دعواي خزهاي اينستاگرام مي اندازد، اما وارد خبر 
كه بشوي مي بيني نوشته چون برانكو يك ميليون هوادار در اينستاگرام دارد و 
اروه رنار 400هزار تا پس نتيجه مي گيريم سرمربي سابق پرسپوليس هوادار 

بيشتري نسبت به گزينه سابق سرمربيگري تيم ملي دارد.

هم اكنون ســامان قدوس در ليگ چمپيونشيپ كه ليگ سطح دوم 
انگلستان است در تيم برنتفورد توپ مي زند، اما بازيكن ايراني ديگري 4

در ليگ هاي انگليسي نداريم. رايان سيروس تفضلي نژاد هم در همين ليگ و در 
تيم وايكام واندررز عضويت دارد كه البته او دورگه است و هنوز مليت خاصي را 
براي بازي هاي ملي اش برنگزيده. دنيل ارزاني هم قانونا عضو تيم منچسترسيتي 
است، اما يك دقيقه هم در اين باشگاه حضور نداشت و بالفاصله پس از خريد در 
سال2018 به سلتيك اسكاتلند و سپس به اوترخت هلند قرض داده شد. در 
تاريخ ليگ برتر تنها 4بازيكن ايراني سابقه بازي دارند. كريم باقري در چارلتون 
اتلتيك، آندرانيك تيموريان در بولتون و فوالم، اشكان دژآگه در فوالم و عليرضا 
جهانبخش در برايتون. تنها مســابقه اي كه لياقت آن را دارد كه در كنداكتور 
برنامه هاي زنده ورزشي در شبكه هاي تلويزيوني گنجانده شود و يك ايراني هم 
در تركيب يكي از دو تيم باشد، بازي برايتون همين جهانبخش است مقابل يكي 
از تيم هاي بيگ سيكس ليگ برتر؛ به شرطي كه خود اين بازيكن هم در تركيب 

يا حداقل در ليست تيم باشد اما معموال چنين شرايطي كمتر پيش مي آيد.

تعداد كره اي هاي تاريخ ليگ برتر به عدد13 مي رسد. سون هيونگ 
مين درحال حاضر بهترين لژيونر تاريخ آسياست. او در فينال ليگ 5

قهرمانان هم مقابل ليورپول براي تاتنهام بازي كرد. سون كه در هامبورگ و 
لوركوزن هم ســابقه عضويت دارد، در 171بازي براي تاتنهام 63گل به ثمر 
رسانده و در رقابت هاي اين فصل ليگ برتر 10گل و 3پاس گل در 11بازي به نام 
خود ثبت كرده. بازيكنان كره اي با خودشــان بازار و پول و توجه رسانه اي و 
خبرنگار و هوادار به تيم هاي اروپايي مي آورند. سون غير از همه اينها همه  چيز 
ديگر هم به باشگاه لندني داده است. خوش به حال كره اي ها كه خبرگزاري هاي 
آنها مجبور نيستند درباره تاتنهام تيتر بزنند »لژيونر كره اي از ليست تيم براي 
بازي با منچستر خط خورد«. خوش به حال كره اي ها كه هر هفته مي توانند، هم 
بازي لژيونر موفق خودشان را ببينند و هم شاهد يك مسابقه حساس و جذاب 
باشند، چون هر هفته تاتنهام بازي دارد و سون فيكس است و از روي سكوها 
بازي را تماشا نمي كند. تاتنهام در هفته هاي اخير با من سيتي، چلسي و آرسنال 

بازي كرده و با درخشش بازيكن آسيايي اش به صدر جدول هم رسيده است.

لژیونرها
این شماره

يادداشت يك

كريم انصاري فرد پيوستن به 
اوساسونا را بزرگ ترين اشتباه 
و بازگشت به يونان را بهترين 
تصميم عمرش مي داند

  كريم انصاري فرد يكي از موفق ترين لژيونرهاي فوتبال ايران است. مهاجمي 
كه بعد از درخشش در سايپا، پرسپولیس و تراكتور، سال2014 عازم اروپا شد 
و حدود 7سال است كه به طور مداوم و موفق در تیم هاي خارجي بازي مي كند. 
كريم تا به امروز بازي در 5تیم مختلف اروپايي و يك تیم آسیايي را تجربه كرده كه در اين تیم ها با چالش هاي 
مختلفي روبه رو شده است. او در كشورهاي اسپانیا، يونان، انگلیس و قطر بازي كرده و حاال در سي سالگي يكي از 
باتجريه ترين بازيكنان ايران در آن سوي مرزهاست. لژيونر موفق اردبیلي و صاحب پیراهن شماره10تیم ملي در 

اين گفت وگو به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ داده است.

امیرحسین اعظمي
خبرنگار

محمدرضا نصیري
روزنامه نگار

 رحماني: از حضور در
ليگ آذربايجان لذت مي برم

بختيار در سن 30 سالگي راهي سبايل شده، او در گفت و گو با 
همشهري از تجربه حضور در اين تيم مي گويد

بختیار رحماني يكي از بازيكناني است كه امسال در ســن 30 سالگي سر از فوتبال آذربايجان 
درآورده، بازيكني كه تا همین چند ماه پیش در لیگ ايــران براي نفت آبادان بازي مي كرد و در 
كارنامه اش سابقه بازي در سپاهان، فوالد و حتي استقالل هم ديده مي شود. براي اينكه بدانید 
بختیار چرا و چگونه سر از آذربايجان درآورده بدنیســت نگاهي به گفت و گوي اختصاصي اين 

بازيكن با همشهري داشته باشید.

دنبال يك چالش جديد بودم
خيلي ها اعتقاد دارند فوتباليست هايي كه در ليگ 
ايران تيم پيدا نمي كنند، راهي تيم هاي آذربايجاني 
مي شوند اما بختيار رحماني حداقل در مورد خودش 
چنين نظري ندارد. او در اين خصوص مي گويد:»من 
چند پيشنهاد داشــتم ولي واقعيت اين است كه 
از لحاظ مالي به توافق نرســيديم. از طرفي خودم 
دوست داشتم يك چالش جديد را تجربه كنم و نظر 

خانواده هم همين بود كه بــه خارج از ايران بروم و 
من هم دوست داشتم به نظر آنها احترام بگذارم. من 
دنبال يك چالش جديد بودم و در نهايت به فوتبال 
آذربايجان آمدم. البته اين را هم بگويم كه در اروپا 
از يكي دو كشــور ديگر هم پيشنهاد خيلي جدي 
داشتم ولي واقعيت اين اســت كه به دليل شيوع 
بيماري كرونا در بحث گرفتن ويــزا و پرواز دچار 
مشكل شدم و حضورم در آن كشورها ممنوع شد«.

پانيونيوس روي اين باشگاه تحقيق كردم و مي دانستم آنها 
سال هاي طوالني، سابقه روشني در ترانسفر بازيكنان به 
تيم هاي بزرگ داشته اند. در نهايت عضو اين باشگاه شدم و 
در همان سال اول در ليگ سوم شديم و من هم خوشبختانه 
آمار خوبي داشتم. در آن فصل همه  چيز براي من خوب بود.
بعد از بازي در پانیونیــوس راهي المپیاكو 
شدي. شــرايط تو در اين تیم چطور بود، آيا خودت 

راضي بودي؟
بله، ســال بعد به تيم المپياكو رفتم. من توانستم در ليگ 
يونان، ليگ اروپا و ليگ قهرمانان اروپا بازي كنم، بدرخشم 
و با بازيكنــان بزرگي هم تيمي شــوم. از طرفي با مربيان 
بزرگي كار كردم و از تجربيات آنها اســتفاده كردم و اين 
براي من خيلي خوب بود. البته در نهايت اتفاقاتي رخ داد 
كه از المپياكو جدا شدم و سر فرصت در اين زمينه صحبت 

خواهم كرد.
از تجربه حضور در لیگ انگلیس و بازي در 

تیم ريشه دار و قديمي ناتینگهام فارست صحبت كن.
پيوستنم به ناتينگهام فارست دور از انتظار بود و هيچ كس 
اين انتظار را نداشت. اين موضوع از دست من خارج بود ولي 
به هر حال تجربه حضور در ليگ انگليس را هم به دســت 

آوردم. فكر كنم شرايط براي من خوب بود. البته در ابتداي 
فصل نزديك 5ماه بازي نكردم و دليلش اين بود كه دير به 
تيم اضافه شدم و نمي توانســتم اجازه كار بگيرم. ايجنت 
من در اين مورد فكري نكرده بود و بعد از فســخ قرارداد با 
المپياكو و پيوستن به ناتينگهام تازه اين موضوع را متوجه 
شدند. اين كامال اشــتباه مدير برنامه ام بود كه باعث شد 
5ماه نتوانم براي تيمم بازي كنم. بعد از آن مدت هم جام 
ملت هاي آسيا در پيش بود كه نزديك 40تا 45روز درگير 
آن مسابقات بودم. بعد از بازگشت به انگليس توانستم جايم 
را بگيرم و بازي كنم و حتي گل بزنم تا اتفاقات خوبي رخ 

دهد.
چه اتفاقي رخ داد كه يكباره فوتبال اروپا را 

ترك كردي و به قطر رفتي؟
ترانسفر به قطر هم دســت من نبود و اتفاقاتي رخ داد كه 
بايد آن انتخاب را انجام مي دادم. اين به دليل پولي بود كه 
بابت ترانسفر من به باشگاه ناتينگهام پرداخت شده بود. در 
يك موقع مناسب حتما در اين مورد صحبت خواهم كرد. 
در ليگ قطر هم تجربه خوبي به دســت آوردم و توانستم 
به خوبي از اين تجربه اســتفاده كنم. من از امكانات خوب 
اين كشور كه براي جام جهاني آماده كرده اند به نحو احسن 

استفاده كردم.
فكر مي كــردي دوباره بــه فوتبال يونان 

برگردي؟
با پيشنهادي از آ. ا.ك يونان روبه رو شدم كه يكي از تيم هاي 
بزرگ اروپاست و در ليگ اروپا هم حضور دارد. در نهايت 
عضو اين تيم شــدم و اين يكي از بهتريــن تصميم هاي 
زندگي ام بود. خدا را شــكر كه تا اينجــاي فصل عملكرد 
خوبي داشتيم و 2بازي هم نســبت به ساير تيم ها كمتر 
انجام داديم. خوشبختانه اتفاقات خوبي رخ داده و در ليگ 
اروپا هم بازي مي كنيم. همه اينها اتفاقات خوبي است و اين 

مسيري است كه در اين چند سال طي كرده ام.
آيا برنامه اي براي بازگشت به فوتبال ايران 

داري؟
طبيعتا دوست دارم تا آخرين روزي كه فوتبال بازي مي كنم 
لژيونر باشم ولي آدم ها از فرداي خودشان هم خبر ندارند 
و نمي دانند چه اتفاقاتي قرار است رخ دهد. اينجا شرايط 
من در آ. ا.ك خيلي خوب است و از همه  چيز راضي هستم، 
سران باشــگاه، مديريت و كادر فني به من اعتماد دارند و 

خدا را شكر همه  چيز خوب است.
پرسپولیس -تیم سابقت- به زودي در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا به میدان خواهد رفت. فكر مي كني 

اين تیم قهرمان شود؟
اميدوارم پرسپوليس قهرمان آسيا شود و اين آرزوي قلبي 
من است. من براي آقايحيي و تمام بازيكنان پرسپوليس 
آرزوي موفقيت دارم و اميدوارم آنها با قهرماني در آسيا دل 
ميليون ها ايراني و البته هواداران اين تيم را شاد كنند. االن 
موفقيت پرسپوليس فقط متعلق به هواداران اين تيم نيست 
و تمام ايران منتظر قهرماني آنها هستند تا جشن بزرگي 

بعد از اين قهرماني گرفته شود.

از اينجا شروع كنیم كه در سن 24سالگي 
فوتبال ايران را ترك كردي و به لیگ دسته دوم اسپانیا 

رفتي تا براي اوساسونا بازي كني.
بله من هنوز به سن 24سالگي نرسيده بودم كه از فوتبال 
ايران خارج شدم و به ليگ دســته دوم اسپانيا رفتم. فكر 
مي كنم در آن سال زمانش رسيده بود كه از ايران بروم. من 
دو بار در ليگ ايران عنوان آقاي گلي را به دست آوردم و به 
تيم ملي هم دعوت شده بودم. در آن زمان موقعيت خوبي 
ايجاد شده بود كه فوتبال ايران را ترك كنم. البته زودتر از 
اين هم مي توانستم از فوتبال ايران بروم ولي اين اتفاق براي 

من در سن 24سالگي رخ داد.
فكر مي كني رفتن به باشگاه اوساسونا براي 

تو اتفاق خوبي بود؟
طبيعتا يك فوتباليســت در زندگي ورزشي اش هميشه 
شرايط مختلفي را تجربه مي كند و از آنها درس مي گيرد 
و اين تجربيات قطعا به او كمك مي كنــد. البته از لحاظ 
فوتبالي، رفتن من به اوساسونا درست نبود. فكر مي كنم در 
آن مقطع رفتن به ليگ دسته دوم فوتبال يك كشور درست 
نبود. ولي ايجنت من اين پيشنهاد را آورده بود، من هم با 
ايشان مشورت كردم و در نهايت اين اتفاق براي من رخ داد.
اگر زمان به عقب برگردد بــاز هم همین 

انتخاب را انجام مي دهي؟
خير، قطعا به اوساسونا و ليگ دسته2 اسپانيا نمي روم.

ولي يك سال بعد از حضور در اوساسونا به 
يونان رفتي و پانیونیوس را انتخاب كردي. در مورد اين 
انتخاب صحبت كن كه اتفاقات خوبي را براي تو رقم زد.
بعد از حضور در فوتبال اســپانيا، اتفــاق خوبي براي من 
رخ داد و به فوتبال يونان رفتم. رفتن به ليگ يونان باعث 
شــد تا فوتبالم در اروپا پيشرفت كند. من بعد از پيشنهاد 

از اين انتخاب راضي هستم
 اينطور كه مشخص است بختيار از انتخاب سبايل 
آذربايجان براي ادامه فوتبالش حسابي راضي است. 
او درخصوص شــرايط خودش و ليگ آذربايجان 
بيشتر توضيح مي دهد: »من از حضور در اينجا لذت 
مي برم. تيم هاي خيلي خوبي اينجا هستند و نكته 
جالب اينجاست كه ليگ آذربايجان با حضور 8 تيم 
شكل مي گيرد كه نه تيمي سقوط مي كند و نه تيمي 

از ليگ دســته اول به ليگ برتر مي آيد. هم اكنون 
8تيم با هم رقابت مي كنند و 2بازي هم تا نيم فصل 
باقي مانده است. اينجا فوتبال بسيار حرفه اي است 
و تيم ها به خوبي هزينه مي كننــد. تعداد تيم ها در 
ليگ دســته اول بيشتر اســت ولي آنها به راحتي 
نمي توانند بــه ليگ برتر بيايند چون فدراســيون 
فوتبال آذربايجان درخصوص امكانات مالي تيم ها 

و شرايط اقتصادي شان به شدت سختگير است«.

هدف هاي بزرگ تري دارم
بختيار در ادامه از انگيزه هايش مي گويد و به نوعي به 
فوتباليست هاي ديگر توصيه مي كند به آذربايجان 
بيايند؛»من بايد اينجا خودم را خيلي خوب نشان 
بدهم و خيلي هم انگيزه دارم. مطمئنا هدف من اين 
است كه در آينده اي نزديك به تيم بزرگ تري بروم. 
اميدوارم بچه هايي كه در ليگ برتر ايران باكيفيت 
هســتند يك روز به ليگ آذربايجــان بيايند و از 
نزديك شاهد كيفيت خوب اينجا باشند و ببينند 
چقدر بازي كردن در اينجا لذتبخش اســت. من 
خودم در قطر هم بازي كــرده ام ولي آذربايجان از 

لحاظ شرايط فوتبال كامال اروپايي است«.

برخي در حق من بد كردند
بختيار زماني يكي از پديده هاي فوتبال ايران بود و حاال 
خيلي ها اعتقاد دارند او در اين فوتبال به حقش نرسيده 
اســت. او در اين خصوص مي گويد:»من زياد دوست 
ندارم به گذشــته فكر كنم ولي بايد بگويم كه برخي 
در گذشــته به من بد كردند كه البته االن خودشان 
جايگاهــي در فوتبال ندارند. من از شــخص خاصي 
دلخوري ندارم و شايد خودم هم مقصر بودم ولي به هر 
حال ديگر نبايد به گذشته فكر كرد. االن دوست دارم 
پيشرفت كنم و خودم را در موقعيت بهتري قرار دهم«.
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امسال لژيونرهاي ورزش ايران كمتر 
از سال هاي قبل بوده اند. كرونا بعضي 
از ورزشــكاران -به خصــوص زنــان 
ورزشكار- را مجبور كرد كه در ايران 
بمانند و در يكــي از تيم هاي داخلي 
بازي كنند. بعضي از بازيكنان رؤياي 
تيم هاي بزرگ را در ســر داشــتند و 
چند ماه قبل، از پيشنهادهاي اروپايي 

مي گفتند، اما حتي نتوانستند در تيم هاي سال قبلشان هم بمانند. 
شرايط قرنطينه و محدوديت هاي رفت وآمدي هم در اين اتفاق بي تأثير نبود...

خارج از فوتبال، خارج از ايران
عضويت ورزشكاران ايراني در باشگاه هاي خارجي فقط در انحصار 

فوتبال نيست؛ در انحصار آقايان هم نيست

ابر 
لژیونرها

پرونده ای برای  سه لژيونر 
طاليی  فوتبال  ايران  و 
سه استعداد ناب ديگر   كه 
سوختند

دوست دارم 
وز  تا  آخرین ر

فوتبالم لژیونر 
باشم
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علی دایی

دیر، اما درخشان
امروز باورش براي ما ســخت اســت كه يك 
بازيكن ايراني در 28سالگي راهي سطح اول 
فوتبال اروپا شود، اما نه تنها يك سياهي لشكر 
نباشد، بلكه ســال به سال رشــد كند. اين 
حكايت علي دايي است كه تابستان 76راهي 
آرمينيا بيله  فيلد شد، 25بازي براي اين تيم 
انجام داد و 7گل هم به ثمر رســاند. همين 
7گل كافي بود تا دايي تابســتان سال بعد به 
بايرن مونيخ ملحق شــود؛ يك سوپرانتقال 

كه براي فوتبال ايران بسيار جذاب بود. دايي 
26بازي، عمدتــا به عنوان نفر جانشــين به 
ميدان رفت و 6گل بــراي بايرن زد. هنوز هم 
بسياري از ايرانيان كارستن يانكر بي مو را كه 
نسبت به دايي برتري خاصي نداشت و بيشتر 

از ستاره تيم كشــورمان به ميدان مي رفت، نبخشــيده اند. دايي با بايرن در فينال ليگ 
قهرمانان برابر منچستريونايتد هم حاضر بود، اما چون تيم آلماني تا آخرين دقيقه جلو 
بود، نيازي به حضورش در زمين احساس نشد. حتما چهره غمگين او را در مراسم اهداي 
مدال به ياد داريد. شهريار ســپس به هرتابرلين پيوست و دوران سه ساله موفقي در اين 
تيم داشت. دبل او برابر چلســي و گل زيبايش به ميالن ايتاليا هرگز از حافظه هواداران 

فوتبال ايران پاك نمي شود.

مهدی مهدوی کیا

 سلطان پاس گل بوندس لیگا
مهدي مهدوي كيا باثبات ترين و درخشان ترين لژيونر تاريخ 
فوتبال ايران بود. او سال77 به بوخوم آلمان پيوست و بعد از 
يك فصل بازي باكيفيت براي اين تيم راهي هامبورگ شد. 
شايد كمتر كســي تصور مي كرد اين حضور 8سال به داراز 
بكشــد، اما مهدوي كيا با نمايش هاي ديوانه وارش در سمت 
راست زمين، هواداران تيم آلماني را مفتون كرده بود؛ همان ها 
كه شــعار »ميدي، ميدي« را برايش ساختند و هر بار فرياد 
مي كشيدند. او 2فصل از سوي هواداران هامبورگ به عنوان 
بهترين بازيكن تيم انتخاب شــد و يك فصل هم از نشريه 
كيكر لقب بهترين بال راســت بوندس ليگا را دريافت كرد. 
مهدوي كيا بيش از 250بــار در بوندس ليگا به ميدان رفت، 
29گل به ثمر رساند و حدود 50پاس گل براي همبازيانش 
ارسال كرد. كيا چند سال پيش به عنوان يكي از 11بازيكن قرن 
باشگاه هامبورگ انتخاب شد و جايزه توپ طالي آسياي او 

هم در موزه همين باشگاه قرار دارد. مشهورترين نمايش مهدي طي دوران طوالني حضورش در اروپا، ديدار 
هامبورگ و يوونتوس بود كه به تساوي 4 بر 4 انجاميد. كيا در اين مسابقه يك گل زد، يك پنالتي گرفت و يك 

پاس گل داد. حاال اما هي از نيمكت نشيني بچه هاي مان در ژوپيلر ليگ بلژيك خبر كار مي كنيم!

علی کریمی

کوتاه و فراموش نشدنی
او حسرت بزرگ همه ماست؛ كسي كه مي توانست 
قله نشين فوتبال باشــد، اما به خيلي كمتر از حقش 
قناعت كرد. علي كريمي بهترين سال هاي فوتبالش را 
در امارات تلف كرد. محصول ريخت وپاش استعداد او 
در اين كشور، يك عالقه جنون آميز از سوي اماراتي ها 
بود؛ كساني كه آژير به ورزشگاه مي آوردند تا همزمان 
با دريبل هاي علي كريمي آن را به صدا دربياورند. او 
4 سال در االهلي وقت تلف كرد و تازه در 27سالگي 
راهي بايرن مونيخ شــد. ول كنيد اين كل كل هاي 

بچه ســاالنه را كه مثال فالن ســايت پرت در آلمان 
كريمي را جزو خريدهاي ناموفق بايرن حساب كرده؛ 
واقعيت اين است كه حضور او در آلمان بسيار باكيفيت 
و غافلگيركننده بود. در نخستين هفته بوندس ليگا 
زماني كه كريمي در نيمه دوم بازي با مونشن گالدباخ 

به ميدان رفت، گزارشگر دوبي اسپورت گفت: »انگار صد سال است دارد براي اين تيم بازي مي كند«. 
كريمي طي 2سال 42بار براي بايرن به ميدان رفت و در اين مدت بسياري از كارشناسان آلماني 
به تمجيد از او پرداختند، اما يك مصدوميت سنگين و كم انگيزگي ذاتي جادوگر باعث خاتمه اين 
دوران طاليي شد. فرض كنيد اگر استعداد كريمي با پشتكار علي دايي تركيب مي شد، چه اتفاق 

حيرت انگيزي رخ مي داد. حيف!

ابر  
لژیونرها

 پرونده اي براي
 3 لژيونر طاليي فوتبال ايران

 و 3 استعداد ناب ديگر 
كه سوختند

اینخاطرهسازان
فوتبال ايران لژيونر خوب 

زياد داشته و االن هم 
بعضي ها مثل عليرضا 

جهانبخش، سردار آزمون، 
مهدي طارمي، كاوه رضايي 

و... هستند كه در فرنگستان 
براي فوتبال ايران كسب آبرو 
كنند. با وجود اين شايد 3 نفر 
استحقاق آن را داشته باشند 
كه تحت عنوان »ابر لژيونر« 
دسته بندي شوند؛ 3ستاره 
كه طي دوران كوتاه و بلند 

حضورشان در بوندس ليگاي 
آلمان خوش درخشيدند 
و خاطرات زيباي زيادي 

ساختند.

بااستعداد، خونسرد 
بي معرفت

 شايد گوگل هنوز طارمي را با برنج طارم
 اشتباه مي گرفت

هر از گاهي كه يك دســته گل جديد به آب 
مي دهــد و جماعتي را خشــمگين مي كند، 
به طعنه برايش مي نويســند:»تا چند ســال پيش اگر اسمش را سرچ 
مي كردي عكس برنج طارم مي آمد، اما حاال اين همه ادعايش مي شود!« 
پر بيراه هم نمي گويند. مهدي طارمي پله هاي نردبان ترقي را ده تا يكي 
باال رفت. دير چهره شد، اما خيلي زود نشــان داد چه منبع عظيمي از 
اســتعداد اســت. ابتداي ليگ چهاردهم به عنوان يك خريد گمنام به 
پرســپوليس آمد. عكس معروفي از او وجود دارد با يك پيراهن بسيار 
ساده و شلوار پارچه اي؛ پوشه زير بغل، بعد از عقد قرارداد در مقابل تنها 
عكاسي كه به او توجه نشان مي دهد ژست گرفته است. در همين كادر، 
عكاس ديگري را مي بينيم كه حضور اين بازيكن اصال برايش مهم نيست. 
طارمي در چنين فضايي به ليگ برتر آمد، اما هفته سوم جلوي ذوب آهن 
فيكس شد و نخســتين گلش را زد؛ يك گل 3امتيازي. او در نخستين 
داربي اش به عنوان بازيكن ذخيره فرصت بازي پيدا كرد، بالفاصله يك 
قيچي نصفه ونيمه زد كه به تير خورد، اما به جاي حسرت خوردن درجا 
بلند شد و چند ثانيه بعد با يك ضربه سر دقيق به محمد نوري پاس گل 
داد. او در يكي از نخستين بازي هاي آســيايي اش جلوي صدهزار نفر 
پنالتي اش را به النصر عربســتان چيپ زد و دومين فصل حضورش در 
پرسپوليس به آقاي گلي ليگ رسيد. طارمي در نخستين فصل حضورش 
در پرتغال، با پيراهن ريوآوه عنوان گلزن برتر اين مسابقات را به دست 
آورد و حاال هم در نخســتين حضورهاي نصفه ونيمــه اش در زمين با 
پيراهن پورتو، نخستين گل هاي ليگي و حذفي اش را زده است. همه اين 
»اولين«ها را رديف كرديم تا روشن شود اين پسر چه توانايي هايي دارد؛ 

همه تحسين برانگيز، اما ناكافي براي يك دوست داشته شدن عميق.
بعضي تين ايجرها و بازيكن پرســت ها را رها كنيد. دل خيلي ها هنوز با 
مهدي طارمي صاف نشده اســت. فراموش كردنش سخت است كه او 
چطور بعد از توافق با پرسپوليس، شــبانه به سمت تركيه گريخت، آن 
قرارداد نفرين شده را با ريزه اسپور بست و با غائله محروميت خودش و 
تيم، شايد قهرماني آسيا را از سزاوارترين نسل تاريخ پرسپوليس گرفت. 
عذرخواهي كه نكرد هيچ، كلي هم طلبكار بــود. بابت 500هزار دالر نرخ 
رضايتنامه اش كه الغرافه پرداخت، بر سر باشگاه منت گذاشت كه»هيچ كس 
به اندازه من به پرسپوليس پول نرســانده.« خب اما نمي دانست سال ها 
پيش از او، جواهري به اسم مهدي مهدوي كيا از رهگذر ترانسفر به بوخوم 
و هامبورگ آنقدر پول به ايران ســرازير كرد كه عده اي خوردند و بردند و 
سير شدند، اما باز تمام نشد! وقتي از مهدي طارمي حرف مي زنيم، از كسي 
سخن مي گوييم كه زير رگبار انتقادات، همه كاسه و كوزه ها را سر وكيلش 
شكست؛ وكيلي كه بليت اتوبوس بوشــهر- اردبيل را برايش گرفت تا در 
اردوي تابستاني پرسپوليس جلوي چشم علي دايي تست بدهد و زندگي اش 
عوض شود. شايد اگر آن وكيل و آن بليت نبود، هنوز گوگل بعد از مواجه 
شدن با اســم طارمي برنج طارم را نشــان مان مي داد. مهدي فوتباليست 
خيلي خوبي است و اميد كه بيش از اينها موفق باشد، اما نمي شود از ته دل 

دوستش داشته باشيم. به ما حق بدهيد لطفا!
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کریم باقری

افسوس  بزرگ
اگر از خداداد عزيزي بپرسيد بهترين بازيكن تاريخ 
فوتبال ايران كيست، درجا جواب مي دهد: »كريم 
باقري«. شــايد خيلي ها در اين مورد بــا خداداد 
هم عقيده نباشــند، اما حتي همــان خيلي ها هم 
قبول دارند كه كريم يك بازيكن كم نظير در فوتبال 
ايران بود؛ خوش استيل، سر باال، چهارشانه، سر زن، 
توپ گير، شوت زن با شم گلزني باال. كريم به عنوان 
يك هافبك دفاعي، بــا 50گل بعــد از علي دايي 
دومين گلزن برتر تاريخ تيم ملي به شمار مي آيد. او 
تابستان 76همراه با علي دايي راهي آرمينيابيله فيلد 
آلمان شد و دوفصل ونيم براي اين تيم بازي كرد، اما 
سرنوشت اين دو بازيكن بسيار متفاوت بود. دايي از 
بيله فيلد به بايرن مونيخ و هرتا رفت و مخصوصا در 
برلين ستاره بود، اما كريم باقري سر از النصر امارات 

درآورد. كريم البته يك فرصت ديگر براي جهش داشــت؛ زماني كه سال79 به چارلتون انگلستان 
پيوست، اما خب خاك جزيره هرگز با فوتباليست هاي ما مهربان نبود و كريم هم آنجا فقط يك بار به 
بازي گرفته شد. آيا فاصله كيفي باقري و دايي واقعا اينقدر بود؟ نه، اما بعضي ها معتقدند فاكتورهايي 
مثل كم كاري باقري در ياد گرفتن زبان انگليسي به او لطمه زد.

آندرانیک تیموریان

حیف شدی پسر
آندرانيك تيموريان هم يكــي از كامل ترين 
هافبك هاي دفاعي تاريــخ فوتبال ايران بود. 
مسلط، تنومند، شــوت زن و جنگنده. آندو 
سوپرايز تيم ملي ايران در جام جهاني2006 
بود. در شرايطي كه او در ابومسلم توپ مي زد، 
برانكو اين بازيكن را بــه تيم ملي فرا خواند و 
در هر ســه بازي مرحله گروهي از تيموريان 
استفاده كرد. درخشش اين بازيكن به حدي 
بود كه بعد از جام جهاني با پيشنهاد بولتون 
از انگلستان مواجه شد و به اين تيم پيوست. 
آندو، 2فصل در بولتون بازي كرد. او سال اول 
هر از گاهي، مخصوصا در تورنمنت هاي فرعي 
به بازي گرفته مي شــد و حتي در يك بازي 
جام اتحاديه دبل كرد، اما بعد از جدايي سام 

آالردايس از بولتون ديگر مورد اعتماد سرمربيان بعدي قرار نگرفت. آندو سپس راهي فوالم 
شد و يك سال كامل آنجا روي نيمكت نشست. انگار فوتبال انگلستان قسم خورده بهترين 
ستاره هاي ما را در بهترين سال هاي جواني شان بگيرد و بسوزاند. نهايتا بعد از يك دوره 
حضور قرضي در بانزلي، تيموريان به ايران برگشت. عجيب است كه او با اين همه استعداد، 
بختش را براي درخشش در هيچ كدام از ديگر ليگ هاي اروپايي امتحان نكرد. تيموريان 

مي توانست يكي از جاودانه ترين لژيونرهاي فوتبال ايران شود، اما نشد.

خداداد  عزیزی

 به کان هم گل زد، اما...
از نســل طاليي 98 بايد به خداداد عزيزي هم 
اشــاره كرد؛ بازيكن خوش تكنيكي كه قطعا 
حقش در اروپا بيش از اينها بود. خداداد البته 
از ســال 76 تا 79 در كلن آلمان تــوپ زد، اما 
در مجموع فقط 20بار براي اين تيم به ميدان 
رفت. فصل اول حضــور عزيزي در كلن عمدتا 
به نيمكت نشيني گذشــت و حتي گلزني به 
بايرن مونيخ و اليور كان هم برايش معجزه نكرد. 
بعد هم كه كلن ســقوط كرد و 2سال بعدي 
حضور خداداد در آلمان در دسته دو سپري شد. 
انتخاب بعدي او رسما واويال بود؛ جايي كه غزال 
تيزپاي فوتبال ايران سر از تيم سن خوزه در ليگ 
آمريكا درآورد. خداداد بعد از يك ســال اتالف 
وقت در آمريكا، يك سال هم براي النصر امارات 

بازي كرد تا كم كم مهياي بازگشت به ليگ ايران شود. فرنگ نشيني براي خداداد هرگز ثمره 
الزم را نداشت؛ بازيكني با تكنيك و سرعت باال كه راحت دريبل مي زد و چارچوب را هم 
خوب پيدا مي كرد. همين اواخر سر درد دل خداداد در يك مصاحبه باز شد و گفت: »بعد از 
جام جهاني98 دو باشگاه اتلتيكو مادريد و تاتنهام به من پيشنهاد دادند اما چون تحت قرارداد 

كلن آلمان بودم آنها اجازه ندادند به تيم ديگري بروم«.

ابر  
لژیونرها

 پرونده اي براي
 3 لژيونر طاليي فوتبال ايران

 و 3 استعداد ناب ديگر 
كه سوختند

نشد که  بشه
گزارشگران فوتبال عبارت 
رايجي دارند كه از نظر 
دستور زباني غلط است، اما 
از نظر معنايي كامال مفهوم 
را مي رساند:»نشد كه بشه.« 
بعضي جاها واقعا غيراز اين 
عبارت هيچ حرف ديگري 
در مورد برخي ناكامي ها 
نمي شود زد. ما 3بازيكن 
بسيار خوب در رده ملي 
داشتيم كه هر سه لژيونر 
شدند و به اروپا رفتند. از نظر 
فني حق شان بود بدرخشند 
و به جاهاي بهتر و بزرگ تري 
برسند، اما هر كدام به داليل 
مختلف متوقف شدند.

بنيامين كريمي
خبرنگار

ســال1398 يك فوتباليست بازنشســته ايراني براي جشن 
صدسالگي يك باشگاه در هند به اين كشور دعوت شد. وقتي او 
به مقصد رسيد، هجوم هوادارانش فرودگاه كلكته را در وضعيت 
اضطراري قرار داد. يك استقبال پرشور و تاريخي براي بازيكني كه در كشور خودش چندان 
شناخته شده نيست. مجيد بشكار، فوتباليست خرمشهري و متولد1335 با تيم هاي رستاخيز 
خرمشهر و شهباز تهران در ليگ تخت جمشــيد بازي كرده بود. او در رده هاي ملي نيز سابقه 
قهرماني آسيا همراه با تيم ملي جوانان و حضور در جام جهاني 1978 آرژانتين را همراه با تيم ملي 
بزرگساالن داشت. بشكار سال1979 ميالدي راهي هند شد و فوتباليست ديگري از خرمشهر 
به نام جمشيد نصيري هم او را همراهي مي كرد. اين دو براي ادامه تحصيل راهي هند شدند، اما 
دست تقدير آنها را به ليگ پرتماشاگر هند و درخشش در تركيب تيم بنگال شرقي رساند. اين 
دو بازيكن ايراني به قدري در تركيب بنگال شرقي درخشيدند كه هنوز هم از آنها به عنوان يكي 
از بهترين زوج هاي خارجي تاريخ هند ياد مي شود. آنها سال1982 در انتقالي پرسروصدا به تيم 
رقيب بنگال شرقي، يعني محمدان پيوستند و درخشش خود را در اين تيم ادامه دادند. مجيد 
و جمشيد از اسطوره هاي اين دو باشگاه محسوب مي شوند و به خصوص مجيد بشكار با زندگي 
پرحاشيه اي كه در خارج از ميدان فوتبال داشت براي طرفداران پرشمارش در هند صاحب همان 
جايگاهي است كه مارادونا براي هواداران ناپولي دارد. قصه بشكار و نصيري يك داستان كامال 

هندي و آغازي براي حضور ايراني ها در ليگ هاي غيرمعمول و عجيب وغريب دنياست.

ناصرخان كجا، بنگالدش كجا؟
از درخشش بشكار و نصيري در هند چند سالي 
گذشــته بود كه ناصر حجازي همــراه با بيژن 
طاهري و رضا نعلچگر داستان عجيب ديگري را 
رقم زدند. باز هم يك ليگ نامتعارف در كشوري 
كه از لحاظ فوتبالي جزو كشورهاي درجه3 آسيا 
محسوب مي شــد ميزبان ايراني ها شد. اين بار 
مقصد بنگالدش و تيم محمدان اين كشور بود. 
ابتدا ناصر حجازي كه شرايط كاري اش در ايران 
به مشكل خورده بود راهي بنگالدش شد و كارش 
را با دروازه باني در محمدان آغاز كرد. او بعدها به 
سرمربيگري محمدان رســيد و بيژن طاهري و 
نعلچگر را هم براي بازي به ايــن تيم برد. آنها با 
پول ناچيزي كه به گفته طاهــري نقدا پرداخت 
مي شــد و آن را ته ساك ورزشــي مي گذاشتند 
يكي دو سالي در محمدان بازي كردند. اوج كار 
اين لژيونرها در ســال1988 ميالدي بود كه در 
جام باشگاه هاي آسيا توانستند پرسپوليس را 2بر 
يك شكست دهند و با حذف سرخپوشان راهي 

مرحله بعدي شوند.

تايلند؛ سرزمين شرط بندها
تايلند هــم يكي از كشــورهاي جنوب شــرق 
آسياســت كه ليــگ فوتبالش در ســال هاي 
اخيــر ميزبــان بازيكنــان ايراني بوده اســت. 
دربــاره كيفيت ليــگ تايلند هميــن بس كه 
بعــد از 2قهرماني»فارمرزبانــك« در دهه90 و 
نايب قهرماني »پليس ترو« در سال2003، تقريبا 
20سال است كه هيچ تيمي از اين ليگ به مراحل 

باالي ليگ قهرمانان آسيا نرسيده است. آخرين 
خاطره ما از تيم هــاي تايلندي هــم رويارويي 
استقالل با بوريرام در يك چهارم نهايي آسيا بود 
كه 7ســال قبل رخ داد. محسن بياتي نيا، بهشاد 
ياورزاده، محمداسماعيل نظر، سعيد ساالرزاده، 
رضا حقيقي و مهرداد پوالدي ايراني هايي هستند 
كه هر كدام مدتي در ليگ تايلند بازي كرده اند. از 
اين جمع 3-2 نفر سابقه بازي در تيم ملي را دارند 
و مهرداد پوالدي با ســابقه بازي در جام جهاني 
مهم ترين بازيكن اين ليست است كه البته يكي 
از انگيزه هايش براي حضور در ليگ تايلند، فرار 

از سربازي بود!

پديده اي به نام ميالد زنيدپور
اگر بازيكني آن قدر بي كيفيــت بود كه در ليگ 
تايلند هم پذيرفته نشــود، آن وقت مي تواند در 
همسايگي اين كشور خودش را به اندونزي برساند 
كه ليگ فوتبالش در ســطحي پايين تر از تايلند 
جريان دارد. افشــين غنچه عراقي، فوتباليستي 
كه شايد حتي اسمش را هم نشنيده باشيد سابقه 
بازي در ليگ اندونزي را دارد. او همان بازيكني 
اســت كه در راه آهن شــاگرد فيروز كريمي بود 
و آقافيروز يك بار درباره اش گفت: »با داشــتن 
بازيكني كه فاميلش غنچه عراقي اســت، شــما 
قبل از شروع بازي 3- هيچ از حريفتان عقبيد!«. 
عالوه بر اين بازيكن، ميالد زنيدپور هم در ليگ 
اندونزي بازي كرده است. زنيدپور كه از آكادمي 
فوالد خوزستان چهره شد و بازيكن بااستعدادي 
هم بود خودش يك تنه نام چند كشور را به ليست 

مقصدهاي عجيب وغريب فوتباليست هاي ايراني 
اضافه كرد. ميالد در اربيل عراق، السويق عمان، 
مادورا يونايتد اندونزي، UKM و ساراواك يونايتد 
مالزي بازي كرده اســت. اگر هنوز طاقت داريد، 
اين را هم بخوانيد كه او سابقه بازي در 11 باشگاه 

ايراني را هم دارد!

مقصد جديد؛ آذربايجان
ليگ آذربايجان، جديدترين مقصد بازيكنان ايراني 
است كه يكي دو سالي اســت بازيكنان درجه2 و 
حتي برخي از ديپورتي هاي ليگ ايران راهي اين 
كشور مي شــوند. افشين اســماعيل زاده، پيمان 
كشاورز و پيمان بابايي از نخستين بازيكنان ايراني 
بودند كه به آذربايجان رفتند و بعد از آنها اين موج 
با رفتن سامان نريمان جهان، مهدي شريفي، علي 
قرباني و آدام همتي ادامــه پيدا كرد. جالب اينكه 
علي قرباني به تيم ملي آذربايجان هم دعوت شد و 
تا امروز 2بازي ملي هم براي آذربايجان انجام داده 
است. مهاجم سابق استقالل و سپاهان، پيش تر در 
تيم اسپارتاك ترناوا هم بازي كرده بود كه آن هم 
حضور نوبرانه  يك فوتباليست ايراني در باشگاهي 

از اسلواكي بود.

پراكنده در تمام آسيا
محمداســماعيل نظر كــه نامش را در ليســت 
ايراني هاي حاضــر در ليگ تايلند خوانديد مدتي 
هم در تيم النصر عمان بازي كرد. سجاد مشكل پور، 
مدافع خوزســتاني، بعد از جدايي از نفت آبادان 
طي انتقالي عجيب به ويتنام رفت و با تيم هانوي 
مدتي در ليگ اين كشور بازي كرد. خالد شفيعي 
كه سال2017 با رفتن به سئول نخستين ايراني 
تاريخ كي ليگ شــده بود، امسال به تيم باشوندارا 
كينگز در ليگ بنگالدش پيوسته تا بعد از سال ها 
خاطره ناصر حجازي و يارانش را زنده كند. مهدي 
چاه جويي و محمدعلي پيمان لو بازيكنان گمنامي 
بودند كــه در ليگ تاجيكســتان بــازي كردند. 
خيلي قبل تر از آنها مهدي هاشمي نســب در تيم 
كوپتداق تركمنستان بازي كرده بود كه احتماال 
تنها ايراني ليگ تركمنستان در تمام تاريخ بوده 
است. هاشمي نسب هم آن زمان بازيكن گمنامي 
بود، اما بعدهــا از گمنامي بيرون آمــد و يكي از 
سرشناس ترين بازيكنان ليگ ايران شد. در انتها 
يادي هم از مهدي شيري كنيم كه در سال2009 
با النصر عربستان قرارداد بست و اين تنها قرارداد 
يك بازيكن ايراني با يك باشگاه سعودي بوده. البته 
اين قرارداد قرضي بعدا فسخ شد و شيري هرگز در 

عربستان بازي نكرد.

بيشتر بازيكنان ايراني كه در اين سال ها لژيونر شده اند از ليگ هاي 
درجه 2 و 3 و 4 اروپايي ســر درآورده اند. در ليگ هاي كرواسي، 
ايسلند، نروژ، روسيه، پرتغال، اوكراين، بلژيك، يونان، تركيه و سال 
قبل )فرشاد احمدزاده( در لهستان نماينده داشته ايم. اين گزارش به ايراني ها و آسيايي هاي 

شاغل در 5ليگ معتبر اروپايي مي پردازد و سهم ايراني ها را در اين ليگ ها نشان مي دهد.

حضور بازيكن خارجي در ليگ برتر سخت است. 
اگر عضو اتحاديه اروپا نباشــند، بايد در 30درصد 
بازي هاي ملي كشــور خودشان در يك سال اخير 
دعوت شده باشند. البته با برگزيت و خروج انگليس 
از اتحاديه اروپا، حتي بازيكنان اروپايي هم مشمول 
اين قانون خواهند شد. براي همين است بازيكنان  
آســيايي زيادي به ليگ برتر راه پيــدا نكرده اند. 
اســتراليا البته اوضاعش فرق دارد و به خاطر زبان 

مشترك و مشــترك المنافع بودن 2كشور از نظر سياســي و اينكه استراليا 
زيرنظر ملكه انگلستان اداره مي شود 50بازيكن استراليايي در ليگ برتر سابقه 
عضويت دارند. حتي از باربادوس )4( و برمودا )3( و گينه بيسائو )1( هم در 
ليگ برتر بازيكن داشته اند اما آسيايي ها كمتر؛ چين )7(، ژاپن )9(، كره جنوبي 
)13(، عمان )علي الحبسي(، پاكستان )زش رحمان(... سهم فوتبال ايران از 
ليگ برتر تنها 4بازيكن به نام هاي كريم باقري )چارلتون(، عليرضا جهانبخش 
)برايتون، گران ترين خريد تاريخ اين باشــگاه(، اشكان دژآگه )فوالم( و آندو 
تيموريان )بولتون و فوالم( بوده كه اكثرا نيمكت نشين يا سكونشين بوده اند. 
آسيايي هاي حال حاضر شاغل در ليگ برتر شامل سون هيونگ مين )تاتنهام- 

كره(، مينامينو )ليورپول- ژاپن( و جهانبخش از ايران هستند.

بوندس ليگا برخالف ليگ برتر كه به خاطر ســختگيري در 
صدور مجوز كار به خارجي ها و همچنين برخي شيطنت هاي 
نژادگرايانه از بازيكنان آسيايي كمتري نسبت به ساير ليگ ها 
پذيرايي كرده است، پاتوق خوبي براي بازيكنان آسيايي بوده. 
حتي از كامبوج، كره شمالي، تاجيكســتان، لبنان، تايلند و 
فيليپين هم در اين ليگ نماينده داشته اند. كره جنوبي )18(، 
ژاپن )34(، چين )3( و اگر استراليا را هم كه از لحاظ فوتبالي 
با آسيا دمخور است حساب كنيم، 19بازيكن هم از اين كشور 
در بوندس ليگا سابقه عضويت دارند. ســهميه ايراني هاي تاريخ بوندس ليگا 15نفر است؛ به اين 
شرح: كريم باقري )بيله فيلد(، خداداد عزيزي )كلن(، علي دايي )بيله فيلد و هرتا برلين و بايرن 
مونيخ(، مهدي پاشازاده )لوركوزن(، داريوش يزداني )لوركوزن(، مهدي مهدوي كيا )هامبورگ، 
بوخوم، اينتراخت فرانكفورت و جزو 11بازيكن منتخب تركيب تاريخ هامبورگ(، وحيد هاشميان 
)هامبورگ، بوخوم، بايرن مونيخ، هانوفر(، رسول خطيبي )هامبورگ(، علي موسوي )لوركوزن(، 
فريدون زندي )كايزرسالترن(، اشــكان دژآگه )هرتا برلين و ولفسبورگ(، علي كريمي )بايرن 
مونيخ و شالكه(، امير شــاپورزاده )هانسا روشــتوك( و دنيل داوري )اينتراخت برانشويگ(. از 
اين جمع زندي، شــاپورزاده، داوري و دژاگه پيش از گرفتن تابعيت ايراني در بوندس ليگا بازي 
مي كردند. متأسفانه سال هاست كه بازيكني در اين ليگ نداريم. هم اكنون تنها 6بازيكن از ژاپن 

و 4كره اي در بوندس ليگا به عنوان نماينده فوتبال آسيا حضور دارند.

آسيا در اروپا
مروري بر سهميه بازيكنان آسيايي شاغل

 در ليگ هاي درجه يك اروپايي

نكته جالب توجه حضور بازيكنان فيليپيني ها در سري آ و بوندس ليگاست كه 
همه آنها مربوط به دهه هاي1930 و 1940ميالدي مي شوند.1

 از عربستان، قطر و ساير كشورهاي عربي صاحب فوتبال در آسيا كمتر نشاني در 
ليگ هاي مهم اروپايي ديده مي شود كه اين به دليل پولدار بودن فوتبال در اين 2

كشورها و دستمزدهاي بااليي است كه بازيكنان آن مي گيرند.

 اوايل فروپاشــي اتحاد جماهير شوروي برخي كشــورهاي آسيايي نظير 
گرجســتان، قزاقســتان، ارمنســتان و آذربايجان خرج خودشان را از 3

كنفدراسيون فوتبال آسيا جدا كردند و به يوفا پيوستند اما ازبكستان در آسيا گير 
افتاد. بازيكنان كشورهاي مورد اشاره در فهرست آسيايي هاي شاغل در ليگ هاي 

اروپايي گنجانده نشده اند.

ته 
نك

در ايتاليــا اوضــاع ســخت تري بــراي 
لژيونرهاي مــا وجود داشــت. اول اينكه 
مدير برنامه هاي مرتبط بــا فوتبال ما در 
سري آ فعاليتي نداشتند. رحمان رضايي 
كه پدر همسرش تاجر فرش در ايتاليا بود 
موفق شــد در اين ليگ و در 2تيم پروجا 
)38بازي( و مسينا )107( و ليوورنو )21( 
بازي كند و حضــوري موفق و پرتعداد در 
اين دو تيم داشته باشد. البته علي سامره 

هــم دوره كوتاهي قرضي در پروجــا )6بازي( عضويت داشــت. ژاپن )12(، 
كره شمالي )هون كوانگ سونگ(، كره جنوبي )آن يونگ هوان و لي سئونگ وو(، 
ازبكستان )2(، عراق )علي عدنان(، گرجستان، قزاقستان و ارمنستان جزو يوفا 
محسوب مي شوند وگرنه مي توانستند سهميه آسيا را 4عدد باال ببرند. آسيايي 

حال حاضر در ايتاليا شامل 2 كره اي، 2 ژاپني و يك ازبكستاني مي شوند.

اگر در همه ليگ هاي دنيا تعداد بازيكنان فرانسوي و برزيلي 
از همه بيشتر است، در الليگا آرژانتيني ها دست باال را دارند 
چون زبان شان اســپانيولي است. دســت فوتبال ما هم به 
لطف اوساسونا در اين ليگ خالي خالي نيست. جواد نكونام 
2دوره در اين تيم بازي كرد كه در مجموع 171بار با پيراهن 
اوساســونا به ميدان رفت و 29گل هم به ثمر رساند. مسعود 
شجاعي هم در 101بازي براي اين تيم 8بار گل زد. شجاعي در 
الس پالماس همزمان كه اين تيم در دسته دوم الليگا حضور 
داشت، بازي كرد. كريم انصاري فرد هم يك دوره در اوساسونا 
بازي كرد كه مربوط به زماني مي شود كه اين تيم در الليگا حضور نداشت. طبق معمول ژاپن با 13بازيكن 
بيشترين سهميه يك كشــور آســيايي در يك ليگ مهم اروپايي را به خود اختصاص داده است. بقيه 
آسيايي ها با اين مليت ها در الليگا بازي كرده اند؛ چين )ژانگ چنگدونگ، وو لي(، فيليپين )3(، قطر )اكرم 
عفيف(، عربستان )سالم الدوساري و فهد المولد(، كره جنوبي )7(، تايلند )1( كه هم اكنون تنها 4بازيكن از 
ژاپن در تيم هاي الليگايي بازي مي كنند )كوبو، موتو، اوكازاكي، اينو( و لي اين نانگ از كره در تيم والنسيا.
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سفرهای  اسرارآمیز
عجيب ترين كشورهايي كه بازيكنان ايراني را در ليگ هاي خود جا داده اند

مجموع
لژیونرهای 

آسیایی

لژیونرهای 
حال حاضر
آسیایی
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يرگشهاوخهچيپلد
تيوكناريوميلا
يدراهموردنسخ
يسرربجاوماتذل
كزينشگهولجوي

بوزومرمنايدا
ايلسودرفنرولف
رويزلاحرسهدنر
هيمويرباربهوا
نوزلحاتدوكنن
الهمانامنورس
نيشامهربكبفاه

تيگندرااريتك
ردانلوزعمدنرب
نادوبكيراكهيام
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افقي:
 1- ســند معامله- دوستي 

خالص- جرقه آتش
2- به طــور ناگهانـــــــي- 

امكان پذير- امانت
3- سياســتمدار- جستار- 

نشانه هاي نوشتاري
4- باقيمانــده- صندلــي 

دندانپزشكي
5- كليساي تاريخي پاريس- 

برانگيختن- چه كسي
6- ضميــر جمــع- عامــل 
ســازگاري يــا ناســازگاري 

خوني- فتنه انگيزي
7- كشــوري درون خــاك 
آفريقاي جنوبي- آحاد- غالف 

شمشير
8- آشيانه پرنده- نوعي دسر 

شكالتي- سايه موهوم
9- دوســت- ميز پايه كوتاه- 

ويران شده
10- دوره ها- شــيپور گوش 

مياني- ضمير غايب
11- تكــرار حــرف دوم- 
چيزي را با دســت و انگشت 

نشان دادن- حريف جنگي
12- انجام نشدني- هنرمند

13- رشتــــــــه كوهي در 
خراسان رضوي- زبانه آتش- 
ســاختمان كروي شكل در 

هسته سلول

14- بنــدري در اوكرايــن- 
ســردار قشون اشــكاني- از 

زيبايي هاي آسمان 
15- اضافه بار- كشتي حمل 
سوخت هاي مايع- غيرقابل 

 انكار
  

عمودي:
1- نام اصلي مجنون كه عاشق 

ليلي بود- سياره مشتري
2- نيكويــي- خوراكــي از 
گوشت و سيب زميني و پياز 

و سبزيجات- كهف
3- فرمان هــا- ســياهرگ- 

سخن توأم با كنايه
4- سيدها- شهري در استان 

فارس
5- اراده- سودمند- همسايه 

تفرش و اراك
6- ظرف آب سربازان- جايي 

ميان دوزخ و بهشت
7- مربوط به ادبيات- اشــعه 

رنتگن- سروري
8- فيلمي به كارگرداني آلفرد 
هيچكاك- وســايل جانبي 

تجملي- شتر باركش
9- ماترك- شيريني سوغات 

تبريز- بارندگي
10- خـــــداي هنــــدو- 

سهل انگاري
11- نشــانه اختصاري توليد 

و انتقال نيرو- نوعي شيپور- از 
مطهرات

12- فيلمــي ســاخته جــان 
فورد كه سينماي وسترن را به 

پختگي رساند- عالمت
13- نوبــت كاري- بيخ- كاخ 

تاريخي فرانسه
14- ترس و وحشت- مسئول 

كتابخانه- مخفف تباه
15- خالص و نجات- سرمربي 

تيم فوتبال استقالل تهران

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3818
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

234179586
851624973
967835421
786453219
125796834
493218765
649387152
372541698
518962347

متوسط

 5 8   9    
 7   5     
2 6        
5  4   7   1
  6 9  8 2   
8   6   4  3
       7 6
    3   4  
   1   3 8  957846321

861392457
324157896
486719532
275638149
139524678
593261784
712485963
648973215

ساده

متوسط

158269734
473851629
269473518
594327861
316948257
827615493
932584176
681732945
745196382

سخت

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

ساده

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

آموزگار بوديم،كارآموز شديم
گونه شناسي مربيان لژيونر در فوتبال ايران

 
در فوتبال غير از صادرات بازيكن، صادرات مربي نيز داريم كه هم جنبه فني مهمي دارد و هم از 
نظر اقتصادي حائز اهميت است. همه جاي دنيا هم در اين مورد چشم و هم چشمي وجود دارد 
و مربيان بومي، خارجي ها را بيگانه و مزاحم به شمار مي آورند. مثال همين اواخر بود كه فرانك 
لمپارد، سرمربي چلسي در جلد امير قلعه نويي فرو رفت و گفت:»بين تيم هاي مهم ليگ برتر، تنها سرمربي انگليسي من 
هستم و به همين دليل به من احترام گذاشته نمي شود. اگر خارجي بودم، وضعم فرق مي كرد!« در هر صورت به خاطر اينكه 
فوتبال يك ورزش ايراني نيست و ما هم قطب جهاني آن نيستيم، به ويژه در اين سال ها معموال واردات مربي داشته ايم تا 

اينكه صادرات داشته باشيم. با اين همه باالخره مربياني هم به عنوان لژيونر به خارج از كشور راه يافته اند.

عمده ترانسفرهاي فوتبال ايران در زمينه مربيگري به سال هاي 
دور برمي گردد؛ دوراني كه كشور ما حداقل در منطقه يك سر 
و گردن از همه باالتر بود و خب سايرين دنبال استفاده از دانش 
و تجربه مربيان ايراني بودند. جالل طالبي و ابراهيم قاسمپور 
سال ها در تيم هاي اماراتي يا ساير كشورهاي عربي كار كرده اند. 
نمونه مشهورتر در اين مورد حشمت خان مهاجراني است كه 
تيم ملي ايران را بدون شكست به جام جهاني برد و اسم و رسم 
خوبي به هــم زد. مهاجراني بعد از جام جهاني1976 ســابقه 
مفصل كار در فوتبال امارات و ازجمله تيم ملي بزرگســاالن 
اين كشــور را دارد. قصــه مرحوم ناصر حجــازي و محمدان 
بنگالدش را هم كه همه كم و بيش مي دانند. ناصرخان ابتدا در 
محمدان بازيكن- مربي بود و بعد هدايت اين تيم را پذيرفت. 
او با محمدان، 3بار قهرمان ليگ بنگالدش شــد و البته عمده 
شــهرتش در ايران به خاطر پيروزي بر پرســپوليس بود. در 
سال هاي جديدتر 2سرمربي از تبار مهاجرزاده ها يا دورگه ها 
داشته ايم. افشين قطبي كه گذرش به سرزمين پدري هم افتاد 

و در آخرين تجربه اش چندي پيش با يك تيم چيني به ليگ 
پايين تر ســقوط كرد و الكس نوري كه فقط در شناسنامه اش 
رد پايي از ايران ديده مي شــود. او در يك دوره پرفراز و نشيب 
هدايت وردربرمن را برعهده داشــت و البته هميشــه شايعه 
حضورش در فوتبال ايران به گوش مي رســد. اميد نمازي در 

آمريكا هم به همين دسته تعلق دارد.
دوره جديد اما دوره اي اســت كه مربيان ايراني از آموزگاري 
به كارآمــوزي شــيفت كرده انــد. خودتــان خبرهايش را 
مي خوانيد و مي دانيد در مورد چه چيزي حرف مي زنيم. وحيد 
هاشميان مدتي در دســته پنج آلمان با يك نفر ديگر به طور 
مشترك سرمربي يك تيم بود. او در حال يادداشت برداري در 
تمرينات بايرن گوارديوال هم ديده شد و حاال عضو كادرفني تيم 
ملي است. االن فريدون زندي در بوندس ليگاي سه كار مي كند 
و مهدي مهدوي كيا هم در تيم هاي پايه هامبورگ مشــغول 
است. اميد مي رود از اين نسل باالخره چند مربي باكيفيت براي 

فوتبال ايران بيرون بيايد.

 خارج از فوتبال
خارج از ايران

عضويت ورزشكاران ايراني در باشگاه هاي 
خارجي فقط در انحصار فوتبال نيست؛ 

در انحصار آقايان هم نيست
امسال لژيونرهاي ورزش 
ايران كمتر از ســال هاي 
قبل بوده اند. كرونا بعضي 
از ورزشــكاران -به خصوص زنان ورزشكار- را مجبور كرد كه در 
ايران بمانند و در يكي از تيم هاي داخلي بــازي كنند. بعضي از 
بازيكنان رؤياي تيم هاي بزرگ را در سر داشتند و چند ماه قبل، 
از پيشنهادهاي اروپايي مي گفتند، اما حتي نتوانستند در تيم هاي 
سال قبلشــان هم بمانند. شــرايط قرنطينه و محدوديت هاي 

رفت وآمدي هم در اين اتفاق بي تأثير نبود.

فوتبال و فوتسال زنان؛ بهشت كويت
ياسمن فرماني تنها لژيونر زن فوتبال ايران است. او همسر علي قلي زاده، 
فوتباليست ايراني است كه در باشگاه شــالروا بلژيك بازي مي كند و به 
همين واســطه اين فصل فرماني هم با تيم شالروا قرارداد بست. فرماني 
پيش از آنكه به بلژيك برود براي ملوان بازي مي كرد. از جمع بازيكنان 
فوتسال هم تنها ورزشكار زني كه امســال لژيونر شده، نسيمه غالمي 
است. او اين فصل با تيم الفتات كويت قرارداد بسته است. كويتي ها كه 
سال آينده ميزبان جام ملت هاي آسيا هستند، چند سالي است كه روي 
فوتسال زنان سرمايه گذاري كرده اند و براي رشد فوتسال از بازيكنان و 
مربيان ايراني كمك گرفته اند. آنها شــهرزاد مظفر، سرمربي سابق تيم 
ملي ايران را هم به خدمت گرفته اند. هرچند عنوان مظفر، سرمربي تيم 
ملي است، ولي گفته مي شود همه برنامه هاي فوتسال زنان كويت دست 
اوست. بازيكناني كه سابقه بازي در كويت را دارند مي گويند چندبرابر 
دستمزدشان در ايران با باشگاه هاي كويتي قرارداد بسته بودند. به نظر 

مي رسد مظفر و غالمي هم از نظر مالي در وضعيت خوبي باشند.

بسكتبال؛ حامد در چين مي درخشد
حامد حدادي و بهنام يخچالي اين فصل تنها لژيونرهاي بسكتبال ايران 
هستند. حدادي در ليگ چين بازي مي كند و يخچالي در ليگ آلمان. 
حامد كه تجربه چند سال بازي در ليگ چين را دارد، اين فصل بازيكن 
سيچوآن است. سيچوآن فصل2016 با حدادي قهرمان شد و اميدوار 
است اين فصل هم اين قهرماني را تكرار كند. حدادي به  خاطر شيوع 
كرونا و محدوديت در رفت  وآمدها بازي هاي 4هفته اول را از دست داد، 
اما از وقتي به تركيب تيم اضافه شده، نه تنها ستاره اصلي تيمش كه از 

بهروز رسايلي
روزنامه نگار

ليلي خرسند
روزنامه نگار

قابل توجه آقاي برانكو!
طبيعتا در رشته هاي ورزشي ديگر كه جايگاه جهاني بهتري داريم، مربيان بيشتري هم به خارج 
از كشور مي فرستيم. شايد مشهورترين مربي غيرفوتبالي در اين سال ها، رضا مهماندوست 

بوده باشد كه هدايت تيم ملي تكواندوي آذربايجان را برعهده دارد. عليرضا نصرآزاداني 
هم در همين رشته سرمربي تيم ملي بلژيك است. يوسف كرمي نيز در يك تيم 

باشگاهي در كرواسي مربيگري مي كند؛ كشــوري كه به قول برانكو نصف 
جمعيتش مربي فوتبال هســتند، اما از ما مربي تكواندو مي گيرد! حسين 
روحاني، سرمربي تيم ملي كاراته روسيه است و در اين سال ها به تناوب 
در حدود 20كشور مربي كاراته داشــته ايم. بخش چشمگير ديگري از 
صادرات مربيان غيرفوتبالي هم به ورزش كشتي مربوط مي شود كه به 
نوعي اصال مال ايران است. در المپيك2016 ريو جمشيد خيرآبادي با 
تيم ملي جمهوري آذربايجان به مقام سومي رسيد و حسين كريمي و 
حسن رنگرز هم سابقه هدايت تيم هاي ملي هند و مراكش را در كارنامه 
دارند. در خاتمه چند جمله هم از مهرزاد اســفندياري فر، سرمربي 
تيم ملي كشتي فرنگي چين تايپه بخوانيد كه سال گذشته در يك 
مصاحبه گفته بود: »ميزان حقوق و دستمزد در ايران با چين تايپه 
اصال قابل قياس نيست و فقط اين را مي توانم بگويم كه 30 تا 40 برابر 

پولي را كه در ايران مي گرفتم در اينجا دريافت مي كنم«.

ش
بر

ستاره هاي ليگ بسكتبال چين شده است. حدادي تا قبل از اينكه ليگ 
بسكتبال چين به خاطر برگزاري مسابقات پنجره هاي انتخابي كاپ آسيا 
تعطيل شود 3بار براي تيمش تريپل دبل كرده بود، يعني آمار تعداد گل، 
پاس گل و ريباندش در يك بازي به باالتر از 10رسيده بود. حدادي در 
ليگ چين بعد از جمال فرانكلين -بازيكن سرشناس آمريكايي- دومين 
بازيكن برتر ليگ است و گفته مي شود يكي از بازيكناني است كه باالترين 
قيمت را در اين ليگ دارد. ســيچوآن هم اكنون در رده يازدهم جدول 
20تيمي چين است، اما هواداران، اين تيم را يكي از مدعيان قهرماني 
مي دانند. درخشش حامد حدادي در سي وپنج سالگي اين اميدواري را به 
هواداران بسكتبال در ايران داده است كه او در بازي هاي المپيك توكيو 
هم بتواند ستاره تيم ملي ايران باشد. يخچالي هم كه فصل پيش در ليگ 
چين بازي مي كرد اين فصل به بوندس ليگا و تيم روستوك رفته است. 
او يكي از بازيكنان تأثيرگذار روستوك است. بهنام در يكي از بازي هاي 
اخير تيمش كه مقابل توبينگن برگزار شد، 34 امتياز براي تيمش گرفت.

واليبال؛ ستاره ها بيرون از خانه
سعيد معروف، آخرين بازيكن واليبال ايران بود كه اين فصل لژيونر شد. 
معروف، فصل پيش با تيم بايك موتورز چين قرارداد بست، اما بعد از اينكه 
كرونا در چين شيوع پيدا كرد، اين كشور را ترك كرد و به محل زندگي اش 
در آمريكا رفت. منع به كارگيري بازيكنان خارجي در ماه هاي اول شيوع 
كرونا در چين، سبب شد معروف در آمريكا ماندگار شود. در فصل جديد هم 
آمريكايي ها حاضر نمي شدند براي او و ديگر بازيكناني كه مي خواستند به 
چين بروند، ويزا صادر كنند. باالخره ويزاي معروف صادر و او 15آذر راهي 
چين شد. قرار بود معروف 20روز در چين قرنطينه شود و بعد تمريناتش 
را آغاز كند. با توجه به اينكه او ماه ها در هيچ مسابقه اي حاضر نشده بود، 

مسئوالن فدراسيون واليبال ايران نگران وضعيت كاپيتان تيم ملي بودند. 
تيم ملي سال آينده بايد در بازي هاي المپيك شركت كند. ديگر ستاره هاي 
ايران هم خارج از خانه بازي مي كنند. اين فصل قرار نبود محمد موسوي 
لژيونر شود. سرعتي زن تيم ملي، امسال با ساپيا قرارداد بسته بود، اما بعد از 
آنكه باشگاه پياچنزا در سري  آ ايتاليا به او پيشنهاد داد، قراردادش را فسخ 
كرد و راهي ايتاليا شد. موسوي فصل پيش براي نخستين بار لژيونر شد و در 
لهستان بازي كرد. ميالد عبادي پور يكي ديگر از ستاره هاي تيم ملي واليبال 
نيز براي تيم اسكراي لهستان بازي مي كند. فرهاد قائمي بازيكن الريان 
قطر است. اميرحسين توخته هم براي تيم ACH اسلوني بازي مي كند. 
اميرحسين اسفنديار و جواد كريمي امسال در بلژيك و براي تيم گرين يادر 
ماسيك بازي مي كنند. برديا سعادت هم با 17سال سن جوان ترين لژيونر 
واليبال ايران و بازيكن تيم نيش صربستان است. مائده برهاني تنها لژيونر 

واليبال زنان است كه در ليگ تركيه بازي مي كند.

هندبال؛ لژيونرهاي خاموش
شايد برايتان عجيب باشد، اما بعد از فوتبال، هندبال ايران بيشترين لژيونر 
را دارد. 10بازيكن اين رشته در ليگ هاي آلمان، فرانسه، تركيه، روماني و 
اسپانيا بازي مي كنند. سعيد برخورداري در ليگ اسپانيا،  اهلل كرم استكي، 
شاهو نصرتي و محسن باباصفري در بوزائوي روماني، سجاد استكي براي 
سيسون رن فرانسه، امين يوســفي نژاد در كاالراشي، سعيد حيدري راد 
و عليرضا موسوي در دينامو بخارســت روماني، پويا نوروزي نژاد در تيم 
كوبرگ آلمان و محســن كريميان در تيم آر كي بجيلوار كرواسي بازي 
مي كنند. پينگ پنگ هم چند بازيكنان لژيونر دارد. نوشاد و نيما عالميان 
در ليگ فرانسه، اميرحسين هدايتي در ليگ مجارستان و اميررضا عباسي 

در ليگ اتريش بازي مي كنند.

لژیونرها
این شماره
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  جلوي دخل و تصرف در آثار نويسندگان را بگيرند
دخل و تصرف در آثار برخي نويسندگان و بزرگان مثل مرادي كرماني 
و مرحوم نادر ابراهيمي بسيار ناپسند اســت. حتي براي ترويج يك 
فعل شايســته نبايد دســت به تخلف زد و اين كار غيراخالقي است 
كه الگوي بسيار بدي به جاي مي گذارد. جداي اينها حقوق معنوي 

مولف چه مي شود؟ 
از اهالي كتاب

  به ساعات قطار هشتگرد به تهران افزوده شود
باتوجه به 2خطه كردن راه آهن تبريز-تهران، از كرج به بعد، چرا آخرين 
ساعت برگشت قطار حومه اي از ايستگاه هشتگرد به تهران تا ساعت19 
است و بعد از اين ساعت قطار برگشت به تهران ندارد؟ پيشنهاد مي شود 

اين قطارها حداقل تا ساعت20 به تهران حركت داشته باشند.
بهنام از هشتگرد

  مخابرات پاسخگوي كاربران خود نيست
قبض تلفن آبان مــاه 2 هفته قبل پرداخت شــده ولي قطع اســت. 
همچنان 20117 پاسخگو نيست. مخابرات منطقه پاسخگوي تلفن 
نيست2021 يك ساعت معطلي دارد و وقتي نوبت ما شد قطع مي شود 
و ديگر قابل شماره گيري نيست. وقتي يك ســازمان عظيم دولتي 
به بخش خصوصي واگذار مي شــود توقع خدمات بهتر مي رود وقتي 
سازمان بخش بندي و كوچك تر مي شــود. چرا رسيدگي نكردن به 

مشكالت عادت شده است. پاسخ امثال من را چه كسي بايد بدهد؟ 
شهروند تهراني

  برق دزدي در روز روشن
از اداره برق غرب تهران تقاضا مي شود به مقابل واحد بهره برداري آبفرز 
ناحيه3 واقع در خيابان ســردار جنگل، جنب بوستان نازنين سري 
بزنند و با چشم خود مشاهده كنند در روز روشن يك شهروند با وصل 
شدن به برق غيرمجاز درست در مقابل واحد فوق مشغول تعميرات 

ماشين است.
تشكري از تهران 

  چگونه هفته اي 2بار ماهي بخوريم 
در صداوســيما مدام به مردم توصيه مي كنند كه هفته اي 2بار ماهي 
بخوريد. با اين گراني هاي غيرقابل كنترل و نيز هزينه هاي درماني و 
بهداشتي ناشي از كرونا چطور مي توانيم هفته اي 2بار ماهي بخوريم 

كه ويتامين دي جذب كنيم.
رضايي از تهران 

  قطع چندهفته اي تلفن هاي منطقه3 شهرداري اهواز
مدت هاست تلفن هاي منطقه3 شــهرداري اهواز قطع شده و هرچه 
پيگيري مي كنيم خبري از وصل مجدد نيست. از مسئوالن شهرداري 

و مخابرات تقاضا مي كنيم اقدام فرمايند.
حيدري از اهواز

  كالس هاي اجباري دانشگاه علوم پزشكي تهران
درحالي كه هر روز از آمار باالي مبتاليان به كرونا خبر مي رسد، دانشگاه 
علوم پزشكي دانشــگاه آزاد تهران با ارســال پيامك از دانشجويان 
مي خواهد در كالس هاي اجباري حضوري شركت كنند. اين كار براي 
دانشجويان شهرستاني بسيار سخت است. هيچ نهادي نظارت روي 

اين قبيل تصميمات ندارد.
اعتمادي از تهران

  روستاييان تالش اينترنت ندارند
اغلب روستاهاي تالش به اينترنت پرسرعت و حتي سرعت متوسط 
دسترسي ندارند و فقط در برخي ييالقات اطراف روستاها دسترسي به 
اينترنت ميسر است. اغلب دانش آموزان هر روز چندساعتي تا ارتفاعات 
ييالقات روستاها پياده روي مي كنند تا بتوانند به اينترنت دسترسي 
پيدا كنند. در روستاي ما آالچيقي ساخته اند كه چون كوچك است 

بچه ها مجبورند به نوبت از آن استفاده كنند.
نادري از روستاي بسك تالش

  پزشكان به بهانه كرونا حريم بيماران را رعايت نمي كنند
اين روزها وقتي به مطب پزشــكان مراجعه مي كنيم، هنگام ويزيت 
توسط پزشك در اتاق را بازمي گذارند كه باعث مي شود بيمار نتواند 
برخي مسائل را به پزشك منتقل كند. از سوي ديگر افرادي كه در سالن 
انتظار نشسته اند سراپا گوش هستند كه ببينند پزشك چه مي گويد و 

اين روند آزار دهنده است. از پزشكان تقاضا داريم توجه كنند.
بيمار مراجعه كننده به ارولوژيست

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

سؤال از شما پيگيري از ما

 قاتل تحت تعقيب كــه در يك 
اتوبوس توسط پليس شناسايي داخلي

شــده بود براي نجات خود همه 
مسافران اتوبوس را به گروگان گرفت و لحظات 
هولناكي را براي شــان رقم زد اما ساعتي بعد با 

مداخله پليس دستگير شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه بعد از ظهر ديروز 
در شهرك فاطميه قم اتفاق افتاد. گروگانگير مرد 
سابقه داري است كه از مدتي قبل به اتهام قتل 
همسر برادرش از ســوي مأموران پليس تحت 
تعقيب قرار داشت. اين مرد خشن 2 سال قبل نيز 
در اقدامي هولناك گوش هاي برادر دختر مورد 
عالقه اش را بريده بود. او به اين دليل كه خانواده 
دختر مورد عالقه اش با ازدواج آنها مخالفت كرده 
بودند دست به اين كار زد و 2 سال به زندان افتاد. 
اين مرد چندي قبل، بعد از سپري كردن دوران 
محكوميت اش از زندان آزاد شد اما باز هم آرام و 

قرار نداشت تا اينكه اين بار مرتكب قتل شد. او در 
جنايتي خونين همسر برادرش را به قتل رساند و 

از همان روز تحت تعقيب قرار گرفت.
مامــوران پــس از جنايت ســايه به ســايه در 
تعقيب قاتل فراري بودند تا اينكه ديروز او را در 
شهرك فاطميه رديابي كردند. آنها كه به شكل 
نامحسوســي به دنبال متهم بودند او را در يك 
اتوبوس شناسايي كردند و براي دستگيري اش 
وارد عمل شدند. همين كه مأموران تالش كردند 
وارد اتوبوس شــوند قاتل فراري متوجه شــد و 
درحالي كه اسلحه اي را از جيبش بيرون كشيده 

بود شروع به تهديد كرد و مسافران اتوبوس را كه 
6نفر بودند به گروگان گرفت.

جان سرنشينان اتوبوس در اولويت قرار داشت و 
مرد گروگانگير تهديد مي كرد درصورت مداخله 
پليس جان همه آنها را مي گيرد. او كه پيش از اين 
مرتكب قتل شده بود چيزي براي از دست دادن 
نداشــت و تهديدهايش جدي به نظر مي رسيد. 

به همين دليل مأموران عقب نشــيني كردند 
و با اعالم ماجرا به مركــز فرماندهي پليس قم، 
نيروهاي رهايي گروگان نوپو راهي محل حادثه 

شدند.
در شــرايطي كه خيابان با نوارهــاي زرد رنگ 
مسدود شــده و همه  چيز تحت كنترل پليس 
بود، مأموران تالش كردند بــا گروگانگير وارد 
مذاكره شوند. هرچند او ابتدا حاضر به صحبت 
كردن نبود اما در ادامه گفت مأموران بايد راه را 
براي فرارش باز كنند. همچنين او گفت كه چند 
نفر از نزديكانش زنداني هستند كه آنها هم بايد 
آزاد شوند. وقتي مذاكرات با او ادامه پيدا كرد در 

 روح سرگردان 
دستور جنايت داد

»12سال بود كه يك روح 
ســرگردان زندگــي مرا جنايي

تسخير كرده بود. در نهايت 
هم دستور قتل برادرم را صادر كرد و من 
به ناچار دست به جنايت زدم.« اين ادعاي 
عجيب مرد معتاد به شيشه است كه در 
مقابل چشــمان وحشــت زده پســر 

نوجوانش، جان برادرش را گرفت.
به گزارش همشــهري، ساعت 10صبح 
بيســتم آذرماه گزارش مرگ پســري 
33ساله به قاضي محمد جواد شفيعي، 
بازپرس جنايي تهران اعالم شــد. پسر 
جوان با ضربات چاقو به قتل رســيده و 
آنطور كه مشخص بود چند ساعت قبل از 
مرگ درحالي كه با ضربات چاقو مجروح 
شده بود به بيمارســتان انتقال يافته اما 
تالش براي نجات جانش بي فايده مانده 
و وي بــه كام مرگ رفته بــود. مأموران 
در گام نخســت به تحقيــق از خانواده 
مقتول پرداختند. آنها مي گفتند كه زمان 
حادثه سرو صدايي از داخل حياط خانه 
قديمي شان شنيده و به سرعت خود را 
به آنجا رســانده و با پيكر غرق در خون 
پسرشان مواجه شده اند. به گفته والدين 
مقتول، پسر بزرگشان كه 40ساله بوده 
و در اتاقكي در حيــاط زندگي مي كرد 
پس از اين اتفاق فراري شده بود و حتي 

پسر نوجوانش را هم با خودش برده بود و 
آنها احتمال مي دادنــد كه او راز جنايت 

را مي داند.

وحشت شاهد حادثه 
درحالي كــه بــرادر مقتــول به عنوان 
اصلي ترين مظنون جنايت تحت تعقيب 
قرار گرفته بود به تيم جنايي خبر رسيد 
كه پســر نوجوان وي بــا موتور تصادف 
كرده و در بيمارستان بستري شده است. 
مأموران راهي آنجا شــدند و به تحقيق 
از او پرداختند. پســر نوجوان كه شاهد 
جنايت بود، گفت: شــب حادثه پدرم با 
عمويم داخل حياط درگير شد. علت آن 
را متوجه نشدم اما فكر مي كنم بر سر اين 
بود كه چرا پدرم مواد مي كشد و مشروب 
مصرف مي كند. دعواي آنها كه باال گرفت 
ناگهان پدرم با چاقو، 3ضربه به عمويم زد. 
من شاهد اين صحنه بودم. وحشت كرده 
بودم و دست و پايم مي لرزيد و زبانم بند 
آمده بود. چند لحظه بعد از خانه بيرون 
رفتم و ســوار بر موتور پدرم شدم. مثل 
ديوانه ها در خيابــان رانندگي مي كردم 
و صحنه درگيري آنها لحظه اي از ذهنم 
پاك نمي شــد. ناگهان تصادف كردم و 
به شدت مصدوم شدم و مرا به بيمارستان 

آوردند.

اعترافات عجيب
اظهــارات پســر نوجوان شــكي باقي 
نگذاشــت كه برادر بزرگ مقتول، عامل 
اين جنايت اســت. جســت وجو براي 
دستگيري او ادامه يافت تا اينكه مأموران 
موفق شدند ساعت 3بعدازظهر جمعه، 
اين مرد را درحالي كه سوار بر ماشينش 
بود حوالــي خيابان نواب شناســايي و 
دســتگير كنند. او كه مردي 40ساله و 
راننده مسافركش است وقتي شواهد را 
عليه خود ديد اعتراف عجيبي را مطرح 
كرد. وي ديروز در دادسراي جنايي تهران 
به قتل بــرادرش اعتراف كــرد و گفت: 
سال هاست كه شيشه مي كشم و اعتياد 
دارم. 3بار ازدواج كردم اما همه همسرانم 
به دليل اعتيادم از من جدا شــدند و من 
در خانه پدري ام زندگــي مي كردم. در 

حياط خانه اتاقكي براي خودم ســاخته 
بودم و پســر 15ســاله ام هرازگاهي به 
ديدنم مي آمد. او ادامه داد: من 12سال 
است كه با يك روح ســرگردان زندگي 
مي كنم. روحي كه به بهانه هاي مختلف 
مرا آزار مــي داد و اذيتم مي كرد. شــب 
حادثه با برادرم جــر و بحث كرديم كه 
باز روح سرگردان به ســراغم آمد. وقتي 
از من مي خواهد كاري انجام بدهم بايد 
از دستوراتش اطاعت كنم. آن شب هم 
اصرار كــرد كه با چاقو به بــرادرم ضربه 
بزنم. من هم دستورش را اجرا كردم اما 
فكرش را نمي كردم كه برادرم جانش را 

از دست بدهد.
با اعتراف متهم، وي بازداشــت شــد و 
تحقيقات تكميلــي در اين پرونده ادامه 

دارد.

ادعاي قاتل برادر در دادسراي جنايي

سرنشينان اتوبوسي در قم براي 

ساعتي توسط قاتلي فراري به 

گروگان گرفته شدند

در اين بخش از سخنگاه شما مي توانيد سؤاالت خود را ترجيحا 
با موضوعاتي كه عموميت و دربرگيري بيشــتري دارند براي ما 
ارسال كنيد تا ما آن را از مسئول يا سازمان مربوط برايتان پيگيري 
كنيم و با چاپ پاسخ ضمن احترام به شما مخاطب گرانقدر و دادن 
پاسخ صحيح، شمار ديگري از مخاطبان را نسبت به يك موضوع 

آگاه كنيم.

پيگيري ها جواب داد
دستگاه سي تي اسكن شهرستان گناوه دوباره فعال شد

چندي قبل در همين ســتون پيامي مردمي با عنوان خرابي دستگاه 
سي تي اسكن بيمارستان شهرستان گناوه در استان بوشهر را از سوي 
يك شهروند دغدغه مند به نام عالي حسيني به چاپ رسانديم و پيام هاي 
ديگري نيز با همين مضمون دريافت شد. آن زمان يكي از مسئوالن 
محلي پاسخ داده بود كه به زودي با تامين بودجه اين دستگاه تعمير 
خواهد شد. امروز همان شــهروند از گناوه ضمن قدرداني از روزنامه 
همشهري و چاپ مشكل دستگاه سي تي اســكن خبر داده است كه 
دستگاه سي تي اسكن بيمارستان گناوه دوباره راه اندازي شده است و 
رئيس بيمارستان اميرالمومنين گناوه گفته كه دستگاه سي تي اسكن 
اين مركز درماني كه به علت فشار زياد كاري و نقص فني از كار افتاده 
بود از 22آذرماه وارد مدار فعاليت مجدد شده و با پيگيري هاي صورت 
گرفته مقرر شــده يك دســتگاه جديد ديگر از طريق دانشگاه علوم 

پزشكي بوشهر به اين شهرستان اختصاص يابد.

تحقيقات درباره مرگ پســر نوجواني كه با 
پريدن از پشت بام به زندگي خود پايان داده، 
نشان مي دهد كه او پيش از سقوط در حال 

بازي مومو بوده است.
به گزارش همشهري، ساعت 7صبح ديروز به 

بازپرس جنايي تهران خبر رسيد كه پسري 
نوجوان از ساختماني در غرب تهران به پايين 
سقوط كرده و جانش را از دست داده است. 
دقايقي بعد تيم جنايي در محل حادثه حاضر 
و با جسد نوجواني 16ســاله روبه رو شد كه 

ســاكن يكي از طبقات مجتمع بود. او اما از 
پشت بام ساختمان 5طبقه به پايين سقوط 
كرده و در دم جانش را از دســت داده بود. 
خانواده پسر نوجوان كه از اين حادثه شوكه 
شده بودند و باورشان نمي شد پسرشان را از 

جوان مهندس كه در جست وجوي كار راهي تهران شده و در 
دام اعضاي يك شركت هرمي گرفتار شده بود، هنگام فرار از 

اسارتگاه آنها، گرفتار حادثه اي هولناك شد.
به گزارش همشــهري، صبــح نوزدهم آذرمــاه يك معلم 
بازنشسته راهي دادسراي جنايي تهران شد تا از اعضاي يك 
شركت هرمي كه پسرش را گروگان گرفته و او را تا يك قدمي 

مرگ كشانده بودند شكايت كند.
اين مرد به قاضي مصطفي واحدي، بازپرس شــعبه يازدهم 
دادسرا گفت: ما ساكن يكي از شهرهاي شرق كشور هستيم. 
پسرم سجاد به تازگي ليســانس كامپيوترش را گرفته و در 
جســت و جوي كار بود كه يكي از دوســتانش با او تماس 
گرفت و گفت يك شركت معتبر در تهران نياز به نيرو دارد. او 
مي گفت كه اين شركت مهندس كامپيوتر با مدرك ليسانس 
استخدام مي كند و پسرم كه خوشحال شده بودم وسايلش را 

جمع كرد و راهي تهران شد.
وي ادامه داد: 10روز قبل او به پايتخت آمد و در اين مدت هر 
بار كه با او تماس مي گرفتيم نمي توانست به خوبي صحبت 
كند. از لحن و صدايش مشخص بود كه از كارش راضي نيست 
و اتفاقي بدي برايش افتاده است تا اينكه صبح 16آذر ماه براي 
خواهرش پيامي فرســتاد و گفت كه جانش در خطر است. 
او لوكيشني براي دخترم ارســال كرد و بعد از آن هرچه با 

موبايلش تماس گرفتيم جوابمان را نداد.
پدر ســجاد گفت: ما كه نگران شــده بوديــم راهي تهران 
شديم. طبق لوكيشن به كوچه اي در غرب تهران رسيديم، 
اما نمي دانستيم كه پســرم در كدام خانه است. درحالي كه 

مشغول جست و جوي خانه به خانه بوديم، ناگهان موبايلم 
زنگ خورد. مردي جوان پشــت خط بود كه از ما خواست 
فورا به آدرسي كه او مي گويد برويم. آدرسي كه مي گفت در 
همان نزديكي بود و خودمان را به مقابل ساختماني رسانديم 
كه يك آمبوالنس مقابلش بود. امدادگران اورژانس در حال 
انتقال پسرم به بيمارستان بودند. او وضعيت خوبي نداشت 
و مي گفت افرادي كه ساكن طبقه دوم هستند، او را در خانه 
حبس كرده بودند و پســرم براي فرار از آنجا مجبور شده از 

پنجره خودش را به خيابان پرت كند.

كنجكاوي مرد همسايه
با شكايت معلم بازنشسته، مأموران در ابتدا راهي خانه مورد 
نظر شــدند اما كســي در طبقه دوم نبود. بررسي ها نشان 
مي داد كه چند نفر آنجا را اجاره كــرده بودند، اما همزمان 
با سقوط پسر جوان، خانه را تخليه كرده و رفته اند. در ادامه 
مأموران به تحقيق از يكي از ساكنان طبقه سوم پرداختند. او 
گفت: 2 ماهي بود كه در طبقه دوم ساختمان افرادي ساكن 
شده بودند كه رفتارشان مرموز بود. آدم هاي زيادي به آنجا 
رفت وآمد داشــتند تا اينكه روز حادثه صدايي از طبقه دوم 
شنيدم. كنجكاو شــدم و به كنار پنجره رفتم. ديدم پسري 
جوان از طبقه دوم به پايين افتاده است. فورا به پايين رفتم 
و ديدم كه ســاكنان طبقه دوم قصد دارند او را كه زخمي و 
مجروح بود به زور سوار ماشــين كنند و با خودشان ببرند. 
من هم فرياد كشيدم و سر و صدا راه انداختم و آن افراد كه 
ترســيده بودند جوان مجروح را رها كرده و متواري شدند. 

من هم به اورژانس زنگ زدم و از پسر مجروح شماره موبايل 
پدرش را گرفتم و او را هم در جريان قرار دادم.

فرار از اسارتگاه
پسر جوان كه به بيمارســتان منتقل شده بود تحت درمان 
قرار گرفت و پس از بهبودي راهي دادســراي جنايي تهران 
شد كه از اعضاي شركت هرمي شكايت كند. او توضيح داد: 
با تماس دوستم كه مي گفت كار مناسبي برايم پيدا كرده، 
راهي خانه اي در غرب تهران شدم. روز اول فكر كردم ساكنان 
آنجا دكتر و مهندس هستند و من بايد كارهاي مربوط به آي 
تي و كامپيوتر را انجام بدهم، اما روز بعد متوجه شدم كه آنها 
اعضاي يك شركت هرمي هستند. از همان روز اول تصميم 
به فرار گرفتم و حتي به دروغ گفتم كــه كرونا گرفته ام، اما 
توجهي نكردند و اجازه خروج نــداد. آنها مرا در خانه حبس 
كردند و مي گفتند كه بايد با دوستانم تماس بگيرم و به بهانه 
پيدا كردن كار، آنها را به تهران بكشانم و عضو شركت هرمي 
كنم. آنها خواسته بودند كه روزي 5زير مجموعه پيدا كرده و 
آنها را مجبور كنم كه با واريز پولي عضو اين شركت شوند. اما 
من در همه اين روزها به فكر فرار بودم تا اينكه روز حادثه از 
حواس پرتي يكي از اعضا كه مراقب من بود استفاده كردم و 
پيامي براي خواهرم فرستادم و بعد به سمت پنجره رفتم كه 
در همين هنگام يكي از گروگانگيران متوجه شد و مرا هل 

داد و به بيرون پرت شدم.
پس از شكايت مهندس 27ســاله، بازپرس جنايي دستور 

شناسايي و بازداشت اعضاي شركت هرمي را صادر كرد.

مرد قاچاقچي كه با همدستي پسري 15ساله اقدام به فروش و توزيع مواد مي كرد، به ضرب 
گلوله پليس از پا درآمد. به گزارش همشهري، ساعت 7صبح چهارشنبه 19آذر ماه، مأموران 
كالنتري 208تهران در حال گشت زني حوالي ترمينال جنوب بودند كه به سرنشينان يك 
خودروي پژو 405مشكوك شــدند. راننده، مردي جوان بود و پسري حدودا 15ساله نيز 
در صندلي جلو نشسته بود و آنطور كه مأموران متوجه شده بودند، راننده در حال فروش 
موادمخدر بود. در اين شرايط مأموران به راننده دستور ايست دادند، اما او به جاي توقف پايش 
را روي پدال گاز گذاشت و فرار كرد. مأموران به تعقيب وي پرداختند، اما راننده با حركات 
مارپيچ و خطرناك سعي داشت از دســت پليس فرار كند. تعقيب و گريز تا بزرگراه شهيد 
فهميده ادامه داشت تا اينكه مأموران اقدام به تيراندازي كردند. ابتدا چند تير هوايي شليك 
كردند و بعد خودرو را نشــانه گرفتند. تيراندازي مأموران باعث توقف خودرو شد، چرا كه 
يكي از گلوله ها به راننده 30ساله اصابت كرده بود. اين مرد پس از دستگيري براي درمان به 
بيمارستان انتقال يافت اما به دليل شدت جراحت جانش را از دست داد. با مرگ وي، گزارش 
اين تيراندازي مرگبار به قاضي ساسان غالمي، كشيك جنايي تهران اعالم و تحقيقات درباره 
اين حادثه آغاز شد. پسر 15ساله اي كه همراه راننده بود به دادسراي اطفال انتقال يافت و 
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه راننده پژو از مواد فروشان حرفه اي ميدان آزادي بوده 
و پسر 15ساله نيز برادر همسر وي است. اين در حالي است كه در بازرسي از خودروي آنها 
6گرم شيشه و حدود 2ميليون تومان پول كه حاصل فروش مواد بوده كشف شد. همچنين 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه مرد مواد فروش سابقه دار بوده است و براي اينكه كسي 
به او مشكوك نشود به همراه برادر همسرش، راهي خيابان ها مي شده و از ساعت 4تا 6صبح 

مواد مخدر مي فروخته است. تحقيقات بيشتر درباره اين حادثه ادامه دارد.

ردپاي مومو در مرگ دردناك پسر تهراني

فرار هولناك از اسارتگاه شركت هرمي

 شليك پليس 
به زندگي قاچاقچي پايان داد

ناكامي قاچاقچيان در معامله 
زيرخاكي 20ميليارد توماني

دست داده اند مي گفتند كه او هيچ اختالف 
و مشكلي با خانواده نداشته و محال است كه 

دست به خودكشي زده باشد. 
به گفته آنها، پسرشان درسخوان و باهوش 
بوده و هيچ رفتاري كه نشــان دهد ممكن 
است دســت به خودكشــي بزند از خودش 

بروز نداده بود.
با اين حال شــواهدي كه پليس در بررسي 

محل حادثه به دســت آورد از اين حكايت 
داشــت كه پســر نوجوان با پاي خودش به 
استقبال مرگ رفته و در ســقوط او كسي 
دخالتي نداشته است. در اين شرايط مأموران 
براي پي بردن به انگيزه او به بررسي كامپيوتر 
و تلفن همراه وي پرداختند. شــواهد نشان 
مي داد كه او دقايقي قبل از سقوط در فضاي 
مجازي در حال جست وجو و بازي بوده است. 

او آخرين بار سرگرم انجام بازي مومو و چالش 
آن بــوده و پس از آن تصميم بــه اين اقدام 

هولناك گرفته بود.  
در اين شــرايط بازپــرس جنايــي تهران 
دســتور انتقال جسد به پزشــكي قانوني و 
انجام تحقيقات بيشتر درباره اينكه آيا مرگ 
دردناك پسر نوجوان به خاطر چالش مومو 

بوده يا نه را صادر كرد.

قاتل فراري 
گروگانگير شد

ساعت 15:20 او حاضر شد يكي از گروگان هايش 
را كه زني سالخورده بود رها كند. با اين حال هنوز 
جان 5نفر ديگر در خطر بود. مذاكرات پليس براي 
آزاد كردن ســاير گروگان ها ادامه يافت تا اينكه 
سرانجام ساعتي بعد مأموران با شگردهاي خاص 
پليسي گروگانگير مسلح را وادار كردند خودش 

را تسليم و همه سرنشينان اتوبوس را آزاد كند.
سرهنگ مهرداد حاجي زاده، معاون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي استان قم در اين باره گفت: 
پليس براي اينكه هيچ حادثه اي براي افراد داخل 
اتوبوس رخ ندهد به مذاكره با گروگانگير پرداخت. 
همكارانم تالش كردند با آرام كــردن او تا حد 
امكان خواسته هايش را برآورده كنند. با اين شيوه 
گروگانگير آرام و حادثه تا حد زيادي مديريت شد. 
وي در ادامه گفت: در شرايطي كه دادستان قم و 
فرمانده انتظامي استان نيز در محل حاضر شده 
بودند، ما به او مهلتي داديم تا گروگان ها را آزاد 
كند و در دقايق اوليه يكي از گروگان ها كه زني 
مسن بود آزاد شد. يكي از خواسته هاي او مالقات 
با تعدادي از زندانيان بود كه بر سر اين موضوع 

مذاكرات مفصلي با او انجام شد.
معاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان 
قم ادامه گفــت: اين ماجرا براي ســاعتي ادامه 
داشت تا اينكه سرانجام مذاكرات با گروگانگير 
به نتيجه رسيد و با دستگيري او همه گروگان ها 

آزاد شدند.

قاچاقچيان عتيقه قصد داشتند گنجينه اي مربوط به دوره هخامنشيان را كه ارزشي بالغ بر 
20ميليارد تومان دارد معامله كنند اما پليس نقشه شان را نقش بر آب كرد. 

ســردار امير رحمت اللهي، فرمانده يگان حفاظت وزارت ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دســتي پليس پيشــگيري ناجا ضمن بازگو كردن جزئيات كشف 5 قطعه عتيقه 
مربوط به دوره هخامنشي و سلوكي گفت: به دنبال دريافت خبري مبني بر اينكه غارتگران 
ميراث فرهنگي قصد فروش تعدادي اشياي تاريخيـ  فرهنگي در شهر كرمانشاه را دارند 
موضوع به صورت ويژه در دستور قرار گرفت. مأموران يگان حفاظت كرمانشاه با همكاري 
پليس امنيت اقتصادي پس از اطمينان از وجود اموال تاريخي و فرهنگي در محل معامله 
در بازرسي از منزل مسكوني 5 قطعه عتيقه تاريخي مربوط به دوره هخامنشيان و سلوكيان 
كشف كردند.  وي درخصوص نوع عتيقه هاي كشف شده گفت: اشياي عتيقه كشف شده 
شامل 2گوشواره طال به وزن 41گرم، دو پيكرك به نقش فرشته بالدار به وزن 3گرم و 2كتيبه 
خط ميخي از جنس طالست. رحمت اللهي با بيان اينكه براساس اعالم نظر اوليه كارشناسان 
ميراث فرهنگي ارزش ريالي اشياي عتيقه كشف شده بيش از 200ميليارد ريال برآورد شده 

است، گفت: متهمان دستگير شده پس از تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.

لحظه دستگيري گروگانگير مسلح

زن مسن نخستين 
گروگاني بود كه توسط 
گروگانگير مسلح آزاد شد
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نفرت: من نفرت را در معنا 
و مفهومــي بســيار كلي تر 
به كار مي برم. تصور نمي كنم 
درست باشد اين واژه را خارج 
از معنا و مفهوم كلي آن به كار 
ببريم. منظور مــن از نفرت، 
نفرتي خاص كه متوجه چيزي يا فردي باشــد، نبوده 
است. اين احساس زماني كه چيزهايي را مي بينم كه 
توضيحي برايشــان نمي يابم، به من دست مي دهد. 
درست به همين دليل است كه من فيلم مي سازم؛ من 
چيزي يا حادثه اي را مي بينم كه دركش نمي كنم، پس 
يك فيلم در مورد آن مي ســازم تا بتوانم دركش كنم. 
شايد بهتر باشــد در اينجا از واژه »درك نادرست« به 

جاي نفرت استفاده كنيم.

نابرابري:سؤالي كه در زمان 
ساخت فيلم»پســر بد« در 
ذهنم شــكل گرفت، اين بود 
كه چــرا درحالي كــه ما در 
زمان تولــد از حقــوق برابر 
برخورداريم، در بزرگســالي 
به صورت جــدا از هم با حقــوق نابرابــر طبقه بندي 
مي شويم؟ چرا ما را از روي ظاهرمان قضاوت مي كنند؟ 
چرا زيبايي و زشــتي مــا از نظر ديگــران مهم جلوه 
مي كند؟ چرا طبق اســتانداردهايي كــه پس از تولد 
ما و در زمان رشــدمان در جوامع وجود دارند، ما در 
طبقات مختلف اجتماعي كــه نمي توانند با يكديگر 
سازگاري داشته باشند، قرار مي گيريم؟ سؤال اصلي 
كه ذهن مرا به خود مشغول كرد، اين بود كه آيا براي 
طبقات اجتماعي ســازگاري و ادغام شدن غيرممكن 
است؟ پاسخ من به اين پرسش اين است كه انسان ها 
صرف نظر از طبقه اجتماعي، ظاهر و ثروت خود، بايد 

به يكديگر احترام بگذارند.

ســكوتوتجربهروانــي:دليــل اصلــي اينكه 
شخصيت هاي فيلم هاي من ســخن نمي گويند، اين 

اســت كه چيزي عميقا روح 
آنها را آزرده و به آنها آسيب 
رواني وارد كرده است. اعتماد 
آنها به ســاير همنوعان خود 
از بين رفته؛ چرا كه در طول 
زندگي خود با افــراد زيادي 
مواجه شده اند كه تعهداتشــان را نسبت به آنها زير پا 
گذاشــته اند. به عنوان مثال، زماني به آنها گفته شده 
بود »عاشقت هســتم« درحالي كه شخصي كه به آنها 
ابراز عشق كرده بود، واقعا عاشق آنها نبود. من ترجيح 
مي دهم خشونتي را كه شــخصيت هاي فيلم هايم از 
خود بروز مي دهند، نوعي زبان بدن توصيف كنم. من 
ترجيح مي دهم اين خشــونت را نوعي بيان فيزيكي 
بنامم تا خشونتي صرفا منفي. زخم ها و جراحاتي كه به 
شخصيت هاي فيلم هايم وارد شده است، نشانه هايي از 
تجربيات تلخي هستند كه از جواني درون خود دارند. 
شخصيت هاي فيلم هاي من در زمان نوجواني و جواني 
و زماني كه نمي توانستند در قبال آسيب هاي فيزيكي، 
روحي و رواني، نظير تنبيه بدنــي والدين، رفتارهاي 
خشــونت بار از سوي بزرگساالن يا ســاير همساالن، 
از خود دفاع كنند يا واكنش مناســبي نشــان دهند، 
دچار آسيب هاي جبران ناپذيري شــده اند. خود من 
هم از اين نوع تجربيات از ســر گذرانده ام، در گذشته 
برخي از نوجواناني كه از من هم كم ســن و سال تر اما 
از نظر جسماني قوي تر بودند، مرا مورد ضرب و شتم 
قرار داده اند. حتي در زمان عضويتم در نيروي دريايي 
نيز برخي از سربازاني كه درجه نظامي باالتري از من 
داشــتند، بدون هيچ دليل منطقي مــن را كتك زده 
بودند. از خود همواره مي پرســم چرا ما بايد در دوره 
نوجواني و جواني چنين مســائلي را تجربه كنيم؟ آيا 
نمي شد اوضاع به گونه اي باشد كه يك سري از تجربيات 
ناگوار در دوران نوجواني و جواني براي انسان ها پيش 
نيايد؟ اين پرسش ها تا زماني كه وارد عرصه فيلمسازي  
و كارگرداني شدم نيز ذهن من را به خود مشغول كرده 
بود، امروز من در واقــع در فيلم هايم بــه مخاطبانم 
توضيح مي دهم كه چه احساســي دربــاره تجربيات 

گذشته دارم.
سادگي:من روي فيلم هايم 
ســرمايه گذاري مي كنــم و 
محدوديت بودجــه معموال 
به من اين اجازه را نمي دهد 
كه فيلم هايم را از نظر زمان و 
امكانات توسعه دهم. نمي توانم خيلي روي جلوه هاي 
ويژه و بصري هزينه كنم، در نتيجه ناگزيرم بيشتر روي 
موضوع فيلم كار كنم يا روي شــخصيت هاي فيلم ها 
متمركز شوم. سرمايه، باعث توليدات بزرگ سينمايي 
مي شود. در نبود سرمايه گذاري هاي بزرگ، شما تنها 
كاري كه مي توانيــد براي گســترش فيلمتان انجام 
دهيد، اين اســت كه تركيب معنا داري از احساسات 
شــخصيت ها در فيلم ارائه كنيد. در مجموع مي توان 
گفت اگر فيلمي درام يا داستان نداشته باشد، اصال فيلم 
نيست. پس اگر شما فيلم من را تماشا مي كنيد، بايد 

پيام مرا از طريق داستان فيلم دريافت كنيد.

خشونت:من نمي خواهم در 
فيلم هايــم دروغ بگويم. من 
هر بار كه فيلمي مي ســازم و 
آن را عرضــه مي كنم، از نظر 
فيلمسازي  پيشرفت مي كنم 
و بر اين باورم كــه حق دارم 
يك ســري از صحنه ها را آزادانه در فيلم هايم نمايش 
دهم. در جوامع امــروزي فيلم هاي زيــادي نمايش 
داده مي شــود كه صحنه هاي خشــن و ترســناك و 
ناراحت كننده ندارند.  حتي اگر تعــداد محدودي از 
مخاطبان فيلم هاي من را ببينند، من نظرم را درباره 
فيلمســازي  عوض نخواهم كرد. من مايلم فيلم هايي 
بســازم كه تماشــاگران بتوانند با آنها ارتباط برقرار 
كنند و براي آن اهميت قائل شــوند. مــن به دنياي 
خودم به عنــوان موضوع محوري داســتان فيلم هايم 
مي پردازم. از نظر من مردم نيز مي توانند هم در زمان 
نمايش فيلم هايم و همچنين در گذر زمان دريافت هاي 

متفاوتي از داستان  فيلم هايم داشته باشند.

محمدناصراحدي
خبرنگار

خبر خبر

جشنواره تئاتر استان تهران از 22آذر به مدت 
4روز در پرديس تئاتر تهران برگزار مي شود. 
در اين مدت 12نمايش اجرا مي شود و اجراي 
نمايش ها به صورت مجازي براي عالقه مندان 
به تئاتر نمايش داده خواهد شــد. به گزارش 
همشــهري، اجراي نمايش ها در سالن هاي 
تئاتــر حرفه اي بــراي داوران خواهــد بود و 
تماشاگران از طريق فضاي مجازي مي توانند 
اجراي اين 12اثر نمايشــي را تماشــا كنند. 
جشــنواره از 22 تا 26آذر اســت و منتخبان 
به جشنواره تئاتر فجر امســال راه مي يابند. 
در روزهاي برگزاري نمايش هاي »عروســي 
بانو گشســب« به كارگرداني ســميه آباده، 
»عامدانه، عاشقانه، قاتالنه« به كارگرداني كيانا 
اميني، »بهرام چوبينه« به كارگرداني محمد 
يزدي، »پرواز C 130« به كارگرداني مهدي 
پازوكي، »پرده عشاق« به كارگرداني اميرعلي 
بدلي، »سال هاي بي من« به كارگرداني سحر 
فرامرزي راد، »ماشين نشين ها« به كارگرداني 
علي خودسياني، »آتش نشان ها« به كارگرداني 
رســول حق شــناس، »ســياه ريحون« به 
كارگرداني پژمان كاشفي، »قالده براي سگ 
مرده« به كارگرداني رضا همتي، »ناگهان زود« 
به كارگرداني محمد احمدي و »آتش دل« به 

كارگرداني باقر صمدي اجرا مي شوند.

در كارهــاي اوليه اش مثل »حيوانات وحشــي« 
)1997( و »مســافرخانه قفس پرنده« )1998( 
روي شخصيت هايي حاشــيه اي در پايان نردبان 
اجتماع همچون دالالن محبت، خالفكاران خرده پا 
و فواحش تمركز  كرد. روايت هاي كيم كه آغشته به 
خشونت شديد و اميال جنسي متجاوزانه هستند، 
احساس غريزي به بي رحمي و كشمكش طبقاتي 
را نشــان مي دهد. بعضي از بهتريــن كارهاي او 
در ســال هاي آغاز به كارش جنجال برانگيز شد. 
براي نمونه، صحنــه اي هولنــاك از قالب هاي 
ماهي گيــري در فيلم »جزيــره« )2000( باعث 
غش كردن روزنامه نــگاري ايتاليايي در نمايش 
رسمي فيلم در جشنواره فيلم ونيز شد. در اين دوره 
در فيلم هاي كيم صحنه ها يــا موضوعاتي وجود 

داشت كه مناقشــه برانگيز 
بود تا اينكه در ســال2003 
به ســاخت فيلم هايي كمتر 
جنجالي گرايــش پيدا كرد 
كه مضمونشان رستگاري و 
بخشش بود. »بهار، تابستان، 
پاييــز، زمســتان... و بهار« 
)2003( مراحــل مختلــف 
زندگي يك راهب بودايي را در 
درياچه اي دورافتاده به تصوير 
مي كشيد. شايد بتوان گفت 
طبيعت در ايــن فيلم نقش 

اصلي را بر عهده دارد و امتزاج روايت فيلم با طبيعت 
آن را به اثري برآمــده از آموزه هاي اصيل بودايي 
بدل كرده است. اما آنچه تحسين منتقدان را، چه 
در نمايش نخستش در جشنواره بين المللي فيلم 
لوكارنو و چه در نمايش هاي بعدي در كشورهاي 
مختلف، موجب شــد، مهارت و استادي كيم در 
خالقيت تصويري و پيشبرد داســتان با حداقل 
ديالوگ بود. نكته جالب درباره اين فيلم موفقيت 
تجاري آن در كشورهاي آلمان، اسپانيا، آمريكا و... 
است كه نشــان مي دهد حتي تماشاگراني كه با 
فيلم هاي كم ديالوگ و كند ارتباط برقرار نمي كنند، 
به »بهار، تابستان، ... « عالقه مند شدند و اين فيلم 
طي ساليان به يكي از معروف ترين فيلم هاي موج 
نو ســينماي كره تبديل شده اســت. در واقع، تا 
آخرين فيلمي كه كيم ســاخت، »بهار، تابستان، 
... « از نظر بسياري از تماشاگران و حتي منتقدان 
بهترين اثر او باقي ماند و ديگر هرگز نتوانست در 
ســاير آثارش به كيفيت مينيماليستي و عميقي 
كه در اين فيلم رسيده بود، دست پيدا كند. كيم 
در سال2004 دو فيلم ساخت كه هردو در مدت 

زمان تقريبا 2هفته با حداقل بودجه فيلمبرداري 
شدند و هزينه توليدشــان تقريبا به طور كامل از 
طريق پيش فــروش آنها به كشــورهاي خارجي 
تأمين شــد. »دختر ســامريايي« خرس نقره اي 
جشنواره فيلم برلين را براي كيم به ارمغان آورد 
و با اينكه در كشور خودش چندان از آن استقبال 
نشد، اما در اكران بين المللي توانست به موفقيت 
برسد. فيلم بعدي او »خانه خالي« )Iron-3( بود 
كه در كره تقريبا 240هزار دالر فروش داشت اما 
در اكران جهاني استقبال بهتري از آن شد و بيش 
از 3ميليون دالر فروش كرد. سكوت در فيلم خانه 
خالي نقشي مؤثر در شــكل دادن به حال و هواي 
استعاليي فيلم دارد. فيلم داستاني ساده و باز هم 
كم ديالوگ دارد و به نقد ايده مالكيت، چه در بُعد 
معنوي و چه در بُعد طبقاتي 
ـ اجتماعــي، مي پــردازد. 
خانه خالي امكان تفاســير 
و خوانش هــاي متفاوتي به 
مخاطبانــش مي دهــد كه 
همين امــر باعث محبوبيت 
اين فيلم شده است. از ديگر 
فيلم هاي موفق كيم در سطح 
جهاني مي توان به »آريرانگ« 
)2011(، »پيتا« )2012( و 
»رور در رو« )2014( اشاره 
كرد كه جوايزي را براي او به 
همراه داشتند. در اين ميان، پيتا با داستان خاص 
و خشــونت مألوف كيم كه در آثارش به چشــم 
مي خورد، توانست شــير طاليي شصت و نهمين 
دوره جشنواره فيلم ونيز را به دست آورد. از سوي 
ديگر، اين فيلم را بايد يكي از موفق ترين فيلم هاي 
كيم از نظر اقتصادي دانست؛ البته صحنه هايي در 

آن وجود دارد كه خوشايند هر بيننده اي نيست.
افتخارات جشــنواره اي كيم و موفقيت هاي او در 
خارج از كشــورش، او را به نامي پــرآوازه در كره 
تبديل كرده بود؛ با وجود اين، آثار وي نتوانستند 
در كره بــه موفقيت تجاري برســند. كيم رابطه 
خوبي با رسانه ها و تماشاگران كشورش نداشت. 
در ســال2006، او با ابراز تأســف از بي عالقگي 
تماشاگران كره اي به سينماي هنري، قول داد اگر 
فيلم »زمان« نتواند 300هزار بليت بفروشد، ديگر 
فيلم هايش را در داخل كشور اكران نكند. »زمان« 
در نهايت تنها 28هزار بليــت فروخت و كيم هم 
از تهديدش كوتاه آمــد، اما همين ماجرا مي تواند 
ميزان محبوبيــت فيلم هاي او را در ســرزمين 

مادري اش نشان دهد.

علي ضيا در شــبكه يك، پوريا پورســرخ 
در شــبكه2، باربد بابايي و رضا رشيدپور 
در شــبكه3، منصور ضابطيان در شبكه 
آموزش، سروش صحت و حميد گودرزي 
در شبكه نسيم در شب يلدا ميزبان مردم 
مي شوند. به گزارش همشهري، با توجه به 
محدوديت تردد از ســاعت 21 تا 4 صبح 
به نظــر خانواده ها امســال نمي توانند در 
كنار همديگر باشــند و شــايد تلويزيون 
بتواند با ويژه  برنامه هايش كه اكثرا در قالب 
مســابقات تلويزيوني هســتند، اين شب 
را براي مردم خاطره انگيــز و جاي خالي 
همنشيني و دورهمي ها را پر كند. برنامه 
»فرمول يك« از دهم آذر روي آنتن شبكه 
يك سيما رفته و با آيتم هاي جديدي اين 
شب ها ميزبان مخاطبان است. اين برنامه 
قرار است تداركي براي شب يلدا هم داشته 
باشــد كه احتماال با آيتم ها و بخش هاي 
مختلفي همــراه اســت. »ايرانيش« اين 
شب ها در قالب مســابقه براي مخاطبان 
پخش مي شود؛ برنامه اي كه پوريا پورسرخ 
مجري آن است و قرار است اين مسابقه هم 
طي 3شب برنامه اي ويژه در آستانه شب 

يلدا داشته باشد.
مســابقه »ســيم آخر« با اجــراي رضا 
رشــيدپور ديگر برنامه اي اســت كه قرار 
است در اين شب روي آنتن برود و بخش ها 
و آيتم هايي در فضاي موسيقايي براي شب 
يلدا تدارك ديده است. در شبكه3 سيما 
هم برنامه »زوجي نو« با اجراي باربد بابايي 
كه به صورت مسابقه برگزار مي شود، قرار 
است تداركي ويژه اين شب ها داشته باشد 

و در 2شب روي آنتن برود.
در شــبكه نســيم هم برنامه »كتاب باز« 
طراحي ويژه اي براي شب يلدا انجام داده 
و ســروش صحت مجري اين برنامه است  

و البته قرار اســت در اين شــب با ديگر مجريان برنامه هم همراه 
شــوند و آيتم هاي متنوعي براي مخاطبان پخش شود. همچنين 
»كودك شو« با اجراي حميد گودرزي و »شوتبال« با اجراي حامد 
آهنگي و مبينا نصيري از ديگر برنامه هايي هستند كه در شب يلدا 

تدارك ويژه اي ديده اند.

جشنوارهمجازيتئاترتهران
12اجرا در بيست و پنجمين جشنواره تئاتر 

استاني روي صحنه مي رود 

محبوبيت زير[
 آسمان هاي جهان

فيلم هاي كيم كي دوك
 كارگردان كره اي، در كشور خودش موفق نبودند
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تلويزيون مي خواهد در شب يلدا مردم را پاي گيرنده ها نگه دارد

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار



19 2  يكشنبه 23 آذر 99  شماره 8109 جهان 3 0 2 3 6 4 0

همبســتگي زيــاد ميــان 
جمهوريخواهان و دموكرات ها 
در كنگره، در كنار موضع گيري 
ديوان عالي، نشان دهنده اين 
است كه محافظه كاران چه در 
ديوان عالي و چه در كنگره، به 
چشــم اندازي فراتر از دوران 
ترامپ نــگاه مي كننــد و از 
رياست جمهوري ترامپ عبور 

كرده اند

كيوسك

  ديوان عالي و كنگره 
آمريكا، در يك روز در گزارش

دو جبهــه متفاوت، 
پيام واحــدي را به دونالــد ترامپ 
رئيس جمهور جنجالي اين كشــور 
دادند و در خروج از كاخ سفيد را به او 

نشان دادند.
ديوان عالي، با رد شــكايت عجيب 
ايالــت تگزاس براي ابطــال نتيجه 
انتخابات بــه نفع دونالــد ترامپ، 
اميدهــاي او براي پيــروزي نهايي 
در آخرين پناهگاهــش را نقش بر 
آب كرد و هم دســتي دمكرات ها و 
جمهوريخواهــان براي بســتن در 
وتو به روي ترامــپ، ثابت كرد كه 
كنگره ديگر در مسئله امور دفاعي، 
ترامپ و ايده هايــش را نمي خواهد 
و پيش از مراســم تحليف بايدن، از 
رئيس جمهور فعلــي آمريكا عبور 

كرده است.
به گزارش بي بي ســي، ديوان عالي، 
جمعه تــاش حقوقي بي ســابقه 
ايالت تگــزاس را رد كرد و گفت كه 
ايــن ايالت، در جايــگاه حقوقي اي 
قرار ندارد كه نتيجــه انتخابات در 
ايالت هاي ديگر را به چالش بكشد. 
اين ايالت، با شــكايتي كه در ديوان 
عالي ثبت كرده بود به دنبال اين بود 
كه آراي انتخابات رياست جمهوري 
در ايالت هاي جورجيا، ميشــيگان، 
پنســيلوانيا و ويسكانســين را لغو 
كند. بايدن در تمامــي اين اياالت 
برنده شــده است. اين شــكايت از 
حمايت 18دادســتان كل اياالتي و 
106نماينده ايالتــي جمهوريخواه 
برخوردار بود اما ديــوان عالي، در 
رد آن دستوري بسيار كوتاه منتشر 
كرد و آخرين ميخ را بر تابوت دوران 
رياست جمهوري ترامپ زد. ترامپ، 
كه پيش تر بدون هيچ مدركي گفته 
بود نتيجه انتخابات مــاه نوامبر در 
ديوان عالي مشخص خواهد شد، در 
توييتر به قضات ديوان عالي حمله 
كرد و گفت كه »خرد و شــهامت« 
ندارنــد. 6نفــر از 9قاضــي ديوان 
عالي توســط روســاي جمهوري 
جمهوريخواه انتخاب شده  اند و 3 نفر 
از آنها، توسط ترامپ به ديوان عالي 

فرستاده شده اند.
اين تنها ضربه به ترامپ در اين روز 
نبود و تصويب اليحه بودجه دفاعي 

با رأي باالي فراحزبي، اين پيام را به 
ترامپ رساند كه دوران او تمام شده 
است. ترامپ، كه مخالف اين اليحه 
است به ســناتورهاي جمهوريخواه 
گفته بود كه بــا آن مخالفت كنند 
اما اليحه در نهايــت 84 به 13رأي 
آورد. تصويب هر اليحه اي در ســنا 
بــا رأي اكثريت قاطع ســناتورها، 
باعث مي شود كه آن اليحه از وتوي 
رئيس جمهور هم در امــان بماند. 
جمهوريخواهان سنا با اين كار، عما 
بين وفاداري به ترامــپ و حمايت 
از سياســت هاي دفاعــي، دومي را 
انتخاب كرده انــد. اين اليحه پيش 
از اين هم در مجلــس نمايندگان با 
اكثريت وتوناپذيري تصويب شــده 
بود. ترامپ پيش از اين تهديد كرده 
بود كه اين اليحه را وتو خواهد كرد 
اما حاال با توجه بــه رأي ابراكثريت 
سنا مشخص نيست كه چه واكنشي 

از خود نشان خواهد داد.

واكنش سنا به تهديد پيشين ترامپ، 
مشابه كاري اســت كه ديوان عالي 
انجام داده است. پيش از اينكه ديوان 
عالي تصميم خود را درباره شكايت 
ايالت تگــزاس بگيــرد، ترامپ در 
توييتر اميدوارانه موضع گيري كرده 
و خواسته بود كه ديوان عالي »خرد و 
شهامت« از خود نشان بدهد. طبيعتا 
بعد از رأي ديــوان، ترامپ عليه آن 
در توييتر موضع گرفته و نوشــت 
كه ديوان عالي، نه شهامت دارد و نه 
خرد. هواداران ترامپ اميدوار بودند 
كه تركيب محافظه كار ديوان عالي، 
به نفع ترامپ عمل كند. شــكايت 
ايالت تگزاس هم در ادامه تاكتيك 
هــواداران ترامپ و تيــم او مطرح 

شــده اســت. بعد از اعام پيروزي 
جو بايدن در انتخابات سوم نوامبر، 
ستاد و هواداران ترامپ در ايالت هاي 
مختلف شــكايت هاي متعددي را 
عليه نتيجه انتخابات مطرح كرده اند 
كه همگي شكســت خورده اند. در 
شكايت ايالت تگزاس كه دادستان 
آن، كن پكســتون يكي از وفاداران 
به ترامــپ پيش كشــيده، اينگونه 
آمده كــه در 4 ايالت مورد اشــاره، 
قوانين انتخاباتي به خاطر شــرايط 
همه گيري كرونا تغيير كرده تا مردم 
رأي بدهند و همين باعث مي شود 
كه نتيجه انتخابــات در اين اياالت 
با ترديد مواجه شــود و مشروعيت 
نداشــته باشد. بكســتون از ديوان 
عالي خواسته به اين خاطر، نتيجه 
انتخابات در اين اياالت باطل شــود 
و مجالس اياالتي - كــه در كنترل 
جمهوريخواهان هستند- مشخص 
كنند رأي الكترال اين اياالت به كدام 

نامزد برسد.
در كنگره، جايي كــه نمايندگان و 
سناتورهاي جمهوريخواه، 4 سال از 
ترامپ حمايت كرده و در بســياري 
از موارد، به خاطر اين كار خود را سپر 
حمات و انتقادهاي تند دمكرات ها 
و رســانه هاي آنها كرده بودند، اين 
اقدام جمهوريخواهان خشم ترامپ 
را به همراه خواهد داشــت چون او 
پيش تر هشدار داده بود كه تصويب 
اليحه را وتو خواهد كرد. اين اليحه 
740ميليارد دالري شامل افزايش 
حقوق سربازان آمريكايي، نوسازي 
تجهيزات ارتش و ارزيابي بيشــتر 
درباره خروج نيروهاي آمريكايي از 
آلمان و افغانســتان است. در حالي 
كه برخــي از نزديــكان ترامپ از 
موضع گيري او دفاع كرده اند، برخي 
رهبران جمهوريخــواه در مجلس، 
در كنــار همتايان دمكــرات خود 
ايستاده اند و گفته اند اگر الزم باشد 
تعطيات خود را كوتاه خواهند كرد 
تا جلوي هرگونه وتوي احتمالي اين 

اليحه توسط ترامپ را بگيرند.
اين ميــزان از همبســتگي ميان 
جمهوريخواهــان و دموكرات هــا، 
در كنــار موضع گيــري ديــوان 
عالي، نشــان دهنده اين اســت كه 
محافظه كاران چــه در ديوان عالي 
و چــه در كنگره، به چشــم اندازي 
فراتر از دوران ترامپ نگاه مي كنند 
و از رياســت جمهوري ترامپ عبور 

كرده اند.

همزمان با بي اعتنايي كنگره به درخواست ترامپ درباره اليحه دفاعي، ديوان 
عالي هم شكايت عجيب ايالت تگزاس براي ابطال نتيجه انتخابات را رد كرد 

پيام واشنگتن به ترامپ: 
وقت رفتن است

روزنامه دولتي چايناديلي در صفحه نخست 
خود ســخنان وزير امورخارجــه چين را 
منعكس كرده كه آمريكا را به عنوان بازيگر 
مخل نظام جهاني معرفي كرده اســت. به 
نوشته اين روزنامه، ونگ اي گفته كه زمان آن 
فرارسيده كه آمريكا سياست هاي ضدچيني 
خود را كنار بگذارد. او ابراز اميدواري كرده 
كه 2قدرت بزرگ اقتصاد جهــان، بتوانند 
راهي مســالمت آميز براي هم زيستي پيدا 
كنند. وزير خارجه چين، وضعيت روابط ميان 
2كشور را »بسيار وخيم« توصيف كرده است.

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه چايناديلي ]چين[

اتحاديه اروپا و بحران برگزيت

آمريكا آماده تزريق واكسن كرونا

آمريكا مخل نظم جهاني

همزمان با شكست دور تازه مذاكرات برگزيت 
ميان انگليس و اتحاديــه اروپا، مقام هاي 
اروپايي از اعضاي خود خواسته اند در قبال 
اين مسئله مواضع يكســاني اتخاذ كنند. 
بوريس جانسون، نخست وزير انگليس، اعالم 
كرده كه كشورش احتماال بدون هيچ توافقي 
از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد. طبق اعالم 
او، دولت انگليس در حال آماده شدن براي 
چنين شرايطي است. فايننشــال تايمز با 
انتشار اين اطالعات، اعالم كرده كه ارزش 

پوند در حال كاهش است.

وال استريت ژورنال خبر صدور پروانه براي 
واكسن شــركت فايزر-بيو ان تك را منتشر 
كرده و نوشته كه تزريق اين واكسن به كاركنان 
بخش پزشكي و درمان طي هفته جاري آغاز 
مي شود. آمريكا ۱۰۰ميليون واحد از واكسن 
فايزر-بيو ان تك را پيش خريد كرده است كه 
تا 4 ماه آينده تحويل داده مي شود. اين مقدار تا 
آن زمان براي واكسينه شدن حدود ۵۰ميليون 
آمريكايي كفايت مي كند. دولت آمريكا قرار 
است طي 4ماه، ۱۰ميليون نفر را واكسينه كند. 
در اين كشور تاكنون نزديك به ۱۶ ميليون نفر 
به ويروس كرونا مبتال شده و بيش از 2۹4هزار 

نفر بر اثر ابتال جان خود را از دست داده اند.

جهان نما

دوران سخت مسلماني در فرانسه 
جامعه 5.7ميليون نفري مسلمانان فرانسه، كه بزرگ ترين اقليت 
مســلمانان در اروپا به شــمار مي رود، روزهاي متفاوتي را سپري 
مي كند. به گزارش الجزيره، بعد از 2حمله طي ماه هاي اخير، امانوئل 
مكرون رئيس جمهور فرانسه دستور ســركوب »اسام راديكال« 
را صادر كرد و در نتيجه، چندين مســجد، مؤسســه مسلمانان و 
مدارس آنها تعطيل شد. همچنين هفته گذشته اطاعات جديدي 
از طرح مكرون كه گفته هدف آن مقابله با »جدايي طلبي اسامي« 
است منتشر شــد. در اين فضا، مجادله بر ســر حجاب و توهين به 
مقدسات باال گرفته است؛ صحبت در اين باره بعد از آن اوج گرفت 
كه مجله شــارلي عبدو، كاريكاتورهايي از پيامبر اســام)ص(  را 
منتشر كرد. CCIF سازمان حقوق مدني فرانسوي كه جرايم عليه 
مسلمانان را بررسي مي كند گفته است كه اقدام اخير دولت به فضاي 
اسام ستيزي در اين كشــور دامن مي زند. طرح دولت براي مقابله 
با »جدايي طلبي«، شــامل زمينه سازي براي نظارت بر كاس هاي 
خانگي و افزايش قدرت دولت براي بستن مساجد است و مؤسسات 
را ملزم مي كند براي دريافت سوبسيدهاي دولتي، پايبندي خود را 
به اصول جمهوري فرانسه اعام كنند. الجزيره، در پي اعام جزئيات 
اين طرح دولت، با چند مسلمان فرانسوي صحبت كرده و نظر آنها 

را درباره اين قانون جديد پرسيده است.

وقت انتخاب رسيده 
فاتوما ديابي، ۵۳ســاله، پارچه فروش: من خيلي با سفيدها 
برخوردي نــدارم اما در محله خــودم با شــادي زندگي مي كنم. 
به ســختي كار مي كنم، ماليات مي دهم و دردسر درست نمي كنم. 
اما هيچ كس نمي خواهد من را در محات باالشــهر پاريس ببيند. 
مكرون هم همين را مي خواهد. او قبا بانكدار بوده است. همه آنها 
مي خواهند ما در حاشيه باشيم. آزادي بيان محترم است اما بايد از 
نفرت پراكني هم حمايت كنيم؟ من فرانسوي و مسلمان هستم اما 

اينطور احساس مي كنم كه حاال بايد يكي را انتخاب كنم.

بدتر از هر كابوسي
ليس شاكال، 4۹ساله، نويســنده: من در جمــع نخبگان در 
فرانســه بزرگ شــده ام و مي فهمم كه بايد تطبيق پيدا كنيم. اما 
تعداد ما بسيار زياد است و به نظر مي رسد اين مسئله براي ديگران 
مشكل ايجاد كرده اســت. به نظر من همانطور كه مذهب افراطي 
داريم، سكوالريســم افراطي هم داريم. فرانســه مشكات زيادي 
دارد اما هرگز فكرش را نمي كردم شــرايط اينطور شود. شرايط از 
بدترين كابوس هاي من هم بدتر شــده اســت. ما به سمت فاجعه 
پيش مي رويم. به نظر مي رســد دولت اصا به عواقب تصميم هايي 

كه مي گيرد فكر نمي كند.

برخي برابرترند
بالل ياتارا،  ۳۳ســاله، بيكار: مهم ترين چيز اين است كه بايد 
به ديگران احترام بگذاريــم و آنها هم بايد به مــا احترام بگذارند. 
فكر مي كنم سكوالريســم هم بايد همين باشــد. اما متأســفانه 
اينطور نيست. فرانســه بايد بر پايه آزادي، برابري و  برادري باشد 
اما واقعيت اين است كه برخي از مردم از ديگران برابرترند. مكرون 
بايد اســتعفا بدهد. او قوانين زيادي تصويب مي كند تا ما را كنترل 
كند. او مســلمانان را هدف قرار مي دهد. وقتي كه انتخاب شد من 
اميدوار بودم اما رويكرد او از آن زمان تغيير زيادي داشته است. او 
بدون اينكه با ما مشــورت كند، قوانيني را تصويب مي كند تا ما را 

كنترل كند.

توجه به راست افراطي
حافظ ارجالن، 4۵ساله، نانوا: من مشــتريان زيــادي از طبقات 
مختلف جامعه دارم و هرگز با هيچ كدام از آنها مشكلی نداشته ام. كسب 
و كار من به خاطر مذهبم تحت الشعاع قرار نگرفته است. چيزي كه من 
را نگران مي كند، حرف هايي است كه درباره مهاجرت زده مي شود. 
فكر مي كنم سياستمداران براي انتخابات آماده مي شوند و مي خواهند 
رأي راست هاي افراطي را جمع كنند. آنهايي كه حمات تروريستي 
را انجام داده اند، مسلمانان واقعي نيستند. آنها نماينده ما نيستند. اما 
روشي كه دولت در پيش گرفته درست نيست. همه مسلمانان به خاطر 
بسته شدن مساجد لطمه مي بينند. وقتي هم نخست وزير گفت كه 
بايد از شر راهروي غذاي حال در سوپرماركت ها خاص شويم من 
اذيت شدم. حرف او مشمئزكننده بود. او هرگز نمي تواند اين حرف ها 
را درباره كاتوليك ها و يهودي ها بگويد. آنها عامدانه مسلمانان را هدف 

قرار مي دهند. اين كار تبعيض آميز است.

برچسب زني به مسلمانان
عوده فا، 4۳ساله، فروشنده مواد غذايي: من 5سال پيش به 
اسام گرويدم و از نگاه مردم متوجه تغييرات شدم. در درونم همان 
فرد قبلي هستم اما چون حجاب دارم مردم طور ديگري به من نگاه 
مي كنند، شايد نگاهشان حاوي نفرت نباشد اما به هر حال متفاوت 
است. من به اينكه يك مسلمان فرانســوي هستم افتخار مي كنم. 
اين جنگي كه عليه جدايي طلبي راه افتاده مشــخصا جنگ عليه 
مســلمانان اســت. طوری حرف مي زنند كه انگار فقط مسلمانان 
مي توانند تروريســت باشــند. نمي خواهم بحث را عوض كنم اما 
برخي كشيشــان كودك آزار بوده اند ولی ما هرگز نمي گوييم همه 

آنها اينطور هستند.

مشاور امنيت ملي افغانستان:
مذاكرات به داخل كشور منتقل شود

مشاور امنيت ملي رئيس جمهور افغانســتان اعام كرد كه خواسته دولت اين 
كشور انتقال محل مذاكرات صلح با طالبان از دوحه به داخل خاك افغانستان 
اســت. حمداهلل محب با انتشــار توييتي نوشــته كه ادامه مذاكرات بين تيم 
مذاكره كننده دولت و طالبان بايد در داخل افغانستان به پيش برده شود. به گفته 
محب، دولت در مورد محل مذاكرات در خاك افغانســتان، ماحظه اي ندارد و 
آماده است در هر منطقه اي كه طالبان پيشنهاد كند مذاكرات را به پيش ببرد و در 
صورت نياز براي ساخت تأسيسات مورد نياز نيز آمادگي دارد. مشاور امنيت ملي 
رئيس جمهور افغانستان نوشته است: با پيشبرد مذاكرات در داخل افغانستان 
يك منطقه امنيتي ويژه و قابل اعتماد براي همه و نيز زمينه نظارت و مالكيت 
روند صلح براي مردم فراهم مي شود. از اين طريق مذاكره كنندگان از خواست 
و مطالبات مردم بهتر آگاه مي شوند و از هزينه هاي اضافي نيز جلوگيري خواهد 
شد. محب همچنين اظهار داشت كه در روند مذاكرات بين االفغاني بسيار مهم 
است كه گام هاي بعدي در افغانستان برداشته شود تا به اين ترتيب صلح به جاي 
شرايط خارجي ها از واقعيت جامعه افغان ها متأثر شود و دائمي و سراسري باشد. 

فيصل بن فرحان، وزير خارجه سعودي هفته 
گذشته در سخناني با اشاره به احتمال بازگشت 
جو بايــدن به توافق هســته اي ايران گفت: 
عربستان سعودي و مطالبات اين كشور بايد 
بخشــي از مذاكرات و توافق احتمالي جديد 
با ايران باشد. اين ســخنان در روزهاي بعد از 
ســوي همتايان اماراتي و بحريني بن فرحان 
نيز تأييد شده اســت، اما هدف سعودي ها و 
متحدانشان از تالش براي شركت در مذاكرات 
ايران و غرب چيست؟ اين تالش ها از چه زماني 
آغاز شده و چه تأثيري بر مناسبات ميان تهران 

با قدرت هاي غربي داشته است؟

كارشكني هايي كه جدي گرفته نشد
براي فهم نقش عربستان سعودي در مذاكرات 
ايران و غرب بايد كمي به عقب بازگرديم. در 
مهر ماه سال ۹2 و درحالي كه رسانه هاي جهاني 
براي آغاز دور جديدي از مذاكرات فشرده بر سر 
برنامه هسته اي و تحريم هاي اقتصادي ايران 
آماده مي شدند به تدريج زمزمه هايي از سوي 
برخي كشورهاي عربي خليج فارس مبني بر 
ضرورت مشاركت اين كشورها در مذاكرات 
مطرح شد. نقطه آغاز آن نيز اظهارات جنجالي 
خالد بن احمد آل خليفه، وزير خارجه سابق 
بحرين بود كه گفته بود هرگونه توافق با ايران 
بدون مشاركت كشورهاي خليج فارس منجر 
به برقراري صلح و ثبات در منطقه نخواهد شد. 
اگرچه مواضع بحرين مانند هميشه در حقيقت 
بازتابي از مواضع غيررسمي عربستان سعودي 
 به شــمار مي آمد، اما با وجود اين اظهارات 
خالد بن احمد در فضاي سياســي، رسانه ها 
و حتي شــبكه هاي اجتماعي ايران چندان 
جدي انگاشته نشــد. اين فرايند يك سال 
بعد در آذرماه ســال ۱۳۹2و درحالي كه ايران 
و آمريكا به اعالم توافق اوليه نزديك شــده 
بودند وارد فاز جديدي شد. روز سوم آذر در 
شرايطي كه رسانه ها و خبرنگاران مستقر در 
وين )پايتخت ميزبان مذاكرات( منتظر نشست 
خبري مهمي از ســوي وزراي خارجه ايران و 
آمريكا بودند، سفر ناگهاني سعود الفيصل، وزير 
خارجه سعودي به اتريش توجه همه را جلب 
كرد. او پس از ورود به وين مستقيما عازم هتل 
محل برگزاري مذاكرات شده و مالقاتي محرمانه 
با جان كري داشت. اگرچه در آن زمان جزئيات 
قابل توجهي از اين سفر غيرمنتظره منتشر 
نشد، اما محمدجواد ظريف سال ها بعد نكات 
مهمي را درباره آن مطــرح كرد. او در اين باره 
مي گويد: »آن روز تقريبا ما به توافق رسيده 
بوديم. همان تفاهمي كه بعدها در لوزان مطرح 
شد. قرار بود عصر همان روز اعالم كنيم كه روي 
كليات توافق كرديم؛ امــا به چه دليلي به هم 
خورد؛ برخي معتقدند تماس هايي در واشنگتن 
با كاخ سفيد گرفته شــد و برخي مي گويند 
در مالقات فيصل و كــري صحبت هايي رد و 
بدل شد... اين مسئله دو سه ماهي ما را عقب 

انداخت.«

جوالن البي هاي عربي عليه برجام
توافق هسته اي ميان ايران و گروه كشورهاي 
۱+۵ در نهايت با وجود مخالفت  آشكار عربستان 
سعودي كه به شكل بي سابقه اي علني شده بود 
به سرانجام رســيد. اوباما در خاطرات خود از 
سفر به جده مي نويسد: »مخالفت ملك عبداهلل 
با برجام دست كمي از مخالفت هاي بنيامين 
نتانياهو نداشــت. او لغو تحريم ها را فرصتي 
براي ايران به منظور تقويــت نفوذ منطقه اي 
اين كشــور و در نتيجه تهديدي براي امنيت 
كشورهاي عربي مي دانســت.« اما اين پايان 
كار نبود. البي هاي عربي در واشنگتن از فرداي 
انعقاد توافق هسته اي، دوشادوش البي هاي 
رژيم صهيونيستي حمالت ســازمان يافته 
عليه برجام و سياست هاي ايران را در سطح 
رسانه اي، آكادميك و سياســي با تمركز بر 
كنگره آمريكا آغاز كردند. به روايت شــبكه 
الجزيره، حجم حمايت هاي مالي كشورهاي 
عربي )مشخصا عربستان سعودي و امارات( 
از البي هاي مخالف ايران به اندازه اي است كه 
مي تواند نقطه عطفي در تاريخ روابط مراكز مالي 
با اين گروه ها باشد. »بنياد دفاع از دمكراسي« 
و »گروه اتحاد عليه ايران هسته اي« 2 نمونه از 
اصلي ترين شبكه البي هاي آمريكايي هستند 
كه با حمايت مالي ريــاض و ابوظبي، فعاليت 
بي سابقه اي را در سطوح مختلف براي ضربه 
به توافق برجام سازماندهي كردند. براي درك 
بهتر ميزان اثرگــذاري اين البي ها مي توانيم 
به گزارش مفصل شــبكه الجزيره در اين باره 
رجوع كنيم. در اين گزارش با اشــاره به نقش 
گروه اتحاد عليه ايران هســته اي در تشديد 
فشارهاي تحريمي عليه ايران آمده: اين گروه، 
شبكه تحقيقاتي، رسانه اي و سياسي موازي با 
وزارت خزانه داري آمريكا به راه انداخته و در 
برخي موارد قبل از دولت آمريكا مســير دور 
زدن تحريم هاي ايران را كشف مي كند. بسياري 
از شــركت هاي دارويي، ازجمله فايزر، ليلي، 
ابوت و مرك به دليل نگراني از طرح نامشان در 
ليست هاي اين گروه به طور خودكار فروش دارو 

به ايران را متوقف كردند.

نفوذ منطقه اي و برنامه موشكی بايد بخشی از 
توافق باشد!

علت نارضايتي كشــورهايي نظير عربستان 
ســعودي و امارات از توافق هسته اي برجام 
روشن است. به باور اين كشورها، توافق برجام 
تنها نگراني هاي غرب از برنامه هسته اي ايران 
را مرتفع كرده و دستاوردي براي رفع نگراني  
رياض يا ابوظبي نسبت به ايران نداشته است. 
انور قرقاش، وزير مشاور در امور خارجه دولت 
امارات مي گويد: ايران بايد ابتدا نگراني هاي 
همسايگان خود از اقدامات نا امن كننده اش 
را برطرف ساخته و سپس ســراغ مذاكره با 
قدرت هاي غربي برود. عــادل الجبير، وزير 
خارجه پيشين سعودي نيز به صراحت از برنامه 
موشكي ايران و نفوذ اين كشور در يمن، عراق، 
سوريه، لبنان و فلسطين به عنوان عوامل تنش 
در منطقه ياد كرده و مي گويد: هرگونه توافقي با 
ايران بدون حل اين مسائل توافقي ناقص است!

عربستان، ميهمان ناخوانده مذاکرات ايران و آمريكا
چرا سعودي ها اصرار دارند در مذاكرات ايران و غرب حضور داشته باشند؟

جواد نصرتي
روزنامه نگار

   موضع عربستان در قبال 3راهبرد آمريكا براي ايران
حســن نافعه، متفكر مشــهور مصري كه پيروزي بايدن در 
انتخابات را پيش بيني كرده بود هفته گذشته در مقاله اي به 
بررسي سياســت هاي احتمالي دولت بايدن در قبال ايران و 
همچنين موضع عربستان ســعودي در اين باره پرداخت. به 

نوشته او، ۳راهكار پيش روي آمريكا قرار دارد:
۱- تداوم برنامه فشار حداكثري دولت ترامپ، به گونه اي كه با 
تشديد فشارهاي همه جانبه سرانجام ايران ناچار شود با پاي 
خود به ميز مذاكره بازگشته و شروط طرف مقابل را بپذيرد. 

اين راهكار با شكست ترامپ در انتخابات عمال بي نتيجه 
باقي مانده است.

2- استفاده از گزينه نظامي براي بمباران مراكز 
هسته اي و موشكي ايران. اين راهكار درصورت 
شكست برنامه فشار حداكثري مطرح مي شود، 
اما نهادهاي حاكميتي آمريكا ازجمله پنتاگون، 
سازمان سيا و وزارت خارجه همواره به دليل 
پيامدهاي احتمالي چنيــن حمله اي براي 
متحدان آمريكا در منطقه بــا آن مخالفت 

كرده اند.
۳- اقناع ايران براي بازگشــت به مذاكره و 
تعامل حداقلي با اين كشور از طريق لغو بخشي 
از تحريم ها؛ راهكاري كه از سوي دولت اوباما 
اجرا شده و حاال انتظار مي رود با تشكيل دولت 
بايدن از سر گرفته شود. عربستان سعودي و 
امارات به همراه اسرائيل از مخالفان اصلي 
اين راهكار هستند. آنها تداوم برنامه فشار 
حداكثري عليه تهران را راهكاری صحيح 

مي دانند.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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تاب آوري

همهايرانسرايمناست
رئيس جمهــوري تركيــه بــا 
شعرخواني نســنجيده با اصول 
ديپلماتيك و همســايه مداري 
در كشور جمهوري آذربايجان، 
مـوجــــي از احســاســــات 
ميهن پرستي را در ميان مردم 
كشورمان ايجاد كرد. به طوري 
كه اين موضوع و هشتگ مربوط 
با آن در توييتر به ســرعت ترند 

اول توييتر فارسي شد. در همين ارتباط يكي از شــهروندان عرب زبان در توييترش 
نوشت: »دوستان، من عربم و در خوزســتان زندگي مي كنم. جايي كه تا چند مدت 
پيش گاز هم نداشتيم و هنوز آب آشاميدني سالم نداريم. از وضعيت فاضالب و هواي 
خاكي و خراب شهر هم مي گذرم! ولي همه اين موارد دليل نمي شود كه جدايي طلبي 
بخواهم. چون اين خاك ايران اســت و  تا ابد هم مي ماند. ربطــي هم به هيچ چيزي 

ندارد. تمام!«

عطارانباگريميمتفاوت
صفحه اينســتاگرامي سينما 
نوين بــا گريمــي متفاوت و 
جالب از رضا عطاران، نوشت: 
»با نزديك شــدن بــه پايان 
مراحل فني فيلم ســينمايي 
»روشــن« به نويســندگي، 
تهيه كنندگــي و كارگرداني 
روح اهلل حجــازي، ايــن فيلم 
براي حضور در سي و نهمين 
جشــنواره فيلم فجر ثبت نام 
كرد. رضا عطاران، سارا بهرامي 

و سيامك انصاري ازجمله بازيگران شناخته شده اين فيلم هستند.«

زادروز

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عكس:گاردين آموزشطوطيهادركويت

تاكنــون چند كشــور از جملــه عراق، 
عربستان، تركيه و فرانسه اعالم كرده اند 
كه واكســن كرونا را به طــور رايگان در 
اختيار مردم قرار مي دهند. البته فرانسه، 

بيمه شدگان را مشمول طرح واكسيناسيون 
رايگان دانسته اســت. بي ترديد در آينده، به 
تعداد كشورهايي كه واكسيناسيون رايگان 
را در برنامه خود قــرار خواهند داد، اضافه 

مي شود.
در مورد جزئيات بودجه و بودجه نويســي اطالع چنداني 
ندارم، اما درحالي كه به تازگــي بودجه 1400به مجلس 
رفته است، شاهد واكنش هاي نه چندان مثبت مردم در 
فضاي مجازي و واقعي به تخصيص ارقــام ميلياردي به 
بعضي از مراكز بودجه گير هستيم. برايند اين واكنش ها، 
مطالبه مردم براي اختصاص مبلغي به طرح واكسيناسيون 
رايگان از ســوي دولت و مجلــس در آخرين بودجه قرن 
اســت؛ بدون شــرط و شــروط. يعني اگر روزي واكسن 
كروناي ايراني هم ساخته شد، مردم حق انتخاب واكسن 
مورد اعتماد خود را داشته باشند و آن را به صورت رايگان 

دريافت كنند.
حتما بزرگان مي فرمايند كه از كجا هزينه واكسيناسيون 
رايگان را تامين كنيم؟ پرسش بجايي است و البته پاسخ 
بجايي هم متصور است. تنها كافي است كه فقط درصدي 
از بودجه بودجه بگيران كاهش يابد تا هزينه واكسيناسيون 

رايگان تامين شود. 
اگرچه قيمت هاي متفاوتي در مورد يكي از واكســن هاي 
مورد تأييد سازمان بهداشت جهاني اعالم شده است، اما 
براساس يكي از گزارش هاي وب سايت فوربس، بازه قيمتي 
آن، بين 40تا 50دالر براي 2دوز تخمين زده شده است. 
اگر عدد 45دالر را به عنــوان ميانگين قيمت فرض كنيم 
و قيمت دالر را 25هزار تومان درنظر بگيريم، هر واكسن 
براي هر هموطن حدود يك ميليــون و 125هزار تومان 
تمام مي شود. اين عدد به اين معني است كه يك خانواده 
4نفره براي واكسيناسيون بايد رقمي معادل 4/5ميليون 

تومان هزينه كند.
آنطور كه اعالم شــده فقط هزار ميليارد تومان در بودجه 
1400براي تامين واكســن درنظر گرفته شــده اســت. 
درحالي كه براي واكسيناســيون 80ميليون »انســان« 
بودجه اي حدود 90هزار ميليارد تومان مورد نياز اســت. 
اين رقم كمتر از 4درصد از سقف كل بودجه 2435هزار 
ميليارد توماني سال 1400را شامل مي شود و ممكن است 
خسارتي را بر اقتصاد كشور تحميل كند. با اين حال، اگر 
بودجه گيرهاي اقتصادي و فرهنگي، با پيشنهاد و نظارت 
دولت و مجلس، هر كدام به نســبتي متعادل و منطقي، 
بخشــي از اين رقم را متقبل شــوند و هزينه هاي خود را 
به خاطر »ســالمت مردم« مديريت كنند، در ميان مدت 
و درازمدت منافع آن متوجه خود آنها مي شود. فراموش 
نكنيم كه »انسان ســالم، محور توســعه پايدار است« و 
اقتصاد و فرهنگ با وجود انســان ســالم توجيه وجودي 

خواهند داشت.
اگرچه در قانون اساســي به عنوان يك سند باالدستي در 
چندين اصل، ازجمله اصول 3، 29، 43و 100بر »تامين« 
خدمات بهداشتي و درماني براي مردم و نه »رايگان« بودن 
آن تأكيد شده، اما در بخشي از اصل 29آمده است كه »... 
نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي 
به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني و دولت موظف 
است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي 
حاصل از مشــاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي 
فوق را براي يك  يك افراد كشــور تأمين كند«. با توجه 
به مفهوم »حق« و همچنين »موظف« شدن دولت براي 
تامين اين حق در متن اصل 29، برخي از كارشناسان، ارائه 
خدمات بهداشتي و درماني از ســوي دولت را »رايگان« 
تفسير كرده اند. با اين حال، صرف نظر از اين تفسير، مردم 
انتظار دارند كه فقط يك بار و فقط يك بار، دولت و مجلس، 
قانون را به ديده اغماض بنگرند! و زمينه واكسيناســيون 
رايگان »يك يــك افراد كشــور« را از »محل درآمدهاي 
عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم« با رويكرد 

مصلحت سنجي در شرايط بحراني فعلي فراهم كنند.
مطالبه مردم اين است كه وكاليشان در مجلس در سال 
اول فعاليت خود و دولتمردان در سال آخر فعاليت خود، 
به ترتيب يك گام اميدبخش بردارنــد و يك يادگاري از 

جنس »مرهم« باقي بگذارند.

عمادالدينقاسميپناهيادداشت
روزنامه نگار

كائوسيونگ:مردي در تايوان به دليل اينكه اتاق خود را در 
هتل براي 8ثانيه ترك كرد درحالي كه بايد قرنطينه مي ماند، 
2هزار و683پوند جريمه شــد. به گــزارش آژانس خبري 
مركزي تايوان، دوربين هاي مداربسته او را نشان دادند كه 
چيزي را پشت در اتاق دوستش گذاشت كه او نيز در همان 
طبقه قرنطينه شده بود. تمام اين ماجرا 8ثانيه طول كشيد و 

همين براي جريمه  2هزار و 683پوندي او كافي بود.

الري:خانه اي در مجمع الجزايــر Ellirey تنها خانه اين 
جزاير و از نزديك ترين سكونتگاه بشر صدها كيلومتر دورتر 
است. به گزارش آديتي ســنترال، اين خانه به تنها ترين 
خانه جهان ملقب شده است. تنهاترين خانه جهان از سال 
1930ميالدي بدون هيچ تجهيزات مدرني فقط با آب باران 
و مصالح طبيعي پذيراي صاحبش بوده است. در اين خانه 

هيچ تلفن و بي سيمي وجود ندارد.

نيويورك:مارك زاكربرگ مي گويــد: كارمندانش براي 
بازگشت به ســر كار نيازي به تزريق واكسن كرونا ندارند. 
به گزارش نشــريه »ديلي بيســت«، بنيانگذار اين غول 
شبكه هاي اجتماعي به بيش از 50هزار كارمند اين مؤسسه 
گفت از آنها نمي خواهد واكسن كرونا تزريق كنند. اغلب 
كاركنان فيس بوك در طول همه گيري كرونا كه فقط در 

آمريكا 290هزار نفر را كشته است،درخانه كار كرده اند.

واشنگتن:براساس تحقيق اپليكيشن زبان آموزي بابل يا 
ببيلون، فهرستي از نام هايي كه انگليسي زبان هاي آمريكا آنها 
را در سال 2020ميالدي اشتباه تلفظ كرده اند جمع آوري 
شده اســت. به گزارش يورونيوز، داوينچي هم در ميان اين 
واژه ها بود. لئونــاردو داوينچي، سرشــناس ترين هنرمند 
ايتاليايي و صاحب مشهورترين تابلوي نقاشي دنيا )موناليزا( 
است و بسياري نام او را در آمريكا »داوينكي« تلفظ كرده اند.

داوينچيدرميانبدتلفظشدههابينيازيكارمندانفيسبوكازواكسندورافتادهترينودنجترينخانهدنياتخلف8ثانيهايوجريمه2هزارپوندي

انسانسالموآخرينبودجهقرن

امروز زادروز دروازه باني است كه جداي از پربودن 
ديوار افتخارات ورزشي اش، ديوار پرباري هم از 
جوانمردي و سرخم نكردن ها در برابر ديگران 
دارد. ناصر حجازي دروازه بان نامدار تيم ملي 

و مربي مشهور فوتبال ملقب به عقاب آسيا و دروازه بان اول تيم ملي فوتبال ايران 
در دهه1350 بود. او 2قهرماني در جام ملت هاي آسيا، يك قهرماني در بازي هاي 
آسيايي و شركت در المپيك و جام جهاني فوتبال را در كارنامه دارد. فدراسيون 
بين المللي تاريخ و آمار فوتبال ناصر حجازي را چهل ويكمين دروازه بان برتر قرن 
بيستم جهان و دومين دروازه بان برتر قرن بيستم قاره آسيا پس از محمد الدعايه 
عربستاني معرفي كرده اســت. روزنامه نيونيشن ســنگاپور در 27فوريه1980 
حجازي را به عنوان يكــي از 10دروازه بان برتر جهان برگزيد و وبســايت معتبر 
ESPN FC نــام او را در فهرســت »10بازيكن برتر قاره آســيا در تمامي ادوار 
مسابقات جام جهاني« قرار داده است. ناصر حجازي با ركورد 837دقيقه در بسته 
نگاه داشتن دروازه، داراي رتبه134 جهان و رتبه دوم ايران از نگاه فدراسيون آمار و 
تاريخ فوتبال جهان است. او سرانجام درحالي كه از بيماري سرطان ريه رنج مي برد، 

2خرداد1390 در بيمارستان كسري در تهران درگذشت.
ناصر حجازي )زاده 23آذر1328 در تهران- درگذشته 2خرداد1390 در تهران(

ناصرحجازي

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ال خير في لّذه ال تبقي؛
خيري نيست در لذتي كه پايدار نمي ماند.
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مرادرمنزلجانانچهامنعيش،چونهردم
جرسفريادميداردكهبربنديدمحملها

شبتاريكوبيمموجوگردابيچنينهايل
كجادانندحالماسبكبارانساحلها

 گرداب و آبگرد، جايي ست كه آب در آن مي گردد و فرو مي رود، چنان عميق كه آن را 
ورطه اي دشوار و هايل مي دانند. بيم غرق شدن در گرداب همواره در دل كشتي نشينان 
است. حافظ مدعي است وقتي دلي داشته كه »به گردابي چو مي افتادم از غم/ به تدبيرش 
اميد ساحلي بود« با اين حال، بادباِن فراق مي تواند كشتي صبر را در درياي اندوه، فرو بََرد:

كنون چه چاره كه در بحِر غم، به گردابي
فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق

رودكي در وصف تناسب و زيبايي، گرداب را اينگونه در چهره نگار گنجانده است:
رويت، درياي ُحسن و لعلت، مرجان
زلفت عنبر، صدف دهن، ُدر دندان
ابرو، كشتي و چيِن پيشاني، موج

 گرداب بال، غبغب و چشمت توفان
موالنا چنين دعوت مي كند: »تو آبي، ليك گردابي و محبوس/ درآ در ما، كه ما ســيل 
روانيم!« و ســعدي به گرداب اندر از تجربه اش مي سرايد: »عقل بين كز بَِر سيالِب غِم 

عشق گريخت/ عالَمي گشت و به گرداِب خطر باز آمد«
صائب درياي عشق را همچون انســاني تصوير مي كند كه ناِف گردابش را به تيِغ موج 
بريده اند و درخواســت دارد: »به گرداب بال انداختي چون كشتي ما را/ لبي خشك از 

شكايت، چون لب دريا كرامت كن!«
بيدل مي گويد: »چه داني رمز دريا گر نداري گوِش گردابي؟/ كه كار خار و خس نَبَود، 

زبان موج فهميدن«

زبانموجفهميدن

فضاي مجازي

احتمالتعويقجشنوارهفيلمبرلين202۱
با افزايش شيوع ويروس كرونا در آلمان و سراسر قاره 
اروپا، گمانه زني هايي درباره برگزار نشدن جشنواره 
فيلم برلين در ماه فوريه مطرح شده است. به گزارش 
ددالين، هفتاد و يكمين جشنواره فيلم برلين قرار 
اســت، طبق آنچه تاكنون اعالم شــده از 11 تا 21 
فوريه )23 بهمن تا 3 اســفند( به صورت حضوري و 

آنالين برگزار شود كه با اوج گيري دوباره كرونا در آلمان، احتمال دارد به زماني ديگر موكول شود. گمانه 
زني هايي نيز درباره به تعويق افتادن جشنواره فيلم كن 2021 مطرح شده كه قرار است 14 تا 25 مي  در 

فرانسه برگزار شود.

برپاييجشنوارهبينالملليپويانماييخانگي
نخستين جشــنواره بين المللي پويانمايي خانگي 
اســفند ســال جاري برگزار مي شــود. به گزارش 
همشهري، جشنواره بين المللي پويانمايي خانگي در 
3 بخش »اصلي«، »ويژه« و »آزاد« برگزار مي شود 
كه موضوعات بخش اصلي جشنواره شامل قرآن و 
ســبك زندگي، نماز و ارتباط با خداست. در بخش 

ويژه نيز عالقه مندان مي توانند آثاري با موضوع مقاومت و شهيد حاج قاسم سليماني توليد كنند. آخرين 
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه 99 و اكران و آيين اختتاميه 22 اسفندماه است.

فراخواندومينجايزه»موسيقيورسانه«
فراخوان دومين دوره جايزه »موسيقي و رسانه« 
به عنوان بخش جنبي اين رويداد هنري منتشــر 
شــد. به گزارش همشــهري، فعاالن رسانه اي، 
خبرنــگاران و نويســندگان حــوزه موســيقي 
از 25آذرماه تا پايــان وقــت اداري 5 بهمن ماه 
مي توانند، براســاس فراخوان جايزه »موسيقي و 

رسانه« مراحل ثبت نام و بارگذاري آثار خود را كه در بازه زماني اول بهمن98 تا اول بهمن 99 منتشر 
شده است، با مراجعه به سايت جشنواره انجام دهند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

ديابتوبروزاختاللروانپزشكي

محمدكامراندرخشان
روانپزشك و روان درمانگر

 ديابت شــايع ترين بيماري 
متابوليــك اســت. درحال 
حاضر150ميليون نفردردنيا 
مبتالبــه ديابــت هســتند. 
دو  دســت كم  درايــران 
ميليون نفرديابتي هســتند. 

هرسال 200هزارنفربه جمعيت بيماران 
ديابتي افزوده مي شــود. درشــهرتهران 
هم حدود6درصدمــردم مبتالبه ديابت 
هســتند. آمارابتال دركل كشــور بيش 
از10درصدتخميــن زده مي شــود. 
حدود نيمي ازديابتي هــا ازابتالي خود 
بي خبرهستند. درديابت نوع 1، كه اغلب 
درنوجوانان بروز مي كند، بــدن قادر به 
توليد هورمون انسولين براي سوخت وساز 
مواد قندي نيست. عوامل ارثي نيز در بروز 
آن نقــش اصلي دارنــد. درديابت نوع2، 
سلول هاي بدن قادر به استفاده از انسولين 

توليد شده نيستند. 
عوامل محيطي را مانند نوع رژيم غذايي، 
ميزان تحرك و افزايــش وزن در بروز آن 
مؤثرمي دانند. همچنين درصورت درمان 
نشــدن مناســب، عوارض عروق مغزي 
وقلبي وكليوي و چشمي گريبانگير بيمار 
ديابتي مي شــود. اين در حالي است كه 
حدود70درصد از بيماران به علت آسيب 
اعصاب محيطي ناشــي ازديابت، دچار 
مشــكالتي دركاركرد اندام هــا، ازجمله 
در15درصد موارد مبتــال به زخم و پاي 
ديابتي مي شوند. به تازگي مرد ميانسالي 

را در بيمارستان مالقات كردم 
كه پــس از30 ســال تحمل 
بارســنگين بيماري ديابت، 
هردوپــاي خــودرا به علت 
زخم هــاي ديابتي از دســت 
داده بــود. شــكايت اصلي او 
درد شديد و مزمن در دستان و پاها بود. 
و البته كوله باري ازرنج هــاي عاطفي و 
رواني كــه درباره برخــي از آنها صحبت 
كرديم. طي اين 30ســال كــه مبتال به 
ديابت بوده، به روانپزشك مراجعه نكرده 
بود. ولي بي حوصلگي ونا اميدي را ازكالم 
ورفتارش دريافتم. بروز افســردگي در او 
موجب اختالل عملكرد جدي دركارها و 
نيز اختالل خواب شده بود. دربيماري هاي 
مزمن گاهي افسردگي به صورت افزايش 
درد خــود را نشــان مي دهــد. داروي 
ضد افسردگي را شروع كرد. به او توضيح 
دادم كــه با درمان افســردگي، وضعيت 
خواب و اميد در وجودش سامان مي يابد. 
وبه تدريج اطرافيانش متوجه عملكرد بهتر 
او دركارهاي روزمره مي شــوند  و تحمل 
درد و عوارض بيماري ديابت هم براي او 
آسان تر مي شود.  هربيماري مزمني كه 
فردسال ها با آن دست وپنجه نرم مي كند، 
ممكن است باعث بروز افسردگي دربيمار 
شود. توجه به عاليم و تشخيص و درمان به 
موقع افسردگي توسط روانپزشك، موجب 
كاهش دردها و افزايش كيفيت زندگي در 

فرد خواهد شد.

»به خداي ناشــناخته« نوشته »جان اشــتاين بك« است كه 
شهرزاد لوالچي آن را به فارسي برگردانده و به تازگي از سوي 
نشر افق منتشر شده است. اين كتاب پيش تر از سوي مترجمان 
متعددي ترجمه و انتشار يافته است. به خداي ناشناخته، اثري 
شگفت انگيز و به يادماندني است. اين رمان شاعرانه، طريقه اي 
جديد براي زيســتن ابراز مــي دارد. كتاب يكي از نخســتين 

رمان هاي اشتاين بك است كه در آن به بيان رابطه آدمي 
با طبيعت و سرنوشــت مي پردازد. جوزف وين به رغم 
تمايل نداشتن پدر اما با دعاي خير او مزرعه خانوادگي 
در ورمونت را ترك و براي عملي كردن آرزويش در ايجاد 
مزرعه اي بزرگ و حاصلخيز عازم غرب مي شود. جوزف 
كه در منطقه اي روستايي در دره كاليفرنيا اقامت كرده 
باور دارد درخت بلوط بزرگي كه بر خانه او سايه افكنده 
در حقيقت تجسم روح پدر است. جوزف برادران خود 

را نيز به اين محل دعوت مي كند و آنها با خانواده هايشــان به 
او مي پيوندند و به اين ترتيب مزرعه عظمت بيشتري مي يابد. 
ســپس يكي از برادران كه از كفر جوزف بيمناك شده درخت 
را مي خشــكاند و... اســتاين بك جونيور كه در ايــران به نام 

جان اشتاين بك شناخته مي شــود، سال 1962 
موفق به كســب جايزه نوبل شد. او در كارنامه اش 
جوايز مهم ديگري چون پوليتز را نيز دارد. بي شك 
مهم ترين اثر او، رمان »خوشه هاي خشم« توانسته 
شــهرتي مثال زدني برايش به ارمغــان بياورد و 
اشتاين بك را تبديل به يكي از نويسندگان ماندگار 
در تاريخ ادبيــات جهان كند. رمــان »موش ها و 
آدم ها« نيز يكي ديگر از آثار شناخته شده اوست 
كه در طول ساليان منبع الهام بسياري از نويسندگان، 
فيلمسازان و ديگر هنرمندان بوده اســت. نشر افق، به خداي 
ناشناخته را با شمارگان هزار و 100نســخه به بهاي 46هزار 

تومان منتشر كرده است.

ويترين

بهخدايناشناخته



آژير خطر

1365
  شور 

در مايه حيات

  يكشنبه
 23آذر 1399
 شماره 99

گزارش   2

 »توجه، توجه، عالمتي كه هم   اكنون مي   شــنويد اعالم 
خطر يا وضعيت قرمز است و معني و مفهوم آن اين است 
كه حمله هوايي نزديك است. محل كار و كاشانه خود را 

ترك و به پناهگاه برويد.« 
اين پيام پيش   درآمد آژير خطري بود كه براي ايراني   هاي 
سال   هاي 59 تا 67 نوستالژيك شده است. صدايي كه تا 
مي   شنيديمش بايد مي   دويديم سمت پناهگاه. البته اين 
پيام نخستين بار زمان درگيري   هاي شديد ايران و عراق 
در دوره پهلوي )1349 تــا 1353( براي مقابله با حمله 
هوايي احتمالي ارتش بعث به شهرهاي ايران خلق شد 
و آن   زمان راديو چندبار هم آن را آزمايشي براي مردم 

پخش كرد.
روز اول جنگ حتي فرصت آژير كشيدن هم نداشتيم 
و عراقي   ها چندين شــهر را بمباران كردند، اما از روز 
دوم جنگ، يك مهر، اين آژير شد هشداري براي مردم 
كه بدانند حمله هوايي شــده است و بايد بدوند سمت 
جان   پناه. تا سال63 آژير قرمز نشانه حمله هوايي بود 
و نخستين موشك هم در ســال63 بدون آژير بر سر 
مردم فرود آمد. اما از موشك دوم، ديگر آژير قرمز نشانه 
موشك   باران جديد هم بود و تعداد دفعات و شهرهايي كه 
مردم آژير قرمز مي   شنيدند بيشتر شد، طوري كه بخشي 

از شب   نشيني   ها به پناهگاه   ها منتقل شده بود.
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هشدار براي خاموشي. طرح روزنامه اطالعات. 9مهر 1359

اقليت هاي مذهبي در جنگ
چو ايران نباشد تن من مباد

ضميمه؛ بوي باروت
روزنامه جنگي خواني در دوره جنگ  

حديث خوشنويس....................................................................................
سربازوظيفه زوريك مراديان، نخستين شهيد جامعه ارامنه ايران در جنگ 
تحميلي است كه 19مهر 1359 در جبهه پيرانشهر شهيد شد. زوريك در 
امتحانات اعزام به خارج پذيرفته شده بود، اما داوطلبانه به خدمت سربازي 
رفت و شهيد شد.    غير از زوريك، دســت   كم 69 ارمني ديگر هم در جنگ 
شهيد شــدند كه 43نفرشان در جبهه ها به شهادت رســيدند و 26نفر در 
حوادثي نظير بمباران، موشك   باران و حتي ترورهاي منافقين. آخرين شهيد 
ارمني هم روبرت آوديسيان است كه تركش   هاي والفجر8 فاو را تا سال92 
نگه داشت و سرانجام شهيد شد. ارامنه، 35آزاده، 107جانباز و 4 جاويداالثر 
هم تقديم ميهن كرده اند كه در ميان جاويداالثرها شهيد ادموند باليانس از 
همه مشهورتر است. جامعه زرتشتي كشور هم شهداي زيادي در راه وطن 
تقديم كرد. نخستين آنها شهيد فرهاد خادم، مهندس 24ساله فارغ   التحصيل 
دانشگاه صنعتي شريف و از مسئوالن احداث پل چزابه روي رودخانه سابله 
در اول اسفند 60 بود كه حين احداث پل به شــهادت رسيد. غيراز خادم، 

زرتشتيان 41شهيد ديگر هم تقديم ميهن كردند. 244زرتشتي در جنگ 
جانباز شدند و يك نفر سال   ها در اسارت نيروهاي بعثي بود.

جامعه كليميان ايران هم افتخار داشــته كه بســياري از جوانانش را براي 
دفاع از ميهن، راهي جبهه   هاي جنگ كند و در اين مســير 11نفر شــهيد 
و 407نفر جانباز شــدند. 2كليمي نيز افتخار آزادگي را داشتند. در ميان 
شهداي كليمي بايد به شهيد فريبرز موريم اشاره كرد كه در عمليات والفجر 
مقدماتي به شهادت رسيد. جامعه آشوريان سرزمين   مان هم 6شهيد تقديم 
ميهن كرده اند كه معروف   ترينشان شهيد روبرت الزار، سال61 در ميمك 
شهيد شد.  مشاركت اقليت   هاي مذهبي ايران در جنگ تحميلي تنها به اعزام 
جوانانشان به جبهه   هاي جنگ ختم نشد. كودكان و نوجوانان شان پس   انداز 
قلك   ها را به جبهه   ها مي   دادند و بزرگ   ترها نيز كمك   هاي نقدي و غيرنقدي 
قابل توجهي به رزمندگان اعطا كردنــد. ارامنه و كليميان در اقدامات فني 
و فرستادن ماشين   آالت ســنگين براي اقدامات مهندسي جنگ نيز نقش 

بسزايي داشتند.

  محمد گرشاسبي .....................................................................................

با وجود حضور پررنگ رســانه راديو و محدودتر تلويزيون در انعكاس اخبار 
جنگ ايران و عراق به   عنوان طوالني   ترين جنگ قرن بيســتم، مطبوعات از 
همان ابتداي شروع جنگ با اقبال چشمگيري مواجه بودند. 6روزنامه بزرگ 
سال1359 )كيهان، اطالعات، جمهوري اسالمي، انقالب اسالمي، ميزان و 
بامداد( ايران را پيروز يك هفته   اي نبرد 31شهريور مي   دانستند. آنها به همراه 
مجالت خبري اطالعات هفتگي و جوانان امروز، در يك   ماه ابتدايي، جنگ را 
در قالب گزارش خبرنگاران اعزامي، نحوه مواجه شدن با وضعيت قرمز، آشنايي 
با جنگنده   ها و زندگي نيروهاي مردمي اعزامي به خوزستان منعكس مي   كردند 
تا آن چند صباح جنگ هم بگذرد. اما با سقوط خرمشهر در 4آبان و احتمال 
سقوط آبادان و عيان شدن در پيش بودن جنگي طوالني، ژورناليسم جنگ 
به   عنوان ژانر جديدي از روزنامه نگاري شــكل گرفت. در آن سوي كيوسك، 
روزنامه خوان   هاي حرفه   اي نيز چنين حسي داشتند. آنها مي   دانستند كه بايد 
در كنار گزارش   هاي اقتصادي، اجتماعي، سياســي و اندك مطالب ورزشي، 
به   صورت حرفه   اي مطالب جنگ تحميلي را پيگيري كنند. اين رابطه دوسويه 
صاحبان جرايد را بر آن داشت تا هم چارچوبي براي انعكاس رويدادهاي جنگ 

خلق كنند و هم در رقابت موسوم به »خبر خوري« از رقيبان   شان عقب نمانند. 
گرچه در طول جنگ هشت ســاله روزنامه   هاي ديگري مثل صبح آزادگان و 
رسالت در غياب انقالب اسالمي و ميزان و بامداد به رقابت اضافه شدند، اما آنچه 
براي روزنامه خوان   هاي حرفه   اي همچنان داغ و جنجالي بود و تقابل مطبوعاتي 
دوره پهلوي را تداعي مي   كرد، رقابت كيهان و اطالعــات در روزنامه نگاري 
جنگ بود. اين دو روزنامه سعي مي   كردند با بهترين تيترها، انتشار نسخه   هاي 
فوق العاده و چاپ   هاي دوم و سوم، برگزيدن بهترين عكس   ها و نيز صفحات ثابت 
جنگ، روزنامه خوان   ها را جذب كنند. رقابت اين دو روزنامه منجر به تشكيل 
صف   هاي طويلي مقابل دكه   هاي فروش روزنامه مي   شد؛ صف   هايي كه گاهي 
ساعتي پيش از رسيدن خودروي روزنامه شكل مي   گرفت و مشتريان روزنامه   ها 
سكه   هاي يك و دوتوماني را براي خريد روزنامه در دست نگه مي   داشتند. چهره 
ثابت هر عصر دكه   ها نيز بداقبال   هايي بودند كه روزنامه گيرشان نمي   آمد و بايد 
از روي دست ديگران، جنگ را پيگيري مي   كردند. روزنامه   ها البته به جبهه   ها 
نيز ارسال مي   شد كه در مقاطعي، بنا به مصالح رزمندگان به دستور امام)ره( از 
ارسال كيهان و رسالت به جبهه   ها جلوگيري شد. در اين ميان ابتكار اطالعات 
در انتشار»اطالعات جبهه« و ارسال آن به جبهه مثال زدني بود كه به   صورت 

هفتگي به خطوط عملياتي ارسال مي   شد.

 زهرا عابدي، به روايت از همسران شهدا   ..................

اگر كسي روزي به سراغم بيايد و به قلبم سركي 
بكشد تو را خواهد ديد؛ از پشت شيشه اتوبوس 
بنزي قديمي كه از همه جايش يك پرچم بيرون 
زده     است. در هاله    اي از عود و اسپند، تو را خواهد 
ديد، وقتي داشتي با چشم   هاي مشكي و براقت 
به من و نوزاد كوچك   مان كه سفت در بغل گرفته 
بودمــش، لبخند مي   زدي. حتمي دســت   هاي 
مردانه   ات را هم خواهد ديد كه تا جايي كه مي   شد، 
از قاب پنجره اتوبوس بيرون آوردي و برايم دست 

تكان دادي.
من تو را قــاب گرفته   ام در ســكانس پاياني 
مشترك   مان؛ وقتي اصرار داشــتي دنبالت تا 
پايگاه نيايم و من مصرانــه و بچه بغل و چادر به 
دندان آمدم و تك   تك اتوبوس   ها را گشــتم تا 
پيدايت كنم. همان جايي كه دست تكان دادي 
و با چشم   هايت اشاره كردي تا به خانه برگردم، 
مثل كارگرداني ماهر، به زمان فرمان كات دادم. 
خواستم براي يك   بار هم كه شده به سرنوشت 
رودست زده باشــم تا ديگر نتواند با آن دست 

بي   رحمش تو را از من جدا كند.
راستش را بخواهي، از اول مي   دانستم كه باالخره 

شهيد مي   شوي و يك روز، دير يا زود، كسي به 
من خبرش را خواهد داد. از همان روزهايي كه 
دوتايي مي   رفتيم بهشت   زهرا و تو غريبانه لبه 
جدول قطعه 27شهدا مي   نشستي و حاضر نبودي 
قدم از قدم برداري. جواب اصرارهاي من هم فقط 
يك جمله بود: »عزيزجان من رو ندارم، زنده و 

سرحال باال سر خاك رفيقام وايسم« .
آن روز كه براي آخرين بار آمدي خانه و ساكت را 
بستي و پيشاني     پسرمان را بوسيدي و به چشم 
برهم   زدني از در بيرون زدي، يكهو بي   طاقت شدم. 
چادر به دندان گرفتــم و محمد را الي پارچه   اي 
كه پارسال مادرجان شماره   دوزي   اش كرده بود، 
پيچيدم و پشت ســرت دويدم از خانه بيرون. 
يادت هست سر كوچه داشــتي سوار ماشين 
رفيقت مي   شدي؟ تا مرا ديدي برگشتي سمتم. 
گفتي: »برگرد خونه. دوس ندارم بياي دنبالم«. 
جواب ندادم. وقتي كه رفتي، پشت سرت آمدم 
پايگاه. يك ندايي درونم فرياد مي   كشيد كه اگر 
دنبالت نيايم پشيمان مي   شوم، فرياد مي   كشيد 

اين آخرين ديدار است.
آمدم، با قلب ترك خورده   اي كه هرلحظه ترس 
خرد شدنش را داشــتم. آمدم با نفس   هايي كه 
از شــدت اضطراب به شــماره افتاده بود و با 

دســت   هايي كه از دوري   ات بي   وقفه مي   لرزيد. 
ذكر لبم صلوات و الحول والقــوه اال باهلل بود. 
من، بچه به بغل، دربــه   در و آواره پيدا كردن تو 
از ميان خيل جواناني بودم كه هركدام   شــان 
يك سربند قرمزرنگ بســته بودند و اشتياق 
شهادت ارثيه   شــان بود. بوي اسپند و عود همه 
فضا را گرفته بود. با همان حال خرابم كه به زور 
حتي مي   توانستم آب دهانم را قورت دهم، صف 
رزمنده   ها را دور زدم و تك تــك اتوبوس   ها را 
با چشــم   هايم كه كم مانده بود از حدقه بيرون 
بزند، مرور كردم. باالخره پيدايت كردم. يا شايد 
تو اول مرا پيدا كــردي. زل زده بودي به من؛ با 
آن چشــم   هايي كه هيچ   وقت خدا معلوم نبود 

مي   خندد يا غم دارد.
من پاي اتوبوس بنز قديمي كه از هرجايش يك 
پرچم بيرون زده بود از تــو دل بريدم و قلبم را 
دودستي زير پا گذاشتم. من از تو دست شستم 
تا بروي و من مطمئن باشم كه اين سكانس آخر 
مشترك زندگي من و توست. من چشم   هايت را 
كه التماس   گونه به من اشاره مي   كردند به خانه 
برگردم، قاب گرفتم و بــر ديواره   هاي خونين و 
آوار شده دلم آويختم تا اگر كسي، روزي به قلبم 

سرك كشيد بداند اين خرابه صاحب دارد.

اين خانه
 

همسران و مادران؛ بدرقه رزمندگان
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از اول مهر59 در بسياري از شــهرهاي مرزي ديگر مدرسه   اي نبود كه 
محصالن بخواهند سال نو تحصيلي را آغاز كنند. كركره دانشگاه هم 

چند    ماه قبل در حوادث انقالب فرهنگي پايين كشيده شده بود.
اما مدارس خيلي زود راه افتادند و جنگ هم طوالني شد، پس پاي درس 
و مدرسه به جبهه كشيده شد. بودند رزمندگان دانش   آموزي كه در ميان 
معركه جنگ، كتاب هاي درسي سال   قبلي   ها را مي   خواندند و مي   رفتند 
امتحان مي   دادند و قبول هم مي   شــدند. آنها به هر قيمتي در سنگر و 
خاكريز درس مي   خواندند و براي آزمون هم خودشــان را به مدارس 
شهرهايي نزديك به جبهه، مثال اهواز، مي   رساندند تا امتحان دهند. البته 
حضور معلمان داوطلب و اعزامي هم كمك بزرگي براي درس خواندن 

رزمندگان بود و مي   شد ساده ديد كه چقدر از جان و دل به دانش   آموزان 
داوطلب آموزش مي   دادند.

برخي پا را فراتر گذاشتند و با بازگشايي دانشگاه در پاييز61، در كنكور 
شركت كردند. چه بســيار رزمندگاني بودند كه به گواه ويژه   نامه   هاي 
كنكور روزنامه اطالعات، در آزمون ورودي دانشگاه   ها پذيرفته شدند 
اما قبل از رسيدن سال تحصيلي به شــهادت رسيدند. بسياري نيز در 
رشته   هاي عالي پذيرفته شدند و در ميانه تحصيل، حضور در عمليات را 
به ماندن در كالس درس ترجيح دادند. جزو الينفك كالس   هاي دانشگاه 
در دوران جنگ، شاخه گل براي همكالسي   هايي بود كه به امتحانات 

پايان ترم نمي رسيدند.

  كالسي 
به درازاي مرز
درس خواندن در جنگ

تحصیل

 1 3 6 5
  يكشــنبه  23 آذر 1399   شماره 99

با رويه   اي كه 2دولت ابتدايي انقالب در قبال بحران   ها پيش گرفتند، مردم به جايي 
رسيدند كه تصور نمي   كردند غيراز اجراي فرمان امام خميني بايد گوش به فرمان 
كسي ديگر باشند. دانشجو و كاسب و محصل هرآنچه داشتند را تعطيل و رها كردند 
تا حرف امام روي زمين نماند و ذوق و شــوق وصف   ناپذير براي اجراي آن در هيچ 

قاعده و قواره   اي نمي   گنجيد.
پس از آزادي خرمشهر اعزام   ها فصلي شدند و بيشــتر هم در نيمه   دوم سال. وقتي 
عمليات بزرگي قرار بود آغاز شود و بسيج و ســازمان تبليغات و ائمه جمعه ياراي 
كشاندن خيل عظيم جوانان را به جبهه نداشتند، امام خودشان وارد صحنه مي   شدند 

و جوانان هم امام را همراهي مي   كردند.
گاهي هم شرايط جنگ سخت مي   شد و موفقيت   هاي كمتري به   دست مي   آمد؛ مثل 

عمليات بدر و كربالي4 كه روحيه   ها ضعيف مي   شد و فقط چندكلمه پيام كافي بود 
تا روحيه مثبت را در جوانان بدمد و آنها هر سختي   اي را تحمل كنند.

 مردم، خصوصا جوانان و نوجوانان اگر حرف امام روي زمين مي   ماند احســاس 
گناه مي   كردند و عذاب وجدان داشــتند. از اين   رو به   مراتــب نوجواناني به   خاطر 
نداشتن ســن قانوني اجازه حضور در جبهه پيدا نمي   كردند و با دستكاري كپي 
شناسنامه يا استفاده از شناسنامه برادرشان سعي داشتند به جبهه بروند. گرچه 
سعي مي   شد از نوجوانان در پشتيباني استفاده شود، اما آنها قابل كنترل نبودند 
و به   خاطر امام به خط مقدم مي   رفتند. مصداق بارز آن، شــهيد مرحمت باالزاده 
از اهالي گرمي اردبيل بود كه در 13ســالگي خودش را به خط مقدم رساند و به 

شهادت رسيد.

 سردار محمد حيدري    ���������������������������������������������������������������������������������������
در زمان جنگ وقتي بمباران شهرها و بعدتر موشك   باران شروع شد، در شهرهاي كوچك 
و بزرگ پناهگاهي وجود نداشت و لذا آن توصيه   هاي حداقلي دولت به مردم اين بود كه با 
شنيدن آژير قرمز به مناطق امن پناه ببرند. از اين   رو در چند   ماه ابتدايي جنگ، تحمل اين 
شرايط و ترك كردن محل كار و كاشانه براي مردم بسيار سخت بود و مردم خوف و واهمه 
داشتند. ولي بعد به اين نوع روش زندگي و كمبودها خو كردند و خاموشي   ها و برق رفتن   ها 
و رفتن به پناهگاه به امري عادي تبديل شد. آنها حداكثر كاري كه مي   كردند به شيشه   ها 
به   صورت ضربدري نوارچسب مي   زدند تا در موج انفجار آسيب كمتري وارد شود يا پنجره 
را با لفافه   اي مي   پوشاندند كه اگر شب هنگام حمله هوايي صورت گرفت روشنايي وجود 

نداشته نباشد تا در حمله جنگنده   هاي دشمن به   عنوان خطر فرض شود.

در برخي شهرها مثل دزفول، انديمشك، شوش و شهرهاي مرزي ديگر - كه تقريبا در 
معرض حمالت روزانه و شبانه بودند- آن   قدر حمالت جنگنده   ها و موشك   باران   ها زيادشده 
بود كه ديگر براي مردم بارش بمب و موشك عادي بود و كسي به    دنبال پناهگاه نمي   گشت. 
تنها واكنش مردم در اين شهرها اين بود كه اگر جايي مورد اصابت موشك قرار مي   گرفت 
جمع شوند و با عمليات امداد و نجات مصدومان را از زير آوار خارج كنند. خوشبختانه مردم 
ساكن شهرهاي شرقي به هيچ   عنوان درگير اين مسائل نشدند. تهراني   ها به   عنوان ساكنان 
مركز سياسي، كمتر از مردم شهرهاي مرزي در معرض بمباران و موشك   باران بودند، اما 
با اين حال مردم با سختي   هايي مواجه بودند و آن شرايط را به   دليل اينكه مي   ديدند قاطبه 
مسئوالن خودشان هم مانند مردم هستند، تحمل مي   كردند. مثل خود امام كه هرگز راضي 

نشد محل زندگي   اش را ترك كند و جاي امني برود.

اســتاديوم رفتن جزو الينفك زندگي رزمنــدگان تهراني    بود كه 
خسته از خط مقدم جبهه   ها برمي   گشــتند. آنها معموال در وقت 
محدودي كه بين بازگشــت و اعزام مجدد داشتند، بدون درنظر 
گرفتن جدول بازي   ها، به 2استاديوم شهيد شيرودي و يكصدهزار 
نفري آزادي مي   رفتند تا ببينند پرســپوليس، اســتقالل، پاس و 
تيم   هاي ديگر در آوردگاه   هاي ورزشي چه آورده   اي دارند و بازي ها 

به كجا مي   رسد.

خوش   شانس، رزمندگاني بودند كه زمان مرخصي شان با شهرآورد 
پايتخت يكي مي شــد. آنها كــه گاهي كري خواندن   هايشــان به 
جبهه   ها هم مي كشيد، براي تماشــاي دربي و پيروزي تيمشان با 
هر وسيله   اي خود را به استاديوم مي   رساندند. معموال روي سكوها 
اوركت   پوش   هاي زيادي ديده مي   شــدند كه گاهي با پرچم سرخ و 
آبي مي   آمدند تا شاهد دربي   هاي پايتخت، خصوصا شهرآوردهاي 
پرشور 15مهر 1362و 25خرداد 1365 باشند كه اولي را آبي   پوشان 

بردند و دومي رنگ سرخ به   خود گرفت.
اما سكوهاي استاديوم آزادي تنها در ديدارهاي فوتبال، رزمندگان 
را به    خود نديــد. آنها براي اعزام به جبهه نيز درحالي   كه ســر از پا 
نمي   شــناختند آذر 1365به اســتاديوم بزرگ پايتخت رفتند و 
گردهمايي بزرگي تشــكيل دادند تا از آنجا بــراي عمليات بزرگ 
كربالي4 عازم جبهه شــوند؛ روزي كه براي هميشه در تاريخ اين 

ورزشگاه يكصدهزار نفري جاودانه است.

كالس درس در جبهه

 زندگی در    پناهگاه ذوق اعزام، شوق نبرد
اعزام جوانان و نوجوانان به جبهه

صاف تا كمي ابري با احتمال بارش موشك

تهران، سعادت آباد، اعضاي يك خانواده در حال كندن يك پناهگاه، سال 66- عكاس: سعيد صادقيگريه رزمنده نوجوان، احمد اميني كه به دليل صغر سن از اعزام وي جلوگيري شد، اما در سال هاي بعد 11مرتبه به مجنون، شلمچه و فاو اعزام شد� عكاس: سعيد حاجي خاني

استاديوم تاريخ ساز

تهران، مجيديه، 8خرداد 64، پيكر 7عضو خانواده اغناميان جلوي خانه ويران شده   شان- عكاس: علي فريدوني
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2و3صفحـــــــههاي
مردم در كاخ

بدرقه تا بهشت
همراهي مردم با شهدا در 

شهرها

تشييع
اســتقبال از رزمندگان، بخشــي معمولي از 
زندگي ايرانيان در زمــان جنگ بود كه عالوه 
بر خانواده   ها، همسايه   ها نيز براي سرسالمتي 
پيش مي   آمدند. اما اين اســتقبال گاهي رنگ 
ديگري به   خود مي   گرفت؛ اســتقبال از پيكر 
شهدا. جواناني كه چندي قبل وداع كرده بودند 
تا از ميهن دفاع كنند و حاال همه ساكنان محله 
و منطقه جمع مي   شدند تا استقبال باشكوهي 
از پيكر اين قهرمان وطن داشته باشند. دسته 
موزيك نظامي، پيام   هاي تبريك و تســليت 

به خانواده و نيز پايين كشــيدن كركره همه 
واحدهاي صنفي به احترام شهيد، از برنامه هاي 
هميشگي روز تشييع شهيد در يك محله بود. 
در هنگامه تشــييع، مردان مي   خواندند »اين 
گل پرپر از كجا آمده« و زنان پاسخ مي   گفتند 
»از ســفر كرب و بال آمده« و اينگونه شهيد با 
اشك مادران و همسران و حسرت جاماندگان 
تا انتهاي محله تشييع و سپس به معراج برده 
مي   شد تا در گلزار شهداي شهر روي در نقاب 

خاك بپوشاند.

 حسنا مرادي  ����������������������������������������������������������������������������������������

كمك   هاي مردمي به جبهه   ها از روزهاي اول جنگ شروع شد، از نبردهاي 
خياباني خرمشهر كه در مسجد جامع، نيروهاي داوطلب، براي مدافعان غذا 
مي    پختند، و هركسي مي   توانست مايحتاجي به مسجد مي   آورد. كم كم در 
شهرها ستاد جمع   آوري كمك   هاي مردمي در مصلي   ها و مساجد تشكيل 
شد و مردم نخود، لوبيا، برنج، قندوشكر، پارچه و لباس گرم را به   صورت قابل 
توجه به جبهه   ها مي   فرستادند. مردان و زنان داوطلب در شهرها و روستاها 
مي   چرخيدند و كمك   هــا را جمع مي   كردند. مواد فاسدشــدني زودتر به 
جبهه   ها ارسال مي   شد، اما لباس   ها و وســايل ديگر پس از دسته   بندي هر 
دو سه هفته يك   بار روانه جبهه ها    مي   شد. طالهاي اهدايي نيز به پول نقد 

تبديل مي شد تا با آن مايحتاج يگان   ها خريداري شود.
در ابتدا، كمك   هاي مردم هر اســتان به   دســت نيروهــاي اعزامي همان 
استان به جبهه   ها مي   رسيد، و اين باعث شده بود نيروهاي اعزامي بعضي 
لشــكرها كه مردم منطقه   شان ســطح مالي پايين   تري داشتند، امكانات 
كمتري دريافت كنند. از ايــن   رو در تير1363، »ســتاد جذب و هدايت 
كمك هاي مردمي« با همكاري جهاد سازندگي، سپاه و ارتش در مسجد 
امام   خميني)ره( بازار تهران راه افتاد و خيلي زود در شهرستان   ها پا گرفتند. 
هر زمان يگاني به كااليي نياز داشت، مستقيم به اين ستاد مي   رفت و ستاد با 
تقسيم كار بين ستادهاي شهرها و اصناف مختلف، موارد مورد نياز را تامين 
مي   كرد. بسياري از اصناف از كاميون   دارها تا چلوكبابي   ها، امكانات خود را 
اختيار اين ستاد قرار داده بودند. نهادهاي مختلف نيز كمك   هاي كارمندان 

و دانش   آموزان را از طريق آن به جبهه   ها مي   رساندند.
سال1365، »شوراي    عالي پشــتيباني جنگ« براي پشتيباني بهتر جبهه   ها 
تشكيل شد تا ارسال كمك   هاي مردمي منســجم   تر شود. در كنار جمع   آوري 
كمك   ها، زنان و مردان داوطلب لباس نظامي مي   دوختند، پوشاك گرم مانند 
كاله و دستكش و پليور مي   بافتند و در عيد نوروز آجيل و عيدي تهيه كرده و مربا 

و كمپوت درست مي   كردند.
همه اين كمك   ها در حالي به جبهه   ها اهدا مي   شد كه مردم وضع اقتصادي چندان 
خوبي نداشتند. سال   هاي 1359و 1360 تورم به 23درصد رسيد و نيز بسياري 
از اجناس اصال در بازار پيدا نمي   شدند. مردم حتي براي خريدن يك پتو بايد در 
صف مي   ايستادند و مدارك شناسايي و ازدواج ارائه مي   كردند. از سال1361 به 
بعد، اوضاع مالي كشور كمي بهتر شد و تورم در سال1364 به 6 درصد رسيد. 
اما سال1366، پس از شــروع جنگ نفتكش   ها، فروش نفت براي ايران سخت 
شد، تعدادي از كارخانه   ها و زيرساخت   ها در بمباران   ها آسيب ديدند و خيلي از 
كارخانه   ها كه نمي   توانستند مواداوليه الزم را تامين كنند تعطيل شدند. با وجود 
اين شرايط سخت، هرگز كمك   هاي مردمي به جبهه   ها قطع نشد. خيلي   ها حلقه 
ازدواج يا تمام پس   اندازشان را، و كشاوزران و دامداران محصوالت و دام    هايشان 

را به جبهه   ها هديه مي   كردند.

تشييع پيكر شهيد داوود عباسي- 24مرداد 66– عكاس: سعيد حاجي خاني

پدافند زنانه
فعاليت زنان در پشت جبهه

تحويل سال با شهدا
سال تحويل كنار مضاجع شهدا

وزهای ر
 بی دريغ

كمك هاي همه جانبه مردم 
به جبهه ها

  صغري جعفري، مربي امداد و بهداشت در جنگ ����������������������

در كنار مــردان كه در خطوط عملياتي در حال نبرد با دشــمن بعثي 
بودند زنان نيز نقش بارزي در پشتيباني جنگ در عقبه نبرد داشتند. 
زنان در شهرها با تهيه نان، كنسرو، خشكبار و ساير مايحتاج رزمندگان 
كمك شاياني به امور جنگ مي   كردند. ازجمله اقدامات قابل توجه زنان، 
دوخت و دوز لباس براي رزمندگان و نيز بافتن البســه گرم بود. تهيه 
لباس مخصوص حمالت شيميايي نيز توسط گروه   هاي بسيج خواهران 
انجام مي   شــد. از آنجا كه  اين لباس   هاي مخصوص، در جاي دوخت و 
دوز منافذي داشت و براي جلوگيري از نفوذ گازهاي اعصاب و روان و 

خردل بايد چسب مخصوص به محل دوخت زده مي   شد، زنان اقدام به 
چسب زدن به درزهاي لباس مي كردند و آنها را در بسته   بندي مخصوص 
قرار مي   دادند. بــراي مصون ماندن رزمندگان از حمالت شــيميايي، 
جعبه   هاي مخصوص پدافند عوامل شــيميايي حاوي داروهايي مثل 
اميل نيتريت، آتروپين و پمادهاي مخصوص عوامل شيميايي هم بود 
كه توسط زنان تهيه مي   شد. عالوه بر ارسال اين اقالم براي رزمندگان، 
براي در امان ماندن شهروندان از حمالت احتمالي شيميايي دشمن نيز 
اقداماتي صورت گرفت كه مي   توان به تهيه بسته   هاي پدافند شيميايي 
و تهيه ماسك   هاي دست   ساز براي شهروندان و آموزش استفاده از آن 

در شهرها اشاره كرد.

انديمشك، منطقه جرز نادري، بهداري سپاه، فعاليت امدادي زنان، فروردين 62عكاس: سعيد صادقي

شليك توپ آغاز سال نو و تحويل سال از سال1360 براي بسياري از خانواده   ها طعم ديگري داشت. 
خانواده شهدا كه تا پيش از آن پدر، برادر، همسر و فرزند را در ميان خود داشتند تا هفت   سين ديگري 
از هفت   سين   ها را در كنار هم به    خوشــي بگذرانند، اما شهيدشان براي دفاع از سرزمين رفته بود تا 

ايراني   ها در آسايش و آرامش هفت   سيني ديگر برگزار كنند. در چنين شرايطي بسياري از مردم هم 
براي قدرداني از آنها، نوروزهاي دوره جنگ را به گلزار شــهدا مي   رفتند تا سال نويشان را همراه با 

شهدا تحويل كنند.

سفره هفت سين بر مضجع شهيد، عكاس: محمدرضا صالحي سفره هفت سين بر مضاجع شهدا، عكاس: اعظم داداشي

در ميان صحنه   هاي زيبــاي تقديم كمك   هاي 
نقدي و غيرنقدي مردم در مضيقه به جبهه   هاي 
جنگ، زيباتريــن قاب   ها، كودكانــي بودند كه 
قلك   هــاي پس   اندازشــان را بــراي كمــك به 
رزمندگان آورده بودند. گرچه در وهله اول توسط 
متوليان جمع   آوري كمك   ها از آنها مي   خواستند 
كه »كار شما را خدا قبول كرده، ديگر نمي   خواهد 
كمك كنيد«، اما اصرارشان به اينكه اين پول   ها 
بايد به جبهه برسد كه »امام بر صدام پيروز شود« 
نشان از بزرگي سن عقلي آنها بود. قلك   هايي كه 
يا سفالي بودند يا به شكل تانك   هاي پالستيكي 
زيتوني   رنگ و گاهي به شكل نارنجك كه معلوم 

بود از مسجد آنها را گرفته   اند.

قلك هاي كودكان 
تقديم به رزمندگان

جز 
 زيبايی 
نديدم

تهران، خيابان مفتح، كمك كودكان به جبهه با قلك هايشان، سال 65، عكاس: اباصلت بيات

تهران، خيابان امام خميني، مقابل دانشكده افسري، كمك كودكان به جبهه با قلك هايشان، 
سال 1365، عكاس: سعيد صادقي

جاده اهواز- خرمشهر، عمليات بيت المقدس، ارديبهشت 1361، كمك هاي مردمي؛ هندوانه، عكاس: اباصلت بيات

تهران، خيابان انقالب، 22بهمن 64، جمع آوري زيورآالت زنان براي جبهه، عكاس: اباصلت بيات
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خاطره جمعي ما ســال   ها بود غرور پيروزي را نچشيده بود. 
در ســال   هاي جنگ چندبار اين اتفاق به   صورت سراســري 
افتاد. اولينش پيروزي   هاي اوليه سال   هال60 و شكست حصر 
آبادان و آزادي شهرهاي بستان و چزابه بود. مهم   ترينش اما 
3خرداد61 بود كه با صداي جاودانه محمود كريمي علويجه، 
گوينده راديو، ماندگار شد؛ »شنوندگان عزيز توجه فرماييد، 

خونين شهر، شهر خون آزاد شد«. 

ديگر توي شــهر و روستا كسي ســر از پا نمي   شناخت. همه 
ريخته بودند توي خيابان و به هم لبخند مي   زدند و شيريني 
مي   دادند و از خوشــي پايكوبي مي كردند. مثل روز فرار شاه. 
فوق   العاده   هاي كيهان و اطالعات پرچم پيروزي بود و مردم 

بعد از سال   ها نشاطي عميق را حس كردند.
22بهمن 64 هم اين اتفاق تكرار شــد. باز هم جوانان ايراني 
حماسه ساختند و درحالي   كه سالي سخت داشتيم، فاو را فتح 

كردند. اين فتح در بي   نظيرتريــن عمليات آبي- خاكي قرن 
بيستم موجب جشن و شادي مردم در خيابان   ها شد.

آخرين جشن بزرگ جنگ 2ســال بعد از جنگ اتفاق افتاد؛ 
در 26مرداد 69كه نخســتين گروه آزاده   هــاي ايراني وارد 
خاك ايران شــدند. از همان شــهرهاي مرزي تــا تهران و 
اصفهان و تبريز و مشهد مردم در شهرها، محله   ها و مسيرها 

خوش   خوشان از آزاده   ها استقبال مي   كردند.
جشن هاي مردمي 

شادي در جنگ

استقبال

جنگ به   سينماي ايران رنگ   وبو و تماشاگر داد. درحالي   كه سينماي ايران پيش از انقالب 
به   واسطه فيلمفارسي  از سوي قشر مذهبي طرد شده بود، پس از انقالب با پرداختن به 
روايت جنگ تعريف و ظاهر ديگري به   خود گرفت. جنگ  هشت ساله و چندوجهي بودنش 
باعث شد سينماي ايران به   ســمت فيلم   جنگي پيش برود. فيلم   جنگي هميشه عنصر 
برخورد  را با خود داشت و براي مردم جذاب بود و گواه اين ادعا پرفروش بودن اكثريت 
فيلم   هاي جنگي تاريخ سينماست. در ايران ژانر فيلم   جنگي به   عنوان ژانر دفاع   مقدس 
شناخته شد و مخاطبان سينماي ايران از همان دوره جنگ از اين آثار استقبال كرده   اند.

هنوز هم پرمخاطب   ترين فيلم تاريخ سينماي ايران با ركوردي بالغ بر بيش از 10ميليون 
نفر بيننده متعلق به فيلم »عقاب   ها«ست كه ساموئل خاچيكيان آن را در چهارمين سال 
جنگ تحميلي روي پرده برد. آماري كه با توجه به جمعيت 42ميليون نفري ايران در آن 
سال ها رقمي قابل توجه محسوب مي شود. نخستين فيلم   جنگي سينماي ايران، »مرز«، 
هم ساخته جمشيد حيدري بود كه در مهر 60 روي پرده رفت و پس از آن مردم براي 
تماشاي برزخي   هاي ايرج قادري، سقاي تشنه لب، دو چشم بي   سو، عبور از ميدان مين، 
پرواز در شب و كاني   مانگا در صف بليت 3توماني ايستادند، در سالن تخمه شكستند و 
براي رزمندگان هورا كشيدند. گاهي نيز در ميانه فيلم، آژير خطر واقعي به صدا درمي آمد 
و كنترل   چي   هاي سينما ضمن گشودن همه درها با دعوت از مردم به خونسردي آنها را به 

نزديك   ترين پناهگاه راهنمايي مي   كردند.

جاده قصر شيرين. 26مرداد 1369جشن مردمي در مسير آزادي اسرا.

جنگ براي مردم ايران از 31شهريور شروع شــد و براي اهالي خوزستان از نيمه   هاي 
شــهريور كه تجاوزهاي مرزي، كار روزانه عراقي   ها شــده بود. برخي خانواده   ها بار و 
بنديلشان را جمع كرده و مهياي كوچ شدند كه 31شهريور حمله سراسري بعثي   ها از 
3محور شلمچه، طالييه و چزابه به داخل خوزستان آغاز شد و گلوله   هاي    توپخانه    دشمن 
درست    به    وسط فلكه    چهارشير اهواز اصابت    كرد. اضطراب    شهرها را فرا گرفت و ديگر 
نمي   شد كسي را مجاب كرد كه بماند. آنها يقين داشتند كه شهرها يكي پس از ديگري 
سقوط مي   كنند.پيش   بيني مي   شد جنگ يك ميليون نفر آواره داشته باشد درحالي كه 
سازمان   هاي امدادي كشور نظير هالل احمر توان پذيرايي از 50هزار نفر را به   طور ضربتي 
داشتند. با وجود اين، نيروهاي هالل احمر در اسكان جنگ   زدگان نقش بارزي ايفا كردند. 
خيلي از آوارگان زخمي بودند و هالل احمر عالوه بر ساماندهي و مداواي آنها، مسئول 

جمع   آوري و توزيع كمك   هاي غيرنقدي و صدور كارت براي جنگ   زدگان هم بود.
اردوگاه شادگان اوضاع بغرنجي داشت. آذر 59 تنها لوله انتقال آب كنار كمپ را جنگنده 
بعثي مورد حمله قرار داد و چند روزي طول كشــيد تا ترميم شود و آبرساني بسامان 

برسد؛ وضعيتي كه در طول جنگ بارها تكرار شد. زن   ها آن   قدر خسته بودند كه شب    
وقتي موش هاي صحرايي، دماغ و الله گوش بچه   هاي خردسال را مي   جويدند، متوجه 
نمي   شدند و صبح با ترس بچه هاي را براي مداوا به هالل احمر مي   بردند. پس از چند   ماه 
اسكان در شادگان و آزاد نشدن خرمشهر و سوسنگرد، گروهي را به فسا و گروهي ديگر را 
به لرستان بردند كه دورتر از مرز باشند. در اين شهرها بعضي از مردم در جريان واقعيات 
خرمشهر و دشــت آزادگان نبودند و گاه برخي افراد به جنگ   زده   ها كنايه مي   زدند كه 
چرا فرار كرده   ايد؟ توضيحات جنگ   زده   ها خيلي اثري نداشــت و فشار رواني روي آنها 
كم نبود. در بروجرد، 2000نفر را در يك مدرسه ساكن كردند؛ در هر اتاق 20تا 30نفر 
از شــهرهاي مختلف زندگي مي   كردند. به هر خانواده ده تا سيزده نفري 2كيلو برنج، 
يك كيلو سيب   زميني، نيم   كيلو خرما و بعضي اوقات روغن يا چاي و قند مي   دادند. براي 
حل اين نوع مشكالت در جيرفت استان كرمان اردوگاه بزرگي ساختند ولي به   خاطر 
دوري از خوزستان فقط 7هزار نفر از جنگ زدگان حاضر شدند به جيرفت بروند. نبود 

ساماندهي كلي مهم   ترين مسئله روزهاي نخست جنگ   زدگان بود.

روي ديگر جنگ

آبادان، 1359، توزيع غذا بين آوارگان جنگي، عكاس: سعيد صادقي
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شاهدكوچبزرگآوارگیوجنگزدگی
سيدصباح موسوي، رزمنده تيپ ۷3 نور در سال 95  ...............................

با شروع جنگ مردم سوسنگرد، بستان، هويزه و مناطق اطراف به سمت شهرهاي 
بزرگ يا اردوگاه   ها سرازير شدند بدون اينكه فرصت كنند وسايل زندگي را با خود 
ببرند. بسياري از آنها بدون وسيله نقليه بودند و اگر هم خودرويي داشتند وسط راه و با 
كمبود سوخت مجبور مي   شدند رهايش كنند و از ترس جان، پياده ادامه مسير بدهند. 
وقتي به اهواز مي   رسيدند با آوارگاني كه از خرمشهر و آبادان رسيده بودند و از شدت 

گرسنگي و تشنگي ناتوان و ضعيف بودند مواجه مي شدند؛ وضعيت بغرنجي بود.

جاده   هاي منتهي به اهواز مملو از پيرمردان، پيرزنــان و بانواني بود كه كودك 
شيرخواره در آغوش داشتند و ساماندهي به آنها خود به بحران بزرگي تبديل شده 
بود. اين كوچ بزرگ در حالي صورت مي گرفت كه خود اهواز هم آنچنان امنيت 
نداشت و دشمن با چنان سرعتي به سمت شهر پيش مي   آمد كه مردم اهواز نيز به 
فكر كوچ از شهر بودند. رزمندگان اين شهرها بر سر دوراهي حمايت از خانواده ها 
يا پشتيباني از شهرها بودند. برخي با خانواده   هايشان در شهر مي   ماندند و زنان شان 
دوشادوش آنها دفاع مي   كردند و برخي ديگر خانواده   ها را به كمپي مي   بردند و خود 

براي دفاع به شهر بازمي   گشتند.

كاريكاتور روزنامه كيهان درباره خاموشي در زمان حمله هوايي

قصر شيرين، مرز خسروي، 26مرداد 1369، خواهري كه برادر خود را يافته است، عكاس: علي فريدوني

تصویردو

اثر
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فيلمجنگی

فيلم جنگي ديدن در سينماها

  مقر تيپ 36انصارالمهدي، سال1365، نمايش فيلم جنگي براي رزمندگان
عكاس: سعيد حاجي خاني
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